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ა

 ა1 -- გამარტივებული ჩვენებითი ნაცვალსახელი ალა, ალი, ალე -- ეს. ა მაროლ ჩუ ლემბან̈ი 

ხადხ (ბქ. 294) -- ეს კაცები უნდა დაეფიცებინათ. ა (\ ალ) მჷლეგუ̂ერი ხენწიფს ხეჴჷრალ̈ 

(ლნტ. 163) -- ეს მეწისქვილე ხელმწიფეს ეხვეწება.

 -ა2 -- მრავლობითი რიცხვის მაწარმოებელი სუფიქსი მჷ-, მე-, მო-, ნა- თავსართიან 

მიმღეობებში. მჷლცას (ბზ. 402) -- წყლის მომტანებს. მჷკჷლმახად (ბქ. 33) -- მეთევზეებმა. 

მეთხუჲ̂არა (ლშხ. 28) -- მონადირეები. ნათხუი̂არას (ლშხ. 28) -- არჩვებს. მოსაფლაუა̂ 

(ლნტ.55) -- მესაფლავეები.

 ა3 იგივეა, რაც ად-.

 -ა4 -- განყენებულ სახელთა მაწარმოებელი სუფიქსი (უმთავრესად ფუძედრეკად ზმნათა 

საშუალ-ვნებითის ფორმებთან). ხუ̂ატ̈ა (ბზ. 29), ხუე̂ტა (ბქ. 81) -- წყვეტა, ჟლეტა. 

კუა̂შ̈ა(ბზ.), კუ̂ეშა (ბქ. 292) -- ტყდომა. ბარ̈ა (ბზ.), ბერა (ლნტ.) -- კლება. გარ̈გლა (ბზ.), 

გარგლა (ლშხ.), გარგალა (ლნტ.) -- ლაპარაკი.

 ა-5, ა̈- -- საარვისო ქცევის აღმნიშვნელი პრეფიქსი. ადგარ̈ი (ბზ.) -- კლავს. ა̈სყი (ზს.) -- 

აკეთებს. აბ̈ემ (ზს.) -- აბამს. აბდაუი̂ (ლშხ.) -- ბედავს. ა̈ჭემე (ლნტ.) -- თიბავს.

 ა-6, ა̈- -- ზედაობის აღმნიშვნელი პრეფიქსი. ხ-ადგარ̈ი (ზს.) -- აკლავს. ხ-აჲრა (ლშხ.) -- 

აწერია. ხ-აგ̈ემ (ლნტ.) -- ადგამს.

 ა7 იგივეა, რაც ჰა1.

 ა8 იგივეა, რაც ა̄.

 ა-ხ-ად იგივეა, რაც ათ-ხ-ად̄1.

 აანწალ̈ი იგივეა, რაც აჰჷნწა̈ლ̄ი.

 აანწე იგივეა, რაც აჰჷნწე.
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 აარაკი იგივეა, რაც აჰრაკ̈ი.

 აარაყ̈ი იგივეა, რაც აჰრაყ̈ი.

 აარე იგივეა, რაც აჰრე.

 აასურე იგივეა, რაც ა̈ჲსურ̄ე.

 ა-ხ-აყა იგივეა, რაც ა-ხ-ყა.

 ააწოლი (ათუა̂აწოლ, ადააწოლე; ადააწოლი) ლნტ., გრდმ. -- ზვინს ადგამს ხეზე. ჩალს ჩუ 

ხუა̂ქაჩად ი ხუა̂აწოლდად (ლნტ. 25) -- ჩალას მოვჭრიდით და ზვინად ვდგამდით ხეზე.

 {ა}-ხ-აჭიმ იგივეა, რაც ა-ხ-ჭიმ.

 ა-ხ-აზ̈ი იგივეა, რაც ა-ხ-აზ̄ი.

 ააყ̈რე იგივეა, რაც ა̄ჲყრე.

 ა-ხ-ად̄{და} იგივეა, რაც ათ-ხ-ად̄1.

 ა-ხ-აზ̄ი (ამაზ̄და, ახაზ̄და; ახაზ̄დეს ბზ., ლშხ.), ა-ხ-აზ̈ი (ამაზ̈იუ,̂ ახაზ̈იუ̂; ახაზ̈იდეს ბქ., 

ამაზდა, ახაზდა; ახაზდეს ლნტ.) გრდუვ. -- {მო}სდის, მოუდის. ალჲარ̈ს ახაზ̄იხ ლჷჯე̄მი 

სარაგ (ბზ. 264) -- ამათ რძის წყარო მოუდით. მეზუბ̂ელარ̈ს ლიც ახაზ̈ინახ ქორისგა (ბქ. 

199) -- მეზობლებს თურმე სახლში წყალი მოსდიოდათ. ბაბაშე̄რალს ჩილადეღ მახე-მახე 

მუშგურ̂ალ ახაზ̄იხ (ლშხ.) -- დედულებს ყოველდღე ახალ-ახალი სტუმრები მოსდით.

 აბაბა̈ჲ̄ ბზ., აბაბაჲა ბქ., აბაბაჲ ლშხ., აბაბაჲ̈, აპაპაჲ̈ ლნტ., შორისდ. -- ვაი, ვაიმე, ავაიმე. 

აბაბა̈ჲ̄, მაჲ ხოლა გუე̂შ ალჩუე̂მნე̄ლი! (ბზ.), აბაბაჲ̈ \ აპაპაჲ̈, მაკალ̈ი ხოლა გუე̂შ 

ალჩუ̂ემნელი! (ლნტ.) -- ვაი, რა ცუდი საქმე მომხდარა! აბაბაჲა, მა ხოლა ხი! (ბქ.) -- ვაი, რა 

ცუდი ხარ! აბაბაჲ, გეგის მაჲ თეურ კუმატ ათლაკე̄ნა! (ლშხ.) -- ვაი, გეგის რა ბრმა 

შემთხვევა შეხვედრია!
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 აბაბე იგივეა, რაც აბაბ̄ე.

 ხ-აბადაუა̂ იგივეა, რაც ხ-აბ̈დაუ̂ა.

 აბანგუე̂ იგივეა, რაც აბჷნგაუ̈̂ი.

 აბანდალ̈ი იგივეა, რაც აბან̄და̈̄ლი.

 აბანდე იგივეა, რაც აბან̄დე.

 აბანო (-ნო̈შ̄, -ა̈̄ლ ბზ., -ნოშ, -ნოლ \ -არ̈ ბქ., -ნოშ̄, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.) -- აბანო. ჯ'ე̄სერ 

ადი̄ნე აბანოთე (ბზ. 368) -- მე წაგიყვან აბანოშიო. ჯუ̂ინელ აბანო ჟ'ახხუი̂რხ (ბქ.) -- ძველი 

აბანო დაანგრიეს. ლენტეხას აბანოჲ ხოჩა შენობა ლჷგ (ლნტ. 10) -- ლენტეხში აბანოს კარგი 

შენობა დგას.

 ხ-აბაჟა იგივეა, რაც ხ-აბჟა.

 აბაჟნალ̈ი იგივეა, რაც აბ̈ჟინა̈ლ̄ი.

 ხ-აბაჟნე იგივეა, რაც ხ-აბჟინე.

 აბარალ̈ი იგივეა, რაც აბრა̈ლ̄ი.

 აბარგე იგივეა, რაც აბარ̄გე.

 აბარჯე იგივეა, რაც აბჷრჯე.

 აბაქე იგივეა, რაც აბაქ̄ე.

 აბაყა იგივეა, რაც ჰაყბა.

 აბაჩაუ̈̂ი (ათუ̂აბაჩაუ̈,̂ ადაბაჩაუე̂; ადაბაჩაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- აქვავებს. [დადა] ჩუ ლოქ 

ადაბაჩაუ̈̂ი წეუა̂რ̈-მაძ̈ებარალ̈ს (ლნტ. 235) -- დედაბერი მწევარ-მეძებრებს გააქვავებსო.

 აბაზ̈ (-იშ \ აბზიშ, აბზარ̈ ზს., -იშ, აბაზარ̈ ლნტ.), აბაზ (-არ) ლშხ. -- აბაზი. მიჩა აბაზ̈ მიჩნე̄მუ 

ადჲე (ბზ.) -- შენი აბაზი შენ წაიღეო. ცხინკ ესერ აბა̈ზდ ხაჯონა ი აბაზ̈იშ სა̈რგებს ჩილად̈ეღ 
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ლჷმჩემ (ანდ.) -- კალათა აბაზი ღირდაო და აბაზის საღირალს ყოველდღე აკეთებდაო. აბაზდ 

უ̂ოდიხ... ლჷჯმარას (ლშხ. 8) -- აბაზად ყიდიან სულგუნს. ყაფლანს აბაზ̈ ახახ̈უ̂ია შუკუი̂სკა 

(ლნტ.) -- ყაფლანს აბაზი უპოვია გზაში.

 აბაჟ̈ი̄ნე, ა̈ბჟი̄ნე (ოთბაჟ̈ი̄ნ, ადბაჟ̈ინე; ადბაჟ̈ი̄ნი) ბზ., აბაჟ̈ინე, აბ̈ჟინე (ოთბაჟ̈ინ, ადბაჟ̈ინე; 

ადბა̈ჟინისგ) ბქ., აბჟინ̄ე (ოთბაჟი̄ნ, ადბაჟი̄ნე; ადბაჟი̄ნნე) ლშხ., აბა̈ჟნე (ათუა̂ბაჟ̈ინ, ადაბაჟ̈ნე; 

ადაბაჟ̈ნი) ლნტ., გრდმ. -- ატყობინებს. სოფელს ქ'ათბაჟ̈ინეხ ამბაუ ̂(ბქ.) -- სოფელს 

შეატყობინეს ამბავი.

 ხ-აბარ̈იეს{კ} იგივეა, რაც ხ-აბრაი̈.

 აბარ̈ჯე იგივეა, რაც აბჷრჯე.

 აბაბ̄ე (ოთბა̈ბ̄, ადბაბ̄ე; ადბა̈ბ̄ნე ბზ., ოთბაბ̄, ადბაბ̄ე; ადბაბ̄ნე ლშხ.), აბაბე (ოთუბ̂აბ̈, ადბაბე; 

ადბა̈ბისგ ბქ., ათუ̂აბაბ̈, ადაბაბე; ადაბაბ̈ი ლნტ.), გრდმ. -- ანიავებს. ჩუ ს'ათბა̈ბ̄ ი ითქს ი უე̂ჴს 

მ' ო̄თხუ̂ინ̄ე (ბზ. 432) -- შენ გაანიავე და მარცვალსა და ბზეს მე წავიღებ. მაგ̈ როქუ̂ აბა̈ბი, 

მინდი ქოღ ადბაბეხ (ბქ. 91) -- ყველა ანიავებს, ჩვენც გავანიავოთო. კალისკა ზურელალ̈ 

აბაბახ (ლნტ. 25) -- კალოში ქალები ანიავებდნენ. შდრ. ბჷბე.

 აბან̄და̈ლ̄ი (ოხუ̂ბან̄და̈ლ̄, ანბან̄დალ̄ე; ანბან̄და̈ლ̄ნე) ბზ., აბანდალ̈ი (ოხუ̂ბანდალ̈, ანბანდალე; 

ანბანდალ̈ისგ) ბქ., აბან̄დალ̄ი (ოხბან̄დალ̄, ანბან̄დალ̄ე; ანბან̄დალ̄ნე) ლშხ., აბანდალი 

(ახუა̂ბანდალ̈, ანაბანდალე; ანაბანდალ̈ი) ლნტ., ხლმ., გრდმ. -- კერავს, ბლანდავს 

(ძველმანებს). ბებე აბან̄დალ̄ი (ლშხ.) -- ბებია კერავს. დუე̂შტილად̈ეღ დემ აბანდალიხ (ლნტ. 

44) -- ორშაბათობით არ კერავენ.

 აბან̄დე (ოხუბ̂ა̈ნ̄დ, ანბან̄დე; ანბა̈ნ̄დნე ბზ., ოხბან̄დ, ანბან̄დე; ანბან̄დნე ლშხ.), აბანდე (ოხუბ̂ან̈დ, 

ანბანდე; ანბან̈დისგ ბქ., ახუა̂ბან̈დ, ანაბანდე; ანაბანდი ლნტ.), გრდმ. -- კერავს, ბლანდავს 
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(ძველმანებს), აკერებს. დადა ლერქუ̂არ̈ს აბანდე (ბქ.) -- დედაბერი ტანსაცმელს ბლანდავს.

 აბარ̄გე (ოთუ̂ბა̈რ̄გ, ადბარ̄გე; ადბა̈რ̄გნე ბზ., ოთბარ̄გ, ადბარ̄გე; ადბარ̄გნე ლშხ.), აბარგე 

(ოთბარ̈გ, ადბარგე; ადბარ̈გისგ) ბქ., გრდმ. -- {გა}ისტუმრებს (აბარგებს). როსტომდ და̈უ̄ ̂

ქად̄ბა̄რგე (ბზ. 241) -- როსტომმა დევი გაისტუმრა.

 აბაქ̄ე (ოთბა̈ქ̄, ადბაქ̄ე; ადბა̈ქ̄ნე ბზ., ოთბაქ̄, ადბაქ̄ე; ადბაქ̄ნე ლშხ.), აბაქე (ოთუბ̂აქ̈, ადბაქე; 

ადბა̈ქისგ ბქ., ათუა̂ბაქ̈, ადაბაქე; ადაბაქი ლნტ.), გრდმ. 1. ფანტავს, აბნევს, ანიავებს. 

ჯიჯუა̂რ̈ ნოს̄ა ათბაქ̄ა (ბზ. 327) -- ძვლები არ დაფანტო. გელად მიჩა მუეშ ქონება ჩუ̂ადბაქე 

(ბქ.) -- გელამ მამამისის ქონება გაანიავა. 2. {გა}აქარწყლებს, {გა}აბათილებს. ამნემ 

მიშგუ̂ი ნაქუ ̂მაგ̈ ჩუ'̂ადბაქე (ბქ.) -- ამან ჩემი ნათქვამი სულ გააბათილა.

 ხ-აბბხჷნე, ხ-აბფხჷნე (ესუბ̂ჷფხინ, ესბჷფხნე; ესბჷფხნი ბზ., ესბჷფხნისგ ბქ., ასუა̂ბჷბხინ, 

ასაბჷბხნე; ასაბჷბხნი ლნტ.), ხ-აბფხორ̄ე (ოსბიფხორ̄, ესბიფხორ̄ე; ესბიფხორ̄ნე) ლშხ., 

გრდმ. -- აპკურებს, ასხურებს. [ზისხ] ჟი̄უ ̂ესბჷფხნე მიჩა მუხუბ̂ა (ბზ. 400) -- შენს ძმას 

სისხლი დააპკურეო. დინასი უკუდ̂აუე̂ბიშ ლიც ესბჷფხნეხ (ბქ.) -- ქალიშვილსაც 

უკვდავების წყალი დააპკურეს.

 აბგა (-გა̈შ̄, -გა̈ლ̄, ბზ., -გაშ̈, -გოლ ბქ., -გაშ̄, -გე̄ლ ლშხ., -გაჲ̈შ, -გალ̈ ლნტ.) -- აბგა, 

ხურჯინი. [ნაღუ̂ჟურდ] აბგოლ ჟ'ოსრეკ ჰინგირს (ბქ.) -- ვაჟმა ხურჯინები გადაჰკიდა 

უნაგირს. კნინ. აბგი̄ლ. ზურალ̄ს ხუღუა̂ კოტო̄ლ აბგი̄ლ (ლშხ.) -- ქალს პატარა აბგა აქვს.

 აბგე (ოხუბ̂ჷგ, ანბჷგე; ანბჷგნე ბზ., ოთბჷგ, ადბჷგე; ადბჷგნე ლშხ., ანბჷგისგ ბქ.), ამბჷგე 

(ათუა̂მბჷგ, ადამბჷგე; ადამბჷგი) ლნტ., გრდმ. -- 1. ამაგრებს. ქორა ̈ჭუა̂დს აბგეხ (ბზ.) -- 

სახლის კედელს ამაგრებენ. 2. ამხნევებს. [ბაბად] გუი̂ ჩუა̂დბჷგე (ბზ. 421) -- პაპამ გული 

გაიმაგრა (გაამაგრა). გაჭირებაისგა ჭირისუფალს მაგ̈ აბგე (ბქ.) -- გაჭირვებისას 
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ჭირისუფალს ყველა ამხნევებს.

 აბგი̄ლ იგივეა, რაც აბგა.

 აბგუნე (ოთუბ̂უგუი̂ნ, ადბუგუნ̂ე; ადბუგუნ̂ი ბზ., ოთბუგუნ ლშხ., ადბუგუნ̂ისგ ბქ., 

ათუა̂ბუგუი̂ნ, ადაბუგუნ̂ე; ადაბუგუნ̂ი ლნტ.), გრდმ. -- ბეგვავს, ცეხვავს. ლებიას აბგუნეხ 

კალუი̂სგა (ბქ. 231) -- ლობიოს კალოზე ბეგვავენ. [ალეს] ჩუა̂ბგუნეხ ბჷგიდ (ლშხ., ხორ. 1) 

-- ამას მაგრად დაბეგვავენ.

 ხ-აბდაუა̂ იგივეა, რაც ხ-აბ̈დაუა̂.

 აბდა̈უი̂ (ოთბადაუ̈,̂ ადბად̈უე̂; ადბად̈უი̂) ბზ., ა̈ბდაუ̈ი̂ (ოთბედაუ̈̂, ადბედაუ̂ე; ადბედაუ̈ი̂სგ ბქ.), 

აბდაუი̂ (ოთბედაუ,̂ ადბედუე̂; ადბედუი̂) ლშხ., აბ̈ედა̈უი̂ (ათუ̂აბ̈ედაუ̈,̂ ადაბ̈ედაუ̈ე̂; ადაბ̈ედა̈უი̂ 

ლნტ.), გრდმ. -- ბედავს. მჷლხირს დეშ ოთბად̈უ̂ა თათრალ̈ცახან̈ [ლიშია̈ლ̄] (ბზ. 1) -- 

ლახირელს ვერ გაუბედავს თათრებთან შებრძოლება. იმჟ' ესერ ოთბედაუ̂ახ მინე 

ჰაზ̈უთ̂ეჲსგა ლიჴედ? (ბქ. 57) -- როგორ გაბედეთ ჩვენს ეზოში შემოსვლაო? სგა ლოქ 

დეშერს ოხბედუა̂ ლიჴედ (ლშხ. 64) -- შემოსვლა ვერავის გაუბედავსო. დემის მოშ აბ̈ედაუ̈̂იხ 

ალ̈ექსიი მაყალშუ ̂(ლნტ. 179) -- ვერაფერს ბედავენ ალექსის შიშით.

 ხ-აბდინე იგივეა, რაც ხ-აბ̈დინე.

 აბედ იგივეა, რაც ჰაბედ.

 ხ-აბეკნე იგივეა, რაც ხ-აბ̈იკნე.

 ხ-აბემ (ოთაბ, ათბე, ათბემნე) ზს., ხ-აბ̈ემ/ნ (ასუა̂ბ̈, ასაბე; ასაბემ) ლნტ., ხ-აბემ/ნ (ოთაბ, 

ათბე, ათბემ{ნე}) ლშხ. გრდმ. -- აბამს. [ხელწიფი ხეხუს̂] თაკ̈უ ̂ათბეხ (ბზ. 344) -- 

ხელმწიფის ცოლს თოკი შეაბეს. პრატჷლდ ოთაბ კინჩხს (ბქ. 204) -- კისერზე ღვედი 

შევაბი. ჩაჟ̈ მიჩემ ჩუ̂ასაბე (ლნტ. 226) -- თვითონ ცხენი დააბა.

8



 ხ-აბემ/ნ იგივეა, რაც ხ-აბემ.

 აბერგე იგივეა, რაც აბე̄რგე.

 აბერკლე იგივეა, რაც აბურკლე.

 აბე̄ლე (ოთუბ̂ე̄ლ, ადბე̄ლე; ადბე̄ლი ბზ., ოთბე̄ლ, ადბე̄ლე; ადბე̄ლნე ლშხ.), აბ̈ელე (ოთბელ, 

ადბელე; ადბელისგ ბქ., ათუა̂ბელ, ადაბელე; ადაბელი ლნტ.), გრდმ. -- ბერავს. კოპეშიად 

მუშგურ̂ი ქ'ადბელე (ბქ.) -- კვახმა სტუმარი გაბერა. სგიმ დას̄ მჷრე̄ს აბე̄ლე (ლშხ. 4) -- 

ვეძა, ალბათ, არავის ბერავს.

 აბე̄ნგუე̂ იგივეა, რაც ა̈ბე̄ნგუე̂.

 აბე̄რგე (ოთბე̄რგ, ადბე̄რგე; ადბე̄რგნე) ბზ., ლშხ., ა̈ბერგი (ოთბერგ, ადბერგე, ადბერგისგ) ბქ. 

გრდმ. -- თოხნის. ბაღისგა მეჩი ბაბა აბე̄რგა (ბზ. 391) -- ბაღში მოხუცი კაცი თოხნიდა. შდრ. 

აბჷრჯე.

 აბზე იგივეა, რაც აბ̈ზე.

 აბზინდაჲ̈ (-იშ, -დაჲარ̈) ბზ., აბზინდაჲ (-დაჲ̄შ, -დე̄ლ) ლშხ., აფსინდ (-იშ, -არ̈) ბქ., ა̈ბზინდ 

(-იშ, -ა̈რ) ლნტ., ბოტ. -- აბზინდა. მჷნთი̄ლ აბზინდაჲ̄ მაჯო̄ნ ლი (ლშხ. ხორ. 21) -- მენთილი 

აბზინდას მსგავსია. იმე ხითხ ალ ა̈ბზინდ? (ლნტ.) -- სად იშოვე ეს აბზინდა?

 ხ-აბთქი1 (ესუ̂ებთქ, ესბეთქან̈; ესბეთქნი) ზს., გრდუვ. -- {და}ახტება. მალ̄დ უე̂ჴჟი̄ნ ესბეთქ 

(ბზ. 432) -- მელა ბზეზე დახტა. ჟინღჷლდდ ითქჟი ხაბ̈ეთქ (ბქ. 91) -- ბატკანი მარცვალზე 

დახტა.

 ხ-აბთქი2 (ესუ̂აბ̈თქ, ესბეთქ; ესბეთქნე ბზ., ოსბეთქ, ესბეთქე; ესბეთქნე ლშხ.), ხ-აბ̈თქუ̂ე 

(ესუა̂ბთქუ,̂ ესბითქუ;̂ ესბითქუ̂ე) ბქ., ლნტ., გრდმ. -- ახეთქებს, ანარცხებს. მალ̄დ გიმჟი̄ნ 

ესბეთქ ეჯა (ბზ.) -- მელამ ის მიწაზე დაანარცხა. მეშხე დაუ̈ს̂ ესერ ჩუი̂ბ ჟი ხაბ̈თქუე̂ (ბქ.) -- 
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შავ დევს ძირს დავანარცხებო.

 აბინტულაუ̂ი იგივეა, რაც აბ̈ჷნტულაუ̈ი̂.

 ხ-აბიც (ხუ̂აბ̈იცდას̈, ხაბ̈იცდა; ხაბ̈იცდეს \ ხაბ̈იცდე̄დს ბზ., ხუე̂ბც, ხებაც; ხებაცეს ბქ.), 

გრდუვ. -- ეხვეწება, ემუდარება, "შევედრებულია". ჯაბიც, ერე უ̂ეშგდ ლამტჷხა (ბზ. 392) 

-- გევედრები, რომ უკან დამიბრუნო.

 ხ-აბკა იგივეა, რაც ხ-აბ̈კა.

 ხ-აბკინე იგივეა, რაც ხ-აბ̈კინე.

 აბლაუი̂ (ოთბჷლაუ,̂ ადბჷლუე̂; ადბჷლუი̂) ლშხ., აბლაუ̈ი̂ (ათუა̂ბჷლაუ̈,̂ ადაბჷლაუ̈ე̂; 

ადაბჷლაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- ანგრევს. ალე ჩი̄ს უცებ აბლაუი̂ (ლშხ.) -- ეს ყველაფერს უცებ 

ანგრევს. დაუ̈̂დ ადაბჷლა̈უე̂ კუბ (ლნტ. 319) -- დევმა კუბო დაანგრია.

 ხ-აბოგე იგივეა, რაც ხ-აბოგ̄ე.

 აბოდნაუი̂ (ოხბოდნაუ,̂ ანბოდნაუე̂; ანბოდნაუნ̂ე) ლშხ., აბოდნაუ̈ი̂ (ახუ̂აბოდნაუ̈,̂ ანბოდნაუ̈ე̂; 

ანაბოდნაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- აგროვებს. [დაუ̈ი̂თდ] ჟ'ან̈ბოდნაუ̈ე̂ ეჯმინ (ლნტ. 155) -- 

დავითმა ისინი შეაგროვა.

 ხ-აბოლა იგივეა, რაც ხ-აბოლ̄ა.

 ხ-აბორგა იგივეა, რაც ხ-აბურგა.

 ხ-აბორგნე (ლოხუბ̂ორგინ, ლახბორგნე; ლახბორგნისგ ბქ., ლახუ̂აბორგინ, ლახაბორგნე; 

ლახაბორგნი ლნტ.), გრდმ., კაუზატ. -- ხელს აკიდებინებს. [ლეგმერდა ლეტურ̂ეს] ისგა 

ხაბორგუნ̂ახ. (ბქ. 296) -- ავადმყოფს სანთელს ხელს მოაკიდებინებდნენ.

 აბორკილე იგივეა, რაც აბურკილე.

 აბორკლე იგივეა, რაც აბურკილე.
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 აბოშე იგივეა, რაც აბოშ̄ე.

 ხ-აბოგ̄ე (ოთუბ̂უ̂ე̄გ, ათბოგ̄ე; ათბო̈გ̄ნე ბზ., ოთბოგ̄, ადბოგ̄ე; ადბოგ̄ნე ლშხ.), ხ-აბოგე (ოთბეგ, 

ადბოგე; ათბეგისგ) ბქ., გრდმ. -- ბოგირად დებს. [ნაღჟურდ] ჟიქაქა ესბოგალე ფონჩხარ̈ (ბქ. 

87) -- ვაჟმა ზემოდან ბოგირად დადო ფიჩხები.

 ხ-აბოლ̄ა (ხუე̂ბოლ̄ა̈ნ̄დას̈, ხებოლ̄ა̈ნ̄და; ხებოლ̄ა̈ნ̄დე̄დს ბზ., ხუ̂ებოლ̄ენ, ხებოლ̄ან̄; ხებოლ̄ე̄ნს 

ლშხ.), ხ-აბოლა (ხუე̂ბოლენ, ხებოლან, ხებოლენეს ბქ., ხუა̂ბოლჷნდას̈, ხაბოლჷნდა; 

ხაბოლჷნდეს ლნტ.), გრდუვ. 1. მიხოხებულია, აცოცებულია. მჷტ ხაბოლ̄ა ბალას (ლშხ.) -- 

მატლი აცოცებულია ფოთოლზე. 2. ქს. აცხია. ზისხ ხაბოლა დენას ტუ̂ეტჟი (ლნტ.) -- 

ქალიშვილს ხელზე სისხლი აცხია.

 აბოშ̄ე (ოხბოშ̄, ანბოშ̄ე; ანბოშ̄ნე) ლშხ., აბოშე (ახუა̂ბოშ, ანაბოშე; ანაბოში) ლნტ. -- 

ამზადებს, {გამო}აწყობს. ბობშ ანბოშ̄ე (ლშხ.) -- ბავშვი გამოაწყო. ჲეხუ ̂ხოჩამდ ანაბოშე 

(ლნტ. 227) -- ცოლი კარგად გამოაწყო.

 ხ-აბჟა (მებჟა̈ნ̄{და}, ხებჟა̈ნ̄{და}; ხებჟა̈ნ̄დეს ბზ., მებჟჷნ, ხებჟჷნ; ხებჟჷნეს ბქ., მებჟან̄{და}, 

ხებჟან̄{და}; ხებჟე̄ნდეს ლშხ.), ხ-აბაჟა (მაბაჟჷნ{და}, ხაბაჟჷნ{და}; ხაბაჟჷნდეს) ლნტ., აორ. 

(ლამბაჟჷნ, ლახბაჟჷნ ზს., ლამბაჟჷ̄ნ, ლახბაჟჷ̄ნ ლშხ., ლამაბაჟჷნდა, ლახაბაჟჷნდა ლნტ.), 

გრდუვ. 1. ეჩვენება, ჰგონია. ხელწიფი დინ̄ას ეზარ̈ ლახბაჟჷნ გოჭარ̈ (ბზ. 349) -- 

ხელმწიფის ქალიშვილს მოეწონა (კარგად მოეჩვენა) გოჭები. ალ გარდატყუაჲ ზურალ̄ 

ხაბჟახ ალჲარს (ლშხ. 77) -- ეს გარდატყუა ამათ ქალი ჰგონიათ. მჷხარ̈, მი მაბაჟა, ერე 

გრილ ირა (ლნტ. 18) -- ხვალ, მე მგონია, რომ გრილი ამინდი იქნება. 2. ემადლიერება, 

მადლობელია. გუნ მაბჟა, ერე ამზუ ჯედიათე ჟ'ამ̈კჷმარ̈ (ბქ.) -- ძალიან მადლობელი ვარ, 

რომ ასე შორს მყოფი მინახულე.
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 აბჟინალ̄ი იგივეა, რაც ა̈ბჟინა̈̄ლი.

 ხ-აბჟინე (ოთბა̈ჟინ, ათბაჟ̈ნე; ათბაჟ̈ნი ბზ., ათბაჟ̈ნისგ ბქ.), ხ-აბჟი̄ნე (ოთბაჟი̄ნ, ადბაჟი̄ნე; 

ადბაჟინ̄ნე) ლშხ., ხ-აბაჟ̈ნე (ათუ̂აბაჟ̈ინ, ადაბაჟ̈ნე; ადაბაჟ̈ნი) ლნტ., გრდმ. -- ატყობინებს. 

შიშდ... ხაბ̈ჟინეხ როსტომს (ბზ. 237) -- მაშინვე შეატყობინეს როსტომს. ქახაბჟინ̄ე 

ზითუნახაუ̂დ ბელხანჯარს დაუ̄ა̂ ლიჴედ (ლშხ. 70) -- შეატყობინა მზეთუნახავმა 

ბელხანჯარს დევის მოსვლა.

 აბრაგ იგივეა, რაც ა̈ბრეგ.

 ხ-აბრალი იგივეა, რაც ხ-აბრა̈ლი.

 აბრაგ̈ იგივეა, რაც ა̈ბრეგ.

 ხ-აბრაი̈/ჲ (ლოხუბ̂არაჲ̈, ლახბარ̈ჲე; ლახბარ̈ჲი) ბზ., ხ-აბ̈რეუი̂ (ლოხუბ̂ერაუ̂, ლახბერუე̂; 

ლახბერუი̂სგ) ბქ., ხ-აბრაი (ლოხბარაჲ, ლახბარჲე; ლახბარჲი) ლშხ., ხ-აბა̈რიეს{კ} 

(ლახუ̂აბარ̈ი, ლახაბარ̈იე, ლახაბარ̈ინე) ლნტ., გრდმ. -- {მი}აბარებს; ატანს. ღუა̂ჭარ̈დ... 

ლაი̈რ ქათ̄ბარ̈ჲე მიჩა ხეხუთ̂ე (ბზ. 333) -- ვაჭარმა თავის ცოლთან წერილი გაატანა. კოლეფ 

[ჭყინტდ] სგად̄ ლახბარ̈ჲე ქაჯ̈ა ̈დაჩუი̂რს (ბზ. 277) -- ვაჟმა კოლოფი კვლავ ქაჯის დას 

მიაბარა. უ̂არჩხილ მიჩა დის ლახბერუე̂ (ბქ.) -- ფული დედამისს მიაბარა. ნებოზს ალ მარე 

ანგარ̈იშს სკა ხაბარ̈იეს მეზგაჲ̈ ხოშას (ლნტ. 53) -- საღამოს ეს კაცი ანგარიშს აბარებს 

ოჯახის უფროსს. მი ერ ხანჯარ̈ ლაჯაბარ̈ი, ხიჴმარ̈ი ა დეშ? (ლნტ. 299) -- მე რომ ხანჯალი 

მოგაბარე, ხმარობ თუ ვერა?

 ხ-აბრალ̈ი (ლოხუბ̂ჷრალ̈, ლახბჷრლე; ლახბჷრლი ბზ., ლახბჷრლისგ ბქ. ათუა̂ბრალ̈, 

ათაბრალ̈ე; ათაბრალ̈ი ლნტ.), ხ-აბრალი (ლოხბჷრალ, ლახბჷრლე; ლახბჷრლი) ლშხ., გრდმ. 

-- აბრალებს. ზურალ̄დ... გეზლი̄რე ლიქდენი ლოხუბ̂ჷრლახ (ბზ. 346) -- ქალისთვის 
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შვილების ცდუნება დაუბრალებიათ. ხოლა დარარ̈ს ყუ̂იჟიშ ნაუჲსენის ხაბრალ̈იხ (ბქ. 7) -- 

ცუდ ამინდს ზვარაკის დაუკვლელობას აბრალებენ. სკარხალს ელიას ხაბრალ̈დახ (ლნტ. 78) 

-- სეტყვას ელიას აბრალებდნენ.

 აბრალ̈ი იგივეა, რაც აბრა̈ლ̄ი.

 აბრა̈ლ̄ი (ოთბარა̈ლ̄, ადბარალ̄ე; ადბარა̈̄ლნე) ბზ., აბრალ̈ი (ოთუ̂ბარალ̈, ადბარალე; 

ადბარალ̈ისგ) ბქ., აბრალ̄ი (ოთბარალ̄, ადბარალ̄ე; ადბარალ̄ნე) ლშხ., აბარალ̈ი (ათუა̂ბარალ̈, 

ადაბარალე, ადაბარალი) ლნტ., გრდმ. -- ბანს. ლჷჯაუ̂შ ჩუ ლჷმბარალ̄ინ (ლშხ. 55) -- რძით 

ბანდა თურმე. [შაუჩ̂იტ] ჩუა̂დაბარალეხ (ლნტ. 203) -- შავჩიტი დაბანეს.

 ხ-აბრე იგივეა, რაც ხ-აბ̈რე.

 აბრეგ იგივეა, რაც აბ̈რეგ.

 ხ-აბურგა (ხუე̂ბურგენ, ხებურგან; ხებურგენეს) ბქ., ხ-აბორგა (ხუ̂აბორგჷნდას̈, ხაბორგჷნდა; 

ხაბორგჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- ხელი უკიდია. ლეუა̂ნ ჰუი̂ლს ხაბურგა (ბქ.) -- ლევანს 

ჯორისთვის უკიდია ხელი.

 აბურდე იგივეა, რაც აბურ̄დე.

 აბურკილე (ოხუბ̂ურკილ, ანბურკილე; ანბჷრკილი) ბზ., ა̈ბერკლე, აბურკულ̂ა̈ნი 

(ოხუბ̂ერკილ, ანბერკლე; ანბერკლისგ \ ოხუ̂ბურკლან, ანბურკუ̂ლანე; ანბურკულ̂ა̈ნისგ) ბქ., 

აბორკილე (ოხბორკილ, ანბორკილე; ანბორკილნე) ლშხ., აბერკლე, აბორკლე (ახუა̂ბერკილ, 

ანაბერკლე; ანაბერკლი) ლნტ., გრდმ. -- ბორკავს, ბორკილს ადებს. წემაშ̈შუ ̂ჟი ჯაბ̈ურკილე 

(ბზ. 361) -- ჭაპნით შეგბორკავ. მეშხე მარე ჟ'ანბერკლეხ (ბქ. 41) -- შავი კაცი შებორკეს. 

დაუ̈ ̂ჟ'ანბურკულ̂ანეხ (ბქ.) -- დევი შებორკეს.

 აბურღუე̂ იგივეა, რაც აბურ̄ღუ̂ე.
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 აბუღუი̂რე იგივეა, რაც აბურ̄ღუე̂.

 აბურ̄დე (ოხბი̄რდუ,̂ ანბურ̄დე; ანბი̄რდუნ̂ე ბზ., ოხბურ̄დ, ანბურ̄დე; ანბუ̄რდნე ლშხ.) აბურდე 

(ოხბირდუ,̂ ანბურდე; ანბურდისგ ბქ., ახუა̂ბურდ, ანაბურდე; ანაბურდი ლნტ.) გრდმ. 1. 

ბურდავს, {ა}რევს. ციცუ̄ლ ქიპარს აბურ̄დე (ლშხ.) -- ფისო ძაფებს ბურდავს. 2. ჭმუხნის. 

ჩიჟედ ნიქეჭარ̈ ჟ'ანაბურდე (ლნტ. 226) -- სიძემ წარბები შეჭმუხნა.

 აბურ̄ღუე̂ (ოხბი̄რღუ,̂ ანბურ̄ღუე̂; ანბურ̄ღუი̂) ბზ., აბღუი̂̄რე (ოხბუღუ̂ირ̄, ანბუღუი̂̄რე; 

ანბუღუი̂̄რნე) ლშხ., აბურღუე̂ (ოხბირღუ̂, ანბურღუე̂; ანბურღუი̂სგ) ბქ., აბუღუი̂რე 

(ახუა̂ბუღუი̂რ, ანაბუღუ̂ირე; ანაბუღუი̂რი) ლნტ., გრდმ. -- ამტვერებს, აბუქებს. ბოფშარ̈... 

ტჷტს აბურ̄ღუე̂ხ (ბზ., 14) -- ბავშვები ნაცარს აბუქებენ (ამტვერებენ).

 ხ-აბფხორ̄ე იგივეა, რაც ხ-აბბხჷნე.

 ხ-აბფხჷნე იგივეა, რაც ხ-აბბხჷნე.

 აბქუე̂ (ოთბიქუ,̂ ადბუქუ̂ე; ადბუქუი̂ ბზ., ადბუქუი̂სგ ბქ., ოთბუქუ̂, ადბუქუე̂; ადბუქუ̂ნე 

ლშხ., ათუ̂აბუქუ,̂ ადაბუქუე̂, ადაბუქუ̂ი ლნტ.) გრდმ. -- ალბობს. ლერექუ ̂ჩუა̂დბუქუე̂ ნიცისა 

(ლშხ.) -- ტანსაცმელი წყალში ჩაალბო. ჩუ ხუა̂ბქუ̂ედ ლჷჯიმ თაშ̈ს (ლნტ. 35) -- მარილიან 

ყველს {და}ვალბობთ.

 ხ-აბშე იგივეა, რაც ხ-აბ̈შე.

 აბძღჷნე (ოთბჷძღჷნ, ადბჷძღნე; ადბჷძღნი ბზ., ლშხ., ადბჷძღნისგ ბქ., ათუა̂ბჷძღინ, 

ადაბჷძღნე; ადაბჷძღნი ლნტ.) გრდმ. -- წეწავს. ეჩქანღუ̂ე სერ ჩუა̂ბძღჷნეხ ხოჩამდ [მატ̈ყს] 

(ბქ. 305) -- შემდეგ კი კარგად გაწეწავენ მატყლს.

 აბჭკუ̄რე (ოთბუჭკუი̂̄რ, ადბუჭკურ̄ე; ადბუჭკუი̂̄რნე ბზ., ოთბუჭკურ̄, ადბუჭკურ̄ე; 

ადბუჭკუ̄რნე ლშხ.), აბჭკურე (ოთუ̂ბუჭკუი̂რ, ადბუჭკურე; ადბუჭკურისგ ბქ., 
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ათუა̂ბუჭკურ, ადაბუჭკურე; ადაბუჭკური ლნტ.) გრდმ. -- აპობს, ხეთქს. [ამ̈ირან̈] ჰაყრარ̈ს... 

აბჭკუ̄რე (ბზ.) -- ამირანი აყიროებს ხეთქს. [და̈უდ̂] ბიკ ჩუა̂დბუჭკურე (ბქ. 114) -- დევმა 

ჯირკი დააპო.

 ხ-აბჭკუე̂ (ოსუა̂ბჭკუ,̂ ესბიჭკუ;̂ ესბიჭკუ̂ე ბზ., ოსაბჭკუ ̂ლშხ., ესუ̂აბჭკუ,̂ ესბიჭკუ̂; 

ესბიჭკუე̂ ბქ.), ხ-აბ̈ჭკუე̂(ასუა̂ბ̈ჭკუ,̂ ასაბიჭკუ;̂ ასაბიჭკუე̂) ლნტ. გრდმ. -- {და}ახეთქებს. 

უ̂ობურ დადა{ს} უე̂დრა ჟიჲ ესბიჭკუ̂ (ბქ. 43) -- კუდიან დედაბერს ვედრო დაახეთქა კიდეც.

 აბჴურ̄ე (ოთუ̂ბუჴუ̂ი̄რ, ადბუჴუ̄რე; ადბუჴუ̄რი ბზ., ოთბუჴუ̄რ, ადბუჴუ̄რე; ადბუჴუ̄რნე ლშხ.), 

აბჴურე (ოთუ̂ბუჴუ̂ირ, ადბუჴურე; ადბუჴურისგ ბქ., ათუა̂ბუჴურ, ადაბუჴურე; ადაბუჴური 

ლნტ.) გრდმ. -- აპობს, ჩეხავს. ნებოზს კუდურ̂არ̈ ჩუ'̂ოთბუჴუ̂ირ (ბქ.) -- საღამოს მორები 

დავაპე. ზექ ხოჩამ̄დ ადბუჴურ̄ე (ლშხ.) -- შეშა კარგად დაჩეხა. დემოშ ბიკ ადაბუჴურეხ ი 

დემოშ ნათ̈ხუე̂რე ადატუფურეხ (ლნტ. 155) -- ვერც ჯირკი დააპეს და ვერც ნანადირევი 

გაატყავეს.

 აბჯარ̈ იგივეა, რაც ჰაბჯარ̈.

 აბჷნგაუ̈ი̂, აბჷნგუე̂, აბანგუ̂ე (ოთბჷნგაუ̈,̂ ადბჷნგაუე̂; ადბჷნგაუ̈ნ̂ე) ბზ., აბჷნგაუ̂ი (ოთბანგაუ,̂ 

ადბანგაუე̂; ადბანგაუნ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- ბანგავს, ბანგით ათრობს. უა̂̈ზრალ̈დ... ბან̈გ ჩუ 

ლახა̈შ̄ხ დი̄ნა̈ლ̄ს ი ჩუა̂დბან̈გუე̂ხ (ბზ. 344) -- ვეზირებმა ბანგი დაალევინეს ქალიშვილებს და 

დაათვრეს. ციუ̂ოყ აჯაღ ჩუდ̄ ადბანგუე̂ხ (პოეზ. 122) -- ციოყი კვლავ დაათვრეს ბანგით.

 აბჷრდაგ̈ი (ოთბჷრდაგ̈, ადბჷრდაგე; ადბჷრდაგ̈ისგ) ბქ., გრდმ. -- {გა}აცილებს. ხოშა მუხუბ̂ემ 

ქადბჷრდაგე ხოხრა ლახუბ̂ა (ბქ. 82) -- უფროსმა ძმამ გააცილა უმცროსი ძმები.

 აბჷრჯე (ოთბირჯ, ადბჷრჯე; ადბირჯნე ბზ., ადბჷრჯისგ ბქ. ოთბჷრჯ, ადბჷრჯე; ადბჷრჯნე 

ლშხ.), აბარჯე (ოთბარ̈ჯ, ადბარჯე; ადბარ̈ჯისგ) ბქ., აბარ̈ჯე (ათუა̂ბარ̈ჯ, ადაბარ̈ჯე; 
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ადაბარ̈ჯნე) ლნტ. 1. ზს., გრდმ. -- თხრის. ეშდჲორი საჯენ ჩუუ ̂ადბჷრჯეხ გიმ (ბზ. 437) -- 

მიწა თორმეტ საჟენზე ჩათხარეთო. უ̂ისგ ჩუქან ჩუა̂დბჷრჯე... ფათქ (ბქ. 48) -- ვაშლის ქვეშ 

ორმო გათხარა. 2. ბეჩ., ლნტ. თოხნის. ლარტამს ხუა̂ბარ̈ჯედ (ლნტ.) -- ბოსტანს ვთოხნით. 

შდრ. აშთხრი; აბე̄რგე.

 ხ-აგ იგივეა, რაც ხ-აგ̄.

 ხ-აგად იგივეა, რაც ხ-აგად̈.

 აგათუ̂ე იგივეა, რაც აგათ̄უე̂.

 აგამ იგივეა, რაც ჰაგა̈მ̄.

 ხ-აგარჯ იგივეა, რაც ხ-აგარ̈ჯ.

 აგაწყობლე იგივეა, რაც აგა̈წ̄ყობლე.

 აგაწყობლი იგივეა, რაც აგა̈წ̄ყობლე.

 ხ-აგად̈ (მაგდჷნ{და}, ხაგდჷნ{და}; ხაგდჷნდე̄დს ბზ., მაგდჷნ{და}, ხაგდჷნ{და}; ხაგდჷნდეს 

ბქ., მაგადჷნ{და}, ხაგადჷნ{და}; ხაგადჷნდეს ლნტ.), ხ-აგად (მაგდჷ̄ნ{და}, ხაგდჷ̄ნ{და}; 

ხაგდჷ̄ნდეს) ლშხ., გრდუვ. -- მართებს, ვალად ადევს. აშხუ ̂მარ̄ა უ̂ალ̈ ხაგდჷნდა ხუ̂აჲ̈ (ბზ. 

288) -- ერთ კაცს ბევრი ვალი ემართა. ჯუ̂ინალჷნდრინ ნაგ̈დენა ეშხუ ნამპარ̈ ჟაჰ̈იშ ნაშხა 

(ბქ. 196) -- ძველთაგანვე გვემართა თურმე ზვავის სახელზე ერთი ლამპარი. მი ეჯმინე 

ზისხ მაგადჷნდა (ლნტ.) -- მე მათი სისხლი მემართა.

 აგაზ̈დილე, აგაზ̈დილი იგივეა, რაც აგა̈ზ̄დილე.

 ხ-აგარ̈ჯ (ლამგარჯჷნ, ლახგარჯჷნ; ლახ̈გარ̈ჯი ზს., ლამაგარჯჷნ, ლახაგარჯჷნ; ლახეგარ̈ჯი 

ლნტ.), ხ-აგჷრჯ (ლამგარჯჷ̄ნ, ლახგარჯჷ̄ნ; ლეხგჷრჯი) ლშხ., გრდუვ. -- ეძნელება, 

უმძიმს, უჭირს. ფარ̈შმაგ̈ს ლახგარ̈ჯლჷ̄ნჷნ, მარე უ̂არ დეშ ხა̈ქ̄უ ̂(ბზ. 247) -- ფარშევანგს 
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ემძიმა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა. ალე მა ჯაგარ̈ჯ! (ლნტ. 302) -- ეს რა გეძნელება!

 აგაზ̄დილე იგივეა, რაც აგა̈ზ̄დილე.

 აგათ̄უ̂ე (ოთგათ̄ა̈უ,̂ ადგათ̄უე̂; ადგა̈თ̄უი̂ ბზ., ოთგათ̄უ,̂ ადგათ̄უე̂; ადგა̄თუნ̂ე ლშხ.), აგთაუი̂ 

(ოთგათაუ̈,̂ ადგათუე̂; ადგათუი̂სგ) ბქ., აგათუე̂ (ათუა̂გათუ,̂ ადაგათუე̂; ადაგათუი̂) ლნტ., 

გრდმ. -- ამთავრებს, ათავებს, ასრულებს. [სამთილდ] ლაჩ̈უ ̂ქა̄დგათ̄უ̂ე ხია̈რ̄ (ბზ. 399) -- 

სამთილმა ირემი კინაღამ გაათავა. ნოუ̂ედ ქა̄დგათ̄უე̂ ლიმშაჲე (ლშხ.) -- ნოემ დაამთავრა 

მუშაობა. ქადაგათუ̂ე არა კლას (ლნტ. 176) -- რვა კლასი დაამთავრა. ქა ლოხგათუე̂დ 

მურყუ̂მაშ̈ ლიგემ (პოეზ. 188) -- კოშკის აშენება დავამთავრეთ.

 აგა̈ზ̄დილე (ოთგა̈ზ̄დილ, ადგა̈ზ̄დილე; ადგა̈ზ̄დილი \ ადგა̈ზ̄დილნე) ბზ., აგაზ̈დილე 

(ოთგაზ̈დილ, ადგაზ̈დილე; ადგაზ̈დილისგ) ბქ., აგაზ̄დილე (ოხგაზ̄დილ, ანგაზ̄დილე; 

ანგაზ̄დილნე) ლშხ., აგაზდილი (ახუა̂გაზდილ, ანაგაზდილე; ანაგაზდილი) ლნტ., გრდმ. -- 

წვრთნის, ზრდის, წაფავს. გიმსი ლოქ ხაგაზ̄დილე (ლშხ. 69) -- მიწასაც წვრთნიო.

 აგა̈წ̄ყობლე (ოხუგ̂ა̈წ̄ყობილ, ანგა̈წ̄ყობლე; ანგა̈წ̄ყობლი) ბზ., აგაწყობლე (ოხგაწყობილ, 

ანგაწყობლე, ანგაწყობლი) ლშხ., აგაწყობლი (ახუა̂გაწყობილ, ანაგაწყობლე; ანგაწყობლი) 

ლნტ., გრდმ. -- {გამო}აწყობს, ალაგებს. დაუი̂თდ ანგაწყობლე ქოროლ̄ (ლშხ.) -- დავითმა 

გააწყო სახლი. ხენწიფდ ჟ'ანაგანწყობლე ხოჩამდ ალ ლახუ̂ბა (ლნტ. 245) -- ხელმწიფემ 

კარგად გამოაწყო ეს ძმები.

 აგგჷნე (ოთგჷგინ, ადგჷგნე; ადგჷგნი ბზ., ადგჷგნისგ ბქ., ოთგჷგჷნ, ადგჷგნე; ადგჷგნი ლშხ.) 

გრდმ. -- {გა}აშეშებს, {და}აშრობს. [თედ] დოს̄ა ლოქ ადგჷგნას ფურალ (ლშხ. 7) -- ავმა 

თვალმა ძროხები არ დააშროსო.

 ხ-აგდი იგივეა, რაც ხ-აგ̈დი.
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 ხ-აგემ (ოსუა̂გ, ესგე; ესგემნე ბზ., ესუ̂აგ ბქ., ოსაგ ლშხ.), ხ-აგ̈ემ (ასუა̂გ, ასაგ̈ე; ასაგ̈ემ) 

ლნტ., გრდმ. -- ადგამს. ჩინჩუი̂ლს ფაყუ ̂ჟ'ესუა̂გ (ბქ.) -- ბავშვს ქუდი დავახურე (დავადგი).

 აგემ იგივეა, რაც ჲჷგემ.

 აგენ (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ა̈გენ (-არ̈) ლნტ., ა̈გემ, აგ̈იმ (-გმიშ, -არ) ბქ. -- სიგრძე, 

სიმაღლე. ზითუნახაუს̂ ხუღუა̂ ბობში აგენ კერახს (ლშხ.) -- მზეთუნახავს აქვს ბავშვის 

სიგრძე სანთელი. მარემი აგ̈ენ კირენ ახუა̂სყედ (ლნტ.) -- კაცის სიმაღლე სანთელი 

გავაკეთეთ.

 აგენალ̈ი იგივეა, რაც ა̈გნა̈ლ̄ი.

 აგეჰ იგივეა, რაც აგუე̂ჰ.

 აგთაუ̂ი იგივეა, რაც აგათ̄უ̂ე.

 აგთხჷნე (ოთუგ̂ჷთხინ, ადგჷთხნე; ადგჷთხნი ბზ., ოთგჷთხინ, ადგჷთხნე; ადგჷთხნისგ ბქ., 

ოთგჷთხჷნ, ადგჷთხნე; ადგჷთხნი ლშხ., ათუა̂გჷთხინ, ადაგჷთხნე; ადაგჷთხნი ლნტ.), გრდმ. 

-- ჭიმავს. [ეჯი] აბურშუი̂მიშ ქიპს აგთხჷნა ჟიქაქა (ბქ. 301) -- ის აბრეშუმის ძაფს ჭიმავდა 

ზემოდან. ნომა ხაგთხჷნე! (ლშხ.) -- ნუ ჭიმავ!

 აგი იგივეა, რაც ა̈გი.

 აგი̄შარ იგივეა, რაც ა̈გიშ̄არ̈.

 აგი̄წალ̄ი იგივეა, რაც აგ̈ი̄წა̈ლ̄ი.

 ხ-აგლე იგივეა, რაც ხ-აგ̈ლე.

 აგლჷ̄რე (ოთუ̂გჷლი̄რ, ადგჷლჷ̄რე; ადგჷლი̄რნე ბზ., ოთგჷლჷ̄რ, ადგჷლჷ̄რე; ადგჷლჷ̄რნე 

ლშხ.), აგლჷრე (ოთგჷლირ, ადგჷლჷრე; ადგჷლჷრისგ ბქ., ათუა̂გჷლჷრ, ადაგჷლჷრე; 

ადაგჷლჷრი ლნტ.), გრდმ. -- ხევს, გლეჯს, ფლეთს. ეჩქა ღალ თელდ ჟოხგჷლჷ̄რა მაგ 
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ჭიშხარ (ლშხ. 74) -- მაშინ კი მთლად ამოუგლეჯია ყველა ფეხი.

 ხ-აგონაუა̂ იგივეა, რაც ხ-აგუნ̂ებ.

 აგორა ̈(-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- საქონლის ბაკი. ღუნუა̂რ̈ს აგორა̈ჲსა ა̈ჭებდახ (ლნტ.) -- ხბორებს 

საქონლის ბაკში ამწყვდევდნენ. შდრ. დორყუ, დურყუ.

 აგორშლე იგივეა, რაც აგუშ̂ილე.

 აგოშალი იგივეა, რაც აგ̈უშ̂ა̈ლ̄ი.

 აგოშლე იგივეა, რაც აგუშ̂ილე.

 აგრაჲ̈ ბქ., ნაწილ. -- მართლაც, მართლა; თუმცა. აგრაჲ̈ დაუ̈ა̂რ̈ ესერ ლიხ (ბქ. 26) -- 

მართლაც დევები ხართო.

 აგრე̄უს̂, არე̄უ̂ას ბზ., აგ̈რეუა̂ს, არ̈ეუა̂ს, აუ̈̂ერას ბქ., ზმნს. -- სიახლოვეს, ახლოს. აგრე̄უს̂ 

ნომ̄ე ხარდე̄დ მიშგუა̂! (ბზ.) -- ჩემს სიახლოვეს ნუ ხართ! მჷჲცერს ბუზუ̄ლი დე̄სა ხოხნა 

და̈უ̄ა̂̈ არე̄უა̂თე (ბზ.) -- ეცერელს ბუზიც არ გაუჭაჭანებია დევის სიახლოვეს. [როსტომ] 

იზელალ [სიმაქაშ̈] აგ̈რეუა̂ს (ბქ. 301) -- როსტომი დადიოდა ქალიშვილის ახლოს. აუ̈̂ერას 

მიჩა ტელ დემეგ არდ (ბქ. 330) -- სიახლოვეს მისი ბადალი არსად იყო.

 აგრი̄ჲ ბზ., ლშხ., აგრი ლნტ. ნაწილ. -- ნეტავი, ნეტამც, აგრემც. აგრი̄ ამჟი̄უ ̂ლას̈უ!̂ (ბზ.) -- 

ნეტამც ასე იყოს! აგრი̄ჲ, ამჟი̄უ ̂ლი! (ლშხ.) -- ნეტავ, ასე იყოს! აგრი მაგ̈ ხოჩაუ ̂ჯაყ̈ერა! 

(ლნტ.) -- აგრემც ყველაფერი კარგი დაგემართოს! აგრი ჟიუ̂ აჯ̈სყა გუ̂ეშ! (ლნტ.) -- ნეტამც 

გაგეკეთებინოს საქმე!

 აგურგუნ̂ე, აგურგუნე იგივეა, რაც აგუი̂რგუი̂ნე.

 აგუ ̂იგივეა, რაც ჰაგუ.̂

 აგუა̂ნე იგივეა, რაც აგუ̂ა̈ნ̄ე.
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 ხ-აგუა̂რა იგივეა, რაც ხ-აგურ̂ა.

 აგუა̂ნ̄ე იგივეა, რაც აგუ̂ა̈ნ̄ე.

 აგუა̂̈ნ̄ე (ჟ'ოხგუა̂̈ნ̄, ჟ'ანგუ̂ა̈ნ̄ე; ჟ'ანგუა̂̈ნ̄ნი) ბზ., აგუ̂ანე (ოხგუა̂ნ̈, ანგუ̂ანე; ანგუა̂ნ̈ისგ ბქ., 

ახუა̂გუა̂ნ, ანაგუა̂ნე; ანაგუ̂ანი ლნტ.), აგუა̂ნ̄ე (ოხგუ̂ან̄, ანგუა̂ნ̄ე; ანგუა̂ნ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- 

ატირებს. ჲას̈ ხჷრ ესერ აგუა̂ნე, ჲა̈ს -- მაჟჷრ (ანდ.) -- ვის ჯავრი ატირებს, ვის -- 

სიბრალულიო. დედე დე̄მ ანგუ̂ან̄ნე მიჩა გეზალს (ლშხ.) -- დედა არ აატირებს თავის შვილს.

 აგუა̂̈უ̄̂ი (ლოხუგ̂უა̂̈უ̄̂, ადგუა̂̄უე̂, ადგუ̂ა̈უ̄ნ̂ე) ბზ., აგუა̂უ̈ი̂ (ლოხუგ̂უა̂უ,̂ ლახგუა̂უე̂; 

ლახგუა̂უ̈̂ისგ) ბქ., აგუა̂უ̄ი̂ (ოთგუა̂უ̄,̂ ადგუა̂უ̄̂ე; ადგუა̂უ̄̂ნე) ლშხ., აგუა̂უ̂ი (ლახუა̂გუა̂̈უ,̂ 

ლახაგუა̂უ̂ე; ლახაგუ̂აუი̂) ლნტ., გრდმ. -- {და}აყენებს, ასვენებს, თავს ანებებს. 

ზითუნახაუ̂... [ბელხანჯარს] დე̄მ აგუა̂უ̄ა̂ (ლშხ. 73) -- მზეთუნახავი ბელხანჯარს არ 

ასვენებდა. [ეჯი] დემ ლოქ გუა̂გუა̂უი̂ (ლნტ. 94) -- ის არ გვაყენებსო. ამგუ̂აუ̄!̂ (ლშხ.) -- 

თავი დამანებე!

 აგუე̂ჰ (ონგოჰ, ანგუე̂ჰ; ანგუე̂ჰნე) ბზ., აგეჰ (ონგოჰ, ანგუე̂ჰ \ ანგეჰ; ანგეჰნე) ბქ., აგუე̂ჲ 

(ოხგუე̂ჲ, ანგუ̂ეჲე; ანგუე̂ჲნე ლშხ., ახუა̂გუე̂უ̂, ა̈ნგუე̂; ანაგუე̂ნე ლნტ.) გრდმ. -- ფქვავს, 

ნაყავს. ქამიზალ̈ქა ლექუ̂რარ̈ ხოჩამ აგეჰხ (ბქ.) -- გაზაფხულობით წისქვილები კარგად 

ფქვავენ. ქა ლოქ ალ̈გუ̂ად ალ ფეტუ ̂(ლნტ. 308) -- ეს ფეტვი დავფქვათო. ალეს ლოქ 

ქალ̈გუ̂ეუნ̂ედ, ეჩანღო მა ლოქ გუე̂ღუე̂ნი (ლნტ. 308) -- ამას რომ დავფქვავთ, მერე რა 

გვექნებაო.

 აგუი̂რგუი̂ნე, აგურგუნე, აგურგუ̂ნე (ოთგუ̂ირგუ̂ინ, ადგუი̂რგუი̂ნე; ადგუი̂რგუი̂ნნე ბზ., 

ოთგურგუ̂ინ, ადგურგუ̂ნე; ადგურგუ̂ნი ლშხ., ადგუი̂რგუი̂ნისგ ბქ.), აგ̈უი̂რგუი̂ნე 

(ათუა̂გუი̂რგუი̂ნ, ადაგუი̂რგუ̂ინე; ადაგუ̂ირგუ̂ინი) ლნტ., გრდმ. -- აქორწინებს, ჯვარს 
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სწერს, აგვირგვინებს. ალჲა̈რ ჩუა̂დგურგუნ̂ე ღუა̂ჭრი ხეხუდ̂ (ბზ. 333) -- ვაჭრის ცოლმა 

ესენი დააქორწინა. მუგუა̂რს ჩოთგუი̂რგუნ̂ახ ჲერქდა (ლშხ. 72) -- მტრედებს ორივე 

დაუქორწინებიათ. მერბა ლად̈ეღ ლაჴუა̂მ̈ისკა ჩუა̂გ̈უი̂რგუი̂ნდახ (ლნტ. 48) -- მეორე დღეს 

ეკლესიაში ჯვარს დასწერდნენ (დააგვირგვინებდნენ).

 ხ-აგუნ̂ებ (მაგ̈უნ̂აბ̈ჷნ{და}, ხაგ̈უნ̂აბ̈ჷნ{და}; ხაგ̈უნ̂აბ̈ჷნდე̄დს ბზ., მაგუნ̂ებჷნ{და}, 

ხაგუნ̂ებჷნ{და}; ხაგუ̂ნებჷნდეს ბქ., მაგუ̂ნებჷ̄ნ{და}, ხაგუნ̂ებჷ̄ნ{და}; ხაგუნ̂ებჷ̄ნდეს ლშხ.), 

ხ-აგონაუა̂ (მაგონაუნ{და}, ხაგონაუნ{და}; ხაგონაუნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- ედარდება, 

დარდობს. დის გეზლირ ხაგუნ̂ებჷნ (ბქ.) -- დედას შვილები ედარდებოდა (დარდი ჰქონდა).

 ხ-აგურ̂ა (ხუ̂ეგუ̂რა̈ნ̄დას̈, ხეგურ̂ა̈ნ̄და; ხეგურ̂ან̈დე̄დს ბზ., ხუე̂გურ̂, ხეგუა̂რ; ხეგუ̂არეს ბქ., 

ხუე̂გურ̂ენ, ხეგურ̂ან̄; ხეგურ̂ე̄ნს ლშხ.), ხ-აგუა̂რა (ხუ̂აგუ̂არჷნდას̈, ხაგუა̂რჷნდა; 

ხაგუა̂რჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- მიმდგარია, მისდგომია. ღანაუ̂ ზურალაშ̈ დიარ̈ს ჲორი ესერ 

ხაგურ̂ა (ანდ.) -- ორსული ქალის პურს ორი დაწაფებია (მისდგომია). სგა ხაგურ̂ა ი იურ̄ე 

(ლშხ.) -- მისდგომია და ხრავს.

 აგურ̂ა̈ნი (ოთუ̂გურან̈, ადგურნე; ადგურნი ბზ., ადგურნისგ ბქ., ათუა̂გურან̈, ადაგურან̈ე; 

ადაგურ{ა}̈ნი ლნტ.), აგურ̂ანი (ოთგურან, ადგურნე; ადგურნი) ლშხ., გრდმ. -- აგორებს. 

ჭყინტდ ალაი̄ კოჯს ადგურნე (ბზ.) -- ვაჟმა ესეც კლდეზე დააგორა. [ბეფშუ̂დ] მურგუ̂ალ̈ ბაჩ̈ 

ადაგურნე (ლნტ. 43) -- ბავშვმა მრგვალი ქვა დააგორა.

 აგურ̂იზე იგივეა, რაც ა̈გურ̂იზი.

 აგურ̂იმბე, აგურ̂ი̄მბე იგივეა, რაც აგ̈ურ̂ი̄მბე.

 აგუშ̂ალ̄ი იგივეა, რაც აგ̈უშ̂ა̈ლ̄ი.

 ხ-აგუშ̂ე იგივეა, რაც ხ-აგ̈უშ̂ე.
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 აგუშ̂ილე (ოხგუე̂შილ, ანგუე̂შლე; ანგუ̂ეშლი ბზ., ოხგოშილ, ანგოშლე; ანგოშლი ლშხ.), 

აგ̈უე̂რშლე, აგორშლე (ოხგუ̂ერშილ, ანგუ̂ერშლე; ანგორშლისგ ბქ.), აგოშლე (ახუ̂აგოშილ, 

ანაგოშლე; ანაგოშლი) ლნტ., გრდმ. -- ავსებს. კუა̂̈ბ̄ოლ̄დ ჟ'ანგუე̂შლე გუდრა უ̂ოქურ̂შ (ბზ.) 

-- კვაბოლმა ხალთა ოქროთი აავსო. საუ-̂ჩაუ̂ ჟ'აუ̂ ანგორშლე! (ბქ. 11) -- მარხილი და ჩეო 

აავსეო! ჩუ უბი̄ბად ანგოშლე მიჩა ლეჲხურ̄იდ (ლშხ. 78) -- მისმა საცოლემ ეს დაუღვრელად 

აავსო.

 აგცხად̈ი (ოხგაცხა̈დ, ანგაცხდე; ანგაცხდი ბზ., ანგაცხდისგ ბქ.), აგცხადი (ოხგაცხდ, 

ანგაცხდე; ანგაცხდი) ლშხ., გრდმ. -- აცხადებს. ხელწიფდ ქან̄გაცხდე [ალა] (ბზ. 311) -- 

ხელმწიფემ გამოაცხადა ეს. ხელწიფხდ ანგაცხდე [ამ დინაშ̈ ლითხელი] (ბქ. 33) -- 

ხელმწიფემ ამ ქალიშვილის ძებნა გამოაცხადა.

 ხ-აგჭე იგივეა, რაც ხ-აგ̈ჭე.

 ხ-აგჷრგალ̈ი (ლოხუ̂გჷრგალ̈, ლახგჷრგლე \ ლახგარ̈გლე; ლახგჷრგლი) ბზ., ხ-აგჷრგალი 

(ლოხგჷრგალ, ლახგჷრგალე; ლახგჷრგალნე) ლშხ., გრდმ. -- ელაპარაკება. მი ლოხგჷრგალ̈ 

[ეჯჲარ̈ს] (ბზ. 40) -- მე დაველაპარაკე მათ. ხოჩამ̄დ ლახგჷრგლე (ლშხ.) -- კარგად 

დაელაპარაკა. იხ. ხ-არგად̈ი.

 ად-, ად̈-, ათ-, ა̈თ-, ა-, ა̈- ზმნისწინი -- უჩვენებს იქითა მიმართულებას და გამოხატავს ზმნის 

სრულ სახეს: მი-, გა-, წა-, და-. ჭუნ̄ირს ადიე̄სგიხ (ბზ. 9) -- ჭიანურს წაიღებენ. მეთხუი̂არა 

ადჴადხ ეჯ ლიცნუნ (ლშხ.) -- მონადირეები მივიდნენ იმ წყლამდე (მდინარემდე). ადაუზეხ 

ჭყინტილდ (ლნტ. 247) -- გაგზავნეს ბიჭუნა. ა̈თუშ̂იხა̈ნ (ბზ.) -- დავიწვი, ა̈დშიხა̈ნ̄ (ბზ.) -- 

დაიწვა, ახ̈ით (ბზ.) -- მოიმკე.

 ხ-ადაკლებ იგივეა, რაც ხ-ატკლებ.
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 -ადან იგივეა, რაც -ადან̈.

 ადანწყე, ადაწყე იგივეა, რაც ადაწ̄ყე.

 ადაჲდ, ადაი̈დ იგივეა, რაც აჯაღ.

 ადაუ̂შე იგივეა, რაც ადაუ̄შ̂ე.

 -ადან̈ ზს., -ადან ლნტ. -- აორისტის მხ. რ. 3 პირის ფორმა იხმარება გამოთქმაში მა̈დ̄ან̈? -- რა 

იქნა? სად წავიდა? რა მოუვიდა? სად გაქრა? კჷლარ̈ მ' ა̄დან̈ხ (ბზ.) -- გასაღებები რა იქნა? მ' 

ადანხ ეჯმინ? (ლნტ.) -- სად წავიდნენ ისინი?

 ადაუ̄̂შე (ოთდა̈უ̄შ̂, ადდა̄უშ̂ე; ადდა̈უ̄შ̂ნე ბზ., ოთდაუ̄შ̂, ადდაუ̄შ̂ე; ადდაუ̄̂შნე ლშხ.), ადუა̂შ̈ი 

(ოთდაუა̂შ̈, ადდაუშ̂ე; ადდაუშ̂ისგ ბქ.), ადაუშ̂ე (ათუა̂დაუ̈შ̂, ადადაუშ̂ე; ადადაუშ̂ი) ლნტ., 

გრდმ. -- აფუჭებს, ღუპავს. [მჷლტეხდ] ლექუ̂ე̄რ ჩუა̂დდაუ̄შ̂ე (ბზ. 57) -- ლენტეხელმა 

წისქვილი გააფუჭა. [ჩა̈ჟ̄ს] ჯაჲ ესერ ჩუ უ̂ეთ ოთდაუ̄̂შა (ბზ. 53) -- ცხენმა კინაღამ მეც 

გამაფუჭაო (დამღუპაო). [ალ ლეგლირდე] ჩუა̂დაუ̄შ̂ე ამსუა̂ლ̄დს (ლშხ. 89) -- ეს 

ავადმყოფობა ღუპავს ადამიანს. მუს... მოსაუა̂ლ̈ს ჩუა̂დაუ̂შა (ლნტ. 108) -- თოვლი მოსავალს 

აფუჭებდა.

 ადაწ̄ყე (ოთდა̈წ̄ყ, ადდაწ̄ყე; ადდა̈წ̄ყი ბზ., ოთდაწ̄ყ, ადდაწ̄ყე; ადდაწ̄ყნე ლშხ.), ადაწყე 

(ოთდა̈წყ, ადდაწყე; ადდაწ̈ყისგ) ბქ., ადანწყე (ათუა̂დან̈წყ, ადადანწყე; ადადანწყი) ლნტ., 

გრდმ. -- ალაგებს, აწყობს, წესრიგში მოჰყავს. ტაბაგ̈ ლეჟა ადაწყეხ საუ̈̂იჭმ ლეყი-ნაყუნს 

(ბქ. 75) -- ტაბლაზე სამარხულო საჭმელს ალაგებენ. ჟი ნაშჷნდობუნღუ̂ე ლასგურ̂ოლს 

ადაწყახ (ბქ. 300) -- სუფრის კურთხევის შემდეგ სკამებს ალაგებდნენ.

 ადგარ̈ი (ოდაგრ, ადგარ̈; ადდაგრი ბზ., ადდაგრისგ ბქ., ადუა̂გრ, ადაგარ̈; ადადაგარ̈ნე ლნტ.), 

ადგარი (ოდაგრ, ადგარ; ადგარნე) ლშხ., გრდმ. -- კლავს. ალას... ესერ ჩუა̂დგარ̈ი ბაზ̄ი (ბზ. 
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351) -- ამას ამაღამ მოვკლავო. მიჩ როქუ ̂ამეჩუ ადგარ̈იხ და̈დიანშერ (ბქ. 200) -- შენ აქ 

მოგკლავენ დადიანებიო. ალ ზურალ̄ ლეგლირდედ ადგარ (ლშხ.) -- ეს ქალი ავადმყოფობამ 

მოკლა. დაუ̈ი̂ დედე ლაჲ̈ ჩუა̂დაგარ̈ (ლნტ. 274) -- დევის დედაც მოკლა.

 ხ-ადგარ̈ი (ლო̄ხუა̂დგრ, ლახდაგარ̈; ლახდაგრი ბზ., ლახდაგრისგ ბქ.), ხ-ადგარი (ლოხდაგარ, 

ლახდაგარ; ლახდაგრი) ლშხ., გრდმ. -- აკლავს. ლად̈' ესერ მჷჟალ̄უ̂არ̈ს ლახდაგრიხ მინე 

თხუი̂მს (ბზ. 22) -- დღეს მუჟალელებს შევაკლავთ თავსო.

 ადგილ იგივეა, რაც ად̈გილ.

 ადგომ (-იშ, --) ზს., ლნტ -- მძიმე მარხვა და უქმე, ნათლისღების წინა დღე. განცხდაბ̈ 

სგუე̂ბნე ლადაღ̈ ადგომს ხუა̂ყლედ (ბზ. 11) -- გამოცხადების (ნათლისღების) წინა დღეს 

"ადგომს" ვეძახით. ადგომ ლადეღ ქა დემის ირბიელხ (ბქ. 5) -- "ადგომა" დღეს არაფერს 

აცხობენ. ადგომ ლად̈ეღ ლიმეზრალი გუ̂ამ̈თქუა̂ (ლნტ.) -- "ადგომა" დღეს ვლოცულობთ 

(ლოცვები გვჩვევია).

 ადე{რ} ზს., ლშხ., ადე ბქ., ლნტ., ადი ლნტ., ბრძან. ესღრი ზმნისა. -- წადი! ადერ ძინარ̈ს! 

(ბზ. 59) -- წადი დილას! ადე ისგუა̂ შუკუს̂! (ბქ.) -- წადი შენს გზაზე! ჩუ ლოქ ადერ ამეჩუ 

(ლშხ. 64) -- ჩადი აქაო. ადე, იმა̈ჲხო ჯიცხენს! (ლნტ.) -- წადი, საითაც გენებოს!

 ადე̄ს იგივეა, რაც ადე̄სგი.

 ადე̄სგა̈ლ̄ი (ოთდე̄სგა̈ლ̄, ადდე̄სგალ̄ე; ადდე̄სგა̈ლ̄ნე) ბზ., ა̈დისგალ̈ი (ოთდისგალ̈, ათდისგალე; 

ათდისგალ̈ისგ) ბქ., გრდმ. -- {ჩამო}არიგებს. მელეღუ ̂მაზუს ადისგალნიუ̂, ეჯიცა̈ლ ლაღუ ̂

სგა ხაქ̈მოლნა (ბქ.) -- მზარეული რამდენსაც ჩამოარიგებდა, ხორცს იმდენი შეემატებოდა 

თურმე.

 ადე̄სგი (ესუა̂დ, ესდე; ესდინე) ბზ., ად̈ისგ (ოსუა̂დ̈, ესდე; ესდისგ) ბქ., ადე̄ს (ოსად, ესდე; 
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ესდე̄ს) ლშხ., ად̈ესკ (ასუა̂̈დ, ასადე; ასადესკ) ლნტ., გრდმ. -- დებს. მიჯნე̄მ ჩუ ლჷჲსუ̄რე ჴან̈ 

ესდე ცხუა̂დთე (ბზ. 247) -- მან აქნილი ხარი ჩადო ქვაბში. გარდატყუაჲდ ჩუე̂სდე გაკ 

უნგირი კოტოტჟი (ლშხ. 78) -- გარდატყუამ დადო კაკალი უნაგირის ტახტზე. ლინთუი̂სა... 

მარ̈ჴილი ჭიშხარ̈ს ცხუ̂ენქა ხუა̂დ̈ესდ (ლნტ. 22) -- ზამთრობით მარხილის ფეხებს სხვენზე 

ვდებთ.

 ადი იგივეა, რაც ადე{რ}.

 ადიარუნ̂ე იგივეა, რაც ა̈დჲარ̈ნე.

 ხ-ადია̈ნ̄ი (ლოხუ̂დია̈ნ̄, ლახდიან̄ე; ლახდია̈ნ̄ნე) ბზ., ხ-ადიან̄ე (ლოხდიან̄, ლახდიან̄ე; 

ლახდიან̄ნე) ლშხ., ხ-ა̈დიან̈ი (ლახუა̂დიან̈, ლახადიან̈ე; ლახადიან̈ი) ლნტ. -- აძლევს, 

ათხოვებს. აშხუ ̂რაკ̈ს ესერ დაშნაჲ̈უ ლახდიან̄ე (ბზ. 352) -- ერთ წამს ხმალი მათხოვეო. 

მამ̈უარ̈დ ხოჩა ჴან̈ ლანდიან̄ეხ (ბზ. 27) -- მამუაანთ კარგი ხარი გვათხოვეს.

 ადიე, ადჲე იხ. ესყა.

 ადინე იხ. ესღრი, ესხრი.

 ადო იგივეა, რაც ედო.

 ადრა იგივეა, რაც ჰადრა.

 ადრეკილაჲ (-ლაშ̄, --) ლშხ. -- ფალოსის საკულტო ფერხული და სიმღერა ლაშხეთში. ალე 

ლი ლჷლაშ̄ხუ ადრეკილაჲ (ლშხ. 21) -- ეს არის ლაშხური "ადრეკილა".

 ადრი იხ. ესღრი, ესხრი.

 ადრინე იხ. ესღრი, ესხრი.

 ადტკცაუ̈̂ი (ოთჷმტკიცაუ̈,̂ ა̈დმტკიცაუე̂; ადმტკიცაუ̈̂ისგ) ბქ., ატკცე (ოთტკიც, ადტკიცე; 

ადტკიცნე) ლშხ., გრდმ. -- ამტკიცებს. [ჭიტი] ჩუა̂დტკიცეხ ხელწიფდ (ლშხ. 68) -- ჭიტი 
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ხელმწიფედ დაამტკიცეს.

 ადუ იგივეა, რაც ად̄უ.

 ადუწ̄ე (ოთდუი̂̄წ, ადდუწ̄ე; ადდუი̂̄წნე ბზ., ოთდუწ̄, ადდუწ̄ე; ადდუწ̄ნე ლშხ.), ადუწე 

(ოთდუ̂იწ, ადდუწე, ადდუწისგ ბქ., ათუა̂დუწ, ადადუწე, ადადუწი ლნტ.) გრდმ. -- წელავს, 

ჭიმავს. ლეცუმ̂არ̈ ქადდუწეხ ტაბაგლეჟა (ბქ.) -- ელარჯი გაწელეს ტაბლაზე.

 ადუ ̂იგივეა, რაც ად̄უ.

 ადუა̂̈ში იგივეა, რაც ადაუ̄შ̂ე.

 ადუი̂რ იხ. ესღრი, ესხრი.

 ადღმე (--, ლაჲდღჷმე; ლაჲდღჷმი ბზ., ლაჲდღჷმისგ ბქ.), ადღჷუ̂ე (ადდღჷუე̂; ადდღჷუ̂ისგ) 

ბქ., ადღიუე̂ (ათუ̂ადღიუ,̂ ადადღიუე̂; ადადღიუი̂) ლნტ., გრდუვ. -- კიაფობს; კაშკაშებს. ალ 

დი̄ნად ხოშა ლამაზ̈ და̈რ̄ არდა, ეშ ადღმა (ბზ. 380) -- ამ ქალიშვილზე ლამაზი არავინ იყო, 

კაშკაშებდა. ეჯგუა̂რ̈ს ადღჷუა̂ თე, ერე ეჩხაუ-̂ამხაუ.̂.. ანარჰა (ბქ. 262) -- თვალი ისე 

კიაფობდა, რომ აქეთ-იქით ანათებდა.

 ადღულინ̄ე (ჩოხუ̂დღუ̂ილ̄ინ, ანდღუი̂̄ლინე; ანდღუი̂̄ლინნე) ბზ., ადღულინე (ოხუდ̂ღულინ, 

ანდღულინე; ანდღულინისგ) ბქ., გრდმ. -- აჭენებს. [სოსლანდ ი დაუ̈დ̂] ანდღულინეხ რაშარ̈ 

უშხუა̂რ̈თე (ბქ. 170) -- სოსლანმა და დევმა გამოაჭენეს ცხენები ერთმანეთისაკენ.

 ადღჷუე̂ იგივეა, რაც ადღმე.

 აერალნე იგივეა, რაც აჰ̈ერალნე.

 აზარე იგივეა, რაც აზარ̄ე.

 აზაუე̂ იგივეა, რაც აზუი̂.

 აზად̈ (-იშ, აზადარ̈) ლხმ., აზატ (-არ) ლშხ., აზატ̈ (აზატარ̈) ლნტ. -- თავისუფალი გლეხი, 
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აზატი. ჯუი̂ნელდ აზატ გლეხარ ლჷმარ̄ე̄ლიხ (ლშხ. 4) -- ძველად აზატი გლეხები ყოფილან. 

გადატ. განებივრებული. ჲერხის გეზალ აზა̈დდ მეფშუდ̂ე ხარ (ლხმ.) -- ზოგს შვილი 

განებივრებულად ჰყავს გაშვებული.

 აზატ̈ იგივეა, რაც აზად̈.

 აზაუ̈ე̂, აზაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აზუი̂.

 აზარ̄ე (ოთზა̈რ̄, ადზარ̄ე; ადზა̈რ̄ნე ბზ., ოთზარ̄, ადზარ̄ე; ადზარ̄ნე ლშხ.), აზარე (ოთზარ̈, 

ადზარ̈ე; ადზარ̈ისგ ბქ., ათუ̂აზარ̈, ადაზარე; ადაზარი ლნტ.) გრდმ. -- ზოგავს. გეზლი̄რე გუ̄ღა 

დე̄მგუა̂შ აზარ̄ეხ (ბზ. 391) -- შვილებისათვის არაფერს ზოგავენ. დაშ̈დუ ̂ლეცრჷლად დას̈ 

აზარე (ბქ. 236) -- დათვი დასაგლეჯად არავის ზოგავს. ეჯ ლე̄თიშდ დე̄მამ მოშ აზარ̄ეხ 

(ლშხ. 19) -- იმ ღამისათვის არაფერს ზოგავენ. ამახუ ̂ისგუ̂ეჲ მამ ჯიზარახ (პოეზ. 56) -- 

თქვენი მტერი არ დაგიზოგავთ.

 აზგრე იგივეა, რაც აზგჷრე.

 აზგუნე იგივეა, რაც აზ̈გუნე.

 ხ-აზგუნე იგივეა, რაც ხ-ა̈ზგუნე.

 აზგჷრე, აზგრე (ოთზჷგირ, ადზჷგრე; ადზჷგრი \ ადზჷგრი̄ნე ბზ., ადზჷგრისგ ბქ., ქო̄თზჷგჷრ, 

ქად̄ზჷგრე; ქა̄დზჷგრი ლშხ., ათუა̂ძჷგჷრ, ადაძჷგჷრე; ადაძჷგრი ლნტ.), გრდმ. -- ამთავრებს, 

ასრულებს. ჭყინტდ აშხუ̂ რაკ̈ს ქა̄დზჷგრე მაგ̈ (ბზ. 276) -- ბიჭმა ერთ წამში შეასრულა 

(დაამთავრა) ყველაფერი. ლიზურ̂ის ხუი̂ბნად გულხენ ი ხუა̂ზგჷრად თაურ̂არ̈ (ბქ. 3) -- 

შეგროვებას ვიწყებდით გულში (ტოპ.) და ვამთავრებდით თავრალში. ჭყინტდ იმუა̂ჲ̄ ლას 

ქად̄ზჷგრე კლას (ლშხ.) -- ბიჭმა, როგორც იქნა, დაამთავრა სკოლა.

 აზეთუ̂ნე იგივეა, რაც ა̈ზთუნე.

27



 ხ-აზელალ̄უ̂ნე (ოთზელალ̄უ̂ინ, ადზელა̄ლუნ̂ე; ადზელალ̄უნ̂ი ბზ., ლოხზელალ̄უნ, 

ლახზელალ̄უნ̂ე; ლახზელალ̄უნ̂ი ლშხ.), ხ-აზელალ̈უნ̂ე (ოთზელალუ̂ინ, ათზელალუ̂ნე; 

ათზელალუნ̂ი ბქ., ლახუ̂აზელალ̈ინ, ლახაზელალ̈ნე; ლახაზელალ̈უ̂ნი) ლნტ., გრდმ. -- 

ასეირნებს, {და}ატარებს. გიო ხაზელალ̄უნ̂ე ჩა̈ჟ̄ს (ბზ.) -- გიო {და}ატარებს ცხენს. ფაუს 

ხასგურ̂ეხ ბეფშუს̂ ი ეჯჟი ხაზელალ{უ}̂ნეხ (ბქ. 6) -- ჯოხზე შესვამენ ბავშვს და ისე 

დაატარებენ. უ̂ოქრე ფატანს ხაზელალ̄უ̂ნე ზურალ̄ოლ̄ (ლშხ. 73) -- ოქროს პერანგს 

დაატარებს ქალი.

 ხ-აზემა̈ლი იგივეა, რაც ხ-აზმა̈ლ̄ი.

 აზზი (ოთზიზ, ადზჷზე; ადზიზნე \ ადზჷზი ბზ., ოთზჷზ, ადზჷზე; ადზჷზნე ლშხ.), აუზე 

(ოთუი̂ზ, ადუზე; ადუზისგ) ბქ., აუზ̂ი (ათუა̂უზ, ადაუზე; ადაუზი) ლნტ., გრდმ. -- 

{ა}გზავნის. ღუა̂ჭარ̈დ ადზჷზე [მარ̄ე] (ბზ. 334) -- ვაჭარმა კაცი გაგზავნა. მჷჟალუა̂̈რს 

ოთზჷზახ კუე̂ცნემ ფექ (ბქ. 13) -- მუჟალელებს გაუგზავნიათ პურის ფქვილი. ჩოხზჷზახ 

ღერთალს ღომელ (ლშხ. 58) -- ჩამოუგზავნიათ ღმერთებს ყორანი. ადაუზე მჷწია̈ლი 

სოფელხო (ლნტ. 158) -- დამპატიჟებლები სოფელში გაგზავნა.

 აზთუნე იგივეა, რაც ა̈ზთუნე.

 ხ-აზმა̈̄ლი (ლოხუ̂ზჷმა̈ლ̄, ლახზჷმალ̄ე; ლახზჷმა̈ლ̄ი \ ლახზჷმა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-აზმალ̈ი 

(ლოხზჷმალ̈, ლახზჷმალე, ლახზჷმალ̈ისგ) ბქ., ხ-აზმალ̄ი (ლოხზჷმალ̄, ლახზჷმა̄ლე; 

ლახზჷმალ̄ნე) ლშხ., ხ-აზ̈ემალი (ლახუა̂ზემალ, ლახაზემალე; ლახაზემალი) ლნტ., გრდმ., 

ხლმ. -- აზომებს. დი ბოფშარ̈ს ჩაფლარ̈ს ხაზმა̈ლ̄ი (ბზ.) -- დედა ბავშვებს ფეხსაცმელებს 

აზომებს. კაბჲაქს ჟი მაზ̈ემალიხ (ლნტ. 30) -- საკაბეს მომაზომებენ.

 ხ-აზმე (ოთზიმ, ათზჷმე; ათზიმნე ბზ., ლოხუა̂ზმ, ლახზჷმე; ლახზიმნე ბქ., ლოხზჷმ, 
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ლახზჷმე; ლახზჷმნე ლშხ.), ხ-აზ̈ემე (ლახუა̂ზემ, ლახაზემე; ლახაზემი) ლნტ., გრდმ. -- 

აზომებს. ჩაფჷლ შჷნ ხუღუე̂-ჲ ჩი̄ ალას ხაზმე (ბზ. 325) -- ფეხსაცმელი ხელთა აქვს და 

ყველას ამას აზომებს. ტუფ... ჯიმლადს ფაყუჲ̂აქდ ლახზჷმე (ბქ. 27) -- ტყავი ძმას ქუდად 

მიაზომა. ლახაზემეხ ჩაფულ გეზალუთრას (ლნტ. 175) -- მოაზომეს ფეხსაცმელი გერს. 

გადატ. ეშხუ კათხჷლ მა ̄ლამზჷმეხ (ლშხ. 85) -- ერთი კათხა არ მაღირსეს (არ მომაზომეს).

 ხ-აზნა იგივეა, რაც ხ-აზ̈ნა.

 ხ-აზნუნი იგივეა, რაც ხ-ა̈ზ̄ნუნი.

 აზჲენი იგივეა, რაც ა̈ძჰენი.

 აზრ (-იშ, -ალ̈, ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- აზრი, მოსაზრება. მაჲ̄ ლახთჷრის მიჩა 

აზრშუ,̂ ეჯი ადმორ̄უა̂ს (ლშხ. 45) -- რაც განსაჯოს თავისი აზრით, ის გადაწყვიტოს. 

[ეჯმინე] აზრშუ,̂ ალ სკიმ ესენდუკიშ ი ბორჯომი ლიცარ̈დ ხოჩილ ლი (ლნტ. 10) -- იმათი 

აზრით, ეს მჟავე წყალი ესენტუკისა და ბორჯომის წყლებზე უკეთესია.

 აზსკე (ოხზჷსკ, ანზჷსკე; ანზჷსკნე) ბზ., ლშხ., გრდმ. -- აშრობს. ბიქუ ̂ლერქუ̂ალ̈ს შიშდ 

აზსკე (ბზ.) -- ქარი ტანსაცმელს სწრაფად აშრობს. შიშდ ოხზჷსკ ლერექუ ̂(ლშხ.) -- 

სწრაფად გავაშრე ტანსაცმელი. მახე თორნს ხუა̂ზსკედ (ლნტ.) -- ახალ თონეს ვაშრობთ. იხ. 

აფკუე̂ ლნტ.

 აზუე̂ნი იგივეა, რაც აზუი̂.

 აზუი̂ (ოთზაუ̈,̂ ადზაუე̂; ადზაუ̈ნ̂ე) ბზ., აზაუ̈ი̂, აზაუე̂ (ოთზა̈უ,̂ ადზაუ̂ე; ადზაუ̈̂ისგ) ბქ., 

აზუე̂ნი (ოთზაუ,̂ ადზაუე̂; ადზაუნ̂ე) ლშხ., აზაუ̈ე̂ (ათუა̂ზაუ̈,̂ ადაზაუ̈ე̂; ადაზაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. 

-- აზავებს, აშველებს. უა̂ზ̈რალ̈ აზუი̂ხ კე̄სარ̈ს (ბზ. 13) -- ვეზირები აშველებენ კეისარს. 

მეცუალა უ̂ედნიშ ადაზაუ̈ე̂ხ (ლნტ.) -- მოჩხუბრები ძლივს გააშველეს.
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 ხ-აზუი̂ბ (--, ხაზუი̂ბდა; ხაზუ̂იბდე̄დს ბზ., --, ხეზუა̂ბ; ხეზუე̂ბეს ბქ., --, ხაზუ̂იბდა; ხაზუი̂ბდეს 

ქს.) გრდუვ. -- აღმოცენებულია; ამოსულია, {გა}მოდის (წყარო). ნენსგა სოფელისგა 

ხაზუი̂ბ სგიმ (ბქ. 69) -- შუა სოფელში ამოდის ვეძა. ლახუე̂ სარაგ ჩიაგ ხაზუ̂იბ (პოეზ. 332) 

-- მთის წყარო ყველგან ამოდის.

 ხ-აზუნ̂ი იგივეა, რაც ხ-ა̈ზ̄ნუნი.

 აზჷნგლა̈გი (ოთზჷნგლაგ̈, ადზჷნგლაგე; ადზჷნგლა̈გნე) ბზ., აზჷნდლაგ̈ი (ოთზჷნდლაგ̈, 

ადზჷნდლაგე; ადზჷნდლაგ̈ისგ) ბქ., გრდმ. -- ზარს რეკს. [მალ̄] აზჷნგლაგ̈ი, დაშ̈დუ ̂ესჭიმ 

უ̂ეშგიმ (ბზ. 360) -- მელა ზარს რეკს, დათვი უკან მიჰყვება.

 აზჷრგჷნალ̄ი (ლოხუზ̂ჷრგჷნალ̄, ლაჲ̈ზჷრგნალ̄ე; ლაჲ̈ზჷრგნალ̄ნე) ბზ., გრდმ. -- აზანზარებს. 

ესზჷრგნალ̄ე მალ̄დ ჭუე̂კ (ბზ. 31) -- დააზანზარა მელამ ჭოკის ხიდი.

 ხ-აზჷრზე (ლოხუზ̂ირზ \ ლოხუზ̂ჷრიზ, ლახზჷრზე; ლახზჷრზი ბზ., ლახზჷრზისგ ბქ.) გრდმ. 

-- ემუქრება. დაუ̄.̂.. ჭიტის ხაზ̈ჷრზა (ბზ. 310) -- დევი ჭიტის ემუქრებოდა.

 ათ- იგივეა, რაც ად-.

 ათ-ხ-ად იგივეა, რაც ათ-ხ-ად̄1.

 ათ-ხ-ადა იგივეა, რაც ათ-ხ-ად̄.

 ათადა იგივეა, რაც ათ-ხ-ად̄.

 ხ-ათალა (--, ხეთალან; ხეთალენეს ბქ., --, ხათალჷნდა; ხათალჷნდეს ლნტ), გრდუვ. -- 

განაწილებულია. დიეშ გუი̂ გეზლირს ესერ ხათალახ (ანდ.) -- დედის გული შვილებზეა 

განაწილებულიო.

 ათასქესაღა იგივეა, რაც ათას̈ქესაღა.

 ათაუე̂ იგივეა, რაც ათუე̂.
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 ათალ̈ი იგივეა, რაც ა̄თა̈ლ̄ი.

 ათას̈ (ათსიშ, ათსარ̈) ბზ., (-იშ, ათასარ̈) ბქ., ლნტ., ათას (-იშ, -არ) ლშხ. -- ათასი. ონჴუ̂ად̈დ 

აშირ ი უსგუა̂̈შ̄დ ათას̈ სალდათ̈ (ბზ. 45) -- მოვედით ას სამოცი ათასი ჯარისკაცი. ათას̈ ესერ 

აშხუთ̂ეისგა ომტეხ ი ეშხუ ათას̈დ ოლგენ (ბქ.) -- ათასი ერთად იქცა და ერთი ათასადო. 

ხენწიფდ ლახომ̄ უ̂ოშთხუ̂ ათას მანათ ჴელუ̂ანარს (ლშხ. 4) -- ხელმწიფემ მისცა ოთხი 

ათასი მანეთი კალატოზებს. ათას̈ ჩხარა აშირ ჲერბეშტიეშხუ ზაი̈სკა თელ ჩუბე შუა̂ნ̈ სემი 

სტუდენტ გარ არდახ (ლნტ. 9) -- ათას ცხრაას ოცდაერთ წელს მთელ ქვემო სვანეთში 

მხოლოდ სამი სტუდენტი იყო.

 ათას̈ქესაღა ბქ., ათასქესაღა ლშხ. ზედმიწ. -- ათასი ქისისთვისაც კი, არაფრის 

გულისათვის. ყაფლან ათასქესაღა მად' აჩად̈ (ბქ.) -- ყაფლანი არაფრის გულისათვის არ 

წავიდა. ბაპ ათასქესაღა ლიზის დემ იჩო (ლშხ.) -- მღვდელი არაფრის გულისათვის არ მიდის 

(წასვლას არ შვრება).

 ათაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ათუე̂.

 ათ-ხ-ად̄1, ა-ხ-ად̄{და} ბზ., ათ-ხ-ად, ა-ხ-ად ბქ., იხმარება, ძირითადად, ნაკვთთა მეორე და 

მესამე წყებაში. გრდუვ. 1. ჰქონდა, ჰყავდა, შეექნა, მოუვიდა, მოუხდა, დაყო; ჰერიაუ ̂

ათხარა ჭყინტჷლდას (პოეზ.) -- კუდიანიმც ჰყოლია (შეჰყრია) ბიჭუნას. 2. გაედინა, 

მოედინა. კუთხუა̂ს მიშგუ̂ა გჷრმჷნ ათხად (პოეზ. 86.) -- ჩემმა კუთხვამ დაიგრიალა (ხმა 

გაედინა). 3. მოუვიდა, მოუხდა.

 ათ-ხ-ად̄2, ათ-ხ-ად̄და ბზ., ათ-ხ-ად{და} ბქ., ათად̄ა ლშხ., ათ-ხ-ადა, ათადა ლნტ. გრდუვ. -- 

თქვა. აშხუ ̂ღუ̂აჭარს ათხად̄ (ბზ. 335) -- ერთმა ვაჭარმა თქვა. ალი ეჯარ̈ე ზურალს ათხადდა 

(ბქ. 15) -- ეს იმათმა ქალმა თქვა.

31



 ხ-ათგი იგივეა, რაც ხ-ათგჷნე.

 ხ-ათგჷნე (ლოხუთ̂ჷგინ, ლახთჷგნე; ლახთჷგნი ბზ., ათთჷგნისგ ბქ., ლოხთჷგჷნ, ლახთჷგნე; 

ლახთჷგნი ლშხ.), ხ-ათგი (ლახუა̂თჷგინ, ლახათ̈ჷგნე; ლახათ̈ჷგნი) ლნტ., გრდმ. 1. არჭობს, 

ასობს. ბაბად კად̄ა მეგამ̈ჟი̄ნ ათთჷგნე (ბზ.) -- პაპამ ნაჯახი ხეზე მიარჭო. გეჩ ლოხთჷგჷნ 

ჭუე̂დს (ლშხ.) -- დანა კედელს მივარჭვე. 2. (ჩოთთჷგინ, ჩუ̂ათთჷგნე, ჩათთჷგნისგ ბქ.) -- 

ნისკარტით ჩხვლეტს. ნაპ̈ურ̂არ̈ მჷჰი ყუნზელს ჩუა̂თგჷნეხ ი ჩუა̂დუა̂შ̈იხ (ბქ.) -- ჩიტები 

მწიფე ყურძენს ნისკარტით ჩხვლეტენ და აფუჭებენ. 3. ბზ. ამწკრივებს. ღუმირ ჩუ̂ათჷგ 

ნათ̈ხუ̂იარალ̄შუ ̂(ბზ. 258) -- ნაძვი ნანადირევით გაავსო (ტოტებზე ნანადირევი ჩამოჰკიდა, 

ჩამოამწკრივა).

 ხ-ათენე იგივეა, რაც ხ-ათ̈ნე.

 ათენე იგივეა, რაც ა̈თნე.

 ხ-ათერ (ლოხ̄უა̂თრ, ლახთირ; ლახთერნე ბზ., ლახთერ ლშხ.), ხ-ათ̈ერ (ლოხუ̂ათრ, ლახთირ; 

ლახთერ ბქ., ლახუ̂ათ̈რ, ლახათირ; ლახათერ{ნე} ლნტ.), გრდმ. -- ატყობს. ალა ჟი ლახთირხ 

დიდ-ი-მუდ (ბზ. 349) -- ეს შეატყვეს დედამ და მამამ. იმ როქუ ̂ხათ̈ერ, ნეპოლ (ბქ. 235) -- 

რას ატყობო, ჩიტო. მაჲ̄ ლახთჷრის მიჩა აზრშუ.̂.. ეჯი ადმორ̄უა̂ს (ლშხ. 45) -- რაც შეატყოს 

თავისი აზრით, ის გადაწყვიტოს.

 ათერნე იხ. თერ.

 ათეურ̂ალ̄ი იგივეა, რაც ათე̄უ̂რა̈ლ̄ი.

 ათე̄ურ̂ა̈ლ̄ი (ოთთე̄ურ̂ა̈̄ლ, ადთე̄ურ̂ალ̄ე; ადთეურ̂ა̈ლ̄ი) ბზ., ათე̄ურ̂ა̄ლი (ოთთე̄ურ̂ალ̄, 

ადთე̄უ̂რალ̄ე; ადთეურ̂ა̄ლნე) ლშხ., ა̈თეურ̂ალი (ათუა̂თეურ̂ალ̈, ადათეუ̂რალე; ადათეურ̂ალი) 

ლნტ., გრდმ. -- თვალყურს ადევნებს, უკვირდება, ათვალიერებს. იმ ათე̄ურ̂ა̈ლ̄ი ალა̄, 
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ნიშგუე̂ჲ ჩიჟ̄ე? (ბზ. 316) -- რას ათვალიერებს ეს, ჩვენი სიძე? მეთხუი̂არ კოჯარს 

ჯოდიახენ ათეურ̂ალ̄ი (ლშხ.) -- მონადირე კლდეებს შორიდან ათვალიერებს. დენად მაგ̈ 

ხოჩამდ ადათეურ̂ალე (ლნტ.) -- გოგომ ყველაფერი კარგად დაათვალიერა.

 ხ-ათილ (ხუ̂ათილდას̈, ხათილდა; ხათილდე̄დს ბზ., ხუ̂ეთლ, ხეთალ; ხეთელეს ბქ., 

ხუა̂თილდას, ხათილდა; ხათილდეს ლშხ., ხუ̂ათილდას̈, ხათილდა; ხათილდეს ლნტ.) გრდუვ. 

-- მიკარებულია. ჲერხი მარე ქათლა̈შ ლაღუ ̂დემ ხათილ (ბქ.) -- ზოგი ადამიანი ქათმის 

ხორცს არ ეკარება (ჭამს). [ეჯჲარ] თაშორ̄ას გარ ხათილხ (ლშხ. 20) -- ისინი მხოლოდ 

ყველეულს ეკარებიან (ჭამენ).

 ათი ̄(ოხუა̂თ̈, ანთე, ანთი̄ \ ანთი̄ნე ბზ., ოხთი̄, ანთიე; ანთი̄ნე ლშხ.) ა̈თი (ოხუა̂თ̈, ანთე; 

ანთინე) ბქ., ა̈თიი (ახუა̂თ̈ი, ანათ̈იე; ანათ̈ინე) ლნტ., გრდმ. -- მკის. კუა̂კუ̂აშად აშხუ ̂ლად̈ღი 

დაბ̈ ჟან̈თიე (ბზ.) -- კვაკვაშამ ერთი დღიური ყანა მომკა. ჟინღჷლდდ ჟ'ანთე [დაბ] (ბქ. 91) -- 

ბატკანმა მომკა ყანა. ტახ̈ ლჷმას̈ჷპნალ̈ლი [დაბისა] ი ჟ'ახოთია თელდ (ლნტ. 309) -- ტახი 

თურმე ტრიალებდა ყანაში და მთლიანად მოუმკია.

 ათლა ბქ., ზმნს. -- როგორც ჩანს, ეტყობა. ამ̈ირმს ათლა ჩიქი მახ̈ეღუ̂აჟ̈ მადმა ხეწუე̂ნი (ბქ. 

266) -- ამირანს, ეტყობა, ჯერ ვაჟკაცი არ უნახავს.

 ხ-ათლე იგივეა, რაც ხ-ათ̈ლე.

 ათლონ̄ იხ. ხ-ალა.

 ათლჷ̄რე (ოხთჷლი̄რ, ანთჷლჷ̄რე; ანთჷლი̄რნე ბზ., ოხთჷლირ, ანთჷლჷრე; ანთჷლჷრისგ ბქ., 

ოხთჷლჷ̄რ, ონთჷლჷ̄რე; ონთჷლჷ̄რნე ლშხ., ახუ̂ათჷლჷრ, ანათჷლჷრე; ანათჷლჷრი ლნტ.) 

გრდმ. -- კრავს, უჭერს (თოკით რამეს). ბაჯუ ჭემი საუ̈ს̂ ათლჷ̄რე (ბზ.) -- ბაჯუ თივის 

მარხილს კრავს. [ლახუბ̂ას] გურებ ქოხთჷლჷრახ (ბქ. 198) -- ძმებს გორგალი გამოუკრავთ.
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 ათმე (ოთთიმ, ადთჷმე; ადთიმნე ბზ., ოთთჷმ, ადთჷმე; ადთჷმნე ლშხ., ადთჷმისგ ბქ.), გრდმ. 

-- შოულობს. ადთჷმე ლჷდგარ̈ი მჷსე̄ლუე̂ ლიც (ბზ. 400) -- იშოვა მიცვალებულის 

გამაცოცხლებელი წყალი. როგუ̂... ჩუ ოთთჷმახ (პოეზ. 48) -- ცერცვი უშოვიათ.

 ათნე იგივეა, რაც ა̈თნე.

 ხ-ათონე იგივეა, რაც ხ-ათონ̄ე.

 ათოჴიდ იხ. ხ-ოჴდე.

 ხ-ათონ̄ე (ლოხუთ̂ო̄ნ, ლახთუე̂̄ნ; ლახთუ̂ე̄ნნე ბზ., ოხთონ̄, ახთონ̄ე; ახთონ̄ნე ლშხ.), ხ-ათონე 

(ლოხთენ \ ლოხუთ̂ენ, ლახთუე̂ნ; ლოხთენისგ \ ლოხთუ̂ენისგ ბქ., ხუა̂თონ, ხათონე; ხათონი 

ლნტ.) გრდმ. -- ასწავლის, მიასწავლის, უჩვენებს. იმუ̂აჲ̈ჟი̄ნ ძიძაჲ̈დ ლახთონ̄ე, ჭაბიგუდ̂ 

ეჯჟი ჩუე̂მინ (ბზ. 266) -- როგორც ძიძამ ასწავლა, ჭაბუკმა ისე გააკეთა. ამის ლაყუ̂რა 

ლახთონეხ (ბქ.) -- ამას საწოლი მიასწავლეს. ჲეხუდ̂ ქა ხათონე ეჯმინე ნასკურ (ლნტ. 183) 

-- ცოლმა უჩვენა (ასწავლა) იმათი დანაჯდომი. თუე̂ფიშ ლისყი მად̄ მათო̄ნედ (პოეზ. 122) -- 

თოფის გაკეთება (გატენა) არ მასწავლეთ.

 ხ-ათრე (იყენ. ლოხ̄უა̂შ, ლახა̈შ̄; ლახთჷრე ბზ., ლოხუა̂შ, ლახაშ̈; ლახთჷრე ბქ., ლოხ̄უა̂შ \ 

ლოხთუნ, ლახაშ̄ \ ლახთუნე; ლახთუნნე ლშხ., ლახუა̂შ̈, ლახაშე; ლახათჷრე ლნტ.) გრდმ. -- 

ასმევს. უ̂აზ̈რალ̈დ... ბან̈გ ჩუ ლახა̈შ̄ხ დინ̄ა̈ლ̄ს (ბზ. 344) -- ვეზირებმა ბანგი დაალევინეს 

ქალიშვილებს. ბეუა̂, ა̈ჲრაყ̈ოღუ ̂ლახაშ̈ (ბქ. 197) -- ბევა, არაყი დამალევინეო. ზურალ̄ს 

ლეთრე ლოხთუნა (ლშხ. 73) -- ქალს სასმელი დაულევინებია. ჭყინტ ჩაჟ̈ს ლიცს ხათრა 

(ლნტ. 242) -- ბიჭი ცხენს წყალს ასმევდა.

 ათრინე იგივეა, რაც ესთჷრი.

 ხ-ათრუნე იგივეა, რაც ხ-ათ̈რუნე.
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 ათურ იხ. თერ.

 ათუე̂, ათუე̂ნი, ათაუ̂ე (ოხთაუ̈,̂ ანთაუე̂, ანთაუ̈̂ი ბზ., ანთაუ̈ი̂სგ ბქ., ოხთაუ̂, ანთაუე̂; ანთაუნ̂ე 

ლშხ.), ათაუ̈̂ე (ახუა̂თა̈უ,̂ ანთაუ̈ე̂; ანათაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- შობს, ბადებს, აჩენს, იგებს; 

[ზურალ̄დ] ანთაუე̂ ჲორი გეზალ (ბზ. 284) -- ქალმა ორი შვილი შობა. მაჰურ̂ე̄ნე̄მ ქა̄ნთაუე̂ 

კისდ გეზლი̄რ (ბზ. 303) -- უმცროსმა მართლაც გააჩინა შვილები. კესარდ რაქუე̂: ჩუ̂' ესერ 

იქქუი̂ ი ქ'ესერ ათაუე̂ (ბქ. 90) -- კეისარმა თქვა: დავცუცქდები და დავაგდებო (გავაჩენო). 

ჩაჟ̄ემ ანთაუე̂ სა̄ბელ (ლშხ. 68) -- ცხენმა კვიცი მოიგო.

 ათუე̂იდ იხ. ხ-ეჰოლ̄ი.

 ათუე̂ნი იგივეა, რაც ათუე̂.

 ხ-ათუე̂რი იგივეა, რაც ხ-ათურ̂ი.

 ათუი̂ იგივეა, რაც ა̈თუ.

 ათუი̂არ{ა} იგივეა, რაც ათ̈უარ̄ა.

 ათუი̂არ̄ობ იგივეა, რაც ათ̈უარ̄ობ.

 ათუნ̂ა̈ლ̄ი (ოხთუნა̈ლ̄, ადთუნალ̄ე; ადთუნა̈ლ̄ნე) ბზ., ათუნ̂ალ̈ი (ოხთუნალ̈, ანთუნალე; 

ანთუნალ̈ისგ ბქ., ახუა̂თუნალ̈, ანათუნალე; ანათუნალი ლნტ.), ათუ̂ნალ̄ი (ოხთუნალ̄, 

ანთუნალ̄ე; ანთუნალ̄ნე) ლშხ., გრდმ. ხლმ. -- ასმევს, არწყულებს. ალჲარ̈ ჰარაყ̈ს 

ათუნ̂ა̈ლ̄იხ... (ბზ. 331) -- ესენი არაყს ასმევენ. ლინთუი̂სგა უე̂თხმალ̈ს ჩილადეღ აშხუნ 

ათუნ̂ალ̈იხ (ბქ.) -- ზამთარში საქონელს დღეში (ყოველდღე) ერთხელ არწყულებენ.

 ათუნ̂ე (ოთთუი̂ნ, ადთუნე; ადთუი̂ნნე ბზ., ადთუნისგ ბქ., ოთთუნ, ადთუნე; ადთუნნე ლშხ; 

ათუა̂თუნ, ადათუნე; ადათუნნი ლნტ.) გრდმ. -- ასმევს, არწყულებს. გოგი ჩა̈ჟ̄ს ათუნ̂ე (ბზ.) 

-- გოგი ცხენს არწყულებს. ბაბა კუმაშს ღელაჲ̄სა ათუნ̂ე (ლშხ.) -- პაპა საქონელს ღელეში 
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არწყულებს.

 ათუო̂ჴდ იხ. ხ-ოჴდე.

 ხ-ათურ̂ი (ოხუთ̂ონ, ახთონ̄ე; ახთონ̄ნე \ ოხუა̂თურ̂, ახთუე̂რ; ახთუე̂რნე ბზ., ოხუთ̂ენ, 

ახთონე; ახთენისგ ბქ., ოხთონ̄, ახთონ̄ე; ახთონ̄ნე ლშხ.), ხ-ათუ̂ერი (ახუა̂თ̈უ̂რ, ახათუ̂ერ; 

ახათუე̂რნე) ლნტ., გრდმ. -- ასწავლის. გუე̂შილდარ̈ს იმის ხათურ̂ინი, ეჯ' ე̄სერ ხაწჷხ (ბზ. 

280) -- საქმეებს თუ მასწავლი, ის მჭირდებაო. შამ̈აშ̈ ლიჩემს ჟ'ე ხათუ̂რი, მაჴუ̂მარ̈ ირიხ 

(ბქ. 252) -- ღომის გაკეთებას თუ გვასწავლი, მადლობელი ვიქნებითო. ეჯჲარს ხათუ̂რი 

მეცარ... (ლშხ. 12) -- იმათ ასწავლის მკითხავი. ეჩემ ლიქუთ̂ერალ̈ ახათუ̂ერ ბეფშს (ლნტ. 

171) -- იმან ქურდობა ასწავლა ბავშვს.

 ხ-ათქე იგივეა, რაც ხ-ათ̈ქე.

 ათყერ იხ. ხ-ეჩო, ხ-აჩ̈ო.

 ხ-ათში იგივეა, რაც ხ-ათ̈ში.

 ათში იგივეა, რაც ა̈თში.

 ათშორი, ათშორ̄ე იგივეა, რაც ათშჷ̄რი

 ხ-ათშუნე იგივეა, რაც ხ-ათ̈შუნე.

 ათშჷ̄რი (ოთთჷში̄რ, ადთჷშჷ̄რე; ადთჷში̄რნე) ბზ., ა̈თშურე, ათ̈შერი (ოთთიშუ̂ირ \ 

ოთთიშურ, ადთიშურე; ადთიშურისგ) ბქ., ათშო̄რე (ოთთიშორ̄, ადთიშორ̄ე; ადთიშორ̄ნე) 

ლშხ., ათ̈შორი (ათუა̂თიშორ, ადათიშორე; ადათიშორი) ლნტ., გრდმ. -- ერთმანეთისაგან 

{გამო}არჩევს. გეზლი̄რს და̈რ̄ ა̈თშუ̄რე (ბზ.) -- შვილებს (ერთმანეთისაგან) არავინ არჩევს. 

ნებოზს ანდაუა̂ უე̂თრხმალს ჩუა̂̈თშურეხ (ბქ.) -- საღამოს მწყემსები ნახირს გამოარჩევენ 

ერთმანეთისაგან. ლაბძღჷნაჟინ მატ̈ყს ჩუ ხუა̂თშორედ (ლნტ. 29) -- გაწეწვის დროს მატყლს 
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გა{მო}ვარჩევთ.

 ათჩო იხ. ხ-ეჩო, ხ-აჩ̈ო.

 ათხა იგივეა, რაც ათხე.

 ათხად ბზ., ქს., ათხალდ ბქ., ლნტ., ათხელდ ბქ. ზმნს. -- აქამდე, ამ დრომდე. ალის ათხად 

უ̂არჩხილ დე̄სა ხოწ{უ}̂ა (ბზ. 445) -- ამას აქამდე ფული არ უნახავს. და̈უ̄ს̂ ათხადი̄ ხორდა 

გეზალ (ბზ. 441) -- დევს აქამდისაც ჰყავდა შვილი. ათხელდ დარ̈მოშ წუა̂ნდა გუი̂შგე 

მენწირ (ბქ. 107) -- აქამდე არავინ ჩანდა ჩვენი მჯობი. ათხად დარ̄ უ̂ოდდა ლჷჯას (ლშხ 8) -- 

აქამდე არავინ ყიდდა რძეს. ამეჩუ კლას̈ ათხალდ არდა (ლნტ.) -- აქ სკოლა აქამდე იყო.

 ათხადიშშალ̄ ბზ., ათხე{ლ}დიშშალ ბქ., ლნტ., ათხადაშშალ̄ ლშხ., ამოხოქაჲ̈შალ ლნტ., 

ზმნს. -- უწინდებურად, ადრინდებურად. ბაბას დეშ ხამ̈ჲედა ათხადიშშალ̄ ლიხჷლწიფხ (ბზ. 

441) -- ბაბუას არ ძალუძს უწინდებურად ხელმწიფობა. ამოხოქაჲ̈შალ მად̈ მაი̈მედა ლიმშაუ ̂

(ლნტ.) -- წინანდებურად არ შემიძლია მუშაობა.

 ათხალდ იგივეა, რაც ათხად.

 ხ-ათხამ იგივეა, რაც ხ-ათხამ̈.

 ათხანეშ ბზ., ქს., ათხენდჷრ ბქ., ზმნს. -- ამიერიდან, ამ დროიდან, ამის შემდეგ. ათხანეშ 

ალას ჴამშა ხუღუ̂ა (ბზ. 99) -- ამიერიდან ამას ძალა აქვს. ათხანეშუ ხიშდ ლჷმზჷრე! (ბზ.) -- 

ამიერიდან დალოცვილი ყოფილიყავით! ლებტკჷ̄რისი̄ ათხანეშ ა̄ნშყეხ (ლშხ. 39) -- 

საბატკესაც (მრგვლად შესაწვავ გოჭს) ამ დროიდან ასუქებენ. იხ. ამჷნღონ.

 ათხაი̈ (ოთთხან̈, ადთხანე; ადთხან̈ისგ ბქ., ადთხაჲე, ადთხაი̈სგ ლხმ.), გრდმ. -- ახვედრებს, 

აპოვნინებს, თავს უყრის. ქუ̂ახ̈იაშ̈ მჷცხი ციცუს̂ ი კენს ესერ ათხაი̈ (ანდ.) -- იანვრის 

სიცივე კატასა და კვერნას ერთად უყრის თავსო.
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 ხ-ათხამ̈ (მათხმჷნ{და}, ხათხმჷნ{და}; ხათხმჷნდედს ბზ., მათხამჷნ{და}, ხათხამჷნ{და}; 

ხათხამჷნდეს ლნტ.), ხ-ათხამ (მათხმჷ̄ნ, ხათხმჷ̄ნ; ხეთხმე̄ნს) ლშხ., აორ. (ლამთხამჷ̄ნ, 

ლახთხამჷ̄ნ ბზ., ლშხ., ლამათხამჷნ{და}, ლახათხამჷნ{და} ლნტ.), გრდუვ. -- შურს, 

ეხარბება. მეზუბ̂ელარ̈ს ლახთხამჷ̄ნხ... (ბზ. 313) -- მეზობლებს შეშურდათ. ჲერხის მაგ 

ხათხამ მე̄რმე̄მიშდ (ლშხ.) -- ზოგიერთს სხვისი ყველაფერი შურს. ლაუდ̂ილას 

ლახათხამუნდახ მინე უდლაშ̈ (ლნტ. 166) -- დებს შეშურდათ თავიანთი დის.

 ხ-ათხაპ̈ი იგივეა, რაც ხ-ათ̈ხპინე.

 ათხე ზს., ლშხ., ათ̈ხე ლნტ., ზმნს. -- ახლა. ქაჩ̄ად̈ ათხე როსტომ (ბზ. 233) -- გავიდა ახლა 

როსტომი. ათხა სოფელდი ჩუა̂დ̈ჯჷრუე̂ (ბზ. 33) -- ახლა სოფელმაც დაიჯერა. ათხე ბესიდ 

მიჩა მუხუბ̂ა ხაქ̈უ̂ე (ბქ. 201) -- ახლა ბესიმ თავის ძმას უთხრა. ათხე ლაშ̄ხ ეჩა ხჷნსგა დეშ 

ლი (ლშხ. 1) -- ახლა ლაშხეთი იმის ნახევარი ვერაა. ლენტეხა ა̈თხე ჩუბე შუა̂ნ̈ი ცენტრ ლი 

(ლნტ. 3) -- ლენტეხი ახლა ქვემო სვანეთის ცენტრია.

 ათხელდ იგივეა, რაც ათხად.

 ათხე{ლ}დიშშალ იგივეა, რაც ათხადიშშალ̄.

 ათხელხი იგივეა, რაც ათხე̄ხი.

 ათხენდჷრ იგივეა, რაც ათხანეშ.

 ათხეშ, ათხეჲშ იგივეა, რაც ათხე̄შ.

 ათხეხი იგივეა, რაც ათხე̄ხი.

 ათხე̄შ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ათხეშ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ა̈თხეჲშ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

ახლანდელი. ათხეშ თაურ̂ობუნღუე̂ სგუი̂რს ქა̈თყაჩ̈ მაგ̈ (ბქ. 308) -- ახლანდელი მთავრობის 

შემდეგ ხამ ტილოს ყველა შეეშვა. ლირდე ა̈თხეჲშ ლი ხოჩა (ლნტ.) -- ცხოვრება 
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ახლანდელია კარგი. უ̂ოჲ ლექუ̂ნიაქ ათხეშ გზაურ̂ობ! (პოეზ. 12) -- ო, დასაქცევო 

ახლანდელო მგზავრობავ!

 ათხე̄ხი ბზ., ლშს., ათხეხი, ათხელხი ბქ., ა̈თხელხი ლნტ., ზმნს. -- ახლახან. ეჯა ათხე̄ხი 

ანტახ̈ ჯარ̈ხა̈ნ (ბზ.) -- ის ახლახან დაბრუნდა ჯარიდან. ბადო ათხეხი არდა ამეჩუ (ბქ.) -- 

ბადო ახლახან იყო აქ. ალმინ ა̈თხელხი ნაჴადუ̂ ლიხ სოფელხო (ლნტ.) -- ესენი ახლახან 

არიან მოსული სოფელში.

 ხ-ათხიფ (მათხიფ{და}, ხათხიფ{და}; ხათხიფდე̄დს ბზ., ხ-ათხიფდეს ლნტ., მეთხაფ, 

ხეთხაფ; ხეთხეფეს ბქ., ლშხ.), გრდუვ. -- ჰკიდია, გადაკიდებული, გადაფენილი აქვს. 

დედბერს ლუსუა̂რ̈ ქა ხათხიფ ბარჯა̈ლქა (ბზ. 28) -- დედაბერს ძუძუები მხრებზე ჰკიდია 

(აქვს გადაფენილი). ზურალ̈ს ლაჩაქ̈ მეჴა̈რჟი ხათხიფდა (ლნტ.) -- ქალს ლეჩაქი მკლავზე 

ჰქონდა გადაფენილი.

 ხ-ათხპინე იგივეა, რაც ხ-ა̈თხპინე.

 ათხპჷნე (ოთთხჷპინ, ადთხჷპნე; ადთხჷპნი ბზ., ადთხჷპნისგ ბქ.) გრდმ. -- აპარტყუნებს 

(ყურებს) აქნევს (თავს...). და̈უდ̂ ადთხჷპნე თხუ̂იმ ი უა̂რ ხაქ̈უე̂ (ბქ. 212) -- დევმა გააქნია 

თავი და უარი უთხრა.

 ათხრჷლე (ოთთხჷრი̄ლ, ადთხჷრჷ̄ლე; ადთხჷრი̄ლნე ბზ., ადთხჷრჷ̄ლნე ლშხ., ოთთხჷრილ, 

ადთხჷრჷლე; ადთხჷრჷლისგ ბქ., ათუა̂თხჷლჷრ, ადათხჷლჷრე; ადათხჷლჷრი ლნტ.) გრდმ. -- 

ფლეთს, გლეჯს; ჩხვლეტს. ჟ'ანჷგან̈ ი ხოშა მუხუ̂ბე ჩუა̂დთხჷრჷლე (ბქ. 168) -- ადგა და 

უფროსი ძმა დაფლითა. ბოფშა̈რდ ბალ̈იშ ადათხჷლჷრეხ (ლნტ.) -- ბავშვებმა ბალიში 

დაგლიჯეს.

 ათხუა̂ იხ. ესყა.
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 ხ-ათხფე იგივეა, რაც ხ-ათ̈ხფე.

 ათჴიდუნ̂ისგ იხ. ხ-აჴ̈დუნე.

 ხ-ათჷმ (მათმჷნ{და}, ხათმჷნ{და}; ხათმჷნდე̄დს ბზ., ხათმჷნდეს ბქ., ლნტ., მათმჷ̄ნ{და}, 

ხათმჷ̄ნ{და}; ხათმჷ̄ნდეს ლშხ.), გრდუვ. -- სჭირს. ქა̄უ ̂ესერ ლა̈ჲკუი̂შ, მაღ̈ენუ̂ა̈ჲ̄ ხათჷმ (ბზ. 

300) -- გამოტყდი (თქვი), რა გჭირსო. ამჟი ლოქ ერ მი მაყრე̄ნ, ალეს ლოქ ერ ხათჷმ... 

(ლშხ. 46) -- მე რომ ასე დამმართოდა, რაც ამას სჭირსო... ალექსის ლოქ მად̈მა ხათჷმ (ლნტ. 

182) -- ალექსის არაფერი სჭირსო.

 ხ-ათჷრა იგივეა, რაც თირ.

 ხ-ათჷქე იგივეა, რაც ხ-ათ̈ქე.

 ხ-აიდ იგივეა, რაც ხ-აი̈დ.

 აკალაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აკლაუ̈ი̂.

 აკალდამ იგივეა, რაც აკჷლდამ.

 აკარზე იგივეა, რაც აკარ̄ზე.

 აკაუ̂ან იგივეა, რაც ჰაკუა̂ნ̈.

 ხ-აკაფ იგივეა, რაც ხ-აკაფ̈.

 ხ-აკაფნე იგივეა, რაც ხ-აკფუნე.

 აკად̈ი იგივეა, რაც აკა̈დ̄ი.

 აკარ̈ე იგივეა, რაც აკრე.

 აკარ̈ძე იგივეა, რაც აკარ̄ზე.

 ხ-აკაფ̈ (მაკფჷნ{და}, ხაკფჷნ{და}; ხაკფჷნდე̄დს ბზ., ხაკფჷნდეს ბქ., მაკა̈ფჷნ{და}, 

ხაკაფ̈ჷნ{და}; ხაკაფ̈ჷნდეს ლნტ.), ხ-აკაფ (მაკფჷ̄ნ{და}, ხაკფჷ̄ნ{და}; ხაკფჷ̄ნდეს) ლშხ., 
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აორ. (ლამკაფჷნ{და}, ლახკაფჷნ{და} ზს., ლშხ., ლამაკაფჷნ{და}, ლახაკაფჷნ{და} ლნტ.), 

გრდუვ. -- სწადია, ნებავს, სურს; მიზანშეწონილად მიაჩნია. ერუ̂ა̈ჲ̄ ხაკაფ̈ხ, ეჯას ქა̈̄წსიხ 

(ბზ. 8) -- ვინც სურთ, იმას ეპატიჟებიან (გადმოიპატიჟებენ). მი მაკაფ̈, ლერსგუე̂ნ მეჴრარ̈ 

ქოლქუცურად ალარ̈ს (ბქ. 62) -- მე მიზანშეწონილად მიმაჩნია, ამათ მარჯვენა მკლავები 

დავაჭრათ. აღუ̂ე ლოქ ამშა ჩუ ლიძიენი ხაკაფ̈, ეჯჟიუ ̂ადალუგუარ̈ეხ, ერე თერა̈ლქა... 

ღუე̂სე ლოქ ერ ახოჩეს (ლნტ. 125) -- რაკი ამის დაკვლა გწადია, ისე გავასუქოთ, რომ 

თვალებიდან ბადექონი გამოუვიდესო.

 აკაფ̈ე იგივეა, რაც აკა̈ფ̄ი.

 აკაჩ̈ე იგივეა, რაც აკჩე.

 აკად̄ი იგივეა, რაც აკა̈დ̄ი.

 აკარ̄ზე (ოთკა̈რ̄ზ, ადკარ̄ზე; ადკა̈რ̄ზი) ბზ., აკარზე (ოთკარ̈ზ, ადკარზე; ადკარ̈ზისგ) ბქ., 

აკარ̄ძე (ოთკარ̄ძ, ადკარ̄ძე; ადკარ̄ძნე) ლშხ., აკარ̈ძე (ახუა̂კარ̈ძ, ანაკარძე; ანაკარძი) ლნტ., 

გრდმ. -- ბანდავს. [და̈უ̄]̂ მე̄რმა ჯაბირ{ს} ლჷმკარ̄ზინ (ბზ. 30) -- დევი თურმე მეორე 

ბანდულს ბანდავდა. ლინთუი̂სა ნა̈ ტუფი ჩაფლარ̈ს ხუ̂აკარძედ (ლნტ.) -- ზამთარში ჩვენ 

ტყავის ფეხსაცმელს (ქალამანს) ვბანდავთ.

 აკარ̄ძე იგივეა, რაც აკარ̄ზე.

 აკაფ̄ე იგივეა, რაც აკა̈ფ̄ი.

 აკა̈დ̄ი (ჩოთუ̂კა̈̄დ, ჩუა̂დკად̄ე; ჩუა̂დკა̈დ̄ნე) ბზ., აკჰად̈ი (ლოხკაჰად̈, ლახკაჰდე; ლახკაჰდისგ) 

ბქ., აკად̄ი (ოთკად̄, ადკად̄ე; ადკად̄ნე) ლშხ., აკადი (ლახუკ̂ად, ლახოკადე; ლახოკადი) ლნტ., 

გრდმ. -- ჭრის (ნაჯახით). ჴან̈ი ნა̈ძიჰუნ̄ღო ლეღუს̂ აკა̈დ̄იხ (ბზ.) -- ხარის დაკვლის შემდეგ 

ხორცს (ნაჯახით) ჭრიან.
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 აკა̈ფ̄ი (ოთკა̈ფ̄, ადკაფ̄ე; ადკა̈ფ̄ი \ ადკა̈̄ფნე) ბზ., აკაფ̄ე (ოთკაფ̄, ადკაფ̄ე; ადკაფ̄ნე) ლშხ., 

აკაფე (ათუა̂კაფ, ადაკაფე; ადაკაფი) ლნტ., გრდმ. -- {წა}აქცევს. ათხე როქ ჩ'ე̄ აკა̈ფ̄ის, 

ბეგარ̈ სგაუ ̂ლახცუი̂რ (ბზ. 435) -- ახლა თუ წაგაქციო, ბეგარა შემარჩინეო. ჲეს ლეჟა ̄

მჷლაშ̄ხ აკაფ̄ე ლექუა̂შ̄ს (ლშხ. 21) -- ზოგჯერ ზემოლაშხელი აქცევს ქვემოს (ქვემოურს). 

ტახ̈ს... ჩუა̂კაფდახ ფიცარ̈ჟი (ლნტ. 58) -- ტახს ფიცარზე წააქცევდნენ. იხ. ა̈სპე.

 ხ-აკდუნე იგივეა, რაც ხ-აკ̈დუნე.

 ხ-აკდჷრე იგივეა, რაც ხ-აკდჷ̄რე.

 ხ-აკდჷ̄რე (ოთკჷდი̄რ, ათკჷდჷ̄რე; ათკჷდი̄რნე ბზ., ოთკჷდჷ̄რ, ათკჷდჷ̄რნე ლშხ.), ხ-აკდჷრე 

(ოთკჷდირ, ათკჷდჷრე; ათკჷდჷრისგ ბქ., ათუა̂კჷდირ, ათაკჷდჷრე; ათაკჷდჷრი ლნტ.), გრდმ. 

-- ხდის (ის მას მას). ზურალ მაფშარ̄ გეზალს ჩაფლარს ხაკდჷ̄რე (ლშხ.) -- ქალი დაღლილ 

შვილს ფეხსაცმელებს ხდის.

 აკდჷ̄რე (ოთკჷდირ̄, ადკჷდჷ̄რე; ადკჷდჷ̄რი ბზ., ოთკჷდჷ̄რ, ადკჷდჷ̄რე; ადკჷდჷ̄რნე ლშხ.), 

აკდჷრე (ოთკჷდირ, ადკჷდჷრე; ადკჷდჷრისგ ბქ., ათუა̂კჷდჷრ, ადაკჷდჷრე; ადაკჷდჷრი 

ლნტ.), გრდმ. -- ხდის (ფეხსაცმელს). დი̄ნად ადკჷდჷ̄რე ჯჷმილ (ბზ.) -- გოგომ ძმას (ფეხთ) 

გახადა. მაჰრენე დინა აკდჷრე მუს (ბქ. 48) -- უმცროსი გოგო მამას (ფეხთ) ხდის.

 ხ-აკედ (ოთაკდ, ათკიდ; ათკედნე ბზ., ოთაკ, ათკედ ლშხ.), ხ-აკ̈ედ (ოთუკ̂დ, ადკიდ; ადკიდე 

ბქ., ათუა̂კ̈, ათაკიდ; ათაკიდნე ლნტ.), გრდმ. 1. ხდის (ფეხზე...), აძრობს (ბეჭედს...). [დინა] 

ზჷთჴა̈რს ხაკედდა (ბქ. 48) -- გოგო პაჭიჭს ხდიდა. ჩაფლარ̈ ათკიდხ (პოეზ. 36) -- ქალამნები 

გახადეს. 2. (ოხუა̂კდ, ახკიდ; ახკიდე \ ახკედნე ბზ., ლშხ., ახკედ ბქ., ახ̈უა̂კ̈დ, ახაკ̈იდ; 

ახაკ̈ედნე ლნტ.) -- ართმევს, ახდევინებს (ფულს...). [ზურალ̄დ] ნაჲ̈ქიმი̄რუ̂... ეშხუ თეტე̄ნ 

ახკიდ (ბზ. 421) -- ქალმა ექიმობისათვის ერთი სადგისი გამოართვა. ძაძუდ ფაქუე̂მ მჷქაფ 
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მეზბელს ქ'ახკიდ (ბქ.) -- ძაძუმ მეზობელს ფქვილის სამაგიერო გამოართვა. 3. (არ) ეშვება 

(იხმარება ჰაჯ \ აჯ სიტყვასთან ერთად). მალ̄დ ეში̄ მად̄ ახკიდ ჰაჯ (ბზ.) -- მელა მაინც არ 

მოეშვა. [ზურალ] ჰაჯს დემ ხაკ̈ედ (ბქ. 315) -- ქალი არ ეშვება (საშველს არ აძლევს). 

[ბელხანჯარდ] აჯ მა̄დ ახკიდ ეჯჲარს (ლშხ. 75) -- ბელხანჯარი იმათ არ მოეშვა.

 აკეტაუ̂ი (ოთკეტაუ,̂ ადკეტაუე̂, ადკეტაუნ̂ე) ლშხ., ა̈კეტაუ̈ი̂ (ათუა̂კ̈ეტაუ̈,̂ ადაკ̈ეტაუ̈ე̂; 

ადაკ̈ეტაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- კეტავს. [დენად]... ყორუა̂ლ ჩუა̂დაკეტაუ̈ე̂ (ლნტ. 243) -- გოგომ 

კარები დაკეტა. იხ. აკლი.

 აკე̄ნე (ოხკე̄ნ, ანკე̄ნე; ანკე̄ნნე) ლშხ., ა̈კენე (ახუ̂აკ̈ენ, ანაკ̈ენე; ანაკ̈ენი) ლნტ., გრდმ. -- 

კონავს. დაბისა ჩალს აკე̄ნეხ (ლშხ.) -- ყანაში ჩალას კონავენ. ჩალს ჩუ ხუა̂ქაჩად, ჟი 

ხუა̂კ̈ენად (ლნტ. 25) -- ჩალას მოვჭრიდით, შევკონავდით.

 აკთჷნე (ახ̈უკ̂ჷთინ, ან̈კჷთნე; ა̈ნკჷთნი ბზ., ოხკჷთინ, ანკჷთნე; ანკჷთნისგ ბქ., ოხკჷთჷნ, 

ანკჷთნე; ანკჷთნი ლშხ.), გრდმ. -- {შე}მართავს, აღმართავს. [ჭაშ̈დ] ჟი ლაჲ̈კჷთნე ქარა̈ხს 

(ბზ. 348) -- ქმარმა ყანწი შემართა.

 ხ-აკიჩი იგივეა, რაც ხ-აკ̈ჩე.

 აკი̄მბე იგივეა, რაც ა̈კი̄მბი.

 აკლაუ̈ი̂ (ოთკალაუ̈,̂ ადკალუე̂; ადკალუ̂ი ბზ., ადკალუ̂ისგ ბქ.), აკლაუ̂ი (ოთკალაუ,̂ ადკალუე̂; 

ადკალუ̂ი) ლშხ., აკალაუ̈̂ი (ათუა̂კალაუ̈,̂ ადაკალაუ̈̂ე; ადაკალაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- ლეწავს. ჩუ 

ს'ათკალაუ̈ ̂ი ჩუ მ' ოთბა̈ბ̄ნე! (ბზ. 432) -- შენ გალეწე და მე გავანიავებ!. ჟინღჷლდდ 

ჩუა̂დკალუ̂ე [კუ̂ეცენ] (ბქ. 91) -- კრავმა ხორბალი გალეწა. კუე̂ცენს შუა̂ნარ̈ ჩი ზაუ ̂

აკალაუ̈ი̂ხ (ლნტ.) -- სვანები ხორბალს ყოველ წელს ლეწავენ.

 აკლდამ იგივეა, რაც აკჷლდამ.
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 ხ-აკლი (მაკალ̈და, ხაკალ̈და; ხაკლი̄ნდე̄დს ბზ., მაკლიუ,̂ ხაკლიუ;̂ ხაკლიდეს ბქ., მაკლჷ̄ნ{და}, 

ხაკლჷ̄ნ{და}; ხაკლჷნდეს ლშხ., მაკლიდა, ხაკლიდა; ხაკლიდეს ლნტ.) გრდუვ. -- აკლია. 

[მურყუა̂მს] ლჷყარ̄ჷნქა დე̄სამა ხაკლი (ბზ. 2) -- კოშკს სახურავის გარდა არაფერი აკლია. 

ნაპ̈ურ̂აშ̈ ლჷჯე მადმაიდ ხაკ̈ლინახ (ბქ. 218) -- ჩიტის რძეც არ ჰკლებიათ.

 აკლი (ოკჷლ, აკილ, აკლი̄ნე ზს., ოთკჷლ ადკჷლე; ადკჷლნე ლშხ., აკულ, აკილ, {ად}აკილნე 

ლნტ.) გრდმ. -- კეტავს. ამნე̄მ კოლეფ ქა̈ნ̄კილ (ბზ. 277) -- ამან კოლოფი დაკეტა. [ხაჯ̈ი 

დაუთს] ყო̄რალ̈ ესერ ჩოთკჷლა (ბზ. 327) -- ხაჯი დაუთს კარები დაუკეტავსო. კუი̂ციანდ 

ლაჴუმ̂იაშ̈ ყორა̈რ სგაშხენქა ჩუ̂აკილ (ბქ. 9) -- კვიციანმა ეკლესიის კარები შიგნიდან 

ჩაკეტა. ალ მჷკაჩ̈ხუ̂ი დაუ̈ ̂ლუკურთხან̈დ შკაფისა ლახოკჷლა (ლნტ. 186) -- ეს კოჭლი დევი 

შებოჭილი (დაბორკილად) კარადაში ჩაუკეტავს.

 ხ-აკმარნე (ოხკჷმრაუი̂ნ, ახკჷმრაუნ̂ე; ახკჷმრაუ̂ნისგ ბქ., ახუა̂კჷმარინ, ახაკჷმარნე; 

ახაკჷმარნი ლნტ.) გრდმ. კაუზატ. -- ასინჯვინებს. დო ესერ ხაკმარუნ̂ე? (ბქ. 323) -- რატომ 

არ {გა}მასინჯვინებო?

 აკოცანალ̈ი იგივეა, რაც აკუც̂ანა̈ლ̄ი.

 აკოცა̈ნი იგივეა, რაც აკუ̂ცა̈ნ̄ი.

 აკპჷნე (ოთკჷპინ, ადკჷპნე; ადკჷპნი ბზ., ადკჷპნისგ ბქ., ოთკჷპჷნ, ადკჷპნე; ადკჷპნი ლშხ., 

ათუა̂კჷპინ, ადაკჷპნე; ადაკჷპნი ლნტ.) გრდმ. -- კეპავს. სამთილ̄დ... ჩუა̂დკჷპნე [და̈უ̄]̂ (ბზ. 

396) -- სამთილმა დევი აკეპა. კუბადიაქ ლეღუს̂ ნეწუი̂დდ ჩუა̂კპჷნეხ (ბქ.) -- საკუპატე 

ხორცს წვრილად დაკეპავენ. ზურალდ ჩუ̂ადაკჷპნე ლეღუ̂ (ლნტ.) -- ქალმა ხორცი დაკეპა.

 აკრან̄კე (ოხუკ̂რა̈ნ̄კ, ანკრა̈ნ̄კე; ანკრა̈̄ნკნე ბზ., ოხკრან̄კ, ანკრან̄კე; ანკრან̄კნე ლშხ.), აკრა̈ნკი 

(ოხუკ̂ჷრან̈კ, ანკჷრანკე; ანკჷრან̈კისგ) ბქ., აკრანკე (ახუა̂კრან̈კ, ანაკრანკე; ანაკრანკი) ლნტ., 
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გრდმ. -- აგორებს, {წა}აქცევს. ბაჩარ̈... ჩუუ ̂ანკჷრანკე (ბქ.) -- ქვები დააგორეო. მიჩო მუდ 

დირარ̈ ჩუ̂ადკჷრანკე (ბქ.) -- მამამისმა პურები ჩააგორა. ხაჴიდ ი ჟანკრან̄კე (ლშხ.) -- 

დაარტყა და წააქცია.

 აკრე (ოთკარ̈, ადკარე; ადკარ̈ნე ბზ., ადკარ̈ისგ ბქ.), აკრენი (ოთკარ, ადკარე; ადკარნე) ლშხ., 

აკარ̈ე (აკუა̂რ \ ათუა̂კარ̈, აკარ̈ \ ადაკარ̈ე; აკარ̈ნე \ ადაკარ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- აღებს. კოლეფ 

ნოს̄ა ათკარა! (ბზ. 85) -- კოლოფი არ გააღო! ჭაბიგუდ̂ ლაჴუ̂რა ჩუა̂დკარე (ბქ.) -- ჭაბუკმა 

სარკმელი გააღო. ეჯ სადგომ მოდ̄ ადკარას მიჯნე̄მ (ლშხ. 72) -- შენ ის სადგომი არ გააღო. 

მეარ̈ე უ̂ოთახ̈ ნომაუ ̂აკარ̈ (ლნტ. 138) -- მერვე ოთახი არ გააღო.

 ხ-აკტა (ხუე̂კტა̈ნ̄{დას̈}, ხეკტა̈ნ̄{და}; ხეკტა̈ნ̄დე̄დს ბზ., ხუე̂კტენ, ხეკტან̄; ხეკტე̄ნს ლშხ.), 

ხ-აკ̈ეტა (ხუე̂კეტჷნ \ ხუა̂̈კეტჷნდა̈ს, ხეკეტან; ხეკეტჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- აბჯენია. ესრენ 

ყიამოყ მიჩა მეკუე̂შე ჭიშხ ხაკ̈ეტა (ლნტ. 81) -- ყელთან თურმე მისი მოტეხილი ფეხი 

აბჯენია. გადატ. გადამტერება. შდრ. ხაბ̈კა, ხაკჷლტაუა̂.

 აკულთხან̈ი (ოხკულთხან̈, ანკულთხანე; ანკულთხან̈ნე) ბზ., აკულ̄თხანი (ოხკუ̄ლთხან, 

ანკუ̄ლთხ{ა}ნე; ანკულ̄თხნნე) ლშხ., აკურთხან̈ი (ოხკურთხან̈, ანკურთხნე; ანკურთხნისგ 

ბქ., ახუ̂აკურთხან̈, ანაკურთხან̈ე; ანაკურთხან̈ი ლნტ.), გრდმ. -- {შე}ბორკავს, ხელ-ფეხს 

უკრავს. დი̄ნად რაჭ̈უ ̂ჟანკულთხნე (ბზ. 389) -- გოგომ კურდღელი შებორკა. აშირ მარეს 

ლოქ აკურთხან̈ი (ლნტ. 147) -- ას კაცს ვბორკავო.

 აკულინე იგივეა, რაც ა̈კულ̂ი̄ნე.

 ხ-აკუნკუა̂ იგივეა, რაც ხ-აკუნ̄კუა̂.

 აკურთხან̈ი იგივეა, რაც აკულთხან̈ი.

 ხ-აკუ{ჩ} (მეკუა̂დ̈{და}, ხეკუა̂დ̈{და}; ხეკუა̂დ̈დე̄ს ბზ., მეკუა̂დ, ხეკუა̂დ; ხეკუე̂ს ბქ., 
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მეკუა̂დ{და}, ხეკუა̂დ{და}; ხეკუ̂ეს ლშხ., ხეკუა̂დდეს ლნტ.) გრდუვ. -- უნდა, სურს. ბეფშუ ̂

ესერ მიჩ ხაკუ (ბზ. 262) -- ბავშვი მე მინდაო. მიჩ ესერ ამზუ მამა ხაკუ (ბქ. 12) -- მე ამდენი 

არ მინდაო. ამჷნ ხოჩა ლიმარ̄ მაჲ ლოქ ხაკუ სერ (ლშხ. 69) -- ამაზე უკეთესი ადამიანობა 

რაღა გინდაო. ჰამა ̈ძინარ̈ს ლიზი მაკუჩ (პოეზ. 100) -- დილაადრიან წასვლა მინდა. 2. უნდა. 

დამხმარე სიტყვა, იხმარება კავშირებითის ფორმასთან. [ალა] აშხუ̂ გარ ხეკუე̂ს ოთხუ̂აჲენს 

ღეშდერთექა (ბქ. 196) -- ღეშდერამდე ეს მარტო ერთს უნდა წაეღო.

 აკულ̄თხანი იგივეა, რაც აკულთხან̈ი.

 ხ-აკუნ̄კუა̂ (ხუე̂კუნ̄კუა̂̈ნ̄{დას̈}, ხეკუნ̄კუ̂ა̈ნ̄[და]; ხეკუნ̄კუ̂ე̄ნს ბზ., ხუე̂კუნ̄კუ̂ენ, ხეკუნ̄კუა̂ნ̄; 

ხეკუნ̄კუე̂̄ნდეს ლშხ.), ხ-აკუნკუ̂ა (ხუე̂კუნკუ̂ენ, ხეკუნკუ̂ან; ხეკუნკენეს ბქ., 

ხუა̂კუნკუნდას̈, ხაკუნკუნდა; ხაკუნკუნდეს ლნტ.) გრდუვ. -- კუნტია ("აკუნტია"), 

დაკუნტულია. მინე ჩუქუა̂ნ̄ საცუდ̂ილებელ მარ̄ე ხაკუ̄ნკუა̂ (ბზ. 282) -- მათ ქვემოთ 

საცოდავი კაცი კუნტია. დი-გეზალ გარ ხაკუნკუა̂ უშხუა̂რ̈ (ბქ.) -- დედა-შვილიღა "აკუნტია" 

ერთმანეთს. ჭყინტ ლიცმოყ ხაკუნკუ̂ა (ლნტ.) -- ბიჭი წყალთან კუნტია (არის 

მოკუნტული).

 აკუა̂ნე იგივეა, რაც აკუა̂ნ̄ე.

 ხ-აკუა̂რა იგივეა, რაც ხ-აკუა̂რ̄ა.

 ხ-აკუა̂რნე იგივეა, რაც ხ-აკურ̂უნე.

 აკუა̂ტ იგივეა, რაც ჰაკუა̂̈დ.

 აკუა̂̈რემი იგივეა, რაც აკ̈ურ̂ემი.

 აკუა̂̄ნე (ოთაკურ̂, ადკუ̂არ̈; ადკუა̂ნ̄ნე ბზ., ოთაკუ,̂ ადკუა̂რ̄; ადკუა̂ნ̄ნე ლშხ.), აკუა̂ნე (ოთაკურ̂, 

ადკუა̂რ̈; ადკუა̂ნე ბქ., ათუა̂კ̈ურ̂, ადაკუა̂რ̈; ადაკუა̂ნე ლნტ.), გრდმ. 1. აგდებს. [მალ̄] ჯიჯუს̂ 
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ქამ̄ენთე აკუა̂ნ̄ე (ბზ. 360) -- მელა ძვალს გარეთ აგდებს. ნაღუჟ̂ურ... ხოლა ტუ̂იბისგა 

ათაკუ̂რ! (ბქ. 29) -- ბიჭი მიუვალ ხეობაში დააგდე! ისგუ̂ი დაშნაჲ ძუღუა̂თე ოთკუა̂რ̄ა (ლშხ. 

74) -- შენი ხმალი ზღვაში ჩაუგდია. 2. ისვრის (თოფს...). თუე̂ფს დე̄მ ხუა̂კუა̂ნ̄ედ (ბზ. 40) 

-- თოფს არ ვისვრით. თეფ ქოთაკურ̂ (ბქ. 16) -- თოფი გავისროლე. [მექუე̂რწილალ̈] თუე̂ფს 

აკუა̂ნახ (ლნტ. 47) -- მაყრები თოფს ისროდნენ. ღაღუს თეფი ქა ხოკუ̂არა (პოეზ. 60) -- 

ღაღუს თოფიც გაუსვრია.

 ხ-აკუა̂რ̄ა (ხუ̂ეკურ̂ა̈ნ̄დას̈, ხეკურ̂ა̈ნ̄და; ხეკურ̂ა̈̄ნდედს ბზ., ხუე̂კუა̂რ̄ენ, ხეკუა̂რ̄ან̄; ხეკუა̂რ̄ე̄ნს 

ლშხ.), ხ-აკურ̂ა (ხუე̂კუ̂არენ, ხეკუა̂რან; ხეკუ̂არენეს) ბქ., ხ-აკუ̂არა (ხუა̂კუა̂რჷნდას̈, 

ხაკუა̂რჷნდა; ხაკუა̂რჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- აგდია. ლე̄თ' ესერ [ბეფშუ]̂ მჷჟირ ხაკუა̂რ̄ე̄ნა 

ბალკონ ჩუქუ̂ან̄ (ბზ. 263) -- წუხელ ბავშვი აივნის ქვეშ სველი გდებულაო. დაბისგა ხოშა 

ბაჩ̈ ხეკურ̂ან (ბქ.) -- ყანაში დიდი ქვა ეგდო. ეშხუ ლჷდგარ̈ თხერე ხაკუა̂რა შუკუი̂სკა (ლნტ. 

121) -- გზაზე ერთი მკვდარი მგელი აგდია.

 ხ-აკუდ̂უნე იხ. ხ-აკ̈ლი̄ნე.

 აკუე̂დ, აკუე̂ტ იგივეა, რაც ჰაკუა̂დ̈.

 აკუე̂ცან̈ი იგივეა, რაც აკუც̂ა̈ნ̄ი.

 ხ-აკუი̂ალ̄უ̂ნე... იგივეა, რაც ხ-აკ̈უჰ̂ე.

 აკუი̂ალ̄უნ̂ე, აკუჲ̂ა̄ლუნ̂ე (ოთკუ̂იალ̄უნ \ ოთკუჲ̂ალ̄უნ, ადკუი̂ალ̄ე \ ადკუ̂ჲალ̄ე; ადკუი̂ალ̄ნი \ 

ადკუჲ̂ა̄ლნი) ლშხ., აკუი̂ალუნ̂ე (ათუ̂აკუი̂ალინ, ადაკუი̂ალნე; ადაკუ̂იალნი) ლნტ., გრდმ. -- 

ცდის, ამოწმებს. უ̂იჯი ჟაგარ... დუდიშა გიორგის ოთკუჲ̂ა̄ლუ̂ნა (ლშხ., ხორ. 4) -- გველის 

წამალი დუდაანთ გიორგის გამოუცდია. მი ათუა̂კუი̂ალუ̂ინ თუ̂ეფ (ლნტ. 85) -- მე თოფი 

შევამოწმე. იხ. აკუჰ̂ურ̄ე.
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 ხ-აკუი̂ჰ (ხუე̂კუჰ̂ენდას̈, ხეკუ̂ჰენდა; ხეკუჰ̂ენდე̄დს ბზ., ხუე̂კუჰ̂, ხეკუ̂აჰ; ხეკუჰ̂ენიდეს ბქ.), 

გრდუვ. -- {შე}ეცდება; ცდილობს. ბებშ რაგად̈ს ხაკუი̂ჰ (ბქ.) -- ბავშვი ლაპარაკს ცდილობს.

 აკულ̂ი̄ნე იგივეა, რაც ა̈კულ̂ი̄ნე.

 აკუჲ̂ალუ̂ნე იგივეა, რაც აკუი̂ალ̄უნ̂ე.

 ხ-აკუო̂ცან̈ი იგივეა, რაც ხ-აკუც̂ა̈ნ̄ი.

 ხ-აკუპ̂იტე (ოხკუე̂პიტ, ახკუე̂პტე; ახკუე̂პტი) ლშხ., ხ-აკ̈უე̂პტე (ახუ̂აკუ̂ეპტ, ახაკუ̂ეპტე; 

ახაკუე̂პტი) ლნტ. გრდმ. -- აჭრის, ასხეპავს. ალ ლახუბ̂ას ქა ხაკ̈უე̂პტე... თხუმარ̈ს (ლნტ. 

262) -- ამ ძმებს თავებს აჭრის. აღუე̂ დემ ანჲეცხენიხი, ეჩქა თხუი̂მს ჯაკ̈უე̂პტეხ (ლნტ. 

236) -- თუ არ გამოიღვიძებ, მაშინ თავს {მო}გაჭრიანო.

 ხ-აკურ̂ა იგივეა, რაც ხ-აკუა̂რ̄ა.

 აკურ̂ემი იგივეა, რაც აკ̈ურ̂ემი.

 ხ-აკურ̂უნე (ოთკუ̂არინ, ათკუა̂რნე; ათკუ̂არნი ბზ., ათკუა̂რნისგ ბქ.), ხ-აკურ̂ანნე 

(ოთკუ̂არუნ, ათკუ̂არუნ̂ე; ათკუა̂რუნ̂ი) ლშხ., ხ-აკუა̂რნე (ათუ̂ანკუა̂რინ, ათანკუ̂არნე; 

ათანკუა̂რნი) ლნტ., გრდმ., კაუზატ. 1. აგდებინებს. [ფაკან̈ს]როქ უშხუ̂არ̄ ხედუა̂̈ჲ̄ 

ჩათკუა̂რნიხ, ეჯი ლოქ ლჷნწირ ირ̄იხ (ბზ. 435) -- ერთმანეთს ჯამს ვინც დააგდებინებს, ის 

დამარცხებული (ძლეული) იქნებაო. მარემ ჭყინტს ხანჯარ̈ შიხენჩუ ათკუა̂რნე (ბქ.) -- კაცმა 

ბიჭს ხანჯალი ხელიდან გააგდებინა. [ჲაკოფდ] ხაჴიდ ხმალ ი ქა̄თკუა̂რუ̂ნე თხუმ (ლშხ. 63) 

-- იაკობმა ხმალი დაჰკრა (დაარტყა) და თავი გააგდებინა. უ̂ისკ ტუ̂ეტხენქა ათუა̂ნკუა̂რინ 

(ლნტ.) -- ვაშლი ხელიდან გავაგდებინე. 2. იხმარება გამოთქმაში: ფათუს̂ დეშ ხაკუ̂რანნე 

(ლშხ.) -- ვერაფერს აკლებს. [ჲაკოფდ] ფათუ ̂დეშსა ათკუა̂რუნ̂ე [რაშს] (ლშხ. 61) -- 

იაკობმა რაშს ვერაფერი დააკლო (თმის ბეწვი ვერ დააგდებინა). 3. ზს. ატარებინებს (დროს). 
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ლად̈იშ ლადეღს ესერ ქაიდ ხაკურ̂უნეხ (ბქ. 214) -- დღევანდელ დღესაც გაგატარებინებთო.

 ხ-აკუშ̂ე (ესუა̂კუ̂შ, ესკუი̂შ; ესკუი̂შ{ნ}ე ბზ., ოსაკუშ̂, ესკუ̂იშ; ესკუი̂შე ლშხ.), ხ-აკ̈უშ̂ე 

(ოსაკუშ̂, ესკუი̂შ; ესკუი̂შე ბქ., ასუა̂კ̈უშ̂, ასაკ̈უ̂იშ; ასაკ̈უი̂შე ლნტ.), გრდმ. 1. {და}ატეხს 

(ზევიდან რაღაცას). ლჷხრინე მარ̄ად თხუმჟი საი̈ნ ესკუი̂შ (ბზ.) -- გაბრაზებულმა კაცმა 

თავზე თეფში დაატეხა. 2. {მო}ატეხს.

 ხ-აკუშ̂უნე იგივეა, რაც ხ-აკ̈უშ̂უნე.

 ხ-აკუშ̂ურე იგივეა,რაც ხ-აკუშ̂ურ̄ე.

 ხ-აკუშ̂ურ̄ე (ესუ̂კუში̄რ, ესკუშურ̄ე; ესკუშურ̄ი \ ესკუშირ̄ნე) ბზ., ხ-აკუშ̂ურე (ესუკ̂უშირ, 

ესკუშურე; ესკუშურისგ) ბქ., ხ-აკშურ̄ე (ოსკუშურ̄., ესკუშუ̄რე; ესკუშურ̄ნე) ლშხ., ხ-

აკუშ̂ურე (ასუა̂კუშურ, ასაკუშურე; ასაკუშური) ლნტ., გრდმ. -- ამტვრევს (ზედ). ზურალ̄დ 

ლჷგრე თხუი̂მჟი ესკუშურ̄ე (ბზ.) -- ქალმა კვერცხი თავზე დაამტვრია. ტაბაგჟი ასუა̂კუშურ 

მიჩა ნაჴ̈იდ საი̈ნარ̈ (ლნტ.) -- მისი მოტანილი (მონატანი) თეფშები ტაბაკზე დავამსხვრიე 

(დავამტვრიე).

 აკუშ̂ურ̄ე (ოთკუში̄რ, ადკუშუ̄რე; ადკუში̄რნე ბზ., ოთკუშურ̄, ადკუშურ̄ე; ადკუშურ̄ნე 

ლშხ.), აკუშ̂ურე (ოთკუშირ, ადკუშურე; ადკუშურისგ ბქ., ათუა̂კუშურ, ადაკუშურე; 

ადაკუშური ლნტ.) გრდმ. -- ამტვრევს. ზურალ̄ აკუშ̂ურ̄ე [ლჷგრა̈ლ̄ს] (ბზ. 343) -- ქალი 

კვერცხებს ამტვრევს. რიყიშ ბაჩ̈არ̈ ბერჟემ კუე̂რშუ ̂ჩუ უ̂ენდ გარ ადკუშურე (ბქ.) -- რიყის 

ქვები რკინის უროთი ძლივს დაამტვრია.

 აკუც̂ანა̈ლ̄ი (ოთკუე̂ცან̄ა̈ლ̄, ადკუე̂ცან̄ალ̄ე; ადკუ̂ეცან̄ა̈ლ̄ნე) ბზ., აკუც̂ანალ̈ი (ოთკუე̂ცნალ̈, 

ადკუე̂ცნალ̈ე; ადკუე̂ცნა̈ლისგ) ბქ., აკუც̂ანალ̄ი (ოთკუე̂ცნალ̄, ადკუე̂ცნალ̄ე; ადკუ̂ეცნალ̄ნე) 

ლშხ. აკოცანალ̈ი (ათუ̂აკოცანალ̈, ადაკოცანალ̈ე; ადაკოცანა̈ლი) ლნტ., გრდმ. -- წმენდს, 
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ამშრალებს. უო̂ქრე პლატუკშ ლოქ ჩუ̄უ ̂ადკუე̂ცნალ̄ე (ლშხ. 75) -- ოქროს ცხვირსახოცით 

გაწმინდეო.

 ხ-აკუც̂ან̈ი, ხ-აკუც̂ან̄ი იგივეა, რაც ხ-აკუც̂ა̈ნ̄ი.

 ხ-აკუც̂ა̈ნ̄ი (ლოხუკ̂უე̂ცა̈̄ნ, ლახკუ̂ეცან̄ე; ლახკუე̂ცა̈ნ̄ნე) ბზ., ხ-აკუც̂ან̈ი (ლოხკუე̂ცან̈, 

ლახკუე̂ცნე; ლახკუე̂ცნისგ) ბქ., ხ-აკუც̂ან̄ი (ლოხკუე̂ცან̄, ლახკუე̂ცან̄ე; ლახკუე̂ცა̄ნნე) 

ლშხ., ხ-აკოცან̈ი (ლახუა̂კოცან̈, ლახაკოცან̈ე; ლახაკოცან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- {შე}აწმენდს. 

ყორისგა მეჴედ მარემ ესერ ჩინემ ჭჷშხარ̈ ესერუ ლახკუე̂ცნე (ბქ. 49) -- კარში 

შემომსვლელმა კაცმა ყველამ ფეხები შეაწმინდოსო.

 აკუც̂ა̈ნ̄ი (ოთკუ̂ეცა̈ნ̄, ადკუე̂ცან̄ე; ადკუე̂ცა̈ნ̄ნე) ბზ., აკუც̂ან̈ი (ოთკუე̂ცან̈, ადკუ̂ეცნე; 

ადკუე̂ცნისგ) ბქ, აკუც̂ან̄ე (ოთკუე̂ცან̄, ადკუ̂ეცან̄ე; ადკუე̂ცან̄ნე) ლშხ., აკოცან̈ი 

(ათუა̂კოცან̈, ადაკოცან̈ე; ადაკოცან̈ი), აკუე̂ცან̈ი (ათუა̂კუე̂ცან̈, ადაკუე̂ცან̈ე; ადაკუე̂ცან̈ი) 

ლნტ., გრდმ. -- წმენდს, ამშრალებს. მჷმჟა̈ლ̄დ ი მიჩა აფხნეგარ̈დ ...გაჩარ̈ ადკუე̂ცან̄ეხ (ბზ. 

22) -- მუჟალელმა და მისმა ამხნაგებმა დანები გაწმინდეს. ბობშს ნიჩუ̂ ოთკუე̂ცან̄ (ლშხ.) -- 

ბავშვს პირი მოვწმინდე. თელეღრად ბეფშ ჩუა̂დაბარალე ი ჩუ̂ადაკუ̂ეცან̈ე (ლნტ.) -- რძალმა 

ბავშვი დაბანა და შეამშრალა (გაწმინდა).

 აკ{უ}̂ჰურ̄ე (ოთკუჰი̄რ \ უ̂ი̄რ, ადკუჰურ̄ე; ადკუჰურ̄ი) ბზ., აკუჰ̂ურე (ოთკუჰუი̂რ, 

ადკუჰურე; ადკუჰურისგ) ბქ., გრდმ. -- ცდის, სინჯავს. ბეფშუ ̂მუსჟი ჩა̈რ̄ხს აკუ̂ჰუ̄რე (ბზ.) 

-- ბავშვი თოვლზე ციგას სინჯავს. მიჩა დაჩუი̂რ ჭყინტს ჩუ ოთკუჰუ̄რა (ბზ. 342) -- ბიჭს 

თავისი და გამოუცდია. მახეღუა̂ჟა̈რ ადკუჰურე ეჯ მარემ (ბქ. 27) -- იმ კაცმა ახალგაზრდები 

გამოცადა. იხ. აკუი̂ალ̄უნ̂ე, აკუჲ̂ალუნ̂ე.

 ხ-აკფუნე (ლოხუკ̂აფუი̂ნ, ლახკაფუნ̂ე; ლახკაფუნ̂ი ბზ., ლახკაფნისგ ბქ.), ხ-აკფჷნე 
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(ლოხკაფჷნ, ლახკაფნე; ლახკაფნი) ლშხ., ხ-აკაფნე (ლახუა̂კაფინ, ლახაკაფნე; ლახაკაფნი) 

ლნტ., გრდმ. -- სთავაზობს, ურჩევს; {შე}ჰკადრებს. [დი̄კუ̂ენდ] ზურალ̄ს გან̈თე ლინჴრი 

ლახკაფნე (ბზ. 86) -- დიაკვანმა ქალს განზე გაყოლა შესთავაზა. ალარ̈ უშდილ ალ მარა 

ამხენქა ლიზის ხაკფუნახ (ბქ. 26) -- ესენი ამ კაცს ჩუმად წასვლას ურჩევდნენ. [ლაშ̄ხარ] 

ხაკფჷნეხ (ლშხ. 29) -- ლაშხელები სთავაზობენ. ხორუა̂ გეზალს ლითუე̂რის ხაკაფნეხ 

(ლნტ.) -- უმცროს შვილს სწავლას ურჩევენ.

 ხ-აკფჷნე იგივეა, რაც ხ-აკფუნე.

 ხ-აკშუ̄რე იგივეა, რაც ხ-აკუშ̂ურ̄ე.

 ხ-აკჩე იგივეა, რაც ხ-აკ̈ჩე.

 აკჩე (ჟოხკაჩ̈, ჟანკაჩე, ჟანკა̈ჩნე ბზ., ოხკაჩ̈, ანკაჩე; ანკაჩ̈ისგ ბქ.), აკჩენი (ოხკაჩ, ანკაჩე; 

ანკაჩნე) ლშხ., აკაჩ̈ე (ახუა̂კაჩ̈, ანაკა̈ჩე; ანაკაჩ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- {აღ}მართავს, {შე}აყენებს 

(ჩახმახს ფეხზე...). გიორგიდ თუ̂ეფ ჟ'ან̈აკაჩ̈ე (ლნტ. 180) -- გიორგიმ თოფი შეაყენა 

(ჩახმახი ფეხზე შეაყენა).

 აკჩენი იგივეა, რაც აკჩე.

 აკჩჷ̄რე (ა̈ხუკ̂ჷჩი̄რ, ა̈ნკჷჩჷ̄რე; ან̈კჷჩი̄რნე ბზ., ოხკჷჩჷ̄რ, ანკჷჩჷ̄რე; ანკჷჩჷ̄რნე ლშხ.), აკჩჷრე 

(ოხკჷჩირ, ან̈კჷჩჷრე; ა̈ნკჷჩჷრისგ ბქ. ახუ̂აკჷჩჷრ, ანაკჷჩჷრე; ანაკჷჩჷრი) ლნტ., გრდმ. 1. 

კრეფს, წყვეტს. აკჩჷ̄რეხ ამის ი იზბიხ მჷჯაბს (ლშხ., ხორ. 8) -- კრეფენ ამას და 

მოხარშულს ჭამენ. ახუა̂კჷჩჷრ ეშხუ-ჲერბი უ̂ისკუ ̂(ლნტ.) -- ერთი-ორი ვაშლი მოვწყვიტე. 

2. წიწკნის.

 აკჰად̈ი იგივეა, რაც აკა̈დ̄ი.

 აკჷლდამ (-იშ ბზ., ლშხ., -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლაკჷლდა̈მ (-იშ, -არ̈) ბქ., აკალდამ (-იშ, -არ̈) 
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ლნტ. -- აკლდამა. ლახუბ̂ას დი̄ნა ოთჭებდახ აკჷლდამ̈თე (ბზ. 28) -- ძმებს გოგო 

დაუმწყვდევიათ აკლდამაში. კატის აკალდამისა ლჷდგარ̈ ხამგჷნენა (ლნტ.) -- კატის 

აკლდამაში მიცვალებული ეგულებოდა (თურმე).

 ხ-აკჷლტაუა̂ (ხუე̂კჷლტაუე̂ნ, ხეკჷლტაუ̂ან; ხეკჷლტაუ̈ი̂) ბქ., გრდუვ. -- აბჯენია.

 აკჷრცხე (ოთკჷრიცხ, ადკჷრცხე; ადკჷრცხი) ბზ., ა̈კირცხე (ათუ̂აკ̈ირცხ, ადაკ̈ირცხე; 

ადაკ̈ირცხი) ლნტ., გრდმ. -- ბელავს; სხეპავს. უ̂ოფრინდომ... აკჷრცხე ღუმირს კაც̈ხმჷყ (ბზ. 

60) -- ვოფრიდონი ნაძვს კენწერომდე ბელავს. ჭყინტ მეგამს ა̈კირცხე (ლნტ.) -- ბიჭი ხეს 

ბელავს.

 -ალ1 იგივეა, რაც -არ̈.

 ალ2 ბოლოხმოვანმოკვეცილი ალა, ალი, ალე ნაცვალსახ. -- ეს; იხმარება მხოლოდ 

მსაზღვრელად ნებისმიერ ბრუნვასა და რიცხვში დასმულ საზღვრულთან. ალ უ̂ისგუ ̂ჩუ 

ლალე̄მ დედბერი̄ლდ (ბზ. 249) -- ეს ვაშლი შეჭამა დედაბერმა. დინად ჩოსეგ ალ ლეზუე̂ბ 

ლაჯმილას (ბქ. 66) -- ქალიშვილმა დაუდგა ეს საჭმელი ძმებს. ალ დაუ̄ ̂ჩიდ ხოშა ლჷმარ̄ 

(ლშხ. 71) -- ეს დევი ყველაზე დიდი ყოფილა. ალ ლიცს ლაშხუი̂რ ხაჟახა (ლნტ. 3) -- ამ 

წყალს ლაშხურა ეწოდება. ალ დაუ̈ა̂რ̈ს იმჟ' ოხსედნი?! (პოეზ. 32) -- ამ დევებს როგორ 

გადავურჩები?!

 ალ3 იგივეა, რაც ჰელ.

 ალ4 (-იშ, ალარ) ლშხ. -- ალი. ლახუ̂ს ხაყლუნ̄იხ ალიშდ (ლშხ. 12) -- მთაში ეშინიათ 

ალის{ა} (ზედმიწ. ალის{ა}დ).

 ხ-ალა (მალონ̄{და}, ხალონ̄{და}; ხალონ̄დე̄დს ბზ., ლშხ., მალონ{და}, ხალონ{და}; 

ხალონდეს ბქ., ლნტ.), აორ. (ამლონ̄{და}, ათლონ̄{და} ბზ., ლშხ., ამლონ{და}, ათლონ{და} 
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ბქ., {ლა}მალონდა, {ლა}ხალონდა ლნტ.), გრდუვ. -- სწყინს. მე̄უა̂რ ათლო̄ნ ჭყინტს (ბზ. 

336) -- ვაჟს ძალიან ეწყინა. ფაყ̈ს ი წანაშ̈ს ხალონდახ ალე (ლნტ. 14) -- ფაყს და წანაშს 

(ტოპ.) სწყინდათ ეს.

 ალა ბზ. (ძალზე იშვიათად ლშხ.), ალი ბქ., ალე ქს. (მიც. ალას ბზ., ალის ბქ., ალეს ქს. \ ამის 

ბზ., ლშხ., ამ̈ის ბქ., ლნტ., იშვიათად ამჷნ \ ამუნ ზს., ლშხ., ამან ბქ., ლნტ.) -- იხმარება 

გაქვავებულ და თანდებულდართულ გამოთქმებში, აგრეთვე შედარებისას; მოთხ. ამნე̄მ{დ} 

ბზ., ლშხ., ამნემ{დ} ბქ., ლნტ. \ ამემდ ლნტ.; მოქმ. ამნოშ ზს., ლნტ., ამნოუ̂შ{უ}̂ ქს.; 

ვითარ. ამნარ̈{დ} ზს., ლნტ., ამიდ \ ამნარ̈ილდ ბქ., ამდ ქს., ნათ. ამი̄{შ}, ამნე̄მი{შ}, ამშა..., 

მრ. რ. ალ{ი}ა̈რ \ ალ{ჲ}არ̈ ზს., ალჲარ ლშხ., ალმინ \ ამნილ ლნტ. -- მითითებითი 

ნაცვალსახელი; აღნიშნავს ახლოსმყოფს, იხმარება აგრეთვე მესამე პირის ნაცვალსახელად 

-- ეს, ეგ. ალა ლეგდ ლახბაჟჷნ მეფე̄ გეზალს (ბზ. 31) -- ეს არ მოეწონა (ცუდად მოეჩვენა) 

მეფის შვილს. ნიშგე უსმართულ-სამჷრთალ ალი ლი (ბქ. 63) -- ეს არის ჩვენი უსამართლო 

სამართალი. ალე კოჯარისა ხოხალ (ლშხ. ხორ. 16) -- ეს (ბალახი) კლდეებში იცის. ლეგ 

ლემბეცე ლი ალე მეზგე̄მიშდ (ლშხ.) -- ეს ოჯახისთვის ცუდი გასაკეთებელია 

(შესაძლებია). ალე გუშკუ̂ე ნათ̈ი ლი (ლნტ.) -- ეს ჩვენი წილია... ჩიქ' ე̄სერ ალას იზბი (ბზ. 

267) -- ჯერ ამას შევჭამო. ხელწიფხ ხჷნსგა ზა ̈ა̈მის ა̈ხკუა̂დ (ბქ. 263) -- ამას ხელმწიფე 

ნახევარი წელი მოუნდა. ალეს ხუა̂ჲ̄ ხაკუჩ (ლშხ. 46) -- ამას ბევრი უნდა. არაყდ ასყიხ ამის 

(ლშხ. ხორ. 9) -- ამას არყად ხდიან. ლაჩ̈ჟა ამ̈ის ჩუ იჩოხ (ლნტ. 281) -- ამას გააკეთებენ 

სიძეები. ალას მიაჲ̈ ჩუ ათ̈უყ̂იდნე (პოეზ. 8) -- ამას მეც ვიყიდი. კე̄სარ̈ს ამჷნ ხოჩა და̈რ̄ 

ხოწუა̂ (ბზ. 118) -- კეისარს ამაზე კარგი არავინ უნახავს. ამან{დ} ხოჩა ზურალ დესა არ̈ი 

ჭურიაშ̈ (ლნტ.) -- ამაზე კარგი ქალი არ არის ჭურიაშში (ლენტეხში). ამან ლეჟა იბნი 
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სოფელ (ლნტ. 13) -- ამას ზევით იწყება სოფელი... ამნე̄მ ჴან̈ აძ̈იჰ (ბზ. 31) -- ამან ხარი 

დაკლა. ამნემ ქათობაც̈ე დენაჲ̈ ლიჴდე (ლნტ. 196) -- ამან აღუთქვა ქალიშვილის მოყვანა. 

ამემდ ან̈ბინე მეგამა ̈ლიმაჯე (ლნტ. 26) -- ამან დაიწყო ხის ზიდვა. ამნოშ ნაბორდ მად̄ მაკუ 

(ბზ. 246) -- ამით მოზელილი არ მინდა. ამნოუ̂შ იღფენიხ ზურალე̄ლ ნიქჭარ̄ს (ლშხ. 31) -- 

ამით იღებავენ ქალები წარბებს. თაკ̈უა̂რ̈ ამნოუშ̂უ ̂ესუი̂ჭკუ̂რ (პოეზ. 2) -- თოკები ამით 

დავიწყვიტე... ა̈მირმს ამნარ̈ ხოქუა̂ (ბქ. 322) -- ამირანს ამისთვის უთქვამს. ნაზ̄უი̂ ამნარ̈დ 

დეშ ხოტიხახ (პოეზ. 96) -- ამის კვალისთვის ვერ მიუსწრიათ (კვალი ამად ვერ 

უბრუნებიათ). დაუთს ათხი̄დჷნ ამი̄ ლიჴედ (ბზ. 371) -- დავითს გაუხარდა ამის მოსვლა. 

ამიშ აფხნეგდ ლიზი მადე ჩუე̂მინ (ბქ.) -- ამისმა ამხანაგმა წასვლა არ ქნა. ამი̄ მუხუბ̂ე̄ჲ 

ქე̄მჴედ (ლშხ. 56) -- ამისი ძმაც გამოსულა. ქა ლოქუ ხაქ̈უ ̂ამშა პასუი̂ხუ ̂(ლნტ. 287) -- 

მითხარი ამის პასუხიო. პასხუ̂ი მჷტხე ალჲა̈რ ლიხ (ბზ. 13) -- პასუხის გამცემი ესენი არიან. 

ახარახ ლიმცოქულ ალჲა̈რს (ბქ. 198) -- ამათ მოციქულობა დაუწყიათ. ალარ̈დ მაგ̈ 

ქოხუმბაუ̂ეხ მალუს̂ (ბქ. 19) -- ამათ ყველაფერი უამბეს მელას. ალმინს დედე ჩუ̂ათადაგარახ 

(ლნტ. 264) -- ამათ დედა გარდაცვლიათ.

 ალაბ იგივეა, რაც ალაბ̈.

 ალაგ იგივეა, რაც ჰალაგ̈.

 ალაგუე̂ნი იგივეა, რაც ალგუე̂ნი.

 ალალ იგივეა, რაც ჰალალ̈.

 ალამაგ̈ ბზ., ალიმაგ̈ ბქ., ალემაგ, ალმაგ ლშხ., ალ{ე}მაგ̈ ლნტ. (-იშ) მითითებითი 

ნაცვალსახ. -- ამხელა, ამდენი. ამნე̄მ ალამაგ̈ ზექ ჟ'ან̈ყიდ (ბზ. 235) -- ამან ამდენი შეშა 

იყიდა. ალიმაგ მახეღუა̂̈ჟს იმთე ოთჩედნ' ესერ? (ბქ. 14) -- ამდენ ვაჟკაცს სად გაექცევიო? 
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ალემაგ ამბაუ ̂მაჲ ჯა̄რ სე̄რ? (ლშხ.) -- ამდენი ამბავი რა საჭიროა (რათ გინდა)? იმე ლოქ 

ხითხ ალემაგ̈ ქონაბ̈? (ლნტ. 298) -- სად იშოვე ამდენი სიმდიდრეო? იმეხნ ლოქ ახოჴიდა 

ალმა̈გ ჩხჷტ? (ლნტ. 270) -- საიდან მოიტანე ამდენი კენჭიო?

 ხ-ალატ იგივეა, რაც ხ-ალატ̈.

 ხ-ალაფარა იგივეა, რაც ხ-ალფარა.

 ხ-ალაფარ̈ი იგივეა, რაც ხ-ალფარ̈ი.

 ალაფარ̈ი იგივეა, რაც ალფარ̈ი.

 ალაღაჲ̈ იგივეა, რაც ალღაჰ̈ი.

 ალაშთხორი იგივეა, რაც აშდღუ̂ე̄რე.

 ალახ იგივეა, რაც ლახ.

 ალახაუ̈̂ი (ათუ̂ალახაუ̈,̂ ადალახაუ̈ე̂; ადალახაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- სცემს, არტყამს. 

ჩუა̂თუ̂ალახაუ̈ ̂ბეფშ (ლნტ.) -- ბავშვი გავლახე.

 ალახორი იგივეა, რაც ალხერი.

 ალაბ̈ (ალ̈ბიშ \ -იშ, -- ზს., -იშ, -- ლნტ.) ალაბ (-იშ, --) ლშხ. -- ალაბი, ადლი, არშინი. 

პეტრედ სემი ალაბ̈ ბარდან ან̈ყიდ (ბქ.) -- პეტრემ სამი ადლი ფართალი იყიდა. ღუმურ̄ს ეშხუ 

ალაბდ ხოშა ხე̄რი კელ (ლშხ. ხორ. 3) -- ნაძვს ერთ ადლზე მეტი ექნება ღერო. დაუ̈̂ს ქილარ̈ 

ხარ ჲერბი ალაბ̈ (ლნტ. 220) -- დევს ორი ადლი ეშვები აქვს.

 ალაბ̈ი იგივეა, რაც ალა̈ბ̄ი.

 ალარ̈ იხ. ალა.

 ხ-ალატ̈ (მალტჷნ{და}, ხალტჷნ{და}; ხალტჷნდე̄დს ბზ., ხალტჷნეს ბქ., მალა̈ტჷნ{და}, 

ხალატ̈ჷნ{და}; ხალატ̈ჷნდეს ლნტ.), ხ-ალატ (მალტჷ̄ნ{და}, ხალტჷ̄ნ{და}; ხალტჷ̄ნდეს) 
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ლშხ., აორ. (ლამლატჷნ{და}, ლახლატჷნ{და} ზს., ლამლატჷ̄ნ, ლახლატჷ̄ნ ლშხ., 

ლამალატ̈ჷნ{და}, ლახალატ̈ჷნ{და} ლნტ.) გრდუვ. -- უყვარს. მი ალა მალატ̈ (ბზ. 376) -- მე 

ეს მიყვარს. ამიშ ლიშდრალ̈ ბოფშარ̈ს მასარ̈დ ხალტჷნხ (ბქ. 118) -- ბავშვებს ძალიან 

უყვარდათ ამის თამაში. მი ისგუ̂აზუმ ჲარ ღალ მელტი̄?! (ლშხ.) -- მე შენსავით (შენხელა) 

ვინ მეყვარება?! დენას მა̈დ ხალატ̈ჷნ ეჯი (ლნტ.) -- ქალიშვილს არ უყვარდა ის.

 ალაშ̈ი იგივეა, რაც ალა̈შ̄ი.

 ხ-ალაჯ̈ი იგივეა, რაც ხ-ალჯი.

 ალაშ̄ი იგივეა, რაც ალა̈შ̄ი.

 ალა̈ბ̄ი (ოთლა̈ბ̄, ადლა̈̄ბ; ადლა̈ბ̄ი) ბზ., ალაბ̈ი (ოთლაბ, ალაბ̈; ალაბ̈ნე ბქ., ათუა̂ლაბ̈, ადალაბ̈ე; 

ადალაბ̈ი ლნტ.), ალაბ̄ე (ოთლაბ̄, ადლა̄ბე; ადლაბ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- ტვირთავს. ჩა̈ჟ̄ს ესერ 

აშხუხ̂ა̈ნჩუ გარ და̈რ̄ ალა̈̄ბი (ბზ.) -- ცხენს მხოლოდ ცალ მხარეზე არავინ ტვირთავსო. ჲერბი 

ჩაჟ̈ ათოლაბა კეთილშუ ̂(ლნტ. 248) -- ორი ცხენი ქონებით დაუტვირთავს.

 ალა̈შ̄ი (ოთლა̈̄შ, ადლა̈შ̄; ადლა̈შ̄ნე) ბზ., ალაშ̈ი (ოლაშ, ალაშ̈; ადლაშ̈ისგ ბქ., ათუა̂ლაშ̈, 

ადალაშ̈ე; ადალაშ̈ი ლნტ.), ალაშ̄ი (ოთლაშ̄, ადლაშ̄ე; ადლა̄შნე) ლშხ., გრდმ. -- თესავს. მიჩა 

მუ ესერ ღედარ̈ს ალა̈შ̄ი (ბზ. 412) -- მამაჩემი ცერცვს თესავსო. კუე̂ცენს, სიმინდს, 

კარტოფილს... ალაშ̈იხ (ბქ. 2) -- ხორბალს, სიმინდს, კარტოფილს თესავენ. ხოშა ნაღალდ 

ქერს ი კუე̂ცენს... ალაშ̄იხ (ლშხ. 3) -- მეტწილად ქერსა და ხორბალს თესავენ. ლეჟაუ ̂ლოქ 

მაგ̈ მიჩ ათოლაშა (ლნტ. 8) -- ზემოთ სულ მე დავთესეო.

 ალგუ̂არ̈ი (ოთლუგუა̂რ̈, ადლუგუ̂რე; ადლუგურ̂ი ბზ., ადლუგურ̂ისგ ბქ., ათუა̂ლუგუა̂რ̈, 

ადალუგუა̂რ̈ე, ადალუგუა̂̈რი ლნტ.), ალგუა̂რი (ოთლუგუ̂არ, ადლუგურ̂ე; ადლუგუ̂რი) ლშხ., 

გრდმ. -- ასუქებს. სამ ზაუი̂სგა ალჲარ̈ ჩუა̂დლუგურ̂ე (ბზ. 30) -- ესენი სამ წელიწადში 
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დაასუქა. ხოჩამ̄დ ადლუგურ̂ე ხამ (ლშხ.) -- კარგად გაასუქა ღორი. ჩუა̂თოლუგუა̂რახ ეჯ 

დაჴლჷდ (ლნტ. 124) -- ის თხა გაუსუქებიათ.

 ალგუ̂ენი (ოხულ̂აგ̈უ̂ენ, ანლა̈გუ̂ნე; ანლაგ̈უნ̂ი ბზ., ანლაგუნ̂ისგ ბქ.), ალგონი (ოხლაგონ, 

ანლაგუნ̂ე; ანლაგუნ̂ი) ლშხ., ალაგუე̂ნი (ახუა̂ლაგონ, ანალაგონე; ანალაგონი) ლნტ., გრდმ. -- 

აფასებს, ფასს ადებს. მარ̈ე ხოჩამ დეშ ალგენი (ბქ.) -- ადამიანი კარგს ვერ აფასებს. ზურა̄ლდ 

ქორ ანლაგუ̂ნე (ლშხ.) -- ქალმა სახლი შეაფასა.

 ალე იგივეა, რაც ალა.

 ალეთე იგივეა, რაც ა̈ლთე.

 ალემაგ იგივეა, რაც ალამა̈გ.

 ალ{ე}მაგ̈ იგივეა, რაც ალამაგ̈.

 ალეს იხ. ალა.

 ალე̄თე (ოთულ̂ე̄თ, ადლე̄თე; ადლე̄თნე ბზ., ოთლე̄თ, ადლე̄თე; ადლე̄თნე ლშხ.), ა̈ლეთე 

(ოთლეთ, ადლეთე; ადლეთისგ ბქ., ათუ̂ალეთ, ადალეთე; ადალეთი ლნტ.), გრდმ. ღამეს 

ათევს, აღამებს. იმგუ̂ა ჩხჷრშტაგ̈ილდ ადლეთე, ეჩხაუ ̂აჩად (ბქ. 104) -- სადაც 

ჩხირშტაგილმა (ღამე) გაათია, იქით წავიდა.

 ალთე იგივეა, რაც ა̈ლთე.

 ალი იგივეა, რაც ალა.

 ალიარ̈ იხ. ალა.

 ალიმაგ̈ იგივეა, რაც ალამაგ̈.

 ალის იხ. ალა.

 ხ-ალკუჰა̈უ̄̂ნე (ახ̈ულკუჰაუ̈ი̂ნ, ახულკუჰა̈უ̄ნ̂ე; ახულკუჰა̈უ̄ნ̂ი) ბზ., გრდმ., კაუზატ. -- 
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აარჩევინებს. ზურალა̈რ̄... ჟ'ახჷლკუჰა̈უ̄ნ̂ე [ყაბათჷრდ] მიჩა ლახუ̂ბას (ბზ. 261) -- ყაბათირმა 

თავის ძმებს აარჩევინა ქალები.

 ალმაგ იგივეა, რაც ალამა̈გ.

 ალმა̈ს (-იშ, -მასარ̈ \ ალსმიშ, ალსმარ̈ ზს., -იშ, -მასარ̈ ლნტ.), ალმას (-არ) ლშხ. -- ალმასი. 

ნაღუ̂ჟურდ ან̈ყიდ ალსმი კად̄ოლ̄ (ბზ. 277) -- ვაჟმა იყიდა ალმასის ნაჯახი. ამნემ ალსმიშ 

წირჷლდ ახშაკდუნ̂ე მჷშკიდს (ბქ. 148) -- ამან ალმასის ურო გამოაჭედვინა მჭედელს. 

ჲაკოფს ალმასი თე ხარ̄ა (ლშხ. 66) -- იაკობს ალმასის თვალი ჰქონია. ყუი̂ჩს ახოთხა ალმას̈ი 

თე (ლნტ. 260) -- მამალს უპოვია ალმასის თვალი.

 ალმესგი იგივეა, რაც ა̈ლმესგი.

 ალმინ, ალჲარ̈ იხ. ალა.

 ხ-ალოკე იგივეა, რაც ხ-ალოკ̄ე.

 ხ-ალოკნე იგივეა, რაც ხ-ალოკ̄ნე.

 ხ-ალოკ̄ე (ოხლე̄კ, ახლო̄კე; ახლე̄კნე ბზ., ოხლოკ̄, ახლოკ̄ე; ახლოკ̄ნე ლშხ.), ხ-ალოკე 

(ოხულ̂ეკ, ახლოკე; ახლეკისგ ბქ., ახუა̂ლოკ, ახალოკე; ახალოკი ლნტ.), გრდმ. -- ლოკავს, 

ალოკავს. მალ̄დ ქახ̄ლოკ̄ე (ბზ. 315) -- მელამ გამოლოკა. ყურჩა ̈ამ̈ირმიშ ლაბამ ნაჭას̈ 

ხალოკე (ბქ.) -- ყურშა ამირანის დასაბმელ ჯაჭვს ლოკავს.

 ხ-ალოკ̄ნე (ლოხულ̂ოკ̄ინ, ლახლოკ̄ნე; ლახლოკ̄ნი ბზ., ლოხლოკ̄უნ ლშხ.), ხ-ალოკნე 

(ლოხუ̂ლოკინ, ლახლოკნე; ლახლოკნი ბქ., ახუა̂ლოკინ, ახალოკნე; ახალოკნი ლნტ.), გრდმ., 

კაუზატ. -- ალოკვინებს. [ბაჩ̈] ლახლოკ̄უნ̂ეხ მემსახუ̂ირ დი̄ნას (ბზ. 255) -- მოსამსახურე 

გოგოს ქვა აალოკვინეს. ფხულეუშ̂ ქა ხალოკნა თუ̂ის მიჩა გეზალს (ლნტ. 47) -- თავის 

შვილს თითით გაალოკვინებდა თაფლს.
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 ალსუე̂მი (ოთლუსუე̂მ, ადლუსმე; ადლუსმი) ბზ., ალსუ̂მარ̈ი (ოთულსუმ̂არ̈, ადლუსმრე; 

ადლურსმისგ) ბქ., ალურსმანი (ოთლურსმან, ადლურსმანე; ადლურსმანნე) ლშხ., გრდმ. -- 

ლურსმავს. კუბ ჩუა̂დლუსმე ჭიტიდ (ბზ. 311) -- ჭიტიმ კუბო დალურსმა.

 ალტჷნე (ოთლჷტინ, ადლჷტნე; ადლჷტნი ბზ., ადლჷტნისგ ბქ., ოთლჷტჷნ, ადლჷტნე; 

ადლჷტნი ლშხ., ათუა̂ლჷტინ, ადალჷტნე; ადალჷტნი ლნტ.), გრდმ. -- ჭყლეტს. ზურუბხანს 

დოლბიშ შირა ჩუ'̂ ესერ ადლჷტნისგ (ბქ. 221) -- ზურუბხანს დოლაბის ქვა გაჭყლეტსო. 

უსკუს̂ ხოჩამ̄დ ჩუა̂ლტჷნეხ (ლშხ.) -- ვაშლს კარგად ჭყლეტენ. ალტჷნეხ უ̂იცხს, უი̂სკუს̂ ედ 

იშკენ ხილს (ლნტ.) -- ჭყლეტენ მსხალს, ვაშლს ან სხვა ხილს.

 ალუარი იგივეა, რაც ალუ̂არი.

 ალურსმანი იგივეა, რაც ალსუე̂მი.

 ალუა̂რი (ოხლუუა̂რ, ანლუუა̂რე; ანლუუა̂რნე) ლშხ., ალუა̂რ̈ი, ალუარ̈ი (ახუა̂ლუარ̈, 

ანალუარ̈ე; ანალუარ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- აცოცხლებს. ჟ'ანულუა̂რე მაგ ეჯჲარ (ლშხ. 71) -- 

ისინი ყველა გააცოცხლა. ალმინ... ჟ'ახოლუარა (ლნტ. 313) -- ისინი გაუცოცხლებია.

 ხ-ალფარა (ხუე̂ლფარა̈ნ̄დას̈, ხელფარა̈ნ̄და; ხელფარა̈ნ̄დე̄დს ბზ., ხუე̂ლფარენ, ხელფარან; 

ხელფარენეს ბქ., ხელფარან̄; ხელფარე̄ნს ლშხ.), ხ-ალაფარა (ხუა̂ლაფარჷნდას̈, 

ხალაფარჷნდა; ხალაფარჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- აფარია. [ჟიქან̄{ქა}] ჯალფარა კოჯ (ბზ. 1) 

-- ზევიდან გაფარია კლდე. დინილს ჭჷრელ ლაკუც̂ან̈ი ხელფარან (ბქ.) -- გოგონას ჭრელი 

თავსაფარი ეფარა.

 ხ-ალფარი იგივეა, რაც ხ-ალფარ̈ი.

 ხ-ალფარ̈ი (ესულ̂აფარ̈, ესლაფრე; ესლაფრი̄ნე ბზ., ოთლაფარ̈, ათლაფრე; ათლაფრისგ ბქ.), 

ხ-ალფარი (ოსლაფარ, ესლაფრე; ესლაფრი) ლშხ., ხ-ალაფარ̈ი (ათუა̂ლაფარ̈, ადალაფარ̈ე; 
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ადალაფარ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- {და}აფარებს, {და}ახურავს. მიჯნე̄მ ჩალჷლდარ̈ჷდ გარ 

ესლაფრე (ბზ. 325) -- თვითონ კვლავ ჩალის ღეროებიღა დააფარა. ეჯნემ ფათქს ჟიქაქა 

მოლა̈რ ესლაფრე (ბქ. 48) -- მან ორმოს ზემოდან ბალახი დააფარა. ჩულჷ̄შგჷნღო კალთაჲს 

ესლაფრიხ სეგდას (ლშხ. 7) -- ჩამოწველის შემდეგ ხის ვედროს კალთას გადააფარებენ.

 ალფარ̈ი (ოთუ̂ლაფარ̈, ადლაფრე; ადლაფრი ბზ., ადლაფრისგ ბქ.), ალფარი (ოთლაფარ, 

ადლაფრე; ადლაფრი) ლშხ., ალაფარ̈ი (ათუა̂ლაფარ̈, ადალაფარ̈ე; ადალაფარ̈ი) ლნტ., გრდმ. 

-- ფარავს. ნიც ჭიშხს დეშ ალფარი (ლშხ.) -- წყალი ფეხს ვერ ფარავს. ჩაფჷლდ ჭიშხ 

თელდ ხეკუე̂ს ადალაფარას (ლნტ. 7) -- ფეხსაცმელმა ფეხი მთლიანად უნდა დაფაროს.

 ალღა̈ჰი (ოხუ̂ღალაჰ̈, ანღალჰე; ანღალჰი ბზ., ოთღალაჰ̈, ადღალჰე; ადღალჰისგ ბქ.), ალღაჲ 

(ოხლაღაჲ, ანლაღჲე; ანლაღი̄) ლშხ., ალაღა̈ჲ (ახუ̂ალაღაჲ̈, ანალაღაჲ̈ე, ანალაღაჲ̈) ლნტ., 

გრდმ. -- {გადმო}თოვლავს, სახურავიდან თოვლს ყრის. ღუა̂ჟ-მარ̄ე ემო̄დ ი̄რდი აგის, ჲარ 

ღალ ანლაღი̄ (ლშხ. 24) -- მამაკაცი თუ არ იქნება სახლში, ვინღა გადმოთოვლავს.

 ხ-ალღუა̂ჟა̈ლნე, ხ-ალღუა̂ჟალ̄ნე იგივეა, რაც ხ-აღუჟ̂ა̄ლუნ̂ე.

 ალშან̈ი იგივეა, რაც ა̈ნშა̈ნი.

 ალცუნე (ოთლუცუი̂ნ, ადლუცუნ̂ე; ადლუცუნ̂ი ბზ., ადლუცუნ̂ისგ ბქ., ოთლუცუნ, 

ადლუცუნ̂ე; ადლუცუნ̂ი ლშხ., ახუ̂ალუცუ̂ინ, ანალუცუნ̂ე; ანალუცუ̂ნი ლნტ.), გრდმ. -- 

რწყავს. ამნოშ ლაროლს ი დაბარ̈ს ალცუნეხ (ბქ. 70) -- ამით სათიბებსა და ყანებს რწყავენ. 

ხუა̂ლცუნედ ი ხოჩა ლელარტამ̈ ჴედენი (ლნტ.) -- ვრწყავთ და კარგი ბოსტნეული მოდის.

 ხ-ალწენი იგივეა, რაც ხ-ალწი.

 ხ-ალწი, ხ-ალწენი (ოთალწ, ათჷლწე; ათჷლწინე ბზ., ოთჷლწ, ლახლაწ̈; ლახლაწ̈ნე ბქ., 

ლოხჷლწ, ლახჷლწე; ლახჷლწნე ლშხ.), ხ-ა̈ლწი (ლახუ̂ალ̈წ, ლახალ̈წე; ლახალ̈წინე ლნტ.), 
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გრდმ. -- აწებებს. ჴან̈ს ლამ̈ზჷრჟი მუჭუა̂რ̈ჟი̄ნ ლეტურ̂ა̈ლ̄ს ხალწენიხ (ბზ.) -- ლოცვისას 

ხარს რქებზე სანთლებს აწებებენ. ყორარ̈ჟი ლეტურ̂ოლს ხალწიხ ეჩხაუ̂-ამხაუ ̂(ბქ. 76) -- 

კარებს აქეთ-იქით სანთლებს აწებებენ.

 ალწი (ოთჷლწ, ადჷლწე; ადჷლწი̄ნე ბზ., ადჷლწნე ლშხ.), ჷლწი (ოთჷლწ, ადჷლწე; 

ადჷლწინე ბქ., ამჷლწ ლნტ.), გრდმ. -- {შე}ლესავს. [კეცს] ჩუ ჷლწიხ ოყალა ̈უე̂რშუ ̂(ლნტ. 

28) -- ქვევრს აყალო მიწით შელესავენ.

 ალხერი, ალხუე̂რი (ოთლახუე̂რ, ადლახურ̂ე; ადლახუ̂რი ბზ., ოხლახერ, ანლახურ̂ე; 

ანჷლხერისგ ბქ.), ალახორი (ახუ̂ალახორ, ანალახორე; ანალახორი) ლნტ., გრდმ. -- 

{გან}სჯის. [ქუნარ̈] ესერ ეჯაბასუდ̂ ალხუ̂ერიხ ხოჩამ ი ხოლამ (ბქ. 76) -- სულები კარგსაც 

და ცუდსაც საიქიოში განსჯიანო.

 ხ-ალჯენი იგივეა, რაც ხ-ალჯი.

 ხ-ალჯი, ხ-ალჯენი (ლოხ̄უ̂ალჯ, ლახლაჯ̈; ლახლა̈ჯნე ბზ., ლოხუ̂ალჯ, ლახლაჯ; 

ლახლაჯნე ბქ., ჟ'ოსლაჯ, ჟ'ესლაჯე; ჟ'ესლაჯნე ლშხ.), ხ-ალაჯ̈ი (ასუ̂ალ̈ჯ, ასალაჯ̈; 

ასალაჯ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- აბამს, ამაგრებს. ეჯას ესერ ჟი ხალჯენიხ ბანდარ̈ჟი (ბზ. 411) -- 

იმას გრძელ სკამზე დააბამენო. ხამემ თხუი̂მ თხუი̂მჟი ესლა̈ჯ (ბქ. 46) -- ღორის თავი თავზე 

დააბა (მიაბა).

 ალჯი (ოლაჯ, ალაჯ̈; ალჯი̄ნე) ზს., ალჯენი (ოთლაჯ, ადლაჯე; ადლაჯნე) ლშხ., ჷლჯი 

(ათულჯ, ადჷლჯე; ადჷლჯინე) ლნტ., გრდმ.-- რგავს, თესავს. ჲესუა̂ს̈ ფათრეკდ გუი̂ ხად̈ეს, 

შუკუა̂შ̈ ძგიდს ხილოუ ̂ალაჯ̈ (ანდ.) -- ვისაც ფათერაკი უნდოდეს, გზის პირას ხეხილი 

დარგოსო.

 ამ ალ ნაცვალსახ. მონაცვლე ფუძე; იხმარება მსაზღვრელად ყველა ბრუნვაში, გარდა 
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სახელობითისა; მის პარალელურად გამოიყენება აგრეთვე ალ=ამ. ჴუე̂დნი ამ ლადეღ (ბზ. 

28) -- მოვალ ამ დღეს. ამ მარემ გეზალ ათერ (ბქ.) -- ამ კაცმა შვილს განათლება მისცა 

(გაანათლა). ძღჷდ ლი ამ დურ̂ეს ლეთ (ლნტ. 6) -- დიდია ამ დროს ღამე.

 ამაბ{უ}ასდ იგივეა, რაც ამაბუას̄დ.

 ამაბუას̄დ (-აშ̈, -- ბზ., -აშ, -- ლშხ.), ამაბ{უ}ასდ (-აშ̈, --) ბქ., ამაბუას̄დ (-აშ, --) ლშხ., 

ამაბუას{ტ} (-იშ, --) ლნტ. -- ეს ქვეყანა, სააქაოში. ლჷდგარუს ამაბუასდაშ̈ შუ̂იდბასი 

ხეჭუდ̂ალხ (ბქ. 297) -- მიცვალებულებს სააქაოს მშვიდობასაც ეკითხებოდნენ. სი 

ამაბუას̄დს ლირდე ეჯთუ̂აფ (ლშხ. 35) -- შენ სააქაო ცხოვრება დაგეკარგა. ხარ̈ი ლოქ ესა 

ამაბუას? (ლნტ.) -- ხარ თუ არა სააქაოსო?

 ამათრა̈ხი იგივეა, რაც ამჷდრაჴ̈ი.

 ხ-ამამ იგივეა, რაც ხ-ამამ̈.

 ამან იხ. ალა.

 ამანქა იგივეა, რაც ამჷნქა.

 ამანღო იგივეა, რაც ამჷნღო{ნ}.

 ამარა იგივეა, რაც ჰამარ̈.

 ამარე იგივეა, რაც ამარ̄ე.

 ამარცხე იგივეა, რაც ამჷრცხე.

 ამაუ,̂ ამოუ ̂ბზ., ამოგუ,̂ ამუგუ ̂ბქ., ამაუ ̂ქს., ამოხოქა ლნტ. ზმნს. -- აქამდე. ალას ოთფაშუ̂და 

და̈უ̄ა̂̈ ამაუ ̂ლიჴდე (ბზ. 311) -- ამას დაუტრაბახებია დევის აქამდე მოყვანა. მეთხუა̂̈რა ამოგუ ̂

ომჴედელიხ (ბქ. 25) -- მონადირეები აქამდე მოსულან. დალ ამსუა̂ლ̄დს ამაუ ̂ანჴდე (ლშხ.) -- 

დალი ადამიანს აქამდე მოიყვანს. ლარე ამაუ ̂მიშკუი̂ ლი (ლნტ.) -- სათიბი აქამდე ჩემია.
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 ამაღა იგივეა, რაც ამღა.

 ამაშარ̈ი იგივეა, რაც ამშარ̈ი.

 ამაშუა̂მ, ამაშომ იგივეა, რაც ამაშ̄უა̂მ̈.

 ამახუ ̂(ამხუა̂შ̈ \ -იშ, ამხუა̂რ̈ ზს., ამხუა̂შ, ამხუ̂არ ლშხ., ამახ̈უი̂შ, -არ̈ ლნტ.) -- მტერი. 

მათხუმ̂ის ამხუ̂არ̈ ოხუნ̂აზ̈ორ̄ა (ბზ.) -- წინამძღოლს (მეთაურს) მტრები შეუკრებია. თამარ 

დედფალ̈ს ლიპანტალ̈ ოხუს̂ყა ამხუა̂რ̈დ (ბქ. 309) -- თამარ დედოფალს მტერი გაუფანტავს 

(მტრებისთვის გაფანტვა გაუკეთებია). თეს ამახუს̂უ ათგენე̄ნა! (ლშხ.) -- თვალი მტერსამც 

დასდგომია! ამახუა̂ ̈ლეხიადდ ნომ ლოქ ხოსყეჲ გუ̂ეშს (ლნტ.) -- მტრის გასახარ{ად} საქმეს 

ნუ მიკეთებო. ამახუ ̂მამ ჯიზარახ (პოეზ. 56) -- მტერი არ დაგიზოგავთ.

 ამახუო̂ბ (-აშ, --) ზს., ლნტ., ამხობ ბზ., ამხუ̂ობ ლშხ. -- მტრობა. ლახუბ̂ა ̄ნე̄სგა ამხუ̂ობ 

ემშყედ (ლშხ.) -- ძმებს შორის მტრობა ჩამოვარდნილა. ეჩქა ლენტეხას ამახობ ლჷმარ̈ (ლნტ. 

4) -- მაშინ ლენტეხში მტრობა ყოფილა.

 ხ-ამაჯონი იგივეა, რაც ხ-ამჯონ̄ე.

 ხ-ამამ̈ (ლოხმამ̈, ლახმამ̈ \ ლახმამე; ლახმამ̈ნე ზს., ლახუა̂მამ̈, ლახამამ̈ე; ლახამამ̈ნე ლნტ.), ხ-

ამამ (ლოხმამ, ლახმამე; ლახმამნე) ლშხ., გრდმ. -- უჭამს. [მარ̈უ̂ენე მუხუბ̂ეს] ჩაჟ̈ თხერემ 

სკა ლახამამ̈ (ლნტ. 168) -- მგელმა უმცროს ძმას ცხენი შეუჭამა.

 ამარ̈ცხე იგივეა, რაც ამჷრცხე.

 ხ-ამაჭ̈ირ იგივეა, რაც ხ-ამჭირ.

 ამარ̄ე (ოხუმ̂ა̈რ̄, ანმარ̄ე; ანმა̈რ̄ი \ ანმა̈რ̄ნე ბზ., ოხმარ̄, ანმარ̄ე; ანმარ̄ნე ლშხ.), ამარე (ოხუმ̂არ̈, 

ანმარე; ანმარ̈ისგ ბქ., ახუა̂მარ̈, ანამარე; ანამარი ლნტ.), გრდმ. -- ამზადებს. ჲაღუ,̂ ე̄სერ ათხე 

ლეზუ̂ებ-ლეთრე̄უ̂ ანმარ̄ე (ბზ. 281) -- აბა, ახლა სასმელ-საჭმელი გაამზადეო. ლეუ̂იზ 
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ანმარეხ თუი̂თ ქაფ (ბქ.) -- თითო ტვირთი საგზალი გაამზადეს. სადილ ანმარ̄ე დაუ̄̂ემ (ლშხ. 

80) -- დევმა სადილი გაამზადა. კუმა̈შიშუდ̂ ლელინთუდ̂ ამარეხ ჭემს (ლნტ.) -- საზამთროდ 

საქონლისათვის თივას ამზადებენ.

 ამაშ̄უა̂მ̈ (-იშ, --) ბზ., ამაშუა̂მ (-უმ̂აშ, --) ბქ., ლნტ., ამაშ̄ომ (-იშ, --) ლშხ., ამაშომ ლნტ. -- 

მოსვენება, მშვიდი ცხოვრება, სიმშვიდე, შვება. მი ამა̄შუა̂̈მ მეშდხე მარ̄ (ბზ.) -- მე 

მოსვენება მაქვს დაკარგული. ლეგმერდა ამაშუა̂მ ხად (ბქ.) -- ავადმყოფს შვება მიეცა. უჟ ი 

ამაშ̄ომ ემშდახ (ლშხ.) -- ძილი და მოსვენება გამომელია. ბეფშუ̂დ ამაშუა̂მ \ ამაშომ მად̈ 

ამჴიდ (ლნტ.) -- ბავშვმა მოსვენება (შვება) არ მომცა.

 ხ-ამბაჟ, ხ-ანბაჟ (მამბჟჷნ{და}, ხამბჟჷნ{და}; ხამბჟჷნდე̄დს ბზ., ხამბჟჷნეს ბქ.), ხ-ანაბაჟ 

(მანაბაჟჷნ{და}, ხანაბაჟჷნ{და}; ხანაბაჟჷნდეს) ლნტ., აორ. (ამჷნბაჟჷნ{და}, ათჷმბაჟჷნ{და} 

ზს., ამანაბაჟჷნ{და}, ათანაბაჟჷნ{და} ლნტ.), გრდუვ. -- უკვირს, "კვირობს". ალი ხალ̈ხს 

[ძღჷდ] ხამბაჟ (ბზ. 440) -- ეს ხალხს ძალიან უკვირს. ნეი ხოჩოუ ̂ხამბაჟ, ნეი ხოლა (ანდ.) -- 

ნურც კარგი გიკვირს, ნურც ავიო. ძღუდ ათანაბაჟენახ დაუა̂რ̈ს (ლნტ. 208) -- დევებს დიდად 

გაჰკვირვებიათ.

 ამბაუ̂ იგივეა, რაც ამბაუ̈.̂

 ამბაუ̈̂ (ამბუ̂იშ, ამბუა̂რ̈ ზს., -იშ, -ბაუ̂არ̈ ლნტ.), ამბა ̈(ამბიშ, ამბარ̈) ბქ., ამბაუ ̂(ამბიშ, 

ამბუ̂არ) ლშხ. -- ამბავი. ხელწიფდ მამ̄ა ა̈დჯირუ̂ე ალ ამბაუ̈ ̂(ბზ. 175) -- ხელმწიფემ არ 

დაიჯერა ეს ამბავი. ჴეუს̂ ესერ ოხთონა ამბუ̂იშ ლაც̈ხრად (ბქ. 26) -- ხევს გამოვუგზავნივარ 

ამბის გასარკვევადო. ალე ლი ლინჩალ̄ი ამბაუ ̂(ლშხ. 24) -- ეს არის მარხვის ამბავი. მ' ამბაუ̈ ̂

ლი? (ლნტ. 291) -- რა ამბავია? ალ ამბაუ̈̂ჟი მუშუნ̂იდ თუე̂ფ ჟ'ან̈კაჩე (პოეზ. 66) -- ამ 

ამბავზე სვანმა თოფი (ფეხზე) შეაყენა.
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 ხ-ამბე იგივეა, რაც ხ-ა̈მბე.

 ამბჷგე იგივეა, რაც აბგე.

 ამგზაურ̂ე იგივეა, რაც ანგზაუ̄რ̂ე.

 ამგიშ იგივეა, რაც ამსგიშ.

 ამგუა̂ჲ̈ (-უ̂აი̈შ, -უ̂აჲა̈რ) ბზ., ამგუ̂ა{̈რ} (-იშ, -უ̂არარ̈) ბქ., ამგუა̂რ (-ალ) ლშხ., ამგუ̂არ̈ 

(-უ̂არალ̈) ლნტ. -- ამგვარი, ამნაირი, ამისთანა, ასეთი; რაგინდ. ჴელუ̂ან̈ ჩია̈გ̄ ამგუა̂ჲ̈ ქორს 

ჲჷგემ (ბზ. 279) -- ხელოსანი ყველგან ასეთ სახლს აშენებს. იმღა ჯარხ ლჷბერკილ ამგუა̂რ̈ 

ამსუა̂ლდ? (ბქ. 13) -- რატომ გყავთ დაბორკილი ასეთი ადამიანი? ამგუა̂რ მაჲ ათუი̂ ლე̄სეს, 

სგიმმჷყ ეში̄ გრილდ არი მარ̄ე (ლშხ. 3) -- რაგინდ სიცხეც უნდა იყოს, მჟავე წყალთან მაინც 

გრილადაა კაცი. ამგუა̂̈რ ლირდეს მა ხოჩა?! (ლნტ.) -- ასეთ ცხოვრებას რა სჯობს?!

 ამდ იხ. ალა.

 ხ-ამდუნე იგივეა, რაც ხ-ამ̈დუნე.

 ამე ბზ., ქს., ამე{გ} ბქ., ზმნს. -- აქ. ამე მაჩე̄ნე ლალ̈ზიგა ეჯჲარ̈ს ხაღუე̂̄ნახ (ბზ. 23) -- აქ 

ყველაზე კარგი (საუკეთესო) სამოსახლო იმათ ჰქონიათ. ყურძენს იხუე̂რიხ ამე ჲენკენობაჲ̈ 

თუ̂ეჲსკა (ლნტ. 18) -- ყურძენს აქ სექტემბრის თვეში კრეფენ. ჩიესგიშ და̈უ̄ ̂ამე ა̈რი (პოეზ. 

32) -- ყველა მხრის დევი აქ არის. სი ამეგ დემის აჯცუ̂ირე (პოეზ. 14) -- შენ აქ არ 

დაგტოვებ.

 ამელეჲა იგივეა, რაც ამელეჟა.

 ამელეჟა ზმნს. -- აქეთ (ქვემოდან ზემოთ). ამელეჟა სე̄მი მარ̄ე ანღრიხ (ბზ. 63) -- აქეთ სამი 

კაცი მოდის. უ̂ოშა მარ̄ე ლოქ ამელეჟა იზელალ̄? (ლშხ. 53) -- რამდენი კაცი დადისო აქეთ? 

ამელეჟა მარ̈ჴილს ხოლა ლეზი ხადა (ლნტ.) -- ამაზე მარხილი ძნელი ასათრევი იყო (აქეთ 
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მარხილს ცუდი ასასვლელი ჰქონდა). ამელეჲა ლნტ. ზურალ ამელეჲა ადინე (ლნტ. 255) -- 

ქალი აქეთ წავა.

 ამელექუ̂ა ზმნს. -- აქეთ (ზემოდან ქვემოთ). ამელექუა̂ ანღრიხ ზურლა̈რ̄ (ბზ. 362) -- აქეთ 

ჩამოდიან ქალები. ამელექუა̂ ემშყედ ფურ (ლშხ.) -- აქეთ ჩავარდნილა ძროხა. მიჩანდ ხოჩილ 

მარე ლოქ ანღრი ამელექუ̂ა (ლნტ. 250) -- შენზე კარგი კაცი მოდის აქეთო.

 ამემდ იხ. ალა.

 ამენ იგივეა, რაც ამე̄ნ.

 ამენშგუე̂ იგივეა, რაც ა̈ნშგუე̂.

 ამეჲსა, ამეჲსგა, ამეჲს{კ}ა იგივეა, რაც ამე̄სგა.

 ამეჟი̄ნ ბზ., ამეჟი ბქ., ქს. ჟი{ნ} თანდებულდართული ამე- -- ამაზე. დედბერილდ ჟ'ესდე მაგ̈ 

ამეჟი (ბზ 282) -- დედაბერმა ყველაფერი ამაზე დაადო. ჯი ამეჟი ესერ ღჷრი (ბქ. 203) -- მე 

ამაზე ავალო. ამეჟი ნეფეს ჩუ̂ათჩო̄ნდა (ლშხ. 51) -- ამაზე მეფეს გაეცინა. ამეჟი ახოჴადხ 

ლიცუალ̈ (ლნტ. 313) -- ამაზე მოუვიდათ ჩხუბი.

 ამეურა იხ. ამსგიშ.

 ამექა ზმნს. -- აქ, ამაზე, ამის გავლით. ანღრი ამექა ეშხუ მარ̄ე (ბზ. 299) -- აქ მოდის ერთი 

კაცი. ჯი ესერ ამექა ბოგდ ხედი (ბქ. 19) -- მე ამაზე ხიდად გავედებიო. ამექა ნეპოლ̄სი̄ დე̄მ 

აპე̄ნე დაუ̄ ̂(ლშხ.)-- აქ ჩიტსაც არ აფრენს დევი. ამექა ანღრი მეშეხე ჯორ (ლნტ. 253) -- 

ამაზე მოდის შავი ჯორი.

 ამეჩუ, ამეჩუნ̄ენ ბზ., ლშხ., ამეჩუ{ნ} ბქ., ლნტ. ზმნს. -- აქ. ამეჩუნ̄ ჩაჟ̄არ̈ ენხუ̂იეხ (ბზ. 40) -- 

აქ ცხენები დაგვახვედრეს. ჩუ̂ან̈კიდ ამნე̄მ ამეჩუ ალჲა̈რ (ბზ. 20) -- ამან აქ ესენი ჩამოიღო. 

ამეჩუ ლეუა̂ნს ნოდარ̈ ხაწა (ბქ. 201) -- აქ ლევანს ნადი ეხმარება. ჩუუ ̂ლოქ ესდე ამეჩუ 
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პირობ (ლშხ. 79) -- დადევი აქ პირობაო. მიხეილ ამეჩუნ ირდა (ლნტ. 209) -- მიხეილი აქ 

იქნება. ფუსტობ ამეჩუ დარ̈ს ხაშყიდ (ლნტ. 4) -- ბატონობა აქ არავის ახსოვს. ღერბათ 

ჩოთმაზ̈ჷრად ამეჩუნაშ̈ მერდე მარე! (პოეზ. 78) -- ღმერთს დაულოცნიხართ აქ მყოფი 

ხალხი!

 ამეხ იგივეა, რაც ამხაუ̄.̂

 ამეხენ იგივეა, რაც ამხან̈.

 ამეხენჟი იგივეა, რაც ამხან̈ჟი.

 ამეხენქა იგივეა, რაც ამხან̈ქა.

 ამეხენჩუ იგივეა, რაც ამხან̈ჩუ.

 ამეხენხო იგივეა, რაც ამხან̈თე.

 ამე̄ნ ბზ., ლშხ., ამენ, ამინ, ჰამენ ბქ., ამენ ლნტ. -- ამინ! ჯგჷრა̈გ̄, ალ ქორა ̈ხოშამ̄ ხოჩა 

ლიმაჩუ ̂ხაყ̈რ -- ამენ! (ბზ. 12) -- წმინდა გიორგი, ამ სახლის უფროსს კარგი სიბერე მიეცი -- 

ამინ! მჷლზონა ამე̄ნ-ამე̄ნს ტუ̄ლიხ (ლშხ. 29) -- მონაზვნები ამინ-ამინს იძახიან. ამენს 

ჲერუა̂ჲ̈ დემ ხექნეხ, ჩუ აჭათუნ̂ეხ (ლნტ.) -- ამინს ვინც არ იტყვის, დასწყევლიან.

 ამე̄ნშგუე̂ იგივეა, რაც ა̈ნშგუე̂.

 ამე̄სგა ბზ., ამე{ჲ}სგა ბქ., ამეჲსა ლშხ., ამ̈ეისკა, ა̈მეჲსა ლნტ. -- ამაში. ამე̄სგა არ̈იხ სე̄მი 

შდაუა̂ლ (ბზ. 279) -- ამაში სამი მერცხალია. დაშ̈დუს̂ ამეჲსგა ლარდა ხარენა (ბქ. 17) -- 

დათვს ამაში ბუნაგი (სამყოფი) ჰქონია. ამე̄ჲსაჲ̄ ხეყე̄და დაუ̄ს̂ ზითუნახაუ ̂(ლშხ. 71) -- 

ამაშიც ჰყავდა დევს მზეთუნახავი. ამ̈ეჲსა ლოქ მეთხუ̂არა ხაყა (ლნტ. 234) -- ამაში 

მონადირეები მყავსო.

 ამე̄{შ}ურა იგივეა, რაც ამსგიშ.
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 ამზაუ ̂ზმნს. 1. წელს. ამზაუ̂ ჟ'ოხქჷრთახ დაბა̈რ (ბზ. 298) -- წელს შემოუღობავთ ყანები. 

ამზაუ ̂უჩხობ ლასუ ̂(ბქ.) -- წელს წვიმიანობა იყო. ლამოქშალას ამზაუ ̂ხაკუხ ქორა ̈ლიგემ 

(ლნტ.) -- ქვისლებს წელს უნდათ სახლის აშენება. 2. ჩბხ. ზაფხული. შუა̂ნ̈ს ხამ̈თქუა̂ ქეირ 

ამზაუ ̂(ბქ. 224) -- სვანეთში ზაფხული გრილია (იცის გრილი ზაფხული).

 ამზუმ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ \ -უა̂რ ლშხ., -ა̈რ/ლ ლნტ.), ამზუ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ამშაშზუმ ლშხ., 

ნაცვალსახ. -- ამოდენა, ამხელა, ამდენი. იმე ესერ ხოჩდა ამზუმ ხან̈ს? (ბზ. 257) -- სად 

ყოფილხარ ამდენ ხანსო? მიჩ ესერ ამზუ მამა ხაკუ (ბქ. 12) -- მე ამდენი არ მინდაო. ამზუმ 

ეჩჷნ ლეჟა ლჷმარ̄ელი (ლშხ.) -- ამდენი იმის ზემოთ ყოფილა. ამშაშზუმ ქიუა̂რ ოხყე̄ლახ 

მინს! (ლშხ.) -- ამოდენა (ამისოდენა) ყველის კვერები ამოუყვანიათ მათ! ამზუმ ხაჲ̈მედა 

მაყალს (ლნტ. 89) -- ამდენი ძალუძს შიშს. შდრ. ამშელდ.

 ამზუქა, ამზჷქა ბქ. ზმნს. -- ამასობაში; ამდენ ხანს. ამზუქა ჩუა̂დ̈რჷჰან̈ (ბქ. 202) -- ამასობაში 

გათენდა. იმ ესერ ხეღლინიხ ამზჷქა (ბქ. 337) -- რას უნდა ელოდნენ ამდენ ხანსო.

 ამზჷრი იგივეა, რაც ა̈მზჷრი.

 ამთან̄ იგივეა, რაც ამი̄შთან̄.

 ხ-ამთქუა̂, ხ-ამთქუე̂ იგივეა, რაც ხ-ამ̈თქუ̂ა.

 ამიდ იხ. ალა.

 ამინ იგივეა, რაც ამე̄ნ.

 ამის იხ. ალა.

 ამიღა იგივეა, რაც ამღა.

 ამი̄თან იგივეა, რაც ამი̄შთან̄.

 ამი̄ჲდა იხ. ხ-ეჰოლ̄ი.
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 ამი̄{შ} იხ. ალა.

 ამი̄შთან̄, ამი̄თან̄, ამთან̄ (-იშ, -არ̈) ბზ., ამთან̄ (-არ) ლშხ., ამშათან (-თან̈იშ, -არ̈) ლნტ. -- 

ამისთანა, ამნაირი. ამი̄შთა̄ნ კუმაშ̈ ხამა ამაბრ? (ბზ. 62) -- ამისთანა საქონელი როგორ 

დამაკელი? ქალაქ̈ისგა ამით̄ან̄ დუქა̈ნ დე̄სა ლჷ̄გ (ბზ.) -- ქალაქში ამისთანა დუქანი არ დგას. 

ამთან̄ ზურალ̄ მა ̄მიწუა̂ (ლშხ.) -- ამისთანა ქალი არ მინახავს. 2. ლნტ. ამხელა.

 ამკალიბ, ამკაჲ იგივეა, რაც ამკალ̈ი{ბ}.

 ამკალ̈ი{ბ} (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ამკაჲ, ამკალიბ, ამყალიბ (-არ) ლშხ., ჩვენებ. ნაცვალსახ. -- 

ასეთი, ამნაირი. მაჲ̈ ჯე̄ქუხ̂ ამკალ̈ი? (ბზ. 275) -- რა გითხრეს ამისთანა? ლახრი ფე̄დიას 

ლჷგხ ამკალ̈იბ მურყუმ̂ალ̈ (ბზ. 1) -- ლახირის ახლოს დგანან ასეთი კოშკები. ამკა̈ლიბ 

ლჷნტყარუე̂ ნენჩა ლჷმარ̈ელი (ბქ. 226) -- ასეთი უდაბური ტყე ყოფილა. მა ̄ხოცხახ თე̄მი 

ლითხპინე ამკალიბარე ლაშდაბჟი (ლშხ. 7) -- არ სიამოვნებთ (სხვისი) თვალის მოკვრა 

ასეთების კეთებისას. ამყალიბდ ჩოთგუი̂რგუნ̂ახ მუგუა̂რს ჲერქდა (ლშხ. 72) -- მტრედებს 

ამნაირად ჯვარი დაუწერიათ ორივესათვის. მა ლოქ ჯუღუე̂ ეჩა ლემნუნე ამკალ̈ი? (ლნტ. 

302) -- რა გაქვს იმის საჭმელი ასეთიო?

 ამლა̈კ (-იშ, -ლაკარ̈) ბზ., ამლაკ (-არ̈ ბქ., -ლაკა̈რ ლნტ., -არ ლშხ.) -- ამლაყი. ნაგჭურს 

ამლა̈კ ქა ოხჴიდხ (პოეზ. 106) -- ნაგჭურს ამლაყი გამოუყვანეს.

 ამლო̄ნ იხ. ხ-ალა.

 ამნარ იხ. ალა.

 ამნალ̈იდ იგივეა, რაც ამნია̈ნ̄იდ.

 ამნარ̈{დ} იხ. ალა.

 ხ-ამნე იგივეა, რაც ხ-ა̄მნე.
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 ამნემ{დ} იხ. ალა.

 ამნეშკუე̂ იგივეა, რაც ან̈შკუე̂.

 ამნე̄მი{შ} იხ. ალა.

 ამნია̈ნ̄იდ ბზ., ამნალ̈იდ ბქ., ამნიან̄იდ ლშხ., ამნიან̈იდ ლნტ. ზმნს. -- ამისათვის. ქ'აღ̄ერ 

ამნია̈ნ̄იდ (ბზ. 360) -- გამოდი ამისთუი̂ს. ამნიან̈იდ ალეს ჯასაჩქუა̂რ̈ი (ლნტ.) -- ამისათვის 

ამას გაჩუქებ. შდრ. ამნარ̈.

 ამნილ, ამნოუშ̂{უ}̂, ამნოშ იხ. ალა.

 ამნურ, ამნურაჲ იგივეა, რაც ამურ.

 ამოგუ,̂ ამოუ ̂იგივეა, რაც ამოუ.̂

 ამოლე (ოთმელ, ადმოლე; ადმოლისგ ბქ., ოთმოლ, ადმოლე; ადმოლნე ლშხ., ათუა̂მოლ, 

ადამოლე; ადამოლი ლნტ.), გრდმ. -- ძირკვავს, ახოს ტეხაუს̂. ამნილდ ჩუა̂დამოლეხ ცაგარ̈ 

(ლნტ.) -- ამათ ამოძირკვეს ეკლები.

 ამორაუ̈̂ი, ამორუ̂ე იგივეა, რაც ამორ̄უ̂ე.

 ამოხ{აუ}̂ იგივეა, რაც ამხაუ̄.̂

 ამოხოისა იგივეა, რაც ამხაუ̄თ̂ე̄სგა.

 ამოხოქა იგივეა, რაც ამაუ.̂

 ამოხოქაჲ̈შალ იხ. ათხადიშშალ̄.

 ამოხშალიდ იგივეა, რაც ამხაუ̄შ̂ა̈ლ̄იდ.

 ამორ̄უ̂ე (ოთმორ̄ეუ̂, ადმორ̄უე̂; ადმორ̄უი̂ ბზ., ოთმორ̄აუ ̂ლშხ.), ამორუე̂ (ოთმორეუ,̂ 

ადმორუე̂; ადმორუი̂სგ) ბქ., ამორაუ̈ი̂ (ათუა̂მორაუ̈,̂ ადამორაუ̈ე̂; ადამორაუ̈̂ი) ლნტ., გრდმ. -- 

ასამართლებს, განსჯის. ჩუა̂მორ̄უე̂ხ ეჲჟი (ლშხ. 48) -- ისე განსჯიან.
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 ხ-ამჟეღი იგივეა, რაც ხ-აჟღუნე.

 ამჟი̄ნ, ამჟი ბზ., ამჟი{ნ} ბქ., ლნტ., ამჟი̄{ნენ} ლშხ. ზმნს. -- ასე, ამგვარად. ჭყინტდ მა̈გ 

ამჟი̄ნ ჩომ̈ინ (ბზ. 266) -- ბიჭმა ყველაფერი ასე გააკეთა. ეჩა შთამომაულ̂ობა ათხე ამჟი არ̈ი 

(ბქ.) -- მისი შთამომავლობა ახლაც ასეა. წესარ ჩჲაგ ამჟი ლიხ (ლშხ. 27) -- წესები 

ყველგან ამგვარადაა. ამნილ ჩიჲს ამჟინ ხაშყიდხ (ლნტ. 109) -- ესენი ყველას ასე ახსოვს.

 ამსგიშ ბზ., ლშხ., ამგიშ ბქ., ამე̄{შ}ურა ლშხ., ამეურა (-რაჲ̈შ, -ალ̈) ლნტ. -- აქაური. ალ 

ბეფშუ ̂ამსგიშ ლი (ბზ.) -- ეს ბავშვი აქაურია. ეჩგიშ ხოჩა ამეგ ი ამგიშ ხოლა ეჩეგ! (ბქ. 63) 

-- იქაური კარგი აქ და აქაური ცუდი იქ! ალ გუ̂ეშ ეჩანღო ხოჩამდ ან̈თუე̂რხ ამეურა̈ლდი 

(ლნტ. 26) -- ეს საქმე შემდეგში კარგად ისწავლეს აქაურებმაც.

 ამსგუე̂ნა̈ლ̄ი (ოთმესგუნ̂ა̈ლ̄, ადმესგუნ̂ალ̄ე; ადმესგუნ̂ა̈ლ̄ნე) ბზ., ამსგუე̂ნალ̈ი (ოთმესგუნ̂ა̈ლ, 

ადმესგუნ̂ალე; ადმესგუნ̂ალ̈ისგ) ბქ., ამსგუ̂ენალ̄ი (ოთმესგუ̂ნალ̄, ადმესგუ̂ნალ̄ე; 

ადმესგუნ̂ალ̄ნე) ლშხ., ამსკუე̂ნალი (ათუა̂მსკუე̂ნალ̈, ადამსკუე̂ნალე; ადამსკუ̂ენალი) ლნტ., 

გრდმ. -- ალამაზებს; ასწორებს. ქაუ̂ ესერ ანჴად̈, ჩუ'̂ ესერ ესმესგუნ̂ა̈̄ლი (ბზ. 355) -- გამოდი, 

გაგალამაზებო. დედედ ადმესგუ̂ნალ̄ე დინ̄ოლ̄ (ლშხ.) -- დედამ გაალამაზა გოგონა.

 ამსერ ქს., ზმნს. -- ამის გარდა. ამსერ მად̈მაბედიგუე̂შ მად̈ ხაბადაუე̂ნახ (ლნტ. 125) -- ამის 

გარდა არაფერი ებადათ თურმე.

 ამსკუე̂ნალ̈ი იგივეა, რაც ამსგუე̂ნა̈ლ̄ი.

 ამსოლდ, ამსუალდ იგივეა, რაც ამსუა̂ლ̄დ.

 ამსუა̂ლ̄დ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), ამსუა̂ლდ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ამსოლდ ლხმ., ამსუალდ 

ლნტ. -- ადამიანი. ლად̈' ე̄სერ ეშხუ ამსუა̂ლ̄დ ა̈მჴედ (ბზ. 263) -- დღეს ერთი ადამიანი 

მოსულაო. ალ ნაღუჟ̂ურ ლჷთნ' ამსუა̂ლდ ლი (ბქ. 95) -- ეს ვაჟი გამოჩენილი ადამიანია. 
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სარაჯ̈ გუნ მაშედ ხარ ამსოლდს (ბქ. 308) -- სარაჯი (ფიჭა) ძალიან რგებს ადამიანს. დაუ̄̂ 

ჩუა̂დაუ̄შ̂ე ამსუა̂̄ლდს (ლშხ. 89) -- დევი დააშავებს ადამიანს. ამსუა̂ლდა ̈ქუ̂ინ ლოქ ხოჴან 

(ლნტ. 212) -- ადამიანის სუნი მცემსო. ალ ჭყინტ ხოჩა ამსუალდდ ირდი (ლნტ.) -- ეს ბიჭი 

კარგ ადამიანად იზრდება.

 ამტრაკ იგივეა, რაც სამტრაკ̈.

 ამტყუა̂ს̈გ, ანტყუა̂̈სგ (-იშ, -უს̂გარ̈) ზს., ანტყუა̂სგ (-არ) ლშხ., ანტყუა̂ს̈კ, ამტყუა̂ს̈კ 

(-უ̂ასკარ̈) ლნტ. 1. ვარსკვლავი. ანტყუს̂გარ̈შუ ̂ლჷჭრელე ლი დეც (ბზ. 361) -- 

ვარსკვლავებით მოჭედილია (აჭრელებულია) ცა. ამტყუა̂სგარ̈ ჟ'ა̈ხწად̈ხ (ბქ. 206) -- 

ვარსკვლავები გამოჩნდა. ბელხანჯარ ანტყუა̂სგარს ხეცუა̂ლ̄და (ლშხ. 69) -- ბელხანჯარი 

ვარსკვლავებს ეჩხუბებოდა. აუდ̂არისა ანტყუა̂ს̈კ დესა არ̈ი დეცჟი (ლნტ.) -- ავდარში 

ვარსკვლავი არაა ცაზე. 2. ქს. ნაპერწკალი. ანტყუ̂ას̈კს მჷლამ̈ ხეფასი (ლნტ.) -- 

ნაპერწკლიდან ალი აინთება (ნაპერწკალი ალად იქცევა).

 ამუგუ ̂იგივეა, რაც ამაუ.̂

 ამუნ იხ. ალა.

 ამუნღო, ამუნღუ̂ე, ამუნღონ̄ენ იგივეა, რაც ამჷნღო{ნ}.

 ამურ ზს., ამნურ ბქ., ლნტ., ამნურაჲ ლშხ. ამშაურ ლნტ. -- უამისოდ, ამის გარეშე. ამურ 

[თხე̄რე] დემ იჭრელი (ბზ. 362) -- ამის გარეშე მგელი არ აჭრელდება. ამურ ესერ დემ იგნი 

(ბქ.) -- უამისოდ არ გავჩერდებიო. ამნურ (ამშაურ) დემ ღური ა̈გიხო (ლნტ.) -- უამისოდ შინ 

არ წავალ.

 ამფხუ ̂იგივეა, რაც აფხუ.̂

 ამქახ̈ი იგივეა, რაც ამხაუ̄ხ̂ი{დ}.
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 ამღა ზს., ლშხ., ამიღა ბქ., ამაღა ლნტ., ზმნს. -- ამიტომ, ამის გამო, ამისთვის. ამღა მა̄მ აფაშ̈ 

ჭყინტ (ბზ. 233) -- ამის გამო არ ინაღვლა ბიჭმა. ამღა ალ ად̈გილს ა̈თჟახან ჴუი̂მფა (ბქ. 8) -- 

ამისათვის ამ ადგილს დაერქვა ჴვიმფა. ა̈მიღა ჴეციშ ხეხუ ̂კილს აფაშ̈გ (ბქ. 216) -- ამის 

გამო დევის ცოლი აკივლდა (კივილით გასკდა). ამღა მა ̄შიდ ზომხა ლადეღ უ̂არა ლი̄ქუი̂̄ს 

(ლშხ. 17) -- ამიტომ არ შეიძლება ახალ წელს უარის თქმა. ამაღა გიოს ქა ლექაბი ხარ̈ენა 

სოფელხენქა (ლნტ. 106) -- ამის გამო გიო იძულებული გამხდარა, სოფლიდან წასულიყო 

(მოსაცილებელი ჰქონია სოფლიდან).

 ამყალიბ იგივეა, რაც ამკალ̈ი{ბ}.

 ამშა კუთვნ. ნაცვალსახ. ალა ხე̄ქუხ̂ ამშა ლათ̈ლაღ̈რად (ბზ.) -- ეს უთხრეს ამისმა რძლებმა. 

ამშა ძირ მარ̄ე̄მი ტოტს ხაჯეშ (ლშხ., ხორ. 7) -- ამისი ძირი კაცის ხელს ჰგავს. ქა ლოქუ 

ხაქუ ̂ამშა პასუხუ ̂(ლნტ. 287) -- მითხარი ამის პასუხიო. იხ. ალა.

 ამშათან იგივეა, რაც ამი̄შთან̄.

 ამშარი იგივეა, რაც ამშარ̈ი.

 ამშაურ იგივეა, რაც ამურ.

 ამშაშზუმ იგივეა, რაც ამზუმ, ამოსავალია ნაცვალსახ. ნანათესაობითარი ფუძე.

 ამშაი̈, ამშაჲე, ამშაჲ̈ე იგივეა, რაც ამშჲე.

 ამშარ̈ი (ოთმაშარ̈, ადმაშრე; ადმაშრი ბზ., ადმაშრისგ ბქ.), ამშარი (ოთმაშარ, ადმაშრე; 

ადმაშრი) ლშხ., ამაშარ̈ი (ათუ̂ამაშარ̈, ადამაშარ̈ე; ადამაშარ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- აფართოებს. 

ქათუა̂მაშარ̈ედ ლალაში გიმარ̈ (ლნტ. 108) -- სათესი მიწები გავაფართოვეთ.

 ამშელდ (-იშ, --) -- ამდენი, ამ რაოდენობისა. ჩვენებ. ნაცვალსახ. ქორს ამშელდ ყო̄რ-ლაჴუ̂რა 

ხაყ̈რ (ბზ. 275) -- სახლს ამდენი კარ-ფანჯარა გაუკეთე. ამეჩუ ა̈რიხ ამშელდ მახეღუ̂აჟ̈ (ბქ. 
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232) -- აქ არის ამდენი ახალგაზრდა.

 ამშჲე (ოთმჷშაჲ̈, ადმჷშიე; ადმჷშჲი) ბზ., ამშაი̈ (ოთუმ̂იშ, ადმჷშე; ადმჷშისგ) ბქ., ამშაჲე 

(ოთმჷშაჲ, ადმჷშჲე; ადმჷშჲი) ლშხ., ამშაჲ̈ე (ათუა̂მჷშაჲ̈, ადამჷშაჲ̈ე; ადამჷშაჲ̈ი) ლნტ. -- 

{და}ამუშავებს, მუშაობს. [დაბ̈] მაგ̈ ჩუ ოთმჷშაჲ̈ (ბზ. 339) -- ყანა სულ დავამუშავე. ჭაშ̈ 

ეშიჲ დემ ამშაჲა (ლნტ. 130) -- ქმარი მაინც არ მუშაობდა.

 ამშხე იგივეა, რაც ამ̈შხე.

 ამჩად̈ იხ. ესოზ̄ი.

 ამჩამ̈ჟი ბქ. ამჩემჟი ქს. 1. ამის შესახებ, ამის თაობაზე. ამჩამ̈ჟი სერ ლეტახდ დემის ჯისყი 

(ბქ.) -- ამის თაობაზე მეტად არ მოგიყვან ჩემთან. 2. ლშხ. ზმნს. -- ამგვარად, ამნაირად. 

ამჩემჟი ლჷდგარს მაგ ჩოსშჷნდობნეხ (ლშხ. 36) -- ამგვარად მიცვალებულს ყველა შენდობას 

შეუთვლის.

 ამჩიქქა ზს., ამჩიქა ლშხ., ამჩიქას, ამჩიქს ბქ., ლნტ., ამ დუ̂რეჟი, დუ̂რეს ლნტ., ზმნს. -- ამ 

დროს, ამ დროზე. ამჩიქქა ხელწიფს ლაი̈რ ოხჴა̈დ (ბზ. 302) -- ამ დროს ხელმწიფეს წერილი 

მოუვიდა. ამჩიქს ა̈გითე ანჴა̈დ ანზორ (ბზ. 285) -- ამ დროს შინ მოვიდა ანზორი. ამჩიქა 

ნეპოლ̄ი̄ლდ ლახტულ̄ე მა̄რას (ლშხ. 66) -- ამ დროს ჩიტუნამ დაუძახა კაცს.

 ხ-ამჭირ (მამჭირჷნ{და}, ხამჭირჷნ{და}; ხამჭირჷნდე̄დს ბზ., მამჭირჷნ, ხამჭირჷნ; 

ხამჭირჷნეს ბქ., მამჭირჷ̄ნ, ხამჭირჷ̄ნ; ხამჭირჷ̄ნდეს ლშხ.), ხ-ამაჭ̈ირ (მამაჭ̈ინ{და}, 

ხამაჭ̈ინ{და}; ხამაჭ̈ინდეს) ლნტ., აორ. (ამმაჭ̈რჷნ{და}, ათმაჭ̈რჷნ{და} ზს., ამმაჭინ̄და, 

ათმაჭი̄ნდა ლშხ., ამამაჭ̈ინ{და}, ათამაჭ̈ინ{და} ლნტ.), გრდუვ. -- ეზარება, ეძნელება. 

ხამჭირ მეუა̂რ დარჯელიან̄ს ამი̄ ლიბჴუ̂ე (ბზ. 64) -- დარჯელანს ძალიან ეძნელება ამის 

გაპობა. მექნოუა̂ლ̈ს ხამჭინდ რაგად̈ (ბქ. 297) -- მომაკვდავს ლაპარაკი ეძნელებოდა. რაში 

74



ლიდგარი ღალ მე̄უა̂რ ხამჭი̄ნდა ჲაკოფს (ლშხ. 63) -- იაკობს რაშის მოკვლა ძალიან 

ეძნელებოდა.

 ამხაუ ̂იგივეა, რაც ამხაუ̄̂.

 ამხაუთ̂ექა იგივეა, რაც ამხაუ̄თ̂ექა.

 ამხაუშ̂ალ̈იდ, ამხალ̈იდ იგივეა, რაც ამხა̄უშ̂ა̈̄ლიდ.

 ამხან̈ ბზ., ამხენ ბქ., ლშხ., ამეხენ ლნტ., ზმნს. -- აქეთ, აქედან, ამ მხრიდან. ეჩხან̈ი̄ აჯქუ̂იცე 

ი ამხან̈ი̄ (ბზ. 363) -- იქიდანაც მოგაჭრი და აქედანაც. ამხენ... ქა ხუ̂იყუ̂ფად შალაფ̈ს (ბქ. 

14) -- აქედან გამოვაძრობდით ლურსმანს. ამხენ ალჲარ ხეძგარხ (ლშხ. 65) -- აქედან ესენი 

ეძგერნენ. ამეხენ ისმი ლიტეუე̂ (ლნტ.) -- აქედან ისმის აყალმაყალი. ყაფსუყ ამხან̈ ქა 

ხაჩედახ (პოეზ. 96) -- ყაფსუყი აქედან გაჰქცევიათ.

 ამხან̈თე ბზ., ამხენთე ბქ., ლშხ., ამეხენხო ლნტ., ზმნს. -- აქეთ{კენ}. ჭყინტ ამხან̈თე ი 

ეჩხა̈ნთე იზელა̈ლ̄ (ბზ.) -- ბიჭი აქეთ-იქით (გაღმა-გამოღმა) დადის. ქან̄ჴად დაუ̄̂ ამხენთე 

(ლშხ. 80) -- გამოვიდა დევი აქეთ მხარეს (აქეთკენ).

 ამხან̈ისგა ბზ., ამხენისგა ბქ., ამხენისა ლშხ., ამეხენისა ლნტ., ზმნს. -- აქედან (რისამე 

შიგნიდან). ნაჲ̈ ამხა̈ნისგა ლოხუა̂გ̄ა̈ნ̄დ ჭალაჲ̈ს (ბზ.) -- ჩვენ აქედან მივადექით მდინარეს. 

ალჲარ ამხენისა ანტახხ მინე აგითე (ლშხ. 52) -- ესენი აქედან დაბრუნდნენ თავიანთ 

სახლში. ამეხენისა ანლედ (ლნტ.) -- აქედან წამოდი.

 ამხან̈ჟი ბზ., ამხენჟი ბქ., ლშხ., ამეხენჟი ლნტ., ზმნს. -- აქედან [ზევით]. ამხან̈ჟი ჟ'ანჴად̈ 

ჩინუკუი̂ ლერექუ ̂(ბზ. 326) -- აქედან ამოვიდა ყოველგვარი ტანისამოსი. ამეხენჟი ღუ̂ინალს 

იკედხ (ლნტ.) -- აქედან ღვინოს იღებენ.

 ამხან̈ქა ბზ., ამხენქა ბქ., ლშხ., ამეხენქა ლნტ., ზმნს. -- აქედან [გარეთ]. ამხან̈ქა ხუა̂ჲ̈ ხალ̈ხ 
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ქან̄ჴად̈ (ბზ. 328) -- აქედან ბევრი ხალხი გამოვიდა. ამეხენქა მად̈მა თერე (ლნტ.) -- აქედან 

არაფერი ჩანს.

 ამხან̈ჩუ ბზ., ამხენჩუ ბქ., ლშხ., ამეხენჩუ ლნტ., ზმნს. -- აქედან [ქვევით]. ჯოკი ამეხენჩუ 

ანჴად (ლნტ.) -- ჯოკი აქედან ჩამოვიდა.

 ამხაუ̄ ̂ბზ., ლშხ., ამხაუ ̂ბქ., ამეხ, ამოხ, ამოხაუ̂ ლნტ., ზმნს. -- აქეთ, აქ. ამხაუ̄ ̂ანღრი მარ̄ე 

(ბზ. 248) -- აქეთ მოდის კაცი. მაჲ̈ ქა̈ჯდ ანჴიდ მურყუა̂მ ამხაუ?̂ (ბქ. 16) -- რა ეშმაკმა 

მოიტანა კოშკი აქეთ? ეშხუ̂ინ ემჴედე̄ლი ამხაუ̄̂ თამარ დედუ̂ფალ (ლშხ. 50) -- ერთხელ 

მოსულა აქეთ თამარ დედოფალი. ამოხ მა ლოქ ხაკ̈უე̂და? (ლნტ. 292) -- აქეთ რა გინდოდაო? 

იხ. ამხან̈.

 ამხაუ̄თ̂ექა ბზ., ლშხ., ამხაუთ̂ექა ბქ. ზმნს. -- აქამდე, აქ. და̈უ̄ ̂ანჴად̈ ამხაუ̄თ̂ექა (ბზ. 235) -- 

დევი მოვიდა აქამდე. ზურალ ამხაუთ̂ექა ქაუჴიდა ლასუ̂ (ბქ.) -- ქალი აქამდე არ იყო 

გამოსული. მაგ̈ ქაუ ̂მაშჷდახ ამხაუთ̂ექა (პოეზ. 140) -- ყველანი მომცვივდნენ 

(გამომცვივნიან) აქ{ამდე}.

 ამხაუ̄თ̂ე̄სგა ბზ., ამხაუ̄თ̂ე̄ისა ლშხ., ამოხოჲსა ლნტ., ზმნს. აქეთ, შიგნით, ამაში. სგაჩ̄ად̈ ქა̈ჯ 

ამხაუ̄თ̂ე̄სგა (ბზ. 274) -- შევიდა ქაჯი ამაში. ამხაუ̄თ̂ე̄ისა ნიც ადგოშე (ლშხ.) -- ამაში 

წყალი ჩაასხა.

 ამხაუ̄შ̂ა̈ლ̄იდ ბზ., ამხაუშ̂ალ̈იდ, ამხალ̈იდ ბქ., ამხაუ̄შ̂ალ̄ ლშხ., ამოხშალიდ ლნტ., ზმნს. -- 

აქეთობას, აქეთობისას. ამხაუ̄შ̂ა̈ლ̄იდ მინჴერდახ მიშგუ მეხუბ̂არა̈ლ̄ (ბზ.) -- აქეთობას 

მახლდნენ ჩემი მოძმეები. ამხაუ̄შ̂ალ̄ ქე̄მლაკენ (ლშხ.) -- აქეთობისას გამომიარე. კატის 

ამოხშალიდ ნაუ̂მეჴერი ქაფუშ̂ ახოჴიდა (ლნტ. 115) -- კატის აქეთობისას ტომრით 

(ტვირთით) მოუტანია უგუნურობა.
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 ამხაუ̄ხ̂იდ, ამხიდ ბზ., ამქახ̈ი ბქ., ამხი ლშხ., ლნტ., ზმნს. -- აქეთკენ, უფრო ახლოს, ოდნავ 

აქეთ. ხემა ამქახ̈ი, ეჯჟი ხოცხემ [ღუი̂ნალს] მაგ̈ ფასს (ბქ. 282) -- რაც უფრო აქეთკენ 

(მოვდივართ), მით უფრო უმატებს ფასს ღვინოს ყველა. მამად ბოფშ ქა̄ნტიხ ამხი (ლშხ.) -- 

მამამ შვილი უფრო აქეთ გამოსწია (მოაბრუნა). ზურალ ამხი ანჩად (ლნტ. 230) -- ქალი 

აქეთკენ წამოვიდა.

 ამხენ იგივეა, რაც ამხან̈.

 ამხენთე იგივეა, რაც ამხა̈ნთე.

 ამხენისა, ამხენისგა იგივეა, რაც ამხან̈ისგა.

 ამხენჟი იგივეა, რაც ამხან̈ჟი.

 ამხენქა იგივეა, რაც ამხან̈ქა.

 ამხენჩუ იგივეა, რაც ამხან̈ჩუ.

 ამხი{დ} იგივეა, რაც ამხაუ̄ხ̂იდ.

 ამხობ იგივეა, რაც ამახუ̂ობ.

 ამხუა̂ჲ̈ ლნტ. -- ამდენი. იმეხ ლოქ ახოჴიდა ამხუა̂ჲ̈ ბინტყილ? (ლნტ. 236) -- საიდან 

მოგიტანია ამდენი ბურტყლიო? იხ. ამშელდ, ხუა̂ჲ̈.

 ამხუო̂ბ იგივეა, რაც ამახუო̂ბ.

 ხ-ამჯე (ლოხ̄უმ̂აჯ̈, ლახმაჯე; ლახმა̈ჯნე ბზ., ლოხუ̂მაჯ̈, ლახმაჯე; ლახმაჯ̈ისგ ბქ.), ხ-ემჯე 

(ლოხმაჯ, ლახმაჯე; ლახმაჯნე) ლშხ., გრდმ.-- უსაყვედურებს, უწყრება; ლშხ. 

ესაყვედურება. ღუა̂ჭარ̈დ ახმაჯე მიჩა ხეხუს̂ (ბზ. 334) -- ვაჭარმა თავის ცოლს 

უსაყვედურა.

 ხ-ამჯენი იგივეა, რაც ხ-ამჯონ̄ე.
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 ხ-ამჯონ̄ე (ლოხუმ̂აჯ̈უე̂̄ნ, ლახმაჯ̈ონ̄ე; ლახმაჯ̈უე̂̄ნნე ბზ., ლოხმაჯონ̄, ლახმაჯონ̄ე; 

ლახმაჯონ̄ნე ლშხ.), ხ-ამჯენი (ლოხმაჯენ, ლახმაჯუნ̂ე; ლახმაჯუნ̂ისგ) ბქ., ხ-ამაჯონი 

(ლახუ̂ამაჯონ, ლახამაჯონე; ლახამაჯონი) ლნტ., გრდმ. -- {მი}ამსგავსებს. ჭყინტდ 

{ალა}ლახმაჯ̈ონ̄ე მიჩა დაჩუი̂რს (ბზ. 345) -- ვაჟმა ეს თავის დას მიამსგავსა. [ეჯის] ღანაუ ̂

ზურალს ხამჯენიხ (ბქ. 233) -- იმას ფეხმძიმე ქალს ამსგავსებენ. ცხეკისა ბიკ მარას 

ლახუ̂მაჯონ (ლნტ.) -- ტყეში კუნძი კაცს მივამსგავსე.

 ამჰე იგივეა, რაც ა̈ჰი.

 ამჷდრაჴ̈ი (ოთმჷდრაჴ̈, ადმჷდრაჴე; ადმჷდრაჴ̈ნე ბზ., ადმჷდრაჴ̈ისგ ბქ.), ამჷდრაჴი (ოთმჷდრაჴ, 

ადმჷდრაჴე; ადმჷდრაჴი) ლშხ., ამათრახ̈ი (ათუა̂მათრახ̈, ადამათრახ̈ე; ადამათრახ̈ი) ლნტ., 

გრდმ. -- ამათრახებს. [ხენწიფდ] ჩუ̂ადმჷდრაჴე ბლუუუ̂̄ლ (ლშხ. 78) -- ხელმწიფემ 

გაამათრახა ბრიყვი.

 ამჷე იგივეა, რაც აჰ̈ი.

 ამჷნ იხ. ალა.

 ხ-ამჷნკა (მემჷნკა̈ნ̄, ხემჷნკი; ხემჷნკა̈ნ̄დე̄დს ბზ., ხემჷნკან, ხემჷნკი; ხემჷნკენეს ბქ.), გრდუვ. 

-- სჩვევია. ალ ქესას მაჲ̈ ხამჷნკა? (ბზ. 29) -- ამ ქისას რა სჩვევია?

 ამჷნქა ზმნს. -- ამის მეტი, ამას გარდა. ამჷნქა გიე̄რგს ხაბ̈დაუ̂ა დე̄სამა (ბზ. 316) -- ამის მეტი 

გიორგის არაფერი აბადია. ამჷნქა ცხჷმარ̈ს ხოჩამდ იცხემ წიფრა (ბქ. 70) -- გარდა ამისა, 

ცხუმარში კარგად იზრდება წიფელა. ამჷნქა დე̄სამა ლი ლეჩომ (ლშხ. 43) -- ამას გარდა 

არაფერია გასაკეთებელი. ამჷნქა ლექუს̂ირს ხარდ' ესა? (ლნტ.) -- ამის მეტად ლექსურაში 

ყოფილხარ?

 ამჷნღო{ნ}, ამუნღუე̂ ზს., ამუნღო ზს., ლშხ., ამუნღო̄ნენ ლშხ., ამანღო ლნტ., ზმნს. -- 
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შემდეგში, ამიერიდან, ამის შემდეგ, აწი. ამჷნღონ̄ ესერ ლეზუე̂ბს დე̄შა იზბი (ბზ. 283) -- 

ამის შემდეგ საჭმელს ვერავისას შევჭამო. ამუნღო ნოს̄აუ ̂იქჷრთეხ დაბ̈ს! (ბზ.) -- ამის 

შემდეგ ნუ შეიღობავენ ყანას! ამუნღუ'̂ ე̄სერ მიჩა ლირდე მამ̄ა ლი (ბზ. 392) -- ამიერიდან 

ჩემი ცხოვრება არაფერიაო. ამუნღუე̂ მიჩეშურდ დემთ' ესერ ღჷრი (ბქ.) -- აწი უშენოდ 

არსად წავალო. ამჷნღო ჟენკიდ დი̄კონ ჭიქ (ლშხ. 38) -- ამის შემდეგ აიღო დიაკვანმა ჭიქა. 

ამანღო ნომა ლაჯ̈ექად̈ენს სიგლახე (ლნტ. 318) -- ამის შემდეგ არ დაგემართოს (შეგცდეს) 

სიგლახე.

 ამჷჲე იგივეა, რაც ა̈ჰი.

 ხ-ამჷრგიე (ლოხმჷრგი,̄ ლახმჷრგიე; ლახმჷრგი̄ნე) ლშხ., ხ-არ̈გიეს (ლახუ̂არგი, ლახარგიე; 

ლახარგინე ლნტ.) გრდმ. -- {ჩა}აზომებს. ეჯ ზურალ̄ოლ̄... ხამჷრგიე ჩის̄ [უ̂ოქრე ფატანს] 

(ლშხ. 73) -- ის ქალი ყველას ოქროს პერანგს აზომებს.

 ამჷრცხე (ოთმარ̈ცხ, ადმჷრცხე; ადმჷრცხი ბზ., ოთმჷრცხ, ადმჷრცხე; ადმჷრცხნე ლშხ.), 

ამარცხე (ოთმარ̈ცხ, ადმარცხე; ადმარ̈ცხისგ) ბქ., ამარ̈ცხე (ათუ̂ამარ̈ცხ, ადამარ̈ცხე; 

ადამარ̈ცხი) ლნტ. გრდმ. -- ამარცხებს. ჭყინტდ ადმჷრცხე დეშდუ ̂(ლშხ.) -- ბიჭმა 

დაამარცხა დათვი. ნა ̈ეჩეჩუ ჩუ გუ̂ამა̈რცხეხ (ლნტ. 221) -- ჩვენ იქ დაგვამარცხებენ.

 ან-, ა̈ნ- ზმნისწინი (ქცევის, ვნებითი გვარის ან ფუძისეული ი, ე ხმოვნების გავლენით 

უმლაუტდება) -- მო-. ანჴა̈დ (ბზ. 69) -- მოვიდა. ან̈ჴდენიხ (ბზ. 110) -- მოვლენ. ა̈ნჴიდ (ბქ. 

174) -- მოიყვანა, მოიტანა. ანღრჷდეს (ლშხ. 55) -- მოდიოდეს. ანაჲ̈ე (ლნტ. 24) -- 

წამოიღო. ა̈ნბინან (ლნტ. 291) -- დაიწყო.

 ანაბ იგივეა, რაც ნაბ̈.

 ხ-ანაბაჟ იგივეა, რაც ხ-ამბაჟ.
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 ანაგებ ლშხ., ანაგ̈ებ ლნტ., ზმნს. -- ბუნებრივად, თავისთავად; განგებ. ანაგებ ჴედნი ამკალიბ 

მარ̄ე (ლშხ.) -- ბუნებრივად იბადება (მოდის) ასეთი ადამიანი. ანაგ̈ებ ლი ეჯი ხოჩა თუა̂ლაშ̈ 

(ლნტ.) -- ბუნებრივად არის ის ლამაზი (კარგი თვალის). სასო ალს ანაგ̈ებ ას̈ყეჲ (ლნტ.) -- 

სასო ამას განგებ აკეთებს.

 ხ-ანანცოლი იგივეა, რაც ხ-ანცოლ̄ი.

 ანარჰე იგივეა, რაც არჰე.

 ანასტრაშდ, ანაშტრაშდ ლშხ., ანასტრაშ̈დ ლნტ., ზმნს. -- ნაჩქარევად, უხარისხოდ. დაუ̄დ̂ 

ქახ̄ხუი̂რ ანაშტრაშდ ნაგემ ქორ (ლშხ.) -- დევმა გამოარღვია ნაჩქარევად აგებული სახლი. 

ზურალს გუე̂შ ანასტრაშ̈დ ახოსყა ჟი (ლნტ.) -- ქალს საქმე უხარისხოდ (ნაჩქარევად) 

გაუკეთებია.

 ანაცოლი იგივეა, რაც ანცოლ̄ი.

 ანაჭომე იგივეა, რაც ანჭომე.

 ანაგ̈ებ იგივეა, რაც ანაგებ.

 ანაყ̈ალი იგივეა, რაც ანყალ̄ი.

 ანაყ̈ე იგივეა, რაც ანყე.

 ხ-ანაჩ̈დე იგივეა, რაც ხ-ან̈ჩჷდე.

 ანბან̈ი (ოთნაბა̈ნ, ადნაბნე; ადნაბნი ბზ., ოთნაბან̈, ადნაბნე; ადნაბნისგ ბქ.), გრდმ. -- ხატზე 

აფიცებს. ჩუა̂დნაბნისგუხ̂ ა დემ, ეჯი მინე გეშ ლასუ ̂(ბქ. 289) -- დააფიცებდნენ თუ არა, ეს 

მათი საქმე იყო.

 ხ-ანბა̈ჟ იგივეა, რაც ხ-ამბაჟ.

 ხ-ანბე იგივეა, რაც ხ-ამ̈ბე.

80



 ანგარ̈იშ იგივეა, რაც ანგრიშ.

 ანგზაუ̄რ̂ე, ამგზაუ̄რ̂ე (ოთჷნგზა̈უ̄რ̂, ადჷნგზაუ̄რ̂ე; ადჷნგზა̈უ̄რ̂ი) ბზ., ანგზა{უ}̂რე (ოთჷნგზარ̈, 

ადჷნგზარე; ადჷნგზარ̈ისგ ბქ.), ანგზაუ̈რ̂ე (ათუ̂ანგზა̈რ, ადანგზარე; ადანგზარი) ლნტ., 

ანგზარ̄უ̂ე (ოთჷნგზარ̄უ̂, ადჷნგზარ̄უე̂; ადჷნგზარ̄უნ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- {გა}ამგზავრებს. 

ხელწიფს მიჩა ხეხუ ̂ლამუა̂რთე ოთჷნგზაუ̄̂რა (ბზ. 346) -- ხელმწიფეს თავის ცოლი 

მამისეულ სახლში გაუმგზავრებია. ღუა̂ჭარ̈ ესერ ეჯაბასდთ' ოთჷნგზარუა̂ (ბქ. 251) -- 

ვაჭარი საიქიოს გავამგზავრეო. ჯოდ̄იათე ნომა ხანგზარ̄უ̂ე (ლშხ.) -- შორს ნუ გაამგზავრებ.

 ანგლოზ იგივეა, რაც ა̈ნგულ̂ეზ.

 ანგრე (ოთჷნგირ, ადჷნგჷრე; ადჷნგჷრი ბზ., ადჷნგჷრისგ ბქ., ოთჷნგჷრ, ადჷნგჷრე; 

ადჷნგჷრნე ლშხ.), ჷნგრე (ათუა̂ნგჷრ, ადანგჷრე; ადანგჷრი) ლნტ., გრდმ. -- კვერცს დებს. 

ჩუა̂თჷნგჷრ, ედო კინჩხს ჟი ჯა̈ქუც̂ე (ბქ. 24) -- დადე კვერცხი, თორემ კისერს მოგაჭრი. 

[დედე ბუზულ] კაც̈ხეში ჷნგრე მუშა ̈ბუზულალ̈ჲაქს (ლნტ. 23) -- დედა ფუტკარი პირველად 

მუშა ფუტკრის გამოსაჩეკ კვერცხებს დებს.

 ანგრიშ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ანგარ̈იშ (-არ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.) -- ანგარიში. ანგრიშ შიშდ 

ჩუ მე̄შდნი (ბზ. 155) -- ანგარიში უცებ მავიწყდება. ეჩა ანგრიშ დეშ ხოხალხ (ლშხ. 8) -- 

იმის ანგარიში აღარ (ვეღარ) იციან. ეჩა ანგრიშჟი ანმარ̄ნეხ სეფსკუე̂რს (ლშხ. 34) -- იმის 

ანგარიშზე მოამზადებენ სეფისკვერს. კოსტას ანგარ̈იშ ხოჩამდ ხოხალ (ლნტ.) -- კოსტამ 

ანგარიში კარგად იცის.

 ანგუ̂მე (ოთგუა̂მ̈ი̄ნ, ადგუა̂მ̈ი̄ნე; ადგუ̂ამ̈ინი) ბზ., ან̈გუმ̂ინე (ოთჷნგუა̂მ̈ინ, ადჷნგუა̂მ̈ნე; 

ადჷნგუა̂̈მისგ) ბქ., ანგუმ̂ი̄ნე (ოთჷნგუა̂მი̄ნ, ადჷნგუა̂მი̄ნე; ადჷნგუა̂მი̄ნნე) ლშხ., ანგუ̂ამ̈ინე 

(ათუა̂ნგუა̂მ̈ინ, ადანგუა̂მ̈ინე; ადანგუა̂მ̈ინი) ლნტ. 1. გრდმ. -- ამძიმებს. უჩხად ჭემ მასარ̈დ 
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ადგუა̂მ̈ი̄ნე (ბზ.) -- წვიმამ თივა ძლიერ დაამძიმა. მუხთალ̈ ეჯგუა̂რ̈იშ ლი, ერე გიმს 

ან̈გუ̂მინე (ბქ. 321) -- მუხთალი ისეთია, რომ მიწას ამძიმებს. 2. (ოთუნგუა̂მ̈, ადუნგუა̂მე; 

ადუნგუ̂ამ̈ი ბზ., ოთჷნგუ̂ამ, ადჷნგუა̂მე; ადჷნგუა̂მნე ლშხ.) -- გმობს. ღე̄რბათ ნუმ ხან̈გუმ̂ე 

(ბზ.) -- ღმერთს ნუ გმობ.

 ანდაუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- მწყემსი. მინეშხენქა ჯოდიას ხამრე ანდაუ'̂ ესერ ა̈რიხ (ბქ. 45) -- 

მათგან შორს მეღორეები (ღორების მწყემსები) არიანო. იხ. მჷლდეღ.

 ხ-ანდუნაუ̄ლ̂ე, ხ-ანდუნე იგივეა, რაც ხ-ან̈დუნა̈̄უნ̂ე.

 ხ-ანებე იგივეა, რაც ხ-ამ̈ბე.

 ხ-ანე̄ნე (ლოხუნ̂ე̄ნ, ლახნე̄ნე, ლახნე̄ნნე) ბზ., ხან̈ნი (ლოხან̈ნ, ახნენ, ახნენნე) ბქ., გრდმ. -- 

ასწრებს. [რაშ̈ს] ესერ... ახნე̄ნის ჟი ლისგუ̂რეს (ბზ. 282) -- რაშზე შეჯდომას მოასწრებსო.

 ანზ (-იშ, -არ̈) ზს., ანს ბქ. -- ანძა, წვეტიანი ადგილი. მინდუე̂რისგა ანზუ ადჴალე (ბზ. 166) 

-- მინდორში ანძა ჩაარჭვეო. გადატ. ანზს ესერ ნომ' ოღუ ̂ოხურ̂ეკ (ბქ.) -- ნუ ჩამომახრჩვეო 

(ანძაზე ნუ ჩამომკიდეო). ანსს ჯირკინე (ბქ.) -- წვეტიან ადგილას ჩამოგკიდებ.

 ანზერი, ანზუე̂რი იგივეა, რაც ანზორ̄ე.

 ანზორ̄ე (ოხუნ̂აზ̈ო̈რ̄, ანნაზ̈ორ̄ე; ანნაზ̈ორ̈ი ბზ., ოხნაზო̄რ, ანნაზორ̄ე; ანნაზორ̄ნე ლშხ.), 

ანზუ̂ერი, ანზერი (ახ̈უნზერ \ ოხუნზერ, ანჷნზორე; ანჷნზუე̂რისგ) ბქ., ანაზორი (ახუა̂ნაზორ, 

ანანაზორე; ანანაზორი) ლნტ., გრდმ. -- კრებს, თავს უყრის, აგროვებს. უფლიშერიშდ 

სგუე̂ბნაუ ̂ანზუე̂რიხ ნამშაჲ̈ს (ბქ. 6) -- უფლის დღესასწაულის წინ აგროვებენ მოსავალს. 

ხენწიფს ჟ'ახონაზორა თელ ქუ̂ეყანა (ლნტ. 192) -- ხელმწიფეს მოუგროვებია მთელი 

ქვეყანა. უ̂ედშუ ̂ოხნაზორ̄ ალ თეთრ (ლშხ.) -- ძლივს შევაგროვე ეს ფული.

 ანთენა̈ნ̄ იხ. თერა, თერე.
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 ანთროლ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს.,ა̈ნთრელ ლხმ., ანთრო (-როშ̄, -ე̄ლ) ლშხ. -- მსხვილი ვაშლი. 

მეზგოლს ბაღარ̈ისგა ხოლჯახ ა̈ნთროლ (ბქ. 2) -- მოსახლეებს ბაღებში უდგათ ნამყენი 

ვაშლი. ჯგჷრაგ̈დ ან̈თრელ ქა ლახემ ხელწიფს (ბქ. 318) -- წმინდა გიორგიმ ნამყენი ვაშლი 

მისცა ხელმწიფეს. ანთრო უსკუ ̂ლი მენგრე (ლშხ. ხორ. 1) -- ნამყენი ვაშლი მსხვილი 

ვაშლია.

 ანიგებს იგივეა, რაც ან̈იგებას.

 ანკე̄ლე (ლახ̈უ̂ნაკ̈ე̄ლ, ლახ̈ნაკ̈ე̄ლე; ლახ̈ნაკ̈ე̄ლნე ბზ., ლოხნაკე̄ლ, ლახნაკე̄ლე; ლახნაკე̄ლნე 

ლშხ.), ან̈კელე (ოთჷნკილ, ადჷნკილე; ადჷნკილნე ბქ., ლახუა̂ნკელ, ლახანკელე; ლახანკელი 

ლნტ.), გრდმ. -- ამწყვდევს. თელღჷრად ჩუა̂დჷნკილე ალჲა̈რ (ბქ. 141) -- რძალმა ესენი 

დაამწყვდია.

 ანკრ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ალ ლშხ.), ან̈კრ (-იშ, -ალ̈) ლნტ. -- 1. ეჭვი, გუმანი. ალას ეჩქა 

ანკრ ახარ̄ა (ბზ. 133) -- ამას მაშინ ეჭვი შეჰპარვია. ფირდ დაშ̈ტუი̂ ანკრ ან̈კიდ (ლნტ.) -- 

ძროხამ დათვის მოახლოება იგრძნო. ალე ა̈ნკრშუ̂ ჟ'ახ̈უმ̂ეჴერ (ლნტ.) -- ამას (ეს) გუმანით 

მივხვდი. 2. ბზ. მობეზრება. ხოსიაჲ̈დ ჰარაყ̈ი ლაშგომს ანკრს ლანგენე (ბზ.) -- ხოსიამ არყის 

მათხოვრობით თავი მოგვაბეზრა. 3. ანკრდ ზმნს. -- ყურმოკრულად. ანკრდ მასმა ალ ამბაუ̈ ̂

(ლნტ.) -- ყურმოკრულად მსმენია ეს ამბავი.

 ანკუ̂შდე (ოხუნკუე̂შდ, ანჷნკოშდე; ანჷნკუე̂შდნე ბზ., ოხჷნკეშდ, ანჷნკოშდე; ანჷნკეშდისგ 

ბქ., ოხჷნკოშდ, ანჷნკოშდე; ანჷნკოშდნე ლშხ.), ანკუე̂შტე (ახუა̂ნკუე̂შტ, ანანკუ̂ეშტე; 

ანანკუე̂შტი) ლნტ., გრდმ. -- ამოკლებს. ალ გუ̂ირა̈ბ შუკუს̂ ა̈ნკუშ̂დე (ბზ.) -- ეს გვირაბი 

გზას ამოკლებს. დედე კაბს ანკუე̂შდე (ლშხ.) -- დედა კაბას ამოკლებს. გადატ. {და}ადუღებს. 

[მიშგუა̂ დი] ჰერამ̈ს ჩუა̂ნ̈კუ̂შდე (ბქ.) -- დედაჩემი ნაცარწყალს დაადუღებს.
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 ანს იგივეა, რაც ანზ.

 ანტყუა̂სგ, ანტყუა̂ს̈გ, ანტყუა̂ს̈კ იგივეა, რაც ამტყუა̂ს̈გ.

 ანტყუი̂ იგივეა, რაც არტყუი̂.

 ანქინე (ოხქინ, ანქინე; ანქინნე) ლშხ. -- მორბის. დი̄ნა შუკუ̂ჟი ანქინე (ლშხ.) -- გოგო გზაზე 

მორბის. შდრ. ანჭომე.

 ანღელს ბზ., ქს. ზმნს. -- მოსალოდნელი. ლად̈ი მუე ლიჴედ ლი ანღელს (ბზ.) -- დღეს მამის 

მოსვლაა მოსალოდნელი. მაგ ხოჩე̄რება ჯარ̄ ანღელს ამჷნღო (ლშხ.) -- ყველაფერი 

საუკეთესო მოგელის (გაქვს მოსალოდნელი) ამიერიდან.

 ანღლაბ̈ (-იშ, --) ზს., ანღლაბ ლნტ., ანღლებ ლშხ. რელიგ. -- ამაღლება. ლჷდგარა პატრონს 

საკურთხალ ხარ̄ ლეჴდე ანღლებს (ლშხ. 42) -- მიცვალებულის პატრონს საკურთხი აქვს 

მისატანი ამაღლებას. ჭყინტს ანღლაბს ცხულაჴ̈ემატ ათოკუა̂რა (ლნტ. 160) ბიჭს ამაღებას 

მშვილდ-ისარი უსვრია.

 ანღრი (იყენ. ოღუე̂{რ} \ ონჴუ̂{ე}დ, ანჴა̈დ; ან̈ჴდენი ზს., ონჴუე̂დ, ანჴად; ანჴდენი ლშხ., 

ანჴუე̂დ, ანჴად; ანჴედენი ლნტ.), გრდუვ. -- მოდის. შუკუს̂ ანღრიხ ზურლა̈რ̄ (ბზ. 362) -- 

გზაზე მოდიან ქალები. დინ̄ა ანღჷრდა ქორთე (ბზ. 270) -- ქალიშვილი მოდიოდა სახლისაკენ. 

ანჴად̈ხ უა̂ზ̈რალ̈ი̄ (ბზ. 302) -- მოვიდნენ ვეზირებიც. კონჩხარ̈თე სოფლიშ მაგ̈ ანღჷრდ (ბქ. 

303) -- მიცვალებულის წლისთავზე ყველა სოფლელი მოდიოდა. ნაცლჷრთე ღემალ ჩხარა 

ლადღიშს ესერ ანღრი (ანდ.) -- ნადირის დაგლეჯილ მძორთან ყორანი ცხრა დღის 

(სავალიდან) მოდისო. შგედხენ ანღრი ცხენშურ (ლშხ. 2) -- შგედიდან (შგედის მხრიდან) 

მოდის ცხენშური. ანღრი ხოჩა გუჟი საწყალ̈ მარე (ლნტ. 298) -- საწყალი კაცი კარგ 

გუნებაზე მოდის. ლატლი ლეჟან ოღუ̂ერ (პოეზ. 86) -- ლატალის ზემოთ ავედი.
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 ხ-ანყა (მენყჷნ, ხენყჷნ; ხენყჷნეს) ბქ., გრდუვ. -- ზედ აქვს. ლეზურ̂ალ̈ გან̈ზ მა ̈ირიუ.̂.. მაგ̈ 

ისგა ხენყან (ბქ. 303) -- საქალებო სამკაული რაც იქნებოდა, ყველაფერი ზედ ჰქონდა.

 ანყალ̈ი (ოხუნ̂აყა̈ლ̄, ანნაყალე; ანნაყა̈ლ̄ნე ბზ., ოხნაყალ̄, ანნაყალ̄ე; ანნაყალ̄ნე ლშხ.), ანყალ̈ი 

(ოხუნ̂აყალ̈, ანნაყალე; ანნაყალ̈ისგ) ბქ., ანაყალი (ახუ̂ანაყალ̈, ანანაყალე; ანანაყალი) ლნტ., 

გრდმ. -- აცხობს (ბევრს). ტაბლე̄ლარსი̄ ეჩეჩუ ანყალ̄იხ (ლშხ. 8) -- ტაბლებსაც იქ აცხობენ 

ხოლმე.

 ანყე (ოხუნ̂აყ̈, ანნაყე; ანნა̈ყი ბზ., ანნაყ̈ისგ ბქ., ოხნაყ, ანნაყე; ანნაყნე ლშხ.), ანაყ̈ე (ახუ̂ანაყ̈, 

ანანაყ̈ე; ანანაყ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- აცხობს. ეჯ ლე̄თ ხუ̂აჲ̈ გომიჯს ანყეხ (ბზ. 12) -- იმ ღამეს 

ბევრ კვერს აცხობენ. [ჲეხუა̂რ̈დ] ლემზჷრარ̈ ანნაყეხ (ბქ. 9) -- ქალებმა სეფისკვერები 

გამოაცხვეს. სიმინდი ფექხენქა ხუა̂ნაყ̈ედ კუა̂შის (ლნტ. 32) -- სიმინდის ფქვილისაგან 

ვაცხობთ მჭადს.

 ანშანი იგივეა, რაც ან̈შან̈ი.

 ანჩრე (ოხუნჩერ, ანჷნჩრე; ანჷნჩერნე ზს., ოხჷნჩჷრ, ადჷნჩრე; ადჷნჩრინე ლშხ., ახუ̂ანჩჷრ, 

ანანჩჷრე; ანანჩჷრი ლნტ.), გრდმ. -- ძაფს ძახავს. თანფა ̈ცა̈შ̄ ეშხუ ზურალ̄... ქიპს ჟ'ანჩრე 

(ბზ. 19) -- აღდგომის ხუთშაბათს ერთი ქალი ძაფს დაძახავს. ჯეჲ ლოქ მატყს ანჩრე (ლშხ. 

76) -- მე მატყლს ვძახავო.

 ხ-ანჩჷდე იგივეა, რაც ხ-ან̈ჩჷდე.

 ხ-ანცელი იგივეა, რაც ხ-ანცოლ̄ე.

 ანცელი იგივეა, რაც ანცოლ̄ე.

 ხ-ანცოლ̄ე (ჟ'ოსნაცოლ̄, ჟ'ესნაცოლ̄ე, ჟ'ესნაცოლ̄ნე) ბზ., ლშხ. ხ-ანცელი (ესუჷ̂ნცელ, 

ესჷნცელე, ესჷნცელისგ) ბქ. ხ-ანანცოლი (ახუ̂ანანცოლ, ანანანცოლე, ანანანცოლი) ლნტ. 
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გრდმ. -- აგებს, აცვამს (ერთმანეთზე). ჟი ხანცოლ̄ნახ ფჷრი ტუფს ძღჷდ ჯოდ̄ი ფაუს (ლშხ. 

8) -- წამოაგებდნენ თურმე გამხმარ ტყავს ძალიან გრძელ ჯოხზე. თხუმჟი ხანცოლ̄ნახ მარ̄ას 

ცხიკოლ̄ი̄ლს (ლშხ. 23) -- თავზე ჩამოაცვამდნენ კაცს პატარა გოდორს.

 ანცოლ̄ე (ოხუ̂ნაც̈ო̈ლ̄, ანნაც̈ოლ̄ე; ანნაც̈ო̈̄ლი ბზ., ოხნაცოლ̄, ანნაცოლ̄ე; ანნაცოლ̄ნე ლშხ.), 

ანცელი (ოხჷნცელ, ანჷნცოლე; ანჷნცელისგ) ბქ., ანაცოლი (ახუ̂ანან̈ცოლ, ანანა̈ცოლე, 

ანანაც̈ოლი) ლნტ., გრდმ. -- აგებს, {წამო}აცვამს, აასხამს. ჟი ლოქ ანცოლ̄ე ამეჟი მიჩ (ლშხ. 

81) -- აგაგებ ამაზე შენო. ზურელალ̈დ ხუა̂ჲ̈ კერკ ანასყეხ ი ჟანანან̈ცოლეხ (ლნტ.) -- 

ქალებმა ბევრი ჩირი გააკეთეს და ძაფზე აასხეს.

 ხ-ანცრუნე იგივეა, რაც ხ-ა̈ცურ̂უნე.

 ანცუნ̂ე იგივეა, რაც აც̄უ̂ნე.

 ანძურ̂ე იგივეა, რაც აძურ̂ე.

 ანძღუი̂̄ლე იგივეა, რაც ან̈ძღუი̂̄ლე.

 ხ-ა{ნ}წამ იგივეა, რაც ხ-ანწამ̈.

 ხ-ანწამ̈ (მანწმჷნ{და}, ხანწმჷნ{და}; ხანწმჷნდე̄დს) ზს., ხ-ა{ნ}წამ (მანწამჷ̄ნ, ხანწამჷ̄ნ; 

ხენწმე̄ნს) ლშხ., ხ-აწ̈ამ̈ (მაწამჷნდა, ხაწამჷნდა; ხაწამჷნდეს) ლნტ. აორ. (ლამჷნწამჷნ{და}, 

ლახჷნწამჷნ{და} ზს., ლამწამჷ̄ნ{და}, ლახწამჷ̄ნ{და} ლშხ., ლამაწამჷნ{და}, 

ლახაწამჷნ{და} ლნტ.) გრდუვ. -- სწამს. გიოს ხანწამ ხოშა ღერთაშ (ლშხ.) -- გიოს სწამს 

დიდი ღმერთისა. ჯუ̂ინალდ ხაწამჷნდახ ღჷნარ̈ (ლნტ. 22) -- ძველად სწამდათ რელიგიური 

დღესასწაულები. ალ̈ ხოჩა გუე̂შუნღო ხოშა მეწამ̈იხი (ლნტ.) -- ამ კარგი საქმის 

(გაკეთების) შემდეგ უფრო გიწამებ (მეწამები).

 ხ-ანწყუ̂ი (ლოხ̄უა̂ნწყუ,̂ ლახ̄ანწყუ;̂ ლახჷნწყუი̂ ბზ., ლოხუნწყუ,̂ ლახუნწყუე̂; ლახუნწყუ̂ნე 
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ლშხ., ლოხუა̂ნწყუ,̂ ლახუნწყუ̂ე; ლახუნწყუი̂სგ ბქ.), ხ-ან̈წყუე̂ (ლახუა̂ნ̈წყუ̂, ლახანწყუე̂; 

ლახანწყუი̂ნე) ლნტ., გრდმ. -- {მი}აწყვეტს, ანგრევს (ერთმანეთს). [და̈უ̄დ̂] ქოყანა უშხუა̂̄რ 

ლახა̈ნ̄წყუ ̂(ბზ. 376) -- დევმა ქვეყანა ერთმანეთს შეაწყვიტა. ეჯნე̄მ უშხუა̂რ̄ ლახუნწყუე̂ 

მეზუბ̂ელარ (ლშხ.) -- მან ერთმანეთს შეაწყვიტა მეზობლები. ძღუი̂ლნა ზურალდ უშხუ̂არ̈ 

ლახანწყუე̂ ლახუ̂ბა (ლნტ.) -- ენატანია ქალმა ძმები ერთმანეთს მიაწყვიტა.

 ხ-ანწჷრნე იგივეა, რაც ხ-ანწჷ̄რუნ̂ე.

 ანწჷ̄რე (ოთჷნწი̄რ, ადჷნწჷ̄რე; ადჷნწი̄რნე ბზ., ოთჷნწჷ̄რ, ადჷნწჷ̄რე; ადჷნწჷ̄რნე ლშხ.), 

ანწჷრე (ოთჷნწირ, ადჷნწჷრე; ადჷნწჷრისგ ბქ., {ჩუ}̂ათუა̂ნწჷრ, {ჩუ}̂ადანწჷრე; 

{ჩუ}̂ადანწჷრი ლნტ.), გრდმ. -- {გადა}წურავს; წრეტს. დიუო̂ლ̄ ლჷჯა ანწჷ̄რე (ბზ.) -- 

გოგონა რძეს წურავს. ნაღჟურდ მჷჟირ ლერქუა̂რ̈ ქადჷნწჷრე (ბქ.) -- ვაჟმა სველი 

ტანსაცმელი გაწურა. ქად̄ჷნწჷ̄რე სტამან̄ (ლშხ.) -- გადაწურა დოქი. მარე ღუი̂ნალს 

ჩუა̂დანწჷრი (ლნტ.) -- კაცი ღვინოს გადაწურავს.

 ხ-ანწჷ̄რუ̂ნე (ოხუნწჷ̄რალ̄უნ, ახჷნწჷ̄რალ̄უნ̂ე; ახჷნწჷ̄რალ̄უნ̂ი ბზ., ოხუნწურ̄უნ ლშხ.), ხ-

ანწჷრნე (ოთჷნწჷრინ, ადჷნწჷრნე; ადჷნწჷრისგ ბქ., ახუა̂ნწჷრინ, ახანწჷრნე; ახანწჷრნი 

ლნტ.), გრდმ., კაუზატ. 1. აწურვინებს. მიშგუა̂ დის ნაშყუდ̂ელარ̈ ქ'ოთჷნწჷრინ (ბქ.) -- 

დედაჩემს სარეცხი გავაწურვინე. 2. ბოლომდე აცლევინებს. მუგუ̂არ ქა დე̄მ ხანწჷ̄რუნ̂ინახ 

ლათრალ̄ს (ლშხ. 72) -- მტრედები სასმისებს ბოლომდე არ აცლევინებდნენ (თურმე).

 ხ-ანჭკჷრა იგივეა, რაც ხ-აჭკჷ̄რა.

 ანჭომე (ოხუჭ̂ომინ, ან̈ჭომნე; ა̈ნჭომნი) ანჭუ̂ემი (ოხჭუ̂ემინ \ ოთუჭ̂ომინ, ადჭომე; ადჭომი) 

ბზ., ანჭომი (ოხჭომდ, ანჭმჷდ; ანჭემი) ბქ., ანაჭომე (ახუ{̂ა}ჭომ, ან{ა}ჭომე; ანაჭომნე) 

ლნტ., გრდუვ. -- მორბის. ...ახ̈ჭუე̂მინ პირდაპირ... (ბზ. 286) -- პირდაპირ გამოიქეცი. 
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[გელას] ჩუ̂ათოჭომნა ლაშხუი̂რი პილხო (ლნტ. 73) -- გელას ჩაურბენია ცხენისწყლის 

ნაპირთან. შდრ. ანქინე.

 ანჭუ̄რე (ოხუნჭუ̂ირ̄, ანჷნჭურ̄ე; ანჷნჭუ̄რი ბზ.), ანჭურე (ოხუნჭუ̂ირ, ანჷნჭურე; 

ანჷნჭურისგ) ბქ., გრდმ. -- აგროვებს, თავს უყრის. სოფლარ̈ უშხუ̂არ̈თე ანჭურეხ კირს (ბქ. 

227) -- სოფლები ერთად აგროვებენ კირს.

 ანჭუ̂ემი იგივეა, რაც ანჭომე.

 ანჴად̈, ანჴდენი იხ. ანღრი.

 ანჴედენი იგივეა, რაც ანჴდენი. იხ. ანღრი.

 ანჴიდ იხ. ჴიდე, ო-ხ-ღუე̂, ა-ხ-ყა, ა-ხ-ღუა̂.

 ანჴურ̄ე (ოხუნჴუ̂ი̄რ, ანჷნჴუ̄რე; ანჷნჴუი̂̄რნე) ბზ., ანჴურე (ოხუნჴუ̂ირ, ანჷნჴურე, 

ანჷნჴურისგ) ბქ., გრდმ. -- {და}ახურავს, {და}აფარებს. [ბოჭკას] ჩუ ხუა̂ნჴურად ლაი̈დ გუნ 

ლუნკულ̂ად (ბქ. 3) -- კასრს დავხურავდით ძალიან მჭიდროდ.

 ხ-ანჴუ̂ე იგივეა, რაც ხ-ა̄ნჴუ̂ემ.

 ანჴუე̂დ იგივეა, რაც ონჴუ̂ედ. იხ. ანღრი.

 -აჲ იგივეა, რაც -ა̈ჲ

 აჲა1 (აჲა̄შ, --) ლშხ. -- ბზობის წინა კვირა. აჲა გუი̂ხალ ლინჩალ̄ისა (ლშხ.) -- ბზობის წინა 

კვირა ვიცით დიდი მარხვის დროს.

 აჲა2 ბქ. 1. იგივეა, რაც ა7 2. ნაწილაკი -- აჰა. აჲა, ა̈ლი ჯადეს! (ბქ.) -- აჰა, ეს გქონდეს!

 აჲასურე იგივეა, რაც აჲ̈სუ̄რე.

 აჲაღ/ხ იგივეა, რაც აჯაღ.

 ხ-აჲა̈სკუნ̂ე, ხ-აჲა̄სგუნე იგივეა, რაც ხ-აჰა̈ს̄გუნ̂ე.

88



 ხ-აჲა̈̄სგუნე (ოთხუი̂ა̈ს̄გუი̂ნ, ათხია̈ს̄გუ̂ნე; ათხია̈ს̄გუნ̂ი) ბზ., ხ-აი̈სგუნე (ოთხუა̂ი̈სგუი̂ნ, 

ათხაი̈სგუნე; ათხაისგუ̂ნისგ) ბქ., ხ-აჲესუ̂ნე (ოთჲესუნ, ათჲესუნ̂ე; ათჲესუნ̂ი) ლშხ., ხ-

აჲ̈ესკუნ̂ე (ათუა̂ჲ̈ესკუ̂ინ, ათაჲ̈ესკუნ̂ე; ათაჲ̈ესკუნ̂ი) ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- აზიდვინებს, 

{ა}ატანინებს. ლოხზახლეხოღუ̂ ჴანუ ̂ი კუა̂რემ ლეჟა ლეჟ' ესერ ხაი̈სგუნე ჯი (ბქ. 200) -- 

შეუძახეთ ხარს და მე ყინულზე აგატანინებთო. ნიც ქორთე ოთჲესუნ (ლშხ.) -- წყალი 

სახლში შევატანინე. ბარ̈გ მი ათუ̂აჲ̈ესკუი̂ნ (ლნტ.) -- ბარგი მე წავაღებინე.

 ხ-აჲე იგივეა, რაც ხ-აჰ̈იესგ{ი}.

 ხ-აჲეს იგივეა, რაც ხ-აჰი.

 აჲეს იგივეა, რაც ა̈ი.

 ხ-აჲესუ̂ნე იგივეა, რაც ხ-აჲა̈̄სგუნე.

 აჲეხუ̂ჭაში (ოთჲეხუჭ̂აშ, ადჲეხუჭ̂აშე; ადჲეხუ̂ჭაშნე) ლშხ., აჲეხუჭ̂აშ̈ი (ათუა̂ჲეხუჭ̂აშ̈, 

ადაეხუჭ̂აშ̈ე; ადაეხუჭ̂აშ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- აქორწინებს, ("აცოლქმარებს"). ზურალ̄დ 

ჩუა̂დჲეხუჭ̂აშე ალიარ (ლშხ.) -- ქალმა დააქორწინა ესენი. სკა ̈ჩუ ლოქ აჯაჲეხუჭ̂აშ̈ი (ლნტ. 

307) -- თქვენ დაგაქორწინებთო.

 ხ-აჲჟხა იგივეა, რაც ხ-აჟხა.

 აჲრაკი იგივეა, რაც აჰრაკ̈ი.

 აჲრაყ̈ იგივეა, რაც ჰარაყ̈.

 აჲსურ̄ე იგივეა, რაც ა̈ჲსუ̄რე.

 ხ-აჲშხა იგივეა, რაც ხ-აჟხა.

 ხ-აჲშხენი იგივეა:, რაც ხ-აჟხენი.

 აოდალი იგივეა, რაც აჰუ̂და̄ლი.
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 ა-ხ-ოზი იგივეა, რაც ო-ხ-ოზ̄ი.

 ა-ხ-ოჴდ იხ. ჴიდე, ხ-ოჴდე.

 ა-ხ-ოჴიდე იხ. ჴიდე, ხ-ოჴდე.

 აპანტე იგივეა, რაც აპან̄ტე.

 ხ-აპანწკუ̄რე (ოხპანწკუ̂ირ̄, ახპანწკუ̄რე; ახპანწკუი̂̄რნე) ბზ., გრდუვ. -- პწკენს. ერ იმხან̈ 

მაპანწკურ̄ეხ ი ერ იმხან̈ (ბზ. 423) -- ზოგი საიდან მპწკენს და ზოგი საიდან.

 აპაპაჲ̈ იგივეა, რაც აბაბა̈ჲ̄.

 ხ-აპატ̈იუე̂ (ლოხუპ̂ატ̈იუ,̂ ლახპა̈ტიუ̂ე; ლახპატ̈იუნ̂ე ბზ., ლახპატ̈იუი̂სგ ბქ., ლახუ̂აპატ̈იუ,̂ 

ლახაპატ̈იუ̂ე; ლახაპატ̈იუი̂ ლნტ.), ხ-აპატიუე̂ (ლოხპატიუ,̂ ლახპატიუე̂; ლახპატიუ̂ნე) 

ლშხ., გრდმ. -- აპატიებს. ხაპატ̈იუე̂უ ̂ესერ, მა̈ჲ̄ ესერ ნაქადუ ̂ლე̄სუ ̂(ბზ. 14) -- მაპატიე, თუ 

რამე შემეშალაო. ლედიატუ̂ერდ ერ გუ̂ეშ ისყი, უშხუა̂რ̈ დემის ხაპატ̈იუი̂ხ (ლნტ.) -- 

სამედიატოროდ რომ საქმე გახდება, ერთმანეთს არაფერს არ აპატიებენ.

 აპან̄ტე (ოთპა̈ნ̄ტ, ადპან̄ტე; ადპა̈̄ნტი) ბზ., აპანტე (ოთპან̈ტ, ადპანტე; ადპან̈ტისგ) ბქ., აპინ̄ტე 

(ოთპი̄ნტ, ადპი̄ნტე; ადპი̄ნტნე) ლშხ., ა̈პინტე (ათუა̂პ̈ინტ, ადაპ̈ინტე; ადაპ̈ინტი) ლნტ., გრდმ. 

-- ფანტავს, აბნევს. [გლეხ] ან̈წს ქაპ̈ინტე ი მახან ჩუ̂აჴან̈ი (ლნტ. 26) -- გლეხი ნაკელს 

გაფანტავს და ხელახლა დახნავს. ლერექუ ̂ეშიაშ̄ ადპინ̄ტე (ლშხ.) -- ტანსაცმელი აქეთ-იქეთ 

გაფანტა.

 აპეხდ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- შაშხი, აპოხტი. მაგ̈ ხაქუც̂ა კერიშ აპეხდიშ ლესგიშ ქიპს (ბქ. 232) 

-- ყველა ჭრიდა ტახის შაშხის ნეკნს. იხ. ლორ̈.

 აპე̄ნე იგივეა, რაც ა̈პენე.

 ხ-აპიჟ (ხუა̂პიჟდა̈ს, ხაპიჟდა; ხაპიჟდე̄დს ბზ., ხუ̂ეპჟ, ხეპაჟ; ხეპეჟეს ბქ.), ხ-აპიჟუ ̂(ხუ̂ეპჟუ,̂ 
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ხეპაჟუ;̂ ხეპჟუე̂̄ნს ლშხ., ხუ̂აპიჟუდ̂ას̈, ხაპიჟუ̂და; ხაპიჟუდ̂ეს ლნტ.), გრდუვ. -- 

დამალულია, ამოფარებულია. მიჩა ჭაშ̈ ყორ̄ სგა̈ნ̄ჩუ ჩუ ხაპიჟ (ბზ. 344) -- მისი ქმარი კარს 

შიგნითაა დამალული. თხერე ბოგაშ̈ ხუნჟი ხაპ̈ჟენა (ბქ. 219) -- მგელი ხიდის ჯებირთან 

ყოფილა დამალული. გიორგი შუკუნ ჟიბაუ ̂ჩუ ხაპიჟუ ̂(ლშხ.) -- გიორგი გზის ზემოთაა 

დამალული.

 აპინ̄ტე იგივეა, რაც აპან̄ტე.

 ხ-აპი̄რე იგივეა, რაც ხ-აპ̈ი̄რე.

 აპჟუნე იგივეა, რაც აპ̈ჟუნე.

 აპრისდე, აპრისდი იგივეა, რაც ა̈პრისდე.

 აპუტრაკ იგივეა, რაც სამტრა̈კ.

 ხ-აჟარ იგივეა, რაც ხ-აჟარ̈.

 ხ-აჟახ (მაჟხჷნ{და}, ხაჟხჷნ{და}; ხაჟხჷნდე̄დს ბზ., ხაჟხჷნეს ბქ., მაჟხჷ̄ნ{და}, ხაჟხჷ̄ნ{და}; 

ხაჟხჷ̄ნდეს ლშხ.), ხ-აჟახ̈ (მაჟახჷნ, ხაჟახჷნ; ხაჟახჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- ესახელება, 

ამაყობს. ჲესუა̂ს ჟახე დემეგ ხაჟახ̈, ეჯის შგუი̂რ ესერ დემეგ ხოშგურ (ანდ.) -- ვისაც 

სახელი არ ესახელება, იმას სირცხვილიც არ ერცხვინება.

 ხ-აჟახა იგივეა, რაც ხ-აჟხა.

 ხ-აჟაგ̈ნე იგივეა, რაც ხ-აჟგენი.

 ხ-აჟარ̈ (მაჟარ̈{და}, ხაჟარ̈{და}; ხაჟარ̈დე̄დს ბზ., მაჟან{და}, ხაჟან{და}; ხაჟანდეს ლნტ.), ხ-

აჟარ (მაჟანდ, ხაჟანდ; ხაჟანდეს ბქ., მაჟან̄და, ხაჟან̄და; ხაჟან̄დეს ლშხ.), აორ. (ამჟანდა, 

ახჟანდა ბზ., ამაჟანდა, ახაჟანდა ლნტ., ამჟანდ, ახჟანდ ბქ., ამჟან̄და, ახჟან̄და ლშხ.), გრდუვ. 

-- მოწყენილია, "სწყინდება". მიჩა დის თუე̂ლი ლაზობს გარ ჟ'ახჟანდა (ბზ. 258) -- დედამისს 

91



მხოლოდ ტვინის ჭამა მოსწყინდა. ა̈მირმს ახჟანდა ამჟი ლირდე (ბქ. 263) -- ამირანს 

მოსწყინდა ასე ყოფნა.

 ხ-აჟახ̈ნე იგივეა, რაც ხ-აჟხენი.

 ხ-აჟგენი (ოთაჟგ, ათჟაგ̈; ათჟაგ̈ნე ზს., ოთჟაგ, ათჟაგე; ათჟაგნე ლშხ.), ხ-აჟაგ̈ნე (ათუა̂ჟ̈გ, 

ათაჟაგ̈ე; ათაჟაგ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- ურჩენს, უმრთელებს, "უწამლებს". დენად ქათოჟაგახ ეჲ 

მასტუნ (ლნტ. 311) -- ქალიშვილისთვის მოურჩენიათ ის ტკივილი. მახიადდ ქათ̄ჟაგე 

თხუმე ლიზგე (ლშხ.) -- სიხარულმა თავის ტკივილი მოურჩინა. მანგურს ეშხუ ღალიდ 

ლახთხეპ, ნაქაჩუა̂რე ქაუ ̂ხოჟაგა (პოეზ. 278) -- მანგურს ერთი ფრთა გაჰკრა, ჭრილობები 

მოურჩინა.

 აჟგჷნე (ოთჟჷგინ, ადჟჷგნე; ადჟჷგნი ბზ., ადჟჷგნისგ ბქ., ოთჟჷგჷნ, ადჟჷგნე; ადჟჷგნი ლშხ., 

ათუა̂ჟჷგინ, ადაჟჷგნე; ადაჟჷგნი ლნტ.), გრდმ. -- მარგლავს; ლშხ. თოხნის. მა̈გ როქუ ̂

აჟგჷნე, მინდი ქოღ ადჟჷგნეხ (ბქ. 91) -- ყველა მარგლავს, ჩვენც გავმარგლოთო. სიმინდს 

ხუა̂ჟგჷნედ ეშხუდ, ღო მერბად (ლნტ. 25) -- სიმინდს ვმარგლავთ ერთხელ, მერე მეორედ.

 აჟგჷ̄რე (ოთჟაგარ, ადჟაგრე; ადჟაგრი) ბზ., აჟგჷრი (ოთჟჷგირ, ადჟჷგრე; ადჟჷგრისგ) ბქ., 

გრდმ. -- წამლავს. მალუ̂არ̈ს ი თხეროლს ტირხინოშუ̂ აჟგჷრიხ (ბქ. 237) -- მელიებსა და 

მგლებს სტრიხნინით წამლავენ.

 ხ-აჟოღნე იგივეა, რაც ხ-აჟღუნე.

 აჟჟჷნე (ოთჟჷჟინ, ადჟჷჟნე; ადჟჷჟნი ბზ., ადჟჷჟნისგ ბქ., ოთჟჷჟჷნ, ადჟჷჟნე; ადჟჷჟნი 

ლშხ., ათუ̂აჟჷჟინ, ადაჟჷჟნე; ადაჟჷჟნი ლნტ.), გრდმ. -- ბეჟავს, ჟეჟავს, ბეგვავს, ჩეჩქვავს. 

ლალ̈ჩა ლადეღ ნამპრარ̈ს ჩუა̂ჟჟჷნეხ (ბქ. 77) -- დიდმარხვის დღეს ხის ლამპრებს 

დაჩეჩქვავენ. ბალახ ხოჩამ̄დ ადჟჷჟნე (ლშხ.) -- ბალახი კარგად დაჩეჩქვა.
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 აჟუ̂მე (ოხუჟ̂ომ̈, ანჟომე; ანჟომ̈ნე ბზ., ოხუჟ̂ემ, ანჟომე; ანჟემისგ ბქ., ოხჟომ, ანჟომე; 

ანჟომნე ლშხ.), აჟომე (ახუ̂აჟომ, ანაჟომე; ანაჟომი) ლნტ., გრდმ. -- შლის, რევს, არღვევს. 

ალ წესს დეშერ აჟუმ̂ა (ლშხ. 10) -- ამ წესს ვერავინ არღვევდა. ლად̈ი ლითხუჲ̂არს დემის 

ხუა̂ჟუ̂მე (პოეზ. 282) -- დღეს ნადირობას არ ჩავშლი.

 აჟღპჷნე (ოთჟღჷპინ, ადჟღჷპნე; ადჟღჷპნი ბზ., ადჟღჷპნისგ ბქ., ოთჟღჷპჷნ, ადჟღჷპნე; 

ადაჟღჷპნი ლშხ., ათუა̂ჟღჷპინ, ადაჟღჷპნე; ადაჟღჷპნი ლნტ.), გრდმ. -- ჭყლეტს. სი თაშ̈ს ჩუ 

ხაჟღპჷნე (ბზ. 360) -- შენ ყველს დაჭყლეტ. სასოშა გუე̂ჭ მანქანას ჩუა̂თოჟღჷპნა (ლნტ.) -- 

სასოანთ გოჭი მანქანას გაუჭყლეტია.

 ხ-აჟღუნე (ოხჟოღუ̂ინ, ახჟოღუნ̂ე; ახჟოღუნ̂ი ბზ., ოხჟუღუნ, ახჟუღუნ̂ე; ახჟუღუნ̂ი ლშხ.), 

ხ-ამჟეღი (ოხმაჟღუ̂ირ, ახმაჟღურ̂ე; ახმაჟღურ̂ისგ) ბქ., ხ-აჟოღნე (ახუა̂ჟოღინ, ახაჟოღნე; 

ახაჟოღნი) ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- ამყოფინებს, მოამარაგებს. ლეზუე̂ბსი̄ ჩი̄ ჟი ხაჟღუნე-ჲ 

ლეთრაი̄ (ბზ. 279) -- საჭმელსაც ყველას ამყოფინებს და სასმელსაც.

 ხ-აჟხა, ხ-აჲჟხა, ხ-აშხა (მეჟხა̈ნ̄, ხეჟხა̈ნ̄; ხეჲჟხან̈დე̄დს ბზ., მეჟხჷნ, ხეჟხჷნ; ხეჟხჷნეს ბქ.), 

ხ-აჲ̄შხა (მეჲშხან̄, ხეჲშხან̄, ხეჲშხე̄ნს) ლშხ., ხ-აჟახა (მაჟახჷნდა, ხაჟახჷნდა, ხაჟახჷნდეს) 

ლნტ., გრდუვ. -- ჰქვია. მაჰურ̂ე̄ნამ ხაჟხა ყალაჩუყ̄ლან̄ (ბზ. 245) -- უმცროსს ყალაჩუყლანი 

ჰქვია. მინე დის ხეჲჟხა̈ნ̄ თამ̈ი (ბზ. 24) -- მათ დედას თამი ერქვა. ლეჩყან ქართუა̂ნ̈ის, დოლს 

ი ჭკიდანარ̈ს უშხუდ ხაშხახ (ბქ. 3) -- ქართვანის, დოლსა და ჭკიდანარს ერთად ლეჩყანი 

ჰქვია. ეჯ გიმს ხაჲ̄შხა ჟახად მუაშ̄ (ლშხ. 1) -- იმ ადგილს (მიწას) სახელად ჰქვია მუაში. 

ალ ლიცს ცანა ̈ლიც ხაჟახა (ლნტ. 3) -- ამ წყალს ცანის წყალი ჰქვია.

 ხ-აჟხენი (ოთაჲშხ, ათჟახ̈; ათჟა̈ხნე) ზს., ხ-აჲშხენი (ოსჟახ, ესჟახე; ესჟახნე) ლშხ., ხ-

აჟა̈ხნე (ასუა̂ჟ̈ხ, ასაჟახ̈; ასაჟა̈ხნე) ლნტ., გრდმ. -- არქმევს. ჟახად ათჟახ̈ ზურაბ (ბზ. 237) -- 
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სახელად ზურაბი დაარქვა. საბ̄ელს ჟესჟახეხ შაუჩ̂იტ (ლშხ. 68) -- კვიცს შავჩიტი 

დაარქვეს. ეშხუს ასაჟახ̈ხ სასხუ̂ისო, მერბეს -- სათაუი̂სო (ლნტ. 293) -- ერთს დაარქვეს 

სასხვისო, მეორეს -- სათავისო.

 -არ იგივეა, რაც -არ̈.

 არ იგივეა, რაც ჲარ̈.

 ხ-არ იგივეა, რაც ხ-არ̄.

 არა1 (არე̄მიშ, -- ბზ., ლშხ., არემ, -- ბქ., არაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- რვა. არა ღუა̂შს ხოსგდიდ (ბქ. 

205) -- რვა ჯიხვს ვუყურებთ. არა მარ̄ე ემჴედ (ლშხ.) -- რვა კაცი მოსულა. ღუ̂ინალ არა ზა ̈

კეცისა ლჷმარ̈დელი (ლნტ. 296) -- ღვინო რვა წელიწადი ყოფილა ქვევრში. მირანგულას 

არა-ჩხარა ქა ხოკუა̂რა (პოეზ. 8) -- მირანგულას რვა-ცხრა-ჯერ (თოფი) უსვრია.

 არა2 (არაშ̄, არე̄ლ) ლშხ. -- ენა, მითქმა-მოთქმა. ქუ̂ეყნი არა ბეჩს ლოქ ბუჭკუე̂ (ლშხ.) -- 

ხალხის (ქვეყნის) ენა ქვას გახეთქსო.

 არაბარა (-რაშ̈, -- ზს., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- არაფერი, ერთი და იგივე, სულ ერთი. ეჩეშდ მაგ̈ 

არაბარა ლი (ბქ.) -- იმისთვის ყველაფერი სულ ერთია. ალე არაბარად ხაბაჟა სასოს (ლნტ.) 

-- ეს არაფრად მიაჩნია სასოს.

 არაბულე ლშხ., არაბულა ლნტ., ზმნს. -- სრულებით, სავსებით. არაბულე დე̄სამა მიმჴერა 

ამშა (ლშხ.) -- ამისი სრულებით არაფერი გამეგება. არაბულა მად̈მა მიხალ (ლნტ.) -- 

სრულებით არაფერი ვიცი.

 ხ-არაგად̈ი იგივეა, რაც ხ-არგად̈ი.

 ხ-არაგუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-არაგ̄უნ̂ე.

 არაეშტ იგივეა, რაც არა̈შ̄დ.
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 არაზაჲან იგივეა, რაც არაზაჲ̈ა̈ნ.

 არაზაჲ̈ა̈ნ (-იშ, -ჲანარ̈) ზს., ლნტ., არაზაჲან (-იშ, -არ) ლშხ. -- რვაწლიანი. ფარ̈ს ლჷგ 

არაზაჲ̈ა̈ნ კლას̈ (ბქ. 195) -- ფარში არის (დგას) რვაწლიანი სკოლა.

 არაკ იგივეა, რაც ჰარაკ̈.

 ხ-არაგ̄უნ̂ე (ოთრაგ̄უი̂ნ, ათრაგ̄უ̂ნე; ათრაგ̄უნ̂ი ბზ., ოთრაგ̄უნ, ათრაგ̄უნ̂ე; ათრა̄გუ̂ნი ლშხ.), ხ-

არაგუ̂ნე (ოთრაგუი̂ნ, ათრაგუნ̂ე; ათრაგუ̂ნისგ ბქ., ათუა̂რაგუი̂ნ, ათარაგუნ̂ე; ათარაგუნ̂ი 

ლნტ.), გრდმ. -- აგვიანებს, აყოვნებს. დ' ესერ ხოკჷლდინეხ ი დ'ესერ ხარაგუ̂ნეხ (ბქ. 76) -- 

არც გაჩქარებთ და არც გაყოვნებთო. ხორგისკა ხუა̂რაგუნ̂ედ ყურძენს სემი ლეთ ი ლად̈ეღ 

(ლნტ. 28) -- ყურძენს საწნახელში სამ დღე-ღამეს ვაყოვნებთ. ეშხუი̂ ზაჲ̈ ქა ლახრაგუნეხ, 

ჴელუა̂ნ̈ მინეშ ჩუ ადჷრმეხ (პოეზ. 190) -- ერთი წელი დააყოვნეს, ოსტატი მათი დაიჭირეს.

 არა̈̄შდ (-იშ) ბზ., არე̄შდ ლშხ., არაეშტ ლნტ. -- ოთხმოცი. ლაზ̈გა არა̈შ̄დდ ან̈ყიდხ (ბზ.) -- 

სამოსახლო ოთხმოც (მანეთ)ად იყიდეს.

 არბ იხ. ჲორ̄ი.

 არგაუ̂ალ̈ი, არგაუა̂ლ̄ი იგივეა, რაც არ̈გიუა̂̈ლ̄ი.

 არგაუ̂ი იგივეა, რაც არ̈გიუე̂.

 ხ-არგად̈ი (ლოხურ̂აგდინ, ლახრაგდინე; ლახრაგდინისგ) ბქ., ხ-არაგად̈ი (ლახუა̂რაგად̈ინ, 

ლახარაგად̈ნე; ლახარაგად̈ნი) ლნტ., გრდმ. -- ელაპარაკება, ესაუბრება. ეჲ დრეუქ̂ა სასო მიჩა 

დის ხარგად̈იუ ̂(ბქ.) -- იმ დროს სასო დედამისს ელაპარაკებოდა. მჷმეზრე ზურალდ დარ̈ს 

ხეკუე̂ს ლახარაგად̈ნას (ლნტ. 65) -- მლოცველი ქალი არავის არ უნდა დაელაპარაკოს. იხ. ხ-

აგჷრგალი.

 არგებს იგივეა, რაც ან̈იგებას.
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 არგი იგივეა, რაც ა̈გი.

 ხ-არგიეს იგივეა, რაც ხ-ამჷრგიე.

 არდალ იგივეა, რაც ჰარდალ.

 არდუ̂ნე (ოთურდუნ̈, ადურდუნე; ადურდუი̂ნნე ბზ., ოთურდუ̂ინ, ადურდუნ̂ე; ადურდუნ̂ისგ ბქ., 

ხუა̂რდუი̂ნ, არდუ̂ინ; არდუნ̂ი ლშხ., ათუ̂ირდინ, ად̈ირდუნ̂ე; ად̈ირდუნ̂ი ლნტ.), გრდმ. -- 

ამყოფებს. უ̂აზ̈რი გეზალდ მიჩა მუჲ მიჩაცახან̈ ადურდუნე (ბზ. 284) -- ვეზირის შვილმა 

მამამისიც თავისთან ამყოფა. კეთილიშ მჷჴმარ̈იდ ნა̈ გუა̂რდუი̂ნ (ლნტ. 57) -- კეთილის 

(ქონების) მომხმარებლად ჩვენ გვამყოფე.

 არეკალ̈ი იგივეა, რაც ა̈რკა̈ლი.

 არე̄უ̂ას იგივეა, რაც აგრე̄უ̂ს.

 არე̄შდ იგივეა, რაც არა̈შ̄დ.

 ართქუი̂ლ, ერთგუი̂ლ (-იშ, -არ̈) ბზ., ჲერდგულ (-არ) ლშხ., ერთგუი̂ლ (-ალ̈) ლნტ. -- 

ერთგული. ალ მარ̄ე მუგუდ̂აჲ̈ მინე არ̈თქუ̂ილ ლას̈უ ̂(ბზ. 1) -- ეს კაცი თითქოს მათი 

ერთგული იყო. ხუა̂ჲ̄ მაყა ჲერდგულ (ლშხ.) -- ბევრი მყავს ერთგული. ალჲარ̈ს ა̈რთქუი̂ლდ 

მეჴედ ხეხლიხ მარშანია (პოეზ. 62) -- ამათ ერთგულად მომსვლელი ეგონებათ მარშანია.

 არიგებას, არიგებს იგივეა, რაც ა̈ნიგებას.

 არი̄ნქე (ოთრი̄ნქ, ადრი̄ნქე; ადრი̄ნქნე) ლშხ., არ̈ინქე (ათუა̂რინქ, ადარინქე; ადარინქნე) 

ლნტ., გრდმ. -- {მიმო}აბნევს. დაჴლა ̈ან̈წს ჩუ ხუა̂რ̈ინქედ ფიწალ̈შუ ̂(ლნტ. 15) -- თხის 

ნაკელს ფიწლით მიმოვაბნევთ. გადატ. იმნარ ხარი̄ნქე ამზუმ თეთრს? (ლშხ.) -- რატომ 

აბნევ ამდენ ფულს?

 არკალი იგივეა, რაც ა̈რკა̈ლი.
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 ხ-არკინე (თე ლოხურ̂ეკ, თე ლახრეკე; თეს ლახრეკნე) ლშხ., ხ-არეკნე (თე ლახუა̂რ̈კ, თე 

ლახარეკ, თეს ლახარეკნე) ლნტ., გრდმ. -- თვალს {მო}ჰკრავს; თვალს, თვალყურს 

ადევნებს. ყორქა მეზის თე ლახუა̂რ̈კ (ლნტ.) -- კარში მიმავალს თვალი მოვკარი. იხ ხ-

ახ̈უტ̂{ინ}ე.

 ხ-არკი̄ნე იგივეა, რაც ხ-ა̈რკი̄ნე.

 არმა̈ლ̄ი (ოთჷრმალ̄, ადჷრმალ̄ე; ადჷრმა̈ლ̄ი) ბზ., არმალ̄ი (ოთჷრმალ̄, ადჷრმალ̄ე; ადჷრმალ̄ნე) 

ლშხ., არმალ̈ი (ათურმალ̈, ადჷრმალ̈ე; ადჷრმალ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- იჭერს. უ̂არ̈გდ მუ-გეზალ 

ჩუა̂დჷრმალ̄ე (ბზ. 416) -- თავადმა მამა-შვილი დაიჭირა. ეჯჲა̈რ საუ̈ა̂რ̈ს ჩოთჷრმალახ (პოეზ. 

10) -- ისინი სავებს დაუჭერიათ. ჩჲა̄გ ნეპოლ̄არს არმალ̄ი (ლშხ.) -- ყველგან ჩიტებს იჭერს.

 არსგუე̂ იგივეა, რაც არ̈სგუე̂.

 არსკჷნე (ლოხურ̂ჷსკინ, ლაჲრჷსკნე; ლაჲრჷსკნი ბზ., ლა̈ჲრჷსკნისგ ბქ.), გრდმ. -- 

აწკარუნებს. მალმაზონს ხუა̂რსკჷნად (ბქ. 3.) -- ზანზალაკს ვაწკარუნებდით.

 არტამ იგივეა, რაც ლარტამ.

 არტაუა̂ზ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.), არტაოზ (-ა̈ლ) ლშხ., ლნტ. -- კუდიანი, ტარტაროზი. ალ 

ზურალ̄ არტაუა̂ზი ნახ̈უნსარ̈ კაპრაჲ̈ს მამ̄ ხათ̈ლე უშხუა̂̄რ (ბზ.) -- ეს ქალი ტარტაროზივით 

ყბედობს (პირს არ მოკუმავს, ყბებს ერთმანეთს არ აკარებს). ჲეშა ლი ალ არტაუო̂ზ (ლშხ.) 

-- ვისია ეს ტარტაროზი.

 არტყუ̂ი, ჷურტყუი̂, ჲრტყუი̂ (ოთურტყუ̂, ადურტყუე̂; ადურტყუი̂̄ნე) ბზ., ჷრტყუ̂ი, ურტყუი̂ 

(ოთჷრტყუ,̂ ადირტყუ;̂ ადჷრტყუი̂ნე ბქ., ათუ̂ურტყუ,̂ ადურტყუე̂; ადურტყუი̂ნე ლნტ.), 

ინტყუ̂ი, ანტყუი̂ (ოთუნტყუ,̂ ადუნტყუე̂; ადუნტყუნ̂ე) ლშხ. -- ყლაპავს, შთანთქავს. მარე 

აჴნი, კიცხს ჩი̄ ჩუ ჷურტყუი̂ (ბზ. 404) -- კაცი ხნავს, ბელტებს ერთიანად ყლაპავს. მიჩ 
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ლუქორდ ჩუ ლოქ ურტყუი̂ (ლნტ. 263) -- შენ სახლიანად გადაგყლაპავო. ეჯ მარე ბელტარ̈ს 

ჷრტყუ̂იდა (ლნტ. 200) -- ის კაცი ბელტებს ყლაპავდა.

 არუ̂ე იგივეა, რაც არჰე.

 ხ-არუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-არ̄უნ̂ე.

 არქუ̂ალ̈ი, არქუა̂ლ̄ი იგივეა, რაც არ̈ქუა̂̈ლ̄ი.

 არქუ̂ი იგივეა, რაც ა̈რქუი̂.

 ხ-არღუე̂ იგივეა, რაც ხ-არ̈ღუ̂ე.

 არყაჲ (-ყაჲ̄შ, -ყე̄ლ) ლშხ., არყა ̈(-იშ, -ყა̈ლ) ლნტ. -- ბოტ. თეთრი სოკო, არყა სოკო. არყაჲ 

სოკს მჷტყაბს იზბიხ (ლშხ. ხორ. 26) -- არყა სოკოს შემწვარს ჭამენ.

 არში, ჷრში (ოთჷრშ, ადჷრშე; ადჷრში̄ნე ზს., ადჷრშე, ადჷრშნე ლშხ., ათურშ, ადჷრშე; 

ადჷრშნე ლნტ.), გრდმ. -- შლის (ლოგინს), აფენს, {და}აგებს. მოლაგუ̂აშ ჷრშიხ მატ̈ყიშ 

ლად̈ისგდ (ბქ. 305) -- მატყლის დასადებად რამეს დააგებენ. ლაყურ̂ა ადჷრშე (ლშხ.) -- 

საწოლი გაშალა. გიორგიი აფხან̈იკარ̈დ ღარ̈თ ასჷრშეხ (ლნტ. 182) -- გიორგის ამხანაგებმა 

ნაბადი დააგეს.

 არშულ იგივეა, რაც არშუ̂ილ.

 არშუე̂ნი იგივეა, რაც არშუნ̂ი.

 არშუი̂ლ (-ულ̂იშ \ -უ̂ლაშ̈, -უ̂ლარ̈) ზს., (-იშ, -ალ̈) ლნტ., არშულ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈ლ 

ლნტ.) 1. ქვედა საცვალი, ნიფხავი. მიჩ ესერ არშუი̂ლ ხა̈ზ̄ (ბზ. 389) -- მე ნიფხავი მაცვიაო. 

მაგ̈ ფატან̈შუ̂ ი არშუი̂ლშუ̂ გარ ასად̈ (ბქ. 202) -- ყველა პერანგის{ა} და ნიფხვის ამარაღა 

დარჩა. ეშხუ მარ̄ას ჩუა̂თკედხ არშულს (ლშხ. 21) -- ერთ კაცს ჩახდიან ნიფხავს. ნასო 

არშუი̂ლ-ფატა̈ნი ამარა ა̈მეჴედ ქამ̈ხო (ლნტ.) -- ნასო ნიფხავ-პერანგის ამარა გამოსულა 
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გარეთ. 2. ბქ. შარვალი (ბამბისა და არა შალისა). ღუა̂ჟმარემ ლერექუ ̂ხამ̈თქუ̂ახ არშუი̂ლ 

(ბქ. 238) -- მამაკაცის ტანისამოსად სჩვევიათ შარვალი.

 არშუნ̂ი (ოხურშუე̂ნ, ანჷრშუე̂ნ \ ანჷრშუე̂ნე; ანჷრშუ̂ენნე ბზ., ოხურშუნ̂, ანჷრშენ; 

ანჷრშენისგ ბქ., ოხურშონ, ანჷრშონე; ანჷრშონნე ლშხ.), არშუე̂ნი (ახუა̂რშუე̂ნ, ანარშუე̂ნე; 

ანარშუ̂ენნე) ლნტ., გრდმ. -- ახსენებს. მიჩა ჟახა ჟ'ანურშუ̂ენნე, იმუა̂̈ჲ̄ ესერ ესუა̂̈დნ, ჩინარ̈ 

ბაც ხარ̄ (ბზ. 409) -- ჩემს სახელს თუ ახსენებ, რასაც ინატრებ, ყველაფერი აგისრულდებაო. 

ხოლა ლიმარ̄ს დარ̄ არშუნ̂ი ლარჭალ̄ჟი (ლშხ. 36) -- ცუდ კაცობას დატირებისას არავინ 

ახსენებს. ა̈მირან̈დ ღერბეთ ანარშუ̂ენ (ლნტ. 275) -- ამირანმა ღმერთი ახსენა.

 არშხალ, არჩხალ, არჩხილ იგივეა, რაც აშხალ.

 არწუნე იგივეა, რაც არწულე.

 არწულ̄ე (ოთრუწუ̂ილ̄, ადრუწულ̄ე; ადრუწულ̄ი ბზ., ათუა̂რუწულ, ადარუწულე; 

ადარუწული ლნტ.), არწუნე (ოთრუწუ̂ინ, ადრუწუნ̂ე; ადრუწუნ̂ისგ ბქ., ოთრუწუნ, 

ადრუწნე; ადრუწნი ლშხ.), გრდმ. -- ჭიმავს, წელავს. ჴანარ̈ოღუ ̂ოხუ̂ებხ ი ქოღუ ̂ადრუწუნ̂ეხ 

დჷრ (ბქ. 250) -- ხარები შევაბათ და ისე გავწიოთ დირეო.

 ხ-არხი (ლოხ̄უა̂რხ, ლახჷრხე; ლახჷრხი ბზ., ლშხ., ლოხუ̂არხ, ლახარ̈ხ; ლახარხისგ ბქ., 

ლახუ̂არ̈ხ, ლა̈ხარხე; ლახარჷხნე ლნტ.), გრდმ. -- ახლის, ახეთქებს (ერთმანეთს). ეჯგუა̂რ̈ 

ბიქუ̂ ანჴად, გიმ-მეგემ ღეთ ლახარ̈ხ (ბქ. 104) -- ისეთი ქარი ამოვარდა, ხე და მიწა 

ერთმანეთს კინაღამ მიახეთქა. მაგ უშხუა̂რ̄თე ათჷრხე (ლშხ.) -- ყველაფერი ერთმანეთს 

მიახალა.

 არხი იგივეა, რაც ჷრხი.

 არხჷნე (ოხრჷხინ, ანრჷხნე; ანრჷხნი ბზ., ადრჷხნე, ადრჷხნისგ ბქ., ოთრჷხჷნ, ადრჷხნე; 
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ადრჷხნი ლშხ., ასუა̂რჷხინ, ასარჷხნე; ასარჷხნი ლნტ.), გრდმ. -- ანჯღრევს, არყევს, ძირს 

აყრევინებს. ყარაბახჷლდდ უ̂ისგუ ̂მაგ̈ ჩუქუა̂ნ̄თ' ა̄ნრჷხნე (ბზ. 402) -- ყარაბახმა ვაშლი სულ 

ძირს ჩამოყარა.

 არჰე (ოხურ̈იჰ, ანრჷჰე; ანრჷჰი) ბზ., ანარჰე (ოხუნ̂ა̈რჰ, ანნარჰე; ანნარ̈ჰისგ) ბქ., არუე̂ 

(ოთრუუ,̂ ადრუუ̂ე; ადრუუნ̂ე ლშხ., ათუა̂რუუ̂, ადარუე; ადარუი ლნტ.), გრდმ. 1. ზს. 

ანათებს. დინ̄ა მჷჟშალ̄ არჰა (ბზ. 381) -- ქალიშვილი მზესავით ანათებდა. 2. ქს. ათენებს. 

თა̈თია ლაშტხუმ̂აგ̈ის არუი̂და (ლნტ. 71) -- თათია ღამეს სასაფლაოზე ათევდა. ქა უ̂ედშუ 

არუ̂ე მეჩი ზურალ̄ (ლშხ.) -- მოხუცი ქალი ძლივს ათენებს.

 ას- იგივეა, რაც ეს-.

 ასაბია (-ბია̈შ̄, -ბია̈ლ̄) ბზ., ასაბია{ჲ} (-ბიაშ̄, -ბიე̄ლ) ლშხ., ასაბია ̈(-ჲშ, -ბიარ̈) ლნტ. -- 

ჭირისუფალი, ასაბია. ასაბია სგა ხასგურ ლჷდგარა კუბს (ლშხ. 36) -- ჭირისუფალი უზის 

მიცვალებულის კუბოს. ალეს ქა ხოჭრიდახ ასაბიას̈ (ლნტ. 5) -- ამას შეუთვლიდნენ 

ჭირისუფალს.

 ხ-ასაკურ̂ელ იგივეა, რაც ხ-ასკურ̂ელ.

 ასალ (-სლაშ̈, -სლარ̈/ლ) ბზ., ასალ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- სატეხი. უ̂ოხუი̂შდ ფუთ ასალ ა̈მჴიდდ 

(ბზ. 81) -- ხუთი ფუთი სატეხი მომიტანეთ. მეთხუი̂არ̈ ჟი ხალაკა მერბე-მერბე ასალალ̈ს 

(ლნტ. 101) -- მონადირე წასწყდომია სხვადასხვაგვარ სატეხებს.

 ასაყა იგივეა, რაც ესყა.

 ხ-ასაჩქუ̂არ̈ი იგივეა, რაც ხ-ასჩქუა̂რ̈ი.

 ასაჩქუა̂რ̈ი იგივეა, რაც ასჩქუა̂რ̈ი.

 ასაჭომე იგივეა, რაც ესჭომე.

100



 ასახუა̂თი იგივეა, რაც ასხათ̈ი.

 ხ-ასა̈რ̄უი̂ნე (ლოხუს̂ა̈რ̄უი̂ნ, ლახსა̈რ̄უ̂ინე; ლახსა̈რ̄უი̂ნი) ბზ., ხ-ასარ̈ინე (ლოხუს̂არინ, 

ლახსარ̈ინე; ლახსარ̈ინისგ ბქ.) გრდმ. -- აპატიებს, შეუნდობს; შეავედრებს. ალ ეშხუ̂ინ ქა 

ლამსა̈რ̄უ̂ინ (ბზ.) -- ამ ერთხელ მაპატიე. ქალდან მაცხუა̂̈რდ მისარ̈უი̂ნა (პოეზ. 222) -- 

ქალდანი მაცხოვრისათვის მიპატიებია. ქ' ესეროღუ̂ ლახსარ̈ინე ლად̈იშ ლადეღ (ბქ. 214) -- 

შეგვინდე დღევანდელი დღე. ღერბეთ, ქა ლოქ ხასარ̈ინე ალ ლიც (ლნტ. 232) -- ღმერთო, 

შეგვინდე (გვაპატიე) ეს წყალიო.

 ხ-ასგდინა̄ლუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-ას̈გდინა̈̄უნ̂ე.

 ასგდინე იგივეა, რაც ა̈სგდინე.

 ხ-ასგემ (ლოხუა̂სგ, ლახსგე; ლახსგემნე ბზ., ლახსგე; ლახსგემ ბქ.), ხ-ასგემ (ლოხუა̂სგ, 

ლახასგ; ლახსგემნე) ლშხ. გრდმ. -- {შე}აქცევს (ზურგს). დინ̄ად შიყ ლახსგე მორ̄უა̂ლ̈ს 

(ბზ.) -- ქალიშვილმა ზურგი შეაქცია შუამავლებს. [ეჯნემ] ლახას̈გ შიყ ლუმურყუა̂მ̈ ქორს 

(ბქ. 101) -- მან კოშკიან სახლს ზურგი შეაქცია. მი შიყ ლოხუ̂ასგ გეზალს (ლშხ.) -- მე 

ზურგი შევაქციე შვილს.

 ხ-ასგმუნე იგივეა, რაც ხ-ას̈გმუნე.

 ხ-ასგურ (ხუა̂სგურდას̈, ხასგურდა; ხასგურდე̄დს ბზ., ხუა̂სგურდ, ხასგურდ; ხასგურდეს ბქ., 

ხუა̂სგურდას, ხასგურდა; ხასგურდეს ლშხ.), ხ-ასკურ (ხუა̂სკურდას̈; ხასკურდა; ხასკურდეს) 

ლნტ., გრდუვ. -- აზის. თუე̂თუ̂ნე და̈უ̄̂ თუ̂ეთუნ̂ა რაშ̈ს ჟი ხასგურ (ბზ. 256) -- თეთრი დევი 

თეთრ რაშს აზის. ქრისტე... ჯორს ხას̈კურ̂ენა (ლნტ. 7) -- ქრისტე ჯორზე მჯდარა.

 ასგურ̂ე (ესსგუ̂ირ, ესსგურე; ესსგური ბზ., ოსსგუი̂რ, ესსგურე; ესსგურისგ ბქ., ოსსგურ, 

ესსგურე; ესსგურნე ლშხ.), ასკურ̂ე (ასუა̂სკურ, ასასკურე; ასასკური) ლნტ., გრდმ. -- 
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{და}სვამს ({და}სხამს). კე̄სარ̈ს ი მიჩა უ̂აზ̈რალ̈ს ჩუა̂სგურ̂ეხ აშხუდ (ბზ.) -- კეისარს და მის 

ვეზირებს ერთად დასხამენ. [ეჯჲარს] ჩუე̂სსგურნეხ ქორს ტაბაგჟი (ლშხ. 30) -- ამათ 

დასხამენ სახლში სუფრასთან. ნებოზს ჩიჲს ჩუა̂სკურ̂ახ (ლნტ. 48) -- საღამოს ყველას 

დასხამდნენ.

 ხ-ასგურ̂ე (ოხუს̂გუი̂რ, ახსგურე; ახსგურ̈ი ბზ., ოხუს̂გუი̂რ, ახსგურე; ახსგურისგ ბქ., 

ლოხსგურ, ლახსგურე; ლახსგურნე ლშხ.), ხ-ასკურ̂ე (ლახუა̂სკურ, ლახასკურე; 

ლახასკური) ლნტ. გრდმ. -- {და}სვამს (რაიმეზე). ლახ ჟ'ან̈ცხას, ჩა̈ჟ̄ს ჟი ლახსგურ! (ბზ.) -- 

როცა გაიზარდოს, ცხენზე შემოსვი! უცხრაშ ზჷსყი ფაუს ხასგურ̂ეხ ბეფშუს̂ (ბქ. 6) -- 

ბავშვს მსხლის ნედლ ჯოხზე შემოსვამენ. ხენწიფს ჟი ლოხსგურა შაუჩ̂იტთეჟი ზითუნახაუ ̂

(ლშხ. 76) -- ხელმწიფეს შავჩიტზე შემოუსვამს მზეთუნახავი. ლახუ̂ასკურ ჩაჟ̈ჟი მიშკუი̂ 

გეზალ (ლნტ.) -- ჩემი შვილი ცხენზე შევსვი. მჷმლახ ჰუი̂ლოდს ლახასგურე (პოეზ. 70) -- 

მულახელი ჯორზე შემოსვა.

 ასგუჯ̂ინე იგივეა, რაც ას̈გუჯ̂ინე.

 ხ-ასდიკ (მასდიკჷნ{და}, ხასდიკჷნ{და}; ხასდიკჷნდე̄დს ბზ., მასდიკჷნ{და}, ხასდიკჷნ{და}; 

ხასდიკჷნდეს ბქ., მასდიკჷ̄ნ{და}, ხასდიკჷ̄ნ{და}; ხასდიკჷ̄ნდეს ლშხ.), აორ. 

(ამსასტკჷნ{და}, ათსასტკჷნ{და} ზს., ამსასდკჷ̄ნ, ათსასდკჷ̄ნ ლშხ.) გრდუვ. -- სწყინს, 

უკმაყოფილოა. ალა მიჩა დის გუნ ხასდიკ (ბზ. 378) -- ეს დედამისს ძალიან სწყინს. ლიჭთე 

ჩი ხასდიკ (ბქ.) -- წყევლა ყველას სწყინს. უმლაშ̈ს ლიბერგ ციცუს̂ ესერი ხასდიკ (ანდ.) -- 

ულვაშზე ხელის წავლება კატასაც სწყინსო. ეჯი ლოქ მიშგუ̂ა მუს ხესდიკი (ლშხ. 59) -- 

ის (საქმე) მამაჩემს ეწყინებაო. იხ. ხამჯარაუ̈̂.

 ასე̄ლუე̂ (ოხსე̄ლაუ̈̂ \ ოხსე̄ლუ,̂ ანსე̄ლუე̂; ანსე̄ლუი̂) ბზ., ა̈სელუე̂ (ოხსელაუ̈,̂ ანსელუ̂ე; 
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ანსელუი̂სგ) ბქ., ასე̄ლუე̂ (ოხსე̄ლუ̂, ანსე̄ლუე̂; ანსე̄ლუნ̂ე) ლშხ., გრდმ. 1. ასულიერებს; 

აღონიერებს. [ჭყინტდ] ჟ'ან̄სე̄ლუე̂ მიჩა მუხუბ̂ე (ბზ. 400) -- ბიჭმა თავისი ძმა მოასულიერა. 

2. (ოთსე̄ლაუ̈̂, ადსე̄ლუე̂; ადსე̄ლუი̂ ბზ., ოთსელაუ̈;̂ ადსელუ̂ე; ადსელუი̂სგ ბქ.), ასე̄ლუ̂ე 

(ოთსე̄ლუ,̂ ადსე̄ლუე̂; ადსე̄ლუი̂) ლშხ., ა̈სელე (ათუა̂სელ, ადასელე; ადასელი) ლნტ., გრდმ. 

-- დაარჩენს. უ̂ოჴრიალ̈ ბიძაჲ̈დ ადსე̄ლუე̂ (ბზ.) -- ობლები ბიძამ {და}არჩინა. კუმაშს 

ხუა̂სე̄ლუ̂ე (ლშხ.) -- საქონელს ვკვებავ.

 ხ-ასიდ (მესად̈, ხესად̈; ხესდი ბზ., ხესად ბქ.), გრდუვ. -- {და}რჩენილი აქვს. ნინოლ̄ს ეჯ 

თეთრხან̈ მამ̄გუ̂ეშ ხასიდ (ბზ.) -- ნინოლს იმ ფულიდან არაფერი აქვს დარჩენილი. [კოჯს] 

ათხეი ალ ჟახე ხასიდ ჟი (ბქ. 242) -- კლდეს ახლაც ეს სახელი აქვს შერჩენილი. თუი̂თ 

ჲერუ ლაზმარ̈ ჟაგ̈ გუ̂ასიდდა (პოეზ. 78) -- ორ-ორი საწყაო წამალი დარჩენილი გვქონდა.

 ასინჯაუ̈̂ი, ასჷნჯაუ̈̂ი (ოთსჷნჯაუ̈̂, ადსჷნჯუ̂ე; ადსინჯუ̂ინ̄ე) ბზ., ასჷნჯა̈უი̂ (ლოხსჷნჯაუ̈̂, 

ლაჲსჷნჯაუ̂ე; ლაჲსჷნჯაუ̈̂ისგ) ბქ., ასი̄ნჯაუი̂ (ოთსი̄ნჯაუ,̂ ადსი̄ნჯაუე̂; ადსი̄ნჯუი̂) ლშხ., 

ას̈ინჯაუ̈̂ი (ათუა̂̈სინჯაუ̈̂, ადასინჯაუ̈̂ე; ადასინჯა̈უი̂) ლნტ. გრდმ. -- სინჯავს, ათვალიერებს. 

მულგუჰე̄რდ... ადსჷნჯუე̂ კიბდუ̂ენ (ბზ. 59) -- მეწისქვილემ კიდობანი გასინჯა. ამნემ 

ლახტიხ, ერე ჩუ'̂ ესერუ ადსჷნჯაუე̂ხ (ბქ. 45) -- ამან უპასუხა, რომ გასინჯეთო. [ალჲარდ] 

ადსი̄ნჯუე̂ხ სადგომ (ლშხ. 62) -- ამათ სადგომი გასინჯეს. ფეკუ̂ნარ̈ ლიცს ერ ჷთრეხ, ეჩქა 

მინე დი ა̈სინჯაუ̈ი̂ (ლნტ. 80) -- ლეკვები წყალს (რომ) სვამენ, მაშინ მათი დედა სინჯავს.

 ხ-ასიპ იგივეა, რაც ხ-ას̈იპ.

 ხ-ასისგ იგივეა, რაც ხ-ას̈ისგ.

 ასი̄ნჯაუ̂ი იგივეა, რაც ასინჯაუ̈̂ი.

 ასკამ (-კმაშ̈, -კმარ̈) ბქ. -- სავარძელი. ბეჩუ̂ის ა̈სყიხ ასკმარ̈ს (ბქ. 2) -- ბეჩოში აკეთებენ 
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სავარძლებს. შდრ. ლჷრგიმ.

 ხ-ასკდა (ხუა̂სკჷ̄დდას̈, ხასკჷ̄დდა; ხასკჷ̄დდე̄დს ბზ., ხუა̂სკჷდ, ხასკჷდ; ხასკჷდდეს ბქ., 

ხუა̂სკჷ̄დ{დას}, ხასკჷ̄და; ხასკჷ̄დდეს ლშხ., ხუ̂ასკჷდდას̈, ხასკჷდდა; ხასკჷდდეს ლნტ.), 

გრდუვ. -- ეტევა ("ატევია"). მოჯმაგ̈ირ დეშ ხასკდა ყორისგა (ბზ.) -- მოჯამაგირე ვერ 

ეტევა კარებში. ლარდა ეზერ ლი, ხალხ ემოშ ხასკდა ეჰე (ბქ.) -- ოთახი კარგია, ხალხი თუკი 

ეტევა.

 ხ-ასკიბ (ხუა̂სკიბდას̈, ხასკიბდა; ხასკიბდე̄დს ბზ., ხუე̂სკბ, ხესკაბ; ხესკებეს ბქ., ხუ̂ასკიბდას̈, 

ხასკიბდა; ხასკიბდეს ლნტ.) გრდუვ. -- სჯერდება; {და}ყაბულდება. დედბერ ალას გარ მად̄ 

ხასკიბ (ბზ.) -- დედაბერი მარტო ამას არ სჯერდება. მეთხუა̂რ̈ ეშხუ ღუა̂შს გარ მადე ხესკაბ 

(ბქ.) -- მონადირე მხოლოდ ერთ ჯიხვს არ სჯერდებოდა.

 ასკიბნაუ̂ი იგივეა, რაც ა̈სკირბი.

 ასკიდნე იგივეა, რაც ა̈სგდინე.

 ხ-ასკნალ̄უ̂ნე იგივეა, რაც ხ-ასკნა̈უ̄̂ნე.

 ხ-ასკნა̈უ̄ნ̂ე (ოთსკინა̈უ̄ი̂ნ, ათსკინა̈უ̄̂ნე; ათსკინა̈უ̄ნ̂ი) ბზ., ხ-ას̈კნაუნ̂ე (ოთსკინაუი̂ნ, 

ათსკინაუ̂ნე; ათსკინაუნ̂ისგ) ბქ., ხ-ასკნალ̄უნ̂ე (ოთსკინალ̄უნ, ათსკინალ̄უნ̂ე; ათსკინა̄ლუნ̂ი) 

ლშხ., ხ-ას̈კნალნე (ათუა̂სკინალინ, ათასკინალნე; ათასკინალნი) ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- 

ახტუნებს. [ჭაშ̈დ მიჩა რაშ̈] ხალ̈ხ ჟიქან̄ქა ათსკინა̈უ̄̂ნე (ბზ. 393) -- ქმარმა თავისი რაში 

ხალხ{ი}ს ზემოდან გადაახტუნა. დუდად ქახსკინაუ̂ნე ჩაჟუ ̂(ბქ. 18) -- დუდამ ცხენი 

გადმოახტუნა. კოჯქა ათსკინალ̄უნ̂ე (ლშხ.) -- კლდეზე გადაახტუნა. ბეფშს ხუა̂ს̈კნალნე 

(ლნტ.) -- ბავშვს ვახტუნებ.

 ასკნე იგივეა, რაც ას̈კნე.
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 ხ-ასკურ იგივეა, რაც ხ-ასგურ.

 ასკურფან̈ი (ოხუს̂კურფან̈, ანსკურფნე; ანსკურფნი ბზ., ოხსკურფან̈, ანსკურფანე; 

ანსკურფა̈ნისგ ბქ., ახუა̂სკურფან̈, ანასკურფან̈ე; ანასკურფან̈ი ლნტ.), ასკურფანი 

(ოხსკჷრფან, ანსკჷრფნე; ანსკჷრფნი) ლშხ. გრდმ. -- გრეხს, ძახავს (მკვრივად). 

ლესკუ̂ერიაქდ ქანს ჟ'ასკურფან̈იხ (ბქ.) -- ბაწრისათვის კანაფს დაგრეხენ (მკვრივად). 

ლობარ̈ ხოჩამდ ანასკურფან̈ე ჭყინტდ (ლნტ.) -- ბიჭმა თოკი კარგად დაგრიხა.

 ასკურ̂ე იგივეა, რაც ასგურ̂ე.

 ხ-ასკურ̂ე იგივეა, რაც ხ-ასგურ̂ე.

 ხ-ასკურ̂ელ (მასკუ̂რალ̈ჷნ{და}, ხასკურ̂ალ̈ჷნ{და}; ხასკუ̂რალ̈ჷნდე̄დს ბზ., მასკურ̂ელჷნ, 

ხასკურ̂ელჷნ; ხასკურ̂ელჷნეს ბქ., მასკურ̂ელჷ̄ნ, ხასკურ̂ელჷ̄ნ; ხასკურ̂ელჷ̄ნდეს ლშხ.), ხ-

ასაკურ̂ელ (მასაკურ̂ელჷნ{და}, ხასაკუ̂რელჷნ{და}; ხასაკურ̂ელჷნდეს) ლნტ. აორ. 

(ამსაკურ̂ალ̈ჷნ{და}, ათსაკურ̂ალ̈ჷნ{და} ზს., ამსაკურ̂ელჷ̄ნ, ათსაკურ̂ელჷ̄ნ ლშხ., 

ლამასაკ̈უ̂რელჷნ{და}, ლახასაკ̈ურ̂ელჷნ{და} ლნტ.), გრდუვ. -- უკვირს. გიე̄რგს ალა ეშ 

ხასკურ̂ელ (ბზ. 321) -- გიორგის ეს უკვირს. გუნ მასკურ̂ელ ალ გუე̂შ (ბქ.) -- ეს საქმე 

ძალიან მიკვირს.

 ასმა (-მაშ̄, -მე̄ლ ლშხ., -მაჲ̈შ, -მალ̈ ლნტ.) -- შენობა, ნაგებობა. ამნოუშ̂ ან̄შგიხ ასმე̄ლს 

(ხორ. 38) -- ამით ხურავენ შენობებს. ასმას დარ̈ ხეკუე̂ს ლახაჭჷდდეს (ლნტ. 54) -- 

ნაგებობას არავინ უნდა მიეყრდნოს.

 ხ-ასჲამ იგივეა, რაც ხ-ას̈იამ̈.

 ასოზი იგივეა, რაც ესოზ̄ი.

 ასოყ̄ე (ოთსო̈ყ̄, ადსოყ̄ე; ადსოყ̄ი ბზ., ოთსოყ̄, ადსოყ̄ე; ადსო̄ყნე ლშხ.), ასოყე (ოთსეყ, 
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ადსოყე; ადსეყისგ ბქ., ათუ̂ასოყ, ადასოყე; ადასოყი ლნტ.) გრდმ. -- აგიჟებს. დინა მახ̈იადდ 

ხიარ̈ ჩუა̂დსოყე (ბქ.) -- გოგო სიხარულმა კინაღამ გააგიჟა. ჩუ ლოქ ასოყ̄ე დალ მარ̄ას (ლშხ. 

13) -- დალი კაცს აგიჟებსო. დაუ̈̂ ადასოყე ა̈მირან̈დ (ლნტ.) -- ამირანმა დევი გააგიჟა.

 ასპე იგივეა, რაც ას̈პე.

 ასპჷნე იგივეა, რაც ა̈სი̄პანე.

 ხ-ასრე იგივეა, რაც ხ-ას̈რე.

 ასრულე (ოთსურილ, ადსურლე; ადსურლი ბზ., ოთუ̂სუ̂რილ, ადსრულე; ადსრულისგ ბქ., 

ოთსრულ, ადსრულე; ადსრულნე ლშხ.), გრდმ. -- ასრულებს, ამთავრებს. იმუ̂ა̈ჲ̄ჟი̄ნ სი მე̄ქა, 

ეჯჟი̄ნ ოთსურილ მაგ̈ (ბზ. 276) -- როგორც შენ მითხარი, ყველაფერი ისე შევასრულე. მიჩა 

ნაქუ ̂ოდო ქადსრულე, ეჯურ მად ადჷგან (ბქ.) -- თავისი ნათქვამი ვიდრე არ შეასრულა, ისე 

არ გაჩერდა.

 ხ-ასსგე იგივეა, რაც ხ-ას̈სგე.

 ასსჷნე იგივეა, რაც ას̈სჷნე.

 ასტამ (-ტმიშ, -ტმა̈რ ბზ., -ტმარ ლშხ., -ტა̈მიშ, -ა̈რ ლნტ.) -- ასტამი. ბოფშარ̈ ასტამს იკედხ 

(ბზ. 19) -- ბავშვები ასტამს იღებენ. ჩუუ ̂ლოქ ადშჷთნე ასტამ (ლშხ. 58) -- გაავარვარე 

ასტამიო. მაგ̈ ა̈ესკხ ასტამშუ ̂ღჷრჩალ̈ს (ლნტ.) -- ყველას მიაქვს ასტამით ნაღვერდალი.

 ასუღუა̂ იგივეა, რაც ესღუა̂.

 ასუშ იგივეა, რაც ჰასუი̂შ.

 ასუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- ასო, სხეულის ნაწილი. ფარ̈შმა̈გს ბა̈ჴ̄ი შელდჟი 

თუ̈თ ასუ̂ ხაკუ ლედიდ (ბზ. 247) -- ფარშევანგს თითო ნაბიჯზე თითო ასო უნდა პირში 

ჩასადებად. მა̈ხეღუა̂ჟ̈ს მოლე ასუ ̂აშ ხეფრიუ ̂(ბქ. 290) -- ახალგაზრდას სხეულის რომელიმე 
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ნაწილი გაუხმებოდა. ალ ლეგლირდე ჩუ ხოდაუ̄შ̂ე მარ̄ას ასუს̂ (ლშხ. 89) -- ეს ავადმყოფობა 

ადამიანს სხეულის ნაწილს {და}უზიანებს.

 ასუე̂̄ტე (ოთსუე̂̄ტ, ადსუე̂̄ტე; ადსუე̂̄ტნე) ლშხ., ასუე̂ტე (ახუა̂სუ̂ეტ, ანასუე̂ტე; ანასუე̂ტნე) 

ლნტ. გრდმ. -- {და}ცეხვავს. თხერედ ი მაულდ ქანასუე̂ტეხ [ფატ̈უ]̂ (ლნტ. 123) -- მგელმა 

და მელამ ფეტვი გაცეხვეს.

 ასუი̂შ იგივეა, რაც ჰასუი̂შ.

 ასყე̄ნე, ასყი იგივეა, რაც ა̈სყი.

 ასჩუქუა̂რი, ასჩუქურ̂ი იგივეა, რაც ასჩქუ̂არ̈ი.

 ხ-ასჩუქურ̂ი იგივეა, რაც ხ-ასჩქუა̂რ̈ი.

 ხ-ასჩქუ̂არ̈ი, ხ-აშჩუქუა̂რ̈ი (ლოხსჩუქუა̂რ̈, ლახსჩუქურ̂ე; ლახსჩუქურ̂ი ბზ., ლოხსაჩქუ̂არ̈, 

ლახსაჩქურ̂ე; ლახსაჩქურ̂ისგ ბქ.), ხ-ასჩუქურ̂ი (ხუა̂სჩუქუა̂რ, ხასჩუქურ̂ე; ხასჩუქურ̂ი) 

ლშხ., ხ-ასაჩქუა̂̈რი (ლახუა̂საჩქუა̂რ̈, ლახასაჩქუა̂რ̈ე; ლახასაჩქუა̂რ̈ი) ლნტ. გრდმ. -- 

ასაჩუქრებს, აჩუქებს. ხელწიფ{დ} ი მიჩა ხეხუ{̂დ} ქა ხასჩუქუ̂რეხ მინე სახ̈ჷლწიფუი̂ 

ხჷ̄ნსგა (ბზ. 284) -- ხელმწიფემ და მისმა ცოლმა აჩუქეს თავიანთი სახელმწიფოს ნახევარი. 

ემის ლოქ ხასაჩქუ̂არ̈ი მიჩა ნამისუჟ̂ი, ხოჩა ლოქ ირა (ლნტ. 298) -- თუ შენს ნამუსზე რამეს 

მაჩუქებ, კარგი იქნებაო.

 ასჩქუა̂რ̈ი, ასჩუქურ̂ი (ოთსუჩქუ̂არ̈ \ ოთუს̂აჩქუი̂რ, ადსუჩქურ̂ე; ადსუჩქუ̂რი ბზ., ოთსაჩქუა̂რ̈, 

ადსაჩქურ̂ე; ადსაჩქუ̂რისგ ბქ.), ხ-ასჩუქუ̂არი (ოთსაჩქუა̂რ, ადსაჩქურ̂ე; ადსაჩქუ̂რი) ლშხ., 

ასაჩქუა̂რ̈ი (ათუა̂საჩქუა̂რ̈, ადასაჩქუა̂რ̈ე; ადასაჩქუ̂არ̈ი) ლნტ. გრდმ. -- ასაჩუქრებს. ხელწიფდ 

[უ̂აზ̈რი] მჷკეთ ჩუა̂დსუჩქუ̂რე (ბზ. 413) -- ხელმწიფემ ვეზირის მოკეთე დაასაჩუქრა. ნეფე ი 

მიჩა ჯარ ლი̄ზალ̄ს ჩოთსაჩქურ̂ა მეზგას (ლშხ. 51) -- წასვლისას მეფე და მისი ჯარი ოჯახს 

107



დაუსაჩუქრებია. [ზურალდ] ალ მეთხუი̂არ̈ ხოჩამდ ადასაჩქუა̂̈რე ჩუ (ლნტ. 162) -- ქალმა ეს 

მონადირე კარგად დაასაჩუქრა.

 ასწუ̂ამ̈ იგივეა, რაც აშხუწ̂ამ̈.

 ასხათ̈ი (ოხუს̂ახათ̈, ანსახთე; ანსახთი ბზ., ანსახთისგ) ბქ., ასახუ̂ათი (ოხსახუ̂ათ, 

ანსახუა̂თე; ანსახუ̂ათნე) ლშხ. გრდმ. -- ახერხებს. ჯი როქ ჟ'ასხათ̈ი ამი̄ ლიჴედს (ბზ. 437) 

-- შენ მოახერხებ ამის მოყვანასო (მოსვლასო). იშგენ მამაგუე̂შმოშ ანსახთე (ბქ. 81) -- სხვა 

ვერაფერი მოახერხა. ახსახუა̂თ ე̄სამა! (ლშხ.) -- მოახერხე რამე!

 ასხრი იგივეა, რაც ესღრი.

 ასჷნჯაუ̈̂ი იგივეა, რაც ასინჯაუ̂ი.

 ატ იგივეა, რაც ჰატ, ჰაჲ̈ტ.

 ატაბალ̈ი, ატაბალ̄ი იგივეა, რაც ატა̄ბა̈ლ̄ი.

 ატაბე იგივეა, რაც ატაბ̄ე.

 ხ-ატაბნე (ოხუტ̂აბუ̂ინ, ახტაბ̄უნ̂ე; ახტაბუნ̂ი ბზ., ოხუტ̂აბინ, ახტაბნე; ახტაბნისგ ბქ.), ხ-

ატაბ̄უნ̂ე (ოხტა̄ბუნ, ახტაბ̄უნ̂ე; ახტაბ̄უნ̂ი) ლშხ., ხ-ატაბუნ̂ე (ახუა̂ტაბინ, ახატაბნე; 

ახატაბნი) ლნტ. გრდმ., კაუზატ. -- ათლევინებს. [ამნემ] კუბ ახტაბნე მერმა ლადეღ (ბქ. 152) 

-- მეორე დღეს ამან კუბო გაათლევინა. ლადარ̄ე ამტაბ̄ნე (ლშხ.) -- ტარი გამათლევინა.

 ხ-ატაბუ̂ნე იგივეა, რაც ხ-ატაბნე.

 ატამა (-მაშ̈, -მოლ), ატამ̈ (ატმიშ \ ატმა,̈ ატმარ̈ ბქ., -იშ, -არ̈ ლნტ.), ატამ (ატმიშ, ატმარ 

ლშხ.) -- ატამი. ალ მეზგა ფიშირ ხოგ ატამა (ბქ. 282) -- ამ ოჯახს ბევრი უდგას ატამი. ხილ 

მაგ̈ იმარ̈გ : გაკ, უ̂ისკუ,̂ უ̂იცხ, ატამ̈ (ლნტ.) -- ხეხილი ყველაფერი ხარობს: კაკალი, ვაშლი, 

მსხალი, ატამი.
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 ატარაუი̂2 (ოთტარაუ̂, ადტარუე̂; ადტარაუნ̂ე) ლშხ. -- ტეხს (სიმინდის ტაროს). სიმინდს 

ხუა̂ტარაუ̂ი (ლშხ.) -- სიმინდს ვტეხ.

 ატარაუ̈ი̂1 (ათუა̂ტარაუ̈,̂ ადატარაუ̈ე̂; ადატარა̈უი̂) ლნტ. გრდმ.-- ატარებს (დროს, 

ცხოვრებას...) ამჟი ადატარაუ̈ე̂... ლირდე (ლნტ. 22) -- ასე გაატარა ცხოვრება.

 ხ-ატარხან̈ი იხ. ხ-ოტჷრხნე.

 ატამ̈ იგივეა, რაც ატამ.

 ხ-ატატ̈ი იგივეა, რაც ხ-ატ̈ტი.

 ატაბ̄ა̈ლ̄ი (ოხუტ̂ა̄ბა̈ლ̄, ანტაბ̄ალ̄ე; ანტაბ̄ა̈ლ̄ი) ბზ., ატაბალ̈ი (ოთტაბალ, ადტაბალე; 

ადტაბალ̈ისგ) ბქ., ატა̄ბალ̄ი (ოთტაბ̄ალ̄, ადტაბ̄ალ̄ე; ადტაბ̄ალ̄ნე) ლშხ., ატაბალი (ახუა̂ტაბალ̈, 

ანატაბალე; ანატაბალი) ლნტ. გრდმ. -- თლის. მახუა̂ჲ̈ს ატაბ̄ა̈ლ̄ი ალ მარ̄ე?! (ბზ.) -- ეს კაცი 

რამდენს თლის?! ჯ' ესერ... ფაუს ატაბალ̈ი (ბქ. 87) -- მე ჯოხს ვთლიო. ჭყინტ თელ ლად̈ეღ 

ატაბალდა (ლნტ.) -- ბიჭი მთელი დღე თლიდა.

 ატაბ̄ე (ოხუტ̂ა̈ბ̄, ანტაბ̄ე; ანტა̈ბ̄ი ბზ., ოხტაბ̄, ანტაბ̄ე; ანტაბ̄ნე ლშხ.), ატაბე (ოხუ̂ტაბ̈, ანტაბე; 

ანტაბ̈ისგ ბქ., ახუა̂ტაბ̈, ანატაბე; ანატაბი ლნტ.) გრდმ. -- თლის. მალ̄ ფაუს ატაბ̄ე (ბზ. 320) 

-- მელა ჯოხს თლის. ზექს ატაბ̄ე (ლშხ.) -- ხეს თლის.ო ̈ალ დაუ̂დ ჟ'ანატაბე ხოშა უღუა̂ 

(ლნტ. 219) -- ამ დევმა დიდი უღელი გამოთალა.

 ხ-ატაბ̄უ̂ნე იგივეა, რაც ხ-ატაბნე.

 ატბიდე იგივეა, რაც ატ̈ბიდე.

 ატბჷნა̈ლ̄ი (ოთტჷბნა̈̄ლ, ადტჷბნალ̄ე; ადტჷბნა̈ლ̄ი) ბზ., ატბჷნალი (ოთტჷბნალ̈, ადტჷბნალე; 

ადტჷბნალ̈ისგ ბქ., ათუა̂ტჷბნალ̈, ადატჷბნალე; ადატჷბნალი ლნტ.), ატბჷნალ̄ი (ოთტჷბნალ̄, 

ადტჷბნალ̄ე; ადტჷბნა̄ლნე) ლშხ. გრდმ. -- აფურთხებს. ხლმ. როსტომდ ქა̄დტჷბნალ̄ე (ბზ. 
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236) -- როსტომმა გადააფურთხა. ამეჩუ ჲარ̈დ ადტჷბნალე? (ბქ.) -- აქ ვინ დააფურთხა? 

ზურელალ̈ ატბჷნალ̈იხ (ლნტ.) -- ქალები აფურთხებენ.

 ხ-ატბჷნე (ლოხუტ̂ჷბინ, ლახტჷბნე; ლახტჷბნი ბზ., ლახტჷბნისგ ბქ., ლოხტჷბჷნ, ლახტჷბნე; 

ლახტჷბნი ლშხ., ლახუა̂ტჷბინ, ლახატჷბნე; ლახატჷბნი ლნტ.) გრდმ. -- აფურთხებს. მაგ̈ 

ეჯას ხატბჷნე (ბზ.) -- ყველა იმას აფურთხებს. ლოხტჷბნ' ესერ დაუ̈ს̂ მურყუმ̂აშ̈ ყორდ (ბქ. 

222) -- დევს კოშკის კარისათვის მიუფურთხებიაო. მეჩდან ხატბჷნეხ ეჯის (ლშხ.) -- 

წასვლის შემდეგ იმას აფურთხებენ. ჭყინტს სასახ̈ლდ ლახოტჷბნა (ლნტ. 26) -- ბიჭს 

სასახლისათვის მიუფურთხებია.

 ხ-ატკლებ (მატკლაბ̈ჷნ{და}, ხატკლა̈ბჷნ{და}; ხატკლაბ̈ჷნდე̄დს ბზ., მატკლებჷნ{და}, 

ხატკლებჷნ{და}, ხატკლებჷნეს ბქ., მატკლებჷ̄ნ{და}, ხატკლებჷ̄ნ{და}; ხატკლებჷ̄ნდეს 

ლშხ.), ხ-ადაკლებ (მადაკლებჷნ{და}, ხადაკლებჷნ{და}; ხადაკლებჷნდეს) ლნტ. აორ. 

(ამტკლაბ̈ჷნ{და}, ათტკლა̈ბჷნ{და} ზს., ლამტკლებჷ̄ნ, ლახტკლაბჷ̄ნ ლშხ., 

ამადაკლებჷნ{და}, ათადაკლებჷნ{და} ლნტ.) გრდუვ. -- ენანება. თხუი̂მ მამ̄ მატკლებ (ბზ.) -- 

თავი არ მენანება. ეჯჲა̈რ დემ{ეგ} მატკლებხ (ბქ. 186) -- ისინი არ მენანებიან. ნომაუ̄ ̂ლოქ 

ხატკლებ ჯეჲ (ლშხ. 63) -- მე ნუ გენანებიო. მადაკლებ მესნაუ̈ა̂ ̈ლითუე̂ფ (ლნტ.) -- 

დეკეულის დაკარგვა მენანება.

 ატკცე იგივეა, რაც ადტკცაუ̈̂ი.

 ატლას, ატლას̈ (-იშ, -ლასარ̈) ზს., ლნტ., ატლას (-არ) ლშხ. -- ატლასი. დედედ ბობშს 

ატლასი ქესაჲ̄ ჟ'ესდე გუჟი (ლშხ. 63) -- დედამ ბავშვს ატლასის ქისა დაადო გულზე. ბეჩუი̂ს 

ას̈ყიხ ატლას̈იშ შართქუ̂ნარ̈ს (ბქ.) -- ბეჩოში აკეთებენ ატლასის საბნებს. სგაშხან ჯაქუდა 

ატლასე (პოეზ. 2) -- შიგნით გეცვა ატლასი.
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 ხ-ატმე (ოხუა̂ტმ, ახტიმ; ახტიმე ბზ., ოთატმ, ათტიმ; ათტიმე ლშხ.), ხ-ატუ̂მე (ოხუა̂ტუმ̂, 

ახტუი̂მ; ახტუ̂იმე) ბქ. გრდმ. -- ატყავებს, აძრობს. ტუფ ქოთ̄ატმ (ბზ.) -- ტყავი გავაძვრე 

(გავატყავე). უ̂ოდშუ ̂ათტიმ ტუფ (ლშხ.) -- ძლივს გააძრო ტყავი.

 ატმურე იგივეა, რაც ატმჷ̄რე.

 ატმჷ̄რე (ოთტუმი̄რ \ ოთტუმუ̈რ \ ოთტჷმი̄რ, ადტუმურ̄ე \ ადტმჷ̄რე; ადტუმურ̄ი \ ადტმი̄რნე 

ბზ., ოთტჷმჷ̄რ, ადტჷმჷ̄რე; ადტჷმჷ̄რნე ლშხ.), ატმურე (ოთტუმირ, ადტუმურე; 

ადტუმურისგ) ბქ., ატმჷრე (ათუა̂ტჷმჷრ, ადატჷმჷრე; ადატჷმჷრი) ლნტ., გრდმ. -- ატყავებს. 

და̈უ̄ ̂[ჴა̈ნს] ატმჷ̄რე (ბზ. 320) -- დევი ხარს ატყავებს. დაუ̈̂დ ლაჩ̈უ ̂ქადტუმურე (ბქ. 215) -- 

დევმა ირემი გაატყავა. აჯატჷმჷრე მაცხუა̂რ̈დ, სი ჴან̈! (ლნტ.) -- შენ, ხარო, მაცხოვარმა 

გაგატყაოს! (წყევლაა). იხ. ატფურ̄ე.

 ატრო̄ნტე (ოხუტ̂რე̄ნტ, ანტრონ̄ტე; ანტრე̄ნტნე ბზ., ოთტრონ̄ტ, ადტრონ̄ტე; ადტრო̄ნტნე 

ლშხ.), ატრონტე (ათუ̂ატრონტ, ადატრონტე; ადატრონტი) ლნტ. გრდმ. -- ატორტმანებს. 

ზითუნახაუ̂... კოჯს ატრონ̄ტე (ლშხ. 61) -- მზეთუნახავი კლდეს ატორტმანებს.

 ხ-ატსი იგივეა, რაც ხ-ატყცი.

 ხ-ატტი იგივეა, რაც ხ-ატ̈ტი.

 ხ-ატულ̄ი (ლოხუტ̂ულ̄, ლახტუი̂̄ლ \ ლახტუ̈̄ლ; ლახტუი̂̄ლნე \ ლახტუ̈ლ̄ნე ბზ., ლოხტულ̄, 

ლახტუ̄ლე; ლახტულ̄ნე ლშხ.), ხ-ატული (ლოხუტ̂ულ, ლახტუ̂ილ; ლახტუი̂ლნე ბქ., 

ლახუ̂ატულ, ლახატულე; ლახატული ლნტ.) გრდმ. 1. ეძახის. და̈̄უ ̂ხატულ̄ი ჯუე̂̄დიანეშ 

[უ̂აშლიშუი̂ლს] (ბზ. 243) -- დევი შორიდან ეძახის ვაშლიშვილს. ზითუნახაუდ̂ ლახტულ̄ე 

ჲაკოფს (ლშხ. 61) -- მზეთუნახავმა იაკობს დაუძახა. 2. უწოდებს. ალ ა̈დგილს ხა̈ლხ 

ხატული ნაქალაქეუს̂ (ლნტ. 101) -- ხალხი ამ ადგილს ნაქალაქევს უწოდებს. 3. ეუბნება. 
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ეზარქა მახ̈ე ამბაუ̈ს̂ ქა დემ ხატულიუ ̂(ბქ.) -- კარგა ხანს ახალ ამბავს არ ეუბნებოდა.

 ატუ̂არალი იგივეა, რაც ატურ̂ა̈ლ̄ი.

 ატუ̂არ̈ე იგივეა, რაც ატურ̂ე.

 ხ-ატუმ̂ე იგივეა, რაც ხ-ატმე.

 ატუ̂რა̈ლ̄ი (ოხუტ̂უ̂არა̈ლ̄, ანტუ̂არალ̄ე; ანტუა̂რა̈ლ̄ნე) ბზ., ატუ̂რალ̈ი (ოხუ̂ტუა̂რალ̈, 

ანტუა̂რალე; ანტუა̂რალ̈ისგ) ბქ., ატურ̂ალ̄ი (ოხტუა̂რალ̄, ანტუა̂რალ̄ე; ანტუა̂რალ̄ნე) ლშხ., 

ატუ̂არალი (ახუ̂ატუა̂რალ̈, ანატუა̂რალე; ანატუა̂რალი) ლნტ. გრდმ. -- ანთებს (ბევრს ან 

მრავალგზის). [ეჯნე̄მ] ანტუა̂რალ̄ე ჟი ბაღისგა სანთლარ̈ (ბზ. 264) -- იმან ბაღში სანთლები 

აანთო. მუტურ̂ალს ატურ̂ალ̄იხ (ლშხ.) -- სანთლებს ანთებენ. მუტუა̂რალ̈ს ატუა̂რალიხ ი 

ეჯჟი იმგჷნეხ შუკუს̂ (ლნტ.) -- სანთლებს ანთებენ და გზას ისე იკვლევენ (იგნებენ).

 ატუ̂რე (ოხტუა̂რ̈, ანტუა̂რე; ანტუა̂̈რი \ ანტუა̂რ̈ნე ბზ., ანტუა̂რ̈ისგ ბქ., ოხტუა̂რ, ანტუა̂რე; 

ანტუა̂რნე ლშხ.), ატუა̂რ̈ე (ახუ̂ატუა̂რ̈, ანატუ̂არ̈ე; ანატუა̂რ̈ი) ლნტ. გრდმ. -- ანთებს. 

[ბეფშუდ̂] ჟ'ანტუა̂რე სანთელ (ბზ. 262) -- ბავშვმა სანთელი აანთო. ხოხრა ნამპარ̈ს 

ჟ'ატუ̂რეხ (ბქ. 77) -- პატარა ლამპრებს აანთებენ. ზურალდ... ლამფა მად̈ ანატუ̂არ̈ე (ლნტ. 

184) -- ქალმა ლამფა არ აანთო.

 ატფურ̄ე (ოთტუფი̄რ, ადტუფურ̄ე; ადტუფუ̄რი ბზ., ოთტუფურ̄, ადტუფურ̄ე; ადტუფურ̄ნე 

ლშხ.), ატფურე (ოთტუფირ, ადტუფურე; ადტუფურისგ ბქ., ათუა̂ტუფურ, ადატუფურე; 

ადატუფური ლნტ.) გრდმ. -- ატყავებს. [ალჲარ̈დ] ჴა̈ნ ჩუა̂დტუფურ̄ეხ (ბზ. 367) -- ამათ ხარი 

გაატყავეს. ბელხანჯარ ატფურ̄და ნადირს (ლშხ. 69) -- ბელხანჯარი ნადირს ატყავებდა. 

[ალმინდ] დემოშ ნათ̈ხუე̂რე ადატუფურეხ (ლნტ. 155) -- ამათ ვერც ნანადირევი გაატყავეს. 

იხ. ატმჷ̄რე.
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 ატყაბ̈ე/ი იგივეა, რაც ატყბე.

 ხ-ატყაც̈ი იგივეა, რაც ხ-ატყცი.

 ატყბე (ოხუტ̂ყაბ̈, ანტყაბე; ანტყაბ̈ნე \ ანტყაბ̈ი ბზ., ანტყაბ̈ისგ ბქ.), ატყბი (ოხტყაბ, ანტყაბე; 

ანტყაბნე) ლშხ., ატყაბ̈ე/ი (ანუტ̂ყაბ, ანატყაბ̈ე; ანატყა̈ბი \ ანატყაბ̈ნე) ლნტ. გრდმ. -- წვავს. 

ჴა̈ნს ბატ̈კდ ატყბეხ (ბზ. 81) -- ხარს მთლიანად წვავენ. [ეჯარ̈დ] ყუი̂ჟე ი გუი̂ ჟ'ანტყაბეხ 

(ბქ. 9) -- [იმათ] გულ-ღვიძლი შეწვეს. ჟი ლოქ ატყბი ლემესჟი (ლშხ. 81) -- ცეცხლზე 

შევწვავო. მერაბ წუა̂დარ̈ს ატყაბ̈ე (ლნტ. 188) -- მერაბი მწვადებს წვავს.

 ატყრიშე იგივეა, რაც ატყჷრშე.

 ხ-ატყუბე (ლოხუტ̂ყუ̂იბ, ლახტყუბე; ლახტყუი̂ბნე ბზ., ლახტყუბისგ ბქ.), ხ-ატყუბ̂ე 

(ლოხტყუბ, ლახტყუბე; ლახტყუბნე ლშხ., ლახუა̂ტყუბ, ლახატყუბე; ლახატყუბი ლნტ.), 

გრდმ. -- უერთებს, უმატებს; უამხანაგებს. მა ̈ხეკუთნიუხ̂ ალარ̈ს ნამშაუ,̂ [ხელწიფხედ] 

მერმ' ეჯიცალ̈ სგა ლოხტყუბეხ ადაი̈დ (ბქ. 63) -- რაც ეკუთვნოდათ ამათ ნამუშევარი, 

ხელმწიფემ ერთი იმდენი კიდევ მიუმატა. სკალახუა̂ტყუბედ გუშკუე̂ გეზელილ (ლნტ.) -- 

ჩვენი შვილები ერთმანეთს შევუამხანაგეთ.

 ხ-ატყუა̂ფ̈ი იგივეა, რაც ხ-ა̈ტყუფ̂ე.

 ხ-ატყუბ̂ე იგივეა, რაც ხ-ატყუბე.

 ხ-ატყუფ̂ე (ოხუ̂ატყუფ̂, ახტყუი̂ფ; ახტყუი̂ფე) ბზ, ლშხ., ხ-ატ̈ყუ̂ფე (ოხუა̂ტყუფ̂, ახტყუი̂ფ, 

ახტყუი̂ფე) ბქ., ხ-ატყუა̂ფ̈ი (ახუა̂ტ̈ყუფ̂, ახატ̈ყუე̂ფ, ახატ̈ყუ̂ეფნე) გრდმ. -- აგლეჯს. 

ჭაბუ̈გუ̂დ... ბარჯ ქა̄ხტყუი̂ფ [ბუღუა̂ს] (ბზ. 436) -- ჭაბუკმა ბუღას მხარი მოაგლიჯა. იხ. ხ-

ატყცე.

 ატყცან̈ი, ატყცან̄ი იგივეა, რაც ა̈ტყცა̈ნ̄ი.
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 ხ-ატყცე (ოხუ̂ატყც, ახტყიც; ახტყიცე) ბზ., ლშხ., ხ-ატ̈ყცე (ოხუა̂ტყც, ახტყიც; ახტყიცე 

ბქ., ახუ̂ატ̈ყც, ახატყიც; ახატყიცე) ლნტ., გრდმ. -- აგლეჯს, ახლეჩს. [ჭაშ̈დ] ახტყიც ჟი 

ლაფრი (ბზ. 281) -- ქმარმა სახურავი ააგლიჯა. ბუქუდ̂ ლჷყარ̄ ახტყიც (ლშხ.) -- ქარმა 

სახურავი ააგლიჯა.

 ხ-ატყცი (ხუა̂ჴდ, ხაჴიდ; ხაჴ̈დე) ზს., ხ-ატცი, ხ-ატსი (ხუა̂ჴ, ხაჴიდ; ხაჴდე) ლშხ., ხ-ატყაც̈ი 

(ხუა̂ჴდ, ხაჴიდ; ხაჴდე) ლნტ., გრდმ. -- სცემს, არტყამს, ახვედრებს. [მეცქუი̂ლ] ფაუს 

ხატყცი ქორა ̈ყორ̄ალ̈ს (ბზ. 14) -- მოციქული სახლის კარებს ჯოხს არტყამს. [ლეუა̂ნდ] 

ხაჴიდ ფაუ ჴანუ ̂ჭაჭარ̈ქა (ბქ. 200) -- ლევანმა ხარს ზურგზე ჯოხი დაარტყა. ჲაკოფდ ხაჴიდ 

ხმალ რაშს (ლშხ. 63) -- იაკობმა რაშს ხმალი დაარტყა. დაშ̈ტუ ̂მატყა̈ცდა ტორალ̈ს (ლნტ. 

84) -- დათვი ტორებს მარტყამდა.

 ატყცჷ̄რე (ოთტყჷცირ̄, ადტყჷცჷ̄რე; ადტყჷცირ̄ნე ბზ; ოთტყჷცჷ̄რ, ადტყჷცჷ̄რე; 

ადტყჷცჷ̄რნე ლშხ.), ატყცჷრე (ოთტყჷცირ, ადტყჷცჷრე; ადტყჷცჷრისგ ბქ., ათუა̂ტყჷცჷრ, 

ადატყჷცჷრე; ადატყჷცჷრი ლნტ.) გრდმ. -- ხსნის, აპობს, არღვევს. [დაჩუი̂რდ] ადტყჷცჷრე 

ჩუ კანუე̂რტ (ბქ. 200) -- დამ კონვერტი გახსნა. დადა ჯუი̂ნელ ლერექუს̂ ატყცჷრე (ლნტ.) -- 

ბებია ძველ ტანსაცმელს არღვევს.

 ატყჷრშე (ოთტყჷრიშ, ადტყჷრშე; ადტყჷრში ბზ., ად̈ტყჷრშისგ ბქ.), ატყრიშე (ოთტყირშ, 

ადტყირშე; ადტყირში) ლშხ., გრდმ. -- {ჩა}ძირავს. [სამთი̄ლ] ძუღუა̂დ ჩუ მა̄დ ა̈დტყჷრშე 

(ბზ. 398) -- სამთილი ზღვამ არ ჩაძირა. ჩუა̂დტყირშე ბეჩ (ლშხ.) -- ჩაძირა ქვა.

 ხ-ატცი იგივეა, რაც ხ-ატყცი.

 ხ-ატხე იგივეა, რაც ხ-ატ̈ხე.

 ატხუნე იგივეა, რაც ატ̈ხუნე.
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 აუდაუშ ბზ., ქს., ზმნს. -- ნაჩქარევად. მეთერ ანჴა̈დ აუდაუშ (ბზ.) -- მკითხავი ნაჩქარევად 

მოვიდა. აუდაუშ ნასყეჲ ლეზობ (ლშხ.) -- ნაჩქარევად გაკეთებული საჭმელი. ნასო აუდაუშ 

ას̈ყეი ჩიჲს (ლნტ.) -- ნასო ნაჩქარევად აკეთებს ყველაფერს.

 აუზე იგივეა, რაც აზზი.

 აუნაგ̈ირი, აუნგრე იგივეა, რაც აჰჷნგრე.

 ხ-აურკაუ̈ ̂(მაურკაუუ̂ნ, ხაურკაუუ̂ნ; ხაურკაუუ̂ნეს) ბქ., გრდუვ. -- ეჭვობს. ეჩქასი ამჟი 

მაურკაუ̂უნ ალ გუ̂ეშ (ბქ.) -- ეს საქმე მაშინაც ასე მეეჭვებოდა.

 ა-ხ-უღუა̂/ე იგივეა, რაც ა-ხ-ღუა̂/ე, იხ. ჴიდე.

 ხ-აუშხე, ხ-აუშხი იგივეა, რაც ხ-აუშ̄ხე.

 აუშხე იგივეა, რაც აუშ̄ხე.

 ხ-აუჩხე იგივეა, რაც ხ-აუჩ̂ხე.

 ხ-აუშ̄ხე (ათუ̂უშ̄ხ, ათუშ̄ხე; ათუუ̂შ̄ხი) ბზ. ხ-აუშხე (ოხუი̂შხ, ახუშხე; ახუშხისგ) ბქ., ხ-

აუშხი, ხ-აუშ̂ხი (ოთუშხ, ათუშხე; ათუშხნე) ლშხ., ხ-აუ̂შხი (ათუა̂უ̈შ̂ხ, ათაუი̂შხ; 

ათაუი̂შხნე) ლნტ. გრდმ. -- ამხელს, ამჟღავნებს, გასცემს (მას, მათ). ალა ესერ ქოთ̄უშ̄ხი 

ალას (ბზ. 28) -- ეს გაამხელს (გასცემს) ამასო. მაგ ქა̄თუშხე (ლშხ.) -- ყველაფერი 

გაამხილა. ქათაუი̂შხ იმაჲ̈ ქა ხოქუა̂ მიჩა უდილს (ლნტ.) -- რაც კი თავის დას უთქვამს, 

ყველაფერი გაამხილა.

 აუ̄შხე (ოთუ̈შ̄ხ, ადუშ̄ხე; ადუ̈̄შხნე) ბზ; აუშხე (ოთუშხ, ადუშხე; ადუშხისგ) ბქ., აუშ̂ხი 

(ოთუშხ, ადუშხე; ადუშხნე ლშხ., ათუ̂აუ̈უ̂შხ, ათაუი̂შხ; ათაუ̂იშხნე ლნტ.) გრდმ. -- 

ამხელს, ამჟღავნებს. ეჯა ლახ ჩი̄ს ქა̄დუი̂̄შხნე, ეჩქა იმ ლიჩოდ? (ბზ.) -- ის თუ ყველაფერს 

გაამხელს, მაშინ რას ვიზამთ? დე̄მ აუ̂შხიხ ხოჩა ლაშ̄გობს იშგნაცახან (ლშხ. 8) -- არ 
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ამხელენ კარგ წველადობას სხვასთან. ხეჴჷრალხ, აღუე̂ ლოქ დემ ათაუი̂შხნე (ლნტ. 140) -- 

ემუდარებიან, (იქნებ) არ გაგვცეო.

 აუ̂და̄ლი იგივეა, რაც აჰუდ̂ა̈ლ̄ი.

 ხ-აუდ̂ი იგივეა, რაც ხ-აჰუ̂დი.

 აუ̂დრობ იგივეა, რაც ჰაუდ̂რობ.

 აუ̂ე იხ. ჲაღო.

 ხ-აუე̂დი იგივეა, რაც ხ-აჰუ̂დი.

 აუ̂ენე იგივეა, რაც აჰე̄ნი.

 აუ̂ერე იგივეა, რაც ა̈ურ̂ე.

 აუ̂ეჯ იგივეა, რაც ჰაუ̂ეჯ.

 აუ̂ე̄ნე იგივეა, რაც აჰე̄ნი/ე.

 აუ̂ე̄რე იგივეა, რაც ა̈ურ̂ე.

 აუ̂ზი იგივეა, რაც აზზი.

 აუ̂ჟან̈დ (-იშ, -ჟანდარ̈) ბზ., ლნტ., აუჟ̂ენდ (-არ̈) ბქ., აუჟ̂ანდ (-არ) ლშხ. 1. უზანგი. 

აუ̂ჟან̈დთეჟი̄ნ ესერ ჯა ჭიშხს ჟ'ესგემ (ბზ. 277) -- მე უზანგზე ფეხს შემოვდგამო. 

აუ̂ჟანდარ̈დ იმ ლამ̈ბემნე? (პოეზ. 260) -- უზანგებად რას გამომიბამ? 2. შარვლის ან პაიჭის 

პაჭანაკი. [შარუა̂ლ̈ს] მაქასარალ̈ქა აუჟ̂ანდარ̈ ხეკუე̂ს ას̈ეგემენს (ლნტ. 31) -- შარვალს 

კოჭებთან პაჭანაკები უნდა მიეკეროს.

 აუ̂ჟაშ̈ნე იგივეა, რაც აუჟ̂ა̈შ̄ინე.

 აუ̂ჟა̈შ̄ინე (ოხუუჟ̂ა̈შ̄ინ, ანუუჟ̂ა̈შ̄ნე; ანუუ̂ჟა̈შ̄ნი) ბზ., აუ̂ჟაშ̈ნე (ოხუჟაშ̈ინ, ანუჟაშ̈ნე; 

ანუჟაშნისგ) ბქ., გრდმ. -- აწუხებს. [ბოფშარ̈დ] რა̈შ ჟ'ანუჟა̈შნეხ (ბქ. 38) -- ბავშვებმა რაში 
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შეაწუხეს. ღერმეთ ი მარ̈ე მაგ̈ ჟ'ანუჟა̈შნეხ (ბქ. 337) -- ღმერთი და კაცი ყველა შეაწუხეს. 

შდრ. აწხუ̂აუ̈ი̂.

 ხ-აუჟ̂ე (ხუ̂აუჟ̂ას̈, ხაუჟ̂ა; ხაუჟ̂ე̄დს ბზ., ხუე̂უჟ̂, ხაუჟ̂ა; ხაუჟ̂ჷდეს ბქ., ხუ̂ეუჟ̂ის, ხეუჟ̂უდა; 

ხეუჟ̂უდეს ლშხ.), ხ-ეუჟ̂ე (ხუე̂უჟ̂ას̈, ხეუ̂ჟედა; ხეუჟ̂ედეს) ლნტ., გრდუვ. -- სძინავს, ზედ 

არის მიძინებული, სძინავს რამეზე. ბოფშარ̈ ეშხუ აშხუხ̂ან̈ი ლუსუჟ̂ი ხაუჟ̂ე ი მე̄რმე -- 

მე̄რმახან̈ (ბზ. 301) -- ბავშვები ერთი ერთ ძუძუზეა მიძინებული და მეორე -- მეორეზე.

 აუ̂ჟენდ იგივეა, რაც აუჟ̂ან̈დ.

 აუ̂ჟუნე (ოთუჟ̄ინ, ადუჟ̄ნე; ადუჟ̄ნი ბზ., ოთუჟინ, ადუჟნე, ადუჟნისგ ბქ., ოთუჟ̄უნ, ადუჟ̄ნე; 

ადუჟ̄ნი ლშხ., ათუა̂უჟინ, ადაუჟნე; ადაუჟნი ლნტ.), გრდმ., კაუზატ. -- აძინებს. ბეფშს 

ისგლადეღქა ჩუა̂უჟ̂უნეხ (ბქ.) -- ბავშვს შუადღეზე {და}აძინებენ. ბობშ შიშდ ადუჟ̄ნე ბებედ 

(ლშხ.) -- ბავშვი სწრაფად დააძინა ბებიამ. იმემდ მად̈ ლაჯაუჟნე? (ლნტ. 30) -- რამ არ 

დაგაძინა?

 აუ̂უნაგრე იგივეა, რაც აჰჷნგრე.

 აუ̂ღუნალ̈ი იგივეა, რაც აუ̈ღ̂უი̂ნა̈̄ლი.

 აუ̂ღუნე იგივეა, რაც აუღ̂უი̂ნე.

 აუ̂ღუ̂ინალ̈ი, აუღ̂უი̂ნალ̄ი იგივეა, რაც აუ̈̂ღუ̂ინა̈ლ̄ი.

 აუ̂ღუ̂ინე (ოხუი̂̄ღუი̂ნ, ანუ̂იღ̄უნ̂ე; ანუი̂̄ღუნ̂ი ბზ., ოხუღუ̂ინ̄, ანუღუი̂̄ნე; ანუღუ̂ი̄ნნე ლშხ.), 

აუ̈̂ღუ̂ინე (ოხუღუი̂ნ, ანუღუ̂ნე; ანუი̂ღუნ̂ისგ) ლხმ., აუ̂ღუნე (ოხუღუი̂ნ, ანუღუნ̂ე; 

ანუღუნ̂ისგ ბეჩ., ჩბხ., ათუა̂უღუი̂ნ, ადაუღუ̂ნე; ადაუღუნ̂ი ლნტ.) გრდმ. -- უღელში აბამს. 

სემი უღუა̂ ჴანარ̈ ანუი̂ღუნ̂ეხ (ბქ. 311) -- სამი უღელი ხარი შეაბეს უღელში. ანუღუი̂̄ნეხ 

ჴანარ ი ადიეხ ლეგმერდე (ლშხ.) -- შეაბეს ხარები უღელში და წაიყვანეს ავადმყოფი. ჩუ 
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ლოქ ათოუღუნ̂ახ ბუზულ (ლნტ. 309) -- უღელში ბუზი შეუბამთო.

 ხ-აუშ̂გედ (მაუშ̂გად̈ჷნ{და}, ხაუ̂შგად̈ჷნ{და}; ხაუშ̂გად̈ჷნდე̄დს ბზ., მაუშ̂გედჷნ, ხაუშ̂გედჷნ; 

ხაუშ̂გედჷნეს ბქ., მაუ̂შგედჷ̄ნ, ხაუშ̂გედჷ̄ნ; ხაუშ̂გედჷ̄ნდეს ლშხ.), ხ-აუ̂შკედ 

(მაუშ̂კედჷნ{და}, ხაუშ̂კედჷნ{და}; ხაუ̂შკედჷნდეს) ლნტ., აორ. (ამუ̂აშ̈გდჷ̄ნ{და}, 

ათუა̂შ̈გდჷ̄ნ{და} ბზ., ამუა̂შ̈გდჷნ{და}, ათუ̂აშ̈გდჷნ{და} ბქ., ლამჷუ̂შგედჷ̄ნ, ლახჷუშ̂გედჷ̄ნ 

ლშხ., ლამაუშკედჷნ{და}, ლახაუშკედჷნ{და} ლნტ.) გრდუვ. -- უკადრისობს, თაკილობს. 

ალა ათ̈უა̂შ̈გდჷ̄ნ და̈უ̄ს̂ (ბზ. 311) -- ეს იუკადრისა (იწყინა) დევმა. [კე̄სარ̈ს] ხაუშ̂გედ ი ფაუს 

ხატყცი ქორა ̈ყორ̄ალ̈ს (ბზ. 14) -- კეისარი უკადრისობს (კეისარს სწყინს) და ჯოხს 

ურტყამს სახლის კარს. მინს მად ხაუ̂შგედხ, ნატ̈იალ ხაქ̈უა̂{ხ} (პოეზ. 80) -- ისინი არ 

უკადრისობენ, ნეტავი მათ.

 ხ-აუშ̂კედ იგივეა, რაც ხ-აუშ̂გედ.

 აუ̂შხი იგივეა, რაც აუშ̄ხე.

 ხ-აუშ̂ხი იგივეა, რაც ხ-აუშ̄ხე.

 ხ-აუჩ̂ხე (ამუჩხე, ახუჩხე; ახუჩხი \ -ინ̄ე ბზ., ახუჩხისგ ბქ.), ხ-აუჩხე (ჟემუჩხე, ჟესუჩხე; 

ჟესუჩხნე ლშხ., ამსაუჩხე, ასაუჩხე; ასაუჩხი ლნტ.) -- აწვიმს. ჟ'ესუჩხე გუშგუე̂ ლარტამს 

(ლშხ.) -- დააწვიმა ჩვენს ბოსტანს. ბამბას̈ ლოქუ ხაშტუე, ზეთს ლოქუ ხაუჩხე (ლნტ. 55) -- 

ბამბა ათოვოსო, ზეთი აწვიმოსო.

 აუ̂ჯარ იგივეა, რაც ჰაუჯ̂არ̈.

 ხ-აფაშგუ̂ე იგივეა, რაც ხ-აფა̈შ̄გუ̂ე.

 ხ-აფას̈ნე იგივეა, რაც ხ-აფსე.

 ხ-აფა̈შ̄გუ̂ე (ოხუფ̂ა̈შ̄გუ̂, ახფაშ̄გუ̂ე; ახფა̈შ̄გუნ̂ე/ი) ბზ., ხ-აფაშგუე̂ (ლოხფაშ̈გუ,̂ 
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ლახფაშუგ̂უე̂; ლახფაშ̈გუ̂ისგ) ბქ., ხ-აფაშ̄გუე̂ (ოხფაშ̄გუ,̂ ახფა̄შგუე̂; ახფაშ̄გუნ̂ე) ლშხ., ხ-

აფაშ̈კუე̂ (ახუ̂აფა̈შკუ,̂ ახაფაშ̈კუ̂ე; ახაფაშ̈კუი̂) ლნტ. -- ეფერება, ხელს უსვამს. ახფაშ̄გუ̂ე 

ჩაჟ̄ს (ლშხ.) -- მოეფერა ცხენს. ა̈რწიუი̂ გეზელილ... ღალალ̈შუ ̂ხაფაშ̈კუნ̂ახ (ლნტ. 212) -- 

არწივის შვილები ფრთებით ეფერებოდნენ თურმე.

 აფთხჷნა̈ლ̄ი (ოთფჷთხნა̈ლ̄, ადფჷთხნალ̄ე; ადფჷთხნა̈ლ̄ნე) ბზ., აფთხჷნალ̈ი (ოსფჷთხნალ, 

ესფჷთხნალე; ესფჷთხნალ̈ისგ) ბქ., აფთხჷნალ̄ი (ოთფჷთხნალ̄, ადფჷთხნალ̄ე; 

ადფჷთხნალ̄ნე) ლშხ., აფთხჷნალ̈ი (ათუა̂ფჷთხნალ̈, ადაფჷთხნალე; ადაფჷთხნალი) ლნტ., 

გრდმ. -- ბერტყავს. შომაჲ̈ ალარ̈ ღარ̈ქ' ანღჷრდახ, ეჩქას ესფჷთხნალე (ბქ. 38) -- ესენი 

როდესაც ხევზე გადმოდიოდნენ, მაშინ დაბერტყა. დედედ ლერექუ ̂ჩუ̂ადფჷთხნალ̄ე (ლშხ.) -- 

დედამ ტანსაცმელი გაფერთხა. ნომ აფთხჷნალ̈ი ჩიიღა! (ლნტ.) -- ყოველთვის ნუ ბერტყავს!

 აფთხჷნე (ოთფჷთხინ, ადფჷთხნე; ადფჷთხნი ბზ., ოხფჷთხინ, ანფჷთხნე; ანფჷთხნისგ ბქ., 

ოთფჷთხჷნ, ადფჷთხნე; ადფჷთხნი ლშხ., ათუა̂ფჷთხინ, ადაფჷთხნე; ადაფჷთხნი ლნტ.) 

გრდმ. -- ბერტყავს. ბირღუ̂ მაგ̈ ამხაუ̄ ̂ანფჷთხნე (ბზ.) -- მტვერი სულ აქეთ გადმობერტყა. 

[მუ] ჟ'აჩად უ̂ისგთეჟი ი ჩუა̂ნფჷთხნე (ბქ. 48) -- მამა ვაშლის ხეზე ავიდა და ჩამობერტყა. 

ჩუა̂ხუა̂ფჷთხინ ბიჟოლა (ლნტ.) -- თუთა ჩამოვბერტყე.

 ხ-აფიშ (მაფიშდა, ხაფიშდა; ხაფიშდე̄დს ბზ., ხაფიშდეს ქს., მეფაშ, ხეფაშ; ხეფეშეს ბქ.) 

გრდუვ. -- დაღლილია. [შუა̂ნა̈რს] ხაფიშხ ძღჷდ (ლნტ. 97) -- სვანები ძალიან დაღლილები 

არიან.

 აფი̄ნე იგივეა, რაც აფ̈უ̈ნ̄ე.

 ხ-აფი̄ნე იგივეა, რაც ხ-აფ̈უ̈̄ნე.

 აფკუე̂ იგივეა, რაც აფ̈კუე̂.
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 ხ-აფონ̄თა (მეფონ̄თა̈ნ̄, ხეფონ̄თა̈ნ̄; ხაფონ̄თა̈ნ̄დე̄დს ბზ., მეფო̄ნთან̄, ხეფონ̄თან̄; ხეფონ̄თე̄ნს 

ლშხ.), ხ-აფონთა (მეფონთან, ხეფონთან; ხეფონთენეს ბქ., მეფონთჷნ{და}, ხეფონთჷნდა; 

ხაფონთჷნდეს ლნტ.) გრდუვ. -- ჰკიდია, მოდებული აქვს, აკრავს. შალბარ̈ს ცაგა̈რ ხეფონ̄თა̈ნ̄ 

(ბზ.) -- შარვალს ეკლები ეკრა. იმალე ხაფონთა მეგამს (ლნტ.) -- ხეს რაღაცა მოდებული 

აქვს.

 აფრე1 (ოფირ, ადფჷრე; ადფირნე ბზ., ოთფირ, ადფჷრე; ადფჷრისგ ბქ., ოთფჷრ, ადფჷრე; 

ადფჷრნე ლშხ., ახუ̂აფჷრ, ადაფჷრე; ადაფჷრი ლნტ.), გრდმ. -- ახმობს. ამის ა̈ჭმეხ [ი] 

აფრეხ... ლეზობდ (ბქ. 70) -- ამას თიბავენ და ახმობენ საკვებად. [კუე̂ცენს] ჩუა̂ფრე (ლშხ. 

89) -- ხორბალს გაახმობს.

 აფრე2 (ოხფირ, ანფჷრე; ანფჷრი ბზ., ადფჷრისგ ბქ.) გრდმ. -- ჭედავს, კერავს. [მჷშკიდ] 

ეშდჲორი მჷკრას ესერ აფრე (ბქ. 36) -- მჭედელი თორმეტ სახნისს ჭედავსო.

 აფსას̄დ (-იშ, --) ბზ., აფსათ, აფხზათ (-იშ \ -აშ̈, --) ბქ., აფსა̄თ (-იშ, --) ლშხ. -- გარეულ 

ნადირთა ღმერთი. ოხურშუე̂ნ აფსას̄დ -- გარეულ̂ი მჷლდეღ (ბზ. 40) -- ვახსენე აფსასდი -- 

გარეული ნადირის მწყემსი. აფხზათს ხეჴჷრა̈ლხ (ბქ. 235) -- ნადირთა ღმერთს ევედრებიან. 

აფსათაშ̈ ჯეგ ლჷშიდმუნად არ̈ი (ბქ. 312) -- აფსათის ჯოგი მშვიდადაა. ნებოზს აფსათ 

ანსგოჯინე (პოეზ. 274) -- საღამოს აფსათი მობრძანდება. გადატ. მამაცი, მარჯვე, 

მოხერხებული. გეგი აფსა̄თ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- გეგი მოხერხებული კაცია.

 აფსგჷნე (ახ̈უ̂ფჷსგნან̈, ან̈ფჷსგნა̈ნ̄; ა̈ნფჷსგნი ბზ., ახუფ̂ჷსგნენ \ ოსფჷსგინ, ესფჷსგნე; 

ესფჷსგნისგ ბქ.), აფსკჷნე (ათუა̂ფჷსკინ, ადაფჷსკნე; ადაფჷსკნი) ლნტ. გრდუვ. 1. 

კანკალებს, ძაგძაგებს. დი̄ნა მჷცხუშ ეშ აფსგჷნე (ბზ.) -- გოგო სიცივისაგან კანკალებს. 2. 

ლნტ. შეშდება.
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 ხ-აფსე (ოხფას̈, ახფასე; ახფას̈ნე ზს., ოხფას, ახფასე; ახფასნე ლშხ.), ხ-აფას̈ნე (ახუა̂ფას̈, 

ახაფას̈ე; ახაფას̈ნე) ლნტ. გრდმ. 1. აქცევს, გამოჰყავს. [ამნე̄მ] უსგუა̂ ჩაფჷლ ახფასე (ბზ. 

427) -- ამან ექვსი ფეხსაცმელი გამოიყვანა. მარ̄ე ახფასე გეზალს (ლშხ.) -- კაცად აქცია 

შვილი. ნაპჭუარ̈ხენქა კაბ ახაფა̈სე ზურალდ (ლნტ.) -- ქალმა ნაკუწებისაგან (ნაჭრებისაგან) 

კაბა გამოიყვანა. 2. {მო}აყოლებს. ალ გუე̂შს ხუა̂ჲ̄ს ნომა ხაფსე (ლშხ.) -- ამ საქმეს ბევრს 

ნუ მოაყოლებ.

 აფსინდ იგივეა, რაც აბზინდაჲ̈.

 აფსკჷნე იგივეა, რაც აფსგჷნე.

 ხ-აფსტუა̂ იგივეა, რაც ხ-აფსუნ̂ა.

 ხ-აფსუნ̂ა (ხუ̂ეფსნან̈{დას̈}, ხეფსუნ̂ა̈ნ̄{და}; ხეფსუ̂ნან̈დე̄დს ბზ., ხუე̂ფსუნ̂ენ, ხეფსუნ̂ან̄; 

ხეფსუნ̂ე̄ნს ლშხ.), ხ-აფსუდ̂ა (ხუე̂ფუსუ̂დენ, ხეფუსუდ̂ან; ხეფუსუდ̂ენეს) ბქ., ხ-აფსტუ̂ა 

(ხუა̂ფსტუნდას̈, ხაფსტუნდა; ხაფსტუნდეს) ლნტ. გრდუვ. -- დაუფლებულია, 

დაპატრონებულია (ფლობს, პატრონობს). და̈უ̄ა̂რ̈ ესერ ხაფსუნ̂ახ ალ ქალაქ̈ს (ბზ. 255) -- 

დევები დაპატრონებიან ამ ქალაქს. დადიან̈ ჟი ხაფსტუნდა ალ დაბს ი ლარეს (ლნტ.) -- ამ 

სახნავ-სათიბს დადიანი დაპატრონებოდა.

 აფტჷ̄რე (ოთფჷტი̄რ, ადფჷტჷ̄რე; ადფჷტჷ̄რი ბზ., ოთფჷტჷ̄რ, ადფჷტჷ̄რე; ადფჷტჷ̄რნე 

ლშხ.), აფტჷრე (ოთფჷტირ, ადფჷტჷრე; ადფჷტჷრისგ ბქ., ათუა̂ფჷტჷრ, ადაფჷტჷრე; 

ადაფჷტჷრი ლნტ.) გრდმ. -- ხვრეტს. [შუა̂ნარ̈ს] ში̄რალ̄ე გუ̂არ̈დ ოთფჷტჷ̄რახ ბაჩარ̈ (ბზ. 3) 

-- სვანებს ქვები წისქვილის დოლაბების მსგავსად დაუხვრეტიათ. შტუგუდ̂ ჩუა̂დაფჷტჷრე 

ზიჴარ̈ (ლნტ.) -- თაგვმა ტომრები დახვრიტა.

 აფუინე იგივეა, რაც ა̈ფუ̂ინ̄ე.
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 ხ-აფშგე იგივეა, რაც ხ-აფ̈შგე.

 აფშგჷ̄რე (ოხუფ̂ჷშგი̄რ, ანფჷშგჷ̄რე; ა̈ნფჷშგჷ̄რი ბზ., ოხფჷშგჷ̄რ, ანფჷშგჷ̄რე; ანფჷშგჷ̄რნე 

ლშხ.), აფშგჷრე (ოხფჷშგირ, ანფჷშგჷრე; ანფჷშგჷრისგ) ბქ., აფშკჷრე (ახუა̂ფჷშკჷრ, 

ანაფჷშკჷრე; ანაფჷშკჷრი) ლნტ., გრდმ. -- ხსნის. [მალ̄დ გუდრას] თხუი̂მ ჟ'ოხფჷშგჷ̄რე (ბზ. 

433) -- მელამ გუდას თავი მოხსნა. [გუე̂რა ქორთე] ლიჴდალ̈დ ჩუ ნომეგ ათფჷშგჷრად! (ბქ. 

25) -- სახლში მოსვლამდე ტყავი არ გახსნათ! თაკ̈უ ̂ლჷცხპან̈იელე ლას ი ჩუა̂თუა̂ფჷშკჷრ 

(ლნტ.) -- თოკი გადახლართული იყო და გავხსენი.

 აფშდურ̄ე (ოხუ̂ფუშდი̄რ, ანფუშდურ̄ე; ან̈ფუშუდ̂ი̄რნე \ ანფუშდურ̄ი ბზ., ოხფუშდურ̄, 

ანფუშდურ̄ე; ანფუშდუ̄რნე ლშხ.), აფშდურე (ოხფუშდირ, ანფუშდურე; ანფუშდურისგ) 

ბქ., აფშტურე (ახუა̂ფუშტურ, ანაფუშტურე; ანაფუშტური) ლნტ. გრდმ. -- უშვებს. აშხუ ̂

ლადეღ ანფუშდურ̄ეხ ქა ანტყუს̂გარ̈ (ბზ. 300) -- ერთ დღეს ვარსკვლავები გამოუშვეს. მინს 

ესერ ეჯღაჲ̈ოუ ̂ლოხჟინდახ ი ჟოუ̂ ანფუშდურეხ (ბქ. 14) -- თქვენ მაინც შემიბრალეთ და 

ამიშვითო. კუმაშს აფშდურ̄ეხ (ლშხ.) -- საქონელს {ა}უშვებენ. ჟახუა̂ფუშტურ ბეფშ ი 

ჟახუა̂რექუ̂ (ლნტ.) -- ბავშვს (აკვანში) ხელ-ფეხი შევუხსენი (ავუშვი) და ჩავაცვი.

 ხ-აფშდუ̂ე იგივეა, რაც ხ-აფ̈შუდ̂ე.

 აფშკჷრე იგივეა, რაც აფშგჷ̄რე.

 აფშტურე იგივეა, რაც აფშდურ̄ე.

 ხ-აფშუ̂დუნე (ოხუ̂ფიშდუი̂ნ, ახფიშუდ̂ნე; ახფიშდუნ̂ი ბზ., ახფიშდუნ̂ისგ ბქ., ოხფიშდუნ, 

ახფიშდუნ̂ე; ახფიშდუ̂ნი ლშხ.) ხ-აფ̈შტუუ̂ნე (ახუა̂ფიშტუი̂ნ, ახაფიშტუნ̂ე; ახაფიშტუ̂ნი) 

ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- აშვებინებს; ადენს (ადენინებს). [გუა] მუქუხუს̂ ჭიშხს ხაძ̈გრინე-ჲ 

ბირღუს̂ ახფიშდუნ̂ი (ბზ. 364) -- გუა რიყის ქვას ფეხს ჰკრავს და მტვერს აადენს. ძაძუდ 
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ჯჷმილ ქახფიშდუ̂ნე ნაუბ̂აქუ̂ხენქა (ბქ.) -- ძაძუმ ძმა ციხიდან გამოაშვებინა.

 აფხან̈იკ იგივეა, რაც აფხნეგ.

 აფხან̈იკობ იგივეა, რაც აფხნეგობ.

 ხ-აფხაჭ̈ი იგივეა, რაც ხ-აფ̈ხჭი.

 აფხზათ იგივეა, რაც აფსა̄სდ.

 აფხნეგ (-იშ, -ა̈რ) ზს., აფხნიკ (-არ) ლშხ., აფხან̈იკ (-არ̈) ლნტ. -- ამხანაგი. ალას მიჩა 

აფხნეგ ხოხალ (ბზ. 348) -- ამას თავისი ამხანაგი ჰგონია. მიჩა აფხნეგარ̈დ ხა̈ქ̄უხ̂ (ბზ. 349) 

-- თავისმა ამხანაგებმა უთხრეს. ჩუა̂ცუ̂ირ მეჩი მარ̄ად მიჩა აფხნიკ ლჷჲეხუდ̂ (ლშხ. 53) -- 

მოხუცმა კაცმა თავისი ამხანაგი ცოლიანად დატოვა. ამნილ აფხან̈იკარ̈ ლჷმარ̈ხ (ლნტ. 296) 

-- ესენი ამხანაგები ყოფილან.

 აფხნეგობ (-აშ̈, --) ზს., აფხნიკობ (-იშ, -არ) ლშხ., აფხან̈იკობ (-არ̈) ლნტ. -- ამხანაგობა. 

ალჲარ̈ აფხნეგობს იღე̄შგა̈ლ̄ხ (პოეზ. 98) -- ესენი ამხანაგობაში ეცილებიან ერთმანეთს 

(ცილაობენ).

 აფხნიკ იგივეა, რაც აფხნეგ.

 აფხნიკობ იგივეა, რაც აფხნეგობ.

 აფხუ ̂(-აშ̈, -არ̈) ბზ., ამფხუ̂ ბქ. -- ბაყაყი. მაჰუ̂რე̄ნე̄მ აფხუს̂ ხაჴიდ ცხემად̈ (ბზ. 304) -- 

უმცროსმა ბაყაყს მოარტყა ისარი. ამფხუ ̂ა̈თღუა̂ჭ მუხუბ̂ა (ბქ. 50) -- ბაყაყი დაედევნა ძმას. 

კადრი აფხუ ̂მაყა (პოეზ. 256) -- ხმელეთის ბაყაყი მყავს. კნინ. აფხულდბზ., ამფხულდ ბქ. 

ალას აფხულდ ათხუ̂იდ̄ (ბზ. 304) -- ამას ბაყაყი შეხვდა. იხ. ბაყაყ.

 ხ-აფხჭი იგივეა, რაც ხ-აფ̈ხჭი.

 ხ-აფჷნ (მაფჷნდა, ხაფჷნდა; ხაფჷნდე̄დს ბზ.), ხ-აფჷნდეს ქს., ხ-აფჷრ (მაფჷნდ, ხაფჷნდ; 
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ხაფჷნდეს) ბქ., გრდუვ. -- სწყურია. ს'ე̄მა ჯაფჷნ, ეჯას იმღადო ხეფნი? (ბზ.) -- შენ თუ 

გწყურია, იმას რატომ არ ეწყურება? ეჯის მასარდ ხაფჷრ (ბქ.) -- იმას ძალზე სწყურია.

 ხ-აფჷრ იგივეა, რაც ხ-აფჷნ.

 ხ-აქაბუნე იგივეა, რაც ხ-აქაბ̄უნე.

 აქადუ̂ნე იგივეა, რაც აქდუნე.

 აქანი იგივეა, რაც აქა̈ნ̄ი.

 აქარაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აქრაუ̈ი̂.

 აქარგაუ̈̂ი იგივეა, რაც აქჷრგაუ̈̂ი.

 ხ-აქად̈ნე იგივეა, რაც ხ-აქდენი.

 აქან̈ი იგივეა, რაც აქა̈ნ̄ი.

 აქაფ̈ი იგივეა, რაც აქფი.

 აქაჩ̈ე იგივეა, რაც აქჩე.

 ხ-აქაბ̄უნე (ოთქაბ̄უნ̈, ათქაბ̄უნე; ათქაბ̄უნნი) ბზ., ხ-აქაბუნე (ოთქაბუი̂ნ, ათქაბუნ̂ე; 

ათქაბუნ̂ისგ) ბქ., ხ-აქაბუნ̂ე (ოთქაბ̄უნ, ათქაბ̄უ̂ნე; ათქაბ̄უ̂ნი ლშხ., ათუა̂ქაბინ, ათაქაბნეხ; 

ათაქაბნი ლნტ.) გრდმ., კაუზატ. -- არიდებს. ამჷნღოუ̄უ̂ ლოქ ოთქაბ̄უნ̂ა ისგუე̂უ ̂ღერთალს 

ქაჯ ი ჲეშმაჲ (ლშხ. 49) -- ამის შემდეგ ღმერთებს ქაჯი და ეშმაკი აერიდებინოთ 

თქვენთვის. ლჷდგარ̈ი ქორხენქა ქათაქაბნეხ ბოფშარ̈ (ლნტ.) -- მიცვალებულის სახლიდან 

ბავშვები გაარიდეს (მოაცილეს).

 ხ-აქაბ̄უ̂ნე იგივეა, რაც ხ-აქაბ̄უნე.

 აქა̈ნ̄ი ბზ., აქან̈ი ბქ., აქა̄ნი ლშხ., აქანი ლნტ. იხმარება გამოთქმაში აქა̈ნ̄ი̄ ლიკედ -- 

მისალმება. მჷხმჷ̄რიდ აქა̈̄ნი მამ̄' ოხ̄კიდ [აფ̈იცარს] (ბზ. 350) -- მეღორე არ მიესალმა 
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ოფიცერს. ნაქამარ̈ს აქან̈ი ოხკიდხ (ბქ. 26) -- სტუმრებს მიესალმნენ. ძაძუდ აქან̄ი ოხკიდ 

(ლშხ.) -- ძაძუ მიესალმა. ბაპდ ჭყინტს აქანი ახოკიდ (ლნტ. 178) -- მღვდელმა ვაჟს სალამი 

მისცა. აქანის თოფარშუ̂ გუი̂კდჷრეხ (პოეზ. 14) -- სალამს თოფებით გვაძლევენ.

 ხ-აქდენი (ოთაქდ, ათქად̈; ათქად̈ნე ზს., ოთქად, ათქადე; ათქადნე ლშხ.), ხ-აქად̈ნე (ათუა̂ქ̈დ, 

ათაქად̈ე; ათაქად̈ნე) ლნტ. გრდმ. -- {ა}აცდენს. [ეჯნე̄მ] ბაჩ̈ ქა̄თქად̈ მურყუა̂მს (ბზ. 239) -- 

იმან ქვა ააცდინა კოშკს. ადკუა̂̈რ მაშენემ ი ქათქად̈ ტობს (ბქ. 50) -- უფროსმა ისროლა და 

ტბას ააცდინა. ჭაშ ხუა̂ჲ̄ გოშს ხაქდენი ზურალ̄ს (ლშხ.) -- ქმარი ბევრ საქმეს ააცდენს 

ცოლს. ჭყინტდ ახაფიშტუ ̂მაც̈უი̂, მარე ქათაქად̈ (ლნტ.) -- ბიჭმა მუგუზალი ესროლა, 

მაგრამ ააცდინა.

 აქდუნე (ოთქადუ̈ნ, ადქადუნ̂ე; ადქადუნ̂ი ბზ., ოთქადუნ ლშხ., ოთუქ̂ადუი̂ნ, ადქადუნ̂ისგ ბქ.), 

აქადუ̂ნე (ათუა̂ქადუი̂ნ, ადაქადუნ̂ე; ადაქადუ̂ნი) ლნტ., გრდმ. -- {შე}აცდენს, ატყუებს, 

აბრიყვებს. უ̂ეზირდ ჩუა̂დ̈ქადუნ̂ას ამი̄ ზურალ̄ (ბზ. 292) -- ვეზირმა ამის ქალი მოატყუოს. 

დეშ ადქადუნ̂ეხ ჲაკოფ (ლშხ.) -- იაკობი ვერ შეაცდინეს. ამჟი ხემა აჯაქადუნ̂ეხ? (ლნტ.) -- 

ასე როგორ შეგაცდინეს?

 ხ-აქმე იგივეა, რაც ხ-აქ̈მე.

 აქრა̈უი̂ (ოთუ̂ქარაუ̈,̂ ადქარუე̂; ადქარუ̂ი ბზ., ადქარუი̂სგ ბქ.), აქრაუი̂ (ოთქარაუ̂, ადქარუ̂ე; 

ადქარუ̂ი) ლშხ., აქარაუ̈ი̂ (ათუა̂ქარაუ̈,̂ ადაქარაუ̈ე̂; ადაქარაუ̈̂ი) ლნტ., გრდმ. -- კარგავს; 

მალავს. [შუა̂ნარ̈] ჩუა̂დქარუ̂ეხ... ციმბილს (ბზ. 5) -- სვანები ციმბირში {გა}დაკარგეს. ჩი̄ს 

აქრაუი̂ (ლშხ.) -- ყველაფერს კარგავს. დაუ̈ს̂ მერემიშ ი მეფხემი ნესკაქა ეშ ლახოქარაუა̂ 

[დენა] (ლნტ. 208) -- დევს გოგო ღრუბელსა და ნათელს შორის გადაუკარგავს. იხ. ა̈პეჟუნ̂ე.

 ხ-აქუე̂მ იგივეა, რაც ხ-ა̈ქუე̂მ.
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 აქუ̂თუნე (ოთქუთინ, ადქუთუნ̂ე; ადქუთუნ̂ი ბზ., ადქუთუნ̂ისგ ბქ., ოთქუთუნ ლშხ.), 

აქუ̂თან̈ი (ათუა̂ქუთან̈; ადაქუთნე; ადაქუთნი) ლნტ., გრდმ. -- ანძრევს, არხევს. ჯ'ა̄ესერ 

ღალა̈რს ადქუთუ̂ნი (ბზ. 398) -- მე ფრთებს შევარხევო. დეშე̄რდ ადქუთუნ̂ე იაკოფ (ლშხ.) 

-- ვერავინ გაანძრია იაკობი. ჭყინტდ ადაქუთანე უ̂ისკუ̂ (ლნტ.) -- ბიჭმა ვაშლი(ს ხე) 

დაარხია.

 ხ-აქუნ̂ე, ხ-აქუნ̂უნე იგივეა, რაც ხ-ა̈̄ქუი̂̄სგნე.

 ხ-აქუც̂ე იგივეა, რაც ხ-აქ̈უც̂ე.

 ხ-აქუც̂ურე იგივეა, რაც ხ-აქუ̂ცურ̄ე.

 ხ-აქუც̂უ̄რე (ოხუქ̂უცირ̄, ახქუცუ̄რე; ახქუცურ̄ი ბზ., ოხქუცურ̄, ახქუცურ̄ე; ახქუცუ̄რნე 

ლშხ.), ხ-აქცურე (ოხქუცუი̂რ, ახქუცურე; ახქუცურისგ) ბქ., ხ-აქუც̂ურე (ახუა̂ქუცურ, 

ახაქუცურე; ახაქუცური) ლნტ., გრდმ. ხლმ. -- აჭრის (მრავალს). როსტომდ ი მიჩა 

მუხუბ̂ე{დ} თხუმარ̈ ჩი̄ ჟ'ახქუცურ̄ეხ (ბზ. 234) -- როსტომმა და მისმა ძმამ ყველას თავები 

დააჭრეს. ეჯი ხაქცურე კინჩხარ̈ს (ბქ. 212) -- ის კისრებს აჭრის. ალჲარ... ხაქცურ̄ეხ 

თხუმუა̂რს (ლშხ. 65) -- ესენი თავებს აჭრიან. ჟეღს შტჷმარალ̈ ახაქუცურე ჭყინტდ (ლნტ.) 

-- ბიჭმა ძაღლს ყურები დააჭრა.

 აქუ̂ცურ̄ე (ოთქუცი̄რ, ადქუცუ̄რე; ადქუცუ̈რ̄ნე ბზ., ოთქუცურ̄; ადქუცურ̄ნე ლშხ.), 

აქუ̂ცურე (ოთქუცირ, ადქუცურე; ადქუცურისგ ბქ., ათუა̂ქუცურ, ადაქუცურე; ადაქუცური 

ლნტ.), გრდმ. -- ჭრის. ჩუ ესერ ნოს̄აუ̄̂ ადქუცუ̄რე (ბზ. 288) -- არ დაჭრაო. [ფაუს] 

ჩუა̂ქუც̂ურეხ კუდაჲ̈-კუდა̈ჲდ (ბქ. 6) -- ჯოხს მოკლე-მოკლედ დაჭრიან. ზექ ოთქუცუ̄რ 

(ლშხ.) -- შეშა დავჭერი.

 აქუ̂ჭე იგივეა, რაც აქ̈უ̂ჭე.
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 აქფი (ონქაფ̈, ანქაფ̈; ანქაფ̈ნე ბზ., ანქფინე \ ანქაფ̈ნე ბქ., ოხქაფ, ანქაფე; ანქაფნე ლშხ.), 

აქაფ̈ი (ახუ̂ქაფ̈, ან̈ქაფ̈; ა̈ნქაფ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- ტვირთავს. [ეჯნე̄მ] მაგ̈ ჩუა̂ქაფ̈ 

ნათ̈ხუ̂იაროშ (ბზ. 269) -- იმან ყველანი ნანადირევით დატვირთა. ღუა̂შ სამ მარა გუა̂მ̈იდ 

ესერ აქფი (ბქ. 313) -- ჯიხვი სამ კაცს მძიმედ დატვირთავსო.

 აქჩე (ოქაჩ, აქაჩ̈; აქჩი̄ნე ბზ., აქჩინე ბქ., ოხქაჩ, ანქაჩე; ანქაჩნე ლშხ.), აქაჩ̈ე (ანუქ̂ა̈ჩ, ა̈ნქაჩ̈; 

ან̈ქაჩ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- {მო}ჭრის. [ეჯნე̄მ] ალ მეგმარ̈ ჟ'ანქაჩ̈ (ბზ. 31) -- იმან ეს ხეები 

მოჭრა. ალი ჭანდარ̈ როქუ ჟ'ანქაჩ̈ხ (ბქ.) -- ეს ჭადარი მოჭერითო. სიმინდ ოხქაჩედ (ლშხ.) -- 

სიმინდი მოვჭერით. გეგიდ ა̈ნქაჩ̈ე ამექაჲ̈ ცხეკა̈რ თელდ (ლნტ.) -- გეგიმ აქაური ტყეები 

მთლიანად მოჭრა.

 ხ-აქცურე იგივეა, რაც ხ-აქუც̂უ̄რე.

 აქჷნთრინე (ოთქჷნთრინ, ადქჷნთრინე; ადქჷნთრი̄ნი \ ადქჷნთრინნე ბზ., ადქჷნთრინისგ ბქ.), 

აქჷნთრი̄ნე (ოთქჷნთრი̄ნ, ადქჷნთრინ̄ე; ადქჷნთრი̄ნნე) ლშხ., აქჷრთინე (ათუა̂ქჷრთინ, 

ადაქჷრთინე; ადაქჷრთინი) ლნტ., გრდმ. -- ახურებს, აცხელებს. მჷკრას იმღა ხაქჷნთრინე? 

(ბზ. 361) -- სახნისს რატომ ახურებ? მჷშკიდ დეუე̂თილ აქჷნთრინე მჷკროლს (ბქ. 36) -- 

მჭედელი დევეთი სახნისებს ახურებს. ქა̈ჯდ... ჩუა̂დაქჷრთინე შამფირ (ლნტ. 260) -- ქაჯმა 

შამფური გაახურა.

 აქჷრგაუ̈̂ი (ოთხქჷრგაუ̈,̂ ანქჷრგაუე̂; ანქჷრგაუ̈̂ნე ბზ., ადქჷრგაუ̂ისგ ბქ.), აქჷრგაუი̂ 

(ოხქარგაუ,̂ ანქარგაუ̂ე; ანქარგაუნ̂ე) ლშხ., აქარგაუ̈ი̂ (ახუა̂ქარგა̈უ,̂ ანაქარგაუ̈ე̂; 

ანაქარგაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- {და}ქარგავს. მახა მიტკა̈შ ნაქ̈უი̂ცს ჩუა̂ქჷრგაუ̈̂იხ (ბქ. 303) -- 

ახალი მიტკლის ნაჭერს მოქარგავენ. დედედ ანაქარგაუ̈ე̂ საბან̈ი ჩიხოლ (ლნტ.) -- დედამ 

საბნის შალითა დაქარგა.
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 აქჷრთინე იგივეა, რაც აქჷნთრინე.

 აღ1 (-აშ̈, -ა̈რ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- მოსავალი. დაბარ̈ისგა აღ მეკდე ლი (ბზ.) -- 

ყანებში მოსავალი აღებულია.

 აღ2 (-აშ̈, -ა̈რ) ზს., ლნტ. 1. სახურავის ლარტყა. აღ ხაშხა ყა̈რ ჩუქაქა ლენხი ჯუე̂დი ნეცნარ̈ 

მეგამ (ბქ.) -- ლარტყა ეწოდება ყავრის ქვეშ გასადებ გრძელ ვიწრო ძელს. 2. ლხმ. 

პურეული ნათესის ღერო.

 აღაბ (აღბაშ̈ ზს., აღბიშ ლშხ., აღაბ̈იშ ლნტ.) რელიგ. -- ყველიერი, აღება. ლაშთხუე̂რიარ̈ს... 

ხამ̈თქუა̂ხ... თა̄რინგზელი წირ აღბა̈ ცა̈ლ̄ადაღ̈ (ბზ. 16) -- ლაშთხვერლებმა იციან 

მთავარანგელოზის წირვა აღების ხუთშაბათ დღეს. აღაბ ლე̄თ მანდს დე̄მშა იცურ̂ეხ გუჲ̄სა 

(ლშხ. 19) -- აღება ღამეს არაფრის სურვილს არ იტოვებენ გულში. აღაბ იმაჲ̈ჟი ხოშა ჯოდი 

ლი, ეჯჟი თანაფ ხოგუი̂ან ჴედენი (ლნტ. 64) -- ყველიერი რამდენადაც უფრო ხანგრძლივია, 

აღდგომა მით უფრო გვიან მოვა.

 აღაბიერ იგივეა, რაც აღბიე̄რ.

 აღ{ა}ლატ̈ი (ოთღალატ̈, ადღალტე, ადღალტი ბზ., ადღალტისგ ბქ.), გრდმ. 1. ბქ. 

დააღალატებს, უმტყუნებს. ეჯ თეფდ ოთღალტე (ბქ.) -- იმ თოფმა უმტყუნა (დააღალატა). 

2. ღუპავს. აჩად̈ხუ ესერ ი ჩუუ̂ ესერ ადღალტეხ [ეჯჲა̈რ] (ბზ. 353) -- წადით და დაღუპეთ 

ისინიო. იხ. აღუპ̂აუ̈̂ი. ხოღალატ̈ი ლნტ.

 აღანე იგივეა, რაც აღნა̈უი̂.

 აღაპ (-იშ, --) ლშხ., რელიგ. -- აღაპი. ეჯჲარ ლუუ̂არდ იჩმჷდახ აღაპს (ლშხ. 42) -- ისინი 

სიცოცხლეში იხდიდნენ აღაპს.

 აღაფური იგივეა, რაც აღფურ̄ე.
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 აღაფ̈ი იგივეა, რაც აღფი.

 აღბაბ̈ი (ოხღჷბაბ̈, ანღჷბბე; ანღჷბბისგ) ბქ., გრდმ. -- ახვევს (ძაფს). [ქიპს] სერ ჟ'აღბაბ̈იხ 

(ბქ. 305) -- ძაფს დაახვევენ.

 აღბერ იგივეა, რაც აღბიე̄რ.

 აღბიე̄რ ბზ., ლშხ., აღბერ ბქ., აღაბიერ ლნტ. (-იშ, --) რელიგ. -- ყველიერის დრო. ეჩას 

აღბიე̄რ ა̈ხჭამ̈ (ბზ. 27) -- იმას ყველიერი მოჰყვა. აღბიერისა ლინყაუ̂ალ̄ ხაზნახ (ლშხ. 18) -- 

ყველიერში ერთად ყოფნა და გართობა სჩვევიათ.

 აღნაუ̈̂ი (ოთღანა̈უ,̂ ადღანუე̂; ადღანუი̂ ბზ., ადღანუი̂სგ ბქ.), აღნაუ̄̂ი (ოთღან̄აუ̂, ადღან̄უე̂; 

ადღან̄უ̂ი) ლშხ., აღანე (ათუა̂ღან̈, ადაღანე; ადაღანი) ლნტ., გრდმ. -- აორსულებს. სი ჲეხუ ̂

ჩათღან̄აუ̈̂! (ბზ. 63) -- შენ ცოლი დააორსულე! ეჯას ზურალ ჩოთღანუა̂ (ბქ.) -- იმას ქალი 

დაუორსულებია.

 აღო იგივეა, რაც ჲაღო.

 ხ-აღორაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-აღუ̂რეუი̂.

 აღოჰე̄მოშ ბზ., აღუე̂მოშ ბქ., ლნტ., ეღომოშ, ემოშ ლშხ., ნაწილაკ. -- თუ როგორმე. ემოშ 

ახსყე̄ნე გუ̂ეშს (ლშხ.) -- თუ გააკეთებ საქმეს. უ̂ისკუ̂არ̈ს აღუე̂მოშ ალატარხან̈იდ, ეჯი ლი 

ეჩა ჟაგარ̈ (ლნტ. 206) -- თუ როგორმე ვაშლებს ჩამოვყრით, ისაა მისი წამალი.

 ხ-აღრე იგივეა, რაც ხ-აღ̈რე.

 ხ-აღროუი̂ იგივეა, რაც ხ-აღუ̂რეუი̂.

 აღუპაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აღუ̂პაუ̈ი̂.

 ა-ხ-ღუა̂/ე (ოხუა̂ჲ̈, ანჴიდ; ა̈ნჴდე), ო-ხ-ღუე̂ (ონჴუ, ანჴიდ; ა̈ნჴდე) ზს., ო-ხ-ღუა̂ (ონჴუ, ანჴიდ; 

ანჴდე) ლშხ., ა-ხ-უღუა̂/ე (ანჴუ, ანჴიდ; ანჴდე) ლნტ., გრდუვ. -- მოაქვს. ლახუხ̂ან̈ საუ̈̂შუ̂ 
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ჭემ ამღუა̂ (ბზ.) -- მთიდან მარხილით თივა მომაქვს. რაგად̈ ჴადუხ̂ენქა დას̈ ესერ ოხღუე̂ 

(ანდ.) -- ლაპარაკი მუცლიდან არავის მოაქვსო. ქორა ლაგემ ბეჩი ̄ალეს ოხღუა̂ (ლშხ. 2) -- 

სახლის საშენი ქვაც ამას მოაქვს. დედედ ხილ ანჴიდ (ლნტ.) -- დედამ ხილი მოიტანა. უ̂ოთარ 

საკაცხუშ̂ აჯღუა̂ხ (პოეზ. 104) -- ოთარი საკაცით მოგაქვთ.

 აღუე̂ იგივეა, რაც ჲაღო.

 აღუე̂მოშ იგივეა, რაც აღოჰე̄მოშ.

 აღუი̂რ იგივეა, რაც ჰა̈ღ̄უი̂რ.

 ხ-აღუი̂ჭ (ოთეღუჭ̂, ათ̈ღუა̂ჭ̈; ათ̈ღუე̂ჭნი ბზ., ოთეღუჭ̂, ა̈თღუა̂ჭ; ათ̈ღუე̂ჭნი ბქ. ოხუ̂ეღუ̂ჭ, 

ეხღუა̂ჭ; ეხღუე̂ჭნი ლშხ.) გრდუვ. -- მისდევს, {გა}ეკიდება. ბეფშუ̂ მიჩა დის ხაღუ̂იჭდა 

(ბზ.) -- ბავშვი თავის დედას მისდევდა. [ჟეღუ]̂ ტარიელს ხაღუ̂იჭ (ბქ. 207) -- ძაღლი 

ტარიელს მისდევს. იხ. ხ-აჭიმ.

 ა-ხ-ღუი̂ჭ (ოხუე̂ღუჭ̂, ა̈ხღუა̂̈ჭ; ახ̈ღუე̂ჭნი) ზს., გრდუვ. -- მოსდევს. [ჟეღა̈რ] ახღუი̂ჭხ 

რაჭ̈უ̂არ̈ს (ბზ. 431) -- ძაღლები კურდღლებს მოსდევენ. იხ. ხ-აჭიმ.

 აღუპ̂აუ̈ი̂ (ოთღუ̂აპაუ̈,̂ ადღუა̂პუე̂; ადღუა̂პუ̂ი \ -ნე ბზ., ათუა̂ღუპა̈უ,̂ ადაღუპაუ̈ე̂; ადაღუპაუ̈̂ი 

ლნტ.), აღუპაუ̈̂ი (ოთღუპაუ̈,̂ ადღუპაუე̂; ადღუპაუ̈ი̂სგ) ბქ., აღუპ̂აუი̂ (ოთღუპაუ̂, ადღუპუე̂; 

ადღუპუ̂ი) ლშხ., გრდმ. -- ღუპავს. ლი̄ქუე̂̄ ნაუჩ̂უე̂მიდ ადღუა̂პუე̂ გოჯი (ბზ.) -- გოჯი 

ნათქვამის გაუკეთებლობამ დაღუპა. იმნარ̈ ათღუპაუ̈̂ გუი̂შგე თხუი̂მ? (ბქ. 33) -- რატომ 

დაგვღუპე (დაღუპე ჩვენი თავი)? ადღუპუე̂ ნამშაჲ (ლშხ.) -- დაღუპა ნამუშევარი. მიჩა 

გეზალ მიჩემდ ადაღუპაუ̈ე̂ (ლნტ.) -- თავისი შვილი თვითონ დაღუპა.

 ხ-აღუჟ̂ალ̄უ̂ნე (ოთღუა̂ჟალ̄უ̂ინ, ადღუა̂ჟალ̄უნ̂ე; ადღუა̂ჟალ̄უნ̂ი) ბზ., აღ̈უჟ̂ალნე 

(ოთღუ̂აჟალინ, ადღუა̂ჟალნე; ადღუ̂აჟალნისგ) ბქ., ხ-ალღუა̂ჟალ̄ნე (ოთჷლღუა̂ჟალ̄ჷნ, 
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ათჷლღუა̂ჟალ̄ნე; ათჷლღუა̂ჟალ̄ნი) ლშხ., ხ-ალღუა̂ჟ̈ალნე (ათუა̂ლღუ̂აჟ̈ალინ, 

ათალღუა̂ჟ̈ალნე; ათალღუა̂ჟ̈ალნი) ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- ამშობიარებს, მოალოგინებს. 

ხელწიფდ... ზურალ̄ ჩუა̂დღუა̂ჟალ̄უნ̂ე (ბზ. 296) -- ხელმწიფემ ქალი მოალოგინა. [ჭა̈შდ] 

მიჩა ხეხუ ̂დარბაზ̈ს ადღუა̂ჟალნე (ბქ. 35) -- ქმარმა თავისი ცოლი დარბაზში მოამშობიარა.

 ხ-აღურ̂ეუი̂ (ოხღორეუ̂, ახღორუე̂; ახღორუი̂ ბზ., ოხღორაუ̈;̂ ახღორუი̂სგ ბქ.), ხ-აღროუი̂ 

(ოხღორაუ,̂ ახღორუე̂; ახღორუ̂ი) ლშხ., ხ-აღორა̈უი̂ (ახუა̂ღორაუ,̂ ახაღორაუე̂; ახაღორაუ̈ი̂) 

ლნტ., გრდმ. -- გამოსტყუებს, დასტყუებს; დააცდენინებს. [ეჯჲა̈რდ] ახღორუე̂ხ სანთლარ̈ 

(ბზ. 263) -- მათ გამოსტყუეს სანთლები. უ̂არჩხილ ქახღორუ̂ე ი ქა მად ლახტიხ (ბქ.) -- 

ფული გამოსტყუა და არ დაუბრუნა. მიჩა დიე ნაქუ ̂ქახუა̂ღორაუ̂ (ლნტ.) -- დედამისის 

ნათქვამი გამოვსტყუე (დავაცდენინე).

 აღფი (ოღაფ, აღაფ̈; აღფი̄ნე ზს., ოთღაფ, ადღაფე; ადღაფნე ლშხ.), აღაფ̈ი (აღუა̂ფ̈, აღაფ̈ \ 

ადაღაფ̈ე; აღაფ̈ნე \ ადაღაფ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- ღებავს. [ეჯჲა̈რდ] თეთნად აღა̈ფხ მაგ̈ (ბზ. 440) 

-- იმათ ყველაფერი თეთრად შეღებეს. ჩაფლარ̈იაქ ტუფს მეშხად აღფიხ (ბქ.) -- 

საფეხსაცმლე ტყავს შავად ღებავენ. სკუ̂ებ ლად̈ეღ... ლჷგრალ̈ს ჩუ აღაფ̈იხ წჷრან̈იდ (ლნტ. 

64) -- წინადღით კვერცხებს წითლად {შე}ღებავენ.

 აღფურ̄ე (ოთღაფი̄რ \ ოთღაფუ̈რ̄, ადღუფურ̄ე \ ადღაფურ̄ე; ადღუფურ̄ი \ ადღაფურ̄ი ბზ., 

ოთღაფურ̄, ადღაფურ̄ე; ადღაფურ̄ნე ლშხ.), აღფჷრე (ოთღჷფირ, ადღჷფჷრე; ადღჷფჷრისგ) 

ბქ., აღაფური (ათუ̂აღაფურ, ადაღაფურე; ადაღაფური) ლნტ., გრდმ. -- შავად მოსავს, ძაძებს 

აცმევს. ჩადღუფურ̄ეხ მახად მაგ̈ (ბზ. 439) -- ძაძები ყველას ხელახლად ჩააცვეს. ჲაკოფი 

მუს მიჩა სახენწიფ მაგ ჩოთღაფურ̄ა (ლშხ. 66) -- იაკობის მამას თავისი სახელმწიფო 

ძაძებით შეუმოსავს. ნად̈იენარ̈ მაგ̈ მეშეხად ადაღაფურე (ლნტ.) -- ქალიშვილები ყველა 
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შავად შემოსა.

 აღფჷრე იგივეა, რაც აღფურ̄ე.

 ხ-აყა (მეყა̈დ̄დას̈, ხეყა̈̄დდა; ხეყა̈დ̄დე̄ს ბზ., მეყად, ხეყად; ხეყეს ბქ., მეყე̄და, ხეყე̄და; ხეყე̄დეს 

ლშხ., მეყად̈{და}, ხეყად̈{და}; ხეყად̈დეს ლნტ.), გრდუვ. 1. ჰყავს. ათას̈ რაჭ̈უ ̂მაყა (ბზ. 388) 

-- ათასი კურდღელი მყავს. ალ მარე ამ ად̈გის ხაყახ ლუნტყოუნ̂ე (ბქ. 240) -- ეს კაცი ამ 

ადგილას დატყვევებული ჰყავთ. ხენწიფს ხაყე̄ნა ზითუნახაუ ̂(ლშხ. 67) -- ხელმწიფეს 

მზეთუნახავი ჰყოლია. დაუ̈ს̂ ხეყად ჲერბეშტიჩხარა დენაგეზალ (ლნტ 30) -- დევს ოცდაცხრა 

ქალიშვილი ჰყავდა. 2. აქვს; აბია. ზურალ̄ს ნინ მამ̄ ხაყა (ბზ. 430) -- ქალს ენა არა აქვს. 

ქორხენ ესერ ხაყ̈ენა მა თხუი̂მ? (ბქ. 17) -- სახლიდან თუ გება თავიო? 3. ვარგა. ლეჩი̄ჟად 

ესერი̄ ჩუ ხაყა (ბზ. 238) -- სასიძოდაც ვარგიხარო. ალ ბალახს ლეზობდ ხაყა (ლშხ., ხორ., 7) 

-- ეს ბალახი საჭმელად ვარგა. თაშ̈ ხეკუე̂ს იდუწალდეს, ეჯნურ მად̈ ხაყა თაშ̈მჷჯა̈ბიშუ̂დ 

(ლნტ. 7) -- ყველი უნდა იწელებოდეს, ისე თაშმუჯაბისათვის არ ვარგა.

 ა-ხ-ყა (იყენ. ონჴუ, ანჴიდ; ა̈ნჴდე ზს.), ო-ხ-ყა (ონჴუ, ანჴიდ; ანჴდე) ლშხ., ა-ხ-აყა (ან{უ}̂ჴუ, 

ანჴიდ; ანჴდე) ლნტ., გრდუვ. -- მოჰყავს. ჭყინტს აგ̈ითე ახყე̄ნა ღოლჲა̄ქარ̈ (ბზ. 389) -- ბიჭს 

თურმე სახლში მოჰყავდა ცხვრები. ბაჯუდ ეჯგუა̂რ̈ ანჴიდ თუა̂ლაშ̈ ხეხუ,̂ ერე მაგ̈ ეჯიღა 

რაგდიუ ̂(ბქ.) -- ბაჯუმ ისეთი ლამაზი ცოლი მოიყვანა, რომ ყველა იმაზე ლაპარაკობდა. 

იმხენ ოხყა ალ დაჴჷლ (ლშხ.) -- საიდან მოჰყავს ეს თხა. ჩი ლეთ მუშკუა̂რალ̈ ახაყა მიშკუა̂ 

ჭაშ̈ს (ლნტ.) -- ჩემს ქმარს ყოველ ღამე სტუმრები მოჰყავს.

 აყალე იგივეა, რაც აყალ̄უე̂.

 აყალუე̂ იგივეა, რაც აყალ̄უ̂ე.

 ხ-აყამნი იგივეა, რაც ხ-აყლუნ̄ი.
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 აყარ იგივეა, რაც ჰაყარ̈.

 აყალ̈ (ოყალ, აყალ̈; აყლინ̄ე ზს., აყუა̂ლ, აყალ̈; ადაყალ̈ნე ლნტ.), აყლი (ოთყალ, ადყალე; 

ადყალნე) ლშხ., გრდმ. -- ნაყავს. ჩუუ̄ ̂ესერ აყალ̈ხ ბაჩ̈ (ბზ. 255) -- ქვა დანაყეთო. ლეყალ̈ს ჩი 

ქუ̂იჯისგა აყალ̈ხ (ბქ.) -- დასანაყს ყველაფერს როდინში ნაყავენ. ეჲ მარეჲ დენაგეზალ გაკს 

ლჷმაყ̈ა̈ლლი (ლნტ. 309) -- იმ კაცის ქალიშვილი თურმე ნიგოზს ნაყავდა.

 აყალ̄უე̂ (ოთყალ̄აუ̈̂, ადყალ̄უე̂; ადყა̈ლ̄უ̂ი ბზ., ოთყალ̄უ,̂ ადყალ̄უე̂; ადყალ̄უნ̂ე ლშხ.), აყალუე̂ 

(ოთყალაუ̈,̂ ადყალუე̂; ადყალუი̂სგ) ბქ., აყალე (ათუა̂ყალ̈, ადაყალე; ადაყალი) ლნტ., გრდმ. -- 

აშინებს. [კამნი̄ლდ] მეჯუე̂გ ჩუა̂დყალ̄უე̂ (ბზ. 335) -- კამნილმა მეჯოგე შეაშინა. დადა მიჩ 

ესერ აყალუე̂ (ბქ. 34) -- დედაბერი შენ გაშინებსო. ციცუს̂ ჩუ̂ათოყალა დენა (ლნტ.) -- კატას 

გოგო შეუშინებია.

 აყბა იგივეა, რაც ჰა̈ყბა.

 ხ-აყდი იგივეა, რაც ხ-აყ̈დი.

 ხ-აყდუნე იგივეა, რაც ხ-აყ̈დუნე.

 ხ-აყლე (იყენ. ხუ̂ე̄ქა{რ}, ხა̈ქ̄უ ̂\ ხა̈ქ̄უე̂ \ ხე̄ქუ;̂ ხა̈ქ̄უნ̂ინე ბზ., ხუე̂ქარ, ხაქ̈უ̂ \ ხაქ̈უე̂; ხექინე 

ბქ., ხუ̂ე̄ქარ, ხე̄ქუ;̂ ხე̄ქუნ̂ე ლშხ., ხუე̂ქარ, ხაქ̈უ;̂ ხექნე ლნტ.), გრდმ. -- ეუბნება. მი ხუა̂ყლე 

მიშგუ დის (ბზ.) -- მე დედაჩემს ვეუბნები. მუ იმედს ხაყლე ლიჩიჟ̄ალ̄ეშ (ლშხ. 30) -- მამა 

ცოლის მოყვანის იმედს ეუბნება. [დენა] მიჩა მუს ხაყლე (ლნტ. 300) -- გოგო მამამისს 

ეუბნება.

 აყლი იგივეა, რაც აყალ̈.

 ხ-აყლუ̄ნი (ამყალუ̈̄ნდა, ათყალუ̈̄ნდა; ა̈თყალუ̈̄ნნი ბზ., ამყალუნ̄და, ახყალუნ̄და; ეხყალუნ̂ი 

ლშხ.), ხ-აყულ̂უნი (ლამყალუნ̂იუ,̂ ლახყალუნ̂იუ;̂ ლახ̈ყალუნ̂ი) ბქ., ხ-აყამნი (ამაყამნიდა, 
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ათაყამნიდა; ათ̈ეყამნინი) ლნტ., გრდუვ. -- ეშინია. ნუმაუ̂ ესერ ხაყლუ̄ნი (ბზ. 262) -- ნუ 

გეშინიაო. ეჯგუ̂არ̈ ამყალუ̂ნიუ,̂ ერე ტაფთ' ოთსკინ ქა (ბქ. 107) -- ისე შემეშინდა, რომ 

გვერდზე გადავხტი. ბელხანჯარს მამ̄ა ხაყლუნ̄და ეჩაშუდ̂ (ლშხ. 71) -- ბელხანჯარს მისი არ 

ეშინოდა. ალ ჭყჷნტარ̈ს ათაყამნიდახ (ლნტ. 304) -- ამ ბიჭებს შეეშინდათ.

 აყმე იგივეა, რაც აყ̈მე.

 აყჲენი იგივეა, რაც ა̈ყჰე.

 აყურმა̈ნჯი (ოხუყ̂ურმან̈ჯ, ანყურმანჯე; ანყურმან̈ჯნე ბზ., ახუა̂ყურმა̈ნჯ, ანაყურმან̈ჯე; 

ანაყურმან̈ჯი ლნტ.), აყურმანჯი (ოხყურმანჯ, ანყურმანჯე; ანყურმანჯნე) ლშხ., გრდმ. -- 

აყრუებს. იმნე̄მ ანყურმანჯე ზურალ̄? (ლშხ.) -- რამ დააყრუა ქალი? ანაყურმან̈ჯე მაცხუა̂̈რდ 

ხოლა მარე (ლნტ.) -- მაცხოვარმა ცუდი კაცი დააყრუა.

 ხ-აყუა̂ნ̈ი (ოთყაუ̈̂ან̈, ათყაუ̈ნ̂ე; ათყაუ̈ნ̂ი) ბზ., ხ-ა̈ყეუა̂ნი (ოთყეუა̂ნ̈, ათყეუ̂ანე; ათყეუა̂̈ნისგ) 

ბქ., ხ-აყუ̂ანი (ოთყეუა̂ნ, ათყეუ̂ნე; ათყეუნ̂ი) ლშხ., ხ-აყ̈ენე (ათუ̂აყენ, ათაყენე; ათაყენი) 

ლნტ., გრდმ. -- {გა}აყოლებს; {გა}ატანს. ეჯჲარ̈ს ეჩხაუ̄ ̂ოთყაუ̈ა̂ნ̈ უო̂ქუ̂რე სკამ̈ი̄ლ (ბზ. 

339) -- ოქროს სკამი იმათ იქით გავატანე. დი ალარ̈ს ლეუი̂ზს ხაყ̈ეუა̂ნი (ბქ.) -- დედა ამათ 

საგზალს ატანს. მჷსკადს ლოქ აჯყეუნ̂ი (ლშხ. 75) -- ბეჭედს გაგატანო.

 აყუ̂გე (ოხყუი̂გ, ანყუგე; ანყუგისგ) ბქ., გრდმ. -- აყრუებს. ფედილთე ლიზალ̈დ ჩუა̂ყუ̂გახ 

მარა (ბქ. 259) -- ახლოს მისვლამდე კაცს დააყრუებდნენ. იხ. აყურმან̈ჯი.

 ხ-აყულ̂ე იგივეა, რაც ხ-აყ̈ულ̂ე.

 ხ-აყულ̂უნი იგივეა, რაც ხ-აყლუნ̄ი.

 აყუ̂ნე იგივეა, რაც ა̈ყუნ̂ე.

 აყუ̂რე (ხუა̂ყურ̂ას̈, აყუ̂რა; აყურ̂ე̄დს ბზ., ხუა̂ყურდ, აყუ̂რა; აყურ̂ადეს ბქ., ხუ̂აყურდ, აყურ̄და; 
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აყუ̄რდეს ლშხ., ხუა̂ყურდას̈, აყურდა; აყურდეს ლნტ.), გრდუვ. -- წევს. ტა̈ხტჟი̄ნ ნანულ̄ 

აყუ̂რა (ბზ. 173) -- ტახტზე ქალიშვილი იწვა. დაშ̈დუ̂ ფოქისგა ჩ'უა̂ყურ̂ა (ბქ.) -- დათვი 

ბუნაგში იწვა. გელა აყურდა (ლნტ. 73) -- გელა იწვა.

 ხ-აყუფ̂ე იგივეა, რაც ხ-აყ̈უფ̂ე.

 ხ-აყუჩ̂ე იგივეა, რაც ხ-აყ̈უ̂ჩე.

 აყუ̂ჩურ̄ე (ოთყუჩუი̂̄რ, ადყუჩურ̄ე; ადყუჩურ̄ი ბზ., ოთყუჩურ̄, ადყუჩურ̄ე; ადყუჩურ̄ნე ლშხ.), 

აყუ̂ჩურე (ოთყუჩუი̂რ, ადყუჩურე; ადყუჩურისგ ბქ., ათუა̂ყუჩურ, ადაყუჩურე; ადაყუჩური 

ლნტ.), გრდმ. -- {ჩა}ამტვრევს, {და}ამტვრევს. დი̄ნად ლაჴუ̂რა ჩუა̂დყუჩურ̄ე (ბზ. 342) -- 

გოგომ ფანჯარა ჩაამტვრია. ჭყინტდ ყორარ̈ სგათყუჩურე (ბქ.) -- ბიჭმა კარები შეამტვრია. 

ბობშ ჩის̄ აყჩუ̄რე (ლშხ.) -- ბავშვი ყველაფერს ამტვრევს. დენად ჩუ̂ადაყუჩურე ჯუი̂ნელ 

ყარ̈ა̈ლ (ლნტ.) -- გოგომ ძველი ყავრები დაამტვრია.

 ხ-აყჩურ̄ე (ოხყუჩი̄რ, ახყუჩურ̄ე; ახყუჩურ̄ი ბზ., ოხყუჩუ̄რ, ახყუჩურ̄ე; ახყუჩურ̄ნე ლშხ.), ხ-

აყჩურე (ოხყუჩირ, ახყუჩურე; ახყუჩურისგ ბქ., ახუა̂ყუჩურ, ახაყუჩურე; ახაყუჩური ლნტ.) 

გრდმ. -- ამტვრევს, ატეხს. სგახ̄ყუჩურ̄ე მაგ (ლშხ.) -- დაუმტვრია ყველაფერი. [ჯიჯუ]̂ 

შტიქარ̈ს ხაყჩურე (ლნტ. 149) -- ძვალი კბილებს ამტვრევს. ჭყინტ გაკარ̈ს აშხალალ̈ს 

ხაყჩურა (ლნტ. 103) -- ბიჭი კაკლის ხეებს ტოტებს ამტვრევდა.

 -აშ იგივეა, რაც -ა̈̄შ.

 აშ ზმნს. -- 1. ისე, სხვათა შორის, ისე ამ დროს, სხვა მხრივ. აშ ალჲარ̈ს ღუ̂აჭარ̈ ლახაგ̄ა̈ნ̄ხ 

ყორ̄ს (ბზ. 332) -- სხვათა შორის ამათ ვაჭარი მიადგათ კარს. აშ ეჯკალ̈იბ ლესგდი ჩუ ლი, 

ერე ჟი ხებიდ (ბზ. 370) -- ისე იმნაირი შესახედავია, რომ ცეცხლი უკიდია. აშოღუ ̂აჴიდ 

ლაყარს, ერე ქუნ გარ იკადუდ̂ეს (ბქ. 315) -- ისე გახადე ცემით, რომ სულს ძლივს 
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ითქვამდესო. აშ გუა̂სმა შუა̂ნარს ამშა ჟახე (ხორ. 34) -- ისე გვსმენია სვანებს ამისი სახელი. 

აშ ხოჩა ჭყინტ ლას მჷრზა (ლნტ. 294) -- ისე კარგი ბიჭი იყო მურზა. 2. ასე. აშ ლი 

იუა̂ლადეღ (ლშხ. 44) -- ასეა მუდამ. ამიშ თერალ̈ აშ დეშ იგნიხ (პოეზ. 28) -- ამის თვალები 

ასე ვერ გაჩერდება. 3. დადასტურებითი ნაწილაკი კი (ქე). ეჯი ხალ̈ხსი აშ ხოხალდა (ბქ. 4) 

-- ის ხალხმაც კი იცოდა. აშ მიხალ (ბქ. 205) -- ასე ვიცი. აშ ჯამ̈ეზრახ ღერბეთდ (ლნტ. 

279) -- ისე (ასე) დაგლოცოთ ღმერთმა! 4. ლშხ. ჩვეულებრივი. ჩაჟ̄ი ნიურ̂ა აშ ნიუ̂რას 

ხაჯეშ (ლშხ. ხორ. 24) -- ცხენის ნიორი ჩვეულებრივ ნიორს ჰგავს. 5. ბქ. წამოდი! აშ, 

ოლჩედ! (ბქ.) -- წამოდი, წავიდეთ!

 ხ-აშა (მაშონ̄{და}, ხაშონ̄{და}; ხაშონ̄დე̄დს ბზ., ხაშონ̄დეს ლშხ., მაშონ, ხაშონ; ხაშონეს ბქ., 

მაშონ{ჷნ}და, ხაშონ{ჷნ}და; ხაშონ{ჷნ}დეს ლნტ.) აორ. (ლამშო̄ნ{და}, ლახშონ̄{და} ბზ., 

ლშხ., ლამშონ, ლახშონ ბქ., ლამაშონ{და}, ლახაშონ{და} ლნტ.) გრდუვ. -- შურს. 

მეზუბ̂ელარ̈ს ხაშო̄ნდახ ჭიტიკუა̂ბ̄ოლ̄აშ̈დ (ბზ.) -- მეზობლებს შურდათ ჭიტიკვაბოლის. 

დოს̄ა ლოქ ლახშონ̄დეხ ნაშ̄გ (ლშხ. 7) -- არ შეშურდეთ {მო}ნაწველიო.

 აშამ იგივეა, რაც ჰაშამ̈.

 აშამარ̈ იგივეა, რაც ჰაშმა̈რ̄.

 აშაქრაუ̂ი, აშაქრაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აშ̈ქარ̈ი.

 აშაშე იგივეა, რაც აშჲა̄შე.

 აშარ̄დე (ოთშა̈რ̄დ, ადშარ̄დე; ადშა̈̄რდნე ბზ., ოთშარ̄დ, ადშარ̄დე; ადშარ̄დნე ლშხ.), აშარდე 

(ოთშარ̈დ, ადშარდე; ადშარ̈დისგ ბქ., ათუა̂შარ̈დ, ადაშარდე, ადაშარ̈დი ლნტ.) გრდმ. 1. 

ამშვიდებს, აწყნარებს. მეცუა̂ლ̄ა ჩოთშარ̄დედ (ბზ.) -- მოჩხუბრები დავაწყნარეთ. 

ალექსანდრე{დ}... მუხუბ̂ემ გეზალ ჩუა̂დშარდე (ბქ. 83) -- ალექსანდრემ ძმისშვილი 
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დაამშვიდა. ჩუა̂დშარ̄დე ჭაშ (ლშხ.) -- დაამშვიდა ქმარი. 2. ბქ. მაგარ სასმელს აზავებს. 3. 

ლშხ. უამებს. ჟაგარ მასტუნ̄ს ჯიშარ̄დე -- წამალი ტკივილს დაგიამებს.

 აშგარ ზმნს. 1. ყოველთვის, მუდამ. შდჷხრიშარ̈ს აშგარ ხეხელიხ [სტურარ̈] (ბქ. 247) -- 

შდიხრიშელები ყოველთვის პოულობენ მილებს. ნემ მიჟუმ̂ე აშგარ ისგუა̂თე ლისგდის 

(პოეზ. 338) -- ნუ მიშლი მუდამ შენკენ ცქერას. 2. ბქ. ძლივსღა. ჲერხი ამსუა̂ლდართე 

აშგარ ესერ ხაშელდა (ბქ.) -- ზოგი ადამიანად ძლივსღა ჩაითვლებაო (ადამიანებში ძლივსღა 

ურევიაო). 3. ისე, უბრალოდ. ეჯის ალე აშგარ ხოქ̄უ̂ა (ლშხ.) -- მას ეს ისე უთქუ̂ამს.

 ხ-აშგბე იგივეა, რაც ხ-აშ̈გბე.

 ხ-აშგბჷ̄რე (ოხშგჷბირ̄, ან̈შგჷბჷ̄რე, ან̈შგჷბჷ̄რი ბზ., ოხშგჷბჷ̄რ, ახშგჷბჷ̄რე, ახშგჷბჷ̄რნე 

ლშხ.) ხ-აშგბჷრე (ოხშგჷბირ, ახშგჷბჷრე, ახშგჷბჷრისგ) ბქ., ხ-აშკჷბჷრე (ახუა̂შკჷბჷრ, 

ახაშკჷბჷრე; ახაშკჷბჷრი) ლნტ., გრდმ. -- აძრობს (ბევრს). შდჷქარ̈ს ხაშგბჷ̄რეხ და̈̄უს̂ (ბზ.) 

-- კბილებს აძრობენ დევს. იმკაჲ უცეფ ახშგჷბჷრეხ ლაფრიალ (ლშხ.) -- რა უცებ ააძვრეს 

საფარებლები (სახურავები).

 ხ-აშგდე იგივეა, რაც ხ-აშ̈გდე.

 აშგნე იგივეა, რაც ა̈შგნი.

 აშგრე იგივეა, რაც ა̈შგრე.

 აშგურ̈ან̄ე, აშგურ̂ა̈ნ̄ი (ოთშგურა̈ნ̄, ადშგურან̄ე; ადშგურა̈ნ̄ნე \ ადშგურა̈ნ̄ი) ბზ., აშგურან̈ი, 

აშგურანე (ოთშგურან̈, ადშგურანე; ადშგურან̈ისგ) ბქ., აშგურ̂ან̄ე (ოთშგურან̄, ადშგურან̄ე; 

ადშგურან̄ნე) ლშხ., აშკურან̈ე, აშკურ̂ან̈ი (ათუა̂შკურან̈, ადაშკურან̈ე; ადაშკურან̈ი) ლნტ. 

გრდმ. -- არიგებს, აბარებს, რჩევას აძლევს. ხეხუდ̂ ადშგურან̄ე მიჩა ჭაშ̈ (ბზ. 34) -- ცოლმა 

დაარიგა თავისი ქმარი. მექნოუა̂ლ̈ ღეშდ მესედს აშგურანა (ბქ. 297) -- სულთმობრძავი უკან 
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დამრჩენს არიგებდა. გუსეინდ ჩუა̂დ̈{ა}შკურანე მერაბ (ლნტ. 189) -- გუსეინმა დაარიგა 

მერაბი.

 აშგუდ̂ი (ოთშგუდ, აშგუ̂იდ; აშგუდ̂ი̄ნე ბზ., ოთშგუი̂დ, ადშგუდე; ადშგუდისგ ბქ., ოთშგუდ, 

ადშგუდე; ადშგუდნე ლშხ.), აშკუდ̂ი (ათუა̂შკუდ, ადაშკუდე; ადაშკუდნე) ლნტ., გრდმ. -- 

ახრჩობს. [ალ ჩუ ლოქ] აშგუ̂დი ამსუ̂ალ̄დს (ლშხ. 13) -- ალი ადამიანს ახრჩობსო. ჩაჟ̈ 

ათოშკუდა ჴელედურას (ლნტ.) -- ხელედურას ცხენი დაუხრჩვია. იხ. ა̈ყმე.

 აშგურ̂ან̄ე იგივეა, რაც აშგურ̈ან̄ე.

 აშგურ̂ა̈ნ̄ი იგივეა, რაც აშგურ̈ან̄ე.

 აშდ იგივეა, რაც შიშდ.

 აშდაბუნე იგივეა, რაც აშდამ̄ბუნე.

 აშდამ̄ბუნე (ოთშდამ̄ბუი̂ნ, ადშდა̄მბუნე; ადშდა̈მ̄ბუ̈ნე) ბზ., აშდაბუნე (ოთშდაბუნ, ადშდაბუნე; 

ადშდაბუნისგ) ბქ., აშტარუნე (ახუა̂შტარუნ, ანაშტარუნე; ანაშტარუნი) ლნტ. გრდმ. 1. 

თვალებს კარკლავს. მედგარ̈იდ თერალ̈ ქანაშტარუნე (ლნტ.) -- მომაკვდავმა თვალები 

გადმოკარკლა. 2. ლაყბობს, მიედ-მოედება. ეჯნე̄მი ხუა̂ჲ̈ მირ ადშდამ̄ბუნე (ბზ.) -- ისიც, 

რაღაც ბევრს მიედ-მოედვა.

 ხ-აშდა̄რუე̂ (ლახუ̂შდარ̄აუ̂, ლახშდარ̄უე̂, ლახშდა̈რ̄უი̂ ბზ., ლოხშდარ̄აუ̂, ლახშდარ̄უე̂; 

ლახშდარ̄უი̂ ლშხ.), გრდმ. -- აბრალებს. ნაგურ̄ას ხუ̂აშდარ̄უ̂ე (ბზ.) -- ორგულობას ვაბრალებ. 

თაში ლიქუთ̂ერ ლახშდარ̄უ̂ეხ უშხუა̂̄რ (ლშხ.) -- ყველის მოპარვა დააბრალეს ერთმანეთს.

 ხ-აშდბა1 (ლოხუე̂შდბ, ლახ̈შდაბ; ლახ̈შდაბ̈ი ბზ., ლოხუე̂შდბ ბქ., ლოხშდაბენ, ლეხშდაბან̄; 

ლეხშდაბი ლშხ.), ხ-აშტაბა (ლახ̈უე̂შტა̈ბენ, ლახ̈ეშტაბ̈ან; ლა̈ხეშტაბ̈ი) ლნტ., გრდმ.-- 

აკეთებს, შვრება. ლეჩომ ხაშტბა (ბქ.) -- საქმეს აკეთებს. [უე̂ბილად̈ეღ] ხაშტაბახ... 
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ლეშტაბ̈ს (ლნტ. 45) -- პარასკევ დღეს აკეთებენ საქმეს.

 ხ-აშდბა2 (ხუე̂შდაბდას̈, ხეშდაბდა; ხეშდაბდე̄დს ბზ., ხუე̂შდბ, ხეშდაბ; ხეშდებეს ბქ., 

ხუე̂შდაბდას, ხეშდაბდა; ხეშდაბდეს ლშხ.), ხ-აშტაბა (ხუე̂შტაბდას̈, ხეშტაბდა; ხეშტაბდეს) 

ლნტ., გრდუვ. 1. მუშაობს, აკეთებს. სემშდარ აგ̈ის ხაშდბა (ბზ. 306) -- სემშდარი სახლში 

მუშაობს. ამ ლადეღ მაგ̈ ხაშდბა (ბქ. 5) -- ამ დღეს ყველა მუშაობს. სი ქოჩულა, იმ ხაშდბა? 

(პოეზ. 12) -- შე ქოჩულა, რასა შვრები? 2. ეპყრობა, ექცევა. ბოფშარ̈ს ხოჩამდ ხაშდბახ (ბქ.) 

-- ბავშვებს კარგად ექცევიან.

 აშდბე (ოხშდაბ̈, ანშდაბ \ -აბე; ანშდაბ̈ნე; ქოხუა̂შდბ, ქა̈ნშდა̈ბ; ქა̄ნშდაბ̈ნე ბზ.) გრდმ. -- 

ატრიალებს, აბრუნებს; აქცევს. ხუ̂აჲ̈ მეგმარ̈ ოხშდაბედ (ბზ.) -- ბევრი ხე წავაქციეთ 

(მოვჭერით).

 აშდბუნე (ოთშდაბუ̈ნ, ადშდაბუ̈ნე; ადშდაბუნ̈ი ბზ., ოთშდაბუნ, ადშდაბნე; ადშდაბუნ̂ი ლშხ., 

ადშდაბუნ̂ისგ ბქ.), გრდმ. -- {და}ამუშავებს, ასუფთავებს. სემი ლაძ̈ჰა ოთშდაბუნ̂ედ (ბზ.) -- 

სამი საკლავი დავამუშავეთ (გავასუფთავეთ). სადგუე̂მ ხოჩამდ ადშდაბუნ̂ე (ბქ. 38) -- 

სადგომი კარგად გააწყო (გაასუფთავა).

 აშდე̄კუ ̂იგივეა, რაც ჰაშ̈დაკ̈უ.̂

 ხ-აშდირ (ლოხ̄უე̂შდრ, ლახ̈შდირა̈ნ̄; ლახ̈შდირი) ბზ., ხ-აშ̈დირ (ლახ̈უშ̂დირენ, ლახ̈შდირან; 

ლახშდირი) ბქ., გრდუვ. -- ერთობა. ბუბა ბოფშარ̈ს ლახ̈შდირა̈ნ̄ (ბზ.) -- ბიძია ბავშვებთან 

გაერთო.

 ხ-აშდკუნე იგივეა, რაც ხ-აშ̈დკუნე.

 ხ-აშდკჷნე (ოთშდჷკინ, ათშდჷკნე; ათშდჷკნი ბზ., ათშდჷკნისგ ბქ., ოთშდჷკჷნ, ათშდჷკნე; 

ათშდჷკნი ლშხ.), ხ-აშტკჷნე (ლოხშტჷკჷნ, ლახშტჷკნე; ლახშტჷკნი ლშხ., ლახუ̂აშტჷკინ, 
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ლახაშტჷკნე; ლახაშტჷკნი ლნტ.), გრდმ. -- არჭობს. და̈უ̄ს̂ თეტე̄ნ ათ̈შდჷკნე ჭიშხისგა (ბზ.) 

-- დევს მახათი შეარჭო ფეხში. ლუსმარ̈ს ჭუა̂დხოჲსკა ლახაშტჷკნიხ (ლნტ.) -- ლურსმანს 

კედელში შეარჭობენ.

 აშდმე (ოთშდიმ, ადშდჷმე; ადშდიმნე ბზ., ადშდჷმისგ ბქ., ოთშდჷმ, ადშდჷმე; ადშდჷმნე 

ლშხ.), აშტმე (ათუ̂აშტჷმ, ადაშტჷმე; ადაშტჷმი) ლნტ. გრდმ. -- ათრობს. [ჭყინტ] სგა̈წ̄ჰეხ, 

ჩუა̂დშდჷმეხ (ბზ. 263) -- ბიჭი დაპატიჟეს, დაათვრეს. აშდმეხ... [მჷჭშხას] (ბქ. 74) -- 

მეკვლეებს ათრობენ. ეჯის სგაჲ ჩოთშდჷმად ბჷგი ლეთრაუშ̂ (ლშხ. 74) -- იმას თქვენ 

დაუთვრიხართ მაგარი სასმელით. [მეთხუარა] ჩუა̂დაშტჷმე დაუ̈დ̂ (ლნტ. 305) -- 

მონადირეები დაათრო დევმა.

 აშდნან̈ი იგივეა, რაც აშდნი.

 აშდნი, აშდნან̈ი (ოშდენ, აშდენ; აშდნინე) ბქ. გრდმ. -- ერეკება (საქონელს...). მიჩ ცხეკთ' 

ესერ ოთშდენა დაჴა̈რ (ბქ. 323) -- მე თხები ტყეში გავდენეო.

 აშდრან̈ი (ოხშდჷრან̈, ანშდჷრნე; ანშდჷრნი \ ანშდჷრან̈ნე ბზ., ანშდჷრანისგ ბქ.), აშტრანი 

(ოხშტჷრან, ანშტჷრნე; ანშტჷრნი) ლშხ., აშტრან̈ი (ახუა̂შტჷრან̈, ანაშტჷრან̈ე; ანაშტჷრან̈ი) 

ლნტ., გრდმ. -- გრეხს. ქანხან̈ქა ლობ̄არ̄ა̈ლ̄ს აშდრან̈იხ (ბზ.) -- კანაფისაგან საბლებს გრეხენ. 

დაუ̈დ̂ ხაქ̈უ̂ე: -- ბაგ̈ირ ესერუ ანშდჷრნე (ბქ. 52) -- დევმა უთხრა: -- ბაგირი დაგრიხეო. 

ჟ'ახოშტჷრანახ ძღჷდ თაკ̈უ ̂(ლნტ. 92) -- დიდი თოკი დაუგრიხავთ.

 ხ-აშდუნე იგივეა, რაც ხ-ა̈შდუნე.

 ხ-აშდუ̂ე (ამშდუე, ათშდუე, ათშდუ̈უნ̂ე ბზ., ათშდუისგ ბქ., ემშდუე, ესშდუე; ესშდუუ̂ნე 

ლშხ.), ხ-აშტუე (ამსაშტუე, ასაშტუე; ასაშტუუნ̂ე) ლნტ. გრდუვ. -- ათოვს. კოჯს ი 

მინდუე̂რს მეგუდ ხაშდუე̂ (ბზ.) -- კლდეს და მინდორს ერთნაირად ათოვს. მიჩ ლოქ თხუმჟი 
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ხაშდუე (ლშხ.) -- მე თავზე მათოვსო. ბამბას̈ ლოქუ ხაშტუე (ლნტ. 55) -- ბამბას 

გათოვდესო (მიცვალებულს ეტყვიან).

 აშდღუე̂̄რე (ოხშდუღუე̂̄რ, ა̈ნშდუღუე̂̄რე; ა̈ნშდუღუე̂̄რნე) ბზ., აშთხუე̂̄რე (ოხშდუხორ̄, 

ანშდუხორ̄ე; ანშდუხორ̄ნე) ლშხ., ალაშთხორი (ახუა̂ლაშთხორ, ანალაშთხორე, 

ანალაშთხორი) ლნტ. გრდმ. -- {ამო}თხრის (მიცვალებულს). ლჷდგარ დეშ ანშდუხორ̄ეხ 

(ლშხ.) -- მიცვალებული ვერ ამოთხარეს. ჟ'ახოლაშთხორახ ლჷდგარ (ლნტ.) -- 

ამოუთხრიათ მიცვალებული.

 აშდღუი̂ იგივეა, რაც აშთხუი̂.

 ხ-აშდხე (ლოხუა̂შდხ, ლახშდიხ; ლახშდიხნე ზს., ლო̄ხუა̂შდხ, ლახშდიხ; ლახშდიხე ლშხ.), 

ხ-აშ̈ტხე (ლახუა̂შ̈ტხ, ლახაშტიხ; ლახაშტიხ{ნე}) ლნტ. გრდმ. -- {შე}ალევს; {მო}ახმარს. 

ხეხუ̂-ჭაშ̈დ მაგ̈ სგა ლახშდიხხ [გეზლა]̈ ლათუე̂რს (ბზ. 351) -- ცოლ-ქმარმა ყველაფერი 

შვილის სწავლას შეალია. ქორა ლიგემს ლო̄ხუა̂შდხ ლირდე (ლშხ.) -- სახლის აშენებას 

შევალიე ცხოვრება. ლეზუ̂ებ-ლეთრე მუშკუ̂არალ̈ს ლახაშტიხხ (ლნტ.) -- საჭმელ-სასმელი 

სტუმრებს შეალიეს.

 აშდხუ̂ი იგივეა, რაც აშთხუი̂.

 აშეშაუი̂, აშეშაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აშშაუ̈ი̂.

 აშე̄რე (ოხუ̂შე̄რ, ანშე̄რე; ანშე̄რნე ბზ., ოხშე̄რ ლშხ.), ა̈შერე (ოხუშ̂ერ, ანშერე; ანშერისგ 

ბქ., ახუ̂აშერ, ანაშერე; ანაშერნე ლნტ.) გრდმ. -- ლესავს. გიე̄რგ კა̄დას აშე̄რე (ბზ. 25) -- 

გიორგი ნაჯახს ლესავს. მალულდ ადაი̈დ ა̈შერე გაჩ̈ს (ბქ. 23) -- მელია ისევ ლესავს დანას. 

[მარ̄ე] დაშნაჲს ლჷმშე̄რინ (ლშხ. 23) -- კაცი თურმე დაშნას ლესავდა. მამა გაჩ̈ს 

ლჷმაშ̈ერლი (ლნტ. 282) -- მამა თურმე დანას ლესავდა.
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 აშთქე იგივეა, რაც ჰაშ̈დქე.

 აშთხარ̈{ი} იგივეა, რაც აშთხრი.

 ხ-აშთხე (ოხ̄უა̂შთხ, ახშდიხ; ახშდიხე) ბზ., ლშხ., ხ-აშ̈დხე (ოხუა̂შდხ, ახშდიხ; ახშდიხე) 

ბქ., ხ-აშ̈ტხე (ახუა̂შ̈ტხ, ახაშტიხ; ახაშტიხნე) ლნტ. გრდმ. -- გამოლევს, {გამო}ათავებს, 

გამოულევს, {გამო}უთავებს. ეჯიარე ქონაბს მაჲ ახშდიხე? (ლშხ.) -- იმათ ქონებას რა 

გამოლევს? [ხოჩილდ] ლახაშტიხ ხოლდარას ლეზუ̂ებ (ლნტ. 297) -- უკეთესმა გამოულია 

(გამოუთავა) უფრო ცუდს საჭმელი.

 აშთხრი (ოხშთხარ, ანშთხარე; ანშთხარნე) ლშხ., აშთხარ̈ (ანუ̂შთხარ, ა̈ნშთხარ̈; 

ანაშთხარ̈ნე) ლნტ. გრდმ. -- თხრის. ძღჷდჟი ოხშთხარედ გიმ (ლშხ.) -- მიწა დიდზე 

ამოვთხარეთ. ამანღო დემ ხუა̂შთხარ̈ გიმს (ლნტ.) -- ამის შემდეგ მიწას {აღ}არ ამოვთხრი. 

იხ. აბჷრჯე.

 აშთხუე̂̄რე იგივეა, რაც აშდღუ̂ე̄რე.

 აშთხუი̂ (ოშთუხ, აშთიღუ;̂ აშთხუი̂ნე), აშდღუი̂ (ოშდუღ, აშდუ̂იღუ̂; აშდღუი̂ნე ზს.), 

აშდხუ̂ი, აშთხუი̂ (ოთდუხუ̂, ადშდუხუე̂; ადშდუხუნ̂ე) ლშხ., აშტხუ̂ი (აშუტ̂უხ, აშტუ̂იხუ;̂ 

აშტუი̂ხუნ̂ე \ ადაშტუი̂ხუნ̂ე) ლნტ. გრდმ. -- მარხავს. [გეზლი̄რდ] ხელწიფ ჩუ̂აშდუი̂ღუხ̂. 

(ბზ. 85) -- შვილებმა ხელმწიფე დამარხეს. [გერგიდ] აფხნიკარ ჩუა̂დშდუხუე̂ უ̂ორმოჲ̄სა 

(ლშხ. 71) -- გიორგიმ ამხანაგები ორმოში დამარხა. ლჷდგარ̈ს სემი ლად̈ეღ დემ აშტხუი̂ხ 

(ლნტ. 51) -- მიცვალებულს სამი დღე არ მარხავენ.

 აში1 იგივეა, რაც ჰაშ̈ი.

 აში2 იგივეა, რაც ეში̄.

 აშ-ი-აშ ზს., ლნტ., ზმნს. 1. ასე და ასე. აშ-ი-აშ ესერ ხოყრა მიჩაშ̈დ გმირს (ბზ. 260) -- ასე 
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და ასე უქნია გმირს ჩემთვისო. 2. თანდათან, უფრო და უფრო. ხელწიფს ჩაჟ̄არ̈ აშ-ი-აშ 

ხოჩხფენიხ (ბზ. 302) -- ხელმწიფეს ცხენები თანდათან უმჭლევდება. აშ-ი-აშ გარ ხექმენი 

მიჩა ჟახა (ბქ.) -- თანდათანობითღა ემატება (დიდება) მის სახელს. დაუ̈დ̂ {ჲ}ერს აშ-ი-აშ 

ახოცხე (ლნტ.) -- დევმა ხმას უფრო და უფრო მოუმატა.

 აშიაშ̄ე იგივეა, რაც აშჲა̄შე.

 ხ-აშიდ1 (ლოხ̄უე̂შდ, ლახშად̈; ლახშედნი ბზ., ლოხუე̂შდ ბქ., ლოხ̄უე̂შდ, ლეხშად; ლეხშედნი 

ლშხ., ლახ̈უე̂შდ, ლახ̈ეშად; ლა̈ხეშედნი ლნტ.) გრდმ. -- შველის. მექუნაუა̂̈ლ̄ს დე̄მგუა̂შ მოშ 

ლოხ̄უ̂ეშდ (ბზ.) -- სულთმობრძავს ვერაფრით ვუშველე. ლეგმერდეს იმგუა̂ ხოჩა ნინ ხაშიდ 

(ბქ.) -- ავადმყოფს ხან კარგი სიტყვა (ენა) შველის.

 ხ-აშიდ2 (მაშიდდა, ხაშიდდა; ხაშიდდეს ბზ., ქს., მეშად, ხეშად; ხეშჷდეს ბქ.), გრდუვ. -- 

აყრია. ჯუი̂ნელ ლაჲრარ̈ს პისუ ̂ხაშიდხ (ბქ.) -- ძველ წიგნებს მტვერი აყრიათ.

 აშიე (ოთში̄ჲ, ა̈დშიე; ადში̄ნე ბზ., ოთში, ადშიე; ადშიისგ ბქ.), აშჲენი (ოთში̄ჲ, ადშიე̄; 

ადში̄ჲნე) ლშხ., აშიი (ათუა̂ში, ადაშიე; ადაშიი) ლნტ., გრდმ. -- ასივებს. ყაყბერ ყიას ქ'ა̈შიე 

(ბქ.) -- ყბაყურა ყელს ასივებს. ლჷფხაჲ ჩუ̂აშჲენი ჭიშხს (ლშხ. 89) -- დასუნთქული ფეხს 

გაასივებს.

 აშირ (-იშ, --) -- ასი. ფერმას ხორი აშირ მეშგ ფუ̈რ (ბქ. 195) -- ფერმას ასი მეწველი ძროხა 

ჰყავს. აშირ ზად̈ მეტ ლი... (ლნტ. 5) -- ას წელზე მეტია... ალას აშირ მარე ჟი ხადგარახ 

(პოეზ. 85) -- ამას ასი კაცი ზედ შეჰხოცია.

 აშიშდ იგივეა, რაც შიშდ.

 აშიშკარ̈ი იგივეა, რაც აშ̈იშგარე.

 აშიშტ იგივეა, რაც შიშდ.
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 აში̄რე იგივეა, რაც ა̈შირ̄ე.

 აშკ იგივეა, რაც ჰაშ̈კ.

 აშკა̈დ̄ი (ოხუშ̂კა̈დ̄, ანშკა̈დ̄; ანშკა̈დ̄ნე) ბზ., აშკად̈ი (ონშკად, ანშკად̈; ანშკად̈ნე) ბქ., აშკად̄ი 

(ოხშკად̄, ანშკად̄ე; ანშკად̄ნე) ლშხ., აშკადი (ახუა̂შკად̈, ანაშკად̈ე, ანაშკადნე) ლნტ., გრდმ. 

-- ჭედავს. დი̄ნად ანშკა̈დ̄ ბერჟა̈ ფაუ (ბზ. 417) -- ქალიშვილმა რკინის ჯოხი გამოჭედა. 

მჷშკიდ კაჰდას აშკად̈ი (ბქ.) -- მჭედელი ნაჯახს ჭედავს. მჷშკიდდ თხუმე ნაუბ̂ედუ̂რი 

ანშკად̄ე (ლშხ.) -- მჭედელმა თავისი უბედურება გამოჭედა. მჷშკდარ̈ს ჟ'ახოშკადახ 

[ცხულაჴ̈ემატ] (ლნტ. 207) -- მჭედლებს გამოუჭედავთ მშვილდ-ისარი.

 ხ-აშკბე იგივეა, რაც ხაშ̈გბე.

 ხ-აშკედე იგივეა, რაც ხ-აშ̈გდე.

 აშკრე იგივეა, რაც ა̈შგრე.

 აშკურან̈ე იგივეა, რაც აშგურან̄ე.

 აშკუდ̂ი იგივეა, რაც აშგუდ̂ი.

 აშკუე̂̄მფე (ოთშკუე̂̄მფ, ადშკუე̂̄მფე; ადშკუ̂ე̄მფნე) ბზ., ლშხ., ა̈შკუ̂ემფე (ოთშკუე̂მფ, 

ადშკუე̂მფე; ადშკუე̂მფისგ ბქ., ათუ̂აშკუე̂მფ, ადაშკუ̂ემფე; ადაშკუე̂მფი ლნტ.), გრდმ. -- 

{გა}ჯოხავს. ბეფშუდ̂ ფაკ̈უნ̂ა ადშკუე̂̄მფე (ბზ.) -- ბავშვმა ლეკვი გაჯოხა. უშხუა̂რ̈ 

ათოშკუე̂მფახ ფაუარ̈შუ ̂(ლნტ.) -- ერთმანეთი გაუჯოხავთ (ჯოხებით).

 აშკურ̂ან̈ი იგივეა, რაც აშგურან̄ე.

 აშკფჷნა̈ლ̄ი (ოთშკჷფნა̈ლ̄, ადშკჷფნალ̄ე; ადშკჷფნა̈ლ̄ნე) ბზ., აშკფჷნალ̈ი (ოთშკჷფნალ̈, 

ადშკჷფნალე; ადშკჷფნალ̈ისგ ბქ., ასუ̂აშკჷფნალ̈, ასაშკჷფნალე; ასაშკჷფნალი ლნტ.), 

აშკფჷნალ̄ი (ოთშკჷფნალ̄, ადშკჷფნალ̄ე; ადშკჷფნალ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- არახუნებს, 
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აკაკუნებს. ალე მარ̄ე იმა̄ჲღენამ̄ აშკფჷნალ̄ი (ლშხ.) -- ეს კაცი რაღაცას არახუნებს. ყორჟი 

ფაუუ̂შ ასუა̂შკჷფნალედ ი ქა̈ნსკიდდახ (ლნტ.) -- კარზე ჯოხით დავაკაკუნეთ და 

გამოიხედეს.

 ხ-აშკჷბჷრე იგივეა, რაც ხ-აშგბჷ̄რე.

 აშლჷნე (ესუშ̂ჷლინ, ესშჷლნე; ესშჷლნი ბზ., ესშჷლნისგ ბქ., ოსშჷლჷნ, ესშჷლნე; ესშჷლნი 

ლშხ., ასუა̂შჷლინ, ასაშჷლნე; ასაშჷლნი ლნტ.) გრდმ. -- აძღებს. ჟესუ̂შჷლინ ეჯიარ̈ 

ლეზუ̂ებ-ლეთრა (ბზ.) -- ისინი საჭმელ-სასმელით დავაძღე (საჭმელ-სასმელს მივაძღე). 

ხამარ̈ს ქატოუ̂შ აშლჷნეხ (ლნტ.) -- ღორებს ქატოთი აძღებენ.

 აშმარ̄ იგივეა, რაც ჰაშმა̈რ̄.

 აშმე იგივეა, რაც აშუ̂მე.

 აშმე{ჰ}იდ ბქ. ზმნს. -- წარამარა, ხშირად, განუწყვეტლივ. გუდმეცარ̈ აშმეიდ ხარგად̈იუ̂ 

(ბქ. 136) -- გულთმისანი განუწყვეტლივ ელაპარაკობდა იხ. მეჰად.

 აშმუნე იგივეა, რაც აშუმ̂ე.

 აშმჷნე იგივეა, რაც აშუმ̂ე.

 აშნაუ̂ი იგივეა, რაც აშ̈ნაუ̈̂ი.

 აშჲა̄შე (ოთშია̈შ̄, ადშიჲაშ̄ე; ადშიჲა̈̄შნე) ბზ., აშაშე (ოთშა̈შ, ადშაშე; ადშაშ̈ისგ) ბქ., აშიაშ̄ე 

(ოთშიაშ̄, ადშიაშ̄ე; ადშიაშ̄ნე) ლშხ., ა̈შიაშ̈ი (ათუა̂შიაშ̈, ადაშ̈ია̈შე; ადაშ̈იაშ̈ი) ლნტ. გრდმ. 

-- ხელს უხსნის (ტკბილად აბერებს). მახე ზაუა̂შ̈ ჰამს ჩის მი ხუა̂შაშ̈ (ბქ.) -- ახალი წლის 

დილას ყველას მე ვუხსნიდი ხელს (ტკბილად ვაბერებდი). ჩუა̂დშიაშ̄ნე მჷჭშხი ქორს 

მერდე̄ლს (ლშხ. 16) -- მეკვლე სახლში მყოფთ ხელს გაუხსნის (ტკბილად დააბერებს). 

[კალანდა ძინა̈რს] უშხუა̂რ̈ ხუ̂აშ̈იაშ̈იდ (ლნტ.) -- ახალი წლის დილას ერთმანეთს ხელს 
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ვუხსნით.

 აშჲენი იგივეა, რაც აშიე.

 აშრაუ̈ი̂ (ოთუშ̂არაუ̈̂, ადშარუე̂; ადშარუი̂ ბზ., ადშარუი̂სგ ბქ;) აშრაუი̂ (ოთშერაუ,̂ ადშერუ̂ე; 

ადშერუი̂) ლშხ; აშ̈ერაუ̈ი̂ (ათუა̂შერაუ̈,̂ ადაშერაუ̈ე̂; ადაშერაუ̈ი̂) ლნტ. გრდმ. -- სახსნილოს 

ჭამს. უ̂იჭმისგა მეჩია̈რ მამ̄ აშრაუ̈ი̂ხ (ბზ.) -- მარხვაში მოხუცებულები სახსნილოს არ ჭამენ. 

ლიშრაუ̂ინ̄ალ̄ ლე̄თ ჩუა̂დშარუი̂ხ ჩი̄ს (ლშხ. 41) -- ხელის გახსნის ღამეს ყველას ხელს 

უხსნიან (სახსნილოს აჭმევენ). თანაფ ძინარ̈ს უშხუა̂რ̈ ა̈შერაუ̈ი̂ხ (ლნტ.) -- აღდგომა დილით 

ერთმანეთს ხელს უხსნიან.

 აშტ იგივეა, რაც შიშდ.

 ხ-აშტაბა იგივეა, რაც ხ-აშდბა.

 აშტაკუ ̂იგივეა, რაც ჰაშ̈დაკ̈უ̂.

 აშტარუნე იგივეა, რაც აშდამ̄ბუნე.

 აშტერაუი̂, აშტერაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აშტრაუ̈ი̂.

 აშტექე იგივეა, რაც ჰაშ̈დქე.

 ხ-აშტკჷნე იგივეა, რაც ხ-აშდკჷნე.

 აშტმე იგივეა, რაც აშდმე.

 ხ-აშტნე იგივეა, რაც ხ-აშ̄დნე.

 აშტრანი იგივეა, რაც აშდრანი.

 აშტრან̈ი იგივეა, რაც აშდრან̈ი.

 აშტრაუ̈ი̂ (ოხშტარაუ̈̂, ანშტარუე̂; ანშტარუი̂) ბზ; აშტერაუი̂ (ოხშტერაუ;̂ ანშტერუე̂, 

ანშტერუ̂ი) ლშხ., ა̈შტერაუ̈ი̂ (ახუა̂შტერაუ̈,̂ ანაშტერა̈უე̂; ანაშტერაუ̈ი̂) ლნტ. გრდმ. -- 
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აშტერებს (თვალებს). ზურალ̄ თე̄რალს ქა̄შტრაუი̂ (ლშხ. 13) -- ქალი თვალებს 

გამოაშტერებს (გადმოკარკლავს).

 ხ-აშტუე იგივეა, რაც ხ-აშდუე̂.

 ხ-აშტხე იგივეა, რაც ხ-აშთხე.

 აშტხუი̂ იგივეა, რაც აშთხუი̂.

 აშუნ იგივეა, რაც აშხუი̂̄ნ.

 აშუნღუ̂ე იგივეა, რაც აშხუნღო.

 აშუ ̂იგივეა, რაც აშხუ.̂

 აშუე̂ იგივეა, რაც აშ̄უე̂.

 აშუი̂̄ნე (ოხშუ̂ინ̄, ანშუ̂ი̄ნე; ანშუი̂̄ნნე ბზ., ოთშუი̂̄ნ, ადშუი̂̄ნე; ადშუ̂ი̄ნნე ლშხ.), აშუი̂ჲნე 

(ოთშუ̂იჲნ, ადშუი̂ჲნე; ადშუი̂ჲნისგ) ბქ. გრდმ. 1. ასუფთავებს. კეცს ესერ ჯ'ათ̄შუი̂̄ -- ნი 

(ბზ. 431) -- ქვევრს მე გავწმენდო. 2. ლშხ. ასუქებს; ალაღებს. ნატა მიჩა თერღლას სურუს 

ლოქ აშუი̂̄ნე (ლშხ.) -- ნატა თავის რძალს ძალიან ალაღებსო.

 აშუმ̂ე (ოთშუი̂მ, ადშუმე; ადშუ̂იმნე ბზ.), აშმე (ოთშიმ, ადშჷმე; ადშჷმისგ) ბქ., აშმჷნე 

(ოთშჷმჷნ, ადშჷმნე; ადშჷმნი) ლშხ., აშმუნე (ასუა̂შუმინ, ასაშუმნე; ასაშუმნი) ლნტ., 

გრდმ. -- უკრავს. შუკუჟ̂ი̄ნ ჩა̈ნგს აშუმ̂ეხ (ბზ. 9) -- გზაზე ჩანგს უკრავენ. ჟან̄ ლაშ̄ხხენ 

ნაჴდუა̂რ ადშჷმნიხ სამყურს... (ლშხ. 20) -- ზედა ლაშხეთიდან მოსულები დაუკრავენ 

საყვირს. სან̈ყუი̂რს ხუ̂აშმუნად (ლნტ. 66) -- საყვირს ვუკრავდით.

 აშუჟ̂ი̄ნ იგივეა, რაც აშხუჟ̂ი.

 აშქარ̈ი (ოთშაქარ̈, ადშაქრე; ადშაქ̈რი ბზ., ოთშაქარ̈, ადშაქრისგ ბქ.), აშაქრაუი̂ (ოთშაქრაუ,̂ 

ადშაქრაუე̂; ადშაქრაუნ̂ე) ლშხ., აშაქრაუ̈ი̂ (ათუა̂შაქრაუ̈,̂ ადაშაქრაუ̈ე̂; ადაშაქრაუ̈ი̂) ლნტ., 
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გრდმ. -- შაქრავს, ატკბობს. სი̄მაქდ ჩა̈ი ადშაქრე (ბზ.) -- ქალიშვილმა ჩაი დაშაქრა. ყურძენს 

მიჟ ლოქ აშაქრაუ̈̂ი (ლნტ.) -- ყურძენს მზე ატკბობსო.

 ხ-აშყბი იგივეა, რაც ხ-აშ̈ყბი.

 ხ-აშყდუნე იგივეა, რაც ხ-ა̈შყდუნე.

 ხ-აშყედუ̂ნე იგივეა, რაც ხ-ა̈შყდუნე.

 ხ-აშყიდ (მაშყიდდა, ხაშყიდდა; ხაშყიდდე̄დს ბზ., ხაშყიდდეს ლშხ., ხაშყიდდეს ლნტ., 

მეშყად, ხეშყად; ხეშყეს ბქ., ლნტ.) გრდუვ. -- ახსოვს. მიჩ როქ მამ̄გუე̂შ ხაშყიდ (ბზ. 441) -- 

მე არაფერი მახსოვსო. ჯუ̂ინელ მარ̄ე̄ლს გარ ხაშყიდხ კუ̂ირიაჲ (ლშხ. 22) -- (სიმღერა) 

კვირიაჲ მხოლოდ ძველ კაცებს ახსოვთ. ფუსტობ ამეჩუ დარ̈ს ხაშყიდ (ლნტ. 4) -- ბატონობა 

აქ არავის ახსოვს.

 აშყჟურე იგივეა, რაც აშყუჟ̂უ̄რე.

 აშყუდ̂ელი იგივეა, რაც აშყუდ̂იე̄ლი.

 აშყუდ̂ი (ოშუ̂ყოდ, აშყუე̂დ, აშყუდ̂ი̄ნე ბზ., აშყუ̂ედნე ბქ., ოთშყოდ, ადშყოდე; ადშყოდნე 

ლშხ.), აშყუე̂დი (აშყუდ, აშყუე̂დ; ადაშ̈ყუ̂ედნე) ლნტ. გრდმ. -- რეცხავს. შედმაკუე̂დს 

ტებდი ლჷცშუ ̂აშყუ̂დიხ (ბქ. 5) -- ჭურჭელს თბილი წყლით რეცხავენ. [წიკანტარ̈ს]... ჩუ 

ხუა̂შ̈ყუე̂დიდ ი ჟიხუა̂ჯაბ̈დ (ლნტ. 39) -- შიგანს გავრეცხავთ და მოვხარშავთ.

 აშყუდ̂იე̄ლი (ოთშყუე̂დჲე̄ლ, ადშყუე̂დჲე̄ლე; ადშყუ̂ედჲე̄ლნე ბზ; ოთშყოდიე̄ლ, 

ადშყოდიელე, ადშყოდიე̄ლნე ლშხ.) აშყუ̂დელი (ოთშყოდელ, ადშყოდელე, ადშყოდელისგ) 

ბქ., აშყუ̂ედიელი (ათუ̂აშყუ̂ედიელ, ადაშყუე̂დიელე; ადაშყუე̂დიელი) ლნტ. გრდმ. ხლმ. -- 

რეცხავს. ხენწიფი ხეხუ ̂აშყუდ̂იე̄ლდა (ბზ. 299) -- ხელმწიფის ცოლი რეცხავდა. ზურალ 

აშყუდ̂ელი ტუ̂იბრაჲსგა (ბქ. 213) -- ქალი ღელეში რეცხავს. ლადი ხუა̂ჲ̄ ოთშყოდიელ 
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(ლშხ.) -- დღეს ბევრი ვრეცხე. ლეშყუე̂დი დეშ ადაშყუე̂დიელეხ (ლნტ.) -- გასარეცხი ვერ 

გარეცხეს.

 აშყუე̂დი იგივეა, რაც აშყუდ̂ი.

 აშყუე̂დიელი იგივეა, რაც აშყუდ̂იე̄ლი.

 ხ-აშყუჟ̂ე იგივეა, რაც ხ-ა̈შყუჟ̂ე.

 აშყუჟ̂უ̄რე (ოთშყუჟირ̄, ადშყუჟურ̄ე; ადშყუჟი̄რნე ბზ., ოთშყუჟუ̄რ, ათშყუჟურ̄ე; 

ათშყუჟურ̄ნე ლშხ.), აშყჟურე (ოთშყუჟუ̂ირ, ადშყუჟურე; ადშყუჟურისგ ბქ., 

ათუა̂შყუჟურ, ადაშყუჟურე; ადაშყუჟური ლნტ.) გრდმ. -- ხდის (ტანსაცმელს). 

ელთუქუა̂რდ დაუ̈ს̂ ლერქუა̂რ̈ ქათშყუჟურე (ბქ. 96) -- ელთუქვარმა დევს ტანსაცმელი 

გახადა. ბეფშს ლერექუა̂ლ̈ ათუ̂აშყუჟურ (ლნტ.) -- ბავშვს ტანსაცმელი გავხადე.

 ხ-აშყუფ̂ე იგივეა, რაც ხ-აშ̈ყუფ̂ე.

 აშშაუ̈ი̂ (ოთშაშაუ,̂ ადშაშუე̂; ადშაშუი̂) ბზ., აშეშაუ̂ი (ოთშეშაუ,̂ ადშეშუე̂; ადშეშუი̂) 

ლშხ., აშ̈ეშა̈უი̂ (ათუ̂აშეშაუ,̂ ადაშეშაუ̈ე̂; ადაშეშაუ̈̂ი) ლნტ. გრდმ. -- აშეშებს. სიუ ̂

ოთშეშუა̂ხ̄ი ღე̄რბათს! (ლშხ.) -- შენამც გაუშეშებიხარ ღმერთს! მაყალდ ჩუა̂დაშეშაუ̈ე̂ 

ზურალ (ლნტ.) -- შიშმა გააშეშა ქალი.

 აშშუე̂ (ოთშიშუ,̂ ადშუშე; ადშუში ბზ., ოთშუშ, ადშუშე; ადშუშნე ლშხ.), ა̈შშუე̂ 

(ათუა̂შუშ, ადაშუშე; ადაშუში) ლნტ. გრდმ. -- {ამო}აშრობს. ხოლა თედ ფურ ადშუშე 

(ლშხ.) -- ავმა თვალმა ძროხა დააშრო. მიჟს ბინილ ათოშუშა (ლნტ.) -- მზეს წყარო 

დაუშრია. გადატ. {და}მალავს, {გა}აქრობს. ნაქ̈უი̂თ თეთრ ჩუა̂დშუშე გიოდ (ბზ.) -- გიომ 

მოპარული ფული გააქრო.

 ხ-აშჩუქრი იგივეა, რაც ხ-ასჩქუ̂არ̈ი.
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 ხ-აშჩუქუ̂არ̈ი იგივეა, რაც ხ-ასჩქუა̂რ̈ი.

 ხ-აშხა იგივეა, რაც ხ-აჟხა.

 აშხალ, არშხალ ბზ. (-ხლაშ̈, -ხლარ̈ ზს., -ხლიშ, -ხლარ ლშხ., -ხალ̈იშ, -ა̈რ ლნტ.), არშხალ, 

არჩხალ, არჩხილ (-ხლიშ, -ხ{ი}ლარ) ლშხ. 1. ტოტი, შტო, რტო. ამნე̄მ აშხლარ̈ 

ჩუა̂ხყუჩურ̄ე (ბზ. 188) -- ამან შტოები ჩამოამტვრია. მეგამ̈ს აშხალ გიმდ ხაბ̈კენა (ბქ. 208) 

-- ხეს ტოტი მიწისთვის ჰქონდა მიბჯენილი. მუსდ ჲები აშხალ ჩუა̂ხკუ̂იშ (ლშხ.) -- 

თოვლმა ბლის ტოტი ჩამოტეხა. დენას აშხალალ̈ ქა ხეჭონი ყიაქა (ლნტ. 267) -- გოგოს 

ტოტები {შემო}ეხვევა ყელზე. დალ̈ას... აშხალ შის ხაღუე̂̄ნა (პოეზ. 278) -- დალს შტო 

ხელთ ჰქონია. ჯონჯოლ იშნე თოთ არჩხილარს (ლშხ.) -- ჯონჯოლი ისხამს თოთო რტოებს. 

არჩხლარს ლჷმჴიდინხ (ლშხ.) -- თურმე შტოები მოჰქონდათ. 2. განაყარი, ოჯახის 

გამონაყოფი. კნინ. აშხლიდ̄, აშხლჷდ.

 ხ-აშხამაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-აშხმე.

 ხ-აშხატა იგივეა, რაც ხ-აშხტა.

 აშხატალ̈ი იგივეა, რაც აშხტან̈ჲე̄ლი.

 აშხატ̈ი იგივეა, რაც ა̈შხტი.

 აშხბჲელი იგივეა, რაც ა̈შხბჲე̄ლი.

 აშხბჷრი იგივეა, რაც ა̈შხბჲე̄ლი.

 აშხები იგივეა, რაც ა̈შხბი.

 აშხი იგივეა, რაც აშ̈ხი.

 აშხილ̄ნე იგივეა, რაც ა̈შხი̄ლინე.

 ხ-აშხმე (ლოხშხამ̈, ლახშხამე; ლახშხამ̈ნე ბზ., ლახშხამ̈ისგ ბქ., ოთშხამ, ათშხამე; ათშხამნე 
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ლშხ.), ხ-აშხამაუ̈ი̂, (ლახუა̂შხამაუ̈̂, ლახაშხამაუ̈ე̂; ლახაშხამაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- აშხამებს. 

ეჯ ლე̄თი ლიხიადა̈ლ̄ ლახშხამეხ (ბზ.) -- იმ ღამის მხიარულება ჩააშხამეს. ლირდეს ხაშხმეხ 

უშხუა̂რ̄ (ლშხ.) -- ცხოვრებას უშხამავენ ერთმანეთს. გადატ. აყვედრის, ამადლის.

 ხ-აშხტა (--, ხეშხტა̈ნ̄{და}; ხეშხტა̈ნ̄დე̄დს ბზ., --, ხეშხტჷნ; ხეშხტჷნეს ბქ., --, ხეშხტან̄; 

ხეშხტე̄ნ{დე}ს ლშხ.), ხ-აშხატა (--, ხაშხატჷნდა; ხაშხატჷნდეს) ლნტ. გრდუვ. -- აკრავს 

ირგვლივ, ავლია, შემოვლებულია (ღობე). ეშდჲორი უ̂ორკაცდ ჰუ̂იჯიშ ნაშხატ ესერ 

ხაშხტა (ბქ. 44) -- თორმეტფად (თორმეტ ორკეცად) გველის ღობე აკრავსო.

 აშხტან̈ჲე̄ლი (ოხშხატ̈ნჲე̄ლ, ანშხატ̈ნჲე̄ლე; ანშხატ̈ნჲე̄ლი) ბზ., აშხტა̈ლი (ოხუშ̂ხატალ; 

ანშხატალე; ანშხატალ̈ისგ) ბქ., აშხტალ̄ი (ოხშხატალ̄, ანშხატალ̄ე; ანშხატალ̄ნე) ლშხ., 

აშხატალი (ახუა̂შხატალ̈, ანაშხატალე; ანაშხატალ̈ი) ლნტ. გრდმ. -- წნავს, ღობავს. ბაბა 

ხოჩა კალათე̄ლალს აშხტალ̄და (ლშხ.) -- პაპა კარგ კალათებს წნავდა. მი ი მიშკუი̂ ლახუბ̂ა 

თელ ლად̈ეღ ხუ̂აშხატალ̈დად̈ (ლნტ.) -- მე და ჩემი ძმები მთელი დღე ვღობავდით.

 აშხტი (ონუ̂შხატ, ანშხატ̈; ანშხატ̈ნე ბზ., ანშხტინე ბქ.), აშხტი (ოხშხატ, ანშხატე; 

ანშხატნე) ლშხ., აშხატ̈ი (ანუშ̂ხატ̈, ანაშხატ̈ე; ანაშხა̈ტნე) ლნტ., გრდმ. -- ღობავს, წნავს. 

მიჯნე̄მ ესერ... ქუფუ ანშხატ̈ (ბზ. 247) -- შენ ღრმა ჩეო დაწანიო. ჯაბურ̂არ̈ს ჩუქა თასმოშ 

აშ̈ხტიხ (ბქ. 239) -- ბანდულებს ქვეშ თასმით წნავენ. გიგო ხოჩა კალათს ანშხატნე (ლშხ.) 

-- გიგო კარგ კალათას მოწნავს. დაბს ლად̈ეღი აშხატ̈იხ (ლნტ.) -- ყანას დღესაც ღობავენ 

(წნავენ).

 აშხუ{მ}დ იგივეა, რაც უხშუი̂დ. იხ. ეშხუ.

 აშხუნ იგივეა, რაც აშხუ̂ინ̄.

 აშხუნღონ̄ ბზ., აშხუნღუ̂ე ბქ., აშუნღუე̂ ლხმ., ეშხუნღო ლშხ., აშხუნღო ლნტ. ზმნს. -- 
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გარკვეული დროის შემდეგ, ბოლოს და ბოლოს, დასასრულ, ერთი ხნის შემდეგ. სერ 

აშხუნღონ̄ ქუ̂ერწლა̈რ ჩუა̂ფხა̈ჟხ (ბზ. 321) -- გარკვეული დროის შემდეგ მექორწილენი 

დაიშალნენ. აშხუნღუე̂ ქეიფ ქა̈დლიან (ბქ. 263) -- ბოლოს და ბოლოს დამთავრდა ლხინი. 

ეშხუნღო ჩუე̂მთუა̂ფ ნაზ̄უ ̂(ლშხ.) -- ერთი ხნის შემდეგ კვალი დამეკარგა.

 აშხუნღუე̂ იგივეა, რაც აშხუნღო.

 აშხურ̄ე (ოთშუხუ̂ირ̄, ადშუხურ̄ე; ადშუხუ̂ირ̄ნე ბზ., ოთშუხურ̄, ადშუხურ̄ე; ადშუხუ̄რნე 

ლშხ.), აშხურე (ოთშიხუი̂რ, ადშიხურე; ადშიხურისგ ბქ., ათუა̂შიხურ, ადაშიხურე, 

ადაშიხური ლნტ.) გრდმ. -- წვავს. ეჯკალ̈ი ლემესგ ჩი̄ს აშხუ̄რე (ბზ.) -- ისეთი ცეცხლი 

ყველაფერს წვავს. მჷჟდ ადშუხურ̄ე ლარტმალ (ლშხ.) -- მზემ დაწვა ბოსტნები. მამფუა 

ლიცუშ̂ დო ღოშტ ადაშიხურეხ ზურალ̈ (ლნტ.) -- ქალი კინაღამ ცხელი წყლით დაწვეს.

 აშხუ ̂იხ. ეშხუ.

 აშხუი̂̄ნ ბზ., აშხუნ, აშუნ ბქ., ეშხუი̂ნ ლშხ., ეშხუნ ლნტ. ზმნს. -- ერთხელ. აშხუი̂̄ნ 

თათრალ̈ს ოთჷრმახ ხუ̂აჲ̈ მა̄რე (ბზ.) -- ერთხელ თათრებს დაუჭერიათ ბევრი კაცი. აშხუნ 

მალულდს გუი̂ ლახადდა ნარ̈ჩუდ̂ (ბქ. 20) -- ერთხელ მელას მოუნდა ჭყინტი ყველი. ეშხუი̂ნ 

გარ ხუ̂არდ ლაჭმას (ლშხ.) -- მხოლოდ ერთხელ ვიყავი სათიბად. ეშხუნ ამ̈ეჴედ 

მეთხუი̂არ̈იშხო დალ̈ (ლნტ. 282) -- ერთხელ მონადირესთან მოსულა დალი.

 აშხუნ̂ი (ოშხუნ, აშხუი̂ნ; აშხუნ̂ინ̄ე ბზ., აშხუნ̂ინე ბქ., ოთშხუნ, ადშხუნე; ადშხუნნე ლშხ; 

ათუა̂შხუნ, ადაშხუნე; ადაშხუნნე ლნტ.) გრდმ. -- ინახავს. [უო̂ჴრი̄ლდ] ჩუა̂შხუი̂ნ ლერქუ̂ალ̈ 

(ბზ. 325) -- ობოლმა შეინახა ტანსაცმელი. სგაშ̄ურე̄მიშს კეპლარს ანსყე̄ნნეხ ი 

ჩუა̂დშხუნნეხ (ლშხ. 15) -- შიგანისაგან კუპატებს გააკეთებენ და შეინახავენ.

 აშხუჟ̂ი, აშხუჟ̂ი̄ნ, აშუჟ̂ი̄ნ ბზ., აშხუ̂ჟინ ზს., ეშხუნ ლნტ., ეშხუ̂ჟი, ეშხუჟ̂ი̄ნენ ლშხ. ზმნს. 
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1. ერთხელ. აშხუჟ̂ი̄ნ მჷკჷლმახ̈იდ ადჷრმე უ̂ოქურ̂ა̈ კალმახ (ბზ.) -- ერთხელ მეთევზემ 

დაიჭირა ოქროს თევზი. 2. (ლშხ.) ერთჯერზე. ეშხუჟ̂ი დეშ ხაიეს -- ერთჯერზე ვერ 

წაიღებ.

 აშხუშ̂ეშხუი̂̄ლ (-აშ̈, --) ბზ., ეშხუშეშხუ (-ხუი̂̄შ, -- ბზ., -იშ, -- ბქ.), ეშხუუშ̂ეშხუ (-ხუშ̄, 

-- ლშხ., -იშ, -- ლნტ.) -- ერთადერთი. ეჯ უ̂ისგუი̂ლდდი ̄აშხუ̂შეშხუ̂ი̄ლ გარ ა̈ნშენე (ბზ. 

243) -- იმ ვაშლმაც მხოლოდ ერთადერთი (ცალი) მოიბა.

 აშხუწ̂ამ̈ ბზ., ახწუა̂̈მ, ახუწ̂ამ̈, ასწუა̂მ̈ ბქ., ახწამს ლშხ., ახწამ̈{ს} ლნტ. ზმნს. -- ერთ წამს, 

ახლავე, ამ წუთში. მეზუბ̂ელდ აშხუწ̂ამ̈ ანჴიდ ლაი̈რ (ბზ.) -- მეზობელმა ერთ წამში მოიტანა 

წერილი. ასწუ̂ამ̈ ესერ ცხეკხენ ისგან̈ტხენი (ბქ. 315) -- ერთ წამში დავბრუნდები ტყიდანო. 

ახწამს ოთტკუ̄ნ თე (ლშხ.) -- ერთ წამს მოვხუჭე თვალი. ახწამ̈ს ლამ̈მარ̈ჯუ ̂(ლნტ.) -- ერთ 

წამს დამეხმარე.

 აშხჷლინე იგივეა, რაც ა̈შხი̄ლნე.

 ხ-აშჷდენი-ხ იგივეა, რაც ხ-აშჷ̄დნი-ხ.

 ხ-აშჷ̄დნი-ხ (ოთშჷ̄დდად, ათშჷ̄დდახ; ათშჷ̄დნიხ ბზ; ლოხშჷ̄დდად, ლახშჷ̄დახ; ლახშჷ̄დნიხ 

ლშხ.), ხ-აშჷდნი-ხ (ოხუშ̂ჷდდ, ა̈ხშჷდხ; ახშჷდიხ) ბქ., ხ-აშჷდენი-ხ (ლახუ̂აშჷდდად, 

ლახაშჷდდახ; ლახაშჷდენიხ) ლნტ. გრდუვ. -- {შემო}ესევიან. მაგ̈ სგახშჷდდა [ჩაჟ̈ს] (ბქ. 

38) -- ყველა ცხენს {შემო}ესია. ათშჷდე̄ნახ ი ქოთ̄ქუ̂იც̄ახ თხუმ... (ლშხ. 56) -- შესევიან 

და თავი წაუჭრიათ... სკა ლახაშჷდდახ ჩხარა დაუ̈ ̂აწოლს (ლნტ. 316) -- ცხრა დევი ზვინს 

შემოესია. ქა ჯაშჷდახ ეჩხან-ამხან (პოეზ. 84) -- შემოგსევიან იქით-აქედან.

 ხ-აჩა (მაჩონ̄და, ხაჩონ̄და; ხაჩონ̄დე̄დს ბზ., ლშხ., მაჩონ, ხაჩონ; ხაჩონეს ბქ., მაჩონდა, ხაჩონდა; 

ხაჩონდეს ლნტ.) აორ. (ამჩონ̄{და}, ათჩონ̄{და} ბზ., ლშხ., ამჩონდ, ათჩონდ ბქ., ამაჩონდა, 
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ათაჩონდა ლნტ.) გრდუვ. 1. უხარია. ზს. დი̄ნას ესერი̄ მე̄უ̂არ ათჩონ̄ა (ბზ. 345) -- გოგოსაც 

ძალიან გახარებია. მიჩა დის მამა ლახჩონ (ბქ. 243) -- იმის დედას არ გახარებია. 2. ეცინება. 

და̈უ̄ს̂ ეჯჟი ჩუ ხაჩ' ე̄რე შუ̂იმ მამ̄ა ხარ̄ (ბზ. 307) -- დევს ისე ეცინება, რომ მეტი აღარ 

შეიძლება. ამეჟი ნეფეს ჩუა̂თჩონ̄და (ლშხ. 51) -- ამაზე მეფეს გაეცინა. დადიან̈ს გუი̂ჲსკა 

ჩუა̂თაჩონა (ლნტ. 115) -- დადიანს გულში ჩასცინებია.

 აჩაგუნ̂ალ̈ი იგივეა, რაც აჩგუნა̈ლ̄ი.

 აჩალაქუ̂ა იგივეა, რაც ეჩელექუა̂.

 ხ-აჩამათ̈ი იგივეა6 რაც ხ-აჩმათ̈ი.

 აჩაჩე (ოთჩაჩ̈, ანჩაჩე, ანჩაჩ̈ისგ) ბქ. გრდმ. -- ცეხვავს. სიმინდს ლაჩაჩარ̈შუ ̂აჩაჩეხ (ბქ. 231) -- 

სიმინდს საცეხველით ცეხვავენ. იხ. ლიცე̄ხუ̂ე.

 აჩად̈ იხ. ესღრი, ესხრი.

 აჩგუნა̈ლ̄ი (ოთჩუგუნ̂ა̈ლ̄, ადჩუგუნ̂ალ̄ე; ადჩუგუ̂ნა̈ლ̄ნე) ბზ., აჩგუნალ̈ი (ოთჩუგუნ̂ა̈ლ, 

ადჩუგუნ̂ალე, ადჩუგუნ̂ალ̈ისგ) ბქ., აჩგუნალ̄ი (ოთჩუგუნ̂ა̄ლ, ადჩუგუნ̂ალ̄ე; ადჩუგუნ̂ალ̄ი) 

ლშხ., აჩაგუნ̂ალ̈ი (ახუა̂ჩაგუ̂ნალ̈, ანაჩაგუნ̂ალე; ანაჩაგუნ̂ალი) ლნტ. გრდმ. -- აწოვებს. 

ნაბ̈ოზს ნეღშტარ̈ ადჩუგუნ̂ალ̄ე სოზარდ (ბზ.) -- საღამოს თიკნები მოაწოვა სოზარმა. 

ნიღაშტარ̈ს ძინარ̈ს დოსკ ხუა̂ჩაგუნ̂ა̈ლიდ (ლნტ.) -- თიკნებს დილით ადრე ვაწოვებთ.

 აჩდი̄ნე იგივეა, რაც ა̈ჩდი̄ნე.

 ხ-აჩეხუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აჩ̈ხუნე.

 აჩლუ̄რე იგივეა, რაც აჩჩურე.

 ხ-აჩმათ̈ი (ლოხჩამათ̈, ლახჩამთე \ ათჩჷმთე; ლახჩამთი \ ათჩჷმთი) ბზ., ხ-აჩმათი (ლოხჩამათ, 

ლახჩამთე; ლახჩამთი) ლშხ., ხ-აჩამათ̈ი (ლახუ̂აჩამათ̈, ლახაჩამათ̈ე; ლახაჩამათ̈ი) ლნტ. გრდმ. 

154



-- აჩეჩებს, {შე}ატყუებს. ხოლა ფირუ ̂ლახჩჷმთეხ დედეს (ბზ.) -- დედას ცუდი ძროხა 

შეაჩეჩეს. სგა ლახჩამთე თხუმ ჴამშოშ (ლშხ.) -- თავი ძალით შეაჩეჩა. ლჷცილ თეთრ 

ლახაჩამათ̈ეხ გიგოს (ლნტ.) -- დახეული ფული შეაჩეჩეს გიგოს.

 ხ-აჩმუნე იგივეა, რაც ხ-აჩუმ̂ა̈უ̄ნ̂ე.

 ხ-აჩმუ̄ნდნე იგივეა, რაც ხ-აჩუმ̂ა̈უ̄ნ̂ე.

 ხ-აჩომნე იგივეა, რაც ხ-აჩუმ̂ა̈უ̄ნ̂ე.

 აჩრაუ̈ი̂ (ოთჩარაუ̈,̂ ადჩარუე̂; ადჩარუ̂ი ბზ., ადჩარუი̂სგ ბქ.), აჩრაუ̂ი (ოთჩერაუ,̂ ადჩერუე̂; 

ადჩერუი̂) ლშხ., აჩ̈ერაუ̈ი̂ (ათუა̂ჩერაუ̈,̂ ადაჩერაუ̈ე̂; ადაჩერაუ̈ი̂) ლნტ. გრდმ. -- აჩერებს. 

მანქანა ოთჩარაუ̈̂ (ბზ.) -- მანქანა გავაჩერე. მე̄ზი ჩაჟ̄ს შიშდ ლოქ ჩუა̂ჩრაუ̂ი (ლშხ. 6) -- 

მიმავალ ცხენს უცებ {გა}აჩერებსო. უჩხას ი ლიცს დეშ აჩ̈ერაუ̈ი̂ ალ გიმ (ლნტ. 4) -- წვიმას 

და წყალს ეს მიწა ვერ აჩერებს.

 აჩუბე იგივეა, რაც აჩ̈უი̂̄ბე.

 აჩუნღო იგივეა, რაც ეჩუნღო.̄

 აჩუნჩურე იგივეა, რაც აჩჩურე.

 აჩურთი̄ნე (ოთჩურთუ̂ი̄ნ, ადჩურთინ̄ე; ადჩურთინ̄ნე ბზ., ოხჩურთი̄ნ, ანჩურთი̄ნე; ანჩურთი̄ნნე 

ლშხ.), აჩურთინე (ადჩურთინე; ადჩურთინისგ ბქ., ათუა̂ჩურთინ, ადაჩურთინე; ადაჩურთინი 

ლნტ.) გრდმ. -- თითხნის; {აურ}დაურევს (ერთმანეთში). მა̈გ უშხუ̂არ̄ ადჩურთი̄ნე თინად 

(ბზ.) -- ყველაფერი ერთმანეთში ათითხნა თინამ. აჩურთი̄ნე მჷრამ̄ (ლშხ.) -- თითხნის 

რაღაცას. მაგ̈ უშხუა̂რ̈ ლახაჩურთინეხ (ლნტ.) -- ყველაფერი ერთმანეთში აურიეს.

 აჩუბ̄ე იგივეა, რაც აჩუი̂̄ბე.

 ხ-აჩუმ̂ა̈უ̄ნ̂ე, ხ-აჩ̈მუნე (ოთჩომა̈უ̄ი̂ნ, ათჩომა̈უ̄ნ̂ე; ათჩომ̄ა̈უ̄ნ̂ი) ბზ., ხ-აჩმუნე (ხუა̂ჩმუ̂ინ, 
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ხაჩმუნე; ხაჩმუნისგ) ბქ., ხ-აჩმუნ̄დნე (ხუ̂აჩმუნ̄დუნ, ხაჩმუნ̄დნე; ხაჩმუნ̄დნი) ლშხ., ხ-აჩომნე 

(ხუა̂ჩომინ, ხაჩომნე; ხაჩომნი) ლნტ., გრდმ. კაუზატ. -- აკეთებინებს. ეჯ გუ̂ეშ ჩუ̂ათჩომა̈უ̄̂ინ 

გეგის (ბზ.) -- ის საქმე გავაკეთებინე გეგის. მ' ესერ ხეჩუმ̂ინიდეს, ბეფშს ეჯი ოღუ ̂ხაჩმუნე 

(ბქ.) -- რისი გაკეთებაც შეეძლოს, ბავშვს ის გააკეთებინეო. ხოლა გუე̂შ ხაჩმუნ̄დუნ̂ე 

(ლშხ.) -- ცუდი საქმე გააკეთებინა.

 აჩფე იგივეა, რაც ჩიფე.

 აჩქლამ̈ი (ოთჩქჷლამ̈, ადჩქჷლმე; ადჩქჷლმი ბზ., ლახუა̂ჩქალამ̈, ლახაჩქალამ̈ე; ლახაჩქალამ̈ი 

ლნტ.), აჩქლამი (ოთჩქჷლამ, ადჩქალმე; ადჩქალმი) ლშხ. გრდმ. -- ამხელს. სგა დე̄მგუა̂შ 

აჩქლამ̈ი გიორგი (ბზ.) -- გიორგი არაფერს ამხელს. სგა ლახჩქალმეხ უშკუ̂ისა ჩი̄ს (ლშხ.) -- 

ყველა (პირში) ამხილეს.

 აჩჩურ̄ე, აჩლურ̄ე (ოთჩუჩი̄რ, ადჩუჩუ̄რე; ადჩუჩი̄რნე) ბზ., აჩჩურე (ოთჩუჩუი̂რ, ადჩუჩურე; 

ადჩუჩურისგ) ბქ., აჩლუ̄რე (ოთჩულურ̄, ადჩულურ̄ე; ადჩულუ̄რნე) ლშხ., აჩუნჩურე 

(ათუა̂ჩუნჩურ, ადაჩუნჩურე; ადაჩუნჩური) ლნტ., გრდმ. -- {და}შლის, უშნოდ ამტვრევს 

(პურს...) კუა̂შ̄ი კატიდ ადჩულურ̄ე (ლშხ.) -- მჭადი კატიმ ცუდად (უშნოდ) დაამტვრია. 

მახ̈ე თორნდ ჩუა̂დაჩუნჩურე დიარალ̈ (ლნტ.) -- ახალმა თონემ პურები დაშალა (უშნოდ 

გამოაცხო).

 ხ-აჩჩხუნე იგივეა, რაც ხ-აჩ̈ჩხუნე.

 აჩხატი იგივეა, რაც აცხტი.

 ხ-აჩხინა იგივეა, რაც ხ-აჩ̈ხინა.

 ხ-აჩხინე იგივეა, რაც ხ-აჩ̈ხინე.

 აჩხირკი იგივეა, რაც აჩ̈ხრიკი.
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 აჩხრიკე იგივეა, რაც აჩ̈ხრიკი.

 ხ-აჩხუნე იგივეა, რაც ხ-აჩ̈ხუნე.

 ხ-აჩხჷნე იგივეა, რაც ხ-აჩ̈ხინე.

 აჩჷნგი (ოთჩჷნგ, ადჩჷნგე; ადჩჷნგნე ბზ., ლშხ., ადჩჷნგისგ ბქ.), გრდმ. -- ჩანგს უკრავს. 

მამაჭირაჲ̈ აჩჷნგი (ბზ. 365) -- მამაჭირა (ნაცარქექია) ჩანგს უკრავს. მარე აჩჷნგი, აშუპ̂არი 

(ბქ. 167) -- კაცი ჩანგს უკრავს, ცეკვავს.

 აჩჷნქა იგივეა, რაც ეჩჷნქა.

 აცაბურე იგივეა, რაც აცბურ̄ე.

 აცარცაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აცჷრცა̈უი̂.

 აცა̈დ̄ი, ცა̈დ̄ი (ოხუ̂ცა̈დ̄, ა̈ნცა̈დ̄; ა̈ნცა̈დ̄ნე) ბზ., აცა̈დი (ოცად, აცად̈; აცად̈ნე ბქ., ახუა̂ცად̈, 

ანაცად̈ე; ანაცად̈ნე ლნტ.), აცად̄ი (ოხცად̄, ანცა̄დე; ანცად̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- ცვლის. შიხღა 

უ̂არჩხილს ჲარ̈ ცა̈დ̄ი? (ბზ. 428) -- ნახშირში ვერცხლს ვინ ცვლის? ხოჩა̈ლ̄ს ესერ ა̈ნცა̈დ̄ნეხ 

ლჷდგარუღა (ბზ. 314) -- კარგებს მკვდრებზე გავცვლითო. ბეფშილდდ ჯუ̂ინელ ლერქუა̂რ̈ 

მახეღ' აცად̈ (ბქ.) -- ბავშვმა ძველი ტანისამოსი ახალზე გაცვალა. მადმამოშ ახუა̂ცად̈ 

(ლნტ.) -- ვერაფერი (ვერ) გავცვალე.

 აცბურალ̈ი იგივეა, რაც აცბურ̄ა̈ლ̄ი.

 აცბურე იგივეა, რაც აცბურ̄ე.

 აცბურ̄ა̈ლ̄ი (ოთცუბურ̄ა̈ლ̄, ანცუბუ̄რალ̄ე; ანცუბურ̄ა̈̄ლნე \ ანცუბუ̄რა̈ლ̄ი) ბზ., აცბურალ̈ი 

(ოხცუბურალ̈, ანცუბურალე; ანცუბურალ̈ისგ ბქ., ახუა̂ცუბურალ̈, ანაცუბურალე; 

ანაცუბურალი ლნტ.), აცბურ̄ალ̄ი (ოხცუბუ̄რალ̄, ანცუბურ̄ალ̄ე; ანცუბურ̄ალ̄ნე) ლშხ., გრდმ. 

ხლმ. -- ჭრის. მჷხრიშდ ესერ ანცუბუ̄რა̈ლ̄ნე ალჲა̈რს (ბზ.) -- ამათ ხვალისთვის გამოვჭრიო. 
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დინა ლერქუა̂̈რს აცბურალ̈ი (ბქ.) -- ქალიშვილი ტანისამოსს ჭრის. დედე ხოჩამ̄დ აცბურ̄ალ̄ი 

(ლშხ.) -- დედა კარგად ჭრის.

 აცბურ̄ე (ოხცუბი̄რ, ანცუბურ̄ე; ანცუბი̄რნე ბზ., ოხცუბურ̄, ანცუბუ̄რე; ანცუბურ̄ნე ლშხ.), 

აცბურე (ოხცუბირ, ანცუბურე; ანცუბურისგ) ბქ., აცბურე (ახუა̂ცუბურ, ანაცუბურე; 

ანაცუბური) ლნტ., გრდმ. -- ჭრის. მანოლდ აშხუ ̂წამ̈ისგა ანცუბურე კაბ̈ (ბქ.) -- მანოლმა 

ერთ წამში გამოჭრა კაბა. ჩინთს მაგ ხოჩამ̄დ აცბუ̄რე (ლშხ.) -- ჩითს ყველა კარგად ჭრის. 

ხეკუე̂ს ან̈ცუბურენს ბარდანი ჲერბი ნაქ̈უი̂ც (ლნტ. 30) -- უნდა გამოიჭრას ქსოვილის ორი 

ნაჭერი.

 აცდაუ̂ი იგივეა, რაც ა̈ცუდ̂ე.

 აცე̄რუა̂̈ლ̄ი (ოხ{უ}̂ცე̄რუა̂̈̄ლ, ანცე̄რუ̂ალ̄ე; ანცე̄რუ̂ა̈ლ̄ნე) ბზ., აცერუ̂ალ̈ი (ოხუც̂ერუა̂ლ̈, 

ანცერუა̂ლე; ანცერუა̂ლ̈ისგ) ბქ., აცე̄რუ̂ალი (ოხცე̄რუ̂ალ̄, ანცე̄რუა̂ლ̄ე; ანცე̄რუა̂ლ̄ნე) ლშხ., 

გრდმ. -- ხალავს. ბეფშუ ̂ჩი ლადაღ̈ აცე̄რუ̂ა̈ლ̄ი ითქს (ბზ.) -- ბავშვი ყოველდღე ხალავს 

მარცვალს.

 აცე̄რუე̂ (ოხცე̄რუ̂ \ ოხ{უ}̂ცე̄რაუ̈̂, ანცე̄რუე̂; ანცე̄რუი̂ \ ანცე̄რუნ̂ე ბზ., ოხცე̄რაუ,̂ ანცე̄რუე̂; 

ანცე̄რუი̂ ლშხ.), აც̈ერუე̂ (ოხცერაუ̂, ანცერუე̂; ანცერუი̂სგ) ბქ., გრდმ. -- ხალავს. მანოლ̄დ 

ფატ̈უ ̂ანცე̄რუე̂ (ბზ.) -- მანოლმა ფეტვი მოხალა. დინ̄ოლ̄ ფექს აცე̄რუე̂ (ლშხ.) -- გოგონა 

ფქვილს ხალავს.

 აცე̄ხუე̂ (ქ'ოხ̄ცე̄ხუ̂, ქ'ა̄ნცე̄ხუე̂; ქ'ა̄ნცეხუნ̂ი ბზ., ქ'ანცე̄ხუნ̂ე ლშხ.), ა̈ცეხუე̂ (ახუა̂ცეხუ,̂ 

ანაცეხუ̂ე; ანაცეხუი̂) ლნტ. გრდმ. -- ცეხვავს. მეზობელალ̈ ლობიოს ქა ლჷმაცეხულ̂იხ (ლნტ. 

165) -- თურმე მეზობლები ლობიოს {გამო}ცეხვავდნენ.

 აცინცორ̄ე იგივეა, რაც ა̈ცინცორ̄ე.
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 აცირ̄ა̄ლი იგივეა, რაც ა̈ცი̄რა̈ლ̄ი.

 აცირ̄ე იგივეა, რაც აც̈ირ̄ი/ე.

 აცლჷ̄რე (ოთცჷლი̄რ, ადცჷლჷ̄რე; ადცჷლი̄რნე ბზ., ოთცჷლჷ̄რ, ადცჷლჷ̄რე; ადცჷლჷ̄რნე 

ლშხ.), აცლჷრე (ოთცჷლირ, ადცჷლჷრე, ადცჷლჷრისგ ბქ., ათუ̂აცჷლჷლ, ადაცჷლჷლე; 

ადაცჷლჷლი ლნტ.), აცლჷლე (ათუა̂ცჷლჷლ, ადაცჷლჷლე, ადაცჷლ{ჷლ}ი) ლნტ., გრდმ. -- 

გლეჯს, ამტვრევს, ფხრეწს, ხევს. მალ̄დ ჩუა̂დცჷლჷ̄რე ყუი̂ჩ (ბზ. 256) -- მელამ დაგლიჯა 

მამალი. ათმჷრზ' ესერ ოთცჷლჷრა დაშ̈დუს̂ (ბქ. 16) -- ათმურზა დათვს დაუგლეჯიაო. ჯე 

ხორგს ჩუ ლოქ ადაცჷლჷლი (ლნტ. 143) -- მე საწნახელს დავამტვრევო.

 ხ-აცომა იგივეა, რაც ხ-აცუმ̂ა.

 აცომაუ̂ი იხ. აჰ̈ი̄ჭუი̂.

 ხ-აცონ̄ცა (ხუე̂ცონ̄ცა̈ნ̄დას̈, ხეცო̄ნცა̈ნ̄და; ხეცონ̄ცა̈ნ̄დე̄დს ბზ., ხუ̂ეცონ̄ცენ, ხეცონ̄ცან̄; 

ხეცონ̄ცე̄ნს ლშხ.), ხ-აცონცა (ხუე̂ცონცენ, ხეცონცან; ხეცონცენეს ბქ., ხეცონცენს ლნტ.), 

გრდუვ. -- 1. ძლივს ჰკიდია, აცოცებულია. ბალ̈ეჟი მჷტ ხაცონცა (ბქ.) -- ფოთოლზე მატლია 

აცოცებული. ნო ხაცონ̄ცა ლოქ პილჟი, ოდო ქა შყედნი (ლშხ.) -- წკიპზე (ნაპირზე, კიდეზე) 

ნუ ჰკიდიხარ, თორემ გადმოვარდებიო. 2. აკრავს (ძლივს, ოდნავ...). თაშარ̄ს ჴიც ეშ გარ 

ხაცონ̄ცა (ლშხ.) -- ხაჭაპურს კანი ძლივსღა აკრავს.

 აცრჷლე იგივეა, რაც აცლჷ̄რე.

 ხ-აცუა იგივეა, რაც ხ-აცუა̂.

 ხ-აცუე იგივეა, რაც ხ-აცუე̂.

 აცუე იგივეა, რაც აცუე̂.

 ხ-აცუა̂ (ხუე̂ცუა̂̈ნ̄და̈ს, ხეცუა̂̈ნ̄; ხეცუა̂̈̄ნდე̄დს) ბზ., ხ-აცუა (ხუ̂ეცუენ, ხეცუან; ხეცუენეს ბქ., 
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ხეტუე̄ნს ლშხ., ხეცუენდეს ლნტ.) გრდუვ. -- ჩამოცმულია, გაყრილია. მესე̄რჟი მარ̄ემი 

თხუი̂მ ხაცუა̂ (ბზ. 288) -- ღობეზე კაცის თავია ჩამოცმული. ნესყეს ქიპ ქა დემეგ ხეცუან 

(ბქ.) -- ნემსში ძაფი არ იყო გაყრილი. (ნემსს ძაფი არ ეყარა).

 აცუბ̂ე იგივეა, რაც ცუი̂ბე.

 აცუდ̂აუ̈ი̂ იგივეა, რაც ა̈ცუდ̂ე.

 აცუდ̂ე იგივეა, რაც ა̈ცუდ̂ე.

 ხ-აცუდ̂ილ (მაცუდ̂ილდა, ხაცუდ̂ილდა; ხაცუდ̂ილდე̄დს ბზ., ხაცუდ̂ილდეს ლშხ., 

მაცუ̂დილჷნ, ხაცუ̂დილჷნ; ხაცუდ̂ილჷნდეს ბქ.), ხ-ა̈ცუე̂დილ (მაც̈უე̂დჷლჷნდა, 

ხაც̈უე̂დჷლჷნდა; ხაც̈უ̂ედჷლჷნდეს ლნტ.) აორ. (ლამცუ̂ად̈ლჷნ, ლახცუა̂დ̈ლჷნ ბზ., 

ლამცოდილჷნ, ლახცოდილჷნ ბქ., ლამცოდლჷ̄ნ, ლახცოდლჷ̄ნ ლშხ., ლამაცუე̂დჷლჷნ, 

ლახაცუე̂დჷლჷნ ლნტ.) გრდუვ. -- ეცოდება, ენანება, ებრალება. ისგუ ლიძჰენი მაცუდ̂ილ 

(ბზ. 325) -- დასაკლავად მენანები (შენი დაკვლა მენანება). დადას ბეფშილდ ლახცუ̂იდლჷნ 

(ბქ.) -- დედაბერს ბავშვი შეეცოდა.

 აცუე̂ (ოხცუი̂უ̂, ანცუ{უ}̂ე; ანცუი̂უნ̂ე) ბზ., აცუე (ოთცუი̂{უ}̂, ადცუე; ადცუისგ ბქ., 

ოთოცუ,̂ ოთცუე; ოთცუემ ლშხ., ახუა̂ცუუ,̂ ანაცუე; ანაცუი ლნტ.), გრდმ. -- ააცვამს, 

ააგებს. დი ნე̄სყა ჟი აცუე̂ (ბზ.) -- დედა ნემსს ააგებს. ნეუ̂ან მახათ̈ქა ოთცუი̂ (ბქ.) -- კანაფის 

ძაფი მახათზე ავაგე. ქოთ̄ცუე ნე̄სყაქა ქიპ (ლშხ.) -- გაუყარა ნემსში ძაფი.

 ხ-აცუე̂ (ლოხცუი̂უ ̂\ ლოხუც̂იუ,̂ ლახცუუ̂ე; ლახცუი̂უნ̂ე ზს., ოთც{უ}̂იუ̂, ათცუუე̂; 

ათცუი̂უნ̂ე ბზ., ოხცუი, ახცუე; ახცუი \ ოთცუ̂ი,̄ ოთცუი̂ე; ოთცუი̂̄ნე ლშხ.), ხ-აცუე 

(ახუა̂ცუუ,̂ ახაცუე; ახაცუი) ლნტ., გრდმ. -- ააცვამს, ააგებს, უყრის. ხოშა დედე ჩხირს ქა 

ხაცუე̂ ლაწ̈ჷნდა̈ჲარ̈ს (ბზ.) -- დიდედა ჩხირს {გა}უყრის საწინდე საქსოვს. ეჯის მჷბიდ 
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მჷხირ ლოხუც̂იუ̂ (ბქ. 203) -- იმას ანთებული კვარი წამოვაცვი. [ჭყინტდ] სკალახაცუე დაუ̈ ̂

შამფურ̈ს (ლნტ. 221) -- ბიჭმა ააგო დევი შამფურზე.

 ხ-აცუე̂დილ იგივეა, რაც ხ-აცუდ̂ილ.

 ხ-აცუე̂მ (ოხუ̂აცუ,̂ ახცუე̂; ახცუე̂მნე ბზ., ლშხ., ახცუ̂ემ ლშხ., ახაც̈უ̂, ახცუ̂ემ ბქ.), ხ-აც̈უე̂მ 

(ახუა̂ც̈უ,̂ ახაცუე̂; ახაცუე̂მ \ ახაცუე̂მნე) ლნტ., გრდმ. -- აჰკიდებს. [ყჷრჷმ-შაუხ̂ანდ] 

გუე̂ლჲაშაპ̈ი ლეღუა̂რ̈ ჟ'ახცუ̂ე ფარ̈შმაგ̈ს (ბზ. 253) -- ყირიმ-შავხანმა გველეშაპის 

ხორც{ებ}ი აჰკიდა ფარშევანგს. ჟახცუე̂ მეგემ შიყჟი (ლშხ.) -- აჰკიდა ხე ზურგზე. დაუა̂რ̈ს 

ზექ ჟი ლოქუ ახაცუე̂! (ლნტ. 159) -- დევებს შეშა აჰკიდეო!

 ხ-აცუმ̂ა (მაცმუნ{და}, ხაც̈მუნ{და}; ხაც̈მუნდე̄დს ბზ., მეცუმ̂უნ, ხეცუმ̂უნ; ხეცუმ̂უნეს ბქ., 

მეც{უ}̂მან̄, ხეც{უ}̂მან̄; ხეც{უ̂}მე̄ნს ლშხ.), ხ-აცომა (მაცომუნდა, ხაცომუნდა; 

ხაცომუნდეს) ლნტ. გრდუვ. -- უსვია, აცხია, ზედ აკრავს. დინილს უშკჟი გუნა ხეცუმ̂უნ 

(ბქ.) -- გოგონას სახეზე მური ეცხო. მაჲ ლოქ ხაცუმ̂ა ტოტჟი (ლშხ.) -- ხელზე რა გაცხიაო.

 ხ-აცუმ̂ენი იხ. ხ-ოცუმ̂ი.

 აცუნ̂ე იგივეა, რაც ა̄ცუნ̂ე.

 ხ-აცურ̂უნე იგივეა, რაც ხ-ა̈ცურ̂უნე.

 აცყან̈ი (ოთცჷყან̈, ადცჷყნე ზს., ადცჷყნი ბზ., ადცჷყნისგ ბქ., ათუა̂ცჷყან̈, ადაცჷყანე, 

ადაცჷყ{ა}̈ნი ლნტ.), აცყანი (ოთცჷყან, ადცჷყნე; ადცჷყნი) ლშხ. გრდმ. -- კეტავს. ყორს 

ლეჯურ̂ან̈იშუ ̂აცყან̈იხ (ბქ.) -- კარს ურდულით კეტავენ. ქო̄თცჷყან ალაგ (ლშხ.) -- 

დავკეტე ჭიშკარი.

 ხ-აცყენი (ლოხ̄უა̂ცყ ბზ., ლოხუა̂ცყ ბქ., ლახცაყ̈; ლახცაყ̈ნე ზს.), ხ-აცყე (ლოხ̄უა̂ცყ, 

ლახციყ; ლახციყე) ლშხ., ხ-აც̈ყე (ლახუა̂ც̈ყ, ლახაციყ; ლახაციყნე) ლნტ., გრდმ. -- არჭობს, 
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ასობს. დაუ̈ი̂თს შიშდ ხეშდნიუ̂, იმდო იმეგ ხაცყენიუ ̂(ბქ.) -- დავითს მაშინვე ავიწყებოდა, 

თუ სად რას მიარჭობდა. მარ̄ე ბაჲ̄რახს ჩუე̂სციყე დჷტისა (ლშხ. 52) -- კაცი დროშას 

ჩაარჭობს ნაცარში. [ქუი̂თილდდ დაჴლა̈] თხუ̂იმ ჩუა̂საციყ ტჷბაჲ̈სკა (ლნტ. 172) -- ქურდმა 

თხის თავი ტბაში ჩაასო. დაჴჷლს მუჭ ლექუა̂ ასაცეყა უი̂სკუ ̂(ლნტ. 149) -- თხას რქაზე 

დარჭობია ვაშლი.

 ხ-აცყერა იგივეა, რაც ხ-აცყე̄რა.

 აცყერი იგივეა, რაც აცყე̄რე.

 ხ-აცყე̄რა (ხუ̂ეცყე̄რა̈ნ̄დას̈, ხაცყე̄რა̈ნ̄და; ხაცყე̄რა̈ნ̄დე̄დს ბზ., ხუე̂ცყე̄რე̄ნ, ხეცყე̄რან̄; 

ხეცყე̄რე̄ნს ლშხ.), ხ-აცყერა (ხუე̂ცყერენ, ხეცყერან; ხეცყერენეს ბქ., ხუა̂ცყერჷნდა̈ს, 

ხაცყერჷნდა; ხაცყერჷნდეს ლნტ.) გრდუვ. -- არჭვია, გაჩხერილია. დაჴელს მუჭჟი 

ხაცყერჷნდა უ̂იცხ (ლნტ.) -- თხას რქაზე ერჭო მსხალი.

 აცყე̄რე (ოთცჷყე̄რ, ადცჷყე̄რე; ადცჷყე̄რნე \ ადცჷყე̄რი) ბზ., ლშხ., აცყერი, აცჷყერი 

(ოთცჷყერ, ადცჷყერე; ადცჷყერისგ) ბქ., აცყჷრე (ათუა̂ცჷყჷრ, ადაცჷყჷრე, ადაცჷყჷრი) 

ლნტ., გრდმ. -- არჭობს, ასობს, დებს; გაუჩხერს; ჩაჩრის; ჩაჩურთავს. დი̄კუე̂ნდ ჩა̈ჟ̄ი ჰაკუ̂ად̈ 

ჭუი̂̄ბჩუ ჩუ̂ათცჷყე̄რე (ბზ. 352) -- დიაკვანმა ცხენის კუდი ჭაობში ჩაჩურთა. ჴურუჲსგა 

დირიშ ნაკუი̂შ ოთცჷყერა ჲესუა̂ლა (ბქ.) -- ვიღაცას ხვრელში პურის ნატეხი შეურჭვია.

 აცყჷრე იგივეა, რაც აცყე̄რე.

 აცცხჷნე (ოხცჷცხინ, ოხცჷცხნე ზს., ოხცჷცხნი ბზ., ანცჷცხნისგ ბქ., ოხცჷცხჷნ, ოხცჷცხნე; 

ოხცჷცხნი ლშხ., ახუა̂ცჷცხნ, ანაცჷცხნე; ანაცჷცხნი ლნტ.), გრდმ. -- {გამო}აცოცხლებს, 

{გამო}აფხიზლებს; აქეზებს. დი̄ნა გუნ ლუწხუა̂უ̂ე ლა̈ს̄უ̂ ი ოთცუდ, ჟ'ოხცჷცხინ ხოშე̄ლ 

(ბზ.) -- ქალიშვილი ძალიან შეწუხებული იყო და გავუწყერი, ცოტათი (უფრო) 
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გამოვაცოცხლე. ჟ'ახცჷცხინ მეუ̂ჟე! (ბქ.) -- გამოაფხიზლე მძინარე!

 აცხამპე იგივეა, რაც აცხა̈მ̄პე.

 ხ-აცხატა იგივეა, რაც ხ-აცხტა.

 ხ-აცხან̈ე იგივეა, რაც ხ-აცხნე.

 ხ-აცხატ̈ი იგივეა, რაც ხ-აცხტე, ხ-აცხტენი.

 აცხა̈მ̄პე, აცხა̈მ̄პი (ოხ{უ}̂ცხა̈მ̄პ, ანცხამ̄პე; ანცხა̈მ̄პი) ბზ., აცხამპე (ოთცხამ̈პ, ადცხამპე; 

ადცხამ̈პისგ) ბქ., აცხამ̄პე (ოხცხამ̄პ, ანცხამ̄პე; ანცხამ̄პნე) ლშხ., აცხპან̈ი (ათუა̂ცხჷპან̈, 

ადაცხაპნე; ადაცხჷპნი) ლნტ., გრდმ. -- სკვნის (თოკს). [ამნემ] თაკ̈უ ̂ჩუა̂დცხამპე (ბქ.) -- 

ამან თოკი განასკვა. ფიგურ. გიოდ ეზარ გუე̂შ ანცხამ̄პე (ლშხ.) -- გიომ კარგი საქმე გააკეთა 

(განასკვა).

 აცხე̄ნე (ოთცხე̄ნ, ადცხე̄ნე; ადცხე̄ნნე ბზ., ლშხ.), აცხენი (ოთცხენ, ადცხენე; ადცხენისგ) 

ბქ., ა̈ცხენე (ათუა̂ცხენ, ადაცხენე; ადაცხენი) ლნტ., გრდმ. -- ვარცხნის. [ალ ჭყინტდ] 

ჩუა̂დცხე̄ნე დი̄ნა (ბზ. 31) -- ამ ბიჭმა დავარცხნა ქალიშვილი. დინოს ფათ̈უ̂ს დემ ხაც̈ხენნახ 

(ბქ. 195) -- თურმე გოგონას თმას არ ვარცხნიდნენ. დედედ ჩუა̂დცხე̄ნე დი̄ნოლ̄ (ლშხ.) -- 

დედამ დავარცხნა გოგონა.

 ხ-აცხიპ (ხუა̂ცხიპდას̈, ხაცხიპდა; ხაცხიპდე̄დს ბზ., ხაცხიპდეს ლნტ., ხუ̂ეცხპ, ხეცხაპ; 

ხეცხეპეს ბქ., ლშხ.), გრდუვ. -- გარს ავლია, არტყია, აკრავს. [ქორს] ჰაზ̈უ ̂ხაცხიპ (ბზ. 

288) -- სახლს ეზო აკრავს. ნაჲ̈ ჯარ̈ გუა̂ცხიპ (ბქ. 8) -- ჩვენ ჯარი გვარტყია (ირგვლივ). 

უ̂ოდას უ̂ოქურ̂ე გალაუ̂ან̈ ხაც̈ხეპა (ლნტ. 207) -- ოდას ოქროს გალავანი ჰქონია 

შემოვლებული. ლახუბ̂ას უ̂ეფილდ ხეცხაპ̈ხ ნებგუ̂ას (პოეზ. 76) -- ძმებს ოფლი ესხათ 

(ერტყათ) შუბლზე. ქა გუა̂ცხაპახ სამ ორტკეციდ საუი̂არე (პოეზ. 14) -- ბალყარელები... 
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სამკეცად შემოგვერტყმიან.

 ხ-აცხნე1 (ოთცხანან̈, ა̈თცხანა̈ნ̄; ათცხან̈ნე) ბზ., გრდუვ. -- ეჩვევა. სგიმარ̈ს ღუა̂შარ̈ ხაცხნეხ 

(ბზ. 51) -- მჟავე წყლებს ჯიხვები ეჩვევიან.

 ხ-აცხნე2 (ოთცხან, ათცხანე ბზ., ლშხ., ათცხან̈ნე ბზ., ათცხანნე ლშხ.), ხ-აცხან̈ე 

(ათუა̂ც̈ხან̈, ათაც̈ხან̈ე; ათა̈ცხან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- იჩემებს, აზვიადებს, აჭარბებს. სი ისგუა̂ 

ნაგჷრგალუს̂ გარ ხაცხნე (ბზ.) -- შენ მხოლოდ შენს ნათქვამს იჩემებ.

 ხ-აცხორპა იგივეა, რაც ხ-აცხო̄რპა.

 აცხორპე იგივეა, რაც აცხორ̄პე.

 ხ-აცხორ̄პა (ხუ̂ეცხორ̄პა̈ნ̄დას̈, ხეცხორ̄პა̈ნ̄და; ხეცხორ̄პა̈ნ̄დე̄დს ბზ., ხუე̂ცხორ̄პენ, ხეცხორ̄პან̄, 

ხეცხორ̄პე̄ნს ლშხ.), ხ-აცხორპა (ხუ̂ეცხორპენ, ხეცხორპან; ხეცხორპენეს ბქ., 

ხუა̂ცხორპჷნდას̈, ხაცხორპჷნდა; ხაცხორპჷნდეს ლნტ.), გრდუვ. -- {შემო}ხვევია. გუე̂ლეშაპ̈ 

მეგამ ისგა ხაცხორპა (ბქ. 219) -- გველეშაპი ხეს შემოხვევია.

 აცხორ̄პე (ოთცხუე̂̄რპ, ადცხორ̄პე; ადცხუე̂̄რპნე ბზ., ოხცხორ̄პ, ახცხორ̄პე; ახცხორ̄პნე 

ლშხ.), აცხორპე (ოთცხერპ, ადცხორპე; ადცხორპნე ბქ., ათუ̂აცხორპ, ადაცხორპე; 

ადაცხორპი ლნტ.), გრდმ. -- {შემო}ახვევს. ბესი ლობიოს ადცხუე̂̄რპნე ჴარდანს (ბზ.) -- ბესი 

ლობიოს შემოახვევს ხარდანს.

 აცხპან̈ი იგივეა, რაც აცხა̈მ̄პე, ცხიპე.

 ხ-აცხპე იგივეა, რაც ხ-აც̈ხპე.

 ხ-აცხპჷნე იგივეა, რაც ხ-აც̈ხპუნე.

 აცხრე იგივეა, რაც აც̈ხრე.

 აცხრილე იგივეა, რაც აც̈ხრჷლი.
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 ხ-აცხტე{ნი} (ოთაცხტ, ათცხატ̈ \ ათცხატე; ათცხატნე) ბზ., ხ-აცხტი (ოთაცხტ, ათცხატ̈; 

ათცხატ̈ნე) ბქ., ხ-აცხტე (ოთცხატ, ათცხატე; ათცხატნე) ლშხ., ხ-აცხატ̈ი (ასუა̂ცხატ̈, 

ასაცხატ̈ე; ასაცხატ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- აკვეხებს, აჩხერს. ჯ' ესერ ლიცს ლაღრაჩუ ოთცხატა 

(ბზ. 301) -- მე წყალს ღარში გავუკვეხებივარო. ნაღუჟ̂ურდ ჭიშხ ჴურულექუა̂ ათცხა̈ტ 

(ბქ.) -- ვაჟმა ფეხი ხვრელში ჩაჩხირა. ფაუ̄ ყორ̄ისა ათცხატე (ლშხ.) -- ხელი კარში 

გაჩხირა.

 აცხტი1 (ონცხატ, ანცხატ̈; ანცხატ̈{ი}ნე) ზს., გრდმ. -- წნავს (გოდორს, ჩეოს, ღობეს...). 

სები ლაშჷყჲაქ̄ს აცხტი (ბზ.) -- სები საგოდრეს წნავს. იხ. აშხტი.

 აცხტი2 (ონცხატ, ანცხატ̈; ანცხატ̈ნე) ბქ. -- სწირავს. დაუ̈ი̂თს ლეტურ̂ე ლოხცხატა 

ჯგჷრაგ̈დ (ბქ.) -- დავითს სანთელი შეუწირავს წმინდა გიორგისათვის.

 ხ-აცხტი იგივეა, რაც ხ-აცხტე{ნი}.

 აცხურკუ̂ინ̄ე (ოხცხურკუი̂̄ნ, ანცხურკუი̂̄ნე; ანცხურკუი̂̄ნნე) ბზ., ლშხ., აცხურკუი̂ნე 

(ოხცხურკუი̂ნ, ანცხურკუ̂ინე; ანცხურკუი̂ნისგ ბქ.) გრდმ. -- ხრაკავს, ხრუკავს. ბეფშუ ̂

გალ̈მეზუს̂ აცხურკუი̂̄ნე (ბზ.) -- ბავშვი ღორის კანს ხრუკავს. სებიდ წკარარ̈ ჟ'ანცხურკუ̂ინე 

(ბქ.) -- სებიმ გოგრის თესლი მოხრუკა. იხ. ახრაკაუი̂, აცხულ̂ე.

 აცხულ̂ა̈ლ̄ი (ოხ{უ}̂ცხულა̈ლ̄, ანცხულალ̄ე; ანცხულა̈ლ̄ი \ ანცხულა̈ლ̄ნე) ბზ., აცხუ̂ლალ̈ი 

(ოხუც̂ხულალ̈, ანცხულალე; ანცხულალ̈ისგ ბქ., ახუა̂ცხულალ̈, ანაცხულალე; ანაცხულალი 

ლნტ.), აცხულ̂ალ̄ი (ოხცხულალ̄, ანცხულალ̄ე; ანცხულალ̄ნე) ლშხ., ხლმ. გრდმ. -- რუჯავს, 

ტრუსავს; ხრუკავს ზს. ნათხუ̂იარე̄მი თხუმარ̈ს ხუა̂ცხულ̂ა̈ლ̄ი (ბზ. 244) -- ნანადირევის 

თავებს ვრუჯავ.

 აცხულ̂ე (ოხ{უ}̂ცხუ̂ილ \ ოხუა̂ცხულ̂, ანცხულე; ანცხუი̂ლნე ბზ., ოხცხულ; ანცხულისგ 
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ბქ., ახუ̂აცხულ, ანაცხულე; ანაცხული ლნტ.), აცხუ̂ლი (ოხცხულ, ანცხულე; ანცხულნე) 

ლშხ., გრდმ. -- რუჯავს, ტრუსავს; ზს. ხრუკავს. დეუ̂იშუი̂ლ{დ} ძაგულდ ჟ'ანცხულე (ბზ. 

244) -- დევიშვილმა ჯაგარი შეტრუსა. ხამი თხუმ ოხცხულ ლემესჟი (ლშხ.) -- ღორის 

თავი მოვრუჯე ცეცხლზე. ღოლჲაქა ̈თხუი̂მს ჟი დემ ხუა̂ცხულ̂ედ (ლნტ. 39) -- ცხვრის 

თავს არ ვტრუსავთ.

 ხ-აცხ{უ̂}ტა (მაცხტჷნ{და}, ხაცხტჷნ{და}; ხაცხტჷნდე̄დს ბზ., მეცხუტ̂ან, ხეცხუტ̂ან; 

ხეცხუტ̂ენეს ბქ., მეცხტან̄, ხეცხტან̄; ხეცხტე̄ნს ლშხ.), ხ-აცხატა (მაცხატჷნდა, 

ხაცხატჷნდა; ხაცხატჷნდეს) ლნტ. გრდუვ. -- გაჩხერილი აქვს. თხე̄რა შდჷქარ̈ისგა ხაცხტა 

ჯიჯუ ̂(ბზ.) -- მგელს კბილებში გაჩხერილი აქვს ძვალი.

 აცჷრცაუ̈ი̂, აძჷრცაუ̈ი̂ (ოთც/ძჷრცაუ̈,̂ ადც/ძჷრც{ა}უე̂; ადც/ძჷრც{ა}̈უ̂ი \ ადც/ძჷრცაუ̈ნ̂ე 

ბზ., ადც/ძჷრცაუ̈ი̂სგ ბქ.), აც/ძჷრცაუი̂ (ოთც/ძჷრცაუ,̂ ადც/ძჷრცაუ̂ე; ადც/ძჷრცაუნ̂ე) ლშხ., 

აც/ძარცაუ̈ი̂ (ათუა̂ც/ძარცაუ̈̂, ადაც/ძარცაუ̈ე̂; ადაც/ძარცა̈უი̂) ლნტ., გრდმ. -- ძარცვავს. 

აბ̈რეგდ გზა̈უ̄̂რ ადძჷრცუე̂ (ბზ.) -- ყაჩაღმა მგზავრი გაძარცვა. ჭაშ̈ მუშგუ̂რის 

ქადცჷრცაუ̈ი̂სგ (ბქ. 128) -- ქმარი სტუმარს გაძარცვავს. მა̄რე აძჷრცაუი̂ მეზუბ̂ელს (ლშხ.) 

-- კაცი ძარცვავს მეზობელს. ქუ̂ით ქორს ადაძარცაუ̈ი̂ (ლნტ.) -- ქურდი სახლს გაძარცავს.

 აცჷყერი იგივეა, რაც აცყე̄რე.

 აძარცაუ̈̂ი იგივეა, რაც აცჷრცაუ̈ი̂.

 ხ-აძგარ̈ი იგივეა, რაც ხ-აძ̈გრი.

 ხ-აძგა̈რ̄ჲე̄ლი (ლოხუძ̂გა̈რ̄იე̄ლ, ლახძგა̈რ̄ჲე̄ლე; ლახძგა̈რ̄ჲე̄ლნე) ბზ., ხ-აძგარ̄იელ 

(ლოხძგარ̄იელ, ლახძგარ̄იელე; ლახძგარ̄იელნე) ლშხ., ხ-აძგარიელი (ლახუ̂აძგარიელ, 

ლახაძგარიელე; ლახაძგარიელი) ლნტ., გრდმ. -- აძგერებს. ჴან̈დ ბოფშარ̈ს ლახაძგარ̈იელე 
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მუჭუა̂რ̈ (ლნტ.) -- ხარმა ბავშვებს აძგერა რქები.

 ხ-აძგბურე იგივეა, რაც ხ-აძგუბ̂უ̄რე.

 ხ-აძგერი იგივეა, რაც ხ-აძ̈გრი.

 ხ-აძგრი იგივეა, რაც ხ-აძ̈გრი.

 აძგრჷნე (ოხ/თძგჷრინ, ან/ოთძგჷრნე; ან/ოთძგჷრნი ბზ. ოხ/თძგჷრინ, ან/დძგჷრნე; 

ან/დძგჷრნისგ ბქ., ოხძგჷრჷნ, ანძგჷრნე; ანძგჷრნი ლშხ., ახუა̂ძგჷრინ, ანაძგჷრნე; ანაძგჷრნი 

ლნტ.), გრდმ. -- ტკეპნის, ტენის, ავსებს. ეჯნემდ ჴად̈ ლეზობშუ ̂ჟ'ანძგჷრნე (ბქ.) -- იმან 

მუცელი საჭმლით გაავსო (ამოყორა). ჟანძგჷრნე კირაუ ̂ჭემშუ ̂(ლშხ.) -- გატენა საბძელი 

თივით. ზიჴ ჟ'ახუა̂ძგჷრინ სიმინდშუ ̂(ლნტ.) -- ტომარა გავავსე სიმინდით.

 ხ-აძგუბურე იგივეა, რაც ხ-აძგუბ̂ურ̄ე.

 ხ-აძგუ̂ბურ̄ე (ოხუ̂ძგუბი̄რ, ახძგუბურ̄ე; ახძგუბი̄რნე ბზ., ოხძგუბურ̄, ახძგუბუ̄რე; 

ახძგუბურ̄ნე ლშხ.), ხ-აძგბურე (ოხძგუბირ, ახძგუბურე; ახძგუბურნისგ) ბქ. ხ-აძგუბურე 

(ახუა̂ძგუბურ, ახაძგუბურე; ახაძგუბური) ლნტ., გრდმ. -- აგლეჯს, აწყვეტს. მიჩ ესერ 

ჟ'ახძგუბურისგ თერარ̈ს (ბქ. 261) -- შენ ამოგაგლეჯ თვალებსო. ჰაუჯ̂არ კაჩუშ 

ჯაძგუბურეხ (პოეზ. 20) -- იარაღი ზეზეურად ჩამოგაგლიჯეს. ფოლქარ ჟახძგუბურ̄ე 

ხალათს (ლშხ.) -- ღილები ააგლიჯა ხალათს.

 აძგ{უ̂}ბურ̄ე (ოთძგუბირ̄ \ ოთძგუბუ̈რ̄, ადძგუბურ̄ე; ადძგუბურ̄ი \ ადძგუბი̄რნე ბზ., 

ოთძგუბუ̄რ, ადძგუბუ̄რე; ადძგუბუ̄რნე ლშხ.), აძგ{უ̂}ბურე (ოთძგუბირ, ადძგუბურე; 

ადძგუბურისგ ბქ., ათუა̂ძგუბურ, ადაძგუბურე; ადაძგუბურნე ლნტ.), გრდმ. -- შეგლეჯს, 

წყვეტს, {და}ლეწავს, ამტვრევს. [ჩა̈ჟ̄დ] ჩეი̄ ყორ̄ალ̈ სგათ̄ძგუბურ̄ე (ბზ. 331) -- ცხენმა 

სპილენძის კარები შეგლიჯა. ყო̄რ სგოთ̄გუბურ̄ (ლშხ.) -- კარი შევამტვრიე. ხამ̈დ ყორუა̂ლ̈ 
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ადაძგუბურე (ლნტ.) -- ღორმა კარები დალეწა.

 აძგჷრე იგივეა, რაც აზგჷრე.

 აძჲენალ̄ი იგივეა, რაც ა̈ძჰენა̈ლ̄ი.

 აძჲენი იგივეა, რაც ა̈ძჰენი.

 აძღრე (ოთძღირ, ადძღირე; ადძღირნე) ლშხ., ა̈ძღრე (ათუა̂ძღირ, ადაძღირე; ადაძღირი) 

ლნტ., გრდმ. -- ასველებს. უჩხად ჩუა̂მძღირე (ლშხ.) -- წვიმამ დამასველა. უჩხად გიმ 

ადაძღირე (ლნტ.) -- წვიმამ მიწა დაასველა. იხ. აჟ̈რე.

 ხ-აძღუ̂ნი (ლოხუა̂̈ძღუნ̂, ლახძღუე̂ნ; ლახძღუ̂ენნე ზს., ლოხძღუე̂ნ, ლოხძღუ̂ენე; 

ლოხძღუე̂ნნე ლშხ.), გრდმ. -- უძღვნის. ლეტუ̂როლს სგა ხუა̂̈ძღუნ̂იდად პაპს (ბქ. 4) -- 

სანთლებს მივუძღვნიდით მღვდელს.

 აძძგჷნე იგივეა, რაც აჯჯგჷნე.

 აძჷრცაუ̂ი, აძჷრცაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აცჷრცაუ̈ი̂.

 აძჷრხანი იგივეა, რაც აჯჷრ{ქ}ხან̈ი.

 ხ-აწა (ხუ̂ეწა̈დ̄დას̈, ხეწა̈დ̄და; ხეწა̈დ̄დე̄ს ბზ., ხუა̂წად{დას}, ხაწადდა; ხაწადეს ბქ., 

ხუა̂წად̄და; ხაწად̄ა; ხაწა̄დეს ლშხ., ხუა̂წადდას̈, ხაწადდა; ხაწადდეს ლნტ.) გრდუვ. -- მხარს 

უჭერს, ეხმარება, შველის, ეწევა ("აწევია"). ჯაჲ ესერ ხაწა ლაქჩათე (ბზ. 334) -- მეც 

გიშველით (ხის) ჭრაშიო. ლეუ̂ანს გალდამ ხაწენა (ბქ. 199) -- ლევანს ნადი ჰყოლია 

მოწვეული. ლადი მაგ მეზუბ̂ელს ხაწა (ლშხ.) -- დღეს ყველა მეზობელს ეხმარება. ლანხუბ̂ა̈რ 

ხაწახ ლჷდგარ̈ი პატურ̂ენს (ლნტ. 51) -- მოძმეები ეხმარებიან მიცვალებულის პატრონს.

 აწაბურალ̈ი იგივეა, რაც აწბურ̄ა̈ლ̄ი.

 აწაბურე იგივეა, რაც აწბუ̄რე.
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 აწალაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აწლა̈უი̂.

 აწალდაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აწჷლდაუი̂.

 აწბურე იგივეა, რაც აწბუ̄რე.

 აწბურ̄ა̈ლ̄ი (ოთწუბურ̄ა̈ლ̄, ადწუბურ̄ალ̄ე; ადწუბურ̄ა̈ლ̄ი/ნე) ბზ., აწბურალ̈ი (ოთწაბურალ̈, 

ადწაბურალე; ადწაბურალ̈ისგ) ბქ., აწბურ̄ალ̄ი (ოთწაბურ̄ალ̄, ადწაბურ̄ალ̄ე; ადწაბურ̄ალ̄ნე) 

ლშხ., აწაბურალი (ათუა̂წაბურალ, ადაწაბურალე; ადაწაბურაა̈ლი) ლნტ., გრდმ., ხლმ. -- 

პარსავს (ბევრს ან ბევრჯერ). ყაბათჷრდ მიჩა ლახუბ̂ა ჩუა̂დწაბუ̄რალ̄ე (ბზ. 261) -- 

ყაბათურმა გაპარსა თავისი ძმები. დაუ̈ი̂თს ნაგზაისგა სუმინ აწბურა̈ლიხ (ბქ.) -- დავითს 

კვირაში სამჯერ პარსავენ.

 აწბურ̄ე (ოთწაბუ̈̄რ \ ოთწაბუი̂̄რ \ ოთწუბი̄რ, ადწაბურ̄ე \ ა̈დწუბურ̄ე; ადწაბურ̄ი \ 

ათწაბუი̂̄რნე \ ა̈დწუბირნე ბზ., ოთწაბურ̄, ადწაბურ̄ე; ადწაბურ̄ნე ლშხ.), აწბურე (ოთწაბურ̈, 

ადწაბურე; ადწაბურისგ) ბქ., აწაბურე (ათუა̂წაბურ, ადაწაბურე; ადაწაბური) ლნტ., გრდმ. -- 

პარსავს. გეზლირდ ქადწაბურეხ ხელწიფხ (ბქ. 262) -- შვილებმა გაპარსეს ხელმწიფე. ჩაჩ 

ქათ̄წაბურ̄ეხ (ლშხ.) -- წვერი გაპარსეს. ფათ̈უს̂ ერე ქათაწაბური, ეჩქა შიშტ ჩუ იდგა̈რი 

(ლნტ. 223) -- თმას რომ გაპარსავ, მაშინვე მოკვდება.

 ხ-აწდუნი იგივეა, რაც ხ-აწ̈დუნი.

 ხ-აწედუნ̂ი იგივეა, რაც ხ-აწ̈დუნი.

 ხ-აწედუნ̂ი, ხ-აწუე̂დნი იგივეა, რაც ხ-ა̈წდუნი2.

 ხ-აწეუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აწუა̂̈ნი.

 ხ-აწექუე̂ იგივეა, რაც ხ-აწქუნე.

 ხ-აწე̄ქუ{̂ნე} იგივეა, რაც ხ-აწქუნე.
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 ხ-აწიდ (მაწიდდა, ხაწიდდა, ხაწიდდე̄დს ბზ., ხაწიდდეს ლნტ., მეწად, ხეწად; ხაწჷდეს ბქ., 

მაწჷ̄და, ხაწჷ̄და, ხაწჷ̄დდეს ლშხ.) გრდუვ. -- ანათებს, ("მინათებულია" მზე). ლაბსყალ̈დს 

მიჟ მად̄ხუა̂ჲ̈ ხან̈ს ხაწიდ (ბზ. 49) -- ლაბსყალდში მზე მცირე (არაბევრ) ხანს ანათებს. 

სამჷრთალ̈ ქუე̂ყანას მჷჟშალ ესერ ხაწიდ (ანდ.) -- სამართალი ქვეყანას მზესავით ანათებსო.

 აწი̄ჲ იგივეა, რაც ა̈წჰი.

 ხ-აწი̄რქუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აწ̈ი̄რქუნ̄ე.

 ხ-აწკპურ̄ე იგივეა, რაც ხ-აჭკპურ̄ე.

 ხ-აწკრე (ოხუა̂წკრ, ახწკირ; ახწკირე ბზ., ლშხ., ახუ̂აწ̈კრ, ახაწ̈კირ; ახან̈წკირი ლნტ.,) 

გრდმ. -- ძრავს (ადგილიდან), აცილებს მიწას. უ̂ოსებდ ში̄რა ჟი გარ ან̈წკირ ღულაჲ̈თეჟი 

(ბზ. 65) -- იოსებმა დოლაბი მუხლამდეღა დაძრა. ბობშდ ბეჩ დეშ ახწკირ (ლშხ.) -- ბავშმა 

ქვა ვერ დაძრა.

 აწკტე (ოთწკატ̈, ადწკატ̈ \ ადწკატე; ადწკატ̈ნე) ბზ., აწკჷტე (ოთწკიტ, ადწკჷტე; 

ადწკჷტისგ) ბქ., გრდმ. -- აწყობს (შეშას, ქვებს... ერთმანეთზე). ლელინთუდ̂ ჟაჴუ̂არ̈ს მოშ̄ 

აწკტეხ ი გჷგიბს მოშ̄ (ბზ.) -- საზამთროდ არყის ხეს ცალკე აწყობენ და ფიჭვს -- ცალკე. 

თხუმარ̈ აშხუთ̂' ე̄სწკატ̈ხ (ბზ. 234) -- თავები ერთ მხარეს დააწყვეს. ხოსიაჲ̈დ ზექარ̈ 

უშხუა̂რ̈ჟი ადწკჷტე (ბქ.) -- ხოსიამ შეშა ერთმანეთზე დააწყო. ფიშირ დოლებს უშხუა̂რჟი 

ლჷმწკჷტნელიხ (ბქ. 241) -- ბევრ დოლაბს ერთმანეთზე აწყობდნენ თურმე.

 აწკჷტე იგივეა, რაც აწკტე.

 აწლაუ̈ი̂ (ოხ{უ}̂წალაუ̈̂, ანწა/ჷლუე̂; ანწა/ჷლუი̂ ბზ., ანწალ̈უ̂ისგ ბქ.), აწლაუი̂ (ოხწალაუ,̂ 

ანწალუე̂; ანწალუი̂) ლშხ., აწალაუ̈ი̂ (ახუა̂წალაუ̈̂, ანაწალაუე̂, ანაწალაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- 

წალავს, თუთქავს. ყუ̂იჟა ი პერშუ̂დას ჟი აწლაუ̈ი̂ხ (ბქ. 77) -- ღვიძლსა და ფილტვს 
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მოთუთქავენ. წიკან̄ტარს კეპილიშუ̂დ ჟაწლაუი̂ხ (ლშხ.) -- საკუპატე ნაწლავებს წალავენ. 

დედე ლახანას ჟანაწალაუ̈̂ი (ლნტ.) -- დედა კომბოსტოს მოწალავს.

 აწმინდაუი̂ იგივეა, რაც აწმჷნდაუ̈̂ი.

 აწმჷნდაუ̈̂ი (ოთწმჷნდაუ̈̂, ადწმჷნდაუ̂ე; ადწმჷნდუ̂ი) ბზ., აწ̈მინდა{̈უ}̂ი (ოთწმინდაუ̈,̂ 

ადწმინდაუე̂; ადწმინდაუ̈ი̂სგ ბქ., ათუა̂წმინდაუ̈,̂ ადაწმინდაუ̈ე̂; ადაწმინდაუ̈ი̂ ლნტ.), 

აწმინდაუი̂ (ოთწმინდაუ,̂ ადწმინდაუე̂; ადწმინდაუნ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- წმენდს. ამ ლადეღ 

ჩიგუ̂აშ ა̈წმინდაუ̈ი̂ხ (ბქ. 5) -- ამ დღეს ყველაფერს წმენდენ. ზურალ̄ აწმინდაუი̂ ჲეზუს̂ 

(ლშხ.) -- ქალი წმენდს ეზოს. უ̂ენახ̈ჲაქს ქა̈წმინდაუ̈ი̂ხ ბაჩარ̈ხენქა (ლნტ. 26) -- სავენახეს 

გაწმენდენ ქვებისაგან. ჰაუე̂ჯს ხაწ̈მჷნდაუ̈დ̂ას̈ (პოეზ. 128) -- იარაღს წმენდდი.

 აწნაუი̂, აწნაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აწ̈ნაუ̈ი̂.

 აწჲე იგივეა, რაც ა̈წჰე.

 აწოლ იგივეა, რაც ჰანწუა̂ლ.

 აწრან̈ი (ოთწჷრან̈, ადწჷრნე; ადწჷრნი ბზ. ადწჷრნისგ ბქ., ათუა̂წჷრან̈, ადაწჷრან̈ე; 

ადაწჷრა̈ნი ლნტ.), აწრანი (ოთწჷრან, ადწჷრნე; ადწჷრნი) ლშხ., გრდმ. -- აწითლებს, 

წითლად ღებავს. ქიმ თეს ესერ აწრან̈ი, გუ ა̈წყლან̈ი (ანდ.) -- ცრემლი თვალს აწითლებს, 

გულს (კი) წმენდსო. ლეთნაფდ ლჷგრე̄ლს აწრანიხ (ლშხ.) -- სააღდგომოდ კვერცხებს 

წითლად ღებავს. წჷრან̈ი ლაღაფ̈იარ̈ საი̈ნს აწრან̈ი (ლნტ.) -- წითელი საღებავები საინს 

აწითლებს.

 აწრიხე იგივეა, რაც აწჷრხე.

 აწურაუი̂ იგივეა, რაც აწურ̂აუ̂ი.

 აწურინე (ოთწურინ, ადწურინე; ადწურინისგ) ბქ., გრდმ. -- წურავს (ნაცარს), 
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ნაცარწმენდილს ამზადებს (საპნისთვის), წმენდს. მიშგუა̂ დი ტჷტს აწურინე (ბქ. 7) -- 

დედაჩემი ნაცარს წურავს.

 აწუხუ̂აუ̈ი̂ იგივეა, რაც აწხუ̂აუ̈ი̂.

 ხ-აწუა̂ (მაწუა̂̈ნ̄, ხაწუა̂̈ნ̄; ხაწუ̂ა̈ნ̄დე̄დს ბზ., მაწუა̂ნდ, ხაწუა̂ნდა, ხაწუა̂ნდეს ბქ., მეწუა̂ნ̄, 

ხეწუა̂ნ̄; ხეწუა̂ნ̄დეს ლშხ.), გრდუვ. -- გააჩნია, აბადია. რჷდინ-გუროლ̄ჷნქა გუა̂წუა̂ დე̄სამა 

(ბზ. 337) -- როდინისა და ქვასანაყის გარდა არაფერი გაგვაჩნია. დაშ̈დუს̂... ღუე̂ნიბედ ხაწუა̂ 

(ბქ.) -- დათვს... ძალღონე აქვს (აბადია).

 აწუ̂ალ იგივეა, რაც ჰანწუ̂ალ.

 ხ-აწუა̂ნ̈ი (ლოხ{უ}̂წაუა̂ნ̈, ლახწაუ̈̂ნე; ლახწაუ̈ნ̂ი) ბზ., ხ-აწუა̂ნი, ხ-აწეუნ̂ე (ლოხწეუა̂ნ, 

ლახწეუ̂ნე; ლახწეუნ̂ი) ლშხ., ხ-აწ̈ეუ̂ნე (ლოხწეუ̂ან̈, ლახწეუნ̂ე; ლახწეუ̂ნისგ), ხ-აწ̈ეუა̂ნ̈ი 

(ლოხუ̂წეუა̂ნ̈, ლახწეუა̂ნე; ლახწეუა̂ნისგ ბქ., ლახუა̂წეუა̂ნ̈, ლახაწეუა̂ნ̈ე; ლახაწეუ̂ან̈ი 

ლნტ.), გრდმ. -- {მი}აშველებს, {შე}აწევს, ახმარს, დახმარებას აღმოუჩენს, ხელს 

{გა}უმართავს. მუხუ̂ბა ნაწ̈უა̂რ̈ს ლოხწაუ̈ნ̂ი ქორა ̈ლაგამ̈ჟი (ბზ.) -- ძმას შესაწევარს 

მივახმარ სახლის აშენების დროს. თუ̂ით ჴანუ ლახწეუნ̂ეხ ჩიემ (ლშხ. 76) -- თითო ხარი 

ყველამ შემომაწიეთო. მაგ̈ ხაწ̈ეუ̂ან̈ი ლჷდგარ̈ი პატურ̂ენს (ლნტ. 53) -- მიცვალებულის 

პატრონს ყველა შეეწევა (აწევს).

 აწუ̂დე (ოთწუ̂იდ \ ოწოდ, ადწუ/ოდე; აწუდ̂ი̄ნე ბზ., ადწუდისგ ბქ., ოთწუდ, ადწუდე; 

ადწუდნე ლშხ., ათუა̂წუდ, ადაწუდე; ადაწუდი ლნტ.), გრდმ. -- წურავს (საწურში). დიდ 

ლჷჯე ჩუა̂დწუდე (ბქ.) -- დედამ რძე გაწურა. ნიცს ჲარ აწუ̂დე? (ლშხ.) -- წყალს ვინ 

წურავს? ლჷჯას ჩუ ხუა̂წუდ̂იდ შედხოჲსა (ლნტ. 37) -- რძეს ჩავწურავთ ჭურჭელში.

 ხ-აწუდ̂უნი იგივეა, რაც ხ-აწ̈დუნი.
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 ხ-აწუე̂̄ნე (ლოხწუე̂̄ნ, ლახწუე̂̄ნე; ლახწუე̂̄ნნე) ბზ., ლშხ., ხ-აწ̈ენე (ლოხწენ, ლახწენე; 

ლახწენისგ) ბქ., ხ-აწ̈უე̂ნე (ხუ̂აწ̈უე̂ნ, ხაწ̈უე̂ნე; ხაწ̈უე̂ნი) ლნტ., გრდმ. -- აჩვენებს, 

უჩვენებს, ანახვებს. მჷლხარ̈დ ლახწუე̂̄ნეხ გაჩარ̈ კე̄სარ̈ს (ბზ. 22) -- მულახელებმა აჩვენეს 

დანები კეისარს. ეჯჲა̈რე ლიღლი ესერ ხეირს დემის ხაწონე (ბქ. 253) -- იმათი ლოდინი 

ხეირს არ დაგვაყრისო (გვიჩვენებსო). ჲაღუ'̂ ესერ ქოღუ ̂ლახწონე ლაი̈რ (ბქ. 200) -- აბა, 

მიჩვენე წერილიო. ზითუნახაუდ̂ ქა ხაწუ̂ე̄ნე კოშკ ამირანს (ლშხ. 71) -- მზეთუნახავმა 

აჩვენა კოშკი ამირანს. ყაფლანს ქა ხოწუე̂ნა მაშ̈კ ა̈რწიუი̂შდ (ლნტ. 147) -- ყაფლანს 

უჩვენებია ბარძაყი არწივისათვის. დეცეშ ნარჰი ქა მაწუე̂ნეხ (პოეზ. 30) -- ცის სინათლე 

დამანახეს.

 აწუ̂ე̄ნე (ოხ{უ}̂წუე̂̄ნ, ანწუე̂̄ნე; ანწუ̂ე̄ნნე) ბზ., ლშხ., აწუე̂ნე (ოხწუე̂ნ, ანწუ̂ენე, ანწუე̂ნისგ 

ბქ., ახუ̂აწუე̂ნ, ანაწუე̂ნე; ანაწუე̂ნნი ლნტ.) გრდმ. -- აჩენს, ამხელს. უ̂ერბ კარდალს ქა̄ნწუე̂̄ნი 

(ბზ. 398) -- ორბი ქვაბს გამოაჩენს. ჴუა̂მარ̈ხენქა მოლე მეშხემ ლაჲწუ̂ენე თხუი̂მ (ბქ. 205) 

-- ჩირგვებიდან რაღაც შავმა გამოაჩინა თავი. დედედ ბოფშარ̈ე ნაი̈რალ̈ ქ'ანაწუ̂ენე (ლნტ.) -- 

დედამ ბავშვების ნაწერები გამოაჩინა.

 ხ-აწუი̂̄ლა იგივეა, რაც ხ-აწ̈უი̂̄ლა.

 აწუ̂ი̄ლე იგივეა, რაც ა̈წუი̂̄ლე.

 აწუ̂რაუი̂, აწურაუ̂ი (ოთწურაუ,̂ ადწურაუ̂ე; ადწურაუნ̂ე) ლშხ., აწურ̂აუ̈̂ი (ათუა̂წურაუ̈,̂ 

ადაწურაუ̈ე̂; ადაწურაუ̈̂ი) ლნტ., გრდმ. -- წურავს. ყურძენს ხუა̂წურაუ̈ი̂დ ხორგხო (ლნტ. 

20) -- ყურძენს ვწურავთ საწნახელში.

 აწუ̂რემი (ოთწუ̂ერამ̈, ადწუ̂ერმე ზს., ადწუე̂რმი[ნე] ბზ., ადწუ̂ერმისგ ბქ.) გრდმ. -- 

ანიავებს. ნაფჷრუნღუე̂ ითქს ქაიდ აწურ̂ემიხ (ბქ. 231) -- გახმობის შემდეგ მარცვალს 
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კვლავ ანიავებენ.

 ხ-აწუს̂დან̈ი (ოხწუსდან̈, ახწუსდუნ̂ე ზს., ახწუსდნი ბზ., ახწუსდნისგ ბქ.), ხ-აწუ̂სტან̈{ი}, 

ხ-ეწუს̂ტან̈ (ახუა̂წუსტან̈, ახაწუსტან̈ე; ახაწუსტან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- {გამო}სწუწნის, 

{გამო}წოვს. ფოცხუე̂რ ჩუ იმუა̂ჲ̈ ადხუი̂ტლი, ეჩას ზისხს ქა ხაწუ̂სდან̈ი (ბზ.) -- ფოცხვერი 

რასაც დაკოდავს, იმას სისხლს გამოსწუწნის. კუე̂ნდ ქათალს ზისხ ქა ახწუსდუნ̂ე (ბქ.) -- 

კვერნამ ქათამს სისხლი გამოსწუწნა.

 ხ-აწფხჷნე (ესუწ̂ჷფხინ, ესწჷფხნე; ესწჷფხნი \ ლოხწჷფხინ, ლახწჷფხნე; ლახწჷფხნი ბზ., 

ოსწჷფხინ, ესწჷფხნე; ესწჷფხნისგ ბქ., ასუა̂წჷფხინ, ასაწჷფხნე; ასაწჷფხნი ლნტ.), გრდმ. 

-- აწინწკლავს, ოდნავ აწვეთებს, აპკურებს, აშხეფებს. ეჯის ჲურდანიშ ლიც ესწჷფხნედ 

(ბქ. 265) -- იმას იორდანეს წყალი (აიაზმა) დააპკურეთ. იხ. ხ-აწქუნე.

 ხ-აწქუნე (ესწუქუ̂ინ \ ოთწუქუ̂ინ, ესწუქუნ̂ე \ ათწუქუნ̂ე; ესწუქუნ̂ი \ ათწუქუნ̂ი ბზ., 

ოსწუქუი̂ნ \ ოთწუქუი̂ნ, ესწუქუნ̂ე \ ადწუქუნ̂ე; ესწუქუნ̂ისგ \ ადწუქუნ̂ისგ ბქ.), ხ-

აწე̄ქუ̂{ნ}ე (ოსწექ{უნ}, ესწე̄ქუ̂{ნე}; ესწე̄ქუნ̂ი/ე) ლშხ., ხ-აწ̈ექუნ̂ე (ასუა̂წექუი̂ნ, 

ასაწექუ̂ნე; ასაწექუნ̂ი) ლნტ., გრდმ. კაუზატ. -- აწვეთებს. მურისდ ნანკოშდ ჟ'ესწიქუ ̂

ტოტ̈ჟი̄ნ ბეფშუს̂ (ბზ. 31) -- რუსმა დადუღებული (სითხე) დააწვეთა ხელზე ბავშვს. 

შაურდენდ ჟ'ესწუქუნ̂ე სიმაქს ლიცილდ (ბქ. 339) -- შევარდენმა დააწვეთა ქალიშვილს 

წყალი. ბეთქილ ბეჩარს ლჷდგარ ნათხუი̂არე̄მი ზისხს ხაწე̄ქუე̂ (ლშხ.) -- ბეთქილი ქვებს 

მკვდარი ჯიხვის სისხლს აწვეთებს. მანოლ რუე̂ულჟი მელანს ჟ'ასაწექუნ̂ე (ლნტ.) -- 

მანოლი რვეულზე მელანს დააწვეთებს. იხ. ხ-აწფხჷნე.

 აწყზარ̈ი (ოთწყაზარ̈, ადწყაზრე; ადწყაზარ̈ი) ბზ., აწყზარი (ოთწყაზარ, ადწყაზრე; 

ადწყაზრი) ლშხ., აწყაზარ̈ი (ათუა̂წყაზა̈რ, ადაწყაზარ̈ე; ადაწყაზარ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- 
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ალაგებს, ასუფთავებს, კაზმავს, {გამო}აწყობს. ალ ზურალს ახოწყაზარა ქორ (ლნტ. 163) -- 

ამ ქალს დაულაგებია სახლი.

 აწხუა̂უ̈̂ი (ოხუწ̂ახუა̂უ̈,̂ ანწახუე̂; ანწახუ̂ი) ბზ., აწხუა̂უ̈̂ი, აწუხუ̂აუ̈ი̂ (ოხწუხუა̂უ̈,̂ 

ანწუხუა̂უე̂; ანწუხუ̂აუ̈ი̂სგ ბქ., ახუა̂წუხუა̂უ̈̂, ანაწუხუა̂აუ̈̂ე; ანაწუხუა̂უ̈ი̂ ლნტ.), 

აწ{უ}̂ხუა̂უი̂ (ოხწუხაუ̂, ანწუხუე̂; ანწუხუი̂) ლშხ., გრდმ. -- აწუხებს. [ალჲარს] ღერთალ 

ოხწუხუა̂უა̂ხ (ლშხ. 57) -- ამათ ღმერთები შეუწუხებიათ. ბეთქილდ ღერთალ ანწუხუა̂უე̂ 

(ლშხ.) -- ბეთქილმა ღმერთები შეაწუხა. ლიცი ნაუღ̂უე̂ნი ლოქ აწხუა̂უ̈ი̂ მიჩ (ლნტ. 297) -- 

წყლის უქონლობა მაწუხებსო.

 აწჷლდაუ̈ი̂ (ოხწჷლდაუ̈̂, ანწჷლდაუე̂; ანწჷლდაუ̈ნ̂ე ბზ., ოხწჷლდაუ;̂ ანწჷლდაუნ̂ე ლშხ.), 

აწალდაუ̈ი̂ (ახუა̂წალდაუ̈,̂ ანაწალდაუ̈ე̂; ანაწალდაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- კაფავს ახოს, 

წალდავს. ციოყ ცხეკს აწჷლდაუი̂ (ლშხ.) -- ციოყი ტყეს კაფავს. ლეცხუმ̂არ̈ ცხეკ 

ჟ'ახოწალდაუა̂ხ (ლნტ.) -- რცხილის ტყე ამოუკაფავთ (ამოუძირკვავთ).

 აწჷრხე (ოხწჷრიხ, ანწჷრხე; ანწჷრხნე) ბზ., ა̈წირხე (ოხუწ̂ირხ, ანწირხე; ანწირხისგ ბქ., 

ახუა̂წ̈ირხ, ანაწ̈ირხე; ანაწ̈ირხი ლნტ.), აწრიხე (ოხწირხ, ანწირხე; ანწირხი) ლშხ., გრდმ. -- 

გრეხს (ღვლერჭს). ლელჭემალ̄დ მახე საუ̈ ̂ოხწჷრიხ (ბზ.) -- თიბვისთვის ახალი მარხილი 

დავგრიხე. საუ̂არ̈ ჟაუ ̂ანწირხე (ბქ. 11) -- მარხილები ღვლერჭებით დაგრიხეო (შეკარიო). 

ბაბა სეუ̂იშდ შდიხჷნდრა̄ კუე̂დლარს აწრიხე (ლშხ.) -- ბაბუა მარხილისთვის თხილის 

წნელებს გრეხს. პარაბოუ̂ილს ახოწირხა წირხ (ლნტ. 213) -- პარაბოვილს დაუგრეხია 

ღვლერჭი.

 ხ-აწჷხ (მაწხჷ̄ნ{და}, ხაწხჷ̄ნ{და}; ხაწხჷნდე̄დს ბზ., ხაწხჷნდეს ლშხ., მაწხჷნ{და}, 

ხაწხჷნ{და}; ხაწხჷნდეს ბქ., ლნტ.), გრდუვ. -- სჭირდება, სჭირია. მაჲ̈ ესერ ხაწხე̄ნა კე̄სრი 
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ლიწჰი? (ბზ. 338) -- რაში გჭირდებოდა კეისრის დაპატიჟებაო? ათხე ლოქ ხაწჷხ მინე თხუმ 

(ლშხ. 76) -- ახლა მჭირია თქვენი თავიო. ჟაგარ̈ მად̈ ლოქ ხაწჷხ მიჩ (ლნტ. 137) -- მე 

წამალი არ მჭირდებაო. ლახუბ̂ოშ ლი̄ზი მამა ჯაწჷხხ (პოეზ. 120) -- ძმებითურთ წასვლა არ 

გჭირდებათ.

 ხ-აჭათე იგივეა, რაც ხ-აჭთე.

 აჭათუ̂ნე იგივეა, რაც აჭთუნე.

 აჭამიელი იგივეა, რაც აჭა̈მ̄ჲე̄ლი.

 ხ-აჭარაჟ̈ი იგივეა, რაც ხ-აჭრა̈ჟი.

 აჭარე იგივეა, რაც აჭრენი.

 აჭაჭურე იგივეა, რაც აჭჭურ̄ე.

 აჭად̈ი იგივეა, რაც აჭა̈დ̄ი.

 ხ-აჭათ̈ე იგივეა, რაც ხ-აჭთე.

 აჭარ̈იელი იგივეა, რაც აჭჷრიე̄ლი.

 ხ-აჭარ̈ნე იგივეა, რაც ხ-აჭრენი.

 აჭად̄ი იგივეა, რაც აჭა̈დ̄ი.

 აჭარ̄უნე იგივეა, რაც აჭჷრიე̄ლი.

 აჭა̈დ̄ი (ოხჭა̈დ̄, ანჭად̄ე; ანჭა̈დ̄ნე) ბზ., აჭად̈ი (ოჭად̈, აჭად; აჭადნე ბქ., ახუა̂ჭად̈, ანაჭად̈ე; 

ანაჭად̈ი ლნტ.), აჭად̄ი (ოხჭად̄, ანჭად̄ე; ანჭად̄ნე) ლშხ. გრდმ. -- ფარცხავს. ჯი როქუ̂... 

ქაჭად̈ინე (ბქ. 91) -- მე დავფარცხავო. ამ ზაუ ̂დაბარ̄ დე̄სა ხოჭად̄ახ (ლშხ.) -- წელს ყანები 

არ დაუფარცხავთ. სემი დაბ ეშხუ ლად̈ეღ ანაჭადეხ (ლნტ.) -- სამი ყანა ერთ დღეს 

დაფარცხეს.
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 აჭა̈მ̄ჲე̄ლი (ოთჭა̈მ̄ჲე̄ლ, ადჭა̈მ̄ჲე̄ლე; ადჭა̈მ̄ჲელნე) ბზ., აჭამიელი (ასუა̂ჭამიელ, ასაჭამიელე; 

ასაჭამიელი) ლნტ. გრდმ. -- უსვამს (აქეთ-იქით). ლანგაუ̈ ̂ეჩხაუ̄-̂ამხა̄უ ̂ოთჭა̈მ̄ჲე̄ლ (ბზ.) -- 

ცოცხი აქეთ-იქით მოვუსვი (მივუს-მოვუსვი). კუპრიელა ̈ასოჭამიელახ ტაბაგ̈ჟი (ლნტ. 

133) -- კუპრიელი (ტიკი) მიუსვ-მოუსვიათ ტაბლაზე.

 ხ-აჭბიდა იგივეა, რაც ხ-აჭ̈ბიდა.

 აჭბიდე იგივეა, რაც აჭ̈ბიდე.

 ხ-აჭდე (ლოხ̄უა̂̈ჭდ, ლახჭიდ; ლახჭიდე ბზ., ლოხ̄უა̂ჭდ ლშხ.), ხ-აჭ̈დე (ლოხუა̂ჭდ ბქ., 

ლახუ̂აჭ̈დ, ლახაჭ̈იდ; ლახაჭ̈იდ{ნე} ლნტ.), გრდმ. -- აყუდებს, აყრდნობს. ბერგ მუხურს 

ლოხ̄უ̂აჭდ (ლშხ.) -- თოხი კუთხეში მივაყუდე. ღუ̂აჭარ̈დ სკანჴიდ ზიჴ... ი ჟი ლახაჭიდ ყორს 

(ლნტ. 299) -- ვაჭარმა შემოიტანა ტომარა და კარზე მიაყუდა.

 ხ-აჭებდა იგივეა, რაც ხ-ა̈ჭბიდა.

 აჭებდე იგივეა, რაც აჭ̈ბიდე.

 აჭემე იგიუე̂ა, რაც ა̈ჭმე.

 ხ-აჭენი იგივეა, რაც ხ-აჭუ̂ე̄ნი.

 ხ-აჭთე (ლოხჭათ̈, ლახჭათე; ლახჭათ̈ნე ბზ., ლახჭათ̈ისგ ბქ., ლოხჭათ, ლახჭათე; ლახჭათნე 

ლშხ.), ხ-აჭათ̈ე (ლახუ̂აჭათ̈, ლახაჭათე; ლახაჭათნი) ლნტ. გრდმ. -- წყევლის. [ღერმეთ 

ჟ'ან̈ხირნან], ჩუა̂ჭათ̈ ღუ̂ემალ (ბქ. 106) -- ღმერთი გაბრაზდა, დაწყევლა ყორანი. ზურალ̄ს 

ოთჭათუნ̂ა დაუ̄ ̂(ლშხ.) -- ქალს დაუწყევლია დევი. [ზურალს ხოქუა̂] ჩუ ლოქ ადაჭათუნ̂ი 

ასლანბექს (ლნტ. 137) -- ქალს უთქვამს, ასლანბეგს დავწყევლიო.

 აჭთუნე (ოთუჭ̂ათუნ̈, ადჭათუ̂ნე; ადჭათუნ̂ი ბზ., ადჭათუნ̂ისგ ბქ., ოთჭათუნ ლშხ.), აჭათუნ̂ე 

(ათუა̂ჭათუი̂ნ, ადაჭათუ̂ნე; ადაჭათუნ̂ი) ლნტ. გრდმ. -- წყევლის. ღე̄რბათუ ესერ ოთჭათუნ̂ა! 
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(ბზ. 412) -- ღმერთმა დაწყევლოსო! დიასახლი ლაჩრაუ ̂გიმ ჩოთჭათუ̂ნახ (ლშხ. 50) -- 

დიასახლისის გასაჩერებელი მიწა დაუწყევლიათ. ზურალს ჩუ̂ათოჭათუნ̂ა ხენწიფი გეზალ 

(ლნტ. 145) -- ქალს ხელმწიფის შვილი დაუწყევლია.

 აჭი იგივეა, რაც ა̈ჭი.

 ხ-აჭიდ (ხუა̂ჭიდდას̈, ხაჭიდდა; ხაჭიდდე̄დს ბზ., ხუე̂ჭდ, ხეჭად; ხეჭჷდეს ბქ., ხუა̂ჭჷ̄დდას, 

ხაჭჷ̄დდა; ხაჭჷ̄დდეს ლშხ., ხუ̂აჭჷდდას̈, ხაჭჷდდა; ხაჭჷდდეს ლნტ.) გრდუვ. -- აყუდია; 

მიყუდებულია; მიყრდნობილია; მიწოლილია. გუშგუე̂ მურყუა̂მს ში̄რა ხაჭიდ (ბზ. 65) -- 

ჩვენს კოშკზე წისქვილის ქვაა მიყუდებული. თოფარ̈ ხაჭიდდახ ნეზს (ლნტ. 97) -- თოფები 

ნაძვზე იყო მიყუდებული.

 ხ-აჭითხ იგივეა, რაც ხ-აჭჷთხ.

 ხ-აჭიმ (ოთეჭმ, ა̈თჭამ̈; ა̈თჭემნი ბზ. \ ოხუე̂ჭმ, ა̈ხჭამ; ახჭემნი ზს., ათჭამ ბქ., ოთეჭმ, 

ეთჭამ; ეთჭემნი ლშხ., ათ̈უ̂ეჭმ, ათ̈ეჭამ; ა̈თეჭემენი ლნტ.) გრდუვ. 1. მიჰყვება, მისდევს. 

ზურალ̄ ქად̄ ა̈თჭამ̈ როსტომს (ბზ. 236) -- ქალი კვლავ გაჰყვა როსტომს. ხუე̂ჭმ, ხუე̂ჭმ ი 

აშხუნღუე̂ ჩუა̂̈მთუ̂აფ̈ ნაზუ ̂(ბქ. 203) -- მივყვებოდი, მივყვებოდი და ერთი ხნის შემდეგ 

კვალი დამეკარგა. ათჭემე̄ნა ეჯ კუ̂ახნესუ̄ლა ბარდს (ლშხ. 67) -- გაჰყოლია იმ გოგრის 

ბარდს. დაჩუი̂რ ხეკუე̂ს ათაჭემან ლჷშიდ ნათარ̈ს (ლნტ. 277) -- და უნდა გაჰყოლოდა 

დაყრილ ნაფოტებს. 2. (ლოხუე̂ჭმ, ლახ̈ჭამ̈; ლახჭემნი ზს., ოხუე̂ჭმ, ეხჭამ; ეხჭემნი ლშხ., 

ახ̈უე̂ჭმ, ა̈ხეჭამ; ა̈ხეჭემენი ლნტ.) -- ჯერს მიჰყვება, რიგს მიჰყვება.

 ა-ხ-ჭიმ (ოხუე̂ჭმ, ახ̈ჭამ̈; ა̈ხჭემნი ბზ., ახჭამ ბქ., ეხჭამ, ეხჭემნი ლშხ.), {ა}-ხ-აჭიმ 

(ახ̈უე̂ჭმ, ა̈ხეჭამ; ა̈ხეჭემენი) ლნტ. გრდუვ. -- უკან მოჰყვება, მოსდევს. ალჲარ̈ს უ̂ეშგინ 

ახჭიმხ ჯარ̈ (ბზ. 235) -- ამათ ჯარი უკან მოჰყვებათ. [ჯუე̂გს] ღუე̂შგიმ ახჭიმ მეშხე დაუ̈ ̂
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(ბქ. 51) -- ჯოგს უკან შავი დევი მოჰყვება. ჟახა ფაშდ ესერ ახჭიმ ი შგურ -- საყ̈უდ̂ირ 

(ანდ.) -- სახელს ქება მოსდევს და სირცხვილს -- საყვედურიო. ლატლი ფადასგ გუა̂მ̈იდ 

ახჭიმ (პოეზ. 86) -- ლატალის მდევარი მძიმედ მოსდევს.

 აჭი̄რხი (ოხუჭ̂ი̄რხ, ან̈ჭი̄რხე; ა̈ნჭი̄რხნე) ბზ., აჭი̄რხე (ოხჭი̄რხ, ანჭი̄რხე; ანჭი̄რხნე) ლშხ., 

აჭ̈ირხი (ოხუჭ̂ირხ, ანაჭ̈ირხე; ანჭირხისგ) ბქ., ა̈ჭირხე (ახუჭ̂ირხ, ანჭირხე; ანჭირხი) ლნტ., 

გრდმ. -- {ამო}ტვიფრავს, {ამო}ღრუტნის; {ამო}ძირკვავს. და̈უ̄{̂დ} ჩირთ ჟ'ან̈ჭირ̄ხე 

ლჷძირდ (ბზ. 235) -- დევმა ჩირგვი ძირიანად ამოძირკვა. ქუი̂თდ ჟან̄ჭი̄რხე ლჷყარ̄ ძღჷ̄დჟი 

(ლშხ.) -- ქურდმა სახურავი დიდზე ამოღრუტნა. ლელარტამ თელდ ჟახოჭირხახ ქათალარ̈ს 

(ლნტ.) -- ბოსტნეული მთლად ამოუძირკვავთ ქათმებს.

 აჭკი̄უა̂ნე იგივეა, რაც აჭ̈კი̄უა̂ნე.

 ხ-აჭკპურ̄ე (ოხუ̂ჭკუპი̄რ, ახჭკუპურ̄ე; ახჭკუპურ̄ი) ბზ., ხ-აჭკპურე (ოხჭკუპუ̂ირ, 

ახჭკუპურე; ახჭკუპურისგ ბქ., ახუ̂აჭკუპურ, ახაჭკუპურე; ახაჭკუპური ლნტ.), ხ-აწკპურ̄ე 

(ოხწკუპუ̄რ, ახწკუპურ̄ე; ახწკუპურ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- {წა}აჭრის, {წა}აწყვეტს. ხაჴიდ 

დაშნაჲ̈ ი თხუმარ̈ მაგ̈ ჟი ახჭკუპურე დაუ̈ს̂ (ბქ. 41) -- დაარტყა ხმალი და ყველა თავი 

წააწყვიტა დევს.

 ხ-აჭკრულ̄ე (ოხჭკურილ̄, ახჭკურულ̄ე; ახჭკური̄ლნე ბზ., ოხჭკურულ̄, ახჭკურულ̄ე; 

ახჭკურულ̄ნე ლშხ.), ხ-აჭკრულე (ახუ̂აჭკურულ, ახაჭკურულე; ახაჭკურული) ლნტ. -- 

{მო}აჭრის, {და}ჭრის. მამად მეგემს აშხლარ ახჭკურულ̄ე (ლშხ.) -- მამამ ხეს ტოტები 

მოაჭრა. ჩიჲს თხუმარ̈ს ჯაჭკრულე... (ლნტ. 271) -- ყველას თავებს დაგაჭრით.

 აჭკუარი, აჭკუარ̈ი იგივეა, რაც აჭკურ̄ე.

 ა-ხ-ჭკუნე (ოთხუჭკუ̂ინ, ადხუჭკუნ̂ე; ადხუჭკუნ̂ი ბზ., ადხუჭკუ̂ნისგ ბქ.), გრდმ. -- 
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აკნატუნებს; ახრამუნებს. გუე̂ჭ ლახანას ახჭკუნე (ბზ.) -- გოჭი კომბოსტოს ახრამუნებს. 

დაუ̈დ̂ ოხცად̈ [ამირმს]: ჩუე̂სერ ადხუჭკნისგ მიჩ ი მიჩა ლახუბ̂ილარ̈ს (ბქ. 261) -- დევმა 

მიუგო ამირანს: შენ და შენს ძმებს ჩაგახრამუნებთო. გადატ. ფიცს ტეხს. დაუ̈ი̂თდ ნაბან̈ 

ადხუჭკნე (ბქ.) -- დავითმა ფიცი გატეხა.

 აჭკურ̄ე (ოთჭკუარ̈, ადჭკუ̈რ̄ე; ადჭკუ̈რ̄ნე \ აჭკუა̂რ̈ი, ლაჲჭკურ̄ე, ლაჲჭკურ̄ი) ბზ., აჭკუა̈რი 

(ოთჭკუარ̈, ადჭკუარე; ადჭკუარისგ ბქ., ათუა̂ჭკუარ̈, ადაჭკუარ̈ე; ადაჭკუარ̈ი ლნტ.), 

აჭკუარი, აჭკუა̂რი (ოთჭკუარ, ადჭკუარე; ადჭკუარნე) ლშხ., გრდმ. -- ფიქრობს. ზურალ̄ა ̈

ჭაშ̈დ ლაჲ̈ჭკურ̄ე (ბზ. 295) -- ქალის ქმარმა გაიფიქრა. ოთჭკუარა ნაღუჟ̂ურს... (ბქ. 213) -- 

უფიქრია ვაჟს. ათხად მაგ აშ აჭკუარდა (ლშხ. 10) -- აქამდე ყველა ასე ფიქრობდა. ალ მარე 

აჭკუარ̈ი (ლნტ. 154) -- ეს კაცი ფიქრობს.

 აჭკუა̂რი, აჭკუა̂რ̈ი იგივეა, რაც აჭკურ̄ე.

 ხ-აჭკუე̂რი იგივეა, რაც ხ-აჭკურ̂ე.

 აჭკუე̂რი იგივეა, რაც აჭკურ̂ე.

 ხ-აჭკურ̂ე (ოთაჭკურ̂, ათჭკუე̂რ; ათჭკუე̂რნე ზს., ათჭკერ, ათჭკერნე ბქ.), ხ-აჭკურ̂ი 

(ოხჭკორ, ახჭკორე; ახჭკორნე) ლშხ., ხ-აჭ̈კუე̂რი (ახუა̂ჭ̈კურ̂, ახაჭკუე̂რ; ახაჭკუე̂რნე) 

ლნტ. გრდმ. -- აჭრის. [მუხუბ̂ედ] თხუმარ̈ მაგ̈ ქა̄თჭკორ̈ და̈უ̄̂ს (ბზ. 269) -- ძმამ დევს ყველა 

თავი მოაჭრა. ჩა̄ჟს ჭიშხარ ახჭკორეხ (ლშხ.) -- ცხენს ფეხები მოაჭრეს. ლაზ̈იას 

ქახაჭკუე̂რხ ბარჯა̈ლ (ლნტ.) -- საკლავს ბეჭები მოაჭრეს.

 აჭკურ̂ე (ოჭკორ, ადჭკუ̂ერ, აჭკურ̂ინ̄ე) ზს., აჭკურ̂ი (ოთჭკორ, ადჭკორე; ადჭკორნე) ლშხ., 

აჭ̈კუე̂რი (აჭკურ, აჭკუ̂ერ; აჭკუ̂ერნე) ლნტ. გრდმ. -- ჭრის, კეპავს. ანჴად̈ მურუი̂ს ი უ̂იჯ... 

ჩუა̂ჭკუე̂რ (ბზ. 31) -- მოვიდა რუსი და გველი დაკეპა. მჷნნი გოგლან̈დიშ ცილს ჩუა̂ჭკურ̂ე 
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(ბქ. 78) -- საკვების მიმწოდებელი ცირცელის კანს დაჭრის. ჩუ ხუა̂ჭ̈კუე̂რიდ ლეღუს̂ 

ნეცინდ (ლნტ. 34) -- ხორცს წვრილად დავკეპავთ.

 ხ-აჭკჷ̄რა (მაჭკჷ̄რჷნ{და}, ხაჭკჷ̄რჷნ{და}; ხაჭკჷ̄რჷნდე̄დს ბზ., მეჭკჷ̄რა̄ნ, ხეჭკჷ̄რან̄; 

ხეჭკჷ̄რე̄ნს ლშხ.), ხ-ანჭკჷრა (მენჭკჷრან, ხენჭკჷრან; ხენჭკჷრენეს) ბქ., ხ-აჭკჷრა 

(მაჭკჷრჷნდა, ხაჭკჷრჷნდა; ხაჭკჷრჷნდეს) ლნტ. გრდუვ. -- წუხს, ენაღვლება 

(შეწუხებულია, ფიქრობს). ალჲარ̈ს ხაჭკჷ̄რახ ლიჩი̄ჟა̈ლ̄ (ბზ. 252) -- ამათ ცოლის თხოვაზე 

(ფიქრი) აწუხებთ. დე̄შა საქმე ხაჭკჷ̄რა გეგის (ლშხ.) -- არავისი საქმე არ ენაღვლება გეგის. 

ეჯმინს სურუ ხაჭკჷრახ ბოფშარე გუე̂შ (ლნტ.) -- იმათ ბავშვების საქმე ძალიან აწუხებთ 

(ძალიან წუხან ბავშვების საქმეზე).

 აჭმე იგივეა, რაც ა̈ჭმე.

 ხ-აჭმინე იგივეა, რაც ხ-აჭ̈მინე.

 ხ-აჭმურიალ̄უნ̂ე (ლოხჭუმურ̂იალ̄უი̂ნ, ლახჭმურიალ̄უნ̂ე; ლახჭმურიალ̄უნ̂ი) ბზ., ხ-

აჭმუნდუ̂ნალ̄უნ̂ე (ლოხჭმუნდნა̄ლუნ, ლახჭმუნდნალ̄უნ̂ე; ლახჭმუნდუნ̂ალ̄უნ̂ი) ლშხ., ხ-

აჭმურალუნ̂ე (ოთჭჷმრალუი̂ნ, ადჭუმრალნე; ადჭუმრალნისგ) ბქ., ხ-აჭომურალუნ̂ე 

(ლახუ̂აჭომურალინ, ლახაჭომურალნე; ლახაჭომურალნი) ლნტ., გრდმ. კაუზატ. -- 

არბენინებს; აჭენებინებს. ხაჭმურიალ̄უ̂ნეხ [მალ̄ს], ღო ესერ ა̈ხჴეჩნი (ბზ. 362) -- 

არბენინებენ მელას, რომ მოინელოს. ჩაჟ̄ს ეჯზუმ ლახჭმუნდნალ̄უნ̂ე, ერე ჩუა̂ფათქუ ̂(ლშხ.) 

-- ცხენი იმდენი არბენინა, რომ გასკდა.

 ხ-აჭონა იგივეა, რაც ხ-აჭონ̄ა.

 აჭონალი, აჭონალ̈ი იგივეა, რაც აჭონ̄ა̈ლ̄ი.

 ხ-აჭონე იგივეა, რაც ხ-აჭუე̂̄ნი.
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 ხ-აჭონ̄ა (მეჭონ̄ა̈ნ̄{და}, ხეჭონ̄ა̈ნ̄{და}; ხეჭონ̄ა̈ნ̄დე̄დს ბზ., მეჭონან̄, ხეჭონ̄ა̄ნ; ხეჭონ̄ე̄ნს 

ლშხ.), ხ-აჭონა (მეჭონან, ხეჭონან; ხეჭონენეს ბქ., მაჭონჷნდა, ხაჭონჷნდა; ხაჭონჷნდეს 

ლნტ.) გრდუვ. -- ახვევია, შემოხვეული აქვს; გახვეულია. ლჷფკელუს სგუი̂რიშ ნეფყუ 

ხაჭონენახ (ბქ. 5) -- ქალბატონებს ხამი ტილოს ურიბი ჰქონიათ შემოხვეული. თჷრქად̈ს ქა 

ხაჭონა ნაპ̈იჭუ ̂(ლნტ. 71) -- მაკრატელს მატერიის ნაკუწი ახვევია.

 აჭონ̄ა̈ლ̄ი (ოხჭონა̈ლ̄, ანჭონ̄ალ̄ე; ანჭუ̂ე̄ნა̈ლ̄ნე) ბზ., აჭონალი (ოხჭონალ, ანჭონალე; 

ანჭონალი) ბეჩ., აჭონალ̈ი (ოხჭონალ̈, ანჭონალე; ანჭოლისგ) ბქ., აჭონ̄ალ̄ი (ოხჭონ̄ალ̄, 

ანჭო̄ნალ̄ე; ანჭონ̄ალ̄ნე) ლშხ. აჭონალი (ახუა̂ჭონალ̈, ანაჭონალე; ანაჭონალი) ლნტ., გრდმ. -- 

ახვევს, {გამო}კრავს. მიჩა ლეზიზ ქა̄ნჭონ̄ა̄ლე ი შუკუ̂ს ათაგ̄ან̈ (ბზ.) -- თავისი საგზალი 

შეახვია და გზას გაუდგა. დინილდ ჯიმლა̈შ ლუკშურე ტა̈ნ ქანჭონალე (ბქ. 53) -- გოგონამ 

ძმის დამტვრეული სხეული (ტანი) გაახვია.

 ხ-აჭონ̄ე იგივეა, რაც ხ-აჭუე̂̄ნი.

 ხ-აჭრაჟ̈ი (ლოხუ̂ჭარაჟ̈, ლახჭარჟე; ლახჭარჟი ბზ., ლახჭარჟისგ ბქ.), ხ-აჭრაჟი (ლოხჭარაჟ, 

ლახჭარჟე; ლახჭარჟი) ლშხ., ხ-აჭარაჟ̈ი (ლახუა̂ჭარაჟ̈, ლახაჭარაჟ̈ე; ლახაჭარაჟ̈ი) ლნტ. 

გრდმ. -- სთავაზობს; აძალებს; მიართმევს. დი̄ნას ღუი̂ნალ̈ ლახჭარჟეხ (ბზ. 288) -- 

ქალიშვილს ღვინო შესთავაზეს. [დამაჭირაჲს] ჩი ხაჭრაჟ̈იხ... (ბქ. 43) -- დამაჭირას 

ყველაფერს სთავაზობენ. უჭრაჟა მერმა ნომოუ ̂ლახჭარჟე (ანდ.) -- შეუძლეველი სხვას არ 

შეაძლიოო. [ხორუა̂ მუხუ̂ბეს] ლეზუე̂ბს ხაჭარაჟ̈ი მედუქნე (ლნტ. 161) -- მედუქნე უმცროს 

ძმას საჭმელს სთავაზობს. თუი̂თ ლუღუი̂ნ ფირუს̂ ხაჭრაჟ̈იხ (პოეზ. 42) -- თითო ხბოიან 

ძროხას სთავაზობენ.

 აჭრელე იგივეა, რაც ა̈ჭრე/ჷლი.
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 ხ-აჭრენი (ლოხუა̂ჭრ, ლახჭა̈რ; ლახჭარ̈ნე ზს., ლოხჭარ, ლახჭარე; ლახჭარნე ლშხ.), ხ-

აჭარ̈ნე (ლახუა̂ჭარ̈, ლახაჭარ̈ე; ლახაჭარ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- {მი}აბამს, აკერებს. დაუ̈̂დ 

ხაქ̈უე̂: -- მიჩა ლუსდიგუუ̂ ლახჭარ̈ (ბქ. 53) -- დევმა უთხრა: -- შენი ნაწნავი გადააბიო. კაბს 

ჩუქუა̂ნ̄ქა ქობაჲ ლოხჭარ (ლშხ.) -- კაბას ქვემოდან ქობა მოვაკერე (მოვაბი).

 აჭრენი (ონუ̂ჭარ, ანჭარე; ანჭარ̈ნე ბზ., ოთჭარ, ადჭარე; ადჭარნე ლშხ.), აჭრი (ოთჭარ, 

აჭარ̈; აჭრინე) ბქ., აჭარე (ათუ̂აჭა̈რ, ადაჭარ̈ე; ადაჭარ̈ნე) ლნტ. გრდმ. -- ერთმანეთზე აბამს, 

ამთელებს (გაწყვეტილ რამეს). ალ ბერჟარ̈ს ესერ ჩუე̂მოშ აჭრენი, მიჩეშრიგ ესერ დარ̈ ირდი 

(ბქ. 248) -- ამ რკინებს თუ ერთმანეთს გადააბამ, შენნაირი არავინ იქნებაო. დი̄ნოლ̄დ 

ნაკიჭუა̂რ ადჭარე ი კაბ ენშხებე (ლშხ.) -- გოგონამ ნაკუწები (ერთმანეთს) მიაკერა და კაბა 

შეიკერა.

 აჭრი1 (ოთჭერ, ადჭერ; ადჭერნე) ბქ. გრდმ. -- ჭერს აკრავს. ქორ ჩოთჭერუ̂ახ (ბქ.) -- 

სახლისათვის ჭერი გაუკეთებიათ (ჭერი აუკრავთ).

 აჭრი2 იგივეა, რაც აჭრენი.

 აჭურ̄ე (ოხჭურ̄, ანჭურ̄ე; ანჭუ̄რნე) ლშხ., აჭურე (ახუჭ̂ურ, ანაჭურე; ანაჭური) ლნტ. გრდმ. 

-- ზელს. ჴუი̂დედ უ̂ოყალს, ეჯის ჟი ხუა̂ჭურედ გუნ ბჷგიდ (ლნტ. 22) -- მოვიტანთ აყალოს, 

იმას მოვზელთ ძალიან მაგრად. ჴიც ახ̈უჭ̂ურ (ლნტ.)-- ცომი მოვზილე.

 აჭუბ̂ერე იგივეა, რაც აჭუბ̂ე̄რე.

 აჭუბ̂ე̄რე (ოთჭუბე̄რ, ადჭუბე̄რე; ადჭუბე̄რნე) ბზ; ლშხ., აჭჷბერი (ოთჭჷბერ, ადჭჷბერე; 

ადჭჷბერისგ) ბქ., აჭუბ̂ერე (ათუა̂ჭუბერ, ადაჭუბერე; ადაჭუბერი) ლნტ. გრდმ. -- აცობს, 

გმანავს. შდუგუა̂რე ლაჴა̈დ ჩუ̂ადჭუბე̄რე (ბზ.) -- თაგვების გამოსასვლელი დაგმანა. ბოთლალ̈ 

ჩუა̂დაჭუბერე (ლნტ.) -- ბოთლები დააცო.
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 ხ-აჭუე̂̄ნი (ლოხუჭ̂ონ, ლახჭუე̂̄ნ; ლახჭუე̂̄ნნე) ბზ., ხ-აჭუე̂ნი, ხ-აჭენი (ლოხჭ{უ}̂ენ, 

ლახჭ{უ}̂ენ; ლახჭ{უ̂}ენისგ) ბქ., ხ-აჭო̄ნე (ლოხჭონ̄, ლახჭონ̄ე; ლახჭონ̄ნე) ლშხ., ხ-აჭონე 

(ლახუ̂აჭონ, ლახაჭონე; ლახაჭონი) ლნტ. გრდმ. -- {შე}ახვევს. ძერს ჩუა̂ჲასურეხ ი ცილს 

ქამ̈შხენ ხაჭენიხ (ბქ. 235) -- ხორცს ასო-ასო დაჭრიან და გარედან ტყავს შემოახვევენ. ბეფშ 

ლერშიალისა ლახაჭონეხ (ლნტ.) -- ბავშვი საფენებში გაახვიეს.

 ხ-აჭყრენი (ოხუა̂ჭყრ, ახჭყარ̈; ახჭყარ̈ნე ბზ., ლოხუ̂აჭყრ, ლახჭყარ̈; ლახჭყარ̈ნე ბქ., 

ლოხჭყარ, ლახჭყარე; ლახჭყარნე ლშხ.), ხ-აჭყარ̈ნე (ლახუა̂ჭყარ̈, ლახაჭყარ̈ე; ლახაჭყარ̈ნე) 

ლნტ. გრდმ. 1. გადასდებს (ავადმყოფობას). ბოფშა̈რს ლეგლირდეს ქახაჭყრენი... (ბზ.) -- 

ბავშვებს ავადმყოფობას გადასდებს. ბოფშარდ ყაყბერ უშხუა̂რ̄ ლახჭყარეხ (ლშხ.) -- 

ბავშვებმა ყბა-ყურა ერთმანეთს გადასდეს. 2. ზს. აგრძელებს, {გადა}აბამს. ქა ხაჭყრენი 

მჷჯში ეჩქანღუე̂ ლიჯიშს... (ბქ. 306) -- მქსოველი შემდეგ ქსოვას აგრძელებს.

 აჭყტჷნე (ოთჭყჷტჷნ, ადჭყჷტნე; ადჭყჷტნი ლშხ., ათუ̂აჭყჷტინ, ადაჭყჷტნე; ადაჭყჷტნი 

ლნტ.) გრდმ. -- ჭყლეტს. ლეარაყ იცხ ჩოთჭყჷტნედ (ლშხ.) -- საარაყე მსხალი 

დავჭყლიტეთ. ღუა̂ჟარ̈ ჩუა̂ჭყტჷნეხ ყურძენს (ლნტ. 28) -- კაცები დაჭყლეტენ ყურძენს.

 აჭშხე (ოთჭიშხ, ადჭჷშხე; ადჭიშხნე ბზ., ადჭჷშხისგ ბქ., ადჭიშხე; ადჭიშხნე ლშხ., 

ათუა̂ჭ̈ჷშხ, ადაჭ̈ჷშხე; ადაჭჷშხი ლნტ.), გრდმ. 1. ასწორებს; ყალიბში ათავსებს. ზურალ̄ 

ფაყუს̂ აჭშხე (ბზ.) -- ქალი ქუდს ყალიბში ათავსებს (ფორმას აძლევს). ცილს ქაჭშხეხ 

ფიცრიშ ნახაზ̈შუ ̂(ბქ. 237) -- ტყავს ფიცრის ყალიბით ჭიმავენ (ფორმას აძლევენ). 2. 

მკვდრის გაპატიოსნება.

 აჭჭურ̄ე, აჯჭურ̄ე (ოთჭუჭი̄რ, ადჭუჭურ̄ე; ადჭუჭუი̂̄რნე \ აჯჭუ̄რე ოთჯუჭი̄რ, ადჯუჭურ̄ე; 

ადჯუჭურ̄ი) ბზ., აჭჭურე (ოთჭუჭუი̂რ, ადჭუჭურე; ადჭუჭურისგ) ბქ., აჯჭუ̄რე 
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(ოთჯაჭუ̄რ, ადჯაჭუ̄რე; ადჯაჭუ̄რნე) ლშხ., აჭაჭურე (ათუ̂აჭაჭურ, ადაჭაჭურე; 

ადაჭაჭური) ლნტ. გრდმ. -- წელს სწყვეტს (გაჭაჭავს). ჩა̈ჟ̄ ჩუ უ̂ეთ ადჭუჭუ̄რე (ბზ.) -- 

ცხენს ლამის წელი ჩასწყვიტა. მაგ ჩუა̂დჯაჭურ̄ე როსტომდ (ლშხ. 60) -- როსტომმა ყველას 

წელი მოსწყვიტა.

 აჭჷბერი იგივეა, რაც აჭუბე̄რე.

 ხ-აჭჷთხ, ხ-აჭითხ (მაჭჷთხდა, ხაჭჷთხდა; ხაჭჷთხდე̄დს ბზ., ხაჭჷთხდეს ლშხ., მეჭთხჷნ, 

ხეჭთხჷნ; ხეჭთხჷნეს ბქ., მაჭითხდა, ხაჭითხდა; ხაჭითხდეს ლნტ.) გრდუვ. -- აყვანილი 

ჰყავს ხელში, ატატებული ჰყავს. ანჴად̈ ეშხუ ზურალ̄, ბეფშუი̂ლდ ჟი ხაჭჷთხ (ბზ. 415) -- 

მოვიდა ერთი ქალი, ბავშვი ხელში ჰყავს აყვანილი.

 აჭჷრიე̄ლი (ოთჭჷრიე̄ლ, ადჭჷრიე̄ლე; ადჭჷრიე̄ლნე) ბზ., აჭარ̄უნე (ოთჭარ̄უნ, ადჭა̄რუნე; 

ადჭარ̄უნნე) ლშხ., აჭარ̈იელი (ათუა̂ჭარ̈იელ, ადაჭარ̈იელე; ადაჭა̈რიელი) ლნტ. გრდმ. -- 

{გადა}აბამს. ბობშარ თეკუა̂რს აჭარ̄უნეხ (ლშხ.) -- ბავშვები თოკებს ერთმანეთზე აბამენ. 

დაუა̂̈რ ჩუ ლოქ აჭარ̈იელიხ [ძუას] (ლნტ. 157) -- დევები ძუას ერთმანეთზე გადააბამენო.

 ხ-აჭჷ̄დნი (ლოხუ̂ჭჷ̄დ, ლახჭჷ̄დ; ლახჭჷ̄დნი ბზ., ლოხჭჷ̄დ, ლახჭჷ̄და ლშხ.), ხ-აჭჷდენი 

(ლოხუ̂ჭჷდ, ლახჭჷდ; ლახჭჷდნი ბქ., ლახუ̂აჭჷდ, ლახაჭჷდდა; ლახაჭჷდენი ლნტ.), გრდუვ. 

-- {მი}წვება; ეყუდება. დი̄ნა გან̈თე ლახჭჷ̄დ ლჷჟორ̄ე (ბზ.) -- გოგო გვერდზე გადაწვა 

(გადავარდა) გულწასული. გოლჲათ̈დ ჩუ ლალემ ი ჩუა̂საჭჷდდა ლაყურ̂აჟი (ლნტ. 196) -- 

გოლიათმა {შე}ჭამა და წამოწვა საწოლზე. გადატ. გუმი ნაყჷლს ესჭჷდ (ბქ. 330) -- 

გულისთქმას მიენდო.

 ახ{ა} იგივეა, რაც ლახ.

 ახანახა (-ხა̈შ̄, -ხა̈ლ̄) ბზ., ა̈ხენა̈ხე (-ხემ, -ხოლ) ბქ., ახენახე (-ხე̄შ, -ხე̄ლ) ლშხ; ახამახა 
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(-ხაჲშ, -ხალ̈) ლნტ. 1. თიბვის დაწყების დღე. ახანახა ხად̄ ჩი̄ (ბზ. 289) -- ყველა აღნიშნავდა 

თიბვის დაწყებას. 2. ლშხ. ახალმოწეული ჭირნახულის გემოს გასინჯვა.

 ახატაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ახტაუ̈ი̂.

 ხ-ახარ̈ბ (მახჷრბჷნ{და}, ხახჷრბჷნ{და}; ხახჷრბჷნდე̄დს ბზ., მახარ̈ბჷნ{და}, ხახარბჷნ{და}; 

ხახარბჷნდეს ბქ., ლნტ.), ხ-ახჷრბ (მახჷ̄რბჷ̄ნ, ხახჷ̄რბჷ̄ნ; ხახჷ̄რბჷ̄ნდეს) ლშხ. აორ. 

(ლამხჷრბჷნ{და}, ლახხჷრბჷნ{და} ბზ., ლამხარბჷნ{და}, ლახხარბჷნ{და} ბქ., ამხჷრბჷ̄ნ, 

ახხჷრბჷ̄ნ ლშხ., ლამახარბჷნ{და}, ლახახარბჷნ{და} ლნტ.) გრდუვ. -- ეხარბება, შურს. ჩი̄ 

ალჲარ̈დ ხახარ̈ბ (ბზ. 250) -- ყველას ამათი ეხარბება. ლახუ̂ბას ლახხარბჷნხ (ბქ. 158) -- 

ძმებს შეშურდათ. ეშხუ ღუა̂ჟმარეს ლახახარბა... (ლნტ. 287) -- ერთ კაცს შეშურებია.

 ხ-ახელე იგივეა, რაც ხ-ახ̈ლინე.

 ახენახე იგივეა, რაც ახანახა.

 ხ-ახერე იგივეა, რაც ხახე̄რი.

 ხ-ახეჩ იგივეა, რაც ხ-ახუ̂ეჩ.

 ხ-ახე̄ნე (ლოხუ̂ხე̄ნ, ლახხე̄ნე; ლახხე̄ნი \ ლახხე̄ნნე ბზ., ლოხხე̄ნ ლშხ.), ხ-ა̈ხენე (ლოხუხ̂ენ, 

ლახხენე; ლახხენისგ ბქ., ლახუა̂ხენ, {ლა}ხახ̈ენე; {ლა}ხახ̈ენი ლნტ.), გრდმ. -- 

{მი}ახარებს (ამბავს...). მუსი ლიჴედ ბობშარს მი ხუ̂ახე̄ნ (ლშხ.) -- თოვლის მოსვლა 

ბავშვებს მე ვახარე. თათ̈ია ̈ამეჴედ გელაშერხო ი ქა ხოხენა (ლნტ. 72) -- თათია მოსულა 

გელაანთსა და {მი}უხარებია.

 ხ-ახე̄რი1 (ოხუ̂ხარ̈, ახხე̄რე; ახხე̄რნე) ბზ., ხ-ახ̈ერი (ოხუხ̂ერ, ახხერე; ახხერისგ) ბქ., ხ-

ახე̄რე (ოხხე̄რ, ახხე̄რე; ახხე̄რნე) ლშხ. ხ-ახ̈ერე (ახუა̂ხერ, ახახერე; ახახერი) ლნტ., გრდმ. 

-- ფხანს. ლეგმერდეს შიყ ოხუხ̂არ̈ (ბზ.) -- ავადმყოფს ზურგი მოვფხანე. დედედ ბობშს ჭიშხ 
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ახხე̄რე (ლშხ.) -- დედამ ბავშვს ფეხი მოფხანა.

 ხ-ახე̄რი2 (ამ̈ხე̄რინა̈ნ̄ \ ა̈მხე̄რა̈ნ̄, ახხერა̈ნ̄; ახ̈ხე̄რი \ ა̈ხხე̄რნი ბზ., ემხე̄რან̄, ეხხე̄რა̄ნ; ეხხე̄რნი 

ლშხ.), ხ-ახ̈ერი (ამ̈ხერან̈, ა̈ხხე̄რან̈; ახ̈ხერინი ბქ.; ამ̈ეხერჷნ, ა̈ხეხერან̈; ა̈ხეხერი ლნტ.), 

გრდუვ. -- ეფხანება, ექავება. ბიძის ჭჷშხ ხახ̈ერი (ბქ.) -- სიმამრს ფეხი ეფხანება. ბეფშს 

თხუი̂მ ხახ̈ერდა (ლნტ.) -- ბავშვს თავი ექავებოდა.

 ახიორ̄ე იგივეა, რაც ახუო̂რ̄ე.

 ახკუნე (ოთხუკუი̂ნ, ადხუკუნ̂ე; ადხუკუნ̂ი ბზ., ოთხუკუნ, ადხუკუ̂ნე; ადხუკუ̂ნი ლშხ., 

ათუა̂ხუკუი̂ნ, ადახუკუ̂ნე; ადახუკუ̂ნი ლნტ.), გრდმ. -- აკნატუნებს; ახრამუნებს. გუ̂ეჭ ითქს 

ახკუნე (ბზ.) -- გოჭი მარცვალს ახრამუნებს.

 ახკჷნე (ოხხჷკინ, ანხჷკნე; ანხჷკნი ბზ., ანხჷკნისგ ბქ., ოხხჷკჷნ ლშხ., ახუა̂ხჷკინ, ანახჷკნე, 

ანახჷკნი ლნტ.) გრდმ. -- ფხეკს, ხეხავს, წმენდს. ბაბა გაჩ̈შუ ̂ჯიჯუ̂ს ახკჷნე (ბზ.) -- ბაბუა 

დანით ძვალს ფხეკს. შედ-მაკუე̂დს ტებდი ლჷცშუ ̂აშყუდ̂იხ ი ქახკჷნეხ (ბქ. 5) -- ჯამ-

ჭურჭელს თბილი წყლით რეცხავენ და {გამო}ფხეკენ.

 ხ-ახლა იგივეა, რაც ხ-ა̈ხლა.

 ახლინწე (ახუა̂ხლინწ, ახახლინწე; ახახლინწი) ლნტ. გრდმ. -- ფხრეწს, აგლეჯს. 

ახოფიშტუ̂ა ცხულაჴ̈ემატ ი აშხუე̂ნჟი მაგ̈ ჟ'ათოხლინწა ი მერბახენჩუ ჩუ̂ახოხლინწა (ლნტ. 

278) -- უსვრია მშვილდ-ისარი და ერთ მხარეს ყველაფერი აუგლეჯია (აუფხრეწია) და 

მეორე მხარეს -- ჩამოუგლეჯია (ჩამოუფხრეწია).

 ხ-ახჲად იგივეა, რაც ხ-ა̈ხიად.

 ხ-ახონხა იგივეა, რაც ხ-ახონ̄ხა.

 ახორიელალ̈ი იგივეა, რაც ახურჲე̄ლა̈ლ̄ი.
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 ახორიელი იგივეა, რაც ახურჲე̄ლი.

 ხ-ახოჩ იგივეა, რაც ხ-ახუ̂ეჩ.

 ახოჩაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აჴჩოუ̈ი̂.

 ახოჴდ იხ. ჴიდე, ხ-ოჴდე.

 ახოჴიდე იხ. ჴიდე, ხ-ოჴდე.

 ხ-ახონ̄ხა (მახონ̄ხა̈̄ნ{და}, ხახონ̄ხა̈ნ̄{და}; ხახონ̄ხა̈ნ̄დე̄დს ბზ., მეხონ̄ხა̄ნ, ხეხონ̄ხან̄; ხეხონ̄ხე̄ნს 

ლშხ.), ხ-ახონხა (მეხონხან, ხეხონხან; ხეხონხენეს ბქ., მახონხჷნ{და}, ხახონხჷნ{და}; 

ხახონხჷნდეს ლნტ.) გრდუვ. -- ბლომად ასხია, დახუნძლულია, ახვევია. [უი̂სგუ̂ს] ეჯჟი 

ხეშან, ერე ეშ ხახონ̄ხა (ბზ. 307) -- ვაშლს ისე ასხია, რომ მთლად დახუნძლულია. ეჯის 

ჲეხუ̂ ი გეზალ̈ ხახონხა (ლნტ.) -- იმას ცოლ-შვილი ახვევია.

 ხ-ახპე იგივეა, რაც ხ-ახ̈პე.

 ხ-ახპჷ̄რე (ლოხუ̂ხჷპი̄რ, ლახხჷპი̄რე; ლახხჷპჷ̄რი \ ლახხჷპირნე ბზ., ლოხხჷპჷ̄რ, 

ლახხჷპჷ̄რე; ლახხჷპჷ̄რნე ლშხ.), ხ-ახპჷრე (ლოხუხ̂ჷპირ, ლახხჷპჷრე; ლახხჷპჷრისგ ბქ., 

ლახუ̂ახჷპჷრ, ლახახჷპჷრე; ლახახჷპჷრი ლნტ.) გრდმ. -- ახეთქებს, ახლის (ზედ რამეს). 

როსტომდ ალჲარ̈ უშხუა̂რ̄..., სგა ლახხჷპჷ̄რე (ბზ. 238) -- როსტომმა ესენი ერთმანეთს 

შეახეთქა.

 ახტაუ̈ი̂ (ოთხატაუ̈,̂ ადხატუ̂ე; ადხატუი̂ ბზ., ოთხჷტაუ,̂ ადხჷტაუ̂ე; ადხჷტაუ̈ი̂სგ ბქ.), 

ახტაუი̂ (ოთხატაუ,̂ ადხატუ̂ე; ადხატუი̂) ლშხ., ახატაუ̈̂ი (ათუ̂ახატაუ̈̂, ადახატაუ̈ე̂; 

ადახატაუ̈ი̂) ლნტ. გრდმ. -- ხატავს. ეკლესია ̄ჭუე̂დ ქორონოს ლოქ ოთხატუა̂ (ლშხ.) -- 

ეკლესიის კედელი ქორონოს მოუხატავსო (დაუხატავსო). ალ̈ სურათ̈ გუშკუ̂ე ნაღალ̈დ 

ადახატაუ̈ე̂ (ლნტ.) -- ეს სურათი ჩვენმა ნათესავმა დახატა.
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 ახტურე იგივეა, რაც ახ{უ}̂ტურე.

 ახუპე იგივეა, რაც ახუპ̄ე.

 ახურჲე̄ლა̈ლ̄ი (ოხხურჲე̄ლა̈ლ̄, ა̈ნხურჲე̄ლალ̄ე; ან̈ხურჲე̄ლა̈ლ̄ნე) ბზ., ახურ̂ჲელალ̄ი 

(ოხხურჲელალ̄, ანხურჲელალ̄ე; ანხურჲელალ̄ნე) ლშხ., ახორიელალი (ახუა̂ხორიელალ̈, 

ანახორიელალე; ანახორიელალი) ლნტ. გრდმ. -- აგროვებს. ქართობლა̈რ უშხუა̂რ̄თე 

ოხხურჲე̄ლა̈ლ̄ (ბზ.) -- კარტოფილები ერთად შევაგროვე. ლორი ჯიჯუა̂რს ახუ̂რჲელალ̄იხ 

(ლშხ. 5) -- ლორის ძვლებს აგროვებენ. ჟ'ახუ̂ახორიელალ̈ ხამარ̈ (ლნტ.) -- ღორები 

შევაგროვე.

 ახურჲე̄ლი (ოხხურიე̄ლ, ან̈ხურიე̄ლე; ა̈ნხურიე̄ლნე) ბზ., ახურ̂ელი (ოხხორელ, ანხორელე, 

ანხორელისგ) ბქ., ახურ̂ჲელი (ოხხურჲელ, ანხურჲელე; ანხურჲელნე) ლშხ., ახორიელი 

(ახუა̂ხორიელ, ანახორიელე; ანახორიელი) ლნტ. გრდმ. -- აგროვებს. ზურალ̄დ ქართოფილ 

ანხურიე̄ლე (ბზ.) -- ქალმა კარტოფილი შეაგროვა. ძუღუ̂აჲ̄ ხელწიფდ ჟანხურჲელე 

კალმახ... მაგ (ლშხ. 74) -- ზღვის ხელმწიფემ შეაგროვა ყველა თევზი. [მამას] 

ჟახოხორიელა ეშხუ კუ̂იდოლ სოკო (ლნტ. 196) -- მამას ერთი გოდორი სოკო შეუგროვებია.

 ახუპ̄ე (ოხხუი̂̄პ, ანხუპ̄ე; ანხუ̄პი \ ანხუი̂̄პნე ბზ., ოხხუ̄პ, ანხუ̄პე; ანხუპ̄ნე ლშხ.), ახუპე 

(ოხხუი̂პ, ანხუპე; ანხუპისგ ბქ., ახუ̂ახუპ, ანახუპე; ანახუპი ლნტ.), გრდმ. 1. თავს უყრის, 

აქუჩებს. მუსს ხუა̂ხუპ̄ედ ი ჟი ხუა̂მურყუ̂ამ̈იდ (ბზ. 10) -- თოვლს ვაგროვებთ და კოშკად 

ვაგებთ. ნაჯე̄ლს ბერგუშ̂ ახუპ̄ე დი̄ნა (ლშხ.) -- ნაგავს გოგო თოხით აქუჩებს. 2. ანაოჭებს, 

ნაოჭს ასხამს. მარო მიჩა კაბს ახუპე (ლნტ.) -- მარო თავის კაბას ნაოჭს ასხამს.

 ხ-ახუე̂ჩ (ლამხოჩჷნ, ლახხოჩჷნ; ლახ̈ხო̈ჩი \ ლახ̈ხოჩ̈ი̄ნი) ბზ., ხ-ახეჩ (ლამხოჩჷნ, ლახხოჩჷნ; 

ლახხეჩი) ბქ., ხ-ახოჩ (ლამხოჩჷ̄ნ, ლახხოჩჷ̄ნ; ლეხხოჩი) ლშხ., ხ-ახუ̂ეჩ (ლამახოჩჷნ, 
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ლახახოჩჷნ; ლახეხოჩი) ლნტ., გრდუვ. -- უპირატესობას ანიჭებს, მიაჩნია (უმჯობესად), 

თვლის (საჭიროდ). გიოს მამ̄ ხახუე̂ჩ ალ გუე̂შ (ბზ.) -- გიოს არ მიაჩნია უმჯობესად ეს 

საქმე. ხოშოლუს ამჟი ახხოჩუნხ (ბქ.) -- უფროსებმა ასე მიიჩნიეს უმჯობესად. მაჲ ლოქ 

ჯახოჩხ ამშა? (ლშხ. 65) -- ამისათვის რა მიგაჩნიათ საჭიროდო? ხოშა მუხუ̂ბედ ლახუხ̂ო 

ლიზი ახახუე̂ჩ (ლნტ.) -- უფროსმა ძმამ მთაში წასვლა ამჯობინა.

 ხ-ახუი̂ე{ს} იგივეა, რაც ხ-ახ̈უი̂ე.

 ხ-ახუი̂ეს იგივეა, რაც ხ-ახ̈უი̂ე̄სგი.

 ახუო̂რ̄ე (ოთხიუე̂̄რ, ადხიუო̂რ̄ე; ადხიუე̂̄რნე) ბზ., ახიორ̄ე (ოთხიორ̄, ადხიორ̄ე, ადხიორ̄ნე) 

ლშხ., ახ̈იორი (ათუ̂ახიორ, ადახიორე; ადახიორი) ლნტ., გრდმ. -- სიგრძეზე ხევს (ჭრის) 

ნაწლავებს (კარგად რომ გაირეცხოს). დედე ხამი წიკან̄ტარს ახიორ̄და (ლშხ.) -- დედა 

ღორის ნაწლავებს სიგრძეზე ხევდა. წიკანტარ̈ს ქა ხუა̂ხ̈იორიდ ი ჩუ ხუა̂შყუე̂დიდ (ლნტ. 39) 

-- ნაწლავებს სიგრძეზე ვჭრით და {გა}ვრეცხავთ.

 ახუჟ̂ინ იგივეა, რაც აშხუჟ̂ი̄ნ.

 ახურ̂ელი იგივეა, რაც ახურჲე̄ლი.

 ახურ̂ჲელალ̄ი იგივეა, რაც ახურჲე̄ლა̈ლ̄ი.

 ახურ̂ჲელი იგივეა, რაც ახურჲე̄ლი.

 ხ-ახუტ̂ე (ოხუა̂ხუტ̂, ახხუ̂იტ; ახხუი̂ტნე ზს., ახხუ̂იტე ლშხ., ახუ̂ახ̈უ̂ტ, ახახუი̂ტ; 

ახახუი̂ტნე ლნტ.), გრდმ. -- ათლის, აჭრის. კოტოლ̄ ესერ გუი̂სუ ლახხუი̂ტ (ბზ. 269) -- 

ცოტა გულს მოათალეო (მოაჭერიო). მუხუბ̂ად ლეღუს̂ ახხუი̂ტ (ბქ.) -- ძმამ ხორცს მოაჭრა. 

უხეიროდ ეშხუ ლაგაფ̈ ლეღუ ̂ახახუი̂ტ (ლნტ. 220) -- უხეირომ ერთი ულუფა ხორცი 

მოაჭრა.
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 ხ-ახუტ̂უნე იგივეა, რაც ხ-ახ̈უ̂ტუნე.

 ახ{უ}̂ტურ̄ე (ოთხუტირ̄, ადხუტურ̄ე; ადხუტურ̄ი \ ადხუტი̄რნე ბზ., ოთხუტურ̄; ადხუტურ̄ნე 

ლშხ.), ახტურე (ოთხუტირ, ადხუტურე; ადხუტურისგ ბქ., ათუა̂ხუტირ, ადახუტურე; 

ადახუტური ლნტ.), გრდმ. -- კეპავს, წვრილად ჭრის. დედედ ქართუე̂ბილ ლეტყბად 

ადხუტურ̄ე (ბზ.) -- დედამ კარტოფილი შესაწვავად დაჭრა. კუბდარ̈იაქ ლეღუს̂ ჩუა̂ხუტ̂ურეხ 

(ბქ.) -- საკუბდარე ხორცს დაკეპავენ. შიხს ახტუ̄რნიხ ლეგმერდე̄მი თხუმჟი (ლშხ. 93) -- 

ნახშირს დაჭრიან ავადმყოფის თავზე

 ახუჩ̂უე̂უი̂ იგივეა, რაც აჴჩოუ̈̂ი.

 ახუწ̂ამ̈ იგივეა, რაც აშხუ̂წამ̈.

 ახჩოუი̂ იგივეა, რაც აჴჩოუ̈ი̂.

 ახჩოუ̈ი̂ იგივეა, რაც აჴჩოუ̈ი̂.

 ახწამს იგივეა, რაც აშხუწ̂ამ̈.

 ახწამ̈{ს} იგივეა, რაც აშხუ̂წამ̈.

 ახწუა̂მ̈ იგივეა, რაც აშხუ̂წამ̈.

 ახჴიდუნ̂ი იხ. ხ-აჴ̈{უ}̂დუნე.

 ხ-ახჷრა იგივეა, რაც ხ-ახჷ̄რა.

 ხ-ახჷრბ იგივეა, რაც ხ-ახარ̈ბ.

 ახჷრჯე (ოთხარ̈ჯ, ადხჷრჯე; ადხჷრჯნე ბზ., ოთხჷრჯ ლშხ.) გრდმ. -- საჭმელს აჭმევს, 

აპურებს, ასადილებს. ეჩაბუას̄და მარ̄ე ყაბათჷრდ ჩუა̂დხჷრჯე (ბზ. 260) -- საიქიოს (იმ 

ქვეყნის) კაცი ყაბათირმა დააპურა.

 ახჷ̄ნსგე (ოთხინსგ, ადხჷ̄ნსგე, ადხი̄ნსგი ბზ., ადხჷ̄ნსგნე ლშხ.), ა̈ხნისგი (ოთხინისგ, 
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ადხჷნსგე, ადხჷნსგისგ) ბქ., ახნისკე (ათუ̂ახნისკ, ადახჷნსკე., ადახჷნსკი) ლნტ., გრდმ. -- 

ანახევრებს. აჩად̈ მალ̄ ი [თაშ̈] ჩუა̂დხჷ̄ნსგე (ბზ. 433) -- წავიდა მელა და ყველი გაანახევრა. 

ჩოთხჷნსგახ კეცისა არაყ (ლშხ.) -- ქვევრში არაყი გაუნახევრებიათ. მიშკუი̂ ლირდე ამემდ 

ადახნისკე (ლნტ.) -- ჩემი არსებობა (ყოფნა) ამან გაანახევრა.

 ხ-ახჷ̄რა (მახჷ̄რჷნ{და}, ხახჷ̄რჷნ{და}; ხახჷ̄რჷნდე̄დს ბზ., ხახჷ̄რჷნდეს ლშხ.), ხ-ახჷრა 

(მახჷრჷნ{და}, ხახჷრჷნ{და} ხახჷრჷნეს ბქ., ხახჷრჷნდეს ლნტ.) აორ. (ამხჷ̄რჷნ{და}, 

ათხჷ̄რჷნ{და} ბზ., ლშხ., ამხჷრჷნ, ათხჷრჷნ ბქ., ლამახჷრჷნ{და}, ლახახჷრჷნ{და} ლნტ.), 

გრდუვ. -- სწყინს, ჯავრობს. ალა ნიშგუ̂ეჲ ხოშა̈ლ̄ს ათხჷ̄რე̄ნახ (ბზ. 27) -- ეს ჩვენს 

უფროსებს სწყენიათ. ალი მასა̈რდ ათხჷრჷნ ქათლადაშ̈ ხჷნსგილს (ბქ. 21) -- ეს 

ნახევარქათამას ძალიან ეწყინა. გუნ მახჷ̄რა, ერ მერიელალ̄ხ (ლშხ.) -- ძალიან მწყინს, რომ 

მლანძღავენ.

 აჴ (-ა̈შ, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- სარზე დადგმული ზვინი. ბაპ სგაჩ̄ად̈ აჴთე̄სგა 

(ბზ. 432) -- მღვდელი შევიდა ზვინში. დაბარ̄ისა ლჷპი̄ნტე ლიხ აჴარ (ლშხ. 54) -- ყანებში 

მიმობნეულია ზვინები. აჴს უი̂ჯ ქა ხაკჷრსანენა (ლნტ. 266) -- ზვინს გველი შემოხვეოდა 

თურმე.

 ხ-აჴალუნე იგივეა, რაც ხ-აჴლუნე, ხ-აჴლინე.

 ხ-აჴან (მაჴანდა, ხაჴანდა; ხაჴანდე̄დს ბზ., ხაჴანდეს ლშხ., მაჴანდ, ხაჴანდ ბქ.), ხ-ოჴან 

(მიჴანდა, ხოჴანდა; ხოჴანდეს) ლნტ., გრდუვ. -- სუნი სცემს. ხაჴან̄და ღე̄რბათ ამი ̄ქუ̂ინ (ბზ.) 

-- მისდიოდა ღმერთს ამისი სუნი. ჩაჟ̄არ̈ს ქუ̂ინ მჷრა̈მ̄შა ხაჴანხ (ბზ.) -- ცხენებს რაღაცის 

სუნი სცემთ. ჟეღარ̈ს დაშ̈ტუი̂ ქუი̂ნ ხოჴანდახ (ლნტ.) -- ძაღლებს დათვის სუნი სცემდათ.

 ხ-აჴა̈ლე იგივეა, რაც ხ-აჴლე.
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 ხ-აჴა̈ლუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აჴლუნე.

 აჴა̈ნი იგივეა, რაც აჴნი.

 აჴა̈რ (-იშ, აჴარარ̈) ბქ. -- საქსოვი დაზგის საყრდენი ნაწილი. ჩუქა აჴა̈რ ლჷგ (ბქ. 306) -- 

ქვევით საყრდენი დაზგა დგას.

 აჴა̈ცე იგივეა, რაც აჴცე.

 ხ-აჴა̈ცე იგივეა, რაც ხ-აჴცე.

 ხ-აჴდუნე იგივეა, რაც ხ-აჴ̈{უ}̂დუნე.

 აჴეჩი იგივეა, რაც აჴჩე/ი.

 ხ-აჴიდ იხ. ხ-ატყცი.

 ხ-აჴლე, ხ-აჴლენი (ოთჴა̈ლ \ ოთაჴლ \ ლოხუა̂ჴლ, ათჴალ̈ \ ათჴალე \ ლახჴა̈ლ; ათჴალ̈ი \ 

ათჴალ̈ნე \ ლახჴა̈ლნე ბზ., ოთჴა̈ლ, ადჴალე; ათჴალ̈ისგ ბქ.), ხ-აჴლენი (ოსაჴლ, ესჴალე; 

ესჴალნე) ლშხ., ხ-აჴა̈ლე (ათუა̂ჴა̈ლ, ათაჴა̈ლე; ათაჴალ̈ი) ლნტ., -- გრდმ. -- ასობს, არჭობს. 

ზურალ̄ ჩი̄რხუუა̂რ̈მჷყ ჟი ხაჴლე ცაგ̈ს (ბზ. 19) -- ქალი ჩირგვებთან ჩაასობს ეკალს. პაპ̈იდ 

ათჴალე ფაუ კოჯჩუ (ბქ. 267) -- ნათლიამ ჩაასო ჯოხი კლდეში. თალალ̈{ე მჷქაფ} ფხულა̈ლ 

ლოქუ ათაჴალ̈ეხ მეგამ ლექუა̂ (ლნტ. 171) -- სოლების ნაცვლად თითები ჩააკვეხე (ჩაარჭვე) 

ხეშიო.

 ხ-აჴლინე იგივეა, რაც ხ-აჴლუნე.

 ხ-აჴლუნე, ხ-აჴლინე (ოთჴალუ̈/უი̂ნ, ად/თჴალუ̂ნე \ ათჴალუ̂{ი}ნე; ათჴალუნ̂ი) ბზ., ხ-

აჴალუნე (ოთჴალუ/უი̂ნ, ად/თჴალუნე; ად/თჴალუნის{გ}) ბქ., ხ-აჴლუნე (ოთჴალუნ, 

ათჴალუ̂ნე; ათჴალუნ̂ი) ლშხ. ხ-აჴალუნ̂ე (ათუ̂აჴალინ, ათაჴალნე; ათაჴა̈ლნი) ლნტ., გრდმ. 

კაუზატ. -- აძვრენინებს, არჭობინებს, ასობინებს. ლაჯ̈შა̈რს მესგუ̂რე მარქუს̂ ხაჴალუნე ეშ ი 
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აშ (ბქ. 306) -- მქსოველი (საქსოვს მჯდომი) მაქოს აძვრენს აქეთ და იქით.

 ხ-აჴმარ̈ი (ლოხჴჷმარ̈, ლახჴჷმრე ზს., ლახჴჷმრი ბზ., ლახჴჷმრისგ ბქ., ლახუა̂ჴჷმარ̈, 

ლახაჴჷმარ̈ე; ლახაჴჷმარ̈ი ლნტ.), ხ-აჴმარი (ლოხჴჷმარ, ლახჴჷმრე; ლახჴჷმრი) ლშხ., გრდმ. 

-- ახმარს. ფატან̈ სგა ლახჴჷმრე ბეფშს დალ̈დ (ბქ. 211) -- დალმა ბავშვს პერანგი მოახმარა. 

ჴანარ ლახჴჷმრე (ლშხ.) -- ხარები მიახმარა. გადატ. ლეგ ღალ სუი̂ნდის ლამჴჷმარ̈ ღო! (ბზ. 

283) -- უსინდისოდ მომექეცი (ცუდი სინდისი მომახმარე)!

 აჴნი (ოჴან \ ოთჴა̈ნ, აჴან̈ \ ადჴანე; აჴნი̄ნე \ ადჴან̈ნე ბზ., ოჴან, აჴა̈ნ; აჴნინე ბქ., ოთჴან, ადჴანე; 

ადჴანნე ლშხ.), აჴან̈ი (აჴუ̂ან, აჴა̈ნ; ადაჴან̈ი) ლნტ. გრდმ. -- ხნავს. გუშგუ̂ეჲ ლეჟა̈ნ̄ჩუ ბაპშა 

აჴნიხ (ბზ. 361) -- ჩვენს ზემოთ მღვდლისაანნი ხნავენ. მაგ̈ როქუ ̂აჴნი ი მინ როქუი̂ დო აჴნიხ 

(ბქ. 91) -- ყველა ხნავს და ჩვენც ხომ არ მოვხნათო. ნაცარქექიაჲ ლჷმჴანინ ტჷტს (ლშხ. 80) 

-- ნაცარქექია თურმე ნაცარს ხნავდა. გლეხ ჩუ̂აჴან̈ი სკოდიდ ა̈ზუ̂ს (ლნტ. 26) -- გლეხი 

ღრმად მოხნავს ეზოს.

 აჴუ̂ჩუე̂უი̂ იგივეა, რაც აჴჩოუ̈ი̂.

 აჴჩე (ოჴჷჩ, აჴა̈ჩ; ან̈ჴაჩ̈ნი) ბზ., აჴჩი (ოხჴეჩ, ანჴეჩე; ან̈ჴეჩნე ბქ., ოჴჷჩ, აჴიჩ; აჴჩე ლშხ.), აჴეჩე 

(ათუა̂ჴეჩ, ადაჴეჩე; ადაჴეჩი) ლნტ., გრდმ. -- აკვესებს. ა̈მიშ შდჷქარ̈დ აშ ანჴეჩხ (ბქ. 204) -- 

ამისმა კბილებმა დააკვესეს. მუხუბ̂ეს გუი̂ან̈დს ჩუა̂სოჴეჩა (ლნტ. 285) -- ძმას მოგვიანებით 

დაუკვესებია.

 ხ-აჴჩე იგივეა, რაც ხ-აჴ̈ჩე.

 აჴჩო̈უი̂, აჴ{უ}̂ჩუე̂უ̂ი (ა/ოხჴოჩა/̈ეუ,̂ ანჴოჩუე̂, ანჴოჩუი̂) ბზ., აჴუჩ̂უე̂უ̂ი (ოხჴოჩუე̂უ,̂ ანჴოჩუე̂; 

ანჴოჩუი̂სგ) ბქ., ახჩოუი̂ (ოხხოჩაუ̂, ანხოჩუე̂; ანხოჩუი̂) ლშხ., ახოჩაუ̈ი̂ (ახუა̂ხოჩაუ̈,̂ 

ანახოჩაუ̈ე̂; ანახოჩაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- არჩენს, კურნავს, აცოცხლებს. ტარიელს ჟ'ოხჴოჩუი̂ 
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(ბზ. 61) -- ტარიელს გავაცოცხლებ. ლეგმერდე ჟაგარდ ანხოჩუე̂ (ლშხ.) -- ავადმყოფი 

წამალმა მოარჩინა. [არწიუს̂] ჟახოხოჩაუ̂ა პარაბოუი̂ლ (ლნტ. 213) -- არწივს პარაბოვილი 

განუკურნავს.

 აჴჩუ̂ეუი̂ იგივეა, რაც აჴჩოუ̈ი̂.

 აჴცე (ოთჴაც̈, ადჴაცე; ადჴა̈ცნე ბზ., ადჴაც̈ისგ ბქ., ოთჴაც, ადჴაცე; ადჴაცნე ლშხ.), აჴა̈ცე 

(ათ̈უა̂ჴ̈აც, ადაჴაც̈ე; ადაჴა̈ცი) ლნტ., გრდმ. 1. ღუპავს, ამარცხებს, აქცევს. და̈უ̄ს̂ ოთჴაცა მინე 

მუ (ბზ. 407) -- დევს დაუმარცხებია მათი მამა. ეჯიი ჩუა̂დჴაცე ი მიჩა თხუ̂იმი (ბქ.) -- ისიც 

დაღუპა და თავისი თავიც. ნომ ათჴაცად ქორ ი ლირდე (პოეზ. 126) -- არ დააქციოთ სახლი 

და ცხოვრება. 2. გადახრის, წააქცევს.

 ხ-აჴცე (ლოხ̄უა̂ჴც, ლახჴა̈ც; ლახჴაც̈ნე ბზ., ლოხუ̂ჴაც̈, ლახჴა̈ცისგ ბქ., ლოხ̄უ̂აჴც, ლახჴაცე; 

ლახჴაცნე ლშხ.), ხ-აჴა̈ცე (ასუა̂ჴაც̈, ასაჴა̈ცე; ასაჴა̈ცნე) ლნტ., გრდმ. -- ზედ აწყვეტს, 

ღუპავს, სპობს, ჟლეტს. ჟიბიშარ̈ ი ჩუი̂ბიშარ̈ მანძღუი̂ლს უშხუა̂რ ესერ ლოხჴაცა (ანდ.) -- 

ზემოურები და ქვემოურები (იგულისხმება დადეშქელიანთა ორი შტო) დასმენას 

ერთმანეთისთვის შეუჟლეტიაო.

 აჴჷლტარ̈ი (ოთჴჷლტარ̈, ადჴჷლტარე; ადჴჷლტა̈რნე/ი) ბზ., აჴჷლტარი (ოთჴჷლტარ, 

ადჴჷლტარე; ადჴჷლტარნე) ლშხ., ა̈ჴელტარ̈ი (ათუ̂აჴელტარ̈, ადაჴელტარ̈ე; ადაჴელტარ̈ი) 

ლნტ., გრდმ. -- ქსოვს. ა̈შკს ჯუ̂ინალდ შუა̂ნარ̈ ა̈ჴჷლტარ̈დახ ქორს (ლნტ. 7) -- შალს ძველად 

სვანეთში შინ ქსოვდნენ.

 ხ-აჴჷრა იგივეა, რაც ხ-აჴჷ̄რა.

 ხ-აჴჷრე იგივეა, რაც ხ-აჴჷ̄რა.

 აჴჷრჴე, აჴ̈ერჴე (ოხჴირჴ \ ოხჴჷრიჴ \ ოხ{უ}̂ჴერჴ \ ოხჴერეჴ, ანჴჷრჴე; ანჴჷრჴი) ბზ., აჴ̈ერჴე 
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(ოხუჴ̂ერჴ, ანჴერჴე; ანჴერჴისგ ბქ., ახუა̂ჴერჴ, ანაჴერჴე; ანაჴერჴი ლნტ.), აჴჷრჴე (ოხჴჷრჴ, 

ანჴჷრჴე; ანჴჷრჴნე) ლშხ., გრდმ. -- ახერხებს. მაჲ̈ ანჴერჴას უ̂აზ̈ირი გეზალდ? (ბზ. 283) -- რა 

მოახერხოს ვეზირის შვილმა? ჩიქე დეშე̄რს ოხჴჷრჴა ეჩა ჩუ ლი̄ცუნ̂ე (ბზ. 75) -- ჯერ 

ვერავის მოუხერხებია იმის გაცინება. ალეს ესერ ანჴერჴას მოლე (ბქ. 342) -- ეგების 

მოახერხო რამეო. ზურალ̄ე̄ლ ანჴჷრჴნეხ კერჲაჲჟი ლინყეს (ლშხ. 15) -- ქალები მოახერხებენ 

კერიაზე {გამო}ცხობას. იმჟი ანაჴერჴას დენაჲ̈ ლიწედ? (ლნტ. 49) -- როგორ მოახერხოს 

ქალიშვილის ნახვა?

 ხ-აჴჷ̄რა (ხუე̂ჴჷ̄რა̈ნ̄დას̈, ხეჴჷ̄რა̈ნ̄და; ხეჴჷ̄რი ბზ., ხუე̂ჴჷ̄რენ, ხეჴჷ̄რან̄; ხეჴჷ̄რე̄ნს ლშხ.), ხ-

აჴჷრა (ხუე̂ჴჷრენ, ხეჴჷრან, ხეჴჷრენს ბქ., ხუე̂ჴჷრჷნდას, ხეჴჷრჷნდა; ხეჴჷრჷნდეს ლნტ.), 

გრდუვ. -- შევედრებულია. ალ კუი̂ტ მარ̄ა და̈რ̄ ხორი ი ბაპა̈რს ხაჴჷ̄რა (ბზ.) -- ამ ხეიბარ 

(კუტ) კაცს არავინ ჰყავს და მღვდლიაანნთ არის შევედრებული.

 ხ-აჴჷ̄რე (ლოხ{უ}̂ჴირ̄, ლახჴჷ̄რე; ლახჴჷ̄რი \ ლახჴირ̄ნე ბზ., ლოხჴჷ̄რ, ლახჴჷ̄რე; ლახჴჷ̄რნე 

ლშხ.), ხ-აჴჷრე (ლოხუჴ̂ირ, ლახჴჷრე; ლახჴჷრისგ ბქ., ლახუა̂ჴჷრ, ლახაჴჷრე; ლახაჴჷრი 

ლნტ.), გრდმ. -- ავედრებს. ლირდეს ა̈მის ხაჴჷრეხ (ბქ.) -- ცხოვრებას ამას ავედრებენ.

 აჯ1 იგივეა, რაც ჰაჯ.

 აჯ2 იგივეა, რაც -ჷჯ.

 აჯა იგივეა, რაც ეჯა.

 აჯაღ ბზ., ქს., აჯახ, აჲაღ, აჲახ ლნტ., ადაი̈დ, ადაჲდ ბქ. ზმნს. -- ისევ, კვლავ, კიდევ მე̄რმა 

ლადეღ აჯაღ ქად̄ ა̈ნჷრბჲელა̈ნ̄ დი (ბზ. 245) -- მეორე დღეს კვლავ გამოაცხო დედამ პური. 

დოლრათეჲსგა ესღრიხ ადაი̈დ ფიშირ ტუი̂ბროლ (ბქ. 2) -- დოლრას კიდევ ერთვის ბევრი 

ღელე. ესზელალ̄ეხ აჯაღ უ̂ობ̄ა ხანს (ლშხ. 69) -- იარეს კვლავ დიდხანს. ამშაჷნქა აჯაღ 
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ხაყახ ჩაჟარ̈ (ლნტ. 15) -- ამის გარდა კიდევ ჰყავთ ცხენები. აჯახ ასოშიდხ ლეზუ̂ებ ჩაჟარ̈ს 

(ლნტ. 258) -- კიდევ დაუყარეს საჭმელი ცხენებს. აჲახ ( \ აჯახ/ღ) ალ დენა ქა̈ხეცხაპ ხალ̈ხს 

ი აჯაღ ( \ აჲაღ) სკათოკუა̂რ̈ მებატეს უ̂ისკუ ̂(ლნტ. 294) -- ეს ქალიშვილი კვლავ 

შემოევლო (ჩამოუარა) ხალხს გარშემო და კვლავ ჩაუგდო მებატეს ვაშლი. [თუ̂ეთჷლდ] 

მერმე გურნა ადაჲ̈დ მაჴ̈იდ (პოეზ. 90) -- თვეთულდმა კიდევ მომარტყა მეორე ქვა.

 აჯაბ̈ (ონჯაბ, ანჯაბ̈ \ ანჯაბე; ანჯაბ̈ნე \ ანჯბინ̄ე ბზ., ონჯაბ, ანჯაბე; ანჯბინე ბქ., ანუჯ̂აბ̈, 

ანჯაბ̈; ანაჯაბ̈ნე ლნტ.), აჯბი (ოხჯაბ \ ონჯაბ, ანჯაბე; ანჯაბნე) ლშხ., გრდმ. -- ხარშავს. 

ლეღუ̂ს ხუა̂ჯაბ̈დ (ბზ. 11) -- ხორცს ვხარშავთ. სგუი̂რიშ ქიპ ჩუა̂ჯაბ̈ხ (ბქ. 307) -- ხამი 

ტილოს (თვის საჭირო) ძაფს {მო}ხარშავენ. ნებოზს ზომხაჲ̄ ხამი თხუმ-აყბას ჟანჯაბნეხ 

(ლშხ. 15) -- საღამოს საახალწლო ღორის თავ-ყბას მოხარშავენ. ქართს ლინთუ̂ისკა ჟ'აჯაბ̈ხ 

(ლნტ. 16) -- ჭარხალს ზამთარში ხარშავენ. ღუა̂შაშ̈ თხუი̂მ-კინჩხ ენასდ ოჯაბ (პოეზ. 144) 

-- ჯიხვის თავ-კისერი სწრაფად მოვხარშე.

 აჯბი იგივეა, რაც აჯაბ̈.

 აჯგრი1 (ოჯგჷრ, აჯგირ; აჯგრი̄/ინე ზს., ოთჯგირ, ადჯგირე; ადჯგირნე ლშხ; აჯგურ, 

აჯგირ; ადაჯგირი ლნტ.), გრდმ. -- აკურთხებს. ალ მარე ჩუა̂ჯგირხ ხენწიფედ (ბქ. 156) -- 

ეს კაცი აკურთხეს ხელმწიფედ. ჩუა̂დჯგირნე ალჲარს ბაპ (ლშხ. 9) -- აკურთხებს ამათ 

მღვდელი. ლაფანაჟი ბაპ̈ აჯგრიდა ტაბაგ̈ს (ლნტ.) -- სულის ხსენების დროს მღვდელი 

აკურთხებდა სუფრას. ღუ̂ინალ̈ ფარსაგ̈დ მიჯგრის (პოეზ. 286) -- ღვინო ბლომად 

მიკურთხოს.

 აჯგრი2 (ოჯგჷრ, აჯგირ; აჯგრი̄ნე ბზ., აჯგრინე ბქ., ოთჯგირ, ადჯგირე; ადჯგირნე ლშხ., 

ანჯგურ, ანჯგირ; ანაჯგირი ლნტ.), გრდმ. -- არიგებს (ჭკუას), რჩევა-დარიგებას აძლევს. 
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ბეფშს ჩილადეღ აჯგრიხ უჩიტლარ̈ (ბქ.) -- ბავშვს ყოველდღე აძლევენ რჩევა-დარიგებას 

მასწავლებლები.

 ხ-აჯგრუნე (ოთჯგჷრინ, ათჯგჷრა̈უ̄ნ̂ე; ათჯგჷრა̈უ̄̂ნი ბზ., ათჯგჷრნე; ათჯგჷრნისგ ბქ., 

ოთჯგირუნ, ათჯგირუ̂ნე; ათჯგირუნ̂ი ლშხ, ათუა̂ჯგირინ, ათაჯგირნე; ათაჯგირნი ლნტ.), 

გრდმ., კაუზატ. -- აკურთხებინებს. პაპს ჩუ ხაჯგრუნახ ტაბაგ̈ს (ბქ. 299) -- მღვდელს 

აკურთხებინებდნენ სუფრას.

 აჯელალ̈ი იგივეა, რაც აჯე̄ლუა̂̈ლ̄ი.

 ხ-აჯეშ1 (ხუ̂აჯეშდას̈, ხაჯეშდა; ხაჯეშდე̄დს ბზ., ხუა̂ჯონ̄{დას}, ხაჯონ̄{და}; ხაჯონ̄დეს 

ლშხ.), ხ-აჯ̈ეშ (ხუა̂ჯონდ, ხაჯონ; ხაჯონეს ბქ., ხუა̂ჯონდას̈, ხაჯონდა; ხაჯონდეს ლნტ.) 

გრდუვ. -- ჰგავს. ჲე̄რე̄ ჰადურდ ესერ მიჩ ხაჯეშ (ბზ. 239) -- ვიღაც სულ შენ გგავსო. ნა̈ჲ 

ხუა̂ჯეშდ უშხუა̂რ (ბქ. 32) -- ჩვენ ვგავართ ერთმანეთს. ალე̄ჲ მამ̄ა ხაჯონ̄და მიჩა 

ლეჲხურ̄ი[ს] (ლშხ. 70) -- ესეც არ ჰგავდა თავის საცოლეს. ჟეღი უღუ ̂უღუ̂ს ხაჯეშ (ლშხ. 

ხორ. 3) -- ძაღლის მაყვალი მაყვალს ჰგავს. ჭიშხარე ნაგამ ხაჯ̈ეშდა კერეტან̈ი ჭიშხარ̈ს 

(ლნტ. 8) -- ფეხების ნაკვალევი (ნადგამი) ჰგავდა კერატის ფეხებს.

 ხ-აჯეშ2 (ხუ̂აჯონ̄დას̈, ხაჯონ̄და; ხაჯონ̄დე̄დს ბზ., ხუა̂ჯონ̄დას ლშხ.), ხ-აჯ̈ეშ (ხუა̂ჯონდ, 

ხაჯონ; ხაჯონეს ბქ., ხუ̂აჯონდას̈, ხაჯონდა; ხაჯონდეს ლნტ.), გრდუვ. -- ღირს. ლითუ̂რი 

ჩუი ხაჯეშ ჭირდ (ბქ.) -- სწავლა ღირს კიდეც შრომად (ჭირად). ალ ლაჲ̈რალი მაზუმდ 

ხაჯ̈ეშ? (ლნტ. 161) -- ეს საწერ-კალამი რა(მდენად) ღირს?

 აჯე̄ლე იგივეა, რაც აჯე̄ლუე̂.

 აჯე̄ლუა̂̈ლ̄ი (ოთჯე̄ლუა̂̈̄ლ, ადჯე̄ლუა̂ლ̄ე; ადჯე̄ლუა̂̈ლ̄ი \ ადჯე̄ლუა̂̈ლ̄ნე) ბზ., აჯელუა̂ლ̈ი 

(ოთჯელუა̂ლ̈, ადჯელუა̂ლე; ადჯელუ̂ალ̈ისგ) ბქ., აჯე̄ლალ̄ი (ოთჯე̄ლალ̄, ადჯე̄ლა̄ლე; 
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ადჯე̄ლა̄ლნე) ლშხ., ა̈ჯელალი (ათუა̂ჯელა̈ლ, ადაჯელალ̈ე; ადაჯელალ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- 

გვის, ხვეტავს. დი̄ნად მაგ̈ ქ'ად̄ჯე̄ლუა̂̄ლე (ბზ. 379) -- ქალიშვილმა ყველაფერი დაგავა. ბაბ̈ი 

სკირის ქ'ადაჯელალი (ლნტ.) -- ბაბი იატაკს დაგვის.

 აჯე̄ლუე̂ (ოთჯე̄ლაუ̈,̂ ადჯე̄ლუ̂ე; ადჯე̄ლუი̂) ბზ., ა̈ჯელუე̂ (ოთჯელაუ̈,̂ ადჯელუ̂ე; 

ადჯელუ̂ისგ) ბქ., აჯე̄ლე (ოთჯე̄ლ, ადჯე̄ლე; ადჯე̄ლნე) ლშხ., აჯ̈ელე (ათუ̂აჯელ, 

ადაჯელე; ადაჯელი) ლნტ., გრდმ. -- გვის, ხვეტავს. ყერბ ქ'ესეროღუ ̂ადჯელუ̂ე (ბქ. 214) -- 

მაჩუბის იატაკი დახვეტეო. დი-გეზალს ქოთ̄ჯე̄ლახ ნამხორ (ლშხ. 55) -- დედა-შვილს 

დაუგვია ნანგრევი. დენად ქადაჯელე კარაპან̈ (ლნტ.) -- გოგომ დაგავა ცალმაგი (კარაპანი).

 აჯიში იგივეა, რაც ა̈ჯში.

 აჯმი (ოთჯიმ \ ოჯჷმ, ადჯჷმე \ აჯიმ; ადჯჷმი \ ადჯიმნე \ აჯმი̄ნე ბზ., ოთჯიმ, ადჯიმე; 

ადჯჷმისგ \ აჯმინე ბქ.), აჯმე (ოთჯიმ, ადჯიმე; ადჯიმნე) ლშხ., აჯმჷნე (ათუ̂აჯჷმინ, 

ადაჯჷმნე; ადაჯიმნი) ლნტ., გრდმ. -- ამარილებს. ე̄რეს ლორ̈ ჩოთჯჷმა (ბზ.) -- ვიღაცას 

ლორი დაუმარილებია. ეჩა მაჭკარს აჯმიხ ჩუ (ლშხ. 5) -- იმის მაჭიკებს დაამარილებენ. დენა 

ჩუა̂ჯმუნა ლეზუე̂ბარ̈ს (ლნტ. 198) -- ქალიშვილი ამარილებდა საჭმელ{ებ}ს. დედე 

ადაჯჷმნი ლეღუს̂ (ლნტ.) -- დედა ხორცს დაამარილებს.

 აჯმჷ/უნე (ოთჯჷ/უმ{უ̂}ინ, ადჯჷ/უმ{უ}̂ნე; ადჯჷ/უმუნ̂ი ადუა̂ჯჷ/უმნი) ბზ., ლნტ., 

აჯმუნე (ოთჯუმინ, ადჯუმნე; ადჯუმნისგ) ბქ., აჯმჷნე (ათუა̂ჯჷმინ, ადაჯჷმნე; ადაჯჷმნი 

ლნტ.), გრდმ. -- 1. იგივეა, რაც აჯმი. 2. მარილს აძლევს საქონელს. მჷლდეღს ლახუს̂ ჴანარ̈ 

ჩოთჯჷმნა (ბზ.) -- მწყემსს მთაში მარილი მიუცია ხარებისათვის. ჰუი̂ლოღუ̂ ადჯუმნეხ (ბქ. 

199) -- ჯორს მიეცით მარილიო.

 აჯჟი იგივეა, რაც ეჯჟი.
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 ხ-აჯრაუა̂ (მეჯრაუა̂̈ნ̄{და}, ხეჯრაუა̂̈ნ̄{და}; ხეჯრაუა̂̈ნ̄დე̄დს ბზ., მეჯრაუა̂ნ, ხეჯრაუა̂ნ; 

ხეჯრაუე̂ნეს ბქ.), ხ-აჯრაუ ̂(მაჯრაუჷ̂̄ნ, ხაჯრაუჷ̂̄ნ; ხეჯრაუჷ̂̄ნდეს) ლშხ., ხ-აჯრაუ̈ ̂

(მაჯრაუნდა, ხაჯრაუნდა; ხაჯრაუნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- სჯერა, სწამს. ღუ̂აჭრიშ მად̄ 

ხაჯრაუა̂ხ (ბზ. 441) -- ვაჭრისა არ სჯერათ.

 ხ-აჯრაუ̈ი̂ (ლოხ{უ̂}ჯჷრაუ̈̂, ლახჯჷრუ̂ე ზს., ლახჯჷრუი̂ ბზ., ლახჯჷრუი̂სგ ბქ.), აჯრა̈უი̂ 

(ოთჯჷრაუ̈,̂ ათჯჷრუე̂ ზს., ათჯჷრუი̂ ბზ., ათჯჷრუი̂სგ ბქ., ათუა̂ჯირაუ̈,̂ ადაჯირაუ̈ე̂; 

ადაჯირაუ̈ი̂ ლნტ.), აჯრაუი̂ (ოთჯირაუ,̂ ადჯირუ̂ე; ადჯირუ̂ი) ლშხ., გრდმ. -- აჯერებს, 

არწმუნებს. ნარსაუ ̂ბებეს ტკიცს ი ბაქ̈ს ჩი სგა ხაჯრაუ̈ი̂ (ბზ.) -- ნარსავი ბებიას ტყუილს{ა} 

და მართალს -- ყველაფერს აჯერებს.

 აჯღა იგივეა, რაც ეჯღა.

 აჯში იგივეა, რაც ა̈ჯში.

 აჯჭურ̄ე იგივეა, რაც აჭჭურ̄ე.

 აჯჯგჷნე (ოთჯჷჯგინ ზს., ადჯჷჯგნე ზს., ლშხ., ადჯჷჯგნი ბზ., ლშხ; ადჯჷჯგნისგ ბქ., 

ოთჯჷჯგჷნ ლშხ.), აძძგჷნე (ასუ̂აძჷძგინ, ასაძჷძგნე; ასაძჷძგნი) ლნტ., გრდუვ. -- 

კანკალებს, ძაგძაგებს. დი̄ნად ეშჯეჯგ (ბზ. 441) -- ქალიშვილს გააკანკალა. ლარდად აშ 

ადჯჷჯგნე (ბქ. 116) -- ოთახმა ძაგძაგი დაიწყო. მჷცხა̈ჲსა ჟეღდ ლაჲ̈დი ასაძჷძგნე (ლნტ.) -- 

სიცივეში ძაღლიც აძაგძაგდა (ძაღლმაც გააძაგძაგა).

 აჯჯუნა̈ლ̄ი (ლოხჯუჯნა̈ლ̄; ლახჯუჯნალ̄ე/ესჯუჯ̄ნალ̄ე; ლახჯუჯნა̈ლ̄ნე) ბზ., აჯჯუნალ̈ი 

(ლოხჯუჯნალ̈, ლაჲჯუჯნალე; ლაჲჯუჯნალისგ ბქ., ათუა̂ჯუჯნა̈ლ, ადაჯუჯნალე; 

ადაჯუჯნალი ლნტ.), აჯჯუნალ̄ი (ოთჯუჯნალ̄, ადჯუჯნალ̄ე; ადჯუჯნალ̄ნე) ლშხ., გრდმ. 

-- არხევს, ანჯღრევს. ყარაბახჷლდდ ესჯუჯ̄ნალ̄ე მეგამ̈ (ბზ. 403) -- ყარაბახულდმა 
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შეანჯღრია ხე. დაშ̈ტუ̂ ადაჯუჯნალ̈ი მეგამ̈ს (ლნტ.) -- დათვი შეარხევს ხეს.

 აჯჷრქან̈ი იგივეა, რაც აჯჷრქხან̈ი.

 აჯჷრ{ქ}ხან̈ი (ოხჯჷრ{ქ}ხან̈ \ ახუჯ̂ჷრ{ქ}ხან̈, ანჯჷრ{ქ}ხნე; ანჯჷრ{ქ}ხნი) ბზ., 

აჯჷრქან̈ი (ოხჯჷრქან̈, ანჯჷრქნე; ანჯჷრქან̈ისგ) ბქ., აძჷრხანი (ოხძჷრხან, ანძჷრხნე; 

ანძჷრხნი) ლშხ., აჯჷრხან̈ი (ახუ̂აჯჷრხან̈, ანაჯჷრხანე; ანაჯჷრხან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- 

კოჭავს, ბაწრავს, მაგრად კრავს; ხლართავს. მალ̄დ მახანჷ̄დ ანკულთხნე (ანჯჷრქნე) თხე̄რე 

(ბზ. 361) -- მელიამ ხელმეორედ გაბაწრა მგელი. ანჯჷ̄რხნე ლობ̄ა̈̄რილდ მარ̄ი̄ლ (ბზ.) -- 

თოკმა შებოჭა კაცუნა. ბობშ უშხუა̂რ̄თე აძჷრხანი ქიპარს (ლშხ.) -- ბავშვი ერთმანეთში 

ხლართავს ძაფებს. ზურალ დაჴჷლს ანაჯჷრხან̈ი (ლნტ.) -- ქალი თხას გაკოჭავს.

 აჯჷრხან̈ი იგივეა, რაც აჯჷრქხან̈ი.

 ხ-აჰა̈ს̄გუ̂ნე (ოთჰა̈ს̄გუ̂ინ, ათჰა̈ს̄გუნ̂ე; ათჰა̈ს̄გუ̂ნი), ხ-აჰ̈უნე (ოთჰაუ̈̂ინ, ათჰაუ̈ნ̂ე; ათჰაუ̈̂ნი) 

ბზ., ხ-აჰ̈ჲასგუნ̂ე (ოთჰჲასგუ̂ინ, ოთჰჲასგუნ̂ე; ათჰჲასგუნ̂ისგ) ბქ., ხ-აჲესუ̂ნე (ოთიესუნ, 

ათიესუნ̂ე; ათიესუნ̂ი) ლშხ., ხ-აესკუნ̂ე (ათუა̂ესკუი̂ნ, ათაესკუნ̂ე; ათაესკუ̂ნი) ლნტ., გრდმ., 

კაუზატ. -- მიაღწევინებს. დი̄კუე̂ნდ მოკუ̂და̈̄ბია̈ ̄ლიცილდსი̄ მა̄მ ა̄თჰა̈ს̄გუნ̂ე ლაჰათე̄სგა (ბზ. 

238) -- დიაკვანმა უკვდავების წყალსაც არ მიაღწევინა დანიშნულების ადგილამდე. შდრ. ხ-

აჲა̈̄სგუნე.

 აჰე̄ნი, აჰე̄ნე, აჰო̈ნ̄ი, აჰ̈უე̂̄ნი (ოთჰე̄ნ \ ოთჰან̈ \ ოსჰუე̂̄ნ, ადჰე̄ნე \ ესჰუე̂̄ნ; ადჰე̄ნნე \ ესჰუე̂̄ნნე) 

ბზ., ა̈ჰენი (ოთჰენ, ადჰენე; ადჰენისგ) ბქ., აუე̂̄ნე (ოთუე̂̄ნ, ადუე̂̄ნე; ადუე̂̄ნნე) ლშხ., აუე̂ნე 

(ათუა̂უე̂ნ, ადაუ̂ენე; ადაუე̂ნი) ლნტ. გრდმ. -- არწევს. მაჲ̈უ ესერ ესუჰუ̈̄ნ? (ბზ. 257) -- რა 

დავარწიოო? ჲეშდჲერუ ნანულ̄ აჰო̈ნ̄იხ სულასახარ̈ს (ბზ. 85) -- თორმეტი ქალიშვილი 

არწევს სულასახარს. ათხე ხოჩამ̄დ ესჰან̈ ალჲარ̈ (ბზ.) -- ახლა კარგად დაარწიე ესენი. 

201



ბეფშილდს ჰენწშუ ̂აჰენიუ ̂დი (ბქ.) -- ბავშვს აკვანში (აკვნით) არწევდა დედა. დი̄ნად 

ქად̄უე̂̄ნე ბობშ (ლშხ.) -- გოგონამ დაარწია ბავშვი.

 აჰე̄სგი იგივეა, რაც ა̈ჰი{ესგ}.

 ხ-აჰი (ოხუა̂ჰ \ ოხაჰ̈, აჰჰე \ ახჰჲე; აჰჰი̄ნე \ ახჰი̄ნე) ბზ., ხ-აჲეს (ამჲე, ახჲე; ახჲეს ლშხ., 

ამაჲ̈ე, ახაჲ̈ე; ახაჲ̈ესკ ლნტ.), გრდმ. -- სწევს (ბედს...). ხოჩამ̄ ლირდეს ესერ ხაჰი (ბზ. 272) 

-- კარგ ცხოვრებას გწევო. ღე̄რბეთდ ხოჩა ბედ ამჲე (ლშხ.) -- ღმერთმა კარგ ბედს მწია.

 აჰინგირი იგივეა, რაც აჰჷნგრე/ი.

 აჰო̈ნ̄ი იგივეა, რაც აჰე̄ნი.

 ხ-აჰრა (ხუე̂ჰრა̈ნ̄და̈ს, ხეჰრა̈ნ̄და; ხეჰრა̈ნ̄დე̄დს ბზ., ხუ̂ეჰრჷნ, ხეჰრჷნ; ხეჰრჷნეს ბქ.) გრდუვ. 

-- ყრია. თავზე საყარია, ბლომადაა. ამჩუ ეშ ხაჰრახ ნათ̈ხუი̂არა̈ლ̄ (ბზ. 258) -- აქ ბლომადაა 

ნადირ{ებ}ი. ლეზუე̂ბ აშ ხაჰრა (ბქ.) -- საჭმელი თავზე საყარადაა. ქორმჷყ ქუი̂შე ხეჰრან 

(ბქ.) -- სახლთან ქვიშა ეყარა.

 აჰრაკ̈ი (ოხუ̂ჰარაკ̈, ანჰარკე; ანჰარ̈კი ბზ., ანჰარ̈კისგ ბქ.), აჲრაკი (ოთჲარაკ, ადჲარკე; 

ადჲარკი) ლშხ., აარაკი (ა̈ხუა̂არაკ̈, ან̈აარაკ̈ე; ა̈ნაარაკ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- არაკს (რაიმე 

სამაგალითო ამბავს) საქვეყნოდ აცხადებს, ამბობს. ეფენდიდ ქან̄ჰარკე ეშხუ ჰარაკ̈ (ბზ. 372) 

-- ეფენდიმ თქვა ერთი არაკი. მაგ̈ ეჩა ლიმხეღუა̂ჟს აჰრაკ̈ი (ბქ.) -- ყველა იმის ვაჟკაცობას 

საქვეყნოდ აცხადებს (ნიმუშად ამბობს). ამნე̄მ ქან̄ჲარკე ალე ამბაუ ̂(ლშხ.) -- ამან არაკად 

თქვა ეს ამბავი. იასონ მიჩა გუე̂შს ან̈აარაკ̈ი (ლნტ.) -- იასონი თავის საქმის შესახებ 

მოჰყვება.

 აჰრაყ̈ი (ოთ \ ოხჰარაყ̈, ად \ ანჰარყე; ად \ ანჰარყი) ბზ., აჲ̈რაყ̈ი (ადჷჲარყე, ადჷჲარ̈ყისგ) ბქ., 

აჲ̄რაყი (ოხიარაყ, ანჲარყე, ანჲარყი) ლშხ., აა̈რაყ̈ი (ახ̈უ̂აარაყ̈, ა̈ნაარა̈ყე, ან̈აარაყ̈ი) ლნტ., 
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გრდმ. -- არაყს ხდის. ხილს ჩი მუჟღურ ჩუა̂ჲ̈რაყიხ (ბქ.) -- ხილისგან ყოველ შემოდგომაზე 

ხდიან არაყს. ჯუი̂ნალდ აჲ̄რაყდახ ალ იცხს (ლშხ. 3) -- ძველად არაყს ხდიდნენ ამ 

მსხლისაგან (არაყად ხდიდნენ ამ მსხალს).

 აჰრე (ოთჰარ̈, ადჰარე; ადჰარ̈ნე ბზ., ადჰარ̈ისგ ბქ.), აარე (ახუ̂აარ, ანაჲარე; ანაჲა̈რი) ლნტ., 

გრდმ. -- ყრის, აცარიელებს. ამნე̄მდ ნჷნქა ლექუი̂სგ მაგ̈ ესჰარე (ბზ. 419) -- ამან ენით 

სათქმელი ყველაფერი გააჩინა (დაყარა). მალულდდ ითქარ̈ ყორქა ადჰარე (ბქ. 134) -- მელამ 

მარცვლები კარში გადაყარა. ზიჴისა ჟახუარა მოჯამაგ̈ირს ხიბაკ̈ (ლნტ. 284) -- ტომრიდან 

გამოუყრია (გამოუცარიელებია) მოჯამაგირეს ნივთები (ხაბაკი). შდრ. შჷდე.

 ხ-აჰრუნე (ოთჰარუნ̈, ათჰარუნ̂ე; ათჰარუ̂ნი ბზ., ათჰარუნ̂ისგ ბქ) გრდმ. კაუზატ. -- 

აყრევინებს; აღვრევინებს. იმნარ̈ ოთჰარუნ̂ა ჩუ მოკუდ̂ა̈ბ̄ია̈ ̄ლიცილდ დიკ̄უე̂ნდ? (ბზ. 238) -- 

რატომ დაუღვრევინებია უკვდავების წყალი დიაკვნისათვის? მუდ გეზალს უსგ ჩუ ახჰარუნ̂ე 

(ბქ.) -- მამამ შვილს მსხალი ჩამოაყრევინა.

 აჰუნწუი̂ იგივეა, რაც აჰჷნწე.

 აჰუდ̂ა̈ლ̄ი (ოთჰოდა̈ლ̄, ადჰოდალ̄ე; ადჰოდა̈ლ̄ნე ბზ., ოთჰოდალ̈, ადჰოდალე; ადჰოდალ̈ისგ ბქ.), 

აუ̂და̄ლი (ოთუო̂დალ̄, ადუო̂დალ̄ე; ადუ̂ოდა̄ლნე) ლშხ., აოდალი (ათუა̂ოდალ, ადაოდალე; 

ადაოდალი) ლნტ., გრდმ. 1. არიგებს. ბეფშუდ̂ უსგუ̂არ̈ ქად̄ჰოდალ̄ე (ბზ.) -- ბავშვმა ვაშლები 

დაარიგა. ეჯჲარ̈ ლეტუ̂რილარ̈ს აჰუდ̂ალ̈იუხ̂ (ბქ. 299) -- ისინი სანთლებს არიგებდნენ. 

ქორხენქა ჲარუ ̂ტოტშუ ̂დარ̈ ესერ აჰუდ̂ალ̈ი (ანდ.) -- სახლიდან (ქონებას) ორივე ხელით 

არავინ არიგებსო. სალარეფ მუე ნაცუი̂რ ქონებას ეჩხაუ̄-̂ამხა̄უ ̂აუ̂და̄ლი (ლშხ.) -- სალარეფი 

მამის დანატოვარ ქონებას იქით-აქეთ არიგებს. 2. ყიდის. ეჯი ჩიგარ აოდალი თაშ̈ს (ლნტ.) -- 

ის ყოველთვის ყიდის ყველს.
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 ხ-აჰუდ̂ი (ლოხ̄ო, ლახუე̂̄მ; ლახჰოდ̈ნე ბზ., ლოხო, ლახ{უ̂}ემ; ლაჰ{უ}̂ედნე ბქ.), ხ-ა̄უდ̂ი 

(ლოხ̄ო, ლახომ̄; ლახოდ̄ნე \ ლახო̄დი) ლშხ., ხ-ა/ა̈უე̂დი, ხ-აუდ̂ი (ლახუ, ლახუე̂მ; ლახიდნე) 

ლნტ., გრდმ. 1. აძლევს. უ̂აზ̈ირ ხაჰუდ̂ი იმედს ხელწიფს (ბზ. 272) -- ვეზირი აძლევს იმედს 

ხელმწიფეს. მედუქან̈დ დი̄რი ნაკ̈უი̂შ ლახუ̂ე̄მ ბეფშუს̂ (ბზ. 262) -- მედუქნემ პურის ნატეხი 

მისცა ბავშვს. ბიბუს ფხჷტლან̈ ქა ლოჰოდა დალიშდ (ბქ. 12) -- ბიბუს ბეჭი მიუცია 

დალისთვის. დაშნაჲს ხა̄უდ̂ინახ მარ̄ას (ლშხ. 23) -- დაშნას აძლევდნენ თურმე კაცს. 

ღერთალს ალე ლოხუო̂დახ მინეშუდ̂ (ლშხ. 59) -- ღმერთებს ეს მიუციათ მათთვის. დიარ 

ლოგ̄ო (ლშხ. 94) -- პური მოგვეცი. ჭყინტს ქა ლახოუ̂ოდა დენა დაუ̈ი̂შდ (ლნტ. 134) -- ბიჭს 

მიუცია გოგო დევისთვის. მახ̈ე მამილ ხოჩა მაშანს გუ̂აუ̈ე̂დი (ლნტ. 27) -- ახალი ვენახი 

(მამული) კარგ მოსავალს გვაძლევს. 2. იხმარება გამოთქმაში გუი̂ს ხაჰუდ̂ი -- ყურადღებას 

აქცევს, ყურადღებით აკვირდება. სორთმანს გუი̂ ლოჰოდა ამიშდ (ბქ. 13) -- სორთმანს 

ყურადღება მიუქცევია (გული მიუცია) ამისთვის. ლოხო გუი̂ დაშ̈დუს̂ (ბქ. 203) -- 

ყურადღებით დავაკვირდი დათვს.

 აჰჷნგრე, აჰჷნგჷრი (ოხუჰ̂ჷნგირ, ანჰჷნგრე; ანჰჷნგრი) ბზ., აჰინგირი (ოხუჰ̂ინგირ, 

ანჰინგრე; ანჰინგრისგ) ბქ., აუნგრე (ოთუნგირ, ადუნგირე; ადუნგრინე) ლშხ., აუნაგ̈ირი 

(ახუა̂უნაგ̈ირ, ანაუნაგ̈რე; ანაუნაგ̈რი \ ანაუნაგ̈ირი) ლნტ., გრდმ. -- ცხენს უნაგირს ადგამს, 

კაზმავს. ლახუბ̂ად ჩაჟ̄არ̈ ან̈ჰჷნგრეხ (ბზ. 444) -- ძმებმა ცხენები შეკაზმეს. ჰამს ანჰინგრეხ 

ჩაჟარ̈ (ბქ. 25) -- დილას შეკაზმეს ცხენები. ბუბა ჩაჟ̈ს ანაუნაგ̈ირი (ლნტ.) -- ბიძა ცხენს 

შეკაზმავს.

 აჰჷნწა̈ლ̄ი (ოთჰჷნწა̈ლ̄, ადჰჷნწალ̄ე; ადჰჷნწა̈ლ̄ი) ბზ., აჰჷნწალ̈ი (ოთჰჷნწალ̈, ადჰჷნწალე; 

ადჰჷნწალ̈ისგ) ბქ., ან̄წალ̄ი (ოთჷნწალ̄, ადჷნწალ̄ე; ადჷნწალ̄ნე) ლშხ., აანწალ̈ი (ათუა̂ან̈წალ, 

204



ადაან̈წალე; ადაან̈წა̈ლი) ლნტ., გრდმ. -- ნაკელს ყრის ბოსლიდან. მე̄რმე მუხუბ̂ემ ადჰჷნწალ̄ე 

(ბზ. 336) -- მეორე ძმამ ნაკელი გადაყარა. უე̂თხუმ̂ალრე ქა ნაფშდურუნღუე̂ ლამჷნგარ̈ს ქა 

აჰჷნწალ̈იხ (ბქ.) -- საქონლის გამოშვების შემდეგ ბოსელს ნაკელისაგან ასუფთავებენ.

 აჰჷნწი (ოთჰან̈წუ̂, ადჰიჷნწ; ადჰინწნე) ბზ., აჰუნწუი̂ (ოთჰუნწუ,̂ ადჰუნწუე̂; ადჰუნწუი̂სგ) 

ბქ., ა̄ნწე (ოთჷ̄ნწ, ადჷ̄ნწე; ადჷ̄ნწნე) ლშხ., აანწე (ათუ̂აან̈წ, ადაან̈წე; ადაან̈წი) ლნტ., გრდმ. 

1. ზს., ლშხ. ნაკელი გააქვს ყანაში, მიწას ანოყიერებს. ლილუნთუა̂ლდ დაბ ქ'ადჰუნწუე̂ხ 

(ბქ.) -- ჩამოზამთრებამდე ყანაში ნაკელი გაიტანეს (ყანა გაანაკელიანეს). ბაბა დაბარ̈ს 

ჩუა̂დაანწი (ლნტ.) -- ბაბუა ყანებს გაანოყიერებს. 2. ბოსელს ასუფთავებს ნაკელისაგან. 

ზურელალ̈ ქა აანწახ გუა̂ლს (ლნტ. 5) -- ქალები ნაკელისაგან ასუფთავებდნენ ბოსელს.
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ა ̈

 ა1̈ იგივეა, რაც ა5.

 ა2̈ იგივეა, რაც ა6.

 -ა3̈ იგივეა, რაც -ა̈ჲ1.

 ხ-აბ̈ იგივეა, რაც ხ-ა̈ბ̄.

 ხ-აბ̈დაუა̂ (მებდაუა̂̈ნ̄, ხებდაუა̂̈ნ̄; ხებდაუ̂ე̄ნს ბზ., მებდაუ̂ან̈, ხებდაუ̂ან̈; ხებდაუე̂ნეს ბქ.), ხ-

აბდაუა̂ (მებდაუ̂ან̄, ხებდაუა̂ნ̄; ხებდაუე̂ნს) ლშხ., ხ-აბადაუ̂ა (მაბადაუნ{და}, ხაბადაუნ{და}; 

ხაბადაუნდეს) ლნტ. გრდუვ. -- აბადია, გააჩნია. ალჲარ̈ს ხაწუა̂ხ ი ხაბ̈დაუა̂ხ დე̄სამა (ბზ. 328) 

-- ამათ არაფერი გააჩნიათ და აბადიათ. ამსერ მად̈მაბედიგუე̂შ მად̈ ხაბადაუე̂ნახ (ლნტ. 125) 

-- ამის გარდა არაფერი ებადათ თურმე.

 აბ̈და̈უი̂ იგივეა, რაც აბდაუ̈ი̂.

 ხ-აბ̈დინე (ოხუ̂ბიდინ, ახბიდნე; ახბიდნი ბზ., ახბიდნისგ ბქ., ახუ̂აბიდინ, ახაბიდნე; ახაბიდნი 

ლნტ.), ხ-აბდინე (ოხბჷდჷნ, ოხბიდნე; ოხბიდნი) ლშხ. გრდმ. -- ცეცხლს უკიდებს. მალ̄დ 

ჟ'ახბიდნე [ხორეუს̂] (ბზ. 316) -- მელამ ცეცხლი წაუკიდა გროვას. [მჷხირს] ჟ'ოხბიდინ (ბქ. 

204) -- კვარს მოვუკიდე. ქორს ჟოხბიდნე ალჲარეშ (ლშხ. 52) -- ამათ სახლს ცეცხლი 

წაუკიდა. აწოლს ლემესს ხაბ̈დინე (ლნტ. 316) -- ზვინს ცეცხლს უკიდებს. კარაპან̈სუ 

ახაბ̈იდნე{ხ} (ლნტ. 151) -- კარაპანს ცეცხლი წაუკიდეთო.

 აბ̈ედა̈უი̂ იგივეა, რაც აბდაუ̈ი̂.

 ხ-აბ̈ეკა იგივეა, რაც ხ-აბკა.

 აბ̈ელე იგივეა, რაც აბე̄ლე.

 ხ-აბ̈ემ იგივეა, რაც ხ-აბემ.
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 აბ̈ენგუე̂ იგივეა, რაც ა̈ბე̄ნგუე̂.

 აბ̈ერგი იგივეა, რაც აბე̄რგე.

 აბ̈ერკლე იგივეა, რაც აბურკილე.

 აბ̈ე̄ნგუე̂ (ოთბე̄ნგუ,̂ ადბე̄ნგუე̂; ადბე̄ნგუი̂) ბზ., აბ̈ენგუე̂ (ოთბენგუ,̂ ადბენგუ̂ე; ადბენგუი̂სგ 

ბქ., ათუა̂ბენგუ,̂ ადაბენგუე̂, ადაბენგუი̂ ლნტ.), აბე̄ნგუე̂ (ოთბე̄ნგუ̂, ადბე̄ნგუე̂; ადბე̄ნგუნ̂ე) 

ლშხ. გრდმ. -- ბეგვავს. ეჯას ესერ ჯა ადბე̄ნგუი̂ (ბზ. 431) -- იმას მე დავბეგვავო.

 აბ̈ზე (ოთუბ̂იზ, ადბიზე; ადბიზი ბზ. ადბიზისგ ბქ. ათუა̂ბიზ, ადაბიზე; ადაბიზი ლნტ.), აბზე 

(ოთბიზ, ადბიზე; ადბიზნე) ლშხ. გრდმ. -- აძღებს. ჩუუ̄ ̂ადბიზეხ ალ ბოფშარ̈ (ბზ. 413) -- ეს 

ბავშვები გააძღეთო. ალ ჯარ̈ ჩუა̂დაბიზე არაფელად̈ (ლნტ. 303) -- არაფელამ გააძღო ეს 

ჯარი.

 აბ̈ზინდ იგივეა, რაც აბზინდაჲ̈.

 ხ-აბ̈თქუ̂ე იგივეა, რაც ხ-აბთქი2.

 აბ̈ინტყულ̂ე იგივეა, რაც აბ̈ჷნტყლაუ̈ი̂.

 აბ̈ირგუ̂ი ბქ. იგივეა, რაც აგ̈ურ̂იმ̄ბე.

 ხ-აბ̈კა (ხუ̂ებკა̈ნ̄{და̈ს}, ხებკა̈ნ̄{და}; ხებკა̈ნ̄დე̄დს) ბზ., ხ-აბკა (ხუ̂ებკ, ხებაკ; ხებკჷნეს ბქ., 

ხუე̂ბკენ, ხებკან̄; ხებკე̄ნდეს) ლშხ., ხ-აბ̈ეკა (ხუა̂ბ̈ეკჷნდას̈, ხაბ̈ეკჷნდა; ხაბ̈ეკჷნდეს) ლნტ., 

გრდუვ. -- აბჯენია, დაბჯენილია. ნიშგე ქორა̈რ უშხუა̂რ ხაბკახ (ბქ.) -- ჩვენი სახლები 

ერთმანეთზეა მიბჯენილი. იხ. ხ-აკტა.

 ხ-აბ̈კი̄ნე (ლოხ̄უა̂ბკ, ლახბეკ; ლახბეკნე ბზ, ლოხუა̂ბკ, ლახბეკ; ლახბეკნე ბქ.), ხ-აბკინე 

(ოთბეკ, ათბეკე; ათბეკნე) ლშხ., ხ-აბეკნე (ლახუ̂აბ̈კ, ლახაბეკ; ლახაბეკნე) ლნტ., გრდმ. -- 

{მი}აბჯენს, {შე}ახებს, {და}აკარებს. მართა ლეჩომს შის დემ ხა̈ბკინე (ბქ.) -- მართა საქმეს 
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ხელს არ აკარებს.

 აბ̈ჟინა̈ლ̄ი (ოთუბ̂აჟ̈ნა̈ლ̄, ადბაჟ̈ნალ̄ე, ადბაჟ̈ნა̈̄ლი) ბზ., ა̈ბჟინალ̈ი (ოთუბ̂აჟ̈ნალ̈, ადბაჟ̈ნალე, 

ადბა̈ჟნალ̈ისგ) ბქ., აბჟინალ̄ი (ოთბაჟნალ̄, ადბაჟნალ̄ე; ადბაჟნალ̄ნე) ლშხ., აბაჟ̈ნა̈ლი 

(ათუა̂ბაჟ̈ნალ̈, ადაბაჟ̈ნალე; ადაბაჟ̈ნალ̈ი) ლნტ. გრდმ. -- ატყობინებს. ნაღუჟ̂ურიშ ლითაუა̂ლ̈ს 

თეფიშ ჰერ ესერ აბ̈ჟინალ̈ი (ანდ.) -- ვაჟის დაბადებას თოფის ხმა იტყობინებაო 

(ატყობინებსო). ეჲ დაუ̈ ̂აბაჟ̈ნალი დაუ̈არ̈ს (ლნტ. 293) -- ის დევი ატყობინებს დევებს.

 აბ̈ჟინე, ა̈ბჟი̄ნე იგივეა, რაც აბაჟ̈ინ̄ე.

 ხ-აბ̈რე (ოხუა̂ბრ, ახბირ; ახბირე ზს., ახუა̂ბ̈რ, ახაბირ; ახაბირე) ლნტ., ხ-აბრე (ოხუ̂აბრ, 

ახბირ; ახბირე) ლშხ., გრდმ. -- აკლებს. დემგუ̂აშ როქუ ̂ხა̈ბრე (ბზ. 441) -- არაფერს 

მოგაკლებო. ამი̄შთან̄ კუმა̈შ ხამა ამაბრ? (ბზ. 62) -- ამისთანა საქონელი როგორ დამაკელი? 

მაზუს ქ'ახბირახ, ეჯზუ როქ{უ}̂ სგა ხექმენიუ ̂(ბქ. 242) -- რამდენსაც გამოაკლებდნენ, 

იმდენი შეემატებოდა თურმე.

 აბ̈რეგ (-იშ, -ალ̈) ბზ., აბრეგ (-არ̈) ბქ., აბრაგ (-ალ) ლშხ., აბრა̈გ (-რაგალ̈) ლნტ. -- ყაჩაღი, 

აბრაგი. ალას... აბ̈რეგალ̈ ესხუი̂̄დხ (ბზ. 101) -- ამას ყაჩაღები დახვდნენ. ამეჩუ მაგ̈ აბრეგ... 

ლი (ბქ. 15) -- აქ ყველა აბრაგია. [ისკუ̂ი] აფხან̈იკ აბრაგ̈ ლჷმარ̈ (ლნტ. 298) -- შენი 

ამხანაგი ყაჩაღი ყოფილა.

 ხ-აბ̈რეუ̂ი იგივეა, რაც ხ-აბრაი̈/ჲ.

 ხ-აბ̈შე (ლოხუ̂ბიშ, ლახბიშე; ლახბიშნე) ბზ., ხ-აბშე (ლოხბიშ, ლახბიშე; ლახბიშნე) ლშხ., 

გრდმ. -- აწოდებს, აძლევს. უ̂ოჴრი̄ლდ ქა ლახბიშე სგუი̂რ (ბზ. 324) -- ობოლმა მისცა ხამი 

ტილო. ღუა̂შა თხუმილ ქა ლამბიშეხ (ლშხ. 83) -- ჯიხვის თავი მომაწოდეს.

 ხ-აბ̈ჭკუე̂ იგივეა, რაც ხ-აბჭკუე̂.

208



 აბ̈ჷნტყლაუ̈̂ი (ოთბჷნტყლაუ̈,̂ ადბჷნტყლაუე̂; ადბჷნტყლაუ̈ი̂) ბზ., ა̈პინტყლაუ̈ი̂ 

(ოთუპ̂ინტყლა̈უ,̂ ადპინტყლაუე̂; ადპინტყლაუ̈ი̂სგ) ბქ., აბინტყლაუ̂ი (ოთბინტყლაუ,̂ 

ადბინტყლაუე̂; ადბინტყლაუნ̂ე) ლშხ., ა̈ბინტყულ̂ე (ათუ̂აბინტყუი̂ლ, ადაბინტყულ̂ე; 

ადაბინტყულ̂ი) ლნტ. გრდმ. -- პუტავს; ბდღვნის. ქათალ ქოუ̂ ადპინტყლაუე̂ხ (ბქ. 151) -- 

ქათამი გაპუტეთო. ქათალს დეშ აბ̈ინტყუ̂ლე (ლნტ.) -- ქათამს ვერ პუტავს.

 ხ-აგ̈ბე (ლახუა̂გიბ, ლახაგიბე; ლახაგიბი) ლნტ. გრდმ. -- არჭობს, ასობს. ჭყინტდ... დაშნა ̈სკა 

ლახაგიბე გუ̂ელჲაშაპ̈ს (ლნტ. 258) -- ვაჟმა დაშნა შეარჭო გველეშაპს.

 ხ-აგ̈დი (ამგად̈ი̄ნდა, ახგად̈ინ̄და; ა̈ხგად̈ი̄ნი ბზ., ამგიდჷნ, ახგიდჷნ; ახ̈გიდნი ბქ.), ხ-აგდი 

(ამგე̄დდა, ათგე̄დდა; ეთგე̄დნი) ლშხ., ხ-აგ̈ედი (ლამაგედდა, ლახაგედდა; ლა̈ხეგედნი) ლნტ. 

გრდუვ. 1. ეძინება. და̈უი̂თს, ლეთიშ ნაგ̈ენუ̂, სურუ ხაგ̈დი (ბქ.) -- დავითს, ღამის ნათევს, 

ძალიან ეძინება. ბობშს ლოქ ხაგდი (ლშხ.) -- ბავშვს ეძინებაო. გიორგის მად̈ ხაგ̈ედდა (ლნტ. 

49) -- გიორგის არ ეძინებოდა. 2. ქს. სძინავს. თელ ლადეღ ხაგ̈ედი (ლნტ.) -- მთელი დღე 

სძინავს.

 ხ-აგ̈ედი იგივეა, რაც ხ-აგ̈დი.

 აგ̈ემ იგივეა, რაც აგენ.

 აგ̈ენ იგივეა, რაც აგენ.

 აგ̈ენალ̈ი იგივეა, რაც ა̈გნა̈ლ̄ი.

 აგ̈ი (-იშ̄, -ა̈რ ბზ., ა̈გიშ ბქ., ლნტ.), აგი (აგი̄შ, -არ) ლშხ., არგი უშგ. ზმნს., ჩვეულებრივ 

იხმარება ირიბ ბრუნვაში უთანდებულოდ ან თანდებულდართული. 1. შინ. ჟ'ახ̈უი̂შმ აგ̈ის (ბზ. 

41) -- მოვისვენე შინ. [ლახუბ̂ა] აგ̈იდ ანჴა̈დხ გუნ ლუსჩუქუა̂რ̈ (ბზ. 74) -- ძმები შინ 

(შინამდე) მოვიდნენ ძალიან დასაჩუქრებულნი. ათხე სი ადერ არგითე (ბზ. 64) -- ახლა შენ 
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წადი შინ (ისკენ). ანტახ კე̄სარ აგითე (ლშხ. 68) -- დაბრუნდა კეისარი შინ. ლინთუი̂სკა 

ჲერეხი კუმაშ̈... ა̈გის გუა̂ყა (ლნტ. 15) -- ზამთარში ზოგი საქონელი შინ გვყავს. 2. ადგილი. 

აშხუ ̂აგ̈ის ილჭალ̄ხ, მე̄რმ' ა̈გ̄ის იღრალ̄ხ (ბზ. 247) -- ერთ ადგილას მოთქვამდნენ, მეორე 

ადგილას მღეროდნენ. ლახაგანხ აშხუ ̂ა̈გის (ბქ. 19) -- მიადგნენ ერთ ადგილს. ლეპეჟუ̂ აგითე 

არკალიხ ფურალს (ლშხ. 7) -- დასამალავი ადგილისაკენ გარეკავენ ძროხებს. იმალა აგ̈ის 

მარე... ათოცხუა̂პახ (ლნტ. 5) -- სადღაც (რაღაც ადგილას) კაცი მოუტაცებიათ.

 აგ̈იმ იგივეა, რაც აგენ.

 აგ̈ინწალნე იგივეა, რაც ა̈გი̄ნწა̈ლ̄ი.

 აგ̈ი̄შარ̈, ა̈რგლი̄შარ̈ (-შრეშ) ბზ., აგ̈იშარ̈ (-შარეშ) ბქ., (-იშ) ლნტ., აგიშ̄არ (-ეშ) ლშხ. -- 

შინაურები. ალა აგ̈ი̄შარ̈დ ად̈კუი̂ჰხ (ბზ.) -- ეს შინაურებმა გაიგეს. ა̈რგლიშარ̈ ხეთხა̈ლ̄დახ 

[ხოსიაჲ̈ს] (ბზ. 28) -- შინაურები ეძებდნენ ხოსიას. ნაცარქექჲად აგი̄შარ ეჩეჩუ ადჴიდ 

(ლშხ.) -- ნაცარქექიამ შინაურები იქ მიიყვანა. ბლიუს̂ აგ̈იშარ̈ ხოჩამდ ასოხუი̂დახ (ლნტ.) -- 

ბლუს შინაურები კარგად დაუხვდნენ.

 აგ̈ი̄წა̈ლ̄ი (ოთგი̄წა̈ლ̄, ადგი̄წალ̄ე, ადგიწ̄ა̈̄ლნე) ბზ., ა̈გინწალნე (ოთგინწალინ, ადგინწალნე; 

ადგინწალ̈ისგ ბქ., ათუა̂გინწალინ, ადაგინწალნე; ადაგინწალ̈ი ლნტ.), აგიწ̄ა̄ლი (ოთგი̄წალ̄, 

ადგი̄წალ̄ე; ადგი̄წალ̄ნე) ლშხ. გრდმ. -- არწევს, აქანავებს. ჩუე̂ინს აგ̈ინწალნეხ ეჩოხ-ამოხ 

(ლნტ. 68) -- ქვაბს აქანავებენ აქეთ-იქით.

 ხ-აგ̈ლე (ოხუ̂აგლ, ახგილ; ახგილნე ზს., ახუა̂გ̈ლ, ახაგილ; ახაგილე ლნტ.), ხ-აგლე 

(ოხუა̂გლ, ახგილ; ახგილე) ლშხ. გრდმ -- აგლეჯს. კაბ {ჩუ}ახგილ (ბზ. 67) -- კაბა 

ჩამოგლიჯა. ჟოხგი̄ლა ეშხუ ჭიშხ (ლშხ. 74) -- აუგლეჯია ერთი ფეხი.

 აგ̈ნალი იგივეა, რაც ა̈გნა̈ლ̄ი.
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 აგ̈ნა̈ლ̄ი (ოთუ̂გენა̈ლ̄, ადგენალ̄ე; ადგენა̈ლ̄ნე) ბზ., ა̈გნალი (ოთგენალ̈, ადგენალე; ადგენალ̈ისგ) 

ბქ., აგნალ̄ი (ოთგენალ̄, ადგენალ̄ე; ადგენალ̄ნე) ლშხ., აგ̈ენალ̈ი (ათუ̂აგ̈ენალ̈, ადაგ̈ენალ̈ე; 

ადაგ̈ენალ̈ი) ლნტ., გრდმ. 1. {შე}რეკავს, {გა}რეკავს, შეიყვანს. ჭყინტდ ალჲა̈რ 

სგად̄გენალ̄ე მიჩა უ̂ოთახ̈თე (ბზ. 277) -- ვაჟმა ესენი თავის ოთახში შერეკა. კუმაშ 

სგოთგენალ̄ედ ლაკუმ̂აშთე (ლშხ.) -- საქონელი ბოსელში ("სასაქონლეში") შევრეკეთ. 2. 

აცილებს. მუშგურ̂ა̈ლ̄ ოთუგ̂ენა̈ლ̄ (ბზ.) -- სტუმრები გავაცილე. ეჯიარს ქოთგენალ̄ახ 

მჷლდღა (ლშხ.) -- იმათ მწყემსები გაუცილებიათ. 3. (ოხუგ̂ენა̈ლ̄, ანგენა̈ლ̄ე; ანგენალ̄ნე ბზ., 

ოხგენალ̈, ანგენალე; ანგენალ̈ისგ ბქ., ოხგენალ̄, ანგენალ̄ე; ანგენალ̄ნე ლშხ., ახუ̂აგ̈ენალ̈, 

ანაგ̈ენალე; ანაგ̈ენა̈ლი ლნტ.) -- ფეხზე აყენებს. ჟოხგენალ̄ედ ბობშარ (ლშხ.) -- ბავშვები 

ავაყენეთ.

 აგ̈რეუა̂ს იგივეა, რაც აგრე̄უს̂.

 აგ̈უე̂რშლე იგივეა, რაც აგ̈უშ̂ილე.

 ხ-აგ̈უე̂ში იგივეა, რაც ხ-აგ̈უშ̂ე.

 აგ̈უი̂რგუი̂ნე იგივეა, რაც აგუი̂რგუი̂ნე.

 აგ̈ურ̂იზი, აგურ̂იზე (ოხგუ̂ირიზ, ანგუი̂რზე; ანგუი̂რზნე ბზ., ანგუი̂რზისგ ბქ.), აგ̈ურ̂იზე 

(ახუა̂გურ̂იზ, ანაგურ̂იზე; ანაგურ̂იზი) ლნტ., გრდმ. -- ახვევს, გრაგნის. ფაყუდ̂ დაჴლაშ̈ 

ტუფს ა̈გურ̂იზიხ (ბქ. 233) -- ქუდად თხის ტყავს გრაგნიან.

 აგ̈ურ̂ი̄მბე (ოხგუ̂რიმ̄ბ, ანგუ̂რი̄მბე; ანგურ̂ი̄მბი) ბზ., აბ̈ირგუ̂ი (ოთბირიგუ,̂ ადბირგუე̂; 

ადბირგუი̂სგ) ბქ., აგურ̂ი̄მბე (ოთგუ̂რი̄მბ, ადგურ̂ი̄მბე; ადგურ̂ი̄მბნე) ლშხ., ა̈გუ̂რიმბე 

(ათუა̂გურ̂იმბ, ადაგუ̂რიმბე; ადაგუ̂რიმბი) ლნტ. გრდმ. -- თელავს, ბეგვავს (გასათელად). 

ფაუჟი ჟ'ალსაჭონიდ ი ჟ'ალაგუ̂რიმბიდ (ლნტ. 32) -- ჯოხზე დავახვევთ და მოვთელავთ.
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 აგ̈უშ̂ა̈ლ̄ი (ოთუგ̂ოშა̈ლ̄, ადგოშალ̄ე; ადგოშა̈ლ̄ნე) ბზ., ა̈გუშ̂ა̈ლი (ოსგოშალ̈, ესგოშალე; 

ესგოშალ̈ისგ) ბქ., აგუ̂შალ̄ი (ოსგოშა̄ლ, ესგოშალ̄ე, ესგოშალ̄ნე) ლშხ., აგოშალ 

(ასუ̂აგოშალ̈, ასაგოშალე; ასაგოშალი) ლნტ., გრდმ. -- ასხამს. ქ' ე̄სერ ესგოშალ̄ახ ღედერ... 

ფაკან̈თე (ბზ. 358) -- ჩამოუსხამთ ცერცვი{ს} (შეჭამანდი) ჯამებშიო.

 ხ-აგ̈უშ̂ე (ოსაგ̈უშ̂ \ ესუა̂გ̈უშ̂, ესგუ̂ეშ; ესგუე̂შნე) ზს., ხ-აგუშ̂ე (ოსგოშ, ესგოშე; ესგოშნე) 

ლშხ., ხ-აგ̈უ̂ეში (ასუა̂გ̈უშ̂, ასაგუ̂ეშ; ასაგუე̂შნე) ლნტ. გრდმ. -- ასხამს. [ამნემ] ლიც ანჴიდ 

ი... ხაგ̈უშ̂ე (ბქ. 214) -- ამან წყალი მოიტანა და ასხამს. ნიორწყალუ ესგოშე ქამექუ̂ცა 

თხუმუა̂რჟი (ლშხ. 66) -- მოჭრილ თავებზე ნიორწყალი დაასხიო. ხაგ̈უე̂შიხ ჟი ლჷფინე 

თუ̂ის (ლნტ. 25) -- ადუღებულ თაფლს ასხამენ.

 ხ-აგ̈ჭე (ლოხუა̂გჭ, ლახგიჭ; ლახგიჭე ზს., ლახუა̂გ̈ჭ, ლახაგიჭ; ლახაგიჭე ლნტ.), ხ-აგჭე 

(ლოხუ̂აგჭ, ლახგიჭ; ლახგიჭე) ლშხ. გრდმ. -- უსწორებს (თვალს). [ბაღ̈ს] თეს დეშ ხაგ̈ჭე 

[ეჯკალ̈ი თუ̂ალაშ̈ ლი] (ლნტ. 315) -- ბაღს თვალს ვერ გაუსწორებ, ისეთი ლამაზია.

 ად̈გილ (-აშ̈, -არ̈ ზს., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), ა̈დგი ბქ., ადგილ (-აშ \ -იშ, -არ) ლშხ. -- ადგილი. 

ნე̄სგაჩუ ნახწუი̂დ ლოხცუი̂̄რახ ა̈დგილ (ბზ. 3) -- შუაში ვიწროდ დაუტოვებიათ ადგილი. 

ბიბუ ომჩედ... ამ ა̈დგითე (ბქ. 13) -- ბიბუ წასულა ამ ადგილისაკენ. ბუჟოლაჲ ჭალაჲ 

ადგილჟი ხოხალ (ლშხ., ხორ. 6) -- თუთა (ბჟოლა) ვაკე (ჭალა) ადგილას ხარობს (იცის). 

ჴელედს ეჩეხ მან̈კუი̂ ა̈დგილს ჴუდიშ ხაჟახა (ლნტ. 13) -- ხელედის იქით პირველ ადგილს 

ხუდიში ეწოდება.

 ად̈ესკ იგივეა, რაც ადე̄სგი.

 ად̈თირი იხ. თირ, ხ-ათირ.

 ად̈თჷრ იხ. თირ, ხ-ათირ.
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 ხ-ად̈იან̈ი იგივეა, რაც ხ-ადია̈ნ̄ი.

 ად̈იარ̈ი იგივეა, რაც ა̈დჲარ̈ნე.

 ად̈იარ̈ნე იგივეა, რაც ად̈ჲა̈რნე.

 ად̈ისგ იგივეა, რაც ადე̄სგი.

 ად̈ისგალ̈ი იგივეა, რაც ადე̄სგა̈ლ̄ი.

 ად̈ჲა̈რნე, ა̈დიარ̈ნე (ოთდი̄რ, ადდი̄რე; ადდი̄რნე) ბზ., ა̈დიარ̈ი (ოთდირ, ადდირე; ადდირისგ) 

ბქ., ადიარუნ̂ე (ოთდიარუნ, ადდიარუნ̂ე; ადდიარუნ̂ი) ლშხ., ა̈დია̈რუნ̂ე (ათუა̂დიარ̈, ადადიარ̈ე; 

ადადიარ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- აპურებს, აჭმევს. ზექბათჷრდ ალ გმირ ჩუა̂დდი̄რე (ბზ. 260) -- 

ზექბათირმა ეს გმირი დააპურა. [ალჲა̈რ] ჩუ... დემის ა̈დარ̈უი̂ხ მერბელს (ბქ. 245) -- ესენი 

საჭმელს არ აჭმევდნენ ხაბაზს. ჩუ ლოქ ადადიარ̈ნი (ლნტ. 174) -- დაგაპურებო.

 ად̈უე̂რ იხ. ესღრი, ესხრი.

 ად̈ჴიდ იხ. იჴდე.

 ა-̈ხ-{ე}ზინი იგივეა, რაც ა-ხ-აზ̄ი.

 აე̈ს იგივეა, რაც აი̈.

 აე̈ცხუნ̂ე იგივეა, რაც ა̈ჲცხუნე.

 აე̈̄სგი იგივეა, რაც ა̈ი.

 ხ-აზ̈ იგივეა, რაც ხ-ა̈ზ̄.

 ხ-აზ̈გუნე (ოხზუგუი̂ნ, ახზიგუნ̂ე; ახზიგუნ̂ი ბზ., ახუზ̂იგინ, ახზიგუნ̂ე; ახზიგუნ̂ისგ ბქ., 

ახ̈უა̂ზიგუი̂ნ, ა̈ხაზიგუნ̂ე; ახ̈აზიგუ̂ნი ლნტ.), ხ-აზგუნე (ოხზიგუნ, ახზიგუნ̂ე; ახზიგუნ̂ი) 

ლშხ. გრდმ. -- ატკივებს, სტკენს. ჩა̈ჟ̄დ ჭიშხ ახზიგუ̂ნე (ბზ.) -- ცხენმა ფეხი ატკინა. [მარე] 

მეზგა გუ დემ ოთზიგნისგ (ბქ. 292) -- კაცი ოჯახს გულს არ ატკენს. [მენესკჷრა მუხუბ̂ეს] 
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ღედერდ ჴად̈ ახაზიგუ̂ნე (ლნტ. 226) -- შუათანა ძმას ცერცვმა მუცელი ატკინა.

 აზ̈გუნე (ოთზიგუი̂ნ, ადზიგუნ̂ე; ადზიგუნ̂ი ბზ., ადზიგუნ̂ისგ ბქ.), აზგუნე (ოთზიგ, ადზიგე; 

ადზიგნე) ლშხ., აზ̈გე (ათუა̂ზიგ, ადაზიგე; ადაზიგი) ლნტ., გრდმ. -- ასახლებს, აბინავებს. 

[ხელწიფ] ხაჰუდ̂ი იმედს, ერე მიჩ ესერ ჩუა̂ზ̈გუნე (ბზ. 272) -- ხელმწიფე აძლევს იმედს, 

რომ შენ დაგასახლებო. გეზლი̄რ მოშ-მოშ ოთზიგ (ლშხ.) -- შვილები ცალ-ცალკე 

დავასახლე. ხოშა გეზალ̈ ხოჩამდ ათუა̂ზიგედ (ლნტ.) -- უფროსი შვილი კარგად 

დავასახლეთ.

 აზ̈ეთუ̂ნე იგივეა, რაც ა̈ზთუნე.

 ხ-აზ̈ემალი იგივეა, რაც ხ-აზმა̈ლ̄ი.

 ხ-აზ̈ემე იგივეა, რაც ხ-აზმე.

 აზ̈თუნე (ოთზუთუი̂ნ, ადზუთუნ̂ე; ადზუთუნ̂ი ბზ., ოხზეთუი̂ნ, ახზეთუნ̂ე; ახზეთუნ̂ისგ ბქ.), 

აზთუნე (ოხზეთუნ, ანზეთუნ̂ე; ანზეთუნ̂ი) ლშხ., ა̈ზეთუნ̂ე (ახუა̂ზ̈ეთუი̂ნ, ანაზ̈ეთუ̂ნე; 

ანაზ̈ეთუნ̂ი) ლნტ. გრდმ. 1. ზეთს ხდის. ლამარ̈ია გიმბაშ̈ს აზ̈თუნა (ბქ. 329) -- ლამარია 

(მარიამ ღვთისმშობელი) კანაფისაგან ზეთს ხდიდა. ნა ̈გინებაშ̈ს ჩიგარ̈ ხუა̂ზ̈ეთუნ̂ედ (ლნტ.) 

-- ჩვენ კანაფის თესლისაგან ყოველთვის ვხდით ზეთს. 2. ზეთავს, ზეთს უსვამს. ლაშ̈ხბიე̄ლ 

მანქანას ხუა̂ზთუნე (ბზ.) -- საკერავ მანქანას ვზეთავ.

 ხ-აზ̈ნა (მეზნა̈ნ̄{და}, ხეზნა̈ნ̄{და}; ხეზნა̈̄ნდე̄დს ბზ., მეზნან̈, ხეზნა̈ნ; ხეზნან̈დეს ბქ., მაზ̈ნჷნდა, 

ხაზ̈ნჷნდა; ხაზნჷნდეს ლნტ.), ხ-აზნა (მეზნან̄, ხეზნან̄; ხეზნე̄ნს) ლშხ. გრდუვ. -- ზნედ აქვს, 

სჩვევია. ხალოს მაგ̈ ხოჩა ხაზნა (ბზ. 305) -- ხალოს ყველაფერი კარგი სჩვევია. ამკალიბ 

ლეგლირდე ლენტხე̄ლს ხაზნახ (ლშხ. 13) -- ასეთი ავადმყოფობა ლენტეხლებს სჩვევიათ. 

ეჯის მა ზჷნე ხაზ̈ნა? (ლნტ. 222) -- იმას რა ზნე სჭირს (რა სჩვევია)?
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 აზ̈ჲე̄ნი იგივეა, რაც ა̈ძჰენი.

 აზ̈უ ̂იგივეა, რაც ჰაზ̈უ.̂

 აზ̈ჰენალ̈ი იგივეა, რაც აძ̈ჰენა̈ლ̄ი.

 აზ̈ჰენი იგივეა, რაც ა̈ძჰენი.

 ათ̈ეი იხ. ხ-ეჰოლ̄ი.

 ხ-ათ̈ენე იგივეა, რაც ხ-ათ̈ნე.

 ათ̈ენე იგივეა, რაც ა̈თნე.

 ხ-ათ̈ერ იგივეა, რაც ხ-ათერ.

 ათ̈ეურ̂ალი იგივეა, რაც ათე̄უ̂რა̈ლ̄ი.

 ათ̈ი, ათ̈იი იგივეა, რაც ათი̄.

 ხ-ათ̈ირუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-ათ̈რუნე.

 ხ-ათ̈ი̄რ (ესუ̂თჷრან̈, ესთჷრა̈ნ̄; ესთჷ̄რი) ბზ., ხ-ათრჷნა (ოთთჷრ, ად̈თჷრ; ადთჷრი \ ა̈დთირი) 

ბქ., ხ-ათჷ̄რა (ოთთჷ̄რენ, ედთჷ̄რან̄; ედთჷ̄რი) ლშხ., ხ-ათჷრა (ასუ{̂ე}თჷრენ, ა̈ს{ე}თჷრან̈; 

ას̈ეთჷრი) ლნტ., გრდუვ. -- {ა}გდია, ეთრევა. სგაუ̄ ̂ა̈ნთჷ̄რ... ნაჴეცურა! (ბზ. 396) -- 

შემოეთრიე, მხეცო! სი იმთუა̂ჲ̈თე ჯეკუ̂ეს, ეჩხაუ ̂ათთჷრ! (ბქ. 31) -- შენ საითაც 

გინდოდეს, იქით წაეთრიე! ხენწიფს ასოჭყჷლა "ჩუუ ̂ასთჷრდა ა̈გის!" (ლნტ. 190) -- 

ხელმწიფეს დაუყვირია: "სახლში დაეგდეო"!

 ხ-ათ̈ლე (ლოხ̄უა̂თლ, ლახთილ; ლახთილე ბზ., ლოხუა̂თლ ბქ., ლახ̈უა̂თილ, ლახათ̈ილ; 

ლახათილნე ლნტ.), ხ-ათლე (ლოხ̄უა̂თლ, ლახთილ; ლახთილნე) ლშხ. გრდმ. 1. აკარებს. 

მიჩა ფათ̈უა̂რ̈ სგაუ̄ ̂ლახთილ კინჩხარ̈ქა (ბზ. 399) -- ჩემი თმები მიაკარე [მიადე] კისერზეო. 

ამნემ კა̈ნჭოლჷნქა სგა მამაგუ̂ეშ ლახთილ [მუხუბ̂ემიშ ხეხუს̂] (ბქ. 47) -- ამან მხოლოდ 
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ნეკათითი მიაკარა ძმის ცოლს. 2. ზედ აკრავს, აჭერს. ჰანტოს სკელდ ლოხუთ̂ილა მაცლან̈ 

(ბზ. 30) -- ჰანტოს წვივზე მიუკრავს (მიუჭერია) მუგუზალი.

 ათ̈ლუ̈ნ̄ი იხ. ხ-ალა.

 ხ-ათ̈ნე (ესუთ̂ენ, ესთენე; ესთენი \ ესთენნე ბზ., ესთენისგ ბქ.), ხ-ათნე (ოსთენ, ესთენე; 

ესთენნე) ლშხ., ხ-ათ̈ენე (ასუა̂თ̈ენ, ასათ̈ენე, ასათენნე) ლნტ. გრდმ. -- აჩნევს, {და}ატყობს 

(კვალს). მუსჟი ნაზელალ̄ს ჟ'ესთენნე (ლშხ.) -- თოვლზე კვალს (ნავალს) დაატყობს. მიჩა 

ნარდუს̂ შიშტ ხათ̈ენე ქორს (ლნტ.) -- თავის ნამყოფს მაშინვე დაამჩნევს სახლს.

 ათ̈ნე (ოხუთ̂ენ, ანთენე; ანთენი \ ანთენნე ბზ., ანთენისგ ბქ.), ათნე (ოხთენ, ანთენე; ანთენნე) 

ლშხ., ათ̈ენე (ახუა̂თ̈ენ, ანათენე; ანათენი) ლნტ. გრდმ. 1. აჩენს, ბადებს. ად̈ღუა̂ჟ ზურალ̄ ი 

ჭყინტ ანთენე (ბზ. 329) -- იმშობიარა ქალმა და ვაჟი გააჩინა (დაბადა). 2. ამჟღავნებს, 

ამხელს. თხუმ ქა დემ ა̈თნე (ბქ. 37) -- თავს არ ამჟღავნებს (აჩენს). ლჷპეჟუნ̂ე ხეყად ბეფშ ი 

ქანათენე (ლნტ.) -- დამალული ჰყავდა ბავშვი და გამოაჩინა.

 ხ-ათ̈რუნე (ოთთირუი̂ნ, ათთირუნ̂ე; ათთირუნ̂ი ბზ., ათთირუნ̂ისგ ბქ.), ხ-ათრუნე 

(ოთთირუნ, ათთირუ̂ნე; ათთირუნ̂ი) ლშხ., ხ-ათ̈ირუნ̂ე, ხ-ა̈თრუნე (ათუა̂თ̈ირინ, ათათ̈ირუნ̂ე; 

ათათ̈ირუნ̂ი) ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- აცნობს (თავს). თხუმ ხუა̂თ̈რუნე მუშგურ̂იარ̈ს (ბქ.) 

-- თავს ვაცნობ სტუმრებს. ხოჩამ̄დ ოთთირუნ ეჯიარს თხუმ (ლშხ.) -- კარგად გავაცანი 

იმათ თავი. ქანჩეს ი ეჩქა თხუ̂იმს ჩუა̂თუა̂თ̈ირუნ̂ი (ლნტ. 219) -- გამოვიდეს და მაშინ თავს 

გავაცნობ.

 ათ̈უ ზს., ათუ̂ი ლშხ., ა̈თუი̂ ლნტ. (ხოჲთუ̂ა, მაჲთუე̂ ზს., ათუი̂არა ბქ., ლნტ., ხო{ჲ}ათუ̂ა 

ლნტ., ხოითუა̂, ათუი̂არ̄ა ლშხ.) -- ცხელი. ბეფშუ̂დ ათ̈უ დიარ̈ ლახტყიპ მიჩა დის (ბზ. 390) 

-- ბავშვმა ცხელი პური მიაკრა დედამისს. ლაჴუ̂ფუნოშ ანღრი ათ̈უ უე̂რთქ (ბქ. 263) -- 
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ბოლქვებად (ბოლქვებით) მოდის ცხელი ორთქლი. ათ̈უი̂ჟი დაგრობს სგებინ მოდმაგეშ ხოგან 

(ბქ. 291) -- ცხელ გულზე მკვლელობას წინ არაფერი ედგა. ზურალ̄ს ათუი̂ ლიცთე 

ხადე̄სუნ̂ეხ ჭიშხარს (ლშხ. 91) -- ქალს ცხელ წყალში ადებინებენ ფეხებს. ალეს თხუ̂იმ 

სკასოყიუნ̂ა ღუნეშ{დ} ა̈თუი̂ ლიცხოჲსა (ლნტ. 246) -- ამას ხბოსთვის ცხელ წყალში 

ჩაუყოფინებია თავი. ათ̈უ ლამად̄ ფხულარ̈ს (პოეზ. 112) -- დამცხა თითებში. ზმნს. ათუი̂დ -- 

ცხლად. თამროზილად თუე̂ფ ხატყუე̂ფი თხარ̈ოლს ათუ̂იათუი̂დ (პოეზ. 214) -- თამროზილამ 

მგელს ცხელ-ცხელად დაახალა თოფი.

 ათ̈უარ̄ობ, ათ̈უ̂არ̄ობ (-ა̈შ̄) ბზ., ათ̈უ̂არობ, ათ̈უარობ (-აშ̈) ბქ., ათუი̂არ̄ობ (-აშ̄) ლშხ., 

ათ̈უი̂არობ (-აშ̈) ლნტ. -- სიცხიანობა, სიცხე, გვალვა. ამზაუ̂ გუნ ა̈თუა̂რ̄ობ ლი (ბზ.) -- წელს 

დიდი სიცხიანობაა. ჯუი̂ნალდ გუა̂მ̈იდ ათ̈უარობ ხამ̈თქუე̂ნა (ბქ.) -- ძველად მეტისმეტი 

გვალვა იცოდა თურმე. მად̈ მაშყიდ ამკა ̈ათ̈უ̂იარობ (ლნტ.) -- არ მახსოვს ასეთი სიცხიანობა.

 ათ̈უა̂რობ, ათ̈უ̂არ̄ობ იგივეა, რაც ათ̈უარ̄ობ.

 ათ̈უი̂ იგივეა, რაც ა̈თუ.

 ათ̈უი̂ჴდ იხ. იჴდე.

 ხ-ათ̈ქე (ლოხუა̂თქ, ლახთიქ; ლახთიქე) ზს., ხ-ათჷქე (ლახუა̂თჷქ, ლახათჷქე, ლახათჷქი) 

ლნტ., ხ-ათქე (ლოხუ̂ათქ, ლახთიქ; ლახთიქე) ლშხ., გრდმ. 1. საარაყეს ("თხიადს") აყენებს. 

გან̈ჭუს̂... რაყარ̈თეჲსგა ისგა ხათ̈ქეხ (ბქ. 228) -- ანწლს კასრებში საარაყედ ჩააყენებენ. 

მან̈კუ სგა ლა̈თქედ ლაუ̂რაშთეჲსგა (ბქ. 196) -- პირველად საარაყე თხიადს ჩავაყენებთ 

კასრში. 2. ბზ., ლნტ. აფურთხებს, ასხამს. მოღლატს ხუ̂აჲ̈ ნატბჷნ ლახთიქხ (ბზ.) -- 

მოღალატეს ბევრი (ფურთხი) მიაფურთხეს.

 ათ̈შერი იგივეა, რაც ათშჷ̄რი.
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 ათ̈ში (ოთჷშ, ათ̈იშ; ათ̈ში̄ნე \ ადთიშნე ბზ., ა̈თშინე ბქ., ათუშ, ათიშ; ადათიშნე ლნტ.), ათში 

(ოთთიშ, ადთიშე; ადთიშნე) ლშხ., გრდმ. -- არჩევს. ხოლამ̄ ი ხოჩამ̄ მი̄ჲ ჩუ ხუა̂თ̈ში (ბზ.) -- 

ცუდს და კარგს მეც ვარჩევ. ზურალე̄ლ ლაშ̄ის ათშიხ (ლშხ.) -- ქალები თესლს არჩევენ. 

დი̄ნად ლობიო ადთიშე (ლშხ.) -- გოგონამ ლობიო გაარჩია. [დენა] საი̈ნისკა ლობიოს ათ̈ში 

(ლნტ. 37) -- გოგო თეფშში ლობიოს არჩევს. იხ. ხ-ა̈თში.

 ხ-ათ̈ში (ოხუა̂თ̈შ, ახთიშ; ახთიშნე ზს., ახუა̂თ̈შ, ახათიშ; ახათიშნე ლნტ.), ხ-ათში (ოხთიშ, 

ახთიშე; ახთიშნე) ლშხ. გრდმ.-- გამოარჩევს, გამოყოფს; არჩევს. ხოჩა ჩაჟ̄არ ახთიშეხ ი 

ადიეხ (ლშხ.) -- კარგი ცხენები გამოარჩიეს და წაიყვანეს. [მაგ̈] ხოჩა მელახ̈უი̂უს̂ ხათ̈ში 

(ლნტ. 75) -- ყველა კარგ შემხვედრს არჩევს.

 ათ̈შორი იგივეა, რაც ათშჷ̄რი.

 ხ-ათ̈შუნე (ოხუთ̂იშუ̂ინ, ახთიშუნ̂ე; ახთიშუნ̂ი ბზ., ახთიშუნ̂ისგ ბქ., ახუა̂თ̈იშუი̂ნ, 

ახათ̈იშუნ̂ე; ახათ̈იშუნ̂ი ლნტ.), ხ-ათშუნე (ოხთიშუნ, ახთიშუნ̂ე; ახთიშუნ̂ი) ლშხ., გრდმ., 

კაუზატ. -- არჩევინებს. კე̄სარ̈დ ქა̄ხთიშუნ̂ე დი̄ნა [ჭიტის] (ბზ. 313) -- კეისარმა 

{გა}მოარჩევინა ქალიშვილი ჭიტის. მიჩა ნათ̈ი [ჯეგ] ახყახ ი აშ ესერ ხათ̈შუნეხ (ბქ. 314) 

-- ჩემი წილი ჯოგი მოჰყავთ და მე ამომარჩევინებენო. ახათ̈იშუნ̂ეხ მუშკუა̂რ̈ის მაჩენე ჩა̈ჟ 

(ლნტ.) -- ამოარჩევინეს სტუმარს საუკეთესო ცხენი.

 ათ̈შურ̄ე იგივეა, რაც ათშჷ̄რი.

 ათ̈ხე იგივეა, რაც ათხე.

 ათ̈ხელხი იგივეა, რაც ათხე̄ხი.

 ხ-ათ̈ხპინე (ლოხ̄უა̂თხპ, ლახთხეპ; ლახთხეპნე ბზ., ლოხუ̂ათ̈ხპ ბქ.), ხ-ათხპინე (ლოხთხეპ, 

ლახთხეპე; ლახთხეპნე) ლშხ., ხ-ათხაპ̈ი (ლახუა̂თ̈ხპ, ლახათხეპ; ლახათხეპნე) ლნტ. გრდმ. 
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1. {გა}ჰკრავს (ფრთას, ცელს...), უსვამს. შდუგულდ ალ მახეღუა̂ჟ̈ს ლახთხეპ ჰაკუა̂დ̈ (ბზ. 

446) -- თაგვმა ამ (ახალგაზრდა) ვაჟს კუდი მოუსვა. [დალ̈დ] მანგურს ეშხუ ღალიდ 

ლახთხეპ (პოეზ. 278) -- დალმა მანგურს ერთი ფრთა მოუსვა. 2. ბქ., ქს. თვალს მოჰკრავს. 

თეურ გოგად თე ლამთხეპე (ლშხ. 86) -- უთვალო გოგამ თვალი მომკრა.

 ხ-ათ̈ხფე (ოხუა̂თხფ, ათთხიფ; ათთხიფე ზს., ოხუა̂თხფ, ახთხიფ; ახთხიფე \ ესუა̂თხფ, 

ესთხიფ; ესთხიფნე ბქ., ასუა̂თ̈ხფ, ასათხიფ; ასათხიფნე ლნტ.), ხ-ათხფე (ოსათხფ, ესთხიფ; 

ესთხიფე) ლშხ. გრდმ. -- აფარებს, {მო}ახურავს; გადაჰკიდებს. [ჩა̈ჟ̄ს] ტომარაჲ̈ ესთხიფ 

ჯაჭარ̈ჟი (ბზ. 444) -- ცხენს გავაზე ტომარა დააფარა. ჯინემ თერა̈რ უშხუა̂რჟი ესთხიფ (ბქ. 

312) -- თვითონ მან თვალები დახუჭა (ქუთუთოები ერთმანეთს დააფარა). ჟიქან 

ალსათხიფედ ეჯ ლჷსყე მატ̈ყს (ლნტ. 32) -- ზემოდან დაწყობილ (გამზადებულ) მატყლს 

{გა}დავაფარებთ.

 ა{̈თ}ჰი̄დ იხ. ხ-ეჰოლ̄ი.

 -აი̈1 ბზ., -ა̈{ჲ} ბქ., ლნტ., -აჲ ლშხ. -- რაიმე თვისებების მაწარმოებელი სუფიქსი. მაჲ̈ 

ფისრაჲ̈ ხი! (ბზ. 244) -- რა დაწყევლილი (ფისიანი) ხარ! ზობაჲ̈ს კარქაჲ̈ ესერ ხოჩა (ანდ. 

40) -- მჭამელს (ჭამიას) მშოვნელი სჯობია. არაყ ხოშა შდჷმაჲ ი̄რი (ლშხ. 32) -- არაყი 

უფრო მათრობელა იქნება. შურაჲ̈ თუი̂ ხეფას̈ი ადრა მუღუ̂ახ̈ენქა (ლნტ. 24) -- მაწყინარი 

თაფლი გამოდის იელის ყვავილისაგან.

 აი̈2, ა̈{ჲ}ე̄სგი (ოთხუ̂აჲ̈, ადჲე; ადჲი̄ნე \ ადჲე̄სგი) ბზ., ა̈ჲნე ზს., ა̈ჲსგ (ოთხუ̂ა,̈ ადჲე \ ადაე; 

ადჲესგ \ ადა̈ჲსგ) ბქ., აჲეს (ოთაჲ, ადჲე; ადჲეს) ლშხ., აე̈ს{კ}, აჲ̈ესკ, აე̈ს (ათ{ხ}უა̂,̈ 

ადა{̈ჲ}ე; ადაე̈ს{კ} \ ადაჲესკ) ლნტ., გრდმ. 1. მიაქვს, მიჰყავს. ამნე̄მ სგა̄დჲე ქორთე აშ̈იკ 

(ბზ. 348) -- ამან შეიტანა სახლში ყუთი. ლამპრალ̈ს ა̈გიხან̈ ა̈ჲე̄სგიხ (ბზ. 13) -- ლამპრებს 
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შინიდან წაიღებენ. მი ოთხუა̂ ̈ლაშგარ̈ ლამახუა̂ლთე (ბქ.) -- მე წავიყვანე ლაშქარი 

სამტროდ. ლუფხუი̂სა ფურალს ლახუთ̂ე აჲესხ (ლშხ. 8) -- ზაფხულში ძროხები მთაში 

მიჰყავთ. ზურალ̄ს ზითუნახაუ ̂ოთჲა (ლშხ. 75) -- ქალს მზეთუნახავი წაუყვანია. ადჲესნახ 

ხატს (ლშხ. 8) -- წაიღებდნენ ხატს. დაუ̈ს̂ ათხოჲა ცხეკხო ლახუბ̂ა (ლნტ. 135) -- დევს 

წაუყვანია ძმები ტყეში. არაყ̈ს ათხაე̈სხი (ლნტ. 29) -- არაყს წაიღებ. ჯუ̂ეგ ა̈გხო ადაჲ̈ეხ 

(ლნტ. 306) -- ჯოგი შინ წაიყვანეს. ჴანარ̈ მიიდ ოთხუა̂ჲ̈ (პოეზ. 90) -- ხარები ისევ მე 

წავიყვანე. სგა ოთხუი̂ა სოფელთესგა (პოეზ. 26) -- შეუყვანიხარ სოფელში. 2. ბზ. ატარებს. 

ლჷფკე̄ლდ ი ჭყინტდ ხოჩა ლირდე̄-ლიზგე ადჲეხ (ბზ. 264) -- ქალბატონმა და ბიჭმა კარგი 

დრო (ყოფა-ცხოვრება) გაატარეს.

 ხ-აი̈დ (მაი̈დჷნ{და}, ხაი̈დჷნ{და}; ხაი̈დჷნდე̄დს ბზ., მაჲ̈დჷნ, ხაჲ̈დჷნ; ხაჲ̈დჷნეს ბქ., მაჲ̈დჷნდა, 

ხაჲ̈დჷნდა; ხაჲ̈დჷნდეს ლნტ.), ხ-აიდ (მაიდჷ̄ნდა, ხაიდჷ̄ნდა; ხაიდჷ̄ნდეს) ლშხ. გრდუვ. -- შია. 

შომუა̂̈ჲ̄ ესერ ხაი̈დჷნდე̄დს, ეჩქა აშხუ ̂ჩუ̄უ ̂იზობდა (ბზ.) -- როცა გშიოდეს, (მაშინ) ერთი 

შეჭამეო. ნაღუჟ̂ურს გუ̂ამ̈იდ ხაი̈დჷნ (ბქ.) -- ვაჟს ძალიან შიოდა. ხაჲ̈იდჷნდა ბუბას (ლნტ.) -- 

შიოდა ბიძას.

 ხ-აი̈მედა იგივეა, რაც ხ-აჲ̈მედა.

 აი̈ნე იგივეა, რაც აჰ̈ნე.

 აი̈რე იგივეა, რაც აჲ̈რი.

 ხ-აი̈სგუნე იგივეა, რაც ხ-აჲ̈ასგუნე.

 აი̈ცენი იგივეა, რაც აძ̈ჰენი.

 ხ-აკ̈დუნე (ოხ{უ}̂კიდუ̂ინ, ახკიდუნ̂ე; ახკიდუ̂ნი ბზ., ახკიდუნ̂ისგ ბქ., ახუა̂კიდუი̂ნ, 

ახაკიდუნ̂ე; ახაკიდუნ̂ი ლნტ.), ხ-აკდუნე (ოხკიდუნ, ახკიდუნ̂ე; ახკიდუნ̂ი) ლშხ. გრდმ. 
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კაუზატ. -- {ამო}აღებინებს. ქუ̂ინ ნოს̄ა ახკიდუნ̂ა (ბზ. 286) -- ხმა (სული) არ ამოაღებინო. 

ჭაშ̈ ქუ̂ინს დემ ხაკ̈დუნე მიჩა ჲეხუ̂ს (ლნტ.) -- ქმარი ხმას (სულს) არ აღებინებს თავის 

ცოლს. ხანგარ̈ მიშგუ ნომ ამკიდუნ̂ად (პოეზ. 44) -- ჩემი ხანგარი არ ამომაღებინოთ!

 ხ-აკ̈ედ იგივეა, რაც ხ-აკედ.

 აკ̈ეთლე იგივეა, რაც ა̈კთილე.

 აკ̈ენე იგივეა, რაც აკე̄ნე.

 აკ̈ეპლე იგივეა, რაც აკპჷნე.

 ხ-აკ̈ეტა იგივეა, რაც ხ-აკტა.

 აკ̈ეტაუ̈̂ი იგივეა, რაც აკეტაუ̂ი.

 აკ̈თილე (ოთუ̂კეთილ, ადკეთლე; ადკეთლი) ბზ., ა̈კთილი (ოთკეთილ, ადკეთლე; 

ადკეთლისგ) ბქ., აკთილე (ოთკეთილ, ადკეთლე; ადკეთლი) ლშხ., ა̈კეთლე (ახუ̂აკეთილ, 

ანაკეთლე; ანაკეთლი) ლნტ., გრდმ. -- ამდიდრებს; ავსებს; აბედნიერებს. მიჩ ესერ ჩოთკეთლა 

(ბზ. 263) -- მე გავამდიდრეო. [ჲაკოფდ] ჩუა̂დკეთლე ეჯ ზურალ̄ოლ̄ (ლშხ. 63) -- იაკობმა ის 

ქალი გააბედნიერა. ახუა̂კეთილ, ეჯკა ̈ხოჩა გუე̂შ ახოსყ (ლნტ.) -- გავაბედნიერე, ისეთი 

კარგი საქმე გავუკეთე.

 ხ-აკ̈იკ (ხუა̂კ̈იკდას̈, ხაკ̈იკდა; ხაკ̈იკდე̄დს ბზ., ხუა̂კ̈იკდ, ხაკ̈კჷდ ბქ.), გრდუვ. -- 1. ელის. 

ხუა̂კ̈იკ ეჩი̄ ლიჴედს (ბზ.) -- მის მოსვლას ველი. ალ̈ი ჩუ ლიბურ̂ეს აშ ხაკ̈იკ (ბქ. 215) -- ეს 

მოუთმენლად ელის დაღამებას. 2. ობიექტური წყობით (მაკ̈იკდა, ხაკ̈იკდა; ხაკ̈იკდეს ბზ., 

მაკიკდა, ხაკიკდა; ხაკიკდეს ლშხ., მაკ̈იკდა, ხაკ̈იკდა; ხაკ̈იკდეს ლნტ.) -- ედარდება, 

ენაღვლება; ეეჭვება. ამის მამ̄ ხაკ̈იკ მარ̄ე̄მი დაგრა (ბზ.) -- ამას ადამიანის სიკვდილი არ 

ენაღვლება. ხაკ̈იკდა ამშა ლისყეი (ლნტ.) -- ეეჭვებოდა ამის გაკეთება.
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 აკ̈იმბე იგივეა, რაც ა̈კი̄მბი.

 აკ̈იმბი იგივეა, რაც ა̈კი̄მბი.

 აკ̈ირცხე იგივეა, რაც აკჷრცხე.

 ხ-აკ̈იჩი იგივეა, რაც ხ-აკ̈ჩე.

 აკ̈ი̄მბი (ოთკიმ̄ბ, ადკი̄მბე; ადკი̄მბნე) ბზ., აკ̈იმბი (ოთკიმბ, ადკიმბე; ადკიმბისგ) ბქ., აკიმ̄ბე 

(ოთკი̄მბ, ადკი̄მბე; ადკი̄მბნე) ლშხ., ა̈კიმბე (ათუ̂აკ̈იმბ, ადაკიმბე; ადაკიმბი) ლნტ. გრდმ. -- 

ტენის, ტკეპნის. ლაშჷყთე ნახა̈̄რხუ ̂ოთკი̄მბ (ბზ.) -- გოდორში ნახერხი ჩავტენე. ზურალდ 

კიბდენ ფაქუშ̂უ ̂ანკიმბე (ბქ.) -- ქალმა კიდობანი ფქვილით ამოტენა. წმინდ უ̂ერს სკა 

ხოშდეხ ლერწი ძირალ̈ისკა ი ჩუ̂აკ̈იმბეხ ბჷგიდ (ლნტ. 26) -- სუფთა მიწას ლერწს ძირებში 

მიაყრიან და მაგრად დატკეპნიან.

 ხ-აკ̈ლი̄ნე (ოთკალ̈ი̄ნ, ათკალ̈ი̄ნე; ათკალ̈ი̄ნნე) ბზ., ხ-აკ̈ლინე (ოთკალ̈ინ, ათკალ̈ნე; 

ათკალ̈ნისგ) ბქ., ხ-აკუდ̂უნე (ოსკუე̂დუნ, ესკუე̂დნე; ესკუე̂დნი) ლშხ., ხ-აკ̈უე̂დნე 

(ასუ̂აკუ̂ედინ, ასაკუ̂ედნე; ასაკუ̂ედნი) ლნტ. გრდმ. -- აკლებს. [ხელწიფხდ] მამაგუ̂ეშ 

ათკალ̈ნე (ბქ. 263) -- ხელმწიფემ არაფერი დააკლო. ლუარ̈ ლარდოშ მად̈მა ასუა̂კუე̂დან̈ 

(ლნტ.) -- სიცოცხლეში არაფერი დავაკელი.

 აკ̈უა̂̈რემი იგივეა, რაც აკ̈ურ̂ემი.

 ხ-აკ̈უდ̂უნე იგივეა, რაც ხ-აკ̈ლინე.

 ხ-აკ̈უე̂დნე იგივეა, რაც ხ-აკ̈ლინე.

 ხ-აკ̈უე̂პტე იგივეა, რაც ხ-აკუპ̂იტე.

 ხ-აკ̈უი̂უნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აკ̈უჰ̂უნე.

 აკ̈ულ̂ი̄ნე (ოთკული̄ნ, ადკული̄ნე; ადკული̄ნნე) ბზ., აკულინე (ოთკულინ, ადკულინე; 
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ადკულინისგ) ბქ., აკულ̂ინ̄ე (ოთკული̄ნ, ადკული̄ნე; ადკულინ̄ნე) ლშხ., აკ̈ულ̂ინე 

(ათუა̂კ̈ულინ, ადაკულინე; ადაკულინი) ლნტ. გრდმ. -- თელავს (შალს, ქუდს...). მან̈იჟე 

ლუშნუ ფაყუ̂ს აკ̈ულ̂ინ̄ე (ბზ.) -- მანიჟე სვანურ ქუდს თელავს. მუკულინე ჰაგარ̈ ლი, ეჯჟი 

აკულინე (ბქ. 306) -- მთელავი ფეხშიშველაა, (და) ისე თელავს შალს. [მატ̈ყ]... ტებედი 

ლიცშუ̂ ჩაუ̈ჟ̂ინ ჩუა̂დაკულინახ (ლნტ. 30) -- მატყლი თბილი წყლით ჩეოზე მოთელონ.

 აკ̈ურ̂ემი (ოთკუა̂რამ̈, ადკუა̂რმე; ადკუ̂არმი ბზ., ოთკუე̂რამ̈, ადკუე̂რმე; ადკუე̂რმისგ ბქ.), 

აკურ̂ემი (ოთკუა̂რემ, ადკუე̂რმე; ადკუ̂ერმი) ლშხ., ა̈კუ̂არ̈ემი (ათუ̂აკუ̂არ̈ემ, ადაკუ̂არ̈ემე; 

ადაკუა̂რ̈ემი) ლნტ. გრდმ. -- ყინავს (რაღაცას). ეჯნე̄მდ ქა̈̄მ ლაღელს ადკუე̂რმე ბეფშუ ̂(ბზ.) 

-- იმან გარეთ ცდაში გაყინა ბავშვი. შაუ̂აჲ̈ ლიცს ჩუა̂კურ̂ემი (ბქ. 36) -- შავაი წყალს 

გაყინავს.

 ხ-აკ̈უშ̂ე იგივეა, რაც ხ-აკუშ̂ე.

 ხ-აკ̈უშ̂უნე (ოხკუ̂იშინ, ახკუ̂იშნე; ახკუი̂შნი ბზ., ახკუი̂შნისგ ბქ., ახუა̂კუი̂შინ, ახაკუ̂იშნე; 

ახაკუი̂შნი ლნტ.), ხ-აკუშ̂უნე (ოხკუი̂შუნ, ახკუი̂შუ̂ნე; ახკუ̂იშუნ̂ი) ლშხ. გრდმ., კაუზატ. 

1. ატეხინებს. ქა მასარ გუა̂მ̈ის ჴანუდ̂ უღუ'̂ ესერ ახოკუი̂შნა (ანდ.) -- ზომაზე მეტ სიმძიმეს 

ხარისათვის უღელი გაუტეხინებიაო. 2. ამხელინებს. ქაუ ̂ახკუ̂იშნე, იმეჲსგა ესერ ხოგ 

ტურას ქუი̂ნ (ბქ. 58) -- ათქმევინე (გამოატეხინე), რაში უდგას ტურას სულიო. 3. 

აჩეკინებს. ქათალს წინწლარ̈ს ხაკუ̂შუნე (ბქ.) -- ქათამს წიწილებს აჩეკინებს.

 ხ-აკ̈უჰ̂უნე (ოთკუი̂ჰინ, ათკუი̂ჰნა̈უ̄ნ̂ე; ათკუი̂ჰნა̈უ̄ნ̂ი ბზ., ათკუი̂ჰნისგ ბქ.), ხ-აკ̈უი̂უნ̂ე 

(ათუა̂კ̈უი̂უი̂ნ, ათაკუი̂უ̂ნე; ათაკუი̂უნ̂ი) ლნტ. გრდმ., კაუზატ. 1. აგებინებს, ატყობინებს. 

ალა ხელწიფსი̄ ჩუა̂თკუი̂ჰუნ̂ეხ (ბზ. 304) -- ეს ხელმწიფესაც შეატყობინეს. მუს გეზლაშ̈ 

ქუ̂ერწილ ქ'ათკუ̂იჰნეხ (ბქ.) -- მამას შვილის ქორწილი შეატყობინეს. ალე დეშ 
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ამაკუი̂უნ̂ხეს ხოჩა გუე̂შ (ლნტ.) -- ეს ვერ შემატყობინე კარგი საქმე. 2. ასინჯვინებს. 

ხარბუზს ლაყ̈დიჟი გამ̈დი ჟი ხაკ̈უჰ̂უნეხ (ბქ.) -- ყიდვისას საზამთროს გემოთიც 

გაასინჯვინებენ.

 ხ-აკ̈ჩე (ოხუა̂კჩ, ახკიჩ; ახკიჩნე ბზ., ახუა̂კ̈ჩ, ახაკ̈იჩ; ახაკ̈იჩე ლნტ.), ხ-აკიჩი (ოხუ̂კიჩ, 

ახკიჩე; ახკიჩისგ) ბქ., ხ-აკჩე (ოხუა̂კჩ, ახკიჩ; ახკიჩე) ლშხ., გრდმ. -- წყვეტს, აძრობს. 

ამ̈ეჩედ ალე ი ჟ'ახოკიჩა ჲერქედა (ლნტ. 244) -- წასულა ეს და ორივე მოუწყვეტია. [ბაბას] 

ახოკიჩა [ნესუ̂] (ლნტ. 309) -- პაპას ნესვი მოუწყვეტია.

 ხ-აკ̈ჰე (ჩოთ{უ}̂კიჰ, ჩუა̂დკიჰე; ჩუა̂დკიჰნე ბზ., ოთკიჰ, ადკიჰე; ადკიჰისგ ბქ.) გრდმ. -- 

კარგავს. ბეფშუდ̂ ფაყუ̂ ჩუ მჷრა̈მ̄ ადკიჰე (ბზ.) -- ბავშვმა ქუდი სადღაც დაკარგა. გადატ. 

აქრობს ({გა}აქანებს). [მალ̄დ] მაგ̈ ეშ ლახკიჰე გიე̄რგიშთე (ბზ. 318) -- მელამ ყველაფერი 

გიორგისკენ გააქანა (გააქრო).

 -ალ̈1 იგივეა, რაც -ა̈ლ̄.

 ალ̈2 იგივეა, რაც ჰალ̈უა̂.

 -ალ̈3 იგივეა, რაც -არ̈.

 ალ̈ეთე იგივეა, რაც ალე̄თე.

 ალ̈თე (ოხუა̂ლ̈თ, ანლეთე; ანლეთნე) ზს., ალთე (ოხლეთ, ანლეთე; ანლეთნე) ლშხ., ალეთე 

(ახუა̂ლეთ, ანალეთე; ანალეთნე) ლნტ., გრდმ. -- რთავს. ალ' ესერ ჟი̄უ̂ ანლეთ (ბზ. 323) -- 

ეს დაართეო. ხოჩამ̄დ ანლეთე (ლშხ.) -- კარგად დაართო.

 ალ̈მესგი (ოთლემესგ, ადლემსგე; ადლემსგი{ნე} ბზ., ადჷლმესგისგ ბქ.), ალმესგი 

(ოთჷლმესგ, ადჷლმესგე; ადჷლმესგნე) ლშხ., ა̈ლმესკი (ახ̈უი̂ლმესკ, ან̈ილმესკე; 

ან̈ილმესკი) ლნტ., გრდმ. -- ცეცხლს ანთებს. ბაბა ჰამდ ალ̈მესგიუ ̂ცხეკისგა (ბქ.) -- პაპა 
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დილამდე ცეცხლს ანთებდა ტყეში.

 ხ-ალ̈წი იგივეა, რაც ხ-ალწი.

 ხ-ამ̈ბე, ხ-ან̈ბე (ოთნებ, ათნებე; ათნებნე ბზ., ათნებისგ ბქ.), ხ-ამბე, ხ-ანბე (ოთნებ, ათნებე; 

ათნებნე) ლშხ., ხ-ან̈ებე (ათუა̂ნებ, ათანებე; ათანები) ლნტ., გრდმ. -- ანებებს. უ̂აზ̈რა̈ლ დე̄მ 

ხამ̈ბეხ ლიყერს (ბზ. 13) -- ვეზირები არ ანებებენ ცემას. გეზლირს ესერ ემა ხამ̈ბე, მაჴუმ̂არ̈ 

ესერ ირი (ბქ. 263) -- შვილებს თუ დამანებებ, მადლობელი ვიქნებიო. ბელხანჯარს ლიც მად̄ 

ოთნება [ზურალ̄აშდ] (ლშხ. 68) -- ბელხანჯარს წყალი არ დაუნებებია ქალისათვის. ლიცს 

უ̂ეშაპ̈... ლოქ დემ ხან̈ებე (ლნტ. 146) -- წყალს ვეშაპი არ ანებებსო.

 ხ-ამ̈დუნე (ლოხმად̈უ̈ნ, ლახმად̈უ̂ნე; ლახმა̈დუ̂ნი ბზ., ლოხმედუი̂ნ, ლახმედუნ̂ე; ლახმედუნ̂ისგ 

ბქ.), ხ-ამდუნე (ლოხმედუნ, ლახმედუნ̂ე; ლახმედუნ̂ი) ლშხ., ხ-ამ̈ედუნ̂ე (ასუა̂მედუ̂ინ, 

ასამედუნ̂ე; ასამედუნ̂ი) ლნტ., გრდმ. -- ამადლის. ლჷჯე ნომაუ̄ ̂ათმად̈უ̂ნეხ (ბზ.) -- რძეს ნუ 

დამამადლითო. თხუმ ესერ დემ ათმედუნ̂ისგ (ბქ. 25) -- თავს არ დაგამადლითო. ჭირ მარემ 

თხუმოუ ̂ლახმედუ̂ნე (ანდ.) -- ჭირი კაცმა თავის თავს დაამადლოსო.

 ხ-ამ̈ედა იგივეა, რაც ხ-აჲ̈მედა.

 ხ-ამ̈ედუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-ამ̈დუნე.

 ამ̈ეზრე იგივეა, რაც ა̈მზჷრი.

 ამ̈ზჷრი (ოთუმ̂აზ̈ირ, ადმაზ̈რე; ადმაზ̈რი ბზ., ოთმეზირ, ადმეზრე; ადმეზრისგ ბქ.), ამზჷრი 

(ოთმეზჷრ, ადმეზრე; ადმეზრი) ლშხ., ამ̈ეზრე (ათუა̂მეზირ, ადამეზრე; ადამეზრი) ლნტ., 

გრდმ. -- ლოცავს, ადღეგრძელებს. ჯამ̈ზჷრახ ღერთემ! (ბზ. 337) -- დაგლოცოთ ღმერთმა! 

ჩუა̂დმაზ̈რეხ მაჰუ̂რე̄ნე მუხუბ̂ე (ბზ. 291) -- დალოცეს უმცროსი ძმა. ჩუ̂ადმეზრე ალ ქორ (ბქ. 

257) -- დალოცა ეს სახლი. გზაურ̂ობ ალჲარდ ჩუ ემჷმეზრეხ (ლშხ. 83) -- მგზავრობა ამათ 
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დამილოცეს. ითრეხ არაყს ი ამზჷრიხ უშხუა̂̄რ (ლშხ. 16) -- სვამენ არაყს და ადღეგრძელებენ 

ერთმანეთს. სარაჲა ̈ი აბრამა ̈ეჯ მარედ ჩუა̂დამეზრე (ლნტ. 296) -- სარა და აბრამი იმ კაცმა 

დალოცა. აჲსამეზრას ღერთემ! (ლნტ. 296) -- დაგლოცოს ღმერთმა!

 ხ-ამ̈თქუა̂ (მემთქუ̂ა̈ნ̄{და}, ხემთქუა̂̈ნ̄{და}; ხემთქუა̂̈ნ̄დე̄დს ბზ., მემთქუნ, ხემთქუნ; 

ხემთქუნეს ბქ., მამ̈თქუნდა, ხამ̈თქუნდა; ხამ̈თქუნდეს ლნტ.), ხ-ამთქუა̂ (მემთქუა̂̄ნ, 

ხემთქუა̂ნ̄; ხემთქუე̂̄ნს) ლშხ., გრდუვ. -- სჩვევია, მიჩვეულია, დაჩვეულია. ჯამ̈თქუ̂' ე̄ჯჟი̄ნ 

ჲენასდ ჟი მოშ ლახსგუ! (ბზ. 278) -- შენ რომ გჩვევია, ისე სწრაფად შეაჯექი. ა ბებშ სგა 

ხამ̈თქუა̂ ცერიშ ლაჩ̈იგს (ბქ.) -- ეს ბავშვი დაჩვეულია ცერის წოვას. აგ̈ის ი გუე̂მთქუნ 

ლიმეზირ ეჯ ლად̈ეღ (ლნტ. 66) -- იმ დღეს შინაც ლოცვა გჩვეოდა.

 ხ-ამ̈თქუე̂ (ლოხუმ̂ითქუ,̂ ლახმითქუე̂; ლახ̈მითქუ̂ი ბზ., ოთმითქუ,̂ ადმითქუე̂; ადმითქუი̂სგ 

ბქ., ლახუა̂მითქუ,̂ ლახამითქუე̂; ლახამითქუი̂ ლნტ.), ხ-ამთქუე̂ (ლოხმითქუ̂, ლახმითქუე̂; 

ლახმითქუნ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- აჩვევს. სურუ მალატს გეზალ უმთქუა̂თ' ე̄სერ ოთმითქუა̂ 

(ანდ.) -- ზედმეტ სიყვარულს შვილი უჩვეულოსთვის მიუჩვევიაო. მიშკუა̂ ბუბა ჯოკიად̈ 

ამამითქუე̂ ეჩოხ ლიზის (ლნტ. 98) -- ბიძაჩემმა ჯოკიამ მიმაჩვია იქ სიარულს.

 ამ̈ნეშკუე̂ იგივეა, რაც ან̈შგუე̂.

 ხ-ამ̈ჲე̄და იგივეა, რაც ხ-აჲ̈მედა.

 ამ̈პერნე იგივეა, რაც ა̈პენე.

 ამ̈შხე (ოთმეშხ, ადმეშხე; ადმეშხი ბზ., ადმეშხისგ ბქ.), ამშხე (ოთმეშხ, ადმეშხე; 

ადმეშხნე) ლშხ., ა̈მშეხე (ათუა̂მეშეხ, ადამეშეხე; ადამეშეხი) ლნტ., გრდმ. -- აშავებს. [ალ 

ბალახ] ნაზობჷნღო პილარს ჩუა̂მშხე (ლშხ. ხორ. 6) -- ეს ბალახი ჭამის შემდეგ ტუჩებს 

აშავებს.
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 ამ̈ჩად იხ. ხ-ოზ̄ი.

 ან̈- იგივეა, რაც ან-.

 ან̈აზორი იგივეა, რაც ანზო̄რე.

 ხ-ან̈ბე იგივეა, რაც ხ-ამ̈ბე.

 ან̈გუ̂ამ̈ინე იგივეა, რაც ანგუმ̂ე.

 ან̈გუ̂ლეზ, ა̈ნგლოზ̈ ბზ. (-იშ; -ა̈რ, -ოზა̈რ ბზ., ლნტ.), ან̈გლეზ (-იშ, -არ̈) ბქ., ანგლოზ (-არ) 

ლშხ. -- ანგელოზი. ფუსნაბ̈უასდდ ჩუა̂ნზჷზე ან̈გულ̂ეზ დეცხან̈ჩუნ̄ (ბზ. 172) -- უფალმა 

(უზენაესმა) ციდან ჩამოგზავნა ანგელოზი. ხელწიფს ქა̈̄ხგაცხდა̈ნ̄ ა̈ნგლოზ̈ (ბზ. 298) -- 

ხელმწიფეს გამოეცხადა ანგელოზი. ზურალ̄ ა̈ნგლოზარ̈ს ხონჴერდა (ბზ. 290) -- ქალი 

ანგელოზებს ახლდა. ა̈ნგლეზ მაყა მოსიპდ (ბქ. 33) -- ანგელოზი მყავს მოსამსახურედ 

(მოტრიალედ). ანგლოზი ნასგოჯ ამბაუ̂ ადგათ̄უე̂ ღერთემ (ლშხ. 66) -- ანგელოზის 

ნაბრძანები ამბავი დაათავა ღმერთმა. მჷლდეღ ა̈ნგულ̂ეზს ხაჯ̈ეშ (ლნტ. 158) -- მწყემსი 

ანგელოზს ჰგავს.

 ან̈გუ̂მინე იგივეა, რაც ანგუ̂მე.

 ხ-ან̈დუნა̈უ̄ნ̂ე (ოხუნდუნა̈უ̄̂ინ, ახუნდუნა̈უ̄ნ̂ე, ახუნდუნა̈უ̄ნ̂ი) ბზ., ხ-ანდუნე (ახუნდუნაუ̂ინ, 

ახუნდუნაუნ̂ე; ახუნდუნისგ) ბქ., ხ-ანდუნა̄ლუნ̂ე (ოხუნდუნა̄ლუნ, ახუნდუნალ̄უნ̂ე; 

ახუნდუნალ̄უნ̂ი) ლშხ., გრდმ. კაუზატ. -- მოანდომებინებს. დიმთილდ ჰაჯ მამ̄ა ახკიდ, უო̂დ 

ჟი დო ახჷნდუნა̈ს̄გუნ̂ე (ბზ. 292) -- დედამთილი არ მოეშვა, სანამ არ მოანდომებინა. დინ̄ას ერ 

ჟახუნდუნალ̄უ̂ნიხ ჩუ̂ასკბეხ... სახლინახობს (ლშხ. 29) -- ქალიშვილს როცა 

მოანდომებინებენ, დაადგენენ "სახლინახობის" დღეს.

 ხ-ან̈ებე იგივეა, რაც ხ-ამ̈ბე.
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 ან̈ეშყე იგივეა, რაც ანშყე.

 ან̈თენი იხ. თერა, თერე.

 ან̈თრელ იგივეა, რაც ანთროლ.

 ან̈იგებას, არიგებას, არგებს ბზ., ანიგებს ბქ., არ{ი}გებს ქს., ზმნს. -- ეგების, იქნებ, 

შეიძლება. ა̈ნიგებას ესერ მიჩ ათსკჷ̄დდეს კაბ (ბზ.) -- ეგების შენ მოგერგოს კაბაო. არიგებს 

ჟ'ახჟანდე̄დხ ზურალა̈რ̄ს ლიშიალ̄ (ბზ. 331) -- ეგების მოსწყინდეთ ქალებს ჩხუბი. არგებს 

ესერ ლად̈ი მოდ̄ ახქუცეხ თხუ̂იმ (ბზ. 241) -- ეგების დღეს არ მომჭრათ თავიო. ანიგებას 

ლად̈ი მიშგო მუ ანჴეს! (ბქ.) -- ეგების დღეს მამაჩემი მოვიდეს! ჩი̄ჟე არგებს ანჴეს 

ლამთილართე (ლშხ.) -- სიძე შეიძლება მოვიდეს ცოლეურებთან. არიგებს ქა ოგფუშდურას̄ 

ჴელუა̂ნ̈იშ ხეხუდ̂ (პოეზ. 192) -- ეგების გამოგვიშვას ხელოსნის ცოლმა. იხ. იგებს.

 ან̈კლე იგივეა, რაც ანკე̄ლე.

 ან̈კრ იგივეა, რაც ანკრ.

 ან̈კუ̂ლე (ოთუნკუი̂ლ, ადუნკუი̂ლე; ადჷნკუი̂ლისგ) ბქ. გრდმ. -- გმანავს. ყორ ი ლაჴურ̂ა... 

ქადუნკუი̂ლე (ბქ. 257) -- კარ-ფანჯარა დაგმანა.

 ხ-ან̈ნი იგივეა, რაც ხ-ანე̄ნე.

 ან̈შან̈ი (ოთნიშან̈, ადნიშნე; ადნიშნი ბზ., ადნიშნისგ ბქ.), ანშანი (ოთნიშან, ადნიშნე; 

ადნიშნი) ლშხ., ალშა̈ნი (ათუ̂ალჷშან̈, ადალჷშან̈ე; ადალჷშან̈ი) ლნტ. გრდმ. -- ნიშნავს. 

[გიე̄რგდ] ჩუა̂დნიშნე მაჰურ̂ე̄ნე დი̄ნა-გეზალ (ბზ. 317) -- გიორგიმ დანიშნა უმცროსი ასული. 

[უ̂არგარ̈ს] ლადეღ ოთნიშნახ (ბქ. 198) -- თავადებს დღე დაუნიშნავთ (დაუთქვამთ).

 ან̈შგუე̂ (ოთნეშგუ,̂ ადნეშგუ̂ე; ადნეშგუნ̂ე ბზ., ადნეშგუი̂სგ ბქ.), ამე̄ნშგუე̂ (ოთმე̄ნშგუ,̂ 

ადმე̄ნშგუე̂; ადმე̄ნშგუნ̂ე) ლშხ., ა̈მნეშკუე̂ (ათუა̂მნეშკუ̂, ადამნეშკუე̂; ადამნეშკუი̂) ლნტ. 
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გრდმ. -- არბილებს. ლუშნუ საპენ... ფა̈თუს̂ ან̈შგუე̂ (ბქ. 7) -- სვანური საპონი თმას 

არბილებს.

 ან̈შყე (ოთნეშყ, ადნეშყე; ადნეშყნე ბზ., ადნეშყისგ ბქ.), ანშყე (ოთნე̄შყ, ადნე̄შყე; ადნე̄შყნე) 

ლშხ., ან̈ეშყე (ათუა̂ნ̈ეშყ, ადან̈ეშყე; ადან̈ეშყი) ლნტ., გრდმ. -- ასუქებს. ლეიჲღაბ̈დ კერარ̈ს 

ან̈შყე მაგ̈ (ბქ. 77) -- სააღაპოდ ყველა კერატს ასუქებს. ნე̄ნა ხამ გუნ̄ ოთნე̄შყედ (ლშხ.) -- 

შარშან ღორი ძალიან გავასუქეთ. ლეკალანდ ხამ̈ს ა̈ნეშყეხ (ლნტ.) -- საკალანდოდ ღორს 

ასუქებენ.

 ან̈ჩურ̂ი (ოხუნჩუე̂რ, ანუნჩუ̂ერე; ანუნჩუე̂რნე) ზს. გრდმ. -- ძნებად კრავს, კონავს. ჟინღჷლდდ 

ჟ'ანუნჩუე̂რ [ნამშა] (ბქ. 91) -- კრავმა შეკონა მოსავალი.

 ხ-ან̈ჩჷდე (ლოხუნ̂აჩ̈იდ, ლახნაჩ̈დე; ლახნაჩ̈დი) ბზ., ხ-ა̈ჩდინე (ლოხუჩ̂იდინ, ლახჩიდნე; 

ლახჩიდნისგ) ბქ., ხ-ანჩჷდე (ლოხნეჩჷდ, ლახნეჩდე; ლახნეჩდი) ლშხ., ხ-ანაჩ̈დე (ლახუა̂ნაჩ̈დ, 

ლახანაჩ̈დე; ლახანაჩ̈დი) ლნტ. გრდმ. -- {შე}ურევს. გიმ-მეგამ̈ს ესერ ჩი̄ უშხუა̂რ̄ ხან̈ჩჷდე 

(ბზ.) -- მიწასა და ხეს (ყველაფერს) ერთმანეთში {უ}რევს. ლექსურალ̈დ დიარ̈ს ისკაშხენ 

ფექ ლახანაჩ̈დეხ (ლნტ. 90) -- ლექსურელებმა პურს (შიგნით) ფქვილი შეურიეს.

 ან̈ძუ{̂ი}რე იგივეა, რაც აძუ̂რე.

 ან̈ძღუი̂̄ლე (ოხუნძღუ̂ი̄ლ, ანჷნძღუი̂̄ლე; ანჷნძღუი̂̄ლი) ბზ., ა̈ნძღულ̂ე (ოხუნძღუი̂ლ, 

ანჷნძღუი̂ლე; ანჷნძღუ̂ილისგ) ბქ., ანძღუი̂̄ლე (ოთჷნძღუი̂̄ლ, ადჷნძღუი̂̄ლე; ადჷნძღუ̂ილ̄ნე) 

ლშხ., ან̈ძღუი̂ლნე (ათუა̂ნძღუი̂ლ, ადანძღუი̂ლე; ადანძღუი̂ლნი) ლნტ. გრდმ. -- აბეზღებს; 

შესჩივის. ალეს ჟ'ახონძღუი̂ლნა მიჩა ჯუმილ (ლნტ. 91) -- მას შეუჩივლია თავის 

ძმისათვის.

 ან̈წ იგივეა, რაც ჰა̈ნწ.
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 ხ-ან̈წყუ̂ე იგივეა, რაც ხ-ანწყუ̂ი.

 ან̈ჭირ (ონჭინდას̈, ა̈ნჭირდა; ა̈ნმაჭ̈რინი ბზ., ონჭუი̂ნდ, ა̈ნჭინდ; ა̈ნმაჭ̈რინი ბქ.), გრდუვ. -- 

მოელის, ფიქრობს, ვარაუდობს. ეჯი ა̈ნჭირ, ერე ალი ჩუ თეფნი ბაზ̄ი (ბზ. 440) -- ის მოელის 

(ფიქრობს), რომ ეს დაიკარგება ამაღამ. ჯი' სერ, დემ ა̈ნმაჭ̈რინიხ, ეჩქას ესერ ჴედნი (ბქ. 38) 

-- მე, მოლოდინი რომ არ გექნებათ, მაშინ მოვალო.

 ან̈ჴდე იხ. ჴიდე.

 ან̈ჴიდ იხ. ჴიდე.

 ხ-ან̈ჴუ̂ე იგივეა, რაც ხ-ა̄ნჴუ̂ემ.

 ხ-აჲ̈ესკ იგივეა, რაც ხ-აჰ̈იესგ.

 აჲ̈ესკ იგივეა, რაც ა̈ი2.

 ხ-აჲ̈ესკუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აჲა̈̄სგუნე.

 აჲ̈ე̄სგი იგივეა, რაც აი̈2.

 ხ-აჲ̈მედა, ხ-ამ̈ჲე̄და (მამ̈ჲედა̈ნ̄{და}, ხამ̈ჲედა̈̄ნ{და}; ხამ̈ჲედა̈ნ̄დე̄დს) ბზ., ხ-ამ̈ედა (მემედჷნ, 

ხემედჷნ; ხემედჷნეს) ბქ., ხ-ა̄ჲმედა (მემჲედან̄{და}, ხემჲედან̄{და}; ხეჲმედე̄ნს) ლშხ., ხ-

აი̈მედა (მაჲ̈მედჷნდა, ხაჲ̈მედჷნდა; ხაჲ̈მედჷნდეს) ლნტ. გრდუვ. -- შეუძლია, ძალუძს. მი 

მამ̈ჲედა ისგუ ლიშედ (ბზ. 347) -- მე შემიძლია შენი შველა. მამ̄ა ჯა̈ჲმედახ ლიბჷრგიე̄ლ 

(ბზ.) -- არ შეგიძლიათ ჭიდაობა. ჟ'ახ̈მეჴრი, მაჲ̈ ხეჲმედი ალ კოლეფს (ბზ. 85) -- მიხვდები, 

რაც შეეძლება ამ კოლოფს. ითხას ეშთან̄ უ̂ოსტატ, ერე ალე ლოქ ხე̄ჲმედენს (ლშხ. 59) -- 

მოძებნოს ისეთი ოსტატი, რომ ეს შეეძლოსო. იმაჲ̈ ხაჲ̈მედჷნდახ, ხოჩამდ ხოზნან̈დახ 

თელეღრას (ლნტ. 239) -- როგორც (რაც) შეეძლოთ, კარგად უვლიდნენ რძალს. ჭყინტს 

ხამ̈ედჷნდა დენაჲ̈ ფედიას ლირდე (ლნტ. 46) -- ვაჟს შეეძლო (უფლება ჰქონდა) 
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ქალიშვილის სიახლოვეს ყოფნა. ალეს ლიყული ხაჲ̈მედენა (ლნტ. 81) -- ამას ყვირილი 

შესძლებია. იმაჲ̈ჟიმოშ ხამ̈ჲედენა ( \ ხაჲ̈მედენა), ეჯჟი ალსჷჭომლი (ლნტ. 310) -- როგორც 

შეეძლო (შესძლებია), ისე გარბოდა თურმე.

 აჲ̈ნე იხ. ა̈ი.

 ხ-აჲ̈რა (მეჲრა̈ნ̄{და}, ხეჲრა̈ნ̄{და}; ხეჲრა̈ნ̄დე̄დს ბზ., მეჲრჷნ, ხეჲრჷნ; ხეჲრჷნეს ბქ., მიირჷნ, 

ხეჲრჷნ; ხერჷნდეს ლნტ.), ხ-აჲ̄რა (მე̄ჲრან̄, ხე̄ჲრან̄; ხე̄ჲრე̄ნს) ლშხ. გრდუვ. -- აწერია, 

სწერია. ალა აშხუ̂ ჰალაგ̈ს ხაჲ̈რა (ბზ. 255) -- ეს ერთ ადგილას აწერია. ქაღალთისგა ხე̄ჲრან̄ 

მაგ (ლშხ.) -- ქაღალდში ეწერა ყველაფერი. ეჩეჲსა ამჟინ ხაჲ̈რჷნდა (ლნტ. 239) -- იმაში 

ასე ეწერა.

 აჲ̈რაყ იგივეა,რაც ჰარა̈ყ.

 აჲ̈რაყ̈ი იგივეა, რაც აჰრაყ̈ი.

 ხ-აჲ̈რი (ესუა̂ჲ̈რ, ესი̄რე; ესი̄რნე ბზ., ოთაჲ̈რ, ათაჲ̈რე; ათაჲ̈რისგ ბქ.), ხ-აჲ̄რი, ხ-აჲ̄რენი 

(ოსაჲ̄რ, ესაჲ̄რე; ესაჲ̄რნე) ლშხ., ხ-აჲ̈რე (ასუა̂ირ, ასაირე; ასაირნე) ლნტ., გრდმ. -- აწერს. 

საფლაუ̈̂ი ბაჩ̈ს ჟი ხაჲ̈რიხ ლჷდგარ̈ი გუა̂რ̈ს ი ჟახა (ბზ.) -- საფლავის ქვას დააწერენ (ხოლმე) 

მკვდრის გვარს{ა} და სახელს. ნაღუჟ̂ურდ ლა̈ჲრს ათაჲ̈რე მიჩა ჟახე (ბქ.) -- ვაჟმა წიგნს 

დააწერა თავისი სახელი. მაგ ოსაჲ̄რ ბეჩჟი (ლშხ.) -- ყველაფერი დავწერე ქვაზე.

 აჲ̈რი (ოთიჲრ, ადიჲრე; ადიჲრნე ბზ., ოირ, აი̈რ; აჲ̈რინე ბქ.), ა̄ჲრე, აჲ̄რენი (ოთაჲ̄რ, ადაჲ̄რე; 

ადაჲ̄რნე) ლშხ., ა̈ირე (ათუ̂აირ, ადაირე; ადაირი) ლნტ., გრდმ. -- წერს. ეფენდიდ ჩუა̂ი̈რ 

ლაი̈რ (ბზ. 333) -- ეფენდიმ დაწერა წერილი. პირობ ჩოთიჲრედ (ბქ. 17) -- პირობა 

დავწერეთ. ალ ამბაუ ̂სგე̄დი̄რე̄ნდეს (ლშხ. 82) -- ეს ამბავი (უნდა) ჩაიწეროს. ჲეხუს̂ 

ჩუა̂თოჲრა ლაი̈რ (ლნტ. 238) -- ცოლს დაუწერია წერილი.
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 აჲ̈სგ იგივეა, რაც აი̈.

 აჲ̈სენი იგივეა, რაც ა̈ძჰენი.

 აჲ̈სურ̄ე (ოთჲას̈უ̈̄რ, ადჲა̈სურ̄ე; ადჲა̈სური \ ადჲას̈ურ̈ნე) ბზ., აჲასურე (ოთჲასუი̂რ, ადჲასურე; 

ადჲასურისგ) ბქ., აჲსურ̄ე (ოთჲასუ̄რ, ადჲასურ̄ე; ადჲასუ̄რნე) ლშხ., აასურე (ათუა̂ასურ, 

ადაასურე; ადაასური) ლნტ., გრდმ. -- (ასო-ასო) აქნის. ნოე ღუნს აჲსურ̄ე (ლშხ.) -- ნოე 

ხბოს {ა}ქნის (ასო-ასო). კუი̂ცრა ჩუა̂თუასურა [შაუყ̂ანს] (ლნტ. 288) -- შავყანს შუნი 

აუქნია (ასო-ასო).

 -აჲ̈შ იგივეა, რაც -ა̈̄შ.

 აჲ̈ცხუნე (ოხ{უ}̂ჲა̈ცხუ̂ინ, ანჲაც̈ხუნ̂ე; ანჲაც̈ხუნ̂ი ბზ., ოხუჲ̂ეცხუ̂ინ, ანჲეცხუნ̂ე; 

ანჲეცხუნ̂ის{გ} ბქ.), აჲ̄ცხუნე, ა̄ეცხუნ̂ე (ოხჲეცხუნ, ანჲეცხუნ̂ე; ანჲეცხუნ̂ი) ლშხ., 

აე̈ცხუნ̂ე (ახ̈უა̂ეცხუი̂ნ, ან̈აეცხუ̂ნე; ა̈ნაეცხუნ̂ი) ლნტ., გრდმ. -- აღვიძებს. მუს მიჩა გეზალ ჟი 

დეშ ოხუჲ̂ა̈ცხუნ̂ა (ბზ. 382) -- მამას თავისი შვილი ვერ გაუღვიძებია. ჩი ლადეღ დოსდ ჟი 

ჯაჲ̈ცხუნე (ბქ. 23) -- ყოველ დილით ადრე გაგაღვიძებ. ისგუა̂ ბედჟი იმჟი ოხუე̂ჲცხუ̂ნის 

მიშგუ̂ა დინას? (ბქ. 31) -- შენი გულისთვის როგორ გავაღვიძებდი ჩემს ქალიშვილს? 

ნაღუ̂ჟურდ დეშ ანეცხუ̂ნე დინა (ბქ. 46) -- ვაჟმა ვერ გააღვიძა გოგო. ჲაკოფდ ქან̄ჲეცხუნ̂ე 

ალ მარ̄ე (ლშხ. 62) -- იაკობმა გამოაღვიძა ეს კაცი. მი ჟ'ახუა̂ჲეცხუი̂ნ იუა̂ნა̈ (ლნტ. 85) -- მე 

გავაღვიძე ივანე. [ლახუბ̂ა] ჟი ლაჲაც̈ხუნ̂ეხ ლემსგიშ მჷლამ̈დ (პოეზ. 82) -- ძმები გააღვიძა 

ცეცხლის ალმა.

 აჲ̈ჭუე̂ იგივეა, რაც ა̈ჰი̄ჭუ̂ი.

 აპ̈ენე (ოთპენ, ადპენე; ადპენისგ) ბქ., აპე̄ნე (ოთპე̄ნ, ადპე̄ნე; ადპე̄ნნე) ლშხ., ა̈მპერნე 

(ათუა̂მპერინ, ადამპერნე; ადამპერნი) ლნტ. -- {ა}აფრენს (ჩიტს...). ამექა ნეპოლ̄სი̄ დე̄მ ლოქ 
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აპე̄ნე ამეჩუნ̄ა დაუ̄ ̂(ლშხ. 70) -- აქ ჩიტსაც არ გადააფრენს აქაური დევიო. გადატ. 

აფრთხობს. დაუი̂თდ ეჯგუა̂̈რ ესჭყჷლალე, მაგ̈ აშ ადპენე (ბქ.) -- დავითმა ისეთი 

დასჭყივლა, ყველა დააფრთხო.

 აპ̈ეჟუნ̂ე იგივეა, რაც აპ̈ჟუნე.

 აპ̈ინტე იგივეა, რაც აპან̄ტე.

 აპ̈ინტყლაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აბ̈ჷნტყლაუ̈ი̂.

 ხ-აპ̈ი̄რე (ოთპი̄რ, ადპი̄რე; ადპი̄რი) ბზ., ხ-აპ̈ირე (ოთპირ, ათპირე; ათპირისგ) ბქ., ხ-აპირ̄ე 

(ოთპი̄რ, ადპირ̄ე; ადპირ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- აპირებს, ბედავს. ალჲა̈რდ ქად̄პი̄რეხ ლიჭუ̂დჲე̄ლ 

(ბზ. 337) -- ამათ კითხვა დააპირეს. მახ̈ეღუა̂ჟ̈... სგა ლიზის დეშ ხაპ̈ირე (ბქ. 108) -- 

ვაჟკაცი შესვლას ვერ ბედავს. ხუა̂ჲ̄ს აპირ̄ე, მარა დესამამ ასყი (ლშხ.) -- ბევრს აპირებს, 

მაგრამ ვერაფერს აკეთებს.

 აპ̈ჟუნე (ოთუპ̂აჟ̈უი̂ნ, ადპაჟ̈უნ̂ე; ადპა̈ჟუნ̂ი ბზ., ოთპეჟუი̂ნ, ადპეჟუ̂ნე; ადპეჟუნ̂ისგ ბქ.), 

აპჟუნე (ოთპეჟუნ, ადპეჟუნ̂ე; ადპეჟუ̂ნი) ლშხ., ა̈პეჟუ̂ნე (ათუა̂პეჟუი̂ნ, ადაპეჟუნ̂ე; 

ადაპეჟუნ̂ი) ლნტ. გრდმ. -- მალავს. ნაპ̈ოლ̄დ მალ̄ ჩუ̂ათპაჟ̈უნ̂ე საყდარ̈ისგა (ბზ. 362) -- ჩიტმა 

მელია საყდარში დამალა. დადა დაუ̈ს̂ ლეთშუ ̂ჩუ ა̈პჟუნე (ბქ. 53) -- დედაბერი დევს ღამით 

მალავს. ჭყინტს მაურ̂ენე დენაჲ̈შ ლერექუა̂ლ̈ ჩუა̂თოპეჟუ̂ნა (ლნტ. 253) -- ვაჟს უმცროსი 

ქალიშვილის ტანსაცმელი დაუმალავს.

 აპ̈რისდე (ოხუ̂პირისდ, ან̈პირსდე; ანპრისდი) ბზ., აპრისდი (ოხუპ̂ირისდ, ანპირსდე; 

ანპირსდისგ) ბქ., აპრისდე (ოხპრისდ, ანპრისდე; ანპრისდნე) ლშხ., აპ̈რისტე (ახუ̂აპრისტ, 

ანაპრისტე; ანაპრისტი) ლნტ. გრდმ. -- ნათლავს. ჯგჷრა̈გ̄დ ჟ'ანპირსდე [ბეფშუ]̂ (ბზ. 64) -- 

წმინდა გიორგიმ მონათლა ბავშვი. ხენწიფდ ჟ'ანაპრისტე ალ ლახუ̂ბა (ლნტ. 245) -- 
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ხელმწიფემ მონათლა ეს ძმები. მარ̄ად ბობშ ანპრისდე (ლშხ.) -- კაცმა ბავშვი მონათლა.

 ხ-აჟ̈ახ იგივეა, რაც ხ-აჟახ.

 -არ̈1 ზს., ლნტ., -არ ლშხ. დისიმილაციით -ალ̈ ზს., ლნტ., -ალ ლშხ. -- სახელთა მრ. 

რიცხვის მაწარმოებელი თანხმოვანფუძიანებთან, -ა̈რ̄ ბზ., -ა̄რ1 ლშხ. დისიმილაციით -ა̈̄ლ 

ბზ., ა, ე ხმოვანფუძიანებთან. -ალ̄1 ლშხ., ა ხმოვანფუძიანებთან. -ე̄ლ ლშხ. ე 

ხმოვანფუძიანებთან. დაჴ-არ̈ს ჩუ ლოხმამახ მელუ ̂(ბზ. 309) -- თხებს შეუჭამიათ ბალახი. 

ამიშ მჷშკდარ̈ არდახ ბეჩუი̂ს (ბქ. 81) -- ამის მჭედლები იყვნენ ბეჩოში. ჩაფლარ შიყისა 

ხოჩხინა მეცარს (ლშხ. 11) -- ფეხსაცმელები ზურგში აქვს გაჩრილი (გასჩრია) მკითხავს. 

ფეკუნ̂ა̈რ ლიცს ითრეხ (ლნტ. 80) -- ლეკვები წყალს სვამენ. თათრალ̈ს (ბზ. 3) -- თათრებს; 

ქორალისა (ლშხ. 17) -- სახლებში; ჩაფლალ̈ე (ლნტ. 31) -- ფეხსაცმელის. მარა̈ლ̄ (ბზ.) -- 

კაცები, ლარ̄ა̈ლ̄ (ბზ.) -- მდელოები. კადალ̄ (ლშხ.) -- ნაჯახები, ლარდალ̄ (ლშხ.) -- ოთახები. 

ლარ̄ე̄ლ (ლშხ.) -- მდელოები.

 -არ̈2 იგივეა, რაც ა̈რ̄.

 არ̈გაუ̈̂ი იგივეა, რაც არ̈გიუე̂.

 ხ-არ̈გიეს იგივეა, რაც ხ-ამჷრგიე.

 არ̈გილ (-იშ, -ალ̈) ლნტ. -- სალოცავი ადგილი. სოფელ ა̈რგილს ა̈ხელე ქრისტეს (ლნტ.) -- 

სოფელი სალოცავს სწირავს ქრისტეს.

 არ̈გიუა̂̈ლ̄ი (ოთრიგუა̂̈ლ̄, ადრიგუა̂ლ̄ე; ადრიგუ̂ა̈ლ̄ი) ბზ., არგაუა̂ლ̈ი (ოთრიგუა̂ლ̈, 

ადრიგუა̂ლე; ადრიგუა̂ლ̈ისგ) ბქ., არგაუა̂ლ̄ი (ოთრიგუა̂ლ̄, ადრიგუა̂̄ლე; ადრიგუ̂ალ̄ნე) ლშხ., 

არგაუ̈̂ალი (ათუა̂რიგაუა̂ლ̈, ადარიგაუა̂ლე; ადარიგაუ̂ალი) ლნტ. გრდმ. -- არიგებს, 

ანაწილებს. ლეტურ̂ა̈ლ̄ს ჩუ ა̈რგიუ̂ა̈ლ̄იხ (ბზ. 14) -- სანთლებს ჩამოარიგებენ. 
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ქადარ̈იგაუა̂ლეხ ლეზუე̂ბ-ლეთრე (ლნტ.) -- დაარიგეს საჭმელ-სასმელი.

 არ̈გიუე̂ (ოთრიგაუ̈,̂ ადრიგუე̂; ადრიგუ̂ი) ბზ., არ̈გაუ̈ი̂ (ოთრიგაუ̈,̂ ადრიგაუე̂; ადრიგაუ̈̂ისგ 

ბქ., ათუა̂რიგაუ̈,̂ ადარიგაუ̈ე̂; ადარიგაუ̈ი̂ ლნტ.), არგაუი̂ (ოთრიგაუ,̂ ადრიგუე̂; ადრიგუ̂ი) 

ლშხ., გრდმ. -- არიგებს, ანაწილებს. მეგნა̈ლ̄ დიარ̈ს ი ნა̈̄ყუნს არ̈გიუე̂ხ ტაბგარ̈ჟი̄ნ (ბზ. 7) -- 

ფეხზე მდგომნი პურსა და შეჭამანდს არიგებენ სუფრებზე. ხუა̂ჲ̄ ხილს არგაუ̂ი ბესი (ლშხ.) 

-- ბევრ ხილს არიგებს ბესი. ეშხუ მოსამსახუი̂რ თუი̂თ ტუ̂ეტ ლეზუ̂ებურას ა̈რგაუ̈ი̂ (ლნტ. 

53) -- ერთი მოსამსახურე თითო მუჭა საჭმელს არიგებს.

 არ̈გლიშ̄არ̈ იგივეა, რაც აგ̈ი̄შა̈რ.

 ხ-არ̈ეკნე იგივეა, რაც ხ-არ̈კინ̄ე.

 არ̈ენსკუ̂ე იგივეა, რაც ა̈რსგუ̂ე.

 არ̈ეუ̂ას იგივეა, რაც აგრე̄უ̂ს.

 არ̈ექუ̂ალ̈ი იგივეა, რაც ა̈რქუა̂̈ლ̄ი.

 არ̈ექუ̂ე იგივეა, რაც ა̈რქუი̂.

 ხ-არ̈ეყნე იგივეა, რაც ხ-არ̈ყი̄ნე.

 არ̈ინქე იგივეა, რაც არინ̄ქე.

 არ̈კალ̈ი (ოთრეკალ̈, ადრეკლე; ადრეკლი ბზ., ადრეკლისგ ბქ.), არკალი (ოთრეკალ, ადრეკლე; 

ადრეკლი) ლშხ., ა̈რეკალ̈ი (ა̈თუა̂რეკალ̈, ად̈არეკალ̈ე; ა̈დარეკალ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- 

{გა}რეკავს, {გა}დენის. ჭიტიდ ადრეკლე დაჴარ̈ ლალდაღ̈თე (ბზ. 312) -- ჭიტიმ თხები 

მოსამწყემსად გარეკა. ლაპეჟუ ̂აგითე არკალიხ ფურალს (ლშხ. 7) -- ძროხებს დასამალ 

ალაგას გარეკავენ. ხალ̈ხ ამოხაუ ̂ა̈რეკალ̈და კუმაშ̈ს (ლნტ. 305) -- ხალხი აქეთ ერეკებოდა 

საქონელს.
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 ხ-არ̈კი̄ნე (ოხუა̂̈რკ, ახრეკ; ახრეკნე) ბზ., ხ-არ̈კინე (ოხუ̂არკ, ახრეკ; ახრეკნე) ბქ., ხ-არკი̄ნე 

(ლოხუ̂რეკ, ლახრეკე; ლახრეკნე) ლშხ., ხ-არ̈ეკნე (ლა̈ხუა̂რ̈კ; ლახარეკ, ლახარეკნე) ლნტ., 

გრდმ. -- თვალს ჰკიდებს, თვალს მოჰკრავს. იხმარება გამოთქმაში: თე̄მი ლირკი̄ნე -- 

თვალის მოკვრა. ჭოლში სუ̂იმრად თე ჯირეკა (პოეზ. 154) -- ჭოლაშის ფიხონისათვის 

თვალი მოგიკრავს. ჯოდ̄იათე ლოხრეკ თე (ლშხ.) -- შორს მოვკარი თვალი.

 არ̈სგუე̂ (ოთრესგუ,̂ ადრესგუ̂ე \ ანრესგუე̂; ადრესგუნ̂ე \ ანრესგუ̂ი ბზ., ადრესგუი̂სგ ბქ.), 

არსგუე̂ (ოთრესგუ,̂ ადრესგუ̂ე; ადრესგუი̂) ლშხ., ა̈რენსკუე̂ (ახუა̂რენსკუ,̂ ანარენსკუე̂; 

ანარენსკუი̂) ლნტ., გრდმ. 1. სცემს, {გა}ლახავს. გმირდ ზექბათჷრი ̄ლეგდ ადრესგუე̂ (ბზ. 

260) -- გმირმა ზექბათირიც მაგრად გალახა. 2. გამოპირავს, გამოკვერავს. ღუ̂აჭარ̈დ დაშნაჲ̈ 

ჟ'ანრესგუ̂ე (ბზ. 441) -- ვაჭარმა დაშნა გამოპირა. 3. კერას წმენდს. კას ხეხუა̂რ̈ ა̈რსგუ̂ეხ 

(ბქ.) -- კერას ქალები გადაწმენდენ.

 არ̈ქუ̂ა̈ლ̄ი (ოთრექუა̂̈ლ̄, ადრექუ̂ალ̄ე; ადრექუა̂̈ლ̄ი \ ადრექუა̂̈ლ̄ნე) ბზ., არქუა̂ლ̈ი 

(ოთურ̂ექუა̂ლ̈, ადრექუ̂ალე; ადრექუა̂ლ̈ისგ) ბქ., არქუ̂ალ̄ი (ოთრექუა̂ლ̄, ადრექუა̂̄ლე; 

ადრექუ̂ალ̄ნე) ლშხ., ა̈რექუა̂ლი (ათუა̂რექუ̂ალ̈, ადარექუა̂ლე; ადარექუა̂ლი) ლნტ., გრდმ. -- 

ახურავს, ფუთნის. ალ ხეხუ̂-ჭა̈შს გაგ̈ო ჩოთრექუა̂ლ̄ახ ხოჩამ̄დ (ბზ. 31) -- ამ ცოლ-ქმარს 

გუგული თბილად დაუფუთნიათ. თორნს ჩუ ხუ̂არ̈ექუა̂ლიდ (ლნტ. 33) -- თონეს 

დავფუთნით.

 არ̈ქუ̂ი (ოხურ̂ექუ,̂ ანრექუე̂; ანრექუნ̂ე ბზ., ანრექუი̂სგ ბქ.), არქუი̂ (ოხრექუ,̂ ანრექუე̂; 

ანრექუნ̂ე) ლშხ., ა̈რექუე̂ (ახუა̂რექუ,̂ ანარექუე̂; ანარექუი̂) ლნტ., გრდმ. -- აცმევს, 

{შე}მოსავს. ლჷდგარ̈ ხოჩამ̄დ ანრექუ̂ეხ (ბზ.) -- მიცვალებული კარგად შემოსეს. ბობშარ 

ტებდიდ ოხრექუ̂ (ლშხ.) -- ბავშვები თბილად შევმოსე. ალ ჭყინტდ ჟ'ანარექუ̂ე დენა 
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ლჷჭყინტუდ (ლნტ. 243) -- ამ ვაჟმა ქალიშვილი ვაჟურად შემოსა.

 ხ-არ̈ღუე̂ (ოხუ̂არღუ̂, ახრიღუ;̂ ახრიღუ̂ე ზს., ახუა̂რ̈ღუ,̂ ახარიღუ;̂ ახარიღუე̂ ლნტ.), ხ-არღუე̂ 

(ოხუა̂რღუ,̂ ახრიღუ;̂ ახრიღუე̂) ლშხ., გრდმ. 1. {მო}ანგრევს, {მო}არღვევს. სეგზს ბოგდ 

ჭერარ̈ ქა ოხრიღუა̂ (ბქ. 11) -- სეგზს ხიდისათვის ფიცრები მოურღვევია. 2. (ესუა̂რღუ,̂ 

ესრიღუ,̂ ესრიღუ̂ე ზს., ოსარღუ ̂ლშხ., ასუა̂რ̈ღუ̂, ასარიღუ,̂ ასარიღუე̂ ლნტ.) გრდმ. -- 

ახეთქებს, ახლის. დაუ̄̂ულ̄დ ხმალ ჟესრიღუ̂ ტოტჟი ჲაკოფს (ლშხ. 62) -- დევმა ხმალი 

დაარტყა (დაახეთქა) იაკობს ხელზე.

 ხ-არ̈ყი̄ნე (ლოხ̄უა̂რ̈ყ, ლახრეყ; ლახრეყნე) ბზ., ხ-არ̈ყინე (ლოხუ̂არ̈ყ, ლახრეყ; ლახრეყნე) 

ბქ., ხ-ორყინე (ლოხრეყ, ლახრეყე; ლახრეყნე) ლშხ., ხ-არ̈ეყნე (ლახუ̂არ̈ყ, ლახარეყ; 

ლახარეყნე) ლნტ., გრდმ. -- {წა}ჰკრავს. ეჯკალ̈იბ ლახრეყ, ერე ჟ'ანგურნე (ბზ.) -- ისე 

წაჰკრა, რომ გააგორა. ღეუა̂რიშ ნაღ̈ეუა̂რ̈იდ მართალ̈ს ესერ ჭიშხ ლოხრეყა (ანდ.) -- 

დამნაშავის დანაშაულისათვის მართალს ფეხი წაუკრავსო.

 არ̈შუე̂ნი იგივეა, რაც არშუნ̂ი.

 ხ-ას̈გდინა̈̄უნ̂ე (ლოხუს̂გიდნა̈უ̄̂ინ, ლახსგიდნა̈უ̄ნ̂ე; ლახსგიდნა̈უ̄ნ̂ი) ბზ., ხ-ას̈გდინაუნ̂ე 

(ოხსგიდნაუი̂ნ, ახსგიდნაუნ̂ე; ახსგიდნაუნ̂ისგ) ბქ., ხ-ასგდინალ̄უნ̂ე (ლოხსგიდნალ̄უნ, 

ლახსგიდნალ̄უნ̂ე; ლახსგიდნალ̄უნ̂ი) ლშხ., ხ-ას̈კდინნე (ლახუ̂ასკიდინ, ლახასკიდნე; 

ლახასკიდნი) ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- აყურებინებს, {შე}ახედებს. ეშხუ ქა ლამსგიდნა̈უ̄̂ინ 

დეცთე (ბზ. 361) -- ერთხელ შემახედე ცას. ლიგუნ̂ის ი ქიმს... მექნოუა̂ლ̈ს ეჯღაი̈ დემ 

ხას̈გდინუ̂ნახ (ბქ. 297) -- სულთმობრძავს ტირილსა და ცრემლს მაინც არ აყურებინებდნენ. 

მაჲ ახსგიდნალ̄უნ მუშგურ̂ის? (ლშხ.) -- რა აყურებინე სტუმარს? ნომ ხა̈სკდინნედ ალეს 

ბეფშს (ლნტ.) -- ამას ბავშვს ნუ აყურებინებთ.
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 ას̈გდინე (ოთსგიდინ, ადსგიდნე; ადსგიდნი) ბზ., ასგდინე (ოთსგიდინ, ადსგიდნე; ადსგიდნისგ 

ბქ., ოთსგიდუნ, ადსგიდუნ̂ე; ადსგიდუ̂ნი ლშხ.), ასკიდნე (ათუ̂ასკიდინ, ათასკიდნე; 

ათასკიდნი) ლნტ. გრდმ. 1. ახედებს. [ჭყინტდ] ქა̄დსგიდნე სარ̈კქა თინათ̈ინ (ბზ. 286) -- 

ბიჭმა თინათინი სარკეში გაახედა. დინად დემღადმოშ ადსგიდნე ჭყინტ ქორლაღალთე (ბქ.) 

-- გოგომ ვერაფრით გაახედა ბიჭი სახლისაკენ. ათუ̂ასკიდინ ბეფშ კოჯხო (ლნტ.) -- ბავშვი 

კლდისაკენ მივახედე. 2. ბქ. უვლის, {მი}ხედავს (სახლს...). ზურალდ ქორ ხოჩამდ ადსგიდნე 

(ბქ.) -- ქალმა სახლს კარგად მოუარა (მიხედა).

 ხ-ას̈გმუნე (ლოხსგემუი̂ნ, ლახსგემუნ̂ე \ ლახ̈სგამ̈უ̂ნე; ლახსგემუნ̂ისგ \ ლახსგამ̈უნ̂ისგ) ბქ., 

ხ-ასგმუნე (ლოხუ̂სგემუნ, ლახსგემუნ̂ე; ლახსგემუ̂ნი) ლშხ., გრდმ., კაუზატ. -- 

{შე}აქცევინებს (ზურგს). გეზალს შიყ ოხსგემუ̂ნა მიჩო მუეშდ (ბქ. 35) -- შვილს ზურგი 

შეუქცევინებია თავისი მამისათვის. თათრიშ ლაშგა̈რს შიყ ლახსგამ̈უ̂ნეხ (პოეზ. 56) -- 

თათრის ლაშქარს ზურგი შეაქცევინეს.

 ხ-ას̈გუჭ̂ი (ხუა̂ს̈გუჭ̂, ხასგუე̂ჭ \ ესსგუ̂ეჭ; ხას̈გუჭ̂ინე \ ესსგუე̂ჭნე) ზს. გრდმ. -- არტყამს, 

უკაკუნებს (თავში). ბაბა თხუმჩუ ხას̈გუჭ̂ინე თუე̂ფი მჷფჭაუ̈ი̂ ჭყინტს (ბზ.) -- ბაბუა თავში 

ჩაუკაკუნებს თოფის გამფუჭებელ ბიჭს. [ზურალდ] ესსგუე̂ჭ თხუმჩუ [ალ მარა] (ბქ. 145) -- 

ამ კაცს ქალმა თავში ჩაარტყა.

 ას̈გუჯ̂ინე (ოხუ̂სგუ̂ეჯინ, ანსგუ̂ეჯნე; ანსგუე̂ჯნი ბზ., ანსგუ̂ეჯნისგ ბქ.), ასგუჯ̂ინე 

(ოხსგოჯინ, ანსგოჯნე; ანსგოჯნი) ლშხ., ა̈სკუე̂ჯნე (ახუ̂ასკუ̂ეჯინ, ანასკუე̂ჯნე; 

ანასკუ̂ეჯნი) ლნტ., გრდმ. -- {წა}ასვენებს, {წა}აბრძანებს; {ჩა}ასვენებს, {გა}ასვენებს. 

[ალ მარემ] კუბთეჲსგა სგესსგუე̂ჯნე ზურალ (ბქ. 152) -- ამ კაცმა ქალი კუბოში ჩაასვენა. 

ჩუა̂ნსგოჯნეხ ხატარს მჷლზონა ულიშხენ (ლშხ. 29) -- მონაზვნები ულიშიდან (ეკლესიის 
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სახელია)ხატებს ჩამოასვენებენ. ქორხენქა ერ ქასკუე̂ჯნეხ ლჷდგარ̈ს, ყორუა̂ლ̈ს მჷკარ̈ს დემ 

ცუ̂ირეხ (ლნტ.) -- მკვდარს სახლიდან რომ გამოასვენებენ (გამოაბრძანებენ), კარებს ღიას არ 

ტოვებენ.

 ას̈ეთჷრა̈ნ იხ. თირ, ხ-ათირ.

 ას̈ეთჷრი იხ. თირ, ხ-ათირ.

 ხ-ას̈ერე იგივეა, რაც ხ-ას̈რე.

 ხ-ას̈იამ̈ (მას̈იამ̈ჷნ{და}, ხას̈იამ̈ჷნ{და}; ხას̈იამ̈ჷნდე̄დს ბზ., მას̈იამ̈ჷნ{და}, ხას̈იამ̈ჷნ{და} 

ხას̈იამ̈ჷნდეს ბქ., ლნტ.), ხ-ასჲამ (მასჲამჷ̄ნ{და}, ხასჲამჷ̄ნ{და}; ხასჲამჷ̄ნდეს) ლშხ. აორ. 

(ლამსიამჷნ{და}, ლახსიამჷნ{და} ზს., ლამსჲამჷ̄ნ, ლახსჲამჷ̄ნ ლშხ., ლამასიამჷნ{და}, 

ლახასიამჷნ{და} ლნტ.) გრდუვ. -- სიამოვნებს. მამ̄ ლამსიამჷნ ეჩი̄ ლიჴედ (ბზ.) -- არ 

მესიამოვნა მისი მოსვლა. ა̈მირმს მადმა ხას̈იამ̈ჷდ (ბქ. 266) -- ამირანს არ სიამოვნებდა. 

მე̄უა̂რ მასჲამჷ̄ნ ლიბრიალ̄ე ლიუნ̂არი (ლშხ.) -- ძალიან მსიამოვნებდა სიმღერის მოსმენა. 

მად̈ ხას̈იამ̈ თათ̈იას̈ (ლნტ. 74) -- თათიას არ სიამოვნებს.

 ას̈ინჯაუ̈̂ი იგივეა, რაც ასინჯაუ̈̂ი.

 ხ-ას̈იპ (ხუა̂ს̈იპდას̈, ხას̈იპდა; ხას̈იპდე̄დს ბზ., ხას̈იპდეს ლნტ., ხუე̂სპ, ხას̈პჷდ; ხას̈პჷდეს ბქ.), 

ხ-ასიპ (ხუე̂საპ, ხესაპ; ხასიპდეს) ლშხ., გრდუვ. -- 1. დასტრიალებს (თავს). ქუი̂ნი 

პარპოლ̄დ ლეტურ̂ა ხას̈იპ (ბზ.) -- ფარვანა სანთელს დასტრიალებს. 2. დადის. [ხენწიფი 

გეზალს] ხას̈იპ ქაჯ̈ (ლნტ. 199) -- ქაჯი ხელმწიფის შვილთან დადის. გადატ. უვლის, 

ზრუნავს. მიშგუა̂ გეზალს მი ხუ̂ას̈იპ (ბქ.) -- ჩემს შვილს მე ვუვლი.

 ას̈იპანე, ას̈იპან̈ე იგივეა, რაც ა̈სი̄პანე.

 ხ-ას̈ისგ (მას̈სგჷნ{და}, ხას̈სგჷნ{და}; ხა̈სსგჷნდე̄დს) ზს., ხ-ასისგ (მასსგჷ̄ნ{და} ხასგჷ̄ნ{და}; 
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ხასსგჷ̄ნდეს) ლშხ., ხ-ას̈ისკ (მას̈სკჷნ{და}, ხა̈სსკჷნ{და}; ხას̈სკჷნდეს) ლნტ. აორ. 

(ლამსისგჷნ{და}, ლახსისგჷნ{და} ზს., ლამსისგჷ̄ნ, ლახსისგჷ̄ნ ლშხ., ლამას̈ისკჷნ{და}, 

ლახას̈ისკჷნ{და} ლნტ.) გრდუვ. -- სძულს. ჭიტი მიჩა ლახუბ̂ას ხას̈სგჷნდახ (ბზ. 310) -- 

ჭიტი თავის ძმებს სძულდათ. ამახუ̂ ჩი ხას̈ისგდა (ბქ.) -- მტერი ყველას სძულდა. რუკაპს 

ხას̈ისკ ბზითუნახაუ̈ ̂(ლნტ. 157) -- როკაპს მზეთუნახავი სძულს.

 ას̈ი̄პანე (ოხუს̂იპან̈, ესსი̄პანე; ესსიპ̄ან̈ი) ბზ., ა̈სიპანე (ოსსიპან̈, ესსიპანე; ესსიპან̈ისგ) ბქ., 

ასპჷნე (ოხსიპჷნ, ანსიპნე; ანსიპნი) ლშხ., ა̈სიპან̈ე (ასუ̂ასიპან̈, ასასიპან̈ე; ასასიპან̈ი) ლნტ., 

გრდმ. -- ატრიალებს, აბრუნებს. [ეჯნე̄მ] ესსი̄პანე ჯაყ̈უ ̂(ბზ. 287) -- იმან ჯაყვა დაატრიალა. 

კერიაჟი დიარალ̈ს ჩქარ̈-ჩქა̈რდ ა̈სიპან̈ეხ (ლნტ.) -- კერიაზე პურებს ჩქარ-ჩქარა აბრუნებენ.

 ხ-ას̈კდინნე იგივეა, რაც ხ-ას̈გდინა̈უ̄ნ̂ე.

 ას̈კეთე (ოთსიკეთ, ადსიკთე; ადსიკთი ბზ., ოთსიკთ ლშხ.), ას̈კეთი (ოთსიკეთ, ადსიკთე; 

ადსიკთისგ ბქ., ათუ̂ასიკეთ, ადასიკეთე; ადასიკეთი ლნტ.) გრდმ. 1. აკეთებს; აგვარებს. ალ 

გუე̂შ ლათ̄ ოთსიკეთ (ბზ.) -- ეს საქმე გუშინ მოვაგვარე. ეჲნემ აშუწ̂ა̈მ ადსიკთე მაგ̈ (ბქ. 

327) -- იმან ერთ წამში ყველაფერი მოაგვარა. ეში ი მა ადასიკეთე ეჯნემდ? (ლნტ.) -- იმან 

მაინც რა გააკეთა? 2. აუმჯობესებს. ლიშხბჷრი ქოთსიკეთ (ბქ.) -- კერვა უკეთესად 

ვისწავლე (გავაუმჯობესე).

 ას̈კეთი იგივეა, რაც ა̈სკეთე.

 ას̈კიდნე იგივეა, რაც ა̈სგდინე.

 ას̈კირბი (ოთსკირბ, ადსკირბე; ადსკირბისგ) ბქ., ასკიბნაუი̂ (ოთსკიბნაუ,̂ ადსკიბნაუე̂; 

ადსკიბნაუ̂ნე) ლშხ., გრდმ. -- ტკეპნის, ტენის. ზურალდ კიბდენისგა ფექ ჩუა̂დსკირბე შიუშ̂უ ̂

(ბქ.) -- ქალმა კიდობანში ფქვილი ხელით დატენა. ნეფეს ი მიჩა ჯარს ლაჭჷშხაშჟი 
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ჩოთსკიბნაუა̂ხ კალ (ლშხ. 51) -- მეფეს და მის ჯარს ფერხულის შესრულებისას კალო 

დაუტკეპნიათ. იხ. ა̈კი̄მბი.

 ხ-ას̈კნალნე იგივეა, რაც ხ-ასკნა̈უ̄ნ̂ე.

 ხ-ას̈კნაუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-ასკნა̈უ̄ნ̂ე.

 ას̈კნე (ოთსკინ, ადსკინე; ადსკინნე ბზ., ოთუს̂კინ, ადსკინე; ადსკინისგ ბქ., ათუა̂სკი, 

ადასკინე; ადასკინი ლნტ.), ასკნე (ოთსკინ, ადსკინე; ადსკინნე) ლშხ., გრდუვ. -- ხტება. 

დი̄ნად ადსკინე (ბზ. 296) -- გოგო გადახტა. მალულდდ ხოხუ̂რა ჴურუქ' ადსკინე (ბქ. 21) -- 

მელია პატარა ხვრელში გახტა. ქან̄სკინე სადგომხენქა უ̂ოქრე ფატანდ (ლშხ. 73) -- 

სადგომიდან ოქროს პერანგი გამოხტა. ალ ღუა̂ჟმარე ჲეშტ მეტრს ა̈სკნა (ლნტ. 201) -- ეს 

ვაჟკაცი ათ მეტრზე ხტებოდა.

 ას̈კუე̂ჯნე იგივეა, რაც ას̈გუჯ̂ინე.

 ას̈პე (ოთსიპ, ადსიპე; ადსიპი ბზ., ადსიპისგ ბქ., ასუა̂სიპ, ასასიპე; ასასიპი ლნტ.), ასპე 

(ოთსიპ, ადსიპე; ადსიპნე) ლშხ., გრდმ. -- {გადა}აქცევს, {გამო}ცვლის, {გადა}აბრუნებს. 

დედბერდ ჭყინტ ბეჩდ ადსიპე (ლშხ.) -- დედაბერმა ბიჭი ქვად გადააქცია. ალე ბაჩ̈დ ა̈სპა 

ხალ̈ხს (ლნტ. 313) -- ეს ხალხს ქვად აქცევდა. გადატ. ალ ზურალ̄ იმნე̄მდ ანსიპე ამჟი? (ბზ.) 

-- ეს ქალი ასე რამ გამოცვალა?

 ხ-ას̈რე (ოხუა̂ს̈რ \ ოთას̈რ, ახსერ \ ათსერ; ახსერნე \ ათსერნე) ზს., ხ-ასრე (ოხსერ \ ოთსერ, 

ახსერე \ ათსერე; ახსერნე \ ათსერნე) ლშხ., ხ-ას̈ერე (ახუა̂ს̈რ \ ათუა̂ს̈რ ახასერ \ ათასერ; 

ახასერნე \ ათასერნე) ლნტ., გრდუვ. -- ამეტებს, სჯობნის; უგებს. მინს ესერ ჩიგარ ქა 

ხას̈რეხ (ბზ. 246) -- თქვენ ყოველთვის გაჯობებთო. [მახეღუ̂აჟარ̈] მინე ლაცლას ხას̈რახ 

(ბქ. 25) -- ახალგაზრდები თავიანთ ტოლებს სჯობნიდნენ. ეჯი ხასრინა ჩი̄ს ლაბჷრგიელისა 
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(ლშხ. 21) -- ყველას ის სჯობნიდა თურმე ჭიდაობაში. ეჲ ჭყინტდ ჟ'ახასერ (ლნტ. 312) -- 

იმ ვაჟმა აჯობა.

 ხ-ას̈სგე (ლოხუს̂ისგ, ლახსისგე; ლახსისგნე ბზ., ლახსისგისგ ბქ.), ხ-ასსგე (ლოხსისგ, 

ლახსისგე; ლახსისგნე) ლშხ., ხ-ას̈სკე (ლახუა̂სისკ, ლახასისკე; ლახასისკი) ლნტ., გრდმ. -- 

აძულებს. ხოლა̄მ მეზუ̂ბელდ ჩი̄ს თხუი̂მ ლახსისგე (ბზ.) -- ცუდმა მეზობელმა ყველას თავი 

შეაძულა. [დენას] ამჟი ლირდედ თხუი̂მ ლახასისკე (ლნტ. 227) -- გოგოს ასეთმა ცხოვრებამ 

თავი შეაძულა.

 ხ-ას̈სკე იგივეა, რაც ხ-ას̈სგე.

 ას̈სჷნე (ოთსჷსინ, ადსჷსნე; ადსჷსნი) ბზ., ასსჷნე (ოთსჷსჷნ, ადსჷსნე; ადსჷსნი ლშხ., 

ათუა̂სჷსინ, ადასჷსნე; ადასჷსნი ლნტ.), გრდმ. -- ბერტყავს (ხილს...). ჭიტიდ ჩუა̂ნსჷსნე 

უ̂ისგუ ̂(ბზ. 309) -- ჭიტიმ ჩამობერტყა ვაშლი. უ̂ედშუ ̂ოთსჷსჷნ ალ იცხ (ლშხ.) -- ძლივს 

დავბერტყე ეს მსხალი.

 ხ-ას̈ტიკ იგივეა, რაც ხ-ასდიკ.

 ას̈ყეი/ჲ იგივეა, რაც ა̈სყი.

 ას̈ყი, ასყე̄ნე (ოხუ̂ას̈ყ, ანსყე; ანსყეჲნე ბზ., ანსყენნე ბქ.), ასყი (ოხუა̂სყ, ანსყე; ანსყე̄ნნე) 

ლშხ., ას̈ყეი/ჲ (ახუა̂ს̈ყ, ანასყე; ანასყენე) ლნტ., გრდმ. -- აკეთებს. მაჰრე̄ნე მუხუბ̂ე... 

დე̄მგუა̂შ ას̈ყი ლეშდაბ̈ს (ბზ. 443) -- უმცროსი ძმა საქმეს არაფერს აკეთებს. ა̈სყიხ შკაფარ̈ს, 

სტოლარ̈ს, სკამარ̈ს (ბქ. 2) -- აკეთებენ კარადებს, მაგიდებს, სკამებს. ეჯჟი ლოქ ახსყედ, 

იმჟი̄ ეჩქად ლას! (ლშხ. 74) -- ისე გააკეთეთ, როგორც მანამდე იყოო! ჟანასყე მიჩა ლესყეი 

მაგ̈ (ლნტ.) -- თავისი გასაკეთებელი ყველაფერი გააკეთა.

 ატ̈ბიდე (ოხუტ̂ებიდ, ანტებდე; ანტებდი ბზ., ანტებდისგ ბქ.), ატბიდე (ოხტებიდ, ანტებდე; 
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ანტებდი) ლშხ., ა̈ტებდე (ახუ̂ატებ{ი}დ, ანატებდე; ანატებდი) ლნტ., გრდმ. -- ათბობს. ლიცუ̄ 

ანტებდე! (ბზ. 251) -- წყალი გაათბეო! ხოჩამ̄დ ოხტებიდ ტოტარ (ლშხ.) -- კარგად გავითბე 

ხელები. ახუა̂ტებიდ ლიც ი ჩუ̂ათუა̂ბარალ̈ ბეფშ (ლნტ.) -- წყალი გავათბე და ბავშვი 

დავბანე.

 ატ̈ებდე იგივეა, რაც ატ̈ბიდე.

 ხ-ატ̈ტი (ოხუტ̂იტ \ ხუა̂ტ̈იტ, ახტიტე \ ხატეტ; ახტიტნე \ ხატ̈ტი̄ნე) ბზ., ხ-ატტი (ხუ̂ატ̈ტ, 

ხატ̈ეტ; ხა̈ტტინე) ბქ., ხ-ატატ̈ი (ასუა̂ტატ̈, ასატატ̈ე; ასატატ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- ავლებს, 

სტაცებს (ხელს). [ბეჟანდ] ესტიტე ბაჩ̈ს (ბზ. 235) -- ბეჟანმა ქვას ხელი დაავლო.

 ხ-ატ̈ყუფ̂ე იგივეა, რაც ხ-ატყუფ̂ე.

 ხ-ატ̈ყუფ̂ი (ხუა̂ტ̈ყუ̂ფ, ხატყუე̂ფ; ხატ̈ყუფ̂ინე) ზს., ხ-ატყუფ̂ი (ლოხტყუ̂ეფ, ლახტყუე̂ფე; 

ლახტყუ̂ეფნე) ლშხ., ხ-ატყუა̂ფ̈ი (ლახუა̂̈ტყუფ̂, ლახატყუი̂ფ; ლახატყუ̂იფნე) ლნტ., გრდმ. 

-- {გა}აწნავს (სილას), სცემს; არტყამს (მათრახს...). [ჭყინტდ] ხატ̈ყუ̂ეფ რაშარ̈ს (ბქ. 167) 

-- ბიჭმა რაშებს მათრახი გადაარტყა. მამად ლახტყუ̂ეფე დი̄ნას (ლშხ.) -- მამამ სილა გააწნა 

გოგოს. ლახუა̂ტ̈ყუფ̂ ეშხუ, ალე ერ ლაქ̈უ ̂(ლნტ.) -- ეს რომ თქვა, ერთი სილა გავაწანი.

 ატ̈ყცა̈ნ̄ი (ოთტყეცა̈ნ̄, ადტყეცან̄ე; ადტყეცნი) ბზ., ატყცან̈ი (ოთტყეცან̈, ადტყეცნე; 

ადტყეცნისგ) ბქ., ატყცან̄ი (ოთტყეცა̄ნ, ადტყეცან̄ე; ადტყეცან̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- სცემს, 

ურტყამს. ალ მარ̄ე ლათ̄ ადტყეცან̄ეხ (ბზ.) -- გუშინ ამ კაცს სცემეს. გლეხარ̈ს ატ̈ყცან̈იხ (ბქ. 

83) -- გლეხებს სცემენ. იმნარ ლოქ ატყცა̄ნი? (ლშხ.) -- რატომ სცემო? იხ. ალახაუ̈ი̂.

 ხ-ატ̈ყცე იგივეა, რაც ხ-ატყცე.

 ხ-ატ̈ხე (ლო̄ხუა̂ტხ, ლახტიხ; ლახტიხე ბზ., ლოხუ̂ატხ ბქ., ლახუა̂ტ̈ხ, ლახატიხ; ლახატიხე 

ლნტ.), ხ-ატხე (ლოხ̄უა̂ტხ, ლახტიხ; ლახტიხე) ლშხ., გრდმ. 1. უბრუნებს, უხდის. ამი ̄
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მჷქაფდ როქუ̂ ჯი ხატ̈ხე გადანს (ბზ. 438) -- ამის მაგიერ მე გადაგიხდი ვალსო. ეჩემ ქა 

ლახატიხ გოჭარ̈ (ლნტ.) -- იმან გოჭები დაუბრუნა. 2. უპასუხებს. [დი] ხატ̈ხე მიჩა გეზალს 

(ბზ. 378) -- დედა თავის შვილს უპასუხებს. გიმე ხელწიფდ ლახტიხ, ერე ხოჩა მარ̄ე 

ბელხანჯარ ლოქ ლი (ლშხ. 69) -- მიწის ხელმწიფემ უპასუხა, რომ კარგი კაცი 

ბელხანჯარიაო. დაუ̈ს̂ ერ დარ̈დ ლახატიხ (ლნტ. 308) -- დევს არავინ უპასუხა (ხმა არავინ 

დაუბრუნა).

 ატ̈ხუნე (ოხუტ̂უი̂ხუი̂ნ, ანტიხუნ̂ე; ანტიხუნ̂ი ბზ., ოხუ̂ტიხუი̂ნ, ანტიხუნ̂ე; ანტიხუნ̂ისგ ბქ., 

ახუა̂ტუხუი̂ნ, ანატუხუნ̂ე; ახატუხუნ̂ი ლნტ.), ატხუნე (ოხტიხუნ, ანტიხუნ̂ე; ანტიხუ̂ნი) 

ლშხ., გრდმ. -- აღებინებს, არწყევს. [ჭყინტ] ატხუნე (ლშხ. 90) -- ბიჭი აღებინებს. 

ლეგმერდე თელ ლად̈ეღ ატხუნა (ლნტ.) -- ავადმყოფი მთელ დღეს აღებინებდა.

 აუ̈̂დარობ იგივეა, რაც ჰაუდ̂რობ.

 ხ-აუ̈ე̂დი იგივეა, რაც ხ-აჰუ̂დი.

 აუ̈̂ერას იგივეა, რაც არე̄უა̂ს.

 აუ̈̂ზი იგივეა, რაც აზზი.

 აუ̈̂რე (ოთუე̂̄რ, ადუე̂̄რე; ადუე̂რი \ ადუე̂რნე ბზ., ათუე̂რ, ადუე̂რე; ადუე̂რისგ ბქ.), აუე̂̄რე 

(ოთუე̂̄რ, ადუე̂̄რე; ადუე̂̄რნე) ლშხ., ა̈უე̂რე (ათუა̂უ̂ერ, ადაუე̂რე; ადაუე̂რი) ლნტ. გრდმ. 1. 

აბლაგვებს (დანას..) ბობშ გეჩს ბეჩჟი ხატცი ი აუ̂ე̄რე (ლშხ.) -- ბავშვი დანას ქვაზე ურტყამს 

და აბლაგვებს. გიგო კადას ლიშერეჲ მაგ̈იერ აუ̂ერე (ლნტ.) -- გიგო ნაჯახს გალესვის 

მაგივრად აბლაგვებს. 2. ზს., ლნტ. წაახდენს, აზიანებს, აფუჭებს ნათესს. დაშ̈დუ̂არ̈ სიმინდს 

სურუს აურ̂ეხ (ბქ. 236) -- დათვები სიმინდის ნათესებს ძალიან აფუჭებენ. 3. (ოხუ̂ე̄რ, 

ანუე̂̄რე; ა̈ნუე̂̄რი \ ანუე̂̄რნე ბზ., ოხუე̂̄რ, ანუ̂ე̄რე; ანუე̂̄რნე ლშხ., ახუ̂აუე̂რ, ანაუ̂ერე; ანაუე̂რი 
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ლნტ.) -- მუცელს {წა}უხდენს (იტყვიან მხოლოდ ცხოველებზე). აშთქე ფირუ̂ს მოშ̄ ხაკუ 

ლიბემ, ქა დოს̄ა ანუე̂̄რახ კუმაშდ. (ბზ.) -- მაკე ძროხას ცალკე უნდა დაბმა, რომ საქონელმა 

მუცელი არ "წაუხდინოს".

 აუ̈̂ღუ̂ინა̈ლ̄ი (ოხუი̂̄ღუნ̂ა̈ლ̄, ა̈ნუი̂ღუნ̂ა̄ლე; ა̈ნუი̂ღუნ̂ა̈̄ლი \ ა̈ნუ̂იღუნ̂ა̈ლ̄ნე) ბზ., აუღ̂უი̂ნა̈ლი 

(ოხუი̂ღუნ̂ალ̈, ანუი̂ღუნ̂ალე; ანუი̂ღუნ̂ალ̈ისგ) ლხმ., აუღ̂უნალ̈ი (ოხუღუნ̂ალ̈, ანუღუნ̂ალე; 

ანუღუნ̂ალისგ) ბეჩ., ჩბხ., აუღ̂უი̂ნალ̄ი (ოხუღუნ̂ალ̄, ანუღუნ̂ალ̄ე; ანუღუ̂ნალ̄ნე) ლშხ., 

აუ̂ღუნალი (ათუა̂უღუ̂ნალ̈, ადაუღუნ̂ალე; ადაუღუნ̂ალი) ლნტ., გრდმ. -- უღელში აბამს. 

ან̈უი̂ღუ̂ნალ̄ე ყაბათჷრდ წჷრნი-ჲ მეშხე და̈̄უ ̂(ბზ. 258) -- შეაბა უღელში ყაბათირმა წითელი 

და შავი დევი. ჭყინტდ ჟანაუღუნ̂ალე ჴანარ̈ (ლნტ.) -- ბიჭმა შეაბა უღელში ხარები.

 აუ̈̂ღუ̂ინე იგივეა, რაც აუღ̂უი̂ნე.

 ხ-აფ̈ინე იგივეა, რაც ხ-აფ̈უ̈̄ნე.

 აფ̈ინე იგივეა, რაც აფ̈უ̈ნ̄ე.

 აფ̈კუე̂ (ოხუფ̂უკ̈უ,̂ ანფუ/იკუე̂; ანფუ/იკუი̂ ბზ., ოთფიკუ,̂ ადფიკუე̂; ადფიკუი̂სგ ბქ.), აფკუე̂ 

(ახუა̂ფუკუ̂, ანაფუკუე̂; ანაფუკუი̂) ლნტ., გრდმ. -- აშრობს. ქა ლჷშყედს [მატ̈ყს] მჷჟ 

ხოდისგხ ი ჩუა̂̈ფკუე̂ხ (ბქ. 305) -- გარეცხილ მატყლს მზეზე დადებენ და გააშრობენ. ჴარჴს 

ათუა̂კარ̈ი, ძუღუა̂ს ჟ'ახუა̂ფუკუი̂ (ლნტ. 223) -- პირს დავაღებ, ზღვას ამოვაშრობ.

 აფ̈უინე იგივეა, რაც ა̈ფუ̈̄ნე.

 ხ-აფ̈უ̈ნ̄ე (ოხფუ̂ინ̄, ა̈ნფუი̂̄ნე; ა̈ნფუი̂̄ნნე) ბზ., ხ-აფი̄ნე (ოსფი̄ნ, ესფი̄ნე; ესფინ̄ნე) ლშხ., ხ-

აფ̈ინე (ათუა̂ფინ, ათაფინე; ათაფინი) ლნტ., გრდმ. -- {შე}ადუღებს (რაღაცას რაღაცაზე). 

ბერჟალ უშხუა̂რ̄ჟი ესფინ̄ე (ლშხ.) -- რკინები ერთმანეთს მიადუღა. გადატ. [გიე̄რგ] ბაჩუჟ̂ი 

ბაჩ̈ს ხა̈ფ̄უ̈ნ̄ე (ბზ. 320) -- გიერგი ქვას ქვაზე ადუღებს.

245



 აფ̈უ̈ნ̄ე, ა̈ფუ̂ი̄ნე (ოხ{უ}̂ფუ̈̄ნ \ ოხ{უ}̂ფუ̂ინ̄, ანფუ̈ნ̄ე \ ანფუი̂̄ნე; ანფუ̈ნ̄ნე \ ანფუი̂̄ნნე) ბზ., 

აფ̈უინე (ოხ{უ̂}ფუინ, ანფუინე; ანფუინისგ) ბქ., აფინ̄ე (ოხფი̄ნ, ანფი̄ნე; ანფი̄ნნე) ლშხ., 

აფ̈ინე (ახუა̂ფინ, ანაფინე; ანაფინი) ლნტ., გრდმ. -- ადუღებს. [სემშდარ̈დ ლჷჯე] ჟი 

ლიტბიდე̄ მჷქაფ ჟ'ანფუ̈̄ნე (ბზ. 308) -- სემშდარმა რძე გათბობის ნაცვლად აადუღა. მახე 

ნაშ̈გეუ ̂ლჷჯე ჟ'ანფუინე (ბქ.) -- ახალმოწველილი რძე აადუღა. იმნე̄მ ანფი̄ნე ამჟი უცებდ? 

(ლშხ.) -- რამ აადუღა ასე უცებ? ჟი ხუა̂ფ̈ინედ ლიცს (ლნტ. 35) -- წყალს ავადუღებთ.

 აფ̈უი̂̄ნე იგივეა, რაც ა̈ფუ̈̄ნე.

 ხ-აფ̈შგე (ოხუ̂აფშგ, ახფიშგ; ახფიშგე) ზს., ხ-აფშგე (ოთაფშგ, ათფიშგ; ათფიშგნე) ლშხ., 

ხ-აფ̈შკე (ახუა̂ფ̈შკ, ახაფიშკ; ახაფიშკე) ლნტ., გრდმ. -- {ა}ხსნის. [ეჯჲარ̈დ] ხელწიფი 

თელღჷრას ლებარ̈ ქახ̄ფიშგხ (ბზ. 287) -- იმათ ხელმწიფის რძალს მძივები შეახსნეს. თაკ̈უ ̂

ქოხუა̂ფშგ ჩაჟუ ̂(ბქ.) -- ცხენს თოკი მოვხსენი. ჟი ერ ახოფიშკახ ჟიქან, ჟ'ამ̈ეჴედელი 

მოჯამაგ̈ირ (ლნტ. 284) -- ზემოდან რომ აუხსნიათ, ამოსულა მოჯამაგირე.

 ხ-აფ̈შკე იგივეა, რაც ხ-აფ̈შგე.

 ხ-აფ̈შტუ̂ე იგივეა, რაც ხ-აფ̈შუდ̂ე.

 ხ-აფ̈შტუ̂უნე იგივეა, რაც ხ-აფშუ̂დუნე.

 ხ-აფ̈შუ̂დე (ოხუა̂ფშუდ̂, ახფუშ̈უდ̂ \ ახფიშუ̂დ; ახფუშ̈უდ̂ე \ ახფიშუდ̂ე) ბზ., ხ-ეფშუდ̂ე 

(ახუე̂ფშუდ̂, ა̈ხფიშუდ̂; ა̈ხფიშუდ̂ე) ბქ., ხ-აფშდუე̂ (ოხუ̂აფშდუ,̂ ახფიშდუ;̂ ახფიშდუე̂) 

ლშხ., ხ-აფ̈შტუე̂ (ახუა̂ფ̈შტუ,̂ ახაფიშტუ;̂ ახაფიშტუე̂) ლნტ., გრდმ. -- ესვრის. ახფიშუდ̂ 

როსტომდ ცხემად̈ [და̈უ̄ს̂] (ბზ. 240) -- როსტომმა დევს ისარი ესროლა. თუე̂ფს დეშ 

ხუე̂ფშუდ̂ად (ბქ. 4) -- თოფს ვერ ვესროდით. ჟეღს ბეჩს ნუმა ხაფშუდ̂ე (ლშხ.) -- ძაღლს 

ქვას ნუ ესვრი. ჭყინტ ნეპლოდს თუ̂ეფს ხაფ̈შტუე̂ (ლნტ.) -- ბიჭი ჩიტს თოფს ესვრის.
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 ხ-აფ̈ხეჭ იგივეა, რაც ხ-აფ̈ხჭი.

 აფ̈ხრიჭუი̂ (ახ̈უფ̂ხირიჭუ,̂ ან̈ფხირჭუე̂; ა̈ნფხირჭუ̂ი) ბზ., აფ̈ხრიჭი (ოხფხირიჭ, ან̈ფხირჭე; 

ან̈ფხირჭისგ) ბქ., გრდმ. -- თხრის. აფ̈ხრიჭიხ, ა̈ფხრიჭიხ ი ჩუ უ̂ედდ გარ ადჰიეხ (ბქ. 243) 

-- თხრიან, თხრიან და ძლივს ჩააღწიეს. იხ. აშთხარ̈.

 ხ-აფ̈ხჭი (ხუა̂̈ფხჭ \ ესუფ̂ხიჭ, ხაფხეჭ \ ესფხიჭე; ხაფ̈ხჭი̄ნე) ბზ., ხ-აფხჭი (ხუა̂ფ̈ხჭ \ 

ოსუა̂̈ფხჭ, ხაფხეჭ \ ესფხეჭ; ხაფხჭინე \ ესფხეჭნე ბქ., ხუა̂ფხიჭ, ხაფხიჭ; ხაფხიჭნე ლშხ.), 

ხ-აფხაჭ̈ი (ხუ̂აფ̈ხჭ, ხაფ̈ხეჭ; ხაფ̈ხეჭნე) ლნტ., გრდმ. -- სტაცებს, ავლებს (ხელს, პირს). 

სგაჲ̄ ხაფხეჭ მალ̄დ (ბზ. 363) -- მელამ (პირი) სტაცა. ბეჩუი̂ლარ̈დ... მჷმჟალ̈ს სგა ხაფ̈ხეჭხ 

(ბქ. 14) -- ბეჩოელებმა მუჟალელს (ხელი) სტაცეს. ერ ლოქ ლახაფხეჭნე, სკა ლოქ 

ადაკუა̂ნე ჭალახოისა (ლნტ.) -- (ხელს) რომ გტაცებ, მდინარეში ჩაგაგდებო.

 აქ̈იმ, ექიმ (-ქმიშ, -ქმარ̈) ზს., ჲექიმ (-იშ, -ქმარ) ლშხ., {ჲ}ექიმ (-არ̈) ლნტ. -- ექიმი. 

აქ̈მარ̈თ ე̄სერ ხოზ̄ნა (ბზ 409) -- ექიმებთან ვყოფილვარო. ჲექიმ ახაყახ (ლნტ.) -- ექიმი 

მოჰყავთ.

 აქ̈იუა̂̈ნი/ე იგივეა, რაც ა̈ქი̄უა̂ნე.

 აქ̈ი̄უა̂ნე (ოთუქ̂ი̄უა̂ნ̈, ადქი̄უა̂ნე; ადქი̄უა̂ნ̈ნე) ბზ., ა̈ქიუა̂ნ̈ი/ე (ასუა̂ქ̈იუა̂ნ̈, ასაქ̈იუა̂̈ნე; 

ასაქ̈იუა̂ნ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- აქნევს (თავს...). ხა̈ლხ თხუმარ̈ს აქ̈იუა̂ნ̈ეხ (ლნტ. 167) -- ხალხი 

თავს აქნევს. მაულ̂ულდ აკუა̂ტ ასაქ̈იუ̂ან̈ე (ლნტ. 129) -- მელიამ კუდი გააქნია.

 ხ-აქ̈მე (ლოხ̄უ̂აქმ, ლახქიმ; ლახქიმე ბზ., ლოხუა̂ქმ ბქ., ლახუა̂ქ̈მ, ლახაქიმ; ლახაქიმე ლნტ.), 

ხ-აქმე (ლოხ̄უ̂აქმ, ლახქიმ; ლახქიმე) ლშხ., გრდმ. -- ამატებს. [ლეზუე̂ბს] ლიცს ხუ̂აქ̈მედ 

(ლნტ. 37) -- საჭმელს წყალს ვამატებთ. ლირტყუე̂ლა̄ლს ლირტყუ̂ელალ̄ჟი ხაქმე (ლშხ.) -- 

ტყუილს ტყუილზე ამატებს.
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 ხ-აქ̈უ ̂იგივეა, რაც ხ-ა̈ქ̄უ.̂

 ხ-აქ̈უე̂მ (ლოხ̄უა̂ქუ,̂ ლახქუე̂; ლახქუე̂მნე ზს., ლახუა̂ქ̈უ,̂ ლახაქუე̂; ლახაქუ̂ემ ლნტ.), ხ-

აქუ̂ემ (ლოხ̄უა̂ქუ̂, ლახქუ̂ე; ლახქუე̂მ) ლშხ., გრდმ. -- აცმევს. [დი̄ნად] მიჩა ლერქუა̂ლ̈ 

ლახქუ̂ე (ბზ. 343) -- გოგომ თავისი ტანსაცმელ{ებ}ი ჩააცვა. ტანუ̂ ნათ̈ხურ̂ა̈შ ტუფს 

ხაქ̈უე̂მხ (ბქ. 233) -- ტანთ ნანადირევის ტყავს აცმევენ. დინოლ̄ს ლერექუ ̂ლახქუე̂ (ლშხ.) -- 

გოგოს ტანსაცმელი ჩააცვა. ხოშა მუხუბ̂ედ... ლახუბ̂ას სკა ლახაქუე̂ დაჴა̈რე ტუფარ̈ (ლნტ. 

306) -- უფროსმა ძმამ ძმებს თხის ტყავები ჩააცვა.

 ხ-აქ̈უც̂ე (ოხუა̂ქუც̂, ახქუი̂ც; ახქუი̂ცე ზს., ახუა̂ქ̈უც̂, ახაქუი̂ც; ახაქუი̂ცე ლნტ.), ხ-აქუ̂ცე 

(ოხუა̂ქუ̂ც, ახქუ̂იც; ახქუი̂ცე) ლშხ., გრდმ. -- აჭრის. უ̂ეშგინპილს [მეთხუ̂ია̈რდ] ქა̄თქუი̂ც 

თხუი̂მ (ბზ. 332) -- ბოლოს მონადირემ თავი მოაჭრა. [მარა] შდჷმ ხაქ̈უც̂ახ, თეს ხოხპახ (ბქ. 

290) -- კაცს ყურს აჭრიდნენ, თვალს სთხრიდნენ. ქოთ̄ქუი̂̄ცახ თხუმ (ლშხ. 56) -- თავი 

მოუჭრიათ. ალეს დაშნაუ̈შ̂ ქათოქუი̂ცა თხუი̂მ (ლნტ. 286) -- ამას დაშნით თავი მოუჭრია.

 აქ̈უ̂ჭე (ოხქუი̂ჭ, ანქუი̂ჭე; ანქუი̂ჭნე ბზ., ანქუი̂ჭისგ ბქ.), აქუჭ̂ე (ოხქუი̂ჭ, ანქუი̂ჭე; 

ანქუი̂ჭნე) ლშხ., აქ̈ულ̂ეჭნე (ახუა̂ქუ̂ლეჭინ, ანაქულ̂ეჭნე; ანაქულ̂ეჭნი) ლნტ., გრდმ. -- 

{გამო}ყოფს. და̈უ̄დ̂ ტოტ̈ ანქუ̂იჭე (ბზ. 241) -- დევმა ხელი გამოყო. [ბეფშდ] ანქუ̂იჭე ნინ 

(ბქ. 41) -- ბავშვმა ენა გამოყო. ქან̄ქუ̂იჭე ლაყუ̂რახენქა ტოტ (ლშხ.) -- გამოყო საწოლიდან 

ხელი. დენა ჩი წამ̈-წუთისა აქ̈ულ̂ეჭნე ნინს (ლნტ.) -- გოგო წამდაუწუმ ენას ყოფს.

 ხ-აღ̈რე (ოხუა̂ღრ, ახღირ; ახღირე ზს., ათუა̂ღ̈რ, ათაღირ; ათაღირე ლნტ.), ხ-აღრე (ოთაღრ, 

ათღირ; ათღირე) ლშხ., გრდმ. -- აშორებს, აცილებს. [ზურალარ̈] ლებარ̈ს ქა ხაღ̈რეხ (ბქ. 

305) -- ქალები თასმებს აშორებენ (ერთმანეთს). ბობშს ქა̄თღირ ტიშარ (ლშხ.) -- ბავშვს 

ტილები მოაცილა.
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 აღ̈უჟ̂ალნე იგივეა, რაც ხ-აღუ̂ჟალ̄უნ̂ე.

 აღ̈ურ̂ა იგივეა, რაც ჰაღ̈ურ̂ა.

 ხ-აყ̈დი (ოთა̈ყდ, ათყიდ; ათყიდნე ზს., ათუა̂ყ̈დ, ათაყიდ; ათაყიდნე ლნტ.), ხ-აყდი (ოთყიდ, 

ათყიდე; ათყიდნე) ლშხ., გრდმ. -- {მი}ჰყიდის. ალ ბეფშუ ̂მურუი̂სს ათყიდხ (ბზ. 30) -- ეს 

ბავშვი რუსს მიჰყიდეს. მიჩა ლა̈ზგა-ლარდა მუხუბ̂ა ათყიდ (ბქ.) -- თავისი საცხოვრებელი 

ძმას მიჰყიდა. ხოჩა ჩა̄ჟ იშგენს ათყიდე (ლშხ.) -- კარგი ცხენი სხვას მიჰყიდა. ეჯ ქორ 

იშკენს ათაყიდ (ლნტ.) -- ის სახლი სხვას მიჰყიდა.

 ხ-აყ̈დუნე (ოხყიდუი̂ნ, ახყიდუნ̂ე; ახყიდუ̂ნი ბზ., ახყიდუნ̂ისგ ბქ., ახუ̂აყიდინ, ახაყიდუნ̂ე; 

ახაყიდუნ̂ი ლნტ.), ხ-აყდუნე (ოხყიდუნ, ახყიდუნ̂ე; ახყიდუნ̂ი) ლშხ., გრდმ., კაუზატ. -- 

აყიდვინებს. (დი̄ნად) მეჩი მარ̄ა ჟ'ახყიდუ̂ნე თე (ბზ. 287) -- გოგომ მოხუც კაცს თვალი 

აყიდვინა. მიჩა დი დემ ხაყ̈დუნე ქორს (ბქ.) -- დედამისი სახლს არ აყიდვინებს. ხოჩა ლერექუ ̂

ოხყიდუნ (ლშხ.) -- კარგი ტანსაცმელი ვაყიდვინე.

 ხ-აყ̈ერ იხ. ხ-ეჩო, ხ-აჩო.

 ხ-აყ̈ეუა̂ნი იგივეა, რაც ხ-აყუა̂ნ̈ი.

 აყ̈იესგ იგივეა, რაც ა̈ყჰე.

 აყ̈იესკ იგივეა, რაც ა̈ყჰე.

 აყ̈მე (ოთყიმ, ადყიმე; ადყიმი ბზ., ადყიმისგ ბქ., ათუა̂ყიმ, ადაყიმე; ადაყიმი ლნტ.), აყმე 

(ოთყიმ, ადყიმე; ადყიმნე) ლშხ., გრდმ. -- ახრჩობს. ა̈ყმახ... ხელწიფი გეზალს (ბზ. 254) -- 

ხელმწიფის შვილს ახრჩობდნენ. ეშხუ შდაუა̂ლ ჩუ̂ადყიმეხ (ბქ. 59) -- ერთი მერცხალი 

დაახრჩვეს. იმნარ ლოქ აყმე ჟეღს (ლშხ.) -- რატომ ახრჩობო ძაღლს. მაულდ ქათალ 

ჩუა̂დაყიმე (ლნტ.) -- მელამ ქათამი დაახრჩო.
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 ხ-აყ̈ულ̂ე (ოხუა̂ყულ̂, ახყუი̂ლ; ახყუი̂ლე ზს., ახუა̂ყ̈ულ̂, ახაყუი̂ლ; ახაყუი̂ლე ლნტ.), ხ-

აყუ̂ლე (ოხუა̂ყულ̂, ახყუი̂ლ; ახყუი̂ლე) ლშხ., გრდმ. 1. აშორებს, აცილებს (თვალს). დინა 

ეჯგუა̂რ̈ ლესგდი ლი, ერე ჭყინტ თეს ქა დეშ ხაყ̈ულ̂ე (ბქ.) -- გოგო ისეთი შესახედავია, რომ 

ბიჭი თვალს ვერ აშორებს. დენას თეს დეშ ხაყ̈ულ̂ე (ლნტ. 172) -- გოგოს თვალს ვერ 

აცილებს (აშორებს). 2. აშორებს, აცლის (ჭუჭყს).

 აყ̈უ̂ნე (ოთყუი̂ნ, ადყუი̂ნე; ადყუი̂ნნე ბზ., ადყუი̂ნისგ ბქ., ათუა̂ყუ̂ინ, ადაყუი̂ნე; ადაყუი̂ნი 

ლნტ.), აყუნ̂ე (ოთყუი̂ნ, ადყუი̂ნე; ადყუი̂ნნე) ლშხ., გრდმ. -- აწვენს. თხე̄რე ჩუა̂დყუი̂ნე 

მალ̄დ (ბზ. 361) -- მელამ მგელი დააწვინა. [ზურალ̄დ ჭყინტ] ჩუა̂დყუი̂ნე ლაყურ̂აჲ̄სა (ლშხ. 

54) -- ქალმა ბიჭი ლოგინში ჩააწვინა. ქაჯ̈დ ჩუა̂დაყუი̂ნე ალ სემი ლახუბ̂ა (ლნტ. 260) -- 

ქაჯმა ეს სამი ძმა დააწვინა.

 ხ-აყ̈უფ̂ე (ოხუ̂აყუფ̂, ახყუი̂ფ; ახყუი̂ფე ზს., ახუა̂ყ̈უფ̂, ახაყუი̂ფ; ახაყუი̂ფე ლნტ.), ხ-აყუფ̂ე 

(ოხუა̂ყუ̂ფ, ახყუი̂ფ; ახყუ̂იფე) ლშხ., გრდმ. -- აძრობს. ბაბად თეტე̄ნ ჟ'ახყუი̂ფ (ბზ. 422) -- 

პაპამ მახათი ამოაძრო. და̈შდუდ̂ ლუბგუნე ტოტარ̈ ჟ'ახყუი̂ფ (ბქ. 255) -- დათვმა დაბეჟილი 

თათები ამოაძრო. ეჩემ ახაყუ̂იფ ბაჩ̈ჩუქანხენქა [ისარ̈] (ლნტ. 125) -- იმან ქვის ქვემოდან 

ისარი გამოაძრო.

 ხ-აყ̈უჩ̂ე (ოხუა̂ყუ̂ჩ, ახყუი̂ჩ; ახყუი̂ჩე ბზ., ოთაყუჩ̂, ათყუი̂ჩ; ათყუ̂იჩე ბქ., ახუა̂ყუჩ̂, ახაყუ̂იჩ; 

ახაყუი̂ჩნე ლნტ.), ხ-აყუჩ̂ე (ოხუა̂ყუ̂ჩ, ახყუი̂ჩ; ახყუი̂ჩე) ლშხ., გრდმ. -- ატეხს. [ამნე̄მ] 

მამასახლს კინჩხ ქა̄თყუი̂ჩ (ბზ. 306) -- ამან მამასახლისს კისერი მოსტეხა. ჩუ ესერ დემ 

ესგენე, მერმე ჭიშხსი ქათყუ̂იჩე (ბქ.) -- თუ არ გაჩერდები, მეორე ფეხსაც მოგატეხო. 

ლაბჷრგიელჟი მეჴერ ქათ̄ყუ̂იჩ (ლშხ.) -- ჭიდაობისას მკლავი მოსტეხა. [უხეიროდ] უი̂ცხს 

აშხალ ქათაყუი̂ჩ (ლნტ. 221) -- უხეირომ მსხალს ტოტი მოატეხა.
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 აყ̈ჰე (ოთ{უ}̂ყიჰ, ადყიჰე; ადყიჰნე) ბზ., აყ̈იესგ (ოსყი, ესყიე; ესყიესგ) ბქ., აყჲენი (ოთყი̄, 

ადყიე; ადყი̄ნე) ლშხ., აყ̈იესკ (ასუ̂აყი, ასაყიე; ასაყინე) ლნტ., გრდმ. -- {ჩა}ყოფს. ჯა გარ 

ჰე̄მოშ ადყიჰნე ტუ̂ეტს ლაც̈ჷნდაუთ̂ე (ბზ.) -- მარტო თვითონ თუ ჩაყოფს ბუდეში ხელს. 

დიდ ესყიე ლიცთეისგა ში (ბქ.) -- დედამ წყალში ხელი ჩაყო. ლომ̈დ სკასაყიე ნაბ̈იჴუ̂ისა 

სკუე̂ბნე ჭიშხარ̈ (ლნტ. 195) -- ლომმა ხის ნაპობში წინა ფეხები ჩაყო.

 -აშ̈ იგივეა, რაც -ა̈̄შ.

 ხ-აშ̈გბე (ოხუა̂შგბ, ახშგიბ; ახშგიბე) ზს., ხ-აშგბე (ოხუა̂შგბ, ახშგიბ; ახშგიბე) ლშხ., ხ-

აშ̈კბე (ახუ̂აშ̈კბ, ახაშკიბ; ახაშკიბე) ლნტ., გრდმ. -- 1. აძრობს, აგლეჯს. [ხალოს] კინჩხ 

ქოთ̄შგი̄ბა [მამასახლდ] (ბზ. 306) -- ხალოს კისერი წაუძვრია მამასახლისისათვის. 

წიწლოლ̄ ქო̄ხუა̂შგბ ციცუს̂ ჴარჴხენქა (ლშხ.) -- წიწილა გამოვგლიჯე კატას პირიდან. 

ღაბ̈ენას ჟ'ახაშკიბ [ქუ̂ითილდ] ბარჯ (ლნტ. 172) -- ქურდმა მოზვერს ბეჭი მოაძრო 

(მოაგლიჯა). 2. ზს. გააჩენს, სწრაფად მოაქვს. შიშდ ლახშგიბხ ლეზუე̂ბ-ლეთრე (ბზ.) -- 

საჭმელ-სასმელი გააჩინეს (სწრაფად მოიტანეს).

 ხ-აშ̈გდე (ლოხ̄უა̂შგდ, ლახშგედ; ლახშგედნე ბზ., ლოხუა̂შგდ ბქ.), ხ-აშგდე (ლოხ̄უა̂შგდ, 

ლახშგედე; ლახშგედნე) ლშხ., ხ-აშ̈კედე (ლახუა̂შ̈კდ, ლახაშკედ; ლახაშკედნე) ლნტ., გრდმ. 

-- აკადრებს. ხამა ლახშგედდ ალ ლერქუა̂ლ̈? (ბზ. 318) -- ეს ტანსაცმელი როგორ აკადრეთ? 

თელეღრას ლიბა̈რჯეს დემ ხაშ̈კედეხ (ლნტ.) -- რძალს თოხნას არ აკადრებენ.

 აშ̈გნი (ოშგან̈, აშგენ; ა̈შგნინ̄ე) ბზ., აშგნი (ა/̈ოხუი̂შგნ, ან̈შგენ; ანშგენნე) ბქ., აშგნე 

(ოთშგენ, ადშგენე; ადშგენნე) ლშხ., ა̈შკენე (ათუ̂აშ̈კენ, ადაშკენე; ადაშკენი) ლნტ., გრდმ. 

-- სინჯავს (გემოს). ზურალა̈ლ̄დ დე̄მჟი აშგა̈ნხ ხა̈მი ლეღუ ̂(ბზ.) -- ქალებმა არ გასინჯეს 

ღორის ხორცი. ლეგმერდედ მად̄ ადშგენე ნაპ̄უ (ლშხ.) -- ავადმყოფმა ლუკმა არ გასინჯა. 
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მადმაგუე̂შ ხოშკენა ბეფშს (ლნტ.) -- არაფერი გაუსინჯავს (უჭამია) ბავშვს.

 აშ̈გრე (ოთშგირ, ადშგირე; ადშგირნე ბზ., ადშგირისგ ბქ.), აშგრე (ოთშგირ, ადშგირე; 

ადშგირნე) ლშხ., აშკრე (ათუა̂შკირ, ადაშკირე; ადაშკირი) ლნტ., გრდმ. -- კლავს უცებ. ჟაგ̈ 

მარ̄ას ჩუა̂შგრე (ბზ.) -- საწამლავი ადამიანს (უცებ) კლავს. ჭირდ ადშგირე ფურ (ლშხ.) -- 

ჭირმა უცებ მოკლა ძროხა. იმემდ ადაშკირე ამჟი უცებ? (ლნტ.) -- რამ მოკლა ასე უცებ?

 ხ-აშ̈დირ იგივეა, რაც ხ-აშდირ.

 ხ-აშ̈დკუნე (ამშდაკ̈უნ̂ე, ახშდაკ̈უნ̂ე; ახშდაკ̈უნ̂ი ბზ., ემშდეკუნ̂ე, ლახშდეკუ̂ნე; 

ლახშდეკუნ̂ისგ ბქ.), ხ-აშდკუნე (ამშდეკუნ̂ე, ადშდეკუ̂ნე; ადშდეკუნ̂ი) ლშხ., ხ-აშ̈ტეკუნ̂ე 

(ამსაშტეკუნ̂ე, ასაშტეკუ̂ნე; ასაშტეკუ̂ნი) ლნტ., გრდმ. -- ასლოკინებს. ანშდაკ̈უნ̂ე ეშხუ ი 

ჩუა̂დგან (ბზ.) -- დაასლოკინა ერთი და მოკვდა. ბობშს გუნ̄ ხაშდკუნე (ლშხ.) -- ბავშვს 

ძალიან ასლოკინებს. დაუ̈ს̂ ასოშტეკუნ̂ა ი ჟ'ამეცხ (ლნტ.) -- დევს დაუსლოკინებია და 

გაღვიძებია.

 ხ-აშ̈დნე იგივეა, რაც ხ-აშ̄დნე.

 ხ-აშ̈დრალ̄უნ̂ე (ოთშდირალ̄უნ̈, ათშდირალ̄უნ̈ე; ათშდირალ̄უნ̈ი) ბზ., ხ-აშ̈დრალნე 

(ოთშდირალინ, ათშდირალნე; ათშდირალუნ̂ისგ) ბქ., გრდმ. -- ათამაშებს. მიშგუა̂ რაშს... 

მინდუე̂რისგა ქე̄სშდირალ̄უნ̈ (ბზ. 2) -- ჩემი რაში მინდორში გაათამაშე.

 ხ-აშ̈დუნე (ოთშიდუი̂ნ, ათშიდუნ̂ე; ათშიდუნ̂ი ბზ., ათშიდუ̂ნისგ ბქ., ათუა̂შიდუი̂ნ, 

ათაშიდუნ̂ე, ათაშიდუნ̂ი ლნტ.), ხ-აშდუნე (ოთშიდუნ, ათშიდუ̂ნე; ათშიდუ̂ნი) ლშხ., გრდმ., 

კაუზატ. -- აყრევინებს. ოსცუი̂ე ტოტ ი ღულაჲ̄ თხუმუა̂რ ესშიდუნ̂ე (ლშხ. 60) -- მოუსვა 

ხელი და მუხლის თავები დააყრევინა. დედეს ქათალალ̈ეშდ სიმინდ ათუა̂შიდუ̂ინ (ლნტ.) -- 

დედას ქათმებისათვის სიმინდი დავაყრევინე.
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 ხ-აშ̈დხე იგივეა, რაც ხ-აშთხე.

 აშ̈ერაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აშრაუ̈ი̂.

 აშ̈ერე იგივეა, რაღც აშე̄რე.

 აშ̈ეშაუ̈ი̂ იგივეა, რაღც აშშაუ̈ი̂.

 აშ̈იაშ̈ი/ე იგივეა, რაც აშჲა̄შე.

 აშ̈ირე იგივეა, რაც ა̈შირ̄ე.

 აშ̈იშგარე, შიშგარე (--, ანშიშგარე; ანშიშგარ̈ისგ) ბქ., შიშგარ̄ე (--, ანშიშგარ̄ე; ანშიშგარ̄ი) 

ლშხ., აშ̈იშკარი (--, ანაშიშკარე, ანაშიშკარი) ლნტ., გრდუვ. -- ჟუჟუნა წვიმა მოდის. 

ლადეღი თელ ლად̈ეღ აშ̈იშკარი (ლნტ.) -- დღეს მთელი დღე ჟუჟუნა წვიმა მოდის. იხ. 

შიშგარი.

 აშ̈ი̄რე (ოთში̄რ, ადში̄რე; ადში̄რნე) ბზ., აშ̈ირე (ოხშირ, ანშირე; ანშირისგ ბქ., ახუა̂შირ, 

ანაშირე; ანაშირი ლნტ.), აში̄რე (ოხში̄რ, ანში̄რე; ანშირ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- ფქვავს. ისგუ̂ეი 

ლექუე̂̄რ მაგუა̂ჲ̈დ აშ̈ი̄რე? (ბზ.) -- თქვენი წისქვილი როგორ ფქვავს? ეჩქად ჯიმს ხუ̂აშირად 

(ლნტ.) -- მანამდე (ძველად) მარილს ვფქვავდით. გადატ. აღიარებს, ამბობს. ქა̄ნშირ̄ე მაჲ̄ 

გუჲ̄სა ხუღუა̂ნ̄ (ლშხ.) -- აღიარა (დაფქვა), რაც გულში ჰქონდა. იხ. ალეგუე̂რი.

 ხ-აშ̈კბე იგივეა, რაც ხ-აშ̈გბე.

 აშ̈კენე იგივეა, რაც აშ̈გნი.

 აშ̈კუე̂მფე იგივეა, რაც აშკუე̂̄მფე.

 აშ̈ნაუ̈̂ი (ოთშანაუ̈̂, ადშანუ̂ე; ადშან̈უ̂ი ბზ., ოთშენაუ̈̂, ადშენუ̂ე; ადშენუ̂ისგ ბქ.), აშნაუი̂ 

(ოხშენაუ,̂ ანშენუ̂ე; ანშენუი̂ ლშხ.), აშ̈ენაუ̈̂ი (ახუა̂შ̈ენაუ,̂ ანაშ̈ენაუ̂ე; ანაშ̈ენაუ̈ი̂) ლნტ., 

გრდმ. -- აშენებს. ქალაქ̈ ადშან̈უე̂ხ ალ სახელწიფისგა (ბზ. 439) -- ამ სახელმწიფოში 
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ქალაქი {გა}აშენეს. ბაბად ულტეხუ ̂ცხეკისგა ადშენუ̂ე ლაჴ̈უ̂მი (ბქ. 111) -- პაპამ გაუვალ 

ტყეში ეკლესია ააშენა. ლერწს ხუა̂შენაუ̈̂იდ (ლნტ.) -- ვენახს ვაშენებთ.

 ხ-აშ̈ტეკუ̂ნე იგივეა, რაც ხ-ა̈შდკუნე.

 აშ̈ტერაუი̂ იგივეა, რაც აშტრაუი̂.

 ხ-აშ̈ტნე იგივეა, რაც ხ-აშ̄დნე.

 ხ-აშ̈ტხე იგივეა, რაც ხ-აშდხე.

 ხ-აშ̈ყბი (ლოხ̄უ̂აშ̈ყბ, ლახშყებ, ლახშყებნე) ბზ., ხ-აშყბი (ლოხუა̂შყბ, ლახშყებ; ლახშყებნე 

ბქ., ლოხშყებ, ლახშყებე; ლახშყებნე ლშხ.), გრდმ. -- ურტყამს, დაჰკრავს. [ღუ̂აჭა̈რდ] ჟი 

ხაშყებ კად̄ა [დაშ̈დუს̂] (ბზ. 336) -- ვაჭარმა დათვს ნაჯახი ჩაარტყა. თხუმ ლოხშყებ ყო̄რს 

(ლშხ.) -- კარს თავი მივარტყი.

 ხ-აშ̈ყდუნე (ლოხუშ̂ყა̈დუ̈ნ, ლახშყად̈უ̂ნე; ლახშყად̈უ̂ნი ბზ., ლოხშყედუი̂ნ, ლახშყედუ̂ნე; 

ლახშყედუნ̂ისგ ბქ.), ხ-აშყდუნე (ლოხშყედუნ, ლახშყედუ̂ნე; ლახშყედუნ̂ი) ლშხ., ხ-

აშ̈ყედუნ̂ე (ლახუა̂შყედუი̂ნ, ლახაშყედუნ̂ე; ლახაშყედუნ̂ი) ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- 

{მო}აგონებს, ახსენებს. ალას ქა ჯაშ̈ყდუნე შომუა̂ლ̄ე (ბზ.) -- ამას მოგაგონებ როდისმე. მაგ 

ქალახშყედუნ̂ეხ უშხუა̂რ̄ (ლშხ.) -- ყველაფერი მოაგონეს ერთმანეთს.

 ხ-აშ̈ყუჟ̂ე (ოთუა̂შყუჟ̂, ათშყუი̂ჟ; ათშყუი̂ჟე ზს., ათუა̂შ̈ყუჟ̂, ათაშყუი̂ჟ; ათაშყუი̂ჟე ლნტ.), 

ხ-აშყუჟ̂ე (ოთაშყუჟ̂, ათშყუი̂ჟ; ათშყუი̂ჟე) ლშხ., გრდმ. -- აძრობს, {გა}ხდის. თუე̂ფს ბიდს 

ქახაშ̈ყუჟ̂ეხ (ბზ.) -- თოფს ბუდეს გააძრობენ. ჟ'ახაშყუი̂ჟ დაშ̈ტუ̂დ ლაფარ̈ი [კეცს] (ლნტ. 

318) -- დათვმა ქვევრს სარქველი მოხადა.

 ხ-აშ̈ყუფ̂ე (ოთაშყუ̂ფ, ათშყუი̂ფ; ათშყუი̂ფ{ნე} ბზ., ოთაშ̈ყუფ̂; ათშყუი̂ფე ბქ., ათუა̂შ̈ყუფ̂, 

ათაშყუ̂იფ, ათაშყუი̂ფ{ნ}ე ლნტ.), ხ-აშყუფ̂ე (ოთუა̂შყუფ̂, ათშყუი̂ფ; ათშყუი̂ფე) ლშხ., 
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გრდმ. -- {გადა}აძრობს, {გა}ხდის. ბიქუდ̂ მურყუა̂მს ლჷყა̄რ ქ'ათ̄შყუი̂ფ (ბზ.) -- ქარმა 

კოშკს სახურავი გადააძრო. ჩაჟ̈ს უნაგ̈ირდ ტუფ ათა̈შყუი̂ფ (ლნტ.) -- უნაგირმა ცხენს ტყავი 

ააძრო. ათხე ჩიემ თუე̂ფს ბიდ ათშყუი̂ფდ (პოეზ. 48) -- ახლა ყველამ თოფს ბუდე გახადეთ.

 აშ̈შუი̂ იგივეა, რაც აშშუე̂.

 აშ̈ხბი (ოხუა̂შ̈ხბ, ანშხებ; ანშხებნე ბზ., ონშხებ, ანშხებ; ანშხბინე ბქ.), აშხბი (ოხშხებ, 

ანშხებე; ანშხებნე) ლშხ., ა̈შხები (ანუშ̂ხებ, ანშხებ; ანაშხებნე) ლნტ., გრდმ. -- კერავს. 

დი̄ნად მიჩა კაბ ანშხებ (ბზ.) -- გოგომ თავისი კაბა შეკერა. ლინთუი̂შდ აშ̈ხბიხ უ̂ოსარ̈ს... (ბქ. 

239) -- ზამთრისათვის ჩოხას კერავენ. ჭყინტ გობრანჯთე სგაჩ̄ად ი ჟ'ანშხებე (ლშხ. 63) -- 

ბიჭი ფაშვში შევიდა და ამოკერა. დენა კაბს ა̈შხები (ლნტ.) -- გოგო კაბას კერავს.

 აშ̈ხბჲე̄ლი (ოხშხებიე̄ლ, ანშხებიე̄ლე; ანშხებიე̄ლნე ბზ.), აშხბჷრი (ოხშხჷბირ, ანშხჷბჷრე; 

ანშხჷბჷრისგ) ბქ., აშხბჲელი (ოხშხებიელ, ანშხებიელე; ანშხებიელნე) ლშხ., აშ̈ხებიელი 

(ახუა̂შხებიელ, ანაშხებიელე; ანაშხებიელი) ლნტ., გრდმ. -- კერავს. გუშგუე̂ჲ ზურლა̈რ̄ 

ლერქუა̂ლ̈ს ა̈შხბჲე̄ლიხ (ბზ.) -- ჩვენი ქალები ტანსაცმელს კერავენ ხოლმე. თინა თელ 

ლადეღ აშხბჲელი (ლშხ.) -- თინა მთელი დღე კერავს. დენა ჩუ ისკურ̂ი ი იმალეს ა̈შხებიელი 

(ლნტ.) -- გოგო ჯდება და რაღაცას კერავს.

 აშ̈ხები იგივეა, რაც ა̈შხბი.

 აშ̈ხებიელი იგივეა, რაც ა̈შხბჲე̄ლი.

 აშ̈ხი (აშ̈უხ̈ \ ოშჷხ, აშიხ; აშ̈ხი̄ნე \ ადში̄ხნე ბზ., ოშიხ; აშხინე ბქ., აშუხ, აშიხ; ადაშიხნე 

ლნტ.), აშხი (ოთშიხ, ადშიხე; ადშიხნე) ლშხ., გრდმ. -- წვავს. ბეფუშ̂დ ქორ ჩუ ღეთ აშ̈იხ 

(ბზ.) -- ბავშვმა სახლი კინაღამ დაწვა. ზურალ̄დ ჩუ̂ადშიხე დიარ (ლშხ.) -- ქალმა დაწვა 

პური. პეტრე ზაჲ̈შდ ლაკ̈ირს ადაშიხნე (ლნტ.) -- პეტრე გაისად საკირეს გამოწვავს 
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(დაწვავს).

 აშ̈ხილ̄ინე (ოხუშ̂ხილ̄ინ, ანშხი̄ლინე; ანშხი̄ლინნე) ბზ., აშხჷლინე (ოხშხჷლინ, ანშხჷლინე, 

ანშხჷლინისგ) ბქ., აშხი̄ლნე (ოხშხჷლი̄ნ, ანშხჷ̄ლი̄ნე; ანშხჷ̄ლი̄ნნე) ლშხ., ა̈შხილუნ̂ე 

(ახუა̂შხილინ, ანაშხილინე; ანაშხილინი) ლნტ., გრდმ. -- აშიშხინებს. ლემესგჟი წუ̂ად̈უა̂რ̈ს 

აშ̈ხილ̄ინეხ (ბზ.) -- ცეცხლზე მწვადებს აშიშხინებენ. ლემესჟი ღუე̂სე ანშხჷ̄ლი̄ნეხ (ლშხ.) 

-- ცეცხლზე ბადექონი ააშიშხინეს. იმალეს აშ̈ხილუნ̂ეხ ლემესკჟი (ლნტ.) -- ცეცხლზე 

რაღაცას აშიშხინებენ.

 ხ-აჩ̈დინე იგივეა, რაც ხ-ან̈ჩჷდე.

 აჩ̈დი̄ნე (ოხუჩ̂ჷდი̄ნ, ანჩჷდი̄ნე; ანჩჷდი̄ნნე) ბზ., აჩ̈დინე (ოხუჩ̂იდინ, ანჩიდნე; ანჩიდნისგ ბქ., 

ახუა̂ჩჷდინ, ანაჩჷდნე; ანაჩჷდნი ლნტ.), აჩდი̄ნე (ოხჩჷდი̄ნ, ანჩჷდი̄ნე; ანჩჷდინ̄ნე) ლშხ., გრდმ. 

-- {უ}რევს. ანჩჷდი̄ნე ზურალ̄დ შამ̈ (ბზ.) -- მოურია ქალმა ღომს. თაშს ი სიმინდი ფექს 

ეშხუდ აჩდინ̄ეხ (ლშხ.) -- ყველს და სიმინდის ფქვილს ერთად ურევენ. თაშ̈მჷჯაბ̈ს ბჷგიდ 

ხუა̂ჩდინედ (ლნტ.) -- "თაშმჷჯაბს" (მოხარშულ ყველს) მაგრად ვურევთ.

 აჩ̈ერაუ̈ი̂ იგივეა, რაც აჩრაუ̈ი̂.

 ხ-აჩ̈ეჩხუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აჩ̈ჩხუნე.

 ხ-აჩ̈ეხუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აჩ̈ხუნე.

 აჩ̈იჟე იგივეა, რაც ა̈ჩი̄ჟე.

 აჩ̈ი̄ჟე (ოთჩი̄ჟ, ადჩიჟ̄ე; ადჩი̄ჟნე ბზ., ადჩი̄ჟნე ლშხ.), ა̈ჩიჟე (ოთჩიჟ, ადჩიჟე; ადჩიჟისგ ბქ., 

ათუა̂ჩ̈იჟ; ადაჩ̈იჟე; ადაჩ̈იჟი ლნტ.) გრდმ. -- ცოლს შერთავს ({გა}ასიძებს). ეშხუ ლჷგრი̄ლ 

ქ'ა̈̄მიკურ̂, ღო ქა ჯაჩ̈ი̄ჟე (ბზ. 314) -- ერთი კვერცხი გადმომიგდე და ცოლს შეგრთავო. 

ბესიდ ქადა̈ჩიჟე ხოშა გეზალ (ლნტ.) -- ბესიმ უფროს შვილს ცოლი შერთო (გაასიძა).
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 ხ-აჩ̈მუნე იგივეა, რაც ხ-აჩუმ̂აუ̄ნ̂ე.

 ხ-აჩ̈ო (იყენ. ხუა̂ყ̈რ, ხაყერ; ხაყ̈რინე) ბზ., ხ-ეჩო (ხუა̂ყ̈რ, ხა̈ყერ; ხეჩო ბქ., ლნტ., ხუა̂ყრ, 

ხაყერ; ხეჩო ლშხ.), გრდმ. -- უკეთებს, უშვრება. მა̈ჲ̄ ჯიცხან̈დე̄დს, ეჯა ხაყ̈რ (ბზ. 378) -- 

რაც გერჩიოს, ის უქენი. მიშგუ̂ა დი ჰერამს ხეჩო ჭყანს (ბქ. 7) -- დედაჩემი ნაცარწმენდილს 

ქონს უშვრება. დეშმა ხაყერხ ზითუნახაუა̂რე მუს (ლშხ. 79) -- მზეთუნახავების მამას 

ვერაფერი უყვეს. სკა ხუე̂ჩოდ ძირს ჯიმს (ლნტ. 33) -- საფუარს (ძირს) მარილს 

ვუშვრებით.

 აჩ̈უი̂̄ბე (ოთჩუი̂̄ბ, ადჩუ̂იბ̄ე; ადჩუი̂̄ბნე) ბზ., აჩუბე (ოთჩუი̂ბ, ადჩუბე; ადჩუბისგ) ბქ., აჩუბ̄ე 

(ოთჩუბ̄, ადჩუბ̄ე; ადჩუბ̄ნე) ლშხ. გრდმ. -- ამცირებს; დასცინის. ხოლა მარ̄ე ჩი̄ს ა̈ჩუ̂იბ̄ე (ბზ.) 

-- ცუდი კაცი ყველას ამცირებს. დადა მაჰენ გეზალს აჩუბე გარ (ბქ.) -- დედაბერი უმცროს 

შვილს ამცირებს (დასცინის).

 ხ-აჩ̈ჩხუნე (ამჩაჩ̈ხუ̂ნე, ახჩაჩ̈ხუ̂ნე; ახჩაჩ̈ხუნ̂ი ბზ., ახჩეჩხუნ̂ე; ახჩეჩხუ̂ნისგ ბქ.), ხ-აჩჩხუნე 

(ამჩუჩხუნ̂ე, ათჩუჩხუნ̂ე; ათჩუჩხუ̂ნი) ლშხ., ხ-აჩ̈ეჩხუნ̂ე (ამსაჩეჩხუნ̂ე, ასაჩეჩხუნ̂ე; 

ასაჩეჩხუნ̂ი) ლნტ., გრდუვ., კაუზატ. -- ცხვირს აცემინებს. მახეღუა̂ჟ̈დ ესჩაჩ̈ხუნ̂ე (ბზ. 446) 

-- ვაჟმა ცხვირი დააცემინა. ბეფშს ბჷგიდ ასაჩეჩხუნ̂ე (ლნტ.) -- ბავშვს მაგრად დააცემინა.

 ხ-აჩ̈ხინა (ხუ̂აჩ̈ხინა̈ნ̄დას̈, ხაჩ̈ხინა̈ნ̄და; ხაჩ̈ხინა̈ნ̄დე̄დს ბზ., ხუე̂ჩხინენ, ხეჩხინან; ხეჩხინენეს 

ბქ.), ხ-აჩხინა (ხუე̂ჩხინენ, ხეჩხინან̄; ხეჩხინე̄ნ{დე}ს) ლშხ., ხ-აჩ̈ხჷნა (ხუ̂აჩხჷნჷნდას̈, 

ხაჩხჷნჷნდა; ხაჩხჷნჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- გარჭობილია, გაჩხერილია. მურყუ̂ამისგა 

ხაჩ̈ხინახ ცხუი̂არ̈ (ბზ.) -- კოშკში ისრებია გარჭობილი. ჭუა̂დ̈აშ̈ ჴურუჲსგა ხანჯრიშ ნაკ̈უი̂შ 

ხაჩხინა (ბქ.) -- კედლის ხვრელში ხანჯლის ნატეხია გარჭობილი. ჭყინტს ჩაფლარ შიყისა 

ხაჩხინა (ლშხ.) -- ბიჭს ფეხსაცმელი ქამარში (ზურგში) აქვს ჩაჩრილი.
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 ხ-აჩ̈ხინე (ლოხუჩ̂იხინ, ლახჩიხნე; ლახჩიხნი ბზ., ლახჩიხნისგ ბქ.), ხ-აჩ̈ხჷნე (ლახუა̂ჩჷხინ, 

ლახაჩჷხნე; ლახაჩჷხნი) ლნტ., ხ-აჩხინე (ლოხჩიხინ, ლახჩიხნე; ლახჩიხნი) ლშხ., გრდმ. -- 

არჭობს. მალ̄{დ} ხორეუს̂ ნაჴ̈ჩულ ლახჩიხნე (ბზ. 320) -- მელამ (შეშის) ხორას ჩალა 

შეურჭო. [დაჩუი̂რდ ლაც̈ხნირ] ჭედს ლახჩიხნე (ბქ. 326) -- დამ სავარცხელი კედელში 

გაარჭო. ნე̄სყას ჭუ̂ედთე ხაჩხინე (ლშხ.) -- ნემსს კედელში არჭობს. თუე̂ფ ლაყურ̂ა ჩუქან 

ლახოჩჷხნახ (ლნტ.) -- თოფი საწოლქვეშ შეურჭვიათ.

 აჩ̈ხრიკი (ოხჩხირიკ, ა̈ნჩხირკე; ანჩხირკი ბზ., ანჩხირკისგ ბქ.), აჩხრიკე (ოხჩხირიკ, 

ანჩხირკე; ანჩხირკი) ლშხ., ა̈ჩხირკე (ახუა̂ჩხირკ, ანაჩხირკე; ანაჩხირკი) ლნტ., გრდმ. -- 

ჩხრეკს, ქექავს. ქათალდ მიჩა ლაძჰენ გაჩ̈ ანჩხირკე (ბზ.) -- ქათამმა თავისი დასაკლავი დანა 

გამოჩხრიკა. ბებშილდ ტჷტს აჩხრიკი (ბქ.) -- ბავშვი ნაცარს ქექავს. იმ აჩხრიკე ალ ზურალ̄? 

(ლშხ.) -- რას ქექავს ეს ქალი? ქათალალ̈ს ლარტამ ქახოჩხირკახ (ლნტ.) -- ქათმებს 

ბოსტანი გადაუქექავთ (გადმოუქექავთ).

 ხ-აჩ̈ხუნე (ოხჩა̈ხუი̂ნ, ახჩახ̈უნ̂ე; ახჩახ̈უნ̂ი) ბზ., ხ-აჩხუნე (ოხჩახუ̂ინ, ახჩახუნ̂ე; ახჩახუნ̂ისგ) 

ბქ., ხ-აჩ̈ეხუნ̂ე (ახუ̂აჩ̈ეხუი̂ნ, ახაჩეხუნ̂ე; ახაჩეხუნ̂ი) ლნტ., გრდმ. -- აძოვებს. ფუ̈რულ̈დ 

ლახ̈ჭუე̂დდა [დინილს], ჭაფურ̈ს ესერ ახჩა̈ხუნ̂ი მა?̄ (ბზ. 323) -- ძროხამ ჰკითხა გოგონას, 

ფამფარას თუ მომაძოვებო? ბეფშდ ღუნს მახ̈ე ნაჴედ კუე̂ცენ ახაჩეხუნ̂ე (ლნტ.) -- ბავშვმა 

ხბოს ჯეჯილი მოაძოვა.

 ხ-აჩ̈ხჷნა იგივეა, რაც ხ-აჩ̈ხინა.

 აც̈ერუე̂ იგივეა, რაც აცე̄რუე̂.

 აც̈ეხუე̂ იგვეა, რაც აცე̄ხუ̂ე.

 აც̈ინცორ̄ე (ოთცინცუე̂̄რ, ადცინცორ̄ე; ადცინცუე̂̄რნე \ {ჩუ}̂ადცინცო̄რი) ბზ., აც̈ინცორე 
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(ოთცინცერ, ადცინცორე; ადცინცორისგ ბქ., ათუ̂აცინცორ, ადაცინცორე; ადაცინცორი 

ლნტ.), აცინცორ̄ე (ოთცინცორ̄, ადცინცორ̄ე; ადცინცორ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- გლეჯს, ხლეჩს, 

ფხრეწს, ფლეთს, ციცქნის, ნაკუწებად აქცევს. და̈უ̄დ̂ ნათ̈ხუ̂იარე ადცინცო̄რე (ბზ.) -- დევმა 

ნანადირევი დაგლიჯა. ბოფშს როულ ჩ'ოთცინცორ̄ა (ლშხ.) -- ბავშვს რვეული დაუფლეთია.

 აც̈ირე იგივეა, რაც აც̈ირ̄ი/ე.

 აც̈ირი იგივეა, რაც აც̈ი̄რი/ე.

 აც̈ირ̄ა̈̄ლი (ოთცი̄რა̈ლ̄, ადცი̄რალ̈ე; ადცი̄რა̈ლ̄ნე/ი) ბზ., ა̈ცირალ̈ი (ოთცირალ̈, ადცირალე; 

ადცირალ̈ისგ) ბქ., აცი̄რალ̄ი (ოთცირ̄ა̄ლ, ადცი̄რალ̄ე; ადცი̄რალ̄ნე) ლშხ., აც̈ირალი 

(ათუა̂ცირალ̈, ადაცირალე; ადაცირალი) ლნტ., გრდმ. -- ფცქვნის (ბევრს ან ბევრჯერ). 

დინილ ქართებილს ა̈ცირალდა (ბქ.) -- გოგონა კარტოფილს ფცქვნიდა.

 აც̈ირ̄ი/ე (ოთცირ̄, ადცი̄რე; ადცი̄რნე) ბზ., აც̈ირი (ოთცირ, ადცირე; ადცირისგ) ბქ., აცირ̄ე 

(ოთცი̄რ, ადცირ̄ე; ადცირ̄ნე) ლშხ., აც̈ირე (ათუა̂ცირ, ადაცირე; ადაცირი) ლნტ., გრდმ. -- 

ფცქვნის. ღეჲს ჩუ̂აცი̄რეხ (ლშხ. 6) -- დუცს ფცქვნიან. ხილს ხუა̂ც̈ირედ (ლნტ. 20) -- ხილს 

ვფცქვნით.

 აც̈უდ̄{და} იხ. იცუა̂̈ლ̄.

 ხ-აც̈უ ̂იგივეა, რაც ხ-ა̈ც̄უ.̂

 აც̈უდ̂ე (ოთცუი̂დ, ადცუ̂ი/უდე; ადცუი̂დნე), აცუდ̂აუ̈̂ი (ოთცუდეუ,̂ ადცუდუე̂; ადცუდუი̂ნე) 

ბზ., აცუდ̂ე (ოთცუი̂დ, ადცუდე; ადცუდისგ) ბქ., აცდაუ̂ი (ოთცუდაუ,̂ ადცუდუე̂, ადცუდუი̂) 

ლშხ., გრდმ. 1. აფუჭებს, უსარგებლოს ხდის. ჩუ ნოს̄ამა ათცუი̂და! (ბზ. 325) -- არაფერი 

გააფუჭო (უსარგებლო არ გახადო)! ნომოღ ადცუდე ბეფშ! (ბქ.) -- ნუ გააფუჭებ ბავშვსო! 2. 

ამარცხებს, აშავებს. ჩუუ̄ ̂ლოქ ადცუდუე̂ დეუთ̂აკ (ლშხ. 56) -- დევთაკი დაამარცხეო. იხ. 
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აფჭაუ̈ი̂.

 ხ-აც̈უე̂მ იგივეა, რაც ხ-აცუე̂მ.

 ხ-აც̈ურ̂ე (ლოხუა̂ცურ̂, ლახცუი̂რ; ლახცუი̂რე ბზ., ოთაცუ̂რ, ათცუი̂რ; ათცუი̂რე ბქ., 

ლახუ̂აც̈ურ̂, ლახაცუი̂რ; ლახაცუი̂რე ლნტ.), ხ-აცურ̂ე (ლოხუა̂ცუ̂რ, ლახცუი̂რ; ლახცუი̂რე) 

ლშხ., გრდმ. -- {ა}ტოვებს, არჩენს. მამაჭირაჲ̈ ქა ლახცუ̂ირხ ქა̄მაუ ̂(ბზ. 364) -- ზარმაცი 

გარეთ მიატოვეს. დინილარ̈ კუი̂რკუი̂ლდს დემ ხაც̈ურ̂ეხ მატ̈ყს (ბქ. 305) -- გოგონები 

კურკუშელას არ არჩენენ მატყლს. ხუა̂ჲ̄ ღალ ხაცურ̂ე მიჩა ქორს (ლშხ. 12) -- ბევრი 

{ა}ტოვებს თავის სახლს. კინჩხს როქუ̂ აშუ ̂დემ ხაცურ̂ე (პოეზ. 134) -- კისერს არც ერთს 

{შე}გარჩენთო. კოჯას ფიუე̂რს დემ ხაცური (პოეზ. 102) -- კლდეს ნადირს არ {შე}არჩენ.

 ხ-აც̈ურ̂უნე (ოთცუი̂რუ/̈ინ, ათცუი̂რნე; ათცუ/̈უი̂რუ̈ნი ბზ., ოთცუი̂რინ, ათცუ̂ირნე; 

ათცუი̂რნისგ ბქ.), ხ-აცუ̂რუნე (ოთცუი̂რუნ, ათცუი̂რნე; ათცუი̂რნი) ლშხ., ხ-ან̈ცრუნე 

(ათუა̂ნცუ̂ირინ, ათანცუი̂რნე; ათანცუ̂ირნი) ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- ატოვებინებს. ტუფ 

ჩ'ოთცუ̂ირუ̈ნ (ბზ. 261) -- ტყავი დავატოვებინე. ხოჩა ჟეღ თხერა ღოლაქ̈ს ჩუ ხაცურ̂უნე 

(ბქ.) -- კარგი ძაღლი მგელს ცხვარს დაატოვებინებს. თხუი̂მ უწურ̂ად მად ამცუი̂რინ (პოეზ. 

108) -- თავი უსისხლებლად არ დამატოვებინე.

 ხ-აც̈ყე იგივეა, რაც ხ-აცყენი.

 აც̈ხენე იგივეა, რაც აცხე̄ნე.

 აც̈ხირე იგივეა, რაც ა̈ცხრე.

 ხ-აც̈ხპე (ოხუა̂ც̈ხპ, ახცხიპ; ახცხიპე \ ახცხიპნე ზს., ახუა̂ც̈ხპ, ახაცხიპ; ახაცხიპე ლნტ.), ხ-

აცხპე (ოხუა̂ცხპ, ახცხიპ; ახცხიპე) ლშხ., გრდმ. -- გარშემო ავლებს, {შემო}არტყამს. 

ქამ̄ენქა ახცხიპხ მარგალიტი ჰაზ̈უ̂ (ბზ. 287) -- გარედან შემოავლეს მარგალიტის ეზო. 
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ჲეზუს̂ გალუ̂ან ახცხიპხ (ლშხ.) -- ეზოს გალავანი შემოავლეს. თორნს ყარ̈ს ხაც̈ხპეხ (ლნტ. 

22) -- თონეს ყავარს ავლებენ.

 ხ-აც̈ხპუნე (ოხცხიპუ̂ინ, ახცხიპუნ̂ე; ახცხიპუნ̂ი ბზ., ახცხიპუნ̂ისგ ბქ., ახუა̂ცხიპუი̂ნ, 

ახაცხიპუნ̂ე; ახაცხიპუნ̂ი ლნტ.), ხ-აცხპჷნე (ოხცხიპჷნ, ახცხიპუნ̂ე; ახცხიპუნ̂ი) ლშხ., 

გრდმ., კაუზატ. 1. გარს ავლებინებს (შემოატარებს). ფურ̈დ ქახ̄ცხიპუნ̂ე [დი̄ნას] მეჰად ცხეკ 

(ბზ. 327) -- ძროხამ შემოატარა გოგოს მთელი ტყე. [თერღლას] გირგტანდ ახცხიპუნ̂იხ 

კერჲაჲს (ლშხ. 32) -- რძალს კერიის ირგვლივ შემოატარებენ. 2. აკვანძინებს. ქიპ 

ჟ'ოხ{უ}̂ცხიპუ̂ინ (ბქ.) -- ძაფი შევაკვანძინე.

 აც̈ხრე (ოთცხირ, ადცხირე; ადცხირნე) ბზ., ა̈ცხრი (ოცხირ, ა̈ცხირე; აც̈ხრინე) ბქ., აცხრე 

(ოთცხირ, ადცხირე; ადცხირნე) ლშხ., {ა̈}ცხირე (ათუა̂ცხირ, ადაცხირე; ადაცხირი) ლნტ., 

გრდმ. 1. არკვევს. [ლახუბ̂ად] ალაი ̄ჩუა̂დცხირეხ (ბზ. 260) -- ძმებმა ესეც გაარკვიეს. 

[ზურალა̈რ̄] დეშ ა̈ცხრეხ [ჩის̄] (ბზ. 362) -- ქალები ვერ არკვევენ ყველაფერს. ხეხუ ̂უცხრას 

აც̈ხრი მიჩა ჭაშუხ̂ენქა (ბქ. 315) -- ცოლი გაურკვეველს არკვევს თავისი ქმრისაგან. 2. ბქ. 

გებულობს. ისგუ̂ი ამბაუ̈ ̂ლათ ოცხირ (ბქ.) -- შენი ამბავი გუშინ გავიგე.

 აც̈ხრჷლი (ოთცხჷრილ, აცხჷრლე ზს., ადცხჷრლი ბზ.), აც̈ხრილი (ოთცხირილ, ადცხრილე; 

ად̈ცხირლისგ) ბქ., აცხრილე (ოთცხრილ, ადცხრილე; ადცხრილნე) ლშხ., აცხრჷლე 

(ათუა̂ცხჷრჷლ, ადაცხჷრჷლე; ადაცხჷრჷლი) ლნტ. გრდმ. 1. ცხრილავს, ცრის. მაშდს 

ხეხუ̂არ̈ აც̈ხრილიხ (ბქ. 230) -- მოსავალს (მარცვლეულს) ქალები ცხრილავენ. ბებე 

სიმინდს აცხრილე (ლშხ.) -- ბებია სიმინდს ცხრილავს. აც̈ხრილი (ოთცხირილ, ადცხირლე; 

ადცხირლისგ) ბქ. -- ცრის (ფქვილს). 2. ცვეთს, ცრეცს. ბეფშდ ჩაფ̈ლალ̈ ადაცხჷრჷლე 

(ლნტ.) -- ბავშვმა ფეხსაცმელები გაცრიცა (დაცხრილა).

261



 ხ-აძ̈გრი (ხუ̂აძ̈გრ, ხაძგერ \ ლახძგერ \ ლახძგჷრნე; ხაძ̈გრინე) ბზ., ხ-აძგრი (ხუა̂ძ̈გრ, 

ხაძგერ; ხაძ̈გრინე ბქ., ხუა̂ძგრ, ხაძგერ; ხაძგარნე ლშხ.), ხ-აძგარ̈ი (ხუ̂აძ̈გრ \ ლახუ̂აძგრ, 

ხაძ̈გერ; ხაძ̈გერნე) ლნტ., გრდმ. -- {გა}უყრის, აძგერებს, ჩხვლეტს. ზურალ̄დ თუი̂თ ჯაყუ̂ 

ჩი̄ სგა ხაძგერ (ბზ. 344) -- ქალმა თითო ჯაყვა ყველას აძგერა. ეჯნე̄მ გუდრას ლახძგერ გაჩ̈ 

(ბზ.) -- იმან გუდას აძგერა დანა. დაჴჷლს ხოძგრა თხერაშ̈დ მჷჭარ̈ (ბქ. 255) -- თხას 

დაუძგერებია რქები მგლისათვის. ნაცარქექიაჲდ ხაძგერ მახათ დაუ̄ს̂ (ლშხ.) -- ნაცარქექიამ 

აძგერა მახათი დევს. ყანსაუ̂დ გუი̂ისა ხაძ̈გერ ამახუს̂ დაშნა (ლნტ.) -- ყანსავმა გულში 

აძგერა მტერს დაშნა.

 აძ̈ენი იგივეა, რაც ა̈ძჰენი.

 აძ̈ჲენალ̈ი იგივეა, რაც ა̈ძჰე/ინა̈ლ̄ი.

 აძ̈ჲენი იგივეა, რაც ა̈ძჰენი.

 აძ̈სენი იგივეა, რაც ა̈ძჰენი.

 აძ̈ურ̂ე (ოხძუი̂რ, ანძუი̂რე; ანძუი̂რნე ბზ., ანძუი̂რისგ ბქ.), ანძურ̂ე (ოხუნძუი̂რ, ანჷნძუ̂ირე; 

ანჷნძუ̂ირნე) ლშხ., ან̈ძუ{̂ი}რე (ახუა̂ნძუი̂რ, ანანძუ̂ირე; ანანძუი̂რი) ლნტ., გრდმ. -- 

აძვირებს. ნოქარ̈ ან̈ძუი̂რდა შაქარ̈ს (ლნტ.) -- ნოქარი აძვირებდა შაქარს.

 აძ̈ჰე/ინა̈ლ̄ი (ოთძა/̈იჰნიე̄ლ, ადძა/̈იჰნიე̄ლე; ადძა/̈იჰნიე̄ლნე) ბზ., ა̈ზჰენალ̈ი (ოთზეჰნალ̈, 

ად̈ზეჰნალე; ადზეჰნალ̈ისგ) ბქ., აძჲენალ̄ი (ოთძიენალ̄, ადძიენალ̄ე; ადძიენალ̄ნე) ლშხ., 

აძ̈ჲენალი (ათუა̂ძიენალ̈, ადაძიენალე; ადაძიენალი) ლნტ., გრდმ. -- {და}კლავს (ბევრს ან 

ბევრჯერ). ღოლჲა̄ქარ̈ ესერ [ჩუუ ̂ადძიჰნიე̄ლეხ] (ბზ. 371) -- ცხვრები დავკლათო. 

მეთხუი̂არ̈ს ხუა̂ჲ̈ ნათხუარე ათოძიენალა (ლნტ.) -- მონადირეს ბევრი ნადირი დაუხოცავს.

 აძ̈ჰენი, ა̈იცენი (ოძი/ჷჰ, ა̈/აძიჰ; ა̈/აძჰი/ი̄ნე \ ადძი̄ჰნე \ აც̈ჰი̄ნე \ ა̈იცი̄ნე \ აი̈სი̄ნე), ა̈ძსენი 
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(ოძიჰ, ა̈ძიჰ; ა̈ძსი̄ნე) ბზ., აზ̈ჰენი ზს., აზ̈ჲენი ბქ., (ოზიჰ, ა̈ზიჰ; აზ̈ჰინე \ აზ̈ჰენი), ა̈ჲსენი 

(ოთჷჲსენ \ ოთჲესინ, ადჷჲსნე; ადჷჲსენი \ ადჷჲსენნე \ ადიესნი̄ნე ბზ., ოთჷჲსენ, ადჷჲსენე \ 

ადჲესნე; ადჲესნი, ადჷჲსენის{გ} ბქ.), აძჲენი (ოთძი̄ჲ, ადძიე; ადძი̄ნე) ლშხ., აზ̈ჲენი, აძ̈ჲენი, 

აძ̈იენი (ათუა̂ზი, ადაზჲე \ ადაძიე; ადაზიჲნე \ ადაძინე) ლნტ., გრდმ. -- {და}კლავს. ლაძ̈ჰა̈ლ̄ს 

აძ̈ჰენიხ (ბზ. 12) -- საკლავ{ებ}ს დაკლავენ. ჰეცრარ̈ გუე̂ჭს ჩუა̂ზ̈ჰენიხ (ბქ.) -- ეცერლები 

გოჭს დაკლავენ. უ̄ღუა̂ ჴანარს აძჲენდახ (ლშხ. 42) -- უღელ ხარს {და}კლავდნენ. გიორგი 

დაჴჷლს ჩუა̂დაძ̈ინე (ლნტ.) -- გიორგი თხას დაკლავს. წჷრნი შხარ̈ის ჩუ ხუა̂ს̈ენი (პოეზ. 

140) -- წითელ ნიშა (ხარს) დავკლავ.

 ხ-აწ̈ამ̈ იგივეა, რაც ხ-ან̈წამ̈.

 ხ-აწ̈დუნე (ოთ/ხწად̈უი̂ნ, ათ/ხწად̈უ̂ნე; ათ/ხწად̈უნ̂ი ბზ., ოთწედუი̂ნ, ათწედუ̂ნე; ათწედუნ̂ისგ 

ბქ.), გრდმ., კაუზატ. -- ანახვებს, აჩვენებს. დის გეზალს დემ ხაწ̈დუნეხ (ბქ.) -- დედას შვილს 

არ აჩვენებენ. გადატ. ანათებს. დი̄ნა ჭუა̂დ̈უა̂რ̈ს მიჟს ხაწ̈დუნე (ბზ. 304) -- გოგო მზესავით 

ანათებს (კედლებს მზეს ანახვებს).

 ხ-აწ̈დუნი (მაწ̈უდ̂ინ{და}, ხაწ̈უდ̂ინ{და}; ხაწ̈უდ̂ინდე̄დს ბზ., მაწ̈დუნიუ,̂ ხაწ̈დუნიუ;̂ 

ხაწ̈უდ̂უნიდეს ბქ.), ხ-აწ{უ}̂დუნი (მაწდუნდა, ხაწდუნდა; ხაწდუნდეს) ლშხ., ხ-აწ̈ედუნ̂ი, ხ-

აწ̈{უ}̂ედნი (მაწ̈უ̂ედნიდა, ხაწ̈უე̂დნიდა; ხაწ̈უე̂დნიდეს) ლნტ. გრდუვ. -- ნახვა სურს, 

ენატრება. მიჩა დის ესერ ხაწ̈დუნი (ბზ. 382) -- დედაშენს ენატრებიო. ისგოუ̂ სურუ 

მაწ̈დუნიუ̂ (ბქ.) -- ძალიან მინდოდა შენი ნახვა. დედეს გეზლი̄რეშდ ჩიგარ ხაწდუნი (ლშხ.) 

-- დედას შვილები ყოველთვის ენატრება. ტარიელს ხაწ̈უე̂დნიდა დედეჲშდ (ლნტ. 150) -- 

ტარიელს ენატრებოდა დედა. ჯაწ̈უე̂დნი ( \ ჯაწ̈ედუნ̂ი) ესა ისკუი̂ დედეჲშდ? (ლნტ. 242) -- 

გენატრება თუ არა დედა?
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 ხ-აწ̈ენე იგივეა, რაც ხ-აწუე̂̄ნე.

 აწ̈ენე (ოთწენ, ადწენე; ადწენისგ) ბქ., გრდმ. 1. ასწორებს, აწესრიგებს. ნაგჭურდ ჰინგირ ჩუ 

ადწენე (პოეზ. 106) -- ნაგჭურმა უნაგირი გაასწორა. 2. იგივეა, რაც აწუე̂̄ნე.

 ხ-აწ̈ეუა̂ნ̈ი იგივეა, რაც ხ-აწუა̂ნ̈ი.

 ხ-აწ̈ეუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აწუა̂̈ნი.

 აწ̈იი იგივეა, რაც აწ̈ჰი.

 აწ̈ირუ̂ელი იგივეა, რაც ა̈წჷრუე̂ლი.

 ხ-აწ̈ირქუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აწ̈ი̄რქუნ̄ე.

 აწ̈ირხე იგივეა, რაც აწჷრხე.

 ხ-აწ̈ი̄რქუნ̂ე (ოხწი̄რქუნ̈, ახწი̄რქუნ̂ე \ ახწი̄რქუნე; ახწი̄რქუნი \ ახწირ̄ქუნა̈უ̄ნ̂ი) ბზ., ხ-

აწი̄რქუ̂ნე (ოხწი̄რქუნ, ახწი̄რქუნ̂ე; ახწი̄რქუნ̂ი) ლშხ., ხ-ა̈წირქუნ̂ე (ახუ̂აწირქუი̂ნ, 

ახაწირქუნ̂ე; ახაწირქუნ̂ი) ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- დაიყოლიებს, იძულებულს ხდის, 

გამოსძალავს. რამეს აღიარებინებს. ეჯნე̄მ გელუა̂ნ̄ს იორი მანათ̈ ჟი̄დ ახწი̄რქუნე (ბზ.) -- 

იმან გელოვანს ორი მანეთი კიდევ გამოსძალა. ხოშა უდილს ჟ'ახოწირქუნ̂ა ხორუა̂ 

ლაუდ̂ილაჲ̈შუდ̂ (ლნტ. 225) -- უფროს დას იძულებული გაუხდია (დაუთანხმებია, 

დაუყოლიებია) უმცროსი დები.

 ხ-აწ̈კრე1 (ლოხუა̂წკრ, ლახწკირ; ლახწკირე ბზ., ლახუა̂წკრ, ლახაწკირ; ლახაწკჷრნე 

ლნტ.), გრდმ. -- აკლავს, ახეთქს (თავს). ჩი საქ̈მეს ალე ხაწ̈კრე თხუ̂იმს (ლნტ.) -- ეს ყველა 

საქმეს აკლავს თავს.

 ხ-აწ̈კრე2 იგივეა, რაც ხ-აწკრე.

 აწ̈მინდა{̈უ}̂ი იგივეა, რაც აწმჷნდაუ̈ი̂.
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 აწ̈ნაუ̈ი̂ (ოთწინაუ̈,̂ ადწინუე̂; ადწინუ̂ი \ ადწჷნაუ̈ნ̂ე) ბზ., აწნაუ̈ი̂ (ოთწჷნაუ̈,̂ ადწჷნუ̂ე; 

ადწჷნუი̂სგ ბქ., ათუ̂აწინაუ̈,̂ ადაწინაუ̈̂ე; ადაწინაუ̈ი̂ ლნტ.), აწნაუი̂ (ოთწინაუ,̂ ედწინუე̂; 

ედწინუ̂ი) ლშხ., გრდმ. -- იწუნებს. დედბერდ ლეზობ̈ ადწინუე̂ (ბზ. 341) -- დედაბერმა 

საჭმელი დაიწუნა. მიჩა პატრონს როქ ჯი ჩოთწჷნუა̂ (ბქ 143) -- თვითონ თავის პატრონს 

დაუწუნებიაო. ჯე ლოქ ჩუა̂დაწინაუა̂ს დარად (ლნტ. 100) -- დარამ მე დამიწუნოსო.

 ხ-აწ̈რე (ოხ{უ}̂წინდ, ახწინდა; ა̈ხწინი) ზს., ხ-ემწირ (ოხწი̄ნდ, ახწინ̄და; ეხწინი ლშხ., 

ახ̈უე̂წინდ, ახ̈ეწინდა; ა̈ხეწინი ლნტ.), გრდუვ. -- სჯობნის, ერევა. ალას ჟ'ახწინდახ ჭყჷნტარ̈ 

(ბზ. 330) -- ამას აჯობეს ბიჭებმა. გუი̂რკისგაშ̈ მიჟ ხაწრე გიმს (ბქ. 237) -- ივლისის 

(კვირიკობის) მზე სჯობნის მიწას. დაუ̄̂ დეშ ახწი̄ნდა ნაცარქექიას (ლშხ.) -- დევი ვერ 

მოერია ნაცარქექიას. თუმჯაყ̈იანას ჟი ალ̈წინიდ (პოეზ. 54) -- თუმჯაყიანს მოვერევით.

 აწ̈სი იგივეა, რაც აწ̈ჰი.

 ხ-აწ̈უე̂ნე იგივეა, რაც ხ-აწუე̂̄ნე.

 აწ̈უ̂ილე იგივეა, რაც ა̈წუი̂̄ლე.

 ხ-აწ̈უი̂̄ლა (ხუა̂წ̈უი̂ლან̄დას̈, ხაწ̈უი̂̄ლა̈ნ̄და; ხაწ̈უი̂̄ლა̈ნ̄დე̄დს) ბზ., ხ-აწ̈უ̂ილა (ხუე̂წუ̂ილენ, 

ხეწუი̂ლან; ხეწუ̂ილენეს ბქ., ხუ̂აწ̈უი̂ლჷნდას̈, ხაწ̈უი̂ლჷნდა; ხაწ̈უი̂ლჷნდეს ლნტ.), ხ-

აწუ̂ი̄ლა (ხუე̂წუ̂ი̄ლენ, ხეწუი̂̄ლან̄; ხეწუი̂̄ლე̄ნდე̄ს) ლშხ. გრდუვ. -- გათხოვილია. ეჩე ჯა 

ხეწუი̂̄ლა̈ნ̄ (ბზ. 294) -- იქ თვითონ იყო გათხოვილი. მიშგუი̂ დაჩურ მებეცს ხაწუი̂̄ლა 

(ლშხ.) -- ჩემი და მებეცშია გათხოვილი.

 აწ̈უ̂ი̄ლე (ოთწუი̂̄ლ, ადწუი̂̄ლე; ადწუ̂ილ̄ი \ ადწუი̂̄ლნე) ბზ., აწ̈უ̂ილე (ოთწუი̂ლ, ადწუი̂ლე; 

ადწუ̂ილისგ ბქ., ათუ̂აწუი̂ლ, ადაწუი̂ლე; ადაწუ̂ილი ლნტ.), აწუი̂̄ლე (ოთწუი̂̄ლ, ადწუი̂̄ლე; 

ადწუ̂ილ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- ათხოვებს (ქალიშვილს). ხელწიფდ თინათ̈ ქა̄დწუი̂̄ლე მე̄რმათე 

265



(ბზ. 286) -- ხელმწიფემ თინათი{ნი} სხვაზე გაათხოვა. კამინჩირხად̈ დინოლ ქადწუი̂ლე 

(ბქ.) -- კამინჩირხამ გოგოები გაათხოვა. ჯუ̂ინელდ აწუ̂ი̄ლნახ დი̄ნა ̄უჭუდ̂იელად (ლშხ. 33) 

-- ძველად {გა}ათხოვებდნენ (თურმე) გოგოს უკითხავად. ეჯმინს გეზალ ათოწუ̂ილახ 

(ლნტ. 112) -- იმათ შვილი გაუთხოვებიათ.

 აწ̈ჰი/ე (ხუა̂წ̈იჰ \ ოხწიჰ, ან/დწიჰე; ან/დწიჰნე), ა̈წსი (ოხწის, ანწისე; ანწისნე) ზს., აწი̄{ჲ}, 

აწიე (ოთწი̄ჲ, აწიე; აწი̄{ჲ}ნე) ლშხ., აწიი, აწიე (ხუა̂წ̈ი \ ათ̈უ̂აწ̈ი, აწ̈იე \ ა̈დაწიე; ა̈წინე \ 

ადაწიი) ლნტ., გრდმ. -- პატიჟებს, იწვევს. ეჯჲა̈რდ აწ̈ჰეხ ხელწიფ (ბზ. 287) -- იმათ 

დაპატიჟეს ხელმწიფე. სოფელ ჰასუ̂შარ̈ს ა̈წჰიუხ̂ (ბქ. 296) -- სოფელი ასულებს 

პატიჟებდა. ბაპ ლჷჯგირ ტაბაგთე აწი̄ნე მესუფ̂ელას (ლშხ. 25) -- მღვდელი ნაკურთხ 

სუფრასთან {მო}იწვევს სოფლელებს. ლეგმერდას ცხეკთე აწი̄ თანუშიაჲ (ლშხ. 94) -- 

ავადმყოფს ტყეში ეპატიჟება თანუშია. გაცხად̈ ჩუ̂აწ̈იეხ ხალ̈ხ (ლნტ. 153) -- მართლაც 

დაპატიჟეს ხალხი. ჩუ ლაწ̈იად გუშკუე̂ ხენწიფ (ლნტ. 302) -- დავპატიჟოთ ჩვენი 

ხელმწიფე. თუი̂თ სოფელს ისგ' ესერ აწ̈ჰი (პოეზ. 244) -- თითო სოფელს შევიპატიჟებო. 

ლიპრისდა̈ლ̄თე გუა̂წ̈ჰიხ (ბზ. 359) -- ნათლობაში გვპატიჟებენ. კესარ̈შერ ეჩხაუ̂ მაწ̈სიდახ 

(ბქ. 20) -- კეისრიანნი იქ მპატიჟებდნენ. ხელწიფხდ თელ სახ̈ელწიფხს ხაწ̈ეჰ (ბქ. 263) -- 

ხელმწიფემ მთელი სახელმწიფო დაპატიჟა. ოთარდ მაწ̈ჰე, ხუ̂ეწჰან̈ (პოეზ. 94) -- ოთარმა 

დამპატიჟა, ვეწვიე.

 აწ̈ჷრუე̂ლი (ოხწჷრუ̂ელ \ ლოხუწ̂ირუ̂ალ, ა̈დწჷრულ̂ე \ ანწჷრუ̂ელე; ა̈დწჷრულ̂ინე \ 

ანწჷრუე̂ლნე) ბზ., აწ̈ირუ̂ელი, წირუე̂ლი (ლაჲწირუე̂ლე, ლაჲწირუე̂ლისგ) ბქ., გრდუვ. -- 

გალობს. საყდარ̈ისგა აწ̈ჷრუე̂̄ლიხ ეშდჲორი ბერ (ბზ. 362) -- საყდარში გალობს თორმეტი 

ბერი. ნატლაუ ̂მემპერ მჷწირუე̂ლი მა̈გ ამეჩუ ა̈წირუე̂ლიდეს! (ბქ. 146) -- ნეტავ მგალობელი 
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ფრინველი ყველა აქ გალობდეს!

 ხ-აჭ̈ბიდა (ხუა̂ჭ̈ბიდა̈ნ̄დას̈, ხაჭ̈ბიდა̈ნ̄და ხაჭ̈ბიდა̈ნ̄დე̄დს ბზ., ხუე̂ჭბიდენ, ხეჭბიდან; ხეჭბიდენეს 

ბქ.), ხ-აჭბიდა (ხუ̂ეჭბიდენ, ხეჭბიდან̄; ხეჭბიდე̄ნს) ლშხ., ხ-ა̈ჭებდა (ხუა̂ჭ̈ებდჷნდას̈, 

ხაჭ̈ებდჷნდა; ხაჭ̈ებდჷნდეს) ლნტ. გრდუვ. -- ამწყვდევია, დამწყვდეულია. ბერჯა ბაგისგა 

როქ ხაჭ̈ბიდა [როსტომ] (ბზ. 435) -- როსტომი რკინის ბაგაშია დამწყვდეულიო. 

[უ̂ოთახისგა] ბერჯაშ̈ტურა ხაჭ̈ბიდა (ბქ. 57) -- ოთახში ბერჯაშტურა ამწყვდევია. ბერეჟი 

დაუ̈ ̂ხაჭ̈ებდჷნდა ლჷკილისა (ლნტ.) -- რკინის დევი დაკეტილში იყო დამწყვდეული.

 აჭ̈ბიდე (ოთჭებიდ, ადჭებდე; ადჭებდი ბზ., ადჭებდისგ ბქ.), აჭბიდე (ოთჭებიდ, ადჭებდე; 

ადჭებდი) ლშხ., აჭ̈ებდე (ათუა̂ჭებ{ი}დ, ადაჭებდე; ადაჭებდი) ლნტ., გრდმ. -- ამწყვდევს; 

ატყვევებს. [თელღჷრად] ალჲა̈რ... ჩუა̂დჭებდე (ბზ. 416) -- რძალმა ესენი... დაამწყვდია. სგა 

ხაფ̈ხეჭხ ქათლადაშ̈ ნაბ̈ჴულს ი ჩუა̂დჭებდეხ (ბქ. 22) -- სტაცეს ხელი ნახევარწიწილას 

(ქათმის ნაგლეჯს) და დაამწყვდიეს. გოჭარ ლახამისა ადჭებდე (ლშხ.) -- გოჭები საღორეში 

დაამწყვდია. ჭაშ̈დ ზურელალ̈ ჩუა̂დაჭებდე (ლნტ. 282) -- ქმარმა ქალები დაატყვევა.

 ხ-აჭ̈დე (ლოხუა̂ჭდ, ლახჭიდ; ლახჭიდე ზს., ლახუა̂̈ჭდ, ლახაჭ̈იდ; ლახაჭ̈იდე ლნტ.), ხ-აჭდე 

(ლოხუ̂აჭდ, ლახჭიდ; ლახჭიდნე) ლშხ., გრდმ. -- აყუდებს. ამნემ ყარარ̈ ლახჭიდ ყორჟი (ბქ. 

103) -- ამან ყავრები მიაყუდა კარზე. მარ̈ჴილი ჭიშხარ̈ს ლემიჟ ა̈დგილს ხუა̂ჭ̈დედ (ლნტ. 22) 

-- მარხილის ფეხებს მზიან (სამზეო) ადგილას ვაყუდებთ.

 ხ-აჭ̈ებდა იგივეა, რაც ხ-ა̈ჭბიდა.

 აჭ̈ებდე იგივეა, რაც აჭ̈ბიდე.

 აჭ̈ემე იგივეა, რაც ა̈ჭმე.

 აჭ̈ი (ოხუ̂აჭ̈, ანჭე; ანჭეჲნე ბზ., ანჭინე ბქ.), აჭი (ოხუა̂ჭ, ანჭე; ანჭე̄ჲნე) ლშხ., ა̈ჭეჲ (ახუა̂ჭ, 
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ანაჭე; ანაჭინე) ლნტ., გრდმ. -- აცხობს. ამის კათეჟი ხადისგხ ი ქა აჭ̈იხ (ბქ.) -- ამას 

კერიაზე დებენ და გამოაცხობენ. დედე დიარალს აჭი (ლშხ.) -- დედა პურებს აცხობს. 

თაშარალ̈ს ქახუა̂ჭ̈ეჲდ, მჷჭეს ხუი̂ზბიდ (ლნტ. 34) -- ხაჭაპურებს გამოვაცხობთ, 

გამომცხვარს ვჭამთ.

 აჭ̈ირხე იგივეა, რაც აჭირ̄ხი.

 აჭ̈ირხი იგივეა, რაც აჭი̄რხი.

 აჭ̈კი̄უა̂ნე (ოთჭკი̄უა̂ნ̈, ადჭკი̄უა̂ნე; ადჭკი̄უა̂ნ̈ნე) ბზ., აჭ̈კიუა̂ნე (ოსჭკიუ̂ან̈, ესჭკიუა̂ნე; 

ესჭკიუა̂ნ̈ისგ) ბქ., აჭკი̄უა̂ნე (ოთჭკი̄უა̂ნ, ადჭკი̄უა̂ნე; ადჭკი̄უა̂ნნე) ლშხ., აჭ̈კიუა̂ნ̈ე 

(ათუა̂ჭკიუ̂ან̈, ადაჭკიუ̂ან̈ე; ადაჭკიუ̂ან̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- ბჟუტავს, ("აბჟუტებს"), 

ციმციმებს (აციმციმებს). ეჩხენ მჷჭკამე̄ლარშალ̄ აჭკი̄უა̂ნეხ (ლშხ. 15) -- იქით (გაღმა) 

ციცინათელებივით ციმციმებენ. კიბმოყ იმალე ა̈ჭკიუა̂ნ̈ე (ლნტ.) -- კიბესთან რაღაც 

ბჟუტავს.

 ხ-აჭ̈კუე̂რი იგივეა, რაც ხ-აჭკურ̂ე.

 აჭ̈კუე̂რი იგივეა, რაც აჭკურ̂ე.

 აჭ̈მე (ოთჭემ, ადჭემე; ადჭემნე ბზ., ად̈ჭემისგ ბქ.), აჭმე (ოთჭემ, ადჭემე; ადჭემნე) ლშხ., 

აჭ̈ემე (ათუა̂ჭემ, ადაჭემე; ადაჭემი) ლნტ., გრდმ. -- თიბავს. დიაკუ̂ენ... მიჩა ლა̄რას აჭ̈მა (ბზ. 

43) -- დიაკვანი თავის სათიბს თიბავდა. ნოდარ̈... ბესილადაშ̈ ლაროლს აჭმე (ბქ. 201) -- 

ნოდარი ბესილადის სათიბს თიბავს. აჭმეხ ლახუს̂ (ლშხ. 5) -- მთაში თიბავენ. თელ ლადეღ 

ხუა̂ჭ̈ემად (ლნტ.) -- მთელი დღე ვთიბავდით.

 ხ-აჭ̈მინე (ლოხჭემინ, ლახჭემ{ნე}; ლახჭემინე) ბზ., ხ-აჭ̈მინე (ოხუა̂ჭმ, ახჭემ; ახჭემნე) 

ბქ., ხ-აჭმინე (ოხჭემ, ახჭემე; ახჭემნე) ლშხ., ხ-აჭ̈ემნე (ახუ̂აჭ̈{ე}მ, ახაჭემ; ახაჭემნე) 
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ლნტ., გრდმ. 1. {გამო}უსვამს. ლახჭემ ფარშმაგ̈დ ღალე-ჲ ქუ̂ინ ლახტიხ [ხუ̂თისაუ̂არს] (ბზ. 

252) -- წაუსვა ფარშევანგმა ფრთა და გააცოცხლა (სული დაუბრუნა) ხვთისავარს. გაჩ̈ ქა 

ლოხუ̂აჭმ ყიაქა [ღუ̂აშს] (ბქ. 205) -- ჯიხვს დანა ყელში გამოვუსვი. 2. აყოლებს; 

{ჩამო}ატარებს. თუ̂ითოლ̄აჟი ქა̄ხჭემნეხ ჩი̄ს ჭიქ არაყს (ლშხ. 38) -- სათითაოდ 

ჩამოატარებენ ჭიქა არაყს. ფად̄ა̈ს̄ ლახჭემ ჭურ ეცრიშე (პოეზ. 92) -- ეცერის მდევარი 

დაადევნა (გააყოლა).

 აჭ̈რე/ჷლი (ოთჭჷრელ, ადჭჷრლე; ადჭჷრლი ბზ., ადჭერლისგ ბქ., ათუა̂ჭჷრელ, ადაჭჷრელე; 

ადაჭჷრელი ლნტ.), აჭრელე (ოთჭჷრელ, ადჭჷრლე; ადჭჷრლი) ლშხ., გრდმ. -- აჭრელებს. 

ამი̄თან̄დ ე მოშ მაჭ̈რელე, დე̄მის ჯიზბი (ბზ. 361) -- ასე თუ ამაჭრელებ, არ შეგჭამო. 

ისკაშხენ ჩუ̂აჭ̈რელეხ ჯუი̂ნელ ხანჯარშუ ̂[თორნს] (ლნტ. 22) -- თონეს შიგნიდან ძველი 

ხანჯლით ააჭრელებენ.

 ხ-აჭ̈ყბე (ოთჭყაბ̈, ათჭყაბე; ათჭყაბ̈ნე \ ათჭყიბნე ბზ., ახჭყიბე; ახჭიბისგ ბქ.), გრდუვ. -- 

ეტანება. ბეფშუდ̂ ლახჭყაბე ლაჲ̈რს (ბზ.) -- ბავშვი წერილს წაეტანა. საბრალ სგად̈ს მჷჴფია 

ხოშამ ესერ ხაჭყიბე (ანდ.) -- დასუსტებულ მოზარდს (ყლორტს) მკბენარი უფრო ეტანება.

 ხ-ახ̈ელა იგივეა, რაც ხ-ა̈ხლა.

 ახ̈ენახ̈ე იგივეა, რაც ახანახა.

 ხ-ახ̈ენე იგივეა, რაც ხ-ახე̄ნე.

 ხ-ახ̈ერე იგივეა, რაც ხ-ახე̄რი1.

 ხ-ახ̈ერი იგივეა, რაც ხ-ახე̄რი.

 ხ-ახ̈იად (მახ̈ჲა̈დჷნ{და}, ხახ̈ჲა̈დჷნ{და}; ხახ̈ჲადდე̄დს ბზ., მახ̈დჷნ, ხახ̈დჷნ; ხახ̈დჷნეს ბქ., 

მახ̈იადჷნ{და}, ხახ̈იადჷნ{და}; ხახ̈იადჷნდეს ლნტ.), ხ-ახჲად (მახჲადჷ̄ნ{და}, ხახჲადჷ̄ნ{და}; 
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ხახჲადჷ̄ნდეს) ლშხ. აორ. (ამხი̄დჷნ{და}, ათხი̄დჷნ{და} ბზ., ლშხ., ამხიდჷნ, ათხიდჷნ ბქ., 

ამახ̈იადჷნ{და}, ათახ̈იადჷნ{და} ლნტ.) გრდუვ. -- უხარია. ალი მე̄უა̂რ ათხიდ̄ჷნ ბეფშუს̂ (ბზ. 

262) -- ეს ბავშვს ძალიან გაუხარდა. სორთმანს გუა̂მ̈იდ ათხიდენა (ბქ. 14) -- სორთმანს 

ძალიან გახარებია. სურუ ათხი̄დე̄ნახ ეჯჲარს (ლშხ. 59) -- იმათ ძალიან გახარებიათ. 

ლაუდ̂ილას ...ხახ̈იადჷნხ მინე ლაჭშაჲ̈ ლიმარ̈გ (ლნტ. 280) -- დებს თავიანთი ქმრების 

მამაცობა უხაროდათ. ალა ოთარს გუნ ათხი̄დჷნ (პოეზ. 100) -- ეს ოთარს ძალიან გაუხარდა.

 ახ̈იად̈ი იგივეა, რაც ა̈ხი̄დე.

 ახ̈იორი იგივეა, რაც ახუ̂ორ̄ე.

 ახ̈ი̄დე (ოთხი̄დ, ადხი̄დე; ადხი̄დნე) ბზ., ა̈ხიდე (ოთხიდ, ად̈ხიდე; ად̈ხიდისგ) ბქ., ახი̄დე 

(ოთხი̄დ, ადხი̄დე; ადხი̄დნე) ლშხ., ა̈ხიად̈ი (ათუა̂ხიად̈, ადახ̈იად̈ე; ადახ̈იად̈ი) ლნტ., გრდმ. -- 

ახარებს. გიო მიჩა გუი̂ს გარ ა̈ხი̄დე (ბზ.) -- გიო მხოლოდ თავის გულს ახარებს. მიშგუ̂ა 

ლიჴედშუ̂ გუნ ოთხიდ დადა (ბქ.) -- ჩემი მოსვლით ძალიან გავახარე ბებია. ღერბეთ ადა̈ხიად̈ი 

გუშკუე̂ უ̂ოჯახ̈ს (ლნტ.) -- ღმერთი გაახარებს ჩვენს ოჯახს.

 ხ-ახ̈ლა (ხუე̂ხლა̈ნ̄და̈ს, ხეხლა̈ნ̄და; ხეხლა̈ნ̄დე̄ს ბზ., ხუე̂ხლჷნ, ხეხლჷნ; ხეხლჷნეს ბქ.), ხ-

ახლა (ხუე̂ხლენ, ხეხლან; ხეხლენს) ლშხ., ხ-ახ̈ელა (ხუ̂ახ̈ელჷნდას, ხახ̈ელჷნდა; 

ხახ̈ელჷნდეს) ლნტ. გრდუვ. 1. მიმიზნებული, მიშვერილი, მიშვებული, აქვს; 

მიფიცხებულია. ეჯის ჭალაჲ̈ ჴარჴჩუ ხახ̈ლა (ბზ. 242) -- იმას მდინარე ხახაში აქვს 

მიშვებული. მეთხუი̂არ ლემესს ხახლა (ლშხ.) -- მონადირე ცეცხლსაა მიფიცხებული. 2. 

ექცევა, ეპყრობა (ცუდად, კარგად...). ჯაბა ხოჩამდ ხახლა გეზლი̄რს (ლშხ.) -- ჯაბა კარგად 

ექცევა შვილებს. მუშკუა̂რ̈ის მაგ̈ ხოჩამდ ხა̈ხელა (ლნტ.) -- სტუმარს ყველა კარგად 

ეპყრობა.
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 ხ-ახ̈ლინე (ლოხუა̂ხ̈ლ, ლახხელ; ლახხელნე) ზს., ხ-ოხლინ̄ე (ლოხ̄ოხლ, ლოხხელ; 

ლოხხელნე ბზ., ოსხელ, ესხელე; ეხხელნე ლშხ.), ხ-ოხლინე (ლოხოხლ, ლოხხელ; 

ლოხხელნე) ბქ., ხ-ახ̈ელე (ლახუა̂ხელ, ლახახელე; ლახახელი) ლნტ., გრდმ. -- უშვერს, 

{მი}აპყრობს, უმიზნებს. [ალექსიდ] მა̄ლს თუ̂ეფ ესხელ (ბზ. 256) -- ალექსიმ მელას თოფი 

დაუმიზნა. [დაუ̈̂] ჴად̈ს ხახ̈ლინე ლემასგუ̂ (ბქ. 104) -- დევი ცეცხლს მუცელს უშვერს. 

[ჭყინტს] ასოხელა ცხულაჴ̈ემატ დაუა̂რეშუ̂დ (ლნტ. 209) -- ბიჭს დევებისათვის 

მშვილდისარი დაუმიზნებია (მიუშვერია). მერმე შდიმლიდ ლეჟა ლახხელ (პოეზ. 52) -- 

მეორე ყური ზემოთკენ მიაპყრო.

 ახ̈ნისგი იგივეა, რაც ახჷ̄ნსგე.

 ახ̈ნისკე იგივეა, რაც ახჷ̄ნსგე.

 ხ-ახ̈პე (ლოხ̄უ̂ახპ, ლახხიპ; ლახხიპე ბზ., ლოხუა̂ხპ ბქ., ლახუა̂ხ̈პ, ლახახ̈იპ; ლახა̈ხიპნე 

ლნტ.), ხ-ახპე (ლოხუა̂ხპ, ლახხიპ; ლახხიპე) ლშხ., გრდმ. -- ახეთქებს; ახლის. ჭყინტდ 

ლჷგრა̈̄ლ უშხუა̂̈რ̄ ლახხიპ (ბზ.) -- ბიჭმა კვერცხები ერთმანეთს მიახალა. თხუ̂იმს სგა 

ხუა̂ხპე ბაჩარ̈ს (ბქ. 24) -- თავს ქვებს მივახლი. რაშემ ხე̄ქუ̂ ჲაკოფს: ჩუბოუ̂ ლახხიპე ლოქ 

(ლშხ. 61) -- რაშმა უთხრა იაკობს: ძირს (ქვემოთ) დაგახეთქებო. თხუი̂მ ლახუ̂ახ̈პ (ლნტ.) 

-- თავი მივახეთქე.

 ახ̈უთ̂ენა̈ნ̄ იხ. თერა, თერე.

 ახ̈უთ̂ენენ იხ. თერა, თერე.

 ხ-ახ̈უი̂ა იგივეა, რაც ხ-ეხუა̂.

 ხ-ახ̈უი̂ე (ოხხუ̂იჲ, ახხუი̂ე; ახხუ̂იჲ̄ნე ბზ., ახხუი̂ესგ ბქ.), ხ-ახუი̂ე{ს} (ოხხუი̂̄, ახხუ̂იე; 

ახხუი̂̄ნე) ლშხ., ხ-ახ̈უ̂იეს{კ} (ათუ̂ახუ̂ი, ათახუი̂ე; ათახუი̂ნე) ლნტ., გრდმ. 1. ახვედრებს 
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(ტყვიას...). [როსტომდ] შუბუა̂რ̈ ჴადუჟ̂ი̄ნ ახხუი̂ე (ბზ. 233) -- როსტომმა შუბები მუცელზე 

მოახვედრა. 2. (ოსხუი̂̄, ესხუ̂იე; ესხუი̂̄ნე ლშხ., ასუა̂ხუი̂, ასახუი̂ე; ასახუი̂ნე ლნტ.) -- 

{და}ახვედრებს. ქორ ხოჩამ̄დ ოსხუი̂̄ (ლშხ.) -- სახლი კარგად დავახვედრე. [მებატედ] 

ჩუა̂სახუი̂ე მიჩა ლამოქშალას ლიც (ლნტ. 295) -- მებატემ თავის ქვისლებს დაახვედრა 

წყალი.

 ხ-ახ̈უი̂ე̄სგი1 (ესუხ̂უი̂̄ჲ, ახხუი̂ე; ახხუჲ̂ე̄სგნე \ ახხუი̂̄ნე) ბზ., ხ-ახუ̂იეს (ოთხუი̂̄, ათხუ̂იე; 

ათხუი̂̄ნე) ლშხ., ხ-ახ̈უი̂ესკ (ათუა̂ხუი̂, ათახუ̂იე; ათახუ̂იესკ) ლნტ., გრდმ. -- ახვედრებს 

(თოფს; წილს...). ხეფშუ̂დე მაგ̈, მარე დარ̈მოშ ხახ̈უი̂ესგ (ბქ. 54) -- ესვრის ყველა, მაგრამ 

ვერავინ ახვედრებს. თუ̂ით ნინჩორ ჩი̄ს ქა̄თხუ̂ჲე [მეჩიდ] (ლშხ. 53) -- თითო ძნა ყველას 

შეახვედრა მოხუცმა. ეშხუ მუხუ̂ბეს ლექმეთ ხახ̈უ̂იეხ (ლნტ. 112) -- ერთ ძმას ლექმეთი 

შეახვედრეს წილად.

 ხ-ახ̈უი̂ე̄სგი2 (ლოხხუი̂, ლახხუ̂იე; ლახხუი̂ესგ) ბქ. -- თავს ანებებს, მოეშვება. [პეტრედ] 

ნათ̈ხუ̂რას ლახხუი̂ე ი თეფ ლა̈ჲმურჯუი̂ნე (ბქ. 210) -- პეტრემ ნანადირევს თავი ანება და 

თოფი მოიმარჯვა. ლამხუი̂! (ლშხ.) -- თავი დამანებე!

 ხ-ახ̈უტ̂{ინ}ე (თეს) (თე ლოხუა̂ხ̈უტ̂, თე ლახხუ̂ეტ; თეს ლახხუე̂ტნე ბზ., თე ლოხუ̂ახ̈უ̂ტ, 

თე ლახხუე̂ტ; თეს ლახხუე̂ტნე) ბქ., გრდმ. -- თვალს {მო}ჰკრავს; თვალს, თვალყურს 

ადევნებს. დი ერ აჩად̈, ბოფშარ̈ს მი ლოხუა̂̈ხუტ̂ თე (ბზ.) -- დედა რომ წავიდა, ბავშვებს 

თვალ-ყური მე ვადევნე. თე დემეგ ლოხხუე̂ტა [დინაშ̈დ] (ბქ. 87) -- გოგოსათვის თვალი არ 

უდევნებია. იხ. ხ-არკინე, ხ-არეკნე.

 ხ-ახ̈უტ̂უნე (ოხხუი̂ტუნ̈, ახხუი̂ტუნ̂ე; ახხუი̂ტუნ̂ი ბზ., ახხუი̂ტნისგ ბქ., ახუა̂ხუი̂ტინ \ 

ახუა̂ხუი̂ტუნ, ახახუი̂ტნე; ახახუი̂ტნი ლნტ.), ხ-ახუტ̂უნე (ოხხუი̂ტუნ, ახხუი̂ტუ̂ნე; 
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ახხუი̂ტნი) ლშხ., გრდმ., კაუზატ. -- აჟლეტინებს, აწყვეტინებს. ამხუ̂არ̈ მიჩა ლახუბ̂ას 

ჟახხუი̂ტნალ̄უ̂ნე ბესიდ (ბზ.) -- ბესიმ თავისი მტრები ძმებს ამოაწყვეტინა. [ეჯის] 

იაკოფიშდ ლოქ ოხხუი̂ტუნ̂ა დაუ̄ა̂რ (ლშხ. 64) -- იმას იაკობისათვის ამოუწყვეტინებია 

დევები. დაუა̂̈რ ახახუ̂იტნეხ ჭყინტს (ლნტ.) -- დევები ამოაწყვეტინეს ბიჭს.

 აჴ̈დე იხ. ჴიდე.

 ხ-აჴ̈დე იხ. ხ-ატყცი.

 აჴ̈ელტარ̈ი იგივეა, რაც აჴჷლტარ̈ი.

 აჴ̈ერჴე იგივეა, რაც აჴჷრჴე.

 ხ-აჴ̈{უ}̂დუნე, ხ-აჴდუნე (ოხ{უ}̂ჴიდუი̂ნ \ ოხჴუდინ ბზ., ოხჴიდუნ ლშხ., ახჴიდუნ̂ე; 

ახჴიდუნ̂ი ბზ., ლშხ., ოხჴიდუი̂ნ \ ოთუჴ̂იდუი̂ნ, ახჴიდუნ̂ე \ ათჴიდუნ̂ე; ახჴიდუ̂ნისგ \ 

ათჴიდუნ̂ისგ ბქ., ახუა̂ჴიდუი̂ნ, ახაჴიდუნ̂ე; ახაჴიდუნ̂ი ლნტ.), გრდმ., კაუზატ. 1. 

{მო}ატანინებს, {მო}აყვანინებს. ხელწიფდ ქ'ა̄ხჴიდუნ̂ე ლაუდ̂ილაი̄ (ბზ. 302) -- ხელმწიფემ 

გამოაყვანინა დებიც. ალ ზურალ̄ მიჩა გეზლაშდ მახე ლერექუს̂ ხაჴდუნე (ლშხ.) -- ეს ქალი 

თავისი შვილისთვის ახალ ტანსაცმელს {მო}ატანინებს. მეჩი მარ̄ე ალეს ყურძენს ახჴიდუ̂ნი 

(ლშხ. 52) -- მოხუცი კაცი ამას ყურძენს მოატანინებს. მჷლეჩხუი̂მდ ჲეხუ̂ს გუე̂ბ ახაჴიდუნ̂ე 

(ლნტ. 228) -- ლეჩხუმელმა ცოლს გობი მოატანინა. 2. ზს. ართმევს, დასტყუებს (რაღაცას). 

ქამ მერდა თაშ̈ი ოხჴუდნა ბიბუშდ (ბქ. 12) -- გარეთ მყოფს ყველიც წაურთმევია 

ბიბუსთვის. 3. ახდევინებს (გადასახადს). გიმარ̈ისა დადიან ნად̈ელს გუ̂აჴ̈დუნა (ლნტ. 89) -- 

მიწებში დადიანი ნადელს გვახდევინებდა.

 ხ-აჴ̈ჩე (ლოხ̄უა̂ჴჩ \ ესუა̂ჴჩ, ლახჴიჩ \ ესჴიჩ; ლახჴიჩე \ ესჴიჩე ბზ., ოსაჴჩ, ესჴიჩ; ესჴიჩე ბქ.), 

ხ-აჴჩე (ოსაჴჩ, ესჴიჩ; ესჴიჩე) ლშხ., გრდმ. -- ზედ აცვეთს, ალევს რამეს. ლახუბ̂ად შია̈რ 
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ჟ'ესჴიჩხ ნატჷრხანალ̄ (ბზ. 401) -- ძმებმა ხელები მიალიეს (მიაცვითეს) ჯოხის სროლას. 

ბაბად მადრაჴ ჟ'ესჴიჩ ჩაჟუ ̂(ბქ.) -- ბაბუამ ცხენს მათრახი დააცვითა.

 აჯ̈ელე იგივეა, რაც აჯე̄ლუე̂.

 აჯ̈ელუე̂ იგივეა, რაც აჯე̄ლუე̂.

 ხ-აჯ̈ეშ იგივეა, რაც ხ-აჯეშ.

 აჯ̈ში (ოხუა̂ჯ̈შ \ ოხჯიშ, ანჯიშ; ანჯიშნე) ზს., აჯში (ოხჯიშ, ანჯიშე; ანჯიშნე) ლშხ., 

აჯ̈ში (ანჯუშ, ანჯიშ; ანაჯიში) ლნტ., გრდმ. -- ქსოვს. მიჩა დი კულის აჯ̈იშდა (ბზ.) -- 

დედამისი შალს ქსოვდა. ბებე ხოჩა წინდარ̄ს აჯში (ლშხ) -- ბებია კარგ წინდებს ქსოვს.

 აჰ̈ელუე̂ იგივეა, რაც ა̈ჰე̄ლუე̂.

 აჰ̈ენი იგივეა, რაც აჰე̄ნი.

 აჰ̈ერალნე (ოთჰერალინ, ადჰერალნე; ადჰერალნისგ) ბქ., ხ-აე̈რალნე (ლახუ̂აე̈რალინ, 

ლახაერა̈ლნე; ლახაერალ̈ნი) ლნტ., კაუზატ. -- ახმაურებინებს, აძახებინებს. დადა ბეფშს 

დედეიშხო ლახ̈აერალ̈ნი (ლნტ.) -- ბებია ბავშვს დედას დააძახებინებს.

 აჰ̈ე̄ლუე̂ (ოთჰე̄ლაუ̈,̂ ადჰე̄ლუე̂; ადჰე̄ლუ̂ნე \ ადჰე̄ლუი̂) ბზ., ა̈ჰელუე̂ (ოთჰელა̈უ,̂ ადჰელუე̂; 

ადჰელუ̂ისგ) ბქ., გრდმ. -- ალში ავლებს, ასევადებს. ჩაბრასტარ̈ ჩუა̂დჰელუ̂ეხ უ̂არჩხლიშ 

მჷშკდარ̈დ (ბქ.) -- ჩაფრასტები ალში ამოავლეს ვერცხლის მჭედლებმა.

 აჰ̈ი1, ა̈ჰიესგ, აჰე̄სგი (ოთჰი \ ოთაჰ̈, ად/ნჰე; ად/ნჰინე) ბზ., აჰ̈იესგი (ოთჰი, ად/ნჰიე; 

ად/ნჰიესგ) ბქ., გრდმ. -- აღწევს (დანიშნულ ადგილამდე). მუ-გეზალდ ადჰეხ ძუღუ̂ა̈ ̄

პილთეჟი̄ნ (ბზ. 274) -- მამა-შვილმა მიაღწია ზღვის ნაპირამდე. ნებოზს აშხუ̂ სოფელთეჲსგ' 

ოჰიახ (ბქ. 251) -- საღამოს ერთ სოფელში მოუღწევიათ. მუხუბ̂ემ ისგანჰიე ამთეჲსგა (ბქ. 

41) -- ძმამ შემოაღწია აქამდე. ტკიც ესერ მაგ̈ ტკიცთე აჰ̈იესგ (ანდ.) -- ყველაფერი 
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მართალი სიმართლეს მიაღწევსო. ეჯჲა̈რს სგა ხოჰეჰახ დალაშ̈ კოჯთე (პოეზ. 292) -- იმათ 

მიუღწევიათ დალის კლდემდე.

 აჰ̈ი2 (ოთაჰ̈ \ ოთჰიჲ, ადჰ{ი}ე; ადჰიჲნე) ბზ., ამჰე (ოთმიჰ, ადმჷჰე; ადმჷჰისგ) ბქ., ამჷჲე 

(ოთმჷჲ, ადმჷჲე; ადმჷჲნე ლშხ., ათუა̂მჷი, ადამჷე; ადამჷი) ლნტ., გრდმ. -- ამწიფებს. მიჟ 

სიგად̈ს ხუნკუი̂დ ადჰიჲნე (ბზ.) -- მზე ჭირნახულს უფრო ადრე დაამწიფებს. მისას უჩხოლდ 

ხილ მოდე ადმჷჰე (ბქ.) -- წელს წვიმებმა ხილი არ დაამწიფა. ხოჩა ამინდ შიშდ ამჷჲე ხილს 

(ლშხ.) -- კარგი ამინდი მალე ამწიფებს ხილს.

 ხ-აჰ̈იესგ{ი} (ესუჰ̂ე̄სგი, ესჰე; ესჰი̄ნე/ესჰე̄სგნე ბზ., ოსჰი/ლოხუჰ̂ი, ესჰიე \ ლახჰიე; 

ესჰიესგ \ ლახჰიესგ ბქ.), ხ-აჲეს (ოთი̄, ადი̄ე; ადი̄ნე) ლშხ., ხ-აჲ̈ესკ (ახოჲე; ახოჲესკ) ლნტ., 

გრდმ. 1. მიაღწევს; რამე მომენტამდე მიუსწრებს. ჩუ ლიშთხუა̂ლ̈დ ესერ ჩუ ხაჰ̈იესგ ლჷც 

სიმაქს (ბქ. 339) -- დამარხვამდე მოვუსწრებ ქალიშვილს წყალსო. ეჯნემ ქორთე მუბირჟი 

გარ ადჰიე (ბქ.) -- იმან შინ ღამითღა მიაღწია. 2. (ლოხ̄უა̂ჰ̈, ლახჰე; ლახჰინ̄ე ბზ., ოჰი, 

ადჰიე, ლაჰიე; ადჰიესგ ბქ.) -- {და}აწევს (უკან). დალ̈დ ღეშგიმხენ ლაჰიე ჰერ (ბქ. 210) -- 

დალმა უკნიდან დააწია ხმა. 3. (ოხუა̂ჲ, ახჲე, ახჲეს) ლშხ., (ახუ̂აჲ̈, ახაჲე; ახაჲეს) ლნტ. 

მოაწევს, აყრის (შავ დღეს...). ალ მარა ხოლა ლე̄თს ლოქ ახჲეს (ლშხ. 62) -- ამ კაცს ცუდ 

ღამეს მოვაწევო. ხოლა ლად̈ეღს ლოქ ხაჲ̈ესკ მიჩ (ლნტ. 100) -- შავ დღეს დაგაყრიო შენ.

 ა{̈ჰ}ინკა̈რი (ოსჰინკარ̈ი \ ოსინკარ̈; ესჰინკარე \ ესინკარე; ესჰინკარ̈ისგ \ ესინკარ̈ისგ) ბქ., 

გრდმ. -- {და}აწყობს. მიჩა ბიძიშ ლჷტცე მაგ̈ ჩუა̂დგა̈რ, უშხუა̂რჟი ჟ'ესინკარე (ბქ. 149) -- 

თავისი სიმამრის დაპატიჟებული ყველა დახოცა, ერთმანეთზე დააწყო.

 აჰ̈ი̄ჭუი̂ (ოთჰიჭ̄უ̂, ადჰი̄ჭუე̂; ადჰი̄ჭუ̂ნე) ბზ., ა̈ჰუი̂ჭი (ოთჰუი̂ჭ, ადჰუ̂იჭე; ადჰუი̂ჭისგ) ბქ., 

აჲ̄ჭუე̂ (ოთი̄ჭუ̂, ადი̄ჭუე̂; ადი̄ჭუნ̂ე) ლშხ., ა̈ჲჭუე̂ (ახუა̂იჭუ,̂ ანაჲჭუ̂ე; ანაიჭუი̂) ლნტ., გრდმ. 
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-- ზელს; ჭყლეტს. იმ ხაჰ̈ი̄ჭუი̂ ალამაგ̈ ხა̈ნს? (ბზ.) -- რას ზელ ამდენ ხანს? გა̈ნჭუ{̂ს} 

ჩუა̂ჰ̈უი̂ჭიხ ჟიშხოლშუ ̂(ბქ. 228) -- ანწლს მოჭყლეტენ ციცხვებით. ჴიცს ხოჩამ̄დ 

ხუა̂ი̄ჭუე̂დ (ლშხ.) -- ცომს კარგად ვზელთ.

 აჰ̈ნე (ოთჰინ, ადჰინე ზს., ადჰინი ბზ., ადჰინისგ ბქ.), ა̄ჲნე (ოთი̄ნ, ადი̄ნე; ადი̄ნნე) ლშხ., ა̈ინე 

(ათუა̂ინ, ადაინე; ადაინი) ლნტ., გრდმ. -- ალხობს, ადნობს. ქონ ოთი̄ნ (ლშხ.) -- ქონი 

დავადნე. კუ̂არ̈ემს ხუ̂აჲ̈ნად (ლნტ. 98) -- ყინულს ვალხობდით.

 ხ-აჰ̈ჲასგუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-აჰა̈ს̄გუნ̂ე.

 ხ-აჰ̈უნე იგივეა, რაც ხ-აჰა̈ს̄გუ̂ნე.

 აჰ̈უე̂̄ნი იგივეა, რაც აჰე̄ნი/ე.

 აჰ̈უი̂ჭი იგივეა, რაც ა̈ჰი̄ჭუ̂ი.
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ა ̄

 ა1̄ ბზ., ლშხ., ა, აჲა ბქ., ა ლნტ. მითითებითი ნაწილაკი -- აი, ა. ალა მაჲ̈ ლ' ა̄, ტუ̂ეტისგა ერ 

ჯუღუა̂? (ბზ. 169) -- ეს რა არის, აი, ხელში რომ გაქვს? ღეშდ ესტახ̈ ბესი ი ა, ხედა ჴან დეშ 

ხობიდ, ალეს უღუ̂ა ჟ'ოხკიდ (ბქ. 200) -- უკან მიუბრუნდა ბესი და აი, რომელი ხარიც ვერ 

ეწევა, ამას უღელი მოხადა. აჲა, ამეჩუ ლჷმზიგხ ალჲა̈რ (ბქ.) -- აი, აქ სახლებულან ესენი. ა̄, 

ბატო, აჯაღუ ლოქ ლეხპარ (ლშხ. 77) -- აი, ბატონო, კიდევ შეახტიო. ალე მა ლოქ ლი, ა, 

ჟიბ ლოქ ერ თერე (ლნტ.) -- ეს რა არისო, აი, ზევით რომ ჩანსო. შდრ. აჲა.

 ა2̄ ბზ., ლშხ., ა ბქ., ლნტ. შორისდ. -- ეჰ, აჰ, ო, ვიშ, ოი, არიქა! ა,̄ ლჷკჩე, მა̄მან̄ყუს̂ (დევის 

მეტყვ.) ხუი̂ ნაკ̈უი̂დ (ბზ. 234) -- ო, მადლობა ღმერთს, არა ვარ მოკლებული. ა, მად̈ილა! 

(ბქ.) -- ვიშ, რა კარგია! ა, სერ ლუცხულ̂ე ნიშგე ბედ! (ბქ. 206) -- აჰ, დამწვარო ჩვენო 

ბედო! ა,̄ მიჩა მუგულ̄, ჯეჲ ლოქ გარ გარგლი ტკიცს (ლშხ. 57) -- ეჰ, ჩემო მტრედო, შენღა 

ლაპარაკობ მართალსო.

 -ა3̄ ბზ., ლშხ., -ა ბქ., -ჷ,-უ ლნტ. -- კითხვითი ნაწილაკი. დეშ ესერ ოთღორუა̂ჲა ̄ა̈მირან? 

(ბზ. 98) -- ვერ მოატყუე ამირანიო? ქორთ' ესერ დემის იხნია? (ბქ. 42) -- სახლში არ 

შემიშვებო? მინს ლოქ დე̄სამა ხომჴერახა?̄ (ლშხ. 76) -- თქვენ არაფერი გაგიგიათო? 

ზურალს ბეფშ მაჩ̈ ლოქ ლახოუჟნაუ? (ლნტ.) -- ქალს ბავშვი ვერ დაუძინებიაო?

 ხ-აბ̄ იგივეა, რაც ხ-ა̈ბ̄.

 ხ-აგ̄ (მაგ̄ა̈ნ̄ \ მაგ̄და, ხაგ̄ა̈ნ̄ \ ხაგ̄და; ხაგ̄ა̈̄ნდე̄დს ბზ., მაგ̄ან̄ \ მაგ̄და, ხაგ̄ან̄ \ ხაგ̄და; ხაგ̄დეს 

ლშხ.), ხ-აგ (მაგან, ხაგან; ხაგანეს ბქ., მაგჷდა, ხაგჷდა; ხაგჷდეს ლნტ.) გრდუვ. 1. ადგას. 

კე̄სარ̈ს ყო̄რს ხაგ̄ ხა̈ლხ (ბზ.) -- კეისარს კარზე ხალხი ადგას. 2. ახურავს. თხუმჟი ჭჷრელ 

ფაყუ ̂ხაგან (ბქ.) -- თავზე ჭრელი ქუდი ეხურა. 3. აქვს; ადევს. [ალ დი̄ნას] ჩქიმ ხა̄გ (ბზ. 
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339) -- ამ ქალიშვილს შნო აქვს. ხოლა ჩქიმ ჯაგ̄ (ლშხ.) -- ცუდი ფერი გაქვს.

 ად̄უ, ად̄უ ̂ბზ., ლშხ., ადუ, ადუ ̂ბქ., ადუ ლნტ. მიგებითი ნაწილ. -- ჰო, კი, დიახ. ად̄უ, ჩუ ესერ 

ოთძიჰა [რაჭ̈უ]̂ (ბზ. 369) -- დიახ, დავკალი კურდღელიო. ა̄დუ ̂ლოქ, მინდორისა ქა იუ̂ჟე 

(ლშხ.) -- დიახ, მინდორში გამოვიძინებო.

 აე̄ცხუნ̂ე იგივეა, რაც ა̈ჲცხუნე.

 ხ-აზ̄ იგივეა, რაც ხ-ა̈ზ̄.

 ხ-აზ̄ნუნი იგივეა, რაც ხ-ა̈ზ̄ნუნი.

 ხ-აზ̄უნ̂ი იგივეა, რაც ხ-ა̈ზ̄ნუნი.

 ათ̄ა̈ლ̄ი (ოთჷ̄თა̈ლ̄, ადჷ̄თალ̄ე; ადჷ̄თა̈ლ̄ნე) ბზ., ათალ̈ი (ოთჷთა̈ლ, ადჷთალე; ადჷთალისგ) ბქ., 

ათალი (ათუუ̂თალ̈, ადჷთალე; ადჷთალნე) ლნტ., ათ̄ალ̄ი (ოთჷ̄თალ̄, ადჷ̄თალ̄ე; ადჷ̄თალ̄ნე) 

ლშხ., გრდმ. -- ანაწილებს, ყოფს. დიდ ლეზუე̂ბ მეგუდ ოთჷ̄თალ̄ე ბოფშარ̈ს (ბზ.) -- დედამ 

საჭმელი თანაბრად გაუნაწილა ბავშვებს. ჲაღუ,̂ ესერ ალარ̈ს ჯი ჩუა̂დჷთალ̈ისგ (ბქ. 38) -- 

აბა, ამათ მე გავანაწილებო. ანჴად̈ ლაშგარ̈, ჩუა̂დჷ̄თალ̄ეხ (პოეზ. 50) -- მოვიდა ლაშქარი, 

გაანაწილეს (დაყვეს). დაბარ ტოლდ ადჷ̄თალ̄ე (ლშხ.) -- ყანები ტოლად გაანაწილა.

 -ალ̄1 იგივეა, რაც -არ̈.

 -ალ̄2 იგივეა, რაც -ა̈ლ̄.

 ხ-ამ̄ნე (ხუა̂მ̄ინ, ხამ̄ნე; ხამ̄ნი̄ნე ბზ., ხუა̂მ̄ჷნ, ხა̄მნე; ხამ̄ნი ლშხ.), ხ-ამნე (ხუა̂მინ, ხამნე; 

ხამნინე ბქ., ხუა̂მინ, ხამნე; ხამნი ლნტ.), გრდმ. -- აჭმევს. ნატა ხამარ̈ს ლეზუე̂ბს ხამ̄ნე (ბზ.) 

-- ნატა ღორებს საჭმელს აჭმევს. იმ ხამნედ კუმაშ̈ს? (ბქ.) -- რას აჭმევთ საქონელს? იმ ლოქ 

ხამ̄ნე მუშგურ̂ალს? (ლშხ.) -- რას აჭმევო სტუმრებს? ბოფშარ̈ს ლეზუ̂ებ ხუა̂მინ (ლნტ.) -- 

ბავშვებს საჭმელი ვაჭამე.
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 ან̄წალ̄ი იგივეა, რაც აჰჷნწა̈ლ̄ი.

 ან̄წე იგივეა, რაც აჰჷნწი.

 ხ-ან̄ჴუ̂ემ (ოხუა̂ნჴუ,̂ ახჷნჴუ̂ე; ახჷნჴუე̂მ/ნე ბზ., ოსჷნჴუ̂, ესჷნჴუ̂ე; ესჷნჴუ̂ნე ლშხ.), ხ-ანჴუ̂ე 

(ოსანჴუ,̂ ესნაჴ̈უ̂; ესნაჴ̈უ̂ისგ) ბქ., ხ-ან̈ჴუ̂ე (ასუა̂ნ̈ჴუ̂, ასანჴუ̂ე; ასანჴუ̂ინე) ლნტ., გრდმ. -- 

აპირქვავებს, {გადა}აბრუნებს. და̈უ̄დ̂ სემშდა̈რს ჟი̄'ჲ ოხუნჴუ̂ე ნა̈ყ̄უნუა̂რ̈ (ბზ. 308) -- დევმა 

სემშდარს გადმოუპირქვავა შეჭამანდი. ნუნღუე̂ ჟიიდ ხანჴუ̂ეხ ტაბა̈გს ბანდარ̈ჟი (ბქ. 76) -- 

საკურთხის გაკეთების შემდეგ ტაბაკს კვლავ გრძელ სკამზე დააპირქვავებენ.

 ხ-აჲ̄მედა იგივეა, რაც ხ-აჲ̈მედა.

 აჲ̄ნე იგივეა, რაც აჰ̈ნე.

 ხ-აჲ̄რა იგივეა, რაც ხ-აჲ̈რა.

 აჲ̄რაყი იგივეა, რაც აჰრაყ̈ი.

 აჲ̄რე იგივეა, რაც ა̈ჲრი.

 ხ-აჲ̄რენი იგივეა, რაც ხ-აჲ̈რი.

 აჲ̄რენი იგივეა, რაც ა̈ჲრი.

 აჲ̄ყრე (ოხუჲ̂აყრ, ანჲაყრე; ანჲაყრი) ლშხ., ააყ̈რე (ხუ̂ა{̈ჲ}აყ̈რ, ანა{ჲ}აყ̈რე; ანა{ჲ}აყ̈რი) 

ლნტ., გრდმ. -- {გადა}ასახლებს, {ა}ყრის, დააქცევს. ჟ'ახოაყრა დადიანს პაპუნა (ლნტ. 90) 

-- დადიანს პაპუნა აუყრია (გადაუსახლებია).

 ხ-აჲ̄შხა იგივეა, რაც ხ-აჟხა.

 აჲ̄ცხუნე იგივეა, რაც აჲ̈ცხუნე.

 აჲ̄ჭუე̂ იგივეა, რაც ა̈ჰი̄ჭუ̂ი.

 ხ-არ̄1 (მად̄{და}, ხად̄{და}; ხად̄დეს ბზ., მად̄ა, ხად̄ა; ხად̄ეს ლშხ.), ხ-არ (მად, ხად; ხადეს ბქ., 
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მადა, ხადა; ხადეს ლნტ.) გრდუვ. -- აქვს. ალე დაუ̄ს̂ გუ̄ნ ძღჷ̄დ თხუმ̄ ხად̄ა (ლშხ.) -- ამ დევს 

ძალიან დიდი თავი ჰქონდა. ალ ჴან̈ს თხუმჟი ნიშან̈ ხარ (ლნტ.) -- ამ ხარს თავზე ნიშანი აქვს. 

იხ. ათ-ხ-ად̄1.

 ხ-არ̄2 (ლოხუ̂ად̄, ლახად̄; ლა̈ხე̄რი ბზ., ლოხუა̂დ̄ენ, ლახად̄ა; ლეხე̄რი ლშხ.), ხ-არ (ლოხუ̂ად, 

ლახად; ლა̈ხერი ბქ., ლახუა̂დ̈, ლახადა; ლახ̈ერი ლნტ.) გრდუვ. -- საქმეს იწყებს, 

{შე}უდგება, თადარიგს იჭერს. ბაჯა გუ̂ალაშ̈ ლაშდბუნას ლახად (ბქ.) -- ბაჯა ბოსლის 

გაწმენდას შეუდგა. მაულდ ლახადა ლაზობს (ლნტ. 317) -- მელა ჭამას შეუდგა.

 -არ̄1 იგივეა, რაც -არ̈.

 არ̄2 იგივეა, რაც ა̈რ̄.

 ხ-არ̄უნ̂ე1 (ლოხუა̂რ̄უი̂ნ, ლახარ̄უნ̂ე; ლახარ̄უნ̂ი ბზ., ლოხუა̂რ̄უნ, ლახარ̄უნ̂ე; ლახა̄რუნ̂ი 

ლშხ.), ხ-არუნ̂ე (ლახუა̂რინ, ლახარუ̂ნე; ლახარუნ̂ისგ ბქ., ლახარუნ̂ი ლნტ.) გრდმ., კაუზატ. 

-- აწყებინებს, საქმეს შეუყენებს. გიერგდ მიჩა ჭყინტ ზექი ლამა̄რას ლახარ̄უნ̂ე (ბზ.) -- 

გიორგიმ თავის ვაჟს შეშის დამზადება დააწყებინა. მჷხარ ლოქ ჩუქანჟიუ̂ ლახარუნ̂ეხ 

ლიბარ̈ჯეს (ლნტ. 97) -- ხვალ თოხნა(ს) ქვემოდან დააწყებინეო (შეუყენეო).

 ხ-არ̄უნ̂ე2 (ოხუ̂არ̄უნ, ახარ̄უნ̂ე; ახარ̄უ̂ნი) ბზ., ლშხ., ხ-არუნ̂ე (ახუა̂რინ, ახარუნ̂ე; ახარუნ̂ი) 

ლნტ., გრდმ., კაუზატ. -- ამყოფინებს, აკმარებს. ამნე̄მდ ეშხუ შდიხე გუგუ ̂ჩხარა ლახუ̂ბას 

ახარ̄უნ̂ე (ლშხ.) -- ამან ერთი თხილის გული ცხრა ძმას ამყოფინა. ეშხუ წყუი̂ლ ჩაფლალ̈ს 

დედე ბეფშს ეშხუ ზას̈ ქ'ახარუნ̂ე (ლნტ.) -- ერთ წყვილ ფეხსაცმელ{ებ}ს დედა ბავშვს ერთ 

წელს აკმარებს.

 აუ̄̂დარ იგივეა, რაც ჰაუ̄̂დარ̈.

 ხ-აუ̄დ̂ი იგივეა, რაც ხ-აჰუ̂დი.

280



 აუ̄̂ე, აუე̂, ა̈უე̂ იგივეა, რაც ჰაუ̄ე̂.

 ხ-აქ̄უ ̂იგივეა, რაც ხ-ა̈ქ̄უ.̂

 ხ-აქ̄უი̂̄სნე იგივეა, რაც ხ-ა̈ქ̄უი̂̄სგნე.

 -აშ̄ იგივეა, რაც -ა̈̄შ.

 ხ-აშ̄დნე (ოთა̈შ̄დინ, ათა̈შ̄დჷნე; ათა̈შ̄დინნე ბზ., ოთაშ̄დჷნ, ათაშ̄დნე; ათაშ̄დნი ლშხ.), ხ-აშ̈დნე 

(ოთუა̂შდინ, ათაშ̈დინე; ათა̈შდინისგ) ბქ., ხ-აშ̈ტნე (ათუა̂შ̈ტინ, ათაშ̈ტნე; ათაშ̈ტნი) ლნტ., 

გრდმ., კაუზატ. -- ავიწყებს. ნაღ̈რიბის ლიდდარ ჩუ ხაშ̄დნე (ბზ. 299) -- სიღარიბეს 

სიმდიდრე ავიწყებს. ჟაგარდ მაზიგ შიშდ ამაშ̄დნე (ლშხ.) -- წამალმა ტკივილი მალე 

დამავიწყა. აღუე̂ ალეს ლოქ ჩუა̂თა̈შტნი ჯე (ლნტ. 199) -- აბა, ამას მე დაგავიწყებო.

 აშ̄უე̂ (ოხუა̂̈შ̄უ,̂ ანაშ̄უე̂; ანა̈შ̄უი̂ნე ბზ., ოხუა̂შ̄უ,̂ ანაშ̄უე̂; ანაშ̄უნ̂ე ლშხ.), აშუე̂ (ოხუა̂შ̈უ,̂ 

ანაშუ̂ე; ანაშ̈უი̂სგ \ ანშუე̂მ ბქ., ახუა̂შ̈უ,̂ ანაშუ̂ე; ანაშ̈უი̂ნე ლნტ.), გრდმ. -- ანთებს. ანაშ̄უ̂ეხ 

ლემესგ საფლაუ̈ჟ̂ი (ბზ. 235) -- დაანთეს ცეცხლი საფლავზე. დინად ჟ'ანაშუე̂ ლემესგ (ბქ. 

66) -- გოგომ ცეცხლი დაანთო. მუდ ჩუ̂ადაშუ̂ე ძღუდ ლემესკ (ლნტ. 300) -- მამამ დიდი 

ცეცხლი დაანთო.

 ხ-აც̄უ ̂იგივეა, რაც ხ-ა̈ც̄უ.̂

 აც̄უნ̂ე (ოთოც̄უი̂ნ, ადაც̄უ̂/უნ̄ე; ადაც̄უნ̂ი \ ადაც̄უნნე ბზ., ოთაც̄უნ, ადა̄ცუნ̂ე; ადაც̄უ̂ნი ლშხ.), 

აცუნ̂ე (ოთცუი̂ნ, ადცუნე; ადცუნისგ) ბქ., ანცუნ̂ე (ათუა̂ნცუ̂ინ, ადანცუნ̂ე; ადანცუნ̂ი) ლნტ., 

გრდმ. -- აცინებს. და̈რ̄დ მოშ ადაც̄უნე დინ̄ა (ბზ. 444) -- ვერავინ გააცინა ქალიშვილი. 

ზითუნახაუ̂ს ჩუ ლოქ ათაც̄უნ̂ი სი (ლშხ. 75) -- მზეთუნახავს შენ გააცინებო. დეშერს 

ოთოც̄უნ̂ახ დი̄ნა (ლშხ. 75) -- ვერავის გაუცინებია ქალიშვილი.

 ხ-ა̈ბ̄ (ხუ̂აბ̈დას̈, ხაბ̈და; ხაბ̈დე̄დს) ბზ., ხ-აბ̈ (ხუა̂ბჷდ, ხაბჷდ; ხაბჷდეს ბქ., ხუა̂ბჷდას̈, ხაბჷდა, 
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ხაბჷდეს ლნტ.), ხ-აბ̄ (ხუ̂აბ̄დას, ხაბ̄და; ხაბ̄დეს) ლშხ. გრდუვ. -- აბია. ამი̄ მეძბარალ̈ ბერჟა ̈

ნაჭ̄ოშ ხა̈ბ̄ხ (ბზ. 244) -- ამის მეძებრები რკინის ჯაჭვით არიან დაბმული. ისკუი̂ მუხუ̂ბე 

წიფი კაც̈ხჟი ხაბ̈ (ლნტ. 219) -- შენი ძმა წიფლის კენწეროზე აბია.

 ხ-ა̈ზ̄1 (--, ხა̈ზ̄დან̈და; ხა̈ზ̄და̈ნდეს) ბზ., ხ-აზ̈ (--, ხაზდა; ხაზდეს ბქ., მაზჷდა, ხაზჷდა; ხაზდეს) 

ლნტ., ხ-აზ̄ (მაზ̄და, ხაზ̄და; ხაზ̄დეს) ლშხ. გრდუვ. -- ადევს, აძევს. თეთნულდჟი მუს მეჰად 

ჟი ხა̈ზ̄ (ბზ.) -- თეთნულდზე თოვლი მუდამ {ა}დევს. ლახუა̂რ̈ქა ლიმრიეუნღუე̂ მახე მუს 

ხაზ̈ (ბქ.) -- მთებზე მარიამობის შემდეგ ახალი თოვლი {ა}დევს. [ლჷდგარს] ატლასი ქესა ჟი 

ხაზ̄ მუჭოდჟი (ლშხ. 63) -- მიცვალებულს მკერდზე ატლასის ქისა ადევს.

 ხ-ა̈ზ̄2 (მა̈ზ̄და, ხა̈ზ̄და; ხა̈ზ̄დნდე̄დს) ბზ., ხ-აზ̈ (მასდ, ხასდ; ხასდეს ბქ., მაზდა, ხაზდა; ხაზდეს 

ლნტ.), ხ-აზ̄ (მაზ̄და, ხაზ̄და, ხაზ̄დეს) ლშხ. გრდუვ. -- აცვია (ფეხსაცმელი, წინდა...) 

სალდათარ̈ს ჩექმა̈̄ლ ხა̈ზ̄დახ (ბზ.) -- ჯარისკაცებს ჩექმები ეცვათ. ჩაფჷლ დემეგ ხასდ (ბქ.) -- 

ფეხსაცმელი არ ეცვა. მახე ჩაფლარ მაზ̄და (ლშხ.) -- ახალი ფეხსაცმელი მეცვა. ჯუი̂ნელ 

ჩაფლარ̈ ხაზდა (ლნტ.) -- ძველი ფეხსაცმელები ეცვა.

 ხ-ა̈ზ̄ნუნი, ხ-აზ̄უნ̂ი (მა̈ზ̄ნუ̈ნდა, ხა̈ზ̄ნუნ̈და; ხა̈ზ̄უნ̈დე̄დს) ბზ., ხ-აზნუნი, ხ-აზუნ̂ი (მაზნუნიუ ̂\ 

მაზუნ̂იუ,̂ ხაზნუნიუ̂ \ ხაზუნ̂იუ,̂ ხაზნუნიდეს) ბქ., ხ-აზ̄ნუნი (მაზ̄ნუნდა, ხაზ̄ნუნდა; 

ხაზ̄ნუნდეს) ლშხ., ხ-აზნუნი (მაზნუნდა, ხაზნუნდა, ხაზნუნდეს) ლნტ. გრდუვ. -- წასვლა 

უნდა, სურს. აგ̈ითე მა̈̄ზნუნი (ბზ. 58) -- შინ წასვლა მსურს. მი ლოქ მე̄უ̂არ მაზ̄ნუნი ბაბაშ̄თე 

(ლშხ. 63) -- მე ძალიან მინდა პაპასთან წასვლაო. ეჩანღო ხოშა მაზნუნდა ლახუა̂̈რხო (ლნტ. 

98) -- შემდეგ უფრო მინდოდა მთებში სიარული.

 -ა̈ლ̄1 იგივეა, რაც -არ̈.

 -ა̈ლ̄2 ბზ., -ალ̈1 ბქ., ლნტ., -ა̄ლ ლშხ., -იე̄ლ ბზ., ლშხ., -იელ ბქ., ლნტ., -ჷ̄რ ბზ., ლშხ., -ჷრ 
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ბქ., ლნტ. -- 1. ხოლმეობითობის, მრავალგზისობის, განმეორებული მოქმედების 

აღმნიშვნელი ინფიქსი. სი ჯიწუი̂̄ლა̄ლა (ბზ. 69) -- შენ ბევრჯერ გათხოვილხარ. 2. 

პირდაპირი ობიექტის სიმრავლის გადმომცემი ინფიქსი. ეჯა ლამპრალ̈ს ატურ̂ა̈ლ̄ი (ბზ.) -- 

ის ლამპრებს ანთებს.

 -ა̈რ̄1 იგივეა, რაც -არ̈.

 -ა̈რ̄2 ბზ., -ა̈რ2 ბქ., ლნტ., -არ̄2 ლშხ., -- კუთვნილების, თვისების აღმნიშვნელი სუფიქსი. 

ტჷტა̈̄რ გიე̄რგდ ანჰე ჭალაჲ̈თეჩუ (ბზ. 317) -- ნაცარქექია (ნაცრიანმა) გიორგიმ მოაღწია 

მდინარემდე. ბაჩა̄რ გიმ (ლშხ.) -- ქვიანი მიწა. ტიშარ̄ ფატან (ლშხ.) -- ტილიანი პერანგი.

 ხ-ა̈ქ̄უ ̂(მა̈ქ̄უდ{ა}, ხა̈ქ̄უდ{ა}; ხა̈ქ̄უდ̂ე̄დს) ბზ., ხ-აქ̈უ ̂(მა̈ქუდ, ხაქ̈უდ; ხაქ̈უდეს ბქ., მაქუ̂და \ 

მაქუდა, ხაქუდ̂ა \ ხაქუდა; ხაქუდეს ლნტ.), ხ-ა̄ქუ ̂(მაქ̄უდ̂ა, ხაქ̄უდ̂ა; ხაქ̄უდ̂ეს) ლშხ., გრდუვ. 

-- აცვია. [ჭყინტა̈რს] კაბარ̈ ხა̈ქ̄უდხ (ბზ. 310) -- ბიჭებს კაბები ეცვათ. ალის ძაძარ̈ ხაქ̈უდა 

(ბქ. 47) -- ამას ძაძები ეცვა. ჩი̄ს ხეკუ̂ეს ლეთნაფ ლერექუ ̂მახე ხაქ̄უდ̂ეს (ლშხ. 24) -- 

სააღდგომოდ ყველას ახალი ტანსაცმელი უნდა ეცვას. ეჯის ხაქუდ̂ა ხოლა ლერექუა̂ლ̈ (ლნტ. 

294) -- იმას ცუდი ტანსაცმელი ეცვა.

 ხ-ა̈ქ̄უი̂̄სგნე, ხ-ა̈ქ̄უ̂ნე (ოხუა̂̈ქ̄უ̂ისგინ \ ოხუა̂̈ქ̄უ̈ნ, ახა̈̄ქუი̂̄სგნე \ ახა̈ქ̄უნე; ახა̈ქ̄უი̂̄სგნი \ 

ახა̈ქ̄უი̂ნი) ბზ., ხ-აქუნ̂ე (ოხუ̂აქ̈უი̂ნ, ახაქ̈უი̂ნე; ახაქ̈უი̂სგნისგ) ბქ., ხ-აქ̄უი̂̄სნე (ოხუა̂ქუ̂ის̄უნ, 

ახაქუი̂̄სუნ̂ე; ახაქუი̂̄სუნ̂ი) ლშხ., ხ-აქუ̂ნუნე (ახუა̂ქუი̂ნ, ახაქუნ̂ე; ახაქუნ̂ი) ლნტ., გრდმ. 

კაუზატ. -- ათქმევინებს. ეშხუ-ჲერუ ამბაუ̈ ̂ესერ ქაუ̄ ̂ახა̈ქ̄უი̂სგუ̂ნეხ (ბზ. 302) -- ერთი-ორი 

ამბავი მათქმევინეთო. ქახაქუნ̂ე, ერ მიჩა მუხუბ̂ეს თუე̂ფ ხუღუ̂ან (ლნტ.) -- ათქმევინა, რომ 

მის ძმას თოფი ჰქონდა.

 ხ-ა̈ქ̄უნ̂ე იგივეა, რაც ხ-ა̈ქ̄უი̂̄სგნე.
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 ხ-ა̈ც̄უ ̂(მა̈ც̄უდ̂ა, ხა̈ც̄უდ̂ა; ხა̈̄ცუდ̂ეს \ ხა̈̄ცუდ̂ე̄დს) ბზ., ხ-აც̈უ ̂(მაცუდ, ხაცუდ; ხაცუდეს ბქ., 

მაცუდა, ხაცუდა ლნტ.), ხ-აც̄უ̂ (მაც̄უ̂და, ხაც̄უდ̂ა; ხაც̄უდ̂ეს) ლშხ. გრდუვ. -- ჰკიდია. 

ზურალა̈რ̄ს ლალაშ̄არ̈ ჟი ხა̈̄ცუხ̂ (ბზ. 362) -- ქალებს გოდრები ჰკიდიათ. და̈უს̂ ბიკ 

აშხუხ̂ენჩუ ხაც̈უდა (ბქ. 26) -- დევს კუნძი ერთ მხარეს ეკიდა. ეშხუ მარას ლაჴუა̂მ̈ 

ხაც̈უე̂მენა (ლნტ. 138) -- ერთ კაცს ეკლესია ჰქონია მოკიდებული. რიგს ხაცუდა წერქუა̂ 

ქაფარ (პოეზ. 24) -- ზოგს ეკიდა თომის ტვირთ(ებ)ი. გადატ.მინე ცოდ ლოქ ხაც̄უ ̂(ლშხ. 

63) -- ჩვენი ცოდვა ჰკიდიაო.
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 ბაბა (-ბა̈შ̄, -ბა̈ლ̄ \ -ბალ̄არ̈ \ -ბალ̄უ ბზ., -ბაშ̈, -ბოლ \ -ბლარ̈ ბქ., -ბაშ̄, -ბა̄ლ{არ} ლშხ., -ბაჲ̈შ, 

-ბალ̈ ლნტ.) -- 1. პაპა, ბაბუა; მოხუცი მამაკაცი. ბაბას ლახ̈ჴჷ̄რა̈ნ̄ხ ლახუბ̂ა (ბზ. 391) -- პაპას 

შეეხვეწნენ ძმები. ჲედაუ ̂ი ნიშგე ბაბა მჷკთარ̈ ლჷმარ̈ხ (ბქ. 18) -- იედავი და ჩვენი პაპა 

მოკეთეები ყოფილან. მიჩა ბაბა ̄რაშ ლოქ ხაბ̄ უ̂ორმოჲ̄სა (ლშხ. 60) -- ბაბუაჩემის ("მისი 

ბაბუის") რაში აბია ორმოშიო. ბაბას ათონერგაუა̂ ნესუ ̂(ლნტ. 308) -- ბაბუას დაურგავს 

ნესვი. 2. მამა. მი ბაბა მირ' ე̄სა? (ბზ. 232) -- მე მამა მყავს თუ არა? ალჲა̈რს დედე ი ბაბა 

ათდაგანხ (ბქ.) -- ამათ დედ-მამა ("დედა და მამა") გარდაეცვალათ. ბაბა ლადეღ ეჯქამ (ბეჩ.) 

-- მამის დღე შეგემატოს! იხმარებაგამოთქმებში: ბაბა̈ ̄თე (ბზ.), ბაბა ̄თუა̂ლ (ლშხ.) -- მამის 

თვალი. ბაბაღ̄უა̂რა (ბზ., ლშხ.), ბაბაჯუა̂რა (ლნტ.) -- პაპისავ, მამისავ! ბაბაღუა̂რა ხი (ბზ.) 

-- მამის ( \ \ პაპის) საფიცარი (სათაყვანებელი) ხარ. იმოხ ლოქ ასხრი, ბაბაჯუ̂არა? (ლნტ. 

256) -- სად მიდიხარო, პაპისავ?

 ბაბანიკ (-იშ, --) ქს. -- ძვრა, განძრევა. ბეჟანს ბაბანიკ მა ̄ხაჲ̄მედა (ლშხ.) -- ბეჟანს ძვრა არ 

შეუძლია. ზურალდ დეშ ჩუ̂ემინ ბაბანიკ (ლნტ.) -- ქალი ვერ გაინძრა (ქალმა ძვრა ვერ ქნა -- 

დამბლადაცემულზე იტყვიან).

 ბაბან̈ი (-აშ, -არ̈) ბეჩ., ბაბ̈ან̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ჩბხ., ბებან̈ი (-ა̈შ, -არ̈) ლხმ., ბოტ. -- მსხლის 

საადრეო ჯიში. ბაღარ̈ისგა ხოლჯახ... ბაბან̈ი (ბქ. 2) -- ბაღებში უდგათ ბაბანი. ათხე 

ხოლჯახ ამეჩუ ა̈ნთროლ ი ბაბ̈ან̈ი (ბქ. 228) -- ახლა უდგათ (ურგიათ) აქ ვაშლი და ბაბანი. 

უცხრე ჟახოლდ სიდხ: ...ბებან̈ი, ლჷლყინ (ბქ. 282) -- მსხლების სახელებად დარჩენილია 

(დარჩენილი არიან)... ბებანი, ნამყენი.

 ბაბგან̈ იგივეა, რაც ბაბნაგ̈.
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 ბაბნაგ̈ (-იშ, -ნაგარ̈) ბზ., ბაბგან̈ (-განარ̈) ლნტ., ბაბგან (-არ̈ ლხმ., -არ ლშხ.) -- დავრდომილი, 

მოდუნებული, დონდლო; უსუსური, უძლური (ადამიანი). სგაჲ̈ ბაბნაგარ̈, იმაუ ̂ა̈მჩედნიდ? 

(ბზ.) -- თქვე უძლურნო, საით გამექცევით?

 ბაბსირია̈̄ნ, ბაპსირია̈ნ̄ (-იშ, -იანარ̈ \ -იანალ̈) ბზ., ბაბსჷრიან̈ (-იანარ̈) ბქ., ბაფსირიან̈ ბქ., 

ლნტ., ბაბსი̄რიან (-ე̄ლ) ლშხ. -- ცისტიტით დაავადებული. ჰანტო ბაბსირია̈ნ̄ ლა̈ს̄უ ̂(ბზ.) -- 

ჰანტო ცისტიტიანი იყო.

 ბაბსი̄რ, ბაპსი̄რ ბზ., ლშხ., ბაბსირ, ბაფსირ ბქ., ლნტ., ბაბსჷ{რ} ლხმ. (-იშ \ -აშ) -- 1. 

ცისტიტი. ბაბსი̄რ მამ̄ ჯერაჲ? (ბზ.) -- ცისტიტი ხომ არ გაქვს? (იტყვიან მოუსვენარ 

ადამიანზე). ბაბას ლიმეჩუ̂ჟი ბაფსირ ხეყარ (ბქ.) -- ბაბუას სიბერეში ცისტიტი დაემართა. 2. 

სისხლიანი ფაღარათი. ფირუ ̂ბაფსირს ათოდაგარა (ლნტ.) -- ძროხა სისხლიან ფაღარათს 

მოუკლავს.

 ბაბსჷ{რ} იგივეა, რაც ბაბსი̄რ.

 ბაბსჷრიან̈ იგივეა, რაც ბაბსირია̈ნ̄.

 ბაბუშტელაჲ (-ლაჲ̄შ, -ლე̄ლ) ლშხ., ბაბუშტელა ̈(-ჲშ, -ლალ̈) ლნტ. ბოტ. -- ონთქოფა, 

ონტკოფა. ბაბუშტელაჲ თელდ ლობიო ̄ბარდს ხაჯეშ (ლშხ., ხორ. 5) -- ბაბუშტელა მთლად 

ლობიოს ბარდს ჰგავს. გადატ. ლშხ., გაბერილი, ლოყებგასივებული (სალანძღავი სიტყვაა).

 ბაგ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- 1. პირუტყვის სადგომად გამოყოფილი ადგილი 

ბოსელში, თავლაში ან ძველ სვანურ სახლში. ბაგისგა ტყჷრა̈ლ̄ ფაშტილ̄ ჯი̄ბხ (ბზ. 210) -- 

თავლაში მწვირიანი (ფაღარათიანი, ფუნიანი) ფაშატი გიბიათ. 2. ქს. ბაგა. მსხვილფეხა 

საქონლისათვის საკვების ჩასაყრელი. ბაგთე ჭემ ოთოშდ ფურს (ლშხ.) -- ბაგაში თივა 

ჩავუყარე ძროხას. ბაგ ჟი უზნანად ამ̈სად̈ (ლნტ.) -- ბაგა დაუსუფთავებელი (მოუვლელი) 
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დამრჩა. შდრ. ლალ̈დიარ.

 ბაგირ იგივეა, რაც ბა̈გირ.

 ბაგურ, ბაგუი̂რ (-უ̂რაშ̈, -უ̂რალ̈/რ) ბზ., ბაგურ (-იშ, -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.), ბადუი̂რ (-არ̈) ბქ., 

ბაგ̈უ̂რა1̈ (-ჲშ, -რალ̈) ლნტ. 1. ქურდი. ბაგურ მარ̄ე ჩი̄ს ხას̈ისგ (ბზ.) -- ქურდი კაცი ყველას 

სძულს. ალ მარე ძღჷდ ბაგ̈ურ̂ა ̈ლი (ლნტ.) -- ეს კაცი (ძალიან) ქურდია. 2. უსინდისო. ეშხუ 

ბაგურ ზურალ̈ არდა გუშკუ̂ეშმოყ (ლნტ.) -- ერთი უსინდისო ქალი იყო ჩვენთან.

 ბაგუ̄ნდ იგივეა, რაც ბაგუი̂̄ნდ.

 ბაგუ̂ირ იგივეა, რაც ბაგურ.

 ბაგუ̂ინ̄დ (-იშ, -ა̈რ/ლ), ბა̈გ̄ურ̂ა2 (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄), ბაგუნდი (-დიშ̄, -დჲარ̈) ბზ., ბა̈გუ̂რა2 (-რაშ̈, 

-როლ) ბქ., ბაგუნ̄დ (-არ) ლშხ., ბოტ. -- მდგნალი. ბაგუი̂ნდს \ ბაგუნდის და̈რ̄ იქჩე ლეშხიდ 

(ბზ.) -- მდგნალს არავინ ჭრის შეშად (საწვავად). ჯ' ესერ ბაგ̈უ̂რაშ ფაუს ატაბალ̈ი (ბქ. 87) 

-- მე (თვითონ) მდგნალის ჯოხს ვთლიო (თლისო). ამშა კელ ბაგუნ̄დი კუ̂ედელს ხაჯეშ 

(ლშხ., ხორ. 3) -- ამის ღერო მდგნალის წნელს ჰგავს.

 ბად იგივეა, რაც ბად̈.

 ბადუ̂ ზს., ბად̈უ ̂ლნტ. (-აშ̈, -ა̈რ), ბიდ1 (-იშ, -არ) ლშხ. -- ფეტვის, კანაფის, სელისა და 

მისთანათა ჩენჩო. ალე ლი ქანა ბიდ (ლშხ.) -- ეს კანაფის ჩენჩოა.

 ბადუ̂ირ იგივეა, რაც ბაგუი̂რ.

 ბადღ{უ}̂ (-ა/̈იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ბადღუს (-ღუს̂იშ, -ღუს̂არ) ლშხ. 1. ფუტურო, დამპალი 

(ხე). გეგიდ ანქაჩ̈ ბადღუ ̂მეგამ̈ (ბზ.) -- გეგიმ მოჭრა ფუტურო ხე. ბადღუ̂დ პურსან 

ლაჲ̈ფიშუდ̂ (ბქ. 44) -- ფუტურომ ბოლი აუშვა. ბადღუს [ლი] მეუა̂რ მექურ̂ე მეგემ, 

მჷძღირალ̄ა (ლშხ., ხორ. 5) -- ფუტურო არის ძალიან დამპალი ხე, დანოტიოებული 
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("მოსველო"). 2. ფუღურო. დი გა̈ტს ბადღუთ̂ეჲსგა შიდა (ბქ. 44) -- დედა ქატოს ფუღუროში 

ყრიდა. იხ. ბა̄რღუ̂. 3. ლნტ. უნაყოფო დიდი ტარო.

 ბადშუ ̂იხ. ბედ2.

 ბაზი იგივეა, რაც ბაზ̄ი.

 ბაი ლხმ. -- უარყ. ნაწილაკი არა. დინას ლერექუ ̂ბაი ხაქ̈უ ̂(ბქ. 340) -- გოგოს ტანისამოსი არ 

აცვია. შდრ. მამ̄, დე̄სა.

 ბალაუე̂რ იგივეა, რაც ბალუე̂რ{დ}.

 ბალახ̈ (-ლხიშ, -ლხარ̈ ზს., -იშ, -ლახარ̈ ლნტ.), ბალახ (-იშ \ -ლხიშ, -ლხარ) ლშხ., ბოტ. -- 

ბალახი. ალა ბალახ̈ისგა ლი ლჷღაფ̈ (ბზ.) -- ეს ბალახით (ბალახში) არის შეღებილი. ალ 

ბალახ ლჷქაჩი ჟაგარ ლი (ლშხ., ხორ. 5) -- ეს ბალახი ჭრილობის ("დაჭრილის") წამალია. 

წერაქუ ̂ეშხუნაი̈რ ბალახ̈ ლი (ლნტ. 7) -- თომი ერთგვარი ბალახია.

 ბალდაჲ̈ იგივეა, რაც ფალთაჲ̈.

 ბალდუმ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. საძუე. დეშდუე̂ ბალდუმ [ლიხ] დათუჲ̂აჲშერალ 

(პოეზ. 206) -- დათვის საძუე არიან დათვიასანები. 2. ლნტ. მოკლე პალტო, ჯუბის მაგვარი 

ტანსაცმელი. სასოს ბალდუმ ხაქ̈უ̂ (ლნტ.) -- სასოს მოკლე პალტო აცვია. 3. ქს. დაბებკილი 

(დაკერებული) ტანსაცმელი.

 ბალე1 (-ლე̄მიშ ბზ., ლშხ., -ლარ̈ ბზ., -ლემ, -ლოლ ბქ., -ლაშ̄, -ლარ ლშხ., -ჲშ, -ლალ̈ ლნტ.), 

ბალ̈ე1 ლხმ., ლნტ., ბოტ. -- ფოთოლი. ლამჷნჩალ̈დ ბალე მუღუა̂̈̄ნდა (ბზ. 163) -- 

საჩრდილობლად ფოთოლი მქონდა. მჷჭარ̈შუ ̂ესერ ბალა ხოჴდე (ბქ. 255) -- რქებით 

ფოთოლს მოგიტანო. მანანაჲ ბალარს ხაბჷ̄დნი ძინრუშ̄ (ლშხ., ხორ. 13) -- ნამი ("მანანა") 

ფოთლებს დილაობით ეპკურება (ესხმება). კნინ. ბალიდ̄, ბალოდ̄ ბზ., ბალე̄დ უშგ., ბალ̈იდ ბქ., 
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ბალოლ̄ ლშხ., ბალოდ ლნტ. ეჯის მურგუა̂ლ ბალოლ̄არ ხარ̄ (ლშხ.) -- იმას პატარა მრგვალი 

ფოთლები აქვს. წიფი ბალოდ ჩუ ლოქ ათოშიხა (ლნტ.) -- წიფლის პაწია ფოთოლი 

დავწვიო.

 ბალე2 ბქ. -- ბეწვი. სემუნდ ახ̈ფიშუ̂დ ცულუჴემდ დაუ̈̂ს, მარე ბალე დეშ ოხკიჩე (ბქ. 114) -- 

ცოლისძმამ ესროლა მშვილდ-ისარი დევს, მაგრამ ვერაფერი დაუშავა (ბეწვი ვერ 

გააგდებინა).

 ბალე3 ბზ., ლშხ., ბალ̈ე2 ლნტ. 1. ღორის დამარილებული და გამხმარი კუჭი, რომელსაც 

იყენებენ კვეთის შესამზადებლად. მეზუბ̂ელდ ლალდჷრა̈ ხოჩა ბალარ̈ ლამე̄მ (ბზ.) -- 

მეზობელმა საკვეთის კარგი მასალა ("მკვეთები") მომცა. 2. დვრიტა, მაჭიკი -- ჩვილი 

მცოხნავი საქონლის შიგნეულის ერთი ნაწილი. ლაძ̈ჲას ჴადისა ხუღუე̂: ფაშუ,̂ ...ჭაჭარ̈ ი 

ბალ̈ე (ლნტ. 39) -- საკლავს მუცელში აქვს: ფაშვი, თირკმლები და მაჭიკი. შდრ. დჷრ.

 ბალიშ (-ლშიშ, -ლშარ̈ ბზ., -იშ \ -ლშიშ, -არ \ -ლშარ ლშხ.), ბა̈ლიშ (-იშ, -არ̈ ბქ., ლნტ.) -- 

ბალიში. გიგად ხუ̂აჲ̈ ბალშარ̈ ა̈ნყიდ (ბზ.) -- დეიდამ (მამიდამ) ბევრი ბალიშ{ებ}ი იყიდა. 

ჰინგრიშ ბალ̈იშს ხუე̂თხელი (ბქ.) -- უნაგირის ბალიშს ვეძებ. ნადჲენარ̈ს ხოყდიდახ 

ბალ̈იშა̈რს (ლნტ. 46) -- ქალიშვილებს უყიდდნენ ბალიშებს. შდრ. ოთილ.

 ბალუე̂რ{დ} (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ.), ბალაუე̂რ (-არ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- 1. ბზ. 

ბალავარი, საძირკველი. ალ ქორს ბჷგი ბალუე̂რდ ხარ̄ (ბზ.) -- ამ სახლს მაგარი საძირკველი 

აქვს. ეჩა ბალუე̂რ ოთჟაგა მეზუბ̂ელს (ლშხ. 11) -- იმის საძირკველი მოუწამლავს 

მეზობელს. 2. ბზ., ლხმ., ლშხ. თახჩა, ნიში (კარის ან ფანჯრის თავზე, ქვითკირის 

კედელში). ყო̄რ ჟიქან̄, ბალუე̂რდთეჟინ̄, ოდრინე (ბზ. 366) -- კარის თავზე, თახჩაზე, ავალ. 

კნინ. ბალუე̂რდილ ზს. წიროლ̄ ანშყად̈ ბალუე̂რდილხან̈ჩუ (ბზ. 367) -- ურო ჩამოვარდა 
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პატარა თახჩიდან.

 ბალყაჩ̈, ბელყაჩ̈ ბზ., ბალყეჩ, ბელყეჩ ბქ. (-ყჩიშ, -ყჩარ̈), ბელყეჩ (-იშ, -არ) ლშხ., ბელყაჩ 

(-არ̈) ლნტ., ბოტ. -- მურყანი, თხმელა. ბალყჩი ნამქაჩუჟ̂ი ჟ'ანჴად̈ მა̄რე (ბზ. 288) -- მურყნის 

ძირკვიდან (გადანაჭერზე) ამოვიდა კაცი. ბელყაჩ̈ ხოჩა ლექჩე ლი (ბზ.) -- მურყანი კარგი 

მოსაჭრელია. ამეჩუ ხოჩამდ იცხემ ბალყეჩ (ბქ. 70) -- აქ კარგად იზრდება თხმელა. ჭჷშხურ 

ლუშდუ̂იღს ქუნარ̈ ბელყჩიშ ჭჷშხ ესერ ხა̈გმუნახ (ანდ.) -- უფეხოდ დამარხულს სულები 

თურმე თხმელის ფეხს უდგამდნენო. ბელყეჩი ლჷსკელ [ლიხ] ნესგა შგედარ (პოეზ. 206) -- 

თხმელის წვივიანი არიან შუა შგედელები.

 ბალყჩიე̄რ, ბალყჩჷ̄რა (-რა̈შ̄, --) ბზ. ბელყჩჷრა (-რაშ̄, --) ლშხ. 1. მურყნარი. ბალყჩჷ̄რათე̄სგა 

ამ̈ჴა̈დჷ̄ნ (ბზ.) -- მურყნარში მომიხდა შესვლა. 2. ლშხ. მურყანი, თხმელა.

 ბამბა ̈იგივეა, რაც ბამბაჲ̈.

 ბამბაჲ̈, ბანბაჲ̈ (-ბიშ, -ბაუ \ -ბაჲარ̈) ბზ., ბამბა ̈(-ბიშ, -ბაუ უშგ., ბქ., -ჲშ, -ბარ̈ ლნტ.), ბამბაჲ 

(-ბაჲ̄შ, -ბე̄ლ) ლშხ. -- ბამბა. ბამბი კალს {ჲ}არ̈ ლამედნე ( \ ლამჰოდ̈ნე)? (ბზ. 143) -- ბამბის 

ფთილას ვინ მომცემს? თუ̂ით თულუყუ ̂ბამბ' ათხაჲედ (ბქ. 260) -- თითო გუდა ბამბა 

წაიღეთ. დედე ბობშს ბამბაჲს სგა ხაჭონ̄ნა (ლშხ. 55) -- დედა ბავშვს ბამბაში ახვევდა 

თურმე. ბამბას̈ ლოქუ ხაშტუე (ლნტ. 55) -- ბამბა ათოვდესო (მიცვალებულზე იტყვიან). 

ფანაგა გუე̂ში ლჷმა̈რ̄ ბანბი კარაუშ̂უ ̂(პოეზ. 44) -- ფანაგა სავსე ყოფილა ბამბის 

კარვ{ებ}ით. იხმარება გამოთქმაში: ბამბაჲ̄ ფიც \ ფიჩ (ლშხ.) -- მძინარა. ბამბაჲ̄ ფიცისა \ 

ფიჩისა ხარია? (ლშხ.) -- ხომ არ გძინავს? [ბურანში (ბამბის ქულაში) ხარ?] კნინ. ბამბილ 

(ბზ.) -- ბამბილარ̈ ქა ლახჭუ̂ე̄ნ ქამ̄ენქა (ბზ. 308) -- ბამბები შემოახვიე გარედან.

 ბან იგივეა, რაც ბან̈.
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 ბანბაჲ̈ იგივეა, რაც ბამბაჲ̈.

 ბანგ იგივეა, რაც ბან̈გ.

 ბანდარ̈ (დრიშ ზს., -დრალ̈ ბზ., -დრარ̈ ბქ., -იშ, -დარა̈ლ ლნტ.) -- სკამლოგინი, გრძელი 

უზურგო სკამი. ალჲარ̈დ ჟ'ესლაჯ̈ხ ბანდარ̈ჟინ̄ მინე გეზალ (ბზ. 331) -- ამათ დააკრეს 

სკამლოგინზე თავიანთი შვილი. ტაბაგ̈ს ლასგურ̂ა ბანდარ̈ს სგა ხაგემხ (ბქ. 75) -- ტაბლას 

დასაჯდომ სკამლოგინს მიუდგამენ. კნინ. ბანდრი̄ლ (ბზ.) -- მურყუ̂ამისგა ათხეი ჩუ ა̈რი 

ბანდრი̄ლ (ბზ. 2) -- კოშკში ახლაც არის პატარა სკამლოგინი.

 ბანდღუ̂ალ ზს., ლნტ., ბანდღუ̂ალაჲ ლშხ. (ხობჷნდღუ̂ალა, მაბჷნდღუა̂ლე/ა ზს., ხობანდღუა̂ლა 

ლნტ.) -- რბილი, ფუმფულა. მი მუღუ̂ა ბანდღუ̂ალ ლაყურ̂ა (ბზ.) -- მე მაქვს რბილი საწოლი.

 ბანძა̈ჲ (-იშ, -ძაუ) ბზ., ბანძარ̈ (-ძარუ) ბქ., ბანძა ̈(-ჲშ, -ძალ̈) ლნტ., ბანძაჲ (-ძაჲ̄შ, -არ \ 

-ძე̄ლ) ლშხ. -- გრძელბეწვა, ბანჯგვლიანი. და̈უ ̂ლი ძღუდ ლჷფათ̈უ̂, ბანძა ̈(ლნტ. 70) -- დევი 

დიდთმიანია, გრძელბეწვიანი.

 ბანჭ (-იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- პაიჭი. ჯუი̂ნალდ ხუი̂ქუე̂მდად ბანჭარ̈ს (ლნტ. 6) -- 

ძველად ვიცვამდით პაიჭებს.

 ბაპ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., ლნტ., -აშ, -არ ლშხ.), პაპ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- მღვდელი. ღუ̂აჭარ̈ ბაპთ' ა̄ჩად̈ 

(ბზ. 337) -- ვაჭარი მღვდელთან წავიდა. ბაპარ̈ წეს-აგებას ხაჩ̈ოხ ლჷდგარ̈ს (ბზ. 8) -- 

მღვდლები მიცვალებულს წესს აუგებენ (წეს{ის} აგებას უშვრებიან). ბაპ ჩუა̂ჯგრი ტაბაგს 

(ლშხ. 35) -- მღვდელი აკურთხებს სუფრას. ჩხარა ლახუბ̂ა ლასუხ̂ ბაპარ̈ (ლნტ. 277) -- 

ცხრა ძმანი იყვნენ მღვდლები. ბაპარ̈ მალყა̈რ̄ს არდახ (პოეზ. 10) -- მღვდლები ბალყარეთში 

იყვნენ. იხმარება გამოთქმაში: ბაპა ჟაგ (ლშხ.), ბაპა ჟაგარ̈ (ლნტ.) -- ზიარება ("მღვდლის 

წამალი"). ბაპ მარეს იმალე ჟაგარ̈ს ხათრა, ხედუ̂აჲ̈ს ხაჟახა ბაპა ̈ჟაგარ̈ (ლნტ. 54) -- 

291



მღვდელი კაცს რაღაც წამალს ასმევდა, რომელსაც ეწოდება ზიარება. გადატ. ალე ბაპა ჟაგდ 

ლეთხე̄ლი ლი (ლშხ.) -- ეს ძვირი საშოვარია ("მღვდლის წამალივით საძებნია"). ამეჩუ პაპ ი 

მიჩა ხეხუ ̂ლჷმზიგხ (ბქ. 8) -- აქ თურმე მღვდელი და მისი ცოლი ცხოვრობდნენ 

(სახლობდნენ). ჯუი̂ნელდ მუშუ̂ან პაპ ხაყე̄ნახ (ლშხ. 4) -- ძველად სვანი მღვდელი 

ჰყოლიათ. კნინ. ბაპჷლდ (ბზ., ლნტ.), ბაპოლ̄ (ლშხ.).

 ბაპე (ლახ̈უ̂ბაპ̈, ლაჲ̈ბაპე, ლაჲ̈ბაპ̈ნე ზს., ლნტ., ლოხუბ̂აპ, ლეჲბაპე, ლეჲბაპნე ლშხ.), გრდმ. -- 

ქადაგებს. ეჯნემ ნალ̈დეუი̂ ლაჲ̈ბაპე (ბქ.) -- იმან სისულელე იქადაგა. ბაპ ბოგჟი ბაპე (ლნტ. 

119) -- მღვდელი ხიდზე ქადაგებს.

 ბაპსირ იგივეა, რაც ბაბსი̄რ.

 ბაპსირია̈ნ̄ იგივეა, რაც ბაბსირია̈ნ̄.

 ბაჟ1 (-აშ̈ ზს., ლნტ., -აშ \ -იშ ლშხ.) -- ჭკუა, გონება, გონიერება; გონი (გრძნობა), ცნობა, 

ცნობიერება. ხელწიფი გეზალ ბაჟთექა ქა̄ნჴა̈დ (ბზ. 444) -- ხელმწიფის შვილი ჭკუაში 

ჩავარდა (ჭკუამდე მოვიდა). ალჲა̈რს ბაჟ ქოხ̄კად̈ხ (ბზ. 282) -- ამათ გონი დაეკარგათ. ღანაუ̂ 

ზურალს ბაჟ ოთკად̈ (ბზ.) -- ფეხმძიმე ქალს გრძნობა დაეკარგა. ლაყარშუ ̂ბაჟ ესერ ბაც 

ლესეს, წელ მაშენ ლჷბაჟ̈ ირი (ანდ.) -- გონება რომ ცემით შეიძინებოდეს (შესაძლებელი 

იყოს), ვირი ყველაზე ჭკვიანი იქნებაო. ხენწიფს ბაჟ ათაჩედა (ლნტ. 233) -- ხელმწიფეს 

გული (გონი) წასვლია. ბაჟ ი თუ̂ელ (ზს., ლნტ.) -- ჭკუა-გონება. ბაჟდ ლიჴედ -- გონს 

მოსვლა. ბაჟდ მჷჴდე -- გონს მომყვანი. ბაჟხენქა მეჩდე -- გონდაკარგული, გადარეული.

 ბაჟ2 იხ. ბაჟ̈.

 ბაჟა (-ჟა̈̄შ ბზ., -ჟაშ̈ ბქ., ლნტ., -ჟა̈ჲშ ლნტ., -ჟაშ̄ ლშხ.) -- მადლიერება, მადლობა. ხოჩე̄მი 

ლიჩუმ̂ეს ბაჟა ხუღუა̂ (ბზ.) -- კარგის კეთებას მადლიერება ახლავს (აქვს). ბაჟაჟი ჯაუ̂დი 
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ფურს (ლშხ.) -- მადლობის ნიშნად ("მადლობაზე") გაძლევ ძროხას.

 ბაჟიან̈ (-იშ, -იანარ̈) ბზ., ბაჟჲა̈ნ (-ჲანარ̈) ბქ., ლნტ., ბაჟიან (-არ) ლშხ. -- გონიერი, ჭკვიანი, 

დაკვირვებული. ბაჟიან ზურალ̄ს ღარიბდ ხარ̄ა (ლშხ.) -- გონიერ ქალს სიღარიბეში 

უცხოვრია (ღარიბად ჰქონია).

 ბაჟი̄ნ იგივეა, რაც ბაჟ̈ინ.

 ბაჟურ (-იშ, --) -- უჭკუო, უგონო. ეჯნე̄მ ბაჟურ გარ̈გლა ა̈დბინე (ბზ.) -- იმან აბდაუბდა 

(უჭკუო) ლაპარაკი დაიწყო.

 ბარაქ (-იშ, --) ბზ., ქს., ბარაქ̈ ბქ. -- ბარაქა, ხვავი. ნაყ̈იდუ̂ს ბარაქ მამ̄ ხუღუა̂ (ბზ.) -- ნაყიდს 

ბარაქა არ აქვს. ნაშონს ბარაქ̈ ესერ ქა ხოზი (ანდ.) -- დამადლებულს ბარაქა ეკარგებაო 

("გაუდისო"). ამ̄ჟი ლჷშონ̄შა ზაჲსუ ლოხგენე̄ნად ცხემაუ̂შ, ქემაუშ̂, ბედუშ̂ ი ბარაქუშ̂ (ლშხ. 

16) -- ასე დახუნძლული წელი დაგვდგომოდეს (წელს მივდგომოდეთ) ზრდით, მატებით, 

ბედითა და ბარაქით.

 ბარბელ იგივეა, რაც ბარბოლ̄დ.

 ბარბილ იგივეა, რაც ბარბოლ̄დ.

 ბარბლაშ̈ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., ბარბულ̂აშ̈ ბქ., ბარბლაშ ლშხ. -- ბარბალობა (წმინდა ბარბალეს 

დღესასწაული 17 დეკემბერს). გიერგ ანჴა̈დ ბარბლაშ̈ მჷიშს (ბქ.) -- გიორგი მოვიდა 

ბარბალობის კვირას. ბარბლაშჷნღო ლადეღ იცხემ (ლშხ.) -- ბარბალობის შემდეგ დღე 

მატულობს. ბარბლაშ̈ი თუე̂ (ბზ.) -- დეკემბერი (ბარბალობის თვე).

 ბარბლაშ̈ჲე̄რ (-ი/-ეშ, --) ბზ. -- ბარბალობის დღეები. ბარბლაშ̈ჲე̄რ შდუუ̂ა (ბზ.) -- 

ბარბალობის დღეებში თოვდა.

 ბარბოლ̄დ, ბარბე̄ლდ (-ა̈შ, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), ბარბ{უ}̂ელდ (-არ̈) ბზ., ბარბჷლდ (-აშ̈, 
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-არ̈) უშგ., ბარბუი̂ლ (-ულ̂იშ, -უ̂ლარ̈), ბარბილ (-ბლიშ, -ბლარ̈) ბქ. ბარბოლდ (-აშ̈, -ა̈რ) ბეჩ., 

ბარბელ (-არ̈) ლნტ., ლხმ. -- ბორბალი, თვალი. ურემს ბარბელდარ̈ ჩუა̂თ̈ფაჭუ̂ა̈ნ̄ (ბზ.) -- 

ურემს თვლები გაუფუჭდა. ბარბელს ლჷც იმხენ ლოხფიშუ̂დე, ლექერს ეჯთ' ესერ ასპუნე 

(ანდ). -- ბორბალს წყალს საიდანაც მიუშვებ, წისქვილს იქით დაატრიალებსო. თხერე ანჩად 

ბარბელმოყ (ლნტ. 297) -- მგელი მოვიდა ბორბალთან.

 ბარბ{უ}̂ელდ იგივეა, რაც ბარბოლ̄დ.

 ბარბუი̂ლ იგივეა, რაც ბარბოლ̄დ.

 ბარბ{უ}̂ლაშ̈ იგივეა, რაც ბარბლაშ̈.

 ბარბჷლდ იგივეა, რაც ბარბოლ̄დ.

 ბარგ იგივეა, რაც ბარ̈გ.

 ბარდან (-დნაშ̈, -დნალ̈ ბზ., -დნარ̈ ბქ., -იშ, -დნალ ლშხ., -ა̈შ, -ალ̈ ლნტ.) -- ფართალი. ბარდნა ̈

მჷჯიშდ ლახტიხ ხარა̈ზს (ბზ. 323) -- ფართლის მქსოველმა უპასუხა ("დაუბრუნა") ხარაზს. 

ჯუი̂ნალდ ბარდან დოს̄ა ლჷმთხოლ̄ (ლშხ. 30) -- ძველად თურმე ფართალი არ იშოვებოდა. 

მაგ̈ ხუი̂ქუე̂მდად ბარდანა ̈ფატან̈ს (ლნტ. 7) -- ყველანი ვიცვამდით ფართლის პერანგს.

 ბარობ იგივეა, რაც ბარ̈ობ.

 ბარღუ̂ იგივეა, რაც ბარ̄ღუ.̂

 ბარყუე̂ნ იგივეა, რაც ბარყუე̂ნდ.

 ბარყუე̂ნდ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ბარ̈ყუე̂ნ (-ყუნ̂იშ, -ყუ̂ნარ̈) ჩბხ., ბარ̈ყენ (-ყნიშ, -ყნარ̈) ლხმ., 

ბარყუე̂ნ (-ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ბოტ. -- ტყემალი. სოზარდ ჟ'ან̈ქაჩ̈ ბარყუე̂ნდი ზექ (ბზ.) -- 

სოზარმა მოჭრა ტყემლის ხე. მეზგა ფიშირს ხოგ ბარ̈ყენ (ბქ. 282) -- მოსახლეს ბევრს უდგას 

ტყემალი. ჭანჭურ ბარყუ̂ენდ ხონგრა ქილჲაუ̂ ლი (ლშხ., ხორ. 39) -- ჭანჭური ტყემალზე 
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უფრო მსხვილი ქლიავია.

 ბარძიმ, ბარ̈ძიმ (-იშ ზს., ლნტ., -ალ̈, ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ.) -- 1. ბარძიმი. ბაპდ ბარ̈ძიმ ანჴიდ 

(ლნტ.) -- მღვდელმა ბარძიმი მოიტანა. 2. შხამი, საწამლავი. ალ ჟაგარ̈ ბარძიმდუ აჯსიპე̄ნა 

(ბზ.) -- ეს წამალი შხამად გქცეოდესო. გადატ. ბარ̈ძიმ მარე (ბქ.) -- გესლიანი კაცი.

 ბარჯ (-აშ̈ ზს., -იშ ლნტ., -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ., -ა̄ლ ლშხ.) -- ბეჭი, მხარი. ამნე̄მ ჴანრე 

ბარჯალ̈ სგათ̄ჭუე̂̄ნ გუა̂რ̈ა̈ლ̄ს (ბზ. 193) -- ამან ხარების ბეჭები შეახვია ტყავებში (ტყავებს). 

თა̈კუ̂ ქოთიბ ბარჯარ̈ქა (ბქ. 16) -- თოკი შევიბი მხრებზე. ჟი ლოხსგურა დეუ̂თაკ ცხეტაკს 

ბარჯჟი (ლშხ. 55) -- შემოუსვამს დევთაკი ცხეტაკს მხარზე. დაუ̈̂ს ეშხუ ბარჯჟი ხაზჷდა 

ბიკ, მერბა ბარჯჟი -- ნათხუარე (ლნტ. 278) -- დევს ერთ მხარზე ედო ჯირკი, მეორე მხარზე 

-- ნანადირევი. კნინ. ბარჯჷლდ ზს., ლნტ., ბარჯი̄ლ ლშხ.

 ბასყი იგივეა, რაც ბა̈სყ.

 ბატკ იგივეა, რაც ბატ̈კ.

 ბაუ ̂იგივეა, რაც ბაუ̄.̂

 ბაფსირ იგივეა, რაც ბაბსირ̄.

 ბაფსირიან̈ იგივეა, რაც ბაბსირია̈̄ნ.

 ბაქ იგივეა, რაც ბაქ̈.

 ბაქაჲ̈, ბაქარაჲ̈ (-აი̈შ, -ქაუ, -რალ̈ \ -რაჲა̈ლ) ბზ., ბაქარა,̈ ბაქრა ̈(-იშ, -უ/რაუ) ბქ., ბაქაჲ (-ქა̄იშ

, -ქაუ \ -ქიე̄ლ) ლშხ. 1. მატყუარა, ცრუპენტელა. ბაქარა ̈ბაქ̈დ ესერ ომთეფლი (ანდ.) -- 

მატყუარა უკვალოდ (ტყუილად) გამქრალაო. 2. ტრაბახა, მკვეხარა. იმჟი ბაქარაჲ̈ ხი! (ბზ.) 

-- როგორი ტრაბახა ხარ!

 ბაქრა ̈იგივეა, რაც ბაქაჲ̈.
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 ბაღ1 (-აშ̈, -არ̈ ზს., ლნტ., -იშ უშგ., ქს., -არ ლშხ.) -- ბაღი. ზურაბს ათ̈ჴად̈ჷ̄ნ ბაღთე̄სგა (ბზ. 

237) -- ზურაბს მოუხდა ბაღში შესვლა. ბაღარ̈ისგა ხოლჯახ ნალ̈ყინ ხილარ̈ (ბქ. 2) -- 

ბაღებში უდგათ (ურგიათ) ნამყენი ხეხილი. ხოჩა ბაღ-ლარტამ ახოსყახ (ლნტ.) -- კარგი ბაღ-

ბოსტანი გაუკეთებიათ.

 ბაღ2 ზს., ლნტ. -- ბეღელი; პურეულის შესანახი დიდი კიდობანი. კუე̂ცენ ბაღისგა ნირი (ბზ.) 

-- ხორბალი ბეღელში გვაქვს.

 ბაშლაყ იგივეა, რაც ბაშლჷყ.

 ბაშლოყ{უ̂} იგივეა, რაც ბაშლჷყ.

 ბაშლჷყ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ბაშლაყ (-არ) ლშხ., ბაშლოყ{უ}̂ (-არ̈) ლნტ. -- ყაბალახი. მარ̄ე̄მ 

ლჷდგარ̈ უ̂იჯ ბაშლჷყთ' ე̄სდე (ბზ. 409) -- კაცმა მოკლული გველი ყაბალახში ჩადო. 

თხუმჟი ლეგემ გუღუა̂ნ გუშკუე̂ურა ფაყუ ̂ედ ბაშლოყ (ლნტ. 6) -- თავზე დასახურავად 

(დასადგამი) გვქონდა ჩვენებური ქუდი ან ყაბალახი. კნინ. ბაშლჷყჷლ ზს., ბაშლოყულ ლნტ.

 ბაც1, ბაცა1 (-ციშ, -ცა̈შ̄ ზს., -ცაშ̄ ლშხ.) -- შეძლება. ჰაუ̄ ̂როქ დოს̄ამა ხათმჷნხ, ბაც მა̄დ ლი 

(ბზ. 334) -- რომ არაფერი სჭირდეთ, არ შეიძლებაო. უჟდ ბაც დე̄სა ხა̄რ ლეგმერდას (ლშხ. 

88) -- ძილი არ შეუძლია (ძილად შეძლება არ აქვს) ავადმყოფს. შდრ. მაბაც̈.

 ბაც2 (-იშ, --) -- მოსალოდნელობა, რაღაცის მოლოდინი. ხოლა ლადაღ̈ გუ̂არ̄ ბაც (ბზ. 432) -- 

ცუდი დღე მოგველის (მოლოდინი გვაქვს). იღბალ̈ ესერ ბაც ხარ მიჩ (ბქ. 210) -- იღბალი 

მოგელის შენო. მა ̈ბაც ხარ მარა, ეჯი უქადუ ̂ესერ ხარ (ანდ. 67) -- რაც მოელის (რა 

მოლოდინი აქვს) კაცს, ის არ ასცდებაო. მინე დი ლოქ ლი ბაც (ლნტ. 212) -- 

მოსალოდნელიაო დედაჩვენი (მოვიდეს).

 ბაც3 (-იშ, --) ლშხ. -- იმედი. ბაც დე̄სა ჯარ̄ -- იმედი ნუ გაქვს.
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 ბაცა1 იგივეა, რაც ბაც1.

 ბაცა2 (-ცა̈შ̄ ბზ., -ცაშ̄ ლშხ., -ცაჲ̈შ ლნტ.) -- დაპირება, შეპირება. ცუი̂დდ მირ ჯიხა ჩი̄მი 

ბაცა (ბზ.) -- რაღაც ტყუილად (ცუდად) იცი ყველაფრის შეპირება. ბაცან̄ქა დე{ჲ} მამ̄გუე̂შ 

ჯამ̈ჲედა (ბზ.) -- დაპირების გარდა არც არაფერი შეგიძლია. ამჟი ბაცი-ბაციჲ̄სა დროჲჟამ 

ესღრი (ლშხ.) -- ასე დაპირება-დაპირებაში დრო-ჟამი გადის. შდრ. ლიბცე.

 ბაძგ იგივეა, რაც ბარ̈ცხილ.

 ბაჯგ იგივეა, რაც ბა̈ჯგ.

 ბაჯუა̂რა,̈ ბაჯუა̂რ̄ იგივეა, რაც ბაჯ̈უა̂̈რ̄.

 ბაბ̈ან̈ი იგივეა, რაც ბაბან̈ი.

 ბაგ̈ირ (-გრიშ ზს., ბაგრალ̈ ბზ., ბაგრარ̈ ბქ., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), ბაგირ (-გრიშ, -გრალ) ლშხ. -- 

ბაგირი, მსხვილი თოკი. დადად ფათქჩუ აფიშუდ̂ ბა̈გირ (ბქ. 53) -- ბებიამ ორმოში ჩაუშვა 

ბაგირი.

 ბაგ̈უ̂რა1̈ იგივეა, რაც ბაგურ.

 ბაგ̈უ̂რა2 იგივეა, რაც ბაგუ̂ი̄ნდ.

 ბად̈ (-იშ, ბადარ̈) ზს., ლნტ., ბად (-არ) ლშხ. 1. ბადე. მამად ძუღუა̂თე̄სგა ბად̈ ადქუი̂ჭე (ბზ. 

81) -- მამამ ზღვაში ბადე ჩაყო. შჷნ ლახირმდ აბრეშუმიშ ბა̈დ (ბქ. 257) -- ხელში დაიჭირეთ 

აბრეშუმის ბადე. 2. ბქ., ქს. ბადექონი. ტაბლარს სგაშ̄ურე̄მი ბადი ნაგილულ̄ს ლოხკუა̂ნნეხ 

(ლშხ. 15) -- ტაბლებს შიგნეულის ბადექონის ნაგლეჯებს ჩაატანენ. 3. ბქ. არამჭიდრო 

ქსოვილი.

 ბად̈უ̂ იგივეა, რაც ბადუ.̂

 ბად̈შუ ̂იხ. ბედ2.
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 ბაზ̈ი იგივეა, რაც ბაზ̄ი.

 ბაი̈ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს., ბაჲ̈ (ბაი̈შ, -არ̈ ბზ., -აშ̈, -ა̈რ ბქ.) -- მდიდარი, შეძლებული. ბაჲ̈ ხეხუ-̂ჭაშ̈ს 

ჭყინტგეზალ ხორიხ (ბზ. 40) -- მდიდარ ცოლ-ქმარს ვაჟიშვილი ჰყავთ. ცხჷმრიშ ფერმა ბაჲ̈ 

ფერმა ლი (ბქ. 70) -- ცხუმარის ფერმა მდიდარი ფერმაა. საბრალს ესერ ათშყედა ი ბაი̈ს 

ახხუი̂ა (ანდ.) -- ღარიბს (საბრალოს) დავარდნია და მდიდარს უპოვიაო.

 ბაი̈გეშ ლხმ., უარყ. ნაწილაკი -- არაფერი, ვერაფერი. ქეყანა ქა̈დზელალეხ, მარე ბაი̈გეშ 

ან̈მეჴრეხ (ბქ. 340) -- ქვეყანა შემოიარეს, მაგრამ ვერაფერი გაიგეს. ქორჷნქა ბაი̈გეშ მუღუე̂ 

-- სახლს გარდა არაფერი მაქვს.

 ბაი̈რაღ̈ იგივეა, რაც ბაჲ̈რახ̈.

 ბალ̈ იხმარება გამოთქმებში: ბალ̈დ ლიგნე (ზს.), ბალ̈დ ლიგენე (ლნტ.), ბალ̈დ ლიჩედ -- 

დაფლეთა, ნაფლეთებად ქცევა, დახევა. ამნემ მიჩა მუხუ̂ბე ბალ̈დ ადგენე (ბქ. 168) -- ამან 

თავისი ძმა ნაფლეთებად აქცია. ბალ̈დ ერ აჩეს! (ბზ.) -- გასკდეს (დაიფლითოს)! (წყევლაა).

 ბალ̈ე1 იგივეა, რაც ბალე1.

 ბალ̈ე2 იგივეა, რაც ბალე3.

 ბალ̈იშ იგივეა, რაც ბალიშ.

 ბან̈ (-იშ, ბანარ̈) ზს., ლნტ., ბან (-არ) ლშხ. -- ბანი (ხმა). ლაღრალს \ ლიღრალ̈ს ხაკუ: მჷჟეღ 

(წინამძღოლი), მეჭემ ი ბან̈ (ბქ.) -- სიმღერას სჭირდება (უნდა): დამწყები, მოძახილი და 

ბანი. ბანი მუქ̄უ̂ი̄სდ [ლას] თაფუ (ლშხ. 22) -- ბანის მთქმელად იყო თაფუ. გადატ. ბან̈ (ბქ.), 

ბან (ლშხ.) მეფხჟე სხვადასხვა თვალსაზრისის ქონა, ჩვენების არევა. ბან̈ ი კიუა̂̈ნ ჩუ მეყუ̂ლე 

ხარ̄ხ (ბზ.) -- სიმღერა აუწყობელი (ბანი და მოძახილი გაყოფილი) აქვთ, გადატ. ერთმანეთს 

ვერ უგებენ.
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 ბან̈გ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ბანგ ლშხ. -- ბანგი. უ̂აზ̈რალ̈დ ბან̈გ ჩი̄ ჩუ ლახა̈შ̄ხ (ბზ. 344) -- 

ვეზირებმა ბანგი ყველას დაალევინეს. ეშუ̂ი ბოთლიკ ბანგ ისგოღუ ̂ესუდ̂ეხ (ბქ. 335) -- 

ერთი ბოთლი ბანგი ჩაუდევითო. მარ̄ას ბანგს ლახთუნნეხ (ლშხ.) -- კაცს ბანგს 

დაალევინებენ. ზურალს ჯიბაჲ̈სა ხაღ̈უე̂ნა ბან̈გ (ლნტ. 201) -- ქალს ჯიბეში ჰქონია ბანგი. 

მერმამ კათხას ბანგას ჯათრეხ (პოეზ. 126) -- მეორე კათხას ბანგს გასმევენ.

 ბან̈კ{ირ} იგივეა, რაც ბრიკ.

 ბაჲ̈ იგივეა, რაც ბაი̈.

 ბაჲ̈ა (-ჲა̈შ̄, -ჲა̈ლ̄) ბზ., ბაჲა (-ჲა̄შ, -ჲე̄ლ) ლშხ. -- ბზობა. ბაჲ̈ა̈̄ მიშლადაღ̈ ა̈მჴედე̄ლიხ 

მუშგურ̂ალ̈ (ბზ.) -- ბზობის კვირას მოსულან სტუმრები. ლინჩალ̄ისა გუი̂ხალ უქმ: ბაჲა ი 

ურჲალე უო̂ბიშ (ლშხ. 24) -- დიდმარხვაში ვიცით უქმე: ბზობა და ებრაელთა პარასკევი.

 ბაჲ̈რახ̈ (-იშ, -რახალ̈ ბზ., -რახარ̈ ბქ.), ბაი̈რაღ̈, ბაჲ̈რაღ̈ (-იშ, -რაღალ̈ ბზ., ლნტ., -რაღარ̈ ბქ.), 

ბაჲ̄რახ, ბარ̄ახ (-ალ) ლშხ. -- ბაირაღი, დროშა. რუსალ̈დ ჟ'ანკაჩეხ ბაჲ̈რა̈ხ/ღ (ბზ.) -- რუსებმა 

აღმართეს ბაირაღი. ხელწიფხედ ენკიდ ბაი̈რახ̈ (ბქ. 106) -- ხელმწიფემ აიღო დროშა. ეჩეჩუ 

ესციყეხ ბა̄ჲრახს (ლშხ. 20) \ ბარ̄ახს (ლშხ. 25) -- იქ დაასობენ დროშას. მჷლზონა 

ანსგოჯნიხ ბაჲ̄რახალს (ლშხ. 26) -- სალოცავის მსახურნი (მამაკაცი "მონაზვნები") 

{გა}მოაბრძანებენ დროშებს.

 ბაჟ̈ (-იშ, -არ) ზს., ლნტ., ბაჟ (-არ) ლშხ. -- ბაჟი, გადასახადი, ბეგარა. ფუსდს ხალტჷნ{და} 

ბაჟ̈ი ლიკედ (ბზ.) -- ბატონს უყვარდა ბაჟის აღება. იმის აჲ̈ნე და̈უ ̂ბაჟ̈ს? (ბქ. 51) -- საით 

წაიღებს დევი ბეგარას? შდრ. ბეგარ̈.

 ბაჟ̈ინ (-იშ, --) ზს., მჷბაჟ̈ნე (-ჲშ, -ნალა) ლნტ., ბაჟინ̄ ლშხ. 1. მაცნე, შიკრიკი, ამბის 

შემტყობინებელი. [ალჲა̈რდ] სგუ̂ებინ ბაჟ̈ინ ადზჷზეხ (ბზ. 182) -- ამათ წინ შიკრიკი 
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გაგზავნეს. ჯგჷრაგ̄დ ადზჷზე ბაჟინ მიჩა კერძმარ̄თე (ლშხ. 54) -- წმინდა გიორგიმ გააგზავნა 

მაცნე მოკეთესთან. ოთარს ბაჟ̈ინ სგუ̂ებინ ოთჴად̈ (პოეზ. 100) -- ოთარს მაცნე წინდაწინ 

მოუვიდა. იხ. მჷბა̈ჟნე. 2. ცნობა, შეტყობინება. გუგჩას ოთჴად ბაჟ̈ინ (ბქ. 82) -- გუგჩას 

მიუვიდა ცნობა.

 ბარ̈1 (-იშ, ბარალ̈ ბზ., ლნტ., ბარარ̈ ბქ.), ბარ (-ალ) ლშხ. -- ბარი; ნიჩაბი. მურზაბეგს ბარ̈ 

ჩოთყუა̂ჩ̈ (ბზ.) -- მურზაბეგს ბარი გაუტყდა. ბარარ̈შუ ̂მუსს შიდეხ (ბქ. 5) -- ბარებით 

თოვლს ყრიან. გიუი̂დ ბარ ენყიდე (ლშხ.) -- გივიმ ბარი იყიდა.

 ბარ̈2 -- ბარი, დაბლობი. ბარ̈სი იშდუუი̂ნია?̄ (ბზ.) -- ბარშიც თოვს ნეტავ? ბა̈რ ად̈გითე 

სიმინდს ხუა̂ლაშ̈იდ (ბქ. 229) -- დაბლობ ადგილში სიმინდს ვთესავთ. ბარ̈ მა̈ნკუი̂ ესერ 

ირქუა̂̈ლ ი ლახუ ̂მან̈კუ̂ი იშყუ̂ჟურალ̈ (ანდ.) -- ბარი ადრე (პირველი) იმოსება და მთა ადრე 

(პირველი) იხდის ტანსაცმელსო.

 ბარ̈ა (ბარაშ̈, --) ბზ., ბერა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- კლება, დანაკლისი, 

ზარალი. ქამ̈აუ̄ ̂გარ ლი ი ბარ̈ა ზუმშუ ̂გარ! (ბზ.) -- მატება იყოს ("მატებამც არის") მხოლოდ 

და ზარალი ნაკლებად! მიშგუა̂ მეზუ̂ბელს ქა ბერა ისგა ქემად ხესპიუ ̂(ბქ. 314) -- ჩემს 

მეზობელს დანაკლისი მატებად ექცეოდა. კუმში ბერაუშ̂ [ლუწხუა̂უ̂ე] ღჷრიხ მეცართე 

(ლშხ. 12) -- საქონლის ზარალით შეწუხებულ{ნ}ი მიდიან მკითხავთან.

 ბარ̈გ1 (-იშ, ბარგალ̈ ბზ., ლნტ., ბარგარ̈ ბქ.), ბარგ (-ალ) ლშხ. -- ბარგი; მოძრავი ქონება 

(ქვეშაგები, ავეჯი...), წასაღებად მომზადებული ტვირთი. ღუა̂ჭარ̈ს ბარ̈გ ხუღუა̂̈ნ̄ (ბზ. 380) 

-- ვაჭარს ბარგი ჰქონდა. მეთხუ̂არ̈დ ჟან̈კიდ ბარგარ̈ (ბქ. 84) -- მონადირემ აიღო ნივთები 

(ტვირთ{ებ}ი). ჲეხუდ̂ ახოჴიდ ცულაჴ̈ემანტ ჭაშ̈ს ბარ̈გცახ̈ენ (ლნტ. 314) -- ცოლმა 

მოუტანა ქმარს მშვილდ-ისარი ბარგთან ერთად. გადატ. მზითვად გატანებული ქვეშაგები, 
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ტანისამოსი, ავეჯი. ხელმწიფხედ ეჯის ბარ̈გ ლახუე̂მ (ბქ. 41) -- ხელმწიფემ იმას მზითვი 

მისცა. ზურალ̄ს ჟ'ოხლაჯა ბარგ (ლშხ. 59) -- ქალს შეუკრავს მზითვი. კნინ. ბარ̈გილდ ზს. 

ბარ̈გილდა̈რს ესერი̄ ჩუ ოთშხუი̂ნნე (ბზ. 280) -- ბარგ(ებ)საც შეგინახავო.

 ბარ̈გ2 ზს., ლნტ., ბარგ ლშხ. -- ნადირის (ჯიხვი, არჩვი) ჯგუფი. ბარ̈გ ლჷმარ̈დ 

ლალოკაჟილა (ბქ. 12) -- ნადირი ყოფილა მჟავე წყალთან (სალოკზე).

 ბარ̈გ3 ზს., ლნტ., ბარგ ლშხ. -- მოკეთე, ახლო ნათესავი გვარში. ხოჩამ̄დუ ხარ̈იდ, მიშგუ 

ბარგა̈ლ! (ბზ.) -- კარგად იყავით, ჩემო მოკეთეებო!

 ბარ̈გნაბარ̈გ (-იშ, -ბარგალ̈) ზს., ლნტ. -- ბარგი-ბარხანა. თელღჷრად ადჲე მიჩა ბარ̈გნაბარ̈გ 

(ბზ.) -- რძალმა წაიღო თავისი ბარგი-ბარხანა. მახეღუ̂აჟარ̈, ბარ̈გნაბარ̈გშუ ̂ჟი ლჷქაფ̈, 

მეზგათე ტეხნიხ (ბქ. 233) -- ახალგაზრდები, ბარგი-ბარხანით დატვირთულ{ნ}ი, ოჯახში 

(მოსახლესთან) ბრუნდებიან.

 ბარ̈დ (-იშ, ბარდარ̈ ბქ., ბარდალ̈ ლნტ.), ბარ̄დ (-ალ) ლშხ., ბოტ. -- ბარდი; ხვიარა მცენარის 

ღერო. მჷღდერი̄ლს ბარ̄დ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 22) -- ცერცველას ხვიარა ღერო აქვს.

 ბარ̈ობ (-აშ̈, --) ზს., ბარობ (-იშ, --) ლნტ. -- ბარობა (ადგილობრივ მკვიდრთა განმარტებით, 

ძველისძველი პერიოდი, როდესაც ზამთარი საერთოდ არ არსებობდა). ჯუი̂ნლიშ ჯუ̂ინალდ, 

ბარ̈ობაშ̈ დრეუჟ̂ი, ჩუი̂ბეჴეუ̂ს ეშხუ ლჷჲმედ მეზგე ლჷმზიგ (ბქ. 247) -- ძველისძველად, 

ბარობის დროს, ჩუბეხევში ერთი შეძლებული მოსახლე ცხოვრობდა თურმე.

 ბარ̈ყ{უ̂}ენ იგივეა, რაც ბარყუე̂ნდ.

 ბარ̈ცხილ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ბაძგ (-არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- ბოტ. ბაძგი, ირმისსაკვნეტელა, 

ჭყორი. ნენჩას ხაგ ბარ̈ცხილ (ბქ. 228) -- უღრან წიწვიან ტყეში ხარობს (ტყეს ადგას) ბაძგი. 

ბაძგს ლჷცაგ ბალარ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 5) -- ბაძგს ეკლიანი ფოთლები აქვს.
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 ბარ̈ძიმ იგივეა, რაც ბარძიმ.

 ბას̈რ (ხომბასრა, მამბასრე) ზს. 1. ბასრი. მა ̈ბერეჟ ჴეჩი, ბას̈რ ესერ ეჯი ლი (ანდ.) -- რომელი 

რკინა{ც} კვესავს, ბასრი (ფოლადი) ისააო. გადატ. მარჯვე, მოხერხებული. ყანსაუ ̂ბას̈რ 

მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ყანსავი მარჯვე კაცია. 2. ლნტ. სანაშენო, დაუკოდავი (ვირი, ცხენი).

 ბას̈ყ (-იშ, ბასყარ̈) ზს., ბას̈ყი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ., ბოტ. -- მარწყვი. მჷჰი ბას̈ყ მუჭხუი̂ ლი (ბზ.) 

-- მწიფე მარწყვი ტკბილია. ჭუბერ მასარ̈დ წუა̂ ბას̈ყ (ბქ. 228) -- ჭუბერში ბლომადაა 

({მო}იპოვება) მარწყვი. შდრ. მაჲო̄ლ.

 ბატ̈კ (-იშ, ბატკარ̈) ზს., ლნტ., ბატკ (-არ) ლშხ. -- მრგვლად (მთლიანად) შემწვარი გოჭი 

(ან: თხა, ცხვარი, მოზვერი, ხარი..). კამბეჩ ლაჯაბდ ხორიხ, ჴან̈ს ბატ̈კდ ატყბეხ (ბზ. 81) -- 

კამეჩი მოსახარშავად აქვთ, ხარს მრგვლად წვავენ. ხოშა ნაღალდ ბატკარს ხამრა̄შს ხაყლეხ 

(ლშხ. 32) -- მეტწილად "ბატკებს" ღორისას ეძახიან.

 ბაქ̈ (-იშ, ბაქარ̈) ზს., ბაქ (-არ) ლშხ. 1. სიცრუე, ტყუილი. ალა ბაქ̈ ლი, ჰა ტკიც? (ბზ. 113) 

-- ეს ტყუილია თუ მართალი? ბაქ̈იშ მუქუი̂სგს ტკიცს ესერი დარ̈ ხეჯრაუ̈̂ (ანდ.) -- 

მატყუარას (ტყუილის მთქმელს) მართალსაც აღარავინ უჯერებსო. იხმარება გამოთქმაში: 

ბაქ̈ი ლიდე̄სგი (ბზ.), ბაქა ̈ლიდისგ (ზს.) -- ცილისწამება. 2. ბაქიბუქი, კვეხნა, ტრაბახი. მაი 

ჯარ̄ ალემაგ ბაქ? (ლშხ.) -- რად გინდა ამდენი ტრაბახი?

 ბაჩ̈ (-აშ̈, ბაჩარ̈ ბზ., ლნტ., მიც. ბაჩ̈ს \ ბაჩუ̂ ზს., ბაჩუე̂მ, ბაჩარ̈ ბქ.), ბეჩ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ქვა. 

ხელწიფ ბაჩ̈დ ესსიპდა (ბზ. 272) -- ხელმწიფე გაქვავდა (ქვად იქცა). და̈უ̄ ̂ბაჩ̈უჟ̂ი ბაჩუ̂ 

ხაფ̈უ̈ნ̄ე (ბზ. 320) -- დევი ქვაზე ქვას ადუღებს. მალულდ{დ} თხუ̂იმ ბაჩარ̈ს ლახხიპ (ბქ. 24) 

-- მელამ თავი ქვებს მიახეთქა. ბაჩუ ̂ბაჩ̈ ესერ ანგუჭ̂ე (ანდ.) -- ქვას ქვა ამაგრებსო. რიყ 

ბაჩ̈შუ ̂ლჷმარ̈ელი გუ̂ეში (ლნტ. 264) -- რიყე ქვით ყოფილა სავსე. დინ̄ა ბეჩდ ლჷსპა მარ̄ას 
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ეთლაკან̄და (ლშხ. 72) -- ქალიშვილი გაქვავებულ (ქვად ქცეულ) კაცს წააწყდა. იხმარება 

გამოთქმაში: ბაჩ̈ა ̈ჩა̈̄ჟ (ბზ.) -- ამტანი, გამძლე, ფეხმაგარი (ქვის) ცხენი.

 ბაჩ̈ა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., ბაჩარ̈ ბქ., ლნტ., ბეჩარ̄ ლშხ. -- ქვიანი. გუშგუე̂ჲმჷყ ხუ̂აჲ̈ არ̈ი ბაჩ̈ა̈რ̄ ა̈დგი 

(ბზ.) -- ჩვენში ბევრია ქვიანი ადგილი. შდრ. ლჷბაჩ̈.

 ბაც̈ხ (-იშ, ბაცხარ̈) ზს., ბეცხ (-არ) ლშხ. 1. დიდი ლხინი, რომელსაც იხდიდნენ მტერზე 

მნიშვნელოვანი გამარჯვების შემთხვევაში ან ვაჟიშვილის (გადაშენების საშიშროების 

წინაშე მდგარი გვარის გამგრძელებლის) დაბადებისას. მჷლხა̈რს ბაც̈ხ ოთჩუ̂ემნახ (ბზ.) -- 

მულახლებს საგანგებო ლხინი გადაუხდიათ. 2. ქელეხი, რიგი. კნინ. ბაც̈ხილდ ზს. 

გუი̂ჭჲანშერ ბაც̈ხილდ ხერიხ (პოეზ. 212) -- გვიჭიანთ (მკვდარზე) რიგი აქვთ (ექნებათ).

 ბაწ̈კ იგივეა, რაც პაწკე̄რ.

 ბაჴ̈ იგივეა, რაც ბა̈ჴ̄.

 ბაჯ̈გ ზს., ლნტ., ბეჯგ ზს. (-აშ̈ \ -იშ, ბაჯგარ̈), ბაჯგ (-იშ, -არ) ლშხ. -- მარგილი; ბიგა, 

სარი, ბიჯგი, ბოძი. ბაჯ̈გდ \ ბეჯგდ სგალოხოგ ქორს ჟაჴუ̂რა̈ ̄ნაქ̈უი̂ც (ბზ.) -- ბიჯგად სახლს 

შევუდგი არყის ხის ნაჭერი. მარა მარ' ე̄სერ ხობჯგი ი ჰალაგ̈ს -- ბაჯ̈გ (ანდ.) -- კაცს კაცი 

ეყრდნობა ("ებიჯგება") და ღობეს -- სარიო. ცხეტაკს ჯიჯუა̂რ ბაჯგარდ ლოხგა (ლშხ. 56) 

-- ცხეტაკს ძვლები ბოძებად შეუდგამს. ფედიას ლჷგ უ̂ოშთხუ̂ ბაჯ̈გჟი ნალ̈ია (ლნტ. 21) -- 

ახლოს დგას სასიმინდე (ნალია) ოთხ ბოძზე. კნინ. ბაჯგილდ. ბაჯგილდ ლოქ ასაციყ კალისა 

(ლნტ. 89) -- მარგილი დაარჭვე ეზოშიო.

 ბაჯ̈უ ̂(-აშ̈ \ -იშ, -ბაჯუა̂რ̈) ზს., ბაჯ̄უ ̂(-იშ, -არ) ლშხ. 1. ჩიყვი. ბესის ხოშე̄რება ბაჯ̈უ ̂ხად̄და 

(ბზ.) -- ბესის ვეება ჩიყვი ჰქონდა. 2. თიაქარი, ტრიკი. დაჩის ბაჯ̈უ ̂ხეყად (ბქ.) -- დაჩის 

ტრიკი ჰქონდა. 3. ლშხ., ლხმ. ხორცმეტი, სიმსივნე. ალ მა̄რეს ძღჷ̄დ ბაჯ̄უ ̂ხარ̄ (ლშხ.) -- ამ 
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კაცს დიდი ხორცმეტი აქვს. 4. თათი (დათვისა); ტერფი. შდრ. ფუყუ,̂ ყუი̂ყუ,̂ ყუ̂იჩ.

 ბაჯ̈უა̂̈რ̄ (-იშ, ბაჯ̈უა̂რ̄ალ̈), ბაჯუა̂̈რ̄ ბზ., ბა̈ჯუ̂არ̈ (ბაჯ̈უა̂რარ̈ \ -ა̈ლ) ბქ., ბაჯუა̂რა ̈ლხმ., 

ბაჯუა̂რ̄ (-ალ) ლშხ. 1. ჩიყვიანი. ეჯჲარ ბაჯუ̂არ̄უ ლიხ (ლშხ.) -- ისინი ჩიყვიანები არიან. 2. 

თიაქრიანი. 3. ხორცმეტიანი.

 ბაზ̄ი ბზ., ლშხ., ბაზი ბქ., ლნტ., ბა̈ზი ბქ., ზმნს. -- ამაღამ. ბაზ̄ი ქორთე ლი̄ზი მაკუ (ბზ. 40) -- 

ამაღამ შინ წასვლა მინდა. ბაზ̈ი ჩუ ხუა̂რ̈იდ სადგემისგა (ბქ. 205) -- ამაღამ ვიმყოფებით 

კარავში (სადგომში). ქორწილ ბაზ̄ი ლოქ ხარ̄ხ (ლშხ. 52) -- ქორწილი ამაღამ გვაქვსო. ბაზი 

ჯარ̈ გუე̂ფეშტუ̂ენი (ლნტ. 93) -- ამაღამ ჯარი დაგვესხმის თავს.

 ბაჲ̄რახ, ბარ̄ახ იგივეა, რაც ბაჲ̈რახ̈, ბაჲ̈რაღ̈.

 ბარ̄დ იგივეა, რაც ბარ̈დ.

 ბარ̄ღუ̂ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -აშ, -ალ ლშხ.), ბარღუ̂ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ., ბოღრო (-რუ̂ე̄შ, -რა̈ლ̄) ბზ. -- 

ფუღურო, ღრუ. ბარ̄ღუ̂ისგა ნაპ̈ოლ̄ს \ ნაპ̈რჷლს ლაც̈ჷნდაუ ̂ოხსყა (ბზ.) -- ფუღუროში ჩიტს 

ბუდე ("საბარტყე") გაუკეთებია. ირემდ ჟ'ადჲე ზეთუნახაუ ̂ბოღროთე̄სგა (ბზ. 82) -- ირემმა 

აიყვანა მზეთუნახავი ფუღუროში. ჩაჟ̄ი ცაგ{ს} კელ ბარ̄ღუ ̂ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 35) -- ცხენის 

ეკალ{ს} (მცენარეა) ღრუ ღერო აქვს. მეზგე ათ̈ელაკან ღუე̂ბს მეგამა ̈ბარღუი̂სა (ლნტ. 23) 

-- მოსახლე წააწყდა სკას ხის ფუღუროში. შდრ. ბადღ{უ}̂.

 ბატ̄ო, ბატოლ̄უ ლშხ. მიმართვის ფორმა -- ბატონო! მაჲ ჯაკუ, ბატ̄ო, მიშგუა̂ხ̄ენ? -- რა 

გინდა, ბატონო, ჩემგან?

 ბაუ̄ ̂(-ა̈შ \ -იშ, -ა̈რ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), ბაუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაბაუ̂ ლნტ. -- დროებითი 

საცხოვრებელი (ღამის სათევი) იალაღებზე, ყანასა ან ტყეში. ამეჩუნ̄ ეშხუ ბა̄უ ̂ნიცხჷნ 

(ლშხ.) -- აქ ერთი ღამისსათევი გვეგულებოდა.
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 ბაჴ̄ იგივეა, რაც ბა̈ჴ̄.

 ბაჯ̄უ ̂იგივეა, რაც ბაჯ̈უ.̂

 ბა̈გ̄უ̂რა იგივეა, რაც ბაგუი̂̄ნდ.

 ბა̈ლ̄ (-იშ, ბალ̄არ̈) ბზ., ბელ2 (-არ̈ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- საბერველი (სამჭედლოს იარაღი). 

ბა̈ლ̄ ჩუა̂თ̈ფაჭუ̂ა̈ნ̄ მჷშკიდს (ბზ.) -- მჭედელს გაუფუჭდა საბერველი. ხახუ̂ ბელლექუა̂ ქუ̂იშ 

ოთჰარა (ბქ. 248) -- ცოლს საბერველში ქვიშა ჩაუყრია.

 ბა̈მ̄ბღუ ბზ., ბე̄მბღუ (-ღუშ̄, --) ბზ., ლშხ., ბომბღა (-ღაშ̈, --) ბქ. -- მოსავლიანობასთან 

დაკავშირებული რიტუალი, სრულდება ახალი წლის ღამეს შესაბამისი წამოძახილებით: 

ჴიშინ-ჴიშინ ბა̈მ̄ბღუ (ბზ. 10). ნებოზს ხეჭმენიხ ბომბღას (ბქ. 4) -- საღამოს ჩამოუვლიან 

ბომბღის შესასრულებლად ("გამოჰყვებიან ბომბღას"): მსხვილ ჯოხს მხრებზე გაიდებს ორი 

ვაჟი. ჯოხზე ახალგაზრდას შესვამენ და კერას შემოუვლიან. ჯოხზე მჯდომს მარჯვნივ 

ჩქმეტენ, ძირს ექაჩებიან; თუ ჩამოაგდეს, ამბობენ: კარგი წელი დაგვიდგებაო.

 ბა̈რ̄ჴ იგივეა., რაც ბა̈ჴ̄.

 ბა̈ჴ̄ (-იშ, ბაჴ̄ა̈რ) ბზ., ბაჴ̈ (ბაჴარ̈) ბქ., ლნტ., ბრაჴ̈1 (ბრაჴარ̈ ბქ.), ბა̄ჴ (-არ) ლშხ., ბა̈რ̄ჴ 

(ბარ̄ჴარ̈) უშგ. 1. ნაბიჯი. ბაბას ბა̈ჴ̄ი ლიცა̈დ̄ი მამ̄ა ხამ̈ჲედა (ბზ. 148) -- პაპას ნაბიჯის 

გადადგმა (შენაცვლება, მონაცვლება) არ შეუძლია. დაშ̈დუ̂დ ბაჴ̈ ქა ლაიგ მიშგუ̂ათე (ბქ. 16) 

-- დათვმა ნაბიჯი გადმოდგა ჩემკენ. ბობშ ბაჴ̄ს დეშ იგემ (ლშხ. 6) -- ბავშვი ნაბიჯს ვერ 

დგამს. დაჴჷლ ბაჴ̈ს დეშ იცადი ქა (ლნტ. 125) -- თხა ნაბიჯს ვეღარ დგამს ({გა}იცვლის). 

სემი ბრაჴ̈ს ადრინა დაჴჷლ (ბქ. 159) -- სამ ნაბიჯზე წავიდოდა თხა. ბაჴ̈-ბაჴ̈ჟი ზმნს. -- ნაბიჯ-

ნაბიჯ: ბაჴ̈-ბაჴ̈ჟი შუკუ̂ ესერ ჩუ ომშდეხ (ანდ.) -- ნაბიჯ-ნაბიჯ გზა გაილიაო. შდრ. ბრიკ, 

ბღა̈ნ̄კუ̂. იხმარება გამოთქმებში: ბაჴ̈იშ ლჷდგარ̈ (ბქ.) -- ზარმაცი, მცონარა. აჴს-ბაჴს -- ალთა-
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ბალთას: ეშუი̂ აჴს ესერ ლჷმრაგ̈დინ, მერმე -- ბაჴს (ანდ.) -- თურმე ერთი ალთას 

ლაპარაკობდა, მეორე -- ბალთასო. 2. სიგრძის საზომი ერთეული (მამაკაცის ერთი ნაბიჯი).

 ბებანი იგივეა, რაც ბაბა̈ნი.

 ბებე იხ. დადა.

 ბებრეხ იგივეა, რაც გაბრახ̈.

 ბებშ იგივეა, რაც ბეფშუ.̂

 ბეგარ̈ (-გრაშ̈ \ -იშ, -გარალ̈ \ -გარარ̈) ზს., ბეგარა (-რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -რა̈ჲშ, -რალ̈ ლნტ.) -- 

ბეგარა, გადასახადი. დადიან ბეგარაუშ̂ გუფშტუა̂ (ლნტ.) -- დადიანი ბეგრით გვიშვებდა. 

ბეგარ̈ ჟ'ალგად̈დ გალფხან̄შერას (პოეზ. 50) -- ბეგარა დავადევით გარდაფხაძეებს 

("გალფხანისანებს"). შდრ. ბაჟ̈.

 ბეგო იგივეა, რაც ბეგუ̂ა.

 ბეგუ̂ა (-უა̂̈̄შ, -- ბზ., -უ̂აშ̈, -- ბქ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), ბეგო (-გო̈შ̄, --) ბზ. ბოტ. -- ჩვეულებრივი 

ბარდა. ბეგუ̂ახან̈ქა ეზარ ნა̈ყ̄უნ ისყი (ბზ.) -- ჩვეულებრივი ბარდისაგან კარგი შეჭამადი 

კეთდება. ლახმჷლარ̈ს ხოლაშახ ბეგუა̂ (ბქ. 281) -- ლახამულელებს უთესიათ ჩვეულებრივი 

ბარდა. ბეგუ̂ა მუხუდოს ხაჯეშ (ლშხ., ხორ. 5) -- ჩვეულებრივი ბარდა მუხუდოს ჰგავს.

 ბედ1 (-იშ, --) -- 1. ბედი, იღბალი. ბედუ ჯა̈ც̄ხ (ბზ. 158) -- ბედი გექნებათ (ბედიმც 

გქონდეთ). ა'სერ ლუცხულ̂ე ნიშგე ბედ! (ბქ. 206) -- ვაი ჩვენს დამწვარ ბედს ("შეტრუსული 

ჩვენი ბედი")! ალ დინა აშმარ̄ ლი ბედიშ (ლშხ. 12) -- ეს გოგო მადლიერია ბედის{ა}. ბედს 

ლოქ დაგწეუ ̂(ლნტ. 314) -- ბედს გწევო. ოჲ, ლჷკჩეუ ̂ლი ბედი მიშგუ! (პოეზ. 30) -- ოი, 

ნეტავ ჩემს ბედს (ნეტარი არის ბედი ჩემი)! იხმარება გამოთქმებში: ბედინაწერ (ლშხ.) -- 

ბედისწერა. ბედიშ [ი] ნაწერი თხუმთე ლი̄ზი (ლშხ.) -- ბედისწერის შესრულება. ბედიგუე̂შ 
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-- ბედი, საქმე. ამჟი ლი მიშგუ ბედიგუ̂ეშ (ბზ.) -- ასეა ჩემი საქმე. 2. პირობები, ყოფა, 

საკვები, კვება, მოვლა. ხოჩა ბედ გუა̂რ̄ (ბზ. 375) -- კარგი კვება გვაქვს. მაგუ̂არ̈ ბედ ხარხ 

ლახუ̂ს უ̂ეთხუმ̂ალს? (ბქ.) -- როგორი პირობები აქვს (აქვთ) მთაში საქონელს?

 ბედ2 -- მიზეზი, ბრალი. მაგ̈ ნაქეიფი ბედ ხარ̄ (ბზ. 446) -- ყველაფერი ქეიფის ბრალია. 

ბადშუ,̂ ბა̈დშუ ̂ბზ., ლნტ., ბედშუ̂ ბქ., ლშხ., ზმნს.-- ბედ სახელის მოქ. ბრუნვის ფორმა: 1. 

მიზეზით, გამო. ლარდა მამ̄ა გუა̂დ̄ მოხელა̈ ̄ბად̈შუ̂ (ბზ. 306) -- არ გვედგომებოდა (სამყოფი 

არ გვქონდა) მოხელის მიზეზით. ამიშ ბედშუ ̂დიარ̈ს ჩუ დეშ ლჷმზუ̂ებხ (ბქ. 13) -- ამის 

მიზეზით პურს ვეღარ ჭამდნენ თურმე. მარხუ̂ი ბედშუ ̂დე̄მ იჩოხ ალეს (ლშხ. 7) -- მარხვის 

გამო არ აკეთებენ ამას. ამშა ბადშუ ̂გიმ ჩიგარ ფუკუი̂ ლი (ლნტ. 4) -- ამის გამო ნიადაგი 

მუდამ მშრალია. 2. ბედშუ̂, ბედუშ უშგ., ლშხ. -- თავის დროზე, დროულად. ბედუშ დე̄სამა 

ირი ი აჩუნღო ხონ ლეს ი ხონ -- ნომა (უშგ.) -- დროულად არაფერი იქნება და მერე გინდ 

იყოს და გინდ -- არა. 3. ბედჟი -- ბედ სახელის მიც. ბრუნვის -ჟი თანდებულიანი ფორმა: -- 

შესახებ, თაობაზე, გულისთვის. ბესიდ ხეხუ ̂ჩუ დე̄სა ადშგურან̄ე სად̈ილი ბედჟი (ბზ.) -- 

ბესიმ ცოლი არ დაარიგა სადილის თაობაზე. ისგუა̂ ბედჟი იმჟი ოხუე̂ჲცხუნ̂ის დინას?! (ბქ. 

31) -- შენი გულისთვის როგორ გავაღვიძებ ქალიშვილს? ჟი ხამზჷრიხ ჯგჷრაგ̄ს ნამშაუი̂ 

ბედჟი (ლშხ. 24) -- შესწირავენ წმინდა გიორგის მოსავლის ("ნამუშევრის") თაობაზე. 

ძაძარ ჩუა̂ჴიჩხ ეჩა ბედჟი (ლნტ. 300) -- ძაძები დაცვითეს იმისთვის. ფირუი̂ ბედჟინ̄ ლახ 

ანდაგრი̄სდ? (პოეზ. 72) -- ძროხის გულისთვის თუ დაგვხოცავდით?

 ბედნიე̄რ, ბედნიარ̄ ბზ., ბედნიერ ბქ., ლნტ., ბედნია̈რ ლნტ., ბედნჲერ ლშხ. (ხობ{ჷ}დნიე̄რა, 

მაბ̈{ჷ}დნიე̄რე ბზ., ხობენარა, მაბ̈ნერე ბქ., ხობდნჲე̄რა, მაბედნიე̄რე ლშხ., ხობედნიერა, 

მაბ̈ედნიერე ლნტ.) -- ბედნიერი. ბედნიარ̄ ზაუ̂უ ლახგენე̄ნად! (ბზ.) -- ბედნიერ წელს 
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შეხვედროდეთ (მისდგომოდეთ)! ბედნიერს დეცე ესერ ლაჴუ̂რა ხოფტენი (ანდ.) -- ბედნიერს 

ცის სარკმელი გაეხსნებაო (ეხვრიტებაო). ყო̄რ მჷკარ, ბედნჲერ! (ლშხ. 16) -- კარი ღიაა, 

ბედნიერო! მინს ბედნიერ ლირდე ათოჴიდახ (ლნტ. 252) -- მათ ბედნიერი ცხოვრება 

გაუტარებიათ. მა̈ბჷდნიე̄რამ̄დუ აჯმარჯუა̂ხ ისგუე̂ჲ ქუე̂რწილ! (ბზ.) -- უბედნიერესი იყოს 

(უბედნიერესადმცა გაგმარჯვებოდეთ) თქვენი ქორწილი! ალე ხობედნიერა ლი ეჩანდ 

(ლნტ.) -- ეს უფრო ბედნიერია იმაზე.

 ბედჟი იხ. ბედ2.

 ბედუშ იხ. ბედ2.

 ბედშუ ̂იხ. ბედ2.

 ბეკა იგივეა, რაც ბეკარობ.

 ბეკარობ (-აშ, --) ზს., ბეკა ბქ., ლშხ., ბეკა ̈ლნტ. -- შინააშლილობა, არეულობა. აშხუ̂ 

დრეუქ̂ა შუა̂ნ̈ს ლჷმარ̈ ბეკარობ (ბქ. 240) -- ოდესღაც (ერთ დროს) სვანეთში ყოფილა 

შინააშლილობა.

 ბეკა ̈იგივეა, რაც ბეკარობ.

 ბეკრა̈ჲ (-იშ, -ა̈რ \ -ალ̈) ბზ., ბეკრა ̈(-ჲშ, -უ \ -რაუ ბქ., -რალ̈ ლნტ.), ბეკრაჲ (-აიშ, -რე̄ლ \ 

-აუ) ლშხ. -- ენაბლუ. გეგი ბეკრაჲ̈ მარ̄ე ლას̈უ ̂(ბზ.) -- გეგი ენაბლუ კაცი იყო. იმჟი ბეკრაჲ 

ლი! (ლშხ.) -- რა ენაბლუა! კნინ. ბეკრა̈ილ ზს., ლნტ., ბეკრაი̄ლ ლშხ.

 ბელ1 (-იშ, -ა̈რ ზს., -ა̈ლ ლნტ., -არ ლშხ.), ზოოლ. -- ბელი. ამეჩუ არ̈იხ დაშ̈დუ ̂ი მიჩა ბელარ̈ 

(ბზ. 434) -- აქ არიან დათვი და მისი ბელები. ჩუა̂ჯ̈ ათხჷრმ ბელ (ბქ. 206) -- დაიჭირე-მეთქი 

ბელი. ბელარ იშდრალ̄ხ (ლშხ.) -- ბელები თამაშობენ. კნინ. ბელოდ̄ (ბზ.), ბელილდ (ბქ.), 

ბელოდილ (ლნტ.) ბელოდ̄არ̈დ ლიგუნ̂ი ლაჲ̈ბინეხ (ბზ. 434) -- ბელებმა ტირილი დაიწყეს.
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 ბელ2 იგივეა, რაც ბა̈ლ̄.

 ბელყეჩ, ბელყაჩ, ბელყაჩ̈ იგივეა, რაც ბალყაჩ̈.

 ბელყჩჷ̄რა იგივეა, რაც ბალყჩჷ̄რა.

 ბემბეც (ხობჷმბეცა, მაბჷმბეცე ბზ., ბემბეცარა ლნტ.), ბჷმბე̄თ{ა} ბზ., ბემბე̄ც ლშხ. -- ბნელი, 

წყვდიადი. ლე̄თი ლას̈უ ̂ბემბეც ლე̄თ (ბზ.) -- წუხელ იყო წყვდიადი ღამე. ბჷმბე̄თისგა დე̄სამა 

იწუა̂̈̄ნოლ̄ (ბზ.) -- წყვდიადში არაფერი ჩანდა. შდრ. ბჷნლე̄თ.

 ბერ1 (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ., -ალ, -არ ლშხ.) -- ბერი. ამჩიქქა ანღრი ბერ (ბზ. 294) -- ამ 

დროს მოდის ბერი. მეშხა ძუღუა̂ს ბერალ̈ ხეზგეხ (პოეზ. 10) -- შავ ზღვასთან ბერები 

სახლობენ (ზღვას ესახლებიან).

 ბერ2 1. წინდა. ღუა̂ჟმარემ ლელდისგდ ხამ̈თქუ̂ახ ბერარ̈ (ბქ. 238) -- მამაკაცის ჩასაცმელად 

იყენებენ წინდებს (სჩვევიათ წინდები). ში̄მი \ ტუ̂ეტი ბერალ̈ ბზ. -- ხელთათმანი. შიმი ბერ \ 

შემბერ ბქ. -- ხელისგული, ნები. ჭიშხი ბერ ზს. -- ფეხისგული. 2. ფრთებიანი ფიცარი. 

ღან̈წუ̂ში ბერ (ბზ.) -- კავის ფრთებიანი ფიცარი. ზუჰა ჩუქამშხენ ბერს ხოსგურ̂ედ (ბქ. 229) 

-- კავის მოხრილ მხარს ქვემოდან ფრთებიან ფიცარს ვუკეთებთ (ვუსვამთ).

 ბერა იგივეა, რაც ბარ̈ა.

 ბერგ (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- თოხი. ბაპს მჷბე̄რგად ბერგალ̈ თხუმჟი 

ესფუთქუ̄რა (ბზ. 160) -- მღვდელს მთოხნელებისათვის თოხები თავზე დაუხეთქებია. 

უ̂ორემ კიცხს ბერგ ხაკუ (ბქ.) -- მიწის ბელტს თოხი სჭირდება. ბერგ გარჯუშ ქუცე ამშა 

ძირს (ლშხ., ხორ. 39) -- თოხი ძნელად (გარჯით) ჭრის ამის ძირს. ეჲმინს ასოუა̂დახ: ტუ̂ეტ 

ბერგალ̈დ ლოქუ გუე̂სყოლდა (ლნტ. 307) -- იმათ უნატრიათ: ხელ{ებ}ი თოხებად 

გადაგვექცეოდესო. ბარჯას ბერგა ჟი ჯასდან̈და (პოეზ. 36) -- მხარზე თოხი გედო. ბერგი 
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ჭუე̂მ (ბზ.) -- თოხის ტარი. კნინ. ბერგილდ (ბქ.), ბერგოლ̄ (ლშხ.).

 ბერდანა ̈იგივეა, რაც ბერდენაჲ̈.

 ბერდენაჲ̈ (-აი̈შ \ -ნა̈შ̄, -ნაუ) ბზ., ბერდანა ̈(-ნაუ) ბქ., ბერდენაჲ (-ნა̄იშ, -ნე̄ლ) ლშხ., ბერდენა, 

ბერდენა ̈(-ჲშ, -ნალ̈) ლნტ. -- ბერდანა, ერთლულიანი თოფი. ბერდენაუშ̂ ( \ ბერდენოშ) 

ეზერდ ( \ ეზარ̈დ) ხუი̂თ{უ}̂ეფ (ბზ.) -- ბერდანით კარგად ვისვრი. შუა̂ნ̈ს ხალატ̈ხ ბერდენალ̈ 

(ლნტ. 7) -- სვანეთში უყვართ ბერდანები.

 ბერეჟ (-რჟა̈შ/-რჟიშ \ -რჯაშ̈, -რჟალ̈ ბზ., -რჟემ \ -რჯაშ̈, -ა̈რ; მიც. ბერაჟუ ̂ბქ., -რჟიშ, 

-რჟალ ლშხ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- რკინა. ბერჟი ჩაფლარ̈ ი ბერჟა ̈ფაუა̂რ̈ ჩაჴიჩხ (ბზ. 72 \ 

ჩ{უ}̂აჴიჩხ) -- რკინის ფეხსაცმელები და რკინის ჯოხები დაცვითეს. დიაკუე̂ნდ ( \ დი̄კუ̂ენდ) 

ბერჯა ̈შან̈თ ჟიქან̄ ესდე როსტომს (ბზ. 438) -- დიაკონმა რკინის შანთი ზემოდან დაადო 

როსტომს. მჷშკიდდ ბერჟემ ცჷჴემდ ოხშკად ნაღუჟ̂ურს (ბქ. 160) -- მჭედელმა რკინის 

მშვილდი გამოუჭედა ვაჟს. ბერაჟუ ̂გან̈ჯუ ̂ესერ იზბი ი ამსოლდაშ̈ გუ -- გონაბ̈ (ანდ.) -- 

რკინას ჟანგი ჭამს და ადამიანის გულს -- დარდიო. სანდალ მეგემ ბერეჟშალ̄ ბჷგი ლი (ლშხ., 

ხორ. 25) -- სანდალოზის ხე რკინასავით მაგარია. დარ̈ს მოშ ახოჴიდახ ბერეჟ (ლნტ. 147) -- 

ვერავის მოუტანია რკინა. ბერჟა ̈ქიპ (ბზ.) -- მავთული (რკინის ძაფი).

 ბერკილ (-კლიშ, -კლარ̈ ზს., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), ბერუკ̂ილ, ბერკუი̂ლ, ბუ̂ერკილ (ბორ̈კლარ \ 

-კლა̈რ) ბზ., ბორკილ (-ალ) ლშხ. -- ბორკილი. ჩუა̂მზჷზეხ ქუთა̈შ̄თე ბერკლარ̈შუ ̂(ბზ. 23) -- 

ქუთაისში ბორკილებით გამაგზავნეს. ჭყინტს ბერეჟემი ბერკილ ხოშიდ (ლნტ. 160) -- ბიჭს 

რკინის ბორკილი ადევს (უყრია). ბერკულ̂არ̈ მიაჲ̈ ჩუ მიქუი̂̄ცა (პოეზ. 38) -- ბორკილები მეც 

გამიწყვეტია.

 ბერუკ̂ილ, ბერკუი̂ლ იგივეა, რაც ბერკილ.
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 ბეტკ1 (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.) -- სალტე. ნეღარს ბეტკ ხოთილ (ზს.) -- კასრს სალტე 

უჭერს. რაყს ბეტკარ̈ ჩოთშიდა (ბქ.) -- კასრს სალტეები დასცვენია (დაუყრია).

 ბეტკ2 ზს., ბეტკი ქს. 1. რძის ან მაწვნის ნაღები. მარ̈წუნ̂იშ ბეტკ დემეგ მალატ̈ (ბქ.) -- 

მაწვნის ნაღები არ მიყვარს. ლჷჯემი ბეტკი გუ̂ალატ̈ (ლნტ.) -- რძის ნაღები გვიყვარს. 2. 

ლნტ. ხორცის ნახარშის ცხიმიანი ქაფი.

 ბეტკი იგივეა, რაც ბეტკ2.

 ბეუო̂ იგივეა, რაც ბეჰ1.

 ბეფშ{უ}̂ (-იშ, ბოფშარ̈) ზს., ლნტ., ბებშ (ბობშარ̈) ლხმ., ბობშ (-არ) ლშხ. 1. ბავშვი. 

სოფლიშ ბეფშუ ̂მაგ̈ სგახშჷდდა რაშ̈ს (ბქ. 38) -- სოფლის ბავშვი ყველა შემოესია რაშს. 

ბეფშიშ ბეფშს ხოშ' ესერ ხესმი (ანდ.) -- ბავშვის{ა} ბავშვს უფრო ესმისო. ბებშდ ესერ 

ლახა ანხირნას, მიჩ'ოუ ̂ლიბოფშ ლახ̈შყად (ანდ.) -- ბავშვმა რომ გაგაჯავროს, შენი ბავშვობა 

გაიხსენეო. ბობშარს ყარ̄ი დაშნარ̄ ხუღუა̂ხ (ლშხ. 28) -- ბავშვებს ყავრის ხმლები აქვთ. 

ბეფშს ლირაგა̈დი ლახობინა (ლნტ. 310) -- ბავშვს ლაპარაკი დაუწყია. ბეფშ უ̂ეშგიმ მაღუი̂ჭ 

(პოეზ. 30) -- ბავშვი უკან მომდევს. 2. შვილი. მეჯოგ̈ს ხა̈ქ̄უ̂ ხელწიფი ბეფშუდ̂ (ბზ. 300) 

-- მეჯოგეს უთხრა ხელმწიფის შვილმა. კნინ. ბეფშუ̂ილდ ბზ., ბეფშილდ ბქ., ლნტ., ბობში̄ლ 

ლშხ. ხელწიფ ლახ̈ჭუე̂დდა მიჩა ბეფშუი̂ლდარ̈ს (ბზ. 300) -- ხელმწიფე შეეკითხა თავის 

შვილებს. იმეგ არ̈ი ოჴარ̈ ბეფშილდ (ბქ. 210) -- სადღაც (სად) არის ობოლი ბავშვი (იყო 

ერთი ობოლი ბავშვი -- ზღაპრის დასაწყისი). და̄უუ̂ლ ასსიპე̄ნა ბობში̄ლდ (ლშხ. 62) -- დევი 

გადაქცეულა ბავშვად. ქუთაშ̈თე ქათოუზახ ბეფშილდ (ლნტ. 265) -- ქუთაისში 

გაუგზავნიათ ბავშვი.

 ბეღელ (-ღლიშ, -ღლარ̈ ბზ., -ღლარ ლშხ. -იშ, -ალ̈ ლნტ.) -- 1. ბეღელი. სგე̄სუდ̂ეხ მაგ̈ 
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ბეღლარ̈თე̄სგა (ბზ. 338) -- ყველაფერი ჩაუდეს ბეღლებში. ბეღელ ლჷმარ̈ გუ̂ეში (ლნტ.) -- 

ბეღელი სავსე ყოფილა. 2. ლხმ. ახმახი, ვეებერთელა. ყორქა ხოშა ბეღელ ზურალ ისგდიუ ̂-- 

კარში ვეებერთელა ქალი იცქირებოდა. 3. ბზ. ყავრის წყობა, შდრ. ჴოჟ.

 ბეყუ ̂(-იშ, ბოყუა̂რ̈) ზს., ბოყ{უ}̂ (-არ̈ ბქ., -არ ლშხ.), ბეყუი̂ლ (-ულ̂არ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- 

ხოკერა, ხის ქერქისაგან გაკეთებული ჭურჭელი ხორბლისათვის (საერთოდ, 

მარცვლეულისა ან ფქვილისათვის). ფოხალ ხოხრა ლი ბოყუნ̂ (ლშხ., ხორ. 29) -- ფოხალი 

(ფხვიერი ნივთიერების საზომი ერთეული) ხოკერაზე პატარაა. კნინ. ბეყუი̂̄ლ ბზ., ბოყუი̂ლდ 

უშგ., ბოყჷლდ ბქ., ბოყუი̂̄ლ, ბეყუ̂ილოლ̄ ლშხ., ბეყუი̂ლოდ, ბოყუი̂ლოდ ლნტ. ჭაშ̈ 

ჩუა̂ლსუსკურელი ბეყუი̂ლისა (ლნტ. 148) -- ქმარი ჩამჯდარა ხოკერაში.

 ბეყუი̂ლ იგივეა, რაც ბეყუ.̂

 ბეჩ იგივეა, რაც ბაჩ̈.

 ბეჩარ̄ იგივეა, რაც ბა̈ჩა̈რ̄.

 ბეცხ იგივეა, რაც ბა̈ცხ.

 ბეწუ1̂ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ბეწვი. ბეწუი̂შ ამჷრდან მადმა მიგად̈ ამთეჲსგა 

(ბქ.) -- ბეწვის საღირალი წილი არა მაქვს ("მივალია" = იმას აქვს ჩემი ვალი) ამაში. 

გადატ. ბეწუჟ̂ი ლისედ -- ბეწვზე შერჩენა. ბეწუ̂ჟი̄ნ გარ ა̈მსად̈ ქუ̂ინ (ბზ.), ბე̄წუშ გარ ემსად 

ქუნ (ლშხ.) -- სული ბეწვზეღა შემრჩა. ბეწუჟ̂ი ა̈თუე̂სელენ (ლნტ.) -- ბეწვზე გადავრჩი.

 ბეწუ2̂ ზს., ლნტ., ზოოლ. -- პატარა ფურჯიხვი; ნეზვი, ნერბი (თხა, ცხვარი). ღუა̂შ̈ს ეშხუ 

ბეწუ ̂ხეჭამ̈ (ბზ.) -- ჯიხვს ერთი პატარა ფური ახლდა. ნეხშდარ̈ს ჭჷრელ ბეწუ̂ ხეჩჷდ (ბქ.) 

-- თიკნებს ჭრელი ნერბი ერია.

 ბეჭედ (-ჭდიშ, -ჭდა̈რ) ზს., ბეჭეტ (-იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- 1. ბეჭედი (თითის 
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სამკაული). მარ̄ეს ოქრე ბეჭეტ ოხჴი̄და ჲეხუე̂შდ (ლშხ.) -- კაცს ოქროს ბეჭედი მოუტანია 

ცოლისთვის. შდრ. მჷსკად̈, მჷსკა̈ტ. 2. ოფიციალური ნიშანი საბუთებზე. ბეჭდი ლიყერ (ბზ.) 

-- ბეჭდის დასმა. მინე ქორს ბეჭედ ხაგ (ბქ. 170) -- მათ სახლს ბეჭედი აზის (დალუქულია). 

3. ნიშანი. ეჲს ხაღ̈უე̂ნა ნიგობაჟი ბეჭეტ (ლნტ. 302) -- იმას შუბლზე ნიშანი ჰქონია. კნინ. 

ბეჭდილ ბქ., ბეჭეტი̄ლ ლშხ., ბეჭედილ ლნტ.

 ბეჭეტ იგივეა, რაც ბეჭედ.

 ბეჭკუე̂ნი იგივეა, რაც ბეჭკუ̂ნი.

 ბეჭკუნ̂ი (აბ̈{უ}̂ჭკუ ̂ბზ., აბაჭ̈კუ;̂ ა̈ბჭკუე̂ნი ზს., ობეჭკუ̂ ბზ., ლშხ., აბაჭკუ;̂ აბჭკუ̂ენი 

ლშხ.), ბეჭკუე̂ნი (აბეჭკუ,̂ აბაჭკუ;̂ აბეჭკუ̂ენი) ლნტ., გრდუვ. -- სკდება. თუ̂ეთნე ჩი̄რხა ჩუ 

ბეჭკუნ̂ი (ბზ. 282) -- თეთრი სიპი ქვა {გა}სკდება. ბიშტილდ ჩუ̂აბაჭკუ ̂(ბქ. 19) -- 

ბუშტუკი გასკდა. ჩუა̂მ̈ებეჭკუ ̂კარა̈უი̂სკა გიმ (ლნტ. 145) -- კარავში მიწა გამსკდარა. შდრ. 

ბეჴუნ̂ი.

 ბეხ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ზოოლ. 1. დედალი ცხვარი; ჩბხ., ლნტ. ჯიშიანი, 

დიდდუმიანი ცხვარი, ნერბი. რიყ ჩუა̂ლსჷსიპელი ბეხარ̈დ (ლნტ. 264) -- რიყე გადაქცეულა 

დიდდუმიან ცხვრებად. შდრ. ბეწუ2̂. 2. ლშხ. გადაბერებული, ჯაგლაგი ცხენი. კნინ. ბეხი̄ლ 

ბზ., ლშხ.

 ბეჴუე̂ნი იგივეა, რაც ბეჴუნ̂ი.

 ბეჴუნ̂ი (ობჴუ̂ \ აბ̈ჴუ ̂ბზ., ობეჴუ̂ ბქ., ლშხ., აბაჴ̈უ̂ ბქ., ა̈ბჴუ̂ენი ბზ., აბაჴუ̂ ბქ., ლშხ., აბჴუ̂ენი 

ბქ., ლშხ.), ბეჴუ̂ენი (აბეჴუ,̂ აბაჴუ;̂ აბეჴუე̂ნი) ლნტ., გრდუვ. -- იპობა, სკდება, იხლიჩება. 

უ̂ისგ ისგდ აბაჴუ ̂(ბქ.) -- ვაშლი შუაზე გაიხლიჩა. ხამ ჴადჟი აბაჴუ ̂(ლშხ.) -- ღორი 

მუცელზე გასკდა. შდრ. ბეჭკუნ̂ი.
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 ბეჯგ იგივეა, რაც ბაჯ̈გ.

 ბეჰ1 (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ბეუო̂ (-უო̂შ̄, -უ̂ოლ̄არ) ლშხ. -- ბე. მეზუბ̂ელს ბეჰ ქა ლო̄ხო (ბზ.) -- 

მეზობელს ბე მივეცი.

 ბეჰ2 ზს. -- ბუკი, გეჯა, როგო. ამნე̄მ ჟ'ახტყიც ჟიბე ბეჰ (ბზ.) -- ამან ამოგლიჯა ბუკის ზემო 

ნაწილი. ნაშ̈გერუ̂ს ბეჰთელისგა ლაგ̈ნედ (ბქ. 308) -- ფუტკრის ნაყარს გეჯაში ვათავსებთ.

 ბე̄მბღუ იგივეა, რაც ბა̈მ̄ბღუ.

 ბზით{ეუ}̂ იგივეა, რაც მზითეუ̂.

 ბზითუ̂ იგივეა, რაც მზითეუ.̂

 ბზჷთ იგივეა, რაც მზითეუ.̂

 ბიბილ იგივეა, რაც ბიმბილ1.

 ბიდ1 იგივეა, რაც ბადუ.̂

 ბიდ2 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- პირი (ბალიშისა, ლეიბისა...); ბუდე (თოფისა...); 

შალითა. ბალ̈ში ბიდ ქ'ოხ̄უც̂ად (ბზ.) -- ბალიშის პირი გამოვცვალე. რაუა̂ზ̈დ თუ̂ეფ ბიდხან̈ქა 

ქა̈ნ̄კიდ (ბზ.) -- რევაზმა თოფი ბუდიდან გამოიღო. ამ̈ჲარ̈ს ბიდარ̈ ხაზ̈ხ (ბქ. 213) -- ამათ 

ბუდეები აკრავთ. კუ̂ახნესოლ ქანჩად მიჩა ბიდხენქა (ლნტ. 291) -- გოგრა (კვახუნა) 

გამოვიდა თავისი ბუდიდან. თუ̂ეფს ბიდ ათშყუი̂ფდ (პოეზ. 48) -- თოფს ბუდე გააძვრეთ. 

თე̄რლე ბიდ (ბზ.) -- თვალ(ებ)ის ბუდე. კნინ. ბიდჷლდ (ბზ.), ბიდილდ (ბქ., ლნტ.). მად̄ ხეყა̈დ̄ 

ბიდჷლდა ̈ლიშხის (ბზ. 305) -- შალითის დაწვა არ შეიძლებოდა.

 ბიდე (ობჷდ, აბიდ; ა̈ბდე) ზს., ლნტ., ბჷდე (ობჷდ, აბიდ; აბდე) ლშხ., გრდმ. -- ღვრის, ასხამს, 

აქცევს. ზურალ̄დ ხარშუ ̂ჩუა̂ბიდ (ბზ. 322) -- ქალმა ნახარში (წვენი) დაღვარა. ლიც ესერ 

ნომოუ̂ აბიდ (ბქ. 59) -- წყალი არ დააქციოო. ქა ბჷდეხ ტაბაგჟი არაყს (ლშხ. 36) -- 
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გადაასხამენ ტაბაკზე არაყს.

 ბიდირ (-დრიშ ზს., ლშხ., -დრალ̈ ბზ., -დრარ̈ ბქ., -დრალ ლშხ., -იშ, -ალ̈ ლნტ.) -- 1. კანაფის 

ჩენჩო, კანი; კანაფის თესლის ბუსუსები. ალ ლაი̈რ ლი ბიდრიშ ფერიშ (ბქ.) -- ეს წიგნი 

კანაფის ჩენჩოს ფერისაა (მუქი მწვანეა). ბიდირ [ლი] ქანაშ ი გიმბაში ქამ̄ე ტეფ (ლშხ., 

ხორ. 5) -- "ბიდირი" არის კანაფისა და კანაფის თესლის ჩენჩო ("გარეკანი"). 2. სათესლე 

კანაფი. დაბ̈ისგა ლჷგ ბიდირ (ბზ.) -- ყანაში არის (დგას) სათესლე კანაფი. კნინ. -- ბიდრჷლ 

(ზს.), ბიდირე̄ლ (ლშხ.).

 ბიზ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ბი̄ზ ლშხ. -- საკმარისი, საძღომი. ამ ბედჟი მჷრგად̈იდ სემი მარ̈ე ბიზ 

ლასუ ̂(ბქ. 289) -- ამ საქმეზე მოსალაპარაკებლად სამი კაცი კმაროდა (საკმარისი იყო). 

ლჷთერ მარა მაღუ̂ანდ მახალ ესერ ბიზ ხარ (ანდ.) -- ნასწავლი კაცის ქონებად ცოდნაც 

კმარაო. (ნასწავლ კაცს ქონებად ცოდნა საკმარისი აქვსო). ბი̄ზ ჯარ̄ (ლშხ.) -- გეყოფა. კერძ-

მარ̄ას უ̂არ შგურდი̄ ბი̄ზ ხე̄რი (ლშხ. 44) -- მოკეთეს უარი სირცხვილადაც ეყოფა 

(საკმარისი ექნება).

 ბიზა (-ზა̈შ̄ ბზ., -ზაშ̈ ბქ., -ზაჲ̈შ ლნტ., -ზაშ̄ ლშხ.) -- ძღომა. და̈უ̄ ̂ბიზას მამ̄ა ანღელდა (ბზ.) -- 

დევი გაძღომას არ მოელოდა. მაღუ̂ანშუ ̂ბიზა დემ ესერ იქუი̂ (ანდ.) -- ქონებით ძღომა არ 

ითქმისო.

 ბიზიკ (-ზკიშ \ -იშ, -ზკარ̈ \ -არ̈) ბზ., ბზიკ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) ზოოლ. -- ბზიკი. ბობშს 

ბზიკ ხეჴფი (ლშხ.) -- ბავშვს ბზიკი კბენს. იხმარება გამოთქმაში ბიზიკდ ლჷგ (ბზ.) ჩქარია, 

მოხერხებულია, ყოჩაღია.

 ბიკ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ბიკინჩ ლნტ. -- კუნძი, ჯირკი. ბიკ ჯიცხახა?̄ (ბზ.) -- 

კუნძი გირჩევნიათ? ბიკს ესერ იმხენ დე ა̈ხსიპი, ჩიხენ ბიკ ლი (ანდ.) -- კუნძს საიდანაც (არ) 
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უნდა მოუარო, ყოველმხრივ კუნძიაო. ჲერხიდ ბიკარ̈ ადფენყურეხ (ბქ. 26) -- ზოგმა 

ჯირკები გააპო (გააპეს). დაუ̄ს̂ ჩაჟ̄იშდ ბიკ ხოც̄უდა (ლშხ. 70) -- დევს ცხენზე 

(ცხენისთვის) კუნძი ეკიდა. ბუბას ეშხუ ბარჯჟი ხაზჷდა ბიკ (ლნტ. 278) -- ბიძას ერთ 

მხარზე ედო კუნძი. რიგს ხაცუდა მუგუ̂ლი ბიკარ (პოეზ. 24) -- ზოგს ეკიდა კვარის კუნძები. 

გადატ. ზარმაცი; შეუგნებელი, უჯიათი, გაუგებარი ადამიანი. იმჟი ბიკ ხი? (ბზ.) -- რა 

გაუგებარი ხარ?

 ბიკენჩხალ̈ (-იშ, -ხალარ̈) ბზ., ბიკენჩხალ, ბიკუნჩხალ, ბიკჷნჩხალ (-იშ, -არ) ლშხ., 

ბიკინჩხა̈ლ (-იშ, -ხალალ̈ ლნტ.) -- ნეკერჩხალი. ბიკენჩხალ ხოჩა მეგემ ლი (ლშხ., ხორ. 5) -- 

ნეკერჩხალი კარგი ხეა. შდრ. ნაკუე̂რცხ.

 ბიკინჩ იგივეა, რაც ბიკ.

 ბიკინჩხალ იგივეა, რაც ბიკენჩხალ̈.

 ბიკუნჩხალ იგივეა, რაც ბიკენჩხალ̈.

 ბიკჷნჩხალ იგივეა, რაც ბიკენჩხალ̈.

 ბილ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ბჷ̄ლ1 ბზ., ბჷლ1 ბქ., ლნტ. -- მძიმე რამის დარტყმის ხმა -- 

ბრახვანი, ბრაგვანი. ბესიდ კუდურს ბილ გარ ახკიდუ̂ნე (ბზ.) -- ბესიმ მორს ბრაგვანიღა 

მოადენინა (ააღებინა). ჟაჰ̈დ ბილ ათღანე (ბქ.) -- ზვავმა დაიგრიალა (ბრახვანი გაადინა).

 ბილუა̂ იგივეა, რაც ბირუა̂.

 ბიმბილ1 (-ბლიშ, -ბლარ̈ ზს., -აშ, -არ ლშხ. -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), ბიმბილ̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ბიბილ 

(-აშ, -ა̈ლ) ლნტ. 1. ბიბილო. შდიმი ბიმბილ ა̈მსტუი̂̄ნდა (ბზ.) -- ყურის ბიბილო ამტკივდა. 2. 

ბქ. კიტიტი (თხისა). თეთნე დაჴჷლს მეშხე ბიმბლარ̈ ხად (ბქ.) -- თეთრ თხას შავი 

კიტიტები ჰქონდა.
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 ბიმბილ2 (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. მარცვალი (ყურძნისა ან რომელიმე მცენარისა). 

ურთხლა მეგემს ხეშან წჷრნი ბიმბილარ (ლშხ., ხორ. 3) -- ურთხლის ხეს ასხია წითელი 

მარცვლები. ლერწ ბიმბილს ქა ისრულე (ლნტ. 27) -- ყურძენი (ლერწი) მარცვალს 

გაიმსხვილებს (დაისრულებს). 2. მძივები, სათამაშოები (ბავშვის ენაზე). დედე̄ ბიმბილ̄არ̈ 

ლიხ ალ ლებარ̈ (ბზ. 288) -- დედის მძივებია ეს მძივები.

 ბიმბი̄ლ იგივეა, რაც ბიმბილ1.

 ბინ იგივეა, რაც ბირუე̂̄თა.

 ბინა1 (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.) -- ბინა, სადგომი. ბაზ̄ი ბინა ამჩუ 

გუე̂რა (პოეზ.) -- ამაღამ სადგომი აქ გვექნება.

 ბინა2 -- დაწყება. ამი̄ ბინა მი მა̄მ მიხალ (ბზ.) -- ამის დაწყება მე არ ვიცი. შდრ. ლიბნე.

 ბინილ იგივეა, რაც ბინულ.

 ბინტუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ზს. -- ნისლი, ბურუსი. ზაგრალ̈ს ბინტუ̂ ახ̈ლაფრა̈ნ̄ (ბზ.) -- ქედებს 

(ზეგნებს) ნისლი გადაეფარა. ალ̈ჲა̈რს ფაქუ̂ემ ბინტუ ̂ოთგენახ (ბქ. 309) -- ამათ ფქვილის 

მტვერი (ბურუსი) დაუყენებიათ. ბინტუ ̂ახსგურდა (პოეზ. 24) -- ნისლი ჩამოწვა (ჩამოჯდა). 

კნინ. ბინტუი̂ლდ. შდრ. ბური.

 ბინტყილ (-ყლიშ, -ყლარ̈ ზს., -იშ, -ალ̈ ლნტ.) -- 1. ბურტყლი. ალას ბინტყილ ხად̄ (ბზ. 264) 

-- ამას ბურტყლი ჰქონდა. მარად ბინტყილშუ ̂ქორ ჩუა̂დჷლშკე (ლნტ. 236) -- კაცმა 

ბურტყლით გადახურა სახლი. 2. ბუმბული. ბინტყილ ალჲა̈რს დეშ ათკუა̂რნედ (პოეზ. 182) 

-- ამათ ბუმბული ვერ გააყრევინეთ. კნინ. ბინტყლიდ.

 ბინულ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), ბინილ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- წყარო. ბინილი ლიც 

ჩუა̂ლშუშელი (ლნტ. 287) -- წყაროს წყალი დამშრალა. შდრ. სარაგ.
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 ბირდუ̂ იგივეა, რაც ბურდალ̈.

 ბირთუ ̂იგივეა, რაც ბულ̈თ{უ̂}.

 ბირუ̂ა, ბილუა̂ (-უა̂̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄) ბზ., ბი̄რუ̂ა (-უ̂აშ̄, -უე̂̄ლ) ლშხ., ბირუა̂ (-უა̂ჲ̈შ, -უ̂ალ̈) ლნტ. -- 

ცეცხლის ალი. ბი̄რუა̂უ ლეჯმამა! (ლშხ.) -- ცეცხლი შეგეჭამოს! ბირუა̂სუ ლახაუო̂და 

(ლნტ.) -- ცეცხლს შთაუნთქიხარ (მისცემიხარ)! გადატ. მარჯვე, მამაცი. ციოყ ბირუ̂ად \ 

ბილუა̂დ ლჷგ (ბზ.) -- ციოყი ძალზე მამაცია (ცეცხლის ალად დგას). ალ ზურალ̄ ბი̄რუა̂ ლი 

მჷშაჲდ (ლშხ.) -- ეს ქალი მარჯვეა შრომაში ("ცეცხლის ალია მუშად").

 ბირუ̂ე̄თა (-თა̈შ̄, --), ბუნ ლშხ., ბინ (-იშ, --) ლნტ. -- წყება, რიგი, ჯგუფი. მახეღუა̂ჟრე 

ბირუ̂ე̄თა სგურხ კალ{უ̂}ისგა (ბზ.) -- ახალგაზრდების ჯგუფი ზის ("ზიან") კალოში. ზარს 

ყჷლეხ მოზარა ჲერუ ბუნდ (ლშხ. 37) -- მოზარეები ორ რიგად ამბობენ ზარს.

 ბირღუ1̂ (-იშ ზს., ლშხ., -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.), ბიღუ ̂(-არ̈) ბქ., ლნტ., ბუღუი̂̄რ (-იშ, 

-ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ბუღუ̂ირ (-ალ̈) ლნტ. -- ბუღი, ბდღვირი, ნაგავი, მტვერი. მამაჭირაჲ̈დ 

ჰაყრი̄ლ ბირღუდ̂ აფიშგ (ბზ. 365) -- მცონარამ (ზარმაცამ) აყირო მტვრად აქცია (ახადა). 

ნაღუ̂ჟურს მიჩა ლაცლა ბირღუდ̂ ესღუა̂ (ბქ. 55) -- ვაჟი თავის ტოლებს ბდღვირს ადენს 

(ვაჟს თავისი ტოლები მტვრად მიაქვს). მერდია ბიღუი̂სგ' ესერ ჟ'ოლჷრდელი (ანდ.) -- 

გასაზრდელი ნაგავშიც გაზრდილაო. ალ სოკ ბირღუდ̂ ღჷრი (ლშხ., ხორ. 27) -- ეს სოკო 

მტვრად იქცევა (მიდის). ზჷსკი გიმ ბუღუი̂̄რს ფუშდე (ლშხ. 17) -- მშრალი მიწა ბუღს 

{ა}უშვებს. ქორს ლოქ ბუღუ̂ირდ ა̈გენე (ლნტ. 179) -- სახლს მტვრად ვაქცევო 

("დააყენებსო"). იხ. ბურღუა̂ნ.

 ბირღუ2̂ ბზ., ბურღუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ. -- ბურღი. როსტომდ საუ̈ა̂ ̈ჭჷშხარ̈ ბურღუშ̂ ადფჷტჷ̄რე 

(ბზ.) -- როსტომმა მარხილის ფეხები ბურღით გახვრიტა. შდრ. სიფრუთ.
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 ბირღუ3̂ იგივეა, რაც ბუ̄რღუ̂ი.

 ბირწალ̈ (-წლიშ, -წლარ̈) უშგ., ბიწა̈ლ, ფიწა̈ლ ბზ., ბიწარ̈ (-წრიშ, -წრარ̈) ბქ., ფირწალ 

(-წლიშ, -წლალ) ლშხ., ფიწალ̈ (-იშ, -წალალ̈) ლნტ. -- ფიწალი. ჭჷმინს ბიწრარ̈შუ ̂

აწუ̂რემიხ (ბქ. 230) -- ქერს ფიწლებით ანიავებენ. ფირწალ გუ̂ალთე სგად̄ჲე (ლშხ.) -- 

ფიწალი ბოსელში შეიტანა.

 ბირჯუ̂ (-იშ, ბურჯალ̈) ბზ. -- ბურჯი (ხიდისა). დი̄ნას ბოგა ̈ბირჯუ̂ ჩუქუა̂ნ̄ ჩესდარჯე 

ჭყინტდ (ბზ. 222) -- ბიჭმა ხიდის ბურჯქვეშ დაუდარაჯა გოგოს.

 ბიუ̂ იგივეა, რაც ბიჰუ̂1.

 ბიუ̂ბა̈უ̄ ̂(-იშ, --) ბზ., ბიუბ̂აუ ̂ბქ., ქს. 1. ბაიბური, ჩამიჩუმი, ამბავი. იმშა ბიუბ̂ა̈უ̄̂ ჯარ̄ხ? 

(ბზ.) -- რა ამბავი გაქვთ? ეჩა ბიუბ̂აუ̂ მადმაგუ̂ეშ ისმი (ბქ.) -- იმის ბაიბური არაფერი ისმის. 

ზურალ̄დ ბიუბ̂აუ ̂ენმეჴრე (ლშხ.) -- ქალმა ამბავი გაიგო. ქუ̂ერწილი ლიმარალ̈იჲ ბიუბ̂აუ̂ 

მად̈მაგუე̂შ ლი (ლნტ. 180) -- ქორწილის სამზადისის ჩამიჩუმი არაა. შდრ. ამბაუ̈.̂ 2. 

ალიაქოთი, ხმაური. ხოხურ̂ოლუს ეშუი̂ ბიუბ̂აუ̂ ხადხ (ლხმ.) -- პატარებს (ბავშვებს) ერთი 

ალიაქოთი ჰქონდათ.

 ბიუ̂ილ (-აშ, -არ ლშხ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- ფრინველის ან წვრილფეხათა გუნდი; ფარა. 

ნეპოლ̄ი ბიუი̂ლ ლამხუი̂̄დ (ლშხ.) -- ფრინველის გუნდი შემხვდა. ხამი ბიუი̂ლ -- კოლტი 

(ღორის ჯოგი). ბიუი̂ლდ არიხ -- ბლომად არიან. შდრ. ჯჷჭკ, ჯუე̂გ.

 ბიფხ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) 1. ნამი, ცვარი, წვეთი. ფუი̂რდ ( \ ფირუდ̂) ლჷჯე̄მი 

ბიფხ მად̄ ანფიშუდ̂ (ბზ.) -- ძროხამ რძის წვეთი არ ჩამოუშვა. ბიფხიშ ნამატუ̂ ზუღუა̂ს ესერ 

ლახდენა (ანდ.) -- ნამის{გან} გაქცეული ზღვას მიადგაო. შდრ. კუი̂ფხ. 2. იხმარება 

გამოთქმაში ბიფხდ ლიგნე -- სწრაფად განკურნება; დასუფთავება. ლეგმერდე ბიფხდ ადჷ̄გა̈ნ̄ 
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(ბზ.) -- ავადმყოფი უცებ მორჩა. ქორ ბიფხდ ლჷგ (ბზ.) -- სახლი კარგადაა დალაგებულ-

დასუფთავებული. ბეუ̂ად ლეჩემ მაგ̈ ბიფხდ ადგენე (ბქ.) -- ბევამ ყველაფერი (ყველა 

გასაკეთებელი) კარგად გააკეთა ("ცვარად დააყენა").

 ბიქუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ბუქ̈{უ}̂ ბზ., ბუქ{უ}̂ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ქარი. ბიქუ ̂დაბარ̈ს 

აქუ̂თუნე ციუა̂ლ̄დობჟი̄ნ (ბზ. 49) -- ქარი ყანებს არხევს ჯეჯილობისას. ანჴა̈დ ხოლა ბუქ̈უ̂ 

(ბზ. 108) -- ამოვარდა (მოვიდა) ცუდი ქარი. ეჯგუა̂რ̈ ბიქუ ̂ანჴად, გიმ-მეგემ ღეთ ლახა̈რხ 

(ბქ. 104) -- ისეთი ქარი ამოვარდა (მოვიდა), მიწა და ხე კინაღამ გააერთიანა (გაქნა). 

ბიქუ̂იშ ნაჴ̈იდუს̂ ბიქუ ̂ესერ ა̈ისგ (ანდ.) -- ქარის მოტანილს ქარი წაიღებსო. ბუქს ლოქ 

ანკაჩნე (ლშხ. 54) -- ქარს დავაყენებო. კნინ. ბიქულდ. თანღიშ ბიქულდ მეგჭად მიახ̈ (პოეზ. 

226) -- მთის (უღელტეხილის) ქარი მაგრად მეცა (მეტაკა).

 ბიღუ ̂იგივეა, რაც ბირღუ.̂

 ბიყრონჩაჲ̈ (-იშ, -ჩა̈ლ) ბზ. -- ვეებერთელა.. გეგის ხორი ბიყრონჩაჲ̈ ჴა̈ნ (ბზ.) -- გეგის ჰყავს 

ვეება (დიდრონრქებიანი) ხარი. გადატ. ძლიერი, ჩასკვნილი.

 ბიყრუ̄ნჩ იგივეა, რაც ბიყურ̂ე̄ნჩ.

 ბიყუ̂რე̄ნჩ, ბიყრო̈ნ̄ჩ (-იშ, -რო̄ნჩალ̈) ბზ., ბუყუი̂ნჩ (-არ̈) ბქ., ლნტ., ბიყრუნ̄ჩ (-ალ) ლშხ. -- 

კორძებიანი ჯირკი. ბიყრონ̄ჩალ̈ ხოლა ლეცლჷ̄რე ლიხ (ბზ.) -- კორძებიანი ჯირკები ცუდი 

დასახეთქია (დასაპობია). ბიყრუნ̄ჩ მექურ̂ე ბიკი ნაქუ̂იც ლი (ლშხ., ხორ. 6) -- კორძებიანი 

ჯირკი დამპალი კუნძის ნაჭერია. კნინ. ბიყრუნჩე̄ლ ლშხ.

 ბიშტუ ̂იგივეა, რაც ბუ̈შტ.

 ბიცან̄გი იგივეა, რაც ცან̄ცი.

 ბიწა̈ლ, ბიწარ̈ იგივეა, რაც ბირწალ̈.
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 ბიჭკუე̂ (ობუჭკუ ̂ზს., აბიჭკუ̂; ა̈ბჭკუე̂ ზს., ლნტ.), ბუჭკუე̂ (ობუჭკუ,̂ აბუჭკუ;̂ აბჭკუე̂) 

ლშხ., გრდმ. -- ხეთქს, აპობს. ალას ლჷგრაშალ̄ ჩ'ობჭკუე̂ (ბზ. 59) -- ამას კვერცხივით 

გავხეთქ. სოფლიშ ჰერს მუქუ̂იხ ბაჩ̈ ესერ ჩუო̂თბიჭკუა̂ (ანდ.) -- სოფლის ხმას სიპი ქვა 

გაუხეთქიაო. ჭიმკარ̄ ჩა̄რს ჩუ ლოქ ბუჭკუ̂ეხ ნაჭმუნ̄დუნ̂ა̄ლ (ლშხ. 14) -- ჭინკები ცხენებს 

გახეთქენ ჭენებითო. შდრ. ბიჴუ̂ე.

 ბიჴუ̂ე (ობუჴუ̂ ზს., აბიჴუ̂; აბ̈ჴუ̂ე ზს., ლნტ.), ბუჴუ̂ე (ობუჴუ,̂ აბუჴუ̂, აბჴუ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- 

აპობს, კვეთს, შუაზე ჭრის. ეჯას დაშნაუ̂შ ჩუ როქუ̂ ბიჴუ̂ე (ბზ. 289) -- იმას დაშნით 

გავაპობო. ნაღუჟ̂ურდ ჯიჰრა ისგდ აბიჴუ̂ (ბქ. 37) -- ვაჟმა მუხა შუაზე გააპო. ჩ'ოთბიჴუ̂ა 

ჲეხუ̂-ჭაშს უსკუ̂ (ლშხ. 60) -- ცოლ-ქმარს შუაზე გაუჭრია ვაშლი. ჩუ ბიჴუ̂ედ ეჯის ჴად̈ 

ლექუა̂ (ლნტ. 61) -- იმას მუცელზე გავჭრით. შდრ. ბიჭკუე̂.

 ბიჰუ1̂ (-იშ, -არ̈) ზს., ბიუ ̂(-ა̈რ) ლნტ., ბი̄უ ̂(-არ) ლშხ. -- ობი. ჯუ̂ინელ დიარ̈დ ბიჰუ ̂ა̈ნგენე 

(ბზ.) -- ძველმა პურმა ობი მოიკიდა (დაიყენა). მარწუე̂ნს ბიუ ̂ხად̄ა (ლშხ.) -- მაწონს ობი 

ჰქონდა. დაშ̈ტუ ̂ხეწად კეცისა ბიუს̂ (ლნტ. 318) -- დათვმა ქვევრში ობი დაინახა (ობს 

შეხედა).

 ბიჰუ2̂ (-იშ, --) უშგ. -- ნაღები (რძისა). მიშგუ ფირუი̂ ლჷჯა ხოჩა ბიჰუ̂ ხარ̄ (უშგ.) -- ჩემი 

ძროხის რძეს კარგი ნაღები აქვს. შდრ. ბეტკ2.

 ბიზ̄ იგივეა, რაც ბიზ.

 ბირ̄უ̂ა იგივეა, რაც ბირუა̂.

 ბიუ̄̂ იგივეა, რაც ბიჰუ̂1.

 ბლიუ ̂იგივეა, რაც ბლუუ.̂

 ბლუუ,̂ ბლიუ ̂(-იშ, -{უ̂}არ̈ ზს., \ ბლუარ̈ ლნტ., ბლუუ ̂(-{უ}̂არ) ლშხ. -- ბლუ, მუნჯი. ალ 
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ბეფშუ ̂ბლიუ ̂ლი (ბზ.) -- ეს ბავშვი ბლუა. ალეს ხეწად ბლუუ ̂(ლშხ. 78) -- ამას შეხედა (ეს 

დაინახა) ბლუმ. გადატ. ჩლუნგი, კრეტინი. ეჯჲა̈რ მაგ̈ ბლუუა̂რ̈ ლიხ (ბზ.) -- ისინი 

ყველა{ნი} კრეტინები არიან. კნინ. ბლიულდ ბზ., ბლუუუ̂ლ̄დ ლშხ. ბლუუ̂ულ̄დ ქაუდ 

ხაბჟი̄ნე ტოტარშუ ̂ხენწიფს (ლშხ. 78) -- ბლუმ ისევ ხელებით გააგებინა (რაღაც) 

ხელმწიფეს.

 ბობშ იგივეა, რაც ბეფშ{უ}̂.

 ბოგ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., ლნტ. -იშ, -არ ლშხ.) -- ხიდი. ბოგ ჩუ̂ან̈ძგუ̂აბ̈ (ბზ. 314) -- ხიდი 

ჩაგვიწყდა. სეგზს ბოგდ ჭერარ̈ ქა ოხრიღუა̂ (ბქ. 11) -- სეგზს ხიდისთვის ჭერ(ებ)ი 

აურღვევია. ბოგს ეჩხენიშ ნაჩომღა ბოგს ამხენ ესერ ხაწრალახ (ანდ.) -- ხიდს იქით 

ჩადენილისთვის ხიდს აქეთ აგინებდნენო. მური ბოგჷნ ლეჟა სასაშ̄თან̄ სოფელ მა ̄ხეჩდა 

(ლშხ. 3) -- მურის ხიდს ზევით სასაშისთანა სოფელი არ არის (ურევია). გეზალ ჩუა̂თ̈ეპაჟუ ̂

ბოგ ჩუქან (ლნტ.) -- შვილი დაემალა ხიდქვეშ. ჩუ ლუზუ̂ერლიხ ბაჩ̈ა ̈ბოგჟინ̄ (პოეზ. 58) -- 

შეკრებილან ქვის ხიდზე. კნინ. ბოგო̄ლ ბზ., ბოგილ̄ ლშხ., ბოგჷლდ ბქ., ლნტ., ზურალ̄ა̈რ 

ნაჴ̈ჩულა ̈ბოგოლ̄ს ა̈სყიხ (ბზ. 19) -- ქალები კანაფის ღეროს ხიდს აკეთებენ.

 ბოგირ1 იგივეა, რაც ბუგუი̂რ.

 ბოგირ2 (-გრიშ, -გრალ̈ უშგ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- ბოგირი, ხის პატარა ხიდი. ჭალაჲ̈ქა მახე 

ბოგირ ათდეხ (უშგ.) -- მდინარეზე ახალი ბოგირი გადეს. იხ. ბოგ.

 ბოლეკ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ბოლოკ (-არ) ლშხ., ბოტ. -- ბოლოკი. ბოლოკ̈ ნაღუე̂ლისგა 

ჩხჷტა̈რს ჴიჩე (ბზ.) -- ბოლოკი ნაღველში კენჭებს შლის (ცვეთს). გადატ. ალა კიტრი-

ბოლეკდ მამ̄ მიჯეშ (ბზ.) -- ეს არაფრად მიმაჩნია (კიტრად {და} ბოლოკად არ მიღირს). 

იხმარება გამოთქმაში ბოლეკდ ლიკედ (ზს.) -- ძირფესვიანად ამოგდება.
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 ბომბღა იგივეა, რაც ბა̈მ̄ბღუ.

 ბორგა იგივეა, რაც ბჷრგჲაჲ̈.

 ბორკილ იგივეა, რაც ბერკილ.

 ბოტა (-ტა̈̄შ, -ტა̈̄ლ ბზ., -ტა̈შ, -ტოლ ბქ.), ბოტ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.), ზოოლ. -- ბოტი, 

ვაცი. ალ ჯუ̂ეგს ბოტა ხონჴრი (ბზ. 414) -- ამ ჯოგს ბოტი ახლავს. კნინ. ბოტილ ბქ., 

ბოტჷლდ ლნტ., ბოტილდ უშგ., ბქ.

 ბოფშ იგივეა, რაც ბეფშუ.̂

 ბოღრო იგივეა, რაც ბარ̄ღუ.̂

 ბოყ{უ̂} იგივეა, რაც ბეყუ̂.

 ბოჭოჭ (-იშ, -ელ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ბოჭოჭუა (-ელ) ლშხ. -- ბოტ. ყვავილი. ბოჭოჭოელ 

ანჴადხ (ლშხ.) -- ყვავილები (= ბავშვები) მოვიდნენ. კნინ. ბოჭოჭო̄ლ ლშხ., ბოჭოჭოლ 

ლნტ. მიჩ ლოქ ეშხუ ბოჭოჭოლ ( \ ყუ̂აუი̂ლ) ლოქ ახოყიდ (ლნტ. 262) -- ერთი ყვავილი 

მიყიდეო. შდრ. მუღუა̂ჲ̈.

 ბოჯ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- პურის ნატეხი, ლუკმა. ბუბად ჟეღარ̈ს ბოჯარ̈ 

ოთშიდ (ბზ.) -- ბიძამ ძაღლებს პურის ნატეხები დაუყარა. დირიშ ბოჯს უ̂ობაშ̈ ესერ 

ხოსკეთა (ანდ.) -- პურის ლუკმას ბევრი (საქმე) მოუგვარებიაო ("გაუკეთებიაო"). ჟაღუე̂მ 

ბოჯ (ბქ.) -- ძაღლის ლუკმა. კნინ. ბოჯჷლდ ბქ., ლნტ. შდრ. ბრიგ2.

 ბოჯგერ (-იშ, --) ბზ., ბოჯგ ბქ. ბოტ. -- ქუჩი. კოჯაშარ̈ს ლაკ̈უც̂ურიარ̈ე ბოჯგჷნქაშ̈ 

მამაგუე̂შ ხაწუა̂ხ (ბქ. 234) -- კლდის ნადირს ჭიუხების (საჯიხვეების) ქუჩის მეტი 

არაფერი გააჩნიათ ("აბადიათ").

 ბჟღერ (-იშ, -არ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.) -- ჩვილი, ყრმა. ბეფშ ლაი̈დ ბჟღერ ირიუ ̂(ბქ. 302) -- ბავშვი 
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მთლად ჩვილი იქნებოდა.

 ბჟჷ̄ლმაბჟჷ̄ლ ბზ., ბჟჷლმაბჟჷლ ბქ., ლნტ (-იშ, --) -- ზუზუნი, ბზუილი, ჟიჟინი. ჩუ ლჷ̄გდა 

ეშხუ ბჟჷ̄ლმაბჟჷ̄ლ (ბზ.) -- იდგა ერთი ზუზუნი. მერარ̈ იკადუხ̂ ბჟჷლმაბჟჷლს (ბქ. 259) -- 

ბუზები ბზუილს იწყებდნენ (იღებდნენ).

 ბრაზიან იგივეა, რაც ბრაზ̈იან̈.

 ბრატ იგივეა, რაც პრატ.

 ბრაზ̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ბრაზ ლშხ. -- ცოფი, ბრაზი. ეჯა ბრა̈ზდ ლჷგ (ბზ.) -- ის ცოფიანს 

ჰგავს (ბრაზად დგას). ამის ბრაზი ჟაგარდ იჴმარიხ (ლშხ., ხორ. 1) -- ამას ცოფის წამლად 

ხმარობენ.

 ბრაზ̈იან̈, ბრაზჲან̈ (-იშ, -ანარ̈ ზს., -ალ̈ ლნტ.), ბრაზიან (-იშ, -არ) ლშხ. -- ცოფიანი; 

ბრაზიანი. ბრაზ̈იან̈ მამ̄ ხი̄რაჲ? (ბზ.) -- ბრაზიანი ხომ არ ხარ? ბრა̈ზიან̈ ჟეღ ქორა̈შს ესერი 

დემ აზარე (ანდ.) -- ცოფიანი ძაღლი ოჯახის წევრსაც ("სახლის{ა}ს") არ ზოგავსო. ბობშ 

ბრაზიან ჟეღდ ანყალ̄უე̂ (ლშხ.) -- ბავშვი ცოფიანმა ძაღლმა შეაშინა.

 ბრაჴ̈1 იგივეა, რაც ბა̈ჴ̄.

 ბრაჴ̈2 იგივეა, რაც ბროჴ̈.

 ბრიგ1, ბრიგუ ̂(-იშ, --) ზს., ლნტ. -- ბრაგვანი, ბრეგვა; ტყაპანი. მენშგუ̂ა ბრიგუ ̂ესერ 

ხოშდბა ი მეგჭა -- ტურ̂იმ (ანდ.) -- რბილს ბრაგვანი გაუდის და მაგარს -- ტკაცანიო. ბრიგ 

ლაჯსჷმდა სოფელხან̈ქა (პოეზ. 156) -- ხმაური (ბრაგვანი) მოგესმა სოფლიდან. გადატ. 

ბრიგ ა̈ნკიდ -- მოკვდა (უეცრად). ბესიდ ბრიგ გარ ან̈კიდ (ბზ.) -- ბესი უცებ მოკვდა 

("ბრაგვანიღა გაიღო").

 ბრიგ2 (-იშ, -ალ) ლშხ. -- ნატეხი. ქა ლამო დიარი ბრიგ! (ლშხ.) -- მომეცი პურის ნატეხი! 
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შდრ. ბოჯ.

 ბრიკ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.), ბან̈კ{ირ} ბქ., ბღან̈კ1 (-ალ̈) ლნტ. -- ნაბიჯი. ეჯა 

ბრიკს დე̄მ ჲჷგემ (ბზ.) -- ის ნაბიჯს არ დგამს. იხმარება გამოთქმაში: ბრიკს \ ბან̈კირს ლიგნე 

(ბქ.) -- ურჩობა, ოჩნობა, ფეხის მიდგმა ერთ ადგილას. ეჩა ქუ̂ერწილთე ბა̈ნკირს დემის ხუგემ 

(ბქ.) -- იმის ქორწილში არ წავალ (ნაბიჯს არ გავადგამ). შდრ. ბა̈ჴ̄, ბღა̈ნ̄კუ̂.

 ბროჴ̈ (-იშ, ბროჴალ̈ ბზ., ლნტ.), ბრუჴუ ̂(-არ̈) ბქ., ბროჴ (-ალ) ლშხ., ბრაჴ̈2 (ბრაჴალ̈) ლნტ. -- 

ორკაპა, ბოძალი; ტყუპი. დაჴლი̄დს ესნა̈ცოლ̄ა̈ნ̄ ბროჴ უ̂ისგუი̂ლდარ̈ ჲარუ ̂მუჭუ ̂ნე̄სგაჩუ (ბზ. 

307) -- თხას ტყუპი ვაშლ(ებ)ი ჩაერჭო ორ რქას შუა. ხოშას ბრუჴუ̂ (როკ) მეგამქ' ესერ 

ოთსკინა ქა (ბქ. 131) -- უფროსი ორკაპა ხეზე გადამხტარაო (უფროსს... უსკუპიაო). ალ 

ბალახს ფირწალშალ̄ ბროჴ ხარ̄ თხუმისა (ლშხ., ხორ. 29) -- ამ ბალახს ფიწალივით ორკაპი 

აქვს თავში. ბელტ ჟი ლახასედა ბრაჴ̈ჟი (ლნტ. 309) -- ბელტი შერჩენია ორკაპა ტოტზე. 

შდრ. როკ.

 ბრუჴუ̂ იგივეა, რაც ბროჴ̈.

 ბუა (ბუაშ̈, --) ბქ. -- მამა. მიჩ' ესერ ბუაშ მუქუი̂სგ ჲარ̈ ირი? (ბქ. 35) -- მე მამას ვინ 

დამიძახებსო (ჩემთვის მამის მთქმელი ვინ იქნებაო)? ლანან ესერ-ქორაშ̈ ბუას, ჯარ ი 

კიბდენ -- ქორა̈შ დიას (ანდ.) -- საბძელი -- სახლის მამასო, გობი და კიდობანი -- სახლის 

დედასო. შდრ. მუ; ბაბა2, მამა.

 -ბუას̄დ (-აშ̈ ბზ., -აშ ლშხ. \ -ბუა̄ს, -ბუასდჲა), -ბუასდ (-აშ̈, --) ბქ., -ბუას̈{ტ} (-იშ, --) ლნტ. 

რთული ფუძის (ამაბუას̄დ, ეჩაბუას̄დ, ჩუბებუას̄დ, ფუსნა̈ბუას̄დ, ბურსნაბუას̄დჲა) მეორე 

შემადგენელი ნაწილი. -- სამყარო, ქვეყანა.

 ბუბა (-ბა̈შ̄ ბზ., -ბაშ̈ ბქ., -ბაჲ̈შ ლნტ., -ბაშ̄ ლშხ., -ბალ̄არ̈ ბზ., -ბალა̈რ ბქ., -ბალ̄არ ლშხ., 
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-ბალალ̈ ლნტ. \ ლაბბაუა̂ ზს., ლშხ., ლაბძაჲ̈ა ლნტ.) -- ბიძა. მუე მუხუ̂ბეს ი დიე ჯუმილს 

ბუბა ხაჟახა (ლნტ. 19) -- მამის ძმას და დედის ძმას ბიძა ჰქვია. ეშხუ კათხჷლდს ჩუ 

ლაჲ̈თჷრე ბუბა (პოეზ. 248) -- ერთ კათხას შესვამს ბიძა. ბუბა̈{̄შ} გეზალ (ბზ.) -- 

ბიძაშვილი. ბუბა ̄ღუა̂რა (ლშხ.) -- ბიძას გეფიცები.

 ბუგუი̂რ (-უ̂რიშ, -უ̂რალ̈ ბზ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), ბოგირ2 (-გრიშ, -გრარ̈) ბქ. -- ყვავილი, 

დიდბატონები, ყვავილბატონები. ესნარ̈ ა̈ლი ლჷმარ̈ ბოგირ (ბქ. 219) -- თურმე ეს ყვავილი 

ყოფილა. ბოგრიშ ბედიშ! (ბქ.) -- დიდბატონების ბედისა! (წყევლაა). შდრ. ყუ̂აუი̂ლ.

 ბუზულ̄ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), ბუზულ (-აშ̈ ბქ., -იშ ლნტ., -ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), 

ზოოლ. -- ბუზი, ფუტკარი. ბუზულარ̈დ ცხუი̂ მაჴიდხ (ბზ.) -- ფუტკრებმა ნესტარი 

მიჩხვლიტეს (მკრეს). ბუზულ̄ი ლი̄ზისი̄ ჟი ლოქ იმჴერი დაუ̄ ̂(ლშხ. 71) -- ბუზის 

გაფრენასაც (სვლასაც) გაიგებსო დევი. ხაყენა ბაბას ეშხუ ღუ̂ებ ბუზულ (ლნტ. 309) -- 

ბაბუას ჰყოლია ერთი სკა ფუტკარი. ღუე̂ბი ბუზულ̄, ლაღუბ̂ა̈ ̄მე̄რ (ბზ.) -- ფუტკარი ("სკის 

ბუზი, სასკე მწერი"). მუ ღუე̂ბი ბუზულ̄ს ლჷმშჷლდნინ (ბზ. 160) -- მამა ფუტკარს 

ითვლიდა თურმე.

 ბულთ იგივეა, რაც ბუ̈ლთ{უ}̂.

 ბუმბულ იგივეა, რაც ბუმბილ.

 ბუმბ{უ̂}ილ (-ბ{უ}̂ლიშ, -ბ{უ}̂ლარ̈ ზს., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.) ბუმბულ (-ბლიშ, -ბლარ) ლშხ. 1. 

ბუმბული. შდუგუს̂ ბუმბუი̂ლჟი ლუმყუი̂ნნელიხ (ბქ.) -- თურმე თაგვს ბუმბულზე 

აწვენდნენ. 2. ბუმბულის ლეიბი. სი ბუმბილჟი გარ ხაყუ̂რე (ბზ.) -- შენ მხოლოდ ბუმბულის 

ლეიბზე წევხარ.

 ბუნ შდრ. ბირუე̂̄თა.
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 ბურ იგივეა, რაც ბური.

 ბურაუა̂ნტ (-იშ, --) ლშხ., ბურაუ̂ან̈ტ ლნტ. -- ბევრი. ბურაუ̂ანტ არი მარ̄ე ხოშა ჯი̄რა ̄ჩუქუა̂ნ̄ 

(ლშხ.) -- ბევრი ხალხია (კაცია) დიდი მუხის ქვეშ. შდრ. ხუ̂ა̈ჲ̄.

 ბურან̄ (-აშ̈, -ალ̈) ბზ., ბურან (-იშ, -არ̈) ბქ., ბურან̈ (-ალ̈) ლნტ. -- წვრილფეხა საქონლის 

სკორე. ბურან̄დ გუე̂ში ლი ლაღულია̈ქირ̄ ( \ ლაულჷა̈ქ̄ი̄რ) (ბზ.) -- სკორეთი სავსეა ფარეხი 

(საცხვრე).

 ბურგა ̈იგივეა, რაც ბჷრგჲაჲ̈.

 ბურდალ იგივეა, რაც ბურდა̈ლ.

 ბურდან (-დნაშ, -- ბქ., -იშ, ლნტ.) -- თოვლიანი ქარბუქი. ბურდნაშ̈ ჰელ ჩუ ლჷგან (ბქ.) -- 

თოვლიანი ქარბუქი იყო (იდგა).

 ბურდალ̈ (-ეშ ბზ., -იშ ლნტ., -დ{ა}ლალ̈), ბირდუ ̂(-არ̈) ბქ., ბურდალ (-არ) ლშხ., ბოტ. -- 

ბურდო, ჩალაბულა, კანაფის ნაძენძი. ფაყუ ̂ა̈მშყად̈ ბურდალ̈თეჲსგა (ბზ.) -- ქუდი 

გადამივარდა ბურდოში. მიჩ' ესერ ჲეხუ̂ ბირდუა̂̈რჟიოუ ̂ლაჲყუ̂ინე (ბქ. 329) -- შენი ცოლი 

დააწვინე ჩალაბულაზეო. ეჯ მარ̄ას ბურდალ ხეჭონ̄ოლ̄ თხუმქა (ლშხ. 23) -- იმ კაცს თავზე 

ბურდო ექნებოდა მოხვეული. გადატ. მოტყუება. გიერგს ბურდალ ოხცუი̂ეხ ჴარჴისა (ლშხ.) 

-- გიორგი მოატყუეს (ჩალა გამოავლეს ხახაში). კნინ. ბურდ{ა}̈ლოლ ბზ., ბირდუ̂ილდ ბქ. 

მალუ̂დ ბირდუი̂ლდ ესირშ (ბქ. 19) -- მელამ ბურდო დაიგო.

 ბურთი იგივეა, რაც ბულ̈თ{უ̂}.

 ბურთქუნ̂ი (ბურთქუნ̂იდას̈ \ ბურთქუი̂ნდას̈, ბურთქუ̂ნიდა; ბურთქუ̂ნიდე̄ს \ ბურთქუ̂ინდე̄დს 

ბზ., ბურთქუნ̂იდეს ლნტ., ბურთქუი̂ნ, ბურთქუნ̂იუ̂; ბურთქუ̂ნიდეს ბქ., ბურთქუნ̂ის, 

ბურთქუნ̂უდა; ბურთქუ̂ნუდეს ლშხ.), ბჷრთქნი (ბჷრთქნიდას̈, ბჷრთქნიდა; ბჷრთქნიდეს) 
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ლნტ., გრდუვ. -- ბაკუნობს, ბრახუნობს. დაჴარ̈ ესერ იმღა მომ̄ა ბურთქუნ̂იხ? (ბზ. 309) -- 

თხები რატომ არ ბაკუნობენო?

 ბური (-იშ \ -აშ̈, --) ზს., ბურ ლშხ., ბჷრი ლნტ. -- ბნელი; ბური; ნისლი. ბური ლე̄თ (ბზ.) -- 

ბნელი ღამე. რჷჰი ი ბური ჩილად̈ეღ ესერ ითხალ̈ხ ი იყულ̂ურალ̈ხ (ანდ.) -- ნათელი და ბნელი 

ყოველდღე {შე}იყრებიან და {გა}იყრებიანო. დაუ̈ ̂ბჷრიდ ა̈სსიპან (ლნტ. 143) -- დევი 

მტვრად (ბურად) იქცა. შდრ. მუბირ, ბინტუ.̂

 ბურსნაბუას̄დჲა იგივეა, რაც ფუსნაბ̈უას̄დ.

 ბურღუა̂ნ (-აშ̈, -- ზს., -იშ, -- ლნტ.) -- მტვერი, კორიანტელი, ბუღი; ნამქერი. ლაფ̄იშუდ̂ 

ბურღუა̂ნ̄ მუ̄უშ̂გუ̂ილი თოქალთუდ̂ (ბზ. 53) -- უშგულელის თოქალთომ მტვერი აუშვა. 

ოლგენ პისუი̂შ ბურღუა̂ნ (ბქ. 309) -- მტვრის კორიანტელი დამდგარა. გადატ. კვამლი. 

ბურღუა̂ნ ადჷ̄გა̈ნ̄ (ბზ.) -- კვამლი დადგა. შდრ. ბირღუ.̂

 ბურღუა̂̈ლ̄ (-აშ, --) ბზ., ბურღუა̂ლ̄, ბუღუ̂რალ̄ (-აშ̄, --) ლშხ., ბუღურ̂ალ̈ (-იშ, --) ლნტ. -- 

მტვრიანი. ლე̄თი ბურღუ̂ა̈ლ̄ ლერექუ ̂ჯა̈ქ̄უდ̂ა (ბზ.) -- წუხელ მტვრიანი ტანსაცმელი გეცვა.

 ბურძგულ̂არ̈ (-აშ̈ \ -იშ, -ა̈ლ) ბზ., ბურძგულ̂არ̄ (-ალ) ლშხ., ბურძგულ̂არ̈ (-ალ̈) ლნტ. -- 

ბურძგლიანი. იმჟი ბურძგუ̂ლა̈რ̄ ხი?! (ბზ.) -- როგორი ბურძგლიანი ხარ?!

 ბუქ{უ̂} იგივეა, რაც ბიქუ̂.

 ბუღულ̄, მუღულ̄ (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), მუღულ (-ა̈რ) ბქ., ბუღულ (-აშ̈, -ა̈ლ) ლნტ., 

ზოოლ. -- ხოჭო. ბუღულ̄არ̈ იბომ̄ბღა̈ლ̄ხ (ბზ.) -- ხოჭოები დაბობღავენ. კნინ. ბუღულ̄ჷ̄დ ბზ., 

ბუღლუდ ლნტ. ლჷმარ̈დელიხ მჷშკჷლდ ი ბუღლუდ (ლნტ. 121) -- ყოფილან ჭიანჭველა და 

ხოჭო.

 ბუღუა̂ (-უ̂ა̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄ ბზ., -უ̂აშ̈, -უ̂ოლ ბქ., -უა̂შ̄, -უ̂ე̄ლ ლშხ., -უ̂აჲ̈შ, -უა̂რ̈ ლნტ.), ზოოლ.-- 
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ბუღა, კურო. ძუღუა̂ს ამხან̈თე ბუღუ̂ა ლჷ̄გ (ბზ. 415) -- ზღვას აქეთ დგას ბუღა. უყროუ̂ა 

ბუღუა̂ ჩოუ ̂ოთჷჲსენე ალარ̈ს (ბქ. 8) -- ამათ დაუკოდავი ბუღა დაუკალიო.

 ბუღუდ̂ან̈ (-იშ, -დანარ̈) ლნტ. -- ნოყიერი. ბუღუდ̂ან̈ გიმ (ლნტ.) -- ნოყიერი ნიადაგი. შდრ. 

დიღუა̂მ̈.

 ბუღუი̂რ, ბუღუი̂̄რ იგივეა, რაც ბირღუ1̂.

 ბუღურ̂ალ̈, ბუღუ̂რალ̄ იგივეა, რაც ბურღუ̂ა̈ლ̄.

 ბუყუი̂ნჩ იგივეა, რაც ბიყურ̂ე̄ნჩ.

 ბუცა̈ნ̄ცი იგივეა, რაც ცან̄ცი.

 ბუძგ{უ}̂ (-იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.), ბოტ. -- ბუძგი, მცენარის ნაყოფის ეკლიანი საფარი. 

ბუძგუა̂რ ბარყუ̂ენი კურკაჲზუმ ცაგი̄ლარ ლიხ (ლშხ., ხორ. 6) -- ბუძგები ტყემლის 

კურკისოდენა ეკლებია (არიან). ალ ბალახს ბუძგუ̂არ̈ ხარ (ლნტ.) -- ამ ბალახს ბუძგები აქვს. 

კნინ. ბუძგულ̄ ლშხ., ბუძგულდ ლნტ.

 ბუჭკუ̂ე იგივეა, რაც ბიჭკუ̂ე.

 ბუჴუ̂ე იგივეა, რაც ბიჴუე̂.

 ბუჯერ (-იშ, -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.), ბჷჯერ ლნტ. -- განჯინა, ჭურჭლის დასაწყობი თარო. 

გრონ̄ჭას ჩუ̂ესდე̄სხ ბუჯერჟი (ლშხ. 6) -- რიყის ქვას დადებენ განჯინაზე. ლაუა̂შ̈ს ჟი 

ხუა̂ს̈ყეჲდ ბუჯერჟი (ლნტ. 34) -- ლავაშს დავალაგებთ (გავაკეთებთ) განჯინაზე.

 ბულ̈თ{უ}̂, ბირთუ ̂(-იშ, -არ̈ \ ბურთალ̈) ბზ., ბურთი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ბულ̄თ (-უა̂რ) ლშხ., 

ბულთ (-ალ̈) ლნტ. -- ბურთი. ლახუბ̂ას ხუღუა̂̈ნ̄ხ უ̂ოქურ̂ა ბულ̈თ (ბზ. 102) -- ძმებს ჰქონდათ 

ოქროს ბურთი. იხმარება გამოთქმაში: უშკუ̂თე ბუ̈ლთი ლიყუბ̄ე (ბზ.) -- პირში ბურთის 

ჩაჩრა (ჩატენა).

329



 ბუქ̈{უ̂} იგივეა, რაც ბიქუ̂.

 ბუშ̈ტ, ბიშტუ ̂(-იშ, ბუშტარ̈ \ ბიშტუა̂რ̈) ზს., ბუშტ{უ}̂ (-არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- ბუშტი. 

დადას ნაღულ̂ი ბიშტუი̂ მაზ̈იგ ა̈ხმითქუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- ბებიას ნაღვლის ბუშტის ტკივილი 

შე{მო}ეჩვია. ლაზ̈ჲენის ჴად̈ისა ხუღუე̂ ბუშტ (ლნტ. 39) -- საკლავს მუცელში აქვს ბუშტი. 

კნინ. ბუშტუ̄ლ ლშხ. ტკიცს იკედ ბუშტუ̄ლარ (ლშხ. 26) -- ბუშტები ტკაცანს {გა}იღებენ.

 ბულ̄თ იგივეა, რაც ბუ̈ლთ{უ}̂.

 ბურ̄ღუი̂ (-აშ̈, -ა̈ლ) ბზ., ბურღუ̂ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ბირღუ3̂ (-იშ, -ა̈რ) ლხმ., ბუ̄რღუ (-ღუშ̄, 

-ალ) ლშხ., ბურღუ (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ., ბოტ. -- ბუერა. დი̄ნა ბურ̄ღუი̂თე აჩად̈ (ბზ.) -- გოგო 

ბუერისკენ წავიდა. ალჲარ̈ს მელშუ̂ (ბურღუ̂იშუ)̂ ლოხშუა̂ხ ლიც (ბქ. 209) -- ამათ ბალახით 

(ბუერით) დაულევიათ წყალი. ბირღუ ̂ლეზობდ იმარ̈გ (ბქ. 282) -- ბუერა საჭმელად ვარგა. 

დეშდუე̂ ბურ̄ღუ აშ ბურ̄ღუს ხაჯეშ, მარა ლეზობ მა ̄ლი (ლშხ., ხორ. 6) -- დათვის ბუერა 

(ჩვეულებრივ) ბუერას ჰგავს, მაგრამ საჭმელი არაა.

 ბუე̂რკილ იგივეა, რაც ბერკილ.

 ბღან̈კ1 იგივეა, რაც ბრიკ.

 ბღან̈კ2 იგივეა, რაც ბღა̈ნ̄კუ.̂

 ბღა̈ნ̄კუ̂ (-იშ, --) ბზ., ბღანკ ლშხ. ბღა̈ნკ2 ლნტ. -- ბიჯი. ეჯ ბეფშუს̂ ბღა̈ნ̄კუ̂დ და̈რ̄მოშ ქიხე 

(ბზ.) -- იმ ბავშვს ვერავინ მოაცვლევინებს ფეხს (ბიჯს). ბღანკი ლიჩომ (ლშხ.) -- 

{ნა}ბიჯის გადადგმა (ქმნა). ბღან̈კ მად̈ ხამჲედა (ლნტ.) -- განძრევა (ბიჯი) არ შეუძლია. 

შდრ. ბა̈ჴ̄, ბრიკ.

 ბღე (ბღე̄მიშ, -ა̈̄რ \ -არ̈), ბღეჰ (-იშ, -არ̈) ბზ., ბღე (-ი/ჲშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ., ბღეჲ (ბღეი̄შ, 

ბღეარ̄) ლშხ. -- ნაპრალი (მყინვარისა). ბღეხან̈ქა ღუა̂შ ქა̈ხ̄უთ̂ურ̈ნედ (ბზ. 40) -- ნაპრალიდან 
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ჯიხვი გამოვათრიეთ. ჲერსკან̈ ბღეჰთე ა̈ნშყად̈ (ბზ.) -- არჩვი ნაპრალში ჩაგვივარდა. 

ზურალს ფეკუნ̂ა ბღე ლექუ'̂ ოთგენა (ბქ. 35) -- ქალს ლეკვი ნაპრალში ჩაუსვამს 

(ჩაუყენებია). სამსონს ათოჭკუარა ბღექა ქა ლისკნე (ლნტ. 87) -- სამსონს მოუსაზრებია 

ნაპრალზე გადახტომა. ჲორი ნაგზი ბღეისგა ჯად (პოეზ. 18) -- ორი კვირა ნაპრალში დაყავი 

(გქონდა). ბჷღე ბაჩუა̂ნ ხოგუა̂შილახ (პოეზ. 18) -- ნაპრალი ქვით აუვსიათ.

 ბღეჰ იგივეა, რაც ბღე.

 ბღე̄ლი (ბღე̄ლიდას̈ ბზ., ბღე̄ლის ლშხ., ბღე̄ლდა; ბღე̄ლდეს \ ბღე̄ლდე̄დს), \ ბღჷ̄ლი ბზ., ლშხ., 

ბღჷლი (ბ{უ}̂ღილ, ბღჷლიუ;̂ ბღჷლიდეს) ბქ., ბღელი (ბღუე̂ლდას̈, ბღელდა; ბღელდეს) ლნტ., 

გრდუვ. -- ბღავის (წვრილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა...). ნეხშდ ლან̈ღეშდარ̈ილისგა 

ბღჷლიუ̂ (ბქ.) -- თიკანი სათიკნეში ბღაოდა.

 ბღუ̄ლი (ბღუ̂ილ̄დას̈, ბღუ̂ილ̄და; ბღუი̂̄ლდე̄დს ბზ., ბღულ̄ის, ბღულ̄და; ბღულ̄დეს ლშხ.), \ 

ბღჷ̄ლი ბზ., ლშხ., ბღული (ბღუი̂ლ, ბღულიუ;̂ ბღულიდეს ბქ., ბ{უ}̂ღულდას̈, ბღულდა; 

ბღულდეს ლნტ.), გრდუვ. -- ბღუის (მსხვილფეხა საქონელი: ხარი, კამეჩი, ძროხა..., 

აგრეთვე, დათვი...). დეშდუ ̂ბღულ̄და ცხეკისა (ლშხ.) -- დათვი ბღუოდა ტყეში.

 ბღჷლი, ბღჷ̄ლი იხ. ბღე̄ლი, ბღულ̄ი.

 ბჷბე (ობჷბ, აბიბ; აბბე) ლშხ., გრდმ. -- ყრის. ლეგუ̂ე̄რ ეშ ბჷბე ფექს (ლშხ.) -- წისქვილი 

ბლომად ყრის ფქვილს. შდრ. შიდე, აბაბ̄ე.

 ბჷგი (ხობგა ზს., ლშხ. \ ხომბგა ლშხ., ხომბჷგა ლნტ.; მაბგე ზს., მამბგე ლხმ., ბჷგიარ̄ა ლშხ., 

ბჷგიარა ლნტ.) -- მაგარი. ალას ბჷგი კეხ ათაგ (ბზ. 70) -- ამას მაგარი კეხი დაადგი. მი ბჷგი 

მარე ხუ̂ი (ბქ. 16) -- მე მაგარი კაცი ვარ. მეგმარს ხოჴდენი ჩუ ლჷკაფ̄ას ბჷგი სოკ (ლშხ., 

ხორ. 1) -- წაქცეულ ხეებს (ხეებს... წაქცეულს) ამოსდის მაგარი სოკო. ალ ღუი̂ნალ ბჷგი 
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შტჷმა ̈ლი (ლნტ. 18) -- ეს ღვინო ძალიან მათრობელაა. ეჩჷნ ხობგა ჩუ და̈რ̄ არდა (ბზ.) -- 

იმაზე მაგარი არავინ იყო. ეჯ ბეფშს ხომბჷგა ხეთირი (ლნტ.) -- ის ბავშვი უფრო მაგარი 

ჩანს (ბავშვს... ეტყობა). ბჷგიდ ზმნს. მაგრად, ბჷგი-ბჷგიდ მაგრა-მაგრად, კარგა მაგრად. 

ყორ̄ა̈ლ ესერ ბჷგიდუ ოთდალ̄ე ჯჷმილდ (ბზ. 346) -- ძმამ კარები მაგრად დაკეტოსო. მიჩო მუ 

ესერ ბჷგიდ ნახუწ̂ი ზჷთჴარრე ლად̈ისგს სგ' ესერ ხაფ̈შოლნა (ბქ. 53) -- მამაჩემს თურმე 

მაგრად მოჭერილი პაიჭების ჩაცმა ღლიდაო (მამაჩემი პაიჭების ჩაცმას მიჰღლიაო). მაფშარ̄ს 

ბჷგიდ ხაგდჷდა (ლშხ. 62) -- დაღლილს მაგრად ეძინა. უო̂ყალს ჟი ხუ̂აჭურედ გუნ ბჷგიდ 

(ლნტ. 22) -- აყალო მიწას ვზელთ ძალიან მაგრად. ნაცარქექიაჲ დაუ̄ს̂ ხაძგარ̄ჲელ თეტე̄ნს 

ბჷგი-ბჷგიდ (ლშხ. 77) -- ნაცარქექია დევს კარგა მაგრად (მაგრა-მაგრად) აძგერებს სადგისს.

 ბჷდე იგივეა, რაც ბიდე.

 ბჷდნი იგივეა, რაც ბჷ̄დნი.

 ბჷლ1 იგივეა, რაც ბილ.

 ბჷლ2 იგივეა, რაც ბჷ̄ლ2.

 ბჷლაჲ̈ (-აი̈̄შ, --) ბზ., ბჷლა ̈(-იშ ბქ., -ჲშ ლნტ.), ბჷლაჲ (-აჲ̄შ, --) ლშხ. -- ლიბრი, ბისტი. 

ჩა̈ჟ̄ს აშხუ ̂თეს ბჷლაჲ̈ ხად̄ (ბზ.) -- ცხენს ცალ (ერთ) თვალზე ლიბრი ჰქონდა. იხმარება 

გამოთქმებში ბჷლაჲ̈დ ლიგნე; ბჷ̄ლაჲ̈დ ლიჩედ (ბზ.) -- დაფლეთა, დაგლეჯა; დამსხვრევა, 

დამტვრევა. ა̈მირანდ გუე̂ლჲა̈რშაპ̈ი ჴად̈ ბჷლაჲ̈დ ადგენე (ბზ. 95) -- ამირანმა გველეშაპის 

მუცელი ნაფლეთებად აქცია. ბჷლაჲდ აჩად (ლშხ.) -- დაიმსხვრა.

 ბჷლდჷ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ჩაჩანაკი. მაგ̈ ბჷლდჷდ მჷსყე ლიხ (ბქ. 38) -- ყველა ჩაჩანაკადაა 

ქცეული (გაკეთებული არიან).

 ბჷლნე̄თ იგივეა, რაც ბჷნლე̄თ.
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 ბჷმბე̄თ{ა} იგივეა, რაც ბემბეც.

 ბჷნალე̄თ იგივეა, რაც ბჷნლე̄თ.

 ბჷნაბ̈ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., ბჷნაბ ლშხ. 1. ბუნება, ხასიათი. ჩინჩუი̂ლ ბჷნაბ̈ს ნაგზალისგ' ესერ 

იცად̈ი (ანდ.) -- ჩვილი ხასიათს (ყოველ) კვირაში იცვლისო. 2. ავი ზნე, ბნედა. ბჷნაბ̈ მამ̄ 

ჯე̄რი̄? (ბზ.) -- ბნედა ხომ არ გაქვს (გექნება)? ლეუა̂ნიშ დაჩუი̂რდ ბჷნაბ̈ ლაჲ̈მიზზე (ბქ. 201) 

-- ლევანის დამ ავი ზნე მოიმიზეზა.

 ბჷნლე̄თ, ბჷლნე̄თ (-იშ, --) ბზ., ბჷნალე̄თ ლშხ., ბჷნლეთ, ბჷნალეთ ლნტ. -- ბნელი ღამე. 

ეჯჟი ბჷნლე̄თ ლ' ე̄ \ ლი, ჰე თანუთ̂ე ფხულე მამ̄ იძგი̄რი (ბზ.) -- ისეთი უკუნი ღამეა, რომ 

თითს ვერ მიიტან (თითი არ იტაკება) თვალთან. ბჷნალე̄თისა ოსღურ̄დად აგითე (ლშხ.) -- 

ბნელ ღამეში მივდიოდით შინისაკენ. შდრ. ბემბეც.

 ბჷრბჷ̄ნ (-იშ, --) ბზ., ლშხ, ბჷრბჷნ ბქ., ბჷრგჷნ ლნტ. -- ბათქაბუთქი. მახა ზაჲ̈ს ჩუ ხოგ̄დახ 

თოფარ̈ს ბჷრბჷ̄ნ (ბზ.) -- ახალ წელს თოფებს ბათქაბუთქი გაჰქონდათ ("ედგათ"). ბჷრბჷ̄ნშუ ̂

ზმნს. -- ჩქარა. როსტომ ბჷრბჷ̄ნ-ბჷრბჷ̄ნშუ ̂ესღრი (ლშხ.) -- როსტომი ჩქარ-ჩქარა მიდის. 

შდრ. ბჷრთქჷ̄ნ.

 ბჷრგჷნ იგივეა, რაც ბჷრბჷ̄ნ.

 ბჷრგჲა̈ჲ ბზ., ბურგა̈ ბქ., ბორგა ̈(-ჲშ, -გაუ) ლნტ., ბჷრგაჲ (-აიშ, -აუ) ლშხ. -- მოჭიდავე. ალ 

მარ̄ე ხოჩა ბჷრგჲაჲ̈ ლი (ბზ.) -- ეს კაცი კარგი მოჭიდავეა. ხოლა ბურგა ̈გიმს ესერ დას̈ ხამ̈ბე 

(ანდ.) -- ცუდი მოჭიდავე მიწას არავის ანებებსო. ეჩთან̄ \ ეშთან̄ ბჷრგაჲ დარ̄ ლი (ლშხ.) -- 

ისეთი მოჭიდავე არავინაა.

 ბჷრთქნი იგივეა, რაც ბურთქუნ̂ი.

 ბჷრთქჷ̄ნ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ბჷრთქჷნ ბქ., ლნტ. -- ბრაგუნი, ბაკუნი, ბათქუნი, ბათქაბუთქი. 
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დაჴა̈რ სგაჲ̄ ახშჷ̄დხ სემშდარ̈ს ბჷრთქჷ̄ნშუ̂ (ბზ. 307) -- თხები შემოესივნენ სემშდარს 

(ფეხების) ბაკუნით. ბჷრთქჷნ ისმი (ბქ., ლნტ.) -- ბრაგაბრუგი ისმის. შდრ. ბჷრბჷ̄ნ.

 ბჷრი იგივეა, რაც ბური.

 ბჷღე (ხალხური პოეზ. ფ.) იგივეა, რაც ბღე.

 ბჷცან̄ცი იგივეა, რაც ცან̈ცი.

 ბჷხჷ (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ბოტ. -- სტაფილო. რაჭ̈უს̂ სურუ ხალა̈ტ ბჷხჷ (ბქ.) -- კურდღელს ძალიან 

უყვარს სტაფილო. კნინ. ბჷხჷლ ბქ., ბჷხჷნილ ბქ.

 ბჷჯერ იგივეა, რაც ბუჯერ.

 ბჷ̄დნი (აბჷ̄დდა, აბჷ̄დნი) ბზ., ლშხ., ბჷდნი (ა̈დბჷდან, ა̈დბჷდნი) ბქ., გრდუვ. -- იღვრება. 

უ̂ედრახენქა ლიც ბჷდნი (ბქ.) -- ვედროდან წყალი იღვრება.

 ბჷ̄ლ1 იგივეა, რაც ბილ.

 ბჷ̄ლ2 (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ბჷლ2 (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- ერთად შეწყობილი მონოტონური 

ხმაური, მაგ. ფრინველთა გუნდის ერთად აფრენისას გაღებული ხმა; ფრთების მოქნევის ხმა. 

ბჷ̄ლუ ხოღნა მიჩა ღალარ̈ს (ბზ. 395) -- აფრენის ხმა გაეღოს შენს ფრთებს. ბჷლ ამასჷმდა 

(ლნტ.) -- ფრთების მოქნევის ხმა მომესმა. შდრ. ბილ.

 ბჷ̄ლ3 ბზ. -- უეცრად დამწვარი. ამხუა̂რ̈დ ქორს ბჷ̄ლ გარ ახღამ̄უნეხ (ბზ.) -- მტრებმა სახლი 

უცებ გადაწვეს (სახლს ბოლის გამოშვებაც არ დააცადეს, ბოლიღა დააყოვნეს).

გ

 გაბ იგივეა, რაც გაბ̈.

 გაბორა,̈ გაბორ̄(ა) იგივეა, რაც გაბურ̂აჲ.
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 გაბრა̈ხ1 (-იშ, -რახა̈რ \ -ა̈ლ) ბზ., გჷბრჷხ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., გაბრეხ (-იშ. -ა̈ლ) ლნტ. -- 

ჯაგლაგი, ბებერი (ცხენი...). ეშხუ გაბრახ̈ ჩა̈ჟ̄ მირი (ბზ.) -- ერთი ჯაგლაგი ცხენი მყავს. 

იხ. ბებრეხ.

 გაბრა̈ხ2 (-იშ, -რახა̈რ \ -ა̈ლ) ბზ. -- ხის დიდი ციგა; მარხილი. ლად̈ი გაბრახ̈შუ ̂

ლალ̈ჩირ̄ხალ̄ად (ბზ.) -- დღეს დიდი ციგით ვისრიალოთ (ვიციგაოთ).

 გაბრეხ იგივეა, რაც გაბრახ̈1.

 გაბურ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.) -- იგივეა, რაც გაბ̄უ (მნიშვ. 2). ლშხ., გადატ. ქურდი. 

გაბურ მარ̄ე ანჴად (ლშხ.) -- ქურდი კაცი მოვიდა.

 გაბუ̂ იგივეა, რაც გაბ̄უ.

 გაბუ̂რ იგივეა, რაც გაბ̈ურ̂.

 გაბუ̂რაჲ̈ (-იშ, -ალ̈) ბზ., გაბორა ̈(-ჲა̈შ, -რაუ) ბქ., გაბორ̄(ა) (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ. გაბ̄უ (მნიშვ. 

2). გაბორ̄ ჴან (ლშხ.) -- გადაბერებული ხარი. შდრ. გაბ̄უმა.

 გაგ იგივეა, რაც ქაქ.

 გაგადა იგივეა, რაც გაგდა.

 გაგა ̈(-გა̈შ̄, -გაუ̈ \ -გაუ) ბქ. -- ფაფის მოყვარული. გუნ გაგა ̈ბეფშ ლი (ბქ.) -- ძალიან 

ფაფისმოყვარული ბავშვია. გადატ. მშიშარა, გაუბედავი. გაგა̈შ გუ̂ი იხ. ქაქაჲ̈.

 გაგაბ̈ (-იშ, --) ბზ., გაგაფ ბქ., გაგებ ლშხ., გაგაბ ლნტ. -- ყოფა, დღე. იხმარება გამოთქმაში 

გაგაბ̈ ლიგნე. ჯჷმილდ ლეგ გაგაბ̈ ესგენე (ბზ.) -- ძმამ ცუდი დღე დააყენა. ქუი̂თს მეშხე 

გაგებ ოსგენ (ლშხ.) -- ქურდს შავი დღე დავაყენე. დიდ ხოლა გაგაბ ახაჲ̈ე (ლნტ.) -- დედამ 

ცუდი დღე დააყენა (მოასწრო).

 გაგაზ̈ (-გზიშ, --) ბზ., გაგაზ (-იშ, --) ლშხ. -- ლაყბობა; ერთსა და იმავეზე ლაპარაკი. გაგაზ̈დ 
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ზმნს. გაგაზ̈დ ლირდე (ბზ.) -- ქადაგად დავარდნა (ყოფნა). გაგაზ̈დ ლჷგ (ბზ.) -- ქადაგებს; 

ყბედობს.

 გაგამ̄ობ (-იშ, -არ) ლშხ. -- გვალვა. მე̄უა̂რ გაგა̄მობ ლი (ლშხ.) -- დიდი გვალვაა. იხ. 

გუა̂̈ლ̄ჲანობ.

 გაგდა (-დაჲ̄შ, -დარ̄) ლშხ., გაგადა (-დაჲ̈შ, -დარ̈) ლნტ. -- ნიკაპი; ქვედა ყბა. ჩუა̂თგენ 

გაგდაჲ! (ლშხ.) -- გაჩუმდი! (ნიკაპი გააჩერე!) თხუი̂მს ხუღუე̂ ჩუქანა ̈გაგადა... (ლნტ. 39) 

-- თავს აქვს ქვედა ყბა.

 გაგდაჲ̈, გაგზა̈ჲ (-იშ, -დაჲარ̈, -ზაჲა̈რ) ბზ., გაგზაჲ (-ზაჲ̄შ, -არ) ლშხ., გაგდა ̈(-ჲშ, -ჲარ̈) 

ლნტ. -- ყბედი, მოლაყბე. გაგდაჲ̈ მარ̄ე გუნ მას̈ისგ (ბზ.) -- ყბედი კაცი ძალიან მძულს. ეჯი 

გაგზაჲ მა̄რე ლი (ლშხ.) -- ის ყბედი კაცია.

 გაგებ იგივეა, რაც გაგაბ̈.

 გაგიაჲ იგივეა, რაც გაგ̈იაჲ̈.

 გაგფი̄რ (-იშ \ -ა̈შ, -ა̈ლ ბზ., -იშ, -ალ ლშხ.), გჷგფირ (-ალ̈) ლნტ. -- გამჭრიახი, გონიერი, 

წინდახედული. ბიჯოლ̄ გაგფი̄რ მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ბიჯოლი წინდახედული კაცია. 

გაგფი̄რიანდ ლშხ. ზმნს. -- წინდახედულად, აზრიანად. [ეჯჲარ] გაგფირ̄იანდ ესჭემნიხ მინე 

კი̄ნჩხთეჟი ლჷჴი̄დ გუე̂შს (ლშხ. 39) -- ისინი წინდახედულად მიჰყვებიან მათზე 

დაკისრებულ საქმეს.

 გად (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ვალი (ფულადი..., ზნეობრივი). მუხუბ̂ე̄მი გად მაგად̈ 

(ბზ.) -- ძმის ვალი მმართებს. გადატ. გადდ ზმნს. -- ჯიშად მოსდგამს; წესად აქვს. 

ათმჷრზაშე̄რს გადდ ოხგად̈ხ ლიფშირუ̂ (ბზ.) -- ათმირზანებს გამრავლება მოსდგამთ 

(მოდგმით მოსდგამთ). იხ. გადან.
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 გადან (-დნაშ̈ \ -დნიშ, -დნა̈რ ზს., -დნიშ, -არ ლშხ.) -- ვალი, სესხი. ამი̄ მჷქაფდ როქუ ̂ჯი 

ხატ̈ხე გადანს (ბზ. 438) -- ამის მაგიერ მე დაგიბრუნებ ვალსო. გადან უჟისგა ესერ იცხემ 

(ბქ.) -- ვალი ძილში იზრდებაო. გადანისა ლოქ შიხს ი ტჷტს ქა̄ჲესხ (ლშხ.) -- ვალში 

ნახშირი და ნაცარიც მიაქვთო. გადნაშ̈ ლიმსგუ̂ან̈ი (ბქ.) -- ვალის გასტუმრება.

 გადო (-დო̄შ, -დოარ) ლშხ., გადო \ -უ (-ჲშ, -არ̈) ლნტ. 1. გადია, გამზრდელი. ძაძუ მიშგუი̂ 

გადო ლი (ლშხ.) -- ძაძუ ჩემი გამზრდელია. 2. ბებიაქალი. მესემე ლა̈დეღ სკახ̈ეჩჷდი გადო 

ზურალ [ლალღუ̂აჟჟი] (ლნტ. 50) -- ბებიაქალი მესამე დღეს ჩაერევა მშობიარობის 

პროცესში.

 გადრაზ (-იშ, -ა̈ლ) ზს. -- ხის დიდი ყუთი, კიდობანი. დი̄ნას ეშხუ გადრაზ ხუღუა̂̈̄ნ (ბზ.) -- 

გოგოს ერთი კიდობანი ჰქონდა. გადატ. -- დიდმუცელა, ღიპიანი. გადრაზ ზურალ̄ ანჴა̈დ (ბზ.) 

-- დიდმუცელა ქალი მოვიდა.

 გაზიმდ ზმნს. -- გასწვრივ, პარალელურად. მეშხე [ჩა̈ჟ] ლექუ'̂ ანჴიდ [რიენ] გაზიმდ (ბქ. 82) 

-- შავი ცხენი ქვემოთ წამოიღო მდინარის გასწვრივ. მარ̄ე ქორა გაზიმდ იზელალ̄და (ლშხ.) 

-- კაცი სახლის გასწვრივ დადიოდა.

 გაკ (-აშ̈ \ -იშ, -ა̈რ ბზ., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.), კაკ (-აშ̈, -არ̈) ბქ. ბოტ. 1. ნიგოზი, კაკალი. 

ეშხუ კოტოლ̄ გაკა ̈გუი̂გუი̂ლდ მეღუე̂̄ნი (ბზ. 302) -- ერთი პატარა კაკლის გული მექნება. 

დადად [ნაღუჟ̂ურს] კაკ ლახუე̂მ (ბქ. 31) -- დედაბერმა ვაჟს კაკალი მისცა. გარდატყუაჲდ 

ჩუე̂სდე გაკ უნგირი კოტოტჟი (ლშხ. 78) -- გარდატყუამ კაკალი უნაგირის კეხზე დადო. 

[ხელმწიფს მოჯამაგ̈ირიშუ̂დ] ქა ლახოუო̂და ეშხუ ფოხალ̈ გაკ (ლნტ. 259) -- ხელმწიფეს 

მოჯამაგირისათვის ერთი ფოხალი კაკალი მიუცია. 2. კაკლის ხე. ჰაზ̈უი̂სგა ანჴა̈დ გაკ (ბზ. 

381) -- ეზოში კაკლის ხე ამოვიდა. გაკა სოკ მუყუთ̂ელ ფერიშ ლი (ლშხ., ხორ. 26) -- 
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კაკლის ხის სოკო მოყვითალო ფერისაა. ჟი ლოქ ახაჴედა გაკ კინჩხჟი (ლნტ. 309) -- 

ამოსვლიაო კაკლის ხე კისერზე. კნინ. გაკჷლდ ბზ., ლნტ., გაკილ̄ ლშხ. ეშხუ გაკჷლდ ლოქ 

ლამო! (ლნტ. 309) -- ერთი კაკალი მომეციო!

 გაკრა (-რა̈შ̄, -რა̈̄ლ ბზ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) -- კაკლის ხე (მოჭრილი). 

გაკრა გარ ხორდახ ლელინთუდ̂ (ბზ.) -- მხოლოდ მოჭრილი კაკლის ხე ჰქონდათ 

ზამთრისათვის (საზამთროდ). გაკრა ̈ყორ ანასყეხ (ლნტ.) -- კაკლის ხის კარი გააკეთეს.

 გალა̈მ იგივეა, რაც გჷლამ.

 გალუ̂ან̈ (-იშ, -უ̂ანარ̈) ზს., გალუა̂ნ, გალაუა̂ნ (-არ) ლშხ., გალაუა̂ნ̈ (-უა̂ნარ̈) ლნტ. -- 

გალავანი. [ქორს] ჩეი̄ გალუ̂ან̈ ქა ხაცხიპ (ბზ. 307) -- სახლს სპილენძის გალავანი არტყია. 

გალუ̂ანისა ჩუე̂დბჷგან̄ ჩაჟ̄ (ლშხ. 71) -- ცხენი გალავანში გაჯიქდა ("გამაგრდა"). [ქორს] 

ბერეჟი გალაუ̂ან̈ ხაცხიპ (ლნტ. 128) -- სახლს რკინის გალავანი აკრავს.

 გამ იგივეა, რაც გამ̄.

 გამარჯუ ̂(-იშ, -ალ̈) ზს., ლნტ., გამურჯობ (-ალ) ლშხ. -- გამარჯვება. [ალას] ეშდორი 

სახ̈ელწიფხ ხეშიალ, მარე ჩიცახან̈ გამარჯუ̂ ენკიდ (ბქ. 106) -- ამას თორმეტი სახელმწიფო 

ეომებოდა, მაგრამ ყველასთან გამარჯვება მოიპოვა. იმაჲ̈ხო ქაჩეხი, ჩიაგ̈ ხოჩემი... გამარჯუ 

ლაჯაოდა! (ლნტ. 57) -- საითაც წახვიდე, ყველგან კარგის გამარჯვება მოგეპოვებინოს 

(გამარჯვებამც მოგცემოდეს)!

 გამან̄ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.) -- მარჯვე. დადუ მე̄უ̂არ გამან̄ ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- დადუ 

ძალიან მარჯვე ქალია.

 გამდროუა̂ლ̈ ბზ., გამდრუა̂ლ ლშხ. ზმნს. -- მიწურულს, მიწურულზე. გამდრუა̂ლ მუჟღორ 

ი̄რი ქორწილ (ლშხ. 32) -- ქორწილი შემოდგომის მიწურულს იქნება. იხ. გაკ̈უ̂ეთ.
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 გამთაუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ. -- მსუქანი, სრული. დეუე̂თ გამთაუ ̂ყაზაყ̄ ლი (ლშხ.) -- დევეთი 

მსუქანი კაცია.

 გამკუე̂თ (-იშ, --) ბზ., გამ̈კუე̂თ ბქ., ლნტ. -- გონიერი, გამჭრიახი. ძაძუ გუნ გამკუე̂თ 

ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- ძაძუ ძალზე გამჭრიახი ქალია.

 გამნანქრეუ ̂იგივეა, რაც განქრეუი̂ლ.

 გამნალ̈ (-იშ, --) ბქ. -- არაქათი, ქანცი. ჭყინტს გამნალ̈ ხარ მეჩდე (ბქ.) -- ბიჭს ქანცი აქვს 

გამოცლილი (ბიჭს ქანცი აქვს წასული).

 გამნალ̈იან̈ (-იშ, -ლიანარ̈) ბქ. -- გავლენიანი; დოვლათიანი. ლეუა̂ნ̈ გამნალ̈იან̈ მარე ლი (ბქ.) 

-- ლევანი გავლენიანი კაცია.

 გამურჯობ იგივეა, რაც გამარჯუ.̂

 გან იგივეა, რაც გან̈.

 განაღ ქს. კითხვის, გაკვირვების გამომხატველი ნაწილაკი. -- განა. განაღ მი მად̄ მეკუა̂დ? 

(ლშხ.) -- განა მე არ მინდოდა?

 განგალ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., გან̄გალ (-არ) ლშხ., განგალ̈ (-გალალ̈) ლნტ. 1. დიდებული. ალა 

განგალ ჭაბუგ̈იშ ირ̄ა (ბზ. 59) -- ეს დიდებული ჭაბუკისა იქნება. 2. დიდი, ვეებერთელა. 

ძღჷდ გან̄გალ უქმ ლადეღ ლი ლაშ̄ხისა ლიმურ̄ყუა̂მალ̄ (ლშხ. 20) -- ლაშხეთში "კოშკაობა" 

ძალიან დიდი უქმე დღეა. მეჩი ფურა -- ლახუა̂თეე, განგალ ქიუა̂ -- ზერდათეე (პოეზ. 264) -- 

ბებერი ძროხა -- საძოვარ მთაზე, ვეებერთელა ყველის კვერი -- ზერდაში (ჩეჩოში).

 განგდ იგივეა, რაც გან̈გდ.

 განზ (-აშ̈ \ -იშ, -არ̈ ბზ., -ა̈შ, -ა̈რ ბქ.) -- ძარღვი (წვივის). დოუ̄ ̂ესერ ეჯა იქუ̄ნაუა̂̈ლ̄ ი ეჯღ' 

ე̄სერ ახქუ̂ეცა განზარ̈ (ბზ. 21) -- ვაითუ ის სულს ღაფავს და იმიტომ მომეკვეთა მუხლიო 
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(დამაწყდა ძარღვებიო). განზარ̈ ლექუ̂ცურიაქ! (ბქ.) -- წვივის ძარღვდასაწყვეტო! 

(წყევლა).

 განთე იგივეა, რაც გან̈თე.

 განთხ იგივეა, რაც გან̈თხ.

 განქრეუ̂ილ (-ა̈შ, -არ̈ ზს., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), გამნანქრეუ ̂(-ალ) ლშხ. -- გარყვნილი; 

შერცხვენილი. ეჯა გუნ განქრეუი̂ლ ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- ის ძალზე გარყვნილი ქალია. ჲერხი 

განქრეუ̂ილ ზურალ ლარდას დემ იჩო (ბქ.) -- ზოგი გარყვნილი ქალი არ გვაყენებს (სამყოფს 

არ შვრება).

 განცხადაბ იგივეა, რაც განცხდაბ̈.

 განცხდაბ̈ (-იშ, --) ზს., განცხდებ ლშხ., განცხადაბ ლნტ. -- ნათლისღება, გამოცხადება. 

განცხდაბ̈ სგუ̂ებნე ლადეღ ადგომს ხუა̂ყლედ (ბზ. 11) -- ნათლისღების წინა დღეს "ადგომს" 

ვუწოდებთ. მერმა ლადეღ განცხდაბ̈ ლი (ბქ. 76) -- მეორე დღეს ნათლისღებაა.

 განცხდებ იგივეა, რაც განცხდაბ̈.

 განძ იგივეა, რაც გან̈ზ.

 განწეს (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ. -- განაწესი; წესი; ჩვეულება. ალა განწეს მამ̄ა ლი (ბზ.) -- ეს 

წესი არ არის. განწესდ ზს., ლნტ., ზმნს. -- წესისამებრ, ჩვეულებრისამებრ. ეჩთელისგა 

ღუა̂ჟა̈რ დემ ხეჩიდიუხ̂ გან̈წესდ (ბქ. 295) -- წესისამებრ იმაში მამაკაცები არ ერეოდნენ.

 განჭობ იგივეა, რაც გან̈ჭუ̂ობ.

 განჭუ ̂იგივეა, რაც გან̈ჭუ̂.

 განჯ იგივეა, რაც გან̈ჯ{უ}̂.

 განჯარ̄ იგივეა, რაც განჯა̈რ̄.
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 განჯა̈რ̄ (-იშ, -ჯარ̄ა̈ლ) ბზ., განჯუა̂რ̈ (-უა̂რიშ, -უ̂არალ̈) ლხმ., განჯარ̈ (-იშ, -ჯარალ̈) ლნტ., 

განჯარ̄ (-ალ) ლშხ., გან̈ჯუი̂ან̈ (-უი̂ანარ̈) ბქ. -- ჟანგიანი. ეჯას განჯა̈რ̄ მჷკრა ა̈ხბაგ̈უ ̂(ბზ.) 

-- იმან ჟანგიანი სახნისი იპოვა. განჯარ̄ გეჩ (ლშხ.) -- ჟანგიანი დანა.

 განჯუ̂არ̈ იგივეა, რაც განჯა̈რ̄.

 გაჲერ (-იშ, --) ლშხ. -- სუნი. დაუდ̂ ენყირ მარ̄ემი გაჲერ (ლშხ.) -- დევმა კაცის სუნი 

იგრძნო.

 გაჟუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- მუქი, ბუნდოვანი, მკრთალი. გაჟუ̂დ ზმნს. -- მკრთალად. მიჟ გაჟუდ̂ 

ხაწიდ (ბქ.) -- მზე მკრთალად ანათებს.

 გარ 1. ნაწილაკი -ღა. [მურყუ̂ამ] კოტოლ̄ გარ ცუი̂რ (ბზ. 2) -- კოშკი ცოტაღაა დარჩენილი. 

ლაშ̈იალჟი ბაბა ბეუ̂ა გარ ომსედელი ჩუ (ბქ. 197) -- ბრძოლაში ბაბუა ბევაღა 

{გა}დარჩენილა. ლენტეხას... ჯუი̂ნელ ლუშუ̂ანუ დარბაზალ̈ მეჩიარ̈ს გარ ხაშყიდხ (ლნტ. 

10) -- ლენტეხში ძველი სვანური დარბაზები მოხუცებსღა ახსოვთ. დედეს ისგუა̂ სი გარ 

ხორდას̈ (პოეზ. 6) -- დედაშენს შენღა ჰყავდი. 2. ზმნს. მხოლოდ, მარტო. ეჯჲა̈რს ჩი ̄ხოლამ̄ 

გარ ხაჩ̈უმ̂ინახ თათრალ̈ (ბზ. 1) -- იმათ თათრები მხოლოდ (ყველაფერს) ცუდს 

უშვრებოდნენ თურმე. გეზლაშ̈ ლითაუ̂ე ჩი დის ესერ აშ ხოხალ, ლირდი -- მერხალდს გარ 

(ანდ.) -- შვილის გაჩენა ყველა დედამ იცის, აღზრდა კი -- მხოლოდ ზოგმა. ხოჩა მარ̄ე ეჯი 

გარ ლი (ლშხ. 69) -- კარგი კაცი მხოლოდ ისაა.

 გარაშ̄ა (-შა̈შ̄, -შა̈ლ̄) ბზ., გარაშა (-შაშ̈, -შოლ) ბქ., გარუ̂აშ̄ა (-შაშ̄, -შე̄ლ) ლშხ., გარუ̂აშა 

(-შაჲ̈შ, -შალ̈) ლნტ. -- ჭარი, გველის პერანგი. ჰერწემს გარაშა ქ'ოთშყუი̂ჟა, გუი̂ ესერ 

ჰერწმიშ ესსედა (ანდ.) -- გველს პერანგი გაუხდია (გაუძვრია), გული კი გველისა 

დარჩენიაო. უ̂იჯი გარუა̂̄შას ჲერხი უი̂ჯი ფატანს ხაყლეხ (ლშხ. 6) -- გველის კანს 
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ზოგიერთები გველის პერანგს უწოდებენ.

 გარგალა იგივეა, რაც გარ̈გლა.

 გარგას (-გსიშ, -- ბზ., -იშ, -- ბქ.) -- ჯოჯოხეთი, საიქიოში კუპრით სატანჯველი, 

წარსაწყმედელი. გარგასთე̄უ ̂ა̈ჯსკინა ჰი! (ბზ.) -- ჯოჯოხეთშიც ჩამხტარხარ! ფისე 

გარგაშთეოღუ ̂ლოხუ̂სიპა! (ბქ.) -- მდუღარე ფისშიც მოხვედრილა! (წყევლა).

 გარგაჭ იგივეა, რაც გჷრგჷჭ.

 გარგლა იგივეა, რაც გარ̈გლა.

 გარგლი იგივეა, რაც გარ̈გლი.

 გარგლობ იგივეა,რაც გარ̈გლობ.

 გარდანაკაფ (-იშ, -ალ \ -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- გადანაკაფი. მეგემს ერ ხაქუც̂ეხ ჟი, ჩუ 

ნამსედუს̂ გარდანაკაფ ხაჟხა (ლშხ., ხორ. 7) -- ხეს რომ მოჭრიან, დარჩენილს გადანაკაფი 

ჰქვია.

 გარდუი̂შ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. ბოტ. -- კარტოფილი. ლებიაცახან̈ [ხოლაშახ] გარდუი̂შ, კოპეშია... 

(ბქ. 281) -- ლობიოსთან უთესიათ კარტოფილი, გოგრა. იხ. კარ̈თობილ.

 გარეულ იგივეა, რაც გარეუი̂ლ.

 გარეუი̂ლ (-იშ, -ა̈რ ზს., -ა̈ლ ლნტ.), გა̈რაუ̈ი̂ლ უშგ., გარეულ (-არ) ლშხ. -- გარეული. 

მიჯნე̄მ ესერ იშგენ გარეუი̂ლუ ̄მა ადგარ̈ (ბზ. 249) -- შენ სხვა რამ გარეული მოკალიო. 

[მეთხუ̂იარ̈დ] ჩუა̂დგარ̈ გარეუ̂ილ ჰილუ̂ (ბზ. 249) -- მონადირემ გარეული შველი მოკლა. 

გარეუი̂ლ ბატ̈ (ბზ.) -- გარეული ბატი. ცხეკისა გარეულ ხამს ხუ̂ეწდ (ლშხ.) -- ტყეში 

გარეული ღორი ვნახე.

 გარმოლიაჲ (-იაჲ̄შ, --) ლშხ., გარუა̂ლ̈ (-იშ, -უა̂ლალ̈) ლნტ. -- დიდი ცეცხლი, კოცონი. 
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გარმოლიაჲ ლემეს (ლშხ.) -- დიდი ცეცხლი. [დაუ̈ს̂] ჟ'ახოშუა̂ გარუ̂ალ̈ ლემესკ (ლნტ. 125) 

-- დევს დიდი ცეცხლი დაუნთია.

 გარს ბქ., ლნტ. -- იხმარება გამოთქმაში გარს ლიჭემ -- ხეტიალი, სოფელ-სოფელ 

მათხოვარივით სიარული.

 გარუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. 1. კრიჭა (წისქვილისა). 2. როფი, გეჯა. ხამარ̈ს გარუთ̂ეჲსგა შელ 

ესუგ̂ეშხ (ბქ.) -- ღორებს გეჯაში სველი ჩაუსხეს. კნინ. გარულდ.

 გარუა̂̈ლ იგივეა, რაც გარმოლიაჲ.

 გარუა̂̄შა იგივეა, რაც გარაშ̄ა.

 გარცამ̈ იგივეა, რაც გჷრცამ̈.

 გარცემ იგივეა, რაც გჷრცამ̈.

 გარცხაპ იგივეა, რაც გაცხაპ̈.

 გარჯ (-აშ̈ \ -იშ, -- ზს., ლნტ., -აშ \ -იშ, --, ლშხ.) 1. გაჭირვება; ძნელი. ალა მამ̄ა ლი გარჯ 

(ბზ. 304) -- ეს ძნელი არ არის. მასარ̈დ გარჯ ნად მუსჟი ლიზი (ბქ. 84) -- თოვლზე სიარული 

ძალიან გვეძნელებოდა (ძნელი გვქონდა). ლე̄თი ძღჷდ გარჯ ლოქ ხარ̄ა დაუ̄ა̂რე ლიხუ̂ტე 

(ლშხ. 62) -- წუხელის ძალიან გამიძნელდა დევების ამოწყვეტაო. გარჯ ლას თუ̂ეფი 

ლიტყა̈ცი (ლნტ. 84) -- თოფის მოხვედრება (მორტყმა) ძნელი იყო. 2. გარჯა, ჯაფა. ლალის 

მეუა̂რ გარჯ ხარ̄ ოჯახისა (ლშხ.) -- ლალი ოჯახში დიდ ჯაფაშია.

 გარჯობ (-აშ̈, --, ზს., -იშ, --, ლშხ., ლნტ.) 1. სიძნელე; ძნელი. გარჯობ ლი ზექურ 

ლინთუი̂სგა (ბზ.) -- უშეშოდ ზამთარში ძნელია. 2. გასაჭირი. ამირმს გარჯობ ოხჴად (ბქ. 

261) -- ამირანს გასაჭირი დაადგა (მოუვიდა).

 გარჯულ ბზ., ლნტ., გარჯურ ბქ., ლშხ., ზმნს. -- გაუჭირვებლად, გაურჯელად. ხოჩა ლირდე 
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ხოჩა ლი, მარე გარჯულ ი მამ̄ა ხეფსი (ბზ.) -- კარგი ცხოვრება კარგია, მაგრამ 

გაუჭირვებლადაც არ გამოდის. გარჯურ ხოჩა დე̄სამა ხეფსი (ლშხ.) -- გაურჯელად კარგი 

არაფერი გამოვა.

 გარჯღარ̈ (-იშ, -ღარარ̈) ბქ., გჷჯღა̄რ (-იშ, -ალ) ლშხ., გჷჯღარ̈ (-იშ, -ღარალ̈) ლნტ. -- 

ტკიპიანი. გარჯღარ̈ გეჭილდ (ლხმ.) -- ტკიპიანი გოჭი.

 გარჯღ{ნ} იგივეა, რაც ღჷჯგ.

 გას (-აშ̈, --) ზს. გას̄რ, გასარ̄ (-იშ, --) ლშხ., გასარ (-იშ, --) ბქ., ლნტ. 1. გოგმანი. გას̄რუშ̂ 

იზელა̈ლ̄ დი̄ნა (ბზ.) -- გოგო გოგმანით დადის გასარშუ ̂ლიზელალ̈ (ბქ.) -- გოგმანით 

სიარული. 2. გასმა (ცეკვის ილეთი).

 გასარ̄ იგივეა, რაც გას.

 გასკად1 (-იშ, --) ლშხ. -- ვიწრო, ჩაკეტილი (ადგილი). მე̄უ̂არ გასკად ლი (ლშხ.) -- ძალიან 

ვიწრო ადგილია.

 გასკად2 (-იშ, -არ) ლშხ. -- კვერნის ხაფანგი.

 გატ იგივეა, რაც გატ̈.

 გატაილ იგივეა, რაც გატაჲ̈.

 გატაჲ̈ (-ტა̈იშ, -ა̈რ) ბზ., გატაილ (-აშ, -არ) ლშხ. -- ქატოჭამია. გატაილარ ბეჟნაჲშე̄რალ 

(პოეზ. 210) -- ქატოჭამია ბეჟანასანებო.

 გატა̈რ̄ (-ტა̄რაშ̈ \ -იშ, -ტარ̄ალ̈) ბზ., გატარ̈ (-იშ, -ტარალ̈) ბქ., ლნტ., გატარ̄ (-ეშ \ -იშ, -ალ) 

ლშხ. -- ქატოიანი. თამ̈ბიდ გატა̈̄რ ტომარაჲ̈ გან̈თე ადკუა̂რ̈ (ბზ.) -- თამბიმ ქატოიანი ტომარა 

გვერდზე მიაგდო. კაბ გატარ̄ ჯარ̄ (ლშხ.) -- კაბა ქატოიანი გაქვს.

 გაუა̂ (-უა̂̈შ̄, --, ბზ., -უ̂აჲ̈შ, --, ბქ., ლნტ., -უა̂̄შ, --, ლშხ.) 1. ძალა, ღონე. გმირს გაუ̂ა აშ-ი-აშ 
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ხოკუდ̂ე (ბზ. 261) -- გმირს ღონე თანდათან ელევა (უკლებს). გაუ'̂ ე̄მჩად (ლშხ.) -- ძალა 

წამერთვა (წამივიდა). 2. ბზ., ლშხ. -- გავლენა. ზურალ̄ს გაუა̂ მა̄მა ხა̄რ (ლშხ.) -- ქალს 

გავლენა არა აქვს.

 გაუა̂(̈-იშ, -ა̈რ) ბქ., გაუა̂ (-უა̂შ̄, -უ̂არ̄ ლშხ., -უ̂აჲ̈შ, -უ̂არ̈ ლნტ.) -- გავა. ყუ̂არილ ჩაჟს გაუა̂ ̈

ლუგუა̂რ ხარ (ბქ.) -- ლაფშა ცხენს გავა მსუქანი აქვს.

 გაუა̂ლ̈ იგივეა, რაც გა̈უ1̂.

 გაფა (-ფა̈̄შ, -ფა̈ლ̄) ბზ. -- მშვილდის ბუნი, ტარი. ლოხუ̂რეკ ა̈მირანდ ცჴემდი გაფა (ბზ. 98) 

-- ამირანმა მშვილდის ბუნი გამოსდო.

 გაღაბ̈ (-ღბიშ \ -ღაბ̈იშ, --) ბზ., ჩხბ., გაღაბ (-ღბაშ̈, -- ლხმ., -ღა̈ბიშ ლნტ.) გაღებ (-აშ \ -იშ, 

--) ლშხ. -- აზრი, ჭკუა, გაგება; ცნობიერება, განცდა. მიჩ ესერ მარ̄ე̄მი გაღაბ̈ მამ̄ა ხარ̄ (ბზ. 

254) -- მე მამაკაცთან არ მიცხოვრიაო (გაგება არ მაქვსო). გაღბაშ̈ ლიკუ̂ჰე მა ̈მაუი̂ნ ირი! 

(ბქ.) -- ამბის გაგებით რა უნდა დაშავდეს! ბობშ გაღებთე̄ჲსა ანტახ (ლშხ.) -- ბავშვი გონს 

მოვიდა. გელას მიჩაუშ̂ სკა ლახ̈ეტახ გაღაბ (ლნტ. 72) -- გელას ცნობიერება თავისით 

დაუბრუნდა.

 გაღაბ̈იან̈ (-იშ, -იანა̈რ) ზს., გაღბიან (-არ) ლშხ., გაღებიან̈ (-არ̈) ლნტ. -- ჭკვიანი, გონიერი; 

გამგებიანი. მანე̄სგრე მუხუბ̂ე გაღაბ̈იან̈ ლა̈̄სუ̂ (ბზ.) -- შუათანა ძმა ჭკვიანი იყო. გაღბია̈ნდ 

ბზ., გაღებიან̈დ ლნტ. ზმნს. -- ჭკვიანად, გონივრულად, აზრიანად. ზურა̄ლ ჩიგარ გაღბიანდ 

ხაშდბა (ლშხ.) -- ქალი ყოველთვის გონივრულად მოქმედებს.

 გაღბიან იგივეა, რაც გაღაბ̈იან̈.

 გაღებ იგივეა, რაც გაღაბ̈.

 გაღებიან̈ იგივეა, რაც გაღაბ̈იან̈.
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 გაშკაფ̈ (-აშ̈ \ -იშ, -აფარ̈) ბზ., ლნტ., გაშკაფ (-იშ \ -აშ, -არ) ბქ., ლშხ. 1. წყალზე 

გამართული ნადირის საფრთხობელა. ხის ბორბლის ტრიალის შედეგად განზე გაშვერილი 

რკინის ან ხის მუშტა იქვე ჩამოკიდებულ რკინაზე ან ხის ფიცარზე ურტყამს და ხმაურს 

გამოსცემს. 2. ზს., გადატ. დიდთავა; გაუგებელი (ლნტ.). ლაჴუ̂რაჲ̈სგა გაშკაფ̈ მარ̄ე ან̈თენა̈ნ̄ 

(ბზ.) -- სარკმელში დიდთავა კაცი გამოჩნდა.

 გაჩუ ̂იხ. გა̈ჩ.

 გაცხაპ იგივეა, რაც გაცხაპ̈.

 გაცხაჲ̈დ ბზ., გაცხაჲდ ლშხ., გაცხად̈ უშგ., ლხმ., ლნტ. 1. ზმნს. ცხადად, ნამდვილად; 

მართლაც, მართლა. ალა, გაცხაჲ̈დ, ამჟი̄ნ ჩუ̂ემინხ (ბზ. 398) -- ეს, მართლაც, ასე ქნეს. 

ეჯ{ი}... ლოქ ღერთალე ლჷგნე ლი გაცხაჲდ (ლშხ. 11) -- ის, ნამდვილად, ღმერთების 

რჩეულიაო. ეჩეჩუ, გაცხად̈, ქუ̂ერწილ ლჷმარ̈ელი (ლნტ. 251) -- იქ, მართლა, ქორწილი 

ყოფილა. 2. ბზ., ლშხ. კარგი, ნამდვილი. გაცხაჲდ სგიმ ლი სასაშ̄ი სგიმ (ლშხ. 3) -- სასაშის 

ვეძა ნამდვილი (კარგი) ვეძაა.

 გაცხაპ̈ (-იშ, --) ზს., ბქ., გაც̈ხეპ ლხმ., გაცხაპ, გარცხაპ, გაცხეპ (-იშ, --) ლშხ. -- სრული, 

მთელი. გაცხაპ̈ ნაგზი (ბქ.) -- გაც̈ხეპ ნაგზი (ლხმ.) გაცხეპ ნაგზი (ლშხ.) -- მთელი, სრული 

კვირა. იხ. გაწკაპ̈.

 გაცხეპ იგივეა, რაც გაცხაპ̈.

 გაწკამ̈ იგივეა, რაც გაწკაპ̈.

 გაწკაპ̈ (-იშ, --) ბზ., გაწკამ̈ (-იშ, --) ბქ., გაწკეპ (-იშ, --) ლშხ. -- მთელი, სრული (კვირა, 

თვე...). გაწკაპ̈ თუ̂ე ამად̄ გზა̈უ̄რ̂ს (ბზ.) -- მოგზაურობაში სრული თვე დავყავი. გაწკეპ ჲერუ 

თოჲ ლი (ლშხ.) -- სრული ორი თვეა.
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 გაწკეპ იგივეა, რაც გაწკაპ̈.

 გაწრ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- წვივი. ჩაფლარ̈ს ლჷბარარ̈შუ.̂.. ითლჷრეხ გაწრარ̈ქა (ბქ. 238) -- 

ფეხსაცმელს საბმელით მიიკრავენ წვივზე. იხ. სკელ, კაწარ.

 გაჭირება (-ბა̈შ̄ \ -ბაშ̈, -- ბზ., -ბაშ̈ ბქ.), გაჭ̈ირობ (-აშ̈, --) ლხმ., გაჭირუე̂ბა (-ბა̈შ̄, -- ბზ., 

-აჲ̈შ ლნტ.) გაჭიურ̂ება (-ბაშ̄, --) ლშხ. -- გაჭირვება. უ̂ოდე ხოლა გაჭირება დო ა̈ჯჴეს, ეჩქად 

ალა ჩუ ნოს̄ა ათკარა (ბზ. 85) -- ვიდრე ძალიან არ გაგიჭირდეს, ეს მანამდე არ გააღოო.

 გაჭიურ̂ება იგივეა, რაც გაჭირება.

 გახუ ̂(-იშ, --) ზს., ლშხ., გახ ბქ., გოხ ლნტ. 1. ჯერ სველი და შემდეგ გაყინული (მიწა, 

თოვლი). გახუ̂ გიმ (ლშხ.) -- გაყინული მიწა. გახუ ̂მუსუ̂ (ბზ.) -- გაყინული თოვლი. 2. 

ლნტ. დიდი სიცხისაგან გამხმარი მიწა. გოხ გიმ (ლნტ.) -- გამხმარი მიწა.

 გახუო̂ბ (-აშ, --) ზს., ლშხ. -- დიდი ყინვების ან დიდი გვალვების დრო.

 გაჯნაღა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ. -- გამხდარი, დავარდნილი. მჷლდეღდ გაჯნაღა̈რ̄ ღოლჲაქ̄ ქა̈̄მ აცუი̂რ 

(ბზ.) -- მწყემსმა დავარდნილი ცხვარი გარეთ დატოვა.

 გაჰარ იგივეა, რაც დაჰარ.

 გაჰჷლ1 (-აშ̈, -არ̈) ბქ. -- გვალვა. ჲერხი ა̈დგის მჷხ ესერ ხოსგუ, ჲერხის -- გაჰჷლ (ანდ.) -- 

ზოგ ადგილს ავდარი უხდება, ზოგს -- გვალვაო. იხ. გჷჰჷლ.

 გაჰჷლ2 იგივეა, რაც გჷჰჷლ.

 გაჰჷლობ (-აშ̈, --) ბქ., გუა̂ლუო̂ბ (-იშ, --) ქს. -- გვალვების დრო. ათხე ძღჷდ გუა̂ლუო̂ბ ლი 

(ლნტ.) -- ახლა დიდი გვალვაა.

 გაბ̈1 (-იშ, --) ბზ., გაბ ლშხ. -- ლიპი, სრიალა; მოლიპული. ალა კუა̂რემჟი გაბ̈ ლი (ბზ.) -- ეს 

ყინულზე ლიპია.
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 გაბ̈2 იგივეა, რაც გაბ̈უ.̂

 გაბ̈ა (-ბა̈შ̄, --) ბზ., გება (-ბაშ̄, -- ლშხ., -ბაჲ̈შ ლნტ.) -- გასვრა, დასვრა (ტანისამოსისა). 

ჭყინტს ლერქულ̂ე გაბ̈ა მა̄მ ხეკუა̂̈დ (ბზ.) -- ბიჭს ტანისამოსის გასვრა არ უნდოდა.

 გაბ̈აჲ̈, გებაჲ̈ (-იშ, -არ̈) ბზ., გება ̈(-აუ ლხმ., -ჲშ, -ბალ̈ ლნტ.), გებაჲ (-ბაჲ̄შ, -არ) ლშხ. 1. 

ადვილად სვრადი (ტანსაცმელი...) 2. სრიალა (ფეხსაცმელი...). გებაჲ ჩაფლარ̈ მა̈̄ზდახ (ბზ.) 

-- სრიალა ფეხსაცმელები მეცვა.

 გაბ̈რო̄ლ, გა̈ბურ̂ (-იშ, -არ̈) ბზ., გაბ̈ურ̂, გაბუ̂რ, გაბ̈ურ̂ა (-იშ \ -აშ̈, -ა̈რ) ბქ., გჲაბრ (-იშ, -ალ) 

ლშხ. ბოტ. -- ჯიჯლაყა. დადად გაბ̈რაშ̈ ქუთარ̈ ანნაყე (ბქ.) -- ბებიამ ჯიჯლაყის 

ფხლოვანები გამოაცხო. ფეტუი̂სგა ხეხუა̂რ̈დ გაბურ̂ ჟ'ანჟჷგნეხ (ბქ.) -- ქალებმა ფეტვის 

ნათესში ჯიჯლაყა ამოთხარეს. გჲაბრ: ალ ბალახს ნაყ̄უნდ ხაყა (ლშხ., ხორ. 8) -- ჯიჯლაყა: 

ეს ბალახი შეჭამანდად ვარგა.

 გაბ̈უ̂, გაბ̈ (გაბაშ̈, გაბარ̈) ბქ. -- ხის კასრი. ნებუზ̂აშარ̈ს ჲარუ-̂ჲარუ ̂გაბ̈შუ̂ როქუ ̂ხეკუ̂ეს 

ღჷრდე მაზუა̂ბთეჩუ (ბქ. 250) -- საღამოობით ორ-ორი ხის კასრით უნდა ჩადიოდე წყაროზეო. 

კნინ. გაბჷლდ (ბქ.). იხ. სეგდა.

 გაგ̈იაჲ̈ (-გია̈იშ, -იაჲარ̈) ბზ., გაგიაჲ (-გიაჲ̄შ, -გიე̄ლ) ლშხ. -- დიდი, უშველებელი. მარ̄ედ 

ჟენკიდ ძღჷდ გაგიაჲ თოფ (ლშხ.) -- კაცმა უშველებელი თოფი აიღო.

 გაგ̈ო (-გუ̂ე̄შ, გაგ̈უა̂̈ლ̄) ბზ., გა̈გ̄ო (-გუე̂შ, -გუა̂ლ̈) უშგ., გიგუ (-გუი̂შ, -გუარ̈) ბქ., გეგო 

(-გოშ̄, -გეგოლ̄არ ლშხ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.), ზოოლ. -- გუგული. გაგ̈ო ქა̈მ̄პერე̄ლი (ბზ. 31) -- 

გუგული გაფრენილა. ისგანჴად გიგუ (ბქ. 197) -- გუგული შემოფრინდა (შემოვიდა). [ალ 

ბალახ] გეგოს̄კელი მაჯონ̄ ლი (ლშხ., ხორ. 7) -- ეს ბალახი "გუგულის წვივას" მსგავსია. 

გიგუშ ლინწირ (ჩბხ.), გიგუი̂შ ლინწირ (ლხმ.), გეგოჲ ლინწირ (ლნტ.) -- ეთნ. გუგულის 
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მორევა (ძლევა). ძველი ჩვეულებით თუ ამაღლებამდე უზმოზე გუგულის ხმას გაიგონებდა 

კაცი, ის ძლეული იყო. თუ ნასაუზმევი გაიგონებდა, მაშინ გუგული იყო ძლეული. ამაღლება 

დილას ყველით ხდებოდა ძლევა. თუ კაცი გაიმარჯვებდა, მაშინ მთელი წლის განმავლობაში 

უძლეველი იქნებოდა.

 გათ̈ე იგივეა, რაც გან̈თე.

 გაკ̈უი̂რ იგივეა, რაც გუა̂კ̈უი̂რ.

 გამ̈1 (გამაშ̈ \ -იშ, --) ზს., ლნტ., გემ (-აშ) ლშხ. -- გემო. მაჲ̈ ეზერ გამ̈აშ̈ ლი... ლეღუ!̂ (ბზ. 

102) -- რა კარგი გემოსია ხორცი! (ქიმს) ტკისდ ჯიმმიშ გამ̈ ხად (ბქ. 60) -- ცრემლს, 

მართლაც, მარილის გემო ჰქონდა. ალი ხოჩა ქუნს ი გემს ხაუ̄̂დი (ლშხ. ხორ. 7) -- ეს კარგ 

სუნსა და გემოს აძლევს. [დაუ̈ს̂] ახოკჷმარა ი ხოჩა გამ̈იშ ახარა (ლნტ. 141) -- დევს 

გაუსინჯავს და ეგემრიელა. ("ჰგემრიელებია").

 გამ̈2 (გამაშ̈ \ -იშ, გამარ̈) ზს. -- სოჭის ან ფიჭვის ქერქისაგან გაკეთებული საგმანავი.

 გამ̈იან̈ იგივეა, რაც გამ̈უა̂ნ̈.

 გამ̈იან̈დ იგივეა, რაც გამ̈უ̂ან̈დ.

 გამ̈კუე̂თ იგივეა, რაც გამკუ̂ეთ.

 გამ̈უა̂ნ̈ (-იშ) ბზ., გამ̈იან̈ ბქ., ლნტ., გემუან ლშხ. -- გემრიელი. დედე ჩიგარ გამ̈უა̂̈ნ ქუთუა̂რ̈ს 

ანყა (ბზ.) -- დედა ყოველთვის გემრიელ ხაჭაპურებს აცხობდა. მაშდაშალისგა გამ̈იან ნაპუ 

დემ ესერ იმი (ანდ.) -- მარტოობაში გემრიელი ლუკმა არ შეიჭმევაო. ზმნს. გამ̈უა̂ნ̈დ ბზ., 

გამ̈იან̈დ ბქ., ლნტ., გემუანდ ლშხ. -- გემრიელად, ტკბილად. ქორისგა გამ̈უა̂ნ̈დ ხაკუ ლირდე 

(ბზ.) -- ოჯახში ტკბილად ყოფნაა სასურველი (უნდა ყოფნა).

 გან̈ (გან̈იშ, განა̈რ) ზს., ლნტ., გან (-იშ, -არ) ლშხ. -- განი, სიგანე (ქსოვილის). ალ 
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ლაკუც̂ა̈ნ̄ს ეშხუ გან̈ ხარ̄ (ბზ.) -- ამ პირსახოცს ერთი განი აქვს. [კულის] განარ̈ ლექუა̂ 

ჟ'აშ̈ხბიხ ლასასდაშალ (ბქ. 306) -- ხამ შალს განზე შეკერავენ უკუსვლით. გა̈ნი ნას̈იპ 

(ლნტ.) -- ფართლის განით და სიგრძით ტოლად გამოჭრა. იხმარება გამოთქმაში: გან̈ი 

ლიქუ̂ცე (ლშხ.) -- გზის მოჭრა. დაუ̈ი̂თდ გან̈ ლოხქუი̂ც [დი̄ნას] (ბზ. 270) -- დავითმა გოგოს 

გზა მოუჭრა. [გარდატყუაჲდ] გან ლოხქუი̂ც (ლშხ. 79) -- გარდატყუამ გზა მოუჭრა. 

უ̂ეზდენს გა̈ნ ლოხქუ̂იცა (პოეზ. 8) -- ვეზდენს გზა მოუჭრია.

 გან̈გდ ბზ., გან̈გუ̂დ ბქ., განგდ ლშხ., ზმნს. 1. განგებ, განზრახ. ლეუა̂ნ̈ გან̈გდ დე̄მ ღჷრი ცხეკი 

ლამშჲათე (ბზ.) -- ლევანი განგებ არ მიდის ტყის სამუშაოზე. 2. ბქ. უგულოდ. ეჯის გან̈გუ̂დ 

ლიმშაუ ̂ხამთქუ̂ა. -- იმას უგულოდ მუშაობა სჩვევია. 3. ლშხ. გადაკრულად. ასლანბექ განგდ 

იმბუა̂ლ̄ (ლშხ.) -- ასლანბექი გადაკრულად ლაპარაკობს.

 გან̈გუდ̂ იგივეა, რაც გან̈გდ.

 გან̈ზ (-იშ, განზარ̈) ზს., განძ (-არ) ლშხ., გან̈ძ (განძარ̈) ლნტ. -- განძი. ბარბალისგა ესერ 

ხუა̂ჲ̈ გან̈ზ ა̈რი (ბზ. 28) -- წმ. ბარბალეს ეკლესიაში ბევრი განძიაო. ხოჩა ჟახ̈ე მარ̈ემიშუ ̂

სურუ ესერ გან̈ზ ლი (ანდ.) -- კარგი სახელი კაცისთვის დიდი განძიაო. ტყუი̂ბ-ტყუი̂ბი 

მიშგუ̂ა განძარეშ (პოეზ.12) -- წყვილ-წყვილი ჩემი განძებისა.

 გან̈ზ-ნაგან̈ზ (-იშ, -ანზარ̈) ბქ. -- განძეულობა. გან̈ზ-ნაგან̈ზ [ლი]: ჩაბრას̈ტ, ლეგმარ̈... (ბქ. 

294) -- განძეულობაა: ჩაფრასტი, სამკაულები...

 გან̈თე, გათ̈ე ზს., განთე ლშხ., განხო ლნტ., ზმნს. -- განზე; იქით, შორს. [ალ მარ̄ა] თხუი̂მ 

გან̈თე ხუღუა̂ (ბზ. 101) -- ამ კაცს თავი განზე აქვს. ლარგად̈ილისგა ლეჩემ ესერ გან̈თე 

ხესდენი (ანდ.) -- ლაპარაკში საქმე განზე რჩებაო. განთე ადე! (ლშხ.) -- განზე გადი!

 გან̈თხ (განთხაშ̈, განთხარ̈) ბზ., განთხ (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., ლნტ. -იშ, -არ ლშხ.) 1. უკანა ფეხები 
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(ცხოველისა). გეზელირ კერეტან̈ი განთხარ̈ს ლახალაჯ̈ (ლნტ. 170) -- შვილები ტახის 

უკანა ფეხებს მიაბა. 2. ადამიანის კუჭის უკანა ნაწილი მყესიანად. იხმარება გამოთქმაში: 

განთხა ̈ლიქუე̂ც -- "მუხლის მოკვეთა".

 გან̈კაფ̈ხუ ̂იგივეა, რაც გან̈კუა̂ფ̈ხუ.̂

 გან̈კეთ იგივეა, რაც გან̈კუა̂̈ფხუ.̂

 გან̈კითხ იგივეა, რაც გა̈ნკუა̂ფ̈ხუ̂.

 გან̈კუა̂̈ფხუ,̂ გან̈კაფ̈ხუ̂ (-აშ̈, --), გან̈კითხ (-იშ, --) ბზ., გაკ̈უე̂თ (-იშ, --) ბქ., გან̈კეთ ლნტ. -- 

გვიანი, მიწურული. გან̈კაფ̈ხუდ̂ ლუფხუ̂ს ხოჩა დარალ̈ ლიხ (ბზ.) -- გაზაფხულის 

მიწურულს (გვიან გაზაფხულზე) კარგი დარებია. გან̈კითხ მუჟღუე̂რ (ბზ.) -- გვიანი 

შემოდგომა. გაკ̈უე̂თ მუჟღუე̂რ ლასუ ̂(ბქ.) -- გვიანი შემოდგომა იდგა (იყო). იხ. 

გამდროუა̂ლ̈.

 გან̈ძ იგივეა, რაც გან̈ზ.

 გან̈ჭუ ̂(-აშ, განჭუა̂რ̈ ბზ., ლნტ., -იშ, -ა̈რ ბქ.), განჭუ ̂(-არ) ლშხ., ბოტ. -- ანწლი. [სუსუდ] 

დორაჲ̈ გან̈ჭუ̂ა ̈ნატხანუ̂ ანჴიდ (ბზ. 27) -- სუსუმ კოკა ორნახადი (გადაბრუნებული) ანწლის 

არაყი მოიტანა. გან̈ჭუ ̂მასარ̈დ წუა̂ ამეჩუ (ბქ. 228) -- აქ ანწლი ბლომადაა. კაკლარ ხარ̄ 

განჭუი̂ კაკლარე მაჯონ̄ (ლშხ. ხორ. 37) -- ანწლის მარცვლების მსგავსი კაკლები აქვს. 

განჭუი̂ ტუსაჲ ჯაჴუნდერალ (პოეზ. 206) -- ანწლის მახრჩოლებელო ჟახუნდერელებო.

 გან̈ჭუო̂ბ (-აშ̈, --, ზს., -იშ, --, ლნტ.), განჭობ (-აშ, --) ლშხ. -- ანწლის მწიფობის დრო 

("ანწლობა"). გან̈ჭუს̂ გან̈ჭობქა აჯაბ̈ხ (ბქ. 282) -- ანწლს ანწლის მწიფობის დროს 

ხარშავენ.

 გან̈ჯ{უ}̂ (-იშ, განჯარ̈) ზს., ლნტ., განჯ (-არ) ლშხ. -- ჟანგი. ბერაჟუ ̂გან̈ჯუ̂ ესერ იზბი ი 
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ამსოლდაშ̈ გუ-გონაბ̈ (ანდ.) -- რკინას ჟანგი ჭამს და ადამიანის გულს -- დარდიო. თუ̂ეფ ი 

ჰაუე̂ჯ გან̈ჯი ლეზობდ! (პოეზ. 298) -- თოფი და იარაღი ჟანგის შესაჭმელი! გადატ. ჯავრი.

 გან̈ჯუ̂იან̈ იგივეა, რაც განჯა̈რ̄.

 გარ̈აუ̈̂ილ იგივეა, რაც გარეუი̂ლ.

 გარ̈გალობ იგივეა, რაც გარ̈გლობ.

 გარ̈გლა (გარგლა̈შ̄, --) ბზ., გარგლა (-ლაშ̄, --) ლშხ., გარგალა (-ლაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

ლაპარაკი. გარ̈გლა̈ ̄ლიქუ̂ცუნე -- ლაპარაკის გაწყვეტინება. [ბოფშარ̈ს] გარ̈გლა ხასმოლ̄ნახ 

საყდარ̈ხან̈ქა (ბზ. 28) -- ბავშვებს საყდრიდან თურმე ლაპარაკი ესმოდათ. სერ მა ̄შიდ გარგლა 

(ლშხ. 5) -- ლაპარაკი მეტი აღარ შეიძლება. ლენტეხალ ი იშკენ შუა̂ნა̈რ ხამეჴერნეხ 

უშხუა̂რ̈ გარგალას (ლნტ. 9) -- ლენტეხელები და სხვა სვანები ერთმანეთს ლაპარაკს 

აგებინებენ. ლუშუნ̂უ გარ̈გლა ჭურ ხესმოლდა (პოეზ. 16) -- თითქოს სვანური ლაპარაკი 

ესმოდა. გა̈რგლა მეჩდე (ბზ.) -- მუნჯი იხ. რაგად̈.

 გარ̈გლი (ლახ̈უგ̂ჷრგალ̈, ლაჲ̈გჷრგლე; ლაჲ̈გჷრგლი) ბზ., გარგლი (ლოხგჷრგალ, 

ლეჲგჷრგლე; ლეჲგჷრგლი) ლშხ., გრდუვ. -- ლაპარაკობს. დი̄ნა ქა დე̄მ გარ̈გლი (ბზ. 370) -- 

ქალიშვილი არ ლაპარაკობს. ჯეჲ ლოქ გარ გარგლი ტკიცს (ლშხ. 57) -- შენღა ლაპარაკობ 

მართალსო. იხ. რაგდი.

 გარ̈გლობ (-აშ̈, --) ბზ., გარგლობ (-აშ \ -იშ, --) ლშხ., გარ̈გალობ (-იშ, --) ლნტ. 1. 

ლაპარაკი; მოლაპარაკება. ეჯჲა̈რს გარ̈გლობ ხარ̄ხ (ბზ.) იმათ მოლაპარაკება აქვთ. 2. ბზ., 

ლშხ. -- შელაპარაკება. გა̈რგლობს ხუა̂ჲ̈ მამ̄ ხაკუ (ბზ.) -- შელაპარაკებას ბევრი არ უნდა.

 გატ̈ (გა̈ტაშ̈, --, ბზ., -აშ \ -იშ, --, ბქ., -იშ, --, ლნტ.), გატ (-იშ, --) ლშხ. -- ქატო. დი̄რი 

მჷქაფ გატ̈ა ̈დიარ̈ ხუღუა̂̈ნ̄ხ (ბზ. 289) -- პურის ნაცვლად ქატოს პური ჰქონდათ. ამეჩუ ფექ, 
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ეჩეჩუ გატ̈ (ბქ. 339) -- ფქვილი აქა, ქატო -- იქა. მე̄რმა მარ̄ას ლაფექუშ̂ კუ̂ეცნა გატ 

ხოყდან̄ა ში̄სა (ლშხ. 43) -- მეორე კაცს "საფქვილეთი" ხორბლის ქატო ხელში უკავია. 

ზურალდ ალ ღუა̂ჟმარეს გატ̈ ასაშიდ თხუ̂იმ ლექუა̂ (ლნტ. 201) -- ქალმა ამ კაცს ქატო 

დააყარა თავზე. გადატ. ფერფლი. გატ̈დ ადგენე (ბზ.) -- ფერფლად აქცია. ლაზ̈გა-ლარდას 

ესერ... გა̈ტდ ოთგენის (ბქ. 261) -- სახლ-კარს ფერფლად გიქცევდიო. გატ̈დოღუ̂ ხჷგ! 

(ლხმ.) -- ფერფლადამც ქცეულხარ! (წყევლა). გატდ ადგენე (ლშხ.) -- ფერფლად აქცია.

 გაუ̈1̂ (გაუ̂აშ̈, გაუა̂რ̈) ზს., გაუა̂ლ̈ (გაუი̂შ, გაუა̂̈რ) ბქ. 1. ნატეხი. დირიშ გაუ̈ ̂(ბქ.) -- პურის 

ნატეხი. 2. მთვარის ნახევარი რკალი. დეცჟი დოშდლაშ̈ გაუ̈ ̂წუა̂ (ბზ.) -- ცაზე მთვარის 

ნახევარი რკალი ჩანს.

 გაუ̈2̂ (გაუ̂აშ̈, --) ლხმ. -- ზარალი (ნათესისა). ხამარ̈დ მასარ̈დ გა̈უ ̂ახდეხ დაუ̈ი̂თიშ დაბს 

(ბქ.) -- ღორებმა დავითის ყანას დიდი ზარალი მიაყენეს.

 გაჩ̈ (გაჩ̈აშ̈ \ -იშ, გაჩა̈რ) ზს., ლნტ. ნათ. გა̈ჩიშ, მიც. გაჩ̈ს \ გაჩუ ̂ზს., გეჩ (-იშ, -არ) ლშხ. -- 

დანა. [ეჯჲარ̈დ როსტომს] ქო̄ხჴიდხ გაჩ̈ (ბზ. 239) -- იმათ როსტომს დანა გამოუტანეს. გაჩშუ ̂

ლექუც̂ე კაჰდოშუ ̂ესერ ლექჩად ოხსყა (ანდ.) -- დანით საჭრელი ნაჯახით საჩეხი გაუხდიაო. 

ლამზჷრჟი მეშხე ლუმუჭ გეჩ ტოტისა ხეღუე̂̄ნიხ (ლშხ. 93) -- ლოცვისას შავტარიანი დანა 

ხელში ექნებათ. [ჭყინტ] გაჩ̈ი ლაშ̈ერას ლახადა (ლნტ. 274) -- ბიჭი დანის ლესვას შეუდგა. 

ფიგურ. ესგე გაჩ̈ა ̈კაც̈ხ მიჩა კეთილს (ბზ. 202) -- თავისი ქონება გაანიავა (თავის ქონებას 

დანის წვერი დაასვა). გაჩ̈ა ̈კაც̈ხ (ბზ.) -- დანის წვერი. გაჩ̈ა ̈მიჭუ ̂(ბზ.) -- დანის ტარი. გაჩ̈აშ̈ 

გენიჟი ხაგ (ბქ.) -- ძალიან უჭირს (დანის წვერზე დგას).

 გაც̈ხეპ იგივეა, რაც გაცხაპ̈.

 გაჭ̈ იგივეა, რაც გაჭ̈ა.
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 გაჭ̈ა (გაჭა̈შ̄, --) ბზ., გაჭ̈, გეჭა (გაჭაშ̈, --) ბქ., გეჭა (-ჭაშ̄, --, ლშხ., -ჭაჲ̈შ, --, ლნტ.) -- 

გაძლება, გამძლეობა, ამტანობა. ჟახა გა̈ჭ ჯედიდ ესერ ხუღუე̂ (ანდ.) -- სახელს დიდი 

გამძლეობა აქვსო. მად̈ ლოქ ხა̈ჲმედახ გეჭა ამშა გუნღა (ლნტ. 90) -- ამის გამო გაძლება არ 

შეუძლიათო.

 გაჭ̈აჲ̈ (-ჭაჲ̈შ, -ჭაჲა̈რ) ბზ., გეჭაჲ̈ (-ჭაი̈შ, -ჭაუ̈) ბქ., გეჭაჲ (-ჭაჲ̄შ, -ჭე̄ლ) ლშხ., გეჭა ̈(-ჲშ, 

-ჭალ̈) -- გამძლე, ამტანი. ციოყ გუნ გაჭ̈აჲ̈ ბეფშუ ̂ლი (ბზ.) -- ციოყი ძალიან ამტანი ბავშვია.

 გაჭ̈ირობ იგივეა, რაც გაჭირება.

 გაბ̄უ (-ბუ̂ი̄შ, -ბუ̂არ̈ ბზ., -ბუშ̄, -არ̄ ლშხ.), გაბუ ̂(-აშ̈, -არ̈) ბქ. -- ურქო თხა, დოლა. ამჩუ ა̈რი 

გაბ̄უ (ბზ.) -- აქ არის ურქო თხა. გადატ. -- უკბილო, ბებერი; გადაბერებული. აჩად გაბ̄უ 

ზურალ̄ ლათხე̄ლითე (ლშხ. 73) -- ბებერი ქალი საძებნელად წავიდა. კნინ. გაბ̄ულ̄ ბზ., ლშხ. 

ეშხუ გაბ̄უ̄ლ ნირდა (ბზ. 306) -- ერთი ურქო პატარა თხა გვყავდა. იხ. გაბუ̂რაჲ̈.

 გაგ̄ა ბზ., ლაგა ბქ. ლშხ. 1. კალაპოტი. იხმარება გამოთქმაში: გაგ̄ას ლიგნე; ლაგას ლიგნე 

(ზს.) -- კალაპოტში ჩაგდება, ჩაყენება. გადატ. დარიგება. სერ დროუ̈ ̂ლი ი გაგ̄ას ახა̈გ̄ნ (ბზ.) 

-- უკვე დრო არის და კალაპოტში ჩადექი. დიდ გეზალ ლაგას ესგენე (ბქ.) -- დედამ შვილი 

დაარიგა. 2. ლხმ. გაგას ლიგნე -- ამოგდება, ამოვარდნამდე მიყვანა (ოჯახისა...).

 გალ̄ იგივეა, რაც გა̈ლ̄.

 გამ̄ (-იშ \ -აშ̈, -ა̈რ) ბზ., გამ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., გან̄ (-იშ, -არ) ლშხ. -- სამაგიერო, სანაცვლო. 

ჭყინტდ გამ̄ ლახტიხ (ბზ.) -- ბიჭმა სამაგიერო მიუზღო. გამაშ̈ ლიტხე (ბქ.) -- სამაგიეროს 

მიზღვა. გან̄ ათტიხ (ლშხ.) -- სამაგიერო გადაუხადა (დაუბრუნა).

 გან̄ იგივეა, რაც გამ̄.

 გას̄რ იგივეა, რაც გას.
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 გა̈გ̄ო იგივეა, რაც გაგ̈ო.

 გა̈ლ̄ (-აშ̈ \ -იშ, გალ̈არ̈) ბზ., გალ̄ (-იშ, -არ) ლშხ. 1. მოდგმა, თაობა. ღუა̂ჟ̈მარ̄ე̄მი გა̈ლ̄ (ბზ.) 

-- ვაჟკაცის მოდგმა. ხოშე̄მი გა̈ლ̄ (ბზ.) -- უფროსი თაობა. 2. ლშხ. ძალ-ღონე; არაქათი. 

ბოფშს გალ̄ ხარ̄ მეჩდე (ლშხ.) -- ბავშვს არაქათი გამოელია (აქვს გამოლეული).

 გებ იგივეა, რაც გაბ̈1.

 გება იგივეა, რაც გაბ̈ა.

 გებაჲ იგივეა, რაც გაბ̈აჲ̈.

 გება ̈იგივეა, რაც გაბ̈აჲ̈.

 გებრუ̂ინჩ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ოთხ წელზე მეტი ხნის ტახი (დიდი ტახი). ჯან̈ჩიკა̈რდ ხოშა 

გებრუ̂ინჩ ა̈ზიჰხ (ბქ.) -- ჯანჩიკაანთ დიდი ტახი დაკლეს.

 გეგო იგივეა, რაც გაგ̈ო.

 გეგოჲშალუ̂არ იგივეა, რაც გეგოშ̄ალუ̂არ.

 გეგოს̄კელ (-იშ, -არ,) ლშხ., ბოტ. -- "გუგულის წვივა". [ალეს] ღე̄რ ხარ̄ გეგოს̄კელ მაჯონ̄ 

(ლშხ., ხორ.) -- ამას ღერო აქვს "გუგულის წვივას" მსგავსი.

 გეგოშ̄ალუა̂რ (-იშ, -ალ) ლშხ., გეგოჲშალუა̂რ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ., ბოტ. -- "გუგულის 

შარვალა". გეგოშ̄ალუა̂რ ნიურ̂ა ̄მაჯონ̄ ჭრელ ბალახ ლი (ლშხ., ხორ.) -- "გუგულის 

შარვალა" ნივრის მსგავსი ჭრელი ბალახია.

 გეზალ (-ზლაშ̈, -ზლირ̄ ბზ., -ზლირ ბქ., -ზლაშ, -ზლი̄რ ლშხ., -ზალაშ̈, -ზელილ ლნტ.) -- 

შვილი. გეზალდ ლიგუნ̂ი ად̈ბინე (ბზ. 370) -- შვილმა ტირილი დაიწყო. ჯი ესერ მიჩა დიეშ 

ი მუეშ ღოშგმე გეზალ ლი (ბქ. 206) -- მე ჩემი დედ-მამის ნაბოლარა (ბოლო შვილი) ვარო. 

ღოშგმაუ̄̂ მამ̄ა ხოსდენიხ გეზლირ̄ (ლშხ. 42) -- უკან არ რჩებათ (ურჩებათ) შვილები. ჲეხუ̂-
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ჭაშ̈ს მად̈ ლახაუ̂ოდახ გეზალ (ლნტ. 291) -- ცოლ-ქმარს შვილი არ მისცემია. კნინ. გეზლიდ̄ 

\ ოდ̄ ბზ., გეზლჷდ ბქ., გეზალე̄ლ ლშხ., გეზლიდ ლნტ.

 გეზალდი̄ნა იგივეა, რაც დი̄ნაგეზალ.

 გეზალდლჷგნე (-ნე̄მიშ, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნემ, -ნოლ ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), გეზალდ ლჷგენე (-ჲშ, 

-არ̈) ლნტ. -- შვილობილი ("შვილად დაყენებული"). ძიხა̈შ̄ გეზალდლჷგნე ანჴად̈ (ბზ.) -- 

ძიხას შვილობილი მოვიდა.

 გეზალუთრა (-რა̈̄შ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -რარ̈ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -რა̈ჲშ, -რალ̈ ლნტ.) -- გერი. 

ალჲარ̈ს ეშხუ გეზალუთრა ხორდახ (ბზ.) -- ამათ ერთი გერი ჰყავდათ. ლალის გეზალუთრე̄ლ 

ხაყა (ლშხ.) -- ლალის გერები ჰყავს.

 გეზლა ̈გეზალ (-ზლაშ̈, -ზლი̄რ) ბზ., გეზლა̈შ გეზალ (-ზლაშ̈, -ზლირ) ბქ., გეზლა გეზალ 

(-ზლაშ, -ზლი̄რ) ლშხ., გეზალა ̈გეზალ (-აშ̈, -ზელილ) ლნტ. -- შვილიშვილი. ზურა̄ლ ეჯჟი 

ად̈მეჩა̈ნ̄, ერე გეზლა ̈გეზლირ̄სი ჟაჰ̈ჰი̄დ (ბზ.) -- ქალი ისე დაბერდა, რომ შვილიშვილებსაც 

მოესწრო.

 გელარ̈შაპ̈ იგივეა, რაც გუე̂ლჲარ̈შაპ̈.

 გემ1 (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- გემი. ძუღუა̂ისგა გემ თერინ̄ (ბზ.) -- ზღვაში გემი 

ჩანდა. ძუღუა̂ისგა გემ ჩუ̂აძგუა̂ბ (ბქ.) -- გემი ზღვაში ჩაიძირა.

 გემ2 იგივეა, რაც გამ̈1.

 გემ3 იგივეა, რაც გუე̂მ.

 გემუან იგივეა, რაც გამ̈უა̂ნ̈.

 გენა (-ნაშ̈, --, ბქ., -ნაშ̄, --, ლშხ., -ნაჲ̈შ ლნტ.) -- დგომა; დგმა; შეჩერება. იხმარება 

გამოთქმაში: ქუნე გენა -- სულისდგმა. ლიც მეზიაშ̈ გენა დემ ესერ ჴედნი (ანდ.) -- მდინარი 
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წყლის შეჩერება არ შეიძლებაო. ბოფშს გენა მად̄ ოხჴად (ლშხ.) -- ბავშვი ვერ გაჩერდა.

 გერა{̈ნ}გ ბქ. იხმარება გამოთქმაში: გერან̈გს ლიჭემ -- სოფელ-სოფელ ხეტიალი, კარდაკარ 

სამათხოვროდ სიარული. იხ. გარს.

 გერე იგივეა, რაც გუე̂რე.

 გესნიგესნ ზს., ზმნს. -- ზედიზედ. მეთხუ̂იარ̈დ ცჴემად̈ ხაჴიდ ნაპ̈რს გესნიგესნ (ბზ.) -- 

მონადირემ ზედიზედ მოარტყა ფრინველს ისარი. თხერა გესნიგესნ ახ̈ფიშუ̂დხ თოფარ̈ (ბქ.) 

-- მგელს თოფები ზედიზედ დაახალეს (ესროლეს).

 გესჷმფეუ̂ირ, გას̈ჷმფეუი̂ლ (-იშ, --) ბზ. -- ვეებერთელა. ეჯჲარ̈დ გესჷმფეუი̂რ ჴან̈ აძ̈იჰხ 

ქუ̂ერწილჟი (ბზ.) -- იმათ ქორწილზე ვეებერთელა ხარი დაკლეს.

 გეტკეცაჲ (-ცაჲ̄შ, -ცე̄ლ) ლშხ., ბოტ. -- ერთგვარი მხალია. გეტკეცაჲს სგელ ბალე ხარ̄ 

(ლშხ., ხორ. 7) -- გეტკეცას (მხალს) სქელი ფოთლები აქვს.

 გეყრუაჲ̄ (-აი̄შ \ -რუაშ̄, -უე̄ლ) ლშხ., ბოტ. -- დიდგულა. გეყრუაჲ̄ ზექს კუა̂მ ლოქ მამ̄ ხარ̄ 

(ლშხ.) -- დიდგულას შეშას კვამლი არა აქვსო.

 გეჩ იგივეა, რაც გაჩ̈.

 გეჭ იგივეა, რაც გუე̂ჭ.

 გეჭა იგივეა, რაც გაჭ̈ა.

 გეჭაჲ იგივეა, რაც გაჭ̈აჲ̈.

 გეჭა ̈იგივეა, რაც გაჭ̈აჲ̈.

 გეჭაჲ̈ იგივეა, რაც გაჭ̈აჲ̈.

 გეხ (-იშ, --) ზს., გოხ ქს. -- მწირი, გამოფიტული (მიწა). გეხ გიმ (ბქ.), გოხ გიმ (ლნტ.) -- 

მწირი მიწა. გადატ. -- მკვახე, უჟმური. გეხ მარ̄ე (ბზ.) -- უჟმური კაცი.
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 გეჯ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ. -- თოხი (წისქვილის ბორბლის სატრიალებელი რკინა). ლექერს 

გეჯ ხუღუა̂ (ბქ.) -- წისქვილს თოხი აქვს. კნინ. გეჯილდ.

 გზარობ იგივეა, რაც გზაურ̂ობ.

 გზაურ̂ობ (-აშ̈ \ -იშ, --)ბზ., გზარობ (-აშ̈, -- ბქ., -იშ ლნტ.), გზარ̄ობ (-აშ, --) ლშხ. -- 

მგზავრობა. ხოჩა̄უ ̂გზაუ̄რ̂ობ ჯარ̄! (ბზ.) -- კეთილი მგზავრობა! (მგზავრობამც გაქვს!). 

მაგუა̂რ̈ ესერ გზარობ ხარენა? (ბქ. 12) -- როგორ იმგზავრეო (მგზავრობა გქონდაო)?

 გზარ̈ იგივეა, რაც გზა̈უ̄̂რ.

 გზაუ̈რ̂ იგივეა, რაც გზა̈უ̄რ̂.

 გზარ̄ობ იგივეა, რაც გზაურ̂ობ.

 გზაუ̄რ̂ იგივეა, რაც გზა̈უ̄რ̂.

 გზა̈უ̄რ̂ (გზაუ̄̂რალ̈) ბზ., გზაუ̄̂რ (-ალ) ლშხ., გზაუ̈რ̂ (გზაურ̂ალ̈) ბქ., ლნტ., გზარ̈ (-იშ, 

გზარარ̈) ბქ. -- მგზავრი; მოგზაური. გზაუ̄რ̂ალ̈ ესღჷრდახ ჯუე̂̄დია შუკუს̂ (ბზ. 101) -- 

მგზავრები შორ (გრძელ) გზაზე მიდიოდნენ. ლეუზ̂იშ უზარა გზარ̈ს ლეუი̂ზ უდრეუდ̂ ესერ 

ათშდეხა (ანდ.) -- საგზლის დაუზოგავ მგზავრს საგზალი უდროოდ შემოლევიაო. ჯეჲ გზაუ̄რ̂ 

ლოქ ლი (ლშხ. 53) -- მე მგზავრი ვარო.

 გიბე (ონგჷბ, ა̈ნგიბ; ა̈ნგბე ბზ., ანგუბ, ანგიბ; ანგბე ლნტ.), გჷბე (ონგჷბ, ანგიბ; ანგბე) ლშხ., 

გრდმ. -- სვრის, თითხნის. გოგად ფათ̈უ̂არ̈ მამ̄ ან̈გიბ (ბზ. 29) -- გოგამ თმები არ დაისვარა. 

ჟი ჯჷგბე ჰად̈ურდ (ბზ. 23) -- მთლიანად დაგსვრი.

 გიგა (-გა̈შ̄, -გალ̄არ̈ \ -გალ̄უ \ გიგა̈ლ̄ ბზ., -გაშ̈, -გალარ̈ ბქ., -გაშ̄, -გალ̄არ \ -გალ̄უ ლშხ., 

-გაჲ̈შ, -გიგალალ̈ ლნტ.) 1. დეიდა; მამიდა; ბიცოლა. ეჯჲა̈რს გიგალ̄არ̈ გუნ ხალატ̈ხ (ბზ.) -- 

იმათ დეიდები ძალიან უყვართ. ამნემ ჩუა̂დ̈ღუე̂ნე გიგაშ̈ ქუ̂ინ (ბქ. 46) -- ამან დეიდის სული 
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დაიფიცა. 2. ბქ. სიდედრი; დედამთილი. ხოჩა თელღჷრა გიგას დინაგეზალდ ესერ ხესპი 

(ანდ.) -- კარგი რძალი დედამთილს საკუთარ ქალიშვილად გადაექცევაო.

 გიგაჲ̈გეზალ იგივეა, რაც გიგა̈გ̄ეზალ.

 გიგაშ̈გეზალ იგივეა, რაც გიგა̈გ̄ეზალ.

 გიგაგ̄ეზალ იგივეა, რაც გიგა̈გ̄ეზალ.

 გიგა̈გ̄ეზალ (-ზლიშ \ -ზლაშ̈, -ზლარ̈ \ -ზლუ) ბზ., გიგაშ̈გეზალ (-ზლაშ̈, -ზლირ) ბქ., 

გიგაგ̄ეზალ (-ზლაშ, -ზლი̄რ) ლშხ., გიგაჲ̈გეზალ (-აშ̈ \ -იშ, -ზელილ) ლნტ. -- დეიდაშვილი, 

მამიდაშვილი.

 გიგიბ იგივეა, რაც გჷგიბ.

 გიგიმურგუ̂ალ̈დ იგივეა, რაც გირიმურგუა̂ლდ.

 გიგუ იგივეა, რაც გაგ̈ო.

 გილე (ოგჷლ, აგილ; ა̈გლე ზს., აგლე ლშხ., აგულ, აგილ; აგლე ლნტ.) გრდმ. -- გლეჯს, 

ფხრეწს, ხევს. ბობშარ̈ ჩაფლარ̈ს შიშდ გილეხ (ბქ.) -- ბავშვები ფეხსაცმელს უცებ გლეჯენ. 

აბრაგალ̈ს ჩუა̂თოგილახ ჟაჴარ̈ (ლნტ. 105) -- ყაჩაღებს დაუგლეჯიათ ტიკები.

 გიმ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ. გჷმარ̈ ზს., -არ ლშხ.) 1. მიწა. ეჯჟინ̄ ჩუა̂დ̈გუა̂̈ნ̄ე, ერე გიმს ი 

მეგამ̈ს... ქიმ ოხწურე (ბზ. 164) -- ისე დაიტირა, რომ მიწასა და ხეს ცრემლი {და}ადინა. გიმ 

ჩუქუა̂ნ ალ ჰერწემ ხოჩა სიმაქდ ოლსიპელი (ბქ. 28) -- ეს გველი მიწის ქვეშ კარგ 

ქალიშვილად გადაქცეულა. სასაშ̄თან სოფელ მად̄ არი ლაშ̄ხე გიმჟი (ლშხ. 3) -- სასაშისთანა 

სოფელი ლაშხეთის მიწაზე არ არის. [ჭყინტს] მახ̈იადშუ ̂გიმჟი ჭჷშხარ̈ დესა ხოგ (ლნტ. 

228) -- ბიჭს სიხარულით მიწაზე ფეხები არ უდგას. 2. ადგილი. ეჯ გიმს ხაჲ̄შხა ჟახად მუაშ̄ 

(ლშხ. 1) -- იმ ადგილს სახელად მუაში ჰქვია. გიმი ლიქუთ̂უნა̈ლ̄ (ბზ.), გიმი ლიქუთ̂უნალ̄ 
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(ლშხ.) -- მიწისძვრა. გიმ ლაგ̈ნა (ბქ.) -- დასაყრდენი, საფუძველი. გიმი-ჴურუ (-უ̂ი̄შ, 

-ჴურუა̂ლ̈) ბზ., -- ხვრელი ("მიწის ხვრელი"). ეჩი შგურშუ ̂გიმი-ჴურუჩუ ლი̄ზიდ გუ მარ̄ 

(ბზ.) -- მისი სირცხვილით მიწაში (ხვრელში) ჩაძვრომა მსურს.

 გიმბაშ იგივეა, რაც გიმბაშ̈.

 გიმბაშ̈, გინბაშ̈ (-მბ{ა}̈შიშ, -მბაშ̈არ̈) ზს., გიმბაშ (-იშ \ -მბშიშ, -მბშარ) ლშხ., გინება̈შ (-იშ

, -ბაშარ̈) ლნტ. -- ბოტ. კანაფის თესლი. გიმბში ზეთ (ბზ.), გიმბ{ა}ში ზეთ (ლშხ.), 

გიმბაშიშ ზეთ (ბქ.) გინებაშ̈ი ზეთ (ლნტ.) -- კანაფის ზეთი. გიმბში ხჷრხჷტაჲ̈ (ბქ.) -- 

კანაფის ზეთის შეჭამანდი. გიმბაშ̈ს ნაყუნდ იჴმარ̈იხ (ბქ. 282) -- კანაფის თესლს 

შეჭამანდად ხმარობენ. კაკლარ გიმბაშს ხაჯეშხ ამშა (ლშხ.) -- ამისი მარცვლები კანაფის 

თესლს ჰგავს. ხაღ̈უე̂ნახ ეშხუ ფაკან̈ გინებაშ̈ (ლნტ. 133) -- ერთი ჯამი კანაფის თესლი 

ჰქონიათ.

 გიმბშა̈რ̄, გინბშა̈რ̄ (-იშ, -შარ̄ალ̈) ბზ., გიმბაშარ̄ (-ალ) ლშხ. გიმბაშარ̈ (-შარალ̈) ლნტ. -- 

კანაფის თესლისგულიანი პური. გიმბშა̈რ̄ გუნ ხალატ̈ხ შუა̂ნარ̈ს (ბზ.) -- სვანებს ძალიან 

უყვართ კანაფის თესლშერეული ყველისაგან გამომცხვარი ხაჭაპური. გიმბშარ̄ს თაშურაჲ 

ხუა̂ნყედ (ლშხ.) -- კანაფის თესლისგულიან პურს ყველის გარეშეც ვაცხობთ.

 გიმურ{დ} ბზ., ქს. ზმნს. -- უმიწოდ. გიმურდ ლირდე გუნ გარჯ ლი (ბზ.) -- უმიწოდ ყოფნა 

ძალზე ძნელია.

 გინბაშ̈ იგივეა, რაც გიმბაშ̈.

 გინბშა̈რ̄ იგივეა, რაც გიმბშა̈რ̄.

 გინდერ იგივეა, რაც გინდორ.

 გინდორ, გინდერ (-იშ, --) ბქ. -- ჩათვლემა; ჩაქინდრვა.
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 გინდორ̈ (-დურ̂იშ, -დურ̂ალ̈) ბზ. -- მინდორი. გინდურ̂იშ დაშ̈დუ ̂-- "მინდვრის დათვი" 

(ლექსის სახელწოდებაა). შდრ. მინდორ̈.

 გინებაშ̈ იგივეა, რაც გინბაშ̈.

 გინჯილ (-ჯლიშ, -ჯლარ̈) ზს., გჷნჯილ (-იშ, -არ) ლშხ. -- იხმარება გამოთქმაში: 

გინჯილდ ლიგნე (ზს.), გჷნჯილდ ლიგნე (ლშხ.) -- დაფლეთა, დაგლეჯა. [ჟეღარ̈] სგა̈ჰ̄ი̄დხ ი 

გინჯილდ ადგენეხ [რაჭ̈უ]̂ (ბზ. 363) -- ძაღლები დაეწივნენ და კურდღელი ნაფლეთებად 

აქციეს.

 გირ იგივეა, რაც გირგუ̂ელდ.

 გირგედ იგივეა, რაც გირგუე̂ლდ.

 გირგიმურგუ̂ალდ იგივეა, რაც გირიმურგუა̂ლდ.

 გირგოლდაჲ იგივეა, რაც გირგუდ̂აჲ̈.

 გირგოლ̄დ იგივეა, რაც გირგუ̂ელდ.

 გირგტანდ იგივეა, რაც გირკიდ.

 გირგუდ̂აჲ̈ (-დაი̈შ, -დაუ) ბზ., გირგუდ̂ა ̈(-დაჲ̈შ, -დაუ) ბქ., ლნტ., გირგოდა̈ (-ჲშ, -დალ̈) ჩბხ., 

გირგოლდაჲ, გირგოდაჲ (-დაჲ̄შ, -დე̄ლ) ლშხ. -- მოხრილრქიანი, რქებგადაგრეხილი 

(ხარი...). [უ̂ობურ დადას] ხაყა გირგუდ̂აჲ̈ გიცარ̈ (ბზ. 197) -- კუდიან დედაბერს 

რქებგადაგრეხილი ვერძი ჰყავს.

 გირგუე̂დ იგივეა, რაც გირგუე̂ლდ.

 გირგუე̂ლდ (-იშ, -გოლდარ̈), გირ (-ალ̈) ბზ., გირგედ (-გუდ̂იშ, -გუ̂დარ̈) ბქ., გირგოდ̄ (-იშ, 

-არ) ლშხ., გირგუე̂დ, გორგუე̂დ (-ა̈ლ) ლნტ. 1. რგოლი, რკალი, წრე. გირგუდ̂არ̈ქა ესერ 

ქუნარ̈ ისგურ̂იხ (ბქ.) -- რგოლებზე სულები სხდებიანო. ქა ჯაცხიპდახ გირიშ მჷრგუა̂ლდ 
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(პოეზ. 10) -- გეხვივნენ ირგვლივ (რკალად). 2. ჩბხ. -- რკალისებური პური (აცხობდნენ 

დღესასწაულებზე ან პირველი ხვნისას და ხარებს ჩამოაცვამდნენ რქებზე ბარაქის ნიშნად). -- 

3. ლხმ. -- უძველესი სასოფლო ხატის სახელწოდება.

 გირიმურგუა̂ლდ ბზ., გირიმურგუა̂ლ̈დ უშგ., გიგიმურგუა̂ლ̈დ ლხმ., გირგიმურგუა̂ლდ ლშხ., 

ლნტ. ზმნს. -- გარშემო, ირგვლივ, გარს. მიჩა გეზლი̄რ [ტაბაგს] სგა ხატურფახ 

გირიმურგუა̂ლდ (ბზ. 238) -- მისი შვილები ტაბლას გარს უსხედან. ეჯის ქე̄ხცხაპხ 

გირგიმურგუ̂ალდ (ლშხ.) -- იმას გარს შემოერტყნენ. გირგიმურგუა̂ლდ ა̈ხეცხაპხ (ლნტ. 

243) -- ირგვლივ შემოერტყნენ. გირიმურგუ̂ალდ ქა ხაცხეპახ (პოეზ. 94) -- გარს 

შემორტყმიან.

 გირკიდ ბზ., გჷრკან̈დ ბქ. (ჩბხ.), გჷრკადდ, გჷრგად̈დ ბქ. (ლხმ.), გირგტანდ ლშხ., გირტან̈ 

ლნტ., ზმნს. -- გარშემო, ირგვლივ. [ქორს] გირკიდ ჯა̈რ ლა̈ხცხაპ̈ (ბზ. 231) -- სახლს 

ირგვლივ ჯარი შემოერტყა. კალუ̂ს გჷრკან̈დ ხეჭმენი ეშხუ მაშენამთეშ (ბქ. 230) -- ერთი 

უფროსთაგანი კალოს ირგვლივ შემოუვლის. ეჯის ლოქ დაუ̄̂არ ხაცხიპ გირგტანდ (ლშხ. 

69) -- იმას ირგვლივ დევები ახვევიაო (არტყიაო). მაულ ქა̈ხეცხაპ აწოლს გირტან̈ (ლნტ. 

316) -- მელამ ზვინს გარს შემოუარა (შემოერტყა).

 გირტან̈ იგივეა, რაც გირკიდ.

 გირტან̈ იგივეა, რაც გჷრკიდ.

 გირწყალ̈ (-წყლიშ, -წყლარ̈ ბზ., ჩბხ., -იშ, -წყალა̈რ ლხმ., ლნტ.), გირწყალ (-წყლიშ, 

-წყლარ) ლშხ. -- კირწყალი, კირხსნარი, დუღაბი. ჩიქე ეშხუ მეტრიშ ნაკლათ̈ხი ფიტკრიშ 

ჭუე̂დს ჷგემხ ი ეჩქანღუე̂ ნენსგალექუ̂ა გირწყალ̈ს ხაგ̈უშ̂ეხ (ბქ.) -- ჯერ ერთი მეტრის 

სიმაღლეზე კედელს აშენებენ და მერე შუაში კირის ხსნარს ასხამენ.
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 გიცარ̈ (-ცრიშ, ცრალ̈ ბზ., -ცრარ̈ ბქ., -ცარიშ, -ცარალ̈ ლნტ.), გიცარ (-ცრიშ, -ცრალ) ლშხ., 

ზოოლ. -- ვერძი. დეცხან̈ჩუ გიცა̈რ ანშყად̈ (ბზ. 473) -- ციდან ვერძი ჩამოვარდა. ხოჴდეხ 

...ჲერ ლალგენა... გიცრალს, ჲერ ჴანარს (ლშხ. 26) -- მოჰყავს ვის შეწირული ვერძები, ვის 

-- ხარები. თაულ̂აჲ̈სკა სემი გიცარ̈ ლოქ არ̈იხ (ლნტ. 146) -- თავლაში სამი ვერძი არისო. 

კნინ. გიცლა̈დ̄ ბზ. გიცრილ ბქ., გიცარე̄ლ \ -ილ̄ ლშხ., გიცლად̈ ლნტ.

 გიცრულ იგივეა, რაც გიცუ̂რილ.

 გიცურ̂ილ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., გიცრულ (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -იშ, -არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) ბოტ. -- კვლიავი. 

ლეჭმე ლაროლისგა ჴედნი გიცრულ, ჩიჩულ̂ა... (ბქ. 70) -- სათიბში მოდის კვლიავი, დიყი.

 გლაჯ იგივეა, რაც გჷლაჯ̈.

 გლაჯ̈ იგივეა, რაც გჷლაჯ̈.

 გმირ იგივეა, რაც გჷმრ.

 გჲაბრ იგივეა, რაც გაბ̈ურ̂.

 გობ იგივეა, რაც გუე̂ბ.

 გობრანჯაჲ̈ (-ჯაი̈შ, -ჯაუ) ბზ., გობრანჯაჲ (-ჯაჲ̄შ, -ჯე̄ლ) ლშხ. -- დიდ გულმკერდიანი, 

ღიპიანი. ეჯა გობრანჯაჲ̈ მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ის ღიპიანი კაცია.

 გობრა̈ნჯ (-იშ, -რანჯალ̈) ბზ., ლნტ., გობრანჯ (-ალ) ლშხ. 1. გულ-ღვიძლი; გულ-მკერდი. 

[ჭყინტდ] თხუ̂იმ აშხუთ̂ე ოთკუა̂რ̈, გობრან̈ჯ მე̄რუა̂თე (ბზ. 128) -- ბიჭმა თავი ერთ მხარეს 

გადაუგდო, გულ-ღვიძლი -- მეორე (მხარეს). არწიუ{̂დ} ესწუ̂ე̄ნე რაში გობრანჯ (ლშხ. 63) 

-- არწივმა რაშის გულ-ღვიძლი დაინახა. 2. ღიპი.

 გოგლანდ იგივეა, რაც გოგლან̈დ.

 გოგლან̈დ (-იშ, -ლანდარ̈) ზს., გოგლანდ (-არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.), ბოტ. -- ცირცელი. ა{მ} 
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ლადეღ ჴიდე მაგ̈ გოგლა̈ნდი{შ} მეგამ (ბქ. 78) -- ამ დღეს ყველას ცირცელის ხე მოაქვს. ალე 

გოგლანდი კალიბ მეგემ ლი (ლშხ., ხორ. 19) -- ეს ცირცელის მსგავსი ხეა. ლატ̈ფა̈რი ცხეკს 

გოგლან̈დს ხეშან̈ (პოეზ. 228) -- ლატფარის ტყეში ცირცელს ასხია.

 გოგო1 (-გუე̂̄შ, -გუ̂არ̈) ბზ. -- უჯიშო, უჯილაგო; ბოგანო, მაწანწალა. მაგ [ეჯიარ̈] გოგო 

(პოეზ. 206) -- ყველა (ისინი) უჯიშო.

 გოგო2 ბქ. -- ფუნა (ბავშვის ენაზე).

 გოგუე̂რ1 (-იშ, -ა̈ლ) ბზ. -- გრძნეული, კუდიანი. გოგუ̂ერ დედბერ ჲეხუდ̂ ხაყა დარჯელიან̄ს 

(ბზ. 64) -- კუდიანი დედაბერი დარჯელიანს ჰყავს ცოლად.

 გოგუე̂რ2 (-იშ, გოგორალ̈) ლნტ. -- ურმის თვალი.

 გოდერ (-დრიშ, -დრალ̈ ბზ., -დრარ̈ ბქ., ლნტ.), გოდორ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- გოდორი. მამად 

მინეშ გოდერ ანსყე (ბზ. 75) -- მათმა მამამ გოდორი გააკეთა. ნაკ̈ლაუ̂ს ღუა̂ჟარ̈ იმაჯეხ 

გოდრარ̈შუ ̂დარბაზ̈თე (ბქ. 230) -- მამაკაცები ბზეს გოდრებით ეზიდებიან დარბაზში.

 გოდორ იგივეა, რაც გოდერ.

 გოზაპ̈ (-იშ, -ზაპარ̈) ბქ. -- ზურგის კანი. ეჯნემ ლაყარს გოზაპ̈ ოხკუ̂არ̈ ჭყინტს (ბქ.) -- იმან 

ბიჭს ცემით ზურგზე ტყავი ააცალა (აუგდო).

 გოლა̈ჲ (-იშ, -ლაჲა̈რ) ბზ., გოლაჲ (-ლა̄ჲშ, -ლიარ) ლშხ., გოლა ̈(-ჲშ, -ლაჲა̈ლ) ლნტ. 1. 

ციცაბო (ადგილი). 2. ლნტ. ალპური საძოვარი. იბნიხ გოლა ̈ლახუა̂რ̈ (ლნტ. 4) -- იწყება 

ალპური მთები. იხ. გურო.

 გოლერშაპ̈ იგივეა, რაც გუე̂ლჲარ̈შაპ̈.

 გოლჲაშაპ̈ იგივეა, რაც გუე̂ლჲა̈რშაპ̈.

 გომეჯ იგივეა, რაც გომიჯ.
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 გომინჯ იგივეა, რაც გომიჯ.

 გომიჯ, გომეჯ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -მჯარალ̈ ლნტ.), გომინჯ (-არ) ლშხ. 1. სეფისკვერი. ეჯ ლე̄თ 

ხუა̂ჲ̈ გომიჯს ანყეხ (ბზ. 12) -- იმ ღამეს ბევრ სეფისკვერს აცხობენ. 2. მრგვალი პური. 

გომიჯ: ალეი მურგუა̂ლ̈ დიარ̈ ლი (ლნტ. 34) -- გომიჯი -- ესეც მრგვალი პურია.

 გონაბ̈ იგივეა, რაც გუნაბ̈.

 გონებ იგივეა, რაც გუნაბ̈.

 გორეუ ̂(-იშ, -რუ̂ალ̈) ზს. -- რიყე; (ქვის) გროვა. უი̂ცხ ჩუქა გორეუშ̂ალ ზჷსდ (ბქ.) -- 

მსხლის ძირას ნაყოფი (ქვის) გროვასავით ეყარა.

 გორმეხ1 (-იშ, -ალ) ლშხ. 1. არასწორი ზედაპირი ან კანი. 2. მსხვილი უფოთლო ბალახი. 

გორმეხ მენგრე ბალახ ლი ბალარულ (ლშხ., ხორ. 7) -- გორმეხი მსხვილი უფოთლო 

ბალახია.

 გორმეხ2 (-იშ, --) ლნტ. -- ღორის ავადმყოფობა.

 გოუა̂რ̈ (-ურ̂იშ, -უ̂რალ̈ ბზ., -ურ̂იშ, -უ̂რარ̈ ბქ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), გოუ̄ა̂რ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- 

ბადალი, ტოლი, მაგვარი, -ნაირი, -დარი. ლჷარდ დაგრა ურინ დაგრაშ̈ ესერ გოუა̂̈რ ლი (ანდ.) 

-- ცოცხლად სიკვდილი ორჯერ სიკვდილის მაგვარიაო. დაგრა ̈გოუა̂̈რ ქაჩობ ისგუ (პოეზ. 

156) -- სიკვდილისნაირი შენი დაჭრა. გოუა̂̈რდ ზს., ლნტ., გოუ̄̂არდ ლშხ., ზმნს. -- მსგავსად, 

-დარად. ნად̈ირი გოუ̂არ̈დ (ბზ.) -- ნადირის მსგავსად. ლირდემი გოუა̂რ̈დ მიჯეშ (ლნტ.) -- 

სიცოცხლის დარად მიღირს.

 გოში იგივეა, რაც გუ̂ეში.

 გოშიბედ იგივეა, რაც გუ̂ეშიბედ.

 გოწ (-იშ, -არ̈ ბქ., -არ ლშხ.), ბოტ. -- ერთგვარი ბალახი (ფეტვს ჰგავს). გოწ... ფეტუს̂ 

365



ხაჯეშ (ლშხ., ხორ. 7) -- გოწი ფეტვს ჰგავს.

 გოწხირ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -არ ბქ., -ალ ლშხ.), ბოტ. -- კოწახური. შუ̂ან̈ს ხუა̂ჲ̈ გოწხირ 

წუ̂ა (ბზ.) -- სვანეთში ბევრი კოწახურია. ცხეკისგა მჷნწირდ ხაგ გოწხირ (ბქ. 70) -- ტყეში 

ბლომადაა კოწახური. გოწხირ (ლშხ., ხორ. 7) -- კოწახური.

 გოჭ იგივეა, რაც გუე̂ჭ.

 გოხ იგივეა, რაც გეხ.

 გოჯ1 ბქ. -- გროვა. ბაჩრე გოჯ (ბქ.) -- ქვების გროვა.

 გოჯ2 იგივეა, რაც გოჯ̄.

 გოუ̄ა̂რ იგივეა, რაც გოუ̂არ̈.

 გოჯ̄ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., გოჯ2 (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), გოჯ̄ა (-აშ̄, -ალ̄) ლშხ. -- გოჯი. 

ეშხუ გოჯ გიმ დესა გუღუ̂ა (ლნტ.) -- ერთი გოჯი მიწა არ გვაქვს.

 გოჯ̄ა იგივეა, რაც გოჯ̄.

 გრამ̈1 (-იშ, გრამარ̈ ზს., გრამალ̈ ლნტ.), გრამ (-ალ) ლშხ. -- გრამი. ეშხუ გრამ უ̂ოქრ მა ̄

მუღუა̂ (ლშხ.) -- ერთი გრამი ოქრო არა მაქვს.

 გრამ̈2 იხმარება გამოთქმაში გრამ̈დ ლიგნე -- ფერფლად ქცევა. დედბერ შიშდ გრამ̈დ ადჷ̄გა̈ნ̄ 

(ბზ. 418) -- დედაბერი წამში ფერფლად იქცა. ჭყინტდ გრამ̈დ ადგენე ქორ (ბქ.) -- ბიჭმა 

სახლი ფერფლად აქცია (გადაბუგა). გრამ̈დ ხოგენა ლაზ̈გა მინეშ (პოეზ. 124) -- ფერფლად 

უქცევია თავიანთი სამოსახლო.

 გრილ (ხოგრილა ზს., ლშხ., ხონგრილა ლნტ.) -- გრილი. ზაულ̂ად̈ეღ გრილ ლასუ ̂(ბქ. 308) 

-- ზაფხული გრილი იყო. ამეჩუ ხონგრილა ლარდა ლი (ლნტ.) -- აქ უფრო გრილი სამყოფია. 

გრილდ ზმნს. -- გრილად. სგიმმჷყ ეში̄ მეჲად გრილდ არი მარ̄ე (ლშხ. 4) -- ვეძასთან 
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(ახლოს) კაცი მაინც მუდამ გრილადაა.

 გრონ̄ჭა იგივეა, რაც გურე̄ჭ.

 გრძნეუი̂ლ იგივეა, რაც გჷრზნეუი̂ლ.

 გუ იგივეა, რაც გუი̂.

 გუბანდ2 (-იშ, -არ) ლნტ. -- პირუტყვის გულ-ღვიძლის არე.

 გუბან̈დ (-იშ, -ბანდარ̈) ზს., გუბანდ1 (-არ) ქს. სვანური სახლის ზედა ნაწილი ან ამავე 

სახლზე მიდგმული შენობა საზაფხულო საცხოვრებლად. ზურალ̄ ჟ'აჩად̈ გუბან̈დთე (ბზ. 161) 

-- ქალი გუბანდში ავიდა.

 გუგუფ იგივეა, რაც გუფ.

 გუგუ ̂იგივეა, რაც გუი̂გუ.̂

 გუდმეცარ იგივეა, რაც გუდმეცარ̈.

 გუდმეცარ̈/ა̈ლ (-ცრიშ, -ცრალ̈ ბზ., -ცრარ̈ ბქ.), გუდმეცარ (-იშ, -ცრალ \ -ცარალ) ლშხ., 

გუდმეცარ̈, გულთმეცა̈რ (-ცარალ̈) ლნტ. -- გულთმისანი, მკითხავი, მარჩიელი. დაუ̈თ̂აგ̈ნ 

გუდმეცარ̈ ლი (ბზ. 375) -- დავთაგნი გულთმისანია. დაუ̈ა̂შ̈ გეზალ გუდმეცარ̈ ლას̈უ ̂(ბქ. 45) 

-- დევის შვილი გულთმისანი იყო. მინე ბუბა გულთმეცარ̈ ლჷმარ̈ (ლნტ. 94) -- მათი ბიძა 

გულთმისანი ყოფილა. ქურდან გუდმეცარ იროლე (პოეზ. 148) -- ქურდანი გულთმისანი 

იქნებოდა.

 გუდმეცრობ (-იშ, --) ზს. -- გულთმისნობა, მკითხაობა, მარჩიელობა.

 გუდრა, გუი̂დრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რა̈შ, -როლ ბქ.), გუდრა (-რაშ̄, -რალ̄ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ 

ლნტ.) -- გუდა. [ეჯჲა̈რდ] ეშხუ გუდრა ტჷტ ლაჲ̄ეხ (ბზ. 360) -- იმათ ერთი გუდა ნაცარი 

წაიღეს. ჭჷრელ გუდრა̈ლ̄ არაჩჲანშა (პოეზ. 200) -- ჭრელი გუდები არაჩიანთა.
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 გუზ იგივეა, რაც გუი̂ზ.

 გუთან იგივეა, რაც გუთან̈.

 გუთა̈ნ (-თნიშ, -თნარ̈ ბქ., -იშ, -თანა̈რ ლნტ.), გუთან (-არ) ლშხ. -- გუთანი. გუთნარ̈ე 

ლიჴდალ̈დ... ლაჴნიდ ღენწშარ̈ ნუღუა̂ნდა (ბქ. 229) -- გუთნების შემოსვლამდე სახნავად 

კავები გვქონდა. შდრ. ღან̈წუი̂შ.

 გულთმეცარ̈ იგივეა, რაც გუდმეცარ̈.

 გული იგივეა, რაც გულ̄ი.

 გულიბ იგივეა, რაც გუ̂ალიბ.

 გულიბდ ლიგნე იგივეა, რაც გუა̂ლიბდ ლიგნე.

 გულჲან იგივეა, რაც გულუა̂ნ̈.

 გულუა̂ნ̈ (-იშ, --) ბზ., გულჲან ლშხ., გულჲან̈ ლნტ. -- გულიანი, გულდადებული. ლეუა̂ნს 

გულუა̂ნ̈ მა̄რე ხეფსი (ბზ.) -- ლევანი გულიანი კაცი დადგება. გულუა̂ნ̈დ ბზ., გულჲანდ ლშხ., 

ზმნს. -- გულიანად, გულდაგულ, ძალიან. სგაუ ̂როქ ა̈თკუი̂̄შა̈ნ̄ ი გულუ̂ანდ ჟიუ ̂ა̈ნმეჴრე (ბზ. 

111) -- ჩაეძიე და გულდაგულ გაიგეო. უ̂ობ̄ა ხანს ლი ძინრი ხეუს̂ობ, უ̂ოდ გულჲანდ ჩუ დო 

ედშდჷმიხ მაგ (ლშხ. 36) -- დიდხანს გაგრძელდება დილის ხემსობა, სანამ ყველანი ძალზე 

("გულიანად") არ დათვრებიან. ჩოთჟუე̂რაუ̂ა გულჲანდ (ლშხ. 60) -- გულიანად უცემია 

(ჟვერით).

 გულჩონჩხ იგივეა, რაც გულჩუე̂ნჩხ.

 გულ-ჩუე̂ნჩხ, გუ̂იჲჩუე̂ნჩხ (-იშ, -ჩონჩხარ̈) ბზ., გუ-ჩენჩხ (-ალ̈ \ -ა̈რ) ბქ., გულ-ჩონჩხ (-არ) 

ლშხ., გუ-ჩენჩხ (-ალ̈) ლნტ. 1. გულ-ღვიძლი. მარ̈იამ გულ-ჩუ̂ენჩხს ჟი ჲჷდი ლაჴ̈უ̂შუნას 

(ბზ.) -- მარიამს ხველებისას გულ-ღვიძლი ამოაქვს. [ზურალ̄დ] გულჩონჩხ ქოხ̄კიდ ხამს 
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(ლშხ. 77) -- ქალმა ღორს გულ-ღვიძლი გამოაცალა (გამოუღო). [ეჯის] გუ-ჩენჩხ 

ჟ'ახოტყაბა (ლნტ. 288) -- იმას გულ-ღვიძლი შეუწვავს. 2. გულ-მკერდი. გულ-ჩონჩხ მეზგი 

(ლშხ.) -- გულ-მკერდი მტკივა.

 გულჷმუ̂ოდ იგივეა, რაც გუი̂ლჷჰუ̂ედ.

 გუმ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) 1. ხის საცობი. 2. ფიჭვის ქერქი კასრის ძირის 

ამოსაგმანად. 3. სუთი. [გეზალდ] გუმ ანტაბ̄ე (ბზ. 446) -- შვილმა სუთი გამოთალა. ფექ 

ესერ ლი... ჩუ ლეჯები გუმშუ ̂(ბქ. 252) -- ფქვილი სუთით უნდა ჩაიზილოს (სუთით 

ჩასაზელია).

 გუმაზგარ̄ იგივეა, რაც გუ̂იმაზგა̈რ̄.

 გუმარ̄ა იგივეა, რაც გუი̂მარ̄ა.

 გუმბათ იგივეა, რაც გუმბა̈თ.

 გუმბად̈ იგივეა, რაც გუმბათ̈.

 გუმბათ̈ (-იშ, -ბათარ̈) ზს., ლნტ. გუმბათ (-არ) ლშხ., გუმბად̈ (-ბადარ̈) ლხმ. -- გუმბათი. 

ჭყინტ გუმბათ̈ჟი ლჷგ (ლნტ.) -- ბიჭი გუმბათზე დგას.

 გუმეკუშ̂ე იგივეა, რაც გუ̂იმა̈კ̄უშ̂უა̂̈რ̄.

 გუნ ზს., ლნტ., გუ̄ნ ლშხ., ზმნს. -- ძალიან, ძლიერ. უ̂აზ̈ირ გუნ ხალატ̈ ხელწიფს (ბზ. 272) 

-- ხელმწიფეს ვეზირი ძალიან უყვარს. ნაკაშ̈ ტუი̂ბს გუნ ნენჩა ხარ (ბქ. 225) -- ნაკის ხევი 

ძალიან ტყიანია. უდგარუა̂ იფხ გუნ̄ წუ̂ანილ ლი ლუნთისა (ლშხ., ხორ. 2) -- უკვდავა 

გვიმრა ზამთარში{ც} ძალიან მწვანეა. ალა ოთარს გუნ ათხი̄დჷნ (პოეზ. 100) -- ოთარს ეს 

ძალიან გაუხარდა.

 გუნაი იგივეა, რაც გუნაჲ̈.
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 გუნა ̈იგივეა, რაც გუნაჲ̈.

 გუნაბ̈, გონაბ̈ (-იშ, --) ზს., გონებ ლშხ., გონაბ ლნტ. -- ჯავრი, დარდი; ფიქრი; შიში. გონაბ̈ 

ახად̄ მიჩა დაჩუი̂რს ჯჷმლაშ̈ (ბზ. 110) -- (მის) დას ძმის დარდი მიეცა (შეექმნა). ლექურ̂იშ 

ესერ გონაბ̈ ( \ გუნაბ̈) ხარ (ბქ. 310) -- წისქვილის დარდი მაქვსო. გონებ მარ̄ (ლშხ.) -- შიში 

მაქვს.

 გუნაჲ̈ (-ნაჲ̈შ, --) ბზ., გუნა ̈(-ნაჲ̈შ, --) ბქ., ლნტ., გუნაჲ (-ნა̄ჲშ, --) ლშხ. -- მური, ჭვარტლი. 

კე̄სარ̈ს... ჩია̈გ̄ ხაცუმ̂ენიხ გუნა̈ჲს (ბზ. 13) -- კეისარს ყველგან მურს უსვამენ. ულზიგალაშ̈ 

კას გუნა ̈დემ ესერ ხეცუმ̂ი (ანდ.) -- უქნარას კერიას მური არ მოეცხებაო. ქუნარ̈ე ქალიზალ̈ 

ლეთ ბობშარ̈ს გუნას̈ ხაც̈უე̂მიხ (ლნტ.) -- სულების წასვლის ღამეს ბავშვებს მურს უსვამენ.

 გუნდაჲ̈ (-აი̈შ, -დაჲარ̈) ბზ., გუნდაჲ̄ (-აჲ̄შ, -დე̄ლ) ლშხ. -- გუნდის ხის გირჩა ან მისგან 

დამზადებული საღებავი. შაუ̂ბალახაჲ წუე̂ნაუშ̂ ლჷშიხ გუნდაჲს აძღრეხ (ლშხ., ხორ. 33) -- 

შავბალახას წვენით დამწვარ გუნდას ასველებენ. გუნდაჲ̄ მეგემ მურგუა̂ლოლ̄ ლი (ლშხ., 

ხორ. 8) -- გუნდის ხე მრგვალია.

 გუნდაჲ̄ იგივეა, რაც გუნდაჲ̈.

 გუნეზერ ზს., ლნტ., გუნეზარ̈ უშგ., გუნ̄ეზარ ლშხ. 1. ძალიან კარგი. მანოლს გუნეზერ დი ი 

მუ ხაყა (ლნტ.) -- მანოლს ძალიან კარგი დედ-მამა ჰყავს. 2. არა უშავს რა. ზურალს გუნეზერ 

ნამშა ̈ხუღუე̂ (ლნტ.) -- ქალს არა უშავს რა ნამუშევარი აქვს.

 გუნკუ̂აშრიან̈ (-იშ, -იანარ̈) ბქ. -- გულგატეხილი, ნაღვლიანი, დარდიანი.

 გუნღუ̂ა იგივეა, რაც გუ̄ნღა.

 გურ (-იშ, -არ̈) ზს. 1. ბლაგვი, უწვეტო. 2. უფხო (შემოდგომის პური). [ლახმჷლს] 

ხოლაშახ კეცენ (ლჷფხა ̈ი გურ) (ბქ. 281) -- ლახამულაში ხორბალი (ფხიანი და უფხო) 
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უთესიათ. კულ ჲორი შუი̂მიშ წუა̂: გურ ი ლჷფხა ̈(ბქ. 229) -- ხორბლის თავთავი ორი 

სახისაა: უფხო და ფხიანი.

 გურან1 (-იშ, -არ̈ ზს., -ა̈ლ ლნტ., -არ ლშხ.) 1. გორება, წაკოტრიალება; 2. ჭიდაობის ერთ-

ერთი ფანდი. გადატ. დათმობა. იმგუა̂-̈იმგუა̂̈ მარა გურან ესერ ხარ ხოჩა (ანდ.) -- ზოგ-ზოგან 

კაცს დათმობა უჯობსო.

 გურან2 ლშხ., ზმნს. -- ძალიან, ძლიერ. ბოფშ გურან უხლა ლი (ლშხ.) -- ბავშვი ძლიერ 

უცოდინარია.

 გურანა იგივეა, რაც გურნა.

 გურგუი̂ნ (-იშ, -ალ̈) ბზ., გუ̂ირგუი̂ნ (-ალ̈) ლნტ. -- გვირგვინი. ლად̈ი გურგუი̂ნ მიჩაშ̈ჟი 

[ესერ] ხარ̄ ლჷგე (ბზ. 295) -- დღეს გვირგვინი შენ გამო მადგასო. ხალ̈ხს ასოგა მიჩაშდუ ̂

გუი̂რგუი̂ნ (ლნტ.) -- ხალხს მისთვის გვირგვინი დაუდგამს.

 გურებ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- გუდურა (შეშის, თივის). [ალჲა̈რს] გურებ ქოხთჷრჷლახ (ბქ. 198) 

-- ამათ გუდურა შეუკრავთ.

 გურე̄ჭ (-იშ, -ალ̈) ბზ., კურეჭ (-იშ, -არ̈) ბქ., გრონ̄ჭა (-ჭაშ̄, -ჭე̄ლ) ლშხ. -- რიყის ქვა. ან̈კიდ 

და̈უ̄დ̂ გურე̄ჭ (ბზ.) -- დევმა რიყის ქვა აიღო. [მურყუა̂მ] კურეჭშუ ̂გეში ლი (ბქ. 342) -- 

კოშკი რიყის ქვით სავსეა. ხოშა გრონ̄ჭას... ჩუე̂სდე̄სხ ბუჯერჟი (ლშხ. 6) -- დიდ რიყის 

ქვას თაროზე დადებენ.

 გურმუხო (-ხოშ̄, -ხოალ) ლშხ. 1. მკვახე, უმწიფარი. გურმუხო იცხ (ლშხ.) -- მკვახე 

მსხალი. 2. ბოტ. ბალახია ერთგვარი. გურმუხო: ალ ბალახ ჩუ დე̄მ იმჲი ჩიგარ (ლშხ., ხორ. 

8) -- გურმუხო: ეს ბალახი ყოველთვის არ მწიფდება.

 გურნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ., -ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ.), გურანა (-ნაჲ̈შ, -ნალ̈) ლნტ. 1. 
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რიყის ქვა; სიპი ქვა. [ციცუ]̂ გურნაჟინ ესჷ̄გან̈ (ბზ. 220) -- კატა სიპ ქვაზე დადგა. მაგ 

გურნალ̄ს ხოცად̄უნეხ (ლშხ. 86) -- ყველანი რიყის ქვებს ესვრიან (უნაცვლებენ). თუი̂თჟი 

გურნა ჟი ხოყირახ (პოეზ. 26) -- სათითაოდ ქვა (ყველას) დაურტყამს. 2. ქს. ქვასანაყი. 

ალჲარ̈{ს} დე̄სამა ხუღუა̂ხ ქონა̈ბ რჷდინ-გურნა-ჲ ძუჰე̄რანქა (ბზ. 152) -- ამათ ქონება 

არაფერი აქვთ როდინ-ქვასანაყისა და საცრის გარდა. ზურალდ ჟ'ან̈კიდ ლაც̈ხენირ, გურანა... 

(ლნტ. 258) -- ქალმა აიღო სავარცხელი, ქვასანაყი.

 გურო (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- ურქო თხა. სემი გურო დაჴელ გუა̂ყა (ლნტ.) -- სამი ურქო თხა 

გვყავს. იხ. გოლაჲ̈.

 გურხუნ იგივეა, რაც გურჰუ̄ნ.

 გურჰუნ იგივეა, რაც გურჰუნ̄.

 გურჰუნ̄, გჷრჰჷ̄ნ, გჷრხჷ̄ნ, უშგ., გჷრმჷ̄ნ (-იშ, --) ბზ., გურჰუნ, გჷრჰჷნ, გჷრხჷნ ბქ., გჷრმჷნ, 

გჷრხჷნ ლშხ., გჷრხჷნ, გურხუნ ლნტ. 1. გრიალი, ზათქი, გრგვინვა. თეფდ ...გურჰუნ ენკიდ 

(ბქ. 105) -- თოფმა დაიგრიალა (ზათქი გაიღო). ჩუ ლჷგ ჩჲაგ̄ თოფრე გჷრმჷნ (ლშხ. 29) -- 

ყველგან თოფების გრიალია (დგას). კუთხუა̂ს მიშგუ̂ა გჷრმჷნ ათხად (პოეზ. 86) -- ჩემმა 

თოფმა დაიგრიალა. 2. ხარხარი, ხორხოცი. ხახუე̂მ ლი̄ცუ̂ი გჷრჰჷ̄ნს ხაჴიდ (ბზ. 399) -- 

ცოლმა ხარხარი ატეხა. ლიცუმ̂იშ გურჰუნ ლექუა̂ ისმი (პოეზ. 76) -- სიცილ-ხარხარი 

(ხორხოცი) ქვევით ისმის. 3. ერთად მოთქმით ტირილი. მე̄რმე ზურალა̈რ̄ გურჰუნ̄ს ხაყლეხ 

(ბზ. 7) -- სხვა ქალები ერთად მოთქმით მიატირებენ.

 გუფ/ჰ (-იშ, -არ̈), გუფრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ., გუგუფ (-გუფ̂აშ̈, -გუ̂ფარ̈ ზს., -იშ, -არ̈ 

ლნტ.)გჷგჷფ (-არ) ლშხ. 1. მკერდი. ალ ჩა̈ჟ̄ს ეზარ̈ გუფ ხარ̄ (ბზ.) -- ამ ცხენს ძლიერი 

(კარგი) მკერდი აქვს. ქათლა ̈გუჰ (ბზ.) -- ქათმის გულ-მკერდი. ჯი ძღუი̂დს გუგუფს ესერ 
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ხაძ̈გრინე (ბქ. 334) -- მე მკერდს ზღუდეს ვატაკებო. გიცრიშ გუფრა შუა̂ნაშ უ̂არგარ (პოეზ. 

44) -- ვერძისმკერდა სვანეთის აზნაურები. 2. ლხმ. ხარის მკერდის თავზე დაგროვილი ქონი.

 გუფრა იგივეა, რაც გუფ.

 გუღა იგივეა, რაც გუნ̄ღა.

 გუშაჰ̈რიან̈ (-იშ, -ალ̈) ბზ. -- ალალი. გუშაჰ̈რიან̈ ნა̈̄პუ ხოზ̄ხ ეჯჲარ̈ს (ბზ.) -- იმათ ალალი 

ლუკმა აქვთ. გუშაჰრიანდ ზმნს. -- ალალად. გუშაჰრიან̈დ ხაკუ ლირდე (ბზ.) -- ყოფნა 

ალალად უნდა.

 გუშგე იგივეა, რაც გუ̂იშგუე̂.

 გუშგუე̂ჲ იგივეა, რაც გუი̂შგუე̂ჲ.

 გუშგუე̂ურ ზს., ლშხ., გუშკუე̂ურ ლნტ., ზმნს. -- უჩვენოდ. დენა გუშკუე̂ურ დეშ გეჭენი 

(ლნტ.) -- გოგო უჩვენოდ ვერ ძლებს.

 გუშგუე̂ურა იგივეა, რაც გუი̂შგუე̂ურა.

 გუ-ჩენჩხ იგივეა, რაც გუ-ლჩუე̂ნჩხ.

 გუჩუე̂ნჩხ იგივეა, რაც გულჩუ̂ენჩხ.

 გუწყჷლიან იგივეა, რაც გუი̂წყილჲან̈.

 გუხოლა იგივეა, რაც გუი̂ხოლა.

 გუჯ1 (-იშ, -ა̈რ) ბზ., გუჯუ (-ა̈შ, -არ̈) ბქ., გუჯი (-იიშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- ხელი (ბავშვის 

ენაზე). კნინ. გუჯი̄ლ, გუჯულ ბზ., გუჯილ ლნტ., ალ ჭყინტს ხოლა გუჯი̄ლარ̈ ხარ̄ (ბზ.) -- 

ამ ბიჭს მრუდე (ცუდი) ხელები აქვს (იტყვიან ქურდზე). ისკუ̂ი გუჯილარ̈შუ ̂ა̈ხისყ ლესყეი 

(ლნტ.) -- გასაკეთებელი შენი ხელებით გაიკეთე.

 გუჯ2 ზს. -- ბლაგვი, თავმომრგვალებული. გუჯ მჷკრა (ბქ.) -- ბლაგვი სახნისი.
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 გუჯ3 ლხმ. გუჯ ჭითხ -- სიგრძის საზომი, წყრთა (ნიდაყვიდან თითის დაწყებამდე). იხ. 

ჭითხ.

 გუჯი იგივეა, რაც გუჯ1.

 გუჯუ -- 1. იგივეა, რაც გუჯ1. 2. -- წვერმოტეხილი, თავმომრგვალებული (მაგალითად, 

ნემსი).

 გუჯულ იგივეა, რაც გუჯ1.

 გუჰ იგივეა, რაც გუფ.

 გულ̄ი (გუი̂̄ლდას̈, გუი̂̄ლდა; გუი̂̄ლდე̄დს ბზ., გულ̄ის, გულ̄და; გულ̄დეს ლშხ.), გული 

(გ{უ}̂ილ, გულიუ;̂ გულიდეს ბქ., გ{უ}̂ულდას̈, გულდა, გულდეს; ლნტ.), გრდუვ. -- ყმუის. 

თხეროლალ̈ გულდახ (ლნტ. 128) -- მგლები ყმუოდნენ.

 გულ̄მაგულ̄ (-აშ̈, --, ბზ., -აშ, --, ლშხ.), გჷლმაგულ (-აშ̈, -- ბქ., -იშ, -- ლნტ.) -- გაბმული 

ყმუილი; დიდი ხმაური. თხეროლე გულმაგულ ლაუჟ̂ას დემ იჩო (ბქ.) -- მგლების გაბმული 

ყმუილი ძილს არ გვანებებს (არ შვრება). გუ̄ლმაგულ̄ ისმოლ̄ ჟაიშ (ლშხ.) -- ზვავის (დიდი) 

ხმაური ისმოდა.

 გუმ̄ი{შ} ბზ., გუმი{შ} იხ. გუი̂.

 გუნ̄ იგივეა, რაც გუნ.

 გუნ̄ეზერ იგივეა, რაც გუნეზერ.

 გუნ̄ღა ბზ., ლშხ., გუღ̄ა ბზ., გუღა ბქ., გუნღა ლნტ. -- გულისათვის; თანდ. -- გამო. [დი-ჲ მუ] 

გეზლი̄რე ხოჩამ̄დ ლირდი̄ გუღ̄ა დე̄მგუა̂შ აზარ̄ეხ (ბზ. 391) -- დედა და მამა შვილების კარგად 

გასაზრდელად (გაზრდის გულისათვის) არაფერს ზოგავენ. ეჯჲარე მორდები გუნ̄ღა იჩოხ 

(ლშხ. 34) -- იმათი რიდის გამო აკეთებენ. ალე მაგ̈ ისკუ̂ი გუნღუა̂ მეყარ (ლნტ.) -- ეს 
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ყველაფერი შენს გამო მომივიდა.

 გურ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- შინაყმა.

 გუღ̄ა იგივეა, რაც გუნ̄ღა.

 გუა̂, გუა̂ჰ! ზს., ლნტ. 1. წადი!, გასწი! სი გუა̂ ისგუ̂ა შუკუს̂! (ბზ.) -- შენ შენს გზაზე წადი! 

2. ბქ., ლნტ. წავიდეთ! გუა̂ ქორთე! -- სახლში წავიდეთ! 3. გუ̂აჰ̈, გუა̂ჰ̈ ზს., გუ̂ა-გუ̂ა ქს., 

შორისდ. -- შეძახილი მსხვილფეხა საქონლის გასარეკად.

 გუა̂კურ̂ებ იგივეა, რაც გუ̂აკ̈უი̂რ.

 გუა̂ლ (-აშ̈ \ -იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- ბოსელი. გუ̂ალა ̈თხუმ ლო̈ბ̄ი̄ლ ლი (ბზ. 

325) -- ბოსლის თავში ხვრელია. მაჩე̄ნე [ჴან] ხებნი გუა̂ლა თხუმს (ლშხ. 31) -- საუკეთესო 

ხარი ბოსლის თავში იბმება. კუმაშ̈ გუ̂ალისკა ხაბდახ (ლნტ. 5) -- საქონელი ბოსელში ება. 

იმე მასგურ̂ედ? -- გუ̂ალა უ̂ოკერს (პოეზ. 258) -- სად დამსვამთ? -- ბოსლის ბოლოს. 2. 

ბოსელში საქონლის დასაბმელი ადგილი. იხ. ბაგ.

 გუა̂ლი იგივეა, რაც გუა̂̈̄ლი.

 გუა̂ლიობ იგივეა, რაც გუა̂̈ლ̄ჲანობ.

 გუა̂ლუო̂ბ იგივეა, რაც გაჰჷლობ.

 გუა̂მ იგივეა, რაც გუა̂მ̈.

 გუა̂მი იგივეა, რაც გუა̂მ̈ი.

 გუა̂ნაჲ იგივეა, რაც გუა̂ნა̈ჲ.

 გუა̂ნაჲ̈ (-ნაი̈შ, -ა̈რ) ბზ., გუა̂ნა ̈(-ნაი̈შ, -ნაუ̈ ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.), გუა̂ნაჲ (-ნაჲ̄შ, -ე̄ლ) ლშხ. -- 

მტირალა. ჲერხი ბოფშარ̈ სურუ გუა̂ნაჲ̈ ლიხ (ბქ.) -- ზოგი ბავშვი მეტისმეტად მტირალაა.

 გუა̂ნც (-იშ, -ა̈რ) ზს., გუა̂ნცუ ̂(-აშ̈, -არ̈) ლხმ., გუ̂აწ̈ინაჲ̈ (-იშ, -ნაჲარ̈) ბზ., გუა̂წაჲ (-წაჲ̄შ, 
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-წე̄ლ) ლშხ., გუა̂წ̈ (-იშ, გუა̂წარ̈) ლნტ. ზოოლ. -- ჭინჭრაქა. გუა̂ნცარ̈ ჰალგარ̈ისგა ი 

ჩირთარ̈ისგა გარ ა̈რიხ (ბქ.) -- ჭინჭრაქები მხოლოდ ღობეებსა და ჩირგვებშიღა არიან. კნინ. 

ბქ. გუა̂ნცჷლდ.

 გუა̂ნცუ ̂იგივეა, რაც გუა̂ნც.

 გუა̂რ იგივეა, რაც გუა̂რ̈.

 გუა̂რნაჲ იგივეა, რაც გუა̂რ̈ნაჲ̈.

 გუა̂წაჲ იგივეა, რაც გუა̂ნც.

 გუა̂ხდ ლიგნე იგივეა, რაც გუა̂ჰ̈დ ლიგნე.

 გუა̂კ̈უი̂რ (-იშ) ბზ., გაკ̈უი̂რ (-იშ) ბქ., გუა̂კურ̂ებ (-იშ) ლშხ., \ გუა̂კურ̂აბ (-იშ) ლნტ. -- 

ყურადღება. გუა̂̈კუ̂ირ ხაყ̈რ ბოფშარ̈ს! (ბზ.) -- ბავშვებს ყურადღება მიაქციე! გაკ̈უი̂რიშ 

ლიჩემ (ბქ.), გუა̂კურ̂ები ლიჩომ \ ლიგუ̂აკურ̂ები (ლშხ.), გუა̂კუ̂რები ლიჩუე̂მ (ლნტ.) -- 

მიხედვა, ყურისგდება. ცხეკი გუა̂კურ̂ი მჷყრინე (უშგ.) -- ტყის მცველი.

 გუა̂ლ̈! ბზ. -- წადი!, გასწი! იხ. გუა̂{ჰ}.

 გუა̂ლ̈ი იგივეა, რაც გუა̂̈̄ლი.

 გუა̂ლ̈იბ ბზ., გულიბ ლშხ., გულ̂ა̈ბდ ლნტ. იხმარება გამოთქმაში: გუა̂ლ̈იბდ ლიგნე (ბზ.), 

გულიბდ ლიგნე (ლშხ.), გუ̂ლაბ̈დ ლიგენე (ლნტ.) 1. დაბლაგვება. ციოყდ ლჷშე̄რე კად̄ა 

გუა̂ლ̈იბდ ადგენე (ბზ.) -- ციოყმა გალესილი ნაჯახი დააბლაგვა. 2. დალეწვა, დამსხვრევა; 

მუსრის გავლება. [ბეუა̂დ] დაუ̄ა̂რ გულიბდ ადგენალ̄ე (ლშხ. 61) -- ბევამ დევებს მუსრი 

გაავლო.

 გუა̂ლ̈იობ იგივეა, რაც გუა̂̈ლ̄ჲანობ.

 გუა̂მ̈ (-იშ, გუა̂მარ̈) ზს., ლნტ., გუა̂მ (-იშ, -არ) ლშხ. 1. მკერდი, გულ-მკერდი, გულ-
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მუცელი. გუა̂̈მ ი მუჭუე̂დუ ̄აჯძგუე̂ბა! (ბზ.) -- გულ-მუცელი ჩაგწყვეტოდეს! (წყევლა). 

[ჭყინტ] ჯიჯუ̂არ̈ს და̈უ̄ს̂ ხატყაც̈და გუა̂მარ̈ისგა (ბზ. 188) -- ბიჭი დევს გულ-მკერდში 

ძვლებს არტყამდა. ესფხეჭ თეფს... გუ̂ამ̈ისგა ხაჴიდ (ბქ. 128) -- თოფს ხელი სტაცა... 

მკერდში მოარტყა. გადატ. მა ̈გუ̂ამ̈ ა̈ჲქუ̂აც?! (ბქ.) -- რა ილაჯი გაგიწყდა, რას 

დაუძლურდი?! 2. გვამი, ცხედარი.

 გუა̂მ̈ი (ხონგუმ̂ა ზს., ხონგუა̂მა, გუა̂მ̈იარა ლნტ.), გუა̂მი (ხონგუ̂მა, გუა̂მიარ̄ა) ლშხ. -- 

მძიმე. გუა̂მ̈ი ქაფ (ზს.) -- მძიმე ტვირთი. [და̈ლს] აშხუხ̂ან̈ჩუნ̄ გუა̂მ̈ი ლახად̄ თხუი̂მ (ბზ. 91) 

-- დალს თავი ცალ მხარეს დაუმძიმდა (მძიმე გაუხდა). ჲარ̈ ესერ გიმს ხარ გუა̂მ̈ი, ჲას̈ გიმ 

ხარ გუ̂ამ̈ი (ანდ.) -- ზოგი მიწას ემძიმება, ზოგს კი მიწა ემძიმებაო. გუა̂მი გუე̂შჟი სემი 

მორ̄აუ̂ს დარ̄ ხაგიჭ (ლშხ. 47) -- (მოსარიგებელ) მძიმე საქმეზე სამ მედიატორს არავინ 

სჯერდება. მარ̈ჴილ გუა̂მ̈ი ბარ̈გი... ლაჲ̈ასდ საჭ̈ირო ლი (ლნტ. 22) -- მარხილი მძიმე ბარგის 

წასაღებად საჭიროა. ხონგუმ̂ა ჰე ხუი̂̄რი, ეჩქა [ბოგ] მი ჩუა̂მ̈ძგუ̂ებნი (ბზ. 361) -- უფრო 

მძიმე თუ ვიქნები, ხიდი (მე) ჩამიწყდებაო. გუა̂მ̈იდ ზს., ლნტ., გუა̂მიდ ლშხ., ზმნს. 1. 

მძიმედ; ძნელად; ძალიან. ნაღუჟ̂ურს გუა̂მ̈იდ ახჲიდჷნ (ბქ. 31) -- ბიჭს ძალიან მოშივდა. 2. 

ბლომად.

 გუა̂რ̈ (-იშ, გუა̂რალ̈ ზს., ლნტ.), გუა̂რ (-ალ) ლშხ. 1. გვარი. იშა გეზალ როქუ ̂ხი, ჲედ მაჲ̈ 

გუა̂რ̈იშ? (ბზ. 338) -- ვისი შვილი ხარ ან რა გვარისაო? ეჩქას გუ̂არარ̈ ოთირახ (ბქ. 281) -- 

მაშინ გვარები დაუწერიათ. სი მაჲ გუა̂რიშ ხი? (ლშხ.) -- შენ რა გვარისა ხარ? ეშხუ მეზგეჲ 

გუა̂რ̈ ლი მეგრელიშუი̂ლ (ლნტ. 16) -- ერთი მოსახლის გვარია მეგრელიშვილი. 2. 

საგვარეულო. გუა̂რ̈ს ი გუ̂არ̈ს უშხუა̂რ̈ ნენსგა ლიმახუ ̂ხარ̈ენახ (ბქ. 240) -- გვარსა და გვარს 

(საგვარეულოს) ერთმანეთში მტრობა ჰქონია. 3. ჯიში; მოდგმა. კუ̂ეცენ ჲერუ გუა̂რიშ [ლი] 
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(ლშხ. 4) -- ხორბალი ორი ჯიშისაა. გუა̂რ̈დ ზს. -- ზმნს. -გვარად, -ნაირად, მსგავსად. მეპო̈რ̄ი 

გუა̂რ̈დ ქა̄ლპო̈რ̄ლი [მა̄რე] (ბზ. 1) -- კაცი ფრინველის მსგავსად გაფრენილა. 2. ბქ., ქს., 

ზმნს. -- მაინც. გუა̂რ̈დ მა ̈ჯეყარ? (ბქ.) -- მაინც რა მოგივიდა? გუა̂რდ ამჟი ლი (ლშხ.) -- 

მაინც ასეა.

 გუა̂რ̈ე იგივეა, რაც გუე̂რე.

 გუა̂რ̈ნაჲ̈ (-იშ, -ნაჲალ̈) ბზ. გუი̂რნა ̈(-ნაუ) ბქ., გუა̂რნაჲ (-ნაჲ̄შ, -ნე̄ლ) ლშხ., გუა̂რნა ̈(-ჲშ, 

-ნალ̈) ლნტ. 1. ბუტია. ჯაჯუ გუა̂რ̈ნაჲ̈ ბეფშუ ̂ლი (ბზ.) -- ჯაჯუ ბუტია ბავშვია. 2. წუნია. 

მაგ ლოქ გუა̂რნაჲ ტაიშერალ (პოეზ. 210) -- ყველა წუნია ტაისანები.

 გუა̂რ̈ჯილ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- სულგუნი. სკა ხუა̂ცყჷრედ თაშ̈ს ჲედ გუ̂არ̈ჯილს ლუხტურეს 

(ლნტ. 35) -- ყველს ან სულგუნს დაჭრილს ჩავარჭობთ.

 გუა̂ს̈პ ზს. იხმარება გამოთქმაში: გუ̂ას̈პდ ლიგნე ბზ., გუა̂ს̈პდ ლიგენე ლნტ. -- დახრუკვა, 

დაწვა, ფერფლად ქცევა, ცეცხლში შთანთქმა. დიარ̈ გუა̂ს̈პდ ლჷგ (ბქ.) -- პური დამწვარია. 

[ჰელდ] ხიარ̈ილდაშ̈ ღეთ მაგ̈ გუა̂ს̈პდ ადგენე (ბქ. 263) -- ალმა კინაღამ ყველაფერი 

ფერფლად აქცია. იხ. გუა̂ჰ̈დ.

 გუა̂წ̈, გუა̂წ̈ინაჲ̈ იგივეა, რაც გუა̂ნც.

 გუა̂ჰ̈დ ზს., გუა̂ხდ ქს. -- იხმარება გამოთქმაში: გუ̂აჰ̈დ ლიგნე, გუა̂ხდ ლიგნე (ზს.) 1. 

დამსხვრევა, მოსპობა, დამტვრევა; დაბეგვა. 2. დაწვა, გადაბუგვა. გუა̂ჰ̈დ მჷგნ' ე̄სერ (ბზ. 

324) -- მოსპობაო (მომსპობიო). თეფ... გუ̂აჰ̈დ ლჷგნ' ენხუ̂იდ (ბქ. 207) -- თოფი დამწვარი 

დაგვხვდა. 3. გადაღლეტა, გადაყვლეფა. ჩაჟუდ̂ ჭაჭარ̈ გუა̂ჰ̈დ ლოხგენახ (ბქ.) -- 

ცხენისათვის ზურგი მთლად გადაუღლეტიათ. 4. უშგ. შესანსულ̂ა.

 გუა̂̈ლ̄ი (-ლი̄შ, --) ბზ., გუ̂ალ̈ი (-აშ̈, --, ბქ., -ლიიშ, --, ლნტ.), გუა̂ლი (-ლიშ̄, --) ლშხ. 1. 
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გვალვა. ლიჭმა̈ლ̄ისგა მეუა̂რ გუ̂ა̈ლ̄ი ლას̈უ ̂(ბზ.) -- თიბვის დროს დიდი გვალვა იყო. ლჷჭყარ̈ 

მჷხს ლჷჭყარ̈ ესერ გუა̂ლ̈ი ხაჭიმ (ანდ.) -- გაბმულ ავდარს გაბმული გვალვა მოსდევსო. 

შომას̈ გუა̂ლ̈ი ლი, ეჩქა ლიცს ხუ̂აგ̈უ̂ეშიდ ლელარტამ̈ს (ლნტ. 15) -- როცა გვალვა არის, 

მაშინ ბოსტნეულს წყალს ვასხამთ. 2. ბქ. მოწმენდილი ცა. გუა̂ლ̈ი დეც სარ̈კდ ესერ ლჷგ 

(ბქ.) -- მოწმენდილი ცა სარკესავითაა. (სარკედ დგას).

 გუა̂̈ლ̄ჲანობ (-ა̈შ) ბზ., გუა̂ლ̈იობ (-იშ) ბქ., ლნტ., გუა̂ლიობ ლშხ. -- გვალვიანობა. ლჷჭყარ̈ 

გუა̂ლ̈იობ... სურუ ზარალ̈ს იჩო (ბქ. 237) -- გაბმული გვალვიანობა დიდ ზარალს იწვევს 

(აკეთებს). ალცუნეხ გუ̂ალ̈იობჟი დაბარ̈ს (ბქ. 227) -- გვალვიანობისას ყანებს რწყავენ. იხ. 

გაგამ̄ობ.

 გუე̂ბ (-იშ, გობარ̈) ბზ., ლნტ., გობ (-არ) ლშხ. -- გობი. გუე̂ბ ლიცშუ ̂გუე̂ში ლი (ბზ.) -- გობი 

წყლით სავსეა. ჟი იდე̄სხ გობარშუ ̂ლეღუა̂რს (ლშხ. 38) -- გობით ხორცს (გობებით 

ხორცებს) დაიდგამენ. [ჭყინტდ] ჟ'ა̈ნკიდ უ̂ოქურ̂ე გუე̂ბ (ლნტ. 247) -- ბიჭმა ოქროს გობი 

აიღო.

 გუე̂ლეშაპ იგივეა, რაც გუე̂ლჲარ̈შაპ̈.

 გუე̂ლიე{რ}შაპ̈ იგივეა, რაც გუ̂ელჲა̈რშაპ̈.

 გუე̂ლჲაშაპ̈ იგივეა, რაც გუე̂ლჲა̈რშაპ̈.

 გუე̂ლჲარ̈შაპ̈ (-იშ, -შაპარ̈) ბზ., გუე̂ლეშაპ, გელარ̈შაპ̈, გოლერშაპ̈ (-შაპარ̈) ბქ., გოლიერშაპ 

(-არ) ლშხ., გუე̂ლჲაშა̈პ, გუ̂ელიე{რ}შაპ̈ (-შაპარ̈) ლნტ. -- გველეშაპი. ამ̈ირან გუ̂ელჲა̈შაპ̈ს 

ოთურტყუა̂ (ბზ. 16) -- ამირანი გველეშაპს ჩაუყლაპავს. გუ̂ელეშაპ̈ მეგამისგა ხაცხორპა 

ჰაკუა̂დ̈ხენ (ბქ. 219) -- გველეშაპი კუდით ხეს შემოხვეოდა. ანჴად გოლერშაპ̈ ლეთშუ ̂(ბქ. 

11) -- გველეშაპი ღამით მოვიდა. გუე̂ლჲაშაპ̈ ლიცს დემ ხან̈ებე ხალ̈ხს (ლნტ. 276) -- 
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გველეშაპი ხალხს წყალს არ ანებებს.

 გუე̂მ (-იშ, გომარ̈) ბზ., ლნტ., გემ3 (-არ̈) ბქ., -- გომური; მაჩვიბის ქვედა ნაწილი; სარდაფი. 

გუე̂მისგა ლიყუნ̂ა̈ლ̄ ესერ ხოცხაჲ-ა ლაყურ̂აისგა? (ბზ. 403) -- სარდაფში წოლა გირჩევნია 

თუ საწოლშიო? ჯი ესერ გემიშ ყორჟი დოლბიშ შირად ა̈დსიპი (ბქ. 222) -- მე გომურის 

კარზე დოლაბის ქვად გადავიქცევიო. კნინ. გუე̂მოლ̄ ბზ. ეშხუი̂ ლეთი ლეგ ჯამგჷნა 

მიჩუ̂ფაილშერ გუე̂მოლისგა (პოეზ. 20) -- ერთი ღამე ცუდი გახსოვს მიჩვფაილაანთ 

გომურში.

 გუე̂რე, გუა̂რ̈ე (-რე̄მიშ, გუა̂რა̈ლ̄) ბზ., გუე̂რე (-რემ, -როლ) ბქ., გერე ლხმ., გუე̂̄რე (-რე̄მიშ, 

-რე̄ლ) ლშხ., გუე̂რე (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- ტყავი. მარ̄ა მურყუა̂მს ეშხუ ხაბნა̈ ̄გუა̂რ̈ე ხაღუ̂ე̄ნა 

(ბზ. 1) -- კაცს კოშკში ერთი მოზვრის ტყავი ჰქონია. დედედ ჩუქუა̂ნ̄ გუე̂̄რე ოთჷრშე 

(ლშხ.) -- დედამ ქვეშ ტყავი დაუფინა. [ჭყინტდ] ადაჲ̈ე... კამ̈ბეჩი გუ̂ერე (ლნტ. 15) -- ბიჭმა 

კამეჩის ტყავი წაიღო. შიყიშ გუ̂არ̈ე მად ხოცუი̂რახ (პოეზ. 26) -- ზურგის ტყავი არ 

შეურჩენიათ. გადატ. გუ̂ერად ლიგნე, გუე̂რემ ლიკუ̂ანე (ბქ.) -- ტყავის აძრობამდე ცემა; 

დაბეგვა. კნინ. გუე̂̄რო̄ლ ლშხ., გუე̂რილ ბქ.

 გუე̂ფ (-იშ, გოფარ̈ ზს., გუე̂ფარ̈ ლნტ., -არ ლშხ.) -- ეშმაკი, ქაჯი; კუდიანი; ჯადოქარი. 

ფუჲ ლოქ გუე̂ფს! (ლშხ. 7) -- ფუი, ეშმაკსო! ალეს ლოქ გუ̂ეფი თე ხარ̄ (ლშხ. 6) -- ამას 

კუდიანის თვალი აქვსო.

 გუე̂შ (-იშ, გოშარ̈ ზს., გუე̂შა̈რ ლნტ.), გოშ (-იშ, -არ) ლშხ. -- საქმე. დი̄ნად ქო̄ხომ̄ბუე̂,... 

იმუა̂̈ჲ̄ჟი ლა̈̄სუ̂ მიჩა გუე̂შ (ბზ. 30) -- გოგომ უამბო, როგორც იყო მისი საქმე. მიშგუა̂ დის 

ლუშნუ გუ̂ეშ მა̈გ ხოხალ ლეზურ̂ალ̈ (ბქ. 7) -- დედაჩემმა სვანური საქალო საქმე ყველაფერი 

იცის. ეჲჟი ლი გუე̂შ (ლშხ. 65) -- ისეა საქმე. მა მიჩა გუე̂შ ლოქ ლი (ლნტ. 274) -- რა მისი 
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საქმეაო. მაჲ̈ ისგუ გუე̂შ ლი, ოჲ, აზნაურ! (პოეზ. 42) -- რა შენი საქმეაო, ო, აზნაურო!

 გუე̂ში (მაგუშ̂ილე, ხოგუ̂შილა, გუე̂შარ̄ა ბზ., ხოგუ̂ეშლა, გუე̂შიარა ლნტ.), გეში \ გუე̂ში 

ბქ., გოში (ხოგუშ̂ილა, გოშიარა,) ლშხ. -- სავსე. [სემშდარ̈დ] ესგე ლემასგუჟ̂ი ეშხუ 

ხოშე̄მიშთან̄ ლჷლღენ, ლჷჯოშ გუე̂ში (ბზ. 308) -- სემშდარმა რძით სავსე უზარმაზარი 

ქვაბი ცეცხლზე შემოდგა. მადილ ლოქ ჯე̄რიხ, მადილშუ ̂გოში ღერთალ! (ლშხ. 5) -- მადლი 

გექნებათ, მადლით სავსე ღმერთებო! გუ̂ეში ლჷმარ̈ ბეღელ ფექშუ ̂(ლნტ.296) -- ბეღელი 

ფქვილით სავსე ყოფილა. მაჩ̈უი̂̄ბ მოღლატ̈ინ გუე̂ში ხარ̄ხ (პოეზ.120)-- მაჩუბი 

მოღალატეებით სავსეა.

 გუე̂შიბედ (-იშ) ზს., ლნტ., გოშიბედ ლშხ. -- ბედ-იღბალი (საქმე-ბედი). ამჟი ლი მიშგუ 

გუე̂შიბედ (ბზ.) -- ასეა ჩემი ბედ-იღბალი.

 გუე̂შობ (-აშ) ლშხ. -- საქმე (საქმის გარჩევა). ოგუა̂დ̄ეს ლოქ ეჩქა გუე̂შობ (ლშხ. 47) -- 

მაშინ საქმის გარჩევა დავიწყოთო.

 გუე̂შურ (-იშ ზს., ლნტ., ლშხ.) -- უსაქმო. გუე̂შურ ლირდე მამ̄ მამ̈ჲედა (ბზ.) -- უსაქმოდ 

ყოფნა არ შემიძლია.

 გუე̂წნაჲ იგივეა, რაც გუა̂წ̈ინაჲ̈.

 გუე̂ჭ (-იშ, გოჭარ̈) ზს., ლნტ., გეჭ (გოჭარ̈) ბქ., გოჭ (-არ) ლშხ. -- გოჭი. ქაუ̄̂ ესერ ლახუ̂ე̄მ 

ეშხუ გუე̂ჭ (ბზ. 387) -- ერთი გოჭი მომეციო. ეშხუა̂მ̈ ლადეღ ლეკლან̈დ გუე̂ჭს აჲ̈სენი მაგ̈ 

(ბქ. 71) -- ახალი წლის წინადღეს ყველა საახალწლო გოჭს კლავს. ეჯ ლადეღ ნებოზთე... 

გოჭს ათძი̄ნეხ (ლშხ. 18) -- იმ დღეს, საღამოხანს, გოჭს {და}კლავენ. [ზურელა̈ლს] ხაყახ 

[ხუ̂აჲ] გოჭარ̈ (ლნტ. 68) -- ქალებს ბევრი გოჭი ჰყავთ. კნინ. გუ̂ეჭილდ (ზს., ლნტ.), 

გეჭილდ (ლხმ.), გოჭი̄ლ (ლშხ).
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 გუე̂̄რე იგივეა, რაც გუე̂რე.

 გუი̂ (გუ̂ი̄მიშ \ გუე̄შ, -ა̈რ ბზ., გუემ \ გუეშ, გუარ̈ ბქ., გუი̂ეშ, გუარ̈ ლნტ.) გუ (გუმ̄იშ, 

გუ{უ}̂არ) ლშხ. -- გული. [ჭყინტს] გუი̂ ახ̈წახუა̂̈ნ̄ (ბზ. 109) -- ბიჭს გული შეუწუხდა. 

ბეუა̂დ გიცარ̈ ჩუა̂̈ზიჰ ი გუი̂ ჟ'ანტყაბე (ბქ. 9) -- ბევამ ვერძი დაკლა და გული შეწვა. ალ სკიმ 

ეზერ ლოქ ხარ გუი̂ეშ... ლეგლირდას (ლნტ. 10) -- ეს ვეძა გულის დაავადებას ძალიან 

უხდებაო (კარგად აქვსო). ოთარს გუჟი გუნ ხაჩონდა (პოეზ. 86) -- ოთარს გულში ძალიან 

ეცინებოდა. გუ̂იმ̄იმაზ̈იგ (ბზ.) -- გულისტკივილი. იხმარება გამოთქმებში: გუ ხა̄რ -- უნდა, 

სურს (გული აქვს). ლახე გუ ჯარ̄ხ ამი ̄ლიცხრედ, ქა̈̄ჯიმ̄ბუ̂ნე (ბზ. 93) -- რაკი ამის გაგება 

გინდათ (გული გაქვთ), გიამბობთ. ხოჩამ̄ (ხოლამ̄) გუჟი არ̈ი (ბზ.) -- კარგ (ცუდ) გუნებაზეა. 

მე̄უა̂რ ხოლა გუჟი ღალ ადჷ̄გან̄ ჲაკოფ (ლშხ. 63) -- იაკობი ძალიან ცუდ გუნებაზე დადგა. 

გუი̂ს ხაჰუდ̂ი -- აკვირდება, {მი}ხვდება (გულს აძლევს). აშხუნღო სორთმანს გუი̂ ლოჰოდა 

(ბქ. 13) -- ბოლოს და ბოლოს სორთმანი დაკვირვებია. გუდ ანჴად̈ -- მიხვდა. ღუა̂ჭარ̈ გუდ 

ანჴად̈ (ბზ. 333) -- ვაჭარი მიხვდა (გულად მოვიდა). გუ ლჷმუო̂დად (ლშხ.) -- გულიანად, 

გულდადებით. კნინ. გუი̂ლდ ბზ., გუი̂ილდ ბქ., გუი̂ლიდ ლნტ., გულ̄ჷ̄ლ, გულულ̄ ლშხ. 

ლაშგარ̈ს გუ̂ილ̄დ ქაუ ̂ხაქუე̂ცა (პოეზ. 82) -- ლაშქარს გული დასწყვეტია. გუუშ̂უ ̂ზს., 

ლნტ., ზმნს. -- გულით, გულიანად; მონდომებით. ლეუა̂ნს გუუშ̂უ̂ ლიშდაბ̈ ხამ̈თქუ̂ა (ბზ.) -- 

ლევანმა გულიანად (გულით) მუშაობა იცის (ლევანს ...სჩვევია).

 გუი̂ან იგივეა, რაც გუი̂ან̈.

 გუი̂ანა̄რა იხ. გუი̂ან̈.

 გუი̂ან̈ (ხოგუ̂იანა, მაგ̈უ̂იანე ზს., ხოგუ̂იან̈ა, გუი̂ანარა ლნტ.), გუ̂იან (ხოგუი̂ანა, გუი̂ანარ̄ა) 

ლშხ. -- გვიანი. გუი̂ან̈ დრეუ ̂(ზს.) -- გვიანი დრო. გუი̂ან̈ გუა̂̄რ (ბზ. 53) -- გვაგვიანდება. 
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გუი̂ან̈დ ბზ., გუი̂ან̈დ, გუი̂ანდ ბქ., გუ̂იან̄დს ლშხ., გუი̂ან̈დს ლნტ., ზმნს. -- გვიან. ღუა̂ჭარ̈ 

გუი̂ან̈დ ანჷ̄გა̈ნ̄ (ბზ. 440) -- ვაჭარი გვიან ადგა. ნაფანუნღო გუი̂ან̈დ გარ იყუნ̂ალხ (ბქ. 6) -- 

სულის ხსენების მერე გვიან წვებიან. [დი̄ნა] გუი̂ან̄დს ანტახ (ლშხ. 53) -- გოგო გვიან 

დაბრუნდა.

 გუი̂-ბჷნაბ̈ იგივეა, რაც გუი̂ჲ-ბჷნაბ̈.

 გუი̂გუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., გუგუ ̂(-არ) ლშხ. -- გული (კვერცხის...). ლჷგრე̄მი გუი̂გუ ̂

(ბზ.) -- კვერცხის გული. მალ̄ [ქუთი] გუი̂გუს̂ იზბი (ბზ. 362) -- მელია ხაჭაპურის გულს 

ჭამს. კნინ. გუ̂იგუი̂ლდ ზს., ლნტ. მი ეშხუ... გაკა ̈გუი̂გუი̂ლდ მეღუ̂ე̄ნი (ბზ. 302) -- მე ერთი 

კაკლის გული მექნება.

 გუი̂დამ̈1 (-იშ, -დამარ̈) ზს., ლნტ. -- მიდამო. ისგაშხან ისგუი̂ გუი̂დამი უო̂ქუ̂რე-უა̂რჩხილინ 

გოშია (პოეზ. 22) -- შიგნით შენი მიდამო ოქრო-ვერცხლით სავსე.

 გუი̂დამ̈2 ბქ. -- ეკლესიაში ხალხის დასადგომი ადგილი.

 გუი̂დამ̈3 ზს. 1. მთავარი, ძირითადი. გუი̂დამ̈ ტაბაგ̈ -- მთავარი სუფრა. ხოხურ̂ა ლაგუა̂ნა, 

ლახა გუი̂დამ̈ ლაგუა̂ნა ქა ქეხნიუ̂... ეჲნარ̈ ხოშხონხ (ბქ. 300) -- მცირე სატირალი, თუ 

ძირითადი ტირილი გადაიდებოდა, იმას ერქვა. 2. ახლო ნათესავი. ნინოლ̄ მიშგუ გუ̂იდამ̈ 

ნა̈თ̄ი ლი (ბზ.) -- ნინოლი ჩემი ახლო ნათესავია. 3. ძირითადი, მკვიდრი (განსხვავებით 

ახლად ჩამოსახლებულისა). გუ̂იდამ̈ მჷჟალუა̂რ̈ (ბზ.) -- მკვიდრი მუჟალელები.

 გუი̂დრა იგივეა, რაც გუდრა.

 გუი̂ემაზგა̈რ იგივეა, რაც გუ̂იმაზგა̈რ̄.

 გუი̂ზ (-იშ, -ა̈რ) ზს., გუზ (-არ) ლშხ. 1. ბოტ. მჭადა სოკო. [დაშ̈დუ]̂... გუი̂ზს ლჷმზებ (ბქ. 

204) -- დათვი თურმე მჭადა სოკოს ჭამდა. 2. ჩიჩილაკი. [ზურალ ლემზჷრს] ჟიქაქა გუ̂იზს 
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ხაქ̈უე̂მ (ბქ. 73) -- ქალი სეფისკვერს ჩიჩილაკს ჩამოაცვამს (აფარებს). 3. ბზ. შეწირული 

ხორბლის ფქვილი, რომლისგან დამზადებული ნამცხვარი უცხო პირს არ ეჭმევა. 4. 

დღეობისათვის წინასწარ მომარაგებული საუკეთესო ხორბალი ან ფქვილი.

 გუი̂ლჷჰუ̂ედ (-იშ, -არ̈) ბზ., გუი̂ლჷჰოდ, გუი̂ლჷჰედ ბქ., გუ̂ილუუე̂დ ლნტ., გულჷმუო̂დ 

(-არ) ლშხ. -- მიხვედრილი, დაკვირვებული; გამოცდილი. ეჯშელდ კუი̂დოლ [ითქ] ლი ქა 

ლეგემ ლელინთუ ̂ი ლენზაუ̈ ̂გუი̂ლჷჰოდდ (ბქ. 7) -- საზამთროდ და საზაფხულოდ იმდენი 

კოდი (მარცვალი) არის დაკვირვებულად გამოსაყოფი. თამარ გულჷმუ̂ოდ ზურალ̄ ლი 

(ლშხ.) -- თამარი დაკვირვებული ქალია.

 გუი̂მაკუე̂შარ̈ იგივეა, რაც გუი̂მაკუ̂შუა̂̈̄რ.

 გუი̂მარა იგივეა, რაც გუი̂მარ̄ა.

 გუი̂მაზ̈გა̈̄რ, გუმაზ̈გა̈რ̄ (-იშ, -გარალ̈) ბზ., გუი̂მაზ̈გარ̈ (-რუ) ბქ., გუმაზგარ̄ (-ალ̄) ლშხ. 

გუი̂ემაზგა̈რ (-გარალ̈) ლნტ., -- გულნატკენი, განაწყენებული. ციოყ გუი̂მაზგა̈რ̄ აჩად̈ (ბზ.) 

-- ციოყი გულნატკენი წავიდა.

 გუი̂მაკ̈უშ̂უა̂̈რ̄ (-იშ, -უა̂რ̄ა̈ლ) ბზ., გუ̂იმაკ̈უშ̂ოუა̂რ̈ (-უა̂რარ̈), გუ̂იმეკუშ̂ე, გუმეკუ̂შე (-ემიშ, 

-შოლ) ბქ., გუი̂მეკუშ̂ე (-შე̄მიშ, -შე̄ლ) ლშხ., გუი̂მაკუე̂შარ̈ (-იშ, -შარალ̈), გუი̂მეკუ̂ეშე 

(-შეჲშ, -არ̈) ლნტ. -- გულგატეხილი; უიმედო; ნაღვლიანი. [ალჲა̈რ] მესმა ლეთ 

გუი̂მაკ̈უშ̂ოუა̂რ̈ ანტახ̈ხ ქორთე (ბქ. 256) -- მესამე ღამეს ესენი გულგატეხილი დაბრუნდნენ 

სახლში. მეუა̂რ გუი̂მეკუე̂შე ლი მიშკუი̂ ჯუმილჟი მიშკუი̂ დი (ლნტ.) -- დედაჩემი ჩემს 

ძმაზე მეტად გულგატეხილია. იხ. გუნკუა̂შარ̈.

 გუი̂მარ̄ა, გუმარ̄ა (-რა̈შ̄ \ -რე̄მიშ, --) ბზ., გუ̂იმარა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაჲ̈შ ლნტ.), გუმარ̄ა (-რაშ̄, 

--) ლშხ. -- სურვილი, ნდომა, წყურვილი. აშხუ ̂ლადაღ̈ მალ̄ს ნაფეტუი̂ გუმარ̄' ო̄ხჴა̈დ (ბზ. 
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433) -- ერთ დღეს მელას ფეტვის სურვილი აღეძრა (მოუვიდა).

 გუი̂მბრა იგივეა, რაც გუი̂მრა.

 გუი̂მეკუე̂შე იგივეა, რაც გუ̂იმა̈კ̄უშ̂უა̂̈რ̄.

 გუი̂მეკუშ̂ე იგივეა, რაც გუ̂იმა̈კ̄უშ̂უა̂̈რ̄.

 გუი̂მორ იგივეა, რაც გუი̂მრა.

 გუი̂მრა, გუი̂მბრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ, -როლ ბქ.), გუი̂მორ (-იშ, -არ̈) ბქ., გუი̂მრა, გურ̂იმბ 

(-ალ ლშხ. -ა̈ლ ლნტ.) -- გვიმრა. ალ ბალახ თელდ გურ̂იმბს ხაჯეშ (ლშხ. 11) -- ეს ბალახი 

მთლად გვიმრას ჰგავს.

 გუი̂ჲ-ბჷნაბ̈ (-იშ, --) ბზ., გუი̂-ბჷნა̈ბ ბქ., ლნტ., გუ ი გუნებ ლშხ. -- გუნება-განწყობა (გული 

და ბუნება \ გუნება).

 გუი̂ჲჩუე̂ნჩხ იგივეა, რაც გულჩუე̂ნჩხ.

 გუი̂რგუი̂ნ იგივეა, რაც გურგუი̂ნ.

 გუი̂რკ (-იშ) ზს. -- ივლისი, კვირიკობა (მკათათვე). ლითელ გუი̂რკისგა იბნი (ბქ. 230) -- 

მკა ივლისში იწყება. იხ. ლიგურკე.

 გუი̂რნა̈ იგივეა, რაც გუა̂̈რნაჲ̈.

 გუი̂უჩიდად ბქ., ლნტ. -- უგულოდ. გუ̂იუჩიდად ლეჩემ დემ ესერ ისკეთი (ანდ.) -- უგულოდ 

საქმე არ მოგვარდებაო.

 გუი̂შგუე̂ჲ, გუშგუე̂ჲ (-უე̂ჲშ \ -უ̂ე̄მიშ, -ა̈რ) ბზ., გუი̂შგუე̂, გუშგე (-უე̂მ \ -გემ, \ -უ̂ოლ \ 

-გოლ) ბქ., გუშგუე̂ (-უე̂̄შ, -უ̂ე̄ლ) ლშხ., გუშკუე̂ (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. 1. პირის კუთვნილებითი 

ნაცვალსახელი, ინკლუზ. (ჩემი და შენი, ჩემი და თქვენი) -- ჩვენი. გუი̂შგუ̂ეჲ მურყუა̂მ 

სგუე̂ბინ დოლებში̄რა... ა̈რი (ბზ. 93) -- ჩვენი კოშკის წინ დოლაბის ქვა ძევს (არის). ეჯგუ̂ა ̈
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გუი̂შგ' ამახუს̂! (ბქ. 207) -- ისეთი ჩვენს მტერს! ალე გუშკუ̂ე ნათი ლი (ლნტ. 24) -- ეს 

ჩვენი წილია. ლიშიალე გუი̂შგუე̂ ხოჩან (პოეზ. 14) -- ბრძოლა ჩვენი სჯობდა. შდრ. 

ნიშგუე̂ჲ.

 გუი̂შგუე̂ურა, გუშგუ̂ეურა (-რა̈შ̄, -რა̈̄ლ ბზ.), გუშგუე̂ურა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., 

გუი̂შგუე̂ურა, გუშგეურ (-აშ̈, -ოლ) ბქ., გუშკუე̂ურა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ლნტ., ინკლუზ. -- 

ჩვენებური. ხუა̂̄ჲ ამ̄ბუი̂ გუშგუე̂ურა (ლშხ. 14) -- ბევრი ჩვენებური ყვება. მჷმეგრელს 

გუშკუე̂ურა მად̈ ხახალა (ლნტ. 114) -- მეგრელს ჩვენი ენა (ჩვენებური) არ სცოდნია.

 გუი̂შკუე̂ იგივეა, რაც გუი̂შგუე̂.

 გუი̂შკუე̂ურა იგივეა, რაც გუი̂შგუ̂ეურა.

 გუი̂წყილჲა̈ნ, გუი̂წყჷლჲა̈ნ (-ანაშ̈ \ -იშ, -ჲანარ̈) ბზ., გუი̂წყილიან̈ (-იშ, -იანა̈რ) ბქ., 

გუწყჷლიან (-არ) ლშხ., გუი̂წყლიან̈ (-ლიანა̈რ) ლნტ. -- გულწრფელი ("გულწყლიანი"). 

გუი̂წყჷლჲან̈ დე̄მთე ჯუღუე̂ (ბზ.) -- არაფერში გულწრფელი არა ხარ.

 გუი̂ხოლა, გუხოლა (-ლაშ̈, --) ზს., გუხოლა (-ლაშ̄, --, ლშხ., -ლა̈ჲშ, --, ლნტ.) -- წყენა 

("გულცუდი"). გუი̂ხოლა ამად̄ (ბზ.) -- მეწყინა. გუხოლა ათხად (ბქ.) -- ეწყინა. გუხოლაშ̈ 

ლიდისგ (ბქ.) -- დამდურება, გაბუტვა. გუხოლა ნომ̄ ჯარ̄ (ლშხ.) გუხოლა ნომა ლაჯადეს 

(ლნტ.) -- არ გეწყინოს. გუ̂იხოლიან (ბქ.) -- ბუტია.

 გუი̂ჯ1 (-იშ, -ა̈რ ბქ., ლნტ. გუჯარ̈ ბზ. -იშ, -არ ლშხ.), ბოტ. -- წაბლი. ნაღუჟ̂ურს ეშხუ 

გუი̂ჯ გარ ესსად (ბქ. 32) -- ვაჟს ერთი წაბლიღა დარჩა. შდიხიშ ი გუ̂იჯი ლჷნჩჷდე 

ქაუ̂ზაჲშერალ (პოეზ. 206) -- თხილისა და წაბლის ნარევი ქავზასანები.

 გუი̂ჯ2, გუჯ (-იშ, გუჯარ̈) ზს. -- კინკრიხო, თხემი. კუნჭილ თხუმე გუჯჟი̄ნ ესალჯ 

ფაყუს̂! (ბზ. 232) -- კუწუბი თავის კინკრიხოზე დააკარ ქუდს!
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 გუი̂ჯრა (-რა̈შ̄, რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ. -რა̄შ, -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) -- წაბლის 

ხე. ცხეკისგა ხაგ გუი̂ჯრა ი იშგენ (ბქ. 70) -- ტყეში დგას წაბლი და სხვა (ხე).

 გურ̂იმბ იგივეა, რაც გუი̂მრა.

 გჷბე იგივეა, რაც გიბე.

 გჷბრჷხ იგივეა, რაც გაბრახ̈.

 გჷგიბ, გიგიბ (-გბაშ̈ \ -იშ, -გბარ̈) ზს., გჷგიბ (-იშ, -გბარ̈) ლნტ., გჷგჷბ (-გბარ) ლშხ., ბოტ. 

-- ფიჭვი. გჷგბი აშხალ (ბზ.) -- ფიჭვის ტოტი. ცხეკისგა ხაგ ხოშა გჷგიბ (ბქ. 70) -- ტყეში 

დიდი ფიჭვი დგას. მუგუ̂ალ ...ღუმურ̄ს ხოხალ ი გჷგჷბსი̄ (ლშხ., ხორ. 17) -- კვარი ნაძვმა 

იცის და ფიჭვმაც. შდიქმიშ ყუ̂ირი მად̄ მასედა, ამ გჷგბარეშ ნაჴ̈ჷნშდორალუ ̂(პოეზ. 232) -- 

კბილის ძირები არ შემრჩენია ამ ფიჭვების ხვრის გამო.

 გჷგჷბ იგივეა, რაც გჷგიბ.

 გჷგჷფ იგივეა, რაც გუფ.

 გჷლამ (-იშ, --) ბზ., ქს., გჷლამ̈, გალამ̈ ბქ., გლამ̈ ლნტ. -- დატუქსვა, გაწყრომა. ბოფშარ̈ს 

ხუა̂ჲ̈ გჷლამ ხარ̄ხ დიხან̈ქაჲ, ლახ იქჯარა̈ლ̄ხ (ბზ.) -- ბავშვებს დედისაგანაც ბევრი გაწყრომა 

ხვდებათ, როცა ეშმაკობენ. შხამ ი გჷლამ მი მარ̄ (ლშხ.) -- შხამი და დატუქსვა მე მივიღე 

(მაქვს).

 გჷლამ̈ იგივეა, რაც გჷლამ.

 გჷლაჯ̈ ბზ., გლაჯ̈ ბქ., ლნტ. იხმარება გამოთქმაში გჷლაჯ̈დ ლიგნე ბზ., გლაჯ̈დ ლიგნე ბქ., 

გლაჯდ ლიგნე ლშხ., გლაჯ̈დ ლიგენე ლნტ. -- დაგლეჯა, დაფლეთა. გჷლაჯ̈დ ესერ ხაგ̈ნა̈უ̄ნ̂ე 

მიჩა თხუმ (ბზ. 400) -- შენს თავს დავაგლეჯინებო.

 გჷლმაგულ იგივეა, რაც გულ̄მაგუ̄ლ.
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 გჷმარ̈ იხ. გიმ.

 გჷმრ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., გმირ (-ალ̈ ლნტ., -ალ ლშხ.) -- გმირი. გადატ. -- ძლიერი, ღონიერი. 

ეჯგუა̂რ̈ ლასუ ̂გუა̂მ̈ი, ერე სამ გჷმრარ̈დ სგა უ̂ენდ გარ ანჴიდხ (ბქ. 257) -- ისეთი მძიმე იყო, 

რომ სამმა ძლიერმა (ვაჟკაცმა) ძლივს შემოიტანა. სი ჩუ ხი გმირ (ლნტ.) -- შენ კი ხარ 

გმირი.

 გჷმრობ (-აშ̈) ბქ. 1. გმირობა. 2. გმირობის ხანა.

 გჷმჷხ (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.) -- ძუნწი. ეჯი გუნ გჷმჷხ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ის ძალიან 

ძუნწი კაცია.

 გჷნწიშ (-ნწშიშ, -ნწშარ̈) ბქ. -- ბოტ. ტირიფი.

 გჷნჯილ იგივეა, რაც გინჯილ.

 გჷრგად̈დ იგივეა, რაც გირკიდ.

 გჷრგჷჭ, გარგაჭ (-აშ̈ \ -იშ, --) ზს. 1. ჯოჯოხეთი. გჷრგჷჭთე ლისკნე! (ბქ.) -- ჯოჯოხეთში 

ჩახტომა! (წყევლა). 2. ლხმ. გაძვალტყავებული (ცხენი...).

 გჷრდღაბ იგივეა, რაც გჷრდღაბ̈.

 გჷრდღაბ̈ (-იშ, -დღაბარ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), გჷრდღაბ (-ალ) ლშხ. -- ბაღლინჯო. შუა̂ნ̈ს გჷრდღაბ̈ 

ეჩეგ-ამეგ გარ არ̈ი (ბქ.) -- ბაღლინჯო სვანეთში აქა-იქღა არის. შდრ. კიტინტელაჲ.

 გჷრზნაუ̈ი̂ლ იგივეა, რაც გჷრზნეუ̂ილ.

 გჷრზნეუი̂ლ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., უშგ. გჷრზნაუ̈ი̂ლ, გჷრძნაუ̈ი̂ლ უშგ., გჷრძნეულ (-არ) ლშხ., 

გრძნეუი̂ლ (-ალ̈) ლნტ. -- გრძნეული. ძაძუ გჷრზნეუი̂ლ ზურალ̄... ლი (ბზ.) -- ძაძუ 

გრძნეული ქალია.

 გჷრი იგივეა, რაც გჷრი̄ლ.
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 გჷრილ იგივეა, რაც გჷრი̄ლ.

 გჷრი̄ლ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., გჷრილ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., გჷრი (-რი̄შ, -ალ) ლშხ. -- კვერცხი (ბავშვის 

ენაზე). გჷრი̄ლს ხიზბი მო? (ბზ.) -- კვერცხს შეჭამ?

 გჷრკანდ იგივეა, რაც გჷრკიდ.

 გჷრკან̈დ იგივეა, რაც გირკიდ, გჷრკიდ.

 გჷრკიდ ბზ., გჷრკან̈დ, კჷრკან̈დ ბქ., გჷრკანდ ლშხ., გირტან̈ ლნტ., ზმნს. -- ირგვლივ, 

გარშემო. კალუს̂ გჷრკან̈დ ხეჭმენი ეშხუ მაშენამთეშ (ბქ. 230) -- ერთი უფროსთაგანი 

კალოს ირგვლივ შემოუვლის. გოლერშაპ̈ კა-კერაჲ̈ს კჷრკან̈დ ეშდჲორი ორკაც̈დ ქახცხეპა 

(ბქ. 11) -- გველეშაპი კერიას ირგვლივ თორმეტჯერ ორკეცად შემორტყმია.

 გჷრმჷ̄ნ იგივეა, რაც გურჰუნ̄.

 გჷრცამ̈ (-ცმიშ) ზს., გარცამ̈ (-იშ) ბქ., გარცემ (-იშ) ლშხ., გჷრცამ̈, გარცა̈მ ლნტ. -- ხატზე 

გადაცემა, ხატზე დაფიცება. ამი ̄გარცამ̈ს მი ქა ტუ̄ლი (ბზ.) -- ამის ხატზე გადაცემის 

(სიტყვებს) მე ვიტყვი.

 გჷრძნაუ̈ი̂ლ იგივეა, რაც გჷრზნეუი̂ლ.

 გჷრძნეულ იგივეა, რაც გჷრზნეუ̂ილ.

 გჷრხჷ̄ნ იგივეა, რაც გურჰუნ̄.

 გჷრჯაბ̈ (-რჯბიშ, -რჯბარ̈) ბქ. -- სამფეხა მრგვალი მაგიდა. გჷრჯაბ̈თეჟი მჷჯაბ̈ ლაღუ ̂იკედ 

მელეღუ ̂(ბქ.) -- ხორცის გამნაწილებელი სამფეხა მრგვალ მაგიდაზე მოხარშულ ხორცს 

(ამო)იღებს. იხ. ფიჩქ.

 გჷრჯღ იგივეა, რაც ღჷჯგ.

 გჷრჰჷ̄ნ იგივეა, რაც გურჰუნ̄.
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 გჷჯღარ̈ იგივეა, რაც გარჯღარ̈.

 გჷჯღარ̄ იგივეა, რაც გარჯღარ̈.

 გჷჰჷლ (-იშ) ბზ., გაჰჷლ2 (-იშ) ბქ. -- ბუღი; ალმური. ლა̈დი ნაჲ̈თოშუ̂ გჷჰჷლ ლჷგ (ბზ.) -- 

დღეს სიცხისაგან (სიცხით) ბუღი დგას.
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დ

 -დ1 1 და 2 სუბ. პირის მრ. რიცხვის ნიშანი ზმნაში. ხუ̂ატურ̂ედ [ლეტურ̂ა] (ბზ. 14) -- 

ვანთებთ სანთელს. ჩუა̂მდაგარ̈დ (ბქ). -- მომკალით. მაჲ ლაყრიდ? (ლშხ. 65) -- რა ვუქნათ? 

ხუი̂ბნედ (ლნტ. 25) -- ვიწყებთ.

 -დ2 მოთხ. ბრ-ის ნიშანი. ა̈ნკიდ ამ̈ირანდ თეტე̄ნ (ბზ. 65) -- ამირანმა მახათი აიღო. ჩოთკარე 

დედედ ყორუ̂ალ (ლშხ. 83) -- დედამ კარები გაუღო.

 -დ3 ვით. ბრ-ის ნიშანი.დი̄ნა ლუღუე̂ჟმარ̄უდ ლჷრექუ ̂ლას̈უ ̂(ბზ. 271) -- ქალი მამაკაცურად 

იყო ჩაცმული. ჲეხუდ̂ [მაკუ] (ლნტ. 198) -- ცოლად მინდა.

 დაარ იგივეა, რაც დაჰა̈რ̄.

 დაბ, დაბ̈ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., ლნტ.), დაბ (-აშ, -არ) ლშხ. -- ყანა, ნათესი. ბიქუ ̂დაბარ̈ს აქუთ̂უნე 

ციუ̂ალ̄დობჟი̄ნ (ბზ. 49) -- ქარი ყანებს არხევს ჯეჯილობისას. მჷქაფ ქაუ ̂ლახუე̂მხ მიჩა 

დაბა̈შ (ბქ. 21) -- სანაცვლო მომეცით ჩემი ყანისაო. ჲერუ̂ალე ხოლა ნენცალ დაბს ესერ 

ხაბრალნა (ანდ.) -- ვიღაცა პურის უხარისხობას ყანას აბრალებდაო. ჩი̄მი დაბარ ლჷდაუ̄შ̂ე 

ლიხ (ლშხ. 54) -- ყველას ყანები გაფუჭებულია. ჲეხუ-̂ჭაშ̈ ქერს ალაშდახ დაბისა (ლნტ. 

265) -- ცოლ-ქმარი ქერს თესავდა ყანაში. ყიფჲანდ ჰილუ ̂დაბ̈თე სგაფ̄იშუდ̂ (პოეზ. 72) -- 

ყიფიანმა ჯორი ყანაში შეუშვა.

 დაბ-ლარ̄ე, დაბ̈-ლარ̄ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), დაბ-ლარ̈ე (-რემიშ, -როლ 

ლხმ.), დაბილარე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- სახნავ-სათიბი, ადგილ-მამული. გუი̂რკიშ ყაყაჩ დაბ-

ლარ̈ემ მჷტყაბან ესერ ლი (ანდ.) -- ივლისის პაპანაქება სახნავ-სათესის დამწველიაო. ხუა̂ჲ 

დაბ-ლარ̄ე ხუღუა̂ დაუი̂თს (ლშხ.) -- ბევრი სახნავ-სათესი აქვს დავითს. ლიყუ̂ელ მამჭირ 

დაბ̈-ლარემიშ (პოეზ. 110) -- მოშორება მეძნელება ადგილ-მამულისა.
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 დაგარ ზს., ლშხ. -- სიკვდილი. იხმარება მხოლოდ მოქ. ბრ-ში დაგარშუ.̂ დაგარშუ ̂დაგრა მამ' 

ამ̈ხელიუ ̂ისგუა̂ხენქა (ბქ.) -- სიკვდილით სიკვდილი (მთლად სიკვდილი) არ მეკუთვნოდა 

შენგან. დაგარშუ ̂ეში ნომ' ამდაგრე (პოეზ. 154) -- სიკვდილით მაინც არ მომკლა.

 დაგრა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄ ლშხ., -რაჲ̈შ ლნტ.) -- სიკვდილი; მოკვლა. ალჲარ̈დ 

ად̈ი̄თალ̄ეხ ამშა დაგრა (ბზ. 63) -- ამათ გაინაწილეს ამისი მოკვლა. ლჷარდ დაგრა ურინ 

დაგრაშ̈ ესერ გოუა̂რ̈ ლი (ანდ.) -- ცოცხლად სიკვდილი ორჯერ სიკვდილის ტოლიაო. ჲედ 

დაგრა, ჲედ ამშა ლითხე̄ლი (ლშხ. 69) -- ან სიკვდილი, ან ამისი მოძებნა. იშკენ ხალ̈ხს დაგრა 

ქა ლოქ ა̈თექად̈იხ (ლნტ. 50) -- სხვებს (სხვა ხალხს) სიკვდილი ასცდებათო. აჰ, დაგრაჲა! -- 

ოჰ, (ჩემი) სიკვდილი! დაგრა̈შ̄ მჷღლი (ბზ.) -- მომაკვდავი (სიკვდილის მომლოდინე).

 დაგრობ (-აშ̈, --, ზს., ლნტ., -აშ, --, ლშხ.) -- მკვლელობა; სიკვდილიანობა. სალდათარ̈ს ი 

ეჯჲა̈რს დაგრობ ოხჩჷ̄დდახ (ბზ. 4) -- ჯარისკაცებს და იმათ მკვლელობა მოუვიდათ 

(ერთმანეთში). დაგრობჟი მეზგა [მაგ̈] შის ხად̈ისგუ̂ (ბქ. 298) -- სიკვდილიანობისას ოჯახს 

დახმარების ხელს ყველა უწვდიდა. ალეს ღო დაგრობ ხეფსი ხუ̂აჲდინ (ლშხ. 31) -- ამას 

ბევრჯერ მკვლელობა მოსდევს. ხოშა ნაღალდ დაგრობ ალეს ხეფას̈ი (ლნტ. 48) -- მეტწილად 

მკვლელობა ამას მოსდევს.

 დად იგივეა, რაც დად̈{უ̂}1.

 დადა (-და̈შ̄, -დალ̄არ̈ \ -და̈ლ̄ ბზ., -ა̈შ, -დოლ ბქ., -დაჲ̈შ, -დალარ̈/ლ ლნტ.), ბებე (-ბე̄შ, 

-ბე̄ლარ) ლშხ. 1. ბებია. დადად ჭყინტს ლეზუ̂ებ ოთჴიდ (ბზ.) -- ბებიამ ვაჟს საჭმელი წაუღო. 

მეჩი ბაბა ეჯაბუასდთე მეჩი დადას ესერ ხაღ̈ლინა (ანდ.) -- მოხუცი პაპა საიქიოსკენ მოხუც 

ბებიას უცდიდაო. დი̄ნოლ̄ ბებეს ხატუ̄ლი (ლშხ.) -- გოგონა ბებიას ეძახის. გეზელილ დიეშ ი 

მუე დედეს დადას ხატულიხ (ლნტ. 19) -- შვილები დედისა და მამის დედას ბებიას ეძახიან. 
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დადა̈შ̄! ბზ., ბებე̄შ! ლშხ., დადა̈შ ლნტ. -- ბებიისავ! (ბებიის მიმართვაა 

შვილიშვილებისადმი.) 2. დედაბერი. უ̂ობურ დადად დალ̈ ხელწიფს ოთჴიდ (ბზ. 393) -- 

კუდიანმა დედაბერმა დალი ხელმწიფეს მიუყვანა. ალ ქორხენქა ეშხუ მეჩი დადა ან̈სგიდდა 

(ბქ. 31) -- ამ სახლიდან ერთმა მოხუცმა დედაბერმა გამოიხედა. კნინ. დადილ, დადალად.

 დადალ (-დლაშ̈, -დლარ̈ ზს., -აშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. უთესლო. დადალ ქან (ზს., ლნტ.) -- 

უთესლო კანაფი. დადალ ქან ქიპდ ი ლჷბარ̈დ ხამკახ̈ხ (ბქ. 282) -- უთესლო კანაფი ძაფად და 

წვრილ თოკად უნდათ. 2. დაკოდილი. დადალ ჴა̈ნ (ზს., ლნტ.) -- დაკოდილი ხარი. დადალ 

ფიკუ ̂-- დაკოდილი ვაცი.

 დადი̄ლ იგივეა, რაც დად̈ი̄ლ.

 დალ იგივეა, რაც დალ̈.

 დალისუ ̂(-იშ, -ლსუა̂რ̈) ბზ., დალუს (-იშ, -არ) ლშხ. ზოოლ. -- დიდდუმიანი ცხვარი. 

[ჭყინტდ] ეშხუ დალისუ̂ ჟ'ან̈ჷრმე (ბზ. 382) -- ვაჟმა ერთი დიდდუმიანი ცხვარი დაიჭირა.

 დამ1 (-აშ̈, --, ბზ., -აშ, --, ლშხ.) -- იძულება; გაჭირვება; გასაჭირი. დამ მად̄ ადო, ქუ̂ახ̈ი̄სგა 

ჲა̈რ ადრინა ლა̈ქმათე? (ბზ.) -- იძულებული ვიყავი, თორემ იანვარში ვინ წავიდოდა 

საშოვარზე? დამჟი მარ̄ა მაგ̈ ხარ̄ ლეჩუმ̂ე (ბზ.) -- გაჭირვებისას ადამიანმა ყველაფერი უნდა 

გააკეთოს (ადამიანს ყველაფერი აქვს გასაკეთებელი). ჟ'ანშგუ̄რინეხ ეჯ კალიბდ, ერე დამაშ 

ხარ̄ (ლშხ. 12) -- შეარცხვინეს ისეთნაირად, რომ გასაჭირშია ("გასაჭირი აქვს").

 დამ2 (-აშ, -არ) ლშხ. -- გარეცხილი ხორბლის საწური.

 დამ3 ბზ., ლშხ., ნაწილაკ. -- კი არ, ხომ. ლოხსგიდა ი ტკისდ ბეფშუ ̂დამ აყურ̂ე? (ბზ. 257) -- 

შეხედა და, მართლაც, ბავშვი არ წევს ("აკი ბავშვი წევს")?! დირ̄ა̈რ დე̄სა დამ ახფრი̄ნთედ? 

(ბზ. 376) -- პურები ხომ არ აურიეთ? ატკორ ღუნუ̂არშ გოში დამ ლი! (ლშხ. 85) -- ატკორი 
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აკი ხბოებითაა სავსე! აშ დამ ჯე̄ქა უგუა̂რ{უ̂} ჟეგმარ̈ს? (პოეზ. 38) -- ხომ გითხარით, 

უჯიშო ჩეგამელებო? (უგვარო ჩეგემელებს).

 დამბალ̈ ზს., ლნტ., დამბალ ლშხ. (ხოდჷმბალა \ ხოდამბალა, მჷდამბალ̈ \ მადამბლე ზს., 

ხოდჷმბალა, დამბლარ̄ა ლშხ., ხოდამბა̈ლ, მჷდამბალ̈ ლნტ.) -- დაბალი. კჷ̄ლთხი მარ̄ა დამბალ̈ 

ჟი დეშ ხეჰა (ბზ.) -- მაღალ კაცს დაბალი ვერ ასწვდება. მეგამ ჲერეხი კლათ̈ხი ლი, ჲერეხი-

დამბალ̈ (ლნტ. 18) -- ხე ზოგი მაღალია, ზოგი-დაბალი.

 დამორდ ლშხ., დამჷრ ლნტ., ზმნს. 1. ლშხ. თანაბრად. დამორდ ხარ̄ ნაყირ ჩჲა̄გ (ლშხ. 3) -- 

თანაბრად აქვს ნარტყამი ყველგან. 2. ლნტ. ერთიანად; ერთად. დამჷრ ჩემემ ჟ'ანასყე (ლნტ.) 

-- ყველამ ერთად გააკეთა. დამჷრ მაგ̈ ჟ'ანქაჩ̈ (ლნტ.) -- ერთიანად მოჭრა ყველაფერი.

 დამწარ̄ იგივეა, რაც დამწარ̄აუ̈.̂

 დამწარ̄აუ̈̂ (-იშ, --) ბზ., დამწარ̄, დამწარ̄აუ ̂(-იშ, --) ლშხ., დამწარა (-რაჲ̈შ, -- ) ლნტ. -- 

მონატრებული, მონდომებული, მოსურვებული, "გამწარებული". ა̈გითე ლი̄ზი დამწარ̄აუ̈̂ მამ̄' 

ოთ̄ზა̈რ̄ თხუი̂მ თანაღ̈ქა (ბზ.) -- შინ მისვლას დანატრებულმა, არ დავზოგე თავი 

უღელტეხილზე. გეზლა დამწარ̄აუ̂ აჩად (ლშხ.) -- შვილის მონატრებული წავიდა.

 დამწარ̄ებულ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), დანწარებილ (-იშ, -არ̈) ლნტ. -- გამწარებული. 

დამწარ̄ებულ გლეხარ̈ ეშ ლახ̈ქარ̄უა̂̈̄ნხ ლაქ̈მათე (ბზ.) -- გამწარებული გლეხები გაცვივდნენ 

საშოვარზე.

 დანწარებილ იგივეა, რაც დამწარ̄ებულ.

 დაჲ იგივეა, რაც და̈ჲ.

 დარ იგივეა, რაც დარ̈.

 დარბაზ̈ (-ბზიშ, -ბზალ̈, ბზ., -ბზარ ბქ., -იშ, -ბაზალ̈ ლნტ.), დარბაზ (-ალ) ლშხ. 1. დარბაზი. 
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სგან̈ჴედჷნ თეთნე ხოშა დარბაზ̈თე (ბქ.) -- შევედით დიდ თეთრ დარბაზში. 2. სვანური 

სახლის ან ბოსელის ზედა სართული, სადაც ინახავენ პირუტყვის საკვებს (ჩალას, თივას, 

ბზეს...). სემი ლჷზაჲ̈ გიცარ̈ ხარ̈დე̄ნახ დარბაზ̈ს (ბზ. 29) -- სამი წლის ვერძი ჰყოლიათ 

დარბაზში. ნაკ̈ლაუ̂ს ღუა̂ჟარ̈ იმაჯეხ გოდრარ̈შუ ̂დარბაზ̈თე (ბქ. 230) -- ბზეს მამაკაცები 

გოდრებით ეზიდებიან დარბაზში. ჯუ̂ინალდ ლენტეხას მაჩუბუა̂რ̈ ი დარბაზალ̈ გარ ხოხალდახ 

(ლნტ. 5) -- ძველად ლენტეხში მაჩუბები და დარბაზები იცოდნენ მხოლოდ. კნინ. დარბაზი̄ლ, 

დარბზჷ̄ლ ბზ., დარბზჷლ ბქ., დარბაზე̄ლ ლშხ., დარბა̈ზილ ლნტ.

 დარგ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ალ ლშხ.) ზოოლ. -- წალი თხა (რომელსაც ჯერ თიკანი არ 

მოუგია). ეშხუ დარგ ჩუაძიჰხ ეჯ ლე̄თ (ბზ.) -- ერთი წალი თხა დაკლეს იმ ღამეს.

 დარობ (-აშ̈, --, ბზ., -აშ, --, ლშხ.), დარ̈ობ (-აშ̈, --) ბქ., დარიანობ ლნტ. -- გვალვა, 

დარიანობა. დარობ ლოქ ირ̄ი უ̂ობ̄ა ხანს (ლშხ. 15) -- გვალვა იქნება დიდ ხანსო.

 დასაფას იგივეა, რაც დას̈იფასელ.

 დატკცურ იგივეა, რაც დატ̈კცუ̂ირ.

 დაუშ̂ა იგივეა, რაც დაუ̄შ̂ა.

 დაყუე̂ნცილ, დაყუი̂ნცილ (-იშ, -ალ̈) ლნტ. -- დახუნძლული, დატვირთული. ანღრი საწყა̈ლ 

მარე ქონაბ̈შუ ̂დაყუე̂ნცილ (ლნტ.) -- მოდის საწყალი კაცი ქონებით დატვირთული.

 დაშნაჲ̈ (-იშ, -ნაჲა̈რ) ბზ., დაშნა ̈(-იშ, -ნა̈უ ბქ., -ჲშ, -ნარ̈ ლნტ.), დაშნაჲ (-ნე̄ლ) ლშხ. -- 

დაშნა. [როსტომდ] ხაჴიდ დაშნაჲ̈ დი̄კუნ̂ულს (ბზ. 234) -- როსტომმა დაარტყა დაშნა 

დიაკვანს. ალ მახეღუა̂̈ჟდ დაშნაჲ̈ ან̈შგუი̂ნ (ბქ. 30) -- ამ ვაჟკაცმა იშიშვლა დაშნა. ისგუი̂ 

დაშნაჲ ძუღუა̂თე ოთკუა̂რ̄ა (ლშხ. 74) -- შენი დაშნა ზღვაში გადაუგდია. და̈უდ̂ ჟ'ანაშერე 

დაშნა ̈(ლნტ. 307) -- დევმა გალესა დაშნა.
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 დაჩუი̂რ (-ურ̂ე̄მიშ, ლადჩურა ბზ., დაჩუ̂რემ ბქ., -უ̂რაშ̈, ლადაჩურა ლნტ.), დაჩურ (დაჩურ̂იშ, 

ლადჩურა) ლშხ. -- და (ძმისათვის). და̈̄უა̂რ̈ს ხორდახ ეშხუ დაჩუი̂რ (ბზ. 256) -- დევებს 

ჰყავდათ ერთი და. დაჩუი̂რდ მად'ოთჯჷრუ̂ე [ბესილად̈ს] (ბქ. 200) -- დამ არ დაუჯერა 

ბესილადს. მუე დაჩუი̂რს ი დიე უდილს გიგა ხაჟახა (ლნტ. 19) -- მამის დას და დედის დას 

"გიგა" ჰქვია. კნინ. დაჩურ̂ილ ზს., ლნტ. დაჩურ̂ე̄ლ ლშხ.

 დაცმულ იგივეა, რაც და̈ცმუ̈ლ.

 დაცხ იგივეა, რაც დაც̈ხ{უ}̂.

 დახუდ̂ე̄ჲ ბზ., ჯოხ{თ}ე, დოხუ̂დე ბქ., დოხდო, დოხდოჲ̄ ლშხ., დოხდო, დოხოჲ ლნტ. -- 

(იმისი) არ იყოს, (შენი) თქმისა არ იყოს. დახუდ̂ე̄ჲ ისგუ, მეჩი მაგ̈ ლეჟრი ლი (ბზ.) -- შენი 

თქმისა არ იყოს, მოხუცებული ყველა შესაბრალისია. ჯოხთე დაუი̂თიშ, დემიაქ შუკუა̂რ̈ 

ლჷმარ̈ხ ამხაუ ̂(ბქ.) -- დავითისა არ იყოს, ძალიან ცუდი გზები ყოფილა აქეთ. ნუმ გააჭიურ̂ე 

ყოფა, დოხოჲ ეჲმინე (ლნტ. 317) -- ნუ გააჭირვე ყოფა, იმათი არ იყოს.

 დაჴჷლ (-ჴლა̈შ, -ჴარ̈ ზს., ლნტ., -ჴლაშ, -ჴლარ ლშხ.) -- თხა. დაჴჷლ ჩუა̂ზ̈იჰხ (ბზ. 427) 

ზოოლ. -- თხა დაკლეს; დაჴა̈რ ადაე ლალდაღთე (ბქ. 199) -- თხები წაიყვანა სამწყემსურში. 

დაჴჷლს ნეღშტარ ოხოთაუა̂ (ლშხ. 84) -- თხას თიკნები მოუგია. ალ მეზგას დაჴლა ̈ჯუე̂გ 

ხაყ̈ენა (ლნტ. 8) -- ამ მოსახლეს თხის ჯოგი ჰყოლია. დაჴლაშ̈ ქუ̂ირქუი̂ლდ (ბზ.) -- თხის 

ქურქი. დაჴჷლ კუ̂იცრა (ბზ.) -- დედალი ჯიხვი. დაჴჷლ ზურაჲ (ლშხ.) -- დედალი თხა. კნინ. 

დაჴლი̄დ ბზ., დაჴლჷდ ბქ., დაჴლე̄ლ ლშხ., დაჴჷლდ ლნტ.

 დაჰა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., დაჰარ, გაჰარ ბქ., დაარ ლნტ. -- სუფთა. დაჰარ ჯიმ (ბქ.) -- სუფთა 

მარილი. დაჰარ უ̂ოქრ (ბქ.) -- ბაჯაღლო ოქრო.

 და ̈იგივეა, რაც დაჲ̈.
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 დაბ̈ იგივეა, რაც დაბ.

 დაბ̈დაბ̈ (-იშ, --) ზს., დაბდებ ლშხ., დაბდებ ლნტ. -- დაბადება, ბედი. მა̈ჲ̄ დაბ̈დაბ̈ს ხეჲრი მარ̄ა, 

ეჯა ესერ ხეყრენი (ბზ.) -- რაც დაბადებით უწერია კაცს, ის ემართებაო. მახან დაბ̈დაბ̈ ამჩუ 

მადდა (პოეზ. 32) -- ხელახლა აქ დავიბადე (ხელახალი დაბადება აქ მქონდა).

 დაბ̈-ლარ̄ე იგივეა, რაც დაბ-ლარ̄ე.

 დად̈ილ იგივეა, რაც დად̈ი̄ლ.

 დად̈იფხ, იგივეა, რაც დად̈იხაჲ̈.

 დად̈იხა̈ჲ (-იშ, -ხაჲარ̈) ბზ., დად̈იხა (-ხა̈შ, -ხოლ) ბქ., დად̈იფხ (-იშ, -ა̈რ) ლხმ. -- 

წარმოსადეგი, მოყვანილი. მაი̈ნო დად̈იხა̈ჲ ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- მაინო წარმოსადეგი ქალია.

 დად̈ი̄ლ (-აშ̈, -არ̈) ბზ., დად̈ილ (-იშ, -არ̈) ბქ., დადი̄ლ (-აშ, -არ) ლშხ. 1. ბზ. ლამაზი, 

მშვენიერი. მამა̈ ̄დადილ, ჩუ ლა̈ხ̄იშხუნ̂ ალ უი̂სგუ ̂(ბზ. 75) -- მამის მშვენიერო, შეინახე ეს 

ვაშლი. დად̈ი̄ლ სი, მაჲ̈ ხოჩა დი̄ნოლ̄ ხი! (ბზ.) -- მშვენიერო, რა კარგი გოგონა ხარ! 2. 

დარბაისელი. ეშხუ დად̈ი̄ლ მა̄რე ანჴა̈დ (ბზ.) -- ერთი დარბაისელი კაცი მოვიდა. 3. ლშხ. 

ყვავილი. 4. ზს. სათამაშო (ბავშვის ენაზე).

 დად̈{უ}̂1 (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., დად (-არ) ლშხ. -- მდადე. დად ზურალ̄ს ხაჟხა დედფალი 

მჷნჴრის (ლშხ. 33) -- მდადე ქალს ჰქვია პატარძლის მხლებელს. [თელეღრას] ლესკხენ 

ხოსკურდა დად̈ (ლნტ. 47) -- მდადე რძალს გვერდით ეჯდა.

 დად̈უ2̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., დედუ ̂(-არ) ლშხ. -- დედალი. არდა{ხ} ეშხუ დად̈უ̂ ი მამილ 

(ბქ. 22) -- იყვნენ ერთი დედალი და მამალი. ქათალალ̈ ლიხ: დად̈უ,̂ ყუი̂ჩ, წიწილ ი ჭონტო 

(ლნტ. 39) -- ქათმები არიან: დედალი, მამალი, წიწილა და ვარია.

 დალ̈ (-იშ) ზს., ლნტ. დალ ლშხ. -- 1. დალი (ნადირობის ქალღმერთი). ოქურ̂ა ̈ტა̈ხტჟი̄ნ 
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ჩუა̂ყურ̂ე დალ̈ (ბზ. 94) -- დალი ოქროს ტახტზე წევს. დალ̈ იღუჟ̂ალ̈ კოჯლისგა (ბქ. 210) -- 

დალი კლდეში მშობიარობს. დალ ლოქ ზურალ̄ა სახდ ხეწუე̂̄ნი მა̄რას (ლშხ. 13) -- დალი 

ადამიანს ქალის სახით ეჩვენებაო. 2. ზს. დედოფალა, თოჯინა (იხმარება მეტწილად 

კნინობითის ფორმით). და̈ლულდ ბქ., დალჷლ ლშხ. დინილს მიჩა დალ̈ჷლდ ჟი ხეჭთხჷნ (ბქ.) 

-- გოგონას თავისი თოჯინა ატატებული ჰყავდა.

 დაჲ̈ (-იშ \ დაჲ̈შ, -ა̈რ \ ლად̈აჲა) ბზ., დაჲ (დაჲშ, ლადაჲა \ -არ) ლშხ., და̈ (-იშ, ლადაჲ̈ა) ლნტ. 

-- მული. ჩუ̂ადყურ̄და დაჲცახან ეჯ ლე̄თ გარდატყუაჲ (ლშხ. 78) -- გარდატყუა იმ ღამეს 

მულთან დაწვა. ჭაშ̈ი დაჩუი̂რ და ̈ლი (ლნტ. 19) -- ქმრის და მულია.

 დარ̈ (-იშ, დარალ̈ ბზ., ლნტ., დარარ̈ ბქ.), დარ (-ალ) ლშხ. -- დარი, ამინდი. აშხუ ̂ლადაღ̈ ხოჩა 

დარ̈ ლას̈უ ̂(ბზ. 363) -- ერთ დღეს კარგი დარი იყო. ანჴად ხოჩა დარ̈, ქუ̂ეყანა იშხი (ბქ. 98) -- 

დადგა კარგი ამინდი, ქვეყანა იწვის.

 დარ̈კეც იგივეა, რაც დატ̈კცუი̂რ.

 დარ̈მოშ იგივეა, რაც დეშჲა̈რ.

 დარ̈ობ იგივეა, რაც დარობ.

 დას̈იფასელ (-იშ, --) ბზ., დასაფასელ, დასაფას ბქ. -- ძვირფასეულობა, საფასე, განძი, 

სიმდიდრე. დას̈იფასელ მაგ̈ ეშ ესჰარა̈ნ̄ (ბზ. 337) -- სიმდიდრე (წინ) დაეყარა (ბლომად 

მიეცა). ხეხელიხ ძიუა̂რ̈ ი იშგენ დასაფას (ბქ. 227) -- მძივებს და სხვა ძვირფას რამეებს 

პოულობენ (ხვდებათ მძივები და სხვა ძვირფასი რამეები).

 დატ̈კცუი̂რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., დარ̈კუ̂იც, დარ̈კეც (-არ̈) ბქ., დატკცურ (-ალ) ლშხ., დატ̈კუ̂ეც 

(-არ̈) ლნტ. -- ხელკეტი, სახრე. ჭყინტდ ჟ'ან̈კიდ დატ̈კუ̂ცირ (ბზ.) -- ვაჟმა აიღო ხელკეტი. 

ლახუ̂ბად ახფიშდუხ̂ ამ̈ის დარ̈კეც (ბქ. 326) -- ძმებმა ესროლეს ამას ხელკეტი.
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 დაუ̈ ̂იგივეა, რაც და̈უ̄̂.

 დაუ̈ბ̂ედნიერ იგივეა, რაც და̈̄უბ̂ედნიე̄რ.

 დაფ̈ (-იშ, დაფარ̈) ზს., ლნტ., დაფ (-არ) ლშხ. -- ლაფათინი. ლაჯ̈შარ̈ი დაფ̈ მაწჷხ (ბზ.) -- 

საქსოვის ლაფათინი მჭირდება.

 დაშ̈დუ ̂(-აშ̈, -არ̈) ზს., დეშდუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ., და̈შტუ ̂(-არ̈) ლნტ. ზოოლ. -- დათვი. დაშ̈დუ ̂

ათ̈ღუ̂აჭ̈ ქა მალ̄ს (ბზ. 434) -- დათვი გაეკიდა მელას. მაროლს ახხუ̂ენახ დაშ̈დუ̂აშ̈ ნაზუ ̂(ბქ. 

17) -- კაცებს უპოვიათ (დახვედრიათ) დათვის ნაკვალევი. ალ ბალახ დეშდუ̂ს ხალატ (ლშხ. 

ხორ. 34) -- ეს ბალახი დათვს უყვარს. ალ ლეგუ̂ერი პატურ̂ენ დაშ̈ტუ ̂ლჷმარ̈ (ლნტ. 29) -- ამ 

წისქვილის პატრონი დათვი ყოფილა. კნინ. დაშ̈დულდ ზს., დეშდულ̄ ლშხ., დაშ̈ტულდ ლნტ.

 დაც̈მულ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., დაცმულ (-არ) ლშხ. -- სუსტი, გამხდარი, დაცემული. დაც̈მულ̈ 

კუმაშ̈ (ბზ.) -- გამხდარი საქონელი. ალ ბალახს ლუნთისა ხამ̄ნეხ კუმაშს დაცმულს, მე̄უა̂რ 

ლჷღრიბას ი შიშდ ჟ'ახჩოუი̂ (ლშხ. ხორ. 40) -- ამ ბალახს ზამთარში აჭმევენ გამხდარსა და 

ძალიან დასუსტებულ საქონელს და ხელად გამოაჯანსაღებს.

 დაც̈ხ{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., დაცხ (-არ) ლშხ. 1. ბზ., ლშხ. სუსტი, ნაზი, გამხდარი. და̈ცხუ̂ დი̄ნა 

(ბზ.) -- სუსტი ქალიშვილი. 2. ბქ. კარგი ელფერი, სიმსუქნე. დაც̈ხ ბედს ესერ ხოხალ (ანდ.) 

-- სიმსუქნე მოვლამ იცისო.

 დაუ̄ ̂იგივეა, რაც და̈უ̄̂.

 დაუ̄შ̂ა (-შა̈̄შ, -- ბზ., -შაშ̄, --, ლშხ), დაუშ̂ა (-შაშ, --) ბქ. -- გაფუჭება; დაღუპვა, დაშავება. 

ნაჲ̈ ჩუ ნიხალდა გზაუ̄რ̂ალე დაუ̄შ̂ა თანაღ̈ჟი (ბზ.) -- ჩვენ ვიცოდით უღელტეხილზე 

მგზავრების დაღუპვის ამბავი. მეჴრაშ̈ დაუ̂შა მაშენ ხასდიკჷნხ (ბქ.) -- მკლავის დაშავება 

(გაფუჭება) ყველაზე მეტად სწყინდათ.
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 და̈რ̄ (მიც. და̈ს̄, ნათ. დე̄შა) ბზ., დარ̈ (დას̈, დეჲშა ბქ., დარ̈ს, დეშა ლნტ.), დარ̄ (დას̄, დე̄შა) 

ლშხ., უარყ. ნაცვალსახ. -- არავინ. ეჯ გზაუ̄რ̂ობჟი̄ნ... ეჯგუა̂რ̈დ და̈რ̄ ალმარ̈გლიზ (ბზ. 21) -- 

იმ მგზავრობისას იმგვარად არავინ იყოჩაღა თურმე. ჯამლეთს ლათ̈ხუ̂ართე დარ̈ ოთჴერიუ ̂

(ბქ.) -- ჯამლეთს სანადიროდ არავინ წაჰყვა. ეშხუ ი ჲერუ ჭიმკაჲდ დას̄ ხაყლუ̄ნი (ლშხ. 14) 

-- ერთი და ორი ჭინკისა არავის ეშინია. ალ გუე̂შ ლად̈ეღი დარ̈ს ხაშყიდ (ლნტ.) -- ეს საქმე 

დღეს არავის ახსოვს.

 და̈უ̄ ̂(დაუ̄ა̂შ̈, დაუ̄ა̂რ̈) ბზ., დაუ̈ ̂(-აშ̈, -არ̈ ბქ., დაუა̈რ, დაუ̂არ̈ ლნტ.), დაუ̄ ̂(-აშ, -არ) ლშხ. 1. 

დევი. სგა ლახხუი̂̄დ წჷრნი და̈უ̄ ̂(ბზ. 233) -- შემოხვდა წითელი დევი. ისგლეთქა დაუ̈̂ გაჩ̈იშ 

ლაშ̈ერას ახად (ბქ. 94) -- შუაღამისას დევი დანის ლესვას შეუდგა. დაუ̄ს̂ დეშ ოთსერა მიჩა 

გეზალ (ლშხ. 55) -- დევს ვერ გაუმეტებია თავისი შვილი. ჩხარა თანაღ̈ს ეჩეხენჩუ ლოქ ა̈რი 

თუ̂ეთუე̂ნე დაუ̈ ̂(ლნტ. 292) -- ცხრა მთას იქით არის თეთრი დევიო. 2. ბრიყვი, სულელი. 

დაუ̈ს̂ ნალდეუ̂ი ესერ ხოჭირ (ანდ.) -- ბრიყვს სიბრიყვე სჭირსო (უჭირს). უა̂ჲ̄ მინ დაუ̄ა̂რ, 

ალე ლოქ მა ̄ლი ისგუე̂ გეზალ (ლშხ. 59) -- ვაი, თქვე ბრიყვებო, ეს არაა თქვენი შვილიო. 

დაუ̄ა̂̈ ლაფ̈თირ (ბზ.) -- თმაგაწეწილი. დაუ̄ა̂ ̈ლაღბაბი̄რ (ბზ.) -- ერთგვარი ბალახია. კნინ. 

და̈უ̄ლდ ბზ., დაუ̈ლდ ბქ., ლნტ., დაუ̄უ̂̄ლ ლშხ.

 და̈უ̄ბ̂ედნიე̄რ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., დაუ̈ბ̂ედნიერ (-არ̈) ბქ. -- გულუბრყვილო, უწყინარი 

(დევბედნიერი) სგან̄სგუე̂ჯდ, და̈უ̄̂ბედნიერ! (ბზ.) -- შემობრძანდი, დევბედნიერო!

 დე უარყ. ნაწილაკ. -- არ, არც. მად̄ ხეკუ̂ად̈ხ... დე იშგენ მახუ̂ში (ბზ. 3) -- არ უნდოდათ არც 

სხვა ბატონი. შუკუჟ̂ი ლიცად წეს დე ნად (ბქ. 196) -- გზაზე შენაცვლება წესად არ გვქონდა. 

მაი̈დს ესერ დე ნათ̈ი ხოთრა, დე სახ̈სამჷრთალ̈ (ანდ.) -- შიმშილმა არც ნათესავი იცის, არც 

სამართალიო. ალი დე ბალახ ლი ი დე მეგემ (ლშხ. 3) -- ეს არც ბალახია და არც ხე. დემის 
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ხაყ̈დინა დე ლერექუს̂ ი დე -- ჩაფულს (ლნტ. 268) -- არ ყიდულობდა (იმისთვის) თურმე 

არც ტანსაცმელს და არც ფეხსაცმელს.

 დეგენი იგივეა, რაც დეგნი.

 დეგნი (ოდუ̂ეგ, ადაგ̈; ა̈დგენი ზს., ოდეგ, ადაგ; ადგენი ლშხ.), დეგენი (ადუ̂ეგ, ადაგ; ა̈დეგენი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ქრება. ლამპრალ̈ ჩუ დეგნიხ (ბზ. 13) -- ლამპრები ჩაქრებიან. მუგუ̂ალ̈ 

ჩუა̂დაგ̈ (ბქ. 16) -- კვარი ჩაქრა. ჩუა̂მ̈ედეგ ლემესკ (ლნტ.) -- ცეცხლი ჩამქრალა.

 დედბერ (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- დედაბერი. დედბერ აჩად̈ დი̄ნათე (ბზ. 

368) -- დედაბერი წავიდა ქალიშვილთან. ხოლა მეშხე დედბერს კალუ ̂ხარ ქა მექუც̂ე (ბქ. 

264) -- ბოროტ შავ დედაბერს კალო აქვს გაშლილი. დედბერალ ლოქ იკულ̂იზალ̄ხ (ლშხ. 57) 

-- დედაბრები შფოთავენ. კნინ. დედბერილ ზს., ლნტ., დედბერი̄ლ ლშხ. დედბერილდ ხა̈ქ̄უ ̂

მიჩა გეზალს (ბზ. 337) -- დედაბერმა უთხრა თავის შვილს.

 დედე (-დე̄შ, -დე̄ლარ̈ ბზ., -დეშ, -დელარ̈ ბქ., -ჲშ ლნტ., -დე̄შ, -დე̄ლარ ლშხ.) -- დედა. დედე̄, 

მი ბაბა მირ'ესა? (ბზ. 232) -- დედა, მე მამა მყავს თუ არა? მიჩა დედეს ი ბაბას დემეგ 

ლოხცხონხ ალი (ბქ. 28) -- მის დედას და მამას არ მოეწონათ ეს. ჩოთკარე დედედ ყორუა̂ლ 

(ლშხ. 83) -- გაუღო დედამ კარები. ეჲმინს ხაყენახ მეჩი დედე( \ დი) (ლნტ. 303) -- იმათ 

ჰყოლიათ მოხუცი დედა. დედეღუ̂არა (ბზ., ქს.,) -- დედაშვილობამ. იხ. დი.

 დედოფალ̈ იგივეა, რაც დედფალ̈.

 დედუ ̂იგივეა, რაც დად̈უ2̂.

 დედუფ̂ალ იგივეა, რაც დედფალ̈.

 დედფალ̈ (-იშ, -ფალარ̈) ზს., დედ{უ}̂ფალ (-არ) ლშხ., დედოფალ̈ (-ფალარ̈) ლნტ. 1. 

დედოფალი. თამარ დედფალ̈ შუა̂ნ̈თე... ამჴედე̄ლი (ბზ. 16) -- თამარ დედოფალი სვანეთში 

401



მოსულა. არდა ეშხუ დედფალ̈ (ბქ. 22) -- იყო ერთი დედოფალი. ეშხუი̂ნ ემჴედე̄ლი ამხაუ̄ ̂

ლამზჷრდ თამარ დედუფ̂ალ (ლშხ. 50) -- ერთხელ მოსულა აქეთ სალოცავად თამარ 

დედოფალი. 2. პატარძალი. დედფალს ხონჴრი ლამუო̂რხენ დად (ლშხ. 33) -- პატარძალს 

მამის ოჯახიდან ახლავს მდადე.

 დეთაჲ̄ ლშხ., დეთაჲ̈ ლნტ. უარყ. კავშირი. -- არც, ვერც. ჩუ და̄ს ხოწუა̂ ამ კალიბ მეგემ ი 

დეთაჲ̄ ჩუ მოშერდ ათირხ (ლშხ., ხორ. 14) -- არავის უნახავს ასეთი ხე და ვერც ვერავინ 

იცნო. ეჩქა დეთაჲ̈ თაურ̂ობ არდა, დეთაჲ̈ სამართალ̈ (ლნტ. 29) -- მაშინ არც მთავრობა იყო, 

არც სამართალი.

 დეკაუ̈ი̂ლ (-ულ̂იშ, -უ̂ლარ̈) ბზ., დეკეულ (-იშ, -არ) ლშხ., დეკეუი̂ლ (-არ̈) ლნტ. ზოოლ. -- 

დეკეული. წჷრნი დეკაუ̈ი̂ლ ლუფხს ჩუ ლეძჰენი ლი (ბზ.) -- წითელი დეკეული 

გაზაფხულზე უნდა დაიკლას (დასაკლავია).

 დელფან̈ იგივეა, რაც დე̄ფან̈.

 დემ იგივეა, რაც დომ̄{ა}.

 დემაღა იგივეა, რაც დე̄მღა.

 დემგუა̂შუ ̂იგივეა, რაც დე̄მგუა̂შ{უ}̂.

 დემე იგივეა, რაც დე̄მე.

 დემე{გ} იგივეა, რაც დე̄მე.

 დემეგ-იმეგ ბქ., უარყ., ზმნს. -- არსად. ლიც დემეგ-იმეგ ახაზ̈ი ნაფ̈დიას (ბქ. 247) -- წყალი 

არსად მოუდის სიახლოვეს.

 დემეხ{ენ} იგივეა, რაც დომ̄ხან̈.

 დემთე იგივეა, რაც დე̄მთე.
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 დემნარ̈ იგივეა, რაც დე̄მნარ̄.

 დემნოუშ̂ იგივეა, რაც დომ̄ნოუშ̂.

 დემნოშ იგივეა, რაც დომ̄ნოუშ̂.

 დემოუშ̂ იგივეა, რაც დემშუ.̂

 დემოშ იგივეა, რაც დეჲმოშ.

 დემოხ იგივეა, რაც დე̄მთე.

 დემჟი იგივეა, რაც დე̄მჟი{ნ}.

 დემღა იგივეა, რაც დე̄მღა.

 დემშა იგივეა, რაც დე̄მშა

 დემშუ ̂ბქ., დემოუ̂შ ლნტ., უარყ., ზმნს. -- არაფრით. დაშ̈დუ̂ დემშუ̂ ანჴად̈ ქა (ბქ. 203) -- 

დათვი არაფრით გარეთ არ გამოვიდა. თათ̈ია ̈დემოუშ̂ (დემჟი მოშ) აჩად̈ (ლნტ.) -- თათია 

არაფრით არ წავიდა.

 დენა იგივეა, რაც დი̄ნა.

 დენაგეზალ იგივეა, რაც დი̄ნაგეზალ.

 დეჲ, დე უარყ. ნაწილაკი -- არც, ვერც. დეჲ მოშ ჩალისიმე ათწინდა, დეჲ ალა (ბზ. 123) -- 

ვერც ჩალისიმე მოერია, ვერც ეს. ლჷფკელუს დეჲ სგუი̂რიშ ნეფყუ ხაჭონენახ (ბქ. 5) -- 

ქალბატონებს არც ხამის ტილოს მანდილი ებურათ თურმე. ბესილად̈დ დეჲ ხოჩა ხაქ̈უე̂ ი დეჲ 

ხოლა (ბქ. 200) -- ბესილადმა არც კარგი უთხრა და არც ავი. მზეთუნახაუ̈̂დ ხაქ̈უ:̂ -- "დეჲ 

ეჩის ლოქ იჩო, დეჲ ამის" (ლნტ. 169) -- მზეთუნახავმა უთხრა: -- "არც იმას ვიზამ, არც 

ამასო".

 დეჲმოშ ზს., დემოშ ქს., უარყ. ნაწილაკი -- ვერც. დეჲმოშ ტარიელ ანჷ̄გან̈ (ბზ. 59) -- ვერც 
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ტარიელი ადგა. ლეჟა ̄ლაშ̄ხს დემოშ მაჴედ ხოჴდენი სასაშ̄თან̄ (ლშხ. 3) -- ზემო ლაშხეთში 

ვერც მოსავალი მოდის სასაშისთანა. დემოშ ბიკ ადაბუჴურეხ ი დემოშ ნათ̈ხუ̂ერე 

ადატუფურეხ (ლნტ. 155) -- ვერც ჯირკი დააპეს და ვერც ნანადირევი გაატყავეს.

 დერ ლხმ., ლნტ. 1. ლხმ., უარყ. ნაწილაკი -- არ. მუბუი̂რ ჴადუთ̂ე მ' ესერ დერ ად̈შიდი 

(ლხმ.) -- ბნელ მუცელში რა არ ჩაიყრებაო. 2. ლხმ. არა. მალატ ე დერ, გეზალს მ' ესერ 

ან̈ჷრდინე (ანდ.) -- სიყვარული რომ არა, შვილს რა გაზრდიდაო. ზურალ ე დერ, ფათრეკ 

ხოხურ̂ა ირი (ლხმ.) -- ქალი რომ არა, ფათერაკი ნაკლები იქნებოდა. 3. ლნტ., დადასტ. 

ნაწილაკი -- ხომ, აკი. ბეჭეტ ლოქ დერ გუღუა̂? (ლნტ. 302) -- ბეჭედი ხომ გვაქვსო? 

ლუე̂რდ ლოქ მა ათოყერა, მიჩაშ̈უ ̂ლოქ დერ ათოცუ̂ირა? (ლნტ.) -- ლორს რა უყავი, აკი შენ 

დაგიტოვეო? 4. ლშხ. კავშ. -- ან, ხან, არც. დე̄რ ესერ ეჲჟი, დე̄რ ესერ ამჟი (ლშხ.) -- არც 

ისე, არც ასე.

 დერა იგივეა, რაც დე̄რა.

 დერე იგივეა, რაც დე̄რა.

 დერი ბქ., უარყ. ნაწილაკი -- კი არა{და}. მალულდ კესარ̈შერთე დერი, ნარ̈ჩუი̂შ 

ლაზობთ'აჩად (ბქ. 20) -- მელა, კეისარიანთს კი არა, კასრის ყველის საჭმელად წავიდა. 

გეზალს ლითაუე̂ გარ დერი, ლირდი ესერი ხაკუ (ანდ.) -- შვილს მარტო გაჩენა კი არა, 

აღზრდაც უნდაო.

 დერუა̂ იგივეა, რაც დე̄რუ̂ა.

 დესა იგივეა, რაც დე̄სა.

 დესმაგუე̂შ იგივეა, რაც დეშმაგუ̂ეშ.

 დეშ უარყ. ნაწილაკი -- ვერ. თათრალ̈ შუა̂ნ̈თე ლიჴედს დეშ აბდაუ̈̂დახ (ბზ. 3) -- თათრები 
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სვანეთში მოსვლას ვერ ბედავდნენ. ნჷნ რაგად̈ დეშ ესერ ჴიჩე (ანდ.) -- ენას ლაპარაკი ვერ 

გაცვეთსო. ალ ზითუნახაუ̂ დეშ ლას ეჩთან̄ თუა̂ლაშ (ლშხ. 71) -- ეს მზეთუნახავი ვერ იყო 

იმისთანა ლამაზი. დეშ ლოქ ერ ახახოჩაუი̂, თხუი̂მს ლოქ ჯაქუც̂ე ჟი (ლნტ. 289) -- თუ ვერ 

მოარჩენ, თავს მოგჭრიო.

 დეშდიშ იგივეა, რაც დოშ̈დიშ.

 დეშდუ ̂იგივეა, რაც დაშ̈დუ.̂

 დეშერ იგივეა, რაც დეშჲა̈რ.

 დეშე̄რ იგივეა, რაც დეშჲა̈რ.

 დეშმა ზს., ლშხ., დესამა ლნტ. 1. უარყ. ნაცვალსახ. -- ვერაფერი. მიჩა მუს ესერ დეშმა 

ხოქ̄უა̂ (ბზ. 301) -- მამაჩემს ვერაფერი უთქვამსო. იშგენ დეშმა ადბად̈უე̂ (ბზ. 280) -- სხვა 

ვერაფერი გაბედა. 2. ლშხ. უარყ. ნაწილაკი -- ვერ. დაუ̄̂ს დეშმა ხოყი̄რა ჟიქან̄ჩუ 

დოლობშირა (ლშხ. 55) -- დევს ვერ დაურტყამს ზევიდან წისქვილის ქვა.

 დედუ ̂იგივეა, რაც დად̈უ2̂.

 დეშმაგუ̂ეშ ბზ., დეშმაგეშ ბქ., დესმაგუე̂შ ქს. უარყ. ნაცვალსახ. -- ვერაფერი (საქმე). 

ნართალ̈დ დეშმაგუე̂შ ხაყერხ (ბზ. 394) -- ნართებმა ვერაფერი უყვეს. დეშმაგ̈ეშ მოშ ჩემინ 

(ლხმ.) -- ვერაფერი ქნა.

 დეშმამ, დესამამ ლშხ. 1. უარყ. ნაცვალსახ. -- ვერაფერს. ნაჲ ლოქ დეშმამ გუი̂შურ̂ინე 

(ლშხ. 6) -- ჩვენ ვერაფერს დაგვაკლებსო (გვაწყენსო). 2. უარყ. ნაცვალსახ. -- ვერ. ჯეჲ 

ლოქ დეშმამ აჲეს ამექა (ლშხ. 80) -- მე აქ ვერ გაგიყვანო.

 დეშჲარ̈ (მიც. დეშჲა̈ს, მოთხ. დეშჲა̈რდ) ბზ., დარ̈მოშ (მიც. დასმოშ, მოთხ. დარდმოშ ბქ., 

მიც. დარ̈სმოშ, მოთხ. დარ̈დმოშ ლნტ.), დეშე̄რ (დეშე̄რს, დეშე̄რდ) ლშხ., (უარყ. 
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ნაცვალსახ.) -- ვერავინ. ამზუმ ხან̈ს ესერ ამი ̄ზურალ̄ს დეშჲა̈რ ად̈ქადუნ̂ისა? (ბზ. 292) -- 

ამდენ ხანს ამის ქალს ვერავინ შეაცდენდაო? ჰან̈დრალ̄ომიშდ დეშჲას̈ ოთგა ისგა ჭიშხ 

კუბთეჲსგა? (ბზ. 67) -- ჰადრალომისთვის ვერავის ჩაუდებინებია ფეხი კუბოში. ნაყირს ჟი 

დეშე̄რ იზმე (ლშხ. 46) -- მოქნეულს ვერავინ ზომავს. ჩუ დეშე̄რს ოთჷ̄რმა ჩა̄ჟ (ლშხ. 74) -- 

ცხენი ვერავის დაუჭერია. ალე დეშერდ ჩომინ იშგენდ (ლშხ. 52) -- ეს სხვამ ვერავინ 

გააკეთა.

 დეშჲას̈ იხ. დეშჲა̈რ.

 დეშომა უარყ. ზმნს. -- არასდროს. ზურალ არაყ̈ს დემეგ ჷთრა დეშომა (ბქ. 4) -- ქალი არაყს 

არ სვამდა არასოდეს. ბაჟ დეშომ' ესერ ოლჷთალელი (ანდ.) -- ჭკუა არასდროს 

განაწილებულაო. მარემი გუ̂ი დეშომას დემ ლოქ იბზი (ლნტ. 116) -- ადამიანის გული 

არასდროს არ ძღებაო.

 დეც (-ეშ, -- ზს., ლნტ., -იშ, -- ლშხ.) 1. ცა. აშხუ ̂ლადაღ̈ სარ̈კდ ლჷ̄გან̈ დეც (ბზ. 363) -- 

ერთ დღეს სარკესავით (მოწმენდილი) იყო (სარკედ იდგა) ცა. ათხე გარ ესერ ხოწუა̂ დეცე 

რჷჰი (ბქ. 215) -- მხოლოდ ახლა ვნახე ცის სინათლეო. ნენა ანღლაბს ლოქ ცხულაჴ̈ემატ 

ათოკუ̂არა დეცხო (ლნტ. 160) -- შარშან ამაღლება დღეს მშვილდ-ისარი ვისროლე ცისკენო. 

დეცეფეკუნ̂ა (ბქ.) -- მეავდრია, კვირიონი. დეცე მჷრჰი -- ცის მნათობი. დეცე ნამფე̄უ̂რაქა 

(ბზ., ლშხ.) -- ცის კიდურზე. 2. ბქ., ლშხ. სასა.

 დეცე-გიმ (-იშ, -ა̈რ \ -ჷმარ̈ ზს.), დეცი-გიმ (-იშ, -არ) ქს. 1. ცა და მიწა, მთელი სამყარო; 

მიწა-წყალი. დეცე-გიმდ ლიქუთ̂უნე ა̈დბინე (ბქ. 261) -- ცა და ქვეყანა შეიძრა (ცამ და მიწამ 

{გა}ნძრევა დაიწყო). 2. სახნავ-სათესი ადგილი, ადგილ-მამული, დეცე-გიმიშ მუჰუდ̂ი 

ჯიჰრაშ̈ ფოთელს ესერ ლახგუა̂რენა (ანდ.) -- სახნავ-სათესი ადგილის გამყიდველი მუხის 
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ფოთოლს მისდგომიაო. დეცე-გიმს დემ აჯბირე (პოეზ. 14) -- ადგილ-მამულს ("ცა მიწას") 

არ ჩამოგაკლებ.

 დეხდა (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̈ ბქ., -დაშ̄ ლშხ.), დეხედა (-შიშ, -- ბქ., -ა̈ჲშ -- ლნტ.) უარყ. 

ნაცვალსახ. -- არც ერთი, ვერც ერთი. ჩუ დეხდა მოშ იდე̄სგიხ უშხუა̂რ̄ (ბზ. 398) -- ვერც 

ერთი ვერ აქცევს ერთმანეთს. ჩხჷრშტაგ̈ილს ი დაუთ̂აგ̈ილს დეხდას ხარხ ჩუ ლათარ (ბქ. 

104) -- ჩხირშტაგილს და დავთაგილს ვერც ერთს ვერ იცნობ (არცერთს არ აქვს საცნობი). 

სასაშ̄ზუმ დეც ი გიმ დეხდა სოფელს ე̄სა ხუღუა̂ (ლშხ. 3) -- სასაშისოდენა მიწა-წყალი არც 

ერთ სოფელს არა აქვსო. ამეხენქა ლიზი დეხედად მოშ ა̈ნმეჴერეხ (ლნტ. 178) -- აქედან 

გასვლა ვერც ერთმა ვერ მოიფიქრა.

 დეხედა იგივეა, რაც დეხდა.

 დეჯიკ (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- ჯიუტი, ურჩი. დეჯიკ მიჩა ნაქუს̂ გარ ხატ̈ხენა (ანდ. 27) -- ურჩი 

მხოლოდ თავის ნათქვამს იმეორებდაო. დეჯიკდ ლიგნე (ბქ.) -- გაჯიუტება. დეჯიკდ ლჷსპე 

(ბქ.) -- გაჯიუტებული.

 დე̄მ, დომ̄{ა} ბზ., ლშხ., დემ ბქ., ლნტ. 1. უარყ. ნაწილ. -- არ. ზურაბ დე̄მ ხებჷრგა̄ლ (ბზ. 

233) -- ზურაბი არ ეჭიდავებოდა. ქა̄უ ხეწად̈ მიჩა თანშუ,̂ ჰე მინს დომ̄ ხოჯრაუ̈ი̂ (ბზ. 259) -- 

შენი თვალით ნახე, თუ ჩვენ არ გვიჯერებო. ხელწიფხეს გეზალ დემ ხეთნი (ბქ. 55) -- 

ხელმწიფეს შვილი არ უჩნდება. მაგ̈ მახუშ̂იდ ქორლისგა დემ ესერ იმარ̈გ (ანდ.) -- ოჯახში 

ყველა უფროსად არ გამოდგებაო. მი ღალ ცანას დე̄მ ხუ̂იგენი (ლშხ. 85) -- მე ცანაში ვერ 

დავდგები. ალ ბალახ კუე̂ცენს ჩუა̂შგუდ̂ე ჩუ ე დომ̄ იჟგჷნი (ლშხ. ხორ. 14) -- ეს ბალახი 

ხორბალს დაახრჩობს, თუ არ გაიმარგლა. ისკუი̂ იღბალ̈ ეში დემ ჯითუ̂ეფენი (ლნტ. 268) -- 

შენი იღბალი მაინც არ დაგეკარგება. 2. იგივეა, რაც შდომ̈. 3. ლხმ. დამბლა. დემოუ ̂ჯაუ̈ხ̂ა! 
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-- დამბლამც დაგცემოდეს!

 დე̄მა ბზ., ლშხ., დემა ლნტ., უარყ. ნაწილ. -- არა, არ. ათხ' ე̄სერ ხაჰუდ̂იხ მუ? -- ეჯჲა̈რდ 

ხა̈ქ̄უხ̂, ერე-ათხე ესერ დე̄მა (ბზ. 290) -- ახლა მომცემთო? -- მათ უთხრეს, რომ -- ახლა 

არაო. ეჯა ჰერს ქა დე̄მა ხატ̈ხა (ბზ. 106) -- ის ხმას არ სცემდა. ეჯის აღუე̂ ქა ხასაჩქუ̂არ̈ნე, 

ეჩქა ქა ლოქ ფიშტუ̂ე, ე დომაჲ̈ დემა (ლნტ.) -- იმას თუ მაჩუქებ, მაშინ გაგიშვებ, თუ არადა 

-- არაო.

 დე̄მამ ლშხ. 1. უარყ. ნაწილაკი. -- არ. ათხე ძღჷ̄დ ლხინს დე̄მამ იჩოხ (ლშხ. 20) -- ახლა დიდ 

ლხინს არ მართავენ. 2. უარყ. ნაცვალსახელის მიც. ბრ. ფორმა -- არაფერს. ეჯ ლე̄თიშდ 

დე̄მამ მოშ აზარ̄ეხ (ლშხ. 19) -- იმ ღამისათვის არაფერს არ ზოგავენ.

 დე̄მე ბზ., ლშხ., დემეგ ბქ., დემე ლნტ., უარყ. ზმნს. 1. არსად, ვერსად. აშხუ ̂თო̈ს ესღჷრდა, 

ერე სოფელს დე̄მე ხეწად̈ (ბზ. 255) -- ერთ თვეს მიდიოდა (ისე), რომ სოფელი ვერსად ნახა. 

სასაშ̄თან̄ სგიმარ დე̄მე არიხ (ლშხ. 3) -- სასაშისთანა მჟავე წყლები არსადაა. ალ დენა დემე 

თერა (ლნტ. 239) -- ეს ქალიშვილი არსად ჩანს. 2. ბქ. არ. ზურალ ი ღუ̂აჟმარე ალ ღჷნთექა 

არა̈ყს დემეგ ჷთრა (ბქ. 4) -- ქალი და კაცი ამ დღეობამდე არაყს არ სვამდნენ. დემეგ ესერ 

ხუღუე̂ მიჩ აჲ̈რაყ̈ (ბქ. 197) -- არ მაქვს მე არაყიო.

 დე̄მ{ე}გუა̂შ{უ}̂ ბზ., დემგუა̂შუ ̂ბქ., ლნტ., დე̄მგუე̂შს, დე̄სამ ლშხ., უარყ. ნაცვალსახ. -- 

არაფერს. გიმ-მეგამ̈ს უფი̄თქუა̂დ დე̄მგუა̂შუ ̂ცუი̂რე (ბზ. 320) -- მიწასა და ხეს, 

გაუხეთქავად არაფერს ტოვებს. მორ̄უა̂ლ ქა უცხრად დე̄სამ ცურეხ (ლშხ. 48) -- 

მედიატორები გაურკვევლად არაფერს ტოვებენ. დემგუ̂აშუ̂ ხაჲ̈მედა ეჩექა ლიჴედ (ლნტ. 

157) -- არაფერს შეუძლია იქ გამოსვლა.

 დე̄მთე, დომ̄თე ბზ. ლშხ., დემთე ბქ., დემოხ ლნტ., უარყ. ზმნს. -- არსაით, არსად. ათხე შუკუ ̂
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დე̄მთე გუ̂არ̄ (ბზ. 117) -- ახლა გზა არსაით გვაქვს. დომ̄თე ლეჩი̄ჟად მაყა (ბზ. 316) -- არსად 

გასასიძებლად არ ვვარგვარ. ლაჩად დემთე ლას̈უ ̂(ბქ. 17) -- გასაქცევი არსაით იყო. ამზაუ̈̂ 

დემოხ ღური (ლნტ.) -- წელს არსად წავალ.

 დე̄მის ბზ., დემის ბქ., ლნტ., დე̄სამამ ლშხ., უარყ. ნაწილაკი. 1. არ. ჩუ ლახე ამთერნე 

ხოჩამ̄დ, ამჟი̄ნ დე̄მის ლა̈ქ̄უნ̂ინე (ბზ. 170) -- კარგად რომ გამიცნობ, ასე არ იტყვი. ამ 

ტაბგილჟი ლეღუ ̂დემის ლჷმშდეხოლნელი ჩუ (ბქ. 198) -- ამ ტაბაკზე ხორცი არ ილეოდა 

თურმე. მი ისკუა̂ცახენ დემის ხუი̂გენი (ლნტ.) -- მე შენთან არ დავდგები. 2. არა. ჟი̄უ ̂ესერ 

ანჴად̈! -- ჟ'ე̄სერ დე̄მის! (ბზ. 137) -- ამოდიო! -- ზევით არაო! 3. არაფერს. გუე̂ლჲარ̈შაპარ̈ 

დე̄მის გუა̂ჩ̈ოხ (ბზ. 118) -- გველეშაპები არაფერს გვიზამენ. მი სი დემის ჯექნე (ლნტ.) -- 

მე შენ არაფერს გეტყვი.

 დე̄მნარ̈ ბზ., დემნარ̈{დ} ბქ., ლნტ., დე̄მნარ ლშხ., უარყ. ზმნს. -- არაფრად, არარად. მიჩა 

სახ̈ჷლწიფუ ̂მი დე̄მნარ̈ მაწჷხ (ბზ. 284) -- მისი სახელმწიფო მე არაფრად მჭირდება. კუა̂რემ 

ჩუა̂დუა̂შ̈ი ი დემნარ̈ ხაყა ეჩქანღუე̂ (ბქ. 231) -- ყინული გააფუჭებს და არაფრად ვარგა 

შემდეგ.

 დე̄მჟი{ნ} ბზ., ლშხ., დემჟი ბქ., ლნტ., უარყ. ზმნს. -- არასგზით, არაფრითაც. სურას̄ახ̈ი 

ლიტხე დე̄მჟი მამ̈ჲედა (ბზ. 128) -- სურასახის დაბრუნება არაფრით არ შემიძლია. ალას 

დე̄მჟი̄ნ ხეკუა̂დ̈ ამი̄ ქა ლიტხე (ბზ. 281) -- ამას არასგზით არ უნდოდა ამის დაბრუნება.

 დე̄მღა ბზ., ლშხ., დემღა ბქ., დემაღა ლნტ., უარყ. ზმნს. -- არაფრის გულისათვის, არასგზით. 

იშგანღა მჷხმჷ̄რიდ დე̄მღა ლახუ̂ე̄მ გუე̂ჭ (ბზ. 387) -- მეღორემ სხვა რამისთვის არასგზით არ 

მისცა გოჭი. ეჯი მიჩა თოფს დე̄მღა ხელი̄ (ლშხ.) -- ის თავის თოფს არასგზით არ ელევა.

 დე̄მშა ბზ., ლშხ., დემშა ბქ., ლნტ., უარყ. ნაცვალსახ. -- არაფრის. დი̄ნას დე̄მშა ქუი̂ნ ხაჴან 
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(ბზ. 268) -- გოგოს არაფრის სუნი არ სცემს. ზომხა ლადეღ უ̂არ დე̄მშა შიდ (ლშხ. 17) -- 

ახალ წელს უარის თქმა არაფრის არ შეიძლება. ალე დემშა მჷჴდე ლოქ ლჷმარ̈ელი (ლნტ. 

233) -- ეს არაფრის მომტანი არ ყოფილაო.

 დე̄მხენ იგივეა, რაც დო̄მხან̈.

 დე̄რა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̄, -რა̄ლ ლშხ.), დერე (-რემ, -როლ) ბქ., დერა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ლნტ. 

-- (ხევში ჩაწოლილი) გაყინული თოვლი. ლაჲ̈ჩიჩხიე̄ლე რაშ̈დ ი დე̄რა ათდე (ბზ. 105) -- 

რაშმა დაიფრუტუნა და (ზღვაზე) ყინული გადო. ჰერსკნ ჩუ ედკჷრანკან დერათეჩუ (ბქ. 85) 

-- არჩვი ჩაგორდა გაყინულ თოვლამდე.

 დე̄რუა̂, დე̄რაუ̂ ბზ., ლშხ., დერუა̂ ბქ. -- უარი. ზურალ̄ დე̄რუ̂ას ტულ̄ი (ბზ. 326) -- ქალი უარს 

ამბობს.

 დე̄სა ბზ., ლშხ., დესა ლნტ., უარყ. ნაწილ. 1. არ. ალჲარე დი დე̄ს'ა̈რ̄ი ამჩუ (ბზ. 251) -- ამათი 

დედა არ არის აქ. ეჯჲარს დე̄სა ხაყე̄ნახ გეზალ (ლშხ. 58) -- მათ არ ჰყოლიათ შვილი. ნაფთს 

ეჩქა დესა იჴმარ̈დახ (ლნტ. 5) -- მაშინ ნავთს არ ხმარობდნენ. 2. არა. მიშგუ დაჴა̈რ 

ჯიწუ'̂ე̄სა? -- დე̄სა (ბზ. 156) -- ჩემი თხები თუ გინახავს? -- არა. ალ ბალახს თხუმისა გარ 

ხარ̄ ბალოლ̄არ ი იშგნაგ̄ დე̄სა (ლშხ. 30) -- ამ ბალახს თავშიღა აქვს ფოთლები, სხვაგან -- 

არა. შდრ. დოს̄ა.

 დე̄სამ იგივეა, რაც დე̄მ{ე}გუ̂აშ{უ}̂.

 დე̄სამა, დე̄სმა ბზ., ლშხ., დესამა, დესამამა ლნტ., უარყ. ნაცვალსახ. -- არაფერი, არარა. 

ალჲარ̈ს ლუყუ̂ჩურ̄ა ჯარ̈-ძუჰე̄რან̈ქა დე̄სამა ხუღუ̂ა̈ნ̄ხ (ბზ. 368) -- ამათ დამტვრეული 

ვარცლ-საცრის გარდა არაფერი ჰქონდათ. ალჲარჷნქა დე̄სამა ხეყე̄და მინე დის (ლშხ. 54) -- 

ამათ გარდა არაფერი ჰყავდა მათ დედას. იუა̂ლად̈ეღ დესამა მათუე̂ფა მი (ლნტ.) -- არასოდეს 
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("თავის დღეში") არაფერი დამკარგვია.

 დე̄სამაგუე̂შ ბზ., დე̄სმაგუ̂ეშ ლშხ., დესამამაგუე̂შ ლნტ., უარყ. ნაცვალსახ. -- არაფერი 

(არაფერი საქმე). დე̄სამაგუე̂შ ესერ ახჴედახ (ბზ. 297) -- არაფერი მოგვსვლიათო.

 დე̄სამამ იგივეა, რაც დე̄მის.

 დე̄სამამ იგივეა, რაც დე̄მის.

 დე̄ფან̈ (-ფნიშ, -ფნარ̈) ბზ., ტელაფ̈ (-ლფაშ̈, -ლფარ̈) ბქ., დე̄ფან (-იშ, -არ) ლშხ., დელფან̈ 

(-ანარ̈) ლნტ. -- აივანი. ა̈მირან ჟ'აჩად̈ დე̄ფან̈თეჟი (ბზ. 89) -- ამირანი ავიდა აივანზე. ითქს 

ტელაფქა მჷჟ ხოდისგხ (ბქ.) -- მარცვალს აივანზე მზეს დაუდებენ. მუუნ̂არი ჩუა̂ნშყად 

დე̄ფანხენჩუ (ლშხ. 69) -- მოყურადე ჩამოვარდა აივნიდან. ჟ'ამ̈ჩედელი დელფან̈ხოჟი დენა 

(ლნტ. 272) -- ასულა აივანზე ქალიშვილი.

 დე̄შა, დეჲშა, დეშა იხ. და̈რ̄.

 დი (-ე̄შ, დილარ̄უ \ ლად̈ია ბზ., -ეშ, ლად̈ია ბქ., ლადია \ დილარ̄უ ლშხ., ლადია ლნტ.), დია 

(დია̈შ̄ ბზ., დიაშ̈ ბქ.) -- დედა. მიშგუა̂ დი მიშგუა̂ჟი ღანაუ ̂ლას̈უ ̂(ბზ. 23) -- დედაჩემი ჩემზე 

ორსულად იყო. მიშგუა̂ დის ლუშნუ გუე̂შ მაგ̈ ხოხალ ლეზურ̂ალ̈ (ბქ. 7) -- დედაჩემმა 

სვანური საქალო საქმე ყველაფერი იცის. მე̄რმა ლადეღ დედფალი დიე ლაჴდათე აზზიხ მარ̄ას 

მჷწი̄ს (ლშხ. 33) -- მეორე დღეს პატარძლის დედის მოსაყვანად აგზავნიან დამპატიჟებელ 

კაცს. ალ დენაგეზალს ჩუა̂თადაგარა დი (ლნტ. 300) -- ამ ქალიშვილს მოჰკვდომია დედა. 

ისგუ დია, ისგუ ბუა ბოგს ხოწიბხ (პოეზ. 260) -- შენი დედა, შენი მამა ხიდზე ჰკიდიან. დი-

მუთუ̂ენი (ბზ., ლშხ.) -- დედა-მშობელი. დი-მეზგე -- დედა-ოჯახი. იხ. დედე.

 დიაკუე̂ნ, დიაკენ იგივეა, რაც დი̄კუ̂ენ.

 დიარობ იგივეა, რაც დი̄რობ.
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 დიარობ იგივეა, რაც დი̄რობ.

 დიასახლ იგივეა, რაც დიხსაჲ̈.

 დიარ̈ (დირ̄იშ, დირ̄ალ̈ ბზ., დირიშ, დირა̈რ ბქ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), დიარ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- 

პური. დიარ̈უ ესერ ხამ̄ნეხ (ბზ. 289) -- პური მაჭამეთო. მერმა ლადეღ ოხნაყეხ თუი̂თ დიარ̈ 

(ბქ. 39) -- მეორე დღეს გამოუცხვეს თითო პური. ზურალდ ღუა̂ჟმარეს ქა ლახუე̂მ დიარ̈ 

(ლნტ. 201) -- ქალმა მისცა პური კაცს. კნინ. დი̄რილ ბზ., დირილდ ბქ., დიარე̄ლ ლშხ., 

დიარ̈ილ ლნტ.

 დიგე (ოდჷგ, ადიგ, ად̈გე ზს., ადუგ, ადიგ; ადგე ლნტ.), დჷგე (ოდჷგ, ადიგ, ადგე) ლშხ., 

გრდმ. -- აქრობს. ლეტურ̂ე ესერ ჩუუ ̂ადიგ (ბზ. 262) -- სანთელი ჩააქრეო. ლემესგ როქ 

ნომეგ ადჷგეს (ბქ. 66) -- ცეცხლი არ ჩააქროსო. კუე̂ჭოლ ლემესკილ ჩუა̂თოდიგა ზისხს 

(ლნტ. 128) -- პატარა ცეცხლი ჩაუქრია სისხლს.

 დი-გეზალ (-ზლაშ̈, -ზლი̄რ ბზ., -ზლირ ბქ., -ზლაშ, -ზლი̄რ ლშხ., -ა̈შ, -ზელილ ლნტ.) -- 

დედა-შვილი. დი-გეზალ ქა̄თაგ̄ა̈ნ̄ხ შუკუს̂ (ბზ.) -- დედა-შვილი გზას გაუდგა. ლჷმარ̄დე̄ლიხ 

ეშხუ დი-გეზალ (ლშხ. 55) -- ყოფილა ერთი დედა-შვილი.

 დიდაბ̈ (-იშ, --) ზს., დიდებ ლშხ., დიდაბ ლნტ. -- დიდება. დიდაბ̈ ხუე̂̄ქა ხოშამ̄ ღე̄რბათუ ̂(ბზ. 

40) -- დიდება ვუთხარი დიდ ღმერთს. დიდებ-დიდებ თარიგძელარს (ლშხ. 22) -- დიდებ-

დიდება მთავარანგელოზებს. დიდაბ ა̈ჯჴად ზაჲ̈ მახ̈ე ბედნიერს! (ლნტ. 57) -- დიდება შენ, 

ბედნიერო ახალო წელო (დიდება მოგსვლოდეს ბედნიერ ახალ წელს)!.

 დიდარ̈ (-დრიშ, -დრალ̈ ბზ., -დრარ̈ ბქ., -იშ, -დარალ̈ ლნტ.), დიდარ (-დრიშ, -დრალ) ლშხ. 1. 

მდიდარი. აშხუ ̂ლადეღ ანჴა̈დ ხელწიფთე დიდარ̈ მა̄რე (ბზ. 300) -- ერთ დღეს მდიდარი კაცი 

მოვიდა ხელმწიფესთან. სი დიდარ̈ ოჯახი გეზალ ხი (ლნტ. 239) -- შენ მდიდარი ოჯახის 
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შვილი ხარ. 2. ბქ. ამპარტავანი. დიდარ̈დ ზმნს. -- მედიდურად, ამაყად. იმჟი დიდარ̈დ 

ხიზელალ̈ (ბქ.) -- რა მედიდურად დადიხარ.

 დიდებ იგივეა, რაც დიდა̈ბ.

 დიეუთუ̂რა იგივეა, რაც დიუთურ̂ა.

 დიე̄ნაცა̈̄დ (-იშ, -ცა̄დარ̈) ბზ., დიენაცა̄დ (-არ) ლშხ., დიენაცად̈, დინაცად̈ (-ცადარ̈) ლნტ. -- 

დედინაცვალი. დიენაცად̈ გეზალუთრას ხოლამ ხახ̈ელნა (ლნტ. 174) -- დედინაცვალი გერს 

ცუდად ექცეოდა. ა̈გის ფირუ ̂დინაცად̈დ ჩუ̂ადაჭებდე (ლნტ. 128) -- დედინაცვალმა ძროხა 

შინ დაამწყვდია. იხ. დიუთურ̂ა.

 დიმეთილ იგივეა, რაც დიმთილ.

 დიმთილ (-აშ̈, -არ̈ \ ლად̈ჷმეთლა ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), დიმეთილ (ლად̈მეთლა) ლნტ. -- 

დედამთილი. ა̈რიხ ეშხუ დიმთილ ი თელღჷრა (ბზ. 332) -- არიან ერთი დედამთილი და 

რძალი. თელეღრაჲ̈შუდ̂ ჭაშ̈ი დი ი მუ დიმეთილ ი მუმეთილ ლიხ (ლნტ. 19) -- რძლისათვის 

ქმრის დედა და მამა დედამთილი და მამამთილი არიან.

 დინა იგივეა, რაც დი̄ნა.

 დინაგეზალ იგივეა, რაც დი̄ნაგეზალ.

 დინაცად იგივეა, რაც დიე̄ნაცა̈̄დ.

 -დირ3 ბქ., თანდ. -გან. ლახუნდირ ქორთეჩუ ჭჷშხშუ ̂ონჴუ̂ადდ -- მთიდან სახლამდე ფეხით 

ჩამოვედით.

 დირ იგივეა, რაც დი̄რ1.

 დიუთუ̂რა, დიუ̂ითრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ., დიეუთუ̂რა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ. -- დედინაცვალი. 

დი̄ნას დიუთურ̂ა ათდაგან (ბზ.) -- ქალიშვილს დედინაცვალი მოუკვდა. უ̂ოჴრი̄ლ ლაშჷყ 
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ჩუქუა̂ნ̄თე̄სგ' ა̄დჭებდე მიჩა დიუი̂თრად (ბზ. 325) -- ობოლი გოდორქვეშ დაამწყვდია მისმა 

დედინაცვალმა. იხ. დიე̄ნაცა̈დ̄.

 დიუი̂თრა იგივეა, რაც დიუთუ̂რა.

 დიუო̂ იგივეა, რაც დი̄ნა.

 დიხსაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., დიხსალ̈ (-სალარ̈) ბქ., დიასახლ (-არ) ლშხ. -- დიასახლისი. დიხსალ̈ 

ეშხუ ლემზჷრს ანყე (ბქ. 71) -- დიასახლისი ერთ სეფისკვერს აცხობს. ეჩხაუ̄ ̂ელმაზ̄ინ 

ლამზჷრდ მჷლაშ̄ხ დიასახლ (ლშხ. 50) -- იქით მიდიოდა სალოცავად ლაშხელი დიასახლისი.

 დი̄კონ იგივეა, რაც დი̄კუე̂ნ.

 დი̄კუე̂ნ (-კუნ̂იშ, -ა̈რ) ბზ., დიაკენ (-იშ, -არ) ბქ., დი̄კონ (-კუნ̂იშ, -ალ) ლშხ., დიაკუე̂ნ (-იშ, 

-არ̈) ლნტ. -- დიაკვანი. მარ̄ე ქად̄ზჷზე დი̄კუე̂ნდ (ბზ. 352) -- კაცი გაგზავნა დიაკვანმა. 

დი̄კონს ბობშ აგითე ოთჲა (ლშხ. 58) -- დიაკვანს ბავშვი სახლში წაუყვანია.

 დი̄ნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ.), დიუ̂ო (-უ̂ე̄შ, -უო̂ლ̄ა̈რ̄) ბზ., დინა (-ნაშ, -ნოლ) ბქ., 

დენა (-ნაჲ̈შ, -ნალ̈ \ ნად̈{ჲ}ენარ̈) ლნტ. -- ქალიშვილი, გოგო. ხელწიფს ხორდა სემი დინ̄ა 

(ბზ. 252) -- ხელმწიფეს ჰყავდა სამი ქალიშვილი. ალი ხოჩა დიუო̂ ლი (ბზ.) -- ეს კარგი 

გოგოა. დინა ი ნაღუჟ̂ურ ქჷრდ' ესერ გეზალ ლიხ (ანდ.) -- ქალიშვილი და ვაჟიშვილი ორივე 

შვილიაო. ალ დი̄ნა ხოჩა მეზგემიშ ლოქ ლი (ლშხ. 29) -- ეს ქალიშვილი კარგი 

ოჯახიდანააო. ალ დენა ხოჩა თუა̂ლაშ̈ ლას (ლნტ. 247) -- ეს ქალიშვილი ლამაზი იყო. კნინ. 

დი̄ნოლ, ბზ., დინილ ბქ., დი̄ნოლ̄ ლშხ., დენოლ ლნტ.

 დი̄ნაგეზალ (-ზლაშ̈, -ზლირ̄ ბზ., -აშ, -ზლი̄რ ლშხ.), დინაგეზალ (-ზლაშ̈, -ზლირ) ბქ., 

დენაგეზალ (-ზლაშ̈, -ზელილ) ლნტ. -- ქალიშვილი, ასული. ხელწიფს ეშხუ დი̄ნაგეზალ 

ხორი (ბზ. 280) -- ხელმწიფეს ერთი ქალიშვილი ჰყავს. დინაგეზალს დიხენქა ჟი ლეთუ̂რი 
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ხარ ლეზურ̂ალ̈ გეშ (ბქ. 23) -- ქალიშვილმა დედისაგან უნდა ისწავლოს საქალებო საქმე.

 დი̄რ1 (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), დირ (-იშ -ა̈ლ) ბქ., ლნტ., დჷრ ბქ. -- დირე. ბაბა დირ̄ს 

ხებღან̄ჭუნა̈ლ̄ (ბზ. 422) -- ბაბუა დირეს ებღაუჭება. ქორა დი̄რ ლოქ ხაკუჩ შამფურდ (ლშხ. 

81) -- სახლის დირე მინდა შამფურადო.

 დი̄რ2 (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), დირ ბქ. -- კუჭი. დი̄რ მეზგი (ბზ., ლშხ.) -- კუჭი მტკივა.

 დი̄რობ (-აშ̈, --, ბზ., -აშ, --, ლშხ.), დირობ (-ა̈შ, --) ბქ., დიარობ (-აშ̈, --) ლნტ. -- ჭამის დრო, 

პურის ჭამა, პურობის დრო. მეუსგუა̂ ლადეღ დირობჟი ბინტუი̂დ ა̈ხუნჴუა̂̈ნ (ბქ. 219) -- 

მეექვსე დღეს ჭამის დროს ისევ ბურუსი ჩამოწვა. დირობჟი ყორქა ჟაღუ ̂ესერი დარ̈ აკუ̂ანე 

(ანდ.) -- ჭამისას კარში ძაღლსაც არავინ აგდებსო. აჯაღ ჩუ უდ ისგუ̂რიხ დირ̄ობდ (ლშხ. 37) 

-- კვლავ სხდებიან პურის საჭმელად.

 დო 1. უარყოფ. ნაწილაკი -- არ. მა̈̄ნკუ ოხთუე̂̄ნ, ეჩქას სგა იმღა დო აღე? (ბზ. 442) -- 

პირველად (რომ) გამოვგზავნე, მაშინ რატომ არ შემოხვედი? 2. ბზ., ლშხ. -- არც. 

ლაკ̈ირთე̄სგა სგაუ̂ ადკუა̂რ̈ხ, ეჯჟი̄ნ ერე დო იშუ ̂ა̈ნმეჴრე̄ნს, დო ჯიჯუ̂! (ბზ. 151) -- 

საკირეში ჩააგდეთ ისე, რომ არც რბილი მოიძებნოს (იქნეს გაგებული), არც ძვალი. 

ეჯკალიბ ქორა ლიგემ ჯაჲ̄მედა ლოქ მოშ, ერე დო გიმს ხეთილეს ი დო დეცს (ლშხ. 59) -- 

ისეთი სახლის აგება თუ შეგიძლია, რომ არც მიწას ეხებოდეს და არც ცასო. 3. ნაწილაკი, 

რომელიც მეტწილად არ ითარგმნება, ზოგჯერ გამოხატავს წაქეზებას, თხოვნა-რჩევას -- 

დაე, მოდი, ხომ არ. ეშხუ ამბაუ̈̂ ქორს მი ა̈მსა̈დ, უე̂შგდ ტუე̂ხნი, ჟი დო მიღე̄ლუ̂ე! (ბზ. 203) 

-- ერთი ამბავი მე შინ დამრჩა, უკან დავბრუნდები, მოდი, დამიცადე (ხომ არ დამიცდი)! 

ბათჷრ ათჴჷრენა, ჩუ ესერ დო ხაგუა̂უ̈̂იხ, მად̈ილ ესერ ხერიხ (ბქ.) -- ბათირი შეხვეწნია: 

ღამის გასათევად ხომ არ დამაყენებთ, მადლი შეგეყაროთ (გექნებათო). დო ლოქ აჲ̈ესკ მიჩა 
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ლჷპრისტე გიორგის ქალაქ̈ხო ი ხეყენი ლოქ მიჩაცახ̈ენ (ლნტ.) -- ხომ არ წაიყვან შენს 

ნათლულ გიორგის ქალაქში და (ხომ არ) გეყოლება შენთანო.

 დოლებ (დოლბიშ, დოლბარ̈) ზს., დოლობ (-იშ, -არ) ლშხ., დოლა̈ბ (-იშ, -ლაბარ̈) ლნტ. -- 

დოლაბი. ჟიქან ხოშა დოლებ ათლაფრე (ბქ. 52) -- ზემოდან დიდი დოლაბი დააფარა. ა̈მირან̈დ 

დოლაბ̈ ქადაკუა̂̈რ ეჩეხენხო (ლნტ. 248) -- ამირანმა დოლაბი გადააგდო იქით. იხ. ში̄რა.

 დოლებში̄რა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ., დოლებშირა (-რაშ̈, -როლ) ბქ., დოლობში̄რა (-რაშ̄, -რე̄ლ) 

ლშხ., დოლაბ̈შირა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ლნტ. -- წისქვილის ქვა. გუ̂იშგუე̂ჲ მურყუა̂მ სგუ̂ებინ 

დოლებში̄რა ა̈რი (ბზ. 93) -- ჩვენი კოშკის წინ წისქვილის ქვა არის. დაუ̄ს̂ დეშმა ხოყი̄რა 

ჟიქან̄ჩუ დოლობში̄რა (ლშხ. 55) -- დევს ვეღარ დაურტყამს ზემოდან წისქვილის ქვა.

 დოლობ იგივეა, რაც დოლებ.

 დოლობშირ̄ა იგივეა, რაც დოლებშირ̄ა.

 დოლფანაჲ̈ (-იშ, -არ̈) ბზ., დოლფანა (-იშ, -ნაუ̈) ბქ. -- ბერიკა, ყეენი. ამ მარად დოლფანა ̈

ხოჟხახ (ბქ. 233) -- ამ კაცს ყეენს (ბერიკების მეთაურს) უწოდებენ.

 დომაჲ̈ ლნტ. -- არადა. ე ლოქ იქუც̂ე ალეს (მეგამს), დომაჲ̈ ჯე ლოქ ღჷრი ამეხენქა (ლნტ. 

267) -- თუ მოიჭრი ამას (ხეს), არადა მე წავალო აქედან.

 დომბაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., დომბა ̈(-ბა̈ჲშ, -ბაუ) ბქ., დომბაჲ (-ჲშ, -ბე̄ლ) ლშხ. -- დომბა. ხოშა 

ლახუ̂არ̈ს დომბაჲ̈ ლჷმარ̈დ (ბქ. 226) -- დიდ მთებში დომბა ყოფილა. აშხუ ̂ლადეღ ყათლან 

ხეწად დომბას̈ (ბქ. 118) -- ერთ დღეს ყათლანმა ნახა დომბა. გადატ. დომბაჲ̈ ჴან̈ ბზ. -- 

დიდტანა ხარი.

 დომეყ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., დუმეყ ბქ., ნადმოყ ქს. -- ბერწი. უშგულ̂არ̈ს დომეყ ამე ხორიხ (პოეზ. 

232) -- უშგულელებს ბერწი (საქონელი) აქ ჰყავთ.
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 დორ ბქ., უარყ. ნაწილაკი. მეტწილად არ ითარგმნება. დემეგ მიხალ იმთე დორ აჩად̈ (ბქ.) -- 

არ ვიცი, თუ საით წავიდა. მა ̈დორ ფოყს ლი, მა ̈თერა ი ეშხუ ლჷფკელ როქუ ̂ხაშთხუა̂ 

ოქრეშ კუბშ (ბქ. 195) -- ვინ იცის, რა მხარეს არის და ერთი ქალბატონი მარხია თურმე 

ოქროს კუბოთი.

 დორაჲ̈ (-იშ, -რალ̈ ბზ., -რაუ ბქ.), დორაჲ (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., დორა ̈(-ჲშ, -რალ̈) ლნტ. -- 

დორა. დედბერდ ეშხუ დორაჲ̈ რან̈გ ანჴიდ (ბზ. 17) -- დედაბერმა ერთი დორა თაფლუჭი 

მოიტანა. ნაწუა̂რდ ოხღუა̂ხ დორაჲ არაყ (ლშხ. 37) -- შესაწევრად მოაქვთ დორა არაყი. 

ზურალს ლიცშუ ̂გუე̂ში დორა ̈ასაღუე̂ნა (ლნტ. 185) -- ქალს თურმე წყლით სავსე დორა 

მიჰქონდა.

 დორიჲ იგივეა, რაც დორ̄ი.

 დოსა იგივეა, რაც დოს̄ა.

 დოსდ იგივეა, რაც დოს̄გ{დ}.

 დოსკ იგივეა, რაც დოს̄გდ.

 დოუ იგივეა, რაც დოუ̄̂{ე}.

 დოუ ̂იგივეა, რაც დოუ̄̂.

 დოშ ბზ., ლშხ., დეშ ბქ., ქს., უარყ. ნაწილ. -- ვერ, ვერა. იმღა ესერ დოშ ოთხუი̂ა? (ბზ. 298) 

-- რატომ ვერ წაიღეო? როსტომ გეზალს დეშ ლახ̈შად (ბქ.) -- როსტომმა შვილს ვერ 

უშველა.

 დოშდიშ იგივეა, რაც დოშ̈დიშ.

 დოშდულ (-დულ̂აშ̈ ზს., -დულ̂აშ ლშხ.), დოშტულ (-ტულ̂აშ̈) ლნტ. -- მთვარე. მი მაკუჩ 

დოშდულ̂ა ̈ლიწედ (ბზ. 368) -- მე მინდა მთვარის ნახვა. მიჟ ი დოშდულ ჯიმილ-დაჩუი̂რ 
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ლჷმარ̈ხ (ბქ. 309) -- მზე და მთვარე და-ძმა ყოფილან. ბოლოკს ჯუი̂ნელ დოშდულჟი ლოქ 

ალაშ̄იხ (ლშხ. ხორ. 6) -- ბოლოკს ძველ მთვარეზე თესავენო.

 დოხდო, დოხდოჲ იგივეა, რაც დახდუე̂̄ჲ.

 დოხოჲ იგივეა, რაც დახუდ̂ე̄ჲ.

 დოხუდ̂ე იგივეა, რაც დახ?დე̄ჲ.

 დოშ̈დიშ, დუე̂შდიშ (-დშიშ) ბზ., დეშდიშ (-დშიშ) ბქ., დოშდიშ (-იშ) ლშხ., დუე̂შტიშ ლნტ. 

-- ორშაბათი. დუე̂შდიშ ცაგა̈რს იქჩე მაგ̈ (ბზ. 18) -- ორშაბათს ეკლებს {ი}ჭრის ყველა. მი 

დეშდიშ ოდუი̂ ქალაქ̈თე (ბქ.) -- მე ორშაბათს წავედი ქალაქში. აღაბჷნღო დოშდი ძინარს 

ხაჲ̄შხა თუ̂ეთუნ̂ე დოშდიშ (ლშხ. 20) -- აღების მომდევნო ორშაბათის დილას თეთრი 

ორშაბათი ეწოდება.

 დომ̄{ა} იგივეა, რაც დე̄მ.

 დომ̄თე იგივეა, რაც დე̄მთე.

 დომ̄ნოუ̂შ ბზ., ლშხ., დემნოშ ბქ., დემნოუშ̂ ლნტ., უარყ. ზმნს. -- არაფრით. ალის საშუე̂ლ 

დომ̄ნოუ̂შ ხოჴდენი (ლშხ. 10) -- ამას არაფერი შველის (საშველი არაფრით არ მოსდის).

 დომ̄ხან̈ ბზ., დემხენ ბქ., დომ̄ხენ დე̄მხენ ლშხ., დემეხ{ენ} ლნტ., უარყ. ზმნს. -- არსაიდან. 

ამსუა̂ლ̄და̈ ლაჴა̈დ დომ̄ხან̈ ლესუ ̂(ბზ. 281) -- ადამიანის მოსასვლელი არსაიდან იყოს.

 დორ̄ ბზ., ლშხ., უარყ. ნაცვალსახ. -- არავინ. მიჩ დედე̄ მე̄ქუი̂̄სგ დორ̄ ხაყა (ბზ. 407) -- მე 

დედის მთქმელი (დედა რომ მითხრას) არავინ მყავსო. ქა ლოქ დორ̄ ხეწეს ნაშ̄გეჲს სეგდაჲ̄სა 

(ლშხ. 7) -- არავინ ნახოს კასრში ნაწველიო. იხ. და̈რ̄.

 დორ̄ი̄ ლშხ., დორიჲ ლნტ. -- თუ არა, არადა. დორ̄ი̄ ქა̄უ ̂ეთყაჩხ (ლშხ. 58) -- თუ არადა 

მოეშვითო. მახუ̂ში ლი ბაბა, აღუე̂ ეჯი ჩუა̈რი ლუუა̂რ̈, დორიჲ-მამა (ლნტ. 19) -- უფროსი 
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არის ბაბუა, თუ ის ცოცხალია, თუ არა და მამა.

 დოს̄ა ბზ., ლშხ., დოსა ლნტ., უარყ. ნაწილ. -- არა, არ. იმღა დოს̄ა მირი ლეღუნ̂ე ჯჷმილ? (ბზ. 

378) -- რატომ არა მყავს საფიცარი ძმა? ლაშ̄ხურ ლოქ დოს̄ა იშუშ̂ი ჩუ იუა̂ლადეღ (ლშხ. 5) 

-- ცხენისწყალი ("ლაშხურა") არ შრება არასოდესო. შდრ. დე̄სა.

 დოს̄ამა ბზ., ლშხ., უარყ. ნაცვალსახ. -- არაფერი. ხაშყიდხ... ერ დოს̄ამა ლჷმთხოლ̄ ჲადურდ 

(ლშხ. 30) -- ახსოვთ, სულ რომ არაფერი იშოვებოდა.

 დოს̄გ{დ}, დოს̄დ ბზ., ლშხ., დოსდ ბქ., დოსკ ლნტ., ზმნს. -- ადრე. თანფა ̈ცა̈შ̄ ეშხუ ზურალ̄ 

დოს̄გ იგნა̈ლ̄ (ბზ. 19) -- აღდგომის ხუთშაბათს ერთი ქალი ადრე დგება. ჰამს დოს̄დ ანჴა̈დ 

ხელწიფხ (ბზ. 445) -- დილას ადრე მოვიდა ხელმწიფე. ლიჴნი დოსდ ა̈ხუბ̂ინედ (ბქ.) -- ხვნა 

ადრე დავიწყეთ. მე̄უა̂რ დოს̄გ იგნალ̄ხ ზურალ̄ე̄ლ (ლშხ. 5) -- ქალები ძალიან ადრე დგებიან. 

ამ̈ეჴედ ძინარ̈ს დოსკ ალ ჭყინტ (ლნტ. 246) -- ეს ვაჟი დილას ადრე მოსულა.

 დოს̄დ იგივეა, რაც დოს̄გდ.

 დოუ̄{̂ე} ბზ., დოუ̄̂ ლშხ., დო{ღ}უე̂ ბქ., დოუ ̂ლნტ. -- ვაითუ, იქნებ. საბლუ ბუზულ̄არ̈, დოუ̄ე̂ 

ჯაი̈დჷნდახ (ბზ. 181) -- საბრალო ფუტკრებო, იქნებ გშიათ. დოღუ̂ე მოლეგეშ 

ოლჩემნელასუნ სოფელისგა (ბქ.) -- ვაითუ რაღაცა მოხდა სოფელშიო. დოუ̄ ლოქ ლჷდგარ 

ე̄სა ლესეს ი ამშა ღედ ხად̄ა (ლშხ. 69) -- ვაითუ მკვდარი იყოსო და ამისი დარდი ჰქონდა. 

დოუ ̂ლოქ ეს მიჩა ჭაშ̈დ ა̈ნგაი̈ღებე ი ეჩქას ჩუ ლოქ ადგარ̈ი (ლნტ.) -- ვაითუ ჩემმა ქმარმა 

გაიგოს და მაშინ მომკლავსო.

 დრამ ბზ., დრამდ ბქ., ზმნს. 1. ბზ. ერთიანად. როსტომ შიშდ ჩუე̂სფიშუდ̂ დრამ ზურაბდ (ბზ. 

233) -- როსტომი მალე ერთიანად წააქცია ზურაბმა. 2. ბქ. მუდამ, განუწყვეტლივ. დრამდ 

იწრალ̈ (ბქ.) -- განუწყვეტლივ იგინება.
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 დრეუ ̂იგივეა, რაც დურ̂ეუ.̂

 დროჲ იგივეა, რაც დურ̂ეუ.̂

 დროუ̈̂ იგივეა, რაც დუ̂რეუ.̂

 დუმაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., დუმა ̈(-იშ, -მაუ ბქ., -ჲშ, -ჲარ̈ ლნტ.), დუმაჲ (-მაჲ̄შ, -არ) ლშხ. -- 

დუმა. თუე̂თნე ღოლჲაქს ხოშა დუმაჲ̈ ხად̄ (ბზ. 57) -- თეთრ ცხვარს დიდი დუმა ჰქონდა. 

ალის თხერად ქა ლოხკუა̂რა დუმა ̈(ბქ. 65) -- ამას მგლისათვის დუმა მიუგდია.

 დუმეყ იგივეა, რაც დომეყ.

 დუსარ̈ იგივეა, რაც დუი̂სუ.̂

 დუხუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., დუხ (-არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- ყოჩი, ერკემალი. ღოლჲა̄ქარ̈ს დუხურ მამ̄ 

ხაყახ, ადო ჰარ̈იდ სედნიხ (ბზ.) -- ცხვრები უყოჩოდ არ ვარგა, თორემ ბერწად (ცარიელად) 

დარჩებიან.

 დუს̈ იგივეა, რაც დუი̂სუ.̂

 დუე̂რი (-ჲშ, --) ლნტ. -- მდორე. დუე̂რიდ ას̈ღრი ლიც (ლნტ.) -- მდორედ მიდის წყალი.

 დუე̂შდიშ იგივეა, რაც დოშ̈დიშ.

 დუე̂შტიშ იგივეა, რაც დოშ̈დიშ.

 დუი̂სუ,̂ დუს̈, დუსარ̈ (-იშ, --) ზს, დუსურ ლშხ., ლნტ. -- თრთვილი, ჭირხლი. დაბს დუ̂ისუ̂ 

ხასდ (ბქ.) -- ყანას თრთვილი ედო. დუსორ ესდე ჩჲაგ̄ (ლშხ.) -- ჭირხლი დადო ყველგან.

 დურ̂ეუ̂, დრო̈უ,̂ დრეუ ̂(-იშ, --) ზს., დროჲ (-იშ, --) ლშხ., დრო, დუ̂რე, დრო ̈ლნტ. -- დრო. ამ 

დურ̂ეუ̂ს მან̈კუი̂̄ ხეხუმ̂ი ჯჷმილდ მიშგუა̂ მუ ჩუა̂დგარ̈ (ბზ. 23) -- ამ დროს პირველი ცოლის 

ძმამ მამაჩემი მოკლა. ამ დრო̈უჟ̂ი ჩუა̂ქუა̂ც̈ ლიშია̈ლ̄ (ბზ. 119) -- ამ დროს შეწყდა ომი. ამ 

დრეუჟ̂ინ̄ ანჴა̈დ ღუა̂ჭრი გეზალ (ბზ. 444) -- ამ დროს მოვიდა ვაჭრის შვილი. ბეჩუი̂აშ̈ ფუსდ 
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ლჷმარ̈ლი აშხუ ̂დროუ̈̂ჟი სორთმან (ბქ. 13) -- ბეჩოს ბატონი ერთ დროს სორთმანი ყოფილა. 

ჯუი̂ნელ დროჲჟი ხოფშირა ხახლე̄ნა ნადირ (ლშხ. 8) -- ძველ დროს უფრო მეტი ნადირი 

სცოდნია. ამ̈ეჩედ დრო ̈(ლნტ. 278) -- გასულა დრო. ზა̈ ყუე̂ლენი უო̂შთხუ ̂დურ̂ედ (ლნტ. 40) 

-- წელიწადი იყოფა ოთხ დროდ.

 დღულ̄ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., დღულ (-იშ, --) ბქ., ლნტ. -- შხუილი (რძისა...). ლაშ̄გეჲჟი̄ნ 

ესერ დღუ̄ლ ნოს̄აუ̄ ̂ლახსიმნე (ბზ. 250) -- მოწველისას შხუილი არ მომასმენინოო. დღულ̄-

დღულ̄ ნოს̄ა ახკიდუნ̂ა (ბზ. 140) -- შხუილ-შხუილი არ გააღებინო.

 დჷბჟი იგივეა, რაც დჷბჟჷ.

 დჷბჟჷ (-ი̄შ, -არ̈) ბზ., (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., დჷბჟი (-აშ̈, -არ̈) ლხმ. 1. მდარე. დჷბჟჷ ჰარაყ̈ (ბზ.) -- 

მდარე არაყი. 2. გამოლენჩებული, უსიცოცხლო, მოუქნელი ადამიანი. დჷბჟი ამსოლდ 

უ̂ეთხმალ̈შალ ლეზხალ̈ი ესერ ლი (ანდ.) -- მოუქნელი ადამიანი პირუტყვივით გასადენიაო.

 დჷგე იგივეა, რაც დიგე.

 დჷთხელ (ხოდთხელა, მად̈თხელე ბზ., ხოდჷთხელა ლნტ.) -- თხელი. დადად დჷთხელ გაგ 

ანჩუმ̂ინ (ბქ.) -- დედაბერმა თხელი ფაფა გააკეთა. მეჩხფა ქუ̂ინლჷმგენა დჷთხელ ესერ ზისხ 

ხოგ (ბქ.) -- გამხდარ საქონელს თხელი სისხლი აქვსო (უდგასო). ალას დჷთხელ ბალარ ხა̄რ 

(ლშხ. ხორ. 23) -- ამას თხელი ფოთლები აქვს. ლაუა̂შ̈ დჷთხელ დია̈რ ლი (ლნტ. 33) -- 

ლავაში თხელი პურია. მიშგუ მუდ ხოდთხელა ფიცარ̈ ა̈ნყიდ (ბზ.) -- მამაჩემმა უფრო 

თხელი ფიცარი იყიდა.

 დჷრ1 (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ., დჷ̄რ (-ალ) ლშხ. -- დვრიტა, კვეთი (ღორის ან ხბოს 

დამარილებული და გამხმარი მაჭიკი, რომელსაც იყენებენ კვეთის დასამზადებლად). დჷრ 

ლაფრას მისდ (ბქ.) -- მაჭიკი გასახმობად მქონდა. ეჯის ხოჩა დჷ̄რ ხაწჷხ (ლშხ.) -- იმას 
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კარგი დვრიტა სჭირდება. შდრ. ბალე3

 დჷრ2 იგივეა, რაც დირ̄1.

 დჷტ იგივეა, რაც ტჷტ.

 დჷ̄რ იგივეა, რაც დჷრ1

ე

 ე1 იგივეა, რაც ჰე̄1.

 ე2 ბქ., ლნტ., გამარტივებული ერ(ე) -- რომ. კალუ ̂მიჩეუშ̂უ ̂ჩუ ე იკლაუ̂იდეს, ეჩქას მა 

გუი̂ჭინდა (ბქ.) -- კალო თავისით რომ ილეწებოდეს, მაშინ რა გვიჭირდა. მა ლოქ ხოცხა 

ე(ერ) ას̈ეუა̂დ̈ენს? (ლნტ. 264) -- რა ურჩევნიაო, რომ დაებედოს? იხ. ერე

 -ე-3 ორპირიანი ზმნების ვნებითი გვარის პრეფიქსი, დაისმის ზმნის ფუძის წინ, პირის 

ნიშნის შემდეგ. ხელჟირიე̄ლ ი ხეფრება̈ლ̄... (ბზ. 311) -- ეცოდება და ეფერება... მად̈ილუ 

ხერიხ (ბქ. 8) -- მადლიმც გექნებათ. ლახ ე̄ს ხეზგუნი მალ̄ე... (ლშხ. 15) -- თუ ვინმეს რამე 

ეტკინება. ეჯმინს ხელატ̈იხ უშხუა̂რ̈ე თხუი̂მ (ლნტ. 48) -- იმათ უყვარდებათ ერთმანეთი.

 -ე4 ზმნის თემის ნიშანი აწმყოში (ჩვეულებრივ, გარდამავალ ზმნებთან). გიერგი კა̄დას 

აშე̄რე (ბზ. 25) -- გიორგი ნაჯახს ლესავს. შიყს ხახ̈ლინე [ლემასგუ̂]... (ბქ. 14) -- ცეცხლს 

ზურგს უშვერს. ზურა̄ლ აჭთუნე ამხუა̂რს (ლშხ.) -- ქალი მტრებს წყევლის. დედე ლაყურ̂ას 

აფთხჷნე (ლნტ.) -- დედა ლოგინს (საწოლს) ფერთხავს.

 -ე5 ნამყო ძირითადის სუფიქსი ერთი ტიპის ზმნებში. ალექსანდრედ ქა̈̄ნთირნე რაშ̈ (ბზ. 9) -- 

ალექსანდრემ რაში გამოათრია. სეგზდ უცხარ̈... ანფჷთხნე (ბზ. 11) -- სეგზმა მსხლები 

დაბერტყა. დი̄ნად ნეპოლ̄ ედჷრმე (ლშხ.) -- გოგომ ჩიტი დაიჭირა. კუ̂აპად ადარიკალ̈ე დაჴარ̈ 
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(ლნტ. 129) -- კვაპამ თხები გარეკა.

 ე6 ბქ., ლნტ. გამარტივებული ეჯი ნაცვალსახ., -- ის. ე მუწურ̂ი მიჩა თხუმ ეჲნური ქათ̈ნა 

(ბქ. 288) -- ის შურისმაძიებელი თავის თავს უიმისოდაც გამოაჩენდა. ე ლამოქშალად 

ათოჴიდხ რაშ̈უი̂ გეზალ ხენწიფს (ლნტ. 295) -- იმ ქვისლებმა ხელმწიფეს მიუყვანეს რაშის 

შვილი.

 ე იგივეა, რაც ჰე2

 ხ-ეაუდ̂არ იგივეა, რაც ხ-ეჰაუ̄დ̂არ̈.

 ხ-ეაფხან̈იკ იგივეა, რაც ხ-ემფხან̈გი

 ხ-ეალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეჰოლ̄ი.

 ებ იგივეა, რაც ჰებ.

 ხ-ებათ̈ქი იგივეა, რაც ხ-აბთქი.

 ხ-ებგუე̂ნი, ხ-ეგუ̂ბენი (ამ̈ბაგ̈უ̂ \ ა̈მგუა̂ბ̈, ა̈ხბაგ̈უ ̂\ ახ̈გუა̂ბ̈; ახ̈ბეგუნ̂ი \ ახ̈გუე̂ბნი) ბზ., გრდუვ. 

-- {წა}აწყდება ("ეპოვება"). ჭყინტს ა̈ხბა̈გუ̂ კჷლ (ბზ. 392) -- ბიჭი გასაღებს წააწყდა 

("ბიჭს გასაღები ეპოვა"). ლემესგ ესერ დე̄სა ახგუე̂ბა (ბზ. 348) -- ცეცხლს ვერ წავაწყდიო.

 ხ-ებდინი (ა̈მბიდდა, ა̈ხბჷდ; ა̈ხბიდნი ზს., ემბიდდა, ეხბიდდა; ეხბიდნი ლშხ., ამ̈ებიდდა, 

ახ̈ებიდდა, ა̈ხებიდნი ლნტ.) გრდუვ. -- ცეცხლი ეკიდება. ზექი ხორეუს̂ ჟ'ახ̈ბჷდდა (ბზ. 321) 

-- შეშის გროვას ცეცხლი წაეკიდა. ჟ'ახ̈ებიდნან აწოლს (ლნტ. 316) -- ზვინს ცეცხლი 

წაეკიდა.

 ხ-ებენდი იგვეა, რაც ხ-ებონ̄დი.

 ხ-ებერგი (ლოხბურგენ, ლახ̈ბურგან., ლახ̈ბურგი) ბქ., ხ-ებორგი (ლოხბორგენ, ლეხბორგან̄; 

ლეხბორგი ლშხ., ლახ̈უ̂ებორგენ, ლახ̈ებორგან; ლახ̈ებორგი ლნტ.), გრდუვ. -- ხელს ჰკიდებს, 

423



ხელს ავლებს. ლა̈ხბჷრგან [ალი] უო̂ქრაშ̈ ლუსდგუ̂არ̈ს (ბქ. 46) -- ამან ჩაავლო ხელი ოქროს 

ნაწნავებს. მაგ̈ სკა ხებორგიხ ლარ̈ტყისა (ლნტ. 44) -- ყველანი ქამარში ჩაავლებენ ხელს.

 ხ-ებერენი იგივეა, რაც ხ-ებრენი

 ხ-ებზი (ესუბ̂იზან̈, ესბიზა̈ნ̄; ესბიზი ბზ., ესუ̂ბიზენ, ესბიზან; ბქ., ოსბიზენ, ესბიზან̄; ესბიზი 

ლშხ., ას̈უე̂ბიზენ, ას̈ებიზან; ას̈ებიზი ლნტ.) გრდუვ. -- {და}აძღება, {მი}აძღება. ალჲა̈რ ჟიჲ 

ესბიზა̈ნ̄ხ [ფატ̈უს̂] (ბზ. 285) -- ესენი დააძღნენ კიდეც ფეტვს. საბრალ, შომ' ესერ ხაკჷრქა, 

ეჩქას ესბიზენა (ანდ.) -- საბრალო, როცა ეშოვა, მაშინ მისძღომიაო. მაულ თა̈შს ჟ'ას̈ებიზან 

(ლნტ. 192) -- მელა ყველს დააძღა.

 ხ-ებიდ (მებიდდა, ხებჷდდა; ხები̄დდე̄დს ბზ., ხებიდდა, ხებიდდეს ქს., მებჷდ, ხებჷდ; ხებჷდეს 

ბქ.) გრდუვ. -- ცეცხლი უკიდია. ხებიდ ქუე̂ყანას (ბქ. 98) -- ქვეყანას ცეცხლი უკიდია.

 ხ-ებირგიელ იგივეა, რაც ხებჷრგჲე̄ლ.

 ხ-ებიშდი1 იგივეა, რაც ხ-ები̄ში1.

 ხ-ებიშდი2 იგივეა, რაც ხ-ებში.

 ხ-ები̄შდი იგივეა, რაც ხ-ებში1.

 ხ-ები̄ში (ამ̈ბიშა̈ნ̄, ა̈ხბიშა̈ნ̄, ახ̈ბი̄ში) ბზ., ხ-ებიშდი1 (ამ̈ბიშდან, ახ̈ბიშდან; ა̈ხბიშდი) ბქ., 

გრდუვ. -- {წა}ერთმევა. მახე კალონშუ ̂კულაკარ̈ს გჷმა̈რ̄ს ჩუა̂ხ̈ბიშა̈̄ნხ (ბზ.) -- ახალი 

კანონით კულაკებს მიწა ჩამოერთვათ (წაერთვათ).

 ხ-ებლაჯი იგივეა, რაც ხ-ებლან̄ჯი

 ხ-ებლა̄ჯი (ოთბლაჯ̄ან̈, ა̈თბლაჯ̄ა̈ნ̄; ა̈თბლა̈ჯ̄ი ბზ., ოთბლაჯ̄ენ, ეთბლაჯ̄ან̄; ეთბლაჯ̄ი ლშხ.), 

ხ-ებლაჯი (ათ̈უე̂ბლაჯენ, ათ̈ებლაჯან; ათ̈ებლაჯი) ლნტ., გრდუვ. -- {ჩა}აცივდება. დენა 

სკათ̈ებლაჯან, ერე მოჯამაგ̈ირდ ასოგენანხ (ლნტ. 243) -- ქალიშვილი ჩააცივდა, რომ 
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მოჯამაგირედ დაეყენებინათ.

 ხ-ებონდი იგივეა, რაც ხ-ებონ̄დი.

 ხ-ებორგი იგივეა, რაც ხ-ებერგი.

 ხ-ებორგიელ იგივეა, რაც ხ-ებჷრგჲე̄ლ.

 ხ-ებონ̄დი (ამ̈ბონ̄და̈ნ̄, ახ̈ბონდა̈ნ̄; ა̈ხბო̈ნ̄დი ბზ., ლემბონ̄დან̄, ლეხბონ̄დან̄; ლეხბო̄ნდი ლშხ.), ხ-

ებენდი, ხ-ებონდი (ლამ̈ბონდან, ლახ̈ბონდან; ლა̈ხბენდი ბქ., ამ̈ებონდან, ა̈ხებონდან; ა̈ხებონდი 

ლნტ.), გრდუვ. -- ეწებება, ეკვრება. [ალი] ჟი ხებო̄ნდი მარ̄ას ლერქუა̂ლჟი (ლშხ. ხორ. 6) -- 

ეს კაცს მიეკვრება ტანსაცმელზე. ხოლამდ ლამ̈ებონდან ჭიშხარჟი (ლნტ.) -- ცუდად 

მომეწება ფეხებზე.

 ებრა იგივეა, რაც ჰებრა.

 ხ-ებრენი (ამ̈ბარ̈, ა̈ხბარ̈; ა̈ხბერნი ბზ., ა̈ხბარ ბქ., ემბარ, ეხბარ; ეხბერნი ლშხ.), ხ-ებერენი 

(ამ̈ებარ, ა̈ხებარ; ა̈ხებერენი) ლნტ., გრდუვ. -- აკლდება. ეშხუ კაკლი̄დი̄ დოს̄ა ათ̈ბერს (ბზ. 

338) -- ერთი მარცვალიც არ დააკლდეს. ჩილად̈ღიშ ნამშაუს̂ ჩილად̈ღიშ დია̈რ ესერ ხებრენი 

(ანდ.) -- ყოველი დღის ნაშრომს ყოველი დღის პური აკლდებაო.

 ხ-ებურღუი̂ (ამ̈ბურღუა̂ნ, ა̈ხბურღუ̂ან; ა̈ხბურღუი̂) ბქ., გრდუვ. -- {გა}მოსდის, 

{გა}მოედინება. სი ეჩექა ჯებურღუი̂ ზისხ (ბქ. 101) -- შენ იქიდან სისხლი {გა}მოგდის.

 ხ-ებურჯიე̄ლ (--, ლახბურჯიელე; ლახბურჯიელნე) ლშხ. ხ-ებურჯიელ ( --, 

ლახაბურჯიელე; ლახაბურჯიელი) ლნტ. -- რქენს. ჴანარ უშხუა̂რ̄ ხებურჯიე̄ლხ (ლშხ.) -- 

ხარები ერთმანეთს რქენენ. გუშკუ̂ე ჴან̈ დემ ხებურჯიელ ჴანარ̈ს (ლნტ.) -- ჩვენი ხარი არ 

რქენს ხარებს. იხ. ხ-ეჩი̄შდჲე̄ლ.

 ხ-ებურ̂ი (ამ̈ბურა̈ნ̄, ა̈თბურა̈ნ̄., ა̈თბური ბზ., ამბურან, ათბურან; ა̈თბური ბქ., ემბურან̄, 
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ეთბურან̄; ეთბური ლშხ.), ხ-ებრელი (ამ̈ებრელან, ა̈სებრელან; ას̈ებრელი) ლნტ., გრდუვ. -- 

უღამდება, უბნელდება. შუკუჟ̂ი ჩუა̂̈თბურა̈ნ̄ხ (ბზ. 370) -- გზაზე შემოაღამდათ. იხ. ხ-

ელე̄თი.

 ხ-ებღან̄ჭუნა̈ლ̄ (ლახუბ̂ღანჭუნა̈̄ლ, ლახბღან̄ჭუნალ̄ე; ლახბღანჭუნა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ებღან̄ჭუნალ̄ 

(ლოხბღან̄ჭუნალ̄, ლახბღან̄ჭუნალ̄ე; ლახბღან̄ჭუნალ̄ნე) ლშხ., ხ-ებღანჭუნალ̈ 

(ლახუ̂აბღანჭუნალ̈, ლახაბღანჭუნალე; ლახაბღანჭუნალი) ბქ., ლნტ., გრდუვ. -- ებღაუჭება. 

ბაბა დი̄რს ხებღან̄ჭუნა̈ლ̄ (ბზ. 422) -- პაპა დირეს ებღაუჭება.

 ხ-ებში1 (ახ̈უბ̂იშდ, ახ̈ბი̄შდდა; ახ̈ბიში) ბზ., ხ-ებიშდი2 (ახ̈უბ̂იშდ, ა̈ხბიშდიუ,̂ ახ̈ბიშდი) ბქ., 

ხ-ები̄შდი (ოხბი̄შდ, ეხბი̄შდდა, ეხბი̄შდი) ლშხ., გრდუვ. -- ართმევს. ეჯა ბეფშს ახ̈ბი̄შდდა 

უ̂ისგუს̂ (ბზ.) -- მან ბავშვს ვაშლი გამოართვა. თხერე დინილს ჟინღჷლდს ქა ლახ̈ბიშდიუ̂ 

(ბქ. 220) -- მგელი გოგონას კრავს ართმევდა.

 ხ-ებში2 (ლამ̈ბიშა̈ნ̄, ლახ̈ბიშა̈ნ̄; ლახ̈ბიში ბზ., ემბიშან̄, ეხბიშან̄; ეხბიში ლშხ.), გრდუვ. -- 

{მი}ეწოდება, ეძლევა (ხელებში). გუი̂ზ ლამ̈ბიშა̈ნ̄ შიარ̈თექა (ბზ.) -- ჩიჩილაკი მომაწოდეს 

(მომეწოდა) ხელებში.

 ხ-ებჷრგჲე̄ლ (ლახ̈უ̂ბჷრგჲე̄ლ, ლაჲ̈ბჷრგჲე̄ლე; ლა̈ჲბჷრგიე̄ლნე) ბზ., ხ-ებურგელ 

(ახ̈უბ̂ურგალ, ახბურგალ; ახ̈ბურგალ̈ი) ბქ., ხ-ებჷრგიელ (ლოხბჷრგიელ, ლახბჷრგიელე; 

ლახბჷრგიელნე) ლშხ., ხ-ებორგიელ (ლახუა̂ბორგიელ, ლახაბორგიელე; ლახაბორგიელი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ეჭიდავება. ჲაღუე̂ ქოღუ̂ ახ̈ბურგალ! (ბქ. 254) -- აბა, დაეჭიდეო! ჭყჷნტარ̈ 

უშხუა̂რ̈ ხებორგიელხ (ლნტ.) -- ბიჭები ერთმანეთს ეჭიდავებიან.

 ხ-ეგანგაჩ̈იელ იგივეა, რაც ხ-ეგჷნგა̈ჩ̄ჲე̄ლ.

 ხ-ეგბენი (ამ̈გაბ̈, ოთგაბ̈ \ ა̈თგაბ̈; ათ̈გებნი ბზ., ემგაბ, ეთგაბ; ეთგებნი ლშხ.), ხ-ეგებენი 
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(ამ̈ეგაბ, ათ̈ეგაბ; ათ̈ეგებენი) ლნტ., გრდუვ. -- ეღრძობა. ფოყ ქა̈̄თგაბ̈ [მჷლჷნტეხს] (ბზ. 5) -- 

ლენტეხელს თეძო ეღრძო. კოღონს... გაგადა ქათ̈ეგაბ (ლნტ. 120) -- კოღოს ყბა ეღრძო.

 ხ-ეგდანი იგივეა, რაც ხ-ეგდა̈ნ̄ი.

 ხ-ეგდა̈̄ნი (ლამ̈გადან̄ა̈ნ̄, ლახ̈გადან̄ა̈ნ̄; ლახ̈გადა̈̄ნი) ბზ., ხ-ეგდანი (ლამ̈გადნან, ლახგადნან; 

ლახ̈გადნი) ბქ., გრდუვ. -- ვალში ვარდება, ვალი ედება. ხუა̂̈ჲ გადან ლახგადან̄ენა [მარ̄ა] (ბზ. 

438) -- კაცს ბევრი ვალი დასდებია.

 ხ-ეგებენი იგივეა, რაც ხ-ეგბენი.

 ეგებს იგივეა, რაც ან̈იგებას.

 ხ-ეგენი იგივეა, რაც ხ-ე̄გნი.

 ხ-ეგერშლი იგივეა, რაც ხ-ეგუშ̂ილი.

 ხ-ეგნი იგივეა, რაც ხ-ე̄გნი.

 ხ-ეგოშლი იგივეა, რაც ხ-ეგუშ̂ილი.

 ხ-ეგუა̂̈ნ̄ე (ესუგ̂უა̂̈ნ̄, ესგუა̂̈ნ̄ე; ესგუა̂̈ნ̄ნე) ბზ., ხ-ეგუა̂ნე (ესუგ̂უა̂ნ̈, ესგუა̂ნე; ესგუა̂ნნე) ბქ., ხ-

ეგუა̂ნ̄ე (ოსგუა̂ნ̄, ესგუა̂ნ̄ე; ესგუა̂ნ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- დასტირის. ალ ბაჩუჟ̂ი ჩი ლადეღ 

ხელწიფხეშ... ხეხუ ̂ხეგუა̂ნე (ბქ. 60) -- ამ ქვას (ქვაზე) ყოველდღე ხელმწიფის ცოლი 

დასტირის.

 ხ-ეგუბ̂ენი იგივეა, რაც ხ-ებგუე̂ნი.

 ხ-ეგუე̂რშლი იგივეა, რაც ხ-ეგუშ̂ილი.

 ხ-ეგუე̂წენი იგივეა, რაც ხ-ეგუ̂წენი.

 ხ-ეგუი̂ანი (ა̈მგუი̂ანა̈̄ნ, ა̈თგუი̂ანა̈ნ̄; ათ̈გუ̂იან̈ი ბზ., ამ̈გუი̂ანან, ათ̈გუ̂იანან; ათგუი̂ან̈ი ბქ., 

ემგუი̂ანან̄, ეთგუ̂იანან̄; ეთგუი̂ანი ლშხ.), ხ-ეგუი̂ან̈ი (ამ̈ეგუი̂ანან, ა̈თეგუი̂ანან; ა̈თეგუ̂იან̈ი) 
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ლნტ., გრდუვ. -- უგვიანდება. ლახორ{ს} ლოქ ხეგუი̂ან̈იხ (ლნტ. 58) -- საკრებულოში 

აგვიანდებათო (უგვიანდებათო).

 ხ-ეგუშ̂ილი (ამ̈გოშ̈ლა̈ნ̄, ა̈ხგოშ̈ლა̈̄ნ; ა̈ხგოშ̈ლი ბზ., ემგოშლან̄, ეხგოშლან̄; ეხგოშლი ლშხ.), 

ხ-ეგუე̂რშლი, ხ-ეგორშლი, ხ-ეგერშლი (ამგუე̂რშლან, ა̈ხგუე̂რშლან \ ახგორშლან; 

ახგუე̂რშლი) ბქ., ხ-ეგოშლი (ამ̈ეგოშლან, ა̈ხეგოშლან; ახ̈ეგოშლი) ლნტ., გრდუვ. -- ევსება. 

დაშ̈დუს̂ უ̂იშკუ ̂ჟ'ახ̈გორშლან (ბქ.) -- დათვს პირი გაევსო.

 ხ-ეგუწ̂ენი (ოთეგუწ̂, ა̈თგუა̂წ̈; ათ̈გუე̂წნი ბზ., ოთუ̂ეგუ̂წ, ა̈თგუა̂წ; ათგეწნი ბქ., ოთეგუწ̂, 

ეთგუა̂წ; ეთგუ̂ეწნი ლშხ.), ხ-ეგუე̂წენი (ათ̈უე̂გუწ̂, ა̈თეგუა̂წ; ათ̈ეგუ̂ეწენი) ლნტ., გრდუვ. 

-- {უ}ძვრება. მარე სკათაგუე̂წა შტიმხენ რაშ̈უს̂ (ლნტ. 280) -- კაცი შესძრომია რაშს 

ყურიდან.

 ხ-ეგცხადი იგივეა, რაც ხ-ეგცხად̈ი.

 ხ-ეგცხად̈ი (ამ̈გაცხდა̈ნ̄, ახ̈გაცხდა̈ნ̄; ა̈ხგაცხდი ბზ., ამგაცხდან, ახგაცხდან; ახგაცხდი ბქ.), ხ-

ეგცხადი (ემგაცხდან̄, ეხგაცხდა̄ნ; ეხგაცხდი) ლშხ., ხ-ეცხად̈ი (ამ̈ეცხადან, ახ̈ეცხადან; 

ახ̈ეცხადი) ლნტ., გრდუვ. -- ეცხადება (გამოეცხადება). ხელწიფს ქა̈̄ხგაცხდა̈ნ̄ ან̈გლოზ̈ (ბზ. 

298) -- ხელმწიფეს ანგელოზი გამოეცხადა.

 ხ-ეგჷნგაჩ̄ჲელ იგივეა, რაც ხ-ეგჷნგა̈ჩ̄ჲელ.

 ხ-ეგჷნგა̈ჩ̄ჲე̄ლ (ლახუგ̂ჷნგა̈ჩ̄ჲელ, ლახგჷნგა̈ჩ̄ჲე̄ლე; ლახგჷნგა̈ჩ̄ჲე̄ლი) ბზ., ხ-ეგჷნგაჩელ 

(ლახ̈უ̂გჷნგაჩელ, ლახგჷნგაჩელე; ლახგჷნგაჩელისგ) ბქ., ხ-ეგჷნგაჩ̄ჲელ (ლოხგჷნგაჩ̄ჲელ, 

ლახგჷნგაჩ̄ჲელე; ლახგჷნგაჩ̄ჲელნე) ლშხ., ხ-ეგანგაჩ̈იელ (ლახუა̂განგაჩ̈იელ, 

ლახაგანგაჩ̈იელე; ლახაგანგაჩ̈იელი) ლნტ., გრდუვ. -- ეჩიჩინება. მარ̄ა̈ლ̄ ხეგჷნგა̈ჩ̄ჲე̄ლხ [ალ 

ზურალ̄ს] (ბზ. 313) -- კაცები ეჩიჩინებიან ამ ქალს. ხუ̂აჲ̄ხან ლახგჷნგაჩ̄ჲელე დედედ ბობშარს 
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(ლშხ.) -- დიდხანს ეჩიჩინა დედა ბავშვებს.

 ხ-ეგჷნცელ იგივეა, რაც ხ-ეგჷ̄ნცა̈ლ̄.

 ხ-ეგჷნძა̄ლ იხ. ხ-ოძჷნძა̈ლ̄ი.

 ხ-ეგჷრხან̈ი იგივეა, რაც ხ-ეძჷრხან̈ი.

 ხ-ეგჷ̄ნცა̈ლ̄ (ლოხუგ̂ჷ̄ნცა̈̄ლ, ლახგჷ̄ნცალ̄ე; ლახგჷ̄ნცა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ეგჷნცალ̈, ხ-ეგჷნცელ 

(ლოხუ̂გჷნცალ̈, ლახგჷნცალე; ლახ̈გჷნცალ̈ი) ბქ., ხ-ეგჷ̄ნძალ̄ (ლოხგჷ̄ნძალ̄, ლახგჷ̄ნძალ̄ე; 

ლახგჷ̄ნძალ̄ნე) ლშხ., ხ-ეგჷნძალ̈ (ლახუა̂გჷნძალ̈, ლახაგჷნძალე; ლახაგჷნძალი) ლნტ., 

გრდუვ. -- ექაჩება, ეწევა, ეზიდება; ეჯაჯგურება. და̈უ̄ ̂ხეგჷ̄ნცა̈ლ̄ ცხემად̈ს (ბზ. 249) -- დევი 

მშვილდს ეზიდება. ხეგჷნძალ̈ ჟეღ მაულს (ლნტ.) -- ექაჩება ძაღლი მელას.

 ხ-ეგჷ̄ნძა̄ლ იგივეა, რაც ხ-ეგჷ̄ნცა̈ლ̄.

 ედ იგივეა, რაც ჰედ.

 ხ-ედარალ̈ იგივეა, რაც ხ-ედრა̈ლ̄.

 ხ-ედაუ̄შ̂ი იგივეა, რაც ხ-ედა̈უ̄შ̂ი.

 ხ-ედა̈უ̄შ̂ი (ამ̈დაუ̄შ̂ა̈ნ̄, ა̈თდაუ̄შ̂ა̈ნ̄; ათ̈და̈უ̄̂ში) ბზ., ხ-ედაუ̄̂ში (ემდაუ̄̂შან̄, ეთდაუ̄შ̂ან̄; 

ეთდაუ̄̂ში)ლშხ., ხ-ედუ̂აშ̈ი (ამ̈დაუშ̂ან, ა̈თდაუშ̂ან; ა̈თდაუშ̂ი) ბქ., ხ-ედაუ̂ში (ამ̈ედაუ̂შან, 

ათ̈ედაუ̂შან; ა̈თედაუშ̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- უფუჭდება, უშავდება. ჴანარს [ესერ] კი̄ნჩხარ 

ხედაუ̄შ̂იხ (ლშხ. ხორ. 7) -- ხარებს კისრები უფუჭდებათო. [ბუზულს] ჩუა̂თადაუშ̂ა კინჩხ 

(ლნტ. 309) -- ბუზს კისერი გაფუჭებია. იხ. ხ-ეცუდ̂ი.

 ხ-ედგარი იგივეა, რაც ხ-ედგარ̈ი.

 ხ-ედგა̈რი1 (ამდაგან, ათდაგან; ა̈თდაგრი ბზ., ამდაგან, ათდაგან; ა̈თდაგრი ზს., ამადაგან, 

ათადაგან; ა̈თედაგა̈რი ლნტ.), ხ-ედგარი (ამდაგან̄, ათდაგან̄; ეთდაგრი) ლშხ., გრდუვ. -- 
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უკვდება. დი ლეგდ ოთჷრდახ ი ჩუ̂ათდაგანხ (ბზ. 302) -- დედა ავად გაუხდათ და მოუკვდათ. 

ეშხუ ზაჲ̄სა ეშხუ... ეთდაგრი... (ლშხ. 11) -- ერთ წელიწადში ერთი მოუკვდება. ალ 

დენაგეზალს ჩუ̂ათადაგარა დი (ლნტ. 300) -- ამ ქალიშვილს დედა მოჰკვდომია.

 ხ-ედგა̈რი2 (ლამდაგა̈ნ̄, ლახდაგა̈ნ̄; ლახ̈დაგრი ბზ., ლამდაგან, ლახდაგან̈; ლახ̈დაგრი ბქ., 

ლამადაგან, ლახადაგან; ლახ̈ედაგარ̈ი ლნტ.), ხ-ედგარი (ლამდაგან̄, ლახდაგან̄; ლეხდაგრი) 

ლშხ. -- {შემო}აკვდება. გეზალ ესერ ლახდაგრა (ბზ. 237) -- შვილი შემოჰკვდომიაო 

(შემომაკვდაო). ეჯჲარ ლოქ ლახდაგრახ უშხუა̂რ̄ (ლშხ. 57) -- ისინი ერთმანეთს 

შეჰკვდომიანო. ხელმწიფობა ̈ლაღ̈ეშკალჟი უშხუა̂რ̈ ლახადაგანხ (ლნტ. 227) -- 

ხელმწიფობისათვის ცილაობაში ერთმანეთს შეაკვდნენ.

 ხ-ედგენი (ლა̈მდაგ̈, ლახ̈დაგ̈; ლახ̈დეგნი ზს., ლემდაგ, ლეხდაგ; ლეხდეგნი ლშხ.), ხ-ედეგენი 

(ლამ̈ედაგ, ლახ̈ედაგ; ლახ̈ედეგენი) ლნტ., გრდუვ. -- {ა}ქრება. ამტყუა̂ს̈გ ეჯ კოჯს ესერ 

ლახდეგა ისგა (ბქ. 311) -- ვარსკვლავი იმ კლდეს მიაქრაო.

 ედე ბქ., კავშ. -- თუ არ, თუ არა. ამსოლდჷდ ესერ ედე ად̈მად̈ლი, მიჩ ესერ მაშედ მა ̈ხობცა 

(ბქ. 312) -- ისევ ადამიანმა თუ [არ] გაიღო მადლი, თორემ მე რა შემიძლიაო.

 ხ-ედეგენი იგივეა, რაც ხ-ედგენი.

 ედთჷრი იხ. თირ, ხ-ათირ.

 ედთჷ̄რან იხ. თირ, ხ-ათირ.

 ედო, ადო ზს., ოდო ბქ., ჲედო, ოდო ლშხ., ედო ლნტ., კავშ. -- თორემ. ქაუ ̂ხა̈ქ̄უ̂ე, ედო ქა 

როქუ̂ ხაშ̈ხი ლუსუა̂რ̈ს (ბზ. 436) -- მითხარი, თორემ ძუძუებს გამოგწვავო. ნომ' ამხირნა, 

ოდო ღური (ბქ.) -- არ გამაბრაზო, თორემ წავალ. ქა ლოქუ ანჴიდხ, ედო შკურალ̈ ლოქ ლი 

(ლნტ. 164) -- გამოიყვანეთ, თორემ მორცხვიაო.
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 ედომ იგივეა, რაც ჰედომ̄.

 ედორი იგივეა, რაც ჰედორ̄ი.

 ედომ̄ იგივეა, რაც ჰედომ̄.

 ედომ̄აჲ̄ იგივეა, რაც ჰედორ̄ი.

 ედორ̄ღუა̂ჲ̄ იგივეა, რაც ჰედო̄რი.

 ხ-ედრა̈ლ̄ (ესუდ̂არა̈ლ̄, ესდარალ̄ე; ესდარა̈ლ̄{ნე}) ბზ., ხ-ედრალ̈ (ოსდარალ, ესდარალე; 

ესდარალ̈ისგ) ბქ., ხ-ედარალ̈ (ას̈უ̂ედარალენ, ას̈ედარალან; ა̈სედარალი) ლნტ., გრდუვ. -- 

უთვალთვალებს, უდარაჯებს. ღუა̂ჭარ̈ ხედრა̈ლ̄ ლედგარ̈იდ კამნი̄ლს (ბზ. 335) -- ვაჭარი 

კამნილს მოსაკლავად უდარაჯებს.

 ედურ იგივეა, რაც ჰად̈ურ.

 ხ-ედუწ̄ი (ა̈მდუწ̄ა̈ნ, ა̈ხდუწ̄ა̈̄ნ; ა̈ხდუწ̄ი ბზ., ემდუწ̄ან̄, ეხდუწ̄ან̄; ეხდუწ̄ი ლშხ.), ხ-ედუწი 

(ამ̈დუწან, ა̈ხდუწან; ახდუწი ბქ., ამ̈ედუწან, ახ̈ედუწან; ა̈ხედუწი ლნტ.), გრდუვ. -- ეწელება, 

"{შე}ეძურწება". ათუი̂ ლეცუმ̂არ ტაბაგ̈ლეჟა ხოჩამდ ხედუწი (ბქ.) -- ცხელი ელარჯი 

მაგიდაზე კარგად იწელება (ეწელება). ჯჷლყჷთეჲსგა მოლე თეთნე ლახდუწან (ბქ. 30) -- 

რემაში რაღაც შემოიძურწა ("შემოეწელა").

 ხ-ედუა̂შ̈ი იგივეა, რაც ხ-ედა̈უ̄შ̂ი.

 ედჴიდ იხ. იჴდე.

 ხ-ეზაზ̈ (ლოხ̄უე̂ზზ \ ლოხუზ̂აზან̈, ლახ̈ზაზ \ ლახ̈ზაზა̈̄ნ; ლახ̈ზა̈ზი) ბზ., ხ-ეზზუე̂ნი (ლახ̈უე̂ზზ, 

ლახ̈ზაზ; ლახზეზნი) ბქ., ხ-ეზაზ{ი} (ლოხზაზენ, ლეხზაზა̄ნ; ლეხზაზი) ლშხ., ხ-ეზაზ̈ი 

(ლახ̈უ̂ეზაზ̈ენ, ლახ̈ეზაზან; ლა̈ხეზაზ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- ეგებება. ხალოდ̄... ქა ლახ̈ზაზ დაჴარ̈ს 

(ბზ. 307) -- ხალოდი მიეგება თხებს. ჟეღ ბეჟანს ქა ლახ̈ზაზ (ბქ. 164) -- ძაღლი ბეჟანს 
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მიეგება. [ჭყინტს] ქა ლეხზაზან̄ მიჩა ჩაჟ̄ (ლშხ. 75) -- ბიჭს თავისი ცხენი მიეგება.

 ხ-ეზაზ̈ი იგივეა, რაც ხ-ეზაზ̈.

 ეზარ̈ქა, ეზარ̈ხან̈ს ზს., ეზარხანს ლშხ., ეზერხოქა ლნტ., ზმნს. 1. კარგა ხანს; დიდხანს. 

ეზარ̈ქა იშდრა̈ლ̄ხ ბოფშარ̈ (ბზ.) -- ბავშვები დიდხანს თამაშობდნენ. ეზერხოქა ხოღელდად 

ბაბას (ლნტ.) -- პაპას კარგა ხანს ველოდით. 2. საკმაოდ კარგად; საკმაოდ შორს. ბარჭალშერს 

ეზარ̈ქა ხადხ ეჩქას (ბქ.) -- ბარჭალაანთ საკმაოდ კარგი მდგომარეობა ჰქონდათ მაშინ. 

ეზერხოქა ამ̈ეჩედხ (ლნტ.) -- საკმაოდ შორს წასულან. -- 3. დროზე, კარგ დროს. ეზარქა 

ანჴადხ მექორწილ (ლშხ.) -- მექორწილენი დროზე მოვიდნენ.

 ხ-ეზგე (ლოხუზ̂იგან̈, ლახ̈ზიგა̈ნ̄; ლახ̈ზიგი ბზ., ლოხუზ̂იგენ, ლახ̈ზიგან; ლახზიგი ბქ., 

ოსზიგენ, ესზიგან̄; ესზიგი ლშხ., ას̈უე̂ზიგენ, ა̈სეზიგან; ას̈ეზიგი ლნტ.), გრდუვ. -- სახლობს 

(ასახლია), ცხოვრობს. ალ მარე გიოშერს ხეზგე გან̈ხენ (ბქ.) -- ეს კაცი გიოაანთ გვერდზე 

სახლობს (გვერდზე ასახლია). პატაშა მიხე ხეზგე ალ ა̈დგილს (ლნტ. 5) -- პატაანთ მიხეილი 

ამ ადგილზე სახლობს. მეშხა ძუღუა̂ს ბერალ̈ ხეზგეხ (პოეზ. 10) -- შავ ზღვაზე ბერები 

სახლობენ ("შავ ზღვას ბერები ასახლია").

 ხ-ეზგი (მეზგიდა, ხეზგიდა; ხეზგიდე̄დს ბზ., მეზგიუ,̂ ხეზგიუ;̂ ხეზგიდეს ბქ., მეზგო̄ლ, 

ხეზგოლ̄; ხეზგოლ̄დეს ლშხ., მეზგოლ{და}, ხეზგოლ{და}; ხეზგოლდეს ლნტ.) გრდუვ. -- 

სტკივა. ჟაღუშ̂ალ̄უ ესერ ხეზგი ჩიგარ გუ̂ი (ბზ. 416) -- გული მუდამ ძაღლივით 

გტკიოდესო. ბაბას თხუი̂მ ხეზგიუ̂ ლეთიშ ლეთ (ბქ.) -- პაპას მთელი ღამე თავი სტკიოდა. 

დეუთ̂აკს ხოქ̄უ̂ა, ერე ჴადარ ლოქ ხეზგი (ლშხ. 57) -- დევთაკს უთქვამს, მუცელი მტკივაო.

 ეზერ, ეზარ̈ (-იშ \ ეზრიშ, -ალ \ ეზრალ̈ ბზ., -რუ; -ალ̈, ეზარალ̈ ლნტ.), ეზერ, ეზარ (-იშ, -ალ) 

ლშხ. -- კარგი. ა̈მირანს ეზერ მახეღუა̂ჟ̈ ა̈ხფას (ბზ. 333) -- ამირანი კარგი ვაჟკაცი დადგა. 
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დი̄ნა ეზარ̈ ლესგდი ლა̈ს̄უ ̂(ბზ. 368) -- ქალიშვილი კარგი შესახედავი იყო. უშხუა̂ნარ̈ ეზარ 

ჴედნი კუე̂ცენ (ბქ. 1) -- უშხვანარში კარგი ხორბალი მოდის. ჩუ ლისყალ̄ ეზარ გუე̂შ ლი 

(ლშხ. 75) -- შერიგება კარგი საქმეა. შუა̂ნარ̈ს იარაღ̈ი ლიზნან̈ი ეზერ ხოხალდახ (ლნტ. 7) 

სვანებმა იარაღის კარგი მოვლა იცოდნენ. ეზარ̈დ, ეზერდ ბზ., ლნტ., ეზარდ ბქ., ლშხ., ზმნს. 

-- კარგად. შუკუს̂ ეზერდ ოთხუი̂დ (ბზ. 39) -- გზას კარგად გავაგენი. გარდატყუაჲდ სგა 

ხაფხიჭე ეზარდ (ლშხ. 77) -- გარდატყუამ ხელი კარგად სტაცა. ალ გეზალ ლაჲ̈დი ეზარდ 

ითუ̂ერი (ლნტ. 176) -- ეს შვილიც კარგად სწავლობს.

 ეზერმარ̄ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ., -ემიშ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ ლნტ.) -- 1. 

მოყვარე, მოკეთე. ბეუ̂ას ეზერმარე მასარ̈დ ხორდა (ბქ.) -- ბევას მოკეთე ბევრი ჰყავდა. 

ეზერმარე მაგ ოხჴიდახ (პოეზ. 88) -- მოკეთე ყველა მოუყვანიათ. -- 2. კარგი კაცი. ადამოშა 

სასო ეზერმარე ლას (ლნტ.) -- ადამაანთ სასო კარგი კაცი იყო.

 ეზრისგ ბზ., ლშხ., ეზრისკ ლნტ., ზმნს. -- კარგაძალი, საკმაოდ. ქართობ̈ილს ეზრისგს 

ხან̈ჩჷდიხ თაშ̈ს (ბზ.) -- კარტოფილს ყველს საკმაოდ ურევენ. ბეფშდ ეზრისკ ან̈ცხე (ლნტ.) 

-- ბავშვი საკმაოდ გაიზარდა (ბავშვმა საკმაოდ მოიმატა).

 ეზრი̄სგალ̄ა (-ლა̈შ̄ ბზ., -ლაშ̄ ლშხ.), ეზრისკალა (-ლაჲ̈შ) ლნტ. -- (საკმაოდ) მოზრდილი, 

მოდიდო. ნოდარ ეზრი̄სგალ̄ა ჭყინტ ლი (ბზ.) -- ნოდარი საკმაოდ მოზრდილი ბიჭია. ეჩქა 

ეზრისკალა დენა ხუა̂ს (ლნტ.) -- მაშინ მოზრდილი გოგო ვიყავი.

 ხ-ეზურიელ (ლოხზურიე̄ლ, ლახზურიალ̄ე; ლახ̈ზურია̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ეზუ̂რელ (ლოხზურელ, 

ლახ̈ზურიალ; ლახ̈ზურიელი) ბქ., ხ-ეზურ̂იელ (ლოხზურიელ, ლახზურიელე; ლახზურიელნე 

ლშხ., ლახუა̂ზურიელ, ლახაზურიელე; ლახაზურიელი ლნტ.), გრდუვ. -- მიიწევს, იწევს 

საჩხუბრად. კე̄სარ̈ ხეზურიელ ეჯიარ̈ს (ბზ.) -- კეისარი იმათკენ საჩხუბრად მიიწევს. 
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მეცუალა უშხუა̂რ̈ ხეზურ̂იელხ (ლნტ.) -- მოჩხუბრები ერთმანეთისაკენ (საჩხუბრად) 

მიიწევენ.

 ხ-ეზურ̂იელ იგივეა, რაც ხ-ეზურიელ.

 ხ-ეთაუ̈ი̂ (ამ̈თაუა̂̈ნ̄, ახ̈თაუა̂̈̄ნ; ა̈ხთაუ̈ი̂ ბზ., ამ̈თაუ̂ან, ა̈ხთაუა̂ნ; ახ̈თაუ̈ი̂ ბქ.), ხ-ეთაუი̂ 

(ემთაუ̂ან̄, ეხთაუა̂ნ̄; ეხთაუი̂) ლშხ., ხ-ეთენი (ამ̈ეთენან, ახ̈ეთენან; ა̈ხეთენი) ლნტ., გრდუვ. 

-- ებადება. როსტომი ხეხუ̂ს ჭყინტ ა̈ხთაუ̈̂ი (ბზ.) -- როსტომის ცოლს ვაჟი დაებადება. 

მაჰრენე უ̂იდილს ახ̈თაუა̂ნ ჲორი ნაღუ̂ჟურგეზალ (ბქ. 49) -- უმცროს დას ორი ვაჟიშვილი 

დაებადა. ეჯ ზაუ ̂ბეფშ ა̈მეთენან (ლნტ.) -- იმ წელს ბავშვი გამიჩნდა.

 ხ-ეთელენი იგივეა, რაც ხ-ეთლენი.

 ხ-ეთენი იგივეა, რაც ხ-ეთაუ̈ი̂.

 ხ-ეთერე/ა იგივეა, რაც ხ-ეთრა.

 ხ-ეთეურ̂ალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეთე̄უ̂რა̈ლ̄.

 ხ-ეთეფ იგივეა, რაც ხ-ეთოფ̈.

 ხ-ეთე̄ურ̂ალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეთე̄უ̂რა̈ლ̄.

 ხ-ეთე̄ურ̂ა̈ლ̄ (ლოხთე̄ურ̂ა̈ლ̄, ლახთე̄უ̂რალ̄ე; ლახთე̄ურ̂ა̈̄ლი) ბზ., ხ-ეთეურ̂ალ̄ (ლოხთეურ̂ალ̄, 

ლახთეუ̂რალ̄ე; ლახთეუ̂რალ̄ნე) ლშხ., ხ-ეთეუ̂რალ̈ (ლახუა̂თეურ̂ალ̈, ლახათეურ̂ალე; 

ლახათეურ̂ალი) ლნტ., გრდუვ. -- თვალყურს ადევნებს, ათვალიერებს. ჯაბა ̄დედე 

ლეთრეღლჷ̄რის ხეთეურ̂ალ̄ (ლშხ.) -- ჯაბას დედა სარძლოს დაეძებს (ათვალიერებს). ოჯახ̈ 

ჩიგარ ხეთეურ̂ალდა... დენას (ლნტ. 46) -- ოჯახი ქალიშვილს ყოველთვის თვალყურს 

ადევნებდა.

 ხ-ეთირი იგივეა, რაც ხ-ეთჷ̄რი.
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 ხ-ეთი̄რი იგივეა, რაც ხ-ეთჷ̄რი.

 ხ-ეთლენი (ლოხ̄უე̂თლ, ლახ̈თალ̈; ლა̈ხთელნი ბზ., ლოხუ̂ეთლ, ლახთალ ბქ., ლოხუ̂ეთლ, 

ლეხთალ; ლეხთელნი ლშხ.) ხ-ეთელენი (ლახ̈უე̂თლ, ლახ̈ეთალ; ლახ̈ეთელენი) ლნტ., 

გრდუვ. -- ეკარება, ეხება. ჯ' ე̄სერ ზურალ̄ს დე̄სა ხათ̈ლა იუა̂ლადაღ̈ (ბზ. 236) -- მე ქალს 

არასდროს გავკარებივარო. დო ლოქ გიმს ხეთილეს ი დო დეცს ხებაჯ̄გე̄ნს (ლშხ. 56) -- არც 

მიწას ეკარებოდეს (იყოს მიკარებული) და არც ცას იყოს მიბჯენილიო.

 ეთლონ̄ი იხ. ხ-ალა.

 ხ-ეთნი (ემთენა̈ნ̄, ესთენა̈ნ̄; ესთენი ბზ., ემთენა̈ნ, ესთენან̈; ესთენი ბქ., ემთენან̄, ესთენან̄; 

ესთენი ლშხ.), ხ-ეთენი (ამ̈სეთენან, ას̈ეთენან; ა̈სეთენი) ლნტ., გრდუვ. -- {და}ეტყობა, 

ემჩნევა. ისგუ̂ი ქორხენქაშ̈ ლიზი ქორს ჟ'ესთენან̈ (ბქ.) -- შენი სახლიდან წასვლა სახლს 

დაეტყო. ტოტი ნაყირ ჟ'ესთენან̄ აყბაჟი (ლშხ.) -- ხელის {მო}ნარტყამი დაეტყო ლოყაზე. 

ჟ'ას̈ეთენან ჴად̈ ზურალს (ლნტ. 293) -- ქალს მუცელი დაეტყო.

 ხ-ეთოფ იგივეა, რაც ხ-ეთოფ̈.

 ხ-ეთოფ̈ (ოხუთ̂უე̂ფ, ახთოფე \ ახთუ̂ეფ; ახთუე̂ფნე) ბზ., ხ-ეთეფ (ოხთეფ, ახთოფე; 

ახთეფისგ) ბქ., ხ-ეთოფ (ოხთოფ, ახთოფე; ახთოფნე) ლშხ., ხ-ეთუე̂ფ (ახუ̂ათუე̂ფ, 

ახათუე̂ფ; ახათუე̂ფნე) ლნტ. გრდუვ. -- თოფს ესვრის. ლაჩად̈ჟი ახთოფეხ მასარ̈დ (ბზ. 23) 

-- გაქცევისას თოფი ბევრჯერ ესროლეს. ოხთოფედ ი ქ'აშყად̈ დერათეჩუ (ბქ. 206) -- თოფი 

ვესროლეთ და გაყინულ თოვლზე გადმოვარდა. ოხთოფახ უშხუა̂რ̄დ (ლშხ. 57) -- 

ერთმანეთისათვის თოფი უსვრიათ. ქა ხაწ̈ედა ჲერსკნს ი ახოთოფა (ლნტ. 286) -- დაუნახავს 

არჩვი და თოფი უსვრია. თუე̂ფ ქა ესკიდ ი ხეთოფდა (პოეზ. 72) -- თოფი აიღო და ესროდა.

 ხ-ეთრა (მეთრონ̄და, ხეთრონ̄და; ხეთრონ̄დე̄დს ბზ., მეთნჷნ, ხეთნჷნ; ხეთნჷნდეს ბქ., მეთრო̄ნ, 

435



ხეთრონ̄; ხეთრონ̄და ლშხ.), ხ-ეთერე (მეთერჷნდა, ხეთერჷნდა; ხეთერჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. 

-- ატყვია, აჩნია, აჩნევია. მიჩა ნახუჩ̂ი მიჩა ქორს ხეთრა (ბზ.) -- მისი სიკარგე მის სახლს 

ეტყობა. ამ ღოლაქ̈ს ჰაშთქე ხეთრა (ბქ.) -- ეს ცხვარი მაკე უნდა იყოს (ამ ცხვარს მაკეობა 

ეტყობა). კოტოლ̄ულ̄ ნიშანე̄ლ ლოქ ჟი ხეთრა მიჩ (ლშხ.) -- მე პატარა ნიშანი მეტყობაო.

 ხ-ეთრინალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეთრინა̈̄ლ.

 ხ-ეთრინალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეთრინა̈̄ლ.

 ხ-ეთრინა̈ლ̄ (ლოხუთ̂ირნა̈ლ̄, ლახთირნალ̄ე; ლახთირნა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ეთრინალ̈ (ლოხუთ̂ირნალ, 

ლახთირნალე; ლახთირნალ̈ისგ \ ლახთირნალ̈ი ბქ., ლახუა̂თ̈ირნალ̈, ლახათ̈ირნალე; 

ლახათირნალ̈ი ლნტ.), ხ-ეთრინალ̄ (ლოხთირნალ̄, ლახთირნალ̄ე; ლახთირნალ̄ნე) ლშხ., 

გრდმ. -- {და}ათრევს. ლუსდგუა̂რ̈ს... გიმჟი ხეთრინა̈ლ̄ (ბზ. 272) -- ნაწნავებს მიწაზე 

დაათრევს. ჩიაგ̈ ეჯის ხეთრინალ̈ (ბქ.) -- ყველგან იმას დაათრევს. ამჟი ხეთრინალ̈ მიჩა კაბს 

(ლნტ.) -- ასე დაათრევს თავის კაბას.

 ხ-ეთუე̂ფ იგივეა, რაც ხ-ეთოფ̈.

 ხ-ეთუფ̂ენი (ლოხუე̂თუფ̂, ლა̈ხთუ̂აფ̈; ლახ̈თუე̂ფნი ზს., ლეხთუა̂ფ; ლეხთუე̂ფნი ლშხ.), ხ-

ეთუ̂ეფენი (ლახ̈უე̂თუფ̂, ლახ̈ეთუა̂ფ; ლახ̈ეთუე̂ფენი) ლნტ., გრდუვ. -- {მი}ეფარება, 

({მი}ეკარგება რაღაცას). შიშდ ლახ̈თუა̂ფ̈ხ თანუ̂ (ბზ.) -- თვალს უცებ მიეფარნენ. ალარ̈ 

ლაწ̈უე̂ს სგაჲ̈ ლახ̈თუა̂ფხ... (ბქ. 97) -- ესენი თვალს როგორც კი მოეფარნენ... ჲერსკნალ̈ 

კოჯარ̈ს ლახ̈ეთუა̂ფხ (ლნტ.) -- არჩვები კლდეებს მოეფარნენ (მიეკარგნენ). იხ. ხ-ექრაუ̈ი̂.

 ხ-ეთხან̈ი იგივეა, რაც ხ-ეთხნი.

 ხ-ეთხეკენი იგივეა, რაც ხ-ეთხკენი.

 ხ-ეთხელი იგივეა, რაც ხ-ეთხე̄ლი.
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 ხ-ეთხეფენი იგივეა, რაც ხ-ეთხფენი.

 ხ-ეთხე̄ლი ({ლ}ახ̈უთ̂ხალ, {ლ}ახ̈თხალ̄; ლახ̈თხელნი ბზ., ოხთხე̄ლ, ენთხე̄ლე; ენთხე̄ლნე 

ლშხ.), ხ-ეთხელი (ოხუთ̂ხელ, ახთხელიუ;̂ ახთხელნი ბქ., ა̈ხუე̂თხელ, ახ̈ეთხელდა; 

ახ̈ეთხელნი ლნტ.) გრდმ. -- ეძებს. უ̂აზ̈რარ̈ თუ̂ეთნა გიცრა̈რს ხეთხე̄ლიხ (ბზ. 411) -- 

ვეზირები თეთრ ვერძებს ეძებენ. ჰასუი̂შ ლამუარს ხეზგეჯჷდ ი სამჷრთალ̈ს ხეთხელიუ ̂(ბქ. 

293) -- ასული მამის ოჯახს ემდუროდა და სამართალს ეძებდა. ჲერუა̂ლე ლჷგრემ გულისგა 

ფათ̈უ̂ს ესერ ხათხელინა (ანდ.) -- ვიღაც კვერცხის გულში ბეწვს ეძებდაო. ეჩქა [ეჯჲარ] 

რანგს ხეთხე̄ლიხ (ლშხ. 19) -- მაშინ ისინი თაფლუჭს ეძებენ. თელ სოფელ ხათ̈ხელნა 

ბიტუს (ლნტ. 74) -- თურმე მთელი სოფელი ბიტუს ეძებდა.

 ხ-ეთხე̄ლუა̂̈ლ̄ (ლახ̈უთ̂ხე̄ლუა̂̈ლ̄, ლახთხე̄ლუა̂̈ლ̄ე; ლახ̈თხე̄ლუა̂̈ლ̄ი) ბზ., გრდუვ. -- დაეძებს. 

თამბილ მარას ხეთხელუა̂ლე (პოეზ. 148) -- თამბილი კაცს {და}ეძებს.

 ხ-ეთხი (მეთხა̈ნ̄, ხეთხა̈ნ̄; ხეთხი ბზ., ამ̈თხან, ა̈ხთხან; ახთხი ბქ., მეთხან̄, ხეთხან̄; ხეთხი 

ლშხ., მეთხან, ხეთხან; ხეთხი ლნტ.), გრდუვ. -- ეშოვება, {მო}ეპოვება, ეძლევა, შეეძინება. 

ლეზუ̂ები̄ ჩუ ხეთხი [ჭყინტს] (ბზ. 283) -- ბიჭს საჭმელიც ეშოვება. ქალ̈ზელალად ი... 

ლეზუ̂ებ გუე̂თხი (ლნტ. 161) -- გავიაროთ და საჭმელს ვიშოვით (საჭმელი გვეშოვება). 

კუა̂ჩხაჲ̈ ქათლად̈ჷნქა მამგუ̂ეშ ჯეთხა̈ნ (პოეზ. 24) -- კოჭლი ქათმის გარდა არაფერი იშოვე 

(გეშოვა).

 ხ-ეთხკენი (ესუე̂თხკ, ესთხაკ̈; ესთხეკნი ბზ., ოსეთხკ, ესთხაკ; ესთხეკნი ბქ., ლშხ.), ხ-

ეთხეკენი (ას̈უ̂ეთხკ, ას̈ეთხაკ, ა̈სეთხეკენი) ლნტ., გრდუვ. -- ეღვენთება, ესხმება, ეწვეთება. 

ეჩქა ყო̄რა ̈ლაგა̈გ̄იჟი̄ნ ესუთ̂ხეკნი (ბზ. 366) -- მაშინ კარის ზღურბლზე დავეღვენთები. ათუი̂ 

ქაქ ესთხაკ ტოტლექუ̂ა (ლშხ.) -- ხელზე ცხელი ფაფა დაესხა.
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 ხ-ეთხნი (ლოხუ̂ეთხნ \ ლოხუთ̂ხანან̈, ლახ̈თხანა̈ნ̄; ლახ̈თხან̈ი ბზ., ლოხთხანენ, ლეხთხანან̄; 

ლეხთხანი ლშხ.), ხ-ეთხან̈ი (ოთთხან̈ენ, ა̈თთხანან; ა̈თთხან̈ი ბქ., ა̈თუე̂თხან̈ენ, ათ̈ეთხანან; 

ათ̈ეთხან̈ი ლნტ.), გრდუვ. -- ხვდება, {შე}ეყრება, აწყდება. ამი̄ დის და̈უ̄ ̂ლახ̈თხანა̈̄ნ (ბზ. 

243) -- ამის დედას დევი შეეყარა. ბეუა̂... ღუ̂აშა̈შ ჯეგს ათთხანენა (ბქ. 312) -- ბევა ჯიხვის 

ჯოგს შეჰყრია (წასწყდომია). ჩიქე მა ̄ხათხნე̄ნახ ეჯკალიბ მეცარს (ლშხ. 12) -- იმისთანა 

მკითხავს ჯერ არ შეხვედრიან.

 ხ-ეთხფენი (ლო̄ხუე̂თხფ, ლახ̈თხაფ̈; ლახ̈თხეფნი ბზ., ლოხუე̂თხფ, ლახთხაფ; ლახთხეფნი 

ბქ., ლოხუე̂თხფ, ლეხთხაფ; ლეხთხეფნი ლშხ.), ხ-ეთხეფენი (ლახ̈უე̂თხფ, ლახ̈ეთხაფ; 

ლახ̈ეთხეფენი) ლნტ., გრდუვ. 1. {გადა}ეკიდება. ჰალაგ̈ს ოსეთხფ (ბქ.) -- ღობეს 

გადავეკიდე. ლეგმერდე უ̂ედნიშ ლახ̈ეთხაფ ლაყურ̂აჟი (ლნტ.) -- ავადმყოფი ძლივს 

{გა}დაწვა (გადაეკიდა) საწოლზე. 2. ბზ., ქს. -- იხმარება გამოთქმაში. მათხაფ̈ ლახ̈თხაფ̈ 

(ბზ.) -- მათხეფ ლეხთხაფ (ლშხ.) -- მათხაფ ლახ̈ეთხაფ (ლნტ.) -- მონადები, აყოლილი 

(მიწიდან...) მოედვა (აჰყვა). ბიკჷნჩხალ{ი}... ფაუ ლახ ჯეღუე̂̄ნი, მათხეფ ლოქ დეშ 

ხეთხფენი (ლშხ., ხორ. 5) -- ნეკერჩხლის ჯოხი თუ {გ}ექნება, მონადები (აყოლილი) არ 

მო{გ}ედებაო. 3. ბქ. -- გადაედება (ავადმყოფობა). ლეგლირდე ხეთხფენი ნაღჟურს (ბქ.) -- 

ბავშვს ავადმყოფობა {გადა}ედება.

 ხ-ეთჷ̄რი (ლამ̈თჷ̄რა̈ნ̄, ლა̈ხთჷ̄რა̈ნ̄; ლახ̈თჷ̄რი) ბზ., ხ-ეთირი (ლამ̈თირან, ლახ̈თირან; 

ლახ̈თირი ბქ., ლა̈მეთირან, ლახ̈ეთირან; ლახ̈ეთირი ლნტ.), ხ-ეთი̄რი (ლემთი̄რან̄, ლეხთირ̄ან̄; 

ლეხთი̄რი) ლშხ., გრდუვ. -- ეტყობა. ჲერ იღროუა̂ლ̄, ჟი ლახ̈თჷ̄რა̈ნ̄ (ბზ.) -- რომ იტყუებოდა, 

შეეტყო. მისას̈ ხოჩა მოსაუ̂ალ̈ ხეთირი (ბქ.) -- წელს ეტყობა კარგი მოსავალი იქნება. ეჯის 

ჟილეხთი̄რან̄, ერე მა ̄ხაკფჷ̄ნ ალ საქმე (ლშხ.) -- იმას შეეტყო, რომ არ სურდა ეს საქმე.
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 ხ-ეიალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეჰო̄ლი.

 ხ-ეისნაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ე̄სნაუ̈.̂

 ხ-ეი̄დუნ̄ი (ამი̄დჷ̄ნ, ახი̄დჷ̄ნ; ა̈ხი̄დუნი \ ა̈ხჲიდ̄ი ბზ., ეხი̄დუნი ლშხ.), ხ-ეიდჷნი (ამა̈ჲდჷნ, 

ახაჲ̈დჷნ; ა̈ხეჲდჷნი) ბქ., ხ-ეჲდუნი (ამაჲ̈დჷნდა, ახაჲ̈დჷნდა; ა̈ხეჲდუნ̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- 

{მო}შივდება. წინწლარ̈ს მე̄უა̂რ̈ ახიდ̄ჷ̄ნხ (ბზ. 24) -- წიწილებს ძალიან მოშივდათ. თამის 

სურუ ახაჲ̈დჷნ (ბქ.) -- თამის ძალიან მოშივდა.

 ხ-ეი̄სნაუი̂ იგივეა, რაც ხ-ე̄სნაუ̈.̂

 ხ-ეკაბალ იგივე, რაც ხ-ეკბა̈ლ̄.

 ხ-ეკაბალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეკბა̈ლ̄.

 ხ-ეკარქი, ხ-ეკჷრქი (მეკარქიუ,̂ ხეკარქიუ;̂ ხეკჷრქი ბქ.) გრდუვ. -- ეშოვება (ჰყავს). 

ილყაფალ, მელყაფალ̈ ემაუ̂ ხეკჷრქიუ̂ (ბქ. 288) -- ხუმრობდა, თუ სახუმარო ვინმე ჰყავდა 

(ეშოვებოდა). ნალკუი̂ჰ ღუა̂შა ჩუ ხაკჷრქა (პოეზ. 138) -- საუკეთესო ჯიხვი ჰშოვნებია. იხ. 

ხ-ეთხი.

 ეკალ̈ი იგივეა, რაც ეჯკალ̈ი{ბ}.

 ხ-ეკარ̄ჩხი იგივეა, რაც ხ-ეკა̈რ̄ჩხი.

 ხ-ეკა̈რ̄ჩხი (ა̈თუკ̂არ̄ჩხან̈, ათ̈კარ̄ჩხა̈ნ̄; ა̈თკა̈რ̄ჩხი) ბზ., ხ-ეკარ̈ჩხი (ოთკარჩხენ, ა̈თკარჩხან \ 

ეთკარჩხან; ათკარ̈ჩხი \ ეთკარ̈ჩხი) ბქ., ხ-ეკარ̄ჩხი (ოთკარ̄ჩხენ, ეთკარ̄ჩხან̄; ეთკარ̄ჩხი) ლშხ., 

ხ-ეკორჩხი (ა̈თუე̂კორჩხენ, ათ̈ეკორჩხან; ა̈თეკორჩხი) ლნტ., გრდუვ. -- {ა}ცოცდება (ხეზე, 

კლდეზე...). ცეროდინა მეგამ ეთკარჩხან (ბქ. 93) -- ცეროდენა ხეზე აცოცდა (ხეს ააცოცდა).

 ხ-ეკბალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეკბა̈ლ̄.

 ხ-ეკბა̈ლ̄ (ლოხკაბა̈ლ̄, ლახკაბალ̄ე; ლახკაბა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ეკბალ̈ (ლოხკაბალ̈, ლახკაბალე; 
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ლახკაბა̈ლისგ) ბქ., ხ-ეკაბალ̄ (ლოხკაბალ̄, ლახკაბალ̄ე; ლახკაბალ̄ნე) ლშხ., ხ-ეკაბალ̈ 

(ლახ̈უ̂ეკაბალენ, ლახეკაბალან; ლა̈ხეკაბალი) ლნტ., გრდუვ. -- ეფერება. გეგი ჟ'ახაკაბალა 

ლახუ̂ბას (ლნტ. 94) -- გეგი ძმებს მოჰფერებია.

 ხ-ეკდენი-ხ (ლახ̈უკ̂ად̈დ, ლახ̈კად̈ხ; ლახ̈კედნიხ ბზ., ლახ̈უკ̂ადდ, ლახ̈კადხ; ლახ̈კედნიხ ბქ., 

ლოხკადდ, ლეხკადხ; ლეხკედნიხ ლშხ.), ხ-ეკედენი-ხ (ლახ̈უე̂კადდ, ლახ̈ეკადხ, 

ლახ̈ეკედენიხ) ლნტ., გრდუვ. -- ერთმანეთს აწყდებიან. უშხუა̂რ̄ ხეკდენიხ ლაყა̈რ̄იალ̄ს (ბზ.) 

-- ჩხუბით ერთმანეთს აწყდებიან. ალე მაგ̈ სახ̈ენწიფ სკა ლახ̈უ̂ეკადდ (ლნტ. 223) -- მთელი 

ეს სახელმწიფო ერთმანეთს მივაწყდით.

 ხ-ეკედენი-ხ იგივეა, რაც ხ-ეკდენიხ.

 ეკენობ იგივეა, რაც ჲენკანობ.

 ხ-ეკი̄დი (ამ̈კი̄და̈ნ̄, ახ̈კი̄და̈̄ნ; ა̈ხკი̄დი) ბზ., ხ-ეკიდი (ამ̈კიდან, ა̈ხკიდან; ა̈ხკიდი) ბქ. გრდუვ. 1. 

{მი}იღება (მხედველობაში); {ჩა}ეთვლება. ამშელდ მიზეზარ̈ხან̈ქა ეშხუ მამ̄ ამ̈კი̄და̈ნ̄ (ბზ.) 

-- ამდენი მიზეზიდან ერთიც არ მიიღეს ჩემგან. 2. {გა}დახდება. მუქუთ̂ერს ნაქ̈უთ̂ერიშ 

თხუი̂მ ახ̈კიდუი̂ (ბქ. 293) -- ქურდს მოპარულის თავნი უნდა გადაეხადა (გადახდებოდა).

 ხ-ეკლი (ა̈მკჷლა̈̄ნ, ა̈თკჷლა̈ნ̄; ათ̈კჷლი ბზ., ამ̈კჷლან̈ \ -ან, ა̈ხკჷლან̈ \ -ან; ა̈ხკჷლი ბქ., ემკჷლან̄, 

ეთკჷლან̄; ეთკჷლი ლშხ., ამ̈ეკჷლან, ა̈თეკჷლან; ათ̈ეკჷლი ლნტ.), გრდუვ. -- ეკეტება, 

ეჭედება. ცენტრა ქამ̈კჷლან̈ (ბქ. 204) -- შაშხანა გამეჭედა.

 ხ-ეკუთუნ̂ი (მეკუთუნ̂ოლ̄{და}, ხეკუთუნ̂ოლ̄{და}; ხეკუთუნ̂ოლ̄ნი ბზ., მეკუთუ̂ნიუ,̂ 

ხეკუთუნ̂იუ̂; ხეკუთუ̂ნოლნი ბქ.), გრდუვ. 1. ეკუთვნის. ალ ზურალ̄ა ̈ხჷ̄ნსგა მიჩ როქუ ̂

ხეკუთუნ̂ი (ბზ. 441) -- ამ ქალის ნახევარი მე მეკუთვნისო. მა ̈ხეკუთნიუხ̂ ალარ̈ს ნამშაუ,̂ 

მერმ' ეჯიცალ̈ სგა ლოხტყუბეხ ადაი̈დ (ბქ. 63) -- ამათ ნამუშევარი რაც ეკუთვნოდათ, 
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მეორე იმდენი კიდევ დაუმატეს. 2. {მი}ეკუთვნება. (ლამ̈კუთუ̂ნა̈ნ̄; ლახ̈კუთუ̂ნა̈ნ̄; 

ლახ̈კუთუნ̂ი ბზ., ლამკუთუნ̂ან, ლახკუთუნ̂ან̈; ლახ̈კუთუნ̂ი ბქ.) ქორ მი ლამ̈კუთუნ̂ა̈ნ̄ (ბზ.) -- 

სახლი მე მომეკუთვნა.

 ხ-ეკუდ̂ენი იგივეა, რაც ხ-ეკუდ̂უნი.

 ხ-ეკუდ̂უნი (ამ̈კუ̂ად̈ნა̈ნ̄, ა̈თკუა̂დ̈ნა̈̄ნ; ა̈თკუა̂დ̈ნი) ბზ., ხ-ეკუდ̂ნი (ემკუე̂დუნ̂ან̄, ესკუე̂დნან̄; 

ესკუე̂დნი) ლშხ., ხ-ეკუე̂დენი (ამ̈სეკუე̂დნან, ა̈სეკუ̂ედნან; ა̈სეკუე̂დნი) ლნტ., გრდუვ. -- 

აკლდება. მჷლაშ̄ხ ძუი̂რდ, ე̄რ ესკუე̂დნი ლიმურ̄ყუა̂მალ̄ს (ლშხ. 20) -- ლაშხელი ძვირად, 

რომ დააკლდეს კოშკაობას. მი მერბე თანრიგმოყ ა̈მსეკუ̂ედნან ჲერბი მწუ̂ერუა̂ლ̈ (ლნტ. 99) 

-- მეორე თანრიგამდე ორი მწვერვალი დამაკლდა.

 ხ-ეკუე̂დენი იგივეა, რაც ხ-ეკუდ̂უნი.

 ხ-ეკუე̂უე̂ნი1 (ამ̈კუა̂უ,̂ ა̈თეკუა̂უ;̂ ათ̈ეკუ̂ეუე̂ნი) ლნტ., გრდუვ. -- გამოჩნდება (გამოიცდება). 

აუ̂ე აჲ̈კუე̂უე̂ნეხ ( \ აჭკუ̂ეუე̂ნეხ), მაგუ̂არ̈დ ახოზნიდ მიშკუა̂ ჲეხუს̂ ი გეზელილს (ლნტ. 

239) -- აბა თქვენ იცით (აბა გამოჩნდება), თუ როგორ მოუვლით ჩემს ცოლსა და შვილებს.

 ხ-ეკუე̂უე̂ნი2 იგივეა, რაც ხ-ეკუ̂ჰენი.

 ხ-ეკუე̂შენი იგივეა, რაც ხ-ეკუშ̂ენი1.

 ხ-ეკუი̂ალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეკუჰ̂ირიე̄ლ.

 ხ-ეკუი̂შა̈ლ იხ. იკუ̂იშა̈ლ̄.

 ხ-ეკუი̂ში იგივეა, რაც ხ-ეკუი̂̄ში (1. მნიშვ).

 ხ-ეკუი̂̄ში (ათ̈უკ̂უი̂̄შა̈ნ̄, ათ̈კუი̂̄შა̈ნ̄; ათ̈კუ̂იშ̄ი ბზ., ოთკუი̂̄შენ, ეთკუ̂ი̄შან̄; ეთკუ̂ი̄ში ლშხ.), ხ-

ეკუი̂ში (ათ̈უე̂კუი̂შენ, ა̈თეკუი̂შან; ა̈თეკუი̂ში) ლნტ., გრდუვ. 1. {ჩა}აცივდება, არ ეშვება, 

არ ეხსნება. დიკ̄ონს ხეხუ.̂.. სგა̄თკუი̂̄შე̄ნა (ლშხ. 58) -- დიაკვანს ცოლი ჩასციებია. 
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სკათაკუი̂შა დაუ̈̂ მიჩა დის (ლნტ. 272) -- დევი თავის დედას ჩასციებია. 2. (ამ̈კუ̂იშ̄ა̈ნ̄, 

ათ̈კუ̂იშ̄ა̈ნ̄; ათ̈კუ̂ი̄ში) -- {გა}ემჟღავნება. 3. ბზ. (იხმარება მხოლოდ 3 პირში. --, ა̈ხკუ̂აშ̈; 

ახ̈კუე̂შნი) -- {მო}ემტვრევა, {მო}სტყდება. კუა̂̈შ̄ი ეჯჟი ფჷრი ლი, მამ̄ ხეკუი̂̄ში (ბზ.) -- 

მჭადი ისე ხმელია, რომ ვერ მოტეხ (არ {მო}ეტეხება).

 ხ-ეკუჲ̂/იენი იგივეა, რაც ხ-ეკუჰ̂ენი.

 ხ-ეკურ̂ი იხ. იკუ̂ა̈რ̄ი2.

 ხ-ეკუფ̂ხენი (ლოხ̄უე̂კუფ̂ხუ,̂ ლახ̈კუა̂ფ̈ხ; ლახ̈კუე̂ფხნი ბზ., ლოხუე̂კუფ̂ხ, ლახ̈კუა̂ფხ; 

ლახ̈კუე̂ფხნი ბქ., ლოხ̄უე̂კუფ̂ხ, ლეხკუა̂ფხ; ლეხკუე̂ფხნი ლშხ.), ხ-ეკუე̂ფხენი 

(ლახ̈უ̂ეკუ̂ფხ, ლახ̈ეკუა̂ფხ; ლახ̈ეკუ̂ეფხენი) ლნტ., გრდუვ. -- {მი}ახტება. და̈შდუ ̂შიშდ ჟი 

ლახ̈კუა̂ფ̈ხ ლალთაშას (ბზ. 360) -- დათვი ხელად მიახტა ყველის ჭურჭელს ("საყველეს"). 

ლახაკუე̂ფხა ლაჩ̈უ̂ (ლნტ. 188) -- მიხტომია ირემი.

 ხ-ეკუშ̂ენი1 (ლოხ̄უე̂კუშ̂, ლახ̈კუა̂შ̈ \ -აშ; ლახ̈კუ̂ეშნი ზს., ლოხ̄უე̂კუშ̂, ლეხკუა̂შ; 

ლეხკუე̂შნი ლშხ.), ხ-ოკუე̂შენი (ლახ̈უ̂უკუშ̂, ლახ̈ოკუ̂აშ; ლახ̈ოკუ̂ეშენი) ლნტ., გრდუვ. -- 

{გამო}უტყდება, {გა}უმხელს. ხოლა კაფ̈იშ ხი ი ქა დეშ ლაჯ̄ეკუშ̂ (ბზ. 359) -- ცუდი 

ხასიათისა ხარ და ვერ გამოგიტყდი. ბეუა̂ ჰამს ქა ხეკუ̂შენი... ზურალს ლეუშ̂დედილს (ბქ. 

315) -- დილას ბევა საიდუმლოს გაუმხელს ქალს.

 ხ-ეკუშ̂ენი2 (ამ̈კუა̂შ, ა̈თკუა̂შ; ა̈თკუე̂შნი ბქ., ემკუა̂შ, ეთკუა̂შ; ეთკუე̂შნი ლშხ., ამკუა̂შ, 

ათოკუ̂აშ, ათოკუ̂ეშენი ლნტ.) -- 1. უტყდება. მი ლადი კოკაჲ ემკუა̂შ (ლშხ.) -- მე დღეს 

კოკა გამიტყდა. 2. უტყდება გული. ალარ̈ს გუ'̂ეთკუა̂შხ (ბქ. 93) -- ამათ გული გაუტყდათ.

 ხ-ეკუჰ̂ენი (ლოხ̄უ̂ეკუჰ̂, ლახ̈კუ̂აჰ̈; ლახ̈კუე̂ჰნი ბზ., ლახუე̂კუჰ̂ ბქ.), ხ-ეკუჲ̂ენი2 

(ლოხკუე̂ჲენ, ლეხკუე̂ჲან; ლეხკუე̂ჲნი) ლშხ., ხ-ეკუე̂უ̂ენი (ლახ̈უ̂ეკუ̂, ლახ̈ეკუ̂აუ;̂ 
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ლახ̈ეკუე̂უ̂ენი) ლნტ., გრდუვ. 1. ეცდება. ეჯა ლახ̈კუა̂ჰ̈ ქა ლაზ̄ს (ბზ.) -- ის გასვლას 

შეეცადა. მახეღუა̂ჟარ̈ ჩიხენ ხეკუ̂ჰენიუხ̂ ისგა ლიზის (ბქ. 232) -- ვაჟკაცები ყოველი 

მხრიდან ეცდებოდნენ შესვლას. 2. ბზ. (ლამ̈კუა̂ჰ̈, ლახ̈კუ̂აჰ̈; ლახ̈კუ̂ეჰნი) -- ეცნობება. ეჯას 

ლახ̈კუა̂ჰ̈ გეზლა ̈ლიჴედ (ბზ.) -- იმას შვილის მოსვლა ეცნობა.

 ხ-ეკუჰ̂ირიე̄ლ (ლახ̈უ̂კჰირიე̄ლ, ლახ̈კჰირი̄ელე; ლახ̈კჰირიე̄ლნე) ბზ., ხ-ეკუი̂ალ̈ 

(ლახ̈უ̂ეკუ̂იალენ, ლახ̈ეკუი̂ალან; ლახ̈ეკუ̂იალი) ლნტ., გრდუვ. -- ცდილობს, ეცდება. 

[ეჯჲარ̈] ცხემად̈ს ხეკუჰ̂ირიე̄ლხ ლიბუც̄ეს (ბზ. 252) -- ისინი მშვილდის მოზიდვას 

ცდილობენ. ჭყინტ ხუა̂ი̈ს ხეკუი̂ალ̈ ამშა ლისყეის (ლნტ.) -- ბიჭი ბევრს ცდილობს ამის 

გაკეთებას.

 ხ-ეკჷრქი იგივეა, რაც ხ-ეკარქი.

 ხ-ელაფარ̈ი იგივეა, რაც ხ-ელფარ̈ი.

 ხ-ელაკ̈ი იგივეა, რაც ხ-ელკი.

 ხ-ელან̈დ{ი} (ლა̈მლანდ, ლახ̈ლანდ; ლახ̈ლან̈დი \ ლახ̈ლჷნდი ბზ., ლახ̈ლანდან̈, ლახ̈ლან̈დი ბქ., 

ლამ̈ელანდან, ლა̈ხელანდან; ლახ̈ელანდი ლნტ.), ხ-ელჷნდი (ლემლჷნდა̄ნ, ლეხლჷნდან̄; 

ლეხლჷნდი) ლშხ., გრდუვ. -- ელანდება, ეჩვენება. ზურალ̄ს ქა მირ ლეხლჷნდან̈ მაჲ̈ღენა (ბზ.) 

-- ქალს რაღაც მოელანდა. თათ̈იას ლჷდგარუ ხალანდოლნა (ლნტ.) -- თათიას თურმე 

მიცვალებულები ელანდებოდა.

 ხ-ელაჟ̈რიელ იგივეა, რაც ხ-ელჟირიე̄ლ.

 ხ-ელგაცა̈ლ̄ (ლოხულ̂გაცა̈ლ̄, ლახლაგცალ̄ე; ლახლაგცა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ელგაცალ̈ (ლოხლაგაც̈, 

ლახლაგცე; ლახლაგცისგ) ბქ., გრდუვ. -- ეხუმრება, ემასხრება. ნეჰნა̈შ ნაჩომს მისიშ ესერ 

აშ ხალ̈გაცალა (ანდ.) -- შარშანდელ ნაქნარს წლევანდელი დასცინოდაო. იხ. ხ-ელყაფალ̈, ხ-
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ეხუმ̂არალ̄.

 ხ-ელდეღ (ოხულდეღ, ან̈ჷლდეღე; ანჷლდეღნე ბზ., ან̈ჷლდეღისგ ბქ., ოხულდეღ, ენჷლდეღე, 

ენჷლდეღნე ლშხ., ა̈ხუი̂ლდეღ, ა̈ნილდეღე; ა̈ნილდეღი ლნტ.) გრდმ. -- მწყემსავს. ბაპ ხამარ̈ს 

ხელდეღ (ბზ. 404) -- მღვდელი ღორებს მწყემსავს. მება̈ტე მინდუე̂რისა ბატარ̈ს ხელდეღ 

(ლნტ. 232) -- მებატე მინდორში ბატებს მწყემსავს.

 ხ-ელეთი იგივეა, რაც ხ-ელე̄თი.

 ხ-ელე̄თი (ამ̈ლე̄თა̈ნ̄, ათ̈ლე̄თა̈ნ̄; ათ̈ლე̄თი ბზ., ემლე̄თან̄, ეთლე̄თან̄; ეთლე̄თი ლშხ.), ხ-ელეთი 

(ამ̈ლეთან, ა̈თლეთან; ა̈თლეთი ბქ., ამ̈სელეთან, ა̈სელეთან; ას̈ელეთი ლნტ.), გრდუვ. -- 

უღამდება. ხუა̂ჲ̈ შუკუს̂ ერ ადჴადხ, ჟ'ას̈ელეთანხ (ლნტ. 243) -- დიდი გზა რომ გაიარეს, 

დაუღამდათ (შემოაღამდათ). იხ. ხ-ებურ̂ი.

 ხ-ელკი (ოთელკ, ა̈თლაკ; ათ̈ლაკ̈ი ბზ., ოთლაკენ, ეთლაკან̄; ეთლაკი ლშხ.), ხ-ელაკ̈ი 

(ათულ̂აკენ. ათლაკან; ა̈თლაკ̈ი ბქ., ათ̈უ̂ელაკ̈ენ, ათ̈ელეკან; ა̈თელაკ̈ი ლნტ.), გრდუვ. 1. 

{შე}ხვდება, {წა}აწყდება. ჭყინტ ათ̈ლაკ რაჭ̈უს̂ (ბზ. 328) -- ბიჭი კურდღელს წააწყდა. 

ხოლა ერ დოს̄ამა ხალკე̄ნა... (ლშხ. 12) -- ცუდი რომ არაფერი შეხვედრია... უ̂ისკუ̂ს ბეფშ 

ათ̈ელაკან (ლნტ. 152) -- ვაშლს ბავშვი წააწყდა. 2. ქს. {გა}უვლის. ჭყინტ ქეთლაკან̄ 

აფხნიკარს (ლშხ.) -- ბიჭმა გაუარა ამხანაგებს. მი დეშ ა̈თუე̂ლაკ̈ენ ქორამ̈არას (ლნტ.) -- მე 

სახლიკაცებს ვერ გავუარე.

 ელჲა, ჲელჲა (-ა̈შ̄, -- ბზ., -ლჲაშ̈, --, ბქ., -ლჲა̈ჲშ, --, ლნტ.), ჲელჲა (-აშ̄, --) ლშხ. 1. ელია. 

სკარხალს ელჲას ხაბრალ̈დახ (ლნტ. 78) -- სეტყვას ელიას აბრალებდნენ. 2. წმ. ელიას 

ეკლესია. თურქუა̂რ̈ ა̈ხკუა̂ჰ̈ხ ჲელჲა̈ ლატფუ̄რას (ბზ.) -- თურქებმა წმინდა ელიას ეკლესიის 

გაძარცვა სცადეს. ელჲა-̈მჷლა̈მ, ჲელჲა̈-მჷლამ̈ (-იშ, --) ზს; ლნტ; ჲელია-̄მჷლამ ლშხ; -- 
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ელიას ალი, ელიას ცეცხლი. ელჲა-̈მჷლა̈მ სგუ̂ებინ ხოჟეღუ ̂(ბზ. 89) -- ელიას ალი წინ 

უძღვის. და̈უ ̂მაყ̈მაყ̈ს ყიაჟი ჲელა̈შ მჷლამ̈ ოხუე̂ზი (ბქ. 260) -- ბაყბაყდევს ყელიდან ელიას 

ალი ამოსდის.

 ხ-ელჟირიე̄ლ (ლოხჷლჟირიელ, ლახ̈ჷლჟირიელე; ლახჷლჟჷრიელი) ბზ., ხ-ელჟჷრელ 

(ლოხულჟირალ̈, ლახ̈ჷლჟირიალ; ლახჷლჟირიალისგ) ბქ., ხ-ელჟჷ̄რიელ (ლოხჷ̄ლჟჷრიელ, 

ლახჷ̄ლჟჷრიელე; ლახჷ̄ლჟჷრიელნე) ლშხ., ხ-ელაჟ̈რიელ (ლახუა̂ლაჟ̈რიელ, 

ლახალაჟ̈რიელე; ლახალა̈ჟრიელი) ლნტ., გრდუვ. -- ებრალება, ეცოდება. ჭიტი 

ხელჟირიე̄ლ... და̈უ̄ს̂ (ბზ. 311) -- ჭიტის ეცოდება დევი. მაგ̈ ხელაჟ̈რიელ ეჯ ოჯახს (ლნტ.) 

-- ის ოჯახი ყველას ეცოდება.

 ხ-ელჟჷ̄რიელ იგივეა, რაც ხ-ელჟირიე̄ლ

 ხ-ელფარ̈ი (ათ̈ულ̂აფრა̈ნ, ა̈თლაფრა̈ნ̄; ა̈თლაფრი ბზ., ოთლაფრენ, ათ̈ლაფრან; ათ̈ლაფრი ბქ.), 

ხ-ელფარი (ოთლაფრენ, ეთლაფრან̄; ეთლაფრი) ლშხ., ხ-ელაფარ̈ი (ას̈უე̂ლაფარ̈ენ, 

ას̈ელაფარან; ა̈სელაფარ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- {გადა}ეფარება. მჷლქუე̂რიაშ̈ ნაღუჟ̂ურ ჟიქან 

ათ̈ლაფრან (ბქ. 60) -- მეწისქვილის ვაჟი ზემოდან გადაეფარა.

 ხ-ელყაფალ̈ (ლოხლაყაფ̈, ლახლაყფე; ლახლაყფისგ) ბქ., გრდუვ. -- ეხუმრება. ლად̈ი ესერ 

აშგარ ხელყაფალ̈ (ბქ. 321) -- დღეს მთელი დღე ეხუმრებაო. იხ. ხ-ეხუ̂მარალ̄, ხ-ემასხარალ̈.

 ხ-ელჩე (ხუე̂ლჩას̈, ხელჩა; ხელჩე̄დს ბზ., ხუე̂ლჩ, ხელაჩ; ხელეჩეს ბქ., ხუე̂ლჩის, ხელჩჷდა; 

ხელჩჷდეს ლშხ.), ხ-ელეჩე (ხუ̂ელეჩას̈, ხელეჩა; ხელეჩეს) ლნტ., გრდუვ. -- დარაჯობს. მიჩა 

მუ ესერ ყორჟი ხელჩე (ბქ.) -- მამაჩემი კარებთან დარაჯობსო.

 ელწესდ, ჲელწესდ ბქ., ზმნს. -- ჩვეულებად, წესად. ამსუ̂ალდაშ̈ ლინტყოუნ̂ე ალჲა̈რსი 

ჲელწესდ \ ელწესდ ხაღ̈უე̂ნახ (ბქ. 241) -- კაცის დატყვევება ამათაც წესად ჰქონიათ.

445



 ხ-ელჭა̈ლ̄ (ათ̈უ̂ილჭ, ად̈ლეჭე; ად̈ლეჭნე) ბზ., ხ-ელჭალ̈ (ათ̈უ̂ლეჭ, ა̈დლეჭე; ა̈დლეჭისგ) ბქ., 

ხ-ერჭალ̄ (ლოხრეჭალ̄, ლახრე̄ჭალ̄ე; ლახრეჭალ̄ნე) ლშხ., ხ-ერეჭალ̈ (ლახუა̂რეჭალ̈, 

ლახარეჭალ̈ე; ლახარეჭალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- დასტირის (მოთქმით). ზურალ ხელჭალ̈ 

ლეთნილადეღ (ბქ. 152) -- ქალი დასტირის დღე და ღამე. ეშხუ ზურალ̄ კჷ̄ლთხიდ ხერჭალ̄ 

ლჷდგარს (ლშხ. 38) -- ერთი ქალი ხმამაღლა დასტირის მიცვალებულს.

 ხ-ელჷნდი იგივეა, რაც ხ-ელან̈დი.

 ემად იგივეა, რაც ჰემო̄მ.

 ხ-ემასხარალ̈ (ლახუ̂ამასხარალ̈, ლახამასხარალე; ლახამასხარალი) ლნტ., გრდუვ. -- 

ეხუმრება, ემასხრება. ჩიის ამჟი ხემასხარა̈ლ ნასო (ლნტ.) -- ყველას ასე ეხუმრება ნასო. იხ. 

ხ-ელგაცა̈ლ̄; ხ-ეხუმ̂არალ̄.

 ხ-ემარ̈გ (ოხუმ̂არგან̈, ა̈ხმარგ{ა̈ნ̄}; ა̈ხმარ̈გი ბზ., ა̈ხუ̂მარგ, ახ̈მარგ; ახ̈მარ̈გი ბქ., ახ̈უე̂მარ̈გენ, 

ახ̈ემარგან; ა̈ხემარ̈გი ლნტ.), ხ-ემარგ (ოხმჷრგენ, ეხმჷრგან̄; ეხმჷრგი) ლშხ., გრდუვ. -- 

{გამო}ადგება. ჯიეჲ როქუ ̂ა̈ხმარ̈გი (ბზ. 443) -- მეც გამოგადგებიო.

 ხ-ემარ̈ჯუ{̂ი} (ამმარჯუნ, ათმარჯუნ; ათ̈მარ̈ჯუ̂ი ბზ., ათმარჯუნ ბქ., ა̈მემარჯუა̂ნ, 

ათ̈ემარჯუ̂ან; ა̈თემარ̈ჯუი̂ ლნტ.), ხ-ემარჯუ ̂(ემმურჯან̄, ეთმურჯან̄; ეთმურჯი) ლშხ., 

გრდუვ. 1. უმართლებს, {გამო}ადგება. ხოლა თელღჷრა ათმარჯუა̂ხ (ბზ. 415) -- ცუდი 

რძალი გამოსდგომიათ. ლამშიად ხოჩა ამინდ ოგუმ̂ურჯან̄ (ლშხ.) -- სამუშაოდ კარგი ამინდი 

დაგვიდგა ("ამინდმა გაგვიმართლა"). 2. გადატ. -- ხელში მოხვდება, ხელში მოჰყვება. მეზგე 

ქა ჴიდა... მ' ა̈თმარჯოლ (ბქ. 3) -- ოჯახი ყველაფერს გამოიტანდა, რაც ხელში მოჰყვებოდა.

 ხ-ემაშ̈ედალ̈ იგივეა, რაც ხ-ემშედა̈ლ̄.

 ხ-ემბოზი იგივეა, რაც ხ-ენბუე̂ზი.
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 ემგუა̂შუ ̂იგივეა, რაც ჰე̄მგუ̂აშ.

 ემეგ იგივეა, რაც ჰე̄მა.

 ემეხენ იგივეა, რაც ჰე̄მხან̈.

 ხ-ემთქუი̂ (ა̈ხუმ̂ითქუა̂ნ̈, ა̈ხმითქუა̂̈ნ̄; ა̈ხმითქუი̂ ბზ., ოხმითქუე̂ნ, ახ̈მითქუა̂ნ; ახ̈მითქუი̂ ბქ., 

ლოხმითქუე̂ნ; ლეხმითქუა̂ნ̄; ლეხმითქუ̂ი ლშხ., ლახ̈უე̂მითქუე̂ნ, ლახ̈ემითქუა̂ნ; 

ლახ̈ემითქუი̂ ლნტ.), გრდუვ. -- ეჩვევა. ა̈ხმითქუ̂ა̈ნ̄ ამის მალ̄ (ბზ. 415) -- ამას შემოეჩვია 

მელა. დენა კაბა ̈ი ლაცადჲარ̈ი ლიცბურეს ხეკუე̂ს ლახამითქუა̂ნ (ლნტ. 51) -- ქალიშვილი 

კაბისა და საცვლების გამოჭრას უნდა მისჩვეოდა.

 ხ-ემინდი იგივეა, რაც ხ-ემუნდი.

 ემის იგივეა, რაც ჰე̄მის.

 ემოშ იგივეა, რაც ჰე̄მოშ.

 ემოშ იგივეა, რაც აღოჰემოშ.

 ხ-ემოწმი (ესუმ̂ოწმან̈, ესმოწმა̈ნ̄; ესმოწმი ბზ., ოსმოწმენ, ესმოწმან; ესმოწმი ბქ., ესმოწმან̄ 

ლშხ., ას̈უე̂მოწმენ, ა̈სემოწმან, ა̈სემოწმი ლნტ.), გრდუვ. -- ემოწმება. მჷლხა̈რ ესმოწმა̈ნ̄ხ 

მჷჟალ̄უა̂რ̈ს (ბზ. 22) -- მულახელები მუჟალელებს დაემოწმენ. ალეს იშკენი ჟ'ას̈ემოწმანხ 

(ლნტ. 194) -- ამას სხვებიც დაემოწმენ.

 ემო{̄დ} იგივეა, რაც ჰემომ̄.

 ემოშ̄ იგივეა, რაც ჰე̄მოშ.

 ხ-ემსახუი̂რ (ლოხუმსახუ̂ირ, ლახჷმსახურ̂ე; ლახჷმსახურ̂ი ბზ., ლახჷმსახურ̂ისგ ბქ., 

ლახ̈უ̂ამსახურ, ლახ̈ამსახურე; ლახ̈ამსახური ლნტ.), ხ-ემსახურ (ლოხუმსახურ, 

ლახმსახურე; ლახმსახურნე) ლშხ., გრდუვ. -- ემსახურება. ქორისგა ხემსახუი̂რხ ქუნარ̄უს 
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(ბზ. 12) -- სახლში სულებს ემსახურებიან. მუშკუა̂რ̈ის მაგ̈ ხემსახუ̂ირ წესჟი (ლნტ.) -- 

სტუმარს ყველა წესის მიხედვით ემსახურება.

 ემსგე იგივეა, რაც სგეჲ.

 ემსედე იგივეა, რაც ესჷმსედა.

 ხ-ემუნდი (ოთმუნდან̈, ა̈თმუნდა̈ნ̄; ა̈თმუნდი ბზ., ოთმუნდენ, ეთმუნდან̄; ეთმუნდი ლშხ.), ხ-

ემინდუ ̂(ათ̈უმ̂უნდ, ათ̈მუნდ; ა̈თმინდუ̂ი) ბქ., ხ-ემინდი (ათ̈უ̂ემინდენ, ათ̈ემინდან; ა̈თემინდი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ენდობა. აბურშუი̂მიშ ქიპქა ქუ̂ინ ქ'ესერ ხემინდუ ̂(ბქ. 301) -- აბრეშუმის 

ძაფზე გაყოლას სული ენდობაო.

 ხ-ემფხან̈გი (ოთფხანგან̈, ა̈თფხანგა̈ნ̄; ა̈თფხან̈გი ბზ., ა̈თუფ̂ხანგენ, ა̈თფხანგან; ა̈თფხა̈ნგი 

ბქ.), ხ-ეიფხნიკი (ოთიაფხნიკენ, ეთჲაფხნიკან̄; ეთიაფხნიკი) ლშხ., ხ-ეაფხან̈იკ 

(ათ̈უე̂აფხან̈იკენ, ა̈თეაფხან̈იკან; ა̈თეაფხან̈იკი) ლნტ., გრდუვ. -- უამხანაგდება. ალ მარ̄ე სგა 

ლახ̈ფხანგა̈ნ̄ ალას (ბზ. 288) -- ეს კაცი ამას შეუამხანაგდა. აუთ̂ანდილ ათ̈ეაფხან̈იკან 

ყაფლანს (ლნტ.) -- ავთანდილი ყაფლანს დაუამხანაგდა.

 ხ-ემქარა̈ლ̄ (ახ̈უ̂მჷქრან, ა̈ხმჷქრა̈ნ̄; ა̈ხმჷქრი) ბზ., ხ-ემქარელ (ოხმჷქრენ, ა̈ხმჷქრან; ახ̈მჷქრი) 

ბქ., ხ-ემქარალ̈ (ახ̈უე̂მჷქარ̈ენ, ახ̈ემჷქარან; ა̈ხემჷქარ̈ი) ლნტ., ხ-ემქარალ̄ (ოხმჷქრენ, 

ეხმჷქრან̄; ეხმჷქრი) ლშხ., გრდუვ. -- ეჯიბრება. ლათოფისგ' ესერუ ახ̈მჷქრან (ბქ. 44) -- 

თოფის სროლაში შემეჯიბრეო. ხოლემ მჷქაფდ ხოჩამოუ ̂ლახმჷქრალ (ანდ.) -- ცუდის 

მაგიერ კარგს გაეჯიბრეო. ათხე ჯე ლოქუ ახ̈ემუქარან (ლნტ. 200) -- აბა, ახლა შენ 

შეეჯიბრეო.

 ხ-ემშგუა̂რ̈ (ლახ̈უმ̂უშგურ̂ან̈, ლახ̈მუშგურ̂ა̈ნ̄; ლახ̈მუშგურ̂ი ბზ., ლოხმუშგურ̂ენ, 

ლახ̈მუშგურ̂ან; ლახ̈მუშგურ̂ი ბქ.), ხ-ემშგუა̂რ (ლოხმუშგურ̂ენ, ლეხმუშგურ̂ან̄; 
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ლეხმუშგურ̂ი) ლშხ., ხ-ემშკუა̂რ̈ი (ლახ̈უე̂მუშკუა̂რ̈ენ, ლახ̈ემუშკუა̂რან; ლახ̈ემუშკუა̂რ̈ი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ესტუმრება. დედბერილ̄ სგა ლახ̈მუშგურ̂ა̈ნ̄ ზურალ̄ს (ბზ. 341) -- დედაბერი 

ესტუმრა ქალს. კუი̂ციან ბეუა̂ს სგა ლახ̈მუშგურ̂ან (ბქ. 8) -- კვიციანი ბევას ესტუმრა.

 ხ-ემშედალ̈ იგივეა, რაც ხ-ემშედა̈ლ̄.

 ხ-ემშედა̈ლ̄ (ლოხუმ̂ეშდა̈ლ̄, ლახმეშდალ̄ე; ლახმეშდა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ემშედალ̈ (ლახ̈უმ̂ეშდალ, 

ლახ̈მეშდალ; ლახ̈მეშდალ̈ი) ბქ., ხ-ემშედალ̄ (ლოხუმშედალ̄, ლახჷმშედალ̄ე; 

ლახჷმშედალ̄ნე) ლშხ., ხ-ემაშ̈ედა̈ლ (ლახ̈უ̂ემაშედალენ, ლახ̈ემაშედალან; ლახ̈ემაშედალი) 

ლნტ., გრდუვ. -- შველის, ეხმარება. ლახუბ̂ა უშხუა̂რ ლახ̈მეშდალ̈იხ (ბქ. 45) -- ძმები 

ერთმანეთს დაეხმარებიან. გუსეინს ძუღუა̂ჲ̈ ცხოუე̂ლალ̈ ხემაშ̈ედალ̈ხ (ლნტ. 187) -- 

გუსეინს ზღვის ცხოველები ეხმარებიან.

 ხ-ემშერალ̈ იგივეა, რაც ხ-ემშერა̈ლ̄.

 ხ-ემშერა̈ლ̄ (ლოხმეშრა̈ლ̄, ლახმეშრალ̄ე; ლახმეშრა̈̄ლი) ბზ., ხ-ემშერალ̈ (ლოხუმ̂ეშრალ̈, 

ლახმეშრალ̈ე; ლახმეშრალისგ ბქ.), გრდუვ. ხლმ. -- შესჩივის. დაშ̈დუ ̂მალ̄ს ხემშერა̈ლ̄ (ბზ. 

359) -- დათვი მელას შესჩივის... დინად მიჩა დის ლახმეშრალე... (ბქ.) -- ქალიშვილმა 

დედას შესჩივლა.

 ხ-ემშკუა̂რ̈ი იგივეა, რაც ხ-ემშგუა̂რ̈.

 ემჩად იხ. ესოზ̄ი, ხ-ოზი.

 ხ-ემწაუ̈რ̂იელ იგივეა, რაც ხ-ემწარ̄უი̂ელ.

 ხ-ემწარ̄უი̂ელ (ლოხუმწარ̄უი̂ელ, ლახჷმწარ̄უ̂იელე; ლახჷმწარუი̂ელნე) ლშხ., ხ-

ემწაურ̂იელ (ლახუ̂ამწაურ̂იელ, ლახამწაურ̂იელე; ლახამწაუ̈̂რიელი) ლნტ., გრდუვ. -- 

ეხვეწება (შველას სთხოვს). ბეფშ მიჩა დის ხემწაურ̂იელ (ლნტ.) -- ბავშვი დედას შველას 
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სთხოვს. იხ. ხ-ესე̄მწა̈ლ̄.

 ხ-ემწირ იგივეა, რაც ხ-ენწირ.

 ემხენ იგივეა, რაც ჰე̄მხან̈.

 ხ-ემჯალ̄ იგივეა, რაც ხ-ემჯა̈ლ̄.

 ხ-ემჯარ̄უი̂ იხ. ხ-ეხრინი.

 ხ-ემჯა̈ლ̄ (ლოხჷმჯა̈ლ̄, ლახჷმჯალ̄ე; ლახჷმჯა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ემჯალ̄ (ლოხმეჯა̄ლ, 

ლახმეჯალ̄ე; ლახმეჯალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- უსაყვედურებს. ჭყინტ მე̄უა̂რ ხემჯა̈ლ̄ 

დედბერილს (ბზ. 338) -- ვაჟი ძალიან საყვედურობს დედაბერს.

 ხ-ემჯე იგივეა, რაც ხ-ამჯე.

 ხ-ემჷრხელდი (ამ̈მჷრხელდა̈ნ̄, ახმჷრხელდა̈ნ̄, ა̈ხმჷრხელდი ზს., ემმჷრხელდან̄, 

ეხმჷრხელდა̄ნ; ეხმჷრხელდი ლშხ.), გრდუვ. -- უმეჩხერდება; უმცირდება, უცოტავდება 

(რიცხობრივად). აშ-ი-აშ გარ ხემჷრხელდიხ ლემგამ̈ (ბზ. 284) -- ტყე (ხეები) 

თანდათანობით უმეჩხერდებათ (უმცირდებათ).

 ხ-ენაზორი იგივეა, რაც ხ-ენზუ̂ე̄რი.

 ხ-ენანცოლი იგივეა, რაც ხ-ენცო̈ლ̄ი.

 ენას იგივეა, რაც ჲენას̈.

 ხ-ენაჩ̈დი იგივეა, რაც ხ-ენჩჷდი.

 ხ-ენახ̈ი იგივეა, რაც ხ-ენხი.

 ხ-ენბანა̈ლ̄ (ლახ̈უნ̂აბნან̈, ლახ̈ნაბნა̈ნ̄; ლახ̈ნაბნი) ბზ., ხ-ენბანელ (ლახ̈უნ̂აბნენ, ლახ̈ნაბნან; 

ლახ̈ნაბნი) ბქ., გრდუვ. -- ეფიცება. ალჲარ̈ უშხუა̂რ̄ სგა ლახ̈ნაბნა̈̄ნხ ნაჲ̈რთგულიხან̈ (ბზ.) -- 

ესენი ერთმანეთს ერთგულებაში შეეფიცნენ (ერთგულების ფიცი მისცეს). ნაჲ̈ უშხუ̂არ 
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ხეკუე̂ს ლოხუ̂ნაბნენედ (ბქ. 32) -- ჩვენ ერთმანეთს უნდა შევეფიცოთ.

 ხ-ენბანი (ლოხნაბნან̈, ლა̈ხნაბნა̈ნ̄; ლახ̈ნაბნი ბზ., ლახ̈უნ̂აბნენ \ ლოხუნ̂აბნენ, ლახ̈ნაბნან; 

ლახ̈ნაბნი ბქ.), გრდუვ. -- ეფიცება. ჲერდგუი̂ლჟი უშხუა̂რ ხეკუ̂ეს ა̈თნაბნენეხ (ბქ. 198) -- 

ერთგულებაზე ერთმანეთს უნდა შეეფიცონ.

 ხ-ენბოზი იგივეა რაც, ხ-ენბუე̂ზი.

 ხ-ენბუ̂ეზი (ამ̈ნაბ̈უზ̂ა̈ნ̄, ათ̈ნაბ̈უზ̂ა̈ნ̄; ა̈თნაბ̈უ̂ზი) ბზ., ხ-ემბოზი (ამ̈ჷნბოზან, ათ̈ჷნბოზან; 

ათ̈ჷნბოზი) ბქ., ხ-ენბოზი (ემნებუ̂ზან̄, ეთნებუზ̂ან̄; ეთნებუზ̂ი) ლშხ., ხ-ენებოზი 

(ამ̈სენებოზან, ა̈სენებოზან; ას̈ენებოზი) ლნტ. -- უსაღამოვდება, უღამდება. სერ ჩუა̂თ̈ნაბ̈უზ̂ა̈ნ̄ხ 

(ბზ.) -- უკვე დაუღამდათ (მოუსაღამოვდათ).

 ხ-ენდროუ̈ ̂(ლოხუნდროუ̈̂, ლახჷნდროუ̈ე̂; ლახჷნდროუ̈ი̂) ბზ., ხ-ენდრეუ ̂(ლოხუნდრეუ,̂ 

ლახჷნდროუე̂; ლახჷნდრეუი̂) ბქ., ხ-ენდროუ ̂(ლოხუნდროუ,̂ ლახუნდროუე̂; ლახუნდროუ̂ნე) 

ლშხ., ხ-ენდურ̂აუ̈ ̂(ათ̈უე̂ნდურაუ̈ე̂ნ, ათ̈ენდურაუა̂ნ; ა̈თენდურაუ̈̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- 

ემდურის. ნოუ ̂ესერ ხენდროუ̈ხ̂, მა̈დილუ ხე̄რახ (ბზ. 11) -- ნუ მემდურით, მადლიმც 

გექნებათო. ამ ზაჲ̈ მოსაუა̂ლ̈ს მაგ̈ ხენდუ̂რაუ̈ ̂(ლნტ.) -- ამ წლის მოსავალს ყველა ემდურის.

 ხ-ენებოზი იგივეა, რაც ხ-ენბუე̂ზი.

 ხ-ენეკუე̂ნი იგივეა, რაც ხ-ენკუე̂ნი.

 ხ-ენზორ̄ი იგივეა, რაც ხ-ენზუ̂ე̄რი.

 ხ-ენზ{უ}̂ერი იგივეა, რაც ხ-ენზუე̂̄რი.

 ხ-ენზუე̂̄რი (ამ̈ნაზ̈ორ̄ა̈ნ̄, ა̈ხნაზ̈ორ̄ა̈ნ̄; ახ̈ნაზ̈უე̂̄რი) ბზ., ხ-ენზ{უ}̂ერი (ამ̈ჷნზორან, ა̈ხჷნზორან; 

ახ̈ჷნზერი) ბქ., ხ-ენზო̄რი (ემნაზორ̄ან̄, ეხნაზორ̄ან̄; ეხნაზორ̄ი) ლშხ., ხ-ენაზორი (ამ̈ენაზორან, 

ახ̈ენაზორან; ა̈ხენაზორი) ლნტ., გრდუვ. -- უგროვდება. მეზგა ქუ̂ერწილჟი ხუა̂ჲ̈ ქონაბ̈ 
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ხენზუე̂̄რი (ბზ.) -- ოჯახს ქორწილში ბევრი ქონება უგროვდება. ჲერხი მეზგას 

ჲერუე̂შდთექა ხენზორ̄ი ბატკარ (ლშხ. 32) -- ზოგ ოჯახს ოცამდე უგროვდება შესაწვავი 

გოჭი...

 ენთენან იხ. თერა, თერე.

 ხ-ენთხლა̈ლ̄ (ლოხუნთხილა̈ლ̄, ლახჷნთხილალ̄ე; ლახჷნთხილა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ენთხლა̈ლ 

(ლახუნთხილალ, ლახ̈ჷნთხილალ; ლახ̈ჷნთხილალ̈ი) ბქ., გრდუვ. -- უფრთხილდება. თხუმ 

როქ ხენთხლალხ (ბქ. 151) -- თავს გაუფრთხილდითო.

 ხ-ენკელი იგივეა, რაც ხ-ენკე̄ლი.

 ხ-ენკე̄ლი (ათ̈უჷ̂ნკე̄ლან̈, ა̈თჷნკე̄ლა̈̄ნ; ა̈თჷნკე̄ლი ბზ., ლოხნაკე̄ლენ, ლეხნაკე̄ლან̄; ლეხნაკე̄ლი 

ლშხ.), ხ-ენკლი (ათ̈უნკილენ, ად̈ჷნკილან; ა̈დჷნკილი) ბქ., ხ-ენკელი (ლახ̈უე̂ნკელენ, 

ლახ̈ენკელან; ლახ̈ენკელი) ლნტ., გრდუვ. -- ემწყვდევა. ბეფშ ღარ̈ხოჲსკა ათანკელა (ლნტ.) 

-- ბავშვი ღარში მომწყვდეულა.

 ხ-ენკლი იგივეა, რაც ხ-ენკე̄ლი.

 ხ-ენკუე̂ნი (ესუე̂ნკუ,̂ ესნაკ̈უ;̂ ესნეკუნ̂ი ზს., ოსენკუ,̂ ესნაკუ;̂ ესნეკუნ̂ი ლშხ.), ხ-ენეკუ̂ენი 

(ას̈უ̂ენკუ,̂ ა̈სენაკუ;̂ ა̈სენეკუე̂ნი) ლნტ., გრდუვ. -- იხრება, ("ეხრება"), {და}სწვდება. 

ჟ'ოსენკუ̂ ი ლოხციქუ̂არ̈ დაშდუს̂ (ბქ.) -- დავიხარე და დათვს შევუჭვრიტე.

 ხ-ენტყი (ლოხჷნტყენ, ლახ̈ჷნტყან; ლახჷნტყი ბქ.), გრდუვ. -- ეწებება. ლეტურ̂ილ ჭედს 

ლახ̈ჷნტყან (ბქ. 338) -- სანთელი კედელს მიეწება.

 ხ-ენყაუ̈ ̂(ლოხუნყაუ̈,̂ ლახჷნყაუე̂; ლახჷნყა̈უი̂ ბზ., ლახჷნყაუ̈ი̂სგ ბქ.), ხ-ენყაუ ̂(ლოხნაყაუ̂, 

ლახნაყუე̂; ლახნაყუი̂) ლშხ., ხ-ენაყაუა̂ლ̈ (ლახუა̂ნაყაუა̂ლ̈, ლახანაყაუა̂ლე; ლახანაყაუა̂ლი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ესაუბრება, ემასლაათება; ერთობა (მასლაათით, ბაასით). ჯიგარ მერდე 
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ქორა̈შ ჭოდა̈რს ესერ ხან̈ყაუ̂ა (ანდ.) -- მარტოდ მყოფი სახლის კედლებს ესაუბრებოდაო.

 ხ-ენშტორი იგივეა, რაც ხ-ეშდო̈რ̄ი.

 ხ-ენჩჷდი (ლოხნაჩ̈და̈ნ̄, ლახ̈ნაჩ̈და̈ნ̄; ლახ̈ნაჩ̈დი ბზ., ლოხნეჩდენ, ლეხნეჩდა̄ნ; ლეხნეჩდი ლშხ.), 

ხ-ეჩდინი (ოთჩჷდ, ათ̈ჩჷდ; ა̈თჩიდი) ბქ., ხ-ენაჩ̈დი (ათ̈უე̂ნაჩ̈დენ, ათ̈ენაჩდან; ა̈თენაჩ̈დი) ლნტ., 

გრდუვ. -- {შე}ერევა, შეუერთდება, ერთვის. მიშგუ ეშხუ ულჲაქ̄ მეზუბ̂ელი ულჲაა̄ქარ̈ს 

ლახ̈ნაჩ̈და̈ნ̄ (ბზ.) -- ჩემი ერთი ცხვარი მეზობლის ცხვრებს შეერია. ალ ტუ̂იბროლ ხეჩდინი 

ჭალა ̈რიენს [ენგურს] (ბქ. 70) -- ეს პატარა მდინარე ერთვის მდინარე რიონს (აქ: ენგურს). 

ალ გუე̂შისა მელიცია ა̈თენაჩდან (ლნტ. 50) -- ამ საქმეში (საქმეს) მილიცია ჩაერია.

 ხ-ენცელი იგივეა, რაც ხ-ენცო̈ლ̄ი.

 ხ-ენცო̈ლ̄ი (ოსნაც̈ოლ̄ან̈, ესნაც̈ო̄ლა̈ნ̄; ესნაც̈ო̄ლი) ბზ., ხ-ენცო̄ლი (ოსნაცოლ̄ენ, ესნაცოლ̄ან̄; 

ესნაცოლ̄ი) ლშხ., ხ-ენცელი (ესუჷ̂ნცოლენ, ესჷნცოლან; ესჷნცელი) ბქ., ხ-ენანცოლი 

(ას̈უ̂ენანცოლენ, ა̈სენანცოლან; ას̈ენანცოლი) ლნტ., გრდუვ. -- {წამო}ეგება, ეცმება. 

ჟ'ესნა̈ცოლ̄ა̈ნ̄ უ̂ისგუი̂ლდარ̈ ჲარუ ̂მუჭუ ̂ნე̄სგაჩუ (ბზ. 307) -- პატარა ვაშლები ორ რქას შუა 

წამოეგო.

 ხ-ენცუ̂ იგივეა, რაც ხ-ე̄ცუ.̂

 ხ-ენწირ (ოხუ̂წინდ, ახწინდა; ახ̈წინი ზს., ახ̈უე̂ნწირდ, ა̈ხენწირდა; ა̈ხენწინი ლნტ.), ხ-

ემწირ (ოხწინდ, ახწი̄ნდა; ეხწინი) ლშხ., გრდუვ. -- სჯობნის, ერევა; ამარცხებს. 

ლაბურგალ̈ისგა ჩის ოხუწ̂ინდ (ბქ.) -- ჭიდაობაში ყველას მოვერიე. მაგ̈... ხენწროლდახ 

ხენწიფს (ლნტ. 295) -- ყველა სჯობნიდა (ამარცხებდა) ხელმწიფეს.

 ხ-ენხი (ოთ{უ}̂ნახან̈, ათ̈ნახა̈ნ̄; ა̈თნახ̈ი ბზ., ოთუ̂ნახენ, ათნახან; ათ̈ნახ̈ი ბქ., ოთნახენ, 

ეთნახან̄; ეთნახი ლშხ.), ხ-ენახ̈ი (ათ̈უე̂ნახ̈ენ, ათ̈ენახან; ა̈თენახ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- 
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{და}ეტანება, ჩაეტანება, მოჰყვება, მოექცევა ქვეშ. ლემესგს ესერ დემ ხენხიხ (ბზ. 4) -- 

ცეცხლს არ ჩავეტანებითო. დაუ̈ა̂შ̈ ხეხუ ̂ჩუქალისგა ლახნახენა... (ბქ. 218) -- დევის ცოლი 

ქვეშ მოჰყოლია. სკიმ ლასკადჷრას ხანახენა (ლნტ. 10) -- თურმე ვეძა ლასკადურას 

(მდინარეა) ქვეშ ყოფილა მოქცეული.

 ხ-ენჴრენი (ოთუჴ̂ე, ოთჴერდა; ა̈თჴერნი ბზ., ოთუჴ̂ერდ, ოთჴერიუ;̂ ათ̈ჴერნი ბქ.), ხ-ენჴე̄რნი 

(ოთჷნჴერდ, ოთჷნჴერდა; ოთჷნჴერნი) ლშხ., ხ-ერჴენი (ათორჴენ, ათორჴენდა; ათ̈ერჴენი) 

ლნტ., გრდუვ. -- მიჰყვება, {გა}ჰყვება. ზურალ̄ ოთჴერდა ალჲა̈რს (ბზ. 294) -- ქალი ამათ 

გაჰყვა. დარ̈ ა̈მჴერიუ ̂ლაზ̈ელალთე (ბქ. 205) -- სანადიროდ არავინ წამყვა. მიჩ იმნარ̈ ლოქ 

ათ̈ერჴენი? (ლნტ. 100) -- შენ რისთვის წამოგყვებიო?

 ხ-ენჴუ̂ი (ესუე̂ნჴუ,̂ ესჷნჴუ̂ა̈ნ̄; ესჷნჴუ̂ი ბზ., ოსენჴუ̂, ასუნჴუ̂ან; ა̈სუნჴუ̂ი ბქ., ოსუნჴუ̂ენ, 

ესუნჴუა̂ნ̄; ესუნჴუ̂ი ლშხ., ა̈სუე̂ნჴუ̂ენ, ას̈ენჴუ̂ან; ას̈ენჴუ̂ი ლნტ.), გრდუვ. -- {ჩამო}ემხობა; 

{ჩამო}წვება. ბინტუ ̂ა̈ხუნჴუ̂ან̈ კჷნჯა̈ბჩუ (ბქ. 218) -- კლდეზე ნისლი ჩამოწვა. ცხუა̂დ̈ 

თხუმჟი ღოშტ ა̈სენჴუა̂ნ ზურალს (ლნტ.) -- საარაყე ქვაბი ქალს კინაღამ თავზე ჩამოემხო.

 ეჲ იხ. ეჯა.

 ხ-ეჲაქ̈ იგივეა, რაც ხ-ეჲა̈̄ქი.

 ხ-ეჲა{̄ლ}, ხ-ეჲა იგივეა, რაც ხ-ეჰო̄ლი.

 ხ-ეჲაქ̄ი იგივეა, რაც ხ-ეჲა̈ქ̄ი.

 ხ-ეჲა̈ქ̄ი (ლოხჲა̈ქ̄ა̈ნ, ლახ̈ჲა̈ქ̄ა̈ნ̄; ლახ̈ჲა̄ქი) ბზ., ხ-ეჲა̈ქ (ოთჲაქენ, ათ̈ჲაქ; ათ̈ჲა̈ქი) ბქ., ხ-ეჲა̄ქი 

(ოთჲაქ̄ენ, ეთჲა̄ქან̄; ეთჲა̄ქი) ლშხ., გრდუვ. -- უმოყვრდება. მუ ჩუე̂თჲაქ̄ან̄ მე̄რმა ხენწიფს 

(ლშხ.) -- მამა დაუმოყვრდა სხვა (მეორე) ხელმწიფეს.

 ხ-ეჲდუნი იგივეა, რაც ხ-ეჲდჷ̄ნი.
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 ხ-ეჲდჷ̄ნი, ხ-ეჲდუნ̄ი (ამჲად̈ჷ̄ნ \ ამჲად̈ჷ̄ნ, ახჲად̈ჷ̄ნ \ ახჲადჷ̄ნ; ახჲადჷ̄ნი \ ახ̈ჲუდნი) ბზ., ხ-

ეჲდჷნი (ამ̈ეჲდჷნ, ა̈ხეჲდჷნ; ა̈ხეჲდჷნი) ბქ., ხ-ეჲდუნი (ამი̄ჲდჷ̄ნ, ახი̄ჲდჷ̄ნ; ეხი̄ჲდუ̂ნი) ლშხ., 

ხ-ეჲდუნი (ამაჲ̈დჷნდა, ახაჲ̈დჷნდა; ა̈ხეჲდნი) ლნტ., გრდუვ. -- შივდება. ეჯზუმ მიქი̄ზანალ̄ა, 

ერე ჟ'ამი̄დჷნ (ბზ. 362) -- იმდენი მიცინია, რომ მომშივდა. ჭყინტს ჟახაჲდჷნდა ლეზუ̂ებ 

(ლნტ.) -- ბიჭს მოშივდა (საჭმელი).

 ეჲზუმ იგივეა, რაც ეჯზუმ.

 ეჲნურ იგივეა, რაც ეჯნურ.

 ეჲჟი იგივეა, რაც ეჯჟინ.

 ხ-ეჲცხენი იგივეა, რაც ხ-ეჲცხჷ̄ნი.

 ხ-ეჲცხჷ̄ნი (ამ̈ჲაც̈ხჷ̄ნ{ა̈ნ̄}, ა̈ხჲა̈ცხჷ̄ნ{ა̈ნ̄}; ა̈ხჲა̈ცხჷ̄ნი) \ ხ-ეჲცხენი (ა̈მჲა̈ცხ, ან \ ახ̈ჲაცხ; 

ან̈ცხენი \ ოხჲეცხნი) ბზ., ხ-ეჲცხჷნი (ამ̈ეჲცხჷნ, ახ̈ეჲცხჷნ; ახ̈ეჲცხჷნი) ბქ., ხ-ეჲცხენი 

(ემჲეცხუ̂ნან̄, ეხჲეცხუნ̂ან̄; ეხჲეცხუ̂ნი) ლშხ., ხ-ოეცხენი, ჲეცხენი (ან̈უეცხ, ა̈ნიაც̈ხ; 

ან̈იეცხენი) ლნტ., გრდუვ. -- ეღვიძება. დინ̄ასი ̄ჟ'ახ̈ჲაც̈ხჷ̄ნ (ბზ. 418) -- ქალიშვილსაც 

გაეღვიძა. შიშდ ჟ'ამ̈ეჲცხჷნ (ბქ. 205) -- ხელად გამომეღვიძა. ბეუ̂ას ჟ'ახეჲცხჷნენა უცხ 

ჩუქაქა (ბქ. 19) -- ბევას გაღვიძებია მსხლის ქვეშ. ლიტეუე̂ჲსა ზურალს ქანიაცხ (ლნტ.) -- 

ხმაურში ქალს გამოეღვიძა.

 ხ-ეპატრონი (ოსპატრონენ, ესპატრონა̈ნ̄; ესპატრონი ბზ., ესპატრონან ბქ., ესპატრონან̄ ლშხ., 

ას̈უე̂პატრონენ, ას̈ეპატრონან; ას̈ეპატრონი ლნტ.), გრდუვ. -- {და}ეპატრონება. მიჩა ლახუბ̂ა̈ ̄

ქონებას ჯ'ესპატრონა̈ნ̄ (ბზ. 429) -- თავისი ძმების ქონებას დაეპატრონა. დაუა̂̈რე ქონაბს 

ჟ'ას̈ეპატრონან (ლნტ. 188) -- დევების ქონებას დაეპატრონა.

 ხ-ეპენი იგივეა, რაც ხ-ეპნი.
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 ხ-ეპენტყი იგივეა, რაც ხ-ეპო̈ნ̄ტყი.

 ხ-ეპეჟუე̂ნი იგივეა, რაც ხ-ეპჟენი.

 ხ-ეპერენი იგივეა, რაც ხ-ეპრენი.

 ხ-ეპირი (ახ̈უე̂პირენ, ა̈ხეპირან; ა̈ხეპირი) ლნტ., გრდუვ. -- ჰპირდება. დენაჲ̈ ქორამ̈არალ 

ჟ'ახ̈ეპირანხ დაუ̈̂ითშერს (ლნტ. 49) -- ქალის სახლიკაცები შეჰპირდნენ დავითაანთს.

 ხ-ეპნი (ოხუ̂პ, ახაპ̈; ა̈ხპენი ბზ., ოხუე̂პ ბქ., ოხეპ; ახპენი ლშხ.), ხ-ეპენი (ა̈ხუე̂პ, ახაპ̈; 

ახ̈ეპენი) ლნტ., გრდუვ. -- სკდება. ჩუ უე̂თ ახაპ̈ხ ჭყჷნტარ̈ (ბზ.) -- კინაღამ გასკდნენ ბიჭები. 

კუა̂ხნეს ჩუა̂̈მეხეპ ნესკალექუა̂ (ლნტ.) -- გოგრა შუაზე გამსკდარა.

 ხ-ეპონ̄ტყი იგვეა, რაც ხ-ეპო̈ნ̄ტყი.

 ხ-ეპო̈ნ̄ტყი (ლახ̈უპ̂ონ̄ტყან̈, ლახ̈პონ̄ტყა̈ნ̄; ლახ̈პო̈ნ̄ტყი) ბზ., ხ-ეპენტყი (ლახ̈უპ̂ონტყენ, 

ლახ̈პონტყან; ლახ̈პენტყი) ბქ., ხ-ეპონ̄ტყი (ლოხპონ̄ტყენ, ლეხპო̄ნტყან̄; ლეხპონ̄ტყი) ლშხ., 

ხ-ეპონტყი (ლახ̈უე̂პონტყენ, ლახ̈ეპონტყან; ლახ̈ეპონტყი) ლნტ., გრდუვ. -- ეწებება, 

ეკვრება, ეტყეპება. იშულდარ̈ უშხუა̂რ̄ ლახ̈პონ̄ტყა̈̄ნხ (ბზ. 234) -- ხორცები ერთმანეთს 

მიეკრა.

 ხ-ეპჟენი (ათ̈უე̂პჟ, ათ̈პაჟ̈; ა̈თპეჟნი ზს., ოსეპჟუ,̂ ესპაჟუ;̂ ესპეჟუ̂ნი ლშხ.), ხ-ეპეჟუე̂ნი 

(ათ̈უე̂პჟუ,̂ ათ̈ეპაჟუ;̂ ა̈თეპეჟუ̂ენი) ლნტ., გრდუვ. -- ემალება. ნაბ̈ოზს და̈უ̄ ̂ჩუ ხეპჟენი (ბზ. 

250) -- საღამოს დევი {და}ემალება. აჯაღ ჩუდ̄ ესპაჟუ ̂(ლშხ. 66) -- კვლავ დაემალა. დაუ̈ ̂

ათაპეჟუა̂ კიდაბენისკა (ლნტ. 142) -- დევი კიდობანში დამალვია.

 ხ-ეპრენი (ლოხ̄უე̂პრ, ლა̈ხპარ̈; ლახ̈პერნი ბზ., ლოხუ̂ეპრ, ლახ̈პარ; ლახ̈პერნი ბქ., ლოხ̄უე̂პრ, 

ლეხპარ; ლეხპერნი ლშხ.), ხ-ეპერენი (ლახ̈უე̂პრ, ლახ̈ეპარ; ლა̈ხეპერენი) ლნტ., გრდუვ. 1. 

{მი}აფრინდება. 2. გადატ. {მი}ახტება, {მი}ვარდება. სემი და̈უ̄̂არ̈ დეცს ხეპრენიხ (ბზ. 68) 
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-- სამი დევი ცას ახტება. ლეხპარ მესმად̄ გარდატყუა (ლშხ.) -- მიახტა მესამედ გარდატყუა. 

უხეირო ქა ლახ̈ეპარ ხმელადს (ლნტ. 222) -- უხეირო მიახტა ხმელეთს.

 ხ-ეჟახი იგივეა, რაც ხ-ეჟხი.

 ხ-ეჟაგ̈ი იგვეა, რაც ხ-ეჟგი.

 ხ-ეჟგი (ამ̈ჟაგ, ა̈თჟაგ; ა̈თჟაგ̈ი ზს., ემჟაგან̄, ეთჟაგან̄; ეთჟაგი ლშხ.), ხ-ეჟაგ̈ი (ამ̈ეჟაგან, 

ათ̈ეჟაგან; ა̈თეჟაგი) ლნტ., გრდუვ. -- ურჩება, უმთელდება. დაუ̈ს̂ კინჩხიშ მა̈ზიგ ქ'ესერ 

ათჟაგა (ბქ. 36) -- დევს კისრის ტკივილი მორჩენია.

 ხ-ეჟომი იგივეა, რაც ხ-ეჟუმ̂ი.

 ხ-ეჟრი1 (ამ̈ჟირა̈ნ̄, ათ̈ჟირა̈ნ̄; ა̈თჟირი ბზ., ამ̈ჟირან, ათ̈ჟირან ბქ.), გრდუვ. -- უსველდება. 

მახეღუ̂აჟ̈ს ჭიშხარ̈ ა̈თჟირა̈ნ̄ (ბზ. 279) -- ვაჟს ფეხები დაუსველდა. [სი] ჭიშხარ̈ დემის 

ჯეჟრიუ ̂ჩუ (ბქ. 196) -- შენ ფეხები არ დაგისველდებოდა. იხ. ხ-ეძღრი.

 ხ-ეჟრი2 იხმარება მხოლოდ გამოთქმაში: ღე̄რბეთ ხეჟრი (ბზ.), ღერმეთ ხეჟრი (ბქ.) -- 

ღმერთი სწყალობს. ესუა̂̈ჲ̄ს ესერ ღე̄რბეთ ხეჟრი, ეჯა ლიდდარ ლი (ბზ. 299) -- ვისაც 

ღმერთი სწყალობს, ის სიმდიდრეაო.

 ხ-ეჟუმ̂ი (ამ̈ჟომა̈ნ̄, ათ̈ჟომა̈̄ნ; ა̈თჟუე̂მი ბზ., ამჟომან, ა̈ხჟომან; ახჟუე̂მი ბქ., ემჟომა̄ნ, ეხჟომან̄; 

ეხჟომი ლშხ.), ხ-ეჟომი (ამ̈ეჟომან, ა̈ხეჟომან; ა̈ხეჟომი) ლნტ., გრდუვ. -- {ჩა}ეშლება. 

კე̄სარ̈ს ქუ̂ერწილ ჩუ ხეჟუმ̂ი (ბზ. 318) -- კეისარს ქორწილი ჩაეშლება.

 ხ-ეჟხი (ამ̈ჟახა̈ნ̄, ათჟახა̈ნ̄; ა̈თჟახ̈ი ბზ., ა̈მჟახან, ათ̈ჟახან; ათჟახ̈ი ბქ., ემჟახან̄, ესჟახა̄ნ; 

ესჟახი ლშხ.), ხ-ეჟახ̈ი (ამ̈სეჟახან, ას̈ეჟახან; ას̈ეჟახ̈ი) ლნტ. გრდუვ. -- ერქმევა. ალ ად̈გილს 

ათ̈ჟახან ჴუი̂მფა (ბქ. 8) -- ამ ადგილს ჴუი̂მფა დაერქვა. ეჯმინე ნაქუჟ̂ი ა̈სეჟახან ალ ა̈დგილს 

"ჭურიაშ̈" (ლნტ. 5) -- მათი ნათქვამის მიხედვით ამ ადგილს ჭურიაში დაერქვა.
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 ხ-ეჟჰენი (--, ახ̈ჟაჰა̈ნ̄; ახ̈ჟაჰ̈ი) ბზ., ა̈ხჟაჰან ბქ., ხ-ეჟუე̂უ̂ნი (ეხჟუა̂უა̂̄ნ; ეხჟუ̂აუი̂) ლშხ., 

გრდუვ. -- ზვავი {ს}წყდება. ა̈ხჟაჰან ქა ი ალარ̈ მაგ̈ ჟაჰ̈ს ა̈ხნაჩდანხ (ბქ. 38) -- ზვავი მოწყდა 

და ესენი ყველანი ზვავს შეერივნენ.

 ერ იგივეა, რაც ერე.

 ერამ იგივეა, რაც ჰერამ̈.

 ხ-ერაგ̈ი იგივეა, რაც ხ-ერაგ̄ი.

 ხ-ერაგ̄ი (ამრაგ̄ჷნ, ათრაგ̄ჷნ; ათ̈რა̈გ̄ი) ბზ., ხ-ერაგ̈ი (ამრაგჷნ, ათრაგჷნ; ათ̈რაგ̈ი ბქ., ამარაგჷნ, 

ათარაგჷნ; ა̈თერაგ̈ი ლნტ.), ხ-ერაგ̄ი (ემრაგ̄ჷ̄ნ, ეთრაგ̄ჷ̄ნ; ეთრაჷ̄̄ი) ლშხ., გრდუვ. -- 

უგვიანდება, ყოვნდება. მიშგუ მუს ჩხარა ზაჲ̈ ათრა̄გჷნ ციმბილს (ბზ. 5) -- მამაჩემი ცხრა 

წელი დაყოვნდა ციმბირში. მჷლდეღს ათარაგჷნ ეშხუ ნაგაზ̈ი (ლნტ. 157) -- მწყემსს 

დააგვიანდა ერთი კვირა.

 ხ-ერგაუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ხ-ერგიუა̂̈ლ̄.

 ხ-ერგაუა̂ლ̄ იგივეა, რაც ხ-ერგიუა̂̈ლ̄.

 ხ-ერგიუა̂̈ლ̄ (ოთრიგუა̂ნ̈, ათ̈რიგუა̂̈ნ̄; ა̈თრიგუ̂ი) ბზ., ხ-ერგაუა̂ლ̈ (ათ̈უ̂რიგუე̂ნ, ა̈თრიგუ̂ან; 

ათ̈რიგუი̂ ბქ., ათ̈უ̂ერიგაუ̈̂ენ, ა̈თერიგაუა̂ნ; ათ̈ერიგაუ̂ი ლნტ.), ხ-ერგაუა̂̄ლ (ოთრიგუ̂ენ, 

ეთრიგუა̂ნ̄; ეთრიგუ̂ი) ლშხ., გრდუვ. -- {მო}ურიგდება; {გა}ურიგდება. ხელწიფ სგა 

ლახ̈რიგუა̂̈ნ̄ უა̂ზ̈რი გეზალს (ბზ. 283) -- ხელმწიფე მოურიგდა ვეზირის შვილს. ქორაშ̈ 

მჷგმას სგახ̈ურ̂იგუე̂ნ ათას̈ მანათ̈დ (ბქ.) -- სახლის ამშენებლებს ათას მანეთად გავურიგდი.

 ხ-ერგიუი̂ (ოთრიგუა̂ნ̈, ა̈თრიგუ̂ა̈ნ̄; ა̈თრიგუი̂) ბზ., ხ-ერგაუ̈ი̂ (ახ̈ურ̂იგუ̂ენ, ა̈ხრიგუა̂ნ; 

ახრიგუი̂ ბქ., ა̈თუე̂რიგაუ̈ე̂ნ, ათ̈ერიგაუა̂ნ; ა̈თერიგაუ̈ი̂ ლნტ.), ხ-ერგაუი̂ (ოთრიგუე̂ნ, 

ეთრიგუა̂ნ̄; ეთრიგუ̂ი) ლშხ., გრდუვ. -- {მო}ურიგდება. ბაპ ამნილს ჩუა̂თ̈ერიგაუა̂ნ 
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თუ̂იურ[დ] (ლნტ. 228) -- მღვდელი ამათ თვიურად მოურიგდა.

 ხ-ერდუნ̂ი (ამ̈ჷრდა, ოთჷრდა; ა̈თჷრდი ზს., ემურდუნან̄, ეთურდუნან̄; ეთურდუნ̂ი ლშხ.), 

გრდუვ. -- {გა}უხდება; {გა}უჩნდება. ლაუდ̂ილას დი ლეგდ ოთჷრდახ (ბზ. 302) -- დებს 

დედა ავად გაუხდათ. უ̂ისგუს̂ მჷტ ოთჷრდა (ბზ.) -- ვაშლს ჭია გაუჩნდა.

 ერე, ერ ბზ., ლშხ., ლნტ., ჲერ ლნტ., კავშ. -- რომ. ხოშა̈ლ̄დ ხა̈ქ̄უხ̂ მჷლხარ̈ს, ერე ხოჩა 

თოფარ̈უ ესერ ლახდიან̄ეხ (ბზ. 22) -- უფროსებმა უთხრეს მულახელებს, რომ კარგი 

თოფები გვათხოვეთო. გუდ აჴად̈, ერე მიჩა ლახუბ̂ა ლჷდგარ̈ ლიხ (ბქ. 201) -- მიხვდა, რომ 

მისი ძმები მკვდრები იყვნენ. ეჯ ნაგზაჲსა ერ ცაშ̄ ჴედნი, ეჩქა ლი განცხდაბ (ლშხ. 5) -- იმ 

კვირაში რომ დიდი ხუთშაბათი მოდის, მაშინ არის გაცხადება (გაცხადება, ნათლიღება, 

წყალკურთხევა).

 ხ-ერეღუე̂ნი იგივეა, რაც ხ-ერღუ̂ენი.

 ხ-ერეწუე̂ნი იგივეა, რაც ხ-ერწუე̂ნი.

 ერეხი იგივეა, რაც ჲერხი, ერხი.

 ერთგუ̂ილ იგივეა, რაც ა̈რთქუი̂ლ.

 ხ-ერკინი (ოხუე̂რკ, ოხრაკ̈; ოხრეკნი \ ოთერკ, ოთრაკ̈; ა̈თრეკი ზს., ოხრეკენ, ეხრეკან; 

ეხრეკი ლშხ.), ხ-ერეკი (ახ̈უე̂რეკენ, ა̈ხერეკან; ა̈ხერეკი) ლნტ., გრდუვ. -- {ჩამო}ეკიდება, 

{და}ეკიდება. ჯი ესერ მურყუა̂მს ათ̈რეკი (ბქ. 223) -- მე კოშკს დავეკიდებიო. აშხუ ̂ლად̈ეღ 

ახ̈ერეკან დეცლექუა̂ უ̂ოქრე ლეშტმარალ̈ (ლნტ. 149) -- ერთ დღეს ცაზე ოქროს საყურეები 

ჩამოეკიდა.

 ხ-ერმი (ლა̈ხურმან̈, ლახ̈ჷრმა̈ნ̄; ლახ̈ჷრმი ბზ., ლოხურმენ, ლახ̈ჷრმან; ლახ̈ჷრმი ბქ., 

ლოხურმენ, ლეხჷრმან̄; ლეხჷრმი ლშხ., ლახ̈უ̂ერმენ, ლახ̈ერმან; ლახ̈ერმი ლნტ.), გრდუვ. -- 
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{გა}ებმება. კიბდუ̂ენ ბად̈ს ა̈თჷრმან̈ (ბზ. 59) -- კიდობანი ბადეში გაება. ჰერსკნ ყურყუ̂ს ისგა 

ლახ̈ჷრმან̈ (ბქ. 205) -- არჩვი მარყუჟში გაება. დეშდუ ̂ხაფანგს ლეხჷრმან̄ (ლშხ.) -- დათვი 

ხაფანგში გაება.

 ხ-ერმინალ̄ იგივეა, რაც ხ-ერმინა̈ლ̄.

 ხ-ერმინა̈ლ̄ (ლახ̈ურმინა̈ლ̄, ლახჷრმინალ̄ე; ლახჷრმინა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ემჷრმისგალ̈, ხ-ერმისგალ̈ 

(ახუჷ̂რმისგალ, ა̈ხჷრმისგალ; ახ̈ჷრმისგალ̈ი) ბქ., ხ-ერმინალ̄ (ლოხურმინალ̄, ლახჷრმინალ̄ე; 

ლახჷრმინალ̄ნე) ლშხ., ხ-ერმისკალ̈ (ლა̈ხუე̂რმისკალენ, ლახ̈ერმისკალან; ლახ̈ერმისკალი) 

ლნტ., გრდუვ. -- დასაჭერად დასდევს. ხემჷრმისგალხ სამ ლადეღ ჩაჟს (ბქ. 256) -- სამი დღე 

დასდევდნენ ცხენს დასაჭერად.

 ხ-ერმისგალ̈ იგივეა, რაც ხ-ერმინა̈ლ̄.

 ხ-ერმისკალ̈ იგივეა, რაც ხ-ერმინა̈ლ̄.

 ერსკნ იგივეა, რაც ჰერსკნ.

 ერუ̂ალ̄ე იგივეა, რაც ჲერუა̂ლ̄ე.

 ერუ̂ა̈ჲ̄, ჲერუა̂ჲ̈ (მოთხ. ერუა̂̈ჲ̄დ \ ჲერუა̂̈ჲ̄დ \ ჲერდუ̂ა̈ჲ̄დ, მიც. ესუ̂ა̈ჲ̄ \ ჲესუა̂̈ჲ̄ \ ჲეშუა̂̈ჲ̄, ნათ. 

ესუა̂̈ჲ̄შ \ ჲესუა̂̈̄ჲშ) ბზ., ერუა̂ჲ̈, ჲერუა̂ჲ̈ (მოთხ. ჲერუა̂̈დ, მიც. ესუა̂ \ ჲესუა̂{ს}, ნათ. ესუა̂იშ 

\ ჲესუ̂აჲ̈შ ბქ., მოთხ. ჲერუა̂ჲ̈დ, მიც. ეშუა̂ჲ̈ ლნტ.), ჲერუ̂აჲ̄ (მიც. ჲესუა̂ჲ̄ \ ჲეშუა̂ჲ̄) ლშხ. 

მიმართებითი ნაცვალსახ. -- ვინც. ლეტურ̂ა̈ლ̄ს ხაჰუდ̂იხ, ერუა̂̈̄ჲ საყდარ̈ს ნარდუ ̂ლი (ბზ. 14) 

-- ვინც საყდარშია ნამყოფი, სანთლებს აძლევენ. ქა და̈̄რ მეტხე̄ლი, ჲერუა̂̈ჲ̄ ქა მეჩდე̄ლი (ბზ.) 

-- ვინც წასულა, არავინ დაბრუნებულა. ჰარაყ̈ს ხათრეხ ჩი̄, ესუ̂ა̈ჲ̄ ხაკუჩ (ბზ.) -- ვისაც უნდა, 

ყველას ასმევენ არაყს. ჲერუ̂აჲ̈ ნათუნ ლი, ქორთე დემეგ იჰია̈ლ (ბქ.) -- ვინც ნასვამია, 

სახლში არ ჩქარობს. ლეზუე̂ბ ჲესუა̂ს ხეშგდი, ლეჩემოუი̂ ლაჲ̈შგედ (ბქ.) -- ჭამა ვისაც 
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ეკადრება, შრომაც იკადროსო. ჲერუა̂ჲ̄ ლოქ ყურძენს ანჴდე, ზურალ̄ი̄ ეჩისუ ხად̄ა (ლშხ. 52) 

-- ვინც ყურძენს მოიტანს, ქალიც იმისი იყოსო. დაუ̄ა̂რ ჲესუ̂აჲ̄ ლოქ ხეწდენიხ, ბეჩდ ლოქ 

ასპეხ (ლშხ.) -- დევები, ვისაც დაინახავენ, ქვად აქცევენო. ერუა̂ჲ̈ ხოლამ იჩომდა, ამეჲსკა 

აჭ̈ებდახ (ლნტ. 4) -- ვინც ცუდ საქმეს გააკეთებდა, ამაში ამწყვდევდნენ.

 ერუ̂ეშდ იგივეა, რაც ჲერუე̂შდ.

 ხ-ერუი̂ ქს. იგივეა, რაც ხ-ერჰი.

 ერქედა იგივეა, რაც ერქჷდა.

 ერქჷდა, ექჷრდა, ჲექჷრდა, ჲერქჷდა (-და̈შ̄იშ ბზ., -დაშ̈ ბქ.), ჲექდა, ექდა, ლექდა (-აშ̈) ბქ., 

ჲერქე̄და, ჲერქდა (-დაშ̄) ლშხ., ერქედა, ჲერქედა (-დაჲ̈შ) ლნტ. -- ორივე. ბა̄ზი ერქჷდა 

ჩუა̂დ̈ღუა̂ჟხ (ბზ. 395) -- ამაღამ ორივემ იმშობიარა. ჰერყლიან̈უ ლიხ ჲერქჷდა (ბქ. 253) -- 

ორივე ღორმუცელაა. ეჯარ̈დ ლექდად ქაიდ ოსდერუე̂ხ (ბქ. 64) -- იმათ ორივემ კვლავ უარი 

უთხრეს. ლჷთიშ გუ̂აყა მარ̄ე̄ლ მორ̄უა̂ლდ, ჲერქე̄და მხარეს (ლშხ. 47) -- ორივე მხარეს 

არჩეული გვყავს კაცები შუამავლებად (მედიატორებად). ერქედა ჩუ̂ალდაგარ̈ლიხ (ლნტ. 

170) -- ორივენი გარდაცვლილან.

 ხ-ერღუე̂ნი (ამ̈რაღ̈უ̂, ა̈თრაღ̈უ;̂ ა̈თრეღუნ̂ი ბზ., ემრაღუ,̂ ესრაღუ̂; ესრეღუნ̂ი ბქ., ემრაღუ,̂ 

ესრაღუ;̂ ესრეღუნ̂ი ლშხ.), ხ-ერეღუე̂ნი (ამ̈სერაღუ̂, ა̈სერაღუ̂; ა̈სერეღუ̂ენი) ლნტ., გრდუვ. 

1. ერღვევა, ეშლება, {შემო}ეხსნება. ლობ̄ა̈რ̄ილ, ქა̄უ ̂ა̈ხრაღ̈უ!̂ (ბზ. 420) -- თოკო, 

შემოეხსენიო!... (ესუე̂რღუ̂, ესრაღ̈უ;̂ ესრეღუნ̂ი ზს., ოსერღუ̂, ესრაღუ;̂ ესრეღუნ̂ი ლშხ., 

ასუე̂რღუ̂, ას̈ერაღუ;̂ ას̈ერეღუნ̂ი ლნტ.) 2. {და}ეცემა, {და}ეხეთქება. ბაბა გიმჟი ესრაღუ ̂

(ბქ.) -- ბაბუა მიწაზე დაეცა.

 ერყანიან, ერყალიან იგივეა, რაც ჰერყლიან.
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 ხ-ერყჷნი (ამ̈რჷყნა̈ნ̄, ა̈ხრჷყნა̈ნ̄; ახ̈რჷყნი ბზ., ახრჷყნან, ახრჷყნი ბქ., ემრჷყნან̄, ეხრჷყნან̄; 

ეხრჷყნი ლშხ., ამ̈ერჷყნან, ა̈ხერჷყნან; ა̈ხერჷყნი ლნტ.), გრდუვ. -- ერყევა, ენძრევა, 

ენჯღრევა; ამოსცვივა. თხე̄რა̈ლ̄ს შდჷქარ̈ ჟ'ახ̈რჷყნა̈ნ̄ხ (ბზ. 285) -- მგლებს (მოენჯღრათ) 

მოერყათ კბილები.

 ხ-ერში (ამ̈ჷრშა̈ნ̄, ა̈თჷრშა̈ნ̄; ათ̈ჷრში ბზ., ემჷრშან̈, ესჷრშან; ესჷრში ბქ., ემჷრშან̄, ესჷრშან̄; 

ესჷრში ლშხ., ა̈მსერშან, ა̈სერშან; ა̈სერში ლნტ.), გრდუვ. -- ეფინება, ეგება. ჩიმთილდ 

სტოლქ' ესჷრშან (ბქ. 337) -- ჩითი მაგიდაზე დაეფინა.

 ხ-ერშუნ̂ალ̄ (ლოხურშონა̄ლ, ლახურშონალ̄ე; ლახურშონალ̄ნე) ლშხ. იხ. ხ-ეწრა̈ლ̄.

 ხ-ერწუე̂ნი (ესუე̂რწუ,̂ ესრაწ̈უ̂; ესრეწუნ̂ი ბზ., ესრაწუ;̂ ესრეწუნ̂ი ბქ., ოსერწუ,̂ ესრაწუ̂; 

ესრეწუ̂ნი ლშხ.), ხ-ერეწუე̂ნი (ას̈უე̂რწუ,̂ ას̈ერაწუ;̂ ას̈ერეწუ̂ენი) ლნტ., გრდუვ. -- 

{და}სწვდება, ეპოტინება. ბეფშუ ̂ესრაწ̈უ ̂ბაჩ̈ს (ბზ.) -- ბავშვი დასწვდა ქვას. ალმას̈გირ ბაჩ̈ს 

ესრეწუ̂ა (ბქ. 242) -- ალმასგირი ქვას დასწვდომია. ლიცთე მეშყდეს ჟ'ესრაწუ̂ (ლშხ.) -- 

წყალში ჩავარდნილს ხელი გაუწოდა (ჩასწვდა).

 ხ-ერხი (ლამ̈ჷრხა̈ნ̄, ლახ̈ჷრხა̈ნ̄; ლახ̈ჷრხი ბზ., ლამ̈ჷრხან, ლახ̈ჷრხან; ლახ̈ჷრხი ბქ., 

ლემჷრხან̄, ლეხჷრხან̄; ლეხჷრხი ლშხ., ლამ̈ერახ, ლახ̈ერახ; ლა̈ხერეხენი ლნტ.), გრდუვ. -- 

ეხლება, ეხეთქება, ეთქვიფება. კოჯარ̈ ხერხიხ უშხუა̂რ (ბქ.) -- კლდეები ერთმანეთს 

ეხეთქებიან.

 ერხი იგივეა, რაც ჲერხი.

 ერხუ,̂ ერხულ̂ა იგივეა, რაც ჲერხუ̂.

 ერხულ̂ა, ერხუ ̂იგივეა, რაც ჲერხუ̂, ჲერხულ̂ა.

 ხ-ერჴენი იგივეა, რაც ხ-ენჴრენი.
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 ხ-ერჴუ̂ენი (ამ̈რაჴუ̂, ა̈ხრაჴუ̂; ა̈ხრეჴუ̂ნი) ბქ., ხ-ელეჴუ̂ენი (ამ̈ელაჴუ,̂ ახ̈ელაჴუ̂; ა̈ხელეჴუ̂ენი) 

ლნტ., გრდუვ. -- {ჩა}მოეცლება, {ჩა}მოერეცხება. მატ̈ყს წიდ ქა ხერჴუე̂ნი (ბქ. 305) -- 

მატყლს ჭუჭყი ჩამოეცლება.

 ხ-ერჰი (ამ̈რჷჰა̈ნ̄, ათრჷჰა̈ნ̄; ა̈თრჷჰი ბზ., ემრჷჰან, ესრჷჰან; ესრჷჰი ბქ.), ხ-ერუ̂ი (ემრუუა̂ნ̄, 

ეთრუუა̂ნ̄, ეთრუუი̂ ლშხ., ამ̈სერუან, ას̈ერუან; ა̈სერუუი̂ ლნტ.), გრდუვ. -- ათენდება. 

დი̄ნას... ჟ'ესრჷჰიხ ამჟი, ეჯჟი ხოცხა (ბზ. 440) -- გოგოს ის ურჩევნია, ასე რომ 

შემოათენდეთ.

 ეს- ზს., ლშხ., ას- ლნტ., ზმნისწინი -- ა-, და-, მი-, წა-. ტარიელ ი აუთ̂ა̈ნდ ესღრიხ (ბზ. 59) 

-- ტარიელი და ავთანდილი მიდიან. ეშხუი̂ მარ̄ე ესხუი̂̄დდა (ბზ. 59) -- ერთი კაცი დახვდა. 

ესხრიხ ჟი მურყუა̂მთე (ბქ. 163) -- ადიან კოშკზე. ბოგქა ზურალ ასღრი (ლნტ.) -- ხიდზე 

ქალი მიდის. ასოგოშა თხუმჟი ლიც (ლნტ.) -- თავზე წყალი დაუსხამს.

 ესამა იგივეა, რაც ჰე̄სამა.

 ხ-ესამწელ იგივეა, რაც ხ-ესე̄მწა̈ლ̄.

 ხ-ესაყუე̂დირ იგივეა, რაც ხ-ესყუა̂დ̈უ̈რ.

 ხ-ესგი (ოხუს̂გენ, ა̈ხსგან̈; ა̈ხსგი) ბქ., გრდუვ. -- {წა}იქცევა. მაგ̈ აშხუჟ̂ი ახ̈სგან̈ (ბქ. 202) 

-- ყველა ერთად წაიქცა.

 ხ-ესგუ{უ̂} (ემსგუუ̂და, ესსგუუდ̂ა; ესსგუუი̂ ბზ., ესსგუი̂ ლშხ.), ხ-ესგუი̂შ (ემსგუუდ̂, 

ესსგუუდ̂; ესსგუ̂ი) ბქ., ხ-ესკუი̂შ (ამ̈სესკუ̂იშდა, ა̈სესკუ̂იშდა; ას̈ესკუი̂ში) ლნტ., გრდუვ. -- 

შვენის, უხდება. ზურალ̄ს კაბ ხესგუუდ̂ა (ბზ.) -- ქალს კაბა შვენოდა.

 ხ-ესგუ̂რი (ოხუს̂გუ{რ}, ახსგურდა; ა̈ხსგური ბზ., ოხსგურდ, ახსგურდა; ახ̈სგუი̂რი ბქ., 

ლოხსგუ, ლახსგურ̄და; ლეხსგური ლშხ.), ხ-ესკურ̂ი (ლახუა̂სკურდ, ლახასკურდა; 
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ლახ̈ესკური) ლნტ., გრდუვ. 1. აჯდება. ჯ' ე̄სერ ჰჷნგირჟი ხესგურ̂ი (ბზ. 277) -- შენ 

უნაგირზე შეჯდებიო. ახსგურდახ ჩაჟარ̈ს (ბქ. 25) -- ცხენებს მოასხდნენ. ბელხანჯარი̄ ჟი 

ლახსგურე̄ნა [ჩაჟს] ეჩაცახან (ლშხ. 76) -- ბელხანჯარიც მასთან ერთად ცხენზე 

შემომჯდარა. ეჩქად ჩაჟილს ჟი დემ ხესგუ̂რიხ (პოეზ. 70) -- მანამდე ცხენზე არ სხდებიან. 2. 

მიუჯდება. ბეფშ დედეს ლესკხენ ლახასკურდა (ლნტ.) -- ბავშვი დედას გვერდით მიუჯდა.

 ხ-ესდენი (ლოხ̄უე̂სდ, ლახ̈სად̈; ლახ̈სედნი ბზ., ლოხუე̂სდ ბქ., ლოხუე̂სდ, ლეხსად; ლეხსედნი 

ლშხ.), ხ-ესედენი (ლახ̈უე̂სდ, ლახ̈ესად; ლახ̈ესედენი) ლნტ., გრდუვ. 1. {შე}რჩება, 

{და}რჩება. ალ და̈უ̄ს̂ სგა ლახსედა ეშხუ თხუი̂მ (ბზ. 250) -- ამ დევს ერთი თავი შერჩენია. 

ბეფშუ ̂ლაშდრალ̄ს ლახ̈სად̈ (ბზ.) -- ბავშვი თამაშს შერჩა. უ̂ობაშ̈ს ტალ̈ ხესდენიუ̂ 

[ლატყაცალჟი] (ბქ. 290) -- ჩხუბის დროს ბევრს დაღი რჩებოდა. 2. ქს. გამორჩება რაიმეს. 

რეზო მიჩა ნაკ̈უე̂თი ხილალ̈ს ზჷმშ ხასიდ (ლნტ.) -- რეზო თავისი ნაკვეთის ხილეულს 

ცოტას გამორჩება. იხ. ხ-აცუი̂რ.

 ხ-ესედენი იგივეა, რაც ხ-ესდენი.

 ხ-ესელი იგივეა, რაც ხ-ესე̄ლუი̂.

 ესერ ზს. -- სხვათა სიტყვის ნაწილ. -ო. ბეჟან ესერ მაჲ̈ ამ̈დენლი? (ბზ. 238) -- ბეჟანი რა 

იქნაო? დემეგ ესერ ხუღუე̂ მიჩ აჲრაყ̈ (ბქ. 197) -- არაყი მე არ მაქვსო. შდრ. ლოქ.

 ხ-ესეუდ̂ალ̈ (ლოხსეუდ̂ალ, ლახ̈სეუდ̂ალ; ლახსეუდ̂ალ̈ისგ) ბქ., გრდუვ. -- ენატრება, 

ნატრულობს ("ესევდიანება"). ზურალს მიჩა გეზალ ხესეუდ̂ალ̈ (ბქ.) -- ქალს თავისი შვილი 

ენატრება ("ესევდიანება").

 ხ-ესე̄ლუი̂ (ათ̈უს̂ე̄ლუ̂ან̈, ათსე̄ლუა̂̈̄ნ; ა̈თსე̄ლუი̂) ბზ., ხ-ესელი (ათ̈უ̂ესელენ, ა̈თესელან; 

ათ̈ესელი) ლნტ., გრდუვ. -- გადაურჩება (ხიფათს). ბიტუ [მეხს] ქა ათასელა (ლნტ. 75) -- 
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ბიტუ მეხს გადარჩენია.

 ხ-ესე̄მწა̈ლ̄ (ლოხუს̂ე̄მწა̈̄ლ, ლახსე̄მწალ̄ე; ლახსე̄მწა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ესამწელ (ლოხუს̂ამწალ, 

ლახ̈სამწალ; ლახ̈სამწალი) ბქ., გრდუვ. -- ეხვეწება (შველას სთხოვს). ხუა̂ჲ̈ ლოხუს̂ე̄მწა̈ლ̄, 

მარე ცუი̂დდ გარ (ბზ.) -- ბევრი ვეხვეწე, მაგრამ ტყუილად. ჩი ჯი ხესამწელ (ბქ.) -- ყველას 

თვითონ ეხვეწება. იხ. ხ-ემწარ̄უ̂იელ.

 ესთური იგივეა, რაც ესთჷრი.

 ესთჷრა̈ნ̄ იხ. თირ, ხ-ათირ.

 ესთჷრი, ესთური (ათ̈უთ̂ირინ, ად̈თირნე; ა̈დთირნი) ბზ., ოსთირი, ესუთ̂ირი (ოთთირინ \ 

ათუთ̂ირინ, ა̈დთირნე; ა̈დთირნისგ) ბქ., ათრინე (ოთთირინ, ადთირნე; ადთირნი) ლშხ., 

ათ̈რინე (ათ̈უთ̂ირინ, ადათირნე; ად̈თირნი) ლნტ., გრდმ. -- მიათრევს. ათბეხ წირხ ი ესთჷრიხ 

(ბზ. 288) -- ჩააბეს ღვლერჭი და მიათრევენ. დაუ̈ს̂ ხოშა ბიკ ესუთ̂ირი (ბქ.) -- დევი დიდ 

კუნძს მიათრევს. ლჷდგარ ჴან ჭალაჲთე ოთთირნახ (ლშხ.) -- მკვდარი ხარი ჭალაში 

ჩაუთრევიათ.

 ესი-ესინ იგივეა, რაც ჲეს-ჲესინ.

 ხ-ესკეთი (ამ̈სიკთა̈ნ̄, ა̈თსიკთა̈ნ̄; ა̈თსიკთი ბზ., ამ̈სიკთან, ათ̈სიკთან; ათ̈სიკთი ბქ., ემსიკთან̄, 

ეთსიკთან̄; ეთსიკთი ლშხ., ამ̈ესიკეთან, ა̈თესიკეთან; ათ̈ესიკეთი ლნტ.), გრდუვ. 1. 

უკეთდება. ეჯჲა̈რს გუე̂შ... ჩუა̂̈თსიკთა̈ნ̄ხ (ბზ. 287) -- იმათ საქმე გაუკეთდათ. მამჭირუა̂ს̈ 

გუე̂შ ჩუ მამაგუე̂შ ხესკეთი (ბქ.) -- ზარმაცს საქმე არაფერი უკეთდბა. ჭყინტს მა 

ათ̈ესიკეთან ეჩოხ ლიზიუშ̂? (ლნტ.) ბიჭს იქ წასვლით რა გაუკეთდა? 2. უუმჯობესდება. 

ჭყინტს ხასიათ̈ ხესკეთი (ბზ.) -- ბიჭს ხასიათი უუმჯობესდება.

 ხ-ესკიცხაუ̈ ̂(ახ̈უს̂იკცხაუ̈̂, ახ̈სიკცხაუ̂; ა̈ხსიკცხა̈უი̂) ბქ., გრდუვ. -- პატივს სცემს. დაუ̈ა̂რ̈ 

465



ალ მარა ხესკიცხაუდ̂ახ (ბქ. 26) -- დევები ამ კაცს პატივს სცემდნენ.

 ხ-ესკუი̂{შ} იგივეა, რაც ხ-ესგუუ.̂

 ხ-ესკურ̂ი იგივეა, რაც ხ-ესგურ̂ი.

 ხ-ესმი (ლამსჷმდა, ლახსჷმდა; ლახ̈სჷმი ბზ., ლამსჷმჷდ, ლახსჷმჷდ; ლახ̈სიმი ბქ., ლამსჷმდა, 

ლახსჷმდა; ლეხსჷმი ლშხ., ლამასჷმდა, ლახასჷმდა; ლახ̈ესჷმი ლნტ.) გრდუვ. -- ესმის. 

[ყაბათჷრს] მიჩა მუუე̂̄ ლიყულ̄ი აშ ხესმი (ბზ. 259) -- ყაბათირს თავისი მამის ყვირილი 

ესმის. ალა ქა ლახსჷმდა უ̂ოჴრი̄ლს (ბზ. 327) -- ობოლს ეს მოესმა. ჲეხუდ̂ ესერ ეჯი ხოჩა, 

ჲესუა̂ს̈ ნათორ ხესმი (ანდ.) -- ცოლად ის ჯობია, ვისაც დარიგება ესმისო. ბობშს... მამ̄ა ლოქ 

ხესმი (ლშხ. 58) -- ბავშვს არ ესმისო. ჩუა̂ნჴადხ ალ ყაჩაღა̈რ, თუე̂ფი ჲერ ერ ათასჷმდახ 

(ლნტ. 312) -- თოფის ხმა რომ მოესმათ, ეს ყაჩაღები ჩამოვიდნენ.

 ესნარ̈{ი}, ეცნარ̈, ესნარ̈ილდაშ̈ ზს., ესრენ, ესრენიშ ქს. ნაწილ. -- თურმე. ესნარ̈ ალა ღანაუ ̂

ლჷმა̈რ̄ (ბზ. 273) -- თურმე ეს ფეხმძიმე იყო. ჭაშ̈ს ეცნარ̈ და̈უ̄დ̂ შდიმრალ̈ ჟ'ოხქუი̂̄ცა (ბზ. 

355) -- ქმარს თურმე დევისათვის ყურები მოუჭრია. მჷჟალუა̂რ̈ს ესნარ̈ კუე̂ცნემ ფაქუდ̂ კირ 

ოთნაჩ̈დახ (ბქ. 13) -- მუჟალელებს პურის ფქვილისათვის თურმე კირი შეურევიათ. ესრენ 

ლეგუ̂ერი პატუ̂რენ დაშ̈ტუ ̂ლჷმარ̈ (ლნტ. 297) -- წისქვილის პატრონი თურმე დათვი 

ყოფილა.

 ესოზ̄ი (ემი̄ზდა, ესოზ̄და; ესოზ̄დე̄დს) ბზ., ესუე̂ზი (ემიზიუ̂, ესუე̂ზიუ;̂ ესუე̂ზიდეს) ბქ., 

ოსოზ̄ი (ემი̄ზდა, ოსო̄ზდა; ოსოზ̄დეს) ლშხ., ასოზი (ამიზდა, ასოზდა; ასოზდეს) ლნტ., გრდუვ. 

1. გაურბის ({გა}ექცევა). დინილ ესუ̂ეზი მიჩა დადას (ბქ.) -- გოგონა გაურბის თავის ბებიას. 

2. {გა}სდის (სისხლი, წყალი...). გუშკუე̂ კეცს ასოზი ღუი̂ნალ (ლნტ.) -- ჩვენს ქვევრს 

გასდის ღვინო. ზისხ ესოზ̄ი წჷრნი-ყუი̂თელ (პოეზ. 78) -- სისხლი სდის წითელ-ყვითელი.
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 ხ-ესპი (ახ̈უს̂იპდ, ახსიპდა; ახ̈სიპი ბზ., ახსიპჷდ ბქ.), გრდუვ. 1. ვარდება, იქცევა. ქახსიპჷდ ა 

დაშ̈დუ ̂(ბქ. 205) -- ეს დათვი გადმოვარდა. 2. (ემსიპან̄, ედსიპან̄; ედსიპი) ლშხ. -- 

{წა}ექცევა, {გადა}უბრუნდება. ცხიკოლ̄ ქ'ემსიპან̄ (ლშხ.) -- გოდორი გადამიბრუნდა.

 ესრენ იგივეა, რაც ესნა̈რ.

 ესრენიშ იგივეა, რაც ესნარ̈.

 ხ-ესსგი (ლამ̈სისგჷნ, ლახ̈სისგჷნ; ლახ̈სისგი ზს., ლამსისგჷ̄ნ, ლახსისგჷ̄ნ; ლეხსისგი ლშხ.), 

ხ-ესსკი (ლამასისკჷნ, ლახასისკჷნ; ლახ̈ესისკი) ლნტ., გრდუვ. -- {შე}სძულდება. ათხე ჟი 

ლახსისგჷნხ მინე ხოხრა მუხუბ̂ე (ბქ. 158) -- ახლა თავიანთი უმცროსი ძმა შესძულდათ.

 ხ-ესსკი იგივეა, რაც ხ-ესსგი.

 ხ-ესსტუი̂ (ამ̈სუსტა̈ნ̄, ახ̈სუსტა̈ნ̄; ა̈ხსუსტი ბზ., ამ̈ესუსტან, ა̈ხესუსტან; ა̈ხესუსტი ლნტ.), ხ-

ესუსტი (ამ̈სუსტან, ა̈ხსუსტან; ახ̈სუსტი ბქ., ემსუსტან̄, ეხსუსტან̄; ეხსუსტი) ლშხ., გრდუვ. 

-- უსუსტდება, უღონდება, უწუხდება. დი̄ნას გუი̂ ლა̈ხსუსტა̈ნ̄ (ბზ.) -- გოგოს გული 

შეუღონდა. ამ̈ესუსტან გუ̂ი (ლნტ.) -- გული შემიწუხდა.

 ხ-ესუსტი იგივეა, რაც ხ-ესსტუი̂.

 ესუე̂ზი იგივეა, რაც ესოზ̄ი.

 ესუთ̂ჷრა̈ნ̄ იხ. თირ, ხ-ათირ.

 ესქინე (ოთქინ, ადქინე; ადქინნე) ლშხ. -- გარბის, მიიჩქარის. ბობშარ კლასთე ესქინეხ 

(ლშხ.) -- ბავშვები სკოლაში გარბიან. იხ. ესჭომე.

 ესღრი, ესხრი (ოდერ, აჩად̈; ადრი ბზ., ადრინე ბქ., ოდერ, აჩად; ადრი ლშხ.), ასხრი (ად̈უე̂რ \ 

ადუი̂რ, აჩად̈; ა̈დინე) ლნტ., გრდუვ. -- მიდის. ჭაბიგუ ̂ესღრი (ბზ. 265) -- ჭაბუკი მიდის. 

სოფელ ესღრი ლამზჷრთე (ბქ. 6) -- სოფელი სალოცავად მიდის. ქე̄მჩედე̄ლი დი̄ლჷ̄ლ ნიურ̂ა ̄
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ლაჴდათე (ლშხ. 57) -- დედიკო ნივრის მოსატანად გასულა. აჩად ალ მარე ლეჩხუმხო (ლნტ. 

194) -- წავიდა ეს კაცი ლეჩხუმში.

 ესღუა̂ (ემღუ̂ა̈ნ̄{და}, ესღუა̂̈ნ̄{და}; ესღუა̂̈ნ̄დე̄დს ბზ., ემღუა̂ნდ, ესღუა̂ნდ; ესღუა̂ნდეს ბქ., 

ემღუა̂ნ̄, ოსღუა̂ნ̄; ოსღუა̂ნ̄დეს ლშხ.), ასუღუა̂ (ამუღუ̂ანდა, ასუღუა̂ნდა; ასუღუა̂ნდეს) ლნტ., 

გრდუვ. -- მიაქვს. ეშხუ კაკლი̄დ ესღუა̂̈̄ნ მჷრშკჷლდს (ბზ. 338) -- ერთი მარცვალი 

("კაკალი") მიჰქონდა ჭიანჭველას. დაჩუი̂რს ქესა ესღუა̂̈ნ̄და (ბზ.) -- დას ქისა მიჰქონდა. 

ღუა̂რს ესღუ̂ანდა მაგ̈ (ბქ. 60) -- ნიაღვარს მიჰქონდა ყველაფერი. ბოფშარ̈ხო ლეზუ̂ებ 

ამსუღუა̂ (ლნტ. 196) -- ბავშვებთან საჭმელი მიმაქვს. ეჲ მარას ზიჴ ასაღუ̂ენა (ლნტ. 284) -- 

იმ კაცს ტომარა მიჰქონდა თურმე. ალე როქუი̂ საკაცხუშ̂ ესღუა̂ხ (პოეზ. 104) -- ესეც 

საკაცით მიაქვთო.

 ესღუი̂ჭ (ოთეღუ̂ჭ, ათ̈ღუ̂აჭ̈; ათ̈ღუ̂ეჭნი) ზს., გრდუვ. -- {გა}ეკიდა. მჷჴნა ამის ათ̈ღუა̂ჭ̈ხ 

(ბზ. 361) -- მხვნელები ამას გაეკიდნენ. ამფხუ ̂ა̈თღუა̂ჭ ხოხრა მუხუბ̂ა (ბქ. 50) -- ბაყაყი 

უმცროს ძმას გაეკიდა.

 ესყა (ოთხუა̂ჲ̈, ადიე \ ადჲე; ადინ̄ე ბზ., ოთხუა̂,̈ ადაე \ ადა̈ე; ადაჲ̈სგ ბქ., ოთაჲ, ადჲე; ადჲეს 

ლშხ.), ასაყა (ათხუა̂, ადაჲ̈ე; ადაჲ̈ესკ) ლნტ., გრდუვ. -- მიჰყავს. ესყა უო̂ჴრი̄ლ კე̄სრი 

გეზალს ხახუდ̂ (ბზ. 326) -- კეისრის შვილს ობოლი ცოლად მიჰყავს. მერმა ლადეღ ესყადდახ 

დინა (ბქ. 41) -- მეორე დღეს ქალიშვილი მიჰყავდათ. ჯ' ესერ დემის ა̈ჲსგ ამის ხახუდ̂ (ბქ.) 

-- მე ამას ცოლად არ წავიყვანო. ალეს ძინარ̈ს ასაყენა ფუ̈რ (ლნტ. 174) -- ამას ძროხა 

დილით მიჰყავდა თურმე. იმთე ეჯყახ მარ̄ა̈ლ̄ მიშგუ? (პოეზ. 42) -- საით მიგყავთ ჩემი 

კაცები?

 ხ-ესყოდუი̂რ იგივეა, რაც ხ-ესყუა̂დ̈უ̈რ.
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 ხ-ესყუა̂დირ იგივეა, რაც ხ-ესყუა̂დ̈უ̈რ.

 ხ-ესყუა̂დ̈ურ̈, ხ-ესყუ̂ადირ (ხუე̂სყუა̂დ̈ურ̈დას̈, ხესყუ̂ად̈უ̈რდა; ხესყუა̂დ̈ურ̂ინი) ბზ., ხ-

ესყოდუი̂რ (ხუ̂ესყოდურ, ხესყოდურ; ხესყოდურნი) ბქ., ხ-ესყუ̂ედურ (ხუე̂სყუე̂დურდას, 

ხესყუე̂დურდა; ხესყუ̂ედურნი) ლშხ., ხ-ესაყუე̂დირ (ხუე̂საყუე̂დირდას̈, ხესაყუე̂დირდა; 

ხესაყუე̂დირდეს) ლნტ., გრდუვ. 1. ესაყვედურება. ზურალ̄ს გეზალ ხესყუ̂ად̈ურ̈და (ბზ.) -- 

ქალს შვილი ესაყვედურებოდა. 2. (ლოხუ̂საყ̈უა̂დურ̈ \ ლოხსაყუ̂დირ, ლახსაყ̈დურ̂ე \ 

ლახსაყუდ̂რე; ლახსაყ̈დურ̂ი ბზ., ლოხუს̂აყუდ̂ირ, ლახსაყდურე; ლახსაყდურისგ ბქ., 

ლოხსაყუდ̂ურ, ლახსაყუ̂დრე; ლახსაყუ̂დრი ლშხ., ლახუა̂საყ̈უე̂დირ, ლახასაყ̈უე̂დრე; 

ლახასაყ̈უ̂ედრი ლნტ.) -- უსაყვედურებს, წამოაძახებს. [ამნემ] მიჩა დის ლახსა̈ყუდ̂ურე (ბქ. 

45) -- ამან თავის დედას უსაყვედურა (წამოაძახა).

 ხ-ესყუე̂დურ იგივეა, რაც ხ-ესყუ̂ად̈ურ̈.

 ესჭიმ, ეშჭიმ. (ოთეჭმ, ათ̈ჭამ̈; ა̈თჭემნი ბზ., ათჭამ ბქ., ეთჭამ; ეთჭემნი ლშხ.), გრდუვ. -- 

მიჰყვება, მისდევს. ესჭიმ უე̂შგინ ფურ̈ულდს უო̂ჴრი̄ლ (ბზ. 323) -- ობოლი ძროხას უკან 

მიჰყვება. მაქუც̂აი̈ ეჯის ესჭიმ (ბქ. 292) -- (შუაკაცების) გადაწყვეტილებაც იმას მიჰყვება.

 ესჭომე (ოთუჭ̂ომინ, ა̈დჭომნე; ად̈ჭომნი) ბზ., ესჭემი (ესუ̂ჭომჷდ, ესჭომჷდ; ესჭომნი) ბქ., 

ასაჭომე (ათ̈უჭ̂ომინ, ა̈დჭომნე; ად̈ჭომნი) ლნტ., გრდუვ. -- გარბის. უ̂ოდ-ი-უო̂დ ესჭომახ 

(ბზ. 363) -- ერთ ხანს გარბოდნენ. შუ̂ანარ̈ ლეჩხუმთ' ესჭომჷდხ (ბქ. 252) -- სვანები 

ლეჩხუმისაკენ გარბოდნენ. დენა... ასაჭომე (ლნტ. 310) -- გოგო გარბის. იხ. ესქინე.

 ესხრი იგივეა, რაც ესღრი.

 ესჷმსედა, სჷმსედა (-და̈შ̄, --) ბზ., ემსედე (-ემ, --) ბქ, მესედ (-იშ, მესდე̄ლ) ლშხ, მესედე 

(-ჲშ, -არ̈) ლნტ. -- შთამომავლობა, დამრჩენი. ისგუ სჷმსედა მა̈გ ლჷმზჷრე̄უ ̂ლიხ (ბზ.) -- 
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შენი შთამომავალი ყველა დალოცვილი იყოს. როსტომი ემსედე იზგე (ბქ.) -- როსტომის 

შთამომავლობა ცხოვრობს.

 ხ-ეტარხანალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეტჷრხანა̈ლ̄.

 ხ-ეტეხენი იგივეა, რაც ხ-ეტხენი.

 ხ-ეტრელა̈ლ̄ (ლახუ̂ატრელან̈, ლახატრელალ̈ე; ლახატრელალ̈ი) ლნტ. -- ეთამაშება. ამჟი 

ხუე̂ტრელალდ უშხუა̂რ (ლნტ.) -- ასე ვეთამაშებით ერთმანეთს. იხ. ხ-ეშდრა̈ლ̄.

 ხ-ეტუშალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეტჷშა̈ლ̄.

 ხ-ეტუში იგვეა, რაც ხ-ეტუ̄ში.

 ხ-ეტუშ̄ალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეტჷ̄შა̈ლ̄.

 ხ-ეტუშ̄ი, ხ-ეტჷ̄ში (ლა̈ხუტ̂უ̄შან̈ \ -ტჷ̄შან̈, ლახ̈ტუშ̄ა̈ნ̄ \ -ტჷ̄შა̈ნ̄; ლა̈ხტუშ̄ი \ -ტჷ̄ში) ბზ., ხ-

ეტჷში (ლოხტჷშენ, ლა̈ხტჷშენ; ლახ̈ტჷში) ბქ., ხ-ეტუშ̄ი (ლოხტუ̄შენ, ლეხტუ̄შან̄; 

ლეხტუშ̄ი) ლშხ., ხ-ეტუში (ათ̈უ̂ეტუშენ, ა̈თეტუშან; ათ̈ეტუში) ლნტ., გრდუვ. -- ეხუტება, 

ეხვევა. [ლახუბ̂ა] ქა̈თ̄ტჷ̄შა̈ნ̄ხ უშხუა̂̄რ (ბზ. 301) -- ძმები ერთმანეთს გადაეხვივნენ. 

ბეფშილდ ხეტჷში დის (ბქ.) -- ბავშვი დედას ეხუტება. ნომ ხეტუში ჟეღს! (ლნტ.) -- ძაღლს 

ნუ ეხუტები!

 ხ-ეტუ ̂იგივეა, რაც ხ-ე̄ტუ.̂

 ხ-ეტყუბი (ლოხუტ̂ყუბან̈, ლახ̈ტყუბა̈ნ̄; ლახ̈ტყუბი ბზ., ლოხუ̂ტყუბენ, ლახ̈ტყუბან; 

ლახ̈ტყუბი ბქ.), ხ-ეტყუბ̂ი (ლოხტყუბენ, ლეხტყუბან̄; ლეხტყუბი ლშხ., ლახ̈უე̂ტყუბენ, 

ლახ̈ეტყუბან; ლახ̈ეტყუბი ლნტ.), გრდუვ. -- უერთდება ("ეტყუპება"); უამხანაგდება. და̈რ̄ 

როქ ლახტყუბე̄ნა (ბზ. 439) -- არავინ შემიამხანაგდაო (შემიერთდაო). ჭყინტ ეჩა მუხუ̂ბოლს 

ლახ̈ეტყუბან (ლნტ.) -- ბიჭი იმის ძმას შეუამხანაგდა.
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 ხ-ეტყუბ̂ალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეტყუ̂ბა̈ლ̄.

 ხ-ეტყუბ̂ალ̄{ხ} იგივეა, რაც ხ-ეტყუბ̂ა̈ლ̄{ხ}.

 ხ-ეტყუბ̂ა̈ლ̄-{ხ} (ათ̈უტ̂ყუბალ̄ან̈{დ}, ად̈ტყუბა̄ლა̈ნ̄{ხ}; ად̈ტყუბა̈̄ლი{ხ}) ბზ., ხ-ეტყუბა̈ლ-

{ხ} (ოთტყუბალ̈{დ}, ადტყუბალან{ხ}; ადტყუბალ̈ი{ხ}) ბქ., ხ-ეტყუბ̂ალ̄-{ხ} 

(ლოხუ̂ტყუბალ̄ან{დ}, ლეხტყუბალ̄ან{ხ}; ლეხტყუბალ̄ი{ხ}) ლშხ., ხ-ეტყუბალ̈-{ხ} 

(ათ̈უტ̂ყუბალან{დ}, ათ̈ეტყუბალან{ხ}; ა̈თეტყუბალი{ხ}) ლნტ., გრდუვ. -- უერთდებიან 

(ეტყუპებიან), უამხანაგდებიან. უო̂შთხუ-̂უო̂ხუშდ მეზგე... ხეტყუბალხ უშხუა̂რ̈ (ბქ. 6) -- 

ოთხი-ხუთი ოჯახი ერთმანეთს უამხანაგდება. ციცუ ̂ი ფეკუნ̂ა უშხუ̂არ̈ ლახ̈ეტყუბა{ლა}ნხ 

(ლნტ.) -- კნუტი და ლეკვი ერთმანეთს შეუამხანაგდნენ.

 ხ-ეტყუბ̂ი იგივეა, რაც ხ-ეტყუბი.

 ხ-ეტყუე̂სკენი იგივეა, რაც ხ-ეტყუ̂სგენი.

 ხ-ეტყუე̂ფენი იგივეა, რაც ხ-ეტყუფ̂ენი.

 ხ-ეტყუს̂გენი (ემტყუა̂ს̈გ, ესტყუა̂ს̈გ; ესტყუ̂ესგნი) ბზ., ხ-ეტყუე̂სკენი (ამ̈ეტყუა̂სკ, 

ათ̈ეტყუა̂სკ; ა̈თეტყუე̂სკენი) ლნტ., გრდუვ. -- {და}ეცემა, უვარდება (ნაპერწკალი). 

მუტყუ̂ას̈გ თინას ესტყუა̂̈სგ კალთაჲ̈თე̄სგა (ბზ. 322) -- ნაპერწკალი თინას კალთაში 

ჩაუვარდა.

 ხ-ეტყუფ̂ენი (ამ̈ტყუ̂აფ̈, ა̈ხტყუა̂ფ̈, ახ̈ტყუე̂ფნი ზს., ემტყუა̂ფ, ეხტყუა̂ფ; ეხტყუე̂ფნი ლშხ.), 

ხ-ეტყუე̂ფენი (ამ̈ეტყუ̂აფ, ა̈ხეტყუა̂ფ; ახ̈ეტყუე̂ფენი) ლნტ., გრდუვ. -- სძვრება (ტყავი, 

კანი). ტოტჟი კან ემტყუა̂ფ (ლშხ.) -- ხელზე კანი გადამძვრა. [ჩაჟს] კან̈ ჟ'ახ̈ეტყუ̂აფ (ლნტ. 

295) -- ცხენს ტყავი (კანი) ასძვრა.

 ხ-ეტხელ იგივეა, რაც ხ-ეტხიე̄ლ.
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 ხ-ეტხენი (ლო̄ხუე̂ტხ, ლახ̈ტახ̈; ლახ̈ტეხნი ბზ., ლოხუე̂ტხ ბქ., ლოხუ̂ეტხ, ლეხტახ; 

ლეხტეხნი ლშხ.), ხ-ეტეხენი (ლახ̈უე̂ტხ, ლახ̈ეტახ; ლახ̈ეტეხნი) ლნტ., გრდუვ. -- 

უბრუნდება. [მალ̄] მე̄რმა ლე̄თ სგად̄ ლახ̈ტახ̈ [ქათალს] (ბზ. 316) -- მელა მეორე ღამეს 

ქათამთან დაბრუნდა (ქათამს დაუბრუნდა). მამ̄ ლეხტახ თხუმუა̂რ დაუ̄ს̂ (ლშხ. 66) -- დევს 

თავები არ ამოუვიდა (დაუბრუნდა). და̈შტუ ̂სკა ლამ̈ეტახ (ლნტ. 84) -- დათვი ისევ მეწვია 

(დამიბრუნდა).

 ხ-ეტხიე̄ლ (ახ̈უტ̂იხჲე̄ლან̈, ა̈ხტიხჲე̄ლა̈̄ნ; ა̈ხტიხჲე̄ლი) ბზ., ხ-ეტხელ (ოხტჷხალ, ა̈ხტჷხალ, 

ახ̈ტჷხალ̈ი) ბქ., ხ-ეტხჲე̄ლ (ლოხტჷხჲე̄ლენ, ლეხტჷხჲელან̄; ლახტჷხჲე̄ლნე) ლშხ., ხ-

ეტხიელ (ლახ̈უე̂ტჷხიელენ, ლახ̈ეტჷხიელან; ლახ̈ეტჷხიელი) ლნტ., გრდუვ. -- ეკამათება, 

პასუხს უბრუნებს; ეპასუხება; ებრძვის. კე̄სარ̈ს ქა და̈რ̄ მოშ ხეტხიე̄ლ (ბზ. 13) -- კეისარს 

ვერავინ ეპასუხება. მიჩა ბაბას როქ... ხეტხიელ (ბქ. 14) -- მამაჩემს ეკამათებოდაო.

 ხ-ეტხჲე̄ლ იგივეა, რაც ხ-ეტხიე̄ლ.

 ხ-ეტხუნი (ამ̈ტიხუნ̂ა̈ნ̄, ახ̈ტიხუ̂ნა̈ნ̄; ახ̈ტიხუნ̂ი) ბზ., გრდუვ. -- ერთმევა. ალ ჯაყულდ... ჩუ̂' 

ე̄სერ ნომაუ̄ ̂ათუი̂ფ, ადო იღბალ̈ ესერ ქა ხეტხუნი (ბზ. 409) -- ეს პატარა ჯაყვა არ დაკარგო, 

თორემ იღბალი წაგერთმევაო.

 ხ-ეტჷრხანა̈ლ̄ (ლოხუტ̂ჷრხანა̈ლ̄, ლახტჷრხანალ̄ე; ლახტჷრხანა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ეტჷრხანელ 

(ლახუ̂ატჷრხანალ, ლახ̈ტჷრხანალ; ლახ̈ტჷრხანალ̈ი) ბქ., ხ-ეტჷრხანჲელ (ლოხტჷრხანჲელ, 

ლახტჷა̈ხ̄ანჲელე; ლახტჷრხანჲელნე) ლშხ., ხ-ეტარხანალ̈ (ლახუა̂ტარხანალ̈, 

ლახატარხანალე; ლახატარხანალი) ლნტ., გრდუვ. -- ესვრის (ხელკეტს, ჯოხს). შიარ̈ მინოშ 

ხეტჷრხანა̈ლ̄ხ უ̂ისგუს̂ (ბზ. 424) -- ხელები თავისით ესვრიან ვაშლს ხელკეტს.

 ხ-ეტჷში იგივეა, რაც ხ-ეტუშ̄ი.
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 ხ-ეტჷ̄შა̈ლ̄ (ლახ̈უტ̂ჷ̄შა̄ლან̈, ლახ̈ტჷ̄შალ̄ა̈ნ̄; ლახ̈ტჷ̄შა̈ლ̄ი/-ნი) ბზ., ხ-ეტუშ̄ალ̄ (ლოხტუშ̄ალ̄, 

ლეხტუშ̄ალ̄ან̄; ლეხტუშ̄ალ̄ი) ლშხ., ხ-ეტუშალ̈ (ლახ̈უე̂ტუშენ, ლახ̈ეტუშან; ლა̈ხეტუში) 

ლნტ., გრდუვ. -- ეხუტება. კე̄სარ̈ ლახ̈ხუ̂ას ხეტჷ̄შა̈ლ̄ (ბზ. 14) -- კეისარი ცოლებს ეხუტება. 

ქათ̈უე̂ტუშენ მიშკუი̂ დის (ლნტ.) -- დედაჩემს ჩავეხუტე. იხ. ხ-ეტუშ̄ი.

 ხ-ეუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ხ-ეჰოლ̄ი.

 ხ-ეუდ̂ი იგივეა, რაც ხ-ეჰუდ̂ი.

 ხ-ეუე̂დი იგივეა, რაც ხ-ეჰუდ̂ი.

 ხ-ეუე̂რენი იგივეა, რაც ხ-ეჰურ̂ენი.

 ხ-ეუკ̂აფალ̈ (ლოხჷლკაფა̈ლ̄, ლახჷლკაფალ̄ე; ლახჷლკაფა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ელკაფელ 

(ლოხჷლკაფალ, ლახ̈ჷლკაფალ; ლა̈ხჷლკაფალ̈ი \ ლახჷლკაფალ̈ისგ) ბქ., გრდუვ. -- ერიდება, 

რიდი აქვს; ეფერება. საფლას̈ ლახ̈ჷლკაფალოუ,̂ ჯი ესერი ეჯიაქ̈ ლი (ანდ.) -- საფლავს 

მოეფერე, შენც მისი ხვედრი (საიმისო) ხარო.

 ხ-ეუო̂ლი იგივეა, რაც ხ-ეჰოლ̄ი.

 ხ-ეუჟ̂ე (მეუჟ̂ა, ხე̄უ̂ჟა; ხე̄უ̂ჟე̄დს ბზ., ხეუჟ̂ა; ხეუჟდეს ბქ., მეუჟ̂ა̄ნ, ხეუჟ̂ან̄; ხეუ̂ჟე̄ნს ლშხ., 

მეუჟ̂ან, ხეუჟ̂ან; ხეუ̂ჟენს ლნტ.) გრდუვ. -- სძინავს ("მიძინებულია"). ბეფშს ჩუ ხეუჟ̂ე მიჩა 

დიცახან̈ (ბზ.) -- ბავშვს სძინავს თავის დედასთან. დინას ჩუ ხეუჟ̂ა (ბქ.) -- გოგოს ეძინა.

 ხ-ეურ̂ენი იგივეა, რაც ხ-ეჰურ̂ენი.

 ხ-ეფას̈ი იგივეა, რაც ხ-ეფსი.

 ხ-ეფდალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეფდა̈ლ̄.

 ხ-ეფდალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეფდა̈ლ̄.

 ხ-ეფდა̈ლ̄ (ლახ̈უფ̂ედა̈ნ, ლახ̈ფედა̈ნ̄; ლახ̈ფედი) ბზ., ხ-ეფდალ̈ (ლოხუფ̂ედალ̈, ლახფედალე; 
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ლახფედალ̈ისგ) ბქ., ხ-ეფდალ̄ (ლოხფედენ, ლეხფედან̄; ლეხფედი) ლშხ., ხ-ეფედალ̈ 

(ლახ̈უ̂ეფედენ, ლახ̈ეფედან; ლახ̈ეფედი) ლნტ. გრდუვ. -- {შე}ეხება. ჯ' ე̄სერ ღერთა ̈მუხუბ̂ე 

ლი ი ზურალ̄ა ̈ტან̈ს ესერ დე̄მ ხეფდა̈ლ̄ (ბზ. 232) -- მე ღმერთის ძმა ვარ და ქალის ტანს არ 

შევეხებიო.

 ხ-ეფედალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეფდა̈ლ̄.

 ხ-ეფენთი იგივეა, რაც ხ-ეფუ̂ე̄ნთი.

 ხ-ეფერებალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეფრება̈ლ̄.

 ხ-ეფეშტუ̂ენი იგივეა, რაც ხ-ეფშუდ̂ენი.

 ხ-ეფეცხენი იგივეა, რაც ხ-ეფცხენი.

 ხ-ეფონთხი იგივეა, რაც ხ-ეფუე̂̄ნთი.

 ხ-ეფონ̄თხი იგივეა, რაც ხ-ეფუე̂̄ნთი.

 ხ-ეფრებალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეფრება̈ლ̄.

 ხ-ეფრებალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეფრება̈ლ̄.

 ხ-ეფრება̈ლ̄ (ლოხუფ̂ერბა̈̄ლ, ლახფერბალ̄ე; ლახ̈ფერბა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ეფრებალ̈ (ლოხუფ̂ერბალ̈, 

ლახფერბალე; ლახფერბალ̈ისგ) ბქ., ხ-ეფრებალ̄ (ლოხფერბალ̄, ლახფერბალ̄ე; 

ლახფერბა̄ლნე) ლშხ., ხ-ეფერებალ̈ (ახ̈უე̂ფერებ{ალ}ენ, ახ̈ეფერებ{ალ}ან; 

ახ̈ეფერებ{ალ}ი) ლნტ., გრდუვ. -- ეფერება. ხეფრება̈ლ̄ და̈უ̄ს̂ ჭიტი (ბზ. 310) -- ჭიტი დევს 

ეფერება. ხუა̂ჲ̈ ახ̈უე̂ფერებალენ, მარე მაჩ̈ ათუ̂აშარდ (ლნტ.) -- ბევრი ვეფერე, მაგრამ ვერ 

დავამშვიდე.

 ხ-ეფსი (ამ̈ფას, ახ̈ფას; ა̈ხფას̈ი ზს., ემფასან̄, ეხფასან̄; ეხფასი ლშხ.), ხ-ეფას̈ი (ამ̈ეფასან, 

ახ̈ეფასან; ა̈ხეფასი) ლნტ., გრდუვ. -- {და}დგება, {გა}ხდება, გამოდის. [ჭყინტს] ჲარუ ̂
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ლადაღ̈ისგა მახეღუა̂ჟ̈ ა̈ხფას (ბზ. 395) -- ბიჭი ორ დღეში ვაჟკაცი დადგა. ალის მეთხუა̂̈რ 

მარე ა̈ხფას (ბქ. 101) -- ეს მონადირე კაცი დადგა. აბედ ხეფსი (ლშხ., ხორ. 1) -- აბედი 

გამოდის. [ჭყჷნტარ̈ს] ხოჩა მეზგალ ა̈ხეფასანხ (ლნტ. 305) -- ბიჭები კარგი მაცხოვრებლები 

დადგნენ.

 ხ-ეფსტუი̂ იგივეა, რაც ხ-ეფსუდ̂ი.

 ხ-ეფსუდ̂ი (ესუფ̂უსდნან̈, ესფუსდნა̈ნ̄; ესფუსდნი ბზ., ესუფ̂უსდენ, ესფუსდან; ესფუსდი ბქ., 

ოსფუსდნენ, ესფუსდნან̄; ესფუსდნი ლშხ.), ხ-ეფსტუი̂ (ას̈უე̂ფუსტენ, ა̈სეფუსტან; 

ას̈ეფუსტი) ლნტ., გრდუვ. -- ეპატრონება. ეშხუ ხოჩა მახ̈ეღუა̂ჟ̈ს... დალ̈ ლოქ ასაფუსტა 

(ლნტ. 72) -- ერთ კარგ ვაჟკაცს დალი დაჰპატრონებია.

 ხ-ეფურთინი იგივეა, რაც ხ-ეფურთუ̈ნ̄ი.

 ხ-ეფურთი̄ნი იგივეა, რაც ხ-ეფურთუ̈ნ̄ი.

 ხ-ეფურთუ̈ნ̄ი (ლოხუფ̂ურთუ̈ნ̄ან̈, ლახ̈ფურთუ̈ნ̄ა̈ნ̄; ლახ̈ფურთუ̈ნ̄ი) ბზ., ხ-ეფურთინი 

(ოხფურთინენ, ა̈ხფურთინან, ა̈ხფურთინი) ბქ., ხ-ეფურთინ̄ი (ოთფურთი̄ნენ, ეთფურთი̄ნან; 

ეთფურთი̄ნი) ლშხ., ხ-ეფურთუი̂ნი (ათ̈უე̂ფურთუი̂ნენ, ა̈თეფურთუი̂ნან; ათ̈ეფურთუი̂ნი) 

ლნტ., გრდუვ. -- {და}ერევა, {შე}ერევა; ესევა. მესმამ̄ინ [ხალ̈ხ] სგა ხეფურთუ̈̄ნიხ უშხუა̂̄რ 

(ბზ. 14) -- ხალხი მესამეჯერ აირევა ერთმანეთში. მაჰრენე მუხუბ̂ე ახფურთინენა ისგა 

ჯარ̈ს (ბქ.) -- უმცროსი ძმა ჯარს შერევია. ათ̈ეფურთ{უ̂}ინან თხერე დაჴა̈რს (ლნტ.) -- 

მგელი თხებს დაერია.

 ხ-ეფურშგუ̂ი̄ნი (ამ̈ფურშგუი̂̄ნა̈ნ̄, ახ̈ფურშგუ̂ინ̄ა̈ნ̄; ა̈ხფურშგუი̂̄ნი ბზ., ემფურშგუ̂ინ̄ან̄, 

ეთფურშგუი̂ნან̄; ეთფურშგუ̂ინ̄ი ლშხ.), ხ-ეფურშგუი̂ნი (ამ̈ფურშგუი̂ნან, ა̈ხფურშგუი̂ნან; 

ახ̈ფურშგუი̂ნი) ბქ., ხ-ეფურშკუი̂ნი (ამ̈ეფურშკუი̂ნან, ა̈თეფურშკუი̂ნან; ათ̈ეფურშკუი̂ნი) 
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ლნტ., გრდუვ. -- ეფშვნება. [ფეტუს̂] შიშდ ქა ხეფურშგუ̂ინი [ითქ] (ბქ. 231) -- ფეტვს 

მარცვალი ხელად ეფშვნება. შიშტ ხეფურშკუი̂ნი ქინძს კაკალალ̈ (ლნტ.) -- ქინძს 

მარცვლები უცებ ეფშვნება.

 ხ-ეფურშკუი̂ნი იგივეა, რაც ხ-ეფურშგუი̂̄ნი.

 ხ-ეფუე̂̄ნთი (ლახ̈უფ̂ონ̄თან̈, ლახ̈ფონ̄თა̈ნ̄; ლა̈ხუფ̂ე̄ნთი) ბზ., ხ-ეფენთი (ლოხუ̂ფონთენ, 

ლახ̈ფონთან; ლახ̈ფენთი) ბქ., ხ-ეფონ̄თხი (ლოხფონ̄თხენ, ლეხფონ̄თხან̄; ლეხფონ̄თხი) 

ლშხ., ხ-ეფონთხი (ლახ̈უე̂ფონთხენ, ლახ̈ეფონთხან; ლახ̈ეფონთხი) ლნტ., გრდუვ. -- 

{გამო}ედება, ეკვრება. ალ ბალახ ლერქუა̂ლს ხეფონ̄თხი (ლშხ., ხორ. 6) -- ეს ბალახი 

ტანსაცმელს ედება (ეკვრება). კაბ̈ ჟი ლახ̈ეფონთხან ლჷკაფე მეგამს (ლნტ.) -- კაბა 

წაქცეულ ხეს გამოედო.

 ხ-ეფშუ̂დე იგივეა, რაც ხ-აფ̈შუდ̂ე.

 ხ-ეფშუ̂დენი (ესუე̂ფშუდ̂, ესფაშ̈უდ̂; ესფეშუ̂დნი ბზ., ესფაშუდ̂ ბქ., ოსფეშდუე̂ნ, ესფაშდუ̂; 

ესფეშდუ̂ნი ლშხ.), ხ-ეფეშტუე̂ნი (ას̈უე̂ფშტუ,̂ ა̈სეფაშტუ̂; ა̈სეფეშტუე̂ნი) ლნტ., გრდუვ. 1. 

{და}ეცემა, {და}ვარდება. ალა მაგ̈ ჩუქუა̂ნ̄ ესფაშ̈უ̂დ (ბზ. 307) -- ეს ყველაფერი ძირს 

დაეცა. ჩუა̂ს̈უე̂ფშტუ ̂კუ̂არ̈ემჟი (ლნტ.) -- ყინულზე დავეცი. 2. {და}ესხმის, {და}აცხრება. 

ალ მარა... ამახუა̂̈რ ას̈ეფაშტუხ̂ (ლნტ 89) -- ამ კაცს მტრები თავს დაესხნენ.

 ხ-ეფცხენი (ოხუე̂ფცხ, ა̈ხფაც̈ხ; ა̈ხფეცხნი ზს., ოხეფცხ, ეხეფცხ; ეხფეცხნი ლშხ.), ხ-

ეფეცხენი (ათ̈უე̂ფცხ, ა̈თეფაცხ; ათ̈ეფეცხენი) ლნტ., გრდუვ. -- სცილდება. თ' ესერ ჟი 

ხეფცხენი საი̈ნს (ბქ. 262) -- თეფშს თვალი სცილდებაო. ჭყინტ დემ ხეფეცხენი მიჩა დის 

(ლნტ.) -- ბიჭი არ სცილდება დედამისს.

 ხ-ექაბნიელ იგივეა, რაც ხ-ექა̄ბუნა̈ლ̄.
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 ხ-ექა̈დი იგივეა, რაც ხ-ექდი.

 ხ-ექა̈ლ იგივეა, რაც ხ-ექა̈̄ლი.

 ხ-ექა̈ლი იგივეა, რაც ხ-ექა̈̄ლი.

 ხ-ექა̈ჩი იგივეა, რაც ხ-ექჩი.

 ხ-ექა̄ბუნა̈ლ̄ (ლახ̈უქ̂აბ̄უნა̈ლ̄, ლაჲ̈ქა̄ბუნალ̄ე; ლა̈ჲქაბ̄უნა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ექაბუნალ̈ (ოსქაბუნალ, 

ესქაბუნალ; ესქაბუნალ̈ისგ) ბქ., ხ-ექა̄ბუნალ̄ (ლოხქაბ̄უნალ̄, ლახქაბ̄უნალ̄ე; ლახქა̄ბუნალ̄ნე) 

ლშხ., ხ-ექაბნიელ (ლახ̈უე̂ქაბნიელენ, ლახ̈ექაბნიელან; ლახ̈ექაბნიელი) ლნტ., გრდუვ. -- 

არიდებს (თავს), "ჰრიდობს". დინა ხექაბუნალ (ბქ. 41) -- გოგო თავს არიდებდა. ზურალ 

ხექაბნიელდა მიჩა მოუა̂ლ̈ს (ლნტ.) -- ქალი თავის მოვალეს თავს არიდებდა.

 ხ-ექა̄ლი იგივეა, რაც ხ-ექა̈̄ლი.

 ხ-ექა̈̄ლ-ი (ლახ̈უქ̂ალ̄ან̈, ლახ̈ქალ̄ა̈ნ̄; ლახ̈ქა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ექა̈ლ (ლოხუე̂ქალენ, ლახ̈ქალან; 

ლახ̈ქალ̈ი) ბქ., ხ-ექა̄ლი (ლოხქალ̄ენ, ლეხქალ̄ან; ლეხქალ̄ი) ლშხ., ხ-ექა̈ლი (ლახ̈უე̂ქალენ, 

ლახ̈ექალან; ლახ̈ექალი) ლნტ., გრდუვ. -- ეპარება. ლახ̈ქალ̄ ციცულდ [კალმახს] (ბზ. 410) -- 

კატა თევზს მიეპარა. [ჭყინტ] ლახ̈ექალან ალ დენას (ლნტ. 301) -- ბიჭი ამ გოგოს მიეპარა.

 ექდა იგივეა, რაც ერქდა.

 ხ-ექდი (ათ̈უ̂ქადან̈, ა̈თქადა̈ნ̄; ათ̈ქად̈ი ბზ., ათუე̂ქდ, ა̈თქად ბქ., ოთქადენ, ეთქადან̄; ეთქადი 

ლშხ.), ხ-ექა̈დი (ათ̈უ̂ექად̈ენ, ა̈თექადან; ა̈თექად̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- სცდება; ასცდება. მაჲ̈ 

ესერ ლახქადა ალ მარ̄ა? (ბზ. 413) -- ამ კაცს რა შესცდაო? (შესცდენიაო?). ქა ლოქ ხექად̈იხ 

მინს ეჩა დაგრა (ლნტ. 95) -- ჩვენ იმისი მოკვლა აგვცდებაო.

 ხ-ექემენი იგივეა, რაც ხ-ექმენი.

 ექიმ იგივეა, რაც ა̈ქიმ.
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 ხ-ექირდაუა̂ლ̄ (ლოხქირდაუა̂ლ̄, ლახქირდაუა̂ლ̄ე; ლახქირდაუა̂ლ̄ნე) ლშხ., ხ-ექირდაუა̂̈ლ 

(ლახუ̂აქ̈ირდაუა̂ლ̈, ლახაქ̈ირდაუა̂ლ̈ე; ლახაქ̈ირდაუ̂ალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- დასცინის, 

ქირდავს. ამჟი ხექირდაუა̂ლ̄ ჩი̄ს (ლშხ.) -- ასე ქირდავს ყველას. ბოფშარ̈დ ლახაქ̈ირდაუა̂ლ̈ეხ 

[ჭყინტს] (ლნტ.) -- ბავშვებმა ბიჭს დასცინეს.

 ხ-ექმენი (ლამ̈ქა̈მ, ლა̈ხქამ̈; ლახ̈ქემნი ბზ., ლამ̈ქამ, ლახ̈ქამ; ლახ̈ქემნი ბქ., ლემქამ, ლეხქამ; 

ლეხქემნი ლშხ.), ხ-ექემენი (ლამ̈ექამ, ლახ̈ექამ; ლახ̈ექემენი) ლნტ., გრდუვ. -- 

{შე}ემატება. [დაჩუ̂ირს] მამ̄გუე̂შ ლახ̈ქამ̈ (ბზ. 403) -- დას არაფერი შეემატა. ეშდოხუშდ 

ზაუ ̂სგუ̂ებინჩუ ბეჩუი̂ს ლახ̈ქამ ეშხუ სოფელ (ბქ. 1) -- თხუთმეტი წლის წინ ბეჩოს ერთი 

სოფელი შეემატა. მა ლაჯ̈ექამ ეჩოხ ლიზიუშ̂? (ლნტ.) -- იქ წასვლით რა მოგემატა?

 ხ-ექოცი იგივეა, რაც ხ-ექუ̂ე̄ცი.

 ხ-ექო̄ცი იგივეა, რაც ხ-ექუ̂ე̄ცი.

 ხ-ექრაუი̂ იგივეა, რაც ხ-ექრაუ̈ი̂.

 ხ-ექრაუ̈ი̂ (ამ̈ქარუა̂̈ნ̄, ათ̈ქარუა̂̈ნ̄; ათ̈ქარუ̂ი ბზ., ამქარუა̂ნ, ა̈თქარუა̂ნ; ა̈თქარუი̂ ბქ.), ხ-ექრაუი̂ 

(ემქარუ̂ან̄, ეთქარუა̂ნ̄; ეთქარუი̂) ლშხ., გრდუვ. -- ეკარგება. მინს ესერ გეზალ 

ჩუა̂თქარუე̂̄ნახ (ბზ. 384) -- ჩვენ შვილი დაგვკარგვიაო. [ჭაშს] ეთქარუა̂̄ნ ზითუნახუ ̂

იუა̂ლადღიშდ (ლშხ. 63) -- ქმარს მზეთუნახავი სამუდამოდ დაეკარგა. იხ. ხ-ეთუფ̂ენი.

 ხ-ექუე̂̄ცი (ლახ̈უქ̂უე̂̄ცან̈, ლახ̈ქუე̂ცა̈ნ̄; ლახ̈ქუე̂̄ცი) ბზ., ხ-ექო̄ცი (ოხქოც̄ენ, ეხქოც̄ან̄; 

ეხქოც̄ი) ლშხ., ხ-ექოცი (ლახ̈უე̂ქოცენ, ლა̈ხექოცან; ლახ̈ექოცი) ლნტ., გრდუვ. -- ეკიდება 

(ზურგზე). ცხეტაკს... ჟი ლახქოც̄ე̄ნა შიყჟი [დეუთ̂აკ] (ლშხ. 55) -- ცხეტაკს ზურგზე 

წამოჰკიდებია დევთაკი. ბეფშ მიჩა დის ლახაქოცა (ლნტ.) -- ბავშვი დედამისს მოკიდებია 

ზურგზე.
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 ხ-ექჩი (ამ̈ქაჩა̈ნ̄, ა̈თქაჩა̈̄ნ; ა̈თქაჩ̈ი ბზ., ამ̈ქაჩან, ა̈თქაჩან; ა̈თქაჩ̈ი ბქ., ემქაჩან̄, ეთქაჩან̄; ეთქაჩი 

ლშხ.), ხ-ექა̈ჩი (ამ̈ექაჩან, ა̈თექაჩან; ა̈თექაჩ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- ეჭრება. ჩუა̂თ̈ექაჩან მებატეს 

ფხულე ლაშ̈იალჟი (ლნტ. 295) -- მებატეს ომში თითი გაეჭრა.

 ექჷრდა იგივეა, რაც ერქჷდა.

 ხ-ეღანი იგივეა, რაც ხ-ეღნა̈უ̄̂ი.

 ხ-ეღაფ̈ი იგივეა, რაც ხ-ეღფი.

 ხ-ეღნა̈უ̄ი̂ (ლამ̈ღანუა̂̈ნ̄, ლახ̈ღანუ̂ა̈ნ̄; ლახ̈ღან̄უი̂) ბზ., ხ-ეღნაუ̈̂ი (ლა̈მღანუ̂ან, ლახ̈ღანუა̂ნ; 

ლახ̈ღანუ̂ი) ბქ., ხ-ეღნაუი̂ (ლემღან̄უა̂ნ̄, ლეხღან̄უ̂ან̄; ლეხღან̄უი̂) ლშხ., ხ-ეღანი (ლამ̈ეღანან, 

ლახ̈ეღანან; ლახ̈ეღანი) ლნტ., გრდუვ. -- {შემო}აორსულდება. [ჭყინტს] სგა ლახ̈ღანუ̂ა̈ნ̄ 

დი̄ნა (ბზ. 287) -- ბიჭს გოგო შემოაორსულდა. სკა ლახ̈ეღანან დენა უმბილდ (ლნტ.) -- გოგო 

უნებურად შემოაორსულდა.

 ეღომოშ იგივეა, რაც აღოჰე̄მოშ.

 ხ-ეღორაუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ხ-ეღროუა̂̈ლ̄.

 ხ-ეღრალ̄ (ლოხღარალ̄, ლახღარალ̄ე; ლახღარალ̄ნე) ლშხ., ბობშარ უშხუ̂არ̄ ხეღრალ̄ხ (ლშხ.) 

-- ბავშვები ერთმანეთს ეთამაშებიან. იხ. ხ-ეშდრა̈ლ̄.

 ხ-ეღროუა̂ლ იგივეა, რაც ხ-ეღროუა̂̈ლ̄.

 ხ-ეღროუა̂̈ლ̄ (ოთუ̂ღორუ̂ა̈ლ̄, ა̈დღორუა̂ლ̄ე; ად̈ღორუა̂̈̄ლნე) ბზ., ხ-ეღროუ̂ალ̈ (ოთღორაუ̈,̂ 

ოთღორუ̂ე; ოთღორუი̂სგ) ბქ., ხ-ეღროუა̂ლ̄ (ოთღორუ̂ალ̄, ოთღორუა̂ლ̄ე; ოთღორუა̂ლ̄ნე) 

ლშხ., ხ-ეღორაუა̂ლ̈ (ათოღორაუ̈,̂ ათოღორაუ̈ე̂; ათოღორაუ̈ი̂) ლნტ., გრდუვ. -- ატყუებს. მიჩა 

დი ესერ ხეღურ̂ოუა̂̈ლ̄ (ბზ.) -- დედაშენი გატყუებსო. ამნე̄მ ღუ̂აჭარ̈ს ჩუო̂თღორუე̂ (ბზ. 380) 

-- ამან ვაჭარი (ვაჭარს) მოატყუა. ალა̈რს ესერ მინეშდ ოთღორუ̂ახ (ბქ. 27) -- ამათ ჩვენ 
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მოგვატყუესო.

 ხ-ეღუა̂ჭარალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეღუჭ̂არა̈ლ̄.

 ეღუე̂ იგივეა, რაც ჲაღო.

 ხ-ეღუე̂რი იგივეა, რაც ხ-ეღურ̂ენი.

 ხ-ეღუე̂ჭინალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეღუ̂ჭინა̈ლ̄.

 ხ-ეღურ̂ენი (ლახ̈უღ̂უე̂რან̈; ლახ̈ღუე̂რა̈ნ̄; ლახ̈ღუ̂ერი) ბზ., ხ-ეღურ̂ი (ლოხღუე̂რენ, 

ლახ̈ღუე̂რან; ლახ̈ღუ̂ერი ბქ., ლოხღუე̂რენ, ლეხღუ̂ერან̄; ლეხღუე̂რი ლშხ.), ხ-ეღუ̂ერი 

(ლახ̈უ̂ეღორენ, ლახ̈ეღუ̂ერან; ლახ̈ეღუე̂რი) ლნტ., გრდუვ. -- ეფიცება. [შუა̂ნე მუთხუმ̂იარ̈] 

უშხუა̂რ̄ ლახღუ̂ერე̄ნახ (ბზ. 4) -- სვანეთის მოთავეები ერთმანეთს შეჰფიცვიან. [ალი] 

გეზალდ ლეხღუე̂რან [ზურალს] (ბქ. 99) -- ამან შვილობა შეჰფიცა ქალს (ეს შვილად 

შეეფიცა ქალს).

 ხ-ეღურ̂ი იგივეა, რაც ხ-ეღურ̂ენი.

 ხ-ეღუჭ̂არალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეღუჭ̂არა̈ლ̄.

 ხ-ეღუჭ̂არა̈ლ̄ (ლოხუღ̂უა̂ჭრა̈ლ̄, ლახღუა̂ჭრალ̄ე \ ლახ̈ღუა̂ჭრა̈ნ̄; ლახღუა̂ჭრა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-

ეღუჭ̂არელ (ლოხღუა̂ჭრენ, ლახ̈ღუა̂ჭრან; ლახ̈ღუ̂აჭრი) ბქ., ხ-ეღუჭ̂არალ̄ (ლოხღუა̂ჭრალ̄, 

ლახღუა̂ჭრალ̄ე; ლახღუ̂აჭრალ̄ნე) ლშხ., ხ-ეღუა̂ჭარალ̈ (ლახ̈უ̂ეღუ̂აჭარ{ალ}ენ, 

ლახ̈ეღუა̂ჭარ{ალ}ან; ლახ̈ეღუა̂ჭარალი) ლნტ., გრდუვ. -- ევაჭრება. დი̄ნა... ლახ̈ღუა̂ჭრა̈̄ნ 

მჷხმჷრის (ბზ. 349) -- გოგო შეევაჭრა მეღორეს. იმ დორ ლახ̈ღუა̂ჭრი, ფასუ ̂ეჯღაჲ̈ დემის 

ხოკუდ̂ეხ (ბქ.) -- რაც უნდა შეევაჭრო, ფასს მაინც არ დაუკლებენ. ხუა̂ი̈ ლახ̈უე̂ღუა̂ჭარალენ 

(ლნტ.) -- ბევრი ვევაჭრე.

 ხ-ეღუჭ̂არელ იგივეა, რაც ხ-ეღუ̂ჭარა̈ლ̄.
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 ხ-ეღუჭ̂ინა̈ლ̄ (ლახ̈ღუე̂ჭნა̈ლ̄, ლახღუე̂ჭნალ̄ე; ლახღუ̂ეჭნა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ეღუე̂ჭინალ̈ 

(ლოხღუე̂ჭინალ, ლახ̈ღუ̂ეჭინალე; ლახ̈ღუე̂ჭინალ̈ი) ბქ., ხ-ეღუ̂ჭინა̄ლ (ლოხღუე̂ჭნალ̄, 

ლახღუე̂ჭნალ̄ე; ლახღუ̂ეჭნალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- დასდევს. [ეჯა] უ̂აზ̈რა̈ლჷნქა ჩი̄ 

ხეღუჭ̂ინა̈ლ̄ (ბზ. 13) -- ვეზირების გარდა ის ყველას დასდევს. ჩიაგ̈ ეჯის ხეღუე̂ჭინალ̈ (ბქ.) 

-- ყველგან იმას დასდევს.

 ხ-ეღფი (ამ̈ღაფა̈ნ̄, ა̈თღაფა̈̄ნ; ა̈თღაფ̈ი ბზ., ამ̈ღაფან, ა̈თღაფან; ა̈თღაფ̈ი ბქ., ემღაფან̄, ეთღაფან̄; 

ეთღაფი ლშხ.), ხ-ეღაფ̈ი (ამ̈ეღაფან, ა̈თეღაფან; ა̈თეღაფ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- ეღებება. უ̂ოდ 

ოსრი კალთაჲ̈ ჩუ დ' ა̈̄ჯღაფე̄ნს, ეჩქად... ეჯა ნომა ა̈თჯჷრუა̂ (ბზ. 347) -- სანამ ჩოხის კალთა 

არ შეგეღებოს, მანამ ის არ დაიჯერო. ერხის ფათ̈უ ̂დემ ხეღფი (ბქ.) -- ზოგს თმა არ ეღებება. 

ჩუა̂მეღაფან წჷრან̈იდ ტოტარ̈ (ლნტ.) -- ხელები წითლად შემეღება.

 ხ-ეყალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეყჰა̈ლ̄.

 ხ-ეყალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეყჰა̈ლ̄.

 ხ-ეყერენი იგივეა, რაც ხ-ეყრენი.

 ხ-ეყრენი (მეყარ̈, ხეყარ̈; ხეყრენი ბზ., მეყარ, ხეყარ; ხეყრენი ბქ., ლშხ.), ხ-ეყერენი 

(ხეყერენი) ლნტ., გრდუვ. -- ემართება, მოსდის. მაჲ̈ დო ხეყრენი ჭაშ̈ს, და̈რ̄ იმის იმჴერი (ბზ. 

439) -- ქმარს რა ემართება, ვერავინ იგებს. ალე ხეყრენიხ ხოშა ნაღალდ ჭიშხჟი... (ლშხ. 

88) -- ეს მეტწილად ფეხზე ემართებათ. მა ხეყარ გელას? (ლნტ. 72) -- გელას რა დაემართა?

 ხ-ეყუე̂ლენი იგივეა, რაც ხ-ეყულ̂ენი.

 ხ-ეყუე̂ფენი იგივეა, რაც ხ-ეყუფ̂ენი.

 ხ-ეყულ̂ენი (ოთეყუ̂ლ, ა̈თყუა̂ლ̈; ა̈თყუე̂ლნი ბზ., ათ̈ყუ̂ალ ბქ., ოთეყუ̂ლ, ეთყუა̂ლ; ეთყუე̂ლნი 

ლშხ.), ხ-ეყუე̂ლენი (ათ̈უე̂ყუ̂ლ, ა̈თეყუა̂ლ; ა̈თეყუე̂ლნი) ლნტ., გრდუვ. -- სცილდება, 
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შორდება. ეშხუ ფინიაჲ̈ ალექსის დე̄მთე ხეყულ̂ენი (ბზ. 255) -- ერთი ფინია ალექსის არსად 

შორდება. ღეშგმე [ჭერ] ჩუა̂ხ̈ყუ̂ალ მიჩა დის (ბქ. 312) -- უკანა ყორანი ჩამოსცილდა თავის 

დედას. [მათხეფ] ქა ლოქ ეთყუ̂ელნი ლეგმერდას (ლშხ. 90) -- უჟმური (აყოლილი) 

ავადმყოფს მოშორდებაო.

 ხ-ეყუნ̂ა̈ლ̄ (ლოხუ̂ყუ, ლოხყურდა; ლახ̈ყუი̂ნი) ბზ., ხ-ეყუ̂ნალ̈ (ლოხუყ̂ურდ, ლოხყურდა; 

ლახ̈ყუ̂ინი ბქ., ლახოყურდ [ხუე̂ს], ლახოყურდა; ლახ̈ეყუი̂ნი ლნტ.), ხ-ეყუნ̂ა̄ლ (ლოხყუ̂ინენ \ 

ლოხყუ, ლოხყუ̄რდა; ლეხყუ̂ინი) ლშხ., გრდუვ. -- უწვება. [ზურალ̄] სგა ლოხყურდა 

როსტომს (ბზ. 232) -- ქალი როსტომს მიუწვა. დი გეზლირს ლოხყურდა ნენსგალეჟა (ბქ.) -- 

დედა შვილებს შუაში ჩაუწვა. [ალ ზურალ̄ს] სგა ლოხყურდა ჭაშ (ლშხ. 78) -- ამ ქალს 

ქმარი მიუწვა. დი სკა ლახოყურდა მიჩა გეზალს (ლნტ.) -- დედა თავის შვილს მიუწვა.

 ხ-ეყუფ̂ენი (ამ̈ყუ̂აფ̈, ა̈ხყუა̂ფ̈; ახ̈ყუე̂ფნი ბზ., ა̈მყუა̂ფ, ა̈ხყუა̂ფ ბქ., ემყუა̂ფ, ეხყუა̂ფ; 

ეხყუე̂ფნი ლშხ.), ხ-ეყუე̂ფენი (ამ̈ეყუა̂ფ, ა̈თეყუა̂ფ; ა̈თეყუე̂ფენი) ლნტ., გრდუვ. 1. სძვრება 

(კანი...). [მალ̄არ̈ს] ჲერს ქა̈̄ხყუა̂ფ̈ხ ჰაკუდ̂არ̈ (ბზ. 361) -- ზოგ მელას კუდი მოსძვრა 

(მელიებს მოსძვრათ კუდები). ჭყინტს ლუკურ̂ემე ფხულე ქ'ა̈ხყუა̂ფ (ბქ.) -- ბიჭს გაყინული 

თითი მოსძვრა. ქათალს შიშტ ა̈თეყუა̂ფ ბინტყილ (ლნტ.) -- ქათამს ბურტყლი სწრაფად 

გასძვრა. 2. (ოხუე̂ყუ̂ფ ბზ., ლშხ., ახუ̂ეყუფ̂ ლნტ.) -- {გამო}ძვრება. [ხა̈მარ̈] ჩუა̂ლხენქა ქა 

ხეყუფ̂ენიუხ̂ (ბქ. 202) -- ღორები მეწყერიდან გამოძვრებოდნენ.

 ხ-ეყჩენი (ოთეყჩ, ა̈თყაჩ̈; ა̈თყეჩნი ზს., ოთეყჩ, ეთყაჩ; ეთყეჩნი ლშხ.), ხ-ეყეჩენი (ათ̈უ̂ეყჩ, 

ათ̈ეყაჩ; ათ̈ეყეჩენი) ლნტ., გრდუვ. -- ეშვება, ეხსნება (თავს ანებებს). ეჯჲარ̈ ქა ხეყჩენიხ 

ლაბუნ̄ძგუა̂ლ̄ს (ბზ. 14) -- ისინი ძიძგილაობას შეეშვებიან. დინა მად ა̈თყაჩ̈ მიჩა ჯიმილს (ბქ. 

200) -- და არ მოეშვა თავის ძმას. ალე ლიქაჩ̈ეს მად̈ ა̈თეყაჩ (ლნტ. 219) -- ამან ჭრას თავი არ 
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დაანება (არ შეეშვა).

 ხ-ეყხა̈̄ლ იგივეა, რაც ხ-ეყჰა̈ლ̄.

 ხ-ეყჰა̈ლ̄, ხ-ეყხა̈ლ̄ (ლა̈ჰუ̂ყაჰან̈ \ ლოხუყ̂ახან̈, ლაჰ̈ყაჰა̈ნ̄ \ ლახ̈ყახა̈ნ̄, ლაჰ̈ყაჰ̈ი \ ლახ̈ყახ̈ი) ბზ., 

ხ-ეყჰალ̈ (ლოხყაჰენ, ლახ̈ყაჰან; ლახ̈ყაჰ̈ი) ბქ., ხ-ეყალ̄ (ლოხყაჲენ, ლეხყაჲან̄; ლეხყაი) ლშხ., 

ხ-ეყალ̈ (ლახ̈უე̂ყაჲ̈ენ, ლახ̈ეყაჲ̈ან; ლახ̈ეყაი̈) ლნტ., გრდუვ. -- კოცნის. ზურალ̄... ხეყჰა̈ლ̄ 

დი̄ნას (ბზ. 381) -- ქალი გოგოს კოცნის. ნაღუ̂ჟურგეზალ ქათ̈ყაჰან̈ მიჩა დის ი მუს (ბქ. 213) 

-- ვაჟიშვილმა თავისი დედ-მამა გადაკოცნა. [გეზალ] ი მიჩა მუ ქა̈თეტუშანხ უშხუა̂რ̈ ი ქა 

ლახ̈ეყაჲ̈ანხ (ლნტ. 259) -- მამა და შვილი ერთმანეთს გადაეხვივნენ და გადაკოცნეს.

 ეშ ზმნს. -- ისე. მარე ეშ საჭ̈ირო ესერ მამ̄ა ხარ̄ (ბზ. 251) -- მაგრამ ისე არ გესაჭიროებაო. 

ალას ეშ ხაშდეხ ლჷქაჩს (ლშხ. 11) -- ამას ისე აყრიან ჭრილობას.

 ეშა იგივეა, რაც იშა.

 ხ-ეშან იგივეა, რაც ხ-ეშან̈.

 ხ-ეშანა̈ლ̄ (ლოხშანა̈ლ̄, ლახშან̄ა̈ლ̄ე; ლახშანა̈̄ლი) ბზ., ხ-ეშანალ̈ (ლოხშანალ̈, ლახშანალ̈ე; 

ლახშანალ̈ისგ ბქ., ლახუა̂შანალ, ლახაშანალე; ლახაშანალი ლნტ.), ხ-ეშე̄ნალ̄ (ლოხშე̄ნალ̄, 

ლახშე̄ნალ̄ე; ლახშე̄ნა̄ლნე) ლშხ., გრდუვ. -- ნიშნს უგებს. უშხუა̂რ̄ ლახშანა̈ლ̄ეხ (ბზ.) -- 

ერთმანეთს ნიშნი მოუგეს. ამკაჲ გუ̂ეში მუჩომს მაგ̄ ხეშე̄ნალ̄ (ლშხ.) -- ასეთი საქმის 

გამკეთებელს ყველა ნიშნს უგებს. ხეშანალდა ეჩის, ჲერუ̂აჲ̈ ჩუა̂დაგარ̈ (ლნტ. 134) -- ნიშნს 

უგებდა იმას, ვინც მოკლა.

 ხ-ეშან̈ (--, ხეშან̈და; ხეშან̈დე̄დს ბზ., --, ხეშანდა; ხეშანდეს ლნტ.), ხ-ეშ{ჲ}ან̈ (--, ხეშიანდ; 

ხეშიანდეს) ბქ., ხ-ეშან (--, ხეშანდა; ხეშანდეს) ლშხ., გრდუვ. -- ასხია. უი̂სკუს̂ ეჯჟი 

ხეშან̈, ერე ეშ ხახონხა (ბზ. 307) -- ვაშლს ისე ასხია, რომ მთლად დახუნძლულია. 
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მეგემ(ს)... უი̂სგ ხეშა̈ნ (ბქ. 55) -- ხეს ვაშლი ასხია. ხილი̄ მასარდ ხეშან მეგმარს (ლშხ. 4) 

-- ხეებს ხილიც ბლომად ასხია. მუშრა ̈ტუ̂იბჟი მან̈ცხჷლდს ხეშან̈ (პოეზ. 228) -- მუშურის 

ხეობაში მოცხარს ასხია.

 ხ-ეშარ̄დი (ამ̈შა̄რდა̈̄ნ, ა̈თშარ̄და̈ნ̄; ა̈თშა̈რ̄დი ბზ., ემშარ̄დან̄, ეთშარდან̄; ეთშარ̄დი ლშხ.), ხ-

ეშარდი (ამ̈შარდან, ათშარდან̈; ათ̈შარ̈დი ბქ., ა̈მეშარდან, ა̈თეშარდან; ა̈თეშარდი ლნტ.), 

გრდუვ. -- უმშვიდდება, უამდება. თხუმე ლიზგე ეთშარ̄დან̄ ბებეს (ლშხ.) -- ბებიას თავის 

ტკივილი დაუამდა. გუი̂ მად̈ ა̈მსეშარდან თელ ლა̈დეღ (ლნტ.) -- გული მთელი დღე არ 

დამიმშვიდდა.

 ხ-ეშგბენი (ამ̈შგა̈ბ, ა̈ხშგაბ̈; ა̈ხშგებნი ზს., ემშგაბ, ეხშგაბ; ეხშგებნი ლშხ.), ხ-ეშკებენი 

(ამ̈ეშკაბ, ა̈ხეშკაბ; ახ̈ეშკებენი) ლნტ., გრდუვ. -- სძვრება. ლუსუე̂მ ქა̈̄ხშგაბ̈ ფიცარს (ბზ.) -- 

ფიცარს ლურსმანი გამოსძვრა. ბეფშს შარუა̂ლ̈ (შალუა̂რ̈) ათ̈აშკება (ლნტ.) -- ბავშვს 

შარვალი ჩასძრობია.

 ხ-ეშგდი (ლამ̈შგედა̈ნ̄, ლა̈ხშგედა̈ნ̄; ლახ̈შგედი ბზ., ლამ̈შგედან, ლახშგედან; ლახ̈შგედი ბქ., 

ლემშგედან̄, ლეხშგედან̄; ლეხშგედი ლშხ.), ხ-ეშკედი ({ლ}ამ̈ეშკედან, {ლ}ახ̈ეშკედან; 

{ლ}ახ̈ეშკედი) ლნტ., გრდუვ. -- ეკადრება. ეჯჟი ა̈ჯსყი̄ნე, იმუ̂აჲ̈ყი ჯეშგდოლ̄ნი (ბზ.) -- 

ისე გაგიკეთებ, როგორც გეკადრება. მა ̄ხეშგდოლ̄და ამჟი ეჯიარე ოჯახს (ლშხ.) -- არ 

ეკადრებოდა ასე იმათ ოჯახს. ხოლა გარგალა დარ̈ს ხეშკედი (ლნტ.) -- ცუდი ლაპარაკი 

არავის ეკადრება.

 ხ-ეშგი იგივეა, რაც ხ-ე̄შგი.

 ხ-ეშგო იგივეა, რაც ხ-ეშგუ̂ემ.

 ხ-ეშგრი (ამ̈შგირა̈ნ̄, ათ̈შგირა̈ნ̄; ა̈თშგირი ბზ., ამ̈შგირან, ათ̈შგირან; ათ̈შგირი ბქ., ემშგირან̄, 
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ეთშგირან̄; ეთშგირი ლშხ.), ხ-ეშკრი (ამ̈ეშკირან, ა̈თეშკირან; ა̈თეშკირი) ლნტ., გრდუვ. -- 

უკვდება, უწყდება (უცებ). აშხუ ლადაღ̈ისგა ღუნ ჩუა̂მ̈შგირა̈ნ̄ (ბზ.) -- ხბო ერთ დღეში 

მომიკვდა. წინწლარ̈ მაგ̈ ჩუ̂ამშგირანხ (ბქ.) -- ყველა წიწილა გამიწყდა.

 ხ-ეშგუ̂დი (ამ̈შგუდა̈ნ̄, ათ̈შგუდა̈ნ̄; ათ̈შგუდი ბზ., ამშგუდან̈, ათშგუდან̈; ათ̈შგუდი ბქ., 

ემშგუდან̄, ეთშგუდან̄; ეთშგუდი ლშხ.), ხ-ეშკუდ̂ი (ამ̈ეშკუდან, ა̈თეშკუდან; ა̈თეშკუდი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ეგუდება, ეხრჩობა. ჴან ლაშხურისა ღოთ ეთშგუდან̄ხ (ლშხ.) -- ხარი 

კინაღამ ცხენისწყალში დაეხრჩოთ. ნიღაშტ ა̈თეშკუდან კეცისა (ლნტ.) -- ქვევრში თიკანი 

დაეხრჩო.

 ხ-ეშგუ̂ემ (ხუ̂აშგუე̂მნ, ხაშგუ̂მინ; ხაშგუ̂მინნე) ზს., ხ-ეშგო (ხუ̂აშგომ, ხაშგმინ; ხაშგმინნე) 

ლშხ; ხ-ეშკუე̂მ (ხუა̂შკომ, ხაშკომნე \ ხაშკუე̂მნე; ხაშკომნი \ ხაშკუე̂მნი) ლნტ., გრდმ. -- 

სთხოვს. მალ̄ ხეშგუე̂მ გე̄რგილ̄ს [ლეზუე̂ბს] (ბზ. 321) -- მელა გიორგის საჭმელს სთხოვს. 

ჯგჷრაგ̄დ ლაგნა ხაშგმინ მარ̄ეს (ლშხ.) -- წმინდა გიორგიმ კაცს ღამის გასათევი სთხოვა. 

ბლიუდ̂ თეთრ ხაშკუ̂ემნე ბაპს (ლნტ.) -- მუნჯმა მღვდელს ფული სთხოვა.

 ეშდ იგივეა, რაც ჲეშდ.

 ეშდარა, ჲეშდარა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ.), ეშტარა (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

თვრამეტი. დაუ̈ი̂თს ეშდარა ღოლაქ̈ ხორდა (ბქ.) -- დავითს თვრამეტი ცხვარი ჰყავდა. ეჯ 

დენა ეშტარა ლჷზა̈ ლი (ლნტ.) -- ის ქალიშვილი თვრამეტი წლის არის.

 ხ-ეშდბი (ამ̈შდაბა̈ნ̄, ა̈ხშდაბა̈ნ̄; ა̈ხშდაბ̈ი) ბზ., გრდუვ. 1. უბრუნდება, უტრიალდება. საუ̈ ̂

ახ̈შდაბა̈ნ̄ხ (ბზ.) -- მარხილი გადაუბრუნდათ. 2. გადატ. მოუკვდება. ეჯისი̄ დო̄სგ ა̈ხშდაბ̈ი 

ბაბა (ბზ.) -- იმასაც ადრე მოუკვდება ("გადაუბრუნდება") პაპა.

 ეშდეშხუ, ჲეშდეშხუ (-ხუი̂̄შ) ბზ., (-ხუშ̄) ლშხ., ჲეშდეშხუ̂ი ბქ., {ჲ}ეშტეშხუ (-ჲშ) ლნტ. 
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-- თერთმეტი. ეშდეშხუ ჴან̈ ა̈ნკუა̂დ̈ (ბზ. 27) -- თერთმეტი ხარი დაგვჭირდა. ეშტეშხუ 

გეზალ მაყა (ლნტ.) -- თერთმეტი შვილი მყავს.

 ხ-ეშდკჷნი (ამ̈შდჷკნა̈ნ̄, ა̈თშდჷკნა̈ნ̄; ა̈თშდჷკნი ბზ., ლამ̈შდჷკნან, ლახ̈შდჷკნან; ლახ̈შდჷკნი 

ბქ., ლემშდჷკნან̄, ლეხშდჷკნან̄; ლეხშდჷკნი ლშხ.), ხ-ეშტკჷნი (ლამ̈ეშტჷკნან, 

ლახ̈ეშტჷკნან; ლახ̈ეშტჷკნი) ლნტ., გრდუვ. -- ერჭობა, ესობა. მარეს თეტენ ჟ'ათ̈შდჷკნა̈ნ̄ 

ჭაჭარ̈ჟინ (ბზ. 366) -- კაცს მახათი ზურგში შეერჭო (აერჭო). ცხუი̂-ცჷჴემდ ჭუე̂დს 

ლახ̈შდჷკნან (ბქ. 60) -- ისარი კედელს შეერჭო.

 ხ-ეშდნი (ამა̈შ̄დჷნ; ათა̈შ̄დჷნ; ა̈თე̄შდჷნი ბზ., ამ̈ეშდჷნ, ა̈თეშდჷნ; ა̈თეშდჷნი ბქ.), ხ-ე̄შდნი 

(ემე̄შდჷ̄ნ, ეთე̄შდჷ̄ნ ეთე̄შდნი ლშხ.), ხ-ეშტნი (ამ̈ეშტჷნდა, ა̈თეშტჷნდა; ა̈თეშტნი) ლნტ., 

გრდუვ.-- ავიწყდება. ბეფშუ̂ ხად̈ურდ სგა ლახა̈შ̄დჷ̄ნხ (ბზ. 262) -- ბავშვი სულ დაავიწყდათ 

(შემოავიწყდათ). ჯიმ ლოქ ნოს̄ა ოგუე̂̄შდჷ̄ნდეს (ლშხ. 38) -- მარილი არ დაგვავიწყდესო. 

გეზალა ̈ნაქუ.̂.. ჩუ̂ათაშ̈ტნა მამას (ლნტ. 263) -- შვილის ნათქვამი დავიწყებია მამას.

 ეშდჲორი იგივეა, რაც {ჲ}ეშდჲორი.

 ეშდოხუ̂იშდ (-იშ) ბზ., ჲეშდოხუშდ ბქ., ლშხ., ეშტოხუ̂იშტ ლნტ. -- თხუთმეტი. ჩუა̂მზჷზეხ 

ქუთა̈შ̄თე ბერკლარ̈შუ̂ ეშდოხუ̂იშდ ეკენითუე̂ჟი (ბზ. 23) -- გამაგზავნეს ქუთაისში 

ბორკილებით თხუთმეტ ენკენისთვეს. მეთხუ̂არა ეშდოხუშდ ლჷმარ̈დელიხ (ბქ.) -- 

მონადირეები თხუთმეტნი ყოფილან.

 ხ-ეშდორ̄ი იგივეა, რაც ხ-ეშდო̈რ̄ი.

 ხ-ეშდო̈რ̄ი (ლახ̈უშ̂დორ̄ან̈, ლახ̈შდორ̄ა̈ნ̄; ლახ̈შდო̈̄რი) ბზ., ხ-ეშდუ̂რი, ხ-ეშდუ̂რენი 

(ლოხშდორენ \ ლახუე̂შდუ̂რ, ლახ̈შდორან \ ლახ̈შდუა̂რ; ლახ̈შდერი \ ლახშდერნი) ბქ., ხ-

ეშდორ̄ი (ლოხშდორ̄ენ, ლეხშდორ̄ან̄; ლეხშდორ̄ი) ლშხ., ხ-ენშტორი (ათ̈უე̂ნშტორენ, 
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ათ̈ენშტორან; ა̈თენშტორი) ლნტ., გრდუვ. -- ეხვევა; აცხრება. ლახ̈უშ̂დორ̄ან̈ ლაყხალ̄თე 

(ბზ.) -- საკოცნელად მოვეხვიე. ბობშ ბჷგიდ ლეხშდორ̄ან̄ მიჩა დის (ლშხ.) -- ბავშვი დედას 

მაგრად ჩაეხვია. და̈შტუ ̂ა̈სენშტორან ფირუს̂ (ლნტ.) -- დათვი ძროხას დააცხრა.

 ხ-ეშდრა̈̄ლ (ლოხუ̂შდირა̈ლ̄, ლახშდირალ̄ე; ლახშდირა̈ლ̄ი \ ლახშდირა̈̄ლნე) ბზ., ხ-ეშდრალ̈ 

(ლოხშდირალ, ლახ̈შდირალ; ლახშდირალ̈ი) ბქ., გრდუვ. -- ეთამაშება. ჭაშ̈ ხეხუმ̂ი ფათუა̂რ̈ს 

ხეშდრა̈̄ლ (ბზ. 392) -- ქმარი ცოლის თმებს ეთამაშება. ნაღუჟ̂ურ დინას ხეშდრალ̈და (ბქ. 

131) -- ბიჭი გოგოს ეთამაშებოდა. იხ. ხ-ეღრალ̄.

 ეშდსემი, ჲეშდსემი (-ი̄შ) ბზ., (-იშ) ბქ., ჲეშდსემი (-ი̄შ) ლშხ., ჲეშტსემი (-ჲშ) ლნტ. -- 

ცამეტი. ფერმას ხორი ეშდსემი ღუ̂ენდელ (ბქ. 195) -- ფერმას ცამეტი მოზარდი 

(საქონელი) ჰყავს. ჲეხუ̂-ჭას̈ ჲეშტსემი გეზალ ხეყად (ლნტ.) -- ცოლ-ქმარს ცამეტი შვილი 

ჰყავდა.

 ხ-ეშდუ̂რ{ენ}ი იგივეა, რაც ხ-ეშდო̈რ̄ი.

 ხ-ეშდღუი̂ (ამ̈შდუღა̈ნ̄, ათ̈შდუღა̈ნ̄; ათ̈შდუღუი̂ ბზ., ამშდუღუა̂ნ, ათშდუღუ̂ან; ათშდუღუი̂ 

ბქ.), ხ-ეშთხუი̂ (ემშდუხუა̂ნ̄, ეთშდუხუ̂ან̄; ეთშდუხუ̂ი) ლშხ., ხ-ეშტხუი̂ (ამ̈ეშტუხუა̂ნ, 

ათ̈ეშტუხუა̂ნ; ა̈თეშტუხუ̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- ემარხება. მენწყერ ჩუქან კირაუ ̂

ათ̈ეშტუხუა̂ნხ (ლნტ.) -- მეწყრის ქვეშ საბძელი დაემარხათ.

 ხ-ეშდხენი (ამ̈შდახ̈, ოთშდახ̈; ოთშდეხნი ზს., ემშდახ, ოთშდახ; ოთშდეხნი ლშხ.), ხ-

ეშტეხენი ({ლ}ამ̈ეშტახ, {ლ}ახ̈ეშტახ; {ლ}ახ̈ეშტეხენი) ლნტ., გრდუვ. -- ელევა, 

უთავდება. ფარშმაგს ჩუ ოთშდახ̈ ლეღუ ̂(ბზ. 253) -- ფარშევანგს (აქ: ფასკუნჯს) ხორცი 

შემოელია. ფათრეკიშ მეთიალ̈ს ფათრეკ მოდმ' ესერ ათშდეხა (ანდ.) -- ფათერაკის მაძებარს 

ფათერაკი არ გამოლევიაო. ლეზუე̂ბ სკა ლახაშტეხა ხალ̈ხს (ლნტ. 98) -- ხალხს საჭმელი 
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შემოლევია. ცოდუა̂ მიშგუ ნოუ ̂ხაშდეხახ (პოეზ. 130) -- ჩემი ცოდვა ნუმც დალევიათ.

 ხ-ეშეშაუ̈̂ი იგივეა, რაც ხ-ეშშაუ̈̂ი.

 ხ-ეშე̄ნალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეშანა̈ლ̄.

 ეშთან̄ იგივეა, რაც ეჩი̄თან̄.

 ხ-ეშთხუ̂ი იგივეა, რაც ხ-ეშდღუი̂.

 ეშ-ი-აშ ზმნს. -- აქეთ-იქით. უ̂აზ̈ი კუა̂დლარ̈ ეშ-ი-აშ ოთში̄და (ბზ. 237) -- ვაზის ტოტები 

აქეთ-იქით გადაუყრია. ყა̈რს... ეშ-ი-აშ ადისგუ̂ხ (ბქ. 297) -- ყავარს აქეთ-იქით დებდნენ. 

[ხალხ] ჩუა̂ფხჟენიხ ეშ-ი-აშ (ლშხ. 29) -- ხალხი აქეთ-იქით გაიფანტება.

 ხ-ეშიალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეშია̈ლ̄.

 ხ-ეშიალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეშია̈ლ̄.

 ხ-ეშია̈ლ̄ (ოხუშ̂იალ̄ან̈, ახ̈შიალ̄ა̈ნ̄; ახ̈შიალ̈ი) ბზ., ხ-ეშია̈ლ (ა̈ხუშ̂იალ̈ \ ოხუშ̂იალ, ახ̈შიალ; 

ახ̈შია̈ლი ბქ., ა̈ხუ̂ეშიალენ; ა̈ხეშიალან; ა̈ხეშიალი ლნტ.), ხ-ეშიალ̄ (ოხშია̄ლ, ახშიალ̄ე; 

ახშია̄ლნე) ლშხ., გრდუვ. -- ებრძვის, ეომება. ეჯჲარ̈ ხეშია̈ლ̄ხ თათრი ჯარ̈ს (ბზ. 330) -- 

ისინი თათრის ჯარს ეომებიან. [თეთნე ხელწიფხს] ეშდორი სახ̈ელწიფხ ხეშიალ (ბქ. 106) 

-- თეთრ ხელმწიფეს თორმეტი სახელმწიფო ეომებოდა. ხეშიალ̄ ჲაკოფ დაუ̄̂ს (ლშხ.) -- 

ებრძვის იაკობი დევს.

 ეში-ეში̄, ეში̄ჲეში̄ ბზ., ეშიეში ბქ., ლნტ., ეში-̄ეში̄ ლშხ., ზმნს. -- მაინცდამაინც, 

აუცილებლად. ჯ'ი̄სერ ჩუა̂ხაშ̄გუნი თხუმ, მარე ეში̄-ეში̄ გუნ საჭირო მამ̄ა ხარ̄ (ბზ. 250) -- 

მე ჩამოგაწველინებ თავს, მაგრამ მაინცდამაინც ძალიან არ გჭირდებაო. ალე ხოხალხ ეში̄-

ეში̄ ზითუნახაუ̂ი სასახ (ლშხ. 70) -- ეს ჰგონიათ მაინცდამაინც მზეთუნახავის სასახლე. 

ეშიეში ხამარჯუ̂იხ ლიზის (ლნტ.) -- აუცილებლად აპირებენ წასვლას.
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 ეში̄ ბზ., ლშხ., ეში ლნტ., ზმნს. -- მაინც. ყალაჩუყლანდ ეში̄ ჩუა̂დგარ̈ და̈უ̄ ̂(ბზ. 246) -- 

ყალაჩუყლანმა მაინც მოკლა დევი. მეცართე ეში̄ ღჷრიხ (ლშხ. 11) -- მკითხავთან მაინც 

მიდიან. დაჩუი̂რდ ეში ჩუ ლაი̈შ ლიც (ლნტ. 311) -- დამ წყალი მაინც დალია.

 ხ-ეშკებენი იგივეა, რაც ხ-ეშგბენი.

 ხ-ეშკედი იგიუე̂ა, რაც ხ-ეშგდი.

 ხ-ეშგი იგივეა, რაც ხ-ე̄შგი.

 ხ-ეშკი იგივეა, რაც ხ-ე̄შგი.

 ხ-ეშკიფი იგივეა, რაც ხ-ეშკფი.

 ხ-ეშკრი იგივეა, რაც ხ-ეშგრი.

 ხ-ეშკუ̂დი იგივეა, რაც ხ-ეშგუდ̂ი.

 ხ-ეშკუ̂ემ იგივეა, რაც ხ-ეშგუ̂ემ.

 ხ-ეშკფი (ლოხშკიფან̈, ლახ̈შკიფა̈ნ̄; ლახ̈შკიფი ბზ., ლახ̈უშ̂კიფენ \ ლოხშკიფენ, 

ლახ̈შკიფან; ლახ̈შკიფი ბქ., ლოხშკიფენ, ლეხშკიფან̄; ლეხშკიფი ლშხ.), ხ-ეშკიფი 

(ლახ̈უ̂ეშკიფენ, ლახ̈ეშკიფან; ლახ̈ეშკიფი) ლნტ., გრდუვ. -- 1. მოულოდნელად შეხვდება, 

{მი}ადგება; {შე}ეჩეხება. ჲორი მარ̄ე ლახ̈შკიფა̈ნ̄ხ უშხუა̂რ̄ (ბზ.) -- ორი კაცი ერთმანეთს 

შეეჩეხა. ნასო ლამაშკიფდა ხუნკუი̂ლეთ (ლნტ.) -- წინაღამეს მოულოდნელად ნასო მომადგა. 

2. ბქ. {მი}აშტერდება. დინა ქალახშკიფან მარას (ბქ.) -- ქალიშვილი კაცს მიაშტერდა.

 ეშმა იგივეა, რაც ჲეშმაკ̈.

 ხ-ეშმი (ლოხუე̂შმ, ლახ̈შჷმ; ლახ̈შჷმი) ზს., ხ-ეშუ̂მი (ოხშუმენ, ეხშუმა̄ნ; ეხშუმი ლშხ., 

ახ̈უე̂შუმენ, ა̈ხეშუმან; ა̈ხეშუმი ლნტ.), გრდუვ. -- ეძახის, ეხმიანება; ეხმაურება. სგა 

ლახ̈შჷმ მეჴედს ქორთე (ბქ.) -- შინ შეიხმო მოსული. სოფელდ ადშჷმ ალ ჴა̈ნ სემი ათა̈ს 
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მანათ̈დ ესერ ხაჯეშ (ბქ.) -- სოფელმა თქვა (დაიძახა) -- ეს ხარი სამი ათასი მანეთი ღირსო. 

ხოლამდ ა̈ხეშუმან დიმეთილს თელეღრა (ლნტ.) -- ცუდად გამოეპასუხა (გამოეხმაურა) 

რძალი დედამთილს. მაღლაუ ̂ლახ̈შჷმ გა̈გ̄იშხან̈ქა (პოეზ. 354) -- შაშვმა შემოსძახა 

გაგიშიდან.

 ხ-ეშჲან̈ იგივეა, რაც ხ-ეშან̈.

 ხ-ეშჲი (ა̈მშიჲა̈ნ̄, ა̈თშიჲა̈̄ნ; ა̈თში̄ჲ) ბზ., ხ-ეში̄ (ემშიან̄, ეთშიან̄; ეთში̄) ლშხ., ხ-ეშიჲ 

(ამშიჲან̈, ათ̈შიჲა̈ნ; ათშიჲ ბქ., ამ̈ეშიან, ა̈თეშიან; ა̈თეშიი ლნტ.), გრდუვ. -- უსივდება. მარ̄ა 

სკელ ქა̈̄თშჲა̈ნ̄ (ბზ. 406) -- კაცს წვივი გაუსივდა. შტიმრალ̄ ხეში̄ხ (ლშხ.) -- ყურები 

უსივდებათ. ფხულე ათაშია (ლნტ.) -- თითი გასიებია. გადატ. გიორგის ჯაურ̂შუ ̂თხუ̂იმ 

ჩუა̂თ̈ეშიან (ლნტ. 49) -- გიორგის ჯავრით თავი გაუსივდა.

 ხ-ეშონ̄ა̈ლ̄ (ლოხშონა̈ლ̄, ლახშონ̄ალ̄ე; ლახშონა̈̄ლი) ბზ., ხ-ეშონალ̈ (ლოხშონალ, ლახშონალ \ 

ლახ̈შონალე; ლახშონალ̈ისგ ბქ., ლახუ̂აშონალ̈, ლახაშონალე; ლახაშონალი ლნტ.), ხ-

ეშონ̄ალ̄ (ლოხშონ̄ალ̄, ლახშონ̄ალ̄ე; ლახშონ̄ალნე) ლშხ., გრდუვ. -- შურს. ხენწიფი ბედს 

ლახშონალ̄ეხ (ბზ.) -- ხელმწიფის ბედი შეშურდათ. ხეშონალდახ გიგოს (ლნტ.) -- შურდათ 

გიგოსი.

 ხ-ეშტერაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ეშტრაუ̈ი̂.

 ეშტერბი იგივეა, რაც ჲეშდჲორი.

 ხ-ეშტეხენი იგივეა, რაც ხ-ეშდხენი.

 ხ-ეშტკჷნი იგივეა, რაც ხ-ეშდკჷნი.

 ხ-ეშტნი იგივეა, რაც ხ-ეშდნი.

 ეშტოხუი̂შტ იგივეა, რაც ეშდოხუ̂იშდ.
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 ხ-ეშტრაუ̈ი̂ (ლოხშტარუა̂̈ნ, ლახ̈შტარუ̂ა̈ნ̄; ლახ̈შტარუი̂) ბზ., ხ-ეშტრაუი̂ (ლოხშტერუ̂ენ, 

ლეხშტერუა̂ნ̄; ლეხშტერუი̂) ლშხ., ხ-ეშტერაუ̈ი̂ (ლახ̈უე̂შტერაუ̈ე̂ნ, ლახ̈ეშტერაუა̂ნ; 

ლახ̈ეშტერაუ̈ი̂) ლნტ., გრდუვ. -- აშტერდება. ხუ̂აჲ̈ ხან̈ს ლახ̈შტარუა̂̈ნ̄ხ უშხუა̂რ̄ (ბზ.) -- 

დიდხანს მიაშტერდნენ ერთმანეთს. ლეხშტერუა̂ნ̄ხ უშხუ̂არ̄ (ლშხ.) -- მიაშტერდნენ 

ერთმანეთს. მი სკალახუ̂ეშტერაუ̂ენ ზურალს (ლნტ.) -- მე ქალს მივაშტერდი.

 ხ-ეშტხუი̂ იგივეა, რაც ხ-ეშდღუი̂

 ხ-ეშუა̂რ̈ი იგივეა, რაც ხ-ეშურ̂ი2.

 ხ-ეშუდ̂ები (ოხუშ̂უი̂დბან̈, ახ̈შუი̂დბა̈ნ̄; ა̈ხშუ̂იდბი) ბზ., გრდუვ. -- ემშვიდობება. ქა̈ხ̄შუი̂დბა̈ნ̄ 

დაუ̈ი̂თ მიჩა დინ̄ას (ბზ. 271) -- დავითი თავის ქალიშვილს გამოემშვიდობა.

 ეშუი̂ იგივეა, რაც ეშხუ.

 ხ-ეშუმ̂ი იგივეა, რაც ხ-ეშმი.

 ხ-ეშურ̂ი1 (ესუშ̂ურა̈ნ̄, ესშურა̈ნ̄; ესშური ბზ., ოსშურენ, ესშურან; ესშური ბქ., ესშურან̄; 

ლშხ., ას̈უე̂შურენ, ას̈ეშურან, ას̈ეშური ლნტ.), გრდუვ. -- საჭმელს გაუმაძღრისად ასკდება, 

ნაყროვნებისაგან ცუდად ხდება. ლეზუე̂ბს ერე ჟ'ესშურა̈ნ̄ (ბზ.) -- ვიღაც საჭმელს 

გაუმაძღრისად დაასკდა. გოჭარ̈ ჟ'ესშურა̈ნ̄ხ შუ̂ელს (ბზ.) -- გოჭები შრატს დაასკდნენ.

 ხ-ეშურ̂ი2 (ამ̈შუ̂არა̈ნ̄, ახ̈შუ̂არა̈ნ̄; ახ̈შუ̂არ̈ი ბზ., ემშუა̂რან̄, ეთშუა̂რან̄; ეთშუა̂რი ლშხ.), ხ-

ეშუა̂რ̈ი (ამშუ̂არან, ა̈თშუა̂რან; ა̈თშუ̂არი) ბქ., გრდუვ. -- ჭრილობა ურთულდება, 

უმიზეზდება. ჟეღი ნაჴა̈ფ ბეფუშ̂ს მჷცხი̄სგა ჟ'ახ̈შუ̂არა̈ნ̄ (ბზ.) -- ძაღლის ნაკბენი ბავშვს 

სიცივეში გაუმიზეზდა. ჟ'ახშუა̂რე̄ნა ლჷქაჩ ჭყინტს (ლშხ.) -- ბიჭს ჭრილობა გამიზეზებია.

 ხ-ეშშაუ̈̂ი (ჩუა̂მ̈შეშუა̂̈ნ̄, ჩუა̂თ̈შაშუა̂ნ̈; ჩუა̂თ̈შეშუი̂) ბზ., ხ-ეშშაუი̂ (ემშეშუ̂ან̄, ეთშეშუ̂ან̄; 

ეთშეშუი̂) ლშხ., ხ-ეშეშაუ̈ი̂ (ამ̈ეშეშაუა̂ნ, ა̈თეშეშაუა̂ნ; ა̈თეშეშაუ̈̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- 
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უშეშდება. მაყალშუ ̂ჩუე̂მშეშუ̂ან̄ მაგ (ლშხ.) -- შიშით ყველაფერი გამიშეშდა. მჷცხაუშ 

ტოტარ̈ ათ̈ეშეშაუა̂ნხ (ლნტ.) -- სიცივისაგან ხელები გაუშეშდათ.

 ეშჭიმ იგივეა, რაც ესჭიმ.

 ეშჭომე იგივეა, რაც ესჭომე.

 ეშხუ, ეშხუი̂ (მიც. აშხუ̂, მოთხ. აშხუ̂ემ, ნათ. აშხუმ̂იშ, მოქ. აშხუშ̂{უ}̂, ვით. აშხუდ) ზს., 

ეშხუ (მიც. ეშხუს, მოთხ. ეშხუდ, ნათ. ეშხუმიშ \ ეშხუ̄შ, მოქ. ეშხუუშ̂ ვით. ეშხუდ ლშხ., 

ნათ. ეშხუჲშ ლნტ.), ეშუ̂ი (მიც. აშუ̂, მოთხ. აშხუე̂მ) ლხმ. 1. ერთი. ბებშუდ̂ ეშხუ რუ̂ეულ 

ენყიდე (ლშხ.) -- ბავშვმა ერთი რვეული იყიდა. ამ ლეთ ეშხუ ლაჲ̈სას აჲსენიხ (ბქ. 6) -- ამ 

ღამეს ერთ საკლავს კლავენ. ეშხუ ზურალ̄ ჩუე̂სსგური ტაბგი თხუმისა (ლშხ. 38) -- ერთი 

ქალი სუფრის თავში დაჯდება. 2. ერთი განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი. ეშხუ̂ი \ ეშხუ 

მარ̄ე არდა (ბზ. 59) -- იყო ერთი კაცი. სგა ლახ̈ჴად̈ჷნხ აშხუ ̂სოფელთე̄სგა (ბზ. 366) -- 

მიაღწიეს ერთ(ს) სოფლამდე. აშხუდ ზს., ეშხუდ ლშხ., აშხუმდ ლნტ., ზმნს. -- ერთად. 

კე̄სარ̈ს ი უ̂აზ̈რალ̈ს ჩუ̂ასგურ̂ეხ აშხუდ (ბზ. 14) -- კეისარსა და ვეზირებს ერთად დასხამენ. ჩი 

ლად̈ეღ აშხუმდ არიხ (ლნტ.) -- ყოველდღე ერთად არიან.

 ეშხუდ იხ. ეშხუ.

 ეშხუნ1 იგივეა, რაც აშხუი̂̄ნ.

 ეშხუნ2 იგივეა, რაც აშხუჟ̂ინ.

 ეშხუნარდ, ეშხუნაი̈რდ, ეშხუნაირდ ზმნს. -- ერთნაირად. ეშხუნაირდ ხე̄ქუხ̂ (ლშხ.) -- 

ერთნაირად უთხრეს. ქართობილი დიარ̈ ი ლობიოჲ დიარ̈ ეშხუნა̈ირდ ინაყ̈იხ (ლნტ. 35) -- 

კარტოფილიანი და ლობიანი პური ერთნაირად ცხვება.

 ეშხუნაი̈რ (-იშ) ბზ., ლნტ., ეშხუი̂ნაი̈რ ბქ., ეშხუნაირ ლშხ. -- ერთნაირი. ჩილადაღ 
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ეშხუი̂ნაი̈რ ლეზობ ამარახ (ბქ.) -- ყოველდღე ერთნაირ საჭმელს ამზადებდნენ. ქორალ 

ეშხუნაირ ლჷ̄გხ (ლშხ.) -- ერთნაირი სახლები დგას. ნად̈ენარ̈ს ეშხუნაი̈რ კაბარ̈ ხაქუხ̂ 

(ლნტ.) -- გოგონებს ერთნაირი კაბები აცვიათ.

 ეშხუნღო იგივეა, რაც აშხუნღო.

 ეშხუს იხ. ეშხუ.

 ეშხუშ-ეშხუ (-იშ, --) ბზ., ეშხუუშ̂-ეშხუ ქს. -- ერთადერთი. ეშხუშ-ეშხუ ფირუი̂ლდ 

მირდა (ბზ.) -- ერთადერთი ძროხა მყავდა. ეშხუუშ̂-ეშხუ კაბ ხუღუა̂ (ლშხ.) -- ერთადერთი 

კაბა აქვს. ხაღუ̂ენახ ეშხუუშ̂-ეშხუ აჴჷლ (ლნტ. 268) -- ერთადერთი ზვინი ჰქონიათ. იხ. 

აშხუშ̂-ეშხუი̂̄ლ.

 ეშხუი̂ნ1 იგივეა, რაც აშხუი̂̄ნ.

 ეშხუი̂ნ2 იგივეა, რაც აშხუჟ̂ინ.

 ეშხუი̂ნაი̈რ იგივეა, რაც ეშხუნაი̈რ.

 ეშხუჟ̂ი იგივეა, რაც აშხუჟ̂ინ.

 ეშხუჟ̂ი̄ნენ იგივეა, რაც აშხუ̂ჟინ.

 ხ-ეშჷ̄დნი (ემშჷ̄დდა, ესშჷ̄დდა; ესშჷ̄დნი) ლშხ., ხ-აშჷდენი (ამსაშჷდდა, ასაშჷდდა; 

ას̈ეშჷდნი) ლნტ. -- ეყრება. ღჷრჩალ თხუმჟი ესშჷ̄დდა (ლშხ.) -- ნაკვერცხლები თავზე 

დაეყარა იხ. ხ-ეჰრი1.

 ეჩაბუა̄სდ (-აშ, --, ბზ., -იშ, --, ლშხ.), ეჯაბუასდ, ეჯაბასუდ̂, ეჯაბასდუ ̂ბქ., ეჩაბუასტ 

ლნტ.-- საიქიო. ჩუა̂დკუა̂რ̈ხ ყალაჩუ̄ყლან ეჩაბუას̄დთე (ბზ. 246) -- ჩააგდეს ყალაჩუყლანი 

საიქიოში. ღუა̂ჭარ̈ ესერ ეჯაბასდთ' ოთჷნგზაურ̂ა (ბქ. 251) -- ვაჭარი საიქიოს 

გაუმგზავრებიაო. ეჯაბუასდხენ დარ̈ ესერ ლი მეტხე (ანდ.) -- საიქიოდან არავინ 
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დაბრუნებულაო. ქუნარ̈ ესერ ეჯაბასუდ̂ ალხუე̂რიხ ხოჩამ ი ხოლამ (ბქ. 76) -- სულები 

საიქიოში ბჭობენ კარგსა და ავსო. ეჯი ლოქ ღე̄რბათს ეჩაბუას̄დ ლოხტი̄ხა (ლშხ. 35) -- იგი 

ღმერთს საიქიოში მიუბრუნებიაო. მიჩ ეჩაბუასტხო დემ ლოქ იხნეხ (ლნტ. 71) -- მე 

საიქიოში არ მიშვებენო.

 ეჩათან იგივეა, რაც ეჩი̄თან̄.

 ეჩან იგივეა, რაც ეჩჷნ.

 ეჩანქა იგივეა, რაც ეჯჷნქა.

 ეჩანღო იგივეა, რაც ეჩქანღო.

 ეჩაუ ̂ბზ., ქს., ეჩხაუ1̂ ბქ., ზმნს. -- 1. იქით. ლადეღუშ̂ ეჩაუ ̂ღჷრი, ამბა̈უს̂ იკუჰ̂ალ̄ი (ბზ. 72) 

-- დღისით იქით მიდის, ამბავს გებულობს. ათხე ერ ეჩაუ ̂ლი ლა̄შხ, ეჯზუმ ამხაუ̂ ლჷმარ̄ე̄ლი 

(ლშხ. 1) -- ახლა რომ იქითაა ლაშხეთი, იმხელა აქეთ ყოფილა. 2. იქამდე. ეჩაუ ̂ხოზ̄ი აშირ 

უ̂ერს (ბზ.) -- იქამდე ასი ვერსია. ეჩაუ̂ ერ ადჴუა̂დდ, ეჩქა გარ ლაგ̈უე̂იდახ (ლნტ.) -- იქამდე 

რომ მივედით, მხოლოდ მაშინ დაგვეწიენ.

 ეჩაღაჲ იგივეა, რაც ეჯღაჲ̈.

 ეჩგი{შ}, ეჩგია̈შ ზს., ეჯგიშ, ეჯგიაშ̈ ბქ., ეჯსგი̄შ, ეჩეგიშ, ეჩეურა, ეჩე̄შ ლშხ., ეჩეჲშ ლნტ. 

-- იქაური. ეჩგი{შ} ხოჩა ამეგ, ამეგი ხოლა ეჩეგ (ბზ. 442) -- იქაური კარგი აქ, აქაური 

ცუდი -- იქ. ეჩეჲ{შ} მარე ამეჩუ დეშ იმარგ (ლნტ.) -- იქაური კაცი აქ ვერ ივარგებს. 

ეჩეურა თუ გუ̄ნ ხოჩა ლეზობ ლი (ლშხ.) -- იქაური თაფლი ძალიან კარგი საჭმელია.

 ხ-ეჩდა (ხუე̂ჩჷ̄დდას̈, ხეჩჷ̄დდა; ხეჩჷ̄დდე̄დს ბზ., ხუ̂ეჩჷდ, ხეჩჷდ; ხეჩჷდეს ბქ., ხუე̂ჩჷ̄დენ, 

ხეჩჷ̄დან̄; ხეჩჷ̄დე̄ნს ლშხ., ხუ̂ეჩჷდდას, ხეჩჷდდა; ხეჩჷდდეს ლნტ.) გრდუვ. -- ურევია. 

ხენწიფი კაზარმაისგა ეშხუ უ̂ეზირ ხეჩჷ̄დ (ბზ. 292) -- ხელმწიფის ყაზარმაში ერთი ვეზირი 
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ერია. ნენჴერას... ხილმახ̈ილ ცხეკსი ხეჩდა (ბქ. 282) -- ნენჴერაში ხეხილი ტყესაც ურევია. 

უ̂ობ̄აშ ხეჩდახ ეჯკალიბარ, ერე ჟი ლჷფრე ხარ̄ხ ასუა̂რ (ლშხ. 89) -- ბევრი ურევიათ 

ისეთები, სხეულის ნაწილები გამხმარი რომ აქვთ.

 ხ-ეჩდინი იგივეა, რაც ხ-ენჩჷდი.

 ხ-ეჩდი̄ნი (ამ̈ჩჷდი̄ნა̈ნ̄, ახ̈ჩჷდი̄ნა̈̄ნ, ა̈ხჩჷდი̄ნი ბზ., ემჩჷდი̄ნან̄, ეხჩჷდი̄ნან̄; ეხჩჷდი̄ნი ლშხ.), ხ-

ეჩდინი (ამ̈ჩიდნან, ა̈ხჩიდნან; ახ̈ჩიდნი ბქ., ამ̈ეჩჷდნან, ა̈ხეჩჷდნან; ახ̈ეჩჷდნი ლნტ.), გრდუვ. -- 

{მო}ერევა. ცხუ̂ადუს̂ ერ ხოჩამ̄დ ხეჩდი̄ნი, ეჩქა ჟი დემ იყჩე (ბზ.) -- საარაყე ქვაბს თუ 

კარგად მოერევა, მაშინ არ მიიწვავს. თაშმჷჯაბს ბჷგიდ ხეკუე̂ს ეხჩჷდი̄ნე̄ნს (ლშხ.) -- 

თაშმჷჯაბს (მოხარშულ ყველს) მაგრად უნდა მორევა (მოერიოს).

 ეჩე ბზ., ქს., ზმნს. -- იქ. ჟი ღჷრი მადლიან̈თე ი ეჩე იმზირ (ბზ. 13) -- ადის მადლიანთან და იქ 

ლოცულობს. ეჩე ესხუი̂̄დახ ბელხანჯარ (ლშხ. 70) -- იქ დახვდათ ბელხანჯარი. ეჩე ერ 

ადჴად, დაუ̈̂ დესა არდა ა̈გის (ლნტ. 292) -- იქ რომ მივიდა, დევი შინ არ იყო.

 ეჩეგ-ამეგ ბქ., ეჩე-ამე ქს., ზმნს. -- აქა-იქ. ეჩეგ-ამეგ ჩუ იმიხ (ბქ. 238) -- აქა-იქ (იქა-აქ) 

გაავდრდება. ჩოლირს ეჩე-ამე გარ ხოგხ მურყუა̂მალ̈ (ლნტ.) -- ჩოლურში მხოლოდ აქა-იქ 

უდგათ კოშკები.

 ეჩელეჟა ზმნს. -- იქით, ქვემოდან ზემოთ, ზემოთკენ. იმთე ესღრი ეჩელეჟა? (ბზ.) -- იქით, 

ზემოთ, საით მიდიხარ? ეჩელეჟა ეშხუ ჯიმილ-დაჩუი̂რ ახასდახ (ბქ. 27) -- იქით (ზემოთ) 

ერთი და-ძმა შემოეყარათ. ამ დურ̂ეს ეჩელეჟა ალმაზ̈ლი მარე (ლნტ. 239) -- ამ დროს იქით, 

ზემოთკენ, თურმე კაცი მოდიოდა.

 ეჩელექუა̂ ზმნს. -- იქით, ზემოდან ქვემოთ. ეჩელექუა̂ ჩუ̂ათ̈ჭამ̈ ალაი̄... (ბზ. 305) -- ესეც 

ქვემოთ ჩაჰყვა. ჲერუ̂აჲ̈ ალმაზ̈ლი ეჩელექუა̂, ჩიჲს ლჷმააშამუნლი (ლნტ. 283) -- ვინც 
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ქვემოთ მოდიოდა, ყველას იმადლიერებდა.

 ხ-ეჩემაუ̂ალ̄ (ოსჩემაუა̂ლ̄, ესჩემაუა̂ლ̄ე; ესჩემაუ̂ალ̄ნე) ლშხ., ხ-ეჩემაუა̂ლ̈ 

(ას̈უ̂ეჩემაუ{̂ალ}ენ, ას̈ეჩემაუ̂ა{ლა}ნ; ა̈სეჩემაუ̈{̂ალ}ი) ლნტ., გრდუვ. -- ექადნება, 

ემუქრება. მეცუალა უშხუა̂̄რ ხეჩემაუა̂ლ̄ხ (ლშხ.) -- მოჩხუბრები ერთმანეთს ექადნებიან. 

დიენაცა̈დ... ჟ'ას̈ეჩემაუ̂ან გეზალუთრას (ლნტ. 175) -- დედინაცვალი დაექადნა გერს.

 ეჩეჲსგა იგივეა, რაც ეჩე̄სგა.

 ეჩეჟი ზმნს. -- იმაზე. ეჩეჟი ნომ̄' ე̄სსგურდე̄დდ (ბზ. 162) -- იმაზე არ დასხდეთ. ეჩეჟი ლჷგან̈ 

ხოშა ნეჴშდ (ბქ. 205) -- იმაზე დიდი თიკანი იდგა. ჟი იდე̄სხ ეჩეჟი გობარშუ ̂ლეღუა̂რს 

(ლშხ. 38) -- იმაზე გობებით ხორცს დებენ. ეჩეჟი მი მადმა მიქუა̂ (ლნტ.) -- იმაზე მე 

არაფერი მითქვამს.

 ეჩექა ზმნს. -- იქ, იმაზე. ლადაღ̈შუი̂ გარჯ ლი ეჩექა ლიჴედ (ბზ. 36) -- დღისითაც ძნელია 

იმაზე გამოსვლა. ეჩექა მანქანა დეშ ღჷრი (ბზ.) -- იქ (იმაზე) მანქანა ვერ გავა. ქაუ̂ აჩადხ 

ეჩექა (ბქ. 19) -- იმაზე (იქ) გაიარეთო. ეჩექა ანღრი (ლნტ.) -- იმაზე მოდის.

 ხ-ეჩეშენი იგივეა, რაც ხ-ეჩშენი.

 ეჩეჩუ, ეჩჩუ ზს., ეჩჩუ̄ნ ბზ., ლშხ., ეჩეჩუ, ეჩეჩუნ̄ენ, ეშჩუნ̄ ლშხ., ეჩეჩუ{ნ} ლნტ., ზმნს. -- იქ. 

ჩუ სგურხ ეჩჩუ ხუა̂ჲ̈ ხან̈ს (ბზ. 12) -- იქ დიდხანს სხედან. ეჩჩუნ̄ ლაჲ̈ბინიხ ლიჭნურის (ბზ. 

9) -- იქ დაიწყებენ ჭიანურზე დაკვრას. ეჩეჩუ პაპ ლჷმზიგ (ბქ. 4) -- იქ თურმე მღვდელი 

ცხოვრობდა. ეჩეჩუ ენბინი ლიბჷრგიელ (ლშხ. 21) -- იქ დაიწყება ჭიდაობა. ეჩეჩუ დარ̈ 

აგ̈უს̂იხუი̂და (ლნტ.) -- იქ არავინ დაგვხვდა

 ეჩეხ იგივეა, რაც ეჩხან̈.

 ეჩეხენ იგივეა, რაც ეჩხან̈.
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 ეჩეხენ-ამეხენ იგივეა, რაც ეჩხა̈ნ-ამხან̈.

 ხ-ეჩე̄დურა̈ლ̄ (ლოხჩე̄დურა̈ლ̄, ლახჩედურალ̄ე; ლახჩე̄დურა̈̄ლნე ბზ.), ხ-ეჩედურალ 

(ლოხჩედურალ, ლახ̈ჩედურალ; ლახ̈ჩედურალ̈ი) ბქ., ხ-ეჩე̄დურალ̄ (ლოხჩედურალ̄, 

ლახჩე̄დურალ̄ე; ლახჩე̄დურალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. 1. გაურბის, {გა}ექცევა. გიგოს ხეხუ ̂

ხეჩე̄დურა̈ლ̄ (ბზ.) -- გიგოს ცოლი ეყრება (გაურბის). 2. სული {ამო}ჰხდება. სორთმანს 

ქუ̂ინილდ ხეჩე̄დურა̈̄ლ (პოეზ. 82) -- სორთმანს სული ჰხდება.

 ეჩე̄სგა ბზ., ეჩეჲსგა ბქ., ეჩეჲსა ქს., ეჩეჲსკა ლნტ., ზმნს. -- იმაში. ეჩე̄სგა ეშხუ ლჷდგარ̈ არდა 

(ბზ. 296) -- იმაში ერთი მიცვალებული იყო. ეჩეჲსგა დიარ̈ ხოსდ (ბქ.) -- იმაში პური ედო. 

ეჩეჲსკა სემი დიარ̈ ლჷმარ̈დ (ლნტ. 297) -- იმაში სამი პური ყოფილა.

 ეჩზუმ იგივეა, რაც ეჯზუმ.

 ეჩთან̄ იგივეა, რაც ეჩი̄თან̄.

 ეჩი̄ზუმ იგივეა, რაც ეჯზუმ.

 ეჩი̄თან̄, ეჩთან̄ ბზ., ლშხ., ეშთან̄ ლშხ. -- იმისთანა. ეჩი̄თან̄ აგ̈ის ხუა̂რდად, მაგ̈ ჩუ 

ხუი̂დაუშ̂ოლ̄დ (ბზ. 34) -- იმისთანა ადგილას ვიყავით, ყველანი დავიღუპებოდით. ალ 

ზითუნახაუ̂ დეშ ლას ეჩთან̄ თუა̂ლაშ (ლშხ. 71) -- ეს მზეთუნახავი ვერ იყო იმისთანა 

ლამაზი (თვალადი).

 ხ-ეჩი̄შდჲე̄ლ (--, ლახჩიშდჲელე; ლახჩი̄შდჲელნე) ბზ., ხ-ეჩიშტიელ (ლახ̈უა̂ჩიშტიელ, 

ლახ̈აჩიშტიელე; ლახ̈აჩიშტიელი) ლნტ., გრდუვ. -- რქენს. ნალუნთ ჴანარ̈ უშხუ̂არ̄ 

ხეჩი̄შდიე̄ლხ (ბზ.) -- ნაზამთრი ხარები ერთმანეთს რქენენ ("ერქინებიან"). იხ. ხ-

ებურჯიე̄ლ.

 ეჩი̄ცალ̈ (-იშ, -არ̈) ბზ., ეჯიცალ̈ ბქ. -- იმოდენა, იმხელა. მელეღუ̂ მაზუს იდისგალნიუ,̂ 

497



ეჯიცალ̈ ლაღუ̂ სგა ხაქ̈მოლნა (ბქ. 198) -- მზარეული (მეხორცე) რამდენსაც ანაწილებდა 

ხორცს, იმდენი ემატებოდა თურმე. იხ. ეჯზუმ.

 ეჩნურ იგივეა, რაც ეჯნურ.

 ხ-ეჩო იგივეა, რაც ხ-აჩ̈ო.

 ხ-ეჩოქაუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ხ-ეჩქოუ̂ა̈ლ̄.

 ხ-ეჩოქან̈იელ იგივეა, რაც ხ-ეჩქოუა̂̈̄ლ.

 ეჩოხ იგივეა, რაც ეჩხაუ̄.̂

 ეჩოხ-ამოხ იგივეა, რაც ეჩხაუ̄-̂ამხაუ̄.̂

 ეჩოხშალ̈იდ იგივეა, რაც ეჩხაუ̄̂შა̈ლ̄იდ.

 ეჩჟინ იგივეა, რაც ეჯჟი̄ნ.

 ეჩჟი̄{ნ} იგივეა, რაც ეჯჟი̄ნ.

 ეჩსერ ლშხ., ეჯსერ, ეჩსერ ლნტ. -- იმის გარდა, იმის მეტი. ეჩსერ გეზალ დე̄სა ხაყე̄ნახ 

(ლშხ.) -- იმის მეტი შვილი არ ჰყოლიათ. ეჯსერ მად̈მაბედიგუე̂შ ხაღ̈უე̂ნახ (ლნტ.) -- იმის 

მეტი არაფერი ჰქონიათ.

 ეჩურ იგივეა, რაც ეჯნურ.

 ხ-ეჩფენი (ლამ̈ჩაფ̈, ლახ̈ჩაფ̈; ლახ̈ჩეფნი ზს., ლემჩაფ, ლეხჩაფ; ლეხჩეფნი ლშხ.), გრდუვ. -- 

შეეყრება, ედება ავადმყოფობა. მაჲ ლოქ ლაჯ̈ჩაფ̈? (ბზ.) -- რა შეგეყარაო? ჩუ მესგურ̂ა მაზ̈იგ 

ხოშამ ესერ ხეჩფენი (ანდ.) -- მჯდომარეს ჭირი მეტად შეეყრებაო.

 ეჩქად ზმნს. -- მანამდე. ეჩქად მად̄ ა̈ნკიდ ნაპ̄უ ე უო̂დე დინ̄ა მიჩაცახან̈ დო ესსგურეხ (ბზ. 

287) -- მანამდე არ აიღო ლუკმა, ვიდრე გოგო მასთან არ დასვეს. ეჯჟი ლოქ ახსყედ, იმჟი̄ 

ეჩქად ლას (ლშხ. 74) -- ისე გააკეთეთ, როგორც მანამდე იყოო. ეჩქად ტეუ̂რ ლას ეჩეჩუ 
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(ლნტ. 14) -- მანამდე იქ ტევრი იყო.

 ეჩქანღო, ეჩქანღუე̂ ზს., ეჩანღო, ეჩქანღო ქს., ზმნს. -- მას შემდეგ. ეჩქანღო ლიმციქულ̂იე̄ლ 

ხარ̄ხ უშხუა̂რ̄ ნე̄სგა (ბზ. 6) -- მას შემდეგ მოციქულობა აქვთ ერთმანეთში. ეჩქანღო ტაბგობ 

ხეჭმენიუ ̂(ბქ. 4) -- შემდეგ პურის ჭამა მოჰყვებოდა. ალე ბალახ ეჩანღო ჟი იცხემ (ლშხ. 

40) -- შემდეგ ეს ბალახი გაიზრდება. ეჩანღო ქა ხოჭრიდახ ამშა ასაბიას̈ (ლნტ. 5) -- შემდეგ 

შეუთვლიდნენ ამის ოჯახს.

 ეჩქა{ს} ზმნს. -- მაშინ. სი̄მაქ ეჩქას ქა̄ნტახ̈ ძუღუა̂ხან̈ქა (ბზ. 274) -- ქალიშვილი მაშინ 

გამობრუნდა ზღვიდან. ეჩქა დი̄ნა ლაჲ̈სგიდდა მეგამ̈ხან̈ჩუ (ბზ. 370) -- მაშინ გოგომ 

ჩამოიხედა ხიდან. ეჩქა ლახ̈ჭუე̂დდა დინა (ბქ. 20) -- მაშინაა გოგომ ჰკითხა. ეჩქას ლი ლეუდ̂ი 

ლეთრე̄მი მუუდ̂ი̄შდ თეთრ (ლშხ. 19) -- მაშინ სასმლის გამყიდველისათვის ფული 

მისაცემი. ეჩქა ლიცს ხუა̂გ̈უე̂შიდ ლელარტამ̈ს (ლნტ. 15) -- მაშინ ბოსტნეულს წყალს 

ვასხამთ.

 ეჩქა̈შ̄იშ, ეჩქა̈შ̄ია̈შ̄ ბზ., ეჩქაშ̈იშ, ეჩქაი̈შ ბქ., ეჩქაშ̄იშ ლშხ., ეჩქაშ̈ია, ეჩქაშიშ ლნტ. -- 

მაშინდელი. ეჩქა̈შ̄იშ დროუ̈ ̂ათხე ჲას̈ ხაშყიდ? (ბზ.) -- მაშინდელი დრო ახლა ვისღა ახსოვს? 

ეჩქაშ̈იშ დრეუჟ̂ი სკარ ჩი შუა̂ნ̈ს ხად (ბქ.) -- მაშინდელ დროს დღეობა მთელ სვანეთს ჰქონდა 

(დღეობას მთელი სვანეთი იხდიდა). ათ̈ხე ლაჲ̈დი ჩუა̂რ̈ი ეჩქა̈შია მურყუა̂მალ̈ე ნამხუ̂ირუალ̈ 

(ლნტ. 14) -- მაშინდელი ციხეების ნანგრევები ახლაც არის.

 ხ-ეჩქოუა̂̈ლ̄ (ლოხჩოქუ̂ა̈ლ̄, ლახჩოქუა̂ლ̄ე; ლახჩოქუა̂̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ეჩქოუა̂ლ̈ (ლოხჩოქუა̂ლენ, 

ლახჩოქუა̂ლან; ლახჩოქუა̂ლ̈ისგ) ბქ., ხ-ეჩქოუა̂ლ̄ (ლოხჩოქუა̂ლ̄, ლახჩოქუა̂ლ̄ე; 

ლახჩოქუა̂ლ̄ნე) ლშხ., ხ-ეჩოქა̈ნიელ (ლახ̈უა̂ჩოქან̈იელ, ლახ̈აჩოქან̈იელე; ლახ̈აჩოქან̈იელი) 

ლნტ., გრდუვ. -- უჩოქებს ("ეჩოქება"). ჯეჴჷ̄რა̈ლ̄ ი ჯეჩქოუა̂̈ლ̄, გუა̂კ̈უი̂რ ხაყ̈რ მიშგუ 
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გეზალს (ბზ.) -- გევედრები და გიჩოქებ, ყურადღება მიაქციე ჩემს შვილს. ხუ̂აჲ̈ 

ლახ̈აჩოქან̈იელეხ ღერბეთს (ლნტ.) -- ბევრჯერ დაუჩოქეს ("დაეჩოქნენ") ღმერთს.

 ხ-ეჩქუ̂ნი (ოთჩქუა̂ნან̈, ა̈თჩქუა̂ნა̈ნ̄; ა̈თჩქუ̂ან̈ი) ბზ., გრდუვ. -- ეჩვევა (ძალიან). ბოფშარ̈ ჩიგარ 

მინე დის ხეჩქუნ̂იხ (ბზ.) -- ბავშვები ყოველთვის თავიანთ დედას ეჩვევიან.

 ეჩშელდ იგივეა, რაც ეჯშელდ.

 ეჩშელდინ, ეჩშელდჷნ, ეჯშელდჷნ, ეჯშელდინ ზმნს. -- იმდენჯერ. უ̂ოშელდ ეჯი ლამ̈ზჷრთე 

ღჷრდა, ეჩშელდჷნ ქორ ქა ლჷჯელუე̂ ხეხოლიდა (ბქ. 76) -- რამდენჯერ ის სალოცავად 

წავიდოდა, იმდენჯერ სახლი დაგვილი ხვდებოდა. უ̂ოშა მარქუ ̂ადინე ლეჯიშქა, ეჩშელდინ 

ლაჯ̈იში ქიპს ხეკუე̂ს ქა ხაჴჷდეს დაფა̈რ (ლნტ. 30) -- რამდენჯერ მაქო გავა საქსოვში, 

იმდენჯერ საქსოვის ძაფს უნდა ლაფათინი მიარტყას.

 ხ-ეჩშენი (ოხუ̂ეჩშ, ა̈ხჩაშ̈; ა̈ხჩეშნი ბზ., ლოხუ̂ეჩშ, ლეხჩაშ; ლეხჩეშნი ლშხ.), ხ-ეჩეშენი 

(ლახუ̂ეჩშ, ლახ̈ეჩაშ; ლახ̈ეჩეშენი) ლნტ., გრდუვ. 1. ეფარება. მი ზექს ოხუე̂ჩშ (ბზ.) -- მე 

შეშის გროვას მოვეფარე. ბეფშ ლახ̈ეჩაშ ქორს (ლნტ.) -- ბავშვი სახლს მოეფარა. 2. 

მოასწრებს, დაასწრებს.

 ეჩხაუ1̂ იგივეა, რაც ეჩაუ.̂

 ეჩხა̈ნ ზს., ეჩხენ ბქ., ლშხ., ეჩეხ, ეჩეხენ ლნტ., ზმნს. -- იქით; იქიდან; გაღმა. ძუღუა̂ ეჩხან̈ 

ლახუ̂ბა იბუ̄ლთალ̄დახ (ბზ.) -- ზღვის იქით ძმები ბურთაობდნენ. ზორგეთ ხაშხა აშხუ ̂ლარას 

ნიშგე ეჩხენ (ბქ. 197) -- ზორგეთი ჰქვია ერთ მინდორს ჩვენს იქით. მე̄რმე მუხუბ̂ას ლე̄ზი 

ხარ̄ა ძუღუა̂̄ ეჩხენთე (ლშხ. 51) -- მეორე ძმა უნდა გასულიყო ზღვის გაღმა (იქით). ეჩეხენ 

ჟ'ასაცილ ბურთშალ (ლნტ. 319) -- იქით (გაღმა) დაახეთქა ბურთივით.

 ეჩხა̈ნ-ამხან̈ ბზ., ეჩხენ-ამხენ ბქ., ლშხ., ეჩეხენ-ამეხენ ლნტ., ზმნს. -- აქედან-იქიდან (იქიდან-
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აქედან), აქეთ-იქით. ჲეშდჲერუ ნანუ̄ლ სგა ხასგურ ეჩხან̈-ამხან̈ (ბზ. 85) -- თორმეტი 

ქალწული აქეთ-იქით უზის.

 ეჩხა̄უ ̂ბზ., ლშხ., ეჩხაუ̂2 ბქ., ეჩოხ ლნტ., ზმნს. -- იქ, იქით. სოფელხან̈ ჩიგარ ეჩხაუ̄ ̂

ესღჷრდახ ლეზუე̂ბი ლაყ̈იდთე (ბზ.) -- სოფლიდან ყოველთვის იქ მიდიოდნენ საჭმლის 

საყიდლად. ხედუ̂აჲ̈ ად̈გილს თეფნიხ, ეჩხაუ ̂ადჲე უ̂ეთხმალ (ბქ. 10) -- რომელ ადგილზეც 

იკარგებოდნენ, იქით გარეკა საქონელი. იმთე̄ჲ იკაფ̄ოლ̄ნი კე̄სარ, ეჩხა̄უ ̂აკაფ̄ნიხ მურ̄ყუ̂ამსი̄ 

(ლშხ. 21) -- საითაც წაიქცევა კეისარი, იქით წააქცევენ კოშკსაც. იმაჲ̈ხო ჯეკუ̂ადდეს, 

ეჩოხ ადერ! (ლნტ. 240) -- საითაც გინდოდეს, იქით წადი!

 ეჩხა̄უ-̂ამხაუ̄̂ ბზ., ეჩხაუ̂-ამხაუ ̂ბქ., ეჩხაუ̄-̂ამხაუ̄̂ ლშხ., ეჩოხ-ამოხ, ეჩეხ-ამეხ ლნტ., ზმნს. -- 

აქეთ-იქით, აქედან-იქიდან (იქიდან-აქედან). [ჭყინტდ] კუა̂დლა̈რ ქაშ̄იდ ეჩხაუ̂-ამხაუ̄ ̂(ბზ. 

233) -- ბიჭმა წნელები აქეთ-იქით გადაყარა. ეჩხა̄უ-̂ამხაუ̂ მეზელალა ლახჭედნახ (ბქ. 253) 

-- აქეთ-იქით მოსიარულეებს უკითხავთ. ჲაღო ლოქ ჩუ ̄ესჷ̄გან̄ხ ეჩხენ-ამხენ (ლშხ. 57) -- 

აბა დადექით აქეთ-იქითო. ისკიდარი [ჭყინტ] ეჩოხ-ამოხ (ლნტ. 168) -- ბიჭი აქეთ-იქით 

იხედება.

 ეჩხა̄უშ̂ა̈̄ლიდ ბზ., ეჩხალ̈იდ ბქ., ეჩხაუ̄შ̂ალ̄იდ ლშხ., ეჩოხშალ̈იდ ლნტ., ზმნს. -- იქითობას. 

ეჩხა̄უშ̂ა̈̄ლიდ ქამ̄ას̄დ (ბზ.) -- იქითობისას გამომიარე. ეჩხალ̈იდ თაუ̈ი̂თალჟი თუ̂ით ბაჩ̈ 

ოხკიდახ (ბქ. 197) -- იქითობას სათითაოდ თითო ქვა აუღიათ.

 ეჩხიდ ქს., ზმნს. -- იქით, მოშორებით. კეჭოლ ეჩხიდ ხა̈გენახ უ̂ისკუ̂ (ლნტ. 141) -- ცოტა 

მოშორებით ვაშლი სდგმიათ.

 ხ-ეჩხინი (ლოხჩიხნან̈, ლახ̈ჩიხნა̈ნ̄; ლახ̈ჩიხნი ბზ., ლოხჩიხნენ, ლახ̈ჩიხნან; ლახჩიხნი ბქ., 

ლოხჩიხნენ, ლეხჩიხნან̄; ლეხჩიხნი ლშხ.), ხ-ეჩხჷნი (ლახ̈უე̂ჩჷხნენ, ლახ̈ეჩჷხნან̈; ლახ̈ეჩჷხნი) 
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ლნტ., გრდუვ. -- ერჭობა, ეჩხირება; ძვრება. გეგი ხოლამ̄დ ხეჩხინი ჩი საქმე̄ჲსა (ლშხ.) -- 

გეგი ყველა საქმეში ცუდად ეჩხირება. ჯე ამ ჭემ ჩუქანქა სკაუ ̂ლახ̈ეჩჷხნან (ლნტ. 156) -- 

შენ ამ თივის ქვეშ შეძვერიო.

 ეჩჷნ იხ. ეჯა.

 ეჩჷნქა იგივეა, რაც ეჯჷნქა.

 ეჩჷნღო{̄ნ}, ეჩუნღო{̄ნ} ბზ., ლშხ., ეჩანღო ლშხ., ეჩუნღო, ეჯჷნღუე̂, ეჯქანღუე̂ ბქ., ეჩანღო 

ლნტ., ზმნს. -- შემდეგ, იმის შემდეგ. ეჩჷნღონ̄ სგან̄ტახ̈ ზურაბ მელთერთე (ბზ 238) -- 

შემდეგ {შე}მობრუნდა ზურაბი მკითხავთან. ეჩუნღო ხუ̂აჲ̈ ხან̈ აჩად (ბქ. 10) -- მას შემდეგ 

დიდი ხანი გავიდა. ეჯქანღუე̂ მაგ̈ ქ'ანჴა̈დხ ყორქა (ბქ.) -- შემდეგ ყველა გარეთ (კარში) 

გამოვიდა. ეჩჷნღო მინს ხოჩა ლირდე ოთჴიდ̄ახ (ლშხ. 57) -- შემდეგ მათ კარგი ცხოვრება 

გაუტარებიათ.

 ხ-ეცა̈დ̄{ი}1 ({ლ}ახ̈უც̂ად̄ან̈, {ლ}ახ̈ცად̄{ა̈ნ̄}; {ლ}ახ̈ცა̈დ̄ი) ბზ., ხ-ეცად̈{ი} (ლახ̈უც̂ადენ, 

ლახ̈ცადან. ლახ̈ცად̈ი) ბქ., ხ-ეცად̄ი (ლოხცად̄ენ, ლეხცად̄ან̄; ლეხცად̄ი) ლშხ., ხ-ეცად̈ი 

(ლახ̈უ̂ეცადენ, ლახ̈ეცადან; ლა̈ხეცადი) ლნტ., გრდუვ. -- გზას უჭრის, ზემოდან ექცევა, 

ზემოდან {მო}უვლის, თავს {და}უვლის; {მი}ეპარება. ლახცა̈დ̄ ჭაშ̈ ხეხუს̂ (ბზ. 304) -- 

ქმარი მიეპარა ცოლს. ქორა̈შს ქა̈მე ქორხენ ესერ ახცადა (ანდ.) -- შინაურს გარეშე შინიდან 

მოსდგომია (მოქცევიაო). ჲაკოფ მე̄რმა ლესგხენ ეხცად̄ან̄ რაშს (ლშხ. 61) -- იაკობი მეორე 

მხრიდან მოექცა რაშს.

 ხ-ეცა̈დ̄{ი}2 (ესუც̂ად̄ან̈, ესცად̄{ა̈ნ̄}; ესცა̈დ̄ი) ბზ., ხ-ეცა̈დი (ესუც̂ადენ, ესცადან; ესცად̈ი) 

ბქ., ხ-ეცა̄დი (ოსცად̄ენ, ესცად̄ან̄; ესცად̄ი) ლშხ. ხ-ეცად̈ი (ას̈უე̂ცადენ, ას̈ეცადან; ა̈სეცადი) 

ლნტ., -- ჩაენაცვლება, შეენაცვლება. გაგო იშგენ ნაპ̈ოლ̄ს ესცად̄ ლაც̈ჷნდაუთ̂ე (ბზ.) -- 
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გუგული სხვა ჩიტს ჩაუჯდა (ჩაენაცვლა) ბუდეში. აშხუ ̂ლახა ხეფშენიუ,̂ მერმე ხეცად̈იუ ̂

(ბქ. 307) -- ერთი რომ დაიღლებოდა, მეორე შეენაცვლებოდა.

 ხ-ეცა̈დ̄{ი}3 (ათ̈უ/̂ოთცად{ან̈}, ა̈თცად̄{ა̈ნ̄}; ა̈თცა̈დ̄ი) ბზ., ხ-ეცად̈ი (ოთცად, ათ̈ცად; ათ̈ცად̈ი 

ბქ., ა̈თუე̂ცადენ, ათ̈ეცადან; ა̈თეცადი ლნტ.), ხ-ეცად̄ი (ოთცად̄ენ, ეთცად̄ან̄; ეთცად̄ი) ლშხ. -- 

{გა}ეგზავნება. ბეფშუ̂ ათ̈ცა̈დ̄ დის მე̄რმა სოფელთე (ბზ.) -- ბავშვი გაეგზავნა დედას მეორე 

სოფელში.

 ხ-ეცდაუი̂ იგივე, რაც ხ-ეცუდ̂ი.

 ხ-ეცელენი იგივეა, რაც ხ-ეცლენი.

 ხ-ეცეყენი იგივეა, რაც ხ-ეცყენი.

 ხ-ეცირი იგივეა, რაც ხ-ეცი̄რი.

 ხ-ეცი̄რი (ამ̈ცი̄რან̈, ა̈თცი̄რა̈ნ̄; ათ̈ცი̄რი ბზ., ემცი̄რან̄, ეთცი̄რან̄; ეთცი̄რი ლშხ.), ხ-ეცირი 

(ამ̈ცირან, ა̈ხცირან; ა̈ხცირი ბქ., ა̈მეცირან, ათ̈ეცირან; ა̈თეცირი ლნტ.), გრდუვ. -- 

ეფცქვნება, {გადა}სძვრება. ტუ̂ეტი ტუფ ჟ'ამ̈ცი̄რან̈ (ბზ.) -- ხელის ტყავი ამძვრა.

 ხ-ეცლენი (ესუე̂ცლ/ოსეცლ, ესცალ̈; ესცელნი ზს., ოსეცლ, ესცალ; ესცელნი ლშხ.), ხ-

ეცელენი (ა̈სუ̂ეცლ, ა̈სეცალ; ას̈ეცელენი) ლნტ., გრდუვ. -- {და}ასკდება, {მი}ასკდება. 

ყა̈რ̄აშ ხუ̂ეცლენი ჩუქუ̂ან̄! (ბზ. 234) -- ყავარზე (სახურავზე) ძირს დავასკდები. გადატ. ბუბა 

ხიარ̈ ჟ'ესცალ ლეზობ (ბქ.) -- ბიძა კინაღამ დაასკდა საჭმელს.

 ეცნარ̈ იგივეა, რაც ესნა{̈რ}.

 ხ-ეცუ{უ}̂ალ̈ იგივეა, რაც ხეცუა̂̈ლ̄.

 ხ-ეცუა̂̈ლ̄ (ათ̈უც̂უდ \ ახ̈უც̂უდ \ ოხცუდ, ა̈თცუდ̄ \ ახ̈ცუდ̄; ათ̈ცო̄ლი \ ა̈ხცოლ̄ა) ბზ., ხ-ეცუა̂ლ̈ 

\ ხ-ეცუალ̈ (ახ̈უც̂უალ \ ოთცუდ, ახ̈ცუალ \ ათ̈ცუდ{და}; ა̈ხცუალ̈ი \ ათ̈ცუჲ) ბქ., ხ-ეცუ̂ალ̄ 
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(ოხცუდ, ეხცუდ̄ა; ეხცოლ̄ი) ლშხ., ხ-ეცუალ̈ (ათ̈უე̂ცუდ, ა̈თეცუდა; ათ̈ეცუი) ლნტ., გრდუვ. 

-- უწყრება, ეჩხუბება. ათ̈ცუდ̄ როსტომ ბეჟანს (ბზ. 239) -- როსტომი ბეჟანს გაუწყრა. ხოშა 

მუხუბ̂ე ა̈თცუდდა [მაჰრენას] (ბქ. 57) -- უფროსი ძმა წაეჩხუბა უმცროსს. მი დას̈ ხუ̂აცუალა 

ი სი იმღა ა̈ჯცუი̂უი̂? (ბქ. 258) -- მე არავის გავწყრომივარ და შენ რატომ წაგეჩხუბები? 

[ძუღუ̂ა ̄ხელწიფ] კალხმარს ხეცუა̂ლ̄და (ლშხ. 69) -- ზღვის ხელმწიფე თევზებს 

ეჩხუბებოდა. ესცუდ̄ა ფუსნაბუა̄სდჲა ჯგჷრაგ̄ს (ლშხ. 54) -- წაეჩხუბა უზენაესი წმინდა 

გიორგის. ლაუდ̂ილა ათაცუახ [მებატ̈ეს] (ლნტ. 231) -- დები წასჩხუბებიან მებატეს.

 ხ-ეცუდ̂ი (ამ̈ცუდან̈, ა̈თცუდა̈ნ̄ ბზ., ამ̈ცუდან, ა̈თცუდან ბქ., ათ̈ცუდი ზს.), ხ-ეცდაუი̂ 

(ემცუდუ̂ან, ეთცუდუა̂̄ნ; ეთცუდუი̂) ლშხ., გრდუვ., -- უფუჭდება. ჲეცერს ნამშაუ̂ ხეცუდ̂ი 

(ბქ.) -- ეცერს მოსავალი უფუჭდება. სი გუ̂ეშ ეჯცუდუი̂ (ლშხ.) -- შენ საქმე გაგიფუჭდება. 

იხ. ხ-ედა̈უ̄შ̂ი.

 ხ-ეცუდ̂ილა̈ლ̄ (ლოხუ̂ცუე̂დლალ̈, ლახცუე̂დლალ̄ე; ლახ̈ცუ̂ედლალ̈ი) ბზ., ხ-ეცუდ̂ილალ̈ 

(ლოხუ̂ცუი̂დლალ, ლახ̈ცუ̂იდლალ; ლახ̈ცუი̂დლა̈ლი) ბქ., ხ-ეცუ̂დილალ̄ (ლოხცოდლალ̄, 

ლახცოდლალ̄ე; ლახცოდლა̄ლნე) ლშხ., ხ-ეცუე̂დლალ̈ (ლახ̈უე̂ცუე̂დლენ, ლახ̈ეცუე̂დლან; 

ლახ̈ეცუ̂ედლი) ლნტ., გრდუვ. -- ეცოდვილება, ეწვალება; ცოდვილობს. გეგი ხოშამ̄ ბაჩარ̈ს 

ხეცუდ̂ილა̈ლ̄და (ბზ.) -- გეგი დიდ ქვებს ეცოდვილებოდა.

 ხ-ეცუე̂დლა̈ლ იგივეა, რაც ხ-ეცუდ̂ილა̈ლ̄.

 ხ-ეცუე̂მი იგივეა, რაც ხ-ეცუმ̂ი.

 ხ-ეცუმ̂ი (ა̈მცომან̈, ა̈ხცომა̈ნ̄; ახ̈ცომ̈ი ბზ., ა̈მცომან, ა̈ხცომან; ა̈ხცემი ბქ., ემცომან̄, ეხცომან̄; 

ეხცომი ლშხ.), ხ-ეცუე̂მი (ამ̈ეცომან, ახ̈ეცომან, ახეცომი) ლნტ., გრდუვ. -- ეცხება, ესმება. 

აფ̈იცარს ულმაშარ̈ს ჟ'ახცომა̈ნ̄ ნაცმუნ (ბზ. 351) -- ოფიცერს ულვაშებზე მოეცხო ქონი. 
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ულზიგალაშ̈ კას გუნა ̈დემ ესერ ხეცუმ̂ი (ანდ.) -- უქნარას კერიას მური არ მოეცხებაო. 

ბეფშს ნინჩუ̂არ̈ჟი ჟ'ახეცომან ლობიო (ლნტ.) -- ბავშვს სახეზე მოეცხო ლობიო.

 ეცქე ზს. -- გაიწი! ეცქე, ეჩქახი ესიგნ! (ბქ.) -- გაიწი, იქით დადექი!

 ხ-ეცყენი (ესუე̂ცყ, ე/ასცაყ̈, ე/ასცეყნი ზს., ოსეცყ, ესცაყ; ესცეყნი ლშხ.), ხ-ეცეყენი 

(ას̈უ̂ეცყ, ა̈სეცაყ; ა̈სეცეყენი) ლნტ., გრდუვ. -- ერჭობა. მერჩილ ტა̈ხს ლახაცეყა სკა (ლნტ. 

309) -- ცელი ტახს შერჭობია. შდრ. ხ-ეცყე̄რი.

 ხ-ეცყე̄რი (ლოხცჷყე̄რან̈, ლახ̈ცჷყე̄რა̈ნ̄; ლახ̈ცჷყე̄რი ბზ., ლოხცჷყე̄რე̄ნ, ლეხცჷყე̄რან̄; 

ლეხცჷყე̄რი ლშხ.), ხ-ეცყერი (ლახ̈უც̂ჷყერენ, ლახ̈ცჷყერან; ლახ̈ცჷყერი) ბქ., ხ-ეცყჷრი 

(ლახ̈უ̂ეცჷყერენ, ლახ̈ეცჷყერან; ლახ̈ეცჷყერი) ლნტ., გრდუვ. -- ერჭობა, ეჩრება, ეჩხირება, 

ძვრება. და̈უ̄̂ ბუხუა̂რ̈ჟინ̄ ათცჷყე̄რე̄ნა (ბზ. 404) -- დევი ბუხარში ამძვრალა [ბეფშუ ̂

ჴურუჲ̄სგა] ქა̈თ̄ცჷყე̄რა̈ნ̄ (ბზ. 262) -- ბავშვი ხვრელში გაძვრა. ლეო მეშხე პოლიშ ი ლამფაშ 

უშხუა̂რ ნენსგა ლექუ'̂ ა̈თცჷყერან (ბქ. 18) -- ლეო შავ იატაკსა და ჭერს შუა გაეჩხირა.

 ხ-ეცყჷრი იგივეა, რაც ხ-ეცყე̄რი.

 ხ-ეცხადი იგივეა, რაც ხ-ეგცხადი.

 ხ-ეცხატ̈ი იგივეა, რაც ხ-ეცხტი.

 ხ-ეცხა̈მ̄პი (ამ̈ცხამ̄პან̈, {ლ}ა̈ხცხამ̄პა̈ნ̄; {ლ}ახ̈ცხა̈მ̄პი) ბზ., ხ-ეცხამ̈პი (ამ̈ცხამპან, ახ̈ცხამპან; 

ახ̈ცხამ̈პი) ბქ., ხ-ეცხამ̄პი (ემცხამ̄პან̄, ეხცხამ̄პან̄, ეხცხამ̄პი) ლშხ., ხ-ეცხპა̈ნი (ამ̈ეცხჷპანან̈, 

ათ̈ეცხჷპანან̈; ათ̈ეცხჷპან̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- ესკვნება. ეჯ მარ̄ა ჭინჭილ ა̈ხცხამ̄პა̈ნ̄ (ბზ.) -- 

იმ კაცს ნაწლავი გაენასკვა. ძაფ̈ ერ ჩუ̂აჯ̈ეცხჷპან̈ი, ლექნეხ: ხოლა ბედ ლოქ ხეთხან̈ი (ლნტ.) 

-- ძაფი რომ გაგენასკვება, იტყვიან: ცუდი ბედი ექნებაო (შეხვდებაო).

 ხ-ეცხემ, ხ-ოცხემ (ამ̈ცხე, ოხცხე; ოხცხემნე ბზ., ა̈მიცხ, ოთეცხ; ოთცხემ ბქ., ემცხე, 
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ოხცხე; ოხცხემ ლშხ., ამ̈ცხე, ახოცხე; ახოცხემნე ლნტ.), გრდუვ. -- ეზრდება, ემატება. და̈უ̄ს̂ 

ფა̈თ̄უ̂დ მე̄უა̂რ ოხცხე (ბზ. 310) -- დევს თმა ძალიან გაეზარდა. ზაუ̂ლადეღ ჭალა̈ჲს ლიც 

ახ̈ცხან (ბქ.) -- გაზაფხულზე მდინარეს წყალი მოემატა. აშხუ ̂ზაუი̂სგა ისლამს 

ხოშალსუა̂ხუი̂შ ცხარარ̈ ახცხენა (ბქ.) -- ერთ წელიწადში ისლამს უზარმაზარი ფრჩხილები 

გაზრდია.

 ხ-ეცხენი იგივეა, რაც ხ-ეცხე̄ნი.

 ხ-ეცხეპენი იგივეა, რაც ხ-ეცხპენი.

 ხ-ეცხერპი იგივეა, რაც ხ-ეცხო̈რ̄პი.

 ხ-ეცხე̄ნი (ამ̈ცხე̄ნან̈, ათ̈ცხე̄ნა̈ნ̄; ა̈თ/ახ̈ცხე̄ნი ბზ., ემცხე̄ნან, ეთცხე̄ნან̄; ეთცხე̄ნი ლშხ.), ხ-

ეცხენი (ამ̈ცხენან, ა̈თცხენან; ათ̈ცხენი ბქ., ამ̈ეცხენან, ათ̈ცხენან; ა̈თცხენი ლნტ.), გრდუვ. -- 

ევარცხნება. თხუი̂მ მიჩოუშ̂ და̈̄ს ხეცხე̄ნი (ბზ.) -- თმა (თავი) თავისით არავის ევარცხნება. 

ლუბურდე ფათ̈უა̂რ̈ ჩუ მადე ამ̈ცხენანხ (ბქ.) -- აბურდული თმები არ ჩამომევარცხნა.

 ხ-ეცხიდ̄ა̈ლ̄ (ლოხ{უ}̂ცხიდ̄ა̈ლ̄, ლახცხიდალ̄ე; ლახცხი̄და̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ეცხიდალ̈ 

(ლოხუ̂ცხიდალ, ლახ̈ცხიდალ; ლახ̈ცხიდა̈ლი ბქ., ლახუა̂ცხიდალ̈, ლახაცხიდალე; 

ლახაცხიდალი ლნტ.), ხ-ეცხი̄დალ̄ (ლოხცხი̄დალ̄, ლახცხი̄და̄ლე; ლახცხიდ̄ალ̄ნე) ლშხ., 

გრდუვ., -- წუნს (მიზეზს) უღებს. [თაფუ] გუე̂შს ხეცხი̄და̈ლ̄ [უა̂რ̈გს] (ბზ.) -- თაფუ საქმეს 

უწუნებს აზნაურს. [ლახუ̂ბა] ხეცხიდალ̄დახ ჴელუა̂̈ნს მურყუა̂მს (პოეზ. 188) -- ძმები 

უწუნებდნენ კალატოზს კოშკს. იმ მეცხიდა̈ლ̄დ? (პოეზ. 188) -- რას მიწუნებთ?

 ხ-ეცხნი (ოთცხანან̈, ა̈თცხანა̈ნ̄; ათ̈ცხან̈ი ბზ., ოთცხან{ენ}, ეთცხანან̄; ეთცხანი ლშხ.), 

გრდუვ. -- {მი}აჩემდება, ეჩვევა. ათ̈ცხანა̈̄ნ გიერგ აშხუ ̂ლათ̈ხუ̂იარს (ბზ.) -- გიორგი მიეჩვია 

ერთ სანადირო ადგილს.
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 ხ-ეცხო̈რ̄პი (ლახ̈უ̂/ოთცხორ̄პან̈, ლახ̈/ ათ̈ცხორ̄პა̈̄ნ; ლახ̈/ათ̈ცხო̈რ̄პი \ ლოხცხუე̂̄რპი) ბზ., ხ-

ეცხერპი (ოხცხორპენ, ა̈ხცხორპან; ა̈ხცხერპი) ბქ., ხ-ეცხორ̄პი (ლოხ/ოთცხორპენ, 

ლეხ/ეთცხორ̄პან̄; ლეხ/ ეთცხორ̄პი) ლშხ., ხ-ეცხორპი (ათ̈უ̂ეცხორპენ, ა̈თეცხორპან; 

ათ̈ეცხორპი) ლნტ., გრდუვ. -- ეხვევა. უ̂იჯ მეგამ̈ს ლახ̈ცხორ̄პა̈ნ̄ (ბზ. 31) -- გველი ხეს 

შემოეხვია. ალი დინა ქა ლახ̈ცხორპან [ხელწიფხეს] (ბქ. 41) -- ეს გოგო გადაეხვია 

ხელმწიფეს. [ჲეხუ-̂ჭაშ̈] ქათ̈ეცხორპანხ უშხუა̂რ̈ (ლნტ. 224) -- ცოლ-ქმარი გადაეხვია 

ერთმანეთს.

 ხ-ეცხპან̈ი იხ. ხ-ეცხა̈მ̄პი.

 ხ-ეცხპენი (ოხუე̂ცხპ, ახ̈ცხაპ̈; ა̈ხცხეპნი ზს., ეხცხაპ; ეხცხეპნი ლშხ.), ხ-ეცხეპენი 

(ახ̈უე̂ცხპ, ახ̈ეცხაპ; ა̈ხეცხეპენი) ლნტ., გრდუვ. -- გარს ევლება, ერტყმება, {შე}მოეხვევა. 

ლალ̈მესგს სამინ ქა ხეცხპენიხ (ბზ. 14) -- კერიას სამჯერ შემოუვლიან. ახ̈ცხაპ̈ხ ესნარ̈ ქა 

მჷლხარ̈ [თათრარ̈ს] (ბზ.) -- გარს შემოერტყნენ თურმე მულახელები თათრებს. გოლერშაპ̈ 

ქახაცხპენა კა-კერაჲ̈ს (ბქ. 11) -- გველეშაპი შემორტყმია კერიას. უ̂ეზირს 

გირგიმურგუ̂ალდ ახ̈ეცხაპხ იშკენ (ლნტ. 243) -- ვეზირს ირგვლივ შემოერტყნენ სხვები.

 ხ-ეცხტენი იგივეა, რაც ხ-ეცხტი.

 ხ-ეცხტი (ამ̈ცხატ{ან̈}, ათ̈ცხატ{ან̈}; ა̈თცხატ̈ი) ბზ., ხ-ეცხტენი (ამ̈ცხატან, ათცხატან; 

ათცხატ̈ი ბქ., ემცხატან, ეთცხატან̄; ეთცხატი ლშხ.), ხ-ეცხატ̈ი (ამ̈სეცხატან, ა̈სეცხატან; 

ას̈ეცხატი) ლნტ., გრდუვ. -- ეჩხირება. უსმართუი̂ლ ნაპუ ყიალისგ' ესერ ათცხოტენა{ხ} 

(ანდ.) -- უსამართლო ლუკმა ყელში გასჩხერიათო. თხერეს ჯიჯუ ̂ყიაჲ̈სა ჟ'ას̈ეცხატან 

(ლნტ.) -- მგელს ძვალი ყელში გაეჩხირა. შდრ. ხ-ეცყე̄რი.

 ხ-ეცხუდ̂ენი (ამ̈ცხუა̂დ̈, ოთცხუა̂დ̈; ო/ათ̈ცხუ̂ედნი ბზ., ემცხუა̂დ, ოთცხუა̂დ; ოთცხუე̂დნი 
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ლშხ.), ხ-ეცხუ̂ედენი (ამ̈ცხუა̂დ ათოცხუა̂დ; ათოცხუე̂დენი) ლნტ., გრდუვ. -- {შე}უწყდება, 

უთავდება, უშრება. ხოჩა ლირდე დო̄სგ ა̈მცხუა̂̈დ (ბზ.) -- კარგი ყოფა(-ცხოვრება) ადრე 

შემიწყდა. დაუ̄̂არს თუმი სარაგ ჩ'ოთცხუ̂ადხ (ლშხ.) -- დევებს თაფლის წყარო დაუშრათ.

 ხ-ეცხუე̂დენი იგივეა, რაც ხ-ეცხუდ̂ენი.

 ხ-ეცხულ̂ი (ამ̈ცხულან̈, ა̈ხცხულა̈ნ̄; ახ̈ცხული ბზ., ა̈მცხულან, ახ̈ცხულან; ახ̈ეცხული ბქ., 

ემცხულან̄, ეხცხულა̄ნ; ეხცხულ̄ი ლშხ., ა̈მეცხულან, ახ̈ეცხულან; ახ̈ეცხული ლნტ.), 

გრდუვ. -- ეტრუსება. ლემასგუხ̂ენქა თანაფჷლარ̈ ჟ'ამ̈ცხულანხ (ბქ.) -- ცეცხლისაგან 

წამწამები შემეტრუსა. დენას ფათუ ̂ა̈ხეცხულან (ლნტ.) -- გოგოს თმა შეეტრუსა.

 ხ-ეძგა̈რ̄ჲე̄ლ (ლახუძ̂გა̈რ̄ჲე̄ლ, ლახძგა̈რ̄ჲე̄ლე; ლახძგა̈რ̄ჲე̄ლნე) ბზ., ხ-ეძგარელ 

(ლახუ̂ძგარალ, ლახ̈ძგარალ; ლახძგარალ̈ისგ) ბქ., ხ-ეძგა̄რიელ (ლოხძგარ̄იელ, 

ლახძგარ̄იელე; ლახძგარ̄იელნე) ლშხ., ხ-ეძგარ̈იელ, ხ-ეძგერიელ (ლახ̈უე̂ძგარიელენ, 

ლახ̈ეძგარიელან; ლახ̈ეძგარიელი) ლნტ., გრდუვ. -- ეძგერება, ერქინება. ჴან̈ ხეძგარიელდა 

კოჯს (ლნტ.) -- ხარი ერქინებოდა კლდეს.

 ხ-ეძგერენი იგივეა, რაც ხ-ოძგრენი.

 ხ-ეძგერიელ იგივეა, რაც ხ-ეძგა̈რ̄ჲე̄ლ.

 ხ-ეძგრჷნი, ხ-ოძგრენი (ხუე̂ძგრ, ხეძგარ̈ \ ხოძგარ̈; ხეძგრენი) ბზ., ხ-ეძგრჷნი (ლოხძგერჷნ, 

ლახძგერჷნ; ლახ̈ძგერნი ბქ., ხუე̂ძგრ, ხეძგარ; ხეძგრენი ლშხ.), ხ-ეძგერენი (ლახ̈უ̂ეძგრ, 

ლახ̈ეძგარ; ლახ̈ეძგერი) ლნტ., გრდუვ. -- ეტაკება, ეძგერება, ერჭობა, ეჯახება. სუმინ 

ხეძგარ̈ და̈უ̄ ̂როსტომს (ბზ. 435) -- სამჯერ ეძგერა დევი როსტომს. უ̂ობურ დადა კოჯს 

ხოძგარ̈ (ბზ. 392) -- კუდიანი დედაბერი კლდეს დაეჯახა. ბელხანჯარ ი დაუ̄ ̂სგაჲ ხეძგარხ 

უშხუა̂რ̄ (ლშხ. 71) -- ბელხანჯარი და დევი ეძგერნენ ერთმანეთს. ალ გეჩ ხოჩამ̄დ 
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ლეხძგერნი ჭუე̂დთე (ლშხ.) -- ეს დანა კარგად ჩაერჭობა კედელში.

 ხ-ეძგუბ̂ენი (ამ̈ძგუა̂ბ̈, ა̈ხძგუა̂ბ̈; ა̈ხძგუ̂ებნი ზს., ემძგუ̂აბ, ეხძგუა̂ბ; ეხძგუე̂ბნი ლშხ.), ხ-

ეძგუე̂ბენი (ამ̈ძგუა̂ბ, ახ̈ეძგუ̂აბ; ა̈ხეძგუე̂ბენი) ლნტ., გრდუვ. -- სწყდება, ენგრევა. ჩა̈ჟ̄ს 

ჰა̈ღ̄უი̂რ ა̈ხძგუა̂ბ̈ (ბზ.) -- ცხენს აღვირი მოსწყდა. ჭიშკარ̈ ქახ̈ეძგუა̂ბ გალაუა̂ნ̈ს (ლნტ. 221) 

-- ჭიშკარი მოსწყდა გალავანს. გადატ. გუ̂ამ̈ი-მუჭედ ჩუა̂მ̈ძგუა̂ბ̈ (ბქ.) -- გულ-მკერდი 

ჩამწყდა.

 ხ-ეძგუე̂ბენი იგივეა, რაც ხ-ეძგუბ̂ენი.

 ხ-ეძღრი (ემძღირან̄, ეთძღირან̄; ეთძღირი ლშხ., ამ̈ეძღირან, ათ̈ეძღირან; ათ̈ეძღირი ლნტ.) -- 

უსველდება. ლარ̄აისა ჭემ ხეძღრიხ (ლშხ.) -- მინდორში თივა უსველდებათ. იხ. ხ-ეჟრი.

 ხ-ეძხილა̈ლ̄ (ლოხუძ̂იხლა̈ლ̄, ლახ̈ძიხლალ̈; ლახ̈ძიხლა̈ლ̄{ნე}) ბზ., გრდუვ. -- დასძახის, 

დასჭყივის. ყანსაუ ̂ქოჩულს ხეძხილალე (პოეზ. 14) -- ყანსავი ქოჩულს დასძახის.

 ხ-ეძჷნძა̈ლ̄ იხ. ხ-ოძჷ̄ნძა̈ლ̄ი.

 ხ-ეძჷრხან̈ი, ხ-ეხჷრზან̈ი (ამ̈ძჷრხნან̈, ახ̈ძჷრხანა̈ნ̄; ა̈ხძჷრხან̈ი) ბზ., ხ-ეძჷრხანი (ემძჷრხნან̄, 

ეხძჷრხნან̄; ეხძჷრხნი) ლშხ., ხ-ეწჷრხან̈ი, ხ-ეგჷრხან̈ი (ამ̈ეწ/გჷრხანან, ახ̈ეწ/გჷრხანან, 

ახ̈ეწ/გჷრხან̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- ეხლართება, ებურდება. ლიგე̄რგი̄ თოჲ̄სა ჩარ̄ს ფაფალ 

ხეძჷრხანი უშხუ̂არ̄თე (ლშხ. 14) -- გიორგობის თვეში ცხენებს ფაფარი ეხლართებათ 

ერთმანეთში. ბეფშს ძაფარ̈ ჟ'ა̈სეწჷრხანან (ლნტ.) -- ბავშვს მავთულები გაეხლართა.

 ხ-ეწად იხ. ხ-ოსგდი.

 ხ-ეწა̈დ̄{ი} (ახ̈{უ}̂წად, {ლ}ახ̈წად̄; {ლ}ახ̈წად̄ი \ ახ̈წოლ̄ა) ბზ., ხ-ეწად̈ი (ლოხუ̂წად, 

ლახ̈წად; ლახ̈წად̈ი) ბქ., ხ-ეწე̄ნი (ლოხწა̄დ, ლახწად̄ა; ლეხწე̄ნი) ლშხ., ხ-ეწენი (ახუა̂წად, 

ახაწად{და}; ახ̈ეწენი) ლნტ., გრდუვ. -- მხარს უმაგრებს, ეშველება, ეხმარება. ხოწად ისგუა̂ 
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თხუი̂მ! (ბზ. 315) -- უშველე შენს თავს! მიჩა წეუა̂რ-მეძბარ, ხოწად̄ხუ! (ლშხ. 56) -- ჩემო 

მწევარ-მეძებრებო, მიშველეთო! ეჯმინს მი ხუე̂წენი ლაჴა̈ნიჟი (ლნტ.) -- იმათ მე 

ვეხმარები ხვნაში.

 ხ-ეწდენი1 (ამ̈წად̈, ა̈ხწად̈; ახ̈წედნი ზს., ემწად, ეხწად; ეხწედნი ლშხ.), ხ-ეწედენი (ა̈მეწად, 

ახ̈ეწად; ა̈ხეწედენი) ლნტ., გრდუვ. -- ამოდის (ენახვება) მზე. ლაბსყალდარ̈ს მიჟ ახ̈წად̈ხ 

ლაჴურ̂აისგა (ბზ. 49) -- ლაბსყალდელებს მზემ შემოუნათა სარკმელში (მზე დაენახვათ). 

ამტყუა̂სგარ̈ ჟ'ახ̈წად̈ხ (ბქ. 206) -- ვარსკვლავებმა ამოანათეს. (ვარსკვლავები ამოვიდნენ). 

ლუფხუ̂ისა ხოშა დოს̄გ ხეწდენი მჷჟ (ლშხ.) -- გაზაფხულზე უფრო ადრე ამოდის მზე. მიჟ 

ახ̈ეწად (ლნტ.) -- მზე ამოვიდა.

 ხ-ეწდენი2 იხ. ხ-ოსგდი.

 ხ-ეწედენი იგივეა, რაც ხ-ეწდენი.

 ხ-ეწენი იგივეა, რაც ხ-ეწა̈დ̄ი

 ხ-ეწენი იგივეა, რაც ხ-ეწა̈დ̄ი.

 ხ-ეწერალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეწრა̈ლ̄.

 ხ-ეწესი იგივეა, რაც ხ-ეწსი.

 ხ-ეწეუა̂ნალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეწე̄ნა̈ლ̄.

 ხ-ეწეფხენი იგივეა, რაც ხ-ეწფხენი.

 ხ-ეწექუე̂ნი იგივეა, რაც ხ-ეწქუე̂ნი.

 ხ-ეწე̄ნა̈ლ̄ (ლოხ{უ}̂წე̄ნა̈ლ̄, ლახ̈წე̄ნალ̄/ლახწე̄ნალ̄ე; ლახ̈წე̄ნა̈ლ̄ი/ლახწე̄ნა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-

ეწენალ̈ ({ლ}ოხ{უ}̂წენალ, {ლ}ახ̈წენალ; {ლ}ახ̈წენალ̈ი), ხ-ეწეუა̂ნალ̈ (ლოხუწ̂ეუა̂ნალ, 

ლახწეუ̂ანალე; ლახწეუ̂ანალ̈ისგ) ბქ., ხ-ეწე̄ნალ̄ (ლოხ{უ̂}წე̄ნალ̄, ლახწე̄ნალ̄ე; ლახწენალ̄ნე) 
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ლშხ., ხ-ეწენალ̈ (ახ̈უე̂წენალენ, ა̈ხეწენალან; ახ̈ეწენალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- ემხრობა, მხარში 

უდგება, {შე}ეწევა, {და}ეხმარება, ეშველება, ექომაგება. უ̂აზ̈რალ̈ კე̄სა̈რს ხეწე̄ნა̈ლ̄ხ (ბზ. 

13) -- ვეზირები კეისარს ემხრობიან. ლახუბ̂ა უშხუა̂რ ა̈ხწენალხ \ ა̈ხწადხ (ბქ.) -- ძმები 

ერთმანეთს მხარში ამოუდგნენ. გეგის ლოხწე̄ნალ (ლშხ.) -- გეგის მივეხმარე. ალე მინს 

ლოქ ხეწენალ̈ხ?! (ლნტ. 295) -- ეს ჩვენ გვემხრობაო?!

 ხ-ეწე̄ნი იგივეა, რაც ხ-ეწა̈დ̄ი.

 ხ-ეწე̄ფხნი იგივეა, რაც ხ-ეწფხენი.

 ხ-ეწე̄ქუნ̂ი იგივეა, რაც ხ-ეწქუნი.

 ხ-ეწიი იგივეა, რაც ხ-ეწჰი.

 ხ-ეწი̄ჲ იგივეა, რაც ხ-ეწჰი.

 ხ-ეწრა̈ლ̄ (ლოხ{უ}̂წერა̈ლ̄, ლახწერალ̄ე; ლახწერა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ეწრა̈ლ (ლოხუ̂წერალ̈, 

ლახწერალე; ლახწერალ̈ისგ) ბქ., ხ-ეწრალ̄ (ლოხუწ̂ერალ̄, ლახწერალ̄ე; ლახწერალ̄ნე), ხ-

ეწერა̈ლ (ლახუ̂აწერალ̈ ლახაწერალე; ლახაწერალი) ლნტ., გრდუვ. -- აგინებს, ლანძღავს. 

ეჯჲარ ხეწრალ̄დახ ჴალდე̄შარ̈ს (ბზ. 4) -- ისინი აგინებდნენ ხალდელებს. ლახუ̂ბად მეჯეგ 

ჩუა̂დწერალეხ (ბქ. 159) -- ძმებმა მეჯოგე გალანძღეს. ყუგს ესერ ხაწ̈რალახ ი ჯი 

ლუმცუნალ (ანდ.) -- თურმე ყრუს აგინებდნენ და ის კი იცინოდაო. იხ. ხ-ერშუნ̂ალ̄.

 ხ-ეწსი (ამ̈წესან̈, ა/̈ეხწესა̈ნ̄; ახ̈წესი ბზ., ამ̈წესან, ახწესან; ახ̈წესი ბქ., ემწესან̄, ეხწესან̄; 

ეხწესი ლშხ.), გრდუვ. -- უჩნდება, ებადება, {შე}ეძინება. ალას სე̄მი გეზალ ა̈ხწესა̈̄ნ (ბზ.) -- 

ამას სამი შვილი შეეძინა. ეჯარ̈ს ეხწესანხ ნაღუჟ̂ურ (ბქ. 63) -- იმათ გაუჩნდათ ვაჟიშვილი.

 ხ-ეწუდ̂ი (ლოხუ̂წუე̂დან̈, ლახ̈წოდა̈ნ̄; ლახ̈წუ̂ედი ბზ., ლოხწოდენ, ლახ̈წოდან; ლახ̈წედი ბქ., 

ლეხწოდან̄, ლეხწოდი ლშხ.), გრდუვ. -- {შე}უდგება, {და}ეწყება. კე̄სრი{შ} გეზალ 
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ლაქუნ̄აუ̂ალ̄ს ლახ̈წოდა̈ნ̄ (ბზ. 87) -- კეისრის შვილი სიკვდილის პირას მივიდა (სულის 

ამოსვლა დაეწყო).

 ხ-ეწუე̂̄ნი (ლოხუწ̂უე̂̄ნან̈, ლახ̈წუე̂̄ნა̈̄ნ; ლახ̈წუე̂̄ნი ბზ., ლოხწუე̂̄ნენ, ლეხწუ̂ე̄ნან̄, ლეხწუე̂̄ნი 

ლშხ.), ხ-ეწუე̂ნი (ლოხწუე̂ნენ, ლახ̈წუ̂ენან; ლახ̈წუ̂ენი ბქ., ლახ̈უე̂წუე̂ნენ, ლახ̈ეწუე̂ნან; 

ლახ̈ეწუ̂ენი ლნტ.), გრდუვ. -- ჩნდება, ეჩვენება, ენახვება. ქა̄უ ̂ესერ ლახ̈წუ̂ე̄ნან̈ (ბზ. 250) -- 

დამენახეო. ბარგარ̈ ქა ხეწუე̂ნიუხ̂ (ბქ. 202) -- ნივთები (ბარგები) გამოჩნდებოდა. ჲაკოფს ქა 

ლეხწუ̂ე̄ნან̄ ზითუნახაუ ̂(ლშხ. 66) -- იაკობს ეჩვენა მზეთუნახავი. მიჩ ღერთალ̈ ლოქ 

ხეწუე̂ნიხ (ლნტ. 71) -- მას ღმერთები ეჩვენებაო.

 ხ-ეწურ̂ენი იგივეა, რაც ხ-ეწურ̂ი.

 ხ-ეწურ̂ი (ამ̈წურდა \ ამ̈წურან̈{და}, ა̈ხწურან̈{და}; ახ̈წური \ ა̈ხწუ̂ირი ბზ., ა̈მწურან, 

ახ̈წურან \ ოხწუნდა \ ახ̈წურიუ̂; ახწური ბქ.), ხ-ეწურ̂ენი (ემწურნან, ეხწურნან̄; ეხწურნი) 

ლშხ., გრდუვ. -- დასდინდება, გამოუვა. ფხულაქა ზისხ ა̈მწურდა (ბზ.) -- თითიდან სისხლი 

გამომდინდა. დაუ̈̂ს ზისხ ოხწუნდა (ბქ. 101) -- დევს სისხლი გამოუვიდა. მარა თხუმ ზისხ 

ახ̈წურიუ ̂(ბქ.) -- კაცს თავში სისხლი გამოუვიდა.

 ხ-ეწუს̂ტან̈ იხ. ხ-აწუს̂დან̈ი.

 ხ-ეწფხენი (ლამ̈წაფ̈ხ, ლახ̈წაფ̈ხ \ ესწაფ̈ხ; ლახ̈/ესწეფხნი) ზს., ხ-ეწფხჷნი (ლამ̈წჷფხნან \ 

ლამ̈წაფხ, ლახ̈წჷფხნან \ ლახ̈წაფხ; ლახ̈წჷფხნი) ბქ., ხ-ეწე̄ფხნი (ემწე̄ფხ{ნ}ან, 

ესწე̄ფხ{ნ}ან̄; ესწე̄ფხი) ლშხ., ხ-ეწეფხენი (ამ̈სეწეფხან, ას̈ეწეფხან; ა̈სეწეფხენი) ლნტ., 

გრდუვ. -- ეწვეთება. ნაჰა̈ნ̄დჷრ ლამ̈წაფ̈ხ (ბზ.) -- სახურავიდან ჩამონადენი წვიმის წყალი 

ჩამომეწვეთა. ა̈მირან̈ს ქჷმარალ̈ ას̈ეწეფხან აბაყარ̈ჟი (ლნტ. 276) -- ამირანს ცრემლები 

დაეწვეთა ლოყებზე. დაუ̈̂ს ხაწ̈ეფხოლნა უ̂იშკუჟ̂ი ლიც (ლნტ. 261) -- თურმე დევს 
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პირისახეზე წყალი ეწვეთებოდა. იხ. ხ-ეწქუნი.

 ხ-ეწქუნი, ხ-ეწქუე̂ნი (ა/̈ემწე̄ქუნან̈ \ ა̈/ემწაქ̈უ,̂ ეს/ათ̈წე̄ქუნა̈ნ̄ ეს \ ათ̈წა̈ქუ;̂ ეს \ ა̈თწე̄ქუნი \ 

ეს/ ა̈თწე̄ქუნ̂ი) ბზ., ხ-ეწქუნი (ემწუქუნ̂ან, ესწუქუნ̂ან; ესწუქუნ̂ი) ბქ., ხ-ეწე̄ქუნ̂ი 

(ემწე̄ქუნ̂ან, ესწე̄ქუნ̂ან̄; ესწე̄ქუ̂ნი) ლშხ., ხ-ეწექუე̂ნი (ამ̈სეწექუ̂ან, ა̈სეწექუა̂ნ; 

ას̈ეწექუ̂ენი) ლნტ., გრდუვ. -- ეწვეთება, ეღვენთება. მა̈რიამჷლს ლაღფიარ̈ ხეწქუნოლ̄ 

ლერქუა̂̈ლ̄ჟი (ბზ.) -- მარიამს საღებავი ეწვეთებოდა ტანსაცმელზე. ლეტუ̂რე ჟი ესწუქუნ̂ი 

ტაბლას (ბქ.) -- სანთელი დაეღვენთება ტაბლას. გუ̂ელიაშაპ̈ს ქჷმარალ̈ ასაწექუნ̂ა (ლნტ. 

211) -- გველეშაპს ცრემლები დასწვეთებია.

 ხ-ეწქუე̂ნი იგივეა, რაც ხ-ეწქუნი.

 ხ-ეწხი (ამწჷხჷ̄ნ \ ემწჷხჷ̄ნ, ახწჷხჷნ \ ესწჷხჷ̄ნ; ახწჷხა \ ესწჷხი/ა ბზ., ემწჷხჷ̄ნ, ესწჷხჷ̄ნ; 

ესწჷხი ლშხ., ამსაწჷხჷნ, ასაწჷხჷნდა; ას̈ეწჷხი ლნტ.) გრდუვ. -- {და}სჭირდება, 

ესაჭიროება. შომუა̂̈ჲ̄ როქუ ̂ესწჷხჷნეს მიჩა ში, ქაუ̄ ̂ხაბ̈ჟინე (ბზ. 443) -- როცა დაგჭირდეს 

ჩემი ხელი, შემატყობინეო.

 ხ-ეწჰი (ხუე̂წჰან̈, ხეწჰა̈ნ̄ ბზ., ხუე̂წჰენ, ლახ̈წიჰან; ხეწჰან ბქ., ლახ̈წიჰი ზს.), ხ-ეწი̄ჲ 

(ხუე̂წიჲენ, ხეწიჲან; ხეწი)̄ ლშხ., ხ-ეწიი (ათ̈უე̂წიენ, ათ̈ეწიან; ა̈თეწიი) ლნტ., გრდუვ. -- 

ეწვევა. მახეღუა̂ჟ̈ს ლახ̈ხუ̂ა მად̄ ხეწჰა̈ნ̄ხ (ბზ. 331) -- ახალგაზრდას ცოლები არ ეწვივნენ. 

მიჩოუ ̂ხეწჰან (ბქ. 343) -- მე მეწვიეო. ყაფსუყს ხეწიან მან̈ესკჷრე მუხუბ̂ე (ლნტ. 226) -- 

ყაფსუყს ეწვია შუათანა ძმა. ბეთქილს აფხან̈იკ ხეწიი (ლნტ.) -- ბეთქილს ამხანაგი ეწვევა.

 ხ-ეწჷრხან̈ი იგივეა, რაც ხ-ეძჷრხან̈ი.

 ხ-ეჭარაჟ̈ი იგივეა, რაც ხ-ეჭრაჟ̈ი.

 ხ-ეჭარ̈ი იგივეა, რაც ხ-ეჭრი.
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 ხ-ეჭემინალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეჭმინა̈ლ̄.

 ხ-ეჭემნალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეჭმინა̈ლ̄.

 ეჭკალ̈ი{ბ} იგივეა, რაც ეჯკა̈ლი{ბ}.

 ხ-ეჭკნი (ემჭკჷნან̄, ეთჭკჷნან̄; ეთჭკჷნი ლშხ., ა̈მეჭკჷნან, ა̈თეჭკჷნან; ა̈თეჭკჷნი ლნტ.), 

გრდუვ. -- უჭკნება. ლა̄თა ნაჴიდ სოკ თელდ ჩუე̂მჭკჷნან̄ (ლშხ.) -- გუშინ მოტანილი სოკო 

მთლად დამიჭკნა. მესემე მუხუბ̂ეს ლაჲ̈დი ჩუა̂თაჭკჷნა ბოჭოჭოლ (ლნტ. 235) -- მესამე 

ძმასაც დასჭკნობია ყვავილი.

 ხ-ეჭკუე̂რი იგივეა, რაც ხ-ეჭკურ̂ი.

 ხ-ეჭკურ̂ი (ამ̈ჭკორა̈ნ̄, ახ̈ჭკორა̈ნ̄; ა̈ხჭკუე̂რი ბზ., ამ̈ჭკორან, ა̈ხჭკორან; ა̈ხჭკუე̂რი ბქ., 

ემჭკორან̄, ეთჭკორან̄; ეთჭკორი ლშხ.), ხ-ეჭკუე̂რი (ა̈მეჭკორან, ათ̈ეჭკორან; ა̈თეჭკორი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ეჭრება, ეკვეთება. ჭიშხარ̈ სგახ̄ჭკორა̈ნ̄ [ლეჭშჷრის] (ბზ. 290) -- საქმროს 

ფეხები მოეჭრა. შია̈რ ხეჭკუ̂რიხ მჷცხიუშ̂ (ბქ.) -- ხელები ეკვეთებათ [ეჭრებათ] 

სიცივისაგან. დაუ̄ა̂რს თხუმუ̂არ ლოქ ხეჭკრო̄ლნიხ (ლშხ. 62) -- დევებს თავები 

მოეჭრებათო.

 ხ-ეჭმინა̈ლ̄ (ლოხუჭ̂ემნა̈ლ̄, ლახჭემნალ̄ე; ლახჭემნა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ეჭემინალ̈ (ლოხუჭ̂ემინალ, 

ლახ̈ჭემინალ; ლახ̈ჭემინალ̈ი) ბქ., ხ-ეჭმინა̄ლ (ლოხჭემნალ̄, ლახჭემნალ̄ე; ლახჭემნალ̄ნე) 

ლშხ., ხ-ეჭემნა̈ლ (ლახუ̂აჭემნალ̈, დახაჭემნალე; ლახაჭემნალი) ლნტ., გრდუვ. -- მიჰყვება-

მოჰყვება, დასდევს. ზანგლაგ̈ი... ჰერს ხეჭმინალ̄დას̈ (ბზ. 360) -- ზარის ხმას გამოჰყევი 

(მიჰყევ-მოჰყევი). დაშ̈დუს̂ მუჟღურ... ხეჭემინალ̈ხ (ბქ. 234) -- დათვს შემოდგომაზე 

დასდევენ. სგაჲ̈ და̈უ̄ა̂რე, იმ მეჭმინალ̈დ? (პოეზ. 92) -- თქვე სულელებო, რას მომდევთ?

 ხ-ეჭონ̄ი იგივეა, რაც ხ-ეჭუე̂̄ნი.
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 ხ-ეჭრაჟ̈ი (ლამ̈ჭარჟან̈, ლახ̈ჭარჟა̈ნ̄; ლა̈ხჭარჟი ბზ., ლამ̈ჭარჟან, ლა̈ხჭარჟან; ლახჭარ̈ჟი) ბქ., 

ხ-ეჭრაჟი (ლემჭარჟან̄, ლეხჭარჟან̄; ლეხჭარჟი) ლშხ., ხ-ეჭარაჟ̈ი (ლამ̈ეჭარაჟან, 

ლახ̈ეჭარაჟან; ლახ̈ეჭარაჟი) ლნტ., გრდუვ. -- ეძლევა, ეძალება. ლეგმერდა ჰაშ̈ი ლეზუე̂ბ გარ 

ხეჭრაჟ̈ი (ბზ.) -- ავადმყოფს მხოლოდ მსუბუქი საჭმელი ეძლევა. მეზგა ლახა დინა 

ხეჭრაჟიუ.̂.. (ბქ. 298) -- ოჯახს თუ ქალიშვილი შეეძლეოდა. ჭყინტს ხუა̂ჲ ხოჩა დინ̄ა 

ხეჭრაჟალ̄და (ლშხ.) -- ბიჭს ბევრი კარგი გოგო ეძლეოდა.

 ხ-ეჭრი, ხ-ეჭრენი (ლამ̈ჭარა̈ნ̄, ლახ̈ჭარა̈ნ̄; ლახ̈ჭარ̈ი ბზ., ლამ̈ჭარან̈, ლახ̈ჭარან; ლახ̈ჭარ̈ი ბქ.), 

ხ-ეჭრენი (ლემჭარან̄, ლეხჭარან̄; ლეხჭარი) ლშხ., ხ-ეჭარ̈ი (ლამ̈ეჭარან, ლახ̈ეჭარან; 

ლახ̈ეჭარ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- {მი}ებმის. თხუი̂მ სგა ლახ̈ჭარა̈ნ̄ ი ჟ'ან̈სელუ̂ა̈ნ̄ ზურალ̄ (ბზ. 

86) -- თავი {გა}მოება და გაცოცხლდა ქალი. შურა̄შ ი დანიელი ლაზგე̄ლ უშხუა̂რ̄ 

ლეხჭარიხ (ლშხ.) -- შურას და დანიელის სამოსახლოები ერთმანეთს გადაებმება. ალ დენას 

ტოტარ̈ სკა ლახაჭარა (ლნტ. 240) -- ამ ქალიშვილს ხელები გამობმია.

 ხ-ეჭუა̂̈დ̄-{ხ} (ოხჭუა̂დ̄დ, ა̈ხჭუა̂̄დხ; ა̈ხჭუ̂ა̈დ̄იხ) ბზ., ხ-ეჭუა̂დ̈ი-ხ (ახ̈ჭუა̂დანდ, ა̈ხჭუ̂ადანხ; 

ახჭუა̂დ̈იხ ბქ., ახ̈უე̂ჭუა̂დანდ, ახ̈ეჭუა̂დანხ; ა̈ხეჭუა̂დიხ ლნტ.), ხ-ეჭუა̂დ̄ი-ხ (ოხჭუა̂დან̄დ; 

ეხჭუა̂დან̄ხ; ეხჭუა̂დ̄იხ) ლშხ., გრდუვ. -- {შემო}ესევიან. ახჭუა̂დ̄ა სგა ეშხუ სოფელ 

მურგუა̂ლდ (ბზ. 415) -- შესევია ერთი სოფელი მთლიანად. მაგ̈ როქუ ̂გჷრკდიშჷნ ხეჭუა̂დ̈იხ 

(ბქ. 304) -- ყველა ირგვლივ შემოესევაო. ეჯჲარ ფიშირ ლოქ ხეჭუ̂ად̄იხ მარ̄ას (ლშხ. 14) -- 

ისინი ბევრნი შემოსევიან ადამიანსო. ბოფშარ̈ ახაჭუა̂დახ (ლნტ. 118) -- ბავშვები 

შემოსევიან.

 ხ-ეჭუბ̂ე̄რი (ლახ̈უჭ̂უბე̄რა̈ნ̄, ლახჭუბე̄რა̈ნ̄; ლახ̈ჭუბე̄რი ბზ., ლოხჭუბე̄რენ, ლეხჭუბე̄რან̄; 

ლეხჭუბე̄რი ლშხ.), ხ-ეჭუბ̂ერი (ლახ̈უე̂ჭუბერენ, ლახ̈ეჭუბერან; ლახ̈ეჭუბერი) ლნტ., 
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გრდუვ. -- ეტენება, {შე}ძვრება; ერჭობა. ციცუ ̂სკიურ̂ ჩუქან̄ ლეხჭუბერან̄ (ლშხ.) -- კატა 

სკივრის ქვეშ შეძვრა. ჭყინტ მაყალშუ ̂აწოლხოჲსა ათაჭუბერა (ლნტ. 246) -- ბიჭი შიშით 

ზვინში შემძვრალა.

 ხ-ეჭუდ̂ელ იგივეა, რაც ხ-ეჭუ̂დიელ.

 ხ-ეჭუდ̂ელალ̈ (ლოხუჭ̂ოდრალ, ლახ̈ჭოდრალ; ლახჭოდრა̈ლი) ბქ., ხ-ეჭუდ̂ჲელალ̄ 

(ოხჭოდიელალ̄, ახჭოდჲელა̄ლე; ახჭოდიელალ̄ნე) ლშხ., ხ-ეჭუე̂დიელ{ალ̈} 

(ახ̈უჭ̂უე̂დიე{ლა}ლ, ა̈ნჭუე̂დიე{ლა}ლე; ან̈ჭუე̂დიე{ლა}̈ლი) ლნტ., გრდუვ. -- ეკითხება; 

მიიკითხ-მოიკითხავს, {გა}იკითხავს. ხეჭუდ̂ჲელალ̄ხ ლეგმერდას (ლშხ.) -- ეკითხებიან 

ხოლმე ავადმყოფს. ახუჭ̂უე̂დიელალი, ჲარ̈ს ხეღუე̂ნი ღუი̂ნალ (ლნტ.) -- {გა}ვიკითხავ, ვის 

ექნება ღვინო.

 ხ-ეჭუდ̂იელ, ხ-ეჭუდ̂ჲელ (ლოხუჭ̂ედ, ლახ̈ჭუ̂ედდა; ლახ̈ჭუე̂დნი ბზ., ბეჩ., ლოხჭოდ, 

ლეხჭოდდა; ლეხჭოდნი ლშხ.), ხ-ეჭუ̂დელ (ლახუ̂ჭედ, ლახჭედიუ;̂ ლახ̈ჭედნი) ბქ., ხ-

ეჭუე̂დიელ (ლახ̈უე̂ჭუე̂დ, ლახ̈ეჭუე̂დდა; ლახ̈ეჭუე̂დნი) ლნტ., გრდუვ. -- ეკითხება. დაშ̈დუ ̂

ლიზ̄ა̈ლ̄ს ლახ̈ჭუე̂დდა მალ̄ს (ბზ. 359) -- დათვი წასვლისას შეეკითხა მელას. ეშხუ მარე 

ლახჭუე̂დნენა [ბედანს] (ბქ. 10) -- ერთ კაცს უკითხავს ბედანისათვის. მჷმეგრელს 

ლახ̈ეჭუე̂დდა მჷლეჩხუი̂მ (ლნტ. 227) -- მეგრელს შეეკითხა ლეჩხუმელი. დედეს მია ქა 

ლახ̈უ̂ჭუ̂ედნი (პოეზ. 42) -- მე დედას შევეკითხები.

 ხ-ეჭუე̂დიელ იგივეა, რაც ხ-ეჭუ̂დიელ.

 ხ-ეჭუე̂დიელ{ალ̈} იგივეა, რაც ხ-ეჭუდ̂ელა̈ლ.

 ხ-ეჭუე̂̄ნი (ახ̈უ̂ჭონა̈ნ̄, ა̈ხჭონა̈ნ̄, ა̈ხჭუ̂ე̄ნი) ბზ., ხ-ეჭუე̂ნი (ახუ̂ჭონენ, ა̈ხჭონან; ახ̈ჭუე̂ნი) ბქ., 

ხ-ეჭონ̄ი (ოხჭონ̄ენ, ეხჭონ̄ან̄; ეხჭონ̄ი) ლშხ., გრდუვ -- ეხვევა. ლობის ხარდანს ხეჭონ̄ი 
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(ლშხ.) -- ლობიო სარს ეხვევა.

 ხ-ეხა̈რბიელ იგივეა, რაც ხ-ეხჷრბა̈̄ლ.

 ხ-ეხელი იგივეა, რაც ხ-ეხოლ̄ი.

 ხ-ეხერსალ̈ იგივეა, რაც ხ-ეხრესიე̄ლ.

 ხ-ეხიადა̈ლ̄ (ლოხუხ̂იადა̈ლ̄, ლახხიადალ̄ე; ლახხიადა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ეხიადალ̈ (ლოხუ̂ხიადალ, 

ლახ̈ხიადალ; ლახ̈იადალ̈ი ბქ., ლახუა̂ხიადალ̈, ლახახიადალე; ლახახიადალი ლნტ.), ხ-

ეხჲადალ̄ (ლოხხჲადალ̄, ლახხჲადალ̄ე; ლახხჲადალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- შეჰხარის. გეზლა ̈

ლიჴედს ხეხიადა̈ლ̄ დი (ბზ.) -- დედა შვილის მოსვლას შეჰხარის. ქამლიზალ̈იშ ლიგნალ̈ს 

გიმ-მეგემ ესერ ხეხჲადალ̈ხ (ანდ.) -- გაზაფხულის დადგომას მიწა და მცენარეც შეჰხარიანო. 

თანაფი ლიჴედს ხეხჲადა̄ლხ (ლშხ.) -- აღდგომის მოსვლას შეჰხარიან.

 ხ-ეხმი (ამხჷმან, ახხჷმან; ახხჷმი ბქ., ემხჷმან̄, ეხხჷმან̄; ეხხჷმი ლშხ., ამ̈ეხჷმან, ა̈ხეხჷმან; 

ახ̈ეხჷმი ლნტ.), გრდუვ. -- ფხიზლდება (ნამთვრალევი). ლადი გარ ეხხჷმან̄ დაუი̂თს (ლშხ.) 

-- დავითი მხოლოდ დღეს გამოფხიზლდა. ლირუ̂ალხო ალ ჭყინტს ქახ̈ეხჷმან ნამაშტჷმ (ლნტ. 

301) -- განთიადისას ეს ვაჟი გამოფხიზლდა.

 ხ-ეხჲადალ̄ იგივეა, რაც ხ-ეხიადა̈ლ̄.

 ხ-ეხოჩაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ეჴუ̂ჩუე̂უ̂ი.

 ხ-ეხო̄ლი, ხ-ეხუა̂ (ლამხუ̂იდ̄, ლახხუი̂̄დ; ლახ̈ხოლი) ბზ., ხ-ეხოლი, ხ-ეხელი (ლამხუი̂დდა, 

ლახხუი̂დდა; ლახ̈ხოლი) ბქ., ხ-ეხოლ̄ი, ხ-ეხუი̂ (ლამხუ̂იდ̄ა, ლახხუი̂̄და; ლეხხოლ̄ი) ლშხ., ხ-

ეხოლი (ლამახუი̂და, ლახახუი̂და; ლახ̈ეხოლი) ლნტ., გრდუვ. 1. {შე}ხვდება. აჩად̈ მალ̄ ი სგა 

ლახხუი̂̄დ მეჯოგ̈ (ბზ. 315) -- წავიდა მელა და მეჯოგე შეხვდა. ღუა̂ჟა̈რ სგა ლამხუი̂დდახ 

(ბქ. 15) -- კაცები შემომხვდნენ. ესღრი დაუ̄ ̂ი ლახხუ̂იდ̄ა მალ̄ჷ̄ლ (ლშხ. 81) -- მიდის დევი 
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და შეხვდა მელა. [დენას] ლახახუი̂ა ხოჩა ჭყინტ (ლნტ. 300) -- ქალიშვილს კარგი ვაჟი 

შეხვედრია. 2. (ემხუ̂იდ̄, ესხუი̂̄დ; ესხოლ̄ა ბზ., ემხუ̂იდ, ესხუ̂იდ; ესხელი ბქ., ემხუი̂̄და, 

ესხუი̂̄და; ესხოლ̄ი ლშხ., ა̈მსიხუი̂და, ასოხუი̂და; ა̈სეხოლი ლნტ.) -- {და}ხვდება. დაუ̈ი̂თ 

ჩუე̂სხუი̂̄დ [დი̄ნას] მინდორ̈ისგა (ბზ. 270) -- დავითი გოგოს მინდორში დახვდა. [ზურებხანს] 

მიჩა დი ლეგმერდ' ესხუი̂დ (ბქ. 221) -- ზურაბხანს დედა ავადმყოფი დახვდა. ეჯიარს ეჩე 

ესხუი̂̄დახ ბელხანჯარ (ლშხ. 70) -- იმათ ბელხანჯარი იქ დახვდათ. ეჩეჩუნ ლახუბ̂ას 

ასახუი̂ახ ეშხუ ფიკუ ̂(ლნტ. 304) -- იქ ძმებს ერთი ვაცი დახვედრიათ. 3. (ამხუი̂̄დ{და}, 

ახხუი̂̄დ{და}; ა̈ხხოლ̄ა ბზ., ამხუ̂იდდა, ახხუ̂იდდა; ახხუ̂ელი ბქ., ამხუი̂̄და, ახხუი̂̄და; ეხხოლ̄ი 

ლშხ., ამახუი̂და, ახახუი̂და; ა̈ხეხოლი ლნტ.) -- პოულობს, ნახულობს. კე̄სარ̈ს ჯაყულდ 

ჟ'ახხუი̂̄დ (ბზ. 410) -- კეისარმა ჯაყვა იპოვა. ზურალ̄ს ჟ'ახხუ̂ე̄ნა ფექ კიდბონისა (ლშხ. 59) 

-- ქალს უპოვია ფქვილი კიდობანში. ჭყინტს ახახუ̂ია ჩაფულ (ლნტ. 268) -- ბიჭს 

ფეხსაცმელი უპოვია. 4. (ამხუი̂̄დ \ მახ̈უ̂იდ̄, ათხუი̂̄დ \ ხახ̈უ̂იდ̄; ათ̈ხოლ̄ა ბზ., ემხუ̂იდ \ 

მახუი̂დ, ესხუი̂და \ ხახუ̂იდ; ესხოლი ბქ., მახუი̂̄და, ხახუ̂იდ̄ა; ეთხოლ̄ი ლშხ., ამახ̈უი̂და, 

ათახუი̂და; ათ̈ეხოლი ლნტ.), გრდუვ. -- წილი {შე}ხვდება, ერგება. ხოხურ̂ა მუხუბ̂ა სემი ჴან̈ 

ხახ̈უი̂̄დ (ბზ. 443) -- უმცროს ძმას სამი ხარი ხვდა წილად. ჲესუა̂ჲ̈ს ხეხოლდა, ეჯი ლას̈უ ̂

მეჭემ (ბქ. 3) -- ვისაც რიგი შეხვდებოდა, ის იყო ჩამომყოლი. ლახუბ̂ა ჩუა̂დ̈ითანხ ი ამის 

მად̈მაგუე̂შ ხახ̈უი̂და (ლნტ. 149) -- ძმები გაიყარნენ და ამას არაფერი შეხვდა. 5. (ოთხუი̂დ, 

ათხუი̂დ; ა̈თხოლ̄ი ბზ., ოთხუი̂დ, ათხუი̂დ; ათხელი ბქ., ოთხუი̂̄დ, ათხუ̂იდ̄ა; ეთხოლ̄ი ლშხ., 

ათუა̂ხუ̂იდ, ათახუი̂და; ათ̈ეხოლი ლნტ.) -- {მი}ხვდება, ალღოს {ა}უღებს, გამოიცნობს; 

გაიგნებს (გზას). შუკუს̂ ეზერდ ოთხუ̂იდ̄ (ბზ. 39) -- გზა{ს} კარგად გავაგენი. უ̂ერზმეკ... 

ლატუთ̂ე უ̂ენდ ათხუ̂იდდა (ბქ. 37) -- ვერზმეკმა გასაქცევ გზას ძლივს მიაგნო. ეჲ მარე მაჩ̈ 
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ათახუი̂ა [დენა̈ჲ] ჟახ̈ეს (ლნტ. 127) -- იმ კაცს ქალიშვილის სახელი ვერ გამოუცვნია. 6. 

(ამხუი̂დ, ათხუ̂იდ; ათ̈ხოლ̄ი ბზ., ამხუ̂იდ̄ა, ათხუი̂̄და; ეხხოლ̄ი ლშხ.) -- {მო}ხვდება. ცხემად̈ 

ქორს ათხუი̂̄დ (ბზ. 249) -- ისარი სახლს მოხვდა. ახფიშუდ̂ მერმე, ბარჯას ხეხუა̂ (პოეზ. 54) 

-- ესროლა მეორე, ბეჭში ხვდება. 7. (ათხუი̂̄დ, ა̈თხოლ̄ი ბზ., ათხუი̂̄და; ეთხოლ̄ი ლშხ., 

ათახუი̂და; ათ̈ეხოლი ლნტ.), გრდუვ. -- უწევს (დრო), ხვდება (ამ დროს). ალ უ̂იქმ... ხეხუა̂ 

ლუნ̈თუ̂ისგა (ბზ. 12) -- ეს უქმე ზამთარში ხვდება. ფუსტალ̈იტაბლიელ მაი̈სი თუე̂ისა 

ხეხოლი (ლნტ. 67) -- უფლის ტაბლობა (დღეობაა) მაისის თვეში ხვდება. 8. ქს. -- 

ეკუთვნის. მა ლოქ ხეხოლი ამკალ̈იჲ მუჩუე̂მს? (ლნტ. 163) -- რა ეკუთვნის ამის 

[ამისთანას] გამკეთებელს? 9. (ა̈მჰიდ, ა̈ხჰიდ; ეხჰოლი) ბეჩ. -- სწვდება. ეჯის ჩარ̈ჩ 

ჭჷშხარ̈თეჩუ ხეხოლიდა (ბქ. 47) -- იმას წვერი ფეხებამდე სწვდებოდა. 10. ხ-ეხელი 

(მახ̈უი̂დ, ხახ̈უი̂დ; ა̈ხხელი) ბქ., გრდუვ. -- იხელთებს; დასცალდება; {მო}ასწრებს. ეშხუ ქა 

ხახ̈უი̂დ ლითლე (ბქ. 16) -- ერთი მოასწრო მოსხლეტა (თოფის სასხლეტისა).

 ხ-ეხპჷ̄რი (ამ̈ხჷპჷ̄რა̈ნ̄, ა̈თხჷპჷ̄რა̈ნ̄; ათ̈ხჷპჷ̄რი ბზ., ემხჷპჷ̄რა̄ნ, ეთხჷპჷ̄რან̄; ეთხჷპჷ̄რი ლშხ.), 

ხ-ეხპჷრი (ამხჷპჷრან, ათხჷპჷრან; ათხჷპჷრი ბქ., ამ̈ეხჷპჷრან, ა̈თეხჷპჷრან; ათ̈ეხჷპჷრი 

ლნტ.), გრდუვ. 1. უსკდება, უტყდება (კვერცხი...). ქათალს ლჷგრა̈ლ̄ ათხჷპჷ̄რა̈ნ̄ (ბზ.) -- 

ქათამს კვერცხები გაუტყდა (დაუსკდა). 2. (ამ̈ხჷპჷ̄რა̈ნ̄, ა̈ხხჷპჷ̄რა̈ნ̄; ა̈ხხჷპჷ̄რი ბზ., 

ემხჷპჷ̄რან̄, ეხხჷპჷ̄რა̄ნ; ეხხჷპჷ̄რი ლშხ., ამ̈ეხჷპჷრან, ახ̈ეხჷპჷრან; ა̈ხეხჷპჷრი ლნტ.) -- 

{და}ევსება ({და}ეთხრება თვალები), ბრმავდება. დაშ̈დუს̂ თე̄რალ̈ ქა̈̄ხხჷპჷ̄რა̈ნ̄ (ბზ. 360) -- 

დათვს თვალები დაევსო. თერალ ლოქ ახ̈ეხჷპჷრი (ლნტ.) -- თვალები დაევსებაო 

(დაუსკდებაო).

 ხ-ეხრესიე̄ლ (ლოხუხ̂რესი̄ელ, ლახხრესიალ̄ე; ლახ̈ხრესიე̄ლნე) ბზ., ხ-ეხრესალ̈, ხ-ეხერსალ̈ 
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(ლოხუ̂ხრესალ, ლახხრესალ; ლახ̈ხრესალ̈ი) ბქ., გრდუვ. -- მორიგეობით ასრულებს, 

რიგრიგობით აკეთებს. ჭყინტ ხეხრესიე̄ლ და̈̄უა̂რ̈ს ი ჟ'ანხუი̂ტ მაგ̈ (ბზ. 249) -- ბიჭი 

რიგრიგობით ესხმის თავს დევებს და ყველა ამოწყვიტა.

 ხ-ეხრინი (ესუხ̂ირნან̈, ესხირნა̈ნ̄; ესხირნი ბზ., ოსხირნენ, ესხირნან; ესხირნი ბქ., ოხხირნენ, 

ეხხირნან̄; ეხხირნი ლშხ., ახ̈უე̂ხირნენ, ახ̈ეხირნან; ა̈ხეხირნი ლნტ.), გრდუვ. -- უბრაზდება, 

უჯავრდება. დედე გეზალს ესხირნა̈ნ̄ (ბზ.) -- დედა შვილს გაუბრაზდა. ეჯ ლადეღ სურუ 

ოხხირნენ ეჯიართე (ლშხ.) -- იმ დღეს იმათზე ძალიან გავბრაზდი. ბაპ ჟ'ახახირნა მიჩა 

ჲეხუ̂ს (ლნტ. 142) -- მღვდელი თავის ცოლს გასჯავრებია.

 ხ-ეხუ̂ა იგივეა, რაც ხ-ეხოლ̄ი.

 ხ-ეხუ̂ერენი იგივეა, რაც ხ-ეხურ̂ენი.

 ხ-ეხუ̂ეტენი იგივეა, რაც ხ-ეხუტ̂ენი.

 ხ-ეხუ̂ეტენიხ იგივეა, რაც ხ-ეხუ̂ტენიხ.

 ხ-ეხუ̂ი იგივეა, რაც ხ-ეხოლ̄ი.

 ხ-ეხუ̂მარალ̄ (ლოხხუმრალ̄, ლახხუმრალ̄ე; ლახხუმრალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- ეხუმრება. გიგო 

თელ ლე̄თ ხეხუ̂მარალ̄და მიჩა დი̄ნე̄ლს (ლშხ.) -- გიგო მთელი ღამე ეხუმრებოდა თავის 

გოგოებს (ქალიშვილებს). შდრ. ხ-ელგაცა̈ლ̄; ხ-ემასხარალ̈.

 ხ-ეხუ̂რენი (ა̈მხუა̂რ̈, ახ̈ხუ̂არ̈, ა̈ხხუე̂რნი ზს., ემხუა̂რ, ეხხუ̂არ, ეხხუე̂რნი ლშხ.), ხ-ეხუე̂რენი 

(ამ̈ეხუა̂რ, ახ̈ეხუ̂არ; ა̈ხეხუე̂რენი) ლნტ. გრდუვ. 1. {გამო}ენგრევა. გუშკუე̂ ქორს ჭუე̂დ 

ეხხუ̂არ (ლშხ.) -- ჩვენს სახლს კედელი გამოენგრა. კოჯს ძღჷდ ახახუე̂რა (ლნტ.) -- კლდეს 

დიდზე გამონგრევია. ეჯმინს ქორ თხუ̂იმჟი ხეხუე̂რენიხ (ლნტ.) -- იმათ სახლი თავზე 

{და}ენგრევათ. 2. ბქ. გარს ერტყმის. ისგა ახ̈ხუ̂არ მაგ̈ ამ ჯჷმემ ფხიტს (ბქ. 322) -- გარს 
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შემოერტყა ყველა ამ მარილის კვნიტს. 3. (ამ̈ხუა̂რ̈, ესხუა̂რ̈; ესხუ̂ერნი ზს., ემხუ̂არ, 

ეთხუა̂რ; ეთხუე̂რნი ლშხ., ა̈მხუა̂რ, ათოხუ̂არ; ათოხუე̂რენი ლნტ.), გრდუვ. -- ეკეცება; 

ეკვეთება; ძირს ვარდება. ღულაჲ̈ ამხუა̂რ̈ (ბზ.) -- მუხლი მომეკვეთა.

 ხ-ეხუ̂ტენი (ამ̈ხუა̂ტ̈, ა̈თხუა̂ტ̈; ათ̈ხუე̂ტნი ზს., ემხუა̂ტ, ეთხუა̂ტ; ეთხუე̂ტნი ლშხ.), ხ-

ეხუე̂ტენი (ამ̈ეხუა̂ტ, ათ̈ეხუა̂ტ; ა̈თეხუ̂ეტენი) ლნტ., გრდუვ. -- {გა}ეჭრება (ხელი...). 

ჰუი̂ჯს მერჩილ ათხუ̂ეტა (ბქ. 197) -- გველი ცელით დაჭრილა. გეჩუ̂შ ეთხუა̂ტ ჭიშხ 

(ლშხ.) -- ფეხი დანით გაეჭრა. იმნოუ̂შ ათახუე̂ტა ტუ̂ეტ? (ლნტ.) -- რით გასჭრია ხელი?

 ხ-ეხუ̂ტენი-ხ (ლოხხუა̂ტ̈დ, ლახხუა̂ტ̈ხ; ლახ̈ხუე̂ტნიხ ზს., ლოხხუ̂ატდ, ლეხხუა̂ტხ; 

ლეხხუე̂ტნიხ ლშხ.), ხ-ეხუე̂ტენი-ხ (ლახ̈უე̂ხუა̂ტდ, ლახ̈ეხუა̂ტხ; ლახ̈ეხუე̂ტენიხ) ლნტ., 

გრდუვ. -- აკვდებიან, აწყდებიან, {შე}ეხოცებიან (ერთმანეთს). ჭყჷნტა̈რ ლა̈დი ბაჩ̈ი 

ლანზორ̄ას̄ სგა ლახ̈ხუა̂ტ̈ხ (ბზ.) -- ბიჭები დღეს ქვის შეგროვებას მიაკვდნენ. ჲერბი გუა̂რ̈ 

ნაუმ̂ეჴერიუშ̂ უშხუა̂რ̈ ერმად̈ ლახახუე̂ტანხ... (ლნტ. 50) -- ორი გვარი უგუნურობით 

ერთმანეთს რომ არ მისწყდომოდა...

 ხ-ეხჩოუი̂ იგივეა, რაც ხ-ეჴუჩ̂უე̂უ̂ი.

 ხ-ეხჷრბა̈ლ̄ (ლახუხ̂ჷრბა̈ლ̄, ლახხჷრბალ̄ე; ლახხჷრბა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ეხჷრბალ̈ (ლოხუ̂ხარბალ, 

ლახხარბალე; ლახ̈ხარბალ̈ისგ) ბქ., ხ-ეხჷრბალ̄ (ლოხხჷრბალ̄, ლახხჷრბალ̄ე; ლახხჷრბალ̄ნე) 

ლშხ., ხეხარ̈ბიელ (ლახუ̂ახარ̈ბიელ, ლახახარ̈ბიელე; ლახახარ̈ბიელი) ლნტ., გრდუვ. -- 

შურს, ეხარბება. აფხნეგ მაგ̈ მი მეხარბალხ (ბქ. 205) -- ყველა ამხნაგს ჩემი შურს. 

ჭჷშხარ̈ურ აშუ ̂ლჷჭიშხს ესერ ხა̈ხარბალა (ანდ.) -- უფეხოს ცალფეხიანისა შურდაო.

 ხ-ეხჷრზან̈ი იგივეა, რაც ხ-ეძჷრხან̈ი.

 ხ-ეჴაფელ იგივეა, რაც ხ-ეჴა̈̄ფჲე̄ლ.

521



 ხ-ეჴალ̈ი იგივეა, რაც ხ-ეჴლი.

 ხ-ეჴაც̈ი იგივეა, რაც ხ-ეჴცი.

 ხ-ეჴა̈ნ̄ი (ამ̈ჴა̄ნან̈, ა̈თჴა̄ნა̈ნ̄; ათ̈ჴა̈ნ̄ი) ბზ., ხ-ეჴნი (ლამჴანდა, ლახჴანდა; ლა̈ხჴა̈ნი) ბქ., ხ-ეჴა̄ნი 

(ლამჴან̄და, ლახჴა̄ნდა; ლეხჴან̄ი) ლშხ., ხ-ეჴა̈ნი (ლამჴანდა, ლახოჴანდა; ლახ̈ეჴა̈ნი) ლნტ., 

გრდუვ. -- აუდის, ეცემა (სუნი). ხამარ̈ს ქუი̂ნ ლახჴანდახ (ბზ. 312) -- ღორებს სუნი ეცათ. 

არ̈ყიშ ქუ̂ინ ხეჴნი ალისი (ბქ. 196) -- არყის სუნი უდის ამასაც. თაუბ̂ექილას თუთნიშ ქუ̂ინ 

ლახჴანდა (ბზ.) -- თავბექილას თამბაქოს სუნი ეცა.

 ხ-ეჴა̈ფ̄ჲელ (ლოხჴა̈ფ̄ჲელ, ლახ/ათჴა̈̄ფჲე̄ლე; ლა/ახ̈ჴა̈ფ̄ჲე̄ლი \ ათჴა̈̄ფჲე̄ლნე) ბზ., ხ-ეჴაფელ 

(ლოხუ̂ჴაფალ, ლახ̈ჴაფალ; ლახ̈ჴაფა̈ლი) ბქ., ხ-ეჴფჲელ (ლოხჴეფჲელ, ლახჴეფჲელე; 

ლახჴეფჲელნე) ლშხ., ხ-ეჴეფჲელ (ლახუ̂აჴეფჲელ, ლახაჴეფჲელე; ლახაჴეფჲელი) ლნტ., 

გრდუვ. -- კბენს. შდიქ მაკ̈უ̂შოუ̂არ̈ დაშ̈უდ̂ მეგმარ̈ს ესერ ხეჴაფელ (ანდ.) -- კბილ-

ატკიებული დათვი ხეებს კბენსო. ჟეღ დაჴა̈რს ხეჴეფიელ (ლნტ.) -- ძაღლი თხებს კბენს.

 ხ-ეჴდჷ̄ნი (ამ̈ჴად̈ჷ̄ნ{ან̈}, ა̈თ/ხჴა̈დჷ̄ნ{ა̈ნ̄}; ათ̈/ხჴა̈დჷ̄ნი) ბზ., ხ-ეჴდჷნი (ამ̈ჴედჷნ, ათ̈ჴედჷნ; 

ათ̈ჴედჷნი) ბქ., ხ-ეჴე̄დუნ̂ი (ლემჴე̄დუნ̂ან, ლეხჴე̄დუნ̂ან̄; ლეხჴე̄დუნ̂ი) ლშხ., ხ-ეჴედუნ̂ი 

(ლამ̈ეჴედუნ̂ან, ლახ̈ეჴედუნ̂ან; ლახ̈ეჴედუნ̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- {მი}აღწევს რომელიმე 

პუნქტამდე, {მო}ხვდება რომელიმე პუნქტში (უნებლით, შემთხვევით). მა̄ლს სგა ლახ̈ჴა̈დჷ̄ნ 

მინდუე̂რთე̄სგა (ბზ. 320) -- მელამ მიაღწია მინდვრამდე. მახეღუა̂ჟარ̈ს სგათ̈ჴედჷნხ 

უდუნბურ ტუ̂იბთეისგა (ბქ. 25) -- ახალგაზრდებმა მიაღწიეს დაბურულ ხევამდე. დენას 

დაუ̈ხ̂ოჲსკა ლახ̈ეჴედუნან (ლნტ. 154) -- ქალიშვილი დევთან მოხვდა. ნაგჭურს ჟი ლახჴედჷნ 

თეტლან̈ითე (პოეზ. 106) -- ნაგჭურმა მიაღწია თეტლანამდე.

 ხ-ეჴერჴი იგივეა, რაც ხ-ეჴჷრჴი.
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 ხ-ეჴეფი იგივეა, რაც ხ-ეჴფი.

 ხ-ეჴეფიელ იგივეა, რაც ხ-ეჴა̈ფ̄ჲელ.

 ხ-ეჴეჩენი იგივეა, რაც ხ-ეჴჩენი.

 ხ-ეჴე̄დუნ̂ი იგივეა, რაც ხ-ეჴდჷ̄ნი.

 ხ-ეჴლი, ხ-ეჴლენი (ა/ოთ{უ}̂ჴალან̈, ა̈თჴალა̈ნ̄; ათ̈ჴა̈/ალი ბზ., ოთჴალენ, ათ̈ჴალან; ა̈თჴა̈ლი ბქ., 

ოთჴალენ, ეთჴალან̄; ეთჴალი ლშხ.), ხ-ეჴალ̈ი (ათ̈უ̂ეჴალ̈ენ, ა̈თეჴალან; ა̈თეჴა̈ლი) ლნტ., 

გრდუვ. -- ეფლობა, ერჭობა, ესობა. ყიამუყუ̂ უე̂რისგ' ა̈თ̄უჴ̂ალან̈ (ბზ. 423) -- ყელამდე 

მიწაში ჩავეფალი. ბეფშს ცაგ̈ ა̈თეჴალან ფხულეჲსა (ლნტ.) -- ბავშვს ეკალი შეერჭო 

თითში.

 ხ-ეჴნი იგივეა, რაც ხ-ეჴა̈̄ნი.

 ხ-ეჴუ̂ესკენი იგივეა, რაც ხ-ეჴუ̂სგენი.

 ხ-ეჴუ̂სგენი (ლოხ̄უე̂ჴუ̂სგ, {ლ}ახ̈ჴუა̂ს̈გ; ლახ̈ჴუ̂ესგნი ბზ., ოხეჴუს̂{გ}, ათ̈ჴუ̂ასგ; ა̈თჴესგნი 

ბქ., ლოხუე̂ჴუ̂სგ, ლეხჴუ̂ასგ; ლეხჴუ̂ესგნი ლშხ.), ხ-ეჴუე̂სკენი (ათ̈უე̂ჴუ̂სკ, ა̈თეჴუა̂სკ; 

ათ̈ეჴუე̂სკენი) ლნტ., გრდუვ. -- {მი}ეპარება, {გა}ეპარება. ჭყინტ ქახ̄ჴუ̂ას̈გ სი̄მაქს (ბზ. 

274) -- ვაჟი მიეპარა ქალიშვილს. ბეუა̂ ათჴესგა ღუ̂აშარ̈ს (ბქ. 312) -- ბევა მიჰპარვია 

ჯიხვებს. უქობოშ ქა̈თუე̂ჴუ̂სკ{ხუე̂ს} დედეს (ლნტ. 83) -- ჩუმად გავეპარე დედას. ქალაჲ̈ 

სგა ხაჴუ̂ესგა ღუა̂შა ̈ჯუ̂ეგილდს (პოეზ. 302) -- ქალა მიჰპარვია ჯიხვის ჯოგს.

 ხ-ეჴუ̂ჩენი (ესუ/̂ოს/ლოხუ̂ეჴუჩ̂, ეს/ლახ̈ჴუ̂აჩ̈; ეს/ლახ̈ჴუ̂ეჩნი ზს., ოსეჴუ̂ჩ, ესჴუ̂აჩ; ესჴუ̂ეჩნი 

ლშხ., ას̈უე̂ჴუ̂ჩ, ას̈ეჴუ̂აჩ; ა̈სეჴუე̂ჩენი ლნტ.), გრდუვ. -- ცუცქდება, ჩაწოლით ემალება. 

რეჭულ̄ ბეჩმჷყ ესჴუ̂აჩ (ლშხ.) -- კურდღელი ქვასთან ჩაცუცქდა.

 ხ-ეჴუ̂ჩუე̂უ̂ი (ამ̈ჴოჩუა̂ნ̈, ა̈ხჴოჩუ̂ა̈ნ̄; ა̈ხჴოჩუი̂) ბზ., ხ-ეჴჩოუ̂ი (ამ̈ჴოჩუა̂ნ, ახ̈ჴოჩუა̂ნ; ა̈ხჴოჩუი̂) 
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ბქ., ხ-ეხჩოუი̂ (ემხოჩუა̂̄ნ, ეხხოჩუ̂ან̄; ეხხოჩუი̂) ლშხ., ხ-ეხოჩაუ̈ი̂ (ამ̈ეხოჩაუა̂ნ, ახ̈ეხოჩაუ̂ან; 

ახ̈ეხოჩაუ̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- ურჩება (ავადმყოფი). როსტომს ჟ'ახ̈ჴოჩუი̂ გეზალ (ბზ. 234) -- 

როსტომს მოურჩება შვილი.

 ხ-ეჴფი (ათუე̂ჴფ, ათ̈ჴაფ̈; ა̈თჴეფნი ზს., ლოხუე̂ჴფ, ლეხჴაფ; ლეხჴეფნი ლშხ.), ხ-ეჴეფი 

(ათ̈უე̂ჴფ, ათ̈ეჴაფ; ა̈თეჴეფენი) ლნტ., გრდუვ. -- კბეჩს, კბენს, სუსხავს. [უდილ] ლახ̈ჴაფ̈ 

უ̂ისგუს̂ (ბზ. 75) -- დამ უკბიჩა ვაშლს. მერხლარ̈ დემის ჯეჴფიხა? (ბქ. 88) -- ჭინჭრები არ 

გსუსხავენ? ქამლიზალსოუ̂ ჩუ ლაჲყურა ი ღუ̂ე ლინთუ ̂ჭოდარ̈ს ესერ ლახჴა̈ფი (ანდ.) -- 

გაზაფხულზე დაწექი და ზამთარში კედლებს უკბენო. დესა ლოქ ხოჴეფახჷ ზჷსყარ̈ს? (ლნტ. 

274) -- არ უკბენიათ რწყილებსო?

 ხ-ეჴფიელ იგივეა, რაც ხ-ეჴა̈ფ̄ჲელ.

 ხ-ეჴჩენი (ამ̈ჴა̈ჩ, ა̈ხჴა̈ჩ; ახ̈ჴეჩნი ზს., ემჴაჩ, ეხჴაჩ; ეხჴეჩნი ლშხ.), ხ-ეჴეჩენი (ამ̈ეჴაჩ, ა̈ხეჴაჩ; 

ახ̈ეჴეჩენი) ლნტ., გრდუვ. 1. {გამო}უნელდება (საჭმელი, სასმელი). გაგოს ჰარაყ̈ ქახ̄ჴეჩა 

(ბზ. 31) -- გაგოს არაყი გამონელებია. მახეღუა̂ჟარ̈ს ქახჴეჩახ ლჷჴმაშ̈ არ̈ა̈ყ (ბქ. 209) -- 

ახალგაზრდებს გამონელებიათ მაგარი არაყი. 2. (ოსეჴჩ, ესჴა/̈აჩ; ესჴეჩნი ზს., ოსეჴჩ, ესჴაჩ; 

ესჴეჩნი ლშხ., ა̈სუ̂ეჴჩ, ა̈სეჴაჩ; ა̈სეჴეჩენი ლნტ.) -- აცვდება (ზედ). შდიქ ესერ ლალძგჷნას 

ესჴეჩა (ანდ). -- კბილი ღეჭვას დააცვდაო. 3. გადატ. {და}დუღდება. ლიც ჟი ხეჴეჩენი 

(ლნტ.) -- წყალი დადუღდება.

 ხ-ეჴჩოუი̂ იგივეა, რაც ხ-ეჴუჩ̂უე̂უი̂.

 ხ-ეჴცი1 (ამ̈ჴაცდა, ა̈თჴაცა̈ნ̄{და}; ა̈თჴაც̈ი ბზ., ა̈მჴაცან̈, ა̈თჴაცან̈; ა̈თჴა̈ცი ბქ., ემჴაცან̄, 

ეთჴაცან̄; ეთჴაცი ლშხ.), ხეჴა̈ცი (ამ̈ეჴაცან, ათ̈ეჴაცან; ათ̈ეჴაც̈ი) ლნტ., გრდუვ. 1. ეწირება, 

ეღუპება. ციოყი ლიდგარის ესჴაცან̄ თელდ ოჯახ (ლშხ.) -- ციოყის სიკვდილს შეეწირა (თან 
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გადაჰყვა) მთელი ოჯახი. 2. უწყრება. ლახუბ̂ას ლამრიაუ ̂ხეჴცი! (პოეზ. 40) -- ძმებს 

გასწყრომოდეს წმინდა მარიამი!

 ხ-ეჴცი2 (ამ̈ჴაცა̈ნ̄{და}, ა̈ხჴცა̈ნ̄{და}; ა̈ხჴაცი ბზ., ამ̈ჴაცან̈, ახ̈ჴაცან̈; ა̈ხჴა̈ცი ბქ., ემჴაცა̄ნ, 

ეხჴაცან̄; ეხჴაცი ლშხ.), ხ-ეჴა̈ცი (ამ̈ეჴაცან, ა̈თეჴაცან; ათ̈ეჴა̈ცი) ლნტ., გრდუვ. -- ეხრება. 

მჷშაჲ̈ს სუ̂ეტ ჟ'ახ̈ჴაცა̈ნ̄ (ბზ.) -- მუშას სვეტი გადაეხარა.

 ხ-ეჴჷრჴი (ამ̈ჴჷრჴან̈, ა̈ხჴჷრჴა̈ნ̄; ა̈ხჴჷრჴი ბზ., ემჴჷრჴა̄ნ, ეხჴჷრჴან̄; ეხჴჷრჴი ლშხ.), ხეჴერჴი 

(ამ̈ჴერჴან, ა̈ხჴერჴან; ა̈ხჴერჴი ბქ., ა̈მეჴერჴან, ახ̈ეჴერჴან; ახ̈ეჴერჴი ლნტ.), გრდუვ. -- 

უხერხდება. ხენწიფს ალე ჟ'ახ̈ეჴერჴან ჩინარ̈დ (ლნტ. 173) -- ეს ხელმწიფეს ყოველმხრივ 

მოუხერხდა.

 ხ-ეჴჷ̄რა̈̄ლ (ლოხჴჷ̄რა̈ლ̄, ლახჴჷ̄რალ̄ე; ლახჴჷ̄რა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ეჴჷრალ̈ (ლოხჴჷრალ, ლახ̈ჴჷრალ; 

ლახ̈ჴჷრალ̈ი ბქ., ლახუა̂ჴჷრალ̈, ლახაჴჷრალე; ლახაჴჷრალ̈ი ლნტ.), ხ-ეჴჷ̄რალ̄ (ლოხჴჷ̄რალ̄, 

ლახჴჷ̄რალ̄ე; ლახჴჷ̄რალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- ეხვეწება, ევედრება, ემუდარება (ბევრს). 

ჯეჴჷ̄რა̈ლ̄, ლემსგილ ლამ̄ო (ბზ. 379) -- გეხვეწები, ცეცხლი მომეცი. ალი ღერმათ ი მარა 

გეზლაშ̈ ლითნეს ხეჴჷრალ (ბქ. 51) -- ეს ღმერთსა და კაცს შვილის გაჩენას ემუდარებოდა. 

მი ჯგჷრაგის ხუე̂ლჴჷრალე (პოეზ. 238) -- მე წმინდა გიორგის ვევედრები.

 ხ-ეჴჷ̄რი (ოთჴჷ̄რან̈, ა̈თჴჷ̄რა̈ნ̄; ა̈თჴჷ̄რი ბზ., ოთჴჷ̄რენ, ეთჴჷ̄რან̄; ეთჴჷ̄რი ლშხ.), ხ-ეჴჷრი 

(ოთჴჷრენ, ათ̈ჴჷრან; ათ̈ჴჷრი ბქ., ა̈თუე̂ჴჷრენ, ათ̈ეჴჷრან; ათ̈ეჴჷრი ლნტ.) გრდუვ. -- 

ევედრება, ეხვეწება. ა̈ლჴჷ̄რიდ გუშგუ̂ეჲ ხოშალ̄ე ქუნარ̄უს (ბზ. 338) -- შევევედრებით 

ჩვენი უფროსების სულებს. დათას ათაჴჷრა მეზობელ (ლნტ. 108) -- დათას შეხვეწნია 

მეზობელი.

 ეჯ ბოლოხმოვანმოკვეცილი ეჯა ან ეჯი, იხმარება მსაზღვრელად ყველა ბრუნვასა და 
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რიცხვში დასმულ საზღვრულთან -- ის. ეჯ ზურალ̄ (ბზ. 371) -- ის ქალი. ეჯ ზაჲსა (ლშხ. 

18) -- იმ წელს. ეჯ თეთრშუ̂ (ლშხ.)-- იმ ფულით. ეჯ ბეფშდ (ლნტ.) -- იმ ბავშვმა. ეჯ 

დურ̂ეჟი (ლნტ. 5) -- იმ დროს.

 ეჯა (მოთხ. ეჯნე̄მ \ ეჩნე̄მ, მიც. ეჯას \ ეჩას იშვიათად ეჩჷნ, მოქ. ეჯნოშ \ ეჩნოშ; ვით. 

ეჯნა̈რ{დ} \ ეჩნარ̈; ნათ. ეჩი̄შ; მრ. ეჯჲარ̈ \ ეჩარ̈) ბზ., ეჯი (მიც. ეჯის, მოქ. ეჯნოუშ̂ \ 

ეჲნოშუ;̂ ვით. ეჯნარ̈დ \ ეჯდ \ ეჲნარ; ნათ. ეჩა, მრ. ეჯიარ̈, ბქ., მიც. ეჯის \ ეჩის; მოქ. 

ეჯნოუშ̂; ვით. ეჯნარ; ნათ. ეჩა; მრ. ეჯჲარ ლშხ., მიც. ეჯის, მოქ. ეჯნოუშ̂ \ ეჩოუშ̂, ვით. 

ეჯნა̈რ \ ეჲნარ̈, ნათ. ეჩა მრ. ეჯმინ \ ეჲმინ ლნტ.), აჯა უშგ. 3 პირის ნაცვალსახელი -- ის. 

ეჯა შიშტ ჟი ტეხენდა (ბზ.) -- ის მალე {ამო}ბრუნდებოდა. ეჩჷნ ხოჩა მარ̄ე მამ̄ არ̈ი (ბზ. 

317) -- იმაზე უკეთესი კაცი არავინაა. ეჯჲარ̈ მინე შუკუს̂ აჩად̈ხ (ბზ. 317) -- ისინი 

თავიანთი გზით წავიდნენ. ეჯჲარ̈ სგა ლახყუი̂ნენახ გურებს (ბქ. 198) -- ისინი მისწოლიან 

დიდ ქვას. ეჯი ქათერა (ლშხ.) -- ის ჩანს. ეჯის გეზალ დესა ხაყენა (ლნტ.) -- იმას შვილი არ 

ჰყოლია.

 ეჯაბუასდ, ეჯაბასუდ̂ იგივეა, რაც ეჩაბუას̄დ.

 ეჯამაგ̈ ბზ., ეჯიმაგ̈ ბქ., ეჯიმაგ, ეჯმაგ ლშხ., ეჯმაგ̈, ეჲმაგ̈ ლნტ. -- იმდენი. ეჯამაგ̈ ხალ̈ხ 

ანჴად̈, ერე შუი̂მ მამ̄ა ხარ̄ (ბზ. 328) -- იმდენი ხალხი მოვიდა, რომ თვლა (საზღვარი) არა 

აქვს. ჩუა̂დლაბ̄ეხ ეჯიმაგ ჩაჟ̄ (ლშხ.) -- დატვირთეს იმდენი ცხენი. ლელინთუდ̂ ეჯმაგ̈ ზექ 

გუღუა̂, ერე ქა გუა̂რ (ლნტ.) -- ზამთრისათვის იმდენი შეშა გვაქვს, რომ გვეყოფა. მად̈მა 

გუღუა̂ ეჲმაგ̈ ლემშაუ̂ (ლნტ. 243) -- იმდენი სამუშაო არა გვაქვს.

 ეჯგუა̂რ̈, ეჯგუა̂ჲ̈ (-იშ, -იშარ̈ ზს., ეჯგუა̂̈რ, -ა̈ლ ლნტ.), ეჯგუა̂რ (-ალ) ლშხ. -- ისეთი, 

იმისთანა, იმგვარი, იმნაირი. ეჯგუა̂ჲ̈ ჩუ მამ̄' ა̈რ̄ი (ბზ. 314) -- ისეთი არავინაა. ეჯგუა̂̈რ 
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ხაჴიდ ფაუ, ერე ჴან̈ ჩუა̂დგან (ბქ. 200) -- იმნაირად (იმგვარად) დაარტყა ჯოხი, რომ ხარი 

მოკვდა. დეთაჲ ხენწიფს ხოგ ეჯგუა̂რ ქორ (ლშხ. 173) -- ხელმწიფესაც არ უდგას იმისთანა 

სახლი. იხ. ეჯკალ̈იბ.

 ეჯზუმ, ეჩი̄ზუმ, ეჩზუმ ბზ., ეჯზუ, ეჯზჷ ბქ., ეჯზუმ, ეჲზუმ, ეჩზუმ ქს., -- იმდენი, იმოდენა, 

იმხელა. ეჯზუმ ა̈დთხურ̄ე, ერე ჯიჯუი̂შ კარაუ̈̂ ადგე (ბზ. 63) -- იმდენი {მო}ინადირა, რომ 

ძვლის კარავი დადგა. ეჯზჷ კეცნემ ფექ ხაღ̈ენახ, ჩის ქ'ათხარახ (ბქ. 309) -- იმდენი 

ხორბლის ფქვილი ჰქონიათ, თურმე ყველას ეყო. ჲერუ ეჲზუმ ნალჴმაში ლეხუო̂დან̄... (ლშხ. 

64) -- ორი იმდენი ძალა (სიძლიერე) მიეცა.

 ეჯი იგივეა, რაც ეჯა.

 ეჯიცალ̈ იგივეა, რაც ეჩი̄ცალ̈.

 ეჯკალიბ იგივეა, რაც ეჯკალ̈ი{ბ}.

 ეჯკალ̈ი{ბ}, ეჭკალ̈ი{ბ} (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ეჯკალიბ (-არ) ლშხ., ეკა,̈ ეკალ̈ი (-არ̈) ლნტ. 

-- ისეთი, იმისთანა, იმგვარი, იმნაირი. ალ ზურალ̄ს ეჯკალ̈იბ გეზალ ა̈ხთენა̈ნ̄, ერე ხოჩა მამ̄ 

ხაკუ (ბზ. 287) -- ამ ქალს ისეთი შვილი ეყოლა, რომ უკეთესი არ შეიძლება. ეჯკალიბ 

[ლეგმერდე] ჟი ̄დე̄მ იხჩოუი̂ (ლშხ. 94) -- ისეთი ავადმყოფი არც კი {მო}რჩება. ეჯკალ̈ი 

თუ̂ის ხუ̂აყლედ მანზაუ̈̂ია̈ნს (ლნტ. 24) -- იმისთანა თაფლს მათრობელას ვუწოდებთ.

 ეჯნჲა̈̄ნიდ ბზ., ეჯნან̈იდ, ეჯნალიდ ბქ., ეჯნიან̄იდ ლშხ., ეჯნიან̈იდ ლნტ. -- იმიტომ, იმის 

გამო. მე̄სმე დედბერს ხაჴიდ: "ეჯნჲა̈ნ̄იდ-ე ქ' ე̄სერ დე̄სამა ლოხკუ̂იშ̄ა" (ბზ. 252) -- მესამე 

დედაბერს მოარტყა: "იმიტომ, რომ არაფერი გაამხილაო". მაყ̈მაყ̈იშ ლა̈ზგა-ლარდ' ოხხუი̂ტა 

ეჯნა̈ნიდ, ერე მიჩა ბაბაშ̈ ხუე̂ტ' ოთდა გუთე ქეშეკ დაუ̈ს̂ (ბქ. 269) -- ბაყბაყდევის სახლკარი 

ამოუწყვეტია იმიტომ, რომ ბაბუამისის ამოწყვეტა ჩაუდევს გულში ქეშეკ დევს.
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 ეჯნურ, ეჯურ ბზ., ეჲნურ, ეჩურ ბქ., ეჯნურ, ეჲნურ, ეჩნურ ქს. -- უიმისოდ, იმის გარეშე. 

ეჯნურ \ ეჯურ იმჟი ხუ̂იჩო ლახ̈იადალ̄ს (ბზ.) -- უიმისოდ როგორ გადავიხდი (ვიზამ) 

ლხინს. ეჩურ დარ̈ იზელალხ (ბქ. 125) -- უიმისოდ არავინ დადის. თაშ̈ ხეკუე̂ს იდუწალდეს, 

ეჯნურ ( \ ეჲნურ) მად̈ ხაყა (ლნტ.) -- ყველი უნდა იწელებოდეს, უიმისოდ არ ვარგა.

 ეჯჟი̄{ნ}, ეჩჟი̄{ნ} ბზ., ეჯჟი, ეჩჟი, ეჲჟი ბქ., ლნტ., ეჯჟი̄{ნ}, ეჯჟი, ეჲჟი ლშხ., ზმნს. -- 

ისე. ეჯჟი̄ნ იგუნ̂ი, ერე გუ̂იმინახ̈იპუს̂ ჟი დე̄სგი (ბზ. 221) -- ისე ტირის, რომ გულს აგდებს 

(გულის ნახეთქს ზემოთ აგდებს). ჲარ̈ ესერ ადჷრნე ეჩჟი ჯუ̂ედიათე? (ბქ.) -- ისე შორს ვინ 

წავაო? ეჯჟი ლოქ ახსყედ, იმჟი̄ ეჩქად ლას (ლშხ. 74) -- ისე გააკეთეთ, როგორც მანამდე 

იყოო. ჩხარა თუე̂ ეჯჟი ანჩად, ერე ქა̈მხო დესა ხოსკდინა (ლნტ. 273) -- ცხრა თვე ისე 

გავიდა რომ გარეთ არ გამოუხედავს.

 ხ-ეჯრაუი̂ იგივეა, რაც ხ-ეჯრაუ̈ი̂.

 ხ-ეჯრაუ̈ი̂ (ლამ̈ჯჷრუა̂ნ̈, ლახ̈ჯჷრუა̂̈̄ნ; ლახ̈ჯჷრუი̂ ბზ., ესჯჷრუ̂ენ, ესჯჷრუ̂ან; ესჯჷრუი̂ 

ბქ., ა̈მსეჯირაუ̂ან, ა̈სეჯირაუა̂ნ; ას̈ეჯირაუ̈ი̂ ლნტ.), ხ-ეჯრაუი̂ (ემჯირუა̂ნ, ეთჯირუა̂ნ̄; 

ეთჯირუ̂ი) ლშხ., გრდუვ. 1. სჯერდება. მიშგუა̂ ნაჴ̈იდ ლეზუე̂ბს დეშ ხეჯრაუ̈̂ი ლეგმერდე 

(ლნტ.) -- ჩემს მიტანილ საჭმელს ვერ სჯერდება ავადმყოფი. 2. უჯერებს. ალე მარ̄ეს მაგ ჩუ 

ხეჯრაუო̂ლ̄ (ლშხ.) -- ამ კაცს ყველაფერი დაეჯერებოდა. 3. ერწმუნება (რწმუნდება), 

უმტკიცდება, უდასტურდება. ალა სგა ლახ̈ჯჷრუა̂̈ნ̄ უ̂ოჴრილ̄ს (ბზ. 326) -- ამაში დარწმუნდა 

ობოლი (ეს ერწმუნა ობოლს).

 ეჯსერ იგივეა, რაც ეჩსერ.

 ეჯუგუ ̂ბქ. -- იქამდე. ეჯუგუ ̂დემღამოშ ოთჰი (ბქ.) -- იქამდე ვერაფრით მივაღწიე.

 ხ-ეჯუა̂რ̈ (ამ̈ჯუა̂რ{ან̈}, ა̈თჯუა̂რ{ა̈ნ̄}; ა̈თჯუა̂რ̈ი ბზ., ა̈მჯუ̂არან, ათ̈ჯუა̂რან; ა̈თჯუა̂რ̈ი ბქ.), 
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ხ-ეჯუა̂რ (ემჯუ̂არან̄, ეთჯუა̂რან̄; ეთჯუა̂რი) ლშხ., ხ-ეჯუა̂რ̈ი (ამ̈ეჯუა̂რან, ათ̈ეჯუ̂არან; 

ათ̈ეჯუ̂არ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- უმართლებს, ყველაფერი კარგად გამოსდის, ჯვარი სწერია ამ 

საქმეს. მინს ესეროღუ ̂ათჯუ̂არახ [ნამზურ] (ბქ. 80) -- ლოცვა გაგმართლებოდეთო. მჷყდის 

ათ̈ეჯუ̂არ̈ი კუმაშ̈ (ლნტ.) -- მყიდველს საქონელი გაუმართლებს.

 ეჯქანღუ̂ე იგივეა, რაც ეჩუნღო{̄ნ}.

 ეჯღა ზმნს. -- იმიტომ, იმისთვის. ნოთ̄აუ̂ ლალ̈შა̈დდ ი ეჯღა ჯეჭუდ̂იე̄ლ (ბზ. 93) -- იქნებ 

ვუშველოთ და იმიტომ გეკითხები. ეჯღა ერე ქა ლოქ ხაყა შის ბარაქ (ლშხ.) -- იმიტომ რომ 

ბარაქა ხელს გაჰყვებაო.

 ეჯღაჲ-ამღაი̄ ბზ., ეჯღაი̈-ამღაი̈ ბქ., ეჯღაჲ-ამღაი ̄ლშხ., ეჩაღა{̈ჲ}-ამაღა ̈ლნტ. -- 

მაინცდამაინც; უთუოდ, აუცილებლად. ეჯჟი ლჷმე̄რე ლი დეც, ერე ეჯღაჲ-ამღაი̄ იჰაუ̄დ̂არ̈ 

(ბზ.) -- ისე მოღრუბლულია ცა, რომ უთუოდ გაავდრდება. ეჩაღაჲ̈-ამაღა ̈ღური მჷხარ (ლნტ.) 

-- ხვალ აუცილებლად წავალ.

 ეჯღაჲ̈ ზს., ეჯღა̄ჲ ლშხ., ეჩაღაჲ̈ ლნტ. 1. მაინც. ეჯღაჲ̄ \ ეში̄ მი გარ ა̈სუდ̂ ლაშდაბს (ბზ.) -- 

მაინც მეღა დავრჩი სამუშაოდ. სემი აშირიშ ლიჰუდ̂ი ეჯღაი̈ ჩი ქა ხაკფჷნ (ბქ. 291) -- 

სამასის მიცემა, მაინც ყველას მართებულად მიაჩნდა. 2. იმიტომაც. თეთრ ჩუ აფჭა̈უი̂ მარ̄ა ი 

ეჯღა დემ ჯაჰუ̂დი ეჯღაჲ̈ე̄, ჩუ დოს̄ა ა̈ჯქარუე̂̄ნს (ბზ.) -- ფული აფუჭებს ადამიანს და 

იმიტომ არ გაძლევ და იმიტომაც, რომ არ დაკარგო.

 ეჯშელდ, ეჩშელდ -- იმდენი. თხუმჟი უ̂ოშუა̂ჲ̈ ფათ̈უ ̂ხაგ̄ან̈, ეჩშელდ ღუმირ ოხჴა̈დ (ბზ. 

283) -- თავზე რამდენიც თმა ჰქონდა, იმდენი ნაძვი ამოუვიდა. ჩუ უ̂ოშა ბაჩ̈ ა̈სდენიუ,̂ 

ეჩშელდ ლჷდგარ̈ ირიუხ̂ (ბქ. 197) -- რამდენი ქვაც დარჩებოდა, იმდენი მკვდარი იქნებოდა. 

მარე უ̂ოშა ბელტს ქანაკუ̂ანე, ეჩშელდს ჩუ ურტყუ̂ი (ლნტ. 275) -- კაცი რამდენ ბელტსაც 
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{გადმო}აგდებს, იმდენს ჩაყლაპავს.

 ეჯშელდინ იგივეა, რაც ეჩშელდინ.

 ეჯჷნ იგივეა, რაც ეჩჷნ.

 ეჯჷნქა, ეჩჷ̄ნქა ბზ., ეჩჷ̄ნქა, ეჩჷნქა ლშხ., ეჩჷნქა ბქ., ლნტ., ეჩანქა ლნტ. -- იმის გარდა. 

ეჩჷ̄ნქა და̈რ̄ მაკუ ხეხუდ̂ (ბზ. 32) -- იმის გარდა არავინ მინდა ცოლად. ნამორ̄აუუ̂ლ̄ ეჩჷ̄ნქა 

აჯაღ ხაკუხ (ლშხ. 46) -- იმის გარდა შუაკაცობის საფასური კიდევ უნდათ. ეჩჷნქა დარ̈ 

მითრა (ლნტ.) -- იმის გარდა არავის ვიცნობ.

 ეჯჷნღუე̂, ეჯქანღუ̂ე იგივეა, რაც ეჩუნღო{̄ნ}.

 ხ-ეჰა{რ} იგივეა, რაც ხ-ეჰოლ̄ი.

 ხ-ეჰაუ̄დ̂არ̈ (ა/̈ემჰაუ̄დ̂რან̈, ა̈თჰაუდ̂რა̈ნ̄ \ ა̈თჰაუ̄დ̂არ; ათ̈ჰაუ̂დრი) ბზ., ხ-ეჰაუდ̂არ̈ (ა̈მჰაუდ̂რან, 

ათ̈ჰაუ̂დრან; ა̈თჰაუდ̂რი) ბქ., ხ-ეაუდ̂არ (ემჲაუდ̂რან̄, ეთჲაუდ̂რან̄; ეთჲაუდ̂რი) ლშხ., ხ-

ეაუ̈̂და̈რი (ამ̈ეაუდ̂არან, ათ̈ეაუდ̂არან; ათ̈ეაუდ̂არ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- უავდრდება, უწვიმდება. 

აშხუ ̂ლადეღ ჩუ̂ათ̈ჰაუ̄დ̂რა̈ნ̄ \ ჩუა̂̈თჰაუ̄დ̂არ ფარ̈შმაგ̈ს (ბზ.) -- ერთ დღეს გაუავდრდა 

ფარშევანგს.

 ეჰე ბქ., შორისდ. -- ეჰე. მარ̈ე მაგ̈ ესერ აშ არდეს, ეჰე ლასკიდ იმეგ ირი (ანდ.) -- კაცი ყველა 

ცოცხალი რომ იყოს, ეჰე, დასატევი სად იქნებაო.

 ხ-ეჰელი იგივეა, რაც ხ-ეჰოლ̄ი.

 ეჰეჟი ზს. -- პირისპირ, გაბედულად; მაინცდამაინც. ეჰეჟი თემი ნახ̈პუი̂რ წორაშ̈ 

ხჷნსგამთეჟი ჟიშალ ა̈ჰიასგუ ̂(ბქ. 291) -- პირისპირ (შებმისას) თვალის გამოთხრა 

თითქმის სისხლის ნახევარ საფასურს უდრიდა.

 ხ-ეჰისტამ̈ იგივეა, რაც ხ-ე̄სნაუ̈.̂
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 ხ-ეჰნი (ესუჰ̂ინან̈, ესჰინა̈ნ̄; ესჰინი ბზ., ესუჰ̂ინენ, ესჰინან; ესჰინი ბქ.), ხ-ე̄ჲნი (ოსი̄ნენ, 

ესი̄ნან̄; ესი̄ნი) ლშხ., ხ-ეჲნი (ას̈უე̂ჲნენ, ას̈ეჲნან; ას̈ეინი) ლნტ., გრდუვ. -- ადნება. მუს სგა 

ამ̈ჰინა̈ნ̄ ტო̈ტჟი (ბზ.) -- თოვლი დამადნა ხელზე. გადატ. თან ჰყვება, ადნება. დი̄ნა ჰა̈დურდ ჟი 

ხეჰნი ბეფშუს̂ (ბზ. 418) -- ქალიშვილი სულ ზედ ადნება ბავშვს. ძაძუ მიჩო მუს ჟი ღეთ 

ესჰინან (ბქ.) -- ძაძუ მამამისს კინაღამ დაადნა (თან გადაჰყვა).

 ხ-ეჰოლ̄ი (ოჰიდ, ა̈ჰიდ; აჰოლ̄ი \ ესუჰ̂იდ, ესჰი̄დ; ესჰოლ̄ი) \ ხ-ეჰა{რ} ({ლ}ოხჰიდ, 

{ლ}ახ̈ჰი̄დ{და}; {ლ}ახ̈ჰო̄ლა/ი \ ო{თ}ჰიდ, ა{̈თ}ჰიდ̄; ა{̈თ}ჰოლ̄ა/ი) ბზ., ხ-ეჰელი (ოთჰიდ, 

ათ̈ჰიდ; ა̈თჰელი \ {ლ}ოჰიდ, {ლ}აჰ̈იდ; {ლ}აჰ̈ელი) ბქ., ხ-ეჲა̄ლ, ხ-ეჲა (ლოხუი̂̄დენ, 

ლეხი̄და; ლეხჲა/ი \ ამიჲ̄და, ახი̄ჲდა; ეხია) ლშხ., ხ-ეუა̂ლ̈, ხ-ე{ი}ალ̈, ხ-ეუო̂ლი (ათ̈უ̂ეიდ, 

ათ̈ეიდა; ათ̈ეი \ {ლ}ახ̈უე̂ჲდ, {ლ}ახ̈ეჲდა; {ლ}ახ̈ეჲდი \ {ლ}ახ̈ეუო̂ლი) ლნტ., გრდუვ. 1. 

{და}ეწევა. მუხუ̂ბე ისგა ხეჰოლ̄ი ხელწიფს (ბზ. 444) -- ძმა {და}ეწევა ხელმწიფეს. 

ბესილად̈ ისგა ლაჰ̈იდ ლეუა̂ნს (ბქ. 199) -- ბესია დაეწია ლევანს. ბეთქილ ლეხი̄და ზურალ̄ს 

(ლშხ.) -- ბეთქილი დაეწია ქალს. ხოლა მუთუე̂რი ხოჩა მუთუე̂რის ლახ̈ეოლი ლათ̈უე̂რიისა 

(ლნტ.) -- ცუდი მოსწავლე კარგ მოსწავლეს სწავლაში დაეწევა. ჲეხუ-̂ჭაშ̈ს სკახ̈ეჲდახ 

ლჷჩაჟ̈ მარე (ლნტ. 301) -- ცოლ-ქმარს დაეწია ცხენოსანი (ცხენიანი კაცი). 2. ასწრებს, 

{მი}უსწრებს, ესწრება. ჟეღ ესჰიდ̄ ციცულდს (ბზ. 410) -- ძაღლმა მიუსწრო კატას. ალა 

დოს̄ა ა̈გუ̂ჰიდ̄ს ნაჲ̈! (ბზ. 363) -- ეს არ მოგვესწროს ჩვენ! მიჩა კინჩხიშ ესერ ლაქუც̂ას 

ჟ'აჰ̈ოლი (ბქ. 37) -- შენი კისრის მოკვეთას მოვესწრებიო. ეშხუ ისგუი̂ ხოჩა ამჲე! (ლშხ. 

83) -- ერთი შენი სიკეთე მომასწრო! ალ გაკარ̈ ნა ̈დესა გუ̂ეოლი (ლნტ.) -- ეს კაკლები ჩვენ 

არ მოგვესწრება. -- 3. უწევს, სწვდება. ლუსდგუ̂არ̈ გიმმჷყ ა̈ჰი̄დხ (ბზ. 370) -- ნაწნავები 

მიწამდე მოსწვდნენ. დჷრ ქა დეშ ხეჰელი სგირის (ბქ. 250) -- დირე ვეღარ სწვდება სოხანეს. 
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ჯიმლადს ფაყუ̂ჲაქ ისგთექა დეშ ა̈ჰიდდა (ბქ. 27) -- ძამიკოს საქუდე შუამდე ვერ გასწვდა. 

დეშ ლეხი̄და ჟი (ლშხ. 77) -- ვერ ასწვდა ზევით. მარას ფათ̈უ ̂ჭიანირი ძაფ̈დ ათაჲა ქა (ლნტ. 

56) -- კაცს თმა ჭიანურის ძაფად გასწვდომია.

 ხ-ეჰრი1 (ამ̈ჰარა/̈ან, ახ̈/თჰარა̈ნ̄ ბზ., ახ̈/თჰარან̈ ბქ., ა̈ხ/თჰარ̈ი ზს.), გრდუვ. -- {და}ეყრება. 

მჷრთხ დიაკუე̂ნს ა̈ჰარა̈ნ̄ ჟი თხუმჟი̄ნ (ბზ. 431) -- ნაპერწკალი დიაკვანს დაეყარა თავზე. ალ 

ჭყინტს ბიღუ̂ ლერქუა̂რ̈ჟი ლახ̈ჰარან (ბქ.) -- ამ ბიჭს მტვერი ტანისამოსზე დაეყარა. იხ. ხ-

ეშჷ̄დნი.

 ხ-ეჰრი2 (ხუ̂აჰ̈რ, ხაჰ̈ერ; ხაჰ̈რინე) ბქ., გრდუვ. -- სთხოვს. დუდად ხოშამ ხაჰერ ჩა̈ჟ (ბქ. 18) 

-- დუდამ უფროსს სთხოვა ცხენი.

 ხ-ეჰუდ̂ი ({ლ}ამ̈ჰოდა̈ნ, ლახ̈/ ათ̈ჰოდან̈; ლახ̈/ათ̈ჰოდ̈ი ბზ., {ლ}ამ̈ჰოდან, ლახ̈/ათ̈ჰოდან; 

ლახ̈/ათ̈ჰედი ბქ.), ხ-ეუდ̂ი (ლემუ̂ოდან, ლეხ/ეთუო̂დან̄; ლეხ/ეთუო̂დი) ლშხ., ხ-ეუე̂დი 

(ლამ̈ეუო̂დან, ლახ̈ეუო̂დან; ლახ̈ეუ̂ედი) ლნტ., გრდუვ. 1. ეძლევა. მიჩ ესერ ეშუი̂ კარუ̂ა ფექ 

ქა ლაჰ̈ედი (ბქ. 340) -- მე ერთი ჯამი ფქვილი მომეცემაო. ეჯის სურუ ლესკორე ხეჰუდ̂იუ ̂

(ბქ. 290) -- მას დიდი საფიქრალი (სადარდებელი) ეძლეოდა. ურინ მახეღუა̂ჟობ ი სიმაქობ 

დას̈ ესერ ხაჰ̈უ̂დენა (ანდ.) -- ორჯერ ახალგაზრდობა და ქალიშვილობა არავის მისცემიაო. 

ჲაკოფს ჲერუ ეჲზუმ ნალჴმაში ლეხუო̂დან̄ (ლშხ. 64) -- იაკობს ორი იმოდენა ძალა მიეცა. 

მიჩა ჲეხუს̂ ი მიჩ ქა ლახაუ̂ოდახ ჭყინტგეზალ (ლნტ. 137) -- მის ცოლსა და მას მისცემიათ 

(შესძენიათ) ვაჟიშვილი. 2. (ამჰოდან̈, ათჰოდან̈; ათჰოდ̈ი ბზ., ათჰედი ბქ., ემუო̂დან̄, 

ეთუ̂ოდან̄; ეთუო̂დი ლშხ., ამ̈ეუო̂დან, ა̈თეუო̂დან; ათ̈ეუ̂ედი ლნტ.) -- ეყიდება. შუ̂ანარ̈ს 

ქართებილ შიშდ ქა ხეჰუდ̂იხ (ბქ.) -- სვანებს კარტოფილი სწრაფად (ხელად) ეყიდებათ.

 ხ-ეჰურ̂ენი (--, ა̈თჰუა̂რ̈ ბზ., --, ა̈თჰუა̂რ ბქ., ა̈თჰუე̂რნი ზს.), ხ-ეუ̂რენი (--, ეთუ̂არ, ეთუე̂რნი) 
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ლშხ., ხ-ეუე̂რენი (--, ა̈თეუა̂რ, ა̈თეუე̂რენი) ლნტ., გრდუვ. -- ჩადის (მზე). მიჟ ჩუ ათ̈ჰუა̂̈რ 

(ბზ. 40) -- მზე ჩავიდა. ლინთუი̂სგა მიჟ უო̂ხუშდ საღათ̈ჟი ხეჰურ̂ენი (ბქ.) -- ზამთარში მზე 

ხუთ საათზე ჩადის. მიჟ ერ ხეუე̂რენი, ლინაშყე მად̈ შიდ (ლნტ. 44) -- მზე რომ ჩადის, 

(კევის) ღეჭვა არ შეიძლება.

ე ̄

 ე̄ იგივეა, რაც ჰე1.

 ხ-ე̄გნი -- 1. (ლოხუ̂ა̈გ̄ნ, ლახა̄გა̈ნ̄; ლახ̈გენი) ბზ., ხ-ეგნი (ლოხუა̂გ̈ნ, ლახაგან; ლახ̈გენი ბქ., 

ლოხუ̂აგ̄ენ, ლახა̄გან̄; ლეხგენი ლშხ.), ხ-ეგენი (ლახუა̂გენ, ლახაგან; ლახ̈ეგენი) ლნტ., 

გრდუვ. -- {მი}ადგება. ალჲა̈რს ღუა̂ჭარ̈ ლახაგ̄ან̈ხ ყო̄რს (ბზ. 332) -- ამათ ვაჭარი მიადგათ 

კარს. სგა ლეხგენი ქორა ყორ̄ალს (ლშხ. 16) -- სახლის კარებს მიადგება. დეჴუ̂ირი 

მურყუ̂ამს ლაშთხარდ ლახაგენახ... თათრალ̈ (ლნტ. 102) -- თათრები დეხვირის კოშკს 

ძირის გამოსათხრელად მისდგომიან. 2. (ოთა̈გ̄ნ, ათაგ̄ა̈ნ̄; ათ̈გენი ბზ., ათაგან ბქ., ოთოგ̄ენ, 

ოთოგ̄ან̄; ეთგენი ლშხ.) -- {გა}უდგება (გზას). მალ̄ ათაგ̄ან̈ შუკუს̂ (ბზ. 317) -- მელა გზას 

გაუდგა. 3. (ესუ̂იგნ, ესოგ̄ა̈ნ̄; ესგენი ბზ., ესოგან ბქ., ოსოგ̄ენ, ოსოგ̄ან̄; ესგენი ლშხ., ასოგენ, 

ასოგან; ას̈ეგენი ლნტ.) -- {და}უდგება. აშუ ̂ქორლისგა ფამლიდ ესუი̂გნ (ბქ.) -- ერთ 

ოჯახში მოსამსახურედ დავდექი. ჭყინტ... ეშხუ ზურალს გეზალდ ათოგან (ლნტ. 169) -- 

ვაჟი ერთ ქალს ეშვილა (შვილად დაუდგა). 4. {გა}დაექცევა. შდჷმრალ̈ გრამ̈დ ლახაგ̄ან̈ხ 

უ̂აზ̈რა̈ლს (ბზ. 319) -- ვეზირებს ყურები ფერფლად ექცათ. 5. (ოხუა̂გ̄ნ; ოხოგ̄ან̈, ა̈ხგენი ბზ., 

ლოხუ̂აგნ, ოხოგან; ახგენი ბქ., ლოხუა̂გ̄ენ, ლახაგან̄; ლეხგენი ლშხ., ლახუა̂გ̈ენ, ლახაგან; 

ლახ̈ეგნი ლნტ.) -- {შე}უდგება. მოლა დუქნიშ ლაცჷრცაუ̈ი̂ს ახგენა (ბქ. 253) -- მოლა 
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დუქნის გაძარცვას შესდგომია. 6. (--, ახაგ̄ა̈ნ̄; ახ̈გენი ბზ., ახაგან ბქ., ჟახაგან̄, ჟეხგენი ლშხ., 

ჟახაგან, ჟახ̈ეგენი ლნტ.) -- ამოდის, აღმოცენდება. ითქილდ ჟ'ახაგან (ბქ. 21) -- მარცვალი 

აღმოცენდა. ხოჩა ფათუ ̂ა̈ხაგენა (ლნტ.) -- კარგი თმა ამოსვლია.

 -ელ იგივეა, რაც -ა̈რ.

 -ე̄მ ბზ., -ემ ბქ., მოთხ. ბრ-ის ნიშანი ე ბოლოხმოვნიან და ზოგ ბოლოთანხმოვნიან სახელთან. 

თხა̈რ̄ე̄მ ბზ. -- მგელმა. ჴანუე̂მ ბზ. -- ხარმა. მუხუბ̂ემ ბქ. -- ძმამ. 2. გამოყენებულია ნათ. 

ბრუნვაშიც. (ორფუძიან ბრუნებაში) მეგმემ ქორ ბქ. -- ხის სახლი.

 ე̄მამ იგივეა, რაც ჰე̄მგუა̂შ.

 ე̄მე იგივეა, რაც ჰე̄მე.

 ე̄მოშ იგივეა, რაც ჰე̄მოშ.

 ხ-ე̄ჲნი იგივეა, რაც ხ-ეჰნი.

 ე̄რე, ჲე̄რე (მიც. ერე̄ს, მოთხ. ერე̄{მ}დ, ნათ. ერე̄მიშ) ბზ., ლშხ., ერე (მიც. ერეს, მოთხ. 

ერე{მ}დ, ნათ. ერემიშ, მოქ. ერემუშ̂) ლნტ., განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი -- 

ვიღაცა. უ̂ოქურ̂ ჟი ერე̄ს \ ჲერეს ოხკი̄და (ბზ. 312) -- ოქრო ვიღაცას აუღია. ეჩა ბალაუე̂რ 

ე̄რეს ოთჟაგა (ლშხ. 11) -- იმის საძირკველი ვიღაცას მოუწამლავს. დენა ერემიშ ა̈მეჴედ 

ქორხო (ლნტ. 211) -- სახლში ვიღაცის გოგო მოსულა. იხ. ჲერუ̂ალ̄ე.

 ე̄სა იგივეა, რაც ჰე̄სა.

 ე̄სმა იგივეა, რაც ჰე̄მის.

 ხ-ე̄სნაუ̈ ̂(ლამ̈ი̄სნაუ{̂ა̈ნ̄}, ლახ̈ი̄სნაუ{̂ა̈ნ̄}; ლახ̈ის̄ნაუი̂) ბზ., ხ-{ეჰ}ისტამ̈, ხ-{ეჰ}ისტმი 

(ლამ̈{ჰ}/ხისტამ, ლა{̈ჰ}/ხისტამ; ლა{̈ჰ}/ხისტმი) ბქ., ხ-ეი̄სნაუი̂ (ლემი̄სნაუა̂ნ̄, 

ლეხი̄სნაუა̂̄ნ; ლეხის̄ნაუი̂) ლშხ., ხ-ეისნაუ̈ი̂ (ლამ̈ეისნაუ̂ან̈, ლახ̈ეისნაუა̂ნ; ლახ̈ეისნაუ̈̂ი) 
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ლნტ., გრდუვ. -- ესიზმრება. ბაზ̄ი მიჩ... ის̄ნაუ ̂ლახი̄სნაუა̂ (ბზ. 333) -- ამაღამ მას სიზმარი 

დასიზმრებია. მეთხუა̂რ̈ს ჰისტამ ლაჰ̈ისტამ (ბქ. 83) -- მონადირეს სიზმარი დაესიზმრა. 

ხოლა ისნაუ̈ ̂ლამ̈ეისნაუა̂ნ̈ ლეთი (ლნტ.) -- წუხელ ცუდი სიზმარი დამესიზმრა.

 ხ-ე̄ტუ ̂(ათ̈უე̂̄ტუა̂̈ნ, ა̈თეტუა̂̈ნ̄; ათ̈ე̄ტუი̂ ბზ., ოთე̄ტუე̂ნ, ეთე̄ტუა̂ნ̄; ეთე̄ტუი̂ ლშხ.), ხ-ეტუ ̂

(ათ̈უე̂ტუე̂ნ, ათ̈ეტუ̂ან; ა̈თეტუი̂ ბქ., ათ̈უ̂ეტუე̂ნ, ათ̈ეტუ̂ან; ა̈თეტუი̂ ლნტ.), გრდუვ. -- 

გაურბის; უფრთხის. ჲარ̈ ნაუღ̂ენის ესერ ხატ̈უა̂, ჲარ̈ -- მაღუა̂ნს (ანდ.) -- ზოგი უქონლობას 

გაჰქცევია, ზოგი კი ქონებასო.

 ხ-ე̄ქუ ̂იგივეა, რაც ხ-ა̈ქ̄უ1̂.

 ე̄ქხენ იგივეა, რაც ხ-ე̄ქხენ.

 ხ-ე̄შგი (ამეშგა̈ნ̄, ახ̈ე̄შგა̈ნ̄; ა̈ხე̄შგი ბზ., ემე̄შგან̄, ეხე̄შგან̄; ეხე̄შგი ლშხ.), ხ-ეშგი (ახ̈ჷშგან; 

ახჷშგი) ბქ., ხ-ეშკი (ამ̈ეშკან̈, ახ̈ეშკან̈; ა̈ხეშკი) ლნტ., გრდუვ. -- ეწველება. გიგას ეშხუ 

ფირუ ̂გარ ხე̄შგი (ბზ.) -- ბიცოლას მხოლოდ ერთი ძროხა ეწველება. ალ ფურს დე̄სმა 

ეხე̄შგან̄ (ლშხ.) -- ამ ძროხამ არ მოიწველა (ამ ძროხას არაფერი მოეწველა).

 ხ-ე̄შდნი იგივეა, რაც ხ-ეშდნი.

 ხ-ე̄ცუ ̂(იყენ. ლოხუე̂̄ცუ,̂ ლახე̄ცუ̂; ლახე̄ცუნ̂ი ბზ., მხოლოდ ნაკვთთა ამწყოს წყებაში: 

ხუე̂ცუ̂ის, ხე̄ცუდ̂ა; ხე̄ცუდ̂ეს ლშხ.), ხ-ენცუ ̂(ას̈უე̂ნცუ̂ \ ა̈სუე̂ნცუდ, ას̈ენცუდა; ა̈სენცუი̂) 

ლნტ., გრდუვ. -- დასცინის. დედე ხენცუდ̂ა ბეფშუს̂ (ლნტ.) -- დედა დასცინოდა ბავშვს. ნომ 

მე̄ცუ!̂ (პოეზ. 154) -- ნუ დამცინი!

 ხ-ე̄ცუნ̂ა̈ლ̄ (ლოხუე̂ცუნ̂ა̈̄ლ, ლახე̄ცუნ̂ალ̄ე; ლახე̄ცუნ̂ალ̄ი) ბზ., ხ-ეცუნ̂ალ̈ (ლახ̈უ/̂ლოხცუნალ, 

ლახ̈ცუნალ{ე}; ლახცუნალ̈ისგ ბქ., ლახუა̂ნცუნალ̈, ლახანცუნალ̈ე; ლახანცუნალი ლნტ.), ხ-

ე̄ცუ̂ნალ̄ (ლოხუა̂ცუ̂ნალ̄, ლახაცუ̂ნალ̄ე; ლახაცუნ̂ალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- 1. დასცინის. ბაბას 

535



გუნ ესერ ხაცუ̂ნალა (ბქ. 10) -- პაპას ძალიან დასცინოდიო. იმ მეცუნალ̈დ? (პოეზ. 106) -- 

რას დამცინით? 2. უცინის. ზურა̄ლ ხე̄ცუნ̂ალ̄და ბობშარს (ლშხ.) -- ქალი უცინოდა ბავშვებს. 

იხ. ხ-ოც̄უ̂ნე.
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ზ

 ზაბაკიან, ზაბაკჲან (-იშ, -არ) ლშხ., ზაბაკ̈იან̈ (-არ̈) ლნტ. -- ნაკლის მქონე, ნაკლოვანი.

 ზაგარ̈ (-გრიშ, -გარალ̈ ზს., -იშ ლნტ.), ზაგარ (-ალ) ლშხ. -- ზეგანი; ქედი; გადასასვლელი. 

ბა̈ლ̄ ზაგარ̈ჷნ ლეჟა̈ ̄შუა̂ნარ̈... აშხუთ̂ე ლა̈სუ̂ხ (ბზ. 4) -- ბალსზემოელი (ბალის ზეგნის 

ზემოთა) სვანები... ერთ მხარეზე იყვნენ. ზაგარჟი ლჷ̄გან̄ საყდარ (ლშხ. 50) -- ზეგანზე 

საყდარი იდგა. ლაკლა̈უ ̂ხად̄ახ ატკუე̂რ ზაგარ̈ (პოეზ. 10) -- სალეწი (კალო) ჰქონდათ 

ატკვერის ზეგანზე. კნინ. -- ზაგრი̄ლ ბზ., ზაგლჷდ ბქ., ზაგრე̄ლ ლშხ., ზაგარ̈ილ ლნტ.

 ზად (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ̈ ლნტ., -არ ლშხ.) -- ალაო, საფუარი. ხოჩა ზად მუღუ̂ე (ბზ.) -- 

კარგი საფუარი მაქვს.

 ზანარ̈ იხ. მჷზან.

 ზანგლა̈გ (-იშ, -ლაგარ̈) ბზ., ზანდლაგ̈ (-იშ, -ლაგა̈რ) ბქ. -- ზანზალაკი, ზარი. მი ზანგლა̈გს 

ლახ̈უ̂ყედა̈ნ̄ი ი სი ეჩი̄ ჰერს ხეჭმინალ̄დას̈ (ბზ. 360) -- მე ზარს დავიკავებ და შენ იმის ხმას 

გამოჰყევი (სდიე).

 ზანდიკუ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., ზანდუკ (-არ) ლშხ., ზანდუი̂კ (-ა̈რ) ლნტ. -- ზანდუკი. ციოყდ ეშხუ 

ზანდიკუ ̂ჩუხი ესგე (ბზ.) -- ციოყმა ერთი ზანდუკი ქვემოთ დადგა. ზანდუკ თეთრშუ ̂

[გუე̂ში] ლას (ლშხ. 16) -- ზანდუკი ფულით სავსე იყო. ჩუა̂ნ̈კიდხ ლორალ̈ ი ზანდუი̂კისა ჩუ 

ლაჲ̈შხუ̂ინხ (ლნტ. 183) -- ჩამოიღეს ლორები და ზანდუკში შეინახეს.

 ზანდლაგ̈ იგივეა, რაც ზანგლა̈გ.

 ზანდუკ იგივეა, რაც ზანდიკუ.̂

 ზანდუი̂კ იგივეა, რაც ზანდიკუ.̂

 ზაჲ იგივეა, რაც ზაჲ̈.
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 ზაჲმახე იგივეა, რაც ზაჲ̈მახე.

 ზარ იგივეა, რაც ზარ̈.

 ზარალ̈ (-რლიშ, -- ბზ., -იშ, -- ბქ., ლნტ.), ზარალ ლშხ. -- ზარალი. ლიღუ̂ჭარისგა როქუ ̂

ზარალ̈ს დემგუ̂აშ ათდე̄სგი (ბზ. 439) -- ვაჭრობისას ზარალში არ ჩაგაგდებო. დაშ̈დუ.̂.. 

ზარალ̈სი მასა̈რდ იჩო (ბქ. 236) -- დათვი ზარალსაც ბევრს იქმს.

 ზარულ იგივეა, რაც ზარუი̂ლ.

 ზარუი̂ლ (-იშ, -უ̂ლარ̈) ბზ., ზარულ (ზარულ̂არ) ლშხ., ზარ̈ეუი̂ლ (-იშ, -არ̈) ლნტ. -- 

მზარეული. [დინ̄ა] ეჩქა ზარუი̂ლთე აჩად̈ (ბზ. 141) -- გოგო მაშინ მზარეულთან წავიდა. სერ 

მასძელი შგურ ი ჟახე მაგ ზარულ̂არე გუე̂შ ლი (ლშხ. 39) -- ამის შემდეგ მასპინძლის 

სირცხვილი და სახელი -- ყველაფერი მზარეულების საქმეა.

 ზაუ ̂იხ. ზაჲ̈.

 ზაულ̂ადაღ̈ (-ად̈ღიშ, -არ̈) ბზ., ზაულ̂ადეღ (-დღიშ, -- ბქ., -არ ლშხ.,) ზაულ̂ად̈ელ ლნტ. -- 

ზაფხული. ზაულ̂ად̈ეღ შუა̂ნ̈ს ხოჩა ლარდა ლი (ბქ.) -- ზაფხულობით სვანეთში კარგი 

სამყოფია. ზაუ̂ლადეღ ლიკლავჲერ... ქე̄დგათუი̂ (ლშხ. 19) -- ზაფხულში ლეწვა (კალოობა) 

გათავდება. ზა ̈ყუ̂ელენი უო̂შთხუ ̂დუ̂რედ: მალფხ, ზაულ̂ად̈ეღ, მუჟოღირ ი ლინთუ ̂(ლნტ. 

40) -- წელიწადი იყოფა ოთხ დროდ: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა და ზამთარი.

 ზაქუ ̂იხ. ზექ.

 ზა ̈იგივეა, რაც ზაჲ̈.

 ზამ̈ (-იშ, ზამარ̈) ზს., ზამ (-იშ, -არ) ლშხ. -- საარაყე ქვაბი; დიდი ქვაბი. მიშგუ მუდ 

ისგლადაღ̈უ ̂ჲორი ზამ̈ ანჰარყე (ბზ.) -- მამაჩემმა შუადღემდე ორი ქვაბი არაყი გამოხადა. 

ზურალდ ზამ̈ ჟ'ესგე ლიცშუ̂ გუე̂ში (ბქ. 23) -- ქალმა წყლით სავსე ქვაბი დაადგა. იხ. 
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ცხუა̂დ.

 ზამ̈ახე იგივეა, რაც ზაჲ̈მახე.

 ზან̈ (-იშ) ზს. -- სამეგრელო.

 ზაჲ̈ (-აშ̈ \ ზაი̈შ, ზაჲა̈რ, მიც. ზაჲ̈ს \ ზაუ)̂ ბზ., ბეჩ., ზაჲ (-აშ \ -ჲშ, -არ) ლშხ., ზა ̈(-იშ, ზაჲარ̈; 

მიც. ზაუ ̂ბქ., -ზაჲ̈შ, -ზა̈ჲარ̈ ლნტ.) -- 1. წელი, წელიწადი. ხუა̂ჲ̈ ზაჲ̈ აჩად̈ (ბზ. 120) -- 

მრავალი წელი გავიდა. ქაჩად ეშხუ ზა̈ჲ (ბქ. 49) -- ერთი წელი გავიდა. ეჩოხ ეშხუ ზაჲ̈ა ̈

ლეზი ლოქ ხოზი (ლნტ. 251) -- იქამდე ერთი წლის სავალი უძევსო. ქა ლოხუ̂გა̄თაუ̈ ̂

ეშდჲორი ზაჲ̈ (პოეზ. 112) -- გავათავე თორმეტი წელი. 2. ბქ. ზაფხული. ზაუ ̂ესერ ლათ̈იალ 

ლი ე ლინთუ ̂-- ლაზობ (ანდ.) -- ზაფხული შრომისაა, ზამთარი -- ჭამისაო.

 ზაჲ̈მახე (-ხე̄მიშ, --) ბზ., ზამ̈ახ̈ე (-ხემ, --) ბქ., ზაჲმახე (-ხე̄შ, --) ლშხ., ზაჲ̈მახ̈ე (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- ახალი წელი. ზა̈ჲმახეს ა̈გის ხუ̂არდას̈ (ბზ.) -- ახალ წელს სახლში ვიყავი. ხოჩა 

ზაჲ̈მახ̈ეუ ̂აჯსაცადახ! (ლნტ. 57) -- კარგი ახალი წელი დაგდგომოდეთ (გამოგცვლოდეთო)! 

იხ. ზომხა.

 ზარ̈ (-იშ, -ალ̈) ზს., ლნტ., ზარ (-ალ̈) ლშხ. 1. ზარი. ზარ ოხყიდდ (ლშხ.) -- ზარი ვიყიდეთ. 

ლაჴუა̂მს მახ̈ე ზარ̈ ლახუა̂ბედ (ლნტ.) -- ეკლესიას ახალი ზარი შევაბით. 2. ზარი 

(სამგლოვიარო ჰიმნი). ნიშგუე̂ჲ გუა̂რ̈იშ ზარ̈ურ და̈რ̄ ლუშდღუ̂ე̄ლი-ჲ ზარ̈ ხე̄ქა! (ბზ. 364) -- 

ჩვენი გვარისა უზაროდ არავინ დამარხულა და ზარი უთხარი! ლასგუჯ̂ინაჟი ზარ უქუ̂იც̄ად 

ხეკუე̂ს ლე̄სეს (ლშხ. 37) -- გამოსვენებისას ზარი უწყვეტად უნდა იყოს.

 ზარ̈ეუი̂ლ იგივეა, რაც ზარუ̂ილ.

 ზას̈ხუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბზ., ზესხ (-არ̈), ზესხრა (-აშ̈, -როლ) ბქ., ბოტ. -- ცაცხვი. ნენჩას... ხაგ 

ადაი̈დ... ზესხრა... (ბქ. 228) -- ტყეში დგას კიდევ ცაცხვი... იხ. ცაც̈ხუ.̂
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 ზარ̄ (-იშ, --) ბზ., ზარ̄ა (-რაშ̄, --) ლშხ., ზარ (-იშ, --) ბქ., ლნტ. -- {გამო}ზოგვა. კოტოლ̄ 

ზარ̄ ესერ ლიცსი̄ ხაკუ ქორისგა (ბზ.) -- ცოტა დაზოგვა წყალსაც კი უნდა ოჯახშიო. ლიზებ 

ესერ ი ზარ მითქუშ̂უ ̂ლი (ანდ.) -- ჭამა და გამოზოგვა {მი}ჩვევითააო. იხ. ლიზარ̄ე.

 ზეგირ იგივეა, რაც ზჷგჷრ.

 ზეგჷრ იგივეა, რაც ზჷგჷრ.

 ზედაშ̈ (-დშიშ, -დშარ̈ ზს., -იშ, -დაშარ̈ ლნტ.), ზედაშ (-დშიშ, -დშარ) ლშხ. -- ზედაშე. 

[ეჯჲარ̈] დიარ̈ს ჟი ხამ̈ზჷრიხ ი ზედაშ̈სი ̄(ბზ. 13) -- ისინი პურს შესწირავენ და ზედაშესაც. 

მიშგუ აფხნეგდ ჟი ლახმეზრე ზედაშ̈ (ბქ. 85) -- ჩემმა ამხანაგმა ზედაშით დაილოცა. 

ღუი̂ნალ̈-ზედაშ̈ ეჩხან̈ იშგუმ̂ინ (პოეზ. 10) -- ღვინო-ზედაშე იქიდან მოითხოვა.

 ზეთ (-იშ, --) -- ზეთი. ჩა̈ჟ̄ს ხა̈ცუმ̂ე̄ნა აშხუხ̂ან̈ჩუ ზეთ... (ბზ. 103) -- ცხენს ერთ მხარეს 

თურმე ზეთი ეცხო. ეჯის გაკი ზეთს ლოქ ხაც̈უე̂მნინა მიჩა ბაბა ჩიჲღად (ლნტ. 309) -- იმას 

მისი პაპა თურმე ყოველთვის კაკლის ზეთს უსვამდა.

 ზეთა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., ზეთარ̈ ბქ., ლნტ., ზეთარ̄ ლშხ. -- ზეთიანი. მიშგუ დიდ ზეთა̈რ̄ ლეზუ̂ებ 

ანსყე (ბზ.) -- დედაჩემმა ზეთიანი საჭმელი გააკეთა.

 ზეთუნახაუ̈̂, ზითუნახა̈უ ̂(-იშ, -ხაუ̂არ̈) ზს., ლნტ., ზეთუნახაუ,̂ ზითუნახაუ ̂(-არ) ლშხ. -- 

მზეთუნახავი. ზეთუნახაუ̈̂... მოზ̄ნან̈დ ესგენეხ (ბზ. 234) -- მზეთუნახავი მომვლელად 

დააყენეს. კოჯჟი სგურ ზითუნახაუ ̂(ლშხ. 61) -- კლდეზე მზეთუნახავი ზის.

 ზეთჴა̈რ, ზითჴა̈რ (-იშ \ -ჴრიშ -ჴარალ̈) ბზ., ზჷთჴარ̈ (-ჴრიშ, -ჴრარ̈) ბქ., ზეთჴარ (-იშ, -ალ̄) 

ლშხ. -- პაჭიჭი. [ამანდ] მიჩა ხეხუს̂ ჩაფლა̈რ ი ზეთჴარალ̈ ათკჷდჷ̄რუნ̂ე (ბზ. 92) -- ამანმა 

თავის ცოლს ფეხსაცმელები და პაჭიჭები დაახდევინა. ისგა ლუკურ̂ემე მად... ზჷთჴარ̈ ი 

სახშუ̂ირ (ბქ. 204) -- პაჭიჭი და შარვალი შემოყინული მქონდა.
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 ზერდ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ. -იშ, -ა̈რ უშგ., ბქ.), ზე̄რდ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- ყველის საწური, 

ჩეჩო. მჷ̄შგიდ ზერდ ა̈ნკიდ (ბზ.) -- მწველავმა ჩეჩო აიღო. მეჩი ფურა ლახუა̂თეე, განგალ 

ქიუა̂ ზერდათეე (პოეზ. 264) -- ბებერი ძროხა -- საძოვარ მთაზე, ვეებერთელა ყველის კვერი 

-- ზერდაში (ჩეჩოში). კნინ. ზერდოლ̄ ბზ., ზე̄რდოლ̄ ლშხ., ზერდილდ ბქ. ლნტ. ზე̄რდოლ̄ 

შდიხჷ̄ნდი კუ̂ედლი ტკიცარხენქა ისყი (ლშხ. 7) -- ჩეჩო თხილის წნელის ტკეჩისაგან 

კეთდება.

 ზესხ, ზესხრა იგივეა, რაც ზას̈ხუ.̂

 ზექ (-იშ, -ა̈რ; მიც. ზექს \ ზაქუ̂ ბზ., ზაქუე̂მ, ზექარ̈; მიც. ზექს \ ზაქუ ̂ბქ., -იშ, -არ ლშხ., -იშ

, -არ̈ ლნტ.) -- 1. შეშა. და̈უ̄̂ს ზექი ხორეუ ̂ხოგ̄ ყო̄რჟი̄ნ (ბზ. 320) -- დევს კარზე შეშის 

გროვა უდგას. მახაჟი ნაქაჩუ ̂ზაქუ ̂ხოჩამ ესერ ხებიდ (ანდ.) -- ახალ მთვარეზე მოჭრილ 

შეშას კარგად ეკიდებაო. ზექდ ხუი̂ჴმარიდ წიფრას (ლშხ. 2) -- შეშად წიფელას ვხმარობთ. 

ეშხუ ლად̈ეღ დენა ადაუზეხ ზექხო (ლნტ. 247) -- ერთ დღეს გოგო შეშაზე გააგზავნეს. 

ხორეუს̂ ხაგამ̈დახ ზექმიშე (პოეზ. 76) -- გროვას ადგამდნენ შეშისა. 2. ბზ., ლშხ. -- ხე. 

[ეჯნე̄მდ] ჩუ ხაძგერ ყიაჩუ ქაქუშ̂ გუე̂ში ზექი ყოშ̄ (ბზ. 308) -- იმან ყელში ფაფით სავსე 

ხის კოვზი აძგერა.

 ზექაჲ̈ (-იშ, -ქაჲარ̈) ბზ., ზექა ̈(-ქა̈შ, -ქოლ) ბქ. -- სითხის საწყაო შვიდლიტრიანი კოკა. 

ეშხუ ზექა ̈არაყ̈ს [აჲ̈ასგუხ̂] (ბქ. 123) -- ერთ შვიდლიტრიან კოკა არაყს წაიღებდნენ.

 ზექ-მჷხირ (-ხრიშ, -რარ̈) ბქ. -- შეშა-კვარი. ეჩქად ზექ-მჷხრიშ მჷმარე მიჩას ხეშდაბ (ბქ. 

300) -- მანამდე შეშა-კვარის დამამზადებელი თავისას აკეთებდა.

 ზექრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) -- ძელური. 

და̈უ̄დ̂ ჟ'ახბიდნე ზექრას (ბზ. 312) -- დევმა ძელურს (ცეცხლი) წაუკიდა. კნინ. -- ზექროლ̄ 
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ბზ., ზექრჷლდ ლნტ. მად̈ილ ჯე̄რახ, ზექროლ̄ ნოს̄'ა̈მ̄შიხად! (ბზ. 156) -- მადლიმც გექნებათ, 

ძელური არ დამიწვათ!

 ზეწარ, ზეწარ̈ იგივეა, რაც ძეწარ̈.

 ზე̄რდ იგივეა, რაც ზერდ.

 ზი (--, ზჷ̄სდან̈ \ ზჷ̄სდან̈და; ზჷსდან̈დე̄დს ბზ., --, ზჷსდ{ა} \ ზჷსდან̈; ზჲჷსდეს ბქ.), ლჷზ, ლჷდ 

(--, ლჷზდა \ ლჷდდა; ზჷსდეს) ლნტ., გრდუვ. -- ძევს, დევს. სგათ̈ჴედჷნხ იმგუა̂ ბეჟან ზჷსდა 

(ბქ. 164) -- მივიდნენ, სადაც (მკვდარი) ბეჟანი იდვა. დაბისგა ზი ხოშა ბა̈ჩ (ბქ.) -- ყანაში 

დიდი ქვა დევს. ხოლა ღუა̂ჟარე ტუბას ზჷსდა̈ნდახ (პოეზ. 6) -- ცუდი ვაჟები ხევში ეყარნენ 

(იდვნენ).

 ზითუნახაუ̂ იგივეა, რაც ზეთუნახაუ̈.̂

 ზითუნახაუ̈̂ იგივეა, რაც ზეთუნახაუ̈.̂

 ზითჴა̈რ იგივეა, რაც ზეთჴარ̈.

 ზირაბ̈ (-იშ, --) ზს., ზირაბ ლნტ., ზირ̄ებ ლშხ. -- ზიარება. ლეგმერდა ზირაბ̈ ხაკუჩდა (ბზ.) -- 

ავადმყოფს ზიარება უნდოდა. გადატ. ლეზობ̈ ზირა̈ბდუ აჯჩჷ̄და (ბზ.) -- საჭმელი 

ზიარებადამც გაგხდომოდეს! (წყევლაა).

 ზისყ იგივეა, რაც ზჷსყ.

 ზისხ (-იშ, --) -- სისხლი. ლიც ზისხდ ესსიპდა (ბზ. 399) -- წყალი სისხლად იქცა. 

ღუა̂შარ̈ს... თუე̂ფიშ ნაყ̈ირქა ზისხ ჟი ხაღფახ (ბქ. 84) -- ჯიხვებს თოფის მონარტყამზე 

სისხლი აცხიათ. დაუ̈დ̂ ლახობინე ზისხს ლითრე (ლნტ. 305) -- დევმა სისხლს სმა დაუწყო. 

ზისხ ესოზი წჷრნი-ყუი̂თელ (პოეზ. 78) -- სისხლი სდის წითელ-ყვითელი.

 ზისხა̈რ̄ (-იშ, -ხარ̄ალ̈) ბზ., ზისხარ̈ (-ხარუ ბქ., -ხარალ̈ ლნტ.), ზისხა̄რ (-იშ \ -აშ, -ალ) ლშხ. 
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-- სისხლიანი. [ჭყინტს] ჩოთბარალ̄ა ზისხარ̄... ტოტარ (ლშხ. 72) -- ბიჭს სისხლიანი ხელები 

დაუბანია. [დედედ] ჟ'ან̈კიდ ზისხარ̈ პლატუკ ი ქა ხაწ̈უე̂ნე (ლნტ. 242) -- დედამ სისხლიანი 

ცხვირსახოცი აიღო და უჩვენა.

 ზისხორ̄ა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.), ზისხორა (-რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) 

-- ზისხორა (ღორის სისხლისა და ბადექონისაგან დამზადებული ძეხვი). [ეჯნე̄მდ] მიჩა ხახუ ̂

მა̈ნ̄კუი̂ ზისხორ̄ა ათბე (ბზ. 335) -- იმან თავის ცოლს ჯერ ზისხორა შეაბა. ჯითიშ სგაშირს 

ზისხორად ა̈სყიხ (ბქ. 77) -- ბურვაკის შიგნეულობას ზისხორად აკეთებენ. ზისხორა ლოქ 

ლაჲ̈ბე ყიაქა (ლნტ. 236) -- ზისხორა შეიბი ყელზეო.

 ზიჴ (-იშ, -არ ლშხ., -იშ \ -ეშ, -ა̈რ ლნტ.) -- ტომარა. სკასოსყახ ეჲმინს მინე ხიბაკ̈ ზიჴისა 

(ლნტ. 284) -- იმათ თავიანთი ბარგი ტომარაში ჩაუწყვიათ. ალ მარე ზიჴხოისკა ამ̈ეჩედლი 

სკა (ლნტ. 89) -- ეს კაცი ტომარაში ჩამძვრალა (ჩასულა). იხ. ჟაჴ̈.

 ზი̄რებ იგივეა, რაც ზირაბ̈.

 ზობაჲ̈ (-ბაი̈შ, -არ̈ \ -ბარ̈) ბზ., ზობაჲ (-ბაჲ̄შ, -არ \ -ბე̄ლ) ლშხ., ზობა ̈(-ჲშ, -ბაუ̈ ბქ., -ბარ̈ 

ლნტ.) -- ღორმუცელა ("ჭამია"). ეჯა ზობაჲ̈ მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ის ღორმუცელა კაცია. ზობას̈ 

კარქა ̈ესერ ხოჩა (ანდ.) -- მჭამელს ("ჭამიას") მშოვნელი სჯობიაო. შიხი ზობაჲ! (ლშხ.) -- 

ნახშირის მჭამელო! ბზ. გადატ. -- მფლანგველი. იმჟი თეთრი ზობაჲ̈ მარ̄ე ხი! (ბზ.) -- 

ფულის როგორი მფლანგველი კაცი ხარ!

 ზომხა (-ხა̈შ̄, -- ბზ., -ხაჲ̄შ, -- ლშხ.) -- ახალი წელი. ზომხა აგ̈ის ათ̈ურ̂ჷჰედ (ბზ.) -- ახალი 

წელი შინ გავითენეთ. მჷლაშ̄ხ მარ̄ე ზომხაშ̄დ მუჟღორნეშ ხემარ̄ალ̄ (ლშხ.) -- ლაშხელი 

კაცი საახალწლოდ შემოდგომიდანვე ემზადება. იხ. ზაჲ̈მახე.

 ზომხჲე̄რ (-იშ, --) ბზ., ლშხ. -- ახალი წლის დღეები. ხოჩა ზომხჲე̄რ გუა̂დ̄ (ბზ.) -- კარგი 

543



ახალი წლის დღეები გვქონდა. ჩიგარ ხოჩა გუჟი ხეკუე̂ს ხარ̄დე ზომხჲერ (ლშხ. 17) -- ახალი 

წლის დღეებში ყოველთვის კარგ გუნებაზე უნდა იყო. საციქუჲ̂ ლიუდ̂ი̄ მა ̄შიდ ზომხჲერ 

(ლშხ. 17) -- საციქველის მიცემაც არ შეიძლება ახალი წლის დღეებში.

 ზუგუ,̂ ზუი̂გუ ̂(-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ.), ზუგუ ̂(-არ) ლშხ. -- ბორცვი, ბექობი. როსტომდ 

ჟ'ან̈შუ̂ემ აშხუ ̂ზუგუჟ̂ი̄ნ (ბზ. 240) -- როსტომმა ერთ ბორცვზე შეისვენა. ალე მაგ მარ̄ე̄მი 

ნადე̄ს ბეჩს ძღჷდ კჷ̄ლთხი ზუგუ ̂ახფასე̄ნა (ლშხ. 50) -- ამდენი ადამიანის მიერ დადებული 

ქვისაგან ძალზე მაღალი ბორცვი გამოსულა.

 ზუმ-ზუმშუ̂ იგივეა, რაც ზჷმ-ზჷმშუ̂.

 ზუმშუ ̂იგივეა, რაც ზჷმშუ.̂

 ზუნტი იგივეა, რაც ზუნ̄ტუ.

 ზუნტუ იგივეა, რაც ზუ̄ნტუ.

 ზურაჲ̈ (-რაი̈შ, -რჲა̈ლ) ბზ., ზურაჲ (-რაჲ̄შ, -რიალ) ლშხ., ზურა ̈(-რაი̈შ, -რაუ̈ ბქ., -ჲშ, -რაალ̈ 

ლნტ.) -- ნერბი (დედალი ცხვარი ან თხა). გიერგს ზურჲალ̈ თუე̂თნა̈ლ̄ ხორი (ბზ.) -- 

გიორგის თეთრი ნერბები ჰყავს.

 ზურალ̄ (-აშ̈ \ -იშ, -ა̈რ \ -ელა̈̄ლ ბზ., -აშ \ -იშ, -ე̄ლ ლშხ.), ზურალ (-აშ̈ \ -იშ, -რელალ̈) ლნტ. 

-- ქალი. მეჩი ზურალ̄ს ლუღუი̂ნ ფირუ̂ ხაყა (ბზ. 413) -- მოხუც ქალს ხბოიანი ძროხა ჰყავს. 

ბეფშს ი ზურალს ხოჩა ჟეღ დემ ესერ ხეჰეუ ̂(ანდ.) -- ბავშვსა და ქალს კარგი ძაღლი არ 

შეუყეფსო. ჭყინტდ ჩას̈წუე̂ნე მუგუ̂ანი ზურალ (ლნტ.) -- ბიჭმა მტირალი ქალი დაინახა. 

ეშხუი̂ ზურალ̄ მოზ̄ნან̈დ ემცუი̂რხ (პოეზ. 30) -- ერთი ქალი მომვლელად დამიტოვეს. კნინ. 

ზურალ̄ჷდ, ზურალ̄იდ ბზ., ზურალ̄ოლ̄ ლშხ., ზურლიდ ბქ., ზურალჷდ ლნტ. ეჯ ზურალ̄ოლ̄ა 

ჲეზუმ̂ჷყ ლჷ̄გან̄და საყდარ (ლშხ. 63) -- იმ ქალის ეზოსთან ეკლესია იდგა. [ჯე] ქურ̂იუ ̂
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ზურალჷდს ლოქ ახოყიდა (ლნტ. 289) -- ის ქვრივ ქალს უყიდიაო.

 ზურალ̄მარ̄ე (-რე̄შ \ -რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რე̄შ \ -რე̄მიშ, -რალ̄ \ -რე̄ლ ლშხ.), ზურალმარე/მარ̈ე 

ლხმ. (-რემ, -როლ ბქ., -ჲშ \ -რემიშ, -რალ̈ ლნტ.) -- დედაკაცი. ზურალ̄მარ̄ა̈̄ლ ლაფაც̈ხს 

ესფხაჟ̈ხ (ბზ.) -- დედაკაცები საფარცხავს მოედვნენ. [ძაძუ] ხოჩა მჷთი ზურალმარე ლი (ბქ. 

230) -- ძაძუ კარგი მომკელი დედაკაცია.

 ზურგელ იგივეა, რაც ზურგუე̂უ̂ილ.

 ზურგეუი̂ლ იგივეა, რაც ზურგუ̂ეუი̂ლ.

 ზურგიელ იგივეა, რაც ზურგუე̂უ̂ილ.

 ზურგუე̂უ̂ილ (-აშ̈ \ -იშ, -ლარ̈) ბზ., ზურგელ (-იშ, -არ̈) ბქ., ზურგიელ (-იშ, -ლარ) ლშხ., 

ზურგეუი̂ლ (-აშ̈ \ -იშ, ა̈რ \ -ა̈ლ) ლნტ. -- ხერხემალი. ზურგუე̂უი̂ლი ჯიჯუ̂ (ბზ.) -- 

ხერხემლის ძვალი. იხ. შიყრა.

 ზურჩია (-ჩია̈შ̄, -ჩია̈ლ̄ ბზ., -ჩიაშ̄, -ჩიე̄ლ ლშხ.) -- ზუჩი, მუზარადი. თხუმას ესუგ̂ემნე 

ზურჩიას (პოეზ. 136) -- თავზე დავიხურავ (დავიდგამ) ზუჩს.

 ზუღუა̂ იგივეა, რაც ძუღუა̂.

 ზუჰე (-ჰემ, -ჰოლ ბქ., -ჲშ, -ჰარ̈ ლნტ.) -- კავის მოხრილი მხარი. ამ̈ის ხოჩამდ ქატაბეხ ი 

ზუჰე ხაშხა (ბქ. 229) -- ამას კარგად გათლიან და "ზუჰე" ეწოდება.

 ზუნ̄ტუ (-უ̂იშ̄, -ა̈რ ბზ., -ტუ̄შ, -არ ლშხ.), ზუნტი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ზუნტუ (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

ზღმარტლი. მიშგუ მუდ იცხი გა̈ნჟი ზუნ̄ტუ ალაჯ̈ (ბზ.) -- მამაჩემმა მსხლის გვერდით 

ზღმარტლი დარგო.

 ზუე̂რ (-იშ) -- ლნტ. სამსხვერპლო, შესაწირი (სასმელ-საჭმელი...). ჭყჷნტარ̈ს... აუზ̂იხ 

აგ̈იხო ზუე̂რი ლაზ̈უე̂რიდ -- ალეს ზორობ ხაჟახა (ლნტ. 65) -- ბიჭებს აგზავნიან სახლებში 
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შესაწირავის შესაკრებად -- ამას ზორობას ეძახიან.

 ზუი̂გუ ̂იგივეა, რაც ზუგუ.̂

 ზჷგჷრ (-გრიშ, -გრა̈ლ) ბზ., ზეგჷრ (-გრიშ, -გრარ̈) ბქ., ზეგირ (-გრიშ, -გრარ̈) ლხმ. -- 

სახურავის თავი. ალის ყარ̈აშ̈ ზეგჷრჟი ესერ ოხსკინა (ბქ. 311) -- ის სახურავის თავზე 

ამომხტარაო.

 ზჷთ იგივეა, რაც ბზით.

 ზჷთჴა̈რ იგივეა, რაც ზეთჴარ.

 ზჷმარ̈ იგივეა, რაც ზჷმრა̈̄ლ.

 ზჷმარ̄ იგივეა, რაც ზჷმრა̈̄ლ.

 ზჷმ-ზჷმშუ,̂ ზუმ-ზუმშუ ̂ბზ., ზჷმ-ზჷმჟი ბქ., ლნტ., ზჷმ-ზჷმშუ̂ ბქ., ზჷმ-ზჷმშ ლშხ., ლნტ., 

ზმნს. -- ცოტ-ცოტათი, თანდათანობით. [ალჲარ̈ს] ოხბინახ ზჷმ-ზჷმჟი ნენჩაშ̈ ლიქჩე (ბქ. 

226) -- ამათ ცოტ-ცოტათი ტყის ჭრა დაუწყიათ.

 ზჷმრა̈ლ̄ (-იშ, -რალ̄არ̈) ბზ., ზჷმარ̈ (-იშ, -მარალ̈) ბქ., ლნტ., ზჷმარ̄ (-იშ \ -აშ, -ალ) ლშხ. 1. 

ზომიერი. ქოქოდ̄ი̄ლარ ხოჩა ლიხ, ზჷმარ̄ ტანად (ლშხ.) -- სოკოები კარგები არიან, ტანად 

ზომიერი. 2. მომცრო. აშხუ ̂ლად̈ღი ნაჭამ̈უს̂ ჲორ̄ი ზჷმრა̈ლ̄ საუ̈ ̂გარ ახფასე (ბზ.) -- ერთი 

დღის ნათიბი მხოლოდ ორი მომცრო მარხილი გამოუვიდა. ზჷმა̈რ̄დ ბზ., ზჷმა̈რდ ბქ., ლნტ., 

ზჷმარ̄დ ლშხ., ზმნს. -- ზომიერად. [ფექს] სკა ხუე̂ჩოდ ზჷმარ̈დ ჯიმს (ლნტ. 33) -- ფქვილს 

ზომიერად ვუკეთებთ მარილს.

 ზჷმშ{უ}̂ ბზ., ქს.,ზუმშუ ̂ზს., ზმნს. -- ოდნავ, ცოტათი. ლუფხუთ̂ე კუმაშ̈ს ზუმშუ ̂გარ 

ად̈ჲა̈რნეხ (ბზ.) -- გაზაფხულისაკენ საქონელს ცოტათიღა აჭმევენ. დეშდუე̂ ნიუ̂რა... ზჷმშუ ̂

ხოშულე̄ლ ლი (ლშხ., ხორ. 24) -- დათვის ნიორი ოდნავ უფრო დიდია. ლიცს სკა ხუე̂ჩოდ 
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ზჷმშ ჯიმს (ლნტ. 35) -- წყალს ცოტა{თი} მარილს ვუზამთ.

 ზჷნე1 (-ნე̄მიშ, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნემ, -ნოლ ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.) -- ზნე, ჩვეულება. 

თა̈̄მბის ჩიგარ ხოჩა ზჷნე̄მი ჩა̈ჟ̄ ხეყა̈დ̄ (ბზ.) -- თამბის ყოველთვის კარგი ზნის ცხენი ჰყავდა.

 ზჷნე2 (-ნემ, -ნოლ) ბქ. -- წვენი. ლებიაშ̈ ზჷნე ჩუ ნომ' აბჷდეს! (ბქ.) -- ლობიოს წვენი არ 

დაღვაროს!

 ზჷნთხ (-იშ -ა̈რ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- შვრია. ზჷნთხს აკლაუ̈ი̂ხ (ბზ. 54) -- შვრიას 

ლეწავენ. ლალაშ̈იდ: კუე̂ცან, ზჷნთხს (ბქ. 225) -- ვთესავთ: პურს, შვრიას. შალუ̂ა 

ზჷნთხისგა̈ ათ̈პაჟ (ბქ. 18) -- შალვა შვრიის ნათესებში დაიმალა. [ზჷნთხს] არაყდ ასყიხ 

(ლშხ., ხორ. 9) -- შვრიას არყად ხდიან (აკეთებენ).

 ზჷსდან̈ იხ. ზი.

 ზჷსდან̈და იხ. ზი.

 ზჷსკი (ხოზჷსკა, მაზჷსკე ზს., ზჷსკიარ̄ა ლშხ., ზჷსკიარა ლნტ.) -- მშრალი. ლალიდ ბეფშუს̂ 

ზჷსკი ლერქუ̂ალ̈ სგა ლახქუა̂ლ̄ე (ბზ.) -- ლალიმ ბავშვს მშრალი სამოსი ჩააცვა. ზჷსკი 

გიმარ... ბუღუი̂̄რს ფუშუდ̂ე{ხ} (ლშხ. ხორ. 17) -- მშრალი მიწა მტვერს უშვებს. გადატ. 

ზჷსკი-ფუკუ̂იდ დაგრა (ბზ.) -- ჯავრით შეწუხება, ჯავრისაგან სიკვდილი ("მშრალად" 

სიკვდილი).

 ზჷსყ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ზისყ (-არ) ლშხ. -- რწყილი. ზჷსყარ̈ ესერ არ̈იხ მა ̄მინეშმჷყ? 

(ბზ. 29) -- რწყილები არიან თუ არა თქვენთანო? დესა ლოქ ხოჴეფახჷ მიჩაშ̈უდ̂ ზჷსყარ̈ს? 

(ლნტ. 274) -- შენთვის რწყილებს არ უკბენიათო? გადატ. ზჷსყიშ თერარ̈! (ლხმ.) -- 

წვრილთვალება! (ლანძღვაა!).

 ზჷსყარა იხ. ზჷსყი.
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 ზჷსყა̈რ̄ (-იშ, -ყა̄რალ̈) ბზ., ზჷსყარ̈ (-ყარარ̈) ბქ., ზჷსყარ̄ (-ალ) ლშხ. -- რწყილიანი. ...მაგ 

ზჷსყარუ! (პოეზ. 204) -- ყველა რწყილიანები!

 ზჷსყი (ხოზჷსყა, მაზ̈სყე ზს., ხოზსყა, ზჷსყიარ̄ა ლშხ., ხოზჷსყა, ზჷსყარა, ზჷსყიარა ლნტ.) -- 

ნედლი. ზჷსყი ზექს ხოლამ̄დ ხებდინი (ბზ.) -- ნედლ შეშას ცუდად ეკიდება. [ბეფშუ̂ს] 

უცხრაშ ზჷსყი ფაუს ხასგუ̂რეხ (ბქ. 6) -- ბავშვს მსხლის ნედლ ჯოხზე შესვამენ. ალ 

ბალახს... ზჷსყის მა̄ჲთუა̂̄ ჟაგარდ იჴმარიხ (ლშხ., ხორ. 34) -- ამ ბალახს ნედლს სიცხის 

წამლად ხმარობენ. ზჷსყიჟი მა̈რჴილი ლისყეჲს მად̈ ხაყა (ლნტ. 22) -- ნედლი მასალისაგან 

(ნედლზე) მარხილის გაკეთება არ შეიძლება. ხოზჷსყა ფიცარ̈ ჩუ ლეფრე ლი (ლნტ.) -- 

უფრო ნედლი ფიცარი გასახმობია.

 ზჷსყ{ი}არა იხ. ზჷსყი.

თ

 -თ იხ. -თე1

 თაბუ იგივეა, რაც თაბ̄უ.

 თაგ-თაგდ ბქ., ლნტ., ზმნს. -- აქა-იქ; მეჩხრად. ითქარ̈ თაგ-თაგდ ზიხ ლჷჴანისგა (ბქ.) -- 

ხნულში მარცვლები აქა-იქაა.

 თათრულაჲ (-ლაჲ̄შ, -ლე̄ლ) ლშხ., თათრულა (-ლაჲ̈შ, -ლა̈ლ) ლნტ. -- თათრულა (გოგრის 

ჯიშია). თათრულაჲ დეცე ფერი მურგუ̂ალ კუ̂ახნესუ̂ ლი (ლშხ., ხორ. 9) -- თათრულა 

ცისფერი მრგვალი გოგრაა.

 თალ (-ა̈შ, -არ̈ ზს., -ა̈ლ ლნტ., -აშ \ -იშ, -არ ლშხ.) -- სოლი. [ამირდ] თალ ოთსუ̂ე (ბზ. 189) 

-- ამირმა სოლი ჩაურჭო. [ნაღუჟ̂ურდ] ნაბ̈იჭკუ̂ ლექუ̂ა თალ ხაჴიდ (ბქ. 254) -- ბიჭმა 
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ნახეთქში სოლი ჩაარჭო (ჩაარტყა). თალალ̈ ლოქ მად̈ ხუღუ̂ა (ლნტ. 171) -- სოლები არ 

მაქვსო

 თალაფ̄ა (-ფა̈შ̄, -ფა̈ლ̄ ბზ., -ფაშ̄, -ფე̄ლ ლშხ.), თანაფა (-ფაშ̈, -ფოლ) ბქ., თალაფა (-ფა̈ჲშ, 

-ფალ̈) ლნტ. -- წამწამი. ეჯ დი̄ნას მეშხე თალაფ̄ა̈ლ̄ ხარ̄ (ბზ.) -- იმ გოგოს შავი წამწამები 

აქვს. ლერთენ თალაფა ლიფართხალის ლაჯ̈ბინე (ლნტ. 78) -- მარცხენა თვალი (წამწამი) 

თამაშს დაგიწყებს. კნინ. თალა̄ფოლ ბზ., თანაფოლ ბქ., თალაფ̄ოლ̄ ლშხ., თალაფოლ ლნტ.

 თამაშ̈დ იგივეა, რაც თამ̄აშ̈დ.

 თამ-თამაშ̈დ იგივეა, რაც თამ̄აშ̈დ.

 თამფა ცაშ̄ იგივეა, რაც თანფა ̈ცა̈შ̄.

 თამფერ იგივეა, რაც თანფიე̄რ.

 თამფიერ იგივეა, რაც თანფიე̄რ.

 თამფჲერ იგივეა, რაც თანფიე̄რ.

 თან1 (-აშ̈, --) ბქ., ლნტ. -- ჯიში. ხოლაშახ... ლებია ფიშირ თანაშ̈ (ბქ. 281) -- ბევრი ჯიშის 

ლობიო უთესიათ. უ̂ეთხმალ̈ თანს ესერ ესჭიმ (ანდ.) -- კვიცი გვარზე ხტისო (საქონელი 

ჯიშს მიჰყვებაო). თან ლიკედ -- გადაშენება, მოდგმის მოსპობა.

 თან2 იხ. თე.

 თანაფ (-აშ̈ \ -ნფაშ̈, -- ზს., -ნფაშ, -- ლშხ., -აშ̈, -- ლნტ.) -- აღდგომა. თანაფ სგუე̂ბნე ლადაღ̈ 

მიჩა დი ლახ̈ჭუე̂დდა [ჭყინტს] (ბზ. 407) -- აღდგომის წინა დღეს დედამისი ბიჭს შეეკითხა. 

ანჴად თანაფ (ბქ. 10) -- მოვიდა აღდგომა. ამის ჴჷდეხ ლაშ̄ხარ... თამფა ცაშ̄ (ლშხ., ხორ. 5) 

-- ლაშხელებს ეს აღდგომის ხუთშაბათს მოაქვთ. თანფა ̈დოშ̈დიშ (ზს., ლნტ.) -- აღდგომის 

ორშაბათი.
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 თანაფა იგივეა, რაც თალაფ̄ა.

 თანაფიერ იგივეა, რაც თანფიე̄რ.

 თანაფოლ̄ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), თანფჷლ (-ა̈შ, -არ̈) ბქ., ეთნ. -- შალის ძაფი 

(იბამდნენ მაჯაზე ან წვივზე აღდგომის ხუთშაბათს). ჲერხი ალ თანაფოლ̄არ̈ს ზაუ ̂ქა დე̄მ 

იფშგეხ (ბზ. 19) -- ზოგი ამ შალის ძაფს წლის მანძილზე არ შეიხსნის.

 თანაფჷლ იგივეა, რაც თანაფოლ̄.

 თანაღ̈ (-იშ \ -ნღიშ, -ნღარ̈ ბზ., ბეჩ. -იშ, -ნაღარ̈ ლნტ.), თანღი (აშ̈, -ღარ̈) ბქ., თანაღ (-იშ \ 

-ნღიშ, -ნღარ) ლშხ., -- უღელტეხილი. აშხუჟ̂ინ ესნარ̈ უშგულ̂არ̈ თანაღ̈ს ანღრიხ (ბზ. 53) -- 

უშგულელები ერთხელ თურმე უღელტეხილზე მოდიან. [ალჲარ̈] აჩადხ ჟეგმაშ̈ თანა̈ღს (ბქ. 

14) -- ესენი ჟეგემის უღელტეხილზე წავიდნენ. ათხე სტარ̄უნ̂ი̄ში თანაღს ლეჩხუ̂მარ ჯუა̂რი 

თანაღს ხაყლეხ (ლშხ. 50) -- ახლა სტარვნიშის უღელტეხილს ლეჩხუმლები ჯვრის 

უღელტეხილს ეძახიან. ჩუბე შუა̂̈ნხო ჟიბე შუ̂ან̈ხენქა ჴედენდახ ლატფარ̈ი თანაღ̈ხენ (ლნტ. 

6) -- ქვემო სვანეთში ზემო სვანეთიდან ლატფარის უღელტეხილით გადმოდიოდნენ.

 თანნათ̈საუ ̂(-იშ, --) ბქ. -- ჯიში და ნათესაობა. მალატ ესერ ლაშყუა̂ჟშუ ̂ლჷმარ ი 

თანნათ̈საუ̈ ̂-- ლაფ̈ირიშუ ̂(ანდ.) -- სიყვარული მივიწყებით ყოფილა და ჯიშ-ნათესაობა -- 

დაშლითო. იხ. ნა̈თ̄ი-ნათესაუ.̂

 თანუ ̂იხ. თე.

 თანფა ̈(ხოშა) ცა̈̄შ (-იშ, --) ბზ., თანფა ̈ცაშ̈ ბქ., ლნტ., თამფა ცაშ̄ ლშხ. -- აღდგომის (დიდი) 

ხუთშაბათი. თანფა ̈ცა̈ლ̄ადღი ნამ̈ზჷრ ესერუ ̄ლი მინე მაშედ (ბზ.) -- დიდი ხუთშაბათის დღის 

ლოცვა შეგეწიოთო (იყოს თქვენი მაშველიო). ზურალე̄ლ თამფა ცაშ̄ უშკუბარდ ჴჷდეხ 

ნიცს (ლშხ.) -- ქალებს აღდგომის ხუთშაბათს ხმაამოუღებლად მოაქვთ წყალი.
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 თანფიე̄რ, თანფჲე̄რ (-იშ, --) ბზ., თანფიერ, თამფიერ, თამფერ ბქ., თამფიერ, თამფჲერ 

ლშხ., თანაფიერ ლნტ. -- აღდგომის კვირა (შვიდი დღე). სკარობჟი თამფიერ ჩიგარ ხოშა 

ნაღალდ "ქრისტე ადგას" ყჷლეხ (ლშხ. 25) -- აღდგომის დღეობის ერთად გადახდისას 

ყოველთვის "ქრისტე აღდგას" ამბობენ.

 თანღი იგივეა, რაც თანაღ̈.

 თას იგივეა, რაც თა̈ს.

 თასმა იგივეა, რაც თას̄მა.

 თაუა̂რ̈1 (-ურ̂იშ, -- ზს., -იშ, -- ლნტ.), თაუა̂რ (-იშ, --) ლშხ. -- მთავარი. თაუა̂̈რ დი̄კუე̂ნ 

(ბზ.) -- მთავარდიაკონი.

 თაუა̂რ̈2 (-ურ̂იშ, -უ̂რარ̈ ზს., -იშ, -უ̂არალ̈) ლნტ., თაუ̂არ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- მოზრდილი. 

ეჯჲა̈რდ თაუ̂არ̈ ჟინაღ ოთძიჰხ ნაქამ̄უა̂რ̈ს (ბზ.) -- იმათ სტუმრებს მოზრდილი ბატკანი 

დაუკლეს.

 თაუკ̂აც̈1 (-იშ, -კაცარ̈) ზს., ლნტ., თაუკ̂აც (-იშ, -არ) ლშხ. -- თავკაცი, წინამძღოლი. 

თაუკ̂აც̈ ჲარ̈ ჯაყახ? (ლნტ.) -- თავკაცი ვინ გყავთ?

 თაუკ̂აც̈2 (-იშ, -კაცარ̈) ზს. -- უშვილო. ელისა თაუ̂კაც̈ ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- ელისა უშვილო 

ქალია.

 თაშ იგივეა, რაც თაშ̈.

 თაშა̈რ̄ (-იშ, -შარ̄ა̈ლ̄) ბზ., თაშარ̄ (-იშ, -ალ̄) ლშხ., თაშარ̈ (-იშ, -შარალ̈) ლნტ. -- ყველიანი 

პური, ხაჭაპური. თაშა̈რ̄ გუნ მალატ̈ (ბზ.) -- ხაჭაპური ძალიან მიყვარს. ზურალ̄ე̄ლს მჷნაყ 

ხეღუე̂̄ნიხ... თაშარ̄ალ (ლშხ. 28) -- ქალებს ხაჭაპურები გამომცხვარი ექნებათ. [დედედ] 

ქანანაყ̈ე თაშა̈რ... (ლნტ. 312) -- დედამ ხაჭაპური გამოაცხო. იხ. ქუთ.
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 თაშმჷჯაბ იგივეა, რაც თაშ̈მჷჯაბ̈.

 თაშორა იგივეა, რაც თაშჷ̄რა.

 თაშორ̄ა იგივეა, რაც თაშჷ̄რა.

 თაშჷ̄რა (-რა̈შ̄, --) ბზ., თაშ̈ჷრა (-რაშ̈, --) ბქ., თაშორ̄ა (-რაშ̄, --) ლშხ., თაშორა (-რაჲ̈შ, --) 

ლნტ. -- ყველეული. ამჟი გარგლა ხაზნახ ზურალ̄ე̄ლს... თაშორ̄ა ̄ლაღუჭ̂არალ̄ჟი (ლშხ. 8) -- 

ყველეულით ვაჭრობისას ქალებს ასეთი ლაპარაკი სჩვევიათ.

 თახაშ̈ (-იშ \ -ხშიშ, -- ზს., -იშ, -- ლნტ.), თახაშ (-იშ, --) ლშხ. -- სამშაბათი. განცხდაბ̈ 

ლიზ... თახა ̈ლადეღ (ბზ. 12) -- გაცხადება (რელიგ. დღესასწ.) არის სამშაბათ დღეს. თახა 

ლადეღ ლირჰალ̈დ ჟი მეჩდე ხუ̂ას̈უ̂დ ლაკ̈ცურიაშ̈ თხუმთეჟი (ბქ. 206) -- სამშაბათ დღეს 

გათენებამდე ჭიუხის თავამდე ვიყავით ასული. თახაშ ლოქ იმღა მოდ̄ ემჴედე̄ლი? (ლშხ. 60) 

-- სამშაბათს რატომ არ მოხვედიო?

 თა̈კუ̂ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს., ლნტ., თეკუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ. -- თოკი. მარ̄ე ჩილადეღ თაკ̈უს̂ აშდრან̈და 

(ბზ. 170) -- კაცი ყოველდღე თოკს გრეხდა. დაგრას ჯედი თა̈კუ̂ მოდმ' ესერ ხაბ̈ (ანდ.) -- 

სიკვდილს გრძელი თოკი არ აბიაო. ჲესი-ჲეს თეკუშ̂ ლებემდ ჴედნი მა̄რე (ლშხ. 93) -- 

ადამიანი ზოგჯერ თოკით დასაბმელი ხდება. თა̈კუ̂ ლახობახ ბერიბეჟანა̈ჲშდ (ლნტ. 138) -- 

ბერიბეჟანისათვის თოკი შეუბამთ. თაკ̈უა̂რ̈ ამნოუშ̂უ ̂ესუი̂ჭკუ̂რ ბაზ̄ი (პოეზ. 92) -- ამაღამ 

თოკები ამით დავიწყვიტე. კნინ. თეკუ̄ლ, თეკულ̄ი̄ლ (ლშხ.). ეჯის ხაბ ბჷგი ნეცინ 

თეკუ̄ლი̄ლ (ლშხ. 6) -- იმას მაგარი წვრილი თოკი აბია.

 თა̈მნ, თამ̈ იგივეა, რაც თა̈̄უნ̂.

 თა̈რ იგივეა, რაც თა̈რ̄.

 თა̈რგლეზერ იგივეა, რაც თარ̄ინგზელ.

552



 თა̈რიგლეზერ იგივეა, რაც თა̄რინგზელ.

 თა̈ს (-იშ, -თასარ̈) ზს., ლნტ., თას (-არ) ლშხ. -- თასი. [ეჯჲა̈რს] ქოხ̄ჴიდხ... ჲორი თასარ̈ 

(ბზ. 217) -- იმათ გამოუტანეს ორი თასი. უ̂ერს ხეჩდახ... უ̂არჩხლიშ ი ოქრეშ თასარ̈ (ბქ. 

195) -- მიწას ურევია ვერცხლისა და ოქროს თასები. ჩხერჲალაჲ მიჩა თასარე (ლშხ. 27) -- 

ჩხრიალა მისი თასები.

 თა̈უდ̂ებ იგივეა, რაც თა̈ს̄დუე̂ბ.

 თა̈უი̂თალ{ჟი} იგივეა, რაც თითოლ̄აჟი.

 თა̈უი̂რ, თეურ (-იშ \ -უ̂რიშ, -ალ̈ \ -უ̂რალ̈) ზს., თაუ̈რ̂აჲ̈ (-რაი̈შ, -არ̈) ბზ., თეურ (-იშ, -ალ 

ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- ბრმა, უსინათლო, უთვალო. თაუ̈ი̂რ მარ̄ე ანჭომე (ბზ. 423) -- ბრმა კაცი 

მორბის. თეურიშუ ̂ლად̈ეღი ლეთ ესერ ლი (ანდ.) -- ბრმისათვის დღეც ღამე არისო. გადატ. 

ზურალ̄ს თეურ იღბალ ეთთხანან̄ (ლშხ.) -- ქალს ცუდი (უთვალო) ბედი შეხვდა.

 თა̈უნ̂ იგივეა, რაც თა̈უ̄ნ̂.

 თა̈ურ̂აჲ̈ იგივეა, რაც თაუ̈ი̂რ.

 თა̈უს̂დებ იგივეა, რაც თა̈ს̄დუე̂ბ.

 თა̈შ (-იშ ბქ., თაშუე̂მ, თაშარ̈) ზს., ლნტ., თაშ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ყველი. [კე̄სარ̈დ] მიჩა 

უ̂აზ̈რა̈ლს... ჟ'ახტყაბუ̂ნე ფხულარ̈ჟი თაშ̈ (ბზ. 319) -- კეისარმა თავის ვეზირებს თითებზე 

ყველი შეაწვევინა. გაგას̈ გაგ ესერ ხაშ̈ყდენა ი თაშას̈ -- თაშ̈ (ანდ.) -- ფაფის მოყვარულს 

ფაფა ახსოვდა და ყველისას -- ყველიო. ჩუ ინწჷ̄რდი თაშ (ლშხ.) -- ყველი დაიწურება. თა̈შს 

მჷჟელა̈დეღ გარ ჴუი̂დედ (ლნტ. 36) -- ყველი მხოლოდ კვირას მოგვაქვს. კნინ. თაშ̈ილდ ზს., 

ლნტ., თაში̄ლ ლშხ.

 თა̈შმჷჯაბ̈ (-იშ, -ჯაბარ̈) ბზ., ლნტ., თაშმჷჯაბ (-იშ, -არ) ლშხ. -- თაშმუჯაბი 
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("ყველმოხარშული") (ქერის, პურის ან სიმინდის ფქვილთან ერთად მოხარშული ახალი 

ყველი). თაშ̈მჷჯაბ̈დ ესერ გუხარ̄ (ბზ. 319) -- თაშმუჯაბი მინდაო. ლეზუე̂ბხენქა მეუ̂არ 

ხალატ̈ხ თაშ̈მჷჯაბ̈ (ლნტ. 7) -- საჭმელებიდან ძალიან უყვართ თაშმუჯაბი.

 თა̈შჷრა იგივეა, რაც თაშჷ̄რა.

 თა̄ბუ (-ბუი̂̄შ, -- ბზ., -ბუ̄შ, -- ლშხ.), თაბუ (-იშ, --) ბქ., ლნტ. 1. ბოდიში. თაბ̄უ ახაქ̄უ̂ის̄უ̂ნეხ 

(ლშხ.) -- ბოდიში მოახდევინეს (ათქმევინეს). დენას თაბუ ხადა ლექუი̂სკ (ლნტ.) -- გოგოს 

ბოდიში უნდა მოეხადა (ჰქონდა სათქმელი). 2. თანხმობა. ეჯა ჩი̄მი თა̄ბუს ხაყლე მარ̄ა (ბზ.) 

-- ის ყველაფრის თანხმობას ეუბნება კაცს.

 თა̄მაშ̈დ ბზ., თამაშ̈დ ბქ., ლნტ., თამ̄აშდ ლშხ., ზმნს. -- წყნარად, ნელა. თა̄მაშ̈-თამ̄აშ̈დ ბზ., 

თამ-თამაშ̈დ ბქ. -- ნელ-ნელა. [ბეფშუ̂ს] თამ̄აშ̈დ ა̈ჲცხუნეხ (ბზ. 231) -- ბავშვს ნელა 

აღვიძებენ. თამაშ̈დ... რაგდი მაგ̈ (ბქ. 75) -- ყველა წყნარად ლაპარაკობს.

 თა̄მაშ̈-თამ̄აშ̈დ იგივეა, რაც თამ̄აშ̈დ.

 თა̄ჲსდობ იგივეა, რაც თა̈ს̄დუე̂ბ.

 თა̄ჲსდობ იგივეა, რაც თა̈ს̄დუე̂ბ.

 თა̄რიგზელ იგივეა, რაც თარ̄ინგზელ.

 თა̄რინგზელ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., თარ̈გლეზერ ზს., თარ̄ი{ნ}გზელ, თა̄რინძელ (-იშ \ -აშ, -არ) 

ლშხ., თარ̈იგზელ, თარ̈იგლეზერ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- მთავარანგელოზი. ანჴა̈დხ... ჯგჷრა̈გ̄, 

ბარბალ ი თარ̄ინგზელ (ბზ. 332) -- მოვიდნენ წმ. გიორგი, წმ. ბარბალე და მთავარანგელოზი. 

ხოშა ნაღალდ ღოლჲა̄ქარს ხოლგენიხ თარ̄ინძელს (ლშხ. 10) -- მთავარანგელოზს მეტწილად 

(შესაწირავად) ცხვრებს აღუთქვამენ. თარიგზელი ლაჴუა̂მ̈ ლახუს̂ ლჷგ (ლნტ. 95) -- 

მთავარანგელოზის (სახელობის) ეკლესია მთაზე დგას.
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 თა̄სმა (-მა̈შ̄, -მა̈ლ̄) ბზ., თასმა (-მაშ̈, -მოლ ბქ., -მაშ̄, -მე̄ლ ლშხ., -მაჲ̈შ, -მალ̈ ლნტ.) -- 

თასმა. ბაჯუდ თაკ̈უა̂ ̈მჷქაფ თას̄მა ლახბე (ბზ.) -- ბაჯუმ თოკის ნაცვლად თასმა შეაბა. 

[ჯაბურ̂არ̈ს] ჩუქა თასმოშუ̂ აშხტიხ (ბქ. 239) -- ბანდულებს ქვემოდან თასმით წნავენ. კნინ. 

თა̄სმოლ̄ ბზ., თასმოლ̄ ლშხ. ეჯის ხაბ თასმოლ̄ (ლშხ. 6) -- იმას თასმა აბია.

 თა̈̄რ (-იშ, --) ბზ., თა̈რ ბქ., ლნტ., თა̄რ ლშხ. -- ჩირქი, ბალღამი. ზურალ̄ს ლისუხ̂ან̈ქა თა̈რ̄ 

ოხჴა̈დ (ბზ.) -- ქალს ძუძუდან ჩირქი გამოუვიდა. ჭყინტს თა̈რ ახოზი (ლნტ.) -- ბიჭს ჩირქი 

სდის.

 თა̈̄სდობ იგივეა, რაც თა̈ს̄დუ̂ებ.

 თა̈̄სდუე̂ბ, თა̈ს̄უდ̂ებ, თა̈ს̄დობ̈ (-უბ̂აშ̈ \ -უბ̂იშ, --) ბზ., თაჲ̈სდებ (-იშ, --) ბქ., თა̄ჲსდობ, 

თა̄უს̂დობ ლშხ., თაუ̈̂სდებ, თა̈უდ̂ებ ლნტ. -- ფიცი, პირობის მიცემა (ხელის ჩამორთმევით); 

თავდები. ისგუი̂ მჷწრე ნორ̄უ არ̈ი, უ̂ოდე სუმინ ქრისდე̄ თა̈ს̄დუე̂ბ დ'აკ̄უში (ბზ. 64) -- შენი 

მომრევი არავინ იყოს, ვიდრე სამჯერ ქრისტეს ფიცი არ გატეხოო. ალის თაჲ̈სდებ ხარ 

ლუჰედ (ბქ. 104) -- ამას პირობა აქვს მიცემული.

 თა̈̄სუ̂დებ იგივეა, რაც თა̈ს̄დუე̂ბ.

 თა̈̄უნ̂ (-იშ, --) ბზ., თამ̈ნ, თამ̈ ბქ., თაუ̄ნ̂ ლშხ., თაუ̈ნ̂ ლნტ. 1. თავნი. თა̈̄უნ̂ ქალამ̄ო (ბზ.) -- 

თავნი მომეცი. 2. მოგება. სი მამ̄ ჯარ̄ ლითა̈ლ̄ თა̈უ̄̂ნ (ბზ.) -- შენთვის გაყრა ხელსაყრელი 

არაა (მოგება არაა). თამ̈ნს ი კუა̂დ̈ს ღეშგიმ ესერ ხარ გუი̂ლაჰუდ̂ი (ანდ.) -- მოგება და 

ზარალი ბოლოს გაიგებაო.

 -თე (-თ) 1. თანდებული -ზე. ხალ̈ხ ...ხოსპახ ლიცს გან̈თე (ბზ. 33) -- ხალხი წყალს გვერდზე 

აგდებდა (უგდებდა). 2. თანდებული -ში. სგაუ ̂მეჩდელხი არცხელათე (პოეზ. 126) -- 

შესულხარ არცხელში. 3. თანდებული -თან. ასლამაზ ბაპთე ამ̈ჩედლი (პოეზ. 134) -- 
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ასლამაზი მღვდელთან წასულა. 4. თანდებული -კენ. ლახ̈უს̂გიდად ლახუა̂რ̈თე (ბზ. 33) -- 

გავიხედეთ მთებისაკენ. ყარაბახჷლდდ უ̂ისგუ̂ ჩუქუა̂ნ̄თ' ან̄რჷხნე (ბზ. 402) -- ყარაბახულდმა 

ვაშლი ძირს ჩამობერტყა.

 თე (თე̄მიშ, თე̄რალ̈; მიც. თეს \ თანუ ̂\ თან ბზ., თემიშ, თერარ̈ ბქ., თე̄მიშ, თე̄რალ ლშხ., 

თემიშ \ თეჲშ, თერალ̈ ლნტ.) 1. თვალი (მხედველობის ორგანო). დაშ̈დუ̂ს თე̄რალ̈ 

ქა̈ხ̄ხჷპჷ̄რა̈ნ̄ (ბზ. 360) -- დათვს თვალები დაევსო. მეჯუ̂ეგს თე ლოხბურგუი̂ნა (ბქ. 26) -- 

მეჯოგეს თვალი მოუფშვნეტია. ხოლა თეს... ძღჷდს ხოკუი̂ბხ ლაშ̄ხისა (ლშხ. 90) -- ავ 

თვალს ძალზე ერიდებიან ლაშხეთში. [დაუ̈ს̂] ნიგობაჟი ეშხუ თე ხადა (ლნტ. 260) -- დევს 

შუბლზე ერთი თვალი ჰქონდა. თემი კოკ -- თვალის გუგა. თემი ნარ̈ჰი -- თვალის ჩინი 

(სინათლე). თე̄მი რაბ̈ (ბზ.) -- თვალის დახამხამება; წამი. თე̄მი ლიდე̄ს (ლშხ) -- თვალის 

დევნება. თე̄მი მუხუტ̂ი̄ნე (ლშხ.) -- მეთვალყურე. თე̄მი ლიგნე (ბზ.) -- თვალის დაყენება. 

თე̄მი უჰა (ბზ.) -- თვალუწვდენელი. თეთე ლისკნე (ბქ.) -- მეტისმეტი სიყვარული 

("თვალში ჩახტომა"). 2. რაიმეს თვალი. ალმას̈ი თე -- ალმასის თვალი. კნინ. თეილდ ზს., 

თეუ̂ოლ̄ ბზ. -- თუე̂ფ ხატყოფი თეილდისგა (პოეზ. 138) -- თოფი მოარტყა თვალში.

 თეთნე იგივეა, რაც თუე̂თუ̂ნე.

 თეთრ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ. -ალ ლშხ.) -- ფული; "თეთრი". ჩი̄ სგა ლახ̈შდახ̈ თეთრ (ბზ. 291) 

-- ფული ყველას შემოელია. მე̄უა̂რ მამჭირუა̂ლ̄დ იჴდეხ თეთრს (ლშხ. 33) -- ფულის 

გადახდა ძალიან ეზარებათ (დანანებით იხდიან). ეჲ მარას ჟ'ახოთორა თეთრი ლიქმე (ლნტ. 

284) -- ამ კაცს ფულის შოვნა (მომატება) უსწავლია. კნინ. თეთრილდ ბზ., თეთრი̄ლ ლშხ. 

იხ. უ̂არჩხილ.

 თეთუნ̂ე იგივეა, რაც თუე̂თუნ̂ე.
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 თეკე̄რ იგივეა, რაც თეკრა.

 თეკრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაჲ̈შ, -როლ ბქ., ლნტ., -რაშ̄, -ე̄ლ ლშხ.), თეკე̄რ (-იშ, -ალ) ლშხ., 

ბოტ. -- ბოკვი; ნეკერჩხალი. ყანსაუდ̂ თეკრა̈̄ ტყენ ა̈ნქაჩე (ბზ.) -- ყანსავმა ბოკვის კეტი 

მოჭრა. ნენჩას... ხაგ ადაი̈დ თეკრა (ბქ. 228) -- ტყეში დგას (ადგას) აგრეთვე ბოკვი.

 თეკუ̂ იგივეა, რაც თაკ̈უ.̂

 თელ1 (-იშ, --) -- მთელი. თელ შუა̂ნ̈ ლჷმარ̈დ ეშხუ ამბაუ̈ჟ̂ი (ბზ. 4) -- მთელი სვანეთი ერთ 

სიტყვაზე (ამბავზე) მდგარა. თელ ბეჩუი̂ჲსგა ჲორ აშირთეჟი მეზგე იზგე (ბქ. 1) -- მთელ 

ბეჩოში ორასამდე ოჯახი სახლობს. ჩუა̂ლ... თელ ჭუბერს ხამჟეღი კირს (ბქ. 22) -- შვავი 

მთელ ჭუბერს კირით ამარაგებს (კირს ამყოფინებს). ლენტეხა... თელ ჩუბე შუ̂ან̈ჲა̈ რაი̈ონი 

ცენტრ ლი (ლნტ. 9) -- ლენტეხი მთელი ქვემო სვანეთის რაიონის ცენტრია. თელდ ზმნს. -- 

მთლად. თელდ... [ბაჩ̈დ] ოთსყი̄ნე ტარიელს (ბზ. 61) -- ტარიელს მთლად ქვად გადავაქცევ. 

თელდ წელი შტიმს ხაჯეშ ალ ბალახ (ლშხ., ხორ. 37) -- ეს ბალახი მთლად ვირის ყურს 

ჰგავს.

 თელ2 იგივეა, რაც თუე̂ლ.

 თელაწოუ̈1̂ (-იშ, --) ბზ., თელაწ̈უ̂ე ბქ., თელაწ̈ე ლხმ. -- თვალადი ("თვალსახე"). 

მამ̈ულა̈შთან̄ თელაწოუ̈ ̂და̈რ̄ არდა (ბზ.) -- მამულასთანა თვალადი არავინ იყო.

 თელაწოუ̈2̂ (-იშ, --) ბზ., თელაწ̈უ̂ე ბქ., თელაწ̈ე ლხმ., თელაწ̈ა ლნტ. -- თვალთახედვა. 

[დაშ̈დუ]̂ ლაკლი-ლაკლიშუ ̂თელაწ̈უ̂ეს ათუა̂ფ (ბქ. 255) -- დათვი თვალთახედვიდან 

კოჭლობ-კოჭლობით დაიკარგა.

 თელაწ̈ა იგივეა, რაც თელაწოუ̈2̂.

 თელაწ̈ე იგივეა, რაც თელაწოუ̈1̂, 2.
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 თელაწ̈უე̂ იგივეა, რაც თელაწოუ̈1̂, 2.

 თელეღრა იგივეა, რაც თელღჷრა.

 თელიან იგივეა, რაც თუე̂ლია̈ნ.

 თელღჷრა, თელღრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ \ ლათ̈ლაღ̈რა ბზ., -რაშ̈, -როლ \ ლათ̈ლეღრა ბქ.), თერღლა 

(-ლაშ̄, -ლალ̄ \ ლათრეღლა) ლშხ., თელეღრა (-რაჲ̈შ, -რალ̈ \ ლათ̈ელეღრა) ლნტ. -- რძალი. 

თელღჷრას ლჷლჟაგრჷ̄ლე თჷრქატ̈ ხუღუა̂̈ნ̄ (ბზ. 292) -- რძალს მოწამლული მაკრატელი 

ჰქონდა. ხოლა თელღჷრას ლახუბ̂ა ეშიაშ ესერ ესქუქუა̂ (ანდ.) -- ავმა რძალმა ძმები აქეთ-

იქით დასვაო (დააცუცქაო). თერღლასი̄ ადჲესხ (ლშხ. 32) -- რძალსაც წაიყვანენ. 

თელეღრაჲ̈შუდ̂ ჭაშ̈ი დი ი მუ დიმეთილ ი მუმეთილ ლიხ (ლნტ. 19) -- რძლისათვის ქმრის 

დედა და მამა დედამთილ-მამამთილია.

 თემ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- თემი. ჟიბე თემარ̈ს ხუნკუი̂დ ალუნთუე̂ (ბზ.) -- 

უფრო ადრე ზემო თემებში ზამთრდება. ჭუბერ მერმე თემ ლი (ბქ. 226) -- ჭუბერი მეორე 

(სხვა) თემია. ალ თემარს ჩი̄ს მე̄რმე-მე̄რმე გუა̂რ ხარ̄ (ლშხ. 2) -- ამ თემებს (თემების 

მცხოვრებთ) ყველას სხვადასხვა გვარი აქვს.

 თე-ნექჭა (-ჭა̈შ̄, -ჭა̈̄ლ ბზ., -ჭაშ̈, -ჭოლ ბქ.), თე-ნიქჭა (-ჭაშ̄ \ -ჭამ̄იშ, -ჭე̄ლ) ლშხ., თე-

ნიქეჭა (-ჭაჲ̈შ, -ჭარ̈) ლნტ. -- თვალ-წარბი. ალ ზურალს თე-ნექჭა ღუმირდ ესერ ხოგ (ბქ.) 

-- ამ ქალს ლამაზი თვალ-წარბი აქვს (ნაძვად უდგას). დენა თენიქეჭაჲ̈სა მიჩა დის ხაჯეშ 

(ლნტ.) -- გოგონა თვალ-წარბით დედასა ჰგავს.

 თენტერ იგივეა, რაც ტენტერ.

 -თეჟი{ნ} რთული თანდებული (-თე + -ჟი) -- -ზე. კახჷრ ზაგართეჟინ ემჴედხ (პოეზ. 148) 

-- კახირის მთაზე ასულან.
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 თერ (ოთჷრ, ათირ; ათერნე ბზ., ოთჷრ, ათირ; ათერ ბქ., ლშხ.), ჷთერ, თირე (ათურ, ათირ; 

ათ̈ერნე) ლნტ., გრდმ. -- ცნობს. ჟეღარ̈დ სიმონი მჷსკად̈ ჩუა̂თირხ (ბზ. 296) -- ძაღლებმა 

სიმონის ბეჭედი იცნეს. იმჟი ესერ ათჷრეს ჯინემ ჯი? (ბქ. 215) -- როგორ გიცნო მე შენო? 

ათხე გარ ათირ ზითუნახაუდ̂ ჲაკოფ (ლშხ. 66) -- ახლაღა იცნო მზეთუნახავმა იაკობი.

 თერა, თერე (თუ̂ერონ̈დას̈, თერონ̈და; თერონ̈დე̄დს ბზ., თუე̂რჷნ, თერჷნდა; თერჷნდეს ბქ., 

თერონ̄დას, თერონ̄და; თერონ̄დეს ლშხ., თუე̂რონდას̈, თერონდა; თერონდეს ლნტ.) გრდუვ. -- 

ჩანს. მიჩა ნაზუ ̂ქა თერჷნ (ბქ. 203) -- მისი ნაკვალევი ჩანდა. მიჩა ჯჷმილ დემე თერა (ლნტ. 

248) -- მისი ძმა არსად ჩანს.

 თერღლა იგივეა, რაც თელღჷრა.

 თესლ (-იშ, -ა̈რ) უშგ., ბქ. -- წანდილი, კოლიო.

 თეტე̄ნ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), თეტენ (-ტნიშ, -ტნარ̈ ბქ., -იშ, -არ̈ ლნტ.) -- სადგისი. 

[ჭყინტს] მინდუე̂რისგა ლახხუი̂̄დდა თეტე̄ნ (ბზ. 365) -- ბიჭს მინდორში სადგისი შეხვდა. 

ეშხუ თეტენოღუ ̂ოხშკა̈დ ამხენქა (ბქ. 244) -- აქედან ერთი სადგისი გამომიჭედე. 

ჟ'ალაშხებნედ ქანა ̈ნეონშუ ̂ი თეტენშუ̂ (ლნტ. 31) -- კანაფის ძაფით და სადგისით 

შევკერავთ.

 თეურ იგივეა, რაც თაუ̈ი̂რ.

 თეფ იგივეა, რაც თუ̂ეფ.

 თეფნი იგივეა, რაც თუ̂ეფნი.

 -თექა რთული თანდებული (-თე + -ქა) -- მდის. აშ მეჴდელხი უღუი̂რთექა (პოეზ. 154) -- 

ასე მოსულხარ უღვირამდე.

 თე̄მიშ იგივეა, რაც თე.

559



 თე̄რალ̈ იხ. თე.

 თითბერ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ბრიშ, -ბრალ ბქ., -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- თითბერი. [ჭყინტს] 

თითბრიშ ეშდჲორი რეჟენ ახხუ̂ია (ბქ. 227) -- ბიჭს თითბრის თორმეტი ეჟვანი უპოვია.

 თითოლობჟი იგივეა, რაც თუი̂თო̄ლობჟინ.

 თითო̄ლაჟი, თუი̂თოლ̄, თუი̂თოლ̄აჟი ბზ., ლშხ., თითოლაჟი, თაუ̈̂ითალჟი ბქ., თითოლაჟი 

ლნტ. ზმნს. -- თითოეულად, სათითაოდ. ჩოჩადდ სემი მარე თაუ̈ი̂თალჟი (ბქ. 16) -- სამი 

ადამიანი სათითაოდ ჩავედით.

 თითო̄ლობჟი იგივეა, რაც თუი̂თო̄ლობჟი.

 თიკ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ. -არ ლშხ.) -- წილი (მკბენარის კვერცხი). ბეფშუს̂ თიკა̈რ ხორ̄და 

(ბზ.) -- ბავშვს წილები ჰყავდა.

 თიკა̈რ̄ (-იშ, -ალ̈) ბზ., თიკარ̈, თიკრა ̈(-კარ̈იშ \ -კრა̈იშ, თიკარუ \ თიკრაუ ბქ., -იშ, -ა̈ლ 

ლნტ.), თიკარ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- წილიანი. ეჯჲა̈რს ეშხუ თიკა̈რ̄ ბეფშჷ̄ლდ ხო̄რდახ (ბზ.) -- 

იმათ ერთი წილიანი ბავშვი ჰყავდათ.

 თიკრა ̈იგივეა, რაც თიკა̈რ̄.

 თირ, ხ-ათ̈ი̄რ (ხუი̂თჷ̄რდას̈, ითჷ̄რდა; ითჷ̄რდე̄დს ბზ., ხუე̂თჷრენ, ითჷრ; ითჷრეს ბქ.,) თირ 

(ხუე̂თჷ̄რენ, ხეთჷ̄რან̄; ხეთჷ̄რე̄ნს ლშხ., ხუ̂ეთჷრენ, თირდა, თირდეს ლნტ.) გრდუვ. -- 

{ა}გდია, ეთრევა. მეგამ̈ ჩუქუა̂ნ̄ ეშხუ ნაჴე̄ცურა ითჷ̄რდა (ბზ.) -- ხის ქვეშ ერთი მხეცი 

ეგდო. ტამდ კაულ̂ისგა ხუე̂თჷრენ (ბქ.) -- დილამდე ეზოში ვეგდე.

 თირე იგივეა, რაც თერ.

 თოდ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს. -- შულო. ქიპი თოდ ხორიკ დე̄ფან̈ჟი (ბზ.) -- აივანზე ძაფის შულო 

ჰკიდია. თოდა̈რს ჰაკ̈ფარ̈დ ას̈ყიხ (ბქ. 305) -- შულოებს გრეხილებად აკეთებენ.
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 თოთ (-იშ, -ა̈რ) ზს., -არ ლშხ., თოთობაჲ̈ (-იშ, -ბაუ) ბზ., თოთ{ობაჲ} (-ბაჲ̄შ, -ბე̄ლ) ლშხ., 

თოთ{ობა}̈ (-ჲშ, -ბალ̈) ლნტ. -- თოთო, ჩვილი; ჭყინტი. თოთ ბეფშუ ̂(ბზ.) -- თოთ ბობშ 

(ლშხ.) -- თოთო ბავშვი. თოთ ღუნ (ლნტ.) -- თოთო ხბო. თოთ თაშ̈ (ბქ., ლნტ.) -- ჭყინტი 

ყველი. ოხჴიდ თოთობაჲ ბობშემ ლიც (ლშხ. 63) -- ჩვილმა ბავშვმა წყალი მოუტანა.

 თოთბაჲ იგივეა, რაც თოთ.

 თოთობ (-აშ̈, -- ზს., -იშ, -- ქს.) -- ჩვილობა, თოთოობა. თოთობს, ეზარ̈ ხან̈ ლი, ქ'ე̄რ ოთქა̈ბ̄ 

მიშგუ ბეფშუდ̂ (ბზ.) -- ჩვილობას ჩემი ბავშვი დიდი ხანია (რომ) გასცდა (ჩვილობიდან 

გამოვიდა).

 თოთობა ̈იგივეა, რაც თოთ.

 თოთობაჲ̈ იგივეა, რაც თოთ.

 თოლაშ̈ იგივეა, რაც თუა̂ლაშ̈.

 თომირ (-მრიშ, -მრალ̈ ბზ., -მრიშ, -მრარ̈ ბქ., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), თომურ (-აშ, -ალ) ლშხ. 1. 

ბურვაკი. ჲორი თომირ ოთგენედ ლან̈შყას (ბზ.) -- ორ ბურვაკს გასუქება დავუწყეთ 

(გასასუქებლად "დავაყენეთ"). 2. ბეჩ. ცხვარი (ერთ წლამდე).

 თომურ იგივეა, რაც თომირ.

 თოჲ იგივეა, რაც თუე̂.

 თოფ იგივეა, რაც თუ̂ეფ.

 თოფრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.), თოფრაჲ (-რა̄ჲშ, -რე̄ლ) ლშხ. 

-- თოფრა (ტომარა). სე̄მი თოფრა ითქ ოხუ̂შყუ̂ედდ ლად̈ი ტუ̈ბრაჟი̄ნ (ბზ.) -- ღელეზე დღეს 

სამი თოფრა მარცვლეული გავრეცხეთ.

 თოქალთუ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., თოქალდ (-იშ \ -აშ̈, -ა̈რ) ლნტ. -- თოქალთო. ილარიონდ მჷბიდ 
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ჰაბედ ჟ'ესდე მუუშ̂გუი̂ლი თოქალთუ̂ჟინ̄ (ბზ. 53) -- ილარიონმა ცეცხლმოკიდებული აბედი 

დადო უშგულელის თოქალთოზე.

 თო̈ იგივეა, რაც თუე̂.

 თო̈ლ იგივეა, რაც თუე̂ლ.

 თო̈ფ იგივეა, რაც თუ̂ეფ.

 თრაუ̈,̂ თჷრაუ̈ ̂(-აშ̈ \ -იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., ლნტ.), თრაუ ̂(-იშ, -ალ) ლშხ. -- უშნო, გლახაკი. 

ჩუე̂სგუ, სი თრაუ̈̂! (ბზ.) -- დაჯექი, შე გლახაკო!

 თუ იგივეა, რაც თუი̂.

 თუთინ (-თნიშ, -თნარ̈ ზს., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), თუთუნ (-არ) ლშხ., ბოტ. -- თუთუნი. 

ილარიონდ... თუთინს ჟ'ახბიდნე (ბზ. 53) -- ილარიონმა თუთუნს მოუკიდა. ალ ბალახ თელდ 

თუთუნ̂ი ბალას ხაჯეშ (ლშხ., ხორ. 10) -- ეს ბალახი მთლად თუთუნის ფოთოლს ჰგავს.

 თულუყუ̂ (-ლყუ̂იშ, -ლყუ̂არ̈) ზს., ლნტ. -- გუდა. თუი̂თ თულუყუ ̂ბამბ' ათხაჲედ (ბქ. 260) -- 

თითო გუდა ბამბა წაიღეთ. კნინ. თულყუდ (ზს.). თულყუდშუ ̂ლეზიზ შჷყჟი ამცუე̂ (პოეზ. 

30) -- გუდით საგზალი ზურგზე ამკიდა.

 თუნგუ ̂იგივეა, რაც თუი̂ნგ.

 თურქად̈, თურქატ̈ იგივეა, რაც თჷრქად̈.

 თუფე იგივეა, რაც თუი̂ფე.

 თუხრიკ იგივეა, რაც თუხურ̂იკ.

 თუხუ̂რიკ (-იშ, -ალ̈) ბზ., თუხუ̂არ̈იკ ბქ., თუხრიკ ლშხ., თუხარ̈იკ ლნტ. -- თოხარიკი. მაგ̈ 

ჩაჟ̈ თუხუა̂რ̈იკ ესერ დემ ჴედნი (ანდ.) -- ყველა ცხენი თოხარიკი არ გამოვაო.

 თუჯ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- თუჯი. [ქორს] ჲეშდჲორუ ლაკილ თუჯი ყო̄რ ხორიკ 
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(ბზ. 79) -- სახლს თორმეტსაკეტიანი თუჯის კარი ჰკიდია.

 თუ̈ იგივეა, რაც თუი̂.

 თუ̈თ იგივეა, რაც თუი̂თ.

 თუ̈ნგ იგივეა, რაც თუი̂ნგ.

 თუ̄რ იგივეა, რაც თუი̂̄რ.

 თუ̂ალ იგივეა, რაც თუა̂̈ლ.

 თუ̂ალაშ̈ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., თუა̂ლაშ ლშხ. -- თვალადი, ლამაზი; შესახედავი. ხოჩა 

თუ̂ალაშ̈ (ზს., ლნტ.) -- ლამაზი. ხოლა თუა̂ლაშ̈ (ზს., ლნტ.), ხოლა თუა̂ლაშ (ლშხ.) -- 

უშნო, ულამაზო. ალ ზითუნახაუ̂ დეშ ლას ეჩთან̄ თუა̂ლაშ (ლშხ. 71) -- ეს მზეთუნახავი ვერ 

იყო იმისთანა ლამაზი. მინე დაბისა ჟ'ამ̈ეჴედ ხოჩა თუა̂ლაშ̈ მეგამ (ლნტ. 267) -- მათ ყანაში 

ლამაზი ხე ამოსულა.

 თუ̂ალ̈1 (-იშ, თუა̂ლ̈უა̂რ̈) ბზ., ლნტ., თუა̂ლ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ძვირფასი თვალი. მიჩ ესერ 

ეშხუ თუ̂ალ̈ ხორი (ბზ. 388) -- მე ერთი ძვირფასი თვალი მაქვსო.

 თუ̂ალ̈2 (-იშ, თუა̂ლ̈უა̂რ̈) ლნტ. -- ფქვილის კიდობანი. ფექს თუა̂ლ̈ისგა შუ̂იდედ (ლნტ.) -- 

ფქვილს კიდობანში ვყრით.

 თუ̂ე, თო ̈(-ჲა̈შ \ -ე̄მიშ, -ჲა̈რ \ თოჲა̈რ ბზ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.), თოჲ (-აშ, -არ) ლშხ. -- თვე. 

ალას... აშხუ̂ თუ̂ეისგა მახეღუა̂ჟ̈ ა̈ხფას (ბზ. 257) -- ეს ერთ თვეში ვაჟკაცი დადგა. [ალჲარ] 

მაშე̄ნე ლიგე̄რგი̄ თოჲ̄სა ხოხალ (ლშხ. ხორ. 6) -- ესენი ყველაზე მეტად გიორგობის თვეში 

იცის. ჩხარა თუე̂ ანჩად (ლნტ. 273) -- ცხრა თვე გავიდა (გამოვიდა).

 თუ̂ეთუე̂ნე იგივეა, რაც თუ̂ეთუნ̂ე.

 თუ̂ეთუნ̂ე, თეთუნ̂ე (ხოთთუე̂ნა \ ხოთთუ̂ან̈ა, მათ̈თუე̂ნე \ მათთუა̂ნ̈ე) ბზ., თუე̂თუნ̂ე 
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(ხოთთუ̂ენა, მჷთთუე̂ნ) ლშხ., თეთნე (ხოთთენა, მათთენე) ბქ., თუე̂თუე̂ნე (ხოთეთუე̂ნა, 

მუთთუა̂ნ) ლნტ. -- თეთრი. ანჴა̈დ თუე̂თუნ̂ე და̈̄უ,̂ თუე̂თუნ̂ა რაშ̈ს ჟი ხასგურ (ბზ. 256) -- 

მოვიდა თეთრი დევი, თეთრ რაშზე ზის. წიფი მეგმარს ხოწიბ ჯო̄დი თუე̂თუ̂ნე ჩაჩ ხაუს̂შა̄ლ 

(ლშხ., ხორ. 38) -- წიფლის ხეებს ხავსის მსგავსი გრძელი თეთრი წვერი ჰკიდია. ბოგქა 

ანღრი თუე̂თუ̂ენე ჯორ (ლნტ. 252) -- ხიდზე თეთრი ჯორი მოდის. თუე̂თნა ყუ̂არ̈ილს ჟი 

ხასგურდას̈ (პოეზ. 150) -- თეთრ ლაფშაზე იჯექი.

 თუ̂ელ, თოლ̈ (-იშ, თოლარ̈ ზს., -ალ̈ ლნტ.), თუ̂ელ (-არ) ლშხ., თელ ლხმ. 1. ტვინი. [და̈უ̄̂] 

თუ̂ელს მიჩა ხეხუ̂ს ხა̄მნე (ბზ. 187) -- დევი ტვინს თავის ცოლს აჭმევს. [დაჩუ̂ირს] 

ნათ̈ხუ̂რაშ თუე̂ლს გარ ხამნე (ბქ. 51) -- დას მხოლოდ ნანადირევის ტვინს აჭმევს. 2. ჭკუა. 

დი̄კუნ̂ჷლა ̈თუ̂ელს ღალ ჲა̈რ ახ̈ჭემნი? (ბზ. 234) -- დიაკვნის ჭკუას ვინ (საბრალო) აჰყვება? 

[ზურალს] მოშ თუ̂ელ ი ბაჟ ხაღ̈უე̂ნა (ბქ. 242) -- ქალს სხვაგვარი ჭკუა და გონება ჰქონია. 

კნინ. თუ̂ელილდ, თოლ̈ილდ ზს., ლნტ., თუე̂ლი̄ლ ლშხ. თხუი̂მიშ თუე̂ლილდ გან̈თე ლახ̈თხაკ̈ 

(პოეზ. 122) -- თავის ტვინი იქით შეესხა.

 თუ̂ელიან̈, თუე̂ლჲან̈ (-იშ, -ლჲანარ̈) ზს., ლნტ., თელიან (-არ̈) ლხმ. თუე̂ლიან (-არ) ლშხ. -- 

ჭკვიანი (ტვინიანი). სი გარ ხი თუე̂ლიან̈ (ბზ. 307) -- მარტო შენა ხარ ჭკვიანი.

 თუ̂ელჲა̈ნ იგივეა, რაც თუე̂ლიან̈.

 თუ̂ეფ1, თოფ̈ (-იშ, თოფარ̈) ზს., ლნტ., თეფ ლხმ., თოფ (-არ) ლშხ. -- თოფი. თუე̂ფს ი 

ჲარაღ̈ს მაჲ̈ ხუა̂ყ̈რი? (ბზ. 245) -- თოფს და იარაღს რა ვუყო? [მანესგრე მუხუბ̂ედ] სგა ლაი̈ბ 

დაშნაჲ̈ ი თუე̂ფ (ბქ. 30) -- შუათანა ძმამ ხმალი და თოფი აისხა. ჩიჟემი ოჯახ̈ხო ერ 

ანჴედენდახ, თუე̂ფს აკუა̂ნახ (ლნტ. 47) -- სიძის ოჯახში რომ მოვიდოდნენ, თოფს 

ისროდნენ. ბარჯას ხასდან̈დახ ნამცა თოფარე (პოეზ. 6) -- მხარზე ედვათ ნამცას თოფები.
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 თუ̂ეფ2, თოფ̈ (-იშ, თოფარ̈) ზს., ლნტ., თეფ ლხმ., თოფ (-არ) ლშხ. -- თოფი (ფართლისა). 

ეშხუ თუ̂ეფ ჩინთ ანჴუ (ლნტ.)-- ერთი თოფი ჩითი მოვიტანე.

 თუ̂ეფენი იგივეა, რაც თუე̂ფნი.

 თუ̂ეფნი (ოთუ̂ფ, ათუა̂ფ̈; ა̈თუფ̂ენი ბზ., ოთუე̂ფ, ათუა̂ფ; ათუფ̂ენი ლშხ.), თეფნი (ოთუე̂ფ, 

ათუა̂ფ; ათუფ̂ენი ბქ.), თუე̂ფენი (ათუეფ, ათუ̂აფ̈; ა̈თუე̂ფენი) ლნტ., გრდუვ. -- იკარგება. 

აშხუჟ̂ი̄ნ ესნარ̈ ალ განზარ̈ ჩუ̂ათუა̂ფ̈ხ (ბზ. 26) -- ერთხელ თურმე ეს განძები დაიკარგა. 

ათუა̂ფ ნაზუ̂ (ბქ.) -- დაიკარგა კვალი (ნავალი). მიჩა ჭაშ̈ ჲედ ლოქ ჩუა̂თუე̂ფენი, ჲედ ლოქ 

ქაშყედენი (ლნტ. 232) -- ჩემი ქმარი ან დაიკარგება, ან გადავარდებაო.

 თუ̂ი (თუ̂იმ̄იშ, -- ბზ., თუმი{შ} \ თუემ, -- ბქ.), თუ (თუმ̄იშ \ -ეშ, --) ლშხ., თუ̂ი, თუ̈ (-ჲშ, 

--) ლნტ. -- თაფლი. [ზურა̄ლდ] ეშხუ ფაკა̈ნ თუ̂ი ოხჴიდ (ბზ. 29) -- ქალმა ერთი ჯამი 

თაფლი მოუტანა. თუი̂ გუნ მაშ̈ედ ხარ ამსოლდს (ბქ. 308) -- თაფლი ადამიანს ძალიან რგებს. 

ჲერხი იყდიხ ლენჴე̄რას თუს (ლშხ. 19) -- ზოგი თაფლს ლენხერაში ყიდულობს... შურა ̈თუ̂ი 

ლოქ ხეფას̈ი ადრა ედ შკერიჲ მუღუა̂ხ̈ენქა (ლნტ. 24) -- მაწყინარი თაფლი იელის ან შქერის 

ყვავილიდან (კეთდებაო) გამოდისო.

 თუ̂ით, თუთ̈ (-იშ, --) ზს., თუი̂თ ლშხ., ლნტ. -- თითო. [ალჲა̈რს] თუი̂თ ღუა̂შ ახღოხ, თუი̂თ 

ბიკ ზექ (ბზ. 77) -- ამათ თითო ჯიხვი მოაქვთ, თითო ჯირკი შეშა. თუი̂თ სემი ლჷზაუ̈ 

მუღუშ̂ირარ̈ [არდახ] (ბქ. 206) -- თითო სამწლიანი ჯიხვები იყო. თუ̂ითჟი ზმნს. -- (თითო-) 

თითოდ (თითოზე). მუგუა̂ნ̄ალ̄ა ანღრიხ თუ̂ითჟი (ლშხ. 37) -- მოტირალნი თითო-თითოდ 

მოდიან.

 თუ̂ითოლ̄ იგივეა, რაც თითოლ̄აჟი.

 თუ̂ითოლ̄აჟი იგივეა, რაც თითოლ̄აჟი.

565



 თუ̂ითოლ̄ობჟინ ბზ., თითოლობჟი ბქ., თითოლ̄ობჟი̄{ნ} ლშხ., თუი̂თოლობჟი ლნტ., ზმნს. -- 

თითოეულად, სათითაოდ. ისგ'ათა̈ბხ ჰაკ̈ედს თუი̂თილობჟი ლაუდ̂ილა (ბქ. 343) -- დები 

სათითაოდ კუდზე შეაბეს. აჩეხ ლოქ ლათხუარხო თუ̂ითოლობჟი (ლნტ. 285) -- სანადიროდ 

სათითაოდ წავიდეთო.

 თუ̂ინგ, თუნ̈გ (-იშ, -ა̈რ \ თუნგარ̈) ზს., ლნტ., თუნგუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ. -- თუნგი. ან̈კიდ 

ეჯნე̄მ თუი̂ნგ (ბზ. 273) -- მან თუნგი აიღო. მჷსკად̈ ქაჲ ანშყად თუი̂ნგხენქა (ბქ. 58) -- 

თუნგიდან ბეჭედი გადმოვარდა. კნინ. თუ̂ინგილდ ზს., ლნტ. თუნგუ̄ლ ლშხ.

 თუ̂იფე (ოთუფ, ათუ̂იფ; ათ̈უ̂ფე ზს., ათუუ̂ფ, ათუ̂იფ; ათუფ̂ე ლნტ.) თუფე (ოთუფ, ათუი̂ფ; 

ათუფ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- კარგავს. ბოფშემ ბულ̄თ ათუ̂იფ (ლშხ.) -- ბავშვმა ბურთი დაკარგა. 

მიჩა ლეჲეხურის ლოქ ათოთუ̂იფა ეჲ დენა (ლნტ. 198) -- ჩემს საცოლეს ის ქალიშვილი 

დაუკარგავსო.

 თუ̂ი̄რ (-იშ, --) ბზ., თუ̂ირ ბქ., ლნტ., თუ̄რ ლშხ. 1. ორთქლი, ოხშივარი. ცხუა̂დს თუი̂̄რ 

ოხოზ̄ი (ბზ.) -- საარაყე ქვაბს ორთქლი ასდის. 2. ნათავედი. ეშხუ ლჷგრეს, ეშხუ ბოთლიკ 

თუ̂ირს ი ალის ჩი კუი̂დოლთეჲსგა ა̈დისგხ (ბქ. 71) -- ერთ კვერცხს, ერთ ბოთლ ნათავედს და 

ამათ ყველას კალათაში აწყობენ.

 თქუ̂იმე (ოთქუმ, ათქუი̂მ; ა̈თქუმ̂ე) ზს., თქუმე (ოთქუმ, ადთქუმე; ადთქუმნე) ლშხ., გრდმ. 

-- აქრობს. [დინას] ჩოთთქუ̂იმა ლემესგ (ბქ. 208) -- გოგოს ცეცხლი ჩაუქრია.

 თხალიან̈ იგივეა, რაც თხანაჲ̈.

 თხამ იგივეა, რაც თხამ̈.

 თხამიან იგივეა, რაც თხამ̈იან̈.

 თხამოლ იგივეა, რაც თხამულ.
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 თხამულ (-ულ̂აშ̈, -ულ̂არ̈) ბქ., თხამჷლ, თხამოლ (-აშ̈, -ა̈ლ) ლნტ. -- ბუზანკალი.

 თხამჷლ იგივეა, რაც თხამულ.

 თხანაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ზს., თხალიან̈ ლნტ. -- ფეთიანი. თხანაჲ̈ ჩა̈ჟ̄ გუნ ხოლა ლი (ბზ.) -- 

ფეთიანი ცხენი ძალიან ცუდია.

 თხაპ იგივეა, რაც თხუპ.

 თხარსკ (-იშ, -- ) ბქ. -- სეტყვა. ბჷგი თხარსკ ანჴად (ბქ.) -- ძლიერი სეტყვა მოვიდა. იხ. 

სკარხალ.

 თხამ̈ (-იშ, --) ზს., თხამ ქს. -- შური. [ზურალ̄] თხამშუ̂ ჩუ უ̂ეთ აბაჭ̈კუ̂ (ბზ. 327) -- ქალი 

შურით კინაღამ გასკდა.

 თხამ̈იან̈ (-იშ, -იანარ̈ ზს., -მიანა̈რ ლნტ.), თხამიან (-არ) ლშხ. -- შურიანი. თხამ̈იან̈ ესერ 

დე̄სა ლი მიშგუ გეზალ (ბზ.) -- ჩემი შვილი შურიანი არ არისო. თხამიაზ̈ ზურალ ლი (ლნტ.) 

-- შურიანი ქალია.

 თხან̈, თხა ̈ბქ., ზმნს. -- ახლა, აწი. თხან̈ჷნღო ნომოუ̂ ათ̈ქადხ (ბქ. 152) -- აწი არ შეცდეთო.

 თხარ̈ა (-რაშ̈, --) ბზ., თხერა (-იშ, -- ბქ., -რაჲ̈შ ლნტ., -რაშ̄ ლშხ.) -- გახეთქვა; წასკდომა 

(სიცილის, ტირილის...). ფუყუი̂შ თხერა (ბქ.) -- მუწუკის გასკდომა. ლიგუ̂ნიაშ̈ თხერა 

(ბქ.) -- ტირილის წასკდომა. ვაი, სიი თხერა (ლნტ.) -- ვაი, შენ და გასკდომა. (წყევლა)

 თხაფ̈ (-იშ, თხაფარ̈) ჩბხ., თხაფ (-აშ̈, -ა̈რ ლხმ., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- ქონგური. 

მურყუ̂მარ̈ე ხოშა ლაღალ̈ს თხუმჟი თხაფ̈ ხაჭიმ გჷრკა̈ნდ (ბქ. 241) -- კოშკების მეტწილს 

თავზე ირგვლივ ქონგურები გასდევს.

 თხა̈რ̄ე იგივეა, რაც თხე̄რე.

 თხეპ იგივეა, რაც თხუპ.
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 თხერა იგივეა, რაც თხარ̈ა.

 თხერე იგივეა, რაც თხე̄რე.

 თხერენი იგივეა, რაც თხერნი.

 თხერნი (ოთხრ, ათხარ̈; ა̈თხრენი ბზ., ოთხერ, ათხარ; ა̈თხრენი ბქ., ათხრენი ლშხ.), თხერენი 

(ათუხ̂ერ, ათხარ; ათ̈ხერენი) ლნტ., გრდუვ. -- სკდება (გუდა; მუწუკი...) აჲრაყ̈შუ̂ გუე̂ში 

ჟაჴ̈ ჩუ თხერნი (ბქ.) -- არყით სავსე ტიკი გასკდება. ნანღუე̂ლს ქა ხოკედხ ეჯჟინ, ერე ჟიმად̈ 

ას̈ეთხერს (ლნტ. 61) -- ნაღველს ისე გამოუღებენ, რომ არ გასკდეს (დაასკდეს).

 თხე̄რე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რე̄მიშ, -რე̄ლ ლშხ.), თხა̈რ̄ე (-რალ̈) უშგ., თხერე (-რემ, -როლ 

ბქ. -ჲშ, -რა̈ლ ლნტ.) ზოოლ. -- მგელი. ამჩუ [ეჯჲარ̈ს] ლახხუი̂̄დხ უსგუ̂ა თხე̄რე (ბზ. 104) -- 

აქ მათ შეხვდათ ექვსი მგელი. თხერე ბოგაშ̈ ხუნჟი ხაპ̈ჟენა (ბქ. 219) -- მგელი ხიდის 

ბურჯთან ყოფილა დამალული. ესრენ ალ ლეგუ̂ერი პატუ̂რენ დაშ̈ტუ,̂ თხერე ი მაულ 

ლჷმარ̈ხ (ლნტ. 297) -- ამ წისქვილის მეპატრონენი თურმე დათვი, მგელი და მელა 

ყოფილან. თხერემი ბედიშ (ბქ.) -- მგლის წერა. თხერემ გუე̂რაჟი ლჷპრისდე (ბქ.) -- მგლის 

ტყავზე მონათლული. გადატ. შეუბრალებელი, უკუღმართი. კნინ. თხე̄რილ ბზ., თხერილ ბქ., 

თხე̄როლ̄ ლშხ., თხეროლ ლნტ. თხე̄როლ̄ ძიძაჲდ ოხჴი̄და (ლშხ. 84) -- მგელი ძიძად 

მოუყვანია.

 თხილმარ̈ (-იშ, -მარალ̈ ბზ., -მარარ̈ ბქ., -ეშ, -მარა̈ლ ლნტ.), თხილმარ (-იშ, -ა̄ლ) ლშხ. -- 

თხილამური. თხილმარალ̈შუ ̂მუსჟი ხოჩა ლეზელა̈ლ̄ ლი (ბზ.) -- თხილამურებით თოვლზე 

კარგი სასიარულოა. [დაშ̈დუს̂] თხილმარ̈იშ ლესკუე̂რ ოთაბ ისგა (ბქ.) -- დათვს 

თხილამურის ბაწარი შევაბი.

 თხიპ იგივეა, რაც თხუპ.
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 თხირე (ოთხჷრ, ათხირ; ა̈თხრე ზს., ათხურ, ათხირ; ათხრე ლნტ.), თხჷრე (ოთხჷრ, ათხირ; 

ათხრე) ლშხ., გრდმ. -- ხეთქს. ქა̄დჲე ტკისდ ალა... ი ჩუ̂ათხირ (ბზ. 335) -- გაიტანა 

მართლაც ეს და გახეთქა. ზურალს ხოყირა ლაფათქა ი ჩუა̂თოთხირა (ლნტ. 28) -- ქალს 

დაურტყამს ნიჩაბი და გაუხეთქავს.

 თხისარ̈ იგივეა, რაც თხისა̈რ̄.

 თხისარ̄ იგივეა, რაც თხისა̈რ̄,.

 თხისა̈რ̄ (-იშ, -სარ̄ალ̈) ბზ., თხისუ̂არ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბქ., თხისარ̄ (-ალ) ლშხ., თხისა̈რ (-სარალ̈) 

ლნტ., -- ქინქლიანი, ღინღლიანი. ზურალ̄ს თხისა̈რ̄ ჭყინტ ლახხუ̂ი̄დდა შუკუჟ̂ი̄ნ (ბზ.) -- 

ქალს ქინქლიანი ბიჭი შეხვდა გზაზე. ეშა ლი ალე თხისარ̄ დი̄ნოლ̄? (ლშხ.) -- ვისია ეს 

ქინქლიანი გოგონა?

 თხის{უ̂} იგივეა, რაც თხუა̂ს, თხუა̂შ2.

 თხისუა̂რ̈ იგივეა, რაც თხისა̈̄რ.

 თხიშე (ოთხჷშ, ათხიშ; ა̈თხშე ზს., ათხუშ, ათხიშ; ათ̈ხშე ლნტ.), თხჷშე (ოთხჷშ, ათხიშ; 

ათხშე) ლშხ., გრდმ. 1. {ჩა}შლის, {გა}ქნის (ზედმეტად მოხარშულს...). სურუ აჯაბ̈ 

ლობიო, ჰად̈ურდ ჩუ ათხიშ (ბზ.) -- ძალიან მოხარშა ლობიო, მთლად ჩაშალა. 2. თქვეფს. 

ლჷგრეს ჟი თხუი̂შედ (ლნტ. 34) -- კვერცხს ავთქვეფთ (გავქნით).

 თხოპ იხ. თხუპ.

 თხუმ იგივეა, რაც თხუი̂მ.

 თხუმრა̈შ̄, თხურმა̈შ̄ (-იშ, -მაშ̄ალ̈) ბზ., თხუმრაშ̄ (-ალ) ლშხ., თხუმრაშ̈ (-რაშარ̈) ბქ. 1. 

სასთუმალი. აფხნეგდ ჩოთდარჯე თხურმა̈შ̄ (ბზ. 288) -- ამხანაგმა სასთუმალთან 

დაუდარაჯა. ალსმიშ ჯაყულდ მიზ თხურმაშ̈ (ბქ. 101) -- ალმასის დანა სასთუმალთან 
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მიძევს. ეშხუ მუტუ̂არ თხუმრაშ̄ ხატურ̂ე̄ნა (ლშხ. 72) -- ერთი სანთელი სასთუმალთან 

ენთო თურმე. ოთარს დაშნილ თხუმრაშ ხორაკდა (პოეზ. 86) -- ოთარს ხმალი სასთუმალთან 

ეკიდა. იხ. ლეთხუმარაშ̈. 2. (ბქ.) ბალიში.

 თხუმცხე̄ნურ (-იშ, -ალ) ლშხ., თხუი̂მცხენურ (-ალ̈) ლნტ. -- თავშიშველი. დი̄ნე̄ლ 

თხუმცხე̄ნურ ანჴადხ (ლშხ.) -- გოგონები თავშიშველი მოვიდნენ. თხუმ̂ცხენურ ეკლეიახო 

დემ ღჷრიხ (ლნტ.) -- თავშიშველი ეკლესიაში არ მიდიან.

 თხუპ (-იშ, -არ̈) ბზ., თხუე̂პ, თხეპ (თხოპარ̈) ბქ., თხეპ (-არ) ლშხ., თხიპ, თხაპ (იშ, -ა̈რ) 

ლნტ. -- აპეური. თხუპ ჩუა̂მ̈ძგუი̂ბ აშხუ̂ ჴან̈დ (ბზ.) -- ერთმა ხარმა აპეური გამიწყვიტა.

 თხურმა̈შ̄ იგივეა, რაც თხუმრა̈შ̄.

 თხუა̂ს1, თხუ̂აშ1 (-აშ̈, -არ̈ ზს., ლნტ., -აშ, -არ ლშხ.) -- წყლის ხავსი. ლუგუბ̄ე ლიც 

თხუა̂შს იგნე (ბზ.) -- დაგუბებული წყალი ხავსს იკიდებს.

 თხუა̂ს2, თხუ̂აშ2 (-აშ̈, -არ̈), თხის{უ̂} (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -აშ, -არ) ლშხ. 1. ბუსუსი, 

ქინქლი, ღინღლი. მახეღუა̂ჟ̈ს ჩიქე თხუა̂ს გარ ხარ̄ მეჴდე (ბზ.) -- ახალგაზრდას სახეზე ჯერ 

მხოლოდ ქინქლი აქვს ამოსული. 2. თხის{უ̂} -- თხისური, თივთიკი.

 თხუე̂პ იგივეა, რაც თხუპ.

 თხუი̂მ (-იშ, თხუმარ̈ ბზ., -არ̈ ლნტ., თხუმემ, -არ̈ ბქ.), თხუმ (-არ) ლშხ. 1. თავი. ალ და̈უ̄̂ს 

სგა ლახსედა ეშხუ თხუ̂იმ (ბზ. 250) -- ამ დევს ერთი თავი შერჩენია. დაშ̈დუდ̂ ალის თხუი̂მ 

ქა ახქუი̂ც (ბქ. 17) -- დათვმა ამას თავი მოსჭრა. ლა̄შხე თხუმს ლჷგ ჯუი̂ნელ მურ̄ყუა̂მ 

(ლშხ. 1) -- ლაშხეთის თავში ძველი კოშკი დგას. ტა̈ხი თხუ̂იმისა სემი შტაუა̂ლ ლოქ არ̈ი 

(ლნტ. 279) -- ტახის თავში სამი მერცხალიაო. 2. მეთაური. ჩოთღორუ̂ეხ ჲერხი თხუი̂მ 

მარ̄ა̈ლ̄ს (ბზ. 4) -- ზოგი მეთაური კაცი მოატყუეს. ლილთხუმ̂ი ესერ ჩი ხოხალდეს ეჰე, მაგ̈ 

570



თხუი̂მ ირი (ანდ.) -- მეთაურობა ყველამ რომ იცოდეს, ყველა მეთაური იქნებაო. 3. მთავარი, 

ძირითადი. თხუი̂მ მოსაუა̂̈ლ ალ სოფელს ლი კუე̂ცენ ი სიმინდ (ბქ. 1) -- ამ სოფელში 

ძირითადი მოსავალი პური და სიმინდია. თხუმ მორ̄აუ̂ი ̄ეჯი ირ̄ი (ლშხ. 47) -- მთავარი 

მედიატორიც ის იქნება. 4. პირის ნაცვალსახელი -- თავი. ჯ' ე̄სერ ჟი ხოჭუ̂ე̄ნი ი თხუ̂იმს 

ამეჩუ იწუ̂რი (ბზ. 4) -- მე უკან დავბრუნდები და სისხლს აქ ავიღებო (თავს აქ 

"ვისისხლებო"). დემის ესერ ხაცრჷლნე მიჩა თხუმ დაშ̈დუა̂რ̈ს (ბქ. 206) -- ჩემს თავს 

დათვებს არ დავაფლეთინებო. ლახასისკჷნ თხუი̂მ ალ დენას (ლნტ. 300) -- ამ გოგოს თავი 

შესძულდა. 5. თხემი, კენწერო; მწვერვალი. გოგუე̂რ დედბერ ჟ'ამ̈ჩედე̄ლი კოჯა ̈

თხუმთე̄ჲსგა (ბზ. 64) -- კუდიანი დედაბერი კლდის თხემამდე (თავამდე) ასულა. ლირჰალ̈დ 

ჟი მეჩდე ხუა̂ს̈უდ̂ ლაკ̈ცურიაშ̈ თხუმთეჟი (ბქ. 206) -- გათენებამდე ჭიუხის თხემზე ავედით 

(ასული ვიყავით). 6. თავნი. მარა თხუი̂მ... ხად ლეჴდე (ბქ. 292) -- კაცს თავნი ჰქონდა 

მოსატანი. 7. ზმნს. -- წინ, თავში. თხუმ მი ხუი̂ (ბქ. 207) -- თავში (წინ) მე ვარ. კნინ. 

თხუი̂მილდ ზს., ლნტ., თხუმულ̄ ლშხ.

 თხუი̂მუცხე̄ნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ.), თხუ̂იმუცხენა (-ნა̈შ, -ნაუ ბქ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ 

ლნტ.) -- თავდაუვარცხნელი. ალ ბეფშუ ̂ჩი ლადეღ თხუი̂მუცხე̄ნა ლი (ბზ.) -- ეს ბავშვი 

ყოველდღე თავდაუვარცხნელია.

 თხჷრე იგივეა, რაც თხირე.

 თხჷშე იგივეა, რაც თხიშე.

 თჷგ იგივეა, რაც თჷგირ.

 თჷგირ (-იშ, -გრალ̈ ბზ., -გრიშ, -გრარ̈ ბქ.),თჷგ (-არ) ლშხ., თჷგჷრ (-ალ̈) ლნტ. 1. წვეტიანი 

ჩხირი; წკირი. ჭყინტდ ხუ̂აჲ̈ თჷგრალ̈ ანტაბ̄ე (ბზ.) -- ბიჭმა ბევრი წვეტიანი ჩხირი გათალა. 
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ალი თჷგირს ქა ხოსუ̂ემ (ბქ.) -- ეს წვეტიან წკირს უყრის. 2. ზს. სადგისი.

 თჷგჷრ იგივეა, რაც თჷგირ.

 თჷმი (-მი̄შ, -- ბზ., ლშხ., -მიშ, -- უშგ., ლნტ., -აშ̈, -- ბქ.) -- გაჭირვება; გასაჭირი; ტანჯვა. 

თჷმი ლახ აჯ̈ჴედნი, ეჩქას მი მამ̈ჲედა ისგუ ლიშედ (ბზ. 347) -- გაჭირვება თუ დაგადგება, 

მაშინ მე შემიძლია შენი შველა. მეზგემ მაბაც თჷმიჟი ესერ იწენი (ანდ.) -- ოჯახის 

შეძლება გასაჭირში გამოჩნდებაო. ლე̄თი ძღჷდ თჷმი ხარ̄ე̄ნა (ლშხ. 62) -- წუხელ დიდი 

გაჭირვება ჰქონია. ახაჴედახ თჷმი ალ ლახუ̂ბას (ლნტ. 95) -- ამ ძმებს გასჭირვებიათ 

(გაჭირვება მოსვლიათ).

 თჷმი-წჷხი -- გაჭირვება, გასაჭირი. თჷმი-წჷხისუ ლახლაკ̈ხ! (ბზ.) -- გასაჭირიმც 

შეემთხვეთ! ღეშდ ნაზარუ ̂თჷმი-წჷხის ესერ ახხუი̂ა (ანდ.) -- დაზოგილი გაჭირვებას 

უპოვნიაო.

 თჷრაუ̈ ̂იგივეა, რაც თრაუ̈.̂

 თჷრტჷნ (-იშ \ -აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ., ბქ., ლნტ.) -- ჭიხვინი. ჟ'ან̈კიდ რაშ̈დ თჷრტჷნ (ბზ. 

90) -- რაშმა ჭიხვინი დაიწყო.

 თჷრქად̈, თჷრქატ̈ (-რქდიშ \ -რქტიშ, -ქდარ̈ \ -ქტა̈ლ ზს., -იშ, -ქატარ̈ ლნტ.), თჷრქატ 

(-ქტიშ, -ქტარ) ლშხ. -- მაკრატელი. და̈უ̄დ̂ ქო̄ხჴიდ თჷრქატ̈ ჭიტის (ბზ. 310) -- დევმა 

ჭიტის მაკრატელი გამოუტანა. დადოლ თჷრქდარ̈ე ლამარათ' აჩად̈ხ (ბქ. 337) -- დედაბრები 

მაკრატლების მოსამზადებლად წავიდნენ. თჷრქატ ოთნებ (ლშხ. 86) -- მაკრატელი დავანებე. 

ხენწიფედ ქა ლახუე̂მ თჷრქად̈ ბლიულდს შიისგა (ლნტ. 173) -- ხელმწიფემ მუნჯს 

(დებილს) ხელში მაკრატელი მისცა.
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ი

 ი1 კავშ. -- და. ანჴად̈ხ ოთარშა თათარყან ი ლეუა̂ნ (ბზ. 23) -- ოთარაანთ თათარყანი და 

ლევანი მოვიდნენ. ესხრი, ესხრი ი ლახხუი̂და თხერე (ბქ. 21) -- მიდის, მიდის და შემოხვდა 

მგელი.

 ი-2 ერთპირიანი ვნებითი გვარის პრეფიქსი. იშხი -- იწვის. იმა̈რ̄ი (ბზ.) -- მზადდება.

 ი-3 სათავისო ქცევის პრეფიქსი. იქჩე -- იჭრის. ისყი -- იკეთებს.

 ი-4 სასხვისო ქცევის პრეფიქსი ობიექტური წყობის ზმნათა 1 და 2 პირებთან. მიშხი -- 

მიწვავს. ჯიშხი -- გიწვავს. მიშხუნ̂ი -- მინახავს. ჯიშხუნ̂ი -- გინახავს

 -ი5 სუფიქსი ი ან ე პრეფიქსით ნაწარმოებ ვნებითი გვარის ზმნებთან აწმყოში. იშხი -- 

იწვის. ხეშხი -- ეწვის.

 -ი6 მყოფადსრულის საწარმოებელი სუფიქსი. ადხატუ̂ი -- დახატავს. ადმეჩი -- დააბერებს.

 იამ (-იშ, --) ლშხ. -- წყლის ხავსი. იამ{ს} ლიცისა იდე̄ს ბეჩ (ლშხ. ხორ. 2) -- (წყლის) 

ხავსი ქვას წყალში ეკიდება. მაგ ჩუ ილფარი იამშუ̂ (ლშხ. ხორ. 2) -- ყველაფერი იფარება 

წყლის ხავსით.

 იამბაუ̂ალ̈ იგივეა, რაც იმბუა̈ლ̄.

 იანგარ̈იში, იანგრში იგივეა, რაც ინგრიშე.

 იარაღ̈, ჲარაღ̈ (-იშ, -აღალ̈ ბზ., -აღარ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.), იარაღ, ჲარაღ (-ალ) ლშხ. -- იარაღი. 

მახეღუ̂აჟ̈ს ჲარაღ̈ ხესგუუ ̂(ბზ.) -- ვაჟკაცს იარაღი შვენის. იარაღ̈ულ ეჩქა ლამშაუხ̂ო ქა 

დარ̈მოშ ლჷმაზ̈ლი (ლნტ. 4) -- იარაღის გარეშე მაშინ თურმე სამუშაოდ ვერავინ გადიოდა.

 იარი იგივეა, რაც იჰრი1.

 იაუდ̂არ, იაუდ̂არ̈ იგივეა, რაც იჰაუ̄დ̂არ̈.
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 იაშ̈ტექი იგივეა, რაც ინშდექი.

 იბაჟ̈ნე იგივეა, რაც იბჟენი.

 იბარ̈ (ათ̈უ̂იბრ, ა̈დბარ̈; ა̈დბარ̈ნე ზს., ა̈თუი̂ბ, ად̈ბარ̈ე; ად̈ბარ̈ი ლნტ.), იბარ (ოთბარ, ედბარე; 

ედბარნე) ლშხ., გრდმ. -- იბანს. დეუი̂შუი̂ლდ შიარ̈ ქა̈̄დბარ̈ (ბზ. 244) -- დევიშვილმა ხელები 

დაიბანა.

 იბარ̈იესკ იგივეა, რაც იბრაჲ̈.

 იბაჯ̈გი იგივეა, რაც იბჯგი.

 იბან̄დე (ახ̈უბ̂ა̈ნ̄დ, ან̈ბან̄დე; ა̈̄ნბა̈ნ̄დნე ბზ., ოხბან̄დ, ენბან̄დე; ენბან̄დნე ლშხ.), იბანდე (ახ̈უბ̂ანდ, 

ან̈ბანდე; ა̈ნბან̈დისგ ბქ., ახ̈უბ̂ანდ, ან̈ბანდე; ა̈ნბანდი ლნტ.), გრდმ. -- {და}იკერავს. ალა ჟი 

ან̈ბან̄დე აფხუდ̂ (ბზ. 304) -- ბაყაყმა ეს შეიკერა (დაიკერა). დინა კაბს იბანდე (ბქ.) -- 

ქალიშვილი კაბას იკერავს.

 იბაჯ̄გე, იგივეა, რაც იბჯგი.

 იბა̈ჴ̄ი (ლახ̈უ̂ბა̈ჴ̄, ლაჲ̈ბა̈̄ჴ; ლაჲ̈ბა̈ჴ̄ნე) ბზ., იბაჴ̈ი (ლახ̈უბ̂აჴ, ლაჲ̈ბაჴ̈; ლაჲ̈ბაჴ̈ნე ბქ., ათ̈უბ̂აჴ, 

ად̈ბაჴე; ა̈დბაჴი ლნტ.), იბაჴ̄ი (ლოხბაჴ̄, ლეჲბაჴ̄ე; ლეჲბაჴ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- დადის, 

{და}აბიჯებს. დინილ ქა უ̂ენდ გარ იბაჴ̈ი (ბქ.) -- გოგონა ძლივს დადის.

 იბგა̈ლ̄ (ახ̈უბ̂ჷგან̈, ან̈ბჷგა̈ნ̄; ა̈ნბჷგი) ბზ., იბგალ̈ (ოხუბ̂ჷგენ, ა̈ნბჷგან; ან̈ბჷგი) ბქ., იბგალ̄ 

(ოხბჷგენ, ენბჷგან̄; ენბჷგი) ლშხ., იმბჷგალ̈ (ახ̈უ̂ბჷგენ, ა̈ნბჷგან; ან̈ბჷგი) ლნტ., გრდუვ. -- 1. 

მხნეობს, მაგრდება (გაჭირვებაში). ეზარღალჷდ ახ̈ბჷგენ, ისგუ̂ი ცოდ! (ბქ.) -- კიდევ კარგად 

გამხნევდი, შე საცოდავო! 2. ლშხ. ჯიუტობს. იმ ლოქ ხიბგალ̄, ისგუი̂ ლირდეღუ̂არა (ლშხ. 

70) -- რას ჯიუტობ, შენმა სიცოცხლემ.

 იბგი (ოხუბ̂ჷგა̈ნ, ა̈ნბჷგა̈ნ̄; ან̈ბჷგი ბზ., ან̈ბჷგან; ა̈ნბჷგი ბქ., ოხბჷგენ, ენბჷგან̄; ენბჷგი ლშხ.), 
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იმბჷგი (ათ̈უბ̂ჷგენ, ა̈დბჷგან; ად̈ბჷგი) ლნტ., გრდუვ. მაგრდება. გუა̂ლ̈იარობქა გიმ სურუს 

იბგი ი ხოლა ლებერგი ლი (ბქ.) -- გვალვიანობაში მიწა ძალიან მაგრდება და ძნელი 

სათოხნელია. გადატ. მხნევდება. აშხუნღუ̂ე ჭირისუფალი ჟი იბგი (ბქ.) -- ბოლოს 

ჭირისუფალიც მხნევდება. გადატ. ჯიუტდება, ჯიქდება. გალუა̂ნისა ჩუ̂ედბჷგან̄ ჩაჟ̄ (ლშხ. 

71) -- ცხენი გალავანში გაჯიუტდა.

 იბგუნალ̄ი იგივეა, რაც იბგუნა̈ლ̄ი.

 იბგუნა̈ლ̄ი (ლახ̈უ̂ბუგუნ̂ა̈̄ლ, ლაჲ̈ბუგუნ̂ალ̄ე; ლაჲ̈ბუგუნ̂ა̈ლ̄ი ბზ., ლახ̈უ̂ბუგუნ̂ალ, 

ლაჲ̈ბუგუ̂ნალ̈ი; ლა̈ჲბუგუ̂ნალ̈ისგ ბქ.), იბგუნალ̄ი (ლოხბუგუნ̂ალ̄, ლეჲბუგუნ̂ალ̄ე; 

ლეჲბუგუ̂ნალ̄ნე) ლშხ., იბგუა̂ნალი (ლა̈ხუბ̂უგუა̂ნალ̈, ლაჲ̈ბუგუა̂ნალე; ლაჲ̈ბუგუა̂ნალი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ხელებს აფათურებს, ხელებით ისინჯავს. ზურალ იბგუა̂ნალი მეგამა ̈ძირს 

(ლნტ. 162) -- ქალი ხელებს აფათურებს ხის ძირას. ბობშ ჯიბაჲს იბგუნალ̄ი (ლშხ.)-- 

ბავშვი ჯიბეს ისინჯავს.

 იბგუნე (ახ̈უბ̂უგუ̂ინ, ა̈ნბუგუნ̂ე; ა̈ნბუგუნ̂ი ბზ., ლნტ., ოხუბ̂უგუნ, ენბუგუნ̂ე; ენბუგუნ̂ი 

ლშხ.), იბგუა̂ნ̈ი (ან̈ბუგუნ̂ე; ა̈ნბუგუნ̂ისგ) ბქ., გრდმ. -- 1. ხელით {მო}ისინჯავს. ბეფშუდ̂ 

ლაჲ̈ბუგუ̂ნე ჴუე̂ნეჟ (ბზ. 262) -- ბავშვმა უბე მოისინჯა. 2. (ათ̈უბ̂უგუი̂ნ, ა̈დბუგუნ̂ე; 

ად̈ბუგუ̂ნი) ლნტ. -- იბეგვავს.

 იბდე (ლოხ̄უი̂ბდ, ლაჲ̈ბიდ; ლაჲ̈ბიდე ბზ., ლახუი̂ბდ, ლაჲ̈ბიდ; ლაჲ̈ბიდე ბქ., ლოხ̄უი̂ბდ, 

ლეჲბიდ; ლეჲბიდე ლშხ., ლახ̈უი̂ბდ, ლაჲ̈ბიდ; ლაჲ̈ბიდე ლნტ.), გრდმ. -- {შე}ისხამს, 

{გადა}ივლებს. ლახ ათ̈უ ხა̈ც̄, ეჩქა ესერ იბდაუ̂ ლიცს (ბზ. 256) -- თუ დაგცხეს, მაშინ ისხი 

წყალიო. იხ. იგუ̂შე.

 იბდერ (ოსბჷდ, ოსბჷდდა; ოსბჷდნი ლშხ., ა̈სუი̂ბდ, ა̈სბიდ; ა̈სბიდნე ლნტ.), გრდუვ. -- იწევს, 
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იქაჩება. ლჷსოყ̄ე მარე იბდერ ქა ლაჩედდ ყორ̄ქა (ლშხ. 13) -- გაგიჟებული კაცი კარში 

გასაქცევად იწევს.

 იბემ (ლა̈ხ̄უი̂ბ, ლაჲ̈ბე; ლაჲ̈ბემნე ბზ., ლახ̈უი̂ბ ბქ., ლნტ.), იბენ/მ (ლოხ̄უი̂ბ, ლეჲბე; 

ლეჲბემ{ნე}) ლშხ., გრდმ. -- იბამს, ირტყამს. სასო დე ლარ̄ტყს იბენ (ლშხ. 63) -- სასო არც 

ქამარს {შემო}ირტყამს.

 იბე̄ლი (ათ̈უ̂ბე̄ლან̈, ად̈ბე̄ლა̈ნ̄; ად̈ბე̄ლი ბზ., ოთბე̄ლენ, ედბე̄ლა̄ნ; ედბე̄ლი ლშხ.), იბელი 

(ოთბელენ, ად̈ბელან; ად̈ბელი ბქ., ათ̈უბ̂ელენ, ა̈დბელან; ად̈ბელი ლნტ.), გრდუვ. -- იბერება. 

ალა ქა̈დ̄ბე̄ლა̈ნ̄ ი ჩუ უ̂ეთ აბაჭ̈კუ̂ (ბზ. 51) -- ეს გაიბერა და კინაღამ გასკდა.

 იბზი (ათ̈უბ̂იზან̈, ად̈ბიზა̈ნ̄; ად̈ბიზი ბზ., ათუბ̂იზენ, ა̈დბიზა̈ნ ბქ., ა̈თუბ̂იზენ, ად̈ბიზან ლნტ., 

ოთბიზენ, ედბიზან̄; ედბიზი ლშხ.), გრდუვ. -- ძღება. ჲერუ'̂ ესერ იზბი, ჩუი ეჯი იბზი (ანდ.) 

-- ვინც ჭამს, გაძღომითაც ის ძღებაო. რაშ̈უ̂ ჩუა̂დ̈ბიზან (ლნტ. 156) -- რაში გაძღა. ეშხუ 

მარე ლაშხუ̂ირს ჷთრა ი დეშ იბზოლდა (ლნტ. 200) -- ერთი კაცი "ლაშხვირს" 

(ცხენისწყალს) სვამდა და ვერ ძღებოდა.

 იბინა̈უი̂ (ათ̈უ̂ბინაუა̂ნ̈, ა̈დბინაუა̂ნ̈; ად̈ბინაუ̈ი̂ ბზ., ა̈თუბ̂ინაუ̂ენ ლნტ., ოთბინაუე̂ნ, ად̈ბინაუ̂ან; 

ად̈ბინაუი̂ ბქ.), იბინაუი̂ (ოთბინაუ̂ენ, ედბინაუა̂ნ̄; ედბინაუი̂) ლშხ., გრდუვ. -- ბინავდება. 

ჩუა̂დ̈ბინაუ̂ან̈ ლეჟა ფოყას (პოეზ. 82) -- ზემო მხარეს დაბინავდა.

 იბი̄რღუი̂ე̄ლ იგივეა, რაც იბუ̈̄რღუი̂ე̄ლ.

 იბნე (ახ̈უბ̂ინ, ან̈ბინე; ა̈ნბინნე ბზ., ა̈ნბინისგ ბქ., ოხბინ, ენბინე; ენბინნე ლშხ., ლახ̈უბ̂ინ, 

ლაჲ̈ბინე; ლაჲ̈ბინნე ლნტ.), გრდმ. -- იწყებს. გეზალდ ლითხუი̂არ̈ ა̈დბინე (ბზ. 375) -- 

შვილმა ნადირობა დაიწყო. ჟ'ენბინე მე̄რმემი̄ ლიმ̄ბუ̂ი (ლშხ. 67) -- მეორემაც დაიწყო 

მოყოლა. სკიურ̂ე ყორ ლიკილის იბნე (ლნტ. 238) -- სკივრის კარი ჭრიალს (კივილს) 

576



იწყებს.

 იბორგიელ იგივეა, რაც იბჷრგე̄ლ, იბჷრგჲე̄ლ.

 იბოცე (ახ̈უბ̂ოც, ა̈ნბოცე; ან̈ბეცისგ ბქ., ან̈ბოცი ლნტ.), გრდმ. -- ზურგზე იკიდებს. ჭყინტს 

ლახობოცა დენა (ლნტ. 136) -- ვაჟს ზურგზე აუკიდია გოგო.

 იბოზ̈ი იგივეა, რაც ინბოზ̈ი.

 იბოგ̄ი (--, ა̈თბოგა̈ნ̄; ათ̈ბო̈გ̄ი) ბზ., გრდუვ. -- ხიდად იდება. ტუ̂იბს ჟ'ათ̈ბოგ̄ი ღუმირ (ბზ. 60) 

-- ნაძვი ღელეზე ხიდად გაიდება.

 იბოშ̄ი (ოხბო̄შენ, ენბოშ̄ან̄; ენბოშ̄ი) ლშხ., იბოში (ა̈ხუე̂ბოშენ, ა̈ნბოშან; ან̈ბოში) ლნტ., 

გრდუვ. -- ეწყობა, ემზადება. ხორუ̂ა მუხუბ̂ე ჟ'ახ̈ებოშან (ლნტ. 258) -- უმცროსი ძმა 

გაემზადა.

 იბჟენი (ახ̈უი̂ბჟ, ან̈ბაჟ̈; ა̈ნბაჟ̈ნე ზს., ოხბაჟ, ენბაჟე; ენბაჟნე ლშხ.), იბაჟ̈ნე (ახ̈უ̂ბაჟ̈{ინ}, 

ან̈ბაჟ̈; ა̈ნბაჟ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- იტყობს, იგებს. ჲედაუი̂შ ხახუ̂ემ ჟ'ან̈ბა̈ჟ [მუქუთ̂ერიშ 

ლიჴედ] (ბქ. 18) -- იედავის ცოლმა შეიტყო ქურდის მოსვლა. ხოლამ ი ხოჩამ გუი̂ ესერ ქა 

იბჟენი (ანდ.) -- ავსა და კარგს გული იგრძნობსო. შუა̂ნა̈რდ ჟი მად̈შ ან̈ბაჟ̈ხ (ლნტ. 97) -- 

სვანებმა ვეღარ შეიტყვეს.

 იბრა̈ი (ლოხუბ̂არაჲ̈, ლაჲ̈ბარ̈ჲე; ლაჲ̈ბარ̈იჲ) ბზ., იბრეუ̂ი (ლოხუბ̂ერაუ̈,̂ ლაჲ̈ბერუე̂; 

ლაჲ̈ბერუი̂სგ) ბქ., იბრჲეს (ლოხბარიჲ, ლეჲბარიე; ლეჲბარიჲ) ლშხ., იბარ̈იესკ (ლა̈ხუბ̂არ̈ი, 

ლაჲ̈ბა̈რიე; ლაჲ̈ბარ̈იჲ) ლნტ., გრდმ. -- {ჩა}იბარებს. სი სახ̈ელწიფხიშ ლითხუმ̂ი სგა 

ლახ̈ბერაუ̈ ̂(ბქ. 106) -- შენ სახელმწიფოს მეთაურობა ჩაიბარე.

 იბრა̈̄ლ (ა̈თუბ̂არან̈, ა̈დბარა̈ნ̄; ად̈ბარ̈ი) ბზ., იბრალ̈ (ათ̈უ̂ბარენ, ად̈ბარან; ა̈დბარ̈ი) ბქ., იბრალ̄ 

(ოთბარენ, ედბარან̄; ედბარი) ლშხ., იბარალ̈ (ათ̈უბ̂არ̈ენ, ად̈ბარან; ა̈დბარ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- 
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იბანს. მეცარ̈ ჩი ჰამს ი ნებოზს იბრალ̈ (ბქ.) -- მისანი ყოველ დილა-საღამოს იბანს (ბანაობს).

 იბრელალ̈ იგივეა, რაც იბურ̂ი.

 იბრეუ̂ი იგივეა, რაც იბრაჲ̈.

 იბრიალ̄ (ლოხბრია̄ლ, ლეჲბრიალ̄ე, ლეჲბრიალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- მღერის. ბობშს ხუა̂ჲ̄ 

ლოხბრია̄ლა (ლშხ) -- ბავშვს ბევრი უმღერია. იხ. იღრა̈̄ლ.

 იბრი̄ნგუ̂ე იგივეა, რაც იბურგუი̂̄ნე.

 იბურგელ იგივეა, რაც იბჷრგე̄ლ.

 იბურგუ̂ი̄ნე, იბრი̄ნგუე̂ (ა̈ხბურგუ̂ი̄ნ, ა̈ნბურგუ̂ინ̄ე; ანბურგუი̂̄ნნე \ ახ̈უბ̂რი̄ნგუ,̂ ან̈ბრი̄ნგუე̂; 

ან̈ბრი̄ნგუნ̂ე ბზ., ოხბურგუი̂̄ნ, ენბურგუი̂̄ნე; ენბურგუი̂̄ნე \ ოხბრი̄ნგუ,̂ ენბრინ̄გუ̂ე; 

ენბრი̄ნგუნ̂ე ლშხ.), იბურგუი̂ნე (ახუ̂ბურგუი̂ნ, ან̈ბურგუი̂ნე; ა̈ნბურგუი̂ნისგ) ბქ., გრდმ. -- 

იფშვნეტს, ისრესს (თვალებს). მეჯუ̂ეგს თე ლოხბურგუი̂̄ნა (ბზ.) -- მეჯოგეს თვალი 

მოუფშვნეტია. სამთი̄ლდ ლაჲ̈ბრი̄ნგუე̂ თე̄რარ̈ (ბზ. 400) -- სამთილმა თვალები 

მოიფშვნიტა.

 იბურდენი (ოხბურდენ, ან̈ბურდენე; ან̈ბურდენნე) ბზ., იბურდი (ოხბორ̈დ, ა̈ნბერდ; ან̈ბერდნე) 

ბქ., იბურდი̄ნე (ოხბურდი̄ნ, ენბურდი̄ნე; ენბურდი̄ნნე) ლშხ., იბურდ{უ}̂ინე (ას̈უბ̂ურდ{უ̂}ინ, 

ას̈ბურდ{უ̂}ინე; ას̈ბურდ{უ}̂ინი) ლნტ. გრდმ. -- 1. ზს., ცომს ზელს. ლჷცშუ̂ იბურდენი ფექს 

(ბზ. 253) -- წყლით ზელს ცომს. ჴიცარ̈ს ჟი იბურდიუხ̂ (ბქ. 300) -- ცომებს მოზელდნენ. 2. 

ქს. იფშვნის (პურს, მჭადს...). ლჷჯეჲსა დიარ̈ ა̈სუბ̂ურდინედ (ლნტ.) -- რძეში პური 

ჩავფშვენით.

 იბურჯიელ (ლოხუ̂ბურჯიელ, ლეჲბურჯიელე; ლეჲბურჯიელნე ლშხ., ლახ̈უბ̂ურჯიელ, 

ლაჲ̈ბურჯიელე; ლაი̈ბურჯიელი ლნტ.) გრდუვ. -- ირქინება. იბურჯიელხ... კუი̂ცრელ 
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ჯოგარისა (პოეზ. 334) -- შუნები ჯოგებში ირქინებიან.

 იბუწე იგივეა, რაც იბუწ̄ე.

 იბუ̄ნძგუა̂̈̄ლ, იბუნ̄ძგუე̂ლ (ლახ̈უბ̂უ̄ნძგუა̂̈ლ̄, ლაჲ̈ბუნძგუა̂ლ̄ე; ლაჲ̈ბუ̄ნძგუა̂̈̄ლნე) ბზ., 

იბუნძგუე̂ლ (ლოხბუნძგუ̂ალ, ლაჲ̈ბუნძგუა̂ლე; ლაჲ̈ბუნძგუა̂ლ̈ისგ) ბქ., იბუნ̄ძგუა̂ლ̄ 

(ლოხბუნ̄ძგუ̂ალ̄, ლეჲბუნ̄ძგუა̂ლ̄ე; ლეჲბუნ̄ძგუ̂ალ̄ნე) ლშხ., იბუნძგუა̂ლ̈ (ლახუბ̂უნძგუა̂ლ̈, 

ლაჲ̈ბუნძგუ̂ალე; ლაჲ̈ბუნძგუა̂ლი) ლნტ., გრდუვ. 1. ჭიდაობს, (ბღლარძუნობს). კე̄სარ̈ი̄ 

იბუ̄ნძგუა̂̈̄ლ ი მიჩა უ̂აზ̈რალ̈ი̄ (ბზ. 13) -- კეისარიც ჭიდაობს და მისი ვეზირებიც. ჴეც ი დაუ̈ ̂

იბუნძგუე̂ლხ ჰამუნღუე̂ (ბქ. 136) -- მხეცი და დევი დილიდან ჭიდაობენ (ბღლარძუნობენ). 2. 

ქს., იბუზება. ბოფშ მაყალშუ ̂იბუნ̄ძგუ̂ალ̄ (ლშხ.) -- ბავშვი შიშისაგან იბუზება.

 იბუ̄წ/ცე (ახ̈უ̂ბი̄წუ,̂ ა̈ნბუ̄წე; ა̈ნბუ̈̄წნე ბზ., ოხბუ̄წ, ენბუწ̄ე: ენბუწ̄ნე ლშხ.), იბუწე 

(ოხუბ̂იწუ̂, ა̈ნბუწე; ან̈ბუწისგ ბქ., ა̈ხუ̂ბუწ, ა̈ნბუწე; ანბუწი ლნტ.), გრდმ. -- მშვილდს 

{მო}ზიდავს, მოსწევს. ა̈ნბუწ̄ე დეუი̂შუი̂ლდ ცხემად̈ (ბზ. 244) -- დევიშვილმა მოზიდა 

მშვილდი.

 იბუ̈̄რღუ̂იე̄ლ, იბი̄რღუ̂იე̄ლ (ა̈თუბ̂ურ̈ღუ̂იე̄ლ, ა̈დბუ̈რ̄ღუი̂ე̄ლე; ად̈ბუ̈̄რღუ̂იე̄ლნე) ბზ., 

იბურღუ̂ელ (ლოხუბ̂ურღუა̂ლ, ლაჲ̈ბურღუა̂ლ; ლაჲ̈ბურღუა̂ლისგ) ბქ., იბურ̄ღუი̂ე̄ლ 

(ლოხბურ̄ღუი̂ელ, ლეჲბურ̄ღუი̂ელე; ლეჲბურ̄ღუი̂ე̄ლნე) ლშხ. გრდუვ. -- ბუღრაობს. ჴან̈ 

იბუ̈̄რღუ̂იე̄ლ (ბზ.) -- ხარი ბუღრაობს.

 იბუ̂რი (--, ა̈დბურა̈̄ნ, ა̈დბური ბზ., ა̈დბურან, ად̈ბური ბქ., ედბურ̄ან̄, ედბური ლშხ.), იბრელალ̈ 

(ად̈ბრელან; ად̈ბრელი) ლნტ., გრდუვ. -- ღამდება. ჩუა̂დ̈ბურან (ბქ. 197) -- დაღამდა. 

ჩუე̂დბურან̄და (ლშხ. 62) -- დაღამდა.

 იბღუი̂̄ლჲელ (ლოხბღუი̂̄ლჲელ, ლაჲ̈ბღუი̂̄ლჲელე, ლაი̈ბღუ̂ილ̄ჲე̄ლნე) ბზ. იბღულელ 
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(ლოხბღულალ, ლაი̈ბღულალ, ლაი̈ბღულალ̈ისგ) ბქ., იბღულ̄ჲელ (ლოხბღულ̄იელ, 

ლეჲბღულ̄ჲელე, ლეჲბღულ̄ჲელნე) ლშხ. იბღულიელ (ლახ̈უბ̂ღულიელ, ლაჲ̈ბღულიელე, 

ლაჲ̈ბღულიელი) ლნტ. გრდუვ. -- ბღავის. იბღულელ მაგ̈ (ბქ. 106) -- ყველა ბღავის.

 იბჯგი (ესუ̂იბჯგ, ესბეჯგ; ესბეჯგნე) ზს., იბაჯ̄გე (ოსბაჯ̄გ, ესბაჯ̄გე; ესბაჯ̄გნე) ლშხ., 

იბაჯ̈გი (ლახ̈უბ̂აჯ̈გ, ლაჲ̈ბაჯ̈გე; ლაჲ̈ბაჯ̈გი) ლნტ., გრდმ. -- იბჯენს. მჷჯრა სგებინჩუ 

ოსიბჯგ (ბქ. 205) -- მუჯურო (რკინის ბუნიკიანი ჯოხი) წინ დავიბჯინე. სარჩელი მუ̄ქუი̂̄ს 

ფაუს ჩუ იბაჯ̄გე (ლშხ. 48) -- განაჩენის მთქმელი (წინ) ჯოხს დაიბჯენს.

 იბჷრგე̄ლ, იბჷრგჲე̄ლ (ოთბჷრგჲე̄ლ, ა̈დბჷრგჲე̄ლე; ა̈დბჷრგჲე̄ლნე) ბზ., იბურგელ 

(ლოხუ̂ბურგალ, ლაჲ̈ბურგალე; ლაჲ̈ბურგალ̈ისგ) ბქ., იბჷრგიელ (ლოხბჷრგიელ, 

ლეჲბჷრგიელე; ლეჲბჷრგიელნე) ლშხ., იბორგიელ (ლახუბ̂ორგიელ, ლა̈ჲბორგიელე; 

ლაჲ̈ბორგიელი) ლნტ., გრდუვ. -- ჭიდაობს. იბჷრგიე̄ლხ ლად̈ი̄ ლადაღ̈ (ბზ. 398) -- მთელი 

დღე ჭიდაობენ. მახეღუა̂ჟარ იბჷრგიელხ (ლშხ. 19) -- ვაჟკაცები ჭიდაობენ. ჩუ̂ალ̈ბორგენიდ 

ი ქა ლეწედენიდ, ხედუა̂ჲ̈ ირა ღონიერ (ლნტ. 194) -- ვიჭიდაოთ და დავინახავთ, რომელი 

უფრო ღონიერი იქნება.

 იბჷრცან̈ჲე̄ლ (ესუბ̂ჷრცან̈ჲე̄ლ, ესბჷრცან̈ჲე̄ლე, ესბჷრცან̈იე̄ლნე) ბზ., იბჷრცანელ 

(ათ̈უბ̂ჷრცანალ, ა̈დბჷრცანალე; ად̈ბჷრცანალ̈ისგ) ბქ., იბჷრცანჲელ (ოთბჷრცანიელენ, 

ედბჷრცანიელან̄; ედბჷრცანიელი) ლშხ., იბჷრცან̈ჲელ (ხუი̂ბჷრცან̈იელ, ა̈სბჷრცან̈იელე, 

ას̈ბჷრცან̈იელი) ლნტ., გრდუვ. -- ბარბაცებს. იბჷრცანჲელხ ნამშდჷმოშ (ლშხ. 31) -- 

სიმთვრალით ბარბაცებენ.

 იგარჯე, იგარ̈ჯე იგივეა, რაც იგჷრჯე.

 იგაჲ̈ღები იგივეა, რაც იგღები.
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 იგა̈წ̄ბული (ოხუგ̂ა̈წ̄ბულან̈, ან̈გა̈წ̄ბულა̈ნ̄; ა̈ნგა̈წ̄ბული) ბზ., იგაწ̈ბული (ოთგაწბულენ, 

ად̈გაწბულან; ად̈გაწბული ბქ., ა̈ხუ̂გაწ̈ბულენ, ან̈გა̈წბულან; ა̈ნგაწ̈ბული ლნტ.), იგაწ̄ბული 

(ოთგაწ̄ბულენ, ედგაწ̄ბულან̄; ედგაწ̄ბული) ლშხ., გრდუვ. -- {გა}წბილდება. მესმამ̄დ 

ლაგუ̂ირგუ̂ნალ̄ჟი აჯაღუდ ჩუე̂თგაწ̄ბულან̄დახ (ლშხ. 63) -- მესამედ ჯვრისწერისას კვლავ 

გაწბილდნენ.

 იგა̈წ̄ყობლი (ოხუგ̂აწ̄ყობლან̈, ა̈ნგაწ̄ყობლა̈ნ̄; ა̈ნგაწ̄ყობლი) ბზ., იგაწ̄ყობლი (ოხგაწ̄ყობილენ, 

ენგაწ̄ყობლან̄; ენგაწ̄ყობლი) ლშხ., იგაწყობლი (ახ̈უგ̂ააწ̈ყობლენ, ა̈ნგაწ̈ყობლან; 

ან̈გაწ̈ყობლი) ლნტ., გრდუვ. -- {ა}ეწყობა; {გამო}ეწყობა. ალე ხეკუ̂ეს ა̈ნგაწყობლენს 

ფაჴ̈ჟინ (ლნტ. 30) -- ეს უნდა აიწყოს დაზგის ორკაპა ჯოხზე. ალე ჟ'ახ̈ეგაწყობლან (ლნტ. 

158) -- ეს გამოეწყო.

 იგბე (ათ̈უი̂გბ, ა̈დგიბ; ა̈დგიბე ბზ., ოთიგბ, ედგიბ; ედგიბე ლშხ., ათ̈უი̂გბ, ა̈დგიბ; ად̈გიბე 

ლნტ.), გრდმ. -- იღრძობს. მჷლჷნტეხდ ფოყ ქა̈̄დგიბ (ბზ. 57) -- ლენტეხელმა თეძო იღრძო.

 იგგჷნი (ათ̈უგ̂ჷგნან̈, ა̈დგჷგნა̈ნ̄; ა̈დგჷგნი ბზ., ოთგჷგნენ, ედგჷგნა̄ნ; ედგჷგნი ლშხ., 

ათ̈უგ̂ჷგნენ, ა̈დგჷგნან; ა̈დგჷგნი ბქ., ლნტ.), გრდუვ. 1. ჯიუტდება. დაუი̂თ ხოლამ̄დ ედგჷგნან̄ 

(ლშხ.) -- დავითი ცუდად გაჯიუტდა. 2. ქვავდება, ხმება. ა̈თუგ̂ჷგნენ ისგუა̂ ლაღ̈ლის (ბქ.) -- 

ჩამოვხმი შენს მოლოდინში.

 იგებს ზს. ნაწილ. -- ეგებ, ეგების. იგებს ესერ პატ̈იოსან̈ ზურალ̄ ლი! (ბზ. 292) -- ეგებ 

პატიოსანი ქალი არისო! იხ. არგებს (ქს.)

 იგემ (ათ̈უ̂იგ, ად̈გე; ა̈დგემნე ზს., ოთიგ, ედგე; ედგემ ლშხ., ათ̈უი̂გ, ად̈გე; ა̈დგემ ლნტ.), 

გრდმ. 1. იშენებს, იდგამს. ეშხუ ტეუ̂რისა ჩუა̂დ̈გე ქორ (ლნტ. 150) -- ერთ ტევრში აიშენა 

სახლი. 2. {და}იხურავს. დე ფაყუს̂ იგემხ (ლშხ. 63) -- არც ქუდს იხურავენ. 3. იდგამს. 
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ეჩუნ̄ღო ტაბაგ̈ს იგემხ (ბზ. 13) -- შემდეგ ტაბლას იდგამენ. [ჭყინტდ] მერმე თე სგა̄დ ა̈დგე 

(ბზ. 287) -- ვაჟმა მეორე თვალი კვლავ ჩაიდგა. 4. იკრავს (ღილებს). უ̂ოსარ̈ს ღირკლარ̈შუ ̂

იგემხ სგებინჟი (ბქ. 239) -- ჩოხას წინ ღილკილოებით იკრავენ.

 იგენალ̈ იგივეა, რაც იგნა̈ლ̄.

 იგენე იგივეა, რაც იგნე.

 იგენი იგივეა, რაც იგნი.

 იგთხჷნი (ოთგჷთხნან̈, ა̈დგჷთხნა̈ნ̄; ად̈გჷთხნი ბზ., ოთგჷთხნენ, ა̈დგჷთხნან; ა̈დგჷთხნი ბქ., 

ოთგჷთხნენ, ედგჷთხნან̄; ედგჷთხნი ლშხ., ა̈თუგ̂ჷთხნენ, ად̈გჷთხნან; ად̈გჷთხნი ლნტ.), 

გრდუვ. -- იჭიმება. თაკუ̂ ქ'ად̈გჷთხნან ი ჩუ̂აქუა̂ც (ბქ.) -- თოკი დაიჭიმა და გაწყდა.

 იგი̄წა̈ლ̄ (ლახ̈უგ̂იწა̈ლ̄, ლაჲ̈გიწალ̄ე; ლაჲ̈გიწა̈̄ლნე) ბზ., იგინწალ̈ (ლოხგინწალ̈, ლაჲ̈გინწალ; 

ლაჲ̈გინწალ̈ისგ ბქ., ლახ̈უგ̂ინწალ̈, ლაჲ̈გინწალ̈ე; ლაჲ̈გინწალ̈ი ლნტ.), იგი̄წალ̄ (ლოხგი̄წალ̄, 

ლეჲგი̄წალ̄ე; ლეჲგი̄წალ̄ნე) ლშხ; გრდუვ. -- ირწევა, ქანაობს. მეგამ̈ იგი̄წა̈ლ̄ ი ლიკა̈ფ̄ის 

ხამურჯი (ბზ.) -- ხე ქანაობს და წაქცევას აპირებს.

 იგნა̈ლ̄ (ოხგე, ანჷ̄გა̈̄ნ; ა̈ნგენი) ბზ., იგნა̈ლ (ოხუი̂გნ, ანჷგან; ან̈გენი) ბქ., იგნალ̄ (ოხგე, ანგან̄; 

ენგენი) ლშხ., იგენალ̈ (ახუგ̂ი, ანგან; ან̈გენი) ლნტ., გრდუვ. -- დგება. მე̄რმა ლადეღ ჟი 

იგნა̈ლ̄ხ (ბზ. 12) -- მეორე დღეს ადგებიან. ანჷ̄გა̈ნ̄ ალ ჭყინტ ი აჩა̈დ (ბზ. 250) -- ადგა ეს ვაჟი 

და წავიდა. ჰამს დოსდ ოხუგა̈ნდ (ბქ. 203) -- დილით ადრე ავდექით. მე̄უა̂რ დოს̄გ იგნალ̄ხ 

ზურალ̄ე̄ლ (ლშხ. 5) -- ქალები ძალიან ადრე დგებიან.

 იგნე (ათ̈უგ̂ენ, ად̈გენე; ა̈დგენნე ბზ., ა̈დგენისგ ბქ., ოთგენ, ედგენე; ედგენნე ლშხ.), იგენე 

(ას̈უ̂გენ, ას̈გენე; ას̈გენი) ლნტ., გრდმ. 1. {და}იყენებს. ზურალ̄დ მუდ ა̈დგენე მულგუჰე̄რი 

(ბზ. 294) -- ქალმა მამად დაიყენა (შეიფიცა) მეწისქვილე. ეჯჲარე ლახ̈ხუა̂ ფამ̈ლიარ̈დ 
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ად̈გენე (ბზ.) -- იმათი ცოლები მოსამსახურეებად დაიყენა. პეპიდ ედგენეხ ჯგჷრაგ̄ (ლშხ. 

60) -- ნათლიად წმ. გიორგი დაიყენეს. 2. ჩასმა (უბეში...). ნაღუ̂ჟურდ შდაულ̂არ̈ ჴენაჟთე 

ად̈გენე (ბქ. 341) -- ვაჟმა მერცხლები უბეში ჩაისვა.

 იგნეუი̂ იგივეა, რაც იგუნ̂ეუი̂.

 იგნი (ოთი̄გნ, ადჷ̄გა̈ნ̄; ად̈გენი ბზ., ოთიგნ ადჷგან; ად̈გენი ბქ., ოთჷ̄გენ, ადჷ̄გან̄; ედგენი 

ლშხ.), იგენი (ათ̈უი̂გ, ადჷგან; ად̈გენი) ლნტ., გრდუვ. 1. {და}დგება. გჲერგი̄ლ ჩუე̂სჷ̄გა̈ნ̄ 

ბოგჟი̄ნ (ბზ. 314) -- გიერგილი ხიდზე დადგა. მინ აშხუე̂ნ ესერ იგნიხ, ეჯჲა̈რ მერმახენ (ბქ. 

198) -- ჩვენ ერთ მხარეს დავდგებით, ისინი მეორე (მხარესო). მათხეფ მეთხფე მარ̄ე ხოლა 

გუჟი იგნი (ლშხ. 90) -- მოარულ ავადმყოფობა შეყრილი კაცი ცუდ გუნებაზე დგება. 2. 

იდგება. იხ. ლჷგ.

 იგნოუი̂ იგივეა, რაც იგუნ̂ეუ̂ი.

 იგონაუ̈̂ი იგივეა, რაც იგუნ̂ეუ̂ი.

 იგორშლე იგივეა, რაც იგუშ̂ილე.

 იგოშლე იგივეა, რაც იგუ̂შილე.

 იგოშლი იგივეა, რაც იგუ̂შილი.

 იგურგუი̂ნი (ათ̈უგ̂ურგუი̂ნან̈, ა̈დგურგუ̂ინა̈ნ̄; ა̈დგუი̂რგუ̂ინი ბზ., ოთგურგუ̂ინენ, 

ად̈გურგუი̂ნან; ა̈დგუ̂ირგუი̂ნი ბქ.), იგუი̂რგუი̂ნი (ოთგუი̂რგუი̂ნენ, ედგუი̂რგუ̂ინან̄; 

ედგუი̂რგუი̂ნი ლშხ., ათ̈უ̂გუ̂ირგუ̂ინენ, ა̈დგუ̂ირგუ̂ინან̈; ა̈დგუი̂რგუი̂ნი ლნტ.), გრდუვ. -- 

ქორწინდება, გვირგვინს იდგამს. ალჲა̈რ ჩუა̂დ̈გურგუი̂ნა̈ნ̄ხ (ბზ.) -- ესენი დაქორწინდნენ.

 იგუე̂რშლე იგივეა, რაც იგუშ̂ილე.

 იგუე̂რშლი იგივეა, რაც იგუშ̂ილი.
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 იგუე̂ში იგივეა, რაც იგუშ̂ი.

 იგუე̂ჰ (ახ̈უი̂გუჰ̂, ა̈ნგუე̂ჰ; ან̈გუე̂ჰნე) ბზ., იგეჰ, იგუე̂ჰ (ახუ̂იგუჰ̂, ან̈გეჰ; ა̈ნგეჰნე) ბქ., იგუე̂ჲ 

(ოხგუე̂ჲ, ენგუ̂ეჲე; ენგუე̂ჲნე) ლშხ., იგუე̂უ ̂(ახ̈უი̂გუ,̂ ა̈ნგუე̂; ა̈ნგუე̂ნე) ლნტ., გრდმ. -- 

იფქვავს. დაუ̈ი̂თდ კუე̂ცენ მა̈გ ქა̈ნგეჰ (ბქ.) -- დავითმა ხორბალი სულ დაიფქვა. სიმინდ 

ლეგუ̂ერხო აგუს̂უღუა̂ნ ი ეჩე ქა ხუ̂იგოუ̂დად ( \ ხუი̂გუე̂უდ̂ად) (ლნტ. 25) -- სიმინდი 

წისქვილში მიგვქონდა და იქ ვიფქვავდით.

 იგუი̂ან̈ი (--, ა̈დგუი̂ანა̈ნ̄; ა̈დგუი̂ან̈ი ბზ., ადგუი̂ანან; ა̈დგუ̂იანი ბქ., ა̈დგუ̂იანან̈; ა̈დგუი̂ან̈ი 

ლნტ.), იგუი̂ანი (ედგუი̂ანან̄; ედგუ̂იანი) ლშხ., გრდუვ. -- {და}გვიანდება. ალ გეშ სურუს 

ად̈გუი̂ანან (ბქ.) -- ეს საქმე ძალიან დაგვიანდა.

 იგუი̂რგუი̂ნი იგივეა, რაც იგურგუი̂ნი.

 იგუნ̂ეუ̂ი, იგნეუი̂ (ახ̈უ̂გონეუ,̂ ა̈ნგონუ̂ე; ა̈ნგონუი̂ ბზ., ა̈ნგონუი̂სგ ბქ.), იგნოუი̂ (ოხგონაუ,̂ 

ენგონუე̂; ენგონუი̂) ლშხ., იგონა̈უი̂ (ახ̈უგ̂ონაუ̈̂, ან̈გონაუ̈ე̂; ან̈გონა̈უი̂) ლნტ., გრდმ. -- 

{გამო}იგონებს. მაჲ̈ ან̈გონუ̂ას საბრალდ? (ბზ. 417) -- რა მოიგონოს საბრალომ? ბაბად თხუმე 

ლამწედის ბაქ̈ ან̈გონუე̂ (ბქ.) -- მოხუცმა თავის გასამართლებლად ტყუილი მოიგონა. მა 

ხეკუე̂ს ან̈გონაუა̂ს, ერე ქად̈ღჷრის ალმინ (ლნტ. 165) -- რა უნდა მოიგონოს, რომ ესენი 

მოიშოროს.

 იგურ̂ანა̈ლ̄ (ლახ̈უგ̂ურნა̈ლ̄, ლაჲ̈გურნალ̄ე; ლაჲ̈გურნა̈ლ̄ნე) ბზ., იგურ̂ანელ (ლოხუგ̂ურნალ, 

ლაჲ̈გურნალე; ლაჲ̈გურნალ̈ისგ) ბქ., იგურ̂ანალ̄ (ლოხგურნალ̄, ლეჲგურნალ̄ე; 

ლეჲგურნა̄ლნე) ლშხ., იგურ̂ანალ̈ (ლახ̈უგ̂ურნალ̈, ლაჲ̈გურნალე; ლა̈ჲგურნალი) ლნტ., 

გრდუვ. -- გორაობს, კოტრიალობს. იგურ̂ანალ̄დახ დაბარ̈ ლექუა̂ (ბზ.) -- ყანებში 

გორაობდნენ. ბეფშუ ̂კაც̈ხაშ̈მჷყ იგურ̂ანალ (ბქ. 74) -- ბავშვი კერიის წინ გორავს.
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 იგუშ̂ი (--, ან̈გოშა̈ნ̄; ან̈გუე̂ში ბზ., --, ანგოშან; ანგუე̂ში ბქ., --, ენგოშან̄; ენგოში ლშხ.), 

იგუე̂ში (--, ან̈გოშან; ან̈გუე̂ში) ლნტ., გრდუვ. -- იღვრება, ისხმება. ჩუა̂ნ̈გოშანხ ქჷმრალ̈ 

ძირხო (ლნტ. 201) -- ცრემლები ძირს ჩამოიღვარა.

 იგუშ̂ილე (ახ̈უგ̂უე̂შილ, ან̈გუე̂შლე; ან̈გუ̂ეშლი ბზ., ოხგოშილ, ენგოშლე; ენგოშლი{ნე} 

ლშხ.), იგუე̂რშლე, იგორშლე (ოხგუე̂რშილ, ა̈ნგუე̂რშლე \ ან̈გორშლე; ა̈ნგუე̂რშლისგ \ 

ანგორშლისგ) ბქ., იგოშლე (ახ̈უგ̂ოშილ, ა̈ნგოშლე; ა̈ნგოშლი) ლნტ., გრდმ. -- ივსებს. 

ჟ'ან̈გოშლე მჷლეჩხუ̂იმდ ჯიბა̈რ თეთრშუ ̂(ლნტ. 229) -- ლეჩხუმელმა ჯიბეები ფულით 

გაივსო.

 იგუშ̂ილი (ახ̈უგ̂უე̂შლან̈, ა̈ნგუე̂შლა̈ნ̄; ან̈გუე̂შლი) ბზ., იგუე̂რშლი (ამგუე̂რშლან, 

ანგუ̂ერშლან; ანგუე̂რშლი) ბქ., იგუშ̂ილი (ოხგოშლენ, ენგოშლან̄; ენგოშლი) ლშხ., იგოშლი 

(ახ̈უგ̂ოშლენ, ან̈გოშლან; ა̈ნგოშლი ლნტ.), გრდუვ. -- ივსება. მაგ̈ ჟი იგუშ̂ილოლ̄ ლეზობ̈შუ ̂

(ბზ. 287) -- ყველაფერი საჭმლით ივსებოდა. ხემ' ეჯჟი ლაჴადშუ ̂ქორ ჟი იგერშლიუ ̂(ბქ. 

298) -- თანდათან მოსვლით (მომსვლელით) სახლი აივსებოდა.

 იგუხ̂ოლე (ოხუ̂გოხელ, ან̈გოხლე; ან̈გოხლი ბზ., ოხგუხოლ, ენგოხლე; ენგოხლი ლშხ.), 

იგუხ̂ელი (ოხგუხელ, ა̈ნგუხელე; ან̈გუხელისგ) ბქ., გრდმ. -- საწყენად იღებს. ცერას ჟი 

იგუხ̂ელიუ ̂ზურალაშ̈ მარდ (ბქ. 294) -- ქალის ჭირისუფალი (ქალის) მიტოვებას საწყენად 

იღებდა.

 იგღები (ოხგაღაბ̈, ა̈ნგაღბე; ა̈ნგაღბი ბზ., ა̈ნგაღ̈ბისგ ბქ.), იგაჲ̈ღები (ახ̈უ̂გაჲ̈ღებ, ა̈ნგაჲ̈ღებე; 

ან̈გაჲ̈ღები) ლნტ., გრდმ. -- შეიტყობს, {გა}იგებს, {გა}იკითხავს. დრეუ̂ნიდრეუნ̂ ქორაშ̈ 

ამბაუ̈̂ს ესეროღუი̂ იგღებიუხ̂ (ბქ. 263) -- დროდადრო ოჯახის ამბავიც გაიკითხეთო. 

დაშტუდ̂ ჟ'ან̈გაჲ̈ღებე მიშკუი̂ ეჩეჩუ ლირდე (ლნტ. 82) -- დათვმა შეიტყო ჩემი იქ ყოფნა. იხ. 
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იმჴერი.

 იგჭე (ათ̈უი̂გჭ, ად̈გიჭ; ად̈გიჭე ზს., ლნტ., ოთიგჭ, ედგიჭ; ედგიჭე ლშხ.), გრდმ. 1. აკავებს. 

[დინ̄ას] ესერ ჩუ დეშ იგჭეხ (ბზ. 411) -- ქალიშვილს ვერ აკავებენო. ჲაკოფ დეშ ედგიჭხ 

მურ̄ყუ̂ამისა (ლშხ. 60) -- იაკობი კოშკში ვერ დააკავეს. 2. {შე}იკავებს. ლიგუ̂ნის ი ქიმს... 

იგჭახ (ბქ. 297) -- ტირილსა და ცრემლს იკავებდნენ. 3. {და}იცავს, {შე}ინარჩუნებს. ნაი̄ 

ხეკუე̂ს ერე ჩუ̂ელგჷჭიდ ჯუი̂ნელ ჩო̄ულობ (ლშხ. 28) -- ჩვენც უნდა შევინარჩუნოთ ძველი 

ჩვეულება.

 იგჷრჯე (ოხუგ̂არ̈ჯ, ან̈გჷრჯე; ან̈გარ̈ჯნე ბზ., ოხგჷრჯ, ენგჷრჯე; ენგჷრჯნე ლშხ.), იგარჯე 

(ოხუგ̂არ̈ჯ, ა̈ნგარჯე; ან̈გჷრჯისგ) ბქ., იგარ̈ჯე (ახ̈უ̂გა̈რჯ, ან̈გა̈რჯე; ა̈ნგარ̈ჯი) ლნტ., გრდმ. 

-- ირჯება, იჭირვებს. ჲერუა̂ ̈იგარჯე ეჯი ესერ იკარქე (ბქ.) -- ვინც ირჯება, ის 

შოულობსო.

 -იდ იხ. -ილდ.

 იდაუ̄შ̂ი იგივეა, რაც იდუ̂ა̈შ̄ი.

 იდგარ̈ი (ოდაგნ, ადგან; ად̈დაგრი ბზ., ადგან̈ ბქ., ადუა̂გენ, ადაგან; ადდაგარ̈ი ლნტ.), იდგარი 

(ოდგანდ, ადგან̄; ედდაგრი) ლშხ., გრდუვ. -- კვდება. ალ ქუე̂ყნი ხელწიფ ჩუა̂დგან (ბზ. 300) 

-- ამ ქვეყნის ხელმწიფე მოკვდა. ამკალიბ ლეგმერდე ჩუ იდგარი (ლშხ. 12) -- ასეთი 

ავადმყოფი კვდება. მიჩა მუ ჩუ̂ად̈ქაჩან ი ჩუა̂დაგან (ლნტ. 300) -- მამამისი დაიჭრა და 

მოკვდა.

 იდი იხ. ზი.

 იდიარა̈ლ̄, იდიარე̄ლ, იდჲარა̈ლ̄ (ათ̈უდ̂ი̄რან̈, ა̈დდირ̄ა̈̄ნ; ა̈დდი̄რი) ბზ., იდიარალ̈, იდჲარალ̈ 

(ათ̈უდ̂ირენ, ა̈დდირან; ა̈დდირი ბქ., ათ̈უ̂დიარ̈ენ, ა̈დდიარან; ადდიარ̈ი ლნტ.), იდიარალ̄ 
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(ოთდი̄რენ, ედდი̄რან̄; ედდი̄რი) ლშხ., გრდუვ. -- პურს ჭამს, ნაყრდება; ბალახობს. ეჩუნღო 

ტაბაგ̈ს იგემხ ი ჩუ იდიარა̈ლ̄ხ (ბზ. 13) -- მერე ტაბლას იდგამენ და პურს ჭამენ. ბაპ 

ჩუა̂დ̈დირა̈ნ̄ (ბზ. 358) -- მღვდელი დანაყრდა. ალ ღუა̂შ იდიარალ̈ ესრენიშ (ლნტ. 286) -- ეს 

ჯიხვი თურმე ბალახობს.

 იდია̈ნ̄ი (ოხუდ̂ია̈ნ̄, ან̈დიან̄ე; ა̈ნდია̈ნ̄ნე) ბზ., იდიან̄ი (ოხდია̄ნ, ენდიან̄ე; ენდიან̄ნე) ლშხ., იდიან̈ი 

(ახ̈უდ̂იან̈, ან̈დიან̈ე; ან̈დიან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- ნათხოვრობს, ითხოვებს. მე̄სმა ლადაღ̈ 

ხელწიფდ ად̈დიან̄ე ცხუ̂ადულ̄ (ბზ. 420) -- მესამე დღეს ხელმწიფემ ქვაბი ინათხოვრა. 

ჟ'ენდიან̄ე ხოშა მუხუბ̂ე̄მიშხენ ჩაჟ̄ (ლშხ. 51) -- უფროსი ძმისაგან ცხენი ინათხოვრა. ჲეხუდ̂ 

ჟ'ან̈დიანე ჩაჟ̈ (ლნტ. 131) -- ცოლმა ცხენი ინათხოვრა.

 იდუწ̄ი (ოთდუწ̄ან̈, ად̈დუწ̄ა̈ნ̄; ა̈დდუ̄წი ბზ., ოთდუ̄წენ, ედდუ̄წან̄, ედდუწ̄ი ლშხ.), იდუწი 

(ათ̈უდ̂უწენ, ად̈დუწან; ა̈დდუწი) ბქ., ლნტ., გრდუვ. -- {გა}იწელება. თაშ ხოჩამ̄დ ედდუწ̄ან̄ 

(ლშხ.) -- ყველი კარგად გაიწელა. ეჯი ჩუბაუ ̂ფოყხო ჩუ იდუწი (ლნტ. 34) -- ის ქვევითკენ 

ჩამოიწელება.

 იდუა̂̈შ̄ი (ოთდა̄უშ̂ა̈ნ, ა̈დდაუ̄̂შა̈ნ̄; ა̈დდაუ̄̂ში) ბზ., იდუა̂შ̈ი (ოთდაუშ̂ენ, ად̈დაუშ̂ან; ად̈დაუშ̂ი) 

ბქ., იდაუ̄̂ში (ოთდაუ̄შ̂ენ, ედდაუ̄შ̂ან̄; ედდაუ̄შ̂ი) ლშხ., იდაუ̈̂ში (ათ̈უდ̂აუშ̂ენ, ად̈დაუშ̂ან; 

ად̈დაუშ̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- ფუჭდება, იღუპება, {და}შავდება. ჩუა̂ნშყად̈ და̈უ̄,̂ ჩ'ად̈დაუ̄შ̂ა̈ნ̄ 

(ბზ. 81) -- დევი ჩამოვარდა, დაიღუპა. ამნოუშ̂ გუე̂შ მამ̄ იდაუ̄შ̂ი (ლშხ. 32) -- ამით საქმე არ 

ფუჭდება.

 იედურ̂ე იგივეა, რაც იჰდჷრე.

 იერალ̈ იგივეა, რაც იჰერა̈ლ̄.

 იერი იგივეა, რაც იჰრი, იჰრი̄{ნე}.
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 -იე̄ლ იგივეა, რაც -ა̈ლ̄1.

 იზა̈ლ̄ (--, ა̈დზა̈ნ̄; ა̈დზოლ̄ი) ბზ., იზალ̈ (--, ედზან; ედზი \ ადზან; ადზი) ბქ., იზალ̄ (--, 

ედზალ̄ან̄; ედზალ̄ი) ლშხ., ილმაზა̈ლ (--, ად̈ილმაზალან̈; ა̈დილმაზალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- 

{მო}იგებს, დაყრის (ნაშიერს). ჯ' ესერ ზაუი̂სგა იზალ̄უნ̂ი (ბზ. 382) -- მე ყოველ წელს 

მოვიგებ (ნაშიერსო). ჯუაი ჩუე̂დზან... (ბქ. 95) -- ძუმაც დაყარა (ლეკვები). გუშგკუე̂ ფირუ ̂

ლეთი ად̈ილმაზალან̈ (ლნტ.) -- ჩვენმა ძროხამ წუხელ (ხბო) მოიგო.

 იზბი (იყენ. ლოხ̄უ̂ამ̈, ლალე̄მ; ლაჲ̈ზუ̂ებნე ბზ., ლოხუე̂მ \ ლახუე̂მ, ლაჲ̈ემ \ ლალემ; ლაჲ̈ზებნე 

ბქ., ლოხ̄უე̂მ, ლალე̄მ; ლეჲზობი ლშხ., ლახუე̂მ, ლალემ; ლაჲ̈ზუე̂ბნე ლნტ.), გრდმ. -- ჭამს. 

იზბი თინა უ̂ისგუს̂ (ბზ. 322) -- თინა ვაშლს ჭამს. მალუდ̂... ტუფ ლაჲ̈ემ (ბქ. 19) -- მელამ 

ტყავი შეჭამა. {მ}ზითუნახაუ̂... დე̄მ ლჷმზობინ (ლშხ. 73) -- მზეთუნახავი თურმე არ ჭამდა. 

მოჯამაგ̈ირს დიარ̈ი ნაკ̈უ̂შუა̈რ ლახომა (ლნტ. 213) -- მოჯამაგირეს პურის ნატეხები 

შეუჭამია. ტებდი დიარ̈ დესა გუ̂იმა (პოეზ. 78) -- თბილი პური არ გვიჭამია.

 იზგა̈ლ̄, ილზიგა̈ლ̄ (იყენ. ოთ{უ}̂ზიგა̈ნ, ა̈დზიგა̈ნ̄; ად̈ზიგი) ბზ., იზგალ̈ (ოთზიგენ, ა̈დზიგან̈; 

ად̈ზიგი ბქ., ათ̈უზ̂იგენ ლნტ.), იზგალ̄ (ოთზიგენ, ედზიგან̄; ედზიგი) ლშხ., გრდუვ., -- 

ესახლება, სახლდება. სგად̄კოკუ̂ე მაგ̈ ალ ქორთე̄სგა -- ჲ ჩუა̂დ̈ზიგა̈ნ̄ხ ამჩუ (ბზ. 249) -- 

შელალა ყველა ამ სახლში და აქ დასახლდნენ. ალ ფხჷტლან̈ჟი ეშხუ სოფელ ესზიგენა (ბქ. 

27) -- ამ ბეჭზე ერთი სოფელი დასახლებულა. ჟი იყ̄რალ̄ ი ქა იზგალ̄ მე̄რმა აგითე (ლშხ. 12) 

-- აიყრება და {გადა}სახლდება სხვა ადგილზე.

 იზგე (ხუი̂ზგას̈, იზგა; იზგე̄დს ბზ., ხუი̂ზგ, იზგა; იზგადეს ბქ., ხუი̂ზგის, იზგა; იზგჷდეს 

ლშხ., ხუი̂ზგედას̈, იზგედა; იზგედეს ლნტ.) გრდუვ. -- სახლობს, ცხოვრობს. ჯუ̂ედია 

მინდუე̂რისგა კე̄სარ̈ იზგე (ბზ. 306) -- შორს მინდორში კეისარი ცხოვრობს. ჴელედს ფაყხენ 
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ნაზ̈უ̂ ხალ̈ხ იზგეხ (ლნტ. 11) -- ხელედში ფაყიდან წასული ხალხი ცხოვრობს. ალ მარე 

ბედნიერდ იზგა (ლნტ. 313) -- ის კაცი ბედნიერად ცხოვრობდა.

 იზგჷრი (ოთზჷგრან̈, ად̈ზჷგრა̈ნ̄, ა̈დზჷ̄გრი ბზ.), იზგჷრი (ათ̈უზ̂ჷგრენ, ა̈დზჷგრან, ა̈დზჷგრი) 

ბქ. გრდუვ. -- თავდება, სრულდება. ქა̈̄დზჷგრა̈ნ̄ ტკისდ წირუ ̂(ბზ. 283) -- მართლაც, წირვა 

დამთავრდა. ლიჴნი ქედზჷგრან̄ (ლშხ.) -- ხვნა დამთავრდა. შდრ. იგათ̄უი̂.

 იზდორ̈ (-იშ, --) -- ბზ. ავადმყოფობა, რომელიც მაკე ძროხას ემართება (ფიბრომის მსგავსი). 

ფირუ ̂ლე̄თი ჩუ ალზე̄ლი ი იზდორ̈ ოხკუა̂რა (ბზ.) -- ძროხას წუხელ მოუგია და იზდორი 

დაუგდია. გადატ. ბქ. გაუმაძღრობის გამომწვევი რამ. მაჲსოხუს̂ ხიზბი, იზდორ ჯირია 

ჴადუი̂სგა? (ბქ.) -- რამდენს ჭამ, გაუმაძღრობა გჭირს (გაუმაძღრობის ჭია გყავს 

მუცელში)?

 იზელა̈ლ̄ (ლოხუზ̂ელა̈ლ̄ \ ოთუ̂ზელა̈ლ̄, ად̈ზელალ̄ე; ად̈ზელა̈ლ̄ნე) ბზ., იზელალ̈ 

(ლოხუ̂ზელალ̈, ლაჲ̈ზელალე; ლაჲ̈ზელალ̈ისგ ბქ., ლახ̈უზ̂ელალ̈, ლაჲ̈ზელალე; ლაჲ̈ზელალი 

ლნტ.), იზელალ̄ (ლოხზელალ̄, ლეჲზელალ̄ე; ლეჲზელალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- დადის. გიმქა 

მჷრშკ დეშ იზელა̈ლ̄... (ბზ. 396) -- მიწაზე ჭიანჭველა ვერ დადის. ქაუ ̂ა̈დზელალე 

ბეჩუი̂ჲსგა (ბქ. 9) -- ბეჩოში გაიარეო. სამჷრთალ̈ ურემშუ ̂ესერ იზელალ̈ (ანდ.) -- 

სამართალი ურმით დადისო. ალჲარ იზელა̄ლხ... ცხეკარისა (ლშხ. 13) -- ესენი ტყეში 

დადიან. მარე იზელალ̈ ლათხუ̂იარხო (ლნტ. 306) -- კაცი სანადიროდ დადის.

 იზემე იგივეა, რაც იზმე.

 იზმე (ლოხ̄უი̂ზმ \ ლახ̈უზ̂იმ, ლაჲ̈ზჷმე \ ად̈ზჷმე; ა̈დზიმნე ბზ., ოთზიმ, ად̈ზჷ̄მე, ად̈ზიმისგ ბქ., 

ლოხზჷმ, ლეჲზჷმე; ლეჲზჷმნე ლშხ.), იზემე (ლახ̈უზ̂ემ, ლაჲ̈ზემე; ლაჲ̈ზემნე) ლნტ. გრდმ. -- 

იზომავს. მოჯმაგ̈ი̄რდ [კაბ] ლაჲ̈ზჷმე (ბზ. 42) -- მოჯამაგირემ კაბა მიიზომა. მახე ლერქუა̂ლ 
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ლეჲზჷმეხ (ლშხ.) -- ახალი ტანსაცმელი მოიზომეს. მინე-მინეშდ ლაჲ̈ზემეხ გიმ (ლნტ.) -- 

თავ-თავისთვის მიიზომეს მიწა.

 იზნე (ოთი̄ზინ, ა̈დი̄ზნე; ად̈ი̄ზინნე ბზ., ოთი̄ზინ, ედი̄ზინე; ედიზ̄ინნე ლშხ., ა̈თუი̂ზინ, ა̈დიზნე; 

ად̈იზნი ლნტ.), გრდმ. -- {მო}ივლის. კუმში ლათხე̄ლის ჩუე̂დი̄ზნეხ მაგ (ლშხ.) -- საქონლის 

ძებნაში მოიარეს ყველაფერი. უხეიროდ ად̈იზნე სემი აშირ უ̂ოთახ̈ (ლნტ. 221) -- უხეირომ 

მოიარა სამასი ოთახი.

 იზრი̄ნჴა̈̄ლ (ლოხუზ̂რინ̄ჴა̈ლ̄, ლაჲ̈ზრი̄ნჴა̄ლე; ლა̈ჲზრი̄ნჴა̈̄ლი) ბზ., იზრი̄ნჴა̄ლ (ლოხზრინ̄ჴალ̄, 

ლეჲზრი̄ნჴა̄ლე; ლეჲზრინ̄ჴალ̄ნე) ლშხ., იზრინჴალ̈ (ლახუ̂ზრინჴალ̈, ლაჲ̈ზრინჴალე; 

ლაჲ̈ზრინჴა̈ლი) ლნტ., გრდუვ. -- ხელ-ფეხს აქნევს; გაიწ-გამოიწევა. და̈უ̄დ̂ ლაჲ̈ზრინჴალ̄ე ი 

დეშმა ჩუე̂მინ (ბზ. 311) -- დევი გაიწ-გამოიწია და ვერაფერს გახდა. ესზრი̄ნჴა̄ლე თხე̄რემ 

(ბზ. 361) -- მგელი გაიწ-გამოიწია.

 იზსკე (ოხზჷსკ, ენზჷსკე; ენზჷსკი) ლშხ., -- იშრობს, იხმობს. ზურალ̄დ ლერექუ ̂ენზჷსკე 

(ლშხ.) -- ქალმა ტანსაცმელი გაიშრო.

 იზსკი (ათ̈უზ̂ჷსკან̈, ად̈ზჷსკა̈ნ̄; ა̈დზჷსკი ბზ., ოხზჷსკენ, ენზჷსკან̄; ენზჷსკი ლშხ.), გრდუვ. -- 

შრება, ხმება. გიმ მჷძღირ ლას ი ჟ'ენზჷსკან̄ (ლშხ. 52) -- მიწა სველი იყო და გაშრა. იხ. 

იფკუე̂.

 იზურიე̄ლ (ოთზურიე̄ლ, ად̈ზურიე̄ლე; ად̈ზურიე̄ლნე) ბზ., იზურ̂ელ (ოთზურალ, ა̈დზურალ; 

ად̈ზურალისგ) ბქ., იზურ̂იელ (ოთზურიელენ, ედზურიელა̄ნ; ედზურიელი ლშხ., 

ათ̈უზ̂ურიელ, ა̈დზურიელე; ა̈დზურიელი ლნტ.), გრდუვ. -- {გა}იწევს (საჩხუბრად, 

წასასვლელად). კე̄სარ̈... იზურიე̄ლ (ბზ. 14) -- კეისარი (საჩხუბრად) იწევს. მჷრზა... 

ლათხუ̂ართ' ოლზუი̂რ (ბქ. 243) -- მირზას სანადიროდ გაუწევია (გაწეულა). გიგო 
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ლაცუალხო იზუ̂რიელდა (ლნტ.) -- გიგო საჩხუბრად იწევდა.

 იზუე̂რი იგივეა, რაც იზურ̂ი.

 იზურ̂ელ იგივეა, რაც იზურიე̄ლ.

 იზურ̂ი (ოხუ̂იზურ̂, ან̈ზუ̂ერ; ა̈ნზუე̂რნე ბზ., ბეჩ., ოხუი̂ზუ̂რ, ა̈ნზერ; ანზერნე ბქ.), ინზორ̄ე 

(ოხ{ნ}აზო̄რ, ენნაზორ̄ე; ენნაზორ̄ნე) ლშხ., იზუე̂რი (ახ̈უნ̂აზორ, ან̈ნაზორე; ა̈ნნაზორი) ლნტ. 

გრდმ. -- იგროვებს, იკრებს, თავს უყრის. ხელწიფ ჩუ იზუ̂ერდა ხალ̈ხს (ბზ. 252) -- 

ხელმწიფე ხალხს {ი}კრებდა. მახეღუ̂აჟ̈ ლეჲრაყ̈ი სიმინდს... იზურ̂ი{უ}̂ (ბქ.) -- ვაჟი 

საარაყე სიმინდს აგროვებდა (იგროვებდა). ჟ'ოუ ̂ხოზორა ეშხუ ფაყულდ.. [ლიც] (პოეზ. 

108) -- შეუგროვებია ერთი ქუდი წყალი.

 იზურ̂იელ იგივეა, რაც იზურიე̄ლ.

 იზჰენი იგივეა, რაც იძჰენი.

 ითანაღ̈ი იგივეა, რაც ითნა̈ღი.

 ითალ̈ხ იგივეა, რაც ით̄ა̈ლ̄ხ.

 ითა̈ლ̄ი-ხ (ათ̈უი̂თალ̄ედ, ად̈ითალ̄ეხ; ად̈ითალ̈ნეხ) ბზ., ითალ̈ი-ხ (ოთჷთალედ, ა̈დჷთალეხ; 

ად̈ჷთალ̈ისგხ) ბქ., ი̄თალ̄ი-ხ (ოთი̄თა̄ლედ, ედი̄თალ̄ეხ; ედი̄თალ̄ნეხ) ლშხ., ითალი-ხ 

(ათ̈უი̂თ{ალ}ედ, ად̈ით{ალ}ეხ; ა̈დით{ალ}იხ) ლნტ., გრდმ. -- ინაწილებენ, იყოფენ. ჩაჟუე̂მ 

ჯჷლყჷ ანჴიდხ, მარე ჩუ დეშ ითალ̈იხ (ბქ. 98) -- ცხენის ჯოგი მოიყვანეს, მაგრამ ვერ 

ინაწილებენ. იშგენს მინ ით̄ალ̄იხ მჷლზონა (ლშხ. 29) -- სხვას თვითონ ინაწილებენ 

მონაზვნები. კაკალს ჷთეხ, მარე მაჩ̈ ად̈ჷთეხ (ლნტ. 123) -- მარცვალს იყოფენ, მაგრამ ვერ 

გაიყვეს.

 ითე იგივეა, რაც ით̄ე.
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 ითენე, ითენან̈ი იგივეა, რაც ითნე.

 ითენი იგივეა, რაც ითნი.

 ითი/ჲა̈̄ლ (ოთთია̈ლ̄, ად̈თიალ̄ე; ა̈დთია̈ლ̄ნე) ბზ., ითიალ̈ (ოთთიალ, ად̈თიალე; ადთიალისგ ბქ., 

ას̈უთ̂ია̈ლ, ა̈სთიალე; ა̈სთიალ̈ი ლნტ.), ითი/ჲალ̄ (ოსთიალ̄, ესთიალ̄ე; ესთიალ̄ნე) ლშხ., 

გრდუვ. -- ცდილობს, ინდომებს. ქუნემ სედაღა მარ̈ემ მაგოუ̂ ადთიალე (ანდ.) -- სულის 

შენარჩუნებისათვის (არსებობისათვის) კაცი ყველაფერს ეცადოსო. მეცართე მაგ მუგუი̂დ 

ითჲა̄ლ ლი̄ზის (ლშხ. 11) -- მკითხავთან ყველა თანაბრად ცდილობს წასვლას. ხუ̂აჲ̈ 

ასთიალ̈ეხ მარე, მადმა მოშ ანასყეხ (ლნტ.) -- ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ვერაფერი გააკეთეს. 

ხუი̂თიალ̈, ერ მიშგუი̂ ხესე (პოეზ. 344) -- ვცდილობ, რომ ჩემი იყო.

 ითი (ოხუ̂ით, ა̈ნთე; ა̈ნთი̄ნე ბზ., ან̈თინე ბქ.), ითი̄ (ოხთი̄, ენთიე; ენთი̄ჲნე) ლშხ., ითიი 

(ახ̈უთ̂იი, ა̈ნთიე; ან̈თინე) ლნტ., გრდმ. -- იმკის. ჟი ს'ახ̈ლაშ̄ ი ჟი მ' ახ̈უთ̂ი̄ნე (ბზ. 432) -- 

შენ დათესე და მე მოვ{ი}მკი. მინადორს კუ̂ეცნა დაბ ჟ'ოხთია (ლშხ.) -- მინადორას პურის 

ყანა მოუმკია. კუ̂ეცენს ნაშტაქუშ̂ ხუი̂თიიდ (ლნტ. 25) -- პურს ნამგლით ვიმკით.

 ითირი იგივეა, რაც ითი̄რი.

 ითი̄რი (ათუთ̂ჷ̄რან̈, ა̈დთჷ̄რა̈ნ̄; ა̈დთჷ̄რი) ბზ., ითირი (ოთთჷრენ, ა̈დთჷრან; ადთჷრი) ბქ., 

ითი̄რი (ოთთი̄რენ, ედთი̄რან; ედთი̄რი) ლშხ., ითირი (ათ̈უთ̂ირენ, ად̈თირან; ა̈დთირი) ლნტ., 

გრდუვ. -- იცნობა. [ალექსი ი მიჩა] მუხუბ̂ე ჩუ მამ̄ა ითი̄რიხ (ბზ. 25) -- ალექსის და მის ძმას 

ვერ იცნობდა კაცი (არ იცნობიან). ხოჩა მარ̄ე შიშდ ითი̄რი (ლშხ.) -- კარგი ადამიანი მალე 

იცნობა.

 ითლე1 (ლოხუი̂თლ, ლაჲ̈თილ; ლაჲ̈თილე ზს., ლეჲთილ, ლეჲთილე ლშხ., ლახ̈უ̂ითლ, 

ლაჲ̈თილ; ლაჲ̈თილე ლნტ.), გრდმ. -- იკარებს. [დი̄ნას] ნაფ̈დიათე̄ჲ მად̄ ლოხუთ̂ილ̄ა [ეფენდი] 
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(ბზ. 345) -- გოგოს ახლოსაც არ მიუკარებია ეფენდი. ქორა ̈მარა მიარ̈ედ მად̈ ლახოთილა 

[ასლანბექს] (ლნტ. 140) -- ოჯახის წევრები სიახლოვეს არ გაუკარებია ასლანბეგს.

 ითლე2 (ათ̈უი̂თლ, ა̈დთილ; ა̈დთილე ბზ., ა̈ხუ̂ითლ, ა̈ნთილ; ან̈თილნე ბქ., ლნტ., ოხუი̂თლ, 

ენთილ; ენთილე ლშხ.) -- იჭერს, იკრავს. ზურაბდ უ̂ოსარ̈ქა ლა̈რ̄ტყ ა̈დთილ (ბზ.) -- ზურაბმა 

ჩოხაზე ქამარი შემოიჭირა. ჩაფლარ̈ქა ლჷბარარ̈ს ითლეხ (ბქ.) -- ფეხსაცმელებზე წვრილ 

თოკს იჭერენ. ინახ̈ნეხ წერაქუს̂ ი ქა ითლეხ ლობარალშუ ̂(ლნტ. 31) -- თომს (ჩაიტანებენ) 

ჩაიფენენ (ფეხსაცმელში) და წვრილი თოკით შეიკრავენ.

 ითლჷ̄რე (ოხუთ̂ჷლი̄რ, ა̈ნთჷლჷ̄რე; ან̈თჷლი̄რნე ბზ., ოხთჷლჷ̄რ, ენთჷლჷ̄რე; ენთჷლჷ̄რნე 

ლშხ.), ითლჷრე, ითრჷლე (ოხთჷლირ \ ოხუ̂თჷლირ, ა̈ნთჷრჷლე \ ან̈თჷლჷრე; ა̈ნთჷრჷლისგ \ 

ანთჷლჷრისგ ბქ., ა̈ხუთ̂ჷლჷრ, ა̈ნთჷლჷრე; ა̈ნთჷლჷრი ლნტ.), გრდმ. -- იკრავს; {მო}იჭერს. 

ჟიუ ̂ესერ ან̈თჷლჷ̄რეხ ი სგაუ̄̂ ადკუა̂რ̈ხ (ბზ. 286) -- შევკრათ და ჩავაგდოთო. ნესგაქა 

ლარ̈ტყს ითლჷრეხ (ბქ. 238) -- შუაზე სარტყელს იკრავენ (იჭერენ).

 ითმე (ათ̈უთ̂იმ, ადთჷმე; ა̈დთიმნე ბზ., ოთუ̂თიმ, ადთჷმი; ადთჷმისგ ბქ., ოთთჷმ, ადთჷმე; 

ადთჷმნე ლშხ.), გრდმ. -- იძენს, შოულობს. ლეზობურას ჰე მოშ მითმე (ბზ. 362) -- საჭმელს 

თუ მიშოვი.

 ითმი̄ნე (ოხთჷმი̄ნ, ან̈თჷმი̄ნე; ა̈ნთჷმი̄ნნე ბზ., ენთჷმი̄ნე; ენთჷმი̄ნნე ლშხ.), ითმინე 

(ახ̈უთ̂იმინ, ა̈ნთიმინე; ანთიმინისგ ბქ., ა̈ხუთ̂ჷმინ, ან̈თჷმინე; ა̈ნთჷმინი ლნტ.), გრდმ. -- 

ითმენს. ეჩქ' ე̄სერ ქა̈ჯი̄ ჟ'ან̈თჷმი̄ნნე (ბზ.) -- მაშინ ქაჯიც მოითმენსო. ე ლოქ... ეხთჷმინ̄ნე... 

(ლშხ. 62) -- თუ მოითმენო... მასტუნს ხუი̂თმინას̈ (ლნტ. 84) -- ტკივილს ვითმენდი.

 ითნაღ̈ი (ოთუთ̂ანაღ̈, ა̈დთანღე; ადთანღი ბზ., ადთანღისგ ბქ.), ითნაღი (ოთთანაღ, ედთანღე; 

ედთანღი) ლშხ., ითანაღ̈ი (ათუ̂ათანაღ̈, ადათანაღ̈ე; ადათანაღ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- 
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უღელტეხილზე გადადის. ადთანღეხ [მუ-გეზალდ] (ბზ. 415) -- მამა-შვილი უღელტეხილზე 

გადავიდა. უ̂ოხუშდ სათ̄ისა ქოთ̄თანაღ (ლშხ.) -- ხუთ საათში გადავიარე უღელტეხილი. 

გიორგიდ ქა̈დათანა̈ღე, ჩუა̂დჴად ძირს (ლნტ. 182) -- გიორგიმ გადაიარა უღელტეხილი და 

ჩავიდა ძირს.

 ითნე (ლოხუთ̂ენ, ლაჲ̈თენე; ლაჲ̈თენნე ბზ., ლოხ{უ}̂თენ; ლაჲ̈თენისგ ბქ., ლოხთენ, 

ლეჲთენე; ლეჲთენნე ლშხ.), ითენე (ას̈უთ̂ენ, ა̈სთენე; ა̈სეთენი \ ას̈თენან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- 

იმჩნევს. ჭყინტდ ალაჲ̄ ჩუა̂თირ, მარე ქა მამ̄ ლაჲ̈თენე (ბზ. 426) -- ვაჟმა ესეც იცნო, მაგრამ 

არ შეიმჩნია. ზურალ̄დ ლიმჯა̄რუ ̂მად̄ ესთენე (ლშხ.) -- ქალმა წყენა არ შეიმჩნია.

 ითნი (ოხუთ̂ენან̈, ა̈ნთენა̈ნ̄; ა̈ნთენი ბზ., ოხუ̂თენენ, ან̈თენან; ანთენი ბქ., ოხთენენ, ენთენა̄ნ; 

ენთენი ლშხ.), ითენი (ახ̈უ̂თენენ, ან̈თენან; ან̈თენი) ლნტ., გრდუვ. -- ჩნდება, იბადება. ბეფშუ̂ 

ქა̈ნ̄თენა̈ნ̄ (ბზ. 329) -- ბავშვი დაიბადა. მიჩა მონწირ მამაგუ̂ეშ ა̈ნთენან (ბქ. 266) -- მისი 

მომრევი არაფერი გამოჩნდა. დეცე ნამფარ̄უა̂ქა ენთენა̄ნ ჲაკოფ (ლშხ. 65) -- ცის ტატნობზე 

იაკობი გამოჩნდა.

 ითოდალ̈ იგივეა, რაც ითუე̂̄დიე̄ლ.

 ითოდიელ იგივეა, რაც ითუ̂ე̄დიე̄ლ.

 ითოფ იგივეა, რაც ითუე̂ფ.

 ითრე იგივეა, რაც ჷთრე.

 ითრინე (ოთუ̂თირინ, ა̈დთირნე; ა̈დთირნი ბზ., ა̈თუთ̂ირინ ლნტ., ად̈თირნისგ ბქ., ოთთირინ, 

ედთირნე; ედთირნი ლშხ.), გრდმ. -- {გა}ათრევს, ითრევს. უ̂ოშ̄თხუ ̂მარ̄ე̄მ ბღეხხან̈ქა ღუ̂აშ 

ქა̈ხ̄უთ̂უ̈რნედ (ბზ. 40) -- ოთხმა კაცმა ნაპრალიდან ჯიხვი გამოვათრიეთ. ქედთირნე კოჯაშ̈ 

თხუმთექა ი ჩუა̂დკუა̂რ̈ კოჯჩუ (ბქ. 101) -- გაათრია კლდის თავამდე და გადააგდო კლდეზე. 
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ად̈თირნე მაულ კოჯა ̈თხუმხო (ლნტ. 316) -- მიათრია მელია კლდის თავამდე.

 ითრჷლე იგივეა, რაც ითლჷ̄რე.

 ითუ̂დი (ოხუ̂ითუდ̂, ა̈ნთოდ̈; ა̈ნთო̈დნე ბზ., ოხუი̂თუდ̂, ანთედ; ანთედნე ბქ., ოხთუა̂დ, 

ენთუა̂დე; ენთუა̂დნე ლშხ.), გრდმ. -- იქსელავს (დართულ ძაფს). ლჷლეთ ქიპს... 

ჩერიარ̈ხენქა ქა ითუდ̂იხ (ბქ. 305) -- დართულ ძაფს თითისტარებიდან გამო{ი}ქსელავენ. 

ეჯიარდ ხუა̂ჲ̄ ქიპ ენთუ̂ადეხ (ლშხ.) -- მათ ბევრი ძაფი გამო{ი}ქსელეს.

 ითუ̂ერი იგივეა, რაც ითუ̂რი.

 ითუ̂ეფ (ლოხთუე̂ფ, ახთოფუ;̂ ახთუე̂ფნე ბზ., ხუ̂ითეფდას ბქ.), ითოფ (ოხთოფ, ახთოფე; 

ახთოფნე ლშხ., ახუა̂თუფ̂, ახათოფე; ახათოფი ლნტ.), გრდუვ. -- ისვრის თოფს 

("თოფობს"). მექურწილა ითოფდახ (ბზ.) -- მექორწილენი თოფებს ისროდნენ. ჲერუა̂ლე 

ლეთი ჰამდ ითოფ (ბქ.) -- ვიღაც წუხელ დილამდე თოფს ისროდა. ლაშ̈იალხო ანღრიხ ი 

ითუ̂ეფხ (ლნტ. 316) -- საომრად მოდიან და თოფს ისვრიან.

 ითუ̂ე̄დიე̄ლ (ოთთუე̂̄დიე̄ლ, ა̈დთუე̂̄დიე̄ლე; ა̈დთუე̂დიე̄ლნე) ბზ., ითოდალ̈ (ოსთოდალ, 

ესთოდალე; ესთოდა̈ლისგ) ბქ., ითოდ̄იელ (ლოხთოდ̄იელ, ლეჲთოდ̄იელე; ლეჲთოდ̄იელნე) 

ლშხ., ითუე̂დიელ (ას̈უთ̂უე̂დიელ, ას̈თუ̂ედიელე; ა̈სთუე̂დიელნე) ლნტ. -- აქეთ-იქით დადის, 

უქმად დაყიალობს. ეჯი... ლეჟა-ლექუა̂ ითუე̂̄დიე̄ლ (ბზ. 385) -- ის აღმა-დაღმა დაყიალობს. 

ჭყინტ ცუი̂დდ ითუე̂დიელ (ლნტ.) -- ბიჭი უქმად დაყიალებს.

 ითუ̂რი (ოხუი̂თურ̂, ან̈თუე̂რ, ა̈ნთუ̂ერნე ბზ., ა̈ნთერ, ა̈ნთერნე ბქ., ოხთონ̄, ენთონ̄ე; ენთონ̄ნე 

ლშხ.), ითუე̂რი (ახ̈უი̂თურ̂, ა̈ნთუ̂ერ; ა̈ნთუე̂რნე, ლნტ.), გრდმ. -- სწავლობს. ჲაღო, მაჲ̈ ესერ 

ოხუთ̂ორა? (ბზ. 351) -- აბა, რა ისწავლეო? დაუ̈̂ითიშ გეზალ ეზარდ როქუ̂ ითურ̂ი მისას̈ 

(ბქ.) -- დავითის შვილი კარგად სწავლობს წელსო. ეჩხენქა ოხთონ̄ახ ამშა ლიჴმარი ჟაგდ 
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(ლშხ. ხორ. 5) -- იმისგან უსწავლიათ ამის წამლად გამოყენება. ალ გუე̂შ ეჩანღო ხოჩამდ 

ან̈თუე̂რხ ამეურალ̈დი (ლნტ. 26) -- ეს საქმე შემდეგ აქაურებმაც კარგად ისწავლეს.

 ითქ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. მარცვალი. ითქს ი უ̂ეჴს მ' ოთხუი̂̄ნე დარბაზ̈თე (ბზ. 

432) -- მარცვალსა და ბზეს მე შევიტან დარბაზშიო. ეშხუ კუ̂ეცნემ ითქ ახხუი̂დდა (ბქ. 21) 

-- ხორბლის ერთი მარცვალი იპოვა. 2. ბქ. ლობიოიანი სიმინდის შეჭამანდი. მიშგუა̂ დიდ 

ნებოზს ითქ ენხუ̂იე (ბქ.) -- დედაჩემმა საღამოს სიმინდ-ლობიოს შეჭამანდი დაგვახვედრა.

 ითქბუნე, ითქმუნე (ლოხთქაბ̈უნ̈, ლაჲ̈თქაბ̈უნ̂ე; ლაჲ̈თქა̈ბუნ̂ი) ბზ., ლშხ., გრდმ. -- 

შემოისვამს (ცხენზე). ჟი ლოქ ლემთქებნენ ჩაჟ̄ჟი (ლშხ. 70) -- ცხენზე შემომიჯექიო.

 ითქ-ფითქ (-იშ, --) ზს. -- მარცლეულ-ფქვილეული. ითქ-ფითქ მაგ̈ ჩუ ლუკურჯალე გუა̂რ̄ 

(ბზ.) -- მთელი მარცვლეულ-ფქვილეული შენახული გვაქვს. ზურალს ხეკუე̂ს ხოხალდეს 

ითქიშ-ფითქიშ გოშარ̈ (ბქ.) -- ქალმა უნდა იცოდეს მარცვლეულ-ფქვილეულის საქმე.

 ითში1 (ოხუი̂თშ, ა̈ნთიშ; ან̈თიშნე ზს., ოხთიშ, ენთიშე; ენთიშნე ლშხ., ახ̈უი̂თშ ან̈თიშ; 

ან̈თიშნე ლნტ.), გრდმ. -- ირჩევს. ხელწიფი გეზალ ითში ლეხხურ̄ის (ბზ. 325) -- 

ხელმწიფის შვილი ირჩევს საცოლეს. სემი... შდუგუ ̂ქა̈ნთიშ (ბქ. 30) -- სამი თაგვი 

გამოირჩია. მორ̄უა̂ლს ენთიშნეხ თემნ ი თემნ (ლშხ. 47) -- მედიატორებს ამოირჩევენ 

თემებიდან. ჟ'ან̈თიშხ ჲეშტერბი ჭკუი̂ან̈ მარე (ლნტ. 50) -- აირჩიეს თორმეტი ჭკვიანი კაცი.

 ითში2 (ახ̈უთ̂იშან̈, ა̈ნთიშა̈ნ̄; ან̈თიში ბზ., ახუთ̂იშენ, ან̈თიშან; ა̈ნთიში ბქ., ოხთიშენ, 

ენთიშან̄; ენთიში ლშხ., ა̈ხუთ̂იშენ, ან̈თიშან; ან̈თიში ლნტ.), გრდუვ. -- {ა}ირჩევა. მიშგუი̂ 

ბუბა თანღიქა ლაზჟი მჷჟეღდ ა̈ნთიშან (ბქ.) -- ჩემი ბიძა უღელტეხილზე გადასვლისას 

წინამძღოლად იქნა არჩეული (აირჩა).

 ითხალ̈-ხ (ა̈თუთ̂ხანანდ, ად̈თხანანხ; ა̈დთხან̈იხ) ლხმ., ითხნალ̄-ხ (ოთთხანა̄ნდ, ედთხანან̄ხ; 
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ედთხანიხ) ლშხ., გრდუვ. -- ერთმანეთს შეეყრებიან. რჷჰი ი ბური ჩილადეღ ესერ ითხალ̈ხ ი 

იყულ̂ურალ̈ხ (ანდ.) -- სინათლე და სიბნელე ყოველდღე შეიყრებიან და გაიყრებიანო. იხ. ხ-

ეთხნი-ხ.

 ითხე̄ლი (ოხუ̂ითხ, ა̈ნთხე; ა̈ნთხე̄ლნე ბზ., ოხთხე̄ლ, ენთხე̄ლე; ენთხე̄ლნე ლშხ.), ითხელი 

(ახ̈უი̂თხ, ა̈ნთხე; ა̈ნთხენე), ლნტ., გრდმ. -- ეძებს, ძებნის; შოულობს. მიჩა ჯიჯუ̂ს ესერ ეში̄ 

ჟი ითხე̄ლიხ (ბზ. 235) -- ჩემს ძვალს მაინც მოძებნიანო. ითხე̄ლიხ უო̂რა ყუი̂ჟიშდ ჟინაღს 

(ლშხ. 38) -- მიწის ზვარაკად ბატკანს შოულობენ.

 ითხი1 (--, ა̈ნთხა̈ნ̄; ან̈თხინე ბზ., --, ა̈ნთხან; ან̈თხი ბქ., --, ენთხან̄; ენთხი ლშხ., --, ა̈ნთხან; 

ან̈თხი ლნტ.), გრდუვ. -- იშოვება, იპოვება. თუე̂თნა კოჯარ̈ხან̈ მამ̈გუე̂შ ითხი (ბზ. 266) -- 

თეთრ კლდეებში არაფერი იშოვება. ლაშ̄ხს ხუა̂ჲ̄ მერხელ ითხოლ̄და (ლშხ.) -- ლაშხეთში 

ბევრი ჭინჭარი იშოვებოდა. ეჩქა ლეზუე̂ბ დესა ითხოლდა (ლნტ.) -- მაშინ საჭმელი არ 

იშოვებოდა.

 ითხი2 (ოხუი̂თხ, ან̈თხე; ან̈თხინე) ზს., ითხე̄ლი (ოხთხე̄ლ, ენთხე̄ლე; ენთხე̄ლნე) ლშხ., 

ითხელი (ახ̈უ̂ითხ; ან̈თხე; ან̈თხენე) ლნტ., გრდმ. -- შოულობს; პოულობს (დაკარგულ 

რამეს). კუმაშ̈ შიშდ ა̈ნთხეხ (ბზ.) -- საქონელი მალე იპოვეს. მიჩა ქორ უე̂დნიშ ა̈ნთხე 

(ლნტ.) -- თავისი სახლი ძლივს იპოვა. ეჯი ხუ̂აჲ̈ კეთილს ითხელი (ლნტ.) -- ის ბევრ 

ქონებას (სიმდიდრეს) შოულობს.

 ითხმულ იგივეა, რაც უთხმულ̄.

 ითხნალ̄ხ იგივეა, რაც ითხალ̈ხ.

 ითხუი̂არ̈ (ოთ̈უთ̂ხუი̂არ̈, ად̈თხუი̂̄რე; ა̈დთხუ̂იარ̈ნე ბზ., ათუთ̂ხუთ̂იარ̈, ად̈თხუი̂არე ბზ., ლნტ., 

ად̈თხუი̂არ̈ნე ლნტ.), ითხუ̂არ̈ (ოხთხუა̂რ̈, ან̈თხუა̂რე; ა̈ნთხუა̂რ̈ნე \ ა̈ნთხუა̂რ̈ისგ) ბქ., 
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ითხუჲ̂არ (ოხთხუი̂არ, ენთხუი̂არე; ენთხუი̂არნე) ლშხ., გრდმ. -- ნადირობს. ქად ად̈თხუი̂̄რე 

ყაბათჷრდ (ბზ. 258) -- კვლავ ინადირა ყაბათირმა. ეჩე ხუა̂ჲ ოსთხუჲ̂არახ (ლშხ. 56) -- იქ 

ბევრი უნადირიათ.

 ითჷრანა̈ლ̄ (ოთთჷ̄რანა̈ლ̄, ა̈დთჷრანალ̄ე; ა̈დთჷრანა̈ლ̄ი) ბზ., ითჷრანელ, ითჷრანალ̈ 

(ოთთჷრანალ, ადთჷრანალ; ად̈თჷრანალ̈ისგ) ბქ., ითჷ̄რანალ̄ (ოსთჷ̄რანალ̄, ესთჷ̄რანალ̄ე; 

ესთჷ̄რანალ̄ნე) ლშხ., ითჷრანალ̈ (ას̈უთ̂ჷრანალ̈, ას̈თჷრანალე; ა̈სთჷრანალი) ლნტ., გრდუვ. -- 

დაეთრევა. ჲერხი ამსუა̂ლდ სოფელისგა ლელშგუი̂რდ ითჷრანელ (ბქ.) -- ზოგი ადამიანი 

სოფელში სამარცხვინოდ დაეთრევა. უო̂შა მეთჷ̄რანალ̄ მარ̄ოლ̄არ ითჷ̄რანალ̄ნიხ... (ლშხ. 53) 

-- რამდენი მაწანწალა ადამიანი დაეთრევა...

 ითჷ̄რი (ოხუ̂თჷ̄რ, ა̈ნთჷ̄რ; ან̈თჷ̄რი ბზ., ან̈თჷრ, ა̈ნთჷრი \ ანთირი ბქ.), ითჷ̄რი (ოხთჷ̄რენ, 

ენთჷ̄რან̄; ენთჷ̄რი) ლშხ., ითჷრი (ახ̈უთ̂ჷრენ, ა̈ნთჷრან; ან̈თჷრი) ლნტ., გრდუვ. -- 

{მო}ეთრევა. ჲარ̈ ესერ ალთი̄რლი მიჩა ქორთე̄სგა (ბზ. 396) -- ვინ მოთრეულა ჩემს 

სახლშიო. ნებოზს ან̈თჷრდა წჷრან̈ი დაუ̈ ̂(ლნტ.) -- საღამოს მოეთრია წითელი დევი.

 იკაკალ̈ი იგივეა, რაც იკკალ̈ი.

 იკანჭურ̄ა̈̄ლ (ა̈თუკ̂ანჭურ̄ალან̈, ა̈დკანჭურ̄ალა̈ნ̄; ა̈დკანჭურ̄ა̈ლ̄ი) ბზ., იკანჭურ̄ალ̄ 

(ოთკანჭურ̄ალ̄ენ, ედკანჭუ̄რალ̄ან̄; ედკანჭურ̄ა̄ლი) ლშხ., იკანჭურალ (ოთკანჭურალენ, 

ად̈კანჭურალან̈; ადკანჭურა̈ლი) ბქ., იკანჭურალ̈ (ათ̈უკ̂ანჭურალენ, ად̈კანჭურალან; 

ად̈კანჭურალი) ლნტ., გრდუვ. -- იკაწრება, "იხოკება". ზურალა̈რ̄ იკანჭურ̄ა̈ლ̄ხ (ბზ. 8) -- 

ქალები იხოკებიან. ციცულდა̈რ იკანჭურალ̈ხ (ბქ.) -- კატები იკაწრებიან. იკანჭურალ̈ ალ 

ზურალ (ლნტ.) -- ეს ქალი იკაწრება.

 იკანჭურ̄ე (ათ̈უ̂კანჭუი̂̄რ, ა̈დკანჭუ̄რე; ა̈დკანჭურ̄ი ბზ., ოთკანჭურ̄, ედკანჭურ̄ე; ედკანჭურ̄ნე 
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ლშხ.), იკანჭურე (ოთკანჭუი̂რ, ად̈კანჭურე; ად̈კანჭურისგ ბქ., ა̈თუკ̂ანჭურ, ა̈დკანჭურე; 

ად̈კანჭური ლნტ.), გრდმ. -- იკაწრავს, იხოკავს. ზურალა̈რ̄... ჰაყ̈ბა̈რ̄ს იკანჭუ̄რეხ (ბზ. 8) -- 

ქალები ლოყებს იკაწრავენ. ხჷრშუ ̂მა̈გ ჩ'უ̂ან̈კანჭურე (ბქ.) -- ბრაზისაგან ყველაფერი 

ჩამოიკაწრა. იმჟი ა̈დკანჭურე აბაყარ̈! (ლნტ.) -- ლოყები როგორ დაიკაწრა!

 იკარძალ̈ი იგივეა, რაც იკარ̄ძალ̈ე.

 იკაფი იგივეა, რაც იკა̈ფ̄ი.

 იკარ̈ი იგივეა, რაც იკრი.

 იკაუ̈ე̂ იგივეა, რაც იკუე̂ნი.

 იკაფ̈ (--, იკფჷნ; იკფოლნი ზს., იკაფჷნ, იკაფოლნი ლნტ.), იკაფ (იკფოლ̄ნი) ლშხ., გრდუვ. 

-- სასურველია, მიზანშეწონილია. ყორქა ქა ლიჴედ ჩუ იკფჷნ (ბქ.) -- კარში გამოსვლა 

მიზანშეწონილი იყო.

 იკაჩ̈ი იგივეა, რაც იკჩი.

 იკარ̄ზა̈ლ̄ი, იკარ̄ძა̈ლ̄ი (ახ̈უკ̂არ̄ზა̈ლ̄ \ ა̈ხუკ̂არ̄ძა̈ლ̄, ან̈კა̄რზალ̄ე \ ან̈კარ̄ძალ̄ე; ან̈კა̄რზა̈ლ̄ი \ 

ან̈კა̄რძა̈ლ̄ი) ბზ., იკარზალ̈ი (ოხუ̂კარზალ̈, ა̈ნკარზალე; ა̈ნკარზალ̈ისგ) ბქ., იკარ̄ძალ̄ი 

(ოხკარ̄ძალ̄, ენკარ̄ძალ̄ე; ენკარ̄ძალ̄ნე) ლშხ., იკარძალ̈ი (ახ̈უკ̂არძალ̈, ანკარძალე; ან̈კარძალი) 

ლნტ., გრდმ. -- იბანდავს. [ბაპ] ჯაბრარ̈ს იკარ̄ზა̈̄ლი (ბზ. 404) -- მღვდელი ბანდულებს 

იბანდავს. (ბეფშუ̂დ) ჯაბრარ̈ ჟ'ან̈კარ̄ზალ̄ე (ბზ. 54) -- ბავშვმა ბანდულები დაიბანდა. ბეთგილ 

ჯაბრარ̈ს იკარზალე (პოეზ. 280) -- ბეთქილი ბანდულებს იბანდავს.

 იკარ̄ძა̈ლ̄ი იგივეა, რაც იკარ̄ზა̈̄ლი.

 იკა̈ფ̄ი (ათ̈უკ̂აფ̄ან̈, ა̈დკა̄ფა̈ნ̄; ა̈დკა̈ფ̄ი) ბზ., იკაფ̄ი (ოთკაფ̄ენ, ედკაფ̄ან̄; ედკა̄ფი) ლშხ., იკაფი 

(ათ̈უკ̂აფენ, ა̈დკაფან; ა̈დკაფი) ლნტ., გრდუვ. -- {წა}იქცევა, ვარდება. ხელწიფ... დი̄ნა̈ ̄
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მალატშუ ̂უ̂ეშგინჩუ̄ნ ად̈კაფ̄ (ბზ. 285) -- ხელმწიფე ქალიშვილის სიყვარულით უკან 

გადავარდა (გადაიქცა). მუ̄რყუა̂მ იმთე̄ჲ იკაფ̄ი, ხოჩა ზაჲობ ლოქ ლი ეჩხაუ̄ ̂ნაღალდ ეჯ ზაჲ̄სა 

(ლშხ. 21) -- კოშკი საითაც {წა}იქცევა, იმ წელიწადს კარგი მოსავლიანობა არის იმ 

მხარესო. ეჯ ზურალ სკამ̈ ღოშკინჩუ ქა̈დკაფან (ლნტ. 236) -- ის ქალი სკამსუკან გადავარდა.

 იკდჷ̄რე (ა̈თუკ̂ჷდირ̄, ად̈კჷდჷ̄რე; ა̈დკჷდირ̄ნე ბზ., ოთკჷდჷ̄რ, ედკჷდჷ̄რე; ედკჷდჷ̄რნე ლშხ.), 

იკდჷრე (ოთკჷდირ, ად̈კჷდჷრე; ა̈დკჷდჷრისგ ბქ., ა̈თუკ̂ჷდჷრ; ა̈დკჷდჷრე; ა̈დკჷდჷრი ლნტ.), 

გრდმ. 1. იხდის (ფეხსაცმელს...). ქა̈თუკ̂ჷდჷრ ჩაფლა̈ლ (ლნტ.) -- ფეხსაცმელები გავიხადე. 

2. {ჩამო}იღებს. მალ̄დ ი ტჷტა̈̄რ გი̄ერგდ ჩუა̂ნ̈კჷდჷ̄რეხ გუდრა̈ლ̄ (ბზ. 31) -- მელიამ და 

ნაცარქექია გიორგიმ გუდები ჩამოიღეს.

 იკედ1 (ახ̈უი̂კ \ ა̈ხუი̂კდ, ან̈კიდ; ა̈ნკედნე ბზ., ოხუ̂კიდ, ან̈კიდ; ა̈ნკედ ბქ., ოხუ̂იკ, ენკიდ; ენკედ 

ლშხ., ახ̈უი̂კ, ა̈ნკიდ; ან̈კედ ლნტ.), გრდმ. 1. იღებს (ნივთს; ხმას) ა̈ნკიდ ა̈მირანდ თეტე̄ნ (ბზ. 

65) -- ამირანმა მახათი აიღო. [ჭაშს] ოხკი̄და ხოშა ტყენ (ლშხ. 60) -- ქმარს დიდი ჯოხი 

აუღია. ცხემად̈ მიჩა ჟი ხოკიდა (პოეზ. 54) -- თავისი მშვილდი აუღია. ეჯნემ ძღჷდ ჰერ 

ან̈კიდ (ბზ. 376) -- მან ძლიერი ხმა გაიღო. ქორისგა კჷლთხი ჰერს დარ̈მოშ იკედ (ბქ. 5) -- 

სახლში ხმამაღლა ვერავინ ლაპარაკობს. 2. {ა}იგდებს, იღებს (სასაცილოდ). ჩიემ [ჭიტი] 

ლაც̄უდ̂ ა̈ნკიდხ (ბზ. 313) -- ჭიტი ყველამ სასაცილოდ აიგდო. 3. ყიდულობს (აიღებს). 

ჲესუა̂ჲ̄ ხეგნი ღუი̂ნელ სგან̄ ქანაჴიდ, ჟენკედხ ეჩაშ̄ხენ (ლშხ. 19) -- ვისაც შიდამხრიდან 

(ლეჩხუმიდან) მოტანილი ღვინო ექნება, იმისგან იყიდიან (აიღებენ).

 იკედ2 (ათ̈უ̂იკდ, ა̈დკიდ; ად̈კიდნე ბზ., ა̈თუი̂კ{დ}, ა̈დკიდ; ად̈კედ ბქ., ლნტ., ოთიკ, ედკიდ; 

ედკიდნე ლშხ.) -- იხდის, იძრობს. [აფხულდდ] ბიდჷლდ ქ'ა̄დ ა̈დკიდ (ბზ. 304) -- ბაყაყმა 

ბუდე კვლავ გაიძრო. თხილმარა̈რი დეშ ოთკიდახ ქა (ბქ. 15) -- თხილამურებიც ვერ 
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გაუხდიათ. [ლაჩ̈ჟას] ათოკიდახ ხელთათმანარ̈ (ლნტ. 233) -- სიძეებს ხელთათმანები 

გაუძვრიათ.

 იკერძი-ხ (ათ̈უკ̂ერძან̈დ, ა̈დკერძა̈ნ̄ხ; ა̈დკერძიხ ბზ., ოთკერძან̄დ, ედკერძა̄ნხ; ედკერძიხ ლშხ., 

ათ̈უკ̂ერძანდ, ად̈კერძანხ; ა̈დკერძიხ ლნტ.), გრდუვ. -- ნათესავდებიან, მოყვრდებიან. ჩუ ლოქ 

ალ̈კერძენდ! (ლნტ. 204) -- დავნათესავდეთო! იხ. იმკეთა̈̄ლხ.

 იკე̄ნე (ახ̈უ̂კე̄ნ, ა̈ნკე̄ნე; ა̈ნკე̄ნნე) ბზ., გრდმ. 1. აგროვებს (იგროვებს, იკონავს). ბოფშარ̈ მახე 

ნათაუ̈ ̂და̈ბს იკე̄ნეხ (ბზ.) -- ბავშვები ახლად მომკილ ყანას კონავენ. 2. ქს. (ოხკე̄ნ, ენკე̄ნე; 

ენკე̄ნნე ლშხ., ახ̈უკ̂ენ, ა̈ნკენე; ან̈კენი ლნტ.) -- იხვევს. ტოტს იკე̄ნე (ლშხ.) -- ხელს იხვევს. 

გადატ. გამორჩება (ცემას, ლანძღვას). დე̄მჟი ა̈თყაჩ̈, უ̂ოდ ნაყ̈ირ დო ა̈ნკე̄ნე (ბზ.) -- არ 

მოეშვა, სანამ ცემას არ გამორჩა.

 იკთხი (ოთკითხან̈, ა̈დკითხა̈ნ̄; ა̈დკითხი ბზ., ოთუკ̂ითხენ, ად̈კითხან; ა̈დკითხი ბქ.), იკთხჷნი 

(ოთკჷთხნენ, ედკჷთხნან̄; ედკჷთხნი ლშხ., ათ̈უ̂კჷთხნენ, ა̈დკჷთხნან; ა̈დკჷთხნი ლნტ.), 

გრდუვ. -- კვდება (სირცხვილით, შიშით...). ზურალ̄ იკთხი შგურშუ ̂(ბზ. 446) -- ქალი 

სირცხვილით კვდება.

 იკთხჷნი იგივეა, რაც იკთხი.

 იკიი იგივეა, რაც იკჰი.

 იკიჩი იგივეა, რაც იკჩე.

 იკი̄ იგივეა, რაც იკჰი.

 იკი̄დი (--, ა̈ნკი̄და̈ნ̄; ა̈ნკი̄დი ბზ., --, ენკი̄დან; ენკი̄დი ლშხ.), იკიდი (--, ა̈ნკიდა̈ნ \ -ან; ანკიდი) 

ბქ., გრდუვ. 1. {ა}იღება; {მი}იღება (მხედველობაში). მაჲ̈უ̂აჲ̈ მომ̄ იკი̄დი, ნო̄მის ხეფდა̈ლ̄ 

(ბზ.) -- რის აღებაც არ შეიძლება (არ აიღება), ნუ შეეხები. უნდულობჟი ნაპუ დემ ესერ 
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იკიდი (ანდ.) -- უნდობლობაში ლუკმა არ აიღებაო. 2. {მი}იღება (მხედველობაში). მიჩა 

ნაზიმჟი მაგ̈ ჟი იკიდიუ ̂(ბქ. 291) -- თავის ზომაზე ყველაფერი (მხედველობაში) 

მიიღებოდა.

 იკი̄თხანა̈ლ̄ (ლახ̈უკ̂ი̄თხანა̈ლ̄, ლა̈ჲკი̄თხანალ̄ე; ლა̈ჲკი̄თხანა̈ლ̄ნე) ბზ., იკითხანალ̈ 

(ლოხუ̂კითხანალ, ლაჲ̈კითხანალე; ლაჲკითხანალ̈ისგ) ბქ., იკი̄თხანალ̄ (ლოხკით̄ხანა̄ლ, 

ლეჲკი̄თხანალ̄ე; ლეჲკი̄თხანალ̄ნე) ლშხ., იკჷთხანალ̈ (ლახ̈უკ̂ჷთხანალ̈, ლაჲ̈კჷთხანალე; 

ლაჲ̈კჷთხანალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- კვდება (სიკვდილის პირასაა). ალ დი̄ნა იკი̄თხანა̈ლ̄ (ბზ. 

446) -- ეს გოგო სიკვდილის პირასაა. იკითხანალ̈, ეჯგუ̂არ̈ ხოლამდ არ̈ი (ბქ.) -- კვდება, ისე 

ცუდადაა. იკჷთხანალ̈ ალ წიწილ (ლნტ.) -- ეს წიწილა კვდება.

 იკკალ̈ი (ლახ̈უკ̂აკალ̈, ლაჲ̈კაკლე; ლაჲ̈კაკლი ბზ., ლოხკაკალ̈, ლაჲ̈კაკლე; ლაჲ̈კაკლისგ ბქ.), 

იკკალი (ლოხკაკალ, ლეჲკაკლე; ლეჲკაკლი) ლშხ., იკაკალ̈ი (ლახუკ̂აკალ̈, ლაჲ̈კაკალ̈ე; 

ლაჲ̈კაკალ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- {შე}ისმენს ("შეიკაკლავს"). და̈უ̄̂ა ̈გეზალს ესერ დო ად̈ყედა̈ნ̄ი, 

ეჩქად ესერ დე̄მგუა̂შ იკკალ̈ი (ბზ. 414) -- სანამ დევის შვილს არ შევირთავ, მანამდე არ 

შევისმენო ("შევიკაკლავო").

 იკლი (ოხუ̂კჷლა̈ნ̄, ა̈დკჷლა̈ნ̄; ად̈კჷლი ბზ., ოხკჷლენ, ადკჷლან; ად̈კჷლი ბქ., ოთკჷლენ, 

ედკჷლან̄; ედკჷლი ლშხ., ა̈თუკ̂ჷლენ, ად̈კჷლან; ა̈დკჷლი ლნტ.), გრდუვ. 1. იკეტება. [ყორ̄] 

ჩუდ̄ ა̈დკჷლა̈ნ̄ (ბზ. 296) -- კარი კვლავ დაიკეტა. ყორ მიჩაუ̂შ ა̈დკჷლან (ლნტ.) -- კარი 

თავისით დაიკეტა. 2. (ჟ'ოხკჷლან̈, ჟ'ან̈კჷლა̈ნ̄; ჟ'ან̈კჷლი ბზ., ენკელა̄ნ; ენკჷლი ლშხ.) 

მუნჯდება. ზურალ̄ ჟიდ̄ ა̈ნკჷლა̈ნ̄ (ბზ. 344) -- ქალი კვლავ დამუნჯდა. დინა მაყალშუ̂ 

ჟ'ან̈კჷლან (ბქ.) -- გოგო შიშით დამუნჯდა.

 იკმარ̈ი (ახ̈უკ̂ჷმარ̈, ა̈ნკჷმრე; ა̈ნკჷმრი ბზ., ან̈კჷმრისგ ბქ., ა̈ხუკ̂ჷმარ̈, ან̈კჷმარ̈ე; ან̈კჷმარ̈ი 
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ლნტ.), გრდმ. -- 1. ისინჯავს. ან̈კჷმრე... ლუსდგუა̂რ̈ დე̄სა ხარ̄ (ბზ. 64) -- გაისინჯა, 

ნაწნავები არა აქვს. 2. ბქ., ლნტ. -- მოინახულებს. ნაღუა̂ჟ ზურალს სგახ̈იშარ ჟი იკმარ̈იხ 

(ბქ.) -- ახლობლები ნამშობიარევ ქალს მოინახულებენ.

 იკონკალ̈ იგივეა, რაც იკონ̄კა̈ლ̄.

 იკოცან̈ი იგივეა, რაც იკუც̂ა̈ნ̄ი.

 იკოდ̄ე (ა̈ხუკ̂უე̂̄დ, ან̈კოდ̄ე; ან̈კუ̂ე̄დნე ბზ., ოხკოდ̄, ენკოდ̄ე; ენკოდ̄ნე ლშხ.), იკოდე (ოხკუე̂დ, 

ან̈კოდე; ან̈კუ̂ედისგ ბქ., ა̈ხუკ̂ოდ, ან̈კოდე; ან̈კოდი ლნტ.), გრდმ. -- {ა}სწევს. კუბს ჟი 

იკოდ̄ეხ მახეღუა̂ჟარ̈ (ბზ. 8) -- ახალგაზრდები კუბოს ასწევენ. მჷლქუე̂რიაშ̈ გეზალ{დ} ალ 

ხეხუ̂ჭაშ... ჟი ლაჲ̈კოდე (ბქ. 60) -- მეწისქვილის შვილმა ეს ცოლ-ქმარი მაღლა ასწია. 

კუმაშ აკუ̂ედს ჟი იკოდ̄ეხ (ლშხ., ხორ. 1) -- საქონელი კუდს ასწევს. ჟ'ან̈კოდეხ ლჷდგარ̈ 

(ლნტ.) -- მკვდარი ასწიეს.

 იკონ̄კა̈ლ̄ (ათ̈უ̂კო̄ნკა̈ლ̄, ა̈დკონ̄კალე; ად̈კონ̄კა̈ლ̄ი) ბზ., იკონკალ̈ (ოთკონკალ, ად̈კონკალ; 

ად̈კონკალ̈ი ბქ., ლახ̈უ̂კონკალ̈, ლაჲ̈კონკალე; ლა̈ჲკონკალი ლნტ.), იკონ̄კა̄ლ (ლოხკონ̄კა̄ლ, 

ლეჲკონ̄კალ̄ე; ლეჲკონ̄კალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- ძლივს (ვაი-ვაგლახით) დადის. ზურალ 

ნამ̈ჩოშ უე̂ნდ გარ იკონკალ̈ (ბქ.) -- ქალი სიბერისაგან ძლივსღა დადის. [დენა] უე̂დნიბედნიშ 

იკონკალდა (ლნტ. 227) -- გოგო რის ვაივაგლახით დადიოდა.

 იკრან̈კი (ათ̈უკ̂რანკან̈, ად̈კრანკა̈ნ̄; ა̈დკრა̈ნკი ბზ., ოხკრან̄კენ, ენკრან̄კან; ენკრან̄კი ლშხ., 

ოთკჷრანკენ, ა̈დ \ ედკჷრანკან; ად̈კჷრან̈კი ბქ., ა̈თუკ̂რანკენ, ა̈დკრანკან; ა̈დკრანკი ლნტ.), 

გრდუვ. -- გორდება. ჰერსკნ კოჯხენქა... ჩუ ედკჷრანკან (ბქ. 85) -- არჩვი კლდიდან 

დაგორდა.

 იკრან̄კა̈ლ̄ (ათ̈უ̂კრან̄კა̈ლ̄, ად̈კრანკა̈ლ̄ე; ად̈კრან̄კალ̈ი) ბზ., იკრანკელ (ოთკჷრანკალ, 
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ად̈კჷრანკალ; ა̈დკჷრანკალ̈ისგ) ბქ., იკრან̄კალ̄ (ლოხკრან̄კა̄ლ, ლეჲკრა̄ნკალ̄ე; ლეჲკრან̄კალ̄ნე) 

ლშხ., იკრანკალ̈ (ლახ̈უკ̂რანკალ̈, ლაჲ̈კრანკალ̈ე; ლაჲ̈კრანკალ̈ნი) ლნტ., გრდუვ. -- გორავს. 

იკრან̄კა̈ლ̄ გარ, სერ დე̄მგუა̂შ იჩო (ბზ.) -- მხოლოდ გორავს, სხვას არაფერს აკეთებს. ალ 

გუე̂რე მა ̈ლეჟაუ ̂იკრანკელ, მა ̈ლექუა̂უ ̂(ბქ. 256) -- ეს ტყავი ხან ზევით გორავს, ხან 

ქვევით.

 იკრი (--, ად̈კარა̈ნ̄; ა̈დკარ̈ი ბზ., --, ა̈დკარან; ა̈დკარ̈ი ბქ., --, ედკარან̄; ედკარი ლშხ.), იკარ̈ი (--

, ად̈კარან; ად̈კარ̈ი) ლნტ. გრდუვ. -- {გა}იღება, {გა}იხსნება. [ქორა]̈ ყორ̄ ჩუ̂ად̈კარა̈̄ნ (ბზ. 

296) -- სახლის კარი გაიღო. ლაჴუ̂მიაშ̈ ყორ მად ა̈დკარან (ბქ. 9) -- ეკლესიის კარი არ 

გაიღო. კოჯ ჩუა̂ლკარ̈ელი (ლნტ. 234) -- კლდე გახსნილა (გაღებულა).

 იკუნ̄კუ̂ა̈ლ̄ (ლახ̈უკ̂უნ̄კუა̂̈ლ̄, ლაჲ̈კუნ̄კუა̂ლ̄ე; ლა̈ჲკუნკუა̂̈̄ლნე) ბზ., იკუნ̄კუა̂ლ̄ 

(ლოხკუნკუა̂ლ̄, ლეჲკუნ̄კუა̂ლ̄ე; ლეჲკუ̄ნკუა̂ლ̄ნე) ლშხ., იკუნკუა̂ლ̈ (ლახუკ̂უნკუა̂ლ̈, 

ლაჲ̈კუნკუ̂ალე; ლაჲ̈კუნკუა̂ლ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- იკუნტება ("კუნტაობს"); მოხრილი დადის. 

ბეფშუ ̂მჷცხიშუ ̂აშ იკუ̄ნკუა̂̈ლ̄ (ბზ.) -- ბავშვი სიცივისაგან იკუნტება. ხოლამდ 

ხიკუნკუა̂ლ̈ხი (ლნტ) -- ცუდად იკუნტები.

 იკუა̂ჩხჲელ იგივეა, რაც იკუჩ̂ხიე̄ლ.

 იკუა̂რ̈ემი იგივეა, რაც იკურ̂ემი.

 იკუა̂რ̈ი იგივეა, რაც იკუა̂̈რ̄ი.

 იკუა̂ნ̄ე (ათ̈უ̂იკუ̂რ, ა̈დკუა̂̈რ; ა̈დკუ̂ან̄ნე ბზ., ოთიკუ,̂ ედკუ̂არ̄; ედკუ̂ან̄ნე ლშხ.), იკუ̂ანე 

(ოთიკუ̂რ, ა̈დკუა̂̈რ; ა̈დკუ̂ანე ბქ., ა̈თუი̂კურ̂, ად̈კუა̂რ̈; ად̈კუა̂ნე ლნტ.), გრდმ. 1. {ჩა}იგდებს. 

ეჯა... ამსუ̂ალ̄დს ოთკუ̂არა შჷნთე̄სგა (ბზ. 264) -- ის ადამიანს ჩაუგდია ხელში. 2. 

{გა}იგდებს, {გა}ირეკავს (წინ). ლაჲ̈კუ̂არ̈ კუა̂პად მერმა ლა̈დეღ მიჩა დაჴა̈რ (ბქ. 323) -- 
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მეორე დღეს კვაპამ წინ გაირეკა თავისი თხები. თათრიშ ლაშგარ̈ სგუე̂ბნაუ ̂ა̈ნკუა̂რ̈ხ (პოეზ. 

54) -- თათრის ლაშქარი წინ გამოიგდეს. 3. თავს უყრის, აგროვებს. მჷჟემ ნაჲ̈თუი̂ს ნახუწ̂ი 

ტუბარ̈ უშხუა̂რ̈თე იკუა̂ნეხ (ბქ. 237) -- ვიწრო ხევები მზის მხურვალებას იგროვებენ.

 იკუა̂̈რ̄ი (ათ̈უკ̂უა̂რ̄ან̈, ა̈დკუ̂არ̄ა̈ნ̄; ად̈კუა̂̈რ̄ი) ბზ., იკუა̂რ̄ი (ოთკუ̂არ̄ენ, ედკუა̂რ̄ან̄; ედკუა̂რ̄ი) 

ლშხ., იკუა̂რი (ათ̈უკ̂უა̂რენ, ად̈კუა̂რან; ა̈დკუა̂რი) ბქ., ლნტ., გრდუვ. -- {მი}ეთრევა. იმთე 

ად̈კუა̂რ̄ა̈̄ნ? (ბზ.) -- საით წაეთრია?... ცალთე ქა̄უ ̂ედკუა̂რ̄ან̄ ჯეჲ (ლშხ. 75) -- შენ განზე 

გაეთრიეო.

 იკუდ̂ე (ათ̈უი̂კუდ̂, ა̈დკუ̂იდ; ად̈კუი̂დე ბზ., ოთიკუდ̂, ა̈დკუი̂დ; ად̈კუი̂დე ბქ., ოთიკუდ̂, 

ედკუი̂დ; ედკუ̂იდნე ლშხ., ა̈თუი̂კუდ̂, ა̈დკუი̂დ; ა̈დკუ̂იდნე ლნტ.), გრდუვ. -- იკლებს. 

ლიმაჩ̈უთ̂ე აშ გარ იკუდ̂ე მა̄რე (ბზ.) -- მოხუცებულობის ჟამს კაცი იკლებს. ლინთუი̂სგა 

რიენ ჩუ იკუდ̂ა (ბქ. 242) -- ზამთარში მდინარე (აქ: რიონი) იკლებდა. ხოჩა თუობ იბნი 

იუა̂ნობა ̈თუე̂ჲსა... ეჩანღო სერ იკუ̂დე (ლნტ. 24) -- კარგი თაფლიანობა (თაფლის 

დაგროვება, თაფლიანობა) ივნისში იწყება, მერე უკვე იკლებს.

 იკუდ̂უნე (ლა̈ხუკ̂უა̂̈დინ \ ხუ̂იკუდ̂უნ, ლაჲ̈კუ̂ად̈ნე \ იკუდ̂უნნი; ლაჲ̈კუა̂დ̈ნი \ იკუდ̂უნნე ბზ., 

ლოხკუდინ \ ხუი̂კდუნ, ლაჲ̈კუდნე \ იკდუნე; ლაჲ̈კუდნისგ ბქ.), იკუე̂დნე1 (ხუი̂კუე̂დინ, 

იკუე̂დნე; იკუე̂დნე) ლნტ., გრდმ. ინდომებს, ისურვებს. ალა მალ̄დ მად̄ჷდ იკუდ̂უნე (ბზ. 318) 

-- ეს მელამ ისევ არ ინდომა. ძიულდჷნქა მამაგუ̂ეშ იკუ̂დუნე დამაჭირაჲ̈დ (ბქ. 43) -- 

დამაჭირამ მძივის მეტი არაფერი ისურვა. [ალ მარად] მეგამა ̈ტაბაგ̈ ჩუ იკუ̂ედნე (ლნტ. 205) 

-- ამ კაცმა ხის ტაბლა ისურვა.

 იკდუნ̂ე (ათ̈უკ̂უა̂̈დინ, ად̈კუა̂დ̈ნე; ად̈კუა̂დ̈ნი ბზ., ოთკუე̂დუნ, ედკუე̂დუ̂ნე; ედკუ̂ედუ̂ნი ლშხ., 

ათ̈უკ̂უე̂დან, ა̈დკუე̂დნე; ა̈დკუე̂დნი ლნტ.) იკუ̂ედნე2 ლნტ. -- იკლებს (თავის წილს). 
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დე̄მგუა̂შ იკუდ̂უნე, ეჯკალ̈იბ ლი ეჯა (ბზ.) -- ის ისეთია, არაფერს იკლებს.

 იკუე̂დნე1 იგივეა, რაც იკუდ̂უნე.

 იკუ{̂ენ}ი (ახ̈უკ̂აუ̈,̂ ან̈კაუ̈̂ \ ა̈ნკაუე̂; ან̈კა̈უნ̂ე ზს., ოხკაუ,̂ ენკაუე̂; ენკაუ̂ნე ლშხ.), იკაუ̈ე̂ 

(ახ̈უკ̂აუ̈,̂ ანკა̈უე̂; ანკაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- იკრძალავს. [დი̄ნად] ჟ'ან̈კა̈უ ̂გარ̈გლა ეშდჲარუ ̂

ზაუჲ̂ა̈ უ̂ად̄ოშ (ბზ. 343) -- გოგომ თორმეტი წლით ლაპარაკი აიკრძალა. იმს ხიკაუ̈ე̂ 

გარგალას? (ლნტ.) -- ლაპარაკს რას იკრძალავ?

 იკუე̂ჰალ̈ი იგივეა, რაც იკუჰ̂ა̈ლ̄ი.

 იკუი̂ალ̈ი იგივეა, რაც იკუჲ̂ა̄ლჲელ.

 იკუი̂ე იგივეა, რაც იკუჰ̂ე.

 იკუი̂ესკ იგივეა, რაც იკუ̂ჰე.

 იკუი̂ლზალ̈ იგივეა, რაც იკულ̂იზა̈ლ̄.

 იკუი̂ჲა̄ლი იგივეა, რაც იკუ̂ჰა̈̄ლი.

 იკუი̂შა̈ლ̄ (ლახ̈უკ̂უი̂̄შა̈ლ̄, ლაჲ̈კუი̂̄შალ̄ე; ლაჲ̈კუ̂იშ̄ა̈ლ̄ნე) ბზ., იკუი̂შალ̈ (ლოხკუი̂შალ, 

ლაჲ̈კუი̂შალე; ლა̈ჲკუი̂შალ̈ისგ ბქ., ლახ̈უ̂კუ̂იშალ̈, ლაჲ̈კუი̂შალე; ლაჲ̈კუი̂შალი ლნტ.), 

იკუი̂̄შალ̄ (ლოხკუი̂̄შალ̄, ლეჲკუი̂̄შალ̄ე; ლეჲკუი̂̄შალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- {ჩა}აცივდება, 

იჩემებს. [ქრუუ ̂ზურალ̄] ეშჲეში̄ ალეს იკუი̂̄შალ̄და (ლშხ. 75) -- ქვრივი ქალი მაინცდამაინც 

ამას იჩემებდა.

 იკუი̂̄ში (აკ̈უშ̂უ,̂ აკუა̂შ̈; ა̈კუშ̂ენი ბზ., ოკუ̂ეშ, აკუა̂შ; აკუშ̂ენი ლშხ.), იკუი̂ში (ოკუე̂შ, 

აკუა̂შ; აკ̈უშ̂ენი ბქ., ა̈კუე̂შ, აკუა̂შ; აკუ̂ეშენი ლნტ.), გრდუვ. -- {გა}ტყდება. შირე 

უქუთ̂უნად დიარ̈ დემ ესერ იკუ̂იში (ანდ.) -- ხელგაუნძრევლად პური არ გატყდებაო.

 იკულ̂იზა̈ლ̄ (ესუკ̂ულ̈ზა̈ლ̄, ესკუ̂ლიზა̄ლე; ესკუ̂ლიზა̈ლ̄ი) ბზ., იკუ̂ლიზა̄ლ (ოსკულ̂იზალ̄, 
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ესკულ̂იზალ̄ე; ესკულ̂იზალ̄ნე) ლშხ., იკუი̂ლზალ̈ (ას̈უკ̂უი̂ლზალ̈, ა̈სკუ̂ილზალე; 

ას̈კუი̂ლზალი) ლნტ., გრდუვ. -- დაძვრება, დაცუნცრუკობს. იმ ხიკულ̂იზა̈ლ̄ ალამაგ̈ს? (ბზ.) 

-- ამდენს რას დაძვრები? დედბერალ ლოქ იკულ̂იზალ̄ხ (ლშხ. 57) -- დედაბრები 

დაცუნცრუკობენო.

 იკუჲ̂ა̄ლჲელ (ოხკუჲ̂ა̄ლ, ენკუჲ̂ა̄ლე; ენკუ̂ჲალ̄ნე) ლშხ., იკუი̂ალ̈ი (ახ̈უ̂კუ̂ია̈ლ, ა̈ნკუი̂ალე; 

ან̈კუ̂იალი) ლნტ., გრდმ. -- მოიკითხავს, მოიძიებს... რანგს ლჷღობ მეზგე̄ლცახან... 

იკუჲ̂ა̄ლჲელხ (ლშხ. 19) -- თაფლუჭს სკიან მოსახლესთან {მო}იძიებენ.

 იკურ̂ემი (ა̈ხუკ̂უა̂რმან̈, ა̈ნკუა̂რმა̈ნ̄; ჟ'ან̈კუ̂არმი ბზ., ოთკუე̂რმენ, ან̈კუ̂ერმან̈; ა̈ნკუე̂რმი ბქ., 

ოხკუე̂რმენ, ენკუე̂რმან̄; ენკუ̂ერმი ლშხ.), იკუ̂არ̈ემი (ათ̈უკ̂უ̂არ̈ემენ, ა̈დკუ̂არ̈ემან; 

ად̈კუა̂რ̈ემი) ლნტ., გრდუვ. -- იყინება. ლიც ესერ ჟ'ანკუ̂ერმი (ბზ. 361) -- წყალი 

გაიყინებაო. [ლიც] ჩუ ხეკუე̂ს ნომ' ად̈კუე̂რმენეს (ბქ. 231) -- წყალი არ უნდა გაიყინოს. 

ძუღუა̂ ჩუ̂ად̈კუ̂არ̈ემი (ლნტ. 302) -- ზღვა გაიყინება.

 იკუშ̂ე (ა̈ხუი̂კუშ̂, ა̈ნკუი̂შ; ა̈ნკუი̂შე ბზ., ლნტ., ოხუი̂კუშ̂, ან̈კუ̂იშ; ან̈კუ̂იშე ბქ., ოხუი̂კუშ̂, 

ენკუ̂იშ; ენკუი̂შე ლშხ.), გრდმ. 1. იტეხს (პურს...). ბეფშუ ̂დიარ̈ს იკუ̂შე (ლნტ.) -- ბავშვი 

პურს იტეხს. 2. {გამო}ჩეკს ("იჩეკს"). [ჭუე̂̄რდ] ნაგზა ლადაღუ ̂ქა̈̄ნკუი̂შ სემი ლჷფათ̈ოლ̄ 

(ბზ. 363) -- ყვავმა კვირამდე სამი ბარტყი ("ბუმბულიანი") გამოჩეკა. ქათალდ ეშდოხუშდ 

წინწილ ან̈კუ̂იშ (ბქ.) -- ქათამმა თხუთმეტი წიწილა გამოჩეკა. ქათალს წიწლარ ოხკუ̂იშ̄ა 

(ლშხ. 84) -- ქათამს წიწილები გამოუჩეკავს. 3. (ლახ̈უ̂იკუშ̂, ლაჲ̈კუი̂შ; ლაჲ̈კუი̂შე ბზ., 

ლნტ., ლოხუი̂კუშ̂ ბქ., ლოხუი̂კუშ̂, ლეჲკუი̂შ; ლეჲკუ̂იშე ლშხ.) -- {გამო}ტყდება, 

{გა}ამხელს. ქა̄უ ̂ესერ ლა̈ჲკუი̂შ, მა̈ღ̄ენუ̂ა̈ჲ̄ ხათჷმ (ბზ. 330) -- გამოტყდი, რა გჭირსო. 

(გეზლირდ) ქორს მამაგუ̂ეშ ლაჲ̈კუი̂შხ (ბქ. 256) -- შვილებმა შინ არაფერი გაამხილეს. 
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დიენაცა̈დდ ქა მად̈ ლაჲ̈კუი̂შ, ერე მიჩა გეზალუთრას [ჩაფულ] სკახარგიჷნდა (ლნტ. 175) -- 

დედინაცვალმა არ გაამხილა, რომ მის გერს ფეხსაცმელი მოერგო. 4. გამოთქვამს (აზრს). 

სოფელ ქა გუი̂ანდ ესერ იკუშ̂ე, მარე ქა ნაკ̈უი̂შ ხოლ' ესერ ხარ (ანდ.) -- სოფელი გვიან 

გამოთქვამს აზრს, მაგრამ ნათქვამი სასტიკი აქვსო. 5. ლნტ. ტეხს (ყამირს), კაფავს (ტყეს 

საყანედ). ლეჟაშხენ ნაჴადუ ̂ლენტეხალს ჟ'ახოკუი̂შახ ალ ცხეკ (ლნტ. 11) -- ზემოდან 

ჩამოსულ ლენტეხელებს ეს ტყე გაუკაფავთ. გადატ. (ჟ'ახ̈უი̂კუშ̂, ჟ'ან̈კუი̂შ; ჟ'ან̈კუი̂შე) ბზ. 

-- ითანხმებს, {და}იყოლიებს ("მოტეხს"). მა ̈ხატ̈-ნაბა̈ნშუ̂ ი მა ̈იშგანშუ ̂ჟი იკუშ̂ახ (ბქ. 

291) -- ხან ხატ-ფიცით და ხან სხვა რამით დაითანხმებდნენ.

 იკუჩ̂ხელ იგივეა, რაც იკუ̂ჩხიე̄ლ.

 იკუჩ̂ხიე̄ლ (ლა̈ხუკ̂უა̂̈ჩხიე̄ლ, ლაჲ̈კუ̂აჩ̈ხიე̄ლე; ლაი̈კუა̂ჩ̈ხიე̄ლნე ბზ., ლოხკუა̂ჩხიელ, 

ლეჲკუა̂ჩხიელე; ლეჲკუა̂ჩხიელნე ლშხ.), იკუჩ̂ხელ (ლოხუ̂კაჩხალ, ლაჲ̈კუა̂ჩხელე; 

ლაჲ̈კუა̂ჩხელისგ) ბქ., იკუა̂ჩხჲელ (ლახუკ̂უა̂ჩხჲელ, ლა̈ჲკუა̂ჩხჲელე; ლა̈ჲკუა̂ჩხჲელი) ლნტ., 

გრდუვ. -- ბზ. კოჭლობს; კუნტრუშობს. ზაგნი-ზაგარ̈ ესერი̄ ქა̈დ̄კუა̂ჩ̈ხიე̄ლი (ბზ. 324) -- 

გორაკებზეც გავიკუნტრუშებო. ქს. -- კუნტრუშობს. იმჟი იკუ̂აჩ̈ხჲელ ალ დენა? (ლნტ.) -- 

ეს გოგო როგორ კუნტრუშობს?

 იკუჩ̂ხჲელ იგივეა, რაც იკუჩ̂ხიე̄ლ.

 იკუც̂ა̈ნ̄ი (ათ̈უ̂კოცა̈ნ̄, ა̈დკოცან̄ე; ად̈კოცა̈ნ̄ნე) ბზ., იკუც̂ან̈ი (ოთკუ̂ეცან̈, ა̈დკუე̂ცნე; 

ად̈კუე̂ცნისგ) ბქ., იკუც̂ან̄ე (ოთკუე̂ცან̄, ედკუ̂ეცან̄ე; ედკუე̂ცან̄ნე) ლშხ., იკოცან̈ი 

(ათ̈უკ̂ოცან̈, ად̈კოცან̈ე; ად̈კოცან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- იწმენდს. მაგ̈ ლა̄ცუს̂ ქჷმრარ̈ს 

ხუი̂კუც̂ა̈ნ̄დად (ბზ. 55) -- სიცილისაგან ყველანი ცრემლებს ვიწმენდდით. შიარ̈ ქა̈დკუე̂ცნე ი 

დიარ̈ ა̈ნკიდ (ბქ.) -- ხელები გაიწმინდა და პური აიღო. ზურალდ ტოტარ̈ კაბჟი ას̈კოცან̈ე 

608



(ლნტ.) -- ქალმა ხელები კაბაზე შეიწმინდა.

 იკუჰ̂ა̈ლ̄ი (ახ̈უკ̂უი̂ჰა̈ლ̄, ა̈ნკუი̂ჰალ̄ე; ან̈კუ̂იჰა̈ლ̄ნე) ბზ., იკუ̂ჰა̈ლი \ იკუე̂ჰალ̈ი (ოხკოჰალ̈, 

ან̈კუ̂ეჰალე \ ან̈კოჰალე; ა̈ნკუე̂ჰალ̈ისგ \ ა̈ნკოჰალისგ) ბქ., იკუი̂ჲალ̄ი (ოხკუ̂იჲალ̄, 

ენკუ̂იჲა̄ლე; ენკუ̂ია̄ლი) ლშხ., იკუი̂ალ̈ (ახ̈უ̂კუი̂ალ̈, ა̈ნკუი̂ალე; ა̈ნკუი̂ალნე) ლნტ., გრდმ. -- 

მიიკითხ-მოიკითხავს. ლადეღშუ.̂ ამბაუ̈ს̂ იკუ̂ჰა̈̄ლი (ბზ. 72) -- დღისით ამბავს მიიკითხ-

მოიკითხავს. ლეყდიდ ხოჩა ფუ̈რს იკოჰალ̈იხ (ბქ.) -- საყიდლად კარგ ძროხას მიიკითხ-

მოიკითხავენ.

 იკუჰ̂ე (ოთიკუჰ̂, ა̈დკუი̂ჰ; ად̈კუი̂ჰე) ზს., იკუი̂ეს (ოთკუ̂იჲ̄, ედკუ̂იე; ედკუი̂̄ჲნე) ლშხ., 

იკუი̂ეს{კ} (ათ̈უკ̂უი̂ჲ, ად̈კუი̂ე; ად̈კუი̂ნე) ლნტ., გრდმ. -- იტყობს, იგებს. ალე ა̈დკუ̂იე ჩუ 

ეჩე დადიანდ (ლნტ. 89) -- დადიანმა ეს იქ შეიტყო. ათოკუი̂ა ალეს, არბ კოჯ ნესკა ლოქ ქა̈ჯ 

არ̈ი (ლნტ. 306) -- ამას გაუგია, ორ კლდეს შუა ქაჯი არისო.

 იკჩე (ახ̈უი̂კჩ, ან̈კიჩ; ა̈ნკიჩე ბზ., ოხუი̂კჩ, ენკიჩ; ენკიჩე ლშხ., ახუი̂კჩ, ან̈კიჩ; ა̈ნკიჩე ლნტ.), 

იკიჩი (ოხუ̂კიჩ, ა̈ნკიჩე; ან̈კიჩისგ) ბქ., გრდმ. -- იწყვეტს, იძრობს; იკრეფს. ბეფშ მერხელს 

იკიჩი (ბქ. 230) -- ბავშვი ჭინჭარს იკრეფს. ზურალ̄დ უსგუ ̂ენკიჩ (ლშხ.) -- ქალმა ვაშლი 

მოწყვიტა.

 იკჩენი იგივეა, რაც იკჩი.

 იკჩი (ახ̈უკ̂აჩან̈, ა̈ნკაჩა̈ნ̄; ა̈ნკაჩ̈ი ბზ., ოხკაჩენ, ან̈კაჩან; ან̈კა̈ჩი ბქ.), იკჩენი (ოხკაჩენ, ენკაჩან̄; 

ენკაჩი) ლშხ., იკაჩ̈ი (ახ̈უკ̂აჩ̈ენ, ა̈ნკაჩან̈; ა̈ნკაჩ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- {წამო}იმართება, 

წამოდგება. ჟ'ოხკაჩენ სგებინხენ (ბქ. 205) -- წინიდან წამოვიმართე. ან̈კაჩან მო ისკუე̂ 

ლეგმერდე? (ლნტ.) -- წამოდგა ფეხზე თქვენი ავადმყოფი? ბოფშ ჟი დეშ იკჩენი (ლშხ.) -- 

ბავშვი ვერ დგება.
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 იკცენი (ჩუ̂ათ̈უი̂კც, ჩუ̂ად̈კაც̈; ჩუა̂დ̈კაც̈ნე ბზ., ოთიკც, ად̈კაც̈; ად̈კაც̈ნე ბქ.), გრდმ. -- 

იხოკავს. ლაგუა̂ნა ლად̈ეღ ჲერუა̂ ̈ჰაყბარ̈ს ჩუ იკცენიუ.̂.. ლჷდგა̈რს კონჩხარ̈ს ეჯი ხეჩმუდ 

(ბქ. 302) -- ტირილის დღეს ვინც ლოყებს ჩამოიხოკავდა... მიცვალებულს წლისთავს ის 

უხდიდა.

 იკჰი (ათ̈უ̂კიჰან̈, ად̈კიჰა̈ნ̄; ად̈კი̄ჰი ბზ., ოთკიჰან̈/-ენ, ად̈კიჰან̈/-ან; ა̈დკიჰი ბქ.), იკი ̄(ოთკიენ, 

ედკიან̄; ედკი̄) ლშხ., იკიი (ათ̈უკ̂იენ, ად̈კიან; ა̈დკიი) ლნტ., გრდუვ. -- ქრება, იკარგება; 

უჩინარდება. ჭიტი... ეშ ლახ̈კიჰა̈ნ̄ (ბზ. 310) -- ჭიტი გაქრა. ჭყინტ იმალაგხო ად̈კიან (ლნტ.) 

-- ბიჭი სადღაც გაუჩინარდა.

 იკჷთხანალ̈ იგივეა, რაც იკი̄თხანა̈ლ̄.

 იკჷლდა̈ლ̄ (ათ̈უ̂კჷლდა̈ლ̄, ა̈დკჷლდალ̄ე; ად̈კჷლდა̈ლ̄ი) ბზ., იკჷლდალ̈ (ოთკჷლდალ̈, 

ად̈კჷლდალ̈ე; ა̈დკჷლდა̈ლისგ ბქ., ლახ̈უკ̂ჷლდა̈ლ, ლაჲ̈კჷლდალე; ლაჲ̈კჷლდალი ლნტ.), 

იკჷლდალ̄ (ლოხკჷლდალ̄, ლეჲკჷლდალ̄ე; ლეჲკჷლდალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- ჩქარობს. 

ეფენდიდ ლი̄ზი ლაჲ̈კჷლდალ̄ე (ბზ. 345) -- ეფენდიმ წასვლა იჩქარა. [ღუ̂აჭარ̈] იკჷლდალ̈ 

(ბქ. 155) -- ვაჭარი ჩქარობს. ნომუ იკჷლდალ̈ხ (ლნტ. 94) -- ნუ ჩქარობთო. იხ. იჰია̈ლ̄.

 იკჷნჩუ იგივეა, რაც ისგჷნჩუ.

 ილ იხ. -ილდ.

 ილატუნალ̈ხ, ილატ̄უნალ̄ხ იგივეა, რაც ილმატარ̈ხ.

 ილაფარ̈ი იგივეა, რაც ილფარ̈ი.

 ილაშთხორი იგივეა, რაც იშდღუე̂̄რე.

 ილა̈გუ̂ენი იგივეა, რაც ილგუ̂ენი.

 ილგემალ̈ იგივეა, რაც ილგიმა̈ლ̄.
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 ილგენი იგივეა, რაც ილგუე̂ნი

 ილგიმა̈ლ̄ (ოთჷლგიმალან̈, ად̈ჷლგიმალან̈; ა̈დჷლგიმა̈ლ̄ი) ბზ., ილგიმალ̈ (ათ̈ულგიმენ, 

ადჷლგიმან; ად̈ჷლგიმალ̈ი) ბქ., ილგმალ̄ (ოთჷლგმალ̄, ადჷლგმალ̄ე; ადჷლგმალ̄ნე) ლშხ., 

ილგემალ̈ (ათ̈უი̂ლგემალ̈, ად̈ილგემალე; ად̈ილგემალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. 1. მშენებლობას ეწევა 

(მშენებლობს). მიჩა მუ ესერ სოფელს ილგიმალ̈ (ბქ.) -- მამაჩემი სოფელში სახლს იშენებსო 

(მშენებლობს). 2. მკვიდრდება. ალ კალონ̄ ა̈დჷლგიმა̈ნ̄ (ბზ.) -- ეს კანონი დამკვიდრდა.

 ილგონი იგივეა, რაც ილგუე̂ნი.

 ილგუა̂̈რი (ათ̈უ̂ლუგურ̂ან̈, ად̈ლუგურ̂ა̈ნ̄; ად̈ლუგუ̂რი ბზ., ათ̈ულ̂უგურ̂ენ, ა̈დლუგურ̂ან; 

ად̈ლუგურ̂ი ბქ., ოთლუგურ̂ენ, ედლუგურ̂ან̄; ედლუგურ̂ი ლშხ., ა̈თულ̂უგუა̂რ̈ენ, 

ად̈ლუგუა̂რან̈; ად̈ლუგუ̂არ̈ი ლნტ.), გრდუვ. -- სუქდება. ჲერუა̂̄ჲ სგიმს ითრე, ეშხუ თოჲ̄სა ჩუ 

ილგუა̂რი (ლშხ. 4) -- ვინც ვეძას სვამს, ერთ თვეში სუქდება.

 ილგუე̂ნი (ახ̈ულ̂აგ̈უნ̂ან̈, ა̈ნლაგ̈უ̂ნა̈ნ̄; ან̈ლაგ̈უნ̂ი) ბზ., ილგენი (ოხულ̂აგუ̂ნენ, ა̈ნლაგუ̂ნან; 

ან̈ლაგუნ̂ი) ბქ., ილგონი (ოხლაგუნ̂ენ, ენლაგუნ̂ან̄; ენლაგუნ̂ი) ლშხ., ილაგ̈უ̂ენი 

(ახ̈ულ̂აგონენ, ა̈ნლაგონან̈; ა̈ნლაგონი) ლნტ., გრდუვ. -- {შე}ფასდება, {და}ფასდება. ალ 

ე̄სერ ჟიუ ̂ან̈ლაგუნ̂ა̈ნ̄ (ბზ. 387) -- ეს შეფასდესო. მარ̈ე ბაჟშუ ̂ესერ ილგენი (ბქ.) -- კაცი 

ჭკუით ფასდებაო.

 ილგუე̂̄რი იგივეა, რაც ილქუ̂ე̄რი.

 -ილდ, -უდ, -ულდ, -ჷდ, -ჷლ, -ჷლდ, -ილ̄, -ილ̄დ, -ო̄ლ, -ოლ̄დ, -უ̄ლ, -უ̄ლდ, -ჷ̄ლ ბზ., -ილ, -ი̄ლ

, -ოლ̄, -უ̄ლ ლშხ., -იდ, -ილ, -ილდ, -ჷლ, -ჷლდ, -ულ, -ულდ ბქ., ლნტ., კნინობითი ფორმის 

მაწარმოებელი. ჭყინტჷლდ (ბზ.) -- ბიჭუნა. დაშ̈დულდ (ბზ.) -- პატარა დათვი. მა̄ლჷლდ 

(ბზ.) -- პატარა მელა. გუე̂ჭილ̄ (ბზ.) -- პატარა გოჭი. მურჭულ̄იდ̄ (ბზ.) -- მეკურდღლე. 
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ციცულდ (ბქ.) -- ფისო. დინილ (ბქ.) -- გოგონა. ჭყინტილდ (ბქ.) -- ბიჭუნა. კოლფიდ (ბქ.) 

-- კოლოფი, ბალ̈იდ, ქათლიდ ბქ. -- ქათამი, ქათლი̄დ (ბზ.) -- ქათამი, სტუი̂რილდ (ბზ.) -- 

სტვირი, დირი̄ლ (ბზ.) -- პური, ლემსგი̄ლ (ბზ.) -- ცეცხლი. დეშდულ̄ (ლშხ.) -- დათვი. 

დი̄ნოლ̄ (ლშხ.) -- გოგონა. ლემესი̄ლ (ლშხ.) -- ცეცხლი.

 ილდე̄სგა̈ლ̄ (ახ̈უჷ̂ლდე̄სგან̈, ა̈ნჷლდე̄სგა̈ნ̄; ან̈ჷლდე̄სგი) ბზ., ილდესგალ̈ (ახუჷ̂ლდესგენ, 

ან̈ჷლდესგან; ა̈ნჷლდესგი) ბქ., ილდესგალ̄ (ოხულდე̄სგენ, ენჷლდე̄სგან̄; ენჷლდე̄სგი) ლშხ., 

ილდესკალ̈ (ახ̈უი̂ლდესკენ, ა̈ნილდესკან̈; ა̈ნილდესკი) ლნტ., გრდუვ. -- ფეხზე იცვამს. მაგ̈ 

ჟ'ალჷ̄ლდე̄სგე̄ლიხ (ბზ. 415) -- ყველას ჩაუცვამს ფეხზე. ამეჩუ მახად ოხჷლდესგანდ (ბქ. 

84) -- აქ ხელმეორედ ჩავიცვით ფეხზე. მჷლენტეხ ძინარ̈ს ლჷმალ̈დესკალ̈ლი (ლნტ. 131) -- 

ლენტეხელი დილას ფეხზე იცვამდა თურმე.

 ილეგუე̂რი იგივეა, რაც ილქუ̂ერი.

 ილეჩე იგივეა, რაც ილჩე.

 ილე̄თი (--, ა̈დლეთა̈ნ̄, ა̈დლე̄თი ბზ., ად̈ლეთან̈, ა̈დლეთი ბქ., ლნტ., ედლე̄თან; ედლე̄თი ლშხ.), 

გრდუვ. -- ღამდება. ჩუა̂დ̈ლეთან (ლნტ. 291) -- დაღამდა. ათხე დო̄სგ ილე̄თი (ლშხ.) -- ეხლა 

ადრე ღამდება.

 ილზიგა̈ლ̄ იგივეა, რაც იზგა̈̄ლ.

 ილკუ̂ჰე (ახ̈ულკუი̂ჰ, ა̈ნჷლკუ̈ჰე; ან̈ულკუჰ̈ნე ბზ., ოხულკუი̂ჰ, ა̈ნულკუჰე; ა̈ნულკუჰისგ ბქ.), 

გრდმ. -- {ამო}ირჩევს. ნაღუჟ̂ურს ხაქ̈უ̂ე: -- ათხე ქ'ესეროღუ ̂ა̈ნულკუჰე (ბქ. 215) -- ვაჟს 

უთხრა: -- ახლა ამოირჩიეო.

 ილმაზალ̈ იგივეა, რაც იზა̈ლ̄.

 ილმატარ̈ხ (ოთულმატარანდ, ა̈დჷლმატარანხ; ა̈დჷლმატარ̈იხ) ბქ., ილატ̄უნალ̄ხ 
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(ხუი̂ლატუნალ̄დად, ილატუნალ̄დახ; ილატუნალ̄ნიხ) ლშხ., ილატუნალხ (ხუი̂ლატუნალ̈დად, 

ილატუნალ̈დახ; ილატუნალ̈ნიხ) ლნტ., გრდუვ. -- ერთმანეთი უყვართ. ალი დაუ̈ ̂ი დადა ჩუ 

ად̈ჷლმატარანხ (ბქ. 53) -- ამ დევმა და დედაბერმა ერთმანეთი შეიყვარეს.

 ილო̄კე (ახ̈ულ̂ე̄კ, ა̈ნლოკ̄ე; ან̈ლო̈კ̄ნე ბზ., ოხლოკ̄, ენლოკ̄ე; ენლოკ̄ნე ლშხ.), ილოკე 

(ლოხუ̂ლეკ, ლაჲ̈ლოკე; ლაჲ̈ლეკისგ ბქ., ლა̈ხულ̂ოკ, ლაჲ̈ლოკე; ლაჲ̈ლოკი ლნტ.), გრდმ. -- 

ლოკავს. ლაჲ̈ლოკ̄ე ბა̈ჩ დი̄ნად (ბზ. 254) -- გოგომ ქვა ალოკა. ჟეღს ტუნუჲსა ქაქ ჟ'ახოლოკა 

(ლნტ.) -- ძაღლს ქოთანში ფაფა ამოულოკავს.

 ილტხუე̂ (ოხუი̂ლტხუ,̂ ა̈ნულტხუე̂; ან̈ულტხუი̂̄ნე) ბზ., ილტახ̄უე̂ (ოხჷლტახ̄უ,̂ ენჷლტახ̄უე̂; 

ენჷლტახ̄უნ̂ე) ლშხ., ილტახ̈უე̂ (ახ̈უი̂ლტახუ,̂ ა̈ნილტახ̈უე̂; ან̈ილტახ̈უ̂ი) ლნტ., გრდმ. -- 

სულს ითქვამს. და̈უ̄ ̂სგა ილტხუ̂ე ქუი̂ნს... (ბზ. 235) -- დევი სულს ითქვამს.

 ილტჷნი (ოთლჷტნან̈, ად̈ლჷტნა̈ნ̄; ა̈დლჷტნი ბზ., ათულ̂ჷტნენ, ად̈ლჷტნან̈; ა̈დლჷტნი ბქ., 

ოთლჷტნენ, ედლჷტნან̄; ედლჷტნი ლშხ., ათ̈ულ̂ჷტნენ, ა̈დლჷტნან̈, ად̈ლჷტნი ლნტ.), გრდუვ. 

-- იჭყლიტება. ეშხუი̂ ზჷსყ ჩუ̂ალლჷტნე̄ლი (ბზ. 29) -- ერთი რწყილი გაჭყლეტილა.

 ილუ̂ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.) -- შველი. ანსკინე ცხეკხენ თუ̂ეთუნ̂ე ილუდ̂ (ლშხ. 61) -- 

ტყიდან თეთრი შველი გამოხტა.

 ილუ̂არი (ოხლუარენ, ენლუარან̄; ენლუარი) ლშხ., ილუ̂არ̈ი (ახ̈ულ̂უარ̈ენ, ა̈ნლუარან; 

ან̈ლუუა̂̈რი) ლნტ., გრდუვ. -- ცოცხლდება. დეუ̂თაკ ი ცხეტაკ ჟ'ანლუა̂რე̄ლიხ (ლშხ. 57) -- 

დევთაკი და ცხეთაკი გაცოცხლებულან. გუ̂ელჲაშაპ̈ ჟ'ან̈ლუუა̂რან (ლნტ. 304) -- გველეშაპი 

გაცოცხლდა.

 ილფარ̈ი (ათ̈ულ̂აფრან̈, ა̈დლაფრა̈ნ̄, ად̈ლაფრი ბზ., ათ̈უ̂ლაფრენ, ა̈დლაფრან; ა̈დლაფრი ბქ.), 

ილფარი (ოთლაფრენ, ედლაფრან̄, ედლაფრი) ლშხ., ილაფარ̈ი (ათ̈ულ̂აფარ̈ენ, ა̈დლაფარან; 
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ად̈ლაფა̈რი) ლნტ., გრდუვ. -- იფარება. ყორ̄... ჩუა̂დ̈ლაფრა̈ნ̄ [იამშუ]̂ (ბზ. 262) -- კარი 

დაიფარა ხავსით. მაგ ჩუ ილფარი იამშუ̂ (ლშხ. ხორ. 2) -- ყველაფერი ხავსით იფარება.

 ილქუ̂ერი (ოთჷლქუე̂რ, ა̈დჷლქუე̂რე; ა̈დჷლქუე̂რნე ბზ., ოხლექუე̂რ, ან̈ლექურ̂ე; ან̈ლექურ̂ისგ 

ბქ.), ილგუე̂̄რი (ოხჷლგუე̂̄რ, ენჷლჷგუე̂̄რე, ენჷლგუე̂̄რნე) ლშხ., ილეგუე̂რი (ახ̈უ̂ლეგუე̂რ, 

ანლეგუე̂რე; ანლეგუ̂ერი) ლნტ., გრდმ. -- იფქვავს. [როგს] ქა როქუ ̂ილქუ̂ერიხ (ბქ. 229) -- 

ცერცვს დაიფქვავენო.

 ილღედი (ოხულღედ, ან̈ჷლღედე; ან̈ჷლღედნე ბზ., ა̈ნჷლღედისგ ბქ., ოხჷლღედ, ენჷლღედე; 

ენჷლღედნე ლშხ.), გრდმ. 1. განსჯის. ლახუბ̂ად ან̈ჷლღედეხ ჴელუა̂ნრე დილეგთე̄სგა ლიგნე 

(ბზ.) -- ძმებმა განსაჯეს ხელოსნების დილეგში ჩამწყვდევა. 2. გრდუვ. (ან̈ჷლღედან̈, 

ან̈ჷლღედი) ბზ. -- {შე}ფასდება. მა ̈მაჰენ აშუ ̂თუ̂იმენდ ჟი ილღედიუ ̂(ბქ. 291) -- ყველაზე 

მცირე ერთ თუმნად შეფასდებოდა.

 ილღუა̂ჟალ̈ იგივეა, რაც იღუჟ̂ა̈ლ̄.

 ილჩე (ახ̈უ̂ლეჩ, ან̈ლეჩე; ა̈ნლეჩნე ბზ., ა̈ნლეჩისგ ბქ., ოხლეჩ, ენლეჩე; ენლეჩნე ლშხ.), ილეჩე 

(ახ̈ულ̂ეჩ, ან̈ლეჩე; ან̈ლეჩნე) ლნტ., გრდმ. -- ყარაულობს, იცავს. ალექსანდრე ისგლათდ ილჩა 

ჩაჟემ ჯჷლყჷს (ბქ. 30) -- ალექსანდრე შუაღამემდე ყარაულობდა რემას.

 ილცჷმე (ლახ̈უი̂ლცჷმ, ლა̈ჲჷლცჷმე; ლაი̈ლცჷმი) ლნტ., გრდმ. -- აფარებს თავს. ეშხუ ძღჷდ 

გაკ ჩუქან ლა̈ხუი̂ლცჷმ (ლნტ.) -- ერთი დიდი კაკლის ქვეშ შევაფარე თავი. იხ. ისჷ̄მე.

 ილჭა̈ლ̄ (ოთლეჭა̈ლ̄, ა̈დლეჭალ̄ე; ად̈ლეჭა̈̄ლნე) ბზ., ილჭალ̈ (ოთლეჭალ̈, ა̈დლეჭალ; 

ად̈ლეჭალ̈ისგ) ბქ., ირჭალ̄ (ლოხრე̄ჭალ̄, ლეჲრე̄ჭალ̄ე; ლეჲრე̄ჭალ̄ნე) ლშხ., ირეჭალ̈ 

(ლახ̈უ̂რეჭალ̈, ლაჲ̈რეჭალ̈ე; ლაჲ̈რეჭალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- მოთქვამს, ტირის. აშხუ̂ აგ̈ის 

ილჭა̈ლ̄ხ (ბზ. 247) -- ერთ ადგილას მოთქვამენ. ეშხუ დენა ლჷმარ̈ეჭალ̈ლი (ლნტ. 139) -- 

614



ერთი ქალიშვილი მოთქვამდა თურმე.

 იმალაგ̈ხო იგივეა, რაც იმუ̂ალ̄ე.

 იმარალ̈ იგივეა, რაც იმარ̄ა̈ლ̄.

 იმარგე იგივეა, რაც იმჷრგე.

 იმარი იგივეა, რაც იმა̈რ̄ი.

 იმაღა იგივეა, რაც იმღა.

 იმაჲ̈ჟინ იგივეა, რაც იმუა̂̈ჲ̄ჟი̄ნ.

 იმარ̈გ (ოხუმ̂არგან̈, ან̈მარგა̈ნ̄; ან̈მა̈რგი ბზ., ა̈ხუმ̂არგ, ან̈მარგ; ან̈მარ̈გი ბქ., ა̈ხუმ̂არ̈გენ, 

ან̈მარგან; ა̈ნმარგი ლნტ.), იმარგ (ოხმჷრგენ, ენმჷრგან̄; ენმჷრგი) ლშხ., გრდუვ. -- 1. 

ივარგებს. ხმელე̄თს ესერ ჯაჲ ჟ'ან̈მარ̈გი (ბზ. 240) -- ხმელეთზე მეც ვივარგებო. ლამარგ 

მარ̄ე ჟი იმარგ (ლშხ. 14) -- მამაცი კაცი ივარგებს. 2. ხარობს. მაჩენამდ ამეჩუ სიმინდ იმარ̈გ 

(ბქ. 22) -- ყველაზე უკეთ აქ სიმინდი ხარობს. ლერწ ლაჲ̈დი მაგ̈ იმარგ, იმაჲ̈ ლეჩხუმს 

ჴედენი (ლნტ. 7) -- ვაზი ყველა (ჯიშის) ხარობს, რაც კი ლეჩხუმში მოდის.

 იმარ̈ი იგივეა, რაც იმა̈რ̄ე.

 იმარ̈ცხი იგივეა, რაც იმჷრცხი.

 იმარ̈ჯუი̂ნე იგივეა, რაც იმურჯუი̂ნე.

 იმაშ̈ იგივეა, რაც იმშა.

 იმახ̈ი იგივეა, რაც იმხი1.

 იმარ̄ა̈ლ̄ (ოხუმ̂არ̄ან̈; ან̈მარ̄ა̈ნ̄; ა̈ნმა̈რ̄ი) ბზ., იმარალ̈ (ახუმ̂არენ, ან̈მარან; ა̈ნმარი ბქ., ა̈ხუ̂ემარენ, 

ახ̈ემარან; ახ̈ემარი ლნტ.), იმა̄რალ̄ (ოხმარ̄ენ, ენმარ̄ა̄ნ; ენმარ̄ი) ლშხ., გრდუვ. -- ემზადება. 

ჟ'ან̈მა̄რა̈ნ̄ უ̂ოჴრი̄ლ (ბზ. 325) -- ობოლი გაემზადა. მეხელი მეზგე ლინთუი̂შ ლიგნალ̈უნღუე̂ 
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იმარალ (ბქ. 232) -- დამხვედრი ოჯახი ზამთრის დადგომიდანვე ემზადებოდა. 2. ბქ. პურს 

აცხობს, ხაბაზობს. მიშგუა̂ დი ნებოზდ იმარალ (ბქ.) -- დედაჩემი საღამომდე პურს აცხობდა.

 იმაჯ̄ე (ა̈ხუმ̂ა̈ჯ̄, ა̈ნმაჯ̄ე; ა̈ნმა̈ჯ̄ნე ბზ., ოხმაჯ̄, ენმაჯ̄ე; ენმაჯ̄ნე ლშხ.), იმაჯე (ახ̈უმ̂აჯ, 

ან̈მაჯე; ანმაჯისგ ბქ., ა̈ნმაჯი ლნტ.), გრდმ. -- ზიდავს. შდას მაღაზათეჟი იმაჯეხ (ბქ.) -- 

ტაროს სასიმინდეში ზიდავენ. ამნე̄მ აჴარ აგითე ენმაჯ̄ე (ლშხ. 54) -- ამან ზვინები სახლში 

მოზიდა. კუ̂ეცენს ჴანშუ ̂ა̈გხო ხუი̂მაჯედ (ლნტ. 25) -- ხორბალს ხარებით შინ ვზიდავთ.

 იმა̈რ̄ი (--, ან̈მარ̄ა̈ნ̄; ა̈ნმა̈რ̄ი) ბზ., იმარ̈ი (--, ა̈ნმარან; ან̈მარ̈ი) ბქ., იმარ̄ი (--, ენმარ̄ან̄; ენმარ̄ი) 

ლშხ., იმარი (--, ან̈მარან; ა̈ნმარი) ლნტ., გრდუვ. 1. მზადდება. ლეზობ̈-ლეთრე მასარ̈დ იმა̈რ̄ი 

(ბზ. 264) -- საჭმელ-სასმელი ბევრი მზადდება. ამეჩუ ხუ̂აჲ̈ ნენი იმარ̈ი (ბქ.) -- აქ ბევრი 

თივა მზადდება. -- 2. ცხვება. ლაგუა̂ნაჲსგა სურუ დიარ̈ იმარ̈ი (ბქ.) -- სატირალში ბევრი 

პური ცხვება (მზადდება).

 იმბანა̈̄ლ (ა̈თუნ̂აბნან̈, ა̈დნაბნა̈ნ̄; ა̈დნაბნი) ბზ., იმბანა̈ლ (ა̈თუნ̂აბნენ, ა̈დნაბნან; ა̈დნაბნი) ბქ., 

გრდუვ. -- იფიცება. ბაპ იმბანა̈ლ̄ (ბზ. 432) -- მღვდელი იფიცება. დაუ̈ი̂თ ა̈დნაბნან, ბაზ̈ი ესერ 

დაშ̈დუს̂ ჩუ ადგარ̈ი (ბქ.) -- დავითმა დაიფიცა, ამაღამ დათვს მოვკლავო.

 იმბაჟალ̄ იგივეა, რაც იმბჟა̈ლ̄.

 იმბეზი იგივეა, რაც ინბოზ̈ი.

 იმბჟა̈ლ̄ (ოთჷმბაჟალ̈, ა̈დჷმბაჟალ̄ე; ად̈ჷმბაჟა̈ლ̄ნე ბზ., ადჷმბაჟალ; ადჷმბაჟალ̈ისგ ბქ.), 

იმბაჟალ̄ (ოთჷნბაჟალ̄, ედჷნბაჟალ̄ე; ედჷნბაჟალ̄ნე) ლშხ., ინაბაჟალ̈ (ათ̈უნ̂აბა̈ჟენ, ადნაბაჟან; 

ად̈ნაბაჟ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- კვირობს, უკვირს. ალჲა̈რ იმბჟალ̈ხ, იმხენ ესერ ომჴედხ ამეჩუ 

თათრარ̈ (ბქ.) -- ამათ უკვირთ, საიდან მოვიდნენ აქ თათრებიო. ჩუა̂ლნაბაჟ̈ელიხ ხალ̈ხ (ლნტ. 

264) -- ხალხი გაკვირვებულა.
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 იმბჟი (ოთჷნბაჟან̈, ა̈დჷნბაჟა̈ნ̄; ა̈დჷნბაჟ̈ი ბზ., ა̈დჷნბაჟან, ად̈ჷნბაჟ̈ი ბქ.), ინბაჟი (ოთჷნბაჟენ, 

ედჷნბაჟან̄; ედჷნბაჟი) ლშხ., ინაბაჟ̈ი (ათ̈უნ̂აბაჟ̈ენ, ად̈ნაბაჟან; ა̈დნაბა̈ჟი) ლნტ., გრდუვ. -- 

{გან}ცვიფრდება, {გა}ოცდება, გაკვირდება. ალას ე̄რ ქა ხეწად̈, მჷლდეღ ჩ'ად̈ჷნბაჟა̈ნ̄ (ბზ.) -- 

ეს რომ დაინახა, მწყემსი გაოცდა. ალმინ ჩუ ინაბაჟ̈იხ: -- იმეხენ ანჴედ ლოქ (ლნტ. 253) -- 

ესენი გაოცდებიან: -- საიდან მოხვედიო.

 იმბუა̈ლ̄, იმ̄ბუ̂ა̈ლ̄ (ოთჷმბუა̈ლ̄, ა̈დჷმბუალ̄ე; ა̈დჷმბუა̈ლ̄ნე) ბზ., იმბუ̂ალ̈, იმბუალ̈ 

(ოთჷმბაუა̂ლ̈, ადჷმბაუა̂ლე; ა̈დჷმბაუა̂ლ̈ისგ) ბქ., იმბუა̂ლ̄ (ლოხუმ̄ბუა̂̄ლ, ლეიმბუა̂ლ̄ე; 

ლეიმბუ̂ალ̄ნე) ლშხ., იამბაუა̂ლ̈ (ლახ̈უი̂მბაუა̂ლ̈, ლაჲ̈ამბაუა̂ლე; ლაჲ̈ამბაუ̂ალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. 

-- საუბრობს, ლაპარაკობს. ლახორს იმ̄ბუ̂ა̈ლ̄ხ ქუნარუ (ბზ. 12) -- სულები საკრებულოში 

საუბრობენ. ლახუბ̂ად მასარ̈დ ადჷმბაუ̂ალეხ (ბქ.) -- ძმებმა ბევრი ილაპარაკეს. ეშხუ ხოჩა 

მარე ა̈სიამბაუა̂ლი (ლნტ. 55) -- ერთი კარგი კაცი ისაუბრებს.

 იმბჷგალ̈ იგივეა, რაც იბგა̈ლ̄.

 იმბჷგი იგივეა, რაც იბგი.

 იმგაშ̈ იგივეა, რაც იმსგი̄შ.

 იმგიაშ იგივეა, რაც იმსგი̄შ.

 იმგუა̂ლეგ იგივეა, რაც იმუა̂ლ̄ე.

 იმგუა̂ ̈იგივეა, რაც იმუ̂აჲ̄.

 იმგუა̂-̈იმგუ̂ა ̈იგივეა, რაც იმგუა̂̈ჲ̄-იმგუა̂̈ჲ̄.

 იმგუა̂ჲ̈ იგივეა, რაც იმუა̂̈ჲ̄.

 იმგუა̂ჲ̈ჟი იგივეა, რაც იმუა̂ჲ̄ჟინ.

 იმგუა̂ჟ̈ი იგივეა, რაც იმუ̂ა̈ჲ̄ჟი̄ნ.
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 იმგჷნე (ა̈ხუმ̂ჷგინ, ა̈ნმჷგნე; ა̈ნმჷგნი ბზ., ლნტ., ან̈მჷგნისგ ბქ., ოხმჷგჷნ, ენმჷგნე; ენმჷგნი 

ლშხ.), გრდმ. -- ალღოს უღებს, ივარაუდებს, დაიგულებს. ნაბ̈ოზს და̈უ̄̂ ე̄რ იმგჷნე 

ხუთ̂ისაუა̂რი ლიჴედს, ეჩქა ჩუ ხეპჟენი (ბზ. 250) -- საღამოს დევი რომ ალღოს აუღებს 

ღვთისავარის მოსვლას, დაიმალება. მებატედ ერ ლაჲ̈მჷგნე, ძღუდ შუკუს̂ იროლხ მეჩედე, 

ახ̈ეჭამ (ლნტ. 294) -- მებატემ როცა ივარაუდა, კარგა გზა ექნებათ გავლილიო, უკან გაჰყვა.

 იმე, იმეგ, იმე-იმე ბზ., იმგუა̂-̈იმგუა̂ ̈ბქ., იმე-იმე ქს., ზმნს. -- სად, აქა-იქ, ზოგან. იმე-იმე ჟი 

იშუმ̂ინეხ (ბზ. 9) -- აქა-იქ შეისვენებენ. ზურაბ ესერ იმ' ა̈̄რი (ბზ. 322) -- ზურაბი სად 

არისო? იმგუა̂-̈იმგუ̂ა ̈მასარდ ჴედნი კეცენ (ბქ.) -- ზოგან ბევრი ხორბალი მოდის. იმე-იმე 

ხეჩდა ხოჩა ყა̄რ (ლშხ.) -- ზოგან კარგი ყავარი ურევია. ისგუი̂ მუ ლოქ იმე ა̄რი? (ლშხ. 59) 

-- მამაშენი სად არისო? იმე ლოქ ხუღუა̂ხ მინს დაბ? (ლნტ. 272) -- თქვენ ყანა სად გაქვთო?

 იმედ (-იშ, --) -- იმედი. ღერთემ იმედშუ ̂ქ'ო̄ხუე̂ჩდ ქა̈̄მთე (ბზ. 68) -- ღმერთის იმედით 

გარეთ გამოვექეცი. იმედ ხარ̄ხ ჟი ლიწნე̄მიშ (ლშხ. 14) -- ჯობნის იმედი აქვთ.

 იმეზრე იგივეა, რაც იმზირ.

 იმეჲ იგივეა, რაც იმუა̂̈ჲ̄.

 იმესკია იგივეა, რაც იმსგიშ̄.

 იმეჩი იგივეა, რაც იმჩი.

 იმეხ იგივეა, რაც იმხან̈.

 იმეხენ, იმხენ იგივეა, რაც იმხან̈.

 იმეჴერი იგივეა, რაც იმჴერი.

 იმეჯარ̈ი იგივეა, რაც იმჯე̄რი.

 იმე̄რა̈ლ̄ (--, ა̈ნმე̄რა̈ნ̄; ან̈მე̄რი) ბზ., იმერალ̈ (--, ა̈ნმერან; ა̈ნმერი) ბქ; ლნტ., იმერალ̄ (--, 
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ენმერან̄; ენმე̄რი) ლშხ., გრდუვ. -- იღრუბლება. ალმე̄რე̄ლი ჟიქან̄ხენჩუ (ლშხ. 56) -- 

ზევიდან მოღრუბლულა. ჟ'ალმერელი ი ჟ'ახობინა შიშტ ლიშტუე (ლნტ. 101) -- 

მოღრუბლულა და მაშინვე თოვა დაუწყია.

 იმე̄შ იგივეა, რაც იმსგიშ̄.

 იმზეზი (ახ̈უ̂მიზეზ, ა̈ნმეზზე; ან̈მეზზი ბზ., ან̈მეზზისგ ბქ., ოხმიზეზ, ენმიზზე; ენმიზზი ლშხ., 

ახ̈უმ̂იზეზ, ან̈მიზეზე; ა̈ნმიზეზი ლნტ.), გრდმ. -- იმიზეზებს. ლეგლირდე ლახ̈მიზეზ (ბზ. 285) 

-- ავადმყოფობა მოიმიზეზე. ლეუა̂ნიშ დაჩუი̂რდ ბჷნაბ̈ ლაჲ̈მიზზე (ბქ. 201) -- ლევანის დამ 

ბნედა მოიმიზეზა. სი ახ̈მიზეზ ლიმაშტჷმ (ლნტ. 238) -- შენ სიმთვრალე მოიმიზეზე.

 იმზირ (ხუი̂მზირდას̈, იმზჷრდა; იმზჷრდე̄დს ბზ., ხუი̂მზჷრ, იმზჷრ; იმზჷრდეს ბქ.), 

იმზჷრ{ი} (ხუი̂მზჷრის, იმზჷრდა; იმზჷრდეს) ლშხ., იმეზრე (ხუ̂იმზჷრალდას̈, იმზჷრალდა; 

იმზჷრალდეს) ლნტ., გრდუვ. -- ლოცულობს. ტაბგიშ მჷჴდე იმზირ (ბქ. 299) -- ტაბლის 

მომტანი ლოცულობს. უმზჷრა მეზგემ ლაჴუ̂რაქა ქა̈ჯარ̈ ესერ იმზირხ (ანდ.) -- ულოცავი 

ოჯახის ფანჯარაში ქაჯები ლოცულობენო.

 იმზუ{მ}, იმზჷ ზს., იმზუმ ქს., ზმნს. 1. როგორ; რაზომ. იმზუმ ამხი̄დჷნ ისგუ ლიჴედ! (ბზ.) 

-- როგორ გამიხარდა შენი მოსვლა! 2. რამოდენა, რამხელა. იმზუმ ოხცხა სიმინდს ეშხუ 

ნაგზაჲ̄სა (ლშხ.) -- რამოდენა გაზრდილა სიმინდი ერთ კვირაში. 3. რა, რამდენი, რამხელა. 

იმზუმ ხოზი ჟიბე ფაყ̈ხო? (ლნტ.) -- რა (რამდენი) მანძილია ზემო ფაყამდე?

 იმზჷრ{ი} იგივეა, რაც იმზირ.

 იმთე ზს., ლშხ., იმოხ ლნტ., ზმნს. -- საით, საითკენ. იმთ'ე̄სღრი, იმთე? (ბზ. 365) -- საით 

მიდიხარ, საით? იმთე ლოქ ესღურ̂ი̄ -- მიშგუა̂ ღერთა ლათხე̄ლითე (ლშხ. 68) -- საით 

მივდივარ და -- ჩემი ღმერთის საძებნელადო. იმოხ ლოქ ასხრი? (ლნტ. 287) -- საით 
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მიდიხარო?

 იმთე̄ჲ იგივეა, რაც იმთუა̂̈̄ჲ.

 იმთუა̂̈ჲ̄ ბზ., იმთუ̂აჲ̈ ბქ., იმთე̄ჲ ლშხ., იმოხაუი̂ ლნტ., ზმნს. -- საითაც, საითკენაც. ჯაუ̄ ̂

ესერ ლჷჭათ̈ ლიზ, იმთუა̂̈ჲ̄ ალ ცხუი̂ ადრი̄ნე, ჯაჲ̄ ეჩეჩუნ̄ მოდ̄ ა̈დზიგე̄ნს (ბზ.) -- 

დაწყევლილი ვიყო, საითაც ეს ისარი წავა, მეც იქ თუ არ დავსახლდეო. სი იმთუა̂ჲ̈ ჯეკუე̂ს, 

ეჩხაუ ̂ათთჷრ! (ბქ.) -- შენ საითაც გინდოდეს, იქით წაეთრიე! მურ̄ყუ̂ამ იმთე̄ჲ იკაფ̄ი, ხოჩა 

ზაჲობ ეჩხაუ̄ ̂ლოქ ლი (ლშხ. 21) -- კოშკი საითაც წაიქცევა, კარგი (მოსავლიანი) წელი 

იქ{ით} იქნებაო. იმოხაუ ̂ხოშა ჯიცხახ ლიზი, ეჩოხ აჩადდ (ლნტ.) -- საითაც უფრო 

გირჩევნიათ წასვლა, იქით წადით.

 იმიხ იგივეა, რაც იმხი2.

 იმკეთა̈ლ̄ხ (ოთმჷკთა̈̄ნდ, ა̈დმჷკთა̈ნ̄ხ; ა̈დმჷკთიხ) ბზ., იმკეთალ̈ხ (ათ̈უმ̂ჷკთანდ, ად̈მჷკთანხ; 

ად̈მჷკთიხ) ბქ., გრდუვ. -- მოყვრდებიან, მეგობრდებიან. ეშხუ მუჩბეჴეუ̂ ი მუ̄უშ̂გუი̂ლ 

ალმჷკთე̄ლიხ (ბზ. 51) -- ერთი ჩუბეხევლი და უშგულელი დამეგობრებულან. იხ. იკერძიხ.

 იმნარი იგივეა, რაც იჰუნ̂არ̈ი.

 იმნარ̈ ზს., ლნტ., იმნარ ლშხ., ზმნს. -- რად, რატომ, რისთვის. იმნარ̈ ესერ იგუ̂ნი? (ბზ. 245) 

-- რად ტირიო? იმნარ̈ ათღუპაუ̈̂ გუი̂შგე თხუი̂მ? (ბქ. 33) -- რად დაგვღუპე? (დაღუპე ჩვენი 

თავი?) იმნარ ლოქ ალძღირე̄ლი ამჟი? (ლშხ. 52) -- რად დასველდი ასეო? იმნა̈რ ლოქ 

ხებრეცაუ̈̂ი მჷლეგუე̂რი ლერექუა̂ლ̈ს? (ლნტ. 315) -- რად მიშტერებია მეწისქვილე 

ტანსაცმელსო?

 იმნე̄მ ბზ., ლშხ., იმნემ ბქ., ლნტ. იხ. მაჲ̈.

 იმნოუშ̂ იხ. მაჲ̈.
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 იმჲი იგივეა, რაც იმჰი.

 იმორდებალ̄ იგივეა, რაც იჷრდება̈̄ლ.

 იმორიდებალ̈ იგივეა, რაც იჷრდება̈ლ̄.

 იმორჩილე (ოთმორჩილ, ედმორჩილე; ედმორჩილი) ლშხ., გრდმ. -- იმორჩილებს. დაუ̄̂ 

ჩუე̂სმორჩლეხ (ლშხ. 66) -- დევი დაიმორჩილეს.

 იმოხ იგივეა, რაც იმთე, იმხაუ̄̂.

 იმოხაუი̂ იგივეა, რაც იმთუ̂ა̈ჲ̄.

 იმოხაუ̈ ̂იგივეა, რაც იმხაუ̄.̂

 იმჟი{ნ}, იმჟი̄{ნ} ბზ., ლშხ., იმჟი ბქ., ქს., კითხვ., ზმნს. -- როგორ? ალ ბეფშუ ̂ესერ იმჟინ̄ 

ი̄რა მიჩა კეთილი პატრონ̈? (ბზ. 332) -- ეს ბავშვი როგორ იქნება ჩემი სიმდიდრის 

პატრონიო? ჯ' ე̄სერ იმჟი ლახ̈შედნი? (ბზ. 284) -- შენ როგორ უშველიო? იმჟი ლი ისგე 

გეშ? (ბქ.) -- როგორაა თქვენი საქმე? ეჯჟი ახსყედ, იმჟი̄ ეჩქად ლას! (ლშხ. 74) -- ისე 

გააკეთეთ, როგორც მანამდე იყო! იმჟი ლოქ უ̂ედი ალ ღოლჲაქს? (ლნტ. 285) -- როგორ 

ყიდი ამ ცხვარსო?

 იმსგი̄შ ბზ., ლშხ., იმგიაშ, იმსგია, იმგაშ̈ ბქ., იმე̄შ ლშხ., იმესკია ̈ლნტ. 1. სადაური. იმსგი̄შ 

ლი ალ ზურალ̄? (ბზ.) -- სადაურია ეს ქალი? იმგიაშ ლჷსოყე მინ ლიხ? (ბქ. 325) -- სადაური 

გიჟები ხართო? იმესკია ̈მარ̈ე ლოქ ლი ალე? (ლნტ.) -- სადაურია ეს კაციო? 2. ბქ., ლნტ., 

ნაწილ. -- განა. უჭირა იმსგია ხოშილს ესერ გეჭნი? (ბქ.) -- გაუჭირველი განა უფრო 

ძლებსო? იმესკია ̈ჟეღ ლოქ ლი, ერე ჯიჯუუა̂რ̈ ლოქ ლალემეს? (ლნტ.) -- განა ძაღლი ვარ, 

რომ ძვლები შევჭამოო?

 იმუგუ ̂ბქ., ზმნს. -- სად, სანამდე. მეჩი თხეროლ, იმუგუ ̂ესერ ოთჩედნიხ! (ბქ. 209) -- 
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ბებერო მგლებო, სად წამიხვალთო!

 იმურჯუი̂̄ნე (ლახ̈უმ̂ურჯუ̂ინ̄, ლაჲ̈მურჯუ̂ინ̄ე; ლაჲ̈მურჯუი̂̄ნი) ბზ., იმურჯუ̂ინე 

(ლახ̈უ̂მურჯუი̂ნ, ლაჲ̈მურჯუი̂ნე; ლაჲ̈მურჯუი̂ნისგ) ბქ., იმურჯი̄ნე (ლოხმურჯი̄ნ, 

ლეჲმურჯი̄ნე; ლეჲმურჯი̄ნნე) ლშხ., იმარ̈ჯუ̂ინე (ლახ̈უმ̂არ̈ჯუ̂ინ, ლაჲ̈მარჯუნ̂ე; 

ლაჲ̈მარჯუნ̂ი) ლნტ., გრდმ. -- {მო}იმარჯვებს. ჯამახ̈ჷრსად თეფ ლაჲ̈მურჯუი̂ნე (ბქ. 210) 

-- ჯამახირსამ თოფი მოიმარჯვა.

 იმუა̂ლ̄ე, იმუა̂ლ̄ა ბზ., ლშხ., იმგუ̂ალეგ ბქ., იმალაგ̈ხო ლნტ., ზმნს. 1. სადღაც, სადმე. 

იმუა̂ლ̄ე მჷჟეშ უწდუნა ნანულ̄ ა̈რი (ბზ. 265) -- სადღაც მზეთუნახავი ქალიშვილი არისო. 

იმუა̂ლ̄ა მინდუე̂რისგა კე̄სარ̈ იზგე (ბზ. 306) -- სადღაც მინდორში კეისარი ცხოვრობს. 

ნაღუ̂ჟურ იმგუა̂ლეგ ხოლა ტუ̂იბისგა ათაკურ̂! (ბქ. 29) -- ვაჟი სადმე უდაბურ (ცუდ) ხევში 

დააგდე! ღე̄რბეთ, გარდატყუაჲსუ ათთხანე სგა იმუა̂ლ̄ე (ლშხ. 79) -- ღმერთო, სადმე 

გარდატყუას შემახვედრეო. ხორუა̂ ჭყინტ მეჩედე ლჷმარ̈ იმალაგ̈ხო (ლნტ. 246) -- უმცროსი 

ვაჟი სადღაც ყოფილა წასული. 2. ბზ. როდისმე. ონჴუ̂დენი იმუა̂ლ̄ე (ბზ.) -- როდისმე მოვალ.

 იმუა̂̈ჲ̄ ბზ., იმგუა̂ჲ̈, იმგუა̂ ̈ბქ., იმუა̂ჲ̄, იმეჲ ლშხ., იმაჲ̈, იმეჲ ლნტ., ზმნს. 1. სადაც. მი 

სგოთ̄სკი ბღეთეჲსგა, იმუა̂̈ჲ̄ არდა ღუა̂შ (ბზ. 40) -- მე ჩავხტი ნაპრალში, სადაც ჯიხვი იყო. 

ადჰეხ, იმუა̂̈ჲ̄ ზურა̄ლს იშგომდა, ეჩხაუ̄̂ (ბზ. 288) -- მიაღწიეს იქ, სადაც ქალს თხოულობდა. 

იმუა̂ჲ̄ ტოტ ოსცუჲ̂ე, მაგ ჩუა̂დჯაჭურ̄ე (ლშხ. 60) -- სადაც ხელი მოუსვა, ყველაფერი 

დაამტვრია. 2. რასაც. იმუ̂ა̈ჲ̄ ესერ ხაჩ̈ო, ეჩის ესერ ხაჩ̈ო (ბზ. 236) -- რასაც მიზამს, იმას 

მიზამსო. ბარგი ფასდ იმუ̂აჲ̄ ედჴიდეხ, ეჯნოუ̂შ ბარგ ხეკუე̂ს ენყიდე̄ნდეს (ლშხ. 32) -- 

მზითვის საფასურს რასაც გადაიხდიან, იმით მზითევი უნდა იყიდონ.

 იმუა̂̈ჲ̄ჟი̄{ნ} ბზ., იმგუა̂̈ჟი, იმგუა̂ჲ̈ჟი ბქ., იმუა̂ჲ̄ჟი ლშხ., იმა̈ჲჟი ლნტ., ზმნს. -- როგორც. 
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იმუა̂̈ჲ̄ჟი ძიძაჲ̈დ ლახთონ̄ე, ჭაბიგუდ̂ ეჯჟი ჩუე̂მინ (ბზ. 266) -- როგორც ძიძამ ასწავლა, 

ჭაბუკმა ისე გააკეთა. ელწესდ იმუა̂ჲ̈ჟი ხემთქუნხ, ამჟი ჩუე̂მინხ (ბქ. 25) -- წესად როგორც 

ჰქონდათ, ისე გააკეთეს. მიჩა მუდ ქა ხაქ̈უ̂ მაგ̈, იმაჲ̈ჟი ხენწიფდ ხაქ̈უ ̂(ლნტ. 291) -- 

მამამისმა უთხრა ყველაფერი, როგორც ხელმწიფემ უთხრა.

 იმქას ბქ., ზმნს. -- როცა. იმქას მაჟარ ხაჴ̈დოლნა, ლჷმაზ ქორთე (ბქ. 260) -- როცა 

მოიწყენდა თურმე, სახლში მიდიოდა.

 იმქჷრა̈ლ̄, იმქარა̈ლ̄ (ოთმჷქრა̈ნ̄, ად̈მჷქრა̈ნ̄; ად̈მჷქრი) ბზ., იმქარალ̈ (ოთმჷქრან, ა̈დმჷქრან; 

ად̈მჷქრალ̈ი ბქ., ათ̈უ̂ემჷქარენ, ა̈თემჷქარან, ათ̈ემჷქარ̈ი ლნტ.), იმქარალ̄ (ოთმჷქრენ, 

ედმჷქრან̄; ედმჷქრი) ლშხ., გრდუვ. -- ეჯიბრება. ბაპ ი სალდათ̈ ჩუა̂დ̈მჷქრა̈ნ̄ხ (ბზ. 347) -- 

მღვდელი და ჯარისკაცი ერთმანეთს შეეჯიბრნენ. ხედუ̂აჲ̈ ესერ ხონკი ადტუმურისხ 

ნათ̈ხუ̂რას, ჩუა̂უ̂ ად̈მჷქრანხ (ბქ. 57) -- შევეჯიბროთ ერთმანეთს, რომელი ადრე 

გავატყავებთ ნანადირევსო.

 იმღა ზს., ლშხ., იმაღა ლნტ., კითხვ. ზმნს. -- რატომ, რისთვის. იმღა ესერ ხი ამჟი 

ლჷწხუ̂აუე̂? (ბზ. 270) -- რატომ ხარ ასე შეწუხებულიო? იმღა როქ ჯარხ ლჷბერკილ 

ამგუა̂რ̈ ამსუ̂ალდ? (ბქ. 13) -- რატომ გყავთ შებორკილი ასეთი ადამიანიო? იმღა ლოქ მოდ̄ 

ემჴედე̄ლი დოშდიშ? (ლშხ. 60) -- რატომ არ მოხვედი ორშაბათსო? იმაღა ღენ ხეჟახჷნდა 

სკიმარ̈, დარ̈ს ხოხალდა (ლნტ. 10) -- რატომ ერქვა მჟავე წყლები (მჟავეწყლიანი), არავინ 

იცოდა.

 იმშა იხ. მაჲ̈.

 იმშა ბზ., იმაშ̈ ბქ., იმშაჲ̄ ლშხ., იმშა ლნტ., კითხვ. ნაცვალსახ. -- რისა. იმშაუ̄ ̂ტა̈რ ლესუ̂ 

ალა?̄ (ბზ. 339) -- რისი ბრალი უნდა იყოს ეს?
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 იმშაჲ̈ღენ იგივეა, რაც იმშაჲ̄ღენ.

 იმშაჲ̄ღენ ლშხ., იმშაჲ̈ღენ ლნტ., ნაცვალსახ. -- რაღაცის, რისი. იმშაჲ̄ღენ ტარშუ ̂გოშ დეშ 

ოხსყა (ლშხ.) -- რაღაცის ბრალით საქმე ვერ გაუკეთებია. იმშაჲ̈ღენ ტარ ირი, ჟი ლოქ 

ან̈მეჴერი (ლნტ.) -- რისი ბრალიც იქნება, გავიგებო.

 იმშგუ̂ან̄ე (ა̈თუმ̂უშგუ̂ა̈ნ̄, ა̈დმუშგუა̂ნ̄ე; ა̈დმუშგუა̂̈ნ̄ი ბზ., ოთმუშგუა̂ნ̄, ედმუშგუ̂ან̄ე; 

ედმუშგუა̂ნ̄ნე ლშხ.), იმშგუა̂ნე (ოთმუშგუა̂ნ̈, ა̈დმუშგუ̂ანე; ა̈დმუშგუა̂ნ̈ისგ) ბქ., იმშკუა̂ნე 

(ათ̈უმ̂უშკუ̂ან, ა̈დმუშკუა̂ნე; ა̈დმუშკუა̂ნი) ლნტ., გრდმ. -- {გა}ისტუმრებს. ხელწიფხი 

გეზალდ [მოგდა̄ნა] ქა̈დ̄მუშგუა̂̄ნე (ბზ. 439) -- ხელმწიფის შვილმა მოვალენი გაისტუმრა. 

გადასახადს დეშ ღალ იმშგუ̂ან̄ეხ (ლშხ. 24) -- გადასახადს ვერ ისტუმრებენ. [მეზგა ნეფე] 

ოთმუშგუა̂ნ̄ა მიჩა ქორხენ (ლშხ. 51) -- ოჯახს მეფე გაუსტუმრებია თავისი სახლიდან. 

ამკალიბდ ხუ̂იმშგუა̂ნ̄ედ ლაშ̄ხარ ზომხჲერალს (ლშხ. 17) -- ასე ვისტუმრებთ ლაშხელები 

ახალ წელს.

 იმშერა̈ლ̄ (ათ̈უმ̂ეშრა̈ლ̄, ა̈დმეშრალ̄ე; ა̈დმეშრა̈ლ̄ი) ბზ., იმშერალ̈ (ათ̈უმ̂ეშრალ, ა̈დმეშრალე; 

ად̈მეშრალ̈ისგ) ბქ., გრდუვ. -- ჩივის, გასაჭირზე წუხს. [ზურალ] იმშერალ̈, იკუც̂ელ (ბქ. 

233) -- ქალი ჩივის, კვნესის.

 იმშკუ̂ანე იგივეა, რაც იმშგუა̂ნ̄ე.

 იმჩი (ოთმეჩა̄ნ, ა̈დმეჩა̈ნ̄; ად̈მეჩი ბზ., ოთმეჩენ, ა̈დმეჩან̈; ად̈მეჩი ბქ., ოთმეჩენ, ედმეჩან̄; ედმეჩი 

ლშხ.), იმეჩი (ათ̈უმ̂ეჩენ, ა̈დმეჩან; ად̈მეჩი) ლნტ., გრდუვ. -- ბერდება. დაუ̈̂ით ძღჷდ ა̈დმეჩა̈ნ̄ 

(ბზ. 270) -- დავითი ძალიან დაბერდა. ჯი ესერი ჩოლმეჩელი ი ლაჴუმ̂იჲ ჩუა̂თმეჩენა (ბქ. 

217) -- მეც დავბერდი და ეკლესიაც დამიბერდაო. მჷლეგუე̂რი ჩუა̂ლმეჩელი (ლნტ.) -- 

მეწისქვილე დაბერებულა.
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 იმჭირა̈ლ̄ (ლახ̈უმ̂აჭრა̈ლ̄, ლაჲ̈მაჭრალ̄ე; ლაჲ̈მაჭრა̈ლ̄ნე) ბზ., იმჭირალ̈ (ად̈უმ̂აჭ̈რალ, 

ად̈მაჭ̈რალე; ად̈მაჭ̈რალ̈ისგ) ბქ., იმჭინალ̄ (ლოხმაჭნალ̄, ლეჲმაჭნალ̄ე; ლეჲმაჭნალ̄ნე) ლშხ., 

გრდუვ. -- ყოყმანობს, ეზარება. ხოშა ლახუბ̂ად ა̈დმაჭრალეხ (ბქ. 213) -- უფროსი ძმები 

შეყოყმანდნენ. დი̄ნად ლეჲმაჭნალ̄ე ამშა ლი̄ქუი̂̄ს (ლშხ.) -- გოგომ დაიზარა ამის თქმა.

 იმხა̈ნ ბზ., იმხენ ბქ., ლშხ., იმეხ, იმეხენ, იმეხნ ლნტ., კითხვ. ზმნს. -- საიდან. იმხან̈ ნაჴა̈დუ̂ 

ესერ ლი? (ბზ.) -- საიდან ხარ მოსულიო? იმხენ ესერ ოხჴიდა ალი? (ბქ. 58) -- საიდან 

მოგიტანია ესო? იმხენ ანშყად ალ ბობშ (ლშხ.) -- საიდან ჩამოვარდა ეს ბავშვი. იმეხ ლოქ 

ახოჴიდა ოქრუუა̂̈ლ? (ლნტ. 270) -- საიდან მოიტანე ოქროებიო?

 იმხა̄უ ̂ბზ., ლშხ., იმხაუ̂ ბქ., იმოხაუ̈,̂ იმოხ ლნტ., ზმნს. -- საით, საითკენ. იმხაუ̄̂ ესღრი? 

(ბზ.) -- საით მიდიხარ? იმხაუ ̂ოთთენ ისგუა̂ მუს? (ბქ.) -- საით გააგზავნე მამაშენი? იმხაუ̄̂ 

აჩად ისგუი̂ მუ? (ლშხ.) -- საით წავიდა მამაშენი? იმოხ აჩადხ ნადენარ̈ (ლნტ.) -- საით 

წავიდნენ გოგონები.

 იმხენ იგივეა, რაც იმხან̈.

 იმხი1 (ათ̈უმ̂ახა̈ნ, ა̈დმახ; ა̈დმახ̈ი ბზ., ა̈დმახან ბქ., ოთმახენ, ედმახან̄; ედმახი ლშხ.), იმახ̈ი 

(ათ̈უმ̂ახ̈ენ, ად̈მახან; ა̈დმახი) ლნტ., გრდუვ. -- {გან}ახლდება; ახალგაზრდავდება. ალ მარ̄ე 

აშგარ იმხი (ბზ.) -- ეს კაცი თანდათან ახალგაზრდავდება. ეჯი ჩუ იმახ̈ი, მერბა ზაუ ̂ეჯ 

ლერწ მახ̈ე ლი (ლნტ. 28) -- ის განახლდება, მეორე წელს ის ვაზი ახალია.

 იმხი2, იმიხ (--, ად̈მჷხ; ად̈მჷხი) ზს., გრდუვ. -- ავდრდება. ეჯგუა̂̈რ ად̈მჷხ, ერე დეცე ნაკ̈უ̂იშ 

გიმთ'ანჴად (ბქ. 105) -- ისე გაავდრდა, რომ ცის ნატეხი მიწაზე ჩამოვიდა.

 იმჴერი (ახ̈უმ̂ეჴერ, ა̈ნმეჴრე; ა̈ნმეჴრი ბზ., ა̈ნმეჴრისგ ბქ., ოხმეჴერ, ენმეჴრე; ენმეჴრი ლშხ.), 

იმეჴერი (ახ̈უმ̂ეჴერ, ა̈ნმეჴერე; ა̈ნმეჴერი) ლნტ., გრდმ. -- {შე}იტყობს, {გა}იგებს. ალა 
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კე̄სარ̈დ ჟ'ან̈მეჴრე მა̈გ (ბზ. 319) -- კეისარმა შეიტყო ეს ყველაფერი. დეშმა ახუმ̂ეჴერ (ბზ. 

378) -- ვერაფერი გავიგე. ბერჯატ̈ურად ჟ'ან̈მეჴრე, ერე მიჩა ჴან̈ს ესერ მოლე ხაყ̈რა (ბქ. 59) 

-- ბერჯატურამ შეიტყო, რომ მის ხარს რაღაც დაემართა. ხელწფარს ოხმეჴრახ დაუ̄ა̂რე 

ხუე̂ტა (ლშხ. 74) -- ხელმწიფეებს გაუგიათ დევების ამოწყვეტა. ხენწიფდ ჟ'ან̈მეჴერე ალ 

ჟეღი ამბაუ̈ ̂(ლნტ. 199) -- ხელმწიფემ შეიტყო ამ ძაღლის ამბავი. იხ. იგღები.

 იმჯარუა̂ლ̄ (ლოხჷმჯარ̄უა̂ლ̄, ლეჲმჯარ̄უა̂̄ლე; ლეჲმჯარ̄უ̂ალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- ბრაზობს, 

ჯავრობს. სურუს იმჯარუა̂ლ̄ხ ბექოშა ზურალე̄ლ (ლშხ.) -- ბექოაანთ ქალები ძალიან 

ჯავრობენ. იხ. იხრინა̈ლ̄.

 იმჯაურ̂ი იგივეა, რაც იმჯა̄რუი̂.

 იმჯარ̄უი̂ (ოთჷმჯარ̄უე̂ნ, ედჷმჯარ̄უა̂ნ̄; ედჷმჯარ̄უი̂) ლშხ., იმჯაურ̂ი (ათ̈უი̂მჯაურ̂ენ, 

ად̈იმჯაურ̂ან; ად̈იმჯაურ̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- ბრაზობს, ჯავრობს. სურუ ოთჷმჯარ̄უ̂ან̄დ ი 

ქონ̄ჴუა̂დდ ქა̄მთე (ლშხ.) -- ძალიან გავბრაზდით და გარეთ გამოვედით. იხ. იხრინი.

 იმჯე̄რი (--, ად̈მეჯრა̈ნ̄; ად̈მე̄ჯრი) ბზ., იმჯერი (--, ად̈მეჯრან; ად̈მეჯრი ბქ., --, ედმეჯრან̄; 

ედმეჯრი ლშხ.), იმეჯარ̈ი (--, ა̈ნმეჯარან; ან̈მეჯარ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- იყინება. ძუღუა̂ 

ჟ'ან̈მეჯრა̈̄ნ (ბზ. 274) -- ზღვა გაიყინა. მუსუ ̂ჟ'იმეჯა̈რი ლინთუი̂სა (ლნტ.) -- ზამთარში 

თოვლი იყინება.

 იმჰი, იჰი (--, ად̈მჷჰა̈ნ̄; ად̈მჷჰი ბზ., ად̈მჷჰან̈ ბქ.), იმჲი (--, ედმჷჲან̄; ედმჷჲი) ლშხ., იმჷი (--, 

ად̈მჷჲა̈ნ, ა̈დმჷი) ლნტ., გრდუვ. -- მწიფდება. ალ ბალახ ჩუ დე̄მ იმჲი ჩიგარ (ლშხ., ხორ. 8) -- 

ეს ბალახი ყოველთვის არ მწიფდება. გუშკუე̂ურა ლერწალ̈ ხუნკუი̂ იმჷიხ (ლნტ. 27) -- 

ჩვენებური ვაზი (ვენახი) ადრე მწიფდება. მოსაუა̂ლ̈ დურ̂ეჟი ა̈დმჷჲან (ლნტ. 40) -- 

მოსავალი დროზე დამწიფდა.
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 იმჷი იგივეა, რაც იმჰი.

 იმჷრგე (ოხუმ̂არ̈გ, ა̈ნმჷრგე; ა̈ნმარ̈გნე) ბზ., იმარგე (ახუ̂მარ̈გ, ან̈მარგე; ა̈ნმარ̈გისგ ბქ., 

ოხმარგ, ენმარგე; ენმჷრგნე ლშხ.), გრდმ. -- იყენებს, ირგებს. მაგ̈დოუა̂რ̈ თხერა თხუი̂მ 

დემთემოშ ოხმარგა (ბქ. 255) -- ნამძინარევ მგელს თავი ვერ გამოუყენებიაო.

 იმჷრცხი (ოთმჷრცხან̈, ად̈მჷრცხა̈ნ̄; ა̈დმჷრცხი ბზ., ოთმჷრცხენ, ედმჷრცხან̄; ედმჷრცხი 

ლშხ.), იმარ̈ცხი (ოთმარცხენ, ად̈მარცხან; ა̈დმარ̈ცხი ბქ., ათ̈უ̂მა̈რცხენ, ა̈დმარცხან; 

ად̈მარ̈ცხი ლნტ.), გრდუვ. -- მარცხდება, იღუპება. ყორქა ნომოუ ღჷრიხ, ოდო ჩუ როქუ ̂

იმარ̈ცხიხ (ბქ.) -- კარში ნუ გახვალთ, თორემ დაიღუპებითო. ლახუს̂ ხუ̂აჲ̈ კუმაშ̈ იმარ̈ცხი 

(ლნტ.) -- მთაში ბევრი საქონელი იღუპება.

 იმჷრხდი, იმჷრხელდი (--, ა̈ნმჷრხდა̈ნ̄ \ ა̈ნმჷრხელდა̈ნ̄, ა̈ნმჷრხდი \ ა̈ნმჷრხელდი ბზ., --, 

ან̈მჷრხელდან, ან̈მჷრხელდი ბქ.), იმჷრხელდი (--, ენმჷრხელდან̄; ენმჷრხელდი ლშხ.), 

გრდუვ. -- მცირდება, იშვიათდება. [შუა̂ნ̈ს კუ̂იცრა̈ლ̄] ჟ'ალმჷრხდე̄ლიხ (ბზ. 51) -- სვანეთში 

შუნი შემცირებულა.

 ინაბაჟალ̈ იგივეა, რაც იმბჟა̈ლ̄.

 ინაბაჟ̈ი იგივეა, რაც იმბჟი.

 ინაზორი იგივეა, რაც ინზო̈რ̄ი.

 ინაჟარ̈ი იგივეა, რაც ინჟარ̈ი.

 ინარი ̄იგივეა, რაც ინჷრჰი.

 ინატლაუ̈ა̂ლ̈ იგივეა, რაც ინტჲალ.

 ინაქუ̂ალ̈ იგივეა, რაც ინაქ̄უა̂̈̄ლ.

 ინაღა იგივეა, რაც ინღა.
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 ინაყაუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ინყაუ̂ა̈ლ̄.

 ინახუწ̂ი იგივეა, რაც ინხუწი.

 ინაზ̈ორი იგივეა, რაც ინზორ̄ე.

 ინარ̈იი იგივეა, რაც ინჷრჰი.

 ინარ̈ჰი (--, ა̈დნარჰა̈ნ̄; ად̈ნარ̈ჰი ბზ., --, ა̈დნარ̈ჰან; ა̈დნარ̈ჰი ბქ.), ინარი̄ (--, ედნარიან̄; ედნარი̄) 

ლშხ., ინარ̈იჲ (--, ად̈ნარ̈იან; ა̈დნარ̈იჲ) ლნტ., გრდუვ. -- ნათდება. ლეტურ̂ეს ატურ̂ეხ ი 

ლარდა ქა ინარ̈ჰი (ბქ.) -- სანთელს ანთებენ და ოთახი განათდება. დეც შომას ხოჩა მეფხე 

ლი... ძღუდ{ს} ინარ̈იჲ (ლნტ. 75) -- როცა ცა კარგად არის მოწმენდილი, ძლიერ ნათდება.

 ინაყ̈ი იგივეა, რაც ინყი.

 ინაჩ̈დე იგივეა, რაც ინჩჷდე.

 ინაჩ̈დიხ იგივეა, რაც ინჩჷდიხ.

 ინაც̈ხე იგივეა, რაც ინცჷხე.

 ინაწ̈{ი}ლე (ლახ̈უნ̂აწ̈ილ, ლაჲ̈ნა̈წლე; ლაჲ̈ნაწ̈ლი) ლნტ., გრდმ. -- მიირთმევს (წაიჭამს 

ცოტა რაღაცას). ბაგისკა ლოქ ბუზლალ̈ ა̈რიხ ი ეჯმინუ ლაჲ̈ნაწ̈ლე! (ლნტ. 155) -- ბაგაში 

ბუზები არიან და ისინი მიირთვიო (წაიჭამეო)!.

 ინაჭ̈თხე იგივეა, რაც იჭთხე.

 ინახ̈ნე იგივეა, რაც ინხი.

 ინაქ̄უ̂ა̈ლ̄ (ათ̈უნ̂აქუა̂ნ̈, ა̈დნაქუა̂̈̄ნ; ა̈დნა̈ქ̄უი̂) ბზ., ინაქ̄უა̂ლ̄ (ოთნაქ̄უე̂ნ, ედნაქ̄უ̂ან̄; ედნაქ̄უი̂) 

ლშხ., ინაქუა̂̈ლ (ა̈თუნ̂აქუ̂ენ, ა̈დნაქუა̂ნ̈; ად̈ნაქუი̂) ლნტ., გრდუვ. -- {გა}ოცდება, უკვირს. 

ლახუ̂ბა ინაქუა̂ლ̈ხ ალეს (ლნტ. 286) -- ძმებს უკვირთ ეს.

 ინბანა̈ლ̄ (ათ̈უნ̂აბნან̈, ა̈დნაბნა̈ნ̄; ა̈დნაბნი) ბზ., ინბანა̈ლ (ა̈დუ̂ნაბნენ, ა̈დნაბნან; ა̈დნაბნი) ბქ., 
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გრდუვ. -- იფიცება. ჲაღო ესერ ჩუუ ̂ა̈დნაბნა̈ნ̄{ხ}! (ბზ. 312) -- აბა, დაიფიცეთო!

 ინბაჟი იგივეა, რაც იმბჟი.

 ინბოზ̈ი, ინბუზი, იმბოზ̈ი (--, ად̈ნაბ̈ზუ̂ა̈ნ̄; ა̈დნაბ̈უ̂ზი) ბზ., ინბეზი, იმბეზი (--, ა̈დნაბზუა̂ნ; 

ად̈ნაბუზ̂ი) ბქ., ინბოზი (--, ედნებუ̂ზან̄; ედნებუზ̂ი) ლშხ., ინებოზი (--, ა̈დნებოზან̈; ად̈ნებოზი) 

ლნტ., გრდუვ. -- საღამოვდება. ედნებზუ̂ან̄და (ლშხ. 61) -- მოსაღამოვდა.

 ინბუზი იგივეა, რაც ინბოზ̈ი.

 ინბულ̄დ ლშხ., ინბულდ ლნტ., ზმნს. -- თავდაყირა, პირქვე. კაკოდ მაგ ინბულდ ასანჴუ̂ე 

(ლნტ.) -- კაკომ ყველაფერი პირქვე დაამხო.

 ინგარ̈იშე იგივეა, რაც ინგრიშე.

 ინგზარა̈უ̄,̂ ინგზა̈უ̄რ̂ი (ათ̈უნგზაუ̄რ̂ან̈, ა̈დჷნგზარ̄უ̂ა̈ნ̄ \ ად̈ჷნგზაუ̄რ̂ა̈ნ̄; ა̈დჷნგზა̈უ̄რ̂ი ბზ.), 

ინგზარ̄აუ ̂(ოთჷნგზარ̄უე̂ნ, ედჷნგზარ̄უა̂̄ნ; ედჷნგზარ̄უ̂ი) ლშხ., ინგზა̈რი (ათ̈უ̂ინგზარენ, 

ად̈ჷნგზარან; ად̈ჷნგზარი) ლნტ., გრდუვ. -- მგზავრობს. ჭყინტ ქა̈̄ნჷნგზარ̄უა̂̈̄ნ (ბზ. 342) -- 

ვაჟი გამოემგზავრა. ენჷნგზარ̄უ̂ან̄ ნაცარქექჲა (ლშხ. 80) -- ნაცარქექია გამოემგზავრა.

 ინგზარ̄უა̂̈ლ̄ (ოთჷნგზაუ̄̂რა̈ლ̄, ა̈დჷნგზარ̄უა̂ლ̄ე; ად̈ჷნგზარ̄უა̂̈̄ლი) ბზ., ინგზარუა̂̈ლ 

(ათ̈უნგზარუა̂ლ, ად̈ჷნგზარუა̂ლე; ა̈დჷნგზარუა̂ლ̈ისგ) ბქ., ინგზარ̄უ̂ალ̄ (ოთჷნგზარ̄უა̂ლ̄, 

ედჷნგზარ̄უა̂ლ̄ე; ედჷნგზარ̄უ̂ალ̄ნე) ლშხ., ინგზარალ̈ (ათ̈უე̂ნგზარენ, ა̈თენგზარან; ათ̈ენგზარი) 

ლნტ., გრდუვ. -- მგზავრობს, მოგზაურობს, დადის. ხინგზარუა̂ლ̄ე ცანა ̈ტუბას (პოეზ. 130) -- 

დადიხარ ცენას ხეობაში.

 ინგრიშე (ოხჷნგრიშ, ან̈ჷნგრიშე; ან̈ჷნგრიშნე) ბზ., ინგარ̈იშე (ახუნგარ̈იშინ, ა̈ნჷნგარ̈იშნე; 

ან̈ჷნგარ̈იშნისგ) ბქ., იანგრიში (ოხჲანგრიშ, ენჲანგრიშე; ენჲანგრიშნე) ლშხ., იანგარ̈იში 

(ახუი̂ანგარ̈იშ, ა̈ნიანგარ̈იშე; ა̈ნიანგარ̈იში) ლნტ., გრდმ. -- ანგარიშობს, ითვლის. ეჩქას 
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ლჷჲარ̈ს ი ლჷდგარ̈ს ხუი̂ნგრიშას̈ (ბზ. 442) -- მაშინ ცოცხალსა და მკვდარს ვითვლიდი. 

ზურალდ ხეკუე̂ს ქორისგაშ მარემ ქუი̂ნ ქა̈ნჷნგარშას (ბქ. 7) -- ქალმა შინ მყოფი 

ადამიანების სულადობა უნდა გამოიანგარიშოს.

 ინგუმ̂ი̄ნი (ახ̈უ̂ნგუმ̂ინან̈, ა̈ნუნგუ̂მი̄ნა̈̄ნ; ანუნგუ̂მი̄ნი ბზ., ოთჷნგუა̂მი̄ნენ, ედჷნგუა̂მი̄ნან̄; 

ედჷნგუა̂მი̄ნი ლშხ.), ინგუ̂მინი (ად̈ჷნგუა̂მ̈ინან; ად̈ჷნგუა̂მ̈ინი) ბქ., ინგუა̂მ̈ი (ათ̈უი̂ნგუა̂მ̈ენ, 

ად̈ინგუა̂მან, ად̈ინგუა̂მ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- მძიმდება. ჩუ ლჷჟრან̄ღო ნე̄ნი მასარ̈დს ინგუმ̂ი̄ნი 

(ბზ.) -- თივა დასველების შემდეგ ძალიან მძიმდება. იაკოფ ეჲჟი ენჷნგუა̂მი̄ნან̄, ერე გიმს 

ხად̄ა გუა̂მი (ლშხ. 64) -- იაკობი ისე დამძიმდა, რომ მიწას ემძიმებოდა.

 ინდბანდ ლშხ., ინდბან̈დ (-იშ, --) ლნტ., -- ბინდბუნდი, გარიჟრაჟი, გამთენია. ბახსო 

ინდბანდჟი ანჷ̄გან̄ (ლშხ.) -- ბახსო გარიჟრაჟზე ადგა. მერბა ძინარ̈ს ჭიტი ინდბან̈დჟი აჩად 

(ლნტ. 129) -- მეორე დილით ჭიტი გამთენიას წავიდა.

 ინდი (ოთინდ, ა̈დნად̈; ა̈დნად̈ნე ბზ., ოხნად, ენნადე; ენნადნე ლშხ.), გრდმ. -- ნადს იწვევს. 

კამნი̄ლდ ა̈დნად̈ ლაქჩათე (ბზ. 334) -- მტკაველამ ნადი მოიწვია (ხის) საჭრელად.

 ინდუნე იგივეა, რაც ინდუნ̂ე.

 ინდუნ̂ე (ახ̈უნდუ̂ინ, ა̈ნუნდუნე; ა̈ნუნდუი̂̄ნნე ბზ., ა̈ხუი̂ნდუნ, ა̈ნინდუნე; ან̈ინდუნი ლნტ.), 

ინდუნე (ოხუნდუ̂ინ, ანუნდუნე; ა̈ნუნდუნისგ ბქ., ოხუნდუნ, ენუნდუნე; ენუნდუნნე ლშხ.), 

გრდმ. -- {მო}ინდომებს, {მო}ისურვებს. ბეფშუდ̂ მიჩა დითე ლი̄ზი ა̈ნჷნდუნე (ბზ. 288) -- 

ბავშვმა თავის დედასთან წასვლა მოისურვა. დი̄ლჷ̄ლს ცხეტაკი ლიდგარი ოხუნდუნა (ლშხ. 

55) -- დედას ცხეტაკის მოკვლა მოუნდომებია. [გიორგიდ] სოფელხო ლიზი ა̈ნინდუნე (ლნტ. 

177) -- გიორგიმ სოფელში წასვლა მოისურვა.

 ინებოზი იგივეა, რაც ინბოზ̈ი.
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 ინელი (--, ა̈დნელან; ა̈დნელი) ლნტ., გრდუვ. -- გრილდება, ნელდება. ჩუა̂დ̈ნელან თორნ 

(ლნტ.) -- თორნე განელდა. იხ. იქუე̂̄ლი.

 ინენცლა̈ლ̄ (ოთნენცლა̈ნ̄, ა̈დნენცლა̄ლე; ა̈დნენცლა̈ლ̄ნე) ბზ., ინცელალ̈, ინენცლალ̈ 

(ათ̈უნ̂ენცლენ, ა̈დნენცლან ა̈დნენცლი) ბქ., გრდუვ. -- საუზმობს. და̈უი̂თ ჰამს დოსდ 

ინენცლალ̈ (ბქ.) -- დავითი დილით ადრე საუზმობს.

 ინზერი იგივეა, რაც ინზორ̄ე.

 ინზორ̄ა̈ლ̄ხ (ახ̈უნ̂აზ̈ურ̂ან̈დ, ან̈ნაზ̈ურ̂ა̈ნ̄ხ; ა̈ნნაზ̈ურ̂იხ) ბზ., ინზორალ̈ხ (ანხუჷ̂ნზორანდ, 

ან̈ჷნზორანხ; ა̈ნჷნზორიხ) ბქ., ინზორ̄ალ̄ხ (ოხნაზორ̄ან̄დ, ენნაზორ̄ან̄ხ; ენნაზორ̄იხ) ლშხ., 

ინაზორალ̈ხ (ახ̈უნ̂აზორანდ, ან̈ნაზორანხ; ა̈ნნაზორიხ) ლნტ., გრდუვ. -- იკრიბებიან. სოფლი 

ბოფშარ̈ მაგ̈ ჟი ინზორ̄ა̈ლ̄ხ (ბზ. 11) -- სოფლის ბავშვი ყველა იკრიბება. ხალხ ჩხალუა̂რ̈ს 

ინაზორალ̈ხ (ლნტ.) -- ხალხი ჩხალვარში (ტოპ.) იკრიბება.

 ინზორ̄ე (ახ̈უნ̂აზ̈უე̂̄რ, ან̈ნაზ̈ო̄რე; ა̈ნნაზ̈უე̂̄რნე ბზ., ოხნაზორ̄, ენნაზორ̄ე; ენნაზორ̄ნე ლშხ.), 

ინზუე̂რი, ინზერი (ოხუნზერ, ანჷნზორე; ანჷნზუე̂რისგ) ბქ., ინაზ̈ორი (ახ̈უნ̂აზორ, ან̈ანაზორე; 

ანანაზორი) ლნტ., გრდმ. -- იკრებს, იგროვებს. ამე̄სგა თაშ̈ს ინზორ̄ეხ (ბზ. 350) -- ამაში 

ყველს იგროვებენ. მალუ ̂ი დაშ̈დუ ̂თაშ̈ს ინზერიუხ̂ (ბქ.) -- მელა და დათვი ყველს 

იგროვებდნენ.

 ინზო̈რ̄ი, ინზუე̂რი (--, ან̈ნაზ̈ორ̄ა̈ნ̄; ან̈ნაზ̈ო̈რ̄ი) ბზ., ინზუე̂რი, ინზერი (--, ან̈ზორან \ 

ან̈ჷნზორან; ან̈ჷნზერი) ბქ., ინზორ̄ი (--, ენნაზორ̄ან̄; ენნაზორ̄ი) ლშხ., ინაზორი (--, 

ან̈ნაზორან; ან̈ნაზორი) ლნტ., გრდუვ. -- იკრიბება, გროვდება. ხალ̈ხ ჟ'ან̈ნაზ̈ორ̄ა̈ნ̄ (ბზ. 311) -- 

ხალხი შეიკრიბა. მჷჟალუა̂რ̈ ჟ'ან̈ზორანხ (ბქ. 14) -- მუჟალელები შეგროვდნენ. დაჴარ მეგამ 

ჩუქა ჟი ინზერიხ (ბქ.) -- თხები ხის ქვეშ მოგროვდებიან. ლეულ̂იშად ლა̄შხთე ხუა̂ჲ 
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ინზორიხ (ლშხ. 28) -- საულიშოდ (დღესასწაულია) ლაშხეთში ბევრნი იკრიბებიან. 

ზურალე̄ლ მოშ̄ ენნაზორ̄ან̄ხ (ლშხ.) -- ქალები ცალკე მოგროვდნენ.

 ინთხამულ იგივეა, რაც უთხმულ̄.

 ინთხლა̈̄ლ (ლოხუნთხილა̈ლ̄, ლა̈ჲჷნთხილალ̄ე; ლაჲ̈ჷნთხილა̈ლ̄ნე) ბზ., ინთხლალ̈ 

(ლახ̈უნთხილალ, ლაჲ̈ნთხილალე; ლაჲ̈ნთხილალ̈ისგ) ბქ., გრდუვ. -- ფრთხილობს, ერიდება. 

კჷლთხი რაგა̈დს მა̈გ ინთხლალ̈ (ბქ. 300) -- ხმამაღალ ლაპარაკს ყველა ერიდება.

 ინკურ̄ე (ლოხუნ̂უკუი̂̄რ, ლაჲ̈ნუკურ̄ე; ლაჲ̈ნუკუ̄რი ბზ., ლოხნუკურ̄, ლეჲნუკურ̄ე; 

ლეჲნუკუ̄რნე ლშხ.), ინკურე (ლახ̈უნ̂უკურ, ლაჲ̈ნუკურე; ლაჲ̈ნუკურისგ ბქ., ლახ̈უ̂ნუკურ, 

ლაჲ̈ნუკურე; ლაჲ̈ნუკურნე ლნტ.), გრდმ. -- იხრის, იღუნავს. ზურაბდ ლაჲ̈ნუკურ̄ე ქუთულ̄არ̈ 

(ბზ. 233) -- ზურაბმა მუხლები მოხარა.

 ინკუე̂ (ახ̈უი̂ნკუ,̂ ა̈ნნიკუ;̂ ან̈ნიკუე̂ ზს., ან̈ნიკუ̂ნე ლნტ., ონნუკუ,̂ ენნიკუ;̂ ენნიკუ̂ე ლშხ.), 

გრდმ. -- ღუნავს, ხრის. ბერდ თხუი̂მ ესნიკუ ̂(ბზ. 86) -- ბერმა თავი დახარა. თხუმ დეჲშა 

სგებინჩუ ინკუ̂ა (ბქ.) -- თავს არავის წინაშე არ იხრიდა.

 ინჟა̈რი (ახ̈უნ̂აჟარ̈, ან̈ნაჟრე; ან̈ნაჟრი ბზ., ა̈ნნაჟრისგ ბქ.), ინჟარი (ოხნაჟარ, ენნაჟრე; 

ენნაჟრი) ლშხ., ინაჟა̈რი (ახ̈უნ̂აჟარ̈, ან̈ნაჟარ̈ე; ან̈ნაჟარ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- ითმენს. [მაჰენ 

მუხუბ̂ეს] დეშ ოხნაჟრა ტჷტისგა ლიყურ̂ე (ბქ. 96) -- უმცროს ძმას ვერ მოუთმენია ნაცარში 

წოლა.

 ინსგლი (ოთჷნსგელან̈, ად̈ჷნსგელა̈ნ̄; ა̈დჷნსგელი ბზ., ოთჷნსგელენ, ა̈დჷნსგელან; ადჷნსგელი 

ბქ., ოხჷნსგელენ, ენჷნსგელან̄; ენჷნსგელი ლშხ.), ინსკელი (ათ̈უი̂ნსკელენ, ად̈ინსკელან; 

ად̈ინსკელი) ლნტ., გრდუვ. -- სქელდება. შიდე ფექს, მარე ჩუ დემ ინსგლი (ბქ. 253) -- (შიგ) 

ფქვილს ყრის, მაგრამ მაინც არ სქელდება.
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 ინტჲე̄ლ (ლახ̈უნტჲე̄ლ, ლაჲ̈ნტჲე̄ლე; ლაჲ̈ნტჲე̄ლნე ბზ., ოსნატჲელ, ესნატჲელე; ესნატჲელნე 

ლშხ.), ინატლაუ̈ა̂ლ̈ (ლახ̈უნ̂ატლაუა̂ლ̈, ლაჲ̈ნატლაუა̂ლე; ლაჲ̈ნატლაუ̂ალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- 

ნატრულობს. ლემუ̂ოდ̄ე̄ნს ლოქ ისგუ̂ეუ.̂.. მაჲ̄ ლოქ სგაჲ ესნატჲელედ (ლშხ. 52) -- მომიცია 

თქვენთვის, რაც თქვენ ინატრეთო.

 ინტყუ̂ი იგივეა, რაც არტყუი̂.

 ინღა (-ა̈შ̄, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ., -ა̄შ, -- ლშხ.), ინაღა (-აჲ̈შ, --) ლნტ. -- ჟოლო. მი ინღა-ცი̄ნყა ̈

ლალოფ̄ალ̄თე ღური (ბზ. 434) -- მე ჟოლოსა და მოცვის საჭმელად (სათქვლეფად) წავალ. 

ინაღა ლიმარ̈იეს იმჷჲ (ლნტ.) -- ჟოლო მარიამობის თვეში მწიფდება.

 ინყაუ̂ალ̈ იგივეა, რაც ინყაუა̂̈̄ლ.

 ინყაუ̂ა̈ლ̄ (ოთჷნყაუ̂ა̈ლ̄, ა̈დჷნყაუა̂ლ̄ე; ა̈დჷნყაუა̂̈ლ̄ი) ბზ., ინყაუ̂ალ̈ (ოთჷნყაუა̂ლ̈, ა̈დჷნყაუა̂ლე; 

ად̈ჷნყაუა̂ლ̈ისგ) ბქ., ინყაუა̂ლ̄ (ლოხნაყუ̂ალ̄, ლეჲნაყუა̂ლ̄ე; ლეჲნაყუა̂ლ̄ნე) ლშხ., ინაყაუ̂ალ̈ 

(ლახ̈უ̂ნაყაუა̂ლ̈, ლაჲ̈ნაყაუა̂ლე; ლაჲ̈ნაყაუა̂ლ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- საუბრობს, მასლაათობს, 

ბაასობს, თავს იქცევს. ლადეღუ̂შ ჟი იხურ̂ჲელიხ სოფელისა ი ინყაუ̂ალ̄ხ (ლშხ. 18) -- 

დღისით სოფელში მოგროვდებიან და თავს იქცევენ. დუ̂ეშტილადაღუ ̂იშუ̂ემხ ი ინაყაუა̂ლ̈ხ 

(ლნტ. 45) -- ორშაბათამდე ისვენებენ და თავს იქცევენ.

 ინყაუ̈̂ (ლახ̈უნყაუ̈,̂ ლაჲ̈ნყაუე̂; ლაჲ̈ჷნყაუ̈ნ̂ე) ზს., ინყაუ ̂(ლოხნაყაუ,̂ ლეჲნაყუე̂; ლეჲნაყუ̂ნე) 

ლშხ., გრდუვ. -- მასლაათობს, საუბრობს, თავს იქცევს. გრიშა ხან̈იერ ინყა̈უ ̂მეზუბ̂ელარმიყ 

(ბქ.) -- გრიშა დიდხანს მასლაათობს მეზობლებთან. დი̄ნა აფხნეგმოყ ინყაუ ̂(ლშხ.) -- გოგონა 

ამხანაგთან თავს იქცევს.

 ინყი (--, ა̈ნნაყა̈ნ̄; ა̈ნნაყ̈ი ბზ., --, ა̈ნნაყან; ა̈ნნაყ̈ი ბქ., --, ენნაყან̄; ენნაყი ლშხ.), ინაყ̈ი (--, 

ან̈ნაყან; ან̈ნაყ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- ცხვება. ალ დიარ ინაყ̈ი ჭირჟი გარ (ლნტ. 34) -- ეს პური 
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მხოლოდ ჭირის (დღეს) ცხვება.

 ინშდექი (--, ად̈ჷნშდექა̈ნ̄; ად̈ჷნშდექი ბზ., ადჷნშდექან; ადჷნშდექი ბქ., ედჲაშთქან̄; 

ედჲაშთქი ლშხ.), იაშ̈ტექი (ად̈ია̈შტექან; ა̈დიაშ̈ტექი) ლნტ., გრდუვ. -- მაკდება. ჩა̈ჟ̄ 

ჩუა̂დ̈ჷნშდექა̈ნ̄ (ბზ. 329) -- ცხენი დამაკდა.

 ინჩჷდე (ლოხუ̂ნაჩ̈იდ, ლაჲ̈ნაჩ̈დე; ლაჲ̈ნაჩ̈დი/ი̄ნე ბზ., ლა̈ჲნაჩდისგ ბქ., ლოხნეჩჷდ, ლეჲნეჩდე; 

ლეჲნეჩდი ლშხ.), იჩდინე (ლახ̈უჩ̂იდინ, ლაჲ̈ჩიდნე; ლაჲ̈ჩიდნისგ) ბქ., ინაჩ̈დე (ლახ̈უნ̂აჩ̈დ, 

ლაჲ̈ნა̈ჩდე; ლაჲ̈ნაჩ̈დი) ლნტ., გრდმ. -- {გა}ირევს, {შე}იერთებს. მი ლოქ ლაჲ̈დი სკა ლოქ 

ამ̈ნაჩ̈დედ (ლნტ. 108) -- იქნება მეც გამირიოთო ("შემიერთოთო").

 ინჩჷდი-ხ (ათ̈უნ̂აჩ̈დი̄ნა̈ნ̄დ, ად̈ნაჩ̈დი̄ნა̈ნ̄ხ; ა̈დნაჩ̈დი̄ნიხ ბზ., ა̈დუ̂ჩიდნანდ, ად̈ჩიდნანხ; ა̈დჩიდნიხ 

ბქ., ოთნაჩდან̄დ, ედნაჩდან̄ხ; ედნაჩდიხ ლშხ.) ინაჩ̈დი-ხ (ათ̈უნ̂აჩდანდ, ა̈დნაჩდანხ; ა̈დნაჩ̈დიხ) 

ლნტ., გრდუვ. -- {შე}იყრება, {შე}იკრიბება, ერთდება. სკარობთეჲსგა ხუ̂აჲ̈ჷნ ეშდოხუშდ 

მეზგათეჟი ინჩჷდი (ბქ. 232) -- დღეობაზე ხშირად თხუთმეტამდე ოჯახი იკრიბება 

(ერთდება). ალ ჲერბი ჩუ̂ად̈ნაჩდანხ ი აჩადხ შუკუ̂ს (ლნტ. 121) -- ეს ორნი შეიყარნენ და 

წავიდნენ გზაზე.

 ინცულ̂ალ̈ იგივეა, რაც ინეცლა̈ლ̄.

 ინცუნ̂ალ̈ იგივეა, რაც იც̄უ̂ნა̈ლ̄.

 ინცჷხე (ათ̈უნ̂ა̈ციხ, ა̈დნაც̈ხე; ა̈დნაც̈ხი ბზ., ად̈ნაც̈ხისგ ბქ., ოსნაცჷხ, ესნაცხე; ესნაცხი 

ლშხ.), ინაც̈ხე (ას̈უნ̂აც̈ხ, ა̈სნაც̈ხე; ა̈სნაც̈ხი) ლნტ., გრდმ. -- იმახსოვრებს. ალა მჷხმჷ̄რიდ 

ჩუა̂დ̈ნაც̈ხე (ბზ. 387) -- ეს მეღორემ დაიმახსოვრა. ბაბას ეჯმინ ჩუა̂სონაცხა (ლნტ. 105) -- 

პაპას ესენი დაუმახსოვრებია.

 ინწირალ̈ (ოთჷნწირალ, ად̈ჷნწირალე; ა̈დჷნწირალ̈ისგ) ბქ., გრდუვ. -- ძალმომრეობს. ჲარ̈ 
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ესერ მაღუ̂ანშუ ̂ინწირალ̈ ი ჲარ̈ -- ჴამშოშუ ̂(ანდ.) -- ვინ ქონებით ძალმომრეობს, ვინ კი -- 

ძალითო.

 ინწჷ̄რე (ახ̈უჷ̂ნწი̄რ, ან̈ჷნწჷ̄რე; ა̈ნჷნწი̄რნე ბზ., ოხჷნწჷ̄რ, ენჷნწჷ̄რე; ენჷნწჷ̄რნე ლშხ.), 

ინწჷრე (ლოხუნწირ, ლაჲ̈ჷნწჷრე, ლაჲ̈ჷწჷრისგ ბქ., ახუი̂ნწჷრ, ან̈ინწჷრე; ა̈ნინწჷრი ლნტ.), 

გრდმ. -- {და}იცლის, იწურავს, იწრუპავს. ყერილდ ზუღუა̂ ჟი ლეჲჷნწჷრე (ბქ. 99) -- 

ნეზვმა ზღვა ამოწრუპა (ამოიწრუპა). ქუ̂ერწილისა მან̈კუ̂იი ლამ̈ეზრალ̈ს მაგ̈ ინწჷრე (ლნტ.) 

-- ქორწილში პირველ სადღეგრძელოს ყველა ბოლომდე ცლის (იცლის).

 ინჭითხე იგივეა, რაც იჭთხე.

 ინჭრე იგივეა, რაც იჭი̄რი.

 ინჭურ̄ე (ოხუნჭუი̂რ, ან̈ჷნჭურ̄ე; ა̈ნუნჭუ̄რი ბზ., ოხუნჭუ̄რ, ენნუჭურ̄ე; ენნუჭურ̄ნე ლშხ.), 

ინჭურე (ოხუნჭუი̂რ, ან̈ჷნჭურე; ა̈ნუნჭურისგ) ბქ., გრდმ. -- იკრებს, იგროვებს. [ცუი̂ცუ̂დ] 

იმგუა̂ჲ̈ შდუგუ̂ არდა, მაგ̈ ჟ'ან̈ჷნჭურე (ბქ. 30) -- კატამ, სადმე თაგვი თუ იყო, ყველა 

შეაგროვა (შეიგროვა).

 ინჭურ̄ი (--, ა̈ნჷნჭურ̄ა̈ნ̄; ა̈ნჷნჭური ბზ., ენუნჭურ̄ან̄; ენუნჭურ̄ი ლშხ.), ინჭური (ან̈ჷნჭურან; 

ან̈ჷნჭური) ბქ., გრდუვ. -- გროვდება, {შე}იყრება. სოფელ ისგა ინჭურიუ̂ (ბქ. 296) -- 

სოფელი შეგროვდებოდა.

 ინხი, ინხენი (ოთინხ, ა̈დნახ̈; ა̈დნახ̈ნე ზს., ოთნახ, ედნახე; ედნახნე ლშხ.), ინახ̈ნე (ათ̈უი̂ნხ, 

ად̈ნახ; ად̈ნახნე) ლნტ., გრდმ. 1. {ჩა}იტანიებს; ჩაიფენს. ჩაფჷლისკა ლინთუი̂სკა წერაქუს̂ 

ინახ̈ნახ (ლნტ. 7) -- ზამთარში ფეხსაცმელში თომს იტანიებდნენ (ჩაიფენდნენ). 2. 

{წა}აქცევს, (ქვეშ) მოიყოლიებს. [ამ̈ირმდ მაბურგა] ად̈ნახ̈ (ბქ. 318) -- ამირანმა მოჭიდავე 

წააქცია (ქვეშ მოიქცია). ჟეღდ ქა̈ჯ ჩუა̂დ̈ნახ̈ (ლნტ. 199) -- ძაღლმა ქაჯი წააქცია. ალ სკიმ 
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ლიცს ათონახა (ლნტ. 10) -- მდინარეს ეს ვეძა ქვეშ მოუქცევია.

 ინხუწი (ოთნახუწან̈, ად̈ნახწუა̈ნ̄; ა̈დნახწუი̂ ბზ., ა̈ხუნ̂ახუ̂წენ, ა̈ნნახუწ̂ან; ა̈ნნახუწ̂ი ბქ.), 

ინახუწ̂ი (ოხნახუ̂წენ, ედნახუწ̂ან̄; ედნახუწ̂ი ლშხ., ათ̈უნ̂ახუწ̂ენ, ან̈ნახუ̂წან; ა̈ნნახუწ̂ი 

ლნტ.), გრდუვ. -- ვიწროვდება. სან̈ცხურ̂ა̈რ... ქამ̈შხენ ჟი ინხუწიხ (ბქ. 241) -- 

სათოფურები გარედან ვიწროვდება.

 ინჴრან̄ე იგივეა, რაც ინჴრი̄ნე.

 ინჴრი̄ნე (ათ̈უჴ̂ერინ, ა̈დჴერნე; ად̈ჴერნი ბზ., ა̈დჴერნისგ ბქ.), ინჴრან̄ე (ოთჷნჴერან̄, 

ედჷნჴერან̄ე; ედჷნჴერან̄ნე ლშხ.), ირჴენე (ათ̈უ̂ირჴენ, ად̈ირჴენე; ა̈დირჴენი ლნტ.), გრდმ. -- 

თან მიჰყავს, იახლებს. როსტომ ხეხუს̂ ინჴრინე (ბზ. 235) -- როსტომს ცოლი მიჰყავს. 

ჭაბიგუდ̂ სგა ლაჲ̈ჴერნე აფხნეგ (ბზ. 269) -- ჭაბუკმა თან იახლა ამხანაგი. სგოხჴერნედ 

ტებდითე [მეთხუა̂რ̈] (ბქ. 15) -- მონადირე სითბოში შემოვიყვანეთ. [ძახლარ] მინე 

მეხუბ̂არალსი ̄ინჴრან̄ეხ (ლშხ 30) -- მძახლები თავიანთი საძმოს ხალხსაც იახლებენ. ალეს 

ლაუდ̂ილა დემოხ ირჴენდახ (ლნტ. 227) -- ამას დები არსად იახლებდნენ.

 ინჴუ̂ი (ოხუნჴუა̂̈ნ, ა̈ნუნჴუ̂ა̈ნ̄; ა̈ნუნჴუ̂ი ბზ., ა̈ხუნჴუე̂ნ, ა̈ნჷნჴუ̂ან; ან̈ჷნჴუი̂ ბქ., ოხუნჴუ̂ენ, 

ენუნჴუ̂ან̄; ენუნჴუ̂ი ლშხ., ა̈ხუ̂ინჴუე̂ნ, ა̈ნინჴუ̂ან̈; ა̈ნინჴუ̂ი ლნტ.), გრდუვ. -- {წა}იქცევა, 

ემხობა. ბაპ ჟ'ან̈უნჴუ̂ა̈ნ̄ (ბზ. 354) -- მღვდელი წაიქცა (დაემხო). დაუ̈ ̂ჟ'ალუნჴუ̂ელი ი 

ჩუა̂ლდაგარ̈ (ლნტ. 279) -- დევი წაქცეულა (დამხობილა) და მომკვდარა.

 ინჯარა (-აჲ̈შ, -ალ̈) ლნტ. -- იჯარა. გიმ გუღუა̂ნ ინჯარაუშ̂ ჟი ლჷკიდ (ლნტ. 109) -- მიწა 

იჯარით გვქონდა აღებული.

 ინჯარ̈ (-იშ, --) ბქ. -- ჯავრი. ინჯარ̈ს შდჷქმი ლელგუი̂ ესერ ოხყუი̂ფა (ანდ.) -- ჯავრს ძირი 

კბილი (საძირის კბილი) ამოუძვრიაო.
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 იჲა̄ლ იგივეა, რაც იჰია̈̄ლ.

 იჲზენი იგივეა, რაც იძჰენი.

 იჲნი იგივეა, რაც იჰნი.

 იჲსენი იგივეა, რაც იძჰენი.

 იპან̈ტი იგივეა, რაც იპა̈ნ̄ტი.

 იპატ̈იუე̂ (ლახ̈უპ̂ა̈ტიუ̂, ლაჲ̈პატ̈იუ̂ე; ლაჲ̈პატ̈იუნ̂ე ბზ., ლაჲ̈პატიუი̂სგ ბქ., ლოხპატიუ̂, 

ლეჲპატიუე̂; ლეჲპატიუ̂ნე ლშხ.), გრდმ. -- პატიებს (იპატიებს). ბაზ̄ი ლოქ ქა მიპატიუ ̂

ჭაშცახან ლიყუნ̂ეხენ (ლშხ. 78) -- ამაღამ მაპატიე (მიპატიე) ქმართან არ დაწოლა.

 იპან̄ტა̈ლ̄-ხ (ათ̈უ̂პან̄ტალ̄ან̈დ, ა̈დპან̄ტალ̄ა̈̄ნხ; ად̈პანტა̈ლ̄იხ ბზ., ათ̈უ̂პანტალდ, ად̈პანტალხ; 

ად̈პანტალ̈იხ ბქ.), იპინ̄ტალ̄-ხ (ოთპინ̄ტალ̄ან̄დ, ედპი̄ნტალ̄ან̄ხ; ედპი̄ნტალ̄იხ) ლშხ., 

იპინტალ̈ხ (ათ̈უპ̂ინტალანდ, ად̈პინტალანხ; ა̈დპინტალიხ) ლნტ., გრდუვ. -- იფანტებიან. 

ხალ̈ხ იპინტა̈ლხ ეჩოხ-ამოხ (ლნტ. 178) -- ხალხი აქეთ-იქით იფანტება.

 იპა̈ნ̄ტი (--, ა̈დპან̄ტა̈ნ̄; ა̈დპა̈ნ̄ტი) ბზ., იპან̈ტი (ად̈პანტან; ა̈დპან̈ტი) ბქ., იპი̄ნტი (--, ედპინ̄ტან̄, 

ედპი̄ნტი) ლშხ., იპინტი (--, ა̈დპინტან; ად̈პინტი) ლნტ., გრდუვ. -- იფანტება, იშლება. ხალ̈ხ 

ქად̈პანტან ნებოზს (ბქ.) -- ხალხი საღამოს დაიფანტა. ლახორ ჩუა̂დ̈პინტან (ლნტ. 280) -- 

საკრებულო დაიშალა.

 იპინტალ̄-ხ იგივეა, რაც იპან̄ტა̈ლ̄-ხ.

 იპინტი იგივეა, რაც იპა̈ნ̄ტი.

 იპი̄ნტალ̄-ხ იგივეა, რაც იპან̄ტა̈ლ̄-ხ.

 იპი̄ნტი იგივეა, რაც იპა̈ნ̄ტი.

 იპო̈რ̄ჲელ, იპუე̂̄რიე̄ლ (ლახ̈უპ̂ო̈რ̄ჲე̄ლ, ლაჲ̈პო̈რ̄ჲე̄ლე; ლაჲ̈პო̈რ̄ჲე̄ლი) ბზ., იპორელ 
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(ლახ̈უ̂პორალ, ლაჲ̈პორალ; ლაჲ̈პორალისგ) ბქ., იპე̄ნალ̄ (ლოხპე̄ნალ̄, ლეჲპე̄ნალ̄ე; 

ლეჲპე̄ნალ̄ნე) ლშხ., იპერიელ (ლახუ̂პერიელ, ლაჲ̈პერიელე; ლა̈ჲპერიელი) ლნტ., გრდუვ. -- 

დაფრინავს. დეცქა ნაპ̈ოლ̄ დეშ იპუე̂̄რიე̄ლ (ბზ. 396) -- ცაში ჩიტი ვერ დაფრინავს. უ̂ერბ 

ჟიქაქა გარ იპორელ (ბქ.) -- ორბი მხოლოდ ზევით დაფრინავს.

 იპრისდი (ოხუპ̂ირსდან̈, ან̈პირსდა̈ნ̄; ა̈ნპირსდი ბზ., ან̈პრისდან; ანპირსდი ბქ., ოხპრისდენ, 

ენპრისდან̄; ენპრისდი ლშხ.), იპრისტი (ახ̈უპ̂რისტენ, ა̈ნპრისტან; ან̈პრისტი) ლნტ., გრდუვ. 

-- ინათლება. მი ძღჷდ ხუა̂ს̈უ ̂ეჩქე̄, ჟი ჲე̄რ ოხუ̂პრისდა̈ნ (ბზ.) -- მე დიდი ვიყავი მაშინ, როცა 

მოვინათლე.

 იჟახურა̈ლ̄ (ლახ̈უჟ̂ახ̈ურა̈ლ̄, ლაჲ̈ჟახურალ̄ე; ლა̈ჲჟახურა̈ლ̄ნე ბზ., ლოხუ̂ჟახურალ, 

ლაჲ̈ჟახურალ; ლაჲ̈ჟახურალ̈ისგ ბქ.), იჟხჲელ (ლოხჟახჲელ, ლეჲჟახჲელე; ლეჲჟახჲელნე) 

ლშხ., იჟახჲელ (ლახუჟ̂ახჲელ, ლაჲ̈ჟახჲელე; ლა̈ჲჟახჲელი) ლნტ., გრდუვ. -- ტრაბახობს. 

ქამ̈ შგურარ̈ ქორს ესერ ლჷმჟახურალ̈ (ანდ. 148) -- გარეთ შერცხვენილი შინ ტრაბახობდაო.

 იჟაგ̈ნე იგივეა, რაც იჟგენი.

 იჟგენი (ათ̈უი̂ჟგ, ა̈დჟაგ̈; ად̈ჟაგ̈ნე ზს., ოთჟაგ, ედჟაგე; ედჟაგნე ლშხ.), იჟაგ̈ნე (ქათ̈უი̂ჟგ, 

ქად̈ჟაგ̈; ქად̈ჟაგ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- {მო}ირჩენს, იმთელებს. ჟეღ ლალოკ̄ოშ იჟგენი ლჷქაჩ̈ს 

(ბზ.) -- ძაღლი ლოკვით ირჩენს ჭრილობას.

 იჟომე იგივეა, რაც იჟუმ̂ე.

 იჟომი იგივეა, რაც იჟუმ̂ი.

 იჟოღნე იგივეა, რაც იჟღუა̂ნ̄ე, იჟღუნე.

 იჟრი (ათ̈უჟ̂ირან̈, ად̈ჟირა̈ნ̄; ა̈დჟირი ბზ., ათუჟ̂ირენ, ა̈დჟირან; ა̈დჟირი ბქ.), გრდუვ. -- 

სველდება. ლათ უჩხაისგა ათ̈უჟ̂ირენ (ბქ.) -- გუშინ წვიმაში დავსველდი. შდრ. იძღრი.
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 იჟუ̈ლ̄ინი (ოთჟულინან̈, ა̈დჟუ̈̄ლინა̈ნ̄; ად̈ჟუ̈̄ლინი) ბზ., იჟულინი (ათ̈უჟ̂ულინენ, ა̈დჟულინან; 

ადჟულინი) ბქ., იჟულ̄ინი (ოთჟულ̄ი̄ნენ, ედჟულ̄ი̄ნა̄ნ; ედჟულ̄ი̄ნი) ლშხ., გრდუვ. -- 

{გამო}ექანება, გაჭენდება. ჴეც ქა̈დჟულინან̈ ყორქა (ბქ. 136) -- მხეცი გაქანდა გარეთ.

 იჟუმ̂ე (ახ̈უ̂ჟომ̈, ა̈ნჟომე; ა̈ნჟომ̈ნე ბზ., ა̈ხუ̂ჟემ, ან̈ჟომე; ა̈ნჟემისგ ბქ., ოხჟომ, ენჟომე; 

ენჟომნე ლშხ.), იჟომე (ახ̈უჟ̂ომ, ან̈ჟომე; ან̈ჟომი) ლნტ., გრდმ. -- იშლის. დინ̄ა დე̄მ იჟუმ̂ე 

მიჩა ლი̄ქუს̂ (ბზ. 379) -- გოგო არ იშლის თავის ნათქვამს. გიორგიდ მად̈ ან̈ჟომე ლიზი 

(ლნტ. 178) -- გიორგიმ არ დაიშალა წასვლა.

 იჟუმ̂ი (ოხჟომან̈, ან̈ჟომა̈ნ̄; ა̈ნჟუ̂ემი ბზ., ა̈ხუ̂ჟომენ, ა̈ნჟომან; ან̈ჟემი ბქ., ოხჟომენ, ენჟომან̄; 

ენჟომი ლშხ.), იჟომი (ახ̈უ̂ჟომენ, ა̈ნჟომან; ან̈ჟომი) ლნტ., გრდუვ. -- იშლება, ირევა. 

ჰასუი̂შ ი ლამუარ უშხუა̂რთე ჟი იჟუმ̂იხ (ბქ. 233) -- ასული და მამული (მამის სახლი) 

ერთმანეთში აირევიან.

 იჟღამურალ̈ იგივეა, რაც იჟღჷრო̈ლ̄ჲელ.

 იჟღრე იგივეა, რაც იშხრე.

 იჟღუნე (ოთჟოღუი̂ნ, ად̈ჟოღ{უ}̂ნე; ა̈დჟოღ{უ̂}ნი) ბზ., იჟღუა̂ნ̄ე (ოხჟოღუნ, ენჟოღუნ̂ე; 

ენჟოღუ̂ნი) ლშხ., იჟოღნე (ახ̈უ̂ჟოღან, ა̈ნჟოღნე; ან̈ჟოღნი) ლნტ., გრდმ. -- იმარაგებს, 

იმყოფინებს. ალ მა̄რე ზექიშუ̂ ნაფას̈შუ ̂დიარ̈ს იჟღუნა (ბზ. 299) -- ეს კაცი შეშის 

საფასურით პურს იმარაგებდა.

 იჟღუა̂ნ̄ე (ოთჟოღან̈, ა̈დჟოღან̄ე; ა̈დჟოღა̈ნ̄ნე ბზ., ლოხჟოღუა̂ნ̄, ლეჲჟოღუა̂ნ̄ე; ლეჲჟოღუა̂ნ̄ნე 

ლშხ.), იჟღუა̂ნი (ად̈უჟ̂ეღნ, ა̈დჟეღნე; ა̈დჟეღნისგ) ბქ., იჟოღნე (ათ̈უჟ̂ოღან̈, ად̈ჟოღნე; 

ად̈ჟოღნი) ლნტ., გრდმ. -- თან "წაიძღვანიებს", წაიღებს, გაიყოლებს. გრიშად ლამშათე 

ლეუი̂ზ მოდ' ად̈ჟეღნე (ბქ.) -- გრიშამ სამუშაოზე საგზალი არ "წაიძღვანა". ამჟი ხოჩა 
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ლელდეღ ერ ხახალან ფუი̂რ, კრაუა̂ტ̈ს ლოქ ა̈დჟოღუ̂ნოლ ლალდაღხო (ლნტ. 228) -- ძროხა 

ასე კარგი მოსამწყემსი რომ მგონებოდა, საწოლს წავიღებდი (წავიძღვანიებდი) 

სამწყემსავშიო.

 იჟღუი̂̄ნე (ათ̈უი̂ჟღუ,̂ ად̈ჟუე̂ღუ;̂ ად̈ჟუ̂ეღუ̂ნე) ბზ., იჟღუა̂̄ნე (ლოხჟოღუ̂ან̄, ლეჲჟოღუ̂ან̄ე; 

ლეჲჟოღუნ̂ი ლშხ.), იჟღუ̂ინე (ლახ̈უ̂ჟეღუ̂ინ, ლაჲ̈ჟეღნე; ლაჲჟეღნისგ) ბქ., იჟუე̂ღნე, 

იჟოღნე (ლახ̈უი̂ჟღუ,̂ ლაჲ̈ჟუე̂ღ; ლაჲ̈ჟუე̂ღნე \ ათ̈უჟ̂ოღან̈, ა̈დჟოღნე; ა̈დჟოღნი) ლნტ., გრდმ. 

-- წინ იმძღვარებს. უ̂ოქურ̂ე კუი̂კუა̂̈ლ̄ სგუ̂ებინ ესჟოღან̄ე (ბზ. 340) -- ოქროს გორგალი წინ 

წაიმძღვარა.

 იჟღჷრო̈ლ̄ჲე̄ლ (ოთჟღჷრო̈ლ̄ჲე̄ლ, ად̈ჟღჷრო̈ლ̄ჲე̄ლე; ად̈ჟღჷრო̈ლ̄ჲე̄ლნე) ბზ., იჟღამურალ̈ 

(ლოხუ̂ჟღამურალ̈, ლეჲჟღამურალ̈ე; ლეჲჟღამურალ̈ისგ) ბქ., იჟღჷ̄რჲელ (ლოხჟღჷ̄რჲელ, 

ლეჲჟღჷ̄რჲელე; ლეჲჟღჷ̄რჲელნე) ლშხ., გრდუვ. -- ღნავის. ციცუ̂ იჟღამურალ̈ (ბქ. 315) -- 

კატა ღნავის.

 იჟხჲელ იგივეა, რაც იჟახურა̈̄ლ.

 ირაგე, ირაგ̄ე იგივეა, რაც ირ̄გე.

 ირბიე̄ლ (ახ̈ურბჲე̄ლან̈, ა̈ნჷრბიე̄ლა̈ნ̄; ა̈ნჷრბიე̄ლი) ბზ., ირბიელ (ოხურბიელ, ან̈ჷრბიელე; 

ან̈ჷრბიელისგ ბქ., ოხურბიელ, ანჷრბიელე; ანჷრბიელნე ლშხ., ა̈ხუ̂ირბიელ, ა̈ნირბიელე; 

ან̈ირბიელი ლნტ.), გრდუვ. -- აცხობს (პურს), ხაბაზობს. ლემესგს ხუა̂შ̄უე̂დ, ქა ხუი̂რბიე̄ლდ 

(ბზ. 11) -- ცეცხლს ვანთებთ, პურს ვაცხობთ. მე̄რმა ლადეღ აჯაღ ა̈ნჷრბიე̄ლა̈ნ̄ მინე დი (ბზ. 

245) -- მეორე დღეს კვლავ გამოაცხო პური მათმა დედამ. ნებოზს, ჩუ იბურ̂ი ეჩქას, ქა 

ირბიელხ (ბქ. 5) -- საღამოს რომ დაბნელდება, პურს გამოაცხობენ. ხოშა ლამზჷრ ბეჩმჷყ ქა 

ირბიელხ ტაბლარს, თაშარ̄ალს (ლშხ. 28) -- დიდ სალოცავ ქვასთან გამოაცხობენ ტაბლებს, 
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ხაჭაპურებს. ლინთუი̂სა თორნქა დემ ხუი̂რბიელდ (ლნტ.) -- ზამთარში თონეში არ ვაცხობთ.

 ირგიუა̂ლ̈-ხ (ოთრიგუა̂ლ̄ა̈ნ̄დ, ად̈რიგუა̂ლ̄ა̈̄ნხ; ად̈რიგუა̂̈ლ̄იხ) ბზ., ირგაუ̂ალ̈-ხ 

(ჩუა̂თ̈რიგუა̂ლანდ, ჩუ̂ათ̈რიგუა̂ლანხ; ჩუა̂თ̈რიგუა̂ლ̈იხ ბქ., ჩუ̂ათ̈ურ̂იგაუა̂ლანდ, 

ჩუა̂დ̈რიგაუა̂ლანხ; ჩუა̂თ̈რიგაუა̂ლიხ ლნტ.), ირგაუ̂ალ̄-ხ (ოთრიგუა̂ლ̄ან̄დ, ედრიგუა̂̄ლან̄ხ; 

ედრიგუა̂ლ̄იხ) ლშხ., გრდუვ. -- რიგდებიან, თანხმდებიან. ალ̈ჲარ̈ ჩუა̂დ̈რიგუ̂ალ̄ა̈ნ̄ხ (ბზ. 390) 

-- ესენი მორიგდნენ.

 ირდა̈ლ̄ი (ოხურდა̈ლ̄, ა̈ნჷრდალ̄ე; ა̈ნჷრდა̈ლ̄ნე) ბზ., ირდალ̈ი (ოხურდალ̈, ანჷრდალე; 

ან̈ჷრდალ̈ისგ ბქ., ახ̈უი̂რდალ̈, ან̈ირდალე; ა̈ნირდალი ლნტ.), ირდალ̄ი (ოხურდალ̄, ენჷრდალ̄ე; 

ენჷრდა̄ლნე) ლშხ., გრდმ. -- {და}ზრდის. ჭყინტდ ფაკ̈უნ̂არ̈ ჟ'ან̈ჷრდალ̄ე (ბზ. 395) -- ვაჟმა 

ლეკვები დაზარდა.

 ირდი1 (ოხუი̂რდ, ა̈ნირდ \ ა̈ნჷრდე; ან̈ჷრდი̄ნე ბზ., ახ̈უი̂რდ, ა̈ნირდ; ა̈ნჷრდინე ბქ., ოხურდ, 

ენჷრდე; ენჷრდნე ლშხ., ახ̈უი̂რდ, ა̈ნჷრდე; ა̈ნჷრდინე ლნტ.) -- 1. გრდმ. -- {ი}ზრდის. ალ 

ბეფშუ ̂ლაჩ̈უ{̂დ} ჟ'ან̈ჷრდე (ბზ. 333) -- ეს ბავშვი ირემმა გაზარდა. ზურალს ეჯიაჲ̈ 

ჟ'ოხორდა (ბქ. 316) -- ქალს ისიც გაუზრდია.

 ირდი2 (ახ̈უჷ̂რდან̈, ან̈ჷრდა̈ნ̄; ა̈ნჷრდი ბზ., ან̈ჷრდან; ა̈ნჷრდი ბქ., ოხჷრდენ, ენჷრდან̄; ენჷრდი 

ლშხ., ახ̈უი̂რდენ, ა̈ნირდან; ან̈ირდი ლნტ.), გრდუვ. -- იზრდება. კალმახ კუე̂ცანშუ ̂

ჟ'ალჷრდე̄ლი (ბზ. 414) -- თევზი ხორბლით გაზრდილა. ამეჩუ ცხეკ დემ ირდი (ლნტ. 4) -- აქ 

ტყე არ იზრდება. ალ ბოფშარ̈ ჟ'ან̈ირდანხ (ლნტ 242) -- ეს ბავშვები გაიზარდნენ.

 ირდუნ̂ე (ათ̈ურდუი̂ნ, ა̈დურდუნე; ად̈ურდუ̂ინნე ბზ., ა̈დურდუნისგ ბქ., ოთურდუნ, ედურდუნე; 

ედურდუნნე ლშხ., ათ̈უი̂რდუი̂ნ, ა̈დირდუ̂ნე; ა̈დირდუ̂ნი ლნტ.), გრდმ. -- იყოლიებს. გიორგიდ 

კუმაშ̈ მეუა̂რ ად̈ირდუნ̂ე (ლნტ. 177) -- გიორგიმ საქონელი ბლომად იყოლია. მაგ ეჩა 
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მოთჲა̄ლ ლი, ხოფშირა ფურალ ედურდუნას (ლშხ. 5) -- ყველა იმას ცდილობს, მეტი ძროხა 

იყოლიოს.

 ირეკ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ირკალ ლშხ.) -- ნივნივი (შდრ. დიალ. კავი, კაკვი). ქორა ̈ირეკ მა̈გ 

მეჴდე მარ̄ აგ̈ითე (ბზ.) -- სახლის სახურავის ნივნივი სულ მოტანილი მაქვს შინ.

 ირეკან̈ი იგივეა, რაც ირკალ̈ი.

 ირეკნე იგივეა, რაც ირკი̄ნე.

 ირექუა̂̈ლ იგივეა, რაც ირქუა̂̈ლ̄.

 ირეყნე იგივეა, რაც ირყი̄ნე.

 ირეჭალ̈ იგივეა, რაც ილჭა̈ლ̄.

 ირთხინ, ჲერთხილ (-იშ, --) ზს., ირთხინ (-იშ, --) ქს. -- ციდა. კამინს ლადეღუშ̂ იცხემ, 

ირთხინს -- ლე̄თუ̂შ (ბზ. 375) -- დღისით მტკაველს იზრდება, ღამით -- ციდას.

 ირკალ̈ი (ლახ̈ურ̂ეკალ̈, ლაჲ̈რეკლე; ლაჲ̈რეკლი ბზ., ლაჲ̈რეკლისგ ბქ.), ირკალი (ლოხრეკალ, 

ლეჲრეკლე; ლეჲრეკლი) ლშხ., ირეკან̈ი (ლახ̈ურ̂ეკან̈, ლაჲ̈რეკანე; ლაჲ̈რეკან̈ი) ლნტ., გრდმ. 

-- {გა}ირეკავს, წინ გაიგდებს. მალ̄დ ლაჲ̈რეკლე ჯოგ̈ (ბზ. 315) -- მელამ წინ გაიგდო ჯოგი. 

სეგზდ უ̂ეთხმალ სგებნაუ ̂ლაჲ̈რეკლე (ბქ. 11) -- სეგზმა პირუტყვი წინ გაიგდო. [მელდეღს] 

ლახორეკნა ხამარ̈ე ჯუე̂გ (ლნტ. 213) -- მწყემსს გაურეკავს ღორების კოლტი.

 ირკი̄ნე (ოხუ̂ირკ, ად̈რეკ; ა̈დრეკნე ბზ., ოხრეკ, ენრეკე; ენრეკნე ლშხ.), ირკინე (ახ̈უი̂რკ, 

ან̈რეკ; ა̈ნრეკნე) ბქ., ირეკნე (ახ̈უი̂რკ, ან̈რეკ; ან̈რეკნე) ლნტ., გრდმ. 1. იკიდებს. ბერდ ა̈დრეკ 

უ̂ოლარ̈ (ბზ. 86) -- ბერმა გადაიკიდა ოლარი. 2. იხვედრებს, იკარებს. ალ დეი ცჷჴემდს 

ირკინე ისგახ̈ი (ბქ. 256) -- ის არც მშვილდ-ისარს იკარებს ახლოს.

 ირმი იგივეა, რაც ჷრმი.
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 იროც̄ი (ოთროც̄ენ, ედრო̄ცან̄; ედროც̄ი) ლშხ., იროცი (ათ̈ურ̂ოცენ, ა̈დროცან̈; ად̈როცი) 

ლნტ., გრდუვ. -- {გა}ოცდება, გიჟდება, ჭკუაზე იშლება. ეჯჲარ ჩუ ღოთ̄ ედროცან̄დახ (ლშხ. 

52) -- ისინი კინაღამ გაგიჟდნენ.

 ირუი̂ იგივეა, რაც ირჰი.

 ირქუა̂̈̄ლ (ოხურ̂ექუ̂ან̈, ა̈ნრექუ̂ა̈ნ̄; ა̈ნრექუი̂) ბზ., ირქუა̂ლ̈ (ახ̈ურ̂ექუე̂ნ, ა̈ნრექუა̂ნ; ა̈ნრექუი̂) 

ბქ., ირქუა̂ლ̄ (ოხრექუე̂ნ, ენრექუ̂ან̄; ენრექუი̂) ლშხ., ირექუ̂ალ̈ (ახ̈უ̂რექუე̂ნ, ან̈რექუ̂ან; 

ან̈რექუი̂) ლნტ., გრდუვ. -- იცვამს, იმოსება, {გამო}ეწყობა. ყჷრემ-შაუხ̂ან ჟი ლაჲ̈რექუა̂̈ნ̄ 

ხოჩამ̄დ (ბზ. 252) -- ყირიმშავხანი კარგად შეიმოსა (გამოეწყო). ლახუბ̂ა მესმად ან̈რექუ̂ან̈ხ 

(ბქ. 150) -- ძმები მესამედ შეიმოსნენ. სახრებთე მე̄ზი ჟ'ენრექუ̂ი მაგ მახე ლერქუ̂ალშუ ̂

(ლშხ. 25) -- წირვაზე წამსვლელი ყველა ახალ ტანსაცმელში გამოეწყობა. სეგზ ჟ'ან̈რექუ̂ან 

ეჩეჩუ (ლნტ. 162) -- სეგზი იქ შეიმოსა.

 ირყი̄ნე (ლა̈ხ̄უი̂რყ, ლაჲ̈რეყ; ლაჲ̈რეყნე ბზ., ლოხურ̂ეყ, ლეჲრეყე; ლეჲრეყნე ლშხ.), ირყინე 

(ლახ̈უ̂ირყ, ლაჲ̈რეყ; ლაჲ̈რეყნე) ბქ., ირეყნე (ლახ̈უ̂ირყ, ლაჲ̈რეყე; ლაჲ̈რეყნი) ლნტ., გრდმ. 

-- {შე}მოიკრავს. მუწუ̂რი ლაგუ̂ანა ლად̈ეღ ტეტს დემის ირყინა (ბქ. 288) -- სისხლის 

ამღები ტირილის დღეს ხელს არ შემოიკრავდა.

 ირშგინ̄ე (--, ან̈რეშგ; ა̈ნრეშგნე) ბზ., იშგრინე (--, ანშგერ; ან̈შგერნე ბქ., --, ენშგერე; 

ენშგერნე ლშხ.), იშკერე (--, ა̈ნშკერ; ანშკერნე) ლნტ., გრდუვ. -- იყრის ფუტკარი, 

მრავლდება. ღუე̂ბდ ან̈რეშგ (ბზ.) -- ფუტკარმა (სკამ) იყარა. გუშგუე̂ ლალღობად ქე̄ნშგერე 

(ლშხ.) -- ჩვენმა ფუტკარმა ("სასკემ") იყარა. სემი ღუე̂ბდ ეშხუ ლად̈ეღ ა̈ნშკერ (ლნტ.) -- 

ფუტკარის სამმა სკამ ერთ დღეს იყარა.

 ირში1 (ოთირშ, ა̈დჷრშე \ ა̈დირშ; ა̈დჷრშინ̄ე ბზ., ათ̈უი̂რშ, ადჷრშე; ა̈დირშნე ბქ., ოთჷრშ, 
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ედჷრშე; ედჷრშნე ლშხ., ა̈სუი̂რშ, ა̈სირშე; ა̈სირშინე ლნტ.), გრდმ. -- ქვეშ იფენს, იშლის. 

მიჯნე̄მ ღარ̈თ ა̈დირშ (ბზ. 237) -- თვითონ ნაბადი გაიშალა. ჩუქა ირშიხ ტუფს (ბქ. 236) -- 

ქვეშ ტყავს იფენენ.

 ირში2 (--, ა̈დჷრშა̈̄ნ; ა̈დჷრში ბზ., --, ა̈დირშან; ა̈დირში ბქ., --, ედჷრშან̄; ედჷრში ლშხ., --, 

ად̈ჷრშან; ად̈ჷრში ლნტ.), გრდუვ. -- იშლება, იგება ქვეშ. ლაყურ̂ა მიჩეუშ̂ ჩუა̂̈დირშან (ბქ.) 

-- ლოგინი თავისით გაიშალა.

 ირშუე̂ნი იგივეა, რაც ირშუნ̂ი.

 ირშუნ̂ი (ახ̈უ̂ჷრშონან̈, ა̈ნჷრშონა̈ნ̄; ა̈ნჷრშონ̈ი ბზ., ა̈ნჷრშონან; ან̈ჷრშონი ბქ., ოხურშონენ, 

ენჷრშონან̄; ენჷრშონი ლშხ.), ირშუე̂ნი (ახუი̂რშუ̂ენ{ენ}, ან̈ირშონან̈; ა̈ნირშონი) ლნტ., 

გრდუვ. -- იხსენება. ღერმეთ დეცჟი ესერ ირშუნ̂ი ი ქუ̂ინ ეჯაბუასდთე (ანდ.) -- ღმერთი 

ცაზე იხსენება, სული -- საიქიოშიო. ეჩანღო ალ კეც უწმინდურდ ირშუე̂ნდა (ლნტ. 5) -- 

იმის შემდეგ ეს ქვევრი უწმინდურად იხსენებოდა.

 ირჩხჷნე (ახ̈ურ̂ჷჩხინ, ლაჲ̈რჷჩხნე; ლაჲ̈რჷჩხნი ბზ., ა̈ნრჷჩხნე; ან̈რჷჩხნი ლნტ., ან̈რჷჩხნისგ 

ბქ., ოთრჷჩხჷნ, ედრჷჩხნე; ედრჷჩხნი ლშხ.), გრდმ. -- ირეცხავს, ივლებს. ჭყინტდ თე̄რალ̈ 

ლაჲ̈რჷჩხნე (ბზ. 331) -- ვაჟმა თვალები გამოიბანა (გამოირეცხა).

 ირწუ̄ლა̈ლ̄ (ოთრუწულ̄ა̈ნ̄, ად̈რუწულ̄ა̈ნ̄; ა̈დრუწულ̄ი) ბზ., ირწუე̂ლ (ლა̈ხურ̂ეწუა̂ლ, 

ლაჲ̈რეწუ̂ალე; ლაჲ̈რეწუა̂ლ̈ისგ) ბქ., ირწულ̄ალ̄ (ოთრუწუ̄ლენ, ედრუწუ̄ლან̄; ედრუწუ̄ლი) 

ლშხ., ირწულალ̈ (ათ̈ურ̂უწულენ, ად̈რუწულან; ადრუწული) ლნტ., გრდუვ. -- იჭიმება, 

იზმორება, სწორდება, იმართება. მერმა ფად ლაჲ̈რეწუა̂ლე (ბქ. 313) -- მეორედ გაიზმორა.

 ირწყუ̂ეუი̂, იურწყუე̂უი̂ (ათ̈ურწყუ̂ეუ,̂ ა̈დურწყოუე̂; ად̈ურწყუე̂უნ̂ე ბზ., ა̈თუუ̂რწყოუ,̂ 

ად̈ურწყოუე̂; ადჷრწყოუი̂ ლნტ.), იურწყ{ო}უი̂ (ოთურწყოუ,̂ ედურწყუე̂; ედურწყუ̂ნე) 
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ლშხ., რელიგ., გრდუვ. -- იმარხულებს (მარხვას შეინახავს). სოფელ ღალ 

ჩუა̂ლურწყულ̂ე̄ლი (ბზ. 26) -- სოფელს უმარხულებია (მარხვა დაუცავს).

 ირჭალ̄ იგივეა, რაც ილჭა̈ლ̄.

 ირჴენე იგივეა, რაც ინჴრინე.

 ირჰი (--, ად̈რჷჰა̈ნ̄; ად̈რჷჰი ბზ., --, ა̈დრჷჰან̈ ბქ.), ირუი̂ (--, ედრუან̄{და}; ედრუუი̂ ლშხ., --, 

ად̈რუუა̂ნ; ად̈რუუ̂ი ლნტ.), გრდუვ. -- თენდება. მე̄რუ̂ა ლადაღ̈ ჩ'ა̈დრჷჰა̈ნ̄ (ბზ. 440) -- მეორე 

დღეს გათენდა. ჩუ ერ ედრუან̄და, ლაგაგ̄იჟი ეშ მჷრ კი̄უა̂ (ლშხ. 61) -- რომ გათენდა, 

ზღურბლზე რაღაც კიაფობდა. ჩუა̂ლრუუე̂ლი (ლნტ. 254) -- გათენებულა.

 ისაბრალ̈ი იგივეა, რაც ისბრა̈ლ̄.

 ისარ̈გებლი იგივეა, რაც ისჷრგებლე.

 ისბრა̈ლ̄ (ოთსჷბრალან̈, ად̈სჷბრალა̈ნ̄; ად̈სჷბრალ̈ი) ბზ., ისბრალ̈ (ოთსჷბრალენ, ად̈საბრალან \ 

ად̈სჷბრალან; ად̈საბრალ̈ი \ ა̈დსჷბრალ̈ი) ბქ., ისაბრალ̈ი (ათუს̂აბრალ̈ენ, ად̈საბრალან; 

ად̈საბრა̈ლი) ლნტ., გრდუვ. -- ღატაკდება, ღარიბდება; {გა}საწყლდება, უძლურდება 

("საბრალდება"). ჲერხი მეზგე მასარ̈დ ისბრალ̈ (ბზ.) -- ზოგიერთი ოჯახი ძალზე ღარიბდება. 

ჩუე̂დსაბრალან ალ ნაშ̈იალ სახ̈ელწიფხ (ბქ. 106) -- ეს ნაომარი სახელმწიფო დაუძლურდა. 

ისკუა̂ მეჩედან ა̈თუს̂აბრალ̈ენ (ლნტ.) -- შენი წასვლის მერე გავღატაკდი.

 -ისგ, -ჲსგა ზს., -ის{გ}ა, -ჲს{გ}ა ლშხ., -ის{კ}ა, -ჲს{კ}ა ლნტ., თანდ. -- -ში. მინდუე̂რისგა 

ჩუ ლუზუე̂რ ლი ჯარ̈ (ბზ.) -- მინდორში ჯარია შეგროვილი. ზურალ̄ს ჟახხუე̂̄ნა ფექ 

კიდბონისა (ლშხ. 59) -- ქალს კიდობანში ფქვილი უპოვია. სოფელი ხალ̈ხ მურყუა̂მისკა 

ლჷმარდხ (ლნტ.) -- სოფლის ხალხი კოშკში ყოფილა.

 ისგ ზს., ლშხ., ისკ ლნტ. -- შუა. მანათ̈ ისგ შუკუი̂სგა ადკუა̂რ̈ (ბზ. 428) -- მანეთი შუა 
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გზაში დააგდო. კაბ ი იუკ̂ა ჯუე̂დიარ̈ ხამ̈თქუა̂ხ, ისგ სკელთეჩუ ეჯღაჲ (ბქ. 239) -- კაბა და 

ქვედატანი გრძელი იციან (სჩვევიათ) შუა წვივამდე მაინც. ისგ დი̄რობჟი ანჴად (ლშხ.) -- 

შუა პურობისას მოვიდა. ლინგრეს იბნე ისკ თებერუ̂ალ̈უნღო (ლნტ. 23) -- კვერცხის დებას 

იწყებს შუა თებერვლიდან.

 ისგან იგივეა, რაც ისგა̈ნ̄.

 ისგანჩუ იგივეა, რაც სგა̈ნ̄ჩუ.

 ისგაშხენ იგივეა, რაც სგა̈შ̄ხან̈.

 ისგახ̈ი იგივეა, რაც სგახ̈ი.

 ისგდ ზს., ლშხ., ისკდ ლნტ., ზმნს. -- შუაზე. ძუღუა̂ს ესერ ისგდ აყ̈ულ̂ე (ბზ. 398) -- ზღვას 

შუაზე გავყოფო. შუა̂ნ̈ეშ ფადას̈ ისგდ აყუა̂ლ̈ (ბქ. 209) -- სვანეთის ლაშქარი (მდევარი) 

შუაზე გაიყო.

 ისგდი (ათ̈უს̂გი, ა̈დსგიდდა; ა̈დსგიდნი ბზ., ადსგიდიუ ̂ბქ., ოხსგი, ენსგიდდა; ენსგიდნი 

ლშხ.), ისკიდი (ათ̈უს̂კი, ლაჲ̈სკიდდ; ლაჲ̈სკიდნი) ლნტ., გრდუვ. -- იყურება. დი̄ნა ლაჴუ̂რაქა 

ისგიდდა (ბზ.) -- ქალიშვილი სარკმელში იყურებოდა. დაშ̈ტუ ̂ისკიდი მიშკუა̂შ̈ხო (ლნტ. 

82) -- დათვი ჩემკენ იყურება.

 ისგდინე (ახ̈უს̂გიდინ, ან̈სგიდნე; ან̈სგიდნი ბზ., ან̈სგიდნისგ ბქ., ოხსგიდინ, ენსგიდნე; 

ენსგიდნი ლშხ.), ისკდინე (ახ̈უს̂კიდინ, ან̈სკიდნე; ან̈სკიდნი) ლნტ., გრდმ. -- უყურებს 

(მომსწრე ხდება), ნახავს. ჰემის ღერთა ̈ნაჰოდს... ხამ̄ნინე, ეჩის ესერ ჟ'ან̈სგიდნი (ბზ. 369) -- 

თუ ღვთის ნაბოძებს... შეგაჭმევ, იმას ნახავო. მა̈გ მიჩა თეუშ̂ ან̈სგიდნე (ბქ.) -- ყველაფერი 

თავისი თვალით ნახა. იმ ლოქ ხისგდინე, ბატო?! (ლშხ. 12) -- რას უყურებ (რის მომსწრე 

ხდები), ბატონოო?! ბაჯუდ ჟან̈სკიდნე მიჩა მუე დაგრა (ლნტ.) -- ბაჯუმ უყურა (მომსწრე 
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გახდა) თავის მამის სიკვდილს.

 ისგდირ̄ობ ბზ., ლშხ., ისგდირობ ბქ., ისკდიარობ ლნტ. -- შუა პურობა. ა̈რჩილ 

ისგდირ̄ობუნღო ჟ'ანჷ̄გა̈ნ̄ (ბზ.) -- არჩილი შუა პურობის შემდეგ ადგა. ხაჭიმხ ისგდი̄რობჷნღო 

ლიღრალ̄ს (ლშხ. 42) -- შუა პურობის შემდეგ სიმღერას მოჰყვებიან. ისგდი̄რობ ლას (ლშხ.) 

-- შუა პურობა იყო.

 ისგე იგივეა, რაც ისგუე̂ჲ.

 ისგთექა (-ა̈შ̄, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ., -აშ̄, -- ლშხ.), ისკხოქა (-აჲ̈შ, --) ლნტ., ზმნს. -- შუამდე. 

ისგთექა ქა ჴედნიხ, ეჩქას ჩუ იჩქუე̂უი̂ხ ზურალ̄არ̈ (ბზ.) -- შუამდე რომ გამოვლენ, მაშინ 

ქალები დაიჩოქებენ. ისგთექა სი ანჴედ, ისგთექა მი ჴუე̂დნი (ბქ.) -- შუამდე შენ მოდი, 

შუამდე მე მოვალ.

 ისგი̄დრა̈̄ლ (ა̈თუს̂გიდ̄რა̈ლ̄, ა̈დსგი̄დრალ̄ე; ად̈სგიდ̄რა̈ლ̄ნე) ბზ., ისგიდრალ̈ (ოთუს̂გიდრალ̈, 

ად̈სგიდრალე; ა̈დსგიდრალ̈ისგ) ბქ., ისგი̄დრალ̄ (ოთსგი̄დრალ̄, ედსგი̄დრალ̄ე; ედსგი̄დრალ̄ნე) 

ლშხ., ისკიდარალ̈ (ათ̈უს̂იკიდარალ̈, ა̈დსკიდარალ̈ე; ად̈სკიდარალი) ლნტ., გრდუვ. -- 

იყურება, იხედება (აქეთ-იქით). მიმილ კჷ̄ლთხი ბაჩუჟ̂ი ლჷ̄გდა ი ისგი̄დრალ̄ (ბზ.) -- მიმინო 

მაღალ ქვაზე იდგა და (აქეთ-იქით) იხედებოდა. ეჩოხ-ამოხ ათუ̂სკიდარალ̈ (ლნტ.) -- (აქეთ-

იქით) მიმოვიხედე.

 ისგლადაღ̈ (-დღიშ, --) ბზ., ისგლადეღ (-დღიშ, --) ბქ., ლშხ., ისკლად̈ეღ (-იშ, --) ლნტ. -- 

შუადღე. ალჲა̈რ ესერ ისგლა̈დღი უ̂ონაქაშ̈ ლეზო̈ბ ლიხ (ბზ. 247) -- ესენი შუადღეზე 

შესაჭმელიაო. ისგლადეღქა ხარ̈ჯ ოხჴიდ ლეუ̂ანდ მჷჭმას (ბქ. 201) -- ლევანმა შუადღისას 

სადილი მოუტანა მთიბავებს. მერბე უ̂ისკუ ̂ისკლად̈ეღი დურ̂ექა ხამნე (ლნტ. 293) -- მეორე 

ვაშლი შუადღისას აჭამა.
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 ისგლე̄თ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლშხ., ისგლეთ ბქ., ისკლეთ ლნტ. -- შუაღამე. ჭიტი ისგლე̄თი 

უ̂ონაქა ჟ'ანჷ̄გა̈ნ̄ უფგოშ (ბზ. 313) -- ჭიტი შუაღამისას მალულად ადგა. ისგლეთქა დაუ̈̂ 

გაჩ̈იშ ლაშ̈ერას ახად (ბქ. 94) -- დევი შუაღამისას დანის გალესვას შეუდგა. ისგლე̄თი 

უ̂ონაქა მაცხუა̂რ̄ მჷლხაშ ემჴედე̄ლი (ლშხ.) -- შუაღამისას მულახის მაცხოვარი მოსულა. 

გელა ერ ა̈მეჲეცხ, ისკლეთ ლჷმარ (ლნტ.) -- გელას რომ გაღვიძებია, შუაღამე ყოფილა.

 ისგლინ/ლჩა̈ლ̄ (-იშ, --) ბზ., ისგლინჩალ̈ ბქ., ისგლინჩალ̄ ლშხ., ისკლილეჩალ̈ ლნტ., რელიგ. 

-- შუა დიდი მარხვა. ისგლინჩა̈ლ̄ისგა მეუ̂არ ან̈მჷცხან̄ა̈̄ნ (ბზ.) -- შუა დიდმარხვაში ძალიან 

აცივდა. გუი̂ხალ უქმ ისგლინჩალ̄ისა (ლშხ. 24) -- უქმე შუა დიდმარხვაში ვიცით.

 ისგუ, ისგუი̂ ზს., ისგუი̂ ლშხ., ისკუი̂ ლნტ., კუთვნ. ნაცვალსახ. -- შენი. ისგუ ქესა 

მასჩუქუა̂რ̈ (ბზ. 278) -- შენი ქისა მაჩუქე. ისგუ ლერქუ̂ალ̈ მი ლამ̄ო (ბზ. 254) -- შენი 

ტანსაცმელი მე მომეცი. ისგუი̂ თხუი̂მოღუ ̂მირი მასარდ ხანს (ბქ.) -- შენი თავი 

მიცოცხლოს დიდხანს. ისგუა̂ თხუმ დას̈ ხუა̂მ̈ბე (ბქ.) -- შენს თავს არავის დავანებებ. მი ხუი̂ 

ისგუ გეზალ თაუბ̂ედილე (ლშხ. 83) -- მე ვარ შენი შვილი თავბედილე. მი ხუი̂ ისკუი̂ ჩიჟე 

კუა̂ჭუნია (ლნტ. 307) -- მე ვარ შენი სიძე კვაჭუნია.

 ისგუა̂ ზს., ლშხ., ისკუა̂ ლნტ. იხ. ისგუ.

 ისგუე̂ჲ ბზ., ისგუე̂ ლშხ., ისგე ბქ., ისკუე̂ ლნტ. კუთვნ. ნაცვალსახ. -- თქვენი. ისგუ̂ეჲ ქორ 

ხოჩა ლი (ბზ.) -- თქვენი სახლი კარგია. ისგე ყორ (ბქ.) -- თქვენი კარი. ანჴადხე̄სა ისგუე̂ 

ღუა̂ჟარ? (ლშხ.) -- მოვიდნენ თქვენი კაცები?

 ისგურ̂ე (ლახ̈უს̂გუ̂ირ, ლაჲ̈სგურე; ლაჲ̈სგუი̂რნე ბზ., ლაჲ̈სგურისგ ბქ., ლოხსგურ, 

ლეჲსგურე; ლეჲსგურნე ლშხ.), ისკურ̂ე (ლახ̈უს̂კურ, ლაჲ̈სკურე; ლაჲ̈სკურნე) ლნტ., გრდმ. 

-- ისვამს (მხარზე...), ჩაისვამს. და̈უ̄დ̂ მამაჭირაჲ̈ ბარჯალ̈ჟი ესსგურე (ბზ. 364) -- დევმა 
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ზარმაცი მხრებზე შეისვა. ნე̄სგა ესერ სგა ლაჲ̈სგურიხ (ბზ. 266) -- შუაში ჩაგისვამენო. 

უსგუა̂ მუჟალუ̂არ̈ ლუჩხუტ̂ურად ლა̈ჲსგურეხ (ბქ. 14) -- ექვსი მუჟალელი შერევით 

ჩაისვეს. ჟი ლოხსგურა დეუ̂თაკ ცხეტაკს ბარჯჟი (ლშხ. 55) -- ცხეტაკს დევთაკი მხარზე 

შემოუსვამს.

 ისგურ̂ი (ესსუგ̂უ{რდ}, ესსგურდა; ესსგური ბზ., ოსსგურდ, ესსგურდა; ესსგუი̂რი ბქ., 

ოსსგუ, ესსგუ̄რდა; ესსგური ლშხ.), ისკურ̂ი (ასკუ{რდ}, ასკურდა; ა̈სსკური) ლნტ., გრდუვ. 

-- ჯდება. [კე̄სარ̈] ჩუ ჰალ̄ ესსგურდა სკამ̈ი̄ლჟი, ქა̈მილდარ̈ გარ ასად̈ (ბზ. 341) -- კეისარი 

როგორც კი სკამზე დაჯდა, ფერფლიღა დარჩა. სოფლიშ მეცხირურალ̈ ლაზურ̂იოუ̂ ლჷცჟი 

ესსგურა (ანდ.) -- სოფლის ავ-კარგის გაგების მოსურნე წყაროს თავთან დაჯდესო. ჩუ 

ისგურ̂იხ ზიარებჷნღო ეშხუდ (ლშხ. 23) -- ზიარების შემდეგ ერთად დასხდებიან. დაუ̈ ̂ჩუ 

ისკურ̂ოლდა კოჯჟინ (ლნტ. 305) -- დევი კლდეზე დაჯდებოდა (ხოლმე).

 ისგჷნჟი ზს., ლშხ., ისკჷნჟი ლნტ., ზმნს. -- წელზემოთ, ზემოთ ("შუას ზემო"). ალჲარ̈ 

ისგჷნჟი უ̂ოქურ̂ ლას̈უხ̂ (ბზ. 303) -- ესენი წელზევით ოქროსი იყვნენ. ჲაკოფ ისგჷნჩუ 

უ̂ერცხლ ი ისგჷნჟი უ̂ოქრ ლას (ლშხ. 61) -- იაკობი წელქვევით ვერცხლი, წელზევით 

ოქრო იყო. ისკჷნჟი ფათ̈უ ̂ჟიბაუ ̂ლოქ ხარ ლჷცხენე (ლნტ. 70) -- ნახევრის ზემოთ თმა 

ზევით აქვს ავარცხნილი.

 ისგჷნჩუ ზს., ლშხ., ისკჷნჩუ ლნტ., ზმნს. -- წელქვემოთ ("შუას ქვემო"). ჲაკოფ ისგჷნჩუ 

უ̂ერცხლ ლას (ლშხ. 61) -- იაკობი წელქვემოთ ვერცხლისა იყო.

 ისდგომი იგივეა, რაც ისდგუ̂ემი.

 ისდგუე̂მი (ათ̈უს̂ადგუმ̂ან̈, ად̈სადგუმ̂ა̈ნ̄; ა̈დსადგუმ̂ი) ბზ., ისდგ{უ}̂ემ (ათ̈უს̂ადგმენ, 

ად̈სადგუმ̂ან; ა̈დსადგუ̂მი) ბქ., ისდგომი (ოთსადგუ̂მენ, ედსადგუმ̂ან̄; ედსადგუ̂მი) ლშხ., 
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გრდუვ. -- {და}ისადგურებს (დაბინავდება). თათრარ̈ უღუი̂რ ზაგა̈რ ჩუა̂დ̈სადგუ̂მა̈ნ̄ხ (ბზ. 2) 

-- თათრები უღვირის გადასასვლელზე დაბინავდნენ. [ჩხჷრშტაგ̈ილ] ჩუ ედსადგუმ̂ან (ბქ. 

104) -- ჩხირშტაგილი დაბინავდა. ბაზი ამჩუ ჩუ ხოსდგომახ (პოეზ. 94) -- ამაღამ აქ 

დამდგარან (დაბინავებულან).

 ისემწალ̈ იგივეა, რაც ისე̄მწა̈ლ̄.

 ისერე იგივეა, რაც ისრე.

 ისე̄ლუ̂ი (ახ̈უს̂ე̄ლუა̂ნ̈, ა̈ნსე̄ლუა̂̈ნ̄; ა̈ნსე̄ლუი̂ ბზ., ოხსე̄ლუე̂ნ, ენსე̄ლუ̂ან̄; ენსე̄ლუი̂ ლშხ.), 

ისელუ̂ი (ოხსელუე̂ნ, ან̈სელუა̂ნ; ან̈სელუი̂) ბქ., ისელი (ათ̈უ̂სელენ, ა̈დსელან; ად̈სელი) 

ლნტ., გრდუვ. 1. თავს ირჩენს [ნაღუჟ̂ურ] ნანად̈ირშუ ̂ისელუი̂და (ბქ. 44) -- ვაჟი 

ნანადირევით ირჩენდა თავს. 2. მოსულიერდება. [ზურალ̄] ჟი ისე̄ლუი̂ (ბზ. 257) -- ქალი 

მოსულიერდება.

 ისე̄მწა̈ლ̄ (ათ̈უს̂ე̄მწა̈ლ̄, ად̈სე̄მწალ̄ე; ად̈სე̄მწა̈ლ̄ი) ბზ., ისემწალ̈ (ოთსჷმწალ, ად̈სჷმწალე; 

ად̈სჷმწალ̈ისგ) ბქ., გრდუვ. -- იხვეწება (შემწეობას ითხოვს). ჭყინტ ...ისე̄მწა̈ლ̄ (ბზ. 21) -- 

ბიჭი იხვეწება (შემწეობას ითხოვს).

 ისკ იგივეა, რაც ისგ.

 ისკა, ჲსკა იგივეა, რაც ისგა.

 ისკდ იგივეა, რაც ისგდ.

 ისკდიარობუნ იგივეა, რაც ისგდირ̄ობუნ.

 ისკდინე იგივეა, რაც ისგდინე.

 ისკეთი (ათ̈უს̂იკთან̈, ა̈დსიკთა̈ნ̄; ა̈დსიკთი ბზ., ოთსიკთენ, ა̈დსიკთან; ა̈დსიკთი ბქ., 

ოთსიკთენ, ედსიკთან̄; ედსიკთი ლშხ., ა̈თუს̂იკეთენ, ა̈დსიკეთან; ა̈დსიკეთი ლნტ.), გრდუვ. 
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1. კეთდება. შომუ̂ალ̄ე გუე̂შ ჩუ ისკეთი (ბზ. 6) -- ოდესმე საქმე გაკეთდება. უშდაბდ გუე̂შ 

დემის ისკეთი (ბქ.) -- უშრომლად საქმე არ კეთდება. ად̈სიკეთან მამა ლად̈ეღი ისკუა̂ ქორს? 

(ლნტ.) -- დღეს შენს სახლში რამე გაკეთდა? 2. უკეთესი ხდება, უმჯობესდება. ალ დინა ხემ' 

ეჯჟი ისკეთი (ბქ.) -- ეს გოგო თანდათან უკეთესი ხდება.

 ისკიდარალ̈ იგივეა, რაც ისგი̄დრა̈ლ̄.

 ისკიდი იგივეა, რაც ისგდი.

 ისკლად̈ეღ იგივეა, რაც ისგლადაღ̈.

 ისკლეთ იგივეა, რაც ისგლეთ.

 ისკლილეჩალ̈ იგივეა, რაც ისგლინჩა̈ლ̄.

 ისკორ̄ე (ახ̈უს̂კუე̂̄რ, ან̈სკორ̄ე; ან̈სკუ̂ე̄რნე ბზ., ოთსკორ̄, ედსკორ̄ე; ედსკორ̄ნე ლშხ.), ისკორე 

(ახ̈სკერ, ა̈ნსკორე; ა̈ნსკერისგ ბქ., ახ̈უს̂კორ, ლაჲ̈სკორე; ლაჲ̈სკორნე ლნტ.), გრდმ. -- 

{მო}იფიქრებს. იმხან̈დო ალა ა̈ნსკორ̄ე, მამ̄ა მიხა (ბზ.)-- ეს საიდან მოიფიქრა, არ ვიცი. 

[ბესილად̈] ისკორე მიჩა გუისგა (ბქ. 201) -- ბესილი იფიქრებს თავის გულში. ათ̈ხე მაულდდ 

ლაჲ̈სკორე (ლნტ.) -- ახლა მელამ გაიფიქრა.

 ისკუა̂ იგივეა, რაც ისგუ̂ა.

 ისკუე̂ იგივეა, რაც ისგუ̂ეჲ.

 ისკუე̂ჯნი იხ. სგუ̂ეჯნი.

 ისკუი̂ იგივეა, რაც ისგუ.

 ისკურ̂ე იგივეა, რაც ისგუ̂რე.

 ისკურ̂ი იგივეა, რაც ისგუ̂რი.

 ისკხოქა იგივეა, რაც ისგთექა.
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 ისკჷთი იგივეა, რაც ისკეთი.

 ისკჷნჟი იგივეა, რაც ისგჷნჟი.

 ისმი (--, ანსჷმ{და}; ან̈სჷმი ბზ., --, ანსჷმდ; ა̈ნსჷმი ბქ., --, ანსჷმდა; ენსჷმი ლშხ., --, 

ან̈სჷმდა; ან̈სჷმი ლნტ.), გრდუვ. -- ისმის. ამეჩუ ამ დროუ̈ს̂ ისმი და̈უ̄̂ა ̈ჰერ (ბზ. 244) -- აქ ამ 

დროს დევის ხმა ისმის. ლიკილი ისმი (ლნტ.) -- კივილი ისმის.

 ისმინე (ლახ̈უ̂სიმინ, ლაჲ̈სიმნე; ლაჲ̈სიმნი ბზ., ლოხსიმინ, ლაჲ̈სიმნე; ლაჲ̈სიმნისგ ბქ., 

ოხსჷმინ, ენსჷმნე; ენსჷმნი ლშხ., ლახ̈უს̂ჷმინ, ლაჲ̈სჷმნე; ლაჲ̈სჷმნი ლნტ.), გრდმ. -- 

{შე}ისმენს. [მად̄] ლაჲ̈სიმნე ნა̈ქ̄უ ̂სემშდარ̈დ (ბზ. 307) -- სემშდარმა ნათქვამი არ შეისმინა.

 ისნაუ̂ იგივეა, რაც ის̄ნაუ̂.

 ისო̈ყ̄ი (ა̈თუს̂ოყ̄ან̈, ად̈სოყ̄ა̈ნ̄; ად̈სუე̂̄ყი) ბზ., ისოყ̄ი (ოთსოყ̄ენ, ედსოყ̄ან̄; ედსოყ̄ი) ლშხ., ისოყი 

(ათ̈უს̂ოყენ, ა̈დსოყან; ა̈დსოყი) ლნტ., გრდუვ. -- {გა}გიჟდება, {გა}დაირევა. უ̂ეზირ 

ჩუა̂დ̈სოყ̄ა̈ნ̄ (ბზ. 293) -- ვეზირი გაგიჟდა. დაუ̈ ̂ჩუ ღეთ ა̈დსოყან ამჲა̈რე ხჷრშუ ̂(ბქ. 261) -- 

დევი ამათი ჯავრით კინაღამ გაგიჟდა. მარ̄ე ჩუ ისოყ̄ი მაყალშუ ̂(ლშხ. 13) -- კაცი 

შიშისაგან გიჟდება. ზურალ ჩუა̂ლსოყელი (ლნტ. 185) -- ქალი გაგიჟებულა.

 ისპი (ათ̈უს̂იპან̈, ად̈სიპა̈ნ̄; ად̈სიპი ბზ., ოთსიპენ, ა̈დსიპან; ა̈დსიპი ბქ, ოთსიპენ, ედსიპა̄ნ; 

ედსიპი ლშხ., ათ̈უ̂სიპენ, ა̈დსიპან; ა̈დსიპი ლნტ.), გრდუვ. -- {გადა}იქცევა. წირდ ესუ̂სიპი 

(ბზ. 375) -- უროდ გადავიქცევი. ალი ხოშა და̈უდ̂ ესსიპან (ბქ. 47) -- ეს დიდ დევად 

{გადა}იქცა. ჩაჟ̈ მარედ ერ ას̈სიპი, მად̈ ჯიცხაუ? (ლნტ.) -- ცხენი კაცად რომ გადაიქცევა, 

არ გირჩევნია?

 ისრე (ათ̈უს̈რ, ა̈დსერ; ა̈დსერნე ბზ., ოთისრ, ად̈სერ; ა̈დსერნე ბქ., ოთსერ, ედსერე; ედსერნე 

ლშხ.), ისერე (ა̈თუი̂სრ, ა̈დსერ; ად̈სერნე) ლნტ., გრდმ. -- იმეტებს. იშგანთე ლეჰუ̂დიდ 
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გროშს ესერი დემის ისრე (ბქ. 132) -- სხვის მისაცემად გროშსაც არ იმეტებსო. ბოფშ დე̄მ 

ისრე [ჩაფჷლს] შუკჟი ლედე̄სდ (ლშხ. 11) -- ბავშვი ფეხსაცმელს არ იმეტებს გზაზე 

ჩასაცმელად. მანაბაჟ, იმჟი ისერეხ მარეს ლედგარ̈იდ? (ლნტ.) -- მიკვირს, კაცს როგორ 

იმეტებენ მოსაკლავად?

 ისრული (--, ა̈დსურლა̈ნ̄; ა̈დსურლი ბზ., --, ად̈სრულან̈; ა̈დსრული ბქ., ად̈სრულან ლნტ., --, 

ედსრულან̄; ედსრული ლშხ.), გრდუვ. -- სრულდება, მთავრდება. სემი ზა ̈ქა̈დსრულან̈ (ბქ. 

212) -- სამი წელი შესრულდა.

 ისსგე (ლა̈ხუს̂ისგ, ლაჲ̈სისგე; ლაჲ̈სისგნე ბზ., ლოხუს̂ისგ, ლაჲ̈სისგე; ლაჲ̈სისგი ბქ., 

ლოხსისგ, ლეჲსისგე; ლეჲსისგნე ლშხ.), ისსკე (ლახ̈უს̂ისკ, ლაჲ̈სისკე; ლაჲ̈სისკნე) ლნტ., 

გრდმ. -- {შე}იძულებს. ლახუბ̂ად ჟი ლაჲ̈სისგეხ მაჰრე̄ნე მუხუბ̂ე (ბზ. 427) -- ძმებმა 

უმცროსი ძმა შეიძულეს. დინად ამ გუ̂აშუნღუე̂ თელეწადდ ლაჲ̈სისგე ჟი ჭყინტ (ბქ.) -- 

გოგომ ამ საქმის შემდეგ თვალის დასანახად შეიძულა ბიჭი. ალ მარე ძღუდ ლა̈ხუს̂ისკ 

(ლნტ.) -- ეს კაცი დიდად შევიძულე.

 ისსკე იგივეა, რაც ისსგე.

 ისსტუი̂ (ა̈თუს̂უსტან̈, ად̈სუსტა̈ნ̄; ად̈სუსტი ბზ., ოხსუსტენ, ენსუსტან̄; ენსუსტი ლშხ., 

ახ̈უს̂უსტენ, ან̈სუსტან; ა̈ნსუსტი ლნტ.), ისუსდი (ლოხსუსდენ, ლაი̈სუსდან; ლაი̈სუსდი) ბქ., 

გრდუვ. -- სუსტდება. დაუ̈ ̂ჩუ ლაი̈სუსდან (ბქ. 321) -- დევი დასუსტდა. ძღჷდ ა̈თუს̂უსტენ 

ლეგლარდაჟი (ლნტ.) -- ავადმყოფობის დროს ძალიან დავსუსტდი.

 ისტამ იგივეა, რაც ი̄სნაუ.̂

 ისტუმ̂არ̈ი (ათ̈უს̂ტუმარ̈, ა̈დსტუმრე; ა̈დსტუმრი ზს., ა̈თუს̂ტუმარ̈, ა̈დსტუმარ̈ე; ა̈დსტუმა̈რი 

ლნტ.), ისტუმ̂არი (ოთსტუმარ, ედსტუმრე; ედსტუმრი) ლშხ., გრდმ. გაისტუმრებს. ეჯა 
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ქად̈სტუმრეხ (ბზ. 241) -- ის გაისტუმრეს. მუშკუა̂რალ̈ ხოჩამდ ადსტუმარ̈ე (ლნტ.) -- 

სტუმრები კარგად გაისტუმრა. ბზ., გადატ. (ათ̈უს̂ტუმრან̈, ა̈დსტუმრა̈ნ̄; ა̈დსტუმ̂არ̈ი), 

გრდუვ. -- კვდება (იქანცება). ზურალ̄ ისტუმ̂არ̈ი ალამაგ̈ ლეგმერდე̄მი ლაზ̄ნან̈ს (ბზ.) -- ქალი 

კვდება ამდენი ავადმყოფის მოვლით.

 ისტღუნა̈ლ̄ (ლახ̈უს̂ტუღნა̈ლ̄, ლაჲ̈სტუღნალ̄ე; ლა̈ჲსტუღნა̈ლ̄ი) ბზ., ისტღუნალ̈ 

(ლოხსტუღუნ̂ალ, ლაჲ̈სტუღუნ̂ალე; ლაჲ̈სტუღუ̂ნალ̈ისგ) ბქ., გრდუვ. -- ბანაობს. სგა ხაგ̄ მალ̄ 

ძუღუა̂თე̄სგა-ჲ ისტღუნა̈ლ̄ (ბზ. 363) -- მელა ზღვაში ჩამდგარა და ბანაობს. იხ. იბრა̈ლ̄.

 ისუსდი იგივეა, რაც ისსტუი̂.

 ისუ ̂იგივეა, რაც იშუ.̂

 ისუბ̂ი, სუბი (ლახ̈უს̂უი̂ბინ, ლაჲ̈სუი̂ბნე; ლაჲ̈სუი̂ბნი) ბზ., გრდუვ. -- ცეკვავს. დი̄ნა ხოჩამ̄დ 

ისუბ̂ი (ბზ.) -- გოგო კარგად ცეკვავს. იხ. იშშუ̂პარალ̈.

 ისყა̈ლ̄-ხ (ათ̈უს̂ყან̈დ, ა̈დსყა̈ნ̄ხ; ა̈დსყიხ) ბზ., ისყალ̈-ხ (ათ̈უს̂ყან̈დ, ა̈დსყან̈ხ; ა̈დსყიხ ბქ., 

ათ̈უს̂ყანდ, ა̈დსყანხ ლნტ.), ისყალ̄-ხ (ოთსყან̄დ, ედსყან̄ხ; ედსყიხ) ლშხ., გრდუვ. -- 

{შე}რიგდებიან. ჩუა̂დ̈სყა̈ნ̄ხ (ბზ. 24)-- შერიგდნენ. ეჯმინ, იმაუ̈შ̂ ლას, ჩუა̂დ̈სყან̈ხ (ლნტ.) -- 

ისინი, როგორც იქნა, შერიგდნენ.

 ისყეჲ იგივეა, რაც ისყი.

 ისყი1 (ახ̈უს̂ყან̈, ა̈ნსყა̈ნ̄; ან̈სყი ბზ., ოხუს̂ყენ; ა̈ნსყან; ან̈სყი ბქ., ახ̈უს̂ყენ ლნტ., ოხსყენ, 

ენსყან̄; ენსყი ლშხ.), გრდუვ. -- კეთდება. უუჟ̂აშნალად გეშ დეშ ესერ ისყი (ანდ.) -- 

შეუწუხებლად საქმე არ გაკეთდებაო. ეჯი მეშხა ფექშალ̄ ისყი (ლშხ., ხორ. 27) -- ის შავი 

ფქვილივით კეთდება. ალე მაგ̈ ჟი ისყი ნებოზხოქა (ლნტ.) -- ეს ყველაფერი საღამომდე 

გაკეთდება.
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 ისყი2 (ოხუი̂სყ, ა̈ნსყე; ა̈ნსყე̄ნნე/ი̄ნე ზს., ოხუ̂ისყ, ენსყე; ენსყე̄ნე ლშხ.), ისყეი (ახ̈უი̂სყ, 

ან̈სყე; ან̈სყენე) ლნტ., გრდმ. 1. იკეთებს. უ̂ოშდხ-უო̂ხუშდ მეზგე ისყიხ უფლიშიერს (ბქ. 6) 

-- ოთხი-ხუთი ოჯახი საუფლოს იხდის (იკეთებს). ჲეხუ ̂ლეზუე̂ბს მიჩაშ̈უდ̂ გარ ისყეი 

(ლნტ.) -- ცოლი მხოლოდ თავისთვის იკეთებს საჭმელს. 2. {შე}ირიგებს. ბესილად̈ 

ისგან̈სყეხ ოთარშერდ (ბქ. 201) -- ოთარაანთ ბესილადი შეირიგეს. ქა ისყეი ჩიჲს, ჲერუ̂აჲ̈ 

ხენდურ̂აუ̂და (ლნტ.) -- ყველას ირიგებს, ვინც ემდუროდა.

 ისჷმე იგივეა, რაც ისჷ̄მე.

 ისჷრგებლე (ახ̈უს̂ჷრგებილ, ა̈ნსჷრგებლე; ან̈სჷრგებლნე ბზ., ლოხსჷრგებლ, ლეჲსჷრგებლე; 

ლეჲსჷრგებლნე ლშხ.), ისჷრგები (ლოხსჷრგებ, ლაჲ̈სჷრგებე; ლაჲსჷრგები) ბქ., ისარ̈გებლი 

(ლახ̈უ̂სა̈რგებილ, ლაჲ̈სარ̈გებლე; ლაჲ̈სარ̈გებლი) ლნტ., გრდმ. -- ისარგებლებს, იყენებს. 

ალის ისჷრგებიხ დაბრე ი ლაროლე ლალცუნად (ბქ. 70) -- ამას ყანებისა და მინდვრების 

მოსარწყავად იყენებენ.

 ისჷ̄მე (ლახ̈უ̂სი̄მ, ლაჲ̈სჷ̄მე; ლაჲ̈სი̄მნე) ბზ., ისჷმე (ლახუს̂იმ, ლაჲ̈სჷმე; ლაჲ̈სჷმისგ) ბქ., 

ილცჷმე (ლახუი̂ლცჷმ, ლა̈ჲლცჷმე; ლაჲ̈ლცჷმი) ლნტ. გრდმ. -- {შე}აფარებს (თავს). 

მეჯუე̂გ ჰაუ̄̂და̈რჟი̄ნ ჩუქუა̂ნ̄ისგა სგა ისჷ̄მე (ბზ. 415) -- ავდრის დროს მეჯოგე ქვეშ თავს 

შეაფარებს.

 იტამ̈ე იგივეა, რაც იტმე.

 იტან̄ტუ̂ე (ახ̈უტ̂ა̈ნ̄ტუ,̂ ა̈ნტან̄ტუ̂ე; ა̈ნტა̈ნ̄ტუნ̂ე ბზ., ოხტან̄ტუ̂, ენტან̄ტუე̂; ენტან̄ტუნ̂ე ლშხ.), 

იტანტუ̂ე (ოხტან̈ტუ̂, ან̈ტანტუე̂; ან̈ტანტუი̂სგ ბქ., ახუტ̂ანტუ,̂ ა̈ნტანტუ̂ე; ა̈ნტანტუ̂ი) ლნტ., 

გრდმ. -- {ჩა}ბღუჯავს, {და}იკავებს. წესდ დეშ ხუი̂ტანტუე̂ ისგა (ბქ.) -- წესიერად ვერ 

ვიკავებ. ბეფშ ლეზუე̂ბს იტანტუე̂ (ლნტ.) -- ბავშვი საჭმელს იბღუჯავს.
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 იტბიდი (ა̈ხუტ̂ებდა̈ნ, ა̈ნტებდა̈ნ̄; ან̈ტებდი ბზ., ათ̈უ̂ტებდენ, ა̈დტებდან; ად̈ტებდი ბქ., 

ოხტებდენ, ენტებდა̄ნ; ენტებდი ლშხ.), იტებდი (ახ̈უტ̂ებდენ, ა̈ნტებდან; ან̈ტებდი) ლნტ., 

გრდუვ. -- თბება. ჩუუ̄ ̂[ესერ] ანჴად̈ ი ჟი̄უ ̂ა̈ნტებდა̈ნ̄ (ბზ. 400) -- ჩამოდი და გათბიო. ზურალ̄ 

ლემესჟი̄ ჟენტებდან̄ (ლშხ. 52) -- ქალი ცეცხლზე გათბა. ლიც ჟან̈ტებდან (ლნტ.) -- წყალი 

გათბა.

 იტებდი იგივეა, რაც იტბიდი.

 იტკუნ̄ე (ათ̈უ̂ტკუნ, ა̈დტკუ̂ი̄ნ; ა̈დტკუ̂ი̄ნნე ბზ., ოთტკუნ̄, ედტკუნ̄ე; ედტკუნ̄ნე ლშხ.), 

იტკუნ̂ე (ათ̈უ̂ტკუნ, ა̈დტკუნე; ა̈დტკუნი) ლნტ., გრდმ. -- ხუჭავს. დენად ჩუა̂დ̈ტკუნე თერალ̈ 

(ლნტ. 294) -- გოგომ თვალები დახუჭა.

 იტკუნ̂ე იგივეა, რაც იტკუნ̄ე.

 იტმე (ა̈თუი̂ტმ, ან̈ტჷმე; ან̈ტჷმი ზს., ოთტჷმ, ედტჷმე; ედტჷმნე ლშხ.), იტამ̈ე (ახ̈უტ̂ამ̈, 

ან̈ტამ̈ე; ან̈ტამ̈ი) ლნტ., რელიგ. -- მარხულობს, შიმშილობს. ესუა̂̈ჲ̄ს ქუი̂ნ ჩუ ხანწამ̈, მაგ̈ 

იტმეხ (ბზ. 11) -- ვისაც სული სწამს, ყველა მარხულობს. ლად̈ეღიჲ ლად̈ეღს იტამ̈ეხ 

ნად̈იენარ̈ (ლნტ.) -- დღევანდელ დღეს გოგოები მარხულობენ.

 იტოტ̄ე (ახ̈უ̂ტუე̂̄ტ, ა̈ნტუე̂̄ტე; ან̈ტუე̂̄ტნე ბზ., ოხტო̄ტ, ენტოტ̄ე; ენტოტ̄ნე ლშხ.), იტოტე 

(ოხტეტ, ა̈ნტოტე; ან̈ტოტისგ ბქ., ა̈ხუტ̂ოტ, ა̈ნტოტე; ან̈ტოტი ლნტ.), გრდმ. -- იტატებს, 

ხელში აჰყავს. ბაპდ ჟი ლაჲ̈ტოტე ბეფშ (ლნტ. 158) -- მღვდელმა ბავშვი აიტატა.

 იტრელალ̈ (ლახ̈უტ̂რელალ̈, ლაჲ̈ტრელალე; ლა̈ჲტრელალი) ლნტ. -- თამაშობს. ლახ̈ტს... 

ხუი̂ტრელალ̈დ (ლნტ. 43) -- ლახტს ვთამაშობთ. შდრ. იშდრა̈ლ̄, იღრა̄ლ.

 იტრო̈ნ̄ტი (ათ̈უტ̂რონ̄ტან̈, ად̈ტრონტა̈ნ̄; ა̈დტრო̈ნ̄ტი) ბზ., იტრო̄ნტი (ოთტრონ̄ტენ, 

ედტრონ̄ტან̄; ედტრონ̄ტი) ლშხ., იტრონტი (ათ̈უტ̂რონტენ, ა̈დტრონტან; ა̈დტრონტი) ბქ., 
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ლნტ., გრდუვ. -- {ა}ტორტმანდება. მაშტმა̈რ მარე ა̈დტრონტან (ლნტ.) -- მთვრალი კაცი 

შეტორტმანდა.

 იტტუე̂ლი (ათ̈უ̂ტუე̂ტლან̈, ად̈ტუ̂ეტლა̈ნ̄; ად̈ტუე̂ტლი ბზ., ათ̈უ̂ტიტუ̂ლენ, ად̈ტიტულ̂ან; 

ად̈ტიტულ̂ი ბქ., ოთტიტუ̂ლენ, ედტიტულ̂ან̄; ედტიტუ̂ლი ლშხ., ა̈თუტ̂უ̂იტუე̂ლენ, 

ად̈ტუი̂ტუ̂ელან; ად̈ტიტუე̂ლი ლნტ.), გრდუვ. -- ტიტვლდება, შიშვლდება. ლარ̄ტყათეჟი̄ნ 

ესერ ქა̄უ ̂ა̈დტუ̂ეტლა̈ნ̄ (ბზ. 424) -- წელამდე ("სარტყლამდე") გაშიშვლდიო. ბეფშ 

ჩუა̂დ̈ტიტუე̂ლა̈ნ ი სკაჩად ლიცხოჲსა (ლნტ.) -- ბავშვი გატიტვლდა და წყალში შევიდა.

 იტტჷნი (ახ̈უ̂ტჷტნან̈, ან̈ტჷტნა̈ნ̄; ა̈ნტჷტნი ბზ., ახუტ̂ჷტნენ, ან̈ტჷტნან; ან̈ტჷტნი ბქ., 

ოხტჷტნენ, ენტჷტნან̄; ენტჷტნი ლშხ., ა̈ხუ̂ტჷტნენ, ა̈ნტჷტნან; ა̈ნტჷტნი ლნტ.), გრდუვ. -- 

ივსება. ბეფშუ ̂კეთილშუ ̂ჟ'ან̈ტჷტნა̈ნ̄ (ბზ. 31) -- ბავშვი სიმდიდრით ("სიკეთით") აივსო. 

უ̂ედრა ფექუშ̂ ჟ'ან̈ტჷტნან (ლნტ.) -- ვედრო ფქვილით აივსო.

 იტუშე იგივეა, რაც იტჷ̄შე.

 იტუ ̂იგივეა, რაც იტ̄უ.̂

 იტყაბ̈ე იგივეა, რაც იტყბე.

 იტყაბ̈ი იგივეა, რაც იტყბი.

 იტყბე (ახ̈უტ̂ყაბ̈, ან̈ტყაბე; ა̈ნტყაბ̈ნე ბზ., ახ̈უტ̂ყაბ, ან̈ტყაბე; ა̈ნტყაბისგ ბქ., ოხტყაბ, ენტყაბე; 

ენტყაბნე ლშხ.), იტყაბ̈ე (ახ̈უი̂ტყბ, ან̈ტყაბ̈ე; ა̈ნტყაბ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- იწვავს. ჭაბიგუ ̂

იტყბე ლეზობ̈ს (ბზ. 26) -- ჭაბუკი საჭმელს იწვავს. ჭყინტდ ჟან̈ტყაბ̈ე წუ̂ადარ̈ (ლნტ.) -- 

ბიჭმა მწვადები შეწვა.

 იტყბი (ოხუ̂ტყაბან̈, ან̈ტყაბა̈ნ̄; ან̈ტყა̈ბი ბზ., ოხტყაბენ; ანტყაბან; ან̈ტყაბ̈ი ბქ., ოხტყაბენ, 

ენტყაბან̄; ენტყაბი ლშხ.), იტყაბ̈ი (ა̈ხუტ̂ყაბ̈ენ, ა̈ნტყაბან; ა̈ნტყაბ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- იწვება. 
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ალი ჩუა̂დ̈ტყაბან (ბქ. 39) -- ეს შეიწვა. ჟახ̈უ̂ტყაბ̈ენ ლად̈ეღი (ლნტ.) -- დღეს დავიწვი.

 იტხალი იგივეა, რაც იტხიე̄ლი.

 იტხე (ახ̈უი̂ტხ, ა̈ნტიხ; ან̈ტიხე ბზ., ა̈ნტხე ლნტ., ოხუ̂იტხ ბქ., ენტიხ; ენტიხე ლშხ.), გრდმ. 

1. იბრუნებს. [ეჯჲარ̈] ჩაჟ̄არ̈ს იტხახ აგ̈ითე (ბზ. 253) -- ისინი ცხენებს შინ იბრუნებდნენ. ქა 

ლუკუა̂რ̈ ცხუ ღეშდ დარ̈ ესერ მოშ იტხე (ანდ.) -- გასროლილ ისარს უკან ვერავინ 

დაიბრუნებსო. [უ̂ეზირდ] ჲერქედა ბოფშარ̈ ღოშტ ა̈ნტიხ (ლნტ. 244) -- ვეზირმა ორივე 

ბავშვი უკან დაიბრუნა. 2. გამოჰყავს, გამოაქვს. მულგუჰე̄რიდ ჟ'ან̈ტიხ ზურალ̄ 

[ჭალაჲ̈ხან̈ჟი] (ბზ. 294) -- მეწისქვილემ ქალი მდინარიდან ამოიყვანა. 3. ბზ. ამჟავებს, 

ამწნილებს. დახანას იტხე (ბზ.) -- კომბოსტოს ამჟავებს.

 იტხიე̄ლი (ახუტ̂იხიე̄ლ, ა̈ნტიხიე̄ლე; ანტიხიე̄ლი \ ანტიხიე̄ლნე) ბზ., იტხელი (ოხტჷხელ, 

ან̈ტჷხელე; ა̈ნტჷხელისგ) ბქ., იტხალი (ახ̈უტ̂ჷხალ̈, ან̈ტჷხალე; ან̈ტჷხალი) ლნტ., გრდმ. -- 

1. (ლოხტჷხიე̄ლ, ლახტჷხიე̄ლე; ლახტჷხიე̄ლნე) ლშხ. იძიებს (შურს), უხდის 

(სამაგიეროს). ეჯი... ქა იტხელიუ ̂(ბქ. 290) -- ის შურს იძიებდა. 2. ქს. იხსენებს. ნომ 

ხიტხალი ეშხუნ ლჷჩუე̂მნე გუე̂შს ჩიგარ (ლნტ.) -- ერთხელ მომხდარ საქმეს მუდამ ნუ 

იხსენებ.

 იტჷ̄შე (ლახ̈უ̂ტიშ̄, ლაჲ̈ტჷ̄შე; ლაჲ̈ტიშ̄ნე) ბზ., იტჷშე (ლოხუტ̂იშ, ლაჲ̈ტჷშე; ლაჲ̈ტჷშისგ) 

ბქ., იტუშ̄ე (ლოხტუშ̄, ლეჲტუ̄შე; ლეჲტუ̄შნე) ლშხ., იტუშე (ლა̈ხუტ̂უშ, ლა̈ჲტუშე; 

ლაჲ̈ტუში) ლნტ., გრდმ. -- იხუტებს. მიჩა დი ჩინჩუი̂ლს იტჷშე (ბქ.) -- დედამისი ჩვილ 

ბავშვს იხუტებს. სკა ლახ̈უტ̂უშ მიშკუი̂ გეზალ (ლნტ.) -- ჩემი შვილი ჩავიხუტე.

 იურწყუე̂უი̂, იურწყ{ო}უ̂ი იგივეა, რაც ირწყუ̂ეუი̂.

 იუა̂ლადაღ̈ (-იშ) ზს., იუა̂ლა̈დეღ ბქ., ლნტ., იუა̂ლადეღ ლშხ. -- სამუდამოდ, მარადის, 
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დიდხანს, ევას დრომდე. უარყოფით ნაწილაკებთან ითარგმნება როგორც არასდროს, 

ვერასდროს. ისგუი̂ ხოჩემ ნაჩომ იუა̂ლა̈დეღ მეშყდი (ბქ.) -- შენი სიკეთე (კარგი ნაქმნარი) 

სამუდამოდ მემახსოვრება. ჯეჲ ლოქ სერ იუა̂ლადეღ დეშსა ხეთხნი მიჩ (ლშხ. 63) -- მე შენ 

ვერასოდეს ვეღარ შეგხვდებიო.

 იუა̂ლჷნდი̄რ, იუ̂ანდჷრ ბზ., იუ̂აჷნდირ ბქ., იუა̂ნდჷ̄რან ლშხ., იუ̂ანდჷრან ლნტ. -- მუდამ, 

ყოველთვის; უძველესი დროიდან, ძველთაგან, ევასდროიდან. იუა̂ლჷნდი̄რ ჩიგარ ჟახ̈ი̄რ 

ისგუე̂ჲ სოფელ (ბზ.) -- ძველთაგანვე სახელოვანი თქვენი სოფელი. ნაქ̄უი̂̄ს ლი იუა̂ნდჷ̄რან 

ალ არაკ (ლშხ. 46) -- ეს არაკი უძველესი დროიდან არის ნათქვამი.

 იუა̂ნდჷრ იგივეა, რაც იუ̂ალჷნდი̄რ.

 იუა̂ნდჷ̄რან იგივეა, რაც იუა̂ლჷნდი̄რ.

 იუა̂ს ზმნს. -- საუკუნოდ, სამუდამოდ, დიდხანს, მუდამ. იუა̂სუ ხარ̈ი (ბზ., ლნტ.) -- დიდ ხანს 

იცოცხლეო (ევას ხნისამც იყავ!) დარ̈ ესერ ლი ლაი̈დ იუა̂ს მეგჭე (ანდ.) -- სამუდამოდ 

ვერავის გაუძლიაო.

 იუა̂სიდამს ბქ., იუ̂ას̈იდამს ლნტ., ზმნს. -- ოდითგან (ევას და ადამის დროიდან). უ̂ოქრეშ 

ლითხელი იუა̂სიდამს ლჷმარ̈ელი (ბქ. 241) -- ოქროს ძებნა ოდითგან (ევას და ადამის 

დროიდან) ყოფილა.

 იუა̂სჷნღო ქს. ზმნს. -- ადრიდანვე, ევას დროიდან (ევას შემდეგ). ამჟი ნასჷმ იუა̂სჷნღო... 

ხაჯრაუა̂ხ (ლშხ. 15) -- ეს ძველი დროიდან ასე განაგონი... სჯერათ.

 იუა̂ხშმა̈̄ლ, იუხ̂შმა̈ლ̄, იუო̂ხშმა̈ლ̄ (იყენ. ლა̈ხუა̂ხშმა̈ლ, ლაჲ̈უ̂ახშმალ̄ე; ლაჲ̈უა̂ხშმა̈ლ̄ი ბზ.), 

იუა̂ხშმა̄ლ (ლოხუ̂ახშმალ̄, ლეჲუ̂ახშმალ̄ე; ლეჲუ̂ახშმალ̄ი) ლშხ., იუა̂ხშამალ̈ 

(ლახუ̂ახშამალ, ლაჲ̈უ̂ახშამალე; ლაჲ̈უ̂ახშამალი) ლნტ., გრდუვ. -- ვახშმობს. ალჲარ̈დ 
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ლაჲ̈უა̂ხშამალე̄ხ (ბზ.) -- ამათ ივახშმეს. ღუა̂ჟარ იუა̂ხშმალ̄ხ (ლშხ.) -- კაცები ვახშმობენ. 

ბოფშარ̈დ ლაჲ̈უ̂ახშამალეხ (ლნტ.) -- ბავშვებმა ივახშმეს.

 იუა̂ჷნდირ იგივეა, რაც იუა̂ლჷნდჷრ.

 იუა̂დ̈ი იგივეა, რაც იუდ̂ი.

 იუა̂ზ̈რე იგივეა, რაც იუზ̂ირი.

 იუა̂ს̈იდამს იგივეა, რაც იუ̂ასიდამს.

 იუა̂̈შ̄ი{შ} ბზ., იუ̂აშ̈ ბქ., იუა̂̄შიშ ლშხ., იუა̂შ̈ჲა ̈ლნტ. -- ძველისძველი, დიდი ხნის; 

უკვდავი; ევას დროის. ალ მარ̄ე იუა̂̈შ̄იშ ლი (ბზ.) -- ეს კაცი დიდი ხნისაა. თხუი̂მ იუა̂შ̈იშ 

ესერ ხახ̈ლენა ი ნაწ̈ერ ყორს ხაგ̈ნენა (ანდ.) -- თავი უკვდავი ეგონა და ბელისწერა კარს 

ადგაო. იუა̂შ̄ი გუე̂შ ლი (ლშხ.) -- ძველისძველი საქმეა.

 იუდ̂ი1 (ესუი̂უდ̂, ესუა̂დე; ესუა̂დ̈ნე ბზ., ოსიუდ̂, ესუ̂ად̈; ესუ̂ად̈ნე ბქ., ოსუა̂დ, ესუ̂ადე; 

ესუა̂დნე ლშხ.), იუა̂დ̈ი, (ას̈უა̂დ̈, ა̈სუ̂ად̈ე; ა̈სუ̂ად̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- ნატრობს (ინატრის). 

იმუა̂̈ჲ̄ ქა იუდ̂ი, მაგ̈ ჩუ ხეფდგი (ბზ. 410) -- რასაც კი ინატრებს, ყველაფერი აუსრულდება. 

ალ ბობში̄ლს ხაუდ̂ოლ̄ნა უ̂ად, იმუა̂ჲ ესუა̂დნა (ლშხ. 58) -- ამ ბავშვს აუსრულდებოდა 

ნატვრა, რასაც ინატრებდა.

 იუდ̂ი2 იგივეა, რაც იჰუ̂დი.

 იუდ̂ჲა̈̄რა̈ლ̄, იუდ̂ჲე̄რა̈ლ̄ (ესუ̂იდჲე̄რა̈ლ̄, ესუი̂დჲე̄რალ̄ე, ესუი̂დჲე̄რა̈ლ̄ი) ბზ., იუდ̂ჲე̄რალ̄ 

(ოსუ̂დჲე̄რალ̄, ესუდ̂ჲე̄რალ̄ე, ესუდ̂ჲე̄რა̄ლნე) ლშხ. იუდ̂ჲერალ̈ (ას̈უი̂უდ̂ჲერალ̈, 

ას̈იუდ̂ჲერალ̈ე; ას̈იუდ̂ჲერა̈ლი) ლნტ. გრდუვ. -- უდიერად (თვითნებურად) იქცევა. ალჲარ 

ძღჷდს იუდ̂ჲერალ̄ხ (ლშხ. 31) -- ესენი უდიერად იქცევიან.

 იუე̂დი იგივეა, რაც იჰუდ̂ი.
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 იუე̂რი იგივეა, რაც იუე̂̄რი.

 იუე̂̄ლიე̄ლ (ლახ̈უ̂ელიე̄ლ, ლაჲ̈უ̂ე̄ლიე̄ლე; ლაჲ̈უ̂ელიე̄ლნე ბზ., ლოხუე̂̄ლიელ, ლეჲუ̂ე̄ლიელე; 

ლეჲუე̂̄ლიელნე ლშხ.), იუ̂ელიელ (ლახ̈უე̂ლიელ, ლაჲ̈უე̂ლიელე; ლაჲ̈უ̂ელიელი) ლნტ., 

გრდუვ. -- კნავის, ღნავის. ქუ̂ითრალ̈ იუე̂̄ლიე̄ლხ ციცუი̂ გუა̂რ̈დ (ბზ. 348) -- ქურდები 

კატასავით კნავიან.

 იუე̂̄რი (--, ა̈დუე̂̄რა̈ნ̄; ადუე̂რი ბზ., --, ადუე̂რან \ ადუე̂რან̈; ადუე̂რი ბქ., --, ედუე̂̄რან̄, ედუე̂̄რი 

ლშხ.), იუე̂რი (--, ა̈დუ̂ერან; ად̈უე̂რი) ლნტ., გრდუვ. 1. ბლაგვდება. დაშნა ად̈უე̂რან̈ (ბქ. 169) 

-- ხმალი დაბლაგვდა. ხოლა ლიჴმარ̈იუშ̂ კადა შიშტ იუ̂ერი (ლნტ.) -- ცუდი ხმარებისაგან 

ნაჯახი მალე ბლაგვდება. 2. ზს. (ნათესები) ზიანდება, ფუჭდება. ნეჰნა დაბარ̈ დემეგ 

ადუე̂რანხ (ბქ.) -- შარშან ყანები არ დაზიანებულა.

 იუზ̂ირი (ოხუა̂ზ̈ირ, ანუ̂აზ̈რე; ანუა̂ზ̈რი ბზ., ან̈უა̂ზრე, ა̈ნუა̂ზ̈რისგ ბქ.), იუ̂აზ̈რე (ახ̈უა̂ზ̈ირ, 

ან̈უა̂ზ̈რე, ა̈ნუა̂ზ̈რი) ლნტ., გრდუვ. -- თათბირობს. ხელწიფდ ი თინათ̈დ ანუა̂ზ̈რეხ (ბზ. 286) 

-- ხელმწიფემ და თინათინმა მოითათბირეს. იმ ხიუა̂̈ზრედ ამხუა̂ჲ̈ს (ლნტ.) -- რას 

თათბირობთ ამდენს.

 იუნ̂არი იგივეა, რაც იჰუნ̂არ̈ი.

 იუჟ̂ა̈̄შინა̈ლ̄ (ჟ'ახ̈უჟ̂აშ̄უი̂ნა̈ნ, ჟ'ან̈უჟ̂აშ̈უი̂ნა̈̄ნ; ჟ'ან̈უჟ̂ა̈̄შუი̂ნი) ბზ., იუჟ̂აშნალ̈ (ოხუუ̂ჟაშნენ, 

ან̈უუჟ̂აშ̈ნან; ა̈ნუჟაშ̈ნი) ბქ., გრდუვ. -- წუხს, წუხდება. იმნარ̈ ესერ იუჟ̂ა̈შ̄ნა̈ლ̄ხ ალამაგ̈ს? 

(ბზ. 433) -- რატომ წუხხართ ამდენსო?

 იუჟ̂ა̈̄შნი (ოხუუჟ̂ა̈შ̄ნან̈, ან̈უუჟ̂აშ̄ნა̈ნ̄; ა̈ნუუჟ̂ა̈შ̄ნი) ბზ., იუჟ̂აშ̈ნი (ოხუუ̂ჟაშ̈ნენ, ა̈ნუუ̂ჟაშ̈ნან; 

ან̈უუჟ̂აშ̈ნი) ბქ., გრდუვ. -- წუხდება. მუშგურ̂ალ̄ე ლიჴედუშ̂ დემ იუჟ̂ა̈შ̄ნი უ̂ოჯახ̈ (ბზ.) -- 

სტუმრების მოსვლით ოჯახი არ წუხდება. ღერმეთ ჟ'ენუუჟ̂აშ̈ნან (ბქ. 106) -- ღმერთი 
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შეწუხდა.

 იუჟ̂ე (ხუი̂უჟ̂ას̈, იუჟ̂ა; იუჟ̂ე̄დს ბზ., იუ̂ჟედეს ლნტ. ხუი̂უჟდ, იუუ̂ჟდ; იუჟ̂ადეს ბქ., 

ხუი̂უჟ̂ის, იუჟ̂ა; იუჟ̂უდეს., ლშხ.), გრდუვ. -- სძინავს. ნებოზდ ხუ̂იუჟდ (ბქ.) -- საღამომდე 

მეძინა. გუშგუე̂ ჟეღოლ̄ ჩიგარ კიჩხჩუქუა̂ნ̄ იუჟ̂ე (ლშხ.) -- ჩვენს ძაღლს ყოველთვის კიბის 

ქვეშ სძინავს.

 იუჟ̂უნი (ოთუჟ̄, ა̈დუჟ̄; ა̈დუჟ̄ნი ბზ., ოთუჟდ, ად̈უჟდა; ადუჟნი ბქ., ოთუჟ, ედუჟე; ედუჟნე 

ლშხ., ათ̈უ̂უჟ, ა̈დუუ̂ჟე; ად̈უუ̂ჟნი ლნტ.), გრდუვ. -- {და}იძინებს. ჩუა̂დ̈უჟ̄დახ ღუა̂ჟა̈რ (ბზ.) 

-- კაცებმა დაიძინეს. დოშდულ ბუმბლარ̈ლეჟა ოლყუ̂ინ ი ბჷგიდ ათ{უ}̂უჟნენა (ბქ. 309) -- 

მთვარე ბუმბულებზე დაწოლილა და მაგრად დასძინებია. დეშ ა̈თუუ̂ჟ თელ ლეთ (ლნტ.) -- 

მთელი ღამე ვერ დავიძინე

 იუშ̂გედე (ოთუუშ̂გედ, ად̈უა̂შ̈გდე; ა̈დუ̂აშ̈გდი ბზ., ოთუუშ̂გედ, ედუუ̂შგედე; ედუუშ̂გედნე 

ლშხ.), იუშ̂გედნე (ად̈უა̂შგდისგ) ბქ., იუშ̂კედე (ათ̈უ̂იუშ̂კედ, ა̈დიუშ̂კედე; ად̈იუშ̂კედი) 

ლნტ., გრდმ. -- {ი}თაკილებს, იუკადრისებს. ალა დი̄ნად ა̈დუა̂შ̈გდე (ბზ. 387) -- ეს 

ქალიშვილმა იუკადრისა. ალ ამბა̈უ ̂ლაჲ̈უშ̂კედეხ ხენწიფდ ი მიჩა აფხანიკარ̈დ (ლნტ.) -- ეს 

ამბავი იუკადრისეს ხელმწიფემ და მისმა ამხანაგებმა.

 იუშ̂კედე იგივეა, რაც იუ̂შგედი.

 იუშ̂ხმა̈ლ̄ იგივეა, რაც იუა̂ხშმა̈ლ̄.

 იუჩ̂ი (ოთიუ̂ჩ, ად̈უე̂ჩ; ა̈დუე̂ჩნე ზს., ოთუ̂უჩ, ედუჩე; ედუჩნე ლშხ., ა̈თუი̂უ̂ჩ ა̈დუი̂ჩ; ად̈უი̂ჩნე 

ლნტ.), გრდმ. -- იგერიებს. ამნოშ ლჷმუი̂ჩნელიხ მემახუე̂ლას (ბქ. 241) -- თურმე ამით 

მტრებს იგერიებდნენ.

 იფაშ̈ტუი̂ელ იგივეა, რაც იფშუ̂დიე̄ლ.
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 იფთუი̂ (ახ̈უ̂იფთუ,̂ ა̈ნფოთ̈; ა̈ნფოთ̈ნე) ზს., გრდმ. -- ნთქავს, ყლაპავს. ეჯა ჰამა ̈ტჷტს ჰამს 

იფთუი̂, ნაბ̈ზუ̂აშ̈ს -- ნა̈ბოზს (ბზ. 316) -- ის დილის ნაცარს დილით ნთქავს, საღამოსას -- 

საღამოს.

 იფთხჷნა̈ლ̄ (ლახ̈უფ̂ჷთხნა̈ლ̄, ლაჲ̈ფჷთხნალ̄ე; ლაჲ̈ფჷთხნა̈ლ̄ი) ბზ., იფთხჷნალ̈ 

(ლოხუ̂ფჷთხნა̈ლ, ლაჲ̈ფჷთხნალე; ლაჲ̈ფჷთხნალ̈ისგ ბქ., ლახ̈უ̂ფჷთხნალ̈, ლაჲ̈ფჷთხნალე; 

ლაჲ̈ფჷთხნალი) ლნტ., იფთხჷნალ̄ (ლოხფჷთხნალ̄, ლეჲფჷთხნალ̄ე; ლეჲფჷთხნალ̄ნე) ლშხ., 

გრდუვ. -- იბერტყება (იფერთხება). ბეფშუ̂დ ლაჲ̈ფჷთხნალ̄ე (ბზ.) -- ბავშვი დაიბერტყა. ჩუ 

იფთხჷნალდა ი ქორხო ეჯჟი ღჷრდა (ლნტ.) -- დაიბერტყებოდა და სახლში ისე შედიოდა.

 იფკუე̂ (ახ̈უ̂ფიკუ,̂ ან̈ფუკუ̂ე; ა̈ნფიკუ̂ნე ზს., ახ̈უფ̂უკუ,̂ ან̈ფუკუ̂ე; ა̈ნფუკუი̂ ლნტ.), გრდმ. -- 

იშრობს. [დალ̈] ქჷმრა̈ლს დე̄მის იფკუ̂ე (ბზ. 392) -- დალი ცრემლებს არ იშრობს. ჟახ̈უფ̂უკუ ̂

მჷძღირ ლერექუა̂̈ლ (ლნტ.) -- დასველებული ტანისამოსი გავიშრე. შდრ. იზსკე.

 იფრი (ა̈თუფ̂ჷრან̈, ად̈ფჷრა̈ნ̄; ად̈ფჷრი ბზ., ა̈თუფ̂ჷრენ, ა̈დფჷრან; ად̈ფჷრი ბქ., ლნტ., 

ოთფჷრენ, ედფჷრან̄; ედფჷრი ლშხ.), გრდუვ. -- ხმება. [უო̂მბალო] ჩუ ერ იფრი, სურნელდ 

იჴმარიხ (ლშხ., ხორ. 4) -- ომბალო, როდესაც გახმება, სუნელად ხმარობენ. [კაკალ̈] ჩუ 

იფროლ ი ჩუა̂შხუ̂ნიდახ (ლნტ. 25) -- მარცვალი გახმებოდა და ინახავდნენ.

 იფშგე (ოხუი̂ფშგ, ა̈ნფიშგ; ან̈ფიშგე ბზ., ახ̈უი̂ფშგ; ან̈ფიშგ; ა̈ნფიშგე ბქ., ოხუ̂იფშგ, 

ენფიშგ; ენფიშგე ლშხ.), იფშკე (ახ̈უი̂ფშკ, ა̈ნფიშკ; ან̈ფიშკე) ლნტ., გრდმ. -- იხსნის; 

იძრობს. ჲერხი ალ თანაფოლ̄არ̈ს ზაუ̂ ქა დე̄მ იფშგეხ (ბზ. 19) -- ზოგი ამ შალის ძაფს 

(აღდგომის ხუთშაბათს შებმულს) წლის მანძილზე არ {შე}იხსნის. [ზურალდ] ქად̈ფიშკ 

მჷსკატ̈ (ლნტ. 250) -- ქალმა ბეჭედი წაიძრო.

 იფშდელ იგივეა, რაც იფშუდ̂იე̄ლ.
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 იფშირი (ათ̈უფ̂იშრან̈, ად̈ფიშრა̈ნ̄; ა̈დფიშრი ბზ., ა̈თუფ̂იშრენ, ა̈დფიშრან, ა̈დფიშრი ბქ., 

ოთფიშრენ, ედფიშრან̄; ედფიშრი ლშხ., ა̈თუფ̂შირენ, ა̈დფშირან; ა̈დფშირი ლნტ.), გრდუვ. 

-- მრავლდება. ამ̈ეჴედხ... მეზგალ ი ჩუა̂დ̈ფშირანხ (ლნტ. 14) -- მოსულან ოჯახები და 

გამრავლებულან.

 იფშკე იგივეა, რაც იფშგე.

 იფშუდ̂იე̄ლ, იფშუდ̂ჲე̄ლ (ათ̈უფ̂აშ̈უდ̂ი/ჲე̄ლ, ა̈დფაშ̈დუი̂/ჲე̄ლე; ა̈დფაშ̈უ̂დი/ჲე̄ლი) ბზ., 

იფშდელ (ათ̈უფ̂ეშდალ, ა̈დფეშდალე; ად̈ფეშდალ̈ისგ) ბქ., იფშუ̂დჲე̄ლ (ლოხფაშდუ̂ჲელ, 

ლეჲფაშდუჲ̂ელე; ლეჲფაშდუჲ̂ელნე) ლშხ., იფაშ̈ტუი̂ელ (ლახ̈უფ̂აშ̈ტუი̂ელ, 

ლაჲ̈ფაშ̈ტუი̂ელე; ლა̈ჲფაშ̈ტუი̂ელი) ლნტ., გრდუვ. -- ტრაბახობს, იკვეხნის. იფაშ̈ტუ̂იელ, 

ერ ხოჩა გეზელირ ლოქ ხაყა (ლნტ.) -- ტრაბახობს, (რომ) კარგი შვილები მყავსო.

 იფშუდ̂ჲე̄ლ იგივეა, რაც იფშუდ̂იე̄ლ.

 იფჭაუ̈ი̂ (ათუფ̂აჭუა̂ნ, ად̈ფაჭუა̂̈ნ̄; ადფაჭუი̂ ბზ., ა̈თუფ̂უჭაუ̂ენ, ა̈დფუჭაუა̂ნ; ად̈ფუჭაუ̈ი̂) 

ლნტ., იფჭაუი̂ (ოთფუჭუ̂ენ, ედფუჭუა̂ნ̄; ედფუჭუი̂) ლშხ., გრდუვ. -- ფუჭდება. შდრ. 

იცუ̂დი.

 იფხ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- გვიმრა. იფხ გუნ̄ წუა̂ნილ ლი... (ლშხ. 2) -- გვიმრა 

ძალიან მწვანეა. იფხ მეუა̂რ̈ ა̈რი ლენტეხას (ლნტ.) -- ლენტეხში გვიმრა ბევრია.

 იქად̈ნე იგივეა, რაც იქდენი.

 იქაჩ̈ე იგივეა, რაც იქჩე.

 იქაჩ̈ი იგივეა, რაც იქჩენი.

 იქდენი (ათ̈უი̂ქდ, ა̈დქად̈; ად̈ქად̈ნე ზს., ოთქად, ედქადე; ედქადნე ლშხ.), იქად̈ნე (ათ̈უი̂ქდ, 

ად̈ქად̈; ად̈ქად̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- იცილებს, {ა}იცდენს. [ჭაბიგუ]̂ დაუ̈ს̂ იქდენი (ბქ. 117) -- 
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ჭაბუკი დევს იცილებს. იმჟი იქად̈ნე ამხუ̂აჲ̈ ლეშტაბ̈ს? (ლნტ.) -- როგორ იცდენს ამდენ 

სამუშაოს?

 იქეინი (--, ა̈დქეინან; ა̈დქეინი) ბქ., გრდუვ. -- გრილდება, ნელდება. [ბაჩარ̈] ჩუა̂დ̈ქეინიხ, 

ეჩქას ჟი ლათ̈შიდ (ბქ. 196) -- ქვები (როცა) გაგრილდება, ამოვარჩევთ. იხ. იქუ̂ე̄ლი.

 იქზი (ოთქიზან̈, ად̈ქიზა̈ნ̄; ად̈ქიზი) ბზ., იქიზი (ათ̈უქ̂იზენ, ად̈ქიზან; ა̈დქიზი) ლნტ., გრდუვ. 

-- იცინის. დი̄ნა ჩუ̂ად̈ქიზა̈ნ̄ (ბზ. 287) -- გოგომ გაიცინა. ა̈დქიზან ჭყინტ, ალე ერ ხაქ̈უხ̂ 

(ლნტ.) -- ეს რომ უთხრეს, ბიჭმა გაიცინა.

 იქიზი იგივეა, რაც იქზი.

 იქნალ (ოთქინალ, ა̈დქინალ; ად̈ქინალ̈ი) ბქ., გრდუვ. -- ბანაობს. ღუ̂აჟმარე იქნალ სგიმშუ ̂

(ბქ. 79) -- ვაჟკაცი ვეძაში ("ვეძით") ბანაობს.

 იქნალ̄ (ოთქინალ̄, ესქინალ̄ე; ესქინალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ., -- {და}რბის. ბოფშარ ლეჟა-ლექუ̂ა 

იქნალ̄ხ (ლშხ.) -- ბავშვები ზევით-ქვევით დარბიან.

 იქრაი̈ (ახ̈უ̂ქირაჲ̈, ა̈ნქირჲე; ა̈ნქირჲი ბზ., ა̈ხუქ̂ირაუ,̂ ა̈ნქირე; ან̈ქირისგ ბქ.), იქრაი (ოხქირაი, 

ენქჷრიე; ენქჷრაჲნე) ლშხ., იქრაჲ̈ (ახ̈უქ̂ირაჲ̈, ან̈ქირა̈ჲე; ა̈ნქირაჲ̈) ლნტ., გრდმ. -- ქირაობს. 

დი̄ნად ქალქი ჰოკერ ლარდოლ̄ ა̈ნქირჲე (ბზ. 341) -- გოგომ ქალაქის ბოლოს პატარა ოთახი 

(სადგომი) იქირავა. ჭყინტდ ჩუა̂დ̈ქირაჲ̈ე ეშხუ ოთახ̈ (ლნტ.) -- ბიჭმა ერთი ოთახი 

დაიქირავა.

 იქრაუ̈̂ი (ათ̈უქ̂არუა̂ნ̈, ად̈ქარუა̂̈ნ̄; ა̈დქარუი̂) ბზ., იქრაუი̂ (ოთქარუე̂ნ, ედქარუა̂ნ̄; ედქარუ̂ი) 

ლშხ., გრდუვ. -- იკარგება, ქრება, უჩინარდება. ჯა ეშ ლახ̈ქარუ̂ა̈ნ̄ (ბზ. 336) -- თვითონ 

გაუჩინარდა.

 იქრთამაუ̈̂ი იგივეა, რაც იქჷრთამ̈ი.
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 იქრთამი იგივეა, რაც იქჷრთამ̈ი.

 იქუნ̄ცა̈ლ̄ი (ახ̈უ̂ქუნ̄ცა̈ლ̄, ა̈ნქუნ̄ცა̄ლე; ა̈ნქუნ̄ცა̈ლ̄ი) ბზ., იქუნცალ̈ი (ოხქუნცა̈ლ, ანქუნცალე; 

ან̈ქუნცალ̈ისგ ბქ., ლახ̈უქ̂უნცალ̈, ლაჲ̈ქუნცალე; ლა̈ჲქუნცალი ლნტ.), იქუნ̄ცალ̄ი 

(ოხქუნ̄ცალ̄, ენქუნ̄ცალ̄ე; ენქუ̄ნცალ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- კრეფს. ბოფშარ̈ უ̂ეთხმალე 

ლალდიარ̈ ლექუა̂... ითქარ̈ს იქუნცალ̈იხ (ბქ. 71) -- ბავშვები საქონლის ბაგაში მარცვლებს 

კრეფენ (აგროვებენ).

 იქუე̂მ (ლოხუი̂ქუ,̂ ლაჲ̈ქუ̂ე; ლაჲ̈ქუ̂ემნე ბზ., ლოხუი̂ქუ ̂\ ლახ̈უ̂იქუ̂, ლაი̈ქუე̂; ლაჲ̈ქუ̂ემ ბქ., 

ლნტ., ლოხ̄უი̂ქუ,̂ ლეჲქუე̂; ლეჲქუე̂მ ლშხ.), გრდმ. -- იცვამს. ამნე̄მი მე̄რმე ლერექუ ̂

ლაჲ̈ქუე̂ (ბზ. 426) -- ამანაც სხვა ტანსაცმელი ჩაიცვა. ეჯნემ სგა ლაი̈ქუ ̂მიჩა ჯიმლაშ̈ 

ლერქუა̂რ̈ (ბქ. 53) -- იმან თავისი ძმის ტანსაცმელი ჩაიცვა. გარდატყუაჲდ სგა ლე̄ჲქუ̂ე მიჩა 

ჲეხუ̂ე ლერქუა̂ლ (ლშხ. 76) -- გარდატყუამ თავისი ცოლის ტანსაცმელი ჩაიცვა. ჭყინტ 

ხოჩა ლერექუა̂ლ̈ს იქომდა (ლნტ. 294) -- ბიჭი კარგ ტანსაცმელს იცვამდა.

 იქუე̂̄ლი (--, ა̈დქუე̂̄ლა̈̄ნ; ა̈დქუე̂̄ლი ბზ., ოთქუე̂̄ლენ, ედქუ̂ე̄ლან̄; ედქუე̂̄ლი ლშხ.), იქუე̂ლი 

(ათ̈უქ̂უე̂ლენ, ა̈დქუ̂ელან; ად̈ქუე̂ლი) ლნტ., გრდუვ. -- {გა}გრილდება, {გა}ცივდება. [ჩეი̄ 

ლარდა] ჩუ̂ად̈ქუ̂ე̄ლა̈ნ̄ (ბზ. 243) -- სპილენძის სახლი გაგრილდა. ასტამ ჩუა̂ლქუ̂ე̄ლე̄ლი 

(ლშხ. 58) -- ასტამი გაგრილებულა. მჷცხაჲ̈სა თორნ ხელათ იქუე̂ლი (ლნტ. 35) -- 

სიცივეში თორნე ხელად გრილდება.

 იქუთ̂ერ (ათ̈უ̂იქუთ̂, ა̈დქუი̂თ; ა̈დქუი̂თნე ზს., ა̈დქუ̂ითე ლნტ., ოთქუი̂თ, ედქუი̂თე; 

ედქუი̂თნე ლშხ.), გრდმ. -- იპარავს. აფხნეგდ ქა̈̄დქუი̂თ ეშხუ ლაძ̈ჰა (ბზ. 347) -- ამხანაგმა 

ერთი საკლავი მოიპარა. ცეროდენად ჩაფლარ̈ ქა̈თქუი̂თ (ბქ. 95) -- ცეროდენამ 

ფეხსაცმელები მოიპარა. ქოთ̄ქუი̂თა ალ დი̄კონს გეზალ (ლშხ.) -- ამ დიაკვანს შვილი 
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მოუპარავს. ქათოქუი̂თახ ალ ხატ̈ (ლნტ. 95) -- ეს ხატი მოუპარავთ.

 იქუთ̂უნა̈ლ̄ (ათ̈უ̂ქუთუნ̂ა̈̄ლ, ა̈დქუთუნ̂ალა̈ნ̄; ად̈ქუთუნ̂ა̈ლ̄ი) ბზ., იქუთ̂უნალ (ესუქ̂უთნალ \ 

ოსქუთნალ, ესქუთნალ; ესქუთნა̈ლისგ) ბქ., იქუთ̂უნალ̄ (ოთქუთნენ, ენქუთნან̄; ენქუთნი) 

ლშხ., იქუთ̂უნალ̈ (ათ̈უქ̂უთნალენ, ა̈დქუთნალან; ა̈დქუთნალი) ლნტ., გრდუვ. -- ინძრევა. 

მიჩა მაყალშუ ̂ესერ ლჷცისგა კალმახ დეშ იქუთ̂უნალ (ბქ. 52) -- ჩემი შიშით წყალში 

კალმახი ვერ ინძრევაო.

 იქუთ̂უნი (ა̈თუქ̂უთუ̂ნან̈, ად̈ქუთნა̈ნ̄; ა̈დქუთნი ბზ., ოთქუთნენ, ა̈დქუთნან; ა̈დქუთნი ბქ., 

ედქუთნან̄; ედქუთნი ლშხ., ა̈თუქ̂უთნენ, ა̈დქუთნან; ა̈დქუთნი ლნტ.), გრდუვ. -- ინძრევა. ამ 

დროს̈ გუ̂ელიაშაპ̈ ად̈ქუთნან (ლნტ. 211) -- ამ დროს გველეშაპი გაინძრა.

 იქუი̂ იგივეა, რაც იქ̄უი̂.

 იქუქ̂უ̂ი იგივეა, რაც იქქუი̂.

 იქუც̂ე (ოთუ̂იქუ̂ც, ა̈დქუი̂ც; ა̈დქუი̂ცნე ბზ., ა̈დქუი̂ცე ბქ., ოთიქუც̂, ედქუი̂ც; ედქუი̂ცე ლშხ., 

ათ̈უი̂ქუც̂, ა̈დქუი̂ც; ა̈დქუი̂ცე ლნტ.), გრდმ. -- იჭრის. მინდი̄ ესერ ქა̄უ ̂ა̈დქუი̂ცხ ჰაკუდ̂არ̈ 

(ბზ. 360) -- თქვენც მოიჭერით კუდებიო. კა̈ნჭს მახ̈ჲადარ̈ ლოქ ად̈ქუ̂იცეხ (ლნტ. 294) -- 

ნეკს სიხარულით მოვიჭრითო.

 იქქუი̂ (ესუქ̂უქუა̂ნ̈, ესქუქუა̂̈ნ̄; ესქუქუი̂ ბზ., ოსქუქუე̂ნ, ესქუქუა̂ნ̄; ესქუქუი̂ ლშხ.), 

იქუქ̂უ̂ი (ესუქ̂უქდ, ესქუქუდ; ესქუი̂ქუი̂ ბქ., ას̈უქ̂უქუ̂ენ, ა̈სქუქუა̂ნ; ა̈სქუქუი̂ ლნტ.), 

გრდუვ. -- ცუცქდება. ხეხუა̂რ̈ ჩუ იქქუი̂ხ (ბქ. 76) -- ქალები ჩაცუცქდებიან. ჩუ̂ას̈ექუქუა̂ნხ 

ზურელალ̈ (ლნტ.) -- ჩაცუცქდნენ ქალები.

 იქჩე (ოხუი̂ქჩ, ა̈ნქაჩ̈; ან̈ქაჩ̈ნე ზს., ოხუი̂ქჩ, ენქაჩე; ენქაჩნე ლშხ.), იქაჩ̈ე (ა̈ხუი̂ქჩ, ა̈ნქაჩ̈; 

ან̈ქაჩ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- {მო}იჭრის. დუე̂შდი ლადაღ̈ ცაგარ̈ს იქჩე მაგ̈ მუჴუ̂ა̈რ̄იშ (ბზ. 18) -- 
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ორშაბათ დღეს ყველა ასკილის ეკლებს იჭრის. ხუა̂ტ ოხუ̂იქჩ (ბქ. 203) -- შოლტი 

მოვიჭერი.

 იქჩენი, იქჩი (ა̈თუქ̂აჩან̈, ა̈დქაჩა̈ნ̄; ა̈დქაჩ̈ი) ბზ., იქჩენი (ოთქაჩენ, ა̈დქაჩან; ა̈დქაჩ̈ი) ბქ., იქჩი 

(ოთქაჩენ, ედქაჩან̄; ედქაჩი) ლშხ., იქაჩ̈ი (ათ̈უქ̂აჩ̈ენ, ა̈დქაჩან; ა̈დქაჩ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- 

იჭრება. მინე აფხნეგ იქჩენი (ბქ. 235) -- მათი ამხანაგი იჭრება. კადაუშ̂ ად̈ქაჩან ჭყინტ 

(ლნტ.) -- ბიჭი ნაჯახით დაიჭრა.

 იქჷრთამ̈ი (ათ̈უქ̂ჷრთამ̈, ად̈ქჷრთამე; ა̈დქჷრთამ̈ი \ -ამ̈ნე) ბზ., იქრთამ̈ი (ოთქჷრთამ, 

ადქჷრთამე; ად̈ქჷრთამ̈ისგ) ბქ., იქრთამი (ოთქრთამ, ადქრთამე; ადქრთამნე) ლშხ., 

იქრთამაუ̈̂ი (ახ̈უქ̂რთამაუ̈,̂ ან̈ქრთამაუ̈ე̂; ა̈ნქრთამაუ̈̂ი) ლნტ., გრდმ. -- იქრთამავს. ოთარს 

ჩოთქჷრთამა ეჯი (ბქ. 81) -- ოთარს ის მოუქრთამავს. ბობშარ̈ ა̈ხუ̂ქრთამაუ̈ ̂(ლნტ.) -- 

ბავშვები მოვიქრთამე.

 იქჷრთე (ახ̈უქ̂ირთ, ა̈ნქჷრთე; ან̈ქჷრთი ბზ., ოხქჷრთ, ენქჷრთე; ენქჷრთნე ლშხ.), გრდმ. -- 

იღობავს. ამუნღო ნოსაუ ̂იქჷრთეხ დაბ̈ს (ბზ. 298) -- ამის შემდეგ ყანას ნუ {შე}იღობავთო.

 იღანი იგივეა, რაც იღნაუ̈ი̂.

 იღარალ̈ იგივეა, რაც იღრა̈ლ̄.

 იღარ̈ბი იგივეა, რაც იღრიბი.

 იღბალ̈ (იღბლიშ, -- ბზ., -იშ, -- ბქ., ლნტ.), იღბალ ლშხ. -- იღბალი, ბედი. იღბალ̈ ესერ ქა 

ხეტხუნი (ბზ. 409) -- იღბალი წაერთმევაო. ლახუ̂ბას ხახჷრჷნხ ხოხრა მუხუ̂ბემ ხოჩა იღბალ 

(ბქ. 50) -- ძმებს შურდათ უმცროსი ძმის კარგი ბედი. იღბალ̈ ეშიჲ დემ ლოქ ჯითუ̂ეფენი 

(ლნტ. 268) -- ბედი მაინც არ დაგეკარგებაო.

 იღელი იგივეა, რაც იღლი.

668



 იღეშგა̈ლ̄-ხ (ოთღეშგალან̈დ, ა̈დღეშგალ̄ა̈ნ̄ხ; ად̈ღეშგა̈ლ̄იხ) ბზ., იღეშგალ̈-ხ (ოთღეშგალდ, 

ად̈ღეშგალხ; ად̈ღეშგალ̈ისგხ) ბქ., იღე̄შალ̄-ხ (ოთღე̄შალ̄ან̄დ, ედღე̄შალ̄ან̄ხ; ედღე̄შა̄ლიხ) 

ლშხ., იღეშკალ̈-ხ (ათ̈უღ̂ეშკალანდ, ა̈დღეშკალანხ; ად̈ღეშკალიხ) ლნტ., გრდუვ. -- დაობენ, 

ეცილებიან. შიურა ̈ი ჭჷშხურა ̈ლეღუს̂ იღეშგალ̈ხ (ბქ. 31) -- უხელო და უფეხო 

(ერთმანეთს) ხორცს ეცილებიან. ჩუა̂დ̈ღეშკალანხ დაშ̈ტუ ̂ი თხერე ლეღუჟ̂ი (ლნტ.) -- 

დათვი და მგელი ერთმანეთს ხორცზე შეეცილნენ.

 იღეშგალ̈-ხ იგივეა, რაც იღეშგა̈ლ̄-ხ.

 იღე̄შალ̄-ხ იგივეა, რაც იღეშგა̈̄ლ-ხ.

 იღლი (ახ̈უ̂ღე̄ლაუ,̂ ა̈ნღე̄ლუე̂; ან̈ღე̄ლუი̂ ბზ., ახუღ̂ელაუ,̂ ა̈ნღელუე̂; ან̈ღელუი̂სგ ბქ., ოხღე̄ლ, 

ენღე̄ლე; ენღე̄ლნე ლშხ.), იღელი (ახ̈უ̂ღელ, ა̈ნღელე; ა̈ნღელი) ლნტ., გრდუვ. -- იცდის. 

[თინად] ჟ'ან̈ღე̄ლუ̂ე (ბზ. 323) -- თინამ მოიცადა. ქორს მერდალა იღელიხ-იღელიხ (ლნტ. 

79) -- სახლში მყოფნი იცდიან-იცდიან.

 იღლია ̈იგივეა, რაც ნაღ̈ლიაშ̈.

 იღნაუ̈ი̂ (ათ̈უღ̂ანუ̂ან̈, ა̈დღანუა̂̈ნ̄; ად̈ღანუ̂ი ბზ., ოთღანუ̂ენ, ა̈დღანუა̂ნ; ად̈ღანუ̂ი ბქ.), იღნაუ̄̂ი 

(ოთღან̄უე̂ნ, ედღან̄უა̂ნ̄; ედღან̄უ̂ი) ლშხ., იღანი (ათ̈უ̂ღანენ, ა̈დღანან; ად̈ღანი) ლნტ., გრდუვ. 

-- ორსულდება. ზურა̄ლ ჩუა̂დ̈ღანუა̂̈̄ნ (ბზ. 284) -- ქალი დაორსულდა. დადა ჩუ ადღანუა̂ნ (ბქ. 

51) -- დედაბერი დაორსულდა. ალ დენა ჩუა̂დ̈ღანან (ლნტ. 239) -- ეს გოგო დაორსულდა.

 იღორაუ̈ი̂ იგივეა, რაც იღურ̂ეუი̂1.

 იღრა̈ლ̄ (ლახ̈უღ̂ირა̈ლ̄, ლა̈ჲღირალ̄ე; ლაჲ̈ღირა̈ლ̄ი) ბზ., იღრალ̈ (ლახ̈უ̂ღარალ, ლაჲ̈ღარალე; 

ლაჲ̈ღარალ̈ისგ) ბქ., იღრალ̄ (ლოხღარალ̄, ლეჲღარალ̄ე; ლეჲღარალ̄ნე) ლშხ., იღარალ̈ 

(ლახ̈უ̂ღარალ̈, ლაჲ̈ღარალე; ლაჲ̈ღარალი) ლნტ., გრდუვ. 1. ზს., ლნტ. მღერის. მეჰად 
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ხიღრა̈ლ̄ (ბზ. 69) -- განუწყვეტლივ მღერიხარ. ამნემ ესღირალე (ბქ. 38) -- ამან დაიმღერა. 

2. ლშხ. თამაშობს. ჭყინტ ჲეზუი̂სა იღრალ̄ (ლშხ.) -- ბიჭი ეზოში თამაშობს. იხ. იშდრა̈ლ̄.

 იღრე (ათ̈უი̂ღრ, ა̈დღირ; ად̈ღირე ზს., ლნტ., ოთიღრ, ედღირ; ედღირე ლშხ.), გრდმ. -- 

იშორებს. ხახუე̂მ წიდ ქა̈დღირ (ბქ.) -- ცოლმა ჭუჭყი მოიშორა. ბელხანჯარდ დაუ̄ ̂ქე̄დღირ 

(ლშხ. 71) -- ბელხანჯარმა დევი მოიშორა. ა̈დღირ მაულდ დაშ̈ტუ̂ (ლნტ. 318) -- მელამ 

დათვი მოიშორა.

 იღრეუი̂ იგივეა, რაც იღურ̂ეუი̂1.

 იღრიბი (ოთღირბან̈/ათ̈უ̂ღირბან̈, ა̈დღირბა̈ნ̄; ა̈დღირბი ბზ., ათ̈უ̂ღირბენ, ა̈დღირბან; ა̈დღირბი 

ბქ., ოთღარბენ/-ღირბენ, ედღარბან̄/-ღირბან̄; ედღარბი \ -ღირბი ლშხ.), იღარ̈ბი (ათ̈უღ̂არ̈ბენ, 

ად̈ღარ̈ბან; ა̈დღარ̈ბი) ლნტ., გრდუვ. -- ღარიბდება. მაშენე მუხუბ̂ე ჩუა̂დ̈ღირბა̈ნ̄ (ბზ. 290) -- 

უფროსი ძმა გაღარიბდა. მულქუე̂რილ სურუ ა̈დღირბან (ბქ.) -- მეწისქვილე მეტისმეტად 

გაღარიბდა. ალჲარ ჩუე̂დღირბან̄დახ (ლშხ. 53) -- ესენი გაღარიბდნენ. ჲეხუ-̂ჭაშ 

ჩუა̂დ̈ღარ̈იბანხ (ლნტ.) -- ცოლ-ქმარი გაღარიბდა.

 იღროუი̂ იგივეა, რაც იღურ̂ეუი̂.

 იღუპაუ̂ი, იღუპაუ̈̂ი იგივეა, რაც იღუპ̂აუ̈̂ი.

 იღუა̂ჭარ̈ იგივეა, რაც იღუჭ̂არ̈.

 იღუე̂რი იგივეა, რაც იღუნ̂ე.

 იღუნ̂ე (ოთღუე̂ნ, ად̈ღუე̂ნე; ად̈ღუე̂ნნე ბზ., ა̈დღუე̂ნისგ ბქ.), იღურ̂ინე (ოთღუე̂ნ, ედღუე̂ნე; 

ედღუე̂ნნე) ლშხ., იღუე̂რი (ათ̈უი̂ღუ̂რ, ა̈დღუე̂რ; ა̈დღუე̂რნე) ლნტ., გრდმ. -- იფიცავს. მაგ̈ 

ლაჯმილას იღუნ̂ე (ბზ. 378) -- ყველა ძმებს იფიცავს. ამნემ ჩუა̂̈დღუე̂ნე მიჩა გიგაშ ქუ̂ინ 

(ბქ. 46) -- ამან თავისი დეიდის სული დაიფიცა. მიშკუი̂ ჯუმილს ხუი̂ღუ̂ერი ჩიჲღა (ლნტ.) 
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-- ყოველთვის ჩემს ძმას ვიფიცავ.

 იღუპ̂აუ̈̂ი (ოთღუა̂პუა̂ნ̈, ა̈დღუა̂პუა̂̈ნ̄; ა̈დღუ̂აპუი̂ ბზ., ოთღუა̂პუე̂ნ, ად̈ღუა̂პუა̂ნ; ად̈ღუა̂პუი̂ ბქ.), 

იღუპაუ̂ი (ოთღუპუ̂ენ, ედღუპუა̂ნ̄; ედღუპუ̂ი) ლშხ., იღუპაუ̈ი̂ (ა̈თუღ̂უპაუ̈ე̂ნ, ა̈დღუპაუა̂ნ; 

ად̈ღუპაუ̈̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- იღუპება. ეჯას აშ ხოხალ, ერე ჩ'ად̈ღუ̂აპუა̂̈ნ̄ (ბზ. 445) -- იმან 

ასე იცის, რომ დაიღუპა. ა̈დღუპაუა̂ნ ზურალ (ლნტ.) -- ქალი დაიღუპა.

 იღუჟ̂ა̈ლ̄ (ათ̈უ̂ღუ̂აჟან̈, ად̈ღუა̂ჟა̈ნ̄; ად̈ღუა̂ჟ̈ი) ბზ., იღუჟ̂ალ̈ (ათუღ̂უა̂ჟალ̈, ა̈დღუა̂ჟალე; 

ად̈ღუა̂ჟალ̈ისგ) ბქ., ილღუა̂ჟალ̄ (ოთჷლღუა̂ჟენ, ედჷლღუ̂აჟან̄; ედჷლღუა̂ჟი) ლშხ., 

ილღუა̂ჟალ̈ (ათ̈უი̂ლღუა̂ჟ̈ენ, ა̈დილღუ̂აჟან; ად̈ილღუა̂ჟ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- მშობიარობს. 

ზურალ̄... იღუჟ̂ა̈ლ̄ (ბზ. 332) -- ქალი მშობიარობს. და̈ლ იღუჟ̂ალ̈ კოჯისგა (ბქ. 210) -- 

კლდეში დალი მშობიარობს. დენად ჲერბი ლად̈ეღ ლაჲ̈ლღუა̂ჟალ̈ე (ლნტ.) -- გოგომ ორი დღე 

იმშობიარა.

 იღურ̂ეუი̂1 (ათ̈უღ̂ორეუ;̂ ად̈ღორუე̂; ად̈ღორუი̂{ნე}) ბზ., იღრეუი̂ (ოთღორაუ̈,̂ ად̈ღორუე̂; 

ად̈ღორუი̂სგ) ბქ., იღროუი̂ (ოთღორაუ̂, ედღორუ̂ე; ედღორუი̂) ლშხ., იღორაუ̈̂ი (ახ̈უღ̂ორაუ̈,̂ 

ან̈ღორაუ̈ე̂; ა̈ნღორაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- იტყუებს. ეჯ დინ̄ას სგა ხუი̂ღურ̂ეუი̂ (ბზ. 341) -- იმ 

გოგოს შევიტყუებ. ჭყინტდ ფეკუ̂ნა სგად̈ღორუე̂ ქორთეისგა (ბქ.) -- ბიჭმა ლეკვი სახლში 

შეიტყუა. ქა̈ხუღ̂ორაუ̈ ̂ბეფშ მიშკუა̂შ̈ხო (ლნტ.) -- ბავშვი ჩემთან მოვიტყუე.

 იღურ̂ეუი̂2 (ათ̈უღ̂ორუა̂ნ̈, ად̈ღორუა̂̈̄ნ; ა̈დღორუი̂) ბზ., გრდუვ. -- ტყუვდება. უთოლ მა̄რე 

შიშდ იღუ̂რეუი̂ (ბზ.) -- უტვინო კაცი ხელად ტყუვდება.

 იღურ̂ინე იგივეა, რაც იღუნ̂ე.

 იღუჭ̂არ̈ (ახ̈უ̂ღუ̂აჭარ̈, ა̈ნღუა̂ჭრე; ა̈ნღუა̂ჭრი ბზ., ა̈ხღუა̂ჭარ̈, ან̈ღუ̂აჭრე; ა̈ნღუა̂ჭრისგ ბქ.), 

იღუჭ̂არ (ოხღუა̂ჭარ, ენღუ̂აჭრე; ენღუ̂აჭრი) ლშხ., იღუ̂აჭარ̈ (ახ̈უღ̂უა̂ჭარ̈, ან̈ღუ̂აჭა̈რე; 
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ან̈ღუ̂აჭარ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- ვაჭრობს. მაჲ̈ ახღუა̂ჭარ̈ აშირ მანათ̈ღა? (ბქ. 28) -- ას მანეთად 

რა ივაჭრე? ხოჩამდ ა̈ხუ̂ღუ̂აჭა̈რ ლაად̈ეღი (ლნტ.) -- დღეს კარგად ვივაჭრე.

 იღჷ̄ნჯა̈ლ̄ (ლახ̈უღ̂ჷ̄ნჯა̈ლ̄, ლაჲ̈ღჷ̄ნჯალ̄ე; ლაჲ̈ღჷ̄ნჯა̈ლნე) ბზ., იღჷნჯელ (ოხუღ̂ჷნჯალ, 

ლაჲ̈ღჷნჯალე; ლაჲ̈ღჷნჯალი) ბქ., იღჷ̄ნჯალ̄ (ლოხღჷ̄ნჯალ̄, ლეჲღჷ̄ნჯალ̄ე; ლეჲღჷ̄ნჯალ̄ნე) 

ლშხ., იღჷნჯალ̈ (ლახ̈უღ̂ჷნჯალ̈, ლაჲ̈ღჷნჯალ̈ე; ლაჲ̈ღჷნჯალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- დაობს; 

ჯიჯღინებს. ალჲა̈რ იღჷნჯელხ (ბქ. 206) -- ესენი დაობენ. ჲეხუ-̂ჭაშ̈ იღჷნჯალ̈ხ ძინარ̈ნეშ 

(ლნტ.) -- ცოლ-ქმარი დილიდან ჯიჯღინებს.

 იყდა̈ნ̄ი (ესუყ̂ედა̈ნ̄, ესყედა̄ნე; ესყედა̈ნ̄ი) ბზ., იყდან̈ი (ოსყედა̈ნ, ესყედნე; ესყედნისგ) ბქ., 

იყდან̄ი (ოსყედა̄ნ, ესყედ{ა}̄ნე; ესყედ{ან̄}ნე) ლშხ., იყედნე, იყედან̈ი (ას̈უყ̂ედან̈, ას̈ყედნე; 

ას̈ყედნი) ლნტ., გრდმ. 1. იჭერს, იკავებს. ლეტურ̂ა̈ლ̄ს ჩუ იყდა̈ნ̄იხ ტოტ̈ისგა (ბზ. 14) -- 

სანთლებს დაიჭერენ ხელში. შიისგა დეშ ესყედნე (ბქ.) -- ხელში ვერ დაიკავა. სამ ლეთ-

ლადეღ მუშგურ̂იდ იყდან̈დახ მარა (ბქ. 25) -- სამ დღე-ღამეს კაცს სტუმრად იტოვებდნენ. 2. 

(ათ̈უყ̂ედა̈ნ̄, ა̈დყედა̈ნ̄ნე; ად̈ყედან̄ი ბზ., ა̈თუყ̂ედან, ად̈ყედნე; ად̈ყედნისგ ბქ., ა̈დყედან̈ე; 

ად̈ყედან̈ი ლნტ.) -- {და}ნიშნავს (ქალს). [ჭყინტდ] ზურალ̄ ად̈ყედან̄ე (ბზ. 23) -- ბიჭმა ქალი 

დანიშნა.

 იყდი (ახ̈უი̂ყდ \ ოხუი̂ყდ, ა̈ნყიდ; ა̈ნყიდნე ზს., ახ̈უი̂ყდ ლნტ., ოხიყდ, ენყიდე; ენყიდნე ლშხ.), 

გრდმ. -- ყიდულობს. დი̄ნად მე̄რმე თე ჟი̄დ ენყიდ (ბზ. 287) -- გოგომ მეორე თვალიც იყიდა. 

ლახუ̂ბად ზან̈ს სიმინდ ჟ'ან̈ყიდხ (ბქ. 252) -- ძმებმა სამეგრელოში სიმინდი იყიდეს. ამშა 

თე̄რალს დარ̄ მოშ იყდი (ლშხ. 82) -- ამის თვალებს ვერვინ იყიდის. ჭყინტდ ღუ̂ინალ 

ჟ'ან̈ყიდ (ლნტ. 104) -- ბიჭმა ღვინო იყიდა.

 იყედან̈ი იგივეა, რაც იყდა̈ნ̄ი.
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 იყედნე იგივეა, რაც იყდა̈ნ̄ი.

 იყე̄ლი (ახ̈უყ̂ალ̈, ან̈ყე̄ლ{ე}; ა̈ნყე̄ლნე ბზ., ოხყე̄ლ, ენყე̄ლე; ენყე̄ლნე ლშხ.), იყელი (ახ̈უ̂ყელ 

\ ოხყელ, ანყელ; ა̈ნყელნე/ისგ) ბქ., იყელე (ახ̈უ̂ყელ, ა̈ნყელე; ა̈ნყელი) ლნტ., გრდმ. -- 

ამოჰყავს (ყველი). ზურალე̄ლ ჟენყე̄ლნეხ (ლშხ. 7) -- ქალები ყველს ამოიყვანენ. ძინარ̈ს 

ჟახ̈უყ̂ელ (ლნტ.) -- დილას ყველი ამოვიყვანე.

 იყლული-ხ იგივეა, რაც იყულ̂ურ̄ი-ხ.

 იყლუ̄რი-ხ იგივეა, რაც იყულ̂ურ̄ი-ხ.

 იყმი (ოთყიმან̈, ად̈ყიმა̈ნ̄; ად̈ყიმი ბზ., ოთყიმენ, ა̈დყიმან; ა̈დყიმი ბქ., ა̈თუყ̂იმენ ლნტ., 

ოთყიმენ, ედყიმან̄; ედყიმი ლშხ.), გრდუვ. -- იხრჩობა. ლიცი მაფჷნშუ ̂ესერ იყმი (ბზ. 404) 

-- წყლის წყურვილით ვიხრჩობიო. კორკოცჟი ბეფშ ჩუ ღეთ იყმი (ბქ.) -- ყივანახველის 

დროს ბავშვი ლამის დაიხრჩოს. დაუ̂არ̈ სკაშჷდდახ ლიცისკა ი ჩუა̂დ̈ყიმანხ (ლნტ. 157) -- 

დევები წყალში ჩაცვივდნენ და დაიხრჩვნენ.

 იყურული-ხ იგივეა, რაც იყულ̂ურ̄ი-ხ.

 იყუბ̂ი-ხ (ახ̈უ̂ყუა̂ბან̈დ, ან̈ყუ̂აბა̈ნ̄ხ; ა̈ნყუა̂̈ბიხ) ბზ., გრდუვ. -- იკრიბებიან. შუა̂ნარ̈ კალ̄ს 

ან̈ყუა̂ბა̈ნ̄ხ ჟი (ბზ. 4) -- სვანები კალაში შეიკრიბნენ.

 იყულ̂ურ̄ი-ხ (ათ̈უ̂ყულურ̄ა̈ნდ, ა̈დყულურ̄ა̈ნ̄ხ; ად̈ყულურ̄იხ) ბზ., იყურული-ხ, იყულ̂ური-ხ 

(ოთყურულანდ/ოთუყ̂ულურანდ, ად̈ყურულანხ/ად̈ყულურანხ; ად̈ყურულიხ/ად̈ყულურიხ) 

ბქ., იყლურ̄ი-ხ (ოთყულურ̄ან̄დ, ედყულურ̄ან̄ხ; ედყულუ̄რიხ) ლშხ., იყლული-ხ 

(ათ̈უყ̂ულულანდ, ად̈ყულულანხ; ა̈დყულულიხ) ლნტ., გრდუვ. -- იყრებიან, შორდებიან. 

ხეხუ̂-ჭაშ̈ ჩუ̂ად̈ყულურ̄ა̈̄ნხ (ბზ. 32) -- ცოლ-ქმარი გაიყარა. ისკლეთისა ათ̈უ̂ყულულანდ 

(ლნტ.) -- შუაღამისას ერთმანეთს დავშორდით.
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 იყუნ̂ა̈ლ̄ (ოთყუ, ადყურდა; ად̈ყუი̂ნი) ბზ., იყუნ̂ალ̈ (ოთუ̂ყურდ, ადყურდ; ა̈დყუი̂ნი ბქ., 

ათუა̂ყურდ, ადაყურდა; ად̈ყუი̂ნი ლნტ.), იყუ̂ნალ̄ (ოთყუ, ადყურ̄და; ედყუი̂ნი) ლშხ., გრდუვ. 

-- წვება. მედუქან̈ ჩუა̂დყურდა (ბზ. 262) -- მედუქნე დაწვა. დოშდულ ბუმბლარ̈ ლეჟა 

ოლყუი̂ნ (ბქ. 309) -- მთვარე ბუმბულზე დაწოლილა. მან̄კუ̂ი ჯეჲ ადყურ̄და ლაყურ̂აჲ̄სა 

(ლშხ. 78) -- ლოგინში ჯერ თვითონ ჩაწვა. ჩუა̂დაყურდა რაშ̈უ ̂(ლნტ. 157) -- რაში დაწვა.

 იყუნ̂ე (ლახ̈უყ̂უ̂ინ, ლაჲ̈ყუ̂ინე; ლაჲ̈ყუ̂ინნე ბზ., ლოხუყ̂უი̂ნ, ლაჲ̈ყუ̂ინე; ლაჲ̈ყუ̂ინისგ ბქ., 

ლოხუ̂ყუი̂ნ, ლეჲყუ̂ინე; ლეჲყუ̂ინნე ლშხ., ლახ̈უ̂ყუი̂ნ, ლაჲ̈ყუ̂ინე; ლაჲ̈ყუ̂ინი ლნტ.) გრდმ. -- 

იწვენს. სგაუ̄ ̂ესერ ლაჲ̈ყუი̂ნე, ადო მიჩა გეზალს ესერ ჩუ ხოძჰენიხ (ბზ. 344) -- დამიწვინე, 

თორემ შენს შვილს დაგიკლავთო. დიდ ბეფშ სგალაჲ̈ყუ̂ინე (ბქ.) -- დედამ ბავშვი ჩაიწვინა. 

ზურალ̄დ სგა ლე̄ჲყუი̂ნე მიჩაცახან გეზალ (ლშხ. 78) -- ქალმა შვილი თავისთან ჩაიწვინა.

 იყუფ̂ე (ახ̈უ̂იყუფ̂, ა̈ნყუი̂ფ; ა̈ნყუი̂ფე ბზ., ლნტ., ოხუი̂ყუფ̂, ა̈ნყუ̂იფ; ან̈ყუ̂იფე ბქ., ოხუი̂ყუფ̂, 

ენყუი̂ფ; ენყუი̂ფე ლშხ.), გრდმ. -- იძრობს. ეჯნე̄მ მეგამ̈ ჟ'ა̈ნყუი̂ფ (ბზ. 403) -- იმან ხე 

ამოაძრო (ამოიძრო). ლაჲ̈ყუ̂იფ დინილდ ჯიბხენჟი ჯიჯუ ̂(ბქ. 220) -- გოგონამ ჯიბიდან 

ძვალი "დაიძრო". დენად აბაყაჟი ფათ̈ულდ ჟან̈ყუ̂იფ (ლნტ.) -- გოგონამ ლოყაზე ბეწვი 

ამოიძრო.

 იყუჩ̂ე (ოთიყუჩ̂, ად̈ყუი̂ჩ; ა̈დყუი̂ჩე ზს., ოთიყუჩ̂, ედყუი̂ჩ; ედყუი̂ჩე ლშხ., ა̈თუი̂ყუჩ̂, ა̈დყუ̂იჩ; 

ად̈ყუი̂ჩე ლნტ.), გრდმ. -- იტეხს. ჭყინტდ ფოყ ა̈დყუი̂ჩ (ბზ. 390) -- ბიჭმა გვერდი (თეძო) 

მოიტეხა. ბეფშდ ლაქინას კინჩხ ღეთ ა̈დყუ̂იჩ (ბქ.) -- ბავშვმა სირბილის დროს კინაღამ 

კისერი მოიტეხა. ჩუა̂ნშყუე̂დ კიბხენჩუ ი ქათ̈უ̂იყუჩ̂ ჭიშხ (ლნტ.) -- კიბიდან ჩამოვვარდი და 

ფეხი მოვიტეხე.

 -იშ ნათ. ბრუნვის ნიშანი თანხმოვანფუძიანებთან, -იშ̄ ი ხმოვანფუძიანებთან; -აშ̈ ზს., ლნტ., 

674



-აშ ლშხ., -ა̈შ̄ ბზ., -ა̄შ ლშხ., ა ხმოვანფუძიანებთან და ზოგ თანხმოვანფუძიან სახელთან; 

მუსიშ -- თოვლის. გუე̂ლეშაპ̈იშ -- გველეშაპის. ჯიმლაშ̈ (ბქ.) -- ძმის. ქორაშ̈ (ბზ.) -- 

სახლის. დინა̈შ̄ (ბზ.) -- ქალიშვილის. ღაბნა̄შ (ლშხ.) -- მოზვრის, გეზლიაშ (ლშხ.) -- 

შვილის. ღაბნა̈შ̄ (ბზ.) -- მოზვრის. ზურალაშ̈ (ლნტ.) -- ქალის. ღაბნა̄შ (ლშხ.) -- მოზვრის. 

დინაშ̈ (ლნტ.) -- გოგონას.

 იშა ზს., ჲეშა ლშხ., ეშა ლნტ., კითხ.- კუთვნ. ნაცვალსახ. -- ვისი. იშა გეზალ როქუ ̂ხი? 

(ბზ. 333) -- ვისი შვილი ხარო? ეშა ში ლოქ ჯიცხა? (ლნტ. 57) -- ვისი ხელი გირჩევნიაო?

 იშაქრაუი̂, იშაქრაუ̈ი̂ იგივეა, რაც იშქარ̈ი.

 იშან̄გუნა̈ლ̄ (ლოხშან̄გუნა̈ლ̄, ლაჲ̈შა̄ნგუნალ̄ე; ლაჲ̈შან̄გუნა̈ლ̄ნე) ბზ., იშანგუნალ̈ 

(ოსშანგუნალ̈, ესშანგუნალ; ესშანგუნალ̈ისგ ბქ., ას̈უშ̂ანგუნა̈ლ, ა̈სშანგუნალე; ას̈შანგუნალი 

ლნტ.), იშან̄გუნალ̄ (ოსშან̄გუნალ̄, ესშან̄გუნალ̄ე; ესშან̄გუნალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. 1. 

დააბოტებს, დაბლაყუნობს. იმჟი ყა̈ნჩუშ̂ა̄ლ იშან̄გუნა̈̄ლ (ბზ.) -- როგორ ყანჩასავით დადის 

(დააბოტებს). 2. როხროხებს. ამჟი იშანგუნალ̈ ჩიგარ მარო (ლნტ.) -- მარო ყოველთვის ასე 

როხროხებს.

 იშარ̄დე (ათ̈უშ̂ა̈რ̄დ, ად̈შარ̄დე; ა̈დშა̈̄რდნე ბზ., ოთშარ̄დ, ედშარ̄დე; ედშარ̄დნე ლშხ.), იშარდე 

(ოთშარ̈დ, ად̈შარდე; ა̈დშარ̈დისგ ბქ., ა̈თუშ̂არდ, ა̈დშარდე; ად̈შარდნე ლნტ.), გრდმ. -- 

იმშვიდებს (თავს, გულს). ზურა̄ლ თხუი̂მს იშარ̄დე (ბზ.) -- ქალი თავს იმშვიდებს. დეშ 

ედშარ̄დეხ გუ (ლშხ.) -- ვერ დაიმშვიდეს გული. იშარდეხ თხუი̂მს (ლნტ.) -- თავს 

იმშვიდებენ.

 იშა̈რ̄დი (ოთშარ̄დან̈, ად̈შარ̄და̈ნ̄; ად̈შა̈რ̄დი) ბზ., იშარ̄დი (ოთშარ̄დენ, ედშარ̄დან̄; ედშა̄რდი) 

ლშხ., იშარდი (ათ̈უშ̂არდენ, ად̈შარდან; ად̈შარდი ბქ., ლნტ.), გრდუვ. -- მშვიდდება, 
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წყნარდება. ბეფშუ ̂გუი̂ანდ ა̈დშარ̄და̈ნ̄ (ბზ.) -- ბავშვი გვიან დამშვიდდა. ლეგმერდე დეშ 

იშარდი (ლნტ.) -- ავადმყოფი ვერ მშვიდდება.

 იშგალ̈ი იგივეა, რაც ი̄შგა̈ლ̄ი.

 იშგბე (ახ̈უი̂შგბ \ ოხუი̂შგბ, ან̈შგიბ; ან̈შგიბე ზს., ოხუი̂შგბ, ენშგიბ; ენშგიბე ლშხ.), იშკბე 

(ახ̈უი̂შკბ, ა̈ნშკიბ, ა̈ნშკიბე) ლნტ., გრდმ. -- იძრობს. ჭიტიდ ჟ'ან̈შგიბ მეგამ̈ (ბზ. 309) -- 

ჭიტიმ ხე ამოაძრო ("ამოიძრო"). ჩუე̂ნშგიბ დაუ̄ე̂მ ფაყუ ̂(ლშხ. 81) -- დევმა ქუდი მოიძრო. 

ბეფშდ დეშ ან̈შკიბ შტიქ (ლნტ.) -- ბავშვმა კბილი ვერ ამოიძრო.

 იშგდე (ლახ̈უი̂შგდ, ლა̈ჲშგედ; ლაჲ̈შგედნე ბზ., ლახ̈უ̂იშგდ ბქ., ლოხშგედ, ლეჲშგედე; 

ლეჲშგედნე ლშხ.), იშკედე (ლახ̈უი̂შკდ, ლაჲ̈შკედ; ლა̈ჲშკედნე) ლნტ., გრდმ. -- 

კადრულობს. [დი̄ნად] მად̄ ლაჲ̈შგედ ქალიჴედ (ბზ. 259) -- გოგომ არ იკადრა გამოსვლა. მიჩა 

ლან̈ჴრინათ' ესერ ომჴედხ ი ქორთე ლიტეხოღუ ̂იშგედ (ბქ. 301) -- შენს წასაყვანად 

მოვედით და სახლში დაბრუნება იკადრეო. გეგიდ მად იშგედ ჩულიპეჟუ ̂(ლშხ.) -- გეგიმ არ 

იკადრა დამალვა. ალე დენაჲ̈ ჯჷმილდ მად̈ იშკედ (ლნტ. 226) -- ეს ქალიშვილის ძმამ არ 

იკადრა.

 იშგემ იგივეა, რაც იშგუ̂ემ.

 იშგენ (-იშ \ იშგნემ, იშგენარ̈ ბზ., იშგნარ̈ ზს., იშგნაშ, იშგნარ ლშხ.), იშკენ (-იშ, -არ̈) 

ლნტ. -- სხვა. ისგუ დაჩუ̂ირ ლა̄მო ხახუდ̂ ი იშგენ დე̄სამა (ბზ. 278) -- შენი და მომეცი 

ცოლად და სხვა არაფერი (მინდა). იშგნემ მასტუნ იშგან დემ ესერ ხოსტუნი (ანდ. 45) -- 

სხვისი სატკივარი სხვას არ სტკივაო. იშგენ ლოქ დეშერ ლჷმდაგრინ ჩხარალუთხუმ დაუ̄̂ს 

(ლშხ. 65) -- სხვა ვერავინ მოკლავდა ცხრათავიან დევსო. იშკენ მაგ̈ ანჴადხ (ლნტ.) -- სხვა 

ყველა მოვიდა.
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 იშგი იგივეა, რაც იშ̄გი.

 ი{შ}გი̄უა̂ნა̈ლ̄, (ლახ̈უ{̂შ}გიუ̄̂ანა̈ლ̄, ლაჲ̈{შ}გი̄უა̂ნალე; ლაჲ̈{შ}გი̄უა̂ნა̈ლ̄ნე) ბზ., იშგიუ̂ანელ 

(ლოხშგიუა̂ნალ, ლაჲ̈შგიუა̂ნალ; ლაჲ̈შგიუა̂ნალ̈ისგ) ბქ., იშგი̄უა̂ნალ̄ (ლოხშგი̄უა̂ნალ̄, 

ლეჲშგიუ̄̂ანალ̄ე; ლეჲშგიუ̄̂ანალ̄ნე) ლშხ., იშკიუა̂ნალ̈ (ლახ̈უშ̂კიუ̂ანალ̈, ლა̈ჲშკიუ̂ანალე; 

ლაჲ̈შკიუა̂ნალი) ლნტ. გრდუვ. -- იბღვირება; ცუდად, ბოროტად იხედება. ეჯა სგა̈ნ̄თჷ̄რდა ი 

იშგიუ̄̂ანალ̄და (ბზ.) -- ის შემოეთრა და იბღვირებოდა. იმ ხიშგიუა̂ნალ̄? (ლშხ.) -- რას 

იბღვირები?

 იშგმი̄ნალ̄ იგივეა, რაც იშგუმ̂ან̄ა̈ლ̄ი.

 იშგნა̈გ̄ ბზ., იშგნაგ̈ ბქ., იშგნაგ̄ ლშხ., იშკანაგ̈ ლნტ., ზმნს. -- სხვაგან. მურყუა̂მ ლჷგ ჩია̈გ̄, 

კოჯარ̈ჟი ი იშგნა̈გ̄ ა̈გის (ბზ. 1) -- კოშკი დგას ყველგან -- კლდეებზე და სხვა ადგილას. ალ 

ბალახს თხუმისა გარ ხარ̄ ბალოლ̄არ ი იშგნაგ̄ დე̄სა (ლშხ. 30) -- ამ ბალახს მხოლოდ 

კენწეროში (თავში) აქვს ფოთლები -- და სხვაგან არა.

 იშგნი იგივეა, რაც ა̈შგნი.

 იშგო{მ} იგივეა, რაც იშგუე̂მ.

 იშგრი (ათ̈უ̂შგირან̈ \ ოთშგირან̈, ად̈შგირა̈̄ნ; ა̈დშგირი ბზ., ათუშ̂გირენ/ოთშგირენ, ა̈დშგირან; 

ად̈შგირი ბქ., ოთშგირენ, ედშგირან̄; ედშგირი ლშხ.), იშკრი (ათ̈უშ̂კირენ, ა̈დშკირან; 

ად̈შკირი) ლნტ., გრდუვ. -- კვდება (უცბად, უეცრად). ეჯაი̄ ეჯჩიქქა ად̈შგირა̈ნ̄ (ბზ.) -- ისიც 

იმ დროს (უცებ) მოკვდა. შიშდ ჩუა̂ლშგირე̄ლი [დი̄ნა] (ლშხ. 57) -- გოგო უცებ მომკვდარა. 

დაუ̈ ̂ქათალშალ ად̈შკირან (ლნტ. 227) -- დევი ქათამივით უცებ მოკვდა.

 იშგრინე იგივეა, რაც ირშგი̄ნე.

 იშგურდენი (ახ̈უშ̂გურდენ, ა̈ნშგურდენე; ან̈შგურდენნე) ბზ., გრდმ. -- {ი}ზელს (ცომს). 
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სად̈ილიაქ ჟ'ახ̈უ̂შგურდენ (ბზ.) -- სადილისათვის (ცომი) მოვ{ი}ზილე. იხ. იცომაუ̂ი, 

იჭურე.

 იშგუდ̂ი (ათ̈უ̂შგუდან̈, ად̈შგუდა̈ნ̄; ა̈დშგუდი ბზ., ოთშგუდენ, ა̈დშგუდან; ად̈შგუდი ბქ., 

ოთშგუდენ, ედშგუდა̄ნ; ედშგუდი ლშხ.), იშკუდ̂ი (ათ̈უ̂შკუდენ, ად̈შკუდან; ა̈დშკუდი) ლნტ., 

გრდუვ. -- იხრჩობა, იგუდება. ჩუ ღეთ ა̈თუშ̂გუდან̈ (ბზ.) -- კინაღამ გავიგუდე. 

ჩუე̂დშგუდა̄ლან̄ხ ჭყინტოლ̄არ (ლშხ. 53) -- ბიჭები დაიხრჩვნენ. კაცოლშა ხოშა ლიცისა 

ალშკუდელი (ლნტ.) -- კაცოაანთ უფროსი წყალში დამხრჩვალა.

 იშგუე̂მ (ხუი̂შგუე̂მ, იშგუ̂მინ; იშგუმ̂ინნე) ბზ., იშგემ (ხუი̂შგემ/ხუი̂შგუ̂ემ, იშგემ; 

იშგემნნე) ბქ., იშგო{მ} (ხუ̂იშგომ, იშგმინ; იგმინნე) ლშხ., იშკუე̂მ (ხუი̂შკომინ, 

იშკომინ/იშკომნე; იშკომნნე) ლნტ., გრდმ. -- {მო}ითხოვს, თხოულობს. მუშგუ̂რიდ ცხემა̈დ 

იშგუმ̂ინ (ბზ. 254) -- სტუმარმა მშვილდ-ისარი {მო}ითხოვა. სოზარდ ხოჩა ლეზობ იშგმინ 

(ლშხ. 73) -- სოზარმა კარგი საჭმელი მოითხოვა. ეჯ დენას მაგ̈ იშკომდა (ლნტ. 227) -- იმ 

ქალიშვილს ყველა თხოულობდა (ცოლად).

 იშგუი̂დ (-იშ, --) ზს., ლშხ., იშკუი̂დ ლნტ. -- შვიდი. ისგაშ̈ხენ იშგუი̂დ მარე ჩუ სკჷდა (ბქ. 

206) -- შიგნით შვიდი კაცი ეტევა. იშკუი̂დ ნაგაზ̈ი ცხეკისა არდახ (ლნტ. 312) -- შვიდი 

კვირა ტყეში იყვნენ.

 იშგუმ̂ან̄ა̈ლ̄ი, იშგუმ̂ა̈ნ̄ი (ახ̈უშ̂გუ̂მან̄ა̈ლ̄, ა̈ნშგუმ̂ან̄ალ̄ე; ან̈შგუმ̂ან̄ა̈ლ̄ნე) ბზ., იშგმი̄ნალ̄ 

(ოხშგომნალ̄, ენშგომნალ̄ე; ენშგომნალ̄ნე) ლშხ., იშკომალ̈ი, იშკუე̂მალ̈ი (ახ̈უშ̂კომალ̈, 

ან̈შკომალე; ან̈შკომალ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- ითხოვს, იმათხოვრებს. მამ̄ ხოშგურხ, ეჯჟი 

იშგუმ̂ან̄ა̈ლ̄იხ ჩი ფორ̄მიშს (ბზ.) -- არ რცხვენიათ, ისე ითხოვენ ყველაფერს. დენად 

ან̈შკომალე დიარ̈ ი ჩუა̂დ̈დიარან (ლნტ.) -- გოგომ ითხოვა (იმათხოვრა) პური და დაპურდა.
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 იშგუმ̂ა̈ნ̄ი იგივეა, რაც იშგუმ̂ან̄ა̈ლ̄ი.

 იშგჷნი (ოთშჷგნან̈, ად̈შჷგნა̈ნ̄; ად̈შჷგნი ბზ., ოთშჷგნენ, ედშჷგნან̄; ედშჷგნი ლშხ.), იშჯჷნი 

(ათ̈უს̂ჷჯნენ, ა̈დსჷჯნან; ად̈სჷჯნი) ლნტ., გრდუვ. -- ჯიქდება; ჯიუტობს. ედშჷგნან̄ ი ჲერ მა ̄

ლამტიხ (ლშხ.) -- გაჯიუტდა და ხმა არ გამცა. ჯორ ჩუა̂დ̈სჷჯნან ი ბაჴ̈ მად̈შ ასუა̂გ̈ემინ 

(ლნტ.) -- ჯორი გაჯიუტდა და ნაბიჯი ვერ გადავადგმევინე.

 იშდაბ̈ (ოხშდაბან̈, ან̈შდაბა̈ნ̄, ა̈ნშდაბ̈ი ბზ., ოხუშ̂დაბან̈, ანშდაბან; ანშდაბ̈ი ბქ.), იშდაბ 

(ოხშდაბენ, ენშდაბან̄; ენშდაბი) ლშხ., იშტაბ̈ (ახ̈უშ̂ტაბ̈ენ, ა̈ნშტაბან; ა̈ნშტაბ̈ი) ლნტ., 

გრდუვ. -- იქცევა. ლეგდ იშდაბ̈ ბესი (ბქ.) -- ბესი ცუდად იქცევა. სურუ ხოლამ̄დ ოხშდაბან̄დ 

(ლშხ.) -- ძალიან ცუდად მოვიქეცით.

 იშდბი1 (ოხშდაბა̈ნ, ა̈ნშდაბ{ა̈ნ}; ან̈შდაბ̈ი \ ოთშდაბან̈, ა̈დშდაბ; ა̈დშდაბ̈ი) ბზ., გრდუვ. -- 1. 

გადაბრუნდება, გადატრიალდება, ეცემა. საუ̈ ̂ქა̈̄ნშდაბა̈ნ̄ (ბზ.) -- მარხილი გადმობრუნდა. მარ̄ე 

ად̈შდაბ უ̂ეშგინჩუნ̄ (ბზ. 366) -- კაცი უკან გადავარდა (გადაბრუნდა). ღუა̂შ̈ აშხუ ̂ნაჰეჯიჟი 

ქ'ანშდაბ (ბქ.) -- ჯიხვი ერთი სროლით გადმოვარდა. 2. აფუება (ლობიოსი, ბრინჯისა 

ხარშვაში). ლაჯაბჟი ლაიზის ჟან̈შდაბა̈ნ̄ (ბზ.) -- ხარშვაში ლობიო აფუვდა.

 იშდბი2 (ოხუი̂შდბ, ან̈შდებ; ან̈შდებნე ზს., ოხშდებ, ენშდებე; ენშდებნე ლშხ.), იშტები 

(ახ̈უი̂შტბ, ა̈ნშტებ; ან̈შტებნე) ლნტ., გრდმ. -- ისესხებს (სესხულობს). კე̄სარ̈დ კუ̂ეცენ 

ტკისდ ჟ'ან̈შდებ (ბზ. 259) -- კეისარმა ხორბალი მართლა ისესხა. ეშხუ ესერ ნაყუნ ჯიმოღუ ̂

ლახშდებ (ბქ. 245) -- ერთი ულუფა მარილი მასესხეთო. ლე̄თი მართაშ̄ხენ დიარ ოხშდებ 

(ლშხ.) -- წუხელ მართასაგან პური ვისესხე.

 იშდბჷნე (ლოხშდაბჷნ, ლეჲშდაბნე; ლეჲშდაბნი) ლშხ., იშტაბნე (ლახ̈უშ̂ტაბინ, ლაჲ̈შტაბნე; 

ლაჲ̈შტაბნი) ლნტ., გრდმ. -- ირთობს, {შე}იყოლიებს, იქცევს (თავს...). თხუმს იშდბჷნეხ 
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ლიგჷრგალიუ̂შ (ლშხ.) -- თავს ირთობენ ლაპარაკით. ეჯი ჩიგარ̈ მიჩა თხუი̂მს იშტაბნე 

(ლნტ.) -- ის ყოველთვის თავს ირთობს.

 იშდბჷრა̈ლ̄ი (ოხშდჷბჷ̄რა̈ლ̄, ა̈ნშდჷბჷ̄რალ̄ე; ან̈შდჷბჷ̄რა̈ლ̄ნე ბზ.), იშდბჷრალ̈ი (ოხშდჷბჷრალ̈, 

ან̈შდჷბჷრალე; ა̈ნშდჷბჷრალ̈ისგ ბქ.), იშდბჷრა̄ლი (ოხშდჷბჷრალ̄, ენშდჷბჷრალ̄ე; 

ენშდჷბჷრალ̄ნე) ლშხ., იშტებჷრალ̈ი (ახ̈უშ̂ტებჷრალ̈, ან̈შტებჷრალე; ა̈ნშტებრალი) ლნტ., 

გრდმ. -- სესხულობს. აჯაღ ანშდჷბჷ̄რა̈ლ̄ნე სოზარ თეთრს (ბზ.) -- სოზარი კიდევ ისესხებს 

ფულს. ზურელალ̈დ ა̈ნშტებრალეხ ჯუ̂იდ (ლნტ.) -- ქალებმა ისესხეს სანთელი.

 იშდმე (ათ̈უშ̂დიმ, ად̈შდჷმე; ა̈დშდიმნე ბზ., ოთშდჷმ, ედშდჷმე; ედშდჷმნე ლშხ.), იშტმე 

(ათ̈უშ̂ტჷმ, ად̈შტჷმე; ად̈შტჷმი) ლნტ., გრდმ. -- ითრობს (თავს). ჲერხი თხუი̂მს ძალოშ 

იშდმე (ბზ.) -- ზოგი თავს ძალით ითრობს. გაბოდ თხუი̂მ ჩუა̂დ̈შტჷმე ი ჩუა̂დაყურდა (ლნტ.) 

-- გაბომ თავი დაითრო და დაწვა.

 იშდმი (ოთშდჷმან̈, ა̈დშდჷმა̈ნ̄; ა̈დშდჷმი ბზ., ოთშდჷმენ, ად̈შდჷმან; ადშდჷმი ბქ., ოთშდჷმენ, 

ედშდჷმან̄; ედშდჷმი ლშხ.), იშტმი (ათ̈უშ̂ტჷმენ, ა̈დშტჷმან; ად̈შტჷმი) ლნტ., გრდუვ. -- 

თვრება. ჩუ იშდმი მა̈გ (ბზ. 8) -- ყველა დათვრება. ედშდჷმიხ ბაპ ი ჲერ მაგ (ლშხ. 10) -- 

დათვრება მღვდელი და ერი -- ყველა. [დაუ̈]̂ ჩუა̂დ̈შტჷმან (ლნტ. 305) -- დევი დათვრა.

 იშდნე იგივეა, რაც ი̄შდნე.

 იშდრა̈ლ̄ (ათ̈უშ̂დირა̈ლ̄, ა̈დშდირალ̄ე; ა̈დშდირა̈ლ̄ნე) ბზ., იშდრალ̈ (ლოხუშ̂დირალ̈, 

ლაჲ̈შდირალ; ლაჲ̈შდირალ̈ისგ) ბქ., გრდუვ. -- თამაშობს. დი̄ნა̈ლ̄ ჩუ სგურხ ი იშდრა̈ლ̄ხ (ბზ. 

281) -- გოგოები სხედან და თამაშობენ. ნაღუ̂ჟურ ტობისგა იშდრალდა (ბქ. 47) -- ვაჟი 

ტბაში თამაშობდა. შდრ. იტრელალ̈, იღრალ̄.

 იშდუ ̂იგივეა, რაც უ̂იშდ.
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 იშდღუ̂ე̄რე (ოხშდუღუ̂ე̄რ, ა̈ნშდუღუ̂ე̄რე; ა̈ნშდუღუე̂̄რნე) ბზ., იშდღუე̂რი (ოხშდუღუე̂რ, 

ან̈შდუღუე̂რე; ანშდუღუე̂რისგ) ბქ., იშთხუე̂̄რე (ოხშდუხუე̂̄რ, ენშდუხუე̂̄რე; ენშდუხუე̂̄რნე) 

ლშხ., ილაშთხორი (ახ̈ულ̂აშთხორ, ან̈ლაშთხორე; ან̈ლაშთხორი) ლნტ., გრდმ. -- 

{ამო}ითხრის, {ამო}იღებს (მიცვალებულს). ეჯიარ̈ ლჷდგარ̈ს იშდღუე̂̄რეხ (ბზ.) -- ისინი 

მიცვალებულს {ი}თხრიან. დემ ლოქ ილაშთხორიხ (ლნტ.) -- არ ამოვთხრით 

(ამოვითხრით) მიცვალებულსო.

 იშდღუ̂ი (ათ̈უ̂შდუღუა̂ნ̈, ა̈დშდუღუა̂̈ნ̄; ად̈შდუღუი̂ ბზ., ოთშდუღუ̂ენ, ა̈დშდუღუა̂ნ; 

ად̈შდუღუი̂ ბქ.), იშთხუი̂ (ოთშდუხუ̂ენ, ედშდუხუა̂ნ̄; ედშდუხუ̂ი) ლშხ., იშტხუი̂ 

(ათ̈უშ̂ტუხუ̂ენ, ა̈დშტუხუა̂ნ; ა̈დშტუხუი̂) ლნტ., გრდუვ. -- იმარხება. [როსტომდ] ადბარჯე 

უ̂ორმო, ჩუა̂დ̈შდუღუა̂̈ნ̄ (ბზ. 74) -- როსტომმა გათხარა ორმო, დაიმარხა. ქორ გიმჩუქუ̂ან̄ 

ალშდუხუე̂̄ლი (ლშხ.) -- სახლი მიწის ქვეშ დამარხულა. ჟა̈ ჩუქუა̂ნ დოღოშტ ა̈თუშ̂ტუხუე̂ნ 

(ლნტ.) -- კინაღამ ზვავის ქვეშ დავიმარხე.

 იშდხე (ოხუ̂იშდხ, ა̈ნშდიხ; ა̈ნშდიხე ზს., ენშდიხ; ენშდიხე ლშხ.), იშტხე (ახ̈უი̂შტხ, 

ად̈შტიხ; ად̈შტიხე) ლნტ., გრდმ. -- {გა}ითავებს, {შემო}ილევს. ლაშ̄ხარ ფექს დე̄მ იშდხეხ 

(ლშხ.) -- ლაშხელები ფქვილს არ შემოილევენ. ლემჯაუ̂რიელს დემ იშტხე გიგო (ლნტ.) -- 

გიგო სადარდებელს ("საჯავროს") არ {შემო}ილევს.

 იშელდან̈ი იგივეა, რაც იშჷლდან̈ი.

 იშენაუ̈ი̂ იგივეა, რაც იშნაუ̈ი̂.

 იშენე იგივეა, რაც იშნე.

 იშეშა̈უი̂ იგივეა, რაც იშშაუ̈ი̂.

 იშე̄რე (ა̈ხუშ̂ე̄რ, ა̈ნშე̄რე; ა̈ნშე̄რნე ბზ., ოხშე̄რ, ენშე̄რე; ენშე̄რნე ლშხ.), იშერე (ოხუშ̂ერ, 
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ან̈შერე; ანშერნე/ანშერისგ ბქ., ახ̈უშ̂ერ, ა̈ნშერე; ა̈ნშერნე ლნტ.), გრდმ. -- ილესავს. დაუ̈ი̂თ 

გაჩ̈ს იშე̄რა (ბზ.) -- დავითი დანას ილესავდა. გიგოდ კა̄დე ენშე̄რე (ლშხ.) -- გიგომ ნაჯახი 

გაილესა. ხოჩამდ დეშ ა̈ხუშ̂ერედ გაჩარ̈ (ლნტ.) -- დანები კარგად ვერ გავილესეთ.

 იშთხუ ̂იგივეა, რაც უ̂იშდ.

 იშთხუე̂̄რე იგივეა, რაც იშდღუე̂̄რე.

 იშთხუი̂ იგივეა, რაც იშდღუი̂.

 იშია̈ლ̄ (ლახ̈უშ̂ია̈ლ̄, ლაჲ̈შიალ̄ე; ლაჲ̈შია̈ლ̄ი) ბზ., იშიალ̈ (ოთშიალ̈ \ ათუშ̂იალ̈, ა̈დშიალე; 

ად̈შიალისგ ბქ., ლახ̈უ̂შიალ̈, ლაჲ̈შიალე; ლაჲ̈შიალი ლნტ.), იშიალ̄ (ლოხშიალ̄, ლეჲშიალ̄ე; 

ლეჲშიალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- იბრძვის, ომობს; ჩხუბობს. იშია̈ლ̄ხ ჭყინტ ი მიჩა ყუ̂არ̈ულ̈ 

(ბზ. 330) -- იბრძვიან ბიჭი და მისი ლაფშა (იაბო). მერარ̈... იშიალ̈ხ (ბქ. 308) -- ბუზები 

ჩხუბობენ. ჭყინტ იშიალ̈ (ლნტ. 291) -- ბიჭი იბრძვის. ძღჷდს იშჲალდახ ჴალდეშ ღუა̂ჟარ̈ 

(პოეზ. 62) -- სასტიკად (დიდს) იბრძოდნენ ხალდეს ვაჟები.

 იშიჲ (ათ̈უშ̂იან̈ \ ოთ{უ}̂შიან̈, ა̈დშია̈ნ̄; ა̈დში̄ ბზ., ათუშ̂იენ, ა̈დშიან; ად̈შიი ბქ.), იში̄ჲ 

(ოთშიენ, ედშიან̄; ედში̄ჲ) ლშხ., იშიი (ათ̈უშ̂იენ, ა̈დშიან̈; ა̈დშიი) ლნტ., გრდუვ. -- სივდება. 

სურუ ადშია̈ნ̄ (ბზ.) -- ძალიან გასივდა. ჩუ იში̄ჲ... მარ̄ე (ლშხ. 88) -- გასივდება კაცი. თელდ 

ჩუა̂ლშიეხუი̂ უი̂შკუჟ̂ი (ლნტ.) -- სახეზე მთლად გავსივებულვარ.

 იში̄რე (ათ̈უშ̂ი̄რ \ ა̈ხუ̂ში̄რ, ა̈დშირ̄ე; ად̈ში̄რნე ბზ., ოთში̄რ, ედში̄რე; ედში̄რნე ლშხ.), იშირე 

(ახ̈უშ̂ირ, ა̈ნშირე; ა̈ნშირი) ლნტ., გრდმ. -- იფქვავს. ქორშალდ ლელუნთე̄რდ ჯიმ მასარდ 

ედში̄რეხ (ლშხ.) -- ოჯახის წევრებმა ზამთრისათვის მარილი ბლომად დაიფქვეს. ჯიმ მი 

ახ̈უშ̂ირ (ლნტ.) -- მარილი მე დავიფქვი.

 იში̄რი (--, ა̈ნში̄რა̈ნ̄; ან̈ში̄რი ბზ., --, ედშირან̄; ედშირ̄ი ლშხ.), იშირი (--, ად̈შირან, ა̈დშირი) 
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ლნტ., გრდუვ. -- იფქვება. ალ ითქ ქა̈ნ̄ში̄რი (ბზ.) -- ეს მარცვალი დაიფქვება. ჯიმ მიჩაუ̂შ 

დე̄მ იში̄რი (ლშხ.) -- მარილი თავისთავად არ იფქვება. ლათა ლეშირე ლად̈ეღი ად̈შირან 

(ლნტ.) -- გუშინდელი დასაფქვავი დღეს დაიფქვა.

 იშკანაგ̈ იგივეა, რაც იშგნა̈გ̄.

 იშკალ̈ი იგივეა, რაც ი̄შგა̈ლ̄ი.

 იშკბე იგივეა, რაც იშგბე.

 იშკედე იგივეა, რაც იშგდე.

 იშკენ იგივეა, რაც იშგენ.

 იშკერე იგივეა, რაც იშგრინე.

 იშკი იგივეა, რაც იშ̄გი.

 იშკიუ̂ანალ̈ იგივეა, რაც იშგიუ̄̂ანა̈ლ̄.

 იშკომა̈ლი იგივეა, რაც იშგუმ̂ან̄ა̈ლ̄ი.

 იშკრი იგივეა, რაც იშგრი.

 იშკუნ̄თე (ლახ̈უშ̂კუი̂̄ნთ, ლაჲ̈შკუ̄ნთე; ლაჲ̈შკუ̈̄ნთნე) ბზ., იშკუნთე (ლახ̈უშ̂კუნთ, 

ლაჲ̈შკუნთე; ლაჲ̈შკუნთნე) ლნტ., გრდმ. -- {შე}იფარებს. ბეფშუ ̂დედედ ლაჲ̈შკუ̄ნთე (ბზ.) 

-- ბავშვი დედამ შეიფარა (ჩაიკრა).

 იშკუდ̂ი იგივეა, რაც იშგუდ̂ი.

 იშკუე̂მ იგივეა, რაც იშგუე̂მ.

 იშკუე̂მალ̈ი იგივეა, რაც იშგუმ̂ან̄ა̈ლ̄ი.

 იშკუი̂დ იგივეა, რაც იშგუი̂დ.

 იშლჷნი (ახ̈უ̂შჷლნან̈, ან̈შჷლნა̈ნ̄; ა̈ნშჷლნი ბზ., ოთშჷლნენ, ა̈დშჷლნან; ად̈შჷლნი ბქ., 
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ოთშჷლნენ, ედშჷლნან̄; ედშჷლნი ლშხ., ათ̈უშ̂ჷლნენ, ად̈შჷლნან; ა̈დშჷლნი ლნტ.), გრდუვ. -- 

ძღება. ხამ̈ უ̂ორა̈შ̄შუ ̂ან̈შჷლნა̈ნ̄ (ბზ.) -- ღორი ბუზალაყით გაძღა. მაჲდარ̈ ჟეღა̈რ 

ჩუა̂დ̈შჷლნანხ (ლნტ.) -- მშიერი ძაღლები გაძღნენ.

 იშმინე იგივეა, რაც იშუმ̂ი̄ნე.

 იშნარ̈ი იგივეა, რაც იშნაუ̄რ̂ე.

 იშნაუ̈ი̂ (ოთშანუა̂ნ̈, ა̈დშანუ̂ა̈ნ̄; ა̈დშანუი̂ ბზ., ოთშენუე̂ნ, ად̈შენუა̂ნ; ად̈შენუი̂ ბქ.), იშნაუი̂ 

(ოხშენუე̂ნ, ენშენუ̂ან̄; ენშენუი̂) ლშხ., იშენაუ̈̂ი (ახ̈უშ̂ენაუ̈ე̂ნ, ან̈შენაუა̂ნ; ან̈შენაუ̈̂ი) ლნტ., 

გრდუვ. -- შენდება. ამჩუ ჩუ̂ესშან̈უა̂̈ნ̄ ტკიცდ დიდარ̈ ქალაქ̈ (ბზ. 294) -- აქ მართლა 

{დ}აშენდა მდიდარი ქალაქი. ქორუა̂ლ̈ მიჩაუ̂შ დემ იშენაუ̈ი̂ (ლნტ.) -- სახლები თავისთავად 

არ შენდება.

 იშნაუ̄რ̂ე (ახ̈უშ̂ინა̈უ̄რ̂, ა̈ნშინაუ̄რ̂ე; ან̈შინა̈̄ურ̂ი) ბზ., იშნარ̈ი (ოხუ̂შინა̈რ, ა̈ნშინრე; 

ან̈შინრისგ) ბქ., იშნაური (ოხშინაურ, ენშინაურე; ენშინაურნე ლშხ., ახ̈უშ̂ინაურ, 

ან̈შინაურე; ა̈ნშინაური ლნტ.), გრდმ. -- იშინაურებს, იჩვევს. ამნე̄მ ბეფუშ̂ სგა̈დ̄შინაუ̄რ̂ე 

(ბზ. 393) -- ამან ბავშვი მოიშინაურა (შეიჩვია). ჟაღუ̂ ბოჯ ესერ იშნარ̈ი (ანდ.) -- ძაღლს 

ლუკმა იშინაურებსო. გეგი ჟ'ახაკაბალა ლახუბ̂ას ი სკახოშინაურა (ლნტ. 94) -- გეგი 

მოფერებია ძმებს და მოუშინაურებია.

 იშნე (ოხუ̂შენ/ახ̈უ̂შენ, ან̈შენე; ა̈ნშენნე ბზ., ოხუ̂შენ/ახუ̂შენ, ანშენე; ა̈ნშენნე/ან̈შენისგ ბქ., 

ოხშენ, ენშენე; ენშენნე ლშხ.), იშენე (ახ̈უშ̂ენ, ა̈ნშენე; ა̈ნშენი/ან̈შენნე) ლნტ., გრდმ. -- 

{მო}ისხამს (ნაყოფს...). უ̂ისგუდ̂ ლიმღუა̂ჲ̈ე ად̈ბინე ი ქა̈ნ̄შენე (ბზ. 85) -- ვაშლმა 

ყვავილობა დაიწყო და მოისხა. ლეხლერარ̈... ეზარ იშნეხ (ბქ. 282) -- ხეხილი კარგად 

ისხამს. ადრა მუღუ̂აჲს იშნე (ლშხ. 1) -- იელი ყვავილს ისხამს. მეგამდ უი̂სკუა̂რ̈ ა̈ნშენე 
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(ლნტ.) -- ხემ ვაშლები მოისხა.

 იშო̈ნ̄ში (ოთშონ̄შან̈, ად̈შონ̄შა̈ნ̄; ად̈შო̈ნ̄ში) ბზ., იშონ̄ში (ოთშონ̄შენ, ედშონ̄შან̄; ედშო̄ნში) 

ლშხ., იშონში (ათ̈უშ̂ონშენ, ად̈შონშან; ად̈შონში) ლნტ., გრდუვ. -- {და}იხუნძლება. 

გუშგუე̂ იცხ სურუ იშონ̄ში მაშანუშ̂ (ლშხ.) -- ჩვენი მსხალი ძალიან იხუნძლება ნაყოფით. 

ხილარ̈ მაშანშუ ̂ა̈დშონშანხ (ლნტ.) -- ხეხილი ნაყოფით დაიხუნძლა.

 იშტაბნე იგივეა, რაც იშდბჷნე.

 იშტაულ ლნტ., ზმნს. -- თავდაღმა, თავდაყირა. დაუ̈ ̂იშტაულ ანშყად (ლნტ. 306) -- დევი 

თავდაყირა ჩამოვარდა.

 იშტაბ̈ იგივეა, რაც იშდაბ̈.

 იშტები იგივეა, რაც იშდბი2.

 იშტებჷრალ̈ი იგივეა, რაც იშდბჷრა̈ლ̄ი.

 იშტმე იგივეა, რაც იშდმე.

 იშტმი იგივეა, რაც იშდმი.

 იშტნე იგივეა, რაც ი̄შდნე.

 იშტხე იგივეა, რაც იშდხე.

 იშტხუ̂ი იგივეა, რაც იშდღუ̂ი.

 იშუნშხუი̂ იგივეა, რაც შუნშხუე̂.

 იშუშპარალ̈ იგივეა, რაც იშუპ̂არა̈ლ.

 იშუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ისუ ̂(-არ) ლშხ. -- რბილეული, რბილი (ხორცი). ჩუ ნოს̄მა 

ათცუი̂და: ნო იშუ,̂ ნო ჯიჯუ ̂(ბზ. 325) -- არაფერი გააფუჭო: არც რბილი, არც ძვალი. იშუს̂ 

ჩიჟე იზობდა ი ჯიჯუს̂ სემუნს ხაუ̈̂ედდა (ლნტ. 226) -- რბილს სიძე ჭამდა და ძვლებს 
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ცოლისძმას აძლევდა.

 იშუა̂ლ̈ იგივეა, რაც იშ̄უა̂̈ლ̄.

 იშუა̂რ̈იელ იგივეა, რაც იშურ̂ჲელა̈ლ̄.

 იშუე̂ იგივეა, რაც ი̄შუ̂ე.

 იშუე̂მ იგივეა, რაც იშუმ̂ი̄ნე.

 იშუი̂ იგივეა, რაც ი̄შუ̂ი.

 იშუი̂̄ნი (ახ̈უშ̂ი̄ნან̈, ან̈შუ̂ინ̄ა̈ნ̄; ა̈ნშუი̂̄ნი ბზ., ოთშუი̂̄ნენ, ედშუი̂̄ნან̄; ედშუი̂̄ნი ლშხ.), გრდუვ. 

1. სუფთავდება. ეჯაი შომუა̂ლ̄ე ან̈შუი̂̄ნი (ბზ.) -- ისიც როდისმე გასუფთავდება. 2. ლშხ. 

სუქდება. მე̄უა̂რ ალშუი̂̄ნე̄ლი კესო (ლშხ.) -- ძალიან გასუქებულა კესო.

 იშუმ̂ი̄ნე, იშუე̂მ (ახ̈უ̂იშმ, ა̈ნშუე̂მ; ა̈ნშუე̂მნე ბზ.), იშუმ̂ინე (ოხუი̂შუ̂მ, ან̈შუე̂მ; ან̈შუე̂მნე 

ბქ.), იშმინე (ოხშომ, ენშომე; ენშომნე) ლშხ., იშუე̂მ (ახ̈უ̂იშმ, ა̈ნშუე̂მ; ა̈ნშუე̂მნე) ლნტ., 

გრდუვ. -- ისვენებს. ეჩეჩუ ჟ'ან̈შუმ̂ [ხელწიფხი გეზალდ] (ბზ. 439) -- იქ ხელმწიფის 

შვილმა დაისვენა. როსტომდ ა̈ნშუე̂მ (ბქ.) -- როსტომმა დაისვენა. დეშ ან̈შუ̂ემ ბაპდ (ლნტ. 

183) -- მღვდელმა ვერ მოისვენა.

 იშუპ̂არალ̈ (ლახუ̂შუ̂იშპარალ̈/ლოხუშ̂უი̂შპრალ, ლაჲ̈შუი̂შპრალე; ლაჲშუი̂შპრალ̈ისგ) ბქ., 

იშუშპარალ̄ (ლოხშუშპრალ̄, ლეჲშუშპრალ̄ე; ლეჲშუშპრალ̄ნე) ლშხ., იშუშპარალ̈ 

(ლახ̈უ̂შუშპარალ̈, ლაჲ̈შუშპარალე; ლაჲ̈შუშპარალი) ლნტ., გრდუვ. -- ცეკვავს. ჭყინტდ 

ხოჩამ̄დ ლეჲშუშპრალ̄ე (ლშხ.) -- ბიჭმა კარგად იცეკვა. ლჷმაშ̈უშპარალ̈ლი ეჲ დენა (ლნტ. 

311) -- ის გოგო თურმე ცეკვავდა. იხ. სუი̂ბ.

 იშურ̂ჲელალ̈, იშურჲე̄ლ (ლახ̈უ̂შურიე̄ლ, ლაჲ̈შურიე̄ლე; ლაჲ̈შურიე̄ლნე) ბზ., იშუ̂რელ 

(ლოხშურალ, ლაჲ̈შორალ; ლაჲ̈შორალისგ) ბქ., იშურ̂ჲელ (ლოხშურიელ, ლეჲშურიელე; 
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ლეჲშურიელნე) ლშხ., იშუ̂არ̈იელ (ახ̈უშ̂უა̂რ̈იელ, ა̈ნშუა̂რ̈იელე; ან̈შუა̂რ̈იელი) ლნტ., 

გრდუვ. -- ხვნეშის, ოხრავს. ეჯნე̄მ თუმუშ ჟან̈შურიე̄ლე (ბზ.) -- იმან სიმწრით ამოიოხრა. 

ოხშურჲე̄ლა ბობშს (ლშხ. 58) -- ბავშვს ამოუხვნეშია. [მარეს] ჟ'ახოშუა̂რ̈იელა ი ხოქუ̂ა 

(ლნტ. 114) -- კაცს ამოუხვნეშია და უთქვამს.

 იშქარ̈ი (ათ̈უშ̂აქარ̈, ა̈დშაქრე; ად̈შაქრი ბზ., ოთშაქარ̈, ა̈დშაქრე; ად̈შაქრისგ ბქ.), იშაქრაუი̂ 

(ოთშაქარ, ედშაქრე; ედშაქრი ლშხ.), იშაქრა̈უი̂ (ათ̈უ̂შაქრაუ̈,̂ ა̈დშაქრა̈უე̂; ა̈დშაქრა̈უი̂) 

ლნტ., გრდმ. -- იშაქრავს. ბუბა ლიცს იშქარ̈ი (ბზ.) -- ბიძია წყალს იშაქრავს. ჩაი̈ მი 

ათ̈უა̂შაქრაუ̈ ̂(ლნტ.) -- ჩაი მე დავიშაქრე.

 იშყბი (ლოხ̄უ̂იშყბ, ლაჲ̈შყებ; ლაჲ̈შყებნე ბზ., ლოხშყებ, ლეჲშყებე; ლეჲშყებნე ლშხ.), 

იშყუბ̂ი (ლოხუი̂შყუ̂ბ, ლაჲ̈შყუ̂ებ; ლაჲ̈შყუ̂ებნე) ბქ., გრდმ. -- ირტყამს. ლაჲ̈შყებ ჭყინტდ 

ჯუგმარ̈დ თხუმჩუ (ბზ.) -- ბიჭმა მუშტი თავში ჩაირტყა.

 იშყდუნე (ლოხუშ̂ყად̈უი̂ნ, ლაჲ̈შყად̈უნ̂ე; ლაჲ̈შყად̈უნ̂ი ბზ., ლოხშყედუი̂ნ, ლაჲშყედუნ̂ე; 

ლაჲ̈შყედუნ̂ისგ ბქ., ლოხშყედუნ, ლეჲშყედუნ̂ე; ლეჲშყედუ̂ნი ლშხ.), იშყედუ̂ნე 

(ლახ̈უ̂შყედინ, ლაჲ̈შყედუ̂ნე; ლაჲ̈შყედუ̂ნი) ლნტ., გრდმ. -- {გა}იხსენებს. ბუბად ჩინუკუი̂შ 

ხოჩამ̄დ ლაჲ̈შყად̈უნ̂ე (ბზ.) -- ბიძიამ ყველაფერი კარგად გაიხსენა. დეშ ლოხშყედუ̂ნახ 

(ლშხ.) -- ვერ გაუხსენებიათ. გუი̂ანდ ლაჲ̈შყედუნ̂ეხ ალ გუ̂ეშ (ლნტ.) -- ეს საქმე გვიან 

გაიხსენეს.

 იშყედუნ̂ე იგივეა, რაც იშყდუნე.

 იშყუბ̂ი იგივეა, რაც იშყბი.

 იშყუდ̂ი1 (ოთშყოდან̈, ა̈დშყოდა̈̄ნ; ა̈დშყოდ̈ი ბზ., ოთშყოდენ, ა̈დშყოდან; ად̈შყედი ბქ., 

ოთშყოდენ, ედშყოდან̄; ედშყოდი ლშხ.), იშყუე̂დი (ა̈თუშ̂ყოდენ, ა̈დშყოდან; ად̈შყუე̂დი) 
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ლნტ., გრდუვ. -- ირეცხება. ითქ ლიცისგა იშყუდ̂ი (ბზ.) -- მარცვალი წყალში ირეცხება. 

უჩხახენქა კიბარ̈ ჩუ̂ად̈შყოდან (ლნტ.) -- წვიმისაგან კიბე გაირეცხა.

 იშყუდ̂ი2 (ოთიშყუდ̂, ა̈დშყუე̂დ; ად̈შყუე̂დნე ბზ., ა̈დშყედ; ადშყედნე ბქ., ოთშყოდ, ედშყოდე; 

ედშყოდნე ლშხ.), იშყუე̂დი (ათ̈უი̂შყუ̂დ, ად̈შყუე̂დ; ა̈დშყუ̂ედნე) ლნტ., გრდმ. -- ირეცხავს. 

ტუ̂ეტი ბერალ̈ ოთიშყუდ̂ (ბზ.) -- ხელთათმანები გავირეცხე. ლერექუს̂ ნაჲ ხუ̂იშყუდ̂უდად 

(ლშხ.) -- ტანსაცმელს ჩვენ ვირეცხავდით. კაბ დეშ ათ̈უი̂შყუ̂დ (ლნტ.) -- კაბა ვერ 

გავირეცხე.

 იშყუე̂დი იგივეა, რაც იშყუდ̂ი.

 იშყუჟ̂ე (ოთიშყუ̂ჟ, ა̈დშყუი̂ჟ; ად̈შყუი̂ჟე ბზ., ა̈თუი̂შყუჟ̂ \ ოთიშყუჟ̂ ბქ., ოთიშყუჟ̂, 

ედშყუი̂ჟ; ედშყუ̂იჟე ლშხ., ა̈თუი̂შყუჟ̂, ა̈დშყუი̂ჟ; ა̈დშყუი̂ჟე ლნტ.), გრდმ. -- იხდის, 

იძრობს (ტანსაცმელს). გულაზარდ კაბ ქა̈დ̄შყუი̂ჟ (ბზ. 149) -- გულაზარმა კაბა გაიხადა. 

ჭყინტ ქა იშყუჟ̂ა... ლერექუა̂ლ̈ს (ლნტ. 294) -- ბიჭი ტანსაცმელს {გა}იხდიდა.

 იშყუჟ̂ურ̄ე (ოთშყუჟი̄რ, ად̈შყუჟურ̄ე; ად̈შყუჟი̄რნე ბზ., ოთშყუჟურ̄; ედშყუჟუ̄რე; 

ედშყუჟურ̄ნე ლშხ.), იშყჟურე (ოთშყუჟირ, ა̈დშყუჟურე; ადშყუჟურისგ ბქ., 

ათ̈უშ̂ყუჟურენ, ად̈შყუჟურა̈ნ; ა̈დშყუჟური ლნტ.), გრდმ. -- იხდის, იძრობს (ტანსაცმელს). 

ლერქუა̂ლ̈ ქოთშყუჟი̄რ (ბზ.) -- ტანსაცმელი გავიხადე. ბეფშ მიჩაუშ̂ ად̈შყუჟურან̈ (ლნტ.) -- 

ბავშვმა ტანსაცმელი თვითონ გაიხადა.

 იშშა̈უი̂ (ოთშაშუა̂ნ̈, ად̈შაშუა̂̈ნ̄; ად̈შაშუ̂ი) ბზ., იშშაუი̂ (ოთშეშუე̂ნ, ედშეშუ̂ან̄; ედშეშუი̂) 

ლშხ., იშეშაუ̈̂ი (ათ̈უშ̂ეშაუ̈ე̂ნ, ად̈შეშაუა̂ნ; ად̈შეშაუ̈̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- შეშდება. ჩაჟ̄ 

ჩუე̂დშეშუ̂ან̄ მაყალუშ̂ (ლშხ.) -- ცხენი შიშისაგან (შიშით) გაშეშდა. ჩუ̂ათ̈უშ̂ეშაუ̂ანდ მაგ̈ 

მჷცხაი̈უშ̂ (ლნტ.) -- სიცივისაგან ყველანი გავშეშდით...
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 იშშუ̂ი (--, ა̈დშუშა̈̄ნ, ა̈დშუში ბზ., ოთშუშენ, ედშუშან̄; ედშუში ლშხ., ა̈დშუშან; ა̈დშუში 

ლნტ.), გრდუვ. 1. შრება (წყარო...). ლაშ̄ხურ დე̄სა იშშუ̂ი (ლშხ. 5) -- ცხენისწყალი არ 

შრება. ბინილი ლიც ჩუ ლოქ ალშუშელი (ლნტ. 287) -- წყაროს წყალი დამშრალაო. 2. ბზ. 

{გა}ქრება, {გადა}შენდება. ეჯია̈რ ლემსისგდ ა̈დშუშა̈ნ̄ხ (ბზ.) -- ისინი საზიზღრად 

გადაშენდნენ (ამოწყდნენ). ედშუშან̄ გუშგუე̂ ლირდე (ლშხ.) -- გაქრა ჩვენი ცხოვრება.

 იშხამაუ̈̂ი იგივეა, რაც იშხმე.

 იშხატა̈ლი იგივეა, რაც იშხტან̈ჲე̄ლი.

 იშხატ̈ი იგივეა, რაც იშხტი.

 იშხბი1 (ოხუ̂იშხბ, ა̈ნშხებ; ა̈ნშხებნე ზს., ოხშხებ, ენშხებე; ენშხებნე ლშხ.), იშხები 

(ახ̈უი̂შხბ, ა̈ნშხებ; ან̈შხებნე) ლნტ., გრდმ. -- იკერავს. ღუა̂ჭრი გეზალდ სამეგუ ̂ლაჲ̈შხებ 

უ̂ეშგიმჟი (ბზ. 446) -- ვაჭრის შვილმა ტყავი მიიკერა უკნიდან. შუა̂ნს ტუფი ჩაფულს მაგ 

მიჩაუშ̂ იშხბი (ლშხ.) -- სვანეთში ქალამანს ყველა თვითონ იკერავს. დენა ჩინთი კაბს 

იშხები (ლნტ.) -- გოგო ჩითის კაბას იკერავს.

 იშხბი2 (--, ა̈ნშხება̈ნ̄; ა̈ნშხები ბზ., ა̈ნშხებან, ა̈ნშხები ბქ., ენშხებან̄; ენშხები ლშხ., ან̈შხებან, 

ან̈შხები ლნტ., ბქ.) -- იკერება. კაბ მიჩაუშ̂ დე̄მ იშხბი (ლშხ.) -- კაბა თავისით არ იკერება.

 იშხები იგივეა, რაც იშხბი1.

 იშხი1 (ა̈ხუი̂შხ \ ოხუ̂იშხ, ანშიხ; ანშიხნე ბზ., ოხუი̂შხ, ან̈შიხ; ან̈შიხნე ბქ., ოთიშხ, ედშიხე; 

ედშიხნე ლშხ., ა̈თუი̂შხ, ად̈შიხ; ად̈შიხნე ლნტ.), გრდმ. -- {ი}წვავს. კირს ქა იშხიხ 

ლაკ̈ირა̈რისგა (ბქ. 227) -- კირს საკირეებში {გამო}იწვავენ. დედედ ლარბიელჟი ტოტ 

ედშიხე (ლშხ.) -- დედამ ცხობის დროს ხელი დაიწვა. ჭიშხ ად̈შიხ მამფუა ლიცუშ̂ (ლნტ.) -- 

ფეხი დაიწვა მდუღარე წყლით.
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 იშხი2 (ოთშიხან̈, ა̈დშიხა̈ნ̄; ად̈შიხი ბზ., ოთუშ̂იხენ, ად̈შიხან; ა̈დშიხი ბქ., ოთშიხენ, 

ედშიხან̄; ედშიხი ლშხ., ა̈თუშ̂იხენ, ად̈შიხან; ად̈შიხი ლნტ.), გრდუვ. -- იწვის. და̈უ̄ ̂

ჩუა̂დ̈შიხა̈ნ̄ (ბზ. 316) -- დევი დაიწვა. ქორ ად̈შიხან (ლნტ.) -- სახლი დაიწვა. გადატ. ქუ̂ეყანა 

იშხი... (ბქ. 98) -- ქვეყანა იწვის.

 იშხმე (ოთიშხმ, ა̈დშხამე; ა̈დშხამ̈ნე) ბზ., იშხამაუი̂ (ოთშხამაუ,̂ ედშხამაუე̂; ედშხამაუნ̂ე 

ლშხ.), იშხამაუ̈ი̂ (ათ̈უშ̂ხამაუ̂, ა̈დშხამაუ̈ე̂; ა̈დშხამაუ̈ი̂ ლნტ.), გრდმ. -- იწამლავს, იშხამავს. 

მიშგუ ლირდე ჩოთიშხმ (ბზ.) -- ჩემი ცხოვრება მოვიშხამე. დენა თხუი̂მს იშხამაუ̈̂ი (ლნტ.) 

-- ქალიშვილი თავს იწამლავს.

 იშხმი (ოთხშხამა̈ნ, ა̈დშხამა̈ნ̄; ა̈დშხამ̈ი ბზ., ათუშ̂ხამენ, ად̈შხამან; ად̈შხამი ბქ.), იშხამაუი̂ 

(ოთშხამაუე̂ნ, ედშხამაუა̂ნ̄, ედშხამაუი̂) ლშხ., იშხამაუ̈ი̂ (ათ̈უშ̂ხამაუ̈̂ენ, ა̈დშხამაუა̂ნ; 

ად̈შხამაუ̈̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- იშხამება, იწამლება. ტყუბულა ̈ნაზობუნღო ჩოთშხამა̈̄ნ (ბზ.) -- 

სოკოს ჭამის შემდეგ მოვიწამლე. ეჯიარ ალშხამაუე̂̄ლიხ (ლშხ.) -- ისინი მოწამლულან. 

იშხამაუ̈̂იხ მა იმოუ̂შ, მა იმოუშ̂ (ლნტ.) -- იწამლებიან ხან რით და ხან რით.

 იშხრე (ოთიშხრ, ად̈შხირ; ად̈შხირნე ბზ., ად̈შხირისგ ბქ., ოთიშხრ, ედშხირ; ედშხირე 

ლშხ.), იჟღრე (ა̈თუი̂ჟღრ, ა̈დჟღირ; ად̈ჟღირე) ლნტ., გრდმ. -- იხეთქს, იპობს. ლჷსოყ̄ედ 

თხუი̂მ ად̈შხირ (ბზ.) -- გიჟმა თავი გაიხეთქა. ნიკოდ კაჰდოშ თხუი̂მ ჩუ̂ად̈შხირ (ბქ.) -- 

ნიკომ თავი ნაჯახით გაიპო. გადატ. ჯაუ̈რ̂შუ ̂იჟღრე გუი̂ს (ლნტ.) -- გულს ჯავრით 

იხეთქს.

 იშხტან̈ჲე̄ლი (ოხუშ̂ხატ̈ნიე̄ლ, ანშხატ̈ნიე̄ლე; ანშხატ̈ნიე̄ლნე) ბზ., იშხტალ̈ი (ოხშხატა̈ლ, 

ანშხატალე; ანშხტინე) ბქ., იშხტალ̄ი (ოხშხატალ̄, ენშხატალ̄ე; ენშხატალ̄ნე) ლშხ., 

იშხატა̈ლი (ახ̈უშ̂ხატალ̈, ა̈ნშხატალე; ა̈ნშხატალი) ლნტ., გრდმ. -- {ი}ღობავს. გიო... დაბარ̈ს 
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იშხტან̈ჲე̄ლი (ბზ.) -- გიო ყანებს {ი}ღობავს. ნაშხატს იშხტალ̄იხ (ლშხ.) -- ღობეებს 

{ი}ღობავენ. სასო მიჩანიად იშხატალი (ლნტ.) -- სასო თავის ნებაზე იღობავს.

 იშხტი (ახ̈უ̂იშხტ \ ოხუი̂შხტ, ა̈ნშხა̈ტ; ა̈ნშხატ̈ნე ზს., ოხშხატ, ენშხატე; ენშხატნე ლშხ.), 

იშხატ̈ი (ახ̈უი̂შხტ, ა̈ნშხატ̈; ან̈შხატ̈ე) ლნტ., გრდმ. 1. იღობავს. მიშგუა̂უ̂ ოხშხატ ხოჩა 

ნაშხატ (ლშხ.) -- ჩემთვის კარგი ღობე შევ{ი}ღობე. მიშგუ გიმ მა̈გ სგოხუი̂შხტ (ბქ.) -- 

ჩემი მიწა სულ შემოვიღობე. 2. იწნავს (კალათს...). ბაბად ლაშჷყ ა̈ნშხა̈ტ (ბზ.) -- პაპამ 

გოდორი მოიწნა. კალათ̈ ახ̈უი̂შხტ მიშკუა̂შ̈დ (ლნტ.) -- ჩემთვის კალათი მოვიწანი.

 იშხუ̄რი (ათ̈უ̂შიხურ̄ან̈, ად̈შიხურ̄ა̈ნ̄; ა̈დშიხურ̄ი ბზ., ოთშიხურ̄ენ, ედშიხუ̄რან̄; ედშიხური 

ლშხ.), იშხური (ათ̈უშ̂იხურენ, ა̈დშიხურან; ა̈დშიხური ბქ., ლნტ.), გრდუვ. -- იწვება 

(ითქმის მხოლოდ ადამიანის სხეულის ნაწილზე). იუა̂ნე̄ ხეხუ ̂ალშიხუ̄რე̄ლი (ბზ.) -- ივანეს 

მეუღლე დამწვარა. მარ̄ე მუცხუში̄ ჩუ იშხურ̄ი (ბზ.) -- ადამიანი სიცივითაც დაიწვება 

(მოიყინება). დო ღოშტ ა̈თუშ̂იხურანდ (ლნტ.) -- კინაღამ დავიწვით.

 იშხუ̂ნი (ათ̈უი̂შხუნ̂ \ ოთიშხუნ̂, ად̈შხუ̂ინ; ა̈დშხუი̂ნნე ზს., ოთშხუნ, ედშხუნე; ედშხუნნე 

ლშხ., ლახ̈უი̂შხუ̂ნ, ლაჲ̈შხუი̂ნ; ლა̈ჲშხუ̂ინნე ლნტ.), გრდმ. -- ინახავს. ხოხურ̂ა უდილ მიჩა 

ნა̈თ̄ის ჩუ იშხუ̂ნიდა (ბზ. 302) -- უმცროსი და თავის წილს ინახავდა. მელს იშხუნ̂იხ 

ქუ̂ინლჷმგენემ ლეზობდ (ბქ. 70) -- ბალახს საქონლის საჭმელად ინახავენ. ლორი 

ჯიჯუა̂რს... იშხუნ̂იხ (ლშხ. 5) -- ლორის ძვლებს ინახავენ. წერაქუ̂ს... იწანეხ ი იშხუნ̂იხ 

(ლნტ. 7) -- თომს მოგლეჯენ (მოიგლეჯენ) და ინახავენ.

 იშჯჷნი იგივეა, რაც იშგჷნი.

 იშჷლდან̈ი (ოხშჷლდან̈, ან̈შჷლდანე; ა̈ნშჷლდან̈ნე ბზ., ახ̈უშ̂ჷლდან̈, ანშჷლდანე; ა̈ნშჷლდან̈ისგ 

ბქ.), იშჷლდანი (ოხშჷლდან, ენშჷლდნე; ენშჷლდნი) ლშხ., იშელდან̈ი (ახ̈უშ̂ელდან̈, 

691



ან̈შელდა̈ნე; ა̈ნშელდან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- ითვლის. [ჭყინტდ] ქე̄სშელდნე ჲეშდ ათას̈ (ბზ. 

445) -- ბიჭმა გადათვალა ათი ათასი. ჯუე̂გ დემეგმოშ ოთშჷლდანახ (ბქ. 14) -- ჯოგი 

ვერაფრით ვერ დაუთვლიათ. მჷჭშხი ქა ენშელდანნე ჩი̄ს (ლშხ. 16) -- მეკვლე ყველას 

ჩამოთვლის. ლაშხარ̈ მერბენაი̈რდ იშელდან̈იხ (ლნტ. 40) -- ლაშხელები სხვანაირად 

("მეორენაირად") ითვლიან.

 იჩახუ̂ იგივეა, რაც იჩეხუ.̂

 იჩხუ̂ი იგივეა, რაც იჩეხუ̂.

 იჩან̄გუნა̈ლ̄ (ოთჩან̄გუნა̈ლ̄, ა̈დჩა̄ნგუნალ̄ე; ად̈ჩან̄გუნა̈̄ლი \ ა̈დჩა̄ნგუნა̈ლ̄ნე) ბზ., იჩანგუნა̈ლ, 

იჩანგუნელ (ოთჩანგუნალ̈, ა̈დჩანგუნალ; ად̈ჩანგუნალ̈ისგ) ბქ., იჩან̄გუნალ̄ (ლოხჩან̄გუნალ̄, 

ლეჲჩანგუნალ̄ე; ლეჲჩანგუნალ̄ნე) ლშხ., იჩანგუნალ̈ (ლახუჩ̂ანგუნალ̈, ლაჲ̈ჩანგუნალ̈ე; 

ლაჲ̈ჩანგუნალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- კოჭლობს, ჩლახუნობს, ჩანჩალებს. იჩან̄გუნა̈̄ლ ზურა̄ლ 

(ბზ.) -- ქალი ჩანჩალებს. ჩიგარ ამჟი იჩან̄გუნა̄ლდა პეტრე (ლშხ.) -- პეტრე ყოველთვის ასე 

კოჭლობდა.

 იჩა̈ჩ̄ხჲელ (ლახ̈უ̂ჩა̈ჩ̄ხჲელ, ლა̈ჲჩა̈ჩ̄ხჲე̄ლე; ლაჲ̈ჩა̈ჩ̄ხჲე̄ლნე) ბზ., იჩაჩხელ (ლოხჩაჩხელ, 

ლაჲ̈ჩაჩხალ; ლაჲ̈ჩაჩხალ̈ისგ) ბქ., იჩაჩ̄ხჲელ (ლოხჩაჩ̄ხიელ, ლეჲჩაჩ̄ხიე̄ლე; ლეჲჩაჩ̄ხჲელნე) 

ლშხ., იჩა̈̄ჩხიელ (ლახ̈უ̂ჩაჩხიელ, ლაჲ̈ჩაჩხიელე; ლაჲ̈ჩაჩხიელი) ლნტ., გრდუვ. -- სცემს 

(იცემება). ლოხჩაჩ̄ხიელედ ი ჩოთჩერუა̂ნ̄დ (ლშხ.) -- ვიჩხუბეთ ("ვიცემეთ") და გავჩერდით. 

სოზარ, ლანგუ̂არშუ̂ ხიჩაჩ̈ხჲელე (პოეზ. 128) -- სოზარ, ცოცხებით იცემები (სცემ).

 იჩერაუ̈ი̂ იგივეა, რაც იჩრაუ̈̂ი.

 იჩეხუ̂ (ოხუი̂ჩხუ ̂\ ა̈ხუი̂ჩხუ̂, ა̈ნჩეხუ;̂ ან̈ჩეხუნ̂ე ბზ., ა̈ხუჩ̂ეხუ,̂ ან̈ჩეხუ;̂ ა̈ნჩეხუნ̂ე ლნტ.), იჩახუ ̂

(ახუი̂ჩხუ̂, ან̈ჩეხუ;̂ ან̈ჩეხუნ̂ე) ბქ., იჩხუი̂ (ოხჩეხუ,̂ ენჩეხუე̂; ენჩეხუნ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- ძოვს. 
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ფურ̈უ̈ლდდ ხა̈ქ̄უ:̂ -- ჯ'ე̄სერ სგიმსი ლაჲ̈თჷრე, ჭაფურ̄ს ესერი ̄ჟ'ან̈ჩეხუ̂ნე (ბზ. 324) -- 

ძროხამ უთხრა: -- მე ვეძასაც დავლევ, ფამფარასაც მოვძოვო. კუე̂ცენ ჟახოჩეხუა̂ხ ფურალ̈ს 

(ლნტ.) -- ძროხებს ჯეჯილი გადაუძოვიათ.

 იჩთხჷნა̈ლ̄ი (ოთჩჷთხნა̈ლ̄, ა̈დჩჷთხნალ̄ე; ა̈დჩჷთხნა̈ლ̄ნე) ბზ., იჩთხინალ̄ი (ლოხჩითხნალ̄, 

ლეჲჩითხნალ̄ე; ლეჲჩითხნალ̄ნე) ლშხ., იჩთხჷნალ̈ი (ლახ̈უ̂ჩჷთხნალ̈, ლაჲ̈ჩჷთხნალე; 

ლაჲ̈ჩჷთხნალი) ლნტ., გრდმ. -- წამოიცვამს, წაყოფს (ფეხს ფეხსაცმელში). ბობშემ მიჩა 

დიე ჩაფლარ ლეჲჩითხნალ̄ე (ლშხ.) -- ბავშვმა დედის ფეხსაცმელები წამოიცვა. მარო იშკენა 

ჩაფლარ̈ს იჩთხჷნალ̈ი (ლნტ.) -- მარო სხვის ფეხსაცმელს {წამო}იცვამს.

 იჩი̄ჟა̈ლ̄ (ოთ̄ჩი̄ჟან̈, ა̈დჩი̄ჟა̈ნ̄; ად̈ჩი̄ჟი) ბზ., იჩიჟალ̈ (ათ̈უჩ̂იჟენ, ა̈დჩიჟან; ად̈ჩიჟი) ბქ., ლნტ., 

იჩი̄ჟალ̄ (ოთჩი̄ჟენ, ედჩი̄ჟან̄; ედჩი̄ჟი) ლშხ., გრდუვ. -- ცოლს ირთავს, სიძე ხდება 

("სიძევდება"). იმთე ესერ იჩი̄ჟა̈ლ̄, ჯა ჭაბუკ̈? (ბზ. 265) -- საიდან უნდა მოიყვანო ცოლი, 

ჭაბუკო? ("საით სიძევდები")? მაგ̈ ქოლჩიჟელიხ (ბქ. 34) -- ყველას ცოლი შეურთავს 

("გასიძევებულან"). ქაუზ̂აჲ̈ წუ̂ირმითე ა̈დჩი̄ჟა̈ნ̄ (პოეზ. 72) -- ქავზა წვირმელების სიძე 

გახდა.

 იჩი̄ჟი იგივეა, რაც იჩი̄ჟა̈ლ̄.

 იჩმინი იგივეა, რაც იჩუმ̂ინი.

 იჩო (ჩუე̂მნ, ჩუე̂მინ; იჩო ბზ., ჩუ̂ემ, ჩემინ; იჩო ბქ., ჩომ, ჩომინ; იჩო ლშხ., ჩუე̂მ, ჩუ̂ემინ; იჩო 

ლნტ.), გრდმ. -- იქმს, შვრება, აკეთებს. ჭჷშხაშ̈ს იჩოხ (ბზ. 13) -- ფერხულს მართავენ 

("შვრებიან"). მიშგუა̂ დი ლუშნუ საპენს იჩო (ბქ. 7) -- დედაჩემი სვანურ საპონს აკეთებს. 

ალე დეშე̄რდ ჩომინ იშგენდ (ლშხ. 52) -- ეს სხვამ ვერავინ გააკეთა (ქნა). ლეჩუმ̂ე-უჩმა მაგ̈ 

ხოჩუმ̂ინა (პოეზ. 154) -- საქნარ-უქნარი ყველაფერი უქნია.
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 იჩოქაუ̈ი̂ იგივეა, რაც იჩქუ̂ეუი̂.

 იჩონ̄თე (ლოხჩუ̂ე̄ნთ, ლაჲ̈ჩონ̄თე; ლაჲ̈ჩუ̂ენთნე ბზ., ოხჩონ̄თ, ენჩონ̄თე; ენჩონთნე ლშხ.), 

იჩონთე (ოხუ̂ჩონთ, ა̈ნჩონთე; ანჩონთისგ ბქ., ა̈ხუ̂ჩონთ, ა̈ნჩონთე; ა̈ნჩონთნე ლნტ.), გრდმ. -- 

ზედ იკრავს (ტალახს...), იკიდებს; იკრებს; იხვევს. ბუბა ბოფშარ̈ს იჩო̄ნთე (ბზ.) -- ძია 

ბავშვებს იკრებს. ნეწუ̂იდ მა ̈ირი, ეჯის ლჷბარ̈ მოლა-მოლაჟი იჩონთე (ბქ. 305) -- ძალიან 

წვრილი რაც იქნება, იმას ზონარი ზედ დაიხვევს (მიიკრავს).

 იჩრაუ̈ი̂ (ოთჩარ̈უე̂ნ \ ოთჩარუ̂ან̈, ა̈დჩარუ̂ა̈ნ̄; ა̈დჩარუი̂) ბზ., იჩრეუი̂ (ოთჩერუ̂ენ, ა̈დჩერუ̂ან̈; 

ადჩერუი̂) ბქ., იჩრაუი̂ (ოთჩერუე̂ნ, ედჩერუა̂ნ̄; ედჩერუი̂) ლშხ., იჩერაუ̈ი̂ (ათ̈უჩ̂ერაუ̈ე̂ნ, 

ად̈ჩერაუა̂ნ; ა̈დჩერაუ̈ი̂) ლნტ., გრდუვ. -- ჩერდება. ლახუბ̂ა ჩუ̂ად̈ჩარუ̂ა̈ნ̄ხ (ბზ.) -- ძმები 

გაჩერდნენ. ხეხუა̂რ̈ დემის იჩრეუ̂იხ (ბქ. 98) -- ცოლები არ ჩერდებიან. ჭყინტ ჩუე̂დჩერუ̂ან̄ 

(ლშხ. 66) -- ბიჭი გაჩერდა. ბეფშ ჩუა̂დ̈ჩერაუ̈̂ი (ლნტ. 44) -- ბავშვი გაჩერდება.

 იჩრეუი̂ იგივეა, რაც იჩრაუ̈̂ი.

 იჩუმ̂ინი (--, ად̈ჩომ̈ნა̈ნ̄; ა̈დჩომ̈ნი ბზ., ადჩომნან, ადჩემნი ბქ.), იჩმი̄ნი (--, ედჩმი̄ნან̄ \ ედჩომნან̄; 

ედჩმი̄ნი \ ედჩომნი) ლშხ., იჩუე̂მნი (--, ად̈ჩომნან, ა̈დჩომნი) ლნტ., გრდუვ. -- კეთდება, ხდება. 

მაჲ̈ ად̈ჩომ̈ნა̈ნ̄, კი̄ლ მირ ისმი (ბზ.) -- რა მოხდა, რაღაც კივილი ისმის. ხემწიფდ მაჲ̄მა... 

ედჩომნან̄, ენმეჴრე (ლშხ. 75) -- ხელმწიფემ, რაც მოხდა, გაიგო. ლეთი ხოლა გუ̂ეშ 

ალჩომნელი (ლნტ.) -- წუხელ ცუდი საქმე მომხდარა.

 იჩ{უ̂}ფი (--, ად̈ჩუფა̈ნ̄, ად̈ჩუფი ბზ., --, ადჩუფან̈ ბქ., --, ედჩუფან̄; ედჩუფი ლშხ., --, 

ად̈ჩუფან̈; ად̈ჩუფი ლნტ.), გრდუვ. -- თოვლი დნება, ქრება. დოს̄გ ად̈ჩუფა̈ნ̄ხ ლახუა̂რ̈ (ბზ.) -- 

მთებზე თოვლი ადრე დადნა. ედჩუფი მუს ი ოდინედ (ლშხ.) -- გადნება თოვლი და წავალთ. 

უ̂ოდ მუს მად̈ ა̈დჩუფან̈, დემოხ მოშ აჩუა̂დდ (ლნტ.) -- სანამ თოვლი არ დადნა, ვერსად 
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წავედით.

 იჩქეუი̂ იგივეა, რაც იჩქუე̂უ̂ი.

 იჩქოუი̂ იგივეა, რაც იჩქუე̂უ̂ი.

 იჩქუე̂უი̂, იჩქოუ̂ი (ათ̈უ̂ჩოქუე̂უ̂, ა̈დჩოქუე̂; ად̈ჩოქუი̂) ბზ., იჩქოუი̂ (ოსჩოქაუ,̂ ესჩოქუე̂; 

ესჩოქუი̂) ლშხ., იჩოქაუ̈ი̂ (ა̈თუჩ̂ოქაუ̈,̂ ა̈დჩოქაუ̈̂ე; ა̈დჩოქაუ̈̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- იჩოქებს 

("იჩოქება"). ზურალ̄დ ჩუა̂დ̈ჩოქუე̂ მინდორ̈ისგა (ბზ. 294) -- ქალმა მინდორში დაიჩოქა. დენად 

ჩუა̂დ̈ჩოქაუ̈ე̂ (ლნტ.) -- ქალიშვილმა დაიჩოქა.

 იჩქუნ̂ე (ოთიჩქუ̂ნ \ ლოხ̄უი̂ჩქუნ̂, ლაჲ̈ჩქუა̂ნე \ ლაჲ̈ჩქუნე; ლაჲ̈ჩქუა̂ნ̈ნე ბზ., ლაჲ̈ჩქუნ; 

ლაჲჩქუნისგ ბქ.), გრდმ. -- იჩვევს. ლეუ̂ანდ სგა ლაჲ̈ჩქუნე ბესილად (ბქ. 200) -- ლევანმა 

შეიჩვია ბესილადი.

 იჩხინე (ლოხუჩ̂იხინ, ლა̈ჲჩიხნე; ლაჲ̈ჩიხნი ბზ., ლოხუჩ̂იხინ, ლაჲ̈ჩიხნე; ლა̈ჲჩიხნისგ ბქ., 

ლოხჩიხინ, ლეჲჩიხნე; ლეჲჩიხნი ლშხ.), იჩხჷნე (ლახ̈უ̂ჩჷხინ, ლაჲ̈ჩჷხნე; ლაჲ̈ჩჷხნი) ლნტ., 

გრდმ. -- {ამო}იჩრის, {ამო}ირჭობს. [ქუი̂ნი მჷტხე] მამილუს̂ ლაღლია̈შ იჩხინე (ბზ. 9) -- 

სულის მომყვანი მამალს იღლიაში {ამო}იჩრის. აუთ̂ანდ ეჯ მარე ნანღლა̈ში ლაჲ̈ჩიხნე (ბქ. 

87) -- ის კაცი ავთანდილმა იღლიაში ამოიჩარა. თხე̄რე̄მი ტუფ ფოყს ლაჲ̈ჩიხნე (პოეზ. 286) 

-- მგლის ტყავი წელზე ამოიჩარა.

 იჩხკჷნი (ოთჩხჷკნან̈, ა̈დჩხჷკნა̈ნ̄; ა̈დჩხჷკნი ბზ., ა̈დჩხჷკნან ბქ., ოთჩხჷკნენ, ედჩხჷკნან̄; 

ედჩხჷკნი ლშხ., ა̈თუჩ̂ხჷკნენ, ად̈ჩხჷკნან; ა̈დჩხჷკნი ლნტ.), გრდუვ. -- ხმება 

("{გა}ჩხიკინდება"). ლუბჴუე̂ლე ქად̈ჩხჷკნა̈̄ნ (ბზ.) -- ჩირი გახმა ("გაჩხიკინდა"). ლებია 

ჩუა̂დჩხჷკნან (ბქ.) -- ლობიო გახმა. ტუფ მიჟჟი იჩხკჷნი (ლნტ.) -- ტყავი მზეზე ხმება.

 იჩხრიკი (ოხუჩ̂ხირიკ, ა̈ნჩხირკე; ან̈ჩხირკი ბზ., ანჩხირკისგ ბქ., ენჩხირკე; ენჩხირკნე ლშხ., 
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ახ̈უჩ̂ხირკ, ა̈ნჩხირკე; ან̈ჩხირკი ლნტ.), გრდმ. -- {ი}ჩხრეკს, {ი}ქექავს (იღებს). ტჷტს 

ხუი̂ჩხრიკე ფეჩხან̈ქა (ბზ.) -- ღუმელიდან ნაცარს ვიღებ (ვქექავ). ქათლარდ ქე̄ნჩხირკეხ 

ლარტამ (ლშხ.) -- ქათმებმა ბოსტანი გადაქექეს ("გამოიქექეს"). კატო მიჩა იუ̂ალად̈ეღ 

იშკენა ̈გუე̂შს იჩხირკე (ლნტ.) -- კატო თავის დღე და მოსწრება სხვის საქმეს ქექავს 

(იჩხრეკს).

 იჩხუ̂ი იგივეა, რაც იჩეხუ̂.

 იჩხჷნე იგივეა, რაც იჩხინე.

 იცად̈ი იგივეა, რაც იცა̈დ̄ი.

 იცან̄გუნა̈ლ̄ (ოთცან̄გუნა̈ლ̄, ად̈ცან̄გუნალ̄ე; ად̈ცან̄გუნა̈ლ̄ნე) ბზ., იცანგუნალ̈ (ესუც̂ანგუნალ̈, 

ესცანგუნალ; ესცანგუნალ̈ისგ) ბქ., იცან̄გუნალ̄ (ოსცან̄გუნალ̄, ესცან̄გუნალ̄ე; 

ესცან̄გუნალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- ფეხაკრეფით დადის; დაცუნცულობს. ჰაგა̈რ ბეფშილდ 

უ̂ენდგარ იცანგუნალ̈ (ბქ.) -- ფეხშიშველა ბავშვი ძლივსღა დაცუნცულობს.

 იცა̈დ̄ი (ოხუ̂ცად, ა̈ნცა̈დ̄; ა̈ნცა̈დ̄ნე) ბზ., იცად̈ი (ახუც̂ად̈/ოხცად, ან̈ცად̈{ე}; ან̈ცად̈ნე ბქ., 

ახ̈უა̂ცად, ან̈აცადე; ა̈ნაცადი ლნტ.), იცად̄ი (ოხცა̄დ, ენცად̄ე; ენცად̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- 

იცვლის. ჭყინტდ ხოჩა ლერქუა̂ლ̈ ქა̈ნ̄ცა̈დ̄ (ბზ. 388) -- ბიჭმა კარგი ტანსაცმელი 

გამოიცვალა. მარ̈ემ ლალ̈ზიგალ ა̈დგი ქა̈ნცად̈ (ბქ.) -- კაცმა სამოსახლო ადგილი გამოიცვალა. 

ჩინჩუი̂ლ ბჷნაბ̈ს ნაგზალისგ' ესერ იცად̈ი (ანდ.) -- ბავშვი ხასიათს (გუნებას) ყოველ კვირა 

იცვლისო.

 იცბურ̄ა̈ლ̄ი (ჟ'ახ̈უ̂ცუბურა̈ლ̄, ჟ'ან̈ცუბურ̄ალ̄ე; ჟ'ან̈ცუბურა̈ლ̄ნე) ბზ., იცბურალ̈ი 

(ოხცუბურალ̈, ან̈ცუბურალე; ა̈ნცუბურალ̈ისგ ბქ., ახ̈უც̂უბურალ̈, ან̈ცუბურალე; 

ან̈ცუბურალი ლნტ.), გრდმ. -- იჭრის (ტანსაცმელს..). ყაფსუყ მჷხარ უ̂ოსარ̈ჲაქს 
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ან̈ცუბურალ̈ისგ (ბქ.) -- ყაფსუყი ხვალ დაიჭრის საჩოხეს.

 იცბურ̄ე (ოხუც̂უბი̄რ, ა̈ნცუბურ̄ე; ან̈ცუბუ̈რ̄ნე ბზ., ოხცუბურ̄, ენცუბურ̄ე; ენცუბურ̄ნე ლშხ.), 

იცბურე (ოხუც̂უბირ, ა̈ნცუბურე; ან̈ცუბურისგ ბქ., ა̈ხუ̂ცუბურ, ა̈ნცუბურე; ა̈ნცუბური 

ლნტ.), გრდმ. -- იჭრის (კაბას.) დენად კაბ ჟ'ან̈ცუბურე (ლნტ.) -- გოგომ კაბა {გამო}იჭრა.

 იცდაუი̂, იცდაუ̈ი̂ იგივეა, რაც იცუდ̂ი.

 იცერუ̂ი იგივეა, რაც იცე̄რუ̂ი.

 იცე̄ნცქუა̂̈ლ̄, იცი̄ნცქუ̂ა̈ლ̄ (ლოხუც̂ე̄/ი̄ნცქუა̂̈ლ̄, ლა̈ჲცე̄/ი̄ნცქუა̂ლ̄ე; ლაჲ̈ცე̄/ინ̄ცქუა̂̈ლ̄ნე) ბზ., 

იცენცქუა̂ლ̈ (ლახ̈უც̂ენცქუა̂ლ̈, ლაჲ̈ცენცქუა̂ლე; ლაჲ̈ცენცქუა̂ლი) ბქ., ლნტ., იცონცქალ̈ 

(ლოხცონცქალ, ლაჲ̈ცონცქალე; ლაჲ̈ცონცქალ̈ისგ) ბქ., გრდუვ. -- იციცქნება. ხოლა 

მედარელ ბოფშარ̈ აშგარ იცენცქუა̂ლ̈ხ (ბქ.) -- ცუდი მჭამელი ბავშვები მხოლოდღა 

იციცქნებიან.

 იცე̄რუ̂ე (ოხუც̂ე̄რუ̂ \ ა̈ხუც̂ერაუ̈,̂ ან̈ცე̄რუე̂; ა̈ნცე̄რუი̂ნე \ ან̈ცე̄რუნ̂ე) ბზ., იცერუე̂ 

(ოხუც̂ერაუ̈,̂ ა̈ნცერუ̂ე, ან̈ცერუი̂სგ) ბქ., გრდმ. -- იხალავს. მეთხუა̂რ̈ ფაქუ ̂იცერუ̂ე (ბქ.) -- 

მონადირე ფქვილს იხალავს.

 იცე̄რუ̂ი (ოხცე̄რუა̂ნ̈, ან̈ცე̄რუა̂̈ნ̄; ა̈ნცე̄რუი̂) ბზ., იცერუი̂ (--, ა̈ნცერუა̂ნ; ა̈ნცერუი̂) ბქ., 

გრდუვ. -- იხალება. ითქ ჩუე̂ინისგა ხოჩამ იცერუი̂ (ბქ.) -- მარცვალი თუჯის ქვაბში კარგად 

იხალება.

 იცინცო̈რ̄ი (--, ა̈დცინცორ̄ა̈̄ნ, ა̈დცინცორ̄ი) ბზ., იცინცორ̄ი (--, ჩუე̂დცინცო̄რან̄, 

ჩუე̂დცინცორ̄ი) ლშხ., გრდუვ. -- იცრიცება, ცვდება, იხევა. ჩაფჷლ ჩუ̂ად̈ცინცორ̄ა̈ნ̄ (ბზ.) -- 

ფეხსაცმელი გაცვდა.

 იცი̄ნცქუა̂̈ლ̄ იგივეა, რაც იცე̄ნცქუა̂̈ლ̄.
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 იცი̄რი1 (ათ̈უც̂ი̄რ, ა̈დცი̄რე; ა̈დცი̄რნე) ბზ., იცირი (ოთცირ, ად̈ცირე; ად̈ცირისგ) ბქ., იცი̄რე 

(ოთცი̄რ, ედცირ̄ე; ედცი̄რნე) ლშხ., იცირე (ათ̈უც̂ირ, ა̈დცირე; ა̈დცირნე) ლნტ., გრდმ. -- 

იფცქვნის (რამეს თავისთვის). ეჯი ქართებილს მიჩეშდ იცირი (ბქ.) -- ის კარტოფილს 

თავისთვის იფცქვნის.

 იცი̄რი2 (ოთცი̄რან̈, ა̈დცი̄რა̈ნ̄; ად̈ცი̄რი ბზ., ოთცი̄რენ, ედცი̄რან̄; ედცი̄რი ლშხ.), იცირი 

(ოთცირენ, ა̈დცირან; ად̈ცირი ბქ., ა̈თუც̂ირენ, ა̈დცირან; ა̈დცირი ლნტ.), გრდუვ. -- 

იფცქვნება. მჷჯა̈ბ ქართობილ ხოჩამ̄დ იცი̄რი (ბზ.) -- მოხარშული კარტოფილი კარგად 

იფცქვნება.

 იცლაუა̂̈ლ̄ (ლახ̈უც̂ილუა̂̈ლ̄, ლაჲ̈ცილუ̂ალ̄ე; ლაჲ̈ცილუა̂ლ̄ი/ნე) ბზ., იცლაუ̂იელ, იცლაუა̂ლ̈ 

(ლოხუ̂ცილუა̂ლ̈, ლახ̈ცილუა̂ლე; ლახ̈ცილუა̂ლ̈ისგ ბქ., ლახუა̂ცილაუ̈̂, ლახაცილაუ̈ე̂; 

ლახაცილაუ̈ი̂ ლნტ.), იცლაუა̂ლ̄ (ოთცილუ̂ალ̄, ადცილუა̂̄ლე; ადცილუა̂ლ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. 

-- კამათობს, დაობს, ცილ{ა}ობს. ალჲარ̈ რიჰდ იცლაუ̂ა̈ლ̄ხ (ბზ.) -- ესენი დილამდე 

კამათობენ. ლაჭმაჟი̄ნენ ღუ̂აჟარს ლარ̄ე ოთცილუა̂ლ̄ახ (ლშხ.) -- თიბვის დროს კაცებს 

სათიბზე უდავიათ. ლახუბ̂ა მაღუა̂ნს იცლაუა̂ლ̈ხ (ლნტ.) -- ძმები ქონებას ცილ{ა}ობენ.

 იცლე (ა/̈ოხუი̂ცლ ზს., ახ̈უი̂ცლ ლნტ., ა̈ნცილ; ან̈ცილე ზს., ლნტ.), გრდმ. -- იხევს, 

იფხრეწს, იგლეჯს. დინად კაბიაქდ ა̈ნცილ ჲორი მეტრ ჩიმთ (ბქ.) -- გოგომ საკაბედ მოიხია 

ორი მეტრი ჩითი. დოლფანა ̈ხჷრშუ ̂ჩიგუ̂აშუ̂ იცლე (ბქ.) -- დოლფანა ბრაზისაგან 

ყველაფერს იგლეჯს.

 იცლჷ̄რე (ოთცჷ̄ლი̄რ; ა̈დცჷლჷ̄რე; ად̈ცჷლი̄რნე ბზ., ოთცჷლჷ̄რ, ედცჷლჷ̄რე; ედცჷლჷ̄რნე 

ლშხ.), იცრჷლე (ათ̈უ̂ცჷლირ, ა̈თცჷლჷრე; ა̈თცჷლჷრისგ) ბქ., იცლჷრე, 

იცლჷლე(ათ̈უ̂ცჷლჷრ, ა̈დცჷლჷრე; ად̈ცჷლჷრი), ლნტ., გრდმ. -- იხევს, იფხრეწს, იგლეჯს. 
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მეთხუი̂არ̈დ ჯაბრალ̈ ა̈დცჷლჷ̄რე (ბზ.) -- მონადირემ ბანდულები და{ი}ხია.

 იცომაუი̂ (ოხცომაუ,̂ ენცომაუე̂; ენცომაუნ̂ე) ლშხ., იცომაუ̈̂ი (ახუა̂ცომაუ̈,̂ ანაცომაუ̈ე̂; 

ანაცომაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- იზელს (ცომს). ძინარს ჴიც ოხცომაუ ̂(ლშხ.)-- დილით ცომი 

მოვცომე. იხ. იშგურდენი.

 იცომაუ̈ი̂ იგივეა, რაც. იცომაუ̂ი.

 იცონცქალ̈ იგივეა, რაც იცე̄ნცქუა̂̈ლ̄.

 იცრჷლე იგივეა, რაც იცლჷ̄რე.

 იცუალ̈ იგივეა, რაც იცუა̂̈ლ̄.

 იცუა̈ლ̄ იგივეა, რაც იცუა̂̈ლ̄.

 იცუე იგივეა, რაც იცუ̂ე.

 იცუ̂ა̈ლ̄, იცუა̈ლ̄ (ლახ̈უც̂უუა̂̈ლ̄/ოთცუა̈ლ̄, 

ად̈ცუალ̄ე/ლაჲ̈ცუუა̂ლ̄ე/ლახ̈/ლაჲ̈ცუა̈ლ̄ნე/ად̈ცუუ̂ა̈ლ̄ნე) ბზ., იცუალ̈ (ოთცუალ, 

ად̈ცუალე/აცუდ; ა̈დცუალ̈ისგ ბქ., ლახ̈უც̂უალ̈, ლაჲ̈ცუალე; ლაჲ̈ცუალი ლნტ.), იცუა̂ლ̄, 

იცუალ̄ (ლოხცუა̂ლ̄, ლეჲცუუ̂ალ̄ე; ლეჲცუუ̂ალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- ჩხუბობს 

("ცილ{ა}ობს"). მუ-გეზალ აცუდხ (ბქ. 140) -- მამა-შვილი წაჩხუბდნენ. მეზუე̂ბელარ 

ალცუე̂̄ლიხ (ლშხ.) -- მეზობლები წაჩხუბებულან. ეჯის ათხადიჲ ხუ̂აჲ̄დინ ხოცუ̂ალ̄ა (ლშხ.) 

-- იმას აქამდეც ბევრჯერ უჩხუბია. იცუალ̈ხ ლახუბ̂ა (ლნტ. 168) -- ძმები ჩხუბობენ. ესრენ 

აცუდახ მეზგე ი მეზგე (ლნტ. 89) -- თურმე წაჩხუბდნენ ოჯახები (მოსახლე და მოსახლე).

 იცუ̂ბე1 (ათ̈უ̂იცბ, ა̈დცუი̂ბ; ა̈დცუი̂ბე ბზ., ოხუი̂ცბ, ან̈ცუი̂ბ; ა̈ნცუ̂იბე ბქ., ა̈ხუი̂ცუ̂ბ ლნტ.), 

გრდმ. -- იჭრის. დი̄ნა ლეკაბ̈ს იცუბ̂ე თჷრქად̈შუ̂ (ბზ.) -- ქალიშვილი საკაბეს მაკრატლით 

იჭრის.
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 იცუ̂ბე2 (ათ̈უ̂იცბ, ა̈დცუი̂ბ; ა̈დცუი̂ბე ბზ., ოხუი̂ცბ, ან̈ცუი̂ბ; ა̈ნცუ̂იბე ბქ.) -- {მო}იკლებს, 

{გამო}იმეტებს, {მო}ირჩენს. მოლიდილ ლეზუბ̂ილს ესერ დეშ იცუ̂ბეა? (ბქ.) -- ცოტა 

საჭმელს ვერ {მო}იკლებო? შდრ. იცბურ̄ე, იცბურ̄ა̈ლ̄ი.

 იცუ̂დი (ოთცუდან̈, ა̈დცუდა̈ნ̄; ა̈დცუდი), იცდაუ̈ი̂ (ოთცუდუა̂ნ̈, ადცუდუ̂ა̈ნ̄; ადცუდუი̂) ბზ., 

იცუ̂დი (ათ̈უც̂უდენ, ა̈დცუდან; ად̈ცუდი) ბქ., იცდაუი̂ (ოთცუდუე̂ნ, ედცუდუა̂ნ̄; ედცუდუი̂) 

ლშხ., გრდუვ. -- ფუჭდება. ჲერხია̈შ ნამშაუ ̂მეუა̂რ იცუდ̂ი (ბქ.,) -- ზოგის ნამუშევარი 

ტყუილუბრალოდ ფუჭდება ("ცუდდება"). იხ. იდა̈უ̄̂ში, იფჭაუ̈ი̂.

 იცუ̂დილა̈ლ̄ (ათ̈უც̂უე̂დლა̈ლ̄, ა̈დცუე̂დლალ̄ე; ა̈დცუე̂დლა̈ლ̄ნე) ბზ., იცუდ̂ილალ̈ 

(ოთცუი̂დლალ, ლაჲ̈ცუ̂იდლალ; ლაჲცუი̂დლალ̈ისგ) ბქ., იცუდ̂ილალ̄ (ლოხცოდლალ̄, 

ლეჲცოდლალ̄ე, ლეჲცოდლალ̄ნე) ლშხ., იცუე̂დლიელ (ლახუც̂უე̂დლალ̈, ლაჲ̈ცუ̂ედლალე; 

ლაჲ̈ცუ̂ედლალ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- წვალობს, ცოდვილობს. ზურალ ლჷცჟი იცუდ̂ილალ̈ (ბქ. 

329) -- ქალი წყალზე წვალობს.

 იცუ̂ე1 (ახ̈უ̂ცუი̂უ,̂ ან̈ცუუე̂; ა̈ნცუ̂იუნ̂ე) ბზ., იცუე1 (ოხუც̂უ̂იუ̂, ა̈ნცუე; ან̈ცუისგ) ბქ., გრდმ. 

-- იცვამს.

 იცუ̂ე2 (ახ̈უ̂ცუი̂უ,̂ ან̈ცუუე̂; ა̈ნცუ̂იუნ̂ე) ბზ., იცუე2 (ოხუც̂უ̂იუ̂, ა̈ნცუე; ან̈ცუისგ) ბქ. -- 

იყრის (ძაფს ნემსში). დადად ნესყე ჟ'ან̈ცუე (ბქ.) -- დედაბერმა ნემს{ში} (ძაფი) გაუყარა 

(გაიყარა).

 იცუ̂ედლიელ იგივეა, რაც იცუდ̂ილა̈ლ̄.

 იცუ̂ემ (ახ̈უი̂ცუ/̂ოხუი̂ცუ,̂ ან̈ცუე̂; ა̈ნცუ̂ემნე ბზ., {ლ}ოხუი̂ცუ,̂ ლაჲ̈ცუ{̂ე}/ან̈იცუ̂; 

ლაჲ̈ცუ̂ემ/ან̈ცუე̂მ ბქ., ოხუი̂ცუ,̂ ენცუ̂ე; ენცუე̂მ ლშხ., ახ̈უი̂ცუ,̂ ან̈იცუე̂/ან̈ცუე̂; ა̈ნცუ̂ე{მ} \ 

ან̈ცუე̂მნე ლნტ.), გრდმ. -- იკიდებს. აშხუ ̂გუი̂დრას დეშ ხუი̂ცუ̂ემ (ბზ. 242) -- ერთ 
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გუდურას ვერ ავიკიდებ. ჟ'ახ̈იცუ ̂და̈უ̄!̂ (ბზ. 243) -- მოიკიდე დევი! ჟ'ოხუ̂იცუდ̂ სემი ღუა̂შ 

(ბქ. 203) -- მოვიკიდეთ სამი ჯიხვი. დი-გეზლაშ̈ ცოდს ჲარ̈ ლაჲ̈ცუ̂ემ? (ბქ.) -- დედა-

შვილის ცოდვას ვინ აიკიდებს? სეფერას ცხიკოლ̄ ოხცუა̂ (ლშხ.) -- სეფერას გოდორი 

მოუკიდებია. ბაპდ ა̈ნიცუე̂ ბერეჟი კრაუა̂ტ̈ (ლნტ. 228) -- მღვდელმა მოიკიდა რკინის 

საწოლი. ხოშა ქაფჷლდ ჟი ლახუ̂იცუ ̂(პოეზ. 142) -- დიდი ტვირთი მოვიკიდე.

 იცუ̂ემი იგივეა, რაც იცუმ̂ი.

 იცუ̂ენი, იცუ̂იენი იგივეა, რაც იცუმ̂ი.

 იცუ̂მი (ო/ახ̈უი̂ცუმ̂, ა̈ნცუ̂ემ; ან̈ცუე̂მნე), იცუმ̂ენი (ათ̈უი̂ცმ, ა̈დცუე̂მ; ა̈დცუე̂მნე) ბზ., 

(ესუი̂ცმ \ ა̈თუი̂ცუმ̂, ესცუე̂მ \ ად̈ცუე̂მ; ესცუე̂მნე \ ადცუე̂მნე \ ადცუე̂მისგ ბქ.), იცუ{̂ი}ენი 

(ოსცომ, ესცუი̂ე; ესცუი̂{ჲ}ნე) ლშხ., იცუე̂მი (ას̈უი̂ცმ, ა̈სცუე̂მ; ა̈სცუე̂მნე) ლნტ., გრდმ. -- 

ისვამს. ზითუნახაუ ̂იცუ̂ენი ლაცხნი̄რს (ლშხ. 61) -- მზეთუნახავი ისვამს სავარცხელს. 

ბეფშდ ცხარალ̈ქა შიხ ჟ'ას̈ცუე̂მ (ლნტ.) -- ბავშვმა ფრჩხილებზე მური (ნახშირი) წაისვა.

 იცუ̂ნალ̈ იგივეა, რაც იც̄უნ̂ა̈ლ̄.

 იცუ̂რე (ეს/ოთიცურ̂, ეს/ად̈ცუი̂რ; ეს/ად̈ცუი̂რე ბზ., ოს/ესუი̂ცურ̂, ესცუ̂ირ; ესცუ̂ირე ბქ., 

ოსიცურ̂, ესცუ̂ირ; ესცუ̂ირე ლშხ., ა̈სუი̂ცურ̂, ას̈ცუ̂ირ; ას̈ცუ̂ირე ლნტ.), გრდმ. -- 1. 

იტოვებს, {შე}ირჩენს. როსტომდ დი̄ნას ჩესცუი̂რ ჰეშმ (ბზ. 436) -- როსტომმა ქალიშვილს 

დაუტოვა ავგაროზი. აფხნეგდ ფაყუ ̂ისგა ლაჲ̈ცუი̂რ (ბქ. 16) -- ამხანაგმა ქუდი შეირჩინა. 

აღაბ ლე̄თ მანდს დემშა იცურ̂ეხ გუჲ̄სა (ლშხ.) -- აღების ღამეს არაფრის სურვილს არ 

იტოვებენ გულში. ნაფ̈ექუნს ჩუ ხუი̂ცუ̂რედ (ლნტ. 33) -- ფქვილის საფენს ვიტოვებთ. 

მამასახლისს ღუა̂შ მიჩაშ̈უდ̂ ასოცუი̂რა (ლნტ. 304) -- მამასახლისს ჯიხვი თავისთვის 

დაუტოვებია. 2. ირჩენს (თავს). ხეხუ-̂ჭაშ̈ კალხმარ̈შუ ̂იცუ̂რახ ქუ̂ინს (ბზ. 36) -- ცოლ-

701



ქმარი თევზებით ირჩენდნენ თავს (სულს).

 იცყან̈ი (ქა̈თ̄{უ}̂ცჷყინ, ქა̈̄დცჷყნე; ქა̈დ̄ცჷყნი ბზ., ოხცჷყინ, ა̈ნცჷყნე; ა̈ნცჷყნისგ ბქ., 

ახ̈უც̂ჷყან̈, ა̈ნცჷყნე; ან̈ცჷყნი ლნტ.), იცყანი (ოხცჷყან, ენცჷყნე; ენცჷყნი) ლშხ., გრდმ. -- 

იკეტავს, იგმანავს. ყორს ი ლაჴუ̂რას მეგჭად იცყან̈იხ (ბქ.) -- კარსა და ფანჯარას მაგრად 

{ი}გმანავენ.

 იცყერე იგივეა, რაც იცყე̄რე.

 იცყერი იგივეა, რაც იცყე̄რე.

 იცყე̄რა̈ლ̄ (ლახ̈უ̂ცჷყე̄რა̈ლ̄, ლა̈ჲცჷყე̄რალ̄ე; ლაჲ̈ცჷყე̄რა̈ლ̄ნე ბზ., ლოხცჷყერალ, 

ლაჲ̈ცჷყერალ; ლაჲ̈ცჷყერალ̈ისგ ბქ.), გრდუვ. -- ძვრება. ჲერხი ბოფშარ̈ ჩჲა̈გ იცყერალ̈ხ (ბქ.) 

-- ზოგი ბავშვი ყველგან ძვრება (ბავშვები ძვრებიან).

 იცყე̄რე (ათ̈უც̂ჷყე̄რ, ა̈დცჷყე̄რე; ა̈დცჷყე̄რნე \ ლაჲ̈ცჷყე̄რი) ბზ., იცყერი (ათ̈უც̂ჷყერ, 

ად̈ცჷყჷრე; ად̈ცჷყერისგ) ბქ., იცყე̄რე (ლოხცჷყე̄რ, ლეჲცჷყე̄რე; ლეჲცჷყე̄რნე) ლშხ., 

იცყერე (ლახ̈უც̂ჷყერ, ლაჲ̈ცჷყერე; ლაჲ̈ცჷყერი) ლნტ., გრდმ. -- {გა}ირჭობს, {გა}იყრის, 

{გა}ყოფს, {შე}იდებს. ლანგულ̂იქა თხუი̂მს ესერ ჯა ლაჲ̈ცჷყე̄რი (ბზ. 427) -- სანეხვე 

სარკმელში თავს მე გავყოფო. ნეფხუნ̂აჟი ბამბაჲ̈ ათ̈უც̂ჷყე̄რ ზისხი ლაჩრაუ̈დ̂ (ბზ.) -- 

ცხვირში ბამბა შევიდე სისხლის გასაჩერებლად. საბჷრწმარ̈ჩუ ლაზმარარ̈ს იცყერიხ (ბქ. 

239) -- საპირისწამლეში მასრებს ირჭობენ.

 იცხ (-იშ, -ა̈რ, ბზ., -არ ლშხ.), უ̂იცხ (-იშ \ უცხემ, უცხარ̈ ბქ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.) -- მსხალი. 

თხე̄რედ ჩუე̂სგე იცხ ჩუქუ̂ან̄ ჰაკუნ̂არ̈ (ბზ. 138) -- მგელმა მსხლის ქვეშ დადგა აკვნები. 

ნამშაჷ̈ნქა უცხემ არ̈აყ̈სი ლაჯაბ̈დ (ბქ. 196) -- პურეულის გარდა მსხლის არაყსაც ვხდით 

(ვხარშავთ). ხილი მაგ̈ იმარ̈გ: გაკ, უ̂ისკუ̂, უ̂იცხ (ლნტ.) -- ხილიც ყველაფერი ხარობს 
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(ვარგობს): ნიგოზი, ვაშლი, მსხალი.

 იცხა̈მ̄პი (ოხუც̂ხამ̄პან̈, ან̈ცხამ̄პა̈ნ̄; ა̈ნცხა̈მ̄პი) ბზ., იცხამ̈პი (ოხცუხ̂ამპენ, ა̈ნცხამპან; 

ან̈ცხამ̈პი) ბქ., გრდუვ. -- ისკვნება. ქიპ ეჯჟი ა̈ნცხამპან, ერე ჩუ დარ̈დმოშ აფიშგ (ბქ.) -- 

ძაფი ისე გაისკვნა, რომ ვერავინ გახსნა.

 იცხემ (ახ̈უი̂ცხ \ ოხუი̂ცხ, ან̈ცხე; ან̈ცხემნე ზს., ოხუ̂იცხ, ენცხე; ენცხემ ლშხ., ა̈ხუი̂ცხ, 

ან̈ცხე; ანცხემ ლნტ.), გრდუვ. -- იზრდება, მატულობს. ლახ ჟ'ან̈ცხას, ჩა̈ჟ̄ს ჟი ლახსგურ̈ (ბზ. 

232) -- რომ გაიზარდოს, ცხენზე შესვი. ბოფშა̈რ ლადეღისგა ეშხუ კამინს ესერ ლჷმცხემინხ 

(ბქ. 49) -- თურმე ბავშვები დღეში ერთ მტკაველს იმატებდნენ. შდიმ ესერ ეჯღა დემ იცხემ, 

ერე ჩიგარ მერმე-მერმ' ესერ ხესმი (ანდ.) -- ყური იმიტომ არ იზრდება, რომ ყოველთვის 

სხვადასხვა ესმისო. ბობშ ლე̄თშუ̂ ირთხინს იცხმჷდა (ლშხ. 60) -- ბავშვი ღამით ციდას 

იმატებდა. კუა̂ხნესოლდ ჟ'ან̈ცხე (ლნტ. 291) -- გოგრა გაიზარდა. გაკ ალცხელი (ლნტ. 309) 

-- კაკალი გაზრდილა.

 იცხე̄მდა̈̄ლ იგივეა, რაც იცჴე̄მდა̈ლ̄.

 იცხე̄ნე (ახ̈უ̂ცხენ \ ოხცხე̄ნ \ ა̈თუც̂ხე̄ნ \ ოთცხენ, ა̈ნ/ად̈ცხე̄ნე; ან̈/ად̈ცხე̄ნნე ბზ., ოთცხე̄ნ, 

ედცხე̄ნე; ედცხე̄ნნე ლშხ.), იცხენე (ახ̈უც̂ხენ, ანცხენე; ანცხენისგ ბქ., ა̈ხუც̂ხენ, ად̈ცხენე; 

ად̈ცხენი ლნტ.), გრდმ. -- ივარცხნის. დალ̈ ფა̈თუა̂რ̈ს ხოჩამ̄დ იცხე̄ნე (ბზ.) -- დალი თმებს 

კარგად ივარცხნის.

 იცხე̄ნიელ (ათ̈უც̂ხე̄ნიე̄ლ, ად̈ცხე̄ნიელე; ად̈ცხე̄ნიე̄ლი) ბზ., იცხენალ̈ (ოთცხენალ, ესცხენალ 

\ ად̈ცხენალ; ესცხენალისგ \ ად̈ცხენალ̈ი ბქ., ათ̈უც̂ხენალ̈, ლაჲ̈ცხენალე; ლაჲ̈ცხენალი ლნტ.), 

იცხე̄ნჲელ (ოხცხე̄ნჲელ, ესცხე̄ნიელე; ესცხე̄ნიელნე) ლშხ., გრდუვ. -- ივარცხნება. 

ზურალარ̈ იცხე̄ნიე̄ლხ (ბზ.) -- ქალები ივარცხნებიან. ზითუნახაუ ̂იცხე̄ნჲელდა (ლშხ. 61) -- 
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მზეთუნახავი ივარცხნებოდა.

 იცხი̄და̈ლ̄ (ლახ̈უც̂ხიდ̄ა̈ლ̄, ლაჲ̈ცხი̄დალ̄ე; ლა̈ჲცხი̄და̈̄ლნე) ბზ., იცხიდალ̈ (ლა̈ხცხიდალ̈, 

ლაჲ̈ცხიდალე; ლაჲ̈ცხიდალ̈ისგ ბქ., ლახუა̂ცხიდალ̈, ლახაცხიდალე; ლახაცხიდალი ლნტ.), 

იცხი̄დალ̄ (ლოხცხი̄დალ̄, ლეჲცხი̄და̄ლე; ლეჲცხი̄დალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- წუნს უდებს, 

იწუნებს ("წუნობს"). იმ იცხი̄და̈ლ̄ ალამაგ̈ს? (ბზ.) -- რას იწუნებს ამდენს?

 იცხკე (ოხუი̂ცხკ, ენცხიკ; ენცხიკე ლშხ., ა̈ხუი̂ცხკ, ან̈ცხიკ; ა̈ნცხიკე ლნტ.), გრდმ. -- 

ითხრის (თვალს). ქა ლოქუ ა̈ნცხჷკეს ეშხუ თე! (ლნტ. 269) -- გამოითხაროს ერთი თვალი! 

გადატ. გიერგ თეს იცხკე ეჩა გუნ̄ღა (ლშხ.) -- გიორგი თვალს ითხრის იმის გულისთვის.

 იცხკჷ̄რე (ახ̈უც̂ხჷკი̄რ, ა̈ნცხჷკჷ̄რე; ა̈ნცხჷკი̄რნე ბზ., ოხცხჷკჷ̄რ, ენცხჷკჷ̄რე; ენცხჷკჷ̄რნე 

ლშხ.), იცხკჷრე (ახ̈უც̂ხჷკჷრ, ა̈ნცხჷკჷრე; ა̈ნცხჷკჷრი) ლნტ., გრდმ. -- ითხრის (თვალებს). 

თერალ̈ს იცხკჷრახ ლაუ̂დილა (ლნტ. 227) -- დები თვალებს ითხრიდნენ. იხ. იხპჷრე.

 იცხორ̄პე (ოთცხუე̂̄რპ \ ა̈თცხუე̂̄რპ, ა̈დცხორ̄პე; ა̈დცხუ̂ე̄რპნე ბზ., ოხცხორ̄პ, ენცხო̄რპე; 

ენცხორ̄პნე ლშხ.), იცხორპე (ოხცხერპ, ან̈ცხორპე; ა̈ნცხერპისგ ბქ., ახ̈უც̂ხორპ, ან̈ცხორპე; 

ან̈ცხორპანე ლნტ.), გრდმ. -- იხვევს. დინად ლებარ̈ ან̈ცხორპე ყიაქა (ბქ.) -- გოგომ მძივები 

შემოიხვია ყელზე.

 იცხპე (ოხუ̂იცხპ, ან̈ცხიპ; ან̈ცხიპე ზს., ოხუი̂ცხპ, ენცხიპ; ენცხიპე ლშხ., ახ̈უი̂ცხპ ან̈ცხიპ; 

ან̈ცხიპე ლნტ.), გრდმ. 1. დაივლის, შემოივლის. [ზურალ̄] ქა იცხპე დაბარ̈ს (ბზ. 19) -- ქალი 

შემოივლის ყანებს. ცა და ქუ̂ეყანა ქა̈ნცხიპხ (ბქ. 56) -- ცა და ქვეყანა შემოიარეს. 2. 

ივლებს; იკრავს; ინასკვავს. ლაჩაქ̈ კინჩხჟი ოხუ̂იცხპ (ბზ.) -- ლეჩაქი კისერზე გავინასკვე. 

3. დრო გაჰყავს, ატარებს, ასრულებს, ამთავრებს, გარკვეულ ხანს დაყოფს, მოესწრება. სემი 

ლადეღ ნოუ̄უ̂ ეჯცხი̄პა! (ლშხ.) -- სამი დღე არ გეცოცხლოს (დაგეყოს)! ამჩუ ჲორი ზაილდ 

704



ქა როქუ ̂ა̈ხუ̂იცხპ (პოეზ. 112) -- აქ ორი წელი შევასრულეო.

 იცხუტ̄ე1 (ლახ̈უ̂ცხუ̂იტ̄, ლაჲ̈ცხუი̂̄ტ; ლაჲ̈ცხუი̂̄ტნე ბზ., ოხცხუტ̄, ენცხუტ̄ე; ენცხუ̄ტ{ი̄}ნე 

ლშხ.), იცხუტე1 (ახ̈უც̂ხუტ, ა̈ნცხუტე; ან̈ცხუტი) ლნტ., გრდმ. -- აჭენებს. წჷრნი რაშემ 

ენცხუ̄ტინ̄ე [ჲაკოფ] (ლშხ. 65) -- წითელმა რაშმა გააჭენა იაკობი.

 იცხუტ̄ე2 (ახ̈უც̂ხუი̂̄ტ, ლაჲ̈ცხუი̂̄ტ; ლაჲ̈ცხუ̂იტ̄ნე ბზ., ოხცხუტ̄, ენცხუტ̄ე; ენცხუტ̄ნე 

ლშხ.), იცხუტე2 (ახ̈უც̂ხუტ, ა̈ნცხუტე; ან̈ცხუტი) ლნტ., გრდმ. -- მოზიდავს (მშვილდს). 

[პარაბოუი̂ლს] ჟ'ახოცხუტა თელდ (ლნტ. 214) -- პარაბოვილს (მშვილდი) მთლიანად 

მოუზიდავს.

 იცხუტ̄ი (ათ̈უც̂ხუტ̄ან̈, ად̈ცხუტ̄ა̈ნ̄; ად̈ცხუტ̄ი) ბზ., გრდუვ. -- {გა}ქანდება; {გა}ჭენდება. 

ჰამს, ლირჰა̈ლ̄თე, ათ̈უ̂ცხუ̄ტან̈ ლაშდაბთე (ბზ.) -- დილას, გათენებისას, გავქანდი 

სამსახურში.

 იცხუა̂პ̈ი იგივეა, რაც იცხუპ̂ი.

 იცხუდ̂ე1 (ათ̈უ̂იცხუ̂დ, ად̈ცხუი̂დ; ა̈დცხუ̂იდე ბზ., ოხუი̂ცხუ̂დ, ენცხუ̂იდ; ენცხუი̂დნე ლშხ., 

ახ̈უი̂ცხუდ̂, ა̈ნცხუი̂დ; ა̈ნცხუი̂დე ლნტ.), გრდმ. 1. იწყვეტს, {გადა}იწურავს. ლარ̄ე̄მი 

პატურ̂ენს ჲე̄რ ლილცე̄რე ქა ხაბჟა, ეჩქა ჩუ იცხუ̂დე ლიცს (ბზ.) -- სათიბის პატრონს 

მორწყვა რომ საკმარისი ჰგონია, მაშინ (იგი) {ი}წყვეტს წყალს. 2. იღადრავს, იჭრის. ალე 

მარ̄ე ყიას იცხუდ̂ე (ლშხ.) -- ეს კაცი ყელს იღადრავს. 3.

 იცხუდ̂ე2 (ოხუი̂ცხუდ̂, ენცხუი̂დ; ენცხუ̂იდნე) ლშხ., გრდმ. -- ამოვარდება, აიბრეცს. ჟი დე̄მ 

იცხუდ̂ე ნახუ̂წი ყარ̄ (ლშხ.) -- ვიწრო ყავარი არ აიბრეცს.

 იცხულ̂ე (ოხ{უ̂}ცხუი̂ლ \ ა̈ხუ̂იცხულ̂, ა̈ნცხუი̂ლ, ა̈ნცხულე \ ა̈ნცხუი̂ლნე ზს., ა̈ნცხულისგ 

ბქ., ა̈ხუ̂იცხულ̂, ა̈ნცხულე; ან̈ცხული \ ა̈ნცხული ლნტ., ოხცხულ, ენცხულე; ენცხულნე 
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ლშხ.), გრდმ. -- {ი}ტრუსავს. ქა ლჷპინტყლაუე̂ ქათალს ჟ'იცხულ̂ეხ (ბქ.) -- გაპუტულ 

ქათამს ტრუსავენ.

 იცხულ̂ი (ახ̈უ/̂ოხცხულან̈, ან̈ცხულა̈ნ̄; ან̈ცხული ბზ., ოხცხულენ, ან̈ცხულან; ან̈ცხული ბქ., 

ოხცხულენ, ენცხულან̄; ენცხული ლშხ., ა̈ხუც̂ხულენ, ან̈ცხულან; ან̈ცხული ლნტ.), გრდუვ. 

-- იტრუსება. ხიარ̈ ჟ'ოხცხულენ ლემასგუმ̂ჷყ (ბქ.) -- კინაღამ შევიტრუსე ცეცხლთან.

 იცხუპ̂ი (ა/̈ოხუი̂ცხუპ̂ \ ოთიცხუპ̂, ად̈ცხუა̂პ̈; ად̈ცხუა̂პ̈ნე ბზ., ოხუი̂ცხუპ̂, ან̈ცხუ̂აპ̈; 

ან̈ცხუ̂აპ̈ნე ბქ.), იცხუპ̂ენი (ოთცხუა̂პ, ედცხუა̂პე; ედცხუა̂პნე) ლშხ., იცხუ̂აპ̈ი (ახ̈უი̂ცხუპ̂, 

ად/ანცხუა̂პ̈; ად/ანცხუა̂̈პნე) ლნტ., გრდმ. 1. იტაცებს. მინე დი ქა ჲერეს ოთცხუა̂პა (ბზ. 301) 

-- მათი დედა ვიღაცას გაუტაცებია. ნაღუ̂ჟურდ ქაიდ ა̈ნცხუა̂პ̈ დინა (ბქ. 58) -- ვაჟმა ისევ 

მოიტაცა ქალიშვილი. ალექსიი ჲეხუ̂ ამნილს ათოცხუა̂პახ (ლნტ. 181) -- ალექსის ცოლი 

ამათ მოუტაცებიათ. 2. იშიშვლებს (ხმალს, ხანჯალს). თაფუდ ლეჲცხუა̂პე ხანჯარ (ლშხ.) 

-- თაფუმ იშიშვლა ხანჯალი.

 იცჴე̄მდა̈ლ̄, იცხე̄მდა̈ლ̄ (ოთუც̂ჴ/ ხემდა̈ლ̄ \ ლახ̈უც̂ჴემდა̈ლ̄, ად̈ცჴ/ხემდალ̄ე \ ლაჲ̈ცჴემდალ̄ე; 

ად̈ცჴ/ხემდა̈ლ̄ნე \ ლაჲ̈ცჴემდა̈ლ̄ნე) ბზ., იცჴომდალ̈ (ოსცჷჴემდალ, ესცჷჴემდალ; 

ესცჷჴომდა̈ლისგ) ბქ., გრდმ. -- მშვილდ-ისარს ისვრის. როსტომ ა̈დცხემდა̈ლ̄ნე (ბზ.) -- 

როსტომი მშვილდ-ისრის სროლას გამართავს.

 იცჴომდა̈ლ იგივეა, რაც იცჴე̄მდა̈ლ̄.

 იძგა̈̄რჲე̄ლ (ა/̈ოთძგა̈რ̄ჲე̄ლ, ა̈დძგა̈რ̄ჲე̄ლე; ა̈დძგა̈რ̄ჲე̄ლნე) ბზ., იძგარელ (ლახ̈უ̂ძგარალ, 

ლახ̈ძგარალ; ლახძგარალ̈ისგ) ბქ., იძგარიელ (ლახუძ̂გარიელ, ლაჲ̈ძგარიელე; ლაჲ̈ძგარიელი) 

ლნტ., გრდუვ., -- იცემება, ჩხუბობს, იძგერება. როსტომ ჯუგმარ̈დშუ ̂იძგა̈̄რჲე̄ლ (ბზ.) -- 

როსტომი მუშტებით იცემება.
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 იძგერი იგივეა, რაც იძგრი.

 იძგრი (ხუი̂ძგრ, იძგერ; ლაჲ̈ძგერნე ზს., იძგრინე ლშხ.), იძგერი (ლახ̈უი̂ძგრ, ლაჲ̈ძგერ{ე}; 

ლაჲ̈ძგერნე) ლნტ., გრდმ. -- ირჭობს, იძგერებს. ბეფშდ ბაწ̈კ ლაჲ̈ძგერ ფხულეჲსა (ლნტ.) -- 

ბავშვმა ხიწვი შეირჭო თითში.

 იძგრჷნი (ათუ̂ძგჷრნენ, ა̈დძგჷრნან; ად̈ძგჷრნი ბქ., ოხძგჷრნენ, ენძგჷრნან̄; ენძგჷრნი ლშხ., 

ახ̈უძ̂გჷრნენ, ა̈ნძგჷრნან; ან̈ძგჷრნი ლნტ.), გრდუვ. -- ძღება, იტენება. კოტოლ̄ მარ̄ოლ̄ შიშდ 

ჟ'ენძგჷრნი (ლშხ.) -- პატარა კაცი ხელად გაძღება (ამოიყორება). ამნე̄მდ ხოჩამ̄დ ენძგჷრნე 

ჴადარ ლეზობუშ̂ (ლშხ.) -- ამან კარგად გამოიტენა მუცელი საჭმლით. გადატ. ლნტ. 

ბრაზდება.

 იძგუ̄მბა̈ლ̄ (ლახ̈უ/̂ლოხ/ოთძგუმ̄ბა̈ლ̄, ლაჲ̈/ად̈ძგუმ̄ბალ̄ე; ლაჲ̈/ად̈ძგუმ̄ბა̈ლ̄ნე) ბზ., იძგუმბალ̈ 

(ოსძგუმბალ̈, ესძგუმბალე; ესძგუმბალ̈ისგ ბქ., ლახ̈უძ̂გუმბალ̈, ლა̈ჲძგუმბალე; ლაჲ̈ძგუმბალი 

ლნტ.), იძგუ̄მბალ̄ (ლოხძგუმ̄ბალ̄, ლეჲძგუმ̄ბალ̄ე; ლეჲძგუ̄მბალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- 1. მძიმე 

ჯაფას ეწევა. ლაგ̈მალ̄ჟი ხუა̂ჲ̈ს იძგუ̄მბა̈ლ̄ მარ̄ე (ბზ.) -- მშენებლობისას კაცი მძიმე ჯაფას 

ეწევა. 2. იქაჩება, იწევს; აქეთ-იქით ეწევა, ჯაჯგურობს. ფუსნ ლი̄თად ოხძგუმბალ̄ა (ლშხ.) 

-- ბატონი გაყოფაზე გაქაჩულა. ბეჟან ჯუე̂გხო იძგუმბალ̈ (ლნტ. 198) -- ბეჟანი ჯოგისკენ 

იწევს.

 იძგუ̂ბე (ა/̈ოხუი̂ძგუბ̂, ან̈ძგუი̂ბ; ან̈ძგუი̂ბე ზს., ოხუი̂ძგუბ̂, ენძგუ̂იბ; ენძგუ̂იბე ლშხ., 

ახ̈უი̂ძგუ̂ბ, ა̈ნძგუ̂იბ; ა̈ნძგუ̂იბე ლნტ.), გრდმ. -- {ა}იწყვეტს. ჴეცდ ჟ'ან̈ძგუი̂ბ (ბქ. 136) -- 

მხეცმა აიწყვიტა. უო̂შელდინი̄ ხუ̂აბემდ, ეჲშელდინ იძგუ̂ბე ალ წყეულ ჴან (ლშხ.) -- 

რამდენჯერაც ვაბამთ, იმდენჯერ იწყვეტს ეს წყეული ხარი.

 იძჲენი იგივეა, რაც იძჰენი.

707



 იძუი̂რი იგივეა, რაც იძურ̂ი.

 იძურ̂ი (--, ან̈ძუი̂რა̈ნ̄; ა̈ნძუი̂რი ბზ., --, ან̈ძუი̂რა/̈ან; ა̈ნძუი̂რი ბქ., --, ენძუი̂რან̄; ენძუ̂ირი 

ლშხ.), იძუი̂რი (--, ა̈ნძუი̂რან; ან̈ძუი̂რი) ლნტ., გრდუვ. -- ძვირდება. ლეღუ ̂ა̈დძუი̂რა̈ნ̄ (ბზ. 

375) -- ხორცი გაძვირდა. ლეჩხუმს ჟენძუი̂რან̄ ღუ̂ინელ (ლშხ. 38) -- ლეჩხუმში ღვინო 

გაძვირდა.

 იძღრი1 (ოთძღირან̈, ად̈ძღირა̈̄ნ; ა̈დძღირი) ბზ., გრდუვ. -- ნაპრალები, ბზარი ჩნდება, სკდება 

(იტყვიან უწყლობის გამო გახმობის პირას მისულ ხის ჭურჭელზე). ნეღარ ჩუა̂დ̈ძღირა̈ნ̄ ი 

სგა ლეგემ მარ̄ ლიცდ (ბზ.) -- ხის კასრი დასკდა და წყალს უნდა შევუდგა (შესადგმელი 

მაქვს წყლისათვის).

 იძღრი2 (ოთძღირენ, ედძღირან̄; ედძღირი ლშხ., ა̈თუძ̂ღირენ, ა̈დძღირან; ა̈დძღირი ლნტ.), 

გრდუვ. -- სველდება. იმნარ ლოქ ალძღირე̄ლი ამჟი? (ლშხ. 52) -- ასე რატომ 

დასველებულხარო? გიმ იძღრი უჩხაი̈სა (ლნტ.) -- მიწა სველდება წვიმაში. შდრ. იჟრი.

 იძჰენი (ათ̈უ̂იძჰ, ა̈დძიჰ; ა̈დძიჰნე) ბზ., იზჰენი (ოთიზჰ, ა̈დზიჰ; ა̈დზიჰნე \ იჲზენი \ იჲსენი) 

ბქ., იძჲენი (ოთძი̄ჲ, ედძიე; ედძი̄ჲნე ლშხ., ა̈თუძ̂ი, ა̈დძიე; ა̈დძინე ლნტ.), გრდმ. -- 

{და}იკლავს. ბაღათურდ ქათალ ა̈დძიჰ (ბზ.) -- ბაღათურმა ქათამი და{ი}კლა.

 იწაბურე იგივეა, რაც იწბურ̄ე.

 იწაბური იგივეა, რაც იწბურ̄ი.

 იწან̄ე (ა/̈ოხ{უ}̂წან \ ოხწან̈, ან̈წან̄ე; ა̈ნწა̈ნ̄ნე ბზ., ოხწან̄, ენწან̄ე; ენწა̄ნნე ლშხ.), იწანე 

(ახ̈უწ̂ან̈; ა̈ნწანე; ან̈წან̈ისგ ბქ., ახ̈უწ̂ან, ა̈ნწანე, ან̈წან̈ი ლნტ.), გრდმ. -- იწიწკნის, იგლეჯს. 

ზურალა̈რ̄ ფათ̈უა̂რ̈ს იწან̄ეხ (ბზ. 8) -- ქალები თმებს იგლეჯენ. ღედარ̈ს მაგ̈ იწან̄უნი (ბზ. 

412) -- მუხუდოს ყველა მოიგლეჯს (მოიგლეჯდეს იქნება). იწან̄ნიხ ლოქ ღედერს (ლშხ. 
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59) -- მუხუდოს მოვიგლეჯთო. [წერაქუს̂] მუჟოღირს იწანეხ (ლნტ. 7) -- თომს 

შემოდგომაზე {ი}გლეჯენ.

 იწბინე (ლოხუი̂წბ, ლაჲ̈წებ; ლაჲ̈წებნე ზს., ოხუი̂წბ, ან̈წებ; ა̈ნწებნე ბქ., ოხწებ, ენწებე; 

ენწებნე ლშხ.), იწებნე (ა̈ხუწ̂ებ, ა̈ნწებე; ან̈წები) ლნტ., გრდმ. -- იკიდებს. წერქუა̂რ̈ს 

ქამ̈შხენჩუ იწბინეხ (ბქ. 73) -- თომ{ებ}ს გარეთ {გადმო}იკიდებენ.

 იწბუ̄რე (ოთწუბი̄რ \ ოთწაბ̈უი̂̄რ, ად̈წუბურ̄ე \ ად̈წაბუ̄რე; ა̈დწუბი̄რნე \ ა̈დწაბუი̂̄რნე ბზ., 

ოთწაბურ̄, ედწაბუ̄რე; ედწაბურ̄ნე ლშხ.), იწაბურე (ოთწაბურ̈, ა̈/ედწაბურე; ა̈/ედწაბურისგ 

ბქ., ა̈თუწ̂აბურ, ა̈დწაბურე; ად̈წაბური ლნტ.), გრდმ. -- იპარსავს. გეგიდ ჩაჩ̈ ქა̈დ̄წუბურ̄ე (ბზ.) 

-- გეგიმ წვერი გაიპარსა. ბაბა, ქეთწაბურენ! (ბქ. 101) -- ბაბუა, გაიპარსე!

 იწბუ̄რი (ოთწაბურ̄ან̈, ად̈წაბურ̄ა̈ნ̄; ად̈წაბურ̄ი ბზ., ოთწაბურ̄ენ, ედწაბურან̄; ედწაბურ̄ი ლშხ.), 

იწბური ({ქ}ოთწაბურენ, {ქ}ად̈წაბურან; {ქ}ად̈წაბური) ბქ., იწაბური (ათ̈უწ̂აბურენ, 

ად̈წაბურან; ად̈წაბური) ლნტ., გრდუვ. -- იპარსება. ყაფსუყ ქად̈წაბურან (ბქ.) -- ყაფსუყი 

გაიპარსა. ქურდოლ ჩუ იწაბური (ლნტ. 262) -- ქურდოლი (საკ. სახ.) გაიპარსება.

 იწენე1 იგივეა, რაც იწე̄ნე.

 იწენე2 იგივეა, რაც იწუე̂̄ნე.

 იწეუა̂̈ნი იგივეა, რაც იწე̄ნე.

 იწეუნ̂ე იგივეა, რაც იწე̄ნე.

 იწექუე̂, იწე̄ქუი̂ იგივეა, რაც იწქუე̂.

 იწე̄ნე (ახ̈უწ̂ე̄ნ; ან̈წე̄ნე; ა̈ნწე̄ნი) ბზ., იწეუა̂ნ̈ი (ლოხწეუა̂ნ̈, ლაჲ̈წეუ̂ანე; ლაჲ̈წეუა̂ნ̈ისგ) ბქ., 

იწეუნ̂ე, იწუ̂ანი (ლოხწეუა̂ნ, ლეჲწეუნ̂ე; ლეჲწეუნ̂ი) ლშხ., იწენე1 (ახ̈უწ̂ენ, ან̈წენე; 

ან̈წენი) ლნტ., გრდმ. -- იშველიებს, იხმარს, იყენებს, შეიწევს. ალ სახ̈ენწიფდ თელ ეუ̂როპა 
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ჟ'ან̈წენე (ლნტ. 222) -- ამ სახელმწიფომ მთელი ევროპა დაიხმარა. ბეთქილდ ჭყჷნტარ̈ 

ლაჲ̈წენე ლაბარჯაი̈სა (ლნტ.) -- ბეთქილმა ბიჭები დაიხმარა თოხნაში. ლაკულინაჟი ლეთსი 

იწეუა̂̈ნიხ (ბქ. 307) -- მოთელვისას ღამესაც იშველიებენ. მჷრგად̈ი ხა̈ტ-ნაბან̈ს იწეუა̂ნ̈იუ ̂

(ბქ. 291) -- მოლაპარაკე ფიცსა და ხატს იშველიებდა. ხოწად̄აუ ი ნადუ ლეჲწეუნ̂ე (ლშხ. 

54) -- უშველე და ნადი მოიწვიეო.

 იწნა̈უი̂ (ოთწჷნაუ̈,̂ ა̈დწჷნუე̂; ად̈წჷნუი̂ ბზ., ოთწჷნაუ̈,̂ ად̈წჷნუ̂ე; ა̈დწჷნუი̂სგ ბქ., ათ̈უწ̂ინაუ̈,̂ 

ადაწინა̈უე̂; ადაწინაუ̈ი̂ ლნტ.), იწნაუი̂ (ოთწინაუ,̂ ედწინუე̂; ედწინუი̂) ლშხ., გრდმ. -- 

იწუნებს. ალეს მინეშდი̄ დე̄მ იწნაუ̂იხ (ლშხ. 41) -- ამას თავისთვისაც არ იწუნებენ.

 იწნი (ოხუი̂წნ, ა̈ნწინ; ან̈წინნე) ზს., იწუნ̂ი (ოხწონ, ენწონე, ენწონნე) ლშხ., იწუე̂ნი 

(ახ̈უი̂წუნ̂, ა̈ნწუე̂ნ, ან̈წუე̂ნი) ლნტ., გრდმ. -- {ი}წონის. ალას ჩიგარ ჟი იწნიხ (ბზ. 280) -- 

ამას ყოველთვის წონიან. სი̄მაქ ან̈წინხ მე̄რმა ლადაღ̈ (ბზ. 280) -- ქალიშვილი აწონეს მეორე 

დღეს. ცხუ̂ი-ცჷჴემდ სამ ფუთს იწნიუ ̂(ბქ. 160) -- მშვილდ-ისარი სამ ფუთს იწონიდა. მალ̄ 

მიჩაშდ ხოშას იწუნ̂უდა (ლშხ.) -- მელა თავისთვის მეტს იწონიდა. ძინა̈რს ა̈ნწუ̂ენხ გოჭარ̈ 

(ლნტ. 199) -- დილას აწონეს გოჭები. ნოქარ̈ შაქა̈რს ჟ'ან̈წუ̂ენი (ლნტ.) -- ნოქარი შაქარს 

ა{ი}წონის.

 იწრან̈ი (ოთწჷრნან̈, ა̈დწჷრნა̈ნ̄; ა̈დწჷრნი ბზ., ოთწჷრნენ ბქ., ათ̈უ̂წჷრნენ ლნტ., ა̈დწჷრნა/̈ან; 

ად̈წჷრნი ბქ., ლნტ.), იწრანი (ოთწჷრნენ, ედწჷრნან̄; ედწჷრნი) ლშხ., გრდუვ. -- წითლდება. 

ზისხუ̂შ გიმ ჩუა̂ლწჷრნე̄ლი (ბზ. 2) -- სისხლით მიწა გაწითლებულა.

 იწსუდ̂ან̈{ი} (ოხწუსდან̈/ინ, ან̈წუსდნე, ა̈ნწუს[უ̂]დნი \ ა̈ნწუსდან̈ნე ბზ., ოხწუსდან \ 

ახწუსდან̈, ან̈წუსდნე; ა̈ნწუსდნისგ ბქ.), იწუთ̂ან (ოხწუთან, ენწუთუნ̂ე; ენწუთუნ̂ი) ლშხ., 

იწუთ̂ან̈ი, იწუს̂ტან̈{ი} (ახ̈უ̂წუსტინ, ა̈ნწუსტნე; ან̈წუსტუნ̂ი) ლნტ., გრდმ. -- {ი}წუწნის, 

710



წოვს. ბეფშუ ̂ფხულა იწუ̂სდან̈ი (ბქ.) -- ბავშვი თითს იწუწნის. ჭიმკარ̈ ქა ლოქ იწუ̂თან̈იხ 

[იწუს̂ტან̈ი] ზისხს (ლნტ. 70) -- ჭინკები სისხლს გამოწუწნიანო.

 იწულინი (ოხწულინენ, ა̈ნწულინან; ან̈წულინი) ბქ., გრდუვ. -- ჭენდება, {გა}ქანდება. ჭერდ 

ჩუა̂ნ̈წულინე (ბქ. 312) -- ყვავი ჩამოეშვა (ჩამოქანდა). შდრ. იცხუტ̄ი.

 იწუხუა̂უ̈̂ი იგივეა, რაც იწხუა̂უ̈ი̂.

 იწუხუე̂, იხუწე იგივეა, რაც იწუხ̄უე̂.

 იწუხ̄უე̂ (ლახ̈წუი̂̄ხუ,̂ ლაჲ̈წუხ̄ე; ლაჲ̈წუ̈ხნე) ბზ., იხუწე (ახ̈უ̂ხუი̂წ, ლა̈ჲხუწე; ლაჲ̈ხუწისგ) 

ბქ., იწუხ̄უ̂ე (ოხწუხ̄უ,̂ ლეჲწუხ̄უე̂; ლეჲწუხ̄უნ̂ე) ლშხ., იწუხუე̂ (ახ̈უწ̂უხუ,̂ ლაჲ̈წუხუე̂; 

ლაჲ̈წუხუი̂) ლნტ., გრდმ. -- ისრუტავს (სვამს); ყლაპავს. ეჯჟი̄დ მირ ხიწუხ̄ე ლიცს, ერე 

ჩუდ̄ ხაჰაუ̄დ̂რე (ბზ.) -- ისე ისრუტავ წყალს, რომ კვლავ გაავდრებ. ქათლადაშ̈ ნაბ̈ჴულდ 

ძუღუა̂ მა̈გ ჟი ლაჲ̈ხუწე (ბქ. 22) -- ნახევარწიწილამ (ქათმის ნაგლეჯმა) ზღვა მთლიანად 

შესვა. ნაგუა̂ლ̈ინ გიმ ლიცს იწუხუე̂ (ლნტ.) -- ნაგვალავი მიწა წყალს ისრუტავს.

 იწუა̂ნი იგივეა, რაც იწე̄ნე.

 იწუდ̂ი (ოხუ̂იწუდ̂, ა̈ნწუე̂დ; ა̈ნწუ̂ედნე ბზ., ლაჲ̈წუ̂ედ, ლაჲ̈წუე̂დნე ზს., ოხწოდ, ენწოდე; 

ენწოდნე ლშხ.), იწუე̂დი (ახ̈უი̂წუ̂დ, ან̈წუე̂დ; ა̈ნწუე̂დნე) ლნტ., გრდმ. -- აპირებს, 

{ა}იტეხს, იწყებს. მუდ ლეგლირდე ლეჲწუე̂დ (ბქ. 113) -- მამამ ავადმყოფობა დაიწყო. 

ეჯჲა̈რს აგ̈ის ყარყაშ̈ ახოწოდახ (ლნტ. 277) -- იმათ შინ აუტეხიათ ყაყანი. ლიცუუა̂ლ̈ 

იწუე̂დი ხანჯარალ̈შუ ̂(ლნტ. 67) -- ჩხუბი იწყება ხანჯლებით. ხოხურ̂ა მუხუბ̂ად დაგრობ 

ლაჲ̈წუ̂ედ (პოეზ. 192) -- უმცროსმა ძმამ თავის მოკვლა დააპირა.

 იწუე̂დი იგივეა, რაც იწუდ̂ი.

 იწუე̂ნი იგივეა, რაც იწნი.
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 იწუე̂რი იგივეა, რაც იწურ̂ი.

 იწუე̂̄ნე (ოხუწ̂უ̂ე̄ნ \ ოხწუე̂̄ნ \ ოსწუე̂̄ნ, ა̈ნწუ̂ე̄ნე \ ესწუე̂̄ნე; ან̈წუე̂̄ნი \ ან̈წუე̂̄ნნე \ ესწუე̂̄ნნე 

ბზ., ოხწუე̂̄ნ, ენწუე̂̄ნე; ენწუე̂̄ნნე ლშხ.), იწუე̂ნე, იწენე2 (ოხწუე̂ნ \ ოსწენ, ა̈ნწონე \ ესწონე; 

ან̈წენისგ \ ესწენისგ) ბქ., იწუე̂ნე (ას̈უწ̂უ̂ენ, ა̈სწუე̂ნე; ას̈წუე̂ნი) ლნტ., გრდმ. -- ნახულობს, 

ხედავს. ობაშ̈ჷნ ნესყა ჩუ ლიწონედ, ობაშ̈ჷნ და̈შდუს̂ი დეშ (ბქ.) -- ხშირად ნემსს ვხედავთ, 

ხშირად დათვსაც -- ვერა. სოფლიშ თე ჩიგუ̂აშუ̂ ესერ ქა იწენე (ანდ.) -- სოფლის თვალი 

ყველაფერს ხედავსო. ღა̈რიბდ ან̈წუ̂ე̄ნე გუდრა (ბზ. 313) -- ღარიბმა ნახა (მოინახულა) გუდა. 

ალჲარ̈{დ} ჩუე̂სწუე̂̄ნეხ ქორ (ბზ. 330) -- ამათ დაინახეს სახლი. ჰედურდ ესერ მიჩ ესუ̂წენა 

(ბქ. 317) -- სულაც მე დავინახეო. ბელხანჯარდ ესწუე̂̄ნე და̄უა̂ სასახ (ლშხ. 70) -- 

ბელხანჯარმა დაინახა დევის სასახლე. არაფელა{̈ს} მარე ჩუ დეშ იწუე̂ნე (ლნტ. 303) -- 

არაფელას ადამიანი ვეღარ დაინახავს. ამგუ̂არ̈ მურყუ̂ამ დე̄მ' ესწუე̂̄ნეხ (პოეზ. 188) -- ასეთი 

კოშკი ვერსად დაინახეს.

 იწუე̂̄ნი (ოხუწ̂უე̂̄ნან̈, ა̈ნწუე̂̄ნა̈ნ̄; ა̈ნწუ̂ე̄ნი ბზ., ოხწუე̂̄ნენ, ენწუე̂̄ნან̄; ენწუე̂̄ნი ლშხ.), იწუე̂ნი 

(ოხუწ̂უ̂ენენ, ა̈ნწუ̂ენან; ან̈წუე̂ნი ბქ., ა̈ხუ̂წუე̂ნენ, ან̈წუე̂ნან; ა̈ნწუე̂ნი ლნტ.), გრდუვ. -- 

ჩნდება, ჩანს, შეიმჩნევა, დაინახება. სოფელ ჟიქაქა ლჷხეკ იწუე̂ნი (ბქ. 202) -- სოფელს 

ზემოთ ჩამონაშვავი მოჩანს (ჩნდება). მუქუნ̂ი ხეკუ̂ეს ენწუე̂̄ნე̄ნდეს ლიცისა (ლშხ. 89) -- 

დამსუნთქავი (იგულისხმება ქვეწარმავალი, ბაყაყი...) წყალში უნდა გამოჩნდეს. ჩუ უ̂ედნაშ 

იწუე̂ნი მარე (ლნტ.) -- ძლივს შეიმჩნევა (დაინახება) კაცი.

 იწუთ̂ან იგივეა, რაც იწსუდ̂ან̈ი.

 იწუთ̂ან̈ი იგივეა, რაც იწსუ̂დან̈ი.

 იწუი̂̄ლა̈ლ̄ (ოთუწ̂უი̂̄ლალ̄ან̈/ოთწუი̂̄ლან̈, ა̈დწუი̂̄ლალ̄ა̈ნ̄/ად̈წუი̂̄ლა̈ნ̄; ა̈დწუი̂̄ლა̈ლ̄ნე/ ა̈დწუ̂ი̄ლი) 
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ბზ., იწუ̂ილალ̈ (ოთწუი̂ლენ, ა̈დწუი̂ლან; ად̈წუ̂ილი ბქ., ა̈თუწ̂უი̂ლენ, ა̈დწუი̂ლან; ად̈წუი̂ლი 

ლნტ.), იწუი̂̄ლა̄ლ (ოთწუი̂̄ლენ, ედწუი̂̄ლან̄; ედწუი̂̄ლი) ლშხ., გრდუვ. -- თხოვდება. ალ 

ზურალ ქა იწუი̂ლალ̈ (ბქ.) -- ეს ქალი გათხოვდება.

 იწუი̂̄ლი (ოთწუ̂ილ̄ან̈, ა̈დწუი̂̄ლა̈ნ̄; ა̈დწუი̂̄ლი ბზ., ოთწუი̂̄ლენ, ედწუ̂ილ̄ან̄; ედწუი̂̄ლი ლშხ.), 

იწუი̂ლი (ოთწუ̂ილენ, ა̈დწუი̂ლან; ა̈დწუი̂ლი ბქ., ა̈თუწ̂უ̂ილენ, ა̈დწუი̂ლან; ა̈დწუ̂ილი) ლნტ., 

გრდუვ. -- თხოვდება. ლახ მირ ქა ათ̈უ̂წუი̂̄ლი, ოხუ̂თენი ჭყინტს (ბზ. 303,3) -- თუკი 

გავთხოვდი, გავაჩენ ბიჭს. ალ დინა ქა̈დწუ̂ილან (ბქ.) -- ეს გოგო გათხოვდა.

 იწუნ̂ი იგივეა, რაც იწნი.

 იწურ̂ი (ათ̈უი̂წუ̂რ ბზ., ოთიწურ̂ ბქ., ა̈დწუე̂რ; ად̈წუე̂რნე ზს., ოთწორ, ედწორე; ედწორნე 

ლშხ.), იწუე̂რი (ათ̈უწ̂ორ, ად̈წორე; ა̈დწორი) ლნტ., გრდმ. -- შურს იძიებს, სისხლს აიღებს. 

გადატ. დაუ̈ი̂თდ ჩუა̂დ̈წუე̂რ მიჩა ლახუბ̂ა (ბზ.) -- დავითმა თავისი ძმების სისხლი აიღო. 

ჲერხი მაროლ ა̈ჲრაყ̈ცახან̈ თხუმ ესერ იწურ̂იხ (ანდ.) -- ზოგი კაცი სასმელს თავს 

შესწირავსო (სასმელთან თავს ისისხლებსო).

 იწქუე̂ (ოხუი̂წქუ,̂ ა̈ნწიქუ;̂ ან̈წიქუე̂ ზს., ოსიწქუ,̂ ესწიქუ;̂ ესწიქუე̂ ბქ.), იწე̄ქუე̂ (ოსწე̄ქუ,̂ 

ესწე̄ქუე̂; ესწე̄ქუ̂ნე) ლშხ., იწექუე̂ (ას̈უწ̂ექუი̂ნ, ას̈წექუ̂ნე; ა̈სწექუნ̂ი) ლნტ., გრდმ. -- 

იწვეთებს; ოფლს იწურავს, ოფლად იღვრება. დაუ̈ ̂უ̂ეფს აშ იწქუ̂ა (ბქ. 53) -- დევი ოფლად 

(იღვრებოდა). ჟაგარს თეთე ესწე̄ქუნ̂ე (ლშხ.) -- წამალს თვალში ჩაიწვეთებს.

 იწყლან̈ი იგივეა, რაც იწყჷლჲან̈ი.

 იწყჷლჲან̈ი (ოხწყჷლჲანან̈, ა̈ნწყჷლჲანა̈̄ნ; ა̈ნწყჷლჲა̈̄ნი) ბზ., იწყლან̈ი (ოხწყილანენ, 

ან̈წყილანან \ ანწყჷლჲანან; ა̈ნწყილან̈ი \ ა̈ნწყჷლჲა̈ნნი) ბქ., იწყჷლიანი (ოთწყჷლიანენ, 

ედწყჷლიანან̄; ედწყჷლიანი) ლშხ., გრდუვ. -- სუფთავდება. ალა სერ ქა̈̄ნწყჷლჲანა̈̄ნ (ბზ. 
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289) -- ეს უკვე გასუფთავდა.

 იწხუა̂უა̂̈ლ̄ (ოსწუხუა̂უა̂̈ლ̄, ესწუხუა̂უა̂ლ̄ე; ესწუხუ̂აუა̂̈ლ̄ნე) ბზ., იწუხუა̂უა̂ლ̄ 

(ლოხწუხუ̂აუა̂ლ̄, ლეჲწუხუა̂უა̂̄ლე; ლეჲწუხუა̂უა̂ლ̄ნე) ლშხ., იწხუა̂უა̂ლ̈ (ას̈უწ̂უხუ̂აუა̂ლ̈, 

ას̈წუხუა̂უ̂ალე; ას̈წუხუა̂უა̂ლი) ლნტ., გრდუვ. -- წუხს. ამღა ესერ ნომაუ ̂იწხუა̂უ̂ა̈ლ̄ხ (ბზ. 

355) -- ამისათვის ნუღარ წუხხართო. ჭაშ̈ ლჷმაწ̈ხუა̂უ̂ალ̈ლი (ლნტ. 299) -- თურმე ქმარი 

წუხდა.

 იწხუა̂უ̈ი̂ (ა/̈ოხუწ̂ახუა̂ნ̈ \ ოხწუხუა̂̈ნ, ა̈ნწახუა̂̈ნ̄ \ ა̈ნწუხუა̂̈ნ̄; ან̈წახუ̂ი \ ა̈ნწუხუი̂) ბზ., 

იწუხუა̂უ̈̂ი (ოხწუხუა̂უე̂ნ \ ა̈ხწუხუ̂აუ̈ე̂ნ, ა̈ნწუხუა̂უა̂ნ; ან̈წუხუ̂აუ̈ი̂) ბქ., ლნტ., იწუხუა̂უი̂ 

(ოხწუხუე̂ნ, ენწუხუ̂ან̄; ენწუხუი̂) ლშხ., გრდუვ. -- წუხს, წუხდება. დაუ̈̂ით ჟ'ან̈წახუ̂ა̈ნ̄ 

მე̄უა̂რ (ბზ. 270) -- დავითი ძალიან შეწუხდა. ეჯჲარ ენწუხუა̂ნ̄ხ (ლშხ. 74) -- ისინი 

შეწუხდნენ. ჟ'ან̈წუხუ̂აუა̂ნ თუი̂თან ხენწიფ (ლნტ. 219) -- თვით ხელმწიფე შეწუხდა. დოუ ̂

ლოქ მუშკუა̂რ̈ი ა̈ნწუხუა̂უა̂ნ (ლნტ. 265) -- ვაითუ სტუმარი შეწუხდესო.

 იწჷრდი იგივეა, რაც ინწჷ̄რდი.

 იჭარალ̈-ხ (ოლჭარალდ, ად̈ჭარალხ; ადჭარალ̈ისგხ ბქ., ათ̈უჭ̂არანდ, ა̈დჭარანხ; ა̈დჭარ̈იხ 

ლნტ.), გრდუვ. -- ფერხულს ასრულებენ. ეჩქა როქუ̂ იჭარალ̈ხ ლაღრალ-ლაშუპ̂არალშუ ̂(ბქ. 

304) -- მაშინ ცეკვა-სიმღერით ფერხულს ვასრულებთ.

 იჭაბ̈ი იგივეა, რაც იჭბი1.

 იჭად̈ი იგივეა, რაც იჭა̈დ̄ი.

 იჭარ̈ე იგივეა, რაც იჭრენი.

 იჭან̄ჭე (ახ̈უ̂ჭა̈̄ნჭ, ა̈ნჭან̄ჭე; ა̈ნჭა̈ნ̄ჭი) ბზ., იჭანჭე (ახ̈უჭ̂ან̈ჭ, ა̈ნჭანჭე; ან̈ჭანჭისგ ბქ., 

ახ̈უჭ̂ან̈ჭ, ან̈ჭან̈ჭე; ან̈ჭა̈ნჭი ლნტ.), იჭა̄ნჭ{უ̂}ე (ოხჭან̄ჭუ̂, ენჭან̄ჭუე̂; ენჭან̄ჭუნ̂ე) ლშხ., 
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გრდმ. -- 1. აისხამს, აიგებს, აიცვამს (თავისთვის). წჷრნი ძიუა̂რ̈ ჟ'ახ̈უჭ̂ანჭ (ბქ.) -- წითელი 

მძივები ავისხი. 2. {ჩა}აბამს (ფერხულს). ეჩანღო ლაჭშხაშ̈ ა̈ხუჭ̂ან̄ჭედ (ბზ. 423) -- შემდეგ 

ფერხული ჩავაბით ("გავაბით").

 იჭა̈დ̄ი (ახ̈უჭ̂ად \ ოხუჭ̂ა̈დ̄, ა̈ნჭა̈დ̄; ა̈ნჭა̈დ̄ნე) ბზ., იჭა̈დი (ან̈ჭად̈; ა̈ნჭად̈ნე) ბქ., იჭად̈ი (ახ̈უჭ̂ად, 

ან̈ჭა̈დე; ან̈ჭა̈დნე) ლნტ., იჭად̄ი (ოხჭა̄დ, ენჭად̄ე; ენჭად̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- იფარცხავს. დაბ̈ 

ქაჲ აჴა̈ნხ, ჟი̄ჲ ან̈ჭა̈დ̄ხ (ბზ. 338) -- ყანა კიდეც მოხნეს, კიდეც და{ი}ფარცხეს. ეჩანღო ჩუ 

ხუა̂ლაშიდ ი ჟი ხუი̂ჭადიდ (ლნტ. 25) -- შემდეგ დავთესავთ და დავ{ი}ფარცხავთ.

 იჭბერე იგივეა, რაც იჭუბ̂ე̄რე.

 იჭბი1 (ათ̈უი̂ჭბ, ა̈დჭაბე; ა̈დჭაბ̈ნე ბზ., ოთჭაბ, ედჭაბე; ედჭაბნე ლშხ.), იჭაბ̈ი (ოთჭაბ̈, ა̈დჭაბ̈; 

ადჭაბნე ბქ., ა̈თუი̂ჭბ, ა̈დჭაბ̈ე; ა̈დჭაბ̈ნე ლნტ.), გრდმ. -- იკვალავს (გზას თოვლში). ბოფშარ̈დ 

შუკუ ̂ა̈დჭაბ̈ხ კლასთე ლაზელალ̄დ (ბზ.) -- ბავშვებმა სკოლაში სასიარულოდ გზა გაიკვალეს. 

ლაკუმ̂აშნუნ უ̂ედუშ̂უ ̂ოთჭაბ შუკუ ̂(ლშხ.) -- ბოსლამდე ძლივს გავიკვალე გზა. ეჯზუმ მუს 

ამ̈ეჴედ, ერე შუკუ ̂მად̈შ ათოჭაბახ (ლნტ.) -- იმხელა თოვლი მოსულა, რომ გზა ვერ 

გაუკვალავთ.

 იჭბი2 (ოთჭაბ̈, ა̈დჭაბ̈; ა̈დჭაბ̈ნე) ბქ. -- იბარებს (ამბავს...) ნაგჭურდ ჩუ ა̈დჭა̈ბ (ბქ. 9) -- 

ნაგჭურმა დაიბარა.

 იჭბუნე იგივეა, რაც იჭბჷნე.

 იჭბჷნე (ლახ̈უჭ̂ჷბინ, ლაჲ̈ჭჷბნე; ლაჲ̈ჭჷბნი̄ნე ბზ., ლაჲ̈ჭჷბნისგ ბქ.), იჭბუნე (ლოხჭუბუნ, 

ლეჲჭუბნე; ლეჲჭუბნი ლშხ., ლა̈ხუჭ̂უბინ, ლაჲ̈ჭუბნე; ლაჲ̈ჭუბნი ლნტ.), გრდმ. -- {ი}ტენის, 

იტანიებს. საბან̈ ხოჩა̄მდ ლაჲ̈ჭჷბნე ლესგარ̈ისგა, ბიქუ ̂ჲე მოდ̄ ახჴედა̈ნ̄ (ბზ.) -- საბანი კარგად 

მოიხვია (დაიტანია) გვერდებში, ქარი რომ არ შესვლოდა. ჭყინტდ ლა̈ქუ:̂ -- მაჲ̈სი ნატ̈ებდის 
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ლოქ იჭბუნე (ლნტ. 225) -- ბიჭმა თქვა: -- მაისის სითბოს ვიკრებ (ვიტენიო).

 იჭემნე იგივეა, რაც იჭმი̄ნე.

 იჭენი იგივეა, რაც იჭუე̂̄ნი.

 იჭე̄ნე (ოთჭე̄ნ, ა̈დჭე̄ნე; ა̈დჭე̄ნი ბზ., ედჭე̄ნე, ედჭე̄ნნე ლშხ.), გრდმ. -- ხელმოკიდებული 

მიჰყავს. წჷრნი ი თუე̂თუ̂ნე [ჩა̄ჟ] მარქაფდუ ედჭე̄ნე (ლშხ. 65) -- წითელი და თეთრი ცხენი 

მარქაფად წაიყვანეო (ხელმოკიდებით წაიყვანეო).

 იჭთხე (ლოხუ̂ჭითხ, ლაჲ̈ჭჷთხე; ლაჲ̈ჭჷთხი ბზ., ლაჲ̈ჭჷთხისგ ბქ.), ინჭითხე 

(ლოხუ̂ინჭითხ, ლეჲჷნჭითხე; ლეჲჷნჭითხნე) ლშხ., ინაჭ̈თხე (ლახ̈უი̂ნჭითხ, ლაჲ̈ჷნჭითხე; 

ლაჲ̈ჷნჭითხნე) ლნტ., გრდმ. -- 1. {ა}იყვანს (ხელში). ხელწიფხეშ გეზალდ... ბეფშუ ̂

ჟ'ენჭჷთხე (ბქ. 112) -- ხელმწიფის შვილმა ბავშვი ხელში აიყვანა. დალ̈აშ̈ გეზალ ჟი 

ლაჲ̈ჭჷთხე (პოეზ. 268) -- დალის შვილი (ხელში) აიყვანა. 2. (ოხნაჭთხ, ენნაჭთხე; 

ენნაჭთხი ლშხ., ლახ̈უნ̂აჭ̈თხ, ლაჲ̈ნაჭთხე; ლაჲ̈ნაჭთხი ლნტ.) -- {ა}იღებს (ხელში). 

ზურალე̄ლდ ფიჩხარ ენნაჭთხეხ (ლშხ.) -- ქალებმა ფიჩხი ხელში აიღეს. ჭემი ნაჭ̈თხე ჟი 

ლაჲ̈ნაჭთხე ბესიდ (ლნტ.) -- თივის ბულული ბესიმ ხელში აიღო.

 იჭი1 (--, ა̈ნჭა̈ნ̄; ან̈ჭო̄ლა ბზ., --, ა̈ნჭან̈; ა̈ნჭი ბქ., --, ქე̄ნჭან̄; ქე̄ნჭი ლშხ., --, ა̈ნიჭან, ან̈იჭი 

ლნტ.), გრდუვ. -- ცხვება. აშხუნღუ̂ე უო̂ჴრიშ დიარ̈ი ქან̈ჭან̈ (ბქ.) -- ბოლოს ობლის კვერიც 

გამოცხვა. ლაუ̂აშ̈ ხელათ იჭი (ლნტ. 33) -- ლავაში სწრაფად ცხვება.

 იჭი2 (ახ̈უი̂ჭ, ა̈ნჭე; ა̈ნჭი̄ნე ბზ., ოხუი̂ჭ, ენჭე; ენჭე̄ნე ლშხ., ა̈ხუი̂ჭ, ა̈ნ{ი}ჭე; ან̈ჭინე ლნტ.), 

გრდმ. -- იცხობს. მიჩაშ̈დ მა̈ნ̄კუი̂̄ დიარ̈ ა̈ნჭე (ბზ.) -- პირველი პური თავისთვის გამოიცხო. 

დეშ ოხუი̂ჭ დიარ (ლშხ.) -- ვერ გამოვიცხვე პური.

 იჭი̄რე (ა̈ხუჭ̂ი̄რ, ა̈ნჭი̄რე; ა̈ნჭი̄რნე ბზ., ოთჭი̄რ{უ}̂, ენჭი̄რე; ენჭი̄რნე ლშხ.), იჭირე 
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(ოხუჭ̂ირ, ა̈ნჭირე; ა̈ნჭირისგ ბქ.), ინჭრე (ახ̈უი̂ნჭირ, ა̈დინჭირე; ად̈ინჭირნე) ლნტ., გრდმ. -- 

იჭირვებს; შრომობს, ჯაფას ეწევა. მიჩა მალატუშ̂ ამზუმ [ესერ] ოხუჭ̂ი̄რა (ბზ. 418) -- შენი 

სიყვარულით ამდენი ჯაფა გავწიეო. ჟიუ ̂ანჷგან ი ლაჲ̈ჭირე, ჩუო̂უ̂ ესგურდა ი ლაჲ̈ჴჷ̄მრე 

(ანდ.) -- ადექი და იშრომე, დაჯექი და მოიხმარეო. გეზელილე გუნღა ხუი̂ნჭრე ამზუმს 

(ლნტ.) -- ამდენს შვილებისთვის ("შვილების გულისათვის") ვიჭირვებ.

 იჭი̄რი (ათ̈უჭ̂ირ̄ა̈ნ̄, ა̈დჭი̄რა̈ნ̄; ა̈დჭი̄რი ბზ., ოთჭი̄რენ, ედჭირ̄ა̄ნ; ედჭი̄რი ლშხ.), იჭირი 

(ოთჭირენ, ა̈დჭირან; ადჭირი) ბქ., ინჭირე (ათ̈უი̂ნჭირენ, ა̈დინჭირან; ა̈დინჭირი) ლნტ., 

გრდუვ. -- წუხდება, წვალდება. ხიჭი̄როლ̄დას̈ სი... (ბზ. 305) -- შენ შეწუხდებოდი. შუკუჟ̂ი 

გუნ ად̈ჭირან სოზარ̈ (ბქ.) -- სოზარი გზაში ძალიან გაწვალდა. მალფხს შუა̂ნ̈ს სურუს ინჭრე 

ხალ̈ხ (ლნტ.) -- გაზაფხულზე სვანეთში ძალიან წუხდება ხალხი (მეტისმეტი შრომისაგან).

 იჭკნი (ა̈თუჭ̂კჷნან̈, ად̈ჭკჷნა̈ნ̄; ად̈ჭკჷნი ბზ., ა̈თუჭ̂კჷნენ, ა̈დჭკჷნან; ად̈ჭკჷნი ლნტ., 

ოთჭკჷნენ, ედჭკჷნან̄; ედჭკჷნი ლშხ.), გრდუვ. -- ჭკნება. ათხე̄ გუა̂ლიობჟი სიმინდარ̄ თელდ 

ჩუე̂დჭკჷნან̄ხ (ლშხ.) -- ახლანდელ გვალვიანობაზე სიმინდები მთლად დაჭკნა. ჩუა̂დ̈ჭკჷნან 

ყუ̂აუ̈ი̂ლ (ლნტ. 255) -- ყვავილი დაჭკნა.

 იჭკურ̂ე (ესუი̂ჭკუ̂რ, ესჭკუე̂რ; ესჭკუე̂რნე ბზ., ოსიჭკუ̂რ ბქ., ოსჭკორ, ესჭკორე; ესჭკორნე 

ლშხ., ას̈უი̂ჭკურ̂, ა̈სჭკუ̂ერ; ა̈სჭკუ̂ერნე ლნტ.), გრდმ. -- {და}იჭრის. ლეზობთეჲსგა ძაფანა 

ოსიჭკურ̂ (ბქ.) -- საჭმელში წიწაკა ჩავიჭერი. თაკ̈უა̂რ̈ ამნოუშ̂ ესუ̂იჭკურ̂ ბაზ̄ი (პოეზ. 92) 

-- ამაღამ თოკები ამით დავ{ი}ჭერი (დავიწყვიტე).

 იჭმი̄ნე (ოთჭემინ, ად̈ჭემინ̄ე; ა̈დჭემი̄ნნე) ბზ., იჭმინე (ლახ̈უ̂იჭმ \ ათ̈უ̂იჭმ, ლაჲ̈ჭემ \ ა̈დჭემ; 

ად̈ჭემნე ზს., ოთჭემ, ედჭემე; ედჭემნე ლშხ.), იჭემნე (ლახ̈უი̂ჭმ, ლაჲ̈ჭემნე; ლაჲ̈ჭემნი) 

ლნტ., გრდმ. 1. გაიყოლებს, დაიდევნებს. ჯჷმილდ ფინია̈ლ̄ი სგა ̈ლაჲ̈ჭემ უ̂ეშგინ (ბზ. 342) 
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-- ძმამ ფინიებიც გაიყოლია (უკან). სკა ლა̈ხუი̂ჭმ ბოფშარ̈ ი აჩუა̂დდ (ლნტ.) -- გავიყოლიე 

ბავშვები და წავედით. 2. {გადა}ისვამს (ხელს...). ალმა̈სგირს... მაშ̈კქა ლოხჭემა ხანგარ̈ (ბქ. 

244) -- ალმასგირს ბარძაყზე ხმალი გადაუსვამს. კანჭა̈რს იჭემნე აბაყარ̈ ლექუა̂ (ლნტ. 52) 

-- ფრჩხილებს ლოყებზე ისვამს (ლოყებზე იყოლიებს). თუი̂თჟი ულმაშ̈ს ტუ̂ეტ ქა ლაჲ̈ჭემხ 

(პოეზ. 192) -- სათითაოდ ულვაშეზე ხელი გადაისვეს.

 იჭმურიე̄ლ (ლახ̈უჭ̂მურიე̄ლ, ლაჲ̈ჭმურიე̄ლე; ლაჲ̈ჭმურიე̄ლნე) ბზ., იჭმურელ 

(ლახ̈უ̂ჭუმრალ, ლაჲ̈ჭუმრალე; ლაჲ̈ჭუმრალ̈ისგ) ბქ., იჭუ̂მარა̄ლ (ლოხჭმარალ̄, 

ლეჲჭმარალ̄ე; ლეჲჭმრალ̄ნე) ლშხ., იჭომურალ̈ (ლახ̈უჭ̂ომურალ̈, ლაჲ̈ჭომურალე; 

ლაჲ̈ჭომურალი) ლნტ., გრდუვ. -- {და}რბის, გარბი-გამორბის. ბეფუშ̂ იჭმურიე̄ლ ლეჟა-

ლექუა̂ (ბზ.) -- ბავშვი ზევით-ქვევით დარბის. ბოფშარდ ლეჲჭომრა̄ლეხ ჭალაჲ̄სა (ლშხ.) -- 

ბავშვებმა ჭალაში ირბინეს. ფუ̂ირ იჭომურალ̈ (ლნტ. 228) -- ძროხა {და}რბის.

 იჭომურალ̈ იგივეა, რაც იჭმურიე̄ლ.

 იჭონე, იჭონ̄ე იგივეა, რაც იჭუე̂̄ნი.

 იჭრელი (ათ̈უჭ̂ერლა̈ნ̄, ა̈დჭერლა̈ნ̄; ად̈ჭერლი ბზ., ოთჭჷრლენ, ად̈ჭჷრლან̈; ა̈დჭჷრლი ბქ., 

ოხჭჷრლენ, ენჭჷრლან̄; ენჭჷრლი ლშხ., ა̈ხუ̂ჭჷრელენ, ა̈ნჭჷრელან; ა̈ნჭჷრელი ლნტ.), 

გრდუვ. -- ჭრელდება. ამურ ესერ დემ იჭრელი თხერე (ბზ. 363) -- მგელი ამის გარეშე არ 

{გა}ჭრელდებაო. ლეგმერდე ჟალჭჷრელელი ტა̈ნჟი (ლნტ.) -- ავადმყოფი ტანზე 

აჭრელებულა. გადატ. ფერს იცვლის. ზურალ̄ ჟენჭჷრლან̄ ჯაუ̄რ̂შუ ̂(ლშხ.) -- ქალს ჯავრით 

ფერი ეცვალა (აჭრელდა).

 იჭრენი (ახ̈უ̂იჭრ \ ლა̈ხ̄უი̂ჭრ, ა̈ნჭარ̈ \ ლაჲ̈ჭარ̈; ა̈ნჭარ̈ნე \ ლაჲ̈ჭა̈რნე ბზ., ლოხჭარ, ლეჲჭარე; 

ლეჲჭარნე ლშხ.), იჭარ̈ე (ლა̈ხუი̂ჭრ, ლაჲ̈ჭარ; ლაჲ̈ჭარ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- იბამს; 
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იკავშირებს. შიარ... სგა ლა̈̄ხუი̂ჭრ (ბზ. 424) -- ხელები მოვიბი. სგა ლა̈̄ხუი̂ჭრ ჭჷშხარ̈ ი 

ოდერ... (ბზ. 424) -- შევიბი ფეხები და წავედი. ხოჩა თემ ლაჲ̈ჭა̈რ ლაწუი̂ლალშუ ̂სოფიდ 

(ბქ.) -- კარგი თემი დაიკავშირა (დაინათესავა) გათხოვებით სოფიმ. მი თაკ̈უს̂ სკა 

ლახუ̂ჭარ̈ნე (ლნტ.) -- მე თოკს შევიბამ. გადატ. იმთელებს. ჟეღდ მეყუჩ̂ე ჭიშხ ჟ'ან̈ჭარე 

(ბზ.) -- ძაღლმა მოტეხილი ფეხი გაიმთელა.

 იჭურე (ახ̈უჭ̂ურ, ა̈ნჭურე; ან̈ჭური) ლნტ., გრდმ. -- {ი}ზელს (ცომს). ჟი ხუი̂ჭურედ კუ̂ეცნა 

ფექს (ლნტ. 35) -- მოვზელთ პურის (ხორბლის) ფქვილს იხ. იცომაუ̂ი, იშგურდენი.

 იჭუბ̂ერე იგივეა, რაც იჭუბ̂ე̄რე.

 იჭუბ̂ე̄რე (ათ̈უ̂ჭუბე̄რ, ა̈დჭუბე̄რე; ად̈ჭუბე̄რნე) ბზ., იჭბერი (ათ̈უჭ̂უბერ, ა̈დჭჷბერე; 

ად̈ჭჷბერისგ) ბქ., იჭუ̂ბე̄რე (ლოხჭუბე̄რ, ლეჲჭუბე̄რე; ლეჲჭუბე̄რნე) ლშხ., იჭბერე, 

იჭუბ̂ერე (ლა̈ხუჭ̂უბერ, ლაჲ̈ჭუბერე; ლაჲ̈ჭუბერი) ლნტ., გრდმ. -- იტენის, ირჭობს, იცობს. 

ქუ̂ით ჴუე̂ნეჟთე იჭუ̂ბე̄რე ნაქუთ̂ერს (ლშხ.) -- ქურდი ნაქურდალს უბეში იტენის. გიო 

აბედს სკა̈ იჭბერე ტყუ̂იე ნაზუი̂სკა (ლნტ. 106) -- გიო ნატყვიარში აბედს {შე}იტენის.

 იჭუდ̂ა̈ნ̄ი (ოთჭოდა̈ნ̄, ა̈დჭოდნე \ ად̈ჭოდან̄ე, ა̈დჭოდნი \ ა̈დჭოდა̈ნ̄ნე) ბზ., იჭუდ̂ი (ახ̈უი̂ჭუდ̂, 

ან̈ჭედ; ანჭუ̂ედნე) ბქ., იჭუ̂და̄ნე (ოთჭოდან̄, ედჭოდან̄ე; ედჭოდან̄ნე) ლშხ., იჭუე̂დნე 

(ათ̈უჭ̂უე̂დან̈, ა̈დჭუე̂დნე; ა̈დჭუე̂დნი) ლნტ., გრდმ. -- კითხულობს (წერილს...). დინ̄ად ლა̈ირ 

ქა̈დ̄ჭოდან̄ე (ბზ. 416) -- ქალიშვილმა წერილი გადაიკითხა. ალ ლაჲ̈რ ქა̈ნჭედ მიჩა დაჩუი̂რდ 

(ბქ. 200) -- ეს წერილი წაიკითხა მისმა დამ. ჭყინტდ ჩუე̂სჭოდა̄ნე ქაღალთ (ლშხ. 63) -- 

ბიჭმა წაიკითხა წერილი (ქაღალდი). ხეკუე̂ს ად̈ჭუე̂დნახ... (ლნტ. 53) -- უნდა წაიკითხონ.

 იჭუდ̂ი იგივეა, რაც იჭუ̂და̈ნ̄ი.

 იჭუდ̂იე̄ლ, იჭუდ̂ჲე̄ლ (ლახ̈უჭ̂უ̂ედიე̄ლ, ლაჲ̈ჭუე̂დიე̄ლე; ლაჲ̈ჭუე̂დიე̄ლნე ბზ., ოხჭოდიელ, 
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ენჭოდიელე; ენჭოდიელნე ლშხ.), იჭუდ̂ელ (ოსჭოდრალ, ესჭოდრალე; ესჭოდრა̈ლისგ) ბქ., 

იჭუე̂დიელ (ახ̈უ̂ჭუე̂დიელ, ა̈ნჭუე̂დიელე; ა̈ნჭუე̂დიელი) ლნტ., გრდმ. -- {გამო}იკითხავს, 

კითხულობს (ამბავს). ბებედ ბობშარე ამბაუ ̂ენჭოდიელე (ლშხ.) -- ბებიამ ბავშვების ამბავი 

{გამო}იკითხა. ჭყინტდ ა̈ნჭუე̂დიელე... (ლნტ. 169) -- ბიჭმა იკითხა... მაგ მინეშ-მინეშს 

იჭუდ̂ჲე̄ლეხ (პოეზ. 104) -- ყველა თავ-თავისას კითხულობს.

 იჭუე̂დიელ იგივეა, რაც იჭუდ̂იე̄ლ.

 იჭუე̂დნე იგივეა, რაც იჭუდ̂ა̈ნ̄ი.

 იჭუე̂მ იგივეა, რაც იჭუმ̂ე.

 იჭუე̂̄ნი/ე, იჭონ̄ე (ათ̈უჭ̂ონ, ა̈დჭუე̂̄ნ \ ა̈დჭონ̄ე; ა̈დჭუე̂ნნე) ბზ., იჭენი (ათ̈უჭ̂ენ, ა̈დჭენ; 

ად̈ჭენნე) ბქ., იჭონ̄ე (ოხჭონ̄, ენჭონ̄ე; ენჭონ̄ნე) ლშხ., იჭონე (ახ̈უ̂ჭონ, ა̈ნჭონე; ან̈ჭონე) 

ლნტ., გრდმ. -- {შე}იხვევს. ბუბად თხუ̂იმ ა̈დჭუ̂ე̄ნ/ე (ბზ.) -- ბიძამ თავი შეიხვია. 

ნაღუ̂ჟურდ ფხულე ჩუ̂ად̈ჭენ (ბქ. 136) -- ბიჭმა თითი შეიხვია. თხუმქა ლაჩაქ ოხჭონ̄ (ლშხ.) 

-- თავზე ლეჩაქი მოვიხვიე. მასტუნა̈რ ჭიშხ ა̈თუჭ̂ონ (ლნტ.) -- მტკივანი ფეხი შევიხვიე.

 იჭუმ̂არალ̄ იგივეა, რაც იჭმურიე̄ლ.

 იჭუმ̂ე (ათ̈უჭ̂ომინ \ ოთჭომინ, ა̈დჭომნე; ა̈დჭომნი) ბზ., იჭუე̂მ (ათ̈უჭ̂ომ, ად̈ჭომე; ა̈დჭომი) 

ლნტ., გრდუვ. -- {მო}რბის. სგაჲ̈ აჩად̈დ ი ქა̈̄ხჭუე̂მნედ \ ქახ̈ჭომნედ (ბზ. 279) -- თქვენ 

წადით და გამოიქეცით. შდრ. ესქიმე.

 იჭყი̄ლჲე̄ლ (ათ̈უჭ̂ყი̄ლჲე̄ლ, ა̈დჭყი̄ლჲე̄ლე; ად̈ჭყილჲე̄ლნე) ბზ., იჭყჷლალ̈, იჭყჷლელ 

(ოსჭყჷლალ, ესჭყჷლალე; ესჭყჷლალ̈ისგ) ბქ., იჭყჷ̄ლჲელ (ოსჭყჷ̄ლჲელ, ესჭყჷ̄ლჲელე; 

ესჭყჷ̄ლჲელნე) ლშხ., იჭყჷლან̈იელ (ას̈უჭ̂ყჷლან̈იელ, ა̈სჭყჷლან̈იელე; ა̈სჭყჷლან̈იელი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ყვირის, ჭყივის. ეშხუ მეგჭად ქოღ ესჭყჷლალე (ბქ. 211) -- ერთი მაგრად 
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იჭყივლეო. ხამ ჲეზუ̂ისა იჭყილ̄ჲელ (ლშხ.) -- ღორი ეზოში ჭყივის. დელფან̈ჟი ჯჷმილდ 

ას̈ჭყჷლან̈იელე (ლნტ.) -- აივანზე ძმამ დაიჭყივლა.

 იჭყჷლან̈იელ იგივეა, რაც იჭყი̄ლჲე̄ლ.

 იჭყჷლელ იგივეა, რაც იჭყი̄ლჲე̄ლ.

 იჭჷნჭალ̈-ხ (ლახ̈უჭ̂ჷნჭალედ, ლაჲ̈ჭჷნჭალეხ; ლაჲ̈ჭჷნჭა̈ლნეხ) ლნტ., გრდუვ. -- დაობენ. 

ლაჲ̈ჭჷნჭალეხ ი აჩადხ (ლნტ.) -- იდავეს და წავიდნენ.

 იხარჯაუ̈ი̂ იგივეა, რაც იხჷრჯაუ̈̂ი.

 იხეხუ̂ჭაშ̈ი-ხ (ათ̈უ̂ხეხუჭ̂აშა̈ნ̄დ \ ოთხეხუ̂ჭაშა̈ნ̄დ, ად̈ხეხუ̂ჭაშა̈ნ̄ხ; ად̈ხეხუჭ̂აშ̈იხ) ბზ., 

იეხუჭ̂აშ̈იხ (ათ̈უი̂ეხუ̂ჭაშანდ, ად̈იეხუჭ̂აშანხ; ად̈იეხუჭ̂აშ̈იხ) ბქ., ლნტ., იეხუჭ̂აშიხ 

(ოთიეხუჭ̂აშან̄დ, ედიეხუჭ̂აშან̄ხ; ედიეხუჭ̂აშიხ) ლშხ., გრდუვ. -- {და}ქორწინდებიან 

(ცოლქმარდებიან). ჩუა̂დ̈ხეხუჭ̂აშა̈ნ̄ხ სიმონ ი დინ̄ა (ბზ. 296) -- სიმონი და ქალიშვილი 

დაქორწინდნენ. ეჯმინ მუჟოღირ ად̈იეხუჭ̂აშიხ (ლნტ.) -- ისინი შემოდგომაზე 

დაქორწინდებიან.

 იხიადა̄ლ იგივეა, რაც იხიადა̈ლ̄.

 იხიადა̈̄ლ (ეთუხ̂იადა̈ლ̄, ა̈დხიადალ̄ე; ად̈ხიადა̈ლ̄ნე) ბზ., იხიადალ̈ (ოსხიადალ, ესხიადალე; 

ესხიადა̈ლისგ ბქ., ლახ̈უხ̂იადალ̈ისგ ბქ., ლახ̈უხ̂იადალ̈, ლაჲ̈ხიადალე; ლაჲ̈ხიადალი ლნტ.), 

იხიადა̄ლ (ლოხხიადალ̄, ლეჲხიადალ̄ე; ლეჲხიადალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- ილხენს, ხარობს, 

მხიარულობს. გიგო იხიადა̈ლ̄ (ბზ.) -- გიგო ხარობს. მეთხუ{̂ი}არ̈ გუნ იხიადალ̈ (ბქ.) -- 

მონადირე ძალიან ხარობს. ბოფშარ̈ იხიადალ̈ხ (ლნტ. 66) -- ბავშვები მხიარულობენ.

 იხიადე იგივეა, რაც იხი̄დე.

 იხიდე იგივეა, რაც იხი̄დე.
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 იხინჭლაუ̈ი̂ (ოხუ̂ხინჭლაუა̂ნ̈, ა̈ნხინჭლაუა̂̈̄ნ; ა̈ნხინჭლაუ̈ი̂ ბზ., ოხხინჭლაუ̈̂, ან̈ხინჭლაუე̂; 

ან̈ხიჭლაუ̈̂ისგ ბქ., ა̈ხუხ̂ინჭლაუ̈ე̂ნ, ან̈ხინჭლაუ̂ან; ა̈ნხინჭლაუ̈ი̂ ლნტ.), იხინჭლაუი̂ 

(ოხხინჭლაუე̂ნ, ენხინჭლაუ̂ან̄; ენხინჭლაუი̂) ლშხ. გრდუვ. 1. იკრეჭს უსწორმასწოროდ, 

იღიჯნის თმას. ბეფშუ̂ ხოლამ̄დ ან̈ხინჭლაუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- ბავშვი ცუდად გაიკრიჭა. 

ახ̈უხ̂ინჭლაუ̈ე̂ნ ი ქანჴუ̂ედ (ლნტ.) -- გავიღიჯნე თმა და გამოვედი. 2. ბქ. {შემო}იკრავს 

(მაგრად). ლარ̈ტყ ბჷგიდ ჟახ̈უხ̂ინჭლაუ̈ ̂(ბქ.) -- ქამარი მაგრად შემოვიკარი.

 იხი̄დე (ათ̈უხ̂ი̄დ, ა̈დხი̄დე; ა̈დხი̄დნე ბზ., ოთხიდ̄, ედხი̄დე; ედხი̄დნე ლშხ.), იხიდე (ოთხიდ, 

ად̈ხიდე; ად̈ხიდისგ) ბქ., იხიადე (ათ̈უა̂ხიად̈, ა̈დახიად̈ე; ა̈დახიად̈ი) ლნტ., გრდმ. -- იხარებს 

(გულს...). კე̄სარ̈დ მე̄უ̂არ ად̈ხი̄დე (ბზ. 317) -- კეისარმა ძალიან გაიხარა. გიგად მიჩა თხუმ 

ადხი̄დე (ლშხ.) -- ბიცოლამ თავისი თავი გაიხარა. გუ̂ის იხიად̈ე, აღუე̂ მა ჩომნას (ლნტ.) -- 

გულს იხარებს აბა რა ქნას.

 იხი̄ლწი (ათ̈უხ̂ი̄ლწ, ა̈დხი̄ლწე; ად̈ხი̄ლწნე) ბზ., იხლიწი (ლოხუხ̂ილწ, ლეჲხილწე; 

ლეჲხილწისგ) ბქ., იხი̄ლწე (ლოხხი̄ლწ, ლეჲხი̄ლწე; ლეჲხი̄ლწნე) ლშხ., იხლინწე 

(ლახ̈უ̂ხლინწ, ლაჲ̈ხლინწე; ლაჲ̈ხლინწი) ლნტ., გრდმ. 1. იკაპიწებს. დაუ̈დ̂ სგა ლეჲხილწე... 

(ბქ. 104) -- დევმა აიკაპიწა... ბუბად შარუ̂ალ̈ ჟილაჲ̈ხლინწე (ლნტ.) -- ბიძიამ შარვალი 

აიკაპიწა. 2. ზს. იწურავს (ოფლს). დაუი̂თ უ̂ეფს იხლიწიუ ̂(ბქ.) -- დავითი ოფლს 

იწურავდა.

 იხლინწე იგივეა, რაც იხილ̄წი.

 იხლიწი იგივეა, რაც იხი̄ლწი.

 იხნი (ახ̈უი̂ხნ, ა̈ნხინ; ა̈ნხინნე) ზს., იხნე (ოთხინ, ედხინე; ედხინნე ლშხ., ა̈თუი̂ხნ, ა̈დხინ; 

ად̈ხინნე ლნტ.), გრდმ. 1. {შე}უშვებს ("შეიშვებს"), {მი}იღებს. მაშე̄ნამ̄ მუხბემ მად̄ ა̈დხინ 
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[ჯგჷრა̈გ̄] (ბზ. 290) -- უფროსმა ძმამ (შინ) არ შეუშვა ("შეიშვა") წმინდა გიორგი. ქრისტე 

დარ̈დიდ იხინ (ბქ. 150) -- ქრისტე კვლავ არავინ შეუშვა ("შეიშვა"). ნაქამ̄ მარ̄ას დე̄მ იხნეხ 

სოფელთეჲსა (ლშხ. 28) -- გარეშე კაცს არ უშვებენ სოფელში. მიჩა მუ ქორხო დემ იხნე 

[დენას] (ლნტ. 300) -- თავისი მამა სახლში არ უშვებს გოგოს. ლენჯარალ̈დ მად̄ ამ̈ხინხ 

(პოეზ. 242) -- ლენჯერლებმა არ შემიშვეს. 2. (ოხხინ, ენხინე; ენხინნე ლშხ., ახ̈უი̂ხნ, 

ან̈ხინ; ან̈ხინე ბქ., ლნტ.) -- იდენს, იშვებს (სისხლს, არაყს). ჯჷმილდ ქა̈ნ̄ხინ ზისხ (ბზ. 342) 

-- ძმამ გამოიდინა (გამოუშვა) სისხლი. ხოლჴმაშა ლახა გუი̂ცხა (აჲ̈რაყ), სგა ლატ̈ხედ ი 

ნატხანს ლიხნიდ (ბქ. 196) -- უფრო მაგარი თუ გვინდა (გვირჩევნია) არაყი, ჩავაბრუნებთ, 

გადაბრუნებულს ვხდით. არაყ̈ს ხუი̂ხნედ ხილხენქა (ლნტ. 15) -- არაყს ვხდით ხილისაგან.

 იხორიელ იგივეა, რაც იხუ̂რი̄ელე.

 იხორიელი იგივეა, რაც იხურ̂იელ.

 იხოჩაუ̂ალ̈ იგივეა, რაც იხჩოუა̂̈ლ̄.

 იხოჩაუ̈̂ი იგივეა, რაც იჴჩოუ̈̂ი.

 იხრესი (ოხუხ̂ერეს \ ქა̈ხუ̂ხერსან̈, ანხერსე \ ქა̈ნ̄ხერსა̈ნ̄; ა̈ნხერსი) ბზ., იხრესე (ოხხჷრეს, 

ანხჷრსე; ანხჷრსი) ლშხ., გრდუვ. -- მორიგეობს, მორიგეობას ასრულებს. მაგ ქა̈̄ნხერსა̈ნ̄ხ 

(ბზ. 252) -- ყველამ იმორიგევა (მორიგეობა შეასრულა).

 იხრინა̈ლ̄ (ლახ̈უხ̂ირნა̈ლ̄, ლა̈ჲხირნალ̄ე; ლა̈ჲხირნა̈ლ̄ნე) ბზ., იხრინალ̈ (ლოხუხ̂ირნალ, 

ლაჲ̈ხირნალ; ლაჲ̈ხირნალ̈ისგ ბქ., ლახ̈უხ̂ირნალ̈, ლაჲ̈ხირნალე; ლაჲ̈ხირნალი ლნტ.), იხრინალ̄ 

(ლოხუ̂ხირნალ̄, ლეჲხირნალ̄ე; ლეჲხირნალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- ბრაზობს, ჯავრობს. ისგუ მუ 

გუნ იხრინა̈ლ̄ ისგუა̂ ლითრეღა (ბზ.) -- მამაშენი ძალიან ჯავრობს შენი სმის გამო. სურუს 

იხრინალ̈ხ ქორა ̈მარალ (ლნტ.) -- ძალიან ბრაზობენ ოჯახის წევრები.
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 იხრინი (ახ̈უხ̂ირნან̈, ან̈ხირნა̈ნ̄; ა̈ნხირნი ბზ., ოხუხ̂ირნენ, ა̈ნხირნან; ან̈ხირნი ბქ., ა̈ხუხ̂ირნენ, 

ან̈ხირნან; ა̈ნხირნი ლნტ.), გრდუვ. -- ბრაზდება. ა̈ნხირნა̈ნ̄ ზურაბი მუ (ბზ. 322) -- ზურაბის 

მამა გაბრაზდა. მალუდ სურუ ა̈ნხირნან (ბქ. 24) -- მელა ძალიან გაბრაზდა. ჟ'ან̈ხირნან ხორუა̂ 

მუხუბ̂ე (ლნტ. 226) -- უმცროსი ძმა გაბრაზდა. იხ. იმჯარ̄უი̂.

 იხულ̄ი (ლახ̈უხ̂ულ̄ \ ლოხხულ̄, ლაჲ̈ხუი̂̄ლ; ლაჲ̈ხუი̂̄ლნე ბზ., ლოხხულ̄, ლეჲხუ̄ლე; 

ლეჲხულ̄ნე ლშხ.), იხული (ლოხხულ, ლაჲ̈ხუი̂ლ; ლა̈ჲხულისგ \ ლაჲ̈ხუ̂ილნე ბქ., ლახ̈უხ̂ულ, 

ლაჲ̈ხულე; ლაჲ̈ხული ლნტ.), გრდმ. -- ხვრეპს ("იხვრეპს"), სვამს. ლეგმერდედ ეშხუ ხულ̄ 

ლიც ლა̈ჲხუი̂̄ლ (ბზ.) -- ავადმყოფმა ერთი ყლუპი წყალი მოსვა. ლჷც იხულ̄ი (ბზ.), ლჷც 

იხული (ბქ.) -- წყალს სვამს ({ი}ხვრეპს). ქა ლეჲხულ̄ნეხ კოჭოლ̄ს... არაყე̄ლს (ლშხ. 38) -- 

ცოტა არაყს მოსვამენ.

 იხუე̂რი იგივეა, რაც იხურ̂ი.

 იხუნ̂ა̈ლ̄ (ოსხუნა̈ლ̄, ესხუნალ̄ე; ესხუნა̈ლ̄ნე) ბზ., იხუ̂ნალ̄ (ოსხუნალ̄, ესხუნალ̄ე; ესხუნალ̄ნე) 

ლშხ., იხუ̂ნალ̈ (ესუხ̂უნალ̈, ესხუნალე; ესხუნალ̈ისგ ბქ., ას̈უხ̂უნალ̈, ა̈სხუნალე; ას̈ხუნალი 

ლნტ.), გრდმ. -- იმუქრება. ეჯი დაგრას იხუნ̂ალ̄ (ლშხ.) -- ის სიკვდილს იმუქრება. ხუა̂̈ჲ 

ასუხ̂უნალ̈, მარ̈ე მა მაჲ̈მედა? (ლნტ.) -- ბევრი {და}ვიმუქრე, მაგრამ რა შემიძლია?

 იხურ̂ე (ოთიხუ̂რ, ა̈დხუი̂რ; ად̈ხუი̂რე ზს., ოთიხურ̂, ედხუი̂რ; ედხუი̂რე ლშხ., ათ̈უ̂იხურ̂, 

ად̈ხუი̂რ; ა̈დხუ̂ირნე ლნტ.), გრდმ. -- ინგრევს; იშლის (თმებს...). კეშარს ქა ისპახ, ფათუა̂რ̈ს 

ჩუ იხურ̂ახ (ბქ. 298) -- ქურქებს გადაიბრუნებდნენ, თმებს ჩამოიშლიდნენ. ჯუ̂ინელ ჭუ̂ედს 

იხურ̂ეხ (ბქ.) -- ძველ კედელს ანგრევენ ("ინგრევენ"). ხამ̈ ლახამ̈ს თხუი̂მჟი იხუ̂რე (ლნტ.) 

-- ღორი საღორეს თავზე ინგრევს.

 იხურ̂ელი იგივეა, რაც იხურ̂იელი.

724



 იხურ̂ი (ა̈ხუი̂ხურ̂ \ ოხუი̂ხურ̂, ა̈ნხუე̂რ; ან̈ხუე̂რნე ბზ., ანხერ; ან̈ხერნე ბქ., ოხხორ, ენხორე; 

ენხორნე ლშხ.), იხუ̂ერი (ახ̈უი̂ხუ̂რ, ა̈ნხუ̂ერ; ა̈ნხუე̂რნე) ლნტ., გრდმ. -- {ი}კრეფს. მჷჰი 

გან̈ჭუს̂ ქა იხურ̂იხ (ბქ. 228) -- მწიფე ანწლს კრეფენ. ცხეკისა ცინყას ხუ̂იხურ̂იდ (ლშხ.) -- 

ტყეში მოცვს ვკრეფთ. ყურძენს იხუე̂რიხ ჲენკენობაჲ̈ თუ̂ეჲსკა (ლნტ. 18) -- ყურძენს 

ენკენისთვეში კრეფენ.

 იხურ̂იელ, იხურიე̄ლ (--, ან̈ხურიე̄ლა̈ნ̄; ან̈ხურიე̄ლი ბზ., --, ენხურიელან̄; ენხურიელი ლშხ.), 

იხურ̂ელი (ან̈ხორელან, ან̈ხორელი) ბქ., იხორიელი (--, ა̈ნხორიელან; ან̈ხორიელი) ლნტ. 

გრდუვ. -- გროვდება, იკრიბება. ჩუ ლჷბიდ ლიც ჟი დემ ესერ იხურ̂ელი (ანდ.) -- დაღვრილი 

წყალი ახლად არ შეგროვდებაო. ჟი იხურ̂ჲელიხ [ი] ინყაუა̂ლ̄ხ (ლშხ. 18) -- შეიკრიბებიან 

და ერთობიან. ჟ'ახ̈უხ̂ორიელანდ მაგ̈ ქორ სკუ̂ებინ (ლნტ.) -- ყველანი სახლის წინ 

შევგროვდით.

 იხურ̂იე̄ლე, იხურიე̄ლი (ახ̈უხ̂ურიე̄ლ \ ოხხურიე̄ლ, ან̈ხურიე̄ლე; ა̈ნხურიე̄ლნე ბზ., 

ოხხურიელ, ენხურიელე; ენხურიელნე ლშხ.), იხუ̂რელი (ოხხორელ, ან̈ხორელე; 

ან̈ხორელისგ) ბქ., იხორიელი (ახ̈უხ̂ორიელ, ა̈ნხორიელე; ან̈ხორიელი) ლნტ., გრდმ. -- 

იგროვებს, იკრებს, თავს უყრის. უსგუ̂არ̈ ჟ'ახ̈უხ̂ურიე̄ლ (ბზ. 424) -- ვაშლები შევიგროვე. 

ნათელად უცხარ̈ ან̈ხორელე (ბქ. 11) -- ნათელამ მსხლები შეიგროვა. [ხილს] შუ̂იდედ ი 

ხუი̂ხორიელიდ (ლნტ. 15) -- ხილს ჩამოვბერტყავთ (ჩამოვყრით) და შევიგროვებთ.

 იხუტ̂ე (ოთიხუტ̂, ად̈ხუი̂ტ; ა̈დხუ̂იტნე ბზ., ოხუი̂ხუტ̂, ა̈ნხუი̂ტ; ანხუი̂ტე ბქ., ოთიხუტ̂, 

ედხუი̂ტ; ედხუი̂ტე ლშხ., ა̈თუი̂ხუ̂ტ, ა̈დხუი̂ტ; ა̈დხუ̂იტე ლნტ.), გრდმ. -- {ჩამო}ითლის; 

იჭრის. ყალაჩუყლანდ ქა ლაჲ̈ხუი̂ტ მაყუ̂შდაგ̈ს (ბზ. 247) -- ყალაჩუყლანმა ჩამოითალა 

ბარძაყი. ნაღუჟ̂ურს გაჩ̈ ოთხუი̂ტა ფხულაქა (ბქ.) -- ბიჭუნას დანით თითი გაუჭრია. შაუ̂ყანს 
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გუჩენჩხ ჟახოტყაბა, ლჷმახ̈უი̂ტლი ი ლჷმაზ̈უე̂ბლი (ლნტ. 288) -- შავყანს გულ-ღვიძლი 

შეუწვავს. თურმე იჭრიდა და ჭამდა.

 იხჩოუ̂ა̈ლ̄ (ახ̈უ̂ხოჩუა̂ნ̈, ან̈ხოჩუა̂̈ნ̄, ან̈ხოჩუი̂) ბზ., იხჩოუა̂ლ̈ (ახხოჩუე̂ნ, ანხოჩუა̂ნ̈; ანხოჩუი̂) 

ბქ., იხჩოუა̂ლ̄ (ოხხოჩუე̂ნ, ენხოჩუა̂ნ̄, ენხოჩუი̂) ლშხ., იხოჩაუ̂ალ̈ (ახ̈უხ̂ოჩაუ̈ე̂ნ, ან̈ხოჩაუა̂ნ; 

ან̈ხოჩაუ̈ი̂) ლნტ., გრდუვ. -- იკურნება, რჩება, {მო}კეთდება (ავადმყოფი). ლეგმერდე 

იხჩოუ̂ა̈ლ̄ (ბზ. 7) -- ავადმყოფი იკურნება. ჲესი-ჲესინ ჟი იხოჩაუა̂ლ̈ (ლნტ.) -- ხანდახან 

მოკეთდება.

 იხჩოუ̂ი იგივეა, რაც იჴჩოუ̈̂ი.

 იხჩუ̂ეუი̂ იგივეა, რაც იჴჩო̈უი̂.

 იხჷრჯაუ̈ი̂ (ა̈თუხ̂ჷრჯუა̂ნ̈, ა̈დხჷრჯ{ა}უა̂̈ნ̄; ად̈ხჷრჯ{ა}̈უ̂ი ბზ., ადხჷრჯაუა̂ნ̈; ად̈ხჷრჯაუი̂ 

ბქ.), იხჷრჯაუ̂ი (ოთხჷრჯუე̂̄ნ, ედხჷრჯუა̂ნ̄; ედხჷრჯუ̂ი) ლშხ., იხარჯაუ̈̂ი (ათ̈უ̂ხარჯაუ̈̂ენ, 

ად̈ხარჯაუა̂ნ; ა̈დხარჯაუ̈ი̂) ლნტ., გრდუვ. -- იხარჯება. მედუქნი სანთელ ესერ მა̄მ 

ად̈ხარჯუი̂ (ბზ. 262) -- მედუქნის სანთელი არ დაიხარჯებაო. ლაქორწილჟი ხუა̂ჲ̄ არაყ 

იხჷრჯაუი̂ (ლშხ.) -- ქორწილში ბევრი არაყი იხარჯება. ამ ლინთუ ̂ხუ̂აჲ̈ ზექ ა̈დხარჯაუა̂ნ 

(ლნტ.) -- ამ ზამთარს ბევრი შეშა დაიხარჯა.

 იჴა̈ცი იგივეა, რაც იჴცი1.

 იჴა̄ნე (ლახ̈უჴ̂ან̈ \ ლოხ{უ}̂ჴა̈ნ, ლა̈ჲჴა̈ნ̄ \ ლა̈ჲჴან̄ე; ლაჲ̈ჴა̈ნ̄ნე \ ლაჲ̈ჴა̈ნი ბზ., ლოხჴა̄ნ, ლეჲჴან̄ე; 

ლეჲჴან̄ნე ლშხ.), იჴანე (ლახ̈უჴ̂ა̈ნ, ლაჲ̈ჴანე; ლაჲ̈ჴან̈ნე ბქ., ლაჲ̈ჴანნე \ ლაჲ̈ჴანი ლნტ.), გრდმ. 

1. {ი}ყნოსავს. დი̄ნა იჴა̄ნე მიჩა შიარ̈ს (ბზ. 368) -- გოგო {ი}ყნოსავს თავის ხელებს. 2. 

იდენს, გამოსცემს (სუნს). ლეზუე̂ბ ქუ̂ინს იჴა̄ნე (ბზ.) -- საჭმელი სუნს გამოსცემს.

 იჴდე1 (ოთიჴდ \ ოთუი̂ჴ \ ა̈თუი̂ჴდ, ა̈დჴიდ; ა̈დჴიდე ზს., ოთიჴდ, ედჴიდ; ედჴიდე ლშხ., 
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ათ̈უი̂ჴდ, ა̈დჴიდ; ა̈დჴიდ{ნ}ე ლნტ.), გრდმ. 1. {გა}ატარებს დროის გარკვეულ მონაკვეთს. 

მჷხმჷ̄რიდ ი დი̄ნად ხოჩა ლირდე̄-ლიზგე ად̈ჴიდხ (ბზ. 351) -- მეღორემ და ქალიშვილმა კარგი 

ცხოვრება გაატარეს. ჭყჷნტარ̈ს ხოჩა ლირდე ათოჴიდახ (ლნტ. 305) -- ბიჭებს კარგი დრო 

გაუტარებიათ. 2. (ოთიჴდ, ა̈დჴიდ; ა̈დჴიდე ზს., ოთიჴ, ედჴიდ; ედჴიდე ლშხ., ა̈თუი̂ჴდ, ა̈დჴიდ; 

ად̈ჴიდე ლნტ.) -- იხდის (ქეიფს, ფასს, სახსარს...). ხელწიფხდ ლახედალ ადჴიდ (ბქ. 263) -- 

ხელმწიფემ ქეიფი გადაიხადა. ალმინ დროჲან̈დ ქა̈დჴიდახ საჴსარ̈ს (ლნტ. 104) -- ესენი 

დროზე გადიხდიდნენ სახსარს.

 იჴდე2 (ოხუ̂იჴდ \ ახ̈უი̂ჴდ, ა̈ნჴიდ; ან̈ჴიდე ზს., ახ̈უი̂ჴდ, ან̈ჴდე ლნტ.) 1. მოჰყავს, მოაქვს. მუდ 

ლელინთუდ̂ ზექ მასარ̈დ ან̈ჴიდ (ბქ.) -- მამამ საზამთროდ შეშა ბლომად მოიტანა. ლახუბ̂ას 

ლაჲ̈ სკახოჴიდახ ლაე̈ხუ̂ა (ლნტ. 235) -- ძმებსაც მოუყვანიათ ცოლები. 2. {გამო}იღებს, 

{გამო}იტანს (ნაყოფს, ფოთოლს, კვირტს). ბარ̈ყუე̂ნდ მუღუა̂ ქანჴიდ (ბქ.) ტყემალმა 

ყვავილი გამოიტანა. თხუმუა̂რს იჴდე ალ ბალახ (ლშხ., ხორ. 6) -- თავებს გამოიღებს 

(იკეთებს) ეს ბალახი.

 იჴერჴი იგივეა, რაც იჴჷრჴი.

 იჴეჩი იგივეა, რაც იჴჩი, იჴჩე.

 იჴე̄დურა̈ლ̄ იგივეა, რაც იჴე̄დუ̂რიე̄ლ.

 იჴე̄დუ̂რიე̄ლ (ხუი̂ჴე̄დურ̂იე̄ლდას̈, იჴედურ̂იე̄ლდა; იჴე̄დუ̂რიე̄ლნი), იჴე̄დურა̈ლ̄ 

(ხუი̂ჴე̄დურალდას̈, იჴე̄დურალ̄და; იჴე̄დურალ̄უ̂ნი) ბზ., იჴე̄დურალ̄ (ხუი̂ჴე̄დურალის, 

იჴე̄დურალ̄და; იჴე̄დურალ̄ნი) ლშხ., იჴედურ̂იელ (ხუი̂ჴედურ̂იელდას̈, იჴედურ̂იელდა; 

იჴედუ̂რიელნი) ლნტ., გრდუვ. -- ხშირ-ხშირად მიდის, დაიარება, აღწევს რომელიმე 

ადგილას, უახლოვდება ბოლო პუნქტს, მიდი-მოდის. იჴე̄დუ̂რია̄ლხ ლათ̈ხუი̂ართე̄სგა (ბზ.) -- 
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ცოტაღა უკლდათ საჯიხვე (სანადირო) ადგილამდე. ხუი̂ჴედურ̂იელდას̈ ჩულუქუ ̂ა̈დგილმოყ 

(ლნტ.) -- ვაღწევდი დათქმულ ადგილამდე.

 იჴმარ̈ი (ათ̈უ/̂ოხჴჷმარ̈, ა̈ნ/დჴჷმრე ზს., ლაჲ̈ჴჷმრე; ლაჲ̈ჴჷმრი ბზ., ა̈ნ/დჴჷმრისგ ბქ., ა̈ხუ̂ჴჷმარ̈, 

ლაჲ̈ჴჷმა̈რე; ლაჲ̈ჴჷმარ̈ი ლნტ.), იჴმარი (ოხჴჷმარ, ენჴჷმრე; ენჴჷმრი) ლშხ., გრდმ. -- 

{გა}იხმარს, ხმარობს, იყენებს. ხოჩამ̄დუ ოხჴჷმრახ მიშგუ ნალჷ̄რდი ბოფშარ̈ს! (ბზ. 340) -- 

კარგად მოეხმაროთ ჩემი ამაგი ბავშვებს! და̈უ̄ა̂რ̈დ მინე ძალა ლაჲ̈ჴჷმრეხ (ბზ. 290) -- 

დევებმა გამოიყენეს თავიანთი ძალა. ნინოუ ̂ლაჲ̈ჴჷმრე, მარეოუ̂ ლა̈ჲსჷრგებე (ანდ.) -- ენა 

მოიხმარე, ადამიანი დაიხმარეო (ისარგებლეო). ენდროს ნაღფენუნდ იჴმარიხ ზურა̄ლე̄ლ 

(ლშხ. ხორ. 2) -- ენდროს საღებავად ხმარობენ ქალები. თა̈შმჷჯაბ̈ს ხუი̂ჴმა̈რიდ ნაყ̈ეუნდ 

(ლნტ. 36) -- თაშმჷჯაბს ვიყენებთ საჭმელად. ნაფ̈თს ეჩქა დესა იჴმა̈რდახ (ლნტ. 5) -- ნავთს 

მაშინ არ ხმარობდნენ.

 იჴშდა̈ნ̄ი (ახ̈უ ̂\ ოხჴეშდა̈ნ̄, ა̈ნჴეშდ{ა}̄ნე; ა̈ნჴეშდა̈ნ̄ი \ ა̈ნჴეშდა̈ნ̄ნე) ბზ., იჴშდან̈ი (ოხჴეშდა̈ნ, 

ან̈ჴეშდნე; ა̈ნჴეშდნისგ) ბქ., იჴშდან̄ე (ოხჴეშდან̄, ენჴეშდან̄ე; ენჴეშდან̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- 

ხრავს, ღრღნის. უ̂ერბდ ქან̈ჴეშდნე [ჯიჯუ̂] (ბქ. 139) -- ორბმა გამოხრა ძვალი. იხ. იურე.

 იჴჩე (ოხუ̂იჴჩ \ ა̈ხუი̂ჴჩ, ა̈ნჴიჩ; ა̈ნჴიჩე ზს., ოხუი̂ჴჩ, ენჴიჩ; ენჴიჩე ლშხ., ახ̈უი̂ჴჩ, ან̈ჴიჩ; ან̈ჴიჩე 

ლნტ.) გრდმ. -- ინელებს. იმჟი ა̈ნჴიჩხ ალამა̈გ ქუ̂იშე?! (ბზ. 315) -- როგორ მოინელეს 

ამდენი ქვიშა?! მიშგუ ნან̈ჭირუ ̂ხოლამ̄დუ ოხჴიჩ̄ა (ბზ. 340) -- ჩემი ნაჯაფი ცუდად 

მოენელებინოსო. თოყიშ დაგრას დეშ ახ̈ჴიჩედ (პოეზ. 18) -- თოყის სიკვდილს ვერ 

მოინელებთ.

 იჴჩი (ა/̈ოხუი̂ჴჩ, ა̈ნჴეჩ; ა̈ნჴეჩნე) ზს., იჴჩე (ა̈ხუი̂ჴჩ, ან̈ჴიჩ; ან̈ჴიჩე) ბზ., იჴჩი (ოხჴეჩ, ენჴიჩ; 

ენჴიჩე) ლშხ., იჴეჩი (ახ̈უა̂ჴეჩ, ადაჴეჩე; ადაჴეჩი) ლნტ., გრდმ. -- იკვესებს, კვეს-აბედით 
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აჩენს ცეცხლს. ილარ̈იონდ ჟ'ან̈ჴეჩ (ბზ. 53) -- ილარიონმა კვესით ცეცხლი გაიჩინა. 

ჲერუა̂ლე ლაკ̈რიშ ესერ ყორჟი ლჷმჴეჩოუნ̂ელი (ანდ.) -- ვიღაცა საკირის კარზე ცეცხლს 

იკვესავდა.

 იჴჩოუ̈̂ი (ახ̈უ/̂ოხჴოჩუა̂ნ̈, ან̈ჴოჩუა̂̈ნ̄; ან̈ჴოჩუი̂), იხჩუე̂უი̂ (ოხხოჩუა̂ნ̈, ანხოჩუა̂̈ნ̄; ან̈ხოჩუი̂ ბზ., 

ოხჴ/ხოჩუე̂ნ, ან̈ჴ/ხოჩუა̂ნ; ან̈ჴ/ხოჩუ̂ი ბქ.), იხოჩუი̂ (ოხხოჩუე̂ნ, ენხოჩუა̂ნ̄; ენხოჩუი̂) ლშხ., 

იხჩოუ̂ი (ახ̈უხ̂ოჩაუ̈̂ენ, ა̈ნხოჩაუ̂ან; ა̈ნხოჩაუ̈̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- იკურნება, რჩება, 

{მო}კეთდება. თინათ̈ ეში̄ ჟი მამ̄ა̄დ ა̈ნხოჩუ̂ა̈ნ̄ (ბზ. 286) -- თინათინი მაინც არ მორჩა 

(გამოკეთდა). ხენწიფი გეზალ ჟან̈ხოჩაუა̂ნ̈ (ლნტ. 298) -- ხელმწიფის შვილი გამოკეთდა. 

გადატ. ცოცხლდება. ფჷრი კალმახ ჟ'ან̈ხოჩუ̂ან̈ (ბზ. 74) -- ხმელი თევზი გაცოცხლდა.

 იჴცი1 (ოთ{უ}̂ჴაცა̈ნ/ოხჴაცა̈ნ, ა̈დ/ნჴაცა̈ნ̄; ად̈/ნჴა/აც̈ი ბზ., ოთჴაცენ, ად̈ჴაცან; ად̈ჴაცი ბქ., 

ოთჴაცენ, ედჴაცან̄; ედჴაცი ლშხ.), იჴაც̈ი (ათ̈უჴ̂ა̈ცენ, ად̈ჴაცან; ად̈ჴა̈ცი) ლნტ., გრდუვ. -- 

იღუპება. ლეგმერდე ღალ ჩუა̂დ̈ჴაცან̈ (ბქ. 133) -- საცოდავი ავადმყოფი დაიღუპა. სოფლიშ 

ამახუ ̂სოფლიშ შინურ-ქუნურ ესერ ოლჴაცელი (ანდ.) -- სოფლის მტერი სოფლის 

ჩაურევლად დაღუპულაო.

 იჴცი2 (ა/̈ოხ{უ}̂ჴაცან̈, ან̈ჴაცა̈̄ნ; ა̈ნჴა̈ცი ბზ., ოხუჴ̂აცენ, ან̈ჴაცან; ან̈ჴაც̈ი ბქ., ოთჴაცენ, 

ედჴაცან̄; ედჴაცი ლშხ.), იჴაც̈ი (ათ̈უჴ̂აცენ, ად̈ჴაცან; ადჴა̈ცი) ლნტ., გრდუვ. -- იხრება, 

მრუდდება (სვეტი). დე̄ფნი სოტარ̈ ჟ'ან̈ჴაცა̈ნ̄ხ (ბზ.) -- დერეფნის სვეტები გადაიხარა.

 იჴჷრჴი ( --, ა̈ნჴჷრჴა̈ნ̄, ა̈ნჴჷრჴი ბზ., --, ენჴჷრჴა̄ნ; ენჴჷრჴი ლშხ.), იჴერჴი ( --, ან̈ჴერჴა/ან̈; 

ან̈ჴერჴი) ბქ., ლნტ., გრდუვ. -- ხერხდება. ჩიგარ დეშ იჴჷრჴი ამშა ნამსყი (ლშხ. 31) -- 

ყოველთვის ვერ ხერხდება ამის გაკეთება ("ნაკეთები").

 იჴჷ̄რა̈ლ̄ (ლახ̈უჴ̂ჷ̄რა̈ლ̄, ლაჲ̈ჴჷ̄რალ̄ე; ლაჲ̈ჴჷ̄რა̈ლ̄ი \ ლაჲ̈ჴჷ̄რა̈ლ̄ნე) ბზ., იჴჷრალ̈ (ლოხუჴ̂ჷრალ, 
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ლაჲ̈ჴჷრალ; ლა̈ჷჴჷრალ̈ისგ ბქ., ლახ̈უჴ̂ჷრალ̈, ლაჲ̈ჴჷრალე; ლაჲ̈ჴჷრალი ლნტ.), იჴჷ̄რალ̄ 

(ლოხჴჷ̄რალ̄, ლეჲჴჷ̄რალ̄ე; ლეჲჴჷ̄რალ̄ნე) ლშხ., გრდუვ. -- იხვეწება. მეჩი მარე ლიგენეს 

იჴჷრალ̈ (ლნტ. 296) -- მოხუცი კაცი ბინაზე დაყენებას იხვეწება.

 იჴჷ̄რე (ლოხუ̂ჴირ̄, ლაჲ̈ჴჷ̄რე; ლაჲ̈ჴჷ̄რი \ ლაჲ̈ჴი̄რნე ბზ., ლოჴჷ̄რჷნ, ლეჲჴჷ̄რე; ლეჲჴჷ̄რნე 

ლშხ.), იჴჷრე (ლოხუჴ̂ირ, ლაჲ̈ჴჷრე; ლაჲ̈ჴჷრისგ) ბქ., გრდმ. -- ივედრებს. ლახ̈ჴჷ̄რინ ალ 

ქორა̈ მეცლაბ̈ი ქუ̂ინ! (ბზ. 11) -- შეივედრე ამ ოჯახის მიცვალებულის სული!

 -იჯ იგივეა, რაც -ჷჯ.

 იჯაბ̈ი იგივეა, რაც იჯბი.

 იჯარ̄ე (ახ̈უ̂ჯა̈რ̄ \ ოხჯა̈რ̄, ა̈ნჯარ̄ე; ა̈ნჯა̈რ̄ნე) ბზ., იჯარე (ოთჯარ̈, ად̈ჯარე; ა̈დჯარ̈ისგ) ბქ., 

გრდმ. -- იმწკრივებს, ილაგებს, იმარაგებს. ქათალ ათხე გარ იჯარ̄ე ლჷგრა̈ლ̄ს (ბზ.) -- 

ქათამი ახლაღა ილაგებს კვერცხებს. ქათალ ლახ კარკცე, ლჷგროლს ესერ იჯარე (ანდ.) -- 

ქათამი თუ კაკანებს, [ამბობენ:] კვერცხებს ილაგებსო.

 იჯბი1 (ა/̈ოხ{უ}̂ჯაბან̈, ან̈ჯაბა̈ნ̄; ან̈ჯა̈ბი ბზ., ოხუჯ̂აბა̈ნ, ა̈ნჯაბან; ა̈ნჯაბ̈ი ბქ., ოხჯაბენ, 

ენჯაბან̄; ენჯაბი ლშხ.), იჯა̈ბი (ახ̈უჯ̂აბ̈ენ, ა̈ნჯაბან; ან̈ჯაბ̈ი) ლნტ., გრდუვ. -- იხარშება. 

და̈უ̄ა̂̈ დი ჟ'ან̈ჯაბა̈ნ̄ ლჷლღენისგა (ბზ. 308) -- დევის დედა მოიხარშა დიდ ქვაბში. ჟ'ან̈ჯაბ̈ი 

შამ̈ (ლნტ. 35) -- მოიხარშება ღომი.

 იჯბი2 (ახუი̂ჯბ, ან̈ჯაბ; ა̈ნჯაბნე ბზ., ოხუი̂ჯბ, ენჯაბე; ენჯაბნე ლშხ.) გრდმ. -- იხარშავს. 

მარ̄ად ნაყ̄უნ ენჯაბე (ლშხ.)-- კაცმა საჭმელი მოიხარშა.

 იჯგრი (ათ̈უ/̂ოთჯგჷრან̈, ად̈ჯგჷრა̈ნ̄; ად̈ჯგჷრი ბზ., ოთჯგჷრენ, ად̈ჯგჷრან; ად̈ჯგჷრი ბქ., 

ოთჯგირენ, ედჯგირან̄; ედჯგირი ლშხ., ათ̈უჯ̂გჷრენ, ა̈დჯგჷრან; ა̈დჯგჷრი ლნტ.), გრდუვ. 

-- იკურთხება. ეშხუ აფხან̈იკ ჩუ̂ალჯგჷრელი ბაპდ (ლნტ. 183) -- ერთი ამხანაგი თურმე 
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მღვდლად იკურთხა.

 იჯიშ (ოხუი̂ჯშ ბზ., ახ̈უი̂ჯშ, ან̈ჯიშ; ა̈ნჯიშნე ზს., ლნტ.), იჯიში (ოხჯიშ, ენჯიშე; 

ენჯიშნე) ლშხ., გრდმ. -- იქსოვს. ალ' ე̄სერ ქაუ̄̂ ან̈ჯიშ (ბზ. 323) -- ეს მოქსოვეო. ა̈შკს 

ჯუი̂ნალდ იჯიშდახ ქორს (ლნტ. 7) -- შალს ძველად სახლში {ი}ქსოვდნენ.

 იჯმი (--, ად̈ჯჷმა̈ნ̄; ა̈დჯჷმი ბზ., ა̈დჯჷმან; ა̈დჯჷმნი ბქ., ედჯიმან̄; ედჯიმი ლშხ.), იჯმჷნი 

(--, ად̈ჯჷმნან; ად̈ჯჷმნი) ლნტ., გრდუვ. -- მარილდება. ხოჩამ̄დ მჷსყე წა̈თხისგა ხოჩამ̄დ 

იჯმიხ ლჷჯმარა̈ლ̄ (ბზ.) -- კარგად გაკეთებულ წათხში სულგუნ{ებ}ი კარგად მარილდება. 

თა̈შ წათ̈ხისა ჩუ იჯმუნი (ლნტ. 38) -- ყველი წათხში {და}მარილდება.

 იჯმუნი (--, ა̈დჯჷ/უმნა̈ნ̄; ად̈ჯჷ/უმნი ბზ., ა̈დჯუმნან; ად̈ჯუმნი ბქ., ედჯიმნან̄, ედჯიმნი 

ლშხ.), გრდუვ. -- საქონლისათვის მარილის მიცემა, ჭმევა. ლახუს̂ ლახ კუმაშ̈ ფიშრამ̄ინ 

იჯმუნიხ, ეჩქა ხოშამ̄ იდჲარა̈ლ̄ხ (ბზ.) -- თუ მთაში საქონელს ხშირად ეძლევა მარილი, 

მაშინ უფრო მეტს შეჭამს.

 იჯრაუ̈ი̂ (ოთჯჷრაუ̈,̂ ად̈ჯჷრუე̂ ზს., ა̈დჯჷრუი̂ ბზ., ად̈ჯჷრუ̂ისგ ბქ., ა̈თუჯ̂ირაუ̈̂, ად̈ჯირაუ̈ე̂; 

ად̈ჯირაუ̈ი̂ ლნტ.), იჯრაუ̂ი (ოთჯირაუ̂, ედჯირუე̂; ედჯირუი̂) ლშხ., გრდმ. -- იჯერებს. ალა 

მუუ̂შგუი̂ლდ ჩუ̂ად̈ჯჷრუ̂ე (ბზ. 53) -- ეს უშგულელმა დაიჯერა. ა̈ლის თაუ̂რობ დემ 

იჯრაუ̈ი̂უ̂ (ბქ. 202) -- ამას მთავრობა არ იჯერებდა. ეჩა ლუქუს̂ ჩუ იჯრაუი̂ ჭაშ (ლშხ. 60) 

-- იმის ნათქვამს იჯერებს ქმარი.

 იჯში (ან̈ჯიშა̈ნ̄ ბზ., ა̈ნჯიშან̈ ბქ., ა̈ნჯიში ზს., ა̈ნჯიშან, ანჯიში ლნტ., ენჯიშან̄; ენჯიში 

ლშხ.), გრდუვ. -- იქსოვება. ალ ქიპშუ̂ უო̂სარ̈ჲა̄ქ ხოჩამ̄დ იჯში (ბზ.) -- ამ ძაფით კარგად 

იქსოვება საჩოხე.

 იჰაუდ̂არ̈ იგივეა, რაც იჰაუ̄დ̂არ̈.
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 იჰაუ̄დ̂არ̈ (--, ა̈დჰა̄უდ̂არ \ ად̈ჰაუ̄დ̂რა̈ნ̄; ად̈ჰაუ̄დ̂რი) ბზ., იჰაუდ̂არ̈ ( --, ა̈დჰაუდ̂რან; ად̈ჰაუდ̂რი) 

ბქ., იაუდ̂არ ( --, ედჲაუდ̂რან̄; ედჲაუდ̂რი) ლშხ., იაუ̂დარ̈ ( --, ა̈დჲაუდ̂არან; ა̈დჲაუდ̂არ̈ი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ავდრდება, {გა}წვიმდება. ჩუ̂ალჰაუ̄დ̂არ̈ლი (ბზ. 382) -- გაავდრებულა. 

მარტი თოჲსა ედჲაუდ̂რან̄ ლა̄შხს (ლშხ.) -- მარტის თვეში გაავდრდა ლაშხეთში (ლაშხეთს).

 იჰა̈ლ̄1 (ოთჰან̈, ა̈დჰა̈ნ̄; ა̈დჰოლ̄ი) ბზ., იჰალ̈ (ოთჰენ, ა̈დჰან; ა̈დჰი \ იჰალნი) ბქ., გრდუვ. -- 

მწიფდება. უ̂აზ̈ ჩუჲ ად̈ჰა̈ნ̄ (ბზ. 290) -- ყურძენი (ვაზი) კიდეც შემწიფდა. შდრ. იმჷი.

 იჰა̈ლ̄2 იგივეა, რაც იჰია̈̄ლ.

 იჰდჷრე (ოხუჰ̂ად̈ირ, ა̈ნჰად̈რე; ა̈ნჰად̈რი ბზ., ოხუ̂ჰჷდირ, ა̈ნჰჷდრე; ა̈ნჰჷდრისგ ბქ.), იჲ̄დჷრე 

(ოხუჲ̂ედჷრ, ენჲედრე; ენჲედრი) ლშხ., იედურ̂ე (ახ̈უი̂ედუი̂რ, ან̈იედურ̂ე; ან̈იედუ̂რი) ლნტ., 

გრდმ. -- ინანიებს, ნანობს. ტა̈რიელდ ა̈ნჰად̈რე (ბზ. 59) -- ტარიელმა ინანა. ეჯჲა̈რ იჰდჷრეხ 

გეზლაშ̈ ქა ლიკუა̂ნეს (ბქ. 43) -- ისინი ნანობენ შვილის გადაგდებას. ჟი ჲესუა̂ს̈ ლოხუნ̂აჟრა, 

დემეგ ესერ ოჰჷდრა (ანდ.) -- ვისაც მოუთმენია, არ უნანიაო. ისკუი̂ დაგრა ჟ'ახ̈უი̂ედუი̂რ 

(ლნტ. 180) -- შენი სიკვდილი გადავიფიქრე ({მო}ვინანე).

 იჰერა̈ლ̄ (ლოხუჰ̂ერა̈ლ̄, ლაჲ̈ჰერალ̄ე; ლაჲ̈ჰერა̈̄ლი) ბზ., იჰერალ̈ (ლოხუჰ̂ერალ̈, ლაჲ̈ჰერალ; 

ლაჲ̈ჰერალ̈ისგ) ბქ., იერალ̈ (ლახ̈უი̂ერალ̈, ლაჲ̈ერალე; ლაჲ̈ერალი) ლნტ., გრდუვ., გრდუვ. -- 

ხმაურობს. ქუნარ̈ქა დარ̈ ესერ იჰერალ̈ (ანდ.) -- სულ(თა დღეობ)ებში არავინ ხმაურობსო.

 იჰია̈ლ̄, იჰა̈ლ̄2 (ოთ/ლოხუჰ̂{ი}ა̈ლ̄ \ ა̈თუჰ̂ა̈ლ̄, ად̈ჰია̈ლ̄ე; ად̈ჰია̈ლ̄ი \ ად̈ჰა̈ლ̄ნე) ბზ., იჰიალ̈ 

(ლოხუ̂ჰიალ, ა̈დ/ლაჲ̈ჰიალე; ა̈დ/ლაჲ̈ჰიალ̈ისგ) ბქ., იჲა̄ლ (ლოხუჲ̂ალ̄, ლეჲალ̄ე; ლეჲა̄ლნე) 

ლშხ., გრდუვ. -- იჩქარის, ისწრაფის. ლახ̈ხუ̂ა იჰა̈ლ̄ხ მინე ქორთე̄სგა (ბზ. 331) -- ცოლები 

ისწრაფიან თავიანთი სახლისკენ. ამნემდ ნებოზს ქორთე ა̈დჰჲალე (ბქ.) -- ამან საღამოს 

სახლისკენ მოიჩქარა. ბიმურზოლა ქორთე იჰა̈ლ̄ (პოეზ. 152) -- ბიმურზოლა შინ იჩქარის. იხ. 
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იკლჷდა̈ლ̄.

 იჰლამ̈ი (ოთჰალმან̈; ად̈ჰალმა̈ნ̄ ბზ., ოთჰალმენ; ად̈ჰალმან ბქ., ა̈დჰალმი ზს.), გრდუვ. -- 

გრძნობა-გონებას კარგავს, იბნიდება. ალ დი̄ნა მაყალუშ̂ ჩუა̂დ̈ჰალმა̈ნ̄ (ბზ.) -- ეს გოგონა 

შიშისაგან დაიბნიდა.

 იჰნი (ოთჰინან̈, ა̈დჰინა̈ნ̄; ად̈ჰინი ბზ., ოთჰინენ, ა̈დჰინან; ადჰინი ბქ.), იჲ̄ნი (ოთიჲ̄ნენ, 

ედი̄ჲნან̄; ედი̄ჲნი) ლშხ., იჲნი (ათ̈უი̂ჲნენ, ა̈დიჲნან; ა̈დიჲნი) ლნტ., გრდუვ. -- დნება. ეჯი 

შიშდ ნაცმუნშალ ად̈ჰინან (ბქ. 41) -- ის მაშინვე ქონივით დადნა. ლახუა̂რისა მუს გუ̂იან̄დ 

ი̄ჲნი (ლშხ.) -- მთებში თოვლი გვიან დნება.

 იჰრი1 (ოთჰარან̈; ა̈დჰარა̈ნ̄ ბზ., ოთჰარენ; ა̈დჰარან ბქ., ად̈ჰა/̈არი ზს.), იარი (ათ̈უი̂არენ, 

ან̈ჲარან̈; ა̈ნჲარი) ლნტ., გრდუვ. -- იყრება, ხვავდება, ცვივა; იცლება. მაგ̈ ეშ ესჰარა̈ნ̄ (ბზ. 

337) -- ყველაფერი დახვავდა (დაიყარა). ეჯჲარ̈ სერ ქა დემის იჰრიუხ̂ (ბქ. 307) -- ისინი 

აღარ დაიცლებოდნენ. ქა̈ნჲარანხ დაუა̂რ̈ ქორხენქა (ლნტ. 121) -- გამოცვივდნენ დევები 

სახლიდან. იხ. შჷ̄დნი.

 იჰრი2, იჰრი̄ნე (ა/̈ოხუი̂ჰრ, ა̈ნჰერ; ა̈ნჰერნე ბზ., ოთიჰრ, ა̈დჰერ; ა̈დჰერნე ზს.), ი̄{ჲ}რი 

(ოხუი̂ერ, ენჲერე; ენჲერნე) ლშხ., იერი (ახ̈უი̂ერ, ან̈ჲერ; ან̈ჲერნე) ლნტ., გრდმ. 1. იბარებს 

თავისთან, იძახებს. ალჲა̈რდ ბეფშუ ̂სგა̈დ̄ჰერხ ლარდათე (ბზ. 264) -- ამათ ბავშვი დაიბარეს 

ოთახში. ხელწიფხდ სგად̈ჰერ გეზლირ (ბქ. 258) -- ხელმწიფემ თავისთან დაიბარა შვილები. 

ბაპდ ან̈ჲერ ეჯმინ მიჩა ქორხო (ლნტ. 127) -- მღვდელმა დაიბარა ისინი თავის სახლში. 2. 

(ხუი̂ჰრ, იჰერ; იჰრინე) ბქ. -- ითხოვს, თხოულობს. დაუ̈̂რე დაჩუი̂რს ლჷმჰერინ 

ბერჯაშ̈ტურა (ბქ. 57) -- თურმე დევების დას თხოულობდა ბერჯაშტურა. ჩინჩუი̂ლ, მათ̈ე 

იმთქუი̂, ეჯის ესერ იჰრი (ანდ.) -- ჩვილი ბავშვი, რასაც მიეჩვევა, იმას {მო}ითხოვსო.
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 იჰუდ̂ი (ა̈თუჰ̂ოდან̈, ა̈დჰოდა̈ნ̄; ა̈დჰუე̂დი ბზ., ოთჰოდენ, ად̈ჰოდან; ად̈ჰედი ბქ.), იუ̂დი 

(ოთუო̂დენ, ედუო̂დან̄; ედუო̂დი) ლშხ., იუე̂დი (ათ̈უო̂დენ, ად̈უო̂დან; ა̈დუ̂ედი) ლნტ., გრდუვ. 

-- იყიდება. ქა̈ლაქ̈ლისგა ქანაშ̈ ესერ ნასანი ქა იჰუ̂დი (ანდ.) -- ქალაქში კანაფის ნაძენძიც 

გაიყიდებაო. ალ მაღაზიაჲ̄სა მაგ̄ ხოჩა იუდ̂ი (ლშხ.) -- ამ მაღაზიაში ყველაფერი კარგი 

იყიდება.

 იჰუდ̂ური, იჰუდ̂ირი (ა/̈ოხუჰ̂ად̈ურ̂ა̈ნ, ა̈ნჰად̈ურ̂ა̈ნ̄; ან̈ჰა̈დუ̂რი ბზ., ოხჰედურ̂ენ, ა̈ნჰედურ̂ა/ან̈; 

ან̈ჰედუ̂რი ბქ.), გრდუვ. -- იკურნება. ეჯ დინა ჟ'ან̈ჰედუ̂რან (ბქ. 41) -- ის გოგო განიკურნა. 

ეჯურ ესერ დეშ იჰუდ̂ირი ლეგმერდე (ბქ. 57) -- უიმისოდ ავადმყოფი ვერ {გან}იკურნება. 

შდრ. იჴჩოუ̈ი̂.

 იჰუნ̂ა̈რი (ოხჰუნარ̈; ან̈ჰუნრე ზს., ან̈ჰუნრი ბზ., ან̈ჰუნრისგ ბქ.), იუ̂/მნარი (ოხუუ̂/მნარ, 

ენჷმნარე; ენჷმნარნე) ლშხ., იმნა̈რი (ახ̈უი̂მნარ̈, ა̈ნიმნარ̈ე; ან̈იმნარ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- ისმენს. 

ამნე̄მ მამ̄' ე̄სჰურნე ხალო̄და ̈ნაგჷრგალუ̂ (ბზ. 306) -- ამან არ მოისმინა ხალოს ნათქვამი. მარე 

ჩილადეღ იჰუნ̂არ̈იუ̂ მოლაშ̈ ლილცოუ̂ალ̈ს (ბქ. 131) -- კაცი ყოველდღე ისმენდა მოლას 

ლოცვას. ტოტად ჟი ანჰურნე გარ̈გლა (პოეზ. 52) -- ტოტამ მოისმინა ლაპარაკი.

 იჷრდება̈ლ̄ (ლახ̈ურდება̈ლ̄, ლაჲ̈ჷრდებალ̄ე; ლაჲ̈რდება̈̄ლნე) ბზ., იჷრდებალ̈ (ლოხურდებალ, 

ლაჷ̈რდებალ; ლაჷ̈რდებალ̈ისგ) ბქ., იმორდება̄ლ (ლოხმორდება̄ლ, ლეჲმორდებალ̄ე; 

ლეჲმორდებალ̄ნე) ლშხ., იმორიდებალ̈ (ლახუმ̂ორიდებალ̈, ლა̈ჲმორიდებალე; 

ლაჲ̈მორიდებალი) ლნტ., გრდუვ. -- მორიდებით არის. ნინ ესერ ლახა ლჷლტჷნე ხად̈ეს, 

ლაჷ̈რდებალოუ̂ ეჯღაი̈ (ბქ.) -- შერცხვენილი თუ ხარ (ენა თუ დაჭეჭყილი გქონდეს), 

მორიდება მაინც იქონიეო.
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ი̄

 -ი̄დ იხ. -ილდ.

 ი̄დი იხ. ზჷ.

 ი̄თა̈ლ̄-ხ (ოთი̄თან̈დ \ ოთჷ̄თა̈ნ̄დ, ა̈დი̄თა̈ნ̄ხ \ ად̈ჷ̄თა̈ნ̄ხ; ა̈დი̄თიხ \ ა̈დჷ̄თიხ) ბზ., ითალ̈-ხ 

(ათ̈უთანდ, ად̈ჷთანხ; ა̈დჷთიხ ბქ., ათ̈უი̂თანდ, ა̈დითანხ; ა̈დითიხ ლნტ.), ით̄ალ̄-ხ (ოთი̄თან̄დ, 

ედი̄თან̄ხ; ედი̄თიხ) ლშხ., გრდუვ. -- იყრებიან, იყოფიან. ბეუა̂̈რ ათხე გარ ითალ̈ხ (ბქ.) -- 

ბევასაანი ახლაღა იყრებიან. ლახუბ̂ა ჩუა̂ლჷ̄თე̄ლიხ (ლშხ.) -- ძმები გაყრილან. ლახუბ̂ა 

ჩუა̂დ̈ითანხ (ლნტ. 149) -- ძმები გაიყარნენ.

 ი̄თე (ათ̈უი̂̄თ \ ოთი̄თ, ა̈დით̄ე; ა̈დი̄თნე ბზ., ოთით̄, ედი̄თე; ედი̄თნე ლშხ.), ითე (ოთით, 

ადითე; ად̈ითინე \ ად̈ითისგ \ ა̈თთინე ბქ., ათ̈უი̂თ, ა̈დითე; ა̈დითინე ლნტ.), გრდმ. -- 

{გამო}იყოფს, {გა}იყრის. მუხუბ̂ე ქა̈̄დი̄თხ ი... ფირუი̂ლდ გარ ლოხუე̂̄თხ (ბზ. 427) -- ძმა 

გამოიყვეს და მხოლოდ ძროხა მისცეს. მაი̈ ხამჷნკახ ეჯგუა̂რ̈ ალჲა̈რს, ე'ჩუ დოშ ხი̄თედ? (ბზ. 

279) -- რა სჭირთ ამათ ისეთი, რომ ვერ ინაწილებთ? ხოშა მუხბე ქა̈ითე ლახუ̂ბას (ლნტ.) -- 

უფროსი ძმა გაეყრება (გამოიყოფს) ძმებს.

 -ი̄ლ იხ. -ილდ.

 -ი̄ლდ იხ. -ილდ.

 ი̄მბუა̂̈ლ̄ იგივეა, რაც იმბუა̈ლ̄.

 ი̄ჲდჷრე იგივეა, რაც იჰდჷრე.

 ი̄ჲნი იგივეა, რაც იჰნი.

 ი̄ჲრი იგივეა, რაც იჰრი2, იჰრი̄ნე.

 ი̄რა ბზ., ირი ბქ., ირ̄ი ლშხ., ირა ლნტ. იხ. ლი, ლიზ.
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 ი̄რგე, ირაგ̄ე (ოთრა̈̄გ, ად̈რაგ̄ე; ა̈დრა̈გ̄ი ბზ., ოთრაგ̄, ედრაგ̄ე; ედრაგ̄ნე ლშხ.), ირაგე (ათ̈ურ̂აგ̈, 

ად̈რაგე; ად̈რაგ̈ისგ ბქ., ად̈რაგი ლნტ.), გრდუვ. -- იგვიანებს, ყოვნდება. ილარიონდ ად̈რაგ̄ე ი 

ხუა̂ჲ̈ მამ̄ა (ბზ. 54) -- ილარიონმა დაიგვიანა და არც ძალიან. ჲესუნ ესრაგეოუ̂, ჲესუნ 

ესკჷლდე (ანდ.) -- ზოგჯერ დაიგვიანე, ზოგჯერ იჩქარეო. ჲერხი ეშხუ თოჲ ირაგ̄ეხ 

სგიმარჟი (ლშხ. 4) -- ზოგი ერთ თვეს ყოვნდება მჟავე წყლებზე. ღუა̂ჭარ̈ ლჷმარ̈აგ̈ლი თუ̂ით 

თუ̂ეს ქალა̈ქისკა (ლნტ. 176) -- ვაჭარი თითო თვეს ყოვნდებოდა თურმე ქალაქში.

 ი̄რი იხ. ლი.

 ი̄სნაუ̂ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ჰისტამ, ისტამ (-ტმაშ, -ტმარ̈) ბქ., ისნაუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

სიზმარი. დი̄ნას ის̄ნაუ ̂ლახი̄სნაუ̂ა (ბზ. 384) -- ქალიშვილს სიზმარი დასიზმრებია. 

მეთხუი̂არ̈ს ჰისტამ ლაჰისტამ (ბზ. 83) -- მონადირეს სიზმარი დაესიზმრა. ბაპს ქათასჷმა 

ისნაუ̂შალ ლაუჟ̂აჲსა (ლნტ. 183) -- მღვდელს სიზმარივით გაუგონია ძილში. გადატ. 

საოცარი, საკვირველი. ლეუა̂ნ ისტამ მარ̈ე ლი (ბქ.) -- ლევანი საკვირველი კაცია.

 ი̄ტუ ̂(ოთი̄ტუ,̂ ად̈ი̄ტუ{̂და}; ად̈ი̄ტუი̂ ბზ., ოთი̄ტუე̂ნ, ედი̄ტუა̂ნ̄; ედი̄ტუი̂ ლშხ.), იტუ̂ 

(ათ̈უი̂ტუ,̂ ა̈დიტუ;̂ ა̈დიტუ̂ი ბქ., ა̈თუი̂ტუე̂ნ, ად̈იტუა̂ნ; ად̈იტუი̂ ლნტ.), გრდუვ. -- გარბის, 

ილტვის. მჷლხარ̈ ჩუა̂დ̈ი̄ტუდ̂ახ (ბზ. 22) -- მულახელები გაიქცნენ.

 ი̄ქუი̂ (--, ა̈დიქ̄უ̂ა̈ნ̄; ა̈დი̄ქუი̂ ბზ., --, ედი̄ქუა̂ნ̄; ედი̄ქუი̂ ლშხ)., იქუ̂ი (--, ა̈დიქუა̂ნ; ად̈იქუი̂ ბქ., 

--, ან̈იქუ̂ან; ა̈ნიქუი̂ ლნტ.), გრდუვ. -- ითქმება. ტკიც კალ̈უნ უნბლა̈რ ესერ იქუ̂ი (ანდ.) -- 

სიმართლე ზოგჯერ უნებლიედაც ითქმისო. (ალ) ლიმზჷრ კუმაშჟი იქ̄უი̂ (ლშხ. 91) -- ეს 

ლოცვა საქონელზე ითქმება.

 ი̄ღა̈ლ̄ (ოთი̄ღალ̄ან̈ \ ა̈თუი̂̄ღალ̄ან̈, ად̈ი̄ღალ̄ა̈ნ̄; ა̈დი̄ღა̈ლ̄ი) ბზ., იღ̄ალ̄ (ოთი̄ღა̄ლენ, ედი̄ღალ̄ან̄; 

ედი̄ღალ̄ი) ლშხ., გრდუვ. -- იხდის. ჯაჲ ქა̈დ̄ი̄ღალ̄ა̈̄ნ (ბზ. 325) -- თვითონ გაიხადა. 
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ჩუე̂დი̄ღალ̄ან̄ ჲაკოფ (ლშხ. 61) -- იაკობმა გაიხადა. შდრ. იშყუჟ̂უ̄რე.

 ი̄ღე (ა̈თუი̂̄ღ, ად̈ი̄ღე; ა̈დი̄ღნე \ ა̈დი̄ღი ბზ., ოთი̄ღ, ედი̄ღე; ედიღ̄ნე ლშხ.), გრდმ. -- {გა}იხდის. 

პალტო ქა ესერ ნოს̄აუ̄ ̂ა̈დი̄ღე (ბზ. 351) -- პალტო არ გაიხადოო. შდრ. იშყუ̂ჟე.

 -ი̄შ იხ. -იშ.

 ი̄შგა̈ლ̄ი (ოხუი̂̄შგა̈ლ̄, ა̈ნი̄შგალ̄ე; ანიშგა̈ლ̄ნე) ბზ., იშგალ̈ი (ოხუ̂იშგალ̈, ან̈ჷშგალე; 

ანჷშგალ̈ისგ) ბქ., ი̄შგალ̄ი (ოხუი̂შგალ̄, ენიშ̄გალ̄ე; ენი̄შგალ̄ნე) ლშხ., იშკალ̈ი (ახ̈უი̂შკალ̈, 

ან̈იშკალე; ან̈იშკალი) ლნტ., გრდმ. -- {ი}წველის. ზურალ ლჷმჷშგალინ დაჴა̈რს (ბქ. 129) -- 

ქალი თურმე თხებს წველიდა. ფურალ̈ ჩუა̂ხ̈უი̂შკალედ (ლნტ.) -- ძროხები ჩამოვწველეთ.

 ი̄შგი (ახ̈უი̂შგ \ ოხუი̂̄შგ, ან̈ი̄შგე; ა̈ნიშგნე ბზ., ოხუი̂̄შგ, ენიშ̄გე; ენი̄შგნე ლშხ.), იშგი 

(ოხუი̂შგ, ან̈იშგე; ა̈ნიშგნე \ ა̈ნიშგისგ) ბქ., იშკი (ახ̈უ̂იშკ, ა̈ნიშკე; ან̈იშკინე) ლნტ., გრდმ. -- 

{ი}წველის. ჭყინტდ ჩუ̂ან̈ი̄შგ ლაჩ̈უ ̂(ბზ. 250) -- ბიჭმა მოწველა ირემი. [ქამ̄] იშ̄გიხ 

ფურალს (ლშხ. 7) -- ძროხებს გარეთ წველიან. ეჩეჲსა დაჴჷლს ხუი̂შკიდ (ლნტ. 20) -- 

იმაში თხას ვწველით.

 ი̄შდნე (ოთი̄შდინ \ ათ̈უი̂̄შდინ, ად̈ი̄შდჷნე; ა̈დი̄შდნე \ ად̈ი̄შდინნე ბზ., ოთი̄შდჷნ, ედი̄შდნე; 

ედი̄შდნი ლშხ.), იშდნე (ათ̈უ̂იშდინ \ ოთჷშდინ, ა̈დჷშდინე; ად̈ჷშდინისგ) ბქ., იშტნე 

(ათ̈უი̂შტინ, ად̈იშტნე; ა̈დიშტნი) ლნტ., გრდმ. -- ივიწყებს. ლახუ̂ბად კადა ა̈დიშ̄დჷნეხ (ბზ.) 

-- ძმებმა ნაჯახი დაივიწყეს. წესარს დომ̄ ეთი̄შდნი, ხოჩა [ი̄რი] (ლშხ. 17) -- წესებს თუ არ 

დაივიწყებ, კარგი იქნება. ბეთგილს ჩუ ნომა ხიშდჷნედ (პოეზ. 282) -- ბეთქილს ნუ 

დაივიწყებთ.

 ი̄შუა̂̈ლ̄ (ოხუი̂̄შუ̂ან̈, ა̈ნი̄შუა̂̈ნ̄; ან̈იშ̄უი̂) ბზ., იშუ̂ალ̈ (ახ̈უ̂იშუე̂ნ \ ოხუ̂იშუე̂ნ, ა̈ნიშუ̂ან; ა̈ნიშუი̂ 

ბქ., ა̈ხუ̂იშუე̂ნ ლნტ.), ი̄შუ̂ალ̄ (ოხუ̂იშ̄უე̂ნ, ენი̄შუა̂̄ნ; ენი̄შუ̂ი) ლშხ., გრდუვ. -- ინთება. 
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(საცაა დაინთება). ლემესგ ჲენასდ ა̈ნი̄შუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- ცეცხლი უცებ დაინთო. ლად̈ეღი ხოჩა 

ლემესკ ა̈ნიშუ̂ი (ლნტ.) -- დღეს კარგი ცეცხლი დაინთება.

 ი̄შუე̂ (ოხუ̂იშ̄უ,̂ ან̈ი̄შუე̂; ან̈ი̄შუნ̂ე ბზ., ოხუი̂̄შუ,̂ ენი̄შუ̂ე; ენი̄შუ̂ნე ლშხ.), იშუე̂მ (ოხუი̂შუ,̂ 

ანიშუე̂, ანიშუი̂სგ \ ანშუე̂მ) ბქ., იშუ̂ე (ახ̈უი̂შუ,̂ ა̈ნიშუე̂; ა̈ნიშუი̂ნე) ლნტ., გრდმ. -- ინთებს. 

მუხუბ̂ედ ლემესგ ა̈დი̄შუ̂ე (ბზ. 268) -- ძმამ ცეცხლი დაინთო. ალარ̈ ლემასგუ ̂დეშ იშუ̂ეხ 

(ბქ. 43) -- ესენი ცეცხლს ვერ ინთებენ. ხოშა ლემსგი̄ლ ჟი როქუ ̂ლახ̈უი̂̄შუ ̂(პოეზ. 142) -- 

დიდი ცეცხლი დავინთეო.

 ი̄შუი̂ (ოხუი̂̄შუა̂ნ̈, ან̈იშ̄უა̂̈ნ̄; ა̈ნი̄შუ̂ი ბზ., ოხუი̂შუე̂ნ, ენი̄შუა̂ნ̄; ენი̄შუი̂ ლშხ.), იშუი̂ 

(ახუი̂შუე̂ნ \ ოხუი̂შუე̂ნ, ან̈იშუა̂ნ; ანიშუ̂ი ბქ., ა̈ხუი̂შუე̂ნ, ან̈იშუა̂ნ; ა̈ნიშუ̂ი ლნტ.), გრდუვ. 

-- ინთება. ხოჩა ლემესგ ან̈იშ̄უა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- კარგი ცეცხლი დაინთო. ლემესკ მიჩაუშ̂ დემ იშუი̂ 

(ლნტ.) -- ცეცხლი თავისთავად არ ინთება.

 ი̄ცუ̂ნა̈ლ̄ (ლახ̈უ ̂\ ჩოთი̄ცუნ̂ა̈ლ̄, ლაჲ̈ \ ჩუა̂დ̈ი̄ცუნ̂ალ̄ე; ლაჲ̈ \ ჩუ̂ად̈იც̄უნ̂ა̈ლ̄ი) ბზ., იცუნ̂ალ̈ 

(ოთცუნალ \ ა̈თუც̂უნალ, ად̈ცუნალ̈; ად̈ცუნალ̈ისგ) ბქ., ი̄ცუნ̂ალ̄ (ლოხცუნალ̄, ესი̄ცუნ̂ა̄ლე; 

ესი̄ცუნ̂ალ̄ნე) ლშხ., ინცუნ̂ალ̈ (ლახ̈უ̂ინცუნ̂ალ̈, ლაჲ̈ნცუნ̂ალე; ლაჲ̈ნცუნ̂ალი) ლნტ., გრდუვ. 

-- იცინის. მიშგუ აფხნეგ იც̄უნ̂ა̈ლ̄ (ბზ. 439) -- ჩემი ამხანაგი იცინის.

კ

 კა (კა̈შ̄, კარ̄ალ̈ ბზ., კაშ̄, კარ̄ალ ლშხ., კაშ̈ \ კამი, -რარ̈ ბქ., კაჲ̈შ, კაარ̈ ლნტ.) -- ფიქალი ქვა; 

კერია (გადატ. უწოდებენ რკინის თხელ ფილასაც; იყენებენ კეცის დანიშნულებითაც). 

დი̄რარ̈ კაჟ̄ი ჟ'ესსიპე ზურალ̄დ (ბზ. 376) -- ქალმა პურები ფიქალ ქვაზე გადააბრუნა. 

ულზიგალაშ̈ კას გუნა ̈დემ ესერ ხეცუმ̂ი (ანდ.) -- უქნარას კერიას მური არ მოეცხებაო. 
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მეშხე კარ̄ალი̄ ალეს ოხღუა̂ (ლშხ. 2) -- შავი ფიქალი ქვებიც ამას მოაქვს. ლებსუყუ̂დ 

მჷრზილაშ̈ თხუი̂მ კაჟ̄ი ესუდ̂ე ოთარს (პოეზ. 92) -- ლებსუყვმა მურზილას თავი ფიქალ 

ქვაზე დაუდო ოთარს. კაუტბიდა (ბზ.) -- კერაგაუმთბარი (წყევლა-გინებაა). შდრ. კა-კერაჲ̈, 

კალაკ̈უ̂ინ.

 კაბ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- 1. კაბა. ზურალაშ̈ ლერექუ ̂ნამ̈თქუა̂ კაბ (ბქ. 239) 

-- ქალის ტანსაცმლად ვიცით (გვჩვევია) კაბა. დაულდ{ს} ზურალა ̈კაბ ლახოქუე̂მა (ლნტ. 

288) -- პატარა დევს ქალის კაბა ჩაუცვამს. კნინ. კაბჷლდ ზს., ლნტ. კაბჷლდ ჯაქუდ ჩიაშ̈დ 

ხოჩა (პოეზ. 4) -- კაბა გეცვა ყველაზე უკეთესი. 2. ახალუხი. მუგუა̂რ̈ ზურაბს ესაგ̄ან̈ხ კაბჟი 

(ბზ. 67) -- მტრედები ზურაბს ახალუხზე დაასხდნენ. ლელუნთდ ღუა̂ჟმარა კაბს ხოშხბიხ (ბქ. 

239) -- საზამთროდ მამაკაცს ახალუხს უკერავენ.

 კაბა̈1 (-იშ, -ბაუ) ლხმ. -- ქვედა ყბა. მარა კაბას̈ ხოჟუმ̂ახ თეფშუ ̂(ბქ. 290) -- კაცს ყბას 

უმახინჯებდნენ თოფით. შდრ. ჰაყ̈ბა.

 კაბა̈2 იგივეა, რაც კაბაჲ̈.

 კაბა̈ჲ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., კაბა ̈(-აუ) ჩბხ., ზოოლ. -- პირუტყვი (მეტწილად ხარი ან ძროხა, 

შეიძლება თხაც), რომელსაც წელზე ან ფეხზე თეთრი ზოლ(ებ)ი გაჰყვება; თეთრზოლება 

ფრინველი. მუჟღუ̂ერ კაბაჲ̈ ჩოძიჰდ (ბზ.) -- შემოდგომაზე თეთრზოლება ხარი დავკალით. 

კნინ. კაბა̈̄ლ ბზ., კაბაი̈ლ ბქ.

 კაბჲა̄ქ (-აშ̈ \ -იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.) კაბჲაქ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- საკაბე. ლეჭშჷრიდ ხაშჩქუ̂არე 

დინას აბურშუე̂მიაშ კაბჲაქ (ბქ.) -- საქმრომ ქალიშვილს აჩუქა აბრეშუმის საკაბე. კაბჲაქ 

ბარდანს ხუი̂ყდიდ კოპერაც̈იაი̈სკა (ლნტ. 30) -- საკაბე ქსოვილს (ფართალს) ვყიდულობთ 

მაღაზიაში (კოოპერატივში). კნინ. კაბჷლდჲაქ̄ ბზ. კაბჷლდჲა̄ქს ჯიკუა̂ნ̄ე (ბზ. 323) -- 
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საკაბეს გადმოგიგდებ.

 კაბორჯ, კაბურჯ, კაბჷრჯ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ფრთა. სარაჯ̈ ჟ'ახაც̈უხ̂ კაბურჯარ̈ ლჷჭკერ 

მერარ̈ს (ბქ. 259) -- სარაჯი აჰკიდეს ფრთებდაჭრილ ბუზებს. მიჩა კაბჷრჯს სგოუ ̂ლახლაჯ̈ხ 

ლაი̈რ (ბქ. 339) -- ჩემს ფრთას მიაბით წერილიო. კნინ კაბურჯულ. შდრ. ღალე.

 კადარ̈ (-დრიშ ზს., -დრალ̈ ბზ., -დრარ̈ უშგ., ბქ., -იშ, -დარალ̈ ლნტ.), კადარ (-დრიშ, -დრალ) 

ლშხ. -- ხმელი, მშრალი ადგილი, ხმელეთი. ჭაბუგ̈ ჩუე̂სჷ̄გა̈ნ̄ კადა̈̄რისგა (ბზ. 148) -- ჭაბუკი 

დადგა მშრალ ადგილას. კადარ̈ისგ' ესერ ესგემ (ბქ.) -- მშრალ ადგილში დავდგამო. კადრი 

ჭჷრელ აფხუ ̂მაყა აგის (პოეზ. 256) -- ხმელეთის ჭრელი ბაყაყი მყავს შინ.

 კათ (-აშ̈, -ა̈რ ზს. \ -იშ ბქ.) -- კრებული (ხალხისა), ხალხი; ნათესავების წრე; მოკეთეები. 

მან̈კუი̂შ ლეთ ქორთე აღრიხ ლემხეღუა̂ჟე ი ბეფშ კათ (ბქ. 232) -- პირველ ღამეს სახლში 

მოდის (მოდიან) ახალგაზრდების{ა} და ბიჭების (ბავშვების) ჯგუფი (წრე). შდრ. მჷკეთ.

 კათტაბაგ̈ იგივეა, რაც კათხტაბა̈გ.

 კათხ (-აშ̈ ბზ., -იშ ბქ., ლნტ., -არ̈ ზს., ლნტ., -აშ, -არ ლშხ.) -- კათხა, ხის ფეხიანი სასმისი. 

აშხუ ̂კათხს ღოჟმარ̄ე ( \ ღუა̂ჟმარ̄ე) იყდა̈ნ̄ი (ბზ. 10) -- ერთ კათხას მამაკაცი {და}იჭერს. 

კათხ შიჲსგა ხუღუა̂ხ ჩი (ბქ. 72) -- კათხა ხელში უჭირავს (აქვთ) ყველას. კნინ. კათხჷლ, 

კათხჷლდ ზს., კათხი̄ლ ლშხ. უო̂ქუ̂რეშ კათხჷლდ სგუე̂ბინჩუ მიგ̄ (პოეზ. 320) -- ოქროს 

კათხა წინ მიდგას.

 კათ{ხ}ტაბაგ̈ (-ბგიშ, -ბგარ̈ ზს., -ბგარ ლშხ., -იშ, -ბაგარ̈ ლნტ.) -- კათხატაბლა, 

მიცვალებულთა სულის სახსენებელი სუფრა, ქელეხი. კათტაბაგ̈ს ხაჩ̈ომ ( \ ხაჩ̈ოხ) მაგ̈ 

ლჷდგარ̈ს (ბზ. 8) -- მიცვალებულს ყველა უხდის (უკეთებს) ქელეხს. ეჯის ხოლა 

კათხტაბაგ̈ ახჭემა (ბქ. 297) -- იმას ღარიბული (ცუდი) ქელეხი ჰქონია (მოჰყოლია).
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 კაკ იგივეა, რაც გაკ.

 კაკალ̈ (-კლიშ, -კლარ̈ ბზ., -იშ, -კალალ̈ ლნტ.), კაკალ (-კლიშ, -კლარ) ლშხ. 1. კაკალი, 

მარცვალი. ცინყას კაკლარ ნეცინოლ̄არ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 18) -- მოცვს წვრილი მარცვლები 

აქვს. 2. ცალი, ერთეული. ბეფშუ̂დ ჟ'ან̈კიდ შდიხი კაკალ̈ (ბზ.) -- ბავშვმა აიღო ერთი ცალი 

(კაკალი) თხილი. ეშხუი̂ კაკალ̈ მარე (ბქ.) -- მარტოკაცი. კნინ. კაკლი̄დ ბზ., კაკალე̄ლ ლშხ., 

კაკლიდ ლნტ. კუე̂ცენს ა̈ხჩჷ̄დ ფატ̈უ̂ა ̈კაკლი̄დ (ბზ. 339) -- ხორბალს გამოერია ფეტვის 

პატარა მარცვალი.

 კაკაფ̈ (-იშ \ -კფიშ, -კფარ̈) ბზ., კოკეფ (-კფიშ, -კფარ̈) ბქ., კეკეფაჲ (-ფაჲ̄შ, -ფე̄ლ) ლშხ., 

კეკეფა (-ფაჲ̈შ, -ფარ̈) ლნტ. -- კეფა, თავის ქალა. სოზარს ფინდიხ ახხუი̂̄დ კაკაფ̈ისგა (ბზ.) 

-- სოზარს ტყვია მოხვდა კეფაში. იხ. კაფ̈.

 კა-კერაჲ̈ (-აი̈შ, -ა̈ლ) ბზ., კა-კერა ̈(-იშ, -ა̈ლ \ -როლ ზს., -რაუ ბქ.) -- 1. კერა. კა-კერაჲ̈ს დეშ 

ხუა̂ჟუ̂მე (ბზ.) -- კერას ვერ მოვშლი. 2. ფიქალი ქვის კერია. კა-კერაქ̈ა დირილდ ლახდეხ 

(ბქ. 310) -- კერიაზე პური დადვეს. კა-კერაი̈შ ლიმკუი̂რი ლიზგეს დეშ ესერ ა̈სყი (ანდ.) -- 

კერიას რომ მიაჩერდე, ცხოვრებას ვერ მოაწყობო (კერიის მიჩერება ცხოვრებას ვერ 

გააკეთებსო). შდრ. კა.

 კალ1 (-აშ̈, -არ̈ ზს., -ა̈ლ ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.), კალ̈ (კალაშ̈, კალარ̈) ბქ. -- ფთილა. 

უ̂ოჴრი̄ლს აშხუ ̂კალს მატ̈ყს ხაჰუე̂დდახ (ბზ. 326) -- ობოლს ერთ ფთილა მატყლს 

აძლევდნენ. გადატ. ფათ̈უ̂ კალ̈-კალ̈დ ახყუი̂ფხ (ბქ.) -- თმა ბღუჯა-ბღუჯად (ფთილა-

ფთილად) გამოაძვრეს.

 კალ2 იგივეა, რაც კალუ̂.

 კალაკონ იგივეა, რაც კალაკ̈უი̂ნ.
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 კალანდა იგივეა, რაც კანდა.

 კალათ̈ (-ლთიშ, -ლთარ̈ ზს., -იშ, -ლათარ̈ ლნტ.), კალათ (-ლთიშ, -ლთარ) ლშხ. -- კალათი. 

ბეფშუს̂ ლჷგროლ ოსღუ̂ანდ კალათ̈შუ̂ (ბქ.) -- ბავშვს კვერცხები კალათით მიჰქონდა.

 კალაკ̈უ̂ინ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ., კალაკონ (-არ) ლშხ., კალაკუ̂ენ -- ფიქალი ქვისაგან 

გაკეთებული პურის საცხობი. კალაკონს იგემხ ზურალ̄ე̄ლ (ლშხ. 8) -- პურის საცხობს 

იშენებენ (იგებენ) ქალები. შდრ. კა.

 კალდიმ (-დმიშ, -დმარ̈) ბქ. -- ძველებური მახვილი (საომარი იარაღი), დიდი სატევარი, 

აფთი. ყიაჟი კალდიმ ესბეკდ (ბქ. 260) -- ყელზე მახვილი დააჭირეთ. შუა̂ნარ̈ს ლაშ̈იალდ 

ხაღ̈უე̂ნახ კალდმარ̈ (ბქ. 241) -- სვანებს საომრად ჰქონიათ აფთები.

 კალენ იგივეა, რაც კალონ̈.

 კალთაჲ̈ (-თიშ, -თა̈რ̄) ბზ., კალთა ̈(-ჲშ, -თარ̈ \ -თაუ), კალ̈თ ბქ., ლნტ., კალთაჲ (-თაშ̄, -თარ̄) 

ლშხ. -- კალთა (კაბისა, ახალუხისა). მუტყუა̂ს̈გ სგაშ̄ყად̈ მაჰუ̂რე̄ნამ̄ უდლა ̈კალთაჲ̈თე̄სგა 

(ბზ. 303) -- ნაპერწკალი ჩავარდა უმცროსი დის კალთაში. ალექსანდრე კაბაშ̈ კალთაჲ̈ს 

ლახ̈ბჷრგან ხახუ̂ (ბქ. 33) -- ალექსანდრემ კაბის კალთაში ჩაავლო ხელი (ალექსანდრე... 

კალთას მოეჭიდა) ცოლს. გოგას დი̄რიშ ნაკუ̂იშ კალთაჲს ხუღუ̂ა (ლშხ. 86) -- გოგას პურის 

ნატეხი კალთაში აქვს. გადატ. ზს. მუხლი. კა̈ლთი ლობ̄ა̈რ̄ (ბზ.) -- კანაფისაგან დაგრეხილი 

წვრილი, მაგრამ გამძლე ბაწარი -- ტყავის ფეხსაცმელზე შემოსახვევი; მუხლის შესაკრავი 

თასმა კანაფისა. კალ̈თი ლო̄ბა̈რ̄ ა̈მქუ̂აც̈ (ბზ.) -- მუხლი მომეკვეთა, ღონე წამერთვა (მუხლის 

შესაკრავი კანაფის თასმები გამიწყდა). ალ ჟაგარ̈ ესერ კალ̈თი ლო̄ბარ̈შალ̄ ხოქუც̂ე მაზ̈იგს 

(ბზ. 55) -- ეს წამალი მუხლის შესაკრავები(ს გახსნასა)ვით შეგიწყვეტს ტკივილსო.

 კალიბ იგივეა, რაც კალ̈იბ.
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 კალმახ (-ლხმაშ̈, -ლხმა̈რ ზს., ჩბხ., -იშ, -არ ლშხ.), კალმახ̈ (-მახარ̈ ლნტ.), კალმახუ ̂

(-ლხუ̂მაშ̈, -ლხუმ̂არ̈) ლხმ., ზოოლ. 1. კალმახი. ხუა̂ჲ̈ კალმახ̈ ითხი ჴელედურაჲ̈სა (ლნტ.) -- 

ხელედურაში ბევრი კალმახი იცის (იშოვება). 2. ზს., ლშხ. თევზი. მჷკჷლმახ̈იდ ადჷრმე 

ჭალაჲ̈სგა კალხმარ̈ (ბზ. 180) -- მეთევზემ მდინარეში თევზები დაიჭირა. კალმახუ̂ 

ლჷცთესგა დას̈ ესერ ხოყიდა (ანდ.) -- თევზი წყალში არავის უყიდიაო. ამშა ჩუქუა̂ნ̄ 

კალხმარ ხეპჟუ̂ენიხ (ლშხ. 34) -- ამის ქვეშ თევზები იმალებიან ("ემალებიან"). კნინ. 

კალხმჷლ, კალხმჷდ ზს., კალმახე̄ლ ლშხ., კალმახ̈ილ ლნტ. მაგ ამეჩუ არიხ, ეშხუ კოჭოლ̄ 

კალმახე̄ლჷნქა (ლშხ. 74) -- ყველა აქ არის (არიან), ერთი პატარა თევზის გარდა.

 კალონ იგივეა, რაც კალონ̈.

 კალონ̈ ბზ., კალუე̂ნ (-იშ, -ლონარ̈) უშგ., კალონ (-არ̈ ბქ., -არ ლშხ.), კალენ (-არ̈) ლხმ., 

ლნტ. -- კანონი. ამჩიქქა ანჰე მეფე̄ კალონ̈დ (ბზ. 21) -- ამ დროს მოაღწია მეფის კანონმა. 

ჴეუ̂იშ კალენ ჩუ მესკბე ლასუ ̂(ბქ. 292) -- ხევის კანონი მტკიცედ იყო დადგენილი.

 კალუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., კაუ2̂ (-აშ̈, -ა̈რ) ლხმ., კალ2 (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- 

1. კალო. გეზალდ ჩუა̂დკალუე̂ კალუ ̂(ბზ. 161) -- შვილმა გალეწა კალო. აშუ ̂ფოყთე გარ კაუ ̂

ესერ დემ იკლაუ̈ი̂ (ანდ.) -- მარტო ერთ მხარეს (მხრისკენ) კალო არ გაილეწებაო. კალ ხარ̄ა 

ეჯ მეზგას მაჲ̄დანჟი (ლშხ. 51) -- კალო ჰქონია იმ ოჯახს (მოსახლეს) მოედანზე. გუი̂შკე 

კალისა დოლაბ̈ ა̈რი (ლნტ. 248) -- ჩვენს კალოში არის დოლაბი. 2. ეზო. მუნწუა̂რს 

ჩუა̂სგურ̂ეხ კალისა ჲედ მეზუბ̂ელი ქორისა (ლშხ. 3) -- მოსაკითხის მომტანთ დასვამენ 

ეზოში ან მეზობლის სახლში. ჯინემ ქა ოხჭენ კაუ̂ხენქა (პოეზ. 134) -- თვითონ გამობრუნდა 

ეზოდან.

 კალუე̂ნ იგივეა, რაც კალონ̈.
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 კამარა იგივეა, რაც კამრაჲ̈.

 კამილ იგივეა, რაც კამინ.

 კამინ (-მნიშ, -მნარ̈) ზს., კამჷლ (-მლიშ, -მლარ) ლშხ., კამილ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- მტკაველი. 

ბეფშუ ̂ლადეღუშ̂ იცხემ კამინს (ბზ. 151) -- ბავშვი დღ(ის)ით მტკაველს იზრდება. ღუა̂შს 

სემი კამინ ხაგან̈ მჷჭარ̈ (ბქ. 203) -- ჯიხვს სამი მტკაველი რქები ედგა. ჭყინტ ლეთშუ̂ 

ლჷმაც̈ხემლი კამილს (ლნტ. 28) -- ბიჭი ღამით თურმე ერთ მტკაველს იზრდებოდა. კნინ. 

კამნილ ზს., კამჷლე̄ლ ლშხ., კამლიდ ლნტ. ალ ბალახ კამჷლდ ხოშულს დეშ იცხემ (ლშხ. 

18) -- ეს ბალახი მტკაველზე მეტს ვერ იზრდება.

 კამრაჲ̈ (-აი̈შ, -ა̈ლ) ბზ., კამრა ̈(-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ უშგ., -იშ, -რაუ ბქ.), კამრაჲ (-აშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., 

კამარა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ლნტ. -- კამარა. დეცეშ კამრაჲ̈ს ლოსგდიდ (პოეზ. 16) -- ცის კამარას 

ვხედავთ.

 კამჷლ იგივეა, რაც კამინ.

 კან იგივეა, რაც კან̈1.

 კანა̈̄რ (-იშ, -ნარ̄ალ̈) ბზ. -- ჭუჭყიანი. დი̄ნა ეჯას კანა̈რ̄ ფატან̈ს ქა ლახწუე̂̄ნი \ ლახწუე̂̄ნნე 

(ბზ.) -- გოგო იმას დაანახვებს ჭუჭყიან პერანგს.

 კანდა (-დაშ̈, -დოლ) ბქ., კალანდა (-დაჲ̈შ, -და̈ლ) ლნტ. -- ახალი წელი, კალანდა. კანდა 

სგუე̂ბნე ლეთ უცხრაშ ზჷსყი ფაუს ხასგურ̂ეხ ბეფშუ̂ს (ბქ. 6) -- ახალი წლის წინა ღამეს 

მსხლის ნედლ ჯოხზე დასვამენ ბავშვს. შდრ. ზომხა.

 კანდრეუ̂ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ზოოლ. -- არჩვის ნაშიერი. ბეთქილს ჩ'ოთდაგრა 

კანდრეუ̂ (ლშხ.) -- ბეთქილს არჩვის თიკანი მოუკლავს. შდრ. ფჷთ. გადატ. დედოფალა, 

თოჯინა. ალ დინოლ̄ იმკაჲ კანდრეუ ̂ლი! (ლშხ.) -- ეს გოგონა როგორი ლამაზია (თოჯინაა)! 
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შდრ. ფოთრ.

 კანჩაბ̈ იგივეა, რაც კჷნჯაბ̈.

 კანჭ{უ}̂ იგივეა, რაც კან̈ჭ{უ̂}.

 კაპ იგივეა, რაც კაპ̈.

 კაპრა̈ჲ (-იშ, ზს., -ა̈ლ ბზ., -რაუ ბქ.), კაპრა ̈(-ჲშ, -რა̈ლ̄ უშგ., -იშ, -რაუ ბქ.), კაპრაჲ (-რაჲ̄შ, 

-რე̄ლ), ნიკბა (-ა̄შ, -ბე̄ლ) ლშხ., ნიკპა (-პაჲ̈შ, -პალ̈) ლნტ. -- ნიკაპი. კე̄სარ̈ს კაპრაჲ̈ჟი 

ხაცუმ̂ენიხ გუნაჲ̈ს (ბზ. 13) -- კეისარს ნიკაპზე უსვამენ მურს. მჷბჷრგიელდ ბესის კაპრა ̈

მერმათე ლახყენე (ბქ.) -- მოჭიდავემ ბესის ნიკაპი გვერდზე (მეორე მხარეს) მოუქცია. კნინ. 

კაპრა̈ილ ზს., შდრ. გაგდა.

 კარან̈ (-იშ \ -რნაშ̈, -რნალ̈) ბზ., ლნტ., კარუა̂ (-უა̂შ̈, უ̂ოლ) ბქ. -- ჩანახი (მარცვლეულის 

საწყაო, ნახევარი ბათმანის მოცულობისა). თუ̂ით კარან̈ ჭჷმინს ჟი ხოზურ̂იხ ჭირისუფალ̈ს 

(ბზ. 7) -- თითო ჩანახ ქერს უგროვებენ ჭირისუფალს.

 კარაუ̈̂ (-რუ̂იშ ზს., -რუ̂ალ̈ ბზ., -რუა̂რ̈ უშგ., ბქ., -იშ, -რაუ̂ალ̈ ლნტ.), კარაუ ̂(-რუ̂იშ, -რუა̂ლ) 

ლშხ. -- კარავი, ქოხი. ლახუბ̂ა კარაუ̈ს̂ ამარ̄ეხ (ბზ. 61) -- ძმები კარავს ამზადებენ. ალ კარაუ̈ ̂

ლჷგ ლახუს̂ (ბქ. 84) -- ეს კარავი დგას მთაში.

 კარდალ (-დლაშ̈, -დლარ̈), კარდალაჲ̈ ბზ., კარდალ{ა}̈ (-ჲშ, -ლალ̈) ლნტ., კარდალაჲ (-ლაშ̄, 

-ლე̄ლ) ლშხ. -- კარდალა, სპილენძის დიდი საარაყე ქვაბი. ათხ' ე̄სერ ჩუუ̄ ̂ა̈დსტუღუნ̂ა̈ნ̄ 

კარდალისგა (ბზ. 396) -- ახლა იბანავეო კარდალაში. კარდალ ( \ კარდალა̈) ახოჴჷდეს 

მოჯამაგ̈ირდ (ლნტ. 259) -- დიდი ქვაბი მოუტანოს მოჯამაგირემ! კნინ. კარდლოდ̄ ბზ., 

კარდალოლ̄ ლშხ., კარდალოდ ლნტ. [დაუ̈დ̂] ქა ადაკუა̂̈რ კარდალოდ ქა̈მხო (ლნტ. 259) -- 

დევმა პატარა კარდალა გარეთ ისროლა.
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 კარიკ იგივეა, რაც კჷრჷკ.

 კარიკოჩხ იგივეა, რაც კალ̈იკოჩხ.

 კარკაც̄ე (კარ{უ}̂კაც̄ას̈, კარკაც̄{დ}ა; კარკა̄ცდე̄დს \ კარკაც̄ე̄დს ბზ., კარკაც̄ის, კარკაც̄და; 

კარკაც̄დეს ლშხ.), კარკცე (კარ{უ}̂კაც, კარკცა; კარკცადეს) ბქ., კარკაც̈ე (კარუკ̂აცდას̈, 

კარკაცდა; კარკაცდეს) ლნტ., გრდუვ. -- კაკანებს. ქათალ ლანგრა̄ჲსგა კარკაც̄ე (ბზ.) -- 

ქათამი საბუდარში კაკანებს. ქათალ აჯაღ კარკა̄ცდა (ლშხ.) -- ქათამი კიდევ კაკანებდა.

 კარუ̂ა იგივეა, რაც კარან̈.

 კაუ1̂ იგივეა, რაც კაუ̈1̂.

 კაუ2̂ იგივეა, რაც კალუ̂.

 კაჩ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- აღმართი. ნიშგე ქორთეჟი კაჩ ლი (ბქ.) -- ჩვენს 

სახლამდე აღმართია. ზმნს. -- ზეზე, ფეხზე, ზეზეურად, მაღლა, აღმართ-აღმართ. დაშნაჲ̈ 

ჩუე̂სდეხ კაჩ (ბზ. 290) -- დაშნა მაღლა აღმართეს (წვერით ზევით შეაყენეს). ბოფშარ̈ 

მახ̈იადშუ ̂კაჩ-კაჩ ხანკუე̂ხ (ბქ. 144) -- ბავშვები სიხარულისაგან მაღლა ხტოდნენ. ალარ̈ სგა 

ხეგნიხ ტაბაგ̈ს კაჩუშ (ბქ. 79) -- ესენი ფეხზე დადგებიან ტაბაკთან. კაჩ-კაჩჟი ნაჴ̈ედუ ̂

მაფშარ̈ ხუა̂ს̈უ ̂(ბქ.) -- აღმართ-აღმართ ნასიარულევი დაღლილი ვიყავი.

 კაჩხუ̂აჲ იგივეა, რაც კუა̂რჩხაჲ̈.

 კახუ ̂(-აშ̈, -არ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ.) -- ყალიბში ჩამოსხმული საგნების (საპონი, ცვილი, 

თითბერი...) ზოდი. ჭუბერ ხახ̈უი̂ახ თითბრიშ კახუა̂რ̈ (ბქ. 227) -- ჭუბერში უნახავთ 

(აღმოუჩენიათ) თითბრის ზოდები.

 კახურ̂ა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ. -- სიდამწვრისა და ჩირქოვანი წყლულების წამალი. კახურ̂ას მიჩა 

უ̂ადა ხუღუე̂ (ბზ.) -- სიდამწვრისა და ჩირქოვანის წამალს თავისი ვადა აქვს.
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 კახჷმბალ (-იშ, -არ) ლშხ., კახჷმბალ̈ (-ბალარ̈) ლნტ., ბოტ. -- კახამბალი. კახჷმბალ ლი 

მენგრე ჲებ (ლშხ. 10) -- კახამბალი არის მსხვილი ბალი.

 კაჰდა იგივეა, რაც კად̄ა.

 კად̈ა (-და̈შ̄, --) ბზ., კედა (-დაშ̈, -- ბქ., -დაჲ̈შ ლნტ., -დაშ̄, -- ლშხ.) -- ამოწყვეტა, მოსპობა. 

ეჯჲარე კად̈ა მასარ̈დ აგულ̂ონ̄და (ბზ.) -- იმათი ამოწყვეტა ძალიან გვეწყინა. მეზგემ კედა 

სურუ ლესდიკ ლი (ბქ.) -- ოჯახის ამოწყვეტა ძალზე საწყენია. ბოლა ̈კად̈ა (ბზ.) -- 

ძირფესვიანად ამოწყვეტა.

 კაკ̈უ ̂(-იშ, --) ბზ., კეკუ ̂ლშხ. -- წაყეფება, წაწკმუტუნება. ჟეღ კაკ̈უ̂ს დეშ იკად̈და თხე̄რე̄მი 

მაყალშუ ̂(ბზ.) -- ძაღლი წაყეფებას (წკმუტუნს) ვერ ბედავდა (იღებდა) მგლის შიშით.

 კალ̈ იგივეა, რაც კალ1.

 კალ̈თ იგივეა, რაც კალთაჲ̈.

 კალ̈ი{ბ}, ყა̈ლიბ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., კალიბ (-არ) ლშხ. -- ყალიბი, მსგავსი, -ნაირი, -გვარი

. ისგუ კალ̈იბარ̈ ფიშირ მითრახ (ბქ.) -- შენნაირებს ბევრს ვიცნობ (შენნაირიები ბევრი 

მიცვნიან). კუ̂ეცენს ხენჩჷდი კაკლარ, ღედერი კალიბ (ლშხ., ხორ. 11) -- ხორბალს 

გამოერევა ბარდის მსგავსი მარცვლები (ერევა მარცვლები, ბარდის მსგავსი).

 კალ̈იკოჩხ, კელიკაჩხ ბზ., კარ̈იკოჩხ ბქ., კელკაჩხ, კერკაჩხ ლშხ., ზმნს. -- ასკინკილა. მალ̄ 

კელიკაჩხუშ ანღჷრდა (ბზ. 318) -- მელა ასკინკილა(თი) მოდიოდა. ჭყინტოლ̄ს ლეტეხ ხარ̄ა 

კერკაჩხუ̂შ (ლშხ. 67) -- ბიჭუნა უკან უნდა დაბრუნებულიყო (ბიჭუნას უკან დასაბრუნებელი 

ჰქონია) ასკინკილა(თი).

 კალ̈უნ, კალ̈-კალ̈უნ ლხმ., კალ̈ჷნ, კალ̈კალ̈ჷნ ჩბხ., ზმნს. -- ზოგჯერ, დროგამოშვებით, 

დროდადრო; აქა-იქ. მჷჲრაყ̈ის კალ̈უნ მაჴუა̂მსი ხაყლახ (ბქ. 300) -- არაყის გამომხდელს 
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ზოგჯერ მადლობასაც ეუბნებოდნენ. მარემ მჷქაფდ კალ̈უნ მიჩა ნაჩომ ესერ რაგდი (ანდ.) -- 

კაცის ნაცვლად ზოგჯერ მისი ნამოქმედარი ლაპარაკობსო.

 კამ̈ბეჩ (-ბჩიშ, კამბჩარ̈ ბზ., -იშ, კამბეჩარ̈ ლნტ.), კამ̈ბეშ (-ბშიშ, კამბშარ̈) ზს., კამბეჩ (-ბჩიშ, 

-ბჩარ) ლშხ., ზოოლ. -- კამეჩი. მინდორ̈ისგა ჩუა̂ყურ̂ა კამბეჩ (ბზ. 297) -- მინდორში იწვა 

კამეჩი. კამ̈ბშიშ ლაღუ ̂მეგჭე ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- კამეჩის ხორცი მაგარია (ხორცს მაგარი 

სჩვევია). კამ̈ბეჩი გუე̂რე ჟი ლოქუ ასაშკადე სკამ̈ს (ლნტ.) -- კამეჩის ტყავი დააჭედე 

სკამსო. კნინ. კამ̈ბჩილ, კამ̈ბშილ ზს., კამბ{ე}ჩი̄ლ ლშხ., კამ̈ბეჩილ ლნტ.

 კამ̈პ იგივეა, რაც კაპ̈.

 კან̈1 (-იშ, კანარ̈) ზს., ლნტ., კან (-არ) ლშხ. -- კანი. კან̈ ჩუა̂მ̈შიხ მიჟდ (ბზ.) -- კანი დამიწვა 

მზემ. ძაძუ ხოჩა კან̈იშ ლი (ბქ.) -- ძაძუს კარგი (სახის) კანი აქვს (კარგი კანისაა).

 კან̈2 (-იშ, კანარ̈) ზს., კე̄ნა (-ნაშ̄, კენე̄ლ) ლშხ., კენა (-ნაჲ̈შ, -ნალ̈) ლნტ. -- შეკვრა, კონა. ქა 

ლამ̄ო ეშხუ კან̈ გიმბაშ̈! (ბზ.) -- მომეცი ერთი კონა კანაფი!

 კან̈ჭოლ̄ (-აშ̈, კანჭოლ̄არ̈), კე̄ნჭა (-ჭა̈შ̄, -ჭა̈ლ̄) ბზ., კან̈ჭოლ (-ჭულ̂აშ̈, კანჭუ̂ლარ̈) ბქ., 

კან̈ჭულ (-ჭუ̂ლიშ, კანჭულ̂არ̈) ლხმ., კე̄ნჭა (-ჭაშ̄, -ჭე̄ლ) ლშხ., კენჭა (-ჭაჲ̈შ, -ჭალ̈) ლნტ. 

-- ნეკი. სამთი̄ლს ცხუი̂ ჭიშხი კან̈ჭო̄ლს ათხუი̂̄დდა (ბზ. 400) -- სამთილს ტყვია ფეხის 

ნეკზე მოხვდა. ამნემ კან̈ჭოლჷნქა სგა მამაგუე̂შ ლახთილ მუხუბ̂ემიშ ხეხუ̂ს (ბქ. 47) -- ამან 

თითიც კი არ დააკარა (ნეკის მეტი არაფერი მიაკარა) ძმის ცოლს. ქაუ̂ ად̈ქუცურეხ თუი̂თ 

კენჭალ̈ (ლნტ. 280) -- თითო ნეკი მოიჭერითო. კნინ. კან̈ჭლუდ ზს.

 კან̈ჭ{უ}̂ (-იშ, კანჭუა̂რ̈), კანჭუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ლნტ., კანჭ (-არ) ლშხ. 1. ფრჩხილი. კანჭუ̂ 

ოხრეკ (ბზ.) -- ფრჩხილი გამოჰკრა. ძღჷდ კანჭა̈რ ქათუ̂აკუე̂პტ ბეფშს (ლნტ.) -- ბავშვს 

დიდი ფრჩხილები დავაჭერი. 2. ბრჭყალი, კლანჭი. შაურდენს ბჷგი კანჭუ̂არ̈ ხა̈რ̄ (ბზ.) -- 
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შევარდენს მაგარი ბრჭყალები აქვს. ცხეკუს̂ კანჭარისა ხეყედ ჭუ̂აღ̄ (ლშხ.) -- ქორს 

კლანჭებში ჰყავდა ვარია. და̈შტუს̂ კანჭარ̈ ჩუა̂თაჴეჩა (ლნტ.) -- დათვს ბრჭყალები 

გასცვეთია. იხ. ცხა.

 კაჲ̈რ იგივეა, რაც კეირ.

 კაპ̈, კამ̈პ (-იშ, კა{მ}პარ̈) ბზ., კამ̈პ ბქ., კაპ (-არ) ლშხ., კაპ̈ (კაპარ̈) ლნტ. 1. ბოძი, საყრდენი. 

მუდ კა̈პ ლოხგე დე̄ფან̈ს (ბზ.) -- მამამ საყრდენი შეუდგა აივანს. ხოხურ̂ა მუხუბ̂ემ ბოგს 

კამპარ̈ ლოხგე (ბქ. 158) -- უმცროსმა ძმამ ხიდს ბოძები შეუდგა. შდრ. ბეჯგ. 2. ტყავის 

გასაჭიმი ჯოხი. გუე̂რა კამპარ̈შუ̂ აგჭჷნეხ (ბზ.) -- ტყავს (საგანგებო) ჯოხებით ჭიმავენ.

 კაჟ̈ იგივეა, რაც კაჭ̈.

 კარ̈ა ̈იგივეა, რაც კერაჲ̈.

 კარ̈იკოჩხ იგივეა, რაც კალ̈იკოჩხ.

 კაუ̈1̂ (-აშ̈, კაუა̂̈რ ზს., ლნტ.), კაუ1̂ (-იშ, -არ) ლშხ. -- კავი, კაუჭი, ჩამოსაკიდი; ჩხა. ქუ̂ითდ 

ლეღუ̂ ჟ'ოთრეკ კაუა̂რ̈ჟი (ბზ. 347) -- ქურდმა ხორცი ჩამოკიდა კავებზე. ზურალდ ქათალ 

კაუ̈ჟ̂ი ლოხრეკ (ბქ. 39) -- ქალმა ქათამი კაუჭზე ჩამოკიდა. კნინ. კაუ̈უ̂ლდ ბზ., კაუ̂ულ̄ 

ლშხ., კაუ̈ლდ ბქ., ლნტ., კაუ̈უ̂ლდ ლნტ.

 კაუ̈2̂ ზს. იხმარება გამოთქმაში: კაუ̈დ̂ ლი̄ქუი̂̄სგ -- მიკიბულ-მოკიბულად, საეჭვოდ, 

გადაკვრით თქმა. ბესის ხამ̈თქუ̂ა კაუ̈დ̂ ლი̄ქუი̂̄სგ (ბზ.) -- ბესის სჩვევია მიკიბულ-

მოკიბულად ლაპარაკი. შდრ. ლიკაუ̈.̂

 კაუ̈ი̂რ (-ურ̂იშ, კაურ̂ალ̈) ბზ., კეუი̂რ (-ურ̂იშ, კაურ̂არ̈ ლხმ., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), კეურ (-არ̈ ჩბხ., 

-ალ ლშხ.) -- კევრი. ლად̈ი ჴანა̈რს ოხბეხ კაუ̈ი̂რ (ბზ.) -- დღეს ხარებს მიუბეს კევრი. კეუ̂ირ 

უურ̂ა კაუ̂ს ესერ ესდაუშ̂ენა (ანდ.) -- კევრი მიწამოუყრელ (უმიწო) კალოში გაფუჭებულაო 
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(კალოს "დაჰფუჭებიაო"). კნინ. კაუ̈რ̂ილ ბზ., კეურ̂ილ ბქ., ლნტ., კეურ̂ი̄ლ ლშხ., კეურ̂ულდ 

ლნტ. ბაბად ჟ'ოხსყე ბოფშარ̈ს კაუ̈რ̂ილარ̈ (ბზ.) -- ბაბუამ გაუკეთა ბავშვებს პატარა კევრები.

 კაფ̈1 (-იშ, კაფარ̈) ზს. -- კეფა. კა̈ფ მეზგი (ბზ.) -- კეფა მტკივა. თხერა კაფ̈ სგა მეძგუბ̂ე ხად 

(ბქ.) -- მგელს კეფა ჩანგრეული ჰქონდა. იხ. კაკაფ̈.

 კაფ̈2 ზს., ლნტ. -- ზნე, ხასიათი. სი ხოლა კაფ̈იშ ხი! (ბზ. 359) -- შენ მძიმე (ცუდი) 

ხასიათისა ხარ!

 კაფ̈3 ზს. -- მსგავსი, მაგვარი, ნაირი. გუე̂შ ამჟი კაფ̈დ ანსყეხ (ბზ.) -- საქმე ასეთნაირად 

(ამგვარად) გააკეთეს. ამიშ კაფ̈იშ მამაგუ̂ეშ მიწუა̂ (ბქ.) -- ამისი მსგავსი არაფერი მინახავს.

 კაც̈ხ (-იშ, კაცხარ̈) ზს., ლნტ., კეცხ (-არ) ლშხ. -- წვერო, კენწერო, (ზედა) ბოლო, 

მწვერვალი, წვეტი. ალას მეგმი კაც̈ხჟი ლაც̈ინდაუ ̂ხარ̄ მჷსყე (ბზ. 363) -- ამას ხის 

კენწეროზე ბუდე (საბარტყე) აქვს გაკეთებული. ფიკუს̂ მიჭუ ̂ჟი მექუც̂ე ხარენა კა̈ცხთე 

(ბქ. 26) -- ვაცს რქა წაჭრილი ჰქონია ბოლოში. მიშგუ აფხნიკდ ჩუ ჩომინ შუშპარ 

ხანჯრალე კეცხჟი (ლშხ. 53) -- ჩემმა ამხანაგმა იცეკვა (შუშპარი ქნა) ხანჯლების წვერზე. 

კნინ. კაც̈ხჷლდ ზს., ლნტ.

 კაც̈ხაშ̈ (-ხშიშ, კაცხშარ̈) ზს., კეცხაშ̈ (-ხშიშ, -ხშა̈რ) ლხმ., კეცხაშ (-იშ, -არ) ლშხ., 

კაც̈ხეში (-არ̈) ლნტ. 1. კერიის წინა ნაწილი. კა̈ცხაშ̈ ლექუა̂ ღუ̂აჟმარე გარ სგურ მაგ̈ (ბქ. 

79) -- კერიის გასწვრივ მხოლოდ მამაკაცები სხედან (ყველა მამაკაცი ზის). ლჷნინ ესერ 

კეცხაშ̈ჩუ, ნჷნურ -- კაღეშგიმჩუ (ანდ.) -- ენაგრძელი (მოენე, ენიანი) კერიის წინ 

(გასწვრივ), უენო -- კერიის უკანო. 2. ქს., ზმნს. -- პირველად. კაც̈ხეში მი ანჴუ̂ედ (ლნტ.) 

-- პირველად მე მოვედი.

 კაც̈ხჷნდირ ზს., კეცხანდჷრან ლშხ., კა̈ცხენდჷრა̈ნ ლნტ., ზმნს. -- ძველთაგანვე, ოდითვე, 
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თავიდანვე, პირველადვე, თავდაპირველად. ალ წეს ამჟი ლი შუ̂ანისა კეცხანდჷ̄რან (ლშხ.) -- 

ეს წესი ასეა სვანეთში ძველთაგანვე.

 კაჭ̈ (-იშ, კაჭარ̈) ბზ., კაჟ (-არ) ლშხ., კაჟ̈ (კაჟარ̈) ლნტ. -- კაჟი. მიჩა მუხუბ̂ემ თუე̂ფს კაჭ̈ 

ქოხკიდ (პოეზ. 72) -- მისმა ძმამ თოფს კაჟი გამოუღო.

 კად̄ა (-და̈შ̄, -და̈ლ̄) ბზ., კა{ჰ}და (-აშ, -დოლ) ბქ., კადა (-დაჲ̈შ, -დალ̈) ლნტ., კად̄ე (-დე̄მიშ, 

-დე̄ლ) ლშხ. -- ნაჯახი, ცული. ხეხუ-̂ჭაშ̈ კად̄ა̈ ̄ლადა̈რ̄ჟი აყურ̂ეხ (ბზ. 228) -- ცოლ-ქმარი 

ნაჯახის ტარზე წვანან. ამ ლადღარ̈ჟი მეჩიარ̈ კაჰდასი დემ იკადუხ̂ შითეჟი (ბქ. 195) -- ამ 

დღეებში მოხუცები ნაჯახსაც არ {ა}იღებდნენ ხელში. კადა ლოქ ლამო (ლნტ.) -- ცული 

მომეციო. კნინ. კად̄ოლ̄ ბზ., ლშხ., კად̄ოლ უშგ., კაჰდილ ბქ., კადლოდ ლნტ. კად̄ოლ̄ ესერ 

ღარ̈თ სგა̈̄ნჟიუ ̂ლაჲ̈შხუი̂ნ (ბზ. 277) -- პატარა ცული ნაბადს შიგნით შეინახეო. ტარიელდ 

კაჰდილ ხაჴიდ დაშ̈დუ̂ს (ბქ. 207) -- ტარიელმა ნაჯახი დაარტყა დათვს. ალ კადლოდდ 

საათისა ადგე აშირ ქორ (ლნტ. 303) -- ამ ნაჯახმა საათში ააგო ასი სახლი.

 კად̄ე იგივეა, რაც კად̄ა.

 კა̈კ̄ი (-კი̄შ \ -არ̈) ბზ., კაკ̄ი (-არ) ლშხ. -- კევი (ბავშვის ენაზე). კა̈კ̄ი ჯაკუმა? (ბზ.) -- კევი 

გინდა? შდრ. ნა̈შ̄ყი.

 კა̈ს̄არ̈ იგივეა, რაც კე̄სარ̈.

 კედა იგივეა, რაც კად̈ა.

 კედალ იგივეა, რაც კუა̂დალ̈.

 კედენი იგივეა, რაც კედნი.

 კედნი (ან̈კუდ̂ ბზ., ონკედ \ ონკდ ბქ., ანკად̈; ა̈ნკდენი ზს., ონკედ, ანკად; ანკდენი ლშხ.), 

კედენი (ანკუე̂დ, ანკად; ა̈ნკედენი) ლნტ., გრდუვ. -- წყდება (მუსრი ევლება); ა̈მკედე̄ლი 
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ლიჲმახუ̂ა̈ლ̄ (ბზ. 3) -- მტრობა შემწყდარა. მაზ̈იგშუ ̂ქუ̂ინიმგენე ჟ'ანკად̈ (ბქ.) -- საქონელი 

სენით ამოწყდა. ლიცურ ლოქ კედენიხ კუმაშ̈ ი მარე (ლნტ.) -- საქონელი და ადამიანი 

უწყლოდ ვწყდებითო.

 კეთილ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- სიკეთე, ქონება, სიმდიდრე, დოვლათი; პურ-

მარილი. ქორ კეთილშუ ̂გუე̂ში ლი (ბზ. 381) -- სახლი ქონებით არის სავსე. კეთილ 

დეცხენჩუ დემ ესერ შჷდნი (ანდ.) -- ქონება ციდან არ ცვივაო. ხუ̂აჲ კეთილ ხარ̄ხ ლემარ̄ე 

(ლშხ. 42) -- ბევრი პურ-მარილი აქვთ მოსამზადებელი.

 კეირ, კეჲრ, კაჲ̈რ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., კერ (-არ̈ ბქ., -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ზოოლ. -- კერატი, 

ტახი. ალჲა̈რდ კაჲ̈რ ქან̄ყორუე̂ხ (ბზ.) -- ამათ კერატი დაკოდეს. ლეჲღაბ̈დ კერარ̈ს ან̈შყე მაგ̈ 

(ბქ. 77) -- აღებისთვის (რელიგ. დღ.) ყველა ასუქებს ტახებს. დაუ̈ს̂ ხაყა ეშხუ კერ (ლნტ. 

248) -- დევს ჰყავს ერთი ტახი. შდრ. კერეტან̈.

 კეისარ იგივეა, რაც კე̄სარ̈.

 კეკეფა იგივეა, რაც კაკაფ̈.

 კეკეფაჲ იგივეა, რაც კაკაფ̈.

 კეკუ ̂იგივეა, რაც კაკ̈უ.̂

 კელ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ბოტ. 1. ღერო. ჩუჩ̈ულ̂ა̈̄ \ ჩუჩულ̂ა \ ჩიიჩულ̂ა კელარ̈ შჷნ 

მუღუა̂ (ბზ.) -- დიყის ღეროები ხელთ მაქვს. სიმინდიშ კელ ხუი̂ტა ̈ლი (ბქ.) -- სიმინდის 

ღერო მჭრელია. ღეჲს მეჴერი ნანგრი̄ კელ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 31) -- დუცს მკლავის სისხო 

ღერო აქვს. 2. სახელური, ტარი. ბერგს კელ ქ'ა̈ხქუა̂ც (ბქ.) -- თოხს ტარი მოსწყდა. 3. 

ყუნწი. ბანდარ̈ჟი ჰებიშ კელარ̈ ხეჰრანხ (ბქ.) -- სკამლოგინზე ბლის ყუნწები ეყარა. კნინ. 

კელილდ ბქ., კელილ̄ ლშხ. ამშა კელი̄ლარს ლჷჯე ხოგ̄ სგა (ლშხ.) -- ამის ღეროებს შიგნით 
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რძე უდგას.

 კელიკაჩხ იგივეა, რაც კალ̈იკოჩხ.

 კენ იგივეა, რაც კუე̂ნ.

 კენა იგივეა, რაც კან̈.

 კენჩხ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- მიცვალებულის სულის მოსახსენიებლად მომზადებული საკურთხი. 

კენჩხ სურუუ̂შუ̂ ხოშა ლჷმარ̈ კონჩხარ̈იშ ნამსგიდუი̂ნ (ბქ. 202) -- საკურთხი გაცილებით 

(ძალიან) დიდი ყოფილა წლისთავთან შედარებით.

 კენჭა იგივეა, რაც კან̈ჭოლ̄.

 კენჭობ (-აშ̈ ზს., ლნტ., -იშ ლშხ.) -- წილის, კენჭისყრა. ლახუბ̂ას ახარ̄ახ კენჭობ (ბზ.) -- 

ძმებს წილი უყრიათ. კენჭობჟი ისმა ̈ოთჰერახ (ბქ. 251) -- კენჭისყრაზე ისმაილი 

მიუწვევიათ.

 კეჲრ იგივეა, რაც კეირ.

 კეპილ (-პლაშ̈, -პლარ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ლნტ., -პლაშ, -პლარ ლშხ.) -- ძეხვი, კუპატი. 

სგაშ̄ურე̄მიშს კეპლარს ანსყე̄ნნეხ (ლშხ. 18) -- შიგნეულობის({ა}ს) კუპატებს გააკეთებენ. 

შდრ. ზისხორ̄ა.

 კერ1 იგივეა, რაც კეირ.

 კერ2 იგივეა, რაც კუე̂რ1.

 კერაჲ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., კერა ̈(-რაუ) ბქ., კერაჲ (-აიშ, -ალ) ლშხ., კერია ̈(-იალ̈) ლნტ., კარ̈ა ̈

(-რიშ, კარიარ̈) უშგ. -- კერა, კერია. ფაუს ხოჩდიხ კერაი̈შ კუთხუი̂სგა (ბქ. 6) -- ჯოხს 

შეუნთებენ კერიის კუთხეში. იხ. კა, კა-კერაჲ̈, კალაკ̈უი̂ნ.

 კერეტან̈ (-ტნიშ, -ტნალ̈ ბზ., -იშ, -ტანალ̈ ლნტ.) კერატ̈ (-რატარ̈) ბქ., კერტან (-ტნიშ, 
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-ტნალ) ლშხ. 1. ზღაპრული ტახი. ჟი ლახსგურდა დი̄ნა სამლჷჭიშხ კერეტან̈ს (ბზ. 330) -- 

შეაჯდა გოგო სამფეხა ტახს. ეშმა ̈კერეტა̈ნს ხას̈კუ̂რენა (ლნტ. 8) -- ეშმაკი ზღაპრულ 

ტახზე მჯდარა. 2. ქს., ზოოლ. კერატი. შდრ. კეირ.

 კერკაჩხ იგივეა, რაც კალ̈იკოჩხ.

 კერჲა იგივეა, რაც კერაჲ̈.

 კერტან იგივეა, რაც კერეტან̈.

 კერძ (-იშ, -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- მეგობარი, მოკეთე, მოყვარე, ნათესავი. ჯგჷრაგ̄დ 

ოთზჷზე ბაჟინ კერძალს (ლშხ. 54) -- წმინდა გიორგიმ მაცნე გაუგზავნა მოკეთეებს. იხ. 

კერძმარ̄ე, კათ.

 კერძმარ̄ე (-რე̄მიშ, -რე̄ლ ლშხ.), კერძმარე (-ჲშ, -რალ̈) ლნტ. -- მოკეთე, მოყვარე, 

შეძენილი ნათესავი, მეგობარი. კერძმარ̄ას ხაყლეხ, მირუნ̂ობ ერ ხე̄რიხ უშხუა̂̄რისა (ლშხ. 

43) -- მოკეთეს უწოდებენ (იმას), ვისთანაც ნათელმირონობა აქვთ (ერთმანეთში 

ნათელმირონობა რომ ექნებათ). გუშკუე̂ ქორამ̈არალ̈ს ხუა̂ჲ̈ კერძმარალ̈ ხაყახ (ლნტ.) -- 

ჩვენი ოჯახის წევრებს ("სახლიკაცებს") ბევრი მოყვარე (მოკეთე) ჰყავთ.

 კერძობ (-აშ, -- ლშხ., -ა̈შ, -- ლნტ.) -- დანათესავება, დამოყვრება. ჲერხის კერძობ თხუმე 

მოგები გუნ̄ღა ხოხალხ (ლშხ. 43) -- ზოგიერთმა დანათესავება იცის (იციან) გამორჩენის 

მიზნით (თავის მოგების გულისთვის). შდრ. ნათ̈ი-ნათ̈საუ̂, ნათ̈ი{უ̂}ობ.

 კეტ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- კეტი, ჯოხი. ბოფშა̈რ კეტარ̈ს იკედხ (ბზ. 14) -- 

ბავშვები კეტებს იღებენ. ოხქჲო̄ლე კე̄სარდ კეტ ჯგჷრაგ̄ს (ლშხ. 68) -- კეისარმა მოუქნია 

კეტი წმინდა გიორგის.

 კეურ იგივეა, რაც კაუ̈̂ირ.
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 კეუი̂რ იგივეა, რაც კაუ̈ი̂რ.

 კეშ იგივეა, რაც კე̄შ.

 კეშა იგივეა, რაც კუა̂შ̈ა.

 კეც1 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ქვევრი, ჭური. ბაპდ კეცთე̄სგა ადსკინე (ბზ. 354) -- 

მღვდელი ქვევრში ჩახტა. კეც თუუშ̂უ ̂გუე̂ში ხა̈გნენახ (ბქ. 242) -- თაფლით სავსე ქვევრი 

ედგათ თურმე (სდგმიათ). გან̈ჭობქა კეც ესერ მაშდმა̈რ ლი (ანდ.) -- ანწლობის დროს 

ქვევრიც მთვრალიაო. კეცარისა დე̄სამა არი (ლშხ. 59) -- ქვევრებში არაფერია. კეცარ̈ ხოშა 

ნაღალდ არ̈იხ გიმისკა (ლნტ. 18) -- ქვევრები მეტწილად მიწაშია.

 კეც2 იგივეა, რაც ტკეც1-2.

 კეც3 იგივეა, რაც კჷც2.

 კეცენ იგივეა, რაც კუ̂ეცენ.

 კეცხ იგივეა, რაც კაც̈ხ.

 კეცხანდჷ̄რან იგივეა, რაც კაც̈ხჷნდირ.

 კეცხაშ̈ იგივეა, რაც კაც̈ხაშ̈.

 კეჭოლ იგივეა, რაც კოჭოლ̄.

 კეხ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ქს.), კეჰ (-არ̈) უშგ. -- კეხი. ჭყინტდ ბჷგი კეხ ათაგ ( \ ათგე) წელს 

(ბზ. 70) -- ბიჭმა სახედარს მაგარი კეხი დაადგა.

 კეჰ იგივეა, რაც კეხ.

 კე̄ნა იგივეა, რაც კან̈2.

 კე̄ნჭა იგივეა, რაც კან̈ჭოლ̄.

 კე̄სარ̈ (-სრიშ, -სრალ̈) ბზ., კა̈ს̄არ̈ (-სრიშ, -სრარ̈) უშგ., კესარ̈ (-სრიშ, -სრარ̈) ბქ., კე̄სარ 

755



(-სრიშ, -სრალ) ლშხ., კეისარ̈ (-იშ, -სარალ̈) ლნტ. -- ხელმწიფე, კეისარი. ქუ̂ერწილ ხარ̄ხ 

ბაზ̄ი კე̄სრიშ (ბზ. 14) -- ამაღამ კეისრის ქორწილი აქვთ. კა̈̄სარ̈ს ხორი სემი გეზალ (ბზ. 67) 

-- ხელმწიფეს ჰყავს სამი შვილი. ალ მაზუ̂აბს კესრიშ ლიც ხაჟხა (ბქ.) -- ამ წყაროს 

კეისრის წყალი ჰქვია. ლჷმაზ̄ნ კე̄სარ ნადირი ლადგარდ (ლშხ. 68) -- თურმე კეისარი 

ნადირის მოსაკლავად მიდიოდა. შდრ. ხელწიფხ.

 კე̄შ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), კეშ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- ტყაპუჭი, ტყავკაბა, ქურქი. ბაჯუდ 

ქ'ა̈̄დი̄ღე კე̄შ (ბზ.) -- ბაჯუმ გაიძრო ტყაპუჭი. კუ̂იდრ კეშს ქა ისპა (ბქ. 304) -- მკვიდრი 

ნათესავი ქურქს გადმოიბრუნებდა (მიცვალებულის დაკრძალვის დღეს). კნინ. კე̄შილდ ბზ., 

კეშჷლდ ლნტ.

 კიბ იხ. კიჩხ1.

 კიბდონ იგივეა, რაც კიბდუე̂ნ.

 კიბდუე̂ნ (-უნ̂იშ, -დონარ̈) ზს., კიბდენ (-დონარ̈) ლხმ., ლნტ., კიბდონ (-არ̈) ბეჩ., ფარ., 

კიდბონ (-არ) ლშხ. -- კიდობანი. კიბდუე̂ნს კიცხრე მურტყუი̂ ლახაგ̄ან̈ (ბზ. 405) -- კიდობანს 

მიადგა ბელტიყლაპია (ბელტების მყლაპავი). ეჯჲა̈რს კიბდონისგა მჷსკა̈დ ხოსდახ (ბქ. 28) 

-- იმათ კიდობანში ბეჭედი ედოთ. ლჷმარე დიარ̈ კიბდენს დემ ესერ ხექმენი (ანდ.) -- 

გამომცხვარი ("დამზადებული") პური კიდობანს არ ემატებაო. კიდბონარისა უ̂ობობუაჲ̄ 

ფან̄თხარ სერ დე̄სამა არი (ლშხ. 59) -- კიდობნებში ობობას ქსელ(ებ)ის მეტი არაფერია. 

კნინ. კიბდუე̂ნილ ბზ., ლნტ., კიბდენილ ზს., კიდბონილ̄ ლშხ.

 კიდბონ იგივეა, რაც კიბდუე̂ნ.

 კიდე (ონკჷდ, ანკიდ; ა̈ნკდე ზს., ანუკ̂უდ, ანკიდ; ან̈კდე ლნტ.), კჷდე (ონკჷდ, ანკიდ; ანკდე) 

ლშხ., გრდმ. -- წყვეტს, ჟლეტს, სპობს. ჯარ̈ ჟ'ანკიდხ (ბზ. 5) -- ჯარი ამოწყვიტეს. ანკიდ... 
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ხუა̂ჲ̈ ჯარ̈ ალ ზურალდ (ლნტ. 113) -- ამ ქალმა ბევრი ჯარი გაწყვიტა.

 კიზ (-იშ, -ა̈რ) ზს., კი̄ზ (-არ) ლშხ. 1. კოვზი. ბაბად ჟ'ანტაბ̄ე უ̂ისტა კი̄ზ (ბზ.) -- ბაბუამ 

გათალა კოხტა კოვზი. 2. ნაღვერდლის (ნახშირის) სარევი იარაღი სამჭედლოში. ლჷთნე 

მარა შიხიშ ლაჩ̈დინად კიზ ლახემხ (ბქ. 248) -- {გამო}რჩეულ კაცს ნახშირის მოსარევად 

რკინის კოვზი მისცეს. კნინ. კი̄ზილდ. შდრ. ყო̄შ.

 კიკბერ (-იშ, --) ზს., ლშხ. -- გადაკეტილი კარის შესატეხი ხის მორი (ძველად); ძალა 

(ახლა). კიკბერი მაჯონ̄ ლი მიშგუ მეზუბ̂ელ (ბზ.) -- ჩამრგვალებულია (მორის მსგავსია) 

ჩემი მეზობელი. გადატ. კიკბერიშ ლიბკინე (ბქ.) -- კედელთან მიყუდება. ა̈მირმდ კიკბერ 

ახბეკ დაუ̈̂ მაყ̈მაყ̈ს (ბქ. 261) -- ამირანმა კედელთან მიაყუდა ბაყბაყდევი (ძალა მიაბჯინა 

ბაყბაყდევს).

 კილ1 (-იშ, --) ბქ. -- ნაკლი, წუნი, ზადი, მიზეზი. ალ სიმაქს მამაგუე̂შ კილ ხუღუა̂ (ბქ.) -- 

ამ ქალწულს არავითარი ნაკლი არ აქვს. კილ ბაჲ̈ ხეღენი, ეჯკალ̈იბ დარ̈ ლი (ბქ.) -- უნაკლო 

არავინაა (ნაკლი არ ექნება, ისეთი არავინ არის).

 კილ2 იგივეა, რაც კი̄ლ.

 კინტ (-იშ, -არ̈) ბქ., კირტ (-ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- ჩვარი, ქსოვილის ნაკუწი, ნაფლეთი, 

ნაგლეჯი. დედბერილს კინტდ ლჷგნე ლერქუ̂არ̈ ხაქ̈უ ̂(ბქ.) -- დედაბერს ნაფლეთ{ებ}ად 

ქცეული ტანისამოს(ებ)ი აცვია. მახ̈ე ლჷთენე ბეფშ ქახოჭონეხ კირტისა (ლნტ. 258) -- 

ჩვილი (ახალდაბადებული ბავშვი) გამოუხვიეს ჩვარში. კნინ. კინტილ ზს., კირტი̄ლ ლშხ.

 კინტაუ̂ იგივეა, რაც კიტაუ.̂

 კინტრ იგივეა, რაც კჷნტჷრ.

 კინჩხ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., კი̄ნჩხ (-არ) ლშხ. -- კისერი, კინჩხი, ქეჩო, ქედი (ხარისა). და̈უ̄დ̂ 
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მიჩა დის კინჩხ ახქუ̂იც (ბზ. 310) -- დევმა დედამისს (თავის დედას) თავი (კისერი) მოაჭრა. 

ალის კინჩხიშ მაზ̈იგ ხამ̈თქუე̂ნა (ბქ.) -- ამას კისრის ტკივილი სჩვეოდა თურმე. ეშუ̂ი კინჩხ 

შგურ ჩხარამუნ ესერ ოხქუი̂ცა (ანდ.) -- ერთი კისერი სირცხვილს ცხრაჯერ მოუჭრიაო. 

ჴანარს კი̄ნჩხარ ხედაუ̄შ̂იხ (ლშხ., ხორ. 7) -- ხარებს ქედ(ებ)ი {და}უშავდებათ. ჭყინტდ 

დაშნა ̈ხაჴიდ გუე̂ლჲაშაპ̈ს კინჩხქა (ლნტ. 258) -- ბიჭმა დაშნა დაარტყა გველეშაპს კისერზე.

 კინჯაბ იგივეა, რაც კჷნჯაბ̈.

 კინჯაბ̈ იგივეა, რაც კჷნჯაბ̈.

 კირ1 (-იშ, --) -- კირი. მჷჟალუ̂არ̈ს ფაქუდ̂ კირ ოთჩიდინახ (ბქ. 13) -- მუჟალელებს 

ფქვილისთვის კირი შეურევიათ. კირ-უფიშგას ჭედ ესერ ოთხუი̂რა (ანდ.) -- გაუხსნელ 

კირს კედელი დაუნგრევიაო.

 კირ2 (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.) -- ჩლიქი. ჴან̈ს კირალ̈ ახზიგდა \ ოხსტუი̂̄ნდა (ბზ.) -- ხარს 

ჩლიქები ასტკივდა.

 კირ3 ბზ. -- ხის ქანჩი (თოკის გასაყრელი და მარხილზე დასამაგრებელი). კირს ბჷგი 

ზექხან̈ქა ატაბ̄ეხ (ბზ.) -- ქანჩს მაგარი ხისგან თლიან. მი ბჷგიდ ლათლჷრაჟინ̄ კირ ჩუა̂მ̈პაჭ̈ყ 

(ბზ.) -- მაგრად მოჭერისას ქანჩი გამეპო (გამეხლიჩა).

 კირაუ ̂(-იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- საბძელი. სგა ანტხენიხ კირაუხ̂ენ (ლშხ. 16) -- 

მობრუნდებიან საბძლიდან. ჭყინტ კირაუხ̂ოჲსა ა̈მეჩედ (ლნტ. 246) -- ბიჭი საბძელში 

შესულა.

 კირონ იგივეა, რაც კირუე̂ნ.

 კირტ იგივეა, რაც კინტ.

 კირუე̂ნ (-იშ, -უ̂ონარ̈) ზს., კირონ (-ალ) ლშხ., კირენ (-ალ̈) ლნტ. -- კელაპტარი, ცვილის 
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დიდი სანთელი (უნთებენ მიცვალებულს). თხურმა̈შ̄ ხატუა̂რ კირუ̂ენ (ბზ. 407) -- 

სასთუმალთან ანთია კელაპტარი. ლჷდგარ̈იშ კირუე̂ნ ჟი ხატუა̂ნდ (ბქ. 299) -- მკვდრის 

კელაპტარი ენთო. მუჟუე̂ღს კირენ ხუუ̂ა (ლნტ. 54) -- წინამძღოლს კელაპტარი აქვს.

 კისა იგივეა, რაც ქესა, ქისა.

 კისდ იგივეა, რაც ტკისდ, ტკიცდ.

 კიტაუ̈ ̂(-ტუა̂შ̈, -ტუ̂არ̈ ბზ., -იშ, -ტაუა̂̈რ ლნტ.) კიტაუ̂ (-არ) ლხმ., ლშხ., კინტა̈უ ̂(-ტუ̂აშ̈, 

-ტუ̂არ̈) ბქ., ზოოლ. -- კნუტი, ცინდალი. ციცუდ̂ უო̂ხუი̂შდ კიტაუ̈ ̂ანთენე (ბზ.) -- კატამ 

ხუთი კნუტი დაყარა (გააჩინა). კნინ. კიტუ̄ლ ბზ., კიტაულ ლხმ., ლნტ. სემი კიტულ̄არ̈ 

ამ̈ჴედხ (ბზ. 99) -- სამი კნუტ(ებ)ი მოსულა(ნ). გადატ. კინატულ̄ ლშხ. -- კრავი, ბატკანი 

(სუსტი, კნუტის მსგავსი). ღოლჲაქ̄დ ეშხუ კინატულ̄ გარ ანთენე (ლშხ.) -- ცხვარმა 

მხოლოდ ერთი სუსტი ბატკანი მოიგო. შდრ. ცინდაუ̈.̂

 კიუა̂ნ̈ (-იშ, -არ) ბზ., კიუა̂ნ (-არ) ლშხ. -- მოძახილი, გამკივანი, წვრილი ხმა. ერუა̂ლ̄ე̄მ 

კიუა̂ნ̈ი ̄ლა̈ქ̄უ̂ას (ბზ.) -- ვინმემ მოძახილიც თქვას. ჲერ კიუ̂ანს ყჷლე (ლშხ. 42) -- ზოგი 

მოძახილს ამბობს.

 კიუე̂ იგივეა, რაც კი̄უე̂.

 კიჩხ1 (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), კიბ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- კიბე. დეცს კიჩხ მამ̄ ხეგი (ბზ.) -- ცას 

კიბე არ {მი}ედგმება. დაუ̈ა̂რ̈დ ჟ'ანშკად̈ხ კიბ (ბქ. 33) -- დევებმა გამოჭედეს კიბე. დეცთეჟი 

კიბ დას̈ ესერ ხოგა (ანდ.) -- ცამდე კიბე ვერავის მიუდგამსო. დე̄ფანთეჟი კიჩხ ლოხუგ̂ე 

(ლშხ.) -- აივანს კიბე მივუდგი. ჭყინტდ ჟი ლაჲ̈გე კიბ ქორხოჟი (ლნტ. 312) -- ბიჭმა 

მიიდგა სახლზე კიბე. კნინ. კიჩხჷლდ ბზ., ლშხ., კიბჷლ ბქ., ლნტ.

 კიჩხ2, ბოტ. -- პარკი (ცერცვისა, ლობიოსი, წიწაკისა...). ძაძუს ლებიაშ̈ კიჩხარ̈ ჩ'ოთშჷდ 
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(ბქ.) -- ძაძუს ლობიოს პარკები დაუცვივდა.

 კიც იგივეა, რაც კჷც1.

 კიცხ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ბელტი. ალ მარ̄ე კიცხს ჩუ ჲურტყუი̂ (ბზ. 404) -- ეს 

კაცი ბელტს ჩაყლაპავს. ალჲა̈რ კიცხარ̈ს რიღუე̂ხ (ბქ. 229) -- ესენი ბელტებს ფშვნიან 

(შლიან).

 კი̄ზ იგივეა, რაც კიზ.

 კი̄ლ ბზ., ლშხ., კილ2 ბქ., ლნტ. (-იშ, --) 1. კივილი. ა̈ნკიდ კი̄ლ დედბერდ (ბზ. 399) -- 

დედაბერმა კივილი დაიწყო (ამოიღო). ეჯი კილს იკედ (ბქ. 34) -- ის შეჰკივლებს (კივილს 

იღებს). 2. ამბავი (ჩვეულებრივ, ცუდი).

 კი̄ლი (კუი̂̄ლდას̈, კი̄ლდა; კი̄ლდე̄დს ბზ., კი̄ლის, კი̄ლდა; კი̄ლდეს ლშხ.), კილი (კ{უ}̂ილ, 

კილიუ,̂ კილიდეს ბქ., კუ̂ილდას̈, კილდა; კილდეს ლნტ.), გრდუვ. -- კივის. ზურალა̈რ̄ კი̄ლიხ 

(ბზ. 8) -- ქალები კივიან. ისგახ̈იშ ნათ̈ი-ნათ̈საუ̈ ̂ლეზურ̂ალ̈ კილიუ ̂(ბქ. 297) -- ახლო 

ნათესავი ქალები (საქალო) კიოდნენ (კიოდა). ამეჲსა უ̂იჯ კილი (ლნტ. 204) -- ამაში გველი 

წივის ("კივის").

 კი̄ნჩხ იგივეა, რაც კინჩხ.

 კი̄უე̂ (--, ლაჲ̈კი̄უე̂; ლაჲ̈კი̄უნ̂ე ბზ., --, ლეჲკიუ̄̂ე; ლეჲკი̄უნ̂ე ლშხ.), კიუე̂ (--, ლაჲ̈კიუე̂ ბქ., 

ლნტ., ლაჲ̈კიუნ̂ე ბქ., ლაჲ̈კიუი̂ ლნტ.), გრდუვ. -- ბრწყინავს, კიაფობს. ლაგაგ̄იჟი ეშ მჷრ 

კი̄უა̂ (ლშხ. 61) -- ზღურბლზე რაღაც კიაფობდა.

 კლა̈თხი იგივეა, რაც კჷ̄ლთხი.

 კლა̈ს (-იშ, კლასარ̈) ზს., ლნტ., კლას (-არ̈ ბზ., -არ ლშხ.) -- სკოლა. ჭყინტგეზალს ხუა̂ჲ̈ ხა̈ნ 

ხარ̄ კლასისგა (ბზ. 438) -- ვაჟიშვილი დიდი ხანია სკოლაშია (ვაჟიშვილს დიდი ხანი აქვს 
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სკოლაში). კლას̈იშ ჰაზ̈უი̂სგა ლჷმგენ ლაჴუ̂მი (ბქ. 195) -- სკოლის ეზოში მდგარა ეკლესია.

 კობ იგივეა, რაც კობ̄.

 კობეშია იხ. კუა̂ხნესგ.

 კოკეფ იგივეა, რაც კაკაფ̈.

 კოკორა ̈(-იშ, -რაუ) ზს., კოკორ (-აშ, -ალ ლშხ., -ა̈შ, -ალ̈ ლნტ.) -- კვერი, კოკორი. სტოლჟი 

ეშუი̂ კოკორა̈ ზჷსდ (ლხმ.) -- მაგიდაზე ერთი კვერი იდო. დიარ̈ი კოკორი დესა გუღუა̂ 

(ლნტ.) -- პურის კვერიც არ გვაქვს. კნინ. კოკორი̄ლ ბზ., კოკორჷლ ბქ., კოკოროლ̄ ლშხ., 

კოკოროლ ლნტ. ა̈მირან̈დ მიჩა დის ქახანაყუნ̂ე კოკოროლ (ლნტ. 249) -- ამირანმა დედამისს 

(თავის დედას) გამოაცხობინა კოკორი (პატარა კვერი). შდრ. კუე̂რ2.

 კოლეფ (-ლფიშ, -ლფარ̈) ზს., ლნტ., კოლოფ (-იშ, -არ) ლშხ. -- კოლოფი. კოლეფისგა 

შდაუა̂ლ ჩუა̂დყიმეხ (ბქ. 59) -- კოლოფში მერცხალი დაახრჩვეს. კნინ. კოლფი̄დ ბზ., 

კოლფჷდ ბქ., კოლოფოლ̄ ლშხ., კოლოფოლ ლნტ. ნე̄სყოლ̄ ჩუე̂სჷდ კოლფიდ̄ისგა (ბზ.) -- 

ნემსი ჩადე პაწია კოლოფში.

 კონჩხარ̈ (-ხრეშ ბზ., -ხრიშ ბქ.) -- მიცვალებულის წლისთავზე გამართული საკურთხი დიდი 

წვეულებით. ლჷდგარ̈ს კონჩხარ̈ს ქორშარ̈ ხეჩმუდხ (ბქ. 302) -- მიცვალებულს წლისთავის 

საკურთხს უმზადებდნენ (უკეთებდნენ) ოჯახის წევრები ("სახლისანი"). შდრ. ნაკუნჩხენ.

 კოპეშია იხ. კუა̂ხნესგ.

 კოტოტ, კოტეტ (-იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- კოტა, კეხის ან უნაგირის ტახტა. 

გარდატყუაჲდ ჩუე̂სდე გაკ უნგირი კოტოტჟი (ლშხ. 78) -- გარდატყუამ (ზღაპრ. პერს.) 

კაკალი უნაგირის ტახტაზე დადო. შდრ. ყუ̂იმბრ.

 კოტოლ̄, კოჭოლ̄ ბზ., ლშხ., კუე̂ტოლ̄, კუე̂ჭოლ̄ ბზ., კუე̂ტოლ, კუე̂ჭოლ, კეჭოლ, კოტოლ, 
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კოჭოლ ბქ., ლნტ. (-აშ̈, -აშ, --) -- პატარა, ცოტა, მცირე. აჩად̈ კოტოლ̄ ხან̈ (ბზ. 371) -- 

გავიდა ცოტა ხანი. მიჩ ესერუი ესცუი̂რ კუე̂ტოლ̄ წუა̂დ̈ჷლდ (ბზ. 399) -- მეც დამიტოვეო 

ცოტა მწვადი. დინ̄ა ̄ქორისა მაყრალ კოჭოლ̄ს გარ ირაგ̄ეხ (ლშხ. 32) -- გოგოს სახლში 

მაყრები მხოლოდ ცოტა ხანს დაყოვნდებიან. სკაშხენ არდა კოტოლ კოლოფოლ (ლნტ. 249) 

-- შიგნით იყო პატარა კოლოფი. სკა ასაგეხ კუე̂ტოლ ლეღუ ̂(ლნტ. 226) -- ჩაადგეს ცოტა 

ხორცი. მაჩუბუა̂რ̈ კუე̂ჭოლ მად̈ ლასხ (ლნტ. 5) -- მაჩუბები პატარა არ იყო (იყვნენ). ჲეხუ-̂

ჭაშ̈ს მად̈მა ხაღ̈უე̂ნახ კეჭოლ ნაკ̈უე̂თჷნქა (ლნტ. 265) -- ცოლ-ქმარს არაფერი ჰქონიათ, 

პატარა ნაკვეთის გარდა.

 კოღონ იგივეა, რაც კუღუი̂ნ.

 კოღონ̄ იგივეა, რაც კუღუი̂ნ.

 კოჯ (-აშ̈, -არ̈ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.,) -- კლდე. ალ კოჯ ძღჷდ კჷ̄ლთხი ლი (ბზ. 1) -- ეს 

კლდე ძალიან მაღალია. ბეჟანდ დადა კოჯარ̈ ლექუ̂ა ადკუა̂რ̈ (ბქ. 161) -- ბეჟანმა დედაბერი 

კლდე(ებ)ზე გადააგდო. უკუ̂იშა ზურალაშ̈ ლიბურგელს კოჯა̈შ ესერ ლიკუშ̂ე ხოჩა (ანდ.) -- 

ჯიუტი (უტეხი) ქალის შეჭიდებას კლდესთან შებმა (კლდის ტეხა) სჯობიაო. ზითუნახაუ ̂

ჟ'აჩად კოჯთე̄ჲსა (ლშხ. 61) -- მზეთუნახავი ავიდა კლდეზე (კლდეში). ქაჯ̈დ სკადარეკნე 

ღოლჲაქარ̈ კოჯხოჲსა (ლნტ. 260) -- ქაჯმა შერეკა ცხვრები კლდეში.

 კორ̈ტ, კუე̂რტ (-იშ, კორტალ̈) ბზ., კუი̂რკუ ̂(-არ̈) ზს., კუ̂ირტ (-ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. 

კვირტი -- გამკვრივებული ნაწილი მატყლში. ზურალ მატ̈ყი კუი̂რკუს̂ ქაკუა̂ნე (ბქ. 305) -- 

ქალი მატყლის კვირტს გადმოაგდებს. 2. მურკლი, კურკუშელა (ფქვილისა). ქაქს კორტა̈ლ 

ხეჩდა (ბზ.) -- ფაფას მურკლები ურევია. გაგ კუი̂რკუშ̂უ ̂გუე̂ში ლას̈უ ̂(ბქ.) -- ფაფა 

კურკუშელ{ებ}ით იყო სავსე. შდრ. კუკურ, ჭიჭკუ.̂
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 კობ̄ (-აშ̈, -{უ̂}არ̈) ბზ., კობ (-იშ, -არ̈) ბქ., ლნტ., კოპ̄ (-არ) ლშხ., კოპ (-არ̈) ლნტ. 1. ხის 

სახელურიანი ჯამი, ხის დიდი კოვზი, ჩამჩა. აფხნეგარ̈დ ა̈ნგუე̂შხ ლიც კობ̄შუ ̂(ბზ. 162) -- 

ამხანაგებმა დაისხეს წყალი ხის ჯამით. 2. ხის სასმისი. კობარ̈შუ ̂ა̈რყიშ ლითუ̂ნალ̈ი ლი (ბქ. 

79) -- არაყის სმა ხდება (არის) ხის სასმისებით. კნინ. კობ̄ოლ̄, კობ̄ჷლდ ბზ., კობჷლ, კობლჷდ 

ბქ. ამეჩუ არი კობ̄ოლ̄ (ბზ. 389) -- აქ არის ხის პაწია ჯამი. ბეფშუდ̂ კობ̄ჷლდ ჟ'ან̈კიდ (ბზ. 

31) -- ბავშვმა ჩამჩა აიღო.

 კოპ̄ იგივეა, რაც კობ̄.

 კუბ (-იშ, -უ̂არ̈ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- კუბო. საფლაუ̈თ̂ეჲსგა სგა ლჷგე ხარ̄ხ 

კუბ (ბზ. 87) -- საფლავში ჩადგმული აქვთ კუბო. ლჷფკელ ხაშთხუა̂ ოქრეშ კუბშუ ̂(ბქ. 

195) -- ბანოვანი ოქროს კუბოთი მარხია. კუბ სგობინისა ჩუ̂აფინ̄ეხ ნაბადს (ლშხ. 34) -- 

კუბოს წინ დააფენენ ნაბადს.

 კუბად, კუბად̈ იგივეა, რაც კუბდა̈რ̄.

 კუბდა̈̄რ (-იშ, -დარ̄ალ̈) ბზ., კუბად ლხმ., კუბად̈, კუბდარ̈ (-ბდიშ, -დარ̈, -დარარ̈) ბქ., კუპტარ̄ 

(-ალ) ლშხ., კუპატა̈რ (-არ̈), კუპატ̈ი დიარ̈ ლნტ. -- კუბდარი, ხორცის გულიანი პური. 

ზურალ̄ს ხოჲახ̈ კუბდა̈რ̄ი{შ}უე̂რთქლ (ბზ. 244) -- ქალს ეცა კუბდარის ორთქლი. ალარ̈დ 

კუბდა̈რ ანნაყეხ (ბქ. 19) -- ამათ კუბდარი გამოაცხვეს. კუპატ̈ი დია̈რ ლჷჭე ლი (ლნტ. 34) -- 

კუბდარი ("კუპატის პური") გამომცხვარია. კნინ. კუბდილ ბქ.

 კუდაჲ̈ (-აი̈შ, -დაუ) ბზ., ბეჩ., კუდა ̈(-იშ, -დაუ) ბქ., ლნტ. 1. მოკლე, ცოტა. კუდად̈ ახ̈ხინნე ი 

ლჷჴმაშ̈ ჴედნი (ბქ. 196) -- ცოტას გამოუშვებ და მაგარი გამოვა. 2. მოკლეკუდა, უკუდო 

(ხარი, მელა...). კუდაჲ̈ მალ̄ს ჩ'ოთძგუა̂ბ̈ ბოგ (ბზ. 361) -- უკუდო მელას ხიდი ჩაუტყდა. 3. 

გადაჭრილი და დამოკლებული თოფი. მიშგუა̂ კუდა̈ჲს ჰერ ოთღანდა (პოეზ. 66) -- ჩემს 
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კუდას ხმა გაედინა.

 კუდურ ბზ., კუდირ ბქ. (-დრიშ, -დრალ̈ ბზ., -დრარ̈ ბქ.), კუდუი̂რ (-ურ̂იშ, -უ̂რარ̈) ლხმ., 

კუდურ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- მორი, ძელი; კუდირს ესერ ჯი ბიჴუე̂ (ბქ. 254) -- მორს თვითონ 

დავაპობო. კნინ. კუდლა̈დ̄, კუდრილ.

 კუდ{უ}̂ირ იგივეა, რაც კუდურ.

 კუთხ{უ}̂ (-იშ ბზ., ლშხ., -აშ̈ ბქ., -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), კუი̂თხ (-არ̈) ლნტ. 1. კუთხე. დიდ 

ბეფშუ ̂კუთხისგ' ე̄სგენე (ბზ.) -- დედამ ბავშვი კუთხეში დააყენა. ზურალ ლჷგ კუთხისგა 

(ბქ. 63) -- ქალი დგას კუთხეში. ფაუს სგა ხოჩდიხ კერაი̈შ კუთხუ̂ისგა (ბქ. 6) -- ჯოხს 

შეუკეთებენ კერიის კუთხეში. 2. კაჟიანი თოფი. კუთხუა̂ს მიშგუა̂ გჷრმჷნ ათხად (პოეზ. 

86) -- ჩემმა კუთხვამ დაიგრიალა (კუთხვას ჩემს გრიალი მოედინა). 3. ლნტ. კუთხ ბაჩ̈ -- 

ოთხკუთხედი ქვა.

 კუკუმ1 (-იშ, --) ზს. -- წვეთი. კუკუმ მამ̄ მეშყდე̄ლი ამ ლუფხს დეცხან̈ჩუ (ბზ.) -- ამ 

ზაფხულს წვეთი არ ჩამოვარდნილა ციდან. უ̂ობაშ̈ჷნ ჲელი დეცეშ ეშხუ კუკუმს დემ აკუ̂ანა 

დეცხენჩუ (ბქ.) -- ბევრჯერ ელია (ცის{ა}) ერთ წვეთს არ ჩამოაგდებდა ციდან.

 კუკუმ2 (-კმიშ, -- ბზ., -უშ̄, -- ლშხ.), კჷკჷ (-აშ̈, --) ბქ. -- კრინტი. კჷკჷა̈შ ესერ მუქუი̂სგ 

მადე ლი (ბქ. 262) -- კრინტის ამომღები (მთქმელი) არ ვარო. კუკუმ ნოსა ეხკჷდა (ლშხ.) -- 

კრინტი არ დაძრა (ამოიღო).

 კუკურ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- ხის კვირტი. უსკუს̂ ქა მეჴდე ხარ̄ კუკურ (ლშხ.) -- ვაშლს 

გამოტანილი (გამოსული) აქვს კვირტი. შდრ. კორ̈ტ.

 კულ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- საგაზაფხულო წმინდა ხორბალი. კათხთეჲსგა ხუა̂გ̈უშ̂ად კულაშ̈ 

ზედაშ̈ს (ბქ. 4) -- კათხაში ვასხამდით საგაზაფხულო წმინდა ხორბლის(გან გამოხდილ) 
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ზედაშეს.

 კულარ̈ იხ. კუ̂ილ.

 კული (-ლი̄შ ბზ., ლშხ. \ -ა̈შ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.) -- ხამი შალი. ჯოკიას ხუღუა̂̈ნ̄და კული 

შალბარ̈ (ბზ.) -- ჯოკიას ჰქონდა ხამი შალის შარვალი. კულიჲაქ მატ̈ყ მან̈კუი̂ ქა ლეშყუ̂დი 

ლი (ბქ. 305) -- საშალე მატყლი ჯერ უნდა გაირეცხოს (გასარეცხია).

 კუმაშ̈ (-მშიშ, -მშარ̈ ზს., -იშ, -მაშარ̈ ლნტ.), კუმაშ (-მშიშ, -მშარ) ლშხ. -- საქონელი. 

კუმში ჯუე̂გ... ხობრაჲ̈ახ ლახუ̂ს (ბზ. 330) -- საქონლის ჯოგი მთაში (მთას) მიუბარებიათ. 

ჰასუი̂შს კუმაშ̈ს ხაჰუდ̂იუ̂ხ (ბქ. 293) -- (გათხოვილ) ასულს საქონელს აძლევდნენ. ალ 

ბალახს ლუნთისა ხამ̄ნეხ კუმაშს (ლშხ. 40) -- ამ ბალახს ზამთარში აჭმევენ საქონელს. 

ჯუი̂ნალდ მარალ ი კუმაშ̈ აშხუმდ არდახ (ლნტ. 5) -- ძველად ხალხი და საქონელი ერთად 

იყვნენ.

 კუნკუ̂ას̈ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ. -- შულო, ნართი, გორგალი (ძაფისა). კუნკუა̂ს̈ს ხუა̂ს̈ყეიდ 

(ლნტ. 29) -- შულოს ვაკეთებთ.

 კუპატარ̈, კუპტარ̄ იგივეა, რაც კუბდა̈რ̄.

 კუპატ̈ი დიარ̈ იგივეა, რაც კუბდა̈რ̄.

 კუპრ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ.) -- კუპრიელი, ტიკი, ტიკჭორა. ალჲა̈რდ ჩუ ლაი̄შხ ეშხუ 

კუპრ ჰარაყ̈ (ბზ.) -- ამათ დალიეს ერთი ტიკჭორა არაყი. [ჰარა̈ყ] კუპრშუ ̂ხოწიბ (ბქ. 343) -- 

არაყი კუპრიელით ჰკიდია.

 კურენჭ იგივეა, რაც გურე̄ჭ.

 კუტალ̈ (-ტლიშ, -ტლარ̈) ბზ., კუტალ (-ტლიშ, -ტლარ) ლშხ. -- კულა, ღვინის სასმისი. 

ხენწიფს ოთზჷზეხ გოში კუტალ (ლშხ. 78) -- ხელმწიფეს გაუგზავნეს სავსე კულა.
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 კუღუნ იგივეა, რაც კუღუ̂ინ.

 კუღუი̂ნ, კუღუნ (-უნ̂აშ̈, -უ̂ნარ̈) ბზ., კჷღჷნ (-ღნიშ, -ღნა̈რ) ბქ., კოღონ̄ (-იშ, -არ) ლშხ., 

კოღონ (-არ̈) ლნტ., ზოოლ. -- კოღო. ალას კუღუი̂ნ ლახხუი̂̄დ (ბზ. 443) -- ამას შეხვდა კოღო. 

კჷღნიშ ნაჴ̈ეფს ხამ̈თქუა̂ მახ̈ერა (ბქ.) -- კოღოს ნაკბენმა ქავილი იცის (ნაკბენს... სჩვევია). 

ალმინდ ა̈სწუე̂ნეხ კოღონა̈რზუმ იმალე (ლნტ. 157) -- ამათ დაინახეს კოღო(ები)სხელა 

რაღაც.

 კუშე იგივეა, რაც კუი̂შე.

 კუჭ იგივეა, რაც კუი̂ჭ.

 კუხ{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლნტ., კუი̂ხუ ̂(-ა̈რ) ლხმ. -- მკვახე. კუხ ბარყუე̂ნდს ხუ̂იზბი (ბზ.) -- 

მკვახე ტყემალს ვჭამ. შუკუ̂ლისგა კუი̂ხუ̂ უი̂სგილდ ხეკურ̂უნ (ლხმ.) -- გზაში პატარა 

მკვახე ვაშლი ეგდო.

 კუა̂დ იგივეა, რაც კუა̂დალ̈.

 კუა̂დალ̈ (-დლიშ, -დლარ̈) ზს.. კუ̂ედალ (-დლაშ̈, -დლარ̈), კუა̂დ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., კედალ (-დლაშ̈

, -დლარ̈) ლხმ., კუე̂დელ (-დლიშ, -დლარ) ლშხ., კუე̂დალ (-აშ̈, -ალ̈) ლნტ. -- წნელი, 

შოლტი; წკეპლა, სახრე. უ̂ისიბ ჴანარ̈ს კუა̂დალ̈ს დე̄მა ხოსპა (ბზ.) -- უსუპი ხარებს სახრეს 

არ {მო}უქნევდა. ნეწუი̂დ კუე̂დალშუ̂ კჷლარს ა̈სყიხ (ბქ. 231) -- წვრილი წნელით კონებს 

{შე}კრავენ (აკეთებენ). სგობნე მარ̄ას ტოტისა კუე̂დელ ხუღუა̂ (ლშხ. 22) -- წინა კაცს 

ხელში წკეპლა უჭირავს (აქვს). ხაჴდ კუ̂ედალ ძუღუა̂ჟი (ლნტ. 302) -- დაარტყი შოლტი 

ზღვას! კნინ. კუა̂დლი̄დ ბზ., კუ̂ედლჷდ ბქ., კედლჷდ ლხმ., კუე̂დელი̄ლ ლშხ., კუე̂დლილ 

ლნტ.

 კუა̂მ იგივეა, რაც კუა̂მ̈.
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 კუა̂ნჩხ{უ}̂ იგივეა, რაც კუა̂̄ნჩხუ.̂

 კუა̂რდ{უ}̂იმ (-{უ}̂მიშ, -{უ̂}მარ̈) ბქ. -- ადამიანის ან ცხოველის ტანი, სხეული, ტორსი. 

დაუ̈დ̂ ელთუქუა̂რიშ კუა̂რდიმ ლჷცთეჲსგა ადკუა̂̈რ (ბქ. 96) -- დევმა ელთუქვარის ტანი 

წყალში გადააგდო. ჭჷშხურ ი შიურ მა̄რე კუა̂რდუი̂მ გარ ესერ ლი (ანდ.) -- უფეხო და 

უხელო კაცი სხეულიღა არისო.

 კუა̂რემ (-რმიშ ზს., ლშხ., -რმალ̈ ბზ., -რმარ̈ ბქ., -რმალ ლშხ.), კუ̂არ̈ემ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- 

ყინული. ლე̄თშუ ̂ლჷყარ̄ კუ̂არმალ̈ს იწბი̄ნე (ბზ.) -- ღამით სახურავი ყინულ(ებ)ს იკიდებს. 

ამნემ კუ̂არემ ჩუა̂დბუჭკურე (ბქ. 36) -- ამან ყინული დახეთქა.

 კუა̂{რ}ჩხაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., კაჩხუა̂ჲ (-უა̂ჲ̄შ, -უ̂არ̄) ლშხ., კაჩხუა̂ ̈(-ჲშ, -უა̂რ̈) ლნტ. -- 

კოჭლი. აგ̈ის ჩუა̂მ̈სედე̄ლი კუა̂ჩხაჲ̈ და̈უ̄̂ (ბზ. 404) -- შინ დარჩენილა კოჭლი დევი. კუა̂ჩხა̈ჲ 

ქათლად̈ჷნქა მამგუე̂შ ჯეთხან̈ (პოეზ. 24) -- კოჭლი ქათმის მეტი არაფერი იშოვე (გეშოვა).

 კუა̂რჩხა̈ლ̄ი (--, კუა̂რჩხა̈ლ̄და; კუა̂რჩხა̈̄ლდე̄დს ბზ.), კუა̂რჩხალ̈ი (--, კუა̂რჩხალ̈იუ;̂ 

კუა̂რჩხალიდეს ბქ., კუ̂არჩხალ̄და, კუა̂რჩხალ̄დეს ლშხ., კუა̂რჩხალ̈და; კუ̂არჩხალ̈დეს ლნტ.) 

გრდუვ. -- დუღს, ქაფქაფებს. ლიც ბჷგიდ კუა̂რჩხა̈ლიუ ̂(ბქ.) -- წყალი ძლიერ დუღდა.

 კუა̂ში იგივეა, რაც კუა̂̈შ̄ი.

 კუა̂ხ (-აშ̈, -არ̈ ზს., -იშ ჩბხ., ქს., -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- 1. სამარხვო საჭმელი. ხუა̂მარ̄ედ 

კუა̂ხს (ბზ. 10) -- ვამზადებთ სამარხვო საჭმელს. 2. ხმელი პური, ხმიადი. ქა̈მე ქუთს ქორაშ̈ 

კუა̂ხ ესერ ხოჩა (ანდ.) -- სხვის (გარე) ხაჭაპურს შინაური (სახლის) ხმიადი სჯობიაო.

 კუა̂ხნესგ, კუა̂ხნეშ{გ} (-იშ, -არ̈) ბზ., კოპეშია (-იაშ̈, -იოლ) ბქ., კობეშია (-იაშ̈, -იოლ) ბეჩ., 

კუა̂ხნესუ ̂(-არ) ლშხ., კუ̂ახნეს (-არ̈) ლნტ., ბოტ. -- გოგრა, კვახი. აშხუ̂ მჷმსტიუ̂დ ა̈დქუი̂თ 

ესნარ̈ კუა̂ხნეშ (ბზ. 51) -- ერთმა მესტიელმა თურმე კვახი მოიპარა. სიმინდდ ხოჩდინახ 
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კოპეშია (ბქ. 281) -- სიმინდ[ის ყანა]ში (სიმინდისთვის) შერეული აქვთ გოგრა. ალ ა̈დგილს 

ალაშ̈იხ კობეშიას (ბქ. 2) -- ამ ადგილას თესავენ კვახს. კნინ. კუ̂ახნესგი̄ლ ბზ., კუა̂ხნესულ̄ 

ლშხ., კუა̂ხნესილ ლნტ.

 კუა̂თ̈ხ იგივეა, რაც კუე̂რ1.

 კუა̂მ̈1 (-იშ/-აშ̈, --) ზს., ლნტ., კუა̂მ1 ლშხ. -- კვამლი, ბოლი. ბუხარხან̈ქა კუა̂მ̈ ანღჷრდა 

(ბზ.) -- ბუხრიდან კვამლი ამოდიოდა. მარე კუა̂მ̈ს ხეწად ცხეკისგა (ბქ. 141) -- კაცმა ტყეში 

კვამლი დაინახა (კვამლს შეხედა). კნინ. კუა̂მ̈ილდ ზს., ლნტ., კუა̂მილდ ლშხ.

 კუა̂მ̈2 (-იშ \ -აშ̈, კუა̂მარ̈) ზს., ლნტ. კუ̂ამ2 (-არ) ლშხ. -- კომლი, ოჯახი. ალი სოფელისგა 

სემი კუა̂მ̈ გარ ასად (ბქ.) -- ამ სოფელში მხოლოდ სამი კომლი დარჩა. კნინ. კუ̂ამ̈ილდ ზს., 

ლნტ.

 კუა̂რ̈ემ იგივეა, რაც კუა̂რემ.

 კუა̂რ̈თხ იგივეა, რაც კუე̂რ1.

 კუა̂ფ̈ხ (-იშ, კუა̂ფხარ̈) ზს., ლნტ., კუ̂აფხ (-არ) ლშხ., ბოტ. 1. ნეკერი. თათაუ̂დ ხუ̂ა̈ჲ̄ კუა̂ფ̈ხ 

ესუდ̂ე კუმაშ̈ს (ბზ.) -- თათავმა ბევრი ნეკერი დაუყარა (დაუდო) საქონელს. ალი შდჷხჷნდიშ 

კუა̂ფ̈ხ ლი (ბქ. 71) -- ეს თხილის ნეკერია. ზაუ ̂ჩუ მელყუი̂რ ლინთუ ̂კუა̂ფხსოუ̂ ლახ̈გუა̂რან 

(ანდ.) -- ზაფხულში მწოლიარემ ზამთარში ნეკერი მიირთვასო (მწოლიარე ნეკერს 

მიადგესო).

 კუა̂შ̈ა (-შა̈̄შ, --) ბზ., კეშა (-შაშ̈, --) ბქ., კუე̂შა (-შაშ̄ ლშხ., -შაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- {გა}ტეხა. 

ხატ̈ი კუა̂შ̈ა მა̄დ შიდ (ბზ.) -- ფიცის (ხატის) გატეხა არ შეიძლება. ქორაშ̈ კეშაღა სამჷრთალ̈ 

ხედიუხ̂ (ბქ. 292) -- სახლის გატეხისათვის სამართალში მიეცემოდნენ (სამართალი 

დაედებოდათ).
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 კუა̂ც̈ (-კუა̂ცაშ̈, --) ზს., კუ̂ეც (-აშ ლშხ., -იშ ლნტ., --) -- კვნესა. კუა̂ც̈ მესმი (ბქ. 168) -- 

კვნესა მესმის. გადატ. ციოყდ კუა̂ც̈ ნოს̄აუ ̂ა̈ნკიდ! (ბზ.) -- ციოყმა კრინტი არ დაძრას (კვნესა 

არ აიღოს)!

 კუა̂ნ̄ჩხუ ̂(-აშ̈, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), კუა̂ნჩხ{უ}̂ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- ხის სასმისი, კონჩხა. 

ალ კუა̂ნ̄ჩხუ ̂იმთე მარ̄? (ბზ.) -- ეს სასმისი რას (საით) მეყოფა? კნინ. კუა̂ნ̄ჩხულდ, 

კუა̂ნ̄ჩხილდ ბზ., კუ̂ანჩხულ ლშხ. სემი კუ̂ანჩხულ სგიმილ ლამაშ̄ხ (ლშხ. 82) -- სამი პატარა 

სასმისი ვეძა დამალევინეს.

 კუა̂̈შ̄ი (-ში̄შ, -შჲა̈რ) ბზ., კუ̂აში (-ჲშ, -შჲარ̈) ლნტ., კუ̂აშ̄ი (-ში̄შ, -არ) ლშხ. -- მჭადი. 

კუა̂̈შ̄ი̄ ნაკ̈უი̂შ ხელმწიფს ჯიბთე ესუდ̂ა (ბზ. 272) -- მჭადის ნატეხი ხელმწიფეს ჯიბეში 

ჩაუდვია. სიმინდი ფექხენქა ხუა̂ნაყ̈ედ კუ̂აშის (ლნტ. 32) -- სიმინდის ფქვილისგან ვაცხობთ 

მჭადს. შდრ. ჭკიდ.

 კუე̂დალ იგივეა, რაც კუ̂ადალ̈.

 კუე̂დელ იგივეა, რაც კუ̂ადა̈ლ.

 კუე̂თხ იგივეა, რაც კუე̂რ1.

 კუე̂თხე იგივეა, რაც კუე̂̄თხე.

 კუე̂ნ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ჩბხ., ლნტ., კენ (ა̈რ) ლხმ., კუე̂ნ, რკუე̂ნ (-არ \ ალ) ლშხ., ზოოლ. -- 

კვერნა. კუ̂ენს ი მალუს̂ ლინთულ̂ადეღ ხეჭემინალ̈ხ (ბქ. 234) -- კვერნას{ა} და მელიაზე 

ზამთარში (ზამთრის დღეს) ნადირობენ (კვერნას და მელიას დასდევენ). კენ ურინ და̈ს ესერ 

ხოტმურა (ანდ.) -- კვერნა ორჯერ არავის გაუტყავებიაო. ლა̄შხს ითხუჲ̂არხ რკუე̂ნს (ლშხ. 

2) -- ლაშხეთში ნადირობენ კვერნაზე (კვერნას). კნინ. კუე̂ნო̄ლ ბზ., კუ̂ენილდ ბქ., კენილდ 

ლხმ. მეთხუ̂ჲარ̈დ ჩუა̂დგარ̈ კუე̂ნოლ̄ (ბზ.) -- მონადირემ მოკლა პატარა კვერნა.
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 კუე̂ჲნი იგივეა, რაც კუე̂ჰნი.

 კუე̂რ1 (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ.), კერ2 (-არ̈) ლხმ., კუ̂ერთხ (-ალ ლშხ., -ა̈ლ 

ლნტ.), კუე̂თხ (-არ ლშხ. -ა̈რ ლნტ.), კუა̂{̈რ}თხ (-არ̈) ბზ., ლნტ. -- ჩაქუჩი, კვერი 

(მჭედლისა). ა̈მირანდ ხაჴიდ კუ̂ერ ჭუა̂დ̈ს (ბზ.) -- ამირანმა დაარტყა ჩაქუჩი კედელს. 

მჷშკიდიშ კუე̂რიშ ჰერ ისმი (ბქ. 99) -- მჭედლის კვერის ხმა ისმის. თხუი̂მს ესერ ჩუ ხოხპე 

კერშუ ̂(ლხმ.) -- თავს გაგიტეხ ჩაქუჩითო. კუ̂ათ̈ხ ჟიუ ̂ესერ ან̈მარ̄ე (ბზ.) -- ჩაქუჩი 

გაამზადეო. კნინ. კუ̂ა{̈რ}თხილდ ბზ.

 კუე̂რ2 -- კვერი (პურისა, ყველისა...). თაშარ̈ი კუ̂ერუ ლოქ ახონაყ̈ე (ლნტ. 156) -- 

ყველიანი კვერი გამომიცხვეო. შდრ. კოკორა.̈

 კუე̂რთხ იგივეა, რაც კუე̂რ.

 კუე̂რტ იგივეა, რაც კორ̈ტ.

 კუე̂ტოლ იგივეა, რაც კოტოლ̄.

 კუე̂ტოლ̄ იგივეა, რაც კოტოლ̄.

 კუე̂უ̂ენი იგივეა, რაც კუ̂ეჰნი.

 კუე̂ფხენი იგივეა, რაც კუე̂ფხნი.

 კუე̂ფხნი (ონკუფ̂ხ ბზ., ონკუე̂ფხ ბქ., ანკუა̂ფ̈ხ; ა̈ნკუფ̂ხენი ზს., ონკუე̂ფხ, ანკუა̂ფხ; 

ანკუ̂ფხენი ლშხ.), კუ̂ეფხენი (ანკუე̂ფხ, ანკუა̂ფხ; ან̈კუ̂ეფხენი) ლნტ., გრდუვ. -- ხტება. 

ანკუ̂აფ̈ხ ჟი ჩა̈ჟ̄ (ბზ. 330) -- ცხენი წამოხტა. [დალ] ნაბაჴ̄უჟ̂ი ქორაშ̈ ლაგენს კუე̂ფხნი 

(პოეზ. 294) -- დალი (ერთ) ნაბიჯზე სახლის სიმაღლეს ხტება.

 კუე̂შა იგივეა, რაც კუა̂შ̈ა.

 კუე̂შენი იგივეა, რაც კუე̂შნი.
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 კუე̂შნი (აკ̈უშ̂{უ}̂ ბზ., ოკუე̂შ ბქ., აკუ̂აშ̈; აკ̈უ̂შენი ზს., ოკუ̂ეშ, აკუა̂შ; აკუშ̂ენი ლშხ.), 

კუე̂შენი (აკუე̂შ, აკუ̂აშ; აკუე̂შენი) ლნტ., გრდუვ. -- ტყდება. სტამან აკუ̂აშ (ლნტ.) -- დოქი 

გატყდა. გადატ. მურყუა̂მ სგაშ̈ხენქა კუე̂შნი (ბქ.) -- ციხე შიგნიდან ტყდება.

 კუე̂ც იგივეა, რაც კუ̂აც̈.

 კუე̂ცენ (-ცნაშ̈ ბზ., -ცნემ ბქ., -ცნარ̈ ზს., -ცნაშ, -ცნარ ლშხ., -ა̈შ, -ა̈რ ლნტ.), კეცენ (-ცნემ, 

-ცნარ̈) ლხმ., ბოტ. 1. ხორბალი. კუე̂ცენისგა შყაჟ̈უ̂ არ̈ი (ბზ. 154) -- პურის ყანაში მწყერი 

არის. თხუი̂მ მოსაუა̂ლ̈ სოფელს ლი კუე̂ცენ (ბქ. 1) -- სოფელში მთავარი (თავი) მოსავალია 

ხორბალი. კუე̂ცენს ხენჩჷდი მეშხე კაკლარ (ლშხ., ხორ. 11) -- ხორბალს {შე}ერევა შავი 

მარცვლები. 2. პურის ფქვილი. კუე̂ცენა̈ ფექ ქა ლეშდად ხაღ̈უე̂ნახ (ლნტ. 103) -- პურის 

ფქვილი ბლომად (გადასაყრელად) ჰქონიათ. კუ̂ეცნა̈ ̄(ბზ.), კუე̂ცნა ̈(ბქ.), კუ̂ეცენა ̈(ლნტ.), 

დიარ̈, კუე̂ცნა̄ დიარ (ლშხ.) -- პური.

 კუე̂ჭოლ იგივეა, რაც კოჭოლ̄.

 კუე̂ჭოლ̄ იგივეა, რაც კოჭოლ̄.

 კუე̂ჰნი (--, აკუა̂ჰ̈; ა̈კუჰ̂ენი) ბზ., კუ̂ეჲნი (--, აკუა̂ჰ; ა̈კუჰ̂ენი ბქ., --, აკუ̂აჲ; აკუჲ̂ენი ლშხ.), 

კუე̂უ̂ენი (--, ანკუ̂აუ;̂ ანკუე̂უე̂ნი) ლნტ., გრდუვ. -- ვრცელდება (ამბავი, ხმა...). სერ ალა 

[ამბაუ̈]̂ ქაკ̄უა̂ჰ̈ ჩიაუ̈̂ (ბზ. 355) -- ეს (ამბავი) უკვე ყველგან გავრცელდა. ქაკუა̂ჰ ჩჲაგ̈ ამიშ 

ლიმარგ (ბქ. 35) -- ამისი სიმამაცის ამბავი (სიმამაცე) ყველგან გავრცელდა. ამბაუ̈̂ ანკუ̂აუ ̂

(ლნტ.) -- ამბავი გავრცელდა.

 კუე̂̄თხე1 (--, ლაჲ̈კუე̂̄თხე; ლაჲ̈კუე̂̄თხი ბზ., --, ლეჲკუე̂̄თხე; ლეჲკუე̂̄თხნე ლშხ.), კუე̂თხე 

(--, ლაჲ̈კუე̂თხე; ლაჲ̈კუე̂თხისგ ბქ., --, ლაჲ̈კუე̂თხე; ლაჲ̈კუე̂თხნი ლნტ.), გრდუვ. -- 

წვეთავს (სახურავიდან...). ლჷყარ̄ხან̈ჩუ კუე̂̄თხე (ბზ.) -- ყავრიდან წვეთავს. ჟაჴხენქა ა̈ჲრაყ̈ 
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კუე̂თხე (ბქ.) -- ტიკიდან არაყი წვეთავს.

 კუე̂̄თხე2 ბზ., ლშხ., კუე̂თხე ლნტ. -- იყრება (ხილი). ალ ხილა̈ლ... კუე̂თხეხ (ლნტ. 315) -- 

ეს ხილი იყრება ("ხილები იყრებიან").

 კუი̂დოლ̄ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), კუ̂იდოლ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ. 1. კოდი, 

მარცვლეულის საწყაო. ჲარუ̂ კუი̂დოლ̄ს ჭირისუფალ̈ი ქორ ანყე (ბზ. 7) -- ორ კოდს 

ჭირისუფალის ოჯახი აცხობს. 2. პატარა ზომის გოდორი ("გორიცა"). კუა̂პად ა̈ნიცუ ̂ჟი 

კუი̂დოლშუ ̂შიხ (ბქ. 324) -- კვაპამ პატარა გოდრით მოიკიდა ნახშირი. დაუ̈̂ ჩუა̂თ̈ეპაჟ 

კუი̂დოლ ჩუქან (ლნტ. 125) -- დევი დაიმალა პატარა გოდორქვეშ. კნინ. კუი̂დო̄ლი̄დ ბზ., 

კუი̂დლჷდ ბქ., კუი̂დოლდ ბქ., კუი̂დოლ̄ი̄ლ ლშხ., კუ̂იდოლიდ ლნტ.

 კუი̂დრ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., ლნტ.) -- მკვიდრი, ღვიძლი ნათესავი. მე̄უა̂რ კუ̂იდრ (წამ̈) 

ხუი̂შდ უშხუ̂არ̄ეშ (ბზ.) -- ძალიან ახლობელი (მკვიდრი) ვართ ერთმანეთის{ა}. კუი̂დრ 

კეშს ქა ისპა (ბქ. 304) -- მკვიდრი (ნათესავი) ქურქს გადმოიბრუნებდა. კუი̂დრ ესერ 

ლჷწხაჟი, მეჰერ -- ლჷწჰაჟი (ანდ.) -- ნათესავი გასაჭირში, გარეშე (არანათესავი) -- 

წვეულებაშიო. შდრ. წა̈მ, კერძ.

 კუი̂თხ იგივეა, რაც კუთხ{უ̂}.

 კუი̂კუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ. 1. ზს. განმარტოებით მჯდომი ან მყოფი პატარა ვინმე ან რამე. 

2. ბზ., ლნტ. გორგალი. კუი̂კუ ̂აშხუ ̂ა̈გიჩუ ჩუ̂აჩად̈ (ბზ. 305) -- გორგალი ერთ ადგილას 

ჩაგორდა (ჩავიდა).

 კუი̂ლ (-იშ, -ა̈რ \ კულარ̈ ზს., -ა̈ლ ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. ჯირკი, კუნძი. კე̄სარ̈დ კუ̂ილჟი 

ჭჷშხარ̈ ესგას (ბზ. 305) -- კეისარმა ჯირკზე ფეხები დაადგას. ალ მარე კუ̂ილშალ ჩუ ზი 

(ბქ.) -- ეს კაცი კუნძივით დევს. 2. ხის დაბალი სკამი, ჯორკო. კნინ. კუი̂ლა̈̄დ ბზ., კუი̂ლილდ 
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ბქ., ლნტ., კუ̂ილოლ̄ ლშხ. ბაბას უო̂ქუ̂რა ̈კუი̂ლა̈დ̄ჟი ჭჷშხარ̈ ხოგ̄ (ბზ. 305) -- ბაბუას ოქროს 

ჯორკოზე ფეხები უდგას.

 კუი̂ნჩ (-იშ, -ა̈რ) ზს., სკუი̂ნჩ (-არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.), ზოოლ. -- სკვინჩა. შდუგუ ̂კუი̂ნჩდ 

ესსიპდა (ბზ. 220) -- თაგვი სკვინჩად გადაიქცა. ხეხუ-̂ჭაშ̈ს კუი̂ნჩ ლახ̈შჷმ ლერსგუა̂ნ 

ბარჯხენ (ბქ. 93) -- ცოლ-ქმარს დასძახა სკვინჩამ ("სკვინჩა შეეხმიანა") მარჯვენა მხრიდან. 

კნინ. კუი̂ნჩჷლდ ბზ., კუი̂ნჩილდ ბქ. აშხუ ̂აგ̈ის მარ̄ე სგა̈თ̄ლაკ კუი̂ნჩჷლდს (ბზ. 419) -- ერთ 

ადგილას კაცი წააწყდა სკვინჩას.

 კუი̂რია (-იაშ̈, --) ბზ., კუი̂რიაჲ, კუი̂რჲა (-ჲა̄შ, --) ლშხ., კუი̂რია ̈(-ჲშ, --) ლნტ. -- კვირია, 

საღვთო სიმღერის სახელწოდება. ღუა̂ჟარ̈დ ად̈ბინეხ ლირჰა̈̄ლთე კუ̂ირია (ბზ.) -- კაცებმა 

გამთენიისას დაიწყეს "კვირია". კუ̂ირიაჲ ლაქ̄უი̂̄სჟი უშკუს̂ მაგ ლეჟა იჩო (ლშხ. 22) -- 

"კვირიას" თქმის დროს ყველა ზევითკენ მიბრუნდება (პირს ზევით იზამს).

 კუი̂რკუ ̂იგივეა, რაც კორ̈ტ.

 კუი̂რტ იგივეა, რაც კორ̈ტ.

 კუი̂შე (ოკუშ, აკუი̂შ; ა̈კუშ̂ე ზს., აკუშ, აკუ̂იშ; აკუშ̂ე ლნტ.), კუშე (ოკუშ, აკუშ; აკუშ̂ე) 

ლშხ., გრდმ. -- ტეხს (ჭურჭელს, ფიცს,...). შდუგულდ ჩუა̂კუი̂შ სკიურ̂ა̈ლ̄ (ბზ. 410) -- 

თაგვმა სკივრები გატეხა. [ნაღუჟ̂ურდ] კაკ ჩაკუ̂იშ (ბქ. 31) -- ვაჟმა კაკალი გატეხა. 

[გარდატყუაჲდ] ჩუა̂კუი̂შ გაკ (ლშხ. 78) -- გარდატყუამ კაკალი გატეხა. აკუი̂შ დადიანდ 

დიარ̈ (ლნტ. 90) -- დადიანმა პური გატეხა. მაღურ̂ას დე̄მ კუშეხ (ლშხ. 52) -- ფიცს არ 

ტეხენ.

 კუი̂ცრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -რა̈ჲშ, -რალ̈ ლნტ.), ზოოლ. -- 

ფურჯიხვი, შუნი. კუ̂იცრა̈{̄შ} საუდ ა̈მჴად̈ (ბზ.) -- შუნი მომენატრა (შუნის სევდა 
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მომივიდა). დი ღუა̂შს კუი̂ცრა ხაშხა (ბქ. 236) -- დედა ჯიხვს შუნი ჰქვია. დოშდულს 

მანკუი̂ კუი̂ცრა ი კალმახუ ̂ესერ ხეწდენიხ (ანდ.) -- მთვარეს პირველად შუნი და თევზი 

შეამჩნევენო (დაინახავენო, შეხედავენო). მიჩა ღოშკინ კუი̂ცრა ლჷმარ̈დ (ლნტ. 288) -- მის 

უკან შუნი ყოფილა. კნინ. კუი̂ცროლ̄ ბზ., ლშხ., კუი̂ცროლ ლნტ., კუ̂იცრილ ბქ.

 კუი̂ჭ (-იშ, -ა̈რ \ კუჭარ̈ ზს., -ეშ, -არ̈ ლნტ.), კუჭ (-არ) ლშხ. -- კუჭი. ალ მარა ხეზგი კუი̂ჭ 

(ბქ.) -- ამ კაცს სტკივა კუჭი. სკიმ ეზერ ხარ კუი̂ჭე{შ}... ლეგლირდას (ლნტ. 10) -- ვეძა 

უხდება ("კარგი აქვს") კუჭის ავადმყოფობას. კნინ. კუი̂ჭილდ ზს., ლნტ., კუჭულდ ლხმ., 

კუჭი̄ლ ლშხ.

 კუი̂ხუ ̂იგივეა, რაც კუხ.

 კჷკჷ იგივეა, რაც კუკუმ2.

 კჷლ (-იშ, -არ̈ ზს., -ა̈ლ ლნტ., -არ ლშხ.), კჷლარ̈ ზს., ლნტ. -- კლიტე, გასაღები. ალ დი̄ნას 

ხუღუა̂̈ნ̄და დარბზი კჷლ (ბზ.) -- ამ ქალიშვილს ჰქონდა დარბაზის გასაღები. კჷლარ ჯიბაჲთე 

ესდე (ლშხ.) -- კლიტეები ჯიბეში ჩაიდო.

 კჷნტჷრ (-იშ, -არ̈) ზს., კინტრ (-ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.), ბოტ. -- კიტრი. მაგ̈ ესერ მჷჰი ხოჩა ი 

კჷნტჷრ -- უჰა (ანდ.) -- ყველაფერი მწიფე სჯობია და კიტრი -- უმწიფარიო. გუშგუ̂ე 

კინტრ ხოჩა გემაშ ლი (ლშხ.) -- ჩვენი კიტრი კარგი გემოსია. კნინ. კჷნტჷრჷლ ბზ.

 კჷნჯაბ̈ (-ჯბიშ, -ჯბარ̈), კანჩაბ̈ (-ჩბიშ, -ჩბარ̈) ზს., კინჯაბ (-ჯბიშ, -ჯბარ) ლშხ., კინჯაბ̈ 

(-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- კლდე, კლდის ქიმი. კჷნჯაბ̈ს ფოქ ხარ̄ (ბზ. 203) -- კლდეს გამოქვაბული 

აქვს. ამემ სკა ხაჴიდ დაუ̈ ̂კინჯა̈ბს (ლნტ. 221) -- ამან მიახეთქა დევი კლდის ქიმს.

 კჷრკან̈დ იგივეა, რაც გჷრკიდ.

 კჷრკნი (კურკინდას̈, კჷრკინდა; კჷრკინდე̄დს ბზ., კჷრკინ, კჷრკნიუ;̂ კჷრკნიდეს ბქ., 
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კჷრკნის, კჷრკნიდა \ კჷრკნჷდა; კჷრკნჷდეს ლნტ.), გრდუვ. 1. კისკისებს. იმ კჷრკნიდ?! 

(ბზ.) -- რას კისკისებთ?! იმჟი კჷრკნი ალ დაღუპილ! (ლნტ.) -- ეს ოხერი ("დაღუპული") 

როგორ კისკისებს! 2. ლხმ. კვნესის; კრუსუნებს.. მამილ... ქუნემ ლატ̈ახჟი კჷრკნი (ბქ. 

301) -- მამალი (მიცვალებულის) სულის დაბრუნების დროს კვნესის. 3. რაკრაკებს.

 კჷრჷკ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -არ̈ ბქ.), კარიკ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- შერეკილი, სულელი, კრეტინი. 

ბესი კჷრჷკ მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ბესი სულელი კაცია.

 კჷღჷნ იგივეა, რაც კუღუნ.

 კჷც1 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ.), კიც (-არ̈) ბქ., ბოტ. -- კენკეშა. კჷც ხუა̂ჲ̈ მი̄მა (ბზ.) -- კენკეშა 

ბევრი მიჭამია. კიც ლეზებ მელ წუა̂ (ბქ. 228) -- კენკეშა საჭმელი ბალახეული არის 

("ჩანს"). კნინ. კჷცილდ, კიცილდ.

 კჷც2, კეც3 (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ქვის კეცი. დადად კჷცჟინ̄ \ კეცჟი̄ნ დიარ̈ ესდე 

(ბზ.) -- დედაბერმა კეცზე პური დადო.

 კჷ̄ლთხი (ხოკლათხა, მაკლათხე) ბზ., ლშხ., კჷლთხი (ხო{ნ}კლათხა, მაკლათხე) ბქ., 

კლა̈თხი (ხონკლათხა, მანკლათხე) ლნტ. -- მაღალი. კოჯ ძღჷდ კჷ̄ლთხი ლი (ბზ. 1) -- კლდე 

ძალიან მაღალია. კჷლთხი ჰერს დარ̈ იკედ (ბქ. 75) -- ხმამაღლა არავინ ლაპარაკობს (მაღალ 

ხმას არავინ იღებს). კჷლთხის ჟ'ოუ ̂ლაჰ̈უა̂წ, დამბალს ჟ'ოუ ̂ესნაკუ ̂(ანდ.) -- მაღალს 

ასწვდი, დაბალს დასწვდიო. ალ ბალახს კჷ̄ლთხი კელ ხარ̄ (ლშხ. 32) -- ამ ბალახს მაღალი 

ღერო აქვს.

ლ

 ლა1- ზს., ქს., ლა-̈ ზს., ლნტ. -- მყოფადის მიმღეობის პრეფიქსი: ლაშგომ ბზ., ლშხ., ლაშკომ 
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-- ლნტ. -- სათხოვარი. ლაშ̈დობ ზს., ლაშდობ ლშხ., ლანშტობ ლნტ. -- სამშვიდობო.

 ლა2- ზს., ქს., ლა-̈ ზს., ლნტ. -- დანიშნულების მაწარმოებელი პრეფიქსი: ლაბარგ -- 

საბარგე, ზს., ლნტ., ლაკირ ლშხ. -- საკირე.

 ლა-_-ა1 ზს., ქს., ლა-̈_-ა ზს. -- ნათესაობის აღმნიშვნელ სახელთა მრ. რიცხვის 

მაწარმოებელი კონფიქსი: ლაუდ̂ილა -- დები (დისათვის), ლაჯმილა -- ძმები (დისათვის), 

ლახუ̂ბა -- ძმები, ლა̈დია ბქ. -- დედები; ლად̈ია ბზ. -- მულები.

 ლა-_-ა2 ზს., ქს., ლა-̈_-ა ზს., ლნტ., დანიშნულების მაწარმოებელი კონფიქსი: ლარდა -- 

სამყოფი, ოდა სახლი, ლაჭმა ზს., ლაჭ̈ემა ლნტ. -- სათიბი.

 ლა-_-ალ̄ ბზ., ლშხ. ლა-_-არ̈ ზს., ლნტ. ლა-̈_-ალ̄ ბზ., ლა-̈_-ალ ბქ., ლნტ., ლა-_-არ̄, ლა-_-ე̄ლ 

ლშხ., დანიშნულების მაწარმოებელი კონფიქსი. ლაბჷრგია̄ლ ბზ., ლაბურგალ ბქ., 

ლაბჷრგჲე̄ლ ლშხ., ლაბორგიალ̈ ლნტ. -- საჭიდაო. ლაუ̈ზ̂ირალ̄ ბზ., ლაუ̈̂ზირალ ბქ., 

ლაუზ̂ირალ̄ ლშხ., ლაუ̈ე̂ზრალ ლნტ. -- სავეზირო, სათათბირო.

 ლა-_-ი̄რ ბზ., ლშხ., ლა-̈_-ი̄რ ბზ., ლა-_-ირ ბქ., ლნტ., ლა-̈_-ირ ბქ., ლნტ. -- დანიშნულების 

მაწარმოებელი პრეფიქსი. ლაჭად̄ი̄რ ბზ., ლაჭად̈ირ ბქ., ლნტ. -- ფარცი (საფარცხავი). 

ლაგ̈ზელირ̄ ბზ. -- საშვილოსნო. ლაცხნირ ბქ., ლაც̈ხენირ ლნტ. -- სავარცხელი 

(დასავარცხნი).

 ლაარა იგივეა, რაც ლაჰრა.

 ლაარაკ იგივეა, რაც ლაჰრაკ̈.

 ლაარაკ̈ იგივეა, რაც ლაჰრაკ̈.

 ლაარაყ̈ი იგივეა, რაც ლაჰრაყ̈.

 ლაბამ იგივეა, რაც ლაბამ̈.
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 ლაბარ (-იშ, --) -- დასაბანი. თხუმე ლაბარ ლიც ჟ'ახტებიდ! (ბზ.) -- თავის დასაბანი წყალი 

გაათბე! თხუმემ ლაბარდ ლუშნუ საპენ ხოჩა ლი (ბქ. 7) -- თავის დასაბანად სვანური საპონი 

კარგია. ჟ'ახ̈მარენ თხუმე ლაბართე! (ბქ.) -- გაემზადე თავის დასაბანად!

 ლაბარალ იგივეა, რაც ლაბრალ̄.

 ლაბარგ (-ა̈შ, -ალ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ., ლნტ.) -- საბარგე (ზანდუკი, სკივრი...) ლაბარგ მამ̄გუე̂შ 

ემსად̈ ჩუ (ბზ.) -- ბარგის ჩასაწყობი არაფერი დამრჩა. ა̈სყიხ ლაი̈თქ ი ლაბარგ კიბდონარ̈ს (ბქ. 

2) -- სამარცვლე და ბარგის ჩასაწყობ კიდობნებს აკეთებენ.

 ლაბამ̈ (-იშ, -ბმარ̈) ბზ., ლაბამ (-არ̈) ბქ., ლნტ., ლაბემ (-ბმარ) ლშხ., -- დასაბამი (თოკი, 

ჯაჭვი...). ჩი̄ აშხუ̂ ლაბამ̈ჟი ლებამ̈დ მამ̄ ხაყა (ბზ.) -- ყველა ერთ დასაბამზე არ დაიბმის 

(დასაბმელად არ ვარგა). ჟაღუე̂მ ლაბამ ჯაჭუ ̂დეშ ა̈ხუ̂ითხ (ბქ.) -- ძაღლის დასაბმელი 

ჯაჭვი ვერ ვიპოვე.

 ლაბარ̈გ იგივეა, რაც ლაბჷრგი.

 ლაბატ̈ იგივეა, რაც ლაბტირ̄.

 ლაბაუ̈ ̂იგივეა, რაც ლაბა̈უ̄.̂

 ლაბაჯ̈გი იგივეა, რაც ლაბეჯგ.

 ლაბა̈უ̄ ̂(-იშ, -ბა̄უა̂რ̈) ბზ., ლაბა̈უ̄̂ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაბაუ̄ ̂(-იშ, -არ) ლშხ., ლაბაუ̈ ̂(-იშ, 

-ბაუა̂რ̈) ლნტ. -- თავშესაფარი ადგილი (მინდვრად, მთაში...) სადაც აშენებენ ჩარდახს, 

კარავს... ლაბაუ̈ი̂ ადგის ბაუ̂ს ჷგემხ (ბქ.) -- საკარვე (თავშესაფარ) ადგილას კარავს დგამენ.

 ლაბდინა იგივეა, რაც ლაბ̈დინა.

 ლაბემ იგივეა, რაც ლაბამ̈.

 ლაბეჯგ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლაბ̈ჯგი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაბჯგი (-ი̄შ, არ) ლშხ., ლაბაჯ̈გი (-ჲშ, -არ̈) 
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ლნტ. -- საყრდენი, საბიჯგი. ლაბეჯგდ მამ̄გუ̂ეშ მუღუ̂ა̈ნ̄და (ბზ.) -- საყრდენად არაფერი 

მქონდა. ლა̈ბჯგიარ̈ს... მარ̈ჯუ ̂ად̈გის ჟი ხაჭ̈დეხ (ბქ. 235) -- დასაბიჯგებელს (ჯოხებს) 

მარჯვე ადგილას მიაყუდებენ.

 ლაბე̄ნგუა̂ (-უა̂̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄ ბზ., -უა̂შ̄, -ე̄ლ ლშხ.) -- დასაბეგვი, დასაცეხვი. [ეჯას̄] გუე̂რე̄მი 

ლაბე̄ნგუა̂თე ხარ̄ა ლეჴედ (ბზ. 431) -- ის ტყავის დასაბეგვად უნდა მოსულიყო (მას ტყავის 

დასაბეგვად ჰქონდა მოსასვლელი).

 ლაბნა იგივეა, რაც ლაბ̈ნა.

 ლაბონდ (-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- სანაგვე. ლაბონდ კიბდო̄ლ (ბზ.) -- სანაგვე ყუთი.

 ლაბორგ, ლაბჷრგ ბქ., ლაბორგ (-იშ, -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- ხელის მოსაკიდებელი. 

ლაბჷრგშუ̂ \ ლაბორგშუ ̂ლიჴდე -- ხელმოკიდებით შემოყვანა. ჩიქი მინ ანჴიდ ლაბჷრგშუ ̂(ბქ. 

26) -- ჯერ ისინი შემოიყვანა ხელმოკიდებით.

 ლაბორგიალ̈ იგივეა, რაც ლაბჷრგია̈ლ̄.

 ლაბრალ̄ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), ლაბრალ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლაბარალ (-ალ̈) ლნტ. -- 

დასაბანი (წყალი, საპონი...). საბანაო, "ბანაობა". ლაბრალ̄ ლიცს ხოგუშ̂ე (ბზ.) -- დასაბან 

წყალს უსხამს. ეჯი ლაბრალ̄ სგიმ ლი (ლშხ. 3) -- ის საბანაო ვეძაა. ლაბრალჟი ზისხდოღუ ̂

ოგსიპენა ლიც! (ბქ. 103) -- დაბანისას სისხლად გვქცეოდეს წყალი!

 ლაბტი̄რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ლაბატ̈ (-არ̈) ლნტ. -- საბატე. ლაბტი̄რისგა ჲორ̄უ ბატ̈ გარ 

არ̈იხ (ბზ.) -- საბატეში მხოლოდ ორი ბატია.

 ლაბურგალ იგივეა, რაც ლაბჷრგია̈ლ̄.

 ლაბუქუ ̂(-იშ, --) -- ქარიანი, "საქარე" ადგილი. ლაბუქ მინდუე̂რთე ა̈მჴად̈ჷ̄ნ (ბზ.) -- ქარიან 

მინდორში მივედი (შემთხვევით). დაუი̂თ ლაბუქუ̂ ად̈გიჟი ოლზიგელი (ბქ.) -- დავითი 
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ქარიან ("საქარე") ადგილას დასახლებულა.

 ლაბჯგი იგივეა, რაც ლაბეჯგ.

 ლაბჷრგ იგივეა, რაც ლაბორგ.

 ლაბჷრგი (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ., -აშ, -ალ ლშხ.), ლაბარ̈გ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- ტვირთსაზიდი, 

ტვირთმზიდი. ლაბჷრგი მაგ̈ ლახუ̂ს მირდ (ბქ.) -- ყველა ტვირთმზიდი მთაში მყავდა.

 ლაბჷრგიალ̄ (-აშ̈, --) ბზ., ლაბურგალ (-იშ, --) ბქ., ლაბჷრგჲე̄ლ ლშხ., ლაბორგიალ̈ ლნტ. 1. 

საჭიდაო. ლაბჷრგიალ̄ს ხაფხეჭხ უშხუ̂არ̄ (ბზ.) -- საჭიდაოდ სტაცეს ხელი ერთმანეთს. 

ლაბურგალ ა̈დგი დეშ ა̈ნთხეხ (ბქ.) -- საჭიდაო ადგილი ვერ იპოვეს. ეჯი ხასრინა ჩი̄ს 

ლაბჷრგჲე̄ლისა (ლშხ.) -- ის სჯობნიდა ყველას ჭიდაობაში ("საჭიდაოში"). 2. ჭიდაობა. 

ლაბურგალჟი ჭიშხ ათ̈სტუ̂ინინ (ბქ.) -- ჭიდაობისას ფეხი ვიტკინე.

 ლაბჷრცან̈ჲე̄ლ ბზ., ლაბჷრცანალ ბქ., ლაბჷრცანჲელ ლშხ., ლაბჷრცან̈იელ ლნტ. იხმარება 

ფორმით ლაბჷრცა̈ნჲე̄ლშუ̂ ბზ. -- ბარბაცით. მაშდმარ̈ მაროლ ლაბჷრცანალშუ ̂ესღჷრდხ (ბქ.) 

-- მთვრალი კაცები ბარბაცით მიდიოდნენ. ედმუშგუა̂ნ̄ნეხ ლაბჷრცანჲელუშ ი 

ლატჷრტანჲელუშ მაშდმა̄რ მუშგურ̂ალს (ლშხ. 34) -- გაისტუმრებენ მთვრალ სტუმრებს 

ბარბაცითა და ტორტმანით.

 ლაგა -- გეზი, გზა, ორიენტაცია. იხმარება გამოთქმებში: ლაგას ლიგნე (ზს., ლშხ..), ლაგას 

ლიგენე (ლნტ.) -- 1. დარიგება, რჩევის მიცემა. ლაგას მჷგნე -- ჭკუის დამრიგებელი. ალ' 

ე̄სერ ეჩი̄ ლაგას ნაგან̈უ ̂ლიზ (ბზ. 416) -- ეს იმის დარიგებული არისო. მეჩი ქორლისგა 

ლაგას მჷგნად ესერ ხოჩა ლი (ანდ. 93) -- მოხუცი ოჯახში ჭკუის დამრიგებლად კარგიაო. 2. 

ზს. მოგვარება, მოწესრიგება, დადგენა. ლაგას დეშ ხოგნახ, ჲარ̈ დო ლიხ ხოშა (ბქ. 27) -- ვერ 

დაუდგენიათ, ვინ არის უფროსი. თხუი̂მ ლაგას უგნა მერმა დეშ ესერ აგ̈ნე ლაგას (ანდ.) -- 
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თავად მოუწესრიგებელი სხვას ვერ მოაწესრიგებსო.

 ლაგაგი იგივეა, რაც ლაგა̈გ̄ი.

 ლაგამ იგივეა, რაც ლაგამ̈.

 ლაგაფ იგივეა, რაც ლაგა̈ფ.

 ლაგაც იგივეა, რაც ლაგაც̈.

 ლაგა̈გი იგივეა, რაც ლაგა̈გ̄ი.

 ლაგა̈მ1 (-იშ, --) ბზ., ლაგამ ბქ., ლნტ., ლაგემ ლშხ. 1. -- ასაგები (მასალა, ადგილი), საშენი. 

ქორა̈შ ლაგამ ბა̈ჩ (ბქ.) -- სახლის საშენი ქვა. ლარდაშ̈ ლაგამ ა̈დგი (ბქ.) -- სადგომის 

(სახლის) ასაშენებელი ადგილი. 2. -- დასადგამი. ჩუქუა̂ნ ხეკუე̂ს ახოსყა ჭიშხარ̈ე ლაგამ 

(ლნტ. 30) -- ქვევით უნდა გაუკეთოთ ფეხის დასადგამი. 3. აშენება, დადგმა. ქორა̈შ 

ლაგამჟი ცემენტ ამკალ̈იუ̂ (ბქ.) -- სახლის აშენებისას ცემეტი დამაკლდა.

 ლაგა̈მ2 (-გმიშ, -გმარ̈ ბზ., -იშ, -არ̈ ბქ., ლნტ.), ლაგამ (-არ) ლშხ. -- ლაგამი. მალონას ჩაჟ̈ 

ლაგა̈მს ესერ ხატ̈ხე (ანდ.) -- ჯავრს ცხენი ლაგამზე იყრისო. სოფლიშ ლაგა̈მ ჯინემოღუ̂ი 

ისგა ლაჲ̈დე (ბქ.) -- სოფლის ლაგამი შენც ამოიდევიო (სოფლის ხმას შენც აჰყევიო).

 ლაგა̈ფ (-გფიშ, -გფა̈რ ზს., -იშ, -არ̈ ლნტ.), ლაგაფ (-არ) ლშხ. -- ულუფა, კერძი, წილი 

(ხორცის). ციცუი̂ თხუ̂იმს ჩუე̂სდუნ̈ეხ ლაგაფ̈დ (ბზ. 14) -- კატის თავს ულუფად დაუდებენ. 

კონჩხარ̈ხენ სოფელ ლაგაფ̈ს ქაი̈სგუ ̂(ბქ. 303) -- წლისთავიდან სოფელი ულუფას წაიღებდა. 

[ლახოდ̄ნეხ] ეშხუ ლაგაფ მჷჯაბ... ლეღუს̂ (ლშხ. 10) -- მისცემენ ერთ ულუფა მოხარშულ 

ხორცს. ეშხუ ლაგაფ̈ ლეღუ.̂.. ქა მადეს (ლნტ. 220) -- ერთი ულუფა ხორცი მეყოს.

 ლაგა̈ც ზს. -- ხუმრობა, დაცინვა. ჟი ნ' ა̈̄ხხირნე̄ნ, ლაგაც̈ ჯე̄ქა (ბზ.) -- არ გაბრაზდე, 

ხუმრობით გითხარი. უძგდაუ̂ა დაბ̈ს კუა̂დ̈დ ხოშა ლაგაც̈ ესერ ხაზ̈ი (ანდ.) -- 
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ძგიდეებდაუხვნელ ყანას ზარალზე მეტი დაცინვა ხვდებაო.

 ლაგა̈̄გი (-გი̄შ, -გჲარ̈) ბზ., ლაგაგ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაგაგ̄ი (-გი̄შ, -არ) ლშხ., ლაგაგი (-ჲშ, 

-არ̈) ლნტ. -- ზღურბლი. მიჩა ჯარ̈-ი-მა̄რა ჲეშდჲერუ ბერჟა ̈ლაგა̈გ̄ი ხოჴიჩ̄ა ჭჷშხრე ნაგამ̈ 

(ბზ. 13) -- მის ჯარისკაცებს თორმეტი რკინის ზღურბლი აქვთ გაცვეთილი ფეხით (ფეხის 

ნადგამით). მიჩა ხეხუ.̂.. ლაგაგ̈იჟ' ესერუ ესგენეხ (ბქ. 49) -- ჩემი ცოლი ზღურბლზე 

დააყენეთო. იმნარ ლოქ ალკი̄უი̂̄ნე̄ლი ლაგაგ̄იჟი? (ლშხ. 61) -- რად აციმციმდი 

ზღურბლზეო? ლაგაგიჟი ჩუ ხეხოლდა... დიმეთილ (ლნტ. 47) -- ზღურბლზე დახვდებოდა 

დედამთილი.

 ლაგენა იგივეა, რაც ლაგ̈ნა.

 ლაგეჭა იგივეა, რაც ლაგ̈ჭა.

 ლაგზელარ̄ იგივეა, რაც ლაგ̈ზელი̄რ.

 ლაგინწალ̈, ლაგი̄წალ̄ იგივეა, რაც ლაგ̈ი̄წალ̄.

 ლაგნა იგივეა, რაც ლაგ̈ნა.

 ლაგნა-ლარდა იგივეა, რაც ლა̈გნა-ლარდა.

 ლაგუ, ლაგუუ ̂(-იშ, --) -- საგულე. გუი̂ ლაგუს ჩიგარ ესერ დემ სკჷდა (ანდ.) -- გული 

საგულეში ყოველთვის არ ეტევაო.

 ლაგუ̂ან, ლაგუა̂ნა იგივეა, რაც ლაგუა̂̈ნ̄.

 ლაგუ̂ან-ლაშდხუა̂ლ̄ (-ეშ, --) ლშხ. -- სატირალი, გასვენება (სატირალ-სამარხავი). ლაგუა̂ნ-

ლაშდხუა̂ლ̄ ი მიჩა სახმახარ ქე̄დსრულან̄ (ლშხ. 42) -- სატირალი და მისი ამბები დამთავრდა.

 ლაგუ̂ან̈ი იგივეა, რაც ლაგუნ̂ი.

 ლაგუ̂ა̈ნ̄, ლაგუა̂̈ნ̄ა (-ნე̄მიშ, -ნა̈ლ̄) ბზ., ლაგუა̂ნა (-ნაშ̈, -ნოლ) ბქ., ლაგუა̂ნ̄ა, ლაგუა̂ნ (-იშ, 
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-ე̄ლ) ლშხ., ლაგუა̂ნ̈ (-იშ, -უ̂ანარ̈) ლნტ., -- სატირალი (ტირილი). აჩად̈... ზურალ̄ ბაპა ̈

ლაგუ̂ა̈ნ̄ათე (ბზ. 355) -- ქალი მღვდლის სატირალში წავიდა. ლაგუა̂ნა ხოშაი წეს ლასუ.̂.. ი 

ხოხურ̂აი (ბქ. 300) -- სატირალი დიდიც იყო წესად და პატარაც. ჭირიშ ლად̈ეღ ლაგუა̂ნ' 

ესერ ლი (ანდ.) -- ჭირის დღე სატირალიაო. ლაგუ̂ანჷ̄ნღო მე̄სმა ჲედ მე̄უშ̂თხუა̂ ლადეღ ბაპს 

წირს ხაჩმუნ̄დუნ̂ეხ (ლშხ. 38) -- სატირალის შემდეგ, მესამე ან მეოთხე დღეს მღვდელს 

აწირვინებენ. ეჩქა ყჷლეხ, ერე ძღჷდ ჟახი̄რიან ლაგუა̂ნ ლოქ ლას (ლშხ. 34) -- მაშინ 

ამბობენ, რომ ფრიად დიდებული (სახელიანი) სატირალი იყოო. მარე ერ ჩუ იდგარ̈ი 

ლენტეხას, ეჩქა ამკალ̈ი ლაგუა̂ნ̈ს ხაშტაბახ (ლნტ. 5) -- კაცი რომ მოკვდება ლენტეხში, 

მაშინ ასეთ ტირილს უხდიან.

 ლაგუ̂ბანდა (-და̈შ̄, -და̈ლ̄) ბზ. -- სართული. მურყუმ̂ა ̈ლაგუბ̂ანდა̈ლ̄ (ბზ.) -- კოშკის 

სართულები.

 ლაგუ̂დირ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლაგუდ̂ურ (-ალ) ლშხ. 1. სახელური. 2. დასაკავებელი, ხელის 

მოსაკიდებელი. ჩა̈ჟ̄ი ლაგუდ̂ირდ მამ̄ა მიჟიბ (ბზ.) -- ცხენის "დასაკავებლად" არ მცალია.

 ლაგუ̂ირკა იგივეა, რაც ლაგ̈ურკა.

 ლაგუ̂ნი (-აშ̈ -- ზს., -აშ, -- ლშხ.), ლაგუა̂ნ̈ი (-ჲშ, --) ლნტ. 1. სატირალი, სავაგლახო. 

ეჯღადი̄ ლაგუ̂ნიაშ̈დ გუე̂̄რა გუე̂შ (ბზ.) -- ისედაც სატირლად გვექნება საქმე. მეგუნ̂ის ჩი 

ლაგუ̂ნიაშ̈ დემეგ ესერ ხარ (ანდ.) -- მოტირალს ყველაფერი სატირლად არ აქვსო. 2. 

ტირილი. ლაგუნ̂იჟი ქიმ დემ ხეგნიუ ̂(ბქ.) -- ტირილისას ცრემლი არ ადგებოდა.

 ლაგუ̂რიზ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლაგ̈ურ̂იზი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაგრუზა (-ზაშ̄, -ზალ̄) ლშხ. -- ჯარა. 

ლაგ̈უ̂რიზის ემის მაწ̈ენე ეჰე, ეზერ ირი (ბქ.) -- კარგი იქნება, თუ ჯარას მათხოვებ.

 ლაგცია̈ნ (-იშ, -ანარ̈) ზს. -- ხუმარა, ოხუნჯი. მესტიალ̄ა̈რ̄ს ეშხუ ლაგციან̈ მარ̄ე ხაჩჷ̄და (ბზ. 
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51) -- მესტიელებს თურმე ერთი ხუმარა კაცი ერია.

 ლაგჭა იგივეა, რაც ლაგ̈ჭა.

 ლაგჷნწალ იგივეა, რაც ლა̈გი̄წალ̄.

 ლაგჷრგალ̈ (-იშ) ბზ., ლარგად̈ი ბქ., ლაგჷრგალ ლშხ. ლარაგად̈ი ლნტ. -- სალაპარაკო. ხუ̂აჲ̄ 

ლაგჷრგალ მამ̄ ხარ̄ (ლშხ.) -- ბევრი სალაპარაკო არ აქვს. ზმნს. ლაგჷრგალ̈დ ბზ., 

ლაგჷრგალდ ლშხ., ლარაგად̈იდ ლნტ. -- სალაპარაკოდ. ანჴად̈ ლაჴუ̂რახან̈ ლაგჷრგა̈ლდ (ბზ. 

386) -- ფანჯრიდან მოვიდა სალაპარაკოდ.

 ლად (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ურდული. ყორ ლადშუ ̂ოკჷლ (ბქ.) -- კარი ურდულით ჩავკეტე.

 ლადა (-დაშ̈, --) ბქ. -- წილში დასამატებელი მიწის ნაკვეთი, წილის გასათანაბრებელი. მიჩა-

მიჩა ლადას ჩის ქა ხოდისგუხ̂ (ბქ.) -- თავ-თავის დამატებით წილს ყველას უდებდნენ 

(აძლევდნენ).

 ლადარა, ლადარ̄ე იგივეა, რაც ლად̄ა̈რ̄.

 ლადარაჯალ̈ იგივეა, რაც ლადრაჯ̈.

 ლადაშდუ ̂იგივეა, რაც ლად̈შდუი̂̄რ.

 ლადაშტუ̂ იგივეა, რაც ლად̈შდუი̂̄რ.

 ლადაღ̈, ლადეღ (-დღიშ, -დღარ̈) ბზ., ლადეღ (-დღარ) ლშხ., ლად̈ეღ (-დღიშ, -დღარ̈ ბქ., -იშ, 

-არ̈ ლნტ.) -- დღე. ამეჩუ ლად̈ეღ ოთნიშნახ (ბქ.) -- აქ დღე დაუნიშნავთ. თეურიშუ̂ ლა̈დეღი 

ლეთ ესერ ლი (ანდ.) -- ბრმისთვის დღეც ღამე არისო. მაღურ̂ას მინ ჲერუე̂შდინ ლოქ ეში ̄ჩუ 

კუშეხ ლადეღისა (ლშხ. 52) -- ფიცს თქვენ ოცჯერ მაინც {გა}ტეხავთ დღეშიო. ზმნს. -- 

დღეს. აჩად̈ხ მე̄რმა ლადეღ ხელწიფთე (ბზ. 296) -- წავიდნენ მეორე დღეს ხელმწიფესთან. 

ზურალ̄ სემი ლადეღ ა̄რდა ეჩე (ლშხ.) -- ქალი სამი დღე იყო იქ. ეშხუ ლად̈ეღ დენა ადაუზეხ 
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ზექხო (ლნტ. 247) -- ერთ დღეს გოგო გაგზავნეს შეშისათვის.

 ლადაშ̈ტუ̂ იგივეა, რაც ლად̈შდუი̂̄რ.

 ლადაჴ̈ იგივეა, რაც ლადჴი̄რ.

 ლადარ̄ე იგივეა, რაც ლად̄ა̈რ̄.

 ლადა̈ს̄გ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლად̈ისგ (-არ̈) ბქ., ლადე̄ს (-არ) ლშხ., ლადესკ (-არ̈) ლნტ. -- 

დასადები, დასაწყობი. ბარ̈გი ლადა̈ს̄გ დე̄მე მარ̄ (ბზ.) -- ბარგის დასადები არა მაქვს. ქათლაშ̈ 

ლჷგროლე ლად̈ისგ ლანგრაისგა ლი (ბქ.) -- ქათმის კვერცხების დასადები საბუდარშია.

 ლადგარ̈ (-იშ, -გარალ̈ ბზ., -იშ, -ა̈ლ) ლადგარ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლადგარ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- 

მოსაკლავი (იარაღი). თხუმე ლადგარ̈ი ბაჲგეშ მუღუა̂ნდ (ბქ.) -- თავის მოსაკლავი არაფერი 

მქონდა. ზმნს. მალ̄ს თუე̂ფ ესხელ ლადგარ̈დ (ბზ. 256) -- მელას თოფი დაუმიზნა 

მოსაკლავად.

 ლადესკ იგივეა, რაც ლადა̈ს̄გ.

 ლადეღ იგივეა, რაც ლადა̈ღ.

 ლადე̄ს იგივეა, რაც ლადა̈ს̄გ.

 ლადი იგივეა, რაც ლად̈ი.

 ლადიარ, ლადია̈რ, ლადჲერ იგივეა, რაც ლად̈იარ.

 ლადრაჯ̈ (-იშ, -რაჯარ̈) ბზ., ლადრაჯარ̈ (-ჯარარ̈) ბქ., ლადრაჯალ̄ (-არ) ლშხ., ლადარაჯალ̈ 

(-ჯალალ̈) ლნტ. -- სადარაჯო, სათვალთვალო. ლადრაჯ̈დ ოთჷგ ხოხრა ქოხჷლდ (ბზ.) -- 

სადარაჯოდ პატარა ქოხი დავდგი. მეთხუა̂რას ლადრაჯარ̈ ხარხ მჷსყე (ბქ. 235) -- 

მონადირეებს სათვალთვალოები აქვთ გაკეთებული.

 ლადშდუი̂̄რ იგივეა, რაც ლა̈დშდუი̂̄რ.
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 ლადჴირ̄ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ლადჴჷლ (-არ̈) ბქ., ლადაჴ̈ ლნტ. -- სათხებო. ნეღაშ̈ტ 

ლადჴირ̄თე̄უ ̂ესერ ადგენე (ბზ.) -- თიკანი სათხებოში შეამწყვდიეო. ლადაჴ̈ ახუა̂სყედ 

(ლნტ.) -- სათხებო გავაკეთეთ.

 ლაზ იგივეა, რაც ლაზ̄.

 ლაზგა იგივეა, რაც ლაზ̈გა.

 ლაზელალ̄ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), ლაზ̈ელალ (-აშ̈, -არ) ბქ., ლნტ. 1. სასიარულო. 

მამილს გიმ ლაზ̈ელალდ ესერ ხალა (ანდ.) -- მამალს მიწა სასიარულოდ ეთაკილებაო. 

ლელინთუ ̂ჩაფჷლ მუსისკა ლაზ̈ელალ ლი (ლნტ. 31) -- ზამთრის ფეხსაცმელი თოვლში 

სასიარულოა. 2. ბქ., სანადირო. ჯამახ̈ჷრსას̈... ხოპირა ლაზ̈ელალთე ლიზი (ბქ. 210) -- 

ჯამახირსა სანადიროდ აპირებს წასვლას.

 ლაზემა იგივეა, რაც ლაზმა̈რ̄.

 ლაზმა̈რ̄ (-იშ, -მარ̄ალ̈) ბზ., ლაზმი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლაზმარ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ., ლაზემა (-მაჲ̈შ, 

-მალ̈) ლნტ. 1. {გა}საზომი საშუალება (რითაც ზომავენ). 2. საწყაო. თუი̂თ ჲერუ ლაზმარ̈ 

ჟაგ̈ გუ̂ასიდდა (პოეზ. 8) -- ორ-ორი საწყაო (თოფის) წამალი გვქონდა დარჩენილი.

 ლაზჲა იგივეა, რაც ლაძ̈ჰა.

 ლაზჲე̄ნი იგივეა, რაც ლაძ̈ჰენი.

 ლაზობ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- {შე}საჭმელი (ადგილი ან საშუალება). ამიშ 

ლაზობ... ად̈გის ხათ̈ხელინა (ბქ. 26) -- ამის შესაჭმელ ადგილს ეძებდა თურმე. ლახარ̄ა ტჷტს 

ი შიხს ლაზობს (ლშხ. 56) -- ნაცრისა და ნახშირის ჭამას შესდგომია. ა̈მეჴედ ეშხუ ნეპოლ 

ეჩა ლაზობხო (ლნტ. 236) -- ერთი ჩიტი მოსულა იმის შესაჭმელად.

 ლაზუ̂რი (-ი̄შ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ.), ლაზუე̂რი (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. 1. შესაგროვებელი. 2. 
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წყლის ასაღები ჭურჭელი. ლჷცემ ლაზურ̂ი მოდმაგეშ მუღუა̂ნდ (ბქ.) -- წყლის ასაღები 

(ჭურჭელი) არაფერი მქონდა. გადატ. ლაზურ̂ი ლიც -- ხალხის შესაკრებელი წყარო 

(ადგილი). სოფლიშ მეცხირურალ̈ ლაზურ̂იოუ ̂ლჷცჟი ესსგურა (ანდ.) -- სოფლის ავ-კარგის 

გაგების მოსურნე წყაროს თავთან დაჯდესო... ჟი ანჴა̈დ ლაზურ̂ი ლჷცთე (პოეზ. 132) -- 

ამოვიდა სასოფლო წყაროზე.

 ლაზჷნგლაგ̈ (-იშ, -ლაგ̄არ̈) ბზ., ლაზჷნდლაგარ̈ (-გარარ̈) ბქ. -- სამრეკლო. 

ლაზჷნგლაგა̈რ̄ცახან კაპარ̈ ლოხგე (ბზ. 354) -- სამრეკლოსთან სვეტები შეუყენა.

 ლათ იგივეა, რაც ლათ̄.

 ლათალ̈ი იგივეა, რაც ლათ̄ალ̄.

 ლათეჩხენ იგივეა, რაც ლათ̄ეჩხან̈.

 ლათთუნა̈რ̄ (-ნარ̄ეშ \ -ნა̈რ̄იშ, -ნალ̄არ̈) ბზ., ლათთუნარ̈ (-იშ, -ნარარ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), 

ლათთუნარ̄ (-ალ) ლშხ. -- სათუთუნე. მე̄რმა ზაუ ̂ეშხუ ლათთუნა̈რ̄ ადჲე (ბზ. 54) -- მეორე 

წელს ერთი სათუთუნე წაიღო. თუთუნი ლათთუნა̄რი ჟი ხაზ̄ კუბს (ლშხ. 37) -- თამბაქოს 

სათუთუნეც ადევს კუბოს.

 ლათიალ̄ იგივეა, რაც ლათ̈ია̄ლ.

 ლათიი, ლათი̄ იგივეა, რაც ლათ̈ი.

 ლათლჷ̄რა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̄, -რალ̄ ლშხ.), ლათლჷრა (-რაშ̈, -რალ̈ ბქ., -რაჲ̈შ ლნტ.) -- 

მოსაჭერი, შესაკრავი. ბარგლე ლათლჷ̄რა ჯუღუე̂̄სმა? (ბზ.) -- ბარგის შესაკრავი გაქვს 

რამე?

 ლათორ იგივეა, რაც ლათუე̂რ.

 ლათოფ -- 1. სათოფე, თოფის სასროლი ადგილი. თოფის სროლა. ლათოფდ დეშ ხუ̂იდრენი 
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(ბზ.) -- სათოფედ ვერ ვიხელთებ. ჟიბ ლათოფ ხადხ მჷსყე მახ̈ეღუა̂ჟარ̈ს (ბქ.) -- კაცებს 

ზევით სათოფე ჰქონდათ გაკეთებული. ლათოფისგ' ესერუ ა̈ხმჷქრან (ბქ. 44) -- თოფის 

სროლაში შემეჯიბრეო. 2. საარაყე გეჯის (როფის) მილი. ჰარყი ლათოფ სტუი̂̄რ 

ლოხსგუი̂რ გუ̂ებს (ბზ.) -- არყის გამოსახდელი მილი ჩავდგი გეჯაში (გობს).

 ლათრა (-რა̈შ̄, -ა̈ლ̄ ბზ., -რა̈შ, -ოლ ბქ., -რა̈ჲშ ლნტ., -რაშ̄, -ელ ლშხ.) -- 1. სასმისი, 

დასალევი (ღვინის, წყლის...). ლიცი ლათრა როქუ ̂ხეღუე̂̄ნი მა̄ლე (ბზ. 333) -- წყლის 

დასალევი გექნება რამეო. 2. სმა, დალევა. ისგ ლათრათექა ქა მეჴდე ლიხ (ბზ. 319) -- შუა 

სმაში არიან (სმამდე არიან მისული). ბეფშს ლიც ლათრაჟი ესერ ხეშყდენი (ანდ.) -- ბავშვს 

წყალი სმის დროს აგონდებაო.

 ლათრა̈ლ̄ (-იშ, ლათრალ̄არ̈) ბზ., ლათრალ̄ (-აშ, -ა̄რ) ლშხ., ლათრალ̈ (-იშ, ლათრალარ̈) ლნტ. 

-- 1. სასმისი. მიჩ ლიცი ლათრა̈ლ̄ შუნ ხუღუ̂ე (ბზ. 333) -- მას (წყლის) სასმისი თანა აქვს. 

ლეთრას გოში ლათრალ̄ხენ მუგუ̂არ ჩიქე ზითუნახაუს̂ ხათუნ̂ინახ (ლშხ. 72) -- მტრედები 

სასმელს სავსე სასმისიდან ჯერ მზეთუნახავს ასმევედნენ. 2. ყალიონი, ჩიბუხი. ლათრა̈ლ̄ 

ჟანგუ̂ეშლე თუთინშუ ̂(ბზ.) -- ჩიბუხი გაავსო თუთუნით.

 ლათრინა იგივეა, რაც ლათ̈რინა.

 ლათუა̂ფ̈ (-იშ, --) ბზ., ლათუ̂აფ ბქ., ლნტ. -- დასაკარგავი. მიჩა ჲეხუ ̂ა̈მეჩედლი ლათუა̂ფხო 

(ლნტ. 288) -- მისი ცოლი დასაკარგავში წასულა.

 ლათუე̂რ (-იშ, -თუ̂რია̈რ) ბზ., ლათურ̂ი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლათორ (-იშ, -ალ) ლშხ., ლათუ̂ერი 

(-ჲშ, -არ̈) ლნტ. -- სასწავლო, სასწავლებელი. ეჯას ბეფშუ̂ ესყა ლათუე̂რთე (ბზ.) -- იმას 

ბავშვი მიჰყავს სასწავლებლად. ქუე̂ყანა ბაჟაშ̈-თელიშ ლათუ̂რი ესერ ლი (ანდ.) -- ქვეყანა 

ჭკუა-გონების სასწავლიაო.
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 ლათუე̂ფ იგივეა, რაც ლათ̈უ̂ფა.

 ლათუნ̂ა (-ნა̈შ̄, -ნალ̄არ̈ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ., -ნაშ̄, -ნალ̄ ლშხ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.) -- 

დასალევინებელი, დასარწყულებელი. ამჩუ მამ̄ ლი კუმში ლათუნ̂ა (ბზ.) -- აქ არ არის 

საქონლის დასარწყულებელი ადგილი.

 ლათურ̂ი იგივეა, რაც ლათუე̂რ.

 ლათხე̄ლ (-იშ, --) ბზ., ლათ̈ხელი (-აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) ლათხე̄ლი (-ლი̄შ, --) ლშხ. -- 

საძებარი. ეჯა აჩად̈ ლათხე̄ლთე (ბზ. 257) -- ის საძებრად წავიდა. ეჩა ლათხე̄ლიდ მიჩი̄ ლოქ 

ხუა̂ჲ̄დინ ხოზ̄ნა (ლშხ. 69) -- იმის საძებნელად მეც ბევრჯერ წავსულვარო. ჩი ფოყხო აჩადხ 

ლათ̈ხელიდ (ლნტ. 50) -- ყველა მხარეს წავიდნენ საძებნელად.

 ლათხუმრა̈შ̄, ლათხურმა̈შ̄ (-იშ, -მაშ̄ალ̈) ბზ., ლათხურმაშ̈ (-მაშარ̈) ბქ., ლათხუმ̂არაშ̄ (-ალ) 

ლშხ., ლათხუმ̂არაშ̈ (-ალ̈) ლნტ. -- სასთუმალი. [დედბერდ] ჭიშდუა̂რალ̈ ჩუე̂სუდ̂ე 

ლათხურმა̈შ̄ ბოფშარ̈ს (ბზ. 284) -- დედაბერმა "ჭიშდვარები" დაუდო ბავშვებს 

სასთუმალთან. ინდიკოს თეფ ლათხურმაშ̈მიყ ხოჭად (ბქ.) -- ინდიკოს თოფი სასთუმალთან 

ჰქონდა მიყუდებული.

 ლათხუ̂არ, ლათხუი̂არ̈ იგივეა, რაც ლათ̈ხუი̂არ.

 ლათხუ̂მარაშ̈, ლათხუ̂მარაშ̄ იგივეა, რაც ლათხუმრა̈̄შ.

 ლათხუ̂ჲარ, ლათხუარ̈ იგივეა, რაც ლათ̈ხუი̂არ.

 ლაიდ იგივეა, რაც ლაი̈დ.

 ლაირ იგივეა, რაც ლაი̈რ.

 ლაი̄შ იხ. ითრე.

 ლაკაუ̈ი̂1 (-აშ, -არ) ბქ., ლნტ. -- საეჭვო (ეჭვი). ლაკაუ̈̂ი დაუ̈ი̂თიშთე ხადხ (ბქ.) -- ეჭვი 
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დავითზე (დავითისკენ) ჰქონდათ.

 ლაკაუ̈ი̂2 (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- თავხე. მჷგიჭ ლაკა̈უი̂ ანაქაჩე (ლნტ.) -- გამძლე თავხე მოჭრა.

 ლაკთილ იგივეა, რაც ლაკ̈თილა̈რ̄.

 ლაკირ იგივეა, რაც ლაკ̈ირ.

 ლაკიდ̄არ̄ იგივეა, რაც ლაკ̈იდარ̈.

 ლაკლარ̈ იგივეა, რაც ლაკრა̈ლ̄.

 ლაკმარ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- სანახავი, მოსანახულებელი. ლეუა̂ნ... ჩუა̂ჩად̈... 

ნაჭემიშ ლაკმარ̈ითე (ბქ. 201) -- ლევანი ჩავიდა ნათიბის სანახავად.

 ლაკრანკ იგივეა, რაც ლაკრან̄კ.

 ლაკრარ̈ იგივეა, რაც ლაკრა̈ლ̄.

 ლაკრან̄კ ბზ., ლშხ., ლაკრანკ ბქ. 1. იხმარება გამოთქმაში: ლაკრან̄კუშ ლი̄ზი -- კოტრიალით 

წასვლა, ჩაგორება. გე̄გი ლაკრან̄კუშ აჩად̈ (ბზ.) -- გეგი კოტრიალით წავიდა... ღჷბაბ̈... 

ესღრი ლაკრანკშუ̂ (ბქ. 55) -- გორგალი მიგორავს (მიდის კოტრიალით). 2. ქს. 

საკოტრიალო (ადგილი...).

 ლაკრა̈ლ̄ (-იშ, -რალ̄ა̈ლ) ბზ., ლაკრარ̈ (-იშ, -არ) ბქ., ლაკრალ̄ ლშხ., ლაკარალ̈ ლნტ. -- 

გასაღები. ქორა ̈ლაკრა̈ლ̄ ჩუ̂ამ̈ქარუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- სახლის გასაღები დამეკარგა. კიბდენიშ 

ლაკრარ̈... ან̈თხე (ბქ. 334) -- კიდობნის გასაღები იპოვა.

 ლაკუა̂ნა იგივეა, რაც ლაკუ̂ან̄ა.

 ლაკუა̂ჩ̈ხირ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- მუგუზალი. რაჟდენ მეზუ̂ბელარ̈ს ლაკუა̂ჩ̈ხირშუ ̂ახღეჭა (ლხმ.) 

-- რაჟდენი მეზობლებს მუგუზალით გამოჰკიდებია.

 ლაკუა̂ნ̄ა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ.), ლაკუა̂ნა (-ნა̈შ, -ნოლ ბქ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.), 1. 
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გადასაგდები (ადგილი; საშუალება...). ეშხუ მარა ფეკუ̂ნა ლაკუა̂ნათე ესყენა (ბქ. 27) -- ერთ 

კაცს ლეკვი გადასაგდებად მიჰყავდა თურმე. 2. სასროლი (იარაღი). გუშგუე̂̄ჲ ქორისგა 

დე̄სამა არ̈ი ლაკუა̂ნ̄ა (ბზ.) -- ჩვენს ოჯახში იარაღი (სასროლი) არაფერია.

 ლაკუმ̂აშ (-იშ, -არ̈) ზს., ლაკუმ̂აში̄რ (-ალ) ლშხ., ლაკუმ̂აშ̈ (-ალ̈) ლნტ., -- საქონლის 

სადგომი, ბოსელი, სასაქონლე. ლაკუმ̂აშ მად̄და ლეგემ (ბზ.) -- საქონლის სადგომი მქონდა 

ასაშენებელი. მაჩუბ ჩუ ლჷყუი̂ლ ლას ჲარბდ: აშხუხ̂ენ ლარდა ლას, მერბახენ -- ლაკუმ̂აშ̈ 

(ლნტ. 20) -- მაჩუბი ორად იყო გაყოფილი -- ერთ მხარეს ადამიანების სამყოფი იყო, მეორე 

მხარეს -- საქონლისა. ლახუა̂რ̈ ი ცხეკარ̈... ხოჩა ლასხუ ̂ლაკუმ̂აშირდ (ლნტ. 6) -- მთები და 

ტყეები კარგი იყო საქონლის სადგომად.

 ლაკუმ̂აშირ იგივეა, რაც ლაკუ̂მაშ.

 ლაკუჲ̂ალ̈ იგივეა, რაც ლაკ̈უჰ̂ალ̄.

 ლაკუშ̂ა იგივეა, რაც ლაკ̈უშ̂ა.

 ლაკუც̂ან̈ი, ლაკუც̂ან̄ იგივეა, რაც ლაკ̈უც̂ა̈ნ̄.

 ლაკუც̂ი̄რ იგივეა, რაც ლაკ̈უც̂ი̄რ.

 ლაკუჰ̂ურა იგივეა, რაც ლაკუჰ̂უ̄რა.

 ლაკუჰ̂ურალ̄ (-აშ̈, -ა̈ლ) ბზ., ლაკუჰ̂ურალ (-იშ, -არ) ბქ. -- {გამო}საცდელი; შეჯიბრება. 

[ლახუბ̂ა] ჩი ლაკუჰ̂ურალლისგა მინე ლაც̈ლას ხას̈რახ (ბქ. 25) -- ძმები ყველა შეჯიბრებაში 

სჯობნიდნენ თანატოლებს.

 ლაკუჰ̂ურ̄ა (-რა̈შ̄, --) ბზ., ლაკუ̂ჰურა (-რა̈შ, --) ბქ., -- გამოსაცდელი, შესამოწმებელი. ამი̄ 

ლაკუჰ̂ურ̄ად ანჴად̈ უ̂აზ̈ირ (ბზ. 412) -- ამის გამოსაცდელად მოვიდა ვეზირი. მინე 

ლაკუჰ̂ურას ეჯი როქუ ̂ლახთონისგ (ბქ. 25) -- თქვენს გამოსაცდელს ის გიჩვენებთო.
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 ლაკფი (-აშ̈, --) ბქ. -- მოსათმენი, ასატანი. ზურალაშ̈ ცერას ხოშაჷდ ლაკფი ხად (ბქ. 294) -- 

ქალის დატოვება (ქმრისგან) უფრო მოსათმენი იყო.

 ლაკჷლდამ̈ იგივეა, რაც აკჷლდამ.

 ლაკჷლდალ̄ (-აშ̈, -- ბზ., -ა̄შ, -- ლშხ.), ლაკჷლდალ (-აშ̈, --) ბქ., ლნტ. -- საჩქარო. ღუა̂ჟარ̈დ 

მერჩლარ̈ ჩუ ადკუა̂რ̈ხ ქორთე ლაკჷლდალს (ბქ. 113) -- კაცებმა ცელები დაყარეს, ისე 

ჩქარობდნენ შინისკენ. ლაკჷლდალ̄ გუა̂რ̄ (ლშხ.) -- უნდა ვიჩქაროთ (საჩქარო არ გვაქვს).

 ლაკჷლდი̄ნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̄ ლშხ.), ლაკჷლდინა (-ნაჲ̈შ, --) ბქ., ლნტ. -- დასაჩქარებელი. 

ლაკჷლდინათე ბოფშარ̈ს ოთთონეხ (ბქ.) -- დასაჩქარებლად ბავშვები გაგზავნეს. ქა̈მეჩედელი 

ალ ჭყინტე ჲეხუ ̂ლაკჷლდინად ბოფშარ̈ეშ (ლნტ. 265) -- წასულა ამ ვაჟის ცოლი ბავშვების 

დასაჩქარებლად.

 ლალარა იგივეა, რაც ლალარ̄ა.

 ლალარტყა იგივეა, რაც ლარ̄ტყა.

 ლალასკურ̂ა იგივეა, რაც ლალსგურა.

 ლალაფარ̈ი იგივეა, რაც ლალფარი.

 ლალაშ̈ი იგივეა, რაც ლალა̈შ̄.

 ლალაბ̄ი იგივეა, რაც ლალა̈ბ̄.

 ლალარ̄ა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), ლალარა (-რაშ̈, -- ბქ., -რა̈ჲშ ლნტ.) -- საზიარო. 

მე̄რმე̄მი ლალარ̄ა მაგ̈ ხოლა ლი (ბზ.) -- სხვისი საზიარო ყველაფერი ცუდია.

 ლალა̈ბ̄ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლალაბ̈ი (-აშ̈, -არ̈ ბქ., -იშ ლნტ.), ლალაბ̄ი (-აშ, -არ) ლშხ. -- 

ტვირთმზიდავი. მერმა ლადეღ ლალაბ̈იარ̈ ლანზეზხ (ბქ. 203) -- მეორე დღეს 

ტვირთმზიდავები შეგვაგებეს. ლალაბ̈ი ჩაჟ̈ გუა̂ყა (ლნტ.) -- ტვირთმზიდი ცხენი გვყავს.
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 ლალა̈შ̄ (-იშ, -ლაშ̄არ̈) ბზ., ლალა̈ში (-აშ̈, -არ̈ ბქ., -ჲშ ლნტ.), ლალაშ̄ (-იშ, -არ) ლშხ. 1. 

დასათესი (ადგილი). ლალა̈შ̄ დე̄მშა მარ̄ (ბზ.) -- დასათესი არაფრისა მაქვს. ლალაშ̈ი ად̈გი 

ქ'ოთბარ̈ჯ (ბქ.) -- დასათესი ადგილი დავბარე. 2. სათესლე (ჭურჭელი); გუდა. ლალაშ̄არ̈ ჟი 

ხა̈ც̄უხ̂ ქუთუა̂რ̈შუ ̂გუ̂ეში (ბზ. 362) -- ხაჭაპურებით სავსე გუდები ჰკიდიათ ზურგზე.

 ლალგაცალ̄ (-აშ̈, --) ბზ., ლალგაცალ ბქ. -- სახუმარო, სამასხრო, აბუჩად ასაგდები. ჲარ ლი 

ისგუი̂ ლალგაცალ? (ბქ.) -- ვინ არის შენი აბუჩად ასაგდები? ლალგაცალდ დემეგ მიჟიბ (ბქ.) 

-- სამასხროდ არ მცალია.

 ლალგმარ̈ იგივეა, რაც ლალ̈გმა̈რ̄.

 ლალდაღ̈ (-იშ, -დღარ̈ \ -დღჲა̈რ) ბზ., ლალდაღ (-დღარ̈ ბქ., -არ̈ ლნტ.), ლალდეღ (-არ) ლშხ. -- 

სამწყემსური. მჷხარ̈ მი ღური ლალდაღ̈თე (ბზ. 307) -- ხვალ მე წავალ სამწყემსურში. 

ჟინღჷლდ ხა̈ყენა ლალდაღ̈ს ეშხუ დინილს (ბქ. 219) -- ერთ გოგონას კრავი ჰყოლია 

სამწყემსურში. უსკუა̂ ზაუ̈ნღო ბოფშარ̈ს ლალდაღხო აუზ̂იდახ (ლნტ. 8) -- ექვსი წლის 

შემდეგ ბავშვებს სამწყემსურში აგზავნიდნენ.

 ლალდესკალ̈ იგივეა, რაც ლალდე̄სგალ̄.

 ლალდეღ იგივეა, რაც ლალდაღ̈.

 ლალდე̄სგა̄ლ (-ა̈შ, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), ლალ̈დისგარ̈ (-იშ, -არარ̈) ბქ., ლალდესკალ̈ (-იშ, 

-კალარ̈) ლნტ. -- მაშველი ("საშველი, საცმელი"). მჷხჭია ჩაფლარ̈ე ლად̈ისგდ ლალ̈დისგარ̈ს 

იჴმარ̈იხ (ბქ.) -- ვიწრო ფეხსაცმელის ჩასაცმელად მაშველს ხმარობენ.

 ლალდიარ̈ იგივეა, რაც ლალ̈დიარ.

 ლალდისგარ̈ იგივეა, რაც ლალდე̄სგალ̄.

 ლალდჷ̄რ (-აშ̈, -ალ̈ ბზ., -იშ, -ალ ლშხ), ლალდჷრ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. კვეთი, 
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დვრიტა. სგად̄გუ̂ეშხ ლჷჯათე ლალდჷ̄რ (ბზ.) -- ჩაასხეს კვეთი რძეში. სგა ხუე̂ჩოდ 

ლალდჷრს ლჷმგჷნად (ლნტ. 37) -- კვეთს ჩავასხამთ გამოზომილად. 2. კვეთის ჭურჭელი. 

ლალდჷ̄რ ლალდჷ̄რისა გუღუა̂ (ლშხ.) -- კვეთი კვეთის ჭურჭელში გვაქვს. ლალდჷრ 

ტებედიდ გუ̂იგ (ლნტ.) -- კვეთის ჭურჭელი თბილად გვიდგას.

 ლალემ იხ. იზბი.

 ლალეჩა იგივეა, რაც ლალ̈ჩა.

 ლალე̄ზი (-აშ̈, --) ბზ. -- ყმაწვილობა, ახალგაზრდობა. ლალე̄ზი მა̈გ̄ ეჩჩუნ არდახ (ბზ.) -- 

ახალგაზრდობა სულ იქ იყო.

 ლალე̄თა (-თა̈შ̄, -თარ̈/ლ ბზ., -თაშ̄, -თარ̄ ლშხ.), ლალ̈ეთა, ლალ̈ეთი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლნტ. -- 

ღამის გასათევი. ბაზ̄ი ლალე̄თა იმე გუე̂̄რი? (ბზ.) -- ამაღამ ღამის გასათევი სად გვექნება? 

აშუ ̂ლეთ ხანსარჟი ესერი ლალ̈ეთი ლი (ანდ.) -- ერთი ღამე მყინვარზეც გაითევაო.

 ლალე̄მ იხ. იზბი.

 ლალზიგალ̄ იგივეა, რაც ლალ̈ზიგალ̄.

 ლალთარ̈ (-იშ, --) ბზ., ლალთარ ბქ., ლნტ., ლალთერ ლშხ. -- წინათგრძნობა, ვარაუდი. მაჲ̈ 

ესერ ი̄რა მინე ლალთა̈რ? (ბზ. 265) -- რა იქნება თქვენი ვარაუდიო? მიჩ' ესერ ლალთარ 

ტკიც ლჷმარ̈ (ბქ. 10) -- ჩემი ვარაუდი სწორი ყოფილაო.

 ლალთორ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- გასაგზავნი; შიკრიკი. ლჷცთე ლალთორ დარ̈ 

მირდ (ბქ.) -- წყალზე გასაგზავნი არავინ მყავდა.

 ლალმაგ̈ნა (-ნაშ̈, -ნოლ) ბქ. -- დროული, ხანში შესული. ფაყუს̂ და̈რ იგამ, აშ ლაი̈დ სურუ 

ლალმაგ̈ნა დე ირიუ ̂(ბქ. 298) -- ქუდს არავინ იხურავდა, თუ ძალიან ხანშიშესული არ 

იქნებოდა.
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 ლალმაჰ̈ია -- მოზარდი, ახალი თაობა. ალას ხოჩა ლალმაჰ̈ია ხორი (ბზ.) -- ამას კარგი 

მოზარდი თაობა ჰყავს. მერჩილს ისგა ხაბ̈ორგოუნ̂ა, ეჯთექა მეჴდე ლალმაჰ̈ია ლჷმარ̈ (ბქ. 

311) -- ცელის ხელში დაჭერა შეეძლო, იმხელა მოზარდი ყოფილა.

 ლალმესგ იგივეა, რაც ლალ̈მესგ.

 ლალოკ̄ა (-კა̈̄შ, -კა̈ლ̄ ბზ., -კაშ̄, -კე̄ლ ლშხ.), ლალოკა (-კაშ̈, კოლ ბქ., -კაჲ̈შ, -კალ̈ ლნტ.) -- 

სალოკი. ღუა̂შარ̈ უშხუდ ესხრიხ... მჷჟირიშ ლალოკათე (ბქ. 234) -- ჯიხვები ერთად 

მიდიან სისველის სალოკავად.

 ლალსგურა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.), ლალსკურა, ლალასკურ̂ა 

(-რა̈შ, -რალ̈) ლნტ. -- დასაჯდომი (ცხენი, ჯორი...). ალა... ლახსგურდა მიჩა მუუ̂ე̄ 

ლალსგურას (ბზ. 237) -- ეს შეაჯდა მამამისის ცხენს. დენა... ჲეხუ̂დ ას̈ცუი̂რ, რაშ̈უ ̂-- მიჩა 

ლალასკურად (ლნტ. 282) -- ქალიშვილი ცოლად დაიტოვა, რაში -- თავის დასაჯდომად.

 ლალფარი, ლალფარ̈ (-რი̄შ, --) ბზ., ლალფარ̈ი (-აშ̈, --) ბქ., ლალფარი (-რი̄შ, --) ლშხ., 

ლალაფარ̈ი (-ჲშ, --) ლნტ. -- 1. {გა}დასაფარებელი. უჩხაჟი ჯუღუე̂ ესაჲ̄ა ქართობილი 

ლალფარ̈? (ბზ.) -- წვიმაში კართოფილის გადასაფარებელი თუ გაქვს? 2. თავშესაფარი. 

ლალფარ̈ იმე ალსყად? (ბზ.) -- თავშესაფარი სად გავაკეთოთ?

 ლალფჷრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) -- 

მარცვლეულის საშრობი ადგილი. ქა ხოზ̄ხ სიმინდ ლალფჷრას (ბზ.) -- სიმინდი გასაშრობად 

უდევთ. იხ. ლა̈ფ̄რა.

 ლალქანა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნა̈შ, -ნოლ ბქ., -ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.) -- კანაფის 

დასათესი ადგილი, საკანაფე. ქანს ალაშ̈იხ ლალქანაჲსგა (ბქ. 69) -- კანაფს თესავენ 

საკანაფეში.
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 ლალღობ იგივეა, რაც ლაღობ.

 ლალყაფალ (-აშ̈, --) ბქ. -- სახუმარო, სამასხრო. მოლად ხაქ̈უე̂ ი... მიჩ' ესერ... მეუა̂რ 

ლალყაფალდ ესერ დემეგ ხოჟიბ (ბქ. 132) -- მოლამ უთხრა, რომ მე ტყუილად სამასხროდ არ 

მცალიაო.

 ლალჩა იგივეა, რაც ლალ̈ჩა.

 ლალცოუ̂ალ̄ ბზ., ლშხ., ლალცოუ̂ალ ბქ., ლალოცაუა̂ლ ლნტ. -- 1. სალოცავი. 2. ლოცვა. 

ზურლა̈რ̄ მჷხარ̈ ესღრიხ ლალცოუა̂ლ̄თე (ბზ.) -- ქალები ხვალ სალოცავად მიდიან. 

ლალცოუ̂ალ ა̈დგი ჯედიას ლასუ ̂(ბქ.) -- სალოცავი ადგილი შორს იყო. მოლა... 

ლალცოუ̂ალჟი... ღერმათ ათას ოქრს ხეჰრიუ ̂(ბქ. 131) -- მოლა ლოცვისას ღმერთს ათას 

ოქროს სთხოვდა.

 ლალცუნა ( -ა̈̄შ, -ა̈̄ლ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ., -ნაშ̄, -ნალ̄ ლშხ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.) -- სარწყავი. 

ალის ისჷრგებიხ დაბრე... ლალცუნად (ბქ. 70) -- ამას იყენებენ ყანების სარწყავად.

 ლალცჷმ იგივეა, რაც ლასი̄მ.

 ლალხინ იგივეა, რაც ლალ̈ხინ.

 ლალხორ, ლალხორალ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ -- ბქ.), ლახორ (-იშ) ლნტ. 1. საკრებულო. ეშხუ 

ლად̈ეღ ლახორ ლოქ ხარხ ქუნარ̈ს (ლნტ. 26) -- ერთი დღე საკრებულო (შეკრება) აქვთ 

სულებს. 2. საკრებულო ადგილი. ლალხორალისგა ქუნარ̈ ინზორალ̈ხ (ბქ.) -- საკრებულოში 

სულები იკრიბებიან.

 ლალჷრტყა იგივეა, რაც ლა̄რტყა.

 ლალჷ̄შ იხ. ითრე.

 ლამარ იგივეა, რაც ლამარ̄.
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 ლამარგ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- მარჯვე, ბეჯითი, მუყაითი. 

ხიადულ̄ ეჯა, მაჲ̈ ლამარგ მარ̄ე ლი! (ბზ. 314) -- ნეტავი იმას, რა მარჯვე კაცია! ლამარგ 

მარე მა̈გ ამეჩუ ა̈რი (ბქ. 37) -- ყველა მარჯვე კაცი აქ არის. მჷლდეღა ჟი ითშიხ... ლამარგ 

ჭყჷნტარ̈ს (ლნტ. 65) -- მწყემსები ამოირჩევენ მარჯვე ბიჭებს.

 ლამა̈რ იგივეა, რაც ლამარ̄.

 ლამა̈რია იგივეა, რაც ლამა̈რ̄ია.

 ლამა̄რ (-იშ, -- ბზ., -აშ, -- ლშხ.), ლამარ, ლამა̈რ (-იშ, --) ბქ., ლნტ. -- 1. ადამიანისათვის 

განკუთვნილი ნივთი. 2. საგარეო. სერ ქა ლეჴდე ხად̄ხ ლამარ̄ ლერქუა̂ლ̈ (ბზ. 318) -- 

გამოსატანი შეექნათ საგარეო ტანსაცმელი.

 ლამა̈̄რია (-რია̈შ̄, --) ბზ., ლამარ̈ია (-რიაშ̈, -- ბქ., -იშ, -- ლნტ.), ლამა̄რია, ლამარ̄ჲა (-რჲა̄შ, 

--) ლშხ. 1. ღვთისმშობელი. წმინდა მარიამი. ლამარ̈ია უ̂ოქრე ტა̈ხდჟი ჩუ სგურდ (ბქ. 329) 

-- წმინდა მარიამი ოქროს ტახტზე იჯდა. ლამარ̄იჲას ხოქ̄უა̂ (ლშხ. 58) -- წმინდა მარიამს 

უთქვამს. 2. ღვთისმშობლის სახელზე აგებული ეკლესია (სამარიო).

 ლამბ იგივეა, რაც ლამ̈ბ.

 ლამბაშლა იგივეა, რაც ლან̈ბა̈შ̄ნა.

 ლამეჴერი იგივეა, რაც ლამ̈ჴა̈რ.

 ლამე̄შხუა̂ (-უა̂̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄ ბზ., -უ̂აშ, -უ̂ე̄ლ ლშხ.), ლამ̈ეშხუა̂ (-უა̂შ̈, -უ̂ოლ ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -უ̂ალ̈ 

ლნტ.) -- ცალუღელა. ლამე̄შხუა̂ დეშ იტხე ამზუმ საუ̈̂ს (ბზ.) -- ცალუღელა ხარი ვერ 

ზიდავს ამოდენა მარხილს.

 ლამზირ იგივეა, რაც ლამ̈ზჷრ.

 ლამთილ იგივეა, რაც ლამ̈თილ.
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 ლამპარ̈, ლემპარ̈ (-პრიშ, -პრა̈ლ) ბზ., ნამპრ (-იშ, -არ) ბქ., ლამპარ (-ალ) ლშხ. -- ლამპარი, 

ჩირაღდანი. ლამპრალ̈ ჩუ დეგნიხ ი ეჩქა აგ̈ითე ჴედნიხ (ბზ. 15) -- ლამპრები ჩაქრება და მაშინ 

სახლში მოდიან. ქა ჴედნიხ ი ლამპრალ̈ს ატუ̂რა̈ლ̄იხ (ბზ. 15) -- გამოვლენ და ლამპრებს 

აანთებენ.

 ლამპრობ, ნამპრობ (-აშ̈, -- ზს., -აშ ლშხ.) -- ლამპრობა (რელიგიური დღესასწაული). 

ჟაჴუ̂არ̈ ა̈ხუი̂ქჩ ლამპრობჟინ̄აშ̈დ (ბზ.) -- არყის ხეები მოვჭერი ლამპრობისათვის.

 ლამტუ̂არა̈ლ̄ (-რალ̄აშ̈, -რალ̄ა̈რ) ბზ., ლამტუა̂რალ̄ (-იშ, -არ) ლშხ., ლამტუა̂რალ̈ (-იშ, -ა̈ლ) 

ლნტ. -- 1. საკვარე (კვარის დასანთები რკინის ან ქვის მოწყობილობა). მახე ლამტუა̂რა̈ლ̄ 

გუა̂რ̄ ლეთმე (ბზ.) -- ახალი საკვარე უნდა ვიშოვოთ. 2. ლნტ. გასანათებელი საშუალება.

 ლამუა იხ. მუ.

 ლამუარ იგივეა, რაც ლამუა̂რ.

 ლამუ̄რყუა̂მალ̄ ლშხ. -- კოშკობანა (ბავშვების თამაშია).

 ლამუ̂არ (-ა̈შ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.), ლამუარ (-ა̈შ, -არ̈ ბქ., ლამერალ̈ ლნტ.), ლამუ̂ერ (-იშ, -ალ) 

ლშხ. -- მამისეული ოჯახი გათხოვილი ქალისთვის. ლამუა̂რს ლირდე შგუი̂რ ლიზ, 

ლამ̈თილთე̄უ ̂ადჲე სერ (ბზ. 384) -- მამის სახლში ყოფნა სირცხვილია, ქმრის სახლში 

წამიყვანეო. თეთნაჲსგა გარ ესეროღ ა̈რი ლამ̈თილაშ̈ ი ლამუ̂არაშ̈ ნენსგა! (ბქ. 73) -- სულ 

თეთრებში ყოფილიყავი ქმრის სახლშიც და მამისეულ სახლშიც! დინას ლამუარხენქა შუკუ ̂

მჷსყე ესერ ხარ (ანდ.) -- ქალიშვილს მამისეული სახლიდან გზა ხსნილი აქვსო. ჲეხუ̂ 

ლამუ̂ურ̂თე ადზჷზე (ლშხ. 76) -- ცოლი მამისეულ სახლში გაგზავნა. მიშკუა̂ დიე ლამუარა ̈

მარეს გეგე ხაჟახენა (ლნტ. 96) -- დედაჩემის მამისეულ სახლიკაცს გეგე რქმევია.

 ლამშგუა̂რ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -აშ, -არ̈ ბქ., -იშ, -ალ ლშხ.), ლამშკუა̂რ (-იშ, -ალ̈) ლნტ. -- 
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სასტუმრო. ლამშგუა̂რს ლირდე (ბზ.) -- სტუმრად ყოფნა. თელდ მესემე სართულ 

ლამშკუა̂რდ ხუღუ̂ახ (ლნტ. 21) -- მთელი მესამე სართული სასტუმროდ აქვთ.

 ლამცად (-იშ, -ა̈რ) ზს. 1. შიკრიკი. 2. სანაცვლო. შემცვლელი. მარა თხუმემ ლამცად 

მოდმაგეშ ესერ ხორი (ანდ.) -- კაცს თავის სანაცვლო არაფერი ჰყავსო.

 ლამცერ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- სამკითხაო, სამარჩიელო. ლა̄შხხენ ხოშა ნაღალდ ურჲა̄ლთე 

იზელალ̄დახ ლამცერთე (ლშხ. 11) -- ლაშხეთიდან ძირითადად ებრაელებთან დადიოდნენ 

სამკითხაოდ.

 ლამხოშ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ. -- საუფროსო, საბატონო. ლამხოშ სკამ̈ჟი ლისგურ̂ე ხალატ̈ 

(ბქ. 102) -- საუფროსო სკამზე ჯდომა უყვარს.

 ლამჴერ, ლამჴერი იგივეა, რაც ლამ̈ჴარ̈.

 ლამჷნგარ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.), ლამანგარ (-ალ̈) ლნტ. -- ბოსელი. ჴანარ̈ სგათ̄გენ 

ლამჷნგართე! (ბზ.) -- ხარები შერეკე ბოსელში! ლამჷნგარს ქორაშ̈ ა̈ზუ̂ისგა ჷგემხ მეგრე 

მანგრიშ ლარდად (ბქ.) -- ბოსელს ეზოში დგამენ მსხვილფეხა საქონლის სამყოფად.

 ლამჷნჩალ̈ (-იშ, -ჩალარ̈) ბზ., ლნტ., ლამჷნჩალ (-არ) ბქ., ლშხ. 1. საჩრდილობელი. ჩრდილი. 

ლიჭმა̈ლ̄ისგა ჴანარ̈ ლამჷნჩალ̈თე ითჲა̈̄ლხ (ბზ.) -- თიბათვეში ხარები ჩრდილს ეძებენ 

(ჩრდილისკენ მიიწევენ). 2. ჩრდილოეთის მხარე (ჩრდილოეთი). ბეჩუ̂ის ლამჷნჩალხენ ლი 

უშბა (ბქ. 2) -- ბეჩოში ჩრდილოეთიდან (ჩრდილოეთის მხრიდან) არის უშბა.

 ლამჷჟ (-იშ, --) -- მზიანი მხარე, სამზეო ადგილი. ლამჷჟ ად̈გილ ხუნ̄კუ̂იდ იჩუფ̂ი (ბზ.) -- 

მზიან ადგილზე თოვლი უფრო ადრე დნება. ლამჷჟხენ კჷლთხი ლახუა̂რ̈ ხახ̈ლა უშგულს 

(ბქ.) -- მზიანი მხრიდან მაღალი მთები აკრავს უშგულს.

 ლანაზორალ იგივეა, რაც ლანზორ̄ალ̄.
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 ლანარჲა იგივეა, რაც ლარჰა.

 ლანარჰა იგივეა, რაც ლარჰა.

 ლანაყაუა̂ლ იგივეა, რაც ლანყაუ̂.

 ლანაგ̈, ნანაგ̈ (-ნაგაშ̈, -ნაგარ̈) ბქ. -- დედულეთი. ეშხუ [ბეფშუ]̂... მიშგუ̂ა ლანაგ̈ს ( \ ნანაგ̈ს) 

[ოხჴიდა ლერდიდ] (ბქ. 126) -- ერთი ბავშვი ჩემს დედულებს წამოუყვანიათ გასაზრდელად.

 ლანბაშ̄ლა იგივეა, რაც ლან̈ბა̈შ̄ნა.

 ლანგაუ,̂ ნანგაუ̈̂ (-იშ, -უ̂არ̈) ზს., ლანგაუ ̂(-არ) ლშხ. -- ცოცხი. ჲერუ̂ა̈ჲ̄ ცაგ̈ი ლანგაუ̈ს̂ ჟი 

ხაჴ̈ჩე [წელს, ხად̈ია̈̄ნი ჩი̄] (ბზ. 378) -- ვინც ეკლის ცოცხს დააცვეთს (ცემით) სახედარს, 

ყველას ათხოვებს. ამიშ მუხუბ̂ე ჩი ლადეღ... ლანგაუ̈ს̂ ხოჴდე (ბქ. 39) -- ამის ძმას 

ყოველდღე ცოცხი მოაქვს. ნანგაუ̈ ̂ლამწენ მოლაქა (ბქ.) -- ცოცხი მათხოვე ცოტა ხნით. იხ. 

ლაჯერ.

 ლანგრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რა̄შ, -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) -- 

საბუდარი. ქათალდ ლანგრა ჭემჟი̄ნ ა̈ნსყე (ბზ.) -- ქათამმა საბუდარი თივაზე გაიკეთა.

 ლანგულ̂ი (-ლი̄შ, -არ̈ ბზ., ჩბხ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.), ნანგულ̂ი (-აშ̈, -არ̈) ლხმ. -- ნაკელის 

გადასაყრელი ხვრელი მაჩუბიდან ან ბოსლიდან. ჰან̈წს შიდეხ ლანგუ̂ლიქა (ბზ.) -- ნაკელს 

სანეხვე ხვრელიდან ყრიან. მიჩა გეზალ ლანგულ̂იქ' ადგენე (ბქ. 8) -- მისი შვილი სანეხვე 

ხვრელიდან გადააძვრინა. ერეხი მაჩუბარ̈ს გუა̂ლხენქა ლანგუ̂ლი ხუღუა̂ნხ მაჩუბ(ებ)ს (ლნტ. 

5) -- ზოგ მაჩუბ(ებ)ს ბოსლიდან ნაკელის გადასაყრელი ჰქონდა.

 ლანზაუ ̂(-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.) -- საზაფხულო (სახლი, ადგილი, ტანისამოსი...). ლახუ ̂

ლანზაუ ̂ლი, ბარ̈ ლალუნთუ ̂(ბქ.) -- მთა საზაფხულოა, ბარი -- საზამთრო.

 ლანზორ̄ალ̄ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), ლანზორალ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლანაზორალ ლნტ. -- 
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საკრებულო, თავშესაყარი, შესაკრები ადგილი. ლანზორ̄ალ̄თექა შომუა̂ლ̄ე ქა̄ღე (ბზ.) -- 

როდესმე გამოდი საკრებულოში.

 ლანკუა̂ჩხა (-ხაშ̈, -ხოლ) ბქ. -- მსხვილი საცერი, ცხრილი. მაშდს ხეხუა̂რ̈ ა̈ცხრილიხ 

ლანკუა̂ჩხაშ̈ ცხჷრილშუ ̂(ბქ. 230) -- ცოლები (ქალები) მარცვლეულს მსხვილი საცერით 

ცრიან.

 ლანკურ̂ი იგივეა, რაც ლენკუ̂რი.

 ლანნუნალ̄ იგივეა, რაც ლან̈ნუნ̄ა̈̄ლ.

 ლანყაუ,̂ ლანყაუა̂ლ̄ (-აშ, -- ზს., -იშ, -- ლშხ.), ლანაყაუ̂ალ ლნტ. -- ერთმანეთთან მისვლით 

დროის გატარება, თავშესაქცევი ადგილი. სი̄მაქ ლანყაუა̂ლ̄თ' აჩად̈ (ბზ.) -- ქალიშვილი 

დროის გასატარებლად (სასაუბროდ) წავიდა. ოდერ ლანყაუთ̂ე ამ მეთხუ̂არაშ ქორთე (ბქ. 15) 

-- წავედი თავშესაქცევად ამ მონადირის სახლში.

 ლანჩრა იგივეა, რაც ლან̈ჩრა.

 ლანცუ ̂იგივეა, რაც ლაც̄უ.̂

 ლანცუნ̂არ̈ იგივეა, რაც ლაც̄უ̂ნა̈რ̄.

 ლანწუა̂რ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ჭაობიანი, ტალახიანი ადგილი. ნიშგე სოფლიშ ჰოკერ ლანწუა̂რ 

ად̈გი ლი -- ჩვენი სოფლის ბოლოს ჭაობიანი ადგილია.

 ლაჲასგ იგივეა, რაც ლაჲე̄სგი.

 ლაჲდი̄{შ} იგივეა, რაც ლაჲ̈დი.̄

 ლაჲე̄სგი (-გი̄შ, --) ბზ., ლაჲასგ (-იშ, --) ბქ., ლაჲეს ლშხ., ლაჲესკ ლნტ. -- წასაღები, 

წასაყვანი. ანჴადხ ზითუნახაუ̂ი ლაჲესთე (ლშხ. 78) -- მზეთუნახავის წასაყვანად მოვიდნენ.

 ლაჲრ იგივეა, რაც ლაი̈რ.
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 ლაჲრაკ იგივეა, რაც ლაჰრა̈კ.

 ლაჲრაყი იგივეა, რაც ლაჰრა̈ყ.

 ლაჲფი იგივეა, რაც ლაჲ̈ფი.

 ლაპაჟ იგივეა, რაც ლაპაჟ̈.

 ლაპატრა (-რა̈შ̄, --) ბზ. -- ღორების მფარველი ღმერთი.

 ლაპაჟ̈ (-იშ, -პაჟარ̈) ბზ., ლაპაჟ (-არ̈) ბქ., ლაპეჟუ̂ (-არ) ლშხ., ლაპაჟ̈უ̂ (-არ̈) ლნტ. -- 

დასამალავი, სამალავი. მეჯუე̂გდ ტკისდ ჩოთჯჷრუე̂ ი აჩად̈ ლაპაჟ̈თე (ბზ. 320) -- მეჯოგემ, 

მართლაც, დაუჯერა და წავიდა დასამალავად. ქა̄ნსკინე ლაპაჟ̈ხან̈ქა (ბზ. 370) -- გამოხტა 

სამალავიდან. პაპ ხოჰუნ̂ა̈რი ამარ̈ს ლაპაჟ̈ხენქა (ბქ. 166) -- მღვდელი უსმენს ამათ 

სამალავიდან. ქორ ლაპაჟთე და̈ს ესერ ხოჲა (ანდ.) -- სახლი სამალავისკენ არავის წაუღიაო. 

ქორ ამსოლდაშ̈ ლაპაჟ-ლანაკუ̂ ესერ ლი (ანდ.) -- სახლი ადამიანის დასამალავ-

მუხლმოსაყრელიაო.

 ლაპეჟუ ̂იგივეა, რაც ლაპაჟ̈.

 ლაპონტყ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ჩიტის ბუდე. მეგამჟი შაურდენს ხარ ლაპონტყ (ბქ. 222) -- 

შევარდენს ხეზე აქვს ბუდე.

 ლაპორ̄ (-აშ̈, --) ბზ., ლაპორ (-იშ, --) ბქ., ლაპერ ქს. -- საფრენი, გასაფრენი. ლაპორ̄ დე̄მთე 

ხად̄ხ შდაუ̂ლარ̈ს (ბზ.) -- გასაფრენი არსაით ჰქონდათ მერცხლებს.

 ლაპრისდა̄ლ იგივეა, რაც ლაპ̈რისდალ̄.

 ლაპტყჷნა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., ლაპტყჷნარ̈ ბქ., ლნტ. -- 1. გასაპენტი; საპენტელა. ჟ'ან̈კიდ ფაუ 

ლაპტყჷნა̈რ̄დ (ბზ.) -- აიღო ჯოხი გასაპენტად. შილისგა ლაპტყჷნარ̈ ხუღუე̂ (ბქ. 305) -- 

ხელში საპენტელა უჭირავს. 2. ლნტ. გასაბრტყელებელი საშუალება.
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 ლაჟაგარ იგივეა, რაც ლაჟგჲა̈რ.

 ლაჟაჲ იგივეა, რაც ლაჟაჰ.

 ლაჟარ (-აშ, -- ბზ., ლშხ., -იშ, -- ბქ., ლნტ.) -- მოსაწყენი (ადგილი, საქმე). ამე მეუ̂არ 

ლაჟარ ა̈დგილ ლი მარ̄ე̄მიშდ (ბზ.) -- აქ ძალიან მოსაწყენი ადგილია კაცისთვის.

 ლაჟაუ ̂იგივეა, რაც ლაჟაჰ.

 ლაჟაჰ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლაჟაჲ ლშხ., ლაჟაუ ̂ლნტ. -- საზვავო ადგილი. ლაჟაჰს ნომ̄ ათას̄დე̄დ 

(ბზ.) -- საზვავო ადგილს არ წააწყდეთ.

 ლაჟგჲარ̈ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლაჟაგარ̈ (-გარ̈უ) ბქ., ლაჟგიარ (-ალ) ლშხ. -- ბილწი, უწმინდური, 

ურჯულო. ლაჟგჲა̈რ სი, იმ ხიჩო? (ბზ.) -- შე ბილწო, რას შვრები?

 ლაჟნაღა̈რ̄ (-იშ, -ღარ̄ალ̈) ბზ., ლაჟნაღ (-არ̈) ბქ., ლაჟნაღარ̄ (-ალ) ლშხ., ლაჟინაღარ̈ი (-ა̈შ, 

-არ̈) ლნტ. -- საბატკნე, პატარა ძარა, გამოიყენება ბატკნების ჩასამწყვდევად.

 ლაჟღუა̂̈შ̄ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლაჟღუა̂შ̈ (-უა̂შარ̈) ბქ., ლაჟღუა̂შ (-აშ -არ) ლშხ. -- (გასაძღოლი) 

საღვთო სიმღერის ერთი სახე. მან̈კუი̂ ლაჟღუა̂შ̈ს ყჷლახ ჲორი ღეთ (ბქ. 295) -- ჯერ 

საღვთო სიმღერას იტყოდა ორი მაინც.

 ლარაგად̈ი იგივეა, რაც ლაგჷრგალ̈.

 ლარგად̈ი იგივეა, რაც ლაგჷრგალ̈.

 ლარდა (-და̈შ̄, -და̈ლ̄ ბზ., -და̈შ, -დოლ ბქ., -დაშ̄, -დე̄ლ ლშხ., -დაჲ̈შ, -დალ̈ ლნტ.) -- 1. 

სამყოფი (სახლი), საცხოვრებელი. ნა̈ჴიდუ ̂ზურალს ქორლისგა ესერ ლარდა ხაკუ (ანდ.) -- 

მოყვანილ ქალს სახლში უნდა ედგომებოდეს (სადგომი უნდაო). ჩუა̂ჩად ზითუნახაუი̂ ლარდა 

სახელმწიფთე̄ჲსა (ლშხ. 63) -- ჩავიდა მზეთუნახავის საცხოვრებელ სახელმწიფოში. 2. 

ოდა, ოდა-სახლი. მინდორ̈ისგა ჩუ ლჷ̄გ ხოშა ლარდა (ბზ. 264) -- მინდორში დგას დიდი ოდა. 
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ადგეხ უო̂ქუ̂რეშ ი უე̂რცხლი ლარდა̈ლ̄ (ბზ. 287) -- ააშენეს ოქროს და ვერცხლის ოდები.

 ლარდუნ̂ა (-აშ̈, --) ზს., ქს. -- სამყოფი, მოსაშენებელი. ამე ხოჩა ლარდუნ̂ა ლი ლაღობაშ̈ 

(ლნტ. 17) -- აქ ფუტკრისათვის კარგი სამყოფია.

 ლარე იგივეა, რაც ლარ̄ე.

 ლარსუმ̂ანდ იგივეა, რაც ლასმან̈დ, ლასუმ̂ან̈.

 ლარტამ (-ტმაშ̈, -ტმალ̈ ბზ., -ტმაშ, -ტმალ ლშხ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), ჰარტამ, არტამ (-ტმაშ̈, 

-ტმარ̈) ბქ. -- ბოსტანი. [დი̄ნა] ესსგუ̄რდა ჩუ ლარტამისგა (ბზ. 427) -- ქალიშვილი ბოსტანში 

დაჯდა. ჰარტმარ̈ისგა [ანერგაუი̂ხ] ლახანას (ბქ. 69) -- ბოსტნებში რგავენ კომბოსტოს. 

ჲეხუ̂არ̈ს არტმარ̈ე ლისყი ხამ̈თქუა̂ხ (ბქ. 282) -- ქალებს ბოსტნების კეთება სჩვევიათ. 

ლარტამისა ლოქ ხაცხე̄ნა... კუა̂ხნესულ̄ (ლშხ. 67) -- ბოსტანში მეგულებოდაო გოგრა. 

უ̂ოჯახარ̈ს ხუღუ̂ეხ ლარტამალ̈ (ლნტ. 18) -- ოჯახებს აქვთ ბოსტნები.

 ლარტყა იგივეა, რაც ლარ̄ტყა.

 ლარღუა̂ იგივეა, რაც ლარ̈ღუა̂.

 ლარჰა (-ჰა̈შ̄, -ჰა̈ლ̄) ბზ., ლანარჰა (-ჰაშ̈, -ჰოლ) ბქ., ლანარჲა (-რჲაშ̄, -რჲა̄ლ ლშხ., -რჲა̈ჲშ, 

-რჲა̈ლ ლნტ.) -- სანათი, გასანათებელი საშუალება. ლარჰა მაჲ̈ ჯუღუა̂? (ბზ.) -- 

გასანათებელი რა გაქვს? ლანარჰა ანჴჷ! (ბქ.) -- სანათი მოიტანე!.

 ლას იხ. ლი.

 ლასაფლაუ ̂იგივეა, რაც ლასფლა̈უ.̂

 ლასგარ̄ იგივეა, რაც ლას̈სგა̈რ̄.

 ლასგიდ იგივეა, რაც ლას̈გიდ.

 ლასგუ̂რა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.), ლასკურ̂ა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) 
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ლნტ. -- დასაჯდომი, სკამი. ჟ'ანსგურდა ლასგურ̂ათეჟი (ბზ. 87) -- წამოჯდა სკამზე. 

ლასგუ̂რაჟი იგუნ̂უდხ, ილჭალხ ი იკილალხ (ბქ. 298) -- სკამზე ტიროდნენ, მოთქვამდნენ და 

კიოდნენ. ეჩეჩუ ჟილჷმარ̄ე ლიხ ჩიმ̄იშუდ̂ ლესუ̂ფელად ლასგუ̂რე̄ლ (ლშხ. 35) -- იქ 

ყველასთვის, მთელი სოფლისათვის, გამზადებულია დასაჯდომები.

 ლასიმ̄ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლასიმ, ლასჷმ ბქ., ლალცჷმ (-არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- თავშესაფარი 

წვიმისას. ლასი̄მ დე̄სა მად̄ ი ჩუ̂ესუ̈̄გნ ზაგარ̈ჟი (ბზ. 39) -- წვიმისაგან შესაფარებელი არ 

მქონდა და დავდექი გორაკზე. ა̈ლი ესერ მიჩა მახ̈ეღუა̂ჟობქაშ̈ ლასიმ ლჷმა̈რ (ბქ. 336) -- ეს 

ჩემი ახალგაზრდობის (ვაჟკაცობის) დროინდელი თავშესაფარი იყოო. მოღაუ̈ს̂ ლასჷმისგა ჟი 

ხაგემხ (ბქ. 230) -- მოსავალს წვიმისაგან დაცულ ადგილას დაზვინავენ.

 ლასკარ̈ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., ლასკარ ბქ. -- თემის ან გვარის ერთობლივი ლხინი -- დღეობა, 

დღესასწაული. ა ყუ̂იჟს ჟი ხუა̂მ̈ზჷრიდ ლასკრიშ ნაშ̈დობახენქა (ბქ. 79) -- ამ ზვარაკს 

შევავედრებთ ერთობლივი დღესასწაულის მშვიდობისათვის.

 ლასკდა იგივეა, რაც ლასკჷ̄დ.

 ლასკორ̄ა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), ლასკორა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

საფიქრალი, სადარდელი, საგონებელი. აღო, ეჩი ლასკორ̄ას როქუ ̂ხუა̂რ̄! (ბზ.) -- აბა, იმის 

დარდს გადავყვები! (იმის საფიქრალს შევუდგები). მიჩა ბაბა ლასკორას ათაგან (ბქ. 107) -- 

ბაბუამისი საგონებელში ჩავარდა.

 ლასკუ̂რა იგივეა, რაც ლასგურ̂ა.

 ლასკჷ̄დ (-აშ̈, -- ბზ., -აშ ლშხ.), ლასკჷდ (-იშ, --) ბქ., ლნტ., ლასკდა (-დაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

დასატევი, ტევადობა. მარ̈ე მაგ̈ ესერ აშ არდეს ეჰე, ლასკჷდ იმეგ ირი (ანდ.) -- კაცი ყველა 

ცოცხალი რომ იყოს, დასატევი სად იქნებაო. ლენტხას ა̈რი ეშხუ... აშირ მარემი ლასკდა 
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კულტსახ̈ლ (ლნტ. 9) -- ლენტეხში არის ერთი ასი კაცის ტევადობის კულტსახლი.

 ლასმან იგივეა, რაც ლასმან̈დ, ლასუმ̂ან̈.

 ლასმან̈დ, ლასუმ̂ან̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლნტ., ლასმან ბქ., ლარსუმ̂ანდ (-იშ, -ალ̄) ლშხ. -- ტაბიკი. 

ჭემი ლაჴ̈დაჟი̄ნ ჴან̈დ ეშხუ ლასმან̈დ ჩუა̂ყ̈უ̂იჩ (ბზ.) -- თივის ზიდვისას ხარმა ერთი ტაბიკი 

გატეხა. უღუა̂ს უ̂ოშთხუ ̂ლასმან ხაკუ (ბქ.) -- უღელს ოთხი ტაბიკი უნდა.

 ლასსგარ̄ იგივეა, რაც ლას̈სგა̈რ̄.

 ლასუ ̂იხ. ლი.

 ლასუმ̂ან̈ იგივეა, რაც ლასმან̈დ.

 ლასფაური (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ცომის ასაფუებელი ჭურჭელი. [დადად] ალი ლასფაურის 

ესლაფრე (ბქ. 67) -- დედაბერმა ეს საფუვრის ჭურჭელს დააფარა.

 ლასფლაუ̈ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლასფლაუ̂ (-არ̈ ბქ., -არ ლშხ.), ლასაფლაუ̂ (-არ̈) ლნტ. -- 

სასაფლაო. ანტო ჟ'აჩად̈ ლასფლაუთ̂ე (ბზ.) -- ანტო ავიდა სასაფლაოზე. ეჩეჩუ ლასფლაუა̂რ̈ი 

ხარხ ცალანარ̈ს (ბქ. 195) -- ცალანებს იქ სასაფლაოებიც აქვთ.

 ლასჷმ იგივეა, რაც ლასი̄მ.

 ლასჷრგებ (-იშ, --) ზს., ლშხ. -- სასარგებლო, გამოსაყენებელი. ამ̈ზაუჲ̂ა̈ ლასჷრგებ მამ̄გუე̂შ 

ანჴად̈ (ბზ.) -- ამ წელს არაფერი სასარგებლო არ მოვიდა. მაგ̈ ლასჷრგებ მა̈რე დეშ ესერ 

ჴედნი (ანდ.) -- ყველა კაცი სასარგებლო ვერ გამოვაო.

 ლატახ იგივეა, რაც ლატ̈ხა.

 ლატახ̈ (-იშ, --) ბზ., ლატახ ბქ., ლატეხ ქს. -- 1. უკან დასაბრუნებელი; დაბრუნება. უე̂შგდ 

ლატახ̈ჟი̄ნ თხე̄რეს ხუე̂წად̈დ (ბზ.) -- უკან დაბრუნებისას მგელი ვნახეთ. ქორთე ლატახ 

უ̂არჩხილ დემეგ ესსად (ბქ.) -- სახლში დასაბრუნებელი ფული არ დარჩა. -- 2. სამაგალითო, 
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სანიმუშო, კარგი. ლატეხ გუე̂შ ლი (ლშხ.) -- დიდებული საქმეა. ლატახ̈დ ლისედ -- 

სამაგალითოდ დარჩენა. ხოჩე̄მი ლატახ̈ -- კარგის მაგალითი. ხოლე̄მი ლატახ̈ -- ცუდის 

მაგალითი.

 ლატბორ̄ა იგივეა, რაც ლატომ̄ბა.

 ლატეხ იგივეა, რაც ლატახ̈.

 ლატმურა იგივეა, რაც ლატმჷ̄რა.

 ლატმჷ̄რა (-რა̈შ̄, --) ბზ., ლატმურა (-რაშ̈, --) ბქ., -- გასატყავებელი. დაჴლა̈შ̄ ლატმჷ̄რას მამ̄ 

ხუა̂რ̄ (ბზ.) -- თხის გატყავებას არ {შე}ვუდგები. ლატმურას ახგენა (ბქ. 13) -- გატყავებას 

შესდგომია.

 ლატობა იგივეა, რაც ლატო̄მბა.

 ლატომ̄ბა (-ბა̈შ̄, -ბა̈ლ̄) ბზ., ლატობა (-ბაშ̈, -ბოლ ბქ., -ბაჲ̈შ, -ბალ̈ ლნტ.), ლატბორ̄ა (-რა̄შ, 

-რე̄ლ) ლშხ. -- საგუბარი; დასატბორებელი (ადგილი). ამჩუ ლიცი ლატომ̄ბა ლიზ (ბზ.) -- აქ 

წყლის დასაგუბებელი ადგილია.

 ლატუ ̂იგივეა, რაც ლატ̄უ̂.

 ლატყაბ, ლატყაბა იგივეა, რაც ლატყბა.

 ლატყბა (-ბა̈შ̄, -ბა̈ლ̄ ბზ., -ბაშ̈, -ბოლ ბქ.), ლატყაბ (-იშ, -არ ლშხ., -ბალ̈ ლნტ.) -- შესაწვავი. 

და̈უ̄ს̂ ჴან̈ ლატყბას ხოზ̄ (ბზ. 365) -- დევს ხარი შესაწვავად უდევს.

 ლატყცა იგივეა, რაც ლატ̈ყცა.

 ლატხა იგივეა, რაც ლატ̈ხა.

 ლაუა̂შ იგივეა, რაც ლაუა̂შ̈.

 ლაუა̂ზ̈რა იგივეა, რაც ლაუ̈̂ზირალ̄.
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 ლაუა̂შ̈ (-უ̂შიშ, -უ̂შა̈რ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ., ლნტ.), ლაუა̂შ (-არ) ლშხ. -- ლავაში. ჟ'ან̈ყიდხ სე̄მი 

ლაუა̂შ̈ (ბზ.) -- სამი ლავაში იყიდეს. ლაუა̂შ̈ ხელათ იჭი, დჷთხელ დიარ̈ ლი (ლნტ. 33) -- 

ლავაში მალე ცხვება, თხელი პურია.

 ლაუდ̂ილა იხ. უდილ.

 ლაუე̂დი იგივეა, რაც ლაჰუდ̂ი.

 ლაუზ̂ირალ̄ იგივეა, რაც ლაუ̈̂ზირალ̄.

 ლაუო̂დ იგივეა, რაც ლაჰუდ̂ი.

 ლაუო̂ფუნალ̈ იგივეა, რაც ლაუფ̂უნალ̄.

 ლაუჟ̂ა (-ჟაშ̈, -- ზს., ლნტ. -ჟაშ̄, -- ლშხ.) -- {და}საძინებელი; "ძილი". მიჩა დიე 

ლაშუ̄ნშხუა̂ს ესერ ლაუჟ̂ა მამ̄ა ლი (ბზ. 310) -- დედაშენის ქსუტუნის გამო დაძინების 

საშუალება არ არისო (ძილი არ არისო). მიშგუა̂ ლაუ̂ჟაჟი ეშხუ სადგომ ნოს̄ა ლოქ ათკარა 

(ლშხ. 2) -- ჩემი ძილის დროს ერთ სადგომი არ გააღოო. ლაუჟ̂აჲსა ლამსჷ̄მდა ისგუი̂ ჲერ 

(ლშხ.) -- შენი ხმა ძილში ჩამესმა.

 ლაუჟ̂ა̈შ̄ნა (-აშ̈, -- ) ბზ., ლაუჟ̂აშნა ბქ., ლაუჟ̂აშ̄ნა (ნაშ̄) ლშხ., -- შეწუხება 

(შესაწუხებელი). ისგუე̂ჲ ლაუ̂ჟა̈შ̄ნასი ქო̄თყიჩ ამუნ̄ღო (ბზ.) -- თქვენ შეწუხებასაც თავს 

დავანებებ ამიერიდან. იმღ' ესერ ომჴედელიხ მიჩა ლაუჟ̂აშ̈ნათე? (ბქ. 25) -- რატომ 

მოხვედითო ჩემს შესაწუხებლად?

 ლაუუ̂ღ{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლნტ., ლაუღ̂უი̂ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- საუღლე, სამუშაო ხარები. 

ლაუუ̂ღ ჴანრე ლიძჰენი მე̄უა̂რ ცოდდ ხაბჟა ჩი̄ს (ბზ.) -- საუღლე ხარების დაკვლა დიდ 

ცოდვად მიაჩნია ყველას.

 ლაუფ̂უნალ̄ (-აშ̈, -- ბზ., -აშ, -- ლშხ.), ლაუფ̂უნალ (-ა̈შ, --) ბქ., ლაუ̂ოფუნალ̈ (-იშ, --) ლნტ. 
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1. სამკურნალო აბაზანა, სააბაზანო. ოჩად̈დ აშხუი̂ნ ლაუფ̂უნალ̄თე (ბზ.) -- წავედით ერთხელ 

სამკურნალო აბაზანის მისაღებად. ნაკს ლეთრე ი ლაუფ̂უნალ სგიმარ̈ მასარ̈დ ანღრიხ (ბქ. 

225) -- ნაკში სასმელი და სააბაზანო მჟავე წყლები ბლომად ამოდის. 2. ლნტ. საოფლე.

 ლაუღ̂უი̂ იგივეა, რაც ლაუუ̂ღ{უ}̂.

 ლაუხ̂ი იგივეა, რაც ლა̈ხ̄ი̄რ.

 ლაფანა იგივეა, რაც ლაფან̄ა.

 ლაფაქ იგივეა, რაც ლაფაქ̈.

 ლაფარ̈ი იგივეა, რაც ლაფრი.

 ლაფაქ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლაფაქ ბქ., ლნტ., ლაფექ (-არ) ლშხ. -- ფქვილის კიდობანი, 

ჭურჭელიბ (საფქვილე). ხოშა ლაფაქ̈ ნი̄გა̈ნ̄ (ბზ.) -- ფქვილის დიდი კიდობანი გვედგა. ჟი 

ხეკუე̂ს ეხკჷდი ლაფექხენჟი ეშხუ ფხან̄ჭუა̂ გატ (ლშხ. 43) -- უნდა ამოიღო საფქვილედან 

ერთი მუჭა ქატო. ლშხ. ფქვილის პატარა ჭურჭელი.

 ლაფაც̈ხირ იგივეა, რაც ლაფ̈ცხი̄რ.

 ლაფან̄ა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ.), ლაფანა (-ნაშ̈, -ნოლ ბქ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.) -- 

სულის მოსახსენიებელი (სულის მოხსენება); საკურთხი. ტაბაგ̈ს ხუი̂გემდ ი ჟი ხუ̂ამა̄რედ 

ლაფან̄ას (ბზ. 10) -- ტაბლას ვიდგამთ და ვამზადებთ საკურთხს. ლაფანაჟი ღუ̂აჟარ̈ ფაყუ̂ს 

მაგ̈ ჩუ იკედხ (ბქ. 76) -- სულის კურთხევის დროს მამაკაცები ყველანი ქუდს იხდიან. 

ლაფანაჟი ჩუ ხუ̂იჩოქაუ̈ი̂დ (ლნტ. 58) -- საკურთხის წადგმისას ვიჩოქებთ.

 ლაფეთირ იგივეა, რაც ლაფ̈თი̄რ.

 ლაფექ იგივეა, რაც ლაფაქ̈.

 ლაფთი̄რ იგივეა, რაც ლაფ̈თი̄რ.
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 ლაფკუ̂ა (-უ̂ა̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), ლაფ̈კუა̂ (-უა̂შ̈, -- ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გასაშრობი 

ადგილი. ლერქუა̂რე ლა̈ფკუა̂ ად̈გი დემეგმოშ ახუი̂თხ (ბქ.) -- ტანსაცმლის გასაშრობი ალაგი 

ვერსად ვიპოვე.

 ლაფრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲ̈შ, -რა̈ლ ლნტ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.) -- 

გასახმობი. ჭჷმინ დე̄ფან̈ქა ესდეხ ლაფრას (ბზ.) -- ქერი დერეფანზე დაყარეს (დადეს) 

გასახმობად. ნამპრარ̈ს ლჷკერაქ̈ა ად̈ისგხ ლაფრად (ბქ. 77) -- ლამპრებს (ჩირაღდნებს) 

კერიის თავზე დებენ გასახმობად (იგულისხმება ხის მსხვილი ჯოხები, რომლებსაც თავს 

უჩეჩქავენ და რელიგიურ რიტუალებში იყენებენ).

 ლაფრი (-რი̄შ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ., -რი̄შ, -ალ ლშხ.), ლაფარ̈ი (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

სახურავი, ხუფი. ჟიჲ̄ ხაჴიდხ ჟიქან̄ჩუ ლაფრი (ბზ. 251) -- დაადეს (დაარტყეს) ზევიდან 

სახურავი. ახტყიც ჟი ლაფრი (ბზ. 281) -- ახადა სახურავი. კიბდონს ეჯნოშუ ოხკიდ ლაფრი 

ჟი (ბქ. 37) -- კიდობანს იმით ახადე სახურავიო. ლაფარ̈ი ხოჩა თუა̂ლაშ̈ დენად ად̈სიპან 

(ლნტ. 267) -- სახურავი ლამაზ გოგოდ იქცა.

 ლაფულა იგივეა, რაც ლაფუ̄ლა.

 ლაფუსდ (-იშ, -ფუსდუა̂რ̈ ბზ., -ფსდუა̂რ ჩბხ.), ლაფუსნ (-ფსუნ̂არ) ლშხ., ლაფუსტ (-არ̈) 

ლნტ. -- საბატონო; სამფლობელო. ლადიდ მიჩა ლაფუსნ ლას ალა (ლშხ. 4) -- დღემდე მისი 

სამფლობელო იყო ეს. გიმარ̈ დადიანა ̈ლაფუსტ ლასხ (ლნტ.) -- მიწები დადიანის საბატონო 

იყო.

 ლაფულ̄ა (-ლა̈შ̄, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლა̄შ, -ლალ̄ ლშხ.), ლაფულა (-ლაშ̈, -ლოლ ბქ., -ლაჲ̈შ, -ლალ̈ 

ლნტ.) -- ჩასაბერი; ბუშტი. ლაფულ̄აშალ̄უ ა̈მბეჭკუ̂ხი (ბზ.) -- ბუშტივით გამსკდარიყავი.

 ლაფურ̂ალ̄ (-იშ, --) ლშხ. -- ბოსელი (საძროხე). ლაჩაჟ̄ი̄რ ჩარ̄შუ ̂გუ̂არ̄ გოში... ლაფუ̂რალ̄ -- 
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ფურალშუ ̂(ლშხ. 16) -- საჯინიბო (საცხენე) ცხენებით გვაქვს სავსე, ბოსელი -- ძროხებით.

 ლაფშგა იგივეა, რაც ლაფ̈შგა.

 ლაფცხირ, ლაფცხი̄რ იგივეა, რაც ლაფ̈ცხი̄რ.

 ლაქათალ იგივეა, რაც ლაქთალი̄რ.

 ლაქართ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ., ლნტ.) -- 1. საკომბოსტო ადგილი, (ჯურჯული.) 

ლაქართისგა ქართს ლანჷრგაუ̈̂იდ (ბქ. 225) -- საკომბოსტოში კომბოსტოს ვრგავთ. 2. ქს. 

საჭარხლე ადგილი.

 ლაქაჩა იგივეა, რაც ლაქჩა.

 ლაქთალი̄რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ლაქთალარ (-არ̈) ბქ., ლაქათალ (-ალ̈) ლნტ. -- 

საქათმე. ლარტმი გან̈ჟი ჩუა̂დგე ლაქთალი̄რ (ბზ.) -- ბოსტნის გვერდით ააგო საქათმე. 

ლაქთალი̄რ ქათლარშუ.̂.. [გუა̂რ̄ გოში] (ლშხ. 16) -- საქათმე ქათმებით გვაქვს სავსე. 

ჟ'ანჴიდხ ლაქთალხენჟი ეჩა ჲეხუ̂ (ლნტ. 296)-- საქათმიდან ამოიყვანეს იმისი ცოლი.

 ლაქთუნალ, ლაქთუნალ̄ იგივეა, რაც ლაქუ̂თუნალ̄.

 ლაქმა იგივეა, რაც ლაქ̈მა.

 ლაქნოუა̂ლ იგივეა, რაც ლაქუნ̄აუა̂ლ̄.

 ლაქონც (-იშ, -არ̈) ჩბხ. -- თავშესაფარი; ღარიბული ბინა. მიჩა... ნეჴშდჷლდარ̈შუ ̂

ამეჲსგ'ოხსყა ლაქონც (ბქ. 255) -- თავის თიკნებიანად ამაში გაუკეთებია თავშესაფარი.

 ლაქუნ (-იშ, --) -- საიქიო, სასუფეველი, სულეთი. ჯი ლაქუნხან̈ იესო ქრისდეს როქუ ̂

ოხფი̄შუ̂და (ბზ. 441) -- მე საიქიოდან იესო ქრისტემ გამომიშვაო. მინე ქუნარ̈ს 

ქრისტეცახან̈ ესერუ ხარხ ლაქუნ (ბქ. 6) -- თქვენს სულებს ქრისტესთან ჰქონდეთ 

სასუფეველიო.
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 ლაქუნ̄აუ̂ალ̄ (-აშ̈, --) ბზ., ლაქნოუა̂ლ (-აშ, --) ბქ., ლაქუნაუ̂ალ ქს. -- სულთმობრძაობა. 

ლაქუნ̄აუ̂ალ̄ჟი გეზლი̄რს ესცუ̂ირხ ამბაუ̈ ̂(ბზ. 391) -- სულთმობრძაობის ჟამს შვილებს 

დაუტოვეს ამბავი. მანდრე ლეტურ̂ე ლაქნოუა̂ლაშ̈ ესერ ხატუა̂რ (ანდ.) -- ყველაზე ცუდი 

სანთელი სულთმობრძაობის დროს ანთიაო.

 ლაქუთ̂ერ იგივეა, რაც ლა̈ქუთ̂არ̈.

 ლაქუთ̂უნალ̄, ლაქთუნალ̄ (-იშ, -არ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ლაქთუნალ (-არ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.) -- 

გასაქანი, გასანძრევი. ქა ლაქუთ̂უნალ̄დ ესერ დე̄მთე ფუშ̈უდ̂ე (ბზ. 297) -- გასანძრევად 

არსად მიშვებსო (გასაქანს არ მაძლევსო). ეჩქა ლაქთუნალ̄ დოს̄ა ჯა̈ც̄ (ბზ. 361) -- მაშინ 

გასაქანი (გასანძრევი) არ გქონდეს.

 ლაქუი̂სკ იგივეა, რაც ლა̈ქ̄უი̂̄სგ.

 ლაქუც̂ა იგივეა, რაც ლა̈ქუც̂ა.

 ლაქჩა (-ჩა̈შ̄, -ჩა̈ლ̄ ბზ., -ჩაშ̈, -ჩოლ ბქ., -ჩა̄შ, -ჩე̄ლ ლშხ.), ლაქაჩა (-ჩაჲ̈შ, -ჩალ̈) ლნტ. -- 

მოსაჭრელი, საჭრელი. აჩა̈დხ მუ-გეზალ ლაქჩათე (ბზ.) -- მამა-შვილი წავიდნენ (ხის) 

საჭრელად. ლაქჩაჟი ეშხუ როქ ნათ̈ი ნომეგ ოთშყეხ გან̈თე (ბქ. 67) -- მოჭრისას ერთი 

ნაფოტიც არ გადაგივარდეთ განზეო.

 ლაქხი̄რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლშხ., ლაქხირ (-არ̈) ბქ. -- არნადი (ბზის ან ხორბლის სახვეტი ხის 

იარაღი კალოზე). ლაქხი̄რ ჟ'ანჴიდ კალუთ̂ე (ბზ.) -- არნადი ამოიტანა კალოზე. ნაკ̈ლაუ̂ს... 

უშხუა̂რთ' ანჭურეხ ლაქხირარ̈შუ ̂(ბქ. 230) -- განალეწს ერთმანეთთან აგროვებენ არნადით.

 ლაღარალ იგივეა, რაც ლაღრალ̄.

 ლაღაფიარ̈ იგივეა, რაც ლაღფი, ლაღფჲა̈რ.

 ლაღა̈ლ{დ} ზს., ნაღალდ ქს., იხმარება გამოთქმაში: ხოშა ლაღა̈ლ{დ}... ზმნს. -- მეტწილად. 
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მჷჟალ̄ს ხოშა ლაღალ̈ მჷმლახ̈ იზგე (ბზ. 22) -- მუჟალში მეტი წილი მულახელები 

ცხოვრობენ. ცხეკისგა ხაგ ხოშა ლაღა̈ლდ ღუმირ, ნენზ ი გჷგიბ (ბქ. 70) -- ტყეში არის 

მეტწილად ფიჭვი, ნაძვი და სოჭი.

 ლაღე̄შგალ̄ (-აშ̈, --) ბზ., ლაღ̈ეშგალ ბქ., ლაღე̄შალ̄ ლშხ., ლაღ̈ეშკალ ლნტ. -- წასართმევი, 

სადავო. ლასდი̄ლ ლაღე̄შგალ̄დ ოხშყად̈ხ უშგუ̂ლარ̈ს ი ლენტხა̈ლ̄ს (ბზ.) -- ლასდილი (ტოპ.) 

სადავო გაუხდათ უშგულელებსა და ლენტეხლებს. ლაღ̈ეშგალშუ ̂ა̈ისგხ... ლერქუა̂რ̈ს (ბქ. 

233) -- ძალით (წართმევით) წაიღებენ ტანსაცმელს.

 ლაღლიაშ იგივეა, რაც ნაღ̈ლიაშ̈.

 ლაღმ იგივეა, რაც ლაღუმ.

 ლაღობ (-ღუბ̂აშ̈, -ღუბ̂ა̈რ) ბზ., ლაღუბ̂ური (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლალღობ, ლაღობ (-იშ, -არ ლშხ., 

-არ̈ ლნტ.) -- საფუტკრე. ლენჴე̄რას ხუა̂ჲ̈ აგ̈ის ლი ლაღობ (ბზ.) -- ლენხერში მრავალგან 

არის საფუტკრე. [ალ̈ჲა̈რს] ხოჩა ლაღობარ̈ ხარ̈ენახ (ბქ. 282) -- ამათ კარგი საფუტკრეები 

ჰქონიათ. ლაღუბ̂ური ყუ̂იდ ად̈გის ხარხ (ბქ.) -- საფუტკრე მყუდრო ადგილას აქვთ.

 ლაღოლიაქ̈ იგივეა, რაც ლაღულ̂ჲა̄ქი̄რ.

 ლაღრალ̄ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), ლაღრალ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაღარალ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. 1. 

{სი}მღერა, საგალობელი. ციოყ ა̈ხჩჷდ ლაღრალ̄ს (ბზ.) -- ციოყი ჩაერია სიმღერაში. ამჟი 

ლაღრალ̄უშ ქახ̄ჭიმხ ჩი̄ს (ლშხ. 42) -- ასე სიმღერით ჩამოუვლიან ყველას. 2. ლშხ. 

სათამაშო.

 ლაღუმ (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.) -- ნაღმი. თათრალ̈ს... მურყუ̂ამდ ჩუქუა̂ნ̄ისგა 

ლაღუმ ლოხდახ (ბზ. 1) -- თათრებს კოშკის ქვეშ ნაღმი შეუდვიათ.

 ლაღუნუა̂̈რ̄ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლაღუნ̂არ̈ი (-აშ, -არ̈) ბქ. -- სახბორე. ღუნუა̂რ̈ ესერ სგაუ̄ ̂ადგენეხ 
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ლაღუნუა̂̈რ̄თე (ბზ.) -- ხბორები სახბორეში შეამწყვდიეთო.

 ლაღუ̂აჟალ იგივეა, რაც ლაღუ̂ჟალ̄.

 ლაღუ̂აჭარ იგივეა, რაც ლაღუჭ̂არ.

 ლაღუ̂ა̈ნ̄ირ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ლაღუა̂̈ნირ ჩბხ. -- ხის თოხი. ჯუი̂ნალდ ბერგი მჷქაფდ ლაღუა̂̈ნ̄ირ 

ხუღუა̂̈ნ̄დახ (ბზ.) -- ძველად (რკინის) თოხის ნაცვლად ხის თოხი ჰქონდათ.

 ლაღუ̂ბური იგივეა, რაც ლაღობ.

 ლაღუ̂ერა იგივეა, რაც ჰაღ̈უ̂რა.

 ლაღუ̂ლაქარ̈ი იგივეა, რაც ლაღულ̂ჲაქ̄ი̄რ.

 ლაღუ̂ლჲა̄ქირ̄ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ლაღულ̂აქა̈რი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაღულ̂ჲაქ̄ (-იშ, -არ) ლშხ., 

ლაღოლიაქ̈ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- ფარეხი (საცხვარე). სგად̄კუა̂რ̈ხ ჟინაღ ლაღულ̂ჲა̄ქი̄რთესგა 

(ბზ.) -- შეაგდეს ბატკანი ფარეხში. ლაღუ̂ლჲა̄ქ ღოლჲა̄ქუშ̂ ხარ̄ხ გოში (ლშხ.) -- ფარეხი 

ცხვრით აქვთ სავსე.

 ლაღუ̂ნარ̈ი იგივეა, რაც ლაღუნ̂ა̈რ̄.

 ლაღუ̂ჟალ̄ (-აშ̈, -- ბზ., -აშ, -- ლშხ.), ლაღუჟ̂ალ (-ა̈შ, --) ბქ., ლაღუა̂ჟალ ლნტ. -- 

მოსალოგინებელი (ადგილი, პირობები...). ლაღუ̂ჟალ̄დ ზურალს ტებდითე ა̈იდახ (ბზ.) -- 

მოსალოგინებლად ქალს სითბოში შეიყვანდნენ.

 ლაღუ̂ჭარ̈ (-იშ, -ჭარალ̈ ბზ., -ა̄ლ ლშხ.), ლაღუა̂ჭარ̈ (-ალ̈) ლნტ. -- სავაჭრო. ამჩედხ ხეხუ-̂

ჭაშ̈ ლაღუჭ̂არ̈თე (ბზ.) -- ცოლ-ქმარი წასულა სავაჭროდ. ლაღუჭ̂არდ ხასიპხ ქუთაშ̄ი 

ქალაქს (ლშხ. 2) -- სავაჭროდ ქუთაის ქალაქს დადიან.

 ლაღფი, ლაღფჲა̈რ (-იშ, -არალ̈ ბზ., -არარ̈ ბქ.), ლაღფჲარ (-ალ) ლშხ., ლაღაფიარ̈ (-ალ̈) 

ლნტ. -- საღებავი. წჷრნი ლაღფჲარ̈ს მაჰუდ̂ი მოშ მად̄ხუა̂̈̄ჲს? (ბზ.) -- ცოტა წითელ საღებავს 
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ხომ ვერ მომცემ?

 ლაყალარ̈, ლაყალუა̂რ̈ იგივეა, რაც ლაყალ̄უა̂̈რ̄.

 ლაყალ̈ (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.), ლაყალ̈ (-არ̈) ლნტ. -- სანაყი. ჯიმე ლაყალ̈ გურანაჲ̈ შიჲსა 

ლიუ̂ედი მად̈ ლოქ შიდ (ლნტ. 76) -- მარილის სანაყი ქვის ხელში მიცემა არ შეიძლებაო.

 ლაყაფ̈ (-ყფიშ, --) ზს. -- ხუმრობა, მასხრობა. ქორს... ლაყაფ̈ ნად (ბქ. 4) -- შინ 

ვმასხრობდით (მასხრობა გვქონდა).

 ლაყალ̄უა̂̈რ̄, ლაყალ̄უი̂̄რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლაყალუ̂არ̈ (-უ̂არარ̈) ბქ., ლაყალ̄უა̂რ̄ (-ალ) ლშხ., 

ლაყალარ̈ (-ალ̈) ლნტ. -- საფრთხობელა, საშიში, საშინელი. ქაფ̄ხიჟ ლაყალ̄უა̂̈რ̄ ტუფ (ბზ.) 

-- გაშალა შიშის მომგვრელი ტყავი. ჰედურდ ლაყა ლუ ̂არ̈ს ხა̈ჯეშ! (ბქ.) -- მთლად 

საფრთხობელას ჰგავხარ!

 ლაყოყ̄ა̈რ̄ (-იშ, -ყა̄რალ̈) ბზ., ლაყოყარ̈ (-ყარუ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), ლაყოყ̄არ̄ (-ალ) ლშხ. -- 

საზიზღარი, გულის ამრევი. იმჟი ლაყოყ̄ა̈რ̄ მირ ხი (ბზ.) -- რა გულის ამრევი რამ ხარ.

 ლაყულ̂ა იგივეა, რაც ლაყ̈ულ̂ა.

 ლაყურ̂ა (-რა̈შ̄, -რა̈̄ლ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄ -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) -- საწოლი, 

ლოგინი. ხოდრამ̄ ლაყურ̂აჟი̄ნ ესერ ჯა ოთყუი̂ნახ (ბზ. 358) -- უარეს ლოგინზე მე 

დამაწვინესო. სამ ლეთ-ლადეღ ლაყურ̂ახენჟი მად ოლგენელი (ბქ. 13) -- სამი დღე-ღამე 

ლოგინიდან არ ამდგარვარ. ლაყურ̂ა ი ლალოგ ხამარ̈ს ესერ ქა ხოთრახ (ანდ.) -- საწოლი და 

საფუნე ღორებსაც გარჩეული აქვთ. ჟი ლამსკინუნ̂ე ლაყუ̂რახენჟი (ლშხ. 83) -- 

წამომახტუნა ლოგინიდან. ჭყინტ ლაყურ̂ა ჩუქან ჩუა̂თ̈ეპაჟუ ̂(ლნტ. 257) -- ბიჭი ლოგინქვეშ 

დაიმალა.

 ლაყუფ̂ა იგივეა, რაც ლაყ̈უფ̂ა.
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 ლაშად̈ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., ლაშად ბქ., ლაშედ ლშხ. -- საშველი. მიშგუი̂ ლაშად დემხენ წუა̂ 

(ბქ.) -- ჩემი საშველი არსაიდან ჩანს. იმჴერალ̄იხ მინე... ამბაუ̂ს, მაჲ̄ღენ ლაშედ ე̄მხენ 

ხე̄რი{ხ} (ლშხ. 12) -- გაიკითხავენ თავიანთ ამბავს, საშველი თუ ექნებათ საიდანმე.

 ლაშგ იგივეა, რაც ლაშ̄გ.

 ლაშგარ̈, ლაშქარ̈ (-შგრიშ, -შგრარ̈) ზს., ლაშქარ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- ჯარი, ლაშქარი. 

აშხუჟ̂ი̄ნ შუა̂ნე ლაშგარ̈ ა̈მჩედე̄ლი... ლაშ̈იალ̄თე (ბზ. 20) -- ერთხელ სვანეთის ჯარი 

საომრად წასულა. ლამახუა̂ლთ' ესხრიხ უ̂ერზმეკ ი მიჩა ლაშგარ̈ (ბქ. 37) -- ვერზმეკი და 

მისი ლაშქარი სამტროდ მიდიან.

 ლაშგ-ლა̈ყელი იგივეა, რაც ლაშ̄გ-ლაყე̄ლი.

 ლაშგობ იგივეა, რაც ლაშ̄გობ.

 ლაშგუმ̂ა̈ნ̄ი (-აშ̈, --) ბზ., ლაშ̈გუმ̂ან̈ი ბქ. -- სამათხოვრო, მათხოვრობა. ეშხუ ხეხუ-̂ჭაშ̈... 

ლაშ̈გუმ̂ან̈იშ გარ არდახ (ბქ. 141) -- ერთი ცოლ-ქმარი მათხოვრობითღა იყო (ცხოვრობდა).

 ლაშდა იგივეა, რაც ლაშ̈და.

 ლაშდაბ (-დბაშ̈, -დბარ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ.), ლაშტაბ (-არ̈) ლნტ. -- სამუშაო, საკეთებელი; 

მუშაობა. ამზაუ ̂ლაშდაბ მამ̄ ლას̈უ ̂ჰაუ̂დრი ბად̈შუ (ბზ.) -- ამ წელს მუშაობის საშუალება არ 

იყო უამინდობის გამო. ოხოგანხ ალარ̈ ლაშდაბს (ბქ.) -- შეუდგნენ ესენი მუშაობას 

(სამუშაოს).

 ლაშდბა̈̄რ (-იშ, -ბარ̄ალ̈) ბზ., ლაშდბარ̈ (-ბარა̈რ) ბქ. -- 1. სამუშაო იარაღი. ლაშდბა̈რ̄ულ 

მეზგა მამ̄ ხაყა (ბზ.) -- სამუშაო იარაღის გარეშე ოჯახი არ ვარგა. 2. ხაფანგი. ჭოკარ̈ჟი 

ლაშდბა̈რს ჷგემხ (ბქ. 237) -- ძელის ხიდებზე ხაფანგს დგამენ.

 ლაშდგუა̂̈რ̄ (-იშ, -არ̄ა̈ლ) ბზ., ლაშდგუ̂არ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაშდგუა̂რ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ., 
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ლაშტუგუ̂არ̈ი (-აშ̈, -ა̈ლ) ლნტ. -- სათაგური. ჟიუ ̂ესერ ანტაბ̄ე მახე ლაშდგუ̂ა̈რ̄ (ბზ.) -- 

ახალი სათაგური გათალეო.

 ლაშდობ იგივეა, რაც ლაშ̈დობ.

 ლაშდრალ̄ იგივეა, რაც ლაშ̈დრალ̄.

 ლაშდღუა̂ლ̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ლაშდღუ̂ალ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლაშთხუა̂ლ̄ (-აშ, -არ) ლშხ., 

ლაშთხუა̂ლ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- დასაფლავება, გასვენება. დი̄რი მჷნყა ლაშდღუა̂ლ̄ა̈ დიარ̈ს 

ანყეხ (ბზ. 7) -- პურის მცხობლები გასვენების პურს აცხობენ. ალე ლას ლაშდხუა̂ლ̄ჟი (ლშხ. 

42) -- ეს იყო გასვენებაში.

 ლაშედ იგივეა, რაც ლაშად̈.

 ლაშერაუა̂ლ იგივეა, რაც ლაშრაუ̂ალ̄.

 ლაშე̄რ, ლაშე̄რა (-იშ \ -ა̈შ, -ა̈ლ ბზ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.), ლაშ̈ერა (-რაშ̈, -როლ) ბქ., ლაშ̈ერ 

(-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- გასალესი, სალესი ქვა. ლაშე̄რ ესერ ათსედა ქორს (ბზ. 430) -- სალესი 

დამრჩა სახლშიო. ისგლეთქა გაჩ̈იშ ლაშ̈ერა ახუი̂კ (ბქ. 94) -- შუაღამისას დანის სალესი 

ავიღე.

 ლაშთქიარ, ლაშთქჲარ იგივეა, რაც ლაშ̈დქა.

 ლაშთხუა̂ლ, ლაშთხუ̂ალ̄ იგივეა, რაც ლაშდღუა̂ლ̄.

 ლაში იგივეა, რაც ლა̈̄ში.

 ლაშიალ̄ იგივეა, რაც ლაშ̈ია̄ლ.

 ლაშიყ იგივეა, რაც ლაშჷყ

 ლაში̄რა იგივეა, რაც ლაშ̈ი̄რა.

 ლაშკ იგივეა, რაც ლა̄შგ.
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 ლაშკარ იგივეა, რაც ლაშგარ̈, ლაშქარ̈.

 ლაშკდაშ, ლაშკდაშ̈ იგივეა, რაც ლაშ̈კდაშ̈.

 ლაშკ-ლაყ̈ელა იგივეა, რაც ლაშ̄გ-ლაყე̄ლი.

 ლაშკობ იგივეა, რაც ლაშ̄გობ.

 ლაშონდობარ̈ იგივეა, რაც ლაშ̈ჷნდობა̈̄რ.

 ლაშრაუა̂ლ̄ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), ლაშრაუა̂ლ ბქ., ლაშერაუ̂ალ (-ალ̈) ლნტ. -- 

სახსნილო, ხსნილი (მარხვის გათავება). ლაშრაუა̂ლ̄ს შომა იჩმუნიხ? (ბზ.) -- ხსნილს როდის 

გააკეთებენ ("იზამენ")? (როდის გაიხსნილებენ?)

 ლაშტაბ იგივეა, რაც ლაშდაბ.

 ლაშტუგუ̂არ̈ი იგივეა, რაც ლაშდგუა̂̈̄რ.

 ლაშქარ̈ იგივეა, რაც ლაშგარ̈.

 ლაშყ იგივეა, რაც ლაშჷყ.

 ლაშყუ̂დიე̄ლ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლაშყუდ̂ელი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლაშყუე̂დიელ{ი} ლნტ. 

-- სარეცხი. დი̄ნა ლაშყუდ̂იე̄ლთე აჩად̈ (ბზ.) -- ქალიშვილი სარეცხად წავიდა.

 ლაშხბჲელი იგივეა, რაც ლაშ̈ხბჲე̄ლი.

 ლაშხუი̂ნ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლაშხუნ̂ი (-აშ̈, -არ̈ ბქ., -იშ̄, -არ ლშხ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.) -- 

შესანახავი, საცავი. მურყუა̂მი ჩოთიშგდ ხატრე ლაშხუნ̂ი (ბქ. 4) -- კოშკიც გადავხურეთ 

ხატების შესანახი. მოღაუ̈ი̂შ ლაშხუნ̂ი ცალმაგ̈ისგა ნარ (ბქ. 230) -- მოსავლის შესანახი 

ცალმაგად გადახურულის ქვეშ გვაქვს.

 ლაშჷლდანა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., ლაშჷლდანარ̈ ბქ., ლნტ., ლაშჷლდანარ ლშხ. -- დასათვლელი 

(ადგილი). ჯუე̂გ, ლაშჷლდანარ̈თეჲსგა ლიჴდალდ, ჩუ დემეგმოშ ოთშჷლდანახ (ბქ. 14) -- 
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ჯოგი, სანამ დასათვლელ ადგილამდე არ მისულა (დასათვლელ ადგილას მოსვლამდე), 

ვერსად დაუთვლიათ.

 ლაშჷნობარ̈, ლაშჷნდობა̄რ იგივეა, რაც ლაშ̈ჷნდობა̈რ̄.

 ლაშჷყ (-იშ, -ლაშყარ̈) ბზ., ლაშყ (-არ̈) ბქ., ლაშიყ (-არ) ლშხ. -- საზურგე (ჩვეულებრივ, 

გოდორი). თამშუკდ ეშხუ ლაშჷყ ქართობილ ანჴიდ (ბზ.) -- თამშუკმა ერთი გოდორი 

კარტოფილი მოიტანა. ეშხუ ლაშყ ლჷგრეს ესერ ხონგრე (ბქ.) -- ერთ გოდორ კვერცხს 

დაგიდებო.

 ლაჩაჟ იგივეა, რაც ლაჩაჟ̄.

 ლაჩაქ იგივეა, რაც ლაჩაქ̈.

 ლაჩახუ ̂იგივეა, რაც ლაჩახ̈უ.̂

 ლაჩაქ̈ (-ჩქიშ, -ჩქა̈რ ბზ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), ლაჩაქ (-ჩქიშ, -ჩქარ) ლშხ. -- მანდილი, თავსაფარი. 

დი̄ნას ეჯკალ̈იბ ქა̈ხ̄ფას, ერე ხოჩა და̈რ̄ ა̈რი ლაჩქი მჷფრენი (ბზ. 427) -- იმისთანა გოგო 

დადგა, რომ უკეთესი მანდილოსანი (თავსაფრის დამფარებელი) არავინაა. ლაჩაქ̈ს ჩუ 

ფიშტუე̂ხ (ლნტ. 52) -- თავსაფარს ჩამოუშვებენ.

 ლაჩახ̈უ ̂(-ჩხუი̂შ, -ჩხუა̂რ̈) ბზ., ლაჩახუ ̂(-იშ, -ჩხუა̂რ̈ ბქ., -არ̈ ლნტ.), ლაჩეხუ̂ (-არ) ლშხ. -- 

საბალახო, საძოვარი. კუმაშ̈ ჟი მი̄გ ხოჩამ̄ ლაჩახ̈უდ̂ (ბზ. 339) -- საქონელი მიშვებული მყავს 

(მიყენია) კარგ საძოვარზე. ჟაბე სოფლარ̈ს... ლაჩახუ ̂მასარ̈დ წუა̂ (ბქ. 1) -- ზემო სოფლებში 

საძოვარი ბევრია. ლაგ̈ზელიჟი ლაჩახუო̂უ̂ ლაჲ̈სკორე (ანდ.) -- შვილის ყოლისას 

საძოვარზეც (სარჩოზეც) იფიქრეო. ლაჭ̈ემა-ლაჩახუ ̂ლახუა̂რ̈ ჟიქან კოჯა̈რ ი თანაღარ̈ იბნიხ 

(ლნტ. 4) -- სათიბ-საბალახო მთებს ზემოთ კლდეები და მწვერვალები იწყება.

 ლაჩაჟ̄ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ლაჩაჟ ბქ., ლნტ. -- ცხენის (სავალი) გზა. ლინთუი̂სგა ლაჩაჟ̄ 
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შუკუ ̂ჟი იჟუმ̂ი (ბზ.) -- ზამთარში ცხენის (სავალი) გზა ფუჭდება. ლაჩაჟ მაჲ̈ ლასუ ̂ი მაჲ̈ 

უ̂ენდ (ბქ. 252) -- ცხენის (სავალი) გზა ძლივს იყო (იყო და არც იყო).

 ლაჩაჟ̄ი̄რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.) -- საჯინიბო, თავლა. ლიყრულ ღენ ოლბინად გუშგუ̂ე̄ჲ 

ლაჩაჟ̄ი̄რს (ბზ. 302) -- ჩვენს საჯინიბოს დარაჯობა დავუწყოთ.

 ლაჩეხუ ̂იგივეა, რაც ლაჩახ̈უ.̂

 ლაჩი̄ჟაშ̄ იგივეა, რაც ლაჩ̈ი̄ჟა̈შ̄.

 ლაჩუ̂ იგივეა, რაც ლაჩ̈უ̂.

 ლაჩჷ̄დალ̄ (-აშ̈, -- ბზ., -აშ, -- ლშხ.), ლაჩჷდალ (-აშ̈, --) ბქ., ლშხ. -- საზიარო. ლახმჷლს 

ლაჩჷდალ ხილარ̈ ათხეი ამჟი ლჷგხ (ბქ. 282) -- ლახამულაში საზიარო ხეხილი ახლაც ასე 

დგას.

 ლაცალა იგივეა, რაც ლაცლა.

 ლაცა̈დ̄ (-ი̄შ, -ცად̄არ̈) ბზ., ლაცად̈ი (-აშ̈, -არ̈ ბქ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.), ლაცად̄ (-იშ, -არ) ლშხ. -- 

საცვალი. ქალაქ̈ს ა̈ნყიდ თამარდ ბეფშუ̂იშ ლაცად̄არ̈ (ბზ.) -- თამარმა ბავშვის საცვლები 

ქალაქში იყიდა. დენა... კაბა ̈ი ლაცადჲა̈რი ლიცბურეს ხეკუე̂ს ლახამითქუა̂ნ (ლნტ. 51) -- 

ქალიშვილი კაბისა და საცვლების გამოჭრას უნდა შესჩვეოდა.

 ლაცინდულა იგივეა, რაც ლაც̈ჷნდაუ.̂

 ლაცლა იხ. ცალ̈.

 ლაცლაუ̈̂იალ̄ (-აშ̈, --) ბზ., ლაცლაუა̂ლ ბქ., ლაცლაუ̂ალ̄ (-აშ, -არ) ლშხ., ლაც̈ლაუა̂ლ (-უა̂ი̈შ, 

-ალ̈) ლნტ. -- საცილობელი, სადავო. ლათ̄ალ̄ჟი ლაცლაუ̈ი̂ალ̄დ ოხშყად̈ხ ლახუ̂ბას მურყუ̂ამ 

(ბზ.) -- გაყრისას ძმებს კოშკი სადავო გაუხდათ. გიმიშ ლაცლაუა̂ლს მეზუბ̂ელარ უშხუა̂რ 

ლახდაგანხ (ბქ.) -- მიწისათვის დავის გამო (ცილაობისას) მეზობლები ერთმანეთს 
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შეაკვდნენ.

 ლაცუ ̂იგივეა, რაც ლაც̄უ.̂

 ლაცუნ̂არ̈ იგივეა, რაც ლაც̄უნ̂ა̈რ̄.

 ლაცყან̈ (-იშ, -ყანა̈რ) ბზ., ლნტ., ლაცყან (-იშ, -არ) ლშხ. -- ურდული. ყორ̄ალ̈ ლაცყან̈შუ ̂

ლჷდე ესხუ̂იდ̄ (ბზ. 285) -- კარები ურდულით დაკეტილი დაუხვდა.

 ლაცხნი̄რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ლაც̈ხნირ (-არ̈) ბქ., ლაც̈ხენირ (-ალ̈) ლნტ. -- 

სავარცხელი. დი̄ნას ლაცხნი̄რ ა̈თქარუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- ქალიშვილს სავარცხელი დაეკარგა. 

ნაღჟურ ლაც̈ხნირდ ესსიპე დადად (ბქ. 326) -- დედაბერმა ვაჟი სავარცხლად გადააქცია.

 ლაძმაჲ̈ა იხ. ძმაჲ̈.

 ლაძჲა იგივეა, რაც ლაძ̈ჰა.

 ლაწად̈ (-იშ, --) ბზ., ლაწად (-აშ̈, --) ბქ., ლნტ., ლაწედ (-იშ, --) ლშხ. -- სანახავი; "დანახვა". 

ოჩუა̂დ̈დ დინაშ̈ ლაწადთე (ბქ.) -- ქალიშვილის სანახავად წავედით. ნაღუჟ̂ურიშ ლაწადჟი 

დინა ჟ'ან̈ტყუფნან (ბქ.) -- ვაჟის დანახვისას ქალიშვილი წამოენთო (გაწითლდა). გადატ. 

მჷჟემ ლაწად -- აღმოსავლეთი.

 ლაწდაუ ̂იგივეა, რაც ლაწ̈დაუ̂.

 ლაწედ იგივეა, რაც ლაწად̈.

 ლაწკიუ̄̂ან იგივეა, რაც ლაწ̈ი̄კუა̂რ̈.

 ლაწუდ̂ა̈რ̄ (-იშ, -დარ̄ალ̈) ბზ., ლაწუდ̂არ̈ (-დარა̈ლ) ბქ., ლნტ., ლაწუდ̂არ̄ (-ალ) ლშხ. -- 

საწური (რძისა). ლაწუდ̂არ̈თეჲსა ლჷშყედ წერქუა̂ს ად̈ისგხ ი ეჩეჩუ აწუდ̂იხ ლჷჯეს (ბქ.) -- 

გარეცხილ თომს საწურში დებენ და იმაში წურავენ რძეს.

 ლაწუე̂ (-უე̂მ, --) ბზ., ჩბხ., ლაწ̈ე ბქ. -- დასანახი, გასახედი, ჩასახედი. გუთე ბაჟ ი თელშუ̂ 
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ლაწ̈ე ესერ ლი (ანდ.) -- გულში ჩასახედი ჭკუა-გონებითააო.

 ლაწუე̂უ,̂ ლა̈წუა̂შ̈ ბზ., ჩბხ. -- შესახედაობა, იერი. დი̄ნას... ხოჩა ლა̈წუა̂შ̈ ქა̈ხ̄ფას (ბზ. 427) -- 

ქალიშვილი კარგი შესახედაობის დადგა.

 ლაწუე̂̄ნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄) ბზ., ლაწ̈უე̂ნა (-ნაშ̈, -ნოლ ჩბხ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.), ლაწუ̂ე̄ნა (-ნაშ̄, 

-ნე̄ლ) ლშხ. -- საჩვენებელი, სანახავი, თვალით დასანახი. მე̄რმა ლადეღ ქა̄ნჴა̈დ მიჩა ხეხუი̂ 

ლაწუე̂̄ნათე დიდარ̈ მარ̄ე (ბზ. 301) -- მეორე დღეს მდიდარი კაცი მოვიდა მისი ცოლის 

სანახავად.

 ლაწუი̂̄ლაშ̄ იგივეა, რაც ლაწ̈უ̂ილ̄ა̈შ̄.

 ლაწურ̂ემი (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ.) -- გასანიავებელი. [ითქს] უშხუა̂რ̈თ' ანჭურეხ 

ლაწ̈ურ̂ემი... ად̈გითეჲსგა (ბქ. 230) -- მარცვალს გასანიავებელ ადგილას მოაგროვებენ.

 ლაჭარ (-იშ, --) ზს. 1. გზაჯვარედინი. აშხუ ̂ლაჭარ შუკუ̂ს ათას̄დხ (ბზ. 398) -- ერთ 

გზაჯვარედინს წააწყდნენ. 2. მისაბმელი.

 ლაჭაშა იხ. ჭაშ̈.

 ლაჭად̈ირ იგივეა, რაც ლაჭად̄ი̄რ.

 ლაჭათ̈არ̈ იგივეა, რაც ლაჭთა̈რ̄.

 ლაჭად̄ი̄რ, ლაჭა̈̄დი̄რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლაჭად̄ირ̄ (-ალ) ლშხ., ლაჭად̈ირ (-ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 

ფარცხი. ჟესსგურეხ ჲორ̄უ ბეფშუ ̂ლაჭად̈ი̄რჟი̄ნ (ბზ.) -- ორი ბავშვი ფარცხზე დასვეს. 

ნაჴანუ̂ლისგა̈შ უ̂ორემ კიცხს... ლაჭად̈ირ ხაკუ... (ანდ.) -- ნახნავის მიწის ბელტს ფარცხი 

უნდა.

 ლაჭბიდა იგივეა, რაც ლაჭ̈ბიდა.

 ლაჭბუგუა̂ლ̄ (-აშ̈, --) ბზ. -- სათამაშო; გასართობი ადგილი (საჭაბუკო). ამ̈ჩედე̄ლიხ 
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ლაჭბუგუა̂ლ̄თე (ბზ. 65) -- წასულან სათამაშოდ (გასართობად).

 ლაჭთა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., ლაჭთარ̈ ბქ., ლაჭთა̄რ ლშხ., ლაჭათ̈არ̈ ლნტ. -- საწყევარი. ლაჭთა̈̄რდ 

ნომ' აცურა ისგუ თხუი̂მ! (ბზ.) -- საწყევრად ნუ დატოვებ შენს თავს!

 ლაჭირ იგივეა, რაც ლაჭ̈ირ.

 ლაჭკიუა̂̈რი იგივეა, რაც ლაწ̈ი̄კუა̂რ̈.

 ლაჭმა იგივეა, რაც ლაჭ̈მა.

 ლაჭმინა იგივეა, რაც ლაჭ̈მი̄ნა.

 ლაჭონალ̈ი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლნტ. -- შესახვევი. ეჩა ლაჭონა̈ლი... ესეროღუი̂ ქადაე (ბქ. 261) -- 

იმის შესახვევი წაიღეო.

 ლაჭშა იხ. ჭაშ̈.

 ლაჭშხა̈რ̄ (-იშ, -ხა̄რალ̈) ბზ., ლაჭშხარ̈ (-ხარარ̈ ბქ., -ხარალ̈ ლნტ.), ლაჭშხარ̄ (-ალ) ლშხ. -- 

ყალიბი, კალაპოტი. ლაჭშხარ̈ჟი ხეკუე̂ს ჟ'ალსაჭჷშხად [ტუფ] (ლნტ. 32) -- ტყავი 

კალაპოტზე უნდა დავაკრათ.

 ლაჭჷშხ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ლაჭჷშხაშ (-არ) ლშხ. -- ფეხის დასადგამი, საფეხური. 

მანკლათხდ ჩუ ლუცუი̂რ ლი ლაჭჷშხ (ლნტ. 21) -- ფეხის დასადგმელი მომაღლოდაა 

დატოვებული.

 ლაჭჷშხრაშ̄ იგივეა, რაც ჭჷშხრა̈შ̄.

 ლახ{ა}, ლახე ზს., ახ{ა} ბქ., {ა}ლახ ქს., კავშ. -- რაკი, რადგანაც. ლახ ალ და̈უ̄ ̂ჩუ̂ადგარ̈ხ... 

მაგ̈ ჟ'ანხუ̂იტხ (ბზ. 249) -- რაკი ეს დევი მოკლეს, ყველა ამოწყვიტეს. ფარ̈შმაგ̈დ გუნ 

ათჷლხინჷნ, ლახე წინწლარ̈ ლჷ̄ჲარ̈ ესხუ̂იდ̄ (ბზ. 251) -- ფარშევანგმა ერთობ გაიხარა, რაკი 

ბარტყები ცოცხალი დახვდა. ლახე უა̂ზ̈რი გეზალ ამჟი ლჷხრინე ლი ალჲარ̈თე... სგოთ̄ნაჩ̈დე 
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ლეზობთე... მეშხე ლეღუ ̂(ბზ. 283) -- რადგანაც ვეზირის შვილი ასე გაბრაზებულია ამათზე, 

ჩაურია საჭმელში შავი ხორცი. ახა იმჟი ხოჩუმ̂ინა, ეჩქას გუდ ომჴედელიხ ხეხუ-̂ჭაში (ბქ.) 

-- რაკი ასე უქნია, ცოლ-ქმარიც მიმხვდარა. ხენწიფს... ათხიდ̄ჷ̄ნ, ალახ ჩუ უბი̄ბად ანგოშლე 

მიჩა ლეჲხუ̄რიდ კუტალ (ლშხ.78) -- ხელმწიფეს გაუხარდა, რაკი ასე დაუღვრელად გაავსო 

მისმა საცოლემ დოქი. 2. თუ. ფიკუი̂დ ნეყირ ხეშხჷნ, ზისხ ლახ დემ ოხჩედნიუ ̂(ბქ. 290) -- 

მშრალად ნაცემი ერქვა, თუ სისხლი არ წამოუვიდოდა. ლედეუ ̂ლახ ესერ წუა̂, მედეუ̂ ბაც 

ესერ ლი (ანდ.) -- სადავო თუ არის, მოდავე მოინახებაო.

 ლახად იხ. ათხად̄{და}.

 ლახამ იგივეა, რაც ლახმი̄რ.

 ლახანა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ., -ნაჲ̄შ, -ნე̄ლ ლშხ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.), ბოტ. -- 

კომბოსტო. ქან̄ჴიდ ნატად მეტხე ლახანა (ბზ.) -- ნატომ გამოიტანა კომბოსტოს მწნილი. 

ჰარტმარ̈ისგა ალაშ̈იხ ლახანას (ბქ. 69) -- ბოსტნებში თესავენ კომბოსტოს.

 ლახე იგივეა, რაც ლახ{ა}.

 ლახე̄რხა̈ლ̄ (-იშ, -ხალ̄არ̈) ბზ., ლახ̈ერხარ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლახერხაუი̂ (-უი̂̄შ, -იალ) ლშხ., 

ლახ̈ერხაუ̈ი̂ (-უი̂შ, -ალ̈) ლნტ. -- სახერხი. ეზარ̈ ლახე̄რხა̈ლ̄ ათმარჯუნ ბექას̈ (ბზ.) -- ბექას 

კარგი სახერხი გამოადგა. ამეჩუ ლჷგ... ლახ̈ერხარ̈ (ბქ. 228) -- აქ სახერხი დგას.

 ლახიდნე იხ. ხ-აჰუ̂დი.

 ლახილ იგივეა, რაც ლახ̈ილ.

 ლახი̄რულ იგივეა, რაც ლახ̈ი̄რულ.

 ლახმი̄რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ლახმჷრი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლახამ (-ხმა̈შ, -ხმარ̈ ზს., -იშ, -არ 

ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- საღორე. ლახმი̄რი ყორ̄ისგა ჲერს ლჷჲარ̈ს აკუა̂ნ̄ა, ჲერს -- ლჷდგარ̈ს (ბზ. 
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248) -- საღორის კარებში ზოგს ცოცხალს აგდებდა, ზოგს -- მკვდარს. სგა̄დსკინე ჟეღდ 

ლახამთე̄სგა (ბზ.) -- ძაღლი შეხტა საღორეში. ხამა̈რს ჩი ლარდად ლახამ ესერ ხოცხახ (ანდ.) 

-- ღორებს ყველანაირ სადგომს საღორე ურჩევნიათო. ხენწიფდ დენაჲ მიჩა ჭაშ̈ ლახამხოჲსა 

აშიდ (ლნტ. 189) -- ხელმწიფემ ქალიშვილი და მისი ქმარი საღორეში შეყარა.

 ლახნისგ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლახნისგი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლახნისკ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

სითხის საწყაო (დაახლოებით სამ-ნახევარი ლიტრა), ხელადა. ეშხუ ლახნისგ ჰარაყ̈ ხოგ̄და 

(ბზ.) -- ერთი ხელადა არაყი ედგა. ქორხენ ესღუა̂ნდხ.. ზედაშ̈ ლახ̈ნისგიშუ ̂(ბქ. 3) -- 

შინიდან ხელადით ზედაშე მიჰქონდათ.

 ლახჲადალ იგივეა, რაც ლახ̈იადალ̄.

 ლახუშ იხ. ითრე.

 ლახუ̂ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- მთა. კუმში ჯუ̂ეგ ესერ და̈უ̄̂დ ხობრაჲ̈ახ ლახუს̂ 

(ბზ. 330) -- საქონლის ჯოგი დევისთვის ჰყავთ მიბარებული მთაშიო. ალ კარაუ̈ ̂ლჷგ ლახუს̂ 

(ბქ. 84) -- ეს კარავი მთაში დგას. მაგ̈ ლახუ̂ აშუ ̂მელს ესერ დემ იგნე (ანდ. 68) -- ყველა 

მთაზე ერთნაირი ბალახი არ იზრდებაო... ისგუა̂ მუე ლახუი̂სა ლოქ... ნადირ ხამთქუ̂ა (ლშხ. 

68) -- მამაშენის მთაში ნადირი იცისო. ფედიას ხარ ლახუა̂რ̈ ი ცხეკა̈რ (ლნტ. 17) -- ახლოს 

აქვს მთები და ტყეები.

 ლახუ̂ან̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- მთიანი. ჩუი̂ბეჴეუ̂ ლახუა̂ნ̈ი ად̈გი ლი (ბქ. 224) -- ჩუბეხევი მთიანი 

ადგილია.

 ლახუ̂ბა იხ. მუხუბ̂ე.

 ლახუ̂ე̄მ იხ. ხ-აჰუდ̂ი.

 ლახხუა̂ იხ. ხეხუ.̂
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 ლახჰოდ̈ნე იხ. ხ-აჰუდ̂ი.

 ლაჴად იგივეა, რაც ლაჴა̈დ.

 ლაჴან იგივეა, რაც ლაჴან̈.

 ლაჴად̈ (-იშ, --) ბზ., ლაჴად ბქ., ლნტ., ლაჴედ ლშხ. -- მოსასვლელი. ამსუ̂ალ̄და ̈ლაჴად̈ დომ̄ხან̈ 

ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ადამიანის მოსასვლელი არსაიდან იყო. ალ ზაულ̂ად̈ეღ ლასუ ̂ხოჩა ლაჴად ჟიბე 

შუა̂ნ̈ხენ (ლნტ. 6) -- ამ ზაფხულს კარგი გზა (მოსასვლელი) იყო ზემო სვანეთიდან.

 ლაჴან̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლაჴნი ბქ., ლაჴან (-არ) ლშხ., ლაჴა̈ნი (-არ̈) ლნტ. -- სახნავი. მე̄რმა 

ლადეღ და̈უ̄ ̂ლაჴან̈თე აჩად̈ (ბზ. 310) -- მეორე დღეს დევი სახნავად წავიდა. ტუ̂იბარ̈ე 

პილარ̈მოყ ლაჴან̈ი გიმარ̈ ლიხ (ლნტ. 4) -- ღელეების ნაპირებთან სახნავი მიწებია.

 ლაჴდა იგივეა, რაც ლაჴ̈და.

 ლაჴედ იგივეა, რაც ლაჴა̈დ.

 ლაჴირ̄ (-იშ, --) ბზ. -- შესავედრებელი, საზრუნავი, სამხვეწრო. ხოშა ღერთა ლაჴირ̄ (ბზ.) -- 

დიდი ღვთის სამხვეწრო.

 ლაჴნი იგივეა, რაც ლაჴან̈.

 ლაჴნი̄რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.) -- ხარების სადგომი. სგაჩ̄ად̈ ბუღა ლაჴნი̄რთე̄სგა (ბზ.) -- 

შევიდა ბუღა ხარების სადგომში. ლაჴნი̄რ ჴანარშუ̂ გუა̂რ̄ გოში (ლშხ. 16) -- ხარების 

სადგომი ხარებით გვაქვს სავსე.

 ლაჴუა̂მ იგივეა, რაც ლაჴუა̂̈მ̄.

 ლაჴუა̂̈სგ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლაჴუ̂ასგ ბქ., ლაჴუ̂ას̈კ ლნტ. -- მისაპარავი (პარვით მისასვლელი). 

ლაჴუა̂̈სგ დე̄მხან̈ მად̄და (ბზ.) -- ვერსაიდან მივეპარებოდი (მისაპარავი არსაიდან მქონდა).

 ლაჴუა̂̈̄მ (-უმ̂იშ, -უმ̂არ̈) ბზ., ლაჴუა̂მ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.), ლაჴუ̂მი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., -- 
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ეკლესია. [თათრალ̈ს] ხუა̂ჲ̈ ლაჴუა̂̈მ̄ ოთტუფურ̄ახ (ბზ. 2) -- თათრებს მრავალი ეკლესია 

გაუძარცვავთ. ლაჴუ̂ამ̈ს გირტან̈ ხეცხეპოლდახ (ლნტ. 55) -- ეკლესიას გარს უვლიდნენ.

 ლაჴურ̂ა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄ -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) -- ფანჯარა, 

სარკმელი. ციცულდდ ჟეღ ლაჴურ̂ა სგუე̂ბინჩუნ̄ აცუი̂რ (ბზ. 410) -- ფისომ ძაღლი ფანჯრის 

წინ დატოვა. ალსგიდნე̄ლი ლაჴუ̂რაქა ზითუნახაუ ̂(ლშხ. 72) -- მზეთუნახავს ფანჯარაში 

გაუხედავს.

 ლაჴჩიარ იგივეა, რაც ლაჴ̈ჩიარ̈.

 ლაჯაბ (-ჯბაშ̈, -- ზს., -ა̈შ, -- ლნტ., -აშ, -- ლშხ.) -- 1. მოსახარშავი. ლეღუ ̂სგა ხოგ̄ ლაჯაბს 

(ბზ. 328) -- ხორცი უდგას მოსახარშავად. მაჲ̈ ესერ ხოგ̄ხ ლაჯაბს? (ბზ. 328) -- რა გიდგათ 

მოსახარშავადო? 2. ბქ. გამოსახდელი (არაყი...). შომა ლიფუეს ჩუ ქუ̂იცე, ეჩქას ლაჯბაშ̈ ლი 

(ბქ. 196) -- როცა დუღილს შეწყვეტს, მაშინ გამოსახდელია (მოსახარშავია).

 ლაჯერ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- ცოცხი. იხ. ლანგაუ.̂

 ლაჯე̄ლუა̂ (-უა̂̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄) ბზ., ლა̈ჯელუა̂ (-უა̂შ̈ -უო̂ლ) ბქ., ლაჯე̄ლა (-უა̂̄შ, -უე̂̄ლ) ლშხ., 

ლაჯ̈ელა (-უა̂ჲ̈შ, -უ̂ალ̈) ლნტ. -- დასაგველი, გამოსაგველი. დაუ̈̂ითდ ლანგუ̂იაქარ̈ ჟან̈ქაჩ̈ 

ყორ̄ლე ლაჯე̄ლუა̂̈ლ̄დ (ბზ.) -- დავითმა საცოცხეები მოჭრა ეზოს დასაგველად. ლაჯ̈ელუა̂ 

ნანგაუ̈ ̂ესერ დემეგ ხუღუ̂ე (ბქ. 89) -- დასაგველი ცოცხი არა მაქვსო.

 ლაჯმილა იხ. ჯუმილ.

 ლაჯოგ (-იშ, -არ̈ ბზ., -ჯგუა̂შ̈, -ჯგუ̂არ̈ ბქ., -იშ, -არ̈ ლნტ.), ლაჯოგა (-გაშ̄, -გე̄ლ) ლშხ. -- 

საჯოგე. ნიშგუ̂ეჲ ლახუ ̂ეზარ̈ ლაჯოგ ლი (ბზ.) -- ჩვენი მთა კარგი საჯოგეა. ატ, ლაჯგუა̂შ̈ 

ესერ მეჩი თხეროლ! (ბქ. 209) -- ჰაიტ, თქვე საჯოგის ბებერო მგლებო!

 ლაჯრაუ̈ ̂(-აშ̈ \ -იშ, --) ბზ., ლაჯრაუი̂ ბქ., ლაჯრაუ ̂ლშხ., ლაჯ̈ერაუ̈ი̂ ლნტ. -- სარწმუნო, 
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დასაჯერებელი. ლაჯრაუ̈ ̂შალ̈ია̈ნ̄ი̄ ხატ̈ ლას̈უ ̂(ბზ. 4) -- შალიანის ხატი სარწმუნო იყო.

 ლაჯუუ,̂ ლაჯუჰ, ლაჯ̈უი̂ჰ (-იშ, -არ̈) ზს., -- ბუნაგი ("საძუე"). დაშ̈დუა̂ ̈ლაჯუჰისგა 

ჩუა̂თ̈პაჟ̈ ალ ჭყინტ (ბზ.) -- ეს ვაჟი დათვის ბუნაგში დაიმალა. ლაჯუუხ̂ენქა მახე ნა̈ჴედუჟ̂ი 

[დაშ̈დუს̂] ჭჷშხარ̈ ხოსტუნი (ბქ. 236) -- ბუნაგიდან ახლად გამოსულ დათვს ფეხები სტკივა.

 ლაჯშარ̄, ლაჯშჲა̈რ იგივეა, რაც ლაჯ̈შა̈რ̄.

 ლაჰა ზს. -- მოსასწრები. მიშგუა̂ თხუ̂იმი ლიქუც̂ეს ლაჰას ხირდი (ბზ.) -- ჩემი თავის 

მოკვეთას მოესწრებიო.

 ლაჰედნე იხ. ხ-აჰუდ̂ი.

 ლაჰრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ.), ლაარა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ლნტ. -- დასაცლელი, 

გადასაყრელი. ნაჯალ̈უა̂ ̈ლაჰრა დე̄სმა მუღუა̂ (ბზ.) -- ნაგვის გადასაყრელი არაფერი მაქვს.

 ლაჰრაკ̈ (-იშ, --) ბზ., ლაჰრაკ ბქ., ლაჲრაკ ლშხ., ლაარაკ̈ ლნტ. -- საარაკო, სამაგალითო. 

ლაჰრაკ̈ ლას̈უ̂ ჴალდე̄ ჴაცობ (ბზ.) -- საარაკო იყო ხალდეს დაღუპვა. შდუგუ̂იშ ნათ̈იშუ ̂კეცენ 

ლაჰრაკ ესერ ლი (ანდ.) -- თაგვის ნარჩევი ხორბალი სამაგალითოაო. ზითუნახაუს̂ უჟ 

ხამთქუე̂̄ნა ლაჲრაკი (ლშხ. 72) -- მზეთუნახავს საარაკო ძილი სცოდნია.

 ლაჰრაყ̈ (-იშ, -ჲალ̈) ბზ., ლაჲ̈რაყ̈ი (-იშ, -არ̈) ბქ., ლაჲრაყი (-ი̄შ, -ალ) ლშხ., ლაარა̈ყი (-იშ, 

-ალ̈) ლნტ. -- საარაყე, არყის გამოსახდელი მოწყობილობა. ლაჰრაყ̈ჲა̈ლ მა̈გ ჟან̈მარ̄ე (ბზ.) -- 

არყის გამოსახდელი ყველაფერი გაიმზადა. ლაჲ̈რაყ̈ი ჭუ̂ედისგა ხადხ მჷსყე (ბქ.) -- არყის 

გამოსახდელი კედელში ჰქონდათ გაკეთებული.

 ლაჰუდ̂ი (-აშ̈, --) ზს., ლაუ̂ოდ (-იშ, --) ლშხ., ლაუ̈ე̂დი (-ჲშ, --) ლნტ. -- გასაყიდი. ალი 

ფირუ ̂ლაჰუდ̂ითე როქ ლანემ (ბქ. 14) -- ეს ძროხა გასაყიდად გაგვატანაო (მოგვცაო). 

კოკრილ ათხოჲახ ლაუ̈ე̂დიხო (ლნტ. 246) -- ჩოჩორი წაუყვანიათ გასაყიდად.
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 ლა-̈_-ა იგივეა, რაც ლა-_-ა.

 ლა-̈_-ალ იგივეა, რაც ლა-_-ალ̄.

 ლა-̈_-ალ̄ იგივეა, რაც ლა-_-ალ̄.

 ლა-̈_-ირ იგივეა, რაც ლა-_-ი̄რ.

 ლა-̈_-ი̄რ იგივეა, რაც ლა-_-ი̄რ.

 ლა-̈ იგივეა, რაც ლა-.

 ლაბ̈ იგივეა, რაც ლა̈ბ̄.

 ლაბ̈დინა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.), ლაბდინა (-ნაშ̄, -ნე̄ლ) ლშხ., -- 

ცეცხლის მოსაკიდებელი. თუთნი ლაბ̈დინა მამ̄გუე̂შ ჯუღუა̂ჲა? (ბზ.) -- თუთუნის 

მოსაკიდებელი არაფერი გაქვს? ცხჷნდუღ [როქ] ლახემ თუთნიშ ლა̈ბდინა (ბქ. 154) -- 

თამბაქოს მოსაკიდებლად ნაკვერცხალი მომეციო.

 ლაბ̈ნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.), ლაბნა (-ნაშ̄, -ნე̄ლ) ლშხ. 1. 

დასაწყისი. ცჷგნი ლაბ̈ნა ჩუა̂მა̈შ̄დჷნ (ბზ.) -- ზღაპრის დასაწყისი დამავიწყდა. ლაბ̈ნა ი 

ლაშ̈დხა ჩიგუა̂შუ ̂ესერ ქა ხოთრა (ანდ.) -- დასაწყისი და დასასრული ყველაფერს აქვსო. 2. 

სათავე. ალ ლიცს ლა̈ბნა ცან̈ს ხარ (ლნტ. 3) -- ამ მდინარეს სათავე ცანაში აქვს.

 ლაბ̈ჯგი იგივეა, რაც ლაბეჯგ.

 ლაგ̈ეზელი იგივეა, რაც ლაგ̈ზელირ̄.

 ლაგ̈ენა იგივეა, რაც ლაგ̈ნა.

 ლაგ̈ენა-ლარდა იგივეა, რაც ლა̈გნა-ლარდა.

 ლაგ̈ზელირ̄ (-იშ, -ალ) ბზ., ლაგ̈ზელარ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაგზელარ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ., 

ლაგ̈ზელი (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- საშვილოსნო. ლაზჰას ლაგ̈ზელარ̈ის ქა ხოკედხ ი ქაკუა̂ნეხ 
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(ბქ.) -- საკლავს საშვილოსნოს გამოუღებენ და გადააგდებენ.

 ლაგ̈ზიარ̈ (-იშ, --) ბქ. -- ახლად დაგრეხილი თოკის დასახვეწი იარაღი.

 ლაგ̈ი̄წალ̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ლაგჷნწალ ბქ., ლაგი̄წალ̄ (-იშ, -არ) ლშხ., ლაგინწალ̈ (-იშ, -ალ̈) 

ლნტ. -- საქანელა. კალუი̂სგა ოხსყედ ლაგ̈ი̄წალ̄ (ბზ.) -- ეზოში გავაკეთეთ საქანელა. 

ბოფშარ̈ ასყიხ მოშ-მოშ ლაგჷნწალარ̈ს (ბქ.) -- ბავშვები აკეთებენ სხვადასხვანაირ 

საქანელებს.

 ლაგ̈ნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈̄ლ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ.), ლაგნა (-ნაშ̄, -ნე̄ლ) ლშხ., ლაგ̈ენა (-ნაჲ̈შ, -ნალ̈) 

ლნტ. -- 1. გასაჩერებელი ადგილი, სადგომი, დასადგომი. ალჲარ̈ მაგ̈ მინე-მინე ლაგ̈ნათეჟი̄ნ 

აჩად̈ხ (ბზ. 366) -- ესენი ყველანი თავ-თავის დასადგომებზე ავიდნენ. ჲერხის გიმ ლაგ̈ნად 

ესერ ხალახ (ანდ.) -- ზოგს მიწა დასადგომად ეცოტავება (სწყინს). ლაგ̈ნაჟი ლიგნე -- 

"ადგილზე დგომა". სვანური ხალხური სამართლის ტერმინია; იხმარება ფიცის მიღებისას. 

მოითხოვს ფიცით იმის გაგებას, თუ რას იზამდა დამნაშავე დაზარალებულის ადგილას რომ 

ყოფილიყო. 2. ბქ., იხმარება გამოთქმაში ქუნემ ლაგ̈ნა. სარჩო, საარსებო საშუალება ოჯახის 

გამოსაკვები. ქუნემ ლაგ̈ნა უ̂ენდ გარ ხოჴდენიუხ̂ ჯუი̂ნალდ (ბქ.) -- სულის შესარჩენი 

(ჩასადგმელი) ძლივსღა მოსდიოდათ ძველად.

 ლაგ̈ნა-ლარდა (-და̈შ̄, -და̈ლ̄ ბზ., -დაშ̈, -დოლ ბქ.), ლაგნა-ლარდა (-დაშ̄, -დე̄ლ) ლშხ., ლაგ̈ენა-

ლარდა (-დაჲ̈შ, -დალ̈) ლნტ. -- დასადგომი, სადგომ-სამყოფი. ლად̈ი ლაგ̈ნა-ლარდა ჩია̈გ̄ ჩუ ლი 

(ბზ.) -- დღეს სადგომ-სამყოფი ყველგან არის. ზურალს ქორლისგა ლა̈გნა-ლარდ' ესერ ხაკუ 

(ბქ.) -- ქალს სახლში სადგომ-სამყოფი უნდაო.

 ლაგ̈ურკა (-კა̈შ̄, --) ბზ., ლაგ̈უი̂რკა (-კაშ̈, -- ბქ., -კა̈ჲშ ლნტ.), ლაგუი̂რკა (-კაშ̄, --) ლშხ. -- 

სალოცავი. წმინდა კვირიკეს ეკლესია სოფ. კალაში. ლაგ̈უი̂რკაისგა ლჷგ შარ̈ლანი (ბქ.) -- 
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კვირიკეს ეკლესიაში დგას შალანის (შალიანის) ხატი.

 ლაგ̈უ̂ირკა იგივეა, რაც ლაგ̈ურკა.

 ლაგ̈უ̂რიზი იგივეა, რაც ლაგუ̂რიზი.

 ლაგ̈ჭა (-ჭა̈შ̄, -- ბზ., -ჭაშ̈, -- ბქ.), ლაგეჭა (-ჭაჲ̈შ, --) ლნტ., ლაგჭა (-ჭაშ̄, --) ლშხ. -- 

დასაკავებელი, დასამაგრებელი, შესაჩერებელი. ჩა̈ჟ̄ი ლაგ̈ჭა მამ̄გუე̂შ მუღუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- 

ცხენის დასაკავებელი არაფერი მქონდა.

 ლად̈-ბაზ̈ი, ლად̈ი-ბაზი -- დღე-ღამე, მალე, დღესხვალ. ტკიც ესერ მეჯედ ლი, ბაქ̈-ლად̈ი-

ბაზ̈იშ (ანდ.) -- სიმართლე გრძელვადიანია, სიცრუე დღე-ხვალისაო.

 ლად̈გა (-გა̈შ̄, -გა̈რ̄ ბზ., -გაშ̈, -გოლ ბქ., -გაჲ̈შ, -ალ̈ ლნტ.), ლადგა (-გაშ̄, -გე̄ლ) ლშხ. -- 

ცეცხლის ჩასაქრობი. ლემესგი ლად̈გა მა ანჴჷ ენასდ (ბზ.) -- ცეცხლის ჩასაქრობი მოიტანე 

რამე ჩქარა. ლემესკი ლად̈გა მადმა მუღუა̂ნ (ლნტ.) -- ცეცხლის ჩასაქრობი არაფერი მქონდა.

 ლად̈ეღ იგივეა, რაც ლადა̈ღ.

 ლად̈ი ზს., ლადი ლშხ., ლად̈ეღი ლნტ. -- დღეს. ლად̈ი ჰამს ესერ... უდიარად ა̈მჴედ (ბზ. 358) 

-- დღეს დილით უჭმელი წამოვედიო. ლად̈იშ დია̈რს ლად̈ი იკარქე (ბქ. 155) -- დღეის პურს 

დღეს შოულობს. ლადი ალჲარს ხუე̂ფურთინალ̄ (ლშხ. 85) -- დღეს ამათ დავერევი. ლად̈იდ 

ზს., ზმნს. -- დღემდე, აქამდე. ლად̈იდ იმე ჯიჩდა? (ბზ.) -- დღემდე სად იყავი (ყოფილხარ)?

 ლად̈ია იხ. დი.

 ლად̈იარ, ლად̈ჲარ̈ (-აშ̈, -ა̈ლ) ბზ., ლად̈იარ̈, ლადიარ̈ (-იშ, -არა) ჩბხ., ლადჲერ, ლადიარ (-იშ, 

-ალ) ლშხ., ლად̈იარ, ლა̈დჲერ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- დედულეთი. დინოლ მიშგუი̂ ლადჲერს 

ი̄რდი (პოეზ. 252) -- ჩემი ქალიშვილი დედულეთში იქნება.

 ლად̈ისგ იგივეა, რაც ლადა̈ს̄გ.
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 ლად̈ჲარ̈, ლად̈ჲერ იგივეა, რაც ლად̈იარ.

 ლად̈შდუი̂̄რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლადაშდუ ̂ბქ., ლადშდუი̂̄რ ლშხ., ლადაშ̈ტუ̂ ლნტ. -- სადათვე. ალ 

ცხეკ მე̄უა̂რ ლად̈შდუი̂̄რ ლი (ბზ.) -- ამ ტყეში ბევრი დათვია (სადათვეა).

 ლაზ̈გა (-გა̈შ̄, -გა̈ლ̄ ბზ., -გაშ̈, -გოლ ბქ., -გაჲ̈შ, -გალ̈ ლნტ.), ლაზგა (-გაშ̄, -გე̄ლ) ლშხ. -- 

საცხოვრებელი, სახლი. ხელწიფი ლა̈ზგა ი მაღუა̂̈ნ̄ მაგ̈ ჭიტის ესსად̈ (ბზ. 312) -- 

ხელმწიფის საცხოვრებელი და ქონება ყველაფერი ჭიტის დარჩა. სორთმანიშ ლაზ̈გაჲსგაჲ 

მაი̈დ ხარ̈ენახ ფამ̈ლის (ბქ. 13) -- სორთმანის სახლშიც შიმშილობდნენ (შიმშილი ჰქონიათ) 

შინამოსამსახურეები. ლაზგა გიმ ლოქ ლი ლჷდა̄უშ̂ე (ლშხ. 12) -- საცხოვრებელი მიწა არის 

გაფუჭებულიო (გათვალული). ალე მინე ლაზ̈გა ლჷმარ̈ (ლნტ. 4) -- ეს მათი საცხოვრებელი 

ყოფილა.

 ლაზ̈გა-ლარდა (-და̈შ̄, -და̈ლ̄ ბზ., -და̈შ, -დოლ ბქ.), ლაზგა-ლარდა (-აშ̄, -ე̄ლ) ლშხ. -- სახლ-

კარი (სამოსახლო-სამყოფელი), საცხოვრებელი. ლაზ̈გა-ლარდას დეშ ცუ̂ირე (ბზ.) -- სახლ-

კარს ვერ მივატოვებ. ძუღუ̂ად ლაზ̈გა-ლარდა... ადჲე (ბქ. 22) -- ზღვამ სახლ-კარი წაიღო. 

ხოჩა ლაზგა-ლარდა ხუღუა̂ (ლშხ.) -- კარგი საცხოვრებელი აქვს.

 ლაზ̈ელალ იგივეა, რაც ლაზელალ̄.

 ლაზ̈ჲა, ლაზ̈ჰა იგივეა, რაც ლაძ̈ჰა.

 ლაზ̈ჲენი იგივეა, რაც ლაძ̈ჰენი.

 ლაზ̈ჰენი იგივეა, რაც ლაძ̈ჰენი.

 ლათ̈ელეღჷრა იხ. თელღჷრა.

 ლათ̈ი (-ი̄შ, -ა̈რ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ.), ლათი̄ (-თი̄შ, -არ) ლშხ., ლათიი (-თიიშ, -არ̈) ლნტ. -- 

სამკალი, "მკა". აშხუ ̂ლადეღ კესარ̈შერ ლათ̈ითე აჩად̈ხ (ბქ.) -- ერთ დღეს კეისრის სახლობა 
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სამკალში წავიდა. ლაჴნიჟი მეთიალ̈ს ლა̈თიჟი ხოჩ' ესერ გუი̂ ხოზ (ანდ.) -- ხვნაში მარჯვე 

მკაში კარგ გუნებაზეაო.

 ლათ̈იალ̄ (-აშ̈, --) ბზ., ლათ̈იალ ბქ., ლნტ., ლათიალ̄ ლშხ. -- შეძლება, შესაძლებელი. მაჲ̈ 

ლათ̈ჲალ̄ს მე̄რი, თხუ̂იმს მამ̄ ოთზა̈რ̄ნე (ბზ.) -- რაც შემეძლება (შეძლება მექნება), თავს არ 

დავზოგავ. მა ̈ლათ̈იალს ხერიხ, ხოჩა ა̈ჲრაყ̈ ხეკუე̂ს აჯაბიხ (ბქ. 232) -- რაც შეიძლება 

(შეძლება ექნებათ), კარგი არაყი უნდა გამოხადონო (მოხარშონო).

 ლათ̈ლარ̈ იგივეა, რაც ლათ̈ლა̈რ̄.

 ლათ̈ლაღ̈რა იხ. თელღრა.

 ლათ̈ლა̈რ̄ (-იშ, -ლარ̄ალ̈) ბზ., ლათ̈ლარ̈ (-იშ, -ლარუ) ბქ. -- სასხლეტი. მიშგუა̂ თეფს 

ლათ̈ლა̈რ̄ ჩუ̂ათ̈ფაჭუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- ჩემს თოფს სასხლეტი გაუფუჭდა. ფხულიდს ლა̈თლარ̈ს 

ხაბორგუნ̂ახ ლაკუა̂ნაჟი (ბქ. 289) -- გასროლისას თითს სასხლეტზე დაადებინებენ.

 ლათ̈რინა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნა̈შ, -- ბქ., -ნაჲ̈შ, -- ლნტ.), ლათრინა (-ნაშ̄, --) ლშხ. -- გასათრევი 

საშუალება. მეგმი ლათ̈რინად ჴანარ̈ ლამდია̈ნ̄ (ბზ.) -- ხის გასათრევად ხარები მათხოვე.

 ლათ̈უფ̂ა (-ფა̈შ, --) ზს., ლნტ., ლათუე̂ფ (-იშ, --) ქს. -- დასაკარგავი. ეშხუ კილომეტრ ი 

ხჷნსგამ მეგმარ̈ქა გარ ომჩედელი ნაზუ̂აშ̈ ლათ̈უფ̂აღა (ბქ. 203) -- კილომეტრ-ნახევარი სულ 

ხეებზე უვლია კვალის დაკარგვის მიზნით.

 ლათ̈ქა (-ქა̈შ, --) ბქ. -- საარაყე. ლათ̈ქად მაგ̈ იმარ̈გ (ბქ. 196) -- საარაყედ ყველაფერი ვარგა.

 ლათ̈ხა (-ხაშ̈, -ხოლ) ბქ. -- საქსოვი ძაფი. ლათხაშ̈ ქიპ მაგ̈ უღუა̂ს ხაჯანგა ისგა (ბქ. 306) -- 

საქსოვი ძაფი სულ უღელზეა შემოხვეული.

 ლათ̈ხელი იგივეა, რაც ლათხე̄ლ.

 ლათ̈ხუ̂იარ, ლათ̈ხუჲ̂არ (-აშ̈, -ა̈ლ) ბზ., ლათხუა̂რ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლათხუჲ̂არ (-იშ, -ალ) 
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ლშხ., ლათხუი̂არ̈, ლათხუარ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- სანადირო (ადგილი, იარაღი...). ხელწიფ 

ლათ̈ხუ̂იართე იზელალ̄ (ბზ. 298) -- ხელმწიფე სანადიროდ დადიოდა. ოჩუა̂დ̈დ სემი მარ̈ე 

ლათ̈ხუ̂ართე (ბქ. 203) -- სამი კაცი წავედით სანადიროდ. ედჷნჴერან̄ეუ ლათხუჲ̂ართე (ლშხ. 

56) -- სანადიროდ წამიყვანეო. დადიანს ლათხუარ ჯოდიას ხარა (ლნტ. 110) -- დადიანს 

სანადირო (ადგილი) შორს ჰქონია.

 ლაი̈დ, ლაჲ̈დ ზს., ლაიდ ლშხ., ზმნს. -- სულაც, სრულიად, სრულებით, მთლიანად, მთლად. 

ლაჲ̈დ ლოქ ეზერ (ბზ. 233) -- მთლად კარგიო. იმგუ̂ა-̈იმგუა̂ ̈ლაი̈დ ცხეკდ ლჷგ (ბქ. 282) -- 

ზოგ-ზოგან მთლად ტყედ არის ქცეული.

 ლაი̈რ, ლაჲ̈რ (ლაჲ̈რიშ, ლაჲ̈რარ̈ \ ლაჲ̈რალ̈) ზს., ლნტ., ლაირ, ლაჲრ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- 1. 

წერილი. ღუა̂ჭარ̈დ ჩუ̂აი̈რ ლაი̈რ (ბზ. 333) -- ვაჭარმა დაწერა წერილი. 2. წიგნი. ამეჩუ 

ლუშხუი̂ნ ლას̈უხ̂ ჯუ̂ინელ ლაჲ̈რარ̈ (ბქ. 70) -- აქ შენახული იყო ძველი წიგნები. 3. წიგნარა 

(საქონლის შიგნეულის ნაწილი). წიკანტარ̈ს აჯაღ ხაჭარახ: ფაშ̈უ̂, ლაი̈რ... (ლნტ. 61) -- 

ნაწლავებს აგრეთვე ახლავს: ფაშვი, წიგნარა.

 ლაკ̈ეთილ იგივეა, რაც ლაკ̈თილა̈რ̄.

 ლაკ̈თილა̈რ̄ (-იშ, -ლარ̄ა̈ლ) ბზ., ლაკ̈თილარ̈ (-ლარა̈რ) ბქ., ლაკთილ (-არ) ლშხ., ლაკ̈ეთილ 

(-ალ̈) ლნტ. -- სასიკეთო, საუცხოო. ლაკ̈თილა̈რ̄ ლჷუ̂ზერე ა̈ხფას ალ დინ̄ას (ბზ.) -- 

საუცხოო ბეჯითი დადგა ეს გოგო. თჷმიჟი, მ' ესერ წუა̂, ეჯი ლი ლაკ̈თილარ̈ (ანდ.) -- 

გაჭირვებისას რაც იშოვება (რასაც იპოვი), ის არის სასიკეთოო.

 ლაკ̈ირ (-კრიშ, -კრალ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), ლაკირ (-ალ) ლშხ. -- საკირე. ჯუი̂დ ი 

საკმეუე̂ლ ა̈ნყიდხ ი ლაკ̈ირ ადგეხ ამიშ̄ (ბზ. 329) -- ცვილი და საკმეველი იყიდეს და ამისი 

საკირე დადგეს. ამ კირს ქა იშხიხ ლაკ̈ირარ̈ისგა (ბქ. 227) -- ამ კირს გამოწვავენ საკირეში. 
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ჩოთოშ̄უა̂ხ ჯუი̂დიშ ი საკმოუე̂ლი ლაკირ (ლშხ. 58) -- დაუნთიათ სანთლისა და საკმევლის 

საკირე. ჩუ̂ადაქჷრთინე ლაკ̈ირ (ლნტ. 203) -- გაახურა საკირე.

 ლაკ̈იდ̄ა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., ლაკ̈იდარ̈ ბქ., ლნტ., ლაკი̄დარ̄ ლშხ. -- ამომგდები, ბოროტი. დაუი̂თიშ 

დი ლაკ̈იდარ̈ ზურალ ლასუ̂ (ბქ.) -- დავითის დედა ბოროტი ქალი იყო.

 ლაკ̈უი̂ნ (ლაკ̈უნ̂იშ, ლაკ̈უნ̂არ̈ ბქ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.) -- უშველებელი ქვა. დადეჩქელიანდ 

ჟ'ახაცუ̂ე ლაკ̈უ̂ინ ალ მარა (ლნტ.) -- დადეშქელიანმა უშველებელი ქვა აჰკიდა ამ კაცს.

 ლაკ̈უშ̂ა (-შა̈შ̄, -- ბზ., -შაშ̈, -- ბქ., შაჲ̈შ ლნტ.), ლაკუშ̂ა (-შაშ̄, --) ლშხ. -- 1. გასატეხი, 

სატეხი. გაკა ̈ლაკ̈უშ̂ა დე̄სმა მუღუა̂ (ბზ.) -- კაკლის სატეხი არაფერი მაქვს. კოჯი ლაკუ̂შა 

კუე̂რთხ ლოქ დე̄სა ხაღუ̂ე̄ნა (ლშხ. 67) -- კლდის სატეხი ჩაქუჩი არ ჰქონიაო. 2. გასამხელი. 

ალ გუე̂შ ქა ლაკ̈უშ̂ად ლეშგუ̂ირ ლი (ბქ.) -- ეს საქმე გასამხელად სამარცხვინოა. -- 3. 

გამოსაჩეკი. ქათლარ̈ს ლჷგრალ̄ე ლა̈კუ̂შას ხასგურ̂ეხ (ბზ.) -- ქათმებს კვერცხებზე 

(წიწილების) გამოსაჩეკად სვამენ.

 ლაკ̈უც̂ა̈ნ̄ (-იშ, -ცან̄არ̈) ბზ., ლაკუც̂ან̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაკუც̂ა̈ნ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ., ლაკუ̂ცან̄ 

(-იშ, -არ) ლშხ. -- 1. პირსახოცი, შესაწმენდი, შესამშრალებელი. ჩუე̂სდუნ̈ეხ... ციცუი̂ 

ჰაკუა̂დ̈ს ულმაშარ̈ ლაკ̈უც̂ა̈ნ̄დ (ბზ. 14) -- დაუდებენ კატის კუდს ულვაშების საწმენდად. 

მინე უჭირდ შია̈რ ქეთბარანხ, ლაკ̈უც̂ანა̈რ ქოხჴადხ (ბქ. 96) -- მათ დაუხმარებლად ხელები 

დაებანათ, პირსახოცები მოუვიდათ. მე̄სმას ლაკუ̂ცან̄ ოხჴი̄და (ლშხ. 5) -- მესამეს 

პირსახოცი მოუტანია. 2. მანდილი, თავსაფარი. ალ ლაკ̈უც̂ა̈ნ̄ ი ჯაყ̈ულდ ესერ ჩუუ̄ ̂ადჲე (ბზ. 

405) -- ეს თავსაფარი და ჯაყვა ჩაიტანეო. ლაკუც̂ან̈ი ესერ ზურალს ხესგუი̂შ, ფაყუ ̂-- 

ღუა̂ჟმარა (ანდ.) -- მანდილი ქალს ამშვენებს, ქუდი კი -- მამაკაცსო.

 ლაკ̈უც̂ი̄რ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ლაკ̈უც̂ური (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაკუ̂ცი̄რ (-იშ, -ალ) ლშხ., ლაკ̈უც̂ირ 
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(-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- საჯიხვე. ჯუი̂ნალდ [ძღჷდ] ლაკ̈უც̂ი̄რ ლჷმარ̈ უშგულს (ბზ. 51) -- 

ძველად კარგი საჯიხვე ყოფილა უშგულში. კუი̂ცრა ი ღუა̂შ ლაკ̈უც̂ურის ა̈რიხ (ბქ. 234) -- 

შუნი და ხარჯიხვი საჯიხვეში არიან.

 ლაკ̈უც̂ური იგივეა, რაც ლაკ̈უ̂ცი̄რ.

 ლაკ̈უჰ̂ალ̄ (-აშ̈, --) ბზ., ლაკ̈უჰ̂ალ ბქ., ლაკუჲ̂ა̈ლ (-იშ, --) ლნტ. -- 1. გამოსაცდელი, 

საჯილდაო (ქვა). ჟან̈ჷნზორ̄ა̈ნ̄ხ ლა̈კუ̂ჰა̄ლ ბაჩ̈ცახან̈ (ბზ.) -- შეიკრიბნენ საჯილდაო ქვასთან. 

2. გამოცანა. თამის ლაკ̈უ̂ჰალ ოსდა (ბქ.) -- თამის გამოცანა უთქვამს (დაუდვია).

 ლალ̈გმა̈რ̄ (-იშ, -მარ̄ალ̈) ბზ., ლალგმარ̈ (-იშ, -მარარ̈) ბქ. -- სახლი; შენობა; ნაგებობა. სგად̄იე 

დედბერდ [დი̄ნა] ეფენდი̄ ლალ̈გმა̈რ̄მჷყ (ბზ. 368) -- დედაბერმა შეიყვანა ქალიშვილი 

ეფენდის სახლში (ნაგებობაში).

 ლალ̈დიარ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ. ლალდიარ̈ (-არარ̈) ბქ., -- ბაგა. ნენი სგ'ოთჰარ̈ ლალდიარ̈თეჲსგა 

(ბქ.) -- თივა ჩავყარე ბაგაში.

 ლალ̈დისგარ̈ იგივეა, რაც ლალდე̄სგალ̄.

 ლალ̈ეთა, ლა̈ლეთი იგივეა, რაც ლალე̄თა.

 ლალ̈ზიგა (-გა̈შ̄, -გა̈რ̄ ბზ., -ჲშ, -გალ̈ ლნტ.) -- სამოსახლო, დასასახლებელი. ლალ̈ზიგა 

ხუღუა̂ხ ხოჩა (ბზ. 443) -- სამოსახლო კარგი აქვთ.

 ლალ̈ზიგალ̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ლალ̈ზიგალ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლნტ., ლალზიგალ̄ (-აშ, -არ) ლშხ. -- 

საცხოვრებელი. აჩეხ იშგანთე ლალ̈ზიგალ̄დ (ბზ. 391) -- წავიდნენ სხვაგან საცხოვრებლად. 

ლალ̈ზიგალ ნაკჷლდ ალ̈ი ჩუ̂ადაჲე (ბქ. 202) -- ეს საცხოვრებელი ვაკე წალეკა. ლალ̈ზიგალა ̈

უ̂იშკუ ̂დეხედაშ... ხუღუე̂ხ (ლნტ. 228) -- ცხოვრების თავი არც ერთს არა აქვს 

("საცხოვრებელი პირი არც ერთს არა აქვს").
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 ლალ̈კა (-კა̈შ̄, -კა̈ლ̄ ბზ., -კაშ̈, -კოლ ბქ.) -- სახედრის კავებიანი კეხი. წელს ლალ̈კა ჩოხშყად̈ 

(ბქ.) -- სახედარს კეხი ჩამოუვარდა.

 ლალ̈მესგ (-იშ, -არ̈) ბზ., უშგ., ლალ̈მესგი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლალმესგ (-იშ, -არ) ლშხ., 

ლალ̈მესკ{ი} (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- ცეცხლის დასანთები, კერა, შუაცეცხლი. ლალ̈მესგს სამინ 

ქა ხეცხპენიხ გირკიდ ლაღრა̄ლუშ (ბზ. 14) -- შუაცეცხლს სამჯერ შემოუვლიან სიმღერით.

 ლალ̈ჩა (-ჩა̈შ̄, -ჩა̈ლ̄ ბზ., -ჩაშ̈, -ჩოლ ბქ.), ლალჩა (-ჩაშ̄, -ჩე̄ლ) ლშხ., ლალეჩა (-ჩაჲ̈შ, -ჩალ̈) 

ლნტ. -- 1. დასაცავი, სადარაჯო. თხუმე ლალ̈ჩა მა̄მგუე̂შ მუღუა̂̈̄ნ (ბზ.) -- თავის დასაცავი 

არაფერი მქონდა. თხუმემ ლალ̈ჩად ზარბუზან ხაგ̈ნენახ (ბქ. 81) -- თავის დასაცავად 

ზარბაზანი ედგათ თურმე. 2. ხსნილის დასაწყისი. ნამპრობაშ̈ მჷჟეღ მჷშლადეღს ხაშხა 

ლალ̈ჩა (ბქ. 77) -- ლამპრობის წინა კვირა დღეს ჰქვია ლალჩა.

 ლალ̈წაბუ (-წბუიშ, -წბუარ̈) ბზ. -- სალოკავი კლდე, მლაშე წყლიანი ადგილი (ჯიხვები 

ეტანებიან). უ̂ებიშდ ეჩე ხოდრაჯ̈დას̈ ლალ̈წბუჟი (ბზ. 39) -- პარასკევამდე იქ ვდარაჯობდი 

სალოკავზე.

 ლალ̈ხინ (-იშ, -არ) ზს., ლალხინ (-იშ, -არ) ლშხ. -- {მო}სალხენი. ჩუე̂სგურიხ ლალხინდ 

(ლშხ. 44) -- მოსალხენად დასხდებიან.

 ლამ̈ (-იშ, ლამარ̈) ბქ. -- ჭანჭრობი. [ალჲარ̈] ლახ̈ფედან̈ხ ლამარ̈ს (ბქ. 159) -- ესენი 

მიუახლოვდნენ ჭანჭრობს.

 ლამ̈ბ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ლამბ ლშხ. -- ნესტი, ნესტიანი. ლამ̈ბ ად̈გის ლისგურ̂ე ი ლიყუნ̂ალ̈ 

ხოლა ლი (ბქ.) -- ნესტიან ადგილას ჯდომა და წოლა ცუდია.

 ლამ̈ეზჷრ იგივეა, რაც ლამ̈ზჷრ.

 ლამ̈ეთილ იგივეა, რაც ლამ̈თილ.
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 ლამ̈ენირ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ნაძვის ძელი (ამაღლება დღეს ჭრიან, კანს აცლიან, აჭრელებენ 

თავისებური ნიშნებით, პურის განიავების დროს მარცვალსა და ბზეს შუა არის გადებული.) 

ლამ̈ენირს ქა ხოდისგხ ლაწ̈ურ̂ემი ფოყხენ (ბქ. 230) -- ნაძვის გრძელ ძელს დაუდებენ 

გასანიავებელი მხრიდან.

 ლამ̈ეშხუა̂ იგივეა, რაც ლამე̄შხუ̂ა.

 ლამ̈ზჷრ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ბქ.), ლამზჷრ (-იშ, --) ლშხ., ლამ̈ეზჷრ (-იშ, --) ლნტ. -- 

სალოცავი. მიშგუ ლამ̈ზჷრუ ჯეცუ̂ა̈ლ̄! (ბზ. 360) -- ჩემი სალოცავი გაგიწყრეს 

(გეჩხუბებოდესო)! ამ ლადეღ თელ სოფელ ესღრი ლამ̈ზჷრთე (ბქ. 6) -- ამ დღეს მთელი 

სოფელი მიდის სალოცავად.

 ლამ̈თილ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს., ლამთილ (-აშ, -არ) ლშხ., ლამ̈ეთილ (-იშ, -არ̈) ლნტ.-- 1. ქმრის 

სახლი, სამამამთილო. ლამუა̂რს ლირდე შგუ̂ირ ლიზ, ლამ̈თილთე̄უ̂ ადჲე სერ (ბზ. 384) -- 

მამისეულ სახლში ყოფნა სირცხვილია, ქმრის სახლში წამიყვანეო. დინოლ მიშგუი̂ 

ლამთილს ირდი (პოეზ. 252) -- გოგონა ჩემი სამამამთილოს იქნება. 2. ცოლეურები. 

ად̈ზელალე ამნემ მიჩა ლამ̈თილთე (ბქ. 38) -- გაიარა ამან თავის ცოლეურებში. ჩი̄ჟოლ̄ 

ჩუა̂სდენი მიჩა ლამთილარმჷყ (ლშხ. 30) -- სიძე დარჩება თავის ცოლეურებში.

 ლამ̈ფიკუ ̂(-იშ, --) ზს. -- მშრალი ადგილი. ლან̈ჟირს ლამ̈ფიკუ ̂ა̈ნჷლცხე̄ნეხ (ბზ.) -- სველ 

ადგილს მშრალი ადგილი ამჯობინეს. ქართებილს... ლამ̈ფიკუ̂ ად̈გის ად̈ისგხ (ბქ. 231) -- 

კარტოფილს მშრალ ადგილას დებენ.

 ლამ̈ჴა̈რ, ლამ̈ჴერ (-იშ, --) ბზ., ლამჴერი ბქ., ლამჴერ ლშხ., ლამეჴერი ლნტ. -- მიხვედრა, 

გაგება, წინათგრძნობა. ამი̄ ლამ̈ჴერ ჰეკუ̂ეს ჩუ ჯუღუ̂ე̄ნს (ბზ.) -- ამის გაგება კი უნდა 

გქონდეს.
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 ლან̈ბა̈შ̄ნა ბზ., ლან̈ბაშ̈ნა ბქ., ლანბაშ̄ლა ლშხ., ლამბაშლა ლნტ., იხ. ნიბა̈შ̄ინ.

 ლან̈ეშყა იგივეა, რაც ლან̈შყა.

 ლან̈ნუნ̄ა̈ლ̄ (-ეშ, -არ̈) ბზ., ლანნუნალ̄ ლშხ. -- ბზე-თივის დასაყრელი კუთხე მაჩუბში. 

ლან̈ნუნ̄ა̈ლ̄ჟი ნაჴ̈ჩულ ჩუქუა̂ნ̄ ოთნა̈ხხ (ბზ. 27) -- ბზე-თივის დასაყრელ ადგილას კანაფის 

ბურდი დაუტანეს.

 ლან̈ჟირ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ლამ̈ჟირ (-არ) ბქ. 1. სველი, ნოტიო ადგილი. ნენის ლა̈მჟირ ა̈დგის 

დემის ად̈ისგხ (ბქ.) -- თივას ნოტიო ადგილას არ დებენ. 2. საწვიმარი ღარი (ხისა). მახე 

ლან̈ჟირ მარ̄ ლჷყარ̄დ ლეგემ (ბზ.) -- ახალი საწვიმარი ღარი უნდა გავუკეთო (შევუდგა) 

სახურავს (საწვიმარი ღარი მაქვს შესადგმელი სახურავისთვის).

 ლან̈ტყუი̂რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლნტ. -- საპყრობილე, დილეგი. ალჲა̈რ სგა̈დ̄ჴერნე 

ლან̈ტყუი̂̄რთე̄სგა (ბზ. 416) -- ესენი შეიყვანა დილეგში.

 ლან̈შყა (-ყა̈შ̄, -ყა̈̄ლ ბზ., -ყა̈შ, -ყოლ ბქ.), ლან̄შყა (-ყაშ̄, -ყე̄ლ) ლშხ., ლან̈ეშყა (-ყაჲ̈შ, -ყალ̈) 

ლნტ. -- გასასუქებელი. სგად̄გენეხ თომირ ლან̈შყათე (ბზ.) -- ბურვაკი გასასუქებლად 

დაამწყვდიეს.

 ლან̈ჩრა (-რა̈შ̄, -რჲა̈ლ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.), ლანჩრა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ. 

-- თითისტარი. ლან̈ჩრა მარ̄ ლედია̈ნ̄ი (ბზ.) -- თითისტარი უნდა ვინათხოვრო. იხ. ჩე̄რი.

 ლაჲ̈დ იგივეა, რაც ლაი̈დ.

 ლაჲ̈დი̄ ბზ., ლაჲ̈დი ბქ., ლაჲდი̄{შ} ლშხ., ლაჲ̈დი ლნტ. -- ნაწილაკ. -ც. ლიზუე̂ბ-ლითრე 

ლაჲ̈დი მერბე ნაი̈რ ლი ათხე (ლნტ. 11) -- სმა-ჭამაც სულ სხვანაირია ახლა.

 ლაჲ̈ემ იხ. იზბი.

 ლაჲ̈ზებნე იხ. იზბი.
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 ლაჲ̈თჷრე იხ. ითრე.

 ლაჲ̈მოხლა იხ. მოახ̈ლ.

 ლაჲ̈რ იგივეა, რაც ლაი̈რ.

 ლაჲ̈რაყ̈ი იგივეა, რაც ლაჰრა̈ყ.

 ლაჲ̈სა იგივეა, რაც ლაძ̈ჰა.

 ლაჲ̈სენი იგივეა, რაც ლაძ̈ჰენი.

 ლაჲ̈ფი (-ფი̄შ, -ა̈რ) ბზ., ლაჲფი (-ფიშ̄, -ა̄რ) ლშხ., ლაჲ̈ფი (-ფიშ, -ა̈რ) ლნტ. -- საქონლის 

გულ-ბოყვი; მუცელი. ჩა̈ჟ̄ს ლაჲ̈ფჲა̈რქა ხაჴიდ (ბზ. 240) -- ცხენს მუცლის არეში დაარტყა.

 ლაჲ̈შ იხ. ითრე.

 ლაჲ̈ხუა̂ იგივეა, რაც ლახ̈ხუა̂.

 ლაპ̈რისდა̄ლ (-ა̈შ, --) ბზ., ლაპ̈რისდალ (-იშ, --) ბქ., ლაპრისდა̄ლ (-აშ, --) ლშხ., ლაპ̈რისტალ 

(-აშ̈, --) ლნტ. -- მოსანათლავი (ადგილი \ , საშუალება...), ნათლობა ("სანათლო"). 

ლაპ̈რისდა̄ლუ გარ ჯარ̄ხ! (ბზ.) -- მხოლოდ ნათლობა გქონებოდეთ. ამშელდ მარ̄ე... ისგუ̂ემჷყ 

ლაქორწილდ ი ლაპრისდალ̄დუ ლოქ ალხურჲელე̄ლი! (ლშხ. 35) -- ამდენი კაცი თქვენსას 

მხოლოდ საქორწილოდ და ნათლობაში შეკრებილიყოსო!

 ლარ̈ტყ იგივეა, რაც ლა̈რ̄ტყ.

 ლარ̈ღუა̂ (-უ̂ა̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄ ბზ., -უ̂აშ, -უ̂ოლ ბქ.), ლარღუ̂ა (-უ̂აშ̄, -უე̂̄ლ) ლშხ. -- დასარღვევი, 

დასაშლელი. ხეგნიხ მურყუა̂მს ლა̈რღუ̂ას (ბზ. 17) -- მიადგებიან კოშკს დასარღვევად.

 ლას̈გდი იგივეა, რაც ლას̈გიდ.

 ლას̈გიდ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლას̈გდი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლასგიდ (-იშ, -არ) ლშხ., ლას̈კიდ (-იშ, -ა̈რ) 

ლნტ. -- 1. გასახედი, ჩასახედი. ხოჩა ლას̈გიდუ ̄ა̈ნსყე ჩიემ (ბზ. 441) -- ყველამ კარგი 
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გასახედი მოიწყოსო. ლას̈გდი ანსყე ფათქთეჲსგა (ბქ. 52) -- ორმოში ჩასახედი გაიკეთა. 

ჴალდე̄ ლახუთ̂ე ლასგიდ მე̄რი (ლშხ. 85) -- ხალდეს მთისკენ გასახედი მექნება. 2. 

მხედველობა. ლას̈გიდ ესერ მამ̄ ხარ̄ (ბზ. 2) -- მხედველობა არა მაქვსო.

 ლას̈იარ̈ (-იშ, -არარ̈) ბქ. -- სალესი ქვა. მიჩა შდჷმ ლექუ̂ა ესერ ლას̈იარ̈ ზჷ (ბქ.) -- ჩემს 

ყურში სალესი ქვა ძევსო.

 ლას̈ისკარ̈ იგივეა, რაც ლა̈სსგა̈რ̄.

 ლას̈კიდ იგივეა, რაც ლას̈გიდ.

 ლას̈სგა̈რ̄ ბზ., ლას̈სგარ̈ ბქ., ლასსგარ̄ ლშხ., ლა̈სისკარ̈ ლნტ. -- საზიზღარი, დასაშინებელი, 

საძულველი. ა̈ლი ლას̈სგარ̈დ.. აშ ხეკუა̂დხ (ბქ. 292) -- ეს დასაშინებლად სჭირდებოდათ.

 ლას̈უ ̂იხ. ლი.

 ლატ̈რელალ̈ იგივეა, რაც ლაშ̈დრა̄ლ.

 ლატ̈ყცა (-ცა̈შ̄, -ცა̈̄ლ ბზ., -ცოლ ბქ., -ცაჲ̈შ, -ცა̈ლ ლნტ.), ლატყცა (-ცაშ̄, -ცე̄ლ) ლშხ. -- 

დასარღვევი, დასაშლელი. კაბი ლატ̈ყცას ლოხ̄უ̂ად (ბზ.) -- კაბის {და}რღვევას შევუდექი.

 ლატ̈ხა (-ხა̈შ̄, -ხა̈ლ̄ ბზ., -ხაშ̈, -ხოლ ბქ.), ლატხა (-ხაშ̄, -ხალ̄) ლშხ., ლატახ (-იშ, -არ̈) ლნტ. 

-- 1. უკან დასაბრუნებელი. ლა̈დეღს ღეშდ ლატ̈ხა დემეგ ესერ ხარ (ანდ.) -- დღეს არა აქვს 

უკან დასაბრუნებელი (დღის უკან დაბრუნება არ შეიძლება) 2. საფუვრის დედა.

 ლაუ̈ე̂დი იგივეა, რაც ლაჰუდ̂ი.

 ლაუ̈ე̂ზრალ იგივეა, რაც ლა̈უზ̂ირა̄ლ.

 ლაუ̈ზ̂ირალ̄ (-აშ̈, -არ̈) ბზ., ლა̈უზ̂ირალ ბქ., ლაუზ̂ირალ̄ ლშხ., ლაუ̈ე̂ზრალ, ლაუა̂ზ̈რა ლნტ. -- 

სათათბირო (ადგილი და ის რაზეც უნდა ითათბირონ). ლაუ̈ზ̂ირა̈ლ̄ს ჟ'ესერ ნორუ ათ̈კუა̂̈დნა̈ნ̄ხ 

(ბზ.) -- სათათბიროს (ადგილს) არავინ დააკლდესო. ისკი ლაუა̂ზრა მად̈ ლი ალე (ლნტ.) -- 
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შენი სათათბირო (საკითხავი) არ არის ეს.

 ლაფ̈თი̄რ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ლაფ̈თირ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლაფთირ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ., ლაფეთირ 

(-ალ̈) ლნტ. -- საჩეჩელი. ეჩი̄ ჰაზ̈უს̂ ლაფ̈თი̄რი ყორ̄ალ̈ ( \ ჰალაგ̈) ხორიკ (ბზ. 272) -- იმის 

ეზოს საჩეჩლის კარები ( \ ღობე) ჰკიდია. ჩუ ლჷპტყჷნა მატ̈ყს ჩუ ლიფთი ხაკუ ლაფ̈თირშუ ̂

(ბქ. 305) -- გაპენტილ მატყლს გაჩეჩვა უნდა საჩეჩლით.

 ლაფ̈კუ̂ა იგივეა, რაც ლაფკუა̂.

 ლაფ̈შგა (-გა̈შ̄, -გა̈ლ̄ ბზ., -გაშ̈, -გოლ ბქ.), ლაფშგა (-გაშ̄, -გე̄ლ) ლშხ., ლაფ̈შკა (-კაჲ̈შ, 

-კალ̈) ლნტ. -- 1. მოსახსნელი, გასახსნელი; კაბს ლაფშგა სგობინ ხარ (ლშხ.) -- კაბას 

გასახსნელი წინ აქვს. 2. სახსარი. ჴან̈ს ლაფ̈შგაქა ათხუი̂̄დ კად̄ა (ბზ.) -- ხარს სახსარში 

მოხვდა ნაჯახი.

 ლაფ̈ცხი̄რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლაფცხირ (-არ̈) ბქ., ლაფცხი̄რ (-ალ) ლშხ., ლაფა̈ცხირ (-ალ̈) 

ლნტ. -- ფოცხი. ლაფცხირ ესერ -- ზურალს ი მერჩილ -- ღუ̂აჟმარა (ანდ.) -- ფოცხი -- 

დედაკაცს და ცელი -- მამაკაცსო. ლარტამს... ჟი ხუ̂აწ̈მინდა̈უი̂დ ლაფაც̈ხირშუ ̂(ლნტ. 15) -- 

ბოსტანს ვწმენდთ ფოცხით.

 ლაქ̈მა (-მა̈შ̄, -მა̈ლ̄ ბზ., -მაშ̈, -მოლ ბქ., -მა̈ჲშ, -მალ̈ ლნტ.), ლაქმა (-მაშ̄, -მე̄ლ) ლშხ. -- 

საშოვარი; მოსაგები, შესაძენი. აშხუ ̂ლადაღ̈ აჩად̈ხ ლაქ̈მათე (ბზ. 411) -- ერთ დღეს 

წავიდნენ საშოვარზე. მახალს ლაქ̈მ' ესერ ხარ ი ლაკ̈უდ̂აი (ანდ.) -- ცოდნის მომატებაც 

შეიძლება და დაკლებაცო. აჩად ეშხუ მარე ლაქ̈მახო (ლნტ. 301) -- წავიდა ერთი კაცი 

საშოვარზე.

 ლაქ̈უა̂ იგივეა, რაც ლექუ̂ა.

 ლაქ̈უთ̂არ̈ (-თარაშ̈, --) ბზ., ლაქ̈უთ̂არ (-იშ, --) ბქ., ლაქუთ̂ერ (-იშ, --) ქს. -- გასაქურდავი, 
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მოსაპარავი. იმშა ლაქ̈უთ̂არ̈თე აღე? (ბზ.) -- რის მოსაპარსავად მოხვედი? სიმაქ [მჷსკად̈იშ] 

ლაქ̈უთ̂ართე ჟ'აჩად (ბქ. 30) -- ქალიშვილი ბეჭდის მოსაპარავად ავიდა.

 ლაქ̈უი̂სგ იგივეა, რაც ლა̈ქ̄უი̂̄სგ.

 ლაქ̈უც̂ა (-ცა̈შ̄, -ცა̈ლ̄ ბზ., -ცაშ̈, -ცოლ ბქ., -ცაჲ̈შ, -ცა̈ლ ლნტ.), ლაქუც̂ა (-ცაშ̄, -ცე̄ლ) ლშხ. 

-- გასაჭრელი, გასაწყვეტი. ლაქ̈უც̂ა ჯუღუე̂̄სმა? (ბზ.) -- რამე საჭრელი გაქვს? ხოლა თეუშ̂ 

ლოხსინჯუა̂{ხ} ქორა ხუნი ლაქუ̂ცაჟი (ლშხ. 11) -- ცუდი თვალით შეუხედავთ სახლის 

საძირკვლის გაჭრისას.

 ლაღ̈ერ იგივეა, რაც ლა̈ხ̄ი̄რ.

 ლაღ̈ეშგალ, ლა̈ღეშკალ იგივეა, რაც ლაღე̄შგალ̄.

 ლაღ̈ლიაშ̈, ლაღ̈ელიაშ̈ იგივეა, რაც ნა̈ღლია̈შ.

 ლაყ̈ულ̂ა (-ლა̈შ̄, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლაშ, -ლოლ ბქ., -ლაჲ̈შ, -ლარ̈ ლნტ.), ლაყულ̂ა (-ლაშ̄, -ლე̄ლ) 

ლშხ. -- გასამიჯნი, გასაყოფი. კალუი̂სგა̈ ̄ლაყ̈ულ̂ას ჴიდეხ (ბზ. 19) -- ეზოს (კალოს) 

გასამიჯნებს მოიტანენ. უ̂ელიშ ი ცხეკიშ ლაყ̈უ̂ლათე ქამიზალ̈ს... ჴედნიხ (ბქ. 234) -- 

ველისა და ტყის გასაყოფად გაზაფხულზე მოდიან.

 ლაყ̈უფ̂ა (-ფა̈შ̄, -ფა̈რ̄ ბზ., -ფაშ̈, -ფოლ ბქ., -ფაჲ̈შ, -ფალ̈ ლნტ.), ლაყუფ̂ა (-ფაშ̄, -ფე̄ლ) ლშხ. 

1. ამოსაძრობი. ლურსუმ̂არ̈იშ ლაყ̈უ̂ფა მაკუ (ბზ.) -- ლურსმნის ამოსაძრობი მინდა. 2. 

გასაფუფქავი. ლიცუუ ̂ესერ ოხრეკ, გუე̂ჭ ლაყ̈უფ̂ა (ბზ. 354) -- წყალი დაადგი (ჩამოკიდე) 

გოჭის გასაფუფქავადო.

 ლაშ̈გუმ̂ან̈ი იგივეა, რაც ლაშგუმ̂ა̈ნ̄ი.

 ლაშ̈და (-და̈შ̄, -და̈ლ̄ ბზ., -დაშ̈, -დოლ ბქ.), ლაშდა (-დაშ̄, -დე̄ლ ლშხ., -დაჲ̈შ, -დალ̈ ლნტ.) -- 

გადასაყრელი (ადგილი, საშუალება). ნაჯა̈ლ̄უ̂ა ̄ლაშ̈და დე̄მთე მარ̄ (ბზ.) -- ნაგვის 
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გადასაყრელი არსაით მაქვს.

 ლაშ̈დობ, ლაშ̈უ̂დობ̈ ზს., ლაშდობ ქს. -- სამშვიდობო. წჷრნი კოჯარ̈ხან̈ ლაშ̈უდ̂ობ̈ ლი (ბზ. 

268) -- წითელი კლდეების მხარეს სამშვიდობოა. ქა ჰენწთექა ლაშდობთექა მეჴდ' ესერ ლი 

მაგ̈ (ბქ. 202) -- აკვანის ჩათვლით ყველა სამშვიდობოს არის გასულიო.

 ლაშ̈დრალ̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ლაშ̈დრალ (-იშ, -არ̈) ბქ., ლაშდრალ̄ (-აშ, -არ) ლშხ., ლატ̈რელალ̈ 

(-იშ, -ლალა̈ლ) ლნტ. -- სათამაშო, გასართობი. ბოფშარ̈ს ლაშ̈დრალ̄არ̈ ოხყიდხ (ბზ.) -- 

ბავშვებს სათამაშოები უყიდეს.

 ლაშ̈დქა, ლა̈შთქა, ლაშთქჲარ (-ა̈შ̄, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ.), ლაშთქიარ (-იშ, --) ქს. -- 

თანატოლები. ნუგზარ ი მურმან ლაშ̈დქა ლას̈უხ̂ (ბზ.) -- ნუგზარი და მურმანი თანატოლები 

იყვნენ. ალ დი̄ნოლ̄არ ლაშთქიარ ლიხ (ლშხ.) -- ეს გოგონები თანატოლები არიან.

 ლაშ̈ერ, ლაშ̈ერა იგივეა, რაც ლაშე̄რ.

 ლაშ̈თქა იგივეა, რაც ლაშ̈დქა.

 ლაშ̈ი იგივეა, რაც ლა̈̄ში.

 ლაშ̈იალ̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ლაშ̈იალ ბქ., ლნტ., ლაშიალ̄ (-აშ, -არ) ლშხ. -- საომარი, საბრძოლო. 

ლაშ̈იალ̄თე... აჩად̈ ხელწიფ (ბზ. 303) -- საომრად წავიდა ხელმწიფე. ამ ლაშ̈იალჟი ბაბა ბეუა̂ 

გარ ომსედელი (ბქ. 197) -- ამ ბრძოლისას ბაბუა ბევა გადარჩენილა მხოლოდ. ლაშ̈იალშუ̂ 

ლესკეთი დემ ესერ ისკეთი (ანდ.) -- ომით გასაკეთებელი არ გაკეთდებაო.

 ლაშ̈ი̄რა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ., ლაშ̈ირა (-რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.), ლაში̄რა (-რაშ̄, 

-რე̄ლ) ლშხ. -- ხელსაფქვავი. ლა̈ში̄რა ლამდია̈ნ̄ (ბზ.) -- ხელსაფქვავი მათხოვე.

 ლაშ̈კდაშ̈ (-იშ, -დაშარ̈) ზს., ლაშკდაშ (-არ) ლშხ., ლაშკდაშ̈ (-ა̈რ) ლნტ. -- სამჭედლო. შიშდ 

ლაშ̈კდაშ̈თ' ა̄ჩად̈ (ბზ. 237) -- მაშინვე სამჭედლოში წავიდა. აჩად ალექსანდრე 
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ლაშ̈კდაშ̈თეჲსგა (ბქ. 33) -- ალექსანდრე სამჭედლოში შევიდა. ალ უ̂ოქრ ლაშ̈კდაშარ̈თე 

ესღუე̂ნახ (ბქ. 241) -- ეს ოქრო სამჭედლოებში მიჰქონდათ თურმე. ეჩე ლოქ ლჷმარ̈ უო̂ქუ̂რე 

ლაშკდაშ̈ (ლნტ. 101) -- იქ ოქროს სამჭედლო ყოფილაო.

 ლაშ̈უ̂დო̈ბ იგივეა, რაც ლაშ̈დობ.

 ლაშ̈ხბელი იგივეა, რაც ლაშ̈ხბჲე̄ლი.

 ლაშ̈ხბჲე̄ლი (-ლი̄შ, -არ̈) ბზ., ლაშ̈ხბელი, ლაშხბჷრი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაშხბჲელი (-ლიშ̄, -არ) 

ლშხ., ლაშ̈ხებიელი (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- საკერავი. ბალკონჟი სიმაქ სგურ ლაშ̈ხბელის (ბქ. 

108) -- ქალიშვილი აივანზე საკერავს უზის (ზის).

 ლაშ̈ჷნდობა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., ლაშჷნდობარ̈ ბქ., ლაშჷნდობარ̄ ლშხ., ლაშონდობარ̈ ლნტ. -- 

შესანდობარი. ხოშა̄ლე ლაშ̈ჷნდობა̈რ̄ ქა̄უ ̂ესერ ლა̈ქ̄უ ̂(ბზ.) -- უფროსების შესანდობარი 

თქვიო. მაგ̈ მიჩა-მიჩეშჟი რაგდიუ ̂ლაშ̈ჷნდობარ̈ს (ბქ. 299) -- ყველა თავ-თავისთვის ამბობდა 

შესანდობარს.

 ლაჩ̈იჟალ იგივეა, რაც ლაჩ̈იჟა̄ლ.

 ლაჩ̈იჟაშ̈ იგივეა, რაც ლაჩ̈ი̄ჟა̈შ̄.

 ლაჩ̈იჟალ̄ (-აშ̈, --) ბზ., ლაჩ̈იჟალ ბქ. -- ცოლის თხოვა (სიძედ გახდომა). ალა ლა̈ჩი̄ჟალ̄თე 

ესღჷრდა (ბზ. 288) -- ეს ცოლის სათხოვნელად (გასასიძებლად) მიდიოდა.

 ლაჩ̈ი̄ჟა̈შ̄ (-იშ, -ჟაშ̄არ̈) ბზ., ლაჩ̈იჟაშ̈ (-არ̈) ბქ., ლნტ., ლაჩი̄ჟაშ̄ (-ალ̄) ლშხ. -- ცოლსათხოვი, 

დასაცოლშვილებელი (ასაკით). ლაჩ̈იჟ̄ა̈̄შ ჩუ ხი სერ (ბზ.) -- უკვე ცოლსათხოვი ხარ.

 ლაჩ̈უ̂ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), ლაჩუ ̂(-აშ, -არ) ლშხ. -- ზოოლ. ირემი. ალ ბეფშუს̂ 

ათ̈ლაკ ლაჩ̈უ̂ (ბზ. 333) -- ამ ბავშვს წააწყდა ირემი. ჯა როქუ ̂ლაჩ̈უა̂ ̈ნარდაუ̈ ̂ლი (ბზ. 333) 

-- მე ირმის გაზრდილი ვარო. ქა ხეწად ლაჩ̈უა̂რ̈ს ი ქოთმეწუნ̂ე თუე̂ფ (ბქ. 66) -- დაინახა 
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ირმები და დაუმიზნა თოფი. ხოჩა ნჷნჟი ლაჩ̈უ ̂ესერი ჩ'ოლჷშგელი (ანდ.) -- ტკბილი ენით 

ირემიც მოიწველაო. ლაჩ̈უი̂შ ნანღუ̂ელ ლოქუ ახოჴიდ (ლნტ. 142) -- ირმის ნაღველი 

მომიტანეო.

 ლაც̈ინდაუ,̂ ლაც̈ინდოლა იგივეა, რაც ლაც̈ჷნდაუ.̂

 ლაც̈ლაუ̂ალ იგივეა, რაც ლაცლაუ̈ი̂ალ̄.

 ლაც̈ხენირ, ლაც̈ხნირ იგივეა, რაც ლაცხნი̄რ.

 ლაც̈ჴუ̂ემად̈ (-იშ, -მადარ̈) ბზ. -- სამშვილდისრე. ეჯ ლე̄თ მუშგურ̂იდ იშგუმ̂ინ ყალაჩუ̄ყლან̄ა ̈

ლაც̈ჴუ̂ემად̈ (ბზ. 248) -- იმ ღამეს სტუმარმა მოითხოვა ყალაჩუყლანის სამშვილდისრე. 

ყალაჩუ̄ყლან̄დ ჟ'ან̈კიდ ლაც̈ჴუე̂მად̈ (ბზ. 246) -- ყალაჩუყლანმა აიღო სამშვილდისრე.

 ლაც̈ჷნდაუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ლაცინდაუ ̂ბქ., ლაცინდულა (-ლაშ̄, -ლე̄ლ) ლშხ., ლაც̈ინდოლა 

(-ლაჲ̈შ, -ლალ̈) ლნტ. -- ბუდე. ამეჩუ კუი̂ნჩს ლაც̈ჷნდაუ ̂ხარ̄ (ბზ. 282) -- აქ სკვინჩას ბუდე 

აქვს. კოჯისა ხაუ̈ე̂ნა ლა̈ცინდოლა ა̈რწიუს̂ (ლნტ. 288) -- არწივს კლდეში ჰქონია ბუდე.

 ლაძ̈ჲა იგივეა, რაც ლაძ̈ჰა.

 ლაძ̈ჲენი იგივეა, რაც ლაძ̈ჰენი.

 ლაძ̈ჰა (-ჰა̈შ̄, -ჰა̈ლ̄) ბზ., ლაზ̈ჰა, ლა̈ჲსა (-საშ̈ -სოლ) ბქ., ლაზჲა, ლაძჲა (-ძჲა̄შ, -ძჲე̄ლ) ლშხ., 

ლაზ̈ჲა, ლაძ̈ჲა (-ჲშ, -ძჲალ̈) ლნტ. -- საკლავი. ეჯ ლე̄თ ჩოძი̄ჰდ ეშხუ ლაძ̈ჰა (ბზ.) -- იმ ღამეს 

დავკალით ერთი საკლავი. მუშგუ̂რის ლაზ̈ჰას ხოზჰენიხ (ბქ.) -- სტუმარს საკლავს 

უკლავენ. მეგრე ლაზ̈ჰას ხოფშირა წუ̂ად̈ ესერ ხეჯათ̈ი (ანდ.) -- მსხვილ საკლავს ბევრი 

მწვადი ჩამოეთლებაო. ლაზ̈ჲა ლოქუ ადაზჲეხ (ლნტ. 110) -- საკლავი დაკალითო.

 ლაძ̈ჰენი (-ნი̄შ, -არ̈) ბზ., ლაჲ̈სენი, ლაზ̈ჰენი (-აშ̈, -არ) ბქ., ლაზჲენი, ლაძიენი (-ნი̄შ, -ალ̄) 

ლშხ., ლაზ̈ჲენი, ლაძ̈ჲენი (-ნიშ, -არ̈) ლნტ. -- დასაკლავი (იარაღი, ადგილი...). ჴანუე̂მ 
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ლაზ̈ჰენი გაჩ̈ ქ'ოხშერედ (ბქ.) -- ხარის დასაკლავი დანა გავლესეთ. ლერსკუე̂ნ ტუ̂ეტუშ̂უ ̂

ლაზ̈ჲენი გაჩ̈ ხუღუა̂ (ლნტ. 38) -- მარჯვენა ხელით დასაკლავი დანა უჭირავს ("აქვს").

 ლაწ̈დაუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლაწდაუ ̂(-არ) ლშხ. -- ბედაური. ჰადაუჯ̂უყშა ლაწ̈დაუ ̂ჩაჟ̄არ̈ს 

ლათუნ̂ათე ალ სარაგთე ჴიდახ (ბზ. 369) -- ჰადავჯუყელებს ბედაური ცხენები წყლის 

სასმელად ამ წყაროსთან მოჰყავდათ.

 ლაწ̈ე იგივეა, რაც ლაწუე̂.

 ლაწ̈ი̄კუ̂არ̈ (-იშ, -უ̂არა̈ლ̄) ბზ., ლაწ̈იკუა̂რ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაწკი̄უ̂ან (-იშ, -არ) ლშხ., 

ლაჭ̈კიუა̂̈რი (-ალ̈) ლნტ. -- ჭუჭრუტანა, საჭვრეტი ადგილი, გასაჭვრეტი. ლაწ̈ი̄კუა̂რ̈ დე̄მთე 

ხად̄დახ (ბზ.) -- გასაჭვრეტი არსად ჰქონდათ. ზურუბხანს ესერ ლაწ̈იკუ̂არ̈ი ხარ̈ენა (ბქ. 22) 

-- ზურუბხანს საჭვრეტი ჰქონიაო.

 ლაწ̈მინდა̈უ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლაწ̈მინდაუ̈ი̂ (-აშ̈, -არ̈) ბქ. -- გასაწმენდი; გაწმენდა. ბიბუ 

[ღუა̂შაშ̈]... ლაწ̈მინდა̈უი̂ს ლახარა (ბქ. 12) -- ბიბუ ჯიხვის გაწმენდას (გამოშიგვნას) 

შესდგომია.

 ლაწ̈უა̂შ̈ იგივეა, რაც ლაწუე̂უ̂.

 ლაწ̈უე̂ნა იგივეა, რაც ლაწუე̂̄ნა.

 ლაწ̈უი̂̄ლა̈შ̄ (-იშ, -ლაშ̄არ̈) ბზ., ლაწ̈უ̂ილაშ̈ (-ლაშარ̈) ბქ., ლნტ., ლაწუი̂̄ლაშ̄ (-არ) ლშხ. -- 

გასათხოვარი (ასაკით). ალ დი̄ნა ჩუ ლი სერ ლაწ̈უი̂̄ლა̈შ̄ (ბზ.) -- ეს გოგო უკვე 

გასათხოვარია.

 ლაჭ̈ბიდა (-და̈შ̄, -და̈ლ̄ ბზ., -ა̈შ, -დოლ ბქ.), ლაჭბიდა (-დაშ̄, -დე̄ლ) ლშხ., ლაჭ̈ებდა (-დაჲ̈შ, 

-დალ̈) ლნტ. -- {ჩა}სამწყვდევი. ხელწიფი ხეხუ ̂ქა̈̄ნტიხხ ლაჭ̈ბიდახან̈ქა (ბზ. 303) -- 

ხელმწიფის ცოლი გამოიყვანეს {ჩა}სამწყვდევიდან. ალ მურყუა̂მისკა ეჯმინს მარალე 
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ლაჭ̈ებდა... ხუღუა̂ნხ (ლნტ. 4) -- ამ კოშკში იმათ კაცების {ჩა}სამწყვდევი ჰქონიათ.

 ლაჭ̈ემა იგივეა, რაც ლაჭ̈მა.

 ლაჭ̈ემნა იგივეა, რაც ლაჭ̈მინ̄ა.

 ლაჭ̈ირ (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ.), ლაჭირ (-ალ) ლშხ. -- დასაბარებელი, დანაბარები. მაჲ̈ 

ესერ ხოჩმინა მინე ლაჭ̈ირიშ? (ბზ. 298) -- ჩვენი დანაბარების რა ქენიო? მიშგუ ლაჭ̈ირ 

ოხუმბაუ̈̂ მა ისგუა̂ დის? (ბქ. 102) -- ჩემი დანაბარები თუ უამბე დედაშენს?

 ლაჭ̈კიუა̂̈რი იგივეა, რაც ლაწ̈ი̄კუა̂რ̈.

 ლაჭ̈მა (-მა̈შ̄, -მა̈ლ̄ ბზ., -მაშ̈, -მოლ ბქ.), ლაჭმა (-მაშ̄, -მე̄ლ) ლშხ., ლაჭ̈ემა (-მა̈ჲშ, -მალ̈) 

ლნტ. -- სათიბი. ბაპ... ლაჭ̈მათ'აჩ̄ად̈ (ბზ. 430) -- მღვდელი სათიბში წავიდა. კოლექტიუს̂ 

გუღუე̂ ლაჭ̈ემალ სოფელისკა (ლნტ. 15) -- კოლექტივს სოფელში სათიბები გვაქვს.

 ლაჭ̈მი̄ნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄) ბზ., ლაჭ̈მინა (-ნაშ̈, -ნოლ) ბქ., ლაჭმინა (-ნაშ̄, -ნე̄ლ) ლშხ., ლაჭ̈ემნა 

(-ნაჲ̈შ, -ნალ̈) ლნტ. -- გამოსასმელი. გაჩ̈ ქა ლაჭ̈მინათე ლუსუი̂ლ ხად მჷჲსენის (ბქ. 26) -- 

დამკვლელს დანა მოქნეული ჰქონდა გამოსასმელად.

 ლახ̈ედალ იგივეა, რაც ლახ̈იადალ̄.

 ლახ̈ერხაუი̂, ლახ̈ერხარ̈ იგივეა, რაც ლახე̄რხა̈ლ̄.

 ლახ̈იადალ̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ლახ̈იადალ, ლახ̈ედალ (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -იშ, -არ̈ ლნტ.), ლახჲადალ 

(-იშ, -ა̈რ) ლშხ. -- ნადიმი, ქეიფი, ლხინი. ლახ̈იადალ̄თე მჷწსან̈იე̄ლი მი ხუა̂ს̈უ ̂(ბზ. 422) -- 

ქეიფში დამპატიჟებელი მე ვიყავი. სორთმანს... ლახ̈ედალ ოთჩუე̂მნა (ბქ. 14) -- სორთმანს 

ნადიმი გადაუხდია.

 ლახ̈ილ (-იშ, -ხლჲა̈რ ბზ., -ა̈რ ბქ., ლნტ.), ლახილ (-არ) ლშხ. -- ხილნარი, ბაღი. ეჯკალ̈ი 

ლახ̈ლჲარ̈ ხოგ̄ჷდა, ერე ხოჩა მამ̄ ხეკუა̂დ̈ (ბზ. 243) -- ამას ისეთი ბაღი აქვს, უკეთესი არ 
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შეიძლება. ჭუბერ ხოჩა ლახ̈ილ ად̈გი ლი (ბქ. 228) -- ჭუბერი კარგი სახილე ადგილია.

 ლახ̈ი̄რულ ბზ., ლახ̈ირულ ბქ., ლახი̄რულ ლშხ. -- სამხიარულო, მხიარულება. მეჰად 

ლახ̈ი̄რულუ ჯა̄რხ! (ბზ.) -- სულ სამხიარულო გქონდეთო! ლახ̈ირულშოღუ ̂აჩა̈დ! (ბქ. 214) 

-- გახარებული წადიო!

 ლახ̈ლითა̈რ̄ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ლახ̈ლითარ̈ (-თარარ̈) ბქ. -- ტყავის გამოსაქნელი (გამოსაყვანი) 

იარაღი. ლახ̈ლითარ̈ჟი ხეხუა̂რ̈ ტუფარ̈ს ახლითალ̈იუხ̂ (ბქ.) -- ტყავის გამოსაქნელზე 

ქალები ტყავებს {გამო}ქნიდნენ.

 {ლ}ახ̈უე̂ჲდ იხ. ხ-ეჰოლ̄ი.

 ლახ̈უ̂ტარ̈ (-იშ, -ტარარ̈) ბქ. -- 1. დასაჭრელი (საშუალება). 2. წყლის ჩასაკეტი წისქვილის 

ღარში. მჷლქუე̂რი ლექუე̂რთე... ლახ̈უტ̂არ̈მჷყ ხეწად უ̂ისგს (ბქ. 56) -- მეწისქვილემ 

წისქვილში წყლის გადასაკეტთან ვაშლი დაინახა.

 ლახ̈ხუა̂ იხ. ხეხუ.̂

 {ლ}ახ̈ჰი̄დ{და} იხ. ხ-ეჰოლ̄ი.

 ლაჴ̈და (-და̈შ̄, -და̈ლ̄ ბზ., -დაშ̈, -დოლ ბქ., -და̈ლ ლნტ.), ლაჴდა (-და̄შ, -დე̄ლ) ლშხ. -- 

მოსატანი, მოსაზიდი. ოჩად̈დ ღუა̂შრე ლა̈ჴდათე (ბზ. 40) -- წავედით ჯიხვების მოსაზიდად. 

ქაუ̄̂ ადზჷზე ბობშარ ღუი̂ნლა ლაჴდათე! (ლშხ. 53) -- გაგზავნე ბავშვები ღვინის 

მოსატანადო! ქათოუზახ... ბეფშ ღუი̂ნლა̈ ლაჴ̈დად (ლნტ. 265) -- გაუგზავნიათ ბავშვი 

ღვინის მოსატანად.

 ლაჴ̈ედ იგივეა, რაც ლაჴა̈დ.

 ლაჴ̈ჩიარ̈ (-იშ, -ჲარალ̈ ბზ., -არარ̈ ბქ.), ლაჴჩიარ (-ალ) ლშხ. -- საკვესი. ლაჩ̈ჴიარლე ლიყდა̈ნ̄ი 

ჩუა̂მა̈შ̄დჷნდა (ბზ.) -- საკვესის წაღება (დაკავება) დამავიწყდა. ჯუი̂ნალდ მეშკუ̂იუ ̂მარა 

848



ლაჴ̈ჩიარ̈ შჷნ ხუღუ̂ანდა (ბქ.) -- ძველად მგზავრს საკვესი ხელთ ჰქონდა.

 ლაჯ̈ელა, ლაჯ̈ელუა̂ იგივეა, რაც ლაჯე̄ლუ̂ა.

 ლაჯ̈ერაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლაჯრაუ̈̂.

 ლაჯ̈უი̂ჰ იგივეა, რაც ლაჯუუ.̂

 ლაჯ̈შა̈რ̄, ლაჯშჲა̈რ (-ეშ, -არალ̈ ბზ., ლნტ., -იშ, -არუ ბქ.), ლაჯშარ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ., 

ლაჯ̈იშარ̈ (-იშ, -შარალ) ლნტ. -- საქსოვი დაზგა. დარ̈ჯჷს ლაჯშჲა̈რ ჩუა̂თ̈ფაჭუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- 

დარჯის საქსოვი (დაზგა) გაუფუჭდა. ლაჯ̈შარ̈იშ მესგურ̂ა ლა̈ჯშარ̈ ჟი ლუუღ̂უი̂ნე ხარ (ბქ. 

306) -- საქსოვ დაზგასთან მჯდომს დაზგა გამართული აქვს.

 ლაჰ̈რი (-აშ, --) ბქ. -- სათხოვნი, სათხოვნელი. გუნტერ ადაი̈დ ლახ̈ტახ კუე̂ცნემ... ლაჰ̈რითე 

(ბქ. 21) -- გუნტერი კვლავ მიადგა ხორბლის სათხოვნელად.

 ლაბ̄ იგივეა, რაც ლა̈ბ̄.

 ლად̄ა̈რ̄ (-იშ, -და̄რალ̈) ბზ., ლადარა (-რაშ̈, -როლ) ბქ., ლადარ̄ე (-რე̄შ, -რე̄ლ) ლშხ., ლადარე 

(-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- ტარი. ჭიტიდ კად̄ა̈ ̄ლად̄ა̈რ̄ ადყუჩურ̄ე (ბზ.) -- ჭიტიმ ნაჯახის ტარი 

დაამტვრია. ჲესუ̂ალა კაჰდა ლჷცთე ათშყედა ი ლადარაი ისგ'ოთკუა̂რა (ბქ.) -- ვიღაცას 

ნაჯახი წყალში ჩავარდნია და ტარიც ჩაუგდია. [ტუფს] კადაჲ̈ ლადარეუშ̂ ჩუა̂ლაფხჷკნიდ 

(ლნტ. 31) -- ტყავს ნაჯახის ტარით ჩავფხეკთ.

 ლაზ̄ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), ლაზ (-იშ, -არ̈) ბქ., ლნტ. -- სავალი, მისასვლელი, 

შესასვლელი. ჩუქუა̂ნ̄ჟი ხად̈ურდ მამ̄ ლი ლაზ̄ (ბზ. 1) -- ქვემოდან სულ არაა მისასვლელი. 

ობაშ̈ ხა̈კუ̂ჰა უშბათეჟი ლაზს (ბქ. 2) -- მრავალს უცდია უშბაზე ასვლა. ჩიხენ ოხციქუა̂რეხ, 

მარე სგა ლაზ დემეგიმეგ{ლი}. (ბქ. 263) -- ყველა მხრიდან უჭვრიტინეს, მაგრამ 

შესასვლელი არსაიდანაა. ხოშა მუხუბ̂ე... ქანჩად ყორუა̂ლ̈მოყ ქა ლაზდ ქამ̈ხო (ლნტ. 306) -- 
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უფროსი ძმა მივიდა კარებთან გარეთ გასასვლელად.

 ლათ̄ (-ა̈შ, -- ბზ., -აშ, -- ლშხ.), ლათ (-აშ̈, --) ბქ., ლნტ. -- გუშინ. ქ' ე̄სერ ხოქ̄უ̂ა ლათ̄, ერე 

თუ̂ეთუნ̂ა კოჯარ̈ხან̈ მამ̄ა ა̈რიხ (ბზ. 268) -- გუშინ გითხარი, რომ თეთრი კლდეებისაკენ არ 

არიან. ლათ მუხუბ̂ე ოხჴად̈ (ბქ.) -- გუშინ ძმა მოუვიდა. ლად̈ეღი ტებედი ლი, ლათ მჷცხაჲ̈ 

ლას (ლნტ. 18) -- დღეს თბილა, გუშინ სიცივე იყო.

 ლათ̄ალ̄ (-იშ, --) ბზ., ლათალ̈ი (-აშ̈, --) ბქ. -- გასაყოფი, გაყოფა, განაწილება. ახადხ 

ნამშაუი̂შ ლათალ̈ის (ბქ. 134) -- მოსავლის განაწილებას შეუდგნენ.

 ლათ̄ეჩხან̈ (-იშ, --) ბზ., ლათეჩხენ ბქ., ლათ̄ეჩხენ ლშხ. -- გუშინწინ. ლათეჩხენ ლიჴნი 

ქოთლიედ (ბქ.) -- გუშინწინ ხვნა დავამთავრეთ.

 ლან̄შყა იგივეა, რაც ლან̈შყა.

 ლარ̄ე (-რა̈̄შ, -რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), ლარე (-რაშ̈, -როლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) 

-- სათიბი, მინდორი. დიაკუე̂ნ მინე ჩუქუა̂ნ̄ მიჩა ლარ̄ას ა̈ჭმა (ბზ. 431) -- დიაკვანი მათ 

ქვემოთ თავის სათიბს თიბავდა. გირგტანდ ხოჩა ლარ̄ე̄ლ ხაცხიპ (ლშხ. 3) -- ირგვლივ კარგი 

სათიბები აკრავს. ეშხუ ლი წმიდა ელიაჲ̈ ლარე (ლნტ. 220) -- ერთი წმინდა ელიას 

მინდორია.

 ლარ̄ტყ იგივეა, რაც ლა̈რ̄ტყ.

 ლარ̄ტყა (-ყა̈̄შ, -ყა̈ლ̄) ბზ., ლარტყა, ლალჷრტყა (-ყაშ, -ყოლ) ბქ., ლალარტყა (-ყაჲ̈შ, -ყა̈ლ) 

ლნტ. -- წელი (ქამრის შემოსაკრავი ადგილი წელზე, საქამრე). ქა̈დ̄ბე თაკ̈უ ̂ლარ̄ტყაქა (ბზ.) 

-- წელზე თოკი შეიბა.

 ლატ̄უ ̂(-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ, -- ლშხ.), ლატუ̂ (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -იშ, ლატუუა̂რ̈ ლნტ.) -- გასაქცევი. 

ქა ლატ̄უ̂ მი დე̄მთე მარ̄ (ბზ. 423) -- გასაქცევი არსაით მაქვს. ტკიციშ მუქუ̂ისგ ლატუთ̂ე 
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ლჷმარ'ოუ ̂ლასუ ̂(ანდ.) -- მართლის მთქმელი გასაქცევად მზად იყოსო.

 ლაქ̄უი̂̄ს იგივეა, რაც ლა̈ქ̄უი̂̄სგ

 ლაღ̄ი̄რ იგივეა, რაც ლა̈ხ̄ი̄რ.

 ლაშ̄გ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ლაშგ (-იშ, --) ბქ., ლაშკ ლნტ. -- წველადობა; მეწველი. 

ალჲარ̈ს ხორიხ ლაშ̄გ (ბზ. 359) -- ამათ ჰყავთ მეწველი. [ლაშ̄გემ] ლოქ დოს̄ა... ედკუდის ჩუ 

(ლშხ. 8) -- წველადობამ არ დაიკლოსო.

 ლაშ̄გ-ლაყე̄ლი (-ლიშ̄, -- ბზ., ლშხ.), ლაშგ-ლაყ̈ელი (-ა̈შ, --) ბქ., ლაშკ-ლაყ̈ელა (-ლაჲ̈შ, --) 

ლნტ. -- წველადობა; მოსაწველ-ამოსაყვანი. ეჯჲარ̈თან̄ ლაშ̄გ-ლაყე̄ლი და̈ს̄ ხად̄და (ბზ.) -- 

იმათთანა წველადობა არავის ჰქონდა. ამჟი ლი ლაშ̄ხისა ლა̄შგ-ლაყე̄ლი სახმახარ ი წესარ 

(ლშხ. 8) -- ასეთია ლაშხეთში წველადობის ამბები და წესები.

 ლაშ̄გობ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ლაშგობ (-აშ̈, --) ბქ., ლაშკობ (-იშ, --) ლნტ. -- 

წველადობა. მაჲ ძღჷდ ლაშ̄გობ [ხარ̄ხ] (ლშხ. 8) -- რა კარგი (დიდი) წველადობა აქვთ.

 ლაშ̄ი იგივეა, რაც ლა̈̄ში.

 ლაც̄უ ̂(-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ლაცუ ̂ბქ., ლანცუ ̂ლნტ. -- სასაცილო; სიცილი. მა̄რე ჩიემ 

ლაც̄უდ̂ ა̈ნკიდხ (ბზ. 313) -- კაცი ყველამ სასაცილოდ აიგდო. ალ მარა ლაცუ ̂ოთთხარ (ბქ. 

10) -- ამ კაცს სიცილი წასკდა.

 ლაც̄უნ̂ა̈რ̄ (-იშ, -ნარ̄ალ̈) ბზ., ლაცუნ̂არ̈ (-ნარარ̈) ბქ., ლაც̄უნ̂არ̄ (-ალ) ლშხ., ლანცუნ̂არ̈ 

(-ნარალ̈) ლნტ., -- სასაცილო. ნესტორდ ლაც̄უ̂ნა̈რ̄ ცჷგინ ანჷუ̄მბუე̂ (ბზ.) -- ნესტორმა 

სასაცილო ზღაპარი გვიამბო.

 ლა̈ბ̄ (-იშ, ლაბ̄არ̈) ზს., ლაბ̈ (ლაბარ̈) ბქ., ლნტ., ლაბ̄ (-არ) ლშხ. -- 1. ტვირთი, საპალნე. 

ხელწიფხდ ქა ლახუ̂ე̄მ [მიჩა გეზალს] სამ ჰილი ლა̈ბ̄ (ბზ. 439) -- ხელმწიფემ მისცა თავის 
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შვილს სამი ჯორის საპალნე. ოშთხ ჩაჟუ̂ემ ლაბ̈... ქა ლამო (ბქ. 10) -- ოთხი ცხენის საპალნე 

მომეცი. 2. ლხმ. ხიდის ბურჯის გასამაგრებელი ტვირთი.

 ლა̈რ̄ტყ (-იშ, ლარ̄ტყალ̈) ბზ., ლარ̈ტყ (ლარტყარ̈ ბქ., ლარტყალ̈ ლნტ.), ლარ̄ტყ (-ალ) ლშხ. 

-- სარტყელი, ქამარი. ლა̈რ̄ტყ ლახბე ჰა̈ღ̄ურ̂ი მჷქაფდ (ბზ. 444) -- ქამარი შეაბა აღვირის 

ნაცვლად. ნენსგაქა ლარ̈ტყს ითლჷრეხ (ბქ. 238) -- შუაზე ქამარს შემოიჭერენ. ლჷშკად̈ 

ხანჯარ̈ს ლჷშკა̈დ ლარ̈ტყ ესერ ხესგუ̂იშ (ანდ.) -- მოჭედილ ხანჯალს მოჭედილი ქამარი 

უხდებაო. ჩაფლარ შიყისა ხოჩხინა ლარ̄ტყლექუა̂ (ლშხ. 11) -- ფეხსაცმელები ზურგზე აქვს 

ჩატანებული ქამარში. უ̂ერცხლი ხანჯარ̈, ლარ̈ტყ ი უ̂ერცხლი დაშნა ̈ხუღუ̂ან (ლნტ. 7) -- 

ვერცხლის ხანჯალი, ქამარი და ვერცხლის დაშნა ჰქონდა.

 ლა̈ქ̄უი̂̄სგ (-იშ, --) ბზ., ლაქ̈უ̂ისგ ბქ., ლაქ̄უ̂ი̄ს ლშხ., ლაქუი̂სკ ლნტ. -- სათქმელი; თქმა. 

ჩიგარ ამი̄ ლა̈ქ̄უი̂̄სგს ჟ'ახჟანდა კე̄სარ̈ს (ბზ. 303) -- ყოველთვის ამისი თქმა მობეზრდა 

კეისარს. მაზ̈იგიშ ლაქ̈უი̂სგღა მაზ̈იგ დას̈ ესერ ხაზ̈გინა (ანდ.) -- ჭირიმეს თქმისთვის ჭირი 

არავის შეჰყრიაო. გარგლაჲ̄ ლუშნუ ლი ეჩა ლექსი ლაქ̄უ̂ი̄სჟი (ლშხ. 84) -- ლაპარაკიც 

სვანურია იმისი ლექსის თქმისას. ამშა ლაქუი̂სკჟი დაუ̈̂ ჩალდაგარ̈ (ლნტ. 142) -- ამის 

თქმისას დევი მომკვდარა.

 ლა̈შ̄ი (-ში̄შ, -შჲა̈რ) ბზ., ლაშ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. ლაშ̄ი (-ში̄შ, -არ) ლშხ., ლაში (-იშ, -შჲა̈რ) 

ლნტ. -- თესლი. ალი როქ ლაშ̈ი ჩუ როქუ ალაშ̈ (ბქ. 66) -- ეს თესლი დათესეო.

 ლა̈ხ̄ი̄რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლაუხ̂ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლაღ̄ი̄რ (-იშ, -ალ) ლშხ., ლაღ̈ერ (-ალ̈) ლნტ. -- 

ნიჩაბი. ბაპს ლა̈ხ̄ირთეჟი უ̂ერ ჟი მეკდე ხარ̄ (ბზ. 87) -- მღვდელს მიწა ნიჩაბზე აქვს 

აღებული.

 ლე1 -- დანიშნულების პრეფიქსი: ლეკაბ̈ ზს., ლნტ. -- საკაბე. ლეჩფულ (ლშხ.), ლეჩაფულ 
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(ლნტ.) -- საფეხსაცმელე, საქალამნე (ტყავი).

 ლე2 -- ერთგვარ მცენარეთა გავრცელების ადგილის აღმნიშვნელი პრეფიქსი: ლებელყეჩ 

(ბქ.), ლებჷლყეჩ (ლშხ.) -- მურყნარი. ლეწფარ (ლნტ.) -- წიფლნარი.

 ლე-_-{ე} ვნებითი გვარის მყოფადის მიმღეობის კონფიქსი. ლემარ̄ე (ბზ., ლშხ.) -- 

მოსამზადებელი. ლეტაბ̄ე (ლშხ.) -- გამოსათლელი. ლებემ (ბზ., ლშხ.) -- დასაბმელი. ლეგემ 

(ქს.) -- ასაგები.

 ლე-_-ი ვნებითი გვარის მიმღეობის კონფიქსი. ლეშხუნ̂ი (ზს., ლშხ.) -- შესანახი. ლეშხბი 

(ბზ., ლშხ.) -- შესაკერი. ლებდა̈უ̄ი̂ (ბზ.), ლებდაუ̈ი (ბქ.) -- გასაბედავი.

 ლეანღლაბ̈ (-იშ, -არ) ბქ., ლეან̄ღლებ (-არ) ლშხ., ლეანღლაბ (-არ̈) ლნტ. -- ამაღლების 

დღესასწაულისათვის განკუთვნილი საკლავი, საამაღლებო. ლეან̄ღლებ ღოლიაქ̄ მარ̄ 

ლეძიენი (ლშხ.) -- საამაღლებო ცხვარი უნდა დავკლა (დასაკლავი მყავს).

 ლეარაყ̈ი იგივეა, რაც ლეჰრაყ̈ი.

 ლეაღაბ იგივეა, რაც ლეჲღაბ̈.

 ლეან̈წე იგივეა, რაც ლეჰჷნწე.

 ლეან̄ღლებ იგივეა, რაც ლეანღლაბ̈.

 ლებ1 (-იშ) ზს., ლობარ̈ (-არ̈) ბქ., ლებემ (-არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.). 1. საბელი, დასაბმელი 

(საშუალება). ლებ მამაგუ̂ეშ მუღუა̂ (ბქ. 104) -- დასაბმელი (საშუალება) არაფერი მაქვს. 

ნინ ლებშუ̂ დას̈ ესერ ხობა (ანდ.) -- ენა საბლით არავის დაუბამსო. მამად ღაბნას ლებ ლახბე 

(ლშხ.) -- მამამ მოზვერს საბელი ჩააბა. 2. მძივი, ყელსაბამი. ალ დინ̄ას ყიაქა ხა̈ბ̄და ლებარ̈ 

(ბზ.) -- ამ გოგოს ყელზე ყელსაბამი ეკიდა. ყიად ჩქიმ ლებარ̈ს ესერ ლოხუგ̂ენახ (ანდ.) -- 

ყელი ყელსაბამს დაუმშვენებიაო. 3. ლშხ. დასაბმელი. ჴანარ ლებემ მარ̄ხ (ლშხ.) -- ხარები 
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უნდა დავაბა.

 ლებ2 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ლიბ2 ბზ. -- ლეიბი. დედედ ჟ'ანმარ̄ე ლიბ ი ბა̈ლიშ 

ლან̈ბა̈შ̄ნა̈შ̄დ (ბზ.) -- ბებიამ გაამზადა ლეიბი და ბალიში შვილიშვილებისათვის. ლებარ 

ქან̄შიდხ ქამ̄თე (ლშხ.) -- ლეიბები გარეთ გამოყარეს. [დენას] ხოყდიდახ... ბალ̈იშარ̈ს, 

ლებარ̈ს, საბანარ̈ს (ლნტ. 46) -- გოგოს უყიდდნენ ბალიშებს, ლეიბებს, საბნებს.

 ლებაბე იგივეა, რაც ლებაბ̄ე.

 ლებამარ̈ იგივეა, რაც ლებმარ̈.

 ლებანდალ̈ი იგივეა, რაც ლებან̄და̈ლ̄ი.

 ლებანდე იგივეა, რაც ლებან̄დე.

 ლებარ იგივეა, რაც ლებარ̈.

 ლებარალი იგივეა, რაც ლებრა̈ლ̄ი.

 ლებატკჷრი იგივეა, რაც ლებტკჷ̄რი.

 ლებარ̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ლებარ ლშხ., -- დასაბანი. შიარ̈ ქა ლებარ̈ მარ (ბქ.) -- ხელები 

უნდა დავიბანო (დასაბანი მაქვს). ბეფშს უი̂შკუ ̂ხარ ლებარ̈ (ლნტ.) -- ბავშვს პირი დასაბანი 

აქვს.

 ლებაბ̄ე (-ბე̄მიშ, --) ბზ., ლშხ., ლებაბე (-ბემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- გასანიავებელი. ხუ̂აჲ 

ლებაბ̄ე ოთბაბ̄ედ (ლშხ.) -- ბევრი გასანიავებელი გავანიავეთ. გადატ. -- გასაფლანგავი 

(ქონება...). მეუა̂რ ხუღუა̂ნ ლებაბე ი აბაბდა (ლნტ.) -- ბევრი ჰქონდა გასაფლანგავი (ქონება) 

და ფლანგავდა.

 ლებან̄და̈ლ̄ი (-ლი̄შ, --) ბზ., ლებანდალ̈ი (-ლიშ, -- ბქ., -ჲშ ლნტ.), ლებან̄დალ̄ი (-ლი̄შ, --) 

ლშხ. -- დასაკერებელი. ლად̈ი ბოფშრე ლერექუ ̂მარ ლებანდალ̈ი (ბქ.) -- დღეს ბავშვების 
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ტანისამოსი უნდა დავაკერო (დასაკერებელი მაქვს). ზურალ ეშხუ ლად̈ეღ ლებანდალის 

აბანდალდა (ლნტ.) -- ქალი ერთ დღეს დასაკერებელს აკერებდა.

 ლებან̄დე (-დე̄მიშ, -ა̄ლა ბზ., -ე̄ლ ლშხ.), ლებანდე (-დემ, -არ̈ ბქ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.) -- 

დასაკერებელი. ბოფშრე ლერქუა̂რ̈ ლებანდე ხად მინე დის (ბქ.) -- მათ დედას ბავშვების 

ტანისამოსი უნდა დაეკერებინა (დასაკერებელი ჰქონდა). ბებეს შალუა̂რ ლებან̄დე ხა̄და 

(ლშხ.) -- ბებიას შარვალი უნდა დაეკერებინა. მად̈მა ლოქ ხუღუ̂აუ ლებანდე აჯაღ? (ლნტ.) 

-- დასაკერებელი არაფერი გაქვსო კიდევ?

 ლებდაუ̈ი̂ (-უ̂ი̄შ, --) ბზ., ლებდაუ̂ი ლშხ., ლებედაუ̈ი̂ (-ჲშ ბქ., -ა̈შ ლნტ.) -- გასაბედავი. ალა 

ლეგ ლებდაუ̈̂ი ლი (ბზ.) -- ეს ძნელი (ცუდი) გასაბედავია. ალე ხოჩა ლებედაუ̈ი̂ მჷრეს 

ჯიხალ? (ლნტ.) -- ეს ადვილი (კარგი) გასაბედავი გგონია ალბათ?

 ლებდინე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნემ, -- ბქ., -ნე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- დასაწვავი 

(მოსაკიდებელი). ამნარ̈ ჟი ლებდინე ლი (ზს.) -- ეს დასაწვავია. მჷძღირ ზექარ ხოლა 

ლებდინე ლი (ლშხ.) -- სველი შეშა ცუდი დასაწვავია (მოსაკიდებელია). ალ კირტალ̈ მაგ ჟი 

ლებდინე ლიხ (ლნტ.) -- ეს ძონძები ყველა დასაწვავია.

 ლებედაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლებდაუ̈̂ი.

 ლებელყაჩ იგივეა, რაც ლებჷლტყაჩ̈.

 ლებემ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. {და}საბმელი. ჩაჟ̈ მარ ნახ̈თალისგა ლებემ (ბქ.) 

-- ცხენი ნაწვერალში უნდა დავაბა (მყავს დასაბმელი). ჲესი-ჲეს თეკუშ̂ ლებემდ ჴედნი მა̄რე 

(ლშხ. 93) -- კაცი ზოგჯერ თოკით დასაბმელი ხდება. ზურალ ლებემდ ან̈სყან, ეჯჟი იშტაბ̈ 

(ლნტ.) -- ქალი დასაბმელი გახდა, ისე იქცევა. 2. ყელსაბამი. [ჭაბუ̈გუ̂ს] ზურა̄ლა ̈ლებემ როქ 

ხაბ̈ (ბზ. 436) -- ჭაბუკს ქალის ყელსაბამი აბიაო. 3. შემოსარტყმელი. ჩუე̂მღელ, ლარ̈ტყ მარ 
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ლებემ (ბქ.) -- დამაცადე, სარტყელი უნდა შემოვირტყა (მაქვს შემოსარტყმელი). იხ. ლებ1.

 ლებემარ̈ იგივეა, რაც ლებმარ̈.

 ლები იგივეა, რაც ლე̄ბი.

 ლებია იგივეა, რაც ლობიო.

 ლებმარ̈ (-იშ, -მარალ̈) ბზ., ლებმარ (-ალ̄) ლშხ., ლებემარ̈, ლებამარ̈ (-მარალ̈) ლნტ. -- 

საყურე (შესაბმელი). დენა ლებემარ̈ულ დემ ღჷრდა მუშკუა̂რ̈იდ (ლნტ.) -- გოგო საყურეების 

გარეშე არ მიდიოდა სტუმრად. შდრ. ლეშდმა̈რ.

 ლებრალ̈ი (-ლი̄შ, -ა̈̄ლ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.), ლებრალი (-ი̄შ, -ლიარ) ლშხ. -- 

დასაბრალებელი. ლებრალ̈იდ მაჩენ ჩინჩუი̂ლ ესერ ლი (ანდ.) -- დასაბრალებლად ყველაზე 

კარგი ჩვილი ბავშვიაო. ლებრალი ხად̄ა მიჩა მუხუბ̂ე̄მიშდ (ლშხ.) -- თავისი ძმისათვის უნდა 

დაებრალებინა. ლებრალ̈ი და̈რ ხეყადდა (ლნტ.) -- დასაბრალებელი არავინ ჰყავდა.

 ლებრალ̈ი იგივეა, რაც ლებრა̈ლ̄ი.

 ლებრა̈ლ̄ი (-ლი̄შ, -ა̈ლ) ბზ., ლებრალ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლებრალ̄ი (-ლი̄შ, -ლარ) ლშხ., 

ლებარალი (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- დასაბანი. ჩი ნებოზს ლებრალ̈ი ხად ბოფშარ̈ მინე დის (ბქ.) -- 

ყოველ საღამოს მათ დედას ბავშვები უნდა დაებანა (დასაბანი ჰყავდა).

 ლებრე (-რე̄მიშ, -- ბზ., ლშხ., -რემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- {გამო}საკლები. მჷრგად̈ი მარა 

ნაც̈ურ̂ერხენჩუ ჩუ ლებრე ხად (ბქ. 294) -- მომრიგებელ კაცს დატოვებულის მხარისათვის 

უნდა ჩამოეკლო (ჩამოსაკლები ჰქონდა). ჴიც დემ ხასკჷდდა საფუარისა ი მჷნაყ̈ეს ქა ლებრე 

ხადა (ლნტ.) -- ცომი საფუარში (ჭურჭელში) არ ეტეოდა და მცხობელს გამოსაკლები 

გაუხდა.

 ლებტკჷ̄რი (-რი̄შ, -ალ) ლშხ., ლებატკჷრი (-რიჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- მრგვალად შესაწვავი 
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(საბატკე). ლებტკჷ̄რი გოჭ მაყა (ლშხ.) -- მრგვალად შესაწვავი გოჭი მყავს.

 ლებურ̄ღუე̂ (-უე̂̄მიშ, -- ბზ., -უ̂ე̄შ, -- ლშხ.) ლებურღუე̂ (-უე̂მ, --) ბქ. -- ასაბოლებელი. 

ნებზუა̂შარ̈ს ლემესგ ლი ლებურღუე̂ ცხეკ ადგის ლარდაჟი ნად̈ირიშ ლაყალუა̂დ (ბქ.) -- 

ნადირის დასაფრთხობად ტყიან ადგილას ყოფნისას საღამოობით ცეცხლია ასაბოლებელი.

 ლებქუე̂ (-უე̂̄მიშ, -- ბზ., -უ̂ემ, -- ბქ., -უ̂ე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- დასალბობი. სალატ̈ჲაქ 

მან̈კუ ჩუ ლებქუე̂ ლი ტებდი ლჷცთეჲსგა (ბქ. 196) -- საარაყე მარცვალი ჯერ თბილ 

წყალში უნდა დალბეს (დასალბობია). თაშარ̄ი ლანყიდ ლჷჯიმ თაშ ლებქუე̂ მად̄ა (ლშხ.) -- 

ხაჭაპურის გამოსაცხობად მარილიანი ყველი დასალბობი გამიხდა (მქონდა). ლერექუ ̂

ლებქუე̂ ლი (ლნტ.) -- ტანსაცმელი დასალბობია.

 ლებძღჷნე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნემ, -- ბქ.,-ნე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ ლნტ.) -- გასაწეწავი. ეჩის მატ̈ყ ხარ 

ლებძღჷნე (ბქ.) -- იმან მატყლი უნდა გაწეწოს (გასაწეწი აქვს). ცუგუს ფაყუი̂ ლას̈ყეი მატ̈ყ 

ლოქ ხარ ლებძღჷნე (ლნტ.) -- ცუგუმ ქუდის გასაკეთებელი მატყლი უნდა გაწეწოს 

(გასაწეწი აქვსო).

 ლებჭკუე̂ (-უ̂ე̄მიშ, -- ბზ., -უ̂ემ, -- ბქ., -უე̂̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- გასახეთქი. ჩა̈ჟ̄ 

ლებჭკუე̂ მამ̄ა მარ̄ (ბზ.) -- ცხენი გასახეთქად არ მინდა. ალ ლებჭკუე̂, მახუა̂ჲ̈ს ისკნა̈ლ 

(ლნტ.) -- ეს გასახეთქი, რამდენს ხტის.

 ლებჴუ̂ე (-უე̂̄მიშ, -- ბზ., -უე̂მ, -- ბქ., -უ̂ე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ ლნტ.) -- გასაპობი, გასახეთქი. 

სანაფ ისგდ ლებჴუ̂ე ლი (ბქ.) -- სინაფი შუაზეა გასაპობი. ალე ფიცარ ნე̄სგაჩუ ლი ჩუ 

ლებჴუ̂ე (ლშხ.) -- ეს ფიცარი შუაზეა გასაპობი. ჩუ ლებჴუ̂ე ხი სი (ლნტ.) -- გასახეთქი ხარ 

შენ.

 ლებჷლტყაჩ̈ (-იშ, -ყაჩა̈̄რ) ბზ., ლებჷლყეჩ (-ა̈რ ბქ., -არ ლშხ.), ლებელყაჩ (-არ̈) ლნტ., ბოტ. 
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-- მურყნარი. ლებჷლყეჩა̈რისგა ცხეკიშ ქათლარ̈ს ხამ̈თქუა̂ხ ლირდე ლინთუ̂ ლადეღ (ბქ.) -- 

ზამთრობით ტყის ქათმებს მურყნარში სჩვევიათ ბინადრობა. ეჩე ძღჷ̄დ ლებჷლყეჩ ლი (ლშხ.) 

-- იქ დიდი მურყნარია.

 ლეგ (-იშ, --) 1. ცუდი, უხეირო. ლეგ გუჟი აჩად ზურალ (ბქ.) -- ქალი ცუდ გუნებაზე 

წავიდა. ალე ლეგ ლეუდ̂ი ლოქ ოსუ̂ადა მიჩ (ლშხ. 52) -- ეს შენ ცუდი ნატვრა ინატრეო. 

ეშხუი̂ ლეთი ლეგ ჯამგჷნა (პოეზ. 20) -- ერთი ღამე ცუდი გახსოვს. ლეგდ ზმნს. -- ცუდად, 

ავად. კე̄სარ̈ს ალა ლეგდ ლახბაჟჷნ (ბზ. 259) -- კეისარს ეს ცუდად ეჩვენა. ლეგდ ლოქ ლი 

მინე გუ̂ეშ (ლშხ. 71) -- ჩვენი საქმე ცუდად არისო. ჲეხუ ̂ლეგდ ა̈მეჴედელი (ლნტ. 299) -- 

ცოლი ავად გამხდარა. გადატ. -- ადამიანის სისხლის სათაკილო, სამარცხვინო საფასური. იხ. 

წორ. 2. ზს., ლშხ. -- განავალი. ჟეღი ლეგ (ბზ.) -- ძაღლის განავალი ("ფინთი"). ლეგ მიჩა 

ქუნ ესერ აჴნე (ანდ.) -- განავალი თავის სუნს უშვებსო.

 ლეგაზდილე, ლეგაზდილი იგივეა, რაც ლეგა̈ზ̄დილე.

 ლეგაზ̈დილე, ლეგაზ̈დილი იგივეა, რაც ლეგა̈ზ̄დილე.

 ლეგარ̈ჯ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ლეგჷრჯ ლშხ. -- ძნელი, საძნელო (გასარჯელო). ისგუ გუე̂შ 

სურუ ლეგარ̈ჯ ლი (ბზ. 320) -- შენი საქმე ძალზე ძნელია. უშბა ...მასარ̈დ ლეგარ̈ჯ ლაზ ლი 

(ბქ. 2) -- უშბა ძალიან ძნელი ასასვლელია. ლიზი მეუა̂რ ლეგარ̈ჯ გუე̂შ ლი (ლნტ.) -- 

წასვლა მეტად საძნელო საქმეა. ლეგარ̈ჯდ ზმნს. -- ძნელად; საძნელოდ. გუე̂ში ლეგარ̈ჯდ 

ლიჴედ (ბზ.) -- საქმის გართულება (საძნელოდ გადაქცევა).

 ლეგა̈ზ̄დილე, ლეგა̈ზ̄რდილე (-ლე̄მიშ, -ლალ̈უ) ბზ., ლეგაზ̈დილი, ლეგა̈ზდილე (-ლემ, -ლოლ) 

ბქ., ლეგაზ̄დილი, ლეგაზ̄დილე (-ლე̄შ, -ლე̄ლ) ლშხ., ლეგაზდილი, ლეგაზდილე (-ჲშ, -ა̈რ) 

ლნტ. -- აღსაზრდელი, გასაწვრთნელი, გამოსაზრდელი. ბეფშ დურ̂ეუჟ̂ი ლი ლეგა̈ზ̄დილე 

858



(ბზ.) -- ბავშვი დროზეა აღსაზრდელი. ალ ბობშ სურუ ხოლა ლეგაზ̄დილე ლი (ლშხ.) -- ეს 

ბავშვი ძალიან ძნელი აღსაზრდელია.

 ლეგგიბ (-იშ, -გჷბარ̈ \ ლეგგჷბრა) ბზ., ლეგგჷბ (-არ̈ ბქ., -არ \ ლეგგჷბა ლშხ.), ლეგჷგჷბ 

(-არ̈) ლნტ., ბოტ. -- ფიჭვნარი. ლაფსყალდს ნან̈კდ ხაზ̈ ხოჩა ლეგგჷბ (ბქ. 70) -- ლაფსყალდს 

ცალკე ეკვრის კარგი ფიჭვნარი. შუკუს̂ ეჩხენ-ამხენჩუ თელდ ლეგგჷბ ხაჭიმ (ლშხ.) -- გზას 

აქეთ-იქიდან სულ ფიჭვნარი გასდევს.

 ლეგგუფი (-ფა̈შ, -არ̈ ზს., -ფიშ, -ფარ ლშხ.), ლეგუგუფი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- სამკერდე, 

სამკერდული (ცხენისა). გუშგუე̂ ჩაჟ̄ს ხოჩა ლეგგუფი ოხოსყ (ლშხ.) -- ჩვენს ცხენს კარგი 

სამკერდული გავუკეთე.

 ლეგგჷბ იგივეა, რაც ლეგგიბ.

 ლეგდან̈ი (-აშ, -ა̈რ) ბქ. -- მევალე. გადან ლეგდან̈ის ქაფდ ესერ ხაც̈უ ̂(ანდ.) -- ვალი მოვალეს 

ტვირთად ჰკიდიაო.

 ლეგდლირდე იგივეა, რაც ლეგლირდე.

 ლეგ{დ}ლირდე (-დე̄მიშ, -- ბზ., -დემ, -- ბქ., -დე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ \ -დემიშ ლნტ.) -- 

ავადმყოფობა, სნეულება. ან̈მეზზე... ალ ზურალ̄დ ლეგლირდე (ბზ. 250) -- ამ ქალმა 

ავადმყოფობა მოიმიზეზა. ლეგლირდე ხუა̂შ̈უი̂მიშ ესერ ლი, ნაჰ̈უ̂დური -- ეშუ̂ი გარ (ანდ.) -- 

ავადმყოფობა ბევრნაირია, ჯანმრთელობა კი -- მხოლოდ ერთი. ამკალიბ ლეგლირდე 

ლენტხე̄ლს ხაზნახ ხოფშირე̄მინ (ლშხ. 13) -- ასეთი ავადმყოფობა მეტწილად ლენტეხლებს 

სჩვევიათ. იმალე ხოლა ლეგლირდე ახაფურთუი̂ნახ (ლნტ. 177) -- რაღაც ცუდი 

ავადმყოფობა დარევიათ. ლეგდლირდე ჟი მიმზეზა (პოეზ. 30) -- ავადმყოფობა 

მომიმიზეზებია.
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 ლეგემ1 (-იშ, --) 1. ასაგები, ასაშენებელი. ბაჯუს ქორ ლეგემ ხარ (ლნტ.) -- ბაჯუს სახლი 

აქვს ასაგები. 2. დასადგმელი. ნჷნდ კალ̈უნ შდიქ ესერ ლი ლეგემ (ანდ.) -- ენაზე ზოგჯერ 

კბილია დასადგმელი. ჭუა̂დ̈მოყ ლაყურ̂ა მარ ლეგემ (ლნტ.) -- კედელთან საწოლი მაქვს 

დასადგმელი. 3. ბქ., ქს. შესაყენებელი, შესადგმელი. ალ მაზუა̂ბდ ღარ̈ ლი ლეგემ (ბქ.) -- ამ 

წყაროსათვის ღარია შესაყენებელი.

 ლეგემ2 (-იშ, --) -- დასახურავი (ქუდი). ბეფშუს̂ ფაყუ̂ ლეგემ დე̄სა ხუღუ̂ე (ბზ.) -- ბავშვს 

დასახურავი ქუდი არ აქვს. თხუმჟი ლეგემ [გუღუა̂ნ] გუშკუე̂ურა ფაყუ ̂(ლნტ. 6) -- თავზე 

დასახურად ჩვენებური ქუდი გვქონდა.

 ლეგემ3 (-იშ, --) -- საკერებელი. სახუ̂შირდ ტკეჩ ლეგემ ლი (ბქ.) -- შარვალზე 

საკერებელია მიკერებული.

 ლეგენე იგივეა, რაც ლეგნე1.

 ლეგეჭ იგივეა, რაც ლეგჭე.

 ლეგეჰ იგივეა, რაც ლეგუე̂ჰ.

 ლეგმერდე (-დე̄მიშ, -და̈ლ̄ ბზ., -დემ, -დოლ ბქ., -დე̄შ, -დე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- 

ავადმყოფი, სნეული. ლეგმერდე ნაღუჟ̂ურს ხაქ̈უე̂ მჷლქუე̂რიაშ̈ ნაღუჟ̂ურდ (ბქ. 56) -- 

ავადმყოფ ბიჭს უთხრა მეწისქვილის ბიჭმა. ანჭინხ, ენხოჩუ̂ე̄ნდეს ლეგმერდე (ლშხ. 91) -- 

ფიქრობენ, (იქნებ) მორჩეს ავადმყოფი. ჭყინტ ლოქ ლეგმერდე ლი (ლნტ.) -- ბიჭი 

ავადმყოფიაო.

 ლეგნე1 (-ნე̄მიშ, -ნა̈̄ლი ბზ., -ნემ, -ნოლ ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), ლეგენე (-ჲშ \ ემიშ, -ნალე) 

ლნტ. 1. ასაყენებელი. მჷხარ̈ ბოფშარ̈ დოსდ ჯარ ლეგნე (ბქ.) -- ბავშვები ხვალ ადრე უნდა 

ააყენო (გყავს ასაყენებელი). ბეფშ მიჩ ხადა ლეგენე (ლნტ.) -- ბავშვი მას უნდა აეყენებინა 
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(ჰყავდა ასაყენებელი). 2. დასაყენებელი. ჭჷშხჟი ლეგნე (ბქ.) -- ფეხზე დასაყენებელი. 3. 

დასადგომი, დასაბინავებელი. ეჯ ლეთ ბეჩუი̂ს ნად ლეგნე (ბქ.) -- იმ ღამეს ბეჩოში 

დავბინავდით (დასაბინავებელი გვქონდა). 4. გასაცილებელი. ალ დი̄ნა მარ̄ ლეგნე (ბზ.) -- ეს 

გოგო გასაცილებელი მყავს. 5. მისაყენებელი. ნაშ̈თქ ლეგნე მამ ხაწუა̂ (ბქ.) -- სამკალი 

(ნამგალმისაყენებელი) არაფერი აბადია.

 ლეგნე2 -- 1. ნიშანდასადები. ეჯ ა̈დგის მეგმარ̈დ ნიშან̈ ლი ლეგნე (ბქ.) -- იმ ადგილას 

ხეებისათვის ნიშანია დასადები. 2. ხელმოსაწერი, დასასმელი. მარა საბუთჟი ში ხად ლეგნე 

(ბქ.) -- კაცს საბუთზე ხელი უნდა მოეწერა (ხელმოსაწერი ჰქონდა).

 ლეგონებ იგივეა, რაც ლეგუნ̂ებ.

 ლეგრეუ̂ იგივეა, რაც ლეგურ̂ეუ.̂

 ლეგუგუფი იგივეა, რაც ლეგგუფი.

 ლეგურკი (-კი̄შ, --) ბზ., ლეგუი̂რკე (-ჲშ, --) ლნტ. -- საკვირიკო (დღეობა). ახ̈უმ̂არ̄ან̈ 

ლათ̈ხუ̂იართე ლეგურკ ჯჷმა ̈ლე̄თ (ბზ. 39) -- კვირიკობის ოთხშაბათ ღამეს სანადიროდ 

(წასასვლელად) მოვემზადე. ლეგუი̂რკად ეზერ ლარდა ლი გუშკუე̂შმოყ (ლნტ.) -- 

საკვირიკოდ ჩვენთან კარგი სამყოფია.

 ლეგუუშ̂ე (-შე̄მიშ, -- ბზ., -შემ, -- ბქ.), ლეგუშ̄ე (-შე̄შ, --) ლშხ. -- გულით 

მოსანდომებელი, მოსაწადინებელი. მაზჷ ესერ გარჯ ლი, ლიმჴა̈დი ეჯზჷ ლეგუუ̂შე ლი 

(ანდ.) -- რამდენადაც უფრო ძნელია, გაკეთება იმდენად მეტად მოსანდომებელიაო. ლეგუ̄შე 

მარ̄ ალ გუ̂ეშ, ჲაღო მაჲ ჩომნა (ლშხ.) -- ეს საქმე უნდა მოვიწადინო (მოსაწადინებელი 

მაქვს), აბა რა ვქნა.

 ლეგუ̄შე იგივეა, რაც ლეგუუშ̂ე.
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 ლეგუ̂ანე იგივეა, რაც ლეგუა̂̈ნ̄ე.

 ლეგუ̂ან̈ი იგივეა, რაც ლეგუნ̂ი.

 ლეგუ̂ა̈ნ̄ე (-უა̂ნ̄ე̄მიშ, -უა̂̄ნა̈ლ̄) ბზ., ლეგუა̂ნე (-ნემ, -ნოლ ბქ., -ნეჲშ, -ნალი ლნტ.), ლეგუა̂ნ̄ე 

(-ნე̄შ, -ნე̄ლ) ლშხ. -- დასატირებელი. ლჷარდ ლეგუა̂ნე (ბქ.), ლუუ̂არდ ლეგუა̂̄ნე (ლშხ.) -- 

ცოცხლად დასატირებელი.

 ლეგუ̂ერ იგივეა, რაც ლექუე̂̄რ.

 ლეგუ̂ეჰ (-იშ, --) ზს., ლეგეჰ ლხმ., ლეგუე̂ჲ ლშხ., ლეგუე̂უ̂ ლნტ. -- {და}საფქვავი. ლეგუ̂ეჰ 

ჲესუა̂ ჩუ ხუღუ̂ა, ლიგუ̂ეჰ უგარჯუ ̂ესერ ლი (ბქ.) -- საფქვავი ვისაც აქვს, დაფქვა 

ადვილიაო. ალ კაკალ ლეგუე̂ჲ მარ̄ (ლშხ.) -- ეს მარცვალი დასაფქვავი მაქვს. ლეგუე̂უ ̂

სიმინდ ჩიიღა მეუ̂არ მუღუა̂ნ (ლნტ.) -- დასაფქვავი სიმინდი ყოველთვის ბევრი მქონდა.

 ლეგუ̂ე̄რ იგივეა, რაც ლექუე̂̄რ.

 ლეგუ̂ირკე იგივეა, რაც ლეგურკი.

 ლეგუ̂ნებ (-იშ, --) ზს., ლშხ., ლეგონებ ლნტ. 1. სადარდებელი. დი̄ნაგეზალ ჩიგარ ლეგუნ̂ებ 

ლი (ლშხ.) -- ქალიშვილი ყოველთვის სადარდებელია. 2. მოსაფრთხილებელი, საშიში, 

სახიფათო. ეჯა ესერ ღურჩალ̈ს შიდე ყიაჟი, ეჩქა ესერ ლიშხინ ლეგუნ̂ებლი (ბზ. 256) -- ის 

(რომ) ნაკვერჩხლებს ყრის ყელიდან, მაშინ დაწვის საშიშროებააო. ბეფშ თესგებინ ესერი 

ლი ლეგუნ̂ებ (ანდ.) -- ბავშვი თვალწინაც მოსაფრთხილებელიაო.

 ლეგუ̂ნი (-აშ̈, -- ზს., -აშ, -- ლშხ.), ლეგუა̂ნ̈ი (-ჲშ, --) ლნტ. -- სატირალი. ლეგუნ̂ი დემეგ 

წუ̂ა, ეჯჟი ლიგუნ̂ი წეს დე ლი (ბქ.) -- სატირალი რომ არ არსებობს, ისე ტირილი არ 

შეიძლება (წესი არაა). [ზურალ̄დ] ენკიდ... ნახატ ლაწედდ ი ლეგუნ̂იდ (ლშხ. 69) -- ქალმა 

აიღო ნახატი სანახავად და სატირლად. ჩუ ლი ლეგუა̂ნ̈ი ისკუ̂ი გუე̂შ (ლნტ.) -- სატირალია 
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შენი საქმე. 2. ასატირებელი. ალ ნაღუჟ̂ურ გუა̂მ̈იდ ლეგუა̂ნე ლი (ბქ.) -- ეს ბიჭი მაგრად 

ასატირებელია (საცემია).

 ლეგუ̂რეუ ̂(-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ლეგრეუ ̂(-იშ, -ალ̈) ბქ. -- გროვა (ქვისა). ალ ნაკ ათხე ლეგრეუდ̂ 

ლი ლჷსპე (ბქ. 245) -- ეს ვაკე ახლა ქვის გროვადაა ქცეული. ეშდჲარუ̂ ზაუ ̂ესერ ამჟიიდ 

ლჷმყჷლინ მამუი̂ლ ამ ლეგრეუ̂ისგა (ბქ. 246) -- თორმეტი წელი ასე ყიოდა მამალი ამ ქვის 

გროვაში.

 ლეგჭე (-ჭე̄მიშ, -- ბზ., -ჭემ, -- ბქ., -ჭე̄შ, -- ლშხ.), ლეგეჭ (-ეჲშ, --) ლნტ. -- 

დასაკავებელი; გასაჩერებელი. ლამარგ ლაჩომთე აშ ესერ ლეგჭე ლი ი მამჭირა ̈აშ -- 

ლეჯუი̂რი (ანდ.) -- ბეჯითი საქმისაგან დასაკავებელია და ზარმაცი -- დასაჯიკავებელიო. 

ლეგ ლეგჭე ლი ალ ბეფშ ქორს (ლნტ.) -- ეს ბავშვი სახლში ცუდი გასაჩერებელია.

 ლეგჷგიბ იგივეა, რაც ლეგგიბ.

 ლეგჷრგალ̈ი (-ლი̄შ, --) ბზ., ლეგჷრგალი (-ლიშ̄, --) ლშხ., ლერაგა̈დი (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

სალაპარაკო. ეჩქ' ე̄სერ ქა ლეგჷრგალ̈ი ხე̄რა (ბზ. 343) -- მაშინ სალაპარაკო ექნებაო. ნინცას 

ლეგჷრგალი დე̄მ ხოშთხენი (ლშხ.) -- ნინცას სალაპარაკო არ ელევა. იხ. ლერგა̈დი.

 ლეგჷრჯ იგივეა, რაც ლეგარ̈ჯ.

 ლედაკლებ იგივეა, რაც ლეტკლებე.

 ლედაუშ̂ე იგივეა, რაც ლედაუ̄შ̂ე.

 ლედა̄უშ̂ე (-ე̄მიშ, -- ბზ., -შე̄შ, -- ლშხ.), ლედუ̂აშ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლედაუშ̂ე (-შეჲშ, -ალ̈) 

ლნტ., -- გასაფუჭებელი. ბოფშ ცოდ ლი ლედაუ̄̂შად (ლშხ.) -- ბავშვი გასაფუჭებლად 

ცოდვაა. ალ ნაყ̈ეუნ მად̈ ჯადა ლედაუშ̂ე (ლნტ.) -- ეს შეჭამადი არ უნდა გაგეფუჭებინა 

(გასაფუჭებელი არ გქონდა).
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 ლეედუ̂რე იგივეა, რაც ლეჲდჷრე, ლეჰდჷრე.

 ლეეხური იგივეა, რაც ლეხხურ̄ი.

 ლეზარე იგივეა, რაც ლეზარ̄ე.

 ლეზაჲ̈მახუ̂ იგივეა, რაც ლეზომა̈ხ.

 ლეზარ̄ე (-რე̄მიშ, -- ბზ., -რე̄შ, -- ლშხ.), ლეზარე (-რემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- დასაზოგავი. 

მაჲ̈ ესერ ლეზარ̄ე ხარ̄ სერ?! (ბზ. 283) -- რად ზოგავო?! (რა დასაზოგავი გაქვსო?!). დედედ 

ამ̈სიმახალე ერ თეთრ ლოქ ლეზარე ჯარ (ლნტ.) -- დედამ დამიბარა, რომ ფული დაზოგეო 

(დასაზოგი გაქვსო.)

 ლეზბურ̄ა იგივეა, რაც ლეზუბ̂ურ̄ა.

 ლეზებ იგივეა, რაც ლეზუე̂ბ.

 ლეზემალი იგივეა, რაც ლეზმა̈ლ̄ი.

 ლეზი იგივეა, რაც ლე̄ზი.

 ლეზიზ (-ზზიშ, -არ̈) ბზ., ლეუი̂ზ (-იშ \ -უ̂ზიშ, -არ̈ ბქ., -იშ ლნტ.), ლეზჷზ (-არ) ლშხ. -- 

საგზალი. ლეზიზ მამ̄ ესსად̈ ხელწიფხი გეზალს (ბზ. 439) -- ხელმწიფის შვილს საგზალი არ 

დარჩა. ბეუა̂ს მიჩა ლეუი̂ზ ჩოთკუა̂რა ბოგაშ̈ ხუნჩუ (ბქ. 311) -- ბევას თავისი საგზალი ხიდის 

ბურჯთან ჩაუგდია. უზარაშ̈ ლეუი̂ზ დოსდ ესერ ომშდეხ (ანდ.) -- {და}უზოგველის საგზალი 

ადრე გამოლეულაო. ლეზჷზი ლიჴდე ემეშდჷ̄ნდა (ლშხ.) -- საგზლის წამოღება დამავიწყდა. 

მარა ჲერბი უღუა̂ ჴან̈ ლეუ̂იზდ ახოჲა (ლნტ. 138) -- კაცს ორი უღელი ხარი საგზლად 

წამოუღია.

 ლეზმა̈ლ̄ი (-ლი̄შ, --) ბზ., ლეზმალ̈ი (-აშ̈, --) ბქ., ლეზმა̄ლი (-ლიშ̄, -არ) ლშხ., ლეზემალი 

(-ჲშ, --) ლნტ. -- მოსაზომებელი; გასაზომი. ჩაფლარ̈ სგა ლეზმა̈ლ̄ი ჯარ̄ (ბზ.) -- 

864



ფეხსაცმელები უნდა მოიზომო (მოსაზომებელი გაქვს). ლაცბურაჟი ი ლაშ̈ხბიჟი მჷშხბის 

აშგარ ხარ ლეზმალ̈ი (ბქ.) -- გამოჭრისას და კერვისას მკერავმა (პატრონს) ხშირად უნდა 

მიაზომოს (მისაზომებელი აქვს). [ჭყინტს] ძუღუა̂-ჲ ხმელათ ლოქ ხარ̄ა ლეზმალ̄ი (ლშხ. 60) 

-- ბიჭს ზღვა და ხმელეთი უნდა გაეზომაო (ჰქონდა გასაზომი). ნაკ̈უე̂თარ̈ ლეზემალი ლიხ 

(ლნტ.) -- ნაკვეთები გასაზომია.

 ლეზნე იგივეა, რაც ლე̄ზნე.

 ლეზჲენი იგივეა, რაც ლეძჰენი, ლეჲსენი.

 ლეზობ იგივეა, რაც ლეზუე̂ბ.

 ლეზობორ̄ა იგივეა, რაც ლეზუბ̂უ̄რა.

 ლეზომახ̈ (-იშ, --) ზს., ლეზომ̄ახ ლშხ., ლეზაჲ̈მახ{უ}̂ ლნტ. -- საახალწლო. იბნეხ დოს̄გ 

მუჟღორ ლეზომ̄ახ ხამი ლინე̄შყეს (ლშხ. 15) -- საახალწლო ღორის სუქებას ადრე 

შემოდგომაზე იწყებენ. ლეზაჲ̈მახუ ̂ხამარ̈ე ლიზჲენი გუ̂ამ̈თქუა̂ (ლნტ.) -- საახალწლოდ 

ღორების დაკვლა გვჩვევია.

 ლეზუ̂ბურ̄ა, ლეზბუ̄რა (-რა̈შ̄, --) ბზ., ლეზუბ̂ურა (-რაშ̈, --) ბქ., ლეზობორ̄ა (-რა̄შ, --) ლშხ., 

ლეზუ̂ებურა, ლეზუე̂ბორა (-რაჲ̈შ, --) ლნტ. -- საჭმელი (საჭმელეული; საჭმელად ვარგისი). 

[მანიჟედ]... ა̈ნყიდ შაქარ̈ ი იშგენ მუჭხუ̂ი ლეზბურ̄ა (ბზ. 350) -- მანიჟემ შაქარი და სხვა 

ტკბილი საჭმელი იყიდა. ლეზუბ̂ურა მასარ̈დ წუა̂ (ბქ.) -- საჭმელი ბლომად იშოვება. 

არ̈გაუ̈̂ი... მოსამსახუი̂რ თუი̂თ ტუ̂ეტ ლეზუ̂ებურას (ლნტ. 53) -- (სუფრის) მომსახურე 

თითო მუჭა საჭმელს არიგებს.

 ლეზუ̂ებ (-იშ, -ზუბ̂არ̈ ზს., -ა̈რ ლნტ.), ლეზობ (-ზუბ̂არ) ლშხ. -- საჭმელი, საკვები. დი̄ნას 

ესერ შიშდ ლეზუ̂ებ ოხჴიდ̄ა (ბზ. 354) -- ქალიშვილს მაშინვე საჭმელი მოუტანიაო. მეშკი 
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კუმაშ̈ი ლეზუ̂ებდ ფერმა იშხუ̂ნი სილოსს სილოსი კოშკარ̈ისკა (ლნტ. 16) -- ფერმა 

მეწველი საქონლის საკვებად სილოსს ინახავს სილოსის კოშკებში.

 ლეზუ̂ებურა, ლეზუე̂ბორა იგივეა, რაც ლეზუბ̂უ̄რა.

 ლეზუ̂რა̈ლ̄ (-იშ, --) ბზ., ლეზურ̂ალ̈ ბქ., ლეზურ̂ალ̄ ლშხ., ლეზურ̂ალ ლნტ. 1. საქალო 

(სადიაცო). მიშგუა̂ დის ლუშნუ გუე̂შ მაგ̈ ხოხალ ლეზურ̂ალ̈ (ბქ. 7) -- დედაჩემმა სვანური 

საქალო (სადიაცო) საქმე ყველაფერი იცის. [დი̄ნას] ლეზურ̂ალ̄ ლერქუ̂ალს ხოჯგრიხ (ლშხ. 

42) -- გოგოს საქალო ტანისამოსს უკურთხებენ. ლეზუ̂რალს ი ლეღუა̂ჟ̈მარ̈ ლეშტაბს ჩიის 

ეჯი ა̈სყეიდა (ლნტ.) -- საქალო და საკაცო საქმეს -- ყველაფერს ის აკეთებდა. 2. საქალეთი. 

ისგახ̈იშ ნათ̈ი-ნათ̈საუ̈ ̂ლეზურ̂ალ̈ კილიუ ̂(ბქ. 29) -- ახლო ნათესავი საქალეთი კიოდა.

 ლეზუ̂რიელ (-იშ) ბზ., ქს., ლეზურ̂ელ ბქ. -- საჩხუბარი (გასაწევი). მეზურ̂ელ ლუმზურელ, 

ლეზუ̂რელ დარ̈ ესერ ლჷმწენ (ანდ.) -- მოჩხუბარი იწევდა, საჩხუბარი არავინ ჩანდაო.

 ლეზხალი, ლეზხალ̈ი იგივეა, რაც ლეძხალ̈ი.

 ლეზჰენი იგივეა, რაც ლეძჰენი, ლეჲსენი.

 ლეზჷზ იგივეა, რაც ლეზიზ.

 ლეთ იგივეა, რაც ლე̄თ.

 ლეთალი იგივეა, რაც ლე̄თა̈̄ლი.

 ლეთანაფ̈ იგივეა, რაც ლეთნაფ.

 ლეთალ̈ი იგივეა, რაც ლე̄თა̈̄ლი.

 ლეთე იგივეა, რაც ლე̄თი2.

 ლეთელეღჷრი იგივეა, რაც ლეთლეღრჷ̄ლი.

 ლეთი იგივეა, რაც ლე̄თი1.
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 ლეთი (-იშ, --) ზს., ლეთი̄ (ი̄შ) ლშხ., ლეთიი (-თიჲშ, --) ლნტ. -- სამკალი. დაბ̈ ი ლეთი 

ხუა̂ჲ̈ მუღუა̂ (ბზ.) -- ყანა და სამკალი ბევრი მაქვს. ლეთიი მეუა̂რ ხუღუ̂ანდახ (ლნტ.) -- 

სამკალიც ბევრი ჰქონდათ.

 ლეთილადეღ, ლეთილად̈ეღ იგივეა, რაც ლე̄თილადეღ.

 ლეთ-ლადეღ იგივეა, რაც ლე̄თილადეღ.

 ლეთლე, ლეთლჷ̄რე (-ლ/რე̄მიშ, --) ბზ., ლშხ., ლეთლე, ლეთლჷრე (-რემ, -- ბქ., -ჲშ -- 

ლნტ.) -- 1. ზს. მისაკარებელი. ჩხირარ̈ს გუ̂ერე ღოშგდ ხოკუფ̂ხე ი ლეთლად დემ ითლე 

ისგახ̈ი (ბქ. 256) -- ისრებს გამხმარი ტყავი აირეკლავს და ახლოს არ იკარებს. 2. შესაკრავი, 

მოსაკრავი, მოსაჭერი. ძაძრა მარ ლეთლჷრე (ბქ.) -- ტომარას თავი უნდა მოვუკრა (მაქვს 

მოსაკრავი). ზიჴარ̈ თხუმმოყ ხოჩამდ ლიხ ლეთლჷრე (ლნტ.) -- ტომრები თავთან კარგად 

უნდა შეიკრას (არის შესაკრავი).

 ლეთლეღრჷ̄ლი (-ლი̄შ, -ალ̈) ბზ., ლეთლეღჷრი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლეთრეღლჷ̄რი, ლეთლეღჷ̄რი 

(-რი̄შ, -ალ) ლშხ., ლეთელეღჷრი (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- სარძლო. [ალე] ქად̄ინე მიჩა 

ლეთრეღლჷ̄რი დი̄ნათე (ლშხ. 30) -- ეს თავის სარძლო გოგოსთან გავა. ლეთელეღჷრი დესა 

გუა̂ყა (ლნტ.) -- სარძლო არ გვყავს.

 ლეთლეღჷრი, ლეთლეღჷ̄რი იგივეა, რაც ლეთლეღრჷ̄ლი.

 ლეთლჷრე, ლეთლჷ̄რე იგივეა, რაც ლეთლე.

 ლეთმე (-მე̄მიშ, --) ბზ. -- საშოვნელი. ალა გუნ ხოლა ლეთმე ლი (ბზ.) -- ეს ძალიან ცუდი 

საშოვნელია.

 ლეთნაფ (-იშ \ -აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ლეთნაფ̈ (-იშ \ -აშ̈, --) ბქ., ლეთანაფ̈ (-იშ, --) 

ლნტ. -- სააღდგომო. ლეთნაფ̈ ლჷგროლს ჩუა̂ღფიხ (ბქ.) -- სააღდგომო კვერცხებს 

867



შეღებავენ. ჩი̄ს ხეკუე̂ს ლეთნაფ ლერექუ ̂მახე ხაქ̄უდ̂ეს (ლშხ. 24) -- სააღდგომო 

ტანისამოსი ყველას ახალი უნდა ეცვას. ლეთანაფ̈ ლჷგრალ̈ ლჷღაფ̈ ლიხ (ლნტ.) -- 

სააღდგომო კვერცხები შეღებილია.

 ლეთრე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.) -- სასმელი. 

[დინ̄ად] ქე̄სგუე̂შ ეშხუ ჭიქ ლეთრე (ბზ. 444) -- გოგომ ერთი ჭიქა სასმელი დაასხა. 

[ჭყინტდ] ეშხუ ხულ ლეთრე დეშ ადირტყუ ̂(ბქ. 144) -- ბიჭმა ერთი ყლუპი სასმელი ვერ 

გადაყლაპა. მაშდმარ̈ჟი მარემ მჷქაფდ ლეთრ' ესერ რაგდი (ანდ.) -- სიმთვრალის დროს კაცის 

მაგიერ სასმელი ლაპარაკობსო. ლეთრე სგიმ მოშ̄ ლი ი ლაბრალ̄ მოშ̄ (ლშხ. 3) -- სასმელი 

ვეძა სხვაა და საბანაო -- სხვა (ცალ-ცალკეა). ეჯ ლეთ ხოჩა ლეზუე̂ბურას ას̈ყეჲხ, ხოჩილ 

ლეთრეს ჴიდეხ (ლნტ. 45) -- იმ ღამეს კარგ საჭმელებს აკეთებენ, უკეთესი სასმელი 

მოაქვთ.

 ლეთრეღლჷ̄რი იგივეა, რაც ლეთლეღრჷ̄ლი.

 ლეთრინე (-ნე̄მიშ, -ა̈რ ბზ., -ნემ ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.) -- სათრევი. საუ̈ ̂

ლინთუი̂სგა ხოჩილ ლეთრინე ლი (ბქ.) -- მარხილი ზამთარში უკეთესი სათრევია.

 ლეთუე̂რი იგივეა, რაც ლეთუ̂რი1,2.

 ლეთუე̂ფე იგივეა, რაც ლეთუ̂ფე.

 ლეთურ̂ი1 (-რი̄შ, -- ბზ., ლშხ., აშ̈, -- ბქ.), ლეთუე̂რი (-იშ, --) ლნტ. 1. {შე}სასწავლი (რაც 

უნდა შეასწავლონ ან ისწავლონ). დინაგეზალს ჟი ლეთურ̂ი ხარ, ლეზუ̂რალ̈ მა ̈ირი (ბქ.) -- 

ქალიშვილმა უნდა ისწავლოს (შესასწავლი აქვს), საქალო (საქმე) რაც იქნება. მახალ 

ჩილად̈ეღ ესერ ლეთურ̂ი ლი (ანდ.) -- ცოდნა ყოველდღე შესაძენიაო (შესასწავლიაო). ალ 

ამბაუ̂ ხოჩა ლეთურ̂ი ლი (ლშხ.) -- ეს ამბავი კარგი ჭკუის სასწავლია. ჭყინტს ჟი ლეთუე̂რი 
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ხარ იმალე ხელობა (ლნტ.) -- ბიჭმა რაიმე ხელობა უნდა შეისწავლოს (შესწავლილი აქვს). 

2. პიროვნება, ვისაც უნდა ასწავლონ. ლეთურ̂ისი ̄ჩი̄ ქა ხეთურ̂ინი (ბზ. 280) -- სასწავლსაც 

ყველას ვასწავლიო. ჩიჲღა ლეთუე̂რი ნომ ხი (ლნტ.) -- ყოველთვის სასწავლი ნუ ხარ 

(სწავლება ნუ გჭირდება).

 ლეთურ̂ი2 (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლეთუ̂ერი (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- გასაგზავნი, მისაგზავნი 

(პიროვნება), მოციქული. მარად ლეთურ̂იდ ჩი ხოშა მარე ხოცხა (ბქ.) -- მოციქულად (კაცად 

მისაგზავნად) ყველას ხნიერი (უფროსი) კაცი ურჩევნია. ლახუთ̂ე ლეთურ̂ის ხუე̂თხელი 

(ბზ.) -- მთაში გასაგზავნს ვეძებ.

 ლეთუფ̂ე (-ფე̄მიშ, -ფალ̈ ბზ., -ფემ, -ფოლ ბქ., -ფე̄შ, -ფე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.) -- 

დასაკარგავი. ლეთუ̂ფე მადმა ლოქ ხუღუ̂ა (ლნტ.) -- დასაკარგავი არაფერი მაქვსო.

 ლეთში (-შიშ̄, -- ბზ., ლშხ. -ა̈შ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- გამოსარჩევი, ასარჩევი. ეჩი̄ ა̈დგილჟი 

მარ̄ე ხად̄ხ ლეთში (ბზ. 300) -- იმის ადგილას კაცი უნდა აერჩიათ (ჰყავდათ ასარჩევი). ჩიმი 

ქა ნათ̈იშუ ̂ლეთშიდ ესერ ახქადა (ანდ.) -- ყველას გამონარჩევი ასარჩევად წამხდარაო. აში 

გუე̂შჟი სემი მორ̄აუ̂ ლი ლეთში (ლშხ. 47) -- მსუბუქ საქმეზე სამი მედიატორი უნდა 

აირჩიონ (მედიატორია ასარჩევი). გეგის ჟი ლეთში ხადა ხოჩილ დენა (ლნტ.) -- გეგის 

უკეთესი გოგო უნდა აერჩია (ასარჩევი ჰყავდა).

 ლეთხანე იგივეა, რაც ლეთხნე.

 ლეთხელი იგივეა, რაც ლეთხე̄ლი.

 ლეთხენე იგივეა, რაც ლეთხნე.

 ლეთხე̄ლი (-ლი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ლეთხელი (-აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- საძებარი, საძებნი, 

საძებნელი. სი ნიშგუე̂ჲცახან̈ მამ̄გუე̂შ ჯუღუე̂ ლეთხე̄ლი (ბზ. 232) -- შენ ჩვენთან არაფერი 
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გაქვს საძებნი (სადავო). ეშხუ ფურ̈ ნებზუა̂შარ̈ს ლეთხელი ლი (ბქ.) -- ერთი ძროხა 

საღამოობით საძებარია. ეჩე ლოქ არი ისგუ̂ი ლეთხე̄ლი ლეჲხურ̄ი (ლშხ. 71) -- შენი 

საძებარი საცოლე იქ არისო. ხალ̈ხს მად̈ ხოხალ, მა ფოყხო ლიხ ლეთხელი მეთხუჲ̂არა (ლნტ. 

81) -- ხალხმა არ იცის, მონადირეები რა მხარეს უნდა მოძებნონ (არიან საძებნელი).

 ლეთხნე (-ნე̄მიშ, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნემ, -ნოლ ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), ლეთხანე (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

შესახვედრი. ლეთხნე ი მეთხნე ექდა ლჷხიადე ლას̈უხ̂ (ბქ.) -- შესახვედრი და შემხვედრი 

ორივე გახარებული იყო. მუწურ̂ი ი მუწურ̂ი ამკალიბ ჩიქა ხედრალ̄ხ უშხუა̂რ̄ ლეთხნად 

(ლშხ. 37) -- შურისმაძიებლები ასეთ დროს უდარაჯებენ ერთმანეთს შესახვედრად.

 ლეთხრე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) 1. 

გასახეთქი, ძირმაგარა. მჷსკი̄რ ლეთხრე ხარ̄ (ლშხ.) -- ძირმაგარა (ჩირქგროვა) უნდა 

გახეთქოს. 2. მუწუკი. ჭაშ̈ს ლეთხრე ოხჴად ნანღლაშ̈ლისგა (ბქ.) -- ქმარს იღლიაში მუწუკი 

(გასახეთქი) გამოუვიდა. გადატ. იმე არდა ალ ლეთხრე ბობშ? (ლშხ.) -- სად იყო ეს 

გასახეთქი ბავშვი?

 ლეთხუმრა̈შ იგივეა, რაც ლათხურმა̈შ̄.

 ლეთხუ̂მარაშ̄ იგივეა, რაც ლათხურმა̈̄შ.

 ლეთხუ̂მარ̈ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ., -ალ ლნტ.), ლეთხუმ̂ი (-ა̈შ, -არ̈ ბქ., -მი̄შ, -არ ლშხ., 

-მიშ, -ალ̈ ლნტ.), -- ხარების რქებზე წამოსაცმელი საბელი, იხმარება მრავლობითი რიცხვის 

ფორმით, ბალსქვემოურსა და ქვემოსვანურში მხოლობითი რიცხვის ფორმით. ბაბად ჴან̈ი 

ტუფე ლეთხუმ̂არ̈ ანსდუგუე̂ (ბზ.) -- ბაბუამ ხარის ტყავის(აგან) საბელი დაწნა. ბეფშდ 

ჴანარ̈ს ლეთხუმ̂ი ლახაბ̈ (ბქ.) -- ბავშვმა ხარებს რქებზე საბელი შეაბა.

 ლეთხუ̂მი იგივეა, რაც ლეთხუმ̂არ̈.
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 ლეიესგი (-გი̄შ, --) ბზ., ლეისგ (-იშ, --) ბქ., ლეჲეს ლშხ., ლეჲესკ ლნტ. 1. წასაღები. 

ლეუა̂ნს ესერ ლოჰოდა ლაი̈რ ი ეჯი ესერ ხარ ლეისგ დად̈იანშერთე (ბქ. 200) -- ლევანმა 

წერილი მომცა და ის მაქვს წასაღები დადიანებთანო. ჟი ლუცუ̂ ქაფ ლეისგ ესერ ლი (ანდ.) 

-- აკიდებული ტვირთი წასაღებიაო. ლი̄ზალ̄ს ბაპარს ჴანი ბარჯს ქა ლახოდ̄ნე აგითე ლეჲესდ 

(ლშხ. 10) -- წასვლისას ხარის ბეჭს მღვდლებს მისცემს შინ წასაღებად. ლეჲესკ იმაჲ̈ 

ხუღუა̂ნდა, მაგ̈ მი ათუა̂ჲესკუი̂ნ (ლნტ.) -- წასაღები რაც ჰქონდათ, ყველაფერი მე 

წავაღებინე. 2. ზს. სარჩენი. ქორს უ̂ოშა ჯირი ლეისგ? (ბქ.) -- შინ რამდენი გყავს სარჩენი?

 ლეკაბ იგივეა, რაც ლეკაბ̈.

 ლეკალან̈დ იგივეა, რაც ლეკლა̈ნდ.

 ლეკალაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლეკლა̈უი̂.

 ლეკარე იგივეა, რაც ლეკარ̄ე.

 ლეკარქე (-ქემ, -- ბქ., -ქე̄შ, -- ლშხ.) -- საშოვნელი. უჭირ-უგჷრჯილდ ლეკარქე დას̈ ესერ 

ხოკარქა (ანდ.) -- უშრომელ-გაუჭირვებლად საშოვარი ვერავის უშოვნიაო. იხ. ლეთმე.

 ლეკა̈ბ (-იშ, -კბარ̈ ბზ., -კაბარ̈ ბქ., ლნტ.), ლეკაბ (-არ) ლშხ. -- საკაბე. დინაშ̈დ ლეკაბ̈ ბარდან 

ოხყიდახ (ბქ.) -- გოგოსთვის საკაბე ფართალი უყიდიათ. ბუბად დეცე ფერი ლეკაბ ემყიდ 

ლაილაშს (ლშხ.) -- ბიძამ ცისფერი საკაბე მიყიდა ლაილაშში. მიშკუ̂ი დიდ ლეკაბ̈ ა̈მყიდ 

(ლნტ.) -- დედაჩემმა საკაბე მიყიდა.

 ლეკა̈ნჭ (-იშ, --) ლნტ. -- გაბრაზება, გაცოფება. ალ̈ექსის ერ ათასჷმდა ლიღარალ̈, ლეკან̈ჭ 

ასამანე (ლნტ. 182) -- ალექსის სიმღერა რომ მოესმა, გაბრაზდა (ცოფი დეიმართა). იხმარება 

გამოთქმაში: ლეკან̈ჭ ხეყარ, ლეკან̈ჭ ასამანე.

 ლეკა̄რე (-რე̄მიშ, -- ბზ., -რე̄შ, -- ლშხ.), ლეკარე (-რემ, --) ბქ. 1. გამოსაფიქალებელი. კა 
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ლასუ ̂ლეკარე (ბქ. 300) -- ფიქალი იყო გამოსაფიქალებელი. ალე კოჯს ხოჩა ლეკარ̄ე ბეჩარ 

ხარ̄ (ლშხ.) -- ამ კლდეს კარგი გამოსაფიქალებელი ლოდები (ქვები) აქვს. 2. საფიქალე 

(ადგილი). ხოჩამ̄ ლეკარ̄ეს ოთლაკდად (ბზ.) -- კარგ საფიქალე ადგილს წავაწყდით.

 ლეკედ1 (-იშ, --) 1. ასაღები. [ბეუ̂ას] ბაჩ̈ ჟი ლეკედ ხარ (ბქ. 197) -- ბევას ქვა უნდა აეღო 

(ასაღები ჰქონდა). ბელხანჯარს ლიც მად̄ ოთნება ლეკედდ (ლშხ. 68) -- ბელხანჯარს წყლის 

აღება არ დაუნებებია. 2. ამოსაწყვეტი. ეჯჲარ̈ მა̈გ ჟი ლეკედ ლიხ (ბზ.) -- ისინი ყველანი 

ამოსაწყვეტი არიან. ლაღარზიშ მერარ̈ ჟი ლეკედ ლიხ (ბქ.) -- ბზიკები გასაწყვეტია 

(გასაწყვეტები არიან). 3. მისაღები. კლასთე ლეკედ ბეფშუ ̂ლი (ბზ.) -- სკოლაში მისაღები 

ბავშვია.

 ლეკედ2 (-იშ, -ა̈რ) ბზ. -- მოსაწონი (სამაგალითოდ, სანიმუშოდ ასაღები). ამბაკოს ლეკედ 

მარ̄ე ა̈ხფას (ბზ.) -- ამბაკო მოსაწონი კაცი დადგა.

 ლეკედი (-დიჲშ, -არ̈) ლნტ. -- ხელნა. ლეკედიარ̈ე თხუმარ̈ს ედ წირხშუ̂ ი ედ სინაუშ̂უ ̂ქა 

ხუთლედ (ლნტ. 23) -- მარხილის ხელნების თავებს ღვლეჭით ან მავთულით შევკრავთ.

 ლეკერძჷ̄ლი (-ლი̄შ, -არ) ლშხ. -- ნათესავი; სანათესაო. [ბეუა̂] ჩოსჴუ̂ამ̄ნე არყი ჭიქს 

ლეკერძჷ̄ლის (ლშხ. 44) -- ბევა არყით სავსე ჭიქას ნათესავს გადაულოცავს. ხეყე̄ნი 

ლეკერძჷ̄ლის ხოჩა ჴან (ლშხ. 43) -- სანათესაოს კარგი ხარი ეყოლება.

 ლეკე̄შჷ̄რი (-რიშ, -არ̈ ბზ., -რი̄შ, -ალ ლშხ.), ლეკეშჷრი (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -რიშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- 

სატყაპუჭე. მიშგუ̂ა დადა ლეკეშჷრი ტუფარ̈ს აჰ̈უ̂იჭიუ ̂(ბქ.) -- ბებიაჩემი სატყაპუჭო 

ტყავებს ზელდა. დაჴლა ̈ტუფ ხოჩა ლეკეშჷრი ლი (ლნტ.) -- თხის ტყავი კარგი სატყაპუჭეა.

 ლეკინჯა̈ბ იგივეა, რაც ლეკჷნჯაბ̈.

 ლეკლან̈დ (-იშ, --) ბქ., ლეკალა̈ნდ ლნტ. -- საახალწლო, საკალანდო. ნებოზს... ლეკლან̈დიშ 
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მუჭდურას ი სგაშირს ჟ'აჯაბ̈ხ (ბქ. 71) -- საღამოს საახალწლო (ღორის) მკერდსა და 

შიგნეულობას მოხარშავენ. იბნეხ ლეკალან̈დ ხამ̈ი ლინეშყეს (ლნტ. 60) -- იწყებენ 

საკალანდო ღორის გამოკვებას (გასუქებას).

 ლეკლაუ̈ი̂ (-უი̂̄შ, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ., ლნტ.), ლეკლაუი̂ (-უ̂იშ̄, --) ლშხ., ლეკალაუ̈ი̂ (-იშ, --) 

ლნტ. -- გასალეწი, სალეწი. ლეკლაუ̈ი̂დ მან̈კუი̂ წყილიან̈ს ხუა̂კლაუ̈̂იდ (ბქ. 230) -- 

ლეწვისას (სალეწად) პირველად წმინდა პურეულს ვლეწავთ.

 ლეკმარ̈ი (-აშ̈, -- ბქ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- სანახავი, გასასინჯავი; მოსახმარი. ღარ̈ ნარ 

ლეკმარ̈ი (ბქ. 207) -- შურო უნდა ვნახოთ (გვაქვს სანახავი). დაბ გუ̂არ ლეკმარ̈ი (ლნტ.) -- 

ყანა უნდა ვნახოთ (ყანა გვაქვს სანახავი).

 ლეკრენი (-ი̄შ, -ალ) ლშხ., ლეკა̈რე (-ჲშ, --) ლნტ. -- გასაღები (კარი). ყორ ჩუ ლეკარ̈ე ლი 

(ლნტ.) -- კარი გასაღებია.

 ლეკუ̂ან̄ე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნე̄შ, -- ლშხ.), ლეკუა̂ნე (-ნემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) 1. 

გადასაგდები, გასაგდები, ჩამოსაგდები... ჭუე̂̄რო̄ლს ეშხუ ლჷფათ̈ოლ̄ ჩუ ლეკუა̂ნ̄ე ხად̄ (ბზ. 

363) -- ყვავს ერთი ბარტყი ("თმიანი", "ბუმბულიანი") ჩამოსაგდები გაუხდა. -- ბეუა̂ს ბა̈ჩ ჟი 

ლეკედ ი ლჷცთე ლეკუ̂ანე ხად (ბქ. 197) -- ბევას ქვა ასაღები და წყალში გადასაგდები 

გაუხდა. 2. გასასროლი. ეშხუ ლეკუა̂ნ̄ე თუ̂ეფი ჟაგ̈ ქა ლამ̄ო (ბზ.) -- ერთი გასროლა 

(გასასროლი) თოფის წამალი მომეცი.

 ლეკუ̂ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- დიდი ქვა. რიყ ლექუა̂ ლეკუი̂არ̈ აშ ხაჰრახ (ბქ.) -- რიყეში დიდი 

ქვები ბევრია.

 ლეკუ̂შე (-შე̄მიშ, -- ბზ., -შემ, -- ბქ., -შე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- 1. გასატეხი. ლეკუშ̂ე 

მაჲ̈ მუღუა̂̈ნ̄? (ბზ.) -- გასატეხი რა მქონდა? ალ გაკ ხოლა ლეკუ̂შე ლი (ლნტ.) -- ეს კაკალი 
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ცუდი გასატეხია. 2. გასამჟღავნებელი, გამოსატეხი (რაიმეში). ქა ლეკუშ̂ე ესერ ე დეშ 

ლაჲ̈კუშეს, გუდოუ ̂ეჯღაი̈ აჴიდ (ანდ.) -- გამოსატეხს თუ ვერ გაუტყდე, მიახვედრე მაინცო. 

3. გამოსაჩეკი. მოჭ ქათალს ლეკუშ̂ე ლჷგროლ ქოთქუი̂თხ (ბქ.) -- კრუხს გამოსაჩეკი 

კვერცხები მოჰპარეს. ამშელდ ლჷგრე ალ ქათალს დოუ̄ ̂ხოლა ლეკუშ̂ე ხად̄ა (ლშხ.) -- ამ 

ქათამმა ამდენი კვერცხი ვაითუ ვერ გამოჩეკოს (ცუდი გამოსაჩეკი ჰქონდეს). 4. მოსახნავი 

(გასატეხი; ყამირი). მახე ნამოლ ა̈დგილ ხოლა ლეკუშ̂ე ლი (ბქ.) -- ახალი ახო ძნელი 

მოსახნავია (გასატეხია).

 ლეკჷნჯაბ̈, ლეკჷნჩაბ̈ (-იშ, -ჯ/-ჩაბარ̈) ბზ., ლეკჷნჯაბ̈ (-ჯაბარ̈) ბქ., ლეკინჯაბ̈ (-არ̈) ლნტ. -- 

კლდიანი, კლდოვანი. ოთჰედ ხოშამ̄ ლეკჷნჯაბ̈თე̄სგა (ბზ.) -- მივაღწიეთ დიდ კლდოვან 

ადგილს (კლდოვანს). ალჲა̈რ ა̈რიხ... ხოშა ლეკჷნჯაბ̈ ცხეკს (ბქ. 235) -- ესენი დიდ კლდიან 

ტყეში არიან.

 ლელაგუე̂ნი იგივეა, რაც ლელგენი2.

 ლელარტამ̈ იგივეა, რაც ლერტამ̈.

 ლელატ იგივეა, რაც ლელატ̈.

 ლელაყუი̂რ იგივეა, რაც ლელყუი̂რ.

 ლელაშჷრი, ლელაშ̈ი იგივეა, რაც ლელაშ̄ჷ̄რი.

 ლელაჴუ̂ამ̈ იგივეა, რაც ლელჴუ̂ამ̈.

 ლელაგ̈ენი იგივეა, რაც ლელგენი1.

 ლელაკ̈ი იგივეა, რაც ლელა̈კ̄ი.

 ლელარ̈ტამ̈ იგივეა, რაც ლერტამ̈.

 ლელატ̈ (-იშ, -ლატარ̈) ზს., ლნტ., ლელატ (-არ) ლშხ. 1. საყვარელი (ვინც ან რაც უყვართ). 

874



ალე მარ̄ე ხონჴრი ხენწიფს ლელატ ჲეხუე̂ ლაჲესჟი (ლშხ.) -- საყვარელი ცოლის 

წაყვანისას ეს კაცი ახლავს ხელმწიფეს. 2. სატრფო, შეყვარებული. ალ დი̄ნოლ̄ მიშგუ 

ლელატ̈ ლი (ბზ.) -- ეს გოგო ჩემი შეყვარებულია. 3. საყვარელი. უ̂აზ̈ირს სოფელისგა 

ლელატ̈ ხორი (ბზ. 273) -- ვეზირს სოფელში საყვარელი ჰყავს. ესრენიშ ალ ზურალს 

ლელატ̈ ხაყ̈ენა (ლნტ. 299) -- ამ ქალს თურმე საყვარელი ჰყოლია.

 ლელა̈კ̄ი (-კი̄შ, -ა̈რ) ბზ., ლელაკ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- კეხდასადგმელი (სახედარი...). ჩიჟე ესერ 

წელ ლელაკ̈ი ლი (ანდ.) -- სიძე კეხდასადგმელი სახედარიაო.

 ლელა̈შ̄ი (ი̄შ) ბზ., ლელაშ̄ჷ̄რი (-რი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ლელაშჷრი (-რაშ̈, --) ბქ., ლნტ., 

ლელაშ̈ი (-შიშ, --) ლნტ. -- სათესლე. ლელაშ̄ჷ̄რი სიმინდ ანჴიდხ (ლშხ.) -- სათესლე 

სიმინდი მოიტანეს.

 ლელგენი1 (-ი̄შ, -- ბზ., ლშხ., -ა̈შ, -- ბქ.), ლელაგ̈ენი (-ნიჲშ, --) ლნტ. -- ღამესათევი. 

ლეგმერდე ლელგენი ლასუ ̂(ბქ.) -- ავადმყოფი ღამის გასათევი იყო.

 ლელგენი2 (-აშ̈, --) ბქ., ლელგონი (-იშ, --) ლშხ., ლელაგუე̂ნი (-ჲშ, --) ლნტ. 1. 

შესაფასებელი. მედიატორარ̈ს დაუ̈ი̂თიშ დაბ ხადხ ლელგენი (ბქ.) -- მედიატორებს დავითის 

ყანა უნდა შეეფასებინათ (შესაფასებელი ჰქონდათ). 2. დასაფასებელი. ბქ. მიხა ̈სურუ 

ლელგენი მარე ლი (ბქ.) -- მიხა დიდად ლასაფასებელი კაცია.

 ლელგენი3 (-ნი̄შ, --) ლშხ., ლელგენი/ე (-ჲშ, --) ლნტ. -- შესაწირი, საღვთო. ფუსნაჲ ლოქ 

ჯარ̄ხ ლელგენი (ლშხ. 10) -- ფუსნა (საუფლო, ხარის სახელია) უნდა შესწიროთო 

(შესაწირავი გაქვთო).

 ლელგონი იგივეა, რაც ლელგენი2.

 ლელგუჰე̄რი, ლელქუი̂არ̈ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლელქუე̂რი, ლელქერი (-აშ̈, -არ) ბქ., ლელგუე̂̄რი 
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(-რიშ, -ალ) ლშხ., ლელეგუე̂რი (-რიშ, -ალ̈) ლნტ. -- საფქვავი. ლადი ცუცად ხუა̂̄ჲ 

ლელგუე̂̄რი ანჴიდ (ლშხ.) -- დღეს ცუცამ ბევრი საფქვავი მოიტანა. [გეგის] ჲერბი ფოხალ̈ 

ლელეგუე̂რი ახოჴიდა (ლნტ. 218) -- გეგის ორი ფოხალი საფქვავი მოუტანია.

 ლელგუა̂̈ნ̄ (-იშ, --) ბზ., ლელგუ̂ან ლშხ., ლელგუა̂ნ̈ ლნტ. -- ქელეხისათვის განკუთვნილი 

სურსათ-სანოვაგე. იყდიხ ლელგუა̂ნ კეთილს (ლშხ. 34) -- ქელეხისათვის საჭირო სურსათ-

სანოვაგეს ყიდულობენ. ლელგუა̂ნ̈ დიარ̈ ლეჴდე ლი (ლნტ.) -- ქელეხის პური მოსატანია.

 ლელგუე̂̄რი იგივეა, რაც ლელგუჰე̄რი.

 ლელგუი̂1 (-უი̂̄შ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ., -ა̈შ, -ა̈რ ბქ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- საძირე (ძირი) კბილი. 

ლელგუი̂ ლეკუ̂ან̄ე მარ̄ (ბზ.) -- საძირე კბილი ამოსაგდები მაქვს. ინჯარ̈ს შდჷქმი ლელგუი̂ 

ესერ ოხყუ̂იფა (ანდ.) -- ჯავრმა ძირი კბილი ამოაღებინაო (ჯავრს ძირი კბილი 

ამოუძვრიაო).

 ლელგუი̂2 (-აშ̈, --) ბქ., ლელგი (-გი̄შ, --) ლშხ. -- საძაგებელი. ეჯა ლელგუი̂ მარე მამ ლი 

(ბქ.) -- ის საძაგებელი კაცი არ არის.

 ლელდესკი იგივეა, რაც ლელდი̄სგ.

 ლელდეღ (-იშ, --) -- სამწყემსო, მოსამწყემსი. მჷლდიერთე ლელდეღ ჟაუ ̂ადჲე (ბქ. 11) -- 

სამწყემსო მილდიერში აიყვანეო. დაჴლარ ლეგ ლელდეღ ლიხ (ლშხ.) -- თხები ძნელი 

მოსამწყემსია. ხოლა ლელდეღ ლჷმარ̈ ფუი̂რ (ლნტ. 228) -- ძროხა ცუდი მოსამწყემსი 

ყოფილა. ფუთას ლელდეღ ხეშკილ ხაყა (პოეზ. 98) -- ფუთას სამწყემსო (საქონელი) 

ხეშკილში ჰყავს. სგუე̂ბინ ლახ̈უი̂კურ̂ იმჟი ლელდეღ (პოეზ. 68) -- წინ წავიგდე, როგორც 

მოსამწყემსი.

 ლელდი̄სგ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლელდისგ (-არ̈ ბქ., -არ ლშხ.), ლელდესკ{ი} (-არ̈) 1. ჩასაცმელი. 
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მიშკუ̂ი ლელდესკი მაგ̈ მუღუ̂ა (ლნტ.) -- ჩემი ჩასაცმელი ყველაფერი მაქვს. 2. 

ფეხსაცმელი. ლელდი̄სგს ნალიჩ შიშდ ჩუ ხოჴჩენი (ბზ.) -- ფეხსაცმელს ლანჩა ხელადვე 

გაუცვდება. ლენზაუ̈დ̂ ღუა̂ჟმარემ ლერექუ ̂ი ლელდისგ ხამ̈თქუა̂ხ... (ბქ. 238) -- მამაკაცის 

საზაფხულო ტანისამოსი და ფეხსაცმელი იციან... მეჴჩა ლელდისგს ჭიშხ ესერ იბჟენი 

(ანდ.) -- გაცვეთილ ფეხსაცმელს ფეხი იგრძნობსო.

 ლელეგუე̂რი იგივეა, რაც ლელგუჰე̄რი.

 ლელეთე1 იგივეა, რაც ლელე̄თე.

 ლელეთე2 იგივეა, რაც ლელთე.

 ლელეჩე იგივეა, რაც ლელჩე.

 ლელე̄თე (-თე̄მიშ, -- ბზ., -თე̄შ, -- ლშხ.), ლელეთე1 (-თემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- ღამის 

გასათევი; გამოსაღამებელი. ლათ̈ხუი̂არ̈ს ქა̈მ̄ ოსად̈დ ი მამ̄ ნად̄ ხოჩა ლელე̄თე (ბზ.) -- 

ნადირობისას გარეთ დავრჩით და ცუდი გამოსაღამებელი გვქონდა. ქა̈მ მად ლელეთე (ბქ.) -- 

გარეთ მომიხდა ღამის გათევა. ზმნს. ლელე̄თად ლშხ. -- შეღამებისას; ღამით. ლელე̄თად 

ჴედნიხ მიჩა მეხუბ̂არალ (ლშხ. 89) -- მისი მოგვარეები შეღამებისას მოდიან. ბოფშს 

ლელე̄თად გარ ხაჲ̄თუ̂ე (ლშხ.) -- ბავშვს მხოლოდ ღამით აძლევს სიცხეს (ასიცხებს).

 ლელთე (-თე̄მიშ, -- ბზ., -თემ, -- ბქ., -თე̄შ, -- ლშხ.), ლელეთე2 (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

დასართავი. ბეჟანიშ დის ლელთე მატ̈ყ მასარ̈დ ხუღუ̂ე (ბქ.) -- ბეჟანის დედას დასართავი 

მატყლი ბლომად აქვს. ლეჟრი ზურალ̄ს ლელთე დე̄სმა ხუღუა̂ (ლშხ.) -- საწყალ ქალს 

დასართავი არაფერი აქვს. დედეს მიშკუი̂ წინდარალ̈იაქ ჟი ლელეთე ხადა (ლნტ.) -- დედას 

ჩემი საწინდე დასართავი ჰქონდა.

 ლელთერ (-იშ, --) ზს., ლშხ., ლემეთერი -- სამარჩიელო, სამკითხაო; სარჩევი. მაგ̈ ესერ 
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მელთერ ე ლესეს, ლელთერ ჲარ̈ ირი (ანდ.) -- ყველა რომ მარჩიელი იყოს, სამარჩიელო 

ვინღა იქნებაო. ლემეთერიდ მად̈ ხეკუ̂ეს ა̈ხსყა გუე̂შ (ლნტ.) -- საქმე სამკითხაოდ არ უნდა 

გაიხადო.

 ლელინთუ ̂(-იშ, --) ზს., ლნტ., ლელუნთ ლშხ. -- საზამთრო (მარაგი...). [შდუგულდს] 

შდარალ̈ ესღუ̂ა ლელინთუდ̂ (ბზ. 443) -- თაგვს ტაროები მიაქვს საზამთროდ. ეჯშელდ 

კუი̂დოლ ლი ქა ლეგემ ლელინთუ̂დ (ბქ.) -- იმდენი გოდორია საზამთროდ შესანახი 

(გადასადგმელი). ლელინთუ̂ ჩაფჷლ მუსისკა ლაზ̈ელალ ლი (ლნტ. 31) -- საზამთრო 

ფეხსაცმელი თოვლში სასიარულოა. ლელინთუ̂დ ზმნს. -- საზამთროდ. კუმაშს ლელუნთდ 

ხუა̂ჲ̄ ლიზობ ხაკუხ (ლშხ.) -- ზამთარში (საზამთროდ) საქონელს ბევრი ჭამა უნდა.

 ლელმარაჲ̈ (-რა̈ჲ̄შ, --) ბზ., ლელმარ̈, ლელმარუ ̂(-იშ, --) ბქ., ლელმარაჲ (-რაჲ̄შ, --) ლშხ., 

ლელმარ̈ (-იშ, --) ლნტ. 1. სამარიამობო (საკლავი, სასმელი...). ლელმარ̈ ლაზ̈ჰად ხეყადხ 

ღოლაქ (ბქ.) -- სამარიამობო საკლავად ცხვარი ჰყავდათ. ლელმარუდ̂ ოდუი̂რ ლათ̈ხუა̂რთე 

ცხუა̂ნდირისგა (ბქ. 205) -- სამარიამობოდ ცხვანდირში სანადიროდ წავედი. ლელმარ ლაზ̈ია 

გუა̂რ ლეთხელი (ლნტ.) -- სამარიამობო საკლავი უნდა ვიშოვოთ. 2. ლშხ. მსხლის ჯიში, 

მწიფდება მარიამობის თვეში. გიგა ̄ჲეზუ̂ისა ლელმარაჲ იცხ ლჷ̄გ (ლშხ.) -- მამიდას ეზოში 

სამარიამობო მსხალი დგას.

 ლელოკე იგივეა, რაც ლელო̄კე.

 ლელონე იგივეა, რაც ლელონ̄ე.

 ლელოკ̄ე (-კე̄მიშ, -- ბზ., -კე̄შ, -- ლშხ.), ლელოკე (-კემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- ასალოკი, 

გასალოკი. ციცუს̂ ოხთხა ლელოკე კონტ (ბქ.) -- კატას გასალოკი ქოთანი უშოვია. ჟეღს 

ლელოკე ხეკუა̂დ (ლნტ.) -- ძაღლს ასალოკი უნდოდა.

878



 ლელონ̄ე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნე̄შ, -- ლშხ.), ლელონე (-ნემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- საწყენი. 

ლელონ̄ე ჩი̄ს ხალა (ბზ.) -- საწყენი ყველას სწყინს. დიეშ ი მუეშ ლელონე გუ̂ეშ გეზალდ 

ხეკუე̂ს ნომ' ანსყას (ბქ.) -- დედისა და მამის საწყენი საქმე შვილმა არ უნდა გააკეთოს. მა̈გ 

ლელონე მად̈ ლი (ლნტ.) -- ყველაფერი საწყენი არ არის.

 ლელსერი (-რი̄შ, -- ბზ., -რა̈შ, -- ბქ.) -- საზრუნავი; პატივსაცემი. ჩი̄მი ლელსერი მარ̄ე ხი 

(ბზ.) -- ყველასათვის პატივსაცემი კაცი ხარ. ჩიმი ლელსერი ულსერდ ესერ ოლჴაცელი 

(ანდ.) -- ყველას საზრუნავი უყურადღებობით დაღუპულაო.

 ლელტჷნე (-ნე̄მიშ, --, -ნემ, -- ბქ., -ნე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- გასაჭყლეტი, დასაჟეჟი, 

დასაჩეჩქვი. უი̂ცხ ჩუ ლელტჷნე ლი (ბქ. 196) -- მსხალი უნდა დაიჟეჟოს (დასაჟეჟია). 

ლე̄ჲრაყიდ ხილ ლელტჷნე ლი (ლშხ.) -- არყის გამოსახდელად ხილს დაჩეჩქვა უნდა 

(დასაჩეჩქვია). უ̂ისკუ ̂ლელტჷნე ლი (ლნტ.) -- ვაშლი დასაჩეჩქვია.

 ლელუნთ იგივეა, რაც ლელინთუ̂.

 ლელქერი, ლელქუ̂ერი იგივეა, რაც ლელგუჰე̄რი.

 ლელქუი̂არ̈ იგივეა, რაც ლელგუჰე̄რი.

 ლელყუი̂რ (-იშ, --) ზს., ლელყურ ლშხ., ლელაყუ̂ირ ლნტ. -- {და}საწოლი. ნეზუ̂არ̈ ჩუ 

ლიზალ̄ე ლელყუი̂რს იმარ̄ეხ (ბზ.) -- ნეზვები გოჭების დაყრისას დასაწოლს იმზადებენ. მიჩა 

ლელყუი̂რს ჟ'ოხბიდინ (ბქ. 203) -- მის საწოლს ცეცხლი წავუკიდე. [ეჯი] ჟაბშიშ ხამარს 

ლელყურდ ხუღუა̂ხ (ლშხ.) -- იგი ზემოურების ღორებს საწოლად აქვთ. ჲეხუ-̂ჭაშ̈ს 

ლელაყუი̂რდ ფიცარალ̈ ხუღუა̂ნხ (ლნტ.) -- ცოლ-ქმარს დასაწოლად ფიცრები ჰქონდა{თ}. 

[ფათუა̂რ̈ე] შდუგუა̂რ̈ს ესღუე̂ხ ლელეყურიდ (პოეზ. 132) -- თმები თაგვებს მიაქვთ 

საწოლად.
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 ლელშანი, ლელშან̈ი იგივეა, რაც ლენშან̈ი.

 ლელშგუ̂ირ (-იშ, --) ზს., ლეუშ̂გუი̂რ ლხმ., ლელშგურ ლშხ., ლელშკუი̂რ1 ლნტ. -- 

სამარცხვინო, დასაძრახი; სასირცხვილო. ჲერხი ამსუა̂ლდ ნათ̈ინათ̈საუ̈ი̂შ ესერ ლელშგუ̂ირ 

ლი (ბქ.) -- ზოგი ადამიანი ნათესაობისათვის სამარცხვინოაო. ლელშგურ საქმე ლი, ჲაღო 

მაჲ? (ლშხ.) -- სამარცხვინო საქმეა, აბა რა? ჭყინტს მაკა ̈ლელშკუი̂რ გუ̂ეშ ხოჩომნა? 

(ლნტ.) -- ბიჭს რა სამარცხვინო საქმე ჩაუდენია?

 ლელშკუ̂ირ1 იგივეა, რაც ლელშგუ̂ირ.

 ლელშკუ̂ირ2 იგივეა, რაც ლეშგურ̄ა̈ლ̄.

 ლელჩე (-ჩე̄მიშ, -- ბზ., -ჩემ, -- ბქ., -ჩე̄შ, -- ლშხ.), ლელეჩე (-ჲშ, --) ლნტ. -- დასაცავი. 

ლელეჩე ხარ̈ენახ ლჷკიდ სიმინდ (ლნტ. 246) -- აღებული სიმინდი უნდა დაეცვათ (დასაცავი 

ჰქონიათ).

 ლელხინ (-იშ, --) ზს., ლშხ., ლეუხ̂ინ ლხმ., ლელხნე (-ჲშ) ლნტ. -- სალხინო, სასიამოვნო, 

მოსალხენი, მოსაწონი. ლელხინ გუ̂ეშ მუღუ̂ე (ბზ.) -- სასიამოვნო საქმე მაქვს. ჩიმი ლელხინ 

ღედ დას̈ ესერ ხოჴიდა (ანდ.) -- ყველასათვის მოსაწონი (სალხინო) განაჩენი არავის 

გამოუტანიაო. მაგ ლელხინდუ აიკუე̂დახ! (ლშხ.) -- ყველაფერი ლხინში (სალხინოდ) 

მოგხმარდეთო! ეჲმინს ლელხნე გუე̂შ ხუღუა̂ხ (ლნტ.) -- იმათ მოსალხენი საქმე აქვთ.

 ლელხნე იგივეა, რაც ლელხინ.

 ლელჴუ̂ამ̈ (-იშ, --) ზს., ლელაჴუა̂მ̈ ლნტ. -- საეკლესიო. ალ ქორ ლელჴუ̂ამ̈დ ამ̈სედე̄ლი (ბზ. 

27) -- ეს სახლი საეკლესიოდ დარჩენილა. ლელაჴუ̂ამ̈ გიმ ჟანჯგირხ (ლნტ.) -- საეკლესიო 

მიწა აკურთხეს.

 ლელჯომარ̈ (-იშ, -მარალ̈) ბზ., ლნტ., ლელჯუმ̂არ̈ (-მარარ̈) ბქ., ლელჯუმ̂არ, ლელჯმარ 
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(-ალ) ლშხ. -- დგიმი (საქსოვი დაზგის ნაწილი). ლეჯიშ მა ̈ხარ, ეჯი ლელჯუმ̂არ̈-

ლაც̈ხნირქა ქა ლუცუე ხარ (ბქ. 306) -- რაც უნდა მოქსოვოს, ის დგიმ-სავარცხელშია 

გაყრილი. მაგ̈ აშუ ̂ლელჯუმ̂არ̈-ლაც̈ხნირქა ლჷყე დეშომ' ესერ ლჷმა̈რ (ანდ.) -- ყველა ერთი 

ხასიათის არ არისო (ყველა ერთ დგიმ-სავარცხელში არ გაეყრებაო). ლელჯმარი ლაჴანთე 

მჷჲეს ადამოშე̄რალ (პოეზ. 210) -- საქსოვის სახნავში წამღები ადამოსანები.

 ლელჯუმ̂არ̈ იგივეა, რაც ლელჯომარ̈.

 ლელჷრტამ, ლელჷრტა̈მი იგივეა, რაც ლერტა̈მ.

 ლემაიდ იგივეა, რაც ლემა̈დ̄.

 ლემანე (-ნეშ, --) ლხმ. -- გასანიავებელი. ზურალს ითქ ხარ ლემანე (ლხმ.) -- ქალს 

ხორბალი აქვს გასანიავებელი.

 ლემარე იგივეა, რაც ლემარ̄ე.

 ლემასგუ ̂იხ. ლემესგ.

 ლემაყა̈ლ იგივეა, რაც ლემყალ̈.

 ლემაჯე იგივეა, რაც ლემაჯ̄ე.

 ლემაი̈დ იგივეა, რაც ლემა̈დ̄.

 ლემაშ̈ედალ̈ იგივეა, რაც ლემშედა̈ლ̄.

 ლემახ̈ე იგივეა, რაც ლემხე.

 ლემარ̄ე (-რე̄მიშ, --) ბზ., ლშხ., ლემარე (-რემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- {მო}სამზადებელი. 

ლეზუ̂ებ მარ̄ ლემარ̄ე (ბზ.) -- საჭმელი მაქვს მოსამზადებელი. [ბეუა̂ს] ხუა̂ჲ̄ კეთილ ხარ̄ 

ლემარ̄ე (ლშხ. 42) -- ბევას ბევრი პურ-მარილი აქვს მოსამზადებელი.

 ლემაჯ̄ე (-ჯე̄მიშ, -- ბზ., -ჯე̄შ, -- ლშხ.), ლემაჯე (-ჯემ, -- ბქ., -ჯეჲშ, -- ლნტ.) -- 
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მოსაზიდი. ჭემ ჯუე̂̄დჲანეშ მარ̄ ლემაჯ̄ე (ბზ.) -- თივა შორიდან მაქვს მოსაზიდი. ქორაშ̈ 

ლაგამ ბაჩ̈ მარ ლემაჯე (ბქ.) -- სახლის საშენი ქვაა მოსაზიდი (მაქვს). ლახუ̂ხენისა ჭემ 

გუა̂რ̄ ლემაჯ̄ე (ლშხ.) -- მთიდან თივაა (გვაქვს) მოსაზიდი. ალ ლინთუი̂შუდ̂ ზექ ლემაჯე 

ლი ცხეკხენ (ლნტ.) -- ამ ზამთრისთვის შეშაა ტყიდან მოსაზიდი.

 ლემა̈დ̄ (-იშ, --) ბზ., ლემაი̈დ ბქ., ლემაიდ ლშხ. -- სამხარი ("საშიმშილო"). ლემა̈დ̄ ხოჩა 

ათმარჯუნხ (ბზ.) -- სამხარი კარგი გამოუვიდათ.

 ლემბაჟ იგივეა, რაც ლემბაჟ̈.

 ლემბან̈ი (-ი̄შ, -ა̈რ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ.) -- დასაფიცებელი. სოფელ მურგუა̂ლ̈ ლემბან̈ი ანჴა̈დ 

(ბზ.) -- მთელი სოფელი დასაფიცებელი გახდა (შეიქმნა).

 ლემბაჟ̈ (-იშ, --) ზს., ლემბაჟ ლშხ., ლენაბაჟ̈ ლნტ. -- საკვირველი (გასაკვირი), საოცარი. მი 

ეშხუ ლემბაჟ̈ს ხუე̂წდ (ბქ. 32) -- მე ერთი საკვირველება (საკვირველი რამ) ვნახე. ალე 

გაცხაჲდ ლემბაჟ ლი (ლშხ.) -- ეს მართლა გასაკვირია. ძღუდ ლენაბაჟ̈ ლი ისკუი̂ გუ̂ეშ 

(ლნტ.) -- დიდად საკვირველია შენი საქმე. ეჯანდ ხოშა ლემბაჟ̈ს ჯექუნ̂ე (პოეზ. 158) -- 

იმაზე უფრო გასაოცარს გეტყვი.

 ლემგამ̈ (-იშ, --) ბზ., ლემგემ ბქ., ლშხ. -- ტყე ("სახეო"). მურუი̂სდ... აშხუ ̂ლემგამ̈ისგა 

ჩუა̂ნ̈ი̄ყე მაგ̈ (ბზ. 31) -- რუსმა ყველა ერთ ტყეში ჩამოიყვანა. ცხჷმრიშ სოფლარ̈ს კჷრკან̈დ 

ხაცხიპ მეშხე ლემგემ (ბქ. 70) -- ცხუმარის სოფლებს ირგვლივ წიწვიანი (შავი) ტყე 

აკრავს.

 ლემგემ იგივეა, რაც ლემგამ̈.

 ლემდუნე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნე̄შ, -- ლშხ., -ნემ, -- ბქ.), ლემედუნ̂ე (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

დასამადლებელი. ჲერუა̂ თხუმ მედუნ̂ე, ლემდუნეოუ̂ ხუღუა̂ნდ (ანდ.) -- ვინც თავს 
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გამადლის, დასამადლებელი უნდა ჰქონდესო. ამშა ლისყი გაცხაჲდ ლემდუნე ლი (ლშხ.) -- 

ამის გაკეთება, მართლა, დასამადლებელია. ლემედუნ̂ე მა̈დ ჯადა (ლნტ.) -- არ უნდა 

დაგემადლებინა (დასამადლებელი არ გქონდა).

 ლემედუნ̂ე იგივეა, რაც ლემდუნე.

 ლემეზირ იგივეა, რაც ლემზირ.

 ლემეთერი იგივეა, რაც ლელთერ.

 ლემერხელი იგივეა, რაც ლემჷრხელა.

 ლემესგ (-მსგაშ̈, -მსგარ̈, მიც. ლემასგუ ̂ბზ., -მსგიშ, -მსგარ̈ ბქ.), ლემეს (-იშ, -არ) ლშხ., 

ლემესკ (-არ̈) ლნტ. -- ცეცხლი. ალჲარ̈დ ლემესგ ანჴიდხ (ბზ. 348) -- ამათ ცეცხლი 

მოიტანეს. ხოშა ლემესგ ანაშვე (ბქ. 23) -- დიდი ცეცხლი დაანთო. დი გეზლიშ ბედჟი 

ლემასგუ ̂ესერ ჟი ესჩიდი ე, გუი̂ დემის ხებზი (ანდ.) -- დედა შვილისათვის ცეცხლში რომ 

დაიწვას, გული არ გაუძღებაო. ფათუა̂რს ლემესთე შჷდეხ (ლშხ. 58) -- თმებს ცეცხლში 

ყრიან. ლარდაჲ̈სა ნესკაჩუ ლემესკ ხოშუდახ (ლნტ. 20) -- სამყოფელის შუაში ცეცხლი 

ენთო{თ}. ჟი ლაჯ̈ი̄შუ̂ა ხოშა ლემესგ (პოეზ. 276) -- დაგინთია დიდი ცეცხლი. კნინ. 

ლემსგი̄ლ ბზ., ლემესი̄ლ ლშხ., ლემესკილ ლნტ.

 ლემეშხე იგივეა, რაც ლემშხე.

 ლემეჩე იგივეა, რაც ლემჩე.

 ლემზეზალ̈, ლემზეზალ̄ იგივეა, რაც ლემზჷზა̈ლ̄.

 ლემზირ (-იშ, -ზჷრარ̈ \ -ზჷრალ̈) ზს., ლემზჷრ (-ალ) ლშხ., ლემეზირ (-ალ̈) ლნტ. -- 

სეფისკვერი, შესაწირი (პური...). [ბოფშარ̈] ლემზჷრალ̈ს კარუა̂ლ̈შუ ̂ჟ'აჲ̈ე̄სგიხ 

მაცხუა̂̈რ̄თეჟინ̄ (ბზ. 17) -- ბავშვები სეფისკვერებს კალათებით აიტანენ მაცხოვრის 
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ეკლესიამდე. ჲეხუა̂რ̈ მინე ლემზირს ჟია ̈მინ ა̈მზჷრიუ̂ხ (ბქ. 295) -- ქალები თავიანთ 

სეფისკვერებს თვითონვე შესწირავდნენ. სოფლარ̈ ლემზჷრარ̈ს... ჴიდახ (ბქ. 298) -- 

სოფლებს სეფისკვერები მოჰქონდათ. ეჯჲარს თხუმჟი ხეკუ̂ეს ხაზ̄დეხ ფუსნა ლემზჷრ 

(ლშხ. 16) -- იმათ თავზე (ზემოდან) უნდა ედოთ უფლის სეფისკვერი. მჷშიაშ̈ის ჟი ხეკუე̂ს 

ახოკიდან ლემეზირ (ლნტ. 59) -- ხელის გამხსნელს სეფისკვერი ხელში უნდა აეღო.

 ლემზჷზა̈ლ̄ (-იშ, --) ბზ., ლემზეზალ̈ ბქ., ლნტ., ლემზეზალ̄ ლშხ. -- სამიზეზო. მემზეზალ̈ს 

ლემზეზალ̈ ესერ ჩიგარ ხეკჷრქი (ანდ.) -- მიზეზიანს (მომიზეზეს) სამიზეზო ყოველთვის 

მოეძებნებაო. ლემზეზალ̈ს მა ახოშტიხე (ლნტ.) -- სამიზეზოს რა გამოულევს.

 ლემზჷრ იგივეა, რაც ლემზირ.

 ლემიჟ იგივეა, რაც ლამჷჟ.

 ლემკახე (-ხე̄მიშ, -- ბზ., -ხემ, -- ბქ., -ხე̄შ, -- ლშხ.), ლემკახ̈ე (-ჲშ, --) ლნტ. 1. საიმედო, 

სანუგეშო. ჲახუე̂მ მარდ ჲახუდ̂ ხოშა ლემკახ' ესერ ლი (ანდ.) -- ცოლის ნათესაობა ცოლზე 

უფრო საიმედოა. 2. ქს. საჭირო, სასარგებლო. ლემკახ̈ე ხალ̈ხ მაყა (ლნტ.) -- საიმედო ხალხი 

მყავს.

 ლემნარი, ლემნარ̈ი იგივეა, რაც ლეჰუნ̂არ̈ი.

 ლემნე, ლენუნე იგივეა, რაც ლე̄მნე.

 ლემორ̄უე̂ (-უ̂ე̄მიშ, -- ბზ., -უ̂ე̄შ, -- ლშხ.), ლემორუე̂ (-უე̂მ, --) ბქ., ლემორაუ̈ ̂(-იშ, --) 

ლნტ. -- გასარჩევი, სამედიატორო საქმე. მეწუი̂ნ მორეუ ̂ლემორეუს̂ გუ ესერ ხაზმე (ანდ.) -- 

ნამდვილი მომრიგებელი საქმეს გულით მოეკიდებაო (გულს მიაზომავსო). უ̂ოდ ჩუ დო 

ადმორ̄უი̂ხ ჩი̄ს, მაჲ ხაჭკჷ̄რახ ლემორ̄უე̂. (ლშხ. 48) -- ვიდრე არ გაარჩევენ, რა აქვთ 

სამედიატორო.
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 ლემპარ̈ იგივეა, რაც ლამპარ̈.

 ლემპრობ იგივეა, რაც ლამპრობ.

 ლემჟეღუი̂, ლეჟღუნე (-უ̂იშ̄/-ნე̄მიშ, --) ბზ., ლემჟეღი (-ღაშ̈, --) ბქ., ლეჟოღნე (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- უზრუნველსაყოფი; მოსაპოვებელი; მოსამარაგებელი. ლინთუ ̂ი ზაუ ̂ლეგ ლეჟღუნე 

ლა̈ს̄უ ̂ოხდრის (ბზ.) -- ზამთარ-ზაფხულ სახსნილო საჭმელი ძნელი მოსამარაგებელი იყო. 

ჩილადეღ ქუთ სურუ ხოლა ესერ ლემჟეღი ლი (ანდ.) -- ყოველდღე ხაჭაპური ძნელი 

მოსამარაგებელიაო. ალმაგ̈ მარემიშდუ ̂ხოლა ლეჟოღნე ლი დიარ̈ (ლნტ.) -- ამდენი 

კაცისათვის პური ძნელი (ცუდი) მოსამარაგებელია.

 ლემჟოღირ იგივეა, რაც ლემჟღურ̂ეში.

 ლემჟღურ̂ეში (-ში̄შ, --) ბზ., ლემჟოღუ̂ირ (-იშ \ -ჟღურეშ, --) ბქ., ლემჟოღარ (-იშ, --) 

ლშხ. \ ლემჟოღირ ლნტ. -- საშემოდგომო. ლემჟღურეშ კუე̂ცენ (ბქ.) -- საშემოდგომო 

ხორბალი. ეჩჷნღო ასკბეხ ლემჟოღარდ ქორწილს (ლშხ. 32) -- ამის შემდეგ საშემოდგომოდ 

დანიშნავენ (დაადგენენ) ქორწილს. ლემჟოღირდ ქუ̂ერწილ მარ ლეჩუე̂მ (ლნტ.) -- 

საშემოდგომოდ ქორწილი უნდა გავმართო (მაქვს გასაკეთებელი).

 ლემყალ̈ (-იშ, --) ბზ., ლემყალ̈/უ ̂ბქ., ლემყალ ლშხ., ლემაყალ̈ ლნტ. -- საშიში, საშიშარი, 

სახიფათო. კინტოდ მამ̄ ლი სერ ლემყალ̈ (ბზ. 352) -- კინტო უკვე საშიში არაა. გუნ 

ლემყალ̈უ ̂ლი შდიქ მაკ̈უშ̂ოუა̂რ̈ და̈შდუ ̂(ბქ. 236) -- კბილმტკივანი დათვი ძალიან საშიშია. 

დე ლიშჩიუა̂რიდ ლი ლემყალ სერ ი დე ლიყარ̄ჲელდ (ლშხ. 46) -- არც ჩივილის საშიშროებაა 

უკვე და არც ჩხუბისა. ძღუდ ლემაყალ̈ ლი ლეთნაშ̈ ლიზელალ̈ (ლნტ.) -- ღამით სიარული 

მეტად საშიშია.

 ლემშაჲე იგივეა, რაც ლემშაუ̂.
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 ლემშაუ ̂(-იშ, არ̈) ბზ., ლნტ., ლემშაჲე (-ჲე̄მიშ, --) ბზ., ლემშაი̈ (-შაიაშ̈, --) ბქ., ლემშაჲ 

(-შაი̄შ/-ჲე̄მიშ, --) ლშხ. -- სამუშაო. ალის ლემშაუ ̂ლოხთონ̄ეხ (ბზ. 444) -- ამას სამუშაო 

მიუჩინეს. ლემშაი̈ ქამიზალ̈ს მასა̈რდ წუა̂ (ბქ.) -- გაზაფხულზე სამუშაო ბლომად არის. მად̈ 

გუი̂ჟიბ ცუი̂დდ ლარდად, ხუა̂ი̈ ლემშაუ̂ გუღუა̂ (ლნტ.) -- უსაქმოდ (ცუდად) სამყოფად არ 

გვცალია, ბევრი სამუშაო გვაქვს.

 ლემშაჲ̈ იგივეა, რაც ლემშაუ̂.

 ლემშედა̈ლ̄ (-დალ̄აშ̈, -დალ̄არ̈) ბზ., ლემშედა̈ლ (-დალაშ̈, -დალარ̈) ბქ., ლემშე̄დალ̄ (-იშ, -არ) 

ლშხ., ლემაშ̈ედალ̈ (-დალარ̈) ლნტ. -- დასახმარებელი, საშველი. გეზალ ჩიგარ დედე̄შ ი მამა ̄

ლემშე̄დალ̄ ლი (ლშხ.) -- შვილი ყოველთვის დედ-მამის მოსახმარებელია. მუს ხადა 

ეჯმინეშუდ̂ ლემაშ̈ედალ̈ (ლნტ. 8) -- მამას მათთვის უნდა ეშველა (საშველი ჰქონდა).

 ლემშეხე იგივეა, რაც ლემშხე.

 ლემშუა̂ნიე̄რა (-რა̈შ̄, --) ბზ., ლემშუ̂ანჲერა (-რაშ̄, --) ლშხ., ლემშუა̂ნ̈იერა (-რაჲ̈შ, --) ლნტ. 

-- მთელი სვანეთი ("სასვანო"). ლემშუა̂ნჲერა ̄გიმჟი სას̄აშ̄თან̄ სოფელ მა ̄ხეჩდა (ლშხ. 3) -- 

მთელს სვანეთში (სასვანოში) სასაშისთანა სოფელი არ ურევია. ამზუმ კეც ათხე 

ლემშუა̂ნ̈იერაჲსკა დემე ა̈რი (ლნტ. 5) -- ამოდენა ქვევრი ახლა მთელს სვანეთში 

(სასვანოში) არსად არის.

 ლემშხე (-ხე̄მიშ, -- ბზ., -ხემ, -- ბქ., -ხე̄შ, -- ლშხ.), ლემშეხე (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

გასაშავებელი. ალჲარ̈ ჩუ ლემშხე ლიხ (ბზ.) -- ესენი გასაშავებელი არიან.

 ლემჩე (-ჩე̄მიშ, -- ბზ., -ჩემ, -- ბქ., -ჩე̄შ, -- ლშხ.), ლემეჩე (-ჲშ, --) ლნტ. -- დასაბერებელი. 

ლემჩე მარ̄ე (ბზ.) -- დასაბერებელი კაცი. ამგუა̂ ̈თუა̂ლა̈შ ზურალ ლემჩად ცოდ ლი (ბქ.) -- 

ასეთი თვალადი ქალი დასაბერებლად ცოდვაა. სი ლემეჩეაქ (ლემჩიაქ), ალე მაზუმ გუე̂შ 
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ამ̈ისყხეს?! (ლნტ.) -- შე დასაბერებელო, ეს რამოდენა საქმე გამიკეთე?!

 ლემწირ იგივეა, რაც ლენწირ.

 ლემხე (-ხე̄მიშ, -- ბზ., -ხემ, -- ბქ., -ხე̄შ, -- ლშხ.), ლემა̈ხე (-ჲშ, --) ლნტ. -- გასაახლებელი. 

მიშგუ დის ლერქუ̂ალ̈ ლემხე ხარ̄ (ბზ.) -- დედაჩემს ტანსაცმელი გასაახლებელი აქვს.

 ლემხოშ იგივეა, რაც ლემხუ̂ეშ.

 ლემხუბუ̄რი (-იშ, --) ბზ., ლემხუბი, ლემხუბური ბქ. -- საძმო, საძმობილო, ძმადგასაფიცი. 

აჯა ლი ისგუი̂ ლემხუბურ̄ი (ბზ. 59) -- ის არის შენი ძმადგასაფიცი.

 ლემხუე̂შ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., ლემხეშ ბქ., ლემხოშ ბქ., ლშხ. -- საუფროსო. ლიმხოშს 

ლჷმღეშგალ̈ხ, ლემხეშ ესერ დემეგ ლჷმწენ (ანდ.) -- უფროსობას ერთმანეთს ეცილებოდნენ, 

საუფროსო არ ჩანდაო. ეჩა ლემხოშ ჲარ ხეკუე̂ს ლესეს? (ლშხ.) -- იმის საუფროსო ვინ უნდა 

იყოს? ეჯი ჩუ ლას ლემხუე̂შ მარე (ლნტ.) -- ის კი იყო საუფროსო კაცი.

 ლემჴა̈დი (-აშ̈, --) ბქ. -- დასაკმაყოფილებელი; შესასრულებელი. სოფლიშ ლილთხუმ̂ი ჰაშ̈ი 

ესერ ლექუი̂სგ ლი ი გუა̂მ̈ი ლემჴა̈დი (ანდ.) -- სოფლის მეთაურობა ადვილი სათქმელია და 

ძნელი მოსაგვარებელი.

 ლემჷრხელა (-ლა̈შ̄, -- ბზ., -ლაშ̄, -- ლშხ.), ლემჷრხელ (-იშ, --) ბქ., ლემერხელი (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- ჭინჭრიანი (საჭინჭრე) ადგილი. შუა̂ნ̈ს ხუა̂ი̈ ლემერხელი ა̈რი (ლნტ.) -- სვანეთში 

ბევრი ჭინჭრიანი ადგილია. იმ ხაშდბა ლემჷრხელაისგა? (პოეზ. 258) -- რას აკეთებ 

ჭინჭრიანში?

 ლენა იგივეა, რაც ლეჰნა.

 ლენაბაჟ̈ იგივეა, რაც ლემბაჟ̈.

 ლენაყ̈, ლენაყ̈ე იგივეა, რაც ლენყე.
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 ლენახ̈ნე იგივეა, რაც ლენხენი.

 ლენბე (-ბე̄მიშ, -- ბზ., -ბემ, -- ბქ., -ბე̄შ, -- ლშხ.), ლენებე (-ჲშ, --) ლნტ. -- დასანებებელი, 

დასათმობი. ისგუ ხეხუ̂ ჩუ ლენბე ჯარ̄ მიშგოუ̂ (ბზ. 304) -- შენი ცოლი უნდა დამითმო 

(დასანებებელი გაქვს ჩემთვის). გლეხარ̈ს გჷმარ̈ გუნ ხატკლებჷნხ ლენბად (ბქ.) -- გლეხებს 

ძალიან ენანებოდათ მიწები დასათმობად. დი̄ნა̄ ლაშგომდ ე̄რ ანჴდენიხ, უცეფ მა ̄ლი ლენბე 

(ლშხ.) -- ქალიშვილის სათხოვნელად რომ მოვლენ, უცებ არ უნდა დათმო (არ არის 

დასანებებელი).

 ლენგეჭუ̂ (-იშ, --) ზს., ლენგეჭ ქს. -- 1. სიმაგრე. 2. საგვიანო (გამძლე ჯიშის ხილი). გეგის 

ლენგეჭუ̂ ხილარ̈ ხოლჯჷ̄რა (ბზ.) -- გეგის საგვიანო (გამძლე) ხეხილი ურგია. ჟახოლ 

ხაშხახ უსგარ̈სი: ლენგეჭუ,̂ ქოშ... (ბქ. 282) -- ვაშლებსაც სახელები ჰქვიათ: ლენგეჭვ, 

ქოშ.

 ლენგზა̈უ̄̂რ{ე} (-იშ, --) ბზ., ლენგზარ̈ ბქ., ლნტ. -- სამგზავრო, გასამგზავრებელი. ჰამს 

ლენგზა̈უ̄̂რ გუა̂რ̄ უქადდუ ̂(ბზ.) -- დილით უცილოდ უნდა გავემგზავროთ (გასამგზავრებელი 

გვაქვს). ლენგზა̈რის ლეუი̂ზს ხომარეხ ბეფუშ̂ს (ბქ.) -- ბავშვს სამგზავრო საგზალს 

უმზადებენ. ჭყინტდ ხაქ̈უ:̂ ჯოდია შუკუ̂ს ლენგზარ̈ ლოქ ხარ (ლნტ. 168) -- ბიჭმა უთხრა: 

შორ გზაზე გასამგზავრებელი ვარო.

 ლენდროუნ̂ე იგივეა, რაც ლენდრუე̂უი̂̄ნე.

 ლენდრუე̂უი̂̄ნე (-ნე̄მიშ, --) ბზ., ლენდროუნ̂ე (-ნემ, --) ბქ., ლენდროუი̂̄ნე (-ნე̄შ, --) ლშხ., 

ლენდურ̂აუნ̂ე (-ჲშ, --) ლნტ. -- {და}სამდურებელი. მეუა̂რ ლენდროუ̂ნე ჟეღ ესერი მოდე ლი 

(ანდ.) -- ტყუილ-უბრალად მოსამდურებელი ძაღლიც არ არისო. ამკაჲ კოჭოლ̄ საქმოლ̄ა 

გუნ̄ღა ლენდროუ̂ი̄ნე მა ̄ჯად̄ა (ლშხ.) -- ასეთი პატარა საქმის გამო (გულისათვის) არ უნდა 
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დამდურებოდი. მად̈ ჯადა ლენდურ̂აუ̈̂ნე ალ მარე (ლნტ.) -- ამ კაცს არ უნდა დამდურებოდი 

(არ გყავდა მოსამდურებელი ეს კაცი).

 ლენდურ̂აუნ̂ე იგივეა, რაც ლენდრუე̂უ̂ინ̄ე.

 ლენებე იგივეა, რაც ლენბე.

 ლენეშყე იგივეა, რაც ლენშყე.

 ლენზაჲ̈ (-ზაჲ̈შ, --) ბზ., ლენზაუ̈ ̂(-იშ, --) ბქ., ლენზაჲ, ლენზაუ ̂ლშხ. -- საზაფხულო. 

ლენზაუ̈ ̂ლეზებ მერმე ლი ი ლელინთუ̂ -- მერმე (ბქ.) -- საზაფხულო საჭმელი სხვაა და 

საზამთრო -- სხვა.

 ლენკე̄რ, ლენკი̄რ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ლენკერ, ლენკირ ბქ. -- ალა (ალატი). [მაჰრე̄ნე 

მუხუბ̂ე] ჩუა̂დყურდა ლენკი̄რისგა (ბზ. 411) -- უმცროსი ძმა ალატში ჩაწვა.

 ლენკირ, ლენკი̄რ იგივეა, რაც ლენკე̄რ.

 ლენკურ̂ი (-რიშ̄, -ა̈ლ) ბზ., ლანკურ̂ი, ნანკურ̂ი (-აშ̈, -არ̈ ბქ., ლნტ., -რი̄შ, -ალ ლშხ.) -- 

ფსკერი, ძირი. ცხუ̂ადს ლენკუ̂რი ოთშყად̈ (ბზ.) -- საარაყე ქვაბს ფსკერი გავარდა.

 ლენსკუე̂რ იგივეა, რაც ლესკუე̂რ.

 ლენყე (-ყე̄მიშ, -- ბზ., -ყემ, -- ბქ., -ყე̄შ, -- ლშხ.), ლენაყ̈ე (-ჲშ, --) ლნტ. -- გამოსაცხობი. 

ესუა̂̈ჲ̄ ლენყე ი ჰარაყ̈ მოდ̄ ხოგ̄ ქორისგა, ეჯა გიმს ჰოდ̈ი (ბზ. 7) -- ვისაც გამოსაცხობი 

(პური) და არაყი არა აქვს სახლში, ის მიწას ყიდის. ლენყე დიარ̈ჲაქს ჟი ხუი̂ზურ̂იდ თუი̂თ 

ტურფა̈ს მეზგახენქა (ბქ. 79) -- გამოსაცხობ საპურეს შევაგროვებთ თითო კალათას 

ოჯახისაგან. ბაზ̄ი დიარ მარ̄ ლენყე (ლშხ.) -- ამ საღამოს პური უნდა გამოვაცხო.

 ლენშან̈ი (-ნიშ̄, --) ბზ., ლენშან̈ი (-ნაშ̈, --) ბქ., ლელშანი (-ნი̄შ, --) ლშხ., ლელშან̈ი (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- დასანიშნი. ლელშან̈ი დინ̄ა მირი (ბზ.) -- დასანიშნი გოგო მყავს. ლენშან̈ი ი მჷნშან̈ი 
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-- უშხუ̂არ̈დ ხოჩა ლას̈უხ̂ (ბქ.) -- დასანიშნი და დამნიშნავი ერთმანეთზე უკეთესი (კარგი) 

იყვნენ. ბაზ̄ი მიშგუი̂ მუხუ̂ბას დი̄ნა ხარ̄ ლელშანი (ლშხ.) -- ამაღამ ჩემმა ძმამ ქალი უნდა 

დანიშნოს (ჰყავს დასანიშნი). ალ მალფხს მიშკუი̂ გეზალს დენა ხარ ლელშან̈ი (ლნტ.) -- ამ 

გაზაფხულზე ჩემმა შვილმა ქალი უნდა დანიშნოს.

 ლენშყე (-ყე̄მიშ, -- ბზ., -ყემ, -- ბქ.), ლე̄ნშყე (-ყე̄შ, -ყე̄ლ) ლშხ., ლენეშყე (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

გასასუქებელი. ამის ესერ ჯა ლენშყად მამ̄' ე̄სყა-ჲ... (ბზ. 275) -- ამას მე გასასუქებლად კი 

არ მივყავარო. ლეკლანდდ ხამ̈ს სგ'აგ̈ნეხ ლენშყად (ბქ.) -- საახალწლოდ ღორს დაამწყვდევენ 

გასასუქებლად. ლე̄ნშყად ჴან ირ̄ჲა̄ ხამ, მა̄მ სერდე ლი (ლშხ. 17) -- გასასუქებლად ხარი 

იქნება თუ ღორი, სულერთია. ლენეშყე ხამარ̈ ცხეკხო ლჷფიშტუ̂ მარ (ლნტ.) -- 

გასასუქებელი ღორები ტყეში გაშვებული მყავს.

 ლენჩა (-ჩაშ̈, -ჩარ̈) ბზ., ნენჩა ლხმ. -- ტყე. ლახუ̂ბა ხეწად̈ხ ლეჟოუ ̂ლენჩათე ლემასგუ ̂(ბქ. 

138) -- ძმებმა ზემოთკენ ტყეში ცეცხლი დაინახეს.

 ლენჩრე (-რე̄მიშ, -- ბზ. -რემი, -- ბქ., -რე̄შ -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- დასაძახავი (ძაფი). 

ქიპ... ჩუ ლენჩრე [ლი] (ბქ. 305) -- ძაფი დასაძახავია. ალ ქიპ თელდ მი მარ̄ ლენჩრე (ლშხ.) 

-- ეს ძაფი სულ ჩემი დასაძახავია.

 ლენცელ (-ცლიშ, -ა̈რ) ბზ., ნენცელ (-იშ, -ცლარ̈) ბქ. -- საუზმე. დედე, ლენცელ ესერ დე̄სამა 

ხოცჷხა? (ბზ. 401) -- დედა, საუზმე არაფერი გეგულებაო? ნენცელ მად ა̈ნკიდ (ბზ. 446) -- 

არ ისაუზმა (ხემსი არ აიღო).

 ლენწამ̈ (-იშ, --) ზს., ლენწამ ლშხ., ლეწამ̈ ლნტ. -- საწამებელი (ვინც გწამს), საყვარელი. 

სი იმღა აჯ̈ცუი̂უი̂, გეზლირისგა მაშენ ლენწამ̈ს? (ბქ. 258) -- შენ რატომ წაგეჩხუბები, 

შვილებში ყველაზე საყვარელს? ეშხუ ჯუმლე̄ლ მაყა, ეჯი ლი მიშგუი̂ ლელატ ი ლენწამ 
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(ლშხ.) -- ერთი ძმა მყავს, ის არის ჩემი საყვარელი და საწამებელი.

 ლენწირ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ლემწირ ლშხ. -- მოსარევი (ვისაც უნდა მოერიონ). მი ისგუ 

ლენწირ ხუი̂ა?! (ბზ.) -- შენ მე მომერევი?! (მე შენი მოსარევი ვარ?!) ჩი̄მე ლემწირ ალ 

საცოდაუ̂ ლი (ლშხ.) -- ყველა ამას ერევა (ყველას მოსარევი ეს საცოდავია).

 ლენწჷ̄რდე (-დე̄მიშ, --) ბზ., ლენწჷრე (-რემ, -- ბქ., -ჲშ ლნტ.), ლენწჷ̄რე (-რე̄შ, --) ლშხ. 1. 

გამოსაწური. კოკაჲხენქა არაყ ლი ლენწჷ̄რე (ლშხ.) -- კოკიდან არაყი უნდა გამოიწუროს 

(გამოსაწურია). 2. გამოსაწრუპავი. ტობ ჩუ ლაიშ ზურალდ, მოლე ლენწჷრე ოთსად, ეჯი 

ჯუად ჩუ ლაიშ (ბქ. 95) -- ტბა ქალმა დალია, ცოტა მოსაწრუპავი რომ გადარჩა, ის ძუკნამ 

დალია.

 ლენჭკჷრე იგივეა, რაც ლეჭკჷ̄რე.

 ლენჭყ (-იშ, -ა̈რ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ჭაობი. ჭალაჲსა ჩია̄გ ლენჭყ ლჷ̄გ (ლშხ.) -- 

ჭალაში ყველგან ჭაობი დგას.

 ლენჭყი (-ყი̄შ, -- ბზ., ლშხ., -ყა̈შ, -- ბქ., ლნტ.) -- გასახედნი. ხოლა ლენჭყი ჴანუ ̂ხოჩ' ესერ 

ხეფსი (ანდ.) -- ცუდი გასახედნი მოზვერი (ხარი) კარგი (ხარი) დადგებაო. ალ საბელ ხოლა 

ლენჭყი ლი (ლნტ.) -- ეს კვიცი ცუდი გასახედნია.

 ლენხენი, ლენხი (-ნი̄შ, -- ბზ., -ნა̈შ, -- ბქ.), ლე̄ნხენი (-ნი̄შ, --) ლშხ., ლენახ̈ნე (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- 1. წასაქცევი (ქვეშმოსაქცევი). ლაბურგალჟი ლენხენი ეშუ̂ი ესერ ლი (ანდ.) -- 

ჭიდაობაში წასაქცევი ერთი არისო. ალე ჭყინტ სურუ ხოლა ლე̄ნხენი ლი (ლშხ.) -- ეს ბიჭი 

ძნელი (ძალიან ცუდი) წასაქცევია. 2. ჩასატანებელი, ჩასაფენი (ფეხსაცმელში...). 

ხამ̈თქუა̂ხ... ლჷლანჩოლთეჲსგა ლენხი წერქუა̂ (ბქ. 238) -- ლანჩიან ფეხსაცმელში თომს 

იფენენ (სჩვევიათ ჩასატნევი თომი). ბაბად ჩაფლართე ლე̄ნხენი წერექუ̂ ანჴიდ (ლშხ.) -- 
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ბაბუამ ფეხსაცმელში ჩასაფენი თომი მოიტანა. წერაქუ ̂ჲედურ ხოჩა ლი ჩაფლალ̈ისკა 

ლენახ̈ნად (ლნტ.) -- თომი ძალიან კარგია ფეხსაცმელში ჩასაფენად.

 ლენხი იგივეა, რაც ლენხენი.

 ლენჴრი (-რი̄შ, -რიალ̈ ბზ., -რაშ̈, -რარ̈ ბქ., -რი̄შ, -რიალ ლშხ.), ლერჴენე (-ნიშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- 

გასაყოლი (გაყოლა). მი დედე̄შდ მარ̄ ლენჴრი (ლშხ.) -- მე დედას უნდა გავყვე (გასაყოლი 

მაქვს).

 ლეჲა იგივეა, რაც ლეჟა.

 ლეჲალ̈, ლეჲალ̄ იგივეა, რაც ლეჰა̈ლ̄.

 ლეჲეს, ლეჲესკ იგივეა, რაც ლეიესგი.

 ლეჲე-უჲა̈ იგივეა, რაც ლეჰე-უჰა.

 ლეჲე̄სგი იგივეა, რაც ლეი.

 ლეჲზერი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლეჲზერე (-რე̄შ, -რე̄ლ) ლშხ. -- სამოყვრო. მარა სგებინჩუ ჩუ 

ლითერ ესერ ხაკუ ლეჲზერიდ (ანდ.) -- სამოყვროდ კაცს წინასწარ უნდა გაცნობაო.

 ლეჲზობი იხ. იზბი.

 ლეჲთჷრე იხ. ითრე.

 ლეჲრაყ̈ი იგივეა, რაც ლეჰრაყ̈ი.

 ლეჲსენი (-ნი̄შ, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ.), ლეზჰენი ლხმ., ლეძჲენი (-ნი̄შ, --) ლშხ., ლეზჲენი (-ჲშ, 

--) ლნტ. -- დასაკლავი. ნაბ̈ოზს ჴან̈ ჩუ ლეჲსენი გუა̂̄რ (ბზ.) -- საღამოს ხარი უნდა დავკლათ 

(დასაკლავი გვყავს). ლეჲსენი ხამ̈ს ან̈შყეხ (ბქ.) -- დასაკლავ ღორს ასუქებენ. თანაფს გუე̂ჭ 

გუა̂რ ლეზჲენი (ლნტ.) -- აღდგომას გოჭი უნდა დავკლათ.

 ლეჲღაბ̈ (-იშ, --) ზს., ლეჲღაბ ლშხ., ლეაღაბ ლნტ. -- სააღებო (აღების დღისათვის 
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განკუთვნილი). ლეაღაბ ხამ̈ს ხუ̂ალგუა̂რ̈იდ (ლნტ.) -- სააღებო ღორს ვასუქებთ.

 ლეჲხური, ლეჲხურ̄ი იგივეა, რაც ლეხხურ̄ი.

 ლეორაშ̈ი იგივეა, რაც ლეურ̂ა̈შ̄ი.

 ლეპეჟ (-იშ, --) ზს., ლშხ., ლეპეჟუ̂ ლნტ. -- დასამალავი. ჩუ ლეპეჟ ჯე̄რი (ბზ. 320) -- 

დაიმალები (დასამალავი გექნება). ლეპეჟუ̂ იმნარ̈ ხეკუე̂ს ჯადეს? (ლნტ.) -- რატომ უნდა 

იმალებოდე? (დასამალავი რატომ უნდა გქონდეს?)

 ლეპეჟუნ̂ე იგივეა, რაც ლეპჟუნე.

 ლეპჟუნე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნემ, -- ბქ., -ნე̄შ, -- ლშხ.), ლეპეჟუ̂ნე (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

დასამალავი. ბეფშ ჩუ ლეპჟუნე ლი (ბქ.) -- ბავშვი დასამალავია. ლეპჟუნე დე̄სამა არი (ლშხ. 

30) -- დასამალი არაფერია.

 ლეპრისდე (-დე̄მიშ, -- ბზ., -დე̄შ, -- ლშხ.), ლეპრისდი (-აშ̈, --) ბქ., ლეპრისტე (-ტეჲშ, --) 

ლნტ. -- მოსანათლი. გეზალ ესერ ხარ ლეპრისდი (ბქ. 310) -- შვილი მყავს მოსანათლიო. 

მიშგუ̂ი აფხნიკი გეზალ მარ̄ ლეპრისდე (ლშხ.) -- ჩემი ამხანაგის შვილი უნდა მოვნათლო. 

მაგ̈ ლეპრისტე ლიხ (ლნტ.) -- ყველა მოსანათლია.

 ლეჟა1, ლეჟაუ̄1̂ ბზ., ლშხ., ლეჟა̈ნ̄1 ბზ., ლეჟან̄ ლშხ., ლეჟაუ ̂ბქ., ლნტ., ლეჲა ლნტ., ზმნს. -- 

ზევით, ზემოთ{კენ}; აღმა. ლეჟა ლოხციქუა̂რ̈ (ბქ. 207) -- ზემოთკენ გავიჭვრიტე 

(გავუჭვრიტე). ლეჟაუ ̂ლიც დემის ღჷრი (ბქ.) -- წყალი აღმა არ ადის. ლეჟან̄ იზგე (ლშხ.) 

-- ზემოთ ცხოვრობს. ლეჟაუ ̂ლოქ ასხრი უ̂აზ̈იშ ი იშკენ ხოჩემი ლალაშიდ (ლნტ. 8) -- 

ზემოთკენ მივდივარ ვაზისა და სხვა სიკეთის დასათესადო. ("უ̂აზნა") სოზარს ლეჟაუუ̂დ 

ჯიზჷზეხ (პოეზ. 126) -- ვაზნა სოზარს (კვლავ ზემოთ) ამოგიგზავნეს.

 ლეჟა2, ლეჟაუ̄2̂, ლეჟა̈ნ̄2 ბზ., ზმნს. -- აღმოსავლეთით. ყარჩა ლექუ̂ა̈ნ̄ ლი ი ჩეგამ̈ -- ლეჟა̈ნ̄ 
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(ბზ.) -- ყარაჩა დასავლეთითაა და ჩეგემი -- აღმოსავლეთით.

 ლეჟა-ლექუა̂ ზმნს. -- ზევით-ქვევით; აღმა-დაღმა; აქეთ-იქით (ზევით-ქვევით). ლეჟა-

ლექუა̂ მე̄ზი მაგ̈ ხატბჷნნახ (ბზ.) -- ამვლელ-ჩამვლელი (ზევით-ქვევით მიმავალი) თურმე 

ყველა აფურთხებდა. გირგტანდ ხოჩა ნაკ ხაცხიპ ლეჟა-ლექუა̂ჟი (ლშხ. 3) -- ირგვლივ 

(ზემოთ-ქვემოთ) კარგი ვაკე აკრავს.

 ლეჟაუ ̂იგივეა, რაც ლეჟა1.

 ლეჟაუი̂შ იგივეა, რაც ლეჟაუ̄ი̂შ.

 ლეჟაუ̄ ̂იგივეა, რაც ლეჟა.

 ლეჟაუ̄ი̂შ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლეჟაუ̂იშ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- ზემოური. ლეჟაუი̂შარ̈ 

ლამ̈მუშგურ̂ანხ (ბქ.) -- ზემოურები მესტუმრნენ. ლეჟა ̄ლაშ̄ხარს მამ̄ ხოგადხ ეჩხაუ̄ ̂(ლშხ. 

23) -- ზემოლაშხელებს არ ევალებათ იქ (წასვლა). ლექუა̂უ̄ი̂შარ ლჷმრიღუი̂ნხ ლეჟაუ̄ი̂შარს 

ლამუ̄რყუა̂მალ̄ჟი (ლშხ. 21) -- ლამურყვამალის დროს ქვემოურები წააქცევდნენ თურმე 

ზემოურებს.

 ლეჟა̈ნ̄1 იგივეა, რაც ლეჟა1.

 ლეჟა̈ნ̄2 იგივეა, რაც ლეჟა2.

 ლეჟოღნე იგივეა, რაც ლეჟღუა̂ნ̄ე.

 ლეჟრი (-რი̄შ, -ა̈ლ \ -არ̈ ბზ., -რი̄შ, -ალ ლშხ., -აშ̈, -ა̈რ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- საცოდავი, 

საბრალო. აჰა, ჯა საბრალ ესერ ი ჯა ლეჟრი (ბზ. 394) -- აჰა, შე საბრალო და შე საცოდავოო. 

მამ̈აშენ ლეჟრი ლჷდგარ̈ გარ ესერ ლი (ანდ.) -- ყველაზე საცოდავი მხოლოდ მკვდარიაო. 

ამკაჲ ლეჟრი დარ̄ არი ალ ქუ̂ეყანაჟი (ლშხ.) -- ამ ქვეყანაზე არავინ არის ასეთი საბრალო. 

მეჩი მარას ათხადა: "უა̂ჲ ლეჟრი მია!" (ლნტ. 182) -- მოხუცმა კაცმა თქვა: "ვაი, საბრალო 
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ჩემი თავი (საბრალო მე)". საბრალ ქაუზ̂აჲ̈, ლეჟრი ქაუზ̂აჲ̈ (პოეზ. 72) -- საბრალო ქავზა, 

საცოდავი ქავზა.

 ლეჟღპჷ̄რე (-რე̄მიშ, -- ბზ., -რემ, -- ბქ., -რე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- {გა}საჭყლეტი, 

ამოსათხრელი, დასათხრელი (თვალები). მიჩ ესერ თე̄რალ̈ ხაკუ ლეჟღპჷ̄რად (ბზ. 390) -- მე 

თვალები მინდა დასათხრელადო.

 ლეჟღუნე იგივეა, რაც ლემჟეღუი̂.

 ლეჟღუ̂ან̄ე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნე̄შ, -- ლშხ.), ლეჟღუა̂ნ̈ი (-აშ̈, --) ბქ., ლეჟოღნე (-ჲშ, --) ლნტ. 

-- წასამძღვარებელი; გასაძღვანებელი. ლეჟღუა̂ნ̄ე, ემა ხეკფიხ, ქე̄ნჟოღუა̂̄ნნეხ (ლშხ. 48) -- 

გამოსაძღვანებელს, თუ საჭიროდ მიიჩნევენ, გამოიძღვანიებენ.

 ლეჟჴუა̂̈რ (-იშ, --) ბზ., ლეჟჴუე̂რ ბქ., ქს., ბოტ. -- არყნარი. ნაკაშ̈ ტუ̂იბს ლეჟჴუ̂ერ ლი (ბქ.) 

-- ნაკის ხეობაში არის არყნარი.

 ლერაგად̈ი იგივეა, რაც ლეგჷრგალ̈ი.

 ლერაგად̈ი იგივე, რაც ლერგად̈ი.

 ლერაყ̈ი იგივეა, რაც ლეჰრაყი.

 ლერგა̈დი (-აშ̈, --) ბქ., ლერაგად̈ი (-ჲშ, --) ლნტ. -- სალაპარაკო. რაგად̈ ახჭემა, ეჯცალ̈ 

ლერგა̈დი ესერ დეშ ლჷმარ̈ (ანდ.) -- ლაპარაკი რომ მოჰყოლია, იმდენი სალაპარაკო ვერ 

ყოფილაო. ლერაგად̈ი ხუ̂აი̈ მუღუა̂, მარე ჩიის დემ ტული (ლნტ.) -- სალაპარაკო ბევრი 

მაქვს, მაგრამ ყველაფერს არ ვამბობ. იხ. ლეგჷრგალ̈ი.

 ლერდი (-დი̄შ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ., -ა̈შ, -ა̈რ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- აღსაზრდელი; 

გასაზრდელი. ალჲა̈რს ხორდახ ლერდი, უ̂არ̈გ დეუ̂დარიან̄, ხოსიაჲ̈ (ბზ. 28) -- ამათ ჰყავდათ 

აღსაზრდელი, თავადი დევდარიანი, ხოსია. ლერდიაქდ ხოჩა თანა̈შ ღუნარ̈ს ითშიხ (ბქ.) -- 
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გასაზრდელად კარგი ჯიშის ხბოებს არჩევენ. ჭყინტს ხოჩა ლერდი ბობშ ეხფასა̄ნ (ლშხ.) -- 

ბიჭი კარგი აღსაზრდელი ბავშვი გამოდგა (გამოვიდა). სი ლერდიაქ! (ლნტ.) -- შე 

გასაზრდელო!

 ლერექუ ̂(-რქუი̂შ, -არ̈ \ -ა̈ლ ზს., -იშ, -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) 1. ტანსაცმელი, სამოსელი. 

დი̄ნად ჭყინტი ლერქუ̂ალ̈ ლაჲ̈ქუ̂ე (ბზ. 342) -- გოგომ ვაჟის ტანსაცმელი ჩაიცვა. ლერექუ ̂

თეს ესერ ხეღროუა̂ლ̈, ამბაუ̈̂ -- თელს (ანდ.) -- ტანსაცმელი თვალს ატყუებს, სიტყვა -- 

ჭკუასო. [ბეუა̂დ] სგა ლეჲქუ̂ე მიჩა ჲეხუე̂ ლერქუა̂ლ (ლშხ. 76) -- ბევამ თავისი ცოლის 

ტანისამოსი ჩაიცვა. ეჯ ლად̈ეღიშუდ̂ იყდიხ მახ̈ე ლერექუა̂ლ̈ს (ლნტ. 64) -- იმ დღისათვის 

ახალ ტანსაცმელს ყიდულობენ. 2. ზს. ქვეშაგები ("საწოლის სამოსი"). ლაყუ̂რაშ... ლერექუ̂ 

ჯუი̂ნალდ (ბქ. 5) -- ქვეშაგები (საწოლის სამოსი) ძველად. ტანემ ლერექუ ̂ესერ ლად̈ეღუ̂შ ი 

ლაყურ̂აშ̈ (ლერექუ)̂ -- ლეთშუ̂ (ანდ.) -- ტანსაცმელი -- დღისით და ქვეშაგები -- ღამითო.

 ლერექუ-̂ლელდი̄სგ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლერექუ-̂ლელდისგ ბქ., ლერექუ-̂ლელდე̄სგ (-არ) ლშხ., 

ლერექუ-̂ლედესკ (-არ̈) ლნტ. -- ტანსაცმელ-ფეხსაცმელი. დინ̄აგეზალდ ხოჩა ლერექუ̂-

ლელდი̄სგ ა̈მჴიდ (ბზ.) -- ქალიშვილმა კარგი ტანსაცმელ-ფეხსაცმელი მომიტანა. ჭყინტს 

ლერექუ-̂ლელდისგ ისგა ლახ̈ჴაჩ (ბქ.) -- ბიჭს ტანსაცმელ-ფეხსაცმელი შემოაცვდა. 

ლერექუ-̂ლედესკ ხაწჷხ ბეფშს (ლნტ.) -- ბავშვს ტანსაცმელ-ფეხსაცმელი სჭირდება.

 ლერთენ, მურთუე̂ნ, მჷრთენ ზს., ლერთენ (-იშ,-ალ) ბქ. \ ლერთან (-ალ̈) ლნტ. -- მარცხენა. 

მიშგუ მუს ლერთენ ჭიშხ მამ̄ ხუღუა̂ (ბზ.) -- მამაჩემს მარცხენა ფეხი არა აქვს. მ' ესერ 

ლერსგენ ში ლი ლასჷრგებ, მა ̈-- ლერთენ (ანდ.) -- ხან მარჯვენა ხელია სასარგებლო, ხან -- 

მარცხენაო. ლაშხირი ლერთან ფოყხენ ანღრი მორელ (ლნტ. 17) -- ლაშხურას 

(ცხენისწყლის) მარცხენა ნაპირზე ვეძა ამოდის (მოდის). ჴაუი̂ჩ ლახხუი̂დ ლერთენ ფოყას 
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(პოეზ. 36) -- ჩხიკვი შეხვდა მარცხენა მხარეს. მურთუე̂ნ ბარჯ მისტუნ̄ი (ბზ.) -- მარცხენა 

ბეჭი მტკივა. მჷრთენ ბარჯჟი ხაგ̄ მეშხე ნიშან̈ სიმ̄აქს (ბზ. 388) -- ქალიშვილს მარცხენა 

ბეჭზე შავი ნიშანი აქვს.

 ლერთნაჲ, ლერთნა ̈იგივეა, რაც ლერთონაჲ̈.

 ლერთონაჲ̈ (-ნაი̈შ, -ალ̈) ბზ., ლერთნა ̈(-ნაჲ̈შ, -ნაუ) ბქ., ლერთნაჲ (-ნაჲ̄შ, -ნე̄ლ) ლშხ. 

მჷლერთენ (-იშ, -ა̈ლ) -- ცაცია ("მემარცხენე"). მიშგუ მუ ლერთონაჲ̈ ლი (ბზ.) -- მამაჩემი 

ცაციაა.

 ლერსგუ̂ენ, მურსგუ̂ენ (-იშ, --) ზს., ლერსგენ ლხმ., ლერსგუე̂ნ ლშხ., ლერსკუ̂ენ ლნტ. -- 

მარჯვენა. დი̄ნას ლერსგუა̂ნ ლუსუ̂ ჟიქან̄ ნიშან̈ ხაგ̄ან̈ (ბზ. 387) -- ქალიშვილს მარჯვენა 

ძუძუს ზემოთ ნიშანი ჰქონდა (ადგა). ლერსგუ̂ენ მეჴრარ̈ ქოლქუცურად ალარ̈ს (ბქ. 62) -- 

ამათ მარჯვენა მკლავები დავაჭრათ. ეჩა კჷლარ ლერსგუე̂ნ ლუსდგუა̂რს ლოქ ხაბ̄ (ლშხ. 72) 

-- იმისი გასაღებები მარჯვენა ნაწნავს აბიაო. ბეთგილ კოჯას სგა ხასედა: ლერსგუა̂ნ შიმიშ 

ლაბჷრგ ლახ̈სად (პოეზ. 280) -- ბეთქილი კლდეს შერჩენია: მარჯვენა ხელის მოსაკიდი 

შერჩა. ლოხუს̂გი მურსგუ̂ენ მეჴა̈რთე (ბზ. 40) -- ბიჭს მარჯვენა მკლავზე შევხედე.

 ლერსგუ̂ნაჲ̈ (-ნაი̈შ, -ა̈ლ) ბზ., ლერსგნა ̈(-ნაჲ̈შ, -ნაუ) ბქ., ლერსგუნ̂აჲ (-ნაჲ̄შ, -ნე̄ლ) ლშხ., 

მელერსკუე̂ნ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- მარჯვენა ხელით მომუშავე. ლაშდაბისგა ლერსგუე̂ნაჲ̈ 

ხას̈რე ლერთონაჲ̈ს (ბზ.) -- მუშაობაში მარჯვენა ხელით მომუშავე ("მემარჯვენე") სჯობს 

ცაციას ("მემარცხენეს").

 ლერსკუ̂ენ იგივეა, რაც ლერსგუე̂ნ.

 ლერტამ̈ (-ტმიშ, -ტმალ̈), ლელჷრტამ̈ი (-მი̄შ, -მალ̈) ბზ., ლეჰჷრტამ̈ (-იშ, -ტამარ̈) ბქ., 

ლელარტამ (-ალ) ლშხ., ლელარტამ̈ (-ტამალ̈) ლნტ. -- ბოსტნეული. ანჴა̈დ გუნ ეზარ̈ 
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ლერტამ̈ (ბზ. 380) -- ძალიან კარგი ბოსტნეული მოვიდა. ლელჷრტამ̈ ეზერ ხოხალ შუა̂ნ̈ს 

(ბქ.) -- სვანეთში კარგი ბოსტნეული იცის. შომას გუა̂̈ლი ლი, ეჩქა ლიცს ხუა̂გ̈უე̂შიდ 

ლელარტამ̈ს (ლნტ. 15) -- როცა გვალვაა, ბოსტნეულს წყალს ვასხამთ.

 ლერში (-ში̄შ, -ა̈რ ბზ., -ალ ლშხ., -შიშ, -ალ̈ ლნტ.), ლერშ (-იშ, -არ) ბქ. 1. საგებელი, 

ქვეშაგებელი. [ხეხუა̂რ̈] სგუი̂რიშ ლერშარ̈ს ა̈სყიუ̂ხ (ბქ. 308) -- ქალები ხამი ტილოს 

საგებლებს აკეთებენ. თელეღრას ჟი ხოყდიდახ ეშხუ წყუი̂ლ ლერში-ლექუ̂ემს (ლნტ. 46) -- 

რძალს ერთ წყვილ ქვეშაგებელს უყიდდნენ. ამსლეთიშ მიშგუ̂ი ლერშ-ლექუ̂ემ თოთანიშა 

ცაგ ი მერხელ (პოეზ. 238) -- ამაღამ ჩემი გობან-საბანი თოთანის ეკალი და ჭინჭარი{ა}. 2. 

ბქ. ლეიბი.

 ლერცუი̂ლ (-იშ, -არ ლშხ., -უ̂ლალ̈ ლნტ.) -- საცერი. ალეს ამჟი ხუა̂ნაყ̈ედ: ფექს ჩუ 

მურცუი̂დ ლერცუი̂ ლექუ̂ა (ლნტ. 33) -- ამას ასე ვაცხობთ: ფქვილს გავცრით საცერში. იხ. 

ძუჰე̄რა.

 ლერწ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- ლერწი; ვაზი. ლერწს ჩუა̂სხლაუ̈ი̂ხ მერბე-მერბე ნაი̈რდ (ლნტ. 27) 

-- ვაზს სხვადასხვანაირად სხლავენ.

 ლერწალ̈ (-იშ, --) ლნტ. -- ვენახი. ლერწალ̈ისა ხილ ლაჲ̈დი გუი̂გ -- ვენახში ხეხილიც 

გვიდგას.

 ლერჴენე იგივეა, რაც ლენჴრი.

 ლესგ (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.), ლესკ (-არ̈) ლნტ. 1. ფერდი; გვერდი. ლესგ ჩუუ ̂ოთბიჴუ ̂ი 

[ეჯჲარ̈ როქ] ქაუ̄ ̂ა̈ნი̄ყე ჴად̈ხან̈ქა (ბზ. 435) -- ფერდი გამიჭერი და ისინი მუცლიდან 

გამოიყვანეო. ხოშა ღუა̂შაშ̈ ლესგს ესერ ლედოლ ხოზ (ბქ. 12) -- დიდი ჯიხვის ფერდს 

თილისმა აქვსო (უძევსო). ზმნს. -- გვერდით, გვერდზე, გვერდში... ლესგთე ლოქ ლახხიპე 
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(ლშხ. 61) -- გვერდზე (გვერდისკენ) მიგახეთქავო. თელეღრას ლესკხენ ხოსკურდა დენაჲ̈ 

დად̈ (ლნტ. 47) -- რძალს გვერდით (გვერდიდან) ქალის მდადე ეჯდა. 2. ფერდობი. ეჩხე-ამხე 

ლესგარ̈თე ასჷნჯაუ̈ი̂ხ (ბქ. 234) -- აქეთ-იქით ფერდობებისაკენ ათვალიერებენ.

 ლესგდი (-დიშ, -- ბზ., ბქ., -დიშ̄ ლშხ., ბქ.), ლესკდი, ლესკიდი (-ჲშ, --) ლნტ. 1. 

შესახედავი, საყურებელი, სანახავი. დი̄ნა ეჯკალ̈იბ ლესგდი ჩუ ლი, ერე ჟი ხებიდ (ბზ. 370) 

-- გოგო იმისთანა შესახედავია, რომ ცეცხლივით ანათებს (უკიდია). ზურალ ლეგ ლესგდი 

ლი (ბქ.) -- ქალი ცუდი შესახედავია. შუა̂ნჲა ლახუ̂არ ხოჩა ლესგდი ლიხ (ლშხ.) -- სვანეთის 

მთები კარგი სანახავია. -- 2. ბქ. მოსახედავი. უღენა მარა ღეშდ ლესგდი ხოხუ̂რ' ესერ ხუღუ̂ე 

(ანდ.) -- უქონელ კაცს უკან მოსახედავი ცოტა აქვსო.

 ლესგ-ლჷმჴერ (-იშ, --) ბზ. -- გვერდი, ფერდი მხრიანად. თხე̄რემ ჩუ̂ესკრიჭალ̄ე ი ლესგ-

ლჷმჴერ შდჷქარ̈ჟი ხეცხტა̈ნ̄ (ბზ. 312) -- მგელმა [კბილები] დაკრიჭა და ფერდი მხრიანად 

კბილებში ჰქონდა გაჩხერილი ("ეჩხირა").

 ლესისგ (-იშ, ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), ლესისკ ლნტ. -- საძულველი. გუშგუე̂ კუთხისა ლესისგ 

დარ̄ იზელალ̄ (ლშხ.) -- ჩვენს კუთხეში საძულველი არავინ დადის.

 ლესკ იგივეა, რაც ლესგ.

 ლესკარ̈ (-კრიშ, -კარარ̈ ზს., -იშ, -კარალ̈ ლნტ.), ლესკარ (-იშ, -ალ) ლშხ., ეთნ. -- დიდი 

ხაჭაპური; სადღეობო პური. ლამ̈ზჷრთე თუი̂თ ლესკარ̈ს ა̈ინე მაგ̈ (ბქ.) -- სალოცავში ყველა 

თითო ლესკარს წაიღებს. ბაპს წირს ხაჩუმ̂ან̄დუნ̂ახ, ტაბლარს ი ლესკარს ლჷმჴიდინხ (ლშხ. 

28) -- მღვდელს წირვას გადაახდევინებდნენ, სეფისკვერებსა და სადღეობო პურებს 

მოიტანდნენ თურმე.

 ლესკდი იგივეა, რაც ლესგდი.

899



 ლესკეთე (-თე̄მიშ, -- ბზ., -ჲშ, -- ლნტ.), ლესკეთი (-აშ̈, -- ბქ., -თიშ̄, -- ლშხ.) -- 

გასაკეთებელი, მოსაგვარებელი. ბაჯუს ამზაუ ̂ლესკეთე ხარ̄ ალ გუ̂ეშ (ბზ.) -- ბაჯუმ ეს 

საქმე წელს უნდა გააკეთოს. ლესკეთი ესერ ჩ'ოლსიკთელი ი მჷრგად̈ის რაგად̈გარ ლახსედა 

(ანდ.) -- გასაკეთებელი გაკეთდა და მოლაპარაკეს ლაპარაკიღა შერჩაო. დე̄სმა მად̄ ლესკეთი 

(ლშხ.) -- არაფერი მქონდა გასაკეთებელი.

 ლესკიდი იგივეა, რაც ლესგდი.

 ლესკორ̄ე (-რე̄მიშ, -- ბზ., -რე̄შ, -- ლშხ.), ლესკორე (-რემ, -- ბქ., -ჲშ ლნტ.) -- საფიქრალი; 

სადარდებელი. ეჯის სურუ ლესკორე ხეჰუ̂დიუ̂ (ბქ. 290) -- მას დიდი საფიქრალი ეძლეოდა. 

თხუი̂მ ესერ ლეტკლებ ლი, ჲეხუ ̂ი გეზლირ -- ლესკორე (ანდ.) -- თავი სანანებელია, ცოლი 

და შვილები კი -- სადარდებელიო. იხ. ლეჭკჷ̄რე.

 ლესკუ̂ერ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლენსკუე̂რ (-ალ̈) ლნტ. -- ბაწარი, საბელი. თხილმარ̈იშ ლესკუე̂რ 

ოთაბ [დაშ̈დუ̂ს] (ბქ. 204) -- დათვს თხილამურების ბაწარი შევაბი.

 ლესუ̂ფელ (-იშ, --) ზს., ბქ., ლესოფელ ლნტ. -- სასოფლო (სოფლისათვის განკუთვნილი). 

ლესუ̂ფელ ლახუ̂ (ბქ.) -- სასოფლო მთა. ეჩეჩუ ჟი ლჷმარ̄ე ლიხ ჩი̄მიშუ̂დ ლესუფ̂ელად 

ლასგუ̂რე̄ლ (ლშხ. 35) -- იქ ყველასათვის სასოფლოდ ("სოფლელებისად") {და}საჯდომებია 

მომზადებული.

 ლესხათ̈ი (-თი̄შ, -- ბზ., -ხათაშ̈, -- ბქ.), ლესჷხლათი (-თი̄შ, --) ლშხ. -- მოსახერხებელი. მ' 

ესერ ირი ლესხათ̈ი (ბქ. 199) -- რა იქნება მოსახერხებელიო.

 ლესჷხლათი იგივეა, რაც ლესხათ̈ი.

 ლეტაფ̈ი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- განის ფიცარი. ფეკუნ̂ახენქა მერბა ფეკუნ̂ახო ლეტაფ̈იარ̈ს 

ხუა̂დ̈ესდ (ლნტ. 23) -- (მარხილის) ჭალიდან ჭალამდე განის ფიცარს ვდებთ.

900



 ლეტეურ̂ იგივეა, რაც ლეტე̄ურ̂.

 ლეტეხ (-იშ, --) -- დასაბრუნებელი. ხოშა უდილს... მჷცხ' ახად̄ ი აგ̈ითე ლეტეხ ხად̄ (ბზ. 

295) -- უფროს დას შესცივდა და შინ დაბრუნება მოუხდა. [ეჯის] ქა ლეტეხ... ხარ̄ (ლშხ. 

67) -- ის უნდა გამობრუნდეს (გამოსაბრუნებელი აქვს). დურ̂ეს ჯარ ლეტეხ (ლნტ.) -- 

დროზე უნდა დაბრუნდე.

 ლეტე̄ურ̂ (-აშ̈, -ალ̈ ბზ., -იშ, -ალ ლშხ.), ლეტეურ̂ (-ალ̈) ლნტ. -- ხშირი, დაბურული ტყე, 

ტევრი. ჯჷმილდ დი̄ნა ჩუა̂ცუი̂რ ლეტე̄ურ̂ისგა (ბზ. 342) -- ძმამ გოგო დაბურულ ტყეში 

დატოვა. ხამ̈არ̈ ლეტეურ̂ისა ა̈დპინტანხ (ლნტ.) -- ღორები ტევრში გაიფანტნენ.

 ლეტკლებე (-ბე̄მიშ, -- ბზ., -ბე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლეტკლებ (-იშ, -ალი) ბქ., ლედაკლებ (-იშ, --) 

ლნტ. -- დასანანი. ესუა̂̈ჲ̄ ლეტკლებე ლჷდგარ̈ ხადგარა, ეჯა ხაშგურან̄ე მახა ლჷდგარ̈ს (ბზ. 

7) -- ვისაც დასანანი ადამიანი მოჰკვდომია, ის ახალ მიცვალებულს აბარებს... თხუი̂მ ესერ 

ლეტკლებ ლი, ჲეხუ ̂ი გეზლირ -- ლესკორე (ანდ.) -- თავი დასანანია, ცოლი და შვილები კი 

-- სადარდებელიო. ამსერ ლეტკლებე ნომ̄უ აჯდაგრა (ლშხ.) -- ამის მეტი დასანანი არავინ 

მოგკვდომოდეს. ძღუდ ლედაკლებ ლი ამკალ̈ი ხოჩა მარე ლედგარ̈იდ (ლნტ.) -- ასეთი კარგი 

კაცი სასიკვდილოდ ძალზე დასანანია.

 ლეტუ ̂იგივეა, რაც ლე̄ტუ.̂

 ლეტუა̂რ̈ე იგივეა, რაც ლეტუ̂რე.

 ლეტურ̂ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), ლეტუა̂რ̈ე (-ჲშ, -უ̂არალ̈ი) 

ლნტ. -- 1. ასანთები. მუგუა̂ლ̈ ჟი ლეტურ̂ე მარ̄ (ბზ.) -- კვარი უნდა ავანთო (ასანთები 

მაქვს). 2. სანთელი. მედუქან̈დ ლეტურ̂ე ოხტუ̂არე ბეფშუს̂ (ბზ. 262) -- მედუქნემ ბავშვს 

სანთელი აუნთო. მადრე ლეტურ̂ე ლაქნოუა̂ლაშ̈ ესერ ხატუა̂რ (ანდ.) -- ყველაზე ცუდი 
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სანთელი სულთმობრძაობის დროს ანთიაო.

 ლეტხანი, ლეტხან̈ი იგივეა, რაც ლეტჷრხან̈ი.

 ლეტხე (-ხე̄მიშ, -- ბზ., -ხემ, -- ბქ., -ხე̄შ, -- ლშხ., -ხეჲშ, -- ლნტ.) -- დასაბრუნებელი. გადან 

ქა ლეტხე ლი (ბქ.) -- ვალი დასაბრუნებელია. დაუი̂თიშდ მა̄რ მჷხარ ლეტხე უ̂ალ (ლშხ.) -- 

ხვალ დავითს ვალი უნდა დავუბრუნო (დასაბრუნებელი მაქვს). [ეჯ მაროლ] ჟი ლეტხე 

ხარ̈ენახ (ლნტ. 210) -- ის კაცი უნდა {დ}აებრუნებინათ (დასაბრუნებელი ჰქონდათ).

 ლეტჷრხან̈ი (-ნი̄შ, --) ბზ., ლეტხან̈ი (-აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.), ლეტხანი (-ნი̄შ, --) ლშხ. 1. 

ხელმეორედ გასაკეთებელი. ჯუ̂ინელ ნასყაუ̈ ̂ლეტჷრხან̈ი მარ̄ (ბზ.) -- (ძველი) განაკეთები 

ხელახლა გასაკეთებელი მაქვს. ლაჰ̈იალშუ̂ ნაჩომ ხოშა ლაღა̈ლ ლეტხან̈ი ესერ ლი (ანდ.) -- 

აჩქარებით გაკეთებული მეტწილად ხელახლა გასაკეთებელიაო. 2. ხელმეორედ 

გამოსახდელი (არაყი). ჰარაყ̈ ლეტჷრხან̈ი მარ̄ (ბზ.) -- არაყი ხელმეორედ გამოსახდელი 

მაქვს. 3. დასასმენი (მისატანი ამბავი). ტჷხნაი̈შ ესერ მად̈ილ, ლახა ლეტხა̈ნი ხუღუე̂ (ანდ.) 

-- დამსმენის მადლი, თუ დასასმენი აქვსო.

 ლეუქმე იგივეა, რაც ლეუქ̂მე.

 ლეუღუი̂ იგივეა, რაც ლეუღ̂უი̂.

 ლეუდ̂ი, ლეუე̂დი იგივეა, რაც ლეჰუდ̂ი.

 ლეუი̂ზ იგივეა, რაც ლეზიზ.

 ლეუნ̂არი იგივეა, რაც ლეჰუნ̂არ̈ი.

 ლეუქ̂მე (-მე̄მიშ, -- ბზ., -მემ, -- ბქ., -მე̄შ, -- ლშხ.), ლეუქმე (-ჲშ, --) ლნტ. -- საუქმო, უქმე. 

ნადირხენ ხუ̂აჲ̄ ლადეღ ლი ნაგად ლეუქ̂მად (ლშხ. 8) -- ნადირის გამო ბევრი დღე არის უქმედ 

(საუქმოდ) გამოცხადებული. ლეუქმედ ამ̈ესყან ლად̈ეღიჲ ლად̈ეღ (ლნტ.) -- დღევანდელი 
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დღე გამიცდა (საუქმედ გამიკეთდა).

 ლეუღ̂უი̂ (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -უ̂ი̄შ, -არ ლშხ.), ლეუღუ̂ი (-ჲშ, -არ̈) ლნტ. -- უღელში შესაბმელი 

(ხარი). ფუი̂რ ლეშგიდ არ̈ი ი ჴან̈ -- ლეუ̂ღუ̂იდ (ანდ.) -- ფური საწველადაა და ხარი -- 

უღელში შესაბმელად. უნჭყა ჴან ხოლა ლეუ̂ღუ̂ი ლი (ლშხ.) -- გაუხედნავი ხარი უღელში 

ცუდი შესაბმელია.

 ლეუშ̂გუ̂ირ იგივეა, რაც ლელშგუ̂ირ.

 ლეუშ̂დედილ (-იშ, --) ბქ. -- საიდუმლო, დასამალი. ბეუა̂ ჰამს ქა ხეკუშ̂ენი ...ზურალს 

ლეუშ̂დედილს (ბქ. 315) -- დილას ბევა ქალს საიდუმლოს უმხელს. ქორაშ̈ ლეუშ̂დედილ 

ყარ̈ჟი დას̈ ესერ ხოზ (ანდ.) -- ოჯახის საიდუმლო სახურავზე არავის უძევსო.

 ლეუხ̂ინ იგივეა, რაც ლელხინ.

 ლეფანე იგივეა, რაც ლეფან̄ე.

 ლეფანცხული იგივეა, რაც ლეფა̈ნ̄ცხუი̂.

 ლეფა̈ნცხუი̂ იგივეა, რაც ლეფა̈ნ̄ცხუი̂.

 ლეფა̈შტუი̂ელ იგივეა, რაც ლეფშუ̂დიე̄ლ.

 ლეფა̄ნე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნე̄შ, -- ლშხ.), ლეფანე (-ნემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- საკურთხი. 

[ტაბაგ̈ჟი̄ნ] ჩი̄ ჩუ დო̈ს̄გიდ, მა̈ჲ̄ ლეფან̄ად ნეკუდ̂ენი (ბზ. 11) -- ტაბლაზე ყველაფერს ვდებთ, 

რაც საკურთხად გვინდა (გვენდომება).

 ლეფა̈̄ნცხუი̂ (-უი̂̄შ, --) ბზ., ლეფან̈ცხუი̂ (-ა̈შ, --) ბქ., ლეფანცხული (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

გასაღიზიანებელი. ეჯნარ̈ ლეფა̈ნ̄ცხუი̂ მამ̄ა ჯად̄ (ბზ.) -- ის არ უნდა გაგეღიზიანებინა. 

ლაღარზუ̂დ მოდ' ესერ ლი ლეფან̈ცხუ̂ი (ანდ.) -- კრაზანის ბუდე გასაღიზიანებელი არ არისო. 

მარე ლეფანცხულის ჩიიღა ჟი ითხელი (ლნტ.) -- კაცი გასაღიზიანებელს საჩხიკინებელს 
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ყოველთვის პოულობს.

 ლეფეთე იგივეა, რაც ლეფთი.

 ლეფეშტუე̂ იგივეა, რაც ლეფშუდ̂ე2.

 ლეფთი (-თი̄შ, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ., -თი̄შ, -- ლშხ.), ლეფეთე (-ჲშ, --) ლნტ. -- {გა}საჩეჩი. 

ნაბძღჷნღუე̂ მატ̈ყ ჩუ ლეფთი ლი (ბქ.) -- გაწეწვის შემდეგ მატყლი უნდა გაიჩეჩოს 

(გასაჩეჩია). [წმინდ მატ̈ყს] ჩუ ხაყა ლებძღჷნად ი ლეფეთად (ლნტ. 29) -- სუფთა (წმინდა) 

მატყლი გასაწეწად და გასაჩეჩად ვარგა.

 ლეფრე (-რე̄მიშ, -- ბზ., -რემ, -- ბქ., -რე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) 1. გასახმობი, გასაშრობი. 

კუე̂ცენ ლეფრად ოთოფხჟ (ბზ.) -- ხორბალი გასახმობად გაშალე. კულ ჩიქი ჩუ ლესლატ̈ი 

ლას̈უ,̂ ეჩქანღო ჩუ ლეფრე (ბქ. 3) -- ხორბალი ჯერ გასაღვივებელი იყო, შემდეგ გასახმობი. 

[ალეს] ქა ხორკინეხ ცხუე̂ნს ლეფრად (ლშხ. 5) -- ამას გასაშრობად სხვენზე გაკიდებენ. 

მეუა̂რ მადაკლებ ალ გაკ ლეფრად (ლნტ.) -- ეს კაკლის ხე გასახმობად ძალიან მენანება. 2. 

გამოსაწრთობი. დაუ̈ი̂თდ მიჩა კაჰდა ლეფრად ადაჲე ლაშ̈კდაშ̈თე (ბქ.) -- დავითმა თავისი 

ნაჯახი გამოსაწრთობად სამჭედლოში წაიღო.

 ლეფსა̈რ̄ი (-რი̄შ, -სარ̄იალ̈) ბზ., ლეფსარ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლეფსარ̄ი (-რიშ, -რალ) ლშხ., 

ლეფსარი (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- წასაწყმედი (ფისში მოსახვედრი). ლეფსარ̈ი დადად ბან̈გ 

ოხჴიდ (ბქ. 111) -- წასაწყმედმა დედაბერმა ბანგი მიუტანა. ზურალ̄ ლეფსარ̄იდ ენსყან̄ 

(ლშხ.) -- ქალი წასაწყმედი გახდა. ეჯ ზურალ ლეფსარი ლი (ლნტ.) -- ის ქალი 

წასაწყმედია.

 ლეფშგე (-გე̄მიშ, -- ბზ., -გემ, -- ბქ., -გე̄შ, -- ლშხ.), ლეფშკე (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

{გა}სახსნელი, {მო}სახსნელი. ჩაჟუდ̂ თეკუ ̂ქა ლეფშგე ლი (ბქ.) -- ცხენისათვის თოკი 
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მოსახსნელია. მაჲ̈ ხოლა ლეფშკე ლი ალ ზიჴ! (ლნტ.) -- ეს ტომარა რა ცუდი გასახსნელია!

 ლეფშდალ̈, ლეფშდელ იგივეა, რაც ლეფშუდ̂იე̄ლ.

 ლეფშდე იგივეა, რაც ლეფშუდ̂ე2.

 ლეფშდელ იგივეა, რაც ლეფშუდ̂იე̄ლ.

 ლეფშკე იგივეა, რაც ლეფშგე.

 ლეფშტუე̂ იგივეა, რაც ლეფშუდ̂ე1.

 ლეფშუდ̂ე2 (-დე̄მიშ, --) ბზ., ლშხ., ლეფშდე (-დემ, --) ბქ., ლეფეშტუ̂ე (-უე̂ჲშ, --) ლნტ. -- 

გასაკრეჭი (თმა). ფათ̈უ ̂ქა ლეფშუ̂დე მარ̄ (ბზ.) -- თმა გასაკრეჭი მაქვს.

 ლეფშუდ̂ე1 (-დე̄მიშ, -- ბზ., -დემ, -- ბქ., -დე̄შ, -დე̄ლ ლშხ.), ლეფშტუე̂ (-ჲშ, --) ლნტ. -- 1. 

გასაშვები, გასათავისუფლებელი. ეჯი მუფშუდ̂აი აშ ხოხალდ ი ლეფშუდ̂აი (ბქ. 289) -- ის 

გამშვებმაც იცოდა და გასაშვებმაც. ნიც მარ̄ ლეფშუდ̂ე (ლშხ.) -- წყალი უნდა გამოვუშვა. 

2. სასროლი. თეფ მად ლეფშუდ̂ე (ბქ.) -- თოფი უნდა მესროლა (მქონდა სასროლი).

 ლეფშუდ̂იე̄ლ (-იშ, --) ბზ., ლეფშდალ̈, ლეფშდელ ბქ., ლეფშუდ̂ჲელ ლშხ., ლეფაშ̈ტუი̂ელ 

ლნტ. -- სატრაბახო, საკვეხნი. დი̄ნას ლეფშუდ̂იე̄ლ მამ̄გუე̂შ ხოსყა (ბზ.) -- გოგოს 

სატრაბახო არაფერი გაუკეთებია. ლეფშდელს ყა̈რხენქა დარ̈ ესერ იფშდელ (ანდ.) -- 

სატრაბახოს სახურავიდან (ყავრიდან) არავინ ტრაბახობსო. ლეფშუდ̂ჲელ დე̄სამა ხოსყა 

(ლშხ.) -- სატრაბახო არაფერი გაუკეთებია. ალე მა ძღუდ ლეფაშ̈ტუი̂ელ ლი! (ლნტ.) -- ეს 

რა ძალიან სატრაბახოა!

 ლეფშუდ̂ჲელ იგივეა, რაც ლეფშუდ̂იე̄ლ.

 ლეფხუნ̂ა იგივეა, რაც ნეფხუნ̂ა.

 ლექაბი, ლექაბ̈ი იგივეა, რაც ლექა̈ბ̄ი.
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 ლექაჩ̈ე იგივეა, რაც ლექჩე.

 ლექა̈ბ̄ი (-ბიშ̄, --) ბზ., ლექაბ̈ი (-ბიაშ̈, --) ბქ., ლექაბ̄ი (-ბი̄შ, --) ლშხ., ლექაბი (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- 1. თავის ასარიდებელი, გვერდასაქცევი; ასაცდენი. ჭყინტს ლეთრად ლეგ ლექა̈ბ̄ი 

ხარ̄ (ბზ.) -- ბიჭს სასმლისათვის თავის არიდება უჭირს. 2. გასარიდებელი, გასახიზნი. 

ბოგრიშ მაყალშუ̂ ქა ლექაბ̈ი ხადხ ქორხენქა (ბქ.) -- ბატონების (ავადმყოფობა) შიშით 

სახლიდან გასარიდებელი გაუხდათ.

 ლექდა იგივეა, რაც ერქჷდა.

 ლექერ იგივეა, რაც ლექუე̂̄რ.

 ლექეხ (-იშ, --) 1. ჩამოსასვლელი (ცხენიდან); ჲერუ̂ალე ჩაჟუ̂ ოხკუა̂რა ი ლექეხ ესერ ამეჩუ 

ხარ̈ენა (ანდ.) -- ვიღაცა ცხენს ჩამოუგდია და ჩამოსასვლელიც აქ მქონდაო. ბოფშს ხოლა 

შუკუქ̂ა ლექეხ ხად̄ა ჩაჟ̄ხენჩუ (ლშხ.) -- ცუდ გზაზე ბავშვი ცხენიდან უნდა ჩამოსულიყო 

(ჩამოსასვლელი ჰქონდა). 2. გვერდზე გადასადგომი (გზის დათმობის მიზნით). ჴანარ̈ ამაყა, 

ლექეხ ჯარ ლესკხო! (ლნტ.) -- ხარები მომყავს, გვერდზე უნდა გადადგე (გადასადგომი 

გაქვს)!

 ლექთულარ̈ იგივეა, რაც ლექუთ̂ულარ̈.

 ლექნუნე იგივეა, რაც ლე̄ქუნ̂ე.

 ლექორ (-იშ, --) -- საოჯახო, საშინაო. ლექორ ი ლექამ̈ -- მაგ̈ ესერ ლექერქა ილქერი (ანდ.) 

-- საშინაო და საგარეო -- ყველაფერი წისქვილში იფქვებაო. ლექორ-ლემარ გუე̂შ მაგ̈ ძაძუს 

ხაკ̈ინჩხა (ლნტ.) -- საშიანო (და) საგარეო საქმე -- ყველა ძაძუს აკისრია.

 ლექორწილ იგივეა, რაც ლექურწილ.

 ლექურწილ (-იშ, --) ბზ., ლექორწილ ბქ., ლშხ., ლექუე̂რწილ ბქ., ლნტ. -- საქორწილო. 
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ბაჯუს ლექურწილ ჴან̈ ლახუს̂ ხორი (ბზ.) -- ბაჯუს ქორწილზე დასაკლავი (საქორწილო) 

ხარი მთაში ჰყავს. ლექორწილ კეთილი ლიმარ̄ეს [იბნეხ] (ლშხ. 31) -- საქორწილო პურ-

მარილის (კეთილს) მზადებას იწყებენ. ლექუე̂რწილ ღუი̂ნალს ჟახ̈უყ̂იდნედ (ლნტ.) -- 

საქორწილო ღვინოს ვიყიდით.

 ლექუა̂1, ლაქ̈უა̂ ბზ., ლექუა̂̄უ,̂ ლექუა̂ნ̈1 ბზ., ლექუა̂̄ნ ლშხ., ლექუ̂ა, ლექუა̂უ ̂ბქ., ლნტ. ზმნს. 

-- ქვევით, ქვემოთკენ; დაღმა. ლექუა̂ ოღუე̂ ჩუა̂̈ბ̄ია̈̄ნითე (ბზ. 40) -- ქვემოთ ჩამოვედი 

ჩვაბიანში. ლექუ̂' ოჩად̈დ ნენსგერ ლექუა̂ (ბქ. 203) -- ქვევითკენ წავედით ნენსგერის 

ხეობით. ლაშ̄ხ ლექუა̂ ანღრი ლიც ლაშ̄ხურ (ლშხ. 2) -- ლაშხეთზე (ლაშხეთს ქვემოთ) 

მოედინება მდინარე ლაშხურა (ცხენისწყალი). ლიზი ესსყე ლექუა̂ ლადრერდ (პოეზ. 108) -- 

გზას გასდგომია ქვემოთ ლადრერისკენ.

 ლექუა̂2, ლექუა̂უ̄,̂ ლექუა̂ნ̈2 ბზ., ზმნს. -- დასავლეთით. ყა̈რჩა ლექუ̂ან̈ ლი (ბზ.) -- ყარაჩა 

დასავლეთითაა.

 ლექუა̂უ ̂იგივეა, რაც ლექუ̂ა1.

 ლექუა̂უი̂შ (-იშ, -ა̈რ ზს., -იში{შ}, -არ̈ ლნტ.), ლექუა̂უ̄̂იშ (-არ) ლშხ. -- ქვემოური. 

ლექუა̂უი̂შარ̈ ამკალ̈იბ ღჷნარ̈ს სურუს ხოკჷნჭჷრიხ (ბქ.) -- ქვემოურები ამგვარ 

დღესასწაულებს ძალიან მისდევენ ("ებღაუჭებიან").

 ლექუა̂შა̈ლ̄იდ ბზ., ლექუა̂შალ̄იდ ლშხ., ლექუ̂აშალ̈იდ ლნტ. -- ქვემოთკენ წამოსვლისას, 

(ქვეითობას). ლექუა̂შალ̈იდ ალ მარეს ჩუ̂ას̈ეყარულანხ უ̂ოხუი̂შტ მარე (ლნტ. 104) -- ამ 

კაცს ქვეითობას ხუთი კაცი დაუდარაჯდა.

 ლექუა̂ნ̈1 იგივეა, რაც ლექუა̂1.

 ლექუა̂ნ̈2 იგივეა, რაც ლექუა̂2.
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 ლექუა̂ნ̄ იგივეა, რაც ლექუ̂ა1.

 ლექუა̂უ̄ ̂იგივეა, რაც ლექუ̂ა1,2.

 ლექუა̂უ̄ი̂შ იგივეა, რაც ლექუა̂უ̂იშ.

 ლექუე̂რ იგივეა, რაც ლექუე̂̄რ.

 ლექუე̂რწილ იგივეა, რაც ლექურწილ.

 ლექუე̂̄რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ლექუე̂რ (-არ̈) ბქ., ლექერ (-ქურ̂იშ, -ქუ̂რარ̈) ლხმ., 

ლეგუ̂ე̄რ (-იშ, -ალ) ლშხ., ლეგუ̂ერ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- წისქვილი. [ეჯნე̄მ] დი̄ნა ლექუე̂̄რი 

ღარ̈ცახან̈ ესგენე (ბზ. 287) -- იმან გოგო წისქვილის ღართან დააყენა. მჷლქუ̂ერი ლექუ̂ერთე 

აჩად (ბქ. 56) -- მეწისქვილე წისქვილში წავიდა. ლეგუე̂̄რალისა მეგნა მულგუე̂̄რალ̄ას 

[ხატუ̄ლიხ] (ლშხ. 14) -- წისქვილში მდგომ მეწისქვილეებს ეძახიან. მაულ̂უდ ა̈მეჴედელი 

ლეგუ̂ერხო (ლნტ. 120) -- მელუკა წისქვილში მოსულა. კნინ. ლექუე̂̄რილ ბზ., ლექუ̂ერილ 

ბქ., ლეგუე̂რილ ბქ., ლნტ., ლეგუე̂̄რი̄ლ ლშხ. ამჷნ ჩუბაუ ̂ღელოლისგა ლეგუე̂რილა 

ქუ̂ექუე̂ნილა (პოეზ. 188) -- ამის ქვემოთ ღელეში წისქვილი "მოკუნტულა".

 ლექუთ̂ერ (-იშ, --) -- მოსაპარავი. მაგ̈ მიჩას ხა̈შდბენა ი მუქუ̂თერს ლექუთ̂ერდ ხაჭ̈მენა თე 

(ანდ.) -- ყველა თავისას აკეთებდა და ქურდი მოსაპარავს თვალს ადევნებდა თურმე. 

ლექუთ̂ერ მად̈მა მუღუ̂ა, მა ხეკუ̂ეს ა̈მექუთიხ? (ლნტ.) -- მოსაპარავი არაფერი მაქვს, რა 

უნდა მომპარონ?

 ლექუთ̂ულარ̈ (-იშ, -არარ̈) ბზ., ლექთულარ̈ ბქ. -- სამუხლე. ლეღუჟ̂მარ̈ს ა̈შხბიხ... 

ლექთულარარ̈ს (ბქ. 239) -- მამაკაცებისათვის სამუხლეებს კერავენ.

 ლექუი̂სგ, ლექუ̂ისკ იგივეა, რაც ლე̄ქუ̂ი̄სგ.

 ლექუნ̂ე იგივეა, რაც ლე̄ქუ̂ნე.
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 ლექუშ̂ერ (-იშ, --) ზს., ლექუშ̂არ (-ალ̈) ლნტ. -- ქვიშრობი, ქვიშიანი ადგილი. ამეჩუშ 

გიმარ̈ ხოშა მჷნწირ ლექუშ̂ერ ლიხ (ბქ. 237) -- აქაური ადგილები მეტწილად ქვიშრობია.

 ლექუც̂ე (-ცე̄მიშ, -- ბზ., -ცემ, -- ბქ., -ცე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- 1. გასაჭრელი, 

მოსაჭრელი, მოსაკვეთი. გაჩ̈შუ ̂ლექუც̂ე კაჰდოშუ ̂ესერ ლექჩად ოხსყა (ანდ.) -- დანით 

გასაჭრელი ნაჯახით საჭრელი გაუხდიაო. ლორ მარ̄ ლექუც̂ე მუშგურ̂ალეშდ (ლშხ.) -- 

სტუმრებისათვის ლორს უნდა ჩამოვაჭრა. შტუხუ ̂თჷრქატ̈შუ̂ ჩუ ლექუც̂ე ლი (ლნტ. 50) -- 

ჭიპი მაკრატლით უნდა მოიჭრას (არის მოსაჭრელი). 2. გასაკვალავი (თოვლი...). [მუს] 

ლექუც̂ე მად (ბქ. 203) -- თოვლი უნდა გამეკვალა (გასაკვალავი მქონდა). გადატ. 

გადასაწყვეტი, გადასაჭრელი (საქმე). გუე̂შ დრეუჟ̂ი ლი ქა ლექუც̂ე (ბქ.) -- საქმე დროზე 

უნდა გადაწყდეს (არის გადასაჭრელი).

 ლექჩე (-ჩე̄მიშ, -- ბზ., -ჩემ, -- ბქ., -ჩე̄შ, -- ლშხ.), ლექაჩ̈ე (-ჲშ, --) ლნტ. -- მოსაჭრელი 

(ხე...), გასაჭრელი. ლექჩე მეგემ ჩიქი მასარ̈დიდ წუ̂ა (ბქ. 225) -- მოსაჭრელი ხე 

ჯერჯერობით ბლომადაა. გაჩ̈უშ̂ ლექუც̂ე კაჰდოშუ ̂ესერ ლექჩად ოხსყა (ანდ.) -- დანით 

გასაჭრელი ნაჯახით საჭრელი გაუხდიაო. მჷხარ სიმინდ მა̄რ ლექჩე (ლშხ.) -- ხვალ სიმინდი 

უნდა მოვჭრა. უე̂რხუ ̂მარ ლექაჩ̈ე (ლნტ.) -- ვერხვი უნდა მოვჭრა.

 ლეღაფ̈ი იგივეა, რაც ლეღფი.

 ლეღმურ̄ა იგივეა, რაც ლეღუმ̂ირ.

 ლეღონ̄ე იგივეა, რაც ღონ̄ე/ა.

 ლეღუმრა იგივეა, რაც ლეღუმ̂ირ.

 ლეღუ̂ (-იშ \ ლაღუე̂მ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ხორცი. [ზურალ̄დ] წინწლი ლეღუ ̂ჩუ 

ხამ̄ნე თინათ̈ს (ბზ. 286) -- ქალმა წიწილის ხორცი შეაჭამა თინათინს. ყუჟრე ლეღუს̂ 
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ჩუა̂თალ̈იხ მეზგემ ქუნჟი (ბქ. 7) -- ზვარაკის ხორცს ოჯახების რაოდენობაზე გაანაწილებენ. 

ლეღუ̂ს ამ მი̄შ დარ̄ იზბი (ლშხ. 20) -- ხორცს ამ კვირაში არავინ ჭამს. დაუ̈ს̂ ლეღუ̂ ხოგ 

ჩუე̂ინისა (ლნტ. 261) -- დევს ქვაბში ხორცი უდგას.

 ლეღუ̂აჟმარ̄ იგივეა, რაც ლეღუე̂ჟმა̈რ̄.

 ლეღუ̂ეჟმა̈̄რ (-იშ, --) ბზ., ლეღუ̂ჟმა̈რ ბქ., ლეღუა̂ჟმარ̄ ლშხ., ლეღუ̂აჟმა̈რ ლნტ. -- 

სამამაკაცო, საკაცო (საქმე, ტანისამოსი...). ლეღუე̂ჟმა̈რ̄ გუე̂შარ̈ მიშგუ გუე̂შ ლე̄სუ ̂(ბზ.) -- 

სამამაკაცო საქმეები ჩემი საქმე იყოს. ქორლისგა ̈ლეღუჟ̂მარ̈იშ (ღუა̂ჟმარემ) მჷნჩალ ესერ 

ხოჩა ლი (ანდ.) -- სახლისათვის მამაკაცის ჩრდილიც კარგიაო. ლეღუ̂აჟმარ̄ ლეჩომ მე̄რმე 

ლი, ლეზუ̂რალ̄ -- მე̄რმე (ლშხ.) -- საკაცო საქმე სხვაა, საქალო -- სხვა. ლეღუა̂ჟმარ̈ 

შარუა̂ლალ̈ს ხაწჷხ ეშხუ მეტრ ი ეშხუ ჷრთხინ ბარდან (ლნტ. 31) -- მამაკაცის შარვლებს 

სჭირდება ერთი მეტრი და ერთი ციდა ნაჭერი.

 ლეღუ̂მირ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლეღუ̂მერ (-არ̈) ბქ., ლეღუ̂მუ̄რ, ლეღმუ̄რა (-რა̄შ, -რე̄ლ) ლშხ., 

ლეღუმრა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ლნტ. ბოტ. -- ნაძვნარი. ლეღუმ̂ირ ქაჲ̄ აშდახ̈ (ბზ. 284) -- 

ნაძვნარიც გათავდა. ლეწფერიშ ესერ დაშ̈დუ ̂ფარ̈უ̂ ლი, ლეღუმ̂ერიშ -- მეშხე (ანდ.) -- 

წიფლნარის დათვი რუხია, ნაძვნარისა -- შავიო. [ალ ბალახ] ლეღმურ̄აჲ̄სა ხოხალ (ლშხ., 

ხორ. 4) -- ეს ბალახი ნაძვნარში იცის. ა̈მეჴედელიხ ეშხუ ლეღუმრაჲ̈სა (ლნტ. 264) -- ერთ 

ნაძვნარში მოსულან.

 ლეღუ̂ორა, ლეღუო̂რ̄ა იგივეა, რაც ლეღუ̂ურ̄ა.

 ლეღუ̂ჟმა̈რ იგივეა, რაც ლეღუე̂ჟმა̈რ̄.

 ლეღუ̂ურ̄ა (-რა̈შ̄, --) ბზ., ლეღუჷ̂რ, ლეღუ̂ურა (-რაშ̈, --) ბქ., ლეღუ̂ორ̄ა (-რაშ̄, --) ლშხ., 

ლეღუ̂ორა (-რაჲ̈შ, --) ლნტ. -- ხორცეული. ათხე ლეღუუ̂რ̄ა ხუ̂აჲ̈ არ̈ი (ბზ.) -- ახლა 
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ხორცეულობა ბევრია. ლეღუუ̂რა ღუა̂ჟა̈რს ხოშა ხალატ̈ხ (ბქ.) -- ხორცეულობა კაცებს 

უფრო უყვართ. ლეღუო̂რ̄ას იზბიხ მახჲადარ̄ ჯიმაშ, უ̂ობიშ (ლშხ. 7) -- ხორცეულს 

სიამოვნებით ჭამენ ოთხშაბათობით, პარასკეობით. მად̈ მალატ̈ ლეღუო̂რა (ლნტ.) -- 

ხორცეული არ მიყვარს.

 ლეღფი, ლეღფენი (-ნი̄შ, -- ბზ., ლშხ., -ა̈შ, -- ბქ.), ლეღაფ̈ი (-ჲშ, --) ლნტ. -- შესაღებავი. 

ყორ̄ მახად ლი ლეღფენი (ბზ.) -- კარი ახლადაა შესაღებავი. ალ ლაჩაქ მეშხად მარ̄ ლეღფენი 

(ლშხ.) -- ეს თავსაფარი შავად უნდა შევღებო (მაქვს შესაღებავი). ეშხუნ დადიანს ლეთანაფ̈ 

ლჷგრა̈ლ ლახოოდა ჩიჩოლაშ̈უდ̂ ლეჯაბ̈იდ ი ლეღაფ̈იდ (ლნტ. 115) -- ერთხელ დადიანს 

ჩიჩოლასათვის სააღდგომო კვერცხები მიუცია მოსახარშად და შესაღებად.

 ლეყეი იგივეა, რაც ლე̄ყი.

 ლეყერ (-იშ, --) -- საცემი. ლეყერს თხუი̂მ ჲარუ ̂ი სამ ა̈დგის ხად მეკუ̂შე (ბქ. 289) -- საცემ 

(კაცს) თავი ორ და სამ ადგილას გატეხილი ჰქონდა. სგაჲ̄ესხ ლეყერს მჷყერიშთე (ლშხ. 46) 

-- საცემ (კაცს) მცემელთან შეიყვანენ.

 ლეყი იგივეა, რაც ლე̄ყი.

 ლეყმე (-მე̄მიშ, -- ბზ., -მემ, -- ბქ., -მე̄შ, -მელ ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- დასახრჩობი. [ჭყინტ] 

მჷხარ̈ ესერ ლეყმე ირ̄ოლ̄ (ბზ. 350) -- ბიჭი ხვალ დასახრჩობი იქნებოდაო. ჩუ ლეყმე 

ციცუ̂არ̈ს ძაძროშ ლჷცთე აჰრეხ (ბქ.) -- დასახრჩობ კატებს ტომრით წყალში ყრიან. ალეს ე̄ 

დომ̄ ანსყე̄ჲნე, ლეყმე მარ̄ (ლშხ.) -- ამას თუ არ გააკეთებს, დასახრჩობი მყავს. ალ სხულ̂იუ ̂

ჩუ ლეყმე ლი! (ლნტ.) -- ეს ლაწირაკი დასახრჩობია!

 ლეყუნზელა (-ლა̈შ̄, -ლა̈ლ̄) ბზ., ლეყუნზელა/ე (-იშ \ -ემ, -ა̈რ) ბქ. -- სავენახე (საყურძნე) 

ადგილი, ვენახი. ფელტარ̈ისგა ჩია̈გ̄ ლეყუნზელა ლი (ბზ. 44) -- ფერდობებში ყველგან 
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ვენახია. იხ. ლერწალ̈.

 ლეყულ̂ურ̄ა̈ლ̄ (-იშ, --) ბზ., ლეყულ̂ურალ̈ ბქ., ლეყულ̂ურ̄ა̄ლ ლშხ., ლეყუ̂ლულალ̈ი ლნტ. -- 

დასაცილებელი. აშხუ ̂ბოგქა ალჲარ̈ს ჩუ ლეყულ̂ურ̄ა̈̄ლ ხად̄ხ (ბზ. 294) -- ესენი ერთ ხიდზე 

ერთმანეთს უნდა დასცილებოდნენ. დის ი გეზალს ხოლა ლეყულ̂ურალ̈ ხადდახ (ბქ.) -- დედას 

და შვილს დაშორება უჭირდათ (ცუდი დასაცილებელი ჰქონდათ).

 ლეყფჷნე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნემ, -- ბქ., -ნე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- 1. დასაბეგვი; 

მოსათელი (ხამი ტილო...). სგუ̂ირ ჩუ ლეყფჷნე ლასუ ̂(ბქ. 307) -- ხამი ტილო მოსათელი 

იყო. 2. მოსაკოდავი (წისქვილის ქვა). ლეგუ̂ერი შირა ჩუ ლეყფჷნე ლი (ლნტ.) -- 

წისქვილის ქვა მოსაკოდავია.

 ლეშგდე (-დე̄მიშ, -- ბზ., -დემ, -- ბქ., -დე̄შ, -- ლშხ.), ლეშკედე (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

საკადრებელი, საკადრისი. ლეზებ იმგუა̂ იშგდი, ლეჩემ ესერი ლეშგდე ლი (ანდ.) -- ჭამას 

სადაც კადრულობ, შრომაც იკადრეო (საჭმელი სადაც შეიძლება მიირთვა, საქმეც 

საკადრებელიაო). ზურალ̄ს ლეშგდე ხარ̄, ჲაღო მაჲ ჩომნას? (ლშხ.) -- ქალმა უნდა იკადროს, 

აბა რა ქნას? მაგ̈ ლეშკედე მად̈ ლი (ლნტ.) -- ყველაფერი საკადრებელი არ არის.

 ლეშგი1 (-აშ̈, --) ბქ. -- გადასახურავი (სახლი). ქორ ლეშგი ლასუ ̂(ბქ.) -- სახლი 

გადასახურავი იყო.

 ლეშგი2 იგივეა, რაც ლე̄შგი.

 ლეშგურ̄ა̈ლ̄ (-იშ, --) ბზ., ლეშგურალ̈ ბქ., ლეშგურ̄ალ̄ ლშხ., ლელშკუი̂რ2 ლნტ. -- 1. 

სასირცხვილო. ალა ლეშგურ̄ა̈ლ̄ გუე̂შ ლი (ბზ.) -- ეს სასირცხვილო საქმეა. 2. 

მოსარიდებელი. ყორსქამ̈ჩუ̂იშ ხოშილ ესერ ლეშგურალ̈ ლი (ანდ.) -- უცხო (კარსგარეთა) 

უფრო მოსარიდებელიაო. ლეშგურ̄ალ̄ მარ̄ას მათხუა̂რაშ̄ დე̄მ ასგუ̂რეხ (ლშხ.) -- 
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მოსარიდებელ კაცს კერიის უკან არ სვამენო.

 ლეშდაბ̈ (-იშ, --) ზს., ლეშდაბ ლშხ., ლეშტაბ̈ ლნტ. -- სამუშაო. ალჲარ̈ს ლინთუ̂ისგა 

ლეშდაბ̈ ხუღუა̂ხ (ბქ. 2) -- ზამთარში ამათ სამუშაო აქვთ. ლეშდაბ̈ მჷშდაბ̈ს ესერ ოხღელი 

(ანდ.) -- სამუშაო მომუშავეს ელოდებაო. [მარ̄ალ] ლეშდაბს ხეთხე̄ლიხ (ლშხ. 23) -- კაცები 

სამუშაოს ეძებენ.

 ლეშდე (-დე̄მიშ, -- ბზ., -დემ, -- ბქ., -დე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- {გადა}საყრელი. ყორქა 

ლეშდე მაღუა̂ნ დას̈ ხუღუე̂ (ბქ.) -- გარეთ გადასაყრელი ქონება არავის აქვს. ზმნს. -- 

გადასაყრელად. ზურალ̄ ეჭკაჲ დიდარ ლას, ერე ლეშდად ხუღუა̂ნდა ქონება (ლშხ.) -- ქალი 

ისეთი მდიდარი იყო, რომ ქონება თავსაყრელად ჰქონდა. კუე̂ცენა ̈ფექ ქა ლეშდად ლოქ 

ხაღ̈უე̂ნახ (ლნტ. 103) -- პურის ფქვილი თავსაყრელი (გადასაყრელად) ჰქონიათო. ფატ̈უ ̂

მაჲ̈ ჯარ̄? -- ქათლა̈ ლეშდე (პოეზ. 254) -- ფეტვი რად გინდა? -- ქათმის დასაყრელად.

 ლეშდმარ̈ (-იშ, -მარალ̈ ბზ., -მარარ̈ ბქ.), ლეშტმარ (-ალ̄) ლშხ., ლეშტმარ̈ (-მარალ̈) ლნტ. -- 

საყურე. უ̂ერს ხეჩდახ უა̂რჩხლიშ ხოხრა მჷსკდარ̈, ჩაბრასტარ̈ ი ლეშდმარარ̈ (ბქ. 195) -- 

მიწას ურევია ვერცხლის პატარა ბეჭდები, ჩაფრასტები და საყურეები. გუშგუე̂ თერღლას 

უ̂ოქრე ლეშტმარალ̄ ხუღუა̂ (ლშხ.) -- ჩვენს რძალს ოქროს საყურეები აქვს. ჭყინტე ოჯახ̈ 

ხოჴდა დენას... ლეშტმარალ̈ს (ლნტ. 46) -- ბიჭის ოჯახი გოგოს მიუტანდა საყურეებს.

 ლეშდრან̈ი (-ნი̄შ, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ.), ლეშტრანი (-ნი̄შ, --) ლშხ., ლეშტრან̈ი (-ჲშ, --) ლნტ. 

-- დასაგრეხი. იმემ ესერ ხეჩენი ლეშდრან̈იდ (ბქ. 53) -- რისი (ძაფი) ემჯობინება 

დასაგრეხადო? ქიპ მადა ლეშტრან̈ი (ლნტ.) -- ძაფი უნდა დამეგრიხა.

 ლეშდღუი̂ (-უი̂̄შ, -არ̈) ბზ., ლეშთხუი̂ (-ა̈შ, -არ̈ ბქ., -უი̂̄შ, -არ ლშხ.), ლეშტხუი̂ (-ჲშ, -ა̈რ) 

ლნტ. -- დასამარხი. ჯ' ე̄სერ ლჷცთ'ა̈შ̄ყდენი ი ლეშდღუი̂ მამ̄ ხე̄რიხ (ბზ. 429) -- მე წყალში 
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ჩავვარდები და დასამარხი არ გეყოლებითო. ნიშგ' ესერ თან-ნათ̈საუ̈̂ს ნიშგე ჯიჯუ ̂

ლეშთხუი̂დ ახშდეხახ ჟი (ბქ. 206) -- ჩვენს ნათესაობას ჩვენი ძვალი დასამარხად 

დაჰკარგვიათო. ლუუა̂რდ ლეშთხუი̂ ლი ამშა მჷჩომ (ლშხ.) -- ამის გამკეთებელი ცოცხლად 

დასამარხია. ჩუ ლეშტხუ̂ი ლი ალ ლჷდგარ̈ ჩაჟ̈ (ლნტ.) -- ეს მკვდარი ცხენი დასამარხია.

 ლეშედ1 (-იშ, --) -- საშველი, დასახმარებელი. ჲარ̈ ესერ ლეშედ ლი ი ჲარ̈ -- მაშედ (ანდ.) -- 

ზოგი საშველია და ზოგი -- მშველელიო. ლეშედ ხად̄ა მიჩა გეზლაშდ (ლშხ.) -- თავის 

შვილს უნდა დახმარებოდა. ეშაშ̈დ ჯარ ლეშედ? (ლნტ.) -- ვის უნდა დაეხმარო?

 ლეშედ2 (-იშ, --) ბქ. -- გამძლე (მსხალი). ლეშედ უ̂იცხს ლინთუ̂ისგა ლჷცშუ ̂გუ̂ეში 

რაყთეჲსგა აჰრეხ ი ობაშ̈ქა გეჭნი (ბქ.) -- გამძლე მსხალს ზამთარში წყლით სავსე კასრში 

ყრიან და დიდხანს ძლებს.

 ლეშელდა̈ნი იგივეა, რაც ლეშჷლდან̈ი.

 ლეშთხუი̂ იგივეა, რაც ლეშდღუი̂.

 ლეშკედე იგივეა, რაც ლეშგდე.

 ლეშკი იგივეა, რაც ლე̄შგი.

 ლეშნაურე, ლეშნაური იგივეა, რაც ლეშნა̄ურ̂ე.

 ლეშნარ̈ი იგივეა, რაც ლეშნაუ̄რ̂ე.

 ლეშნაუ̄რ̂ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄) ბზ., ლეშნარ̈ი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლეშნაურე (-რე̄შ, -რე̄ლ) ლშხ. 

ლეშნაური (-ჲშ, -რალი) ლნტ. -- მოსაშინაურებელი. ჴან̈ მახან მად̄ ლეშნაუ̄̂რე (ბზ.) -- ხარი 

ხელახლა უნდა მომეშინაურებინა (მოსაშინაურებელი მყავდა). მახ̈ე თელღჷრა ცხაკ̈უ ̂

ლეშნარ̈ი ესერ ლი (ანდ.) -- ახალი რძალი მოსაშინაურებელი ქორიაო. ალე ფურ ლეშნაური 

ლი (ლშხ.) -- ეს ძროხა მოსაშინაურებელია. ალ ხამ̈ ცხეკდ ლას მეჩედე ი ათხე ლეშნაური 
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მარ (ლნტ.) -- ეს ღორი ტყეში იყო გასული და ახლა უნდა მოვაშინაურო (მოსაშინაურებელი 

მყავს).

 ლეშოლდან̈ი იგივეა, რაც ლეშჷლდან̈ი.

 ლეშტაბ̈ იგივეა, რაც ლეშდაბ̈.

 ლეშტმარ, ლეშტმარ̈ იგივეა, რაც ლეშდმა̈რ.

 ლეშტრანი, ლეშტრა̈ნი იგივეა, რაც ლეშდრა̈ნი.

 ლეშტხუი̂ იგივეა, რაც ლეშდღუ̂ი.

 ლეშუ̂ემ1 (-იშ, --) ბქ. -- დასანთები.

 ლეშუ̂ემ2 (-იშ, --) ლნტ. -- დასასვენებელი. ეში ლეშუე̂მ ხარახ ეჩეჩუ (ლნტ. 104) -- იქ 

მაინც დასასვენებელი გაუხდათ.

 ლეშყუ̂დი (-დიშ̄, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ., -აშ̈, -ა̈რ ბქ.), ლეშყუე̂დი (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- გასარეცხი. 

კულიჲაქ მატ̈ყ მან̈კუი̂ ქა ლეშყუდ̂ი ლი (ბქ. 305) -- საშალე მატყლი ჯერ უნდა გაირეცხოს. 

კუე̂ცნა კაკალ ლეშყუდ̂ი მარ̄ (ლშხ.) -- პურის მარცვალი უნდა გავრეცხო. ლერექუა̂ლ ლიხ 

ლეშყუ̂ედი (ლნტ.) -- ტანსაცმელი გასარეცხია.

 ლეშყუ̂ედი იგივეა, რაც ლეშყუდ̂ი.

 ლეშხბი (-ბი̄შ, -- ბზ., ლშხ. -აშ̈, -- ბქ.), ლეშხები (-ჲშ, --) ლნტ. -- {შე}საკერავი. 

ლერქუა̂რ̈იაქ ლეშხბი ქორისგა აშ ხოჰრახ (ბქ.) -- ტანისამოსად შესაკერავი სახლში 

თავსაყრელი აქვთ. გიგას მიშგუა̂უ ̂კაბ ლეშხბი ხად̄ა (ლშხ.) -- დეიდას ჩემთვის კაბა უნდა 

შეეკერა (შესაკერი ჰქონდა). ლეშხებიდ ლნტ., ზმნს. -- შესაკერად. [დენას] ახოჴიდა ბლუზა-̈

შალუ̂არ̈ ლეშხებიდ (ლნტ. 167) -- გოგოს "ბლუზა"-შარვალი შესაკერად მოუტანია.

 ლეშხები იგივეა, რაც ლეშხბი.
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 ლეშხი (-ხი̄შ, -- ბზ., ლშხ., -ა̈შ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- {და}საწვავი. მა ̈მან̈კუ̂ი ლეშხი (= 

ზექ) ხეკჷრქიხ, ძერს ჟი იტყბეხ (ბქ. 235) -- როგორც კი დასაწვავი (= შეშა) შეხვდებათ, 

ხორცს შეიწვავენ. ლეშხი ლი ისგუი̂ ნაჲ̄რენალ̄ (ლშხ.) -- შენი ნაწერები დასაწვავია. ქა 

ლახქუთანდ ლეშხი დუე̂შდიშ (პოეზ. 182) -- დაიძარით დასაწვავ ორშაბათს.

 ლეშხუნ̂ი (-ნი̄შ, -არ̈ ბზ., -არ, ლშხ., -ა̈შ, -ა̈რ ბქ., -ჲშ, ლნტ.) -- შესანახი. მუშხუნ̂ის 

ლეშხუნ̂ი ესერი ხეკუ̂ეს ხუღუა̂ნდეს (ბქ.) -- შემნახველს შესანახიც უნდა ჰქონდესო. 

ლეშხუნ̂ი გუ̂არ̈ჯილს სკა ხუა̂დ̈ესკდ წათ̈ხისა (ლნტ. 38) -- შესანახ სულგუნს წათხში 

ჩავდებთ. გადატ. მოსავლელი. ამთან̄ ლეშხუნ̂ი ჩაჟ̄ მა̄ მიწუა̂ (ლშხ.) -- ამისთანა კარგი 

შესანახი ცხენი არ მინახავს.

 ლეშჷლდა̈ნი (-ნი̄შ, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ.), ლეშჷლდანი (-ნი̄შ, --) ლშხ., ლეშელდან̈ი (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- დასათვლელი. ლუუ̂არ ი ლჷდგარ ლოქ ხარ̄ა ლეშჷლდანი (ლშხ. 60) -- ცოცხალი და 

მკვდარი უნდა დათვალოსო. თეთრ მარ ლეშელდა̈ნი (ლნტ.) -- ფული უნდა დავთვალო.

 ლეჩაფულ იგივეა, რაც ლეჩაფჷლ.

 ლეჩდი̄ნე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნე̄შ, -- ლშხ.), ლეჩდინე (-ნემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) 1. გასარევი. 

ქანაშ̈ გიმბა̈შს ნაყუნდ იჴმარ̈იხ, ლეჩდინად ი ლეზთუნად (ბქ. 282) -- კანაფის თესლს 

შეჭამანდად ხმარობენ (სხვა რამეში) გასარევად და ზეთის გამოსახდელად. 2. ასარევი, 

მოსარევი. ლეარაყ̈ი მარ ლეჩდინე (ლნტ.) -- საარაყე (მასალას) უნდა მოვურიო.

 ლეჩემ იგივეა, რაც ლეჩუმ̂ე.

 ლეჩი̄ჟე (-ჟე̄მიშ, -ჟა̈ლ̄ ბზ., -ჟე̄შ, -ჟე̄ლ ლშხ.), ლეჩიჟე (-ჟემ, -ჟოლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- 

ცოლსათხოვი ("სიძედ გასახდომი"). ეჯჟი̄უ ̂ლაჯშედა მიშგუი̂ ლამ̈ზჷრ-ე დომ̄თე ლეჩი̄ჟად 

მაყა (ბზ. 316) -- ისემც შეგეწიოს ჩემი სალოცავი, არსად გასასიძებლად ვვარგოდე. ლეჩი̄ჟე 
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გეზალ მაყა (ლშხ.) -- ცოლსათხოვი შვილი მყავს.

 ლეჩი̄ჟჷ̄რი იგივეა, რაც ლეჩჟჷ̄რი.

 ლეჩომ იგივეა, რაც ლეჩუმ̂ე.

 ლეჩჟჷ̄რი (-რი̄შ, -რალ̈) ბზ., ლეჩჟჷრი (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.), ლეჩი̄ჟჷ̄რი (-რი̄შ, 

-რალ) ლშხ. -- სასიძო. ფუსდ კე̄სარ̈, სი ჯეშგდი, ეჯჟი ლეჩჟჷ̄რი ჯითხ (ბზ. 314) -- უფალო 

კეისარო, შენ რომ გეკადრება, ისეთი სასიძო გიშოვე. ლეჩჟჷრი ბიძის გუა̂მ̈იდ ხალტჷნ (ბქ.) 

-- სიმამრს სასიძო ძალიან უყვარდა. ეჩჷნღო ჟენგენი ლეჩი̄ჟჷ̄რი̄ მუ (ლშხ. 30) -- შემდეგ 

ადგება სასიძოს მამა. იხ. ჩიჟეაქ.

 ლეჩუმ̂ე (-მე̄მიშ, --) ბზ., ლეჩემ, ლეჩომ ბქ., ლეჩომ (-იშ, --) ლშხ., ლეჩუ̂ემ ლნტ. -- 

გასაკეთებელი, საქმნელი, შესასრულებელი. ეჯა ქა ლაჯ̈თუე̂̄ნი, იმჟი̄უ ̂ჯა̈̄ცეს ლეჩუმ̂ე (ბზ. 

304) -- ის გასწავლის, თუ როგორ უნდა გააკეთო (გქონდეს გასაკეთებელი). [ზურალ] გუა̂მ̈ი 

ლეჩომ ეჯღაი̈ დემგუა̂შუმ̂ოშ იჩმუდ (ბქ. 291) -- ქალი მძიმე გასაკეთებელ საქმეს მაინც 

ვერაფერს აკეთებდა. ლეჩმე-უჩმა მაგ ჩუ მიჩმინა (ლშხ. 82) -- გასაკეთებელი და 

გაუკეთებელი -- ყველაფერი მიქნია. ლეჩუე̂მ-ლექუი̂სკ მჷრეს ა̈ჯშტახ (ლნტ.) -- ალბათ 

საქნელ-სალაპარაკო შემოგელია.

 ლეჩფჷლი (-ლი̄შ, -ა̈რ) ბზ., ლეჩფჷლ (-იშ, -არ) ლშხ., ლეჩაფულ (-ალ̈) ლნტ. -- 

საფეხსაცმლე, საქალამნე (ტყავი). ჴანი ტუფ მაჩე̄ნე ლეჩფჷლ ლი (ლშხ.) -- ხარის ტყავი 

ყველაზე უკეთესი საფეხსაცმლეა. ეჭკალ̈ი ლოქუ ხაჴიდ მათრახ̈, ერე ეშხუ ლეჩაფულ ლოქ 

ჟ'ახანკუა̂რნას ტუფ (ლნტ. 231) -- ისე{თი} დამარტყი მათრახი, რომ ერთი საქალამნე 

ტყავი ამძვრესო.

 ლეჩხტერ (-იშ, --) ბქ., ლეჩხჷტ ლნტ. -- ქვიანი, ღორღიანი ადგილი. იმდ ჯადა ალ 
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ლეჩხჷტისა ქორა ლიგემ? (ლნტ.) -- ამ ქვიან ადგილზე სახლის დადგმა რად გინდოდა? 

ქამ̈ეჩედხ ი ეჩეხენ ასახუ̂იახ ლეჩხჷტ (ლნტ. 104) -- გასულან და გაღმა (იქით) დახვედრიათ 

ქვიანი ადგილი.

 ლეცაგ̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ლეცაგა (-გაშ̄, --) ლშხ. -- ეკლიანი (ადგილი), ეკლნარი. 

მუბირისგა ბეფშუს̂ დეშ ესწუე̂̄ნა ი ლეცაგ̈ჟი ალგურნე̄ლი (ბზ.) -- სიბნელეში ბავშვს ვერ 

დაუნახავს და ეკლნარზე გაგორებულა. სურუ ლეცაგ ლი ამექა (ლშხ.) -- აქაურობა ძალზე 

ეკლიანია. [ხა̈ლხს] ხაკ̈უე̂დახ ჩუ ლიგენე, მარე სურუ ლეცაგ̈ ლჷმარ̈ელი (ლნტ. 103) -- 

ხალხს გაჩერება (დადგომა) ნდომებია, მაგრამ ძალიან ეკლიანი (ადგილი) ყოფილა.

 ლეცი̄რი (-რი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ლეცირი (-აშ̈, --) ბქ., ლეცირე (-ჲშ, --) ლნტ. 1. 

გასაფცქვნელი, კანგასაცლელი. ჲერხი მელარ̈ ქა ლეცირი ლიხ ი ეჯჟი ლეზებ (ბქ.) -- ზოგი 

ბალახეული იფცქვნება (გასაფცქვნელია) და ისე იჭმევა. 2. ბოტ. წართხალი. მელარ̈ლისგა 

ლეზობდ იმარ̈გხ: ტკიც, ლეცირი... (ბქ. 282) -- ბალახეულ{ებ}ში საჭმელად ვარგა: 

კენკეშა, წართხალი.

 ლეცლჷლე იგივეა, რაც ლეცლჷ̄რე.

 ლეცლჷ̄რე (-რე̄მიშ, -- ბზ., -რე̄შ, -- ლშხ.), ლეცლჷრე, ლეცრჷლე (-ლემ, --) ბქ., ლეცლჷლე 

(-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- დასახევი, დასაგლეჯი. [და̈შდუ]̂ ესერ ლეცრჷლად დას̈ აზარე (ბქ. 236) -- 

დათვი დასაგლეჯად არავის ზოგავსო. მეუ̂არ მადაკლებ ალ კაბ ლეცლჷლედ (ლნტ.) -- ეს კაბა 

დასახევად ძალზე მენანება.

 ლეცუე̂მი იგივეა, რაც ლეცუმ̂ი.

 ლეცუმ̂არ̈ (-იშ, --) ბქ., ლეცომარ̈ ლნტ. -- მოხარშული ყველი. ალარ̈ ლეცუმ̂არ̈ს იჩოხ (ბქ. 

80) -- ესენი ლეცვმარს აკეთებენ. იხ. თაშ̈მჷჯაბ̈.
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 ლეცუმ̂ი (-მი̄შ, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ.), ლეცუე̂მი (-იშ, --) ლნტ. 1. წასასმელი. ფჷრი ჩაფლარ̈ე 

ლეცუმ̂იდ ხამემ ნაცმუნს იჴმარ̈იხ (ბქ.) -- გამხმარ ფეხსაცმელზე წასასმელად ღორის ქონს 

ხმარობენ. 2. კარაქი, ერბო. [მოლად] ლეგმერდე ლაჲსჷნჯაუე̂ ი ჟაგრარ̈დ იჰერ ლეცუმ̂ი (ბქ. 

133) -- მოლამ ავადმყოფი გასინჯა და წამლად ერბო ითხოვა. დიეშ ლიმზურ გეზალს თუი̂-

ლეცუმ̂იდ ესერ ხესპი (ანდ.) -- დედის ლოცვა შვილს თაფლ-კარაქად შეერგებაო.

 ლეცურ̂ე (-რე̄მიშ, -ა̈̄ლ ბზ., -რემ ბქ., -რეშ, -რე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- {და}სატოვებელი. 

ლეცურ̂ა გუ̂არ̈დ ღუა̂ჟმარემ გუ̂ი ემაუ ̂ხედიუ,̂ მიჩა გუ̂აშუ̂ მოლა ჟი ხაჭ̈მინა ჩუ ლირგაუა̂ლ̈დ 

(ბქ. 294) -- მისატოვებელს მამაკაცის გული თუ ექნებოდა, მისი საქმისათვის უსათუოდ 

შურს იძიებდა. იმნარ ლოქ ოთსერა ამთან̄ ჩა̄ჟ ამჟი ლეცურ̂ად? (ლშხ. 72) -- რისთვის 

გაიმეტე ამისთანა ცხენი ასე დასატოვებლად?

 ლეცხეკ (-იშ, --) ბზ., ქს., ლეცხკერ ბქ. -- ტყიანი (სატყეო ადგილი); ტყე. ლეცხკე̄რას 

ლჷმგენ შუა̂ნე ჯარ̈ (ბზ. 4) -- სვანეთის ჯარი ტყიან ადგილას მდგარა. გუშგუე̂ ქორ ჟიქან̄ 

ძღჷ̄დ ლეცხეკ ლი (ლშხ.) -- ჩვენს სახლს ზემოთ დიდი ტყეა. ალ ლეცხეკისა ხოგხ ქორ 

(ლნტ.) -- ამ ტყეში სახლი უდგათ.

 ლეცხი̄და̈ლ̄ (-იშ, --) ბზ., ლეცხიდალ̈ ბქ., ლნტ., ლეცხი̄დალ̄ ლშხ. -- დასაწუნი (წუნის 

ასაღები). მეცხიდალ̈ს ლეცხიდალ̈ დემეგ ესერ ათშდეხა (ანდ.) -- წუნიას დასაწუნი არ 

გამოელიაო. ისგუი̂ ლეცხი̄დალ̄ მაჲ ხარ̄ ეჯის? (ლშხ.) -- იმას შენი დასაწუნი რა აქვს? მა̈ 

არ̈ი ამეჩუ ლეცხიდალ̈? (ლნტ.) -- აქ რა არის დასაწუნი? იხ. ლეწნაი̈.

 ლეცხკერ იგივეა, რაც ლეცხეკ.

 ლეძჲენი იგივეა, რაც ლეძჰენი, ლეჲსენი.

 ლეძხალ̈ი (-ლიშ, --) ბზ., ლეძხალი, ლეზხალი ლშხ., ლეზხა̈ლი (-აშ̈ --) ბქ., ლნტ. -- 
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გასარეკი, გასადენი, შესაძახებელი (საქონელი). დჷბჟი ამსოლდ უე̂თხმალ̈შალ ლეზხალ̈ი 

ესერ ლი (ანდ.) -- მოუქნელი ადამიანი პირუტყვივით გასადენიაო. კუმაშ დერ მა ̄ხი 

ლეძხალი! (ლშხ.) -- გასარეკი საქონელი ხომ არა ხარ!

 ლეძჰენი, ლეჲსენი (-ნიშ̄, --) ბზ., ლეძჲენი ლშხ., ლეზჰენი (-აშ̈, --) ბქ., ლეზჲენი (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- დასაკლავი. გუე̂ჭ ლეძჰენი მარ̄ (ბზ.) -- გოჭი უნდა დავკლა (დასაკლავი მყავს). ბა̈იშ 

ესერ ლეზჰენი ხარენა მიჩა გეზალს (ბქ. 213) -- ამაღამ[ინდელ] დასაკლავად უნდოდი ჩემს 

შვილსო. ბაზ̄ი ხაკუ ალ ღაბნას ლიძჲენი (ლშხ.) -- ეს მოზვერი ამაღამ უნდა დაიკლას (უნდა 

დავკლა). ლეზიენი ღაბ̈ენა ანჴიდხ (ლნტ.) -- დასაკლავი მოზვერი მოიყვანეს.

 ლეწამ̈ იგივეა, რაც ლენწამ̈.

 ლეწნაი̈ (-ნაი̈̄შ, --) ბზ., ლეწნაუ̈ი̂ (-აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.), ლეწნაუი̂ (-უი̂̄შ, --) ლშხ. -- 

დასაწუნი. [შუა̂ნარ̈] ლეწნაუ̈ი̂ს, კუმაშ̈ ირიუ ̂ა გიმ, დემგუ̂აშუ̂ იჩდინახ (ბქ. 291) -- სვანები 

დასაწუნს, პირუტყვი იქნებოდა თუ მიწა, არაფერს გაირევდნენ. მად̈ ლას ლეწნაუ̈ი̂ ალ დენა 

(ლნტ.) -- ეს გოგო დასაწუნი არ იყო.

 ლეწუე̂რი იგივეა, რაც ლეწურ̂ი.

 ლეწუი̂̄ლე (-ლე̄მიშ, -ლა̈ლი ბზ., -ლე̄შ, -ლალ̄ა ლშხ.), ლეწუი̂ლე (-ლემ, -არ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ 

ლნტ.) -- გასათხოვარი. მიჩ ესერ სემი დი̄ნა ხორი ლეწუი̂̄ლე (ბზ. 313) -- მე სამი 

ქალიშვილი მყავს გასათხოვარიო. ლეწუი̂ლე დრეუ̂ჟი ქა გარ ესერ, ქა! (ანდ.) -- 

გასათხოვარი დროზე გაათხოვეო! ხენწიფს ხაყე̄ნა ზითუნახაუ̂ ლეწუ̂ი̄ლე (ლშხ. 67) -- 

ხელმწიფეს გასათხოვარი მზეთუნახავი ჰყოლია. ეჯ ხელწიფს ხეყადდა ლეწუი̂ლალი სემი 

დენაგეზალ (ლნტ. 279) -- იმ ხელმწიფეს სამი გასათხოვარი ქალიშვილი ჰყავდა.

 ლეწურ̂ემი (-მიშ, --) ბქ. -- გასანიავებელი.

920



 ლეწურ̂ი (-რიშ̄, -- ბზ., ლშხ., -აშ̈, -- ბქ.), ლეწუ̂ერი (-ჲშ, --) ლნტ. -- შურისსაძიებელი. 

ლაწურ̂იაშ̈ თეფს ლეწურ̂ი მარ̈ემ ლაშდღუ̂იჟი აკუა̂ნახ (ბქ. 288) -- შურისსაძიებელ თოფს 

შურისსაძიებელი კაცის დამარხვისას გაისროდნენ. ჩუ ლეწუე̂რი მარ მიშკუი̂ მუხუბ̂ე 

(ლნტ.) -- ჩემი ძმისათვის შური უნდა ვიძიო (შურისსაძიებელი მყავს ჩემი ძმა).

 ლეწფარ იგივეა, რაც ლეწფერ.

 ლეწფერ (-იშ, --) ზს., ლშხ. \ ლეწფარ ლნტ., ბოტ. -- წიფლნარი. ლეწფერიშ ესერ დაშ̈უდ̂ 

ფარ̈უ̂ ლი, ლეღუმ̂ერიშ -- მეშხე (ანდ.) -- წიფლნარის დათვი რუხია, ნაძვნარის -- შავიო. 

გუშგუე̂ ხამარ ლეწფერს ხამთქუა̂ხ (ლშხ.) -- ჩვენი ღორები წიფლნარს არიან შეჩვეული 

("სჩვევიან"). ლეწფარი თხუი̂მს კარტოფილ გუი̂ლაშა (ლნტ.) -- წიფლნარის თავში 

კარტოფილი გვითესია.

 ლეჭაშჷრი იგივეა, რაც ლეჭშჷ̄რი.

 ლეჭემ (-იშ, --) -- გამოსაკიდებელი, დასადევნებელი, გასაყოლი. გუმი მახ̈რინდ შიშდ ესერ 

მოდე ლი ლეჭემ (ანდ.) -- გულისმოსვლას უცებ არ უნდა აჰყვეო. ლეჭემ მარ̄ ალ მარ̄ემიშდ 

(ლშხ.) -- ამ კაცს უნდა დავედევნო. მად̈ ჯადა მიშკუა̂შ̈უდ̂ ლეჭემ (ლნტ.) -- არ უნდა 

გამომკიდებოდი (გამომყოლოდი).

 ლეჭემე იგივეა, რაც ლეჭმე.

 ლეჭენი იგივეა, რაც ლეჭუე̂̄ნი.

 ლეჭირ (-იშ, --) ზს. -- გასაჭირი, განსაცდელი. გეზლაშ̈ ლეჭირ გეზალდ ხოშა დის ესერ 

ხოჭირ (ანდ.) -- შვილის განსაცდელს შვილზე მეტად დედა განიცდისო.

 ლეჭი̄რე (-რე̄მიშ, -- ბზ., -რე̄შ, -- ლშხ.), ლეჭირე (-რემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- 

გასაწვალებელი, საშრომი. დის გეზალ ჩიგარ ხოჟრი ლეჭირად (ბქ.) -- დედას შვილი 
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გასაწვალებლად ყოველთვის ეცოდება. ეჯა ჰედ ნად̈იჴუ̂შ ლასუ ̂ლეჭირე, მოდეი -- 

ნალბაქუ̂შუ ̂(ბქ., ლხმ.) -- ის ან გადასახადით იყო გასაწვალებელი, ან -- ციხით.

 ლეჭკჷ̄რე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რალ̄ ლშხ.), ლე{ნ}ჭკჷრე (-რემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- 

სადარდებელი, საზრუნავი. ა̈ლ გუე̂შ ლეჭკჷრე გუა̂რ (ლნტ.) -- ეს საქმე სადარდებელია 

(გვაქვს). დედეს ხუა̂ჲ̄ ლეჭკჷ̄რე ხუღუა̂ (ლშხ.) -- დედას ბევრი საზრუნავი აქვს.

 ლეჭმე (-მე̄მიშ, -მა̈ლ̄ ბზ., -მემ, -მოლ ბქ., -მე̄შ, -მე̄ლ ლშხ.), ლეჭემე (-ჲშ, -მალი) ლნტ. -- 

სათიბი, გასათიბავი. კუმში მჷლდეღს ლეჭმაისგა ხე̄ქა... (ბზ. 340) -- საქონლის მწყემსს 

სათიბში უთხარი... ლეჭმე ლაროლისგა ჴედნი პირპილ... (ბქ. 70) -- სათიბებში მოდის 

სამყურა. [შუ̂ანს] ჩუ მასარდ ითხი ლეჭმე (ლშხ. 5) -- სვანეთში სათიბები ბლომად არის 

(იპოვება).

 ლეჭონე, ლეჭონ̄ე იგივეა, რაც ლეჭუე̂̄ნი.

 ლეჭუ̂ბარ̈ (-იშ, --) ბზ. -- ჭაობიანი (ადგილი). მეთხუი̂არ̈ ათას̄დ ლეჭუ̂ბარ̈ს (ბზ. 424) -- 

მონადირე ჭაობიან ადგილს წააწყდა.

 ლეჭუ̂ე̄ნი (-ნიშ̄, -ნიარ̈) ბზ., ლეჭუე̂ნი, ლეჭენი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლეჭონ̄ე (-ნე̄მიშ, -ნე̄ლ) ლშხ., 

ლეჭონე, ლეჭუე̂ნი (-ჲშ, -ნალი) ლნტ. 1. შესახვევი, მოსახვევი. თხუმჟი -- აბურშუი̂მიშ 

ლეჭენი (ბქ. 303) -- თავზე -- აბრეშუმის მოსახვევი. 2. ბქ., ლშხ., ლნტ. დასაბრუნებელი. 

შიშდ ქა ლეჭენი ხად ქალაქ̈ხენ (ბქ.) -- ქალაქიდან მაშინვე უნდა გამობრუნებულიყო. 

ზურალ̄ს შიშდ ლეჭონ̄ე ხად̄ა აგითე (ლშხ.) -- ქალი უცებ უნდა დაბრუნებულიყო სახლში. 

შიშტ ჯარ ლეჭუე̂ნი (ლნტ.) -- მალე უნდა დაბრუნდე.

 ლეჭყა̈რ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ლეჭყარ ლშხ. 1. გაბმული ("გასაბმელი"); გასაჯანჯლებელი. 

ლეჭყა̈რ მჷხს ლჷჭყარ̈ ესერ გუა̂ლ̈ი ხაჭიმ (ანდ.) -- გაბმულ ("გასაბმელ") ავდარს გაბმული 
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დარი მოსდევსო. 2. ქს. გადადება ("გადასადები" ავადმყოფისა).

 ლეჭშხჷრა̈შ̄, ჭჷშხრა̈შ̄ (-იშ, --) ბზ., ლეჭშხარაშ̈, ლეჭჷშხრაშ̈ ბქ., ლეჭჷშხარაშ̄, 

ლეჭშხარაშ̄ ლშხ., ლეჭხარაშ̈ ლნტ. -- საფერხე, სასთუმლის საპირისპირო მხარე საწოლში. 

დიდ ხოხურ̂ა გეზალ ლეთხურმა̈შ̄ ლაჲ̈ყუი̂ნე, მანე̄სგრე ლეჭშხჷრა̈შ̄ (ბზ.) -- დედამ უმცროსი 

შვილი სასთუმალთან ჩაიწვინა, შუათანა საფერხესთან. მუხუბ̂ოლ... ლეჭხარა̈შ ატყურდა 

(ლნტ. 260) -- ძმა საფერხესთან (ფეხთით) დაწვა.

 ლეჭშჷ̄რი (-რი̄შ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ლეჭშჷრი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლეჭაშჷრი (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. 

-- საქმრო. ალ მახეღუა̂ჟ̈ ლას̈უ ̂მინე ლეჭშჷ̄რი (ბზ. 332) -- ეს ახალგაზრდა (ვაჟკაცი) იყო 

მათი საქმრო. ამ̈იშ ესერ ლეჭშჷრიდ ჩუ ემა ხეყენი (ბქ. 216) -- ამის საქმროდ თუ 

ივარგებსო. ჯეჲ ლოქ ლი მიჩა ლეჭშჷ̄რი (ლშხ. 72) -- მე შენი საქმრო ვარო. ამ დურ̂ეს 

ამ̈ეჴედ მიჩა ლეჭაშჷრი აგ̈ხო (ლნტ. 240) -- ამ დროს მისი საქმრო შინ მოსულა.

 ლეჭხარაშ̈ იგივეა, რაც ლეჭშხჷრა̈შ̄.

 ლეჭჷშხარაშ̄, ლეჭჷშხრაშ̈ იგივეა, რაც ლეჭშხჷრა̈შ̄.

 ლეხე̄უს̂ა̈ლ̄ (-იშ, --) ბზ., ლეხე̄უ̂სალ̄ ლშხ., ლეხეუს̂ალ̈ ბქ., ლეხეუ̂სალი ლნტ. -- საუზმე 

(სასაუზმე). ალ ზაგარჟი გუა̂რ̄ ლეხე̄უს̂ალ̄ (ლშხ.) -- ამ გორაზე უნდა ვისაუზმოთ. ლადეღი 

ეზერ ლეხეუს̂ალი აგუა̂ჴედა (ლნტ. 207) -- დღეს კარგად გვისაუზმია ("სასაუზმე 

მოგვსვლია").

 {ლ}ეხია/ი იხ. ხ-ეჰოლ̄ი.

 ლეხიად̈ იგივეა, რაც ლეხჲადე.

 ლეხილ, ლახ̈ილ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლნტ., ლეხლერ ბქ., ლეხილა (-ლაშ̄, -ლარ) ლშხ. -- სახილე 

(ადგილი); ხეხილნარი. ამჷნჩუ ხოჩა ლეხილ ლი (ბზ.) -- ამის ქვემოთ კარგი სახილე 
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(ადგილი) არის. ჯუი̂ნლარ̈ე ნაშ̈ნაუ ̂ლეხლერარ̈ ათხეი ეზარ იშნეხ (ბქ. 282) -- წინაპართა 

ნაშენი ხეხილნარები ახლაც კარგად ისხამს. ნაჲ ხოჩა ლეხილა გუღუ̂ა (ლშხ.) -- ჩვენ კარგი 

ხეხილნარი (სახილე) გვაქვს.

 ლეხილა იგივეა, რაც ლეხილ.

 ლეხი̄და იხ. ხ-ეჰოლ̄ი.

 ლეხლერ იგივეა, რაც ლეხილ.

 ლეხჲადე (-დე̄შ, -- ბზ., ლშხ., -დემ, -- ბქ.), ლეხიად̈ (-იშ, --) ლნტ. -- გასახარი, 

სასიხარულო. ნაღუჟ̂ურიშ ლითაუ̂ე ლეხიად̈ გუე̂შ ლი (ბქ.) -- ბიჭის დაბადება გასახარი 

საქმეა. ამჷნ ხოშა ლეხჲადე დე̄სამა ჴედნი ზაჲსა (ლშხ. 24) -- ამაზე დიდი სასიხარულო წლის 

მანძილზე არაფერია. ნომა ამასყა ამახუა̂ ̈ლეხიადდ! (ლნტ.) -- ჩემს მტერს ნუ გაახარებ (ნუ 

გამხდი მტრის გასახარად).

 ლეხპე (-პე̄მიშ, -- ბზ., -პემ, -- ბქ., -პე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- გასახეთქი, გასასკდომი. 

თემი ლეხპე მჷხპა ლედგარ̈იდ დემის აზარა (ბქ. 291) -- თვალგამოთხრილი გამომთხრელს 

სასიკვდილოდ არ ზოგავდა.

 ლეხურ̄ი იგივეა, რაც ლეხხურ̄ი.

 ლეხუდ̂ი იგივეა, რაც ლეჰუდ̂ი.

 ლეხუნ̂ალ̈, ლეხუნ̂ალ̄ იგივეა, რაც ლეხუნ̂ა̈ლ̄.

 ლეხუნ̂ა̈ლ̄ (-იშ, --) ბზ., ლეხუნ̂ალ̈ ბქ., ლნტ., ლეხუნ̂ალ̄ ლშხ. -- {და}სამუქრებელი. 

ლახ̈უ̂ნალლისგა ჲესუა̂ლა ლეხუნ̂ალ ესერ ისგალახეშდჷნა (ანდ.) -- დამუქრებაში ვიღაცას 

დასამუქრებელი შემოავიწყდაო. ჲარ ი̄რი ეჩა ლეხუნ̂ალ̄? (ლშხ.) -- მაგის დასამუქრებელი 

ვინ იქნება? ლეხუნ̂ალ̈ ეშუა̂ი̈შდ ჯარ, ეჯის ა̈სეხუნალენ (ლნტ.) -- ვისაც უნდა დაემუქრო 
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({და}სამუქრებელი ვისთანაც გაქვს), იმას დაემუქრეო.

 ლეხუტ̂ე (-ტე̄მიშ, -- ბზ., -ტემ, -- ბქ., -ტე̄შ, -ტე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) 1. ამოსაგდები, 

ამოსაწყვეტი. შდუგუა̂რ̈ ლეხუ̂ტე გარ ლიხ (ბქ.) -- თაგვები გასაწყვეტებიღა არიან. მუს დარ 

ოთსად სერ ლეხუტ̂ად (ლშხ.) -- მამას უკვე არავინ დარჩენია ამოსაწყვეტი. მაგ̈ ლეხუტ̂ე 

ხიდ! (ლნტ.) -- ყველანი ამოსაწყვეტები ხართ! სოფელ მიცჷხ ჰალალდ ლეხუტ̂ე (პოეზ. 62) 

-- სოფელი მეგულება ადვილად ამოსაგდები. 2. ზს. გასაჭრელი, ჩამოსაჭრელი. ლეღუდ̂ ლი 

ლეხუტ̂ე ლეტყბიაქ (ბქ.) -- ხორცს უნდა მოეჭრას შესაწვავი (ნაწილი) (ხორცისთვისაა 

შესაწვავი მოსაჭრელი).

 ლეხხურ̄ი, ლეხურ̄ი (-რიშ̄, -ა̈ლ \ -ხურ̄ა) ბზ., ლეჲხური (-რიშ, -ხურა) ბქ., ლეჲხუ̄რი (-რი̄შ, 

-რიალ) ლშხ., ლეეხური (-რიშ, -ალ̈) ლნტ. -- საცოლე. ციოყს სგუ̂ებინ ლეხხურ̄ი ლახ̈ზაზ 

(ბზ.) -- ციოყს წინ საცოლე შეეგება. მიჩა ლეჲხურიდ ყორ ჩოსკარე (ბქ. 214) -- თავისმა 

საცოლემ კარი გაუღო. ალეჲ მამ̄ა ხაჯონ̄და მიჩა ლეჲხურ̄ი ზითუნახაუს̂ (ლშხ. 70) -- ესეც 

არ ჰგავდა მის საცოლე მზეთუნახავს. ჭყინტს ხაყ̈ენა მიჩა ლეჲხური (ლნტ. 270) -- ვაჟს 

თავისი საცოლე ჰყოლია.

 ლეჴან̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ლეჴან ლშხ. -- უღელი ხარით ერთ გზობაზე გასაწევი ტვირთი 

(სახარე). მიჩა ჭაშ̈დ ჟ'ანმარ̄ე ჩხარა ლეჴან̈ ძღუ̂ენ (ბზ. 370) -- მისმა ქმარმა ცხრა მარხილი 

ძღვენი მოამზადა (ერთ გზობაზე გასაწევი).

 ლეჴან̈ი იგივეა, რაც ლეჴნი.

 ლეჴდე (-დე̄მიშ, -- ბზ., -დემ, -- ბქ., -დე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) 1. {მო}სატანი, 

შემოსაზიდი. საკურთხალ ხარ̄ ლეჴდე ლჷდგარა პატრონ მეზგას (ლშხ. 42) -- 

მიცვალებულის პატრონ ოჯახს საკურთხები აქვს მისატანი. მა ჯუღუე̂ ლეჴდე? (ლნტ.) -- 
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რა გაქვს მოსატანი? 2. ბქ. გადასახდელი. გადან მიჩა დრეუ̂ჟი ლი ქა ლეჴდე (ბქ.) -- ვალი 

თავის დროზეა გადასახდელი.

 ლეჴედ (-იშ, --) -- მოსასვლელი. სი ლოქ ჯარ̄ ლეჴედ ათხე (ლშხ. 76) -- ახლა შენ ხარ 

მოსასვლელიო. ბაზი ისკუ̂ეშხო მარ ლეჴედ (ლნტ.) -- ამაღამ თქვენთან უნდა მოვიდე (ვარ 

მოსასვლელი).

 ლეჴეშდე, ლეჴეშტე იგივეა, რაც ლეჴშდე.

 ლეჴმარ̈ი (-რიშ̄, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.), ლეჴმარი (-რიშ̄, --) ლშხ. -- სახმარი, 

მოსახმარი. [ალჲა̈რდ] მინე ლეჴმარ̈ი̄ ხჷნსგა ქაჰ̄უე̂დხ (ბზ. 405) -- ამათ თავიანთი სახმარის 

ნახევარი გაყიდეს. ლეჴმარ̈იდ ლახა ხაკუხ, სიმინდს შიუშ̂უ ̂იჩხუა̂რეხ (ბქ. 231) -- სახმარად 

როცა უნდათ, სიმინდს ხელით {მო}ფშვნიან. ეჯის ჲარაღ მაგ ხაღუ̂ე̄ნა ლეჴმარიდ მჷწჷხჟი̄ნ 

(ლშხ. 4) -- მას საჭიროების ჟამს მოსახმარად იარაღი ყველაფერი ჰქონია. თაშ̈ს ჩუ 

ხუა̂ჯმუნედ ი ჩუ ხუა̂შხუნ̂იდ ლინთუი̂სა ლეჴმარ̈იდ (ლნტ. 38) -- ყველს დავამარილებთ და 

შევინახავთ ზამთარში სახმარად.

 ლეჴნი (-ნი̄შ, -- ბზ., ლშხ., -ა̈შ, -- ბქ.), ლეჴან̈ი (-ჲშ, --) ლნტ. -- სახნავი, მოსახნავი. მიშგუ 

მუს ლეჴნი ხარ გირკდან̈ მაგ̈ (ბზ.) -- მამაჩემს ირგვლივ ყველაფერი მოსახნავი აქვს. ლეჴნი 

გჷმარ̈ს ჰან̈წს ხა̈დისგხ (ბქ.) -- სახნავ მიწებს ნაკელს აყრიან. ლე̄ნა ხენწიფდ ენტიხ სოფელ 

ი ლეჴნი გიმარ ჲერხი (ლშხ. 4) -- შარშან ხელმწიფემ სოფელი და ზოგი სახნავი მიწა 

დაიბრუნა. ხელმწიფდ ლახუე̂მ ეშტარა ლად̈ეღი ლეჴა̈ნი გიმ [გეზალს] (ლნტ. 395) -- 

ხელმწიფემ [შვილს] თვრამეტი დღის სახნავი მიწა მისცა.

 ლეჴშდე (-დე̄მიშ, --) ბზ., ლშხ., ლეჴეშდე (-დემ, --) ბქ., ლეჴეშტე (-ჲშ, --) ლნტ. -- საყეფი. 

ნიშგუე̂ჲ ჟეღს მამ̄ ხარ ლეჴშდე (ბზ.) -- ჩვენმა ძაღლმა არ უნდა იყეფოს (არა აქვს საყეფი). 
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გადატ. ზურალ̄ს მაი ლეჴშდე ხად̄ა? (ლშხ.) -- ქალი რატომ ავობდა? (რა ჰქონდა საყეფი?)

 ლეჴჷ̄რა̈ლ̄ (-იშ, --) ბზ., ლეჴჷრალ̈ ბქ., ლნტ., ლეჴჷ̄რალ̄ ლშხ. -- {შე}სავედრებელი, 

{შე}სახვეწარი. ღუე̂შგინპილს სგა ლეჴჷ̄რა̈ლ̄ ხარ̄ხ ქორხან̈ პასხუი̂ მჷტხა (ბზ. 14) -- 

ბოლოს შინიდან პასუხის დამბრუნებელი შესავედრებელი ჰყავთ. ლეჴჷრალ̈ მადმაგუე̂შ 

ხათჷმხ (ბქ.) -- სახვეწარი არაფერი სჭირთ. ჩიგარ ლეჴჷ̄რალ̄ იმჟი ხარ̄? (ლშხ.) -- 

ყოველთვის სახვეწარი როგორ აქვს? ამშა ლეჴჷრალ̈ მა̈დმა ჯუღუა̂ (ლნტ.) -- ამის 

{შე}სავედრებელი არაფერი გაქვს.

 ლეჯაბ̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ლეჯაბ ლშხ. -- მოსახარში. ლეჯაბ̈ ლეღუა̂რ̈ს ღუ̂აჟარ̈ს 

ხაბ̈რეუ̂იხ (ბქ.) -- მოსახარშ ხორც(ებ)ს მამაკაცებს ჩააბარებენ. ზურა̄ლდ ჟენკიდ ლეჯაბ 

ლეღუ̂ (ლშხ.) -- ქალმა მოსახარში ხორცი ამოიღო. ლეჯაბ̈ ლობიოს დედე ჲაშ̈იკხენჟი 

საი̈ნშუ ̂იკედ (ლნტ. 37) -- დედა მოსახარშ ლობიოს ყუთიდან თეფშით იღებს.

 ლეჯგრი (-რი̄შ, -- ბზ., ლშხ., -ა̈შ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- საკურთხი. მჷჯგრი ბაპს მიჩა 

საწესს ლახო̄დნეხ ლეჯგრიხენქა (ლშხ. 25) -- მაკურთხებელ მღვდელს თავის წილს 

საკურთხიდან მისცემენ.

 ლეჯუი̂̄რი (-რი̄შ, -ა̈ლ) ბზ., ლეჯუი̂რი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლეჯუი̂̄რე (-რე̄შ, -რე̄ლ) ლშხ., 

ლეჯუი̂რე (-ჲშ, -რალი) ლნტ. -- ხელსაკრავი, "საჯიკავებელი". კაჩჟი მანქანად ლეჯუ̂ირ̄ი 

ნად̄ (ბზ.) -- აღმართზე მანქანა "საჯიკავებელი" გაგვიხდა. ლამარგ ლაჩომთე აშ ესერ ლეგჭე 

ლი ი მამჭირა ̈აშ ლეჯუი̂რი (ანდ.) -- ბეჯითი საქმისაგან მოსარიდებელია (დასაკავებელია), 

ზარმაცი -- საჯიკავებელიო. ჩიიღა ლეჯუი̂რე დუა̂რ̈ ლი! (ლნტ.) -- ყოველთვის ხელსაკრავი 

არავინ არის!

 ლეჯურ̂ან̈ი (-ნი̄შ, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ.), ლეჯურ̂ანი (-ნი̄შ, -ალ) ლშხ., ლეჯუ̂რან (-იშ, -ა̈ლ) 
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ლნტ. 1. ურდული. და̄უს̂ დეშ ოთსერა მიჩა გეზალ ლეჯუ̂რანი̄ ლეყერდ ი ქათ̄ყეჩა (ლშხ. 55) 

-- დევს თავისი შვილი ურდულის დასარტყმელად ვერ გაუმეტებია და მოშვებია. 2. ლილვი. 

ლეჯურ̂ან̈იურ საუ̈ ̂ჩუ ხუ̂ერნი (ბქ.) -- ლილვის გარეშე მარხილი დაიშლება.

 ლეჯში (-ში̄შ, -ა̈რ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ., -ში̄შ, -არ ლშხ.), ლეჯიშ (-იშ, --) ლნტ. -- 

{მო}საქსოვი. დედეს ლეჯიშ ხარ̄ ლად̈ი (ბზ.) -- დედამ უნდა ქსოვოს დღეს (მოსაქსოვი 

აქვს). [მიშგუა̂ დის] ხოხალ ქანაშ̈ ლილთე ლეჯიშდ (ბქ.) -- დედაჩემმა მოსაქსოვად კანაფის 

დართვა იცის. წინდარ̄ მარ̄ ლეჯში (ლშხ.) -- წინდები უნდა მოვქსოვო (მაქვს მოსაქსოვი). 

ლეჯიშს ფიშტუე̂ხ ეჩექა (ლნტ. 30) -- მოსაქსოვს უშვებენ იმაში.

 ლეჯში იგივეა, რაც ლეჯიშ.

 ლეჰა̈̄ლ (-იშ, --) ბზ., ლეჰიალ̈ ბქ., ლეჲა̄ლ ლშხ., ლეჲალ̈ ლნტ. -- საჩქარო, მოსასწრები. 

ლაჲ̈ჰალ̄ას, ესუა̂̈ჲ̄ს ლეჰა̈ლ̄ ხარ̄ (ბზ.) -- იჩქაროს, ვისაც ეჩქარება (საჩქარო აქვს). ათხ' ესერ 

მიჩ ლეჰიალ̈ ხარ ლა̈ზელალთე (ბქ. 263) -- ახლა მან წასვლა უნდა იჩქაროს. ლეჲალ̄ გუა̂რ̄ 

ლახუ̂თე ლიზ̄ი (ლშხ.) -- მთაში წასვლა გვეჩქარება (საჩქარო გვაქვს).

 ლეჰდჷრე, ლეჲდჷრე (-რე̄მიშ, -- ბზ., -რემ, -- ბქ.), ლეჲდჷრე (-რე̄მიშ \ -რე̄შ) ლშხ., 

ლეედუ̂რე (-ჲშ, --) ლნტ. -- სანანებელი. მიშგუ სუი̂ნდის როქუ ̂მამ̄ ჯიჴდენი ლეჰდჷრად (ბზ. 

283) -- ჩემი სინდისი სანანებელი არ გაგიხდებაო. ეჯას ესერ ჩიგარ ლეჲდჷრე̄უ̂ ხარ̄ (ბზ. 

412) -- იმას ყოველთვის სანანებელიმც ჰქონდესო. ლეჰდჷრე გუი̂უჰუდ̂ობს ესერ ხოხალ 

(ანდ.) -- დანანება (სანანებელი) წინდაუხედაობამ იცისო. ლეედურ̂ედ ნომა ა̈ჯესყენს მაგ̈ 

(ლნტ.) -- სანანებელი არ გაგიხდეს ყველაფერი.

 ლეჰე-უჰა (-ჰა̈შ̄, -- ბზ., -ჰაშ̈, -- ბქ.), ლეჲე-უჲა ̈(-ჲშ, --) ლნტ. -- თავს გადასახდელი; 

მოსალოდნელ-მოულოდნელი. ლეჲე-უჲა -- მაგ̈ ჟახაჲე მიჩა გეზალდ (ლნტ.) -- მისმა შვილმა 
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თავს გადასახდელი ყველაფერი შეამთხვია. ლეჰე-უჰა მაგ̈ მაჰენა (პოეზ. 154) -- 

მოსალოდნელი და მოულოდნელი -- ყველაფერი მომსწრებია.

 ლეჰეუ̂ (-იშ, --) ბქ. -- საყეფი. ჟაღუ ̂ლეჰეუ ̂დემეგ ესერ ხოშთხენი (ანდ.) -- ძაღლს საყეფი 

არ გამოელევაო. იხ. ლეჴშდე.

 ლეჰიალ̈ იგივეა, რაც ლეჰა̈ლ̄.

 ლეჰნა ზს., ნეჰნა ბქ., ლე̄ნა, ნე̄ნა ლშხ., ლენა, ნენა ლნტ., ზმნს. -- შარშან, შარშანწინ ბზ. 

ლეჰნა გუნ̄ მჷ̄ცხიარ̄ობ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- შარშანწინ დიდი სიცივეები იყო. ლე̄ნა ხენწიფდ ენტიხ 

სოფელ (ლშხ. 4) -- შარშან ხელმწიფემ სოფელი დაიბრუნა. ნენა ძღუდ მუსუ ̂ანჴად შუა̂ნ̈ს 

(ლნტ.) -- შარშან სვანეთში დიდი თოვლი მოვიდა.

 ლეჰრაყ̈ი (-ყი̄შ, --) ბზ., ლერაყ̈ი (-აშ̈, --) ბქ., ლე̄ჲრაყი (-ყი̄შ, --) ლშხ., ლეარაყ̈ი (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- საარაყე (მასალა). ალა̈რს ფირქარ̈ ლერაყ̈იშ გუე̂ში ხარენახ (ბქ. 11) -- ამათ საარაყე 

მასალით კასრები სავსე ჰქონიათ. ლეჲრაყის ლოქ აჯბიხ (ლშხ. 58) -- საარაყეს ხარშავენო. 

ალ ზურელალ̈ ლეარაყ̈ი უ̂ისკუს̂ ი უი̂ცხს ალტჷნეხ (ლნტ.) -- ეს ქალები საარაყე ვაშლს და 

მსხალს ჯყლეტენ.

 ლეჰუნწუი̂ იგივეა, რაც ლეჰჷნწე.

 ლეჰუ̂დი, ლეხუდ̂ი (-დი̄შ, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ.), ლეუ̂დი (-აშ̈, -- ბქ., ლხმ., -დი̄შ, -- ლშხ.), 

ლეუე̂დი (-ჲშ, --) ლნტ. 1. მისაცემი, გასაცემი. ისგუ ხეხუ̂ მიშგოუ ̂ჯარ̄ ლეჰუდ̂ი (ბზ. 305) 

-- შენი ცოლი მე უნდა მომცე. ჩი ლადეღ ესერ თუი̂თ სიმაქ ხარხ ქა ლეჰუდ̂ი (ბქ. 40) -- 

ყოველდღე თითო ქალიშვილი უნდა მიეცათ (ჰყავდათ მისაცემი). ეჩა ნაფასდ კაკლარ ხარ̄ 

ლეუდ̂ი მჷყდის (ლშხ. 19) -- იმის საფასურად მარცვალი უნდა მიეცა მყიდველს. ქა ლეუე̂დი 

ხადახ ალ დენა (ლნტ. 264) -- ეს ქალიშვილი უნდა მიეცათ (მისაცემი გაუხდათ). 2. 
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გასაყიდი. [ალას] ჩაფლარ̈ ესღუ̂ა ლეჰუ̂დიდ (ბზ. 427) -- ამას ფეხსაცმელები მიაქვს 

გასაყიდად. ბაჯუს ჴან̈ ლეჰუდ̂იდ ხატკლებჷნ (ბქ.) -- ბაჯუს ხარი გასაყიდად ენანებოდა. ჲარ 

ლეხლი,̄ საბრა, ლჷჯას ლეუ̂დიდ?! (ლშხ. 8) -- ვინ შეელევა, ბეჩავო, რძეს გასაყიდად?!

 ლეჰუ̂ნარ̈ი (-რიშ̄, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ.), ლეუნ̂არი, ლემნარი (-რი̄შ, --) ლშხ., ლემნარ̈ი (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- მოსასმენი, გასაგონი. ლიწრალ̈ ხოლა ლეჰუნ̂ა̈რი ლი (ბქ.) -- ლანძღვა ცუდი 

მოსასმენია. ჩიგარ ლიცუა̂ლ̄ ხოლა ლეუნ̂არი ლი (ლშხ.) -- მუდამ ჩხუბი ძნელი მოსასმენია. 

ლემნარ̈იდ მად̈ ხაყა ისკუი̂ გუე̂შს (ლნტ.) -- შენი საქმე მოსასმენად არ ვარგა.

 ლეჰჷნწე (-წე̄მიშ, --) ბზ., ლეჰუნწუი̂ (-აშ̈, --) ბქ. ლე̄ნწე (-წე̄შ, --) ლშხ., ლეა̈ნწე (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- ნაკელმოსაყრელი. შუა̂ნარ̈ს მინე ლაჴა̈ნი გიმარ̈ უი̂წყუ̂დ ლეანწე ხარხ (ლშხ. 4) -- 

სვანები თავიანთ სახნავ მიწებს მუდამ ანოყიერებენ (ნაკელმოსაყრელი აქვთ).

 ლეჰჷრმაშ̈ (-იშ, --) ბზ., ბქ. -- განთიადი, რიჟრაჟი. ლეჰჷრმაშთე ოთაგანდ შუკუს̂ (ბქ. 84) -- 

განთიადისას გავუდექით გზას. ალ მარემ ლეჰჷრმაშთე ხაქ̈უ̂ე ქურილს: ბაღარ̈ოუ ̂ანსყე! (ბქ. 

146) -- ამ კაცმა განთიადისას გრდემლს უთხრა: ბაღები გააკეთე!

 ლეჰჷრტამ̈ იგივეა, რაც ლერტამ̈.

 ლე̄ბი (-ბიშ̄, -ა̈რ) ბზ., ლშხ., ლები (-აშ̈) ბქ. -- ღიობი (თივის ჩასაყრელი დარბაზსა და მაჩუბს 

შორის). ალაუგ̂ანდ და̈უ̄ ̂ლე̄ბი̄ თხუმჟი̄ნ ჩუ̂ადყუი̂ნე (ბზ. 414) -- ალავგანმა დევი (მაჩუბის) 

ღიობის თავზე დააწვინა.

 ლე̄ზი (-ზიშ̄, --) ბზ., ლშხ., ლეზი (-ზიშ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- წასასვლელი; გასასვლელი; 

სავალი. [ეჯჲა̈რს] ამექა ხა̄რხ ლე̄ზი (ბზ. 317) -- მათ აქ უნდა გაიარონ (იმათ ამაზე აქვთ 

გასასვლელი). ქორთე დროუ̂ჟი მარ ლეზი (ბქ.) -- სახლში დროზე უნდა წავიდე (მაქვს 

წასასვლელი). მე̄რმა მუხუბ̂ას ლე̄ზი მჷრ ხარ̄ა მიჩა ნათ̄ი კერძ-მა̄რათე (ლშხ. 51) -- მეორე 
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ძმა თავის ნათესავ კაცთან უნდა წასულიყო (ჰქონდა წასასვლელი). ეჩოხ ეშხუ ზაჲ̈ა ̈ლეზი 

ლოქ ხოზი (ლნტ. 251) -- იქამდე ერთი წლის სავალი მანძილიაო (უძევსო).

 ლე̄ზნე (-ნე̄მიშ, --) ბზ., ლე̄ზ{უ}̂ნე (-ნე̄შ, --) ლშხ., ლეზნე (-ნემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- 

სავალი. [ლახუბ̂ა] ჲარუ̂ ლად̈ღი ლე̄ზნა ქაჩ̄ად̈ხ (ბზ. 383) -- ძმებმა ორი დღის სავალი 

გაიარეს. ჭუბერთე ეშხუ ლადღიშ ლეზნე ხოზი (ბქ.) -- ჭუბერამდე ერთი დღის სავალია. 

ჲერუ, სემი ლადღი ლე̄ზნას ღჷრიხ მეცართე მაგ (ლშხ. 11) -- ყველანი ორი, სამი დღის 

სავალზე მიდიან მკითხავთან. ჲერუ ლადღი ლე̄ზუნ̂აჟი ლაშ̄ხხენ ლჷგ მურყუ̂ამ (ლშხ. 11) -- 

ლაშხეთიდან ორი დღის სავალზე კოშკი დგას.

 ლე̄ზუ̂ნე იგივეა, რაც ლე̄ზნე.

 ლე̄თ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), ლეთ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ. 1. ღამე. ლეთ ი ლადეღ 

უშხუა̂რ ესერ ხაჭიმხ (ხეცადუნალ̈ხ) (ანდ.) -- ღამე და დღე ერთმანეთს მისდევენო 

(ენაცვლებიანო). -- 2. ზმნს. ღამეს. ეჯ ლე̄თ კე̄სარ̈ ი მიჩა აფხნეგარ̈ ჩუა̂სად̈ხ დი̄კუე̂ნიშმჷყ 

(ბზ. 354) -- იმ ღამეს კეისარი და მისი ამხანაგები დიაკვანთან დარჩნენ. აშხუ ̂ლეთ მიშგუ 

მუხუბ̂ე... ღეშდერს კრებას არდა (ბქ. 201) -- ერთ ღამეს ჩემი ძმა ღეშდერში კრებაზე იყო.

 ლე̄თა̈ლ̄ი (-ლი̄შ, -არ̈) ბზ., ლეთალ̈ი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ლე̄თალ̄ი (-ლი̄შ, -არ) ლშხ., ლეთალი 

(-ჲშ, -არ̈) ლნტ. -- {გა}სანაწილებელი, {გა}საყოფი. მაჲ̈ ჯუღუ̂ეხ ღო ლე̄თა̈ლ̄ი? (ბზ. 279) 

-- მერედა რა გაქვთ გასაყოფი? ლეთალ̈ი მა ̈ლას̈უ,̂ ჩუა̂დჷთალეხ (ბქ.) -- გასანაწილებელი 

რაც იყო, გაანაწილეს. ალ ლახუბ̂ას ფხულაქა ლეთლეჲ მა ̄ხასდახ ლე̄თალ̄ი (ლშხ.) -- ამ 

ძმებს გასაყოფი თითზე დასახვევიც კი არაფერი დარჩათ. იმალე ლეთალი ხუღუა̂ნ (ლნტ.) -- 

რაღაც გასაყოფი ჰქონდა.

 ლე̄თი1 (-თი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ლეთი (-თიშ, --) ბქ., ლნტ., ზმნს. -- წუხელ. ეზერ ლე̄თ მად̄და 
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ლე̄თი (ბზ. 59) -- კარგი ღამე მქონდა წუხელ. მიჩ' ესერ ქორ ლეთი ჩოლშიხელი (ბქ. 19) -- 

შენი სახლი წუხელ დამწვარაო. [დე̄ნას] ლე̄თი ძღჷდ თჷმი ხა̄რე̄ნა (ლშხ. 62) -- გოგოს 

წუხელ დიდი გაჭირვება ჰქონია. ლეთი... ამ̈სიწუე̂ნეხ ბეფში პაპ̈იჲაქ (ლნტ. 317) -- წუხელ 

ბავშვის ნათლიად დამინახეს.

 ლე̄თი2 (-თი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ლეთი (-თიშ, --) ბქ., ლეთე (-ჲშ, --) ლნტ. -- გასაყოფი; 

წილად მისაცემი. ლახუბ̂ას ლაზ̈გა ჩუ ლეთი ოხჴადხ (ბქ.) -- ძმებს სამოსახლო უნდა გაეყოთ 

(გასაყოფი გაუხდათ). ნამშაუ ̂მაგ უშხუა̂̈რისა ლეთე ხადახ (ლნტ.) -- ნამუშევარი 

ყველაფერი ერთმანეთში უნდა გაეყოთ (გასაყოფი ჰქონდათ).

 ლე̄თილადეღ, ლე̄თ-ლადეღ (-დღიშ, -დღარ̈ ბზ., -დღიშ, -დღარ ლშხ.), ლეთილადეღ, ლეთ-

ლადეღ (-დღიშ, -დღარ̈) ბქ., ლეთილად̈ეღ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- დღე და ღამე, დღე-ღამე. სკარ 

უ̂ოშთხუ ̂ლეთ-ლადეღ ლას̈უ ̂წეს (ბქ.) -- დღეობა ოთხი დღე-ღამე გრძელდებოდა (წესად 

იყო). [ჭყინტ] ჲეშდჲერუ ლე̄თ-ლადეღ ეხკუ̂ად ბროლი კოშკთეჟი ლაზ̄ს (ლშხ. 72) -- ბიჭი 

თორმეტი დღე-ღამე მოუნდა ბროლის კოშკზე ასვლას. ლეთილად̈ეღ მი ხუ̂აშყიდხუი̂ დედეს 

(ლნტ.) -- დედას მე სულ (დღე და ღამე) ვახსოვარ.

 ლე̄მნე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნე̄შ, -- ლშხ.), ლემნე (-ნემ, --) ბქ., ლემნუნე (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

შესაჭმევი. ზურუბხანს სანაფ ქორთ' ოხჴიდა მიჩა დიეშ ლემნეჲაქდ (ბქ. 222) -- ზურუბხანს 

სინაფი (ვაშლი) შინ მოუტანია თავისი დედის(ათვის) შესაჭმევად. ალე ნაქა̄მი̄ ლე̄მნად მად̄ 

შიდ (ლშხ. 15) -- ეს სტუმარს ("გარეულს") არ ეჭმევა.

 ლე̄ნა იგივეა, რაც ლეჰნა2.

 ლე̄ნშყე იგივეა, რაც ლენშყე.

 ლე̄ნწე იგივეა, რაც ლეჰჷნწე.
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 ლე̄ნხენი იგივეა, რაც ლენხენი.

 ლე̄ჲდჷრე იგივეა, რაც ლეჲდჷრე.

 ლე̄ჲრაყი იგივეა, რაც ლეჰრაყ̈ი.

 ლე̄ტუ ̂ბზ., ლშხ., ლეტუ ̂ბქ., ლნტ. -- გასაქცევი. ლე̄ტუ ̂მარ̄ ამხენისა (ლშხ.) -- აქედან უნდა 

გავიქცე (გასაქცევი მაქვს). ბაზი ლოქ ლენტეხაჲ̈ ჯარ̈ გუე̂ფეშტუე̂ნი ი ლეტუ̂ გუა̂რ (ლნტ. 

93) -- ამაღამ ლენტეხის ჯარი {და}გვესხმის და უნდა გავიქცეთო (გასაქცევი გვაქვსო).

 ლე̄უნ̂არი იგივეა, რაც ლეჰუნ̂არ̈ი.

 ლე̄ქილ̄-ბე̄დი̄ლ (-აშ̈, --) ბზ. -- უმწეობა, ბეჩაობა. ტჷტა̈̄რ გიე̄რგი̄ლ ჯუ̂ინელ ლე̄ქი̄ლ-ბე̄დი̄ლს 

ლახ̈ტახ̈ (ბზ. 321) -- ნაცარქექია გიერგილი ძველ უმწეო მდგომარეობას დაუბრუნდა.

 ლე̄ქუი̂̄სგ (-იშ, --) ბზ., ლე̄ქუ̂ის̄ (-იშ, --) ლშხ., ლექუი̂სგ (-იშ, --) ბქ., ლექუი̂სკ (-იშ, --) 

ლნტ. -- სათქმელი. მჷმზჷრა̈ლ̄ის მაჲ̈ ხეკფი ლე̄ქუი̂̄სგდ, ჩი ̄ყჷლე (ბზ. 12) -- მლოცველი, 

სათქმელად რასაც საჭიროდ თვლის, ყველაფერს ამბობს. მაგ̈ ლექუ̂ისგდ დემ ესერ იმა̈რგ 

(ანდ.) -- ყველაფერი არ ითქმის (სათქმელად არ ვარგაო). ალ ქართულ ლე̄ქუი̂̄სს ლე̄ქუ̂ნეხ 

მე̄რმე წყება არა მარ̄ე (ლშხ. 21) -- ამ ქართულ სათქმელს მეორე წყება რვა კაცი იტყვის. 

ქუ̂ერწილ, მა ლექუ̂ისკ ლი, ჩუა̂ხუა̂რ (ლნტ. 50) -- ქორწილი, რა თქმა უნდა (რა 

სათქმელია), ჩაიშალა.

 ლე̄ქუნ̂ე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნე̄შ, -- ლშხ.), ლექუნ̂ე (-ნემ, --) ბქ., ლე̄ქნუნ̂ე (-ნეჲშ, --) ლნტ. -- 

სათქმევინებელი. ლინწირ ისგაღალ ესერ ლექუნ̂ე ლი (ანდ.) -- ჯობნა უნდა აღიარებინო 

(სათქმევინებელია). ქა ლექნუნე ლი ალ ბებშიშდუ ̂მაგ̈ (ლნტ.) -- ამ ბავშვისათვის 

ყველაფერი სათქმევინებელია.

 ლე̄ყი (-ყი̄შ, -ყჲარ̈ ბზ., -ყი̄შ, -არ̄ ლშხ.), ლეყი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლეყი, ლეყეი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. 
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1. ამოსაყვანი, გამოსაყვანი, ასაყვანი. ბეფშუ ̂ეშ ლე̄ყი ლას̈უ ̂ნაშხატუქ̂ა (ბზ.) -- ბავშვი 

ღობეზე გადმოსაყვანი გახდა. 2. შეჭამადთან მისაყოლებელი (პური, მჭადი...). ტაბაგ̈ ლეჟა 

ადაწყეხ საუ̈̂იჭმ ლეყი-ნაყუნს (ბქ. 75) -- ტაბაკზე აწყობენ სამარხვო შეჭამად-მისაჭმელს 

(მისაყოლებელს).

 ლე̄შგი (-გი̄შ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლეშგი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლეშკი (-კიშ, -არ̈) ლნტ. -- 

მოსაწველი, საწველი. ფუ̂ირ ლეშგიდ ესერ ა̈რი ი ჴან̈ -- ლეუ̂ღუ̂იდ (ანდ.) -- ძროხა 

საწველად არის და ხარი -- უღელში შესაბმელადო. ფურალ̈ მარ ლეშკი (ლნტ.) -- ძროხები 

უნდა მოვწველო (მოსაწველი მყავს).

 ლი- მასდარის მაწარმოებელი პრეფიქსი. ლითრე -- სმა. ლიშხი -- წვა. ლიგემ -- {ა}გება, 

{და}დგმა.

 ლი, ლიზ (იყენ. ხუ̂ეს \ ხუა̂̈ს{უ}̂, ლას̈უ ̂ზს., ირ̄ი \ ირ̄ა ბზ., ირი \ ირა ბქ.), ლი (ხუა̂ს, ლას; 

ი̄რი \ ირ̄ა ლშხ., ხუა̂ს̈, ლა̈ს; ირი \ ირა ლნტ.), გრდუვ. -- არის. ალ' ე̄სერ ლი მო მიჩა ზექი 

ხორეუ?̂ (ბზ. 320) -- ეს არის შენი შეშის გროვაო? ჯ' ე̄სერ მაბ̈ზა̈რ̄ ლიზ (ბზ. 362) -- მე 

მაძღარი ვარო. ალ მარე ლი ხელწიფხეშ უ̂აზ̈ირ (ბქ. 181) -- ეს კაცი არის ხელმწიფის 

ვეზირი. ჩი ზაუ ̂მოდმა ლიზ წეს მანზაუ ̂(ბქ. 308) -- მათრობელა თაფლი ყოველ წელს არ 

არის ("წესი"). რაშ ზისხარ̄ ლას (ლშხ. 66) -- რაში სისხლიანი იყო. ლენტეხა ეშხუ 

საზოგადოება ლასუ ̂(ლნტ. 11) -- ლენტეხი ერთი საზოგადოება იყო. ჯუი̂ნალდ ამკალ̈ი 

ლირდე დე̄სა ლჷმა̈რ̄ (ბზ.) -- ძველად ამგვარი ცხოვრება არ ყოფილა. დაშნაჲ ლჷღაფ ლჷმა̄რ 

შიხუ̂შ (ლშხ. 23) -- დაშნა ნახშირით ყოფილა შეღებილი.

 ლიამახ̈უ ̂იგივეა, რაც ლი̄ჲმახუ.̂

 ლიამბაუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ლიმ̄ბუ̂ა̈ლ̄.
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 ლიანწალ̈ი იგივეა, რაც ლიჰჷნწა̈ლ̄ი.

 ლიანწე იგივეა, რაც ლიჰჷნწუე̂.

 ლია̈ყრე იგივეა, რაც ლი̄ყრე.

 ლია̄ლა̈ლ̄ იგივეა, რაც ლიე̄სგა̈ლ̄.

 ლიბ1 (-იშ, -არ̈) ბქ. -- კონა (ჩალისა ან თომისა). კუი̂დოლთეჲსგა ად̈ისგხ... წერქუა̂შ̈ ლიბს 

(ბქ. 71) -- კალათაში თომის კონას დებენ.

 ლიბ2 იგივეა, რაც ლებ2.

 ლიბარ იგივეა, რაც ლიბარ̈.

 ლიბარალ̈{ი} იგივეა, რაც ლიბრა̈ლ̄.

 ლიბარგალ̈ იგივეა, რაც ლიბარ̄გა̈ლ̄.

 ლიბარგე იგივეა, რაც ლიბარ̄გე.

 ლიბარჯე იგივეა, რაც ლიბჷრჯე.

 ლიბაჩანალ̈ იგივეა, რაც ლიბა̈ჩა̈ლ̄.

 ლიბაძღუე̂ლ იგივეა, რაც ლიბუნ̄ძგუა̂̈ლ̄.

 ლიბაჟ̈ინე იგივეა, რაც ლიბჟინე.

 ლიბაჟ̈ნე იგივეა, რაც ლიბჟინე.

 ლიბარ̈ ზს., ლნტ., ლიბარ ლშხ. -- სახელი აბარ̈ ზმნის მოქმედებისა, -- 1. {და}ბანა. ნებოზს 

ჩინჩულ̂არ̈ე ლიბარ̈ მეკუ̂ად (ლხმ.) -- საღამოს ბავშვების დაბანა მინდოდა. 2. სახელი იბა̈რ 

ზმნის მოქმედებისა. იმშა ლიბარ̈ ჯაკუ? (ბზ.) -- რისი დაბანა გინდა? ჩინჩუ̂ლარ̈ს თხუმე 

ლიბარ̈ ხამჭირხ (ბქ.) -- ბავშვებს თავის დაბანა ეზარებათ. თხუი̂მი ლიბარ̈ მაკუ (ლნტ.) -- 

თავის დაბანა მინდა. შირრე ლიბარ̈ (ბქ.) -- ხელების დაბანა. გადატ. რამე საქმისაგან 
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პასუხისმგებლობის მოხსნა. ალ საქმეხენ შიარე ლიბარ̈ ხაკუ (ლნტ.) -- ამ საქმისაგან ხელის 

დაბანა უნდა.

 ლიბარ̈ჯე იგივეა, რაც ლიბჷრჯე.

 ლიბაჩ̈ა̈ლ̄ ბზ., ლიბე̄ჩა̄ლ ლშხ., ლიბაჩანალ̈ ლნტ. -- სახელი ხ-ებაჩ̈ა̈ლ̄, იბაჩ̈ა̈ლ̄... ზმნათა 

მოქმედებისა, ხლმ. -- ქვის სროლა. ლიბე̄ჩალ̄ ბოფშარს ხაზნახ (ლშხ.) -- ქვის სროლა 

ბავშვებს სჩვევიათ. შდრ. ლიშუ̂ი̄ლიე̄ლ, ლიგურ̂ე̄ჭე.

 ლიბაჴ̈ი იგივეა, რაც ლიბა̈̄ჴი.

 ლიბარ̄გა̈ლ̄ ბზ., ლიბარგალ̈ ბქ., ლნტ., ლიბარ̄გა̄ლ ლშხ. -- სახელი აბარ̄გა̈ლ̄, იბარ̄გა̈ლ̄... 

ზმნათა მოქმედებისა, ხლმ. -- 1. გამგზავრების წინა სამზადისი, ბარგის ჩალაგება, ჩაბარგება. 

მიშგუ̂ა დიდ ჰამს, ურჰად, ად̈ბინე ლიბარგა̈ლ (ბქ.) -- დედაჩემმა დილას, უთენია, დაიწყო 

ბარგის ჩალაგება ("ჩაბარგება"). 2. აბარგება, აყრა. ლიბარგალ̈ს ხამარ̈ჯუ̂იხ ამეხენქა (ლნტ.) 

-- აქედან აყრას (აბარგებას) აპირებენ. 3. ჩასახლება, შესახლება. მახე ზაუ̂აშიჲაქდ მახე 

ქორთე სგა ლიბარგალ̈ ხეკუა̂დხ (ბქ.) -- ახალი წლისთვის ახალ სახლში უნდოდათ 

შესახლება. ჩუ ლიბარგალ̈ ლეთ ლიხიადალ̈ ხარხ (ლნტ.) -- ჩასახლების ღამეს ლხინი აქვთ. 

4. გადატ. სიკვდილი. ხოლა ლიბარ̄გა̈ლ̄უ ჯარ̄! (ბზ.) -- გადაშენდი! ("ცუდი აბარგებამც გაქვს 

= აბარგება გქონდეს!" -- წყევლაა).

 ლიბარ̄გე ბზ., ლიბარგე ბქ. -- სახელი აბარ̄გე... ზმნის მოქმედებისა, -- {გადა}ბარგება, 

{გა}მგზავრება, {ა}ბარგება... სურუ ხეკუა̂დ ეჩა ქა ლიბარგე ი მოლაფერიშდ ქ'ადბარგე 

(ლხმ.) -- ძალიან უნდოდა მისი გადაბარგება და, როგორც იქნა, გაამგზავრა.

 ლიბა̈ჴ̄ი ბზ., ლიბაჴ̈ი ბქ., ლნტ., ლიბაჴ̄ი ლშხ. -- სახელი იბა̈ჴ̄ი ზმნის მოქმედებისა, -- 

გადაბიჯება, ნაბიჯის გადადგმა; სიარული. ლიბა̈ჴ̄ი მამ̄ ხემჲე̄და̈ნ̄ (ბზ. 282) -- ნაბიჯის 
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გადადგმა არ შეეძლო. [მუსისგა] გარჯ ნად ლიბაჴ̈ი (ბქ. 86) -- თოვლში სიარული გვიჭირდა 

("ძნელი გვქონდა გადაბიჯება").

 ლიბგა̈̄ლ ბზ., ლიბგალ̈ ბქ., ლიბგალ̄ ლშხ., ლიმბჷგალ̈ ლნტ. -- სახელი იბგა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- 1. გამაგრება. ქორს ლიბგა̈ლ̄ ხაკუ (ბზ.) -- სახლს გამაგრება უნდა. 

გადატ. თავის გამხნევება, მხნეობა. ჭირისგა ლიბგალ̈ ხაკუ (ბქ.) -- ჭირში გამხნევება უნდა. 

2. ლშხ. გაჯიუტება, გაჯიქება; ოჩნობა. ჩაჟ̄ემ ლიბგალ̄ ედბინე (ლშხ. 70) -- ცხენმა ოჩნობა 

დაიწყო.

 ლიბგე ბქ., სახელი აბგე ზმნის მოქმედებისა, -- გამაგრება, გამხნევება. თამიშ ლიბგი იმჟი 

ირი, ქორშარ̈ მაგ̈ ჟ'ოხხუა̂ტ̈ (ლხმ.) -- თამის გამხნევება როგორ იქნება, ჯალაბი 

("სახლისები") ყველა ამოუწყდა.

 ლიბდაუ̈ი̂ ზს., ლიბედაუ̈̂ი ზს., ლნტ., ლიბდაუი̂ ლშხ. -- სახელი აბდაუ̈ი̂ ზმნის მოქმედებისა, 

-- გაბედვა, შებედვა. ალ გუ̂ეშს ქა ლიბდაუ̈ი̂ ხაკუ (ბზ.) -- ამ საქმეს გაბედვა უნდა. 

[ლახუბ̂ას] სკა ლიბედაუ̈ი̂ ხოჭირხ (ლნტ. 198) -- ძმებს შებედვა უჭირთ.

 ლიბდერ იგივეა, რაც ლიბიდ.

 ლიბედაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლიბდაუ̈ი̂.

 ლიბემ ზს., ლიბენ ქს. -- 1. სახელი ხ-აბემ... ზმნის მოქმედებისა, -- დაბმა, მიბმა. ფირუი̂ 

ლიბემ სგა ლამა̈შ̄დჷნ (ბზ.) -- ძროხის დაბმა მიმავიწყდა ("შემომავიწყდა"). დაჴლაშ̈დ 

რეჟენიშ სგა ლიბემ მეკუა̂დ (ლხმ.) -- თხისთვის ("თხის{ა}დ") ეჟვნის შებმა მინდოდა. 

კჷლი ლიბენ... დეშ ლოხჩიშ (ლშხ. 73) -- გასაღების მიბმა ვერ მოასწრო. 2. სახელი იბემ... 

ზმნის მოქმედებისა, -- თუე̂ფიშ წესდ ლიბემ დემეგ ნიშიდდა (ბქ. 4) -- თოფის წესიერად 

გადაკიდება (მიბმა) აკრძალული გვქონდა.
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 ლიბერგ იხ. ლიგდური.

 ლიბე̄ჩალ̄ იგივეა, რაც ლიბაჩ̈ა̈ლ̄.

 ლიბზე -- სახელი ა̈ბზე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაძღომა. მი მამ̈იად̈ა( \ მამ̈იე̄და)... ჯა̈რიშ 

ლიბზე (ბზ. 76) -- მე შემიძლია ჯარის გაძღომა. ლინთუი̂სკა კუმაშ̈ი ლიბზე გარჯ ლი 

(ლნტ.) -- ზამთარში საქონლის გამოკვება (გაძღომა) ძნელია.

 ლიბიდ ზს., ლიბდერ ქს. -- სახელი ხ-ობიდ... ზმნის მოქმედებისა, -- გაწევა. ხოლა ჴან̈ უღუა̂ს 

ლიბიდიშ მჷქაფდ ჟი ესერ ხაც̈უ ̂(ანდ.) -- ცუდი ხარი უღელს გაწევის მაგივრად ტვირთად 

აწევსო. ამშა ლიბდერ ჲერბი ჴან̈ს მა̈დ ხა̈ჲმედა (ლნტ.) -- ამის გაწევა ორ ხარს არ შეუძლია.

 ლიბნე -- 1. სახელი იბნე... ზმნის მოქმედებისა, -- დაწყება, წამოწყება. ჭყინტს ლიბრიალე 

ლიბნე ხეკუა̂დ (ლშხ.) -- ბიჭს სიმღერის დაწყება უნდოდა. ქორა̈ ლიბნეს ხუა̂მარ̈ჯუი̂დ 

(ლნტ.) -- სახლის შენების დაწყებას ვაპირებთ. 2. სახელი იბნი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

ლიჭმე̄ ლიბნე̄ ჩიქდ დუ̂რეუ ̂აჯაღ ა̈რი (ბზ.) -- თიბვის დაწყებამდე დრო კიდევ არის.

 ლიბობშ იგივეა, რაც ლიბოფშ{უ̂}.

 ლიბოდაუი̂ ლშხ., ლიბოდაუ̈̂ი ლნტ. -- სახელი ბოდაუ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- ბოდვა. ალ 

ზურალ̄ს უჟისა ლიბოდაუი̂ ხაზნა (ლშხ.) -- ამ ქალს ძილში ბოდვა სჩვევია. დაუ̈̂დ ლიბოდაუ̈̂ი 

ად̈ბინე (ლნტ. 279) -- დევმა ბოდვა დაიწყო. შდრ. ლიფჟოუ̂ე.

 ლიბორგე იგივეა, რაც ლიგდური.

 ლიბორგიელ იგივეა, რაც ლიბჷრგე̄ლ.

 ლიბოფშ{უ}̂ ბზ., ლნტ., ლიბოფშ ბქ., ლიბობშ ლშხ. -- ბავშვობა. ლიბოფშუ ̂გუნ ხოჩა მად̄ 

(ბზ.) -- ბავშვობა ძალიან კარგი მქონდა. ბეფშდ ესერ ლახა ანხირნას, მიჩ'ოუ ̂ლიბოფშ 

ლახ̈შყად (ანდ.) -- ბავშვმა თუ გაგაჯავროს, შენი ბავშვობა გაიხსენეო. ცინციმბურ... 
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ამსუა̂ლ̄დს ხაბ̄ ხოშა ნაღალდ ლიბობშჟი (ლშხ. 6) -- თილისმა ადამიანს მეტწილად 

ბავშვობაში ჰკიდია ("აბია").

 ლიბჟი̄ნე ბზ., ლშხ., ლიბაჟ̈ინე ბქ., ლიბაჟ̈ნე ლნტ. -- სახელი აბჟი̄ნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

1. შეტყობინება. მად̄ მაკუ ლად̈ი ამი̄ ლიბჟი̄ნე -- არ მინდა დღეს ამის შეტყობინება. ხოლა 

ამბიშ ლიბაჟ̈ინე დას̈ ხეკუა̂დ (ბქ.) -- ცუდი ამბის შეტყობინება არავის უნდოდა. 2. ბქ. 

დაფრთხობა. ნათ̈ხროლე ქა ლიბაჟ̈ინედ ნაყულ̂ენიუ ̂(ბქ. 84) -- ნადირის დაფრთხობის 

გვეშინოდა.

 ლიბრა̈ლ̄ ბზ., ლიბრალ̈ ბქ., ლიბრალ̄ ლშხ., ლიბარა̈ლ{ი} ლნტ. -- 1. სახელი იბრა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, -- {და}ბანა. ბეფშუს̂ ლიბრა̈ლ̄ გუნ ხამჭირ (ბზ.) -- ბავშვს დაბანა ძალიან 

ეზარება. ლჷცურ ლიბრალ̈ს გუდ ესერ ლაჴად ხარ (ანდ.) -- უწყლოდ დაბანილს მიხვდებიო 

("დაბანას გულად მისასვლელი აქვსო"). 2. სახელი აბრა̈ლ̄{ი}... ზმნის მოქმედებისა. თოთ 

ბეფშს ჩი ლად̈ეღ ხაკუ ლიბარალ̈ი (ლნტ.) -- ჩვილ ბავშვს ყოველდღე უნდა დაბანა.

 ლიბრელალ̈ იგივეა, რაც ლიბურ̂ა̈ლ̄.

 ლიბუნძგუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ლიბუნ̄ძგუ̂ა̈ლ̄.

 ლიბუნძგუე̂ლ იგივეა, რაც ლიბუ̄ნძგუ̂ა̈ლ̄.

 ლიბურგელ იგივეა, რაც ლიბჷრგე̄ლ.

 ლიბურგუი̂̄ნე ბზ., ლშხ., ლიბურგუი̂ნე ბქ. -- სახელი აბურგუი̂̄ნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

დაფშვნა. ფჷრი თუთნი ბალრეშდ ტოტ̈ისგა ლიბურგუი̂̄ნე ხოჩა (ბზ.) -- ხმელი თუთუნის 

ფოთლების(თვის) ხელში დაფშვნა სჯობს. 2. ფშვნეტა. თემი ლიბურგუი̂ნე ლაჲ̈ბინე (ბქ.) -- 

თვალის ფშვნეტა დაიწყო.

 ლიბურდალ̈ იგივეა, რაც ლიბურ̄და̈ლ̄.
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 ლიბურჯიელ, ლიბურჯიე̄ლ იხ. ლიძგა̈რ̄ჲე̄ლი.

 ლიბუცე იგივეა, რაც ლიბუ̄წე1.

 ლიბუწე იგივეა, რაც ლიბუ̄წე1.

 ლიბუნ̄ძგუა̂̈ლ̄ ბზ., ლიბუნძგუე̂ლ, ლიბაძღუ̂ელ ბქ., ლიბუ̄ნძგუა̂ლ̄ ლშხ., ლიბუნძგუ̂ალ̈ ლნტ. 

-- სახელი იბუნძგუა̂̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 1. ჭიდაობა, ბღლაძუნი. ალამაგ̈ 

ლიბუნ̄ძგუა̂̈ლ̄ მა̈ჲ ხაკუ? (ბზ.) -- ამდენი ჭიდაობა რად უნდა? ლიბუნძგუე̂ლჷნქა დემგუა̂შ 

ხაშდბახ (ბქ.) -- ჭიდაობის მეტს არაფერს აკეთებენ. 2. ქს. მობუზვა; მოკუზული სიარული.

 ლიბურ̄და̈ლ̄ ბზ., ლიბურდალ̈ ბქ., ლნტ., ლიბურ̄დალ̄ ლშხ. -- სახელი იბუ̄რდა̈̄ლ... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- არეულობა, აშლილობა. ეჯჲა̈რე \ ეჯჲარე ქორისგა ლე̄თი ლიბუ̄რდა̈ლ̄ 

ლას̈უ ̂(ბზ.) -- იმათ სახლში წუხელ არეულობა იყო. ჲეხუ-̂ჭაშ̈იშ ლიბურდალს შართქუ̂ილ 

ესერ ა̈წენე (ანდ.) -- ცოლ-ქმრის აშლილობას საბანი გამოაჩენსო.

 ლიბუწ̄ე1 ბზ., ლშხ., ლიბუც̄ე ბზ., ლიბუწე ბქ., ლნტ., ლიბუცე ბქ. -- სახელი იბუწ̄ე, 

იბუ̄ცე... ზმნათა მოქმედებისა, -- მოზიდვა, მოჭიმვა (მშვილდისა, ლარისა...). ცხემად̈ს 

ხეკუჰ̂ირიე̄ლხ ლიბუცეს (ბზ. 252) -- მშვილდის მოზიდვას ცდილობენ ("მშვილდს 

ეცოდვილებიან").

 ლიბუწ̄ე2 ბზ. -- სახელი იბუწ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- ყლურწვა. მასარ̈დ მალატ̈ ჰარყი 

ლიბუწ̄ე (ბზ.) -- ბლომად მიყვარს არყის ყლურწვა.

 ლიბურ̂ა̈ლ̄ ბზ., ლიბურ̂ალ̈ ბქ., ლიბურ̂ალ̄ ლშხ., ლიბრელა̈ლ ლნტ. -- სახელი იბურ̂ა̈ლ̄ ზმნის 

მოქმედებისა, -- შებინდება. ლიბუ̂რალ̄ ( \ ლიბუ̂რალ̄დ) კოჯა̈რ ქონ̄შდჷხ (ბზ. 40) -- 

შებინდებამდე კლდეები გამოვიარე (გამოვლიე). ლიბრელა̈ლდ ეშხუ სათ̈ ცუი̂რ (ლნტ.) -- 

შებინდებამდე ერთი საათი რჩება.
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 ლიბურ̂ე ბქ. -- სახელი აბურ̂ე ზმნის მოქმედებისა, -- დაღამება. ლი ბუ ̂რედ მამ̄ ჯარხ ლეღლი 

(ბზ.) -- დაღამებას ნუ დაელოდებით. მეზუბ̂ელ ქამ̈ ლიბურ̂ეს სგა ლუმთქუე̂ ხარ (ლხმ.) -- 

მეზობელი შეჩვეულია გარეთ დაღამებას.

 ლიბღე̄ლი ბზ., ლშხ., ლიბღელი ლნტ. -- სახელი ბღე̄ლი... ზმნის მოქმედებისა, -- ბღავილი 

(ცხვრისა, თხისა..., ბავშვისა). ღულიაქ̄ა ლიბღე̄ლი ანსჷმდა (ლშხ.) -- ცხვრის ბღავილი 

მოისმა. [ამნემ] ლიბღელი ა̈დბინე (ლნტ. 311) -- ამან ბღავილი დაიწყო.

 ლიბღე̄ლიე̄ლ, ლიბღი̄ლიე̄ლ ბზ., ლიბღჷლელ ბქ., ლიბღჷ̄ლიელ ლშხ., ლიბღჷლიელ ლნტ. -- 

სახელი იბღე̄ლიე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 1. ბღავილი (ხშირი). დაჴლჷდდ ლაჲ̈ბინე 

ლიბღჷლელ (ბქ. 255) -- თხამ დაიწყო ბღავილი. 2. ღრიალი. ნომ ჯამ̈თქუ̂ა ხოლა 

ლიბღი̄ლიე̄ლ (ბზ.) -- ნუ გჩვევია ცუდი ღრიალი.

 ლიბღუ̄ლი, ლიბღჷ̄ლი ბზ., ლშხ., ლიბღული ბქ., ლნტ. -- სახელი ბღულ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ბღავილი, ბღუილი (მსხვილფეხა საქონლისა). ბუღუა̂ს ლიბღულ̄ი ხოხა 

(ბზ.) -- ბუღამ ბღუილი იცის. ჴანი ლიბღულ̄იდ ქო̄გუი̂ეცხუ̂ნე (ლშხ.) -- ხარის ბღავილმა 

გამოგვაღვიძა.

 ლიბღჷ̄ლი იგივეა, რაც ლიბღულ̄ი.

 ლიბღჷ̄ლიელ იგივეა, რაც ლიბღე̄ლიე̄ლ.

 ლიბჩი ზს. -- სახელი ა̈ბჩი... ზმნის მოქმედებისა, -- ქვებისგან გაწმენდა. დაბაშ̈ ლიბჩი ჰამს 

ახ̈უბ̂ინდ (ლხმ.) -- ყანის ქვებისგან გაწმენდა დილას დავიწყეთ. შდრ. ლიბაჩ̈ა̈ლ̄.

 ლიბჷრგე̄ლ, ლიბჷრგჲე̄ლ ბზ., ლიბურგელ ბქ., ლიბჷრგიელ ლშხ., ლიბორგიელ ლნტ. -- 

სახელი იბჷრგ{ჲ}ე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- ჭიდაობა. მე̄რმა ლადაღ̈ აჯაღ ხაშგუმ̂ინ 

[როსტომდ] ლიბჷრგე̄ლ (ბზ. 233) -- მეორე დღეს კვლავ სთხოვა როსტომმა ჭიდაობა. 
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უკუ̂იშა ზურალაშ̈ ლიბურგელს კოჯა̈შ ესერ ლიკუშ̂ე ხოჩა (ანდ.) -- ჯიუტ ქალთან ჭიდილს 

("უტეხი ქალის შეჭიდებას") კლდის მოტეხა სჯობიაო. ეჩეჩუ ენბინი მაშე̄ნე ლიბჷრგიელ 

(ლშხ. 21) -- იქ დაიწყება ყველაზე დიდი ჭიდაობა. აღუე̂, ახადეხ ლოქუ ლიბორგიელ (ლნტ. 

135) -- აბა, ჭიდაობა დავიწყოთო.

 ლიბჷრჯე, ლიბარჯე ზს., ლიბარ̈ჯე ლნტ. -- სახელი აბჷრჯე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

თხრა. ქართობ̈ლი ფათქს ლიბჷრჯე ხაკუ (ბზ.) -- კარტოფილის ორმოს {ამო}თხრა უნდა. 2. 

ლნტ. თოხნა. [ზურელალ̈დ] ქადაგათუე̂ხ ლიბარ̈ჯე (ლნტ. 193) -- ქალებმა თოხნა 

დაამთავრეს ("გაათავეს").

 ლიგათუ̂ალ̈ იგივეა, რაც ლიგათ̄უა̂̈̄ლ.

 ლიგათუ̂ე იგივეა, რაც ლიგათ̄უე̂.

 ლიგაჲ̈ღები იგივეა, რაც ლიგღები.

 ლიგათ̄უ̂ა̈ლ̄1 ბზ., ლიგათ̄უა̂ლ̄ ლშხ., ლიგათუა̂ლ̈ ბქ., ლნტ. -- სახელი იგათ̄უა̂̈̄ლ... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- გათავება, დამთავრება; მიწურვა. ლასად̈ი ლიგათ̄უ̂ა̈ლ̄ს მამ̄ ხაკუ 

ლიღლი... (ბზ.) -- სარჩოს გათავებას ლოდინი არ უნდა.

 ლიგათ̄უ̂ა̈ლ̄2 ბზ., ლიგათ̄უა̂ლ̄ ლშხ., ლიგათუა̂ლ̈ ბქ., ლნტ. -- გათავების, დამთავრების დრო. 

ლიჭურეჲ ლიგათუა̂ლ კეჭოლ ჯიმს ხუა̂შ̈დედ (ლნტ. 33) -- მოზელის დამთავრების დროს 

ცოტა მარილს ვაყრით. შდრ. ლიზგჷრა̈ლ̄.

 ლიგათ̄უ̂ე ლშხ., ლიგათუე̂ ლნტ. -- სახელი აგათ̄უე̂... ზმნის მოქმედებისა, -- გათავება, 

დამთავრება. ალ საქმე̄ ლიგათ̄უე̂ მაკუ (ლშხ.) -- ამ საქმის დამთავრება მინდა. შდრ. 

ლიზგ{ჷ}რე.

 ლიგდური ბზ., ლიბერგ ბქ. ლიბორგე ქს. -- სახელი ხ-ეგდური, ხ-ებერგი... ზმნათა 
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მოქმედებისა, -- მოკიდება; ჩავლება (ხელისა, პირისა). ისგა ლიბერგ ხოპირ' [ჯამახ̈ჷრსას̈] 

(ბქ. 210) -- ჯამახირსას ხელის ჩავლებას უპირებს. ტუ̂ეტი ლიბორგე მეკუ̂ად (ლნტ.) -- 

ხელის მოკიდება მინდოდა.

 ლიგემ -- სახელი აგემ, ჷგემ... ზმნათა მოქმედებისა, -- 1. {ა}შენება, აგება. აღაბლე̄თ 

ქას̄რულეხ ლიგემს (ბზ. 17) -- აღების ღამეს დაასრულებენ აგებას. ლახობინახ ქორუა̂ლ̈ე 

ლიგემ (ლნტ. 14) -- დაუწყიათ სახლების შენება. ქა ლოხგათუე̂დ მურყუმ̂აშ̈ ლიგემ (პოეზ. 

188) -- დავამთავრეთ კოშკის აგება. 2. დადგმა. ნაფან̄უნი გიმჟი ლიგემს მამ̄ ხაყა (ბზ.) -- 

საკურთხის მიწაზე დადგმა არ შეიძლება.

 ლიგენა̈ლ იგივეა, რაც ლიგნა̈ლ̄.

 ლიგერგი იგივეა, რაც ლიგჲე̄რგი.

 ლიგეჰ იგივეა, რაც ლიგუე̂ჰ.

 ლიგე̄რგი იგივეა, რაც ლიგჲე̄რგი.

 ლიგზჷნე ზს., ლნტ., ლიგძჷნე ლშხ. -- სახელი აგზჷნე... ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}ჭიმვა, 

{გა}წელვა. შდჷმრალე ლიგზჷნე დამ დე̄სა ჯაკუ? (ბზ.) -- ყურების აწევა ("გაწელვა") ხომ 

არ გინდა? ფაყუი̂აქ̈ს ლალობინიდ ჩუბაუ ̂ლიგზჷნეს (ლნტ. 32) -- საქუდეს ქვემოთ ჭიმვას 

დავუწყებთ.

 ლიგლჷ̄რე ბზ., ლშხ., ლიგლჷრე ბქ., ლნტ. -- სახელი აგლჷ̄რე... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 

დაგლეჯა, დახევა, დაფხრეწა. ლად̈ი გარ ახ̈უმ̂ეჴრედ ფირუი̂ ლიგლჷ̄რე (ბზ.) -- მხოლოდ 

დღეს შევიტყვეთ ძროხის დაგლეჯა. ჩარ̄ს... ლემყალ ხარხ თხე̄რე̄მი ლიგლჷ̄რენ (ლშხ. 8) -- 

ცხენებს მგლის{აგან} დაგლეჯის საფრთხე ელით ("შესაშინებელი აქვთ მგლის 

დაგლეჯით"). დენას კაბი ლიგლჷრე მად ხაკუ (ლნტ.) -- გოგოს კაბის დახევა არ უნდა.
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 ლიგნა̈̄ლ ბზ., ლიგნალ̈ ბქ., ლიგნალ̄ ლშხ., ლიგენალ̈ ლნტ. -- სახელი იგნა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- ადგომა, {და}დგომა. ზურაბს... ჟი ლიგნა̈ლ̄ ჩუ ხამ̈ჲე̄და (ბზ. 234) -- 

ზურაბს ადგომა შეუძლია. მეზგე ლინთუი̂შ ლიგნა̈ლუნღუე̂ იმარალ (ბქ. 323) -- ოჯახი 

("მოსახლე") ზამთრის დადგომიდან ემზადება. ზომხა მახე ზაჲ̄ა ლიგნალ̄ ლი (ლშხ. 17) -- 

"ზომხა" ახალი წლის დადგომაა. ნასო ლიგენალ̈ს ხამარჯუდ̂ა (ლნტ.) -- ნასო ადგომას 

აპირებდა.

 ლიგნეუ̂ი, ლიგნოუი̂ იგივეა, რაც ლიგუნ̂ეუი̂.

 ლიგჲე̄რგი ბზ., ლიგერგი ბქ., ლნტ., ლიგე̄რგი ლშხ. 1. გიორგობა (დღესასწაული). ნემთქუნ 

ხოშა ღჷნარ̈: ნამპრობ... ლიგერგი (ბქ. 195) -- გვჩვეოდა დიდი დღეობები: ლამპრობა... 

გიორგობა. 2. გიორგობა (ნოემბრის თვე). ჭიმკარ̄ ლიგე̄რგი ̄თოჲსა... არიხ (ლშხ. 13) -- 

ჭინკები გიორგობის (ნოემბრის) თვეში არიან.

 ლიგონაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლიგნოუი̂.

 ლიგოშლე იგივეა, რაც ლიგუშ̂ილე.

 ლიგრონ̄ჭე იგივეა, რაც ლიგუ̂რე̄ჭე.

 ლიგურ ბქ., ლიგუ̄რ ლშხ. -- ყმობა. მი ლიფუსდ მოდე მაკუ, ლიგურ მაკუ! (ბქ. 325) -- მე 

ბატონობა არ მინდა, ყმობა მინდა. ლიფუს-ლიგუ̄რ ჲეშა ნაწეს ლი? (ლშხ.) -- ბატონყმობა 

("ბატონობა -- ყმობა") ვისი დაწესებულია?

 ლიგურგუნე ბზ., ლიგურგუ̂ინე ზს., ლიგუი̂რგუ{̂ი}ნე ქს. -- სახელი აგურგუ̂ნე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ჯვრისწერა. ხელწიფდ ბაზ̄ი̄შდ ადნაშ̈ნე და̈ლა ̈ლიგურგუნე (ბზ. 393) -- 

ხელმწიფემ ამაღამისთვის ("ამაღამის{ა}დ") დანიშნა დალის ჯვრისწერა.

 ლიგურგუ̂ინა̈ლ̄ ბზ., ლიგუი̂რგუი̂ნალ̈ ბქ., ლნტ., ლიგუი̂რგუი̂ნალ̄ ლშხ. -- სახელი 
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იგუი̂რგუი̂ნა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, -- ჯვრისწერა. ეჯიარს მჷხარ ხარ̄ხ ლიგუი̂რგუი̂ნალ̄ 

(ლშხ.) -- იმათ ჯვრისწერა ხვალ აქვთ. ლიგუ̂ირგუ̂ინალ̈ შომა გუ̂ერი? (პოეზ.) -- 

ჯვრისწერა როდის გვექნება?

 ლიგურკე ბზ., ლიგუი̂რკე ბქ., ლნტ. 1. კვირიკობა (დღესასწაული). მე̄რუა̂ ლადეღ ლიგურკე 

ლას̈უ ̂(ბზ. 39) -- მეორე დღეს კვირიკობა იყო. 2. კვირიკობის თვე, ივლისი. ლიგუი̂რკეჲსა 

ათ̈უი̂ერობ ლი შუა̂ნ̈ს (ლნტ.) -- ივლისში (კვირიკობის თვეში) სიცხეა ("სიცხიანობა") 

სვანეთში.

 ლიგურხუნი იგივეა, რაც ლირხუნა̈ლ̄.

 ლიგურ̄ იგივეა, რაც ლიგურ.

 ლიგუა̂ნე იგივეა, რაც ლიგუა̂̈ნ̄ე.

 ლიგუა̂̈ნი იგივეა, რაც ლიგუ̂ნი.

 ლიგუა̂̈უი̂ იგივეა, რაც ლიგუ̂ა̈უ̄ი̂.

 ლიგუა̂̄ნე იგივეა, რაც ლიგუა̂̈ნ̄ე.

 ლიგუა̂̄უე̂ იგივეა, რაც ლიგუა̂̈უ̄ი̂.

 ლიგუა̂̈̄ნე ბზ., ლიგუ̂ანე ბქ., ლნტ., ლიგუა̂ნ̄ე ლშხ. -- 1. სახელი აგუა̂̈ნ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, 

-- ატირება; დატირება. ბეფშუი̂ ლიგუ̂ა̈ნ̄ე შგუი̂რდ ჯეხუა̂ (ბზ.) -- ბავშვის ატირება 

სირცხვილია ("სირცხვილად დაგხვდება"). ქა̄ჯოდ̄უნ̂ეხ ლიგუ̂ან̄ეს უ̂ობ̄ა ხანს (ლშხ. 34) -- 

დატირებას დიდხანს გააგრძელებენ. ლიგუ̂ანეს იბნე ხოშა ზურალ (ლნტ.) -- დატირებას 

უფროსი ქალი იწყებს. 2. სახელი იგუა̂̈ნ̄ე... ზმნის მოქმედებისა,

 ლიგუა̂̈̄უი̂ ბზ., ლიგუა̂̈უი̂ ბქ., ლნტ. ლიგუა̂უ̄ი̂, ლიგუა̂უ̄̂ე ლშხ. -- სახელი აგუა̂̈უ̄̂ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დაყენება. ხოლა ზურალ̄ს ქორს მამ̄ ხაკუ ლიგუა̂̈უ̄ი̂ (ბზ.) -- ცუდი ქალის 
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სახლში გაჩერება არ შეიძლება ("ცუდ ქალს სახლში არ უნდა დაყენება"). ჩუ ლიგუ̂აუ̄ე̂ს 

ხეშგმჷდა მინეცახან (ლშხ. 73) -- მათთან დაყენებას სთხოვდა.

 ლიგუე̂ჲ იგივეა, რაც ლიგუე̂ჰ.

 ლიგუე̂რშლე იგივეა, რაც ლიგუ̂შილე.

 ლიგუე̂უ̂ იგივეა, რაც ლიგუე̂ჰ.

 ლიგუე̂ჰ ბზ., ლიგეჰ ლხმ., ლიგუე̂ჲ ლშხ., ლიგუე̂უ ̂ლნტ. -- სახელი ა̈გუჰ̂ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- {და}ფქვა. ლექურ̂არ̈... ლიგეჰს იბნახ (ბქ. 298) -- წისქვილები ფქვას 

იწყებდნენ. ალ კაკალ̈ს ლიგუე̂ი ხაკუ (ლნტ.) -- ამ მარცვალს დაფქვა უნდა.

 ლიგუი̂რგუი̂ნა̈̄ლ იგივეა, რაც ლიგურგუი̂ნა̈ლ̄.

 ლიგუი̂რგუი̂ნე იგივეა, რაც ლიგურგუნე.

 ლიგუი̂რკე იგივეა, რაც ლიგურკე.

 ლიგუნ̂ეუი̂ ბზ., ლიგნეუი̂ ბქ., ლიგნოუი̂ ლშხ., ლიგონა̈უი̂ ლნტ. -- 1. სახელი იგუ̂ნეუი̂... 

ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}მოგონება. სურუ მალატ̈ ბაქ̈ა ̈ლიგუნ̂ეუი̂ (ბზ.) -- ძალიან მიყვარს 

ტყუილის მოგონება. ლალ̈კუჰ̂ალდ ოსდა შან̈თიშ ლაბორგ ჲა̈რაღ̈იშ ლიგნეუი̂ (ბქ. 248) -- 

გამოსაცდელად მიუცია ("დაუდვია") შანთის მოსაკიდებელი იარაღის გამოგონება. -- 2. 

სახელი ხ-ოგუნ̂ეუ̂ი ზმნის მოქმედებისა, -- დაბრალება, მოგონება. ამშა ლიგნოუი̂ მაჲ ჯად̄ა? 

(ლშხ.) -- ეს რატომ მოუგონე ("ამის მოგონება რა გქონდა")?

 ლიგუნ̂ი ზს., ლშხ., ლიგუ̂ან̈ი ლნტ. -- სახელი იგუნ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- ტირილი. 

ისგუ ლიგუ̂ნი მამ̄ ხაშიდ (ბზ. 325) -- შენი ტირილი არ {უ}შველის. [ბელხანჯარდ] ლიგუ̂ნი 

ედბინე (ლშხ. 69) -- ბელხანჯარმა ტირილი დაიწყო. ბეფშს ლიგუა̂ნ̈ი ათობინა (ლნტ.) -- 

ბავშვს ტირილი დაუწყია.
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 ლიგურ̂ანა̈ლ̄ ბზ., ლიგურ̂ანალ̈ ბქ., ლნტ., ლიგურ̂ანალ̄ ლშხ. -- სახელი იგურ̂ანა̈ლ ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- გორაობა, კოტრიალი. წელდ ლიგუ̂რანალ̈ ა̈დბინე (ბქ.) -- სახედარმა 

კოტრიალი დაიწყო.

 ლიგურ̂ელ იგივეა, რაც ლიგურ̂ინა̈ლ̄.

 ლიგურ̂ე̄ჭე ბზ., ლიგრონ̄ჭე ლშხ. -- სახელი ხ-ოგურ̂ე̄ჭე... ზმნის მოქმედებისა, -- ქვის 

სროლა. ბაპდ ლაჲ̈ბინე ლიგურ̂ე̄ჭე (ბზ. 431) -- მღვდელმა ქვის სროლა დაიწყო. შდრ. 

ლიბაჩ̈ა̈ლ̄, ლიშუ̂ი̄ლიე̄ლ.

 ლიგურ̂ინა̈ლ̄ ბზ., ლიგურ̂ელ ბქ., ლიმგუა̂რიე̄ლ ლშხ., ლიმგუ̂არ̈იელ ლნტ. -- სახელი 

იგურ̂ინა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ბუტიაობა. ლიგურ̂ინა̈ლ̄ მამ̄ ხაკუ (ბზ.) -- 

ბუტიაობა არ შეიძლება ("უნდა"). ცუ̂იდდ მეგურ̂ელს ლიგურ̂ელ გარ ესერ ლახსედა (ანდ.) -- 

უმიზეზოდ ("ცუდად, ტყუილად") გაბუტულს ბუტიაობაღა შერჩენიაო.

 ლიგუშ̂ილე ბზ., ლშხ., ლიგუე̂რშლე, ლიგორშლე ბქ., ლიგოშლე ლნტ. -- სახელი 

აგ̈უშ̂ილე... ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}ვსება. ამი ̄ლიგუშ̂ილე დეშ მაჲმედა \ მა̈მჲე̄და (ბზ.) -- 

ამის ავსება არ ("ვერ") შემიძლია. ალჲარე ლიგუშ̂ილე ლოქ ხაგად... (ლშხ. 68) -- ამათი 

გავსება მმართებსო. ლიცუშ̂ მეკუა̂დ სტამანი ლიგოშლე (ლნტ.) -- წყლით მინდოდა დოქის 

გავსება.

 ლიგღები ზს., ლშხ., ლიგაჲ̈ღები ლნტ. -- სახელი იგღები... ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}გება, 

შეტყობა, მიხვედრა. ალას ჟი ლიგღები ხაკუ (ბზ.) -- ამას გაგება უნდა. ეჯ საქმე̄მი ლიგღები 

მაკუ (ლშხ.) -- იმ საქმის გაგება მინდა. აბრაგ̈ს ლიგაჲ̈ღები ხაკუ (ლნტ. 298) -- აბრაგს 

გაგება უნდა.

 ლიგძჷნე იგივეა, რაც ლიგზჷნე.
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 ლიგჷრგალ̈ი ბზ., ლირგად̈ი ბქ., ლიგჷრგალი ლშხ., ლირაგად̈ი ლნტ. -- სახელი გარ̈გლი... 

ზმნის მოქმედებისა, -- ლაპარაკი. ბეფშუდ̂... შიშდ ლიგჷრგალ̈ი ა̈დბინე (ბზ. 329) -- ბავშვმა 

უცებ ლაპარაკი დაიწყო. ობაშ̈ ლირგად̈იჷნღო ლიხეხუ̂ჭაშ̈ ხექეხ უშხუა̂რ (ბქ. 33) -- ბევრი 

ლაპარაკის შემდეგ ცოლქმრობა უთხრეს ერთმანეთს. ლიგჷრგალი მჷრ ხესმიხ (ლშხ.) -- 

რაღაც ლაპარაკი ესმით. ეჲ ბეფშს ლირაგად̈ი ლახობინა (ლნტ. 310) -- იმ ბავშვს ლაპარაკი 

დაუწყია.

 ლიდაგარ̈ი იგივეა, რაც ლიდგარ̈ი.

 ლიდამბალი იგივეა, რაც ლიდლამ̈ბი.

 ლიდამბალ̈ იგივეა, რაც ლიდლამ̈ბი.

 ლიდაუ̂შე იგივეა, რაც ლიდაუ̄̂შე.

 ლიდაუ̄̂შე ბზ., ლშხ., ლიდუა̂შ̈ი ზს., ლიდაუშ̂ე ლნტ. -- სახელი ადაუ̄̂შე... ზმნის მოქმედებისა, 

-- გაფუჭება, წახდენა, დაღუპვა. მა̄მ ფეშნი ეჩი̄ ლიდაუ̄შ̂ეღა (ბზ. 257) -- იმის 

გაფუჭებისთვის არ დარდობს. დალს... ჩუ ხაჲ̄მედა ამსუა̂ლ̄და ლიდაუ̄შ̂ე (ლშხ. 13) -- დალს 

ადამიანის დაღუპვა შეუძლია.

 ლიდგარ̈ი ზს., ლიდ{ა}გა̈რი ლნტ., ლიდგარი ლშხ. -- სახელი ადგარ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, 

-- მოკვლა. მარემ ლიდგარ̈ი ხაგარჯჷნ გაბის (ბქ.) -- გაბის კაცის მოკვლა ეძნელებოდა. რაში 

ლიდგარი... ხამჭი̄ნდა ჲაკოფს (ლშხ. 63) -- იაკობს რაშის მოკვლა ენანებოდა ("ეზარებოდა").

 ლიდგე -- სახელი დიგე... ზმნის მოქმედებისა, -- ჩაქრობა. ნარჰი̄ ლიდგე მამ̄ ამხი̄დჷ̄ნ (ბზ.) -- 

სინათლის ჩაქრობა არ მესიამოვნა ("გამიხარდა"). ლემესს ლიდგე ხაკუ (ლშხ.) -- ცეცხლს 

ჩაქრობა უნდა.

 ლიდდარა̈ლ̄ ბზ., ლიდდარალ̈ ბქ. -- სახელი იდდარა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 
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მედიდურობა, ამპარტავნობა. ლეჩომ ლიდდარალ̈ დემ ესერ ხოსყი (ანდ.) -- სამუშაოს 

მედიდურობა არ შეეფერებაო ("უკეთდებაო, ეწყობაო").

 ლიდდარ{ი} ზს., ლშხ., ლიდიდარ̈ი ლნტ. -- სახელი იდდარ... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გამდიდრება. ჩიგარ ესერ ლიდდარ ხოჩა (ბზ. 299) -- გამდიდრება ყოველთვის უკეთესიაო.

 ლიდეგ -- სახელი დეგნი... ზმნის მოქმედებისა, -- {ჩა}ქრობა. ქორისგა ლემსგემ ლიდეგ 

ხოლა ლი (ბქ.) -- სახლში ცეცხლის ჩაქრობა ცუდია. მუტუა̂̈რი ლიდეგს ხუღელდას̈ (ლნტ.) 

-- სანთლის ჩაქრობას ველოდი.

 ლიდიარა̈ლ̄, ლიდჲარა̈ლ̄ ბზ., ლიდიარალ̈, ლიდჲარალ̈ ბქ., ლნტ., ლიდჲარალ̄ ლშხ. -- სახელი 

იდიარა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- პურობა, ჭამა. ხენწიფდ ლიდიარა̈ლ̄ ჩუა̂ქუი̂ც (ბზ. 

28) -- ხელმწიფემ ჭამა შეწყვიტა. ენბინნეხ ლიდჲარალ̄ს (ლშხ. 16) -- დაიწყებენ ჭამას. 

ლიდიარალ̈ გუე̂გუი̂ან̈ი (ლნტ.) -- ჭამა გვიგვიანდება.

 ლიდიარუ̂ნე იგივეა, რაც ლიდიარ̈ნე.

 ლიდიან̈ი იგივეა, რაც ლიდია̈ნ̄ი.

 ლიდიარ̈ნე ბზ., ლიდიარ̈ი ბქ., ლიდიარუნ̂ე ლშხ., ლიდიარ̈უნ̂ე ლნტ. -- სახელი ა̈დიარ̈ნე... 

ზმნის მოქმედებისა, -- პურის ჭმევა, დაპურება. მაჲ̈დარ̈იშ ლიდიარ̈ი მეზგა ხოსეუე̂ ესერ 

(ანდ.) -- მშიერის დაპურება ოჯახს ("მოსახლეს") ბარაქას მატებსო. ბოფშარ̈ე ლიდიარუ̂ნე 

დეშ ახოჩიშხ (ლნტ.) -- ბავშვების დაპურება ვერ მოასწრეს.

 ლიდია̈ნ̄ი ბზ., ლიდიან̄ე ლშხ., ლიდიან̈ი ლნტ. -- სახელი ხ-ად̈ია̈ნ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

თხოვება (ათხოვებს რაღაცას). რჷდინ-გუროლ̄ა ̈ლიდია̈ნ̄ის ესერ იშგუე̂მ კე̄სარ̈ (ბზ. 338) -- 

როდინ-ქვასანაყის თხოვებას {მო}ითხოვსო კეისარი. ცა ̈ლად̈ეღ ლიდიან̈ი მად̈ შიდ (ლნტ.) -- 

ხუთშაბათ დღეს (ნივთის) თხოვება არ შეიძლება.
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 ლიდიდარ̈ი იგივეა, რაც ლიდდარი.

 ლიდიუ ̂ზს. -- დედობა. ლიდიუ-̂ლიგზა̈ლუ ̂(ბზ.) -- დედაშვილობა. გეზალურ ზურალს ლიდიუ ̂

მოდმ' ესერ ხოჴიდა (ანდ.) -- უშვილო ქალს დედობა არ გამოუცდიაო.

 ლიდლამ̈ბი ბზ., ლიდამბალი ლშხ., ლიდამბალ̈ი ლნტ. -- სახელი ადლამ̈ბი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დადაბლება, დაქვეითება. გუა̂რ̈ი ლიდამბალ̈ი ლოქ ხოცხა, ა ლიაყ̈რე? (ლნტ. 

90) -- გვარის დაქვეითება გირჩევნია, თუ გასახლებაო ("აყრაო")?

 ლიდჲარალ̈, ლიდჲარალ̄ იგივეა, რაც ლიდიარა̈ლ̄.

 ლიდჲარა̈ლ̄ იგივეა, რაც ლიდიარა̈ლ̄.

 ლიდრ{უ}უა̂ნი იგივეა, რაც ლიდურუა̂ნ̈ი.

 ლიდურუა̂ნ̈ი ზს., ლიდრ{უ}უა̂ნი ლშხ., ლიდუე̂რე ლნტ. -- სახელი ხ-ოდურუ̂ან̈ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- უარის თქმა, ხელის შეშლა. მეჩი მარ̄ილს... სგუე̂ბდ მამ̄გუე̂შ \ მამ̄ ოთჩად̈ 

ლიდურუა̂ნ̈ი... (ბზ.) -- მოხუც კაცს არ გაუვიდა ("წინ არ წაუვიდა") უარის თქმა.

 ლიდუ̄წე1 ბზ., ლშხ., ლიდუწე ბქ., ლნტ. -- სახელი ადუწ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გაწელვა, გაჭიმვა. ლაფანაჟი ლეცუმ̂არ̈იშ ლიდუწე ხამთქუ̂ახ დირა̈რქა (ბქ.) -- საკურთხის 

დროს სჩვევიათ პურებზე მოხარშული ყველის გაწელვა.

 ლიდუ̄წე2 იგივეა, რაც ლიბუწ̄ე1.

 ლიდუ̂აშ̈ი იგივეა, რაც ლიდაუ̄შ̂ე.

 ლიდუ̂ერე იგივეა, რაც ლიდურუა̂ნ̈ი.

 ლიედუ̂რე იგივეა, რაც ლიჰდჷრე.

 ლიენდრე იგივეა, რაც ლიჰანდ{უ}რე.

 ლიერალ იგივეა, რაც ლიჰერა̈ლ̄.
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 ლიერი იგივეა, რაც ლიჰრი.

 ლიესალ̄, ლიესკალ̈ იგივეა, რაც ლიე̄სგა̈̄ლ.

 ლიეშმაკა̈ლ̄ ბზ., ლიეშმაკალ̈ ბქ., ლიჲეშმაუა̂ლ̄ ლშხ., ლიეშმაუ̂ალ̈ ლნტ. -- სახელი 

იეშაკა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, -- ეშმაკობა; მოხერხება. ეჩი̄ცახა̈ნ ლიეშმაკა̈ლ̄ სგუ̂ებდ მამ̄' 

ჯი̄ზი (ბზ.) -- იმასთან ეშმაკობა არ გაგიმართლებს ("წინ არ წაგივა"). გუსეინ გუდ ანჴად 

ლიეშმაუა̂ლ̈ს (ლნტ. 189) -- ჰუსეინი მიხვდა ეშმაკობას.

 ლიეხუა̂ლ̈ ლნტ. -- სახელი იეხუა̂ლ̈... ზმნის მოქმედებისა, -- ცოლის შერთვა. მერაბს ძღჷდ 

ათახიადა გუსეინი ლიეხუა̂ლ̈ (ლნტ. 191) -- მერაბს ძალიან გახარებია ჰუსეინის ცოლის 

შერთვა.

 ლიეხუ-̂ლიჭაშ̈ იგივეა, რაც ლიხეხუ̂ჭაშ̈.

 ლიე̄სგა̈ლ̄, ლია̄ლა̈ლ̄, ლიჲა̈̄ლ ბზ., ლიისგა̈ლ ბქ., ლიესალ̄ ლშხ., ლი{ჲ}ესკალ̈ ლნტ. -- სახელი 

აჲ̈ესგა̈̄ლი... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- წაღება (გასვენება), წაყვანა (გატანა). ლჷდგარ̈ი 

ლიე̄სგა̈ლ̄ ლი (ბზ.) -- მიცვალებულის გასვენებაა ("წაღების დროა"). ზურალ ქორთე ისგა 

ლიისგალ̈დ გან̈თე ლახ̈სედნიუ ̂(ბქ. 294) -- ქალი სახლში მიყვანამდე განზე დარჩებოდა. ჩაჟ̄ს 

ჟ'ოხგი̄ლა ჭიშხ უ̂ოდ ძუღუა̂თე̄ჲსა ლიესალ̄დ (ლშხ. 74) -- ცხენს ამოუგლეჯია ფეხი 

ზღვაში შეყვანამდე.

 ლიე̄სგი იგივეა, რაც ლიი.

 ლიზ იგივეა, რაც ლი.

 ლიზგა̈ლ̄ ბზ., ლიზგალ̈ ბქ., ლნტ., ლიზგა̄ლ ლშხ. -- სახელი იზგა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, 

ხლმ. -- დასახლება. სამთი̄ლდ ლიზგა̈ლ̄ ლა̈ჲბინე (ბზ. 396) -- სამთილმა დასახლება დაიწყო. 

ისგე ამჩუ ლიზგალ̈სოღ ახბჷდა! (ბქ.) -- თქვენი აქ დასახლება დაიწვას! ლიზგალ̄ს ხუა̂̄ჲ ჭირ 
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ხაკუ (ლშხ.) -- დასახლებას ბევრი გარჯა ("ჭირი") უნდა.

 ლიზგე1 -- სახელი იზგე... ზმნის მოქმედებისა, -- სახლობა, {მო}სახლეობა, დასახლება; 

ცხოვრება. [ლახუბ̂ად] ხოჩა ლიზგე ა̈დჴიდხ (ბზ. 243) -- ძმებმა კარგი ცხოვრება გაატარეს. 

ხოჩამ ლიზგედ ჩი გუი̂ ხარ (ბქ.) -- კარგი ცხოვრება ყველას უნდა ("ცხოვრებად ყველას აქვს 

გული").

 ლიზგე2 ბზ., ქს., ლიზიგ ბქ. -- სახელი ხ-ეზგი... ზმნის მოქმედებისა, -- ტკივილი. თხუმე 

ლიზგე მამთქუა̂ (ლშხ.) -- თავის ტკივილი მჩვევია. გაბოს კუი̂ჭი ლიზგე აწხუ̂აუ̈ი̂ (ლნტ.) 

-- გაბოს კუჭის ტკივილი აწუხებს.

 ლიზგე-ლირდე ზს., ლშხ., ლირდე-ლიზგე ლნტ. -- ცხოვრება, სარჩო-საბადებელი, ავლა-

დიდება, ქონება. ალჲარე ლიზგე-ლირდე ხალ̈ხს ესსად̈ხ (ბზ. 328) -- ამათი ავლა-დიდება 

ხალხს დარჩა(თ). ხოჩა ლიზგე-ლირდე ან̈სყეხ (ბქ.) -- კარგი ქონება შექმნეს. ხოჩა ლირდე-

ლიზგე ა̈დჴიდხ (ლნტ.) -- კარგი ცხოვრება გაატარეს.

 ლიზგრე ბზ., ლიზგჷრე ზს. -- სახელი აზგ{ჷ}რე, იზგ{ჷ}რე... ზმნათა მოქმედებისა, -- 

დამთავრება, დასრულება, გათავება. ამი ̄ლიზგრე ნა̈ბოზთექა გუი̂პი̄რა (ბზ.) -- ამის 

დამთავრება საღამომდე გვინდა ("გვეპირება"). შდრ. ლიგათ̄უე̂.

 ლიზგუნე1 ზს., ლშხ. -- სახელი ა̈ზგუნე... ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}დასახლება. ქა 

ლიზგუნ' ო̄თპი̄რეხ ხალოს (ბზ. 306) -- ხალოს გადასახლება დაუპირეს. ცჷმბჷრთე \ 

ციმბირთე ლიზგუნე ჯუ̂ინალდ ხემთქუნხ (ბქ.) -- ძველად ციმბირში ასახლებდნენ 

("გადასახლება სჩვეოდათ").

 ლიზგუნე2 ზს., ლშხ. -- სახელი ხ-აზ̈გუნე... ზმნის მოქმედებისა, -- ატკივება, ტკივილი. 

მიჟს თხუი̂მი ლიზგუნე ხა̈მთქუ̂ა (ბზ.) -- მზემ თავის ატკივება იცის ("მზეს სჩვევია"). 
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თხუმე ლიზგუნე (ლშხ. 90) -- თავის ატკივება.

 ლიზგ{ჷ}რა̈ლ̄ ბზ., ლიზგჷრალ̈ ბქ. -- სახელი იზგჷრა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 

გათავება, დასრულება. ლიფან̄ე̄ ლიზგჷრა̈ლ̄თე მჷფან̄ე ჟი იკედ... ყო̄შს (ბზ. 11) -- სუფრის 

კურთხევის დამთავრებისას მაკურთხებელი კოვზს აიღებს.

 ლიზგჷრე იგივეა, რაც ლიზგრე.

 ლიზებ იგივეა, რაც ლიზუ̂ებ.

 ლიზებ-ლითრე იგივეა, რაც ლიზუე̂ბ-ლითრე.

 ლიზელა̈ლ̄ ბზ., ლიზელალ̈ ბქ., ლნტ., ლიზელალ̄ ლშხ. -- სახელი იზელა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- სიარული. ლიზელა̈ლ̄ მაკუ (ბზ.) -- სიარული მინდა. ნათ̈ხურ̂ოლს ჰამს 

ხამ̈თქუა̂ხ ლიზელალ̈ (ბქ. 235) -- ნადირ(ებ)მა დილით იცის ("იციან") გამოჩენა 

("ნადირებს... სჩვევიათ სიარული"). ლიზელალ̄ს დარ̄ იჟუ̂მე (ლშხ. 89) -- სიარულს არავინ 

იშლის.

 ლიზემე იგივეა, რაც ლიზმე.

 ლიზექი იგივეა, რაც ლიზქი.

 ლიზზი ზს., ლშხ., ლიუზ̂ე ბქ., ლიუზ̂ი ლნტ. -- სახელი აზზი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გაგზავნა. და̈უ̄ს̂... მიჩა დი̄ნალ̄ე ლიზზი [ხეკუა̂დ̈] (ბზ. 271) -- დევს თავისი ქალიშვილების 

გაგზავნა უნდოდა. მიშკუი̂ ლათუე̂რიხო ლიუზ̂ი ანარჩეუე̂ხ (ლნტ.) -- ჩემი სასწავლებელში 

გაგზავნა გადაწყვიტეს ("მოილაპარაკეს").

 ლიზიენი იგივეა, რაც ლიძჰენი.

 ლიზმე1 ზს., ლიზემე ლნტ.-- სახელი ხ-აზმე... ზმნის მოქმედებისა, -- მიზომება, ჩაზომება. 

ლერქუე̂ \ ლერქუა̂ ̈ლიზმე ლაჲ̈ბინე (ბზ.) -- ტანსაცმლის მორგება ("მიზომება") დაიწყო. 
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ჩაფლა ̈ლიზმე მაკუ (ბზ.) -- ფეხსაცმლის მოზომვა მინდა. გადატ. დამიზნება. ნახ̈ემი ლიზემე 

მარახო... მად̈ ლოქ შიდ (ლნტ.) -- ადამიანის{ა}თვის იარაღის დამიზნება არ შეიძლებაო.

 ლიზმი ზს., ლიზმე2 ლშხ., ლიზემე ლნტ. -- სახელი აზმე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაზომვა, 

{და}ზომვა. ნაკუ̂ეთს სწორდ ლიზმი ხაკუ (ბზ.) -- ნაკვეთს სწორად უნდა გაზომვა. მიშგუ̂ი 

საკარმიდამო̄ ლიზმე გუა̂კუ (ლშხ.) -- ჩემი საკარმიდამოს გაზომვა გვინდა.

 ლიზჲენი იგივეა, რაც ლიძჰენი.

 ლიზობ იგივეა, რაც ლიზუ̂ებ.

 ლიზობ-ლითრე იგივეა, რაც ლიზუე̂ბ-ლითრე.

 ლიზურიე̄ლ, ლიზუ̂რე̄ლ ბზ., ლიზურ̂ელ ბქ., ლიზურ̂ჲე̄ლ ლშხ., ლიზურ̂იელ ლნტ. -- სახელი 

იზურიე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- გაწევ-გამოწევა, გაწევა (საჩხუბრად, წასასვლელად...). 

ხელწიფს ი მიჩა ხახუ ̂ხოლა ლიზურიე̄ლ ხა̄დხ (ბზ. 352) -- ხელმწიფეს და მის ცოლს 

ჰქონდათ (ცუდი) გაწევ-გამოწევა. ლიზურ̂იელ შკუ̂ირ ლი (ლნტ.) -- საჩხუბრად გაწევა 

სირცხვილია.

 ლიზუბ̂ა̈ლ̄ ბზ., ლიზუბ̂ალ̈ ბქ. -- ჭამის დრო. ლიჩუმ̂ალ̈ ესერ ქამლიზალ̈ს ი ლიზუბ̂ალ̈ ლინთუს̂ 

(ანდ.) -- მუშაობა -- გაზაფხულზე, ჭამა ("ჭამის დრო") -- ზამთარშიო...

 ლიზუე̂ბ ზს., ლნტ., ლიზებ ლხმ., ლიზობ ლშხ. -- სახელი იზბი... ზმნის მოქმედებისა, -- ჭამა. 

ჭყინტდ ლოხუბ̂ინე ლიზუე̂ბ [ლეღუს̂](ბზ. 283) -- ბიჭმა ლეღვს ჭამა დაუწყო. იმგუ̂' ესერ 

ლიჩემ ი იმგუა̂ ̈ლიზებ (ანდ.) -- ზოგან შრომა და ზოგან ჭამაო. რიგ მა ̄ლი ყუ̂ელჲერისა 

ლეღუ̂ი ლიზობ (ლშხ. 20) -- წესი არაა ყველიერში ხორცის ჭამა. ერეხის ლიზუე̂ბ სურუ 

ხალატ (ლნტ.) -- ზოგიერთს ჭამა ძალიან უყვარს.

 ლიზუე̂ბ-ლითრე ზს., ლნტ., ლიზებ-ლითრე ლხმ., ლიზობ-ლითრე ლშხ. -- სახელი იზბი-
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ჲჷთრე... ზმნის მოქმედებისა, -- ჭამა-სმა. მასარ̈დ ხალტჷნხ ლიზუე̂ბ-ლითრე (ბზ.) -- ძალიან 

უყვარდათ ჭამა-სმა. ლიზებ-ლითრეს კიბდენსოუ ̂ი ჯიბს ლახ̈ჭედიუ ̂(ანდ.) -- ჭამა-სმა 

კიდობანს{ა} და ჯიბეს ჰკითხეო. ლიზობ-ლითრე ლეღუ̂უნქა ჩი̄მიშ [ხაყა] (ლშხ. 20) -- 

ჭამა-სმა, ხორცის გარდა, ყველაფრის{ა} შეიძლება.

 ლიზურ̂ელ, ლიზურ̂ე̄ლ იგივეა, რაც ლიზურიე̄ლ.

 ლიზურ̂იელ იგივეა, რაც ლიზურიე̄ლ.

 ლიზქი ზს., ლშხ., ლიზექი ლნტ. -- სახელი აზ̈ქი... ზმნის მოქმედებისა, -- შეშის მოზიდვა, 

მოტანა. ლიზქი ქა ლჷზგჷრე ნარ̄ (ბზ.) -- შეშის მოტანა დავამთავრეთ ("დამთავრებული 

გვაქვს"). ლიზქის ჴამშა ხაკუ (ბქ.) -- შეშის მოზიდვას ძალა უნდა. ლუნთისა ლიზქინქა 

დე̄სმა გუე̂შ ლი (ლშხ. 24) -- ზამთარში, შეშის მოზიდვის გარდა, საქმე არაფერია.

 ლიზჷნგლაგ̈ი ბზ., ლიზჷნდლაგ̈ი ბქ. -- სახელი აზჷნგლაგ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

ზარ{ებ}ის რეკვა. [ჭაშ̈დ] ლიზჷნგლაგ̈ი ად̈ბინე (ბზ. 354) -- ქმარმა ზარების რეკვა დაიწყო. 

ლიზჷნგლაგ̈ი ერ ად̈ბინეხ, სახრაბ̈იშ წირულდ ლაჯ̈ხალდა (პოეზ. 328) -- ზარის რეკვა რომ 

დაიწყეს, აღდგომის წირვა გეგონა.

 ლითაუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ლითუა̂̈ლ̄.

 ლითაუე̂ იგივეა, რაც ლითუე̂.

 ლითელ1 -- სახელი ხ-ათილ... ზმნის მოქმედებისა, -- მიკარება. ხამ̈ი ლეღუი̂ ლითელ მამ̄ 

მამ̈ჲედა (ბზ.) -- ღორის ხორცს ვერ მივეკარები ("ხორცის მიკარება არ შემიძლია"). 

ნაფდიათე ლითელ მამ̄ა ხაკუ (ბზ.) -- ახლოს მიკარება არ უნდა. სგახ̈ი ლითელ დას ხაკუ 

(ბქ.) -- ახლოს მიკარება არავის სურს.

 ლითელ2 იგივეა, რაც ლითიე̄ლ1.
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 ლითენე იგივეა, რაც ლითნე.

 ლითერ -- სახელი თერ... ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}ცნობა; გარჩევა; შეტყობა (ქს.). ხოჩამ̄ 

ი ხოლამ̄ ლითერ ხაკუ (ბზ.) -- კარგსა და ცუდს გარჩევა უნდა. ლეჭშჷ̄რის სგობნაუ̄ ̂ლითერ 

ხაკუ (ლშხ.) -- საქმროს წინასწარ გაცნობა უნდა. ჯოდიახენ ჩუა̂თოჭინდა ზურალა ̈ლითერ 

(ლნტ.) -- შორიდან გაუჭირდა ქალის ცნობა.

 ლითიე̄ლ1 ბზ., ლშხ., ლითიელ ლნტ., ლითელ ბქ. -- მკა. ლითელ გუი̂რკისგა იბნი (ბქ. 230) 

-- მკა კვირიკობის თვეში (ივლისში) იწყება. ნაშ̈თქ ი მერჩილ ლითელ-ლიჭმელს ესერ 

ოხღელიხ (ანდ.) -- ნამგალი და ცელი მკა-თიბვას ელოდებიანო.

 ლითიე̄ლ2 -- მკის დრო; მკათათვე. ლითჲე̄ლისგა ( \ ლათეჲს) მაგ̈ ლათი̄ს არ̈იხ (ბზ.) -- მკის 

დროს ყველა სამკალადაა. ლითიე̄ლჟი ბჷგი ათუი̂ ხოხალ (ლშხ.) -- მკის დროს დიდი 

("მაგარი") სიცხე იცის.

 ლითლე1 ზს., ლშხ. -- 1. სახელი ითლე, ზმნის მოქმედებისა -- დაჭერა, მოჭერა (ხელისა, 

რაიმე სიმძიმისა). ლარ̈ტყი ბჷგიდ ლითლე ხეკუ̂ად (ლნტ.) -- ქამრის მაგრად მოჭერა 

უნდოდა. 2. სახელი ხ-ოთლე... ზმნის მოქმედებისა, -- თოფის მოსხლეტა. თოფრე ქა 

ლითლეს ხემურჯუა̂ლ̄ხ ლახუბ̂ა (ბზ. 429) -- თოფების სროლისთვის ("მოსხლეტას") 

ემზადებოდნენ ძმები. ეშხუ ქა ხახ̈უი̂დ ლითლე (ბქ. 16) -- ერთხელ (ერთი) მოასწრო თოფის 

მოსხლეტა.

 ლითლე2 ზს. -- 1. სახელი ხ-ათ̈ლე... ზმნის მოქმედებისა, -- მიკარება. ლეჩემიშ ფხულემ 

ლითლე (ბქ.) -- თითის მიკარება. მოდე ხეკუა̂დ თელღჷრას (ლხმ.) -- რძალს საქმის(თვით) 

თითის მიკარება არ უნდოდა. 2. სახელი ხ-ეთლენი... ზმნის მოქმედებისა, -- დადგომა, 

დაფუძნება, დამკვიდრება. ამჩუ̄ნ ეში̄ \ ეში̄ჲ ჩუ გუე̂ყა̈დ̄ ჟი ლითლეს (ბზ. 307) -- აქ მაინც 
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დაგვედგომებოდა ("აქ შეიძლებოდა დაფუძნება").

 ლითმე ბზ., ლშხ. -- სახელი ათმე... ზმნის მოქმედებისა, -- შოვნა. იარა̈ღი ლითმე ხეკუა̂დ̈ხ 

მეთხუი̂არას (ბზ.) -- მონადირეებს იარაღის შოვნა უნდოდათ. შდრ. ლიკარქე.

 ლითნე ზს., ლშხ., ლითენე ლნტ. -- სახელი ათნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. გაჩენა, 

დაბადება. მა̈ნ̄კუ̂ი̄ გეზლა ̈ლითნე გუნ გარჯ ოხჴა̈დ (ბზ.) -- პირველი შვილის გაჩენა ძალიან 

გაუჭირდა. ბეფშუი̂ (ბზ.), ბობში (ლშხ.) ლითნე-- ბავშვის დაბადება. სურუ ხეკუა̂დხ ბეფში 

ლითენე (ლნტ.) -- ძალიან უნდოდათ ბავშვის გაჩენა. 2. გამოჩენა, გამომჟღავნება. ჩიქი მადე 

ხაკ̈უდ̂ენა გეზლაშ̈ მამ̈ედაშ̈ ქა ლითნე (ბქ.) -- ჯერ არ ნდომია შვილის შეძლების გამოჩენა.

 ლითოდელ, ლითოდიალ̈ იგივეა, რაც ლითუ̂ე̄დიე̄ლ.

 ლითოფ̈, ლითუე̂ფ2 ზს., ლნტ., ლითოფ ბქ., ქს. -- სახელი ხ-ეთუე̂ფ... ზმნის მოქმედებისა, -- 

თოფის სროლა. ლითოფ̈ ა̈დბინე (ბზ. 37) -- თოფის სროლა დაიწყო. მურყუმ̂ალ̈ხან̈ქა ოხბინეხ 

ლითუე̂ფ (ბზ.) -- კოშკებიდან სროლა დაუწყეს. ღჷნარჟი ნიშანთე ლითოფ ხემთქუ̂ანხ (ბქ.) 

-- (რელიგიურ) დღეობებზე ნიშანში სროლა სჩვეოდათ. ლითოფ ჩჲაგ ხოხალხ... 

ლემშუა̂ნჲერაჲ̄სა (ლშხ. 29) -- თოფის სროლა ყველგან იციან სვანეთში ("სასვანეთოში"). 

ჲეშმას̈ ლითოფ... ხესმი (ლნტ. 79) -- ეშმაკს თოფის სროლის ხმა ესმის. ლითოფ ლატლარ̈დ 

დეშ ოთბად̈უე̂ხ (პოეზ. 72) -- თოფის სროლა ლატალელებმა ვერ გაუბედეს.

 ლითოდ̄ჲელ იგივეა, რაც ლითუე̂̄დიე̄ლ.

 ლითოდ̄რი, ლითოდ̄ურ̂ი, ლითოდ̄რიელ ბზ., ლშხ., ლითოდრი, ლითოდჷრი ბქ., ლნტ. -- 

თევდორობა (დღესასწაული). ლითოდ̄რი̄ მი̄შისა იზჲარებიხ... (ლშხ. 23) -- თევდორობის 

კვირაში ეზიარებიან.

 ლითრე -- სახელი ითრე, ჷთრე... ზმნათა მოქმედებისა, -- სმა (სმევა), დალევა. ჩუ მესდა 
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ლითრეს ჟი იბნახ (ბქ. 4) -- დარჩენილები სმას იწყებდნენ. მანკუი̂̄ არყი ჭიქი ლითრე ჩიაგ̄ 

შუა̂ნისა წეს ლი მასძელხენ (ლშხ. 44) -- მთელ სვანეთში წესადაა, პირველი ჭიქა არაყი 

მასპინძელმა უნდა დალიოს (არყის ჭიქის დალევა... წესია მასპინძლისაგან). დაუ̈დ̂ ლახობინე 

ლითრე ზისხს (ლნტ. 305) -- დევმა სისხლს დაუწყო სმა. ათხე ჯიბნეხ ლჷჴმაშდ ლითრეს 

(პოეზ. 128) -- ახლა დაგიწყებენ მაგრად სმევას (სმას).

 ლითრინე -- სახელი ათრინე, ითრინე... ზმნათა მოქმედებისა, -- თრევა. კაჩჩუ ლითრინე 

ოხბინეხ (ბზ.) -- დაღმართში თრევა დაუწყეს. მუსუ̂ქა საუ̈ა̂̈შ ლითრინე უგარჯუ ̂ლი (ბქ.) -- 

თოვლზე მარხილის თრევა ადვილია. შომაჲ̈ს ერ ლითრინე ლამ̈ბინე, ეჩქა ჩუ მიხალდა, ერ ჩუ 

მაშთხუი̂და (ლნტ. 84) -- როცა თრევა დამიწყო, მაშინ ვიცოდი, რომ დამმარხავდა.

 ლითუალ̈ი იგივეა, რაც ლითაუ̂ალ̈.

 ლითუა̂̈ლ̄1 ბზ., ლითუა̂ლ̈ ბქ., ლითაუა̂ლ̈ ბქ., ლნტ., ლითუა̂ლ̄ ლშხ. -- სახელი ითუა̂̈ლ̄... 

ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- დაბადება. ჭყინტი ლითუ̂ა̈ლ̄ს გუნ მახ̈იად ხაყა (ბზ.) -- ბიჭის 

დაბადებას დიდი ("ძალიან") სიხარული ახლავს ("ჰყავს"). ფისე ეჩა ლითაუა̂ლ̈სოღუ̂ ხაბა! 

(ბქ. 260) -- დაიწყევლოს, დაიწვას იმისი დაბადება ("იმის დაბადებას ფისიმც ასხია = ფისი 

გადასხმოდეს")!

 ლითუა̂̈ლ̄2 ბზ. -- დაბადების დრო. ბეფში ლითაუა̂ლ̈ე დურ̂ე ანჴად (ლნტ.) -- ბავშვის 

დაბადების დრო მოვიდა.

 ლითუე̂ ბზ., ლითაუე̂ ბქ., ლნტ., ლითუე̂ნი ლშხ. -- სახელი ათუ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

შობა, დაბადება, გაჩენა. გეზლა ̈ლითუე̂ მამ̄ ხემჲედა̈ნ̄ (ბზ.) -- შვილის გაჩენა არ შეეძლო. 

გეზალს ლითაუე̂ გარ დერი, ლირდი ესერი ხაკუ (ანდ.) -- შვილს მარტო გაჩენა კი არა, 

აღზრდაც უნდაო.
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 ლითუე̂დიელ იგივეა, რაც ლითუე̂̄დიე̄ლ.

 ლითუე̂ნალ̄ იგივეა, რაც ლითუა̂̈ლ̄.

 ლითუე̂ნი იგივეა, რაც ლითუე̂.

 ლითუე̂რი იგივეა, რაც ლითურ̂ი.

 ლითუე̂ფ1 -- სახელი თუე̂ფნი... ზმნის მოქმედებისა, -- დაკარგვა. კუმში ლითუე̂ფ გუნ 

ზარალ̈ ლი (ბზ.) -- საქონლის დაკარგვა დიდი ("ძალიან") ზარალია. დუ̂ეშტილად̈ეღ დემ 

აბანდალიხ: კუმაშ̈ი ლითუე̂ფ ლოქ ხოხალ (ლნტ. 44) -- ორშაბათ დღეს არ კერავენ: 

საქონლის დაკარგვა იცისო.

 ლითუე̂ფ2 იგივეა, რაც ლითოფ̈.

 ლითუე̂̄დიე̄ლ ბზ., ლითოდიალ̈, ლითოდელ ბქ., ლითოდ̄ჲელ ლშხ., ლითუე̂დიელ ლნტ. -- 

სახელი ითუ̂ე̄დიე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- უქმად ყიალი. ჲერხის გუ̄ნ ხალატ შუკუა̂რისა 

ლითოდ̄ჲელ (ლშხ.) -- ზოგიერთს ძალიან უყვარს გზებზე ("გზებში") უქმად ყიალი.

 ლითუნ̂ა̈ლ̄ი ბზ., ლითუ̂ნალ̈ი ბქ., ლნტ., ლითუნ̂ალ̄ი ლშხ. -- სახელი ათუნ̂ა̈ლ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- სმევა, დარწყულება, დალევინება (წყლისა...). კუმაშ̈ს ლითუნ̂ა̈̄ლი ჩი 

ლადეღ ხაკუ (ბზ.) -- საქონელს წყლის დალევინება ყოველდღე უნდა. ეჩქანღუე̂ კობარ̈შუ ̂

არ̈ყიშ ლითუნ̂ალ̈ი ლი (ბქ. 79) -- შემდეგ ხის თასებითაა არყის სმა. ლითუნ̂ალ̄ე დროჲ ლოქ 

ლი (ლშხ.) -- (პირუტყვის) დარწყულების დროაო.

 ლითურ̂ი ზს., ლშხ., ლითუე̂რი ლნტ. -- სახელი ითურ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- სწავლა. 

ლად̈ი ჩი̄ს ლითურ̂ი ხაკუ (ბზ.) -- დღეს ყველას სწავლა უნდა. მახლა̈შ ლითურ̂იაშ̈ მეთიალ̈ 

ლჷხალ̈სოუ ̂გან̈ხენ ხასგურდ (ანდ.) -- ცოდნის შეძენის ("ჭკუის სწავლის") მოწადინე 

მცოდნეს მოუჯდესო გვერდით. [ხუნკუი̂] საუა̂ლდებილ მად̈ ლას{უ}̂ ლითუ̂ერი (ლნტ. 8) -- 
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წინათ (პირველად) სწავლა არ იყო სავალდებულო.

 ლითშერი იგივეა, რაც ლითშჷ̄რე.

 ლითში -- სახელი ათ̈ში... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. არჩევა, ამორჩევა. ეჯ პირობისა 

მორ̄უა̂̄ლე ლითში ხეჲრი (ლშხ. 47) -- პირობის წერილში ("იმ პირობაში") მედიატორების 

("საქმის გამრჩევთვ") ამორჩევა ეწერება. ხოჩა დი̄ნას ლითში ხაკუ (პოეზ. 348) -- კარგ 

გოგოს არჩევა უნდა. 2. გარჩევა. ლა̈შ̄ის ხოჩამ̄დ ლითში ხაკუ (ბზ.) -- თესლს კარგად უნდა 

გარჩევა.

 ლითშორი, ლითშორ̄ე იგივეა, რაც ლითშჷ̄რე.

 ლითშურე იგივეა, რაც ლითშჷ̄რე.

 ლითშჷ̄რე ბზ., ლითშურე ბქ., ლითშერი ლხმ., ლითშორ̄ე ლშხ., ლითშორი ლნტ. -- სახელი 

ათ̈შჷ̄რე... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- გარჩევა, გამოცალკევება. კალ̈უნ მაზ̈იგს ესერი 

ლითშერი ხამ̈თქუ̂ა (ანდ.) -- ზოგჯერ გარჩევა ჭირმაც იცისო ("ჭირს... სჩვევიაო"). სიმინდი 

ლითშორი მად̈მა გარჯ ლი (ლნტ.) -- სიმინდის გარჩევა ძნელი არ არის.

 ლითხან̈ე იგივეა, რაც ლითხნე.

 ლითხაპ̈ი იგივეა, რაც ლითხპი̄ნე.

 ლითხე̄ლი ბზ., ლშხ., ლითხელი ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-ეთხე̄ლი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{მო}ძებნა. ეჩი̄ ლითხე̄ლი ესერ მიჩუ ̄გარ ლახბარ̈ჲეხ (ბზ. 250) -- მისი მოძებნა მხოლოდ მე 

მომანდეთო ("მომაბარეთო"). ქუ̂იშად მეჴჩე უ̂ოქრეშ ლითხელი... იუა̂იდამს ლჷმარ̈ელი (ბქ. 

241) -- ქვიშად ქცეული ("გაცვეთილი") ოქროს ძებნა ადამ და ევას (დროს) ყოფილა.

 ლითხნე ზს., ლშხ., ლითხან̈ე ლნტ. -- სახელი ხ-ეთხნი... ზმნის მოქმედებისა, -- შეყრა, 

შეხვედრა. ლახუს̂ თხე̄რა̈ლ̄ე ლითხნედ ხაყულ̂ი̄ნდა (ბზ.) -- მთაში მგლების შეხვედრისა 
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ეშინოდა. მარ̄ე დეშერ ხობდაუი̂ სგა ლითხნეს (ლშხ. 14) -- კაცი ვერავინ უბედავს 

შეხვედრას. ეჭკალ̈ი ლჷხრინე ლას, ერე დეშა ლითხან̈ე ხეკუ̂ად (ლნტ.) -- ისეთი 

გაბრაზებული იყო, რომ არავის შეხვედრა არ უნდოდა.

 ლითხპი̄ნე ბზ., ლითხპინე ბქ., ლშხ., ლითხაპ̈ი ლნტ. -- სახელი ხ-ათ̈ხპი̄ნე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- 1. ოდნავ მიკარება, გაკვრა. ჭყინტს გუნ ათგარჯჷნ გაჩ̈ა̈ ლითხპი̄ნე (ბზ.) -- 

ბიჭს ძალიან გაუჭირდა დანის მიკარება ("გაკვრა"). 2. თვალის მოკვრა. დინად თემი 

ლითხპინე დეშ ოხჩიშ (ბქ.) -- გოგომ თვალის მოკვრა ვერ მოასწრო. მა ̄ხოცხახ [იშგნა] 

თე̄მი ლითხპინე ამკალიბარე ლაშდაბჟი (ლშხ. 7) -- არ სიამოვნებთ ("ურჩევნიათ") სხვისი 

თვალის მოკვრა ამისთანების კეთებისას.

 ლითხუი̂არ̈ ბზ., ლნტ., ლითხუი̂არუ ̂ბზ., ლითხუა̂რ ბქ., ლითხუჲ̂არ ლშხ. -- სახელი 

ითხუი̂არ̈... ზმნის მოქმედებისა, -- ნადირობა. მე̄რუ̂ა ჰამს ლითხუი̂არ ჩუე̂მინ (ბზ. 268) -- 

მეორე დილით ინადირა ("ნადირობა ქნა").

 ლითხუმ̂ი -- სახელი ხ-ოთხუმ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- წინამძღოლობა, ხელმძღვანელობა, 

მეთაურობა. სი სახ̈ელწიფხიშ ლითხუმ̂ი სგა ლახ̈ბერაუ̈ ̂(ბქ. 106) -- შენ სახელმწიფოს 

წინამძღოლობა ჩაიბარე. ხოჩა საქ̈მეჲ ლითხუმ̂ი მადილ ლი (ლნტ.) -- კარგი საქმის 

ხელმძღვანელობა მადლია. ჯარ̈ი ლითხუმ̂ის დარ̈ ა̈პი̄რე (პოეზ. 64) -- ჯარის მეთაურობას 

ვერავინ ბედავს ("აპირებს").

 ლითხუჲ̂ა̈რ იგივეა, რაც ლითხუი̂არ̈.

 ლითჷრტჷნი ზს. -- სახელი თჷრტნი... ზმნის მოქმედებისა, -- ჭიხვინი. საბ̈ელდ ლითჷრტჷნი 

ან̈ბინე (ბქ. 18) -- კვიცმა ჭიხვინი დაიწყო.

 ლიი, ლი̄ჲ, ლიე̄სგი ბზ., ლიჲ{ე}სგ ბქ., ლიჲეს ლშხ., ლიჲესკ ლნტ. -- სახელი აჲ̈, ა̈ე̄სგი... 
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ზმნათა მოქმედებისა, -- წაღება, წაყვანა; გატანა. დუ̂ეშდი ლადაღ̈ ქორ̄ხან̈ქა ტჷტი ლიი ხოლა 

ლი (ბზ.) -- ორშაბათ დღეს სახლიდან ნაცრის გატანა არ ვარგა ("ცუდია"). მა ̄შიდჷ̄ნ... 

ქორხენქა ლიჲეს ლჷჯად (ლშხ. 8) -- არ შეიძლებოდა რძის ("რძედ") გატანა სახლიდან. 

გუე̂ფ ზურალ̄ ჩაჟ̄ი ლიჲესს ხაწდა (ლშხ. 75) -- კუდიან ქალს ცხენის წაყვანა დაუნახავს 

("კუდიანი ქალი... წაყვანას").

 ლიისგალ̈ იგივეა, რაც ლიე̄სგა̈ლ̄.

 ლიიჭუე̂ იგივეა, რაც ლიჰი̄ჭუი̂.

 ლიკარზალ̈ი იგივეა, რაც ლიკარ̄ზა̈ლ̄ი.

 ლიკარკაც̈ე, ლიკარკაც̈ი იგივეა, რაც ლიკჷრკაც̄ე.

 ლიკარკაც̄ე, ლიკარკაც̄ი იგივეა, რაც ლიკჷრკაც̄ე.

 ლიკარკცე იგივეა, რაც ლიკჷრკაც̄ე.

 ლიკარქე ზს. -- სახელი იკარქე... ზმნის მოქმედებისა, -- შოვნა, მოხვეჭა. ღუ̂აშრე ლიკარ̈ქ 

(ბქ. 203) -- ჯიხვების შოვნა. ჟახემ ლიკარქე გარჯ ესერ ლი, თეფა -- უგარჯუ̂ (ანდ.) -- 

სახელის მოხვეჭა ძნელია, დაკარგვა -- ადვილიო. შდრ. ლითმე.

 ლიკარძალ̈ი იგივეა, რაც ლიკარ̄ზა̈ლ̄ი.

 ლიკაფე იგივეა, რაც ლიკაფ̄ე.

 ლიკარ̈ე იგივეა, რაც ლიკრე.

 ლიკაფ̈ი იგივეა, რაც ლიკა̈ფ̄ი.

 ლიკაჩ̈ე იგივეა, რაც ლიკჩე.

 ლიკარ̄ზა̈ლ̄ი ბზ., ლიკარზალ̈ი ბქ., ლიკარ̄ძალ̄ი ლშხ., ლიკარძალ̈ი ლნტ. -- სახელი 

აკარ̄ზა̈ლ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ბანდვა. ლიკარძალ̈ი ეჯის ხოხალ (ლნტ.) -- მან 
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ბანდვა იცის.

 ლიკაფ̄ე ბზ., ლშხ., ლიკაფე ბქ., ლნტ. -- სახელი აკა̄ფე ({წა}აქცევს)... ზმნის მოქმედებისა, 

-- წაქცევა. ჰალგი ლიკაფ̄ე ლოხბჷრლახ (ბზ.) -- ჭიშკრის ("ალაგეს") წაქცევა 

დაუბრალებიათ.

 ლიკაფ̄ი იგივეა, რაც ლიკა̈ფ̄ი.

 ლიკა̈ფ̄ი ბზ., ლიკაფ̈ი ბქ., ლნტ., ლიკაფ̄ი ლშხ. -- სახელი იკა̈ფ̄ი ({წა}იქცევა)... ზმნის 

მოქმედებისა, -- წაქცევა. შიშდ ლიკა̈ფ̄ის ხამურჯი (ბზ. 423) -- მაშინვე წაქცევას აპირებს.

 ლიკდა̈ლ̄1 ბზ., ლიკდალ̈ ბქ., ლიკედალ̈ ლნტ. -- აღების დრო (მოსავლისა...). მოსაუ̂ლი 

ლიკდა̈ლ̄ ანჴა̈დ (ბზ.) -- მოსავლის აღების დრო დადგა ("მოვიდა"). მუსუი̂შ ლიკდალ̈ [ლი] 

(ბქ. 234) -- თოვლის აღების დროა.

 ლიკდა̈ლ̄2 ბზ., ლიკდალ̈ ბქ., ლიკდჷ̄რე ლშხ., ლიკედალ̈ ლნტ. -- გახდის დრო 

(ფეხსაცმლისა...). ტებედი ჩაფჷლა ლიკედალ̈ე დურ̂ე ლი (ლნტ.) -- თბილი ფეხსაცმლის 

გახდის დროა.

 ლიკედ1 -- სახელი იკედ... ზმნის მოქმედებისა, -- აღება; მოპოვება; მოხდა (ქუდისა). მაჲ̈უ̂აჲ̈ 

ამ̈შყად̈, ეჩი̄ ლიკედ მეკუ̂ად̈ (ბზ.) -- რაც დამივარდა, იმისი აღება მინდოდა. ლიკედს ლიუდი 

ხაჲ̄შხა (ლშხ. 19) -- აღებას გაყიდვა ჰქვია.

 ლიკედ2 -- სახელი კედნი... ზმნის მოქმედებისა, -- ამოწყვეტა. გუშგუ̂ეჲ უჩჷ̄დდ ამხუა̂ ̈

ლიკედ ხოჩა ირ̄ა (ბზ.) -- მტრის ამოწყვეტა ჩვენს ჩაურევლად კარგი იქნება.

 ლიკედალ̈ იგივეა, რაც ლიკდა̈ლ̄.

 ლიკეთილი იგივეა, რაც ლიკთილი.

 ლიკეთლე იგივეა, რაც ლიკთილე.
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 ლიკენე იგივეა, რაც ლიკე̄ნე.

 ლიკერძალ̈ იგივეა, რაც ლიკე̄რძალ̄.

 ლიკერძ-ლიმარ̄ ლშხ., ლიკერძ-ლიმარ ლნტ. -- დანათესავება, დამოყვრება ("კერძ-კაცობა"). 

ლიკერძ-ლიმარ̄ მე̄უ̂არ ხოხალხ ლაშ̄ხარს (ლშხ. 43) -- დანათესავება ლაშხელებმა ძალიან 

უდიდესად იციან.

 ლიკე̄ნე1 ბზ., ლშხ., ლიკენე ლნტ. -- სახელი აკე̄ნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. შეკონვა, 

შეხვევა. ჩალი ლიკე̄ნეს ხუ̂იბნე (ლშხ.) -- ჩალის შეკონვას ვიწყებ. 2. შეგროვება. დაბ̈უი̂სგა 

ნათ̈აუ̈უ̂ნ̄ღო ლიკე̄ნალ̈ის \ ლიკე̄ნეს ხუი̂ჩომდად (ბზ.) -- ყანაში მკის შემდეგ (თავთავებს) 

ვაგროვებდით ("შეგროვებას ვშვრებოდით").

 ლიკე̄ნე2 ბზ. -- სახელი იკე̄ნე... ზმნის მოქმედებისა -- შოვნა. ნაყ̈ირუ̂ი ლიკე̄ნე დამ დე̄ს 

ხაკუ? (ბზ.) -- ცემა ("ნარტყამის შოვნა") ხომ არ უნდა?

 ლიკე̄ნკუ̂ე იგივეა, რაც ლინკულ̂ი.

 ლიკე̄რძალ̄ ლშხ., ლიკერძალ̈ ლნტ. -- სახელი იკერძალ̄ხ... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 

დანათესავება. [ეჯჲარ] ქა ხაკუი̂̄ხ ლიკე̄რძალ̄ს (ლშხ. 44) -- ისინი დანათესავებას 

შეეცდებიან ("ცდიან"). ისკუე̂ცახ̈ენ ლიკერძალ̈ ეზერ ლოქ ლი (ლნტ.) -- თქვენთან 

დანათესავება სასურველიაო ("კარგიაო").

 ლიკთილე ზს., ლშხ., ლიკეთლე ლნტ. -- სახელი ა̈კთილე (ამდიდრებს)... ზმნის 

მოქმედებისა, -- გამდიდრება; აშენება. ისგუ ლიკთილე მი მა̄მ მამ̈იე̄და (ბზ.) -- შენი აშენება 

მე არ შემიძლია. ჟი ლიკეთლეს ხობაც̈იხ (ლნტ. 72) -- გამდიდრებას ("გაკეთებას") 

ჰპირდებიან.

 ლიკთილი ზს., ლშხ., ლიკეთილი ლნტ. -- სახელი იკთილი (მდიდრდება)... ზმნის 
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მოქმედებისა, -- გამდიდრება; აშენება. ლიკთილი დას̈ ხალა (ბქ.) -- გამდიდრება არავის 

სწყინს.

 ლიკილი იგივეა, რაც ლიკი̄ლი.

 ლიკინკულ̂ე იგივეა, რაც ლინკულ̂ი.

 ლიკირცხე იგივეა, რაც ლიკჷრცხე.

 ლიკი̄ლი ბზ., ლშხ., ლიკილი ბქ., ლნტ. -- სახელი კილ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- კივილი. 

მიჩა ხახუ̂ემ ლიკი̄ლი ად̈ბინე (ბზ. 281) -- მისმა ცოლმა კივილი დაიწყო. ბოფშარ̈დ ლიკილი 

ად̈ბინეხ (ბქ.) -- ბავშვებმა კივილი დაიწყეს. სკრიუე̂ ყორ ლიკილის იბნე (ლნტ. 238) -- 

სკივრის სახურავი ("კარი") კივილს იწყებს.

 ლიკრე ზს., ლიკრენი ლშხ., ლიკარ̈ე ლნტ. -- სახელი აკრე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაღება 

(კარისა, ფანჯრისა). ბაპა ̈ხეხუდ̂ უ̂არ ხე̄ქუ ̂ყო̄რა ̈ლიკრე̄შ (ბზ. 355) -- მღვდლის ცოლმა 

უარი უთხრა კარის გაღებაზე ("გაღების"). ზითუნახაუდ̂ ჩუ... ედკუ̂იე სადგომი ლიკრენი 

(ლშხ. 73) -- მზეთუნახავმა სადგომის გაღება გაიგო. შუა̂ნ̈ს ალ ნარ̈ის დეცე ლაჴუ̂რაჲ̈ 

ლიკარ̈ეს ხაყლეხ (ლნტ. 75) -- სვანეთში ამ სინათლეს ("ციალს") ცის სარკმლის გაღებას 

ეძახიან.

 ლიკრენი იგივეა, რაც ლიკრე.

 ლიკურთხან̈იე̄ლ ბზ., სახელი იკურთხა̈ნიე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. გასავსავება 

(ხელისა). ბეფშუდ̂ ლაჲ̈ბინე ლიკურთხან̈იე̄ლ (ბზ. 31) -- ბავშვმა ხელის გასავსავება 

დაიწყო. 2. ფართხალი; კლაკნა.

 ლიკუ̂ანე იგივეა, რაც ლიკუა̂ნ̄ე.

 ლიკუ̂არელ, ლიკუა̂რიელ იგივეა, რაც ლიკუ̂ა̈რ̄იე̄ლ.
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 ლიკუ̂არ̈ემი იგივეა, რაც ლიკურ̂ემი.

 ლიკუ̂ან̄ე ბზ., ლშხ., ლიკუ̂ანე ბქ., ლნტ. -- სახელი აკუა̂ნ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

დაგდება, ჩაგდება, გადაგდება. კოჯ ლექუა̂ ლიკუ̂ანე შომა ჯექარხუე̂ს? (ლნტ. 316) -- 

კლდეზე გადაგდება როდის გითხარი? 2. {გა}სროლა (თოფისა...). ილარიონდ ( \ ილარ̈იონდ) 

ლაჲ̈ბინე ლიუე̂რი ( \ ლუურ̂ი) ლიკუა̂ნ̄ე (ბზ. 53) -- ილარიონმა რევოლვერის სროლა 

დაიწყო. თუე̂ფი ეშხუ ლიკუა̂ნეჟი ლოქ ა̈ნხუ̂ტე ჩიჲს (ლნტ. 108) -- ყველას თოფის ერთი 

გასროლით ამოვწყვეტო.

 ლიკუ̂ა̈რ̄იე̄ლ ბზ., ლიკუა̂რელ ბქ., ლიკუა̂̄რიელ ლშხ., ლიკუა̂რიელ ლნტ. -- სახელი 

იკუა̂̈რ̄იე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ხეტიალი, წანწალი. ამ̈ირმდ ლიკუა̂რელ ლაჲ̈ბინე 

(ბქ. 266) -- ამირანმა ხეტიალი დაიწყო. დენას ლიკუ̂არიელ ხალატჷნ (ლნტ.) -- გოგოს 

წანწალი უყვარდა.

 ლიკუ̂დე -- სახელი იკუდ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- {და}კლება. ლიცდ ლიკუდ̂ე ად̈ბინე (ბზ.) 

-- წყალმა დაკლება დაიწყო. ლიცხემ მერაგ̈ ესერ ლი, ლიკუდ̂ე -- მეჰიალ̈ (ანდ.) -- ზრდა 

("მატება") მოგვიანეა, დაკლება -- მოჩქარეო. ლიკუ̂დე მად̈მა ლენატლაუა̂ლ̈ ლი (ლნტ.) -- 

დაკლება არაფერი სანატრელია.

 ლიკუ̂ეუ ̂იგივეა, რაც ლიკუე̂ჰ.

 ლიკუ̂ეშ -- სახელი კუე̂შნი... ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}ტყდომა, გამოტყდომა. სტამანიშ 

ლიკუ̂ეშ სურუ ამსას̈ტკჷნ (ბქ.) -- დოქის გატყდომა ძალიან მეწყინა.

 ლიკუ̂ეც -- სახელი კუე̂ც... ზმნის მოქმედებისა, -- კვნესა. [ბეფშუდ̂] ისგლე̄თი ონაქა... 

ლიკუ̂ეც ად̈ბინე (ბზ. 262) -- ბავშვმა შუაღამისას კვნესა დაიწყო. ეჯის ჩიჲღა ლიკუ̂ეც 

ხამ̈თქუა̂ (ლნტ.) -- იმას ყველაფრის გამო ("ყველაფრისთვის") კვნესა სჩვევია.

966



 ლიკუ̂ეჰ1 ზს., ლიკუ̂ეუ ̂ქს. -- სახელი ხ-ეკუჰ̂ენი... ზმნის მოქმედებისა, -- ცდა, მცდელობა. 

ლიკუ̂ეჰ ჩი ხამედა, მარე ლიმჴა̈დი ლი გარჯ (ბქ.) -- მცდელობა ყველას შეუძლია, მაგრამ 

შესრულებაა ძნელი.

 ლიკუ̂ეჰ2 ზს., ლიკუ̂ეუ ̂ქს. -- სახელი კუ̂ეჰნი... ზმნის მოქმედებისა, -- გავრცელება; 

გავარდნა (ხმისა, სახელისა...). ხოჩა ლიმარუი̂შ ლიკუე̂ჰ ჩი ხახიად (ბქ.) -- კარგი კაცობის 

(სახელის) გავარდნა ყველას უხარია.

 ლიკუ̂ე̄ციე̄ლ ბზ., ლიკუც̂ელ ბქ. -- სახელი იკუე̂̄ციე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- კვნესა. 

აჯაღჷდ ლაჲ̈ბინე ლიკუე̂̄ციე̄ლ ზურალ̄დ (ბზ. 397) -- ქალმა ისევ კვნესა დაიწყო.

 ლიკუ̂იალ̄უნ̂ე ლშხ., ლიკუი̂ალნე ლნტ. -- სახელი აკუი̂ალ̄უ̂ნე... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 

ცდა, გამოცდა, გასინჯვა. ხაკ̈უე̂და ეჩა ლიკუი̂ალნე (ლნტ.) -- იმისი გამოცდა უნდოდა. იხ. 

ლიკუ̂ჰუ̄რე.

 ლიკუ̂იე იგივეა, რაც ლიკუ̂ჰე.

 ლიკუ̂მაშ̈{ი} ზს., ლნტ., ლიკუმ̂აში ლშხ. -- მესაქონლეობა. ეჯმინს მან̈კუი̂ ლახობინახ 

ლიკუ̂მაშ̈ი (ლნტ. 14) -- იმათ პირველად მესაქონლეობა დაუწყიათ.

 ლიკუ̂ჲალუნალ̄ იგივეა, რაც ლიკუ̂ჰუ̄რე.

 ლიკუ̂რემი ზს., ლშხ., ლიკუა̂̈რემი ლნტ. -- სახელი ა̈კურ̂ემი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გაყინვა. ქუ̂ახ̈ისგა ლექუე̂რე ლჷცრე ლიკურ̂ემი ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- იანვარში წისქვილის 

წყლების გაყინვა იცის ("სჩვევია"). ჟანბინან ლიცე ლიკუა̂რ̈ემი (ლნტ.) -- წყლის გაყინვა 

დაიწყო.

 ლიკუ̂შე -- სახელი კუი̂შე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. ტეხა. თხუმემ ლიკუშ̂ე მა ̈იმნოშუ̂ 

ხემთქუნხ ი მა̈ იმნოშუ ̂(ბქ. 289) -- თავის გატეხა ხან რით იცოდნენ ("სჩვეოდათ") და ხან 
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რით. სტამანი ლიკუშ̂ე მად̈ ლი გარჯ (ლნტ.) -- დოქის გატეხა ძნელი არ არის. 2. გამოჩეკა. 

3. გამხელა.

 ლიკუ̂ჩხელ იგივეა, რაც ლიკუჩ̂ხიე̄ლ.

 ლიკუ̂ჩხიე̄ლ ბზ., ლიკუჩ̂ხელ ბქ., ლიკუჩ̂ხიელ ლშხ., -- სახელი იკუ̂ჩხიე̄ლ... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- 1. კოჭლობა. დი̄ნად ჭიშხი მაზ̈იგშუ ̂ლიკუჩ̂ხიე̄ლ ა̈დბინე (ბზ.) -- 

გოგომ ფეხის ტკივილისაგან ("ტკივილით") კოჭლობა დაიწყო. 2. ხტუნვა. ამნემ 

ლიკუ̂ჩხიელ ად̈ბინე (ბქ.) -- ამან ხტუნვა დაიწყო. 3. გადატ. კუნტრუში. ალ დი̄ნას 

ლიკუ̂ჩხიე̄ლ გუნ ხალატ̈ (ბზ.) -- ამ გოგოს კუნტრუში ძალიან უყვარს.

 ლიკუ̂ცელ იგივეა, რაც ლიკუე̂̄ციე̄ლ.

 ლიკუ̂ჰე ბზ., ლიკუი̂ე ლნტ. -- სახელი იკუ̂ჰე... ზმნის მოქმედებისა, -- შეტყობა, გაგება; 

გასინჯვა (გემოსი). ხოჩამ̄ ამბუი̂ ლიკუ̂ჰე მახ̈ჲად (ბზ.) -- კარგი ამბის გაგება მიხარია. 

ლაჰრაყ̈ჟი მა̈ნ̄კუი̂̄ ნაჴა̈დუ̂ს ლიკუჰ̂ე ხაკუ (ბზ.) -- არყის გამოხდისას პირველად გამოსულს 

გასინჯვა უნდა.

 ლიკუ̂ჰუ̄რე ბზ., ლიკუ̂ჰურე ბქ. -- სახელი აკუჰ̂ურ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 

{გამო}ცდა, გასინჯვა. ეჩი ̄ლიკუჰ̂ურ̄ე მაკუ, გუ̂ეშს ჰე̄მა ა̈მსყე̄ნნე (ბზ.) -- იმის გამოცდა 

მინდა, საქმეს თუ გამიკეთებს. მიჩ ესერ მაჲ̈ ხემედი მინე ლიკუჰ̂ურე (ბქ. 25) -- მე როგორ 

შემეძლება თქვენი გამოცდაო. ლიკუჰ̂ურე დემაშ̈ ესერ მაუი̂ნ ლი (ანდ.) -- ცდა არაფერს 

ავნებსო ("მავნე არააო").

 ლიკჩე ზს., ლშხ., ლიკაჩ̈ე ლნტ. -- სახელი აკჩე... ზმნის მოქმედებისა, -- აწევა, აშვერა. 

მანქანა̈ ̄ლაჩრაუ̈̂ჟი ტუე̂ტი ლიკჩე ხოხახ (ბზ.) -- მანქანის გასაჩერებლად ხელის აწევა იციან. 

ცერიშ ლიკჩეს ჭჷშხრე ლიკუჩ̂უნ' ესერი ხაჭ̈მა (ანდ.) -- აბუჩად აგდებას მკვლელობაც 
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მოჰყოლიაო ("ცერის აშვერას ფეხების აშვერაც მოჰყოლიაო").

 ლიკცხე, ლიკჷრცხე ბზ., ლშხ., ლიკცხი ბქ., ლიკირცხე ლნტ. -- სახელი აკცხე, აკჷრცხე... 

ზმნათა მოქმედებისა, -- {გა}სხეპა, {გადა}ბელვა. ლახუბ̂ად ღუმრი ლიკცხე ა̈ნცხე̄ნეხ (ბზ. 

401) -- ძმებმა ნაძვის გადაბელვა ირჩიეს. ალექსანდრედ ჰებს ლიკჷრცხე ლოხუ̂ბინე (ბზ. 56) 

-- ალექსანდრემ ბალს გასხეპა დაუწყო. ამშა ლიკირცხე მიშკუი̂ გუ̂ეშ მად̈ ლი (ლნტ.) -- 

ამის გასხეპა ჩემი საქმე არაა.

 ლიკჷრკაც̄ე ბზ., ლიკარკცე ბქ., ლიკარკაც̄ი/ე ლშხ., ლიკარკაც̈ი/ე ლნტ. -- სახელი 

კარკაც̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- კაკანი. დად̈უა̂ ̈ლიკჷრკაც̄ე ისმი (ბზ.) -- დედლის კაკანი 

ისმის. [ამნემ] ლაჲ̈ბინე ლიკარკცე (ბქ. 23) -- ამან კაკანი დაიწყო.

 ლიკჷრცხე იგივეა, რაც ლიკცხე.

 ლილაბნალ̈, ლილაბნიელ იგივეა, რაც ლიმბანა̈ლ̄.

 ლილანძღა̈უი̂ იგივეა, რაც ლილჷნძღაუ̈ი̂.

 ლილატუნალ̈ იგივეა, რაც ლილატ̄უნა̈ლ̄.

 ლილაღაჲ̈ იგივეა, რაც ლილღაჰ̈ი.

 ლილაშთხორი იგივეა, რაც ლიშდღუე̂̄რე.

 ლილაშუნე იგივეა, რაც ლილა̄შუნე.

 ლილაბ̈ი იგივეა, რაც ლილა̈ბ̄ი.

 ლილაბ̄ი იგივეა, რაც ლილა̈ბ̄ი.

 ლილატ̄უნა̈ლ̄ ბზ., ლილატ̄უნალ̄ ლშხ., ლილატუნალ̈ ლნტ. -- სახელი ილა̄ტუნალ̈... ზმნის 

მოქმედებისა, -- საყვარლობა ("სიყვარულობანა"), მრუშობა. მიშგუ ლილატ̄უნა̈ლ̄ ნომა 

ათ̈ჯჷრუა̂ (ბზ. 347) -- ჩემი საყვარლობა არ დაიჯერო.
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 ლილაშ̄უნე ბზ., ლშხ., ლილაშუნე ბქ., ლნტ. -- თესვის დაწყების დღესასწაული. ალე ლი 

ლილაშ̄უნე̄ ლადეღ (ლშხ. 24) -- ეს არის თესვის დაწყების დღესასწაული("ს დღე").

 ლილა̈ბ̄ი ბზ., ლილაბ̈ი ბქ., ლნტ., ლილა̄ბი ლშხ. -- სახელი ალა̈ბ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დატვირთვა, საპალნის აკიდება. მიჩა მუს წელი ლილა̈ბ̄ი ოთბინა ზექუ̂შ (ბზ. 301) -- 

მამამისს დაუწყია სახედრის შეშით დატვირთვა. ჩაჟუე̂მ ლილაბ̈ისი მახალ ხაკუ (ბქ.) -- 

ცხენის საპალნის აკიდებასაც ცოდნა უნდა.

 ლილგუა̂რ̈ი ზს., ლნტ., ლილგუა̂რი ლშხ. -- სახელი ალგუა̂რ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გასუქება. კუმაშ̈ს ლაჲ̈სად ჩუ ლილგუა̂რ̈ი ხაკუ (ბზ.) -- საქონელს დასაკლავად გასუქება 

უნდა. ლახუს̂ოუ ̂ლახლახუ̂ე, უ̂ეთხმალ̈იშ ლილგუა̂რ̈ი ესერ ხოხალ (ანდ.) -- მთას მიმართე 

("მიემთე"), საქონლის გასუქება იცისო.

 ლილეთე1 იგივეა, რაც ლილთე.

 ლილეთე2 იგივეა, რაც ლილე̄თე.

 ლილეჩალ̈ იგივეა, რაც ლინჩა̈ლ̄.

 ლილეჩე იგივეა, რაც ლილჩე.

 ლილე̄თე ბზ., ლშხ., ლილეთე ბქ., ლნტ. -- სახელი ალე̄თე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. ზს. 

ღამის თევა. ლინთუი̂სგა ქა̈მ̄ ლილე̄თე გარჯ ლი (ბზ.) -- ზამთარში ღამის გარეთ გათევა 

ძნელია. 2. ქს. შემოღამება, დაღამება. შტაშუ ̂ლილეთეს მაგ̈ ხოფხიტ (ლნტ. 70) -- მარტოდ 

შემოღამებას ყველა ერიდება.

 ლილზიგა̈ლ̄ ბზ., ლილზიგალ̄ ლშხ., ლილზიგალ̈ ბქ., ლნტ. -- სახელი ილზიგა̈̄ლ... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- დასახლება. ლილზიგალ̈ ლაქ̈ინოშუ̂ დემ ესერ იმჴა̈დი (ანდ.) -- 

დასახლება სირბილით არ ხდებაო. ა̈თხელხი ა̈დბინეხ ამექა ლილზიგალ̈ ფაყარ̈დ (ლნტ.) -- 
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ფაყელებმა ახლახან დაიწყეს აქ დასახლება.

 ლილთე ზს., ლშხ., ლილეთე ლნტ. -- სახელი ალ̈თე... ზმნის მოქმედებისა, -- რთვა. ლად̈ი 

ლილთეს ხუი̂ბნედ (ბზ.) -- დღეს რთვას ვიწყებთ. მიშგუა̂ დის ლილთე ხოხალ (ბქ. 7) -- 

დედაჩემმა რთვა იცის. დენა ხეკუ̂ეს ლახამითქუა̂ნ ლიშყუე̂დიელის, ლილეთეს (ლნტ. 51) -- 

ქალიშვილი უნდა შესჩვეოდა რეცხვას, რთვას.

 ლილღაჲ იგივეა, რაც ლილღაჰ̈ი.

 ლილღაჰ̈ი, ლიღლაჰ̈ი ზს., ლილღაჲ ლშხ., ლილაღაჲ̈ ლნტ. -- სახელი ალღაჰ̈ი... ზმნის 

მოქმედებისა -- გადათოვლა. ლინთუი̂სგა ლეშდაბ̈ ხუღუ̂ახ ყარრე ლილღაჰ̈ი (ბქ. 2) -- 

ზამთარში სახურავები უნდა გადათოვლონ ("გასაკეთებელი აქვთ სახურავების 

გადათოვლა"). ჲესიჲესინ ჩი ლად̈ეღ ხაკუ ლჷყარს ლილაღა̈ჲ (ლნტ.) -- ხანდახან სახურავს 

ყოველდღე უნდა გადათოვლა.

 ლილღუა̂ჟალ̈, ლილღუ̂აჟალ̄ იგივეა, რაც ლიღუჟ̂ა̈̄ლ.

 ლილყაფა̈ლ̄ ბზ., ლილყაფალ̈, ლილყაფელ ბქ. -- სახელი ილყაფა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, 

ხლმ. -- ხუმრობა; ლაყაფი. ქორს ლილყაფელ იბნი (ბქ. 233) -- სახლში ხუმრობა იწყება. იხ. 

ლილგაცა̈ლ̄, ლიხუმ̂არალ̄.

 ლილშჷნე იგივეა, რაც ლიშლჷნე.

 ლილჩალ̈ იგივეა, რაც ლინჩა̈ლ̄.

 ლილჩე ზს., ლშხ., ლილეჩე ლნტ. -- სახელი ილჩე... ზმნის მოქმედებისა, -- დაცვა, 

დარაჯობა. სოფელს ლილჩე ხაკ̈უდ̂ენა (ბქ. 124) -- სოფელს დაცვა სჭირდებოდა თურმე.

 ლილჭა̈ლ̄ ბზ., ლილჭალ̈ ბქ., ლირჭა̄ლ ლშხ., ლირეჭალ̈ ლნტ. -- სახელი ილჭა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ლხმ. -- მოთქმა, დატირება. [ზურალ̄] ჟი იბნე ლილჭა̈ლ̄ს (ბზ.) -- ქალი 
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დაიწყებს მოთქმას. მინე დიდ ლაჲ̈ბინე ლილჭალ̈ (ბქ. 255) -- მათმა დედამ მოთქმა დაიწყო. 

[ზურელალ̈] იბნეხ ლირეჭალ̈ს (ლნტ. 52) -- ქალები მოთქმას იწყებენ.

 ლილხნე -- 1. სახელი ალ̈ხნე... ზმნის მოქმედებისა -- მოლხენა. მამ̄ ხამ̈ თქუ̂ა ეჯას მარ̄ე̄მი 

ლილხნე (ბზ.) -- არ სჩვევია იმას კაცის მოლხენა. იმჟი ხოჩა მარ̄ე ხი, იმჟი ლილხნე ჯიხა 

მუშგურ̂ი̄შ! (ლშხ.) -- როგორი კარგი კაცი ხარ, როგორი მოლხენა იცი სტუმრის{ა}! 2. 

სახელი ილხნე... ზმნის მოქმედებისა -- ხარ̄ახ ძღჷდ სკარობ ი ლილხნე (ლშხ. 28) -- ჰქონიათ 

დიდი დღეობა და მოლხენა.

 ლილჷნძღაუ̈̂ი ზს., ლილჷნძღაუი̂ ლშხ., ლილანძღა̈უი̂ ლნტ. -- სახელი ალჷნძღაუ̈̂ი... ზმნის 

მოქმედებისა -- {გა}ლანძღვა. ცუი̂დდ ლილჷნძღაუ̈ი̂ს მამ̄გუ̂ეშ ჯი ცხა (ბზ.) -- 

ტყუილუბრალოდ ("ცუდად") ლანძღვას არაფერი გირჩევნია. ხოშგურ... მარემ ლილჷნძღაუ̈ი̂ 

(ბქ. 132) -- რცხვენია კაცის გალანძღვა

 ლიმარალ̈ იგივეა, რაც ლიმარ̄ალ̈.

 ლიმარგ -- სახელი იმარ̈გ... ზმნის მოქმედებისა -- ვარგისიანობა; სიმარჯვე, სიყოჩაღე; 

მოქნილობა; სისწრაფე; მამაცობა. ქაკუ̂აჰ ჩჲაგ̈ ამიშ ლიმარგ (ბქ. 35) -- ამის სიმამაცის ხმა 

ყველგან გავარდა. ლიმარგუ̂ თჷმიჟი ესერ ითნი (ანდ.) -- მამაცობა გასაჭირში გამოჩნდებაო. 

ისგუი̂ ლიმარგ ბაზ̄ი ლოქ ენთენი (ლშხ.) -- შენი სიმარჯვე ამაღამ გამოჩნდებაო.

 ლიმარე იგივეა, რაც ლიმარ̄ე.

 ლიმარ{უ}̂ იგივეა, რაც ლიმარ̄.

 ლიმარჯუ̂ი იგივეა, რაც ლიმურჯუ̂ი.

 ლიმასხარალ̈ იგივეა, რაც ლიმსხარა̈ლ̄.

 ლიმაშედალ̈ იგივეა, რაც ლიმშედა̈ლ̄.
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 ლიმაშტჷმ იგივეა, რაც ლიმშდჷმ.

 ლიმაჯე იგივეა, რაც ლიმაჯ̄ე.

 ლიმარ̈ჯუ̂ი იგივეა, რაც ლიმურჯუ̂ი.

 ლიმაშ̈ედალ̈ იგივეა, რაც ლიმშედა̈ლ̄.

 ლიმაჩ̈უ ̂ბზ., ლნტ., ლიმეჩუ ̂ბქ., ლიმეჩ ლშხ. -- სიბერე, მოხუცებულობა. ალ ქორა ̈ხოშამ̄ 

ხოჩა ლიმაჩ̈უ ̂ხაყ̈რ (ბზ. 12) -- ამ ოჯახის ("სახლის") უფროსს კარგი სიბერე მიეცი 

("უქენი"). ხოჩა მარ̄ეს ხოჩა ლიმეჩ ხეხოლ̄ი (ლშხ.) -- კარგ კაცს კარგი სიბერე ეკუთვნის 

("ერგება"). ეჯის ხოლა ლიმაჩ̈უ ̂ა̈ხეჲდა (ლნტ.) -- მას ცუდი სიბერე მოესწრო.

 ლიმარ̄ალ̈ ბზ., ლიმარ̄ალ̄ ლშხ., ლიმარალ̈ ბქ., ლნტ. -- სახელი იმარ̄ა̈̄ლ, ხ-ემარალ̈... ზმნათა 

მოქმედებისა, ხლმ. -- მზადება. ქუე̂რწილს [ძღჷდ] ლიმარ̄ა̈ლ̄ ხაკუ (ბზ. 319) -- ქორწილს 

დიდი მზადება უნდა. ეჩქაშ̄იშუ̂დ ძღჷდ ლიმარ̄ალ̄ ხაწჷხხ (ლშხ.) -- იმ დროისათვის დიდი 

მზადება სჭირდებათ. ლეთანაფ̈დ დოსკჷნდირან̈ ხუ̂იბნედ ლიმარალ̈ს (ლნტ.) -- სააღდგომოდ 

ადრიდანვე ვიწყებთ მზადებას.

 ლიმარ̄ე ბზ., ლშხ., ლიმარე ბქ., ლნტ. -- სახელი ამარ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. გამზადება, 

მომზადება. აჯაღ [ალ დი̄ნას] ათხუი̂̄დ სად̈ლი ლიმარ̄ე (ბზ. 304) -- კვლავ ამ გოგოს მოუწია 

("შეხვდა") სადილის მომზადება. [მჷლდეღს ხამ̈ჲედა] ზექი ლიმარ̄ე (ბზ. 371) -- მწყემსს 

შეუძლია შეშის დაჩეხა ("დამზადება"). 2. ბქ. ცხობა. მიშგუ̂ა დიდ ადბინე დირიშ ლიმარე -- 

დედაჩემმა დაიწყო პურის ცხობა.

 ლიმარ̄უ̂ ბზ., ლიმარ̄ ლშხ., ლიმარ{უ̂} ბქ., ლნტ. -- კაცობა. ეჩა (ეჩი̄) ხოჩა ლიმა̄რუ ̂ქა 

მეკუჰ̂ე ლი (ბზ.) -- იმისი კარგი კაცობა ცნობილია. ხოლა ლიმა̄რს დარ̄ არშუ̂ნი ლარჭა̄ლჟი 

(ლშხ. 36) -- (მიცვალებულის) მოთქმისას ცუდკაცობას არავინ ახსენებს.
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 ლიმაჯ̄ე ბზ., ლშხ., ლიმაჯე ბქ., ლნტ. -- სახელი იმაჯ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}ზიდვა. 

ლაჲ̈ბინეხ [ამშა] ლიმაჯ̄ე (ბზ. 87) -- ამის ზიდვა დაიწყეს. მეგამა ̈ლიმაჯე ლენტეხახენქა 

ან̈ბინან (ლნტ. 25) -- ხის {გა}ზიდვა ლენტეხიდან დაიწყო.

 ლიმბანა̈ლ̄ ბზ., ლიმბანალ̄ ლშხ., ლილაბნალ̈ ბქ., ლილაბნიელ ლნტ. -- სახელი იმბანა̈̄ლ{ხ}... 

ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 1. დაფიცება. ცუი̂დდ ლიმბანა̈ლ̄ ნომ ჯამ̈თქუა̂ (ბზ.) -- 

ტყუილად ("ცუდად") დაფიცება ნუ გჩვევია. ამის ლიმბანალ̈ ა̈ხფას (ბქ.) -- ამას ხატზე 

დაფიცება მოჰყვა. 2. დანაძლევება. ალ გუ̂ეშჟი ლიმბანალ̄ ანსყეხ (ლშხ.) -- ამ საქმეზე 

დანიძლავდნენ ("დანაძლევება გააკეთეს"). შდრ. ლინძლა̈უ.̂

 ლიმბა̈უი̂ იგივეა, რაც ლი̄მბუი̂.

 ლიმბჷგალ̈ იგივეა, რაც ლიბგა̈ლ̄.

 ლიმგუა̂რ̈იელ, ლიმგუა̂რნიე̄ლ იგივეა, რაც ლიგურ̂ინა̈ლ̄.

 ლიმეზრე, ლიმეზჷრ იგივეა, რაც ლიმზჷრ{ი}.

 ლიმეჩ, ლიმეჩუ ̂იგივეა, რაც ლიმაჩ̈უ.̂

 ლიმზურ იგივეა, რაც ლიმზჷრ.

 ლიმზჷრ, ლიმზურ, ლიმზირ ზს., ლშხ., ლიმეზრე, ლიმეზჷრ ლნტ. -- სახელი იმზირ... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ლოცვა. ჟი̄ბ ლიმზჷრ ხად̄დახ (ბზ. 422) -- ზევით ლოცულობდნენ ("ლოცვა 

ჰქონდათ"). ლა̈დიშ ლიმზჷრ ნომოუ ოთდაუშ̂ე (ბქ. 9) -- დღევანდელი ლოცვა არ გამიფუჭოო 

("წამიხდინოო"). შუი̂დბაშ̈ ნაშხა ლიმზურ აჩუ̂მინხ (ბქ.) -- მშვიდობის საკეთილდღეოდ 

ილოცეს ("ლოცვა ქნეს").

 ლიმზჷრი ბზ., ლიმზჷრ{ი} ლშხ., ლიმეზრე ლნტ. -- 1. სახელი ა̈მზჷრი... ზმნის მოქმედებისა, 

-- დალოცვა. ტოლუბაშდ ჩიჟე̄ ლიმზჷრი ედბინე (ლშხ.) -- თამადამ სიძის დალოცვა დაიწყო. 
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2. სახელი ხ-ომზჷრი... ზმნის მოქმედებისა, -- შელოცვა. სჷმინ ხომეზრე ხოლა თეჲ 

ლიმეზრეს (ლნტ. 65) -- სამჯერ {შე}ულოცავს ავი თვალის ლოცვას.

 ლიმკათ ლნტ. -- სახელი იმკათხ... ზმნის მოქმედებისა, -- მოკეთეობა, მოყვრობა. ეჩანღო 

ლიმკათ ხერიხ (ლნტ. 48) -- შემდეგ მოყვრობა ექნებათ.

 ლიმოცქუ̂ლიელ იგივეა, რაც ლიმციქულ.

 ლიმსხარა̈ლ̄ ბზ., ლიმსხარალ̈ ბქ., ლიმსხარალ̄ ლშხ., ლიმასხარა̈ლ ლნტ. -- სახელი 

იმსხარა̈̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- ხუმრობა, მასხრობა. მიჩა იუა̂ლადეღ ლიმასხარალ̈ჷნქა 

მადმა ხოსყა (ლნტ.) -- თავის დღეში მასხრობის მეტი არაფერი გაუკეთებია. იხ. 

ლილყაფელ, ლიხუმ̂არალ̄.

 ლიმურჯუ̂ი ბზ., ლიმარჯუი̂ ბქ., ლიმურჯი ლშხ., ლიმარ̈ჯუ̂ი ლნტ. -- სახელი ხ-

ომურჯუ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- დახმარება, ხელის შეწყობა. მეგმა̈ლ̄ი ლიმურჯუ̂ი 

სოფელისგა წეს ლი (ბზ.) -- მშენებლის დახმარება სოფელში წესია. ხამ̈ედ' ესერ მა 

ლიმარ̈ჯუ̂ი? (ბქ. 215) -- შეგიძლია თუ არა დახმარებაო?

 ლიმურ̄ყუა̂მალ̄ ლშხ. -- კოშკობა (დღესასწაული). უქმ ლადეღ ლი ლაშ̄ხისა ლიმურ̄ყუა̂მალ̄ 

(ლშხ. 20) -- კოშკობა ლაშხეთში უქმე დღეა.

 ლიმქარალ̄ იგივეა, რაც ლიმქჷრა̈ლ̄.

 ლიმქჷრა̈ლ̄, ლიმქარა̈ლ̄ ბზ., ლიმქარალ̈ ბქ., ლნტ., ლიმქარალ̄ ლშხ. -- სახელი იმქარა̈ლ̄ხ, ხ-

ემქარა̈ლ̄... ზმნათა მოქმედებისა, ხლმ. -- შეჯიბრება, შეჯიბრი. ლაზობს ლიმქარალ̈ს ლაჩომს 

ესერ ლიმქარალ̈ ხოჩა (ანდ.) -- ჭამაში შეჯიბრებას მუშაობაში შეჯიბრება სჯობიაო. 

ბოფშარდ ენბინეხ ლიმქარალ̄ (ლშხ.) -- ბავშვებმა შეჯიბრი დაიწყეს.

 ლიმღუა̂{̈ჲ}ე ბზ., ლნტ., ლიმღუა̂ჲე ლშხ. -- სახელი მუღუ̂ჲე... ზმნის მოქმედებისა, -- 
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ყვავილობა, აყვავება. უა̂ზ̈დ ლიმღუა̂̈ჲე{ჲ} ქა̈დ̄ჴიდ (ბზ. 290) -- ვაზმა ყვავილობაც 

დაამთავრა. ამნემ ლიმღუა̂ე̈ ად̈ბინე (ბზ. 85) -- ამან აყვავება დაიწყო.

 ლიმშდჷმ ზს., ლშხ., ლიმაშტჷმ ლნტ. -- სიმთვრალე. მაგუა̂ჲ̈ ლიმშდჷმ ჯიხა? (ბზ.) -- 

როგორი სიმთვრალე იცი? ჲერხის ხოლა ლიმშდჷმ ხაზნა (ლშხ.) -- ზოგს ცუდი სიმთვრალე 

სჩვევია. სი ას̈მიზეზ ლიმაშტჷმ (ლნტ. 238) -- შენ სიმთვრალე მოიმიზეზე. შდრ. ლიშდმე.

 ლიმშედა̈ლ̄ ბზ., ლიმშედალ̈ ბქ., ლიმშე̄დალ̄ ლშხ., ლიმაშ̈ედალ̈ ლნტ. -- სახელი ხ-ემშედა̈ლ̄... 

ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- შველა, დახმარება. ათხად როქუ ̂ხაკ̈უდ̂ა ლიმშედა̈ლ̄ (ბზ. 440) -- 

აქამდე მინდოდა შველაო. ალ გუე̂შს შიშტ ლიმა̈შედალ̈ ხეკუ̂ად (ლნტ. 50) -- ამ საქმეს 

მაშინვე უნდოდა შველა.

 ლიმშერა̈ლ̄ ბზ., ლიმშერალ̈ ბქ. -- სახელი იმშერა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ჩივილი. 

მამჭირაჲ̈ს ლახ ლეჩუმ̂ე მა ̄ხარ̄, შიშდ ლიმშერა̈ლ̄ს იბნე (ბზ.) -- ზარმაცს თუკი რამე აქვს 

გასაკეთებელი, მაშინვე ჩივილს იწყებს. ჯამახ̈ჷრსას კოჯხენქა ლიმშერალ̈ ხასჷმდა (ბქ. 

210) -- ჯამახირსას კლდიდან მოთქმა ("ჩივილი") მოესმა.

 ლიმშე̄დალ̄ იგივეა, რაც ლიმშედა̈̄ლ.

 ლიმციქულ, ლიმციქუი̂ლ ბზ., ლიმცოქულ ბქ., ლიმციქულ̂იელ ლშხ., ლიმოცქუ̂ლიელ ლნტ. 

-- მოციქულობა. ჯარ̈დ ლიმციქულ ოხბინეხ (ბზ. 5) -- ჯარმა მოციქულობა დაუწყო. ახარახ 

ლიმცოქულ ჟაბ̈იშ უ̂არგარ̈ს (ბქ. 198) -- დაუწყიათ ("შეჰქმნიათ") მოციქულობა ზემოურ 

თავად-აზნაურებს ("ვარგებს").

 ლიმცოქულ იგივეა, რაც ლიმციქულ.

 ლიმცხან̄ე ბზ., ლშხ., ლიცხან̄ე ბზ., ლიცხანე ბქ., ლიმცხა̈ნე ლნტ. -- სახელი იმცხა̈ნ̄ი... 

ზმნის მოქმედებისა, -- {გ}აცივება. ლიგერგიუნღუ̂ე ლიცხანე იბნი (ბქ.) -- გიორგობის 
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შემდეგ იწყება აცივება.

 ლიმხოშ იგივეა, რაც ლიხოშ.

 ლიმხუბ ზს., ლინხუბ ქს. -- ძმობა. ნაჲ̈ ეზერ ლიმხუბ გუა̂̄და (ბზ. 58) -- ჩვენ კარგი ძმობა 

გვქონდა. ხოჩა ლინხუბს დე̄სამ̄ა ხოჩა (ლშხ.) -- კარგ ძმობას არაფერი სჯობს.

 ლიმჷრგენი ბზ. -- სახელი იმჷრგენი... ზმნის მოქმედებისა, -- გამოყენება, მოხმარება. ჯა 

ჟ'ესერ ახთუე̂̄ნი ალჲარე ლიმჷრგენის (ბზ. 420) -- ამათ გამოყენებას მე ("თვითონ") 

გასწავლიო.

 ლინაზორალ̈ იგივეა, რაც ლინზორ̄ა̈ლ̄.

 ლინაზორე იგივეა, რაც ლინზორ̄ე.

 ლინაყაუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ლინყაუა̂̈ლ̄.

 ლინაყე იგივეა, რაც ლინყე.

 ლინა̈შ̄ყი ბზ., ლინაშ̄ყე ლშხ., ლინაშ̈ყე ლნტ. -- სახელი ანა̈̄შყი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

ღეჭვა (კევისა). ლინა̈შ̄ყი შდჷქარ̈ს ჩუა̂ბ̈გე (ბზ.) -- (კევის) ღეჭვა კბილებს გაამაგრებს. 

ლინაშ̄ყე ენბინე (ლშხ.) -- (კევის) ღეჭვა დაიწყო. მიჟ ერ ჩუ ხეუ̂ერენი, ეჩანღო ნაშყიჲ 

ლინაშ̈ყე მად̈ შიდ (ლნტ.) -- მზე რომ ჩავა, (შემდეგ) კევის ღეჭვა აკრძალულია.

 ლინგრე -- სახელი ანგრე... ზმნის მოქმედებისა, -- კვერცხის {და}დება. ქათლარს ლინგრე 

ლჷბნე ხარ̄ხ (ლშხ.) -- ქათმებს კვერცხის დება დაწყებული აქვთ. ღუე̂ბ ლინგრეს იბნე ისკ 

თებერუა̂ლ̈უნღო (ლნტ. 23) -- ფუტკარი კვერცხის დებას შუა თებერვლიდან იწყებს.

 ლინეშყე, ლინე̄შყე იგივეა, რაც ლინშყე.

 ლინზორალ̈ იგივეა, რაც ლინზორ̄ა̈ლ̄.

 ლინზორე იგივეა, რაც ლინზორ̄ე.
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 ლინზო̄რა̈ლ̄ ბზ., ლინზორალ̈ ბქ., ლინზორ̄ალ̄ ლშხ., ლინაზორალ̈ ლნტ., -- სახელი 

ინზორ̄ა̈ლ̄ხ... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- თავშეყრა, შეკრება. მე̄რმა ლადაღ̈ იბნეხ 

ლინზო̄რა̈ლ̄ს (ბზ.) -- მეორე დღეს იწყებენ თავშეყრას. ნებოზს იბნი ლინზორალ̈ (ბქ. 232) -- 

საღამოს იწყება შეკრება.

 ლინზო̄რე ბზ., ლშხ., ლინზორე ბქ., ლინაზორე ლნტ. -- სახელი ანზორ̄ე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- შეგროვება, შეკრება, თავმოყრა. ნაბ̈ოზს ჟ'ან̈ბინა̈ნ̄ სოფლი ლინ ზო ̄რე (ბზ.) 

-- საღამოს დაიწყო სოფლის შეკრება. ჟ'ენბინე კაკლარე ლინზორ̄ე (ლშხ.) -- დაიწყო 

მარცვლების შეგროვება. თეთრი ლინაზორე ხეკუ̂ადხ (ლნტ.) -- ფულის შეგროვება 

უნდოდათ.

 ლინთუ ̂(-იშ) ზს., ლნტ., ლუნთ ლშხ. -- ზამთარი. ლინთუი̂სგა ჰამ ი ნაბ̈ოზ უშხუა̂რ̄ ესერ 

ხალჯა (ბზ.) -- ზამთარში დილა და საღამო ერთმანეთს მისდევსო ("აბიაო"). ჩუბეჴეუ̂ს 

ჯუე̂დი ლინთუ ̂ხამ̈თქუა̂ (ბქ. 224) -- ჩუბეხევში ხანგრძლივი ("გრძელი") ზამთარი იცის 

("ჩუბეხევს... სჩვევია"). მაჩუბისკა ლინთუ̂ისკა არდახ (ლნტ. 5) -- ზამთარში მაჩუბში 

იყვნენ.

 ლინთხლა̈ლ̄ ბზ., ლინთხლალ̈ ბქ. -- სახელი ინთხლა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 

სიფრთხილე, გაფრთხილება. ლინთხლალ̈ მაუი̂ნ დეშომ ესერ ლი (ანდ.) -- სიფრთხილე მავნე 

არასოდეს არისო.

 ლინკულ̂ი ზს., ლიკე̄ნკუ̂ე ლშხ., ლიკინკულ̂ე ლნტ. -- სახელი ინკულ̂ი... ზმნის მოქმედებისა 

-- {ა}კენკვა. ლინკულ̂ი̄უ ̂ლაჲ̈ბინეხ როგუა̂შ̈ (ბზ. 20) -- ცერცვის აკენკვა დაიწყეთო 

("აკენკვამც დაიწყეს").

 ლინტყუი̂ იგივეა, რაც ლირტყუი̂.
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 ლინყაუა̂̈ლ̄ ბზ., ლინყაუა̂ლ̈, ლინყაუა̂ლ ბქ., ლინყაუა̂ლ̄ ლშხ., ლინაყაუა̂̈ლ ლნტ. -- სახელი 

ინყაუ̂ა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- საუბარი, მასლაათი; სტუმრობა, თავის გართობა 

(მასლაათით). მამჭირაჲ̈ ზუროლა̈რ̄ს ლინყაუა̂̈ლ̄ ხალატ̈ხ (ბზ.) -- ზარმაც ქალებს მასლაათი 

უყვართ. ლიფანალ̈იქა ხამ̈თქუა̂ხ ლინყაუა̂ლ (ბქ. 6) -- (მიცვალებულთა სულების სახელზე) 

სუფრის კურთხევისას სტუმრობა სჩვევიათ. პელიას ხანიერ ლინყაუა̂ლ̈ ხოხა (ბქ.) -- პელიამ 

დიდხანს (ხანიერი) იცის საუბარი.

 ლინყე ზს., ლშხ., ლინაყ̈ე ლნტ. -- სახელი ანყე... ზმნის მოქმედებისა -- ცხობა. ჩის̄ მა̄მა ხოხა 

კუბდა̈̄რი ლინყე (ბზ.) -- ყველამ არ იცის კუბდარის ("ხორციანი პურის") გამოცხობა. ქორს 

დირიშ ლინყე იბნიუ ̂(ბქ. 298) -- სახლში პურის ცხობა იწყებოდა. მიშლადეღ ლი ლინყე 

ტაბლარეშ (ლშხ. 18) -- კვირა დღეს სალოცავ კვერებს აცხობენ (არის "ტაბლების" ცხობა).

 ლინშანა̈ლ̄ ბზ. -- ნიშანში სროლა. ჭყჷნტარ̈ს თუე̂ფ ხუღუა̂ხ ი ლინშანა̈ლ̄ ხარ̄ხ (ბზ.) -- 

ბიჭებს თოფი აქვთ და ნიშანში ისვრიან ("სროლა აქვთ").

 ლინშარ̄უე̂ იგივეა, რაც ლიშნაუ̄რ̂ე.

 ლინშინა̈̄ლ ზს. -- ნიშნობა, დაწინდვა. ლინშინალ̈ შომა გუე̂რი? (პოეზ. 132) -- ნიშნობა 

როდის გვექნება?

 ლინშტორე იგივეა, რაც ლიშდორ̄ე.

 ლინშყე ზს., ლინე̄შყე ლშხ., ლინეშყე ლნტ. -- სახელი ა̈ნშყე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გასუქება (საკლავისა). იბნეხ ლეზომ̄ახი ხამი ლინე̄შყეს (ლშხ. 15) -- იწყებენ საახალწლო 

ღორის გასუქებას.

 ლინჩალ̄ იგივეა, რაც ლინჩა̈ლ̄.

 ლინჩა̈ლ̄ ბზ., ლილჩა̈ლ ზს., ლინჩალ̄ ლშხ., ლილეჩალ̈ ლნტ.-- დიდმარხვა. ნან̈ ნუ ̄რიდ 

979



მაყლუ̄ნი ლილჩა̈ლ̄ისგა (ბზ.) -- დიდმარხვაში თივის გამოლევის მეშინია. ამჷნღო იგნი 

ლინჩალ̄ (ლშხ. 23) -- ამის შემდეგ დიდმარხვა დგება. ლილეჩალ̈ისა ღუა̂ჟარ̈ ლაქ̈მახო 

ღჷრდახ (ლნტ.) -- დიდმარხვის (დღეებში) კაცები საშოვარზე მიდიოდნენ.

 ლინჩრე -- სახელი ა̈ნჩრე... ზმნის მოქმედებისა, -- {და}ძახვა. [დედბერდ] ენბინე ლინჩრე 

(ლშხ. 76) -- დედაბერმა {და}ძახვა დაიწყო. დენა ხეკუე̂ს ლახამითქუა̂ნ ლიფეთის, ლინჩრეს 

(ლნტ. 51) -- ქალიშვილი უნდა მისჩვეოდა ჩეჩვას, {და}ძახვას.

 ლინცრუნე იგივეა, რაც ლიცურ̂უნე.

 ლინცუ ̂იგივეა, რაც ლი̄ცუ̂.

 ლინცუნ̂ალ̈ იგივეა, რაც ლი̄ცუნ̂ა̈ლ̄.

 ლინცუნ̂ე იგივეა, რაც ლიც̄უნ̂ე.

 ლინძლაუ̈,̂ ინძლაუ̈ ̂ბზ., ნირზლაუ̈ ̂ბქ., ნიზლაუ ̂ქს. (-იშ, --) -- ნაძლევი, სანაძლეო. ხელწიფდ 

ლინძლაუ̈ ̂ესდა̈ს̄გუნე (ბზ. 292) -- ხელმწიფემ ნაძლევი დაადებინა. ჲაღო ესერ ლინძლაუ̈უ̂ 

ლას̈უ ̂(ბზ. 292) -- აბა სანაძლეო იყოსო ("სანაძლეომც იყო"). შდრ. ლიმბანა̈ლ̄2.

 ლინწირ -- სახელი ხ-ენწირ... ზმნის მოქმედებისა, -- მორევა, ჯობნა. საბრალაშ̈ ლინწირ 

მოლეგარ გარჯ ლი (ბქ.) -- საწყლის (საბრალოს) მორევა არ არის ძალიან ძნელი ("მხოლოდ 

ოდნავ ძნელია").

 ლინჭკჷრე იგივეა, რაც ლიჭკჷ̄რე.

 ლინჭყი -- სახელი ანჭყი... ზმნის მოქმედებისა, -- გახედნა. სე̄მი ლჷზაჲ̈ ფაშტი{შ} ლინჭყი 

მაკუ (ბზ.) -- სამი წლის ფაშატის გახედნა მინდა. მი მაჲ̈მედა ლოქ კუმაშ̈ი ლინჭყი (ლნტ.) -- 

მე საქონლის გახედნა შემიძლიაო.

 ლინხუბ იგივეა, რაც ლიმხუბ.
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 ლინჴრი, ლინჴრი̄ნე ზს., ლშხ., ლირჴენე ლნტ. -- სახელი ხ-ონჴრი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

წაყოლა, გაყოლა, თანხლება. ზურალ̄ს გან̈თე ლინჴრი ლახკაფუნ̂ე (ბზ. 86) -- ქალს (განზე) 

გაყოლა შესთავაზა. დი̄ნა̈ლ̄დ ხაშგუმ̂ინხ მინე მუს ლინჴრინე (ბზ. 302) -- ქალიშვილებმა 

სთხოვეს თავიანთ მამას წაყოლა.

 ლიჲა̈̄ლ იგივეა, რაც ლიე̄სგა̈ლ̄.

 ლიჲენდრე იგივეა, რაც ლიჰანდ{უ}̂რე.

 ლიჲესალ̄ იგივეა, რაც ლიე̄სგა̈ლ̄.

 ლიჲეს{გ} იგივეა, რაც ლიი.

 ლიჲესკ იგივეა, რაც ლიჰიე̄სგი, ლიი.

 ლიჲეშმაუ̂ალ̄ იგივეა, რაც ლიეშმაკა̈ლ̄.

 ლიჲეცხუნ̂ე იგივეა, რაც ლიჲცხუნე.

 ლიჲსგ იგივეა, რაც ლიი.

 ლიჲსენი იგივეა, რაც ლჷძჲენი, ლჷძჰენი.

 ლიჲშხენე იგივეა, რაც ლიშხენი.

 ლიჲცხუნე ზს., ლშხ., ლიჲეცხუნ̂ე ქს. -- სახელი ა̈ჲცხუნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გაღვიძება. დემად მაწჷხ ისგუ ლიჲცხუნე (ბქ. 23) -- არაფრად მჭირდება შენი გაღვიძება. 

დენად ლიჲეცხუნ̂ე მაჩ̈ ლახობედაუ̈̂ე ამ̈ირან̈ს (ლნტ. 276) -- ქალიშვილმა გაღვიძება ვერ 

გაუბედა ამირანს.

 ლიპანტალ̈ იგივეა, რაც ლიპინტალ̈.

 ლიპერ -- სახელი პერნი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. {ა}ფრენა. 2. {წამო}ხტომა. გეგი 

ინჯარშუ ̂ადგიხენჟი ჟი პერნი (ბქ.) -- გეგი სიბრაზით ადგილიდან წამოხტა.
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 ლიპერიელ, ლიპე̄რჲელ იგივეა, რაც ლიპო̈რ̄იელ.

 ლიპინტალ̈ ბზ., ლნტ., ლიპანტალ̈ ბქ., ლიპი̄ნტალ̄ ლშხ. -- სახელი აპანტა̈ლ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- გაფანტვა. ხოლა ლიპანტალ̈ ოხუს̂ყა უჯუ̂რილ ამხუა̂რ̈დ (ბქ. 309) -- 

ცუდად გაუფანტავს ურჯულო მტრები (ცუდი გაფანტვა გაუკეთებია... მტრებისთვის).

 ლიპო̈რ̄იელ ბზ., ლიპრელ ბქ., ლიპე̄რჲელ ლშხ., ლიპერიელ ლნტ. -- სახელი იპო̈რ̄ჲელ... 

ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ფრენა. [გუე̂რედ] ლიპრელიდ ა̈დბინე (ბქ. 256) -- ტყავმა კვლავ 

ფრენა დაიწყო. ნეპოლალ̈ დოსკ იბნეხ ლიპერიელს (ლნტ.) -- ჩიტები ადრე იწყებენ ფრენას.

 ლიპრელ იგივეა, რაც ლიპო̈რ̄იელ.

 ლიპრისდა̈ლ̄ ბზ., ლიპრისდალ̄ ლშხ., ლიპრისდალ̈ ბქ., ლიპრისტალ̈ ლნტ. -- სახელი 

აპ̈რისდა̈ლ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ნათლობა. ლა̈დი კე̄სარ̈შე̄რ ლიპრისდა̈ლ̄ ხარ̄ხ (ბზ. 

433) -- დღეს კეისრიანთ ნათლობა ("კეისრისანს") აქვთ. ლიპრისდა̈ლ̄თე გუა̂წ̈ჰიხ (ბზ. 359) 

-- ნათლობაში გვეპატიჟებიან. ბაზ̄ი ლიპრისდალ̄ მა̄რ (ლშხ.) -- ამაღამ ნათლობა მაქვს.

 ლიპტყჷნე ბქ. -- სახელი აპტყჷნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. {და}პენტვა. მატ̈ყს სერ ჩუ 

ლიპტყჷნე გარ ხაკუ (ბქ. 305) -- მატყლს ამის შემდეგ დაპენტვაღა სჭირდება. 2. ქს. 

გაბრტყელება. ლაუ̂აშ̈ს ხოჩამდ ხაკუ ლიპტყჷნე (ლნტ.) -- ლავაშვ კარგად უნდა 

გაბრტყელება.

 ლიჟახ̈ნე იგივეა, რაც ლიშხენი.

 ლიჟგჷნა̈ლ̄ ბზ., ლიჟგჷნელ ბქ., ლიჟგჷნალ̄ ლშხ. -- მარგვლის დრო. ლიჟგჷნელ ანჴად (ბქ. 

91) -- მარგვლის დრო მოვიდა.

 ლიჟგჷნე -- სახელი აჟგჷნე... ზმნის მოქმედებისა, -- მარგვლა. ლიჟგჷნეს ათხე ხუი̂ბნედ 

(ბზ.) -- მარგვლას ახლა ვიწყებთ. ლიჟგჷნეჲ ლიბნალდ მაკუ ლიზი (ლნტ.) -- მარგვლის 
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დაწყებამდე მინდა წასვლა.

 ლიჟგჷნელ იგივეა, რაც ლიჟგჷნა̈ლ̄.

 ლიჟეღ ბქ. -- სახელი იჟეღ... ზმნის მოქმედებისა, -- ძაღლობა. ლიწელს წელსოუ ̂

ლახ̈ჭედიუ,̂ ლიჟეღს -- ჟაღუ ̂(ანდ.) -- ვირობის შესახებ ვირს ჰკითხე, ძაღლობისა -- 

ძაღლსო.

 ლიჟომე იგივეა, რაც ლიჟუმ̂ე.

 ლიჟუმ̂ე ზს., ლშხ., ლიჟომე ლნტ. -- სახელი აჟუ̂მე... ზმნის მოქმედებისა, -- შეშლა, მოშლა, 

დაშლა, გაფუჭება, არევა. ლჷდაწ̄ყა გუა̂შუ ̂ჟი ლიჟუ̂მე მამ̄ ხაკუ (ბზ.) -- აწყობილ საქმეს 

არევა არ უნდა. ეჯის ხამჭირ მიჩა ბაბაშ ნარგადიშ ჟი ლიჟუ̂მე (ბქ. 110) -- იმას უჭირს 

("ეზარება") პაპამისის ნათქვამის შეუსრულებლობა ("შეშლა").

 ლიჟუმ̂ი ბქ. -- მზრალად ხვნა. დაბს ლიჟუმ̂ი ლიჰუნწუი̂შალ ესერ ხარ (ანდ.) -- ყანას 

მზრალად ხვნა ნაკელის მოყრასავით უხდებაო ("აქვს").

 ლიჟუმ̂ურა̈ლ̄ \ ლიჟუმ̂ურჲელ ბზ., ლიჟუმ̂ურალ̈ ბქ. -- სახელი იჟუმ̂ურა̈ლ̄, იჟუ̂მურჲე̄ლ... 

ზმნათა მოქმედებისა, ხლმ. -- აშლილობა, არეულობა. ქორლისგაშ̈ ლიჟუმ̂ურალ̈ს ლითა̈ლ 

ესერ ახფასა (ანდ.) -- ოჯახში ("ოჯახშიის") აშლილობას გაყრა მოჰყოლიაო.

 ლიჟღამურა̈/ელ იგივეა, რაც ლიჟღჷრმო̈ლ̄ჲე̄ლ.

 ლიჟღარმონი იგივეა, რაც ლიჟღჷრმო̈ლ̄ჲე̄ლ.

 ლიჟღარმოლ̄ი იგივეა, რაც ლიჟღჷრმო̈ლ̄ჲე̄ლ.

 ლიჟღერ იხ. ლიშხრე.

 ლიჟღრე იგივეა, რაც ლიშხრე.

 ლიჟღჷრმო̈ლ̄ჲე̄ლ ბზ., ლიჟღამურა/̈ელ ბქ., ლიჟღარმოლ̄ი ლშხ., ლიჟღარმონი ლნტ. -- 
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სახელი იჟღჷრმო̈ლ̄ჲე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- მოთქმა; ღნავილი. [ბაბად] ლეჲბინე 

ლიჟღამურელ (ბქ. 111) -- ბერიკაცმა დაიწყო მოთქმა.

 ლიჟხენი, ლიშხენი, ზს., ლიჲშხენე ბზ., ლი̄ჲშხენი ლშხ., ლიჟა̈ხნე ლნტ. -- სახელი ხ-

ა{ჲ}ჟხენი, ხ-აშხენი... ზმნათა მოქმედებისა, -- სახელის დარქმევა. ჟახე̄მი ლიჟხენი \ 

ლიშხენი ლაპ̈რისდა̄ლჟი ხოხახ (ბზ.) -- სახელის დარქმევა ნათლობაზე იციან. ჟახე̄მი 

ლიჲ̄შხენი მად̄ ოგნებეხ (ლშხ.) -- სახელის დარქმევა არ დაგვანებეს. ჟახ̈ეჲ ლიჟახნე პაპიი 

გუე̂შ ლი (ლნტ.) -- სახელის დარქმევა ნათლიის საქმეა.

 ლირაგად̈ი იხ. ლიგჷრგალ̈ი.

 ლირაგე, ლირა̄გე იგივეა, რაც ლირგე.

 ლირბელ იგივეა, რაც ლირბიე̄ლ.

 ლირბიე̄ლ ბზ., ლირბელ ბქ., ლირბიელ ქს. -- სახელი ირბიე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- ცხობა 

(პურისა), ხაბაზობა. მიჩ ესერ ეზერ ლირბიე̄ლ ხოხა (ბზ. 345) -- მე კარგი პურის ცხობა 

ვიციო. შიშდ ჟი იბნეხ ლირბიელს (ლშხ. 34) -- მაშინვე იწყებენ პურის ცხობას.

 ლირგაუ̂ალ̈, ლირგაუა̂ლ̄ იგივეა, რაც ლირგიუ̂ა̈ლ̄.

 ლირგად̈ი იხ. ლიგჷრგალ̈ი.

 ლირგე ბზ., ლირაგ̄ე ბზ., ლშხ., ლირაგე ბქ., ლნტ. -- სახელი ირა̄გე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დაგვიანება, დაყოვნება, დახანება. ათხე ლირაგემიშ დრეუ̂ დემეგ ხუღუ̂ახ (ბქ. 58) -- ახლა 

დაგვიანების დრო არ აქვთ. ლირაგ̄ე ჩიგარ ხოლა მამ̄ ლი (ლშხ.) -- დაგვიანება ყოველთვის 

არაა ცუდი.

 ლირგიუა̂̈ლ̄ ბზ., ლირგაუა̂ლ̈ ბქ., ლნტ., ლირგაუა̂ლ̄ ლშხ. -- სახელი ირგიუა̂̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, -- შერიგება, მორიგება. ლირგაუ̂ალ̈ს ზეთ ესერ ხოწურ (ანდ.) -- შერიგება 
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კარგი საქმეაო ("შერიგებას ზეთი სდისო").

 ლირდე -- ყოფნა, ცხოვრება, სიცოცხლე, არსებობა. დედბერი̄ლდ ი მიჩა გეზალდ ხოჩა ლირდე 

ად̈ჴიდხ (ბზ. 341) -- დედაბერმა და მისმა შვილმა კარგი ცხოვრება გაატარეს ("გადაიტანეს"). 

შალუ ესერ მეუ̂არ ლირდეს ოთსრულა (ანდ.) -- მამალი ფუტკარი უქმად ყოფნას 

გაუბერავსო ("დაუსრულებიაო"). მინს ხოჩა ლირდე ოთჴიდ̄ახ (ლშხ. 57) -- მათ კარგი 

ცხოვრება გაუტარებიათ (გადაუტანიათ). ჭიმკარ̈ე ლირდე მახ̈იამეზის დარ̈ს ხაწამ̈ (ლნტ. 

70) -- ჭინკების არსებობა ახალ თაობას არავის სწამს. მეუ̂არ მამჭირ ლირდეშ ლიყუე̂ლ 

(პოეზ. 112) -- ძალიან მენანება ("მიჭირს") სიცოცხლესთან ("სიცოცხლის") განშორება.

 ლირდე-ლიზგე იგივეა, რაც ლიზგე-ლირდე

 ლირდი -- სახელი ირდი... ზმნის მოქმედებისა, -- გაზრდა. ლირდი ღალ დეშ ხამ̈ედენახ (ბქ. 

5) -- თურმე გაზრდა არ შეეძლოთ. გეზალს ლირდი ლოქ ხაწჷხ (ლშხ.) -- შვილს გაზრდა 

უნდაო. გეზალა ̈ლირდის ხუა̂ჲ̈ ჭირ ხაკუ (ლნტ.) -- შვილის გაზრდას ბევრი შრომა ("ჭირი") 

უნდა.

 ლირდუ̂ნე -- სახელი არდუნ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- ყოლა (საქონლისა, პირუტყვისა). 

ლენტეხას მეუა̂რ ხალატჷნდახ კუმაშ̈ი ლირდუნ̂ე (ლნტ. 6) -- ლენტეხში ძალიან უყვარდათ 

საქონლის ყოლა.

 ლირეკან̈ი იგივეა, რაც ლირკალ̈ი.

 ლირექუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ლირქუ̂ა̈ლ̄.

 ლირეჭალ̈ იგივეა, რაც ლილჭა̈ლ̄.

 ლირკალ̈ი ზს., ლირკალი ლშხ., ლირეკან̈ი ლნტ. -- სახელი არკალ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, 

ხლმ. -- გარეკვა, გადენა. დაჴლი̄დარე ლირკალ̈ი მი̄ ჩუ მამ̈ჲედა (ბზ. 307) -- თხების გარეკვა 
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მეც შემიძლია. კუმაშს დოსკ ხაკუ ლირეკან̈ი (ლნტ.) -- საქონელს ადრე უნდა გარეკვა.

 ლირმი -- სახელი არმი... ზმნის მოქმედებისა, -- დაჭერა. ეჩქა̈ ̄დურ̂ეუ̂ჟინ̄ ლირმი ლას̈უ ̂

შუა̂ნ̈ისგა (ბზ. 25) -- იმ დროს იჭერდნენ ("დაჭერა იყო") სვანეთში. ხეკუა̂დხ [ალ მარემი] 

ლირმი (ლნტ. 104) -- ამ კაცის დაჭერა უნდოდათ.

 ლირტყოლ̈ა̈ლ̄ ბზ., ლირტყოლალ̄ ლშხ., ლირტყუე̂ლალ̈ ლნტ. -- სახელი ირტყოლა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- ტყუილი, ტყუილის თქმა, სიცრუე. ლირტყოლ̈ა̈ლ̄ ( \ ლირტყოლ̈ა̈ლ̄დ) 

ლახბაჟჷნდა ამი̄ ლი̄ქუი̂̄სგ (ბზ. 375) -- სიცრუე{დ} მოეჩვენა ამის თქმა. ჲერეხის 

ლირტყუე̂ლალ̈ე ლიქუი̂სკ ხაზნა (ლნტ.) -- ზოგიერთს ტყუილების თქმა სჩვევია.

 ლირტყუე̂ლალ̈, ლირტყუე̂ლა̈ლ̄ იგივეა, რაც ლირტყოლ̈ა̈ლ̄.

 ლირტყუი̂ ზს., ლნტ., ლინტყუი̂ ლშხ., -- სახელი არტყუი̂... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{გადა}ყლაპვა. ლეგმერდეს ლეზუ̂ები ლირტყუ̂ი ხაგარ̈ჯ (ბზ.) -- ავადმყოფს საჭმლის 

ყლაპვა უჭირს ("ეძნელება"). დაუ̄ ̂ხამურჯი ზითუნახაუი̂შ ჩუ ლინტყუი̂ს (ლშხ. 65) -- დევი 

მზეთუნახავის გადაყლაპვას აპირებს.

 ლირუა̂ლ̄, ლირუ̂ალ̈ იგივეა, რაც ლირჰა̈ლ̄.

 ლირქუა̂̈ლ̄ ბზ., ლირქუა̂ლ̈ ბქ., ლირქუა̂ლ̄ ლშხ., ლირექუა̂ლ̈ ლნტ. -- სახელი ირქუ̂ა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- ჩაცმა. გიერგი̄ლ მახან ჟი ლირქუა̂̈ლ̄ს ხამა̈რჯუდ̂ა (ბზ. 318) -- 

გიერგილა (გიორგი) ხელახლა ჩაცმას აპირებდა. ლირექუ̂ალ̈ დეშ ახოჩიშხ (ლნტ.) -- ჩაცმა 

ვერ მოასწრეს.

 ლირშგი იგივეა, რაც ლირშგი̄ნე.

 ლირშგი̄ნე ბზ., ლირშგი, ლიშგრინე ბქ., ლიშგრე2, ლიშგრინ̄ე ლშხ., ლიშკერი ლნტ. -- 

სახელი ირშგი̄ნე... ზმნის მოქმედებისა, -- ფუტკრის {გამო}ყრა. ღუე̂ბი ლირშგი̄ნე ხოჩამ̄ 
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დარ̈ჟი გარ ლი ანღელს (ბზ.) -- ფუტკრის ყრა მხოლოდ კარგ ამინდშია მოსალოდნელი. 

ლალღობა ̄ლიშგრი̄ნე̄ დროჲ ლი (ლშხ.) -- ფუტკრის ("საფუტკრის") {გამო}ყრის დროა. 

ღუე̂ბარ̈ე ლიშკერი მალფხს იბნი (ლნტ.) -- ფუტკრების ყრა გაზაფხულზე იწყება.

 ლირშუნ̂ალ̄ იხ. ლიწრალ̄.

 ლირჭალ̄ იგივეა, რაც ლილჭა̈ლ̄.

 ლირხუნა̈ლ̄ ბზ., ლირხჷნალ̈ ბქ., ლირხჷნალ̄ ლშხ., ლიგურხუნი ქს. -- სახელი ირხუნა̈ლ̄... 

ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ჭექა-ქუხილი, გრუხუნი. დეცდ ად̈ბინე ლირხუნა̈ლ̄ (ბზ. 39) -- 

ცამ დაიწყო გრუხუნი. ქორლისგაშ̈ ფათრეკ ჴადუი̂სგაშ̈ ჭინჭლარ̈ე ლირხჷნალ̈ ესერ ლი 

(ანდ.) -- ოჯახში ("ოჯახშიის") ფათერაკი მუცლის გვრემააო ("მუცელშიის ნაწლავების 

ქუხილიაო").

 ლირხჷნალ̈, ლირხჷნალ̄ იგივეა, რაც ლირხუნა̈ლ̄.

 ლირჴენე იგივეა, რაც ლინჴრი.

 ლირჰა̈ლ̄ ბზ., ლირჰალ̈ ბქ., ლირუა̂ლ̄ ლშხ., ლირუ̂ალ̈ ლნტ. -- სახელი ირჰა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, -- გათენება. ხუი̂გნა̈ლ̄დ ჩუ ლირჰა̈ლ̄დ (ბზ. 11) -- ვდგებით გათენებამდე. 

ლირჰალ̈ დეშ ათ̈უი̂ბჟ (ბქ.) -- გათენება ვერ გავიგე. ზომხა ̄ძინარს ლირუა̂ლ̄ნუნ ჟენგენიხ 

(ლშხ. 16) -- ახალიწლის დილას გათენებამდე ადგებიან. [დენა] ჟანგან ლირუა̂ლ̈ხო (ლნტ. 

180) -- ქალიშვილი ადგა გათენებისას.

 ლისაჩქუა̂რი იგივეა, რაც ლიშჩუქურ̂ე.

 ლისგდი ზს., ლშხ., ლისკიდი ლნტ. -- სახელი ხ-ოსგდი... ზმნის მოქმედებისა, -- ყურება; 

შეხედვა; ცქერა. ამე̄სგა ჩუ სგურ ეჯკალ̈ი სი̄მაქ, ერე ლისგდი მად̈ილ ლი (ბზ. 330) -- ამაში 

ზის იმისთანა ქალწული, რომ (მისი) ყურება მადლია. ეჭკალ̈ი ლი ჭყინტ, ერე მად̈მა ხოჩა ეჩა 
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ლისკიდის (ლნტ. 291) -- ისეთია ბიჭი, რომ იმის ყურებას არაფერი სჯობს. ეშხუ ლისგდი 

დოშ ამჩჷშახ (პოეზ. 124) -- ერთი შეხედვა ვერ მომასწრონ. გადატ. მოვლა, მიხედვა. 

ბოფშრეშ ი ქორა̈ ̄ლი̄ზნა̈ნ̄ი, კუმში ლისგდი -- მაგ̈ დეშ ისკეთი აშხუ̂მიშდ (ბზ.) -- ბავშვებისა 

და სახლის მოვლა, საქონლის მიხედვა -- ყველაფერი ერთისთვის ადვილი არ არის.

 ლისგურ̂ე ზს., ლშხ., ლისკურ̂ე ლნტ. -- სახელი ისგურ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- ჯდომა. 

[ხელწიფდ] ჰაზ̈უი̂სგა ან̈ცხე̄ნე ლისგურ̂ე (ბზ. 287) -- ხელმწიფემ ეზოში ამჯობინა ჯდომა. 

ლისგურ̂ე უგარჯუ ̂ლი, ლიშდაბ̈ ლი გუე̂შ (ბქ.) -- ჯდომა ადვილია, მუშაობაა საქმე. ეჯის 

ლისკურ̂ე მად̈ ხოშიდდა (ლნტ.) -- მას ჯდომა აკრძალული ჰქონდა.

 ლისგურ̂ე̄შ (-იშ, -ა̈̄ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ლისგურ̂ეშ (-არ̈) ბქ., ლისკურ̂ეშ (-იშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

უქმე ("ჯდომის დღე"). ათხე ლისგურ̂ე̄შა̈ლ̄ ანღრიხ (ბზ.) -- ახლა უქმე დღეები მოდის. 

ლიყფჷნეს ლისგურ̂ეშარ̈ქა ხოდრახ (ბქ. 307) -- წისქვილის ქვის დაკოდვას უქმე დღეებს 

{და}ამთხვევდნენ.

 ლისგუჯ̂ინე ზს., ლშხ., ლისკუე̂ჯნე ლნტ. -- სახელი ას̈გუჯ̂ინე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დაბრძანება, გამობრძანება; გამოსვენება. ლჷდგარ̈ს ქა ლისგუჯ̂ინე ხაკუ (ბზ.) -- 

მიცვალებულს გამოსვენება უნდა. ხატ̈ი ლისგუჯ̂ინე (ზს.) -- ხატის გამობრძანება. ლჷდგარ̈ი 

ქა ლისკუე̂ჯნე ლი ამჟი (ლნტ. 54) -- ასე ხდება ("არის") მიცვალებულის გამოსვენება.

 ლისედ -- სახელი სედნი... ზმნის მოქმედებისა, -- დარჩენა. ეჩე ბაზ̄ი ლისედ მაკუ (ბზ. 39) -- 

ამაღამ იქ დარჩენა მინდა. კა̈ფს ქამაუ ̂ნაზარსუ̂ უჴმარად ლისედ ესერ ხამ̈თქუა̂ (ანდ.) -- 

ზომაზე მეტად სიძუნწეს გამოუყენებლად დარჩენა სჩვევიაო. ზურალ̄ს გეზლურ ლისედდ 

ხაყლუ̄ნი (ლშხ.) -- ქალს უშვილოდ დარჩენისა ეშინია. ლისედ ლჷქდუს მად ხოშგედახ 

(პოეზ. 42) -- დარჩენა ამაყებს არ უკადრებიათ.
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 ლისელ{უ̂}ე იგივეა, რაც ლისე̄ლუ̂ე.

 ლისენტყუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ლისენტყუ̂ა̈ლ̄.

 ლისე̄ლუე̂ ბზ., ლშხ., ლისელუე̂ ბქ., ლისელე ლნტ. -- სახელი ასე̄ლუე̂... ზმნის მოქმედებისა, 

-- 1. რჩენა; გამოკვება. ლინთუ ̂სურუ გარჯ ლი ქუ̂ინჷმგენემ ლისელუე̂ (ბქ. 231) -- 

ზამთარში პირუტყვის გამოკვება ძალიან ძნელია. ალემაგ ხალხს ლისე̄ლუე̂ მამ̄ ხაკუა? 

(ლშხ.) -- ამდენ ხალხს რჩენა არ უნდა? 2. მოსულიერება, გაცოცხლება. წინწლიდი{შ} 

(წინწლიდა{̈შ}) ჟი ლისე̄ლ უ̂ე ძღჷდ ამხი̄დდა \ ამხიდჷნდა (ბზ.) -- წიწილას მოსულიერება 

ძალიან გამიხარდა. 3. გახარება. გუი̂გ ზაი̈სგა ნარჷნგაუა̂ლ̈ს ლისე̄ლუე̂ნ ბაც მამ̄ ხარ̄ (ბზ.) -- 

შუა("გულ") ზაფხულში ნარგავები ვერ გაიხარებენ ("ნარგავებს გახარების შეძლება არ 

აქვს").

 ლისე̄ნტყუა̂̈ლ̄ ბზ., ლისენტყუა̂ლ̈ ბქ., ლნტ., ლისე̄ნტყუა̂ლ̄ ლშხ. -- სახელი ისე̄ნტყუა̂̈ლ̄... 

ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- თავში ხელების წაშენა. მიჩა დიდ ლაჲ̈ბინე ლისე̄ნტყუა̂̈ლ̄ (ბზ. 

401) -- დედამისმა თავში ხელები წაიშინა ("წაშენა დაიწყო"). ღუა̂ჟარ̈ს ლაგუა̂ნაჟი 

ლისენტყუა̂ლ̈ ხამ̈თქუ̂ახ (ლნტ.) -- გასვენებისას ("სატირალზე") კაცებს თავში ხელების 

წაშენა სჩვევიათ.

 ლისიპ -- სახელი სიპ... ზმნის მოქმედებისა, -- ტრიალი, ბრუნვა; {მი}სვლა (ბევრჯერ). 

ამნემ ბიქუშ̂ალ ლაჲ̈ბინე ლისიპ (ბქ. 256) -- ამან ქარივით ტრიალი დაიწყო. გადატ. 

პატივისცემა (სუფრაზე მომსახურებისას). ლეთროშუ ̂ი ლეზობშუ ̂ლისიპ მასკუბ̂აშ̈დ 

ქეხნიუ ̂(ბქ. 296) -- სასმლითა და საჭმლით პატივისცემა საღამოსთვის ("ბინდბუნდის{ა}დ") 

გადაიდებოდა.

 ლისი̄პანა̈ლ̄ ბზ., ლისიპანალ̈ ბქ., ლნტ., ლისი̄პანა̄ლ ლშხ. -- სახელი ისი̄პანა̈̄ლ... ზმნის 
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მოქმედებისა, ხლმ. -- ტრიალი, საქმიანობა, საქმის კეთება. მამ̄ მამჭირ ლისიპანა̈ლ̄ (ბზ.) -- 

არ მეზარება საქმის კეთება. ქორლისგა ლისიპანალ̈ ჲეხუ̂რე გეშ ლასუ̂ (ბქ. 298) -- ოჯახში 

ტრიალი ქალების საქმე იყო.

 ლისკიდი იგივეა, რაც ლისგდი.

 ლისკორ̄ე ბზ., ლშხ., ლისკორე ბქ., ლნტ. -- სახელი ასკო̄რე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

მოფიქრება. ალას ლისკორ̄ე ხაკუ (ბზ.) -- ამას მოფიქრება უნდა. ქა ლახემხ ეშხუ საღათ̈ 

ლისკორემ [ნაბ̈] (ბქ. 150) -- ერთი საათი მისცეს მოფიქრების ნება.

 ლისკუე̂ჯნე იგივეა, რაც ლისგუჯ̂ინე.

 ლისკურ̂ე იგივეა, რაც ლისგურ̂ე.

 ლისკურ̂ეშ იგივეა, რაც ლისგურ̂ე̄შ.

 ლისუ̂ (-იშ, ლუსუა̂რ̈) ბზ., ლუს{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -უა̂რ ლშხ., -უ̂არ̈ ლნტ.) -- ძუძუ. დი̄ნას 

ლუსუჟ̂ი ნიშან̈ ხაგ̄ან̈ (ბზ. 387) -- გოგოს ძუძუზე ნიშანი ჰქონდა ("ედგა"). ლუსს იჩიგუ ̂

ლაჩ̈უ̂აშ̈ (ბქ.) -- ირმის ძუძუს წოვს ("ძუძუს... ირმის{ა}"). დიეშ ლუსუ̂ ხოჩა გეზალს გარ 

ესერ ხოფსა (ანდ.) -- დედის ძუძუ მხოლოდ კარგ შვილს დაუფასებიაო. ლუსუა̂რ̈ ლჷმარ̄დ 

ლახიედ (პოეზ. 246) -- ძუძუები მზად იქონიეთ.

 ლისუ̂ბი ბზ. -- სახელი ისუ̂ბი... ზმნის მოქმედებისა, -- ცეკვა. ნაბ̈ზუ̂ა ̈პილთე იბნი... 

ლისუ̂ბი... (ბზ. 18) -- საღამოს (პირზე) იწყება ცეკვა. შდრ. ლიშუ{̂შ}პა̈რ.

 ლისყა̈ლ̄ ბზ., ლისყალ̈ ბქ., ლნტ., ლისყა̄ლ ლშხ. -- სახელი ისყა̈ლ̄ხ... ზმნის მოქმედებისა, 

ხლმ. -- შერიგება. მარ̄ა̈ლ̄ ლისყა̈ლ̄ი ბედჟი გარ̈გალ̈დახ (ბზ.) -- კაცები შერიგების შესახებ 

("ბედზე") ლაპარაკობდნენ. ჩუ ლისყალ̄ ეზერ გუე̂შ ლი (ლშხ. 46) -- შერიგება კარგი საქმეა. 

ეჩანღო ალეს ლისყალ̈ ახ̈ეფასან (ლნტ. 50) -- ამას შემდეგ შერიგება მოჰყვა.
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 ლისყი ბზ., ლშხ., ლისყე̄ნე ზს., ლისყეი ლნტ. -- სახელი ა̈სყი, ასყე̄ნე... ზმნათა მოქმედებისა, 

-- {გა}კეთება. მი მამ̈იად̈ა( \ მამ̈ჲე̄და) ნოხ̈ი-ფარდაქ̈იშ ლისყი (ბზ. 76) -- მე ნოხ-ფარდაგის 

ქსოვა ("გაკეთება") შემიძლია. ჲეხუა̂̈რს არტმარ̈ე ლისყი ხა̈მთქუ̂ახ (ბქ. 282) -- ქალებმა 

ბოსტნების გაკეთება იციან ("ქალებს... სჩვევიათ"). ამშა ლისყეის მა ხაკუ! (ლნტ.) -- ამის 

გაკეთებას რა უნდა!

 ლისჩქუა̂რ̈ი იგივეა, რაც ლიშჩუქურ̂ე.

 ლიტაბლე იგივეა, რაც ლიტბჷლი.

 ლიტა̈მე იგივეა, რაც ლიტმე2,3.

 ლიტბიდე ზს., ლშხ., ლიტებდე ლნტ. -- სახელი ატ̈ბიდე... ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}თბობა. 

სემშდარ̈დ [ლჷჯე] ჟი ლიტბიდე̄ მჷქაფ ჟ'ანფუ̈ნ̄ე (ბზ. 308) -- სემშდარმა რძე გათბობის 

მაგიერ აადუღა. დედედ ჩუა̂მ̈სიმახალე ლიცე ლიტებდე (ლნტ.) -- დედამ წყლის გათბობა 

დამიბარა.

 ლიტბჷლი ბზ., ლშხ., ლიტაბლე ლნტ. -- სახელი ხ-ოტბჷლი... ზმნის მოქმედებისა -- 

ღვთისადმი სალოცავი პურების, ტაბლების, საკლავის მსხვერპლად შეწირვა. მაჲ მაშედ 

ხე̄რი ლოქ ეჩა ლიტბჷლი? (ლშხ. 10) -- რას არგებს ("რა შემწეობა, სარგებლობა ექნება") 

მისი მსხვერპლად შეწირვა? ეჩა ლაძჲენჟი ლიტბჷლი ხე̄რიხ (ლშხ. 10) -- იმის დაკვლისას 

მსხვერპლის შეწირვა ექნებათ.

 ლიტებდე იგივეა, რაც ლიტბიდე.

 ლიტენტალ̈ იგივეა, რაც ლიტე̄ნტა̈̄ლ.

 ლიტეხ -- სახელი ტეხნი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. {და}ბრუნება. მი მად̄ ოთნებ... აგ̈ითე 

ლიტეხ (ბზ. 318) -- მე არ დავანებე სახლში დაბრუნება. ეჩა ჩუ შუი̂დებდ ლიტეხს დემის როქ 
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ოლმა̈ჭირხ (ბქ. 15) -- იმის მშვიდობით დაბრუნებას არ ელოდნენ. დოსკ ლიტეხ ა̈მსიმახალე 

მიშკუ̂ი დიდ (ლნტ.) -- დედაჩემმა ადრე დაბრუნება დამიბარა. 2. აფუება (ცომისა). ჴიცს ჟი 

ლიტეხ დე̄მ ხოპირა (ბზ.) -- ცომი აფუებას არ აპირებს ("ცომს... უპირ{ებ}ია"). ჴიციშ 

ლიტეხს ხოღელ (ლხმ.) -- ცომის აფუებას ველოდი. 3. დამჟავება (მწნილისა). ლახანას ჩიქე 

ლიტეხი ბიუ̂ბაუ̈ ̂დე̄სა ხარ̄ (ბზ.) -- კომბოსტო ჯერ არ დამჟავებულა ("დამჟავების ბაიბური 

არ აქვს").

 ლიტე̄ნტა̈ლ̄ ბზ., ლიტე̄ნტალ̄ ლშხ., ლიტენტალ̈ ლნტ. -- სახელი იტე̄ნტა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- თავში ხელების წაშენით მოთქმა. იხ. ლისე̄ნტყუა̂̈ლ̄.

 ლიტმე1 ბზ., ლიტუმ̂ე ბქ. -- სახელი ხ-ატ̈მე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაძრობა (ტყავისა).

 ლიტმე2 ზს., ლშხ., ლიტამ̈ე ლნტ. -- სახელი იტმე... ზმნის მოქმედებისა, -- რელიგ. 

უჭმელობა, მარხვა, სმა-ჭამის აკრძალვა. ეჯ ლადეღ ლიტმე ნიხა (ბზ. 11) -- იმ დღეს 

უჭმელობა ვიცით.

 ლიტმე3 ბქ., ლშხ., ლიტამ̈ე ლნტ. -- სახელი იტმე... ზმნის მოქმედებისა, -- მოთმენა; 

დათმობა. უ̂ოდიუ̂ოდ ეჯღაჲ̈ ლიტმ' ესერ ხოჩა (ანდ.) -- დროდადრო მაინც მოთმენა სჯობსო.

 ლიტმურ̄ე ბზ., ლიტმურე ბქ., ლიტმჷ̄რე ლშხ., ლიტმჷრე ლნტ. -- სახელი ატმურ̄ე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- გატყავება, კანის გაცლა. მჷლქუე̂რიაშ̈ ნაღუჟ̂ურს ქა ლჷზგჷრე ხარ 

ლიტმურე (ბქ.) -- მეწისქვილის ვაჟს გატყავება დამთავრებული აქვს. ლიტმჷრე ლოქ ხაკუ 

ალ ქანს (ლნტ.) -- ამ კანაფს კანის გაცლა უნდაო. იხ. ლიტფურ̄ე.

 ლიტმჷრე იგივეა, რაც ლიტმურ̄ე.

 ლიტო̄ტე ლშხ., ლიტოტე ლნტ. -- სახელი იტო̄ტე... ზმნის მოქმედებისა, -- აყვანა (ხელში), 

ატატება. ათხე ლოქ იმნარ ხაკუ ლიტოტ̄ე? (ლშხ. 55) -- ახლა რად გინდა ხელში აყვანაო? 

992



ხალატჷნდა ბეფშს ჟი ლიტოტე (ლნტ.) -- ბავშვს ხელში აყვანა მოსწონდა ("უყვარდა").

 ლიტრელალ̈ იხ. ლიშდრა̈ლ̄.

 ლიტულან̈იელ, ლიტულიე̄ლ იგივეა, რაც ლიტუ̂ილიე̄ლ.

 ლიტუ̄ლი ბზ., ლშხ., ლიტული ბქ., ლნტ. -- სახელი ტუ̄ლი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

დაძახება. ლიტულ̄ი მა̄დ ოთნებ (ბზ.) -- დაძახება არ დავანებე. ლიტულის ეჯ ლადეღ დემეგ 

ხაყა (ბქ. 73) -- იმ დღეს დაძახება არ ვარგა. 2. თქმა. ამი̄ ლიტულ̄ი მამ̄ ჯესგუუ̂ (ბზ.) -- ამის 

თქმა არ შეგშვენის.

 ლიტუ̄ლიელ იგივეა, რაც ლიტუ̂ილიე̄ლ.

 ლიტუ̂ილიე̄ლ ბზ., ლიტულიელ ბქ., ლიტულ̄იელ ლშხ., ლიტულა̈ნიელ ლნტ. -- სახელი 

იტუი̂ლიე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ყვირილი, ძახილი. ისგლეთჟი ( \ ისგლე̄თქა) 

ლიტუ̂ილიე̄ლ ლანსჷმდა (ბზ.) -- შუაღკამისას ძახილი მოგვესმა. მალულდდ ლიტულიელ 

ად̈ბინე ყორჟი (ბქ. 20) -- მელამ კარზე ყვირილი დაიწყო.

 ლიტფურალ̈ იგივეა, რაც ლიტფურ̄ა̈ლ̄.

 ლიტფურე იგივეა, რაც ლიტფურ̄ე.

 ლიტფუ̄რა̈ლ̄ ბზ., ლიტფურ̄ალ̄ ლშხ., ლიტფურალ̈ ლნტ. -- სახელი იტფურ̄ა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- კაწვრა, ხოკვა (პირისახისა). ლიტფურალ̈ ხამ̈თქუნხ, ჩუე̂რ ა̈რ 

იდგაროლ (ლნტ.) -- პირისახეს იხოკავდნენ ("ხოკვა სჩვეოდათ"), თუ ვინმე მოკვდებოდა. 

გადატ. მოთქმა, გოდება. ად̈ბინე და̈უ̄დ̂ ლიტფურ̄ა̈ლ̄ (ბზ. 310) -- დევმა მოთქმა დაიწყო.

 ლიტფუ̄რე ბზ., ლშხ., ლიტფურე ბქ., ლნტ. -- სახელი ატფუ̄რე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გატყავება. ჟ'ახ̈უ̂ბინედ ღუა̂შრე ლიტფურ̄ე (ბზ. 40) -- ჯიხვების გატყავება დავიწყეთ. 

დაჴლა ლიტფურე მად̈ ლი გარჯ (ლნტ.) -- თხის გატყავება არ არის ძნელი. შდრ. ლიტმურ̄ე.
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 ლიტყაბი იგივეა, რაც ლიტყბე.

 ლიტყა̈ცი იგივეა, რაც ლიტყცი.

 ლიტყბე ზს., ლიტყბი ლშხ., ლიტყაბი ლნტ. -- სახელი ატყბე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

შეწვა. ზურალ̄დ ლეღუი̂ ლიტყბე ა̈ნბინე (ბზ.) -- ქალმა ხორცის შეწვა დაიწყო.

 ლიტყცი ზს., ლშხ., ლიტყაც̈ი ლნტ. -- სახელი ხატყცი... ზმნის მოქმედებისა, -- ცემა, 

დარტყმა. ეჩი ̄ლიტყცი უმბილდ მად̄ (ბზ.) -- იმისი ცემა უნებურად მომიხდა. ისკუი̂ 

ლიტყა̈ცი დემ აგაზდილი ბეფშს (ლნტ.) -- შენი დარტყმა არ აღზრდის ბავშვს.

 ლიტხე -- სახელი ხ-ატ̈ხე... ზმნის მოქმედებისა, -- დაბრუნება. ზურალ̄ს მამ̄ ხეკუა̂დ̈ ამი̄ ქა 

ლიტხე (ბზ. 281) -- ქალს ამის დაბრუნება არ უნდოდა. ნაშ̈დებუს̂ ქა ლიტხე ესერ ხაკუ (ანდ.) 

-- სესხს დაბრუნება უნდაო. სახელი ტიხე ზმნის მოქმედებისა, -- გადატანა, გადაადგილება; 

გაწევა. გეგის კიბუდ̂ენი{შ} მუხუი̂რთექა ლიტხე ხეკუა̂დ̈ (ბზ.) -- გეგის კიდობნის 

კუთხესთან გაწევა ("გადატანა") უნდოდა. სახელი იტხე ზმნის მოქმედებისა -- 1. დამჟავება 

(მწნილისა...). მეტხე ესუა̂ჲ̈ს ხალატ̈, ლიტხეი ჩუ ხეკუე̂ს ხოხალდე̄დს (ბზ.) -- მჟავე ვისაც 

უყვარს, დამჟავებაც უნდა იცოდეს. 2. აფუება (ცომისა). ჴიცი ლიტხე ლატ̈ხაურ მამ̄ ხეფსი 

(ბზ.) -- ცომის აფუება საფუარის გარეშე არ შეიძლება ("არ გამოდის").

 ლიუყუე̂ იგივეა, რაც ლიჰუყუე̂.

 ლიუჩხე იგივეა, რაც ლიუჩ̂ხე.

 ლიუ̂ად̈ი იგივეა, რაც ლიუდ̂ი1.

 ლიუ̂აზ̈რე იგივეა, რაც ლიუზ̂ირე.

 ლიუ̂დი1 ზს., ლშხ., ლიუა̂̈დი ლნტ. -- სახელი იუდ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- ნატვრა. ლიუ̂დი 

ხოჩამ̄ გარ ხაკუ (ბზ.) -- მხოლოდ კარგი უნდა ინატრო (ნატვრა მხოლოდ კარგად უნდა). 
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ლიუ̂დი უგარჯუ ̂ლი (ბქ.) -- ნატვრა ადვილია. ლიუა̂დ̈ის ღერბეთ დემ ლოქ გუ̂იდუ̂ერე 

(ლნტ.) -- ნატვრას ღმერთი არ გვიშლისო.

 ლიუ̂დი2 იგივეა, რაც ლიჰუდ̂ი.

 ლიუ̂ედი იგივეა, რაც ლიჰუ̂დი.

 ლიუ̂ელიელ იგივეა, რაც ლიუ̂ე̄ლიე̄ლ.

 ლიუ̂ერ1 იგივეა, რაც ლიჰუ̂ერ.

 ლიუ̂ერ2 იგივეა, რაც ლუუე̂რ.

 ლიუ̂ე̄ლიე̄ლ ბზ., ლშხ., ლიუე̂ლიელ ლნტ. -- სახელი იუე̂̄ლიე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- 

კნავილი, ღნავილი. ხეხუდ̂ ჟ'ან̈ბაჟ̈ ალჲარე ლიუე̂̄ლიე̄ლ (ბზ. 348) -- ცოლმა გაიგო ამათი 

ღნავილი. ციცუი̂ ლიუ̂ე̄ლიე̄ლ ისმი (ლშხ.) -- კატის კნავილი ისმის. ბეფში ლიუე̂ლიელ დემ 

მაუჟნე (ლნტ.) -- ბავშვის ღნავილი არ მაძინებს.

 ლიუ̂ზე, ლიუ̂ზი იგივეა, რაც ლიზზი.

 ლიუ̂ზინე -- სახელი ხ-ოუ̂ზინე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. მიბაძვა, წაბაძვა; ხოლემ 

ლიუ̂ზინემ მჷქაფდ ხოჩამოუ ̂ესუე̂ზნე (ანდ.) -- ცუდის მიბაძვის ნაცვლად კარგს მიჰბაძეო. 2. 

დაცინვა. ბოფშა̈რს ხალატ̈ხ უშხუა̂რ̈ე ლიუზ̂ინე (ლნტ.) -- ბავშვებს უყვართ ერთმანეთის 

დაცინვა.

 ლიუ̂ზირე ბზ., ლიუზ̂ირი ბქ., ლიუა̂ზ̈რე ლნტ. -- სახელი ა̈უზ̂ირე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

მოთათბირება, ბჭობა; განზრახვა. ანზორი დაგრა̈ ̄ლიუზ̂ირე ლაჲ̈ბინეხ (ბზ. 285) -- ანზორის 

მოკვლის მოთათბირება დაიწყეს. ხოჩემ ლიუზ̂ირი გარ ახკაფახ ალჲარ̈ს (ბქ.) -- მხოლოდ 

კარგის ბჭობა განუზრახავთ ამათ.

 ლიუ̂ჟე -- სახელი იუჟ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- დაძინება, ძილი. აშხუჟ̂ი ლიუჟ̂ეს დეშ 

995



ათმუნდუე̂ნახ (ბქ.) -- ერთდროულად დაძინებას ვერ ენდვნენ თურმე. დე̄სა ლოქ ლიუჟ̂ე 

ხამთქუა̂?̄ (ლშხ. 55) -- ძილი ხომ არ გჩვევიაო?

 ლიუ̂რე̄ნდინა̈ლ̄ ბზ., -- სახელი იურ̂ე̄ნდინა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, -- ტივტივი. ძუღუა̂ისგა 

ლიცდ ლიურ̂ე̄ნდინა̈ლ̄ ათბუნ̈ნე ბეფშუს̂ (ბზ. 262) -- ზღვაში წყალმა ბავშვს ტივტივი 

დააწყებინა.

 ლიუ̂ღუ̈ნე ზს., ლნტ., ლიუღ̂უნე ლნტ., ლიუღ̂უი̂̄ნე ლშხ. -- სახელი აუღ̂უნ̈ე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- უღელში შებმა. გეგის ჴანრე ლიუღ̂უნ̈ე მამ̄ ოთნებ (ბზ.) -- გეგის ხარების 

უღელში შებმა არ დავანებე. ჴანრე ლიუღ̂უნ̈ე ი ლამშაჲათე ლიისგ ღუა̂ჟმარემ გუ̂ეშ ლი (ბქ.) 

-- ხარების უღელში შებმა და სამუშაოდ წაყვანა მამაკაცის საქმეა. ახორჩეუ̂ახ... ღა̈ბენარ̈ე 

ლიუ̂ღუნე (ლნტ. 67) -- გადაუწყვეტიათ მოზვრების უღელში შებმა.

 ლიუ̂ჩხე, ლიუჩხე -- სახელი აუჩხე... ზმნის მოქმედებისა, -- წვიმა ("{გა}წვიმება"). ლაჲ̈ბინე 

ლიუჩხე (ბქ. 154) -- წვიმა დაიწყო. ლიუჩხე ერ ა̈ნბინან, ნა ̈სკაჩუა̂დდ კარაუ̈ხ̂ოისა (ლნტ.) -- 

წვიმა რომ დაიწყო, ჩვენ კარავში შევედით.

 ლიუ̂ჭმა̈ლ̄ ბზ., ლიუჭ̂მელ ბქ., ლიუჭ̂მალ̄ ლშხ., ლიუ̂ჭმალ̈ ლნტ. -- შობის მარხვა. 

ლიუ̂ჭმა̈ლ̄ისგა ლაჲ̈სას მამ̄ა აჲ̈სენდახ (ბზ.) -- მარხვაში საკლავს არ კლავდნენ. ლიუ̂ჭმალ̄ე 

მი̄შისა ხოხალხ [ლიჴედ] (ლშხ. 29) -- მარხვის კვირაში იციან მოსვლა. ლიუ̂ჭმალ̈ისა 

ლეღუ̂ს დემ იზუე̂ბხ (ლნტ.) -- მარხვაში ხორცს არ ჭამენ.

 ლიუ̂ჴარუ̂ ზს., ლიუჴ̂არი ლშხ. -- ობლობა. ლიუ̂ჴარუ ̂მასარ̈დ გარჯ ლი (ბზ.) -- ობლობა 

ძალიან ძნელია. ლიუჴ̂არ ლიჯღჷრკიაშ̈ ესერ მუთურ̂ი ლი (ანდ.) -- ობლობა მეჯღანეობის 

მასწავლებელიაო. ლიუ̂ჴარი ჩი̄ს მა ̄ხოხალ მაჲ̄ღენ ლი (ლშხ.) -- ობლობა რაა, ყველამ არ 

იცის.
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 ლიფათურალ̄ ლშხ., ლიფათურალ̈ ლნტ. -- სახელი იფათურალ̄... ზმნის მოქმედებისა, -- 

ფათური. ციცუდ̂ ლიფათურალ̈ ლაჲ̈ბინე (ლნტ. 294) -- კატამ ფათური დაიწყო.

 ლიფანალ̈ი იგივეა, რაც ლიფან̄ა̈ლ̄ი.

 ლიფანე იგივეა, რაც ლიფან̄ე.

 ლიფაყუარი იგივეა, რაც ლიფყურ̄ი.

 ლიფაშკუე̂ იგივეა, რაც ლიფაშ̄გუე̂.

 ლიფაშ̈ტუი̂ელ იგივეა, რაც ლიფშუდ̂იე̄ლ.

 ლიფან̄ა̈ლ̄ი ბზ., ლიფან̄ალ̄ი ლშხ., ლიფანალ̈ი ბქ., ლნტ., სახელი ხ-ოფანა̈ლ̄ი ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ., რელიგ. -- მიცვალებულთა სულების მოსახსენებელი საკურთხისწადგმა 

ერთი კვირის განმავლობაში. ლიფან̄ა̈ლ̄ინქაი ჩიგარ ნამ̈თქუა̂ ლიფა̄ნე (ბზ. 12) -- 

"ლიფანალის" გარდა{ც}, ყოველთვის ვშლით საკურთხის სუფრას. ლიფანალ̈ი უ̂ოშთხ-

უ̂ოხუშდ ლადეღ ლი წეს (ბქ. 5) -- სულთა მოსახსენებელი საკურთხის წადგმა (წესი) არის 

ოთხი-ხუთი დღე.

 ლიფან̄ე ბზ., ლშხ., ლიფანე ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-ოფან̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- საკურთხი 

სუფრის წადგმა მიცვალებულის სულის მოსახსენებლად. ლაჲ̈ბინე დედბერილდ მინე 

ლჷდგარუ̈̄ ქუნრე ლიფან̄ე (ბზ. 338) -- დედაბერმა დაიწყო თავიანთი მიცვალებულების 

სულთა მოხსენიება (საკურთხის დადგმით). ლიფანეს დემ ლოქ ხაკ̈უე̂დნე მიჩა ლჷდგარუს 

(ლნტ.) -- თავის მკვდრებს სულთა ხსენებას (საკურთხის წადგმით) არ აკლებსო.

 ლიფაშ̄გუე̂ ბზ., ლშხ., ლიფაშკუე̂ ლნტ. -- სახელი ხ-აფაშ̄გუე̂... ზმნის მოქმედებისა, -- 

მოფერება (ხელით), მოსმა (ხელისა). [ეჯნე̄მ] ლოხუბ̂ინე ლიფაშ̄გუ̂ე (ბზ. 51) -- იმან 

მოფერება დაუწყო. ჭყინტს ხალატჷნ ტოტარ̈უ̂შ ლიფაშკუ̂ე (ლნტ.) -- ბიჭს ხელებით 
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მოფერება უყვარდა.

 ლიფეთე იგივეა, რაც ლიფთი.

 ლიფეშგ ზს., ლშხ., ლიფეშგე ლნტ. სახელი ფეშგნი... ზმნის მოქმედებისა, -- გახსნა, ახდა. 

ყურყუდ̂ ლიფეშგ ად̈ბინე (ბქ.) -- მარყუჟმა გახსნა დაიწყო.

 ლიფთი ზს., ლშხ., ლიფეთე ლნტ. -- სახელი აფ̈თი... ზმნის მოქმედებისა, -- ჩეჩვა 

(მატყლისა). დედედ ჟ'ამთუ̂ერ ლიფთი (ბზ.) -- დედამ მასწავლა ჩეჩვა. მატ̈ყს ჩუ ლიფთი 

ხაკუ ლაფ̈თირშუ ̂(ბქ. 305) -- მატყლს საჩეჩლით გაჩეჩვა უნდა. მატ̈ყი ლიფეთე დადაჲ̈ გუ̂ეშ 

ლი (ლნტ.) -- მატყლის ჩეჩვა ბებიას საქმეა.

 ლიფთხჷნე -- სახელი აფთხჷნე... ზმნის მოქმედებისა, -- {ჩამო}ბერტყვა. მეუშთხუ̂აშ̈ჟი 

ლიფთხჷნე ხაკუ (ბქ. 230) -- მეოთხეჯერ ჩამობერტყვა უნდა. ჩუ ლიფთხჷნე ხაკუ მჷი 

უ̂ისკუა̂რ̈ს (ლნტ.) -- მწიფე ვაშლებს ჩამობერტყვა უნდა.

 ლიფჟოუ̂ე ზს. -- სახელი აფჟოუ̂ე, ფჟოუ̂ე, ფოჟუე̂... ზმნათა მოქმედებისა, -- ბოდვა. შდრ. 

ლიბოდაუი̂.

 ლიფრე -- სახელი აფრე... ზმნის მოქმედებისა, -- გახმობა. გუნ ამსას̈ტკჷნ უი̂სგუი̂ ლიფრე 

(ბზ.) -- ვაშლის (ხის) გახმობა ძლიერ მეწყინა. მეჴრაშ̈ ლიფრე წეს ლასუ̂ (ბქ. 291) -- 

მკლავის გახმობა წესი იყო.

 ლიფუე იგივეა, რაც ლიფუ̂ე.

 ლიფუ̄ლი ბზ., ლშხ., ლიფული ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-ოფულ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{შე}ბერვა. ეჯჲარ̈ ლემესგს ლოხბინიხ ლიფულ̄ის (ბზ. 366) -- ისინი ცეცხლს შებერვას 

დაუწყებენ. ლემესს ლიფულ̄ი ხაკუ (ლშხ.) -- ცეცხლს შებერვა სჭირდება (უნდა). ჭყინტს 

ეშხუ ლიფული ხაკუ ი ჩუ იკაფი (ლნტ.) -- ბიჭს ერთი შებერვა უნდა და წაიქცევა.
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 ლიფუ̂ე ბზ., ლიფუე ბქ., ქს. -- სახელი ფუე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. დუღილი. ლიცდ 

ლიფუ̂ე ჩუა̂ქუი̂ც (ბზ.) -- წყალმა დუღილი შეწყვიტა. [სალატ̈] შომა ლიფუეს ჩუ ქუ̂იცე, 

ეჩქას ლაჯბაშ̈ ლი (ბქ. 196) -- როცა ალაო დუღილს შეწყვეტს, მაშინ გამოსახდელად ვარგა 

(გამოსახდელია). [ლიც] ერ ლიფუეს ა̈ნბინი, ეჩქას სკა შუი̂დედ ლუჭკუ̂ერ თაშ̈ს (ლნტ. 36) 

-- წყალი რომ დუღილს დაიწყებს, მაშინ დაჭრილ ყველს ჩავყრით. 2. გადატ. ზს. ღელვა 

(ზღვისა). ზუღუა̂დ ლიფუე ა̈ნბინე (ბქ.) -- ზღვამ ღელვა დაიწყო.

 ლიფყუ̄რი ბზ., ლშხ., ლიფყური ბქ., ლიფაყუა̂რი ლნტ. -- სახელი აფყურ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ქუდების კეთება (დამზადება). მიშგუა̂ დის ხოხალ ლიფყური (ბქ.) -- 

დედაჩემმა ქუდების კეთება იცის. ლიფყურ̄ი გუა̂მი გუე̂შ ლი (ლშხ.) -- ქუდების კეთება 

მძიმე საქმეა. ზურელალ̈ე გუ̂ეშ ლიფაყუა̂რი ლას (ლნტ.) -- ქალების საქმე ქუდების კეთება 

იყო.

 ლიფშგე ზს., ლშხ., ლიფშკე ლნტ. -- სახელი ფიშგე... ზმნის მოქმედებისა, -- გახსნა; ახდა. 

ლჷცხამ̄პე̄ ლიფშგე გარჯ ლი (ბზ.) -- განასკულის გახსნა ძნელია. ჲერხი მექნოუ̂ალ̈ს ხოლა 

ლიქნოუა̂ლ̈ ხად... ამკალ̈იბჟი ყა̈რაშ̈ ლიფშგე ლასუ ̂წეს (ბქ. 297) -- ზოგ სულთმობრძავს 

სული არ ამოსდის (ცუდი სულის ამოხდომა აქვს), ასეთ დროს სახურავის ახდა წესად (წესი) 

იყო.

 ლიფშირე -- სახელი აფ̈შირე ("ამრავლებს")... ზმნის მოქმედებისა, -- გამრავლება. 

ბექმჷრზას ქუ̂ინლჷმგენალე ლიფშირე ხეკუ̂ად̈ (ბზ.) -- ბექმურზას საქონლ{ებ}ის 

გამრავლება უნდოდა.

 ლიფშირი -- სახელი იფშირი ("მრავლდება")... ზმნის მოქმედებისა, -- გამრავლება. მეზგა 

ხემზირხ ნაღუ̂ჟურგეზლაშ̈ ლიფშირის (ბქ. 233) -- ოჯახს დაალოცავენ ვაჟიშვილის 
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გამრავლებას. ბოფშა̈რე ლიფშირი ეზერ გუე̂შ ლი (ლნტ.) -- ბავშვების გამრავლება კარგი 

საქმეა.

 ლიფშკე იგივეა, რაც ლიფშგე.

 ლიფშუდ̂ე ზს., ლშხ., ლიფშუტ̂ე ლნტ. -- სახელი ფიშუდ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

გაშვება, აშვება. [დაუ̈ი̂თდ] ხაშგუმ̂ინ ხელწიფს ა̈გითე ლიფშუდ̂ე (ბზ. 270) -- დავითმა 

ხელმწიფეს შინ გაშვება სთხოვა. ეჩას ხამჭირ მე̄უა̂რ [ჭაშ̈ი] ლიფშუდ̂ე (ბზ. 347) -- იმას 

ქმრის გაშვება ძალიან ეძნელება. ჩუ̂აჯ̈ეშტჷნდაუ ლახამხენქა გოჭარ̈ე ლიფშტუე̂? (ლნტ.) 

-- დაგავიწყდა საღორიდან გოჭების გამოშვება? 2. სროლა. ნაღუ̂ჟურს თუე̂ფიშ ლიფშუ̂დე 

ხეკუა̂დ (ბქ.) -- ვაჟს თოფის სროლა უნდოდა.

 ლიფშუდ̂იე̄ლ ბზ., ლშხ., ლიფშუ̂დიელ ბქ., ლიფა̈შტუი̂ელ ლნტ. -- სახელი იფშუდ̂იე̄ლ... 

ზმნის მოქმედებისა, -- კვეხნა, ტრაბახი. მეჩი მარა ხოლამდ ლახბაჟჷნ ალა̈რე ლიფშუდ̂იელ 

(ბქ. 25) -- მოხუც კაცს ამათი ტრაბახი არ მოეწონა ("ცუდად მოეჩვენა"). მახეღუა̂ჟარ̈დ 

ლიფშუდ̂იელ ლაჲ̈ბინეხ (ბქ. 25) -- ახალგაზრდებმა ტრაბახი დაიწყეს. ალ ხენწიფს სურუ 

ლიფაშ̈ტუი̂ელ ხამ̈თქუა̂ (ლნტ.) -- ამ ხელმწიფეს ძალიან სჩვევია ტრაბახი.

 ლიფხეჟ -- სახელი ფხეჟნი ("იშლება")... ზმნის მოქმედებისა, -- გაშლა, დაშლა. 

მუშგურ̂ალ̈ს მამ ხეკუ̂ად̈ხ ლიფხეჟ (ბზ.) -- სტუმრებს არ უნდოდათ დაშლა. [ხელწიფხდ] ჩუ 

ლიფხეჟიშ ნაბ̈ დას̈ ლახემ (ბქ. 263) -- ხელმწიფემ დაშლის ნება არავის მისცა. სერ ჩუ ლას 

ლიფხეჟი{შ} დურ̂ეუ̂ (ლნტ.) -- უკვე დაშლის დრო იყო.

 ლიფხჟე ზს., ლშხ., ლიფხეჟ ლნტ. -- სახელი ფხჷჟე ("შლის")... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დაშლა.

 ლიფხრიჭუი̂ ბზ., ლიფხრიჭი ბქ. -- სახელი ა̈ფხრიჭუი̂... ზმნის მოქმედებისა, -- თხრა. მალ̄დ 
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ითქს ლოხუბ̂ინე ლიფხრიჭუი̂ (ბზ. 432) -- მელამ მარცვალს თხრა დაუწყო.

 ლიფჷლფჷნე -- სახელი აფჷლფჷნე... ზმნის მოქმედებისა, -- ფამფალი, ყანყალი. 

ლიფჷლფჷნე ად̈ბინე დაშ̈უდ̂დ (ბქ. 370) -- დათვმა ფამფალი დაიწყო.

 ლიქაბნიელ, ლიქაბუნალ̈ იგივეა, რაც ლიქაბუნა̈ლ̄.

 ლიქაბუნა̈ლ̄ ბზ., ლიქაბუნალ̈ ბქ., ლიქაბ̄უნალ̄ ლშხ., ლიქაბნიელ ლნტ. -- სახელი ხ-

ექაბუნა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- თავის არიდება. გადანს ლიქაბუნალ̈ დეშ ესერ 

ხალ̈იესგ (ანდ.) -- ვალს თავის არიდება ვერ გადაიხდისო. ჩიჲღა მად̈ ხაკუ ლიქაბნიელ 

ლიმშაუს̂ (ლნტ.) -- მუშაობას ყოველთვის არ უნდა თავის არიდება.

 ლიქადუ̂ნე იგივეა, რაც ლიქდუნე.

 ლიქა̈დნე იგივეა, რაც ლიქდენი.

 ლიქა̈ჩე იგივეა, რაც ლიქჩე.

 ლიქა̈ჩი იგივეა, რაც ლიქჩე.

 ლიქა̄ბუნალ̄ იგივეა, რაც ლიქაბ̈უნა̈ლ̄.

 ლიქდენი ზს., ლშხ., ლიქად̈ნე ლნტ. -- სახელი ხ-აქდენი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. აცდენა, 

აცილება. დაშ̈დუ̂ა ̈ფინდხი ლიქდენი ლი შგუ̂ირ, ადო ნაპ̈ო̄ლა ̈ლიქდენის მამ̄ჷდ ხოჭირ! (ბზ.) 

-- დათვის{ათვის} ტყვიის აცდენაა სირცხვილი, თორემ ჩიტის{ათვის} აცდენას რა უშავს! 

2. გაცდენა. ლიმშაუ̂ი ლიქად̈ნე ნომ ჯამ̈თქუა (ლნტ.) -- სამუშაოს გაცდენა ნუ გჩვევია.

 ლიქდუნე ზს., ლიქადუნ̂ე ლნტ. -- სახელი აქდუნე... ზმნის მოქმედებისა, -- შეცდენა, 

გაბრიყვება. უ̂აზ̈რალ̈ს ესერ მიჩა ლიქდუნე ხაკ̈უ̂დახ (ბზ. 346) -- ვეზირებს მისი შეცდენა 

უნდოდათო. ზურალს ხაკუჩდა ბოფშარ̈ე ლიქადუნ̂ე (ლნტ.) -- ქალს ბავშვების გაბრიყვება 

უნდოდა.
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 ლიქეხ -- 1. სახელი ქეხნი... ზმნის მოქმედებისა, -- გაცლა (ადგილის დათმობა). ქორხენქაშ̈ 

ლიქეხ ღეშგმ' ესერ ძგიდიშ ლი (ანდ.) -- სახლიდან გაცლა უკანასკნელი დათმობააო. 2. 

სახელი ხ-ოქხენი... ზმნის მოქმედებისა, -- ჩამოსვლა (ცხენიდან...) თამ̈ბის ჩაჟ̈ი ლიქეხ 

ხეკუა̂დ̈ (ბზ.) -- თამბის ცხენიდან ჩამოსვლა უნდოდა. 3. ბზ., ლშხ. დაგვიანება. ალეს 

ლიწუი̂̄ლე̄ ლიქეხ ხეფსი (ლშხ.) -- ამას გათხოვება უგვიანდება ("გათხოვების დაგვიანება 

მოჰყვება").

 ლიქუ̂ელე იგივეა, რაც ლიქუე̂̄ლე.

 ლიქუ̂ემ -- სახელი იქუ̂ემ... ზმნის მოქმედებისა, -- ჩაცმა. ლინთუი̂სგა ტებდიდ ხაკუ ლიქუე̂მ 

(ბზ.) -- ზამთარში თბილად ჩაცმაა საჭირო ("უნდა"). [გეზალს] აშხუ ̂ლადეღ ჩუ̂ეთეშდჷნ 

ტუფულდაშ̈ ლიქუე̂მ (ბქ. 87) -- ერთ დღეს შვილს დაავიწყდა ტყავის ჩაცმა. ზურალ̄ს კაბი 

ლიქუ̂ემ ხეკუ̂ად (ლშხ.) -- ქალს კაბის ჩაცმა უნდოდა. ლამარ კაბს ქორს მად̈ ხაკუ ლიქუე̂მ 

(ლნტ.) -- საგარეო კაბა სახლში არ უნდა ჩაიცვა ("კაბას ჩაცმა არ უნდა").

 ლიქუ̂ე̄ლე ბზ., ლშხ., ლიქუე̂ლე ლნტ. -- სახელი აქუე̂̄ლე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გაგრილება, განელება, გაცივება. ლიცს ლიქუე̂̄ლე ხაკუ (ბზ.) -- წყალს განელება უნდა.

 ლიქუ̂თან̈ი იგივეა, რაც ლიქუთ̂უნე.

 ლიქუ̂თერ -- სახელი იქუთ̂ერ... ზმნის მოქმედებისა, -- ქურდობა, პარვა. ჟიდ̄ ა̈ნბინა̈̄ნ კუმში 

ლიქუ̂თერ (ბზ.) -- ისევ დაიწყო საქონლის ქურდობა. მუქუთ̂ერს ლიქუთ̂ერს ჟი 

ლახსისგისგუხ̂ (ბქ. 292) -- ქურდს ქურდობას შეაძულებდნენ. მიჩ ათაბრალ̈ეხ ყარ̈ი 

ლიქუ̂თერ (ლნტ.) -- მას დააბრალეს ყავრის მოპარვა.

 ლიქუ̂თუნა̈ლ̄ ბზ., ლიქუთ̂უნალ ბქ., ლიქუთ̂უნალ̄ ლშხ., ლიქუთ̂უნალ̈ ბქ., ლნტ. -- სახელი 

იქუთ̂უნა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- განძრევა, რხევა. მალ̄ ჩუა̂დ̈ლუგურ̂ა̈ნ̄ ეჯჟი, ერე 
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ლიქუ̂თუნა̈ლ̄ ოთჩად̈ (ბზ. 362) -- მელა ისე გასუქდა, რომ განძრევა აღარ შეეძლო 

("წაუვიდა"). ჟეღს ლიქუ̂თუნალ̄ მა ̄ხეკუა̂დ (ლშხ.) -- ძაღლს განძრევა არ უნდოდა.

 ლიქუ̂თუნე ზს., ლშხ., ლიქუთ̂ან̈ი ლნტ. -- სახელი აქუთ̂უნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

განძრევა, რხევა. მარას ტუ̂ეტი ლიქუთ̂ან̈ის დემ ლოქ ხან̈ებეხ (ლნტ. 70) -- კაცს ხელის 

განძრევას არ ანებებენო.

 ლიქუ̂ის{კ} იგივეა, რაც ლი̄ქუი̂̄სგ.

 ლიქუ̂ცე -- სახელი ქუი̂ცე... ზმნის მოქმედებისა, -- {მო}ჭრა. მიშგუ̂ა თხუი̂მი ლიქუ̂ცეს 

ლაჰას ხირდი (ბზ. 285) -- ჩემი თავის მოჭრას მოესწრები. მეგემი ლიქუც̂ე მად̄ ათნებე 

(ლშხ.) -- ხის მოჭრა არ დაანება. თხუ̂იმე ლიქუც̂ეს ხომარ̈ჯუი̂ნახ დაუ̈̂ს (ლნტ.) -- დევს 

თავის მოჭრას უპირებდნენ.

 ლიქშჲე̄ლ ბზ., ლიქშელ ბქ., ლიშგაჲელ ლშხ., ლიშკაჲ̈ელ ლნტ. -- სახელი იქშჲე̄ლ... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- მთქნარება. იმშა ლიქშჲე̄ლ აჯ̈შგა̈ბ?! (ბზ.) -- რა მთქნარება აგიტყდა?!

 ლიქჩე ზს., ლშხ., ლიქაჩ̈ე -- სახელი აქჩე ("ჭრის, კაფავს")... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{მო}ჭრა; {გა}კაფვა. [ეჯას] ქირსა ̈ლიქჩე ხეკუა̂დ̈ (ბზ. 423) -- იმას ოსპის მოჭრა უნდოდა. 

ჯიჰრაშ̈ ლიქჩე გარჯ ლი (ბქ.) -- მუხის მოჭრა ძნელია. დემ გუა̂ნ̈ებახ ალ ცხეკისა მეგამ̈ი 

ლიქა̈ჩეს (ლნტ.) -- ამ ტყეში ხის მოჭრას არ გვანებებდნენ.

 ლიქჩი ზს., ლშხ., ლიქაჩ̈ი ლნტ. -- სახელი იქჩი ("იჭრება, იკაფება")... ზმნის მოქმედებისა, -- 

ჭრა, კაფვა.

 ლიქხე -- სახელი იქხე ("გადადებს")... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. გადატანა, გადადება, 

გადაწევა. ლიმრიედ ქა ლიქხე ჟი ხემარგხ (ბქ. 302) -- მარიამობამდე შეუძლიათ გადადება. 

ქეიფი ლიქხე მად̈ ხაკ̈უე̂დახ (ლნტ.) -- ქეიფის გადატანა არ სდომებიათ. 2. სახელი ქიხე 
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("აგვიანებს")... ზმნის მოქმედებისა, -- დაგვიანება.

 ლიღარალ̈ იგივეა, რაც ლიღრა̈ლ̄.

 ლიღაფურე იგივეა, რაც ლიღფჷ̄რე.

 ლიღაფ̈ი იგივეა, რაც ლიღფი.

 ლიღელი იგივეა, რაც ლიღლი.

 ლიღერ -- სახელი ღერნი... ზმნის მოქმედებისა, -- მოშორება. მუშგურ̂იაშ̈ ქა ლიღერს აშ 

ქუნოშ არდხ (ბქ.) -- სტუმრის მოშორება უნდოდათ ("მოშორებას სულით \ სულზე იყვნენ"). 

გადატ. სიკვდილი ("ჩაძაღლება"). ხოლა მან̈კი მარ̄ე̄მი ლიღერ და̈ს̄ ათლონ̄და (ბზ.) -- ცუდი 

ზნის კაცის სიკვდილი არავის სწყენია.

 ლიღლატ̈ი ზს., ლნტ., ლიღლატი ლშხ. -- სახელი ხ-ოღლატ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

ღალატი. ლად̈იუნღუე̂ როქუ̂ ლიურდგულ ლესეს ი ლიღლა̈ტი დემეგ (ბქ. 198) -- დღეიდან 

ერთგულება იყოს და ღალატი არაო. დენა მად̈ ლას ლიღლატ̈ი ნამ̈ითქუ̂ (ლნტ.) -- გოგო 

ღალატს არ იყო ჩვეული ("ნაჩვევი").

 ლიღლაჰ̈ი იგივეა, რაც ლილღა̈ჰი.

 ლიღლი ზს., ლშხ., ლიღელი ლნტ. -- სახელი ხ-ოღლი... ზმნის მოქმედებისა, -- {და}ცდა, 

ლოდინი. მამჭირ ალამა̈გ̄ ლიღლი (ბზ.) -- მეზარება ამდენი ცდა. ეჯჲა̈რე ლიღლი ესერ ხეირს 

დემის ხაწონე (ბქ. 253) -- იმათი ლოდინი ხეირს არ დაგაყრისო ("გაჩვენებსო"). ბობშს ხუა̂ჲ̄ 

ლიღლი მა ̄ხაკუ (ლშხ.) -- ბავშვს ბევრი მოცდა არ უნდა. ცუი̂დდ ლამ̈ესად ისკუი̂ ლიღელი 

(ლნტ.) -- ტყუილად ("ცუდად") შემრჩა შენი ლოდინი.

 ლიღრალ̄ შდრ. ლიშდრა̈ლ̄.

 ლიღრა̈ლ̄ ბზ., ლიღრალ̄ ლშხ., ლიღრალ̈ ბქ., ლიღარა̈ლ ლნტ. -- სახელი იღრა̈ლ̄... ზმნის 
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მოქმედებისა, -- 1. მღერა, სიმღერა. შუა̂ნა̈რს ლიღრალ̈ ხოჩა ხოხალხ (ბქ.) -- სვანებმა კარგი 

სიმღერა იციან. მუშუა̂ნ̈ს ლიღარალ̈ ახობინა (ლნტ. 96) -- სვანს სიმღერა წამოუწყია. 2. 

ლშხ. თამაში. ბობშემ ლიღრალ̄ ედბინე (ლშხ.) -- ბავშვმა თამაში დაიწყო. იხ. ლიბრიალ̄, 

ლიშდრა̈ლ̄.

 ლიღრე -- სახელი იღრე... ზმნის მოქმედებისა, -- მოცილება, მოშორება. შგუი̂რიშ ლიღრე 

მასარ̈დ გარჯ ლი (ბქ.) -- სირცხვილის მოცილება ძალიან ძნელია. მიჩა ლიღრეს ქუნუშ 

არდახ (ლნტ.) -- ერთი სული ჰქონდათ, როდის მოიცილებდნენ იმას ("მის მოცილებას 

სულით იყვნენ").

 ლიღუპაუი̂ იგივეა, რაც ლიღუპ̂აუ̈ი̂.

 ლიღუა̂ჭარ იგივეა, რაც ლიღუ̂ჭა̈რ.

 ლიღუა̂ჭარალ̈ იგივეა, რაც ლიღუჭ̂არა̈ლ̄.

 ლიღუე̂ჭ ზს. -- სახელი ხ-აღუ̂იჭ... ზმნის მოქმედებისა, -- დევნა, გაკიდება. მიშგუ ბეფშუს̂ 

ლიღუე̂ჭ ხამ̈თქუ̂ა (ბზ.) -- ბავშვს გაკიდება სჩვევია. ათხე მი ლამ̈ბინე ლიღუე̂ჭ (ბქ. 207) -- 

ახლა მე დამიწყო დევნა. იხ. ლიჭემე.

 ლიღუპ̂აუ̈ი̂ ზს., ლნტ., ლიღუპაუი̂ ლშხ. -- სახელი აღუპ̂აუ̈ი̂... ზმნის მოქმედებისა -- 

დაღუპვა. იმღა ხაკუ თხუმემ ლიღუპ̂აუ̈ი̂? (ბქ. 45) -- რატომ უნდა თავის დაღუპვა? ალ 

ოჯახი ლიღუპ̂აუ̈ი̂ს დეშ ხუი̂ცხუა̂ნ̈ინე (ლნტ.) -- ამ ოჯახის დაღუპვას ვერ {შე}ვურიგდები 

("ვერ ვიტან").

 ლიღუჟ̂ა̈ლ̄ ბზ., ლშხ., ლიღუ̂ჟალ̈ ბქ., ლილღუა̂ჟალ̄ ბზ., ლშხ., ლილღუა̂ჟალ̈ ლნტ. -- სახელი 

იღუჟ̂ა̈ლ̄, ილღუ̂აჟა̈ლ̄... ზმნათა მოქმედებისა, -- მშობიარობა. მაგუა̂ჲ̈ ლიღუჟ̂ა̈ლ̄ ხარ̄? (ბზ.) -- 

როგორი მშობიარობა აქვს? ეჯის ხოჩა ლილღუა̂ჟალ̄ ხად̄ა (ლშხ.) -- იმას კარგი მშობიარობა 
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ჰქონდა. ზურალ... ლაჲ̈ბინი ლილღუა̂ჟა̈ლს (ლნტ. 50) -- ქალი დაიწყებს მშობიარობას.

 ლიღუჭ̂არ ზს., ლიღუჭ̂არ̈ი, ლიღუ̂აჭარ ლნტ. -- სახელი იღუჭ̂არ, იღუჭ̂არ̈ი... ზმნათა 

მოქმედებისა, -- ვაჭრობა. ამეჩუ ა̈დბინეხ ლიღუჭ̂არ (ბზ. 439) -- აქ ვაჭრობა დაიწყეს. 

ლიღუჭ̂არ ჯუი̂ნალდ შგუ̂ირ ლასუ̂ (ბქ.) -- ძველად ვაჭრობა სირცხვილი იყო. დენას ხუა̂ჲ̈ 

ლიღუა̂ჭარ მად̈ ხალატჷნ (ლნტ.) -- გოგოს ბევრი ვაჭრობა არ უყვარდა.

 ლიღუჭ̂არა̈̄ლ ბზ., ლიღუ̂ჭარელ ბქ., ლიღუჭ̂არალ̄ ლშხ., ლიღუა̂ჭარალ̈ ლნტ. -- სახელი 

იღუჭ̂არა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- შევაჭრება, ვაჭრობა. ალ ღუ̂აჭარ̈დ ლოხუბ̂ინე 

ლიღუჭ̂არა̈̄ლ (ბზ.) -- ამ ვაჭარმა შევაჭრება დაუწყო. იმდ ჯარ ამხუა̂ჲ̈ ლიღუა̂ჭარალ̈? 

(ლნტ.) -- ამდენი შევაჭრება რად გინდა?

 ლიღუჭ̂არ̈ი იგივეა, რაც ლიღუჭ̂არ.

 ლიღფი ზს., ლიღფე ლშხ., ლიღაფ̈ი ლნტ. -- სახელი აღ̈ფი... ზმნის მოქმედებისა, -- შეღებვა. 

კაბა̈ ლიღფ{ენ}ი (ბზ.) -- კაბის შეღებვა. ზურა̄ლს კაბი ლიღფე ხაკუ̂და (ლშხ.) -- ქალს კაბის 

შეღებვა სდომებია. იმდ ჯადახ ამხუა̂ი̈ ლერექუი̂ მეშეხად ლიღაფ̈ი? (ლნტ.) -- რად 

გინდოდათ ამდენი ტანსაცმლის შავად შეღებვა?

 ლიღფჷრე იგივეა, რაც ლიღფჷ̄რე.

 ლიღფჷ̄რე ბზ., ლშხ., ლიღფჷრე ბქ., ლიღაფურე ლნტ., -- სახელი აღფჷ̄რე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- 1. ძაძებით შემოსვა, შავად შეღებვა. ოჯახი ლიღფურე მაჲ ჯარ̄ (ლშხ.) -- 

ოჯახის ძაძებით შემოსვა რად გინდა? 2. შეღებვა. მიშგუა̂ დის ხოხალ ტუფრე ლიღფჷრე 

(ბქ. 7) -- დედაჩემმა ტყავ(ებ)ის შეღებვა იცის. იხ. ლიღფი.

 ლიყალუე̂ იგივეა, რაც ლიყალ̄უე̂.

 ლიყარელ იგივეა, რაც ლიყა̈რ̄იე̄ლ.
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 ლიყა̈ლ, ლიყალ̄ იგივეა, რაც ლიყჰა̈ლ̄.

 ლიყა̄ლუე̂ ბზ., ლშხ., ლიყალუე̂ ბქ., ლიყალე ლნტ. -- სახელი აყალ̄უე̂... ზმნის მოქმედებისა, 

-- შეშინება. ბეფშს ლიყალუე̂ ხოლა ხარ (ბქ.) -- ბავშვისათვის შეშინება ცუდია ("ბავშვს 

შეშინება ცუდი აქვს"). ალეს ლიყალ̄უე̂ გარ ლოქ ხამთქუა̂ მა̄რე̄მიშ (ლშხ. 14) -- ამას 

მხოლოდ შეშინება სჩვევია კაცის{ა}. ისკუი̂ ლიყალე მად̈მა ლი გარჯ (ლნტ.) -- შენი 

შეშინება ძნელი არ არის.

 ლიყა̈̄რიე̄ლ ბზ., ლიყარ̄იელ ლშხ., ლიყარელ ბქ. -- სახელი იყა̈რ̄იე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, 

ხლმ. -- ცემა-ტყეპა, ჩხუბი. ობაშ̈ინ ლიყა̈რ̄იე̄ლ ინჩჷდი (ბზ. 8) -- ხშირად ჩხუბი ატყდება 

({შე}ირევა). ლიყარელ ათხე ჩი შგურდ ხაბჟა (ბქ.) -- ახლა ჩხუბი ყველას სირცხვილად 

მიაჩნია. ჩიგარ მაშდმა̄რჟი ხაზნახ ლიყარ̄იელ (ლშხ. 37) -- ცემა-ტყეპა ყოველთვის 

სიმთვრალეში სჩვევიათ. შდრ. ლიცუა̂̈̄ლ.

 ლიყდა̈ნ̄ი1 ბზ., ლიყდან̈ი ბქ., ლიყდან̄ი ლშხ., ლიყედან̈ი ლნტ. -- სახელი იყდა̈ნ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დაწინდვა. მიჩ ესერ გუ ხარ̄ მჷჟეშ ი დოშდლა ̈უწდუნა ნანუ̄ლა ̈ლიყდა̈ნ̄იდ 

(ბზ. 265) -- მზისა და მთვარის უნახავი ქალიშვილის დაწინდვა მსურსო ("დაწინდვად გული 

აქვსო"). გიოშე დინოლე ლიყდან̈ი ჩი ხაჟხჷნ (ბქ.) -- გიოანთ ქალიშვილების დაწინდვა 

ყველას ესახელებოდა. ეჯმინს საფტინს დენაჲ̈ ლიყედან̈ი ხაკუხ (ლნტ.) -- იმათ შაბათს 

გოგოს დაწინდვა უნდათ.

 ლიყდა̈ნ̄ი2 ბზ., ლიყდან̈ი ბქ., ლიყდან̄ი ლშხ., ლიყედან̈ი ლნტ. -- სახელი იყდა̈ნ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დაკავება (ხელში). ჲერხი ლამუას ბეფშიშ შიისგა ლიყდან̈ი დემეგ ხოხალხ 

(ბქ.) -- ზოგმა მამამ ("მამებს") ბავშვის ხელში დაკავება არ იცის ("იციან").

 ლიყედან̈ი იგივეა, რაც ლიყდა̈ნ̄ი.
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 ლიყერ ზს., ლშხ. -- სახელი იყერ... ზმნის მოქმედებისა, -- ცემა, დარტყმა. უ̂აზ̈რალ̈ დე̄მ 

ხამ̈ბეხ ლიყერს (ბზ. 13) -- ვეზირები არ ანებებენ ცემას. ბეფშს ლიყერდ ათყალუნ̂იუ ̂(ბქ.) -- 

ბავშვს დარტყმის შეეშინდა იხ. ლიტყცი.

 ლიყლე -- სახელი ხ-აყლე ზმნის მოქმედებისა, -- თქმა. დემშა ლიყლეს ხაპ̈ი̄რა, მარე ძალოშ 

ახაქ̈უი̂სგნეხ (ბზ.) -- არაფრის თქმას აპირებდა, მაგრამ ძალით ათქმევინეს.

 ლიყმე -- სახელი აყ̈მე... ზმნის მოქმედებისა, -- {და}ხრჩობა. ჩიგარ ლაჰას ა̈რიხ ამი ̄ლიყმეს 

(ბზ. 408) -- ყოველთვის მოესწრებიან ამის დახრჩობას ("მოსასწრებს არიან"). ალ̈ჲარ̈ს 

ათყალუნ̂ინენახ ჩუ ლიყმედ (ბქ. 218) -- ამათ დახრჩობის{ა} შეშინებიათ.

 ლიყულან̈იელ იგივეა, რაც ლიყუი̂̄ლიე̄ლ.

 ლიყულელ იგივეა, რაც ლიყუ̂ი̄ლიე̄ლ.

 ლიყუ̄ლი ბზ., ლშხ., ლიყული ბქ., ლნტ. -- სახელი ყუ̄ლი... ზმნის მოქმედებისა, -- ბღავილი, 

ყვირილი, ღრიალი, ყმუილი. ყაბათჷრს მუუე̂̄ ლიყულ̄ი ხესმი (ბზ. 259) -- ყაბათირს მამის 

ყვირილი ესმის. [დაშ̈დუდ̂] ლაჲ̈ბინე ლიყული (ბქ. 203) -- დათვმა ღრიალი დაიწყო. წეუა̂რ-

მეძბარს აჯაღ მა̄მა ოთქუი̂̄ცახ ლიყულ̄ი (ლშხ. 57) -- მწევარ-მეძებრებს ყმუილი კიდევ არ 

შეუწყვეტიათ.

 ლიყუ̄ლიელ იგივეა, რაც ლიყუ̂ილ̄იე̄ლ.

 ლიყუ̂ელ -- სახელი ხ-ეყულ̂ენი... ზმნის მოქმედებისა, -- {და}შორება, გაყრა, {მო}ცილება. 

ალ ხეხუ̂-ჭა̈ში ლიყუე̂ლ სურუ ამსაკ̈უ̂რელჷნ (ბზ.) -- ამ ცოლ-ქმრის გაყრა ძალიან 

გამიკვირდა. დის [ფჷთიშ] ქა ლიყუე̂ლ ხამჭინდა (ბქ. 86) -- დედას ფოთრის დაშორება 

ენანებოდა. ალმინს ათამაჭ̈ნახ უშხუ̂არ̈ე ლიყუე̂ლ (ლნტ. 264) -- ამათ ერთმანეთის 

დაცილება დანანებიათ ("დაზარებიათ"). სახელი ყუელნი... ზმნის მოქმედებისა, -- გაყოფვა. 
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ჭალი ჲორიდ ლიყუე̂ლ ხოჩე̄მი ნიშან̈ ლი (ბზ.) -- მდინარის ორად გაყოფა კარგის ნიშანია.

 ლიყუ̂ი̄ლიე̄ლ ბზ., ლიყულელ ბქ., ლიყულ̄იელ ლშხ., ლიყულან̈იელ ლნტ. -- სახელი 

იყუი̂̄ლიე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- ყვირილი, ბღავილი, ღრიალი. სამთილ̄დ ლიყუ̂ილ̄იე̄ლ 

ლაჲ̈ბინე (ბზ. 396) -- სამთილმა ბღავილი დაიწყო. ცხეხენქა დაუ̈რ̂ე ლიყულელ ისმიუ ̂(ბქ.) 

-- ტყიდან დევების ღრიალი ისმოდა. ეჯმინეშხენ ჩიჲღა ლიყულან̈იელ ისმოლდა (ლნტ.) -- 

იმათგან ყოველთვის ყვირილი ისმოდა.

 ლიყუ̂ლე -- სახელი იყულ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაყოფა, დაყოფა. გიმი ლიყუე̂ლეს 

ფათრა̈კ ახფას̈ (ბზ.) -- მიწის გაყოფას ფათერაკი მოჰყვა.

 ლიყუ̂ნა̈ლ̄ ბზ., ლიყუნ̂ალ̈ ბქ., ლნტ., ლიყუნ̂ა̄ლ ლშხ. -- სახელი იყუ̂ნა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- {და}წოლა. ეფენდიდ შიშდ იშგუმ̂ინ ლიყუნ̂ა̈ლ̄ (ბზ. 342) -- ეფენდიმ 

მაშინვე ("ხელად") დაწოლა მოითხოვა. ბაბას ტახ̈ტლეჟა ლიყუნ̂ა̈ლ ხალტჷნ (ბქ.) -- ბაბუას 

ტახტზე წოლა უყვარდა. ლიყუნ̂ალ̄ე დროი მა ̄ლი ჩიქე (ლშხ.) -- ჯერ დაწოლის დრო არაა. 

დოსკ ლოქ ლი ჩიქე ლიყუნ̂ალ̈ (ლნტ.) -- ჯერ დაწოლა ადრეაო.

 ლიყუ̂ჩუ̄რე ბზ., ლშხ., ლიყუჩ̂ურე ბქ., ლნტ. -- სახელი აყუ̂ჩუ̄რე... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. 

-- {და}მტვრევა. მოლას ყორრე ლიყუჩ̂ურე ლოხბინა (ბქ. 253) -- მოლას კარების მტვრევა 

დაუწყია. ლიყუ̂ჩურე ჯექიმოლდაუ ისკუი̂ გაჭირუ̂ებაჟი? (ლნტ.) -- შენს გაჭირვებას 

დამტვრევის დამატება უნდოდაო? ("დამტვრევა გემატებოდა გაჭირვებაზე?")

 ლიყხა̈ლ̄ იგივეა, რაც ლიყჰა̈ლ̄.

 ლიყჰა̈ლ̄, ლიყხა̈ლ̄ ბზ., ლიყჰალ̈ ბქ., ლიყალ̄ ლშხ., ლიყალ̈ ლნტ. -- სახელი ხ-ეყჰა̈ლ̄, ხ-

ეყხა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, -- კოცნა. დემნარ̈ მაწჷხ ისგუ ლიყჰა̈ლ̄ (ბზ. 360) -- შენი კოცნა 

არაფრად მჭირდება. ჲერხის მაშდმარ̈ჟი ლიყჰალ̈ ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- ზოგს სიმთვრალეში 
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კოცნა სჩვევია.

 ლიშანა̈ლ, ლიშანელ იგივეა, რაც ლიშან̄ა̈ლ̄.

 ლიშანგუნალ̈ იგივეა, რაც ლიშან̄გუნა̈̄ლ.

 ლიშანგუნე იგივეა, რაც ლიშა̄ნგუნე.

 ლიშარდე იგივეა, რაც ლიშარ̄დე.

 ლიშაშე იგივეა, რაც ლიშჲაშ̄ე.

 ლიშაშ̈ი იგივეა, რაც ლიშჲა̈̄ში.

 ლიშან̄ა̈̄ლ ბზ., ლიშანალ̈ ბქ., ლნტ., ლიშანელ ბქ., ლიშან̄ალ̄ ლშხ. -- სახელი ხ-ეშან̄ალ̈... 

ზმნის მოქმედებისა, -- ნიშნის მოგება. ლიშან̄ა̈ლ̄ ხოლა ლი (ბზ.) -- ნიშნის მოგება ცუდია. 

მად̈ შიდ უშხუა̂რ̈ე ლიშანალ̈ (ლნტ.) -- არ შეიძლება ერთმანეთის ნიშნის მოგება.

 ლიშან̄გუნა̈ლ̄ ბზ., ლიშანგუნალ̈ ბქ., ლნტ., ლიშან̄გუნალ̄ ლშხ. -- სახელი იშან̄გუნა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- უხეში ლაპარაკი; უხეში სიარული (მაღალი ადამიანისა ან 

ცხოველისა). ჲერხის ლიშან̄გუნა̈ლ̄ ხამ̈თქუა̂ (ბზ.) -- ზოგიერთს უხეში სიარული სჩვევია. 

ჩი ჰამს ამ̈იშ ლიშანგუნა̈ლდ ამშდიხ (ბქ.) -- ყოველ დილით ამისმა უხეშმა ლაპარაკმა 

გამათავა.

 ლიშან̄გუნე ბზ., ლშხ., ლიშანგუნე ბქ., ლნტ. -- სახელი აშან̄გუნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

უხეში ლაპარაკი; სიარული (მაღალი ადამიანისა ან ცხოველისა). ლიშან̄გუნე ხოხა ალ 

ზურალ̄ს (ბზ.) -- ამ ქალმა უხეში ლაპარაკი იცის. ეჩა ლიშანგუნემ ჰერ ჯუე̂დიახან̈ ამსჷმდა 

(ბქ.) -- იმის უშნო ნაბიჯების (სიარულის) ხმა შორიდან მომესმა.

 ლიშარ̄დე ბზ., ლშხ., ლიშარდე ბქ., ლნტ. -- სახელი აშარ̄დე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

დაწყნარება, დამშვიდება. ბეფშუს̂ დიე ლიშარ̄დე ხოცხა (ბზ.) -- ბავშვს დედის{გან} 
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დამშვიდება ურჩევნია. ჩიემდ ბეფში დის ახობინეხ ლიშარდე (ლნტ.) -- ყველამ ბავშვის 

დედას დაუწყო დამშვიდება. 2. ბქ. შეზავება.

 ლიშა̈რ̄ე ბზ., ლიშე̄რე ბზ., ლშხ., ლიშერე ბქ., ლნტ. -- სახელი აშა̈რ̄ე, აშე̄რე... ზმნათა 

მოქმედებისა, -- {გა}ლესვა. გაჩ̈ი ლიშა̈რ̄ე მაკუ (ბზ.) -- დანის გალესვა მინდა. ბესოდ გაჩ̈ს 

ლოხბინე ლიშერე (ბქ. 23) -- ბესომ დანას დაუწყო ლესვა. კად̄ე̄მი ლიშე̄რე მა ხახლე̄ნახ 

(ლშხ.) -- ნაჯახის გალესვა არ სცოდნიათ.

 ლიშგაჲელ იგივეა, რაც ლიქშჲე̄ლ.

 ლიშგბე ზს., ლშხ., ლიშკბე ლნტ. -- სახელი ხ-აშ̈გბე... ზმნის მოქმედებისა, -- ამოძრობა, 

ამოგლეჯა. ჟი ლიშგბე ხაკუ ისგუ ნინს (ბზ.) -- ამოძრობა უნდა შენს ენას. ჴარდანი ლიშგბე 

დეშ ლოხჷ̄იმედ (ლშხ.) -- სარის ამოძრობა ვერ შევძელი. ბეფშ შტიქე ლიშკბეს დემ იჩო 

(ლნტ.) -- ბავშვი კბილს არ იძრობს ("კბილის ამოძრობას არ შვრება").

 ლიშგბჷ̄რე ბზ., ლშხ., ლიშგბჷრე ბქ., ლიშკბჷრე ლნტ. -- სახელი აშგბჷ̄რე... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- {და}ძრობა, {და}გლეჯა. მერხლარე ლიშგბჷ̄რე მაკუ ნაქრუუა̂ჟი (ბზ.) 

-- ჭინჭრების დაგლეჯა მინდა ნასახლარზე. მასტუნარ̈ შტიქარ̈ე ლიშკბჷრე მაკუ (ლნტ.) -- 

მტკივანი კბილების დაძრობა მინდა.

 ლიშგდე ზს., ლშხ., ლიშკედე ლნტ. -- 1. სახელი ხ-აშ̈გდე... ზმნის მოქმედებისა, -- კადრება. 

სურუ ამსაკ̈ურ̂ელჷნ ისგუა̂ხან̈ ამი̄ ლიშგდე (ბზ.) -- ძალიან გამიკვირდა შენგან ამის კადრება. 

ისგოუ ̂ა̈მიშ ლიშგდე დემშუ ̂მეკუა̂დ (ბქ.) -- შენთვის ამის კადრება არაფრით (არ) მინდოდა. 

2. სახელი იშგდე... ზმნის მოქმედებისა, -- ჩი̄მი ლიშგდე შგურ ლი (ლშხ.) -- ყველაფრის 

კადრება სირცხვილია. ამშა ლიშკედე მა̈დ მაჲ̈მედა (ლნტ.) -- ამის კადრება არ შემიძლია.

 ლიშგებ ზს., ლშხ., ლიშკებ ლნტ. -- სახელი ხ-ოშგბენი... ზმნის მოქმედებისა, -- მივარდნა, 

1011



მიხტომა ("თავდასხმა"). ჟეღრე ლიშგებდ ხაყულ̂ენიხ (ბქ.) -- ძაღლის მივარდნის{ა} 

ეშინიათ. დე̄შა ლიშგებს ლოქ ხამურჯი ჯეჲ (ლშხ.) -- მე არავისთან მიხტომას (მივარდნას) 

არ ვაპირებ.

 ლიშგი̄უა̂ნა̈ლ̄ ბზ., ლიშგიუა̂ნელ ბქ., ლიშგი̄უა̂ნალ̄ ლშხ., ლიშტიოლალ̈, ლიშკიოლალ̈ ლნტ., 

ხლმ. -- სახელი იშგი̄უა̂ნა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. ბღვერა. მაჲ̈ ოთგეჭნი ისგუ 

ლიშგი̄უა̂ნა̈ლ̄ს! (ბზ.) -- რა გაუძლებს შენს ბღვერას! 2. თვალების დაჭყეტა; ცუდად ყურება.

 ლიშგმინალ̄{ი} იგივეა, რაც ლიშგუმ̂ან̄ა̈ლ̄ი.

 ლიშგნი ზს., ლიშგნე ლშხ., ლიშკენი ლნტ. -- სახელი ა̈შგნი... ზმნის მოქმედებისა, -- ჭამა, 

გასინჯვა (გემოსი); ლაღუ̂ემ ლიშგნი ჟი ლჷყაჯ̈ ხარხ (ბქ.) -- ხორცის ჭამა (გემოს 

გასინჯვა) აკრძალული აქვთ.

 ლიშგომ იგივეა, რაც ლიშგუე̂მ.

 ლიშგომ̄ალ̄ი იგივეა, რაც ლიშგუ̂მა̈̄ნი.

 ლიშგრე1 ზს., ლშხ., ლიშკრე ლნტ. -- სახელი ა̈შგრე... ზმნის მოქმედებისა, -- სიკვდილი 

(უეცრად). ისგუი̂ ლიშგრეუ ოგუი̂ე̄ნა დროიანდ! (ლშხ.) -- შენი სიკვდილი მოგვესწროს 

ადრეო! მარემი ამ̄ჟი უბრალდ ლიშკრეს დემ ანღუე̂ლდად (ლნტ.) -- ადამიანის ასე უცაბედად 

("უბრალოდ") სიკვდილს არ ველოდით.

 ლიშგრე2 იგივეა, რაც ლირშგი̄ნე.

 ლიშგრინე, ლიშგრინ̄ე იგივეა, რაც ლირშგი̄ნე.

 ლიშგურ იგივეა, რაც ლიშგუი̂რ.

 ლიშგურან̈ი იგივეა, რაც ლიშგურ̂ა̈ნ̄ი.

 ლიშგუდ̂ე/ი ზს., ლშხ., ლიშკუდ̂ი ლნტ. -- 1. სახელი აშგუდ̂ი... ზმნის მოქმედებისა -- 
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დახრჩობა. ჩუ ლიშგუდ̂ე ხაკუხ უი̂ჯიშ (ბზ. 408) -- დახრჩობა უნდათ გველის{ა}. 2. სახელი 

იშგუდ̂ი... ზმნის მოქმედებისა. ჭყინტ უ̂ედშუ̂ ათ̈ესელან ლიცისა ლიშკუდ̂ის (ლნტ.) -- ბიჭი 

ძლივს გადაურჩა წყალში დახრჩობას.

 ლიშგუე̂მ ზს., ლიშგომ ლშხ., ლიშკუ̂ემ ლნტ. -- სახელი ხ-ეშგუე̂მ... ზმნის მოქმედებისა, -- 

1. ხვეწნა. ხელწიფი დი̄ნად ოხუბ̂ინე ლიშგუე̂მ [მეთხუი̂არ̈ს] (ბზ. 249) -- ხელმწიფის 

ქალიშვილმა მონადირეს ხვეწნა დაუწყო. 2. {მო}თხოვნა (პასუხისა, ...). პასუ̂იხუი̂ 

ლიშკუე̂მ დარ̈სმოშ ლახობედაუა̂ ნასოჲშუდ̂ (ლნტ. 92) -- პასუხის {მო}თხოვნა ვერავის 

გაუბედავს ნასოსთვის. 3. თხოვა. დიუ̂ემი ლიშგუე̂მ გუნ გარჯ ლი (ბზ.) -- ქალის ("გოგოს") 

თხოვა ძალიან ძნელია.

 ლიშგუი̂რ ზს., ლიშგურ ლშხ., ლიშკუი̂რ ლნტ. -- სახელი ხ-ოშგურ... ზმნის მოქმედებისა, -- 

სირცხვილი, მორცხვობა. ლიშგუი̂რ ჩუ აჩჷგრაუ̈ი̂ მარ̄ა (ბზ.) -- მორცხვობა ჩაგრავს 

ადამიანს. ჲერეხის ლიშკუი̂რ მად̈ ხოხალ̈ (ლნტ.) -- ზოგმა სირცხვილი არ იცის.

 ლიშგუმ̂ან̄ა̈ლ̄ი ბზ., ლიშგუმ̂ან{ალ̈}ი ბქ., ლიშგმინალ̄ი, ლიშგომ̄ა̄ლი ლშხ., ლიშკომნალ̈ი, 

ლიშკომანალ̈ი ლნტ., ხლმ. -- სახელი იშგუმ̂ან̄ა̈ლ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- თხოვნა; 

მათხოვრობა. მეჰად ლიშგუმ̂ან̄ა̈̄ლი შგუი̂რ ლი (ბზ.) -- ყოველთვის თხოვნა სირცხვილია. 

კაკოს ლიშგმინალ̄ი ხამთქუა̂ (ლშხ.) -- კაკოს თხოვნა სჩვევია. ლიშკომნალ̈ის დეშ იბნეხ 

(ლნტ.) -- მათხოვრობას ვერ იწყებენ.

 ლიშგურ̂ა̈ნ̄ი, ლიშგურ̂ან̄ე ბზ., ლშხ., ლიშგურან̈ ბქ., ლიშკურ̂ან̈ე ლნტ. -- სახელი 

აშგურ̂ან̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- დარიგება, რჩევის მიცემა. ხოშე̄მი ლიშგურ̂ან̄ეს 

ლიჰუ̂ნარ̈ი ხაკუ (ბზ.) -- უფროსის დარიგებას მოსმენა უნდა. ლიშგურან̈ი მაუ̂ინ დემეგ ლი 

(ბქ.) -- დარიგება მავნე არაა. ბოფშარ̈ს ლიშკუ̂რან̈ე ხაწჷხხ (ლნტ.) -- ბავშვებს დარიგება 
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სჭირდებათ.

 ლიშგჷნე ბზ., ლშხ., ლიშჯჷნე ლნტ. -- 1. სახელი ხ-ეშგჷნი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გამაგრება. ფურს ლუსუა̂რდ ლიშგჷნე ოხბინე (ლშხ.) -- ძროხას ძუძუებმა გამაგრება 

დაუწყო. 2. სახელი იშჯჷნი... ზმნის მოქმედებისა; გადატ. გაჯიქება, გაჯიუტება. ეჯკალი 

ლიშჯჷნე ხოხალ, ერე დემის მოშ ხუა̂სყეუ̂ნედ (ლნტ.) -- ისეთი გაჯიუტება იცის, რომ 

ვერაფერს ვაკეთებინებთ.

 ლიშდაბ იგივეა, რაც ლიშდაბ̈.

 ლიშდაე ბზ., ლშხ., ლიშდაი̈ ბქ., ლიშტაე̈ ლნტ. -- სახელი შდაე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დათავთავება; დატაროება. ჭჷმინდ ლიშდაე ან̈ბინე (ბზ.) -- ქერმა დათავთავება დაიწყო. 

სიმინდარ̈ს ჟი ლჷბნე ხარხ ლიშტაე̈ (ლნტ.) -- სიმინდებს დატაროება დაწყებული აქვთ.

 ლიშდაბ̈ ზს., ლიშდაბ ლშხ., ლიშტაბ̈ ლნტ. -- სახელი ხაშდბა... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

მუშაობა, შრომა. მიჩ ესერ ყუ̂ელფჩუ ლიშდაბ̈ [ხამ̈ჲედა] (ბზ. 371) -- მე ცეცხლთან მუშაობა 

შემიძლიაო. დენას ლიშტაბ̈ს დემ ხან̈ებნინახ (ლნტ. 310) -- თურმე გოგოს მუშაობას არ 

ანებებდნენ. 2. მოპყრობა, მოქცევა, მოვლა. ხოჩა ლიშდაბ̈ თხერა ლითხერს დეშ ესერ ხაშდნე 

(ანდ.) -- კარგი მოვლა (მოქცევა) მგელს მგლობას ვერ ავიწყებსო.

 ლიშდაი̈ იგივეა, რაც ლიშდაე.

 ლიშდარ̄უე̂ ბზ., ლშხ. -- სახელი აშდარ̄უე̂... ზმნის მოქმედებისა, -- დაბრალება, 

ცილისწამება. გიორგის იშგნაშდ ხეკუა̂დ ალ საქმე̄მი ლიშდარ̄უე̂ (ლშხ.) -- გიორგის 

სხვისთვის უნდოდა ამ საქმის დაბრალება.

 ლიშდბე{ნი} ზს. -- სახელი აშდბე{ნი}... ზმნის მოქმედებისა, -- უკან გადავარდნა, წაქცევა. 

ღუმრი ლიშდბენი ხაკუხ (ბზ.) -- ნაძვის წაქცევა უნდათ.
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 ლიშდბი ბზ., ლშხ., ლიშდბინე ლშხ., ლიშტები ლნტ. -- სახელი იშდბი... ზმნის მოქმედებისა, 

-- სესხება. ლაგ̈მალ̄დ მაწჷხ თეთრი ლიშდბი (ბზ.) -- სამშენებლოდ მჭირდება ("მჭირია") 

ფულის სესხება. ლიშდბი უგარჯუ ̂ლი, ლიტხე ლი გარჯ (ბქ.) -- სესხება იოლია, 

დაბრუნებაა ძნელი. თეთრი ლიშდბინე მეკუა̂დ (ლშხ.) -- ფულის სესხება მინდოდა.

 ლიშდბინალ̄ი იგივეა, რაც ლიშდბჷ̄რა̈̄ლი.

 ლიშდბინე იგივეა, რაც ლიშდბი.

 ლიშდბუნე1, ლიშდბჷნე ზს. -- სახელი აშდბჷნე... ზმნის მოქმედებისა -- 1. გაკეთება, 

გამართვა (სახლისა). ქორა ̈ლიშდბუნე დეშ მიზგრა (ბზ.) -- სახლის გამართვა არ 

დამიმთავრებია. 2. ბქ. დამშვენება, გაწყობა. სადგუ̂ემი ხოჩამდ ლიშდბჷნე ხეკუა̂დ (ბქ.) -- 

სადგომის კარგად გაწყობა უნდოდა. 3. ბქ. გასუფთავება. ითქიშ ლიშდბუნე (ბქ.) -- 

მარცვლის გასუფთავება.

 ლიშდბუნე2, ლიშდბჷნე ლშხ., ლიშტაბნე ლნტ. -- სახელი იშდბუნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

შექცევა, გართობა. თხუმე ლიშდბუნე \ ლიშდბჷნე გარ ხაჭკჷ̄რა (ლშხ.) -- მხოლოდ თავის 

გართობაზე ფიქრობს ("გართობა ედარდება"). ბეფში ლიშტაბნეს მა ძღჷდ გუე̂შ ხაკუ? 

(ლნტ.) -- ბავშვის გართობას რა დიდი საქმე უნდა?

 ლიშდბჷნე იგივეა, რაც ლიშდბუნე.

 ლიშდბჷ̄რა̈ლ̄ი ბზ., ლიშდბჷრალ̈ი ბქ., ლიშდბინალ̄ი ლშხ., ლიშტებ{ჷ}რალ̈ი ლნტ., ხლმ. -- 

სახელი იშდბჷ̄რა̈ლ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- სესხება. ლიშდბინალ̄ი სურუ ხამჭირხ (ლშხ.) 

-- სესხება ძალიან ეზარებათ. ჩიგარ ლიშტებჷრალ̈ი შკუი̂რ ლი (ლნტ.) -- ყოველთვის 

სესხება სირცხვილია.

 ლიშდე -- სახელი შიდე... ზმნის მოქმედებისა, -- გადაყრა, დაყრა, ჩაყრა... ლინთუი̂სგა 
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კუმაშ̈ს ნე̄ნი̄ ლიშდე ხაკუ (ბზ.) -- ზამთარში საქონელს თივის დაყრა უნდა. ღედარ̈ი ლიწანე 

ლაჲ̈ბინეხ ი ჰალაგ̈ ქა̈მინჩუ ლიშდე (ბქ. 249) -- ბარდის მოგლეჯა და ღობის იქით გადაყრა 

დაიწყეს. უჲშამიშ ხოჩემ ლიჩემ ჭალათე ლიშდე ესერ ლი (ანდ.) -- უმადურისათვის 

სიკეთის ქნა მდინარეში ჩაყრააო.

 ლიშდებ ბქ. -- სახელი იშდბი... ზმნის მოქმედებისა, -- აფუება. ჴიცს შიშდ ლიშდებ ხამ̈თქუა̂ 

(ბქ.) -- ცომმა სწრაფად იცის აფუება. იხ. ლიტეხ.

 ლიშდეკუ ̂ზს., ლშხ., ლიშტეკუ ̂ლნტ. -- სახელი შდეკუ.̂.. ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

სლოკინი. ეჩა ლიშდეკუ ̂გუ̂ესმი (ლშხ.) -- იმის სლოკინი გვესმის. სურუ ლიბზეს ლიშტეკუ ̂

ლოქ ხოხალ (ლნტ.) -- ძალიან გაძღომამ სლოკინი იცისო. 2. სლუკუნი. ქორხენქა ბეფში 

ლიშტეკუ ̂ა̈ნსჷმდა (ლნტ.) -- სახლიდან ბავშვის სლუკუნი მოისმა.

 ლიშდერ1 ზს., ლიშდირ ბქ. -- სახელი ხ-აშ̈დირ, ხ-ეშდრენი... ზმნათა მოქმედებისა, -- თავის 

შექცევა. თხუმე ლიშდერჟი \ ლიშდრეჟი გარ აჭკუა̂რ̈ი (ბზ.) -- მხოლოდ თავის გართობაზე 

ფიქრობს.

 ლიშდერ2 იგივეა, რაც ლიშდორ̄ე.

 ლიშდეხ ზს., ლშხ., ლიშთხე2 ლშხ., ლიშტეხ ლნტ. -- სახელი შდეხნი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დამთავრება, გათავება, გამოლევა. ჭემი ლიშდეხ ანღელს გუ̂არ̄ (ბზ.) -- 

თივის გამოლევა გველოდება ("მოსალოდნელი გვაქვს"). უა̂რჩხლიშ ლიშდეხს გუ̂იმაზ̈იგ 

ხონჴრი (ბქ.) -- ფულის შემოლევას გულისტკივილი ახლავს. ალ თოჲა ლიშდეხს ხოღლიხ 

ზურალე̄ლ (ლშხ.) -- ამ თვის დამთავრებას ელოდებიან ქალები. არყი ლიშთხეს \ ლიშდეხს 

ხოღლიხ (ლშხ.) -- არყის გამოლევას ელოდებიან. ფექი ლიშტეხდ სურუ მაყამნი (ლნტ.) -- 

ფქვილის გამოლევის{ა} ("გამოლევად") ძალიან მეშინია.

1016



 ლიშდე̄ხურა̈ლ̄ ბზ., ლიშდეხუნალ̈, ლიშდეხურალ̈ ბქ., ლიშდე̄ხურა̄ლ ლშხ., ლიშტეხუნალ̈ 

ლნტ. -- სახელი იშდე̄ხურალ̈... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- თანდათან გამოლევა, 

დამთავრება, გათავება. ნე̄ნი̄ ლიშდე̄ხურა̈ლ̄ს კუმში ლიჩხეფ ახჭიმ (ბზ.) -- თივის გამოლევას 

საქონლის გახდომა მოსდევს ("მოჰყვება"). მუსდ ლიშდე̄ხურალ̄ ედბინე (ლშხ.) -- თოვლმა 

დნობა ("გათავება", დალევა") დაიწყო.

 ლიშდირ იგივეა, რაც ლიშდერ1.

 ლიშდკუი̂ე̄ლ ბზ., ლიშდკუ̂ელ ბქ., ლიშდკუ̂ჲელ ლშხ., ლიშტეკუ̂ნე, ლიშტეკუ̂ნალ̈ი ლნტ. -- 

სახელი იშდკუი̂ე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 1. სლოკინი. ლირშუნ̂ის ლიშდკუი̂ე̄ლ 

ხოხალ (ბზ.) -- ხსენებამ სლოკინი იცის. ჲერხის ლიშდკუჲ̂ელ ხაზნა (ლშხ.) -- ზოგს 

სლოკინი სჩვევია. 2. სლუკუნი. ეჯჟი იგუ̂ან̈და, ერე ლიშდკუი̂ე̄ლ მამ̄ად̄ ხოქუ̂იც̄ა (ბზ.) -- 

ისე ტიროდა, რომ სლუკუნი ჯერაც არ შეუწყვეტია. იხ. ლიშდეკუ.̂

 ლიშდმე ზს., ლშხ., ლიშტმე ლნტ. -- სახელი აშდმე... ზმნის მოქმედებისა, -- დათრობა. 

ციოყს მა̄მ ხეკუა̂̈დ მუშგუ̂რი ̄ლიშდმე (ბზ.) -- ციოყს არ უნდოდა სტუმრის დათრობა. შუ̂ან̈ს 

ღუა̂ჟა̈რე ლიშტმეს დემ ხერიდა̈ლხ (ლნტ.) -- სვანეთში კაცების დათრობას არ ერიდებიან. 

შდრ. ლიმშდჷმ.

 ლიშდნი ბქ. -- სახელი აშდნი... ზმნის მოქმედებისა, -- გარეკვა (საქონლისა საბალახოდ). 

ქუ̂ინლჷმგენემ ლიშდნი ჰამს დოსდ ლი წეს (ბქ.) -- საქონლის გარეკვა წესადაა ("წესია") 

დილას ადრე.

 ლიშდორ̄ე ბზ., ლშხ., ლიშდერ2 ბქ., ლინშტორე ლნტ. -- სახელი ხ-ეშდო̈რ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- 1. ჩაფრენა, დაცხრომა (მსხვერპლს {და}აცხრება). ცხაკ̈უს̂ სგა ლიშდორ̄ე 

ხამ̈თქუა̂ (ბზ.) -- ქორს მსხვერპლის დაცხრომა სჩვევია. 2. ზს. მოვარდნა; მოხვევა. ჟაღ̈უ ̂
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მიშგუ ლიშდერ ხოპირან -- ძაღლი ჩემზე მოვარდნას ("ჩაფრენას") აპირებდა.

 ლიშდრანი იგივეა, რაც ლიშდრან̈ი.

 ლიშდრალ̈ იგივეა, რაც ლიშდრა̈ლ̄.

 ლიშდრან̈ი ზს., ლიშდრანი ლშხ., ლიშტრან̈ი ლნტ. -- სახელი აშდრან̈ი... ზმნის მოქმედებისა, 

-- {და}გრეხა. გუი̂ან̈დ ოთზჷგირ თაკ̈ურ̂ე ლიშდრან̈ი (ბზ.) -- თოკების დაგრეხა გვიან 

დავამთავრე. ფაყუი̂ ზორან̈ი ლიშტრან̈ი მაკუ (ლნტ.) -- ქუდის ზონრის დაგრეხა მინდა.

 ლიშდრა̈ლ̄ ბზ., ლიშდრალ̈ ბქ., ლიშდრალ̄ ლშხ., ლიტრელალ̈ ლნტ. -- სახელი იშდრა̈ლ̄... 

ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- თამაში. ლიშდრალ̈ს ი ლიღრალ̈ს მინე-მინე გუ̂ი ესერ ხაკუხ 

(ანდ.) -- სიმღერას{ა} და თამაშს თავ-თავისი გული უნდაო. ლიშდრალ̄ ი ლიღრალ̄ ლი ჩუ 

უქუი̂̄ცად (ლშხ. 19) -- განუწყვეტლივ თამაში და სიმღერაა. ბოფშარ̈ს გუი̂ხალ ხუა̂ჲ̈ 

ლიტრელალ̈ (ლნტ. 42) -- ბავშვებმა ბევრნაირი თამაში ვიცით. შდრ. ლიღრა̈ლ̄.

 ლიშდრე ზს. -- სახელი იშდრე... ზმნის მოქმედებისა, -- გართობა, შეყოლიება. კაკოს თხუი̂მე 

ლიშდრე გარ ხაჭკჷ̄რა (ბზ.) -- კაკოს მხოლოდ თავის გართობა ადარდებს. შდრ. ლიშდერ.

 ლიშდუე იგივეა, რაც ლიშდუე̂.

 ლიშდუე̂ ბზ., ლიშდუე ბქ., ლშხ., ლიშტუე ლნტ. -- სახელი შდუე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

თოვა. ლიშდუედ მაყალ ლი (ბქ.) -- {ჩამო}თოვის საშიშროებაა ("თოვად შიში არის"). 

ლიშდუეს ათხე გარ ეთყაჩ (ლშხ.) -- თოვა მხოლოდ ახლა შეწყდა ("თოვას... მიანება"). 

ჟ'ალმერელი ი ჟ'ახობინა... ლიშტუე (ლნტ. 101) -- მოღრუბლულა და თოვა დაუწყია.

 ლიშდღუე̂̄რე ბზ., ლიშთხუ̂ერი ბქ., ლიშთხერი ლხმ., ლიშთხუე̂̄რე ლშხ., ლილაშთხორი 

ლნტ. -- სახელი აშდღუე̂̄რე... ზმნის მოქმედებისა, -- ამოთხრა (მიცვალებულისა). ლჷდგა̈რი 

ჟი ლიშდღუე̂̄რე ხაკუხ (ბზ.) -- მიცვალებულის ამოთხრა უნდათ. ლჷდგარ̈ი ლილაშთხორი 
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ცოდობ ლი (ლნტ.) -- მიცვალებულის ამოთხრა ცოდვაა.

 ლიშდღუი̂, ლიშთხუი̂ ზს., ლშხ., ლიშტხუი̂ ლნტ. -- სახელი აშდღუი̂... ზმნის მოქმედებისა, 

-- დამარხვა. ლჷდგარ̈ს ლიშდღუი̂ ხაკუ (ბზ.) -- მიცვალებულს დამარხვა უნდა. ლჷდგარა 

ლიშთხუი̂ მჷჟე ლიუე̂̄რალ̄დ მადილ ლოქ ლი (ლშხ.) -- მიცვალებულის დამარხვა მზის 

ჩასვლამდე მადლიაო. მაულდ ლაქათალისა ლიშთხუი̂ ხაქუ̂ მულეგუე̂რის (ლნტ. 316) -- 

მელამ საქათმეში დამარხვა სთხოვა ("უთხრა") მეწისქვილეს.

 ლიშედ -- სახელი ხ-აშიდ... ზმნის მოქმედებისა, -- შველა. ჭყინტს ხელწიფი ლიშედ ჩუ 

ხამ̈ჲე̄და (ბზ. 284) -- ბიჭს ხელმწიფის შველა შეუძლია. მჷჴფიას დრეუჟ̂ი ხაკუ ლიშედ, ადო 

ჟ'ესერ ლისგურ̂ე ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- მკბენარს დროზე უნდა შველა, თორემ დასევა 

("დაჯდომა") იცისო. ლელჴჷ̄რე̄ნდ ღე̄რბეთს გუშკუ̂ე ლიშედს (ლშხ.) -- შევევედროთ 

ღმერთს, გვიშველოს ("ჩვენს შველას").

 ლიშელდან̈ი იგივეა, რაც ლიშჷლდან̈ი.

 ლიშენაუ̈̂ი იგივეა, რაც ლიშნაუ̈ი̂.

 ლიშენე იგივეა, რაც ლიშნე.

 ლიშერაუ̈̂ი იგივეა, რაც ლიშრაუ̈̂ი.

 ლიშერე იგივეა, რაც ლიშა̈რ̄ე.

 ლიშეშაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლიშშაუ̈̂ი.

 ლიშე̄რე იგივეა, რაც ლიშა̈რ̄ე.

 ლიშთხა̈ლ̄ ბზ., ლიშთხალ̈ ბქ., ლიშთხა̄ლ ლშხ., ლიშტეხალ̈ ლნტ. -- შემოლევის, გათავების 

დრო. ათხე ლინთუი̂ ლიშთხა̈ლ̄ ლი (ბზ.) -- ახლა ზამთრის დამლევია ("დამთავრების დროა"). 

პეტრე̄ ლიწჰი მაკუ ჰარყი ლიშთხალ̄უ ̂(ბზ.) -- პეტრეს დაპატიჟება მინდა არყის 
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გამოლევამდე. ენკენობაშ̈ ლიშთხალ̈ჟი იჰელი სიმინდ (ბქ. 231) -- ენკენისთვის 

(სექტემბრის) დამლევს მწიფდება სიმინდი. ალ თუ̂ეა ლიშტეხალდ დემ ღჷრიხ (ლნტ.) -- ამ 

თვის დამთავრებამდე არ მიდიან.

 ლიშთხე1 ზს., ლშხ., ლიშტხე ლნტ. -- სახელი შდიხე... ზმნის მოქმედებისა, -- გათავება, 

გამოლევა. ჰარყი ლიშთხეს მი მაბრალ̈იხ (ბზ.) -- არაყის გათავებას მე მაბრალებენ.

 ლიშთხე2 იხ. ლიშდეხ.

 ლიშთხერი იგივეა, რაც ლიშდღუე̂̄რე.

 ლიშთხუე̂რი იგივეა, რაც ლიშდღუ̂ე̄რე.

 ლიშთხუე̂̄რე იგივეა, რაც ლიშდღუე̂̄რე.

 ლიშთხუი̂ იგივეა, რაც ლიშდღუ̂ი.

 ლიშიალ̈, ლიშიალ̄ იგივეა, რაც ლიში/ჲა̈̄ლ.

 ლიშიაშ̈ი, ლიშჲა̈̄ში, ლიშჲა̄შე იგივეა, რაც ლიშია̈შ̄ი.

 ლიშია̈შ̄ი, ლიშჲა̈̄ში ბზ., ლიშ{ი}აშ̈ი ბქ., ლნტ., ლიშიაშ̄ი ლშხ., ლიშჲაშ̄ე ბზ., ლშხ., 

ლიშაშე ბქ., ლიშაშ̄ე უშგ. -- სახელი აშ̈ია̈შ̄ი, აშ̈იაშე, აშ̈ჲა̈̄ში... ზმნათა მოქმედებისა, -- 

მისალოცის ხელში მიცემა საახალწლოდ (ტკბილად დაბერება) -- "ხელის გახსნა". ნიშგუე̂ჲ 

მჷჭშხის ხოჩა ლიშია̈შ̄ი ხოხა (ბზ.) -- ჩვენმა მეკვლემ კარგი "ხელის გახსნა" იცის ("ჩვენს 

მეკვლეს... სჩვევია"). მახე ზაუა̂შ̈ ჰამს ხუი̂ბნედ უშხუ̂არე ლიშაშეს (ბქ.) -- ახალი წლის 

დილას ვიწყებთ ერთმანეთის{ათვის} მისალოცის მიცემას. მჷჭშხი ქორს მერდე̄ლს ჩი̄ს... 

ქალახბიშნე წერექუს̂, კოჭოლ ნინჩორი̄ლს, ი ხე̄ქუ̂ნინე: უ̂ოშაჲ̄ ალე ლი, ეჩშელდ ზაჲუ ხარი 

უმზიგარ̄უა̂დ! ალეს ხაჲშხა ლიშიაშ̄ი (ლშხ. 16) -- მეკვლე სახლში მყოფ(ებ)ს ყველას 

მიაწოდებს თომს, პატარა კონას, და ეტყვის: რამდენიც ეს არის, იმდენ წელს იყავი 
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ტკივილის გარეშე! -- ამას ჰქვია "ლიშიაში".

 ლიშიმ ზს., ლიშუმ̂ე ლნტ. -- სახელი ხ-ეშმი... ზმნის მოქმედებისა, -- დაძახება, 

გამოხმაურება. ზურალს ბეფში ლიშუმ̂ე \ ლიტული ხეკუ̂ად (ლნტ.) -- ქალს ბავშვის 

დაძახება უნდოდა.

 ლიში/ჲა̈̄ლ ბზ., ლიშია̈ლ ბქ., ლნტ., ლიშიალ̄ ლშხ. -- სახელი იშია̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, -- 

1. ომი. ხელწიფს ლიშიალ̄ე ლაი̈რ ოხჴა̈დ (ბზ. 302) -- ხელმწიფეს ომის წერილი მოუვიდა. 

ლიშიალ̈ ოთბინახ ცხუ̂ი-ცჷჴემ{ე}დშუ ̂(ბქ.) -- ომი დაუწყიათ მშვილდ-ისრით. სალდანს ი 

დადიანს ახარახ ლიშიალ̈ (ლნტ. 91) -- სალდანს და დადიანს ომი მოსვლიათ ("აუტყდათ"). 

უშხუა̂რ ლიშიალ̈ ოხგაცხდეხ (პოეზ. 54) -- ერთმანეთს ომი გამოუცხადეს. 2. ბქ. ჩხუბი. 

ლიშიალ̈ ხარხ ეშხუა̂რისგა (ბქ.) -- ჩხუბი აქვთ ერთმანეთში.

 ლიშირე იგივეა, რაც ლიში̄რე.

 ლიშიშგარე ბზ., ლიშიშგარ̈ი ბქ., ლიშიშგარ̄ე ლშხ., ლიშიშკარ̈ი ლნტ. -- სახელი 

{ა}შიშგარე... ზმნის მოქმედებისა, -- ჟუჟუნა წვიმის მოსვლა. ჰამს ლიშიშგარ̈ი ად̈ბინე 

(ბქ.) -- დილით ჟუჟუნა წვიმა დაიწყო. ათხე ლაჲ̈ბინე ლიშიშკარ̈ი (ლნტ.) -- ახლა დაიწყო 

ჟუჟუნა წვიმა.

 ლიშიშკა̈რი იგივეა, რაც ლიშიშგარე.

 ლიში̄დ ბზ., ლიშიდ ბქ. -- სახელი შჷ̄დნი... ზმნის მოქმედებისა -- 1. {და}ბნევა, {და}ყრა, 

{ჩამო}ცვენა. ჩუ ლიში̄დდ ლახყალუ̂ინ̄დახ დეცჟი მერდალ̄ას (ბზ. 423) -- ცაზე მყოფებს 

ჩამოცვენის ("ჩამოცვენად") შეეშინდათ. 2. მისევა. ალ ლახუბ̂ას ლიშიდ ხამ̈თქუა̂ხ (ბქ.) -- ამ 

ძმებს (საჩხუბრად) მისევა სჩვევიათ.

 ლიში̄რე ზს., ლშხ., ლიშირე ლნტ. სახელი ა̈შირ̄ე... ზმნის მოქმედებისა -- [ხელით] 
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{და}ფქვა (მარილისა). ჯიმი ლიში̄რე გუი̂ან გუა̂რ̄ (ლშხ.) -- მარილის დაფქვა გვიანია 

("გვიანი გვაქვს"). ლად̈ეღი ა̈ხუ̂ბინ ჯიმი ლიშირე (ლნტ.) -- დღეს დავიწყე მარილის 

{და}ფქვა.

 ლიშკად̈ი იგივეა, რაც ლიშკა̈დ̄ი.

 ლიშკაჲ̈ელ იგივეა, რაც ლიქშჲე̄ლ.

 ლიშკა̈დ̄ი ბზ., ლიშკად̈ი ბქ., ლნტ., ლიშკდი ბქ., ლიშკად̄ი ლშხ. -- სახელი აშკა̈დ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- {გამო}ჭედვა, {და}ჭედვა. ჭამ̈იედამა ̄ჩა̈ჟ̄ი ლიშკა̈̄დი? (ბზ.) -- ცხენის 

{და}ჭედვა შეგიძლია? ჲარაღრე ლიშკად̈ი მადმა ხახ̈ლენახ (ბქ. 247) -- იარაღ(ებ)ის 

{გამო}ჭედვა არ სცოდნიათ. მჷშკიდს ჩიმი ლიშკად̈ი ხოხალ (ლნტ.) -- მჭედელმა 

ყველაფრის ჭედვა იცის.

 ლიშკბე იგივეა, რაც ლიშგბე.

 ლიშკბჷრე იგივეა, რაც ლიშგბჷ̄რე.

 ლიშკდი იგივეა, რაც ლიშკა̈დ̄ი.

 ლიშკებ იგივეა, რაც ლიშგებ.

 ლიშკედე იგივეა, რაც ლიშგდე.

 ლიშკენი იგივეა, რაც ლიშგნი.

 ლიშკერი იგივეა, რაც ლირშგი̄ნე.

 ლიშკი იგივეა, რაც ლი̄შგი.

 ლიშკიოლალ̈ იგივეა, რაც ლიშგი̄უა̂ნა̈ლ̄.

 ლიშკიფე იგივეა, რაც ლიშკფე.

 ლიშკომანალ̈ი, ლიშკომნალ̈ი იგივეა, რაც ლიშგუმ̂ან̄ა̈ლ̄ი.
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 ლიშკრე იგივეა, რაც ლიშგრე.

 ლიშკუნ̄თე ბზ., ლშხ., ლიშკუნთე ლნტ. -- სახელი ხ-ეშკუნ̄თი, იშკუნ̄თი... ზმნათა 

მოქმედებისა, -- მოკრუნჩხვა, მოკუნტვა, (მობუზული) ამოფარება. მექუ ̂ჩუქუა̂ნ̄ ლიშკუ̄ნთე 

მამ̄ ათნებეხ ქუი̂თს (ბზ.) -- ზვინის ქვეშ მოკრუნჩხვა (შეკრუნჩხვა) არ დაანებეს ქურდს.

 ლიშკუა̂ფ̈ი იგივეა, რაც ლიშკფი.

 ლიშკუდ̂ი იგივეა, რაც ლიშგუ̂დი.

 ლიშკუე̂მ იგივეა, რაც ლიშგუ̂ემ.

 ლიშკუე̂̄მფე ბზ., ლშხ., ლიშკუე̂მფე ბქ., ლნტ. -- სახელი აშკუ̂ე̄მფე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

ჯოხით მსუბუქად ცემა (გაჯოხვა; ჯოხის ჩაკაკუნება). ჟეღს ლიშკუე̂̄მფედ ათყალუი̂̄ნდა 

(ბზ.) -- ძაღლს გაჯოხვის{ა} ("გაჯოხვად") შეეშინდა. ჲერეხის ჩუ ხაწჷხ ლიშკუე̂მფე 

(ლნტ.) -- ზოგს სჭირდება გაჯოხვა.

 ლიშკუი̂რ იგივეა, რაც ლიშგუი̂რ.

 ლიშკურ̂ან̈ე იგივეა, რაც ლიშგურ̂ა̈̄ნი.

 ლიშკფე ზს., ლშხ., ლიშკიფე -- სახელი ხ-ეშკფი... ზმნის მოქმედებისა, -- შეჩეხება, 

წაწყდომა. ეჩი̄ ლიშკფე მამ̄ ხეკუა̂დ̈ მამას (ბზ.) -- იმის შეჩეხება არ უნდოდა მამას. მიშკუი̂ 

ეჩეჩუ ლიშკიფედ ათაყმნიდახ (ლნტ.) -- იქ ჩემი შეჩეხების{ა} ("შეჩეხებად") შეეშინდათ.

 ლიშკფი ზს., ლშხ., ლიშკუ̂აფ̈ი ლნტ. -- სახელი ხ-ა̈შკფი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დახეთქება, დარტყმა; ჩაკაკუნება. ფაუ ̄ლიშკფი ხეკუა̂დ ბეჩჟი (ლშხ.) -- ჯოხის ქვაზე 

დარტყმა უნდოდა. ფაუჲ ლიშკუა̂ფ̈ი მეკუა̂დ თხუი̂მ ლექუა̂ (ლნტ.) -- ჯოხის ჩაკაკუნება 

მინდოდა თავში.

 ლიშკფჷნა̈ლ̄ი ბზ., ლიშკფჷნალ̈ი ბქ., ლნტ., ლიშკფჷნალ̄ი ლშხ. -- სახელი აშკფჷნა̈ლ̄ი... 
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ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- კაკუნი, რახუნი. ლალ̈შკდაშ̈ხან̈ქა მეჰად ისმი ლიშკფჷნა̈ლ̄ი 

(ბზ.) -- სამჭედლოდან ყოველთვის კაკუნი ისმის. ლიშკფჷნალ̈ი ერ ახასჷმდა, ეჩქა ან̈იჲაცხ 

(ლნტ.) -- კაკუნი რომ გაიგონა, მაშინ გაიღვიძა.

 ლიშკფჷნე ზს., ლნტ. -- სახელი აშკფჷნე... ზმნის მოქმედებისა, -- კაკუნი. კუე̂რი ლიშკფჷნე 

მად̈ ახაჟანდახ (ლნტ.) -- ჩაქუჩის კაკუნი არ მოსწყინდათ. გადატ. ზს. ჩაგონება, გაგებინება. 

ამიშ ლიშკფჷნე გუნ გარჯ ლი (ბქ.) -- ამას რომ გააგებინო (ამის გაგებინება), ძალიან 

ძნელია.

 ლიშლჷნე ბზ., ლნტ., ლილშჷნე ბზ. -- სახელი იშლჷნი... ზმნის მოქმედებისა, -- მეტისმეტად 

გაძღომა. სურუ ლიშლჷნე შგუ̂ირ ლი (ბზ.) -- მეტისმეტად გაძღომა სირცხვილია.

 ლიშმე იგივეა, რაც ლიშუმ̂ე1.

 ლიშმი̄ნე იგივეა, რაც ლიშუმ̂ი̄ნე.

 ლიშმუნე იგივეა, რაც ლიშუმ̂ე1.

 ლიშმჷნე იგივეა, რაც ლიშუმ̂ე1.

 ლიშნაუ̈̂ი ზს., ლიშნაუი̂ ლშხ., ლიშენაუ̈̂ი ლნტ. -- სახელი აშნაუ̈ი̂... ზმნის მოქმედებისა, -- 

აშენება. თამარ დედფალ̈ს შუა̂ნ̈ისგა ლაჴუ̂მარე ლიშნაუ̈̂ი ოთბინა (ბზ. 16) -- თამარ 

დედოფალს სვანეთში ეკლესიების აშენება დაუწყია. ალ მარა შუ̂ან̈ეშ ლიშნაუ̈̂ი ოთდა გუთე 

(ბქ.) -- ამ კაცს სვანეთის აყვავება ("აშენება") ჩაუდვია გულში. მახ̈ე ქორა ̈ლიშენაუ̈̂ის 

ხუა̂მარ̈ჯუი̂დ (ლნტ.) -- ახალი სახლის აშენებას ვაპირებთ.

 ლიშნაუ̄̂რე, ლინშარ̄უე̂ ბზ., ლიშნარი ბქ., ლიშნაური ქს. -- სახელი აშნაუ̄რ̂ე, იშნაუ̄რ̂ე, 

ანშარ̄უ̂ე, ინშარ̄უ̂ე... ზმნათა მოქმედებისა, -- მოშინაურება, შეჩვევა. იშგნა ჟეღი ლიშნაური 

დე̄მჟი მოშ ანჴჷრჴეხ (ლშხ.) -- სხვისი ძაღლის მოშინაურება ვერაფრით მოახერხეს. 
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თხერემი ლიშნაური დარს ხაჲ̈მედა (ლნტ.) -- მგლის მოშინაურება არავის შეუძლია.

 ლიშნე ზს., ლშხ., ლიშენე ლნტ. -- სახელი იშნე... ზმნის მოქმედებისა, -- მოსხმა 

(ნაყოფისა). ჲერხი იცხ გუი̂ან̄დ იბნე ლიშნეს (ბზ., ლშხ.) -- ზოგი მსხალი გვიან იწყებს 

მოსხმას. უი̂სკუდ̂ ეჯ ზაუ ̂ად̈ბინე ლიშენე (ლნტ.) -- ვაშლმა იმ წელს დაიწყო მოსხმა.

 ლიშჲა̄შე იგივეა, რაც ლიშია̈შ̄ი.

 ლიშჲე ბზ., ლიშიე ბქ. -- 1. სახელი ხ-ეში ("უსივდება")... ზმნის მოქმედებისა, -- გასივება. 

მარ̄ა სკელდ ლიშჲე ლოხუბ̂ინე (ბზ. 405) -- კაცს წვივმა გასივება დაუწყო. 2. სახელი ა̈შჲე, 

აშ̈ი̄ ("ასივებს")... ზმნათა მოქმედებისა, -- შდიქიშ მაკ̈უშ̂ას ჰაყბაშ̈ ლიშიე ხამ̈თქუ̂ა (ბქ.) -- 

კბილის ტკივილმა ყბის გასივება იცის.

 ლიშიე იგივეა, რაც ლიშჲე.

 ლიშონა̈ლ ბზ., ლიშონ̄ე ბზ., ლშხ., ლიშონე ბქ., ლნტ. -- 1. სახელი ხ-აშა... ზმნის 

მოქმედებისა, -- შური, შეშურება. ლიშონ̄ე ხოლა ლი (ბზ.) -- შეშურება ცუდია. ლიშონეჲშ 

ხაყამნიდახ (ლნტ.) -- შურის ეშინოდათ. 2. სახელი იშონე... ზმნის მოქმედებისა, -- დანანება, 

დაზოგვა. გეზალთე მოლემ ლიშონე ია̈ს ხასმა?! (ბქ.) -- შვილისთვის რამეს დანანება ვის 

სმენია?!.

 ლიშონე იგივეა, რაც ლიშონ̄ე.

 ლიშონშე იგივეა, რაც ლიშონ̄შე.

 ლიშონ̄შე ბზ., ლშხ., ლიშონშე ბქ., ლნტ. -- სახელი იშო̈ნ̄ში... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დახუნძვლა, უხვად მოსხმა. ჟაჴუ̂არ̈ს გუნ ლიშონ̄შე ხამ̈თქუა̂ ბალოშ (ბზ.) -- არყის ხემ 

უხვად იცის ფოთლის ("ფოთლით") მოსხმა ("ხეს... სჩვევია"). ალ უ̂ისგუს̂ გუნ ლიშონ̄შე 

ხამ̈თქუა̂ (ბზ.) -- ამ ვაშლმა ძალიან დახუნძვლა იცის ("ვაშლს... სჩვევია").
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 ლიშრაუ̈̂ი ზს., ლიშრაუი̂ ლშხ., ლიშერაუ̈ი̂ ლნტ. -- სახელი აშრა̈უი̂... ზმნის მოქმედებისა, -- 

1. გახსნილება (სახსნილოს ჭამა). უჭმი ლიგათ̄უა̂ლ̄დ ლიშრაუი̂ მა ̄შიდ (ლშხ.) -- მარხვის 

დამთავრებამდე სახსნილოს ჭამა არ შეიძლება. 2. სულის ახსნა, ხელის ახსნა. ეჯიარ̈ს ლად̈ი 

ჩუ ხოყახ ლიშრაუ̈̂ის (ბზ.) -- იმათ დღეს შეუძლიათ ("უვარგათ") სულის ახსნა.

 ლიშტაბნე იგივეა, რაც ლიშდბუნე2.

 ლიშტაბ̈ იგივეა, რაც ლიშდაბ̈.

 ლიშტაე̈ იგივეა, რაც ლიშდაე.

 ლიშტბჷ̄რა̄ლი იგივეა, რაც ლიშდბჷ̄რა̈ლ̄ი.

 ლიშტები იგივეა, რაც ლიშდბი.

 ლიშტებრა̈ლი იგივეა, რაც ლიშდბჷ̄რა̈ლ̄ი.

 ლიშტეკუ ̂იგივეა, რაც ლიშდეკუ.̂

 ლიშტეკუნ̂ა̈ლი იგივეა, რაც ლიშდკუი̂ე̄ლ.

 ლიშტეკუნ̂ე იგივეა, რაც ლიშდკუი̂ე̄ლ.

 ლიშტერაუ̈̂ი იგივეა, რაც ლიშტრაუ̈̂ი.

 ლიშტეხ იგივეა, რაც ლიშდეხ.

 ლიშტეხალ̈ იგივეა, რაც ლიშთხა̈ლ̄.

 ლიშტეხუნალ̈ იგივეა, რაც ლიშდე̄ხურა̈ლ̄.

 ლიშტიოლალ̈ იხ. ლიშგი̄უა̂ნა̈ლ̄.

 ლიშტმე იგივეა, რაც ლიშდმე.

 ლიშტნე იგივეა, რაც ლიშ̄დნე.

 ლიშტრან̈ი იგივეა, რაც ლიშდრან̈ი.
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 ლიშტრაუ̈̂ი ბზ., ლიშტრაუი̂ ლშხ., ლიშტერაუ̈̂ი ლნტ. -- სახელი ხ-ეშტრაუ̈̂ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- 1. მიშტერება. ჩის̄ სგა ლიშტრაუ̈ი̂ მამ̄ ხაკუ (ბზ.) -- ყველაფერს მიშტერება 

არ უნდა. ამჟი ხაზნა ალ ზურალ̄ს სგა ლიშტრაუი̂ (ლშხ.) -- ასე სჩვევია ამ ქალს მიშტერება. 

2. გამოშტერება.

 ლიშტუე იგივეა, რაც ლიშდუე̂.

 ლიშტხე იგივეა, რაც ლიშთხე.

 ლიშტხუი̂ იგივეა, რაც ლიშდღუი̂.

 ლიშუდობი იგივეა, რაც ლიშუდ̂ობე.

 ლიშული იგივეა, რაც ლიშუ̄ლი.

 ლიშუნდო̈ბი იგივეა, რაც ლიშუნდუე̂ბი.

 ლიშუნდუ̂ები ბზ., ლიშჷნდები ბქ., ლიშჷნდობი, ლიშუნდობი ლშხ., ლიშუე̂ნდები ლნტ. -- 

სახელი ხ-ოშუნდუე̂ბი... ზმნის მოქმედებისა, -- შენდობა. სოფლიშ ხოშა ლიშჷნდების იბნა 

(ბქ. 299) -- სოფლის თავი (უფროსი) შენდობას იწყებდა. ალეს ხაჲ̄შხა ლიშჷნდობი 

ლჷდგარაშ (ლშხ. 36) -- ამას მიცვალებულის შენდობა ჰქვია. ლჷდგარ̈ს ლიშუე̂ნდები ხაწჷხ 

(ლნტ.) -- მიცვალებულს შენდობა სჭირდება.

 ლიშუნშხუე̂ იგივეა, რაც ლიშუნ̄შხუე̂.

 ლიშურ იგივეა, რაც ლიშურ̂ე.

 ლიშურჲე̄ლ იგივეა, რაც ლიშურ̂იე̄ლ.

 ლიშუშე იგივეა, რაც ლიშშუ̂ე.

 ლიშუშპარ იხ. ლიშუპ̂არალ̈.

 ლიშუშპარალ̈ იგივეა, რაც ლიშუპ̂არალ̈
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 ლიშულ̄ი ბზ., ლშხ., ლიშული ბქ., ლნტ. -- სახელი შულ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. ქშენა. 

ჩაჟ̄ი ლიშულ̄ი ხესმიხ (ლშხ.) -- ცხენის ქშენა ესმით. 2. შუილი. ეჩა ლიშული ჯოდიახენ 

ისმი (ლნტ.) -- იმის შუილი შორიდან ისმის.

 ლიშუნ̄შხუე̂ ბზ., ლშხ., ლიშუნშხუე̂ ბქ., ლნტ. -- სახელი შუნ̄შხუე̂... ზმნის მოქმედებისა, -- 

ქსუტუნი (ცხვირით ხმაურიანი სუნთქვა). ეჯას ლიშუნ̄შხუე̂ ხაზნა (ბზ.) -- იმას ქსუტუნი 

სჩვევია.

 ლიშუა̂რ̈ ბზ., ლნტ., ლიშუა̂რ ბქ., ლშხ. -- სახელი ხ-ეშუ̂რი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

ჭრილობის გამიზეზება. ლჷქაჩ̈ ტუ̂ეტი ლიშუა̂რ̈დ ლემყალ̈ ლი (ბზ.) -- გაჭრილი ხელის 

გამიზეზება ("გამიზეზებად") საშიშია. ჟაღუე̂მ ნაჴეფს ლიშუა̂რ ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- ძაღლის 

ნაკბენმა გამიზეზება იცის ("ნაკბენს... სჩვევია").

 ლიშუა̂რ̈იელ იგივეა, რაც ლიშუ̂რიე̄ლ.

 ლიშუდ̂ობე ბზ., ლშხ., ლიშუდობი ლნტ. -- სახელი ხ-ეშუდ̂ობ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გამომშვიდობება. მა ̄ხეკუა̂დ ლიშუდ̂ობე, ეჯჟი ხამურჯდა ლი̄ზის (ლშხ.) -- არ უნდოდა 

გამომშვიდობება, ისე აპირებდა წასვლას. დედეს გეზალა ლიშუდობი ი ლიმეზრე ხეკუა̂დ 

(ლნტ.) -- დედას უნდოდა შვილის გამომშვიდობება და დალოცვა.

 ლიშუე̂მ იხ. ლიშუმ̂ი̄ნე.

 ლიშუე̂ნდები იგივეა, რაც ლიშუნდუე̂ბი.

 ლიშუე̂პ ზს. -- სახელი შუე̂პ... ზმნის მოქმედებისა, -- სტვენა. ლიშუ̂ეპს დემჟი მოშ 

ხუი̂თურ̂ი (ბზ.) -- სტვენას ვერაფრით ვსწავლობ.

 ლიშუე̂̄პინა̈ლ̄ ბზ., ლიშუე̂პინალ̈ ბქ. -- სახელი იშუე̂̄პინა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ლხმ. -- 

სტვენა. ბოფშარ̈დ ა̈დბინეხ ლიშუე̂̄პინა̈ლ̄ (ბზ.) -- ბავშვებმა სტვენა დაიწყეს.

1028



 ლიშუი̂̄ლიე̄ლ შდრ. ლიგურ̂ე̄ჭე.

 ლიშუმ̂ე1 ბზ., ლიშმე ბქ., ლიშმჷნე ქს., ლიშმუნე ლნტ. -- სახელი აშუმ̂ე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დაკვრა. ლიშუმ̂ე ი ლიღრა̈ლ̄ ეზარ̈დ მიხა (ბზ.) -- დაკვრა და სიმღერა კარგად 

ვიცი. მი ფანდური ლიშმჷნე მიხალ (ლშხ.) -- მე ფანდურის დაკვრა ვიცი. გუგაუა̂ლ̈ს ხოჩამდ 

ხოხალხ ჭიანური ლიშმუნე (ლნტ.) -- გუგავებმა კარგად იციან ჭიანურის დაკვრა.

 ლიშუმ̂ე2 იგივეა, რაც ლიშიმ.

 ლიშუმ̂ი̄ნე ბზ., ლიშუმ̂ინე ბქ., ლიშმინე ლშხ., ლიშუ̂ემ ლნტ. -- სახელი იშუმ̂ინ̄ე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- შესვენება, დასვენება. ლიშუ̂მი̄ნედ გუ მარ̄ (ბზ.) -- დასვენება მწადია 

("დასვენებად მაქვს გული"). ნებოზს ლიშუმ̂ინე დემეგ მახუ̂იეხ (ბქ.) -- საღამოს დასვენება 

არ მაცალეს. ნებოზნუნ დე̄მ ხამურჯიხ ლიშმინეს მჷბე̄რგალ̄ა (ლშხ.) -- მთოხნელები 

საღამომდე არ აპირებენ შესვენებას.

 ლიშუპ̂არა̈ლ̄ ბზ., ლიშუპ̂არალ̈, ლიშუ̂პარელ ბქ., ლიშუშპარ ლშხ., ლიშუშპარალ̈ ლნტ. -- 

სახელი იშუპ̂არა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ცეკვა. ლიშუპ̂არალ̈ ხოხუ̂რობქა ახუ̂თენ 

(ბქ.) -- ცეკვა ბავშვობისას ვისწავლე. სოფელისკა... ლიღარალ̈ ი ლიშუშპარალ̈ ლი (ლნტ. 

45) -- სოფელში სიმღერა და ცეკვაა. შდრ. ლისუბ̂ი, შუი̂შპარ.

 ლიშურ̂ე ბზ., ლიშურ̂ი ბქ., ქს., ლიშურ ლშხ. -- სახელი ხ-ოშურ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

წყენა, ვნება (საკვებისაგან,...). ჰებს ლიშურ̂ი ხამთქუა̂ (ბქ.) -- ბალმა წყენა იცის ("ბალს... 

სჩვევია"). თეხენქა ხოკუი̂ბხ... ლიშურ̂ის (ლშხ. 90 \ ლიშურს) -- ავი თვალისაგან წყენას 

უფრთხილდებიან.

 ლიშურ̂ელ იგივეა, რაც ლიშურ̂იე̄ლ.

 ლიშურ̂იე̄ლ ბზ., ლიშურიე̄ლ ბზ., ლშხ., ლიშურ̂ელ ბქ., ლიშუ̂არ̈იელ ლნტ. -- სახელი 
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იშურ̂იელ, იშურიე̄ლ... ზმნათა მოქმედებისა, -- ხვნეშა, ოხვრა. ეჩი̄ ლიშუ̂რიე̄ლს \ 

ლიშურიე̄ლს სგოხ̄მითქუა̂ნ̈ (ბზ.) -- იმის ოხვრას შევეჩვიე. ლიშუა̂რ̈იელშუ ̂გუე̂შ დემ ისყი 

(ლნტ.) -- ოხვრით საქმე არ კეთდება.

 ლიშქარ̈ი ზს., ლნტ., ლიშქარი ლშხ., ლნტ. -- სახელი აშქარ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დაშაქვრა. ლჷჯე̄მი ლიშქარ̈ი ჩუ̂ამა̈შ̄დჷ̄ნ (ბზ.) -- რძის დაშაქვრა დამავიწყდა. გადატ. გულის 

მოგება, მოთაფვლა. პაჭუს ეჭკაჲ ნინ ხარ̄, ერე ჩი̄მი ლიშქარის აჴჷრჴე (ლშხ.) -- პაჭუს 

ისეთი ენა აქვს, რომ ყველას გულის მოგებას ("დაშაქვრას") ახერხებს.

 ლიშყბი, ლიშყბი̄ნე ზს., ლშხ., ლიშყბუნე ბქ. -- სახელი ხ-აშ̈ყბი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დაჯახება, მირტყმა. მაშდმა̈რ̄ს ჭუა̂დ̈თე ხეკუა̂დ̈ თხუ̂იმი ლიშყბი \ ლიშყბი̄ნე(ბზ.) -- 

მთვრალს კედელზე თავის მირტყმა უნდოდა.

 ლიშყდუნე ზს., ლშხ., ლიშყედუნ̂ე ლნტ. -- სახელი ხ-აშ̈ყდუნე... ზმნის მოქმედებისა, 

კაუზატ. -- გახსენებ{ინებ}ა. გეგის მამ̄ ხაკუ ჯუი̂ნელ ამბი ლიშყდუნე (ბზ.) -- გეგის არ 

უნდა ძველი ამბის გახსენება ("გახსენებინება"). მა ჯიჭინდა მიშგუ ჟი ლიშყდუნეღა (ბქ.) -- 

რა გიჭირდა, გაგეხსენებინა ჩემთვის ("გახსენებისათვის"). ამშა ლიშყედუნ̂ე გუი̂ს მიხპე 

(ლნტ.) -- ამის გახსენება გულს მიხეთქავს.

 ლიშყედ1 -- სახელი შყედნი... ზმნის მოქმედებისა, -- {და}ვარდნა, {ჩამო}ვარდნა. მიშგუ \ 

მიშგუ̂ი დეცხა̈ნჩუ ლიშყედ ლამ̈ი̄სნაუ̂ (ბზ.) -- ციდან ჩემი ჩამოვარდნა დამესიზმრა. 

ლიმარუ̂იშ ლიკედ გარჯ ესერ ლი, ლიშყედ -- უგარჯუ̂ (ანდ.) -- კაცობის მიღწევა ("აღება") 

ძნელია, დაკარგვა ("დავარდნა") -- ადვილიო. ნაპუი ლიშყედს კუმაშ̈ი ზარალ̈ ლოქ ხოხალ 

(ლნტ. 76) -- ლუკმის დავარდნამ საქონლის ზარალი იცისო.

 ლიშყედ2 -- სახელი ხ-ეშყდენი... ზმნის მოქმედებისა, -- გახსენება. მიჩა დრეუ̂ჟი ჟი ლიშყედ 

1030



ხაკუ გუ̂აშუ̂ (ბქ.) -- საქმეს თავის დროზე უნდა გახსენება.

 ლიშყედუნ̂ე იგივეა, რაც ლიშყდუნე.

 ლიშყუდ̂ელი იგივეა, რაც ლიშყუდ̂იე̄ლი.

 ლიშყუდ̂ი ზს., ლშხ., ლიშყუე̂დი ლნტ. -- სახელი აშყუდ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{გა}რეცხვა. ითქს ჟი ლიშყუდ̂ი ხაკუ (ბქ.) -- მარცვალს გარეცხვა უნდა. ხუა̂ჲ̄ ხანს 

ეხკუა̂დხ ლაჲ̄რაყია ცხუა̂დი ლიშყუდ̂ის (ლშხ.) -- დიდ ("ბევრ") ხანს მოუნდნენ საარაყე 

ქვაბის გარეცხვას.

 ლიშყუდ̂იე̄ლი, ლიშყუდ̂ჲე̄ლი ბზ., ლიშყუდ̂ელი ბქ., ლიშყუდ̂იელ{ალ̄}ი ლშხ., 

ლიშყუე̂დიელ{ალ̈}ი ლნტ. -- სახელი აშყუ̂დიე̄ლი... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 

{და}რეცხვა. ამგუა̂ჲ̈ ზურალ̄ ესერ ლიშყუდ̂იე̄ლის ჰამა იშგდე?! (ბზ. 299) -- ასეთი ქალი 

რეცხვას როგორ კადრულობსო?! ლადი მა ̄შიდ ლიშყუდ̂იელა̄ლი (ლშხ.) -- დღეს არ 

შეიძლება რეცხვა.

 ლიშყუდ̂ჲე̄ლი იგივეა, რაც ლიშყუდ̂იე̄ლი.

 ლიშყუე̂დი იგივეა, რაც ლიშყუდ̂ი.

 ლიშყუე̂დიელ{ალ̈}ი იგივეა, რაც ლიშყუდ̂იე̄ლი.

 ლიშყუჟ̂უ̄რე ბზ., ლშხ., ლიშყუჟ̂ურე ბქ., ლნტ. -- სახელი აშყუ̂ჟურ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, 

-- გახდა (ტანსაცმლისა). დინილს მახე ლერქურ̂ე ლიშყუ̂ჟურე ლახმაჭ̈ინდა (ბქ.) -- გოგონას 

ახალი ტანსაცმლ(ებ)ის გახდა დაეზარა. ბოფშარს მა̄დ ოთნებედ ლიშყუჟ̂ურ̄ე (ლშხ.) -- 

ბავშვებს არ დავანებეთ გახდა. თელდ ლიშყუ̂ჟურე მად̈შ ახოჩიშხ (ლნტ.) -- მთლად გახდა 

ვერ მოასწრეს.

 ლიშყუფ̂ე ზს., ლნტ. -- სახელი ხ-აშ̈ყუფ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. გატყავება; გაძრობა, 
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მოძრობა. ღულიაქ̄ს ლჷძიჰჷ̄ნღო ტუფი ლიშყუფ̂ე ხაკუ (ბზ.) -- ცხვარს დაკვლის შემდეგ 

გატყავება ("ტყავის გაძრობა") უნდა. 2. მოხდა, გადახდა. ბეფშუ̂ს ლაუ̈̂ჟაჟი საბნი ლიშყუფ̂ე 

ხამ̈თქუა̂ (ბზ.) -- ბავშვს ძილში საბნის გადახდა სჩვევია. კეცი ლაფარ̈ი ლიშყუფ̂ეს 

ხამარჯუდ̂ახ (ლნტ.) -- ქვევრის სახურავის მოხდას აპირებდნენ.

 ლიშშაუ̈ი̂ ბზ., ლიშშაუი̂ ლშხ., ლიშეშაუ̈ი̂ ლნტ. -- სახელი ა̈შშაუ̈̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გაშეშება. ლიშშაუი̂ს დე̄სამა ხოკლჷ̄ნდა (ლშხ.) -- გაშეშებას არაფერი უკლდა.

 ლიშშუე̂ ბზ., ლიშშუი̂ ლშხ., ლიშუშე ლნტ. -- 1. სახელი აშ̈შუე̂... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{გა}შრობა (წყლისა, რძისა...). ფურლე ლიშშუე̂ს ხოკუი̂ბხ (ბზ.) -- ძროხების (რძის) 

გაშრობას უფრთხილდებიან. ეჯისი̄ ფუროლ̄არე ლიშშუ̂ი ხოხალ (ლშხ.) -- იმანაც ძროხების 

გაშრობა იცის. 2. სახელი იშშუი̂... ზმნის მოქმედებისა. გუშკუ̂ე ბინილ ლიშშუე̂ს ხამარ̈ჯუი̂ 

(ლნტ.) -- ჩვენი წყარო დაშრობას აპირებს.

 ლიშჩუქურ̂ე, ლისჩქუა̂რ̈ი ბზ., ლიშჩქუა̂რ̈ი ბქ., ლიშჩუქურ̂ი, ლიშჩქუ̂არი ლშხ., ლისაჩქუ̂არ̈ი 

ლნტ. -- სახელი ხ-აშჩუქუა̂რ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- დასაჩუქრება. ქუ̂ერწილი მერბე 

ლად̈ეღ ლი ლისაჩქუა̂რ̈ი (ლნტ.) -- ქორწილის მეორე დღეს არის დასაჩუქრება.

 ლიშჩქუა̂რ̈ი იგივეა, რაც ლიშჩუქურ̂ე.

 ლიშხამაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლიშხმე.

 ლიშხატალ̈ი, ლიშხატან̈ჲელი, ლიშხტალ̄ი იგივეა, რაც ლიშხტან̈ჲე̄ლი.

 ლიშხატ̈{ი} იგივეა, რაც ლიშხტი.

 ლიშხბელი იგივეა, რაც ლიშხბჲე̄ლი.

 ლიშხბი ზს., ლშხ., ლიშხები ლნტ. -- სახელი ა̈შხბი... ზმნის მოქმედებისა, -- {შე}კერვა. 

უ̂ოსრი ლიშხბი ქა̄დზჷგრეხ (ბზ. 302) -- ჩოხის კერვა დაამთავრეს. მიშგუა̂ დის ხოხალ კაბაშ̈ 
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ლიშხბი (ბქ.) -- დედაჩემმა კაბის {შე}კერვა იცის. გუშკუე̂ სოფელისკა ოსარ̈ი ლიშხები 

დარ̈ს ხოხალ̈ (ლნტ.) -- ჩვენს სოფელში ჩოხის კერვა არავინ იცის.

 ლიშხბჲე̄ლი ბზ., ლიშხბჲელი უშგ., ლშხ., ლიშხბელი, ლიშხბჷრი ბქ., ლიშხებიელი ლნტ. -- 

სახელი ა̈შხბჲე̄ლი... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- კერვა. მი მამ̄ მიხა ლიშხბიე̄ლი (ბზ.) -- მე 

კერვა არ ვიცი. [მიშგუა̂ დის] ხოხალ დჷნდაგ̈შუ ̂ლიშხბელი (ბქ. 7) -- დედაჩემმა 

დალიანდაგებით კერვა იცის. ბებეს ხოჩა ლიშხბჲელი ხოხალ (ლშხ.) -- ბებიამ კარგი კერვა 

იცის. გუშკუ̂ე ნადენა̈რდ ქუთაშ̈ ა̈ნთუე̂რხ ლიშხებიელი (ლნტ.) -- ჩვენმა გოგოებმა 

ქუთაისში ისწავლეს კერვა.

 ლიშხბჷრი, ლიშხებიელი იგივეა, რაც ლიშხბჲე̄ლი.

 ლიშხები იგივეა, რაც ლიშხბი.

 ლიშხერ ზს., ლშხ. -- სახელი შხერნი... ზმნის მოქმედებისა, -- პობა, სკდომა, ხეთქვა. კოჯა̈ ̄

ლიშხერ (ბზ.) -- კლდის სკდომა ({გა}პობა).

 ლიშხი -- სახელი ა̈შხი... ზმნის მოქმედებისა, -- დაწვა. მად̄ ხეყა̈დ̄ ბიდჷლდა̈ ლიშხის (ბზ. 

305) -- არ შეიძლებოდა ("ეგებოდა") ბუდის დაწვა ("დაწვას"). ოთარშერს ლიშხი ხაკ̈უდ̂ენახ 

ყჷრჷმშერიშ (ბქ. 198) -- ოთარისანს ყირიმისანის დაწვა სდომებიათ.

 ლიშხმე ზს., ლშხ., ლიშხამაუ̈ი̂ ლნტ. -- სახელი ხ-აშხმე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

მოწამვლა. ტყუბულ̄ს ლიშხმე ხოხა (ბზ.) -- სოკომ მოწამვლა იცის. ლიშხამაუ̈ი̂ს 

ქათ̈უე̂სელანდ (ლნტ.) -- მოწამვლას გადავურჩით. 2. ჩაშხამება, გადატ. დაყვედრება. ხოჩემი 

ლიჩუმ̂ეს ქა ლიშხმე მამ̄ ხაკუ (ბზ.) -- კარგის ქმნას ჩაშხამება (დაყვედრება) არ უნდა.

 ლიშხმუ̄ნე ბზ., ლშხ., ლიშხმუნე ბქ., ლიშხამაუ̈̂ი ლნტ. -- სახელი იშხმუნ̄ე... ზმნის 

მოქმედებისა, კაუზატ. -- ჩახეთქვა, ჩაშხამება (შხამად შერგება). ლეზუ̂ები \ ლეზუბ̂ი 
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ლიშხმუ̄ნე გარ დეშ ხა̄რ მარ̄ა (ბზ.) -- მხოლოდ საჭმლის ჩახეთქვა არ ეყოფა ადამიანს.

 ლიშხრე ზს., ლშხ., ლიჟღრე, ლიჟღერ ლნტ. -- სახელი შხირე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{გა}პობა, {და}პობა, {გა}ხეთქა. ბიკს ლიშხრე ოხბინეხ (ბზ.) -- კუნძს გაპობა დაუწყეს. 

მორა ̈ლიჟღრე \ ლიჟღერ გუ̂ეკუა̂დ (ლნტ.) -- მორის გაპობა გვინდოდა.

 ლიშხტალ̈ი, ლიშხტალ̄ი იგივეა, რაც ლიშხტან̈ჲე̄ლი.

 ლიშხტან̈ჲე̄ლი, ლიშხტან̈იე̄ლი ბზ., ლიშხტალ̈ი ბქ., ლიშხტალ̄ი ლშხ., ლიშხატალ̈ი, 

ლიშხატან̈ჲელი ლნტ., -- სახელი აშხტან̈ჲე̄ლი, აშხტან̈იე̄ლი... ზმნათა მოქმედებისა, ხლმ. -- 

ღობავს (ბევრს ან ბევრჯერ). ლიშხტან̈ჲე̄ლი ლჷბნე გუ̂არ̄ (ბზ.) -- ღობვა დაწყებული გვაქვს. 

ნაშხატარ̈ე ლიშხტალ̈ი მალ̈ფხარ იბნი (ლნტ.) -- ღობეების შეღობვა გაზაფხულზე იწყება.

 ლიშხტი ბზ., ლშხ., ლიშხატ̈ ზს., ლიშხატ̈ი ლნტ. -- სახელი აშხტი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

1. ღობვა. დაბარ̈ს ლიშხატ̈ ხაკუჩ (ბზ.) -- ყანებს {შე}ღობვა უნდა. 2. დაწვნა (გოდრისა...). 

ლაშყარ̈ე ლიშხტის ქა̈̄თრა̈გ̄ი (ბზ.) -- გოდრების დაწვნას დააგვიანდება. ცხინკი ლიშხტი 

მაკუ (ბქ.) -- გოდრის დაწვნა მინდა.

 ლიშხუნ̂ი -- სახელი აშხუნ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- შენახვა. ეფენდის ჩოთბაცა ხოჩამ̄დ 

ლიშხუნ̂ი (ბზ. 372) -- ეფენდი დჰპირებია კარგად შენახვას. ლეღუი̂ ლიშხუნ̂ი მად̄ ეთნებან̄ 

გეგის (ლშხ.) -- ხორცის შენახვა არ დასცალდა გეგის. ლეშხუნ̂ის ლიშხუნ̂ი ლოქ ხაკუ 

(ლნტ.) -- შესანახს შენახვა უნდაო.

 ლიშხჷ̄ლი ბზ., ლშხ., ლიშხჷლი ბქ., ლიშჷრშხინი ლნტ. -- სახელი შხჷ̄ლი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- 1. შიშხინი (ცხიმისა...). ღჷრჩარხენჟი მჷჩხიმი ლიშხჷლი ისმი (ბქ.) -- 

ნაკვერცხლებზე (დაღვრილი) ცხიმის შიშხინი ისმის. წუა̂დი ლიშხჷ̄ლი̄ გოუა̂რ ჲერ ისმოლ̄ 

(ლშხ.) -- მწვადის შიშხინის მაგვარი ხმა ისმოდა. 2. შხუილი (წყლისა)
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 ლიშჯჷნე იგივეა, რაც ლიშგჷნე.

 ლიშჷლდან̈ი ზს., ლიშჷლდანი ლშხ., ლიშელდან̈ი ლნტ. -- სახელი იშჷლდან̈ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- {და}თვლა. გიგოს ლურუსუ ლიშჷლდან̈ი ხოხა (ბზ.) -- გიგომ რუსული 

თვლა იცის. ლუშუ̂ანუ ლიშელდან̈ი მეყუე̂ლე ლი უშხუ̂არ̈ხენქა (ლნტ. 40) -- სვანური თვლა 

განსხვავებულია ("გაყოფილია") ერთმანეთისაგან (იგულისხმება დიალექტების მიხედვით).

 ლიშჷნდები, ლიშჷნდობი იგივეა, რაც ლიშუნდუ̂ები.

 ლიშჷრშხინი იხ. ლიშხჷ̄ლი.

 ლიჩაგუნ̂ალ̈ი იგივეა, რაც ლიჩგუნა̈ლ̄ი.

 ლიჩამათ̈ი იგივეა, რაც ლიჩმათ̈ი.

 ლიჩანგუნალ̈ იგივეა, რაც ლიჩან̄გუნა̈ლ̄.

 ლიჩაჩე1 ზს., ლნტ., ლიჩაჩ ლშხ. -- სახელი ჩაჩე... ზმნის მოქმედებისა, -- სიმინდის 

ყვავილობა ("დაწვერიანება"). სიმინდ შუა̂ნს იუ̂ნისისა იბნე ლიჩაჩს (ლშხ.) -- სიმინდი 

სვანეთში ივნისში იწყებს ყვავილობას. სიმინდს ლჷბნე ხარ ლიჩაჩე (ლნტ.) -- სიმინდს 

დაწყებული აქვს ყვავილობა.

 ლიჩაჩე2 ბქ. -- სახელი აჩაჩე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაფშვნა, დაფშვნა (სიმინდისა, 

ლობიოსი). ლებიაშ̈ ლიჩაჩე ჟახ̈უბ̂ინედ (ბქ.) -- ლობიოს დაფშვნა დავიწყეთ.

 ლიჩაჩხელ იგივეა, რაც ლიჩა̈ჩ̄ხჲე̄ლ.

 ლიჩაგ̈უნ̂ე იგივეა, რაც ლიჩგუნე.

 ლიჩაჟ̈ი იგივეა, რაც ლიჩა̈ჟ̄ი.

 ლიჩაჩ̈ხიელ იგივეა, რაც ლიჩა̈ჩ̄ხჲე̄ლ.

 ლიჩახ̈უ ̂იგივეა, რაც ლიჩეხუ.̂
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 ლიჩან̄გუნა̈ლ̄ ბზ., ლიჩანგუნალ̈ ბქ., ლნტ., ლიჩან̄გუნა̄ლ ლშხ. -- სახელი იჩან̄გუნა̈̄ლ... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- კოჭლობა, ჩლახუნი, ცუდად სიარული. ზურა̄ლდ ან̈ბინე ლიჩან̄გუნა̈ლ̄ 

(ბზ.) -- ქალმა ჩლახუნი დაიწყო. მა̄რეს ერ ხეწდენი, ეჩქა იბნე ლიჩან̄გუნალ̄ს ბესო (ლშხ.) -- 

კაცს რომ დაინახავს, ბესო კოჭლობას მაშინ იწყებს.

 ლიჩაჟ̄ი იგივეა, რაც ლიჩა̈ჟ̄ი.

 ლიჩაჩ̄ხჲელ იგივეა, რაც ლიჩა̈ჩ̄ხჲე̄ლ.

 ლიჩა̈ჟ̄ი ბზ., ლიჩა̈ჟი ბქ., ლნტ., ლიჩაჟ̄ი ლშხ. -- სახელი აჩა̈ჟ̄ი, იჩა̈ჟ̄ი... ზმნათა მოქმედებისა, 

-- ცხენოსნობა, ცხენზე ჯდომა. მუშუა̂ნ̈ მა̄რას ლიჩა̈ჟ̄ი ხალატ̈ (ბზ.) -- სვან კაცს ცხენოსნობა 

უყვარს. ლიჩაჟ̄ი ბაბად ამთონ̄ე (ლშხ.) -- ცხენზე ჯდომა პაპამ მასწავლა.

 ლიჩა̈ჩ̄ხჲე̄ლ ბზ., ლიჩაჩხელ ბქ., ლიჩაჩ̄ხჲელ ლშხ., ლიჩაჩ̈ხიელ ლნტ. -- სახელი იჩა̈ჩ̄ხჲე̄ლ... 

ზმნის მოქმედებისა, -- 1. ცემა, {და}რტყმა. ეჯ გუ̂ეშს ლიჩა̈̄ჩხჲე̄ლ ახ̈ჭამ̈ (ბზ.) -- იმ საქმეს 

ცემა (ჩხუბი) მოჰყვა. მაშტმარალ̈დ უშხუ̂არ̈ ლიჩაჩ̈ხიელ ახობინეხ (ლნტ.) -- მთვრალებმა 

ერთმანეთს ცემა დაუწყეს. 2. ბქ. რელიგიური დღესასწაული: როცა ერთმანეთის ოჯახში 

ისვრიან ჩირაღდნებს, ოჯახის უფროსმა უნდა დაიჭიროს შემომგდები.

 ლიჩგუნა̈ლ̄ი ბზ., ლიჩგუნალ̈ი ბქ., ლიჩგუნალ̄ი ლშხ., ლიჩაგუ̂ნალ̈ი ლნტ. -- სახელი 

აჩგუნა̈ლ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, კაუზატ. ხლმ. -- {მო}წოვებ{ინებ}ა (მრავალგზის). 

ღუნუა̂რე ლიჩგუნა̈̄ლიდ გუნ ა̈მფიშ (ბზ.) -- ხბოების წოვებამ ძალიან დამღალა. ნეჴშდრე 

ლიჩგუნალ̈ის ხუ̂იბნედ (ბქ.) -- თიკნების {მო}წოვებას ვიწყებთ. ლიჩაგუნ̂ალ̈ის ძინარ̈ დოსკ 

ხუი̂ბნედ (ლნტ.) -- მოწოვებ{ინებ}ას დილით ადრე ვიწყებთ.

 ლიჩგუნე ზს., ლშხ., ლიჩაგ̈უნ̂ე ლნტ. -- სახელი აჩგუნე ("აწოვებინებს")... ზმნის 

მოქმედებისა, -- {მო}წოვ{ებ}ა. თოთ ღუნუ̄ლ ლიჩგუნეს დეშ იჩო (ლშხ.) -- თოთო ხბო ვერ 
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წოვს ("მოწოვებას ვერ შვრება"). ნიღაშ̈ტდ ხოჩამდ ლაჲ̈მედე ლიჩაგ̈უ̂ნე (ლნტ.) -- თიკანმა 

კარგად შეიძლო წოვა ("მოწოვება").

 ლიჩგუა̂ნ̈ იგივეა, რაც ლიჩგუნე.

 ლიჩდი̄ნე ბზ., ლშხ., ლიჩდინე ბქ., ლნტ. -- სახელი აჩ̈დინ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- არევა, 

{მო}რევა. შამ̈ს ხუა̂ჲ̈ ლიჩდი̄ნე ხაკუ (ბზ.) -- ღომს ბევრი რევა უნდა. ჟაგრარე ჩუ ლიჩდინე 

ხოლა ლი (ბქ.) -- წამლების არევა ცუდია. იხ. ლინჩჷდი̄ნე.

 ლიჩედ -- 1. სახელი ხ-ოჩდენი... ზმნის მოქმედებისა, -- გაქცევა. უნჭყა ჩა̈ჟ̄ს ლიჩედ ხამ̈თქუა̂ 

(ბზ.) -- გაუხედნავმა ცხენმა გაქცევა იცის ("ცხენს... სჩვევია"). დი̄ნა ლი̄ზის ხამურჯნა, ჩუ 

ლიჩედს ჭაშიშ (ლშხ. 59) -- ქალი თურმე წასვლას, ქმრის{გან} გაქცევას აპირებდა. 2. 

სახელი ესღრი... ზმნის მოქმედებისა, -- წასვლა. აშ მიბინა აჯაღ ლიჩედ (პოეზ. 52) -- კვლავ 

დამიწყია წასვლა.

 ლიჩედურალ̈ იგივეა, რაც ლიჩე̄დურა̈̄ლ.

 ლიჩემ იგივეა, რაც ლიჩუ̂ემ.

 ლიჩემაუა̂̈ლ̄ ბზ., ლიჩემაუა̂ლ̄ ლშხ., ლიჩემაუ̂ალ̈ ლნტ. -- სახელი ხ-ეჩემაუა̂̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- დამუქრება, დაქადნება, დაჩემება. ჟ'ა̈ნხირნან ხორუა̂ მუხუბ̂ე ი 

ლიჩემაუა̂ლ̈ ლაჲ̈ბინე (ლნტ. 226) -- გაბრაზდა უმცროსი ძმა და დაქადნება დაიწყო. შდრ. 

ლიხუნ̂ა̈ლ̄, ლიზჷრზე.

 ლიჩერაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლიჩრაუ̈ი̂.

 ლიჩეფ ზს. -- სახელი ხ-ეჩფენი... ზმნის მოქმედებისა, -- შეყრა (სენისა). ხოლა მაზ̈იგი{შ} 

ლიჩეფ! (ზს.) -- ცუდი სენის ("ტკივილის") შეყრა!

 ლიჩეშ1 -- სახელი ხ-ოჩშენი ზმნის მოქმედებისა, -- გასწრება, შესწრება. ქორთე ლიჩეშ 
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მეკუა̂დ (ლშხ.) -- სახლში შესწრება მინდოდა.

 ლიჩეშ2 -- სახელი ხ-ეჩშენი ზმნის მოქმედებისა, -- მოფარება. ამი̄ ლიჩეშს დეშ ლიჩოდ (ბზ.) 

-- ამას ვერ ამოვეფარებით (მოფარებას ვერ ვიზამთ).

 ლიჩეშ3 იხ. ლიჩშე.

 ლიჩეხუ ̂ბზ., ქს., ლიჩეხ უშგ., ლიჩახ̈უ ̂ბქ., ლიჩხი ლშხ. -- სახელი იჩეხუ.̂.. ზმნის 

მოქმედებისა, -- ძოვა. [კამბეჩ] ქა̈დ̄ბინნე ლიჩეხუს̂ (ბზ. 298) -- კამეჩი დაიწყებს ძოვას. ჴან̈დ 

ჩუა̂ქ̈უი̂ც ლიჩეხუ̂ (ლნტ.) -- ხარმა შეწყვიტა ძოვა.

 ლიჩეხუნ̂ე იგივეა, რაც ლიჩხუნე.

 ლიჩე̄დურა̈ლ̄ ბზ., ლიჩედურალ̈ ბქ., ლნტ., ლიჩე̄დურალ̄ ლშხ. -- სახელი ხ-ეჩე̄დურა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- გაქცევა. ხოლამ̄ თელღჷრას ლიჩე̄დურა̈ლ̄ ხაზნა (ბზ.) -- ცუდ რძალს 

ოჯახის მიტოვება ("გაქცევა") სჩვევია. ადაჭ̈ინე ლირდე ამშა ლიჩედურალ̈დ (ლნტ.) -- 

გააწყალა გული ("გააჭირ{ვ}ა ყოფა") ამისმა (წარამარა) გაქცევამ.

 ლიჩთხინა̈ლ̄ი ბზ., ლიჩთხჷნალ̈ ბქ., ლნტ., ლიჩთხჷნალ̄ი ლშხ. -- სახელი იჩთხინა̈̄ლი... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- ფეხსაცმლის წამოცმა. იშგნა ჩაფლარე ლიჩთხინალ̄ი შგურ ლი (ლშხ.) 

-- სხვისი ფეხსაცმელების წამოცმა სირცხვილია. ჩაფლა̈რე ლიჩთხჷნალ̈ი დეშ ახუჩშ (ლნტ.) 

-- ფეხსაცმლის წამოცმა ვერ მოვასწარი.

 ლიჩიჟალ̈ იგივეა, რაც ლიჩი̄ჟა̈ლ̄.

 ლიჩიჟე იგივეა, რაც ლიჩიჟ̄ე.

 ლიჩი̄ჟა̈ლ̄ ბზ., ლიჩიჟალ̈ ბქ., ლნტ., ლიჩიჟ̄ა̄ლ ლშხ. -- სახელი იჩი̄ჟა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, 

-- ცოლის შერთვა; ცოლის მოყვანის დრო. ლახუბ̂ას ლიჩიჟ̄ა̈̄ლდ გუი̂ ლახად̄ხ (ბზ. 377) -- 

ძმებს ცოლის მოყვანის სურვილი გაუჩნდათ. ლიმხუბ ლიჩიჟა̈ლდ ესერ იჴიდი (ანდ.) -- ძმობა 
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ცოლის თხოვამდე შეიგრძნობაო. ქე̄თგუი̂ანან̄ ლიჩი̄ჟალ̄ ხემწიფი გეზალს (ლშხ.) -- 

დაუგვიანდა ცოლის შერთვა ხელმწიფის შვილს.

 ლიჩი̄ჟე ბზ., ლშხ., ლიჩიჟე ბქ., ლნტ. -- სახელი აჩ̈ი̄ჟე... ზმნის მოქმედებისა, -- ცოლის 

შერთვა (სიძედ გახდომა). ჭყინტს დ{უ}̂რეუჟ̂ი ხაკუ ლიჩი̄ჟე (ბზ.) -- ბიჭს დროზე უნდა 

ცოლის შერთვა. ჭყინტს ლიჩი̄ჟეს ხომურჯი̄ნეხ (ლშხ.) -- ბიჭს ცოლის შერთვას უპირებენ.

 ლიჩი̄შდჲე̄ლ{ი} ბზ., ლიჩი̄შდჲე̄ლ ლშხ. -- სახელი ხ-ეჩი̄შდჲე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- 

რქენა, რჩოლა. კუმაშ̈ს ლიჩი̄შდიჲე̄ლ{ი} ხა̈მთქუ̂ახ (ბზ.) -- საქონელს რქენა სჩვევია. 

გუშგუე̂ ჴანარს სურუ ხამთქუ̂ახ ლიჩი̄შდჲელ (ლშხ.) -- ჩვენს ხარებს (ძალიან) სჩვევიათ 

რქენა.

 ლიჩლამ̈ი იგივეა, რაც ლიჩქლამ̈ი.

 ლიჩლუ̄რე, ლიჩჩურ̄ე ბზ., ლშხ., ლიჩჩურე ბქ., ლიჩუნჩურე ლნტ. -- სახელი იჩლურ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დაშლა, დასკდომა (პურისა, ნამცხვრისა...). ჭჷმნა ̈დიარ̈ს ლიჩლუ̄რე 

ხამ̈თქუა̂ (ბზ.) -- ქერის პურმა ("პურს") დაშლა იცის ("სჩვევია").

 ლიჩმათ̈ი ბზ., ლიჩმაქ̈ი ბქ., ლიჩმათი ლშხ., ლიჩამათ̈ი ლნტ. -- სახელი ხ-აჩმათ̈ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- შეჩეჩება. დინაშ̈ ლიჩმაქ̈იდ გუი̂ ხადხ (ბქ.) -- გოგოს შეტყუება ("შეჩეჩება") 

უნდოდათ.

 ლიჩმუნე ბქ., ლშხ., ლიჩომნე ლნტ. -- სახელი ხ-აჩმუნე... ზმნის მოქმედებისა, კაუზატ. -- 

გაკეთებინება. ლიჩმუნე მუჩმუნემიშდ უგარჯუ ̂ლი (ბქ.) -- გაკეთებინება 

გამკეთებლისათვის ადვილია. ლიჩომნეუშ̂ მი ჩიის ხუ̂აჩომნე მიშკუა̂ ბოფშარ̈ს (ლნტ.) -- 

გაკეთებინებით ყველაფერს ვაკეთებინებ ჩემს შვილებს ("ბავშვებს").

 ლიჩომ იგივეა, რაც ლიჩუე̂მ.
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 ლიჩომნე იგივეა, რაც ლიჩმუნე.

 ლიჩონე იგივეა, რაც ლიჩონ̄ე.

 ლიჩონთე იგივეა, რაც ლიჩონ̄თე.

 ლიჩოქაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლიჩქოუ̈ი̂.

 ლიჩონ̄ე ბზ., ლშხ., ლიჩონე ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-აჩონ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაცინება, 

გახარება. მეუა̂რ ხესგუუ ̂ეჯ დი̄ნას ლიჩონ̄ე \ ლი̄ცუ̂ნალ̄ (ლშხ.) -- ძალიან უხდება იმ გოგოს 

გაცინება. ეჩა ლიჩონეს დეშ ხუე̂ღრისანდ (ლნტ.) -- იმის გაცინებას ვერ ვეღირსეთ. შდრ. 

ლიც̄უნ̂ა̈ლ̄, ლიქიზ̄ანა̈̄ლ.

 ლიჩონ̄თე ბზ., ლშხ., ლიჩონთე ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-აჩო̄ნთე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

უწესრიგოდ, ზერელედ დაყრა. ჩი̄მიშ აშხუ ̂საუ̈̂თეჟი ლიჩონ̄თე ხაკუ საბას (ბზ.) -- საბას 

უნდა ყველაფრის ერთ მარხილზე დაყრა.

 ლიჩრაუ̈ი̂ ზს., ლიჩრაუ̂ი ლშხ., ლიჩერაუ̈ი̂ ლნტ. -- სახელი იჩრაუ̈ი̂... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გაჩერება, შეჩერება. მამ̄ მეყა ლიჩრაუ̈ი̂ს (ბზ.) -- არ შემიძლია გაჩერება. მანქანაშ̈ ლიჩრაუ̈ი̂აშ̈ 

ჰერ ანსიმჷდ (ბქ.) -- მანქანის გაჩერების ხმა მოისმა. ლიცე ლიჩრაუი̂ს ლოქ ჲერუა̂ჲ̄ 

ლეხლაკი, იმაჲ̄ ესუა̂დნე, ეჯი ლოქ ხეუდ̂ი (ლშხ.) -- წყლის შეჩერებას ვინც შეესწრება, 

რასაც ინატრებს, ის შეუსრულდებაო ("მიეცემაო").

 ლიჩუბე იგივეა, რაც ლიჩუი̂̄ბე.

 ლიჩუნჩურე იგივეა, რაც ლიჩლუ̄რე.

 ლიჩურე იგივეა, რაც ლიჩურ̄ე.

 ლიჩურთინ̄ე ბზ., ლშხ., ლიჩურთინე ბქ., ლიჩჷრთინე ლნტ. -- სახელი აჩურთი̄ნე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ბევრი რამის შერევა ერთმანეთში; არევ-დარევა. ბოფშარ̈ს ხალა̈ტხ 
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უშხუა̂რ̈ისგა ჩი̄მი ლიჩურთი̄ნე (ბზ.) -- ბავშვებს უყვართ ყველაფრის ერთმანეთში არევ-

დარევა.

 ლიჩუბ̄ე იგივეა, რაც ლიჩუი̂̄ბე.

 ლიჩურ̄ე ბზ., ლშხ., ლიჩურე ბქ., ლნტ. -- სახელი ჩუ̄რე... ზმნის მოქმედებისა, -- ხრჩოლვა, 

ბოლვა. მჷჟირ ზექ ლიჩუ̄რეს იბნე (ბზ.) -- სველი შეშა ხრჩოლვას იწყებს.

 ლიჩუე̂მ ზს., ლნტ., ლიჩუმ̂ე ბზ., ლიჩემ ბქ., ლიჩომ ლშხ. -- სახელი იჩო... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ქმნა, კეთება. ხოლე̄მი ლიჩუმ̂ე ხოლა ლი (ბზ.) -- ცუდის {გა}კეთება ცუდია. 

უჲშამიშ ხოჩემ ლიჩემ ჭალათე ლიშდე ესერ ლი (ანდ.) -- უმადურისთვის (უმადურის{ად}") 

სიკეთის ქმნა (სიკეთის) მდინარეში ჩაყრააო. ამჟი ლიჩომ წეს ლი ლეგმერდე̄მიშ (ლშხ. 89) 

-- ასე მოქცევა ("ქმნა") წესია ავადმყოფის{ათვის}.

 ლიჩუე̂ფ \ ლიჩუფ̂ე2 -- სახელი ჩუე̂ფნი ("დნება")... ზმნის მოქმედებისა, -- დადნობა, გაქრობა 

(თოვლისა). მუსდ ლიჩუე̂ფ \ ლიჩუფ̂ე ა̈დბინე (ბზ.) -- თოვლმა დნობა დაიწყო. მუს გუი̂ან{დ} 

გარ იბნე ლიჩუ̂ეფს \ ლიჩუფ̂ეს (ბზ.) -- თოვლი გვიან იწყებს დნობას. ხოშე̄ლს დაბარისა 

მუსი ლიჩუე̂ფ \ ლიჩუ̂ფე ხაკჷლდალახ̄ (ლშხ.) -- (ასაკით) უფროსებს ყანებში თოვლის 

დნობა ეჩქარებათ. მუსი ლიჩუ̂ფეს \ ლიჩუე̂ფს ხოღელდახ (ლნტ.) -- თოვლის დადნობას 

ელოდებოდნენ.

 ლიჩუი̂̄ბე ბზ., ლიჩუბე ბქ., ლიჩუბ̄ე ლშხ. -- სახელი აჩ̈უ̈ბ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{და}ჩაგვრა, დამცირება, დაქვეითება. მარ̄ეს ჩი̄მი ლიჩუი̂̄ბე მამ̄ ხესგუუ̂ (ბზ.) -- კაცს ყველას 

{და}ჩაგვრა არ ეკადრება. ალ მარა ჩიგარ ამჟი ხამ̈თქუა̂ ხეხურ̂ე ლიჩუბე (ბქ.) -- ამ კაცს 

ყოველთვის ასე სჩვევია ქალების ("ცოლების") დამცირება. ჩიგარ მიშგუ̂ა ლიჩუბ̄ეს ითჲალ̄ 

გიორგი (ლშხ.) -- ყოველთვის ჩემს დამცირებას ცდილობს გიორგი.
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 ლიჩუმ̂ე იგივეა, რაც ლიჩუე̂მ.

 ლიჩუფ̂ე1 ზს., ლშხ., ლიჩუე̂ფე ლნტ. -- სახელი ჩუი̂ფე ("ადნობს")... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დნობა. ლამჷჟთე მუსს ჟი ლჷბნე ხარ̄ ლიჩუ̂ფე (ბზ.) -- მზიან მხარეს თოვლს დაწყებული 

აქვს დნობა.

 ლიჩუფ̂ე2 იხ. ლიჩუ̂ეფ.

 ლიჩფე -- სახელი ჩიფე ზმნის მოქმედებისა, -- საქონლის გამოზამთრება. ამზაუ ̂კუმში 

ლიჩფე გარჯ მე̄რა (ბზ.) -- წელს საქონლის გამოზამთრება გამიჭირდება ("გარჯა მექნება").

 ლიჩქეუი̂ იგივეა, რაც ლიჩქოუ̈ი̂.

 ლიჩქლამ̈ი ბზ., ლნტ., ლიჩქლამე ლშხ. -- სახელი აჩქლამ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. ზს., 

ლშხ. მიჩქმალვა, დამალვა. 2. გამხელა, გაცემა. მამ̄ ხაკუ ნა̈ქ̄უი̂სგს ლიჩქლამ̈ი (ბზ.) -- არ 

უნდა ნათქვამს გამხელა. 3. სახელი იჩქლამ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- შერჩენა. მედუქნას 

თეთრი ლიჩქლამ̈ი ხამ̈თქუა̂ხ (ბზ.) -- მედუქნეებს ფულის შერჩენა სჩვევიათ.

 ლიჩქოუ̈ი̂, ლიჩქუე̂უი̂ ზს., ლიჩქეუი̂ ლხმ., ლიჩქოუ̂ი ლშხ., ლიჩოქაუ̈ი̂ ლნტ. -- სახელი 

იჩქუე̂უი̂... ზმნის მოქმედებისა, -- დაჩოქება. მახეღუა̂ჟ̈ს ლიჩქუე̂უი̂ მამ̄ ხესგუუ ̂(ბზ.) -- 

ვაჟკაცს დაჩოქება არ შეშვენის. ეჩა ლიჩქოუი̂ მა ̄მაჲმედა (ლშხ.) -- იმის დაჩოქება არ 

შემიძლია. შუა̂ნა̈რს ლჷდგარმოყ ლიჩოქაუ̈̂ი ხაზნახ (ლნტ.) -- სვანებს მიცვალებულთან 

დაჩოქება სჩვევიათ.

 ლიჩქუე̂უ̂ი იგივეა, რაც ლიჩქოუ̈ი̂.

 ლიჩქუნ̂ე ზს. -- სახელი იჩქუნ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- მოჩვევა. დი̄ნას ჲერსკნი ლიჩქუნ̂ე 

ხეკუა̂დ̈ (ბზ.) -- გოგოს არჩვის მოჩვევა უნდოდა.

 ლიჩშე ზს., ლშხ., ლიჩეშ ლნტ. -- სახელი ხ-ოჩშე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. მოსწრება, 
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დასწრება, შესწრება. მაგ̈ ესერ ლიჩშეუშ̂ მამ̄ ლი (ბზ.) -- ყველაფერი დასწრებით არ არისო. 

თემი ლიჩშე (ბქ.) -- თვალის შესწრება. 2. აფარება. ბირღუი̂სგა უშკუქ̂ა ლაჩქი ლიჩშე 

ხამ̈თქუა̂ხ (ბზ.) -- მტვერში სახეზე ლეჩაქის აფარება სჩვევიათ.

 ლიჩჩურე, ლიჩჩურ̄ე იგივეა, რაც ლიჩლუ̄რე.

 ლიჩხეფ -- სახელი ჩხეფნი... ზმნის მოქმედებისა, -- გახდომა. ფურლე ლიჩხეფ ნან̈ნუ̄რი̄ ტარ̈ 

ლი (ბზ.) -- ძროხების გახდომა თივის ნაკლებობის ბრალია. ლიჩხეფ ჩი̄ს მამ̄ ხესგუუ ̂(ლშხ.) 

-- გახდომა ყველას არ უხდება. მიჩ მად ლოქ ხაწჷხ ლიჩხეფ (ლნტ.) -- მე გახდომა არ 

მჭირდებაო.

 ლიჩხი იგივეა, რაც ლიჩეხუ.̂

 ლიჩხინა̈ლ̄ი იგივეა, რაც ლიჩთხჷნა̈ლ̄ი.

 ლიჩხინე ზს., ლშხ., ლიჩხჷნე ლნტ. -- სახელი ხ-ა̈ჩხინე... ზმნის მოქმედებისა, -- გარჭობა. 

ქუ̂ითს ნაქუთ̂ერი ჴუე̂ნეჟისა ლიჩხინე ხეკუა̂დ (ლშხ.) -- ქურდს ნაქურდალის უბეში 

დამალვა ("გარჭობა") უნდოდა.

 ლიჩხკჷნე -- სახელი ხ-ოჩხკჷნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. ჩხაკუნი; რეკვა. ლიჩხკჷნე 

მჷრა̈მ̄შა ლახსჷმდა დი̄ნას (ბზ.) -- გოგოს რაღაცის ჩხაკუნი მოესმა. ხეხუ ̂ზარა̈შ ლიჩხკჷნედ 

ანეცხუ̂ნე (ბქ.) -- ცოლი ზარის რეკვამ გამოაღვიძა. ბეფშ ბაჩარ̈ე უშხუა̂რ̈ჟი ლიჩხკჷნეს მად̈ 

ათ̈ეყაჩ (ლნტ.) -- ბავშვი ქვების ერთმანეთზე კაკუნს ("ჩხაკუნს") არ მოეშვა. 2. {გა}ხმობა 

("გაჩხიკინება"). ტუფი თელდ ამჟი ლიჩხკჷნე მად̈ მეკუა̂დ (ლნტ.) -- ტყავის მთლად ასე 

გახმობა არ მინდოდა.

 ლიჩხრიკი, ლიჩხრიკე -- სახელი აჩ̈ხრიკი/ე... ზმნის მოქმედებისა, -- ჩხრეკა, ქექვა. ჭყინტდ 

ჴურუ̈ ̄ლიჩხრიკი ად̈ბინე (ბზ.) -- ბიჭმა ხვრელის {გამო}ქექვა ("ჩხრეკა") დაიწყო.
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 ლიჩხუნე ზს., ლშხ., ლიჩეხუ̂ნე ლნტ. -- სახელი ხ-აჩ̈ხუნე... ზმნის მოქმედებისა, კაუზატ. -- 

მოძოვება. ეჯ ჩიქს ჩაჟ̄არ̈სი ხაკუხ ლიჩხუნე (ბზ.) -- ამ დროს ცხენებსაც უნდათ მოძოვება. 

მაჲ̈და̈რ ქუი̂ნჷმგენემ ლიჩხუნე მად̈ილ ლი (ბქ.) -- მშიერი საქონლის მოძოვება მადლია.

 ლიჩხჷლი იგივეა, რაც ლიჩხჷ̄ლი.

 ლიჩხჷნე იგივეა, რაც ლიჩხინე.

 ლიჩხჷ̄ლი ბზ., ლშხ., ლიჩხჷლი ლნტ., ბქ. -- სახელი ჩხჷ̄ლი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

ჩხავილი. ჴაუჩ̂ი ლიჩხჷ̄ლი მესმი (ბზ.) -- ჩხიკვის ჩხავილი მესმის. ჴარჩუჲ ლიჩხჷლი ისმი 

(ლნტ.) -- ჩხიკვის ჩხავილი ისმის. 2. შიშხინი (ცხიმისა). ღუი̂რჩალ̈ჟი ლეღუდ̂ ლიჩხჷ̄ლი 

ად̈ბინე (ბზ.) -- ნაკვერცხლებზე ხორცმა შიშხინი დაიწყო.

 ლიჩჷდ იგივეა, რაც ლიჩჷ̄დ.

 ლიჩჷნგი ზს. -- სახელი აჩჷნგი... ზმნის მოქმედებისა, -- ჩანგის დაკვრა. შუა̂ნ̈ს ეზარ̈ ლიჩჷნგი 

ხოხალხ (ბზ.) -- სვანეთში ჩანგს კარგად უკრავენ ("ჩანგის კარგი დაკვრა იციან").

 ლიჩჷრთინე იგივეა, რაც ლიჩურთინ̄ე.

 ლიჩჷ̄დ ბზ., ლშხ., ლიჩჷდ ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-ონჩჷდე... ზმნის მოქმედებისა, -- გარევა, 

ჩარევა. მამას სიმინდლისა ლებიაშ ლიჩჷდ დემჟი ხეკუ̂ად (ბქ.) -- მამას სიმინდის ყანაში 

("სიმინდში") ლობიოს გარევა არ უნდოდა. სახელი ხ-ეჩდა, ხ-ეჩჷდა... ზმნათა მოქმედებისა, 

გადატ. შეთვისება, შეგუება. ლათ̈ლაღ̈რას \ ლათ̈ლეღრას უშხუ̂არ̄ ნე̄სგა ხოჩამ̄დ ლიჩჷ̄დ 

ხესგუუხ̂ (ბზ.) -- რძლებს ერთმანეთთან ("ერთმანეთს შორის") კარგად შეგუება შეშვენით.

 ლიც (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ნიც ლშხ. -- წყალი. მეზუბ̂ელ აჩად̈ სარგი ლიცი 

ლაჴ̈დათე (ბზ.) -- მეზობელი წავიდა წყაროს წყლის მოსატანად.

 ლიც, ლიცადუნალ̈ იგივეა, რაც ლიცად̄უნა̈ლ̄.
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 ლიცადუნე იგივეა, რაც ლიცად̄უნე.

 ლიცანგუნალ̈, ლიცანგუნელ იგივეა, რაც ლიცან̄გუნა̈ლ̄.

 ლიცარცაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლიცჷრცაუ̈ი̂.

 ლიცად̈ი, ლიცად̄ი იგივეა, რაც ლიცა̈დ̄ი.

 ლიცად̄უნა̈ლ̄ ბზ., ლიცადუნალ̈ ბქ., ლნტ., ლიცად̄უნალ̄ ლშხ., -- სახელი იცად̄უნა̈̄ლხ... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- მორიგეობით ცვლა, შენაცვლება, {გა}ცვლა, გაცვლა-გამოცვლა. 

გუა̂მ̈ი ლაშდაბჟი ლიცა̄დუნა̈ლ̄ ხაკუ (ბზ.) -- მძიმე სამუშაოზე შენაცვლებაა საჭირო. 

ბოფშარ̈ს უშხუა̂რ̄ისგა ლაშ̈დრალ̄ლე ლიცად̄უნა̈ლ̄ ხალა̈ტხ (ბზ.) -- ბავშვებს უყვართ 

ერთმანეთში სათამაშოების გაცვლა-გამოცვლა.

 ლიცად̄უნე ბზ., ლშხ., ლიცადუნე ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-ოცად̄უნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გაცვლა-გამოცვლა, საქმის მორიგეობით კეთება, მონაცვლეობა, შენაცვლება. -- აუ̂თან̈დს 

თუ̂ეფი ლიცად̄უნე ხეკუა̂დ̈ (ბზ.) -- ავთანდილს თოფის გამოცვლა უნდოდა. ლიცად̄უნუშ 

ყჷლნი არა მარ̄ე ლიღრალ̄ს (ლშხ. 21) -- მონაცვლეობით იტყვის რვა კაცი სიმღერას.

 ლიცან̄გუნა̈ლ̄ ბზ., ლიცანგუნალ̈ ბქ., ლნტ., ლიცანგუნელ ბქ., ლიცან̄გუნალ̄ ლშხ., -- სახელი 

იცან̄გუნა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ფეხაკრეფით სიარული. დადას ლიცანგუნალ̈შუ ̂

ლიზელალ̈ ხამთქუა̂ (ლნტ.) -- ბებიას ფეხაკრეფით სიარული სჩვევია.

 ლიცა̈დ̄{ი} ბზ., ლიცად̈ი ბქ., ლნტ., ლიცა̄დი ლშხ. -- სახელი ხ-ეცა̈დ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, 

-- 1. სხვის მაგივრად წასვლა, შენაცვლება. ჯამჭირმა ̄მჷლახთე ლიცა̈დ̄? (ბზ.) -- გეზარება 

მულახში სხვის ნაცვლად წასვლა? შუკუჟ̂ი ლიცად წეს დე ნად (ბქ. 196) -- გზაზე 

შენაცვლება წესად ("წესი") არ გვქონდა. 2. სახელი აცა̈დ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გამოცვლა. მახ' ე̄სერ სგა ლიცა̈̄დი ხაკუჩ (ბზ. 412) -- ახალს გამოცვლა უნდაო. ბიბუდ 
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გეზალს ლჷცემ ქა ლიცად̈ი ადშგურანე (ბქ.) -- ბიბუმ შვილს წყლის გამოცვლა დაუბარა.

 ლიცბურალ̈ი იგივეა, რაც ლიცბურ̄ა̈ლ̄ი.

 ლიცბურე იგივეა, რაც ლიცბურ̄ე.

 ლიცბურ̄ა̈ლ̄ი ბზ., ლიცბურალ̈ი ბქ., ლნტ., ლიცბურ̄ალ̄ი ლშხ. -- სახელი აცბურ̄ა̈ლ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- გამოჭრა, დაჭრა. მიშგუა̂ დის ხოხალ ლიცბურალ̈ი ლერქურ̂ე (ბქ. 7) -- 

დედაჩემმა იცის ტანსაცმლის გამოჭრა ("გამოჭრა ტანსაცმელების").

 ლიცბურ̄ე ბზ., ლშხ., ლიცბურე ბქ., ლნტ. -- სახელი აცბურ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გამოჭრა. დენა კაბა ̈ლიცბურეს ხეკუე̂ს ლახამითქუ̂ან (ლნტ. 51) -- გოგო კაბის გამოჭრას 

უნდა შესჩვეოდა.

 ლიცდუუე̂ იგივეა, რაც ლიცუდ̂ე.

 ლიცელ -- სახელი ცელნი... ზმნის მოქმედებისა, -- გახევა, გახლეჩა, გაპობა. ხოლა ბარდანს 

ლიცელ ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- ცუდმა ფართალმა გახევა იცის ("სჩვევია").

 ლიცენცქუა̂ლ̈, ლიცენცხუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ლიცე̄ნცქუა̂̈̄ლ.

 ლიცერუა̂ლ̈ი იგივეა, რაც ლიცე̄რუა̂̈ლ̄ი.

 ლიცერუე̂ იგივეა, რაც ლიცე̄რუ̂ე.

 ლიცეხუე̂ იგივეა, რაც ლიცე̄ხუ̂ე.

 ლიცე̄ნცქუა̂̈ლ̄, ლიცი̄ნცქუა̂̈ლ̄ ბზ., ლიცენცქუა̂̈ლ ბქ., ლნტ., ლიცე̄ნცხუა̂ლ̄ ლშხ., 

ლიცენცხუა̂ლ̈ ლნტ. -- სახელი იცე̄ნცქუ̂ა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- {მო}ციცქნა. 

ლიცენცქუა̂ლ̈ ბოფშარ̈ს ხამ̈თქუა̂ხ ლადარალჟი (ბქ.) -- {მო}ციცქნა ბავშვებს სჩვევიათ 

ჭამის დროს.

 ლიცე̄რუა̂̈ლ̄ი ბზ., ლიცერუ̂ალ̈ი ბქ., ლიცე̄რუა̂ლ̄ი ლშხ., -- სახელი აცე̄რუა̂̈ლ̄ი... ზმნის 
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მოქმედებისა, ხლმ. -- მოხალვა. ხამრეშდ ფექს ზუმშ ჟი ლიცე̄რუა̂̈ლ̄ი ხაკუ (ბზ.) -- 

ღორებისთვის ("ღორების{ა}დ") ფქვილს ცოტათი მოხალვა უნდა.

 ლიცე̄რუე̂ ბზ., ლშხ., ლიცერუე̂ ბქ. -- სახელი აცე̄რუე̂... ზმნის მოქმედებისა, -- მოხალვა. 

მჷლხარ̈დ ჟ'ან̈ბინეხ როგუა̂̈ ლიცე̄რუ̂ე (ბზ.) -- მულახლებმა დაიწყეს ცერცვის მოხალვა. 

ძაღუს ხოხალ ლელქუე̂რი ითქიშ ლიცერუე̂ (ბქ.) -- ძაღუმ იცის დასაფქვავი მარცვლის 

მოხალვა.

 ლიცე̄ხუე̂ ბზ., ლშხ., ლიცეხუე̂ ლნტ. -- სახელი აცე̄ხუ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაცეხვა; 

გაფშვნა. სიმინდი შდარ̄ალ̈ს ქა ლიცე̄ხუე̂ ხაკუ (ბზ.) -- სიმინდის ტაროებს გაცეხვა უნდა.

 ლიცირალ̈ი იგივეა, რაც ლიცი̄რა̈ლ̄ი.

 ლიცირე, ლიცირი იგივეა, რაც ლიცი̄რი.

 ლიცინ̄ცქუა̂̈ლ̄ იგივეა, რაც ლიცე̄ნცქუა̂̈̄ლ.

 ლიცირ̄ა̈ლ̄ი ბზ., ლიცირალ̈ი ბქ., ლნტ., ლიცი̄რალ̄ი ლშხ., -- სახელი აც̈ი̄რა̈ლ̄ი... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- ფცქვნა. ქ'ა̄თზჷგირ ქართობლი ლიცი̄რა̈ლ̄ი! (ბზ) -- დაამთავრე 

კარტოფილის ფცქვნა!

 ლიცირ̄ი, ლიცირ̄ე ბზ., ლშხ., ლიცირი ბქ., ლიცირე ლნტ. -- სახელი ა̈ცი̄რი/ე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- გაფცქვნა. ღეჰს ქა ლიცირი ხაკუ (ბქ.) -- დუცს გაფცქვნა უნდა.

 ლიცლაუა̂̈ლ̄, ლიცლაუ̈̂ჲე̄ლ ბზ., ლიცლაუა̂ლ̈ ბქ., ლნტ., ლიცლაუე̂ლ ბქ., ლიცლაუა̂ლ̄ ლშხ. -- 

სახელი იცლაუა̂̈ლ̄, იცლაუ̈ჲ̂ე̄ლ... ზმნათა მოქმედებისა, ხლმ. -- ცილაობა, კამათი, დავა. 

[დაუ̈ა̂რ̈დ] ლაჲ̈ბინეხ ლიცლაუა̂ლ (ბქ. 27) -- დევებმა დაიწყეს დავა. ჟაბრაშ̈ ი ჩუ̂აბრაშ̈ 

ლიცლაუა̂ლ̈ს მაშდ უმანად ესერ ოთცუ̂ირა (ანდ.) -- ზენა-ქვენას (ქარის) ცილაობას 

მოსავალი გაუნიავებელად დაუტოვებიაო.
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 ლიცლე -- სახელი ცილე... ზმნის მოქმედებისა, -- გახევა, გაპობა. ათხე მამჭირ მეგმი 

ლიცლე (ბზ.) -- ახლა მეზარება ხის გაპობა. კაბ̈ი ლიცლე მა̈დ ათუა̂ნებ (ლნტ.) -- კაბის 

გახევა არ დავანებე.

 ლიცლჷ̄რე ბზ., ლშხ., ლიცრჷ̄ლე ბზ., ლიცლჷრე ბქ., ლნტ., ლიცრჷლე ბქ., ლიცლჷლე ლნტ. 

-- სახელი აცლჷ̄რე, აცრჷ̄ლე... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- {და}გლეჯა, {და}ხევა. ჟაღუდ̂ 

ლიცლჷრე თხერ' ესერ ოხთონა (ანდ.) -- ძაღლისთვის ("ძაღლად") გლეჯა მგელს 

უსწავლებიაო. ჟეღიშ ლიცრჷლეს დემის იშუ̂რიხ ისგეშ (ბქ. 206) -- ძაღლის დაგლეჯას არ 

იდარდებენ თქვენები.

 ლიცომაუი̂ იხ. ლიჰი̄ჭუი̂.

 ლიცონ̄ცე ბზ., ლშხ., ლიცონცე ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-აცონ̄ცე, ხ-აცონ̄ცა... ზმნათა 

მოქმედებისა, -- 1. ჩამოკონწიალება, ჩამოკიდება, "წკიპზე" დაკიდება; მიბნევა, მიკვრა. 

აშხალჟი ლიცონცე ხამ̈თქუ̂ახ ჰალარ̈ს (ბქ.) -- ტოტზე დაკიდება სჩვევიათ ციყვებს. 2. 

თხელი კანის შემოხვევა. 3. შეკოწიწება.

 ლიცროუა̂̈ლ̄ ბზ., ლიცროუა̂ლ̈ ბქ., ლიცურ̂აუა̂ლ̄, ლიცურ̂აუ{̂ე} ლშხ., ლიცურაუა̂ლ̈ ლნტ., -- 

სახელი იცროუა̂̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 1. ცურაობა, ცურვა. მი გეგიდ ამთუე̂რ 

ლიცროუა̂̈ლ̄ (ბზ.) -- მე გეგიმ მასწავლა ცურვა. მიშგუ მუს ხოჩა ლიცურ̂აუ{̂ალ̄} ხოხალ 

(ლშხ.) -- მამაჩემმა კარგი ცურვა იცის. 2. გავლება (წყალში).

 ლიცრჷლე იგივეა, რაც ლიცლჷ̄რე.

 ლიცუალ̈, ლიცუუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ლიცუა̂̈ლ̄.

 ლიცუე იგივეა, რაც ლიცუე̂.

 ლიცუა̂̈ლ̄ ბზ., ლიცუ̂ალ̈ ბქ., ლიცუა̈ლ ბქ., ლნტ., ლიცუა̂ლ̄ ლშხ. -- 1. სახელი იცუა̂̈ლ̄... 
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ზმნის მოქმედებისა, -- ჩხუბი. [მეზუ̂ბელარ̈ს] ჩიგარ ლიცუ̂ა̈ლ̄ ხად̄ხ (ბზ. 22) -- მეზობლებს 

მუდამ ჩხუბი ჰქონდათ. ლიცუალ ხადხ მიჩა მუხუბ̂ეს ი მიჩ (ბქ. 87) -- ჩხუბი ჰქონდათ თავის 

ძმას და მას. 2. სახელი ხ-ეცუ̂ა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა. დიე ლიცუა̂̈̄ლს გეზლი̄რ დე̄შომა 

იგხოლეხ (ბზ.) -- დედის ჩხუბი შვილებს არასდროს სწყინთ ("ჩხუბს შვილები იწყენენ"). 

მე̄უა̂რ გარჯ ლი ეჩა ლიცუ̂ალ̄ (ლშხ. 65) -- ძალიან ძნელია მასთან ("მისი") ჩხუბი. 

[ბოფშარ̈ს] ლიცუალ̈ ახოჴადხ (ლნტ. 242) -- ბავშვებს ჩხუბი მოუვიდათ. ხუა̂ჲ̈დინას ძღჷდ 

ლიცუუა̂ლ̈ იწუე̂დი (ლნტ. 67) -- ბევრჯერ დიდი ჩხუბი ხდება. შდრ. ლიყარ̈იე̄ლ.

 ლიცუბ̂ე ზს., ლშხ. -- სახელი ცუი̂ბე... ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}ჭრა, {გამო}ჭრა. ლაი̈ცას 

( \ ლაძ̈სას \ ლაძ̈ცას) ლაშდბუნაჟი ჴად̈ჩუ ხაკუ ლიცუბ̂ე (ბზ.) -- საკლავს გამოშიგვნისას 

მუცელზე გაჭრა უნდა.

 ლიცუდ̂აუი̂ იგივეა, რაც ლიცუდ̂ე.

 ლიცუდ̂ე ზს., ლიცუ̂დაუ̂ი, ლიცდუე̂ ბზ., ლიცდაუი̂ ლშხ. -- სახელი აც̈უდ̂ე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- გაფუჭება. ლეკაბ̈ი ლიცუდ̂ე ზარალ̈ ლი (ბზ.) -- საკაბის გაფუჭება ზარალია. 

შდრ. ლიფჭაუ̈ი̂, ლიდაუ̄შ̂ე.

 ლიცუდ̂ილა̈ლ̄ ბზ., ლიცუ̂დილალ̈ ბქ., ლიცუდ̂ილა̄ლ ლშხ., ლიცუ̂ედლალ̈ ლნტ. -- სახელი 

იცუ̂დილა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- წვალება ("ცოდვილობა"). მამ̄ მამ̈ჲედა ისგუ 

ლიცუდ̂ილა̈ლ̄ი ლისგდი (ბზ.) -- არ შემიძლია შენი საცოდაობის ("ცოდვილობის") ყურება. 

ხოლ' ა̈დგიჟი ლილზიგალ̈ს ი ლიცუდ̂ილალ̈ს სოზარდ დემთემოშ ოთქაბ̈ (ბქ.) -- სოზარმა თავი 

ვერსად დააღწია ცუდ ადგილას ცხოვრებას{ა} და წვალებას.

 ლიცუდ̂ილ{ე} -- სახელი ხ-აცუდ̂ილ... ზმნის მოქმედებისა, -- შეცოდება, შებრალება. დემეგ 

ჯიპირახა მიშგუ ლიცუ̂დილ? (ბქ.) -- არ აპირებთ ჩემს შეცოდებას?

1049



 ლიცუე̂ ზს., ლშხ., ლიცუე ბქ., ლნტ. -- სახელი აცუე̂... ზმნის მოქმედებისა, -- აცმა, გაყრა. 

მიშგუ̂ა ბუბას ხოჩამდ ხოხალ ღენწშიშ ლიცუე (ბქ.) -- ბიძაჩემმა კარგად იცის კავის აწყობა 

("გაყრა"). ნესყეჲ ლიცუე მად̈ ხაჲ̈მედჷნ მეჩის (ლნტ.) -- ნემსის არ შეეძლო მოხუცს.

 ლიცუე̂დლალ̈ იგივეა, რაც ლიცუდ̂ილა̈ლ̄.

 ლიცუე̂მ -- სახელი იცუე̂მ... ზმნის მოქმედებისა, -- ტვირთის აკიდება. ალ მარ̄ე ეში̄ (ეში̄ჲ) 

ლიცუე̂მს ტუ̄ლი (ბზ. 242) -- ეს კაცი მაინც ითხოვს ("იძახის") ტვირთის მომატებას 

("აკიდებას").

 ლიცუე̂მი იგივეა, რაც ლიცუმ̂ი.

 ლიცუე̂ნი, ლიცუი̂ენი იგივეა, რაც ლიცუმ̂ენი.

 ლიცუე̂რ -- სახელი ცუ̂ერნი... ზმნის მოქმედებისა, -- დარჩენა; მიტოვება. გიგუე̂̄შხან̈ქა 

ლიცუე̂რ მახჷ̄რა (ბზ.) -- გიგოსგან მწყინს მიტოვება.

 ლიცუმ̂ი ზს., ლიცუმ̂ენი ბზ., ლიცუე̂ნი, ლიცუი̂ენი ლშხ., ლიცუ̂ემი ლნტ. -- სახელი აცუმ̂ი, 

აცუმ̂ენი... ზმნათა მოქმედებისა, -- წასმა; {გა}ლესვა. ალჲა̈რს ფერლე ლიცუმ̂ენი̄ნქა 

მამ̄გუე̂შ ხოხახ (ბზ.) -- ამათ ფერუმარილის ("ფერების") წასმის მეტი არაფერი იციან. 

მახან მაკუ ქორა ჭუა̂დ̈ი ლიცუ̂ემი (ლნტ.) -- ხელახლა მინდა სახლის კედლის გალესვა.

 ლიცურ̂აუა̂ლ̈ იხ. ლიცურაუ{̂ე}.

 ლიცურ̂ე -- სახელი ხ-აცურ̂ე/ცუი̂რე... ზმნათა მოქმედებისა, -- დატოვება, მიტოვება; 

შერჩენა. ხეხუი̂ ლიცურ̂ეს მამ̄ ხაყა (ბზ.) -- ცოლის მიტოვება არ ვარგა. მარემ ქუნემ 

ლიცურ̂ე ჩუ როქ ხამ̈ედა (ბქ. 9) -- კაცის{თვის} სულის შერჩენა შემიძლიაო. ნაწ̈ეუა̂რ̈ი 

ლიცურ̂ე შკუი̂რ ლი (ლნტ. 53) -- შესაწევრის შერჩენა სირცხვილია.

 ლიცურ̂უნე ზს., ლშხ., ლინცრუნე ლნტ., კაუზატ. -- სახელი ხ-აც̈ურ̂უნე... ზმნის 
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მოქმედებისა, -- დატოვებინება. ქუ̂ითს ჟ'ესჰი̄დხ ი ნა̈ქუთ̂არ̈ი ლიცურ̂უნე ლახკაფუნ̂ეხ (ბზ.) 

-- ქურდს მიუსწრეს და ნაქურდალის დატოვებინება აიძულეს. ნაცხუა̂პიშ ჩუ ლიცუ̂რუნე 

გუნ შგურდ ხებჟჷნხ (ბქ.) -- მოტაცებულის დატოვებინება დიდ სირცხვილად მიაჩნდათ.

 ლიცქეფ1 -- სახელი ცქეფნი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. გასკდომა; გაწყდომა. ბიშტუ̂იშ 

ლიცქეფ ლემყალ̈ ლი (ბქ.) -- ბუშტის გასკდომა საშიშია. წიკან̄ტი ლიცქეფ (ლშხ.) -- 

ნაწლავის გასკდომა. 2. წასკდომა (სიცილისა, ცრემლისა...). ხა̈ლხისგა ლი̄ცუი̂ ლიცქეფ 

შგუი̂რ ლი (ბზ.) -- ხალხში სიცილის წასკდომა სირცხვილია. შდრ. ლითხერ.

 ლიცქეფ2 იხ. ლიცქფე.

 ლიცქფე ზს., ლშხ., ლიცქეფ2 ლნტ. -- სახელი ცქიფე... ზმნის მოქმედებისა, -- გარღვევა; 

ჩაშლა. ეჯამაგ̈ მარ̄ე ლჷგ, ე მე̄რმათე ქა ლი̄ზი (ქა ლიცქფე) გარჯ ი̄რა (ბზ.) -- იმდენი ხალხი 

("კაცი") დგას, რომ მეორე მხარეს ("მეორისკენ") გასვლა ("გარღვევა") ძნელი იქნება. 

ჭყინტს ხალხი ლიცქფე გარჯ ხარ̄ (ლშხ.) -- ბიჭს ხალხის გარღვევა უჭირს ("გარჯა აქვს").

 ლიცყან̈ი ზს., ლნტ., ლიცყანი ლშხ. -- სახელი აცყან̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- კარის 

(ურდულით ან სხვა რამით) დაკეტვა; დაგმანვა. ჯუი̂ნალდ ხემთქუნხ ყორრე ლეჯურ̂ან̈იშუ̂ 

ლიცყან̈ი (ბქ.) -- ძველად სჩვეოდათ კარების ურდულით დაკეტვა.

 ლიცყე იგივეა, რაც ლიცყე̄ნი.

 ლიცყერალ̈ იგივეა, რაც ლიცყე̄რა̈̄ლ.

 ლიცყერი იგივეა, რაც ლიცყე̄რე.

 ლიცყე̄ნი ბზ., ლიცყე{ნი} ქს. -- სახელი ხ-აცყენი... ზმნის მოქმედებისა, -- დარჭობა, 

ჩარჭობა, ჩასობა. ჴარდანს ხოჩამ̄დ ხაკუ ლიცყე (ლშხ.) -- სარს ("ხარდანს") კარგად უნდა 

დარჭობა.
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 ლიცყე̄რა̈ლ̄ ბზ., ლიცყერალ̈ ბქ., ლნტ., ლიცყე̄რალ̄ ლშხ. -- სახელი იცყე̄რა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- ძრომა, ძრომიალი (ხვრელებში). ჟიდ მოშ ახ̈ბინ ლიცყე̄რა̈ლ̄! (ბზ.) -- 

კიდევ დაიწყე ძრომიალი!

 ლიცყე̄რე ბზ., ლშხ., ლიცყერი, ლიცჷყერი ბქ., ლიცყჷრე ლნტ. -- სახელი აცყე̄რე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დაცობა, გარჭობა, გაყრა; ძრომა, გაძვრენა. ჰარყი შედს ბჷგიდ ლიცყე̄რე 

ხაკუ (ბზ.) -- არაყის ჭურჭელს მაგრად უნდა დაცობა.

 ლიცცხჷნე -- სახელი აცცხჷნე... ზმნის მოქმედებისა, -- შეჩუჩხურება, შეკეთება 

(ცეცხლისა). ლემასგუ ̂ლიცცხჷნე ხაკუ აშგარ (ბქ.) -- ცეცხლს ხშირად უნდა შეკეთება. 

გადატ. გამოფხიზლება; წაქეზება, შეფუცხუნება. გუი̂მაკ̈უშ̂არ̈ს \ გუი̂კუა̂შ̈უა̂̈რ̄ს ქა 

ლიცცხჷნე ხოსგუუ ̂(ბზ.) -- გულგატეხილს წაქეზება რგებს ("უხდება, შვენის"). დჷბჟი მარა 

ლიცცხჷნე ხოსგუ (ბქ.) -- წყნარ ("მუდო") კაცს შეფუცხუნება უნდა ("უხდება").

 ლიცხამპე იგივეა, რაც ლიცხამ̄პე.

 ლიცხანე იგივეა, რაც ლიმცხან̄ე.

 ლიცხან̈ე1 იგივეა, რაც ლიცხნე.

 ლიცხან̈ე2 იგივეა, რაც ლიმცხან̄ე.

 ლიცხამ̄პე ბზ., ლშხ., ლიცხამპე ბქ., ლიცხპან̈ი ლნტ. -- სახელი აცხამ̄პე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- განასკვა. ქიპე ლიცხა̄მპე მაჩე̄ნამ̄დ მიხალ (ლშხ.) -- ძაფის განასკვა 

საუკეთესოდ ვიცი. შდრ. ლიცხპე2.

 ლიცხან̄ე იგივეა, რაც ლიმცხან̄ე, ლიცხნე.

 ლიცხემ -- სახელი იცხემ... ზმნის მოქმედებისა, -- გაზრდა, მატება. ისგუ ლიცხემ ჟიუ̂ 

ამჰე̄ნა! (ბზ.) -- შენი გაზრდა მომსწრებოდეს! ალ ბალახ ნამშაუს̂ ლიცხემს დე̄მ ხამბე (ლშხ., 
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ხორ. 4) -- ეს ბალახი მოსავალს ("ნამუშევარს") გაზრდას არ ანებებს. [ჲერქედას] ხოჩა 

ლირდე-ლიცხემ ათოჴიდახ (ლნტ. 192) -- ორივეს კარგი ცხოვრება (ყოფა-მატება) 

გაუტარებია{თ}.

 ლიცხემდა̈ლ̄ იგივეა, რაც ლიცჴემდა̈ლ̄.

 ლიცხენა̈ლ იგივეა, რაც ლიცხე̄ნიე̄ლ.

 ლიცხენე, ლიცხენი იგივეა, რაც ლიცხე̄ნე.

 ლიცხეპ1 -- სახელი ხ-აც̈ხიპ... ზმნის მოქმედებისა, -- შემორტყმა (ალყისა), შემოვლა, გარს 

შემოხვევა. შდაუ̂ლარ̈ს მურყუმ̂ალე გირკიდ ლიცხეპ ხალატ̈ხ (ბზ.) -- მერცხლებს კოშკების 

ირგვლივ ფრენა ("შემოვლა") უყვართ. ჟ'ამჟანდა ცხეკი ლიცხეპ (ბზ.) -- მომწყინდა ტყის 

შემოვლა. ბობშილ̄დ ქორა ლიცხეპ \ ლიცხპე ენბინე (ლშხ.) -- ბავშვმა სახლის ირგვლივ 

შემოვლა დაიწყო. სახელი ხ-ეცხპენი ზმნის მოქმედებისა. კუმში ლათხა̈ლ̄ს ჩი ლადეღ 

ცხეკრე ქა ლიცხეპ გუნ გარჯ ლი (ბზ.) -- საქონლის ძებნისას ყოველდღე ტყეების შემოვლა 

ძალიან ძნელია.

 ლიცხეპ2, ლიცხპენი -- სახელი ცხეპნი... ზმნის მოქმედებისა, -- განასკვა (ძაფისა). ბჷგიდ 

ლჷშდრან̈ ქიპს ლიცხეპ ხამ̈თქუა̂ (ბზ.) -- მაგრად დაძახულ ძაფს განასკვა სჩვევია.

 ლიცხეპ3 -- სახელი ცხეპნი... ზმნის მოქმედებისა, -- შეკრთომა. ამის ლაუ̂ჟაისგა ლიცხეპ 

ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- ამას ძილში შეკრთომა სჩვევია.

 ლიცხე̄ნე ბზ., ლშხ., ლიცხენი ბქ., ლიცხენე ლნტ. -- სახელი იცხე̄ნე... ზმნის მოქმედებისა, 

-- ვარცხნა. დი̄ნად ფათურ̂ე ლიცხე̄ნე ან̈ბინე (ბზ.) -- გოგომ თმ(ებ)ის ვარცხნა დაიწყო.

 ლიცხე̄ნიე̄ლ ბზ., ლიცხე̄ნჲელ ლშხ., ლიცხენალ̈ ბქ., ლნტ. -- სახელი იცხე̄ნიე̄ლ... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- ვარცხნა. ნაბ̈ოზს მამ̄ შიდ ლიცხე̄ნიე̄ლ (ბზ.) -- საღამოს არ შეიძლება 
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ვარცხნა.

 ლიცხიდალ̈ იგივეა, რაც ლიცხი̄და̈ლ̄.

 ლიცხიდე იგივეა, რაც ლიცხი̄დე.

 ლიცხი̄და̈ლ̄ ბზ., ლიცხიდალ̈ ბქ., ლნტ., ლიცხიდ̄ალ̄ ლშხ. -- სახელი იცხი̄და̈̄ლ... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- {და}წუნება, ძრახვა. ლიცხიდალ̈ მაჰენ ესერ გარჯ ლი (ანდ.) -- 

{და}წუნება ყველაზე ადვილიაო ("ნაკლებად ძნელიაო").

 ლიცხი̄დე ბზ., ლშხ., ლიცხიდე ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-ოცხი̄დე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დაწუნება, დაძრახვა; დაშლა, შარის მოდება. ეჯჲარე ლიცხი̄დე მამ̄ მეკუა̂დ̈ (ბზ.) -- იმათი 

შარის მოდება არ მინდოდა.

 ლიცხკე ბზ., ქს. -- სახელი ხ-ოცხკე... ზმნის მოქმედებისა, -- გამოთხრა (თვალისა). თე̄მი 

ლიცხკეს სგა ჲარ̈ ლაჲ̈ცუი̂რე?! (ბზ.) -- თვალის გამოთხრას ვინ შეირჩენს?! შდრ. ლიხპე.

 ლიცხკჷ̄რე ბზ., ლშხ., ლიცხკჷრე ბქ., ლნტ. -- სახელი იცხკჷ̄რე... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. 

-- დათხრა (თვალებისა). ხუა̂ჲ̈ ლიგუნ̂ის თე̄რლე ლიცხკჷ̄რე ხოხა (ბზ.) -- ბევრმა ტირილმა 

თვალების დათხრა იცის.

 ლიცხმა̈ლ̄ ბზ., ლიცხმალ̈ ბქ. -- სუფრის აღების დრო. უ̂აზ̈ ჩუჲ ად̈ჰა̈ნ̄ ტაბგი ლიცხმალ̄უ ̂(ბზ. 

290) -- ყურძენიც (ვაზიც) დამწიფდა სუფრის აღების დრომდე.

 ლიცხნე ზს., ლშხ., ლიცხან̄ე ბზ., ლიცხან̈ე ლნტ. -- სახელი ხ-ეცხნი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

1. მიჩვევა. საუ̈̂თე ლიცხნე მი მამ̄ მეკუა̂დ̈ (ბზ.) -- "სავეთში" (ჩრდილო კავკასიელ 

თურქულენოვან ხალხთა საცხოვრისში) მიჩვევა მე არ მინდოდა. 2. ჩაცივება, ჩაჟინება, 

აკვიატება; გადაჭარბება. აშხუ ̂ამბუი̂ ლიცხა̄ნე ხოხა გიგოს (ბზ.) -- ერთი სიტყვის ("ამბის") 

აკვიატება იცის გიგომ.
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 ლიცხორ̄პე ბზ., ლშხ., ლიცხორპე ბქ., ლიცხორპი ლნტ. -- სახელი ხ-აცხორ̄პე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- შემოხვევა. ბიბუს ხოჩამდ ხოხალ ჴარდანჟი ლებიაშ̈ ლიცხორპე (ბქ.) -- 

ბიბუმ კარგად იცის ხარდანზე ლობიოს შემოხვევა.

 ლიცხპან̈ი იგივეა, რაც ლიცხამ̄პე, ლიცხპე2.

 ლიცხპე1 ზს., ლშხ., -- სახელი ხ-აც̈ხპე... ზმნის მოქმედებისა, -- გარშემოვლა. ლეგმერდა 

ბეფშუს̂ ჯგჷრა̈გ̄ი ლიცხპე ოთპირ̄ეხ (ბზ.) -- ავადმყოფ ბავშვს წმინდა გიორგის (ეკლესიის) 

გარშემოვლა დაუპირეს. ისგუი̂ სოფლიშ სგა ლიცხპე მეკუა̂დ, მარე დეშ ოთჰი (ლხმ.) -- 

სოფელში უნდა შემომეტარებინე ("შენი სოფლის გარშემოვლა მინდოდა"), მაგრამ ვერ 

მოვიცალე.

 ლიცხპე2 -- სახელი ცხიპე, ცხჷპე... ზმნათა მოქმედებისა, -- გამოსკვნა. დადას ხამარჯუ ̂

ნეუა̂ნიშ ლიცხპე (ბქ.) -- ბებიას ემარჯვება კანაფის ძაფის გამოსკვნა.

 ლიცხპენი იგივეა, რაც ლიცხეპ2.

 ლიცხრე ბზ., ქს., ლიცხრი ბქ. -- სახელი აც̈ხრე... ზმნის მოქმედებისა, -- გარკვევა. იმედ მამ̄ა 

ხარ̄ხ ლიცხრე̄შ (ბზ. 440) -- იმედი არა აქვთ გარკვევის{ა}. ტკიც ი ბაქ̈ უ̂ელთე ლიცხრის 

ესერ ოხჴიდა (ანდ.) -- მართალი და ტყუილი (ველზე საჯაროდ) გარკვევას 

გამოუმჟღავნებიაო.

 ლიცხრილი იგივეა, რაც ლიცხრჷლი.

 ლიცხრჷლი ბზ., ლნტ., ლიცხრილი ბქ., ლიცხრილე ლშხ. -- სახელი აცხრჷლი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- 1. გაცხრილვა. დედეს ხოჩამ̄დ ხოხა კაკლა ლიცხრილე (ლშხ.) -- დედამ 

კარგად იცის მარცვლის გაცხრილვა. 2. ბქ. გაცრა. უე̂დდ გარ მოშ ადულ̂ი ფექიშ ლიცხრილი 

-- ძლივსღა დავამთავრე ("მოვილიე") ფქვილის გაცრა.
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 ლიცხტე ზს., ლიცხუ̂ტე ლხმ., ლიცხტენი ზს., ლშხ., ლიცხატ̈ი ლნტ. -- სახელი ხ-

აცხტე{ნი}... ზმნის მოქმედებისა, -- ყელში გადაცდენა; გაჩხერა. ჩქარ̈დ ლაზობჟი ლეზუე̂ბს 

ლიცხტენი ხოხალ (ბზ.) -- ჩქარა ჭამის დროს საჭმელმა ყელში გადაცდენა იცის 

("საჭმელს... სჩვევია"). სახელი ხ-ეცხტი, ხ-ეცხტენი... ზმნათა მოქმედებისა. დჷთხელ 

ლეზებს ლიცხუტ̂ე ხოხრა ხამ̈თქუა̂ (ლხმ.) -- თხელმა საჭმელმა ყელში გაჩხერა ნაკლებად 

იცის.

 ლიცხუნე ზს., ლშხ. -- სახელი ხ-ოცხუნე... ზმნის მოქმედებისა, -- ჩხვლეტა; გაღიზიანება. 

ქა ხა̄რ ალემაგ ლიცხუნე (ლშხ.) -- ეყოფა ამდენი ჩხვლეტა.

 ლიცხურკუ̂ინ̄ე ბზ., ლშხ., ლიცხურკუი̂ნე ბქ., ლნტ. -- სახელი აცხურკუი̂̄ნე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- მოხრაკვა, მოხრუკვა; მოხალვა. მაჲ მადილ ირ̄ა ათხე ამშა ხოჩამ̄დ 

ლიცხურკუ̂ინ̄ე! (ლშხ.) -- რა მადლი იქნება ახლა ამის კარგად მოხრაკვა!

 ლიცხუტ̄ე ბზ., ლშხ., ლიცხუტე ბქ., ლნტ. -- სახელი იცხუტ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

მშვილდ-ისრის მოზიდვა, მოჭიმვა. ალე ცჷლჷჴმატს ბჷგიდ ლიცხუტ̄ე ესსკუა (ლშხ.) -- ამ 

მშვილდ-ისარს მოუხდება მაგრად მოზიდვა. 2. ზს. გაქანება, გაქცევა, გაჭენება. 3. აყუდება.

 ლიცხუა̂̈პი იგივეა, რაც ლიცხუ̂პი1.

 ლიცხუდ̂ე -- სახელი ცხუი̂დე... ზმნის მოქმედებისა, -- წყლის გადაკეტვა, შეწყვეტა. 

ლაჰრაყ̈ჟი ლიცი ლიცხუდ̂ე ლეჰრაყ̈ის ჩუ̂აფჭაუ̈̂ი (ბზ.) -- არაყის გამოხდისას წყლის 

შეწყვეტა საარაყე მასალას აფუჭებს.

 ლიცხულ̂ა̈ლ̄ი ბზ., ლიცხულ̂ალ̈ი ბქ., ლნტ., ლიცხულ̂ალ̄ი ლშხ. -- სახელი აცხუ̂ლა̈ლ̄ი... 

ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- {მო}ტრუსვა. ქუ̂ერწილიშ ქათლარ̈ს აცხუ̂ლალ̈იხ ხეხუა̂რ̈ (ბქ.) 

-- საქორწილო ("ქორწილის") ქათმებს ტრუსავენ ქალები ("ცოლები").
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 ლიცხულ̂ე ზს., ლნტ., ლიცხულ̂ი ლშხ. -- სახელი აცხულ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

შეტრუსვა, მოტრუსვა. ღოლაქაშ̈ თხუმ ჟი ლიცხულ̂ე ხაკუ (ბქ.) -- ცხვრის თავს მოტრუსვა 

უნდა.

 ლიცხუპ̂ენი იგივეა, რაც ლიცხუპ̂ი1.

 ლიცხუპ̂ი1 ზს., ლიცხუ̂პი̄ნე ბზ., ლშხ., ლიცხუპ̂ენი ლშხ., ლიცხუა̂პ̈ი ლნტ. -- სახელი 

იცხუპ̂ი, იცხუპ̂ი̄ნე... ზმნათა მოქმედებისა, -- მოტაცება (ქალისა). მჷხარ ზურალ̄ა 

ლიცხუპ̂ენი ხაკუხ (ლშხ.) -- ხვალ ქალის მოტაცება უნდათ. ზურალა ̈ლიცხუა̂პ̈ის შუა̂ნ̈ს 

ხოლა გუე̂შ ხაჭიმ (ლნტ. 48) -- ქალის მოტაცებას სვანეთში ცუდი საქმე მოჰყვება.

 ლიცხუპ̂ი2 -- გაშიშვლება, ამოწვდა (ხმლისა, დანისა...). ხოლა̈ლ̄ს ჩი̄ღად გაჩ̈რე ლიცხუპ̂ი 

ხამ̈თქუა̂ხ (ბზ.) -- ცუდ ადამიანებს (ცუდებს) ყველაფერზე დანის დაძრობა (შიშვლება) 

სჩვევიათ.

 ლიცხუპ̂ინ̄ე იგივეა, რაც ლიცხუპ̂ი.

 ლიცხუტ̂ე იგივეა, რაც ლიცხტე.

 ლიცჴემდა̈ლ̄, ლიცხემდა̈̄ლ ბზ., ლიცჴომდ{ალ̈} ბქ. -- სახელი იცჴემდა̈ლ̄ ზმნის მოქმედებისა, 

ხლმ. -- მშვილდ-ისრის სროლა, მშვილდოსნობა. მეჰად ლიცჴ/ხემდა̈̄ლ იარ̈ს ხასმა? (ბზ.) -- 

ყოველთვის მშვილდოსნობა ვის გაუგონია? ბოფშარ̈დ ლიცჴომდ{ა̈ლ} ადბინეხ (ბქ.) -- 

ბავშვებმა მშვილდოსნობა დაიწყეს. ნაღუჟ̂ურგეზალდ ოხბინე ლიცჴომდ (ჴანუე̂მ გუ̂ერა) (ბქ. 

256) -- ვაჟიშვილმა დაუწყო ისრის სროლა ხარის ტყავს.

 ლიცჷრცაუ̈ი̂ ზს., ლიძჷრცაუ̈̂ი ბზ., ლიცჷრცაუი̂, ლიძჷრცაუი̂ ლშხ., ლიცარცაუ̈ი̂, 

ლიძჷრცაუ̈̂ი ლნტ. -- სახელი აცჷრცაუ̈ი̂, აძჷრცა̈უი̂... ზმნათა მოქმედებისა, -- გაძარცვა. მაჲ̈ 

ჯარ̄ ალჲარე ლიცჷრცაუ̈ი̂? (ბზ.) -- რად გინდა ამათი გაძარცვა?
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 ლიცჷყერი იგივეა, რაც ლიცყე̄რე.

 ლიცჷხ -- სახელი ხ-ოცჷხ... ზმნის მოქმედებისა, -- ცოდნა; დამახსოვრება; გულვება. ჩი̄მე 

ლიცჷხ მა̄მ ხოჩა (ლშხ.) -- ყველაფრის ცოდნა არ არის კარგი ("არ სჯობს"). შდრ. ლიხალ̈, 

მახალ.

 ლიძარცაუ̈̂ი იგივეა, რაც ლიძჷრცა̈უი̂.

 ლიძგარ̈ი იგივეა, რაც ლიძგრი.

 ლიძგა̈რ̄ჲე̄ლ ბზ., ლიძგჷრელ ბქ., ლიბურჯიე̄ლ ლშხ., ლიბურჯიელ ლნტ. -- სახელი 

იძგა̈̄რჲე̄ლ, იბურჯიე̄ლ... ზმნათა მოქმედებისა, ხლმ. -- რქენა; ჭიდილი (ხარებისა). ჴან̈ს 

ლიძგარ̈იელ ხოხალ (ლნტ.) -- ხარმა რქენა იცის. ჴანარე ლიბურჯიელ ხოჩა ლესგდი ლი 

(ლშხ.) -- ხარების ჭიდილი კარგი საცქერია.

 ლიძგერ -- სახელი ხ-ეძგრენი, ხ-ოძგრენი... ზმნათა მოქმედებისა, -- {და}ძგერება, 

{და}ჯახება. ღუა̂შს კოჯი ლიძგერ ხეკუა̂დ (ლშხ.) -- ჯიხვს კლდის დაჯახება უნდოდა.

 ლიძგრი ზს., ლშხ., ლიძგარ̈ი ლნტ. -- სახელი ხ-აძ̈გრი... ზმნის მოქმედებისა, -- ძგერება, 

ტაკება, ჩარტყმა, დაჯახება; ჩხვლეტა. თამ̈ბილს მამ̄ ხოცხა̈̄ნ გაჩ̈ა ̈ლიძგრი (ბზ.) -- თამბილს 

არ უნდოდა ("ერჩია") დანის ჩარტყმა.

 ლიძგრი̄ნე ბზ., ლიძგრჷ̄ნე1 ბზ., ლიძგრჷნე1 ბქ., ლნტ., ლიძგრუნე, ლიძგრუნაუ̈ნ̂ე ბქ., -- 

სახელი ხ-აძგრინ̄ე, ხ-ოძგრჷ̄ნე... ზმნათა მოქმედებისა, -- ძგერება, დაჯახება, ჩხვლეტა. 

ოხბინეხ და̈უ̄̂ს მახთი ლიძგრჷნე (ბზ.) -- დაუწყეს დევს მახათის ჩხვლეტა.

 ლიძგრჷ̄ნე2 ბზ., ლშხ., ლიძგრჷნე2 ბქ. -- სახელი აძგრჷნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{გა}ტენა, {და}ტკეპნა; მიძღომა, მისკდომა. სების ქართობილშუ̂ ტომრიალ̈ე ჟი ლიძგრჷნე 

ხეკუა̂დ̈ (ბზ.) -- სების ტომრების კარტოფილით გატენა უნდოდა.
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 ლიძგუმ̄ბა̈ლ̄ ბზ., ლიძგუმბალ̈ ბქ., ლნტ., ლიძგუმბელ ბქ., ლიძგუ̄მბალ̄ ლშხ. -- სახელი 

იძგუ̄მბა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- გაწევ-გამოწევა, გაქაჩვა, ჯაჯგური, ძიძგილაობა. 

ბოფშარ̈ს ლიძგუმბალ̈ ხამ̈თქუა̂ხ (ბქ.) -- ბავშვებს ძიძგილაობა სჩვევიათ. ჴანდ ლიძგუმ̄ბალ̄ 

ენბინე (ლშხ.) -- ხარმა გაწევ-გამოწევა დაიწყო.

 ლიძგუბ̂ე -- სახელი ძგუი̂ბე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. გაგლეჯა, გაწყვეტა, გახეთქვა. 

თაკუ̂აშ̈ ლიძგუ̂ბე მეკუა̂დ (ბქ.) -- თოკის გაგლეჯა მინდოდა. დაუ̄̂ს ხეკუ̂ად ჯაჭუი̂ ლიძგუბ̂ე 

(ლშხ.) -- დევს უნდოდა ჯაჭვის გაწყვეტა. 2. ჩანგრევა. თათრალ̈ს ბოგაშ̈ ჩუ ლიძგუბ̂ე 

ხეკუა̂დ̈ხ (ბქ.) -- თათრებს ხიდის ჩანგრევა უნდოდათ.

 ლიძგ{უ̂}ბურ̄ე ბზ., ლშხ., ლიძგ{უ}̂ბურე ბქ., ლნტ. -- სახელი აძგ{უ}̂ბუ̄რე... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- დაწყვეტა. თეკუა̂რე ლიძგუბ̂ურ̄ე მიშგუ̂ი გუე̂შ მა ̄ლი (ლშხ.) -- 

თოკების დაწყვეტა არ არის ჩემი საქმე.

 ლიძგუე̂ბ -- სახელი ძგუე̂ბნი... ზმნის მოქმედებისა, -- გასკდომა, გაწყდომა, ჩაწყდომა. 

თაკუ̂აშ̈ ლიძგუ̂ებ დეშ ახ̈უი̂ბჟ (ბქ.) -- თოკის გაწყდომა ვერ გავიგე. გიმე ლიძგუე̂ბ მიცხან 

ალ გუე̂ში ლიჩომს (ლშხ.) -- მიწის გასკდომა მერჩია ამ საქმის გაკეთებას.

 ლიძგჷრელ იგივეა, რაც ლიძგა̈რ̄ჲე̄ლი.

 ლიძენი იგივეა, რაც ლიძჰენი.

 ლიძიენი იგივეა, რაც ლიძჰენი.

 ლიძჲენი იგივეა, რაც ლიძჰენი.

 ლიძსენი იგივეა, რაც ლიძჰენი.

 ლიძუი̂რე იგივეა, რაც ლიძურ̂ე.

 ლიძურ̂ე ზს., ლშხ., ლინძუ̂ირე ლნტ. -- 1. სახელი ა̈ძუ̂რე... ზმნის მოქმედებისა, -- 
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გაძვირება. ლიძურ̂ე მეკუა̂დ ალ საქმე̄შ (ლშხ.) -- გაძვირება მინდოდა ამ საქმის{ა}. 2. 

სახელი იძურ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- თაშ̈ი ლინძუ̂რე შუა̂ნ̈ს დესა ლჷმარ (ლნტ.) -- ყველი 

სვანეთში არ გაძვირებულა ("ყველის სიძვირე არ ყოფილა").

 ლიძღირ ქს. -- სახელი იძღრი ("ხველდება")... ზმნის მოქმედებისა, -- სველება. ტებდი 

ლიცისა მატ̈ყი ლიძღირ \ ლიძღრე ხოლა ლი (ლშხ.) -- თბილ წყალში მატყლის 

{და}სველება ცუდია.

 ლიძღრე ქს. -- სახელი აძღრე ("ასველებს")... ზმნის მოქმედებისა, -- დასველება. ალეს 

ხოჩამ̄დ ხაკუჩ ლიძღრე (ლშხ.) -- ამას კარგად უნდა დასველება. შდრ. ლიჟრე.

 ლიძღუდ̂ე/ი იგივეა, რაც ლიძღჷ̄დე.

 ლიძღჷ̄დე ბზ., ლშხ., ლიძღუდ̂ე ბზ., ლშხ., ლიძღუდ̂ი ბქ., ლიძღჷდე ლნტ. -- სახელი აძღჷ̄დე, 

აძღუდ̂ე... ზმნათა მოქმედებისა, -- გაზვიადება, გადიდება. ალ ზურალ̄ს ხალატ̈ გუე̂ში 

ლიძღჷ̄დე (ბზ.) -- ამ ქალს უყვარს საქმის გაზვიადება ("გადიდება").

 ლიძჰენი, ლიძსენი, ლიძ{ჲ}ენი ბზ., ლიზჰენი, ლიზ{ჲ}ენი, ლიჲსენი ზს., ლიძიენი ქს., 

ლიძჲენი ლშხ., ლიძიენი, ლიზჲენი ლნტ. -- სახელი ა̈ძჰენი, ა̈ძ{ჲ}ენი... ზმნის მოქმედებისა, 

-- დაკვლა. (ალექსის) დოხტურდ გიცრი ლიძჰენი ხაშგუმ̂ინ (ბზ. 57) -- ალექსის ექიმმა 

ვერძის დაკვლა სთხოვა. გუი̂ ლიძჰენის ხაყლე (ბზ. 342) -- გული დაკვლას ეუბნება. ჴანუე̂მ 

ლიჲსენი ხერასშუ ̂ხარხ (ბქ. 6) -- ხარის დაკვლა რიგრიგობით იციან. მა ̄შიდ მიშლადღურ 

ეჩა ლიძჲენი (ლშხ. 9) -- კვირა დღის გარდა იმის დაკვლა არ შეიძლება. ქათლა ̈ლიზჲენი 

გუა̂კუ (ლნტ. 39) -- ქათმის დაკვლა გვინდა. კალანდას ხოხალხ ხამ̈ი ლიძიენი (ლნტ.) -- 

ახალ წელს იციან ღორის დაკვლა.

 ლიძჷრცაუ̈̂ი იგივეა, რაც ლიცჷრცაუ̈ი̂.
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 ლიწაბურე იგივეა, რაც ლიწბურ̄ე.

 ლიწამპული ბქ., ლნტ. -- სახელი წამპული, წამპუ̂ლი... ზმნის მოქმედებისა, -- წივწივი. 

ნაწ̈ლურ წიწილა ̈ლიწამპული მად̈ ხეკუ̂ეს აჯასჷმდეს (ლნტ. 69) -- უზმოზე წიწილის 

წივწივი არ უნდა მოგესმას. შდრ. ლიწჷრპჷნი.

 ლიწან̄ე ბზ., ლშხ., ლიწანე ბქ., ლნტ. -- სახელი აწან̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{ამო}გლეჯა, მოწიწკნა. ლახუ̂ბად [ღედრემ] ლიწანე ლაჲ̈ბინეხ (ბქ. 249) -- ძმებმა 

მუხუდოს ამოგლეჯა დაიწყეს.

 ლიწბურ̄ე ბზ., ლშხ., ლიწბურე ბქ., ლიწაბურე ლნტ. -- სახელი იწბურ̄ე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- გაპარსვა. მიშგუი̂ ბაბას ჩაჩი ლიწბურ̄ე მა̄მ ხალტჷ̄ნ (ლშხ.) -- ბაბუაჩემს 

("ჩემს ბაბუას") წვერის გაპარსვა არ უყვარდა.

 ლიწდა̈ლ̄, ლიწე̄დურა̈ლ̄ ბზ., ლიწდალ̈ ბქ., ლიწდალ̄ ლშხ., ლიწედალ̈ ლნტ. -- სახელი ხ-

ეწდა̈ლ̄, იწედურა̈ლ̄ხ... ზმნათა მოქმედებისა, ხლმ. -- ნახვა, შეხვედრა. დემჲაქ ლიწდალ̈ 

ათ̈მარჯუნხ (ბქ.) -- შეხვედრა არ გამოუვიდათ. ლეგლირდე̄მი ლიწდალ̄ (ლშხ.) -- 

ავადმყოფის ნახვა. იხმარება გამოთქმაში მიჟე ლიწდა̈ლ̄ -- მზის ამოსვლის დრო. მიჟე 

ლიწდა̈ლ̄ს მი̄( \ მი̄ჲ) ჟ'ოხგა (ბზ.) -- მზის ამოსვლისას მეც ავდექი. მეთხუა̂რ̈ მჷჟემ 

ლიწდალდ ლა̈თხუ̂არ კოჯარ̈ისგა არ̈ი (ბქ. 83) -- მონადირე მზის ამოსვლამდე სანადირო 

კლდეებშია. მჷჟემ ლიწდალ̈ჟი შიშდხი ქა ხოფხჟეხ კალუს̂ (ბქ. 230) -- მზის ამოსვლისას 

მალე გაშლიან კალოს.

 ლიწე ზს., ლიწე̄ნე ბზ., ლიწე{ნე} ლნტ., ლიწეჲ ლშხ. -- სახელი ხ-ეწე̄ნი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- მიშველება, დახმარება, შეწევნა. ლიწეჲ მამ̄ა ესწჷ̄ხჷ̄ნდახ [მუ-გეზალს] 

(ლშხ. 71) -- მიშველება არ დასჭირდათ მამა-შვილს.
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 ლიწედ -- სახელი ხ-ეწად... ზმნის მოქმედებისა, -- {და}ნახვა, შეხედვა, ცქერა, ყურება. 

ცხუი̂თაგ̈ნს ათჩონ̄და ბოფ̈ში ლიწედ (ბზ. 375) -- ცხვითაგნს გაუხარდა ბავშვის დანახვა. 

ლიწედ ესერ ასწუ̂ამ̈ ლი ი ლითერ -- უჰიალდ (ანდ.) -- ნახვა ერთ წამსაა და გაცნობა -- 

აუჩქარებლადო. ქიუი̂ ლიწედი̄ მა ̄ხოცხახ მე̄რმახენქა (ლშხ. 7) -- ყველის კვერს სხვას არ 

ანახვებენ ("კვერის ნახვაც არ ურჩევნიათ სხვისგან"). მიჩ ლოქ ხაკუ მინე მეფეჲ ლიწედ 

(ლნტ. 237) -- მე მინდა თქვენი მეფის ნახვაო. იხმარება გამოთქმაში მიჟე ლიწედ -- მზის 

ამოსვლა. მიჟე ლიწედდ ხუა̂ჲ̈ დურ̂ე ასად̈ (ლნტ.) -- მზის ამოსვლამდე დიდი ("ბევრი") დრო 

დარჩა.

 ლიწედალ̈ იგივეა, რაც ლიწდა̈ლ̄.

 ლიწერალ̈ იგივეა, რაც ლიწრა̈ლ̄.

 ლიწე̄დურა̈ლ̄ იხ. ლიწდა̈ლ̄.

 ლიწე̄ნა̈ლ̄ ბზ., ლიწენალ̈ ბქ., ლნტ., ლიწე̄ნალ̄ ლშხ. -- სახელი ხ-ეწე̄ნა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- მიშველება, დახმარება, გამოქომაგება. მამ̄ ხემჲე̄დიხ ლიწე̄ნა̈ლ̄ 

ხელწიფი ხეხუ̂მიშ (ბზ. 344) -- არ შეეძლებათ გამოქომაგება ხელმწიფის ცოლის{ა}.

 ლიწე̄ნე იგივეა, რაც ლიწე.

 ლიწე̄ქუე̂ ბზ., ლშხ., ლიწექუ̂ე ბქ., ლიწექუ{̂ე} ლნტ. -- სახელი წე̄ქუე̂... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დაწვეთება, წვეთა. წიქუი̂შ ლიწექუ̂ს მიჩა ჰერ ხუღუე̂ (ბქ.) -- წვეთის 

დაწვეთებას თავისი ხმა აქვს. კოჯხენქა ნიცდ ენბინე ლიწე̄ქუე̂ (ლშხ.) -- კლდიდან წყალმა 

დაიწყო წვეთა. [ამ{ნ}ემდ] ლიწექუ ̂ლაჲ̈ბინე (ლნტ. 152) -- ამან წვეთა დაიწყო.

 ლიწირუ̂ელი, ლიწჷრუე̂ლი ზს. -- სახელი წირუე̂ლი \ ა̈წჷრუე̂ლი... ზმნათა მოქმედებისა, -- 

გალობა; წრიპინი (ჩიტისა). ჯინემ ლაჲ̈ბინე ლიწირუე̂ლი (ბქ. 338) -- თვითონ დაიწყო 
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წრიპინი. შდრ. ლიწჷრპჷნი.

 ლიწიწინი ქს. -- სახელი წიწინე... ზმნის მოქმედებისა, -- წუხილი, წუწუნი; წიწინი. 

წიწილ ერ ა̈ჯეწინი, გუი̂ე ლიწიწინი ხოხალ თელ ზაუ̂ (ლნტ. 69) -- წიწილა რომ გაჯობებს, 

გულის წუხილი იცის მთელ წელიწადს.

 ლიწკუ̄ლი ბზ., ლშხ., ლიწკული ბქ., ლნტ. -- სახელი წკულ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

წკმუილი; წკმუტუნი. ჟეღილდდ ლიწკული ლაჲ̈ბინე (ბქ. 135) -- პატარა ძაღლმა წკმუტუნი 

დაიწყო.

 ლიწნე, ლიწრე -- სახელი ხ-აწ̈ნე, ხ-აწ̈რე... ზმნის მოქმედებისა, -- ჯობნა, მორევა. 

[მეზუ̂ბელარს] იმედ ხარ̄ხ ჟი ლიწნე̄მიშ (ლშხ. 14) -- მეზობლებს იმედი აქვთ ჯობნის{ა}. 

შდრ. ლიმწირ.

 ლიწჲენი იგივეა, რაც ლიწჰი.

 ლიწრა̈ლ̄ ბზ., ლიწრალ̈ ბქ., ლიწრალ̄, ლირშუნ̂ალ̄ ლშხ., ლიწერალ̈ ლნტ. -- სახელი ხ-

ეწრა̈̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- ლანძღვა-გინება. დაშ̈დუდ̂ ლოხუ̂ბინე მალ̄ს ლიწრა̈ლ̄ (ბზ. 

433) -- დათვმა დაუწყო მელას ლანძღვა-გინება. ეშმარ̈ს მი ლიწერალ̈ ლახუო̂ბინ (ლნტ. 74) 

-- ეშმაკებს მე გინება დავუწყე.

 ლიწრე იგივეა, რაც ლიწნე.

 ლიწსუ̂და̈ნ ზს., ლიწუ̂თანი ლშხ., ლიწუ̂თან̈ი, ლიწუს̂ტან̈ი ლნტ. -- სახელი იწსუდ̂ა̈ნ̄{ი}... 

ზმნის მოქმედებისა, -- წუწნა. და̈უ̄̂დ ოხუბ̂ინე ზისხს ლიწსუდ̂ან̈ (ბზ. 380) -- დევმა სისხლს 

წუწნა დაუწყო.

 ლიწუე̂რი იგივეა, რაც ლიწურ̂ი.

 ლიწუე̂̄ნე ბზ., ლშხ., ლიწუე̂ნე ბქ., ლნტ., ლიწენე ლხმ. -- სახელი ხ-აწუე̂̄ნე... ზმნის 
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მოქმედებისა, -- 1. ნახვა. დი̄ნას მად̄ ხონდა (ხეკუა̂დ̈და) ლიწუე̂̄ნე (ბზ. 349) -- ქალიშვილს 

არ სურდა ნახვა. 2. ჩვენება, გამოჩენა. ლაგუა̂ნ̈ისკა ლჷშერაუ̈ე̂ჲ ლიწუ̂ენე მად̈ შიდ (ლნტ. 

54) -- სატირალში სახსნილოს გამოჩენა არ შეიძლება. 3. ბქ. თხოვება. ონთოუი̂შ ლიწენე 

სურუ მამჭირ (ლხმ.) -- უთოს თხოვება ძალიან მიჭირს. შდრ. ლიდია̈ნ̄ი.

 ლიწუთ̂ან̈ი იგივეა, რაც ლიწსუდ̂ან̈ი.

 ლიწუი̂̄ლა̈ლ̄ ბზ., ლიწუ̂ილალ̈ ბქ., ლნტ., ლიწუი̂̄ლა̄ლ ლშხ., -- სახელი იწუი̂̄ლა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, -- გათხოვება. დი̄ნას ა̈ფიცართე (აფ̈იცარ̈თე) ხოცხა̈ნ̄ ლიწუი̂̄ლა̈ლ̄ (ბზ. 350) -- 

ქალიშვილს ოფიცერზე გათხოვება ერჩია. დინა ქა ლიწუი̂ლალ̈დ დისოუ̂ შილისგა ხონაშკუა̂ნ 

(ანდ.) -- ქალიშვილი გათხოვებამდე დედას მუჭში ("ხელში") ჰყავდესო. მეფეს ათონიშნაუ̂ა 

ეჲმინე ლიწუ̂ილალ̈ ლად̈ეღ (ლნტ. 231) -- მეფეს დაუნიშნავს იმათი ქორწინების 

(გათხოვების) დღე.

 ლიწუი̂̄ლე ბზ., ლშხ., ლიწუი̂ლე ბქ., ლნტ. -- სახელი აწ̈უი̂̄ლე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

გათხოვება. დედას დი̄ნა̈ ̄ლიწუი̂̄ლე ხეკუა̂დ̈ (ბზ.) -- დედას ქალიშვილის გათხოვება უნდა. 

დი̄ნას ლიწუი̂̄ლეს და̄რ ხეჭუდ̂იელდა (ლშხ. 33) -- გოგოს გათხოვებას არავინ ეკითხებოდა.

 ლიწურ̂ალ̈ ბზ., ლიწურ̂ალ ბქ., ლშხ. -- სისხლის აღების დრო, შურისძიება. თხუმეშ 

ლიწურ̂ალ ამჴედელი! (პოეზ. 20) -- სისხლის აღების ("თავის სისხლების") დრო მოსულა!

 ლიწურ̂ემი ზს. -- სახელი აწ̈ურ̂ემი... ზმნის მოქმედებისა, -- განიავება. ითქი ლიწუ̂რემი 

მეკუა̂დ̈ (ბზ.) -- მარცვლის განიავება მინდოდა. ითქს ხაკუ ჟი ლიწურ̂ემი (ბქ. 7) -- 

მარცვალს განიავება უნდა.

 ლიწურ̂ი ზს., ლშხ., ლიწუე̂რი ლნტ. -- სახელი იწურ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

შურისძიება; სისხლის აღება. მარ̈ემ დაგრაღა ჰედ ესერ ლიწუ̂რი ლი წეს, მოდეჲ -- წორ 
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(ანდ.) -- კაცის სიკვდილისათვის ან სისხლის აღება არის წესი, ან -- საზღაურიო. [მა̄რეს] 

იმჟი ეთმურჯი ლიწურ̂ი? (ლშხ. 46) -- კაცს როგორ მოუხერხდება ("მოემარჯვება") 

შურისძიება? ლადი ჯიწუ̂იუ̂ხ თხუმე ლიწურ̂ი (პოეზ. 66) -- დღეს გმართებთ სისხლის 

აღება ("თავის სისხლება").

 ლიწუს̂ტან̈ი იგივეა, რაც ლიწსუდ̂ან̈.

 ლიწფერი ბქ., ლნტ. -- სახელი აწფერი... ზმნის მოქმედებისა, -- წიფლის ჭრა; წიფლის 

შეშის დამზადება. ჩინჩულ̂აშ̈ ლიშდრეს ლიწფერი ესერ ხოჩა (ანდ.) -- ჩვილის (ბავშვის) 

შექცევას წიფლის ჭრა სჯობიაო.

 ლიწხუა̂უ̂ა̈ლ̄ ბზ., ლიწხუა̂უა̂ლ̈ ბქ., ლნტ., ლიწხუა̂უ̂ალ̄ ლშხ. -- სახელი იწხუა̂უა̂̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- წუხილი. ალ მარად დენა ადაჲ̈ე აგ̈ხო ხუა̂ჲ̈ ლიწხოუა̂ლ̈უნღო (ლნტ. 

301) -- ამ კაცმა ქალიშვილი წაიყვანა შინ დიდი (ბევრი) წუხილის შემდეგ.

 ლიწხუა̂უ̈̂ი ზს., ლნტ., ლიწუხ̂უა̂უი̂ ლშხ. -- სახელი იწხუა̂უ̈̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

შეწუხება. დაუ̈ი̂თი ლიწხუ̂აუ̈ი̂ ჟი ლახთირხ დი̄ნა̈ლ̄დ (ბზ. 270) -- დავითის შეწუხება 

შეამჩნიეს ქალიშვილებმა. ლეჟაურალს მად̈ ხაწჷხხ მეზგალე ლიწხუა̂̈უი̂ (ლნტ. 10) -- 

ზემოურებს არ სჭირდებათ (სჭირიათ) ოჯახების (მოსახლეების) შეწუხება.

 ლიწჰი ზს., ლიწსი, ლიწცი ბქ., ლიწჲენი ლშხ., ლიწიი ლნტ. -- სახელი ა̈წჰი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დაპატიჟება. მაჲ̈ ესერ ხაწხე̄ნა კე̄სრი ლიწჰი? (ბზ. 338) -- რად 

{და}გჭირვებია კეისრის დაპატიჟებაო? იშგედხოღ მიჩა ლიწცი (ბქ. 75) -- იკადრეთ ჩემი 

დაპატიჟებაო.

 ლიწჷნდაჲ̈, ლიწინდაჲ̈ ზს., ლნტ. -- სახელი აწჷნდაჲ̈... ზმნის მოქმედებისა, -- (წინდის) 

ქსოვა. მიშგუ̂ა დის... ხოხალდა ლიწჷნდაჲ̈ (ბქ. 7) -- დედაჩემმა იცოდა წინდების ქსოვა. 
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დადას ხოლა ლიწინდაჲ̈ ხოხალ (ლნტ.) -- ბებიამ ცუდი ქსოვა იცის (წინდისა).

 ლიწჷრპჷნი ზს., ლნტ. -- სახელი წჷრპნი ზმნის მოქმედებისა, -- წრიპინი. ლასბუდარისგა 

ლიწჷრპჷნი ისმოლ̄ (ბზ.) -- საბუდარში წრიპინი ისმოდა. იხ. ლიწამპული, ლიწირუ̂ელი.

 ლიწჷრუე̂ლი იგივეა, რაც წჷრუე̂ლი.

 ლიჭალაჲ̈ იგივეა, რაც ლიჭლაჲ̈.

 ლიჭარ̈ნე იგივეა, რაც ლიჭრენი.

 ლიჭემალ̈ი იგივეა, რაც ლიჭმა̈ლ̄.

 ლიჭემე იგივეა, რაც ლიჭმე.

 ლიჭემე-ლითიი იგივეა, რაც ლიჭმე-ლითია̈ლ̄.

 ლიჭემინალ̈ იგივეა, რაც ლიჭმინა̈ლ̄.

 ლიჭემნალ̈ იგივეა, რაც ლიჭმინა̈̄ლ.

 ლიჭენი იგივეა, რაც ლიჭუ̂ე̄ნი.

 ლიჭიან̈ური იგივეა, რაც ლიჭნურ̄ი.

 ლიჭკი̄უი̂̄ნე ბზ., ლშხ., ლიჭკიუ̂ანე ბქ., ლიჭკიუა̂ნ̈ე ლნტ. -- სახელი აჭკი̄უ̂ინ̄ე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- აციმციმება, ციმციმი; ბჟუტვა. ლემესი ლიჭკი̄უი̂̄ნე ხამთქუა̂ხ (ლშხ. 14) -- 

ცეცხლის დანთება (აციმციმება) სჩვევიათ. მჷჭკამარ̈ე ლიჭკიუა̂ნ̈ე ხოჩა ლესკიდი ლი 

(ლნტ.) -- ნაპერწკლების ციმციმი კარგი საყურებელია.

 ლიჭკუე̂რი იგივეა, რაც ლიჭკურ̂ე.

 ლიჭკურ̂ე ზს., ლიჭკურ̂ი ლშხ., ლიჭკუე̂რი, ლიჭკუე̂რე ლნტ. -- სახელი აჭკუ̂რე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- {და}ჭრა; {და}კეპვა. ჯაყუდ̂ ლაჲბინე ლიჭკურ̂ე (ბქ. 37) -- ჯაყვამ დაიწყო 

{და}კეპვა... ლადი ზექი ლიჭკურ̂ი მა ̄შიდ (ლშხ.) -- დღეს შეშის დაჭრა არ შეიძლება.
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 ლიჭკჷ̄რე ბზ., ლშხ., ლინჭკჷრე ბქ., ლიჭკჷრე ლნტ. -- სახელი ხ-აჭკჷ̄რა... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ფიქრი; წუხილი; ზრუნვა. იშგნა ̈გუე̂შსი̄ ხაკუ ლიჭკჷ̄რე (ბზ.) -- სხვის 

საქმეზეც საჭიროა (უნდა) ფიქრი. ალე გუე̂შს ლიჭკჷ̄რე ხაკუ (ლშხ.) -- ამ საქმეს ზრუნვა 

უნდა. გეზელირჟი ლიჭკჷრეს ათაყადდა (ლნტ.) -- შვილებზე წუხილს გადაჰყვა.

 ლიჭლაჲ̈ ზს., ლიჭლაჲ ლშხ., ლიჭალაჲ̈ ლნტ. -- სახელი იჭლაჲ̈... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

ჩაძირვა. ჴუა̂ლმან̈დ{ს} ლიჭლაჲ̈ ლოხბინა (ბქ. 218) -- ხომალდს ჩაძირვა დაუწყია. 2. 

გადათელვა. ქათუე̂სელანდ ლიჭალა̈ჲს (ლნტ.) -- გა{და}თელვას გადავურჩით.

 ლიჭმა̈ლ̄ ბზ., ლიჭმელ ბქ., ლიჭმალ̄ ლშხ., ლიჭემალ̈ი ლნტ. -- თიბვის დრო. ლიჭმელქაშ̈ 

ნაჭ̈ემუ ̂ლიმნელქა ესერ ა̈ხხელი (ანდ.) -- თიბვის დროს მოთიბული (მომარაგებული) კვების 

დროს დაგხვდებაო. ლენტეხას ლიჭემალ̈ი აგ̈უი̂სტოჲსა იბნი (ლნტ.) -- ლენტეხში თიბვის 

დრო აგვისტოში იწყება.

 ლიჭმე ზს., ლშხ., ლიჭემე ლნტ. -- სახელი აჭ̈მე... ზმნის მოქმედებისა, -- თიბვა. ლახუს̂ 

ლიჭმემიშ ხელშეკრულობ ჩოთიჲრედ (ბქ. 17) -- მთაში თიბვის ხელშეკრულება დავწერეთ. 

ამზაუ̈ ̂დოსკ ა̈ნბინან ლიჭემე (ლნტ.) -- წელს თიბვა ადრე დაიწყო.

 ლიჭმე-ლითია̈ლ̄ ბზ., ლიჭმელ-ლითელ ბქ., ლიჭმე-ლითი̄ ლშხ., ლიჭემე-ლითიი ლნტ. -- 

თიბვა-მკის პერიოდი. ლიჭმელ-ლითელ უშხუა̂რ ესერ ხაჭიმხ (ანდ.) -- თიბვა (და) მკა 

ერთმანეთს მოსდევსო.

 ლიჭმინა̈ლ̄ ბზ., ლიჭემინალ̈ ბქ., ლიჭმინალ̄ ლშხ., ლიჭემნალ̈ ლნტ. -- სახელი ხ-ეჭმინა̈ლ̄... 

ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- {მი}ყოლა, დევნა. ბობშარდ უშხუა̂̄რ ოხბინეხ ლიჭმინალ̄ 

(ლშხ.) -- ბავშვებმა ერთმანეთს დაუწყეს დევნა. ბეფშს ლიჭემნალ̈ ლახობინა ირემალ̈ეშუდ̂ 

(ლნტ. 200) -- ბავშვს დევნა დაუწყია ირმებისათვის.
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 ლიჭნურ̄ი ბზ., ლშხ., ლიჭნური ბქ., ლიჭიანური ლნტ. -- სახელი აჭნური... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ჭიანურზე დაკვრა. ლიჭნურ̄ი ქაშუ̂ეჲთთე ჩუ ლჷმსჷმოლ̄ინ (ბზ. 20) -- 

ჭიანურის დაკვრის ხმა თურმე ქაშვეთამდე ისმოდა. ხუა̂ჲ̈ს ხოხალ ლიჭიანური გუშკუე̂შმოყ 

(ლნტ.) -- ჩვენთან ჭიანურზე დაკვრა ბევრმა იცის.

 ლიჭომ იგივეა, რაც ლიჭუმ̂ე.

 ლიჭონ̄ე იგივეა, რაც ლიჭუე̂̄ნი.

 ლიჭრენი ზს., ლშხ., ლიჭა̈რნე ლნტ. -- სახელი ხ-აჭრენი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{გადა}ბმა, მიმატება, მიშენება. ალ ქორს მე̄რმე ლარდა̈ ̄ლიჭრენი ხაკუ (ბზ.) -- ამ სახლს 

მეორე სართულის (სამყოფის) მიმატება უნდა. მიჩ ესერ ჟი ლიჭრენი ხამ̈ედა (ბქ. 54) მე 

გადაბმა შემიძლიაო. ქორდ კარაპან̈ი სკა ლიჭარნე გუი̂ნი (ლნტ.) -- სახლისთვის კარაპანის 

მიშენება გვსურს.

 ლიჭურე ლნტ. -- სახელი იჭურე... ზმნის მოქმედებისა, -- მოზელა. ლიჭურეჲ ლიგათუა̂ლ 

ჯიმს ხუა̂შ̈დედ (ლნტ. 33) -- ცომს, მოზელის დამთავრებისას, მარილს ვაყრით. იხ. 

ლიჰი̄ჭუი̂, ლიშგურდენი, ლიბურდი.

 ლიჭუ̂დელ იგივეა, რაც ლიჭუდ̂იე̄ლ.

 ლიჭუ̂დიე̄ლ, ლიჭუ̂დჲე̄ლ ბზ., ლშხ., ლიჭუდ̂იელ, ლიჭუდ̂ელ ბქ., ლიჭუე̂დიელ ლნტ. -- 

სახელი ხ-ეჭუდ̂იე̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, -- {შე}კითხვა, {გამო}კითხვა. დეშ ხობდაუ̈̂იხ 

ქა ლიჭუდ̂იე̄ლს კე̄სა̈რ̄ს (ბზ. 337) -- კეისარს ვერ უბედავენ {შე}კითხვას. მიზეზიშ 

ლიჭუ̂დიელ შგურდ ხებჟჷნხ (ბქ. 25) -- მიზეზის კითხვა სირცხვილად მიაჩნდათ. ეჩა 

ამბაუ̈̂იშ ლიჭუდ̂ელ მეკუა̂̈დ (ბქ.) -- იმის ამბის კითხვა მინდოდა. მამად ლიჭუ̂დჲე̄ლ ოხბინე 

გეზალს (ლშხ.) -- მამამ შვილს {გამო}კითხვა დაუწყო.
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 ლიჭუ̂დიე̄ლა̈ლ̄ი ბზ., ლიჭუ̂დელალ̈ ბქ., ლიჭუდ̂იელა̄ლ ლშხ., ლიჭუე̂დიელალ̈ ლნტ. -- 

სახელი იჭუდ̂იე̄ლა̈ლ̄ი ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- მიკითხვ-მოკითხვა. ლიჭუდ̂ელალ̈ს 

დრეუ ̂ესერ ი ა̈დგი ხოთრა (ანდ.) -- მიკითხვ-მოკითხვამ დრო და ადგილი იცისო.

 ლიჭუ̂ედიელ იგივეა, რაც ლიჭუ̂დიე̄ლ.

 ლიჭუ̂ე̄ნი ბზ., ლიჭუ̂ენი ბქ., ლნტ., ლიჭენი ბქ., ლიჭონ̄ე ლშხ., ლიჭონე ლნტ. -- სახელი 

იჭუე̂̄ნი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. უკან მობრუნება, მოხვევა. [ჩიჟ̄ე] ჟი ლიჭუე̂̄ნის 

ხამარ̈ჯუდ̂ა ა̈გითე (ბზ. 318) -- სიძე შინისკენ მობრუნებას აპირებდა. სურუ მეკუა̂დ ღოშდ 

ლიჭონ̄ე (ლშხ.) -- ძალიან მინდოდა უკან მობრუნება. დენად მადშ ახოჩიშ ღოშტ ლიჭუ̂ენი 

(ლნტ.) -- გოგომ ვერ მოასწრო უკან მობრუნება. 2. სახელი ხ-ოჭუე̂̄ნი... ზმნის მოქმედებისა, 

-- შეხვევა. დარ̈ს ათან̈ებე მასტუნარ̈ ტუ̂ეტი ლიჭუე̂ნი (ლნტ.) -- არავის დაანება მტკივანი 

ხელის შეხვევა. .3. სახელი იჭონ̄ე... ზმნის მოქმედებისა. ჭიშხი ლიჭონ̄ე მა ̄ხაკუ ბობშს 

(ლშხ.) -- ფეხის შეხვევა აღარ უნდა ბავშვს.

 ლიჭუ̂მე ბზ., ლიჭომ ლშხ., ლიჭუე̂მ ლნტ. -- სახელი ანჭომე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

სირბილი. დიკუე̂ნდ ლაჲ̈ბინე ლიჭუმ̂ე (ბზ. 431) -- დიაკონმა სირბილი დაიწყო. გელა ჟი 

ლაპარ ი ლიჭუე̂მ ან̈ბინე (ლნტ. 72) -- გელა წამოხტა და სირბილი დაიწყო.

 ლიჭშხაშ̈ ზს., ლნტ., ლიჭშხაშ̈ ლშხ. -- ფერხული, ფერხულობა, ფერხულში ჩაბმა. ჟი იბნი 

ლიშუშპარალ̈ ი ლიჭშხაშ̈ (ლნტ. 68) -- დაიწყება ცეკვა და ფერხული. შდრ. ჭჷშხაშ̈.

 ლიჭჷნჭალ̈ ლნტ. -- სახელი იჭჷნჭალ̈... ზმნის მოქმედებისა, -- დავა, კამათი, ჭიჭყინი, 

კინკლაობა. მაულს ი დაუ̈ს̂ ხარხ ლიჭჷნჭალ̈ (ლნტ. 193) -- მელას{ა} და დევს აქვთ დავა. 

შდრ. ლიცუა̂̈ლ̄.

 ლიჭჷრეჭი იგივეა, რაც ლიჭჷრჭჷნი.
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 ლიჭჷრჭჷნი ბზ., ლიჭჷრეჭი ბქ. -- სახელი ჭჷრჭნი... ზმნის მოქმედებისა, -- ჭრიჭინი; 

ჭიკჭიკი. საშ̈შილარ̈ აშუჟ̂ი როქუ ̂ხობნეხ ლიჭჷრეჭის (ბქ. 304) -- ჭინკები ერთად უწყებენ 

ჭრიჭინსო.

 ლიჭჷრხჷნი -- სახელი ჭჷრხნი... ზმნის მოქმედებისა, -- ჭახაჭუხი. ამნემ ყარარ̈ს 

ლიჭჷრხჷნი ათბინასგუნ̂ე (ბქ. 103) -- ამან ყავრებს ჭახაჭუხი დააწყებინა. ლიჭჷრხჷნი 

ისმოლდა (ლნტ.) -- ჭახაჭუხი ისმოდა.

 ლიხატაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლიხტაუ̈ი̂.

 ლიხალ̈{უ}̂ ბზ., ლიხა̈ლ ბქ., ლნტ., ლიხალ ლშხ. -- სახელი ხ-ოხალ ზმნის მოქმედებისა, -- 

ცოდნა. ამშა ლიხალ̈ მად̈ მიცხა (ლნტ.) -- ამის ცოდნა არ მინდა ("მირჩევნია") იხ. მახალ.

 ლიხელწიფ{უ}̂ იგივეა, რაც ლიხჷლწიფ{უ}̂.

 ლიხეხუ-̂ლიჭაშუ ̂ბზ., ლიეხუ̂-ლიჭაშ ლშხ., ლიეხუ̂-ლიჭაშ̈ ლნტ. -- ცოლქმრობა. ეჯიარ̈ს 

ხოჩა ლიხეხუ̂-ლიჭაშუ̂ ხად̄{და}ხ (ბზ.) -- იმათ კარგი ცოლქმრობა ჰქონდათ. დაუ̄̂არს 

ლიეხუ-̂ლიჭაშ ლოქ ხარ̄ხ (ლშხ. 14) -- დევებს ცოლქმრობა აქვთო.

 ლიხეხუჭ̂აშ̈, ლიხეხუჭ̂აშუ̂ ზს., ლიჲეხუჭ̂აშ ლშხ., ლიეხუჭ̂აშ̈ ლხმ., ლნტ. -- სახელი 

იხეხუ̂ჭაშ̈იხ... ზმნის მოქმედებისა, -- "დაცოლქმარება", დაქორწინება, დაოჯახება.. 

მაჰურ̂ე̄ნამ̄ ჯუმილდ ლიხეხუჭ̂აშა̈ პირობ ხაშგუმ̂ინ (ბზ. 296) -- უმცროსმა ძმამ 

ცოლქმრობის ("დაცოლქმარების") პირობა მოსთხოვა. ლირგად̈იჷნღო ლიხეხუჭ̂აშ̈ ხექეხ 

უშხუა̂რ (ბქ. 33) -- მოლაპარაკების შემდეგ ცოლქმრობა ("დაცოლქმარების" პირობა) 

უთხრეს ერთმანეთს.

 ლიხე̄ნე ბზ., ლშხ., ლიხენე ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-ახ̄ე̄ნე ზმნის მოქმედებისა, -- მიხარება. 

ხოჩამ̄ ამბუი̂ ლიხე̄ნე მიცხა (ბზ.) -- კარგი ამბის მიხარება მირჩევნია. ლახ̈იადალე ლიხენეს 
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ლიხიადალ̈ ლოქ ხაჭიმ (ლნტ. 76) -- სასიხარულოს მიხარებას სიხარული მოსდევსო.

 ლიხე̄რე/ი ბზ., ლიხე̄რი ლშხ., ლიხერე ბქ., ლიხერი ლნტ. -- 1. სახელი იხე̄რე/ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ფხანა. თხუ̈მი ლიხე̄რისი̄ დეშ იგჭე (ბზ.) -- თავის ფხანასაც ვერ იკავებს. 2. 

სახელი ხახე̄რი ზმნის მოქმედებისა. მახე̄რას ბჷგი ლიხე̄რე ხოხალ (ლშხ.) -- მღერმა ძლიერი 

ფხანა იცის.

 ლიხე̄უს̂ა̈ლ̄ ზს., ლიხეუს̂ალ̄ ლშხ., ლიხეუს̂ალ̈ ლნტ. -- სახელი იხე̄უს̂ა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, -- საუზმობა. ლი̄ზი ჩიქდ ლიხე̄უს̂ა̈ლ̄ ხაკუ (ბზ.) -- წასვლამდე საუზმობა უნდა. 

მამას ლიხეუს̂ალ̈ დეშ ახოჩიშა (ლნტ.) -- მამას საუზმობა ვერ მოუსწრია.

 ლიხიადა̈ლ̄ ბზ., ლიხიადალ̈ ბქ., ლნტ., ლიხჲადალ̄ ლშხ. -- სახელი იხიადა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, -- მხიარულება, მოლხენა, ლხინი. ძღჷდ ლიხჲადალ̄ აჩმინხ მინე სახენწიფისა 

(ლშხ. 67) -- დიდი ლხინი გამართეს ("გააკეთეს") თავიანთ სახელმწიფოში. ჩიაგუ ̂ძღჷდ 

ლიხიადალ̈ ხარხ (ლნტ. 66) -- ყველგან დიდი მხიარულება აქვთ.

 ლიხიორე იგივეა, რაც ლიხჲორ̄ე.

 ლიხჲო̄რე ბზ., ლშხ., ლიხიორე ლნტ. -- 1. სახელი ა̈ხჲორ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

სიგრძეზე გაჭრა (ნაწლავებისა...). ღულიაქ̄ა ̈ჭინჭლარე ლიხჲო̄რე ხაკუხ (ბზ.) -- ცხვრის 

ნაწლავების სიგრძეზე გაჭრა უნდათ. ხა̈მი წიკანტარ̈ს ლიხიორე ი ბჷგიდ ლიშყუე̂დი ხაკუ 

(ლნტ.) -- ღორის ნაწლავებს სიგრძეზე გაჭრა და მაგრად გარეცხვა უნდა. 2. ბზ. სახელი 

იხჲორ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაკაწვრა. ბეფშუ̂დ ფხულე̄მი ლიხჲორესი ლიგუნ̂ი ახფასე 

-- ბავშვმა თითის გაკაწვრასაც ტირილი მოაყოლა.

 ლიხოშ, ლიმხოშ ზს, ლიმხეშუ ̂ლხმ., ლიმხოშ ქს. -- სახელი ხ-ემხოშ... ზმნის მოქმედებისა, 

-- უფროსობა. გიორგიდ ლიხოშ და̈ს̄ ათნებე (ბზ.) -- გიორგიმ უფროსობა არავის დაანება. 
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ისგუ ლიმოშ ხუა̂̈ჲ ხან̈სუუ ̂ნარ̄ (ბზ.) -- შენი უფროსობა დიდხანს გვქონოდეს ("დიდხანსმცა 

გვაქვს"). ლიხოშ ჩი მეგუ̂იდ დემ ესერ ხესგუი̂შ (ანდ.) -- უფროსობა ყველას ერთნაირად არ 

შვენისო.

 ლიხოჩ -- სიკარგე, სიკეთე. ლიხოჩ უშხუა̂რდ და̈̄ს ესერ ხოწუა̂ნა (ბზ.) -- სიკეთე 

ურთიერთისათვის არავის უთხოვებიაო. ჭიტი̄ ლიხოჩ დას̄ ხასმა (ლშხ.) -- ჭიტის სიკარგე 

არავის გაუგონია.

 ლიხოჩაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ლიჴჩოუ̈ი̂, ლიხჩოუ̈̂ი.

 ლიხპე -- სახელი ხიპე... ზმნის მოქმედებისა, -- {გა}სკდომა, {გა}ხეთქა, დახეთქება. 

თხუი̂მი ლიხპეუშ̂ ლახზჷრზე (ბზ.) -- თავის {გა}ხეთქით დაემუქრა. რაშს ჲაკოფი ჩუბოუ ̂

ლიხპე ხაკუჩ (ლშხ. 61) -- რაშს იაკობის ძირს დახეთქება უნდა.

 ლიხრინე ბზ., ლნტ. -- სახელი ა̈ხრინე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაბრაზება, გაჯავრება. ციოყს 

ცუ̂იდ-უმქადუ̂ად ხამ̈თქუა̂ ჩი̄მი{შ} ლიხრინე (ბზ.) -- ციოყს ტყუილუბრალოდ სჩვევია 

ყველას გაბრაზება.

 ლიხტაუ̈ი̂ ზს., ლიხტაუ̂ი ლშხ., ლიხატა̈უი̂ ლნტ. -- სახელი ახტაუ̈ი̂... ზმნის მოქმედებისა, -- 

{და}ხატვა. მი მიხა ჩა̈ჟ̄ი ლიხტაუ̈ი̂ (ბზ.) -- მე ცხენის დახატვა ვიცი. დეშ ანთუ̂ერხ მარემი 

ლიხატაუ̈ი̂ (ლნტ.) -- ვერ ისწავლეს ადამიანის ("კაცის") დახატვა.

 ლიხუპ̄ე ბზ., ლშხ., ლიხუპე ლნტ. -- სახელი ახუ̄პე... ზმნის მოქმედებისა, -- მოგროვება, 

შექუჩება. დი̄ნას ბენდუი̂ აშხუ ̂აგ̈ითე ლიხუ̄პე ხეკუა̂დ̈ (ბზ.) -- გოგოს ნაგვის ერთ ადგილზე 

მოგროვება უნდოდა.

 ლიხუე̂რ -- სახელი ხ-უე̂რნი... ზმნის მოქმედებისა, -- {და}ნგრევა. ქორაშ̈ ლიხუ̂ერდ ხოშა 

ჰერ ათღანდ (ბქ. 102) -- სახლის დანგრევაზე ("ნგრევად") უფრო დიდი ხმა გაიღო. ხოშა 
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კოჯდ ლიხუე̂რ ედბინე (ლშხ.) -- დიდმა კლდემ ნგრევა {და}იწყო. შდრ. ლირეღუ̂.

 ლიხუე̂რი იგივეა, რაც ლიხურ̂ი.

 ლიხუე̂ტ -- სახელი ხ-უე̂ტნი ("იჟლიტება, წყდება")... ზმნის მოქმედებისა, -- ამოწყდომა, 

ამოჟლეტა, გაწყდომა. ეჯ მეზგე̄მი ლიხუე̂ტისგა ღე̄რბეთ მამ̄' ხეჩდა (ბზ.) -- იმ ოჯახის 

ამოწყდომაში ღმერთი არ ურევია. ლიხუე̂ტიშ მაყალშუ ̂ბესილად̈ ტკისდ ისგან̈სყეხ (ბქ. 

201) -- ამოწყდომის შიშით ბესი მართლაც შემოირიგეს. გუშკუე̂ კუმაშ̈ი ლიხუე̂ტ ლათ 

ახ̈უმ̂ეჴერ (ლნტ.) -- ჩვენი საქონლის გაწყდომის ამბავი ("გაწყდომა") გუშინ გავიგე. შდრ. 

ლიჭკეჟ.

 ლიხუი̂ე ზს., ლშხ. -- სახელი იხუი̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- {შე}ხვედრება. ეჯნე̄მ{დ} 

ხოჩა ჭაშ̈მი ლიხუი̂ე ანჴჷრჴე (ბზ.) -- იმან კარგი ქმარი შეიხვედრა ("ქმრის ხვედრება 

მოახერხა").

 ლიხუმ̂არალ̄ ლშხ., ლიხუმ̂არალ̈ ლნტ. -- სახელი ხ-ეხუმ̂არალ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 

ხუმრობა. ჲერხის სურუ ხალატ ლიხუმ̂არალ̄ (ლშხ.) -- ზოგს ძალიან უყვარს ხუმრობა. იხ. 

ლილგაცა̈ლ̄, ლილყაფელ.

 ლიხუნ̂ა̈ლ̄ ბზ., ლიხუ̂ნალ̈ ბქ., ლნტ., ლიხუნ̂ალ̄ ლშხ. -- სახელი ხ-ეხუ̂ნა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- დამუქრება, დაქადნება. ლიცუ̂ნალ ოთთხარხ ქათლადა̈შ... ლიხუ̂ნალღა 

(ბქ. 21) -- ქათმის დაქადნებაზე სიცილი წასკდათ. ლიხუნ̂ალ̄ ოხბინეხ ბობშარდ უშხუ̂არ̄ 

(ლშხ.) -- ბავშვებმა ერთმანეთს დამუქრება დაუწყეს. ლიხუნ̂ალ̈ ჩის ლოქ ხა̈ჲმედა (ლნტ.) -- 

დამუქრება ყველას შეუძლია. შდრ. ლიჩემაუა̂̈ლ̄, ლიზჷრზე.

 ლიხურ̂ი ზს., ლშხ., ლიხუე̂რი ლნტ. -- სახელი იხურ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- კრეფა. 

ციცის ცინყა̈ ̄ლიხურ̂ი ოხუბ̂ინა (ბზ.) -- ციცის მოცვის კრეფა დაუწყია. ყურძენი ლიხუე̂რის 
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მჷხარ̈ იბნეხ (ლნტ.) -- ყურძნის კრეფას ხვალ იწყებენ. ლახანოლარს ლიხუ̂რი ხაკუ (პოეზ. 

348) -- ლახანებს ("კომბოსტოებს") კრეფა უნდა.

 ლიხუტ̂ე -- სახელი ხუი̂ტე ("ჟლეტს, {ამ}ოწყვეტს)... ზმნის მოქმედებისა, -- ამოწყვეტა, 

გაჟლეტა. ეჯას ამხუა̂რე ლიხუტ̂ე მამ̄ ათლონ̄ (ბზ.) -- იმას მტრების ამოწყვეტა არ ეწყინა. 

ყჷრჷმშერ ლიხუტ̂ე (ბქ. 198) -- ყირიმიანთ ამოწყვეტა. ლე̄თი ძღჷდ გარჯ ლოქ ხარ̄ა 

დაუ̄ა̂რე ლიხუტ̂ე (ლშხ. 62) -- წუხელ ძალიან გამიძნელდა (გარჯა ჰქონია) დევების 

ამოწყვეტაო.

 ლიხჷლწიფ{უ}̂ ბზ., ლიხელწიფ ქს. -- ხელმწიფობა. მი მაკუ ლიხჷლწიფუ ̂(ბზ. 368) -- მე 

მინდა ხელმწიფობა. ლიხელწიფ ხუა̂ჲ̄ ხან ლი, მაჲ̄ ქაშ̄ყად (ლშხ.) -- ხელმწიფობა დიდი 

ხანია, რაც გადავარდა. ლიხელწიფ ლოქ ხოცხა? (ლნტ. 298) -- ხელმწიფობა გირჩევნიაო?

 ლიხჷრჯინე იგივეა, რაც ლიხჯჷნე.

 ლიჴა̈ნი იგივეა, რაც ლიჴნი.

 ლიჴა̄ნე ბზ., ლშხ., ლიჴანე ლნტ., ლიჴნე ბქ. -- სახელი აჴა̄ნე... ზმნის მოქმედებისა, -- სუნის 

დენა. ჟაგ ნაჟგუნს ხეჩოხ საკმეუე̂ლი ლიჴან̄ეს (ლშხ. 90) -- თოფის წამალს საკმევლის სუნს 

უდენენ ("უკეთებენ სუნის {ა}დენას").

 ლიჴდა̈ლ̄ ბზ., ლიჴდალ̄ ლშხ., ლიჴდალ̈ ბქ., ლიჴდალ̄, ლიჴედალ ლნტ. -- მოსვლის დრო. მიჩა 

ლიჴდალ̄ ეში ნოს̄ამაუ ̂ხაყერხ (ბზ. 132) -- ჩემს მოსვლამდე მაინც ნურაფერს უზამთო. ეჩა 

ლიჴდალ̈დოღუ ̂მირი! (ბქ.) -- იმის მოსვლამდე მეყოლე ("მოსვლამდეც მყავს")! დაუ̄̂ა 

ლიჴდალ̄ე დროჲჟი ბუქდ ანყირ (ლშხ. 70) -- დევის მოსვლის ჟამს ქარი ავარდა. ჭყინტე 

ლიჴედალ ჩუ ჴედენდა დენა (ლნტ. 198) -- ბიჭის მოსვლამდე ჩამოდიოდა გოგო.

 ლიჴდე -- სახელი ჴიდე... ზმნის მოქმედებისა, -- მოტანა, მოყვანა. ჭიტის ოთფაშუ̂და და̈უ̄ა̂ ̈
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ლიჴდე (ბზ. 311) -- ჭიტის (საკ. სახ.) დაუტრაბახებია დევის მოყვანა. ლაქორწილჟი წეს ლი 

ბატკი ლიჴდე (ლშხ. 32) -- ქორწილის დროს წესია შემწვარი გოჭის მოტანა. ქა ლოქ 

ხექად̈იხ მინს წორა ̈ლიჴდე (ლნტ. 95) -- მათ ასცდებათ სისხლის საფასურის გადახდაო 

("მოტანაო").

 ლიჴედ -- სახელი ჴედნი... ზმნის მოქმედებისა, -- მოსვლა. [სემშდარ̈ს] გუი̂ანდ ოთქახ̈... 

ლიჴედ (ბზ. 307) -- სემშდარს შეუგვიანდა ("გვიანობამდე გადაუცდა") მოსვლა. ხოჩა 

მუშგურ̂იაშ̈ ლიჴედს მა ̈ხოჩა? (ბქ.) -- კარგი სტუმრის მოსვლას რა სჯობს? ეჯ ლადეღ 

ქორთე ლიჴედ მა ̄შიდ ნაქამ̄იშ (ლშხ. 15) -- იმ დღეს გარეშე პირის სახლში მოსვლა არ 

შეიძლება ("აკრძალულია"). ჩიჟემი ოჯახ̈ხო ლიჴედ ლაღარალუშ ლას (ლნტ. 47) -- სიძის 

ოჯახში მოსვლა სიმღერით იყო.

 ლიჴედალ იგივეა, რაც ლიჴდალ̄.

 ლიჴელტარ̈ი იგივეა, რაც ლიჴჷლტარ̈ი.

 ლიჴეფ -- სახელი ჴეფი ("იკბინება") , ხ-ეჴფი ("ეკბინება, {უ}კბენს, ჰკბენს")... ზმნათა 

მოქმედებისა, -- კბენა. ზჷსყს ხოლა ლიჴეფ ხამთქუ̂ა (ბქ.) -- რწყილმა ცუდი კბენა იცის 

("რწყილს... სჩვევია"). ლოხბინახ ეჯჲარ̈ს ხამრე ლიჴეფ (ბქ. 221) -- იმათ დაუწყიათ 

ღორების კბენა.

 ლიჴეშდ ზს., ლიჴეშტე ლნტ. -- სახელი ჴეშდე ("ყეფს")... ზმნის მოქმედებისა, -- {შე}ყეფა; 

ჟეღი ლიჴეშდ ხოლა ლეუნ̂არი ლი (ლშხ.) -- ძაღლის ყეფა ცუდი მოსასმენია. გადატ. 

ყბედობა. ეჯის ლიჴეშტე მად̈ ახაჟანდა (ლნტ.) -- იმას ყბედობა არ მოსწყინდა. იხ. ლიჰეუ.̂

 ლიჴეშტე იგივეა, რაც ლიჴეშდ.

 ლიჴეჩ ზს., ლშხ., ლიჴეჩე ლნტ. -- სახელი ჴეჩნი ("ცვთება")... ზმნის მოქმედებისა, -- ცვეთა. 
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ჩუ ლიჴეჩ ჩუ ლიმხეს ესერ იჰრი (ანდ.) -- გაცვეთა გაახლებას თხოულობსო ("ითხოვსო").

 ლიჴმარ̈ი ზს., ლნტ., ლიჴმარი ლშხ. -- სახელი იჴმარ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- ხმარება, 

გამოყენება, სარგებლობა. ამიშ ლიჴმარ̈ი დას̈ ხოხალ (ბქ. 28) -- ამის ხმარება არავინ იცის. 

ხოჩა ლირდეს ჟი ესერ ლიჴმარ̈ი ხაკუ (ანდ.) -- კარგ ცხოვრებას გამოყენება უნდაო. 

ბელხანჯარდ ჟი ლეჲნბეცუე̂ ჩა̄ჟი ლიჴმარი (ლშხ.) -- ბელხანჯარმა შეიძლო ცხენის 

გამოყენება.

 ლიჴნე იგივეა, რაც ლიჴა̄ნე.

 ლიჴნი ზს., ლშხ., ლიჴა̈ნი ლნტ. -- სახელი აჴნი... ზმნის მოქმედებისა, -- ხვნა. ლიჴნი 

მარ̈ტისგ' იბნი (ბქ.) -- ხვნა მარტში იწყება. ლიჴა̈ნის ხუი̂ბნედ (ლნტ. 25) -- ხვნას ვიწყებთ.

 ლიჴნი-ლილა̈შ̄ი ბზ., ლიჴნი-ლილაშ̈ი ბქ., ლიჴნი-ლილაშ̄ი ლშხ., ლიჴან̈ი-ლილაშ̈ი ლნტ. -- 

სახელი აჴნი-ალა̈შ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- ხვნა-თესვა. მარ̄ე ლელფხუა̂დ ლიჴნი-ლილაშ̄ის 

ხემარ̄ალ̄ (ლშხ. 24) -- კაცი საგაზაფხულოდ ხვნა-თესვისათვის ("თესვას") ემზადება.

 ლიჴნჲე̄ლ ბზ., ლშხ., ლიჴნელ ბქ., ლიჴან̈იელ ლნტ. -- ხვნის დრო (პერიოდი). ლიჴნელ ანჴად 

(ბქ. 91) -- ხვნის დრო მოვიდა. ლიჴა̈ნიელ აჩად̈ (ლნტ.) -- ხვნის დრო წავიდა.

 ლიჴუ̂ა̈მ̄ი ბზ., ლიჴუა̂̈მი ბქ., ლიჴუ̂ამ̄ე ლშხ. -- სახელი ხ-ოჴუ̂ა̈მ̄ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. 

მადლობის თქმა. აშხუე̂მ ი მე̄რმემნემი̄ ლიჴუა̂̈მ̄ი ხა̈ქ̄უხ̂ მეფეს (ბზ. 21) -- ერთმა{ც} და 

მეორემაც მადლობა მოახსენეს ("უთხრეს") მეფეს. 2. გადალოცვა (სასმისისა,...). კა̈ცხაშ̈ 

ლექუა̂ ხეკუე̂ს ა̈დზჷგრენეს ლიჴუა̂̈მი (ბქ. 80) -- წინა რიგში უნდა დასრულდეს სასმისის 

გადალოცვა.

 ლიჴუ̂ესგ ზს., ლიჴუ̂ესკ ლნტ. -- 1. სახელი ხ-ეჴუ̂სგენი... ზმნის მოქმედებისა, -- {მი}პარვა. 

რუსა̈ლდ [ჟ'ანჴჷრჴეხ] მურყუმ̂ალე ძირთე ლიჴუ̂ესგ (ბზ. 4) -- რუსებმა მოახერხეს კოშკების 
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ძირთან მიპარვა. 2. სახელი ჴუე̂სგნი... ზმნის მოქმედებისა, -- გაპარვა. ალმაგ̈ მარემი ხუე̂ტას 

დენად ანაცხენე ქა ლიჴუ̂ესკ (ლნტ. 49) -- ამდენი კაცის {გა}წყვეტას გოგომ გაპარვა არჩია.

 ლიჴშდე ზს., ლშხ., ლიჴეშტე ლნტ. -- სახელი ხ-აჴშდე, ხ-ეჴშდე ("უყეფს, ეყეფება, 

შეჰყეფს")... ზმნათა მოქმედებისა, -- {შე}ყეფა. ჟეღარდ ლიჴშდე ოხბინეხ ჲასი̄ღენა (ლშხ.) 

-- ძაღლებმა ყეფა დაუწყეს ვიღაცას. მიჩა ლირდეს ჟეღ ლოქ დეშ ლახობინი ლიჴეშტეს 

(ლნტ. 130) -- ჩემს ცხოვრებას ძაღლი ვერ შეჰყეფსო (დაუწყებს ყეფასო).

 ლიჴჩე -- სახელი ჴიჩე ("ცვეთს")... ზმნის მოქმედებისა, -- გაცვეთა. ხუა̂ჲ̈ ლიზელალ̈ს 

ჩაფლარ̈ე ლიჴჩე \ (ლიჴეჩ) ხოხა (ბზ.) -- ბევრმა სიარულმა ფეხსაცმელების გაცვეთა იცის. 

2. მონელება.

 ლიჴჩოუ̈ი̂, ლიჴჩუე̂უი̂, ლიხჩუ̂ეუი̂ ზს., ლიჴჩეუი̂ ბქ., ლიხჩოუი̂ ლშხ., ლიხოჩაუ̂ი ლნტ. -- 

სახელი აჴჩოუ̈ი̂... ზმნის მოქმედებისა, -- მორჩენა, გამოკეთება. ალექსის გიცრი ლიჴჩოუ̈̂ი 

ხეკუა̂დ̈ (ბზ. 57) -- ალექსის ვერძის მორჩენა უნდოდა.

 ლიჴჷლტარ̈ი, ლიჴჷლტრე ზს., ლიჴჷლტარი ლშხ., ლიჴელტარ̈ი ლნტ. -- სახელი 

აჴჷლტარ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. რთვა (შალის ძაფისა). ლიჴჷლტა̈რი მიჲ ჩუ მიხალ 

(ბქ. 7) -- (შალის ძაფის) რთვა მეც ვიცი. 2. რთვა და ქსოვა, საერთოდ ხელსაქმე. დაჯ̈იშ̄თან 

ლიჴჷლტარ̈ი შუ̂ან̈ისგა მე̄რმას დას̄ ხოხალდა (ბზ.) -- დაჯის(დარეჯანის)თანა ხელსაქმე 

სვანეთში სხვამ არავინ იცის. მიშგუ̂ა დის ხოხალ ლილთე, ლიჯიშ კულიარ̈ე (= 

ლიჴჷლტრე) (ბქ. 7) -- დედაჩემმა იცის რთვა, ქსოვა შალეულისა (= ხელსაქმე). 

გუშკუე̂შმოყ ხოხალდახ მა̈ტყი ლიჴელტარ̈ი (ლნტ. 29) -- ჩვენში იცოდნენ მატყლის 

(ძაფის) რთვა და ქსოვა.

 ლიჴჷლტრე იგივეა, რაც ლიჴჷლტარ̈ი.
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 ლიჴჷ̄რა̈ლ̄ ბზ., ლიჴჷრალ̈ ბქ., ლნტ., ლიჴჷ̄რალ̄ ლშხ. -- სახელი ხ-ეჴჷ̄რა̈ლ̄... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- ხვეწნა, მუდარა, ვედრება. უ̂ოფრინდომს ახ̈შგური გუი̂შგე ლიჴჷ̄რა̈̄ლ 

(ბზ. 60) -- ვოფრინდომს შერცხვება ჩვენი ხვეწნ{ის}ა. ჩიგარ ლი ხატი ლიჴჷ̄რალ̄ (ლშხ. 

18) -- ყოველთვისაა ხატის ვედრება. შდრ. ლიხწობა̈ლ̄.

 ლიჯაბ̈ ზს., ლნტ., ლიჯბი ლშხ. -- 1. სახელი აჯაბ̈... ზმნის მოქმედებისა, -- {მო}ხარშვა. 

ლებიაშ̈ ლიჯაბ̈ ლოხუპ̂ირ (ლხმ.) -- ლობიოს მოხარშვა დავაპირე. გოჭი ჟი ლიჯბი მა ̄შიდ 

(ლშხ. 18) -- გოჭის მოხარშვა არ შეიძლება. ხამ̈ი ლეღუს̂ ლიჯაბ̈ ხაკუ (ლნტ.) -- ღორის 

ხორცს მოხარშვა უნდა. 2. სახელი იჯაბ̈... ზმნის მოქმედებისა, -- ლეღუდ̂ ლიჯაბ̈ ქ'ად̈ლიე 

(ბქ.) -- ხორცი მოიხარშა ("ხორცმა ხარშვა დაამთავრა, "გალია"). 3. სახელი იჯბი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ლეღუი̂შ თამაშ̈დ ლიჯაბ̈ ხოლა ლი (ბქ.) -- ხორცის ნელი ხარშვა ცუდია.

 ლიჯგრი -- სახელი აჯგრი, ხ-ოჯგრი... ზმნათა მოქმედებისა, -- კურთხევა. ნჷცე ლიჯგრი 

ამ̈ჴედე̄ლი (ბზ. 69) -- წყალკურთხევის დროა ("წყლის კურთხევა მოსულა"). ლიჯგრის 

საფლაუ̈̂ჟი თუ̂ით დიარ̈ს ჩოუ ̂ადას̈გუხ̂ (ბქ. 9) -- კურთხევისას საფლავზე თითო პური 

დადევითო. ეხმარ̄იხ მუჟღუ̂რაშუდ̂ ხოშა ტაბგი ლიჯგრის (ლშხ. 38) -- მოემზადებიან 

საშემოდგომოდ დიდი სუფრის კურთხევისათვის ("კურთხევას"). ალეს ხუა̂ყლედ ლიჯგრის 

(ლნტ. 55) -- ამას ვეძახით კურთხევას.

 ლიჯუ̂ირ̄ი ბზ., ლიჯუი̂̄რე ლშხ., ლიჯუი̂რი ბქ., ლიჯუი̂რე ლნტ. -- სახელი ხ-ოჯუი̂̄რი... 

ზმნის მოქმედებისა, -- {წა}ბიძგება, ხელის კვრა; გვერდზე გაწევა. მახ' ე̄სერ სგა ლიცა̈დ̄ი 

ხაკუჩ ი ჯუ̂ინელს ქა ლიჯუი̂̄რი (ბზ. 412) -- ახალს შენაცვლება უნდა და ძველს ხელის 

კვრაო. გადატ. {ჩუ} ლიჯუი̂რი (ზს.) -- დამცირება. ჩუ გარ ლიჯუი̂რი მარა ჩუ'̂ ესერ აჩუბე 

(ანდ.) -- მხოლოდ დამცირება კაცს დააჩიავებსო ("დააბეჩავებსო, დააქვეითებსო").
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 ლიჯში ზს., ლშხ., ლიჯიშ, ლიჯშე ლშხ., ლიჯიშ{ი} ლნტ. -- 1. სახელი აჯ̈ში ("ქსოვს")... 

ზმნის მოქმედებისა, -- ქსოვა. მიშგუა̂ დის ხოხალ ლიჯიშ (ბზ.) -- დედაჩემმა იცის ქსოვა. 

[დენა] ხეკუ̂ეს ლახამითქუა̂ნ ლიჯიშს (ლნტ. 51) -- ქალიშვილი უნდა შესჩვეოდა ქსოვას. 2. 

სახელი იჯში ("იქსოვს, იქსოვება")... ზმნის მოქმედებისა. ეჯ ქიპშუ̂ ლიჯიშ მასარ̈დ გარ̈ჯ 

ლი (ბზ.) -- იმ ძაფით ქსოვა ძალიან ძნელია ("გარჯა"). სგუ̂ირიშ ლიჯიშ გარჯ დემეგ ლასუ ̂

(ბქ. 307) -- ხამი ტილოს {მო}ქსოვა არ იყო ძნელი. წინდარე ლიჯიშს მაჲ̄ ხერაგ̄ი? (ლშხ.) 

-- წინდები მალე იქსოვება ("წინდების ქსოვას რა ეგვიანება")?

 ლიჰამბუნა̈ლ̄ ზს., ლიჰამბუნელ ბქ. -- სახელი იჰამბუნა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 

რყევა, ქანაობა, ყანყალი. მურყუა̂მს ლიჰამბუნალ ჟი ლჷბნე ხარ (ბქ. 62) -- კოშკს რყევა აქვს 

დაწყებული.

 ლიჰანდ{უ}̂რე, ლიჰენდ{უ}̂რე ბზ., ლიჰან̈დურ̂ე ზს., ლიჰან̈დური, ლიჰაჲდური ბქ., 

ლიჲენდრე ქს., ლიენდრე ლშხ. -- 1. სახელი აჰან̈დურ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- წვეთება. 

აბ̈იხანჯარ̈დ ზისხშუ̂ ლიჰაჲდური ლაჲ̈ბინას! (ბქ.) -- აბიხანჯარმა სისხლით წვეთება 

დაიწყოს! 2. სახელი ჰა̈ნდურ̂ე \ ჰე̄ნდურ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- წვეთვა (სახურავიდან 

თოვლის ნადნობისა, წვიმისა). ლჷყარ̈ალ̈დ ლიჰენდურ̂ე ლაი̈ბინეხ (ბზ.) -- სახურავებიდან 

("სახურავებმა") თოვლის ნადნობმა წვეთვა დაიწყო ("დაიწყეს").

 ლიჰაჲდური იგივეა, რაც ლიჰანდ{უ}̂რე.

 ლიჰგარ̈ი ბზ., ლიჰგარ ბქ. -- სახელი აჰგარ̈ი... ზმნის მოქმედებისა, -- ფეხშიშველა 

სიარული. ბეფშს აშუხ̂ან̈ს ლიჰგარ ხოჩ' ესერ ხარ (ანდ.) -- ბავშვს ერთხანს ფეხშიშველა 

სიარული რგებსო ("კარგი აქვსო"). იხ. ჭიშხაგარ.

 ლიჰდჷრე ზს., ლი̄ჲდჷრე ლშხ., ლიედუ̂რე ლნტ. -- სახელი იჰდჷრე... ზმნის მოქმედებისა, -- 
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მონანიება, სინანული. მაშდმარ̈ჟიშ ნაჩომს მახმარ̈ჟი ლიჰდჷრე ესერ ხოხალ (ანდ.) -- 

სიმთვრალეში ნაქნარს სიფხიზლეში სინანული მოსდევსო ("იცისო"). ლი̄ჲდჷრე დეშ 

ლეხშად დი̄ნოლ̄ს (ლშხ.) -- მონანიება ვერ მიეშველა გოგონას. ლიედურ̂ე დეშ ხაშიდ გუე̂შს 

(ლნტ.) -- მონანიება ვერ შველის საქმეს.

 ლიჰენდუ̂რე იგივეა, რაც ლიჰან̈დურ̂ე.

 ლიჰერა̈ლ̄ ბზ., ლიჰერალ̈ ბქ., ლიერალ̈ ლნტ., სახელი იჰერა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- 

ყვირილი, ძახილი, ხმაური. იმგუ'̂ ესერ ქუნუქუთდ ლირდე ხოჩა, იმგუა̂ ̈-- ლიჰერალ̈ (ანდ.) 

-- ზოგან ჩუმად ("სულგანაბულად") ყოფნა სჯობს, ზოგან კი -- ხმაურიო.

 ლიჰეუ̂ ბქ. -- სახელი ჰეუ.̂.. ზმნის მოქმედებისა, -- ყეფა. ამჲარ̈დ ლიჰეუ ̂ლოხბინეხ [ჴეცს] 

(ბქ. 217) -- ამათ ყეფა დაუწყეს მხეცს. იხ. ლიჴეშდ.

 ლიჰე̄სგი იგივეა, რაც ლიჰიე̄სგი.

 ლიჰიე̄სგი, ლიჰე̄სგი ბზ., ლიჰიესგ ბქ., ლიჲეს ლშხ., ლიჲესკ ლნტ. -- სახელი ა̈ჰი{ე̄სგი}, 

აჰე̄სგი... ზმნათა მოქმედებისა, -- მიღწევა, მიწევნა, მოსწრება, დროზე მისვლა. [ალჲა̈რს] 

ხამბაჟხ... მუხუბ̂ე̄მი ამთეჟი ლიჰიე̄სგი (ბზ. 447) -- ამათ უკვირთ ძმის აქამდე ამოღწევა. 

სგაუდ ეთჴჷ̄რიხ ღე̄რბათს თანაფი შუ̂იდობდ ლიჲესს (ლშხ. 20) -- კვლავ შეევედრებიან 

ღმერთს აღდგომის მშვიდობით მოსწრებას (მოსვლას).

 ლიჰი̄ჭუი̂ ბზ., ლიჰუი̂ჭი ბქ., ლი̄ჲჭუე̂, ლიცომაუი̂ ლშხ., ლიიჭუ̂ე ლნტ. -- სახელი აჰ̈ი̄ჭუი̂... 

ზმნის მოქმედებისა, -- ზელა, მოცომვა. ტუფს ლიჰუ̂იჭი ესერ ან̈შგუე̂ (ანდ.) -- ტყავს ზელა 

არბილებსო. იხ. ლიჭურე.

 ლიჰრაყ̈ი ბზ., ლიჲრაყ̈ი ბქ., ლი̄ჲრაყი ლშხ., ლიარაყ̈ი ლნტ. -- სახელი აჰრაყ̈ი... ზმნის 

მოქმედებისა, -- არაყის გამოხდა. ლიჰრაყ̈ი ჩი ̄ჩუ ხოხალ ამეჩუ (ბზ.) -- არაყის გამოხდა აქ 
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ყველამ იცის.

 ლიჰრი ზს., ლიჰრინ̄ე ბზ., ლიჲ̄ერე ლშხ., ლიერი ლნტ. -- სახელი იჰრი, იჰრი̄ნე... ზმნათა 

მოქმედებისა, -- 1. დაბარება, გამოძახება. 2. თხოვა (ქალისა). ლიჰრის მიჩ' ესერ შუ̂იმ 

ხონჴრი (ანდ.) -- თხოვას თავისი წესი ახლავსო. შდრ. ლიშგუე̂მ.

 ლიჰუნწუი̂ იგივეა, რაც ლიჰჷნწუე̂.

 ლიჰუყუე̂ ზს., ლიუყუ̂ე ლშხ. -- სახელი აჰუყუ̂ე... ზმნის მოქმედებისა, -- 1. დაზვინვა, 

მოქუჩება (ერთ ადგილას). სების ხაკ̈უდ̂ა ბალრე ლიჰუყუე̂ (ბზ.) -- სების უნდოდა 

ფოთლების მოქუჩება. 2. სახელი იჰუყუე̂... ზმნის მოქმედებისა, -- მიხვეტა, მიყრა. ფეტუს̂ 

ლიჰუყუე̂ ხამ̈თქუა̂ (ბქ. 231) -- ფეტვმა (ლეწვისას) ერთ ადგილას მიხვეტა იცის 

("ფეტვს... სჩვევია").

 ლიჰუ̂დი1 ზს., ლიუ̂დი ლშხ., ლიუე̂დი ლნტ. -- სახელი ხ-აჰუდ̂ი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

მიცემა. ხეჴჷ̄რა̈ლ̄ხ ღე̄რბათუ ̂გეზლა ̈ლიჰუდ̂ის (ბზ. 329) -- ევედრებიან ღმერთს შვილის 

მიცემას. ისგოუ ̂უ̂არჩხლაშ̈ ლიჰუდ̂ი მეკუდ̂ი (ლხმ.) -- შენთვის ფულის ("ვერცხლის") 

მოცემა ("მიცემა") მენდომება.

 ლიჰუ̂დი2 -- სახელი ჰოდ̈ი ზმნის მოქმედებისა, -- გაყიდვა. ბექსტონს ქორაშ̈ ქა ლიჰუდ̂ი 

დემეგ ხოცხონ (ბქ.) -- ბექსტონს სახლის გაყიდვა არ ერჩია. ბაბას ფური ლიუდ̂ი ხაკუ 

(ლშხ.) -- ბაბუას ძროხის გაყიდვა უნდა. აშხუ ̂მარ̄ა მიშგუ ლიჰუდ̂ი ქა ხოფაშუ̂და (პოეზ. 

94) -- ერთ კაცს ჩემი გაყიდვა დაუკვეხია.

 ლიჰუ̂ერ ზს., ლიჰერ ლხმ., ლიუ̂ერ1ქს. იხმარება გამოთქმაში მიჟე ლიჰუე̂რ -- მზის ჩასვლა. 

მიჟე ლიუე̂რს ხოღლიდ (ლშხ.) -- მზის ჩასვლას ველოდებით.

 ლიჰუ̂იჭი იგივეა, რაც ლიჰი̄ჭუი̂.
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 ლიჰუ̂რა̈ლ̄ ბზ., ლიჰურ̂ალ̈ ბქ., ლიუე̂რალ̄ ლშხ., ლიუე̂რალ̈ ლნტ., ხლმ. იხმარება გამოთქმაში 

მიჟე ლიჰუ̂რა̈ლ̄ -- მზის ჩასვლის დრო. მიჟე ლიჰურ̂ა̄ლუ ̂ა̈გითე ოჩად̈დ (ბზ.) -- მზის 

ჩასვლამდე შინ მივედით. მჷჟემ ლიჰუ̂რალჟი დიხსალ̈ ლამარალს ხეგნი (ბქ. 75) -- მზის 

ჩასვლისას დიასახლისი სამზადისს შეუდგება. მიჟე ლიუ̂ერალ გეგიდ ჟ'ან̈თიე დაბ (ლნტ. 

131) -- მზის ჩასვლამდე გეგიმ ყანა მომკა.

 ლიჰჷნწა̈ლ̄ი ბზ., ლიჰუნწალ̈ი ბქ., ლინ̄წალ̄ი ლშხ., ლიანწალ̈ი ლნტ. -- სახელი აჰჷნწა̈ლ̄ი... 

ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ნეხვის გახვეტა, ბოსლიდან ნაკელის გაყრა. ლიჰჷნწა̈ლ̄ის ესერი ̄

ქათ̄ყიჩე (ბზ. 341) -- ნაკელის გადაყრისაგან გაგათავისუფლებო ("გადაყრას თავს 

დაგანებებინებ").

 ლიჰჷნწუე̂ ბზ., ლიჰუნწუი̂ ბქ., ლი̄ნწი ლშხ., ლიანწე ლნტ. -- სახელი აჰჷნწუე̂... ზმნის 

მოქმედებისა, -- ნაკელის მოყრა. დაბს ლიჟუ̂მი ლიჰუნწუი̂შალ ესერ ხარ (ანდ.) -- მზრალად 

ხვნა ყანას ნაკელის მოყრასავით უხდებაო ("აქვს"). დაბს ლიანწე ქა ხარ (ლნტ.) -- ყანას 

ნაკელის მოყრა ჰყოფნის.

 ლიზ̄ა̈ლ̄1 ბზ., ლიზალ̈ ბქ., ლნტ., ლი̄ზალ̄ ლშხ. -- წასვლის დრო. ლიზ̄ა̈ლ̄ს დაშ̈დუ̂ ლა̈ხჭუე̂დდა 

მალ̄ს (ბზ.) -- წასვლისას დათვი შეეკითხა მელას. ლი̄ზალ̄ს ჩოთსაჩქურ̂ა [დი̄ნა] მეზგას 

(ლშხ. 51) -- წასვლის დროს ოჯახს ("მოსახლეს") გოგო დაუსაჩუქრებია.

 ლიზ̄ა̈ლ̄2 -- სახელი იზა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, -- მოგება (საქონლისა). ფუი̂რი ლი̄ზა̈ლ̄ დეშ 

ახ̈უმ̂ეჴერ (ბზ.) -- ძროხის მოგება ვერ გავიგე.

 ლიზ̄ი ბზ., ლშხ., ლიზი ბქ., ლნტ. -- სვლა, გასვლა, წასვლა... ძუღუ̂აქა ლიზ̄ი გარჯ მამ̄ა ლი 

(ბზ. 279) -- ზღვაზე გასვლა ძნელი არაა. ამჲარ̈თე ლიზიაშ̈ უა̂რია ხუ̂ექარ (ბქ. 206) -- 

ამათთან წასვლის უარი ვუთხარი. ბოგქა მეზის ჭეკქა ლიზი ესერ ოთცხონა (ანდ.) -- ხიდზე 
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გამსვლელს ჭოკზე გასვლა აურჩევიაო. ლე̄თუ̂შ... ხაყლუნ̄იხ შუკს ლიზ̄ი (ლშხ. 14) -- 

ღამით ეშინიათ გზაზე წასვლა. ძღუდ ათოჭინდა რაშ̈უ̂ს ლიზი (ლნტ. 295) -- ძალიან 

გაუჭირდა რაშს სვლა. ჰამა ̈ძინარ̈ს ლიზი მაკუჩ (პოეზ. 100) -- დილაადრიან წასვლა მინდა.

 ლიზ̄-ლიჩედ, ლი̄ზილიჩედ ბზ., ლშხ., ლიზ{ი}ლიჩედ ბქ., ლნტ. -- სვლა, მგზავრობა ("სვლა-

წასვლა"). ჯა̈რს ოხბინა ლიზ-ლიჩედ (ბქ.) -- ჯარს დაუწყია სვლა ("-წასვლა"). მაბინეხ 

ლიზი-ლიჩედ (ლშხ. 82) -- დამაწყებინეს მგზავრობა. აშ ხობინახ ლიზ-ლიჩედ (პოეზ. 42) -- 

ასე დაუწყიათ სვლა ("-წასვლა").

 ლიზ̄ნა̈ნი ბზ., ლიზნა̈ნი ბქ., ლნტ., ლიზ̄ნანი ლშხ. -- სახელი ხ-ოზ̄ნან̈ი... ზმნის მოქმედებისა, 

-- მოვლა, ზრუნვა. კუმში ლი̄ზნან̈ი მამ̄ ხამჭირხ (ბზ.) -- საქონლის მოვლა არ ეზარებათ. 

თოთ ბობშს ჩიდ ხოშა ლი̄ზნანი ხაკუ (ლშხ.) -- ჩვილ ბავშვს ყველაზე მეტი მოვლა უნდა. 

იარაღ̈ი ლიზნან̈ი ეზერ ხოხალდახ (ლნტ. 7) -- იარაღის კარგი მოვლა იცოდნენ.

 ლით̄ა̈ლ̄ ბზ., ლითალ̈ ბქ., ლნტ., ლი̄თა̄ლ ლშხ. -- სახელი ით̄ა̈̄ლხ... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. 

-- გაყრა, გაყოფა. უ̂აშლიშუი̂ლდ ლი̄თა̈ლ̄ იშგუ̂მინ (ბზ. 244) -- ვაშლიშვილმა (საკ. სახ.) 

გაყრა ითხოვა. ისგუი̂-მიშგუი̂ს ლითალ̈ ესერ ხოხალ (ანდ.) -- შენჩემობამ (შენი-ჩემის) 

გაყრა იცისო. ძღჷდ უო̂ჯახი ლით̄ალ̄ აუცილებელ ლი (ლშხ.) -- დიდი ოჯახის გაყრა 

აუცილებელია. მახუშ̂ის ჩიგარ̈ ხამაჭირ ოჯახი ლითალ̈ (ლნტ.) -- მახვშის ("უხუცესს") 

ყოველთვის უჭირს ("ეზარება") ოჯახის გაყოფა.

 ლით̄ა̈ლ̄ი ბზ., ლითალ̈ი ბქ., ლნტ., ლი̄თალ̄ი ლშხ. -- სახელი ითა̈ლ̄იხ... ზმნის მოქმედებისა, 

ხლმ. -- დანაწილება, დაყოფა. ალჲარე ლით̄ა̈ლ̄ის მი ლაჯთუე̂̄ნი (ბზ. 279) -- ამათ 

დანაწილებას მე გასწავლი. ლაჭ̈ემაჲ̈ ლითალ̈ი მჷხარ̈ იბნი (ლნტ.) -- სათიბის დაყოფა ხვალ 

იწყება.
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 ლით̄ე ბზ., ლშხ., ლითე ბქ., ლნტ. -- სახელი ხ-ოთ̄ე... ზმნის მოქმედებისა, -- გაყოფა, 

განაწილება; წილის მიცემა. ამი ̄ლი̄თე მაკუ ისგოუ̄ ̂(ბზ.) -- ამის მოცემა ("განაწილება") 

მინდა შენთვის. მეთხუი̂არას ნათხუი̂არე̄მი ჩუ ლით̄ე ხეკუა̂დხ (ლშხ.) -- მონადირეებს 

ნანადირევის გაყოფა უნდოდათ. [თეთრი] ლითეჲ უა̂და ჩუა̂დიქუე̂ხ (ლნტ. 229) -- ფულის 

გაყოფის დრო და(ი)თქვეს.

 ლიმ̄ბუა̈ლ̄ იგივეა, რაც ლი̄მბუა̂̈̄ლ.

 ლიმ̄ბუ̂ა̈ლ̄, ლი̄მბუა̈ლ̄ ბზ., ლიმბუა̂ლ̈, ლიმბუალ̈ ბქ., ლი̄მბუა̂ლ̄ ლშხ., ლიამბაუ̂ალ̈ ლნტ. -- 

სახელი იმ̄ბუ̂ა̈ლ̄... ზმნის მოქმედებისა, ხლმ. -- ლაპარაკი, საუბარი. ლაჲ̈ბინეხ ლი̄მბუა̂̈ლ̄ (ბზ. 

411) -- საუბარი დაიწყეს. ჟ'ენბინე მეჩი მარ̄ედ ლი̄მბუა̂ლ̄ (ლშხ.) -- მოხუცმა კაცმა საუბარი 

დაიწყო.

 ლიმ̄ბუ̂ი ბზ., ლშხ., ლიმბუალ̈ ბქ., ლიმბაუ̈ ̂ლხმ., ლიამბაუ̈ი̂ ლნტ. -- სახელი ა̄მბუი̂... ზმნის 

მოქმედებისა, -- მოყოლა, თხრობა, მბობა. ჲერხი ლეგმერდე ჟი იბნე ლი̄მბუი̂ს (ლშხ. 12) -- 

ზოგიერთი ავადმყოფი იწყებს მოყოლას. დენას მად̈ ხეკუა̂დ ამშა ლიამბაუ̈ი̂ (ლნტ.) -- გოგოს 

არ უნდოდა ამის მოყოლა.

 ლინ̄წი იგივეა, რაც ლიჰჷნწუე̂.

 ლიჲ̄დჷრე იგივეა, რაც ლიჰდჷრე.

 ლიჲ̄მახუ̂ ბზ., ლშხ., ლიჲმა̈ხუ ̂ბქ., ლიამახ̈უ ̂ლნტ. -- სახელი იჲმახ̈უ,̂ ხ-ეჲმა̈ხუ.̂.. ზმნათა 

მოქმედებისა, -- მტრობა. ლიჲმახუს̂ი ჯეჩო ი ლიმკეთსი (ბქ. 22) -- მტრობასაც გიზამ და 

მოყვრობასაც ("მოკეთეობასაც").

 ლიჲ̄მახუ̂ა̈ლ̄ ბზ., ლიჲმახუა̂ლ̈ ბქ., ლნტ., ლი̄ჲმახუა̂̄ლ ლშხ., ლიამახუა̂ლ̈ ლნტ., -- სახელი 

იჲმახუა̂̈ლ̄, ხ-ეჲმახუა̂̈ლ̄... ზმნათა მოქმედებისა, ხლმ. -- მტრობა, შუღლი. ამჟი̄ნ ამ̈კედე̄ლი 
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ლიჲმახუ̂ა̈ლ̄ (ბზ. 3) -- ასე დასრულებულა ("ამოწყვეტილა") მტრობა. ლეჩხუმ̂არეშ ი 

შუა̂ნარე ლიჲ̄მახუ̂ალ̄ დას̄ ხასმა (ლშხ.) -- ლეჩხუმლების{ა} და სვანების მტრობა არავის 

გაუგონია.

 ლიჲ̄ყრე ლშხ., ლია̈ყრე ლნტ. -- სახელი აიყრე... ზმნის მოქმედებისა, -- აყრა, გადასახლება; 

ოჯახის დაქცევა, დაღუპვა. გუ̂არი ლიდამბალ̈ი ლოქ ხოცხა ა ლიაყ̈რე (ლნტ. 90) -- გვარის 

დაქვეითება ("დადაბლება") გირჩევნია თუ აყრაო (გადასახლებაო).

 ლიჲ̄შხენი იგივეა, რაც ლიშხენი.

 ლიქ̄უ̂1, ლიქ̄უ̂ის̄გ ბზ., ლიქუი̂სგ ბქ. ლი̄ქუ̂ის̄ ლშხ., ლიქუი̂ს{კ} ლნტ. სახელი ყჷლე 

("ამბობს"), ტული ("ამბობს, იძახის"), რა̈ქ̄უ,̂ ლა̈ქ̄უ ̂("თქვა")... ზმნათა მოქმედებისა, -- თქმა. 

ჯგჷრა̈გ̄ი ლიქ̄უ̂ (ბზ. 60) -- წმ. გიორგის ნათქვამი ("თქმა"). ხაღ̈ლინა ბესილად̈ უა̂რ̈გიშ 

ლიქუ̂ისგს (ბქ. 199) -- ბესილადი აზნაურის თქმას უცდიდა. უსკორად ლიქუი̂სგს ნაუქ̂უ̂ისგი 

ესერ ხოჩა (ანდ.) -- მოუფიქრებლად თქმას უთქმელობა სჯობსო. ლიქუი̂სკ მად̈მა გარჯ ლი, 

ლისყეი ლი გარჯ (ლნტ.) -- თქმა არ არის ძნელი, გაკეთებაა ძნელი ("გარჯა").

 ლიქ̄უ̂2 -- ნება, სურვილი; რჩევა.

 ლიშ̄გა̈ლ̄ი ბზ., ლიშგალ̈ი ბქ., ლი̄შგალ̄ი ლშხ., ლიშკალ̈ი ლნტ. -- სახელი იშ̄გა̈ლ̄ი ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- წველა. ლი̄შგალ̄ი სურუ მამჭირ (ლშხ) -- წველა ძალიან მეზარება. 

ლახ̈უ̂ს \ ლახუი̂სკა ლიშკალ̈ის დოსკ იბნეხ (ლნტ.) -- მთაში წველას ადრე იწყებენ.

 ლიშ̄გი ბზ., ლშხ., ლიშგი ბქ., ლიშკი ლნტ. -- სახელი იშ̄გი... ზმნის მოქმედებისა, -- 

მოწველა. ფურს ირუი̂ნ ხაკუ ლიშ̄გი ლადეღისგა (ლშხ.) -- ძროხას დღეში ორჯერ უნდა 

მოწველა. ლიშკიჲ სკუე̂ბინ ჩუ ხუა̂ჩგუა̂ნნედ ღუნს (ლნტ.) -- მოწველის წინ ხბოს 

მოვაწოვებინებთ.
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 ლიშ̄დნე ბზ., ლშხ., ლიშდნე ბქ., ლიშტნე ლნტ. -- სახელი იშ̄დნე... ზმნის მოქმედებისა, -- 

დავიწყება. ამშა ლი̄შდნე მამ̄ გუა̂კუ (ბზ.) -- ამის დავიწყება არ გვინდა. ხოჩემი ნაჩომს 

ლიშტნე მად̈ ხაკუჩ (ლნტ.) -- სიკეთეს ("კარგის ნაქნარს") დავიწყება არ უნდა.

 ლიშ̄უა̂̈ლ̄ ბზ., ლიშუ̂ალ̈ ბქ., ლნტ., ლი̄შუ̂ალ̄ ლშხ. -- სახელი ი̄შუა̂̈̄ლ... ზმნის მოქმედებისა, 

ხლმ. -- ცეცხლის დანთების დრო. კათე ლიშუა̂ლ̈ ლი (ბქ.) -- კერიაში ცეცხლის დანთების 

დროა. ლემესკი ლიშუა̂ლ̈ე დურ̂ე მად̈ ლას (ლნტ.) -- ცეცხლის დანთების დრო არ იყო.

 ლიშ̄უე̂ ბზ., ლშხ., ლიშუე̂ ბქ., ლნტ. -- სახელი ა̄შუე̂... ზმნის მოქმედებისა, -- შენთება, 

დანთება, ჩანთება. ეშუი̂ დირილდ კას ლიშუე̂დ მოდ' ესერ ხაჯ̈ეშ (ანდ.) -- ერთი პურის 

კვერი კერიაში (ცეცხლის) შენთებად არ ღირსო. მან̈კუი̂ჲ თორნისა ლიშუე̂ჟი ხოჩა დიარალ̈ 

ხეკუე̂ს ახონაყანხ (ლნტ. 22) -- თონეში პირველად ("პირველ, ახალ თონეში") ჩანთების 

დროს კარგი პურები უნდა გამოეცხოთ.

 ლიც̄უ ̂ბზ., ლშხ., ლიცუ ̂ბქ., ლინცუ̂ ლნტ. -- სიცილი. ალექსანდრე ლჷდგარ̈სი ლი̄ცუ̂ს 

ოხთხიფე (ბზ. 55) -- ალექსანდრე მკვდარსაც გააცინებს ("სიცილს წამოაცდენ{ინებ}ს..."). 

ეშუი̂ ლიცუ ̂საბრალს ესერი ხა̈ხუი̂ა (ანდ.) -- ერთი სიცილი საწყალსაც რგებიაო.

 ლიც̄უნ̂ა̈ლ̄ ბზ., ლიცუნ̂ალ̈ ბქ., ლი̄ცუნ̂ალ̄ ლშხ., ლინცუ̂ნალ̈ ლნტ. -- სახელი იცუნ̂ა̈̄ლ... ზმნის 

მოქმედებისა, ხლმ. -- გაცინება, სიცილი. ლი̄ცუნ̂ა̈ლ̄ ოთბინა ჭაშ̈ს (ბზ. 384) -- სიცილი 

დაუწყია ქმარს. ეჯა̈რს ლიცუ̂ნალ ოთთხარხ (ბქ. 21) -- იმათ სიცილი წასკდათ.

 ლიც̄უნ̂ე ბზ., ლშხ., ლიცუნ̂ე ბქ., ლინცუნ̂ე ლნტ. -- 1. სახელი ხ-ოც̄უ̂ნე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- გაცინება. ბეფშს ჩიღა ლიცუ̂ნე მადე ხაკუ (ბქ.) -- ბავშვს ყველაფერზე არ 

უნდა გაუცინო (ყველაფრისთვის გაცინება არ უნდა). 2. სახელი ა̄ცუნ̂ე... ზმნის 

მოქმედებისა, -- დეშე̄რს ოხჴჷრჴა ეჩა ჩუ ლი̄ცუნ̂ე (ლშხ. 75) -- ვერავის მოუხერხებია მისი 
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გაცინება.

 ლოგო იხ. ხ-აჰუდ̂ი.

 ლოქ{უ̂} იგივეა, რაც როქ{უ}̂.

 ლოხო იხ. ხ-აჰუდ̂ი.

 ლოხუშ იხ. ითრე.

 ლოხუ̂ემ იხ. იზბი.

 ლოხუ̂იდ̄ენ იხ. ხ-ეჰოლ̄ი.

 ლობ̄არ (-იშ, -ალ) ლშხ., ლობარ (-ალ̈) ლნტ. -- საბელი, თასმა. ლობ̄არ მაწჷხ (ლშხ.) -- 

თასმა მჭირდება. ლობარ დეშ ხუი̂თხ (ლნტ.) -- თასმა ვერ ვიშოვე.

 ლოხ̄უ̂ამ̈ იხ. იზბი.

 ლუ-1 იგივეა, რაც ლჷ-1.

 ლუ-2 იგივეა, რაც ლჷ-2.

 ლუ-_-უ იგივეა, რაც ლჷ-_-უ.

 ლუ-_-{ე} იგივეა, რაც ლჷ-_-{ე}.

 ლუარ იგივეა, რაც ლჷჲა̈რ.

 ლუბგუნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ნემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- დაბეგვილი, 

დაჟეჟილი. ლუბგუნე უსკუს̂ ლეშხუნ̂იდ მა ̄ხაყა (ლშხ.) -- დაბეგვილი ვაშლი შესანახად არ 

ვარგა. შტიქურ მარე ლუბგუნე უ̂ისკუ̂სი დეშ იზბი (ლნტ.) -- უკბილო კაცი დაბეგვილ 

ვაშლსაც ვერ ჭამს.

 ლუბუმბაუ̈̂ე იგივეა, რაც ლჷბჷმბაჲ̈.

 ლუბურდე იგივეა, რაც ლუბურ̄დე.
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 ლუბურღუე̂ იგივეა, რაც ლუბურ̄ღუ̂ე.

 ლუბუქუ̂ იგივეა, რაც ლუბქუ̂ე.

 ლუბუღუი̂რე იგივეა, რაც ლუბურ̄ღუე̂.

 ლუბუღუი̂̄რნე იგივეა, რაც ლუბუ̄რღუ̂ე.

 ლუბუწე იგივეა, რაც ლუბუც̄ე.

 ლუბუჯე იგივეა, რაც ლუჯუბ̄ე.

 ლუბურ̄დე (-დე̄მიშ, -დალ̄ე ბზ., ლშხ.), ლუბურდე (-დემ, -დოლ ბქ., -ჲშ, -დალე ლნტ.) 1. 

აბურდული, არეულ-დარეული, დახლართული. ლუბუ̄რდე გუე̂შ (ბზ.) -- დახლართული 

(გართულებული) საქმე. მერბე-მერბე ფერიშ ქიპარ̈ უშხუა̂რისკა ლასხ ლუბურდე (ლნტ.) -- 

სხვადასხვა ფერის ძაფები ერთმანეთში იყო აბურდული. 2. მოღრუბლული, არეული 

(ამინდი). ლუბურდე ამ̈ინდ ლას (ლნტ.) -- არეული ამინდი იყო. გადატ. შუბლშეკრული, 

დაბღვერილი. გიგო ლუბურ̄დე ჭაშრა ლი (ბზ.) -- გიგო დაბღვერილი კაცუნაა.

 ლუბურ̄ღუე̂ (-უე̂̄მიშ, -უ̂ალ̄ე) ბზ., ლუბურღუე̂ (-უე̂მ, -უ̂ოლ) ბქ., ლუბუღუი̂̄რნე (-ნე̄შ \ 

ნე̄მიშ, -ნალ̄ე) ლშხ., ლუბუღუ̂ირნე (-ჲშ, -ნალე) ლნტ. 1. ამტვერებული, მტვრიანი. ათხად 

მესტია̈ ̄სეტ ლუბუ̄რღუე̂ ლა̈ს̄უ ̂(ბზ.) -- აქამდე მესტიის სეტი (ცენტრი) მტვრიანი იყო. 

შუკუა̂რ ლუბუღუი̂̄რნე ლიხ (ლშხ.) -- გზები ამტვერებულია. სურუ ლუბუღუი̂რნე ლი მაგ̈ 

(ლნტ.) -- ძალიან ამტვერებულია ყველაფერი. 2. ბქ. აბოლებული. ნაღუჟ̂ურ ლუბურღუე̂ 

ლარდაისგა არდა (ბქ.) -- ბიჭი აბოლებულ სადგომში იყო.

 ლუბუც̄ე (-ცე̄მიშ, -ცალ̄ე) ბზ., ლუბუწე (-წემ, -წოლ) ბქ., ლუდუწ̄ე (-წე̄მიშ, -წალ̄ე ლშხ.), 

ლუდუწე (-ჲშ, -ა̈ლ \ -წალე) ლნტ. -- მოზიდული, მომართული, გაჭიმული. ბჷგიდ ლუბუ̄ცე 

ცხემად̈ ხოშა ჯუე̂̄დიათე აკუა̂ნ̄ე ცხუ̂ის (ბზ.) -- ძლიერად მოზიდული მშვილდი უფრო შორს 
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ისვრის ისარს. ჭყინტს ლუბუწე ცჷჴემდ ხუღუე̂ (ბქ.) -- ბიჭს მოზიდული მშვილდი აქვს. 

ლუდუწე ლარ̈ ჟილახაქუე̂ცა ბეფშს (ლნტ.) -- გაჭიმული ხვანჯარი გასწყვეტია ბავშვს.

 ლუბუჯ̄ე იგივეა, რაც ლუჯუბ̄ე.

 ლუბქუე̂ (-უე̂̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -უ̂ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ჲშ, -უა̂ლე ლნტ.), ლუბუქუ ̂(-იშ, -ბქუა̂ლ̄ე) 

ლშხ. -- დამბალი. ლეშყუდ̂იელა̄ლი ლუბქუე̂ ლი (ლშხ.) -- სარეცხი ჩამბალია. ლუბქუ̂ე 

ტუფს ჟ'ალ̈კედდ... (ლნტ. 31) -- დამბალ ტყავს ამოვიღებთ.

 ლუგუნზიგე (-გე̄მიშ, -გალ̄ე ბზ., -გემ, -გოლ ბქ.) -- ნაწყენი, გაჯავრებული (გულნატკენი). 

ეჩას ლუგუნზიგე მარ̄ე და̈რ̄ ხორი (ბზ.) -- იმას ნაწყენი ადამიანი არ ჰყავს.

 ლუგურყუე̂ იგივეა, რაც ლუყურყუე̂.

 ლუგუა̂რ̈ (ხოლგუ̂არა, მალგუა̂რე) ზს., ლუგუა̂რ (ხოლგუ̂არა, ლუგუა̂რალ̄ა) ლშხ., ლუგუარ̈ 

(ლუგუარალა) ლნტ., -- მსუქანი. მიჩა აფხნეგარ̈ს ლუგუ̂არ̈ ლეღუ̂ ესერ ხოცხახ (ბზ. 22) -- 

ჩემს ამხანაგებს მსუქანი ხორცი ურჩევნიათო. ხოლგუა̂რა ჰე ხუი̂̄რი, ეჩქა მი ჩუა̂მ̈ძგუე̂ბნი 

ბოგ (ბზ. 361) -- თუ უფრო მსუქანი ვიქნები, მაშინ ხიდი მე ჩამიწყდება. ლუგუარ̈ ჴან̈ 

(ლნტ.) -- მსუქანი ხარი.

 ლუგუე̂ იგივეა, რაც ლუგუე̂{ჰ}.

 ლუგუე̂ნ (-უნ̂იშ, -ა̈რ) ზს., ლჷგან̈, ლჷგენ2 (-იშ, -განარ̈) ბქ., ლჷგონ (-არ) ლშხ., ლჷლგუ̂ენ 

(-ალ̈) ლნტ. -- ფასი, ღირებულება; დაფასება, ღირსება. მიჩეშდ ხოჩამ̄ ლუგუე̂ნს ესერ მიჩა 

გეზალს ესდინე (ბზ. 274) -- შენზე უფრო შენს შვილს დავაფასებო (ფასს დავადებო). 

ლითხუა̂რს ჯუი̂ნალდ ხოშილ ლჷგენ ხად̈ენა (ბქ. 234) -- ნადირობას ძველად მეტი ფასი 

ედო. ალეს ჟეღი ლჷგონ ხა̄ზ (ლშხ.) -- ამას ძაღლის ფასიღა აქვს (არაფრად ღირს). 

თელეღრა ძღჷდ ლჷლგუ̂ენ ხაყახ ოჯახისა (ლნტ.) -- რძალი ძალიან დაფასებული ჰყავთ 
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ოჯახში.

 ლუგუე̂{ჰ} (-იშ, --) ზს., ლუგუე̂{ჲ} (-უ̂ე̄{ჲ}შ, --) ლშხ., ლუგუე̂ (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

დაფქული. იყდიხ... კუე̂ცენს კაკალდ, ჲედ ლუგუე̂ჲს (ლშხ. 34) -- ყიდულობენ ხორბალს, 

მარცვლად ან დაფქულს. ეჯის ხამნეხ სიმინდს, მენგერად ლუგუე̂ს (ლნტ.) -- იმას მსხვილად 

დაფქულ სიმინდს აჭმევენ.

 ლუდუწე, ლუდუ̄წე იგივეა, რაც ლუბუ̄ცე.

 ლუდუა̂შე იგივეა, რაც ლჷდუა̂შე.

 ლუზნუ (-ნუშ̈, ბზ., -ა̈შ, ბქ., -ნუშ̄ ლშხ., -ჲშ ლნტ.) -- მეგრული. ლუზნუ ჯიმ ანჴიდხ (ბზ.) -- 

ქვამარილი (მეგრული მარილი) მოიტანეს. სიმინდდ ხონჩიდახ ლუზნუ კოპეშია (ბქ. 281) -- 

სიმინდის (ნათესებში) შერეული აქვთ (ურევიათ) მეგრული გოგრა. ლუზნუ სიმინდს 

ხუა̂ლაშ̄ედ (ლშხ.) -- მეგრულ სიმინდს ვთესავთ.

 ლუზორ1 იგივეა, რაც ლუზრობ.

 ლუზორ2 იგივეა, რაც ლჷზორ.

 ლუზრობ (-აშ̈, -ალ̈ ბზ., -იშ, -ალ ლშხ.), ლუზორ ზს. -- თავყრილობა, კრება, ყრილობა. ამ 

ლადეღ ლუზრობ ლი (ბზ. 325) -- ამ დღეს ყრილობაა. ლუზორ ხარახ ბეჩუ̂ს ი ლეჩყან̈ს (ბქ.) -- 

{შე}კრება ჰქონიათ ბეჩოსა და ლეჩყანს.

 ლუზუე̂რ იგივეა, რაც ლჷზორ.

 ლუთერ იგივეა, რაც ლჷთუე̂რ.

 ლუთთუე̂ნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ნალ̄ე ლშხ.), ლჷთთენე (-ნემ, -ნოლ) ბქ., ლუთ{უ̂ე}თუ̂ენე 

(-ჲშ, -ნალე) ლნტ., -- გა{და}თეთრებული. ჩიაგ̈ ჩუ ლუთთუე̂ნე ლას̈უ ̂მუსშუ̂ (ბზ. 33) -- 

თოვლით ყველგან გა{და}თეთრებული იყო. ეჲ მარეს ფათ̈უ ̂ხარ̈ენა ლუთთუე̂ნე (ლნტ. 246) 
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-- იმ კაცს თმა გათეთრებული ჰქონია.

 ლუთთქუე̂ (-უე̂̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -უ̂ემ, -უ̂ოლ ბქ., -უე̂̄შ, -უ̂ალ̄ე ლშხ.), ლუთურთქულ̂აუ̈ე̂ 

(-ჲშ, -ალ̈ \ -უა̂ლე) ლნტ. -- 1. დამჭკნარი. ჰამა ̈ნაჭამ̈უ̂ ჩუ ლუთთქუ̂ე ლი (ბზ.) -- დილის 

ნათიბი დამჭკნარია. 2. დათუთქული. დი̄ნას ლუთთქუე̂ ტოტარ̈ ხად̄ (ბზ.) -- გოგოს 

დათუთქული ხელები ჰქონდა. გუი̂რკ ეჯკალ̈იბ ათუ ლასუ̂, ერე ხილს ბალე ჩი ჩუ ლუთთქუ̂ე 

ხად (ბქ.) -- ივლისი ისე ცხელი იყო, რომ ხეხილს ფოთოლი სულ დათუთქული ჰქონდა.

 ლუთორ, ლუთორ̈ იგივეა, რაც ლჷთუ̂ერ.

 ლუთრუ იგივეა, რაც ლჷთუე̂რ.

 ლუთურთქულ̂აუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლუთთქუ̂ე.

 ლუთხუმ იგივეა, რაც ლუთხუი̂მ.

 ლუთხუი̂მ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ლუთხუმ (-არ) ლშხ. -- თავიანი. ჟ'ანჴა̈დ ჲეშდჲე̄რუ 

ლუთხუმ̈ და̈უ̄ ̂(ბზ. 267) -- ამოვიდა თორმეტთავიანი დევი. ხენწიფს ლოხზჷზე მოცქულ 

ჩხარა ლუთხუმ დაუ̄დ̂ (ლშხ. 64) -- ხელმწიფეს ცხრათავიანმა დევმა მოციქული მიუგზავნა. 

ანჴად სემი ლუთხუი̂მ დაუ̈ ̂(ლნტ. 128) -- მოვიდა სამთავიანი დევი.

 ლუკნე იგივეა, რაც ლუკ{უ}̂ნე.

 ლუკულ̄თხან̈ (-იშ, -ხანარ̈) ბზ., ლუკულ̄თხან (-ე̄მიშ, -ა̄ლე) ლშხ., ლუკურთხან̈ (-ხანალ̈) 

ლნტ. -- გათოკილი; შებორკილი. ჩა̈ჟ̄ ლუკუ̄ლთხან̈ ლი (ბზ.) -- ცხენი დაბორკილია. დაუ̈ ̂

ლუკურთხან̈დ შკაფისა ლახოკჷლა ჭყინტს (ლნტ. 186) -- ბიჭს გათოკილი ("გათოკილად") 

დევი კარადაში ჩაუკეტავს. ჭიშხ ი ტუე̂ტ მაგ̈ ლუკულთხან̈ ხად̄ (პოეზ. 96) -- ხელ-ფეხი 

სულ შეკრული ჰქონდა. გადატ. მოუხერხებელი, უნდილი. ერეხი სურუ ლუკურთხან̈ ლი 

(ლნტ.) -- ზოგიერთი ძალიან მოუხერხებელია.
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 ლუკუა̂რ იგივეა, რაც ლუკუ̂არ̈.

 ლუკუა̂ნ̈ე იგივეა, რაც ლუკ{უ̂}ნე.

 ლუკუა̂რ̈ (-იშ, -უა̂რა̈ლ) ზს., ლნტ., ლუკუ̂არ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ. 1. {გა}დაგდებული. 

ქალუკუა̂რ̈ ცხუ̂ად ჟოხუს̂ყაუ̈ი̂ნ (ბზ.) -- გადაგდებული საარაყე ქვაბი გავაკეთებინე. დაბთე 

ქა ლუკუ̂არ̈ ითქ ისგა ნაც̈ხემშუ ̂ესერ ანღრი (ანდ.) -- ყანაში გადაგდებული მარცვალი უკან 

ნამატით მოდისო. 2. გაგდებული. ქა ლუკუა̂რ̈ს ქორხო დარ̈ იხნე (ლნტ.) -- გაგდებულს 

სახლში არავინ უშვებს.

 ლუკუა̂რ̈ემე იგივეა, რაც ლუკურ̂ამ̈ე.

 ლუკუე̂ცან̈ე იგივეა, რაც ლუკუც̂ან̄ე.

 ლუკუი̂შ (-იშ, -არ̈ ბქ., ლუკშურ̄ალ̄ე ლშხ., ლუკუშ̂ურალე ლნტ.), -- გატეხილი. ჭყინტს 

ქოხ̄ჴიდ̄ა ლუკუი̂შ სტამან̄ (ლშხ.) -- ბიჭს გატეხილი დოქი გამოუტანია. ლუკუი̂შს მად̈მა 

ხაშიდ (ლნტ.) -- გატეხილს არაფერი შველის. გადატ. გამჟღავნებული, გამოტეხილი. 

მალონა ქა ლუკუ̂იშ ესერ ხოჩა (ანდ.) -- საჩოთირო გამჟღავნებული (გამოტეხილი) ჯობიაო.

 ლუკ{უ̂}ნე (-ნე̄მიშ, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნემ, -ნოლ ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), ლუკუ̂ნარ̄, ლუკნე (-იშ, 

-ალ) ლშხ., ლუკუ̂ან̈ე (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- სიმინდთან (ან ფეტვთან) ერთად მოზელილი 

ყველის გულიანი პური, ყველიანი მჭადი. ლუშნუ ლუკუნ̂ეს მამგუე̂შ ხოჩა (ბზ.) -- სვანურ 

ლუკვნეს არაფერი სჯობია. ზურალ̄ს ქო̄ხნაყა ლუკნარ̄ალ (ლშხ.) -- ქალს გამოუცხვია 

ლუკვნე პურები. ხუა̂ნაყ̈ედ კუა̂შის... ლუკუა̂ნ̈ე დიარ̈ს (ლნტ. 32) -- ვაცხობთ მჭადს 

"ლუკვნე" პურებს.

 ლუკურ̂ამ̈ე, ლუკურ̂ემე (-მე̄მიშ, -მალ̄ე ბზ., -მემ, -მოლ ბქ.), ლუკუ̂რემე (-მე̄შ, -მალ̄ე) ლშხ., 

ლუკუა̂რ̈ემე (-ჲშ, -ა̈ლ \ -მალე) ლნტ. -- გაყინული. ბეფუშ̂ს ჭიშხარ̈ ლუკუ̂რემე ხა̄დ (ბზ.) -- 

1092



ბავშვს ფეხები გაყინული ჰქონდა. ლუკუ̂რემე მად ჩაფჷლ (ბქ. 204) -- ფეხსაცმელი 

გაყინული მქონდა. მეთხუ̂იარ ლუკურ̂ემე ლიცთე ემშყედ (ლშხ.) -- მონადირე გაყინულ 

წყალში ჩავარდნილა. ლიც ლუკუ̂არ̈ემე ლას (ლნტ.) -- წყალი გაყინული იყო.

 ლუკ{უ̂}შურ̄ე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ.), ლუკ{უ}̂შურე (-რემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ \ 

-რალე ლნტ.) -- დამტვრეული, გატეხილი, მოტეხილი. შედარ̈ ლუკუშ̂ურ̄ე ლას̈უხ̂ (ბზ.) -- 

ჭურჭელი დამტვრეული იყო. [ნაღუჟ̂ურდ] წეურ̂არ̈ ჭჷშხარ̈ ლუკუშ̂ურე ღუ̂ეშდ ატიხ (ბქ. 

96) -- ვაჟმა მწევრები ფეხებმოტეხილი გააბრუნა. მეთხუი̂არს ტოტ ლუკუშ̂უ̄რე ხად̄ა 

(ლშხ.) -- მონადირეს ხელი მოტეხილი ჰქონდა.

 ლუკუც̂ან̄ე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), ლუკუც̂ანე (-ნემ, -ნოლ) ბქ., ლუკუე̂ცა̈ნე 

(-ჲშ, -ნალე) ლნტ. -- მოწმენდილი, გაწმენდილი; მოხოცილი. გაჩარ̈ ქალუკუც̂ან̄ე ხად̄ხ 

ეზარ̈დ (ბზ. 22) -- დანები კარგად ჰქონდათ გაწმენდილი. ბეფშს ლუკუც̂ან̄ე ხად პილარ 

(ლშხ.) -- ბავშვს ტუჩები მოწმენდილი ჰქონდა.

 ლულგუე̂ნ (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე) ბზ., ლჷლგენ (-იშ, -არ̈) ბქ., ლუ{ლ}გონ (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე) ლშხ., 

ლჷლგუე̂ნ (-იშ, -ნალე) ლნტ. -- დაფასებული, ღირსეული. გოჩშა თასი ლუგონ მარ̄ე ლი 

(ლშხ.) -- გოჩაანთ თასი დაფასებული კაცია. მიშკუი̂ დადა ძღჷდ ლჷლგუე̂ნ ზურალ ლი 

(ლნტ.) -- ჩემი ბებია დიდად დაფასებული ქალია. ლულგუე̂ნდ ბზ., ლჷლგენდ ბქ., 

ლუგუნ̂იჲანდ, ლულგონდ ლშხ., ლჷლგუე̂ნდ ლნტ., ზმნს. -- დაფასებულად, ღირსეულად. 

ლულგუე̂ნდ ქორხან̈ქა ლი̄ზი ჟახე ლი (ბზ.) -- სახლიდან დაფასებულად (ღირსეულად) 

წასვლა სახელია. ფუსნაჲ̄ ლუგუნ̂ჲანდი ხოშა ხაყახ (ლშხ. 9) -- საღვთო (საბატონო 

საქონელი) უფრო პატივში, (დაფასებულად ჰყავთ).

 ლულგუე̂ნე (ნე̄მიშ, -ნალ̄ე) ბზ., ლჷლგენ (-იშ, -არ̈) ბქ., ლულგონე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე) ლშხ., 
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ლჷლაგუე̂ნ{ე} (-ჲშ, -ნალე) ლნტ. -- შეფასებული. ეჯიარე ლაზ̈გა ლულგუე̂ნე ლი (ბზ.) -- 

იმათი საცხოვრებელი შეფასებულია. ძუი̂რდ ლულგონე ფურს დეშ უ̂ოდიხ (ლშხ.) -- 

ძვირად შეფასებულ ძროხას ვერ ყიდიან. ჴან̈ მად̈ ლას ლჷლაგუე̂ნ (ლნტ.) -- ხარი არ იყო 

შეფასებული.

 ლუმიჭუ̂ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -ალ̈ ლნტ.), ლჷმიჭ (-არ̈) ბქ., ლუმუჭ (-არ) ლშხ. 1. რქიანი. ხოჩა 

ლუმიჭუ̂ ჴანარ̈ მირი (ბზ.) -- დიდრქიანი (კარგრქიანი) ხარები მყავს. უ̂ოქურ̂ე ლუმიჭუ ̂ჴან̈ 

ლოქ ხაყა (ლნტ.) -- ოქროსრქიანი ხარი ჰყავსო. 2. ტარიანი, სახელურიანი. მეშხე ლუმიჭუ ̂

გაჩ̈ ლი (ბზ.) -- შავტარიანი დანაა. მეშხე ლუმუჭ გეჩ ტოტისა ხეღუე̂̄ნიხ (ლშხ.) -- 

შავტარიანი დანა ხელში ექნებათ. ეშხუს თუე̂თუე̂ნე ლუმიჭუ ̂ხანჯარ̈ ხა̈რეკა (ლნტ. 93) -- 

ერთს თურმე თეთრტარიანი ხანჯალი ეკიდა.

 ლუმსგუე̂ნე იგივეა, რაც ლჷმსგუ̂ენე.

 ლუმსკუ̂ენე იგივეა, რაც ლჷმსგუ̂ენე.

 ლუმურსი̄ნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), ლუმურს{უ}̂ინე (-ნემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, 

-ნალე ლნტ.) -- დამსხვრეული, დაფშვნილი; დაფხვნილი. ლაჴუ̂რაშ̈ ჭიქ ლუმურსუი̂ნე 

ზჷსდა ძირს (ბქ.) -- ფანჯრის მინა დამსხვრეული ეყარა (იდვა) ძირს. წიწლარ̈ს ლუმურსინე 

კუა̂ში ათოშიდხ (ლნტ.) -- წიწილებს დაფშვნილი მჭადი დაუყარეს.

 ლუმურყუა̂მ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ლნტ., ლუმურ̄ყუა̂მ (-ალ) ლშხ. -- კოშკიანი. ლუმურყუა̂მ̈ ქორ 

ადგე (ბზ. 139) -- კოშკიანი სახლი ააშენა. მესტიას ლუმურ̄ყუა̂მ ქორ ხოგ̄და ჩი̄ს (ლშხ.) -- 

მესტიაში ყველას კოშკიანი სახლი ედგა. ჩოლირს ლუმურყუ̂ამ̈ ქორ ეშხუ გარ ლჷგ (ლნტ.) 

-- ჩოლურში კოშკიანი სახლი მხოლოდ ერთი დგას.

 ლუმუჭ იგივეა, რაც ლუმიჭუ.̂
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 ლუმურ̄ყუა̂მ იგივეა, რაც ლუმურყუა̂მ̈.

 ლუმწუი̂ნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ნემ, -ნოლ ბქ., -ნე̄მიშ \ -ნე̄შ, -ნა̄ლე ლშხ.) ლჷმწუი̂ნე, 

ლჷმეწუ̂ნე (-ჲშ, -ა̈ლ \ -ნალე) ლნტ. 1. დამიზნებული. ლუმწუი̂ნე თუე̂ფ ქოთ̄ოღ (ბზ.) -- 

დამიზნებული თოფი წავართვი. გეზალთე ლუმწუი̂ნე თეფს დი მჷჭედშუ̂ ესერ ხალფარალა 

(ანდ.) -- შვილისთვის დამიზნებულ თოფს დედა მკერდით აჰფარებიაო. 2. გასწორებული. 

ლუმწუი̂ნე ხუნ ჟანგეხ (ლშხ.) -- გასწორებული საძირკველი ააშენეს. ჭუ̂ად̈ დესა ლჷმარ 

ლჷმწუ̂ინე (ლნტ.) -- კედელი არ ყოფილა გასწორებული.

 ლუნგუა̂მინე იგივეა, რაც ლუნგუმ̂ე.

 ლუნგუმ̂ე (-მე̄მიშ, -- ბზ., ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- განაწყენებული (მხოლოდ ღმერთზე 

იტყვიან). ეჯამ̈აგ̈ ხოგუა̂̈ნ̄ა თამარს, ე ღე̄რბეთ ხაყა ლუნგუმ̂ე (ბზ.) -- იმდენი უტირია 

თამარს, რომ ღმერთი ჰყავს განაწყენებული.

 ლუნგუმ̂ი̄ნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ნე̄მიშ, -ნე̄ლ ლშხ.), ლუნგუა̂მ̈ინე (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

დამძიმებული. მატყ ნამძღირიუშ̂ ლუნგუმ̂ი̄ნე ლასუ ̂(ლშხ.) -- მატყლი სისველისაგან 

დამძიმებული იყო. ბეფშ ლუნგუა̂მ̈ინე ლას (ლნტ.) -- ბავშვი დამძიმებული იყო.

 ლუნზორ იგივეა, რაც ლჷზორ.

 ლუნზორ̄ე იგივეა, რაც ლჷნზარ̄ე.

 ლუნთ იგივეა, რაც ლუნ̈თ.

 ლუნთუ̂ირ იგივეა, რაც ლუნთუ̂ირ̄.

 ლუნთუ̂ირურ/ლ (-იშ, -ალ̈) ზს. -- უნაცნობო. ხოჩა ლუნთუ̂ირურ ლიჴედ ეშუმ̂ერ 

ხამჭინდხშალ (ბქ. 303) -- კარგი ნაცნობის გარეშე ეზარებოდათ ("ეზარებოდათსავით") 

მოსვლა.
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 ლუნთუ̂ირ̄ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლუნთუი̂რ ბქ. -- ნაცნობი (ადამიანი). მიჩ ესერ ლელტხას ხუ̂აჲ̈ 

ლუნთუ̂ირ̄ ხორი (ბზ. 53) -- მე ლენტეხში ბევრი ნაცნობი მყავსო.

 ლუნთუ̂რი ბზ., ზმნს. -- შარშან. ლუნთურ̂ი ძღჷდ მუს ანჴად̈ (ბზ.) -- შარშან დიდი თოვლი 

მოვიდა. იხ. ნეჰნა.

 ლუნკურ̄ე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ.), ლუნკურე (-რემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ \ -რალე ლნტ.) 

-- მოხრილი, მობუზული, მოკუნტული. უ̂არ̈გი გეზალ ლურწულ̄ად ადყურდა ი გლეხიშ 

ლუნკურ̄ად (ბზ. 413) -- თავადის შვილი გაჭიმული დაწვა, გლეხისა -- მოკუნტულად. 

ლუნკურად ლირდე (ბქ.) -- მობუზული ყოფნა (მორჩილად ყოფნა). უსკუი̂ მართნალ მუსუშ̂უ ̂

ლუნკურ̄ე ლიხ (ლშხ.) -- ვაშლის ტოტები თოვლით (თოვლის სიმძიმისაგან) მოხრილია. 

ბაბად ლუნკურე ღულალ̈ უე̂დნიშ ადარუწულე (ლნტ.) -- ბაბუამ მოხრილი მუხლები ძლივს 

გაშალა.

 ლუნყურ̄ე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ.), ლუნყურე (-რემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -ალ̈ \ -რალე ლნტ.) 

-- მშვიდი, თვინიერი, წყნარი. ლუნყურ̄ე ლე̄თუ ჯარ̄! (ბზ.) -- ღამე ნებისა! (მშვიდი ღამემცა 

გაქვს!) ზურაბ ლუნყურ̄ე მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ზურაბი თვინიერი კაცია. ლუნყურე ზურალ 

ლენატიელ ლი უ̂ოჯახ̈ისკა (ლნტ.) -- მშვიდი ქალი სანატრელია ოჯახში. ლუნყურ̄ად ბზ., 

ლშხ., ლუნყურად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- მშვიდად, წყნარად. ეჩჩუჲ მად̄ ლამგუა̂̈უ̄-̂ე, იმუა̂̈ჲ̄ 

ხუა̂რდას̈ ლუნყუ̄რად... (ბზ. 318) -- იქაც არ დამაყენა, სადაც მშვიდად ვიყავი. ჲერეხის 

ლუნყურად ლირაგად̈ი მად̈ ხაჲ̈მედა (ლნტ.) -- ზოგიერთს წყნარად ლაპარაკი არ შეუძლია. ქა 

ლამ̈ქა̈̄ბი აშ ლუნყურად (პოეზ 234) -- ჩამიარა აგრე წყნარად.

 ლუნხუწე (-წე̄მიშ, -წალ̄ე ბზ., ლშხ., -წე̄მ, -წოლ ბქ.), ლჷნახუწ̂ე (-ჲშ, -ალ̈ \ -წალე) ლნტ. 

-- დავიწროებული. შუკ ლუნხუწე მირ მეწუე̂̄ნოლ (ბზ.) -- გზა რაღაც დავიწროებული 
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მეჩვენებოდა. ჩუა̂ხუი̂რხ ლუნხუწე ლერექუ ̂(ლშხ.) -- დავიწროებული ტანსაცმელი 

დაარღვიეს.

 ლუნჴუ̂ე (-უ̂ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ., -უ̂ე̄შ, -უ̂ე̄ლ \ -უა̂ლ̄ე ლშხ., -ჲშ, -უა̂ლე ლნტ.) -- 

დამხობილი, გადმოყირავებული; წაქცეული. ჟაჰ̈ი ნაჴა̈დუჟ̂ი მეგმარ̈ მაგ̈ ჟი ლუნჴუე̂ ლიხ 

(ბზ.) -- ზვავის ჩამონასვლელზე ყველა ხე წაქცეულია. ლუნჴუ̂ე ცხუა̂დჩუქან̄ ციცუ ̂არი 

(ლშხ.) -- დამხობილი საარაყე ქვაბის ქვეშ კატაა. ბაბა დაუ̈̂ს კიდობან̈ ლუნჴუ̂ე ასოხუი̂და 

(ლნტ.) -- პაპა დევს კიდობანი გადმოყირავებული დახვდა.

 ლუ{ნ}ჯოდნე იგივეა, რაც ლუჯოდ̄ნე.

 ლუოფნე იგივეა, რაც ლუუფ̂უნ̄ე.

 ლუპჟუნე (-ნე̄შ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ნემ, -ნოლ ბქ.), ლჷპეჟუნ̂ე (-ჲშ, -ნალე) ლნტ. -- 

{გა}დამალული. ცხეკისგა ლუპჟუნე ჩა̈ჟ̄ ჟან̈თხეხ (ბზ.) -- ტყეში გადამალული ცხენი 

იპოვეს. ლჷპეჟუნ̂ე ბეჭეტ ჟახახუი̂დხ (ლნტ.) -- დამალული ბეჭედი იპოვეს.

 ლუპუჭე, ლუპუჭ̄ე იგივეა, რაც ლუჭუჭ̄ე.

 ლუჟომე იგივეა, რაც ლუჟ{უ}̂მე.

 ლუჟ{უ}̂მე (-მე̄მიშ, -მა̄ლე ბზ., ლშხ., -მემ, -მოლ ბქ.), ლუჟომე, ლჷჟომე (-ჲშ, -მალე) ლნტ. 

-- მოშლილი, გაფუჭებული. ჟი ლუჟუმ̂ე ხად̄ხ ლექუე̂̄რ (ბზ.) -- წისქვილი მოშლილი 

ჰქონდათ. ლირდე მარ ლუჟუმ̂ე (ბქ.) -- ცხოვრება მაქვს მოშლილი. შუკუა̂რ̈ ლუჟომე ლი 

(ლნტ.) -- გზები გაფუჭებულია (მოშლილია).

 ლუჟღურ̂ი̄მბე (-ბე̄მიშ, -ბალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷჟღურ̂იმბე (-ჲშ, -ბალე) ლნტ. -- დასრესილი, 

გაჭყლეტილი. [მჷძარღუო̂ლ̄ს] ლუჟღურ̂ი̄მბას იდე̄სხ ქარი ჟაგარდ (ლშხ. ხორ. 4) -- 

მრავალძარღვას დასრესილს ქარების წამლად იდებენ. ზუნტუ თელდ ლჷჟღუ̂რიმბე ლას 
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(ლნტ.) -- ზღმარტლი მთლად დაჭყლეტილი იყო.

 ლურდბაშ̈ (-იშ, -ბაშარ̈) ბზ., ლურდუბ̂აშ̈ (-ბაშარ̈) ბქ., ლურდბაშ (-ალ) ლშხ. -- გულუხვი, 

პურმარილიანი. ნიშგუე̂ჲ თელღჷრა ხოჩა ლურდბაშ̈ ლი (ბზ.) -- ჩვენი რძალი (კარგი) 

პურმარილიანია. -- თამუს ხოჩა ლურდბა̈შ გეზლირ ხორი (ბქ.) -- თამუს გულუხვი შვილები 

ჰყავს.

 ლურუე̂ იგივეა, რაც ლჷრჰე.

 ლურღულ̄ე იხ. მერღუე̂.

 ლუს იგივეა, რაც ლისუ.̂

 ლუსგუ̂რე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄შ, -რე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ.), ლუსკურ̂ე (-ჲშ, 

-ალ̈ \ -რალე) ლნტ. -- დამჯდარი. მუშგურ̂ალ̈ ლუსგურ̂ალ̄ე ლას̈უხ̂ (ბზ.) -- სტუმრები 

დამსხდარი იყვნენ. ალ დინა ჩუ ლუსგურ̂ე დემეგ მიწუ̂ა (ბქ.) -- ეს გოგო დამჯდარი არ 

მინახავს. ჩუ ლუსკუ̂რე მელგუა̂ნ̈ს მიჩა ფაკა̈ნ ხუღუა̂ნდა ჩიჲს (ლნტ. 55) -- ყოველ დამჯდარ 

მოტირალს თავისი ჯამი ჰქონდა.

 ლუსდგომე (-მე̄მიშ, -მალ̄ე ბზ., -მემ, -მოლ ბქ., -მე̄შ, -მალ̄ე ლშხ.) -- დაბინავებული. 

მჷლდღა ლუსდგომე ლიხ ლახუს̂ (ბზ., ლშხ.) -- მწყემსები მთაში დაბინავებული არიან.

 ლუსდიგუ ̂იგივეა, რაც ლუსდუი̂გუ̂.

 ლუსდუგუ ̂იგივეა, რაც ლუსდუი̂გუ.̂

 ლუსდუი̂გ იგივეა, რაც ლუსდუი̂გუ̂.

 ლუსდუი̂გუ̂ (-დგუი̂შ, -არ̈ \ ლუსდგუა̂რ̈) ზს., ლუსდუი̂გ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლუსდიგუ ̂(-იშ, 

-დგუა̂რ̈) უშგ., ლუსდუგუ ̂(-დგუ̂არ) ლშხ., ლუსტუი̂გუ̂ (-არ̈ \ ლუსტგუა̂რალ̈) ლნტ. -- 

ნაწნავი, {და}წნული. ხენწიფი ხეხუს̂ ჯოდ̄ი ლუსდგუა̂რ̈ ხაგ̄ (ბზ. 272) -- ხელმწიფის 
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ცოლს გრძელი ნაწნავები აქვს (ადგას). კჷლარ ლერსგუე̂ნ ლუსდგუა̂რს ლოქ ხაბ̄ (ლშხ. 72) 

-- გასაღები მარჯვენა ნაწნავს აბიაო. ჭყინტდ სკა ხაფ̈ხეჭ ზურალს ლუსტგუა̂̈რისა (ლნტ. 

313) -- ბიჭმა ქალს ნაწნავებში ხელი სტაცა.

 ლუსკურ̂ე იგივეა, რაც ლუსგურ̂ე.

 ლუსმან იგივეა, რაც ლუსუე̂მ.

 ლუსმა̈რ იგივეა, რაც ლუსუე̂მ.

 ლუსოყე იგივეა, რაც ლჷსოყ̄ე.

 ლუსოყ̄ე (-ყე̄მიშ, -ყა̈̄ლ \ -ყალ̄ე ბზ., ყალ̄ე ლშხ.) ლუსოყე (-ყემ, -ყოლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ \ -ყალე 

ლნტ.) -- გიჟი, გადარეული. სემშდარ̈ ლუსოყ̄ე-ჲ მამჭირაჲ̈ ლი (ბზ. 305) -- სემშდარი 

გადარეული და ზარმაცია. ჯი ლუსოყე ესერ ლი! (ბქ. 164) -- შენ გადარეული ხარო! გელა 

ჟ'ან̈თხეხ ლერექუა̂ლ̈ლჷტრეკაუ̈ე̂ ი ჩუ ლუსოყე (ლნტ. 72) -- გელა იპოვეს 

ტანსაცმელშემოგლეჯილი და გადარეული.

 ლუსტუი̂გუ ̂იგივეა, რაც ლუსდუი̂გუ.̂

 ლუსუ (-იშ, --) ზს., ლშხ., ლჷსაუუ̂ ლნტ. -- ოსური (ზოგჯერ: ქს. ყაბარდოული, 

ბალყარული, ყარაჩაული...). ლუსუ ცჷგინ (ბზ. 368) -- ოსური ზღაპარი. სეშილს ხარ̈დენა 

ლუსუ ჴანარ̈ (ბქ. 127) -- სეშილს ოსური ხარები ჰყოლია. ლჷსაუ̂უ ჴანარ̈ს უ̂ედიხ (ლნტ.) -- 

ოსურ ხარებს ყიდიან. ლუსუ თუთნიშ ქუი̂ნ ლახჴანდა (პოეზ. 36) -- ოსური თამბაქოს სუნი 

ეცა.

 ლუს{უ̂} იგივეა, რაც ლისუ.̂

 ლუსუე̂მ (-იშ, ლუსუმ̂არ̈) ბზ., ლუსმარ̈ (-მარარ̈ ბქ., -მარალ̈ ლნტ.) ლუსმან (-არ) ლშხ. -- 

ლურსმანი. ჩაფლა ̈ლუსმარ̈ ოხუ̂იყდ (ბზ.) -- ფეხსაცმლის ლურსმანი ვიყიდე. გარდატყუაჲდ 
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სგა ლახშკად̄ე ფიცარს ლუსმან (ლშხ. 79) -- გარდატყუამ ფიცარს მიაჭედა ლურსმანი. 

ქუდომ ა̈ნკიდ ლუსმარალ̈ ი კადა (ლნტ. 318) -- ქუდომ აიღო ლურსმნები და ნაჯახი.

 ლუტმურე იგივეა, რაც ლუტფუ̄რე.

 ლუტუა̂რ̈ (-იშ, -უა̂რარ̈ ბქ., -უ̂არალე ლნტ.), ლუტუ̂არ (-ალ) ლშხ. -- ანთებული. მუტუ̂არ 

ჟი ლუტუ̂არ ში̄სა ხოყდან̄ახ (ლშხ. 37) -- ანთებული სანთელი ხელში უჭირავთ. ლუტუა̂რ̈ 

მუგუა̂ლ̈ს ხუა̂ფ̈ხჭ ტუ̂ეტ (ლნტ.) -- ანთებულ კვარს ვტაცე ხელი.

 ლუტფურ̄ე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ.), ლუტმურე (-რემ, -როლ) ბქ., 

ლუტფურე (-ჲშ, -ა̈ლ \ -რალე) ლნტ. -- გატყავებული. ღოლიაქ̄ ლუტფურ̄ე ხეყე̄დხ (ლშხ.) 

-- ცხვარი გატყავებული ჰყავდათ. გოჩულს ჲერსკნ ლჷდგარ̈, ლუტფურე ჩუ ხოშხუ̂ნა (ლნტ. 

111) -- გოჩულს მოკლული, გატყავებული არჩვი შენახული აქვს.

 ლუუქმე იგივეა, რაც ლუუ̂ქმე.

 ლუ{უ}̂ოზერე იგივეა, რაც ლუუზ̂ერე.

 ლუ{უ}̂არ, ლუუა̂რ̈ იგივეა, რაც ლჷ{ჲ}არ̈.

 ლუუე̂რ (-იშ, -ურ̂ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ლიუ̂ერ2, ნიუ̂ერ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლიუე̂რ2, ლჷუე̂რ3 

(-ალ̈) ბზ., ლნტ. -- რევოლვერი. ლაჲ̈ბინეხ ლიუე̂რი ლიკუ̂ან̄ე (ბზ. 53) -- დაიწყეს 

რევოლვერის სროლა. [მჷმეგრელს] ლიუე̂რ ასოხელა ჟი (ლნტ. 168) -- მეგრელს 

რევოლვერი დაუმიზნებიაო (მიუშვერია). გიოს ლჷუ̂ერ ხუღუა̂ (ლნტ.) -- გიოს რევოლვერი 

აქვს.

 ლუუე̂რე, ლუუე̂̄რე იგივეა, რაც ლუუ̂რე.

 ლუუზ̂არ̈ე იგივეა, რაც ლუუზ̂ერე.

 ლუუზ̂ე იგივეა, რაც ლჷზიზ.
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 ლუუზ̂ერე, ლჷუზ̂ერე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), ლჷუზ̂არ̈ე 

(უშგ.), ლუ{უ}̂ოზერე (-ჲშ, -რალე) ლნტ. 1. ბეჯითი, დაუზარებელი, მარჯვე, გამრჯე. 

ნესტარშას ლუუზ̂ერე ლათ̈ლაღ̈რა ხორიხ (ბზ.) -- ნესტარაანთ გამრჯე რძლები ჰყავთ. 2. 

გაუმჯობესებული, გამშვენიერებული, გამოკეთებული. ეჯ ლადეღ ანყეხ დიარალს ნამშაუი̂ 

ლიუ̂ზერე̄ ბედჟი (ლშხ. 24) -- იმ დღეს პურებს აცხობენ მოსავლის გაუმჯობესების ბედზე. 

ლუუო̂ზერე ანჴად ფეფენა ქალაქ̈ხენ (ლნტ.) -- ქალაქიდან ფეფენა დამშვენებული დაბრუნდა.

 ლუუი̂შხ{ე} იგივეა, რაც ლუუშ̂ხე.

 ლუუჟ̂უნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ნემ, -ნოლ ბქ., -ნე̄შ, -ნალ̄ე ლშხ., -ჲშ, -ალ̈ \ -ნალე ლნტ.) -- 

დაძინებული. ამ ლე̄თ ჩუ ლუუჟ̂უნე ლას̈უხ̂ მაგ̈ (ბზ. 333) -- ამ ღამეს ყველა დაძინებული 

იყო. მახე ლუუჟ̂უნე ხუ̂ასდ (ლშხ.) -- ახალი დაძინებული ვიყავით. ლუუჟ̂უნე ბეფშს 

ხაწ̈ედახ (ლნტ.) -- დაძინებული ბავშვი დაუნახავთ.

 ლუურ̂ე, ლუუე̂̄რე (-რე̄შ, -რალ̄ე ბზ., -რე̄ლ ლშხ.), ლუურ̂ე (-რემ, -როლ) ბქ., ლუუ̂ერე (-ჲშ, 

-ალ̈ \ -რალე) ლნტ. -- ბლაგვი; დაბლაგვებული. ნიშგუე̂ჲ კად̄ა ლუურ̂ე ლი (ბზ.) -- ჩვენი 

ნაჯახი დაბლაგვებულია. მჷლქუე̂რიაშ̈ ნაღუ̂ჟურს ლუურ̂ე გა̈ჩ ლახუე̂მხ (ბქ. 75) -- 

მეწისქვილის ვაჟს ბლაგვი დანა მისცეს.

 ლუუუ̂ქმე იგივეა, რაც ლუუქ̂მე.

 ლუუფ̂უნ̄ე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე) ბზ., ლუუ̂ფუნე (-ნემ, -ნოლ ბქ., -ნე̄მიშ, -ნალ̄ე \ -ნე̄ლ ლშხ.), 

ლუოფნე (-ჲშ, -ა̈ლ \ -ნალე) ლნტ. -- ოფლიანი ("გაოფლიანებული"). ჭყინტ ლუუ̂ფუნე ლი 

(ბზ.) -- ბიჭი ოფლიანია. ლეგმერდე ლუუფ̂უნე აყურ̂ა (ბქ.) -- ავადმყოფი ოფლიანი იწვა.

 ლუუქ̂მე (-მე̄მიშ, -მალ̄ე ბზ., -მე̄შ, -მე̄ლ ლშხ.), ლუუ̂უქმე (-ჲშ, -მალე) ლნტ. -- 

გაუქმებული. ეჯიარე ლარდა-ლაზ̈გა ლუუქ̂მე ლი (ბზ.) -- იმათი სახლ-კარი ("სამყოფელ-
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საცხოვრებელი") გაუქმებულია. კლასარ̈ ლუუუ̂ქმე ლიხ (ლნტ.) -- სკოლები გაუქმებულია 

(არდადეგებია).

 ლუუღ̂უნე იგივეა, რაც ლუუღ̂უი̂ნე.

 ლუუღ̂უი̂ნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ლშხ.), ლუუ̂ღუნე (-ნემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ \ 

-ნალე ლნტ.) -- უღელში შებმული. ლუუ̂ღუ̂ინე ჴანარ̈ ჟახფუშდუი̂̄რ! (ბზ.) -- უღელში 

შებმული ხარები გამოხსენი! ლუუღ̂უნე ჴანარ̈ ლათ̈ხელიდ ახ̈ესყანხ (ლნტ.) -- უღელში 

შებმული ხარები საძებარი გაუხდათ.

 ლუუშ̂ხე (-ხე̄მიშ, -- ბზ., -ხემ ბქ., -ხე̄შ, -- ლშხ.), ლუუი̂შხ{ე} (-იშ) ლნტ. -- 

გამჟღავნებული, გამხელილი. ეჯ გუ̂ეშ ლუუ̂შხე ლი (ბზ.) -- ის საქმე გამჟღავნებულია. 

ლუუშ̂ხე ნაქ̈უთ̂ჲარ̈ ჲორინაზიმ ლი ლემქაფ̈ი (ბქ.) -- გამჟღავნებული ნაქურდალი ორმაგად 

ასანაზღაურებელია. ლუუ̂შხე გუე̂შ დემ ლოქ ისყი (ლშხ.) -- გამხელილი საქმე არ 

კეთდებაო.

 ლუუჴ̂არე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), ლჷუ̂ჴარე (-რემ, -როლ) ბქ. -- 

დაობლებული. ლუუჴ̂არე უდლა ̈გეზლი̄რ მი̄რი (ბზ.) -- დაობლებული დისშვილები მყავს. ჩუ 

ლჷუჴ̂არე ხოხროლუ ნანაგდ ადჴერნე (ბქ.) -- დაობლებული პატარები დედულეთმა წაიყვანა 

(გაიყოლა).

 ლუფკუე̂ (-უ̂ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -უე̂მ, -უ̂ოლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ \ -უა̂ლე ლნტ.) 1. გამშრალი. 

ლუფკუე̂ ლერქუა̂ლ̈ ჟახ̈ნაზ̈უე̂̄რ! (ბზ.) -- მშრალი ტანსაცმელი მოაგროვე! კაკალ ლუფკუ̂ე 

ოგხუი̂̄და (ლშხ.) -- მარცვალი გამშრალი დაგვხვდა. 2. დამშრალი. მაზუა̂ბ ჩუ ლუფკუე̂ 

ესხუი̂ახ (ბქ. 242) -- წყარო დამშრალი დახვედრიათ. 3. გადატ. შეწუხებული. იხ. ლჷზსკე, 

ლჷფრე.
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 ლუფკუი̂ნ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლუფკუე̂ნ (-იშ, -ა̈რ \ უ) ბქ., ლჷფეკუნ̂ა (-ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ., -ნაჲ̈შ, 

-ნალ̈ ლნტ.) -- ლეკვებიანი. სოფელს ლუფკუი̂ნ თხე̄რე ლახაგ̄ა̈ნ̄ (ბზ.) -- სოფელს 

ლეკვებიანი მგელი მიადგა. დინილს ლუფკუ̂ინუ ჯუა ხორდა (ბქ. 35) -- გოგონას 

ლეკვებიანი ძუკნა ჰყავდა. ლუფეკუნ̂ა თხე̄რე ადგარხ (ლშხ.) -- ლეკვებიანი მგელი მოკლეს.

 ლუფონ̄თე (-თე̄მიშ, -თალ̄ე) ბზ., ლუფონთე (-თემ, -თოლ ბქ., -ჲშ, -თალე ლნტ.), ლუფო̄ნთე 

(-თე̄შ, -თე̄ლ \ -თალ̄ე) ლშხ. -- დაფარული, დაბარდნილი. ღუმრალ̈ ჩუ ლუფონ̄თე ლიხ 

მუსუშ̂ (ბზ.) -- ნაძვები თოვლით არის დაბარდნილი. [ღუა̂ჟარ̈] მუსშუ ̂ჩუ ლუფონთე ლიხ 

(ბქ. 15) -- კაცები თოვლით არიან დაფარული (დაბარდნილი).

 ლუფულე იგივეა, რაც ლუფულ̄ე.

 ლუფურთი̄ნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ \ -ნალ̄ე) ლშხ., ლუფურთ{უ̂}ინე (-ნემ, -ნოლ 

ბქ., -ჲშ, -ნალე ლნტ.) -- არეული, არეულ-დარეული. ლოცს რაგდიუ ̂ლუშნუს ი ქართუ̂ილს 

ჩუ ლუფურთუი̂ნა (ბქ. 301) -- ლოცვას ამბობს სვანურსა და ქართულს (ერთმანეთში) 

არეულს. ლუფურთუ{̂ი}ნე ბეღელ უ̂ედნიშ ათუა̂დან̈წყ (ლნტ.) -- არეულ-დარეული ბეღელი 

ძლივს დავალაგე.

 ლუფულ̄ე (-ლე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ.), ლუფულე (-ლემ, -ლოლ ბქ., -ჲშ, -ლალე ლნტ.) -- 

გაბერილი, გასივებული. ბეფშუ̂დ ლუფუ̄ლე ჭიშხ ლამწუე̂̄ნე (ბზ.) -- ბავშვმა გასივებული 

ფეხი მაჩვენა. ლუფულე ბიშტუს̂ ხეშდრალ̈ხ (ბქ.) -- გაბერილ ბუშტს ეთამაშებიან. გადატ. 

ქს. გაბრაზებული, გაჯავრებული, გაბუტული. ჩიგარ ლუფულე იზელალ̈ ბესო (ლნტ.) -- 

ყოველთვის გაბრაზებული დადის ბესო.

 ლუფუ̈ნ̄ე, ლჷფუი̂̄ნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე) ბზ., ლჷფუი̂ნე (-ნემ, -ნოლ) ბქ., ლჷფინ̄ე (-ნე̄მიშ, 

-ნალ̄ე) ლშხ., ლჷფინე (-ჲშ, -ნალე) ლნტ. -- ადუღებული. ქათლა ̈ლაყ̈უ̂ფა ჟი ლუფუ̈ნ̄ე ლი 
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(ბზ.) -- ქათმის გასაპუტი (წყალი) ადუღებულია. ლჷფი̄ნე ლიც ედგოშან̄ (ლშხ.) -- 

ადუღებული წყალი დაიღვარა. ლჷფინე ლიც მაწჷხ (ლნტ.) -- ადუღებული წყალი მჭირდება.

 ლუფხუ̂ (-ჲა̈შ, -- ბზ., -იშ, -- ბქ., ლნტ., -ეშ \ -აშ ლშხ.) -- 1. გაზაფხული. [ღუა̂ჟარ̈] ანღრიხ 

ქუთა̈შ̄ხან̈ ლუფხუს̂ ა̈გითე (ბზ. 56) -- გაზაფხულზე კაცები ქუთაისიდან სახლში მოდიან. 

ლუფხუ̂ისა ფურალს ლახუთ̂ე აჲესხ (ლშხ. 8) -- გაზაფხულზე ძროხები მთაში მიჰყავთ. 2. 

ბქ. სვანური სახლის მეორე სართული. საგაზაფხულო სადგომი. მუჟღუ̂ირ ქა გეში ლუფხუ̂ს 

ქამლიზალ̈ს ნანგაუ ̂ესერ ხაჭიმ (ლხმ.) -- შემოდგომაზე სავსე საზაფხულო სადგომს 

გაზაფხულზე ცოცხი მოესმის ე. ი. დაცარიელებულიაო. 3. ლხმ. საბძელი. ნენის ლუფხუჟ̂ი 

ხუი̂შხუნ̂იდ -- თივას საბძელში ვინახავთ. იხ. ზაულ̂ად̈ეღ.

 ლუფხუ̂ილ1 (-იშ, -უ̂ლარ̈) ზს., ლუფხულ (-არ) ლშხ. -- ნაფიცი მსაჯული. ლუფხულ̂ას 

ხაყლეხ... (ლშხ. 48) -- ნაფიც მსაჯულებს ეუბნებიან. მო̄რუა̂ლ ი ლუფხულ̂არ ლუღუე̂რ 

ლიხ (ლშხ. 48) -- მედიატორეები და ნაფიცი მსაჯულები დაფიცებული არიან.

 ლუფხუ̂ილ2 (-იშ, -უ̂ლარ̈ ზს., -ალ̈ ლნტ.), ლუფხულ (-იშ, -არ) ლშხ. -- თითებიანი. 

ლუფხუ̂ილ ბერ (ბზ.) -- თითებიანი ხელთათმანი.

 ლუქდუნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ნე̄შ, -ნა̄ლე ლშხ.), ლჷქადუ̂ნე (-ჲშ, -ნალე) ლნტ. -- 

შეცდენილი, ცდუნებული, მოტყუებული. ლუქდუნე ზურალს ყორქა ლაჴად დემეგ ხად (ბქ.) 

-- შეცდენილ ქალს გარეთ არ გამოესვლებოდა (გამოსასვლელი არ ჰქონდა). ლუქდუნე დი̄ნა 

ლი ა ჭყინტ? (ლშხ.) -- მოტყუებული გოგოა თუ ბიჭი? შდრ. ლჷქად̈.

 ლუქუნ იგივეა, რაც ლუქუი̂ნ.

 ლუქუ ̂იგივეა, რაც ლუ̄ქუ.̂

 ლუქუე̂1 (-უ̂ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -უ̂ემ, -ა̈რ ბქ., -ჲშ, -უ̂ალე ლნტ.) -- ჩაცმული. სგა 
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ლუქუე̂ კაბ ქა ლეშყუჟ̂ე ხად (ბქ.) -- ჩაცმული კაბა გასახდელი გაუხდა.

 ლუქუე̂2 იგივეა, რაც ლუქ̄უ̂{ე}.

 ლუქუი̂ნ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ. ლუქუნ (-არ) ლშხ. 1. დასუნთქული, დაშხამული 

(ქვეწარმავალისაგან, შხამიანი მწერისაგან). ჭყინტს ლუქუი̂ნ ხარ̄ ჭიშხ (ბზ.) -- ბიჭს 

დასუნთქული აქვს ფეხი. ლჷფხაჲს ლაშ̄ხარ ლუქუნს ხუ̂აყლედ (ლშხ. 89) -- ლჷფხას 

ლაშხელები დასუნთქულს ვეძახით. 2. გესლიანი. ლუქუ̂ინ მარა ლუქუ̂ინ ესერ ჰერწემ ხოჩა 

(ანდ.) -- გესლიან კაცს გესლიანი გველი სჯობიაო.

 ლუქუი̂სკ იგივეა, რაც ლუქ̄უ.̂

 ლუქ{უ}̂ცურ̄ე (-ე̄მი{შ}, -რალ̄ე ბზ., -რე̄შ, -რალ̄ე ლშხ.), ლუქუც̂ურე (-ჲშ, -ა̈ლ \ -რალე) 

ლნტ. -- დაჭრილი (ნაწილებად ქცეული). დი̄ნალ̈ თხუმარ̈ ლუქცუ̄რე ესხუი̂̄დხ (ბზ. 310) -- 

ქალიშვილები თავ{ებ}დაჭრილი დახვდათ. ლუქცურე ზექარ̈ ჩუა̂სუა̂წყობაუ̈ე̂დ (ლნტ.) -- 

დაჭრილი შეშა (შეშები) დავაწყვეთ.

 ლუქცურე იგივეა, რაც ლუქუც̂უ̄რე.

 ლუღორაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლუღ{უ}̂როუე̂.

 ლუღუზე იგივეა, რაც ლუღუზ̄ე.

 ლუღუნ იგივეა, რაც ლუღუ̂ინ.

 ლუღუზ̄ე (-ზე̄მიშ ბზ., ლშხ.), ლუღუზე (-ზემ ბქ., -ჲშ ლნტ.) -- გაღვივებული, გუზგუზა 

(აგუზგუზებული). ლუღუზა ლემასგუ ̂ხასგურხ და̈უა̂რ̈ (ბქ.) -- დევები გუზგუზა ცეცხლს 

უსხედან. ბოფშარ̈ს ლუღუზე ლემესკ ხოშუხ̂ (ლნტ.) -- ბავშვებს გუზგუზა ცეცხლი 

უნთიათ. გადატ. გაძლიერებული, მოღონიერებული; ძლიერი (ოჯახი). სასოშერს ლუღუზე 

ოჯახ̈ ხუღუა̂ხ (ლნტ.) -- სასოაანთ ძლიერი ოჯახი აქვთ.
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 ლუღუე̂რ (-იშ, -ა̈ლ ზს., ლნტ., -ალ ლშხ.) -- შეფიცული, დაფიცული, ნაფიცი. ათაგან̈ხ 

შუკუს̂ სემი ლახუბ̂ად ლუღუე̂რ აფხნეგ (ბქ.) -- გაუდგა გზას სამი {ძმად}ნაფიცი ამხანაგი. 

მუხუბ̂ე ლუღუე̂რ ლჷმარ̄ ჯგჷრაგ̄უ̂შ (ლშხ. 52) -- ძმა წმიდა გიორგით იყო დაფიცებული. 

ლჷმარ̈დელიხ ლახუბ̂ად ლუღუე̂რ ჲერბი მარალ (ლნტ. 237) -- ძმად შეფიცული ორი კაცი 

ყოფილა.

 ლუღუი̂ნ (-იშ, -ა̈რ ზს., -ალ̈ ლნტ.), ლუღუნ (-უ̂არ) ლშხ. -- ხბოიანი. ზურალ̄ს ლუღუ̂ინ 

ფირუ ̂ხაყა (ბზ. 413) -- ქალს ხბოიანი ძროხა ჰყავს. ლუღუნ ფური ლიყდი ხონიხ (ლშხ.) -- 

ხბოიანი ძროხის ყიდვა სურთ. ბობშარს ლუღუნ ფურ ჩუა̂თთუე̂ფახ (ლშხ.) -- ბავშვებს 

ხბოიანი ძროხა დაჰკარგვიათ. თუ̂ით ლუღუი̂ნ ფირუს̂ ხაჭრაჟ̈იხ (პოეზ. 44) -- თითო ხბოან 

ძროხას {შე}აძლევენ.

 ლუღ{უ̂}როუ̂ე (-უე̂̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -უ̂ემ, -უ̂ოლ ბქ., -უ̂ე̄შ, -უა̂ლ̄ე ლშხ.), ლუღორაუ̈ე̂ (-ჲშ, 

-ალ̈ \ -უ̂ალე) ლნტ. -- მოტყუებული, მოღორებული. ლუღ{უ}̂როუე̂ აცუი̂რ მა̄ლდ ჟინღჷლდ 

(ბზ.) -- მელამ ბატკანი მოტყუებული დატოვა. ლუღროუე̂ ბობშარ აგითე აჩადხ (ლშხ.) -- 

მოტყუებული ბავშვები სახლში წავიდნენ. ლუღორაუ̂ე ეჯ მარე ლი (ლნტ.) -- მოტყუებული 

ის კაცია

 ლუღფუ̄რე (-რე̄მიშ \ -რე̄შ, -რალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷღაფჷრე, ლჷღაფურე (-ჲშ, -ალ̈ \ -რალე) 

ლნტ. 1. შავად შეღებილი (შავად შემოსილი). მაგ ლუღფურ̄ე ხაქ̄უ̂და ზურალ̄ს (ლშხ.) -- 

ქალს ყველაფერი შავად შეღებილი ეცვა. 2. შავოსანი, ძაძით შემოსილი. ლუღ̄ფურე ზურალ̄ 

ანჴად (ლშხ.) -- შაოსანი ქალი მოვიდა. გადატ. მგლოვიარე. ლუღფურ̄ე ლას̈ხ ი თეთნად 

აღაფ̈ხ მაგ̈ (ბზ. 440) -- მგლოვიარე იყვნენ (ძაძები ემოსათ) და თეთრად შეღებეს 

ყველაფერი. ლჷღაფურე ლიხ მაგ̈ (ლნტ.) -- მგლოვიარეა ყველა. შდრ. ლჷღაფ̈.
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 ლუყუბე იგივეა, რაც ლუყუბ̄ე.

 ლუყულ იგივეა, რაც ლუყუი̂ლ.

 ლუყურყუა̂̈ნ (-იშ) ბზ., ლნტ., ლუყურყუ̂ან ლშხ. -- ხუჭუჭი, ხვეული თმა. დი̄ნას 

ლუყურყუა̂ნ ფათუ̂არ ხარ̄ (ლშხ.) -- გოგოს ხუჭუჭი თმა აქვს.

 ლუყურყუე̂ (-უე̂̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -უ̂ე̄მ, -უ̂ოლ ბქ.), ლუგურყუე̂ (-უე̂̄შ, -უ̂ე̄ლ \ -უ̂ალ̄ე ლშხ., 

-ჲშ, -უ̂ალე ლნტ.) -- შემოკავებული, შე{მო}ღობილი. მესტიას ლა̈რ̄ალ̄ ლუყურყუე̂ ხარ̄ხ 

(ბზ.) -- მესტიაში მინდვრები შემოღობილი აქვთ. მინდორ ჟი ლუყურყუე̂ ხარ [არაბს] (ბქ. 

148) -- მინდორი შემოღობილი აქვს არაბს. გუშკუე̂ დაბ ხოჩა ლუგურყუე̂ ლი (ლნტ.) -- 

ჩვენი ყანა კარგად არის შეღობილი. იხ. ლჷქჷრთე.

 ლუყუბ̄ე (-ბე̄მიშ \ -ბე̄შ, -ბალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლშხ., ლუყუბე (-ბემ, -ბოლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ \ -ბალე 

ლნტ.) -- გამოტენილი; გამობერილი. ბოფშარ̈ს ჯიბარ̈ ქა ლუყუბე ხადხ ხილშუ ̂(ბქ.) -- 

ბავშვებს ჯიბეები ხილით ჰქონდათ გამოტენილი. მეჴერჟი ლუყუბ̄ე მჷრ ხარ̄ (ლშხ.) -- 

მკლავზე რაღაც აქვს გამობერილი.

 ლუყუი̂ლ (-იშ, -არ̈ ზს., -ა̈ლ ლნტ.), ლუყუი̂̄ლ (-არ) ლშხ. 1. მოცილებული, მოშორებული. 

ტალახ ნაბადს მა̄ ხად̄ა ლუყუი̂̄ლ (ლშხ.) -- ნაბადს ტალახი მოცილებული არ ჰქონდა. 

ლეჩაფჷლ ტუფს ფათ̈უ̂ ლუყუი̂ლ ხარ (ლნტ.) -- საქალამნე ტყავს ბალანი მოცილებული 

აქვს. 2. ქს. დაყოფილი, გაყოფილი. დაბ ჲერუდ ხუღუა̂ხ ლუყუი̂̄ლ (ლშხ.) -- ყანა ორად აქვთ 

გაყოფილი. ლჷდარბა̈ზ ქორუა̂ლ̈ ჩუ ლუყუი̂ლ ლიხ ოთახარ̈დ (ლნტ. 11) -- დარბაზიანი 

სახლები ოთახებადაა დაყოფილი.

 ლუყ{უ}̂ლურ̄ე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ.), ლუყ{უ̂}ლურე (-რემ, 

-როლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ \ -რალე ლნტ.) -- 1. დაყოფილი, დანაწილებული; დაშორებული. გიმ 
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კამინ ესერ ლი ლუყულ̂ურე (ბქ.) -- მიწა ერთ მტკაველზეა დაშორებული (გაყოფილი). 

ლუყლურე/ლუყლულე ჴიცს ხუა̂ტკბურედ თორნისა (ლნტ. 33) -- დანაწილებულ ცომს 

თონეში ვაკრავთ. 2. დაშორებული ცოლ-ქმარი; უღლიდან გამოხსნილი (დაცილებული) 

ხარები. ჴანარ̈ ლუყულ̂ურე ლიხ (ბქ.) -- ხარები გამოხსნილი არიან (უღლიდან). ეჯ ჲეხუ̂-

ჭაშ ლუყლულე ლოქ ლიხ (ლნტ.) -- ის ცოლ-ქმარი გაყრილიაო (დაშორებულიაო).

 ლუყუნ̂ე (-ნე̄მიშ \ -ნე̄შ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ნემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნალე ლნტ.) -- 1. დაწოლილი. 

ეჯჲა̈რ ათხე ჩუ ლუყუნ̂ე ლიხ (ზს.) -- ისინი ახლა დაწოლილი არიან. მა̈გ ნესგა დეშომ ესერ 

ლი ლუყუნ̂ე (ანდ.) -- ყველა შუაში ვერასდროს დაწოლილაო. მაგ ლუყუნ̂ალ̄ე ლასხ (ლშხ.) 

-- ყველა დაწოლილი იყო (დაწოლილები იყვნენ). 2. ბქ. დაწვენილი, ქვეშ მოგდებული, 

წაქცეული (ჭიდაობაში).

 ლუყ{უ}̂ჩურ̄ე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ.) -- ლუყ{უ}̂ჩურე (-რემ, 

-როლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ \ -რალე ლნტ.) -- 1. დამტვრეული. ლუყუჩ̂ურ̄ა ჯარ̈-ძუჰე̄რან̈ქა დე̄სმა 

ხუღუა̂̈ნ̄ხ (ბზ. 368) -- დამტვრეული ვარცლ-საცრის გარდა არაფერი ჰქონდათ. ღუ̂აშარ̈ს 

მჷჭარ̈ ქა ლუყჩურე ხარხ (ბქ. 84) -- ჯიხვებს რქები მომტვრეული აქვთ. 2. კოჭლი. მებატეს 

ქა ლახუე̂მხ ეშხუ ლუყჩურე ჩაჟ̈ილდ (ლნტ. 232) -- მებატეს მისცეს ერთი კოჭლი ცხენი.

 ლუყჩურე იგივეა, რაც ლუყუ̂ჩურ̄ე.

 ლუშგუდ იგივეა, რაც ლუშგუ̂დე.

 ლუშგურ იგივეა, რაც ლუშგუი̂რ.

 ლუშგურანე იგივეა, რაც ლუშგურ̂ან̄ე.

 ლუშგუ̂დე (-დე̄მიშ, -დალ̄ე ბზ., -დემ, -დოლ ბქ.), ლუშგუდ (-იშ, -შგუდ̂ალ̄ე) ლშხ., 

ლუშკუ̂იდ (-არ̈ \ -ალე) ლნტ. -- დამხრჩვალი, ჩამოხრჩობილი. ლუშგუ̂დე ციცუს̂ ხუ̂ეწდ 
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(ბზ.) -- დამხვრჩალი კატა დავინახე. ლჷყმ' ესერ ლუშგუდ̂ა ხაშ̈ენალა (ანდ.) -- (წყალში) 

დამხრჩვალი ჩამოხრჩობილს ნიშნს უგებდაო. ლუშგუდ ჭყინტარდი̄ ჟენბინეხ ლიბრჲა̄ლ 

(ლშხ. 54) -- დამხრჩვალმა ბიჭებმაც სიმღერა დაიწყეს. ბოფშარ̈ ლუშკუი̂დ ლჷმარ̈ხ (ლნტ. 

265) -- ბავშვები დამხრჩვალი ყოფილან.

 ლუშგუ̂ირ (-იშ, -ალ̈) ზს., ლუშგურ (-ალ) ლშხ., ლუშკუი̂რ (-ალ̈) ლნტ. -- მორცხვი. 

ლუშგუ̂ირ ლი ი ჟ'ესერ მად̄ ა̈მჴედ (ბზ. 313) -- მორცხვია და არ ამოვიდაო. ლუშგუი̂რს აშ 

გარ ესერ მჷთლია ხარ (ანდ.) -- მორცხვი ისედაც შევიწროებულიაო. იხ. შგურა̈ლ̄.

 ლუშგუ̂რან̄ე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლუშგურანე (-ნემ, -ნოლ) ბქ., ლუშკურ̂ან̈ე (-ჲშ, 

-ალ̈ \ -ნალე) ლნტ. -- დარიგებული, რჩევამიცემული. ლუშგურ̂ან̄ე მად̄, მარე ეში̄ მად̄ 

ამ̈ჯჷრუე̂ გიგოდ (ბზ.) -- დარიგებული მყავდა, მაგრამ მაინც არ დამიჯერა გიგომ. დაუ̈ ̂

ზურალს ჩუ ლუშგურანე ხარ (ბქ. 310) -- ქალს დევი დარიგებული ჰყავს.

 ლუშდბუნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ნემ, -ნოლ ბქ.) 1. გასუფთავებული, გაწმენდილი. 2. 

დამშვენებული; გაწყობილი. ბესლანს ქორ ლუშდბუნე ხა̄რ (ბზ.) -- ბესლანს სახლი 

გაწყობილი აქვს. ჩი ხოჩამდ ლუშდბუნე ლარდოლ ხოგხ (ბქ. 227) -- ყველას კარგად 

გაწყობილი სახლ-კარი (სამყოფელი) აქვს (უდგას).

 ლუშდიღუ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., ლუშდუი̂ხუ ̂ბქ., ლუშდუხ (-არ) ლშხ., ლუშტუი̂ხუ ̂(-ალ̈ \ -ალე) 

ლნტ. -- დამარხული. ლჷდგარ̈ ლუშდიღუ ̂ხა̄დხ (ბზ.) -- მიცვალებული დამარხული ჰყავდათ. 

ლჷარდ ლუშდუი̂ხუს̂ ტკისდ ლუშდუ̂იხუ ̂ესერ ხოჩა (ბქ.) -- ცოცხლად დამარხულს 

(შერცხვენილს) მართლა დამარხული სჯობიაო. ლუშდუხ ხეყე̄და ბელხანჯარს ხელწფარ 

(ლშხ. 71) -- ბელხანჯარს ხელმწიფეები დამარხული ჰყავდა.

 ლუშდუხ იგივეა, რაც ლუშდიღუ.̂
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 ლუშდუ̂იხუ ̂იგივეა, რაც ლუშდიღუ.̂

 ლუშკუ̂იდ იგივეა, რაც ლუშგუი̂დ.

 ლუშკუ̂ირ იგივეა, რაც ლუშგუ̂ირ.

 ლუშკუ̂რან̈ე იგივეა, რაც ლუშგურ̂ან̄ე.

 ლუშნუ (-შუ̂ნი̄შ, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ., -ნუშ̄, -- ლშხ.), ლუშუა̂ნუ (-ჲშ, --) ლნტ. -- სვანური. 

მჷდგარ̈ი ლუშნუ ლარ̈გიუ̂ალ̄თე̄სგა მად̄ ანჴა̈დ (ბზ. 23) -- მკვლელი სვანურ{ი} (წესით) 

შერიგებაზე არ მოვიდა. ლუშნუ საპენ ლაბარდ ხოჩა ლი (ბქ.) -- სვანური საპონი დასაბანად 

კარგია. ამჟი ლი მაგ ლუშნუ ლიმზჷრალ̄... (ლშხ. 29) -- ასეა ყველა სვანური ლოცვა. 

ელარ̈ჯ ლუშუ̂ანუ ლეზუე̂ბ მად̈ ლი (ლნტ. 35) -- ელარჯი სვანური საჭმელი არ არის.

 ლუშტუი̂ხუ ̂იგივეა, რაც ლუშდიღუ.̂

 ლუშუა̂ნუ იგივეა, რაც ლუშნუ.

 ლუშუე̂ იგივეა, რაც ლუშ̄უე̂.

 ლუშყუე̂დ, ლჷშყუ̂ედ (-იშ, -დჲე̄ლე ბზ., ლჷშყოდალე ლნტ.), ლჷშყედ (-არ̈) ბქ., ლჷშყოდ 

(-ალ̄ე) ლშხ. -- გარეცხილი. კაბ ჩუ ლუშყუე̂დ ესხუი̂̄დ (ბზ.) -- კაბა გარეცხილი დახვდა. 

ლუშყუე̂დ ტაბა̈გს ჩუ ჷგემხ (ბქ. 75) -- გარეცხილ ტაბლას დადგამენ. ზურალ̄ს ლჷშყოდ 

ხუღუა̂ ლეშყუდ̂იელი (ლშხ.) -- ქალს სარეცხი გარეცხილი აქვს. [ყურძენს] ჩუ̂აჭყტჷნეხ ი 

სკა ფიშტუე̂ხ ლჷშყუე̂დ კეცხოჲსა (ლნტ. 28) -- ყურძენს დაჭყლეტენ და ჩაუშვებენ 

გარეცხილ ქვევრში.

 ლუშხუნ იგივეა, რაც ლუშხუ̂ინ.

 ლუშხურ̄ე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ.), ლუშხურე (-რემ, -როლ ბქ., -ჲშ, 

-ალ̈ \ -რალე ლნტ.) -- დამწვარი (ითქმის ადამიანზე). ლუშხურ̄ე მა̄რე ანჴიდხ (ბზ.) -- 
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დამწვარი კაცი მოიყვანეს. ლუშხურე ტოტ ლუჭონ̄ე ხუღუა̂̄ნ მარიამს (ლშხ.) -- დამწვარი 

ხელი მარიამს შეხვეული ჰქონდა. გადატ. ძალიან დამწუხრებული, გულდამწვარი. 

ლუშხურე ხუი̂ ეჯმინე ცოდუ̂შ (ლნტ.) -- დამწვარი ვარ იმათი ცოდვით.

 ლუშხუი̂ნ, ლჷშხუი̂ნ (-იშ, -უი̂ნა̈რ ბზ., -არ̈ ბქ., \ -ალე ლნტ.), ლუშხუნ (-არ \ -ალ̄ე) ლშხ. -- 

შენახული. ამეჩუ ლუშხუი̂ნ მაგ̈ ჩუა̂მ̈ქარუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- აქ შენახული ყველაფერი დამეკარგა. 

ამეჩუ ლუშხუ̂ინ ლა̈სხუ ̂ჯუი̂ნელ ლაჲ̈რარ̈ (ბქ. 70) -- აქ შენახული იყო ძველი წიგნები. ჟი 

ლუშხუი̂ნ მარა ჟი ესერ ხეხელი (ანდ.) -- შენახული კაცს გამოადგებაო (დახვდებაო). 

ლელუნთერდ ლუშხუნ ჭემ ჩოგქუ̂არ (ლშხ.) -- საზამთროდ შენახული თივა დაგვილპა.

 ლუჩუ̂ემნე იგივეა, რაც ლჷჩუმ̂ე.

 ლუჩუ̂მე იგივეა, რაც ლჷჩუ̂მე.

 ლუჩუ̂მინ1 იგივეა, რაც ლჷჩუმ̂ინ.

 ლუჩუ̂მინ2 იგივეა, რაც ლჷჩუმ̂ე.

 ლუცუი̂̄რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ) ლშხ., ლუცუი̂რ (-ა̈ლ) ლნტ. -- მიტოვებული, დატოვებული. 

ქორა̈ლ ნე̄სგა ქალაზ̄ ლუცუ̂ირ̄ ლი (ბზ.) -- სახლებს შორის დატოვებულია გასასვლელი. 

გიორგი ლუცუი̂̄რ ქორს ლეხტახ (ლშხ.) -- გიორგი მიტოვებულ სახლს დაუბრუნდა. 

მანკლათხდ ჩუ ლუცუი̂რ ლი ლაჭჷშხ (ლნტ. 21) -- მომაღლოდ საფეხურია დატოვებული.

 ლუცხულ იგივეა, რაც ლუცხუ̂ლე.

 ლუცხულ̂ე (-ლე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., -ლემ, -ლოლ ბქ., -ჲშ, -ალ̈ \ -ლალე ლნტ.), ლუცხულ (-იშ, 

-ცხულ̂ია̄ლე) ლშხ. -- მოტრუსული, მორუჯული. ლჷძიჰ ქათლარ̈ ჟი ლუცხულ̂ე ლიხ (ბზ.) 

-- დაკლული ქათმები გატრუსულია. ბებედ ლუცხულ ლორ სგე̄სგე (ლშხ.) -- ბებიამ 

მოტრუსული ლორი ჩაადგა (მოსახარშად). ლუცხუ̂ლე ხამ̈ი თხუი̂მ ჩუა̂ხორეკეხ (ლნტ.) -- 
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მოტრუსული ღორის თავი ჩამოკიდეს. გადატ. ბედდამწვარი. ა სერ ლუცხულ̂ე ნიშგე ბედ! 

(ბქ. 206) -- ოჲ, დამწვარო ჩვენო ბედო!

 ლუძგბუ̄რე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ.), ლუძგ{უ̂}ბურე (-რემ, -როლ 

ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ \ -რალე ლნტ.), -- ჩამოგლეჯილი, დაგლეჯილი (ღილები, ღვედები...). მიშგუა̂ 

კაბს ფოლქარ̈ ლუძგუბ̂ურ̄ე ხარ̄ (ბზ.) -- ჩემს კაბას ღილები ჩამოგლეჯილი აქვს. ჩაჟ̄ს აღუ̂ირ 

ლუძგუბ̂ურ̄ე ხად̄ა (ლშხ.) -- ცხენს აღვირი დაგლეჯილი ჰქონდა.

 ლუძღუი̂დ (-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -ღუ̂და̈შ ბქ.) -- ზღუდეშემოვლებული (ზღუდიანი). მაგ̈ 

ლუძღუი̂დთე̄სგა ესღრი (ბზ. 444) -- ყველა ზღუდეშემოვლებულში შედის. აბიხანჯარ̈ს აშუ̂ 

ლუძღუი̂დთელისგა ა̈თჴედჷნ (ბქ. 333) -- აბიხანჯარი ერთ ზღუდეშემოვლებულ (ადგილზე) 

მივიდა.

 ლუწბურ̄ე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ.), ლუწბურე (-რემ, -როლ) ბქ., 

ლჷწაბურე (-ჲშ, -ა̈ლ \ -რალე) ლნტ. -- გაპარსული. ბაბას ჩა̈ჩ ლუწბურ̄ე ხარ̄ (ბზ.) -- პაპას 

წვერი გაპარსული აქვს. ლუწბურე ფაყუ ̂(ბქ.) -- გაპარსული ქუდი. ჟ'ათ̈ელაკანხ ლჷწაბურე 

მუხუბ̂ას (ლნტ. 223) -- წააწყდნენ გაპარსულ ძმას.

 ლუწუხუა̂უ̈ე̂ იგივეა, რაც ლუწხუა̂უე̂.

 ლუწუი̂ლე იგივეა, რაც ლჷწუი̂̄ლე.

 ლუწუი̂̄ლე იგივეა, რაც ლჷწუი̂̄ლე.

 ლუწხუა̂უე̂, ლუწუხუ̂აუ̈ე̂ (-უე̂̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -უ̂ემ, -უო̂ლ ბქ., -ჲშ, -უ̂ალე ლნტ.), 

ლუწ{უ}ხუა̂უ̂ე (-უ̂ე̄შ, -უა̂ლ̄ე) ლშხ. -- შეწუხებული, დამწუხრებული. ამღ' ე̄სერ ნუმაუ̂ ლი 

ლუწხუა̂უე̂ (ბზ. 291) -- ამიტომ ნუ ხარ შეწუხებულიო. ლეხჭოდდა, მიჩა ლუწხუ̂აუა̂დ 

ლირდე იმშა ტარ ლოქ ლი? (ლშხ. 63) -- ჰკითხა: შენი შეწუხებული (შეწუხებულად) 
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ყოფნა რისი ბრალიაო? მამაჲ̈ ლჷდგარ გეზელილ ლუწხუა̂უ̈̂ე ლიხ (ლნტ.) -- მამის 

სიკვდილის შემდეგ შვილები დამწუხრებული არიან.

 ლუჭთუნე (-ნე̄მიშ \ -ნე̄შ, -ნალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლუჭ{უ}̂თუნე (-ნემ, -ნოლ ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ \ 

-ნალ̄ე ლშხ.), ლჷჭათუნ̂ე (-ჲშ, -ა̈ლ \ -ნალე) ლნტ. -- დაწყევლილი; წყეული. ეჯიარ̈ე ქორ 

ლუჭთუნე ლი (ბზ.) -- იმათი სახლი დაწყევლილია. ხოშა მუხუ̂ბე ლუჭუთ̂უნანღო 

ჩუე̂დღარბან (ლშხ. 53) -- უფროსი ძმა დაწყევლის შემდეგ გაღარიბდა. ღერთა ̈ლჷჭათუნ̂ეს 

მად̈მა ლოქ ხაშ̈იდ (ლნტ.) -- ღვთის დაწყევლილს არაფერი შველისო. შდრ. ლჷჭათ̈.

 ლუჭუჭ̄ე (-ჭე̄მიშ, -ჭალ̄ე) ბზ., ლუპუჭ̄ე (-ჭე̄შ, -ჭალ̄ე) ლშხ., ლუჭუჭე (-ჭემ, -ჭოლ) ბქ., 

ლუპუჭე (-ჲშ, -ა̈ლ \ -ჭალე) ლნტ. -- დამჭკნარი; დანაოჭებული. ეჯ ზურალ̄ს ჟი ლუჭუ̄ჭე 

ნიჩუა̂რ̈ ხა̄რ (ბზ.) -- იმ ქალს დანაოჭებული სახე აქვს. გუი̂რკისგა მეგამ ბალე ჩი ჟი ლუჭუჭე 

ხად (ბქ.) -- ივლისში ყველა ხეს ფოთოლი დამჭკნარი ჰქონდა.

 ლუჭუთ̂უნე იგივეა, რაც ლუჭთუნე.

 ლუხორ, ლუხურ̂ობ (-იშ, -ალ̈) ბზ. -- {თავ}ყრილობა, შეკრება. შომუა̂̈ჲ̄ გუნ ლუხუ̂რობ 

ლე̄სუ̂... (ბზ. 325) -- როცა დიდი თავყრილობა იყოს... უშგულს ლუხორის ხაშდაბახ (პოეზ. 

10) -- უშგულში "ლუხორს" მართავენ.

 ლუხორიელე იგივეა, რაც ლუხურჲე̄ლე.

 ლუხოჩაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლჷჴჩოუე̂.

 ლუხტუ̄რე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -რე̄შ, -რე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ.), ლუხტურე (-რემ, -როლ ბქ., -ჲშ

, -ალ̈ \ -რალე ლნტ.) -- დაკეპილი, დაჭრილი. იცხ ლუხტუ̄რე მარ̄ ლუბჴუე̂ლეჲაქ̄დ (ბზ.) -- 

მსხალი საჩირედ მაქვს დაჭრილი. შამ̈ისკა ხუა̂ცყჷრედ გუა̂რ̈ჯილს ლუხტურეს (ლნტ. 35) -- 

ღომში ვდებთ (ვარჭობთ) დაჭრილ სულგუნს.
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 ლუხუპალე იგივეა, რაც ლუხუ̄პალ̄ე.

 ლუხურდაუე̂ (-უე̂̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -უე̂მ, -უო̂ლ ბქ., -უ̂ე̄შ, -უ̂ე̄ლ \ -უა̂̄ლე ლშხ.), 

ლუხურდაუ̈ე̂ (-ჲშ, -უ̂ალე) ლნტ. -- დახურდავებული. უა̂რჩხილ ხუღუა̂ნდ ლუხურდაუ̂ე (ბქ.) 

-- ფული ჰქონდა დახურდავებული. ჩოთსადხ ლუხურდაუე̂ თეთრ (ლშხ.) -- დახურდავებული 

ფული დარჩათ.

 ლუხურჲე̄ლე (-ლე̄მიშ, -ლალ̄ე) ბზ., ლუხუ̂რელე (-ლემ, -ლოლ) ბქ., ლუხუ̂რჲელე (-ლე̄მიშ \ 

-ლე̄შ, -ლა̄ლე) ლშხ., ლუხორიელე (-ჲშ, -ლალე) ლნტ. -- შეგროვებული, შეკრებილი, 

თავმოყრილი, აკრეფილი. უი̂სგუ ̂ჟი ლუხურჲე̄ლე მარ̄ (ბზ.) -- ვაშლი უკვე ავკრიფე 

(შეგროვილი მაქვს). ალეს ჩუე̂დი̄თნეხ... ლუხუ̂რჲელე ნათ̄უა̂რალ (ლშხ. 19) -- ამას 

შეგროვებული მოძმეები (განაყოფები) გაიყოფენ. ხუა̂ჲ̈ ბალე გუღუ̂ა ლუხორიელე (ლნტ.) -- 

ბევრი ფოთოლი გვაქვს შეგროვებული.

 ლუხუ̄პალ̄ე (-ლე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., -ლე̄შ, -ლალ̄ე ლშხ.), ლუხუპალე (-ლემ, -ლოლ ბქ., -ჲშ, 

-ლალე ლნტ.) -- ნაოჭებიანი. ზურლა̈ლ̄ს ლუხუპ̄ალ̄ე ლერქუა̂ლ̈ ხაქ̈უხ̂ (ბზ.) -- ქალებს 

ნაოჭებიანი ტანსაცმელი აცვიათ.

 ლუხუ̂ა̈შ̄ნე, ლუხუა̂̈შ̄ინე (-ნე̄მიშ, --) ბზ., ლუხუა̂შნე (-ნემ, --) ბქ., ლუხუ̂აშ̄ნე (-ნე̄შ, --) 

ლშხ., ლუხუა̂̈შნე (-ჲშ, --) ლნტ. -- მონანიებული. კირის ცოდ ლუხუა̂შ̄ნე ხარ̄ (ლშხ.) -- 

კირის (კირილეს) ცოდვა მონანიებული აქვს. ცოდ ლუხუა̂შ̈ნე ხოჩა (ლნტ.) -- ცოდვა 

მონანიებული ჯობია

 ლუხუ̂იე (-უი̂ე̄მიშ, -უ̂იალ̄ე ბზ., ლშხ., -უი̂ემ, -უ̂იოლ ბქ., -უ̂იე̄შ ლშხ., -ჲშ, -უ̂იალე ლნტ.) 

-- 1. წილხვდომილი, წილხვედრი. ლათ̈ალჟი ლუხუი̂ე დაბ ქაუ̂ედხ (ბქ.) -- გაყრისას 

წილხვდომილი ყანა გაყიდეს. ლაჭმაჲ̄სა ლუხუი̂ე ჭემ ჟანნაზურ̂ეხ (ლშხ.) -- სათიბში 
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წილხვდომილი თივა შეაგროვეს. ლუხუი̂ე ქორ ქაუ̂ედ ნასოდ (ლნტ.) -- ნასომ 

წილხვედრილი სახლი გაყიდა. 2. მოხვედრილი. ტყუ̂ი ჭუა̂დ̈ს ხად̄ ლუხუ̂იე (ბზ.) -- ტყვია 

კედელს ჰქონდა მოხვედრილი. გეჩი ნაყირ გუს ხად̄ა ლუხუი̂ე (ლშხ.) -- დანა გულს ჰქონდა 

მოხვედრილი. ჭიშხისა ლუხუი̂ე ტყუ̂ი ჟახოკიდხ (ლნტ.) -- ფეხში მოხვედრილი ტყვია 

ამოუღეს. 3. შეხვედრილი. შუკუ̂ს ლუხუი̂ე გზარ̈ (ბქ.) -- გზაზე შეხვედრილი მგზავრი. 

შუკუი̂სა ლუხუი̂ე მარ̄ას გზარ̄ობს ჩუ ხომზჷრიხ (ლშხ.) -- გზაში შეხვედრილ კაცს 

მგზავრობას დაულოცავენ. 4. მიხვედრილი; გონს მოსული. იხმარება გამოთქმაში: ხუი̂ს 

ლუხუ̂იე (ბქ., ქს.) -- გონს მოსული, სწორად განჭვრეტილი, საქმეში გარკვეული. თელდ 

მად̈ ლას დენა ხუ̂ის ლუხუი̂ე (ლნტ.) -- გოგო მთლად არ იყო გონს მოსული (საქმეში 

გარკვეული).

 ლუხუ̂ი̄ტ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლუხუი̂ტ (-არ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. მოჭრილი, დაჭრილი; 

გაჭრილი. დი̄ნას ლუხუ̂იტ̄ ფხულე ხოსტუი̂̄ნდა (ბზ.) -- გოგოს გაჭრილი თითი სტკიოდა. 

ჴანს ფოყ ლუხუი̂̄ტ ხად̄ა (ლშხ.) -- ხარს გვერდი გაჭრილი ჰქონდა. 2. ქს. ამოწყვეტილი, 

დახოცილი. ლუხუი̂̄ტ აფხნიკარს ლოხცუჲ̂ე დაუ̄ა̂ თუე̂ლ (ლშხ. 71) -- დახოცილ ამხანაგებს 

დევის ტვინი წაუსვა. ლუხუი̂ტ დაჴა̈რ მუსუ̂ისა შიდდახ (ლნტ.) -- დახოცილი თხები 

თოვლში ეყარა.

 ლუხუ̂რელე იგივეა, რაც ლუხურჲე̄ლე.

 ლუხუ̂რჲელე იგივეა, რაც ლუხურჲე̄ლე.

 ლუხუ̂რობ იგივეა, რაც ლუხორ.

 ლუხუ̂ტილე (-ლე̄მიშ, -ლალ̄ე) ბზ., ლუხუტ̂ელ{ე} (-ე̄მიშ, -ალ̄ე) ლშხ., ლუხუტ̂ელე (-ჲშ, 

-ლალე) ლნტ. -- დაჭრილი (დაკოდილი). ლუხუტ̂ილ და̈შდუ ̂უ̂ედე̄შგარ ( \ უ̂ენდდგარ) 
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ან̈თხეხ (ბზ.) -- დაჭრილი დათვი ძლივს იპოვეს. ლუხუ̂ტელ დეშდუშ̂ალ̄ იშდაბ (ლშხ.) -- 

დაჭრილი დათვივით იქცევა. სერ აჩად ლუხუ̂ტელე დაშ̈ტუ ̂(ლნტ. 85) -- ბოლოს წავიდა 

დაჭრილი დათვი.

 ლუხჩოუე̂ იგივეა, რაც ლჷჴჩოუე̂.

 ლუჯოდ̄ნე, ლუჯოდ̄უნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე) ბზ., ლუჯოდ̄ნე (-ნე̄შ, -ნალ̄ე) ლშხ., ლუ{ნ}ჯოდნე 

(-ჲშ, -ნალე) ლნტ. -- გაჭიანურებული, გაგრძელებული. ლუჯოდ̄ნე გუე̂შ მამ̄ ისკეთი (ბზ.) 

-- გაჭიანურებული საქმე არ კეთდება. ალ გუე̂შ სურუ ლუჯო̄დნე ლი (ლშხ.) -- ეს საქმე 

ძალიან გაჭიანურებულია.

 ლუჯუბ̄ე (-ბე̄მიშ, -ბა̄ლე) ბზ., ლუჯუბე (-ბემ, -ბოლ) ბქ., ლუბუჯ̄ე (-ჯე̄შ, -ჯალ̄ე) ლშხ., 

ლუბუჯე (-ჲშ, -ჯალე) ლნტ. -- გამობერილი, გამოტენილი. გეგის ქალუჯუბ̄ე ხუღუა̂ 

ჯიბა̈რ̄ (ბზ.) -- გეგის გამობერილი აქვს ჯიბეები. მჷთაქა კირტალ̈შუ ̂ლი ლუბუჯე (ლნტ.) -- 

მუთაქა ძონძებით არის გამოტენილი.

 ლუჯუი̂ნელე იგივეა, რაც ლუჯუნ̂ელე.

 ლუჯუნ̂ელე (-ლე̄მიშ, -ლალ̄ე) ბზ., ლუჯუნ̂ელე (-ლემ, -ლოლ ბქ., -ლე̄შ, -ლალ̄ე ლშხ.), 

ლუჯუი̂ნელე, ლჷჯუნ̂ელი (-ჲშ, -ლალე) ლნტ. -- დაძველებული. ლაშდაბთე ლუჯუნ̂ელე 

ლერექუს̂ ხუი̂ქუე̂მდ (ბზ.) -- სამუშაოდ ძველ (დაძველებულ) ტანსაცმელს ვიცვამთ. ალ 

მურყუ̂მარ̈ გუნ ლუჯუ̂ნელე ლიხ (ბქ. 40) -- ეს კოშკები ძალიან დაძველებულია. 

ლუჯუნ̂ელე ლჷყა̄რ ქა ლეცად̄ი ლი (ლშხ.) -- დაძველებული სახურავი (ყავარი) 

გამოსაცვლელია.

 ლუნ̈თ, ლინთუ ̂(ლინთუშ̈, --) ბზ., ლუნთ (-იშ, --) ბქ., ლშხ., ლინთუ ̂ლნტ. -- ზამთარი. 

ლაბსყალ̈დს ლინთუი̂სგა მიჟ მად̄ხუა̂ჲ̈ ხან̈ს გარ ხაწიდ (ბზ. 49) -- ზამთარში ლაბსყალდს 
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(სოფელია) მზე ცოტა ხანს ადგება. ლინთუ̂ისა შუა̂ნ̈ს ძღჷდ მჷცხიარობ ლი (ლნტ.) -- 

ზამთარში სვანეთში დიდი სიცივეებია.

 ლუქ̄უ,̂ ლუ̄ქუი̂სგ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ლუქუ,̂ ლუქუი̂სკ ლნტ. -- თქმული, ნათქვამი. ლუქ̄უ ̂

მად̄, მარე დეშ ოხუა̂ს̈ყ (ბზ.) -- ნათქვამი მქონდა, მაგრამ ვერ გავაკეთე. ლუქუ ̂მაგ̈ შომა 

იმჴად̈იუ ̂(ბქ.) -- ნათქვამი ყოველთვის როდი სრულდებოდა. ეჩა ლუქუ̂ს ჩუ იჯრაუი̂ ჭაშ 

(ლშხ. 60) -- იმის ნათქვამს ქმარი იჯერებს. შუა̂ნ̈ისკა ეშხუ არაკ̈ ლასუ ̂ლუქუ̂ (ლნტ. 7) -- 

სვანეთში ერთი არაკი იყო ნათქვამი.

 ლუქ̄უ{̂ე} (-უე̂̄მიშ, -- ბზ., -უე̂̄შ, -- ლშხ.), ლუქუე̂ (-უე̂მ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- 

დათქმული. ლუქ̄უე̂ გუ̂ეშ ხეკუ̂ეს ჟანსყე̄ნს (ლშხ.) -- დათქმული საქმე უნდა გაკეთდეს. 

ლუქუე̂ ხადახ ლიხუი̂ეჲ ად̈გილ (ლნტ.) -- შეხვედრის ადგილი დათქმული ჰქონდათ.

 ლუქ̄უი̂სგ იგივეა, რაც ლუქ̄უ.̂

 ლუშ̄უე̂1 (-უე̂̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -უ̂ე̄შ, -უ̂ალ̄ე ლშხ.), ლუშუე̂ (-უე̂მ, -უ̂ოლ ბქ., -ჲშ, -უ̂ალე 

ლნტ.) -- დანთებული. ლემესგ ლუშ̄უე̂ ლი (ბზ.) -- ცეცხლი დანთებულია. ძინარს ლუ̄შუ̂ე 

ლემეს ნებოზნუნ ხე̄შუა̂ნ̄ (ლშხ.) -- დილით დანთებული ცეცხლი საღამომდე ენთო. მახ̈ე 

ლუშუე̂ ლემესკ ჩუა̂თოდაგხ (ლნტ.) -- ახლად დანთებული ცეცხლი ჩაუქრათ.

 ლუშ̄უე̂2 (-უე̂̄მიშ, -უ̂ალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლუშუე̂ (-უე̂მ, -უ̂ოლ ბქ., -ჲშ, -უა̂ლე ლნტ.) -- 

დალეული, შესმული. ალ̈ ლამ̄ზჷრა̈ლ̄ ლუ̄შუ̂ე ლი (ბზ.) -- ეს სადღეგრძელო შესმულია. 

ღუი̂ნალ მაგ̈ ჩუ ლუშუე̂ ესხუი̂დხ (ბქ.) -- ღვინო მთლად შესმული დახვდათ.

 ლჷ-1 ნამყოს მიმღეობის მაწარმოებელი პრეფიქსი (ასიმილაციით ლუ-1): ლჷბარ (ლშხ.) -- 

დაბანილი. ლუქ̄უ ̂(ბზ., ლშხ.) -- ნათქვამი. ლუგუე̂ნ (ბზ.) ლუგონ (ლშხ.) -- დაფასებული. 

ლუშგუდ ციცუ ̂(ლშხ.) -- დამხრჩვალი კატა. ლუკუი̂შ (ბქ., ლნტ.) -- გატეხილი.
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 ლჷ-2 ქონების აღმნიშვნელი პრეფიქსი: ლჷ-ხეხუ ̂(ბზ.) -- ცოლიანი. ლჷ-ბალ -- 

ფოთლოვანი. ლჷ-მიტ (ბქ.) -- მატლიანი. ლჷფაყუ̂ მარ̄ე (ლშხ.) -- ქუდიანი კაცი. ლუმუ̈ჭ 

ჴა̈ნ (ბზ.), ლუმუჭ ჴან (ლშხ.) -- რქიანი ხარი. ლუჭუე̂მ ტაფაჲ̈ (ზს.), ტაფა ̈(ლნტ.) -- 

ტარიანი ტაფა.

 ლჷ-_-უ წარმომავლობის აღმნიშვნელი კონფიქსი (ასიმილაციით ლუ-_-უ): ლუშნუ -- 

სვანური, ლუზნუ (ზს.) -- მეგრული, ლჷლაშ̄ხუ (ლშხ.) -- ლაშხური, ლჷლენტეხუ (ლნტ.) 

-- ლენტეხური, ლულჩხუმუ ხილ (ბქ., ქს.) -- ლეჩხუმური ხილი.

 ლჷ-_-{ე} ნამყოს მიმღეობის მაწარმოებელი კონფიქსი (ასიმილაციით ლუ-_-{ე}): ლჷ-ჭმ-ე 

(ზს., ლშხ.) -- მოთიბული. ლჷ-მარ̄-ე (ლშხ.) -- მომზადებული. ლჷ-ჲმედ-{ე} -- 

შეძლებული. ჩუ ლჷ-ჲრ-ე (ქს.) -- დაწერილი. ლუქცურ̄ე (ბზ.) -- დაჭრილი. ლუურ̂ე გაჩ 

(ბქ.) -- დაბლაგული დანა. ლუუზ̂ე მარე (ლნტ.) -- გაგზავნილი კაცი.

 ლჷარ იგივეა, რაც ლჷ{ჲ}არ̈.

 ლჷარ̈ იგივეა, რაც ლჷ{ჲ}არ̈.

 ლჷაჴ̈ე იგივეა, რაც ლჷჲჴე.

 ლჷბაბე1 (-ემ, -ბოლ) ბქ. -- დაჩაჩანაკებული, ბაბუად გადაქცეული, დაბერებული. ალ მარე 

ჰედურდ ჩუ ლჷბაბე ლი (ბქ.) -- ეს კაცი მთლად დაჩაჩანაკებულია.

 ლჷბაბე2 იგივეა, რაც ლჷბაბ̄ე.

 ლჷბალ იგივეა, რაც ლჷბალ̈.

 ლჷბანდე იგივეა, რაც ლჷბან̄დე.

 ლჷბარ იგივეა, რაც ლჷბარ̈1.

 ლჷბარგ იგივეა, რაც ლჷბარ̈გ.
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 ლჷბაბ̈ე იგივეა, რაც ლჷბაბ̄ე.

 ლჷბალ̈ (-იშ, -ალარ̈) ზს., ლნტ., ლჷბალ (-არ) ლშხ. -- ფოთლოვანი, ფოთლიანი. ბაუ̂ჩიდ 

ლჷბალ̈ ჟაჴუ̂არ̈ ან̈ქაჩ̈ (ბზ.) -- ბავჩიმ ფოთლიანი არყის ხე მოჭრა ("მოიჭრა"). ლჷბალ̈ ცხეკ 

იჴსგიუ ̂(ბქ.) -- ფოთლოვანი ტყე ყვითლდებოდა (ჭაღარავდებოდა). ეჩეჩუ იბნი ლჷბალ̈ ცხეკ 

(ლნტ. 4) -- იქ იწყება ფოთლოვანი ტყე.

 ლჷბაჟ̈ნე იგივეა, რაც ლჷბჟინე.

 ლჷბარ̈1 (-ბრიშ ზს., -ბრალ̈ ბზ., -იშ, -ბარარ̈ ბქ., -ბარალ̈ე ლნტ.), ლჷბარ (-ალ̄ე) ლშხ. -- 

დაბანილი. მჷჟა̄ლუა̂რ̈ს შიარ̈ ხად̄ხ ლჷბარ̈ (ბზ. 22) -- მუჟალელებს ხელები ჰქონდათ 

დაბანილი. სურუ მალატ̈ ლჷბარ̈-ლურსკუნე დინილ (ბქ.) -- ძალიან მომწონს (მიყვარს) 

დაბანილ-გაკრიალებული გოგონა.

 ლჷბარ̈2 ბქ. -- ქალამნის დასამაგრებელი წვრილი თასმა, ფეხსაცმლის ზონარი. ჩაფლარ̈ს 

ლჷბარარ̈შუ ̂ითლჷრეხ გაწრარ̈ქა (ბქ. 238) -- ქალამნებს თასმებით იმაგრებენ ({მო}იჭერენ) 

წვივებზე.

 ლჷბარ̈გ (-იშ ზს., ლნტ., -არგალ̈ ბზ., ლნტ., -არგარ̈ ბქ.), ლჷბარგ (-ალ) ლშხ. -- ბარგიანი, 

ქონებიანი; მზითვიანი. ლჷბარ̈გ{დ} გზაუ̄რ̂ობ გარჯ ლი (ბზ.) -- ბარგიანად მგზავრობა 

ძნელია. დინა ლჷბარგდ ესღჷრდა ლამ̈თილთე (ბქ.) -- ქალიშვილი მზითვით (ბარგიანად) 

მიდიოდა ქმრის ოჯახში (სამამამთილოში). ზურალ̄ ლჷბარგდ ანტახ (ლშხ.) -- ქალი 

ბარგიანად დაბრუნდა.

 ლჷბარ̈ჯ (-იშ, -არჯალ̈ ბზ., ლნტ., -არჯარ̈ ბქ.) -- ბეჭიანი, მხრიანი, მხარბეჭიანი. ლჷბარ̈ჯ 

ჴა̈ნი ლესგ საუ̈ჩ̂აუ̈თ̂' ე̄სუ̂დედ (ბზ. 2) -- ხარის (მთელი) გვერდი ბეჭიანად ჩავდეთ ჩეოიან 

მარხილში.
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 ლჷბაჩ̈ (-იშ, -ბაჩარ̈) ბზ. -- ქვიანი. ამჩუნ ხუა̂̈ჲ̄ ლჷბა̈ჩ ა̈გჲა̈რ ლიხ (ბზ.) -- აქ ბევრი ქვიანი 

ადგილ(ებ)ია (არიან). შდრ. ბაჩ̈ა̈რ̄.

 ლჷბაბ̄ე (-ე̄მიშ, -ბალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷბაბე2 (-ემ, -ბოლ) ბქ., ლჷბაბ̈ე (-იშ, 

-ბალ̈) ლნტ. -- განიავებული (მარცვლეული..., ქონება). ყანსაუს̂ კალუ ̂ლჷბაბ̄ე ხად̄და (ბზ.) -- 

ყანსავს კალო განიავებული ჰქონდა. ლჷბაბ̄ე სიმინდს ჩუა̂შხუნ̂იხ (ლშხ.) -- განიავებულ 

სიმინდს შეინახავენ.

 ლჷბან̄დე (-ე̄მიშ, -დალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ ლშხ.), ლჷბანდე (-ემ, -დოლ ბქ., -ჲშ, -დალ̈ ლნტ.) -- 

დაკერებული; გაკერილი. ჭყინტდ ლჷბან̄დე შალბარ̈ მამ̄ ა̈დდე (ბზ.) -- ბიჭმა დაკერებული 

შარვალი არ ჩაიცვა. ლეგმერდა ნაქაჩუ ̂ჟი ლჷბანდე ხარ (ბქ.) -- ავადმყოფს ჭრილობა 

გაკერილი აქვს. ლჷბანდე-ლჷბმალე \ ლჷპანხუე̂ (ბქ.) -- ცუდად დაკერებული. ლჷბანდე-

ლჷჯანკუე̂ (ლხმ., ლნტ.) -- მსხვილ-მსხვილად გაკერილ-განასკული.

 ლჷბგე (-ე̄მიშ, -გალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -გოლ ბქ., -ჲშ, -გალ̈ ლნტ.) -- გამაგრებული. კუა̂რემს 

გიმ ლჷბგე ხარ̄ (ბზ.) -- ყინულს მიწა გაუმაგრებია (გამაგრებული აქვს). გადატ. -- 

გამხნევებული. ლეგმერდა გუი̂ ხად ლჷბგე (ბქ.) -- ავადმყოფს გული გამხნევებული ჰქონდა.

 ლჷბდინე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 

ცეცხლმოკიდებული. ბაბას თუთინდ ლჷბდინე ხად̄ (ბზ.) -- ბაბუას თუთუნი 

ცეცხლმოკიდებული ჰქონდა. ყა̄ლჲანი ჟი ლჷბდინე ლი (ლშხ.) -- ყალიონიც 

ცეცხლმოკიდებულია. კნინ. ლჷბდინილ (ბქ.), ლჷბდინოლ̄ (ლშხ.).

 ლჷბდნიერე (-ე̄მიშ, რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -რალ̄ ლშხ.), ლჷბნერე (-ემ, -როლ) ბქ., 

ლჷბედნიერე (-ჲშ, -რალ̈ე) ლნტ. -- გაბედნიერებული; მოკლული რქოსანი ნადირი, 

შეწირული საქონელი. ნათ̈ხურ̂ა ჩუ ლჷბნერე ლი (ბქ. 210) -- ნანადირევი შეწირულია.
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 ლჷბე (-ე̄მიშ, -ბალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ბოლ ჩბხ., -ჲშ, -ა̈რ ლხმ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ბალ̈ე 

ლნტ.), ლჷბემე (-ჲშ, -არ̈) ლნტ. -- {და}ბმული. კუმაშ̈ ლჷბე \ ლჷბალ̄ე ლას̈უ{̂ხ} (ბზ.) -- 

საქონელი დაბმული იყო (იყვნენ). ლებარ̈ სგა ლჷბე ხად დინას (ბქ.) -- მძივები შებმული 

ჰქონდა გოგოს. დადას ღუნ ლჷბემე ასოხუი̂და (ლნტ. 259) -- ბებიას ხბო დაბმული დახვდა.

 ლჷბედნიერე იგივეა, რაც ლჷბდნიერე.

 ლჷბელე იგივეა, რაც ლჷბე̄ლე.

 ლჷბემე იგივეა, რაც ლჷბე.

 ლჷბეტკ1 (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- სალტიანი, შემოსალტული (კასრი). ნეღარ 

ხოჩამ̄დ ლჷბეტკ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- კასრი კარგად იყო შემოსალტული. ლჷბეტკ ბოჭკა ხოშა 

ლაჲ̈მედი ლი (ბქ.) -- სალტიანი კასრი უფრო საიმედოა.

 ლჷბეტკ2 -- ნაღებიანი. ერხის ლჷბეტკ მარ̈წუ̂ენ ხოშა ხალატ̈ (ბქ.) -- ზოგს ნაღებიანი 

მაწონი უფრო უყვარს.

 ლჷბეფშ{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ლჷბობშ (-არ) ლშხ. -- ბავშვ(ებ)იანი. ალ ზურალ 

ლჷბეფშ მეზგათ̈ეჲსგა აჩად (ბქ.) -- ეს ქალი ბავშვიან ოჯახში შევიდა. დი მიჩა ლჷბეფშდ 

ამ̈ეჩედ (ლნტ. 266) -- დედა თავის ბავშვ(ებ)იანად წასულა. კნინ. ლჷბეფშილ ბქ., ლნტ.

 ლჷბეჭდე იგივეა, რაც ლჷბჭედ.

 ლჷბე̄ლე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷბელე (-ემ, -ლოლ ბქ., -ჲშ, -ლალ̈ე 

ლნტ.) -- გაბერილი. იმნარ̈ ესერ ლი ლჷბე̄ლაშალ̄? (ბზ.) -- რატომ ხარ გაბერილივითო? 

ლჷბელე ბიშტუ̂ ჩუა̂ბაჭკუ ̂(ბქ.) -- გაბერილი ბუშტი გასკდა. ჟაჴ ლჷბელე [ლიხ] ჯაშაშე̄რალ 

(პოეზ. 208.) -- გუდაგაბერილი არიან ჯაშასანები. კნინ. ლჷბელილ (ბქ.), ლჷბე̄ლოლ̄ 

(ლშხ.).
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 ლჷბი̄დ1 (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ლჷბიდ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- დაღვრილი, {გა}დაქცეული. 

ლეთრე ლიც ლჷბი̄დ ესხუ̂იდ̄ხ (ბზ.) -- სასმელი წყალი დაქცეული დახვდათ. ჩუ ლჷბიდ ლიც 

ჟი დემ ესერ იხურ̂ელი (ანდ.) -- დაღვრილი წყალი არ შეგროვდებაო.

 ლჷბი̄დ2 ბზ., ლშხ., ლჷბიდ ბქ., ლნტ. -- მიწეული, გაწეული. ბეფშს მიჩეშთე ლჷბიდ ხად 

ლეზებ (ბქ.) -- ბავშვს საჭმელი თავისკენ ჰქონდა მიწეული.

 ლჷბმალე იხ. ლჷბან̄დე.

 ლჷბნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ/-ეშ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 

დაწყებული. ნინას ლირბჲე̄ლ ლჷბნე ხად̄და (ბზ.) -- ნინას პურის ცხობა დაწყებული ჰქონდა. 

ლჷბნე გუ̂ეშ ქა ლეზგჷრი ლი (ბქ.) -- დაწყებული საქმე უნდა დამთავრდეს 

(დასამთავრებელია).

 ლჷბნერე იგივეა, რაც ლჷბდნიერე.

 ლჷბობშ იგივეა, რაც ლჷბეფშუ.̂

 ლჷბჟინე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ეშ/-ემ, -ნოლ ბქ.), ლჷბჟი̄ნე (-ე̄მიშ \ -ე̄შ, -ნალ̄ე) ლშხ., 

ლჷბაჟ̈ნე (-ჲშ, -ნალ̈ე) ლნტ. -- შეტყობინებული, გაგებინებული. მჷლხარ̈ი̄ ლჷბჟინე ხად̄ხ 

(ბზ.) -- (ეს ამბავი) მულახელებსაც შეატყობინეს (მულახელებიც შეტყობინებული 

ჰყავდათ). ნათ̈იარ̈დ ჯარხმა ალ გუე̂შ ლჷბჟინე? (ბქ.) -- ნათესავებს გააგებინეთ 

(ნათესავებისთვის გაქვთ შეტყობინებული) ეს საქმე? ლჷბჟინად (უშგ.) ზმნს. -- 

საცნაურად, გასაგებად, საქვეყნოდ.

 ლჷბრი̄ნგუე̂1 (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷბრინგუე̂ (-ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ჲშ, 

-უ̂ალ̈ე ლნტ.) -- დაზელილი, დაბეგვილი; მოქნილი, მოთელილი. ეჯ მარ̄ე ჩ'ოც̄ურ 

ლჷბრი̄ნგუე̂ (ბზ.) -- ის კაცი დაბეგვილი დავტოვე. ჩაფჷლ ეზარ̈დ ლი ლჷბრინ̄გუ̂ე (ბზ.) -- 
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ქალამანი კარგად არის მოთელილი.

 ლჷბრი̄ნგუე̂2 ბზ., ლშხ. -- {და}ფშვნილი, {გა}ფშვნილი. ქინზ ქა ლჷბრი̄ნგუე̂ მარ̄ (ბზ.) -- 

ქინძი გა{მო}ფშვნილი მაქვს.

 ლჷბუმბა ̈იგივეა, რაც ლჷბჷმბაჲ̈.

 ლჷბძღჷნე1 (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ ლნტ.) -- 

გაღივებული (საარაყე მარცვალი). ზად̈ \ ზად ლჷბძღჷნე̄უ ̂ესერ ესხუი̂ეხ (ბზ.) -- საარაყე 

მარცვალი გაღივებული დამახვედრეთო (დაახვედრონო).

 ლჷბძღჷნე2 -- გაწეწილი. ლჷბძღჷნე მატ̈ყ ჩუ ლეფთი ლი (ბქ.) -- გაწეწილი მატყლი 

დასაჩეჩია.

 ლჷბჭედ (-იშ, -ა̄ლე/-არ̈) ზს., ლჷბჭედე (-ემ, -დოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷბეჭდე (-ჲშ, 

-დალ̈) ლნტ. -- დაბეჭდილი. ეჩა ნაქუ ̂ლჷბჭედშალ ლი (ბქ.) -- იმისი ნათქვამი 

დაბეჭდილივითაა. კნინ. ლჷბჭედილ ბქ., ლჷბჭედოლ̄ ლშხ.

 ლჷბჷმბაჲ̈ (-აი̈შ, -ა̈რ) ბზ., ლჷბჷმბა ̈(-ჲშ, -ა̈ლ) ბქ., ლნტ., ლჷბუმბა ̈(-იშ, -ბაუ), ლუბუმბაუ̈̂ე 

ბქ., ლჷბჷმბაჲ (-აიშ, -არ) ლშხ. -- დაბამბული. თოქალთუ ̂ლჷბჷმბაჲ̈ ლჷმა̈რ̄ (ბზ. 53) -- 

თოქალთო დაბამბული ყოფილა. მიშგუა̂ დადას ლუბუმბაუ̈ე̂ ლიშხბი ხოხალდ (ბქ.) -- 

ბებიაჩემმა დაბამბულ{ებ}ის კერვა იცოდა.

 ლჷგ1 იგივეა, რაც ლჷ̄გ.

 ლჷგ2 იგივეა, რაც ლჷგე1.

 ლჷგად იგივეა, რაც ლჷგად̈.

 ლჷგათუე̂, ლჷგათუნ̂ე იგივეა, რაც ლჷგათ̄უე̂.

 ლჷგან იგივეა, რაც ლჷგან̈1.

1123



 ლჷგანჯუ{̂ე} იგივეა, რაც ლჷგჷნჯე.

 ლჷგაჲნე იგივეა, რაც ლჷგჰჷნე.

 ლჷგად̈ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ლჷგად (-არ) ლშხ. -- ვალი, ვალიანი. ალჲარს ლჷგად ხე̄რიხ 

ლიმზჷრი ლიჩომ (ლშხ. 8) -- ამათ ვალად ექნებათ ლოცვა (ლოცვის გაკეთება).

 ლჷგაზ̈დილე იგივეა, რაც ლჷგა̈ზ̄დილე.

 ლჷგან̈1 (-იშ, -ანარ̈) ზს., ლნტ., ლჷგენ1 (-ა̈რ) უშგ., ლჷგან (-არ) ლშხ. -- განიერი. ჯუ̂ინელ 

ქორს ეზარ̈ ლჷგან̈ დე̄ფან̈ ხად̄და (ბზ.) -- ძველ სახლს კარგა განიერი აივანი ჰქონდა. ლჷგან̈ 

ბარდან ხოშილ ხაჯეშ (ბქ.) -- განიერი ფართალი მეტი ღირს.

 ლჷგან̈2 იგივეა, რაც ლუგუე̂ნ.

 ლჷგან̈ჯუ ̂იგივეა, რაც ლჷგჷნჯე.

 ლჷგაჲ̈ნე იგივეა, რაც ლჷგჰჷნე.

 ლჷგაჲ̈ღებე იგივეა, რაც ლჷგღებე.

 ლჷგაუ̈̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- ღონიერი, ძლიერი. ჭიტი ლჷგაუ̈ ̂( \ ლჷჴმაშ̈) ლი (ბზ. 309) -- ჭიტი 

(საკ. სახ.) ღონიერია. ბეჟანს ეჯგუა̂რ̈ ახფასა ლჷგაუ̈,̂ ერე მიჩა მენწირ დარ̈ ლჷმარ̈დ (ბქ.) -- 

ბეჟანი ისეთი ღონიერი დამდგარა, რომ მისი მჯობი არავინ ყოფილა. შდრ. ლჷჴმაშ̈.

 ლჷგაზ̄დილე იგივეა, რაც ლჷგა̈ზ̄დილე.

 ლჷგათ̄უე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̈ე ბზ., -ე̄შ \ -ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ლშხ.), ლჷგათუე̂ (-ჲშ, -უა̂ლ̈ე) ლნტ., 

ლჷგთაუე̂, ლჷგათუნ̂ე (-ემ, -უ̂ოლ, -ნოლ) ბქ. -- გათავებული. ალჲა̈რს ლეზუ̂ებ ლჷგა̄თუე̂ 

(ლჷ̄მე) ხად̄დახ (ბზ.) -- ამათ საჭმელი გათავებული (შეჭმული) ჰქონდათ. შუკუ̂ 

ლჷგთაუა̂თე ხარ (ბქ.) -- გზა დასასრულს უახლოვდება (გათავებასაა, გათავებულისკენაა). 

შდრ. ლჷზგ{ჷ}რე.
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 ლჷგა̈ზ̄დილე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე) ბზ., ლჷგა̈ზდილე (-ემ, -ლოლ ბქ., -ჲშ, -ლა̈ლ{ე} ლნტ.), 

ლჷგაზ̄დილე (-ე̄მიშ \ -ე̄შ, -ე̄ლ \ -ლალ̄ე) ლშხ. -- კარგად გაზრდილი, ზრდილობიანი; 

გაწვრთნილი. ბოფშარ̈ ხოჩამ̄დ ლჷგა̈ზ̄დილალ̄ე ლა̈ს̄უხ̂ (ბზ.) -- ბავშვები კარგად გაზრდილები 

იყვნენ. უგაზდილა მარა ლჷგაზ̈დილე ჟეღ ესერ ხოჩა (ბქ.) -- უზრდელ კაცს გაწვრთნილი 

ძაღლი სჯობიაო.

 ლჷგე1 (-ე̄მიშ, -გა̄ლე ბზ., ლშხ., -ემ, -გოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ალ̈ \ -გა̈ლე ლნტ.), 

ლჷგ2 (-იშ, -ა̈რ) ბქ. 1. დადგმული, აშენებული, აგებული. ბაბას ქორ ჩუე̂სხუი̂̄დ ლჷგე (ბზ. 

36) -- ბაბუას სახლი აშენებული დახვდა. ეჯის ქორ ნეჰნაი ლჷგ ხად (ჩბხ.) -- იმას სახლი 

შარშანაც აგებული ჰქონდა. ბაჩუ ̂ბაჩუ̂ჟი ლჷგს მურყუა̂მ ესერ ახფასა (ანდ.) -- ქვა ქვაზე 

დადებული კოშკი გამოსულაო (ქვას ქვაზე დადგმულს კოშკი მოჰყოლიაო). 2. დახურული 

(ქუდი). ლაგუ̂ანა ლადეღ ფაყულ̂ჷგე ლიზელალ̈ შგუ̂ირ ლი (ბქ.) -- ტირილის დღეს 

ქუდდახურული სიარული სირცხვილია.

 ლჷგე2 ბზ. -- გადაწყვეტილი. ჟი ლჷგე ლი ლჷღედ (ბზ.) -- განაჩენი გამოტანილია 

(გადაწყვეტილია).

 ლჷგეზელ იგივეა, რაც ლჷგზელ.

 ლჷგენ1 იგივეა, რაც ლჷგან̈1.

 ლჷგენ2 იგივეა, რაც ლუგუე̂ნ.

 ლჷგენე იგივეა, რაც ლჷგნე1.

 ლჷგზელ (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.), ლჷგეზელ (-ალ̈) ლნტ. -- შვილიანი. ალჲა̈რ ა̈გითე 

ანღრიხ ლჷხახ̈უ-̂ლჷგზალ̈დ (ბზ.) -- ესენი შინ მოდიან ცოლშვილიანად. ისგუ მეზუბ̂ელ 

ლჷგზელ იროლ (ბქ.) -- შენი მეზობელი შვილიანი იქნებოდა.
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 ლჷგთაუე̂ იგივეა, რაც ლჷგათ̄უე̂.

 ლჷგინ იგივეა, რაც ლჷრგიმ.

 ლჷგლჷ̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷგლჷრე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- ატყავებული, დაგლეჯილი, დახეული. იმ ა̈მიჴ ლჷგლჷ̄რე ლერქუა̂ლ̈? (ბზ.) -- 

რატომ (რას, რად) მომიტანე დახეული ტანსაცმელ(ებ)ი? ღოლაქ ლჷგრჷლე ახხუი̂დხ 

ცხეკისგა (ბქ.) -- ცხვარი დაგლეჯილი დახვდათ ტყეში.

 ლჷგმალე იგივეა, რაც ლჷლგემალ̄ე.

 ლჷგნე1 (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷგენე (-ჲშ, -ალ̈ \ -ნალ̈ე) 

ლნტ. 1. {და}ყენებული, დამდგარი, გაჩერებული. ლჷგნე ლიც (ზს.) -- დამდგარი წყალი. ეჯ 

მეცარ ღერთალე ლჷგნე ლი (ლშხ. 11) -- ის მკითხავი ღმერთების რჩეულია 

(დაყენებულია). 2. დავარდნილი. არდაშს ლჷგნე ჩა̈ჟ ხორდა (ბზ.) -- არდაშს დავარდნილი 

ცხენი ჰყავდა. 3. თვალდამდგარი, დაბრმავებული. მიშგუი̂ ბაბას თე ლჷგნე ხა̄რ (ბზ.) -- 

ბაბუაჩემს თვალი დაბრმავებული აქვს. 4. ხელმოწერილი. ხოშას ში ლჷგნე ხარ ქარღათ̈ჟი 

(ბქ.) -- უფროსს ხელი მოწერილი (გაჩერებული) აქვს ქაღალდზე. 5. ჩამწყვდეული, 

დაპატიმრებული. ციმბირს ხუ̂აჲ̈ მარე ლას̈უ̂ხ ნალბაქუთ̂ე ლჷგნე (ბქ.) -- ციმბირში ბევრი 

კაცი იყო (იყვნენ) დაპატიმრებული (ციხეში ჩასმული). 6. შერეკილი. ფურალ̈ ლამჷნგართე 

ლას̈უხ̂ ლჷგნე (ბქ.) -- ძროხები ბოსელში იყვნენ შერეკილი. 7. შეტოპილი. ლჷცქა ლჷგნე 

(ბზ.) -- წყალში შეტოპილი (დამდგარი).

 -ლჷგნე2 ბზ., ლშხ., ლჷგენე ლნტ. კომპოზიტის მეორე ნაწილი. ქუ̂ინლჷგნე (ზს.) -- 

სულშერჩენილი, გადარჩენილი. გადატ. -- მარჯვე, ფხიანი, მოქნილი, უნარიანი; 

სულგრძელი. ქუი̂ნლჷგნე ი ქუ̂ინმეჩდე აშხუმდ \ აშხუდ ესღჷრდახ (ბზ.) -- ძლიერი (თავის 
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გამტანი, "სულ{ჩა}დგმული") და უსუსური (ცოცხალმკვდარი, "სულწასული") ერთად 

მიდიოდნენ. მანა ქუ̂ინლჷგენე ზურალ ლი (ლნტ.) -- მანა მარჯვე ქალია. იხმარება 

გამოთქმაში: გუა̂ჰ̈დ ლჷგნე (ზს.) -- დამწვარი. თეფ გუა̂ჰ̈დ ლჷგნ' ენხუი̂დ (ბქ. 20) -- თოფი 

დამწვარი (ფერფლად, ნამცეცებად ქცეული) დაგვხვდა.

 ლჷგნე3 -- ზმნის აღწერითი წარმოების კომპონენტი. დუე̂შდიში ძინარ̈ს ჟი ლჷგნელი 

ბიმჷრზა (პოეზ. 36) -- ორშაბათ(ის) დილას თურმე ამდგარა ბიმურზა.

 ლჷგნოუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷგონა̈უე̂ (-ჲშ, -ალ̈ \ 

-უ̂ალ̈ე) ლნტ. -- {გა}მოგონებული. ეჩქა ჰაჲ̈როპლან̈ მამ̄ ხად̄ხ ლჷგნოუე̂ (ბზ.) -- მაშინ 

თვითმფრინავი არ ჰქონდათ გამოგონებული. მარწუხ ჯუი̂ნელ დრე{უ}̂უნდი̄რ ლი ლჷგნოუე̂ 

(ბზ.) -- მარწუხი ძველი დროიდანვეა გამოგონებული.

 ლჷგონ იგივეა, რაც ლუგუე̂ნ.

 ლჷგონაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლჷგნოუ̂ე.

 ლჷგრე (-ე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -ემ, -როლ ბქ. -ე̄შ \ -ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -რალ ლშხ., -ჲშ, -რალ̈ ლნტ.) -- 

კვერცხი. ამნე̄მ ჟ'ან̈ყიდ წჷრნი ლჷგრე (ბზ. 30) -- ამან იყიდა წითელი კვერცხი. მემზეზალ̈ 

ლჷგრემ გულისგა ფათ̈უს̂ ესერ ხათხელინა (ანდ.) -- მიზეზიანი (კაცი) კვერცხის გულში 

ბეწვს (თმას) ეძებდაო. ტაბაგჟი საინს ესგემხ, ლჷგრალშუ̂ გოშის (ლშხ. 38) -- ტაბაკზე 

თეფშს (საინს) დადგამენ, კვერცხებით სავსეს. ლჷგრეს ჟი თხუი̂შედ საი̈ნისა (ლნტ. 34) -- 

კვერცხს ჩავახლით თეფშში (საინში). იხმარება გამოთქმებში: ლჷგრაშა̄ლ მურგუა̂̈ლ (ბზ.) 

-- სიმსუქნისაგან დამრგვალებული (კვერცხივით მრგვალი). ლჷგრემ გუთე მჷსგდი (ბქ.) -- 

დაკვირვებული, შორსმჭვრეტელი (კვერცხის გულში ჩამხედი). ლჷგრემ ლიგურ̂ან̈ი (ბქ.) -- 

პატივისცემით მოპყრობა, მოფერება (კვერცხის გორება). კნინ. ლჷგროლ̄ ბზ., ლშხ., 
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ლჷგრილ ბქ., ლნტ. ეშხუ ლჷგრი̄ლ ქა̈̄მიკუ̂რ (ბზ. 314) -- ერთი კვერცხი გადმომიგდე.

 ლჷგროლაჲ̈ (-იშ, -ლაუ/-ალ̈) ბზ., ლჷგროლა ̈(-უ/-ლაუ) ბქ. -- კვერცხიპარია, კვერცხიჭამია. 

სი ლჷგროლაჲ̈! (ბზ.) -- შე კვერცხიპარია! მიშგუ ლჷგროლა! (ბქ. 90) -- ჩემო 

კვერცხიჭამია!

 ლჷგღებე (-ე̄მიშ, -ბალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ბოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷგაჲ̈ღებე (-ჲშ, -ბალ̈) 

ლნტ. -- შეტყობილი, გარკვეული; გასინჯული. ეჯ გუ̂ეშ ლჷგღებე მად̄და (ბზ.) -- ეს საქმე 

გარკვეული მქონდა.

 ლჷგჰჷნე, ლჷგჰინე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე) ბზ., ლჷგჰან̈ (-იშ, -ანარ̈) ბქ., ლჷგაჲნე (-ე̄შ \ -ე̄მიშ, 

-ნალ̄ე) ლშხ., ლჷგაჲ̈ნე (-ჲშ, -ნალ̈ე) ლნტ. -- მოკვეთილი (კბილი). ხუა̂̈ჲ ნაჭ̈ირუ ̂ჟი 

ლჷგჰჷნე მარ̄ შდჷქარ̈ (ბზ.) -- ბევრი ჯაფისაგან (ნაჯაფი) კბილები გაცვეთილი 

(მოკვეთილი) მაქვს (თქმაა). ბარ̈ყუნ̂იშ ნამუნ შდჷქარ̈ ჯარ ლჷგჰან̈ (ბქ.) -- ტყემლის 

ჭამისაგან (ნაჭამი) კბილები გაქვს მოკვეთილი.

 ლჷგჷნჯე (-ე̄მიშ, -ჯალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷგანჯუ̂ე (-ემ, -უ̂ოლ) ჩბხ., 

ლჷგან̈ჯუ ̂(-იშ, -განჯუა̂რ̈ ლხმ., -განჯუა̂ლ̈ ლნტ.) -- დაჟანგული. ლჷგჷნჯე დაშნაჲ̈ ესერუ ̄

ან̈თიშ (ბზ. 22) -- დაჟანგული დაშნა ამოირჩიეო. გა̈ჩ ლჷგანჯუე̂ ირი (ბქ. 40) -- დანა 

დაჟანგული იქნება.

 ლჷდ იხ. ზი.

 ლჷდაუშ̂ე იგივეა, რაც ლჷდაუ̄შ̂ე.

 ლჷდაწყე იგივეა, რაც ლჷდაწ̄ყე.

 ლჷდა̄უშ̂ე (-ე̄მიშ, -შალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷდაუშ̂ე (-ემ, -შოლ ბქ., -ჲშ, -შალ̈ე 

ლნტ.), ლჷდუ̂აშე, ლუდუა̂შე ბქ. -- გაფუჭებული, განადგურებული, წამხდარი. ლჷდაუ̄შ̂ა 
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გუე̂შს დე̄სამა ხაშიდ (ბზ.) -- წამხდარ საქმეს არაფერი შველის. დაბარ ლჷდაუ̄შ̂ე ლიხ (ლშხ. 

54) -- ყანები განადგურებულია (არიან).

 ლჷდა̄წყე (-ე̄მიშ, -ყალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷდაწყე (-ემ, -ყოლ ბქ., -ჲშ, -ალ̈/-

ყალ̈ე ლნტ.) -- დაწყობილი. დინას ლჷდაწყე ფათ̈უა̂რ̈ ბიქუდ̂ ჟ'ოხჟომე (ბქ.) -- ქალიშვილს 

დაწყობილი თმები ქარმა აუწეწა (აურია). ლჷდაწყად ზმნს. -- დაწყობილად, დალაგებულად, 

დალაგებით. ლჷდაწ̄ყად გარ̈გლა (ბზ.) -- დალაგებით ლაპარაკი. ლჷდაწ̄ყად მუღუა̂ მაგ 

(ლშხ.) -- ყველაფერი დალაგებულად მაქვს.

 ლჷდგარ̈ (-იშ, -ალ̈/-არუ) ზს., ლნტ., ლჷდგარ (-არუ) ლშხ. 1. მკვდარი, გარდაცვლილი, 

მიცვალებული. ალის ლჷდგარ̈შალ̄ჷ̄დ ათ̈უჟ̄ (ბზ. 446) -- ამას ისევ მკვდარივით დაეძინა. 

ლახუ̂ბა ლჷდგარ̈ ლიხ (ბქ. 201) -- ძმები გარდაცვლილი არიან. ლჷდგარჟი ლე̄ქუ̂ი̄ს ლუუ̂არ 

მარ̄აჟი მა̄დ ი̄ქუე̂ (ლშხ. 42) -- მკვდარზე სათქმელი ცოცხალ კაცზე არ ითქმის. ლჷდგარ̈ი ქა 

ლისკუე̂ჯნე ლი (ლნტ. 54) -- მიცვალებულის გამოსვენებაა (გამობრძანებაა). ერს 

ლაჯ̈ჴედნიხ ქორდ ლჷდგარუ (პოეზ.) -- ზოგს მკვდრები მოგივათ შინ (სახლამდე). 

ლჷ̄დგარ̈იშ სკამ̈ (ბქ.) -- მკვდრის სკამი. ლჷდგარ̈იშ მენყაუ̈̂ (ბქ.) -- მიცვალებულის 

შემყურე, მკვდარზე გადაყოლილი. ლჷდგარ̈იშ ნათ̈ხფუნ (ბქ.) -- სუდარა, მკვდრის 

გადასაფარებელი. ლჷდგარ̈იშ ქუნემ სახ̈ (ბქ.) -- მიცვალებულის სულის საქმე. ლჷუა̂რდ 

ლჷდგარ (ლშხ.) -- ცოცხლად მკვდარი, შერცხვენილი. 2. გადატ. ზარმაცი, უქნარა. ლჷდგარ̈ 

მარ̄ე (ბზ.) -- მოდუნებული, ზარმაცი, მკვდარი კაცი. 3. ძუნწი. კუმშიშ ლჷდგარ̈ (ბქ.) -- 

ქონებისთვის მკვდარი. კნინ. ლჷდგარ̈ილ ზს., ლჷდგარი̄ლ ლშხ.

 ლჷდდა იხ. ზი.

 ლჷდთხელე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ლოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷდჷთხელე (-ჲშ, 
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-ლალ̈ე) ლნტ. -- გათხელებული. ალ ფიცარ̈ ლჷდთხელე ლა̈სუ̂ (ბზ.) -- ეს ფიცარი 

გათხელებული იყო. ქა ლჷდთხელე დიარ̈ს ლაუა̂შ̈ ხაშხა (ბქ.) -- გათხელებულ პურს ლავაში 

ჰქვია.

 ლჷდიარ̈ (-იშ, -არ̈/-ალ̈ ბზ., -არუ ბქ., -ალ̈ე ლნტ.), ლჷდჲარ (-ალ) ლშხ. -- ნაჭამი, 

დანაყრებული, დაპურებული. ლჷდიარუნღო ბაპ ჟ'ანჷ̄გან̈ (ბზ. 358) -- დანაყრების შემდეგ 

მღვდელი ადგა. ბეფშ ლჷდიარ̈ ლი (ბქ.) -- ბავშვი ნაჭამია.

 ლჷდიან̄ე, ლჷდჲან̄ე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷდჲან̈ე (-ჲშ, -ნა̈ლე) ლნტ. 1. 

განათხოვრებული, ნათხოვარი; ლაჲ̈რა̈ლ ქა ლჷდიან̄ე მარ̄ (ბზ.) -- წიგნები განათხოვრებული 

მაქვს. 2. მოჯამაგირე. მიჩუ ̄ესერ ოთოგ̄ა̈ნ̄ ლჷდჲა̄ნად (ბზ.) -- მე დამიდექი მოჯამაგირედო. 

კნინ. ლჷდიან̄ილ. ანჴა̈დ ლჷდიან̄ილ (ბზ. 33) -- მოვიდა მოჯამაგირე.

 ლჷდიგ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ლჷდი̄გ (-არ) ლშხ. -- ჩამქრალი, მიმქრალი. ლემესგ ლჷდიგ 

ლჷმარ̈ (ბქ.) -- ცეცხლი ჩამქრალი ყოფილა. შდრ. მედგე.

 ლჷდჲარ იგივეა, რაც ლჷდიარ̈.

 ლჷდჲა̈ნე, ლჷდჲა̄ნე იგივეა, რაც ლჷდიან̄ე.

 ლჷდუ̂აშე იგივეა, რაც ლჷდაუ̄შ̂ე.

 ლჷდჷთხელე იგივეა, რაც ლჷდთხელე.

 ლჷე იგივეა, რაც ლჷჲე.

 ლჷედუ̂რე იგივეა, რაც ლჷჰდჷრე.

 ლჷზ იხ. ზი.

 ლჷზაჲ იგივეა, რაც ლჷზაჲ̈.

 ლჷზარე იგივეა, რაც ლჷზარ̄ე.
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 ლჷზა ̈იგივეა, რაც ლჷზა̈ჲ.

 ლჷზაჲ̈ (-აი̈შ, -ა̈რ) ბზ., ლჷზა ̈(-იშ, -აუ ბქ., -უ ბქ., ლნტ.), ლჷზაჲ (-აუ) ლშხ. -- ... წლისა. მი 

ხუი̂ სემეშდიუ̂ოხუ̂იშდ ლჷზა̈ჲ (ბზ. 5) -- მე ვარ ოცდათხუთმეტი წლისა. მუღუშ̂ირარ̈ არდახ 

სემი ლჷზაუ̈ (ბქ. 206) -- ხარჯიხვები სამი წლისანები იყვნენ. ჯუი̂ნალდ დენას ეშტსემი 

ლჷზაჷ̈ნჟი ქაწ̈უ̂ილახ (ლნტ. 46) -- ძველად ქალიშვილს ცამეტი წლისას (წლის ზევით) 

გაათხოვებდნენ. კნინ. ლჷზაი̈ლ ბქ.

 ლჷზარ̄ე (-ე̄მიშ, -რა̈ლ̄ \ -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷზარე (-ემ, -როლ) ბქ., ლჷზარ̈ე 

(-ჲშ, -რა̈ლ) ლნტ. -- დაზოგილი, მომჭირნეობით შენახული. ლჷზარე მარა ჟი ესერ ხეხელი 

(ანდ.) -- დაზოგილი კაცს წინ დახვდებაო.

 ლჷზგე (-ე̄მიშ, -გა̈ლ̄ \ -გალ̄ე ბზ., -ემ, -გოლ ბქ., -ე̄შ, -გალე ლშხ., -ჲშ, -გალ̈ე ლნტ.) -- 

დასახლებული. აჯა ქუთა̈შ̄ ლი ლჷზგე (უშგ.) -- ის ქუთაისშია დასახლებული. ქა̈მშხენ 

ლაგას ნაგ̈ენშუ ̂და̈რ ესერ ლი ლჷზგე (ანდ.) -- სხვისი (გარედან) დარიგებით (ადგილს 

ნადგამობით) არავინაა დასახლებულიო.

 ლჷზგ{ჷ}რე1 (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -ემ, -როლ ბქ.), ლჷძგჷრე (-ე̄შ, -ე̄ლ) ლშხ. -- გათავებული, 

დამთავრებული. უო̂ხუი̂შდ ზაჲ̈ ლჷზგჷრე ლი (ბზ. 382) -- დამთავრებულია ხუთი წელი. 

ნაღუ̂ჟურს ქა ლჷზგჷრე ხარ ლიტმურე (ბქ. 5) -- ვაჟს გათავებული აქვს გატყავება. შდრ. 

ლჷგათ̄უე̂.

 ლჷზგჷრე2 ლხმ. -- ამაღლებული (მაგ., ხმა).

 ლჷზდა იხ. ზი.

 ლჷზეთ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) 1. ზეთიანი. ალჲა̈რდ ლჷზეთ ლობიო ანსყეხ (ბზ.) -- 

ამათ ზეთიანი ლობიო გააკეთეს. 2. ზეთგამოხდილი. 3. დაზეთილი.
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 ლჷზემე იგივეა, რაც ლჷზმე.

 ლჷზიზ (-ზზიშ, -ზზა), ლჷზზე (-ე̄მიშ, -ზა̈ლ̄ \ -ზალ̄ე ) ბზ., ლჷუზ̂ე, ლუუზ̂ე (-ემ, -ზარ̈) ბქ., 

ლჷზჷზ, ლჷზზე (-ეშ/-ე̄შ, -ელ/-ე̄ლ \ -ზალ̄ე) ლშხ., ლჷზჷზ, ლუუზ̂ე (-იშ/-ჲშ, -ზზარ̈/-ზალ̈ე) 

ლნტ. -- გაგზავნილი, მაცნე, შიკრიკი. ამნე̄მდ მჷლახხან̈ ლჷზზა მარ̄ა̈̄ლს ღუნ ოთძიჰ (ბზ. 22) 

-- ამან მულახიდან გაგზავნილ კაცებს ხბო დაუკლა. ანჴა̈დ ხენწიფი ლჷზიზ მარ̄ე (ბზ. 4) -- 

მოვიდა ხელმწიფის მაცნე (გაგზავნილი კაცი). ანჴადხ ლჷზჷზ მარ̄ე̄ლ (ლშხ.76) -- მოვიდნენ 

გაგზავნილი კაცები.

 ლჷზიმ იგივეა, რაც ლჷზმე.

 ლჷზიჰ იგივეა, რაც ლჷძიჰ.

 ლჷზმე (-ე̄მიშ, -მალ̄ე) ბზ., ლჷზიმ (-არ̈) ზს., ლჷზჷმ, ლჷზმე (-მალ̄ე) ლშხ., ლჷზემე (-ჲშ, 

-ალ̈ \ -მალ̈ე) ლნტ. -- გამორწყული, გა(მო)ზომილი. ჯარ̄ხმა ლჷზიმ ლეთრე? (ბზ.) -- 

სასმელი თუ გაქვთ გამოზომილი? ალ შედ ქა ლჷზიმ მარ (ბქ.) -- ეს ჭურჭელი გამორწყული 

მაქვს. გადატ. -- მინდობილი. ალჲარს გუ ქა ლჷზმე ხარ̄ხ (ლშხ. 48) -- ესენი ერთმანეთს 

ენდობიან (ამათ გული გაზომილი აქვთ).

 ლჷზორ, ლუზორ2, ლჷზუ̂ერ, ლუზუე̂რ ზს., ლჷზერ ბქ. (-იშ, -არ), ლჷზორ, ლუნზორ, 

ლუნზორ̄ე (-რალ̄ე) ლშხ., ლჷნზორ̄ე (-ე̄მიშ, -რა̈ლ̄ \ -რა̄ლე ბზ., -ე̄შ, -ე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ.), 

ლჷნზორე (-ემ, -როლ) ბქ., ლჷნაზორე (-ჲშ, -რალ̈{ე}) ლნტ. 1. შეკრებილი, თავმოყრილი, 

დაგროვილი, მოგროვებული; ავსებული (ჭურჭელი). სოფელ ლჷზუე̂რ ლჷმა̈რ̄ (ბზ. 385) -- 

სოფელი თავმოყრილი ყოფილა. ფე̄დიას ხალ̈ხ არდა ლუზუე̂რ (ბზ. 24) -- ახლოს ხალხი იყო 

თავმოყრილი. მარ̄ა̈̄ლ ჟი ლჷნზორე ლიხ (ბზ.) -- კაცები შეკრებილი არიან. ლაზ̈გაშ̈ ლაყ̈დი 

უ̂არჩხილ ჟი ლჷნზორე მარ (ბქ.) -- სამოსახლოს საყიდელი ფული დაგროვილი მაქვს. დინას 
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შედთეჲსგა ლიც ჟი ლჷზერ ხად (ბქ.) -- გოგოს ჭურჭელი წყლით ავსებული (ჭურჭელში 

წყალი დაგროვილი) ჰქონდა. ლჷნაზორე ა̈ნწს ქა აჲ̈ესდახ დაბარ̈ხო (ლნტ. 5) -- შეგროვებულ 

ნაკელს ყანებისკენ გაიტანდნენ ხოლმე. ლატლის სუი̂მრა ლჷზუე̂რ ირა (პოეზ. 86) -- 

ლატალის საზოგადოება თავმოყრილი იქნება. დარ̈ჯჷლს ლჷცჟი ლჷზერ ლაცლა ესხუი̂დხ 

(პოეზ. 132) -- დარჯულს წყალზე დაუხვდნენ შეკრებილი ტოლები. 2. შეკრებილობა, 

თავყრილობა, საკრებულო; გროვა. ძღჷდ ლჷზორ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- დიდი თავყრილობა იყო. 

ჩაფლარ მამ̄ა ლოქ მეღუ̂ე̄ნი ლჷზორისა ლედე̄სდ (ლშხ. 11) -- ფეხსაცმელები არ მექნება 

საკრებულოში ჩასაცმელადო.

 ლჷზ{უ}̂ერ იგივეა, რაც ლჷზორ.

 ლჷზჷზ იგივეა, რაც ლჷზიზ.

 ლჷზჷმ იგივეა, რაც ლჷზმე.

 ლჷთალე იხ. ლჷ̄თე.

 ლჷთაუ ̂იგივეა, რაც ლჷთუე̂.

 ლჷთალ̈ე იხ. ლჷ̄თე.

 ლჷთაუ̈{̂ე} იგივეა, რაც ლჷთუე̂.

 ლჷთე1 (-ე̄მიშ/-ე̄შ, -თალ̄ე ბზ., -ემ, -თოლ ბქ.), ლჷთიე (-ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ა̈ლე ლნტ.) -- 

მომკილი. დაბარ̈ ჟი ლჷთე \ ლჷთალ̄ე ლიხ (ბზ.) -- ყანები მომკილია (მომკილებია).

 ლჷთე2 იგივეა, რაც ლჷთეჲ.

 ლჷთე3, ლჷთელ იგივეა, რაც ლჷ̄თე.

 ლჷთენე იგივეა, რაც ლჷთნე.

 ლჷთეჲ (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ლჷთე2 (-ემ, -თოლ ბქ., -ჲშ, -თალ̈ ლნტ.) -- თვალიანი. 
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სოზარ მეშხე ლჷთეჲ მარ̄ე ლი (ბზ.) -- სოზარი შავთვალა კაცია. ამირანდ აშხუ̂ლჷთე და̈უს̂ 

კინჩხ ჟ'ახქუი̂ც (ბქ.) -- ამირანმა ცალ(ერთ)თვალა დევს თავი (კისერი) მოაჭრა.

 ლჷთერ იგივეა, რაც ლჷთ{უ}̂ერ.

 ლჷთთენე იგივეა, რაც ლუთთუე̂ნე.

 ლჷთიე იგივეა, რაც ლჷთე1.

 ლჷთირ იგივეა, რაც ლჷთ{უ}̂ერ.

 ლჷთიშ (-იშ, ლჷთშუ ბზ., -არ̈ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. {გამო}რჩეული. ლახუბ̂ას სოფლი 

ლჷთიშ ლახაგ̄ან̈ხ ყორ̄ს (ბზ. 305) -- ძმებს სოფლის რჩეულ{ნ}ი მიადგნენ კარს. ლჷთიშ 

მახეღუ̂აჟ ახტყუბეხ ბეჩუ̂ილარ̈ს (ბქ. 14) -- გამორჩეული ახალგაზრდა შეუერთეს 

(შეატყუპეს) ბეჩოელებს. ჟ'ან̈ხორიელანხ ლჷთიშ ჭკუუ̂იერ ღუა̂ჟარ̈ (ლნტ. 50) -- 

შეგროვდნენ რჩეული ჭკვიანი კაცები. ქა ლჷთიშ ლიხ იშგუი̂დ მარე (პოეზ. 104) -- 

გამორჩეულია (არიან) შვიდი კაცი. ლჷთიშიშ ღედ (ბქ.) -- სოფლის თავკაცის (რჩეულის) 

განაჩენი. 2. გარჩეული. ითქ ეზერდ ლჷთიშ ლი (ბზ.) -- მარცვლეული კარგადაა გარჩეული. 

კნინ. ლჷთიშილ ბქ.

 ლჷთლჷ̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷთლჷრე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- შეკრული; მოჭერილი. ზექი საუ̈ ̂ლჷთლჷ̄რე ხად̄დახ (ბზ.) -- შეშით დატვირთული 

(შეშის) მარხილი შეკრული ჰქონდათ.

 ლჷთნე1 (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷთენე1 (-ჲშ, -ნალ̈ე) 

ლნტ. -- ცნობილი, თვალსაჩინო, გამოჩენილი, გამორჩეული. ალ გუე̂შ ხოჩამ̄დ მამ̄ჷდ ლი 

ლჷთნე (ბზ.) -- ეს საქმე ჯერ კიდევ კარგად არ არის ცნობილი. ეჯ ნაღუჟ̂ურ ლჷთნ' 

ამსუა̂ლდ ლი (ბქ. 35) -- ის ვაჟი გამოჩენილი ადამიანია. ლჷთნე ქუი̂ნლჷმგენაი ხეჩდ' ესერ 
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(ანდ.) -- გამორჩეული ცხოველებსაც ურევიაო. ქა ლჷთნად ბზ., ზმნს. -- აშკარად, 

თვალსაჩინოდ, დაუფარავად.

 ლჷთნე2 ზს., ლშხ., ლჷთენე2 ლნტ. -- დაბადებული. ლაუდ̂ილად ან̈კიდხ მახე ლჷთენე ბეფშ 

(ლნტ. 258) -- დებმა აიყვანეს ახალდაბადებული ბავშვი.

 ლჷთორ̈ იგივეა, რაც ლჷთუ̂ერ.

 ლჷთუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე) ბზ., ლჷთაუ̈ ̂(-იშ, -თაუა̂რ̈) ბქ., ლჷთაუ ̂(-არ \ -ელ) ლშხ., ლჷთაუ̈ე̂ 

(-ჲშ, -თაუა̂ლ̈) ლნტ. -- დაბადებული. მახე ლჷთუე̂ გარ ხი ი ხოხრე̄ლს გარ̈გალ̈დას̈! (ბზ.) -- 

ბავშვი(ახალდაბადებული)ღა ხარ და ნაკლები ილაპარაკე (უფრო ცოტას ილაპარაკებდე)! 

მახად დარ̈ ესერ ლი ლჷთაუ̈̂ (ანდ.) -- ხელახლა არავინაა დაბადებულიო. ეშუი̂ გარ ამსოლდ 

დ'ესერ ლჷთაუ̈ ̂ლი, დეი ლჷდგარ̈ (ანდ.) -- მარტო ერთი კაცი არც დაბადებულა 

(დაბადებულია), არც მომკვდარაო (მკვდარი).

 ლჷთუე̂თუე̂ნე იგივეა, რაც ლუთთუე̂ნე.

 ლჷთ{უ̂}ერ, ლუთორ̈ (-იშ, -{უ}̂რუ), ლუთერ (-თრუ ზს., -არ̈ ბქ.), ლჷთორ, ლუთორ (-ალ) 

ლშხ., ლჷთუე̂რ (-ა̈ლ) ლნტ. 1. ნასწავლი, სწავლული. ალ ჭყინტგეზალ ეზერ ლჷთუე̂რ ლი 

(ბზ.) -- ეს ვაჟი(შვილი) კარგი ნასწავლია. ლჷთერ მარ̈ე უა̂̈რგურ უა̂̈რგ ესერ ლი (ანდ.) -- 

ნასწავლი კაცი უთავადო თავადიაო. ლუთრუს ობაშ̈ მაგ̈ ხოხალხ (ბქ.) -- სწავლულებმა 

ბევრი რამ იციან. ეზარ ირ̄ი, კუ̂ირიაჲს ერ დომ̄ აქრაუ̂დეხ ლჷთორ მა̄რე̄ლ (ლშხ. 22) -- კარგი 

იქნება, "კვირიას" (იგულისხმება საგალობელი) რომ არ დაკარგავდნენ სწავლული 

ადამიანები. 2. გამორკვეული, შესწავლილი. მანქანა̈ ̄ლიზელალ̄უ̂ნე ჟი ლჷთუ̂ერ მარ̄ (ბზ.) -- 

მანქანის ტარება შესწავლილი მაქვს. კნინ. ლჷთუე̂რილ ზს., ლჷთორი̄ლ ლშხ.

 ლჷთ{უ̂}რუ იხ. ლჷთ{უ}̂ერ.
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 ლჷთშუ იხ. ლჷთიშ.

 ლჷთხე (-ე̄მიშ, -ხალ̄ე ბზ., -ემ, -ხოლ ბქ.), ლჷთხე̄ლე (-ე̄შ \ -ე̄მიშ, -ე̄ლ) ლშხ., ლჷთხელე 

(-ჲშ, -ლალ̈ე) ლნტ. -- მოძებნილი, ნაშოვნი, მონახული. კუმა̈შ მა̄მ მად̄და ლჷთხე (ბზ.) -- 

საქონელი არ მყავდა მოძებნილი. ლჷთხე ლეთხიდ ესერ ახსყენა (ბქ.) -- მონახული 

მოსანახად გახდომიაო (გაჰკეთებიაო).

 ლჷთხილამარ̈ იგივეა, რაც ლჷთხილმა̈რ.

 ლჷთხილმარ̈ (-იშ, -არალ̈ ბზ., -არარ̈ ბქ.), ლჷთხლამ̈ (-ამარ̈) ბქ., ლჷთხილმარ (-ალ) ლშხ., 

ლჷთხილამარ̈ (-ალ̈) ლნტ. -- თხილამურიანი. ლჷთხილმარ̈ ხოჩა ლეზე̄ლალ̄ ლი მუსჟი{ნ} 

(ბზ.) -- თხილამურ(ებ)იანად კარგი სასიარულოა თოვლზე. ტუ̂იბ ლექუც̂ე მად 

ლჷთხილმარდ (ბქ. 203) -- ღელე გასაკვალავი მქონდა თხილამურ(ებ)იანად.

 ლჷთხლამ̈ იგივეა, რაც ლჷთხილმა̈რ.

 ლჷინე იგივეა, რაც ლჷჰნე.

 ლჷირ̄ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ., -ელ ლშხ.), ლჷჲრე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ ლნტ.), ლჷი̄რე 

(-ე̄შ, -რალ̄ე) ლშხ. -- {და}წერილი. ჯარ̄მა ლაი̈რ ლჷი̄რ? (ბზ.) -- წერილი თუ გაქვს 

დაწერილი? ყასბულათარ̈ს ლჷირ ბაჩ̈ ახხუ̂იახ (ბქ. 227) -- ყასბულათის ოჯახს 

(ყასბულათებს) დაწერილი ქვა უპოვია(თ). ტახ̈ს ჴად̈ისა ხაღუ̂ენა ლჷჲრე ქალღარ̈თ (ლნტ. 

309) -- ტახს მუცელში ჰქონია დაწერილი ქაღალდი. გადატ. დახატული. ლჷირ-ლჷნქეჭ 

სიმაქ ხორდახ მიშგუა̂ ნათ̈იარ̈ს (ბზ.) -- თვალხატულა (დახატულ წარბიანი) ქალიშვილი 

ჰყავდათ ჩემს ნათესავებს. დო ჯად... ლჷირ-ლჷნქეჭ ხეხუ̂მი ლიყურ̂ე? (პოეზ. 74) -- არ 

გერჩია (გქონდა) ნახატწარბა ცოლთან (ცოლის) წოლა? ხატ̈ს ლერთანხენ ლჷირ (ბქ.) -- 

უკუღმართი, ბოროტი ("ხატს მარცხნივ დაწერილი"). კნინ. ლჷირილ ზს., ლჷჲრო̄ლ ლშხ.

1136



 ლჷკაბ იგივეა, რაც ლჷკბე.

 ლჷკალაუე̂ იგივეა, რაც ლჷკლაუე̂.

 ლჷკაუ ̂იგივეა, რაც ლჷკაუ̈1̂.

 ლჷკაფაუ̂, ლჷკაფე იგივეა, რაც ლჷკაფ̄ე.

 ლჷკაც იგივეა, რაც ლჷკაც̈1.

 ლჷკა̈ბ{ე} იგივეა, რაც ლჷკბე.

 ლჷკა̈უ1̂ (-იშ, -აუ̂არ̈) ზს., ლნტ., ლჷკაუ ̂(-არ) ლშხ. -- აკრძალული. ურწყულ ზურალ̄ს 

საყდარ̈თე ლი̄ზი ლჷკაუ̈̂ ხად̄და (ბზ.) -- უწმინდურ ქალს აკრძალული ჰქონდა საყდარში 

მისვლა. იხ. ლჷკბე.

 ლჷკა̈უ2̂ ჩბხ. -- დაეჭვებული.

 ლჷკა̈უ3̂ ლხმ. -- ღილ-კილო; კავიანი ჩამოსაკიდი.

 ლჷკა̈უე̂ (-ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ \ -უა̂̈ლე ლნტ.) -- დაკავებული, დაჭერილი. შუკუ̂არ̈ 

ამახუს̂ ხადა ლჷკაუ̈ე̂ (ლნტ.) -- გზები მტერს ჰქონდა დაკავებული.

 ლჷკა̈ფ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- შეფასებული, აღიარებული, მიჩნეული. მეჴრაშ̈ დაუშ̂ა მარ̈ემ 

ხჷნსგამდ ლასუ ̂ჟი ლჷკა̈ფ (ბქ. 292) -- მხარის დაშავება კაცის ნახევრად (საფასურად) იყო 

მიჩნეული.

 ლჷკა̈ჩე იგივეა, რაც ლჷკჩე1.

 ლჷკა̈ც1 (-იშ, -აცარ̈) ზს., ლნტ., ლჷკაც (-არ) ლშხ. -- ჭდე, ნაჭდევი, დაჭრილი, 

ჭრილობამიყენებული; აცრილი. ალას მეჴა̈რ ლჷკაც̈ ხარ̄ (ბზ.) -- ეს მკლავშია დაჭრილი 

(ამას მკლავი დაჭრილი აქვს).

 ლჷკა̈ც2 ზს. -- დანიშნული, მოცემული, ზუსტი. ლჷკაც̈ დრეუ̂ისგა ქა ლიჩშე ხაკუ გუა̂შუ ̂
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(ბქ.) -- საქმეს მოცემულ ვადაში (დროში) უნდა მოსწრება. ლჷკაც̈დ ზმნს. აშ ლჷკაც̈დ (ზს.) 

-- ზუსტად, ზედგამოჭრილად. ლჷკაც̈დ ლიქუ̂ისგ (ბქ.) -- გადაჭრით თქმა.

 ლჷკა̄ფე (-ე̄მიშ, -ფალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷკა̈ფ̄ (-იშ, -ა̈რ) უშგ., ლჷკაფე (-ემ, -ფოლ ბქ., -ჲშ, 

-ფალ̈ე ლნტ.), ლჷკაფაუ ̂(-ე̄შ/-იშ, -ე̄ლ/-ელ) ლშხ. -- წაქცეული, მოჭრილი, 

{გადა}კაფული. ბეშშა ხოშა ესნარ̈ ჩუ ლჷკაფ̄ე \ ლჷკა̈ფ̄ ზი (ბზ.) -- ბეშაანთ უფროსი თურმე 

წაქცეული გდია. ატოს ლჷკაფ̄ე მეგემ ოხზჷმალ̄ა (ლშხ. 60) -- ატოს მოჭრილი ხე 

გაუზომავს.

 ლჷკა̈̄ბ იგივეა, რაც ლჷკბე.

 ლჷკა̈̄ფ იგივეა, რაც ლჷკა̄ფე.

 ლჷკბე (-ე̄მიშ, -ბა̈ლ̄), ლჷკა̈ბ̄ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლჷკაბ (-არ) ლშხ., ლჷკაბ̈{ე} (-ჲშ, -ალ̈ \ -ბალ̈ე) 

ლნტ. -- აკრძალული. ეჩა ლიწედ ღუა̂ჟარ̈ს ლჷკა̈ბ̄ ხა̄რხ (ბზ.) -- იმის ნახვა ვაჟებს 

აკრძალული აქვთ. ჲერხი მორ̄აუს̂ მაღურ̂ა ხარ̄ ჟი ლჷკაბ ხატჟი (ლშხ. 47) -- ზოგ 

მედიატორეს ხატზე დაფიცება აკრძალული აქვს.

 ლჷკდარე (-ე̄მიშ, -რა̈ლ̄ \ -რალ̄ე ბზ., -ემ, -როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.) -- გამშრალი; შემხმარი. 

შუკუ ̂ჩუ ლჷკდარე ლი (ზს.) -- გზა გამშრალია.

 ლჷკეთლე იგივეა, რაც ლჷკთილ{ე}.

 ლჷკე̄რა (-ა̈შ̄, -ა̈̄ლ ბზ., -ა̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), ლჷკერა (-აშ̈, -როლ) ლხმ., ლჷკერა ̈(-იშ, -უ) ჩბხ. 

-- ფიქალიანი სხვენი. ჴულს იშხუ̂ნიხ ლჷკერაქა (ბქ. 6) -- საახალწლო ჯოხს (ნაძვის, 

კაკლის ან მსხლის ტოტს) ინახავენ ფიქალიან სხვენზე.

 ლჷკთილ{ე} (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.), ლჷკეთლე (-ჲშ, -ალ̈ \ -ლალ̈ე) ლნტ. -- ქონებიანი, 

მდიდარი, შეძლებული (გაკეთებული, აშენებული), დოვლათიანი. გუშგუე̂ჲ მეხუბ̂არალ̈დ 
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ლჷკთილ აფიშუდ̂ხ ჰასუი̂შ ლამ̈თილთე (ბზ.) -- ჩვენმა მოძმეებმა შეძლებულად (კარგი 

მზითვით) გაუშვეს ასული ქმრის ოჯახში (სამამამთილოში). ლასგურ̂ათელისგა ლჷკთილ 

დარ̈ ესერ ლი (ანდ.) -- ჯდომით არავინ გამდიდრებულაო (ჯდომაში მდიდარი არავინააო). 

ეჩაცახან ლჷმზიგე̄ლი ძღჷდ ლჷკთილ მეზგე (ლშხ. 51) -- მასთან სახლობდა თურმე ძალიან 

მდიდარი ოჯახი (მოსახლე).

 ლჷკიდ იგივეა, რაც ლჷ̄კიდ.

 ლჷკიე იგივეა, რაც ლჷკჰე.

 ლჷკილ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ლჷკლე ლშხ., ლჷკჷლ ქს. -- დაკეტილი. ყო̄რალ̈ ქა 

ლჷკილ ლიხ (ბზ. 388) -- კარები დაკეტილია (არიან). ლჷფკელდ ალარ̈ ლჷკილ 

ლარდათეჲსგა სგაშიდ (ბქ. 94) -- ქალბატონმა ესენი დაკეტილ ოთახში (სამყოფში) შეყარა. 

მზითუნახაუ̈ ̂ხაყ̈ენა არალჷკილ უ̂ოთახ̈ისა რუკაპს (ლნტ. 138) -- როკაპს მზეთუნახავი 

რვაკლიტულ ოთახში ჰყოლია.

 ლჷკი̄დ1 (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), ლჷკიდ (-არ̈) ლნტ. -- აღებული. ფაუ ჟი ლჷკი̄დ \ მეკდე 

მად̄და (ბზ.) -- ჯოხი აღებული მქონდა. მუს უ̂არჩხილ ჟი ლჷკიდ ესხუ̂იდ (ბქ.) -- მამას 

ფული (ვერცხლი) აღებული დახვდა. ლელეჩე ხარ̈ენახ ლჷკიდ სიმინდ (ლნტ. 246) -- 

სადარაჯებელი ჰქონიათ აღებული სიმინდი. გადატ. ცხარარ̈თეჟი ლჷკიდ (ბქ.) -- 

ყბადაღებული.

 ლჷკი̄დ2 ზს. -- ამოწყვეტილი. ალ მეზგე ლჷკი̄დ ლჷმა̈რ̄ (ბზ.) -- ეს მოსახლე ამოწყვეტილი 

ყოფილა.

 ლჷკკჷნე1 (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ.) -- გამხმარი. ლჷკკჷნე 

დიარ̈ ლეგ ლეზებ ლი (ბქ.) -- გამხმარი პური ცუდი საჭმელია.
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 ლჷკკჷნე2 (-ე̄მ, -ნოლ ჩბხ., -ე̄შ \ -ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -ნალ̄ე ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- ჭდეებიანი 

(ხე, ფიცარი...).

 ლჷკლაუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე)ბზ., ლჷკლაუ̂ე (-ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ \ -უ̂ალ̄ე ლშხ.), 

ლჷკალაუ̈ე̂ (-ჲშ, -უ̂ალ̈ე) ლნტ. -- გალეწილი. ნებოზს ჭჷმინ ქა ლჷკლაუე̂ ემხუი̂დ (ბქ.) -- 

საღამოს ქერი გალეწილი დამხვდა. კუ̂ეცენს ქა ლჷკლაუა̂ნ გარ აბა̄ბეხ (ლშხ.) -- ხორბალს 

გალეწვის შემდეგღა ანიავებენ.

 ლჷკლე იგივეა, რაც ლჷკილ.

 ლჷკმარე1 (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷკმარ̈ე (-ჲშ, -ა̈ლ \ 

-რალ̈ე) ლნტ. -- მოკითხული, მონახულებული (ავადმყოფი). ნაღუა̂ჟ ჟი ლჷკმარე მარ (ბქ.) 

-- ახალნალოგინევი (ნამშობიარევი) მონახულებული მყავს.

 ლჷკმარე2 ლშხ., ლჷკმარ̈ე ლნტ. -- აწყობილი, ათვისებული; გასინჯული, ჭაშნიკაღებული. 

ხეხუ̂-ჭაშ̈ს ხოჩამ̄დ ლჷკმარე მამ̄ ხად̄ხ ლირდე (ბზ.) -- ცოლ-ქმარს კარგად აწყობილი არ 

ჰქონდათ ცხოვრება. ქაქ ჟი ლჷკმარე მარ (ბქ.) -- ფაფა გასინჯული მაქვს.

 ლჷკმარ̈ე იგივეა, რაც ლჷკმარე.

 ლჷკპჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ., -ეშ, -არ ლშხ.) -- 

დაკეპილი. ამეჲსგა ადისგხ ლჷკპჷნა ჭინჭლარ̈ს (ბქ.) -- ამაში დებენ დაკეპილ ნაწლავებს.

 ლჷკჩე1 (-ე̄მიშ, -ჩალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ჩოლ ბქ., -ე̄შ ლშხ.), ლჷკა̈ჩე (-ჲშ, -ჩალ̈ე) ლნტ. -- 

ზეაწეული, აყენებული, ამართული, ამდგარი; საწოლში წამომჯდარი ავადმყოფი. ქორიაქ 

სტოლბოლ ჟი ლჷკჩე გუა̂რ (ბქ.) -- სახლისთვის ბოძები ამართული გვაქვს. ლეგმერდე ჟი 

ლჷკჩე ემხუი̂დ (ბქ.) -- ავადმყოფი წამომჯდარი დამხვდა.

 ლჷკჩე2 -- ნეტარი, სასიხარულო. ა̄, ლჷკჩე მიშგუ ბედ! (ბზ.) -- ო, ნეტარო ჩემო ბედო! უ̂ოჲ, 
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ლჷკჩეუ ̂ლი ბედი მიშგუი̂ (ლშხ. 85) -- ოი, ნეტარი იყოს ("ნეტარიმც არის") ჩემი ბედი! 

კნინ. ლჷკჩელდ ბქ. ლჷკჩელდაი̈შ, მა ̈შუი̂დ ხარ̈იდ (ჩბხ.) -- სასიხარულოა, მშვიდობით რომ 

ხართ ("ნეტავი მე, რა მშვიდობით ხართ").

 ლჷკჰე (-ე̄მიშ, -ჰალ̄ე ბზ., -ემ, -ჰოლ ბქ.), ლჷკიე (-ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -იალ̈ე ლნტ.) -- 

დაკარგული, გამქრალი. ათმჷრზას გეზლი̄რ ლჷკჰე ხოხალდა (ბზ.) -- ათმურზას შვილები 

დაკარგული ეგონა. ამჟი ლჷკჰე მამაგუე̂შ მასმა (ბქ.) -- ასე გამქრალი არაფერი გამიგონია 

(მსმენია).

 ლჷკჷლ იგივეა, რაც ლჷკილ.

 ლჷკჷრტინე იგივეა, რაც ლჷკჷრტი̄ნე.

 ლჷკჷრტინ̄ე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷკჷრტინე (-ემ, -ნოლ) ბქ. -- 

გაბერილი, გავსებული (მუცელი, გუდა...). ჴან̈ ქა ლჷკჷრტინ̄ე ლი მე̄რი̄ ნაჩახ̈უ ̂(ბზ.) -- ხარი 

გაბერილია ნორჩი ბალახის ძოვისაგან.

 ლჷკჷრტჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ე̄მიშ \ -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 

დაჩხვლეტილი, დახვრეტილი; ნაკუწ-ნაკუწად დაჭრილი. ბანდარ̈ ჩუ ლჷკჷრტჷნე ლი (ბზ. 2) 

-- გრძელი სკამი დახვრეტილია.

 ლჷლაგუე̂ნ იგივეა, რაც ლულგუე̂ნ{ე}.

 ლჷლადარ̈ე იგივეა, რაც ლჷლდა̄რე.

 ლჷლაფარე, ლჷლაფა̈რე იგივეა, რაც ლჷლფარ̈.

 ლჷლაჯ იგივეა, რაც ლჷლაჯ̈.

 ლჷლაბ̈ იგივეა, რაც ლჷლა̈ბ̄.

 ლჷლაგ̈ენე იგივეა, რაც ლჷლგენე.
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 ლჷლაშ̈ იგივეა, რაც ლჷლა̈შ̄.

 ლჷლაჯ̈ (-იშ, -აჯალე ზს., -აჯალ̈ე ლნტ.), ლჷლაჯ (-ლჯალე \ -ლჯარ \ -ლჯჷ̄რე) ლშხ. 1. 

დამაგრებული, რამეზე დაბმული, შეკრული, დატვირთული. ბარგალ̈ ჯარ̄მა ჰჷნგირდ 

ლჷლაჯ̈? (ბზ.) -- უნაგირზე ბარგ(ებ)ი გაქვს თუ არა დამაგრებული? ეჯჲა̈რს საუ̈̂ ლჷლაჯ 

ხადხ (ბქ.) -- იმათ მარხილი შეკრული ჰქონდათ. 2. დარგული; დანერგილი. ციოყს თუთინ 

დაბა̈შ ძგიდ ლეჟა ხად ლჷლაჯ̈ (ბქ.) -- ციოყს თუთუნი ყანის ნაპირზე (ძგიდეზე) ჰქონდა 

დარგული.

 ლჷლაბ̄ იგივეა, რაც ლჷლა̈ბ̄.

 ლჷლაშ̄ე იგივეა, რაც ლჷლა̈შ̄.

 ლჷლა̈ბ̄ (-იშ \ -ა̈შ, -აბ̄ალ̈ \ -აო̄ლოდლო როოლრთვპლჟბა̄ლე ) ბზ., ლჷლაბ̈ (-აბარ̈) ბქ., ლნტ., 

ლჷლაბ̄ (-არ) ლშხ. -- დატვირთული (ცხენი, სახედარი, ჯორი; ხიდის ბურჯი). ხელწიფდ 

ქალაქ̈თე ადჲე წელ, ზექუ̂შ ლჷლა̈̄ბ (ბზ. 299) -- ხელმწიფემ ქალაქში წაიყვანა ვირი, შეშით 

დატვირთული. ხოჩერებოშ ჟი ლჷლაბ̈ ჩაჟ̈, თხუმ ლაჲ̈კუა̂რ̈ გუი̂ლიფხდ (ბქ.) -- გვილიფხმა 

წინ (თავში) გაიგდო სიმდიდრით (სიკეთით) დატვირთული ცხენი. ლახუბ̂ად ადაჲ̈ეხ ჲერბი 

ჩაჟ̈ ლჷლაბ̈ უო̂ქუ̂რშუ̂ (ლნტ. 236) -- ძმებმა წაიყვანეს ორი ცხენი, ოქროთი დატვირთული.

 ლჷლა̈შ̄ (-იშ \ -ე̄მი \ -ლაშა̈შ̄, -ლაშ̄ალე) ბზ., ლჷლა̈შ (-აშარ̈ ბქ., -ა̈ლე ლნტ.), ლჷლაშ̄ე (-ე̄შ, 

-შალ̄ე \ -ე̄ლ) ლშხ. -- დათესილი. პისტის ლარტამ ლჷლა̈შ̄ ხად̄და (ბზ.) -- პისტის ბოსტანი 

დათესილი ჰქონდა. სგელდ ლჷლაშ̈ დაბს ესერ ხას̈ისგ, დჷთხალდ ლჷლა̈შ -- თეს (ანდ.) -- 

სქლად დათესილი ყანას სძულსო, თხლად დათესილი -- თვალს. ლჷლაშ̈ სიმინდს ხოჩა 

შტარალ̈ ახოჴიდა (ლნტ. 108) -- დათესილ სიმინდს კარგი ტაროები გამოუტანია. კნინ. 

ლჷლაშ̈ილ ბქ.
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 ლჷლგან̈ე იგივეა, რაც ლჷლგენე.

 ლჷლგემა̄ლე, ლჷლგიმალ̄ე, ლჷგმალ̄ე (-ე̄მიშ, -ლალ̈) ბზ., ლჷლგიმალე (-ემ, -ლოლ ბქ., -ჲშ, 

-ალ̈ე ლნტ.), ლჷლგემე ლნტ., ლჷლგიმა̄ლე (-ე̄შ, -ე̄ლ \ -ა̄ლე) ლშხ. -- სახლკარგამართული, 

კარგად დასახლებული. გერმან ხოჩამ̄დ ლჷლგემალ̄ე ლას̈უ ̂(ბზ.) -- გერმანს სახლ-კარი 

კარგად ჰქონდა გამართული (გერმანი კარგად იყო დასახლებული). ქუე̂ყანა ლჷლგიმალე 

სურუ ეზერ ლას̈უ ̂(ბქ. 160) -- ქვეყანა ძალიან კარგად იყო დასახლებული.

 ლჷლგენ იგივეა, რაც ლულგუე̂ნ{ე}.

 ლჷლგენდ იგივეა, რაც ლულგუ̂ენდ.

 ლჷლგენე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷლაგ̈ენე (-ჲშ, -ნალ̈ე) 

ლნტ., ლჷლგა̈ნე (-ე̄მიშ, -ნა̈ლ̄) უშგ. -- შეწირული, სამსხვერპლოზე მისატანი საკლავი. ჴან 

ჟი ლჷლგენე ლი ფუსნაბუას̄დჲა̄შუ̂დ (ლშხ. 9) -- ხარი შეწირულია სამყაროს მეუფისათვის.

 ლჷლგიმ იგივეა, რაც ლჷრგიმ.

 ლჷლგიმალე, ლჷლგიმალ̄ე იგივეა, რაც ლჷლგემალ̄ე.

 ლჷლგინ იგივეა, რაც ლჷრგიმ.

 ლჷლგუე̂ნ იგივეა, რაც ლულგუე̂ნ{ე}.

 ლჷლგუე̂ნდ იგივეა, რაც ლულგუე̂ნდ.

 ლჷლდარ̄ე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ.), ლჷლდარე (-ემ, -როლ), ლჷლდარ̈ (-იშ, -არალ̈) ბქ., 

ლჷლადარ̈ე (-ჲშ, -არალ̈ე) ლნტ. -- ტარიანი. ულდარა კაჰდა ჯინემ ესცუ̂ირ, ლჷლდარ̈ -- 

მეზუბ̂ელს ლახემ (ბქ.) -- უტარო ნაჯახი თვითონ დაიტოვა, ტარიანი -- მეზობელს მისცა.

 ლჷლდა̈ს̄გე იგივეა, რაც ლჷლდე̄სგ.

 ლჷლდე̄სგ ბზ., ლჷლდესგ (-იშ, -არ̈) ბქ., ლჷლდესგე (-ემ, -გოლ) ჩბხ., ლჷლდე̄ს, 
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ლჷლდე̄სგ{ე} (-ე̄შ, -ე̄ლ \ -გალ̄ე) ლშხ., ლჷლდესკ{ე} (-ჲშ, -კალ̈ე) ლნტ. -- ფეხზე 

ჩაცმული. მაშდმა̈რ̄ ლჷლდე̄სგე ადყურდა (ბზ.) -- მთვრალი ფეხსაცმლით (ფეხზე ჩაცმული) 

დაწვა. გეზლირ ჟი ლჷლდესგ მარხ (ბქ.) -- შვილები (ფეხზე) ჩაცმული მყავს. გადატ. -- 

მირჩილული, მიდუღებული. ლჷლდე̄სგე ბერგ (ლშხ.) -- (პირზე) რკინამირჩილული თოხი.

 ლჷლეთ{ე} იგივეა, რაც ლჷლე̄თე, ლჷლთე.

 ლჷლექედ იგივეა, რაც ლჷრა̈ქ̄უა̂̈დ.

 ლჷლეყნე იგივეა, რაც ლჷლყინე.

 ლჷლე̄თე (-ე̄მიშ, -თა̈ლ̄ \ -თალ̄ე ბზ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷლეთე1 (-ემ, -თოლ ბქ., -ჲშ, -თალ̈ 

ლნტ.) -- 1. დაღამებული. მეუა̂რ ლჷლე̄თე \ ლუბრე ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ძალიან დაღამებული \ 

დაბნელებული იყო. ცხეკქა ხე̄რიხ ქა ლე̄ზი ლჷლე̄თან უტკუნისა (ლშხ. 93) -- დაღამების 

შემდეგ ტყეზე უნდა გაიარონ (ექნებათ გასავლელი) უკუნეთში. ლჷლეთან მექუე̂რწილ ქა 

იბნახ ლიზის (ლნტ. 47) -- დაღამების შემდეგ მექორწილე{ებ}ი იწყებენ სვლას. 2. 

ღამეგათეული. ალ მეზგაისგა სემი ლეთ მარ ლჷლეთე (ბქ.) -- ამ ოჯახში სამი ღამე მაქვს 

გათეული.

 ლჷლთე (-ე̄მიშ, -თალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -თოლ ბქ., -ეშ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷლეთ{ე}2 (-ჲშ, -თალ̈) 

ლნტ. -- დართული. და̈რჯჷს მატ̈ყ მაგ̈ ლჷლთე ხად̄და (ბზ.) -- და(რ)ჯის (დარეჯანს) მატყლი 

სულ დართული ჰქონდა. კატიდ ლჷლთე ი ულთა უშხუა̂რ̈ ათპურტინე (ბქ.) -- კატიმ 

დართული და დაურთავი (ძაფი) ერთმანეთში აურია. კნინ. ლჷლთილ (ბქ.), ლჷლეთი̄ლ 

(ლშხ.).

 ლჷლიც (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) 1. ამოუსვლელი, აუფუებელი. დიემ \ დიდ ლჷლიც 

დი̄რალ̈ ანნაყალ̄ე (ბზ.) -- დედამ აუფუებელი (ახლად, თხლად მოზელილი, წყლიანი) პურები 
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გამოაცხო. 2. წყალნარევი. ალ მეზგა ლჷლიც ღუი̂ნალ̈ ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- ამ ოჯახს 

(მოსახლეს) წყალნარევი ღვინო სჩვევია. რან̈გს ლჷლიც ღუი̂ნალს ხუ̂ეჩოდ (ლნტ. 25) -- 

რანგს წყლიან ღვინოს ვურევთ. 3. მჟავე მაწვნიანი წყალი. ა̈თუჟი ლჷლიც გუნ აქ̈ეჲნე მარა 

(ბქ.) -- სიცხეში მჟავე მაწვნიანი წყალი ძალიან აგრილებს კაცს.

 ლჷლჲენ იგივეა, რაც ლჷლჰე̄ნ.

 ლჷლტჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნა̈ლე ლნტ.) -- 

დაჭეჭყილი, დაბეჟილი, დაჟეჟილი, დატეტკვილი, გაჭყლეტილი. ბეფშუს̂ ეშხუ ლჷლტჷნე 

უ̂ისგუ ̂ხუღუ̂ა̈ნ̄{და} (ბზ.) -- ბავშვს ერთი დაბეჟილი ვაშლი ჰქონდა. ჭყინტდ ლჷლტჷნე 

ფხულა მჷჟირ პინტ ლაჲ̈ჭენ (ბქ.) -- ბიჭმა დაჟეჟილ თითზე სველი ჩვარი შემოიხვია. ნინ 

ლჷლტჷნე მა̄რ (ლშხ.) -- ენა დატეტკვილი მაქვს. გადატ. -- შერცხვენილი. ნინ ესერ ლახა 

ლჷლტჷნე ხად̈ეს, ლაჷ̈რდებალოუ ̂ეჯღაი̈ (ანდ.) -- შერცხვენილი თუ იქნები, მოგერიდოს 

მაინცო. კნინ. ლჷლტჷნილ ბქ., ლჷლტჷნოლ̄ ლშხ.

 ლჷლფარ̈ (-იშ, -არალ̈ ბზ., -არარ̈ ბქ.), ლჷლფარე (-ემ, როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ.), 

ლჷლაფარ̈ე (-ჲშ, -რალ̈ე) ლნტ. -- დახურული, დაფარული; მიფარებული. ლჷჯას ჩუ̂ესგემხ 

ლემსგა ̈პილს, ჩუ ლჷლფარ̈ს -- რძეს დადგამენ ცეცხლის პირას, გადაფარებულს. ა̈ჲრაყ̈ს 

ლჷლფარ̈ შედარ̈შუ ̂იშხუნ̂იხ (ბქ.) -- არაყს დახურული ჭურჭლ(ებ)ით ინახავენ. ნაქ̈უთ̂ერ 

ლჷლფარ̈ ა̈დგითე ადაეხ (ბქ.) -- ნაქურდალი მოფარებული ადგილისაკენ წაიღეს. კნინ. 

ლჷლფარ̈ილ ბქ.

 ლჷლღენ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- დიდი ზომის ქვაბი (ჩვეულებრივ, ხარის 

მოსახარში). სემშდარდ და̈უ̄ა̂ ̈დი სგე̄სქუი̂ჭე ლჷლღენთე̄სგა (ბზ. 308) -- სემშდარმა დევის 

დედა დიდ ქვაბში ჩაყო.
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 ლჷლყინ{ე} (-ეშ \ -ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ემ, -ნოლ \ -ყნარ̈ ბქ.), ლჷმყინე (-ე̄შ, -ე̄ლ \ -ნალ̄ე) 

ლშხ., ლჷლყჷნე, ლჷლეყნე (-ჲშ, -ნალ̈ე) ლნტ. 1. დამყნილი; ნამყენი. ჰაზ̈უი̂სგა ხუა̂̈ჲ̄ 

ლჷლყინ{ე} ხილარ̈ ხაგ̄დახ (ბზ.) -- ეზოში ედგათ ბევრი ნამყენი ხეხილი (ხილები). 

ლჷლყინოლს ჩი ქუ̂ინ ა̈თსადხ (ბქ.) -- ყველა ნამყენმა გაიხარა (დამყნობილებს ყველას 

შერჩათ სული). 2. საზამთრო ჯიშის მსხალი. უცხარ̈ხენ მაჩენე ლი ნალ̈ყინ ლჷლყინ (ბქ. 69) 

-- მსხლებს შორის უკეთესია ნამყენი საზამთრო მსხალი.

 ლჷლშან, ლჷლშან̈ იგივეა, რაც ლჷნშან̈.

 ლჷლშგურე (-ე̄მიშ, -რა̄ლე ბზ., -ემ, -როლ ბქ.), ლჷლშგურ̄ი̄ნე (-ე̄შ, -ე̄ლ \ -რალ̄ე) ლშხ., 

ლჷლშკურე (-ჲშ, -რა̈ლე) ლნტ. -- შერცხვენილი, სირცხვილნაჭამი. მი ისგუ̂აცახან გუნ 

ლჷლშგუ̄რი̄ნე ხუი̂ (ლშხ.) -- მე შენთან ძალიან შერცხვენილი ვარ.

 ლჷლწ (-იშ, -ა̈ლ \ -ა̄ლე ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ., -არ ლშხ.), ლჷლწე (-ე̄მიშ, -წა) ბზ. -- 

ამოგლესილი, დაწებებული. მეკუ̂შე დორაჲ̈ ხოჩამ̄დ ლას̈უ̂ ლჷლწ (ბზ.) -- გატეხილი კოკა 

კარგად იყო ამოგლესილი. მეზუბ̂ელს ლჷლწ ლაჲ̈რ ოხჴად (ბქ.) -- მეზობელს დაწებებული 

წერილი მოუვიდა.

 ლჷლჰე̄ნ ბზ., ლჷლჰენ ბქ. (-იშ, -ჰნარ̈), ლჷლჲენ (-არ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- რუ, წყალსადენი, 

არხი; თხრილი. ზურალ̄ ლჷლჰე̄ნთეჲსგა ღეთ აშყად̈ (ბზ.) -- ქალი კინაღამ რუში ჩავარდა. 

ლჷლჰენს უსგუა̂ გარ კილომეტრ მადე ხაღ̈უ̂ენა ნაჯუდ̂ი (ბქ. 247) -- არხს ექვს 

კილომეტრზე მეტი სიგრძე ჰქონია (მხოლოდ ექვსი კილომეტრი არ ჰქონია სიგრძე). კნინ. 

ლჷლჰე̄ნილ ბზ., ლჷლჰნილ ბქ.

 ლჷმაჟუე̂ იგივეა, რაც ლჷმაჟ̄ე.

 ლჷმარე იგივეა, რაც ლჷმარ̄ე.
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 ლჷმახალე, ლჷმახალ̈ე იგივეა, რაც ლჷმხალ̄ე.

 ლჷმაჯე იგივეა, რაც ლჷმაჯ̄ე.

 ლჷმარ̈, ლჷმა̄რ იგივეა, რაც ლჷმა̈რ̄.

 ლჷმას̈ლე იგივეა, რაც ლჷმსჷლე.

 ლჷმახ̈ე იგივეა, რაც ლჷმხე.

 ლჷმათ̄ი იგივეა, რაც ლჷმა̈̄თი.

 ლჷმაჟ̄ე (-ე̄მიშ, -ჟალ̄ე) ბზ., ლჷმაჟუე̂ (-ემ, -უა̂რ̈) ბქ. -- განელებული. ლიც ლჷმაჟ̄ე ლას̈უ̂ 

(ბზ.) -- წყალი განელებული იყო.

 ლჷმარ̄ე1 (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷმარე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- მზად მყოფი, მომზადებული, დამზადებული. ჩიგარ ტაბაგ̈ ლჷმარ̄ე მად̄ ა̈რი (ბზ.) -- 

ყოველთვის სუფრა გაშლილი (მომზადებული) არ არის. ეჯ ლეთიშ მარა ზექ ჟი ლჷმარე მად 

(ბქ.) -- იმ ღამის სამყოფი ("საკმარი") შეშა დამზადებული მქონდა. მერბელ ქა ლჷმარე ლასუ ̂

(ბქ.) -- ხაბაზს პური გამომცხვარი ჰქონდა (ხაბაზი მომზადებული იყო). ლჷმარა ი უმარას -- 

ჩი უო̂რთე ხარ შუკუ̂ (ანდ.) -- მომზადებულს{ა} და მოუმზადებელს -- ყველას სამარისკენ 

(მიწისკენ) აქვს გზაო. ხოჩა ლჷმა̄რე ოსხუი̂̄დად მუშგუ̂რის (ლშხ. 54) -- კარგად 

მომზადებული დავხვდით სტუმარს. ლჷმარ̄ად ბზ., ლშხ., ლჷმარად ბქ., ლნტ. ზმნს. -- 

მომზადებულად, მზად. ლჷმა̄რად ხეხუა̂ხ ქუნარ̄უს (ბზ. 12) -- მომზადებულად ხვდებიან 

სულებს. მი თუე̂ფ ლჷმარად მუღუა̂ (ლნტ. 84) -- მე თოფი მზად მაქვს.

 ლჷმარ̄ე2 ლშხ., ლჷმარე ბქ., ლნტ. -- (საგარეოდ) ჩაცმული, მორთული, მოკაზმული. 

ად̈ზელალე ამნემ მიჩა ლამ̈თილთე ხოლა ლჷმარე (ბქ. 38) -- ამან, ცუდად ჩაცმულმა, გაიარ-

გამოიარა ქმრის ოჯახში.
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 ლჷმაჯ̄ე (-ე̄მიშ, -ჯალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷმაჯე (-ემ, -ჯოლ ბქ., -ჲშ, -ჯალ̈ე ლნტ.) -- 

მოზიდული, გადაზიდული. ჭემი მოქუა̂რ̈ ლჷმაჯ̄ე ლას̈ხუ̂ ნაკთექა (ბზ.) -- თივის ბულულები 

ვაკემდე იყო (იყვნენ) მოზიდული. ლეუი̂ზ სგებინჩუ ხარხ ქა ლჷმაჯე (ბქ. 237) -- საგზალი 

წინდაწინ აქვთ გადაზიდული.

 ლჷმა̈თ̄ი (-ი̄შ, -ათ̄არ̈) უშგ., ლჷმათ̄ი (-თარ) ლშხ. 1. წილი, ნაწილი. მეშხე სადგომი მესმე 

ლჷმათ̄ი ჩუე̂დკი̄უ̂ინ̄ან̄ (ლშხ. 61) -- ბნელი სადგომი{ს} მესამე{დი} ნაწილი გაბრწყინდა. 2. 

წილხვედრი, რომელსაც მიიღებენ შესაწირავი საქონლის ხორცის დაყოფის შემდეგ. კნინ. 

ლჷმათ̄ილ̄.

 ლჷმა̈რ̄ იხ. ლი.

 ლჷმბანე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ემ, -ნოლ ბქ.), ლჷნბანე (-ე̄შ \ -ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -ნალ̄ე ლშხ., -ჲშ, 

-ნალ̈ე ლნტ.) -- დაფიცებული, შეფიცული; დანიძლავებული. ეჯჲა̈რ ჩუ ლჷმბანე ლჷმა̈რ̄ხ 

(ბზ. 34) -- ისინი დაფიცებული ყოფილან. ლჷმბანე მაროლ ნაბა̈ნს დემის კუი̂შეხ (ბქ.) -- 

შეფიცული კაცები ფიცს (ნაფიცს) არ გატეხენ.

 ლჷმბეც (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- შეძლებული, ძლიერი, ღონიერი. ალიარ̈ს ხორიხ 

ლჷმბეც დი̄ჲ მუ (ბზ. 391) -- ამათ ჰყავთ შეძლებული დედ-მამა (დედა და მამა). ეჯ მეზგე 

სურუ ლჷმბეც ლი (ზს.) -- ის ოჯახი (მოსახლე) ძალიან შეძლებულია.

 ლჷმგჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 1. 

თვალით მოზომილი, დამიზნებული. ეჯ ჩიქქა ხოჩამ̄დ ლჷმგჷნე მად̄ თუე̂ფ (ბქ.) -- იმ დროს 

თოფი კარგად დამიზნებული მქონდა. 2. გამოზომილი. ეჯის ქა ლჷმგჷნე ფექ ოხღუა̂ნდ (ბქ. 

299) -- იმას გამოზომილი ფქვილი მოჰქონდა. ლჷმგჷნად ზმნს. -- {გა}მოზომილად. 

თა̈შმჷჯაბ̈ს ჯიმს ხუე̂ჩოდ ჟი ლჷმგჷნად (ლნტ. 36) -- მოხარშულ ყველს გამოზომილად 
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ვუშვრებით მარილს.

 -ლჷმდად იხმარება გამოთქმაში ჟახალჷმდად. 1. სახელდებით. მაგ̈ ჯაშყიდმა ჟახალჷმდად? 

(ბზ.) -- ყველაფერი ზუსტად (სახელდებით) გახსოვს? ეჯასი̄ ჟახალჷმდად ხაყლეხ ჩი̄ჟას 

(ლშხ. 30) -- იმასაც სახელად (სახელდებით) სიძეს ეძახიან. 2. გარკვევით. ჟახალჷმდად 

ხექარ მაგ̈თან! (ბქ.) -- გარკვევით უთხარი ყველაფერი!

 ლჷმე იგივეა, რაც ლჷ̄მე.

 ლჷმერე იგივეა, რაც ლჷმე̄რე.

 ლჷმეშხე იგივეა, რაც ლჷმშხე.

 ლჷმეჩე იგივეა, რაც ლჷმჩე.

 ლჷმეწუ̂ნე იგივეა, რაც ლუმწუ̂ინე.

 ლჷმეჴერე იგივეა, რაც ლჷმჴერე.

 ლჷმეჯარე იგივეა, რაც ლჷმჯერე.

 ლჷმე̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷმერე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- მოღრუბლული. მჷშლადეღ ლჷმერე ლასუ ̂დეც (ბქ.) -- კვირას ცა მოღრუბლული 

იყო. კნინ. ლჷმე̄როლ̄ ბზ., ლშხ., ლჷმერილ ბქ., ლნტ.

 ლჷმზიგარ̄ე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷმზიგ{ა}რე (-ემ, -როლ) ბქ., 

ლჷმზიგარე (-ჲშ, -რალ̈ე) ლნტ. -- დასნეულებული, დაავადებული, დაჭირიანებული. 

ლჷმზიგარ̄ა \ ლჷმზიგარ̄ე მარ̄ა ლიშდა̈ბ მამ̄ ხამ̈ჲედა (ბზ.) -- დასნეულებულ ადამიანს საქმის 

კეთება არ შეუძლია. ჲერხი ხოხრობჷნდირ ლი ლჷმზიგარე (ბქ.) -- ზოგი პატარაობიდანაა 

დაავადებული.

 ლჷმზიგრე იგივეა, რაც ლჷმზიგარ̄ე.
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 ლჷმზჷრე (-ე̄მიშ, -რა̈ლ̄ \ -რალ̄ე ბზ., -ემ, -როლ ბქ., -ე̄მიშ \ -ე̄შ, -ე̄ლ \ -რა̄ლე ლშხ., -ჲშ, -ალ̈ 

\ -რალ̈ე ლნტ.) -- 1. დალოცვილი, კურთხეული, დღეგრძელი. ლჷმზჷრე̄უ ̂ხიშდ! (ბზ. 232) -- 

დალოცვილი იყავით (დალოცვილიმც ხართ)! მინე ნათსაუ ̂ლჷმზჷრე̄უ ̂ლიხ (ლშხ. 55) -- 

მათი ნათესაობა დღეგრძელი იყოსო ("დღეგრძელიმც არიან"). 2. შეწირული. ლჷმზჷრე 

ლემზირარ̈ს ტაბაგ̈ჟი ადაწყეხ (ბქ.) -- შეწირულ სეფისკვერებს სუფრაზე აწყობენ.

 ლჷმიჭ იგივეა, რაც ლუმიჭუ.̂

 ლჷმსგუე̂ნე, ლუმსგუე̂ნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), 

ლჷმსკუე̂ნე, ლუმსკუ̂ენე (-ჲშ, -ნალ̈ე) ლნტ. -- გაწყობილი; გალამაზებული, დამშვენებული. 

ლარდა ხოჩამდ მარ ლჷმსგუე̂ნე (ბქ.) -- ოდა (სამყოფი) კარგად მაქვს გაწყობილი. დაუი̂თი 

დი̄ნოლ̄ ლუმსგუე̂ნე ანტახ ქალაქხენ (ლშხ.) -- დავითის გოგონა დამშვენებული დაბრუნდა 

ქალაქიდან.

 ლჷმსკადე1 (-ე̄მიშ, -დალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -დოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -დალ̈ე ლნტ.) -- 

შესწავლილი, კარგად შეთვისებული. ალ ცჷგინ ლჷმსკადე ხარ̄ხ ბოფშარ̈ს (ბზ.) -- ეს 

ზღაპარი კარგად აქვთ შეთვისებული ბავშვებს.

 ლჷმსკადე2 -- აწყობილი, წესრიგში მოყვანილი, მოწესრიგებული. ქორისგა მაგ̈ ლჷმსკადე 

ლი (ბზ.) -- სახლში ყველაფერი მოწესრიგებულია. ლჷმსკადად ზმნს. -- აწყობილად, 

მოწესრიგებულად. აჩას მაგ̈ ლჷმსკადად ხუღო (უშგ.) -- იმას ყველაფერი მოწესრიგებულად 

აქვს.

 ლჷმსკუე̂ნე იგივეა, რაც ლჷმსგუე̂ნე.

 ლჷმსჷლე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ლოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷმას̈ლე (-ჲშ, -ლალ̈ე) 

ლნტ. -- მასრაზე დახვეული ძაფი. მარქუს̂ მასჷლ ქა ლჷმსჷლე ისგა ხოზ (ბქ. 306) -- მაქოში 
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ძაფშემოხვეული მასრაა ჩადებული.

 ლჷმტკიცე იგივეა, რაც ლჷტკიც.

 ლჷმყინე იგივეა, რაც ლჷლყინ{ე}.

 ლჷმშაე, ლჷმშაჲე, ლჷმშაე̈ იგივეა, რაც ლჷმშიჲე.

 ლჷმშერე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.) -- დამაშვრალი, 

გადაღლილი; შეწუხებული. ალა ქაჩ̄ად̈ ლჷმშერე სი̄მაქთექა (ბზ. 277) -- ეს გავიდა 

შეწუხებულ ქალწულთან. და̈უი̂თ სურუ ლჷმშერე ლასუ ̂(ბქ.) -- დავითი ძალიან 

გადაღლილი იყო.

 ლჷმშიჲე (-ე̄მიშ, -ჲალ̄ე) ბზ., ლჷმშაჲე, ლჷმშაე (-ემ, -ა{ჲ}ოლ) ბქ., ლჷმშიე (-ე̄შ, -ე̄ლ 

ლშხ.), ლჷმშაე̈ (-ჲშ, -შაალ̈ე) ლნტ. -- დამუშავებული. დაბ ხოჩამდ ჯად ლჷმშაე (ბქ.) -- ყანა 

კარგად გქონდა დამუშავებული. კნინ. ლჷმშაი̈ლ ბქ.

 ლჷმშხე (-ე̄მიშ, -ხალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ხოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷმეშხე (-ჲშ, -ხალ̈ე) 

ლნტ. -- გაშავებული. ბეფშუ̂ ეჯჟი ლასუ ̂ლჷმშხე, ერე ჯი მიჩა თხუმ დეშ თარუ ̂(ბქ.) -- 

ბავშვი ისე იყო გაშავებული, რომ თავის თავს ვეღარ ცნობდა (თვითონ).

 ლჷმჩე (-ე̄მიშ, -ჩალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ჩოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷმეჩე (-ჲშ, -ჩალ̈ე) ლნტ. -- 

დაბერებული. ლჷმჩე მარ̄ე ძღჷდ ლეჟრი ლი (ბზ.) -- დაბერებული კაცი ძალიან საცოდავია. 

ლჷმჩან თხერ' ესერი ჩ'ოლღინდოშელი (ანდ.) -- სიბერეში (სიბერის შემდეგ) მგელიც 

გაოგნებულაო.

 ლჷმცხან̄ე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷ{მ}ცხანე (-ემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ე 

ლნტ.) -- {გა}ცივებული. ალ̈ის, ჩუ ლჷმცხანა, ბოჭკათეჲსგა სგა ხუა̂წუდ̂ად თუ̂ალთუშ̂უ ̂

(ბქ. 3) -- ამას, გაცივებულს, მარლით ჩავწურავდით კასრში.
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 ლჷმწირე იგივეა, რაც ლჷნწირ.

 ლჷმხალ იგივეა, რაც ლჷმხალ̈1,2 .

 ლჷმხალე იგივეა, რაც ლჷმხალ̄ე.

 ლჷმხალ̈1, ლჷხალ̈ (-იშ, -ალარ̈ ზს., ლნტ., ლჷხლუ ბქ.), ლჷმხალ (-არ) ლშხ. 1. მცოდნე, 

განათლებული; გაგებული. ათხე შუა̂ნს \ შუა̂ნ̈ს ხუ̂აჲ̈ ლჷმხა̈ლ მარ̄ე იზგე (ბზ.) -- ახლა 

სვანეთში ბევრი განათლებული კაცი ცხოვრობს. მახლაშ̈ ლითურ̂იაშ̈ მეთიალ̈ ლჷხალ̈სოუ ̂

გან̈ხენ ხასგურდ (ანდ.) -- ვისაც ცოდნის შეძენა უნდა (ჭკუის სწავლის მოწადინე), მცოდნეს 

მიუჯდეს გვერდითო. 2. გამოცდილი. გუე̂გნჷ ხოჩა ლჷხალ̈ მარ̄ე ლჷმა̈რ̄ (ბზ. 29) -- გვეგნუ 

კარგი გამოცდილი კაცი ყოფილა. ლჷხალ̈ჷნქა უხლა ნარ̈ოუ̂ ანფიშუდ̂ხ ლექერთე (ბქ. 310) 

-- გამოცდილს გარდა (უვიცი) არავინ გამოგზავნოთ წისქვილში. ლჷმხალდ ლირდე (ბქ.) -- 

წინდახედულად ცხოვრება.

 ლჷმხალ̈2 (-იშ, -ალარ̈) ზს., ლნტ., ლჷმხალ (-არ) ლშხ. -- ბოროტი, ცბიერი, ვერაგი 

ზრახვების მქონე. დაშ̈დუ ̂გუნ ლჷმხალ̈ ლი (ბქ. 236) -- დათვი ძალიან ვერაგია.

 ლჷმხალ̄ე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷმ{ა}ხალე (-ემ, -ლოლ) ბქ., 

ლჷმახალ̈ე (-ჲშ, -ლალ̈ე) ლნტ. 1. დაბარებული, გამოძახებული. აფხნეგ ჯა̄რა ლჷმხალ̄ე 

(ბზ.) -- ამხანაგი გყოლია დაბარებული. 2. გადატ. გამოტყუებული, შეგულებული. მალუ̂ს 

ქათალ ხარ ლჷმხალე (ბქ.) -- მელას ქათამი ჰყავს შეგულებული.

 ლჷმხე (-ე̄მიშ, -ხალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄მ, -ხოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷმახ̈ე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

განახლებული. დოშდულ მახე ლჷმხე ლასუ ̂(ბქ.) -- მთვარე ახალი შეცვლილი 

(განახლებული) იყო.

 ლჷმხჷმე (-ე̄მიშ, -მალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -მოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -მა̈ლე ლნტ.) -- 
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დამჟავებული. ლჷმხჷმე მარ̈წუე̂ნხენქა ლჷლიცს ა̈სყიხ (ბქ.) -- დამჟავებული მაწვნისაგან 

საფუარს (წყალნარევს) ამზადებენ.

 ლჷმჴერე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -რალ̈ე ლნტ.), 

ლჷმჴერ (-იშ, -ა̈ლ \ -ა ბზ., -არ̈ \ -ოლ ბქ., -ალ̄ ლშხ.), ლჷმეჴერე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

გაგებული, შეტყობილი, დადგენილი, ალღოაღებული, შეგრძნობილი, მოსაზრებული; 

შეგნებული, გონიერი, მცოდნე, მიხვედრილი, გამოცდილი. მიშგუა̂ აფხნეგი გუე̂შ ჟი 

ლჷმჴერე მარ̄ (ბზ.) -- ჩემი ამხანაგის საქმე გაგებული მაქვს. მაშ̈ინად ჟი ლჷმჴერე მარ (ბქ.) 

-- მანქანას კარგად ავუღე ალღო (მანქანისათვის გაგებული მაქვს). მეთხუ̂არას ჟი ლჷმჴერე 

ხარ̄ხ ცხეკიშრე ლარდა ა̈დგიარ̈ (ბქ. 235) -- მონადირეებს დადგენილი აქვთ ნადირის 

(ტყიურთა, "ტყისანის") სამყოფი ადგილები. მაგ̈ მეგუ̂ი ლჷმჴერე დემ ესერ ჴედნი (ანდ.) -- 

ყველა ერთნაირად (ერთნაირი) მოსაზრებული არ გამოდისო. ლჷმჴერ ზურალ̄ ეშხუ გარ 

ლჷმარ̈დ (ბზ. 290) -- მხოლოდ ერთი ქალი ყოფილა მიხვედრილი. ალ მარე გუნ ლჷმჴერ ლი 

(ბქ.) -- ეს კაცი ძალიან შეგნებულია. კნინ. ლჷმჴერილ შდრ. ლჷმხალ̈, ლჷხალ̈.

 ლჷმჯაუ̂რე (-ე̄მიშ, -რა̄ლე ბზ., -ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე ლნტ.), ლჷმჯარ̄უე̂ (-ე̄შ \ -ე̄მიშ, 

-ე̄ლ \ -უ̂ალ̄ე) ლშხ. -- გაჯავრებული. მიჩა მუ ლჷმჯაურ̂ე ლჷმა̈რ̄ (ბზ.) -- მამამისი 

გაჯავრებული ყოფილა. ლჷმჯაურ̂ად ბზ., ლჷმჯარ̄უა̂დ ლშხ. ზმნს. -- გაჯავრებულად. 

უ̂ობურ დადას ალე ათად̄ა ლჷმჯარ̄უა̂დ (ლშხ. 68) -- კუდიან დედაბერს ეს უთქვამს 

გაჯავრებულად.

 ლჷმჯერე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷმეჯარე (-ჲშ, 

-რალ̈ე) ლნტ. -- გაყინული, გამაგრებული (თოვლი). მეგჭად ლჷმჯერე მუს ჴანარ̈სი ჩუ იგჭე 

(ზს.) -- მაგრად გაყინული თოვლი ხარებსაც უძლებს.
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 ლჷნაგაზ̈ იგივეა, რაც ლჷნგაზ̈.

 ლჷნაზორე იგივეა, რაც ლჷზორ.

 ლჷნაქუე̂ იგივეა, რაც ლჷნაქ̄უე̂.

 ლჷნაყე იგივეა, რაც ლჷნყე.

 ლჷნაშკუ̂ე იგივეა, რაც ლჷნაშ̄კუე̂.

 ლჷნაშყე, ლჷნაშ̈ყ იგივეა, რაც ლჷნაშ̄ყე.

 ლჷნაჩდე იგივეა, რაც ლჷნჩჷდე.

 ლჷნაშ̈კუ̂ იგივეა, რაც ლჷნაშ̄კუე̂.

 ლჷნაც̈ხე იგივეა, რაც ლჷნცჷხე.

 ლჷნაწ̈ერ იგივეა, რაც ლჷნწერ.

 ლჷნახ̈უწ̂ე იგივეა, რაც ლუნხუწე.

 ლჷნაქ̄უე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷნაქუე̂ (-ემ, -უო̂ლ ბქ., -ჲშ, -უ̂ალ̈ე 

ლნტ.) -- გაოცებული, განცვიფრებული, გაკვირვებული. ლჷნაქ̄უე̂ გარ ას̈უდ̂ (ბზ.) -- 

გაოცებულიღა დავრჩი. ლჷნა̄ქუე̂ ლას მაგ (ლშხ.) -- ყველა განცვიფრებული იყო. მიჩა 

ლანხუბ ჩუ ლჷნაქუე̂ არ̈იხ (ლნტ. 181) -- მისი საძმო გაკვირვებულია (არიან).

 ლჷნაშ̄კუ̂ე (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷნაშკუე̂ (-ემ, -უო̂ლ), ლჷნაშ̈კუ ̂

(-იშ, -აშკუ̂არ̈) ბქ. -- ჩაბღუჯული, ხელში ჩაგდებული. ეჩას მაგ̈ მიჩა შიარ̈თე̄სგა ხარ̄ სგა 

ლჷნაშ̄კუ̂ე (ბზ.) -- იმას ყველაფერი თავის ხელებში აქვს ჩაბღუჯული.

 ლჷნაშ̄ყე (-ე̄მიშ, -ყალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷნაშყე (-ემ, -ყოლ), ლჷნაშ̈ყ (-იშ, 

-აშყარ̈ ბქ., -ალ̈ე ლნტ.) -- დაღეჭილი (კევი). ლჷნაშ̄ყე ნა̈შ̄ყის მამ̄ა ხაყა (ბზ.) -- დაღეჭილი 

კევი არ ვარგა.
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 ლჷნბანე იგივეა, რაც ლჷმბანე.

 ლჷნგაზ̈ (-გზიშ, -გზალ̈ ბზ., -გზარ̈ ბქ.), ლჷნგაზ (-გზიშ, -გზარ) ლშხ., ლჷნაგაზ̈ (-იშ, -ა̈ლ) 

ლნტ. -- ერთი კვირისა. ლაჯ̈ჴჷრნე̄ნს ( \ ლაჯ̈ჴჷრუ̈ნე̄ნს) იშგუი̂დ ლჷნგაზ̈ ჩიჩულ̂ი ქუ̂ინ (ბზ. 

11) -- შეივედრე (შეგევედრებინოს) შვიდკვირიანი ჩვილის სული. მიშგუა̂ დის სემი 

ლჷნგაზ̈ გარ ოთესდ (ბქ. 14) -- დედაჩემს სამი კვირისღა დავრჩი.

 ლჷნგერე იგივეა, რაც ლჷნგრე.

 ლჷნგზაუ̄̂რე (-ემიშ, -რა̈ლ̄ \ -რალ̄ე ბზ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷნგზაურ̂ე (-ემ, -როლ) ბქ., 

ლჷნგზარ̄ე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე) ლშხ., ლჷნგზარე (-ჲშ, -რალ̈ე) ლნტ. -- გამგზავრებული. ქა 

ლჷნგზაუ̄̂რანღო უ̂ეშგდ ლიტეხს მამ̄ა ხაყა (ბზ.) -- გამგზავრების მერე უკან დაბრუნება არ 

ვარგა. ღაბენარ̈ ქა ლჷნგზარე ლიხ სერ (ლნტ. 67) -- მოზვრები გამგზავრებულია უკვე.

 ლჷნგრე1 (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷნგერე (-ჲშ, -რალ̈ე) 

ლნტ. -- გამსხვილებული. უსგუა̂რ̈ ქა ლჷნგრე ლიხ (ბზ.) -- ვაშლები დამსხვილებულია. ალ 

მარა მეუა̂რ ნარდუ ̂კინჩხ ქა ლჷნგრე ხარ (ბქ.) -- ამ კაცს უქმად ყოფნით კისერი 

გამსხვილებული აქვს.

 ლჷნგრე2 ბქ. -- დადებული (კვერცხი). ქათალს ლჷგრე ლჷნგრე ხად (ბქ.) -- ქათამს კვერცხი 

დადებული ჰქონდა.

 ლჷნეცნე იგივეა, რაც ლჷნცინე.

 ლჷნზორე, ლჷნზორ̄ე იგივეა, რაც ლჷზორ.

 ლჷნთხლე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ლოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ლა̈ლე ლნტ.) -- 

მოფრთხილებული, ზარალმიუყენებელი, მოვლილი. ეზარ̈დ ლჷნთხლე მაყა ჯუე̂გ (ბზ.) -- 

ჯოგი კარგად მყავს მოვლილი (ზარალმიუყენებელი). ზმნს. ლჷნთხლად -- ფრთხილად. სგა ̈
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ლჷნთხლად გარ ანჴადდ (ბქ. 265) -- თქვენ მხოლოდ ფრთხილად წამოდით.

 ლჷნსგლე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ლოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷნსკელე (-ჲშ, 

-ლალ̈ე) ლნტ. -- გასქელებული. ხუა̂̈ჲ̄ ნაშყოდ შალ̄ ლჷნსგლე ლი (ბზ.) -- ბევრ(ჯერ) 

გარეცხილი შალი გასქელებულია. ლჷნსგლე გაგ ბეფშს ხოლა ლეზებ ხარ (ბქ.) -- 

გასქელებული ფაფა ბავშვისთვის ცუდი საჭმელია (ბავშვს ცუდი საჭმელი აქვს). კნინ. 

ლჷნსგლილ ბქ., ლჷნსგლოლ̄ ლშხ.

 ლჷნტყოუ{̂ნ}ე (-ე̄მიშ, -{ნ}ალ̄ე ბზ., -ემ, -{ნ}ოლ ბქ.), ლჷნტყოუ̄̂ნე ბზ., ლჷნტყუე̂ინე (-ე̄შ \ 

-ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -უ̂ნა̄ლე) ლშხ., ლჷნტყუე̂უე̂ (-ჲშ, -უ̂ალ̈ე) ლნტ. -- დატყვევებული. თაუბ̂ექილა 

ხუა̂̈ჲ̄ ხან̈ს ხაყენახ ლჷნტყოუე̂ საუ̈ჲ̂ა̈რს (ბზ.) -- თავბექილა დიდხანს ჰყოლიათ 

დატყვევებული "სავებს" (ჩრდილოკავკასიელ თურქებს). ლჷნტყოუნ̂ე მაროლ ფოქთეისგა 

ადგენე დაუ̈დ̂ (ბქ.) -- დევმა გამოქვაბულში დაამწყვდია (დააყენა) დატყვევებული კაცები.

 ლჷნტყუე̂უე̂, ლჷნტყუე̂ი̄ნე იგივეა, რაც ლჷნტყოუნ̂ე.

 ლჷნღეშტ (-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.) ლჷნღეშდ (-არ̈) ბქ. -- თიკნიანი (თხა). ლჷნღეშდ 

დაჴჷლ ჲერუე̂შდ მანა̈თდ ახ̈უყ̂იდ (ბქ.) -- თიკნიანი თხა ოც მანეთად ვიყიდე.

 ლჷნყე (-ე̄მიშ, -ყა̄ლე ბზ., ლშხ., -ემ, -ყოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷნაყე (-ჲშ, -ყა̈ლე) ლნტ. 

-- გამომცხვარი. კუბდარ̄ალ̈ ქა ლჷნყა̄ლე ლიხ (ბზ.) -- კუბდარები გამომცხვარია (არიან). 

ლჷნყე დიარ ტაბაგ̈ჟი ხეწკჷტან (ბქ.) -- გამომცხვარი პური ტაბაკზე ელაგა.

 ლჷნშან̈ (-იშ, -შანარ̈) ზს., ლჷნშანე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ემ, -ნოლ ბქ.), ლჷლშან (-არ \ -ა̄ლე) 

ლშხ., ლჷლშან̈ (-არ̈) ლნტ. -- ნიშნიანი, დანიშნული, ნიშანდადებული. ლჷნშან̈ ღუა̂შ̈ს \ 

ღუა̂შს დემ ადგარ̈იხ (ბზ.) -- ნიშანდადებულ ჯიხვს არ კლავენ. ჩუ ლჷნშან̈ ზურალ გან̈თე 

ლახ̈სედნიუ ̂(ბქ. 294) -- დანიშნული ქალი განზე რჩებოდა. ლჷნშანე ლად̈ეღ ანჴად̈ ხელწიფ 
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(ბქ. 343) -- ხელმწიფე დანიშნულ დღეს მოვიდა.

 ლჷნჩრე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄მ, -როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -რალ̈ე ლნტ.) -- 

დაძახული. ბერალ̈ჲა̄ქ ქიპ ჟი ლჷნჩრე მარ̄ (ბზ.) -- წინდებისათვის (საწინდე) ძაფი 

დაძახული მაქვს. ჲარუ ̂ფას აშუ ̂ფად ტიხეხ, ლჷნჩრე ეჩქას ლი (ბქ. 305) -- ორფა (ძაფ)ს 

ერთფად (რომ) გადააქცევენ, მაშინაა დაძახული.

 ლჷნჩჷდე (-ე̄მიშ, -დალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -დოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷნაჩდე (-ჲშ, -დალ̈ე) 

ლნტ. 1. არეული. ალ შკაფისგა მაგ̈ უშხუა̂რ̄ ხარ̄ ლჷნჩჷდე (ბზ.) -- ამ კარადაში ყველაფერი 

ერთმანეთშია არეული. 2. შერეული. მიშგუ ულჲა̄ქ ეშიეში̄ ლახირთე ხარ̄ ლჷნჩჷდე (ბზ.) -- 

ჩემი ცხვარი აუცილებლად ლახირ(ის ცხვარ)შია შერეული. 3. ჩაყოლილი, გადაცდენილი. 

ეჯჟი მეზგი ჴად̈, ე̄ ლჷნჩჷდე მირ მარ̄ (ბზ.) -- ისე მტკივა მუცელი, რომ რაღაც მაქვს 

ჩაყოლილი. შდრ. ლჷჩდჷნე, ლჷჩდი̄ნე, ლჷჩი̄დ.

 ლჷნცინე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷნეცნე (-ჲშ, -ნალ̈ე) 

ლნტ. -- დაწვრილებული. ნა̈მყუ̂იჩ სკელ ჩუ ლჷნცინე მარ̄ (ბზ.) -- მონატეხი წვივი 

დაწვრილებული მაქვს. ლჷნცინე ჩხირ ნენსგაქა აკუ̂აშ (ბქ.) -- დაწვრილებული ჩხირი შუაზე 

გატყდა კნინ. ლჷნცინილ ბქ., ლჷნცინოლ̄ ლშხ.

 ლჷნცჷხე (-ე̄მიშ, -ხალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷნაც̈ხე (-ჲშ, -ხალ̈ე) ლნტ. -- დამახსოვრებული. ისგუ 

ხოჩაჲ ი ხოლაჲ̄ ჩუ ლჷნცჷხე მარ̄ (ბზ.) -- შენი კარგიც და ცუდიც დამახსოვრებული მაქვს. 

ხოჩა მელახ̈უი̂უა̂რ̈ ჩუ ლჷნაც̈ხე ხარხ (ლნტ.) -- კარგ ფეხზე შემხვედრნი დამახსოვრებული 

ჰყავთ.

 ლჷნწერ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.), ლჷნა̈წერ (-ალ̈) ლნტ. -- განწირული. ლჷნწერ 

როქუ̂ მამ̄ა ლჷმა̈̄რლი (ბზ. 441) -- განწირული არ ყოფილხარო. ლჷნწერს მამაგუე̂შ ხაშიდ 
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(ბქ.) -- განწირულს არაფერი შველის.

 ლჷნწირ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., ა̈რ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.) -- დაძლეული, ნაჯობნი, 

დამარცხებული. ლაშ̈ჲა̄ლისგა ეშხუ მეჰად ლჷნწირ სედნი (ბზ.) -- ბრძოლაში ერთი 

ყოველთვის დამარცხებული რჩება. ლჷნწირს გუი̂ ათ̈კუ̂აშ (ბქ.) -- დაძლეულს გული 

დასწყდა.

 ლჷნწჷ̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷნწჷრე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- გამოწურული, გამოცლილი, გამოლეული. კეც ქა ლჷნწჷრე ემხუი̂დ (ბქ.) -- 

ქვევრი გამოცლილი დამხვდა. ზისხი ზჷნან ჩუ ლჷნწჷრე ხუ̂ი ჭჷშხჟი ნაგან̈უ ̂(ბქ.) -- 

სისხლ(ის წვენ)ისგან დაცლილი ვარ ფეხზე დგომით. კნინ. ლჷნწჷრილ ბქ., ლჷნწჷ̄როლ̄ 

ლშხ.

 ლჷნჭყე (-ე̄მიშ, -ყალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷნჭყ (-იშ, -ა̈რ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- გახედნილი. 

ხოჩამ̄დ ლჷნჭყე მაყა ჩა̈ჟ̄ (ბზ.) -- ცხენი კარგად მყავს გახედნილი.

 ლჷჲარაღ, ლჷჲარაღ̈ იგივეა, რაც ლჷჲრა̈ღ̄.

 ლჷ{ჲ}ა̈რ (-იშ, -არალ̈ ბზ., -არარ̈/-არუ ბქ.), ლუუ̂არ̈ ბზ., ლნტ., ლჷარ ლხმ., ლუ{უ̂}არ (-ალ) 

ლშხ., ლჷჲა̈რ (-ალ̈) ლნტ. -- ცოცხალი. ალას გეზალ ლჷჲა̈რ ლახ̈ტახ̈ (ბზ. 340) -- ამას 

შვილი ცოცხალი დაუბრუნდა. მჷხარ̈ როქუ̂ ლჷა̈რ ირ̄ა (ბზ. 288) -- ხვალ ცოცხალი 

ვიქნებიო. ჰანდრალომს... ლუუა̂რ̈ს აშთხუი̂ხ \ აშდღუ̂იხ (ბზ. 67) -- ჰანდრალომს 

(ზღაპრული არსება) ცოცხალს მარხავენ. ლჷჲა̈რ მარა ნაპ̈უ დემ ესერ ხოშთხენი (ბქ.) -- 

ცოცხალ კაცს ლუკმა არ გამოელევაო. ჲერხი ლჷარს ლჷდგარ̈ ესერ ხოჩა (ანდ.) -- ზოგ 

ცოცხალს მკვდარი სჯობიაო. ლუუა̂რ ი ლჷდგარ ლოქ ხარ̄ა ლეშჷლდანი (ლშხ. 60) -- 

ცოცხალი და მკვდარი უნდა დამეთვალაო ("ჰქონდა {და}სათვლელი"). ზმნს. ლჷჲა̈რ{დ}, 
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ლჷჲარდ, ლუუა̂რდ. ქათალს ჩუ ლჷმაფიშტუ̂ლიხ ლუუა̂რდ (ლნტ. 68) -- ქათამს თურმე 

ცოცხლად უშვებდნენ. კალმახ ლჷჲა̈რ{დ} ა̈ხუი̂ტხ ლჷცხენქა (ლნტ.) -- კალმახი ცოცხლად 

გამოვიყვანე წყლიდან. იხმარება გამოთქმებში: ლჷჲარდ ლიშდღუი̂ (ზს.) -- ცოცხლად 

დამარხვა, შერცხვენა. ლჷჲარდ ლჷდგარ̈ (ბქ.) -- ცოცხლად მკვდარი, შერცხვენილი, 

კისერმოჭრილი. ლჷარდ ლეგუ̂ანე (ლხმ.) -- ცოცხლად დასატირებელი.

 ლჷჲდჷრე იგივეა, რაც ლჷჰდჷრე.

 ლჷჲე (-ე̄მიშ ბზ., ლშხ., -ჲალ̄ე ბზ., -ჲალა ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ალ̈ე ლნტ.), ლჷე (-ემ, 

-{ჲ}ოლ) ბქ. -- წაღებული, წაყვანილი; გატანილი, გადაზიდული, გაგზავნილი. ლჷდგარ̈ 

ლჷჲე ხად̄დახ (ბზ.) -- მკვდარი წასვენებული (წაღებული) ჰქონდათ. წუი̂ლ ლჷჲე ნარ̄ (ბზ.) 

-- პატარძალი წაყვანილი გვყავს. ფექ ლეჟა ლჷე ხარ̈ენახ (ბქ. 311) -- ფქვილი ზემოთ 

ჰქონიათ წაღებული. ლანჷნალდ მეშყდე ლჷცემ ესერ ლჷე ლი (ანდ.) -- ყბადაღებული 

(საენოდ გადავარდნილი) წყალწაღებულიაო. აჴარ სგა ლჷჲე ლიხ ქორთე (ლშხ. 54) -- 

ზვინები შინაა მიზიდული. მათხოუ̂არ̈ს ხარ̈ენა ლჷჲე ხანჯარ̈ (ლნტ. 252) -- მათხოვარს 

ხანჯალი ჰქონია გატანილი ("წაღებული").

 ლჷჲერ იგივეა, რაც ლჷჰერ.

 ლჷჲეხუ ̂იგივეა, რაც ლჷხეხუ̂.

 ლჷჲე̄ლუ̂ე იგივეა, რაც ლჷჰე̄ლუე̂.

 ლჷჲმედ (-იშ, -ა̈რ ზს., -უ ბქ., -ალე ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. ღონიერი, ძლიერი, ძალუმი. სი 

ლჷმარ̈ხი ლჷჲმედ (ბზ. 392) -- შენ ძლიერი ყოფილხარ. ღუ̂აჟმარე ჩიგარ ხოშა ლჷჲმედ ლი 

ზურალდ (ბქ.) -- მამაკაცი ყოველთვის უფრო ღონიერია ქალზე. ალე ბჷგი ი ლჷჲმედ ლჷმარ̈ 

(ლნტ. 104) -- ეს მაგარი და ღონიერი ყოფილა. 2. შეძლებული. ამეგ ეშხუ გუნ ლჷჲმედ 
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მეზგე ლჷმზიგ (ბქ. 247) -- აქ ერთი ძალიან შეძლებული მოსახლე ცხოვრობდა (სახლობდა) 

თურმე.

 ლჷჲნე იგივეა, რაც ლჷჰნე.

 ლჷჲრა̈ღ̄ (-იშ, -აღალ̈) ბზ., ლჷჲრაღ̈ (-აღარ̈) ბქ., ლჷ̄ჲრაღ, ლჷჲარაღ (-ალ) ლშხ., ლჷჲარაღ̈ 

(-აღალ̈) ლნტ. -- იარაღიანი, შეიარაღებული. ლჷჲრა̈ღ̄ მარ̄ე ჲე̄რე ანღრი (ბზ.) -- ვიღაც 

შეიარაღებული კაცი მოდის. ლჷჲრა̈ღ მარა ლინთხლალ̈ ხაკუ (ბქ.) -- შეიარაღებულ კაცს 

მოფრთხილება უნდა. ლჷჲრაღდ ზს., ზმნს. -- იარაღიანად. შუა̂ნე ჯარ̈ ჩუ̂ანჴიდხ ლჷჲრაღდ 

ქუთა̈შ̄თე (ბზ. 5) -- სვანეთის ჯარი ქუთაისში იარაღიანად ჩამოიყვანეს.

 ლჷჲრე იგივეა, რაც ლჷი̄რ.

 ლჷჲჴე (-ე̄მიშ, -ჴალ̄ე ბზ., -ემ, -ჴოლ ბქ.), ლჷ̄ჲჴე (-ე̄მიშ \ -ე̄შ, -ე̄ლ \ -ჴალ̄ე) ლშხ., ლჷა̈ჴე 

(-ჲშ, -ჴალ̈ე) ლნტ. -- ზვინად დადგმული; დახარდნული ზვინი. ჭჷმინ ჲერხი ჟი ლჷჲჴე ჯარ̄ხ 

(ბზ.) -- ქერი{ს} ზოგი (ნაწილი) ზვინებად გაქვთ დადგმული. ეჯ მეზგე̄მიშ [დაბარ] ლჷ̄ჲჴე 

ლჷგხ (ლშხ. 54) -- იმ მოსახლის ყანები დაზვინულია (დაზვინული დგანან).

 ლჷოფნე იგივეა, რაც ლუუ̂ფუ̄ნე.

 ლჷპანხუე̂ იხ. ლჷბან̄დე.

 ლჷპან̄ტე (-ე̄მიშ, -ტა̄ლე) ბზ., ლჷპანტე (-ემ, -ტოლ) ბქ., ლჷპი̄ნტე (-ე̄მიშ \ -ე̄შ, -ე̄ლ \ 

-ტა̄ლე) ლშხ., ლჷპინტე (-ჲშ, -ტალ̈ე) ლნტ. -- დაფანტული. ქა ლჷპან̄ტე ხორიხ ბოფშარ̈ს 

ლაშდრალ̄არ̈ (ბზ.) -- ბავშვებს დაფანტული აქვთ სათამაშოები. ლახუბ̂აი ღოშგიმ ჩუ 

ლჷპანტე ლას̈უხ̂ (ბქ.) -- ბოლოს ძმებიც დაიფანტნენ (დაფანტული იყვნენ). ჩი̄მი დაბარ̄ისა 

ლჷპი̄ნტე ლიხ აჴარ (ლშხ. 54) -- ყველას ყანებშია ზვინები დაფანტული. იშკენ ხალ̈ხ 

ლჷპინტე ლი (ლნტ. 178) -- სხვა ხალხი გაფანტულია.
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 ლჷპეჟუნ̂ე იგივეა, რაც ლუპჟუნე.

 ლჷპინტე, ლჷპი̄ნტე იგივეა, რაც ლჷპან̄ტე.

 ლჷპჟუნე იგივეა, რაც ლუპჟუნე.

 ლჷპრისდე (-ე̄მიშ, -დალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -დოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷპრისტე (--ემ, -ტოლ 

ბქ., ჲშ, -ტა̈ლე ლნტ.) -- 1. {მო}ნათლული. ალ ბეფშუ ̂მიშგუ ლჷპრისდე ლი (ბზ.) -- ეს 

ბავშვი ჩემი მონათლულია. ამეჩუ იზგე ქრისტეშ ლჷპრისტე (ბქ. 32) -- აქ ცხოვრობს 

ქრისტეს ნათლული. მა ლოქ ასაჟახ̈დ ისკუ̂ი ლჷპრისტეს? (ლნტ. 317) -- რა დაარქვით შენს 

ნათლულსო? გადატ. თხერე ლჷპრისდე, თხერემ გუ̂ერაჟი ლჷპრისდე (ბქ.) -- დაუნდობელი, 

შეუბრალებელი, ბოროტი, ავი (მგელი მონათლული, მგლის ტყავზე მონათლული). ჲერხი 

ამსოლდ თხერე ლჷპრისდ' ესერ ლი (ანდ.) -- ზოგი ადამიანი მონათლული მგელიაო. 2. 

სწორი, მართალი. ალა დე̄სა გარ̈გლი ლჷპრისდას (ბზ.) -- ეს არ ლაპარაკობს მართალს. 3. 

ნაკურთხი. ლჷპრისდე ოთბჷდი̄რ (ბზ.) -- ნაკურთხი (წყალი) აქეთ-იქით მიმოვასხი.

 ლჷჟაგ იგივეა, რაც ლჷჟაგ̈.

 ლჷჟაჲ{ე} იგივეა, რაც ლჷჟაჰ̈.

 ლჷჟარ იგივეა, რაც ლჷჟარ̈.

 ლჷჟაგ̈ (-იშ, -ჟგარ̈ \ -ჟგუ ბზ., -ჟაგარ̈ \ -ჟ{ა}გუ ბქ., -ჟაგალ̈ე ლნტ.), ლჷჟაგ (-არ) ლშხ. 1. 

მორჩენილი, განკურნებული. ლჷქაჩ̈ ქა ლჷჟაგ̈ მა̄რ (ბზ.) -- ჭრილობა ({და}ჭრილი) 

მორჩენილი მაქვს. 2. მოწამლული, მოშხამული. ჩუ ლჷჟაგ̈ ჯარ̄ მაგ̈ ნჷნშუ ̂(ბზ.) -- ენით 

ყველა გყავს მოწამლული. მჷშკს ლჷჟაგ̈ ნაჴ̈ეფ ხარ (ბქ.) -- ჭიანჭველას მოშხამული ნაკბენი 

აქვს. ლჷჟაგ არაყ ხუღუ̂ან̄დეს მასძელს (ლშხ. 44) -- მოწამლული არაყი ჰქონდეს 

მასპინძელს. 3. ავი ზნის ადამიანი, წაბილწული, ბინძური. ბიტუ მე̄უა̂რ ლჷჟაგ მარ̄ოლ̄ ლი 
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(ლშხ.) -- ბიტუ ძალიან წაბილწული კაცია.

 ლჷჟაე̈ იგივეა, რაც ლჷჟაჰ̈.

 ლჷჟარ̈ (-იშ, -ჟარალ̈ ბზ., ლნტ., -ჟარარ̈ ბქ.), ლჷჟარ (-ალ) ლშხ. -- მოწყენილი, 

მობეზრებული. ჟი ლჷჟარ̈ მარ̄ ლათუე̂რს (ბზ.) -- სწავლა მომწყინდა (სწავლას მოწყენილი 

ვარ). ლჷჟარდ ზმნს. -- მოწყენილად. აჯა ლჷჟარდ არ̈ი (უშგ.) -- ის მოწყენილად არის. კნინ. 

ლჷჟარ̈ილ ბქ.

 ლჷჟაჰ̈ (-იშ, -ჟაჰარ̈) ზს., ლჷჟაჲ{ე} (-ე̄შ, -ჲალე) ლშხ., ლჷჟაე̈ (-ჲშ, -ჟაალ̈ე) ლნტ. 1. 

ჩამოზვავებული. ლახუს̂ ათხე მუს ჩია̈გ̄ ქა ლჷჟაჰ̈ ლი (ბზ.) -- მთაში ახლა თოვლი ყველგან 

ჩამოზვავებულია. ხოშა ფელტ ად̈გის ლჷჟაჰ̈ ლასუ ̂(ბქ.) -- დიდ აღმართ (ფერდ) ადგილას 

ჩამოზვავებული იყო. 2. ზვავით დაშავებული.

 ლჷჟგჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 

გაწმენდილი, გამარგლული (ყანა, ...). კუე̂ცნა ̈დაბარ̈ ლჷჟგჷნე გუ̂არ̄ხ (ბზ.) -- პურის ყანები 

გაწმენდილი გვაქვს (სარეველა ბალახებისაგან). ხოჩა ზურალაშ̈ ჰარტამ ჩიგარ ქა ლჷჟგჷნე 

ლი (ბქ.) -- კარგი ქალის ბოსტანი ყოველთვის გაწმენდილია.

 ლჷჟი̄ბე (-ე̄მიშ,-ბალ̄ე ბზ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ), ლჷჟიბე (-ემ, -ბოლ) ბქ. -- ამაღლებული; 

განდიდებული, აღზევებული, გადიდკაცებული. ლჷჟი̄ბე ღე̄რბეთ (ლშხ.) -- ამაღლებული 

ღმერთი. მაშდმარ̈ს თხუი̂მ ლჷჟიბდ ხაბჟა (ბქ.) -- მთვრალს თავი განდიდებულად ეჩვენება 

(ჰგონია).

 ლჷჟომე იგივეა, რაც ლუჟუმ̂ე.

 ლჷჟორ̄ე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷჟორე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- 1. გაბრუებული. ლჷჟორ̄ე ხუ̂ი ნას̈იპუ ̂(ბზ.) -- გაბრუებული ვარ ტრიალისაგან 
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(ნატრიალები). მაფაშშუ ̂ჩუ ლჷჟორე ლი მარე ობაშ̈ჷნ (ბქ.) -- დაღლილობით ხშირად 

გაბრუებულია კაცი. 2. გონდაკარგული. ჭყინტ ლჷჟორ̄ე ხაყახ მიჩა აფხნეგარ̈ს (ბზ.) -- ბიჭი 

გონდაკარგული ჰყავთ თავის ამხანაგებს. 3. მივიწყებული.

 ლჷჟჟჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 1. 

{და}სივებული. ქა ლჷჟჟჷნე მუღუა̂ ნიჩუა̂რ̈ (ბზ.) -- სახეები დასივებული მაქვს. ეჩას ყია ჩუ 

ლჷჟჟჷნე ხარ̄ (ლშხ.) -- იმას ყელი გასივებული აქვს (= ჩიყვი ეზრდება). 2. დაბეჟილი, 

დაჟეჟილი. ლჷჟჟჷნეს მასარ̈დ მასტუნ ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- დაჟეჟილს ძლიერი ტკივილი 

სჩვევია (იცის). კნინ. ლჷჟჟჷნილ ზს., ლჷჟჟჷნოლ̄ ლშხ.

 ლჷჟღბჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 

დაბეგვილი, მოჭეჭკილი. ფხულე ჩუ ლჷჟღბჷნე მარ̄ (ბზ.) -- თითი მოჭეჭკილი მაქვს.

 ლჷჟღუ̂რიმბე იგივეა, რაც ლუჟღურ̂ი̄მბე.

 ლჷჟღჷრბან̈ (-იშ, -ანალ̈ ბზ., -ანარ̈ ბქ.), ლჷჟღჷრბან (-ალ) ლშხ. -- ჩაფსკვნილი, 

ჩასუქებული; ლოყებდასივებული. ბესი ლჷჟღჷრბან̈ მახეღუა̂ჟ̈ ლი (ზს.) -- ბესი ჩაფსკვნილი 

ახალგაზრდაა.

 ლჷრაგე იგივეა, რაც ლჷრაგ̄ე.

 ლჷრაშ იგივეა, რაც ლჷრაშ̈.

 ლჷრაქ̈უ ̂იგივეა, რაც ლჷრექუ̂.

 ლჷრაშ̈ (-იშ, -აშარ̈ ბქ., -აშალ̈ ლნტ.), ლჷრაშ (-ალ) ლშხ. -- რაშიანი. ალეს ეხჭამ ღოშგინ 

ჲაკოფ მიჩა ლჷრაშდ (ლშხ. 61) -- ამას უკან გაეკიდა იაკობი თავის რაშიანად.

 ლჷრაგ̄ე (-ე̄მიშ, -გალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷრაგე (-ემ, -გოლ ბქ., -ჲშ, -გალ̈ე 

ლნტ.) -- დაყოვნებული, დაგვიანებული. მაზ̈უმ ხან̈ ჯარ̄ ამჩუ ლჷრაგ̄ე? (ბზ.) -- რამდენი ხანი 
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დაჰყავი აქ (ხარ დაყოვნებული)?

 ლჷრა̈ქ̄უა̂დ̈, ლჷრა̈ქ̄უ̂ედ ბზ., ლჷრექედ ბქ., ლექუე̂დ ლშხ., ლჷლექედ ლნტ. განკერძოებული 

სიტყვა -- ვთქვათ. ლჷრექედ, მისას̈ ხოჩა მოსაუა̂ლ̈ ანჴად (ბქ.) -- ვთქვათ, წელს კარგი 

მოსავალი მოვიდა. ლექუე̂დ, ალე ამჟი ლე̄სეს (ლშხ.) -- ვთქვათ, ეს ასე იყოს.

 ლჷრგაუე̂, ლჷრგიუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷრგაუე̂ (-ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ე̄შ ლშხ.), 

ლჷრგა̈უე̂ (-ჲშ, -უ̂ალ̈ე) ლნტ. 1. გარიგებული. ალ გუე̂შ ჩუ ლჷრგაუე̂ ლი (ბქ.) -- ეს საქმე 

გარიგებულია. მაჲზუმდი̄ ლჷრგაუე̂ ხი̄რი, ქაჲ ეჯზუმს ლაჯოდ̄ნეხ კაკალს (ლშხ.) -- 

რამდენადაც მორიგებული იქნები, იმდენს მოგცემენ მარცვალს. 2. შერიგებული. ჩუ 

ლჷრგიუ̂ე ლიხ მეცუა̂̄ლა (ბზ.) -- მოჩხუბრები შერიგებული არიან.

 ლჷრგიმ (-გმიშ, -გმალ̈/რ) ბზ., ლშხ., ლჷლგიმ (-იშ, -ალ) ლშხ., ლჷ{ლ}გინ (-გნიშ, -გნარ̈) 

ბქ. 1. მოგრძო სკამი, მერხი, დივანი. ლჷრგმალ̈ს ლაჭჷ̄დ ხარ̄ხ (ბზ.) -- დივნებს საზურგე 

(მისაყრდნობი) აქვთ. 2. ნარი, სკამლოგინი, ფიცრის საწოლი. კნინ. ლჷრგმილ ბზ., 

ლჷრგიმე̄ლ ლშხ., ლჷლგნილ ბქ. ბუბა ლჷლგნილ ლეჟა ჩუ ლახჭჷდ (ბქ.) -- ბიძა 

სკამლოგინზე წამოწვა.

 ლჷრდ იგივეა, რაც ლჷრდე.

 ლჷ{რ}დბაშ̈{ობ} (-იშ, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ., ლნტ.), ლჷრდობ1 (-აშ̈, -- ბქ., -იშ, -- ლშხ.) -- 

ზრდილობა, მორიდება; ყოფაქცევა, ჩვევა. ნუკუ ̂ი ლჷრდობ ჩი მოდ' ესერ ხოხალ (ანდ.) -- 

სინდისი და მორიდება ყველას არ ახასიათებსო (იცისო).

 ლჷრდე (-ე̄მიშ, -დალ̄ე) ბზ., ლჷრდ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ., -დალ̈ე ლნტ.) -- 

გაზრდილი. ჟი ლჷრდალ̄ე მარ̄ გეზლი̄რ (ბზ.) -- შვილები დაზრდილ(ებ)ი მყავს. ჟი ლჷრდან 

ქუ̂ინჷმგენე მაგ̈ ხოჩა ლი (ბქ.) -- გაზრდის შემდეგ ყველა საქონელი კარგია. გეზალ ლჷრდ 
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დას̈ ესერ ხოთაუა̂ (ანდ.) -- გაზრდილი შვილი არავის უშვიაო. ამეჩუ ლჷთენე ი ლჷრდ 

ბოფშარ̈ ლჷლენტეხუდ რაგად̈იხ (ლნტ. 9) -- აქ დაბადებული და გაზრდილი ბავშვები 

ლენტეხურად ლაპარაკობენ. კნინ. ლჷრდჷლდ ბქ.

 ლჷრდობ1 იგივეა, რაც ლჷ{რ}დბაშ̈{ობ}.

 ლჷრდობ2 (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -იშ, -ალ ლშხ.) -- გულუხვობა. მა̈შენ ლჷრდობ ლეზობ-ლეთრაჟი 

ესერ ხაკუ (ანდ.) -- ყველაზე მეტი გულუხვობა ჭამა-სმის დროს უნდაო. ჟაღუე̂მ ლჷრდობ 

(ბქ.) -- ძაღლუმადურობა.

 ლჷრეკნე იგივეა, რაც ლჷრკი̄ნე.

 ლჷრექედ იგივეა, რაც ლჷრა̈ქ̄უა̂დ̈.

 ლჷრექუ ̂(-იშ, -რქუა̂ლ̈ ბზ., -რქუ̂არ̈ ბქ., -რქუა̂ლე ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- ჩაცმული. ალჲარ̈ 

ლჷრექუ ̂ხოლა̄მდ ლიხ (ბზ. 384) -- ესენი ცუდად არიან ჩაცმული. ჭირისუფალ̈ ისგა მეჴდე 

ლი მეშხად ლჷრექუ ̂(ბქ. 206) -- შავად ჩაცმული ჭირისუფალი შემოსულია. ადჲეხ ალჲარ 

ლერექუშ̂ ლჷრექუ ̂(ლშხ. 76) -- ესენი (ტანსაცმლით) ჩაცმული წაიყვანეს. ლჷრექუდ̂ ზმნს. 

-- ჩაცმულად. ა̈მეჴედ ასლანბექ ხოლა ლჷრექუდ̂ (ლნტ. 140) -- ასლანბეგი ცუდად ჩაცმული 

მოსულა.

 ლჷრკინე1 (-ემ, -ნოლ) ბქ. -- შესვენებული. მოლიდ ლჷრკინე ხადხ (ბქ.) -- ცოტა 

შესვენებული იყვნენ. კნინ. ლჷრკინილ ბქ.

 ლჷრკინ̄ე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷრკინე2 (-ემ, -ნოლ) ბქ., ლჷრეკნე 

(-ჲშ, -ნალ̈ე) ლნტ. -- აცმულა, აკიდო, {დ}აკიდებული. ლუბჴუე̂ლე̄მი ნაც̈ოლ̄არ̈ ქა 

ლჷრკინ̄ალ̄ე მარ̄ დე̄ფან̈ჟი (ბზ.) -- ჩირის აცმულები აივანზე მაქვს ჩამოკიდებულ(ებ)ი. ალეს 

ხაჲშხა -- ჩუ ლჷრკინას -- ცინციბურ (ლშხ. 6) -- ამას ჰქვია -- ჩამოკიდებულს -- თილისმა. 
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კნინ. ლჷრკინოლ̄ ლშხ.

 ლჷრმე (-ე̄მიშ, -მალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷრმ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ., -{ე}ალ̈ე ლნტ.) -- 

დაჭერილი. ალ გუე̂შჟი უ̂ოხუი̂შდ მარ̄ე ხაყახ ლჷრმ (ბზ.) -- ამ საქმეზე ხუთი კაცი ჰყავთ 

დაჭერილი. ლჷრმ ნად̈ენარ̈ ათოჴიდხ ფუსტს (ლნტ. 258) -- დაჭერილი ქალიშვილები 

ბატონს მიუყვანეს.

 ლჷრყჷნე1 (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 

გამობერტყილი, დაცარიელებული, გამორეკილი. კიბდონარ̈ ქა ლჷრყჷნე ხოგ̄ხ (ბზ.) -- 

კიდობნები გამოცარიელებული უდგათ. ლაფაქ{უ}̂ ქა ლჷრყჷნე მანდრენ გამ̈აშ̈ ლი (ბქ.) -- 

გამობერტყილი საფქვილე (იგულისხმება "ფქვილი") ყველაზე უგემურია ("უცუდესი 

გემოსია"). ალეს ქა ლჷრყჷნე ხარ̄ თხუმ (ლშხ.) -- ამას ჭკუის ნატამალი არ გააჩნია (თავი 

დაცარიელებული აქვს).

 ლჷრყჷნე2 -- მორყეული, ამოყრილი, შენძრეული. ჴანს მუჭუ̂ ხარ̄ ჟი ლჷრყჷნე (ლშხ.) -- 

ხარს რქა მორყეული აქვს.

 ლჷრჰე (-ე̄მიშ, -ჰალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ჰოლ ბქ.), ლურუ̂ე (-ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -უ̂ალ̈ე ლნტ.) 

-- გათენებული. ხოჩამდ ლჷრჰე ლასუ ̂(ბქ.) -- კარგად გათენებული იყო. ლურუ̂ან ლაბრალ̄დ 

ემჴედე̄ლიხ მუგუ̂არ (ლშხ. 72) -- გათენებისას საბანაოდ მოსულან მტრედები. მახე ლურუე̂ 

იროლ, გიორგი დაუი̂თი ქორს ლახაგან (ლნტ. 49) -- ახალი გათენებული იქნებოდა, (როცა) 

გიორგი დავითის სახლს მიადგა.

 ლჷსაბ (-იშ, --) ლშხ., ლჷსაბ̈ ლნტ. -- ოსპი; ბარდა. ეშხუნ ლასკადჷრაჲ̈ ლეგუ̂ერისა მარეს 

ლჷსა̈ბ ხაშჷდა (ლნტ. 89) -- ერთხელ კაცს ლასკადურას წისქვილზე (წისქვილში) ოსპი 

ეყარა.
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 ლჷსაუუ̂ იგივეა, რაც ლუსუ.

 ლჷსა̈ბ იგივეა, რაც ლჷსაბ.

 ლჷსა̈უ ̂(-იშ, -საუა̂რ̈) ზს., ლნტ., ლჷსეუ̂1 (-არ) ლშხ. -- მარხილიანი. ქ'ე̄სზელალ̄უ̂ნიხ 

ჴანარს ლჷსეუდ̂ (ლშხ. 17) -- ხარებს მარხილიანად გაატარებენ.

 ლჷსა̈ჩიურ̂ე იგივეა, რაც ლჷშჩიულ̂ე.

 ლჷსერ1 (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ლჷსრე1 (-ე̄მიშ, -რალ̄ე) ბზ. -- 

გამეტებული. ალ მარ̄ე ჩუ ლჷსერ ხარენა ღე̄რბათუ ̂(ბზ.) -- ეს კაცი ღმერთს ჰყოლია 

გამეტებული. ლახუ̂ბახენ მი ლჷსერ ხუე̂ს (ლნტ. 170) -- ძმებისგან მე ვიყავი გამეტებული.

 ლჷსერ2, ლჷსრე2 ბზ. -- გასწრებული, ნაჯობნი. ეჯ ჩიქქა ქა ლჷსერ მად̄ ლაჭუმ̂აისგა 

ჩი̄მიშდ (ბზ.) -- იმ დროს სირბილში ყველას გავუსწარი (ყველასთვის გასწრებული მქონდა). 

დედეს ქა ლჷსერ ხად ეჩა ლისყი (ბქ.) -- დედამ მოასწრო (ნაჯობნი ჰქონდა) იმის გაკეთება.

 ლჷსეუ̂1 იგივეა, რაც ლჷსა̈უ.̂

 ლჷსეუ̂2 იგივეა, რაც ლჷსუ̂ეუ.̂

 ლჷსი̄რმე (-ე̄მიშ, -მალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ ლშხ.), ლჷსირმე (-ემ, -მოლ ბქ., -ჲშ, -მალ̈ე ლნტ.)-- 

მოსირმული. ბაბას მეშხა სი̄რმოშ ლჷსი̄რმე ფაყუ̂ ხაგ̄ (ბზ.) -- ბაბუას შავი სირმით 

მოსირმული ქუდი ახურავს (ადგას).

 ლჷსოუ ̂იგივეა, რაც ლჷსუე̂უ.̂

 ლჷსო̄ყე, ლუსოყ̄ე (-ე̄მიშ, -ყა̄ლე ბზ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷსოყე, ლუსოყე (-ემ, -ყოლ ბქ., -ჲშ, 

-ყალ̈ე ლნტ.)-- გადარეული, გაბრაზებული, გაანჩხლებული; გაგიჟებული, გიჟი, სულელი. 

ლჷსო̄ყე ჩა̈ჟ̄ ხორი სების (ბზ.) -- სების გადარეული ცხენი ჰყავს. ალე თელდ ლჷსოყ̄ას 

ხაჯეშ (ლშხ. 93) -- ეს მთლად გიჟს ჰგავს. სემშდარ̈ ლუსოყ̄ეჲ მამჭირაჲ̈ ლი (ბზ. 305) -- 
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სემშდარი გადარეული და ზარმაცია. ჯი ლუსოყე ესერ ლი! (ბქ. 164) -- შენ გაბრაზებული 

ხარო! გელა ჟ'ან̈თხეხ ლერექუ̂ალ̈ლჷტრეკაუ̂ე ი ჩუ ლუსოყე (ლნტ. 72) -- გელა იპოვეს 

ტანსაცმელ(ებ)შემოგლეჯილი და გაგიჟებული.

 ლჷსპე (-ე̄მიშ, -პა̄ლე ბზ., ლშხ., -ემ, -პოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -პალ̈ე ლნტ.) -- 1. 

შებრუნებული, გადაბრუნებული. ლეგმერდე ქა ლჷსპე ლი მე̄რმათე (ბზ.) -- ავადმყოფი 

მეორე მხარეზეა გადაბრუნებული. კეშლჷსპე (ბქ.) -- ქურქგადაბრუნებული (ჭირისუფალი 

ქალი მიცვალებულის გლოვის დღეებში). 2. შეცვლილი, გადაქცეული. ათხე ხოჩამ̄დ ჟი 

ლჷსპე ლი ლირდე (ბზ.) -- ახლა ცხოვრება (ყოფა) კარგადაა შეცვლილი. ბეჩდ ლჷსპა მარ̄ას 

ლოქ ეთლაკიხ̄ი (ლშხ. 71) -- გაქვავებულ (ქვად ქცეულ) კაცს წააწყდებიო. ლჷსპად ზმნს. -- 

უკუღმა. აჯა ჩი̄ ლჷსპად იჩო (უშგ.) -- ის ყველაფერს უკუღმა აკეთებს.

 ლჷსრე იგივეა, რაც ლჷსერ.

 ლჷსუ̂ეუ(̂-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ლჷსეუ2̂ -არ̈ ლხმ.), ლჷსოუ ̂(-არ) ლშხ. -- ბარაქიანი, 

ხვავრიელი, დოვლათიანი. ფეტურ̂აშ̈ დიარ̈ ხოშა ლჷსეუ ̂ლი (ბქ.) -- ფეტვის პური უფრო 

ბარაქიანია.

 ლჷტაბე იგივეა, რაც ლჷტაბ̄ე.

 ლჷტალურე იგივეა, რაც ლჷტლურ̄ე.

 ლჷტან̈ (-იშ, -ტანარ̈) ზს., ლნტ., ლჷტან (-ელ \ -ნალა) ლშხ. -- ტანიანი, მოყვანილი, ზორბა, 

სრული, დიდი. ჴან̈ მასარ̈დ ლუგუ̂არ̈ ი ლჷტან̈ ლას̈უ ̂(ბზ. 28) -- ხარი ძალიან მსუქანი და 

ზორბა იყო. ხოჩა ლჷტან̈ მეგემ გუ̂იცხა ლექჩად (ბქ.) -- დიდი (კარგტანიანი) ხე გვირჩევნია 

მოსაჭრელად.

 ლჷტაბ̄ე (-ე̄მიშ, -ბალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷტაბე (-ემ, -ბოლ ბქ., -ჲშ, -ბალ̈ე ლნტ.) 
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-- გათლილი. გაჩ̈უ̂შ ლჷტაბ̄ე ყო̄შარ̈ არდახ ათხად (ბზ.) -- აქამდე დანით გათლილ კოვზებს 

ხმარობდნენ (კოვზები იყვნენ). ხოჩამდ ჟი ლჷტაბე ჰენწ ხუღუ̂ა მიშგუა̂ მეზუ̂ბელს (ბქ.) -- 

კარგად გათლილი აკვანი აქვს ჩემს მეზობელს. კნინ. ლჷტაბილ ბქ., ლჷტაბ̄ოლ̄ ლშხ.

 ლჷტბიდე (-ე̄მიშ, -დალ̄ე ბზ., -ე̄მ, -დოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷტებდე (-ჲშ, -დალ̈ე) ლნტ. 

-- გამთბარი. ჟი ლჷტბიდანღო ჴედნიხ ნაპ̈ოლ̄არ̈ (ბზ.) -- ჩიტები დათბობის (გამთბარის) 

შემდეგ მოდიან. ლჷტბიდე ლეზებ ბეფშს ხოჩილ ლეზებ ხარ (ბქ.) -- გამთბარ საჭმელს 

ბავშვი უფრო კარგად ჭამს (ბავშვს უკეთესი საჭმელი აქვს). ჟაჲარ ლჷტბიდან იქთუნიხ 

(ლშხ.) -- დათბობის შემდეგ დაიძვრის (მთიდან) ზვავები. ლჷჯელჷტბიდე (ბზ.) -- ტკბილი 

(რძეგამთბარი) ადამიანი. კნინ. ლჷტბიდილ ბქ., ლჷტბიდოლ̄ ლშხ.

 ლჷტებდე იგივეა, რაც ლიტბიდე.

 ლჷტეფ (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.), ლჷტეფე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- კანიანი; კანგამოკრული 

(ხაჭაპური...). სურუ მალატ̈ დჷთხალდ ლჷტეფ ქუთ (ბზ.) -- ძალიან მიყვარს თხელკანიანი 

(თხლად კანგამოკრული) ხაჭაპური. ლჷტეფ სანაფაშ̈ ლიზებ ბეფშს ხოჩა ხარ (ბქ.) -- კანიანი 

სინაფის ჭამა ბავშვს უხდება (კარგი აქვს). უკანუაჲ დჷთხელ ლჷტეფ კუა̂ხნესუ ̂ლი (ლშხ., 

ხორ. 3) -- "უკანო" არის თხელკანიანი გოგრა. ხუა̂ნაყ̈ედ კუა̂შის, ლჷტეფე დიარს... (ლნტ. 

32) -- ვაცხობთ მჭადს, კანგამოკრულ პურს.

 ლჷტიხ̄ (-იშ, -ა̈რ \ -ალ̄ე ბზ., -ალ ლშხ.), ლჷტიხ (-არ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. დაბრუნებული, 

უკან მიცემული. გადან ქა ლჷტი̄ხ მარ̄ ჩი̄მიშდ (ბზ.) -- ვალი ყველასთვის მიცემული მაქვს. 

გადან ქა ლჷტიხ გარ ხოჩა (ბქ.) -- ვალი მხოლოდ დაბრუნებული სჯობს. 2. დახსნილი, 

გათავისუფლებული. ცხეკდ ი ლახუ̂დ თხუმლჷტი̄ხ გლეხარსი̄ ხოგადხ (ლშხ. 4) -- ტყეს{ა} 

და მთაში წილი (ბატონისაგან) თავდახსნილ გლეხებსაც ედოთ. 3. გადაბრუნებული, 
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შებრუნებულად მიტანილი (სიტყვა). 4. თარგმნილი. კნინ. ლჷტიხილ ბქ.

 ლჷტკეცაუე̂, ლჷტკეცაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლჷტკცაუე̂.

 ლჷტკიც (-იშ, -არ̈ \ -ა̄ლე ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.), ლჷტკჷც (-არ̈) ბქ., ლჷმტკიცე (-ჲშ, -ცალ̈ე) 

ლნტ., ლჷტკცე (-ეშ, -ცალ̄ე) ლშხ. -- დამტკიცებული, დასაბუთებული, დამაჯერებელი. 

მანოლს ხალატ̈ ლჷტკიც გარ̈გლა (ბზ.) -- მანოლს უყვარს დამაჯერებელი ლაპარაკი. 

ლჷტკჷცდ ზმნს. -- დამტკიცებულად.

 ლჷტკცაუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -ემ, -უ̂ოლ ბქ.), ლჷტკეცაუე̂ (-ე̄შ, -უ̂ალ̄ე) ლშხ., 

ლჷტკეცაუ̈ე̂ (-ჲშ, -უ̂ალ̈ე) ლნტ. -- დატკეცილი. ლჷტკცაუე̂ თეთრ გარ მირდა (ბზ.) -- 

მხოლოდ დატკეცილი ფული მქონდა.

 ლჷტკცე იგივეა, რაც ლჷტკიც.

 ლჷტკჷც იგივეა, რაც ლჷტკიც.

 ლჷტლურ̄ე (-ე̄მიშ, -ა̄ლე) ბზ., ლჷტალურე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე \ -ა̈ლ ლნტ.), 

ლჷტალურ̄ე (-ე̄შ, -ე̄ლ) ლშხ. -- ნაკლოვანი, ტალიანი, დასახიჩრებული, დაინვალიდებული, 

დამახინჯებული. ლჷტლურ̄ე ლამ̈ტახ̈ხ კუმაშ̈ ცხეკხან̈ (ბზ.) -- საქონელი ტყიდან 

დასახიჩრებული დამიბრუნდა. მაგ̈ ლაშ̈იალისგა ლას̈უხ̂ ლჷტალურე (ბქ. 108) -- ყველა(ნი) 

ომში იყვნენ დაინვალიდებული.

 ლჷტყაბ̈ (-იშ, -აბარ̈ ზს., -აბალ̈ე ლნტ.), ლჷტყაბ (-არ) ლშხ. -- შემწვარი. ლაშ̈კდაშ̈ისგა ხუ̂ი 

ჟი ლჷტყაბ̈ (ბზ.) -- სამჭედლოში ვარ შემწვარი. ჟი ლჷტყაბჷნღო იჩოხ ლიმზჷრს (ლშხ. 18) 

-- შეწვის (შემწვარის) შემდეგ ლოცულობენ (შვრებიან ლოცვას). კნინ. ლჷტყაბ̈ილ ბქ., 

ლჷტყაბე̄ლ ლშხ., შდრ. მჷტყაბ̈.

 ლჷტხანე იგივეა, რაც ლჷტჷრხანე.
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 ლჷტჷრხანე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷტჷრხა̈ნ (-იშ, -ანალ̈) ბზ., ლჷტხანე (-ემ, -ნოლ ბქ., 

-ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 1. გადაბრუნებული, მეორედ გამოხდილი (არაყი). ჰარაყ̈ დეშ მარ̄ 

ლჷტჷრხანე (ბზ.) -- არაყი არ მაქვს გადაბრუნებული (ორნახადი). აშუ ̂ფა მეზგოლს ზაუ ̂

ამჟი ხოგხ ჩუ ლჷტხანე (ბქ. 282) -- ზოგ (ერთ წყება) მოსახლეს მთელ წელს უდგას 

(უდგათ) ორნახადი არაყი. 2. გადაკეთებული. კაბ მე̄რმამ̄დ მარ̄ ლჷტჷრხან̈ (ბზ.) -- კაბა 

მეორედ გადავაკეთე (მაქვს გადაბრუნებული).

 ლჷუე̂რ1 (-იშ, -ა̈ლ უშგ., -არ ბქ.), ლჷუო̂რ (-ალ) ლშხ. -- წვეროსანი, წვერიანი. ლჷუე̂რ 

მარ̄ა ათყალუ̈̄ნდა (უშგ.) -- წვეროსანს (წვერიან კაცს) შეეშინდა.

 ლჷუე̂რ2 ბქ. -- სახლისა (ნაგებობის) და კალოს მიწური იატაკი ან ჭერი. ლჷუე̂რ ჭერჟი 

არდ{ა}ხ შდუგუ̂არ̈ (ბქ.) -- მიწურ ჭერზე თაგვები იყვნენ.

 ლჷუე̂რ3 იგივეა, რაც ლუუე̂რ.

 ლჷუზ̂არ̈ე იგივეა, რაც ლუუ̂ზერე.

 ლჷუზ̂ე იგივეა, რაც ლჷზიზ.

 ლჷუზ̂ერე იგივეა, რაც ლუუზ̂ერე.

 ლჷუო̂რ იგივეა, რაც ლჷუ̂ერ1.

 ლჷუჴ̂არე იგივეა, რაც ლუუჴ̂არე.

 ლჷფათუ ̂იგივეა, რაც ლჷფათ̈უ̂.

 ლჷფას იგივეა, რაც ლჷფა̈ს.

 ლჷფაშდ{უ}̂1 (-იშ, -არ̈ \ ლუფშდუ) ბზ., ლჷფაშ̈უ̂დ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ბქ.), ლჷფაშ̈დ ბქ., 

ლჷფაშდუ ̂(-არ) ლშხ., ლჷფაშ̈ტუ̂იელე (-ლალ̈ე) ლნტ. -- ქებული, ნაქები. ჴეუს̂ ლჷფაშ̈უ̂დ 

ძუი̂რდ გარ ჲას̈ ხეფსი (ბზ.) -- ხევში (იგულისხმება სვანეთი) ქებული ძვირადღა გამოდის 
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ვინმე. ჴეუს̂ ლჷფა̈შუდ̂ი ყაფსუყულა (პოეზ. 94) -- ხევში ნაქები ყაფსუყულა.

 ლჷფაშდ{უ}̂2, ლჷფაშ̈{უ}̂დ ზს., ლჷფაშდუ̂ ლშხ., ლჷფაშ̈ტუ ̂(-ფაშტუ̂ალ̈) ლნტ. -- 

დაქადნებული, დაკვეხნილი. მიშგუა̂ მეზუბ̂ელს ქა ლჷფაშ̈უდ̂ ხარ̄ ხოჩამ̄ ქუ̂ერწლი ლიჩუმ̂ე 

(ბზ.) -- ჩემს მეზობელს დაკვეხნილი აქვს კარგი ქორწილის გამართვა (ქმნა). კნინ. 

ლჷფაშდუი̂ლ ბზ., ლჷფაშ̈დილ ბქ.

 ლჷფა̈თუ ̂(-იშ, -ფათუა̂რ̈) ზს., ლნტ., ლჷფათუ ̂(-არ \ ფათუა̂̄რალ) ლშხ. -- ბალნიანი, 

ბეწვიანი, თმიანი, ბანჯგვლიანი, ღინღლიანი. ალ მარ̄ე და̈უ̄შ̂ალ̄ ლჷფათ̈უ̂ ლი (ბზ.) -- ეს 

კაცი დევივით ბანჯგვლიანია. ჯუე̂დი ლჷფათ̈უ ̂სიმქარ̈დ ხოშილ ლჷგენ ხოსდახ ჯუი̂ნალდ 

(ბქ.) -- ძველად გრძელთმიან ქალიშვილებს უფრო აფასებდნენ (მეტი ფასი ედოთ). დაუ̈ ̂

ლოქ ლი ძღუდ ლჷფათ̈უ ̂(ლნტ. 70) -- დევი ძალიან ბანჯგვლიანი არისო. კნინ. ლჷფათ̈ო̄ლ. 

ჭუე̂̄რო̄ლს სემი ლჷფათ̈ოლ ჩუ ხორი (ბზ. 363) -- ჭილყვავს სამი ბახალა (ღინღლიანი) 

ჰყავს.

 ლჷფა̈ს (-იშ, -ასარ̈) ზს., ლნტ., ლჷფას (-არ) ლშხ. -- ძვირად ღირებული, ფასიანი, 

შეფასებული; დაფასებული. ალ ჴან̈ ათას̈ მანა̈თდ ლი ჟი ლჷფას̈ (ბზ.) -- ეს ხარი ათას 

მანეთადაა შეფასებული. ნაც̈ხეკუ ̂ათხეჲ ამჟი ლჷფას̈ ლი (ბქ. 237) -- კვერნა ("ნატყევი") 

ახლაც ასე ძვირი ღირს (ძვირადაა ღირებული). კნინ. ლჷფას̈ილ ბქ.

 ლჷფა̈შდ, ლჷფაშ̈უდ̂ იგივეა, რაც ლჷფაშდ{უ}̂.

 ლჷფა̈შტუ ̂იხ. ლჷფაშდ{უ}̂2.

 ლჷფა̈შტუი̂ელე იხ. ლჷფაშდ{უ}̂1.

 ლჷფა̈̄თე, ლჷფეთე იგივეა, რაც ლჷფე̄თე.

 ლჷფეკუ̂ნა იგივეა, რაც ლუფკუი̂ნ.
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 ლჷფე̄თე1 (-ე̄მიშ, -თალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷფა̈თ̄ე (-ე̄მიშ, -თალ̄ე) ბზ., ლჷფეთე 

(-ემ, -თოლ ბქ., -ჲშ, -თალ̈ე ლნტ.) -- ავი (ძაღლი); კაპასი, ფეთიანი (ქალი). მინს მე̄უა̂რ 

ლჷფე̄თე ჟეღარ̈ ხორიხ (ბზ. 296) -- მათ ძალიან ავი ძაღლები ჰყავთ. ლჷფე̄თა ზურალ̄ს ესერ 

ნინქაჲ̄ ძაგ̈უა̂რ̈ ხაგ̄ (ბზ.) -- კაპას ქალს ენაზეც ჯაგარი ("ჯაგრები") აქვსო (ადგასო). ნაბამუ̂ 

ფეკუნ̂ა ხოშ' ესერ ლჷფეთე ჴედნი (ანდ.) -- ნაბამი ლეკვი უფრო ავი გამოდისო.

 ლჷფე̄თე2 ბზ., ლშხ. ლჷფა̈თ̄ე ბზ., ლჷფეთე ლნტ. -- მარჯვე, სწრაფი. ჰადუ გუნ ლჷფე̄თე 

მჷშაჲ̈ ლი (ბზ.) -- ჰადუ ძალიან მარჯვე მუშაა. ლჷფე̄თად ზმნს. -- დაფეთებულად; სწრაფად, 

მარჯვედ; ავად.

 ლჷფთხჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 

დაფერთხილი, დაბერტყილი (ტანისამოსი), ჩამობერტყილი (ხეხილი). ბურღუა̂̈ლ̄ ლერქუ̂ა̈ლ̄ 

ქა ლჷფთხჷნე მარ̄ (ბზ.) -- მტვრიანი ტანსაცმელ(ებ)ი დაფერთხილი მაქვს. იცხ მახე 

ლჷფთხჷნე ლი (ბქ.) -- მსხალი ახალი ჩამობერტყილია. დედედ ქა ლჷფთხჷნე ლერქუა̂რ̈ 

სგადაე ქორთე (ბქ.) -- დედამ სახლში შეიტანა დაფერთხილი ტანსაცმელ(ებ)ი. გადატ. -- 

გამოცარიელებული. ლჷფთხჷნად ხარ̄ (ლშხ.) -- ძალზე ღარიბად ცხოვრობს, არაფერი აბადია 

(დაბერტყილად აქვს საქმე). კნინ. ლჷფთხჷნილ ზს.

 ლჷფისერე იგივეა, რაც ლჷფსორ̄ე.

 ლჷფ{ი}სორე, ლჷფ{ი}სორ̄ე, იგივეა, რაც ლჷფსორ̄ე.

 ლჷფი̄შგ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლჷფიშკ (-არ̈) ლნტ. -- გახსნილი. დაბრე ჰალგარ̈ ჩუ 

ლჷფი̄შგ ლიხ (ბზ.) -- ყანების ღობეები ("ალაგეები") გახსნილია. ალე ჩაფლალ̈ე ლაბანარ̈ს 

ას̈ცუ̂რე ლჷფიშკდ (ლნტ. 254) -- ეს გახსნილად დაიტოვებს ფეხსაცმლის თასმებს 

(საბმელებს). იხ. მეფშგე.
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 ლჷფკელ იგივეა, რაც ლჷფკე̄ლ.

 ლჷფკე̄ლ (-იშ, -კა̈ლ̄უ \ -არ̈ ბზ., -უ ლშხ.), ლჷფკელ (-უ) ბქ., ლნტ. -- ქალბატონი, ბანოვანი, 

დიდგვაროვანი ქალი. ლარდაისგა ჩუ სგურ ლჷფკე̄ლ (ბზ. 264) -- ოთახში (სამყოფში) ზის 

ბანოვანი. ეშხუ ლჷფკელ ხაშთხუა̂ ოქრეშ კუბშუ̂ (ბქ. 195) -- ერთი დიდგვაროვანი ქალი 

მარხია ოქროს კუბოთი. დადიანაშ̈ ლჷფკელს მაგ̈თან ესერ უქუთ̂უნად ხაკ̈უდ̂ენა (ანდ.) -- 

დადიანის ქალბატონს ყველაფერი გაუნძრევლად სდომიაო. ლჷფკა̈ლ̄უ იღაფუნალ̈ხ მეშხად 

(პოეზ. 132) -- ქალბატონები შავად იღებებიან. კნინ. ლჷფკელჷდ ბქ., ლჷფკე̄ლი̄ლ ლშხ.

 ლჷფლი̄ნჯე1 (-ე̄მიშ, -ჯალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷფლენჯე (-ემ, -ჯოლ) ბქ., ლჷფჯჷნე (-ემ, 

-ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- დამბლადაცემული, დაფილენჯებული, 

მკვდარს დამსგავსებული. მაგ̈ ლჷფლენჯაშალ ლჷგანხ (ბქ.) -- ყველანი 

დამბლადაცემულივით იდგნენ. ამნემ ა̈ხფიშდუ ̂თეფ თხერა ი ლჷფჯჷნ' ესდე (ბქ.) -- ამან 

ესროლა თოფი მგელს და მკვდარი (გაცივებული) დადო.

 ლჷფლი̄ნჯე2 ბზ. -- გაავებული, გაბოროტებული; გადარეული. ჩუ ლჷფლი̄ნჯ' ა̈რ̄ი ჩათუ, ხამ' 

ე̄სერ ლოხბჷრლახ მიჩაშ̈დ ბაქ̈ (ბზ.) -- ჩათუ გადარეულია, ტყუილი როგორ დამაბრალესო 

(დაუბრალებიათ მისთვის).

 ლჷფრე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -რალ̈ე ლნტ.) -- 1. 

გამხმარი, ხმელი. ჟი ლჷფრე ხუა̂რ̄ ისგუ̂ეჲ ლარდა̈ლ̄ს (ბზ.) -- თქვენმა გაზრდამ ჩამომახმო 

(გამხმარი ვარ თქვენს გაზრდაში). ეშხუ ფოყ ჩი ქა ლჷფრე ხარხ (ბქ. 40) -- ერთი გვერდი 

ყველას გამხმარი აქვს (აქვთ). ჟი ლჷფრე ლიხ ლჷფხაჲხენქა (ლშხ. 89) -- გამხმარი არიან 

საწერელისგან. ლჷფრან ზმნს. გახმობის შემდეგ. 2. გამშრალი, მოწყურებული. 

ლიცლჷფრაჟი ლეგ ლეშდაბ̈ ლი (ბქ.) -- მოწყურებულზე ("წყალგამშრალზე") ძნელია 
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მუშაობა ("ავი სამუშაოა").

 ლჷფსარე იგივეა, რაც ლჷფსორ̄ე.

 ლჷფსორ̄ე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷფისორე, ლჷფისერე (-ემ, -როლ) ბქ., 

ლჷფ{ი}სო̄რე (-ე̄შ, -ე̄ლ) ლშხ., ლჷფსარე (-ჲშ, -რალ̈ე) ლნტ. 1. გაფისული, ფისით 

დაგოზილი, დაგლესილი. 2. დაწყევლილი. აშირინ მარ̄ ლჷფსორ̄ე მიშგუ ლითუა̂̈ლ̄ (ბზ.) -- 

ასჯერ მაქვს დაწყევლილი ჩემი დაბადება.

 ლჷფტჷ̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷფტჷრე (-ემ, როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- გახვრეტილი, დახვრეტილი. ლჷფტჷ̄რე ლი ალ ცხუა̂დ (ბზ.) -- ეს საარაყე ქვაბი 

დახვრეტილია. დინოლს ხოშა ნაღალ̈ ქა ლჷფტჷრე ხარხ შდჷმრარ̈ (ბქ.) -- გოგონებს 

მეტწილად ყურები გახვრეტილი აქვთ. ჲერეხი ნალ̈იას ლჷფტჷრე ფიცარ̈ხენქა ა̈სყეჲ (ლნტ. 

21) -- ზოგი ნალიას დახვრეტილი ფიცრისგან აკეთებს.

 ლჷფ{უ}̂ინე, ლჷფ{უ}̂ი̄ნე იგივეა, რაც ლუფუ̈ნ̄ე.

 ლჷფშირ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -არ̈ ბქ.), ლჷფშირე (-ე̄შ \ -ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -რალ̄ე ლშხ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- გამრავლებული. ლჷფშირ მეზგე ხუი̂ (ზს.) -- გამრავლებული მოსახლე ვარ. 

ლჷფშირლისგა ლეზებ ესერ ხოშა იმი, მარ̈ე ლეჩემი ხოშა იჩუმ̂ინი (ანდ.) -- ბევრ (ხალხ)ში 

საჭმელი მეტი იჭმევა, მაგრამ საქმეც ბევრი კეთდებაო.

 ლჷფხაჲ, ლჷფხა ̈იგივეა, რაც ლჷფხაჲ̈.

 ლჷფხაჲ̈1 (-აი̈შ, -არ̈) ბზ., ლჷფხა ̈(-იშ, -უ \ -ხაუ) ბქ., ლჷფხაჲ (-აჲ̄შ, -აუ) ლშხ. -- ფხიანი 

(პური, ფხიანი ხორბალი, ხულუგო...). ხოლაშახ კეცენ -- ლჷფხა ̈ი გურ (ბქ. 281) -- 

უთესიათ ფხიანი და უფხო ხორბალი.

 ლჷფხაჲ̈2, ლჷფხა,̈ ლჷფხაჲ -- დუდკო (ერთგვარი ავადმყოფობაა), თითის წყლული, 
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საწერელი. ლჷფხაჲ̈ ამ̈ჴა̈დ ფხულაჟი (ბზ.) -- თითზე დუდკო გამომივიდა. ამეჲსა ხაჲ̄რა 

ლჷფხაჲ̄ ლიმზჷრ (ლშხ. 89) -- ამაში საწერლის შელოცვა წერია.

 ლჷფხეკ იგივეა, რაც ლჷხე̄კ.

 ლჷფჯჷნე იგივეა, რაც ლჷფლი̄ნჯე.

 ლჷქად იგივეა, რაც ლჷქად̈.

 ლჷქარაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლჷქრაუე̂.

 ლჷქარგაუე̂, ლჷქარგაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლჷქჷრგაუ̂ე.

 ლჷქარცხუე̂ იგივა, რაც ლჷქარ̄ცხე.

 ლჷქაჩ იგივეა, რაც ლჷქაჩ̈.

 ლჷქად̈1 (-იშ, ლჷქდუ ბზ., ლუქდუ ბქ.), ლჷქად1 (-უ) ლშხ. -- პრანჭია, ჩაცმა-დახურვის 

მოყვარული; თავმომწონე, მედიდური, ამპარტავანი, მაცდური. მიშგუა̂ მეზუბ̂ელს ლჷქად̈ 

სიმქარ̈ ხორი (ბზ.) -- ჩემს მეზობელს პრანჭია ქალიშვილები ჰყავს. ა̈ნთენანხ ჲორი ლჷქად̈ 

მახეღუ̂აჟარ̈ (ბქ. 25) -- გამოჩნდა ორი მაცდური ახალგაზრდა (გამოჩნდნენ... ახალგაზრდები). 

ლჷქად̈ აულ̂აყ̈ ჟი ლოხგურნახ (პოეზ. 76) -- ამპარტავანი ავლაყი გაუგორებიათ.

 ლჷქად̈2 , ლჷქად2 ლშხ. -- გზას აცდენილი; შემცდარი, შეცდენილი, მსუბუქი ყოფაქცევისა, 

გარყვნილი. ალ მარ̄ე შუკუს̂ ხარ̄ ლჷქად̈ (ბზ.) -- ეს კაცი გზას არის აცდენილი. მიშგუ 

დაჩუი̂რ ლჷქად̈ მამ̄ ლი (ბზ. 342) -- ჩემი და არ არის მსუბუქი ყოფაქცევისა. ლჷქად̈ ჲახ̈უე̂მ 

მუფსუდ̂ის თხუი̂მ ჩუო̂უ ̂ლუკუ̂არ̈ ხად (ანდ.) -- მოღალატე (გარყვნილი) ცოლის პატრონს 

თავი ჩაქინდრული ჰქონდესო. ლჷქად̈ ჲარ̈ ესერ მადე ლი (ბქ.) -- შეცდომა ვის არ მოსვლიაო 

(შემცდარი ვინ არააო). ჯე ლოქ ლესეს ლჷქად̈ (ლნტ. 275) -- მე ვიყო შემცდარიო. შდრ. 

ლუქდუნ̄ე.
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 ლჷქად̈უნ̂ე იგივეა, რაც ლუქდუნე.

 ლჷქაჩ̈ (-იშ, ლჷქჩუ ზს. \ -ქაჩარ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), ლჷქჩე (-ე̄მიშ, -ჩალ̄ე) ბზ., ლჷქაჩ (-არ) 

ლშხ. 1. დაჭრილი, დაკოდილი; ჭრილობა. ბღეჲსგა არდა ლჷქაჩ̈ ღუ̂აშ (ბზ. 40) -- მყინვარის 

ნაპრალში იყო დაჭრილი ჯიხვი. ჴადუი̂სგა ლჷქაჩ̈ ხუა̂ს̈უ ̂(ბქ. 202) -- მუცელში ვიყავი 

დაჭრილი. ლჷქაჩ̈ლისგა ნესყემ ლიძგრის ხოშ' ესერ მასტუნ ხაყა (ანდ.) -- ჭრილობაში 

ნემსის ჩხვლეტა უფრო მტკივნეულიაო (ჩხვლეტას დიდი ტკივილი აქვსო). ალ ბალახ 

ლჷქაჩი ჟაგარ ლი (ლშხ., ხორ. 5) -- ეს ბალახი დაჭრილის წამალია. ალ̈ექსი ლაჲ̈დი ლჷქაჩ̈ 

ლი (ლნტ. 182) -- ალექსიც დაჭრილია. ლჷქაჩ̈ ქორთე ამ̈ტეხელი (პოეზ. 156) -- დაჭრილი 

შინ დაბრუნებულა. 2. მოჭრილი (ხე). მეგმარ̈ ცხეკს მირი ლჷქაჩ̈ \ ლჷქჩე (ბზ.) -- მოჭრილი 

მორები (ხეები) ტყეში მაქვს. ლელინთუ ̂ზექ ჩუ ლჷქა̈ჩ ხოჩა (ბქ.) -- საზამთრო შეშა 

მოჭრილი სჯობს. კნინ. ლჷქაჩ̈ილ ბქ., ლჷქაჩელ ლშხ.

 ლჷქარ̄ცხე (-ე̄მიშ \ -ე̄შ, -ე̄ლ \ -ხალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷქარცხუ̂ე (-ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ჲშ, -უ̂ალ̈ე 

ლნტ.) -- ერთმანეთზე გადახლართული. ჴეცს ჟიბე ი ჩუბე შდჷქარ̈ ჩუ ლჷქარცხუე̂ ხადხ (ბქ. 

34) -- მხეცს ზედა და ქვედა კბილები გადახლართული ჰქონდა. კნინ. ლჷქარცხუი̂ლ ბქ., 

ლჷქარ̄ცხოლ̄ ლშხ.

 ლჷქდუ იხ. ლჷქად̈.

 ლჷქე̄ლუე̂ (-უე̂̄მიშ, -უა̂ლ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷქელუე̂ (-ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ჲშ, 

-უ̂ალ̈ე ლნტ.) -- ძალიან გალესილი, აელვარებული. ლჷქე̄ლუა̂ გაჩარ̈შუ ̂აჭკურ̂ეხ ლეღუს̂ 

(ბზ.) -- ალესილი დანებით ჭრიან ხორცს. ეჯნემ ლჷქელუე̂ კაჰდა ხაჴიდ ბუღუა̂ს კინჩხჟი 

(ბქ.) -- იმან ძალიან გალესილი ნაჯახი დაარტყა ბუღას კისერზე. ლჷქე̄ლუა̂ ნახოშ ლიბჴუ̂ე 

(ლშხ.) -- აელვარებული იარაღით გაპობა. შდრ. ლჷქჷლბჷნე, ლჷშე̄რე.
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 ლჷქლჷბჷნე იგივეა, რაც ლჷქჷლბჷნე.

 ლჷქრაუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷქარაუ̈ე̂ (-ჲშ, -უ̂ალ̈ე) 

ლნტ. -- დაკარგული, გამქრალი. ლჷქრაუ̂ე მარ̄ე ანტახ̈ მჷრა̈მ̄ხან̈ (ბზ.) -- დაკარგული კაცი 

საიდანღაც დაბრუნდა. ლჷქრაუე̂ ფირუ ̂ხუა̂ჲ̈ს იშგი (ბქ.) -- დაკარგული ძროხა ბევრს 

იწველის. ალჲარ ხეწადხ ზითუნახაუს̂ ლჷქრაუა̂ს (ლშხ. 74) -- ამათ დაინახეს გამქრალი 

მზეთუნახავი (შეხედეს... მზეთუნახავს გამქრალს). იმედლჷქრაუა̂ სგა ლამ̈შდახ̈ ჟა̈გ (პოეზ. 

68) -- იმედდაკარგულს შემომელია წამალი.

 ლჷქრჷნე1 (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- მეტიჩარა. სურუ 

ლჷქრჷნალ̄ე ლიხ ისგუ აფხნეგარ̈ (ბზ.) -- ძალზე მეტიჩრები არიან შენი ამხანაგები.

 ლჷქრჷნე2 -- გაწბილებული; დარცხვენილი. ისგუ მეზუ̂ბელ ლჷქრჷნე ასად̈ (ბზ.) -- შენი 

მეზობელი გაწბილებული დარჩა. დინ̄ოლ̄ ლჷქრჷნად ისგი̄დრალ̄ (ლშხ.) -- გოგონა 

დარცხვენილად იხედება.

 ლჷქჩე იგივეა, რაც ლჷქა̈ჩ.

 ლჷქჩუ იხ. ლჷქაჩ̈.

 ლჷქჷლბჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.), ლჷქლჷბჷნე (-ე̄შ, -ე̄ლ) 

ლშხ. -- ალესილი. მარ̄ა დაშნაჲ̈ ქა ლჷქჷლბჷნე ხუღუე̂ (ბზ. 423) -- კაცს დაშნა ალესილი 

აქვს. ყაბათჷრდ ლჷქჷლბჷნე გაჩ̈ ლაჲ̈ცხუა̂პ̈ (ბქ.) -- ყაბათერმა ალესილი დანა იძრო. შდრ. 

ლჷქე̄ლუე̂, ლჷშე̄რე.

 ლჷქჷნთრინე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷქჷრთინე (-ჲშ, 

-ნალ̈{ე}) ლნტ. -- გახურებული, გავარვარებული. ამნე̄მდ ლაუდ̂ილა ლჷქჷნთრინა კაჟ̄ი 

ესსგურე (ბზ. 303) -- ამან დები გავარვარებულ ფიქალზე დასვა. ლჷქჷნთრინე კაჟი 
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ჩუე̂სგურდახ მაგ̈ (ბქ. 50) -- ყველა(ნი) გავარვარებულ ფიქალზე დასხდნენ. ა̈მირან̈დ სკა 

ლახატკიბ ლჷქჷრთინე კოკოროლ ლუსუა̂̈რს (ლნტ. 249) -- ამირანმა ძუძუებზე მიაკრა 

ცხელი კვერი (ძუძუებს მიაწება გახურებული კოკორი). ლჷქჷნთრინა გუშგუე̂ჲ თოფარ̈ს 

სგა ოლშჷდად (პოეზ. 78) -- ჩვენი გახურებული თოფები დავტენოთ (თოფებს ჩავაყაროთ 

{ტყვია}).

 ლჷქჷრგაუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷქჷრგაე (-ემ, -აჲოლ) ბქ., ლჷქარგაუ̂ე (-ე̄შ, -ე̄ლ) 

ლშხ., ლჷქარგაუ̈̂ე (-ჲშ, -უა̂̈ლე) ლნტ. -- მოქარგული, ნაქარგი. ჩათუს ხუღუ̂ა ლჷქჷრგაუ̂ე 

ფატან̈ (ბზ.) -- ჩათუს აქვს მოქარგული პერანგი. ნახაზ̈ს თხუმქა ლჷქჷრგაუა̂ ხაჭენიუ̂ხ (ბქ. 

303) -- ადამიანის გამოსახულებას თავზე ნაქარგს ახვევდნენ. კნინ. ლჷქჷრგაუ̈ი̂ლ ზს., 

ლჷქჷრგაილ ბქ., ლჷქარგაუო̂ლ̄ ლშხ.

 ლჷქჷრთინე იგივეა, რაც ლჷქჷნთრინე.

 ლჷღაფ იგივეა, რაც ლჷღაფ̈.

 ლჷღაფურე, ლჷღაფჷრე იგივეა, რაც ლუღფურ̄ე.

 ლჷღარ̈იბე იგივეა, რაც ლჷღრიბე.

 ლჷღაფ̈ (-ღფიშ, -ღფარ̈) ზს., ლჷღაფ (-იშ, -ღფარ \ -ღფალ̄ე) ლშხ., ლჷღაფ̈ე (-ჲშ, -აფალ̈ე) 

ლნტ. -- შეღებილი. ჯაბურ̂არ̈დ ლჷღაფ̈ ტუფს იჴმარ̈იხ (ბქ. 239) -- ბანდულებისთვის 

(ბანდულებად) შეღებილ ტყავს ხმარობენ. ბაზ̄ი მეშხად ლჷღაფ სადგომს ლოქ ადჷ̄გან̄ (ლშხ. 

61) -- ამაღამ შავად შეღებილ სადგომში დადექიო. მარელს შჷნ ხაღუე̂ნა... ზისხიშუ ლჷღაფ̈ი 

ფაულდ (პოეზ. 118) -- კაცს ხელთ ჰქონია... სისხლით შეღებილი ჯოხი. შდრ. ლუღფურე.

 ლჷღრიბე (-ე̄მიშ, -ბა̄ლე ბზ., ლშხ., -ემ, -ბოლ ბქ., -ე̄შ ლშხ.), ლჷღარ̈იბე (-ჲშ, -ბალ̈ე) ლნტ. 

-- გაღარიბებული. ალას ლჷღრიბე ესხუი̂ე̄ნა ქორ (ბზ. 301) -- ამას გაღარიბებული 
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დახვედრია ოჯახი (სახლი). დი ი მუ მასარ̈დ ლჷღრიბე ა̈მხუ̂იდ (ბქ.) -- დედ-მამა ძალიან 

გაღარიბებული დამიხვდა. ეჯჲარ ლჷღრიბე ჴედნოლ̄ხ (ლშხ. 54) -- ისინი გაღარიბებული 

მოდიოდნენ ხოლმე.

 ლჷღჷ̄რჩე (-ე̄მიშ ბზ., ლშხ., -ჩალ̄ე ბზ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ), ლჷღჷრჩე (-ემ, -ჩოლ ბქ., -ჲშ, -ჩალ̈ე 

ლნტ.),. -- ნაღვერდლადქცეული. ეჩეჲსა ლემეს არი ლჷღჷ̄რჩე (ლშხ. 43) -- იმაში ცეცხლი 

ნაღვერდლადაა ქცეული.

 ლჷყალ იგივეა, რაც ლჷყალ̈.

 ლჷყალ{უ}̂ე იგივეა, რაც ლჷყალ̄უ̂ე.

 ლჷყარე იგივეა, რაც ლჷყარ̄ე.

 ლჷყაჯ იგივეა, რაც ლჷყაჯ̈.

 ლჷყალ̈ (-იშ, -ალარ̈) ზს., ლნტ. ლჷყალ (-არ) ლშხ. -- დანაყილი (მარილი, წამალი...). 

რჷდინისგა ლჷყალ̈ ლიხ სურნელარ̈ (ბზ.) -- სუნელ(ებ)ი დანაყილია (არიან) როდინში. 

თამარს მურყუმ̂აშ̈ თხუმჩუ ლჷყალ̈ ქუ̂იშე ოხუ̂შიდუნ̂ა (ბქ. 309) -- თამარს კოშკის თავიდან 

წვრილი (დანაყილი) ქვიშა გადმოუყრევინებია. ალ ბალახს ნაღფენუნდ იჴმარიხ ჩუ ლჷყალს 

(ლშხ., ხორ. 2) -- ამ ბალახს დანაყილს ხმარობენ საღებავად.

 ლჷყარ̈ იგივეა, რაც ლჷყარ̄.

 ლჷყარ̈ე იგივეა, რაც ლჷყარ̄ე.

 ლჷყაჩ̈ იგივეა, რაც ლჷყჩე.

 ლჷყაჯ̈ (-იშ, -აჯარ̈) ზს., ლნტ., ლჷყაჯ (-არ) ლშხ. -- აკრძალული. დუ̂ეშდიშ ლიშდაბ̈ ჟი 

ლჷყაჯ̈ ხარ̄ხ (ბზ.) -- ორშაბათს საქმის კეთება აკრძალული აქვთ. მან̈კუშ ნაგზა ლიმშაუ ̂ჟი 

ლჷყაჯ̈ ლი (ბქ. 6) -- პირველ კვირას მუშაობა აკრძალულია.

1180



 ლჷყალ̄უე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷყალუე̂ (-ე̄მ, უ̂ოლ ბქ., -ჲშ, -უ̂ალ̈ე 

ლნტ.), ლჷყალე (-ჲშ, -ლალ̈ე) ლნტ. -- შეშინებული, დაშინებული. ლჷყალ̄უე̂ ულჲაქა̈რ 

უშხუა̂რ̄ ხოიხენიხ (ბზ.) -- შეშინებული ცხვრები ერთმანეთს აწყდებიან. ბეფშუ ̂ჩუ 

ლჷყალ̄უე̂ ლი (ბზ.) -- ბავშვი დაშინებულია. უე̂ფხრე ჰერშუ ̂გუ̂ი ჩუ ლჷყალუე̂ ხარხ (ბქ. 

93) -- ვეფხვების ხმით გული შეშინებული აქვთ.

 ლჷყარ̄ (-აშ̈, -არალ̈ ბზ., -არარ̈ უშგ., -იშ, -ალ ლშხ.), ლჷყარ̈ (-არარ̈ ბქ., -არა̈ლ ლნტ.) -- 1. 

სახურავი. ლჷყა̄რ მარ̄ ლელღაჰ̈ი (ბზ.) -- სახურავი მაქვს გადმოსათოვლი. ცხემდარ̈{ს} 

ლჷყარ̄ჟი ლაჴ̈დედ (ბზ. 304) -- ისრებს სახურავზე მოვარტყამთ. ჩიე ქორუა̂ს ლჷყარ ხაფრა 

(ლშხ. 83) -- ყველას სახლს სახურავი აფარია. ბადრი ი უსუპ ჟ'აჩადხ ქორა ლჷყარხოჟი 

(ლნტ. 249) -- ბადრი და უსუპი ავიდნენ სახლის სახურავზე. გადატ. -- შერცხვენილი. 

ხოლამ̄ თელღრად ქორ̄ს ლჷყარ̄ ქ'ა̄თშყუი̂ფ (ბზ.) -- ცუდმა რძალმა სახლ-კარი შეარცხვინა 

(სახლს სახურავი ახადა). ლჷყარ̄-ლჷცინ̄ცე ქორ (ლშხ.) -- შერცხვენილი (სახურავახდილი) 

სახლი. 2. ბქ. ყავრიანი. ლჷყარ̈ სა̈უს̂ ჴანარ̈ ლოხბეხ -- ყავრიან მარხილს ხარები შეუბეს.

 ლჷყარ̄ე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷყარე (-ემ, -როლ) ბქ., ლჷყარ̈ე (-ჲშ, 

-რალ̈ე) ლნტ. -- ყავრად გამოხდილი. ჲეშდ მეგამ̈ მარ̄ ლჷყარ̄ე (ბზ.) -- ათი მორი მაქვს 

ყავრად გამოხდილი. მეზუბ̂ელს ქორაშ̈ ყარ̈ ლჷყარე ხარ (ბქ.) -- მეზობელს სახლის ყავარი 

გამოხდილი აქვს. გადატ. ზს. -- დაბერებული, დაჩაჩანაკებული.

 ლჷყდანე იგივეა, რაც ლჷყდან̄ე1.

 ლჷყდა̈ნ იგივეა, რაც ლჷყდან̄ე2.

 ლჷყდა̄ნე1 (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷყდანე (-ემ, -ნოლ) ბქ., ლჷყედ{ა}ნე 

(-ჲშ, -ნალ̈ე) ლნტ. -- დაკავებული, ხელში დაჭერილი. ტოტარ̈ისგა ლჷყდან̄ე ნარ̈ჰი ხოჩე̄ლდ 
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არჰე \ ანარჰე (ბზ.) -- ხელ(ებ)ში დაკავებული სანთელი უკეთესად ანათებს. შიისგა 

ლჷყდანე ხოჩილდ იწუე̂ნი სგალუქუა̂ჟიშდ ალ კაბ (ბქ.) -- ეს კაბა, ხელში დაჭერილი, 

უკეთესი ჩანს ("ინახვის"), ვიდრე ჩაცმული. კნინ. ლჷყდა̈ნილ ბქ., ლჷყდან̄ოლ̄ ლშხ.

 ლჷყდა̄ნე2 ბზ., ლშხ., ლჷყდან̈, ლჷყედან̈ (-იშ, -ანარ̈) ლნტ. -- დანიშნული (ქალი). თამარ 

ბადრი ̄ლჷყდან̄ე ლი (ბზ.) -- თამარი ბადრის დანიშნულია. მიშგუ ჯიმლაშ̈ ლჷყდან̈ გუნ ხოჩა 

თუ̂ალაშ̈ ლი (ბქ.) -- ჩემი ძმის დანიშნული ძალიან ლამაზია ("კარგი თვალისაა"). ბაპა გეზალ 

გიორგიი ლჷყედან̈ ლი (ლნტ. 179) -- მღვდლის შვილი გიორგის დანიშნულია. 2. დანიშვნა. 

ეშხუ ნაგზი ქა̄დინე ლჷყდან̄ჷნღო (ლშხ. 30) -- ერთი კვირა გავა დანიშვნის შემდეგ.

 ლჷყე იგივეა, რაც ლჷ̄ყე.

 ლჷყედანე, ლჷყედნე იგივეა, რაც ლჷყდან̄ე1.

 ლჷყედა̈ნ იგივეა, რაც ლჷყდან̄ე2.

 ლჷყელ{ე} იგივეა, რაც ლჷყე̄ლე.

 ლჷყე̄ლე (-იშ, -ა̄ლე ბზ., -ე̄შ \ -ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -ლალ̄ე ლშხ.), ლჷყელ (-არ̈) ბქ., ლჷყელე (-ჲშ, 

-ლალ̈ე) ლნტ. 1. ამოყვანილი (ყველი). ბაჲ̈შ ნაშგუ ̂ჟი ლჷყელ მარ (ბქ.) -- ამაღამდელი 

ნაწველი (რძე) ამოყვანილი მაქვს. სგე̄სდე̄სხ ლჷყე̄ლას ზერდოლ̄თე̄ჲსა (ლშხ. 7) -- 

ამოყვანილს (ყველს) ჩადებენ საწურში. 2. შედედებული. 3. ჩაქცეული. დაჩ̈ის ზისხ ხარ̄ 

ლჷყელ ფხულაჟი (ბზ.) -- დაჩის თითში სისხლი აქვს ჩაქცეული.

 ლჷყიდ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- შესყიდული, ნაყიდი. ლელინთუ ̂ჩაფლარ̈ ლჷყიდ 

ჯარე̄ნა (ბზ.) -- საზამთრო ფეხსაცმელი ნაყიდი გქონია.

 ლჷყმე (-ე̄მიშ, -მალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -მოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -მალ̈ე ლნტ.) -- 

დამხრჩვალი. ციცუ ̂ლჷყმე ამხუ̂იდ (ბქ.) -- კატა დამხვრჩალი ვნახე (დამხვდა). მაი̈დშუ̂ 
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ლჷყმე (პოეზ. 202) -- შიმშილით დახოცილი ("დამხრჩვალი").

 ლჷყჩე (-ე̄მიშ, -ჩა̄ლე ბზ., ლშხ., -ემ, -ჩოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷყაჩ̈ (-ყჩიშ, ყაჩარ̈ \ -იშ, 

-არ̈ ბზ.) -- 1. დამწვარი, მიმწვარი, ჩამწვარი; შერუჯული. პალტო ლჷყჩე ლი აშხუ ̂აგ̈ის 

(ბზ.) -- პალტო ერთ ადგილასაა დამწვარი. ლჷჯეს ჟია̈დ ლჷყჩე ხარ (ბქ.) -- რძე ისევ 

მიმწვარია. 2. გადაბუგული; დადაგული; ბედდამწვარი, უბედური. ა, ლჷყჩე მიშგუ ბედ! (ბქ.) 

-- ვაი, ჩემი დადაგული ბედი! ლჷყჩ' ესერ ლჷდგარ̈ გარ ლი (ბქ.) -- უბედური მხოლოდ 

მკვდარიაო. შდრ. ლჷკჩე2.

 ლჷშარდე იგივეა, რაც ლჷშარ̄დე.

 ლჷშან̈ იგივეა, რაც ნიშან̈.

 ლჷშარ̄დე1 (-ე̄მიშ, -და̄ლე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷშარდე (-ემ, -დოლ ბქ., -ჲშ, -დალ̈ე 

ლნტ.) -- დაშოშმინებული, დაწყნარებული. აშხუ ̂საათუნღოჲ მამა ლას̈უ ̂ბეფშუ̂ ლჷშარ̄დე 

(ბზ.) -- ერთი საათის შემდეგაც კი არ იყო ბავშვი დაშოშმინებული. ჲოუე̂ლს მიჩო მუ ჩუ 

ლჷშარდ' ესხუი̂დ (ბქ.) -- იოველს მამამისი (თავისი მამა) დაწყნარებული დახვდა.

 ლჷშარ̄დე2 ბზ., ლშხ., ლჷშარდე ბქ., ლნტ. -- შერბილებული, გაზავებული (სასმელი). ბაბას 

ჰარაყ̈ ჩუ ლჷშარ̄დე ხარ̄ (ბზ.) -- ბაბუას არაყი შერბილებული აქვს. ლჷშარდე აჲ̈რაყ ხოლილ 

ლეთრე ლი (ბქ.) -- გაზავებული არაყი უფრო ცუდი დასალევია.

 ლჷშა̈რ̄ე იგივეა, რაც ლჷშე̄რე.

 ლჷშგბჷნე (-ე̄შ, -ე̄ლ) ლშხ. -- გაბერილ-გაწითლებული. დი̄ნა ლჷშგბჷნე ლას ჯაურ̂შუ ̂

(ლშხ.) -- ქალიშვილი ჯავრით გაბერილი (გაწითლებული) იყო. შდრ. ლჷძგბჷნე.

 ლჷშგრე (-რე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷშკრე (-ჲშ, -რალ̈ე) 

ლნტ. -- ხელფეხგაშეშებული, გალიგვებული (მიცვალებულზე იტყვიან), უეცრად მკვდარი, 
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სულამოხდილი. ხეხუს̂ ბაპ ლჷშგრე ა̈ხგუ̂აბ̈ (ბზ. 355) -- ცოლს მღვდელი მკვდარი 

(სულამოხდილი) დახვდა (წააწყდა). წინწლიდარ̈ მაგ̈ ჩუ ლჷშგრე ახხუი̂დხ (ბქ.) -- ყველა 

წიწილა სულამოხდილი ნახეს.

 ლჷშდებ (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.), ლჷშტებ (-ალ̈) ლნტ. 1. ნასესხები, ვალადაღებული. 

მიშგუ მარ̄ა თეთრ ჟი ლჷშდებ მარ̄ (ბზ.) -- ჩემი სამყოფი ფული ნასესხები მაქვს. 2. 

გასესხებული. ქა ლჷშდებ ნამშა ̈ჰაშ̈თქ' ესერ ლი (ბქ.) -- გასესხებული პურეული 

("ნამუშევარი") მომგებიანი არისო.

 ლჷშდიმ (-დმიშ, -დმარ̈) ზს., ლჷშტიმ (-იშ, -ა̈რ ლნტ., -არ ლშხ.) -- ყურიანი. თუე̂თნე 

ლჷშდიმ ულჲაქ̄ (ბზ.) -- თეთრყურა ცხვარი. ლჷშდიმ ფაყუ̂ს იგემხ ლინთუი̂სგა (ბქ.) -- 

ყურიან ქუდს იხურავენ ზამთარში. უ̂ომბალო სემი ლჷშტიმ ბალას ისყი (ლშხ., ხორ. 4) -- 

ომბალო სამყურა ფოთოლს იკეთებს.

 ლჷშდიქ (-დქიშ, -დქარ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ.), ლჷშტიქ (-არ̈) ლნტ. 1. კბილიანი. ჲორი 

ლჷშდიქ მარ̄ე (ბზ.) -- ორკბილა კაცი. 2. დაკბილული; ფოცხი, თივის სახვეტი. ლჷშდიქ 

მაწჷხ (ბზ.) -- ფოცხი მჭირდება. კნინ. ლჷშდქიდ უშგ.

 ლჷშდმე (-ე̄მიშ, -მალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -მოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷშტმე (-ჲშ, -მალ̈ე) 

ლნტ. -- მთვრალი. ჩუ ლჷშდმე ლიხ ქუე̂რწლარ̈ (ბზ.) -- მექორწილენი მთვრალ{ებ}ი არიან.

 ლჷშდნე იგივეა, რაც ლჷ̄შდნე.

 ლჷშდრანე (-ე̄მიშ, -ნა̄ლე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ.), ლჷშდრა̈ნ (-იშ, -ანალ̈) ბზ., ლჷშტრანე 

(-ე̄შ, -ე̄ლ) ლშხ., ლჷშტრან̈ე (-ჲშ, -ნალ̈ე), ლჷშტრან̈ (-არ̈) ლნტ. -- დაგრეხილი. ჯუი̂ნალდ 

ლჷშდრანე ნაუ̈̂ოლ̄არ̈ ხუღუ̂ა̈ნ̄ხ ჩაფლარ̈ე ლაშ̈ხბჲე̄ლდ (ბზ.) -- ძველად ფეხსაცმელების 

შესაკერად ჰქონდათ კანაფის დაგრეხილი ძაფები. გადატ. -- კისერმოგრეხილი; 
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თვალებმოქცეული, ელამი, ბრუციანი. ქა ლჷშდრან̈ ჯუღუ̂ა მჷრა̈მ̄თე თე̄რალ̈ (ბზ.) -- 

საითკენღაც მიქცეული (დაელმებული) გაქვს თვალები.

 ლჷშენაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლჷშნაუე̂.

 ლჷშერაუ̈̂ე იგივეა, რაც ლჷშრაუე̂.

 ლჷშერე იგივეა, რაც ლჷშე̄რე.

 ლჷშეშაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლჷშშაუე̂.

 ლჷშე̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷშა̈რ̄ე უშგ., ლჷშერე (-ემ, -როლ ბქ., 

-ჲშ, -რალ̈ე ლნტ.) -- გალესილი. დაშნაჲ̈ ხოლა ლჷშე̄რე ხარ̄ა (ბზ. 441) -- დაშნა (მოკლე 

ხმალი) ცუდი გალესილი ჰქონია. ნაღუჟ̂ურს ლუურ̂ე გაჩ̈ ლახუე̂მხ ი დაუ̈ს̂ -- ლჷშერე (ბქ. 

57) -- ვაჟს ბლაგვი დანა მისცეს და დევს -- გალესილი. ლჷშერა ნჷნშალ წაბუ̂ს ესერ დეშ 

ოთქუი̂ცა (ანდ. 65) -- ბასრ (ალესილ) ენასავით სამართებელს ვერ გაუჭრიაო. ლჷშე̄რა წაბი 

ლილოკ̄ე ხოჩა ეჩა ლიღუჭ̂არალ̄ს (ლშხ.) -- გალესილი სამართებლის ლოკვა სჯობს იმასთან 

(იმის) ვაჭრობას. შდრ. ლჷქჷლბჷნე, ლჷქე̄ლუე̂.

 ლჷშიდ იგივეა, რაც ლჷში̄დ.

 ლჷშიხ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- დამწვარი, ნამწვი. ღუა̂ჭარ̈ს ქორ ლჷშიხ ესხუი̂̄დ 

(ბზ. 337) -- ვაჭარს სახლი დამწვარი დახვდა. ლჷშიხს მოლე ლიფული ესერი ა̈ქეჲნე (ანდ. 

65) -- დამწვარს ცოტა შებერვაც სიამოვნებსო. ბარჯ ჟ'ახახუ̂იახ ლემასკუ̂ისკა ლჷშიხ 

(ლნტ. 93) -- ბეჭი უპოვიათ ცეცხლში დამწვარი. ლჷშიხ-ლჷტჷტდ ჟი გუ̂იკიდა (პოეზ. 78) 

-- ნამწვავ-ნაცრიანად ამოგვიწყვეტია. გადატ. ლჷშიხ დირილდ (ბქ.) -- ღარიბული 

ლუკმაპური, სიღარიბე; ლჷშიხ მარ̄ე (ლშხ.) -- ძუნწი კაცი. ლჷშიხ ფაუ მუღუ̂ე (ზს.) -- 

ბედდამწვარი ვარ (დამწვარი ჯოხი მაქვს). დეჯიკს ლჷშიხ უღუა̂ ხაგ (ბქ.) -- ურჩს მძიმე 
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ჯაფა (დამწვარი უღელი) ადგას.

 ლჷში̄დ1 (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლჷშიდ (-არ̈) ბქ., ლნტ. 1. დაყრილი, ჩაყრილი. 

ნაშყუ̂დიალ̄უა̂რ̈ დოუ̄̂ ჩუ ლჷშიდ̄ ხად̄ ბიქუს̂! (ბზ.) -- ვაითუ ჩამოყრილი აქვს ქარს სარეცხი 

(ნარეცხები)! მაგ̈ ლჷცთეჲსგა ლჷშიდ ლი (ბქ.) -- ყველაფერი წყალშია ჩაყრილი. დაჩუი̂რ 

ხეკუე̂ს ათაჭემან ლაჯმილაჲ̈ ჩუ ლჷშიდ ნათარ̈ს (ლნტ. 277) -- და უნდა მიჰყოლოდა ძმების 

დაყრილ ნაფოტებს. 2. მიტოვებული, ჩამოცილებული. ლჷშიდ წინწლარ̈ (ბქ.) -- (კრუხის) 

მიტოვებული (დაყრილი) წიწილები. 3. გამონაყარი, გამოყრილი. ბობშს ტანჟი ლჷში̄დ ხარ̄ 

(ლშხ.) -- ბავშვს ტანზე გამოყრილი აქვს.

 ლჷში̄დ2 ბზ., ლშხ., ლჷშიდ ბქ., ლნტ. -- ერთმანეთში არეული ფქვილი და ყველი 

(გამომცხვარი ან მოხარშული); ელარჯი. ზურალდ ლჷში̄დარ̈ ანნაყალ̄ე (ბზ.) -- ქალმა 

ყველიანი პურები გამოაცხო. ბებედ შიშდ ლჷშიდ ანჩუ̂მინ (ბქ.) -- ბებიამ უცებ ამოლესა 

(გააკეთა) ელარჯი (ყველიანი ღომი).

 ლჷშკა̈დ̄ (-იშ, -ა̈ლ), ლჷშკად̄ე (-ე̄მიშ, -დალ̄ე) ბზ., ლჷშკად̈ (-ადარ̈ ბქ., -ადალ̈ ლნტ.), 

ლჷშკად̄ (-არ) ლშხ. -- მოჭედილი, მოვარაყებული; გაჭედილი, დაჭედილი. ბაბას ხუღუა̂̈ნ̄ 

ლჷშკა̈დ̄ ხანჯარ̈ (ბზ.) -- ბაბუას მოჭედილი ხანჯალი ჰქონდა. კუბეცდ ოქრშუ ̂ლჷშკად̈ კუბ 

ოხსყე ლჷდგარს (ბქ. 111) -- ვაჭარმა მკვდარს ოქროთ{ი} მოვარაყებული კუბო გაუკეთა. 

ლჷშკად̈ ხანჯარ̈ს ლჷშკად̈ ლა̈რტყ ესერ ხესგუი̂შ (ანდ. 65) -- მოჭედილ ხანჯალს 

მოჭედილი ქამარი უხდებაო. ეჯნე̄მდ ეშხუ უ̄ღუა̂ ლჷშკად ჴანარ [ხაშგმინ] (ლშხ. 54) -- იმან 

ერთი უღელი დაჭედილი ხარები სთხოვა. კნინ. ლჷშკა̈დ̄ილ. ჰჷნგირ ჯიგდა ლჷშკა̈დ̄ილ 

(პოეზ. 4) -- უნაგირი გედგა მოჭედილი.

 ლჷშკრე იგივეა, რაც ლჷშგრე.
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 ლჷშნაუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -უო̂ლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷშენაუ̈̂ე (-ჲშ, -უა̂ლ̈ე) 

ლნტ. -- {გა}შენებული. ალ ა̈დგილჟი ათხე ქალაქ̈ ლი ლჷშნაუ̂ე (ბზ.) -- ამ ადგილზე ახლა 

ქალაქია გაშენებული. ჭუბერ ხოჩა ლჷშნაუე̂ ჴეუდ̂ ესპჷდ (ბქ. 226) -- ჭუბერი კარგად 

გაშენებულ ხეობად გადაიქცა.

 ლჷშრაუ̂ე (-ე̄მიშ, უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -უო̂ლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷშერაუ̈ე̂ (-ჲშ, -ა̈ლ) 

ლნტ. -- ხელგახსნილი, მარხვიდან ხსნილზე გადასული, სახსნილო. ეჯიარ̈ს ლჷშრაუე̂ 

ლეზუ̂ებ გარ ხუღუ̂ახ (ბზ.) -- იმათ მხოლოდ სახსნილო საჭმელი აქვთ. ამ ლადეღ ლჷშრაუა̂ 

დარ̈ იზბი (ბქ. 75) -- ამ დღეს სახსნილოს არავინ ჭამს. ჩუ ლჷშრაუა̂ნ ბაპ ტაბაგს ადჯგირნე 

(ლშხ.) -- ხელის გახსნის შემდეგ მღვდელი აკურთხებს სუფრას (ტაბაკს).

 ლჷშტებ იგივეა, რაც ლჷშდებ.

 ლჷშტიმ იგივეა, რაც ლჷშდიმ.

 ლჷშტიქ იგივეა, რაც ლჷშდიქ.

 ლჷშტმე იგივეა, რაც ლჷშდმე.

 ლჷშტნე იგივეა, რაც ლჷ̄შდნე.

 ლჷშტრან{ე}, ლჷშტრან̈{ე} იგივეა, რაც ლჷშდრანე.

 ლჷშყოდ იგივეა, რაც ლუშყუ̂ედ.

 ლჷშყ{უ}̂ედ იგივეა, რაც ლუშყუე̂დ.

 ლჷშშაუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷშეშაუ̈ე̂ (-ჲშ, -უ̂ალ̈ე) ლნტ. -- 

გაშეშებული. მანოლ̄ ჩუ ლჷშშაუე̂ ლჷ̄გან̈ ლჷდგარ̈ცახან̈ (ბზ.) -- მანოლი გაშეშებული იდგა 

მკვდართან. ხეტყუბ̂ან̄დახ გმირალ ჩუ ლჷშშაუ̂ე (ლშხ. 63) -- ერთმანეთს ეკვროდნენ 

("ეტყუპებოდნენ") გაშეშებული გმირები.
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 ლჷშჩიულ̂ე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷჩიულ̂ე, ლჷჩილუე̂ (-ემ, -ლოლ \ 

უ̂ოლ) ბქ., ლჷსაჩ̈იურ̂ე (-ჲშ, -რალ̈ე) ლნტ. -- გასაჩივრებული, საჩივარაღძრული, 

საქმეაღძრული; დაჩივლებული. ალ გუე̂შ დე̄სა ლი ლჷშჩიულ̂ე (ბზ.) -- ეს საქმე არ არის 

გასაჩივრებული. ქა ლჷჩილუე̂ ხერიუ ̂ეჰე, სა̈ჩიუა̂რ̈ს ღეშდ იტხახ (ბქ. 293) -- თუ საქმე 

საჩივარაღძრული იქნებოდა, საჩივარს უკან იბრუნებდნენ.

 ლჷშხებ (-იშ \ -ხბიშ, -ხბა̈რ ზს., -იშ, -არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- შეკერილი. გუნ ხოჩამ̄დ 

ლჷშხებ კაბ ხა̈ქ̄უდ̂ა წუი̂ლს (ბზ.) -- პატარძალს ძალიან კარგად შეკერილი კაბა ეცვა. 

ლაქ̈უე̂რწილ კაბ ჟი ლჷშხებ მარ (ბქ.) -- საქორწილო კაბა შეკერილი მაქვს.

 ლჷშხუი̂ნ იგივეა, რაც ლუშხუი̂ნ.

 ლჷჩა̈ჟ̄ (-იშ, -აჟ̄უ) ბზ., ლჷჩაჟ̈ (-არ̈) ბქ., ლნტ., ლჷჩაჟ̄ (-არ) ლშხ. -- ცხენოსანი. ყარ̈უ̈ლდ 

ეშდჲერუ ლჷჩა̈ჟ̄ ლეჲჴერნე (ბზ. 85) -- ყარაულმა თორმეტი ცხენოსანი წაიყოლა. ქეით ი 

ლჷჩაჟ̈ უშხუ̂არ დეშ ესერ ხოსყიხ (ანდ. 149) -- ქვეითი და ცხენოსანი ერთმანეთს ვერ 

ურიგდებიანო. ქუ̂ეით ლჷჩაჟ̄ს ხაუზ̂ი̄ნნა (ლშხ.) -- ქვეითი ცხენოსანს ჰბაძავდა. დენას ძღუდ 

ლახალატჷნ ლჷჩა̈ჟ ჭყინტ (ლნტ. 301) -- გოგოს ძალიან შეუყვარდა ცხენოსანი ბიჭი.

 ლჷჩდი̄ნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷჩდინე (-ემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- მორეული, 

არეულ-დარეული. ლეფრად ჲერ ხოზ̄ მიჟს, ეჯ ითქ ჲურინ-სუმინ ჩუ ლი ლჷჩდი̄ნე დე̄ფან̈ჟი 

(ბზ.) -- მზეზე გასახმობად გადებული (გასახმობად რომ უდევს მზეს, ის) მარცვალი ორჯერ-

სამჯერაა არეულ-დარეული აივანზე. ამსუა̂ლდს ჭირ ი ხლინ მაგ̈ ესერ ლჷჩდინე ხარ (ბქ.) -- 

ადამიანს ჭირი და ლხინი (ყველაფერი) არეული აქვსო. შდრ. ლჷნჩჷდე.

 ლჷჩერაუ̈̂ე იგივეა, რაც ლჷჩრაუე̂.

 ლჷჩიდ1 (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- შერთული, შეკეთებული, შედებული (ცეცხლში). ლემასგუ̂ ზექ 
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ლჷჩიდ ხად (ბქ.) -- ცეცხლს შეშა შეკეთებული ჰქონდა. იხ. ლუჩუდ̂ე.

 ლჷჩიდ2 -- ჩაყოლილი, გადაცდენილი. ჴადუთ̂ე ლჷჩიდ მჷფხაი̈ლ ამსუ̂ალდს ჩუა̂დგარ̈ი (ბქ.) 

-- მუცელში ჩაყოლილი ფხა ადამიანს მოკლავს. შდრ. ლჷნჩჷდე.

 ლჷჩიდ3 იგივეა, რაც ლჷჩი̄დ.

 ლჷჩილუ̂ე იგივეა, რაც ლჷშჩიულ̂ე.

 ლჷჩიჟე იგივეა, რაც ლჷჩი̄ჟე.

 ლჷჩიულ̂ი იგივეა, რაც ლჷშჩიულ̂ე.

 ლჷჩი̄დ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლჷჩიდ3 (-არ̈) ბქ., ლნტ. 1. შიგთავსიანი, გულიანი 

(შერეული) პური. თა̈შლჷჩი̄დ დიარ̈ს ქუთ ხაშხა (ბზ.) -- ყველნარევ პურს ხაჭაპური ჰქვია. 

ამნაყ̈ ლჷჩი̄დ! (ბზ. 64) -- გამომიცხვე გულიანი პური! ღუ̂ესელჷჩიდ დიარ̈ ღემესარ̈ ლი (ბქ.) 

-- ბადექონჩართული პური არის "ღემესარი". ანყეხ ლჷჩი̄დარს (ლშხ. 38) -- აცხობენ გულიან 

პურებს.

 ლჷჩი̄ჟე (-ე̄მიშ, -ჟალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷჩიჟე (-ემ, -ჟოლ ბქ., -ჲშ, -ჟალ̈ე 

ლნტ.) -- ცოლიანი, ცოლმოყვანილი. ალა ლჷჩი̄ჟე მამ̄ა ლი (ბზ. 236) -- ეს ცოლიანი 

("გასიძებული") არ არის. ლჷჩიჟე ღუ̂აჟარ̈ მინე-მინე ლამ̈თილს არდახ (ბქ.) -- ცოლიანი 

ვაჟები თავ-თავიანთ ცოლოურებში (სიმამრ-სიდედრის ოჯახში) იყვნენ.

 ლჷჩმი̄ნ1 იგივეა, რაც ლჷჩუმ̂ე.

 ლჷჩმი̄ნ2 იგივეა, რაც ლჷჩუმ̂ინ2.

 ლჷჩმი̄ნე იგივეა, რაც ლჷჩუმ̂ინ1.

 ლჷჩომნე იგივეა, რაც ლჷჩუმ̂ე, ლჷჩუმ̂ინ1.

 ლჷჩრაუ̂ე (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷჩერაუ̈ე̂ (-ჲშ, -უ̂ალ̈ე) 
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ლნტ. -- გაჩერებული, შეჩერებული, უქმად მყოფი. დინ̄ა ჩუ ხაყახ ლჷჩრაუა̂დ (ბზ. 386) -- 

ქალიშვილი უქმად ჰყავთ. უჩხია̈რ̄უი̂̄ ბად̈შუ̂ ლიჴნი ჩუ ლჷჩრაუე̂ ლი (ბზ.) -- წვიმების გამო 

ხვნა შეჩერებულია. ეჯკალ̈იბ ლუუზ̂ერე ლი, ერე ეჯის ლჷჩრაუე̂ს დეშომა ხეწდენი (ბქ.) -- 

ისეთი გამრჯეა, რომ იმას გაჩერებულს ვერასდროს ნახავ. ლჷჩერაუ̈ე̂ ხუა̂ს (ლნტ. 84) -- 

გაჩერებული ვიყავი.

 ლჷჩუე̂მნე იგივეა, რაც ლჷჩუ̂მე.

 ლჷჩუმ̂ე, ლუჩუმ̂ე (-ე̄მიშ, -მალ̄ე) ბზ., ლჷჩუმ̂ინ1, ლუჩუ̂მინ1 (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.), 

ლჷჩ{უ}̂მინ̄1 (-არ), ლჷჩმინ̄ე, ლჷჩომნე (-ე̄მიშ \ -ე̄შ, -ნალ̄ე \ -ე̄ლ) ლშხ., ლჷჩუე̂მნე, 

ლუჩუ̂ემნე (-ჲშ, -ნალ̈ე) ლნტ. 1. გაკეთებული, მომხდარი, ჩადენილი, ნაქნარი, ქმნილი. ქორა ̈

ლეშდაბ̈ ჩუ ლჷჩუმ̂ე \ ლუჩუმ̂ინ ლი (ბზ.) -- საოჯახო (სახლის) საქმე (საკეთებელი) 

გაკეთებულია. ლუჩუმ̂ინ გუე̂შს მამ̄გუე̂შ ხაშიდ (ბზ.) -- მომხდარ საქმეს არაფერი შველის. 

ლუქუს̂ ი ლუჩუმ̂ინს ღეშდ ლატხა მოდმ' ესერ ხარხ (ანდ.) -- თქმული და მომხდარი უკან არ 

დაბრუნდებაო (თქმულს{ა} და ქმნილს დასაბრუნებელი არ აქვთო). ობაშ̈ ხოლა გუე̂შ ლი 

ლჷჩუმ̂ინ (ბქ.) -- ბევრი ცუდი საქმეა ჩადენილი. ედგა̄თუა̂ნ̄ ქორწილ, ლაშ̄ხისა ლჷჩმინ̄ 

(ლშხ. 34) -- ლაშხეთში გამართული (გაკეთებული) ქორწილი გათავდა.

 ლჷჩუმ̂ინ1, ლჷჩუმ̂ი̄ნ1 იგივეა, რაც ლჷჩუ̂მე.

 ლჷჩუმ̂ინ2, ლუჩუმ̂ინ2 ზს., ლჷჩ{უ}̂მი̄ნ2 ლშხ. -- მოქსოვილი. ბეფშუი̂ ბერალ̈ ი შალბა̈რ ჟი 

ლუჩუ̂მინალ̈ მარ̄ (ბზ.) -- ბავშვის წინდები და შარვალი მოქსოვილ(ებ)ი მაქვს. დედეს ბერარ̈ 

ჟი ლჷჩუმ̂ინ ხოზ (ბქ.) -- ბებიას წინდები მოქსოვილი უდევს.

 ლჷჩუმ̂ინ3, ლუჩუმ̂ინ3 ზს., ლჷჩ{უ}̂მი̄ნ3 ლშხ. -- ჩაყენებული (მაწონი). მარ̈წუე̂ნ ჯარმა 

ლჷჩუმ̂ინ? (ბქ.) -- მაწონი ჩაყენებული გაქვს?
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 ლჷჩ{უ}̂მინ̄ იგივეა, რაც ლჷჩუ̂მინ.

 ლჷჩხკჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 

გამხმარი, გაფშიკინებული; გამხდარი. ზექ ლჷჩხკჷნე ლას̈უ ̂(ბზ.) -- შეშა გამხმარი იყო. 

შუა̂ნარ̈ს ლჷჩხკჷნე დინოლ დემეგ ხალატ̈ხ (ბქ.) -- სვანებს გამხდარი ქალიშვილები არ 

მოსწონთ.

 ლჷცერუა̂ლ̈ იგივეა, რაც ლჷცე̄რუა̂̈ლ̄.

 ლჷცერუე̂ იგივეა, რაც ლჷცე̄რუე̂.

 ლჷცე̄რუა̂̈ლ̄ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ლჷცერუა̂ლ̈ (-არ̈) ბქ. -- მოხალული ფქვილის გუნდა (შდრ. 

ქუმელი). თამარდ ლათ̄ თაშა̈რ̄ ლჷცე̄რუა̂ლარ̈ ა̈მზჷზე (ბზ.) -- გუშინ თამარმა ყველგარეული 

მოხალული ფქვილის გუნდები გამომიგზავნა.

 ლჷცე̄რუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷცერუე̂ (-ემ, -უო̂ლ) ბქ. -- 

მოხალული. ამნე̄მდ ლჷცე̄რუე̂ სიმინდ ოთშიდ ქათლარ̈ს (ბზ.) -- ამან მოხალული სიმინდი 

დაუყარა ქათმებს. ლჷცერუე̂ ფაქუ̂ თაშ̈ს ხაჩ̈დინეხ, ჟი იჰუი̂ჭიხ, ყუა̂ბდ ას̈ყიხ ი ეჯჟი იზბიხ 

(ბქ.) -- მოხალულ ფქვილს ყველს ურევენ, მოზელენ, გუნდ{ებ}ად აკეთებენ და ისე ჭამენ.

 ლჷცინც1 (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლჷცი̄ნცე1 (-ე̄შ \ -ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -ცალ̄ე) ლშხ. -- დაფანტული, 

გაბნეული. ლჷცინცე ითქ (ბქ.) -- დაბნეული მარცვალი.

 ლჷცინც2 ბქ. -- გაცხრილული; სათითაოდ გასინჯული, გაჩხრეკილი. ლაჲ̈რიშ ლათ̈ხელის 

მაგ ქა ლჷცინც მარ (ბქ.) -- წიგნის ძებნაში ყველაფერი დავჩხრიკე (მაქვს გაჩხრეკილი).

 ლჷცინც3 ბქ., ლჷცი̄ნცე2 ლშხ., ლჷცრი̄ნც2 (-იშ, -არ) ლშხ., ლჷცინცე (-ჲშ, -ა̈რ \ -ცალ̄ე) 

ლნტ. -- თავმოხდილი, გადახდილი. თხუმლჷცი̄ნცას ჩუ̂ესგემხ ეჯისი ̄(ლშხ. 35) -- 

თავმოხდილს დადგამენ იმასაც. საბან ლჷცი̄ნცე ჯარ̄ (ლშხ.) -- საბანი გადახდილი გაქვს. 
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ლჷცი̄ნცე ქორ (ლშხ.) -- სახურავახდილი სახლი.

 ლჷცი̄ნცე იგივეა, რაც ლჷცინც.

 ლჷცლჷ̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷცლჷრე, ლჷცრჷლე (-ემ, -რ/ლოლ) 

ბქ., ლჷცლჷრე (-ჲშ, -ალ̈ \ -რალ̈ე) ლნტ. -- დახეული, დაგლეჯილი, დაფლეთილი; 

დაპობილი. ჩუ ლჷცლჷ̄რე ჯარ̄ ჩაფლარ̈ (ბზ.) -- ფეხსაცმელები დახეული გაქვს. ლე̄თი ფირუ ̂

ამ̈სად̈ ქა̈მ̄ ი ლად̈ი ლჷცლჷ̄რე ამ̈გუა̂ბ̈ (ბზ.) -- წუხელ ძროხა დამრჩა გარეთ და დღეს 

დაგლეჯილი ვიპოვე. ლამპრალ̈ს აგ̈იხან̈ აჲ̈ესგიხ, ჩუ ლჷცლჷ̄რა (ბზ. 13) -- ლამპრებს 

შინიდან წაიღებენ, წვრილ-წვრილად დაპობილს. ლჷცრჷლე \ ლჷცლჷრე ლერქუ̂არ̈ მაქ̈უ ̂

(ბქ.) -- დაფლეთილი ტანსაცმელი მაცვია.

 ლჷცრი̄ნც1 (-იშ, -ა̈ლ) ბზ. -- გაბერილი (საქონელზე იტყვიან). ღუნს ათ̈ჩჷ̄დ, ედოსამა, ქა 

ლჷცრი̄ნც ა̈რი (ბზ.) -- ალბათ, ხბოს (რამე) ჩაჰყვა (შეერია), გაბერილია.

 ლჷცრი̄ნც2 იგივეა, რაც ლჷცინც3.

 ლჷცრჷლე იგივეა, რაც ლჷცლჷ̄რე.

 ლჷცფექ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ფქვილწყალი (თხელი ფაფა, წყლით ან წაქით 

გაკეთებული). ლჷცფექილ ესერ ეში̄უ ̂ესა ოხჩუე̂მინ (ბზ. 321) -- ფქვილწყალი მაინც 

მომიმზადეო. ლჷცფექილს ხოსყიუ ̂გეზლირს (ბქ. 245) -- ფქვილწყალს უკეთებდა 

შვილებს. ლჷცფექაუ გუე̂გნჷშე̄რალ (პოეზ. 208) -- ფქვილწყალა (თხელფაფიანები) 

გვეგნისანები. გადატ. თხუმემ ლჷცფექდ ლიგნე (ბქ.) -- თავის დანაყვა, გახეთქვა 

(ფქვილწყლად გადაქცევა). კნინ. ლჷცფექილ ბქ.

 ლჷცყანე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷცყან̈ (-იშ, -ანალ̈) 

ლნტ. 1. მაგრად გამოკეტილი, ურდულით გადაკეტილი (კარი). ყორა̈ლ̄ ქა ლჷცყანე ჯარ̄ხ 
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(ბზ.) -- კარები ურდულით გაქვთ გადაკეტილი. ყორუა̂ლ̈ ქა ლჷცყან̈ ლჷმარ̈ხ (ლნტ. 148) -- 

კარები მაგრად ყოფილა გადაკეტილი. ყორ̄ ლჷცყანე ბედილუშა (პოეზ. 206) -- 

კარგამოკეტილი ბედილუსანი. 2. ბქ. დაგმანული. შდუგუი̂შ ლაჴად ქა ლჷცყანე აცუ̂ირხ 

(ბქ.) -- თაგვის ამოსასვლელი დაგმანული დატოვეს.

 ლჷცყე̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷცყერე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- 1. დაცობილი. სტამან ბჷგიდ ლი ლჷცყე̄რე (ბზ.) -- კოკა მაგრადაა დაცობილი. 

ბოთლიკ ჩუ ლჷცყერე ა̈მცუი̂რ (ბქ.) -- ბოთლი დაცობილი დამიტოვა. 2. გარჭობილი, 

შეჩრილი. ყორმჷყ ლაჲ̈რ ემხუი̂დ ლჷცყერე (ბქ.) -- კართან წერილი დამხვდა გარჭობილი. 

მარა ჭედს ლჷცყერ ესერი ჟი ხეხელი (ანდ. 78) -- კაცს კედელში შეჩრილიც დახვდებაო. 3. 

გამძვრალი, შემძვრალი. ლაჴურ̂აჲსგა ლჷცყერე მარე ჩუ̂'ათირხ (ბქ.) -- ფანჯარაში 

შემძვრალი კაცი იცნეს. კნინ. ლჷცყე̄როლ̄ ლშხ.

 ლჷცხამპე იგივეა, რაც ლჷცხამ̄პე.

 ლჷცხანე იგივეა, რაც ლჷმცხა̄ნე.

 ლჷცხატ̈1 (-იშ, -ატარ̈) ზს., ლნტ., ლჷცხატ (-არ) ლშხ. -- გაჩხერილი, ჩარჭობილი, 

ჩასობილი. ალ ჟეღს ჯიჯუ ̂ე დოს̄ა ხარ̄ ყიას ლჷცხატ̈? (ბზ.) -- ამ ძაღლს ძვალი ხომ არ აქვს 

ყელში გაჩხერილი? მეთხუ̂იარდ დერაჩუ ლჷცხატ̈ ჭიშხ ჟი უ̂ენდ ახყუ̂იფ (ბქ.) -- მონადირემ 

ყინულის ნაპრალში ჩარჭობილი ფეხი ძლივს ამოაძრო.

 ლჷცხატ̈2 ზს., ლჷცხატ ლშხ. -- შეწირული, ნაკრძალი ადგილი. ლჷცხატ̈ ცხეკს და̈რ̄ აქჩე 

(ბზ.) -- ნაკრძალ (სალოცავისთვის შეწირულ) ტყეს არავინ ჭრის. მიჩა-მიჩა ლჷცხა̈ტს მაგ̈ 

ხენთხლალ̈ (ბქ.) -- თავ-თავის ნაკრძალს ყველა უფრთხილდება.

 ლჷცხამ̄პე (-ე̄მიშ, -პალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷცხამპე (-ემ, -პოლ) ბქ. -- განასკული. ლაჩაქ̈ კაპრაჲ̈ 
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ჩუქუა̂ნ̄ მარ̄ ლჷცხამ̄პე (ბზ.) -- ლეჩაქი ნიკაპქვეშ მაქვს განასკული. შდრ. ლჷცხპჷ̄რე.

 ლჷცხე̄ნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷცხენ (-ემ, -ნოლ) ბქ. -- 

დავარცხნილი. ხოჩამ̄დ ლჷცხე̄ნე ჯარ̄ ფათ̈უ̂არ̈ (ბზ.) -- თმები კარგად გაქვს დავარცხნილი. 

კნინ. ლჷცხენილ ბქ., ლჷცხენოლ̄ ლშხ.

 ლჷცხი̄დე (-ე̄მიშ, -დალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷცხიდე (-ემ, -დოლ ბქ., -ჲშ, -და̈ლე 

ლნტ.) -- 1. დაწუნებული, წუნდადებული. ჟი ლჷცხი̄დე ხარ̄ხ მიშგუა̂ ნაჲ̈რუუა̂ლ̈დ (ბზ.) -- 

დაწუნებული აქვთ ჩემი ნაწერ(ებ)ი 2. შარმოდებული. მაშდმარუს უშხუა̂რ̈დ ჟი ლჷცხი̄დე 

ხადხ (ბქ.) -- მთვრალებს ერთმანეთისთვის შარი ჰქონდათ მოდებული.

 ლჷცხპჷ̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷცხპჷრე (-ემ, -როლ) ბქ., 

ლჷცხპჷნე (-ჲშ, -ნალ̈ე) ლნტ. -- განასკული (მრავალ ადგილას). მაგ̈ ლჷცხპჷ̄რალ̄ე ლიხ 

თაკუ̂არ̈ (ბზ.) -- თოკები ყველა განასკულ(ებ)ია. შდრ. ლჷცხამ̄პე.

 ლჷცხრილე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ლოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ლალ̈ე ლნტ.) -- 

1. ზს. გაცრილი, გაცხრილული (მარცვალი). ლად̈ი̄ ნაკლაუ ̂ჟი ლჷცხრილე ლი (ბზ.) -- 

დღევანდელი ნალეწი გაცხრილულია. ხუა̂ჲ̈ ითქ ხადხ ლჷცხრილე მეზუბ̂ელარ̈ს (ბქ.) -- 

მეზობლებს ბევრი მარცვალი ჰქონდათ გაცხრილული. 2. გადატ. -- დახვეწილი. ალ მარე დეშ 

ლი ხოჩამდ ლჷცხრილე (ბქ.) -- ეს კაცი მთლად (კარგად) დახვეწილი ვერაა.

 ლჷძგბჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- გაბრაზებული, 

გაგულისებული, გაანჩხლებული, გაბუტული, ჯავრისაგან გაბერილი. ეჯა ლად̈ი ლჷძგბჷნე̄დ 

ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ის დღეს ისევ გაგულისებული იყო. შდრ. ლჷშგბჷნე.

 ლჷძგრჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნა̈ლე ლნტ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.) -- 

ამოვსებული, გატენილი. ჴად̈ ლჷძგრჷნე მარ ლეზობშუ ̂(ბქ.) -- მუცელი ამოვსებული მაქვს 

1194



საჭმლით.

 ლჷძგჷრე იგივეა, რაც ლჷზგ{ჷ}რე.

 ლჷძინძლაუ̂ე (-უე̂̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -უო̂ლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷძინძლაუ̈ე̂ (-ჲშ, 

-უ̂ალ̈ე) ლნტ. -- დაგლეჯილი, დაფხრეწილი, დაძონძილი. ჟი ლჷძინძლაუე̂ ხარ̄ხ ბოფშარ̈ს 

ლერქუა̂ლ̈ ნაბუ̄ნძგუ̂ალ̄უ ̂(ბზ.) -- ბავშვებს ტანსაცმელი დაგლეჯილი აქვთ ბღლაძუნისაგან. 

შდრ. ლჷძონ̄ძე.

 ლჷძიჰ (-ძჰიშ, -ძჰარ̈ \ ლჷძჰან̈იე̄ლე, ლჷძჰინიე̄ლე) ბზ., ლჷზიჰ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლჷძჲე (-ე̄შ, 

-ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- დაკლული. გეზალს ალჲარ̈ ლჷძჰინიე̄ლე ოთჴიდხ (ბზ. 371) -- 

შვილს ისინი დაკლულ(ებ)ი მიუტანეს. ლიგერგი ჰამს ჴან̈ ლჷზიჰ ხადხ (ბქ.) -- გიორგობა 

დილას ხარი დაკლული ჰყავდათ. ლჷძჲე ხეყე̄ნი ხამ ლებტკჷ̄რიდ (ლშხ. 30) -- ღორი 

დაკლული ეყოლება საბატკედ.

 ლჷძჲე იგივეა, რაც ლჷძიჰ.

 ლჷძონ̄ძე (-ე̄მიშ, -ძალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷძონძე (-ემ, -ძოლ ბქ., -ჲშ, -ძალ̈ე 

ლნტ.) -- დაძონძილი. ლჷძო̄ნძე ლერქუ̂ალ̈ ხა̈ქ̄უ ̂და̈უ̄ს̂ (ბზ.) -- დევს დაძონძილი ტანსაცმელი 

აცვია. შდრ. ლჷძინძლაუე̂.

 ლჷძჰან̈იე̄ლე, ლჷძჰინიე̄ლე იხ. ლჷძიჰ.

 ლჷწაბურე იგივეა, რაც ლუწბურ̄ე.

 ლჷწალაუე̂, ლჷწალაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლჷწლაუე̂.

 ლჷწიე იგივეა, რაც ლჷწჰე.

 ლჷწილხე იგივეა, რაც ლჷწლიხე.

 ლჷწინ1 (-იშ, -არ̈), ლჷწუე̂ნ ზს., ლნტ., ლჷწონ (-არ) ლშხ. -- აწონილი. თაშ̈ ლჷწინ 
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მიშხუნ̂ა ხალამ̈ისგა (ბზ.) -- აწონილი ყველი ხალამში მაქვს შენახული.

 ლჷწინ2 ზს., ლნტ., ლჷწონ ლშხ. -- დაწნეხილი, დაპრესილი. ლჷწინ ლი ნარ̈ჩუი̂შ თაშ̈ (ბქ.) 

-- დაპრესილია კასრში (ან ხის ყუთში) ჩადებული ყველი.

 ლჷწლაუე̂ (-ე̄მიშ, -უა̂ლ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷწალაუ̂ე (-ჲშ, 

-უ̂ალ̈ე) ლნტ. -- მოთუთქული, მოწალული, ოდნავ მოხარშული. კეპლარ̈ ჟი ლჷწლაუ̂ე ლიხ 

(ბზ.) -- (საკუპატე) ნაწლავები მოწალულია. ლჷწლაუე̂ ზისხოროლს ჟი ხორკინეხ ლემასგუ̂ 

ჟიქაქა (ბქ.) -- მოთუთქულ სისხლის ძეხვებს ჩამოკიდებენ ცეცხლის ზემოთ.

 ლჷწლიხე (-ე̄მიშ, -ხალ̄ე) ბზ., ლჷხლიწე (-ემ, -წოლ ბქ., -ე̄შ \ ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -წალ̄ე ლშხ.), 

ლჷწილხე (-ჲშ, -ხალ̈ე) ლნტ. -- გაწურული. ლეშყუდ̂ჲე̄ლი ჟი ლჷწლიხე მად̄და (ბზ.) -- 

სარეცხი გაწურული მქონდა. ძაძუდ ლჷხლიწე ლერქუ̂არ̈ ქა ლოხურ̂ეკ (ბქ.) -- ძაძუმ 

გაწურული ტანსაცმელ(ებ)ი გაფინა.

 ლჷწმინდაუ̂ე (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷწმინდაჲე (-ემ, -უ̂ოლ \ -ჲოლ) ბქ., ლჷწმინდაუ̈̂ე 

(-ჲშ, -უ̂ალ̈ე) ლნტ. -- გაწმენდილი. მჷლხარ̈ს გაჩარ̈ ქა ლჷწმინდაუ̈ე̂ ხაღუ̂ე̄ნახ (ბზ.) -- 

მულახელებს დანები გაწმენდილი ჰქონიათ. მარილს მა̈გ ლჷწმინდაუ̈ე̂ ხახოლნა ქორს (ლნტ. 

153) -- კაცუნას ყველაფერი გაწმენდილი ხვდებოდა თურმე სახლში.

 ლჷწჲე იგივეა, რაც ლჷწჰე.

 ლჷწჲენალობ, ლჷწჲენალ̄ობ იგივეა, რაც ლჷწჰარ̄ობ.

 ლჷწჲობ იგივეა, რაც ლჷწჰარ̄ობ.

 ლჷწონ იგივეა, რაც ლჷწინ.

 ლჷწრანე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷწრან̈ე (-ჲშ, -ნალ̈ე) 

ლნტ. -- გაწითლებული. მაგ̈ ლჷწრანე ლას̈ხუ ̂ა̈თუშ (ბზ.) -- ყველა გაწითლებული იყო 
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(იყვნენ) სიცხით. კა ნა̈ჲთოშუ ̂ჩუ ლჷწრანე ლას̈უ ̂(ბქ.) -- კერია სიცხისაგან (სიცხით) 

გაწითლებული იყო.

 ლჷწსე1 იგივეა, რაც ლჷწჰე1.

 ლჷწსე2 (-ე̄მიშ, -სალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -სოლ \ -სა̈ლე ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -სალ̈ე ლნტ.) 

-- გაჩენილი, დაწესებული. ბაბა სოლომან̈იშცალ̈ მეთხუ̂არ̈ დარ ლჷწსელი (ბქ. 208) -- ბაბუა 

სოლომონის მსგავსი მონადირე არავინ გაჩენილა.

 ლჷწსობ იგივეა, რაც ლჷწჰობ.

 ლჷწუე̂ნ იგივეა, რაც ლჷწინ.

 ლჷწუი̂̄ლე, ლუწუი̂̄ლე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷწუ̂ილე, ლუწუ̂ილე 

(-ემ, -ლოლ ბქ., -ჲშ, -ლალ̈ე ლნტ.) -- გათხოვილი. დი̄ნა̈ლ̄ ქა ლჷწუ̂ი̄ლალ̄ე მარ̄ (ბზ.) -- 

ქალიშვილები გათხოვილ(ებ)ი მყავს. ლჷწუი̂ლე დინა მიჩა ლამ̈თილს არდა (ბქ.) -- 

გათხოვილი გოგო თავისი ქმრის (მამამთილ-დედამთილის) ოჯახში იყო. დადას ესერ ხორი 

ლუწუი̂ლე დინოლ (ბქ. 34) -- დედაბერს გათხოვილი ქალიშვილები ჰყავსო. ალე ქა 

ლჷწუი̂ლე ლი (ლნტ. 159) -- ეს გათხოვილია.

 ლჷწჰარ̄ობ (-აშ̈, --) ბზ., ლჷწჰარობ (-აშ̈, --) ბქ., ლჷწჲობ, ლიწჲენალ̄ობ (-აშ, --) ლშხ., 

ლჷწჲენალობ (-იშ, --) ლნტ. -- წვეულებათა, დღესასწაულთა დრო. ათხე ლჷწჰარ̄ობ ხარ̄ხ 

(ბზ. 337) -- ახლა წვეულებათა დრო აქვთ.

 ლჷწჰე1 (-ე̄მიშ, -ჰალ̄ე ბზ., -ემ, -ჰა \ -ჰოლ ბქ.), ლჷწსე (-ე̄მიშ, -სალ̄ე \ ლუწსუ ბზ., -ემ, -სა 

\ -სოლ ბქ.), ლჷწიე, ლჷწჲე (-ე̄მიშ \ -ე̄შ, -ჲალ̄ე \ -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ჲალ̈ე ლნტ.) -- 

დაპატიჟებული, მოწვეული. ლჷწჰე ლას̈უ̂ხ ძიძაჲ̈ ი ეჩი ̄გეზალ (ბზ. 287) -- დაპატიჟებული 

იყვნენ ძიძა და მისი შვილი. ეშუი̂ ესერ ლჷწჰე ი ჲეშდ ლჷწჰემ ლჷწჰე (ანდ. 36) -- ერთი 
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წვეული და ათი წვეულის წვეულიო. ლუწსუს ხანბჟჷნხ ( \ ხამბჟჷნხ, ბზ. 419) -- 

დაპატიჟებულებს უკვირდათ. ალ ლადეღ ლჷწჲე ლიხ მეხუ̂ბარალ (ლშხ. 38) -- ამ დღეს 

მოწვეული არიან მოძმეები. დენას ლჷწიე ხარ̈ენა ჲეხუ-̂ჭაშ̈ (ლნტ. 267) -- ქალიშვილს 

მიწვეული ჰყოლია ცოლ-ქმარი. ლჷწსე ხუ̂ირ̄ი ოთარშე̄რთე (პოეზ. 98) -- დაპატიჟებული 

ვარ ოთარაანთსა (დადეშქელიანებისას). კნინ. ლჷწჰილ, ლჷწსილ ზს.

 ლჷწჰე2 ბზ., ლჷწჲე ქს. -- ჩახრენწილი, ჩახლეჩილი (ხმა). ჰერ ჩუ ლჷწჰე მარ̄ (ბზ.) -- ხმა 

ჩახლეჩილი მაქვს.

 ლჷწჰე3 ბზ. -- დამშრალი. მაზუა̂ბ̈ ჩუ ლჷწჰე ლი (ბზ.) -- წყარო დამშრალია.

 ლჷწჰობ, ლჷწსობ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს. -- წვეულება. აშხუ ̂ლე̄თ ალჲარ̈ს ლჷწჰობ ხად̄ხ (ბზ. 345) -- 

ერთ ღამეს ამათ წვეულება ჰქონდათ. უ̂არ̈გ ი მიჩა ხეხუ̂ ლჷწსობთ' აჩ̄ად̈ხ (ბზ. 427) -- 

აზნაური და მისი ცოლი წვეულებაში წავიდნენ. ოთარ̈შერს ფიშირამჷნ ხამ̈თქუე̂ნახ ლჷწსობ 

(ბქ.) -- ოთარაანთ (დადეშქელიანებს) ხშირად სჩვეოდათ თურმე წვეულება.

 ლჷჭანჭე იგივეა, რაც ლჷჭან̄ჭე.

 ლჷჭარ{ე} იგივეა, რაც ლჷჭარ̈.

 ლჷჭა̈დ{ე} იგივეა, რაც ლჷჭა̈დ̄.

 ლჷჭა̈თ (-იშ, -ათარ̈) ზს., ლჷჭათ̈უ ̂(ლჷჭთუ) ბქ., ლჷჭათ (-ჭთალ̄) ლშხ., ლჷჭათ̈უ̂ნე (-ჲშ, 

-ათუნ̂ალ̈ე) ლნტ. -- წყეული, დაწყევლილი. ამნეშ ესერუ ლი ლჷჭა̈თ ჰანტო წიფიან̄ ი 

მერმუცდ! (ბზ. 30) -- ამიერიდან იყოსო დაწყევლილი ჰანტო წიფიანი და მეორედ 

მოსვლამდე! ჯი ესერუ ლჷჭათ̈ ლი (ბქ. 39) -- თვითონაა დაწყევლილიო. ესრენიშ ჭყინტ 

ლჷჭათუნ̂ე ლჷმარ̈ელი (ლნტ. 263) -- თურმე ბიჭი დაწყევლილი ყოფილა. შდრ. ლუჭთუნე.

 ლჷჭა̈თუნ̂ე იგივეა, რაც ლჷჭათ̈, ლუჭთუნე.
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 ლჷჭა̈რ (-იშ, -არალ̈ ბზ., ლნტ., -არარ̈ ბქ.), ლჷჭარე (-ემ, -როლ) ბქ., ლჷჭარ (-ალ) ლშხ. 1. 

გადაბმული, გამთელებული (ჯაჭვი, თოკი...), გადაკერებული. ჭყინტს ლარ̈ტყ ჟი ლჷჭარ̈ 

ხა̈ბ̄ (ბზ.) -- ბიჭს გადაბმული ქამარი არტყია ("აბია"). ნესგაქა ლჷჭარ̈ კაბ ხაქუდ (ბქ.) -- 

წელზე (შუაში) გადაკერებული კაბა ეცვა. ლჷჭარი უჟაშ̄ ნომა ჯარ̄ (ლშხ.) -- გადაბმულის 

დარდი ნუ გაქვს. 2. ჩამწკრივებული. ლჷჭარად ჟი მუტუა̂რ̈ ნამპრარ̈ს ქა̈ისგ მაგ̈ (ბქ. 78) -- 

ანთებულ ლამპრებს ყველა ჩამწკრივებულად წაიღებს.

 ლჷჭა̄დ{ე} იგივეა, რაც ლჷჭა̈დ̄.

 ლჷჭა̄ნჭე (-ე̄მიშ, -ჭალ̄ე) ბზ., ლჷჭანჭე (-ემ, -ჭოლ ბქ., -ჲშ, -ჭალ̈ე ლნტ.), ლჷჭან̄ჭუე̂ (-ე̄შ \ 

-ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -უ̂ალ̄ე) ლშხ. -- ასხმული, გადახლართული, ერთმანეთზე გადაბმული 

(რგოლები, მძივები, ჩირი, მავთული...). ბაჯუს სინა̈ლ̄ უშხუა̂რ̄ ლჷჭან̄ჭე ა̈ხგუა̂ბ̈ (ბზ.) -- 

ბაჯუმ იპოვა (ბაჯუს... შეხვდა) ერთმანეთში გადახლართული მავთულები. მიშგუა̂ დის 

ლჷჭანჭე ლჷბადე ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- დედაჩემმა ასხმული ჩირი(ს გაკეთება) იცის (დედაჩემს... 

სჩვევია).

 ლჷჭა̈̄დ (-ად̄იშ, -ად̄არ̈), ლჷჭად̄ე (-ე̄მიშ, -დალ̄ე) ბზ., ლჷჭად̈ (-იშ, -ადარ̈) ბქ., ლჷჭად̄{ე} 

(-ე̄შ \ -ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -{დ}ალ̄ე) ლშხ., ლჷჭად̈ე (-ჲშ, -დალ̈ე) ლნტ. -- მოფარცხული. ალჲარ̈ს 

დაბ ქა ლჷლა̈შ̄ ი ლჷჭად̄ე ხად̄ხ (ბზ.) -- ამათ ყანა დათესილი და მოფარცხული ჰქონდათ. 

ლჷჭა̈დ დაბს ქუ̂ინ ხოჩილ ლეკედ ხარ (ბქ.) -- დაფარცხული ყანა უკეთ სუნთქავს ("სული 

უკეთესად ამოსაღები აქვს"). კნინ. ლჷჭად̈ილ ბქ.

 ლჷჭბიდე (-ე̄მიშ, -დალ̄ე) ბზ., ლშხ., ლჷჭბიდ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლჷჭებდე (-ჲშ, -დალ̈ე) ლნტ. -- 

დატყვევებული, დამწყვდეული, ჩაკეტილი. ამის სიმქარ̈ ხორი ჩუ ლჷჭბიდე (ბზ. 30) -- ამას 

ქალიშვილები დატყვევებული ჰყავს. ათხე თანა̈ღს შუკუ̂ ლჷჭბიდ ლი (ბზ.) -- ახლა 
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უღელტეხილზე გზა ჩაკეტილია. ლჷჭბიდ გოჭარ̈ს მერმესობ ხადხ (ბქ.) -- დამწყვდეულ 

გოჭებს აურზაური ჰქონდათ.

 ლჷჭებდე იგივეა, რაც ლჷჭბიდე.

 ლჷჭემნე იგივეა, რაც ლჷჭმი̄ნე.

 ლჷჭერ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- ჭერიანი, ლამფიანი; ფიცრული. ციცულდ 

ლჷჭერთეჟი̄ნ აჩად̈ (ბზ. 410) -- კატა ფიცრულზე ავიდა. ალა ლი გუე̂მ ჟიქა̄ნ ლჷჭე̄რისგა 

(პოეზ. 256) -- ეს არის გომურს ზემოთა ფიცრულში.

 ლჷჭთუ იხ. ლჷჭათ̈.

 ლჷჭირე იგივეა, რაც ლჷჭი̄რე.

 ლჷჭირხ{ე} იგივეა, რაც ლჷჭი̄რხ.

 ლჷჭიშხ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ფეხიანი, -ფეხა. ალა ჟი ლახსგურდა უ̂ოშ̄თხუ̂ 

ლჷჭიშხ კერეტან̈ს (ბზ. 331) -- ეს შეაჯდა ოთხფეხა ტახს. ალ კათხ ხოჩა ლჷჭიშხ ლი (ბქ.) 

-- ამ კათხას კარგი ფეხი აქვს ("ეს კათხა კარგფეხიანი არის").

 ლჷჭი̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ.), ლჷჭირე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე ლნტ.) -- 

გაწვალებული, შეწუხებული, ჭირგამოვლილი. მუე ნადგარუნ̄ღო მეუ̂არ ლჷჭირ̄ე ლას̈ხუ ̂

გეზლი̄რ (ბზ.) -- მამის სიკვდილის შემდეგ ძალიან შეწუხებული იყვნენ შვილები. ლჷჭირე 

მეზგე (ბქ.) -- ჭირგამოვლილი ოჯახი.

 ლჷჭი̄რხ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ \ -ხალ̄ე ლშხ.), ლჷჭირხ (-არ̈) ბქ., ლჷჭირხე (-ჲშ, -ხალე) ლნტ. 

-- ამოღებული, ამოჭრილი. კაბს ყია ჟი ლჷჭირხ ხად (ბქ.) -- კაბას გული (ყელი) 

ამოღებული აქვს. ბეღელს აშხუ ̂ფოყხენჟი ლჷჭირხე ხარ (ლნტ. 21) -- ბეღელს ერთ 

გვერდზე ამოჭრილი აქვს.
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 ლჷჭმი̄ნე1 (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.) ლჷჭმინე (-ემ, -ნოლ), ლჷჭმინ (-იშ, 

-არ̈) ბქ., ლჷჭემნე (-ჲშ, -ნალე) ლნტ. -- წასმული, დასმული, გამოსმული. ლეცუმ̂ილჷჭმინე 

დიარ̈ ლოხო ბეფშს (ბქ.) -- ბავშვს კარაქწასმული პური მივეცი. გაჩ̈ლჷჭმინეს ქუნ მა ̈

ათცუი̂რე? (ბქ.) -- დანაგამოსმულს სულს რა შეარჩენს?

 ლჷჭმი̄ნე2 ბზ., ლშხ. -- დაგვილი, დახვეტილი. ყუ̂ელფ ქა ლჷჭმი̄ნე ლი (ბზ.) -- ყვერბი 

(კერა) დახვეტილია. შდრ. ლჷჯე̄ლუე̂.

 ლჷჭრელე (-ე̄მიშ, -ლალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ლოლ ბქ., -ჲშ, -ლალ̈ე ლნტ.)-- აჭრელებული. 

ეზერ ლესგდი ლამბაჟჷნ ანტყუ̂სგარ̈შუ ̂ლჷჭრელე დეც (ბზ. 361) -- კარგი სანახავი 

მომეჩვენა ვარსკვლავებით აჭრელებული ცა. ჩათუ თერარ̈ლჷჭრჷლე ასჷნჯაუ̈ი̂უ ̂ქალაქ̈ს 

(ბქ.) -- ჩათუ გაკვირვებული (თვალებაჭრელებული) ათვალიერებდა (სინჯავდა) ქალაქს.

 ლჷჭყა̈რ1 (-იშ, -არალ̈ ბზ., ლნტ., არარ̈ ბქ.), ლჷჭყარ (-ალ) ლშხ. 1. გაბმული, ხანგრძლივი, 

მუდმივი. ლჷჭყარდ უჩხე (ზს.) -- გაბმულად წვიმს. ლჷჭყარ̈ გუ̂ალ̈იობ სურუ ზარა̈ლს იჩო 

(ბქ. 237) -- ხანგრძლივი გვალვა დიდ (ძალიან) ზარალს შვრება. ლჷჭყარდ ჲერუ ლადეღ დეშ 

ამშჲე ჴელუა̂ნ (ლშხ.) -- ხელოსანი ("ხელოვანი") გაბმულად ორი დღე ვერ მუშაობს. 

ლჷჭყარ გუე̂შ (ლშხ.) -- მუდმივი საქმე.

 ლჷჭყა̈რ2 ზს., ლნტ., ლჷჭყარ ლშხ. -- გადადებული (ავადმყოფობა, ცეცხლი...). ამხენქა 

ლჷჭყა̈რ ლემესგდ სემი ქორ ა̈შიხ (ზს.) -- აქედან გადადებულმა ცეცხლმა სამი სახლი დაწვა. 

დაუ̈ი̂თიშხენ ლჷჭყა̈რ ლეგლირდე თელ სოფელს ათ̈ჭყარ (ბქ.) -- დავითისგან გადადებული 

ავადმყოფობა მთელ სოფელს მოედო.

 ლჷჭშხე1 (-ე̄მიშ, -ხალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ხოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ხალ̈ე ლნტ.) -- 1. 

დაპრესილი, კალაპოტზე გაჭიმული. ლუშნუ ფაყუ ̂ლაჭ̈შხარ̈ჟი ლჷჭშხე ხარხ (ბქ.) -- 
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სვანური ქუდი კალაპოტზე აქვთ გაჭიმული. 2. ხელფეხგაჭიმული, გასწორებული, 

გაპატიოსნებული. ლჷდგარ̈ მახე ლჷჭშხე ხად̄ხ (ბზ.) -- მკვდარი ახალი გაპატიოსნებული 

ჰყავდათ. 3. გადატ. სიკვდილის პირას მისული. ალ მარ̄ე ლჷჭშხე ლი ჯაუ̄̂რშუ̂ (ლშხ.) -- ეს 

კაცი ჯავრით სიკვდილის პირასაა მისული.

 ლჷჭშხე2 -- ფეხმოკიდებული, დამკვიდრებული. ალ ზჷნე ჩუ ლჷჭშხე ლი შუა̂ნ̈ისგა (ბზ.) -- 

ეს ჩვეულება დამკვიდრებულია სვანეთში.

 ლჷხ1 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- წყლის მავნე მატლი (ცხვრის ავადმყოფობის 

გამომწვევი); ლამბლია. ლიცს ზაულ̂ადაღ̈ ლჷხ ახღუა̂ (ბზ.) -- წყალს ზაფხულში მავნე 

მატლ{ებ}ი მოაქვს. ხამარ̈ს ლჷხ ხამ̈თქუა̂ხ (ბქ.) -- ღორებს ლამბლია სჩვევიათ.

 ლჷხ2 ზს., ლშხ. -- შური, ვისიმე ჯავრი, ბოღმა. ალჲარ̈ ნე̄სგა ხოლა ლჷ̄ხ ზი (ბზ.) -- ამათ 

შორის ცუდი შურია ჩამოვარდნილი (ძევს). შდრ. ლჷლჷ̄ხე, ხჷრ.

 ლჷხან იგივეა, რაც ლჷხან̈.

 ლჷხატაუ̂ე იგივეა, რაც ლჷხტაუე̂.

 ლჷხალ̈ იგივეა, რაც ლჷმხალ̈1.

 ლჷხან̈ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -ხანუ ბქ.), ლჷხან (-ხნუ \ -არ ლშხ.) -- 1. ხნიერი, დროული. 

მიშგუ მუ ლჷხა̈ნ მარ̄ე ლი (ბზ.) -- მამაჩემი (ჩემი მამა) ხნიერი კაცია. 2. დაძველებული. 

ლჷხან̈ სიმინდიშ ფექ გა̈მს იკედ (ბქ.) -- დაძველებული სიმინდის ფქვილი მძაღდება (გემოს 

იღებს)

 ლჷხახ̈უ,̂ ლჷხეხუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლჷჲეხუ ̂(ლჷჲხუ \ -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ცოლიანი. ხაჯ̈ი 

დაუთ მიჩა ლჷხახ̈უ̂-ლჷგზალ̈დ ამ̈ჩედ ქაბათე (ბზ. 372) -- ხოჯა დავითი ქაბაში წასულა 

თავის ცოლშვილიანად. ლჷხეხუ-̂ლჷგზელ [მარე] ლჷმშხატნელი ლაყურ̂ოლს, შდჷხჷნდიშ 
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კიციშს (ბქ. 5) -- ცოლშვილიანი კაცი თურმე საწოლს წნავდა, თხილის (ბუჩქის, ტოტის) 

ტკეჩის{ა}ს. ჩუა̂ცუი̂რ მეჩი მარ̄ად მიჩა აფხნიკ ლჷჲეხუ̂დ (ლშხ. 53) -- მოხუცმა თავისი 

ამხანაგი ცოლიანად დატოვა.

 ლჷხეკ იგივეა, რაც ლჷხე̄კ.

 ლჷხეხუ ̂იგივეა, რაც ლჷხახ̈უ.̂

 ლჷხე̄კ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლჷფხეკ ბზ., ლჷხეკ (-არ) ბქ. -- ჩამორეცხილი, ხრიოკი 

(ფერდობი), გაჩეხილი (ტყე). ლჷხე̄კაქა ჩა̈ჟ̄ი ლიი გარჯ ლი (ბზ.) -- გაჩეხილ ტყეში ცხენის 

გაყვანა ძნელია. სოფელ ჟიქაქა ათხე ლჷხეკ იწუე̂ნი (ბქ. 202) -- სოფლის ზემოთ ახლა 

ხრიოკი ჩანს ("ინახვის").

 ლჷხიადე, ლჷხჲადე, ლჷხი̄დე (-ე̄მიშ \ -ე̄შ, -ე̄ლ \ -დალ̄ე ბზ., ლშხ.), ლჷხჲა̈დ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., 

ლჷხიადე, ლჷხჲადე, ლჷხიდე (-ემ, -დოლ) ბქ., ლჷხიად̈ე (-ჲშ, -დალ̈ე) ლნტ. -- გახარებული. 

ანღრი უ̂ეშგდ ლჷხიად̈ ნაღჟურულ (ბზ. 340) -- ყმაწვილი გახარებული მოდის უკან. ანჴა̈დ 

ზურალ̄ აგ̈ითე ლჷხიდ̄ე (ბზ. 287) -- ქალი გახარებული მოვიდა შინ. ლახუბ̂ა აღრიხ ლჷხჲადე 

(ბქ. 264) -- ძმები გახარებული მოდიან. ქა ჴედნიხ ჲერხი ლჷხი̄დე მეცარი ნამ̄ბუ̂ალ̄შუ ̂(ლშხ. 

11) -- ზოგი მკითხავის ნაამბობით გახარებული (გა)მოდის (გამოდიან). დენა ა̈მეჩედელი 

აგ̈იხო ლჷხიად̈ე (ლნტ. 268) -- ქალიშვილი გახარებული წასულა შინ. ეჯას სგუე̂ბინ ლიჴედ 

ხამ̈თქუა̂, ლახე ლჷხჲა̈დ ჩუ იროლე (პოეზ. 66) -- მას წინ მოსვლა სჩვევია, გახარებული რომ 

იყოს (თუ იქნება).

 ლჷხიდე, ლჷხიდ̄ე იგივეა, რაც ლჷხიადე.

 ლჷხკჷნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 

გაფხეკილი, გახეხილი, გაწმენდილი. გუ̂ალუა̂რ̈ ქა ლჷხკჷნალ̄ე ჯარ̄ხ (ბზ.) -- ბაგები 
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("გვალოები") გაწმენდილ(ებ)ი გაქვთ. გადატ. თუ̂ელ ლჷხკჷნე -- გამოტვინებული 

("ტვინგაფხეკილი").

 ლჷხლიწე იგივეა, რაც ლჷწლიხე.

 ლჷხლუ იხ. ლჷხა̈ლ.

 ლჷხნისგე, ლჷხნისკე იგივეა, რაც ლჷხნჷსგე.

 ლჷხნუ იხ. ლჷხან̈.

 ლჷხნჷსგე (-ე̄მიშ, -გა̄ლე) ბზ., ლჷხნისგე (-ემ, -გოლ ბქ., -ე̄შ \ -ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -გალ̄ე ლშხ.), 

ლჷხნისკე, ლჷხჷნსკე (-ჲშ, -კალ̈ე) ლნტ. -- განახევრებული. ლელინთუ̂ ზექ ლჷხნჷსგე 

გუა̂დ̄და (ბზ.) -- საზამთრო შეშა განახევრებული გვქონდა. ლეზებ ქრისდეთელისგა ჯადხ 

ლჷხნისგე (ბქ.) -- საჭმელი დეკემბერში (ქრისტეს თვეში) გქონდათ განახევრებული. კნინ. 

ლჷხნისგილ ბქ., ლჷხნისგოლ̄ ლშხ.

 ლჷხჲად{ე}, ლჷხჲად̈ იგივეა, რაც ლჷხიადე.

 ლჷხოჩაუ̈ე̂ იგივეა, რაც ლჷჴჩოუე̂.

 ლჷხპჷ̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷხპჷრე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- 1. დათხრილი (თვალები). თე̄რალ̈ ლჷხპჷ̄რე მამ̄ ჯე̄რაჲ̄? (ბზ.) -- თვალები 

დათხრილი ხომ არ გაქვს? ეს თერარ̈ ხარ ლჷხპჷრე (ბქ. 107) -- ზოგს თვალები აქვს 

დათხრილი. 2. გამსკდარი. ლჷგრე ლჷხპჷ̄რე ლი (ლშხ.) -- კვერცხი გამსკდარია.

 ლჷხრინე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ნოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ე ლნტ.) -- 

გაჯავრებული, გაბრაზებული. დაშ̈დუ ̂ლჷხრინ' ან̄ღრი ა̈გითე (ბზ. 433) -- დათვი 

გაჯავრებული მოდის შინისკენ. ლეუა̂ნ ლჷხრინე ატახ̈ ქორთე (ბქ. 200) -- ლევანი 

გაბრაზებული დაბრუნდა სახლში. ლჷხრინაჟი ლიღჯჷნე ცაგ̈იშ ნეძგერდ ესერ ისპი (ანდ.) -- 
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გაჯავრებისას ნიშნის მოგება ეკლის ნაჩხვლეტად იქცევაო. ლჷხრინად ზმნს. -- 

გაბრაზებულად, გაჯავრებულად. ჭყინტ აგ̈ხო ამ̈ეჴედ ლჷხრინად (ლნტ. 278) -- ბიჭი შინ 

გაბრაზებული (გაბრაზებულად) მისულა. კნინ. ლჷხრინოლ ბქ., ლჷხრინოლ̄ ლშხ.

 ლჷხტაუ̂ე (-ე̄მიშ, -უა̂̄ლე ბზ., ლშხ., -ემ, -უ̂ოლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷხატაუე̂ (-ჲშ, 

-უ̂ალ̈ე) ლნტ. -- დახატული, ლამაზი. გეგის კოჯა̈რ ი მურყუმ̂ალ̈ გარ ხა̄დ{და} ლჷხტაუე̂ 

(ბზ.) -- გეგის მხოლოდ კლდეები და კოშკები ჰქონდა დახატული. იმჟი ლჷხტაუე̂ სიმაქ ხი! 

(ბქ.) -- რა ლამაზი (დახატული) ქალიშვილი ხარ!

 ლჷხუა̂̄რე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷხუ̂არე (-ემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ე 

ლნტ.) -- მომჯობინებული, მოკეთებული, გამოჯანმრთელებული, მოსუქებული. გოჭარ̈ს 

ლჷხუა̂̄რე ხად̄ხ (ბზ.) -- გოჭები მოსუქებულიყვნენ ("გოჭებს მოსუქებული ჰქონდათ"). 

ლეგმერდე ჟი ლჷხუა̂რე ემხუი̂დ (ბქ.) -- ავადმყოფი მომჯობინებული დამხვდა.

 ლჷხჩოუე̂ იგივეა, რაც ლჷჴჩოუე̂.

 ლჷხჷნსკე იგივეა, რაც ლჷხნჷსგე.

 ლჷჴ (-იშ, --) -- ხსენი. დიე ლჷჴ დე̄სა ლახ̈სად̈ ეჩას ნატ̈ხუნ (ბზ.) -- დედის ხსენი არ შერჩა 

მას ღებინებისაგან. მახე ნაზ̈ალ ფურემ ლჷჯეს აშხუ ̂ნაგზა ლჷჴიშ გამ ხარ (ბქ.) -- 

ახალმოგებული ძროხის რძეს ერთ კვირას ხსენის გემო დაჰკრავს (აქვს). ეჩეისა ლჷჴ არი 

(ლშხ. 5) -- იმაში ხსენი არის.

 ლჷჴამაშ̈ იგივეა, რაც ლჷჴმაშ̈.

 ლჷჴან იგივეა, რაც ლჷჴან̈.

 ლჷჴაც იგივეა, რაც ლჷჴცე.

 ლჷჴან̈1 (-იშ, -ჴნუ ზს., -ანალ̈ე ლნტ.), ლჷჴან (-ჴანუ \ -ჴანარ \ -ჴნალე) ლშხ. -- მოხნული, 
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დახნული. დაბა̈რ მაგ̈ ლჷჴან̈ გუა̂დ̄დახ (ბზ.) -- ყანები სულ დახნული გვქონდა. ერხი ლინთუ̂ს 

ქა ლჷჴა̈ნს ხონხიხ დაბს (ლნტ.) -- ზოგი საზამთროდ მოხნულს ტოვებს (ტოვებენ) ყანას 

(თოვლს უყოლებს ქვეშ).

 ლჷჴან̈2 ზს., ლნტ., ლჷჴან ლშხ. -- ხარიანი. ეჯ მეზგე მეუა̂რ ლჷჴა̈ნ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- იმ 

მოსახლეს მრავალი ხარი ჰყავდა (ის მოსახლე ბევრხარიანი იყო). ლჷჴა̈ნ მეზგა ლიჴნი დემის 

ხოქხენი ქა (ბქ.) -- ხარ{ებ}იან ოჯახს დახვნა არ დაუგვიანდება.

 -ლჷჴან̈3 ზს., ლნტ., ლჷჴან ლშხ., კომპოზიტის (ქუ̂ინლჷჴა̈ნ) მეორე შემადგენელი ნაწილი -- 

სუნადენილი, სუნგამოღებული. ქუ̂ინლჷჴან̈ ლაღუ ̂ქა ლეკუა̂ნად გარ ხაყა (ბქ.) -- 

სუნადენილი ხორცი მხოლოდ გადასაგდებად ვარგა. კნინ. ლჷჴა̈̄ნილ ბზ., ლჷჴა̈ნილ ბქ., 

ლჷჴანე̄ლ ლშხ.

 ლჷჴაც̈{ე} იგივეა, რაც ლჷჴცე.

 ლჷჴიდ̄ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ლჷჴიდ (-არ̈) ბქ., ლნტ. 1. მოტანილი, მოყვანილი. ბაუჩ̂ის 

ხეხუ̂ ქორთე ლჷჴი̄დ ხარ̄ (ბზ.) -- ბავჩის ცოლი მოყვანილი ჰყავს სახლში. ამემდ ხეკუე̂ს 

ად̈ჭუე̂დნას, მაზუმ ღენ ხარ ლჷჴიდ მეზგას (ლნტ. 53) -- ამან უნდა წაიკითხოს, რამდენიც 

აქვს მოტანილი მოსახლეს. 2. გადახდილი. გადან ქა ლჷჴიდ̄ მიხალდა (ბზ.) -- ვალი 

გადახდილი მეგონა. 3. გადამხდარი, გადახდენილი. ხოლა მაგ̈ ჩუ ლჷჴიდ მად (ბქ.) -- 

ყველაფერი ცუდი (თავს) გადამხდარი მქონდა. 4. ვინმეს ნახვის სურვილით 

დაკმაყოფილებული, გულმოოხებული. გეზლაშ̈ სეუდ დეშ მარ ლჷჴიდ (ბქ.) -- შვილის 

(ნახვის) ნატვრით გული ვერ მოვიოხე (ნატვრა არ მაქვს დაკმაყოფილებული).

 ლჷჴმარე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -როლ ბქ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -რალ̈ე ლნტ.) -- 

დახარჯული, მოხმარებული. ჭემ მაგ̈ ლჷჴმარე ჯად̄დახ (ბზ.) -- თივა სულ (ყველა) 
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დახარჯული გქონდათ. უ̂არჩხილ მარ ლჷჴმარე (ბქ.) -- ფული დახარჯული მაქვს.

 ლჷჴმაშ̈ (ხოლჴამშა \ ხოლჴმაშა, მალჴმაშე)ზს., ლჷჴმაშ (ხოლჴმაშა, მალჴმაშე) ლშხ., 

ლჷჴმაშ̈ (ხოლჴმაშა, მჷლჴმაშა) ლნტ. -- ღონიერი, ძლიერი, მაგარი, შეძლებული. შუა̂ნარ̈ 

ლჷჴმაშ̈ ხალ̈ხ ლჷმა̈რ̄ხ (ბზ. 23) -- სვანები ღონიერი ხალხი ყოფილა(ნ). ლჷჴმაშ̈ ესერ მეზგა 

ლიც ღოშდ ოთტიხა (ბქ.) -- შეძლებულ ოჯახს (მოსახლეს) წყალი უკან დაუბრუნებიაო 

(ანდ.). ეჯ ლადეღ ლჷჴმაშ̈ ა̈რაყ̈ გარ ხუღუ̂ა ჩი (ბქ. 74) -- იმ დღეს მხოლოდ მაგარი არაყი 

აქვს ყველას. დაუ̄ზ̂უმ ლჷჴმაშ ღერთალეშ ი ჯგჷრაგ̄ჷნჩუ დე̄სამა არი (ლშხ. 13) -- დევივით 

ძლიერი, ღმერთების და წმინდა გიორგის გარდა, არავინაა (არაფერია). ლჷჴმაშდ ზმნს. -- 

ძლიერად. შდრ. ლჷგაუ̈̂.

 ლჷჴნუ იხ. ლჷჴან̈.

 ლჷჴჩოუე̂, ლჷხჩოუ̂ე (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე ბზ., -ემ, -უ̂ოლ ბქ.), ლჷხჩოუე̂, ლუხჩოუ̂ე (-ე̄შ \ -ე̄მიშ, 

-ე̄ლ \ უ̂ალ̄ე) ლშხ., ლჷხოჩა̈უე̂, ლუხოჩა̈უე̂ (-ჲშ, -უ̂ალ̈ე) ლნტ. -- განკურნებული, 

მომჯობინებული, მორჩენილი. ალჲარ̈ს ლეგმერდე ლჷჴჩოუ̂ე ესხუი̂̄დდახ (ბზ.) -- ამათ 

ავადმყოფი მომჯობინებული დახვდათ. ეჯჲარ ჟი ლჷხჩოუ̂ე ტეხნიხ აგჲართე (ლშხ. 3) -- 

ისინი გამოჯანმრთელებული ბრუნდებიან სახლებში.

 ლჷჴცე (-ე̄მიშ, -ცალ̄ე ბზ., ლშხ., -ემ, -ცოლ ბქ.), ლჷჴა̈ც, ლჷჴცინ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლჷჴაც 

(-ჴცე̄შ, -ჴცე̄ლ) ლშხ., ლჷჴა̈ცე (-ჲშ, -ცალ̈{ე}) ლნტ. 1. დაღუპული, დაქცეული, 

დამხობილი, ამოგდებული; გარდაცვლილი, მკვდარი. ლჷჴცე მამ̄ ხე̄ქუო̂ლ̄ ეჯ მეზგა (ბზ.) -- 

დაქცეული არ ეთქმოდა იმ მოსახლეს. მეთიალ̈ ამსუა̂ლდ დეშომა ლი ლჷჴცე (ბქ.) -- 

მოწადინებული ადამიანი არასდროს არის დაღუპული. 2. გადაქცეული, გადახრილი, 

გადაზნექილი, დაფერდებული. ნაშხატუ ̂ქა ლჷჴცე \ ლჷჴაც̈ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ღობე გადახრილი 
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იყო. გიმ ლექუა̂̈̄ნჩუ ლჷჴცე ლას̈უ ̂(ბზ. 305) -- მიწა ქვემოთკენ იყო დაფერდებული. 

მურყუ̂ამ ჟიბაუ ̂ლი ლჷჴცე (ბქ.) -- კოშკი ზევითაა გადაზნექილი. 3. (ღმერთ)გამწყრალი; 

ღვთის პირიდან გადავარდნილი. ღერთა ̈ლჷჴცინ, დაჴარ̈ მა̈დ̄ჷ? (ბზ. 307) -- ღვთის პირიდან 

გადავარდნილო, თხები რა უყავი? ღერბეთ ჯარ ლჷჴცე (ბქ.) -- ღმერთი გყავს გამწყრალი.

 ლჷჯანკუე̂ იხ. ლჷბან̄დე.

 ლჷჯა̈ლ̄უე̂ იგივეა, რაც ლჷჯე̄ლუე̂.

 ლჷჯგირ (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ.) -- 1. კურთხეული, ღვთისნიერი, ალალ-

მართალი, ერთგული. ეჯჲარ̈ე ბაბა ლჷჯგირ მარე ლი (ბქ.) -- იმათი ბაბუა ღვთისნიერი 

კაცია. მაჲ ლჷჯგირ მარ̄ე ხი? (ლშხ.) -- რა ალალ-მართალი კაცი ხარ? 2. ნაკურთხი. 

ლჷჯგირ უ̂ერ (ბზ.) -- ნაკურთხი მიწა. ალეს ტაბლარე ლჷჯგირჷნღო ჟენბინეხ (ლშხ. 28) -- 

ამას ტაბლების კურთხევის შემდეგ დაიწყებენ. 3. გვირგვინდადგმული, ჯვარდაწერილი. 

ბესის ლჷჯგირ ჲეხუ ̂ხორი (ბქ.) -- ბესის ჯვარდაწერილი ცოლი ჰყავს.

 ლჷჯე (-ე̄მიშ, -- ბზ., ლშხ., -ემ, -- ბქ., -მიშ \ -ჲშ, -- ლნტ.) -- რძე. ლჷჯე̄მი სარაგ ანღრი 

(ბზ. 393) -- რძის წყარო მოდის. ნაპ̈ურ̂აშ̈ ლჷჯე მადმაიდ ხაკ̈ლინახ (ბქ. 218) -- თურმე 

ჩიტის რძეც კი არ ჰკლებიათ. ლაშგურ მეზგალისგა შელ ესერი ლჷჯე ლი (ანდ.) -- ურძეო 

ოჯახში სველიც (წაქიც) რძე არისო. ბალას ი თოთ კელს ლჷჯე ხოგ̄ (ლშხ. 5) -- 

ფოთოლს{ა} და თოთო ყლორტს რძე უდგას. ლჷჯეს ლა̈ჲდი ხუა̂ფ̈ინედ (ლნტ. 20) -- რძესაც 

ვადუღებთ. ლჷჯე̄მი ლაგ̈უშ̂ა̈რ̄ (ბზ.) -- სარძევე. ლჷჯელჷტბიდე (ბქ.) -- რბილი ხასიათისა, 

ტკბილმოუბარი; სანიმუშო ყოფაქცევისა ("რძეგამთბარი"). იხმარება გამოთქმაში: ლჷჯე 

ყიაჟი ოხეზი (ბქ.) -- ბავშვია, მცირე ასაკისაა (რძე ყელზე ამოუდის).

 ლჷჯე̄ლუე̂ ბზ., ლჷჯა̈ლ̄უ̂ე უშგ. (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე), ლჷჯელუე̂ (-ემ, -უ̂ოლ) ბქ., ლჷჯე̄ლე (-ე̄შ 
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\ -ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -ლალ̄ე) ლშხ., ლჷჯელე (-ჲშ, -ლალ̈ე) ლნტ. -- დაგვილი, დახვეტილი. 

ყუ̂ელფ ლჷჯე̄ლუე̂ ემხუი̂ჲ! (ბზ.) -- კერა (ყვერბი) დაგვილი დამახვედრე! გიმ ქა 

ლჷჯელუა̂ქა მატ̈ყს ა̈დისგხ (ბქ. 305) -- დახვეტილ მიწაზე მატყლს დებენ. ჭაშ̈ს ა̈გის მაგ̈ 

ლჷჯელალე ხახოლნა (ლნტ. 267) -- ქმარს შინ ყველაფერი დაგვილ(ებ)ი ხვდებოდა თურმე. 

კნინ. ლჷჯელუი̂ლ ბქ., ლჷჯე̄ლოლ̄ ლშხ., შდრ. ლჷჭმინე2.

 ლჷჯიმ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- მარილიანი, დამარილებული. ლჷჯიმ ლეზუე̂ბ 

ათმარჯუნხ მეზუ̂ბელარ̈ს (ბზ.) -- მეზობლებს საჭმელი მარილიანი გამოუვიდათ. ეჲ ლჷჯიმ 

ლეზუ̂ებარ̈ს დემ იზობდა (ლნტ. 198) -- ის მარილიან საჭმელ(ებ)ს არ ჭამდა. გადატ. 

მიმზიდველი, კარგი. არსენაჲს ლჷჯიმ გარგლა ხაზნა (ლშხ.) -- არსენამ მიმზიდველი 

(მარილიანი) ლაპარაკი იცის. დე ლჷჯიმ ლი, დე უჯმა (ბქ.) -- არც წყალია, არც ღვინო (არც 

მარილიანია, არც უმარილო). დეჯიკს დ'ესერ უჯმა ხას̈გუა, დეი ლჷჯიმ (ანდ.) -- ურჩს 

ვერც ასე გააგებინებ ვერაფერს და ვერც ისე (ურჩს არც უმარილო უხდებოდა, არც 

მარილიანიო).

 ლჷჯიშ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- მოქსოვილი; შემოსილი. დარ̈ჯჷს ჲორ̄უ 

ლეშჷლბარ̈ ლჷჯიშ ხად̄და (ბზ.) -- და{რ}ჯის (დარეჯანს) ორი საშარვლე მოქსოვილი 

ჰქონდა. მუეშ ქორ ი ჰაზ̈უ ̂ლასტუი̂არ̈შუ ̂ლას̈უ ̂ლჷჯიშ (ბქ. 59) -- მამის სახლი და ეზო 

ძაძებით იყო შემოსილი.

 ლჷჯიჯუ̂ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ძვლიანი. მი გუნ მალატ̈ ლჷჯიჯუ ̂ლეღუ ̂(ზს.) 

-- მე ძალიან მიყვარს ძვლიანი ხორცი. გადატ. საფუძვლიანი, მტკიცე რამ. ლჷჯიჯუდ̂ 

ოხოგ̄ა̈ნ̄დ ალ გუე̂შს (ბზ.) -- საფუძვლიანად შევუდექით ამ საქმეს. ლჷჯიჯუდ̂ თუე̂ფა (ბქ.) 

-- უგზო-უკვლოდ ("ძვლიანად") დაკარგვა.
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 ლჷჯმარე (-ე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.) -- სულგუნი, გადაზელილი ყველი. უ̂ოშა 

ლჷჯმარე ახას̈ყ? (ბზ.) -- რამდენი სულგუნი გააკეთე? ეშხუ აბაზდ უო̂დიხ ლჷჯმარას (ლშხ. 

8) -- ერთ აბაზად ყიდიან სულგუნს. შდრ. გუა̂̈რჯილ.

 ლჷჰაჯუ იხ. ლჷჰაჯ̈.

 ლჷჰა̈ჯ (-იშ, ლჷჰჯუ ბზ., -ჰაჯარ̈ \ ლჷჰაჯუ ბქ.) -- 1. ნეტარი, ბედნიერი. 2. ნეტავი. ჰა' სერ 

ლჷჰა̈ჯ ი ბედნიერ (ბქ. 339) -- ნეტავიო ("ჰა, ნეტარი და სვებედნიერიო"). ლჷჰაჯ̈ სი! (ზს.) 

-- ნეტავი შენ!

 ლჷჰდჷრე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე ბზ., -ემ, -როლ ბქ.), ლჷჲდჷრე (-ე̄მიშ, -რალ̄ე) ლშხ., ლჷედურ̂ე 

(-ჲშ, -რა̈ლე) ლნტ. -- მონანიებული. ჩიქე მაჲ̈ ჯე̄რა ლჷჰდჷრე ლუსდგუა̂რე ლიჭკურ̂ე? (ბზ.) 

-- ჯერ როგორ (რა) გექნება მონანიებული ნაწნავების მოჭრა? ათხ' ესერ სოფელს ჟი 

ლჷჰდჷრე ხარ მაგ̈ (ბქ. 242) -- ახლა სოფელს ყველაფერი აქვს მონანიებული.

 ლჷჰელუე̂ იგივეა, რაც ლჷჰე̄ლუ̂ე.

 ლჷჰერ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.), ლჷჲერ (-ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. დაბარებული, 

მოხმობილი; მოთხოვნილი. ბექნუ ლჷჰერ ლჷმა̈რ̄ მესტიათე (ბზ.) -- ბექნუ მესტიაში 

ყოფილა დაბარებული. თბილისთე ხუ̂ი ლჷჰერ (ბქ.) -- თბილისში ვარ დაბარებული. 2. 

ხმიანი.

 ლჷჰე̄ლუე̂ (-ე̄მიშ, -უ̂ალ̄ე) ბზ., ლჷჰელუე̂ (-ემ, -უო̂ლ) ბქ., ლჷჲე̄ლუე̂ (-ე̄შ, -უა̂̄ლე) ლშხ. 1. 

ალში გამოტარებული, შებოლილი. ხამ̈ი ლეღუ ̂ჩუ ლჷჰე̄ლუე̂ ლი (ბზ.) -- ღორის ხორცი 

შებოლილია. 2. მოსევადებული. ჩაბრასტარ̈ ლჷჰელუ̂ე ლიხ (ბქ.) -- ჩაფრასტები 

(ყელსაბამები) მოსევადებულია.

 ლჷჰნე (-ე̄მიშ, -ნალ̄ე ბზ., -ემ, -ნოლ ბქ.), ლჷჲნე (-ე̄შ \ -ე̄მიშ, -ე̄ლ \ -ნა̄ლე) ლშხ., ლჷინე 
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(-ჲშ, -ნალ̈ე) ლნტ. -- დამდნარი, გადამდნარი. ლჷჰნე ჯუ̂იდს ხოჩა ქუ̂ინ ხოჴან (ბქ.) -- 

დამდნარ ცვილს კარგი სუნი უდის. გადატ. ტყუ̂ი ჩუ ლჷჰნე მარ̄ (ბზ.) -- ძალზე 

ჯაფაგაწეული ვარ (ტყვია გადამდნარი მაქვს). ქორს ჟი ლჷჰნე (ბქ.) -- ამაგგაწეული, 

ნაამაგარი. ალჲარე დი ჟი ლჷჰნე ხარ ქორს (ბქ.) -- ამათ დედას დიდი ამაგი მიუძღვის (ამათი 

დედა ზედ დამდნარია სახლს). 2. ბზ. თაფლისა და ცხიმის ნადნობი. ბეფშუდ̂ ლჷჰნე მარ̄ 

ლესყე̄ნე (ბზ.) -- ბავშვისთვის "თაფლ-ცხიმიანი" ფაფა მაქვს გასაკეთებული.

 ლჷჰჯუ იხ. ლჷჰაჯ̈.

 ლჷ̄გ (ხუგ̄დას̈, ლჷ̄გდა; ლჷ̄გდეს \ ლჷგდე̄დს ბზ., ლჷ̄გდას, ლჷ̄გდა; ლჷ̄გდეს ლშხ.) ლჷგ 

(ხუი̂გნ,ლჷგან; ლჷგენეს) ბქ., ლნტ. გრდუვ. -- დგას. ბესი გარ ლჷგდა ჰაზ̈უი̂სგა (ბზ.) -- ბესი 

მარტო იდგა ეზოში. მეგამჩუქა ხუ̂იგნ ჰამდ (ბქ.) -- დილამდე ხის ქვეშ ვიდექი. ქა̈მ გაჰჷლ 

ლჷგ (ბქ.) -- გარეთ პაპანაქებაა (პაპანაქება დგას). ბობშ დედე̄ცახან ლჷგდა (ლშხ.) -- ბავშვი 

დედასთან იდგა.

 ლჷ̄თალ̄ე იხ. ლჷ̄თე.

 ლჷ̄თე (-ე̄მიშ, -თალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.), ლჷთე (-ემ, -თალე) ბქ., ლჷთე3 (-ჲშ, 

-თა̈ლე) ლნტ. -- გაყოფილი (დაყოფილი), გაყრილი, განაწილებული (დანაწილებული). 

ხოშა მუხუბ̂ა მაღუ̂ან̈ ლჷ̄თე ხად̄და (ბზ.) -- უფროს ძმას ქონება გაყოფილი ჰქონდა. ლახუბ̂ა 

ჩუ ლჷთე ლიხ (ბქ.) -- ძმები გაყრილები არიან. ეჯჲა̈რს ლეშდაბ̈ ჩუ ლჷთალ̄ე ხარ̄ხ (ბზ.) -- 

იმათ სამუშაო დანაწილებული აქვთ. თემარ̈ სახუბ-სახუბჟი ლიხ ჩუ ლჷთალე (ბქ. 281) -- 

თემები საძმოებადაა დაყოფილი.

 ლჷ̄მე (-ე̄მიშ, -მალ̄ე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, --ე̄ლ ლშხ.), ლჷმე (-ემ, -მოლ ბქ., -ჲშ, -მალ̈ე ლნტ.) -- 

შეჭმული. თხე̄რეს ულიაქ̄ ჩუ ლჷ̄მე ხა̄დდა (ბზ.) -- მგელს ცხვარი შეჭმული ჰქონდა. ჩუ 
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ლჷმა ღეშგიმ დარ̈ ესერ ხელჭალ (ანდ.) -- შეჭმულს უკან არავინ მისტირისო. მიჩა 

გეზელილ დაუ̈ს̂ ლოქ ხარი ლჷმე (ლნტ. 273) -- ჩემი შვილები დევს შეუჭამიაო ("ჰყავს 

შეჭმულიო"). კნინ. ლჷმილ ბქ., ლჷ̄მოლ̄ ლშხ.

 ლჷ̄ჲდჷრე იგივეა, რაც ლჷჰდჷრე.

 ლჷ̄ჲნე იგივეა, რაც ლჷჰნე.

 ლჷ̄ჲრაღ იგივეა, რაც ლჷჲრა̈ღ̄.

 ლჷ̄ჲჴე იგივეა, რაც ლჷჲჴე.

 ლჷ̄ყე1 (-ე̄მიშ, -ყა̄ლე ბზ., ლშხ., -ე̄შ, -ე̄ლ ლშხ.) ლჷყე (-ემ, -ყოლ ბქ., -ჲშ, -ყა̈ლე ლნტ.) -- 

ამოყვანილი, გამოყვანილი, ხელზე ატატებული. ჰაკუ̂ან̈ხა̈ნქა მახე ლჷ̄ყე მარ̄ ბეფშუ̂ (ბზ.) -- 

ბავშვი აკვნიდან ახალი ამოყვანილი მყავს. ეჯარ̈ს ხარ̈ენახ ლიც სტურარ̈შუ ̂ლჷყე (ბქ. 199) 

-- იმათ წყალი მილებით ჰქონიათ გამოყვანილი. მაგ̈ აშუ̂ ლელჯუმ̂არ̈-ლაც̈ხნირქა ლჷყე 

დეშომ' ესერ ლჷმარ̈ (ანდ.) -- ყველა ერთ დგიმ-სავარცხელში გამოყვანილი (ერთი 

ხასიათისა) არ ყოფილაო.

 ლჷ̄ყე2 ბზ., ლშხ., ლჷყე ბქ., ლნტ. -- ჩაწებული. ეჯნე̄მდ მელა̈ნთე ლჷ̄ყე ლამბიშე კალამ̈ 

(ბზ.) -- იმან მელანში ჩაწებული კალამი მომაწოდა. დედედ გეზალს კოხათეჲსგა ლჷყე დიარ̈ 

ლოხკილტე (ბქ.) -- დედამ შვილს პირში ჩაუდო საწებელში ჩაწებული პური.

მ

 მა-1, მა-̈1 -- განყენებულ სახელთა მაწარმოებელი. მაბაც̈ (ზს.) -- შეძლება. მალატ -- 

სიყვარული. მაზ̈იგ -- ტკივილი, სენი. მას̈ისგ (ზს., ლნტ.), მასისგ (ლშხ.) -- სიძულვილი. 

მაბ̈იზ (ზს., ლნტ.) -- სიმაძღრე.
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 მა-2, მა-̈2 ზს., ლნტ. -- საშუალ-ვნებითი გვარის მიმღეობის მაწარმოებელი. მაშედ (ბზ., 

ლშხ.), მაშ̈ედ (ბქ., ლნტ.) -- მშველელი. მაჴა̈დ ბზ., ლნტ., მაჴად ბქ., მაჴედ ლშხ. -- 

მოსავალი.

 მა3, მაჲ იგივეა, რაც მა3̈.

 -მა, -მო, -მუ -- კითხვითი ნაწილაკი: მჷხარ̈ ესერ ან̈ჴდემა? (ბზ. 263) -- ხვალ მოიტანო? 

ჯესმიმო? (ლშხ.) -- გესმის? ხაჰუ̂დიხმუ? (ბქ.) -- აძლევენ?

 მა-_-ე -- აღმატებითი ხარისხის მაწარმოებელი კონფიქსი. მაშე̄ნე ბზ., ლშხ. -- უფროსი, 

მანე̄სგრე ბზ., ლშხ. -- შუათანა; მაჩე̄ნე ბზ., ლშხ. -- უკეთესი. მაჰენე ბქ., მაურ̂ენე ლნტ. -- 

უმცროსი.

 მაბაც̈ (-იშ) ბზ., ლნტ., მაბაც ბქ., მაბეც ლშხ. -- შეძლება (ქონებრივი, ფიზიკური), ძალა. 

ისგუა̂ მაბაცსოუ ̂ლოხუც̂ხა! (ბქ.) -- ძალა მოგემატებოდეს (შენი შეძლება გაზრდილიყოსო). 

მეზგემ მაბაც თჷმიჟი ესერ იწენი (ანდ.) -- ოჯახის შეძლება გასაჭირში გამოჩნდებაო.

 მაბგარ̈ (-იშ, -გარალ̈) ბზ., მაბ̈გარ̈ (-გარუ) ბქ. -- ეშმაკი, გრძნეული, თვალთმაქცი. ოთღორუ ̂

ესერ მიჩეშდ მაბ̈გარ̈ დინას (ბქ. 220) -- მოვუტყუებივარ ეშმაკ ქალიშვილსო. ჰა, მაბ̈გარ̈ 

ესერ ჯი! (ბქ. 37) -- ჰაი, შე, ეშმაკოო!

 მაბეც იგივეა, რაც მაბაც̈.

 მაბზარ̈, მაბზარ̄ იგივეა, რაც მაბ̈ზა̈რ̄.

 მაბციან, მაბცუან იგივეა, რაც მაბ̈ციე̄რ.

 მაბჷნდღუა̂ლა ზს. იხ. ბანდღუ̂ალ.

 მაგ იგივეა, რაც მაგ̈.

 მაგარ̈ (-გრიშ, -გრარ̈) ბქ., მაგარ̄ (-გრიშ, -გრალ̄) ლშხ. -- მორი, მოჭრილი ხე. მოლაგუ̂აშუ̂ 
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მაგრიშ ნაყ̈უ̂იჩ ესერ ოხკუ̂არა (ბქ. 208) -- რაღაცას მორის ნაგლეჯი ჩამოუგდიაო. დაშ̈დუ ̂

მაგრარ̈ს როქუ ̂ითრინე (ბქ. 236) -- დათვი მორებს მოათრევსო.

 მაგუა̂რ̈, მაგ̈უა̂ჲ̈ ზს., მაგუ̂არ ლშხ., მაგუა̂რ̈ ლნტ. კითხვ. ნაცვალ. -- როგორ, როგორი 

(რაგვარი). სგაჩ̄ად̈დ ამხაუ̂თეჲსგა, მაგ̈უ̂აჲ̈ ბედუ ჯა̈ც̄ხ (ბზ. 158) -- ჩადით ამაში, როგორი 

ბედი გეწევათო (გექნებათო). მაგუა̂რ̈ ესერ გზარობ ხარენა? (ბქ. 12) -- როგორი მგზავრობა 

გქონდაო? ფუ̂ირ ლოქ მაგუა̂რ̈ ლელდეღ ხარ̈ენა? (ლნტ. 228) -- ძროხა როგორი მოსაწყემსი 

იყოო (გქონდაო)? მაგ̈უა̂რ̈დ, მაგ̈უ̂აჲ̈დ ბზ., მაგუ̂არ̈დ ბქ., ლნტ. მაგუა̂რდ ლშხ., ზმნს. -- 

როგორ. ეჩი̄ ხეხუ̂ს მაგ̈უ̂აჲ̈დ ხაჩ̈ოხ? (ბზ. 254) -- იმის ცოლს როგორ ექცევიანო? ათხე 

მაგუა̂რ̈დუ ლაჯ̈ხელე̄ნ (ბზ. 174) -- (ნახე), ახლა როგორ მოგექცეო. მაგუა̂̈რდ ხარი? (ბქ.) -- 

როგორა ხარ? მაგუ̂არ̈დ ლოქ ახოლეჩა გეგის ქორ? (ლნტ. 246) -- როგორ დაიცვა გეგიმ 

სახლსიო?

 მაგუი̂ზა იგივეა, რაც მა̈გუ̂იზ̄ა.

 მაგუნ̂აბარ̈, მაგუ̂ნებუა̂რ̄ იგივეა, რაც მაგ̈უნ̂ა̈ბუა̂̈რ̄.

 მად იგივეა, რაც მოდ̄.

 მადა (-და̈შ, -ბქ., -დაშ̄, -- ლშხ.) -- წილში დანამატი, საუფროსო. მახუშ̂ის ლათალჟი 

ნამხოშერ მადას ხოდასგუხ̂ (ბქ.) -- უფროსს (მახვშის) გაყრის დროს უფროსობისათვის 

წილში დანამატს აძლევდნენ (უდებდნენ).

 მადაკლებუარ̈ იგივეა, რაც მატკლაბ̈უა̂̈რ̄.

 მადამბლე იხ. დამბალ̈.

 მადან̈ (-დნიშ, -დნარ̈ ბზ., -იშ, -დანარ̈ ლნტ.), მად̈ენ (-დნიშ, -დნარ̈) ბქ., მადენ (-იშ, -არ) 

ლშხ. -- მადანი. შუა̂ნ̈ს უ̂ოქრეშ მად̈ენ წუა̂ (ბქ. 241) -- სვანეთში ოქროს მადანია 
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({მო}იპოვება). ტყუი̂ჲ მადან̈ ლაჲ̈დი ჩუ̂ათოლაფარა (ლნტ. 101) -- ტყვიის მადანიც 

დაუფარავს.

 მადე̄რა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), მად̈ერა (-რაშ̈, --) ბქ., მან̈დერა (-რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

ძლიერი, ქარიანი გარდამავალი წვიმა, ერთ ზოლზე რომ გაივლის. ანჴად̈ ხოლე̄მიშთან̄ 

მადე̄რა (ბზ.) -- მოვიდა საშინელი წვიმა. ლშხ. გადატ. მძიმე გადასახადი. ჩი̄მი მადე̄რა მი 

ოთწათ̄ხ (ლშხ.) -- ყველას გადასახადი მე გავასწორე.

 მადილ იგივეა, რაც მად̈ილ.

 მადმაგუე̂შ იგივეა, რაც მამ̄გუე̂შ.

 მადრაჴ̈, მჷდრაჴ̈ (-იშ, -რაჴალ̈ ბზ., -რაჴარ̈ ბქ.), მადრაჴ (-ალ) ლშხ., მათრახ̈ (-რახალ̈) ლნტ. 

-- მათრახი. ჭაბუ̈გდ ტოტისგა ბერჟა ̈მადრაჴ̈ ლაჲ̄ე (ბზ. 148) -- ჭაბუკმა ხელში რკინის 

მათრახი დაიჭირა. ეჭკა̈ლი ლოქ ხაჴჷდეს მათრახ̈, ერე კა̈ნ ლოქ ჟ'ახ̈ეტყუე̂ფს (ლნტ. 295) -- 

იმისთანა გადაუჭიროსო (დაარტყასო) მათრახი, რომ კანი აძვრესო.

 მადრე̄ნე იხ. ხოლა.

 მაზგარ̄ იგივეა, რაც მა̈ზგა̈რ̄.

 მაზგარ̄ობ იგივეა, რაც მაზ̈გარ̄ობ.

 მაზუ, მაზუმ, მაზჷ იგივეა, რაც მა̈ზ̄უმ.

 მაზუა̂ბ̈ (-იშ \ მაზუ̂ბიშ, მაზუბ̂არ̈) ბზ., მაზუა̂ბ (-უბ̂ა̈შ, -უბ̂არ̈) ბქ., მაზუ̂ებ (-იშ, -არ) ლშხ. -- 

წყარო. ღონ̄ახან̈ქა ანჩხჷფნა ხოჩა მაზუა̂ბ̈ (ბზ.) -- ქვის გროვიდან მოჩუხჩუხებდა კარგი 

წყარო. მაზუა̂ბ ფაფლაშ̈ ძირისგა გარ ახაზ̈ინახ (ბქ. 250) -- წყარო მხოლოდ გორის ძირას 

მოუდიოდათ თურმე. მაზუ̂ებ ლეთრა სგიმმჷყ ქა სურუ ხოჩა ლარდა ლი (ლშხ. 3) -- მჟავე 

სასმელი წყლის წყაროსთან ძალიან კარგი სამყოფია.
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 მაზჷსყე იხ. ზჷსყი.

 მათათხ იგივეა, რაც მათხაფ̈.

 მათრახ იგივეა, რაც მადრაჴ̈.

 მათხაფ̈ (-იშ, -ხაფარ̈) ბზ., მეთეთხ ბქ., მათხეფ (-არ) ლშხ., მათხაფ ლნტ. -- ანაყოლი 

(ერთგვარი ავადმყოფობა აყოლილი მიწიდან, წყლიდან, ჰაერიდან), მონადები. მათხაფ̈ ნოს̄ა 

ლაჯ̈თხეფს (ბზ.) -- მონადები არ მოგედოს. მათხეფ ლოქ დეშ ხეთხფენი (ლშხ. ხორ. 5) -- 

მონადები ვერ მოედებაო.

 მათხუა̂ჲ̈ იგივეა, რაც მად̄ხუა̂̈ჲ̄.

 მათხუმ̂ი იგივეა, რაც მუთხუ̂მი.

 მათჷმ (-იშ, --) ზს. -- სენი, ჭირი, ავადმყოფობა. მამჭირ ესერ მათჷმი ლი მიჩა ნაზიმჟი 

(ანდ.) -- თავისებურად სიზარმაცე ავადმყოფობაცააო (თავისი ზომით).

 მაიდ იგივეა, რაც მა̈იდ.

 მაკაფ (-იშ, --) ზს., ლშხ., მაკაფ̈ ლნტ. -- ნება-სურვილი. მიშგუ მაკაფშუ ̂მამ̄ ლი ალ გუე̂შ 

(ბზ.) -- ჩემი ნება-სურვილით არ არის ეს საქმე. ნაყუნიშ ლიჴდე მაკაფშუ ̂ლასუ ̂(ბქ. 299) -- 

შეჭამანდის მოტანა ნებასურვილით იყო.

 მაკახ (-კხაშ̈, -- ზს., -კხაშ, -- ლშხ., -იშ, -- ლნტ.) -- იმედი, ნუგეში; სასარგებლო, ქს. 

საჭირო, გამოსაყენებელი. ალ უ̂ისგუ ̂თჷმი ლადეღ მაკახ ჯე̄რა (ბზ. 75) -- ეს ვაშლი 

გაჭირვების დღეს იმედად გექნება. მაკახ ლოქ მე̄რი ჩი გუე̂შისა (ლშხ. 43) -- იმედი მექნება 

ყველა საქმეშიო. მაკახ ლად̄ედ უშხუ̂არ̄ ჭირისა ი ხინისა (ლშხ. 43) -- ერთმანეთის იმედი 

(გამოსადეგი) ვიყოთ ჭირშიც და ლხინშიც.

 მაკალ̈ი იგივეა, რაც მაჲ̈კალ̈ი{ბ}.
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 მაკაფ̈ იგივეა, რაც მაკაფ.

 მაკლათხე იხ. კჷ̄ლთხი.

 მალ იგივეა, რაც მალ̄.

 მალატ (-იშ, --) -- სიყვარული. დი̄ნა̈ ̄მალატშუ̂ უე̂შგინჩუ̄ნ ად̈კაფ̄ (ბზ. 285) -- ქალიშვილის 

სიყვარულისაგან უკან გადავარდა. მალატ აშუთ̂ეგარ დემ ესერ იმარ̈გ (ანდ.) -- ცალმხრივი 

სიყვარული არ ვარგაო. მალატს დარ̈ ლოქ ხოდგარა (ლნტ.) -- სიყვარულს არავინ 

მოუკლავსო.

 მალტა̈̄რ (-იშ, -ტა̄რალ̈), მალტუუ̂ა̈რ̄ (-უ̂არ̄ალ̈) ბზ., მალტარ̈ (-ტარუ), მალტოუა̂რ̈ (-უა̂რარ̈) 

ბქ., მალტარ̄ (-ალ) ლშხ., მალატუარ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- შეყვარებული, მოტრფიალე, 

მოყვარული. აშხუ ̂ა̈გის მალტა̈რ̄ ზურალ̄ ი ღუა̂ჟ̈მარ̄ე ა̈რიხ (ბზ. 257) -- ერთ ადგილას 

შეყვარებული ქალი და კაცი არიან. ტარიელ კუმში მალტუუ̂ა̈რ̄ ლი (ბზ. 61) -- ტარიელი 

საქონლის მოყვარულია. უ̂ოხთრისიშ მალტოუა̂რ̈ს უ̂ეთხმალ̈ოუ ̂ხალტჷნ (ანდ.) -- ხსნილის 

მოყვარულს საქონელიც უყვარდესო.

 მალტოუა̂რ̈, მალტუუა̂̈̄რ იგივეა, რაც მალტა̈რ̄.

 მალფხუ ̂(-იშ, --) უშგ., მალფხ ლნტ. 1. გაზაფხული. თუი̂ს ას̈ყეჲხ კაც̈ხე მალფხს (ლნტ. 

24) -- თაფლს ადრე გაზაფხულზე აკეთებენ. ზა ̈ყუ̂ელენი უ̂ოშთხუ ̂დურ̂ედ მალფხ, 

ზაულ̂ად̈ეღ, მუჟოღირ ი ლინთუ̂ (ლნტ. 40) -- წელიწადი იყოფა ოთხ დროდ: გაზაფხული, 

ზაფხული, შემოდგომა და ზამთარი. 2. ლშხ. საგაზაფხულო (ხორბლის ჯიში). კუე̂ცენ 

ხოხალ მანჟღორ ი მალფხუ ̂(ლშხ. 4) -- ხორბალი არის (იცის) საშემოდგომო და 

საგაზაფხულო.

 მამა (-ა̈შ̄, მამალა̈რ̄ ბზ., -ა̈შ, -ა̈რ ბქ., -მაშ̄, -მალ̄არ ლშხ., -ა̈ჲშ, -მალარ̈ ლნტ.) -- მამა. მამად 
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ხოჩა ლერქუა̂ლ̈ ამყიდ (ბზ.) -- მამამ კარგი ტანსაცმელები მიყიდა. მამალ̄არ ემტეხხ აგითე 

(ლშხ.) -- მამები სახლში დაბრუნებულან.

 მამაჭირ იგივეა, რაც მამჭირ.

 მამაჭირაჲ̈, მამჭირა̈ჲ (-რაჲ̈შ, -რაჲა̈ლ) ბზ., მამჭირა,̈ მამჭირუა̂̈ (-იშ, -რაუ) ბქ., მამჭირაჲ 

(-რა̄ჲშ, -რუა̂ლ̄) ლშხ., მამაჭრუა̈ლ (-იშ, -რუალალ̈) ლნტ. -- ზარმაცი, უქნარა. მაჰრე̄ნე 

მუხუბ̂ე სურუ მამჭირაჲ̈ ლი (ბზ. 443) -- უმცროსი ძმა ძალიან ზარმაცია. მამჭირუა̂ ̈ლამარგს 

ქაფდ ესერ ხაც̈უ ̂(ანდ.) -- ზარმაცი ბეჯითს ტვირთად ჰკიდიაო. ჭაშ̈ სურუ მამაჭრუალ̈ 

ლჷმარ̈ელი (ლნტ. 130) -- ქმარი ძალიან ზარმაცი ყოფილა.

 მამილ იგივეა, რაც მამილუ.̂

 მამილუ ̂(მამუ̂ლაშ̈, მამულ̂არ̈) ბზ., მამილ (მამლიშ, მამლარ̈) ბქ. ზოოლ. -- მამალი. ეშხუ 

მამილუ ̂ესერ ქაუ̄̂ ადჲე ლაჰუე̂დთე (ბზ. 408) -- ერთი მამალი წაიყვანე გასაყიდადო. 

მელზიგალ̈ მარ̈ე ჰამს მამლარ̈ცახან̈ოუ̂ ჲეცხნიუ̂ (ანდ.) -- მეოჯახე კაცი დილით მამლებთან 

ერთად უნდა იღვიძებდესო. შდრ. ყუ̂იჩ.

 მამფრე იხ. ფჷრი.

 მამფუა, მაფუა (-ფუა̈შ̄, -ფუა̈ლ̄ ბზ., -ფუაშ̈, -ფუოლ ბქ.), მამფუა (-ფუაშ̄, -ფუე̄ლ ლშხ., 

-ფუაჲ̈შ, -ფუალ̈ ლნტ.) -- მდუღარე. კობ̄ოლ̄დ ლიც მაფუა ჭჷშხარ̈ისგა... ლახბიდ (ბზ. 390) 

-- კათხამ მდუღარე წყალი ფეხებში შეასხა. ა̈თუჟი მამფუა ნ'ესქჷმა (ბზ.) -- ცხელზე 

მდუღარეს ნუ დაამატებ. ფექს სკა შუ̂იდედ მამფუა ლიცხოისა (ლნტ. 35) -- ფქვილს 

ჩავყრით მდუღარე წყალში.

 მამფუკუე̂ იხ. ფუკუი̂.

 მამჭირ (-იშ, --) ზს., ლშხ., მამაჭირ ლნტ. -- სიზარმაცე; სიზანტე. გიერგს ესერ მამჭირ 

1218



ახმითქუე̂̄ნა (ბზ.) -- გიერგს სიზარმაცე შემოსჩვევიაო. ჯი როქ მამჭირშუ̂ დემეგ ა̈რი ამეჟი 

(ბქ. 125) -- მე სიზარმაცით კი არა ვარ ამაზეო (კოშკზეო). მამჭირ აშუნღუე̂ მაზ̈იგდ ესერ 

ისპი (ანდ.) -- სიზარმაცე ერთი ხნის შემდეგ ავადმყოფობად იქცევაო.

 მამჭირა,̈ მამჭირაჲ, მამჭირაჲ̈, მამჭირუ̂ა ̈იგივეა, რაც მამაჭირაჲ̈.

 მანათ̈ (-ნთიშ, -ნთარ̈ ზს., -იშ, -ნათარ̈ ლნტ.), მანათ (-იშ, -არ) ლშხ. -- მანეთი. ეშხუ მანათ̈ 

გარ ემსად̈ (ბზ.) -- ერთი მანეთიღა დამრჩა. აშირ მანათ̈... ფუსდდ ადჲე (ბქ. 28) -- ასი მანეთი 

პატრონმა წაიღო.

 მანა̈შ̄ (-იშ, -ნაშ̄არ̈) ბზ., მანაშ̈ (-ნშიშ, -ნშარ̈ ბქ., -იშ, -ნაშარ̈ ლნტ.), მანაშ̄ (-არ) ლშხ., ბოტ. 

-- ჭვავი. ეჩხან̈ ა̈დბინე სიმინდი ლიჴდე ი მანა̈შ̄იშ (ბზ. 302) -- იქიდან სიმინდისა და ჭვავის 

მოტანა დაიწყო. ლიჴნი-ლილაშ̈ი ლი ჭჷმნიშ, მანშიშ (ბქ. 69) -- ხვნა-თესვა არის ქერისა, 

ჭვავისა. ალ ბალახ ხენჩჷდი ხოშა ნაღალდ მანა̄შს (ლშხ. ხორ. 31) -- ეს ბალახი მეტწილად 

ჭვავს ერევა.

 მანგერ იგივეა, რაც მან̈გ.

 მანგუა̂მ (-გუმ̂აშ̈, -- ზს, -იშ, -- ქს.) -- სამძიმარი. ბაზ̄ი მანგუმ̂ა ̈ლა̈ქ̄უი̂სგთე გუა̂რ̄ ლე̄ზი 

(ბზ.) -- ამაღამ სამძიმრის სათქმელად უნდა წავიდეთ (ვართ წასასვლელი). მანგუმ̂აშ̈ 

ლაქ̈უი̂სგჟი თხუი̂მ ჩუ ხოკურ̂უნ (ბქ.) -- სამძიმრის თქმისას თავი ჩაქინდრული 

(ჩამოგდებული) ჰქონდა.

 მანდ, მანდა -- ნდომა, წადილი, სურვილი. დე̄სამა მარ̄ ეჩი̄ მანდ (ბზ.) -- სულაც არ მაქვს იმის 

სურვილი. ისგუე̂ მანდა ლოქ ლე̄სეს (ლშხ. 48) -- თქვენი სურვილი იყოსო.

 მანე̄სგირე, მანე̄სგრე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄) ბზ., მანესგრე (-რემ, -როლ) ბქ., მანე̄სგრე (-რე̄შ, 

-რე̄ლ) ლშხ., მანესკჷრა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ლნტ. -- შუათანა. მაშე̄ნე დი̄ნა მაშე̄ნამ̄ მუხუბ̂ა 

1219



ლახუ̂ე̄მ, მანე̄სგირე -- მანე̄სგირამ (ბზ. 253) -- უფროსი ქალიშვილი უფროს ძმას მისცა, 

შუათანა -- შუათანას.

 მანზაუ ̂(-იშ, --) ზს. -- თაფლისგან გამოწვეული ავადმყოფობა; მათრობელა. სარაჯს კალ̈უნ 

მანზაუ ̂ხეჩდა (ბქ. 308) -- თაფლს ხანდახან მათრობელა ურევია.

 მანზაუი̂ან̈ (-იშ, --) ბქ., მანზაუ̈̂იან̈ ლნტ. -- მათრობელა, მაწყინარი თაფლი. ეჯკალ̈ი თუი̂ს 

ხუა̂ყლედ მანზაუ̈ი̂ან̈ს (ლნტ. 24) -- ისეთ თაფლს მათრობელას ვუწოდებთ.

 მანკ იგივეა, რაც მან̈კ.

 მანჟღორ იგივეა, რაც ნამჟღორ

 მანფრე იხ. ფჷრი.

 მანჩალ (-იშ, -არ̈) ბზ., მჷნჩალ (-არ̈ ბქ., -არ ლშხ.), მჷლჩამ (-ა̈ლ) ლნტ. -- ჩრდილი. აშხუ ̂

აგ̈ის ხოჩა მანჩალ ლი (ბზ. 443) -- ერთ ადგილას კარგი ჩრდილია. მჷლჩამისკა სკურხ (ლნტ.) 

-- ჩრდილში სხედან.

 მანჩხაფ იგივეა, რაც მაჩხაფ̈.

 მანცინ იგივეა, რაც მან̈ცინ.

 მანცხია (-ხია̈შ̄, -- ბზ., -ხიაშ̄ ლშხ., -ჲშ ლნტ.), მანცხა (-ხაშ̈, --) ბქ. -- ციება. მანცხია 

ჯარ̄ა?̄ (ბზ.) -- ციება გჭირს? ეჯნემ მანცხაშ̈ ჟაგრარ̈ ოხჴიდ (ბქ.) -- იმან ციების წამალი 

მოუტანა.

 მაჲგუ̂იზ̄ა იგივეა, რაც მაგ̈უი̂̄ზა.

 მაჲდან იგივეა, რაც მა̈ჲდან.

 მაჲდარ იგივეა, რაც მაჲ̈და̈რ̄.

 მაჲზუმ იგივეა, რაც მა̈ზ̄უმ.
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 მაჲზუმუ̂აჲ̄ იგივეა, რაც მაზ̈უმუა̂ჲ̈.

 მაჲკალიბ იგივეა, რაც მაჲ̈კალ̈ი{ბ}.

 მაჲო̄ლ (-აშ, -არ) ლშხ. -- მარწყვი. ხუ̂აჲ̄ მაჲოლ̄ ოხხორედ (ლშხ.) -- ბევრი მარწყვი 

მოვკრიფეთ. შდრ. ბას̈ყ.

 მაჟაბ იგივეა, რაც მაჟაბ̈.

 მაჟარ (-იშ, --) -- მოწყენილობა, მოწყენა. მაჟარ ხაჴ̈დოლ̄ნა ციოყს ქორს (ბზ.) -- ციოყს 

სახლში მოწყენილობა {შე}იპყრობდა თურმე (მოსდიოდა).

 მაჟაბ̈ (-იშ, -ჟბარ̈) ბზ., ლნტ., მაჟაბ ბქ., მაჟებ ლშხ. -- მოცლა, მოცალეობა. დე̄მჟი მარ̄ მჷხარ̈ 

მაჟაბ̈ (ბზ.) -- ხვალ არაფრით არ მცალია (ხვალ არ მაქვს მოცლა). ჩუ ლისგურ̂ეს მაჟაბ ესერ 

ხაკუ (ანდ.) -- დაჯდომას მოცლა უნდაო. ახ̈ზელა̈ლ̄ მაჟბარ̈ქა (ბზ.) -- მოცლილობისას 

გამოიარე.

 მაჟებ იგივეა, რაც მაჟაბ̈.

 მაჟჷრ (-იშ, --) -- შეცოდება, სიბრალული. დი̄ნად ლიგუნ̂ი ლაჲ̈ბინე მაჟჷრშუ̂ (ბზ. 429) -- 

ქალიშვილმა სიბრალულისაგან ტირილი დაიწყო. ჲას̈ ხჷრ ესერ აგუა̂ნე, ჲას̈ -- მაჟჷრ (ანდ.) 

-- ვის ჯავრი ატირებს, ვის -- სიბრალულიო.

 მარაკ̈ იგივეა, რაც მარაკ̄.

 მარან̈ (-რნიშ, -რნალ̈ ბზ., -რნარ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), მარან (-რნიშ, -რნალ) ლშხ. -- მარანი. 

[შაუხ̂ანდ] ჟ'ანტუა̂რე მარან̈ისგა (ბზ. 381) -- შავხანმა აანთო (სინათლე) მარანში. ლჷკილ 

მარან̈ისგა კეც ნიგ თუუშ̂უ ̂გუე̂ში (ბქ.) -- დაკეტილ მარანში თაფლით სავსე ქვევრი 

გვიდგას.

 მარაკ̄ (-იშ, -ალ̈) ბზ., მარაკ̈ (-იშ, -აკარ̈) ბქ. -- ჩეო. დაშ̈დუ ̂ჩუ̂ათ̈პაჟ̈ კალუი̂სგა მარაკ̄ ჩუქუ̂ან̄ 
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(ბზ. 434) -- დათვი დაიმალა ეზოში ჩეოს ქვეშ. შდრ. ჩაუ̈.̂

 მარგია იგივეა, რაც მარ̈გია.

 მარე1 იგივეა, რაც მარ̄ე.

 მარე2 -- მაქვემდებარ. კავშ. -- მაგრამ. ხაკუჩ ესერ, მარე შგუი̂რ ესერ ხე̄რა (ბზ. 369) -- 

მინდაო, მაგრამ სირცხვილი იქნებაო (მექნებაო). მარე დედბერ ალას გარ მად̄ ესსკა̈ბ (ბზ. 

368) -- მაგრამ დედაბერი მარტო ამას არ დასჯერდა. ჯუი̂ნალდ ფარ̈სი უ̂არგარ̈ ხეფუს̂დან̈ხ, 

მარე ათხე თაუ̂ისუფალ̈ ლი (ბქ. 195) -- ძველად ფარშიც თავადები ბატონობდნენ, მაგრამ 

ახლა თავისუფალია. სოფელ ქა გუი̂ანდ ესერ იკუშ̂ე, მარე ქა ნაკ̈უი̂შ ხოლ' ესერ ხარ (ანდ.) 

-- სოფელი გვიან გამოთქვამს აზრს (გამოტყდება), მაგრამ ნათქვამი სასტიკი აქვსო. 

ხას̈იპდახ დაუარ̈ ალმინს, მარე ჟი დეშ ღჷრდახ კოჯ ლეჟა (ლნტ. 257) -- აკითხავდნენ 

დევები ამათ, მაგრამ ვერ ადიოდნენ კლდეზე.

 მარკნელ იგივეა, რაც მარ̈კლენ.

 მარტ იგივეა, რაც მარ̈ტ.

 მარქაფ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ბქ., ლნტ., -აშ, -- ლხმ.) 1. გზის მოჭრა, მოკლე გზით მოვლა. ა 

მარ̈ემ მარქაფ ხაჴიდ ი სგებინხენჷდ ლახხუი̂დ (ბქ. 332) -- ამ კაცმა გზა მოუჭრა და კვლავ 

წინიდან შემოხვდა. 2. მარქაფი (ცხენი).

 მარქუ ̂(-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ., -იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- მაქო (საქსოვი დაზგის ნაწილი). 

მარქუ ̂ი მასჷლ ლამდია̈ნ̄ე (ბზ.) -- მაქო და მასრა მათხოვა.

 მარშონ, მარშუნ̂ი (-აშ, --) ზს., მარშონ (-იშ, --) ლშხ. -- ხსოვნა, მოსაგონარი. ეჩი̄ მარშონ 

ად̈ქარუ̂ა̈ნ̄ (ბზ.) -- იმისი ხსოვნა დაიკარგა. მარშუნ̂იშოუ ̂ლი (ლხმ.) -- მოსაგონარი იყოსო. 

მარშონდ ზმნს. მარშონდ და̈ს̄ ხაშყიდ ეჩი ̄გუე̂შ (ბზ.) -- მოსაგონებლად არავის ახსოვს მისი 
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საქმე.

 მარწუ̂ენ (-წუ̂ნიშ, -წუ̂ნალ̈ ბზ., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), მარ̈წენ ლხმ., მარწონ (-ალ) ლშხ. -- 

მაწონი. ძეუა̂ლ̈ურ მარ̈წენ დემ ესერ იჩუმ̂ინი (ანდ.) -- უდედოდ (მაწვნის დედის გარეშე) 

მაწონი არ შედედდებაო (კეთდებაო).

 მარჯუ ̂იგივეა, რაც მარ̈ჯუ.̂

 მასარდ იგივეა, რაც მასარ̈დ.

 მასარ̈1 (-იშ, --) ბზ., ჩბხ., მასარ ლხმ. -- ზედმეტი. ქა მასარს ესერ აშგარ ხარ ლაბ̈რა (ბქ. 

250) -- ზედმეტს ყოველთვის მოაკლებო (ყოველთვის აქვს მოსაკლები).

 მასარ̈2 (-იშ, -ა̈ლ) ზს. -- სარი. ჰალაგ̈ხენჟი მასარ̈ ოხუა̂ყფ (ბქ.) -- ღობიდან სარი ამოვაძვრე.

 მასარ̈დ ზს., ლნტ., მასარდ ლშხ., ზმნს. -- ბლომად, ბევრი, ძალიან. ღერთა ̈ნაჰოდ ესერ მასა̈რდ 

ხუღუე̂ხ (ბზ. 267) -- ღვთის ნაბოძები ბევრი გვაქვსო. მასარდ ითხი ლეჭმე (ლშხ. 5) -- 

სათიბი ბევრი იპოვება.

 მასგუბ̂ა̈შ̄ (-იშ, --) ბზ., მასგუბ̂აშ̈, მასკუბ̂აშ̈ ბქ., მასგუბ̂აშ̄ ლშხ., მასკობაშ̈ ლნტ. -- 

ნაშუაღამევი. ოხჲაცხ გიორგის მასგუბ̂ა̈შ̄ (ბზ.) -- ნაშუაღამევს გაეღვიძა გიორგის. ლიღრალ̈ 

მასკუბ̂აშ̈დ დემის ქეცნიუ̂ (ბქ. 295) -- სიმღერა ნაშუაღამევამდე არ წყდებოდა.

 მასდიკ (-იშ, --) -- საწყენი, წყენა, მწუხარება. მარ̄ე̄მი დაგრას სურუ მასდიკ ხაყა (ბზ.) -- 

კაცის სიკვდილს დიდი წყენა ახლავს. ჩჲა̈გიშ სახ̈ელწიფხენ ახაზ̈იხ მასდიკიშ დეპეშოლ (ბქ. 

108) -- ყველა სახელმწიფოდან მოსდით მწუხარების დეპეშები. მას̈დიკს გუი̂ ესერ იჟგენი 

(ანდ.) -- საწყენს გული იშუშებსო.

 მასისგ იგივეა, რაც მას̈ისგ.

 მასკობაშ̈ იგივეა, რაც მასგუბ̂ა̈შ̄.
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 მასკუბ̂აშ̈ იგივეა, რაც მასგუ̂ბა̈შ̄.

 მასსგარ̈ იგივეა, რაც მას̈სგა̈რ̄.

 მასტუნ იგივეა, რაც მასტუნ̄ა.

 მასტუნ̄ა (-ნა̈შ̄, --) ბზ., მასტუნ (-იშ, --) ბქ., ლნტ., მასტუნ̄ ლშხ. -- ტკივილი, სატკივარი. 

რაშ̈დ კამინჩერიხაჲ̈ს მასტუნ̄ა ხაყერ (ბზ. 112) -- რაშმა კამინჩერიხას ტკივილი მიაყენა. 

იშგნემ მასტუნ იშგან დემ ესერ ხოსტუნი (ანდ.) -- სხვისი სატკივარი სხვას არ სტკივაო. 

ქათოჟაგახ ეჲ მასტუნ (ლნტ. 311) -- მოურჩენიათ ის ტკივილი.

 მასძელ იგივეა, რაც მას̈ძელ.

 მასჷლ1 (-სლაშ̈, -სლა̈რ ზს., -იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) 1. მასრა. ლაჯ̈შიარე მასჷლ ა̈თფაჭუა̂̈ნ̄ 

დარ̈ჯჷს (ბზ.) -- საქსოვი დაზგის მასრა გაუფუჭდა დარჯის. 2. ყალიონის ტარი.

 მასჷლ2 (-სლაშ̈, -სლა̈რ) ბქ. -- ნაკადი. ლჷცე მასჷლს თხუი̂მ სგალოხხელ (ბქ.) -- წყლის 

ნაკადს თავი შეუშვირა.

 მატკლაბ̈ (-იშ, --) ბზ., მატკლაბ ბქ., მატკლებ ლშხ., მადაკლებ ლნტ. 1. დანანება, სინანული. 

მაგ̈ იგუნ̂ი ამი ̄მატკლაბ̈შუ ̂(ბზ. 439) -- ყველა ტირის, ისე ენანებათ (ამის სინანულით) ეს. 

2. სიძუნწე. ლეზუბ̂ემ მატკლაბშუ̂ ჩუ დას̈ ა̈დჲარიუ ̂(ბქ.) -- საჭმელი ისე ენანებოდა 

(საჭმლის სინანულით), არავის უმასპინძლდებოდა.

 მატკლაბ̈უა̂̈რ̄ (-იშ, -უ̂არ̄ალ̈) ბზ., მატკლებარ̈ (-ბარუ) ბქ., მატკლებუ̂არ̄ (-ალ) ლშხ., 

მადაკლებუარ̈ (-ბუარალ̈) ლნტ. -- ძუნწი, ხელმოჭერილი. ეჯ მარე მადაკლებუარ̈ ლჷმარ̈ელი 

(ლნტ. 116) -- ის კაცი ძუნწი ყოფილა.

 მატკლებ იგივეა, რაც მატკლა̈ბ.

 მატკლებარ̈, მატკლებუა̂რ̄ იგივეა, რაც მატკლაბუ̂ა̈რ̄.
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 მატყ იგივეა, რაც მატ̈ყ.

 მაულ იგივეა, რაც მალ̄.

 მაუი̂ნ (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.), მაუ̈ი̂ნ (-არ̈) ლნტ. -- მავნე, ხელშემშლელი. ჩუქუა̂ნ̄ მაუი̂ნს 

ქა და̈ს̄ ხეწად̈ (ბზ. 392) -- ქვემოთ მავნე ვერავინ დაინახა. მინეშდ ხოშა ჟიხი მინე მაუ̂ინ 

მამაგუე̂შ არ̈ი (ბქ. 234) -- მათი ხელშემშლელი მათ ზემოთ არაფერი არის. მაუი̂ნ ამთოუი̂ 

მაუი̂ნს ა̈ნჭინდ (ანდ.) -- მავნე თავისკენაც (აქეთაც) ვნებას მოელოდესო.

 მაუი̂რ იგივეა, რაც მაურ̂ან̈დ.

 მაუჟ̂უუა̂̈რ̄ (-იშ, -უა̂რ̄ა̈ლ) ბზ., მაუ̂ჟარ̈ (-ჟარუ ბქ., -ჟარალ̈ ლნტ.), მაუჟ̂არ̄ (-ალ) ლშხ. -- 

მძინარე. ა̈თლაკხ მაუჟ̂უუა̂̈რ̄ დი̄ნას (ბზ.) -- მძინარე ქალიშვილს წააწყდნენ. თაკ̈უ ̂ქ'ახაყუ̂იფ 

მაუჟ̂ა̈რ მარა ჩუქანხენქა (ლნტ. 97) -- მძინარე კაცს ქვემოდან თოკი გამოაძრო.

 მაურ̂ა̈ნდ, მაუ̂ირ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ.), მაუ̂რანდ (-ალ) ქს. ზოოლ. -- ბუღა, კურო. ფირუ ̂

მაურ̂ა̈ნდთე̄უ ̂ადჲეხ ი ღო დურ̂ეუჟ̂ი̄ნ ა̈დზო̄ლი (ბზ.) -- ძროხა ბუღას მიუყვანეთ (ბუღასთან 

წაიყვანეთ) და დროზე მოიგებსო. მაუი̂რურ ფურარ̈ დემის ინშდექიხ (ბქ.) -- ბუღის გარეშე 

ძროხები არ დამაკდებიან.

 მაუშ̂გად̈ ბზ., მაუშ̂გედ ბქ., ლშხ., მაუშ̂კად ლნტ. -- უკადრისობა, კადნიერება, წყენა, 

სირცხვილი. ჯუი̂ნალდ მეუა̂რ მაუ̂შგად̈ ხეყა̈ნ̄ დი̄ნა̈ ̄ლიცხუ̂პი̄ნეს (ბზ.) -- ძველად დიდი 

წყენა ახლდა ქალის მოტაცებას.

 მაფას (-იშ, --) ზს., ლშხ., მაფას̈ ლნტ. -- {უხვ}მოსავლიანი. ალჲარ̈ ზჷნთხს აკლაუ̈̂იხ, მარე 

დეშ ხაბჟახ ხოჩა მაფას (ბზ. 54) -- ესენი შვრიას ლეწავენ, მაგრამ არ მიაჩნიათ 

უხვმოსავლიანად.

 მაფაშ̈ (-იშ, --) ბზ., მაფაშ ბქ., ლნტ., მაფეშ ლშხ. -- დაღლა, დაღლილობა. თანაღ̈ ეჩხა̈ნ̄ჩუ 
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გარ ა̈ნბაჟ̈ხ მაფაშ̈ (ბზ.) -- მხოლოდ უღელტეხილს იქით იგრძნეს დაღლილობა. მაფაშ თეს 

ესერი ხამ̈თქუა̂ (ანდ.) -- დაღლა თვალსაც სჩვევიაო. მაფეშუშ̂ ჯეი̄ სგე̄დსიპან̄ ლაყურ̂ათე̄ჲსა 

(ლშხ. 62) -- დაღლილობისაგან თვითონაც შეგორდა ლოგინში. მაფაშუშ̂ დეშ ა̈მეჲეცხ 

(ლნტ. 72) -- დაღლილობისაგან ვერ გაუღვიძია.

 მაფეშ იგივეა, რაც მაფაშ̈.

 მაფუა იგივეა, რაც მამფუა.

 მაფშარ̄ იგივეა, რაც მა̈ფშა̈რ̄.

 მაფჷნ (-იშ, --) ბზ., ქს., მაფჷრ ბქ. -- წყურვილი. ლიცი მაფჷნ ჲესი-ჲესინ ჩუუ̄'̂ ესერ 

ადჭკჷრნას (ბზ.) -- წყლის წყურვილი ხანდახან მოითმინეო. ქორშარ̈ ლჷცემ მაფჷრშუ̂ ხეყმი 

ესერ (ბქ. 329) -- სახლიკაცები წყლის წყურვილით მეხრჩობიანო.

 მაფჷრ იგივეა, რაც მაფჷნ.

 მაქუც̂ა იგივეა, რაც მაქ̈უ̂ცა.

 მაქშდუნა იგივეა, რაც მაქ̈შდუნა.

 მაღლაუ̂ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -იშ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.) ზოოლ. -- მოლაღური. ლაზარედ ჩუადჷრმე 

ეშხუ მაღლაუ̂ (ბზ.) -- ლაზარემ დაიჭირა ერთი მოლაღური.

 მაღუა̂̈ნ̄ (-იშ, --) ბზ., მაღუა̂ნ ბქ., ლნტ., მაღუე̂̄ნ ლშხ. -- ქონება, სიმდიდრე. უ̂ეზირი მაღუა̂̈ნ̄ 

მაგ̈ სალდა̈თს ოთქუ̂იცხ (ბზ. 293) -- ვეზირის ქონება სულ ჯარისკაცს მიაკუთვნეს 

(მიუჭრეს). უსჷრგებ მაღუა̂ნ უღენა̈შ ესერ გოუა̂რ̈ ლი (ანდ.) -- გამოუყენებელი ქონება 

უქონლობის მაგვარიაო. მინე ქუნე გუნ̄ღა დე̄მამ აზარ̄ეხ მინე მაღუ̂ე̄ნს (ლშხ. 42) -- 

თავიანთი სულისთვის (სულის გულისთვის) თავიანთ ქონებას არ იშურებენ. ქაუე̂დ ალემა̈გ 

მაღუა̂ნ (ლნტ. 172) -- გაყიდა ამდენი სიმდიდრე.
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 მაღუე̂̄ნ იგივეა, რაც მაღუა̂̈ნ̄.

 მაღურ̂ა იგივეა, რაც მა̈ღ̄ურ̂ა.

 მაყალ, მაყალუ ̂(-იშ, --) ბზ., მაყალ ქს., მაყაუ ̂ლხმ. -- შიში. მაყალ დე̄შა ხარ̄ახ ჰად̈ურ (ბზ. 

23) -- შიში არავისი ჰქონიათ სრულებით. ალ მახეღუა̂ჟარ̈ს მაყალშუ ̂მაჯჯგუნა ოხშყადხ 

(ბქ. 26) -- ამ ვაჟკაცებს შიშით კანკალი აუვარდათ. ჲერხი მეხუნ̂ალ̈ მაყაუშ̂უ̂ ესერ იხუნ̂ალ̈ 

(ანდ.) -- ზოგი დამმუქრებელი შიშით იმუქრებაო. დაუ̄̂ა მაყალ მე̄უა̂რ ხარ̄ხ ლე̄თუშ̂ (ლშხ. 

89) -- ღამით დევის ძალიან ეშინიათ (ძალიან შიში აქვთ). ქა დემის მოშ აბ̈ედაუ̈̂იხ ა̈ლექსიი 

მაყალშუ ̂(ლნტ. 179) -- ვერაფერს ვერ ბედავენ ალექსის შიშით.

 მაყაუ ̂იგივეა, რაც მაყალ.

 მაყგუნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.), მაყუგ̂უნა (-ნაშ̈, -ნოლ) ბქ., მაყგჷნა (-ნაშ̄, -ნე̄ლ) 

ლშხ. ზოოლ. -- კოდალა. ხოშა ლაღა̈ლ ჭჷრელ მაყუგ̂უნა ხოცხახ (ბქ. 237) -- მეტწილად 

ჭრელი კოდალა ურჩევნიათ.

 მაყგჷნა, მაყუგ̂უნა იგივეა, რაც მაყგუნა.

 მაშან̈ (-იშ, --) ბზ., მაშან ბქ., ქს. -- მსხმოიარე ხილი, ნაყოფი. ჭიტი ა̈თლაკ მაშან̈ უ̂ისგუს̂ 

(ბზ. 309) -- ჭიტი წააწყდა მსხმოიარე ვაშლს. ალარ̈ს მაშან ხეშან̈ხ (ბქ. 70) -- ამათ ნაყოფი 

ასხიათ. მა̈ხე მაშანა̈ ლიკმარ̈ი იშკან მად̈ ხოშიდ (ლნტ. 75) -- ახალი ხილის გასინჯვა 

სხვისთვის არ შეიძლება (ტაბუ ადევს).

 მაშარ̈ი იგივეა, რაც მაშრი.

 მაშდ (-აშ̈, --) ბქ. -- ნალეწი მარცვლეულის ხვავი. ნაკლაუნღო მაშდს ღუა̂ჟარ̈ ქაბაბ̈იხ (ბქ. 

7) -- გალეწვის შემდეგ კაცები მარცვლეულს გაანიავებენ.

 მაშდა იგივეა, რაც მაშ̈და.
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 მაშდაშ̄ა (-შა̈შ̄, -შა̈ლ̄) ბზ., მაშდაშა (-შაშ̈, -შოლ) ბქ., მაშდაშ̄უ̂ა (-უა̂̄შ, -უე̂̄ლ) ლშხ., 

მაშტაშუა̂ (-უ̂აჲ̈შ, -უ̂ალ̈) ლნტ. -- მარტოხელა. მაშდაშ̄ა ხუი̂ ი დე̄მთე ლაზელალ̄დ მიჟიბ 

(ბზ.) -- მარტოხელა ვარ და სასიარულოდ არ (არსად წასასვლელად) მცალია. მაშდაშაშ̈ 

ამაშუა̂მ დ'ესერ ქორს ლი, დე ქა̈მ (ანდ.) -- მარტოხელას სიმშვიდე არც შინ არის, არც 

გარეთო.

 მაშდმა̈რ̄ (-იშ, -მარ̄ალ̈) ბზ., მაშდმარ̈ (-მარ̈უ) ბქ., მაშდმარ̄ (-ალ̄) ლშხ., მაშტმარ̈ (-მარალ̈) 

ლნტ. -- მთვრალი. მაშდმა̈რ̄ ღჷრი ა̈გითე (ბზ. 14) -- მთვრალი მიდის სახლში. მაშდმარ̈ 

ხეკუე̂ს აფუშდეხ, ხოშა ირი ა ხოხრა (ბქ. 74) -- მთვრალი უნდა გაუშვან, დიდი იქნება თუ 

პატარა. აშ მაშდმარ̄ალ̄ ლიხ, ერე ეშ იტჷრტანჲელხ მაგ (ლშხ. 31) -- ისეთი მთვრალები 

არიან, რომ ბარბაცებენ.

 მაშედ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), მაშ̈ედ ბქ., ლნტ. -- მშველელი, დამხმარე, შემწე. მი მაშედ 

მარ̄ე და̈რ̄ მეყა̈დ̄ (ბზ. 23) -- მე მშველელი კაცი არავინ მყავდა. ეჩეჩუ მოლე მაშ̈ედ ხეკჷრქიუ ̂

(ბქ. 199) -- იქ ცოტა დამხმარე ეშოვებოდა. მაშ̈ედს მაგ̈ ესერ ხეთხელი (ანდ.) -- მშველელს 

ყველა ეძებსო. მაშედ გუშგუ̂ე ჯეი სგოჯილე (ლშხ. 27) -- შემწე ჩვენი ის ბრძანდება. 

მებატე ლჷმარ̈ელი ხენწიფი მა̈შედ (ლნტ. 295) -- მებატე ყოფილა ხელმწიფის მშველელი.

 მაშენ იგივეა, რაც მაშე̄ნე.

 მაშე̄ნე იხ. ხოშა.

 მაშე̄ნე იხ. ხ-ოშა.

 მაშკ იგივეა, რაც მაშ̈კ.

 მაშრი (ხომშარა, მამშარე) ზს., ლშხ., მაშა̈რი (ხომაშარე) ლნტ. -- ფართო. შუა̂ნ̈თე მაშრი 

შუკუ ̂ანსყეხ (ბზ.) -- სვანეთში ფართო გზა გააკეთეს. მაშრი შუკუ ̂ჩი ქა ესერ ისკუ̂დუნე 
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(ანდ.) -- ფართო გზა ყველას დაიტევსო. თხუმისა ხარ̄ მაშრი ბალე ქორგაშალ̄ (ლშხ., ხორ. 

6) -- თავზე ქოლგასავით ფართო ფოთოლი აქვს. მაშრიდ ზმნს. -- ფართოდ. ბარდან ხეკუ̂ეს 

ჟ'ან̈ცუბურენს ჩუბაუ̂ ნახუწ̂იდ, ჟიბაუ ̂მაშა̈რიდ (ლნტ. 31) -- ქსოვილი უნდა გამოიჭრას 

ქვევით ვიწროდ, ზემოთ -- ფართოდ.

 მაშტაშუა̂ იგივეა, რაც მაშდაშ̄ა.

 მაშტმარ იგივეა, რაც მაშდმა̈რ̄.

 მაშყად̈ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., მაშყად ბქ., მაშყედ ლშხ. -- ხსოვნა, მახსოვრობა. მიშგუა̂ 

მაშყადისგა ამექა ლაზ დემეგ ლასუ ̂(ბქ.) -- ჩემს მახსოვრობაში აქ გასასვლელი არ იყო.

 მაშყი̄ჟა იგივეა, რაც მა̈შყიჟა.

 მაშხე̄რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ნაშხერ (-ა̈რ) ბქ., მაშ̈ხერ (-ალ̈) ლნტ. -- ნაპობი (შეშისა, 

ფიცრისა, ყავრისა...). მიჯნე̄მ ესერ ყა̈რ̄ი მაშხე̄რუ ლაჲ̈ბე (ბზ. 352) -- შენ ყავრის ნაპობი 

შეიბიო.

 მაჩე̄ნე იხ. ხოჩა.

 მაჩიჩხუ ̂იგივეა, რაც მაჩ̈იჩხუ̂.

 მაჩუბ̄ იგივეა, რაც მაჩუი̂̄ბ.

 მაჩუი̂̄ბ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., მაჩუ̄ბ (-არ) ლშხ., მაჩუბ ლნტ. -- მაჩუბი (სვანური სახლის პირველი 

სართული მიწიანი იატაკით). ბელხანჯარ სგაჩ̄ად მაჩუ̄ბთე (ლშხ. 68) -- ბელხანჯარი 

შევიდა მაჩუბში. ჯუი̂ნალდ ლენტეხას მაჩუბუა̂̈რ ი დარბაზალ̈ გარ ხოხალდახ (ლნტ. 5) -- 

ძველად ლენტეხში მხოლოდ მაჩუბები და დარბაზები იცოდნენ.

 მაჩხაფ̈ (-ჩხფიშ, -ჩხფარ̈) ბზ., მაჩხეფ (-იშ, -არ) ლშხ., მანჩხაფ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- ჩანჩქერი. 

ეჯ კოჯჩუ ხოშე̄მითან̄ მაჩხაფ̈ ანღჷრდა (ბზ.) -- იმ კლდეზე ვეება ჩანჩქერი გადმოდიოდა. 
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ჯოდ̄იანეშ ოსწუ̂ე̄ნედ მაჩხეფ (ლშხ.) -- შორიდან დავინახეთ ჩანჩქერი.

 მაცლან̈ (-იშ, -ლანარ̈) ზს., ლნტ., მაცლანდ (-არ) ლშხ., მაცუ̂ი (-უჲ̂ა̈რ) ლნტ. -- შეშის 

ნაჭერი; მუგუზალი. ღუე̂შგიმპილს მაცლან̈ ოხკი̄და ჰანტოს (ბზ. 30) -- ბოლოს მუგუზალი 

აუღია ჰანტოს. ზურალდ მჷბიდ მაცლან̈ ა̈ნკიდ (ბქ. 152) -- ქალმა ანთებული მუგუზალი 

აიღო. იკედდა მაც̈უი̂ს ი ტა̈ხს ფათ̈უს̂ ჟი ხაცხულ̂ა (ლნტ. 58) -- იღებდა მუგუზალს და ტახს 

თმას უტრუსავდა.

 მაცუ̂ი იგივეა, რაც მაცლან̈.

 მაცხუა̂̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., მაცხუა̂რ̈ ბქ., ლნტ., მაცხუა̂̄რ ლშხ. 1. მაცხოვარი. ამელექუა̂ ანღრიხ 

ჯგჷრა̈გ̄ ი მაცხუ̂ა̈რ̄ (ბზ. 88) -- აქ მოდიან წმინდა გიორგი და მაცხოვარი. მაცხუ̂არ̄ მჷლხაშ 

ემჴედე̄ლი (ლშხ. 83) -- მულახის მაცხოვარი მოსულა. მაცხუ̂ა̈რ̄ სგუე̂ბინ ჭურ მიჟოღდა 

(პოეზ. 32) -- მაცხოვარი თითქოს წინ მიძღოდა. 2. მაცხოვრის ეკლესია. ეჯჲა̈რ მჷჟალ̄უა̂ ̈

მაცხუა̂̈რ̄თე ადჲე (ბზ. 2) -- ისინი მუჟალის მაცხოვრის ეკლესიაში წაიღო.

 მაწდუნ იგივეა, რაც მაწ̈დუნ.

 მაწუდ̂ინ იგივეა, რაც მაწ̈დუნ.

 მაწჷხ (-იშ, -ა̈რ) ზს., მჷწჷხ (-არ) ლშხ., ლნტ. -- საჭიროება. ალ' ე̄სერ ჟი̄უ ̂ლაჲ̈შხუი̂ნ 

მაწჷხჟი̄შდ (ბზ. 286) -- ეს საჭიროებისათვის შეინახეო. მაჴმარას ლჷგენ მაწჷხჟი ესერ 

ხედი (ანდ.) -- მოსახმარ ნივთს ფასი საჭიროების დროს დაედებაო. შიშდ ოგჴედნი ზექი 

მჷწჷხ (ლშხ.) -- მალე დაგვიდგება (მოგვივა) შეშის საჭიროება.

 მაჭიკ იგივეა, რაც მაჭ̈იკ.

 მაჭკჷ̄რა ბზ., ლშხ., მაჭკჷრა ბქ., ლნტ. -- დარდი, წუხილი. ალ ლეგმერდე̄მი მაჭკჷ̄რა მარ̄ 

მეუა̂რ (ბზ.) -- ამ ავადმყოფის დარდი მაქვს ძალიან.
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 მახად/ნ ზმნს. -- ხელახლა, ხელმეორედ. ტკისდ ჩადღუფურ̄ეხ მახად მაგ̈ (ბზ. 439) -- 

მართლაც, ხელახლა შავად შემოსეს ყველა. ათხე მახან ქუ̂ერწილ აჩუმ̂ინ (ბზ. 344) -- ახლა 

ხელმეორედ გადაიხადა ქორწილი. ეჩქას მახად ხაქ̈უე̂ ბესილად̈დ (ბქ. 200) -- მაშინ 

ხელმეორედ უთხრა ბესილადმა. მახან ლიხ ნაჴედ ყლორ̄ტალ მეგმი ნაქუი̂ცჟი (ლშხ., ხორ. 

23) -- ხელახლაა ამოსული ყლორტები ხის გადანაჭერზე. ხაქ̈უც̂ე თხუი̂მს ი მახან ხოჴედენი 

(ლნტ. 249) -- აჭრის თავს და ხელახლა ამოსდის.

 მახალ (-იშ, -- ბზ., ქს., -ხლაშ, -- ბქ.) 1. ცოდნა, გამოცდილება. მაჲ̈ მახალ მიხა, ალა ჟი 

აჯთო̄ნა (ბზ. 171) -- რაც ცოდნა მაქვს, შენც გისწავლია. მაგ̈ მიჩა-მიჩა მახალს ესერ ხორი 

(ანდ.) -- ყველა თავ-თავისი ცოდნით ცხოვრობსო (ცოდნას ჰყავსო). მახალ ჩიმიშდ ხოჩა 

ლოქ ლი (ლნტ.) -- ცოდნა ყველასათვის კარგიაო. 2. თვალთმაქცობა, ცბიერება, ეშმაკობა. 

ჩი̄ჟე დეშ ოხჴა̈დ ალ მახალს გუდ (ბზ. 334) -- სიძე ვერ მიუხვდა ამ ეშმაკობას. ამჟი ახწინდა 

მჷზქჷრი მახალშუ ̂ლჷჴმაშ̈ დაშ̈დუს̂ (ბქ. 255) -- ასე აჯობა მეშეშემ ეშმაკობით ძლიერ 

დათვს. დაშ̈დუე̂ მახალ ხოლემ ესერ ჰარ̈აკდ ზი (ანდ.) -- დათვის ეშმაკობა ცუდ არაკად 

(მაგალითად) დარჩენილაო.

 მახათ̈ (-ხთიშ, -ხთარ̈ ზს., -იშ, -არ̈ ლნტ.), მახათ (-არ) ლშხ. -- მახათი. ქაუ ესერ ოხჴიდ 

მახათ̈ ი ნე̄სყე (ბზ.) -- მომიტანე მახათი და ნემსიო. ჟ'ალაშხებნედ ქანა ̈ნეონშუ,̂ მახა̈თშუ̂ ი 

თეტენშუ̂ (ლნტ. 31) -- შევკერავთ კანაფის ძაფით, მახათითა და სადგისით.

 მახე (ხომხა, მამხე) ბზ., ლშხ., მახ̈ე (ხომხა ბქ., ხომახა ლნტ.) -- ახალი. ეჯჲა̈რს ხაყახ მახე 

თელღჷრა (ბზ. 347) -- იმათ ახალი რძალი ჰყავთ. ალ მახე სოფელს იზგეხ კუი̂ციანა̈რ (ბქ. 

1) -- ამ ახალ სოფელში კვიციანები ცხოვრობენ. ეჯ ლად̈ეღიშუ̂დ იყდიხ მახ̈ე ლერექუა̂ლ̈ს 

(ლნტ. 64) -- იმ დღისთვის ახალ ტანსაცმელს ყიდულობენ.
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 მახეღუ̂აჟ̈ (-იშ, -ღუა̂ჟარ̈) ბზ., ჩბხ., მახ̈ეღუა̂ჟ̈ ლხმ., ლნტ., მახეღუ̂აჟ (-არ) ლშხ. -- ვაჟკაცი, 

ახალგაზრდა კაცი. ამეჩუ მახეღუა̂ჟ̈ ესხუი̂ე̄ნახ (ბზ. 386) -- აქ ვაჟკაცი დახვედრიათ. ეჯნემ 

ქან̈თიშ უსგუა̂ მახეღუა̂ჟ̈ (ბქ. 13) -- იმან ამოირჩია ექვსი ვაჟკაცი. სემი მახ̈ეღუა̂ჟ̈ი 

ლეზუ̂ებს ლოქ იზბი (ლნტ. 145) -- სამი ვაჟკაცის საჭმელს ჭამსო.

 მახე̄რა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), მახ̈ერა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- ბღერი, მუნი. 

ბოფშარ̈ს მახე̄რა ა̈ხჭყარხ (ბზ.) -- ბავშვებს მუნი მოედოთ.

 მახიადა̄რ იგივეა, რაც მახ̈იადა̈რ̄.

 მახმა̈̄რ (-იშ, -მარ̄ა̈ლ) ბზ., მახმარ̈ (-მარუ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), მახმარ̄ (-ალ) ლშხ. -- ფხიზელი. 

მე̄რმა ლადაღ̈ მახმა̈რ̄ ანჷ̄გა̈ნ̄ უ̂ახტანგ (ბზ.) -- ვახტანგი მეორე დღეს ფხიზელი ადგა. მაშდმარ̈ 

ი მახმარ̈ უშხუა̂რ დეშ ესერ ხოსყიხ (ანდ.) -- მთვრალი და ფხიზელი ერთმანეთს ვერ 

უწყობენო.

 მახჲად იგივეა, რაც მახ̈იად.

 მახუშ̂ი (-ში̄შ, -არ̈ ბზ., -ა̈შ, -ა̈რ ბქ., -ში̄შ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- უფროსი, ხელმძღვანელი; 

ოჯახის უფროსი. მინე მახუშ̂ი ესერ ჩი თხუმარ̈ს ოთშჷდი̄რნე (ბზ. 371) -- ჩვენი უფროსი 

ყველას თავებს დაგაყრევინებთო. ქორლისგა მაგ̈ მახუშ̂ი დემეგ ესერ ლი (ბქ.) -- ოჯახში 

ყველა უფროსი არ არისო. ქორა მახუ̂ში ლიმზჷრს იჩო (ლშხ. 18) -- ოჯახის უფროსი 

(მახვში) ილოცებს (ლოცვას გააკეთებს).

 მაჴა̈დ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., მაჴად ბქ., მაჴედ ლშხ. -- ჭირნახული, მოსავალი. ეზა̈რ მაჴა̈დ ესერ 

ხაჴ̈დან̈ნახ (ბზ. 297) -- კარგი მოსავალი მოგვდიოდაო. ალ ლიმზჷრ მაჴადიშ გუღა ხარხ (ბქ.) 

-- ეს ლოცვა ჭირნახულისთვისაა. ლეჟა ̄ლაშ̄ხს დემოშ მაჴედ ხოჴდენი სასაშ̄თან̄ (ლშხ. 3) -- 

ზემო ლაშხეთში ვერც მოსავალი მოდის სასაშისთანა.
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 მაჴდა იგივეა, რაც მაჴ̈და.

 მაჴედ იგივეა, რაც მაჴა̈დ.

 მაჴმარა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -იშ, -- ლშხ.) -- მოწყობილობა. სა̈უა̂შ̈ მაჴმარა უშხუდ 

ხოზხ (ბქ.) -- მარხილის მოწყობილობა ერთად უწყვიათ.

 მაჴუ̂ამ̄ (-იშ, --) ბზ., მაჴუ̂ამ ბქ. -- მადლობა. დოხტურდ მაჴუ̂ამ̄ ხა̈ქ̄უ ̂ალექსის (ბზ. 57) -- 

ექიმმა მადლობა უთხრა ალექსის. მაჴუ̂ამღა მანჩჷლ დას̈ ესერ ხოქუა̂ (ანდ.) -- 

მადლობისათვის სამდურავი არავის უთქვამსო. იხ. აშამ ქს.

 მაჴუ̂მა̈რ̄ (-იშ, -მა̄რალ̈) ბზ., მაჴუმ̂არ̈ (-მარარ̈) ბქ. 1. მადლობელი, მადლიერი. ალექსი 

მაჴუ̂მა̈რ̄ ასად̈ (ბზ.) -- ალექსი მადლობელი დარჩა. გუნ როქუ ̂მაჴუმ̂არ̈ ლიხ მიჩა (ბქ. 209) -- 

ძალიან მადლობელი ვართ შენიო. 2. გმადლობთ! გუა̂მიდ მაჴუ̂მარ̈, მიშგუი̂ ლადეღ! (ბქ.) -- 

დიდად გმადლობთ, გენაცვალე!

 მაჯონ̄ (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), მაჯონ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- მსგავსი. ჲორი, უშხუ̂არ̄ი მაჯონ̄, 

ბეფშუ ̂ოხზჷზე (ბზ. 413) -- ორი, ერთმანეთის მსგავსი, ბავშვი გამოუგზავნა. მაჯონდ 

მაჯონოუ̂ ან̈თხე (ანდ.) -- მსგავსმა მსგავსი იპოვოსო. ნიუ̂რა ̄მაჯონ̄ ბალარ ხარ̄ (ლშხ. ხორ., 

15) -- ნივრის მსგავსი ფოთლები აქვს. ამშა მაჯონ გეზალ მიჩ ლოქ ხაყა (ლნტ. 284) -- ამის 

მსგავსი შვილი მე მყავსო.

 მაჯუდ̂ე იხ. ჯოდ̄ი.

 მაჯუნ̂ელე იხ. ჯუი̂ნელ.

 მაჯჯგჷნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ.) -- კანკალი. იმშა მაჯჯგჷნა აჯ̈შყად̈? (ბზ.) -- რა (რისი) 

კანკალი აგივარდა? დაუ̈ს̂ მაჯჯგჷნა ოხჴად (ბქ. 116) -- დევს კანკალი აუვარდა (მოუვიდა).

 მაჰურ̂ე̄ნე იხ. ხოხურ̂ა.
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 მა-̈1 იგივეა, რაც მა-1.

 მა-̈2 იგივეა, რაც მა-2.

 მა3̈, მაჲ̈ (მოთხ. იმნე̄მ{დ}, მიც. იმ, ნათ. იმშა ბზ., იმნემ, იმ, იმაშ̈ ბქ.), მაჲ (იმნე̄მ{დ}, იმ, 

იმშა) ლშხ., მა3 (იმემდ, იმს, იმშა) ლნტ. -- კითხვ. ნაცვალსახ. რა. მა ̈ჯაკუ სი? (ბზ. 66) -- 

რა გინდა შენ? მაჲ̈ ხაყ̈რის მიჩა ფარ̈ს? (ბზ. 267) -- რა უყოს თავის ფარს? მა ̈როქუ̂ ჩემნეს 

ამიშ მჷსგდიდ? (ბქ.) -- რა ქნას ამის შემხედვარემო? მაჲ ლოქ ამბაუ̂ ლი ჩუბებუას̄დ (ლშხ. 

157) -- რა ამბავია ჯოჯოხეთშიო? მა ლოქ ხოცხა ლეთრად? (ლნტ.) -- რა გირჩევნია 

დასალევადო?

 მაბ̈გარ̈ იგივეა, რაც მაბგარ̈.

 მაბ̈დნიე̄რე ბზ., მაბ̈ნერე ბქ., მაბ̈ედნიერე ლნტ. იხ. ბედნიე̄რ.

 მაბ̈ედნიერე იგივეა, რაც მაბ̈დნიე̄რე.

 მაბ̈ზა̈რ̄ (-იშ, -ზარ̄ალ̈) ბზ., მაბ̈ზარ̈ (-ზარარ̈ \ -ზარ̈უ) ბქ., მაბზარ̄ (-ალ) ლშხ., მაბზარ̈ 

(-ზარალ̈) ლნტ. -- მაძღარი. ჯ' ე̄სერ მაბ̈ზა̈რ̄ ლიზ სურუ (ბზ. 362) -- მე ძალიან მაძღარი 

ვარო. უფლიშერქა ჟეღ ესერი მაბ̈ზარ̈ ლი (ანდ.) -- უფლის დღეობების (უფლისობის) 

პერიოდში ძაღლიც მაძღარიაო. ჩუ̂ანჴად ძირხო მაბზარ̈ მაულ (ლნტ. 299) -- მაძღარი მელა 

ძირს ჩამოვიდა.

 მაბ̈იციან იგივეა, რაც მაბ̈ციე̄რ.

 მაბ̈ნერე იგივეა, რაც მაბ̈დნიე̄რე.

 მაბ̈ციე̄რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., მაბციან, მაბცუან (-არ) ლშხ., მა̈ბიციან (-არ̈) ლნტ. -- შეძლებული, 

ღონიერი, ძლიერი. ეჯა ჯუი̂ნალდ გუნ მა̈ბციე̄რ მეზგე ლჷმა̈რ̄ (ბზ. 20) -- ის ძველად ძალიან 

შეძლებული მოსახლე ყოფილა. დაუ̄ ̂ჩინ ხოშა მაბცუან ლი (ლშხ. 13) -- დევი ყველაზე 
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ძლიერია. გელა ძღჷდ მაბ̈იციან მარე ლას (ლნტ. 72) -- გელა ძალიან შეძლებული (ღონიერი) 

კაცი იყო.

 მაგ̈ ზს, ლნტ., მაგ ლშხ. განსაზღვ. ნაცვალსახ. -- ყველა, ყველაფერი. ალჲარ̈ მაგ̈ მინე-მინე 

ლაგ̈ნათეჟი̄ნ აჩად̈ხ (ბზ. 366) -- ესენი ყველა თავიანთ სადგომებზე ავიდნენ. უ̂არგალ̈ს ესერ 

მაგ̈ ხოლა ხაზნახ (ბზ. 28) -- თავადებს ყველაფერი ცუდი სჩვევიათო. ეჯის მაგ̈ როქ ჩუ 

ხამ̈ედა (ბქ. 8) -- იმას ყველაფერი შეუძლიაო. დაგრაჷნქა მაგ̈ გადან მჷლი ესერ ხოჩა (ანდ.) 

-- სიკვდილის გარდა ყველა ვალი გასტუმრებული ჯობიაო. სემი ლადღი ლე̄ზნას ღჷრიხ მაგ 

მეცართე (ლშხ. 11) -- ყველა სამი დღის სავალს გაივლის (მიდის) მკითხავთან. ჩუ 

იჩოქაუ̈ი̂ხ მაგ̈ აშხუმდ (ლნტ. 52) -- ყველა ერთად დაიჩოქებს. მიჩა მუდ ქა ხაქ̈უ ̂მაგ̈ (ლნტ. 

291) -- მამამისმა უთხრა ყველაფერი.

 მაგ̈უი̂̄ზა ბზ., მაგუი̂ზა ბქ. 1. უპრიანია; ახია. მაგ̈უი̂̄ზ' ე̄სერ ხეკუთნი ი ხად̄უ (ბზ. 413) -- ახია 

მაგაზე, ეკუთვნის და ასე ჰქონდესო. 2. მადლობა ღმერთს.

 მაგ̈უნ̂აბ̈უა̂̈რ̄ (-იშ, -უა̂რ̄ა̈ლ) ბზ., მაგუნ̂აბარ̈ (-ბარუ) ბქ., მაგუნ̂ებუა̂რ̄ (-ალ) ლშხ. -- 

დარდიანი, (ვინმეს გამო) შეწუხებული. მეუა̂რ მაგ̈უნ̂აბ̈უა̂̈რ̄ ლი მიშგუ ბაბა (ბზ.) -- 

ბაბუაჩემი ძალიან დარდიანია (შეწუხებულია).

 მაგ̈ურ̂ე̄მა (-მა̈შ̄, -მა̈ლ̄) ბზ., მაგ̈უ̂რემა (-მაშ̈, -მოლ) ბქ. -- ხეპრე, უხეში. ა დინა გუნ 

მაგ̈ურ̂ემა ლი (ბქ.) -- ეს გოგო ძალიან უხეშია.

 მად̈ენ იგივეა, რაც მადან̈.

 მად̈ერა იგივეა, რაც მადე̄რა.

 მად̈თხელე იხ. დჷთხელ.

 მად̈ილ (-იშ, --) ზს., ლნტ., მადილ ლშხ. -- მადლი. ლისგდი მად̈ილ ლიზ (ბზ. 430) -- ყურება 
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მადლია. მად̈ილუ ხე̄რი, ლახ̈შად̈უ (ბზ. 97) -- მადლიმც გექნება, მიშველეო. მად̈ილუ ხერიხ, 

ჯიმ ი დიარუ ან̈კიდხ (ბქ. 8) -- მადლი ქენით, პურ-მარილი მიირთვითო (აიღეთო). მადილი 

გუნ̄ღა ჩუ̄უ ̂ადგენეხ! (ლშხ. 53) -- მადლის გულისთვის დამაყენეთო! ქუ̂ეყანაჲ̈ მჷმარ̈ცხე 

ხეკუე̂ს ჩუა̂დამარცხას ამემდ ი მად̈ილ ლოქ ხერი (ლნტ. 306) -- ქვეყნის დამმარცხებელი 

უნდა დაამარცხოს ამან და მადლს მოისხამსო (მადლი ექნებაო)

 მად̈ლიან̈, მალ̈დიან̈ (-იშ, --) ზს., მადლიან̈ ლნტ., მადლიან ლშხ. -- მადლიანი. ჲარ̈ მა̈დლიან̈ 

ხი? (ზს.) -- ვინ მადლიანი ხარ? ღერმეთ მად̈ლიან̈, სი ლამ̈ეშდ! (ბქ.) -- ღმერთო მადლიანო, 

შენ მიშველე!

 მაე̈დურ იგივეა, რაც მაჰ̈დჷრ.

 მაზ̈გარ̄ობ (-აშ̈, --) ბზ., მაზ̈გარობ ბქ., ლნტ., მაზგარ̄ობ (-იშ, --) ლშხ. -- ავადმყოფობა, 

ეპიდემია. ეჯ ლინთუ ̂მეუა̂რ მაზ̈გარ̄ობ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- იმ ზამთარს დიდი ავადმყოფობა იყო.

 მაზ̈გა̈რ̄, მაზ̈გუუა̂̈̄რ (-იშ, -უ̂არ̄ალ̈) ბზ., მაზ̈გა̈რ, მაზ̈გოუა̂რ̈ (-უა̂რუ ბქ., -უ̂არალ̈ ლნტ.), 

მაზგარ̄ (-ალ) ლშხ. -- ავადმყოფი; მტკივანი. მაზ̈გა̈რ̄ ზურალ̄ დოხტურთე ად̈ჴერნეხ (ბზ.) -- 

ავადმყოფი ქალი ექიმთან წაიყვანეს. ეჯის მაზ̈გარ̈ დი ხორი (ბქ.) -- იმას ავადმყოფი დედა 

ჰყავს. მაჲ̄თუა̂ ̄მაზგარ̄ს ხათრეხ ამშა წუ̂ე̄ნას (ლშხ. ხორ. 33) -- სიცხიან ავადმყოფს ასმევენ 

ამის წვენს.

 მაზ̈გოუა̂რ̈, მაზ̈გუუა̂̈რ̄ იგივეა, რაც მაზ̈გა̈რ̄.

 მაზ̈იგ (-ზგიშ \ -იშ, -- ზს., -იშ, -- ლნტ.), მაზიგ ლშხ. -- ტკივილი, სენი, ჭირი. შიშდ ესერ 

ხოქუც̂ე შდიქი მაზ̈იგს (ბზ. 55) -- მაშინვე შეგიწყვეტს კბილის ტკივილსო. კინჩხიშ ესერ 

მაზ̈იგ ხამ̈თქუე̂ნა (ბქ. 36) -- კისრის ტკივილი ვიცოდიო. ალ ბალახს ხამრე მაზიგი ჟაგარდ 

იჴმარიხ (ლშხ,. ხორ. 15) -- ამ ბალახს ღორების ჭირის წამლად ხმარობენ. ჟი უ̂ედ ანგან 
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ჭაჭარ̈ე მა̈ზიგშუ ̂(ლნტ. 221) -- ძლივს ადგა წელის ტკივილის გამო (ტკივილით). იხმარება 

გამოთქმებში: მიჩ' ესეროღუ ̂მა̈ზიგ ლახჴედა (ბქ. 200) -- შენი ჭირი შემეყაროსო. ისგუ 

მაზ̈იგ მი, ბაბა, ჩუ ნო̄ს' ამცურა (ბზ. 234) -- შენი ჭირიმე, ბაბუა, არ დამტოვო.

 მაზ̈ნა იგივეა, რაც მა̈ზ̄ნა.

 მაზ̈უმუა̂̈ჲ̄ ბზ., მაჲზუმუ̂აჲ̄ ლშხ., მაზ̈უმუა̂ჲ̈ ლნტ. -- რამდენიც, რამხელაც, რაზომისაც. 

ან̈კიდუ ესერ, მაზ̈უმუა̂̈̄ჲ ხეკუე̂ს (ბზ. 322) -- აიღე, რამდენიც გენებოსო. მაჲზუმუა̂ჲ̄ მეკუა̂დ, 

ეჲზუმ გიმ ოხუი̂კ (ლშხ.) -- რამდენიც მინდოდა, იმდენი მიწა ავიღე.

 მაი̈დ (-იშ, --) ზს., ლნტ., მაიდ ლშხ. -- შიმშილი. მინი ლოქ ჟი ჭკეჟნიხ მაი̈დშუ ̂(ბზ. 159) -- 

ჩვენც გავწყდებით შიმშილითო. წეურ̂არ̈ მაი̈დშუ ̂იდგარ̈იუხ̂ (ბქ. 104) -- მწევრები 

შიმშილით კვდებოდნენ. ალე უე̂დნიშ ადჴად მაი̈დშუ ̂აგ̈ის (ლნტ. 226) -- ეს შიმშილით 

ძლივს მივიდა სახლში.

 მალ̈დიან̈ იგივეა, რაც მად̈ლიან̈.

 მალ̈იდ იგივეა, რაც მა̈ლ̄იდ.

 მამ̈ედა, მამ̈ჲედა იგივეა, რაც მაჲ̈მედა.

 მან̈გ, (-იშ \ მან̈გრიშ, -არ̈ \ მანგრალ̈) ზს., მანგარ̈ (-იშ, -ალ̈) ლნტ., მანგერ (-იშ, -ალ) ლშხ. 

-- მსხვილფეხა საქონელი. ჲეშდჲორ̄უ მან̈გ მარ̄ ამ ლინთუ ̂ლეჩფე (ბზ.) -- ამ ზამთარს 

თორმეტი სული მსხვილფეხა საქონელი მყავს გამოსაკვები. ალ კოლმეურნეობას ფერმა ხოგ 

მანგრემ ი დაჴლაშ̈ (ბქ. 69) -- ამ კოლმეურნეობას მსხვილფეხა საქონლის და თხის ფერმა 

აქვს. მანგერ ჩი̄ს ხორი ლაშ̄ხისა (ლშხ.) -- მსხვილფეხა საქონელი ყველას ჰყავს ლაშხეთში.

 მან̈დერა იგივეა, რაც მადე̄რა.

 მან̈ეცინ იგივეა, რაც მან̈ცინ.
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 მან̈კ (-იშ, მანკარ̈) ზს., ლნტ., მანკ (-არ) ლშხ. -- ხასიათი, ზნე. ხელწიფხს ხოლა მა̈ნკიშ 

ხეხუ̂ ხორი (ბზ. 442) -- ხელმწიფეს ცუდი ზნის ცოლი ჰყავს. ხოლა მან̈კ ლაჭთარ̈დ ბიზ 

ესერ ლი (ანდ.) -- ცუდი ზნე საწყევრად კმარაო.

 მან̈კუი̂ იგივეა, რაც მა̈ნ̄კუი̂.

 მან̈სგლე იხ. სგელ.

 მან̈ცინ (-იშ, -ა̈რ) ზს., მანცინ (-არ) ლშხ., მან̈ეცჲნა (-არ̈) ლნტ. -- წვრილფეხა საქონელი. 

აშხუ ̂მეჯუე̂გს ესერ სემ' ათას̈... მან̈ცინ ხაყა (ბზ. 415) -- ერთ მეჯოგეს სამი ათასი 

წვრილფეხა პირუტყვი ჰყავსო. ამჷნქა ხორი მასარ̈დ მან̈ცინარ̈ (ბქ. 195) -- ამის გარდა 

უამრავი წვრილფეხა ჰყავს.

 მაჲ̈ იგივეა, რაც მა2̈.

 მაჲ̈დან (-იშ, -ა̈რ) ზს., მაჲდან (-არ) ლშხ., მაჲ̈დან̈ ლნტ. 1. ზს. აივნის კარი. ჩი მეზგემ 

მაჲ̈დანარ̈ ჰეჭარ̈შუ ̂ხოზხ (ბქ. 232) -- ყველა ოჯახის აივნის კარები ურდულებით არის 

დაკეტილი. 2. მოედანი. კალ ხარ̄ა ეჯ მეზგას ზაგრი მაჲდანჟი (ლშხ. 51) -- იმ ოჯახს კალო 

ჰქონია ქედის მოედანზე.

 მაჲ̈და̄რობ (-აშ̈, --) ბზ., მაჲ̈დარობ ბქ., მაჲ̄დარ̄ობ, მაჲ̄დობ (-იშ, --) ლშხ., მა̈ჲდობ ლნტ. -- 

შიმშილობა. ჯუი̂ნალდ მაჲ̈დარ̄ობ ლჷმა̈რ̄ (ბზ.) -- ძველად შიმშილობა ყოფილა. აშხუ ̂ზაუ ̂

შუა̂ნ̈ს სურუ მაჲ̈დარობ ლასუ ̂(ბქ. 252) -- ერთ წელს სვანეთში დიდი შიმშილობა იყო. ალე 

ბალახს მაჲ̄დობჟი ლჷმჯაბინხ (ლშხ., ხორ. 9) -- ამ ბალახს შიმშილობისას ხარშავდნენ 

თურმე. ნაჭაჲ̈ ლიქიოლალნეს მაჲ̈დობ ლოქ ხოხალ (ლნტ. 76) -- ნაჭეს ქანაობამ შიმშილობა 

იცისო.

 მაჲ̈და̈̄რ (-იშ, -დარ̄ალ̈) ბზ., მა̈ჲდარ̈ (-დარუ ბქ., -დარალ̈ ლნტ.), მაჲდარ̄ (-ალ \ -უ) ლშხ. -- 
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მშიერი. მაჲ̈და̈̄რ ესერ დემჩიქს მიჩდა (ბზ.) -- მშიერი არასდროს ვყოფილვარო. მა̈ჲდარ̈ს 

ლეზებ ესერ ხეისტამ̈ (ანდ.) -- მშიერს საჭმელი ესიზმრებაო.

 მაჲ̈დობ იგივეა, რაც მა̈ჲდარ̄ობ.

 მაჲ̈დო{რ} იგივეა, რაც მა̈ჲ̄დო.

 მაჲ̈თუა̂ (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უა̂̈შ, -- ბქ.) მაათუა̂ (-უა̂ჲ̈შ) ლნტ., მაჲ̄თუა̂ (-უა̂შ̄, --) ლშხ. -- 

ცხელება, სიცხე, მაღალი ტემპერატურა. მაჲ̈თუა̂შ̈ ჟაგრა̈რ დემეგ ხუღუა̂ნდხ (ბქ.) -- სიცხის 

წამალი არ ჰქონდათ. ქა ლოქ ხოყ̄ი მაჲ̄თუა̂ს (ლშხ., ხორ. 2) -- სიცხეს გამოიტანსო 

(გამოიყვანსო).

 მაჲ̈კა̈ლი{ბ} (-იშ, -არ̈) ზს., მაჲკალიბ (-არ) ლშხ., მაკალ̈ი (-არ̈) ლნტ. -- როგორი ("რა 

ყალიბის"). მაჲ̈კალ̈ი ბეფშუ ̂ესერ ხორი? (ბზ. 303) -- როგორი ბავშვი გყავსო? მაკალ̈ი ლოქ 

ლი დაუ̈?̂ (ლნტ. 70) -- როგორია დევიო?

 მაჲ̈მედა, მამ̈ჲედა (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაჲ̈შ ლნტ.), მამ̈ედა (-დაშ̈, --) ბქ., მა̄ჲმედა (-დაშ̄, --) ლშხ. 

1. შეძლება. ეჩი̄ მაჲ̈მედა მი̄ ჩუ მარ̄ (ბზ.) -- ის მეც შემიძლია (იმისი შეძლება მეც კი მაქვს). 

ჲერხიშ მამ̈ედას მაგ̈ ხობიც (ბქ.) -- ზოგის შეძლებას ყველაფერი ძალუძს. 2. შემიძლია.

 მაჲ̈ჷრთგულე იხ. ერთგუი̂ლ.

 მაჲ̈ჷრჟე იხ. ჲჷრჟი.

 მარ̈გია (-გია̈შ̄, -- ბზ., -გიაშ̈, -- ლნტ.), მარგია (-გიაშ̈, -- ბქ., -გიაშ̄, -- ლშხ.) -- სარგო. მიჩა 

მარ̈გია მამ̄ა ირახ (ბზ. 385) -- მისი სარგო არ იქნებიან. ეჩა მარ̈გიაშ̈ მად̈ ლჷმარ̈ელი ალ 

ჩაფულ (ლნტ. 268) -- ეს ფეხსაცმელი მისი სარგო არ ყოფილა.

 მარ̈ე იგივეა, რაც მარ̄ე.

 მარ̈კლენ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., მარკლენ, მარკნელ (-იშ, -არ) ლშხ. 1. ფალავანი, მორკინალი. 
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მიშგუ მარ̈კლენ ჩი̄ს ჟი ხაწ̈რე (ბზ.) -- ჩემი ფალავანი ყველას აჯობებს. 2. ლშხ. სწრაფი; 

მარჯვე.

 მარ̈ტ (-იშ, --) ზს., ლნტ., მარტ ლშხ. -- მარტი. მარ̈ტისგა ან̈ბინა̈ნ̄ მეჯრობ (ბზ.) -- მარტში 

დაიწყო თოვლის გამაგრება.

 მარ̈წენ იგივეა, რაც მარწუ̂ენ.

 მარ̈ჴილ (ჴლიშ, ჴლა̈რ ზს., -იშ, -არ̈ ლნტ.) -- მარხილის ფრჩხილი (ჭაპანთან მისაბმელი 

კაუჭიანი ძელი). მაშე̄ნე მუხუ̂ბეს ახ̈გუა̂ბ̈ მარ̈ჴილ (ბზ.) -- უფროსმა ძმამ იპოვა მარხილის 

ფრჩხილი.

 მარ̈ჯუ ̂(-იშ, --) ზს., ლნტ., მარჯუ ̂ლშხ. -- მარჯვე, მოხერხებული. გიორგი მარ̈ჯუ ̂

ში̄რლეშ ლი (ბზ.) გიორგის მარჯვე ხელი აქვს (ხელებისაა). ჰაუ̈ე̂ჯს მარ̈ჯუ̂ ად̈გის ჟი 

ხაჭ̈დეხ (ბქ. 235) -- იარაღს მოხერხებულ ადგილას მიაყუდებენ. მარ̈ჯუ ̂მარ̈ე ჩიაგ̈ მარ̈ჯუ̂ს 

ესერ ხედი (ანდ.) -- მარჯვე კაცი ყველგან მარჯვე საქმეს ხვდებაო.

 მას̈ისგ (-იშ, --) ზს., მასისგ ლშხ., მას̈ისკ ლნტ. -- სიძულვილი, მძულვარება. ზურალ̄ იგუნ̂ი 

უ̂აზ̈რი მას̈ისგშუ ̂(ბზ. 411) -- ქალი ტირის ვეზირის სიძულვილით. მალატ ი მას̈ისგ გუ 

ესერ ხეჴა̈ნჩი (ანდ.) -- სიყვარული და სიძულვილი გულს შეენთებაო. ალმინე მას̈ისკშუ̂ მად̈ 

არ̈ი (ლნტ. 165) -- ამათი სიძულვილით აღარ არის.

 მას̈სგა̈რ̄ (-იშ, -გარ̄ალ̈) ბზ., მა̈სსგარ̈ (-გარუ) ბქ., მასსგარ̄ (-ალ) ლშხ., მას̈სკარ̈ (-კარალ̈) 

ლნტ. -- ერთმანეთის მოძულე{ნი}. მეზუბ̂ელა̈რ მას̈სგა̈რ̄ ლჷმა̈რ̄ხ (ბზ.) -- მეზობლები 

ერთმანეთის მოძულენი ყოფილან.

 მას̈ძელ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -ა̈ლ ლნტ.) მასძელ (-არ) ლშხ. -- მასპინძელი. ჩი̄ს მიჩა მასძელ ხაყა 

(ლშხ. 28) -- ყველას თავისი მასპინძელი ჰყავს. მა̈სძელდ ქაფიშტუ ̂მიჩა თაკ̈უ ̂(ლნტ. 174) 
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-- მასპინძელმა გაუშვა თავისი თოკი.

 მატ̈ყ (-იშ, --) ზს., ლნტ., მატყ ლშხ. -- მატყლი. ეშხუ კალ მატ̈ყ მეღუე̂̄ნი, ჯარ̈იმარ̄ა ჩი̄ ჟი 

ხუა̂რ̈ქუ̂ი (ბზ. 302) -- ერთი ფთილა მატყლი თუ მექნება, ყველა ჯარისკაცს შევმოსავ. 

კულჲაქ მატ̈ყ მან̈კუი̂ ქა ლეშყუდ̂ი ლი (ბქ. 305) -- საშალე მატყლი ჯერ უნდა გაირეცხოს. 

ჩიქე ჩუ ხუა̂ბძღჷნედ მატ̈ყს (ლნტ. 29) -- მატყლს ჯერ გავპენტავთ.

 მაუ̈ი̂ნ იგივეა, რაც მაუი̂ნ.

 მაფ̈დიე ბზ., მაფ̈დია ბქ., ლნტ., მაფდია ლშხ. -- სიახლოვე. ამ შუკუა̂შ̈ მაფ̈დიას ლჷმა̈რ ეშხუ 

სოფელ (ბქ.) -- ამ გზის მახლობლად ყოფილა ერთი სოფელი.

 მაფ̈ეშარ̈ იგივეა, რაც მა̈ფშა̈რ̄.

 მაფ̈ი̄ფა იგივეა, რაც ფი̄ფა.

 მაფ̈შარ̈ იგივეა, რაც მა̈ფშა̈რ̄.

 მაფ̈შა̈რ̄ (-იშ, -შარ̄ალ̈) ბზ., მა̈ფშარ̈ (-შარუ) ბქ., მაფშარ̄ (-ალ) ლშხ., მა̈ფეშარ̈ (-შარალ̈) 

ლნტ. -- დაღლილი, დაქანცული. მა̈ფშა̈რ̄ ჭყინტს ჩუა̂თ̈უჟ̄და (ბზ. 152) -- დაღლილ ყმაწვილს 

ჩაეძინა. მაფ̈შარ̈ ი მაჲ̈დარ̈ ხუ̂ას̈უ̂დ (ბქ. 207) -- დაღლილები და მშივრები ვიყავით. მაფშარ̄ს 

ბჷგიდ ხაგდჷდა (ლშხ. 62) -- დაღლილს მაგრად ეძინა. ჯე ჩუ ლოქ ლაჲ̈უჟი, მაფ̈ეშარ̈ ლოქ 

ლი (ლნტ. 276) -- მე დავიძინებ, დაღლილი ვარო.

 მაფ̈შირე იხ. ფიშირ.

 მაქ̈უც̂ა (-ცა̈შ̄, -- ბზ., -ცაშ̈, ბქ., -ცაჲ̈შ ლნტ.), მაქუ̂ცა (-ცაშ̄, --) ლშხ. -- გადაწყვეტილება, 

განაჩენი. შერიგებისას მატერიალური გადასახადი სვანეთში. ამზუმ მაქ̈უც̂ა და̈ს̄ ხასმა (ბზ.) 

-- ამოდენა გადასახადი არავის სმენია.

 მაქ̈შდუნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ.), მაქშდუნა (-ნაშ̄, --) ლშხ., ბოტ. -- ლენცოფა. მაქ̈შდუნა̈ ̄
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კაკლარ̈ს შდჷქრე ჟაგრალ̈დი იმჷრგეხ (ბზ.) -- ლენცოფის მარცვლებს კბილის წამლადაც 

იყენებენ. მა̈ქშდუნა მელს ეჩეგ-ამეგ გარ ხეჩდა (ბქ.) -- ლენცოფა ბალახს მხოლოდ აქა-იქ 

ურევია.

 მაღ̈უე̂რა იგივეა, რაც მა̈ღ̄ურ̂ა.

 მაღ̈ურ̂ა იგივეა, რაც მა̈ღ̄ურ̂ა.

 მაყ̈უი̂თილე იხ. ყუ̂ითელ.

 მაშ̈და (-და̈შ̄, -და̈ლ̄ ბზ., -და̈შ, -დოლ ბქ., -დაჲ̈შ, -დალ̈ ლნტ.), მაშდა (-დაშ̄, -დე̄ლ) ლშხ. კანის 

სნეულება, კანზე გამონაყარი. ათ̈აჟგმოშ მაშ̈და ეჯ მარ̄ასუ (ბზ.) -- მოურჩინე იმ კაცს კანზე 

გამონაყარი?

 მაშ̈ედ იგივეა, რაც მაშედ.

 მაშ̈კ (-იშ, მაშკარ̈) ზს., ლნტ., მაშკ (-არ) ლშხ. -- ბარკალი, ბარძაყი. ჴანრე ბარჯალ̈ ი 

მაშკარ̈ სგათ̄ჭუე̂̄ნ (ბზ. 193) -- ხარების ბეჭები და ბარკლები შეახვია. ბიბუ მაშ̈კს ხახ̈ტუნა 

(ბქ. 12) -- თურმე ბიბუ ბარკალს აჭრიდა. მიჩა მაშ̈კდ ახოტაბა ყაფლანს (ლნტ. 147) -- 

ყაფლანს თავისი ბარძაყისათვის მოუჭრია (მოუთლია).

 მაშ̈ყი̄ჟა (-ჟა̈შ, --) ბზ., მაშყი̄ჟა (-ჟაშ̄, --) ლშხ. -- ათინათი, არილი.

 მაშ̈ხერ იგივეა, რაც მაშხე̄რ.

 მაჩ̈იჩხუ ̂(-იშ, --) ზს., მაჩიჩხუ ̂ლშხ., ბოტ. -- შვრიუკა. მაჩ̈იჩხუ ̂ეჩქად მამ̄ ხათრონ̄ახ 

ჩოლ̄ლარ̈ს (ბზ. 54) -- ჩოლურელები მანამდე არ იცნობდნენ თურმე შვრიუკას.

 მაც̈ხაჲ̈ იგივეა, რაც მჷცხი.

 მაწ̈დუნ, მაწდუი̂ნ (-იშ, --) ზს., მაწდუნ ლშხ., მაწ̈ედუნ (-აშ, --) ლნტ. -- მონატრება. 

როსტომს ჲესი-ჲესინ გეზლა ̈მაწ̈დუნ ხოჴდენ (ბზ.) -- როსტომს ხანდახან შვილი 

1242



მოენატრებოდა (მონატრება მოუვიდოდა).

 მაჭ̈იკ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., მაჭიკ (-არ) ლშხ. -- მაჭიკი. კერიშ მაჭ̈იკს ნან̈კდ ა̈სყიხ (ბქ. 77) 

-- კერატის მაჭიკს ცალკე აკეთებენ. მაჩე̄ნე ხაბჟახ ღუნი მაჭიკ (ლშხ. 5) -- ხბოს მაჭიკი 

საუკეთესოდ მიაჩნიათ. წიკანტარ̈ს აჯაღ ხაჭარახ: ფაშ̈უ,̂ ლაი̈რ, მაჭ̈იკ (ლნტ. 61) -- 

ნაწლავებს კიდევ ახლავს: ფაშვი, წიგნარა, მაჭიკი.

 მახ̈ე იგივეა, რაც მახე.

 მახ̈ერა იგივეა, რაც მახე̄რა.

 მახ̈ეღუ̂აჟ̈ იგივეა, რაც მახეღუა̂ჟ̈.

 მახ̈იად (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ბქ., ლნტ.), მახჲად (-იშ, --) ლშხ. -- სიხარული. ხინ ი მახ̈ჲად 

ესერ უშდა̈ხუ ხა̄რ! (ბზ.) -- ლხინი და სიხარული არ დაელიოსო. მა̈ხიად გუ ესერ ანარჰე 

(ანდ.) -- სიხარული გულს ანათებსო. მახჲადშუ ̂ლიღრალ̄ს იბნე (ლშხ. 75) -- 

სიხარულისაგან სიმღერას იწყებს. დაშ̈ტუდ̂ მახ̈იადუ̂შ ლიყული ა̈დბინე (ლნტ. 129) -- 

დათვმა სიხარულით ღრიალი დაიწყო.

 მახ̈იადა̈̄რ ბზ., მახ̈ჲადარ̈ ბქ., ლნტ., მახიადარ̄ ლშხ. -- 1. (-იშ, -და̄რალ̈ ბზ., -დარარ̈ ბქ.) -- 

გახარებული, მოხარული. მახ̈ჲადარ̈ აჩად ქორთე (ბქ. 28) -- გახარებული წავიდა შინ. 

მახ̈ჲადარ̈ს გულისგა მუგუდ̂ა ჴან̈ ესერ ხობ (ანდ.) -- მოხარულს გულში თითქოს ხარი უბიაო. 

2. ზმნს. სიხარულით, დიდი ხალისით. ეჩქ' ე̄სერ მახ̈იადა̈რ̄ [იჩო] (ბზ. 271) -- მაშინ დიდი 

სიხარულით გავაკეთებო.

 მახ̈ჲადარ̈ იგივეა, რაც მახ̈იადა̈რ̄.

 მახ̈უი̂ა -- ხვედრი, წილი. ალა მჷრე̄სგ ლა̈სუ̂ ეჩი̄ მახ̈უ̂ჲა (ბზ.) -- ეს იყო, ალბათ, მისი 

ხვედრი.

1243



 მაჴ̈და (-დაშ̈, --) ზს.,ლნტ., მაჴდა (-დაშ̄, --) ლშხ. -- ბეგარა, გადასახადი. ალამაგ̈ მაჴდა მაჲ̈ 

ამბაუ̈̂ ლი? (ბზ.) -- ამოდენა გადასახადი რა ამბავია? მაჴ̈და ჩი ზაუ ̂ხადხ ლეჴდე (ბქ.) -- 

გადასახადი ყოველწლიურად უნდა გადაეხადათ (ჰქონდათ გადასახდელი).

 მაჰ̈დჷრ (-იშ, --) ზს., მაჲ̄დჷრ ლშხ., მაე̈დურ ლნტ. -- სინანული, მონანიება. მაჰ̈დჷრ ხაყა 

ქორა̈ ლიცუ̂რეს (ბზ.) -- სახლის მიტოვებამ სინანული იცის. მა̈ჰდჷრიშ ლიტეხ (ბქ.) -- 

გადაფიქრება. [დაუ̂ითს] მაჰ̈დჷრ ოხტახ̈ (ბქ. 116) -- დავითმა გადაიფიქრა.

 მაბ̄ე (-ბე̄შ \ -ბში, -- ბზ., -ბე̄შ, -- ლშხ.), მაბ̈ე (ბეშ, --) ბქ., მაბე (-ბეშ, --) ლნტ. -- მომდევნო, 

მომავალი. მაბ̄ე მიშ̄უ ̂ქა ხუა̂ზგრე ლიჭმეს (ბზ.) -- მომდევნო კვირას თიბვას დავამთავრებ. 

მაბე ალ ლად̈ეღ ანჴედენი (ლნტ.) -- მომავალ ამ დღეს (დღეისწორს) მოვა.

 მად̄ იგივეა, რაც მოდ̄.

 მად̄მა, მამ̄{ა}, მომ̄{ა} ბზ., ლშხ., მადმა, მოდმა, მამა ბქ., მად̈მა, მამა ლნტ. უარყ. ნაწილ. 1. 

არა, არ. მად̄მა მაკუ (ბზ.) -- არ მინდა. უ̂ეზირ მომ̄ა ლი ალ მა̄რე (ბზ.) -- ვეზირი არაა ეს კაცი. 

ჩუქუა̂ნ̄ჟი მამ̄ ლი ლაზ̄ (ბზ. 1) -- ქვემოდან არ არის შესასვლელი. ნაპ̈უ̂რაშ̈ ლჷჯე მადმა 

ხაკ̈ლინახ (ბქ. 218) -- ჩიტის რძე არ აკლდათ. ლუქუს̂ ი ლუჩუმ̂ინს ღეშდ ლატ̈ხა მოდმ' ესერ 

ხარხ (ანდ.) -- თქმულსა და მომხდარს უკან დასაბრუნებელი არ აქვს. მამ̄ა ლეხსჲამიხ 

ქორშალს უდროჲ მუშგურ̂ი (ლშხ. 17) -- არ ესიამოვნებათ სახლიკაცებს უდროო სტუმარი. 

ამნოუ̄̂შ გუე̂შ მამ̄ იდაუ̄შ̂ი (ლშხ. 32) -- ამით საქმე არ გაფუჭდება. 2. ქს. არაფერი. მად̈მა 

მიხალ (ლნტ.) -- არაფერი ვიცი.

 მად̄მაგუე̂შ იგივეა, რაც მამ̄გუე̂შ.

 მად̄ხუა̂̈ჲ̄, მათხუა̂ჲ̈ ბზ., მად̄ხუა̂ჲ ლშხ., ნაცვალს. -- მცირე, ცოტა (არაბევრი). მურჭულ̄იდ̄ს 

მად̄ხუა̂ჲ̈ ხოკალ̈და ქორთე̄სგა (ბზ.) -- მეკურდღლეს ცოტა უკლდა სახლამდე. მიშგუ̂ა მუ 

1244



მათხუა̂ჲ̈ ლჷმა̈რ̄, ეჩქას ქოთ̄ჩი̄ჟახ (ბზ. 23) -- მამაჩემი მცირე (ხნის) ყოფილა, ცოლი რომ 

მოუყვანიათ.

 მაზ̄ნა იგივეა, რაც მა̈ზ̄ნა.

 მალ̄ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), მალუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბქ., მაულ (-ალ̈) ლნტ., ზოოლ. -- მელა. 

დაშ̈დუ ̂ხემშერალ̄ მალ̄ს (ბზ. 359) -- დათვი შესჩიოდა მელას. შუკუს̂ მალუ̂ ლახხუი̂დდახ 

(ბქ. 19) -- გზაზე მელა შემოხვდათ. ხაფხიჭე დაუ̄ე̂მ მალ̄ს (ლშხ. 81) -- სტაცა (ხელი) დევმა 

მელას. ლჷმარ̈დხ აშხუ ̂აგ̈ის დაუ̈̂ ი მაულ (ლნტ. 192) -- ერთ ადგილას ყოფილან დევი და 

მელა. კნინ. მალ̄ჷ̄ლდ ბზ., მალულდ ბქ., მალ̄ჷ̄ლ ლშხ., მაუ̂ლუდ ლნტ. ჟინღჷლდ ი მალ̄ჷ̄ლდ 

არ̈იხ უშხუდ (ბზ. 198) -- ბატკანი და მელია ერთად არიან. მაულ̂უდდ ანჴიდ წალ̈დილდ 

(ლნტ.) -- მელუკამ მოიტანა წალდუკა.

 მალ̄ე ბზ., ლშხ., იმა̈ლე, მა̈ლემა ლნტ. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. -- რაღაც, რამე. ლიცი ლათრა 

როქუ̂ ხეღუე̂̄ნი მალ̄ე (ბზ. 333) -- წყლის დასალევი ჭურჭელი გექნება რამეო. მე̄რმე ლაძჲა 

ხეყე̄ნი მალ̄ე (ლშხ. 30) -- სხვა საკლავი ეყოლება რამე.

 მამ̄აგუე̂შ იგივეა, რაც მამ̄გუე̂შ.

 მამ̄გუე̂შ, მამ̄აგუე̂შ, მად̄მაგუე̂შ ბზ., მოდმაგუე̂შ ბქ., მოდმაგეშ ლხმ., მა̄მგუე̂შ ლშხ., 

მად̈მაგუე̂შ ლნტ. უარყ. ნაცვალსახ. -- არაფერი (არაფერი საქმე). ქორხან̈ მამ̄გუე̂შ მიმჴერა 

(ბზ.) -- სახლიდან არაფერი გამიგია. მოდმაგუე̂შ მაკუ ისგუე̂ (ბქ.) -- არაფერი მინდა 

თქვენი. ამშა მა̄მგუე̂შ მიხალ (ლშხ.) -- ამისა არაფერი ვიცი. ბებშს მადმაგუე̂შ ხოხალდა 

(ლნტ.) -- ბავშვმა არაფერი იცოდა.

 მაჲ̄და̄რობ იგივეა, რაც მაჲ̈დარ̄ობ.

 მაჲ̄დო იგივეა, რაც მა̈ჲ̄დო.
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 მაჲ̄დობ იგივეა, რაც მა̈ჲდარ̄ობ.

 მაჲ̄დჷრ იგივეა, რაც მაჰ̈დჷრ.

 მაჲ̄თუა̂ იგივეა, რაც მაჲ̈თუა̂.

 მაჲ̄მედა იგივეა, რაც მაჲ̈მედა.

 მარ̄ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რე̄მიშ, -რე̄ლ ლშხ.), მარე (-რემ, -როლ ჩბხ., -ჲშ, -რალ̈ ლნტ.), 

მარ̈ე (-რემ, -როლ ლხმ.) -- კაცი, ადამიანი. ქა̄დ აჩად̈ მეჩი მარ̄ე ძუღუა̂̈ ̄პილთექა (ბზ. 368) -- 

კვლავ მივიდა მოხუცი კაცი ზღვის ნაპირამდე. მარე იმბუ̂ალ ცინგლარ̈ს (ბქ. 6) -- კაცი 

ჰყვება ზღაპრებს. ალ მარ̄ას ხაჲ̄შხა მჷჭშხი (ლშხ. 16) -- ამ კაცს ჰქვია მეკვლე. ალ მარედ 

ჟ'ან̈კიდ მჷსკატ̈ (ლნტ. 292) ამ კაცმა აიღო ბეჭედი.

 მა̈ზ̄ნა (-აშ̈, --) ბზ., მაზ̈ნა ბქ. მაზ̄ნა (აშ̄, --) ლშხ. 1. ზს. ლშხ. მანძილი. ლახუა̂შ̈ მა̈ზ̄ნას ხოშ' 

ესერ ხეფსი (ანდ.) -- მთის მანძილი მეტი გამოდისო. 2. ზს. კამარა (არყის დენა მილიდან). 

ლაჲ̈რაყ̈იჟი ხოშა მაზ̈ნა მადმა ხოცხახ (ბქ.) -- არყის გამოხდისას დიდი დენა არ მიაჩნიათ 

სასურველად.

 მა̈ზ̄უმ, მა̈̄ჲზუმ ბზ., მაზუ, მაზჷ ბქ., მაჲზუმ ლშხ., მაზუმ ლნტ., ზმნს. 1. რამდენი, რაზომის, 

რამხელა. მა̈ზ̄უმ ხან̈ი ლირდე̄ ნაბ̈უ ესერ ლახუე̂̄მხ ალ ბეფშუ̂ს? (ბზ. 332) -- რამდენი ხნის 

სიცოცხლის ნება მივცეთ ამ ბავშვსო? მაზუ ესერ ლოხუშ̂უა̂ მუშგურ̂ის? (ბქ.) -- რამდენი 

დაულევიაო სტუმარს? მაზუმდ ლოქ ხოჯეშ მჷმარ̈ჯუი̂ (ლნტ. 267) -- რამდენად მიღირს 

დამხმარეო. 2. რამდენიც. მა̈̄ზუმ ესერ ხეკუდ̂ენი თეთრ, ეჩზუმს ესერ ლაჰოდ̈ნე (ბზ. 349) -- 

რამდენიც საჭირო იქნება, იმდენ ფულს მოგცემო. მაზჷ ესერ ოხუჭ̂ირა, ეჯზჷ ბაჟ ლოხორმა 

(ანდ) -- რამდენიც იშრომე, იმდენი ჭკუა მოგეცაო. მაზუმს სგუე̂ბდი ესღჷრი, ეჩზუმს 

ღუე̂შგდი ტეხენილა (პოეზ. 186) -- რამდენსაც წინ მიდიხარ, იმდენს უკან ბრუნდები.
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 მა̈ი̄დო ბზ., მაჲ̈დო{რ} ბქ., ლნტ., მაი̄დო ლშხ. -- რაც უნდა (იყოს, მოხდეს). მაჲ̈დო ირ̄ი, ეში̄ 

ღური შუ̂ან̈თე (ბზ.) -- რაც უნდა იყოს, მაინც წავალ სვანეთში. მაჲ̈დო ირიუ,̂ გუა̂შუე̂მ 

უსყად ეჯღაი დემ იგნიუ ̂(ბქ.) -- რაც უნდა ყოფილიყო, საქმის გაუკეთებლად არ 

გაჩერდებოდა.

 მა̈ლ̄იდ (-აშ̈, -არ̈) ბზ., მალ̈იდ ბქ., ზოოლ. -- ტოროლა. მალ̈იდარ̈ ქამიზალ̈ს ჯჷჭკშუ ̂ჴედნიხ 

(ბქ.) -- ტოროლები გაზაფხულზე გუნდ-გუნდად მოდიან.

 მა̈ნ̄კუი̂ (-უი̂̄შ, --) ბზ., მან̈კუი̂ ბქ., ლნტ., მან̄კუი̂ ლშხ. ზმნს. -- ჯერ, უწინ, პირველად. 

ბერალ̈დ მა̈ნ̄კუ̂ი დეშ მირე̄ს ათირხ ბაპ (ბზ. 354) -- ბერებმა მღვდელი ჯერ ვერ იცნეს. 

კულიჲაქ მატ̈ყ მან̈კუი̂ ქა ლეშყუდ̂ი ლი (ბქ. 305) -- საშალე მატყლი ჯერ უნდა გაირეცხოს. 

მან̈კუშ ლადეღს ხაჟხა უფლი ლადეღ (ბქ. 6) -- წინა დღეს უფლის დღე ჰქვია. იმგუა̂ჲ̈ ლჷგან 

მან̈კუშჟი, ეჩეჩუ ესგენე დინა ღერთემ (ბქ.) -- ღმერთმა ქალიშვილი იქ დააყენა, სადაც უწინ 

იდგა. მან̈კუი̂ი სოფელ ლი ლესემა (ლნტ. 13) -- პირველი სოფელია ლესემა.

 მა̈ღ̄ურ̂ა (-რა̈შ̄, --) ბზ., მაღ̈ურ̂ა (-რაშ̈, --) ბქ., მაღურ̂ა (-რაშ̄, --) ლშხ., მაღ̈უე̂რა (-რაჲ̈შ, --) 

ლნტ. -- ფიცი. მა̈̄ღუ̂რა ქა ლახუე̂̄მ ალჲარ̈ს (ბზ. 416) -- ფიცი მისცა ამათ. მაღურ̂ა ლოქ მად̄ 

ოთკუ̂იშ̄ა (ლშხ. 52) -- ფიცი არ გაუტეხიაო. მაღურ̂ას მინ ჲერუე̂შდინ ლოქ ეში̄ ჩუ კუშეხ 

ლადეღისა (ლშხ. 52) -- ფიცს თქვენ დღეში ოცჯერ მაინც გატეხავთო.

 მე1-_-ე ნამყოს მიმღეობის მაწარმოებელი კონფიქსი. მებჭკუე̂ ზს., ლშხ., მებეჭკუე̂ ლნტ. -- 

გამსკდარი. მებჴუ̂ე ზს., ლშხ., მებეჴუ̂ე ლნტ. -- გაპობილი, გახლეჩილი.

 მე2-_-ე იგივეა, რაც მე̄-_-ე.

 მებეც (-იშ, მებცა ზს, -იშ, -არ ლშხ.) -- მთხოვნელი, მავედრებელი. ჯგჷრა̈გ̄, მეჰად ისგუ 

მებეც ხუი̂ (ბზ.) -- წმინდა გიორგი, შენი მავედრებელი ვარ ყოველთვის.
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 მებეჭკუე̂ იგივეა, რაც მებჭკუე̂.

 მებეჴუ̂ე იგივეა, რაც მებჴუ̂ე.

 მებორგიელ, მებურგელ იგივეა, რაც მებჷრგიე̄ლ.

 მებუ̈̄ლ (-იშ, -ბულ̄არ̈) ბზ., მებუი̂ლ (მებულ̂იშ, მებუ̂ლარ̈) ბქ., მუბუ̄ლ (-იშ, -არ) ლშხ., 

მუბილ, მჷბილ (-არ̈) ლნტ. -- ქვეწარმავალი. ორტკეცდ ხეცხა̈პ ქა გირკიდ... მებუ̈̄ლ (ბზ. 97) 

-- ქვეწარმავალი ორკეცად ერტყა ირგვლივ. დეც ჩუქაშ̈ მებუი̂ლ ისგა̈ხჭუა̂დან (ბქ. 341) -- 

ცის ქვეშ რაც ქვეწარმავალია, გარს შემოერტყა.

 მებუ̂ილ იგივეა, რაც მებუ̈ლ̄.

 მებჭკუე̂ (-უე̂̄მიშ, -უა̂̈ლ̄ ბზ., -ემ, -უო̂ლუ ბქ., უ̂ე̄შ, -უ̂ე̄ლ ლშხ.), მებეჭკუე̂ (-ჲშ, -ალ̈) ლტ. 

-- გამსკდარი, გახეთქილი; გაპობილი. ჩაჟ̄არ̈ს მებჭკუ̂ა ი ჰჷნგრალ̈ს ლუყჩუ̄რა იტხახ ა̈გითე 

(ბზ. 253) -- ცხენებს გამსკდრებს და უნაგირებს დამტვრეულებს იბრუნებდნენ შინ. მინე 

ჩუა̂ბშხენ გიმ მებჭკუე̂ ლი (ბქ. 34) -- მათ ქვემოთ მიწა გამსკდარია.

 მებჴუ̂ე (-უე̂̄მიშ, -უ̂ა̈ლ̄ ბზ., -ემ, -ჴუ̂ოლ ბქ., -უ̂ე̄მიშ, -უ̂ე̄ლ ლშხ.), მებეჴუ̂ე (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. 

-- გაპობილი, გახლეჩილი. დიკენ ისგდ ლასუ̂ მებჴუ̂ე (ბქ.) -- კუნძი შუაზე იყო გაპობილი.

 მებჷრგიე̄ლ (-იშ, -ე̄ლა) ბზ., ლშხ., მებურგელ (-ელა) ბქ., მებორგიელ (-ელა) ლნტ. -- 

მოჭიდავე. როსტომს ეზარ̈ მებჷრგიე̄ლ ა̈ხფას (ბზ.) -- როსტომი კარგი მოჭიდავე დადგა. 

ეჯიარს ხეყე̄ნიხ მაჩე̄ნე მებჷრგიე̄ლ (ლშხ.) -- იმათ ეყოლებათ საუკეთესო მოჭიდავე.

 მეგამ̈ (-მიშ, -მარ̈) ბზ., მეგემ (-მემ, -მარ̈ ბქ., -მიშ, -მარ ლშხ.), მეგამ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ., ბოტ. 

1. ხე. ალ ჭყინტი̄ ჟ'აჩად̈ მეგამ̈თეჟი̄ნ (ბზ. 251) -- ეს ვაჟიც ავიდა ხეზე. მა̈ ნათ̈ ლი, მეგემ 

ესერი ეჯი ლი (ანდ.) -- რაც ნაფოტია, ხეც ის არისო. სურო მეგმარს ხეჭონ̄ი (ლშხ., ხორ. 2) 

-- სურო ხეებს ეხვევა. დაბისა ჟ'ამ̈ეჴედ ხოჩა თუა̂ლაშ̈ მეგამ (ლნტ. 267) -- ყანაში ამოსულა 
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ლამაზი ხე. 2. მორი. ჲეშდ მეგამ̈ მარ̄ ლჷყარ̄ე (ბზ.) -- ათი მორი მაქვს ყავრად გამოხდილი.

 მეგენე იგივეა, რაც მეგნე.

 მეგეჭ (-იშ, --) -- გამძლ{ები}, ამტანი. ამჩუ მეგეჭ მამ̄ ხუი̂ (ბზ.) -- აქ გამძლები არ ვარ. 

ამიშ მეგეჭს მეგჭე გუ̂ი ხოზ (ბქ.) -- ამის ამტანს (გამძლებს) მაგარი გული აქვს.

 მეგეჭე იგივეა, რაც მეგჭე.

 მეგნე (-ნე̄მიშ, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნემ, -ნოლ ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), მეგენე (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. 1. 

მდგომი. მარ̈ე ლახ ესერ ხეზურ̂ალდეს, გან̈ხენ მეგნეოუ̂ ესსჷნჯაუე̂ (ანდ.) -- კაცი რომ 

გიტევდეს, გვერდზე მდგომი მოსინჯეო. 2. ზს. მწდე. ქ'ან̈თიშხ მეგნა̈ლ̄ (ბზ.) -- ამოირჩიეს 

მწდეები.

 მეგრე (ხონგრა) ზს., ლშხ., მენგერე (ხომენგერა) ლნტ. -- მსხვილი. ანთრო უსკუ ̂ლი მეგრე 

(ლშხ., ხორ. 1) -- ანთრო მსხვილი ვაშლია. გადატ. მე{ნ}გრე კუმაშ̈ -- მსხვილფეხა 

(საქონელი). ალ კოლექტიუს̂ ხაყა მენგერე კუმაშ̈ი ფერმა (ლნტ. 17) -- ამ კოლექტივს 

მსხვილფეხა პირუტყვის ფერმა აქვს.

 მეგუ, მეგუ̂ი იგივეა, რაც მუგუი̂.

 მეგუი̂ იგივეა, რაც მუგუი̂.

 მეგუნ̂ი (-ნი̄შ, -არ̈ ბზ., -აშ, მეგუნ̂ა ბქ., -ნი̄შ, -არ ლშხ.), მუგუა̂ნ̈ი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

მტირალი. მინე დი მეგუნ̂ი ესხუ̂იდ̄ (ბზ. 246) -- თავიანთი დედა მტირალი დახვდათ. ქიმურ 

მეგუნ̂ი გან̈გუ̂დ ესერ იგუნ̂ი (ანდ.) -- უცრემლოდ მტირალი გულით არ ტირისო.

 მეგჭე (ხონგუჭ̂ა) ზს., ლშხ., მეგეჭე (ხონგეჭა) ლნტ. -- მაგარი, გამძლე, ძლიერი. ბაბად 

მეგჭე ჯიჯუი̂ კარაუ̈̂ ადგე (ბზ.) -- ბაბუამ მაგარი ძვლის კარავი დადგა. ა̈ლის მეგჭე 

ქიპხენქა ა̈სყიხ (ბქ.) -- ამას გამძლე ძაფისაგან აკეთებენ.
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 მედგარ̈ი (-რი̄შ, -რა̈ლ̄ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.), მედგარ̄იელ (-იშ, -არ) ლშხ. -- 

მომაკვდავი. ალჲა̈რ მაგ̈ მედგარ̈იალ̈ ლიხ (ბზ.) -- ესენი ყველა მომაკვდავები არიან. 

მედგარ̈იაშ̈ ლემესგ ესერ დეგნი (ანდ.) -- მომაკვდავის ცეცხლი ქრებაო.

 მედგე (-გე̄მიშ, -გა̈ლ̄ ბზ., -გემ, -გოლუ ბქ., -გე̄მიშ \ -გე̄შ, -გე̄ლ ლშხ.), მედეგე (-ჲშ, -ალ̈) 

ლნტ. -- ჩამქრალი. ლირჰა̈ლ̄თე ლემესგი ̄ჩუ მედგე ლა̈̄სუ̂ (ბზ.) -- გათენებისას ცეცხლიც 

ჩამქრალი იყო. მედგე ლემესგს ლიკულცხა̈ლი დემეგ ხაშიდ (ბქ.) -- ჩამქრალ ცეცხლს 

შეჩუჩხურება არ შველის.

 მედმაგუ̂ეშ იგივეა, რაც მამ̄გუე̂შ.

 მედღბე (-ბე̄მიშ, -ბა̈ლ̄ ბზ., -ბემ, -ბოლ ბქ., -ბე̄მიშ, -ბე̄ლ ლშხ.), მედღებე (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- 

დამპალი, გახრწნილი. ალ მეგამ̈ მედღბე ლჷმა̈რ̄ (ბზ.) -- ეს ხე დამპალი ყოფილა.

 მეზგე (-გე̄მიშ, -გა̈ლ̄ ბზ., -გემ, -გოლ ბქ., -გე̄მიშ \ -გე̄შ, -გე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -გალ̈ ლნტ.) -- 

მოსახლე, ოჯახი, მეკომური. ლე̄თი ესერ ჯა ლჷმარ̈დ მეზგაისგა (ბზ. 358) -- წუხელ მე 

ვიყავი ოჯახშიო. ათხე ეშხუ გარ მეზგე ხუი̂ზგე (ბქ. 201) -- ახლა მხოლოდ ერთი მოსახლე 

ვცხოვრობ. ნაწ̈ინგუი̂ლის მეზგე ისგანჩუ ესერ ესუშ̂იხა (ანდ.) -- სიძუნწეს ოჯახი 

დაუწვავსო. მეზგე̄ლ მაგ გლეხარ ლიხ (ლშხ. 4) -- მოსახლეები სულ გლეხები არიან. ალ 

მეზგას დაჴლა ̈ჯუე̂გ ხაყ̈ენა (ლნტ. 8) -- ამ ოჯახს თხის ჯოგი ჰყოლია.

 მეზელა̈ლ̄ (-იშ, -ა̄ლა) ბზ., მეზელალ̈ (-იშ, -ალა) ბქ., მეზელალ̄ (-ალ̄ა) ლშხ., მეზელალ̈ 

(-ლალა) ლნტ. -- მოსიარულე. ჰაჲერშუ ̂მეზელა̈ლ̄ მარ̄ე ხორი ხელწიფს (ბზ. 256) -- ჰაერით 

მოსიარულე კაცი ჰყავს ხელმწიფეს. ეჩხაუ̂-ამხაუ ̂მეზელალა ლახჭედნახ (ბქ. 253) -- აქეთ-

იქით მოსიარულეებს უკითხავთ. მეზელალ̈ ხოლამ ესერი ხედი ი ხოჩამი (ანდ.) -- 

მოხეტიალე (მგზავრი) ცუდსაც წააწყდება და კარგსაცო. ჩუ ლიდაუ̄შ̂ე მამ̄ ხოხალ მა̄რე̄მიშ 
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ლელე̄თად მეზელალ̄იშ (ლშხ. 89) -- ღამე მოსიარულე კაცის გაფუჭება (დაშავება) არ იცის.

 მეზი იგივეა, რაც მე̄ზი.

 მეზი-მეჩედ იგივეა, რაც მე̄ზ-მეჩედ.

 მეზობელ იგივეა, რაც მეზუბ̂ელ.

 მეზუბ̂ელ (-იშ, -ა̈რ ზს., -იშ, -არ ლშხ.), მეზობელ (-ალ̈) ლნტ. -- მეზობელი. ალა 

მეზუბ̂ელარ̈ს ათშონ̄დახ (ბზ. 156) -- ეს მეზობლებს შეშურდათ. მაგ ქა ხასიდ ლოქ 

მეზუბ̂ელი ჭირს ი ლხინს (ლშხ. 46) -- ყველა იზიარებს მეზობლის ჭირსა და ლხინს.

 მეთათ̈ხ, მათხა̈ფ (-იშ, -არ̈) ბზ., მეთეთხ ბქ., მათხეფ, მათათხ (-არ) ლშხ., მათათ̈ხ ლნტ., 

ზოოლ. -- ღამურა. იმ ხითხლიფა̈ლ̄ მეთათ̈ხშალ̄? (ბზ.) -- რას დაბორიალობ ღამურასავით? 

მეთეთხს ლეთ ესერი ლად̈ეღდ ხეწენი (ანდ.) -- ღამურას ღამეც დღედ ეჩვენებაო.

 მეთეთხ იგივეა, რაც მათხა̈ფ.

 მეთერ იგივეა, რაც მელთერ.

 მეთუე̂ფე იგივეა, რაც მეთუფ̂ე.

 მეთუფ̂ე (-ფე̄მიშ, -ფა̈ლ̄ ბზ., -ემ, -ფოლ ბქ., -ფე̄მიშ \ -ფე̄შ, -ფე̄ლ ლშხ.), მეთუე̂ფე (-ჲშ, 

-არ̈) ლნტ. -- დაკარგული. ჩუ მეთუფ̂ეს დე̄მჩიქს ხუ̂ეთხე̄ლი (ბზ.) -- დაკარგულს არასოდეს 

ვეძებ. მეთუფ̂ა ფურ მერმ' ესერ იშგი (ანდ.) -- დაკარგულ ძროხას სხვა იწველისო. ფათუ ̂ერ 

ჩუა̂შიხ, ძალა მეთუე̂ფე ხადა (ლნტ.) -- თმა რომ დაწვა, ძალა დაკარგული ჰქონდა.

 მეთხუა̂რ̈ იგივეა, რაც მეთხუი̂არ̈.

 მეთხუი̂არ̈, მეთხუ̂{ჲ}ა̈რ (-იშ, -არა) ბზ., ლნტ., მეთხუა̂რ̈ ბქ., მეთხუჲ̂არ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- 

მონადირე. ხელწიფდ... ქა̈ნ̄თიშ მაჩე̄ნე მეთხუი̂არ̈ (ბზ. 249) -- ხელმწიფემ ამოარჩია 

საუკეთესო მონადირე. უ̂ოხუშდ ოთჩდინან̈დ მეთხუა̂რა მაშრიჭალას̈ (ბქ. 205) -- ხუთი 
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მონადირე შევიყარეთ მაშრიჭალაში. ალ ბალახს მეთხუ̂ჲარა იზბიხ (ლშხ., ხორ. 18) -- ამ 

ბალახს მონადირეები ჭამენ. ლჷმარ̈დელი ეშხუ მეთხუ̂არ̈ (ლნტ. 289) -- ყოფილა ერთი 

მონადირე.

 მეთხფე (-ფე̄მიშ, -- ბზ., -ფემ, -- ბქ., -ფე̄მიშ \ -ფე̄შ, -- ლშხ.) -- გადაფენილი, გადაკიდული. 

ლაყურ̂ა̈ ̄ლერექუ ̂მაგ̈ ქა მეთხფე ხად̄დახ (ბზ.) -- ქვეშაგები გადაფენილი ჰქონდათ.

 მეთჷ̄რანა̈ლ̄ (-იშ, -ა̄ლა) ბზ., მეთჷრანელ ბქ., მეთჷრანალ̈ ლნტ., მეთჷ̄რანალ̄ ლშხ. -- 

მოხეტიალე; მაწანწალა. სი მეთჷრანელ მალუ,̂ იმხენ ანღრი? (ბქ.) -- შე მაწანწალა მელავ, 

საიდან მოდიხარ?

 მეიშგუ̂იდე იგივეა, რაც მე̄შგუ̂იდე.

 მეიშკუ̂იდე იგივეა, რაც მე̄შგუ̂იდე.

 მეკუა̂რელ იგივეა, რაც მეკუა̂̈რ̄ჲელ.

 მეკუა̂რ̈იელ იგივეა, რაც მეკუა̂̈რ̄ჲე̄ლ.

 მეკუა̂̈რ̄ჲე̄ლ (-იშ,) ბზ., მეკუა̂რელ ბქ., მეკუა̂რ̄ჲელ ლშხ., მეკუა̂̈რიელ ლნტ. 1. მაწანწალა. 

ისგუე̂̄იშა̄ლ მეკუა̂̈რ̄ჲე̄ლა მად̄ ლიხ მიშგუ ლაჯმილა (ბზ.) -- თქვენნაირი მაწანწალები არ 

არიან ჩემი ძმები. 2. ზს. მოარული ავადმყოფობა (სურდო, გრიპი...). დადას მეკუა̂რელ 

ახზიგჷდ მოლეგეშ (ბქ.) -- დედაბერს რაღაც მოარული ავადმყოფობა შეეყარა.

 მეკუბ̂ე (-ბე̄მიშ, -ბა̈ლ̄ ბზ., -ბე̄მიშ \ -ბე̄შ, -ბე̄ლ ლშხ.), მეკუე̂ბე (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

ფრთხილი. ჲეფთი ძღჷდ მეკუბ̂ე მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ეფთი ძალიან ფრთხილი კაცია. მეკუბ̂ად 

ბზ., ლშხ., მეკუე̂ბად ლნტ., ზმნს. -- ფრთხილად. მე̄რმა აგ̈ის მარ̄ე ჰეკუე̂ს მეკუ̂ბად არდე̄დს 

(ბზ.) -- სხვა ადგილას კაცი ფრთხილად უნდა იყოს.

 მეკუე̂შდ იგივეა, რაც მეკუშ̂დე.
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 მეკუე̂შე იგივეა, რაც მეკუ̂შე.

 მეკუე̂შტე იგივეა, რაც მეკუ̂შდე.

 მეკუჲ̂ე, მეკუე̂ იგივეა, რაც მეკუჰ̂ე.

 მეკუშ̂დე (ხონკუშ̂და) ზს., მეკუე̂შდ (ხონკუშ̂და) ლშხ., მეკუე̂შტე (ხონკუე̂შტა) ლნტ. -- 

მოკლე. ჭიტიდ ა̈ნყიდ... მეკუშ̂დე ღარ̈თილდ (ბზ. 278) -- ჭიტიმ იყიდა მოკლე ნაბადი. ალე 

ბალახს მეკუე̂შდ ღე̄რილ̄არ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 17) -- ამ ბალახს მოკლე ღეროები აქვს. ალ დენა 

ხონკუე̂შტა კაბარ̈ს იქუე̂მდა (ლნტ.) -- ეს გოგო უფრო მოკლე კაბებს იცვამდა.

 მეკუშ̂ე (-შე̄მიშ, -შა̈ლ̄ ბზ., -შემ, -შოლ ბქ., -შე̄მიშ \ -შე̄შ, -შე̄ლ ლშხ.), მეკუ̂ეშე (-ჲშ, -ა̈რ) 

ლნტ. -- გატეხილი, მოტეხილი. მე̄რმა ლადაღ̈ სარ̈კ მეკუ̂შე ახგუა̂̈ბ სი̄მაქს (ბზ.) -- მეორე 

დღეს ქალიშვილს სარკე გატეხილი დაუხვდა. სასოს მეჴრა ხად მეკუშ̂ე (ბქ.) -- სასოს 

მკლავი ჰქონდა მოტეხილი.

 მეკუჰ̂ე (-ჰე̄მიშ, -ჰა̈ლ̄ ბზ., -ჰემ, -ჰოლ ბქ.), მეკუჲ̂ე (-ჰე̄შ, -ე̄ლ) ლშხ., მეკუე̂ (-ჲშ, -ალ̈) 

ლნტ. 1. გახმაურებული, ცნობილი. ბაპს... მეკუ̂ჰე ხა̄რ, ერე სი მიჩა ხეხუ ̂ჯალატ̈ (ბზ. 431) 

-- მღვდლისთვის ცნობილია, რომ შენ მისი ცოლი გიყვარს. 2. განთქმული, 

სახელმოხვეჭილი. ეშხუ მეკუჰ̂ე მარე ამ̈ჴედელი (ბქ. 245) -- ერთი სახელგანთქმული კაცი 

მოსულა.

 მელ იგივეა, რაც მელუ̂.

 მელერსკუე̂ნ იგივეა, რაც ლერსგუე̂ნაჲ̈.

 მელე̄ნი (-ნი̄შ, -ნჲარ̈ ბზ., -ნი̄შ, -არ ლშხ.), მელენი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლნტ., ბოტ. -- ბალახია, 

ძირებს ნაღრძობის წამლად ხმარობენ.

 მელთერ, მეთერ (-იშ, -არ̈ ზს., -ა̈ლ ლნტ., -ალ ლშხ.) -- მკითხავი. აჩად̈ხ ალჲარ̈ მელთერთე 
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(ბზ. 284) -- წავიდნენ ესენი მკითხავთან. ფა̈ყს არდა ეშხუ მეთერ ზურალ (ლნტ. 71) -- 

ფაყში იყო ერთი მკითხავი ქალი.

 მელუ̂ (-იშ, მოლარ̈) ბზ., მელ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -არ ლშხ.), ბოტ. -- ბალახი, მოლი. ჰუი̂ჯს მიჩა 

მუჰდური მელ ლოხთონა ბეუა̂შ̈დ (ბქ. 197) -- გველხოკერას თავისი განმკურნავი ბალახი 

უსწავლებია ბევასათვის.

 მემპერ იგივეა, რაც მეპო̈რ̄.

 მემპუე̂̄რ იგივეა, რაც მეპო̈რ̄.

 მემსახუ̂ირ (-იშ, -ირა ზს., -ა̈ლ ლნტ.), მომსახურ (-ალ) ლშხ. -- მოსამსახურე. ჩუა̂დ̈ღუა̂ჟ 

მემსახუ̂ირ დი̄ნა (ბზ. 255) -- მოსამსახურე გოგომ მოილოგინა.

 მემუს (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- მეთოვლია. მემუსარ̈ ლახ ჴედნიხ შუა̂ნ̈თე, ეჯ ზაუ̈ ̂

გუნ მუსუ ̂ლი ბაც (ბქ.) -- მეთოვლიები რომ ამოვლენ სვანეთში, იმ წელს 

დიდთოვლ{იან}ობაა მოსალოდნელი.

 მენგერე იგივეა, რაც მეგრე.

 მენდრეუ ̂იგივეა, რაც მუნდროუ̈.̂

 მენეკუე̂ იგივეა, რაც მენკუე̂.

 მენეშკუე̂ იგივეა, რაც მე̄ნშგუ̂ე.

 მენკუე̂ (-უე̂̄მიშ, -უ̂ა̈ლ̄ ბზ., -ემ, -უო̂ლ ბქ., -უ̂ე̄შ, -უ̂ე̄ლ ლშხ.), მენეკუ̂ე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

მოხრილი, მოღუნული. ლეხე̄რხად მენკუე̂ მეგამ̈ს მამ̄ ხაყა (ბზ.) -- მოღუნული ხე 

დასახერხად არ ვარგა. ღენწიშჲაქ მენკუა̂ მეგამ ხუ̂იკედდ (ბქ. 229) -- სახნისად მოღუნულ 

ხეს ვიყენებთ (ვიღებთ).

 მენშგუე̂ იგივეა, რაც მე̄ნშგუ̂ე.
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 მენცხუა̂რ̈ იგივეა, რაც მჷნცხარ.

 მენწირ (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- მჯობი, მძლეველი. როსტომი მენწირ და̈რ̄ 

არდა (ბზ.) -- როსტომის მძლეველი არავინ იყო. ეჩეჩუ ა̈რიხ თელ ქუ̂ეყანაჲ მენწირ დაუ̈ა̂რ̈ 

(ლნტ. 221) -- იქ არიან მთელი ქვეყნის მჯობნი (მომრევი) დევები.

 მეჲსარ̈აბ̈, მეჲსა̈რ̄ობ (მეჲსარბიშ, --) ბზ., მეჲსარაბ̈ (-იშ, --) ბქ., ლნტ., მეჲსარობ ლშხ. -- 

მეისარობა (დღეობაა). შომა ხეხუა̂ მეჲსა̈რ̄ობ? (ბზ.) -- როდის ხვდება მეისარობა? მეჲსარობ 

ლადეღ... ჟენგენიხ დოს̄გ... ზურალ̄ე̄ლ (ლშხ. 18) -- მეისარობა დღეს ქალები ადრე დგებიან.

 მეპერ იგივეა, რაც მეპო̈რ̄.

 მეპო̈რ̄, მემპუე̂̄რ, მეპუე̂̄რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., მემპერ, მეპერ (-არ̈ ბქ., -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- 

ფრინველი. მეპო̈̄რი გუა̂რ̈დ ქა̄ლპო̈რ̄ლი [ალ მარ̄ე] (ბზ. 1) -- ეს კაცი ფრინველის მსგავსად 

გაფრენილა. მიჩა მაყალშუ ̂ესერ ლჷცისგა კალმახ დეშ იქუთ̂უნალ, დეცჟი -- მემპერ (ბქ. 

52) -- ჩემი შიშით წყალში თევზი ვერ მოძრაობს, ცაში -- ფრინველიო. ლარ̈დი ქუე̂ყანა 

მეპერს ესერი აშ ხოთრა (ანდ.) -- სამშობლო (გამზრდელი ქვეყანა) ფრინველმაც იცისო. 

ხუა̂ზ̈იენიდ კუმაშ̈ს, ედ შინაუი̂რ მეპერს (ლნტ. 20) -- ვკლავთ პირუტყვს, ან შინაურ 

ფრინველს.

 მეპუე̂̄რ იგივეა, რაც მეპო̈რ̄.

 მერ იგივეა, რაც მე̄რ.

 მერბე იგივეა, რაც მე̄რმე.

 მერბელ იგივეა, რაც მერბიე̄ლ.

 მერბიე̄ლ (-იშ, -ე̄ლა) ბზ., მერბელ (-ელა) ბქ., მერბიელ (-არ) ლშხ., მჷრბიელ ლნტ. -- 

ხაბაზი, პურის მცხობელი. მერბიე̄ლს ხა̈ქ̄უ̂ინ: დიარ̈ ლამ̄ო (ბზ. 141) -- ხაბაზს უთხრა: პური 
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მომეცი. საბრალ მეზგემ ზურალ მერბალდ ხაყ̈ენა (ბქ. 245) -- ღარიბი ოჯახის ქალი პურის 

მცხობელად ჰყოლია.

 მერდე (-დე̄მიშ, -და̈ლ̄ ბზ., -დემ, -დოლ ბქ., -დე̄მიშ, -დელ ლშხ., -ჲშ, -დალ̈ ლნტ.) -- მყოფი. 

ეჩჩუ მერდას ოთმაზ̈რი (ბზ. 377) -- იქ მყოფთ დავლოცავ. ისგაშხენ მერდა ხოკრეხ ყორარ̈ს 

(ბქ. 232) -- შიგნით მყოფნი უღებენ კარებს. ლჷჯგირ ტაბაგთე აწი̄ნე ეჩე მერდა მესუფ̂ელას 

(ლშხ. 25) -- ნაკურთხ ტაბლასთან მიიპატიჟებს იქ მყოფ თანასოფლელებს. სოფელისა 

მერდე ხალ̈ხ ამოხაუ ̂ა̈რეკალ̈და კუმაშ̈ს (ლნტ. 305) -- სოფელში მყოფი ხალხი აქეთ 

ერეკებოდა საქონელს.

 მერე, მერი იგივეა, რაც მე̄რე.

 მერეღუა̂ლა იხ. მერღუე̂.

 მერეღუე̂ იგივეა, რაც მერღუე̂.

 მერი იგივეა, რაც მე̄რი.

 მერმე იგივეა, რაც მე̄რმე.

 მერღუე̂ (-უე̂̄მიშ, -უა̂̈ლ̄ \ ლურღუ̄ლალ̄ე ბზ., -უე̂მ, -უ̂ოლ ბქ., -უ̂ე̄მიშ \ -უე̂̄შ, -უ̂ე̄ლ ლშხ.), 

მერეღუე̂ (-ჲშ, მერეღუ̂ალა) ლნტ. -- დარღვეული, დანგრეული. [მურყუმ̂ალ̈] ჲერხი მერღუე̂ 

...ლიხ (ბზ. 1) -- ზოგი კოშკი დანგრეულია.

 მერჩილ (ჩლიშ, ჩლარ̈ ზს., ჩლარ ლშხ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- ცელი. [ჭყინტდ] მერჩილ 

ჩუა̂დკუა̂რ̈ (ბზ. 431) -- ვაჟმა ცელი დააგდო. ლაფცხირ ესერ -- ზურალს ი მერჩილ -- 

ღუა̂ჟმარა (ანდ.) -- ფოცხი -- დედაკაცს და ცელი -- მამაკაცსო.

 მერხალ̈დ (ხომჷრხელდა) ზს., ლნტ., მერხალდ ლშხ., -- ცოტა, რიცხობრივად ნაკლები. 

[ღუა̂შარ̈] წჷრნი კოჯარ̈ხან̈ მერხალ̈დდ ა̈რიხ (ბზ. 268) -- წითელ კლდეებში ჯიხვები 
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ცოტანი არიან.

 მერხელ (-ხლიშ, -ხლარ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.), ბოტ. -- ჭინჭარი. ბოფშარ̈ს ბირთუ̂ 

მერხლარ̈თე̄სგა სგოთ̄შყად̈ხ (ბზ.) -- ბავშვებს ბურთი ჭინჭრებში ჩაუვარდათ. ცაგ̈ ი მერხელ 

მეხუტ̂ა ქორს ესერ ხეზუბ̂ენი (ანდ.) -- ეკალი და ჭინჭარი ნასახლარზე ამოდისო. ალ ბალახს 

მერხელს ხონჩჷდეხ ნასყუნდ (ლშხ., ხორ. 24) -- ამ ბალახს ჭინჭარს ურევენ საკაზმად.

 მერჴენე იგივეა, რაც მჷნჴრი.

 მესგულ̂ა (-ა̈შ̄, -ა̈̄რ ბზ., -აშ̈, -ოლ ბქ.) ბოტ. -- ნაცარქათამა. მიშგუ უდილდ მესგულ̂ა̈ ̄

ლიხურ̂ი ლაი̈ბინე (ბზ.) -- ჩემმა დამ ნაცარქათამას კრეფა დაიწყო. ნებზუა̂შ̈იაქდ მესგულ̂ა 

ონჯაბ̈დ (ბქ.) -- საღამოსათვის ნაცარქათამა მოვხარშეთ. იხ. ქათნაცერა.

 მესგურ̂ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄მიშ, -რე̄ლ ლშხ.), მესკუ̂რე (-ჲშ, -ალ̈) 

ლნტ. -- მჯდომი, მჯდომარე. ჭაბუგ̈ს {ჩა̈ჟ̄ი} მესგურ̂ად ხაყა (ბზ. 114) -- ჭაბუკი მხედრად 

(ცხენზე მჯდომად) ვარგა. ლჷმარ̄ა ტაბაგ̈ს მესგურ̂ე დემ ესერ ხოშთხენი (ანდ.) -- 

გამზადებულ სუფრას მიმჯდომი არ გამოელევაო.

 მესედ (-იშ, მესდა) ზს., ლშხ., მესედე (-ეჲშ, -ალ̈) ლნტ. 1. დამრჩენი; დარჩენილი. ალჲარ̈ 

ქა̈მ̄ მესედ მამ̄ ლიხ (ბზ. 391) -- ესენი გარეთ დამრჩენი არ არიან. ნად̈ირ... ქამ̈ მესედე 

კუმაშ̈ს... ხელაკ̈ი (ლნტ. 71) -- ნადირი გარეთ დარჩენილ პირუტყვს წააწყდება. 2. 

მემკვიდრე, შთამომავლობა. მესედ მაგ̈ ხოჩამ̄დოუ ̂ჯირი! (ბზ.) -- მემკვიდრე ყველა კარგად 

გყოლოდეს!

 მესედე1 იგივეა, რაც ესჷმსედა.

 მესედე2 იგივეა, რაც მესედ.

 მესემე იგივეა, რაც მე̄სმე.
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 მესკბე (-ბე̄მიშ, -- ბზ., -ბემ, -- ბქ., -ბე̄მიშ, -- ლშხ.) -- დადგენილი, დათქმული, 

დაპირებული. ალ გუ̂ეშ სერ ჩუ მესკბე ლი (ბზ.) -- ეს საქმე უკვე დადგენილია. ჴეუ̂იშ კალენ 

ამ ბედჟი ჩუ მესკბე ლასუ ̂(ბქ. 292) -- ხევის კანონი ამის თაობაზე დადგენილი იყო. მესკბა 

ლადეღ ლაქორწილჲაშ ანჴდენიხ ჩი̄ჟე̄მი მაყრალ (ლშხ. 32) -- სიძის მაყრები დათქმულ დღეს 

მოვლენ ქორწილისთვის.

 მესკურ̂ე იგივეა, რაც მესგუ̂რე.

 მესმე იგივეა, რაც მე̄სმე.

 მესუფ̂ელ (-იშ, -არ̈ ბზ., -ფელა ბქ., ლშხ.), მესოფელ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- თანასოფლელი, 

სოფლელი. ქალაქ̈ს მიშგუ მესუფ̂ელ ლამხუი̂̄დ (ბზ.) -- ქალაქში ჩემი თანასოფლელი 

შემხვდა. ალ̈ი ამბაუ̈ ̂ქა̈თკუი̂ჰხ მესუფ̂ელარ̈დ (ბქ.) -- ეს ამბავი გაიგეს სოფლელებმა. ამშა 

ლიმ̄ბუ̂ის... იუნ̂არიხ მესუფ̂ელ ი მეზუბ̂ელ (ლშხ. 12) -- ამის თხრობას ისმენენ მეზობლები 

და თანასოფლელები.

 მეტეხე იგივეა, რაც მეტხე.

 მეტყუე̂ფე იგივეა, რაც მეტყუფ̂ე.

 მეტყუფ̂ე (-ფე̄მიშ, -ფა̈̄ლ ბზ., -ფემ, -ფოლ ბქ., -ფე̄მიშ \ -ფე̄შ ლშხ.), მეტყუე̂ფე (-ჲშ, -ა̈ლ) 

ლნტ. 1. ატყავებული. საღარ̈ს ნალსგურალ̄უ შიყ ჟი მეტყუფ̂ე ხად̄ (ბზ.) -- საღარს 

(თეთრშუბლა ცხენს) ჯდომისაგან ზურგი ატყავებული ჰქონდა. 2. ხრიოკი, ეროზიული 

მიწა. ნალზიგულ გარ არ̈ი, მეტყუფ̂ე გიმ (ბზ. 282) -- ნასახლარია მხოლოდ, ხრიოკი მიწა.

 მეტხე1 (-ხე̄მიშ, -- ბზ., -ხემ, -- ბქ., -ხე̄მიშ \ -ხე̄შ, -- ლშხ.), მეტეხე (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

დაბრუნებული. მესტიახენ მახე მეტხე ხუე̂სუ ̂(ბქ.) -- მესტიიდან ახალი დაბრუნებული 

ვიყავი.
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 მეტხე2 (-ხე̄მიშ, -- ბზ., -ხემ, -- ბქ., -ხე̄შ, -- ლშხ.), მეტეხე (-ჲშ, --) ლნტ. -- დამჟავებული, 

აფუებული ცომი. მეტხე ჴიც ქამ̈ჩუ ანღჷრდ (ბქ.) -- აფუებული ცომი გარეთ გადმოდიოდა. 

ალ ჴიც ხოჩა̄მდ ლას მეტხე (ლშხ.) -- ეს ცომი კარგად იყო აფუებული.

 მეუა̂რ1 იგივეა, რაც მე̄უა̂რ.

 მეუა̂რ2 ბქ., ზმნს. -- ტყუილად, უფასოდ, ცუდად. მეუა̂რ მად ისგვი იმედ (ბქ.) -- ტყუილად 

მქონდა შენი იმედი. მეუა̂რ ლისგურ̂ეს მეუა̂რ ლიზელალ̈ ესერ ხოჩა (ანდ.) -- ცუდად ჯდომას 

ცუდად სიარული სჯობიაო. იხ. მე̄უა̂რ.

 მეფეთქუე̂ იგივეა, რაც მეფთქუე̂.

 მეფეტე იგივეა, რაც მეფტე.

 მეფეშკე იგივეა, რაც მეფშგე.

 მეფეშტუე̂ იგივეა, რაც მეფშუდ̂ე.

 მეფთქუე̂ (-უე̂̄მიშ, -უა̂̈̄ლ ბზ., -უ̂ემ, -უ̂ოლ ბქ., -უ̂ე̄მიშ, -უ̂ე̄ლ ლშხ.), მეფეთქუე̂ (-ჲშ, -ა̈ლ) 

ლნტ. -- გახეთქილი, გამსკდარი. გიმ მეფთქუე̂ ლას (ლშხ.) -- მიწა გამსკდარი იყო. გადატ. 

ფუი̂რ ი [მჷლდეღ] მეფეთქუე̂ ანღრიხ ა̈გხო (ლნტ. 228) -- ძროხა და მწყემსი დაღლილები 

(დახეთქილები) მოდიან შინ.

 მეფტე (-ტე̄მიშ, -ტა̈̄ლ ბზ., -ტემ, -ტოლ ბქ., -ტე̄მიშ \ -ტე̄შ, -ტე̄ლ ლშხ.), მეფეტე (-ჲშ, 

-ალ̈) ლნტ. -- გახვრეტილი. საუ̈ა̂ ̈ჭჷშხარ̈ ჯარ̄მა ̄მეფტე? (ბზ.) -- მარხილის ფეხები 

გახვრეტილი გაქვს? [დი̄ნას] ტუე̂ტ მეფტად ესსად̈ (ბზ. 31) -- ქალიშვილს ხელი 

გახვრეტილი დარჩა.

 მეფშგე (-გე̄მიშ, -გა̈̄ლ ბზ., -გემ, გოლ ბქ. -გე̄მიშ \ -გე̄შ, -გე̄ლ ლშხ.), მეფეშკე (-ჲშ, -ალ̈) 

ლნტ. -- გახსნილი. ძაძრა თხუმქა მეფშგე ლასუ ̂(ბქ.) -- ტომარა თავგახსნილი იყო.
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 მეფშუდ̂ე (-დე̄მიშ, -და̈ლ̄ ბზ., -დემ, -დოლ ბქ., -დე̄მიშ, -დე̄ლ ლშხ.), მეფეშტუ̂ე (-ჲშ, -უა̂ლ̈) 

ლნტ. -- გაშვებული, აშვებული. ჯარ̄ მა ̄კუმაშ̈ მეფშუდ̂ე? (ბზ.) -- საქონელი თუ გყავს 

გაშვებული? ოსწუე̂̄ნახ ჟი მეფშუდ̂ე ბელხანჯარი ჩაჟ̄ (ლშხ.) -- დაუნახავთ ბელხანჯარის 

აშვებული ცხენი.

 მეფხე იგივეა, რაც მე̄ფხე.

 მეფხეტე იგივეა, რაც მეფხტე.

 მეფხტე (-ტე̄მიშ, -ტა̈ლ̄ ბზ., -ტემ, -ტოლ ბქ., -ტე̄მიშ \ -ტე̄შ, -ტე̄ლ ლშხ.), მეფხეტე (-ჲშ, 

-არ̈) ლნტ. -- ფხიზელი, მოქნილი, ცოცხალი. ეჭკალ̈იბ მეფხტე ბოფშარ̈ ხორიხ, ერე 

მადმაგუე̂შ სედნი ეჯჲა̈რე უცხრა (ბქ.) -- ისეთი ფხიზელი ბავშვები ჰყავთ, რომ არაფერი 

რჩება მათი გაუგებარი.

 მექად̄უნა̈̄ლ (-იშ, -ნალ̄ა) ბზ., მექადუნა̈ლ (-ნალა) ბქ., მექად̄უნალ̄ (-არ) ლშხ. -- მსუბუქი 

ყოფაქცევის ქალი. მექად̄უნა̈ლ̄ ზურალ̄დ ხოდრა მამ̄გუ̂ეშ ლი (ბზ.) -- მსუბუქი ყოფაქცევის 

ქალზე უარესი არაფერია. მექადუნალ̈ ზურალს ტალ̈ს ხაგნახ (ბქ. 290) -- მსუბუქი 

ყოფაქცევის ქალს დადაღავდნენ (ჭრილობას მიაყენებდნენ).

 მექეხ (-იშ, მექხა ზს., -არ ლშხ., ლნტ.) -- ჩამწევი, მიმწევი. ალ̈ი ად̈გიხენქა მექეხ დემეგ 

ხუი̂ (ბქ.) -- ამ ადგილიდან ფეხს არ მოვიცვლი (ჩამწევი არ ვარ). გადატ. დამთმობი. აშხუ ̂

კამინსი̄ მამ̄ ხუი̂ მექეხ (ბზ.) -- ერთი მტკაველის დამთმობიც არ ვარ.

 მექუ ̂(-იშ, -არ̈ \ მოქუ̂არ̈ ბზ., -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ზვინი. ბიქუ̂ს მოქუა̂რ̈ მაგ̈ ჩოთრი̄ღუ̂ა 

(ბზ.) -- ქარს ზვინები სულ დაუშლია. ჭამი მექუშ̂ა̈ლ მარე ანჴა̈დ ყორლისგა (ბქ.) -- ჩალის 

ზვინისხელა კაცი შემოვიდა კარებში. ბაბას ლადი ეშხუ ძღჷდ მექუ ̂ოთგა (ლშხ.) -- ბაბუას 

დღეს ერთი დიდი ზვინი დაუდგამს.
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 მექუე̂ცე იგივეა, რაც მექუც̂ე.

 მექურ̂ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄მიშ \ -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), მექუე̂რე (-ჲშ, 

-ალ̈) ლნტ. -- დამპალი. მექურ̂ე ქართობილს იმნარ̈დ ხაყა? (ბზ.) -- დამპალი კარტოფილი 

რად ვარგა? მექურ̂ა მექურ̂ემ ქუი̂ნ ესერ ხოჴან (ანდ.) -- დამპალს დამპლის სუნი უდისო.

 მექუც̂ე (-ცე̄მიშ, -ცა̈̄ლ ბზ., -ცემ, -ცოლ ბქ., -ცე̄მიშ \ -ცე̄შ, -ცე̄ლ ლშხ.), მექუე̂ცე (-ჲშ, 

-ალ̈) ლნტ. 1. გა{და}ჭრილი, გაწყვეტილი, მოჭრილი. ალის თხუი̂მ ქა მექუც̂ე ხარ (ბქ. 17) 

-- ამას თავი მოჭრილი აქვს. ხეწად მექუც̂ა ტოტს ჲაკოფიშ (ლშხ. 62) -- დაინახა იაკობის 

მოჭრილი ხელი. 2. იხმარება გამოთქმაში: კი̄ნჩხ მექუც̂ე -- შერცხვენილი. ეჯი კინ̄ჩხ 

მექუც̂ე ი̄რი ჲედურდ ჴეუი̂სა (ლშხ.) -- ის მთელ ხევში იქნება შერცხვენილი 

(კისერმოჭრილი).

 მექშუე̂ლ (-იშ, ლამ̈ქოშლა) ბზ., მექშოლ (მექშოლა) ლშხ., მოქშა̈ლ (ლამოქშალა) ლნტ. -- 

ქვისლი. ანჴად̈ხ დაუ̈ი̂თი ლამ̈ქოშლა (ბზ.) -- დავითის ქვისლები მოვიდნენ. ჩიჟე ჩიჟეჲშუდ̂ 

მოქშალ̈ ლი (ლნტ. 20) -- სიძე სიძისთვის ქვისლია.

 მეღარალ̈ იგივეა, რაც მეღრა̈ლ̄.

 მეღეჭ იგივეა, რაც მეღუე̂ჭ.

 მეღრა̈ლ̄ (-იშ, -რალ̄ა) ბზ., მეღრალ̈ (-რალა) ბქ., მეღრალ̄ (-არ) ლშხ., მეღარა̈ლ (-რალალ̈) 

ლნტ. -- მომღერალი. ჲარ̈ ი̄რახ ალ მეღრა̄ლა? (ბზ.) -- ვინ არიან ეს მომღერლები? მეღრალ̈ 

ბობშარ̈ აშხუდ ესსგურეხ (ბქ.) -- მომღერალი ყმაწვილები ერთად დასხეს. 2. ლშხ. 

მოთამაშე. იხ. იღრა̈ლ̄.

 მეღროუა̂̈ლ̄ (-იშ, -უ̂ალ̄ა) ბზ., მეღროუა̂ლ̈ ბქ., მეღროუა̂ლ̄ ლშხ., მეღორაუა̂ლ̈ (-უა̂ლა) ლნტ. 

-- მატყუარა. ისგუ̂ე̄ჲშალ̄ მეღროუ̂ალ̄ა მად̄ ლიხ მიშგუ გეზლირ̄ (ბზ.) -- თქვენსავით 
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მატყუარები არ არიან ჩემი შვილები. მარჴუ̂აფ ლიც მეღროუა̂ლ̈ ესერ ლი (ანდ.) -- 

წყალვარდნილი მატყუარააო.

 მეღუე̂ჭ (-იშ, -ა̈რ ბზ., ჩბხ., -არ ლშხ.), მეღეჭ (მეღუჭ̂ა) ლხმ. -- მდევარი. მეღუე̂ჭ მარ̄ე და̈რ̄ 

ლჷმა̈რ̄დე̄ლი (ბზ.) -- მდევარი (კაცი) არავინ ყოფილა.

 მეღჭკე (-ჭკე̄მიშ, -ჭკა̈̄ლ ბზ., -ჭკემ, -ჭკოლ ბქ.) -- ენაგატლეკილი. იმჟი მეღჭკე ხი? (ბზ.) 

-- რა ენაგატლეკილი ხარ?

 მეყერა იგივეა, რაც მეყე̄რუა̂.

 მეყე̄რუა̂ (-უა̂̈შ̄, ლამყა̈რ̄უა̂ ბზ., -უა̂̄შ, ლამყე̄რუ̂ა ლშხ.), მეყერუა̂ (-აშ̈, ლამ̈ყარ) ბქ., მეყერა 

(-რა̈ჲშ, ლამყარ) ლნტ. -- შილი, რძალი. ნანუს ხოჩა მეყე̄რუ̂ა ათმარჯუნ (ბზ.) -- ნანუს შილი 

კარგი გამოადგა. ლახუბ̂აჲ̈ ლაე̈ხუა̂ უშხუა̂რ̈ეშუდ̂ ლამყარ ლიხ (ლნტ. 19) -- ძმათა ცოლები 

ერთმანეთისთვის შილები არიან.

 მეყუე̂ლე იგივეა, რაც მეყუ̂ლე.

 მეყუე̂ფე იგივეა, რაც მეყუფ̂ე.

 მეყუე̂ჩე იგივეა, რაც მეყუჩ̂ე.

 მეყულ̂ე (-ლე̄მიშ, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლემ, -ლოლ ბქ., -ლე̄მიშ \ -ლე̄შ, -ლე̄ლ ლშხ.), მეყუე̂ლე (-ჲშ, 

-ალ̈) ბქ., ლნტ. -- გაყოფილი. ეჯ მურყუა̂მ ...ნე̄სგაჩუ ჩუ მეყულ̂ე ლი (ბზ. 1) -- ის კოშკი 

შუაზე გაყოფილია. ბაუა̂რ̈ მეყუე̂ლე ლი სამდ (ლნტ. 14) -- ბავარი სამად არის გაყოფილი.

 მეყურ̂ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄მიშ \ -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -რალ̈ ლნტ.) -- 

მწოლიარე. ქორს თინათ̈ ჩუ მეყურ̂ე ესხუი̂̄დ (ბზ. 285) -- შინ თინათინი მწოლიარე დაუხვდა.

 მეყუფ̂ე (-ფე̄მიშ, -ფა̈̄ლ ბზ., -ფემ, -ფოლ ბქ., -ფე̄მიშ \ -ფე̄შ, -ფე̄ლ ლშხ.), მეყუე̂ფე (-ჲშ, 

-ფალ̈) ლნტ. 1. გახუნებული. ნაჯ̈უნ̂ალოშ ოსარ̈ ჩუ მეყუფ̂ე ხად̄ (ბზ.) -- სიძველისაგან ჩოხა 
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გახუნებული ჰქონდა. 2. ამოძრობილი. თალ ჟი მეყუფ̂ე ხად̄ (ბზ.) -- სოლი ამოძრობილი 

ჰქონდა. 3. გაპუტული. მეყუფ̂ე ქათლარ̈ გობჟი ზჷსდხ (ბქ.) -- გაპუტული ქათმები გობზე 

ეწყო.

 მეყუჩ̂ე (-ჩე̄მიშ, -ჩა̈ლ̄ ბზ., -ჩემ, -ჩოლ ბქ., -ჩე̄მიშ \ -ჩე̄შ, -ჩე̄ლ ლშხ.), მეყუე̂ჩე (-ჲშ, -ჩალ̈) 

ლნტ. -- გატეხილი, მოტეხილი. ქორა ̈დი̄რ მეყუ̂ჩე ლას̈უ ̂(ბზ.) -- სახლის დირე გატეხილი 

იყო. თამბის მეჴრა მეყუჩ̂ე ხად (ბქ.) -- თამბის მკლავი ჰქონდა მოტეხილი. სიმინდ მეყუჩ̂ე 

ხადხ (ბქ.) -- სიმინდი მოტეხილი ჰქონდათ.

 მეშგ იგივეა, რაც მე̄შგ.

 მეშეხე იგივეა, რაც მეშხე.

 მეშკი იგივეა, რაც მე̄შგ.

 მეშყდე (-დე̄მიშ, -და̈ლ̄ ბზ., -დემ, -დოლ ბქ., -დე̄მიშ \ -დე̄შ, -დე̄ლ ლშხ.) მეშყედე (-ჲშ, 

-დალ̈) ლნტ. 1. ჩავარდნილი, დავარდნილი. ქორშარ̈ს [ბაპ ჭალაჲ̈თე] მეშყდე ლოხხალდახ 

(ბზ. 430) -- სახლიკაცებს მღვდელი მდინარეში ჩავარდნილი ეგონათ. 2. გავარდნილი. ეშხუ 

მარე ყაჩაღ̈დ ლი ქა მეშყედე (ლნტ. 93) -- ერთი კაცი ყაჩაღად არის გავარდნილი. 3. ქს. 

ატეხილი (ძროხა...)

 მეშყედე იგივეა, რაც მეშყდე.

 მეშხე (ხომშხა, მამშხე) ზს., ლშხ., მეშეხე (ხომშეხა, მჷმშახუ̂) ლნტ. -- შავი. ეშხუ [რაშ̈] 

თუ̂ეთუნ̂ე ესერ ლი ი მე̄რმე -- მეშხე (ბზ. 276) -- ერთი რაში თეთრია, მეორე -- შავიო. 

მეშხე რაშ̈ს მეშხე დაუ̈̂ ხასგურ (ბქ. 97) -- შავ რაშზე შავი დევი ზის. უღუ̂ მეშხე ფერიშ ლი 

(ლშხ., ხორ. 3) -- მაყვალი შავი ფერისაა. ხომშეხა სატინა ლოქუ ახოყიდხ ლანგლოუდ̂ 

(ლნტ.) -- სამგლოვიაროდ უფრო შავი სატინა მიყიდეთო.
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 მეჩდე (-დე̄მიშ, -და̈ლ̄ ბზ., -დემ, -დოლ ბქ., -დე̄შ, -დე̄ლ ლშხ.), მეჩედე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

წასული, გასული. მალ̄ ქა მეჩდე ლი ეჩხე̄ პილთე (ბზ. 317) -- მელა გასულია იქითა მხარეს. 

ალა ღუა̂ჭარ̈ს მეჩდე ხოხა (ბზ. 334) -- ვაჭარს ეს წასული ჰგონია. ბაპ სოფელხო ლი მეჩედე 

(ლნტ. 193) -- მღვდელი სოფელშია წასული.

 მეჩი (ხომჩა ზს., ლშხ., ხომეჩა ლნტ.) -- მოხუცი, ბებერი. ქა̄დ აჩად̈ მეჩი მარ̄ე ძუღუა̂̈ ̄

პილთექა (ბზ. 368) -- მოხუცი კაცი კვლავ მივიდა ზღვის პირთან. ალჲა̈რ მეჩი მარ̄ა̈ლ̄ ლას̈უხ̂ 

(ბზ. 4) -- ესენი მოხუცი კაცები იყვნენ. ქორხენქა... მეჩი დადა ან̈სგიდდა (ბქ. 31) -- 

სახლიდან მოხუცმა ბებიამ გამოიხედა. მეჩჲარ ინყაუხ̂ უშხუა̂რ̄ცახან (ლშხ. 19) -- მოხუცები 

ერთმანეთთან ბაასობენ (თავს ირთობენ). ლჷმარ̈დელი ეშხუ მეჩი მეთხუა̂რ̈ მარე (ლნტ. 306) 

-- ყოფილა ერთი მოხუცი მონადირე კაცი. მიშკუ̂ი მუ ხომეჩა ლი მიშკუა̂ დიეშდუ ̂(ლნტ.) -- 

მამაჩემი დედაჩემზე უფრო მოხუცია.

 მეჩხეფე იგივეა, რაც მეჩხფე.

 მეჩხფე (ხონჩხფა ზს., ლშხ.), მეჩხეფე (ხონჩხეფა) ლნტ. -- გამხდარი, მჭლე. მეჩხფე... ლიზ 

ალ მარ̄ე (ბზ. 429) -- ეს კაცი გამხდარია. მეჩხფე ჟეღ ი მეჩხფე ზურალ მეზგემ შგუ̂ირ ლი 

(ანდ.) -- გამხდარი ძაღლი და გამხდარი ქალი ოჯახის სირცხვილიაო. ხონჩხფა ჴან̈ ქო̄ხშყად̈ხ 

კოჯხან̈ (ბზ.) -- უფრო გამხდარი ხარი კლდიდან გადმოუვარდათ.

 მეცარ̈ (-იშ, -ცრალ̈ ზს., -ალ̈ ლნტ.), მეცარ (-ცრალ) ლშხ. -- მკითხავი, მარჩიელი. ჟ'ანჷ̄გა̈ნ 

ძინარ̈ს მეცარ̈ (ბზ. 101) -- დილით ადგა მკითხავი. ალე ლოქ ლი ათხე ხოჩა მეცარ (ლშხ. 11) 

-- ეს არის ახლა კარგი მკითხავიო.

 მეცუა̈ლ იგივეა, რაც მეცუა̂̈ლ̄.

 მეცუა̂̈̄ლ (-იშ, -უ̂ალ̄ა) ბზ., მეცუა̂̄ლ (-ა) ლშხ., მეცუალ̈ (-ცუალა) ლნტ. -- მოჩხუბარი. 
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როსტომ მეცუა̂̈ლ̄ მა̄რე ლი (ბზ.) -- როსტომი მოჩხუბარი კაცია.

 მეცურ̂ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ.) -- დატოვებული, 

მიტოვებული. დინ̄ას... ერ დეშ ადჲესხ, მეცურ̂ე ირ̄იხ (ლშხ. 31) -- ქალს თუ ვერ წაიყვანენ, 

მიტოვებულები იქნებიან.

 მეცქუი̂ლ იგივეა, რაც მოცქუი̂ლ.

 მეცხამ̈უ ̂(-იშ, -ცხმა̈რ̄) ბზ., მეცხამ, მეცხემ (იშ, -- ბქ., -ცხმალ̄ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- მზარდი, 

მოზარდი. ლჷმზჷრე̄უ̂ ლი ისგუ̂ეჲ მეცხამ̈! (ბზ.) -- დაილოცოს თქვენი ახალგაზრდობა 

(მოზარდი)!

 მეცხპე (-პე̄მიშ, -პალ̄ა ბზ., -პემ, -პოლ ბქ., -პე̄მიშ \ -პე̄შ, -პე̄ლ ლშხ.) -- გასკვნილი. თაკ̈უ ̂

ლი მა ̄ბჷგიდ მეცხპე? (ბზ.) -- თოკი თუ არის მაგრად გასკვნილი?

 -მეძბარ̈ იხ. წე̄უა̂რ̈-მეძბარ̈.

 მეძგუ̂ბე (-ბე̄მიშ, -ბა̈ლ̄ ბზ., -ბემ, -ბოლ ბქ., -ბე̄მიშ \ -ბე̄შ, -ბე̄ლ ლშხ.), მეძგუე̂ბე (-ჲშ, -ალ̈) 

ლნტ. -- ჩაწყვეტილი, ჩახლეჩილი, ჩატეხილი. ჩუ მეძგუბ̂ა კუ̂არემთე̄ჲსა სგოთ̄ჯილკე (ლშხ. 

51) -- ჩატეხილ ყინულში უჯიკავა.

 მეწარფხანალ̈ იგივეა, რაც მეწჷრფხან̈იე̄ლ.

 მეწე (-წე̄მიშ, -წა̈ლ̄ ბზ., -წემ, -წოლ ბქ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.), მეწეჲ (-წეჲშ, -წჲარ) ლშხ. -- 

ქომაგი, მომხრე, შემწე, დამხმარე. მიშგუ მეწე ჲერუა̂̈ჲ̄ ხიშდ, აღერდ მიშგუა̂ცახან̈ (ბზ.) -- 

ჩემი მომხრე ვინც ხართ, წამოდით ჩემთან. მიჩა მეწე ჯა̈რ ჴედენდა (ლნტ. 303) -- მისი 

დამხმარე ჯარი მოდიოდა.

 მეწედ (-იშ, -ა̈რ ბზ., ლნტ., მეწდა ბქ., -არ ლშხ.) -- მნახველი. ისგუ მეწედს მაჲ̈ ხუ̂ა̈ქ̄უა̂? 

(ბზ.) -- შენს მნახველს რა ვუთხრა? ჩქიმ ი თუა̂ლ მეწედიშ გუ ესერ ხალ̈ხინ (ანდ.) -- შნო და 
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თვალადობა მნახველის გულს ეამებაო.

 მეწენალ̈ იგივეა, რაც მეწე̄ნა̈ლ̄.

 მეწეჲ იგივეა, რაც მეწე.

 მეწეუა̂რ̈ (-იშ, -უ̂არალ̈) ლნტ. -- მწევარი. მეთხუი̂არა სკა ირჴენახ მეწეუა̂რ̈ ჟეღარ̈ს (ლნტ.) 

-- მონადირეები მწევარ ძაღლებს თან გაიყოლიებდნენ. იხ. წე̄უა̂რ̈.

 მეწე̄ნალ̄ იგივეა, რაც მეწე̄ნა̈ლ̄.

 მეწე̄ნა̈ლ̄ (-იშ, -ნალ̄ა) ბზ., მეწენალ̈ (-ნალა) ბქ., ლნტ., მეწე̄ნალ̄ (-ა) ლშხ. -- დამხმარე, 

მფარველი, ქომაგი. ჯა მიჩა მეწე̄ნა̈ლ̄ ჩუ ლესუ̂ გაჭირუე̂ბა̈ ̄ლადაღ̈ (ბზ. 275) -- შენ ჩემი 

შემწე იყავი გაჭირვების დღესო.

 მეწკრე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄მიშ, -რე̄ლ ლშხ.), მეწკერე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. 

-- გახეთქილი, გაბზარული, ბზარი. ყორ̄ა̈ მეწკრაისგა ნაპ̈ოლ̄ ახ̈ქად (ბზ. 362) -- კარის 

ბზარში ჩიტი შემოფრინდა. სარ̈კ მეწკერე ლას (ლნტ.) -- სარკე გაბზარული იყო.

 მეწუი̂ნ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- სწორი, მართალი. მეწუი̂ნ შუკუს̂ ხოჩილ ლეზი 

ლასუ ̂(ბქ.) -- სწორ გზაზე უკეთესი სასიარულო (წასასვლელი) იყო. მეწუი̂ნ მარა შგურდ 

მაყალუ ̂ესერ დემეგ ხარ (ანდ.) -- მართალ კაცს სირცხვილის შიში არა აქვსო.

 მეწჷრფხან̈იე̄ლ (-იშ, -არ̈) ბზ., მეწარფხანალ̈ (-ნალალ̈) ლნტ. -- წიხლის, ტლინკის მკვრელი 

(საქონელი), "მწიხლავი". მეწარფხანალ̈ კუმაშ̈ ლემაყალ ლი (ლნტ.) -- წიხლის მკვრელი 

საქონელი საშიშია.

 მეჭემ (-იშ, -ა̈რ \ მეჭმა ზს., -არ ლშხ., -ალა ლნტ.) -- მდევარი, გამყოლი. ჯუ̂ეგი მეჭემ ჲარ̈ 

ლი ლად̈ი? (ბზ.) -- ჯოგის გამყოლი ვინ არის დღეს? თხუმ მჷჟეღს ღეშგიმ მეჭემ ესერ ხაკუ 

(ანდ.) -- წინამძღოლს უკან მიმდევარი უნდაო.
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 მეხეპე იგივეა, რაც მეხპე.

 მეხპე (-პე̄მიშ, -პა̈ლ̄ ბზ., -პემ, -პოლ ბქ., -პე̄შ, -პე̄ლ ლშხ.), მეხეპე (-ჲშ, -პალ̈) ლნტ. -- 

გამსკდარი; ამოთხრილი (თვალი). და̈უ̄ს̂ ეშხუ თე მეხპე ხად̄ (ბზ.) -- დევს ცალი თვალი 

ამოთხრილი ჰქონდა.

 მეხუბ იგივეა, რაც მეხუ̂იბ.

 მეხუე̂რე იგივეა, რაც მეხურ̂ე.

 მეხუე̂ტე იგივეა, რაც მეხუტ̂ე.

 მეხუი̂ბ (-იშ, მეხუბ̂არალ̈ ბზ., მეხუ̂ბარარ̈ ბქ.), მეხუბ (მეხუბ̂არალ) ლშხ. -- თანამოძმე, 

სისხლით ნათესავები, ერთი ოჯახის განაყარი. დაუ̈ი̂თდ ხა̈ქ̄უ̂ მიჩა მეხუბ̂არალ̈ს (ბზ. 26) -- 

დავითმა უთხრა თავის თანამოძმეებს. მეზგემ ნამ̈ხუი̂ტ მეხუი̂ბს ხესდენიუ ̂(ბქ. 293) -- 

ამოწყვეტილი ოჯახის გადანარჩენები (ოჯახის ამონაწყვეტი) თანამოძმეებს რჩებოდა. ალ 

ლადეღ ლჷწჲე ლიხ მეხუბ̂არალ (ლშხ. 38) -- ამ დღეს დაპატიჟებული არიან თანამოძმეები.

 მეხურ̂ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), მეხუე̂რე (-ჲშ, -რალ̈) ლნტ. 

-- დანგრეული, დარღვეული. ეჯი [ლაჴუ̂მი] ათხე ჩუ მეხურ̂ე ლი (ბქ. 195) -- ის ეკლესია 

ახლა დანგრეულია.

 მეხუტ̂ე (-ტე̄მიშ, -ტა̈̄ლ ბზ., -ტემ, -ტოლ ბქ., -ტე̄შ, -ტე̄ლ ლშხ.), მეხუე̂ტე (-ჲშ, -ტა̈რ) 

ლნტ. 1. გაჭრილი, ჭრილობა. გაჩ̈შუ ̂ხად მეხუ̂ტე ფხულაქა (ბქ.) -- დანით ჰქონდა გაჭრილი 

თითი (თითზე). 2. ამოწყვეტილი, ამოგდებული, გაპარტახებული. [ლჷმა̈რ̄დ] ეშხუ მეხუტ̂ე 

მარ̄ე (ბზ. 113) -- ყოფილა ერთი ამოწყვეტილი კაცი. ქუ̂ინლჷმგენაურ მეზგე მეხუტ̂ემ ესერ 

გოუა̂რ̈ ლი (ანდ.) -- უსაქონლოდ ოჯახი ამოგდებულის მაგვარიაო.

 მეჴა̈რ (მეჴრიშ, მეჴრა̈ლ̄ ბზ., -იშ, -არალ̈ ლნტ.), მეჴრა (-რაშ̈, -რარ̈) ბქ., მეჴერ (-იშ, -ჴრალ̄) 
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ლშხ. -- მკლავი. სგაუ̄ ̂ესერ ოხგუდირდახ მეჴა̈რს (ბზ. 158) -- ხელი მოჰკიდეთ მკლავზეო. 

ჲერს მეჴრა ათ̈კუა̂შ, ჲერს ტა̈ლ... ლახაგან (ბქ. 38) -- ზოგს მკლავი მოსტყდა, ზოგს დაღი 

დააჩნდა. მეჴერი ნანგრი კელ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 31) -- მკლავის სიმსხო ღერო აქვს. ჭყინტ 

მეჴარს ხოსინჯაუ̈დ̂ა (ლნტ. 312) -- ვაჟი მკლავს უსინჯავდა.

 მეჴდე (-დე̄მიშ, -და̈ლ̄ ბზ., -დემ, -დოლ ბქ., -დე̄მიშ \ -დე̄შ, -დე̄ლ ლშხ.), მეჴედე (-ჲშ, -ალ̈) 

ლნტ. -- მოსული. ლიხ მა ̄ისგუე̂̄ი მეჴდე? (ბზ.) -- თქვენები მოსული არიან? უ̂ოშთხუ ̂ლექუა̂ 

მეჴდე ლიხ მინე გაჭრებათე (ბქ. 201) -- ოთხი [კაცი] ჩამოსულია მათ გაჭირვებაზე. ამეჩუ 

ლიზგე ა̈დბინეხ... ლენტეხაჲ̈ სოფელალ̈ხენქა მეჴედე მეზგალდ (ლნტ. 9) -- აქ დასახლება 

დაიწყეს ლენტეხის სოფლებიდან მოსულმა მოსახლეებმა.

 მეჴედ (-იშ, -ალ̈ \ -ჴდალ̄ა ბზ., მეჴდა ბქ., -ჴდალ̄ა ლშხ., -ა̈რ \ მეჴედალა ლნტ.) -- მომსვლელი. 

სგა მეჴედს ესერ ყორ̄ისგა ხარ̄ ლაჴა̈დ (ბზ. 11) -- შემომსვლელს კარებიდან აქვს 

შემოსასვლელიო. მეჴდა მეხელის ხეყჰალხ (ბქ. 296) -- მოსულები დამხვდურებს კოცნიან.

 მეჴედე იგივეა, რაც მეჴდე.

 მეჴერ იგივეა, რაც მეჴა̈რ.

 მეჴეჩე იგივეა, რაც მეჴჩე.

 მეჴრა იგივეა, რაც მეჴა̈რ.

 მეჴჩე (-ჩე̄მიშ, -ჩა̈ლ̄ ბზ., -ჩემ, -ჩოლუ ბქ., -ჩე̄მიშ \ -ჩე̄შ, -ჩე̄ლ ლშხ.), მეჴეჩე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. 

-- გაცვეთილი. [ყორ̄ალ̈] ნაკა̈რ̄უ̈ნ ჩუ მეჴჩე ლიხ (ბზ. 265) -- (ხშირი) გაღებისაგან კარები 

გაცვეთილია. მეჴჩა ლელდისგს ჭიშხ ესერ იბჟენი (ანდ.) -- გაცვეთილ ფეხსაცმელს ფეხი 

გრძნობსო.

 მეჴჷ̄რა̈ლ̄ (-იშ, -რალ̄ა) ბზ., მეჴჷრალ̈ უშგ., ბქ., ლნტ., მეჴჷ̄რალ̄ (-აშ, -ა) ლშხ. -- მხვეწნელი, 
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მავედრებელი, მლოცველი. ეჩქან̄ღო სერ მეჴჷ̄რალ̄ა ჴედნიხ (ბზ.) -- შემდეგ უკვე 

მავედრებლები მოდიან.

 მეჯარ̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., მეჯარ ლშხ. -- გაყინული თოვლი, ყინული. ეჯ... ძუღუა̂ქა... 

ჩიგარ მეჯარ̈ ლი (ბზ. 279) -- იმ ზღვაზე ყოველთვის ყინულია.

 მეჯუე̂გ, მეჯეგ (-იშ, მეჯუგ̂ა) ზს., მეჯუე̂გ ლნტ., მეჯოგ (-არ) ლშხ. -- მეჯოგე. აშხუ ̂

ლადეღ აჩა̈დხ მეჯუგ̂ათე (ბზ. 333) -- ერთ დღეს წავიდნენ მეჯოგეებთან. აშხუ ̂მეჯუ̂ეგიშ 

ფიკუს̂ ეშხუ მიჭუ ̂ჟი მექუც̂ე ხარ̈ენა (ბქ. 26) -- ერთი მეჯოგის ვაცს ერთი რქა მოჭრილი 

ჰქონია.

 მე̄-_-ე ბზ., ლშხ., მე-_-ე ბქ., ლნტ., რიგობითის მაწარმოებელი კონფიქსი რიცხვით 

სახელებში. მე̄რმე ბზ., ლშხ., მერმე ბქ., ლნტ. -- მეორე.

 მე̄ზი (-ზი̄შ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), მეზი (-აშ̈, -არ̈ ბქ., -ჲშ ლნტ.) -- წამსვლელი. ბერ ი აქ̈იმ 

აშხუ ̂შუკუს̂ ლას̈უხ̂ მე̄ზი (ბზ. 294) -- ბერი და ექიმი ერთი გზით იყვნენ წამსვლელი. 

თაურ̂არ̈თე მეზის შუკუს̂ მეხელი... ხეჭუდ̂ელ (ბქ. 224) -- თავრარში წამსვლელს გზად 

შემხვედრი ეკითხება. ეჩოხ მეზი ხუა̂ჲ̈ ლოქ ხოწუა̂ (ლნტ. 231) -- იქით წამსვლელი ბევრი 

მინახავსო.

 მე̄ზ-მეჩედ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., მეზ-მეჩედ (-ჩდა) ბქ., მე̄ზი-მეჩედ (-ჩდალ̄ა) ლშხ., მეზ{ი}-მეჩედ 

(-არ̈) ლნტ. -- წამსვლელ-მომსვლელი, მიმომსვლელი. ეჩას ესერ მე̄ზ-მეჩედ მაგ̈ იწან̄უნი 

(ბზ. 412) -- იმას წამსვლელ-მომსვლელი ყველა მოგლეჯსო. მასარ დიარ̈ მეზ-მეჩედს ესერ 

ოხღელი (ანდ.) -- ზედმეტი პური მიმსვლელ-მომსვლელს ელისო.

 მე̄ნშგუე̂ (ხონ̄შგუა̂ ბზ., ხომე̄ნშგუა̂ ლშხ.), მენშგუე̂ (ხონშგუა̂) ბქ., მენეშკუე̂ (ხომნეშკუა̂) 

ლნტ. -- რბილი. ალ დიარ̈ მე̄ნშგუე̂ ლი (ბზ.) -- ეს პური რბილია. მენშგუა̂ ბრიგუ ̂ესერ 
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ხოშდბა (ბქ.) -- რბილს ბრაგვანი გაუდისო. ამშა ბალე მე̄ნშგუე̂ ლი (ლშხ., ხორ. 40) -- ამის 

ფოთოლი რბილია. ჲერეხი... ბაჩ̈ მენეშკუე̂ ლი (ლნტ. 18) -- ზოგი ქვა რბილია. მეჩი მარეს 

ხომნეშკუ̂ა დიარ̈ს ხამნეხ (ლნტ.) -- მოხუც კაცს უფრო რბილ პურს აჭმევენ.

 მე̄რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), მერ (-არ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.) -- ბუზი. ანღჷრდახ მარაცალ̈ ...მერარ̈ 

(ბქ. 259) -- კაცისხელა ბუზები მოდიოდნენ.

 მე̄რე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რე̄მიშ, -რე̄ლ ლშხ.), მერე (-რემ, -როლ) ბქ., მერე, მერი (-ჲშ, 

-რალ̈ ლნტ.) -- ღრუბელი. მე̄რე ანღრი დეცქა (ბზ. 376) -- ღრუბელი მოდის ცაზე.

 მე̄რი (-რიშ̄, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), მერი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- მეორედ მოთიბული თივა.

 მე̄რმე, მე̄რუე̂ (-მე̄მიშ, -მა̈ლ̄) ბზ., - მე̄რმე (-მე̄მიშ, -მე̄ლ) ლშხ., მერმე (-მემ, -მოლ) ბქ., 

მერბე (-ჲშ, -ბალ̈) ლნტ. -- მეორე. მე̄რმე სტაქან̈ ჩუ ლაი̄შ (ბზ. 59) -- მეორე ჭიქა დალია. 

მე̄რუა̂ ლადეღ ლიგურკე ლას̈უ̂ (ბზ. 39) -- მეორე დღეს კვირიკობა იყო. ზითუნახაუ ̂ოთჲა 

მე̄რმა სახელწიფთე (ლშხ. 75) -- მზეთუნახავი წაუყვანია მეორე სახელმწიფოში. ეშხუ 

უ̂ისკუ ̂ძინა̈რს ხამნე, მერბე -- ისკლად̈ეღი დურ̂ექა (ლნტ. 293) -- ერთი ვაშლი დილით 

აჭამა, მეორე -- შუადღისას (შუადღის დროს).

 მე̄სმე (-მე̄მიშ, -მა̈ლ̄ ბზ., -მე̄შ \ -მე̄მიშ, -მე̄ლ ლშხ.), მესმე (-მემ, -მოლ) ბქ., მესემე (-ჲშ, 

-მალ̈) ლნტ. -- მესამე. [როსტომ] ქაჩ̄ად̈ მე̄სმა ლაყურ̂ათე (ბზ. 236) -- როსტომი მივიდა 

მესამე ლოგინთან. მესმე მელყუი̂რ შართქუ̂ლიშუ̂ ესერ კუ̂ად̈ ლი (ანდ.) -- მესამე მწოლარე 

საბნისთვის ზარალიაო. მე̄სმა ლადეღ დედფალ ღჷრი აგითე (ლშხ. 34) -- მესამე დღეს 

დედოფალი მიდის სახლში. მესემე უი̂სკუ ̂ნებოზს [ხამნე] (ლნტ. 293) -- მესამე ვაშლი 

საღამოს აჭამა.

 მე̄უა̂რ ბზ., ლშხ., მეუა̂რ1 ლნტ., ზმნს. 1. ძალიან, ძლიერ. ალჲა̈რ მე̄უა̂რ ღარ̈იბ ლას̈ხუ ̂(ბზ. 
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289) -- ესენი ძალიან ღარიბები იყვნენ. მე̄უა̂რ მუბირ ლე̄თ ლას̈უ ̂(ბზ. 39) -- ძალიან ბნელი 

ღამე იყო. 2. ბევრი. მე̄უა̂რ ხალხ ანჴად (ლშხ.) -- ბევრი ხალხი მოვიდა.

 მე̄ფხე (-ფხე̄მიშ, -- ბზ., -ფხე̄შ \ ფხე̄მიშ, -- ლშხ.), მეფხე (-ფხემ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- 

მოწმენდილი ცა; ცის კამარა. ეზერ ლესგდი ლას̈უ̂ მე̄ფხე დეც (ბზ.) -- მოწმენდილი ცა კარგი 

სანახავი იყო. რაშ̈ დეც მე̄ფხაქა იპე̄რიალ̄ (ბზ. 104) -- რაში მოწმენდილ ცაზე დაქროდა 

(დახტოდა). დეც... ხოჩა მეფხე ლი ზაუ̂ლად̈ეღ (ლნტ. 75) -- ცა კარგი მოწმენდილია 

ზაფხულობით.

 მე̄შგ (-იშ, -ა̈რ̄ ბზ., -ალ̄ ლშხ.), მეშგ (-არ̈) ბქ., მეშკი (-ჲშ, --) ლნტ. -- მეწველი. ფერმად 

მეშგ ფურარ̈ ჩუ̂ადფიშრე (ბქ.) -- ფერმამ მეწველი ძროხები გაამრავლა. მეშკი კუმაშ̈ი 

ლეზუ̂ებდ ფერმა იშხუნ̂ი სილოსს (ლნტ. 16) -- მეწველი პირუტყვის საკვებად ფერმა 

ინახავს სილოსს.

 მე̄შგუ̂დე (-დე̄მიშ, -- ბზ., -დე̄შ, -- ლშხ.), მეიშგუ̂იდე (-დემ, --) ბქ., მეიშკუ̂იდე (-ჲშ, --) 

ლნტ. -- მეშვიდე. მე̄შგუდ̂ე სკამ̈ იმე არ̈ი (ბზ.) -- მეშვიდე სკამი სად არის.

 მი პირველი პირის ნაცვალსახელი მხ. რიცხვისა -- მე. მი ლოხგჷრგალ̈ ღუა̂შარ̈ს (ბზ. 40) -- 

მე ვუთხარი (დაველაპარაკე) ჯიხვებს. მი̄ სგოთ̄სკი ბღეთეჲსგა (ბზ. 40) -- მეც ჩავხტი 

ნაპრალში. მი ოქრე მჷსკად მუღუა̂ნდ (ბქ.) -- მე ოქროს ბეჭედი მქონდა. მი გლეხ ხუ̂ი 

(ლშხ.) -- მე გლეხი ვარ. მი ამოხაუ ̂ხუა̂რ̈ეკალ̈დას კუმაშ̈ს (ლნტ.) -- მე აქეთ ვერეკებოდი 

საქონელს.

 მიმან იგივეა, რაც მიჰმან̈.

 მიმთილ (-იშ, -ა̈რ) ზს., მუმთილ (-არ) ლშხ. მუმეთილ (-ალ̈) ლნტ. -- მამამთილი. მიმთილდ 

ლაჲ̈შჷმე სტუი̂რ (ბზ.) -- მამამთილმა სტვირი დაუკრა. მუმთილს ეშხუ ძღჷ̄დ აჴ ოთგა 
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(ლშხ.) -- მამამთილს ერთი დიდი ზვინი დაუდგამს. მუმეთილ ლეზუე̂ბს ლოქ იზბი (ლნტ.) -- 

მამამთილი საჭმელს ჭამსო.

 მიმჯე (-ჯე̄შ, -ჯე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ჯარ̈ ლნტ.) -- მოკეთე, ნათესავი. მიმჯე ჩუ იგუ̂ანა 

ლჷდგარ̈ს (ლნტ. 55) -- მოკეთე დაიტირებდა მიცვალებულს.

 მინ (მინეშ) მესამე პირის ნაცვალსახ. მრ. რიცხვისა -- თვითონ (ისინი). მინ ჟ'ამ̈ჩედხ ჟიბოუ ̂

(ბზ. 3) -- თვითონ ასულან ზევით. ეჯჲა̈რ ქოთჰოდახ ი მინს ლოხსჷრგებახ (ბქ. 199) -- 

ისინი გაუყიდიათ და თვითონ უსარგებლიათ. ამჟი ყჷლეხ მინ (ლშხ. 50) -- თვითონ ასე 

ამბობენ. ნოთი ლოქ ქორს მაი̈დ ხადეხ მინს (ლნტ. 94) -- ეგებ სახლში შიმშილობა ჰქონდეთ 

იმათო.

 მინდუე̂რ (-დურ̂იშ, -დურ̂ალ̈ ბზ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), მინდორ, მინდერ ბქ., მინდორ (-იშ, -ალ) 

ლშხ. -- მინდორი. აშხუ ̂მინდუ̂ერისგა მჷხმჷ̄რის ხეწად (ბზ. 38) -- ერთ მინდორში მეღორე 

დაინახა. ჯოდია მინდორისგა ქორჷლდ ლჷგ (ბქ. 31) -- შორს მინდორში სახლი დგას. 

ჟ'ათლაკე̄ნახ ეშხუ მინდორისა ნამხორს (ლშხ. 55) -- ერთ მინდორში ნასახლარს 

წასწყდომიან. მებატ̈ე მინდუ̂ერისა ბატარ̈ს ლოქ ხელდეღ (ლნტ. 232) -- მებატე მინდორში 

ბატებს მწყემსავსო.

 მინე-მინე კუთვნ. ნაცვალსახ. მრ. რიცხვში -- თავ-თავიანთი. ალჲა̈რ აჩად̈ხ მინე-მინე აგ̈ითე 

(ბზ. 348) -- ესენი თავ-თავიანთ სახლებში წავიდნენ. მინე-მინე ჟახოლ ხაშხახ უსგარ̈სი (ბქ. 

282) -- თავ-თავიანთი სახელები ჰქვიათ ვაშლებსაც. თუი̂თან აჩადხ მინე-მინე აგხო (ლნტ. 

280) -- თვითონ წავიდნენ თავ-თავიანთ სახლებში.

 მინე{შ} კუთვნ. ნაცვალსახ. მრ. რიცხვში 1. მათი. მინ ი მინე გეზლი̄რ ღე̄რბათუ ̂ხეჴჷ̄რა̈ლ̄ხ 

(ბზ.) -- თვითონ (ისინი) და მათი შვილები ღმერთს ევედრებიან. 2. თავიანთი. მიშგუა̂ 
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დედედ ი მამად ჟ'ანთიეხ მინე ლარ̄ე (ლშხ.) -- დედაჩემმა და მამაჩემმა მოთიბეს თავიანთი 

სათიბი.

 მიჟ (მჷჟეშ \ მიჟიშ, -- ბზ., მჷჟემ, -- ბქ. -ემიშ \ -იშ ლნტ.), მჷჟ (-იშ) ლშხ.-- მზე. მი მაკუ 

მიჟიშ ლიწედ (ბზ. 368) -- მე მინდა მზის ნახვა. ზურალ̄ს მიჟდ ლახუე̂̄მ ნაბრალ̄ (ბზ. 298) -- 

მზემ ქალს მისცა ნაბანი. ამის ესერ მჷჟე ნაბრალ̄ ხე̄რა ხოჩა (ბზ. 297) -- ამას მზის ნაბანი 

მოუხდებაო. მიჟ ი დოშდულ ჯიმილ-დაჩუი̂რ ლჷმარ̈ხ (ბქ. 309) -- მზე და მთვარე და-ძმა 

ყოფილან.

 მიჟლაუ̂არ იგივეა, რაც მჷჟლაჰუა̂რ̈.

 მიჟლაწა̈დ იგივეა, რაც მჷჟლაწად̈.

 მიჟუწდუნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̈, -ნაუ ბქ.) -- მზეთუნახავი. ხელწიფს ხორდა მიჟუწდუნა 

სი̄მაქ (ბზ. 387) -- ხელმწიფეს ჰყავდა მზეთუნახავი ქალიშვილი.

 მირ ბზ., მჷრ ქს. -- რაღაც. მინდუე̂რისგა ანღრი მირ (ბზ.) -- მინდორში რაღაც მოდის. 

ლჷჟარდ მჷრ არიხ (ლშხ.) -- რაღაც მოწყენილად არიან.

 მიშგუ ზს., მიშგუი̂ ბქ., ლშხ., მიშკუი̂ ლნტ., კუთვნ. ნაცვალსახ. -- ჩემი. მიშგუ ლერქუა̂ლ̈ 

სი ლა̈ხ̄იქუ̂ (ბზ. 254) -- ჩემი ტანსაცმელი შენ ჩაიცვი. ისგუე̂ ნალდაუ̄̂ოშ ჩუ ეჯქარუა̂ხ 

მიშგუ̂ი თხუმ (ლშხ. 59) -- თქვენი სისულელით დაგიკარგავთ ჩემი თავი.

 მიშგუ̂ი იგივეა, რაც მიშგუ.

 მიშლადეღ, მიშლადაღ̈ (-დღიშ, -დღარ̈) ბზ., მიშლადეღ (-დღიშ, -დღარ̈ ბქ., -იშ, -არ ლშხ.), 

მჷჟელა̈დეღ (-იშ, -არ̈) ლნტ. -- კვირა, კვირადღე. ხელწიფ ი მიჩა ხეხუ ̂ჩი მიშლადაღ̈ 

წირუ̂თე ღჷრიხ (ბზ. 283) -- ხელმწიფე და მისი ცოლი ყოველ კვირას წირვაზე მიდიან. 

მიშლადეღ მიშგუ პაპ̈ი ა̈ნჴდენი (ბქ. 33) -- კვირას ჩემი ნათლია მოვა. ეჯ ჴანს მიშლადეღურ 
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დე̄მ აძჲენიხ (ლშხ. 9) -- იმ ხარს კვირადღის გარდა არ {და}კლავენ.

 მიშლე̄თ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), მიშლეთ, მჷშლეთ (-არ̈) ბქ., მჷჟელეთ (-ა̈რ) ლნტ. -- 

კვირა ღამე. მიშლე̄თ მუშგურ̂ალ̈ს ოხღელიდ (ბზ.) -- კვირა ღამეს სტუმრებს ველოდებით. 

აღაბლე̄თ ჩიგარ მიშლე̄თ ხეხუი̂ (ლშხ. 19) -- აღების ღამე ყოველთვის კვირაღამეს ხვდება.

 მიჩ იხ. ეჯი, ეჯა.

 მიჩა კუთვნ. ნაცვალსახ. მხ. რიცხვში 1. მისი. ხაჯ̈ი დაუთ ი მიჩა ხეხუ ̂ა̈გითე ანჴა̈დხ (ბზ. 

369) -- ხაჯი დაუთი და მისი ცოლი შინ მოვიდნენ. დენაგეზალა̈ ჭაშ̈ მიჩა ქორა ̈მარემიშუდ̂ 

ჩიჟე ლი (ლნტ. 20) -- ქალიშვილის ქმარი მისი ოჯახისათვის (სახლიკაცებისათვის) სიძეა. 

2. თავისი. მიჩა გეშ მარ̈ემ ჯინემოუ̂ ლაჲ̈ყურებე (ანდ.) -- თავის საქმეს კაცმა თვითონ 

მოუაროსო. ეჯნემ ხაჴიდ მადრაჴ მიჩა ჩაჟ̄ს (ლშხ. 72) -- მან გადაუჭირა მათრახი თავის 

ცხენს.

 მიჩა-მიჩა კუთვნ. ნაცვალსახ. მხ. რიცხვში -- თავ-თავისი. ლეთრე̄ი ხუღუა̂̈ნ̄ხ ი მიჩა-მიჩა 

ლეზუ̂ები̄ (ბზ.) -- სასმელიც ჰქონდათ და თავ-თავისი საჭმელიც. მაგ̈ ესერ მიჩა-მიჩა ჴადუ ̂

ხელზიგალ̈ (ანდ.) -- ყველა თავ-თავის მუცელს ემსახურებაო. ლერქუა̂ლცახან მიჩა-მიჩა 

იარაღ ხორიკხ (ლშხ. 64) -- ტანსაცმელთან თავ-თავისი იარაღი უკიდიათ.

 მიჭუ ̂იგივეა, რაც მუჭუ.̂

 მიჯნე̄მ იხ. ეჯა.

 მიჰმა̈ნ ზს., მი̄მან ლშხ., მიმან ლნტ. იხმარება გამოთქმაში: ხოლა მიჰმან̈ -- წყრომა, ჩხუბი. 

ლაჯმილად ხოლა მიჰმან̈ ა̈დბინეხ (ბზ. 401) -- ძმებმა ერთი ამბავი (ჩხუბი) დაიწყეს. ხოლა 

მი̄მან ახად̄ახ (ლშხ.) -- ცუდი ჩხუბი მოუვიდათ.

 მი̄მან იგივეა, რაც მიჰმან̈.
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 მო იგივეა, რაც მა3.

 მოახ იგივეა, რაც მოახ̈ლ.

 მოახ̈ლ, მოჲახ̈ლ, მოჲა̈ხ (-იშ, ლაჲ̈მოხლა) ბზ., მოახლ, მოუა̂ხ̈ (-არ̈) ბქ., მოახლ (-ა) ლშხ., 

მოახ (-არ̈) ლნტ. -- მოახლე, ხელზე მოსამსახურე. ხელწიფდ მიჩა დინ̄ას ეშხუ მოჲა̈ხლ 

ლოხჴერნე (ბზ. 395) -- ხელმწიფემ თავის ქალიშვილს მოახლე გააყოლა. უე̂შგდ ანტახ̈ხ 

ხელწიფიშთე ლა̈ჲმოხლა (ბზ. 344) -- უკან დაბრუნდნენ ხელმწიფესთან მოახლეები. 

მიშკუ̂ი მოახა̈რს ახუა̂უზი (ლნტ. 302) -- ჩემს მოახლეებს გამოვაგზავნი.

 მოგაბ̈ (-იშ, --) ბზ., მოგება ბქ., მოგებ ლშხ., მოგაბ ლნტ. -- მოგება. ეჩი ლი̄ქუი̂̄სგდ ზარალ̈ 

მაყერ ადო მოგაბ̈ მამ̄ა (ბზ. 114) -- იმისმა თქმამ ზარალი მომაყენა, მოგება კი არა. უ̂ობ̄აშინ 

კერძობ თხუმე მოგები გუნღა გარ ხოხალხ (ლშხ. 43) -- ხშირად დამოყვრება მხოლოდ 

საკუთარი მოგების გულისთვის იციან.

 მოდ იგივეა, რაც მოდ̄.

 მოდმა იგივეა, რაც მა̄დმა, მამ̄{ა}, მომ̄{ა}.

 მოდმაგ{უ}̂ეშ იგივეა, რაც მა̄მგუე̂შ.

 მოზარა იგივეა, რაც მჷზრი.

 მოკეთ იგივეა, რაც მჷკეთ.

 მოლე იგივეა, რაც მოლ̄ე.

 მომსახურ იგივეა, რაც მემსახუი̂რ.

 მორელ (მერულ̂იშ, მერულ̂არ̈ ბზ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), -- მჟავე წყალი, ვეძა. ბაუა̂რ̈იშ 

სოფელარ̈ისკა ხუა̂̈ჲნაჲ̈რ მორელალ̈ ა̈რიხ (ლნტ. 14) -- ბავარის სოფლებში მრავალნაირი 

მჟავე წყლებია. შდრ. სგიმ.
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 მორიდაბ̈, მორდაბ̈, მორდებ, მურდაბ̈, მჷრდაბ̈ (-იშ, --) ზს., მორდებ ლშხ., მორდაბ̈, მორიდაბ 

ლნტ. -- რიდი, მორიდება, ხათრი. მეუა̂რ̈ მურდაბ̈ მარ̄ ისგუე̂ჲ (ბზ.) -- დიდი ხათრი მაქვს 

თქვენი. ათხელდი მეკუა̂დ ლიჭუდ̂ელ, მარე მორდაბ̈ მად (ბქ. 258) -- აქამდეც მინდოდა 

მეკითხა, მაგრამ მერიდებოდა. მორდებ მარ̄ (ლშხ.) -- მერიდება. ძღჷდ მორიდაბ მარ ისკუი̂ 

(ლნტ.) -- შენი დიდი რიდი მაქვს.

 მოსიპ (-იშ, მოსპა) 1. მოახლე, ხელზე მოსამსახურე, მომვლელი ("მოტრიალე"). ალა 

ჩუა̂დგენეხ მოსიპდ (ბზ. 418) -- ეს დანიშნეს ხელზე მოსამსახურედ. ფუსდს ესერ უმა-უთუნ 

მოსიპ ხალ̈ტენა (ანდ.) -- ბატონს უსმელ-უჭმელი მომვლელი უყვარდაო. 2. სუფრის 

გამწყობი.

 მოუა̂ხ̈ იგივეა, რაც მოახ̈ლ.

 მოქშალ̈ იგივეა, რაც მექშუე̂ლ.

 მოღაუი̂ იგივეა, რაც მჷღა̈უ.̂

 მოღაუ̈ ̂იგივეა, რაც მჷღაუ̈.̂

 -მოყ იგივეა, რაც -მჷყ.

 მოშ -- 1. თუ, თუკი. ეჩას ჰე მოშ ჩუ ხიზბიდ, ეჩქას ჯაჰუდ̂ი დი̄ნას (ბზ. 243) -- იმას თუ 

შეჭამთ, მაშინ გაგატანთ ქალიშვილს. აღუე̂ მოშ ჟადინედ, ხოჩა ირა (ლნტ.) -- თუ კი 

ახვალთ, კარგი იქნება. 2. ბქ., ლნტ. ცალკე. იხ. მოშ̄.

 მოშდაბ̈ იგივეა, რაც მჷშდაბ.

 მოშ-მოშ იგივეა, რაც მოშ̄-მო̄შ.

 მოცალ̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., მოცალ ლშხ. -- უმნიშვნელო, უბრალო რამ, მოცლილი. მოცალ̈ს 

მირ მაგჷრგალ̈ი (ბზ.) -- რაღაც უმნიშვნელოს მელაპარაკები.

1276



 მოცქუ̂ილ, მეცქუ̂ილ (-იშ, -ა̈რ) ზს., მოცქუ̂ილ ლნტ., მოცქულ (მოცქულ̂არ) ლშხ. -- 

მოციქული. ოთთონეხ მოცქუი̂ლარ̈ს კესარ̈იშთეჲსგა (ბქ. 100) -- გააგზავნეს მოციქულები 

კეისართან. ეჯ ხენწიფს ლოხზჷზე მოცქულ დაუ̄დ̂ (ლშხ. 64) -- იმ ხელმწიფეს გაუგზავნა 

დევმა მოციქული. მოცქუი̂ლდ ადაუზეხ კაცოლშა ნასო (ლნტ.) -- კაცოლაანთ ნასო 

გაგზავნეს მოციქულად.

 მოჭ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) ზოოლ. -- კრუხი. მეშეხე მოჭს ჲერბეშტ წიწილ 

ახოკუი̂შა (ლნტ.) -- შავ კრუხს ოცი წიწილა გამოუჩეკავს.

 მოდ̄, მად̄ ბზ., ლშხ., მოდ, მად ბქ., მად̈ ლნტ., უარყ. ნაწილაკი -- არა, არ. ხელმწიფდ მად̄ 

ოთჯჷრუე̂ უ̂აზ̈რა̈ლს (ბზ. 259) -- ხელმწიფემ არ დაუჯერა ვეზირებს. იმღა ესერ მოდ̄ 

ლჷმგჷრგალ̈ინ? (ბზ. 370) -- რატომ არ ლაპარაკობდიო? ამჷნ ხოხრა ბალახ მად̄ არი (ლშხ., 

ხორ. 23) -- ამაზე პატარა ბალახი არ არსებობს. ეჯ სადგომ მოდ̄ ადკარას მიჯნე̄მ (ლშხ. 72) 

-- ეს სადგომი არ გააღოს მან. ჯუ̂ინალდ ლენტეხას ეშხუ ფერშალ̈ი მად̈ არდა (ლნტ. 9) -- 

ძველად ლენტეხში ერთი ფერშალიც არ იყო.

 მოზ̄ნან̈, მოზ̄ნან̈ი, მოზ̄ნან იგივეა, რაც მჷ̄ზნან̈ი.

 მოლ̄ე ბზ., მოლე ბქ. -- რაღაც. მიჩა მუხუბ̂ად როქ მოლ̄ე ოთყერა და̈უ̄ს̂ (ბზ. 435) -- ჩემი 

ძმისთვის რაღაც უქნია დევსო. უხლას ესერ მოლე ხექუი̂ ი ხოლ' ესერ ლიზ (ბქ. 310) -- 

უვიცს რაღაც წამოსცდება და ცუდიაო. 2. ცოტა. აჩად მოლე ხან (ბქ. 255) -- გავიდა ცოტა 

ხანი. მარა მოლე ხოლა მახალოუი̂ ხოხალდ (ანდ.) -- კაცმა ცოტა ეშმაკობაც უნდა იცოდესო.

 მოშ̄ ბზ., ლშხ., მოშ ლნტ., ნაწილაკი -- 1. ცალკე. თხუი̂მ მოშ̄ ხეკურ̂ა̈ნ̄ ი ტან̈ -- მოშ̄ (ბზ.) -- 

თავი ცალკე ეგდო და ტანი -- ცალკე. მელგუა̂ნ̈ს მოშ ასკურ̂ეხ (ლნტ. 53) -- დამტირებელს 

ცალკე დასვამენ. ბოფშ მოშ̄ სგურ (ლშხ.) -- ბაუ̂შუი̂ ცალკე ზის. 2. ბქ. ცალ-ცალკე
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 მოშ̄-მოშ̄ ბზ., ლშხ., მოშ-მოშ ბქ., ლნტ., ნაწილაკი -- ცალ-ცალკე, სხვადასხვა, ნაირგვარი. 

მოშ-მოშ მალაშა ხოლაშახ (ბქ. 282) -- სხვადასხვა ბოსტნეული უთესიათ. სიმინდ ი კუე̂ცენ 

მოშ̄-მოშ̄ ხოლაშ̄ახ (ლშხ.) -- სიმინდი და ხორბალი ცალ-ცალკე უთესიათ. მოშ-მოშ 

ალყუი̂ნელიხ (ლნტ. 218) -- ცალ-ცალკე დაწოლილან.

 -მუ იგივეა, რაც -მა3.

 მუ-1 იგივეა, რაც მჷ-1.

 მუ-2 იგივეა, რაც მჷ-2.

 მუ-3 იგივეა, რაც მჷ-3.

 მუ-_-ა იგივეა რაც მჷ-_-ა.

 მუ-_-ე იგივეა რაც მჷ-_-ე.

 მუ-_-ი1 მოქმედებითი გვარის მიმღეობის მაწარმოებელი კონფიქსი. მუშხუ̂ნი -- 

შემნახველი. მუშყუდ̂ი -- გამრეცხავი. მუშურ̂ი -- მაწყინარი.

 მუ-_-ი2 იგივეა რაც მჷ-_-ი.

 მუ (-ეშ, ლამუა) -- მამა. [ჭყინტ] მიჩა დის ი მუს ნათ̈ხუ̂იარე̄მი თუე̂ლს გარ ხამ̄ნე (ბზ. 257) 

-- ბიჭი თავის დედას და მამას მხოლოდ ნანადირევის ტვინს აჭმევს. ჯი ესერ მიჩა დიეშ ი 

მუეშ ღოშგმე გეზალ ლი (ბქ. 206) -- მე ჩემი დედისა და მამის ნაბოლარა შვილი ვარო. 

ჲაკოფი მუს მიჩა სახენწიფ ჩოთღაფურ̄ა (ლშხ. 66) -- იაკობის მამას თავისი 

სახელმწიფოსათვის ძაძები ჩაუცმევინებია (შავად შეუღებია). მიჩა მუს სკახოჴიდა ჲეხუ̂ 

(ლნტ. 300) -- მამამისს ცოლი მოუყვანია.

 მუბილ იგივეა, რაც მებუ̈ლ̄.

 მუბურ იგივეა, რაც მუბუი̂რ.
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 მუბულ̄ იგივეა, რაც მებუ̈ლ̄.

 მუბუი̂რ, მუბირ (-იშ, --) ზს., მუბურ ლშხ. -- ბნელი. მე̄უა̂რ მუბირ ლე̄თ ლას̈უ ̂(ბზ. 39) -- 

ძალიან ბნელი ღამე იყო. [მუდ] მუბუი̂რისგა ამცუი̂რ (ბქ. 203) -- მამამ ბნელში დამტოვა.

 მუ-გეზალ (-გეზლაშ̈, -გეზლი̄რ ბზ., -გეზლირ ბქ., -გეზლაშ, -გეზლირ̄ ლშხ., -გეზლაშ̈, 

-გეზელილ ლნტ.) -- მამა-შვილი. ლიგუნ̂' ა̈დ̄ბინეხ მუ-გეზალდ (ბზ. 24) -- მამა-შვილმა 

ტირილი დაიწყო. ლჷმარ̈დელიხ ეშხუ მუ-გეზალ (ლნტ. 284) -- ყოფილა ერთი მამა-შვილი. 

მუ-გეზალს ჭჷშხარ̈ ლოხუ̂კაჩუი̂ნ (პოეზ. 144) -- მამა-შვილს ფეხები ავაფშეკინე.

 მუგონაუ̈̂ი იგივეა, რაც მუგუნ̂ეუი̂.

 მუგუ იგივეა, რაც მუგუი̂.

 მუგუ ̂(-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ზოოლ. -- მტრედი. მუგუა̂რ̈ ზურალ̄ს ესაგ̄ან̈ხ კაბჟი 

(ბზ. 67) -- მტრედები ქალს კაბაზე დაასხდნენ. ლჷმარ̈დხ ესერ მუგუ,̂ შაურდენ ი ცხაკ̈უ ̂(ბქ. 

339) -- ყოფილან მტრედი, შევარდენი და ქორიო. ლეთრას მუგუა̂რ ზითუნახაუს̂ ხათუნ̂ინახ 

(ლშხ. 72) -- სასმელს მტრედები მზეთუნახავს ასმევდნენ. მუგუა̂რ̈ ჟ'ანპარხ (ლნტ. 144) -- 

მტრედები აფრინდნენ. კნინ. მუგულდ ზს., ლნტ., მუგულ̄ ლშხ. ეშხუ თუ̂ეთნე მუგულდ 

მინჴრი (პოეზ. 324) -- ერთი თეთრი მტრედი მახლავს.

 მუგუა̂ნე იგივეა, რაც მუგუ̂ა̈ნ̄ე.

 მუგუა̂ლ̈ (-გულ̂იშ, -გულ̂არ̈ ბზ., ჩბხ., -იშ, -უა̂ლალ̈ ლნტ.), მუგუა̂ლ (-გულ̂იშ, -გუა̂ლარ) 

ლშხ. -- კვარი. [ზურალ̄დ] ხოშა მუგუა̂ლ̈ ანტუა̂რე ქორს (ბზ. 25) -- ქალმა დიდი კვარი 

აანთო სახლში. აშხუ ̂შჷხენ მუგუ̂ალ̈ მუღუ̂ანდა (ბქ. 15) -- ერთ ხელში კვარი მეჭირა 

(მქონდა). [მარედ] მუგუ̂ალ̈ ლახოშუე̂ ელექტრონი შუშას (ლნტ 117) -- კაცმა 

ელექტრონათურას (შუშას) კვარი შეუნთო.
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 მუგუა̂ნ̈ი იგივეა, რაც მეგუნ̂ი.

 მუგუა̂რ̈ი იგივეა, რაც მუგურ̂ი.

 მუგუა̂ნ̄ე (-ნე̄მიშ, -გუ̂ან̈ალ̄ა) ბზ., მუგუა̂ნე (-ნემ, -ნოლ \ -ნალა ბქ., -ჲშ, -ნეარ̈ ლნტ.), 

მუგუა̂ნ̄ე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ა) ლშხ. -- დამტირებელი; მოტირალი. მუგუ̂ან̄ე ზურა̄ლ ი ღუ̂აჟმარ̄ე 

ჴედნიხ ჩი̄ხან̈ (ბზ.) -- დამტირებელი ქალი და კაცი მოდიან ყოველი მხრიდან. ციოყს ობაშ̈ 

მუგუა̂ნე ხორდა (ბქ.) -- ციოყს ბევრი დამტირებელი ჰყავდა. მუგუა̂ნ̄ე სგა ლოხჩოქუ̂ი 

ლჷდგარს (ლშხ. 34) -- დამტირებელი მიცვალებულს მიუჩოქებს. მუგუა̂ნე ლაჲ̈დი უქუ̂იცად 

ანღრი (ლნტ. 52) -- მოტირალიც განუწყვეტლივ მოდის.

 მუგუდ̂ა{̈ჲ} ბზ., მუგუ̂და ბქ., მჷგდაჲ̄, მჷგდა ლშხ., მუგუდ̂აჲ̈ ლნტ., ნაწილაკი. -- 

თითქოს{და}, ვითომ{და}. [მარ̄ე] ჩუა̂დ̈კაფ̄, მუგუდ̂აჲ̈ ლჷდგარ̈ ლი (ბზ. 352) -- კაცი 

წაიქცა, ვითომ მკვდარია. მახ̈ჲადარ̈ს გულისგა მუგუდ̂ა ჴან̈ ესერ ხობ (ანდ.) -- მოხარულს 

გულში თითქოს ხარი უბიაო. მუგუ̂დაჲ დოს̄მა ხოხალ̄და, ეჯჟი ედჩუმან̄ (ლშხ.) -- თითქოს 

არაფერი იცოდა, ისე გაჩუმდა. ბოფშარს მჷგდა ძღჷდ ლიცუა̂̄ლ ხარ̄ხ (ლშხ. 28) -- ბავშვებს 

ვითომ დიდი ჩხუბი აქვთ. მუგდაჲ̈ დენას დესა ხოწუა̂ნ, ეჯჟი ლახოქაბე (ლნტ.) -- თითქოსდა 

გოგოს არ ენახოს, გვერდი ისე აუარა. მუგუდ̂ა წიქუი̂ მად ხოცუ̂ირა (პოეზ. 108) -- თითქოს 

წვეთიც არ დაუტოვებია.

 მუგუი̂, მუგუ, მეგუ (-უი̂̄მიშ, -აშ̈, -უ̈̄შ, -ა̈რ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ლხმ.), მეგუი̂ (-უი̂̄შ, -არ ლშხ., -ჲშ, 

-არ̈ ლნტ.) -- ტოლი, თანატოლი, თანაბარი, თანასწორი. ეჯნე̄მ ჟ'ან̈კიდ ჲორ̄უ მუგუ ფაუ 

(ბზ.) -- იმან ორი ტოლი ჯოხი აიღო. მუგუი̂დ ზმნს. -- ტოლად, თანატოლად, თანასწორად, 

თანაბრად. მეცართე მაგ მუგუი̂დ ითჲა̄ლ ლი̄ზის (ლშხ. 11) -- მკითხავთან წასვლას ყველა 

თანაბრად ცდილობს. ქა ალაგათუი̂დ მუგუი̂დ ჩიაგუ ̂(ლნტ. 32) -- ყველგან თანაბრად 
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დავამთავრებთ.

 მუგუნ̂ეუი̂ (-უი̂̄შ, -ნოუა̂ლ̄ა) ბზ., მუგნოუი̂ (-უ̂იშ̄, -უ̂ალ̄ა) ლშხ., მუგონაუ̈ი̂ (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. 

-- მომგონებელი, მომგონი. ეშმა̈რს ი მინე მუგონაუ̈ი̂ს მი ლიწერალ̈ ლახუო̂ბინ (ლნტ. 74) -- 

ეშმაკებსა და მათ მომგონს გინება დავუწყე.

 მუგურ̂ი (-რი̄შ, -ალ̈ ბზ., -აშ̈, -ა̈რ ბქ., -რი̄შ, -ალ ლშხ.), მუგუა̂რ̈ი (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- 

გაბუტული, ნაწყენი, დამდურებული. მუგუ̂რი ზურალ̄ს ხა̈ქ̄უ̂ხ (ბზ.) -- დამდურებულ ქალს 

უთხრეს. ათხე... ამჟი მუგუ̂რის ხოგხ უშხუა̂რ (ბქ. 200) -- ახლა ერთმანეთზე 

დამდურებული არიან. მუგურ̂იდ ბზ., მუგუა̂რ̈იდ ლნტ., ზმნს. -- დამდურებულად. მუგურ̂იდ 

ლიზ̄ი მამ̄ მეკუა̂̈დ (ბზ.) -- დამდურებული/ად წასვლა არ მინდოდა. თელეღრა მუგუა̂რ̈იდ აჩად 

(ლნტ.) -- რძალი ნაწყენი (დამდურებულად) წავიდა.

 მუდუ ̂იგივეა, რაც მუჰ.

 მუზობ̈, მუზობ იგივეა, რაც მუზუე̂ბ.

 მუზუე̂ბ, მუზობ̈ (-იშ, -ა \ მუზბალ̄ა ბზ., -ა̈რ ლნტ.), მჷზებ (-ალა) ბქ., მუზობ (-ბალ̄ა) ლშხ. -- 

მჭამელი. ალა ლი მიჩა მუხუბ̂ე̄მი მუზობ̈ (ბზ. 268) -- ეს არის მისი ძმის მჭამელი. მუზბალ̄ა, 

ქა ჲარ̈ ახ̈სგიდად ქა̈მ̄თე! (ბზ. 359) -- მჭამელებო, გარეთ ვინმემ გამოიხედეთ!

 მუზუი̂ (-ი̄შ, -უა̂ ბზ., -აშ̈ ბქ.), მუზუე̂ნი (-ნი̄შ, -ნალ̄ა) ლშხ., მჷზაუ̈ი̂ (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

გამზავებელი. ლაცუა̂ლჟი მუზუი̂ და̈რ̄ ხეყა̈დ̄ხ (ბზ.) -- ჩხუბის დროს გამზავებელი არავინ 

ჰყავდათ.

 მუთუ̂ერი იგივეა, რაც მუთურ̂ი.

 მუთუ̂რი1 (-რი̄შ, -ალ̈ ბზ., -აშ̈, -რა ბქ., -რი̄შ, -რიალ ლშხ.), მუთუ̂ერი (-იშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

მასწავლებელი. გიორგის ხოჩა მუთურ̂ი ახ̈ფას (ბზ.) -- გიორგი კარგი მასწავლებელი დადგა 
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(გამოდგა). ალ მარე ჩიმი მუთურ̂ად ჟი იმარ̈გ (ბქ.) -- ეს კაცი ყველაფრის მასწავლებლად 

ვარგა. მუთუე̂რის უო̂შთხუ-̂უო̂ხუი̂შტ ბეფშ გარ ხეყად კლასისა (ლნტ. 9) -- მასწავლებელს 

მხოლოდ ოთხი-ხუთი ბავშვი ჰყავდა კლასში. გადატ. თუე̂ლი მუთურ̂ი(ბზ.) -- ჭკუის 

მასწავლებელი.

 მუთუ̂რი2 (-რი̄შ, -ალ̈ ბზ., -აშ̈, -რა ბქ., -რი̄შ, -ალ ლშხ.), მუთუ̂ერი (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

მოსწავლე. მი ხოლა მუთუ̂რი დემეგ ხუ̂ას̈უ ̂(ბქ.) -- მე ცუდი მოსწავლე არ ვიყავი.

 მუთხუმი იგივეა, რაც მუთხუმ̂ი.

 მუთხუა̂ლ̈ი იგივეა, რაც მუთჴუა̂̈რ̄ი.

 მუთხუა̂რ̈ი იგივეა, რაც მუთჴუ̂ა̈რ̄ი.

 მუთხუა̂რ̄ი იგივეა, რაც მუთჴუ̂ა̈რ̄ი.

 მუთხუა̂̈რ̄ი იგივეა, რაც მუთჴუ̂ა̈რ̄ი.

 მუთხუმ̂ი, მათხუ̂მი (-მი̄შ \ -აშ̈, -ა̈რ \ -მა ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ.), მუთხუმ̂ი (-მი̄შ, -არ ლშხ., -ჲშ, 

-ალ̈ ლნტ.) 1. მეთაური, წინამძღოლი. შუ̂ანე მუთხუმ̂იარ̈ ახჟოღუა̂ხ შუ̂ანე ჯარ̈ს (ბზ. 4) -- 

სვანეთის წინამძღოლები გასძღოლიან სვანეთის ჯარს. ჯარ̈იშ მუთხუმ̂ი ჲარ̈ იროლე? 

(პოეზ. 64) -- ჯარის მეთაური ვინ იქნება? 2. მოთავე. ლისყალე მუთხუ̂მი \ მუთხუმი ჩიგარ 

ხოშა მარ̄ე̄ლ ლიხ (ლშხ.) -- შერიგების მოთავე ყოველთვის უფროსი კაცები არიან. ჩიესკია ̈

ხოჩა საქ̈მეჲ მუთხუმ̂ი ადამოშა სასო ლას̈ (ლნტ.) -- ყველა კარგი საქმის მოთავე ადამაანთ 

სასო იყო.

 მუთჴუ̂ა̈რ̄ი (-რი̄შ, -რჲა̈რ \ -რჲა̈ლ) ბზ., მუ{რ}თხუა̂ლ̈ი, მუთხუა̂̈რი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., 

მუთჴუ̂არ̄ი, მუთხუა̂რ̄ი (-რი̄შ, -ალ) ლშხ., ბოტ. -- მჟაუნა. მუთჴუ̂ა̈რ̄ის ლეზობდ ხაყა (ბზ.) -- 

მჟაუნა საჭმელად ვარგა. მელარ̈ლისგა ლეზობდ იმარ̈გხ... მურთხუ̂ალ̈ი (ბქ. 282) -- 
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ბალახებიდან საჭმელად მჟაუნა ვარგა.

 მუკულინე იგივეა, რაც მუკულ̂ი̄ნე.

 მუკუა̂მე იგივეა, რაც მუკუა̂მ̄ე.

 მუკუა̂რჩხალ̄ი (-ლი̄შ, --) ლშხ., მუკუ̂არჩხალ̈ი (-ჲშ, --) ლნტ. -- მდუღარე ("კვარჩხალა"). 

ხამ̈ს მუკუა̂რჩხალი ლიცშუ ̂ჩუ ყუ̂იფდახ (ლნტ. 58) -- ღორს მდუღარე წყლით 

გაფუფქავდნენ.

 მუკუა̂მ̄ე (-მე̄მიშ, -მა ბზ., -მე̄შ, -მალ̄ ლშხ.), მუკუა̂მე (-მემ, -მოლ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) 1. 

კომლი, მეკომური; ოჯახი. უ̂ოშა მუკუა̂̄მე ა̈რი ალ სოფელისგა? (ბზ.) -- ამ სოფელში 

რამდენი მეკომურია? 2. ამბოლებელი. 3. აბოლებული.

 მუკულ̂ი̄ნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ა ბზ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), მუკულინე (-ნემ, -ნოლ \ -ნა) ბქ., 

მუკულ̂ინე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- მთელავი (შალის). დი̄ნას მუკულ̂ი̄ნე ახ̈ფას (ბზ.) -- გოგო 

(შალის) მთელავი გახდა. მუკულინე ჰაგა̈რ ლი (ბქ. 306) -- მთელავი ფეხშიშველაა. ეშხუ 

მარე ხაწჷხ მუკუ̂ლინე (ლნტ. 30) -- ერთი კაცი სჭირდება მთელავი.

 მუკუშ̂ე (-შე̄მიშ, -შალ̄ა ბზ., -შემ, -შოლ ბქ., -შე̄შ, -შე̄ლ \ -შალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -შალ̈ ლნტ.) -- 

გამტეხი. ალ შდიხი მუკუშ̂ე მამ̄ა ხუ̂ი (ბზ.) -- ამ თხილის გამტეხი არა ვარ. 2. გამცემი, 

ფიცის გამტეხი. ჰამს მუკუშ̂ე ლი ჩუ მედგარ (ბქ. 315) -- დილას გამცემი უნდა მოკვდეს. 3. 

გამომჩეკი. მუკუშ̂ე ქათალ ჟი ხასგურ ლჷგროლს (ბქ.) -- კრუხი (გამომჩეკი) კვერცხებს 

აზის.

 მუკუჩ̂ხი (-ხიშ̄, -ა̈რ \ -ხა ბზ., -ა̈შ, -ხა ბქ.), მჷკუ̂ჩხი (-ხი̄შ, -ხე̄ლ) ლშხ., მჷკაჩ̈ხუ̂ი (-უი̂შ, 

-არ̈) ლნტ. -- კოჭლი. ანღრი მუკუჩ̂ხი დედბერილ (ბზ. 89) -- კოჭლი დედაბერი მოდის. 

მჷკუჩ̂ხი ზურალ̄ ანჴად (ლშხ.) -- კოჭლი ქალი მოვიდა. მიჩა ლაუჟ̂აჟინ ალ მჷკაჩ̈ხუი̂ ჩაჟ̈ 
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თხერემ სკა ლახამა̈მ (ლნტ. 168) -- მისი ძილის დროს ეს კოჭლი ცხენი მგელმა შეჭამა 

("შემოაჭამა").

 მუკუც̂ა̈ნ̄ი (-ცა̈̄ნი̄შ, -ცა̈ნ̄ია̈რ) ბზ., მუკუც̂ან̈ი (-აშ̈, -ცან̈ა) ბქ., მუკუ̂ცან̄ე (-ნე̄შ, -ნე̄ლ \ -ნალ̄ა) 

ლშხ., მჷკუე̂ცან̈ი (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- გამწმენდი, მწმენდავი. ჩაფლარ̈ე მუკუც̂ა̈ნ̄ი სგურ ეჩე 

(ბზ.) -- ფეხსაცმელების მწმენდავი ზის იქ.

 მულგუჰე̄რი (-რი̄შ, -არ̈ \ -ა̈ლ) ბზ., მჷლქერი (-აშ, -რა) ბქ., მულგუ̂ე̄რი (-რი̄შ, -რალ̄ა) ლშხ., 

მჷლეგუე̂რი (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- მეწისქვილე. ქუ̂ერწილხან̈ ესღრი ეშხუ მულგუჰე̄რი (ბზ. 

287) -- ქორწილიდან მიდის ერთი მეწისქვილე. ანჴად ნებოზს ეშხუ მჷლქუე̂რი (ბქ. 56) -- 

საღამოს ერთი მეწისქვილე მოვიდა. ლეგუე̂̄რალისა მეგნა მულგუ̂ე̄რალ̄ას ხოწუ̂ახ (ლშხ. 14) 

-- წისქვილებში მდგომ მეწისქვილეებს უნახავთ. მულეგუე̂რილა̈ გეზალს ხოქუა̂: 

ცულაჴ̈ემატ მი ამ̈შკად̈დ (ლნტ. 207) -- მეწისქვილის შვილს უთქვამს: მშვილდ-ისარი მე 

გამომიჭედეთო.

 მულგუ̂ე̄რი იგივეა, რაც მულგუჰე̄რი.

 მულეგუ̂ერი იგივეა, რაც მულგუჰე̄რი.

 მულზონ (-აშ̈, -ა) ბზ., მჷლზონ (-იშ, -ა) ლშხ. -- მონაზონი; ეკლესიის მსახური კაცი, 

რომელსაც გარკვეული დროით ირჩევენ სოფელში. მჷლზონა ჩუა̂მზჷრიხ ეჯის (ლშხ. 30) -- 

მონაზვნები დალოცავენ იმას.

 მუმარჯი იგივეა, რაც მუმარ̈ჯუი̂.

 მუმარ̈ჯუი̂, მუმარჯი, მუმურჯუი̂ (-ჯი̄შ, მუმურჯა̄ლა) ბზ., მუმურჯი (-ჯე̄მიშ, -ჯე̄ლ 

ლშხ.), მჷმარ̈ჯუი̂ (-უ̂იშ, -უ̂ალა) ბქ., ლნტ. -- დამხმარე, შემწე. მუმურჯუი̂ და̈რ̄ მეკუა̂დ̈ 

(ბზ. 423) -- დამხმარე არავინ მინდოდა. მი ლოქ მუმურჯი ჯე̄რი მეჲად (ლშხ. 63) -- მე 
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მუდამ შემწედ გეყოლებიო.

 მუმეთილ იგივეა, რაც მიმთილ.

 მუმეწუნ̂ე1 იგივეა, რაც მუმწუი̂ნე1.

 მუმეწუნ̂ე2 იგივეა, რაც მუმწუი̂ნე2.

 მუმთილ იგივეა, რაც მიმთილ.

 მუმნუნე იგივეა, რაც მჷმნე.

 მუმღუა̂ჲ̈ (-უა̂ჲა̈შ̄, -უ̂აჲა̈რ) ზს., მუმღუ̂აჲ (-უა̂ი̄შ, -არ) ლშხ. -- აყვავებული, "მოყვავილე". 

მუმღუა̂ჲ̈ მეგემ გუნ ხოჩა თუა̂ლაშ̈ ლი (ბქ.) -- აყვავებული ("მოყვავილე") ხე ძალიან 

ლამაზია. ჭყინტდ მუმღუა̂ჲ ბარყუე̂ნ ახქუი̂ც (ლშხ.) -- ბიჭმა აყვავებული ტყემალი მოჭრა.

 მუმწუი̂ნე1 (-ნე̄შ, -ნალ̄ა ბზ., ლშხ., -ნემ, -ნა \ -ნოლ ბქ.), მუმეწუნ̂ე1 (-ჲშ, -ნალა ლნტ.) -- 

დამმიზნებელი. თეფიშ მუმწუი̂ნე ღუა̂ჟარ̈ ლიხ (ბქ.) -- თოფის დამმიზნებელი მამაკაცები 

არიან.

 მუმწუი̂ნე2 (-ნე̄შ, -ნალ̄ა) ბზ., ლშხ., მუმეწუნ̂ე2 (-ჲშ, -ნალა) ლნტ. -- გამსწორებელი; 

წესრიგში მომყვანი. სამჷრთალ̈ი მუმწუი̂ნე თჷრქად̈უ ოხუზ̂ჷზე (ბზ.) -- სამართლის 

გამსწორებელი მაკრატელი გამომიგზავნეო. და̈რ გუა̂ყა ამშა მუმეწუნ̂ე (ლნტ.) -- ამის 

გამსწორებელი არავინ გვყავს.

 მუნდრო̈უ ̂(-იშ, -დროუა̂) ბზ., მენდრეუ ̂(-არ̈) ბქ., მჷნდროუ ̂(-ალ) ლშხ., მუნდუ̂რაუ̈ ̂

(-რაუა̂ლ̈) ლნტ. -- მომდურავი. მუნდროუ̈ ̂ესერ ნუმაუ ̂ხარ̄ (ბზ. 369) -- მომდურავი ნუ ხარო. 

აჯაღ მუნდურ̂აუ̈ ̂ლიხ ალმინ? (ლნტ.) -- ესენი კიდევ მომდურავი არიან?

 მუჟეღუ ̂იგივეა, რაც მუჟუ̂ეღ.

 მუჟოღირ იგივეა, რაც მუჟღუე̂რ.
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 მუჟუ̂ეღ, მუჟეღუ ̂(-იშ, -ჟღუა̂) ბზ., მუჟუე̂ღ, მჷჟუე̂ღ (-ჟღუ̂ა ბქ., -ალა ლნტ.), მუჟოღ (-არ) 

ლშხ. -- წინამძღოლი; წინმავალი. ზურალ̄ მუჟუე̂ღ ერუა̂̈ჲ̄ ლიზ, ეჯა ჟი იბნე ლილჭა̈ლ̄ს (ბზ. 

7) -- ქალი, რომელიც წინ მიუძღვის (წინამძღოლია), მოთქმას ის დაიწყებს. ჲარ̈ ესერ 

მჷჟეღ ლი ი ჲარ̈ ღეშგიმ მჷჭემ (ანდ.) -- ვინ წინამძღოლია და ვინ -- მიმდევარიო. ლახუ̂ხენ 

ჩულაჴედჟი ჴანარს ხოჩა მუჟოღ ხაწჷხხ (ლშხ.) -- მთიდან ჩამოსვლისას ხარებს კარგი 

წინამძღოლი სჭირდებათ. მჷჟუე̂ღ... ჩოქუშ̂ ასხრი (ლნტ. 63) -- წინამძღოლი დაჩოქილი 

მიდის. ...მუჟუ̂ეღი ა̈ლბეგ ხე̄რიხ (პოეზ. 42) -- წინამძღოლად ალბეგი ეყოლებათ.

 მუჟღორ იგივეა, რაც მუჟღუე̂რ.

 მუჟღურ იგივეა, რაც მუჟღუე̂რ.

 მუჟღუე̂რ (-ღურ̂ეშ, --) ბზ., მუჟღურ, მუჟღუი̂რ (-იშ, --) ბქ., მუჟღორ ლშხ. მუჟოღირ ლნტ. 

-- შემოდგომა. მუჟღუ̂ერ ქა ფიშუდ̂ეხ დი̄ნას ლამ̈თილთე (ბზ. 6) -- შემოდგომაზე 

ქალიშვილს ქმრის სახლში გაუშვებენ. [ბიბუ] მუჟღურ ომჩედ ლათ̈ხუა̂რთე (ბქ. 13) -- ბიბუ 

შემოდგომაზე სანადიროდ წასულა. მჷლაშ̄ხ მარ̄ე ზომხას მუჟღორნეშ ხემარ̄ალ̄ (ლშხ. 15) -- 

ლაშხელი კაცი საახალწლოდ შემოდგომიდან ემზადება. ქუ̂ერწილ ხოშა ნაღალდ მუჟოღირს 

ხოხალდახ (ლნტ. 42) -- ქორწილი მეტწილად შემოდგომაზე იცოდნენ.

 მუჟღუი̂რ იგივეა, რაც მუჟღუე̂რ.

 მურგუ იგივეა, რაც მურ̄გუი̂.

 მურგუა̂ლ̈ (-გულ̂იშ, -რგულ̂ა̈რ ზს., -იშ, -უა̂ლალ̈ ლნტ.), მურგუ̂ალ (-არ) ლშხ. -- მრგვალი; 

მთელი. ქან̄სკინე... მურგუა̂ლ̈ სტოლდ (ბზ. 100) -- გადმოხტა მრგვალი მაგიდა. ალ ბალახს 

მურგუა̂ლ ბალარ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 11) -- ამ ბალახს მრგვალი ფოთლები აქვს. ბურთ 

მურგუა̂ლ̈ ლი (ლნტ. 18) -- ბურთი მრგვალია. მურგუა̂ლ̈დ ზს., ლნტ., მურგუა̂ლდ ლშხ., 
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ზმნს. -- მრგვლად; მთლიანად. ბუღუა̂ს ახჭუა̂დ̄ა სგა... სოფელ მურგუა̂ლ̈დ (ბზ. 15) -- ბუღას 

დასევია მთელი სოფელი. სოფელ მურგუ̂ალდ ჩუუ̄̂ ხოჴაცახ (პოეზ. 62) -- სოფელი 

მთლიანად დაუქცევიათ.

 მურგუი̂ იგივეა, რაც მურ̄გუი̂.

 მურთუე̂ნ, მჷრთენ იგივეა, რაც ლერთენ.

 მურთხუა̂ლ̈ი იგივეა, რაც მუთჴუა̂̈̄რი.

 მურსგუე̂ნ იგივეა, რაც ლერსგუ̂ენ.

 მურუს, მურუსუ̂ი იგივეა, რაც რუი̂ს.

 მურუ̂ის იგივეა, რაც რუ̂ის.

 მურყუ̂ამ (-ყუმ̂იშ \ -ა̈შ, -ყუ̂მალ̈ ბზ., -ყუ̂მა̈შ, -ყუმ̂არ̈ ბქ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), მურ̄ყუ̂ამ (-ალ) 

ლშხ. -- კოშკი. [შუ̂ან̈ს] ხუ̂აჲ̈ მურყუა̂მ ლჷ̄გ ჩია̈̄გ (ბზ. 1) -- სვანეთში ყველგან მრავალი 

კოშკი დგას. შუა̂ნ̈ე მურყუმ̂არ̈ აშუ ̂ბაჩუ̂დ ესერ ლიხ მეტხე (ანდ.) -- სვანეთის კოშკები ერთ 

ქვად არიან ქცეულიო. ლაშ̄ხე თხუმს ლჷგ ჯუი̂ნელ მურ̄ყუ̂ამ (ლშხ. 1) -- ლაშხეთის თავში 

ძველი კოშკი დგას. შუკუხ̂ენქა ქა თერე ეჯ მურყუა̂მ (ლნტ.) -- ის კოშკი გზიდან ჩანს. ქა 

ლოხგათუ̂ედ მურყუმ̂აშ̈ ლიგემ (პოეზ. 188) -- გავათავეთ ციხის აგება.

 მურჭულ̄ი, მურჭუ̄რი (-რი̄შ, -ა̈რ \ მურჭულ̄ა) ბზ., მურჭული ბეჩ., მურჭური (-აშ̈, -რა) ბქ., 

მურჭულ̄ი (-ლიშ̄, -ლა) ლშხ. -- მეკურდღლე. მურჭუ̄ლი̄დ რაჭ̈უა̂ლ̈ მაგ̈ სგა ლახბარ̈ჲე 

[ეჯჲარ̈ს] (ბზ. 389) -- მეკურდღლემ ყველა კურდღელი მათ ჩააბარა. რეჭუ̂ალს მურჭუ̄ლი 

მარ̄ად ლეზობ ოხჴიდ (ლშხ.) -- მეკურდღლე კაცმა კურდღლებს საჭმელი მოუტანა.

 მურჭუი̂̄ლი იგივეა, რაც მურჭუ̄ლი.

 მუსგუე̂ნ (ხომსგუე̂ნა, მამ̈სგუე̂ნე) ბზ., ლშხ., მუსკუე̂ნ (ხომსკუ̂ენა, მჷმსკუე̂ნ) ლნტ. -- 
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სწორი. ჰაზ̈უი̂სგა მუსგუე̂ნ მეგამ̈ ლჷგ (ბზ.) -- ეზოში სწორი ხე დგას.

 მუსგუჯ̂ინე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნემ, -- ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), მუსკუე̂ჯნე (-ჲშ, -ნალა) ლნტ. -- 

გამომსვენებელი, გამომაბრძანებელი (ხატისა). ეშხუ მარ̄ე ქა მუსგუჯ̂ინად ქა ნითრა (ბზ. 

10) -- [ხატის] გამომსვენებლად ერთი კაცი გვყავს მიჩენილი. ხატი მუსგუჯ̂ინალ̄ა მჷლზონა 

ანსგოჯნიხ ბაჲ̄რახალს ი ხატარს (ლშხ. 26) -- ხატის გამომსვენებელი მონაზვნები 

ბაირაღებსა და ხატებს გამოაბრძანებენ.

 მუსკუე̂ნ იგივეა, რაც მუსგუე̂ნ.

 მუსკუე̂ჯნე იგივეა, რაც მუსგუჯ̂ინე.

 მუს{უ}̂ (-იშ, --) -- თოვლი. მუსს ხუა̂ხუპ̄ედ (ბზ. 10) -- თოვლს ვაგროვებთ. უ̂იჭმუნღო 

მაი̈სდ ობა̈შჷნ მუს ხაზ̈ (ბქ. 2) -- მარხვიდან მაისამდე ხშირად თოვლი {ა}ძევს. ჟანსყე̄ნნეხ 

ძღჷდ მუსი მურ̄ყუა̂მს (ლშხ. 20) -- თოვლის დიდ კოშკს გააკეთებენ. ლელინთუ̂ ჩაფჷლ 

მუსისკა ლაზ̈ელალ ლი (ლნტ. 31) -- საზამთრო ფეხსაცმელი თოვლში სასიარულოა.

 მუტუ̂არ̈ (-იშ, -უ̂არალ̈ ბზ., -უა̂რარ̈ ბქ., -უ̂არალ̈ ლნტ.), მუტუა̂რ (-ალ) ლშხ. 1. ანთებული 

("მნათი"). ზურალ̄ს ლამფა მუტუა̂რ̈ ოთსად̈ (ბზ.) -- ქალს ლამფა ანთებული დარჩა. მჷხირ 

მუტუ̂არ̈ წუ̂ა (ბქ.) -- ანთებული კვარი ჩანს. 2. სანთელი. ამხენჟი ლეტურ̂ე მუტუა̂რ̈შალ 

ნაღუ̂ჟურდ ანსკინე (ბქ. 257) -- აქედან ანთებული სანთლის მსგავსი ვაჟი ამოხტა. ეშხუ 

მუტუ̂არ თხუმრაშ̄ ხატურ̂ე̄ნა ი მე̄რმე -- ლაჭშხარაშ̄ (ლშხ. 72) -- ერთი სანთელი თურმე 

თავთან ენთო, მეორე -- ფეხთით. ეჯი მუტუა̂რ̈ს თათრი ჯარ̈ისკა ჟ'ანატუა̂რ̈ი (ლნტ. 103) -- 

იმ სანთელს თათრის ჯარში აანთებს. ლეტურ̂ე მუტუა̂რ̈ შუნ ხუღუა̂ნ̈და (პოეზ. 32) -- 

ანთებული სანთელი ხელთ ჰქონდა.

 მუტყუ̂ას̈გ (-უა̂ს̈გიშ, -უა̂სგარ̈) ზს., მუტყუ̂ასგ (-იშ, -არ) ლშხ., მუტყუა̂ს̈კ (-უ̂ასკარ̈) ლნტ. 
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1. ნაპერწკალი. მუტყუ̂ას̈გ... მარ̄ად ესსიპდა (ბზ. 303) -- ნაპერწკალი კაცად იქცა. ბოფშდ 

თე̄რალხენქა მუტყუ̂ასგარ ანშიდ (ლშხ.) -- ბავშვმა თვალებიდან ნაპერწკლები გადმოყარა. 

2. ვარსკვლავი. დეცჟი ხუ̂აი̄ მუტყუს̂გარ არიხ (ლშხ.) -- ცაზე ბევრი ვარსკვლავებია.

 მუუ̂ადი იგივეა, რაც მუუდ̂ი.

 მუუ̂დი (-დიშ̄, -დალ̄ა ბზ., ლშხ., -ა̈შ, მუუ̂და ბქ.), მუუ̂ადი (-დიშ, -არ̈) ლნტ. -- მნატვრელი. 

დაგ̈რა̈ ̄მუუდ̂ი და̈რ̄ მიწუა̂ (ბზ.) -- სიკვდილის მნატვრელი არავინ მინახავს. ამშა მუუა̂დი ხუ̂ი 

ჩიგარ (ლნტ.) -- ყოველთვის ამის მნატვრელი ვარ.

 მუუ̂ედი იგივეა, რაც მუჰუდ̂ი.

 მუუ̂ნარი იგივეა, რაც მუჰუნ̂არ̈ი

 მუუ̂უშ̄ხე (-შხე̄მიშ, -შხალ̄ა) ბზ., მუუ̂შხი (-იშ, -არ ლშხ., -ჲშ, -შხიარ̈ ლნტ.) -- 

დამბეზღებელი, დამსმენი, გამთქმელი. ჩუ ხოხახ, ერუა̂ჲ̈ ლი მუუუ̂შხე (ბზ.) -- იციან, ვინც 

არის გამცემი. ამშა მუუშ̂ხი ეჯ მარე ლას (ლნტ.) -- ამის დამბეზღებელი ის კაცი იყო.

 მუუ̂ღუ̂ი (-უი̂̄შ, -ა̈რ ზს., -ა̈შ, -ა̈რ \ -ღუა̂ ბქ., -უ̂ი̄შ, -უ̂ალ̄ა ლშხ.) -- უღლის გამწევი (ხარი). 

ეჯჲა̈რს მაჩე̄ნე მუუ̂ღუ̂ი ჴა̈ნ ხორდახ (ბზ.) -- იმათ საუკეთესო უღლის გამწევი ხარი 

ჰყავდათ. [ფერმას ხორი] ოშთხერუე̂შდიჲორი მუუღ̂უი̂ ჴან̈ (ბქ. 195) -- ფერმას ჰყავს 

უღლის გამწევი ოთხმოცდაორი ხარი.

 მუუ̂შგუი̂ლ იგივეა, რაც მუუ̄̂შგუი̂ლ.

 მუუ̂შკუი̂ლ იგივეა, რაც მუუ̄̂შგუი̂ლ.

 მუფთუ̂ი (-უი̂̄შ, -ა̈რ ბზ., -აშ̈, -უ̂ა ბქ.) -- {ჩა}მყლაპავი (ჩამსანსლავი). ბაჯუს ჩი̄მი მუფთუი̂ 

ახ̈ფას (ბზ.) -- ბაჯუ ყველაფრის მყლაპავი გამოვიდა. [ელთუქუა̂რდ] ლახფიშუდ̂ უ̂ერიშ 

მუფთუ̂ი (ბქ. 101) -- ელთუქვარმა მიუშვა მიწის მყლაპავი (ბელტიყლაპია).
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 მუფსუდ̂ი (-დი̄შ, -ა̈რ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ \ -ფუსდედუ ბქ.) -- პატრონი, მფლობელი. ჰასუი̂შ წამ̈ 

ჯიმლაშ̈ მუფსუდ̂ი მოდმა ლასუ ̂(ბქ. 296) -- ასულს ალალი ძმა არ ჰყავდა (ძმის პატრონი არ 

იყო). სგეილდრე მუფსუდ̂იდ მაგ̈თანოუ̂ ან̈ნაჟრე (ანდ.) -- მოზარდთა პატრონმა ყველაფერი 

მოითმინოსო.

 მუფშუდ̂ე1 (-დე̄მიშ, -ალ̄ა ბზ., -დემ, -დოლ ბქ., -დე̄შ, -დე̄ლ ლშხ.), მჷფშტუე̂ (-ჲშ, -ა̈რ) 

ლნტ. 1. {გამო}მშვები, გამშვები. ჴან̈ი მუფშუდ̂ე და̈რ̄ ესერ არ̈იხ (ბზ. 390) -- ხარის 

გამომშვები არავინ არიანო. ეჯი მუფშუ̂დაი აშ ხოხალდ (ბქ. 289) -- ეს გამშვებმაც იცოდა. 

ჲა̈რ ლას ალე ბეფში მჷფშტუ̂ე? (ლნტ.) -- ამ ბავშვის გამშვები ვინ იყო? 2. მსროლელი. 

თეფიშ მუფშუდ̂ად მაგ̈ დემის იმარ̈გ (ბქ.) -- თოფის მსროლელად ყველა არ ვარგა. თოფი 

მუფშუდ̂ე მი ხუა̂ს (ლშხ.) -- თოფი მე გავისროლე (მსროლელი მე ვიყავი).

 მუფშუდ̂ე2 (-დე̄მიშ, -ალ̄ა ბზ., -დემ, -დოლ ბქ.), მუფშუ̂დი (-დი̄შ, -დალ̄ა ლშხ.), მჷფეშტუე̂ 

(-ჲშ, -არ̈) ლნტ. -- გამკრეჭი. ალ დინაშ̈ მუფშუდ̂ე მი ხუა̂ს̈უ ̂(ბქ.) -- ეს გოგო მე გავკრიჭე 

(გამკრეჭი ვიყავი). ღოლიაქ̄ა მუფშუ̂დი ჭყინტ ლას (ლშხ.) -- ცხვარი ბიჭმა გაკრიჭა 

(ცხვრის გამკრეჭი ბიჭი იყო).

 მუფშუდ̂ი (-დი̄შ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), მჷფაშ̈ტუი̂ (-უი̂შ, -არ̈) -- შემქები, შემქებელი. ისგუ 

მუფშუდ̂ი ჩიქე და̈რ̄ მიწუ̂ა (ბზ.) -- შენი შემქები არავინ მინახავს. ეჯი დინ̄ა მუფშუდ̂ი 

მიშგუ̂ათე ანჴად (ლშხ.) -- იმ გოგოს შემქები ჩემთან მოვიდა.

 მუქოხ იგივეა, რაც მჷქოხ.

 მუქუხ იგივეა, რაც მჷქოხ.

 მუქუ̂ იგივეა, რაც მუქ̄უ̂.

 მუქუ̂ას̄ჷ̄რა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., მჷქსან̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ჩბხ., ბოტან. -- მამულა. მუქუა̂ს̄ჷ̄რა ონჴუ 
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აგითე (ლშხ.) -- მამულა მოვიტანე სახლში.

 მუქუ̂ემ (-იშ, -ქუმ̂ა ბზ., ლშხ., ჩბხ., -არ ლშხ.), მჷქუე̂მ (-არ̈) ლნტ. -- ჩამცმელი. ამიშ 

მუქუ̂ემს შიშდ აჯ̈ჴიდე (ბქ. 34) -- ამის ჩამცმელს ხელად მოგიყვან. ამშა მუქუე̂მს 

ლითხე̄ლი ხაკუ (ლშხ. 73) -- ამის ჩამცმელს მოძებნა უნდა.

 მუქუ̂თერ (-იშ, -რა ზს., -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- ქურდი (მპარავი). ჲელჲა̈ განზრე მუქუთ̂ერ 

ესერ საკარცხუ̂ილჟი̄ნ ხოსგურხ (ბზ. 26) -- იელიას განძის ქურდი საკარცხულზე უზითო. 

მაგ̈ მიჩას ხაშ̈დბენა ი მუქუთ̂ერს ლექუთ̂ერდ ხაჭ̈მენა თე (ანდ.) -- ყველა თავისას აკეთებდა 

და ქურდი მოსაპარავს თვალს ადევნებდაო.

 მუქუ̂ისგ იგივეა, რაც მუქ̄უი̂̄სგ.

 მუქუ̂ისკ იგივეა, რაც მუქ̄უი̂̄სგ.

 მუქუ̂იხ იგივეა, რაც მუქოხ.

 მუქუ̂ნე იგივეა, რაც მუ̄ქუნ̂ე.

 მუქუ̂ნი (-ნი̄შ, -ა̈რ ბზ., -ა̈შ, -ნა ბქ., -ნი̄შ, -არ ლშხ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.) -- 1. მეძებარი 

(მყნოსავი). ანჴად̈ მუქუნ̂ი ჟეღ (ბზ.) -- მეძებარი ძაღლი მოვიდა. ალ მარე ჟაღუ̂შალ ხოჩა 

მუქუ̂ნი ლი (ბქ.) -- ეს კაცი ძაღლივით კარგი მეძებარია (მყნოსავია). მუქუნ̂ი ჟეღარ̈ 

ანთერდახ (ლნტ.) -- მეძებარი ძაღლები გამოჩნდნენ. 2. დამსუნთქველი. მუქუნ̂ი... ხეკუე̂ს 

ენწუე̂̄ნე̄ნდეს ლიცისა (ლშხ. 89) -- დამსუნთქველი უნდა გამოჩნდეს წყალში.

 მუქუ̂ნუნე იგივეა, რაც მუქ̄უნ̂ე.

 მუქუ̂ცე (-ცე̄მიშ, -ცალ̄ა ბზ., ლშხ., -ცემ, -ცა ბქ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.) -- {გა}მჭრელი, 

გამწყვეტი. ჭყინტს ხოჩამ̄დ მუქუც̂ე მერჩილ ხუღუა̂ (ბზ.) -- ბიჭს კარგი მჭრელი ცელი 

აქვს. ალ გაჩ̈ს მუქუც̂ე დემეგ ხეთირი (ბქ.) -- დანას მჭრელობა (მჭრელი) არ ეტყობა. 
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[ჭყინტს] ადზჷზნეხ საყდრი სუფთე საფლაუი̂ მუქუც̂ად (ლშხ. 36) -- ბიჭს გაგზავნიან 

საყდრის ეზოში საფლავის გამჭრელად.

 მუღულ̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., მუღულ (-ღუ̂ლაშ̈, -ღუ̂არ̈) ბქ., ბუღულ̄ (-იშ, -არ) ლშხ., ბუღულ 

(-ღლა̈შ, -ღულარ̈) ლნტ. ზოოლ. -- ჭიაღუა. გიმჟი ბუღულ̄ ესღოღაუ̂და (ლშხ.) -- მიწაზე 

ჭიაღუა მიღოღავდა. მჷრშკ ი მუღულ სგა ჯეჭუა̂დან̈ (პოეზ. 328) -- ჭიანჭველა და ჭიაღუა 

გეხვია.

 მუღუა̂ჲ̈1 (-იშ, -უ̂აჲარ̈ ბზ., -უა̂უ̈ ბქ.), მუღუ̂ა1̈ (-უა̂ჲ̈შ, -უ̂ალ̈) ლნტ., მუღუა̂ჲ (-უა̂ჲ̄შ, 

-უ̂აჲარ) ლშხ. ბოტ. -- ყვავილი. მჷცხიჟი ხილარ̈ მუღუ̂აჲ̈ს გუი̂ანდ ჴიდეხ (ბზ.) -- სიცივეში 

ხეხილს ყვავილი გვიან გამოაქვს. ჩიდმან̈კუი̂ ბარ̈ყუე̂ნ ჴიდე მუღუა̂ს̈ (ბქ.) -- ყველაზე ადრე 

ტყემალს გამოაქვს ყვავილი. მუყუთ̂ელ მუღუჲ̂არ ხარ̄ ალ ბალახს (ლშხ., ხორ. 36) -- 

მოყვითალო ყვავილები აქვს ამ ბალახს. ბარყუე̂ნდ ქა̈ნჴიდ მუღუა̂ ̈(ლნტ.) -- ტყემალმა 

ყვავილი გამოიღო.

 მუღუა̂ჲ̈2 (-უა̂ი̈შ, -უ̂აჲა̈რ ბზ., -იშ, -ა̈უ ბქ.), მუღუა̂2̈ (-ა̈ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ., მუღუა̂ჲ (-უ̂აჲ̄შ, 

-ჲარ) ლშხ. -- ყვავილი (ავადმყოფობა). ჩუ̂აბ̄ეში ქუე̂ყანათე თუე̂თნე მუღუ̂აჲ̈ ალსგუე̂ჯელი 

(პოეზ. 294) -- ქვედა ქვეყანაში თეთრი ყვავილი (ავადმყოფობა) მობრძანებულა.

 მუღუი̂ე (--, ა̈ნმუღუჲ̂ა̈ნ̄; ა̈ნმუღუი̂ ბზ., --, ედმუღუჲ̂ა̄ნ; ედმუღუ̂ჲ ლშხ.), ამღუა̂ი̈ (--, 

ან̈მუღუ̂აჲან; ანმუღუა̂ი̈) ბქ., მუღუ̂აჲ̈ე (--, ანმუღუა̂ჲ̈ნან; ანმუღუა̂̈ჲ) ლნტ., გრდუვ. -- 

ყვავილობს. ჲერხი უ̂ისგუ ̂დოსდ ამღუა̂ი̈ (ბქ.) -- ზოგი ვაშლი ადრე ყვავილობს. ბარყუ̂ენ, 

აკაცია ̈ი უი̂სკუ ̂მუღუ̂აჲ̈ეხ (ლნტ. 24) -- ტყემალი, აკაცია და ვაშლი ყვავილობენ.

 მუღულ̂ისტი იგივეა, რაც ღუა̂ს̈ტ.

 მუღუშ̂ი̄რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.), მუღუშ̂ურ (-ალ) ლშხ., მუღშირ (-ალ̈) ლნტ. -- ხარჯიხვი. 
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არდახ თუი̂თ სემი ლჷზაუ̈ მუღუშ̂ირარ̈ (ბქ. 206) -- იყო თითო სამწლიანი ხარჯიხვი 

(ჯიხვები). მუღუშ̂ურს ლაჴანის ხობჷდა (ლშხ. 84) -- ხარჯიხვი უღელში ება.

 მუღშირ იგივეა, რაც მუღუ̂შირ.

 მუყუ̄ბე (-ბე̄მიშ, მუყუბ̄ალ̄ა ბზ., -ბე̄შ, -ბე̄ლ ლშხ.), მუყუბე (-ბემ, -ბოლ ბქ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.) 

1. შემგროვებელი; თავის მომყრელი. ჩიმ̄ი მუყუბ̄ე ლი ისგუ გეზალ (ბზ.) -- შენი შვილი 

ყველაფრის შემგროვებელია. ალე მარ̄ე თეთრი მუყუბ̄ე ლი (ლშხ.) -- ეს კაცი ფულის 

შემგროვებელია. 2. ჩამტენი. ძაძროლე მუყუბე ჲარ̈ ლი? (ბქ.) -- ტომრების ჩამტენი ვინ 

არის?

 მუყუ̂ას̈კი იგივეა, რაც მუყუს̂გი.

 მუყუ̂იტ იგივეა, რაც მუყუ̂ლიტ.

 მუყუ̂ლიტ (-იშ, --) ზს., მუყუი̂ტ ლშხ., ლნტ. -- მოთბო. მუყუ̂იტ ლიცარ დემე თერა (პოეზ. 

332) -- მოთბო წყლები არსად ჩანს.

 მუყუ̂ლურ̄ე (-რე̄მიშ, -რალ̄ა) ბზ., ლშხ., მუყულ̂ურე (-რემ, -როლ) ბქ., მუყულ̂ულე (-ჲშ, 

-ალ̈) ლნტ. -- 1. {გა}მყოფი, გამანაწილებელი. ზურალ̄ ჩი̄მი მუყულ̂ურ̄ე ლი (ბზ.) -- ქალი 

ყველაფერს ყოფს (გამყოფია). ალე ლეზობი მუყულ̂ურ̄ე მი ხუა̂ს (ლშხ.) -- ამ საჭმლის 

გამნაწილებელი მე ვიყავი. 2. დამშორებელი. ალ დინოლე მუყულ̂ურე მამაგუე̂შ წუა̂ (ბქ.) -- 

ამ გოგოებს ერთმანეთს ვერაფერი დააშორებს (დამშორებელი არავინ ჩანს).

 მუყუ̂ნე (-ნე̄მიშ, მუყუნ̂ალ̄ე ბზ., -ნემ, მუყუნ̂ა ბქ., -ნე̄შ, -ნალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ჲალ̈ ლნტ.) -- 

დამწვენი. ამშა ამეჩუ მუყუ̂ნეს დაგრა ხეხოლ̄ი (ლშხ.) -- ამის აქ დამწვენს სიკვდილი 

ეკუთვნის (ხვდება). ბეფში მუყუ̂ნე ი მჷგენე -- მაგ̈ ჯე ლი (ლნტ.) -- ბავშვის დამწვენი და 

ამყენებელიც -- ყველაფერი თვითონ არის.
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 მუყუ̂სგი (-გი̄შ, -გჲა̈რ \ -გა ბზ., -გჲარ ლშხ.), მუყუა̂ს̈კი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- დაუპატიჟებელი 

სტუმარი. მუყუს̂გი ესერ მამ̄ ლი ჯა (ბზ.) -- მე დაუპატიჟებელი სტუმარი არა ვარო. 

მუყუ̂ას̈კი იმდუ ხარ̈ენან? (ლნტ.) -- დაუპატიჟებელი სტუმარი ნეტა რად უნდოდა? ზმნს. 

მუყუ̂სგიდ ლშხ. -- დაუპატიჟებლად. ჲერხი მარ̄ე მე̄რმა ლადეღ მუყუ̂სგიდ ჴედნი (ლშხ. 30) 

-- ზოგი კაცი მეორე დღეს დაუპატიჟებლად მოდის.

 მუყუ̂ჩე (-ჩე̄მიშ, მუყუ̂ჩალ̄ა ბზ., -ჩემ, -ჩოლ \ მუყუჩ̂ა ბქ., -ჩე̄შ, -ჩალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ჩალა 

ლნტ.) -- {გა}მტეხი. ამი̄ მუყუჩ̂ე ეჯა მამ̄ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ამის გამტეხი ის არ იყო.

 მუშგომ იგივეა, რაც მუშგუე̂მ.

 მუშგუე̂მ (-იშ, მუშგუმ̂ა \ ალ̄ა ბზ., -ა̈რ ბქ.), მუშგომ (-მალ̄ა) ლშხ., მუშკუე̂მ (-იშ, -ალა) 

ლნტ. -- მთხოვნელი. ალამაგ̈ მუშგუ̂ემ როქუ ̂ხაჴ̈დახ ი დე̄შაშ̈დ ლოჰოდახ (ბზ. 333) -- ამდენი 

მთხოვნელი მოსვლიათ და არავისთვის არ მიუციათო. ალ დი̄ნას ხუა̂ჲ მუშგომ ხეყე̄და 

(ლშხ.) -- ამ გოგოს ბევრი მთხოვნელი ჰყავდა. ალ დენაჲ მუშკუე̂მ ანჴად (ლნტ.) -- ამ გოგოს 

მთხოვნელი მოვიდა.

 მუშგურ̂ი (-რიშ̄, -გურ̂ალ̈ ბზ., -აშ̈, -გუ̂რარ̈ \ -გურ̂იარ̈ ბქ., -რი̄შ, -რალ ლშხ.), მუშკუა̂რ̈ი 

(-რიშ, -კუა̂რალ̈) ლნტ. -- სტუმარი. [ეჯჲა̈რდ] ჩუა̂დუ̂ოხშმეხ მუშგურ̂ი (ბზ. 254) -- იმათ 

სტუმარი ავახშმეს. აშუ̂ ლეთუნღუე̂ მუშგურ̂ი მუშგურ̂ი დემეგ ესერ ლი (ანდ.) -- ერთი 

ღამის შემდეგ სტუმარი სტუმარი არ არისო. ლეთრე ხეკუე̂ს მანკუი̂ მასძელდ ლალჷ̄შის ი 

ღო მუშგურ̂ალდ (ლშხ. 44) -- სასმელი ჯერ მასპინძელმა უნდა დალიოს და შემდეგ -- 

სტუმრებმა. ეშხუ მეჩი მარე მიჩა მუშკუ̂არალ̈ს ღუ̂ინალს ხაგ̈უე̂შნენა ი ხათრინა (ლნტ. 116) 

-- ერთი მოხუცი კაცი თურმე თავის სტუმრებს ღვინოს უსხამდა და ასმევდა.

 მუშკუა̂რ̈ი იგივეა, რაც მუშგუ̂რი.
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 მუშკუე̂მ იგივეა, რაც მუშგუე̂მ.

 მუშოლდან̈ი იგივეა, რაც მჷშჷლდან̈ი.

 მუშუა̂ნ̈ (-იშ, შუა̂ნარ̈) ზს., ლნტ., მუშუა̂ნ (შუ̂ანარ) ლშხ. -- სვანი. მუშუ̂ან̈ მარ̄ა მე̄უა̂რ̄ 

ხანწამ̈ ლჷდგარ̈ი ქუი̂ნ (ბზ. 11) -- სვან კაცს მკვდრის სული ძალიან სწამს. იმჟი ად̈ზიგანხ 

შუა̂ნარ̈? (ბქ. 82) -- როგორ დასახლდნენ სვანები? ალე მუშუა̂ნ ლჷმარ̄ (ლშხ. 84) -- ეს სვანი 

ყოფილა. მუშუა̂ნ̈ მარე ბაზარ̈ხო ასხრი ლაღუა̂ჭარდ (ლნტ. 75) -- სვანი კაცი ბაზარში მიდის 

სავაჭროდ.

 მუშურ̂ი (-რი̄შ, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ., ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- მაწყინარი. ერხი ლიც მუშურ̂ი ლი 

(ბქ.) -- ზოგი წყალი მაწყინარია. მიშგუი̂ მუშურ̂ი ხამი ლეღუ̂ ლი (ლშხ.) -- ჩემი მაწყინარი 

ღორის ხორცია. ალე მუშურ̂ი თუ̂ი ლი (ლნტ.) -- ეს მაწყინარი თაფლია.

 მუშყუდ̂ი, მუშყუ̂დიე̄ლი (-დი̄შ \ ლი̄შ, -ლალ̄ა) ბზ., მუშყუდ̂ელი (-აშ̈, -ა̈რ \ -ყუ̂დელა) ბქ., 

მუშყუდ̂ი, მუშყუ̂დიელალ̄ი (-ლი̄შ, -ლა̄ლა) ლშხ., მუშყუე̂დი, მუშყუ̂ედიელი (-დიშ, 

-ყუ̂ედიელ) ლნტ. -- {გა}მრეცხავი. მუშყუ̂ედიე̄ლი ზურალ̄ს ხე̄ქა (ბზ. 340) -- მრეცხავ 

ქალს უთხარი. ამიშ მუშყუ̂დის სერ ნომაგუე̂შოლ ოთშყოდა! (ბქ.) -- ამის გამრეცხავს მეტი 

არაფერი გაერეცხოს! ხოჩამ̄დ მუშყუ̂დიელა ზურალ̄ს მაგ აფშუდ̂იხ (ლშხ.) -- კარგად 

მრეცხავ ქალს ყველა აქებს. ქუ̂ერწილჟი სა̈ინარ̈ე მუშყუე̂დიელი გუ̂აწჷხ (ლნტ.) -- 

ქორწილზე თეფშების მრეცხავი გვჭირდება.

 მუშყუდ̂ი̄ელი იგივეა, რაც მუშყუდ̂ი.

 მუშყუე̂დი იგივეა, რაც მუშყუ̂დი.

 მუშხუნ̂ი (-ნი̄შ, მუშხუ̂ნა \ -არ̈ ბზ., -ა̈შ, მუშხუნ̂ა ბქ., -ნიშ̄, -არ \ -ნალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.) 

-- შემნახველი. [ეჯჲარ̈] ჲელჲა̈ განზრე მუშხუნ̂ი ლჷმა̈რ̄ხ (ბზ. 26) -- ისინი წმ. ელიას 
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განძეულობის შემნახველები ყოფილან. ამშა მუშხუნ̂ი სი მად̈ ხი (ლნტ.) -- ამის შემნახველი 

შენ არა ხარ.

 მუჩომ იგივეა, რაც მუჩუე̂მ.

 მუჩუე̂მ, მუჩუ̂მე (-იშ \ -მე̄მიშ, -ა̈რ \ მუჩუ̂მა \ -მალ̄ა ბზ., -იშ, -არ ლნტ.), მჷჩემ (-იშ, -ჩუმ̂ა) 

ბქ., მუჩომ (მუჩმალ̄ა) ლშხ. -- {გა}მკეთებელი, მქნელი, ჩამდენი. ცოდა̈ მუჩუმ̂ე ხენწიფე 

[ამეჩუ სგურ] (ბზ. 84) -- ცოდვების ჩამდენი ხელმწიფე აქ ზის. მერმა ლადღიშდ ა̈მიშ მჷჩემ 

ლიხ (ბქ. 216) -- მეორე დღისათვის ამას გააკეთებენ (გამკეთებლები არიან). ლეჩომი 

მუჩომს დეშე̄რს ხოსგდი (ლშხ.) -- საქმის (გასაკეთებლის) გამკეთებელს ვერავის ვხედავ. 

იმშა მუჩუე̂მ ლოქ ლიხ მინ? (ლნტ. 180) -- რისი გამკეთებელი ხართ თქვენო?

 მუცუ̂რე1 (-რე̄მიშ, მუცუ̂რა \ -რალ̄ა ბზ., ლშხ., -რემ, -როლ ბქ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.) -- 

დამტოვებელი, მიმტოვებელი (ცოლისა, ოჯახისა...). ჭაშუ̂ემ ეჰეჟი ჩუ მუცურ̂ა 

[ზურალს]... ხოლა ტა̈ლს ხაგ̈ნახ (ბქ. 290) -- ქმრის აშკარად მიმტოვებელს (ქალს) ცუდ 

დაღს დაასვამდნენ. ბობში მუცურ̂ე დარ̄ მეყე̄და (ლშხ.) -- ბავშვის დამტოვებელი არავინ 

მყავდა.

 მუცუ̂რე2 -- იხმარება გამოთქმაში ქუ̂ინი მუცურ̂ე -- სულისჩამდგმელი (-შემრჩენი). სი ხი 

მიშგუ ქუი̂ნი მუცურ̂ე (ბზ.) -- შენ ჩემი სულისჩამდგმელი ხარ.

 მუცხუა̂პ̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., მუცხუ̂აპ ლშხ. -- ამოწვდილი. [მიჩა ბაბა] დაშნა ̈ჟი მუცხუა̂პ̈ 

ანღრი ლაქ̈ინოშ (ბქ. 112) -- მამამისი ხმალამოწვდილი სირბილით მოდის. ალე მარ̄ას 

ხანჯარ მუცხუა̂პ ხუღუა̂ნ̄ (ლშხ.) -- ამ კაცს ხანჯალი ამოწვდილი ჰქონდა.

 მუწუხუა̂უი̂ იგივეა, რაც მუწხუა̂̈უი̂.

 მუწუ̂ერი იგივეა, რაც მუწურ̂ი.
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 მუწუ̂რი (-რი̄შ, -ჲალ̈ ბზ., -აშ̈, მუწურ̂ა ბქ., -რი̄შ, მუწურ̂ა \ -ალ ლშხ.), მუწუე̂რი (-ჲშ, 

-რჲა̈ლ) ლნტ. -- სისხლის ამღები, შურისმაძიებელი. ხოლა მუწურ̂ის თხუი̂მ ესერ ოხუ̂სყა 

ლეწურ̂იდ (ანდ.) -- სისხლის ცუდ ამღებს თავი სისხლის ასაღებად გაუხდიაო. მუწურ̂ი ი 

მუწუ̂რი... ხედრალ̄ხ უშხუა̂რ̄ ლეთხნად (ლშხ. 37) -- შურისმაძიებლები ერთმანეთს 

დარაჯობენ შესახვედრად. მუწუე̂რის ძღუდ ხაწხუ̂აუუ̂ნდა მიჩა გეზალა̈ გუე̂შ (ლნტ.) -- 

სისხლის ამღებს მეტად ადარდებდა თავისი შვილის ბედი.

 მუწხუა̂უ̈̂ი (-უი̂̄შ, -უ̂აუ̈ი̂არ̈ ბზ., -ა̈შ, -უ̂აუა̂ ბქ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.), მუწუხუ̂აუი̂, მუწხუ̂აუი̂ 

(-უ̂იშ̄, -უ̂ალ̄ა) ლშხ. -- შემწუხებელი. ეჩი̄ მუწხუ̂აუ̈ი̂ და̈რ̄ ა̈რი (ბზ.) -- იმისი შემწუხებელი 

არავინ არის. ჲერხი მუწხუა̂̈უი̂ს გუნ მორდა̈ბ ხარ (ბქ.) -- ზოგიერთ შემწუხებელს დიდი 

(ძალიან) რიდი აქვს. ისგუ მუწხუა̂უ̂ი მარ̄ე ანჴად (ლშხ.) -- შენი შემწუხებელი კაცი 

მოვიდა. მუწხუა̂უ̈ი̂ დარ̈ს ხალატ̈ (ლნტ.) -- შემწუხებელი არავის უყვარს.

 მუჭოდ იგივეა, რაც მუჭუე̂დ.

 მუჭუ,̂ მიჭუ ̂(-იშ, მუჭუა̂რ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- რქა. უ̂ერბ ჟ'ათგენე̄ნა ჴა̈ნს მუჭუჟ̂ი (ბზ. 

216) -- ორბი ხარს რქაზე დასჯდომია (დასდგომია). დაუ̈̂ს თხუი̂მჟი ძღუდ მუჭუა̂რ̈ ლოქ ხაგ 

(ლნტ. 70) -- დევს თავზე დიდი რქები ადგასო.

 მუჭუე̂დ (-ჭუდ̂იშ, -ჭუდ̂არ̈) ბზ., ჩბხ., მჷჭედ (-ჭდიშ, -ჭდარ̈) ლხმ., მუჭოდ (-იშ, -არ ლშხ., 

-არ̈ ლნტ.) -- მკერდი. მეთხუჲ̂არ̈დ დალ̈ სგა იყერ მუჭუე̂დს (ბზ. 392) -- მონადირემ დალი 

მკერდში ჩაიკრა. [ისმაჲ̈შდ] ბერჟემ ჯუა̂რ̈ გარ ესერ ოსრეკახ მუჭუ̂ედჩუ (ბქ. 251) -- 

ისმაისთვის მკერდზე მხოლოდ რკინის ჯვარი დაუკიდნიათ. ზურალ̄დ სგალეიხუტუე̂ ბობშ 

მუჭოდთე (ლშხ.) -- ქალმა ბავშვი მკერდში ჩაიხუტა. ლა̈ზჲას მუჭოდისა ხუღუე̂, გუი̂, 

ყუ̂იჟე,... (ლნტ.) -- საკლავს მკერდში აქვს გული, ღვიძლი...
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 მუჭხუი̂ (ხომჭუხუ̂ა, მამ̈ჭუხუე̂ ბზ., ხომჭხუა̂ ლშხ.), მჷჭახ̈უი̂ (ხომჭა̈ხუა̂) ლნტ. 1. 

ტკბილი. [ჭყინტდ] ქალაქ̈ს ან̈ყიდ... მუჭხუი̂ ლეზბურ̄ა (ბზ. 350) -- ბიჭმა ქალაქში იყიდა 

ტკბილი საჭმელი ("საჭმეულობა"). ალ ბალახ დე მუჭხუ̂ი ლი, დე მჷლნი (ლშხ., ხორ. 41) -- 

ეს ბალახი არც ტკბილია, არც მწარე. დენა მჷჭახ̈უი̂ ლეზუ̂ებარ̈ს მეუა̂რს ხეთია̈ლ (ლნტ.) -- 

გოგო ტკბილ საჭმელებს საკმაოდ ეძალება. მუჭხუი̂დ ბზ., ლშხ., მჷჭახ̈უი̂დ ლნტ. ზმნს. -- 

ტკბილად. ამჟი მუჭხუი̂დ ლოქუ ოგმეჩე̄ნახ (ლშხ. 32) -- ასე ტკბილად დაგვიბერდნენო. 2. 

ბქ. წყნარი, ჩუმი. ალ დინა სურუ მუჭხუი̂ ლი (ბქ.) -- ეს გოგო მეტისმეტად ჩუმია.

 მუხ იგივეა, რაც მუჰ.

 მუხბე იგივეა, რაც მუხუბ̂ე.

 მუხურ იგივეა, რაც მუხუი̂რ.

 მუხუწ̄ე (-წე̄მიშ, -წალ̄ა) ბზ., მუხუწე (-წემ, -წოლ ბქ., -ჲშ, მუხუწალა ლნტ.) -- 

დამავიწროებელი.

 მუხუბ̂ე (-ბე̄მიშ, ლახუ̂ბა ბზ., ლშხ., -ბემ, ლახუბ̂ა ბქ., -ჲშ, ლახუბ̂ა ლნტ.) -- ძმა (ძმისთვის). 

ანჴად̈ხ როსტომ ი მიჩა მუხუბ̂ე (ბზ. 234) -- მოვიდნენ როსტომი და მისი ძმა. ჭოლ̄აშ̈ არდახ 

ჩხარა ლახუბ̂ა (ბზ. 28) -- ჭოლაშში იყო ცხრა ძმა. შდიქ შდჷქ ესერ ხობგე, ბაჯ̈გ-ბაჯგს ი 

მუხუბ̂ე -- მუხუბ̂ა (ანდ.) -- კბილი კბილს ამაგრებს, სარი -- სარს და ძმა -- ძმასაო. ხოშა 

მუხუბ̂ე ლუჭუ̂თუნანღო ჩუ̂ედღარბან̄ (ლშხ. 53) -- უფროსი ძმა დაწყევლის შემდეგ 

გაღარიბდა. მუე მუხუბ̂ეს ი დიე ჯუმილს ბუბა ხაჟახა (ლნტ. 19) -- დედისა (ძმას) და მამის 

ძმას ბიძა ჰქვია. ლახუბ̂ად ძახ̈ილ ლახდეხ მურყუა̂მხან̈ქა (პოეზ. 74) -- ძმებმა შესძახეს 

ციხიდან. კნინ. მუხუ̂ბილ ზს., მუხუბ̂ოლ̄ ლშხ., მუხბოლ ლნტ. მიჩემდ ი მიჩა მუხბოლდ ხოჩა 

ლირდე ა̈დჴიდხ (ლნტ. 144) -- თვითონ და მისმა ძმამ კარგი ცხოვრება გაატარეს. იხ. 
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ჯჷმილ.

 მუხუე̂რი იგივეა, რაც მუხურ̂ი.

 მუხუი̂რ (-ხურ̂იშ, -ხუ̂რალ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), მუხურ (-ალ) ლშხ. -- კუთხე. 

ამ̈ირანდ მურყუა̂მს ლექუა̂̈ ̄მუხუი̂რ ლეჟაუ̄ ̂ხაყერ ი ლეჟა̈შ̄ -- ლექუა̂უ̄̂ (ბზ. 93) -- ამირანმა 

კოშკს ქვედა კუთხე ზევითკენ გაუკეთა და ზევითა -- ქვევითკენ. ქორა მუხუი̂რმოყ 

ან̈ხორიელანხ ღოლიაქარ̈ (ლნტ.) -- ცხვრები სახლის კუთხეში შეგროვდნენ. მუხურისა ხოჩა 

ლესგდი დი̄ნა ლჷ̄გდა (ლშხ.) -- კუთხეში კარგი შესახედავი გოგო იდგა.

 მუხურ̂ი (-რი̄შ, -ჲალ̈ ბზ., -რაშ̈, -არ̈ \ მუხუ̂რა ბქ., -რი̄შ, -არ ლშხ.), მუხუე̂რი (-ჲშ, -ა̈ლ) 

ლნტ. -- მკრეფავი. ხილიშ მუხურ̂ი (ბქ.) -- ხილის მკრეფავი. ანჴადხ მანჭკუ̂არაჲ მუხურ̂ი 

ზურალე̄ლ (ლშხ.) -- მანჭკვარას მკრეფავი ქალები მოვიდნენ.

 მუჴუ̂ა̈მ̄ი (-მი̄შ, -მალ̄ა) ბზ., მუჴუ̂ამ̈ი (-მაშ̈, -მა̈რ) ბქ., მუჴუა̂მ̄ი (-მი̄შ, -მა̄ლა) ლშხ. 1. 

მადლიერი. ბეუა̂ს მაგ̈ მუჴუ̂ამ̈ი ხარ̈ენა (ბქ. 312) -- ბევას ყველა მადლიერი ჰყოლია. ალე 

ზურალ̄ს ხუა̂ჲ̄ მუჴუ̂ამ̄ი ხეყე̄და (ლშხ.) -- ამ ქალს ბევრი მადლიერი ჰყავდა. 2. ზს. 

გადამლოცველი (ალავერდის). მიშგუ ლამ̈ზჷრა̈ლ̄ი მუჴუ̂ა̈მ̄ი გიგო ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ჩემი 

სადღეგრძელოს გადამლოცველი გიგო იყო.

 მუჴუ̂ა̈რ̄ი (-რი̄შ, -უა̂რ̈ჲა̈ლ) ბზ., მუჴუ̂არ̄ი (-რიშ̄, -რჲალ) ლშხ. ბოტ. -- ასკილი. დუე̂შდი 

ლადაღ̈ ცაგარ̈ს იქჩე მაგ̈ მუჴუ̂ა̈რ̄ი̄შ (ბზ. 18) -- ორშაბათ დღეს ყველა იჭრის ასკილის 

ეკლებს. მუჴუ̂არ̄ი წჷრნი კაკლარს იშნე (ლშხ., ხორ. 19) -- ასკილი წითელ მარცვლებს 

ისხამს.

 მუჯაბ̈ იგივეა, რაც მჷჯაბ̈.

 მუჯორ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.), მუჯუ̂არ (-ა̈რ) ლხმ. -- სამარხვო შეჭამანდი (ნიგვზის ან 

1299



კანაფის თესლისაგან გამოხდილი ზეთი). მუჯორს იზბიხ (ბზ.) -- მუჯორს ჭამენ. მუჯორს 

კაკხენქა ა̈სყიხ (ბქ.) -- მუჯორს ნიგვზისაგან აკეთებენ.

 მუჯუა̂რ იგივეა, რაც მუჯორ.

 მუჰ (-იშ, მუჰუა̂რ̈) ზს., მუხ (-არ) ლშხ., მუდუ ̂(-არ̈) ლნტ. ზოოლ. -- თხუნელა. მუჰ 

გიმჩუქა არ̈ი (ბქ.) -- თხუნელა მიწის ქვეშ არის. ეჯ მარ̄ე მუხშა̄ლ იგუე̂წრიე̄ლ (ლშხ.) -- ის 

კაცი თხუნელასავით დაძვრება. გადატ. ლნტ. მზაკვარი, ჩუმჩუმელა. ალ მუდუხ̂ენქა ხოჩას 

იმს ანღელდა̈ს?! (ლნტ.) -- ამ მზაკვრისაგან კარგს რას მოელოდი?!

 მუჰდური (-რი̄შ, -ალ̈ \ -რალ̄ა ბზ., -აშ̈, -რა ბქ.) -- განმკურნებელი (გამმთელებელი). ჩიმი 

მუჰდური ლიხ ისგუ შიარ̈ (ბზ.) -- შენი ხელები ყველაფრის განმკურნებელია. ჰუი̂ჯს მიჩა 

მუჰდური მელ ლოხთონა ბეუა̂შ̈დ (ბქ. 197) -- ანკარას მისი განმკურნებელი ბალახი 

უსწავლებია ბევასთვის.

 მუჰუდ̂ი (-დი̄შ, -დალ̄ა ბზ., -დჲაშ̈, -და ბქ.), მუუდ̂ი (-დი̄შ, -ალ̄ა) ლშხ., მუუე̂დი (-დიშ, -ა̈რ) 

ლნტ. 1. {მი}მცემი. ოხურშუე̂ნ ჯგჷრა̈გ̄ -- სუე̂უი̂ მუჰუდ̂ი (ბზ. 40) -- ვახსენე წმინდა 

გიორგი -- ძალის (სვეს) მომცემი. გუშგუე̂უ ̂ჯგჷრაგ̄ ხოჩა ლირდე̄ მუუ̂დი ლი (ლშხ.) -- 

წმიდა გიორგი ჩვენთვის კარგი ცხოვრების მომცემია. ნამბჷგიჲ მუუე̂დიდ კეცხოჲსა წმინდ 

ღუი̂ნალს თუ̂ის ხეჩოხ (ლნტ. 28) -- სიმაგრის მისაცემად (მიმცემად) წმინდა ღვინოს 

ქვევრში თაფლს უმატებენ. 2. გამყიდველი. დეცე-გიმიშ მუჰუდ̂ი ჯიჰრაშ̈ ფოთელს ესერ 

ლახგუა̂რენა (ანდ.) -- მიწაწყლის გამყიდველი მუხის ფოთოლს მისდგომიაო. ანჴად ხილი 

მუუ̂დი მა̄რე (ლშხ.) -- ხილის გამყიდველი კაცი მოვიდა.

 მუჰუნ̂არ̈ი (-რი̄შ, -ნარა \ რა̄ლა ბზ., -ა̈შ, -ნარა ბქ.), მუუნ̂არი (-რი̄შ, -რალ̄ა) ლშხ., მჷმნარ̈ი 

(-ჲშ, -ნარალ̈ი) ლნტ. -- მსმენელი; გამგონი; ყურისმგდებელი. ხუა̂̈ჲ̄ ხოჩე̄მი მუჰუ̂ნარ̈ი ლიხ 
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მიშგუ შდჷმრალ̈ (ბზ.) -- ბევრი კარგის გამგონეა ჩემი ყურები. მჷსგდის ი მუჰუ̂ნარ̈ს 

ლისგდი-ლიჰუნ̂არ̈ი დემ ხაჟანდახ (ბქ. 295) -- მაყურებელსა და ყურისმგდებელს ყურება და 

ყურისგდება არ სწყინდებოდათ. ჯამზჷრახ ღერთემ ამშა მუუნ̂არი მარ̄ე მაგ! (ლშხ. 60) -- 

ღმერთმა გადღეგრძელოთ ამის გამგონი კაცი ყველა! მჷმნარალის მაგ̈ ლოქ ხოლა ახომნარახ 

(ლნტ.) -- მსმენლებს ყველაფერი ცუდი მოუსმენიათ.

 მუმ̄ბუ̂ი (-უი̂̄შ, -ჲარ̈ \ -ა̄ლა ბზ., -უ̂ი̄შ, -არ ლშხ.) -- ამბის მთქმელი, მთხრობელი, მოამბე. 

მუმ̄ბუ̂ის ლოქ და̄ს აფშუ̂დე (ლშხ. 64) -- ამბის მთქმელს არავის გაუშვებსო. ეშხუ მუმბუი̂დ 

მად̄ ხოფიშუ̂და (პოეზ. 46) -- მოამბედ ერთიც არ გაუშვია.

 მუნ̄შგულ იგივეა, რაც მუუ̄̂შგუი̂ლ.

 მურ̄გუი̂ (-უი̂̄შ, -ალ̈) ბზ., მურგუ̂ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., მურ̄გუ (-გუშ̄, -ალ) ლშხ., მურგუ (-ჲშ, 

-ალ̈) ლნტ., ბოტ. -- თამელი. ხოჩამ̄დ მჷჰი მურ̄გუი̂ ხოჩა გამ̈აშ̈ ლი (ბზ.) -- კარგად მწიფე 

თამელი კარგი გემოსია. ჭუბერ წუა̂ მურგუი̂... (ბქ. 228) -- ჭუბერში არის თამელი. 

მურ̄გუ{ს} იზბიხ უშგუ̂ლარ (ლშხ., ხორ. 17) -- თამელს უშგულელები ჭამენ. მალფხს 

მურგუ მჷი ლი (ლნტ.) -- შემოდგომაზე თამელი მწიფეა.

 მურ̄ყუ̂ამ იგივეა, რაც მურყუ̂ამ.

 მუუ̄̂ნარი იგივეა, რაც მუჰუნ̂არ̈ი.

 მუუ̄̂შგუი̂ლ (-იშ, უშგულ̂არ̈) ბზ., მუუ̂შგუი̂ლ (უშგულ̂არ̈) ბქ., მუ̄ნშგულ (უშგულ̂არ) 

ლშხ., მუუშ̂კუი̂ლ (უშკულ̂არ̈) ლნტ. -- უშგულელი. ად̈ბინე მუუ̄შ̂გუ̂ილდ ლიღრა̈ლ̄ (ბზ.) -- 

უშგულელმა სიმღერა დაიწყო. ეშხუ მუუშ̂კუი̂ლ ა̈მეჴედ (ლნტ. 112) -- ერთი უშგულელი 

მოსულა.

 მუქ̄უ̂ (-აშ̈, -- ბზ., ლშხ.), მუქუ ̂(-იშ, -- ბქ., ლნტ.) -- ღიმილი. უ̂ეზირს მუ̄ქუ ̂ლახა̄სდ (ბზ. 
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293) -- ვეზირს ღიმილი მოადგა.

 მუქ̄უ̂ის̄ იგივეა, რაც მუქ̄უი̂̄სგ.

 მუქ̄უ̂ის̄გ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., მუქუი̂სგ ბქ., მუქ̄უ̂ის̄ (-ალ \ -ა̄ლა) ლშხ., მუქუ̂ისკ, მჷქუი̂სკ (-არ̈ \ 

-კალა) ლნტ. -- მთქმელი. მიშგუი̂ ცოდუ ხარ̄ ამი მუ̄ქუი̂̄სგს (ბზ. 65) -- ამის მთქმელს ჩემი 

ცოდვა ჰქონდეს. მემზირ ეშხუ ლი, "ამენ"-იშ მუქუი̂სგ ფიშირ (ბქ. 233) -- მლოცველი 

ერთია და "ამინის" მთქმელი -- მრავალი. ბაქ̈იშ მუქუი̂სგს ტკიცს ესერი დარ ხეჯრაუ̈ ̂(ანდ.) 

-- ტყუილის მთქმელს მართალსაც არავინ უჯერებსო. სარჩელი მუქ̄უ̂ის̄ ჩუ იჩრაუი̂ (ლშხ. 

48) -- სარჩელის მთქმელი გაჩერდება. ალ მარე ამშა მუქუი̂სკ მად̈ ლი (ლნტ.) -- ეს კაცი 

ამის მთქმელი არ არის.

 მუქ̄უ̂ნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ა ბზ., -ნე̄შ, -ნალ̄ა ლშხ.), მუქუნ̂ე (-ნემ, -ნა) ბქ., მუქუნ̂უნე (-ჲშ, -ა̈რ) 

ლნტ. -- გამომტეხი; მთქმევინებელი. ბაჯუს ჩიმი მუქუნ̂ე ა̈ხფას (ბზ.) -- ბაჯუ ყველას 

გამომტეხი დადგა. ბაქ̈იშ მუქუ̂ნე ი მუქუი̂სგ უშხუ̂არ̈დ ხოშა ლესისგ ლიხ (ბქ.) -- ტყუილის 

მთქმევინებელი და მთქმელი ერთიმეორეზე მეტად საძულველია. ამშა მუქ̄უნ̂ე ანჴად (ლშხ.) 

-- ამის გამომტეხი მოვიდა.

 მჷ-1, მუ-1 -- ნამყო დროის მიმღეობის მაწარმოებელი პრეფიქსი. მჷ-ჯაბ̈ (ბზ.) -- 

მოხარშული. მჷ-ტყა̈ბ ბზ., ლნტ., -- შემწვარი. მუქუ̂ისგ (ბქ.) -- მთქმელი. მუქუე̂მ (ლშხ.) -- 

ჩამცმელი.

 მჷ-2, მუ-2 -- ზედსართავი სახელის ოდნაობითი ხარისხის მაწარმოებელი პრეფიქსი. -- მო-. 

მჷწრან (ბზ.) -- მოწითალო. მუთთუა̂ნ̈ (უშგ.) -- მოთეთრო.

 მჷ-3, მუ-3 -- ადამიანის სადაურობის აღმნიშვნელი პრეფიქსი, -- -ელ. მჷმლახ (ბზ.) -- 

მულახელი. მჷმჟალ -- მუჟალელი. მუშუ̂ან̈ (ბზ.) -- სვანი. მულჩხუმ (ლშხ.) -- ლეჩხუმელი. 
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მუუ̂შაუ̄̂ილ (ლნტ.) -- უშგულელი.

 მჷ-_-ა, მუ-_-ა: მჷლდე̄უა̂ (ბზ., ლშხ.) -- მოდებილო, მოსულელო, მჷკჷ̄რა -- ელვარე, 

მბრწყინავი. მჷკრა -- სახნისი. მჷნწლა -- კალია. მჷჴფია -- კბენია. მუქუა̂ს̄ჷ̄რა (ლშხ.) -- 

მამულა (ბოტ.).

 მჷ-_-ე1, მუ-_-ე მოქმედებითი გვარის მიმღეობის მაწარმოებელი კონფიქსი: მჷგლე -- 

დამხევი. მჷბა̄ნდე (ბზ., ლშხ.) -- დამკერებელი. მჷბნე -- დამწყები. მუგუა̂ნ̄ე -- 

დამტირებელი. მუკუშ̂ე -- გამტეხი. მუქუც̂ე -- გამჭრელი.

 მჷ-_-ე2 ნამყო დროის მიმღეობის მაწარმოებელი კონფიქსი: მჷსყე -- გაკეთებული.

 მჷ-_-ი, მუ-_-ი2 მოქმედებითი გვარის მიმღეობის მაწარმოებელი კონფიქსი: მჷბდაუ̈ი̂ -- 

გამბედავი. მჷბგერი -- დამბეგრავი. მჷჴნი (ზს., ლნტ.) -- მხვნელი. მჷწსი (ზს.) -- 

{და}მპატიჟებელი. მუგუ̂ნეუი̂ (ბზ.) -- მომგონებელი. მუუდ̂ი (ლშხ.) -- მიმცემი. მუთურ̂ი 

(ლშხ.) -- მსწავლელი.

 მჷარაყ̈ი იგივეა, რაც მჷჰრაყ̈ი.

 მჷარე იგივეა, რაც მჷჰრე.

 მჷბანდე იგივეა, რაც მჷბან̄დე.

 მჷბაქე იგივეა, რაც მჷბაქ̄ე.

 მჷბაბ̈ე, მჷბა̈ბი იგივეა, რაც მჷბაბ̄ე.

 მჷბარ̈ (-იშ, -ბრალ̄ა ზს., -იშ, -ბარალ̈ ლნტ.), მჷბრალ̄ი (-ლი̄შ, -ბრალ̄ა) ლშხ. -- დამბანი. 

ბოფში მჷბრალ̄ი ზურალ̄ იმე არი? (ლშხ.) -- ბავშვის დამბანი ქალი სად არის? ამშა ჲეხუ ̂

ჭიშხარ̈ე მჷბარ̈დ დემ იშკედდა მიჩა ხოშა ლაუდ̂ილას (ლნტ. 227) -- ამისი ცოლი ფეხების 

დამბანად არ კადრულობდა თავის უფროს დებს.

1303



 მჷბარ̈ჯე იგივეა, რაც მჷბჷრჯე.

 მჷბაჴ̈ი იგივეა, რაც მჷბა̈ჴ̄ი.

 მჷბაბ̄ე (-ბე̄მიშ, -ბაბ̄ალ̄ა ბზ., მჷბაბ̄ალ̄ა ლშხ.), მჷბა̈ბე, მჷბაბ̈ი (-ბემ, -ბოლ ბქ., -ჲშ, -ბალა 

ლნტ.) -- გამნიავებელი. ქა მჷბაბ̈იი ჟინღჷლდ ლას̈უ̂ (ბქ. 134) -- გამნიავებელიც ბატკანი 

იყო. გადატ. გამფანტავი, {გა}მფლანგველი. ალე მა̄რე თეთრი მჷბაბ̄ე ლი (ლშხ.) -- ეს კაცი 

ფულის მფლანგველია.

 მჷბან̄დე (-დე̄მიშ, -და \ -დალ̄ა) ბზ., ლშხ., მჷბანდე (-დემ, -და ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- 

დამკერებელი. ამი̄ მჷბან̄დე მამ̄ ხუი̂ მი (ბზ.) -- ამას მე ვერ დავაკერებ (ამის დამკერებელი 

არა ვარ). ლერექუი̂ მჷბან̄დე ზურალ̄ ეჩეჩუ სგურ (ლშხ.) -- ტანსაცმლის დამკერებელი ქალი 

იქ ზის.

 მჷბაქ̄ე (-ქე̄მიშ, -ქალ̄ა) ბზ., ლშხ., მჷბაქე (-ქემ, -ქა ბქ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.) -- გამნიავებელი 

(ქონების...). ჩი̄მი მჷბაქ̄ე ა̈ხფას ეჯ ჭყინტს (ბზ.) -- ის ბიჭი ყველაფრის გამნიავებელი 

გამოდგა. ალ მარე ქორისგა ხოჩერებაშ̈ მჷბაქე გარ ლი (ბქ.) -- ეს კაცი ოჯახში სიკეთის 

გამნიავებელია მხოლოდ. ამკაიბ თეთრი მჷბაქ̄ე დარ̄ მიწუა̂ (ლშხ.) -- ფულის ასეთი 

მფლანგველი (გამნიავებელი) არავინ მინახავს.

 მჷბა̈ჴ̄ი (-ჴი̄შ, -ბა̈ჴ̄იარ̈) ბზ., მჷბაჴ̈ი (-აშ̈, -ბაჴა ბქ., -ჲშ, -ჴალ̈ი ლნტ.), მჷბაჴ̄ი (-ჴი̄შ, -არ) 

ლშხ., -- მოსიარულე; ნაბიჯის გადამდგმელი; გადამლაჯებელი. მი მჷბა̈ჴ̄ი მამ̄ა ხუი̂ (ბზ.) -- 

მე ნაბიჯის გადამდგმელი არა ვარ. მი ბაჩ̈ჟი მჷბაჴ̈იდ დემეგ მაყა (ბქ.) -- მე ქვაზე 

მოსიარულედ არ ვვარგვარ. ეჯი ნაშხატქა მჷბაჴ̄ი მა ̄ხუი̂ (ლშხ.) -- იმ ღობეზე 

გადამბიჯებელი არა ვარ. ეშხუ ჭიშხე მჷბაჴი მად̈ ლი ეჯი (ლნტ.) -- ის ერთი ნაბიჯის 

გადამდგმელი (გადამბიჯებელი) არ არის.
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 მჷბგე (-გე̄მიშ, მჷბგალ̄ა ბზ., -გემ, მჷბგა ბქ., -გე̄შ, -გე̄ლ ლშხ.), მჷმბჷგე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

გამამაგრებელი, გამამხნევებელი. მჷბგე მარ̄ე მაგ̈ ხოჩა ლი (ბზ.) -- გამამხნევებელი კაცი 

ყველა კარგია. გადატ. ლათ̈უე̂რიჟი შიყე მჷმბჷგე მიჩა ლაუდ̂ილა ლასხ (ლნტ.) -- სწავლის 

დროს ზურგს დები უმაგრებდნენ.

 მჷბგერი (-რიშ̄, -რჲა̈ლ \ -ბგარ̈ა ბზ., -რიშ, -ბგარ̈ა ბქ., -რი̄შ, -ალ ლშხ.) -- დამბეგრავი. 

ძაღუშა ეჯჲარე მჷბგერი ლჷმა̈რ̄ლიხ (ბზ. 27) -- ძაღუაანი იმათი დამბეგრავი ყოფილან. 

ჴანშუ ̂მჷბგერი ჟიბე ჯაფრან̄ (პოეზ. 202) -- ხარით დამბეგრავი ზემო ჯაფარიძეები.

 მჷბდაუ̈ი̂ (-უი̂̄შ, -დაუ̂ალ̄ა ბზ., -უ̂აშ̈, -დაუა̂ ბქ.), მჷბდაუი̂ (-უ̂ი̄შ, -დაუა̂ლ̄ა) ლშხ., მჷბედაუ̈ი̂ 

(-ჲშ, -დაუ̂ა) ლნტ. -- გამბედავი. ა̈მიშ მჷბდა̈უი̂ს ხოლა გუ̂ეშ ოთბედაუა̂ (ბქ.) -- ამის 

გამბედავს ცუდი საქმე გაუბედავს. ამშა მჷბდაუი̂ ეჯი მამ̄ა ლი (ლშხ.) -- ამის გამბედავი ის 

არ არის.

 მჷბედაუ̈ი̂ იგივეა, რაც მჷბდაუ̈ი̂.

 მჷბემ (-იშ, -ბმალ̄ა ზს., -ა̈ლ ლნტ.), მჷბენ (-ბნალ̄არ) ლშხ. -- {და}მბმელი. ფურემ მჷბემ ჩი 

ლეთ დინოლ ლასუ̂ხ (ბქ.) -- ყოველ ღამე ძროხას გოგოები აბამდნენ (დამბმელი იყვნენ).

 მჷბიდ1 (-იშ, -ბიდა̈რ ბზ., -არ̈ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- გამწევი (ხარი). ალჲა̈რს ხოჩა მჷბიდ 

ჴანარ̈ ახფასახ (ბზ.) -- ესენი კარგი გამწევი ხარები დამდგარან. ნა ̈ხოჩა მჷბიდ ჴან̈ ნირდა 

(ბქ.) -- ჩვენ კარგი გამწევი ხარი გვყავდა.

 მჷბიდ2 (-იშ, -ბდარ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ანთებული (მოკიდებული). ზურალდ 

მჷბიდ მაცლან̈ ა̈ნკიდ (ბქ. 152) -- ქალმა ანთებული მუგუზალი აიღო.

 მჷბილ იგივეა, რაც მებუ̈̄ლ.

 მჷბნე (-ნე̄მიშ, -ბნალ̄ა ბზ., ლშხ., -ნემ, მჷბნა ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ \ -ბნალა ლნტ.) -- დამწყები. 
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ლიცუა̂̈ლ̄ი მჷბნე ჩია̈გ̄ ჭყინტ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ჩხუბის დამწყები ყველგან ბიჭი იყო. ლაღრალაშ̈ 

მჷბნა მჷჟეღ ხაჟხა (ბქ.) -- სიმღერის დამწყებს წინამძღოლი ჰქვია.

 მჷბრალ̄ი იგივეა, რაც მჷბარ̈.

 მჷბძღჷნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ა ბზ., -ნემ, -ნა ბქ., -ნე̄შ, -ნალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ ლნტ.) -- მატყლის 

მწეწავი. მჷბძღჷნად მაგ̈ იმარ̈გ (ბქ. 305) -- მატყლის მწეწავად ყველა გამოდგება. ძაძუ ხოჩა 

მჷბძღჷნე ლი (ლნტ.) -- ძაძუ კარგი მწეწავია.

 მჷბჷრჯე (-ჯე̄მიშ, -ბჷრჯა) ბზ., მჷბარჯე (-ჯემ, -ბარჯა) ბქ., მჷბარ̈ჯე (-ჲშ, -ჯალა \ -ა̈ლ) 

ლნტ. 1. ზს. მთხრელი; მბარავი. 2. მთოხნელი. ჭყინტს ხოჩა მჷბარ̈ჯე ა̈ხეფასოლ (ლნტ. 51) 

-- ბიჭი კარგი მთოხნელი გამოვიდოდა.

 მჷგბე (-ბე̄მიშ, -ბალ̄ა ბზ., -ბემ, -ბოლ ბქ., -ბე̄შ, -ბალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ბალა ლნტ.) -- დამსვრელი, 

გამჭუჭყიანებელი. ბირღუ ̂ჩი̄მი მჷგბე ლი (ბზ.) -- მტვერი ყველაფერს სვრის 

(დამსვრელია). ნომა ხი ჩიგარ ლერექუი̂ მჷგბე (ლშხ.) -- ყოველთვის ნუ სვრი ტანისამოსს 

(ნუ ხარ დამსვრელი). კაბა ̈მჷგბე (ლნტ.) -- კაბის დამსვრელი.

 მჷგგჷნე1 (-ნე̄მიშ, -ნა ბზ., -ნემ, -ნა ბქ., -ნე̄მიშ, -ნალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ ლნტ.) -- მღრღნელი. 

ალ დაბ̈ისგა ხუა̂ჲ̈ მჷგგჷნა არ̈იხ (ბზ.) -- ამ ყანაში ბევრი მღრღნელია.

 მჷგგჷნე2 (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ა ბზ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალ̈ ლნტ.) -- გამშეშებელი. ჩიმე 

მჷგგჷნე ლი ეჯ მარე, ეჭკალ̈ი თერალ̈ ხარ (ლნტ.) -- ის კაცი ყველას აშეშებს 

(გამშეშებელია), ისეთი თვალები აქვს.

 მჷგდა იგივეა, რაც მუგუ̂და̈{ჲ}.

 მჷგემ1 (-იშ, -გმალ̄ა ბზ., ლშხ., -გმა ბქ., -არ̈ \ -გემალა ლნტ.) -- ამგები,{ა}მშენებელი. ჩი̄მი 

მჷგემ ლიხ ისგუ შიარ̈ (ბზ.) -- შენი ხელები ყველაფერს აშენებენ (ამშენებელია). ქორაშ̈ 
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მჷგემდ ყორარ უჭუდ̂ალდოუ ̂ადკარე (ანდ.) -- სახლის ამშენებელმა კარები უკითხავად 

გააღოსო. [ეჯი] დოშდიშ ხაკუჩ ერ ემჴედე̄ლას... ქორა მჷგემდ (ლშხ. 59) -- ის ორშაბათს 

უნდა მოსულიყო სახლის ასაშენებლად (ამშენებლად).

 მჷგემ2 (-იშ, -გმალ̄ა ბზ., ლშხ., -გმა ბქ., -არ̈ \ -გემალა ლნტ.) -- დამდგმელი. ტაბაგჟი ა̈რყიშ 

მჷგემ მი ხუა̂ს̈უ ̂(ბქ.) -- ტაბლაზე არყის დამდგმელი მე ვიყავი.

 მჷგენე იგივეა, რაც მჷგნე2.

 მჷგლე (-ლე̄მიშ, -ლა̄ლა ბზ., -ლემ, -ლა ბქ., -ლე̄შ, -ლე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -გლალა ლნტ.) -- 

გამხევი, გამფხრეწი. მიშკუ̂ი კაბა ̈მჷგლე ალ ჟეღ ლას (ლნტ.) -- კაბა ამ ძაღლმა გამიხია 

(ჩემი კაბის გამხევი ეს ძაღლი იყო).

 მჷგლიჯ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), მჷგლინჯ (-არ̈) ლნტ. -- კბილებდაკრეჭილი, 

პირდაფჩენილი. თხე̄რა ხუღუე̂ შდჷქარ̈ მჷგლიჯ (ბზ.) -- მგელს კბილები დაკრეჭილი აქვს. 

მჷგლიჯ გელად ჩხირ ღალ ლამკუი̂შ (ლშხ. 86) -- პირდაფჩენილმა გელამ ვერაფერი 

დამაკლო (ჩხირი შემატეხა).

 მჷგნე1 (-ნე̄მიშ, მჷგნალ̄ა ბზ., -ნემ, მჷგნა ბქ., -ნე̄მიშ, -ნალ̄ა ლშხ.), მჷგენე (-ჲშ, -ნალ̈) ლნტ. 

-- {დ}ამყენებელი. ეჩი̄ მჷგნე ათხე და̈რ̄ არ̈ი (ბზ.) -- ახლა იმას ვერავინ ააყენებს 

(ამყენებელი არავინ არის). ჰამს მიშგუ მჷგნე სი ხას̈უ ̂(ბქ.) -- დილას შენ ამაყენე 

(ამყენებელი იყავი). იხმარება გამოთქმაში: ლაგას მჷგნე -- ჭკუის დამრიგებელი. ეშუი̂ 

ლაგას მჷგნე სოფელს ჩიგარ ესერ ხორი (ანდ.) -- ერთი ჭკუისდამრიგებელი სოფელს 

ყოველთვის ჰყავსო.

 მჷგნე2 (-ნე̄მიშ, მჷგნა ბზ., -ნემ, მჷგნა ბქ., -ნე̄მიშ, -ნე̄ლ ლშხ.), მჷგენე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

გამცილებელი. მიშგუ ქორთე მჷგნე დარ̈ ა̈ნთხან (ბქ.) -- ჩემი სახლში გამცილებელი არავინ 
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მოიძებნა.

 მჷგნე3 (-ნემ, მჷგნა) ბქ. -- აღმომცენებელი. ლებიაშ̈ ხონკი მჷგნე უჩხა ლი (ბქ.) -- ლობიოს 

ადრე აღმომცენებელი წვიმაა.

 მჷგჭე (-ჭე̄მიშ, მჷგჭა ბზ., -ჭემ, მჷგჭა ბქ., -ჭე̄შ, -ჭალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ჭალა ლნტ.) -- 1. 

გამგრძელებელი; შემნარჩუნებელი. ციოყ გუ̂არ̈ი მჷგჭე ლი (ბზ.) -- ციოყი გვარის 

გამგრძელებელია. ალ ოჯახი მჷგჭე მი ხუ̂ი (ლშხ.) -- ამ ოჯახის შემნარჩუნებელი მე ვარ. 2. 

დამცველი. ალის თაჲ̈სდებ ხარ ლუჰედ, ერე უშხუა̂რიშ ჯურ̂ილიშ მჷგჭე ლიხ (ბქ. 104) -- 

ამას ფიცი აქვს მიცემული, რომ ერთმანეთის რჯულის დამცველები იქნებიან.

 მჷგჷრგალ̈ი (-ლი̄შ, -ჲარ̈) ბზ., მჷგჷრგალი (-ლი̄შ, -არ) ლშხ. -- მოლაპარაკე. ხოჩამ̄დ 

მჷგჷრგალ̈ი ზურა̄ლ ანჴად̈ (ბზ.) -- კარგად მოლაპარაკე ქალი მოვიდა. ეჩთა̄ნ სპარს 

მჷგჷრგალი მეცარ მა ̄ლოქ ხოწუა̂ (ლშხ. 11) -- ასეთი სწრაფი მოლაპარაკე მკითხავი არ 

მინახავსო. იხ. მჷრგად̈ი.

 მჷდაჲ̄ იგივეა, რაც მუგუდ̂ა{̈ჲ}.

 მჷდგარ̈ი (-რი̄შ, -დგარა ბზ., -აშ̈, -რარა ბქ., -რიშ, -ალ̈ ლნტ.), მჷდგარი (-რი̄შ, -ალ) ლშხ. -- 

მკვლელი. მჷდგარ̈ი̄ მეზგა ლე̄თ ი ლადეღ მაგ̈ ლან̈თხლალ̄ ხარ̄ (ბზ.) -- მკვლელის ოჯახს დღე 

და ღამე სიფრთხილე მართებს. ნაცოდიშ მჷდგარ̈ი ცოდს მიჩეშთ' ესერ იტხე (ანდ.) -- 

ცოდვილის მკვლელი ცოდვას თვითონ იღებსო. ჲარ̈ ხი მიშკუი̂ მჷდგა̈რი? (ლნტ. 220) -- 

რომელი (ვინ) ხარ ჩემი მკვლელი?

 მჷდე ნაწილაკი -- ის (რაღაც). უი̂სგუ ̂მად̄ე, მჷდე მამ̄ ჯაკუჲა? (ბზ.) -- ვაშლი არა, ის არ 

გინდა? ანჴდენი მად̈ე ი მჷდე ჯაკუუ (ლნტ.) -- მოვა კი არა, ის არ გინდა.

 მჷდრაჴ̈, მადრაჴ̈ (-იშ, -აჴალ̈) ზს., მჷრდაჴ̈ (-რდჴიშ, -რდჴა̈რ) ბქ., მადრაჴ (-იშ, -ალ) ლშხ., 
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მათრახ̈ (-იშ, -რახალ̈) ლნტ. -- მათრახი. რაუა̂̈ზდ ჟ'ან̈კიდ მჷდრაჴ̈ (ბზ. 38) -- რევაზმა 

მათრახი აიღო. მუშუნ̂ი მახ̈ეღუა̂ჟ̈ს მაშენე მჷრდჴიშ ნაყ̈ირ ხაუშ̂გედ (ბქ.) -- სვან ვაჟკაცს 

ყველაზე მეტად მათრახის დანაკრავი ეთაკილება. მარე̄დ ჩაჟ̄ს მადრაჴ ხაჴიდ (ლშხ.) -- კაცმა 

ცხენს მათრახი გადაუჭირა (დაარტყა). ჩაჟ̈ს ხაჴჷდეს მათრახ̈ (ლნტ. 295) -- ცხენს მათრახი 

გადაუჭიროს.

 მჷზარ იგივეა, რაც მჷზრი.

 მჷზან̈ (-იშ, ზანარ̈) ბზ., მჷზნი (-აშ̈, ზანარ̈ ბქ., -იშ, ზანარ ლშხ.) -- მეგრელი. მიშგუ დი 

მჷზან̈ ლი (ბზ.) -- დედაჩემი მეგრელია. სემი ლახუბ̂ა ზანარ ლამხუ̂იდხ (პოეზ. 20) -- სამი ძმა 

მეგრელი შემხვდა.

 მჷზაუ̈ი̂ იგივეა, რაც მუზუი̂.

 მჷზებ იგივეა, რაც მუზუე̂ბ.

 მჷზიენი იგივეა, რაც მჷძჰენი.

 მჷზნან̈ი იგივეა, რაც მჷ̄ზნან̈ი.

 მჷზნი იგივეა, რაც მჷზან̈.

 მჷზრი (-რი̄შ, -ზრა ბზ., -აშ̈, -ზრა ბქ.), მჷზარ (-იშ, -ალ) ლშხ., მოზარა (-რაჲ̈შ, -რალა) ლნტ. 

-- მოზარე, ზარის მთქმელი. ჩიქე მჷზრა ზარ̈ს ყჷლეხ (ბზ. 7) -- ჯერ მოზარეები ამბობენ 

ზარს. ფარარ̈ს გუნ ხოჩა მჷზრა ხორიხ (ბქ.) -- ფარელებს ძალზე კარგი მოზარეები ჰყავთ. 

მჷზარ ღუა̂ჟარ ანჴადხ (ლშხ.) -- ზარის მთქმელი კაცები მოვიდნენ.

 მჷზღირ იგივეა, რაც მჷძღირ.

 მჷზჰენი იგივეა, რაც მჷძჰენი.

 მჷთალი იგივეა, რაც მჷ̄თა̈ლ̄ი.
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 მჷთალ̈ი იგივეა, რაც მჷ̄თა̈ლ̄ი.

 მჷთე იგივეა, რაც მჷთი.

 მჷთენე იგივეა, რაც მჷთნე.

 მჷთი (-თი̄შ, მჷთალ̄ა ბზ., -აშ̈, მჷთა ბქ.), მჷთი̄ (-თი̄შ, -თჲა) ლშხ., მჷთიი, მჷთე (-ჲშ, 

-თალა) ლნტ. -- მომკელი. ჯუი̂ნალდ ხუ̂ა̈ჲ̄ მჷთი ხომარჯუდ̂ა მეზგა (ბზ.) -- ძველად ბევრი 

მომკელი ეხმარებოდა მოსახლეს. კესარ̈... მჷთას ათასდ (ბქ. 92) -- კეისარი მომკელებს 

წააწყდა.

 მჷთმე (-მე̄მიშ, -თმა ბზ., -მე̄შ, -მე̄ლ \ -მალ̄ა ლშხ.), მჷთმი (-აშ̈, -ა̈რ \ -თმა) ბქ. -- 

მშოვნელი. დე̄მშა მჷთმე ახფას̈ ეჯ მარ̄ა (ბზ.) -- ის კაცი ვერაფერი მშოვნელი დადგა.

 მჷთმი̄ნე (-ნე̄მიშ, მჷთმინ̄ა ბზ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), მჷთმინე (-ნემ, მჷთმინა ბქ., -ჲშ, -ნალა 

ლნტ.) -- მომთმენი. ეჯ მარე ხოჩა მჷთმინე ლი (ლნტ.) -- ის კაცი ძალიან (კარგი) 

მომთმენია.

 მჷთნე1 (-ნე̄მიშ, მჷთნა ბზ., -ნემ, მჷთნა ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), მჷთენე (-ჲშ, -ნალა) ლნტ. -- 

მომგები, გამჩენი. ალ ულჲა̄ქ იარშუ ̂მჷთნე ლი (ბზ.) -- ეს ცხვარი ორ ბატკანს იგებს 

(ტყუპად გამჩენია).

 მჷთნე2 (-ნე̄მიშ, მჷთნალ̄ა ბზ., -ნემ, მჷთნა ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), მჷთენე (-ჲშ, -ნალა) ლნტ. 

-- გამომჩენი. სი ერ მად̈ე, მიჩა ლერექუი̂ მჷთენე მად̈ ლას (ლნტ.) -- შენ რომ არა, მისი 

ტანსაცმლის გამომჩენი არ იყო.

 მჷთში (-ში̄შ, მჷთშა ბზ., -ა̈შ, მჷთშა ბქ., -ში̄შ, -შა̄ლა ლშხ., -ჲშ, -შალა ლნტ.) -- 1. 

ამრჩევი. მჷთში მორ̄უა̂ლეშ მომჩიუ̂ან ლი (ლშხ. 47) -- ამრჩევი მედიატორეების მომჩივანია. 

2. გამრჩევი. მარ̄ე ნა̈თ̄ი̄შ ი ამხუა̂ ̈მჷთში ხეკუე̂ს ლესუ ̂(ბზ.) -- კაცი ნათესავისა და მტრის 
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გამრჩევი უნდა იყოს.

 მჷთხე̄ლი (-ლი̄შ, -თხე̄ლა ბზ., -თხე̄ლალ̄ა ლშხ.), მჷთხელი (-აშ̈, -თხელა ბქ., -ლალა ლნტ.) 

-- მძებნელი. ხელწიფდ ჩიე̄სგი ქუ̂ეყანას მჷთხე̄ლი მარ̄ე ესფხიჟ (ბზ. 281) -- ხელმწიფემ 

ყველა ქვეყანაში მძებნელი კაცი დაგზავნა. ჲა̈რ ესერ თხუმ ხეთხელი ი ჲას̈ მჷთხელი ხორი 

(ანდ.) -- ზოგი თავს თვითონ ეძებს, ზოგს კი სხვა ჰყავს მძებნელიო. მეჩი ზურალ ლახახუი̂დ 

სკუე̂ბინ ჟაგარ̈ი მჷთხელის (ლნტ. 244) -- წამლის მძებნელს მოხუცი ქალი წინ შემოხვდა.

 მჷი1 (მჷი̄შ, მჷია \ მჷჲალ̄ა) ბზ., მჷისგ (-იშ, -არ) ბქ., მჷჲეს (-არ) ლშხ., მჷჲესკ (-არ̈) ლნტ. 

-- წამღები; გადამყვანი. ხეხლი მალ̄ე გუშგუე̂ჲ დის [ალ ღუა̂ჟმარ̄ე̄მი] ქა მჷი ძუღუა̂ქა (ბზ. 

282) -- ჩვენს დედას ეცოდინება რამე ამ ვაჟკაცის ზღვაზე გადამყვანი. ლჷდგარ̈იშ მჷისგ ჯი 

ესერ ლეისგ ლი (ანდ.) -- მიცვალებულის წამღები თვითონაც წასაღებიაო. ადჲესხ ეშხუ 

უ̄ღუ̂ა ჴანარს ბარგი მჷჲესდ (ლშხ. 32) -- ბარგის წამღებად ერთ უღელ ხარს წაიყვანენ.

 მჷი2 იგივეა, რაც მჷჰი.

 მჷიდჷრე იგივეა, რაც მჷჰდჷრე

 მჷირე იგივეა, რაც მჷჲრი.

 მჷკაკუნი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- დამკაკუნებელი. ჲარ̈ ლი ყორჟი მჷკაკუნი? (ლნტ.) -- კარზე 

ვინ აკაკუნებს (ვინაა კარზე დამკაკუნებელი)?

 მჷკალმახ̈ი იგივეა, რაც მჷკჷლმახ̈ი.

 მჷკარ იგივეა, რაც მჷკარ̈.

 მჷკარძალი (-ჲშ, -ძალა) ლნტ. -- მეწაღე. ალოჴჷდიდ ალ ჩაფულ მჷკარძალის (ლნტ.) -- ეს 

ფეხსაცმელი მეწაღეს მივუტანოთ. შდრ. მჷჩფჷლა̈რ̄ი.

 მჷკახ (-აშ̈, --) ზს. -- სექტემბერი. მჷკახისგა ხოჩა დარალ̈ ხოხა (ბზ.) -- სექტემბერში კარგი 

1311



დარები იცის.

 მჷკარ̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., მჷკარ ლშხ. -- ღია; გაღებული. მჷკა̈რ ლაჴურ̂აჲსგა ზაულ̂ადა̈ღ 

ხოჩა ჰაე̄რ ანღრი (ბზ.) -- ზაფხულში ღია სარკმლიდან კარგი ჰაერი მოდის. ენცხუტ̄ი̄ნე 

წჷრნი რაშემ ი სგოთ̄შყად მჷკარ ჴარჴთე̄ჲსა (ლშხ. 65) -- ისკუპა წითელმა რაშმა და ღია 

ხახაში ჩაუვარდა.

 მჷკარ̈ე იგივეა, რაც მჷკრე.

 მჷკაჩ̈ხუი̂ იგივეა, რაც მუკუჩ̂ხი.

 მჷკედ1 (-იშ, -კდა ზს., ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- {ამ}ღები. ეჩჷნქა ბაჩ̈ა ̈მჷკედ და̈რ̄ ა̈ნთენა̈ნ̄ (ბზ.) -- 

ქვის ამღები იმის გარდა არავინ გამოჩნდა. წორ მჷჴდად ხოშა მჷკედს ესერ ხარ გარჯ (ანდ.) 

-- სისხლის საზღაური გადამხდელზე მეტად ამღებს ეძნელებაო. ნაწ̈ეუა̂̈რი მჷკედდ... ლამ̈ინდა 

მარას ხათ̈შიხ (ლნტ. 53) -- შესაწევარის ამღებად სანდო კაცს ირჩევენ.

 მჷკედ2 (-იშ, -კდა ზს., ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- გამწყვეტი, მომსპობი. ხამარე მჷკედ ანჴიდხ 

(ლშხ.) -- ღორების გამწყვეტი მოიყვანეს.

 მჷკედ3 (-იშ, -კდა ზს., ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- გამხდელი (ფეხსაცმლის). მაუ̂რენე მუხუბ̂ე 

ჩაფლალ̈ე მჷკედ{ლი} (ლნტ. 127) -- უმცროსი ძმა ფეხსაცმლის გამხდელია.

 მჷკეთ (-იშ, -კთარ̈) ზს., მოკეთ (-კთალ ლშხ., -ეა̈ლ ლნტ.) -- მოკეთე, მოყვარე. მარ̄ა აშხუ ̂

აგ̈ის ლახხუი̂̄დ... უ̂აზ̈რი მჷკეთ (ბზ. 413) -- კაცს ერთ ადგილას ვეზირის მოკეთე შეხვდა. 

ჲედაუშ̂ერ ჲედაუ ̂ი ნიშგე ბაბა დუდა მჷკთარ̈ ლჷმარ̈ხ (ბქ. 18) -- იედავაანთ იედავი და ჩვენი 

ბაბუა დუდა მოკეთეები ყოფილან. იხ. კერძმარ̄ე.

 მჷკილი იგივეა, რაც მჷკი̄ლი.

 მჷკი̄ლი (-ლი̄შ, -ლჲა̈რ \ -ლალ̄ა ბზ., -ლი̄შ, -ლალ̄ა ლშხ.), მჷკილი (-ლაშ̈, -არ \ -კილა ბქ., 
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-ჲშ, -არ̈ ლნტ.) -- {მო}მკივანი. მჷკი̄ლი ლი კოჯა ̈დალ̈ (ბზ.) -- მომკივანია კლდის დალი. 

ჲა̈რუ ლესეს ამჟი მჷკილი? (ლნტ.) -- ნეტავ ვინ უნდა იყოს ასე მომკივანი?

 მჷკი̄უე̂ იგივეა, რაც მჷკჷ̄რა.

 მჷკლი1 (-ლიშ̄, -ა̈რ ბზ., -ლაშ̈, -ლარ̈ ბქ., -ლი̄შ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- დამკეტავი. მჷკლი 

დარ̈ მეთხან (ლნტ.) -- დამკეტავი ვერავინ ვნახე.

 მჷკლი2 (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- კოჭლი. ყუ̂ირას̈ ი მჷკლის ხოშ' ესერ გუი̂ ხოზხ (ანდ.) -- 

ბრუციანსა და კოჭლს დიდი გული აქვთო.

 მჷკმარ̈ი1 (-რი̄შ, -მარა ბზ., -ა̈შ, -მარა ბქ., -ჲშ, -რალა ლნტ.) -- მნახველი. [ეჯნე̄მ] მაჴუა̂̄მ 

ხა̈ქ̄უ ̂ჩი̄ მიჩა მჷკმარ̈ის (ბზ. 27) -- მან მადლობა უთხრა ყველა თავის მნახველს.

 მჷკმარ̈ი2 (-რი̄შ, -მარა ბზ., -ა̈შ, -მარა ბქ., -ჲშ, -რალა ლნტ.), მჷკმარი (-რი̄შ, -რალ̄ა) ლშხ. 

-- გამსინჯავი (გემოსი). ამ ა̈რყიშ მჷკმარ̈ი დარ̈ მიცჷხ (ბქ.) -- ამ არყის გამსინჯავი არავინ 

მეგულება.

 მჷკრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -რალ̈ ლნტ.) -- სახნისი. 

მჷკრა სგა ლახდე მალ̄დ ლაქ̈ჷნთრინას ლემასგუი̂სგა (ბზ. 361) -- მელამ სახნისი ცეცხლში 

ჩადო გასაცხელებლად. მჷშკიდ დეუე̂თილ აქჷნთრინე მჷკროლს (ბქ. 36) -- მჭედელი 

დევეთილი სახნისებს ახურებს.

 მჷკრე (-რე̄მიშ, -ა̄ლა ბზ., -რემ, მჷკრა ბქ.), მჷკრენი (-ნი̄შ, -ნა̄ლა) ლშხ., მჷკარ̈ე (-ჲშ, -ა̈ლ) 

ლნტ. -- გამღები. ეჯ ლეჟრის ყო̄რალე მჷკრე და̈რ̄ ხაყა (ბზ.) -- იმ საცოდავს კარების 

გამღები არავინა ჰყავს. ჯიწუა̂ ა̈რ ალ ყორა ̈მჷკარ̈ე? (ლნტ.) -- ამ კარების გამღები ვინმე 

გინახავს?

 მჷკუე̂ცან̈ი იგივეა, რაც მუკუც̂ა̈ნ̄ი.
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 მჷკუჩ̂ხი იგივეა, რაც მუკუჩ̂ხი.

 მჷკჷლმახ̈ი (-ხიშ̄, -მახალ̄ა ბზ., -ხაშ̈, -მახა ბქ.), მჷკალმახ̈ი (-ხაშ̈, -მახა) ლნტ., მჷკჷლმახი 

(-ხი̄შ, -ხალ̄ა) ლშხ. -- მეთევზე. ჭა̈შ მჷკჷლმახ̈ი ლას̈უ ̂(ბზ. 367) -- ქმარი მეთევზე იყო. 

კალმახს ფოცხარ̈შუ ̂ჷრმიხ მჷკჷლმახა (ბქ. 227) -- მეთევზეები თევზს ანკესით იჭერენ. 

მიშგუ მუ ხოჩა მჷკჷლმახ ლი (ლშხ.) -- მამაჩემი კარგი მეთევზეა.

 მჷკჷ̄რა (-რა̈შ̄, -რალ̄ა) ბზ., მჷკი̄უე̂ (-უა̂შ̄, -უ̂ე̄ლ) ლშხ., მჷკიუე̂ (-უე̂მ, -უ̂ოლ ბქ., -ჲშ, -არ̈) 

ლნტ. -- ბრჭყვიალა, კრიალა, ელვარე. მჷკჷ̄რე თე̄რალ̈ (ბზ.) -- ელვარე თვალები. აშ̈ხუ ̂

ლადეღ ანჴიდ მირ ძუღუა̂დ ეშხუ მჷკჷ̄რა (ბზ. 249) -- ერთ დღეს ზღვამ რაღაც ბრჭყვიალა 

მოიტანა.

 მჷლამ იგივეა, რაც მჷლამ̈.

 მჷლაფარ̈ი იგივეა, რაც მჷლფარ̈ი.

 მჷლაგ̈ენი იგივეა, რაც მჷლგენი.

 მჷლამ̈ (-იშ, -ლმარ̈ ზს., -ლამარ̈ ლნტ.), მჷლამ (-არ) ლშხ. -- ალი. მაშე̄ნამ̄ მჷლამ̈თე̄სგა 

სგად̄სკინე (ბზ. 312) -- დიდ (ცეცხლის) ალში ჩახტა. ღერმეთ ჟ'ან̈ხირნან, მჷლამ̈ ლახფიშუდ̂ 

(ბქ. 106) -- ღმერთი განრისხდა, ალი მიუშვა. ალ უო̂რმო ლეჟა ალმაზ̈ლი მჷლამ̈ (ლნტ. 138) 

-- ამ ორმოდან თურმე ალი ამოდიოდა.

 მჷლან̈ი იგივეა, რაც მჷლნი.

 მჷლა̈შ̄ი (-ში̄შ, -ლაშ̄ა \ -შჲარ̈) ბზ., მჷლაშ̈ი (-შიაშ̈, -ლაშა ბქ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.), მჷლაშ̄ი 

(-ში̄შ, -არ) ლშხ. -- {და}მთესველი. ამ ლუფხუს̂ ჭჷმნი მჷლა̈̄ში გარ ხუი̂ (ბზ.) -- ამ 

გაზაფხულზე მხოლოდ ქერს დავთესავ (ქერის დამთესველი ვარ). ქამლიზალ̈ ესერ ქა 

მჷლაშ̈ი ლი, მუჟღუ̂ირ -- ისგა მუნჭურე (ანდ.) -- გაზაფხული მთესავია, შემოდგომა -- 
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მოსავლის შემომტანიო. მჷლაშ̄იარ სგაჩ̄ადხ დაბთე (ლშხ.) -- მთესველები ყანაში შევიდნენ. 

ჭყინტს ხოჩა მჷლა̈ში ა̈ხეფასოლ (ლნტ. 51) -- ბიჭი კარგი მთესველი დადგებოდა.

 მჷლგენი1 (-ნი̄შ, -ნჲა̈რ ბზ., -ა̈შ, -გენა ბქ., -ნი̄შ, -ნალ̄ა ლშხ.), მჷლაგ̈ენი (-ჲშ, -ნალა) ლნტ. 

-- ღამის მთეველი. მჷლგენი მარ̄ე მაგ̈ ხოჩამ̄დუ ხარ̈იდ! (ბზ.) -- ღამის მთეველი კაცი ყველა 

კარგადამც იყავით (ხართ)! ბაჲ̈შ მჷლგენა მეჴდე ლიხ (ბქ.) -- ამაღამინდელი ღამის 

მთევლები მოსული არიან. ლჷდგარმოყ მჷლგენალ̄ა გარ ასადხ (ლშხ.) -- მიცვალებულთან 

ღამის მთევლებიღა დარჩნენ.

 მჷლგენი2 (-ნი̄შ, -ნჲა̈რ ბზ., -ა̈შ, -გენა ბქ., -ნი̄შ, -არ ლშხ.), მჷლგონი (-ი̄შ, -არ) ლშხ. 

მჷლაგ̈ენი (-ჲშ, -ნალა) ლნტ. 1. ზვარაკის შემწირავი. ჴან̈ მაყა ი მჷლგენი მაწჷხ (ბზ.) -- 

ხარი მყავს და შემწირავი მჭირდება. 2. ბქ. დამფასებელი, შემფასებელი. მიჩა-მიჩა მჷლგენი 

ჩის ხალატ̈ (ბქ.) -- თავ-თავისი დამფასებელი ყველას უყვარს.

 მჷლგონი იგივეა, რაც მჷლგენი2.

 მჷლდეღ (-იშ, მჷლდღა ზს., დღა̄ლა ლშხ. -ალა ლნტ.) -- მწყემსი. დი̄ნა მჷლდეღს ათას̄დ (ბზ. 

369) -- გოგო მწყემსს წააწყდა. ალე ჭყინტოლ̄ მჷლდეღ ლი (ლშხ.) -- ეს ბიჭუნა მწყემსია. 

ეჲ ხენწიფს ხეყადდა ხამ̈არე მჷლდეღ (ლნტ. 293) -- იმ ხელმწიფეს ღორების მწყემსი 

ჰყავდა.

 მჷლდე̄უა̂ (-უა̂̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄) ბზ., მჷლდეუ̂{ა} (-იშ, -უ̂არ̈) ბქ., მჷლდე̄უა̂რა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., 

მჷლდეუა̂რა (-ჲშ, -რალა) ლნტ. -- მოსულელო, მოდებილო. ანჴა̈დ მჷლდე̄უა̂ დი̄ნა (ბზ. 380) 

-- მოსულელო გოგო მოვიდა. ხენწიფხი გეზალ მჷლდეუ ̂ლი (ბქ. 29) -- ხელმწიფის შვილი 

მოსულელოა. ალე მარ̄ე მჷლდე̄უა̂რა ლი (ლშხ.) -- ეს კაცი მოდებილოა. ზურალს მჷლდეუ̂არა 

გეზალ ხაყა (ლნტ.) -- ქალს მოსულელო შვილი ჰყავს.
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 მჷლეგუე̂რი იგივეა, რაც მულგუჰე̄რი.

 მჷლეჩე იგივეა, რაც მჷლჩე.

 მჷლმესგი (-გი̄შ, -მესგალ̄ა ბზ., -გა̈შ, -მესგა ბქ., -გი̄შ, -გალ̄ა ლშხ.), მჷლმესკი (-ჲშ, 

-მესკალა) ლნტ. -- ცეცხლის დამნთები, მეცეცხლური. მიშგო მუ ხოჩა მჷლმესგი ლი (ბქ.) -- 

მამაჩემი კარგი მეცეცხლურია

 მჷლნი (ხომლანა, --) ლშხ., მჷლა̈ნი (ხომჷლანა, --) ლნტ. -- მწარე. მე̄უ̂არ მჷლნი ძირ ხა̄რ 

ალ ბალახს (ლშხ.) -- ძალიან მწარე ძირი აქვს ამ ბალახს. სურუ მჷლან̈ი ლი ისკუი̂ ნასყაუ ̂

ნაყ̈ეუნ (ლნტ.) -- ძალზე მწარეა შენი გაკეთებული შეჭამანდი.

 მჷლფარ̈ი (-რი̄შ, -ფარალ̄ა ბზ., -აშ̈, -ფარა ბქ.), მჷლფარი (-რიშ̄, -რალ̄ა) ლშხ., მჷლაფარ̈ი 

(-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- დამფარებელი, დამხურავი (სარქველისა...). კეცჟი ლაფა̈რიი მჷლაფარ̈ი 

დარ̈ არდაუ? (ლნტ.) -- ქვევრზე სარქველის დამხურავი არავინ იყო?

 მჷლქერი, მჷლქუე̂რი იგივეა, რაც მულგუჰე̄რი.

 მჷლჩამ იგივეა, რაც მანჩალ.

 მჷლჩე (-ჩე̄მიშ \ -ჩე̄შ, მჷლჩალ̄ა ბზ., -ჩემ, მჷლჩა ბქ., -ჩე̄შ, -ჩალ̄ა ლშხ.), მჷლეჩე (-ჲშ, -არ̈) 

ლნტ. -- დარაჯი, ყარაული, მცველი. ოხურშუე̂ნ თარ̄ინგზელ -- მეთხუი̂არ̈ი მჷლჩე (ბზ. 40) 

-- ვახსენე მთავარანგელოზი -- მონადირის მფარველი. ბროლი კოშკს გირგტანდ დაუ̄ა̂ ჯარ 

ლოქ ხაცხიპ ზითუნახაუი̂ მჷლჩად (ლშხ. 71) -- ბროლის კოშკს ირგვლივ დევების ჯარი 

არტყას მზეთუნახავის მცველად. დენას ალ ჟეღ ჟ'ასაგან მჷლეჩად (ლნტ. 199) -- გოგოს ეს 

ძაღლი დაუდგა დარაჯად.

 მჷლც იგივეა, რაც წყარ̈შინდ.

 მჷლცი (-ცი̄შ, -ლცა ბზ., -ცაშ̈, -ლცა ბქ., -ცი̄შ, -ლცა ლშხ., -ციშ, -ა̈რ ლნტ.) -- მეთულუხე, 
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წყლის მზიდავი. მჷლცა ანღრიხ სარაგთეჟი (ბზ. 65) -- წყლის მზიდავები წყაროზე მოდიან. 

ეშხუ მარე მჷლციდ ხორიხ (ბქ.) -- ერთი კაცი წყლის მზიდავად ჰყავთ. ნიცმოყ მჷლცა 

ენხურიელან̄დახ (ლშხ.) -- წყაროსთან მეთულუხეები შეიკრიბნენ. ხორუა̂ დენა მჷლციდ 

ხეყადდახ (ლნტ.) -- უმცროსი გოგო წყლის მზიდავად ჰყავდათ.

 მჷმარცხე იგივეა, რაც მჷმჷრცხე.

 მჷმაშარ̈ი იგივეა, რაც მჷმშარ̈ი.

 მჷმარ̈ცხე იგივეა, რაც მჷმჷრცხე.

 მჷმარ̈ჯუი̂ იგივეა, რაც მუმურჯუი̂.

 მჷმახ̈ე იგივეა, რაც მჷმხე.

 მჷმარ̄ე (-რე̄მიშ, მჷმარ̄ალ̄ა ბზ., -რე̄შ, -რალ̄ა ლშხ.), მჷმარე (-რემ, მჷმარა ბქ., -ჲშ, -მარალა 

ლნტ.) -- {დამა}მზადებელი. მჷმარეს ლემარე ხეკუე̂ს შინ ხუღუა̂ნდეს (ბქ.) -- 

დამამზადებელს დასამზადებელი (მასალა) ხელთ უნდა ჰქონდეს. სი ეზერ ნაყ̈ეუნი მჷმარე ხი 

(ლნტ.) -- შენ კარგ შეჭამანდს (მისაყოლებელს) ამზადებ.

 მჷმაჯ̄ე (-ჯე̄მიშ, მჷმაჯ̄ალ̄ა ბზ., -ჯე̄შ, -ჯალ̄ა ლშხ.), მჷმაჯე (-ჯემ, მჷმაჯა ბქ., -ჲშ, 

-მაჯალა ლნტ.) -- გადამტანი, გადამზიდავი. ჭამემ მჷმაჯად ნოდა̈რ ხაწახ (ბქ.) -- თივის 

მზიდავად ნადი ეხმარებათ. ზექარ̈ე მჷმაჯე ბობშარ̈ ლიხ (ლნტ.) -- შეშის {გადა}მზიდავი 

ბავშვები არიან.

 მჷმბჷგე იგივეა, რაც მჷბგე.

 მჷმეზრალი იგივეა, რაც მჷმზჷრა̈ლ̄ი.

 მჷმეჩე იგივეა, რაც მჷმჩე.

 მჷმეჴერი იგივეა, რაც მჷმჴერი.
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 მჷმზჷრა̈ლ̄ი (-ლი̄შ, -რალ̄ა) ბზ., მჷმზჷრალ̈ი (-რალაშ̈, -რალა) ბქ., მჷმზჷრალ̄ი (-ლი̄შ, 

-რალ̄ა) ლშხ., მჷმეზრალი (-ჲშ, -რალა) ლნტ. -- {და}მლოცველი. მჷმზჷრა̈ლ̄ი ანჴად̈ (ბზ.) -- 

დამლოცველი მოვიდა. მაშდმარ̈ მჷმზჷრალა მაგ̈ უშხუდ რაგდიუხ̂ (ბქ.) -- მთვრალი 

დამლოცველები ყველანი ერთად ლაპარაკობდნენ. ეშხუ ხოშა მა̄რე ჩუ იგნი მჷმზჷრალ̄იდ 

(ლშხ. 35) -- ერთი უფროსი კაცი დამლოცველად დადგება. მჷმეზრალა ჟი იხორიელიხ გაკ 

ჩუქან (ლნტ.) -- მლოცველები კაკლის ქვეშ გროვდებიან.

 მჷმნარ̈ი იგივეა, რაც მუჰუნ̂არ̈ი.

 მჷმნუნე იგივეა, რაც მჷ̄მნე.

 მჷმსჷლი (-ლი̄შ, -სჷლა ბზ., -ა̈შ, -სჷლა ბქ., -ლი̄შ, -არ ლშხ.)-- დამხვევი (ძაფისა). მჷმსჷლი 

ქა ნაჰარუ ̂მარქუს̂ ქაკუ̂ანე (ბქ. 306) -- ძაფის დამხვევი დაცლილ მაქოს გადააგდებს.

 მჷმშა̈ჲე, მჷმშიე (-შაჲ̈ე̄მიშ, -შაჲა̈რ̄, ე̄მიშ, ალ̄ა) ბზ., მჷმშაი̈ (-შაიაშ̈, -შაჲა) ბქ., მჷმშაჲე 

(-შაჲე̄მიშ, -შაჲე̄ლ) ლშხ., მჷმშაჲ̈ე (-ჲშ, -მშაჲალა) ლნტ. -- მომუშავე; დამმუშავებელი. ალ 

გიმე მჷმშაჲ̈ე ნა ̈გარ ხუი̂დ (ლნტ.) -- ამ მიწის დამმუშავებელი მარტო ჩვენ ვართ.

 მჷმშა̈რი (-რი̄შ, -შარალ̄ა ბზ., -ა̈შ, -შარა ბქ.), მჷმშარი (-რი̄შ, -რალ̄ა) ლშხ., მჷმაშარ̈ი (-ჲშ, 

მჷმაშარალა \ -ა̈ლ) ლნტ. -- გამაფართოებელი. ალ შუკუა̂̈შ ქა მჷმშა̈რის მაგ̈ ხოჩა ა̈ხკუთუნ̂ი 

(ბქ.) -- ამ გზის გამაფართოებელს ყველაფერი კარგი ეკუთვნის.

 მჷმშერი იგივეა, რაც მჷმშე̄რე.

 მჷმშეხე იგივეა, რაც მჷმშხე.

 მჷმშე̄რე (-რე̄მიშ, -შე̄რალ̄ა) ბზ., მჷმშერი (-რაშ̈, -შერა) ბქ. -- დამქანცველი, შემწუხებელი. 

ლიჭმე მარემ მჷმშერი ლი (ბქ.) -- თიბვა ადამიანის დამქანცველია.

 მჷმშხე (-ხე̄მიშ, -შხალ̄ა ბზ., -ხემ, -შხა ბქ., -ხე̄შ, -ხე̄ლ \ -ხალ̄ა ლშხ.), მჷმშეხე (-ჲშ, 
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-ხალა) ლნტ. -- გამშავებელი. გაკ ტოტარ̈ეშ ჩუ მჷმშეხე ლი (ლნტ.) -- კაკალი ხელებს 

აშავებს (გამშავებელია).

 მჷმჩე (-ჩე̄მიშ, მჷმჩალ̄ა ბზ., -მემ, მჷმჩა ბქ., -ჩე̄შ, -ჩალ̄ა ლშხ.) მჷმეჩე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

დამაბერებელი. ხოლა გეზალ დიეშ უჰიუ̂დ მჷმჩე ლი (ბქ.) -- ცუდი შვილი დედის უდროოდ 

დამბერებელია. სი ხი მიშკუი̂ მჷმეჩე (ლნტ.) -- შენ ჩემი დამბერებელი ხარ.

 მჷმწირ იგივეა, რაც მჷნწირ.

 მჷმხე1 (-ხე̄მიშ, მჷმხალ̄ა ბზ., -ხემ, მჷმხა ბქ., -ხე̄შ, -ხე̄ლ \ -ხალ̄ა ლშხ.), მჷმახ̈ე (-ჲშ, 

-ხალა) ლნტ. -- განმაახლებელი, გამაახალგაზრდავებელი. ლუფხუს̂ შუა̂ნ მარემი მჷმახ̈ე ლი 

(ლნტ.) -- ზაფხულში სვანეთი კაცის გამაახალგაზრდავებელია.

 მჷმხე2 (-ხემ, მჷმხა) ბქ., რელიგ. -- ავდრის გამომწვევი პიროვნება (საფასურად 

გასამრჯელოს იღებდა).

 მჷმჴერი (-რი̄შ, -რალ̄ა ბზ., ლშხ., -აშ̈, -ჴერა ბქ.), მჷმეჴერი (-ჲშ, -მეჴერალა \ -ალ̈) ლნტ. -- 

გამგები, შემტყობი. მჷმჴერი ლჷმჴერ ხეკუე̂ს ლესეს (ბქ.) -- გამგები შეგნებული უნდა 

იყოს. ალ გუე̂ში მჷმეჴერი მაწჷხ (ლნტ.) -- ამ საქმის გამგები მჭირდება.

 მჷმჷრცხე (-ხე̄მიშ, -ხა̄ლა) ბზ., ლშხ., მჷმარცხე (-ხემ, -ცხა) ბქ., მჷმარ̈ცხე (-ჲშ, -ცხალა) 

ლნტ. -- დამმარცხებელი. ამიშ მჷმარცხე დემეგ ლჷთაუე̂ლი (ბქ.) -- ამის დამმარცხებელი არ 

დაბადებულა. ამშა მჷმჷრცხე დარ̄ ლი (ლშხ.) -- ამის დამმარცხებელი არავინაა. ქუე̂ყანაჲ̈ 

მჷმარ̈ცხე ხეკუე̂ს ჩუა̂დამარცხას ამემდ ი მად̈ილ ლოქ ხერი (ლნტ. 306) -- ქვეყნის 

დამმარცხებელი უნდა დაამარცხოს ამან და მადლიმც ექნებაო.

 მჷნათი იგივეა, რაც მჷნა̈თ̄ი.

 მჷნაყ იგივეა, რაც მჷნაყ̈.
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 მჷნაზ̈უი̂ (-უი̂̄შ, -ნაზუ̂ა) ბქ., მჷნაზ̄უი̂ (-უ̂იშ̄, -უ̂ალ̄ა) ლშხ. -- კვალისმაძიებელი, გამყოლი. 

ჲერხი მეთხუ̂არ̈ ხოჩა მჷნაზ̈უი̂ ლი (ბქ.) -- ზოგი მონადირე კარგი კვალისმაძიებელია.

 მჷნაყ̈ (-იშ, -ნაყარ̈) ზს., ლნტ., მჷნაყ (-არ) ლშხ. -- გამომცხვარი. მჷნა̈ყ დიარ̈ს ჲერუა̂ ̈დეშ 

ჴიდა, ეჯის ფექ ოხღუა̂ნდა... (ბქ. 299) -- ვინც გამომცხვარ პურს ვერ მოიტანდა, იმას 

ფქვილი მოჰქონდა. აგითე ერ ემჴედე̄ლიხ, მინე დი̄ლჷ̄ლს დიარალ მჷნაყ ოსხუი̂ა (ლშხ. 57) 

-- სახლში რომ მოსულან, მათ დედას პურები გამომცხვარი დაუხვედრებია.

 მჷნაყ̈ე იგივეა, რაც მჷნყე.

 მჷნაზ̄უი̂ იგივეა, რაც მჷნაზ̈უი̂.

 მჷნა̈თ̄ი (-თი̄შ, -ნათ̄ა) ბზ., მჷნათ̈ი (-ნათაშ̈, -ნათა) ბქ., მჷნათ̄ი (-თი̄შ, -თიარ) ლშხ., მჷნათი 

(-ჲშ, -არ̈) ლნტ. 1. მოზიარე (წილში), მონახევრე. ლეჟრი ესერ ნაოშთხულიშ მჷნა̈თი, ოდო 

მჷხნისგის მოდმაჷდ ესერ ხოჭირ (ანდ.) -- საწყალი მეოთხედის მონაწილე, თორემ 

მონახევრეს მაინც არა უჭირსო. სოზარს იერუ მჷნათ̄ი მუხბე ხორი (ლშხ.) -- სოზარს ორი 

მოზიარე ძმა ჰყავს 2. მონათესავე, ნათესავი. ხუა̂ი̄ ხოჩა მჷნათ̄ი გუ̂აყა (ლშხ.) -- ბევრი 

კარგი ნათესავი გვყავს.

 მჷნგრე (-რე̄მიშ, -გრალ̄ა ბზ., -რემ, -გრა ბქ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -რალ̈ი ლნტ.) -- 

კვერცხის მდებელი. დედბერს სემი მჷნგრე ქათალ ხორდა (ბქ.) -- დედაბერს სამი 

კვერცხისმდებელი ქათამი ჰყავდა. გუშგუე̂ დედუ ̂მჷნგრე ლი (ლშხ.) -- ჩვენი დედალი 

კვერცხისმდებელია. ეშხუ მჷნგრე ქათალ მად̈ მაყა (ლნტ.) -- ერთი კვერცხისმდებელი 

ქათამი არა მყავს.

 მჷნდურ̂ა̈უ ̂იგივეა, რაც მუნდროუ̈.̂

 მჷნთხლე (-ლე̄მიშ, -თხლა ბზ., -ლემ, -თხლა ბქ., -ლე̄შ, -ლე̄ლ ლშხ.) -- მცველი; მომვლელი. 
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დაბა̈შ მჷნთხლე ბეფშ ლასუ ̂(ბქ.) -- ყანის მცველი ბავშვი იყო.

 მჷნღაშტი, მჷნღეშდი იგივეა, რაც მჷნღეშტი.

 მჷნღეშტი (-ტი̄შ, -შტა) ბზ., მჷნღეშდი (-და̈შ, -შდა ბქ., -დი̄შ, -დარ ლშხ.), მჷნღაშტი (-ჲშ, 

-ტიალა) ლნტ. 1. ციკნის ამყვანი (მოგების მომენტში). 2. ციკნის მწყემსი. მჷნღეშდი 

ნეღშდარ̈ს აი̈სგ ლელდაღდ (ბქ.) -- ციკნების მწყემსს ციკნები სამწყემსოდ მიჰყავს.

 მჷნყე (-ყე̄მიშ, მჷნყალ̄ა ბზ., -ყემ, მჷნყა ბქ., -ე̄შ, -ყალ̄ა ლშხ.), მჷნაყ̈ე (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

ხაბაზი, პურის მცხობელი. დირიშ მჷნყე ქორს მიშგუა̂ დი ლი (ბქ.) -- სახლში პურს 

დედაჩემი აცხობს (მცხობელია). ეჯ ლეჟრის დიარი მჷნყე დარ̄ ხაყა (ლშხ.) -- იმ საცოდავს 

პურის მცხობელი არავინ ჰყავს. ეჯი ჩუა̂თოცუი̂რახ დიარ̈ი მჷნაყად (ლნტ. 210) -- ის 

ხაბაზად დაუტოვებიათ.

 მჷნჩალ იგივეა, რაც მანჩალ.

 მჷნჩლი (-ლი̄შ, -ნჩლა ბზ., -ლაშ̈, -ნჩლა ბქ., -ლიშ̄, -ლიარ ლშხ., -ჲშ, -ლალ̈ი ლნტ.) -- 

მომდურავი, მომჩივანი. ხოლა ამსუა̂ლდს უ̂ობაშ̈ მჷნჩლი ხორი სოფელისგა (ბქ.) -- ცუდ 

ადამიანს სოფელში ბევრი მომდურავი ჰყავს. მიშგუი̂ მეზუბ̂ელს ხუა̂ჲ̄ მჷნჩლი ხაყა (ლშხ.) 

-- ჩემს მეზობელს ბევრი მომდურავი ჰყავს.

 მჷნჩრე (-რე̄მიშ, -ნჩრა ბზ., -რემ, -ნჩრა ბქ., -რე̄შ \ -რე̄მიშ, -რალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -რალა ლნტ.) -- 

დამძახავი (ძაფისა). მჷნჩრე ზურალ კჷლთხი ა̈დგიჟი ისგურ̂ი (ბქ.) -- დამძახავი ქალი მაღალ 

ადგილას ჯდება. ა̈მშა მჷნჩრეს ნომამაუ ̂ათონჩერა! (ლნტ.) -- ამის დამძახავს არაფერი 

დაეძახვოს (წყევლაა)!

 მჷნჩხირ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), მჷნჩხრი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ზს. -- გავარვარებული რკინა. 

კაჰდაიაქ ბერეჟ მჷნჩხრიდ ლჷგან (ბქ.) -- სანაჯახე რკინა გავარვარებული იყო.
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 მჷნცხარ (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -ალ ლშხ.), მენცხუ̂არ̈ (-უ̂არარ̈) ბქ., ბოტ. -- მოცხარი. 

მენცხუა̂რ̈ ლაროლე ძგიდს ხაგ (ბქ.) -- მოცხარი სათიბების ნაპირზეა ("ადგას").

 მჷნწირ (-იშ, -ალ̈) ბზ., მჷწრე, მჷმწირ (-წრალ ბზ., -რალ ლშხ.), მჷნწრე (-ჲშ, -რალა) ლნტ. 

-- მომრევი, მჯობი, მძლე, მძლეველი. ეჩა მჷნწირ დარ̈მოშუ ̂ითნი (ბქ. 318) -- იმის მომრევი 

ვერავინ გამოჩნდება. მიჩა გეზლა მჷმწირდ ბაჯუს დარ̄ ხაკუ (ლშხ.) -- ბაჯუს არავინ უნდა 

თავის შვილის მჯობი (მჯობნელად). ისკი მჷნწრე მად̈მა გუ̂იხალდა (ლნტ.) -- შენი 

მომრევი არავინ (არაფერი) გვეგონა. იხმარება გამოთქმაში: ხოშა მჷნწირ -- მეტი (დიდი) 

წილი. ამეჩუშ გიმარ̈ ხოშა მჷნწირ ლექუშ̂ერ... ლიხ (ბქ. 237) -- აქაური მიწები მეტი წილი 

ქვიშიანია.

 მჷნწლა (-ლა̈შ̄, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლაშ̈, -ლოლ ბქ., -ლაშ̄, -ლე̄ლ ლშხ., -ლა̈ჲშ, -ლალ̈ ლნტ.), ზოოლ. 

-- კალია. თანღი ეჩხენჩუ ეშხუ მჷნწლა არ̈ი (ბქ. 258) -- უღელტეხილს იქით ერთი კალია 

არის. ალ ლეჭმაჲ̄სა ხუ̂აჲ̄ მჷნწლე̄ლ არიხ (ლშხ.) -- ამ სათიბში ბევრი კალიაა. ეჩა ლინწირ 

მა გარჯ ლი, მჷნწლაზუმ ლი (ლნტ.) -- იმისი მორევა რა ძნელია, კალიისხელაა.

 მჷნწრე იგივეა, რაც მჷნწირ.

 მჷნჭყი (-ყიშ̄, -ჭყალ̄ა ბზ., -ყა̈შ, -ჭყა ბქ., -ყიშ̄, -ყა̄ლა ლშხ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.) -- გამხედნი. 

ჩაჟუე̂მ მჷნჭყი ლჷბერკილ ჩაჟუჟ̂ი ხესგუ̂რი (ბქ.) -- ცხენის გამხედნი დაბორკილ ცხენზე 

ჯდება. ალ ჩაჟ̄ი მჷნჭყი დარ̄ ლი (ლშხ.) -- ამ ცხენის გამხედნი არავინ არის. ხოჩა მჷნჭყი 

ხაწჷხ ალ ჩაჟ̈ს (ლნტ.) -- ამ ცხენს კარგი გამხედნი სჭირდება.

 მჷნჴრი (-რი̄შ, -ჴრალ̄ა ბზ., -ა̈შ, -ალ̈ ბქ., -რი̄შ, -რალ̄ა ლშხ.), მერჴენე (-ჲშ, -ნალა) ლნტ. -- 

მხლებელი, გამყოლი. დი̄ნა̈ ̄მჷნჴრი ჲარ̈ ირ̄ა? (ბზ.) -- გოგოს გამყოლი ვინ იქნება? წუი̂ლიშ 

მჷნჴრი ობაშ̈ ა̈ნნაზორან (ბქ.) -- პატარძლის გამყოლი ბევრი მოგროვდა. დად ზურალ̄ს ხაჟხა 
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დედფალი მჷნჴრის ლამუ̂ორხენ (ლშხ. 33) -- მამის ოჯახიდან დედოფლის მხლებელ ქალს 

მდადე ჰქვია. ლაგუ̂ანახო მერჴენალა მიჩ აზ̈უი̂სა ხოღელდახ (ლნტ.) -- სატირალში 

გამყოლები მას ეზოში ელოდებოდნენ. გან̈ხან̈ ხაყა მჷნჴრი მარ̄ე (პოეზ. 54) -- გვერდში ჰყავს 

მხლებელი კაცი.

 მჷნჴრინე (-ნე̄მიშ, -რინა ბზ., -ნემ, -რინა ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლა ლშხ.), მჷრჴენე (-ჲშ, -რჴენალა) 

ლნტ. -- წამყვანი, მიმყვანი (ის, ვინც იახლებს)... მიშგუ ქორთე მჷნჴრინე სი მადე ხას̈უ̂ა? 

(ბქ.) -- სახლში შენ არ მიმიყვანე? (მიმყვანი შენ არ იყავი?).

 მჷჲედუ̂რე იგივეა, რაც მჷჰდჷრე.

 მჷჲეს იგივეა, რაც მჷი.

 მჷჲესკ იგივეა, რაც მჷი.

 მჷჲრაყ̈ი იგივეა, რაც მჷჰრაყ̈ი.

 მჷჲრი (-რი̄შ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈შ, მჷჲრა ბქ.), მჷჲრენი (-ნი̄შ, -ალ \ ნალ̄ა) ლშხ., მჷირე (-ჲშ, 

-რალა) ლნტ. -- დამწერი. მიშგუა̂ თეუშ̂ მიწუა̂ ამშა მჷჲრენი (ლშხ. 11) -- ამის დამწერი 

ჩემი თვალით მინახავს. ამშა მჷირე გუა̂წჷხ ჲერუა̂ლე (ლნტ.) -- ამის დამწერი ვინმე 

გვჭირდება.

 მჷპატ̈იუე̂ (-უე̂̄მიშ, -ტიუა̂ ბზ., -უე̂მ, -ტიუა̂ ბქ. -ჲშ, -უ̂ალა ლნტ.), მჷპატიუე̂ (-უ̂ე̄შ, -უე̂̄ლ) 

ლშხ. -- მპატიებელი. ეჯის ქა მჷპატიუე̂ დარ̄ ხაყა (ლშხ. 78) -- იმას მპატიებელი არავინ 

ჰყავს. ამშა მჷპატ̈იუე̂ მად̈ ხუი̂ (ლნტ.) -- ამის მპატიებელი არა ვარ.

 მჷპრისდე (-დე̄მიშ, -დალ̄ა ბზ., -დე̄შ, -და̄ლა ლშხ.), მჷპრისდი (-აშ̈, -და) ბქ., მჷპრისტე (-ჲშ, 

-ალ̈) ლნტ. -- ნათლია, მომნათვლელი. გეზლაშ̈ ესერ მჷპრისდი ხარ (ბქ. 310) -- შვილის 

ნათლიააო. ციოყ მიშგუი̂ ჯუმლა მჷპრისდე ლი (ლშხ.) -- ციოყი ჩემი ძმის ნათლიაა 
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(მომნათვლელია).

 მჷჟ იგივეა, რაც მიჟ.

 მჷჟაბ̄ირ (-იშ, ჟაბა̈რ̄) ბზ., მჷჟაბუი̂რ (ჟაბარ̈) ბქ. -- ბალსზემოელი. გეგის დი მჷჟაბ̄ირ ხორი, 

მუ -- მუჩუა̂ბირ (ბზ.) -- გეგის დედა ბალსზემოელი ჰყავს, მამა -- ბალსქვემოელი.

 მჷჟ-დოშდულ იგივეა, რაც მიჟ-დოშდულ.

 მჷჟელა̈დეღ იგივეა, რაც მიშლადეღ.

 მჷჟელეთ იგივეა, რაც მიშლე̄თ.

 მჷჟეღ იგივეა, რაც მუჟუე̂ღ.

 მჷჟირ (ხომჟირა, მამ̈ჟირე) ზს. -- 1. სველი. ნინ მჷჟირ ჩიგუა̂შმი ესერ მჷრგად̈ი ლი (ანდ.) -- 

სველი ენა ყველაფრის მთქმელიაო. 2. (-იშ \ -ჟრიშ ბზ., -იშ, -- ბქ.) -- სისველე. ხეკუე̂ს ერე 

მჷჟირს ლანწჷრა ქამაუ ̂ხადეს (ბქ. 230) -- სისველეს საწრეტი გარეთ უნდა ჰქონდეს. იხ. 

მჷძღირ.

 მჷჟლაწად̈, მიჟლაწად̈ (-იშ, --) ბზ., მჷჟლაწად (-აშ̈, -- ) ბქ., მიჟლაწად (-იშ, -- ) ლნტ., 

მჷჟლაწედ (-იშ, --) ლშხ.,-- აღმოსავლეთი (მზის დასანახი). მჷჟლაწადხენჩუ ფოყს თაურ̂არ̈ 

ხაშხა (ბქ. 224) -- აღმოსავლეთის მხარეს თავრარი ჰქვია. ბესოს მიჟლაწად აგ̈ის ქორ ხოგ 

(ლნტ.) -- ბესოს აღმოსავლეთით უდგას სახლი. მიჟლაწადხენ საზღუ̂არ̈ ლი ლექუს̂ირი 

თემსაბჭო (ლნტ. 13) -- აღმოსავლეთით ესაზღვრება ლექვსურის თემსაბჭო.

 მჷჟლაჰუ̂არ̈ (-იშ, --) ბზ., მჷჟლაჰუა̂რ (-აშ̈, --) ბქ., მჷჟლაუ̂ერ (-იშ, --) ლშხ., მიჟლაუა̂რ 

ლნტ. -- დასავლეთი (მზის ჩასასვლელი). ეშხუ მჷჟლაჰუა̂რხენ აჩად ი მერმე მჷჟლაწადხენ 

(ბქ. 40) -- ერთი დასავლეთიდან წავიდა, მეორე -- აღმოსავლეთიდან.

 მჷჟრენი (-ნი̄შ, -რენალ̄ა ბზ., -ნაშ̈, -რენა ბქ., -ნი̄შ, -ნალ̄ა ლშხ.) -- იხმარება გვამოთქმაში: 
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თხუმე მჷჟრენი -- თავმომაბეზრებელი, შემაწუხებელი. ალ ზურალ თხუმემ მჷჟრენი 

ამსუა̂ლდ ლი (ბქ.) -- ეს ქალი თავმომაბეზრებელი ადამიანია. ამშა გარგლა თხუმე მჷჟრენი 

ლი (ლშხ.) -- ამის ლაპარაკი თავმომაბეზრებელია.

 მჷჟრი (-რი̄შ, -ალ̈ ბზ., -აშ̈, -ა̈რ ბქ., -რი̄შ, -რალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -რალა ლნტ.) -- შემცოდებელი, 

შემბრალებელი. ქუ̂ითიშ მჷჟრი დარ წუა̂ (ბქ.) -- ქურდის შემბრალებელი არავინ ჩანს. 

ეჯკაჲ ლაჟგიარ ლი, ერე ალ ქუ̂ეყანაჟი მჷჟრი დარ̄ ხოსდენი (ლშხ.) -- ისეთი საძაგელია, 

რომ ამ ქვეყანაზე შემბრალებელი არავინ რჩება. მჷჟრი-მჷბრალ̈ მიშკუი̂ ამახუს̂უ ახაკედა! 

(ლნტ.) -- შემცოდებელ-შემბრალებელი ჩემს მტერსამც ამოსწყვეტია!

 მჷჟუე̂ღ იგივეა, რაც მუჟუე̂ღ.

 მჷჟღჷ̄ლი (-ლი̄შ, -ღჷ̄ლა ბზ., -ლი̄შ, -არ ლშხ.), მჷჟღჷლი (-აშ̈, -ღჷლა ბქ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.) -- 

მბღავანა (ვინც ან რაც ხშირად ბღავის). ლანსკინე მჷჟღჷლი... დაშ̈დუდ̂ (ბქ. 207) -- გამოხტა 

აბღავლებული დათვი. ისკუი̂ ბეფშ ლიუ ̂ამჟი მჷჟღჷლი? (ლნტ.) -- შენი ბავშვია ასე რომ 

ბღავის?

 მჷრ იგივეა, რაც მირ.

 მჷრა̈მ̄ ბზ., მჷრა̄მ ლშხ., განუსაზღვ. ზმნს. -- სადღაც, რაღაცა. ბაჯუ აჩად̈ მჷრა̈მ̄თე (ბზ.) -- 

ბაჯუ სადღაც წავიდა. ეშ მჷრამ̄თე ლახქარუე̂̄ნახ (ლშხ. 76) -- სადღაც გადაკარგულან. 

ტუ̄ლი მჷრამ̄ (ლშხ.) -- რაღაცას ამბობს.

 მჷრბიელ იგივეა, რაც მერბიე̄ლ.

 მჷრგად̈ი (-დიაშ̈, -ა̈რ) ბქ., მჷრაგად̈ი (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. 1. მოლაპარაკე. ეჯი ძღჷდ მჷრაგა̈დი 

ზურალ ლი (ლნტ.) -- ის ქალი ბევრს ლაპარაკობს (ძალიან მოლაპარაკეა). 2. მედიატორი, 

შუაკაცი, შუამავალი. იხ. მჷგჷრგალ̈ი.
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 მჷრდაბ̈ იგივეა, რაც მორიდაბ.

 მჷრდაჴ̈ იგივეა, რაც მჷდრაჴ̈.

 მჷრდი (-დი̄შ, -რდა̄ლა ბზ., -და̄ლა ლშხ., -აშ̈, -რდა ბქ., -დიშ, -დალა ლნტ.) -- გამზრდელი. 

ნიბაშ̈ნაშ̈ მჷრდი ლაჩ̈ინჩუი̂ლის ესერ ლახტეხა (ანდ.) -- შვილიშვილის გამზრდელი 

ხელახლა ჩვილობას დაჰბრუნებიაო. ხოჩა გეზლა მჷრდი დედეს მაგ ხოჩა ხეხოლ̄ი (ლშხ.) -- 

კარგი შვილის გამზრდელ დედას ყველაფერი კარგი ეკუთვნის.

 მჷრთენ იგივეა, რაც მურთუე̂ნ.

 მჷრთხ1 (-იშ, -ა̈ლ) ზს. -- ნაპერწკალი; ნაღვერდალი; ღველფი. [დაშ̈დუდ̂] ეშხუ გუდრა 

მჷრთხ ლაჲ̄ე (ბზ. 433) -- დათვმა ერთი გუდა ნაღვერდალი წაიღო. გადატ. ბაბად ინჯარშუ ̂

თერარხენქა მჷრთხ ანჰარე (ბქ.) -- ბაბუამ სიბრაზით თვალებიდან ნაპერწკლები გადმოყარა.

 მჷრთხ2 (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- დორბლი. დაუ̈ ̂ხჷრშუ ̂მჷრთხს აშ ბიდა (ბქ.) -- დევი სიბრაზისაგან 

დორბლს ყრიდა (ღვრიდა).

 მჷრკინე (ნ-ე̄მიშ, -კინალ̄ა ბზ., -ნემ, -კინა ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), მჷრკჷლე (-ჲშ, -ლალ̈) 

ლნტ. -- {და}მკიდებელი. ჲა̈რ ლი ამი ̄მჷრკინე? (ბზ.) -- ამას ვინ დაკიდებს? (ვინ არის 

დამკიდებელი?)

 მჷრკჷლე იგივეა, რაც მჷრკინე.

 მჷრმი (-მი̄შ, -რმალ̄ა ბზ., -აშ̈, -რმა ბქ., -მიშ̄, -მალ̄ა ლშხ., -მიშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- დამჭერი. ჩა̈ჟ̄ა ̈

მჷრმი და̈რ̄ მიცჷხ (ბზ.) -- ცხენის დამჭერი არავინ მეგულება. ა̈ბრეგიშ მჷრმი ფიშირ 

ლჷმარ̈ხ (ბქ.) -- ყაჩაღის დამჭერი ბევრნი ყოფილან. ანზჷზეხ ჩუ მჷრმი მარ̄ე̄ლ მოსმართლად 

(ლშხ. 76) -- მოსამართლეებმა გამოაგზავნეს დამჭერი კაცები. ბეფში მჷრმი ჲარ̈ ირა? 

(ლნტ.) -- ბავშვს ვინ დაიჭერს (დამჭერი ვინ იქნება)? ეშდჲორი ღალ მჷრმიდ ჯაყა (პოეზ. 

1326



24) -- თორმეტი კაცი დამჭერი გყავს.

 მჷრყი̄ნე (-ნე̄მიშ, -ყინ̄ა ბზ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.), მჷრყინე (-ნემ, -ყინა) ბქ. -- მომრტყმელი, 

{და}მრტყმელი. ჲარ̈ დო ლა̈ს̄უ ̂მჷრყინ̄ე, დეშ ოხმეჴერ (ბზ.) -- თუ ვინ იყო დამრტყმელი, 

ვერ გავიგე. ტეტიშ მჷრყინე მაგ̈ ანღჷრდ (ბქ. 297) -- დამრტყმელი (ხელის თავზე 

შემომრტყმელი) ყველა მოდიოდა. იხ. მჷტყაც̈ი.

 მჷრში (-ში̄შ, -რშა ბზ., -ა̈შ, -რშა ბქ., -ში̄შ, -შალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -რშალა ლნტ.) -- დამგები, 

გამშლელი (ლოგინისა). ამიშ მჷრში იარ̈ ლასუ?̂ (ბქ.) -- ეს ვინ გაშალა (ამის გამშლელი ვინ 

იყო)?

 მჷრშკ (-იშ, -ა̈ლ), მჷშკ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ., ლნტ.) -- ჭიანჭველა. მიჩა მაყალუშ̂ 

ესერ... გიმქა მჷრშკ დეშ იზელა̈ლ̄ (ბზ. 396) -- ჩემი შიშით მიწაზე ჭიანჭველა ვერ დადისო. 

ლალ̈ზიგალ-ლალ̈გიმალს მჷშკ ესერი ხაშდბა (ანდ.) -- ოჯახის მოწყობას ჭიანჭველაც 

ცდილობსო. ალე ქათასჷმდა ეჯ მარას, ხედუ̂აჲ̈ ერე მჷშკა̈რს გარგალას ხომნარ̈და (ლნტ. 

201) -- ეს გაიგონა კაცმა, რომელიც ჭიანჭველების ლაპარაკს უსმენდა. კნინ. მჷრშკჷლდ ბზ. 

ჭიშხ ნოს̄'ათ̄გა მჷრშკჷლდს! (ბზ. 339) -- ჭიანჭველას ფეხი არ დაადგა!

 მჷრჴენე იგივეა, რაც მჷნჴრინე.

 მჷსგდი (-დი̄შ, -სგდიარ̈ ბზ., -აშ̈, -სგდა ბქ., -დი̄შ, -არ ლშხ.), მჷსკიდი (-ჲშ, -არ̈) ლნტ. 1. 

მაყურებელი, მაცქერალი. მი ხუი̂̄რა ეჩი̄ მჷსგდი (ბზ.) -- მისი მაყურებელი მე ვიქნები. 

ჩუბაუ̂ მჷსგდი დეცთეჟიშ მურყუა̂მს ესერ დეშ ხა̈წდა (ანდ.) -- დაბლა მაცქერალმა ცამდე 

აწვდილი კოშკი ვერ დაინახაო. ხოლა თეჟი მჷსგდი [ანჴად] (ლშხ.) -- ავი თვალით 

მაყურებელი მოვიდა. 2. მეთვალყურე, ზედამხედველი, მომვლელი. ეჯჲა̈რდ ბეფშუ ̂ქორა ̈

მჷსგდიდ აცუი̂რხ (ბზ.) -- ბავშვი იმათ სახლის მეთვალყურედ დატოვეს. მეჩის ხოჩა მჷსგდი 
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ხაკუ (ბქ.) -- მოხუცს კარგი მომვლელი უნდა.

 მჷსერე იგივეა, რაც მჷსრე.

 მჷსიპ (-იშ, -ა̈რ \ -სპალ̄ა ზს., -ა̄ლა ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- მბრუნავი. [მჷლტეხ] ქა ლახ̈ყახა̈ნ̄ 

მჷსიპ ში̄რას (ბზ. 51) -- ლენტეხელმა მბრუნავ დოლაბს აკოცა. ლეგუე̂რი ბორბალ ხოჩა 

მჷსიპ ლი (ლშხ.) -- წისქვილის ბორბალი კარგად ბრუნავს (კარგი მბრუნავია).

 მჷსი̄პანე, მჷსპე (-ნე̄მიშ, -პე̄მიშ, -სი̄პანალ̄ა) ბზ., მჷსიპანე, მჷსპე (-ნემ, -პემ, -ნოლ) ბქ., 

მჷსი̄პანე, მჷსპე (-ნე̄შ, -პე̄შ, -ნალ̄ა, -პალ̄ა) ლშხ., მჷსიპან̈ე, მჷსპე (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

გადამბრუნებელი. მჷსიპანე ხოსიპანა (დიარს). (ბქ. 307) -- გადამბრუნებელი უბრუნებდა 

პურს. ამშა მჷსპე იშგენ დარ̄ ლი (ლშხ.) -- ამის გადამბრუნებელი სხვა არავინ არის.

 მჷსკად̈ (-სკდიშ, -სკდარ̈) ზს., მჷსკად (-სკდიშ, -სდარ) ლშხ., მჷსკატ̈ (-იშ, -არ̈) ლნტ. -- 

ბეჭედი. უ̂ეზირდ ჟი ლაჲ̈კიდ მჷსკად̈ ჯიბხან̈ჟი (ბზ. 293) -- ვეზირმა ჯიბიდან ბეჭედი 

ამოიღო. მჷსკად̈ ქანშყად̈ თუი̂ნგხენქა (ბქ. 58) -- თუნგიდან ბეჭედი გადმოვარდა. [ჭყინტდ] 

ქა ლახომ̄ ქრუუს̂ მჷსკად (ლშხ. 75) -- ბიჭმა ქვრივს ბეჭედი მისცა. ჲერუა̂̈ჲ ლოქ მიჩა დენაჲ̈ 

მჷსკატ̈ს ჟ'ან̈კედ, ეჯი ლოქ ირა მიჩა დენაჲ̈ ლეჭაშჷრი (ლნტ. 279) -- ვინც ჩემი 

ქალიშვილის ბეჭედს აიღებს, ის იქნება ჩემი ქალიშვილის საქმროო. [დიდ] ზურაბს სკა 

ლახაბე ფხულეჲსა ამ̈ირან̈ი ნაუო̂დ მჷსკატ̈ (ლნტ. 250) -- დედამ ზურაბს თითზე ამირანის 

მიცემული ბეჭედი წამოაცვა (შეაბა).

 მჷსკატ̈ იგივეა, რაც მჷსკად̈.

 მჷსკიდი იგივეა, რაც მჷსგდი.

 მჷსკი̄რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), მჷსკირ (-სკრარ̈ უშგ., -სკრიშ, სკრარ̈ ბქ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.) 

-- ძირმაგარა. მჷსკირჟი ფისემ ლიდისგ ხამ̈თქუა̂ხ შუა̂ნ̈ს -- ქა როქ იწობე (ბქ.) -- სვანეთში 
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ძირმაგარაზე ფისს იდებენ, გამოწოვსო. ბობშს კი̄ნჩხჟი მჷსკი̄რ ხარ̄ (ლშხ.) -- ბავშვს 

კისერზე ძირმაგარა აქვს. მჷსკირ მადგარ̈ი (ლნტ.) -- ძირმაგარა მკლავს.

 მჷსმინე1 (-ნე̄მიშ, -მინალ̄ა ბზ., -ნემ, -მინა ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ., ზს.) -- დამბეზღებელი, 

დამსმენი. ეჩი̄ მჷსმინე ჟ'ან̈მეჴრა̈ნ̄ (ბზ.) -- იმისი დამბეზღებელი გამომჟღავნდა. მჷსმინე 

ამსუა̂ლდ დას̈ ხალატ̈ (ბქ.) -- დამსმენი ადამიანი არავის უყვარს.

 მჷსმინე2 (-ნე̄მიშ, -მინალ̄ა ბზ., -ნემ, -მინა ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.) -- მომსმენი. ამი მჷსმინე 

და̈რ̄ მაყა (ბზ.) -- ამის მომსმენი არავინ მყავს. შდრ. მუჰუნ̂არ̈ი.

 მჷსპე იგივეა, რაც მჷსიპ̄ანე.

 მჷსრე1 (-რე̄მიშ, -სრალ̄ა ბზ., -რემ, -სრა ბქ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), მჷსერე (-ჲშ, -სერალა) 

ლნტ. -- მჯობნი, გამსწრები. მჷსრემ მჷსრე დემის შდეხნი (ბქ.) -- მჯობის მჯობი არ 

დაილევა.

 მჷსრე2 (-რე̄მიშ, -სრა ბზ., -რემ, -სრა ბქ., -რე̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), მჷსერე (-ჲშ, -სერალა) ლნტ. 

-- გამმეტებელი. ამშა მჷსერე მად̈ ხი სი (ლნტ.) -- შენ ამის გამმეტებელი არა ხარ.

 მჷსსჷნე (-ნე̄მიშ, -სსჷნა ბზ., -ნემ, -სსჷნა ბქ.,-ნე̄შ, -ნალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -სსჷნალა ლნტ.) -- 

წამსისინებელი. ჟაღუე̂მ მჷსსჷნე მი ხუ̂ას̈უ̂ (ბქ.) -- ძაღლის წამსისინებელი მე ვიყავი. სი 

მჷსსჷნე გარ ხირახი (ლნტ.) -- შენ მხოლოდ წამსისინებელი იქნები.

 მჷსყე (-ყე̄მიშ, -სყა̈ლ̄ ბზ., -ყემ, -ყოლ ბქ., -ყე̄შ, -ყე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. 

გაკეთებული. ალას მეგმი კაც̈ხჟი ლა̈ცჷნდაუ ̂ხარ̄ მჷსყე (ბზ. 363) -- ამას ხის კენწეროზე 

ბუდე აქვს გაკეთებული. ლა̄შგ-ლაყე̄ლი̄ ეჩე ხარ̄ხ მჷსყე ზურალ̄ე̄ლს (ლშხ. 8) -- საწველი და 

ყველის ამოსაყვანი ქალებს იქ აქვთ მოწყობილი. ლასკადჷრას ბეტონი ბჷგი ჯებირალ̈ ხარ 

მჷსყე (ლნტ. 10) -- ლასკადურას ბეტონის მაგარი ჯებირები აქვს გაკეთებული. 2. 
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დადგენილი, დათქმული. სოფლარ̈ს სკარობ ხერასშუ̂ ხადხ მჷსყე (ბქ. 231) -- სოფლელებს 

დღეობა მორიგეობით ჰქონდათ დადგენილი. 3. გატენილი (თოფი). სოფელს მან̈კუი̂ ჭემაშუ ̂

მჷსყე თეფიშ ჰერ ესერი ჩუ აყალუე̂ (ანდ.) -- სოფელს პირველად უტყვიოდ გატენილი 

თოფის ხმაც შეაშინებსო. 4. შერიგებული. ალჲარ̈ ჩუ მჷსყე ლიხ (ბზ.) -- ესენი შერიგებული 

არიან.

 მჷსყი (-ყი̄შ, -სყა ბზ., -აშ̈, -სყა ბქ., -ყიშ̄, -არ ლშხ.), მჷსყეი (-ჲშ, -სყეალა) ლნტ. -- 

{გა}მკეთებელი. ა̈მი მჷსყი დაუ̈̂ით ლასუ̂ (ბქ.) -- ეს დავითმა გააკეთა (გამკეთებელი იყო). 

სი ქორს დემშა მჷსყეი ხი (ლნტ.) -- სახლში შენ არაფრის გამკეთებელი ხარ.

 მჷტ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- მატლი, ჭია. უი̂სგუს̂ მჷტ ხორი (ბზ.) -- ვაშლს ჭია 

ჰყავს. გიმჟი მჷტ ესერი იბულელ ი ამსოლდი (ანდ.) -- მიწაზე მატლიც დაცოცავს და 

ადამიანიცო. ამშა წუ̂ე̄ნე ჟი ხუტე ლჷქაჩისა მჷტარს, ეჯჟი მჷლნი ლი (ლშხ., ხორ. 19) -- 

ამის წვენი ჭრილობაში მატლებს სპობს, ისეთი მწარეა.

 მჷტაბ̄ე (-ბე̄მიშ, -ტაბ̄ალ̄ა ბზ., -ბე̄მიშ, -ბალ̄ა ლშხ.), მჷტაბე (-ბემ, -ტაბა ბქ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.) 

-- {გა}მთლელი. კიბდუე̂ნი მჷტაბ̄ე დეშ ოხუი̂თხ (ბზ.) -- კიდობნის გამთლელი ვერ მოვიძიე. 

ყორა̈შ მჷტაბე მარ ლეკარქე (ბქ.) -- კარის გამთლელი უნდა ვიშოვო. ჩულჷდგარჷნღო მე̄რმა 

ლადეღ კუბი მჷტაბ̄ალ̄ას ჴჷდეხ (ლშხ. 34) -- სიკვდილის შემდეგ მეორე დღეს კუბოს 

გამთლელები მოჰყავთ.

 მჷტა̈რ̄ (-იშ, -ტარ̄უ) ბზ., მჷტარ̈ (-ტარუ ბქ., -ტარალ̈ ლნტ.), მჷტარ̄ (-ალ) ლშხ. -- 

მატლიანი. ალ უი̂სკუ ̂მჷტა̈რ ლი (ლნტ.) -- ეს ვაშლი მატლიანია.

 მჷტბიდე (-დე̄მიშ, -დალ̄ა ბზ., -დემ, -ბიდა ბქ., -დე̄მიშ, -დალ̄ა ლშხ.), მჷტებდე (-ჲშ, 

-ტებდალა) ლნტ. -- გამთბობი. ჟა̈ჴურაშ ლემესგ ხოჩა მჷტბიდე ლი (ბქ.) -- არყის ხის 
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ცეცხლი კარგად ათბობს (გამთბობია). ფეჩ ხოჩა მჷტებდე ლი ქორაშ̈ (ლნტ.) -- ღუმელი 

სახლს კარგად ათბობს (გამთბობია).

 მჷტებდე იგივეა, რაც მჷტბიდე.

 მჷტმე (-მე̄მიშ, -მალ̄ა ბზ., -მემ, -ტმა ბქ., -მე̄მიშ, -მალ̄ა ლშხ.) -- უჭმელი. მჷფანე მარე 

მჷტმე ლი ამ ლადეღ (ბქ. 75) -- ამ დღეს საკურთხის გამშლელი კაცი უჭმელია. მჷტმად 

ზმნს. ბქ., ლშხ. -- უჭმელად. ბეუა̂ ეჲ ლად̈ეღ მჷტმად ლჷმჭემნელი (ბქ. 311) -- ბევა იმ დღეს 

თურმე უჭმელად თიბავდა.

 მჷტყაბ იგივეა, რაც მჷტყაბ̈.

 მჷტყაბ̈ (-იშ, -ტყაბარ̈) ზს., ლნტ., მჷტყაბ (-არ) ლშხ. -- შემწვარი. [ბეფშუს̂] მჷტყაბ̈ წუა̂დ̈ 

ხაკუ (ბზ. 315) -- ბავშვს (შემწვარი) მწვადი უნდა. [სოკს] მჷტყაბს ხაყა ლეზობდ (ლშხ., 

ხორ. 10) -- სოკო საჭმელად შემწვარი ვარგა.

 მჷტყაბ̈{ე} იგივეა, რაც მჷტყბე.

 მჷტყაც̈ი იგივეა, რაც მჷტყცა̈ნ̄ი.

 მჷტყეცან̈ი იგივეა, რაც მჷტყცა̈ნ̄ი.

 მჷტყბე (-ბე̄მიშ, -ტყბა̄ლა ბზ., -ბემ, -ტყბა ბქ., -ბე̄მიშ, -ბალ̄ა ლშხ.), მჷტყაბ̈{ე} (-ჲშ, -ბალ̄) 

ლნტ. -- შემწველი. წუა̂დ̈იშ მჷტყბე ლემასგუ̂ცახან̈ ესსგურდა (ბზ.) -- მწვადის შემწველი 

ცეცხლთან დაჯდა. ალე მარ̄ე წუა̂დი მჷტყბიდ ადგენეხ (ლშხ.) -- ეს კაცი მწვადის 

შემწველად დააყენეს.

 მჷტყცა̈ნ̄ი (-ნი̄შ, -ცან̄იარ) ბზ., მჷტყცან̄ი (-ნი̄შ, -ნალ̄ა) ლშხ., მჷტყცან̈ი (-ცანაშ̈, -ცანა) ბქ., 

მჷტყეცან̈ი, მჷტყაც̈ი (-ციშ, -არ̈) ლნტ. -- მცემელი, გამლახავი. ალ მარემ მჷტყცან̈ი ჲარ 

ლასუ?̂ (ბქ.) -- ეს კაცი ვინ სცემა (ვინ არის გამლახავი)? ალი ლი მიშკუ მჷტყაც̈ი (ლნტ.) -- 
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ჩემი გამრტყმელი ეს არის. იხ. მჷრყი̄ნე.

 მჷტყცე (-ცე̄მიშ, -ყცა ბზ., -ცემ, -ყცა ბქ., -ცე̄შ, -ცალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ტყცალა ლნტ.) -- 

დამრღვევი (შეკერილისა). ამ̈იშ მჷტყცე დარ̈ წუა̂ (ბქ.) -- ამის დამრღვევი არავინაა.

 მჷტხე1 (-ხე̄მიშ, -ტხალ̄ა ბზ., -ხემ, -ტხა ბქ., -ხე̄მიშ, -ხე̄ლ \ -ხა̄ლა ლშხ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.) -- 

1. დამბრუნებელი. ამი̄ მჷტხე მამ̄ა ხუ̂ი (ბზ. 339) -- ამის დამბრუნებელი არა ვარ. ქუნემ 

მჷტხე მაროლ ქა ხოთრონხ (ბქ. 301) -- სულის დამბრუნებელი კაცები მიჩნეული ჰყავდათ. 

მაგ̈იერი მჷტხეს ხუ̂ათ̈ხელნად (ლნტ. 89) -- თურმე სამაგიეროს გადამხდელს ვეძებდით. 2. 

მოპასუხე. პასხუი̂ მჷტხე ალჲა̈რ ლიხ (ბზ. 13) -- მოპასუხე (პასუხის დამბრუნებელი) ესენი 

არიან.

 მჷტხე2 (-ხე̄მიშ, -ტხა ბზ., -ხემ, -ტხა ბქ., -ხე̄მიშ, -ხე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.) -- 

დამამჟავებელი, ამფუებელი. კინტურ̂იაშ̈ მჷტხე დარ̈ მაყა (ბქ.) -- კიტრის დამამჟავებელი 

არავინ მყავს.

 მჷუშ̂ხი იგივეა, რაც მუუ̂შხი.

 მჷფანე იგივეა, რაც მჷფან̄ე.

 მჷფარ̈ი/ე იგივეა, რაც მჷფრენი.

 მჷფაშ̈ტუი̂ იგივეა, რაც მჷფშუდ̂ი.

 მჷფაც̈ხი იგივეა, რაც მჷფცხი.

 მჷფან̄ე (-ნე̄მიშ, -ფან̄ა ბზ., -ნე̄შ \ -ნე̄მიშ, -ფან̄ა ლშხ.), მჷფანე (-ნემ, -ფანა ბქ., -ჲშ, -ა̈რ 

ლნტ.) -- საკურთხის დამდგმელი, გამშლელი. მჷფა̄ნე ჟი იკედ აშხუ ̂ფაკან̈ ლჷჯე̄მი ქაქს 

(ბზ. 11) -- საკურთხის დამდგმელი იღებს ერთ ჯამ რძის ფაფას. მჷფანე მარე მჷტმე ლი ამ 

ლადეღ (ბქ. 75) -- საკურთხის გამშლელი კაცი ამ დღეს უჭმელია.
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 მჷფეშტუე̂ იგივეა, რაც მუფშუდ̂ე2.

 მჷფრე (-რე̄მიშ, -ფრა ბზ., -რემ, -ფრა ბქ., -რე̄შ, -რალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.) -- 1. გამხმობი. 

ითქიშ მჷფრე მიჟ ლასუ ̂(ბქ.) -- მარცვლის გამხმობი მზე იყო. მაუ̂ ლესეს ალ უ̂ისკუ̂ი 

მჷფრე? (ლნტ.) -- ნეტავ რამ გაახმო ეს ვაშლი? (რა არის ამის გამხმობი?) 2. გამომწრთობი 

(რკინისა ან ფოლადისა).

 მჷფრენი (-ნი̄შ, -რენა \ -ნალ̄ა ბზ., -აშ̈, -რენა ბქ., -ნი̄შ, -ნალ̄ა ლშხ.), მჷფა̈რი/ე (-ჲშ, -არ̈) 

ლნტ. 1. დამხურავი (თავსაფრის). ხოჩა და̈რ̄ ა̈რი ლაჩქი მჷფრენი (ბზ. 42) -- თავსაფრის 

დამხურავი კარგი არავინ არის. მეჩის ლაჩაქი მჷფრენი დარ̄ ხეყე̄დდა (ლშხ.) -- მოხუცს 

ლეჩაქის დამხურავი არავინ ჰყავდა. 2. ბზ. გადამხურავი (ყავრის). ლჷყარ̄ა ̈მჷფრენი ლად̈ი 

მამ̄ ხეშდბი (ბზ.) -- ყავრის გადამხურავი დღეს არ იმუშავებს.

 მჷფშგე (-გე̄მიშ, -ფშგალ̄ა ბზ., -გემ, -ფშგა ბქ., -გე̄შ, -გე̄ლ ლშხ.), მჷფშკე (-ჲშ, -ფშკალა) 

ლნტ. 1. გამხსნელი, შემხსნელი. ფისრაჲ̈, სი ხია ამი ̄მჷფშგე? (ბზ.) -- წყეულო, შენ ხარ 

ამის გამხსნელი? 2. სასაქმებელი (წამალი). ალ ჟაგარ̈ ხოჩა მჷფშკე ლი (ლნტ.) -- ეს წამალი 

კარგი სასაქმებელია.

 მჷფშტუე̂ იგივეა, რაც მუფშუდ̂ე.

 მჷფცხი (-ხიშ̄, -ფცხა ბზ., -აშ̈, -ფცხა ბქ., -ხი̄შ, -ხალ̄ა ლშხ.), მჷფაც̈ხი (-ჲშ, -ფაცხალა) 

ლნტ. -- მფარცხავი. გუშგუე̂ჲთე მჷფცხა ანჴად̈ხ (ბზ.) -- ჩვენთან მფარცხავები მოვიდნენ. 

მჷფცხა მჷჟნაჰ̈უე̂რუნღუე̂ ოხოგანხ გუა̂შუ ̂(ბქ.) -- მფარცხავები მზის ჩასვლის შემდეგ 

შეუდგნენ საქმეს. მი ჩიიღა მჷფაც̈ხი ხუა̂ს (ლნტ.) -- მე ყოველთვის მფარცხავი ვიყავი.

 მჷფხკჷნე1 (-ნე̄მიშ, -ფხკჷნალ̄ა ბზ., -ნემ, -კჷნა ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ალ̈, ლნტ.) -- 

დამფხაკუნებელი, დამკაკუნებელი. დაშ̈დუ ̂ლახ̈ჭუე̂დდა: ჲარ̈ ესერ ლი მჷფხკჷნე? (ბზ. 359) 
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-- დათვმა ჰკითხა: ვინ აფხაკუნებსო? (ვინ არის დამფხაკუნებელიო?)

 მჷფხკჷნე2 (-ნე̄შ, -ნე̄ლ) ლშხ. -- ფხუკიანი. ზურალ̄ს სურუ მჷფხკჷნე ჭაშ ხაყა (ლშხ.) -- 

ქალს ძალზე ფხუკიანი ქმარი ჰყავს.

 მჷფხჟე (-ჟე̄მიშ, -ფხჟალ̄ა ბზ., -ჟემ, -ფხჟა ბქ., -ჟე̄შ, -ჟალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ფხჟალა ლნტ.) -- 

გამშლელი, გამფანტველი. ქა̄მ კუე̂ცნა მჷფხჟე მი ხუა̂ს (ლშხ.) -- ხორბალი გარეთ მე 

გავშალე (გამშლელი მე ვიყავი).

 მჷფხრიჭუი̂ (-უი̂̄შ, -ფხრიჭუა̂ ბზ., -უ̂ი̄შ, -ალ ლშხ.), მჷფხრიჭი (-აშ̈, -რიჭა) ბქ. -- 

გამომჩხრეკი. მჷფხრიჭის მიჩა ხოლა ესერ ოხფხირჭა (ბქ.) -- გამომჩხრეკმა თავისი ცუდი 

გამოჩხრიკაო.

 მჷქარ (-იშ, --) -- 1. მუქარა. 2. ჯიბრი. ზურალ ჩიის ეჩა მჷქარშუ̂ ას̈ყეიდა (ლნტ.) -- ქალი 

ყველაფერს იმის ჯიბრზე აკეთებდა.

 მჷქაფ (-იშ, --) -- სამაგიერო, სანაცვლო, მაგიერი. აშხუ ̂გეზლა ̈მჷქაფ ალა ირ̄ა (ბზ. 24) -- 

ერთი შვილის მაგიერ ეს იქნება. [ბესი] ჴანუე̂მ მჷქაფდ ჯი ლახაგან̈ ხალ̈ხს (ბქ. 200) -- ბესი 

ხარის მაგივრად თვითონ მიადგა ხალხს. მაშდმარ̈ჟი მარ̈ემ მჷქაფდ ლეთრ' ესერ რაგდი (ანდ.) 

-- სიმთვრალის დროს კაცის მაგიერ სასმელი ლაპარაკობსო. საყდარ, ჯუ̂ინელი მჷქაფ, მახე 

ადგეხ (ლშხ. 4) -- საყდარი, ძველის მაგიერ, ახალი ააგეს. ჯუ̂ინალდ ნაფ̈თი მჷქაფ ნესკაჲ̈ 

ლემესკს აშუა̂ხ (ლნტ. 5) -- ძველად ნავთის მაგიერ შუაცეცხლს ანთებდნენ. ალა თაუბ̂ექიშ 

მჷქაფ გუე̂რა (პოეზ. 34) -- ეს თავბექის ნაცვლად გვეყოლება.

 მჷქაბ̈ი იგივეა, რაც მჷქა̈ბ̄ი.

 მჷქად̈ინე იგივეა, რაც მჷქდენი.

 მჷქაფ̈ი იგივეა, რაც მჷქფი.
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 მჷქაჩ̈ე იგივეა, რაც მჷქჩე.

 მჷქაჩ̈ი იგივეა, რაც მჷქჩე.

 მჷქა̈ბ̄ი (-ბი̄შ, -ბჲარ̈) ბზ., მჷქაბ̈ი (-აშ̈, -ქაბა ბქ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.), მჷქაბ̄ი (-ი̄შ, -არ) ლშხ. -- 

გვერდის ამვლელი, ამქცევი. ისგუე̂ი̄დ ჭირ მჷქა̈ბ̄იუ ̂ლი მეჰად! (ბზ.) -- ჭირი ყოველთვის 

აგცილებოდეთ (გვერდის ამვლელი ყოფილიყოს)! ჩიმე მჷქაბ̄ი ალე ლი (ლშხ.) -- ყველას 

გვერდის ამქცევი ესაა. ალ მარე ლასჷ გუშკუ̂ე მჷქაბი? (ლნტ.) -- ეს კაცი იყო ჩვენი 

გვერდის ამქცევი?

 მჷქდენი (-ნი̄შ, -ქდანალ̄ა ბზ., -ა̈შ, -ქდენა ბქ., -ნი̄შ, -არ ლშხ.) მჷქად̈ინე (-ჲშ, -ნალა) ლნტ. 

1. ამცილებელი, ამცდენი. ალე ლია ცხუ̂ჲე მჷქდენი? (ლშხ.) -- ეს არის ისრის 

ამცილებელი? 2. გამცდენი. დაუი̂თს მად̈ ხალატჷნ ლემშაუ̂ი მჷქად̈ინე (ლნტ.) -- დავითს 

სამუშაოს გამცდენი არ უყვარდა. 3. შემცდენი. უ̂ობურ დადა ლი მარ̄ემი მჷქდენი (ლშხ.) -- 

კუდიანი დედაბერია კაცის შემცდენი.

 მჷქმე (-მე̄მიშ, -ქმალ̄ა ბზ., -მემ, -ქმა ბქ., -მე̄მიშ, -მალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ქმალა ლნტ.) -- 1. 

{მო}მმატებელი. ღუი̂ნალ̈თეჲსგა ლჷცემ მჷქმეი ფიშირ ა̈რი (ბქ.) -- ღვინოში წყლის 

ჩამმატებელიც ბლომადაა. 2. მომგები (ოჯახში მოგების შემომტანი).

 მჷქორწილ იგივეა, რაც მუქორწილ.

 მჷქოხ, მუქოხ, მუქუხ (-იშ, -ქხუ̂არ̈) ბზ., მუქუი̂ხ (-არ̈) ბქ., მუქოხ (-ქუხ̂არ ლშხ., -ა̈რ 

ლნტ.) -- ქვა; რიყის ქვა. თელდ ჷრჟი მუქოხდ ოთსყინე ტა̈რიელს (ბზ. 61) -- ტარიელს 

მთლად მწვანე ქვად ვაქცევ. და̈უ̄დ̂ თუე̂თნე მუქუხ წუ̂ენდ აფიშგ (ბზ. 364) -- დევმა თეთრ 

ქვას წვენი გამოადინა (წვნად აქცია). ლაყფჷნა... მუქუ̂იხ ბაჩა̈რჟი ხადხ (ბქ. 307) -- 

გამოსაკვერი სიპ ქვებზე ჰქონდათ გაკეთებული. სოფლიშ ჰერს მუქუი̂ხ ბაჩ̈ ესერ 
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ჩუო̂თბიჭკუა̂ (ანდ.) -- სოფლის ხმას სიპი ქვა გაუხეთქიაო. ენკიდ დაუ̄̂ემ ხოშა მუქოხ (ლშხ. 

80) -- დევმა დიდი ქვა აიღო. მაულ̂უდს... მუქოხარ̈ ათოშიდა (ლნტ. 141) -- მელიას ქვები 

გადაუყრია. ჯეჲლოქ მუქოხს ლჷჯას ათფიშდუნ̂ი (ლშხ. 80) -- მე რიყის ქვას რძეს 

გამოვადენო. ამკალ̈ი მჷქოხარ̈ს ჷდესკხ ქორა ̈მუხუი̂რმოყ (ლნტ. 65) -- ასეთ რიყის ქვებს 

დებენ სახლის საძირკველის კუთხესთან.

 მჷქსან̈ი იგივეა, რაც მუქუა̂ს̄ჷ̄რა.

 მჷქუე̂მ იგივეა, რაც მუქუე̂მ.

 მჷქუი̂სკ იგივეა, რაც მუ̄ქუი̂̄სგ.

 მჷქფი (-ფი̄შ, -ქფალ̄ა ბზ., -ფაშ̈, -ქფა ბქ., -ფიშ̄, -ქფალ̄ა ლშხ.), მჷქაფ̈ი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

(ტვირთის) მზიდავი. უო̂შ̄თხუ ̂მჷქფი ამე ოთთიმ (ბზ. 40) -- ტვირთის ოთხი მზიდავი აქ 

ვიშოვე. ბაჩუე̂მ მჷქფის მასარ̈დ ჴამშა ხაწჷხ (ბქ.) -- ქვის მზიდავს დიდი ღონე სჭირდება. 

ჭემი მჷქფიდ ხუა̂ჲ̄ მარ̄ე მაწჷხ (ლშხ.) -- თივის მზიდავად ბევრი კაცი მჭირდება. ამშა მჷესკ 

ხოჩა მჷქაფ̈ი მარე გუ̂აწჷხ (ლნტ.) -- ამის წამღებად ტვირთის კარგი მზიდავი კაცი 

გვჭირდება.

 მჷქშაგ̈ (-იშ, ქაშგარ̈) ზს. -- ჩერქეზი. მჷქშაგ̈ მირი მუშგურ̂იდ (ბზ.) -- ჩერქეზი მყავს 

სტუმრად. იხ. ქაშაგ.

 მჷქჩე (-ჩე̄მიშ, -ქჩა̄ლა ბზ., -ჩემ, -ქჩა ბქ., -ჩე̄შ, -ჩალ̄ა ლშხ.), მჷქაჩ̈ი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

მჭრელი. ზექი მჷქჩა{დ} მად̄ ლან̈ტყუბეხ (ბზ. 37) -- შეშის მჭრელებმა არ შეგვიამხანაგეს 

(შეგვიტყუპეს). არ̈ი ეშხუ ცხეკიშ მჷქჩე მარე (ბქ. 93) -- არის ერთი ტყისმჭრელი კაცი.

 მჷღაუ̈ ̂(-იშ, --) ბზ., მოღაუ̈̂ ბქ. ლნტ., მოღაუი̂ ლშხ. 1. ბზ. გასალეწი მარცვლეული. მჷღაუ̈ ̂

ქაფ̄ხიჟხ კალუი̂სგა (ბზ.) -- გასალეწი მარცვლეული კალოზე გაშალეს. 2. მოსავალი. 
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ნებუზ̂აშარ̈ს ნათ̈ეუ ̂მოღაუ̈ს̂ ჟი ხაგ̈ემხ (ბქ. 230) -- საღამოობით მომკილ მოსავალს 

დააზვინებენ (დაადგამენ).

 მჷღდერი̄ლ (-ა̈შ, -არ̈) ბზ., მჷღდეროლ̄ (-აშ, -არ) ლშხ., მჷღდერილ (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ბოტ. -- 

ცერცველა. მჷღდერილ კუე̂ცან ხეჩდა (ბქ.) -- ცერცველა პურის ნათესებს ურევია. 

მჷღდეროლ̄ პარკალს ღედერშალ̄ იჴდე (ლშხ., ხორ. 22) -- ცერცველას პარკი ცერცვივით 

გამოაქვს.

 მჷღელი იგივეა, რაც მჷღლი.

 მჷღიჯ იგივეა, რაც მჷღლიჯ.

 მჷღიჯგ იგივეა, რაც მჷღლიჯ.

 მჷღლატი იგივეა, რაც მჷღლატ̈ი.

 მჷღლაბ̈ი (-ბი̄შ, -ღლაბა ბზ, ლშხ., -აშ̈, -ღლაბა ბქ.) -- მოღალატე. ღერმათოუი̂ ლახსისგა 

მუხუბ̂ემ მჷღლაბი! (ბქ.) -- ღმერთსაც შესძულებია ძმის მოღალატე!

 მჷღლატ̈ი (-ტიშ̄, -ღლატა ბზ., -ა̈შ, -ღლატა ბქ., -ტიშ, მოღლატა ლნტ.), მჷღლატი (-ტი̄შ, 

მოღლატა) ლშხ. -- მოღალატე. ისგუ მჷღლატ̈იდ ნოს̄აუ̂ ოხუს̂ყა ღე̄რბათუ!̂ (ბზ.) -- ღმერთმა 

შენი მოღალატე არც გამხადოს! მჷღლატა ჩუ ლუშგურანე ხარენა ისლამს (ბქ. 198) -- 

ისლამს მოღალატეები დარიგებული ჰყოლია. ყანსაუს̂ ხუ̂აჲ̄ მჷღლატი ხეყე̄და (ლშხ.) -- 

ყანსავს ბევრი მოღალატე ჰყავდა.

 მჷღლი (-ლი̄შ, -არ̈ \ -ღლა ბზ., -ა̈შ, -ღლა ბქ., -ლი̄შ, -არ ლშხ.), მჷღელი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

მომლოდინე, მომცდელი, დამცდელი. მჷღლი̄შდ გარჯ ლი ალამაგ̈ხან̈ს ქა̈მ̄ ლირდე (ბზ.) -- 

მომლოდინისათვის ძნელია ამდენ ხანს გარეთ ყოფნა. ლექერ ლეგეჰიშ გარ ესერ მჷღლი ლი 

(ანდ.) -- წისქვილი მხოლოდ საფქვავის მომლოდინე არისო. იმშა მჷღლი ლოქ ლი? (ლშხ. 
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77) -- რას ელოდები (რისი მომლოდინე ხარო)?

 მჷღლიჯ, მჷღიჯ (-იშ, -ა̈̄რ ბზ., -არ ლშხ.), მჷღლიჯ, მჷღიჯგ (-არ̈) ბქ., მჷღლინჯ (-არ̈) 

ლნტ. -- კბილებდაკრეჭილი; პირდაფჩენილი. და̈უ̄ა̂ ̈დის შდჷქარ̈ მჷღიჯ ოთსად̈ 

ლაქუნ̄აუ̂ალ̄ჟი (ბზ. 308) -- დევის დედას სულის ამოხდომისას კბილები დაკრეჭილი დარჩა. 

იმემ მჷღიჯგ მისდი? (ბქ.) -- რა პირდაფჩენილი მიყურებ?

 მჷღრე (-რე̄მიშ, -ღრა̄ლა ბზ., -რემ, -ღრა ბქ., -რე̄შ, -რალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ღრალა ლნტ.) -- 

მომცილებელი, მომშორებელი. ხოლა ჟაღუე̂მ მჷღრე ფაუ ლი (ბქ.) -- ცუდი ძაღლის 

მომცილებელი ჯოხია. ლად̈ეღი ამშა მჷღრე მად̈ ხუი̂ (ლნტ.) -- დღეს ამის მომშორებელი არა 

ვარ.

 -მჷყ, -მიყ ზს., -მჷყ ლშხ., -მოყ ქს., თანდებული -- თან. ქორმჷყ (ბზ.) -- სახლთან, კოშკმოყ 

(ლშხ.) -- კოშკთან. მუხუი̂რმოყ (ლნტ.) -- საძირკვლის კუთხესთან.

 მჷყდა̈ნ̄ი1 (-ნიშ̄, -დან̄ალ̄ა) ბზ., მჷყდან̈ი (-აშ̈, -დანა) ბქ., მჷყდან̄ი (-ნი̄შ, -ნალ̄ა) ლშხ., 

მჷყედან̈ი (-ჲშ, -ყედანა) ლნტ. -- ხელში დამჭერი, დამკავებელი. ლეტურ̂ემ მჷყდან̈ი მი 

ხუა̂ს̈უ ̂(ბქ.) -- სანთლის დამკავებელი მე ვიყავი.

 მჷყდა̈ნ̄ი2 (-ნიშ̄, -დან̄ა) ბზ., მჷყდა̈ნი (-აშ̈, -დანა) ბქ., მჷყდან̄ი (-ნიშ̄, -ნალ̄ა) ლშხ., მჷყედან̈ი 

(-ჲშ, -ყედანალა) ლნტ. -- ქალის დამწინდავი, დამნიშნავი. ალ დინაშ̈ მჷყდან̈ი ეზერ 

მახ̈ეღუ̂აჟ̈ ლი (ბქ.) -- ამ ქალიშვილის დამწინდავი კარგი ვაჟკაცია.

 მჷყდი (-დი̄შ, -ყდალ̄ა ბზ., -დალ̄ა ლშხ., -აშ̈, -ყდა ბქ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.) -- მყიდველი. ამი ̄მჷყდი 

და̈რ̄ მიცჷხ (ბზ.) -- ამის მყიდველი არავინ მეგულება. ციოყ ქორაშ̈ მჷყდის ხეთხელი (ბქ.) -- 

ციოყი სახლის მყიდველს ეძებს. ამშა მჷყდი დესა ხუ̂ი (ლნტ.) -- ამის მყიდველი არა ვარ.

 მჷყედან̈ი იგივეა, რაც მჷყდა̈ნ̄ი.
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 მჷყერ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- 1. დამრტყმელი. ბეფშუი̂ მჷყერს ხუა̂̈ჲ ნაცუა̂ლ̄ 

ხად̄ (ბზ.) -- ბავშვის დამრტყმელს ბევრი საყვედური შეხვდა (ჰქონდა). მჷყერს მახ̈ეღუა̂ჟ̈ 

მჷქაფს ქა ხა̈ტხე (ბქ.) -- დამრტყმელს ვაჟკაცი სამაგიეროს გადაუხდის. ლეყერ დე̄მ ხაგიჭ 

მჷყერი მაღურ̂ას გარ (ლშხ. 46) -- დასარტყმელი მხოლოდ დამრტყმელის ფიცს არ 

სჯერდება. 2. დამრჭობი, დამსობი. ფაუაშ̈ მჷყერ (ბქ.) -- ჯოხის დამრჭობი.

 მჷყეჩუნ̂ე იგივეა, რაც მჷყჩე.

 მჷყრონ̄ტ (-იშ, -ალ) ლშხ., მჷყრონტ (-ალ̈) ლნტ., ზოოლ. -- წერო. ლაშ̄ხურისა მჷყრონ̄ტალ 

იზგეხ (ლშხ.) -- ცხენისწყალში (ლაშხურაში) წეროები ცხოვრობენ. იხ. წა̈უ̄რ̂.

 მჷყფჷნე (-ნე̄მიშ, -ნალ̄ა ბზ., -ნემ, -ფჷნა ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.) -- ქვის მკოდავი. მჷყფჷნა 

შილისგა წიროლ ხუღუა̂ნდახ (ბქ. 307) -- წისქვილის ქვის მკოდავებს ხელში პატარა 

უროები ეჭირათ. ციოყ ში̄რა ̄ბეჩარე მჷყფჷნე ლი (ლშხ.) -- ციოყი დოლაბის ქვის მკოდავია.

 მჷყჩე (-ჩე̄მიშ, -ყჩა̄ლა ბზ., -ჩემ, -ყჩა ბქ., -ჩე̄შ, -ჩალ̄ა ლშხ.), მჷყეჩუნ̂ე (-ჲშ, -ყეჩუნ̂ალა) 

ლნტ. -- მომცილებელი. ჩიქე დესა ხუი̂ მიშკუი̂ ბებშიშდუ ̂ლუსუე̂ მჷყეჩუნ̂ე (ლნტ.) -- ჩემს 

ბავშვს ჯერ არ მოვაცილებ ძუძუს (მომცილებელი არა ვარ).

 მჷშარდე იგივეა, რაც მჷშარ̄დე.

 მჷშაჲ̈ (-შაჲ̈შ, -შჲა̈რ) ბზ., მჷშა ̈(-იშ, -შაუ̈ ბქ., -ჲშ, -შარ̈ ლნტ.), მჷშაჲ (-შა̄ჲშ, -არ) ლშხ., 

-- მუშა. უმუ̂ა̈ჲ̄თე ალ ქორა ̈მჷშაჲ̈ მარ̄ე ქა̄ჩეს, ჩია̈გ̄ სი ლოხჴე! (ბზ. 11) -- საითაც ამ სახლის 

მუშაკაცი წავიდეს, ყველგან შენ შეეწიე! ბაბა ხოჩა მჷშაჲ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ბაბუა კარგი 

მუშაკაცია.

 მჷშაშ̈ი იგივეა, რაც მჷშია̈̄ში.

 მჷშარ̄დე (-დე̄მიშ, -რდალ̄ა ბზ., -დე̄შ, -და̄ლა ლშხ.), მჷშარდე (-დემ, -რდა ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ 
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ლნტ.) -- დამამშვიდებელი, დამაშოშმინებელი. დიეშ მჷშარდე ხოჩა გეზალ ლი (ბქ.) -- 

დედის დამამშვიდებელი კარგი შვილია. ისკუა̂ სერ დარ̈ ლი მიშკუი̂ მჷშარდე (ლნტ.) -- შენს 

მეტი არავინაა ჩემი დამამშვიდებელი.

 მჷშგა̈ლი იგივეა, რაც მჷ̄შგა̈ლ̄ი.

 მჷშდაბ̈ (-იშ, -შდბა) ზს., მოშდაბ̈ (-იშ, -შდბა) ბქ., მოშდაბ, მჷშდაბ (-იშ, მოშდბალა) ლშხ., 

მჷშტაბ̈ (-იშ, -შტაბალა) ლნტ. -- მომუშავე; მომსახურე. ცხეკს მჷშდაბ̈ სი დემე მიწუა̂ (ბზ.) 

-- შენ ტყეში მომუშავე არ მინახიხარ. ზურაბი ლაქორწილისა მარიამ მოშდაბ ლას (ლშხ.) -- 

ზურაბის ქორწილში მარიამი მომსახურე იყო.

 მჷშდბჷნე იგივეა, რაც მჷშდრე.

 მჷშდე1 (-დე̄მიშ, -შდა ბზ., -დემ, -შდა ბქ., -დე̄შ, -დალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -შდალა ლნტ.) -- 

დამყრელი. უი̂სგუი̂ მჷშდე (ბზ.) -- ვაშლის დამყრელი.

 მჷშდე2 (-დე̄მიშ, -შდალ̄ა ბზ., -დემ, -შდა ბქ., -დე̄შ, -და̄ლა ლშხ., -ჲშ, -შდალა ლნტ.) -- 

მომგვრელი. ალა სისგიშ მჷშდე ლი (ბქ.) -- ეს ზიზღის მომგვრელია.

 მჷშდნე იგივეა, რაც მჷ̄შდნე.

 მჷშდრან̈ი (-ნიშ̄, -შდრანა ბზ., -ა̈შ, -შდრანა ბქ.), მჷშტრან̈ი (-ჲშ, -ნალა ლნტ.)-- დამგრეხი 

(თოკის...) თაკ̈უა̂შ̈ მჷშდრან̈ი ანჴად (ბქ.) -- თოკის დამგრეხი მოვიდა.

 მჷშდრე (-რე̄მიშ, -შდრალ̄ა ბზ., -რემ, -შდრა ბქ.), მჷშდბჷნე (-ნე̄შ, -ნალ̄ა) ლშხ., მჷშტაბნე 

(-ჲშ, -შტაბნალა) ლნტ. -- გამრთობი, შემქცევი. ბეფშიშ მჷშდრად დინა ა̈ნჴერნეხ (ბქ.) -- 

ბავშვის გამრთობად გოგო თან მოიყვანეს. ეზერ მჷშტაბნე ჯაყა ლად̈ეღი (ლნტ.) -- დღეს 

კარგი გამრთობი გყავს.

 მჷშელდან̈ი იგივეა, რაც მჷშჷლდან̈ი.
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 მჷშელდე იგივეა, რაც მჷშჷლდან̈ი.

 მჷშენაუ̈ი̂ იგივეა, რაც მჷშნაუ̈ი̂.

 მჷშენე იგივეა, რაც მჷშნე.

 მჷშერაუ̈ი̂ იგივეა, რაც მჷშრაუ̈̂ი.

 მჷშე̄რე (-რე̄მიშ, -შე̄რა ბზ., -რე̄შ, -რალ̄ა ლშხ.), მჷშერე (-რემ, -შერა ბქ., -ჲშ, -შერალა \ 

-ალ̈ ლნტ.) -- გამლესავი (დანისა...). გაჩუე̂მ მჷშერეს ხოლამდ ოხშერა (ბქ.) -- დანის 

გამლესავს ცუდად გაულესავს.

 მჷშთხრი (-რი̄შ, -რა̄ლა) ლშხ., მჷშთხა̈რი (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- მთხრელი. გიმე მჷშთხრალ̄ა 

ანჴადხ (ლშხ.) -- მიწის მთხრელები მოვიდნენ. მჷშთხარ̈ი დარ მოშ ხუ̂ითხ (ლნტ.) -- 

(მიწის) მთხრელი ვერავინ ვიპოვე.

 მჷში (-ში̄შ, -არ̈ ბზ., -ა̈შ, -ა̈რ ბქ., -ში̄შ, -არ ლშხ.), მჷშიუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- გასივებული. 

მუჩოლ̄ირს ჰაყ̈ბა̈რ̄... ეჩჟი მჷში ჩუ ხარ̄, ერე წირდ ხოშა (ბზ. 55) -- ჩოლურელს ლოყები 

უროზე მეტად აქვს გასივებული. ჭყინტ ნალგუა̂როშ მჷშის ხაჯეშ (ბქ.) -- ბიჭი 

სიმსუქნისაგან გასივებულს ჰგავს.

 მჷშია̈შ̄ი (-ში̄შ, -ა̈რ) ბზ., მჷშაშ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., მჷშიაშ̄ი (-ში̄შ, -არ) ლშხ., მჷშიაშ̈ი (-ჲშ, 

-არ̈) ლნტ. -- ახალ წელს ხელის გამხსნელი, "დამკვებებელი". ჲარ̈ გუე̂̄რა ამ ზაუ ̂მჷშია̈შ̄ი? 

(ბზ.) -- წელს "დამკვებებლად" ვინ გვეყოლება? მჷშიაშ̄ის ხოჩა შიე მარ̄ას ითშიხ (ლშხ. 17) 

-- "დამკვებებლად" კარგი ხელის კაცს ირჩევენ. მჷშიაშ̈ის ჟი ხეკუე̂ს ახოკიდან ლემეზირ 

(ლნტ. 59) -- "დამკვებებელს" უნდა აეღო სეფისკვერი (სალოცავი).

 მჷშიუ ̂იგივეა, რაც მჷში.

 მჷშკ იგივეა, რაც მჷრშკ.
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 მჷშკალი იგივეა, რაც მჷ̄შგა̈ლ̄ი.

 მჷშკა̈დ̄ი (-დი̄შ, -შკად̄ა̄ლა) ბზ., მჷშკად̈ი (-აშ̈, -კადა ბქ., -ჲშ, -კადალა ლნტ.), მჷშკა̄დი 

(-დი̄შ, -არ) ლშხ. -- მჭედელი (ვინც აჭედებს). ფისე̄უ ̂ესერ ხაბა ამი̄ მჷშკა̈დ̄ის (ბზ. 344) -- 

ამის დამჭედებელს ფისიმც დასხმიაო (ებასო). ჴანარს მჷშკად̄ი ხაწჷხ (ლშხ.) -- ხარებს 

დამჭედავი სჭირდება.

 მჷშკიდ (-იშ, -შკდა̈რ ზს., ლნტ., -შკდარ ლშხ.) -- მჭედელი. [ხოხურ̂ა მუხუ̂ბე] აჩა̈დ ბერჟა ̈

მჷშკიდთე (ბზ. 265) -- უმცროსი ძმა რკინის მჭედელთან წავიდა. მჷშკიდ დეუ̂ეთილ 

აქჷნთრინე მჷკროლს (ბქ. 36) -- მჭედელი დევეთი სახნისებს ახურებს. მიჩა დია̈რ ჩილად̈ეღ 

მჷშკიდს ესერი დეშ ოხსყა (ანდ.) -- თავისი პური (სარჩო) ყოველდღე მჭედელსაც ვერ 

გაუკეთებიაო. [ხალ̈ხ] ამ̈ეჩედხ მჷშკდარ̈ხო, ჟ'ახოშკადუნ̂ახ [ცხულაჴ̈ემატ] (ლნტ. 207) -- 

ხალხი მჭედლებთან წასულა, მშვილდ-ისარი გამოუჭედვინებია.

 მჷშლადეღ იგივეა, რაც მიშლადეღ.

 მჷშლეთ იგივეა, რაც მიშლე̄თ.

 მჷშნაუ̈ი̂ (-უი̂̄შ, -შნაუ̂ა ბზ., -უ̂აშ̈, -შნაუა̂ ბქ.), მჷშნაუი̂ (-უი̂̄შ, -უ̂ალ̄ა) ლშხ., მჷშენაუ̈̂ი (-ჲშ

, -ნაუ̂ალა) ლნტ. -- გამშენებელი. ნიშგუე̂ჲ ხოშა ბაბა ლჷმა̈რ̄ სარაგცახან̈ ხილრე მჷშნაუ̈ი̂ 

(ბზ.) -- ჩვენი პაპა ყოფილა წყაროსთან ხეხილის გამშენებელი.

 მჷშნე (-ნე̄მიშ, -- ბზ., -ნემ, -- ბქ., -ნე̄შ, -- ლშხ.), მჷშენე (-ჲშ, --) ლნტ. -- მსხმოიარე. ალ 

იცხ ხოჩა მჷშნე ლი (ბქ.) -- ეს მსხალი კარგი მსხმოიარეა.

 მჷშოლდან̈ი იგივეა, რაც მჷშჷლდან̈ი.

 მჷშრაუ̈ი̂ (-უი̂̄შ, -შრაუა̂ ბზ., -ა̈შ, -შრაუ̂ა ბქ.), მჷშრაუ̂ი (-უი̂̄შ, -შრაუ̂ა) ლშხ., მჷშერაუ̈ი̂ 

(-ჲშ, -რაუა̂ლა) ლნტ. -- სახსნილოს მჭამელი, მარხვის გამტეხი. მჷშერაუ̈ე̂ჲ მჷზუ̂ებს 
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ქორხო დემ იხნეს ლაფანაჟი (ლნტ.) -- მარხვის გამტეხს საკურთხის დადგმისას სახლში არ 

უშვებენ.

 მჷშტაბნე იგივეა, რაც მჷშდრე.

 მჷშტაბ̈ იგივეა, რაც მჷშდაბ.

 მჷშტნე იგივეა, რაც მჷ̄შდნე.

 მჷშტრან̈ი იგივეა, რაც მჷშდრან̈ი.

 მჷშყბჷნე (-ნე̄მიშ, -შყბჷნალ̄ა ბზ., -ნემ, -შყბჷნა ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ.) -- მიმხლელი, 

მიმჯახებელი. თხუმრე უშხუ̂არ̈ მჷშყბჷნე ბეფშილდ ლჷმარ (ბქ.) -- თავების ერთმანეთზე 

მიმხლელი ბავშვი ყოფილა.

 მჷშხატ̈ი იგივეა, რაც მჷშხტი.

 მჷშხბიე̄ლი (-ლი̄შ, -ბიე̄ლა) ბზ., ლშხ., მჷშხბელი, მჷშხბჷრი (-აშ̈, -ლა \ -რა) ბქ., 

მჷშხებიელი (-ჲშ, -ბიარ̈) ლნტ. -- მკერავი. ანღრი ჩაფლარე მჷშხბიე̄ლი (ბზ. 323) -- მოდის 

ფეხსაცმელების მკერავი. გიგა ხოჩა მჷშხბიე̄ლი ლი (ლშხ.) -- დეიდა კარგი მკერავია.

 მჷშხბჷრი იგივეა, რაც მჷშხბიე̄ლი.

 მჷშხებიელი იგივეა, რაც მჷშხბიე̄ლი.

 მჷშხრე (-რე̄შ, -შხრა ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄მიშ, -რე̄ლ ლშხ.) -- დამპობი (შეშის, 

კვარის...). კუი̂ლიშ მჷშხრეს ჴამშა ხაწჷხ (ბქ.) -- კუნძის დამპობს ძალა სჭირდება.

 მჷშხტი (-ტი̄შ, -არ̈ ბზ., -ა̈შ, -შხტა ბქ., -ტი̄შ, -შხტა ლშხ.), მჷშხატ̈ი (-ჲშ, -შხატალა) ლნტ. 

-- დამწვნელი (კალათისა, გოდრისა...); მღობავი. ჰალგიშ მჷშხტად ლაჲ̈შუე̂მხ (ბქ.) -- 

ღობის მღობავებმა შეისვენეს.

 მჷშჷლდან̈ი (-ნი̄შ, -დანიარ̈ ბზ., -აშ̈, -დანა), მჷშელდე (-დემ, -დანა) ბქ., მჷშჷლდანი (-ნი̄შ, 
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-დანა) ლშხ., მჷშელდა̈ნი, მუშოლდან̈ი (-ჲშ, -შოლდანალა) ლნტ. -- დამთვლელი. თეთრი 

მჷშელდან̈ი (ლნტ.) -- ფულის დამთვლელი.

 მჷჩა̈ჟ̄ი (-ჟი̄შ, -ჩაჟ̄ა) ბზ., მჷჩაჟ̈ი (-აშ̈, -ჟაუა ბქ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.), მჷჩაჟ̄ი (-ჟიშ̄, -არ) ლშხ. -- 

ცხენოსანი. [ეჯნე̄მდ] ლაჲ̈ჴერნე აშირ მჷჩა̈ჟ̄ი (ბზ. 162) -- იმან ასი ცხენოსანი წაიყოლა. 

მიშგო მუ ხოჩა მჷჩაჟ̈იდ ხოთრახ (ბქ.) -- მამაჩემს კარგ ცხენოსნად იცნობენ.

 მჷჩდი̄ნე (-ნე̄მიშ, -დი̄ნა ბზ., -ნე̄ლ ლშხ.), მჷჩდინე (-ნემ, -დინა ბქ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.) -- 1. 

ამრევი. ლა̈დი სი ხი̄რა ლჷჯე̄მი მჷჩდი̄ნე (ბზ.) -- დღეს რძის ამრევი შენ იქნები. 2. 

გამომრევი. ლითურ̂ი ჴასგაშ̈ ესერ მჷჩდინე ლი (ბქ.) -- სწავლა ჭაღარის გამომრევიაო.

 მჷჩემ იგივეა, რაც მუჩუე̂მ.

 მჷჩერაუ̈ი̂ იგივეა, რაც მჷჩრაუ̂ი.

 მჷჩრაუ̈ი̂ (-უ̂ი̄შ, -ჩრაუა̂ ბზ., -უ̂ი̄შ, -უ̂ალ̄ა ლშხ.), მჷჩრაუ̈ი̂ (-აშ̈, -ჩრაუა̂) ბქ., მჷჩერაუ̈ი̂ (-ჲშ, 

-რაუ̂ალა) ლნტ. -- შემჩერებელი, გამჩერებელი, შემაყოვნებელი. ლიმაჩ̈უ̂იშ მჷჩრაუ̈ი̂ 

მამაგუე̂შ წუა̂ (ბქ.) -- სიბერის შემაყოვნებელი არაფერი ჩანს.

 მჷჩფე1 (-ფე̄მიშ, -ჩფა ბზ., -ფემ, -ჩფა \ -ფოლ ბქ., -ფე̄მიშ, -ფე̄ლ ლშხ.) -- გამომკვებავი. 

ალამაგ̈ კუმში მჷჩფე დე̄სა ხუი̂ ამ ზაუ ̂(ბზ.) -- წელს ამდენ საქონელს ვერ გამოვკვებავ 

(გამომკვებავი არა ვარ). ჲერუ̂ა ლინთუი̂სგა ქუი̂ნჷმგენა ხოსგდი, ეჯის მჷჩფე ხაჟხა (ბქ.) -- 

ვინც ზამთარში საქონელს უვლის, მას გამომკვებავი ჰქვია.

 მჷჩფე2 (-ფე̄მიშ, -ჩფა ბზ., -ფემ, -ჩფა \ ფოლ ბქ., -ფე̄მიშ, -ფე̄ლ ლშხ.) -- მომგვრელი. 

ლეზუ̂ებემ ლისკორე მაი̈დიშ ესერ მჷჩფე ლი (ბქ.) -- საჭმელზე ფიქრი შიმშილის 

მომგვრელიაო.

 მჷჩფჷლა̈რ̄ი (-რი̄შ, -ა̈ლ) ბზ., მჷჩფჷლა̈რი (-აშ̈, -ჩფჷლარა) ბქ., მჷჩფჷლჷ̄რი (-რი̄შ, -ალ) 
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ლშხ., მჷჩაფლარ̈ი ლნტ. -- მეწაღე. ალ დინა მჷჩფჷლა̈რია̈შ გეზალ ლი (ბქ.) -- ეს გოგო 

მეწაღის შვილია. იხ. მჷკარძალი.

 მჷჩხმა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., მჷჩხმა̈რ ბქ., ლნტ., მჷჩხმარ̄ (-ალ) ლშხ. -- ქონიანი. დადუდ მჷჩხმარ̈ 

შიარ̈ ა̈დბარ̈ (ბქ.) -- დადუმ ქონიანი ხელები დაიბანა.

 მჷცა̈დ̄ი1 (-დი̄შ, -ცად̄ა̄ლა) ბზ., მჷცად̄ი (-დი̄შ, -ცად̄ა) ლშხ., მჷცად̈ი (-აშ̈, -ცადა ბქ., -ჲშ, 

-ცადალა ლნტ.) -- გამცვლელი; გამომცვლელი. ლად̈ი დე̄სა ხუ̂ი ალ კაბ̈ა ̈მჷცა̈დ̄ი (ბზ.) -- 

დღეს ამ კაბის გამომცვლელი არა ვარ.

 მჷცა̈დ̄ი2 (-დი̄შ, -ცად̄ა̄ლა) ბზ., მჷცად̄ი (-დი̄შ, -ცად̄ა) ლშხ., მჷცად̈ი (-აშ̈, -ცადა ბქ., -ჲშ, 

-ცადალა ლნტ.) -- (დაძახებაზე) პასუხის გამცემი. მჷცა̈დი დარ̈ არ̈ი ქორს (ბქ.) -- სახლში 

პასუხის გამცემი არავინაა.

 მჷცლე (-ლე̄მიშ, -ცლალ̈ ბზ., -ლემ, -ცლა ბქ., -ლე̄შ, -ლე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ცლალა ლნტ.) -- 

შუაზე გამხეთქი, გამპობი; გამხევი. ბეფშ ლჷმარ̈ ლაჲრიშ ისგდ მჷცლე (ბქ.) -- ბავშვი 

ყოფილა წერილის შუაზე გამხევი.

 მჷცხი1 (ხომცხან̄ა \ ხომცხა, მამცხე ბზ., ხომცხანა, მამცხანე ბქ.) -- ცივი. მჷცხი ლიცს ნომ 

ხითრე! (ბზ.) -- ცივ წყალს ნუ სვამ! კალ̈უნ ჩი ნაჭრაჟუნს ლიც მჷცხი ესერ ხოჩა (ანდ.) -- 

ზოგჯერ ყოველგვარ პატივისცემას ცივი წყალი სჯობიაო. ნენა ლინთუ ̂ხომცხანა ლას ალ 

ლინთუდ̂ (ლნტ.) -- შარშანდელი ზამთარი უფრო ცივი იყო წლევანდელზე. იხ. ქუ̂ეირ.

 მჷცხი2 (-ხი̄შ, -ა̄რუ ბზ., -ა̈შ, -ა̈რ ბქ., -ხი̄შ, -ხჲე̄რუ \ -ხჲარ ლშხ.), მა̈ცხაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. 

-- სიცივე. მაჲ̈ მირ მჷცხი ლი! (ბზ. 244) -- რა სიცივეა (ცივა)! ლინთუ ̂მჷცხი ხემთქუნ 

სგუი̂რს (ბქ. 308) -- ზამთარში ხამის ტილომ სიცივე იცის. ლათ მჷცხაჲ̈ ლას (ლნტ.) -- 

გუშინ სიცივე იყო.
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 მჷცჷრცა̈უი̂ (-უი̂̄შ, -ა̈ლ) ბზ., მჷცჷრცაუ̈ი̂ (-აშ̈, -ცაუა̂ ბქ., -იშ, -არ ლნტ.), მჷცჷრცაუი̂ 

(-უ̂იშ̄, -ცაუა̂) ლშხ., -- მძარცველი, ქურდი. ქორთე მჷცჷრცაუი̂ ანჴად (ლშხ.) -- სახლში 

ქურდი შემოვიდა.

 მჷძიენი იგივეა, რაც მჷძჰენი.

 მჷძღირ (ხოძღრა, მჷძღირალ̄ა) ლშხ., მჷძღჷრ (ხოძღირა, მჷძღირალა) ლნტ. -- სველი. 

მჷძღირ გიმ ხოჩა ლეჴნი ლი (ლშხ.) -- სველი მიწა კარგად იხვნება (კარგი მოსახვნელია). 

იხ. მჷჟირ.

 მჷძხალ̈ი (-ხალ̈ი̄შ, -ხალიარ̈ ბზ., -ლაშ̈, -ხალა ბქ.), მჷძხალი (-ლი̄შ, -ხალ̄ა) ლშხ. -- 

პირუტყვის შემძახებელი; გამრეკი. კუმში მჷძხალ̈ი და̈რ̄ მაყა (ბზ.) -- საქონლის გამრეკი 

არავინ მყავს.

 მჷძჰენი (-ნი̄შ, -ძჰენა) ბზ., მჷძიენი (-ნი̄შ, -ძიენა) ლშხ., მჷზჰენი (-აშ̈, -ჰენა) ბქ., მჷზიენი 

(-ჲშ, -ნალი) ლნტ. -- დამკვლელი; ყასაბი. მიჩა დიდ ი მუდ ჟ'ანმარ̄ეხ ჭყინტ ამი ̄მჷძჰენიდ 

(ბზ. 342) -- მისმა დედამ და მამამ ბიჭი ამის დამკვლელად გაამზადეს. მჷზჰენი ეჯ მარე 

ლას̈უ ̂(ბქ.) -- ყასაბი ის კაცი იყო. ანჴადხ მჷზიენალა (ლნტ.) -- ყასბები მოვიდნენ.

 მჷწბი̄ნე (-ნე̄მიშ, -წბი̄ნალ̄ა ბზ., -ნემ, -ბინა ბქ., -ნე̄მიშ, -ნალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- 

დამკიდებელი. ამშა მჷწბი̄ნე მა ̄ხუ̂ას მი (ლშხ.) -- მე ამის დამკიდებელი არ ვიყავი.

 მჷწესე იგივეა, რაც მჷწსე.

 მჷწიი იგივეა, რაც მჷწჰი.

 მჷწი̄ იგივეა, რაც მჷწჰი.

 მჷწკრე (-რე̄მიშ, -რალა ბზ., -რემ, -როლ ბქ., -რე̄შ, -რალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -რალა ლნტ.) -- 

გამპობი; გამბზარავი. ალე ლი მიშკუი̂ გუი̂მი მჷწკრე (ლნტ.) -- ეს ჩემი გულის გამპობია.
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 მჷწნაუ̈̂ი (-უი̂̄შ, -წნაუა̂ლ̄ა ბზ., -ა̈შ, -წნაუა̂ ბქ., -ჲშ, -წნაუა̂ლა ლნტ.), მჷწნაუ̂ი (-უი̂̄შ, 

-უ̂ალ̄ა) ლშხ. -- დამწუნებელი. ალ დინაშ̈ მჷწნაუ̈̂ი დემეგ ლი ქა ლჷთაუე̂ (ბქ.) -- ამ გოგოს 

დამწუნებელი არ გაჩენილა.

 მჷწრან̈ი (-ნი̄შ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈შ, -რანა ბქ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.), მჷწრანი (-ნი̄შ, -ნალ̄ა) ლშხ. -- 

გამწითლებელი. ლატ̈ხაჟი ლახანაშ̈ მჷწრან̈იდ ჩიგინდუი̂რს იჴმარ̈იხ (ბქ.) -- დამწნილებისას 

კომბოსტოს გასაწითლებლად ჭარხალს ხმარობენ.

 მჷწრე იგივეა, რაც მჷნწირ.

 მჷწსე (-სე̄მიშ, -წსა ბზ., -სემ, -სოლ ბქ., -სე̄მიშ, -სა̄ლა ლშხ.), მჷწესე (-ჲშ, -სალა) ლნტ. -- 

დამწესებელი; შემქმნელი. ამშა მჷწესე ძღჷდ ჭკუი̂ერ ლჷმარ̈ (ლნტ.) -- ამის დამწესებელი 

ძალიან ჭკვიანი ყოფილა.

 მჷწჰი (-ჰი̄შ, -წჰა ბზ., -აშ̈, -წჰა ბქ.), მჷწი ̄(-წი̄შ, -წჲენალ̄ა) ლშხ., მჷწიი (-წიჲშ, -წიალა) 

ლნტ. -- დამპატიჟებელი. ჩა̈ჟ̄ მაწჷხ მჷწჰი̄შდ (ბზ.) -- დამპატიჟებლისათვის ცხენი 

მჭირდება. სოფელს მჷწჰა ქა ხეჭმენიუ̂ხ (ბქ. 295) -- დამპატიჟებლები სოფელს 

შემოივლიდნენ. მე̄რმა ლადეღ დედფალი დიე ლაჴდათე აზზიხ მარ̄ას მჷწი̄ს (ლშხ. 33) -- 

მეორე დღეს დედოფლის დედის მოსაყვანად დამპატიჟებელ კაცს აგზავნიან. მჷწიალა 

ანაუზეხ (ლნტ.) -- დამპატიჟებლები გამოგზავნეს. მჷწჰი მიშგუ̂ი სი ხიროლე (პოეზ. 122) -- 

ჩემი დამპატიჟებელი (მაწვევარი) შენ ხარ (იქნებოდი).

 მჷწჷხ იგივეა, რაც მაწჷხ.

 მჷჭარაჟ̈ი იგივეა, რაც მჷჭრაჟ̈ი.

 მჷჭახ̈უი̂ იგივეა, რაც მუჭხუი̂.

 მჷჭბიდე (-დე̄მიშ, -ბიდალ̄ა ბზ, -დემ \ ა̈შ, -ბიდა ბქ., -დე̄მიშ, -დალ̄ა ლშხ.), მჷჭებდე (-ჲშ, 
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-დალა) ლნტ. -- დამამწყვდეველი. ხამრე მჷჭბიდას ყორაშ̈ ქა ლიდის სგა ლახეშდჷნენახ (ბქ.) 

-- ღორების დამამწყვდევლებს კარის გამოხურვა დავიწყებიათ.

 მჷჭდე (-დე̄მიშ, -ჭდა ბზ., -დემ, -ჭდა ბქ., -დე̄შ, -დალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ჭდალა ლნტ.) -- 

მიმყუდებელი. ყორმჷყ თეფიშ მჷჭდე მი ხუა̂ს̈უ ̂(ბქ). -- კართან თოფი მე მივაყუდე 

(მიმყუდებელი ვიყავი).

 მჷჭე (-ჭე̄მიშ, -- ბზ., -ჭემ, -- ბქ., -ჭე̄შ, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- გამომცხვარი. დიარ̈ მამ̄ა 

ლი ჩიქე მჷჭე (ბზ.) -- პური ჯერ არ არის გამომცხვარი. დინად მჷჭე დიარ̈ სგადაჲე ქორთე 

(ბქ.) -- გოგომ გამომცხვარი პური სახლში შეიტანა. მჷჭე დიარ ხოჩა ლი (ლშხ.) -- 

გამომცხვარი პური კარგია. თორნისა მჷჭე დიარ̈ ხოჩა გამ̈იშ ლი (ლნტ.) -- თონეში 

გამომცხვარი პური გემრიელია (კარგი გემოსია).

 მჷჭებდე იგივეა, რაც მჷჭბიდე.

 მჷჭედ იგივეა, რაც მუჭუ̂ედ.

 მჷჭეი იგივეა, რაც მჷჭი.

 მჷჭემე იგივეა, რაც მჷჭმე.

 მჷჭემნე იგივეა, რაც მჷჭმინე1.

 მჷჭი (-ჭი̄შ, -ჭალ̄ა ბზ., ლშხ., -აშ̈, -ჭა ბქ.), მჷჭეი (-ჲშ, -ჭეალა) ლნტ. -- გამომცხობი. ქორს 

დირიშ მჷჭი მი ხუი̂ (ბქ.) -- სახლში პურის გამომცხობი მე ვარ.

 მჷჭკამ̈1 (-ჭკმიშ, -ჭკმარ̈ ზს., -იშ, -კამარ̈ ლნტ.), მჷჭკამ (-ჭკმიშ, -ჭკმარ) ლშხ. 1. 

ნაპერწკალი. მეგმემ ნაყ̈უი̂ჩს მჷჭკმარ̈ გარ ოთცუ̂ირა (ბქ. 208) -- ხის ნატეხს მხოლოდ 

ნაპერწკლები დაუტოვებია. მჷჭკამ ოთშყად ბოფშუს̂ თეთე (ლშხ.) -- ბავშვს თვალში 

ნაპერწკალი ჩაუვარდა. ლემესკ მჷჭკამარ̈ს ფიშტუა̂ (ლნტ.) -- ცეცხლი ნაპერწკლებს ყრიდა 
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(უშვებდა). 2. ბქ. ცეცხლი (მონადირის ენაზე).

 მჷჭკამ̈2 (-ჭკმიშ, -ჭკმარ̈) ბქ., მჷჭკიოლ̄ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ციცინათელა.

 მჷჭკიოლ̄ იგივეა, რაც მჷჭკამ̈2.

 მჷჭკიუე̂ იგივეა, რაც მჷჭკჷ̄უე̂.

 მჷჭკჟე (-ჟე̄მიშ, -ჭკჟალ̄ა ბზ., -ჟემ, -ჟოლ ბქ., -ჟე̄მიშ, -ჟალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ჭკჟალა ლნტ.) -- 

ამომწყვეტი, ამომჟლეტი. მჷშკრე მჷჭკჟე მამგუე̂შ წუ̂ა (ბქ.) -- ჭიანჭველების გამწყვეტი 

არაფერი ჩანს.

 მჷჭკრჷნე1 (-ნე̄მიშ, -ჭკრჷნალ̄ა ბზ., -ნემ, -რჷნა ბქ.) -- მომთმენი. ალ ბეფშ ხოჩა მჷჭკრჷნე 

ლი (ბქ.) -- ეს ბავშვი დიდი (კარგი) მომთმენია.

 მჷჭკრჷნე2, მჷჭკჷრნე (-ჲშ, -ნალა) ლნტ. -- მზრუნველი. ა̈რ ლი ამშა მჷჭკჷრნე? (ლნტ.) -- 

ამაზე მზრუნველი ვინ არის?

 მჷჭკჷ̄უე̂ (-უე̂̄მიშ, -ჭკჷ̄უა̂ლ̈) ბზ., მჷჭკჷუ̂ე (-უე̂მ, -უო̂ლ) ბქ., მჷჭკი̄უე̂ (-უე̂̄მიშ, -უე̂̄ლ) 

ლშხ., მჷჭკიუ̂ე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- მბჟუტავი; მოციმციმე; ციმციმა. ლემესგ ჯუე̂̄დიას 

მჷჭკჷ̄უე̂ გარ თერონ̄და (ბზ.) -- ცეცხლი შორს მბჟუტავიღა ჩანდა. ალი ხეწად აშხუ ̂ადგის 

მოლე მჷჭკჷუ̂ეს (ბქ.) -- ერთ ადგილას ამან რაღაც მოციმციმე დაინახა. მაკა ̈მჷჭკიუე̂ 

თერალ̈ ჯარ?! (ლნტ.) -- რა ციმციმა თვალები გაქვს?!

 მჷჭმე (-მე̄მიშ, -ჭმა ბზ., -მემ, -ჭმა ბქ., -მე̄მიშ, -მალ̄ა ლშხ.), მჷჭემე (-ჲშ, -მალა) ლნტ. -- 

მთიბავი. ეშხუ ხოჩა მჷჭმე აშხუ̂ ლადეღ ჰექტარს ჩუ აჭ̈მე (ბქ.) -- ერთი კარგი მთიბავი ერთ 

დღეს ჰექტარს დათიბავს. მჷჭმალ̄ა ლახუთ̂ე აჩადხ (ლშხ.) -- მთიბავები მთაში წავიდნენ. 

მჷჭემე დარ̈ მაყა (ლნტ.) -- მთიბავი არავინ მყავს.

 მჷჭმინე1 (-ნე̄მიშ, -ჭმინალ̄ა ბზ., -ნემ, -ჭმინა ბქ., -ნე̄მიშ, -ნე̄ლ ლშხ.), მჷჭემნე (-ჲშ, 
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-ჭემნალა) ლნტ. -- (უკან) გამყოლებელი, გამყოლი. სი ხასჷ ალ ბებში მჷჭემნე? (ლნტ.) -- 

შენ იყავი ამ ბავშვის გამყოლებელი?

 მჷჭმინე2 (-ნე̄მიშ, -ჭმინა ბზ., -ნემ, -ჭმინა ბქ.) -- დამგველი, დამხვეტი. ჰაზ̈უი̂ მჷჭმინე 

ხოხურ̂ა დი̄ნოლ̄ ლი (ბზ.) -- ეზოს დამგველი პატარა გოგოა.

 მჷჭრაჟ̈ი (-ჟიშ̄, -ჭრაჟა ბზ., -ა̈შ, -ჭრაჟა ბქ.), მჷჭრაჟი (-ჟი̄შ, -ჭრაჟა) ლშხ., მჷჭარა̈ჟი (-ჲშ, 

-რაჟალა) ლნტ. -- შემთავაზებელი; დამძალებელი. ა̈რყიშ მჷჭრაჟას ქა ლაყ̈ჩა დემეგ ხარხ 

(ბქ.) -- არყის დამძალებლებს ვერ მოიშორებ. ეჯი იმშა მჷჭარა̈ჟიდ ა̈რი?! (ლნტ) -- ის რისი 

შემთავაზებელია?!

 მჷჭშხი (-ხი̄შ, -ჭშხჲარ̈ ბზ., -ა̈შ, -ჭშხა ბქ., -ხი̄შ, -არ ლშხ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.) -- მეკვლე. 

ზომხას მან̈კუი̂ მჷჭშხი ჴედნი (ბზ.) -- ახალ წელს პირველად მეკვლე მოდის. მჷშჲაშ̈ის 

ხაშხა ქორაშ̈ მჷჭშხი (ბქ. 73) -- "დამკვებებელს" ოჯახის მეკვლე ჰქვია. ალ მარ̄ას ხაჲ̄შხა 

მჷჭშხი (ლშხ. 16) -- ამ კაცს მეკვლე ჰქვია. მჷჭშხი ჴედენი (ლნტ. 57) -- მეკვლე მოვა.

 მჷხ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ. -- ავდარი. ლჷჭყარ̈ მჷხს ლჷჭყარ̈ ესერ გუ̂ალ̈ი ხაჭიმ (ანდ.) -- 

გაბმულ ავდარს გაბმული დარი (გვალვა) მოსდევსო.

 მჷხატაუ̈ი̂ იგივეა, რაც მჷხტაუ̈ი̂.

 მჷხარ̈1 (-ხრიშ, -- ზს., -ხარ̈იშ, -- ლნტ.), მჷხარ (-ხრი̄შ, --) ლშხ. -- ხვალე. ალ̈ ლეზუ̂ებ 

მჷხარ̈იშდ მაკუ (ლნტ.) -- ეს საჭმელი ხვალისათვის მინდა.

 მჷხარ̈2 ზმნს. -- ხვალ. მჷხარ̈ ესერ და̈უ̄̂ს ფიშუდ̂ეხ (ბზ. 311) -- ხვალ დევს გამოვუშვებთო. 

მჷხარ̈ გრილ ირა (ლნტ. 18) -- ხვალ სიგრილე იქნება. მჷხარ ჰამს ჟი ა̈ნგენიხ (პოეზ. 138) -- 

ხვალ დილას ადგებიან.

 მჷხარ̈ბაზ̄ი ბზ., მჷხარ̈ბაზ̈ი ბქ., მჷხარბა̄ზი ლშხ., მჷხარ̈ბაზი ლნტ., ზმნს. 1. ზს. ხვალღამ. 2. 
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ქს. ხვალსაღამოს. მჷხარბაზ̄ი მახე ზაჲ ლი (ლშხ.) -- ხვალსაღამოს ახალი წელია. მჷხარ̈ბაზი 

ანტუე̂ხენი ლოქ (ლნტ. 314) -- ხვალ საღამოს დავბრუნდებიო.

 მჷხარ̈ეჩეხენ იგივეა, რაც მჷხა̈რეჩხან̈.

 მჷხარ̈ეჩხან̈ ბზ., მჷხარ̈ეჩხენ ბქ., მჷხარეჩხენ ლშხ., მჷხარ̈ეჩეხენ ლნტ., ზმნს. -- ზეგ. 

მჷხარ̈ეჩხენ მინს ესერი ად̈ჴერნის (ბქ. 48) -- ზეგ თქვენც წაგიყვანთო.

 მჷხენე (-ნე̄მიშ, -ხენა \ -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნემ, -ხენა ბქ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.), მჷხე̄ნე (-ნე̄შ, -ნე̄ლ) ლშხ. 

1. მახარობელი. ნაღუჟ̂ურიშ მჷხენა ლჷნქროუ̂ე თეფოუ ̂ხასჩქუა̂რე (ანდ.) -- ვაჟის 

დაბადების მახარობელს მოოქროვილი თოფი აჩუქეო. ბაპ{აშ̈}ხო შიშტ მჷხენე ადაუუ̂ზეხ 

(ლნტ. 181) -- მღვდელთან მაშინვე მახარობელი გააგზავნეს. 2. ლშხ. მადლიერი.

 მჷხიმ (ხომხჷმა, მჷხმარ̄ა, მამხჷმე ბზ., ხომხჷმა ბქ.) -- 1. მწარე. ლეზუე̂ბ მჷხიმ ლას̈უ̂ (ბზ. 

142) -- საჭმელი მწარე იყო. გადატ. ერხის მჷხიმ რაგად̈ ხამ̈თქუა̂ხ (ბქ.) -- ზოგს მწარე 

ლაპარაკი სჩვევია. 2. ქს. მჟავე. ალ ბალახ მჷხიმ გემაშ ლი (ლშხ. 16) -- ეს ბალახი მჟავე 

გემოსია.

 მჷხირ (-ხრიშ, -ხრარ̈ ბქ.) -- კვარი. ხემა მჷხირ მუტუა̂რ̈, ამჟი ესერ ელმაზ̈ალ̈ი (ბქ. 311) -- 

როგორც ანთებული კვარი, ასე მიდიოდა თურმე. იხ. მუგუა̂ლ̈.

 მჷხმირი იგივეა, რაც მჷხმჷ̄რი.

 მჷხმჷ̄რი (-რი̄შ, -ალ̈ ბზ., -რი̄შ, -ალ ლშხ.), მჷხმჷრი (-აშ̈, -ხმჷრა) ბქ., მჷხმირი (-რიშ, -ალ̈) 

ლნტ. -- მეღორე. ესღრი ალა ი მჷხმჷ̄რი ლახხუი̂̄დ (ბზ. 248) -- მიდის ეს და მეღორე შეხვდა. 

ყალაჩუ̄ყლან̄დ სგა ლაჲ̈ქუ̂ე მჷხმჷ̄რი ̄ლერქუ̂ალ̈ (ბზ. 248) -- ყალაჩუყლანმა მეღორის 

ტანსაცმელი ჩაიცვა. მჷხმჷ̄რი ჭყინტ ანჴად (ლშხ.) -- მეღორე ბიჭი მოვიდა. კნინ. მჷხმჷ̄რილ 

ბზ., მჷხმჷრილ ბქ., მჷხმჷ̄როლ̄ ლშხ. ყჷრჷმ-შაუხ̂ანს ლახხუი̂̄დ მჷხმჷ̄რი̄ლ (ბზ. 253) -- 
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ყარამშავხანს მეღორე შეხვდა.

 მჷხნი (-ნიშ̄, -ა̈რ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ.), მჷხნე (-ნე̄შ, -ნალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ხნალა ლნტ.) -- შემშვები. 

დინაშ̈ ქორთე მჷხნე მიჩა დი ლჷმარ̈ (ბქ.) -- გოგო დედამისს შეუშვია სახლში (დედა ყოფილა 

შემშვები). ამშა ქორხო მჷხნე მად̈ ხუი̂ (ლნტ.) -- ამას სახლში არ შევუშვებ (შემშვები არ 

ვარ).

 მჷხპე (-პე̄მიშ, -ხპალ̄ა ბზ., -პემ, -ხპა ბქ., -პე̄შ, -პე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ხპჷრალი ლნტ.) -- 

გამომთხრელი. თემი ლეხპე მარე მჷხპა ლედგარ̈იდ დემის აზარა (ბქ.) -- 

თვალისგამოსათხრელი კაცი გამომთხრელს სასიკვდილოდ არ ზოგავდა. გადატ. გამხეთქი. 

მიშგუ̂ი გუე მჷხპე ალე ლი (ლშხ.) -- ჩემი გულის გამხეთქი ეს არის.

 მჷხრინე (-ნე̄მიშ, -ხრინა̄ლა ბზ., -ნემ, -ხრინა ბქ., -ნე̄შ, -ნე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ნალი ლნტ.) -- 

გამჯავრებელი, გამბრაზებელი. მიშგუ მჷხრინე მარ̄ა̈ლ̄ აჯაღ იცუ̂ა̈ლ̄ხ ქამ̄ენჩუნ̄ (ბზ. 422) -- 

ჩემი გამჯავრებელი კაცები გარეთ კიდევ ჩხუბობენ. ისგუი̂ მჷხრინე დარ̄ არი (ლშხ.) -- შენ 

ვერავინ გაგაჯავრებს.

 მჷხტაუ̈ი̂ (-უ̂იშ̄, -ხტაუა̂ლ̄ა ბზ., -აშ̈, -ხტაუ̂ა ბქ.), მჷხტაუი̂ (-უი̂̄შ, -უ̂ალ̄ა) ლშხ., მჷხატაუ̈ი̂ 

(-ჲშ, -ტაუ̂ალა) ლნტ. -- დამხატავი, მხატვარი. შუა̂̈ნეშ მჷხტაუ̈̂ის გუნ ნიჭ ხაწჷხ (ბქ.) -- 

სვანეთის დამხატავს დიდი ნიჭი სჭირდება.

 მჷხჭი (-ჭი̄შ, -ჭჲარ̈) ბზ., მჷხჭია (-ჭიაშ̈, -ხჭიოლ ბქ., -ჭიშ̄, -ჭიე̄ლ ლშხ.) -- რაც უჭერს 

("მომჭერი"), მოჭერილი. მჷხჭია ჩაფჷლ ლეგ ლეგეჭ ლი (ბქ.) -- მოჭერილი ფეხსაცმელი 

ცუდი გასაძლებია.

 მჷჴა̈ნი იგივეა, რაც მჷჴნი.

 მჷჴა̈ცე იგივეა, რაც მჷჴცე.
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 მჷჴდე (-დე̄მიშ, -ჴდალ̄ა ბზ., -დემ, -ჴდა ბქ., -დე̄შ, -დე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -დალა \ -ა̈რ ლნტ.) -- 1. 

მომტანი. მაშე̄ნე მუხუბ̂ე სად̈ლი მჷჴდად აცუი̂რხ (ბზ. 245) -- უფროსი ძმა სადილის 

მომტანად დატოვეს. ტჷტა̈შ დია̈რ მიჩა მჷჴდა ტაბაგ̈შუ̂ ოხღუა̂ნდ (ბქ.) -- სატირლის პური 

მის მომტანს ტაბაკით მოჰქონდა. აგის ეშხუს̂ გარ ცურეხ ზექი მჷჴდას (ლშხ. 24) -- სახლში 

მხოლოდ ერთ შეშის მომტანს ტოვებენ. ალე დემშა მჷჴდე ლოქ ერ ლჷმარ̈ელი, ჩუ ლოქ 

ხახალა მიჩ (ლნტ. 233) -- ეს რომ არაფრის მომტანი არ იყო, მე ვიცოდიო. 2. გადამხდელი. 

წორ მჷჴდად ხოშა მჷკედს ესერ ხარ გარჯ (ანდ.) -- სისხლის საზღაური გადამხდელზე მეტად 

მიმღებს ეძნელება. ალე მარ̄ე უ̂ალი ხოჩა მჷჴდე ლი (ლშხ.) -- ეს კაცი ვალის კარგი 

გადამხდელია.

 მჷჴეფია იგივეა, რაც მჷჴფია.

 მჷჴმარ̈ი (-რი̄შ, -რჲა̈ლ ბზ., -ა̈შ, -მარა ბქ., -რიშ, -ა̈ლ ლნტ.), მჷჴმარი (-რი̄შ, -რალ̄ა) ლშხ. -- 

მომხმარებელი. ამი მჷჴმარ̈ი მი მამ̄ა ხუი̂ (ბზ.) -- ამის მომხმარებელი მე არ ვარ. აშირ 

მჷკარქა ეშხუი̂ მჷჴმა̈რი ესერ ხას̈რე (ანდ.) -- ას მშოვნელს (შემომტანს) ერთი 

მომხმარებელი სჯობნისო. ამშა მჷჴმარიდუ ხორდუ̂ნახ̄ი ღე̄რბათს! (ლშხ.) -- ამის 

მომხმარებლად გამყოფოს ღმერთმა! მირანგულ მჷჴმარ̈იდუ არ̈ი, ლეჴმარ̈ი მეუა̂რ ხუღუ̂ა 

(ლნტ.) -- მირანგულა მომხმარებლად იყოს, მოსახმარი ბევრი აქვს.

 მჷჴნი (-ნი̄შ, -ჴნა ბზ., ლშხ., -აშ̈, -ჴნა ბქ.), მჷჴა̈ნი (-ნიშ, -ნალი) ლნტ. -- მხვნელი. მჷჴნა 

თხე̄რა ა̈თღუა̂ჭ̈ხ (ბზ. 361) -- მხვნელები მგელს გაეკიდნენ. მჷჴნა სგათ̈შჷმხ მალულდს (ბქ. 

135) -- მხვნელებმა მელას შეუძახეს. [ჭყინტ] ხოჩა მჷჴა̈ნი ა̈ხეფასოლ (ლნტ. 51) -- ბიჭი 

კარგი მხვნელი გამოვიდოდა.

 მჷჴფია (-ფია̈შ̄, -ფია̈ლ̄ ბზ., -ფიაშ̈, -ჴფიოლი ბქ., -ფიაშ̄, -ფიალ̄ ლშხ.), მჷჴეფია (-ჲშ, 
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-ფალი) -- 1. კბენია. ეჯმინს მჷჴეფია ჟეღ ხაყახ (ლნტ.) -- იმათ მკბენარა ძაღლი ჰყავთ. 2. 

მკბენარი. ლჷსბრალე სგად̈ს მჷჴფია ესერ ხესგურ̂ი (ანდ.) -- დასაწყლებულ მოზარდს 

მკბენარი ესევაო. წიდრალ̄ს მჷჴფია ხერდუნ̂ი (ლშხ.) -- ბინძურს მკბენარები უჩნდება 

(ეყოლება). შდრ. ტიშ.

 მჷჴშდა̈ნ̄ი (-ნი̄შ, -ნა) ბზ., მჷჴშდან̈ი (-აშ̈, -ნა) ბქ., მჷჴშდან̄ე (-ნე̄შ, -ნე̄ლ) -- გამომხვრელი 

(ძვლისა). ალ ჟეღოლ̄ ამშა მჷჴშდან̄ე მამ̄ ლი (ლშხ.) -- ეს ძაღლი ამას ვერ გამოხრავს 

(გამომხვრელი არაა).

 მჷჴჩე (-ჩე̄მიშ, -ჴჩა ბზ., -ჩალ̄ა ლშხ., -ჩემ, -ჴჩა ბქ., -ჲშ, -ჩალა ლნტ.) -- გამცვეთი. ლერქურ̂ე 

მჷჴჩად ობაშ̈ქაოღუ ̂ხარ̈ი! (ბქ.) -- დიდხანს გეცოცხლოს (ტანისამოსის გამცვეთად დიდხანს 

ყოფილიყავ)! ჩაფლალ̈ე მჷჴჩე (ლნტ.) -- ფეხსაცმელების გამცვეთი.

 მჷჴჩი (-ჩი̄შ, -ა̈რ ბზ., ლშხ., -არ ლშხ., -ა̈შ, -ჴჩა ბქ.), მჷჴეჩი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

დამკვესებელი. მჷჴჩი ჰობედს ხაბ̈დინე (ბქ.) -- დამკვესებელი აბედს მოუკიდებს.

 მჷჴცე1 (-ცე̄მიშ, -ჴცალ̄ა ბზ., -ცემ, -ჴცა ბქ., -ცე̄მიშ, -ცალ̄ა ლშხ.), მჷჴა̈ცე (-ჲშ, -ცალა) 

ლნტ. 1. დამღუპველი, დამქცევი. ალ მეზგემ მჷჴცად მაშ̈ინა ა̈სპჷდ (ბქ.) -- ამ ოჯახის 

დამქცევად მანქანა იქცა. ანღრიხ ლოქ ალ ოჯახ̈ი მჷჴაცალა (ლნტ.) -- ამ ოჯახის დამქცევები 

მოდიანო. 2. ქს. ირიბად დამდები.

 მჷჴცე2 (-ცემ, -ჴცა) ბქ. -- წამქცევი (ჭიქისა); მომგონებელი. ეჯჟი ანხუა̂ტხ, ერე ჭიქიშ 

მჷჴცე დარ̈ ოთსადხ (ბქ.) -- ისე ამოწყდნენ, რომ ჭიქის წამქცევი არავინ დარჩათ.

 მჷჯაბ̈, მუჯაბ̈ (-იშ, -ჯაბარ̈ ზს., -ბალა ლნტ.), მჷჯაბ (-არ) ლშხ. -- მოხარშული. მჷჯა̈ბ 

ლეღუ̂ ხაკუხ (ბზ. 315) -- მოხარშული ხორცი უნდათ. ამშა ძირს იზბიხ მჷჯაბს (ლშხ., ხორ. 

19) -- ამის ძირს მოხარშულს ჭამენ.
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 მჷჯგრი1 (-რი̄შ, -ჯგრა ბზ., -ა̈შ, -ჯგრა ბქ., -რი̄შ, -რალ̄ა \ -რიალ ლშხ., -ჲშ, -რალა ლნტ.) -- 

საკურთხის გამკეთებელი (დამდგმელი). მჷჯგრიდ მახე ლერქუა̂რ̈ ხეკუ̂ეს ჟანმარას (ბქ.) -- 

საკურთხის დამდგმელმა ახალი ტანსაცმელი უნდა მოამზადოს. [ეჯი] მინე მჷჯგრი ხაბაჟახ 

(ლნტ. 42) -- ის მათი საკურთხის დამდგმელი ჰგონიათ.

 მჷჯგრი2 (-რი̄შ, -ჯგრა ბზ., -ა̈შ, -ჯგრა ბქ., -რი̄შ, -რალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -რალა ლნტ.) -- 

დამრიგებელი, რჩევის მიმცემი. ჩუ ჯაწჷხ მჷჯგრი (ლნტ.) -- დამრიგებელი კი გჭირდება.

 მჷჯილკე იგივეა, რაც მჷჯლიკი.

 მჷჯიშ (-იშ, -ჯშა ზს., -ალა ლნტ.), მჷჯში (-აშ̈, -ჯშა ბქ., -იშ, -შალ̄ა ლშხ.) -- მქსოველი. 

ანღრ' ამექა მჷჯიშ მარ̄ე (ბზ. 322) -- აქ მქსოველი კაცი მოდის. მჷჯშას მასარ̈დ ჭირ ხარხ 

(ბქ.) -- მქსოველებს ბევრი ჯაფა ადგათ (აქვთ). წინდარ̄ე მჷჯში დარ̄ ჯიხალა?̄ (ლშხ.) -- 

წინდების მქსოველი არავინ იცი? ეშხუ მჷჯიში მაზუმდ მიჯეშ! (ლნტ.) -- ერთი მქსოველი 

რამდენად მიღირს!

 მჷჯლაი̈ (-ლაი̈̄შ, -ლაჲა ბზ., -ლაჲა ბქ. -ლაჲ̈შ, -ლაჲარ̈ ლნტ.), მჷჯლაი (-ლაიშ̄, -ლაჲა) ლშხ. 

-- მარჩიელი, მკითხავი. მჷჯლაი̈ ლეჯლაი̈ხენქა უ̂არჩხილს იკადუ̂ (ბქ.) -- მკითხავი 

სამარჩიელოსაგან ფულს იღებდა.

 მჷჯლიკი (-კი̄შ, -ჯლიკა ბზ., -აშ̈, -ჯლიკა ბქ.), მჷჯლიკე (-კე̄შ, -კალ̄ა) ლშხ., მჷჯილკე 

(-ჲშ, -კალა) ლნტ. -- ხელის მკვრელი, წამჯიკავებელი. მჷჯლიკიდ ტაფ ა̈დქინე (ბქ.) -- 

ხელისმკვრელი გაიქცა. გადატ. შემგულიანებელი, წამქეზებელი. ჩიიღა მჷჯილკე ჲარ̈ 

ჯეყენი? (ლნტ.) -- ყოველთვის შემგულიანებელი ვინ გეყოლება?

 მჷჯმარი იგივეა, რაც მჷჯმი.

 მჷჯმი (-მი̄შ, -არ̈ ბზ., -მი̄შ, -არ ლშხ., -ა̈შ, -ჯმა ბქ.), მჷჯმჷნე (-ჲშ, -რალა) ლნტ. -- 
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დამმარილებელი. ლაღუ̂ემ მჷჯმის სურუ ჯიმ ლახარა (ბქ.) -- ხორცის დამმარილებელს 

ზედმეტი მარილი მოსვლია.

 მჷჯრაუ̈ი̂ (-უი̂̄შ, -ჯრაუ̂ა ბზ., -ჯრაუა̂ ბქ., -ჲშ, -უ̂ალა ლნტ.), მჷჯრაუი̂ (-უ̂იშ̄, -უ̂ალ̄ა) ლშხ. 

-- დამჯერებელი, დამჯერე. დიეშ მჷჯრაუ̈ი̂ ქადს დემის ხექდი (ბქ.) -- დედის დამჯერე არ 

შეცდება. ალ ამბაუი̂ მჷჯრაუი̂ მა ̄ხუი̂ (ლშხ.) -- ამ ამბის დამჯერებელი არ ვარ. მაგ̈ს ხალატ̈ 

ხოჩა მჷჯრაუ̈ი̂ ბეფშ (ლნტ.) -- კარგი დამჯერი ბავშვი ყველას უყვარს.

 მჷჯში იგივეა, რაც მჷჯიშ.

 მჷჯჯგჷნე (-ნე̄მიშ, -ჯჯგჷნა ბზ., -ნემ, -ჯჯგჷნა ბქ., -ნე̄შ, -ნალ̄ა ლშხ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.) -- 

აძიგძიგებული (მოძიგძიგე), აკანკალებული (მოკანკალე). ლეუ̂ან ქორთე მჷცხიშუ ̂

მჷჯჯგჷნე ანტახ (ბქ.) -- ლევანი შინ სიცივისაგან აკანკალებული დაბრუნდა.

 მჷჰდჷრე (-რე̄მიშ, -რალ̄ა ბზ., -რემ, -ჰდჷრა ბქ.), მჷიდჷრე (-რე̄შ, -რალ̄ა) ლშხ., მჷჲედურ̂ე 

(-ჲშ, -რალა) ლნტ. -- მომნანიებელი. ლითურ̂იაშ̈ მჷჰდჷრე დარ̈ მიწუა̂ (ბქ.) -- სწავლის 

მომნანიებელი არავინ მინახავს. ზურალს მად̈ ლოქ ხალატ̈ მჷჲედუ̂რე მარე (ლნტ.) -- ქალს 

მომნანიებელი კაცი არ უყვარს.

 მჷჰი (ხომჰა) ზს., მჷი (ხომჲა, მჷიარ̄ა ლშხ., ხომჷჲა, მჷიარა ლნტ.) -- მწიფე. ჰეცრარ̈ აშხუ ̂

მეზგე̄მი ყო̄რჟი მჷჰი ჰებს ახას̄დხ (ბზ. 56) -- ეცერელები ერთი ოჯახის კარზე მწიფე ბალს 

წააწყდნენ. მჷჰი განჭუს̂ ქა იხურ̂იხ კუ̂იდოლარ̈თეჲსგა (ბქ. 228) -- მწიფე ანწლს ჩაკრეფენ 

გოდრებში. მჷი უ̂იცხ მეჩჲა̈რს ხალატ̈ხ (ლნტ.) -- მწიფე მსხალი მოხუცებს უყვართ. ხომჷჲა 

უ̂ისკუ ̂ხოჩილ გა̈მიშ ლი (ლნტ.) -- (უფრო) მწიფე ვაშლი უფრო გემრილია.

 მჷჰრაყ̈ი (-ყი̄შ, -ჰრაყა \ -ყიალ̈) ბზ., მჷჲრა̈ყი (-ყაშ̈, -ჲრაყა) ბქ., მჷ̄ჲრაყი (-ყი̄შ, -ყალ) ლშხ., 

მჷარაყ̈ი (-ჲშ, -ყალა) ლნტ. 1. არყის მხდელი. მჷლქერის ი მჷრბის მჷჲრაყა ქა დემის 
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ხექუც̂ენიუ̂ხ (ბქ. 300) -- მეწისქვილესა და ხაბაზს არყის მხდელები არ ჩამორჩებოდნენ. ეჯი 

მჷჲრაყი დე̄სა ლი ათხე (ლშხ.) -- ის ახლა არყის გამომხდელი არ არის. 2. არყის 

მოყვარული. მჷარაყალა ჩიიღა გუშკუე̂შმოყ იხორიელიხ (ლნტ.) -- არყის მოყვარულები 

ყოველთვის ჩვენთან იკრიბებიან

 მჷჰრე (-რე̄მიშ, -ჰრა ბზ., -რემ, -ჰრა ბქ.), მჷარე (-ჲშ, -რალა) ლნტ. 1. დამცლელი, 

დამცარიელებელი (ჭურჭლისა). ბოთლიკიშ ქა მჷჰრე ა̈ხთხედ! (ბქ.) -- ბოთლის დამცლელი 

მონახეთ! ალ კეცი მჷარე დარ̈ მოშ ითხან (ლნტ.) -- ამ ჭურის დამცლელი ვერავინ მოიძებნა. 

2. ბქ. გადამყრელი. ბიღუ̂იშ ქა მჷჰრეი დარ̈ მაყა (ბქ.) -- ნაგვის გადამყრელიც არავინა მყავს.

 მჷ̄ზნან̈ი (-ნი̄შ, -ნანა \ -ნჲარ̈) ბზ., მჷზნან̈ი (-ა̈შ, -არ̈ ბქ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.), მჷ̄ზნანი (-ნი̄შ, -ნანა) 

ლშხ. -- მომვლელი. ჭაშ̈დ სგა ლოხჴერნე... ეშხუ ზურალ̄ მიჩა ხეხუმ̂ი მჷ̄ზნან̈იდ (ბზ. 370) -- 

ქმარმა ერთი ქალი თავისი ცოლის მომვლელად გააყოლა. აგის ცურეხ კუმში მჷ̄ზნანის 

(ლშხ. 24) -- შინ საქონლის მომვლელს ტოვებენ. მიშკუი̂ მუე მჷზნან̈ი მიშკუ̂ი უდილ ლას 

(ლნტ.) -- მამაჩემის მომვლელი ჩემი და იყო.

 მჷ̄თა̈ლ̄ი (-ლი̄შ, -თალ̄ა \ -თალ̈ჲა̈რ) ბზ., მჷთალ̈ი (-აშ̈, -თალა) ბქ., მჷ̄თალ̄ი (-ლი̄შ -თალა) 

ლშხ., მჷთალი (-ჲშ, -თალა) ლნტ. -- გამყოფი, გამნაწილებელი. ჭყან̈ი პე̄რი მჷ̄თა̈ლ̄ი... 

(პოეზ. 196) -- ქონის ქაფის გამყოფი.

 მჷ̄მნე (-ნე̄მიშ, მჷმნა ბზ., -ნემ, მჷმნა ბქ., -ნე̄შ, -ნალ̄ა ლშხ.), მჷმნუნე, მუმნუნე (-ჲშ, 

-მნუნალა) ლნტ. -- მჭმეველი, მიმწოდებელი (საჭმლისა). ბებში ლეზუე̂ბი მუმნუნე და̈რ მაყა 

(ლნტ.) -- ბავშვისათვის საჭმლის მიმწოდებელი არავინ მყავს.

 მჷ̄ჲრაყი იგივეა, რაც მჷჰრაყ̈ი.

 -მჷ̄ყ იგივეა, რაც -მჷყ.
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 მჷ̄ყი (-ყი̄შ, -ყა ბზ., -ყიშ̄, -ყა̄ლა ლშხ.), მჷყი (-ყაშ̈, -ყა) ბქ. 1. ხელში ამყვანი, ხელით 

გადამყვანი. ტუი̂ბრაქა ბეფშუი̂ მჷ̄ყი და̈რ̄ მაყა (ბზ.) -- ღელეზე ბავშვის გადამყვანი არავინ 

მყავს. მიშგუ ჰალაგ̈ქა ქა მჷყი მიშგო მუ ლას̈უ̂ (ბქ.) -- მე ღობეზე მამას გადავყავდი 

(გადამყვანი მამა იყო). 2. პატარძლის მომყვანი. დინა̈ ̄ქორთე მჷ̄ყა ღჷრიხ (ბზ. 6) -- გოგოს 

სახლში მომყვანები მიდიან. წუ̂ილიშ მჷყიდ შუ̂ან̈ს ეშხუ ზურალ ი ეჯჷნქა ლეღუ̂ჟმარე 

ხემთქუუ̂ნხ (ბქ.) -- პატარძლის მომყვანად სვანეთში ერთი ქალი და დანარჩენი მამაკაცები 

იცოდნენ (სჩვეოდათ).

 მჷ̄შგა̄ლი იგივეა, რაც მჷ̄შგა̈ლ̄ი.

 მჷ̄შგა̈̄ლი (-ლიშ̄, -შგა̈ლ̄იარ) ბზ., მჷშგალ̈ი (-აშ̈, -გალა) ბქ., მჷ̄შგალ̄ი (-ლი̄შ, -გალ̄ა) ლშხ., 

მჷშკალი (-ჲშ, -კალა) ლნტ. -- მწველავი. მჷშგალ̄ა ლახუთ̂ე ლიხ მეჩდე (ბზ.) -- მწველავები 

მთაში არიან წასულები. ხოჩა მჷშგალ̈ის ფუი̂რ ესერი ჩუ თერ (ანდ.) -- კარგ მწველავს 

ძროხაც იცნობსო. დოშერ ლოქ ხეწეს ნაშ̄გს დო ქორაშ ი დო ნაქამ̄ მჷ̄შგალ̄ინქა იშგენ (ლშხ. 

7) -- ჩამონაწველი მწველავების გარდა არავინ უნდა ნახოს -- არც შინაურმა და არც 

გარეშემ. ეჯი ხოჩა მჷშკალი ლი (ლნტ.) -- ის კარგი მწველავია.

 მჷ̄შდნე (-ნე̄მიშ, -შდნა ბზ., -ნე̄შ, -ნალ̄ა ლშხ.), მჷშდნე (-ნემ, -დნა) ბქ., მჷშტნე (-ჲშ, -არ̈) 

ლნტ. -- დამვიწყებელი. ამი̄ მჷ̄შდნე დე̄მ ჩიქს ხუი̂̄რა (ბზ.) -- ამას არასდროს დავივიწყებ 

(დამვიწყებელი არ ვიქნები). ალ̈ი ესერ მიჩა ჭირიშ მჷშდნ'ოღუ ̂ლი (ბქ. 222) -- ეს შენი 

ჭირის დამვიწყებელი იყოს.

ნ

 ნა-_-{უ}̂ ზს., ქს., ნა-̈_-{უ}̂ ზს., ლნტ. ნამყოს მიმღეობის მაწარმოებელი კონფიქსი. 
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ნაგამ̈{უ}̂ (ბზ.), ნაგ̈ემ (ბქ.), ნაგემ (ლშხ.), ნაგამ (ლნტ.) -- {და}ნადგამი. ნაფ̈დალ̄უ̂ (ბზ.), 

ნაფ̈ედუ̂ (ბქ.), ნაფდალ̄ (ლშხ.), ნაფ̈ედალ (ლნტ.) -- ხელნახლები.

 ნაბარალ იგივეა, რაც ნაბარალ̄{უ}̂.

 ნაბარ{უ}̂ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ნაბარ ლშხ. -- ნაბანი. ში̄მი ნაბარუ ̂ლიც ქ'აბ̄იდ (ბზ.) -- ხელის 

ნაბანი წყალი გადაღვარა. ეშხუ მარემი ნაბარისა მერბემი ლიბარალ̈ მად̈ ლოქ შიდ (ლნტ. 77) 

-- ერთი კაცის ნაბანში მეორის დაბანა არ შეიძლებაო.

 ნაბად̈ (-ბდიშ, -ბდარ̈ ბზ., ბქ., -ბდარ ლშხ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.) -- ნაბადი; ქეჩა. ბიბუს ნაბდიშ 

ნეკურთხ ქოთფიშგა (ბქ. 12) -- ბიბუს ქეჩის ლეკვერთხი მოუხსნია. კუბ სგობინისა 

ჩუა̂ფი̄ნეხ ნაბადს (ლშხ. 34) -- კუბოს წინ დააფენენ ნაბადს. ლები მჷქაფ̈ ნაბად̈ს ირშიდა 

(ლნტ.) -- ლეიბის ნაცვლად ნაბადს იგებდა.

 ნაბან̈ (-იშ, --) ზს., ნაბან ლშხ. -- ფიცი. როსტომდ ნაბან̈ აკუი̂შ (ბზ.) -- როსტომმა ფიცი 

გატეხა. ხელწიფე ნაბან̈ს როქ დემის კუ̂იშე (ბქ. 67) -- ხელმწიფე ფიცს არ გატეხსო.

 ნაბარ̈წყ იგივეა, რაც ნაბჷრწყელ.

 ნაბგი (-გი̄შ, -- ბზ., ლშხ., -ა̈შ, -- ბქ.), ნამბჷგი (-ჲშ, --) ლნტ. -- სიმაგრე, სიმტკიცე. გუი̂̄მი 

ნაბგის გაჭირუ̂ება ესერ ა̈თნე (ბზ.) -- გულის სიმაგრეს გაჭირვება გამოაჩენსო. თუე̂თუნ̂ა 

რაშს მეშხე ლოქ ხოჩა ნაბგან (ლშხ. 64) -- თეთრ რაშს სიმაგრით შავი სჯობსო. ა̈თხე ლოქ 

ჯაწჷხ ნამბჷგი (ლნტ.) -- ახლა გჭირდება სიმაგრეო.

 ნაბიდ იგივეა, რაც ნაბ̈იდუ.̂

 ნაბირ იგივეა, რაც ნაბ̈ირ{უ}̂.

 ნაბრალ̄{უ}̂ (-აშ̈, --) ბზ., ნაბრალ (-იშ, --) ბქ., ნაბრალ̄ ლშხ., ნაბარალ ლნტ. -- ნაბანი. ამის 

მჷჟე ნაბრალ̄ ხე̄რა ხოჩა (ბზ. 297) -- ამას მზის ნაბანი არგებსო. ბეფში ნაბარალ ლიცისა 
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ლერექუა̂ლ̈ აშყუე̂დ (ლნტ.) -- ბავშვის ნაბან წყალში ტანსაცმელი გარეცხა.

 ნაბურ -- შეღამება, დაბნელება. ნაბურუნღო ქათალ დე̄მგუა̂შ მოშ იწუე̂̄ნე (ბზ.) -- შეღამების 

(შენაღამები) შემდეგ ქათამი ვერაფერს ხედავს. ნაბურუნღუე̂ ჩოჩუა̂დდ სადგემთეჩუ (ბქ. 

206) -- შეღამების შემდეგ ჩავედით სადგომამდე.

 ნაბჷრწყელ (-იშ, --) ბზ., ნაბარ̈წყ ბქ., ნაპჷრწკელ ლნტ. -- შთამომავლობა, ჩამომავალი. 

გუშგუე̂̄ჲ ნაბ̈ჷრწყელ ლჷჰაჯ̈უ ლი! (ბზ.) -- ჩვენი შთამომავლობა ბედნიერი (ძლიერი) იყოს! 

ამჲა̈რე ნაბარ̈წყ როქუ ̂ლიხ ქალდანარ̈ (ბქ. 244) -- ამათი ჩამომავლები არიან ქალდანებიო.

 ნაგაზი იგივეა, რაც ნაგზი.

 ნაგამ იგივეა, რაც ნაგამ̈.

 ნაგარჯ{უ}̂ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ნაგჷრჯ ლშხ. -- ნაშრომი, ნაჯაფი. ხოჩამ̄დუ ა̈ჯჴჷმრახ 

მიშგუ ნაგარჯ! (ბზ.) -- კეთილად მოგეხმაროთ ჩემი ნაშრომი! მი ხუა̂ჲ̄ ნაგარჯ ხუი̂ (ლშხ.) 

-- მე ბევრი მიშრომია (მე ბევრი ნაშრომი ვარ). პარაბოუი̂ლს ამხუ̂აჲ̈ ნაგარჯ ლოქ ხარ (ლნტ. 

215) -- პარაბოვილს ამდენი ნაჯაფი აქვსო (გარჯა აქვსო).

 ნაგამ̈1 (-იშ, --) ბზ., ნაგ̈ემ ბქ., ნაგემ ლშხ., ნაგამ ლნტ. -- ანაგები, აშენებული. ნიშგე ქორ 

მიშგუ̂ა ბაბაშ̈ ნაგემ ლი (ბქ.) -- ჩვენი სახლი ბაბუაჩემის აშენებულია.

 ნაგამ̈2 (-იშ, --) ბზ., ნაგ̈ემ ბქ., ნაგემ ლშხ., ნაგამ ლნტ. -- დანახური (ქუდი). იშგნემ ნაგამ 

ფაყუს̂ დემ იგამ (ბქ.) -- სხვის დანახურ ქუდს არ იხურავდა.

 ნაგამ̈{უ}̂3 (-იშ, --) ბზ., ნაგ̈ემ ბქ., ნაგემ ლშხ., ნაგამ ლნტ. -- {და}ნადგამი. ჭიშხი ნაგამ̈ჟი 

ჭიშხს ხჷგამ̈დას̈ (ბზ. 377) -- ფეხის დანადგამზე ფეხი დაადგი (დგამდე). ჴანუე̂მ ჭიშხიშ 

ნაგ̈ემისგა ტობჷლდ ლჷგან (ბქ. 19) -- ხარის ფეხის დანადგამში გუბურა იდგა. ჯგჷრაგ̄ი 

საყდრი ნაგემჟი ათხე უთინ ლჷგ (ლშხ. 50) -- წმ. გიორგის საყდრის ნადგამზე ახლა ნიში 

1360



დგას.

 ნაგან̈{უ̂}1 (-იშ, --) ბზ., ნაგ̈ენ ბქ., ლნტ., ნაგენ ლშხ. -- ამდგარი (ანადგომი). ჰამს დოსდ 

ნაგ̈ენ ლასუ̂ თამარ (ბქ.) -- თამარი დილით ადრე იყო ამდგარი (ანადგომი).

 ნაგან̈{უ̂}2 (-იშ, --) ბზ., ნაგ̈ენ ბქ., ნალგენ ლშხ., ნალაგან ლნტ. -- ღამენათევი. ჲორი ნაგზაშ̈ 

ნაგ̈ენ ლი (ბქ.) -- ორი კვირის ღამენათევია.

 ნაგემ იგივეა, რაც ნაგამ̈.

 ნაგენ იგივეა, რაც ნაგან̈{უ}̂1.

 ნაგენუნ იგივეა, რაც ნაგნუ̄რ2.

 ნაგზი (-აშ̈, -არ̈ ზს., -ზი̄შ, -არ ლშხ.), ნაგაზ̈ი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- კვირა, მსგეფსი. აფხნეგდ 

ხაშგუ̂მინ ჲარ ნაგზა̈ ̄უ̂ადა ლაშ̈მინად (ბზ. 439) -- ამხანაგმა სთხოვა ორი კვირის ვადა 

დასასვენებლად. უსხუ̂ობა ნაგზას უსხუო̂ბიერი მი̄შს ხუა̂ყლედ (ლშხ. 28) -- უსხობის 

კვირას უსხობიერის კვირას ვეძახით. თენგიზ ი მიჩა ჲეხუ ̂იშკუი̂დ ნაგაზ̈ი არდახ ცხეკისა 

(ლნტ. 312) -- თენგიზი და მისი ცოლი შვიდი კვირა იყვნენ ტყეში.

 ნაგმირუ ̂იგივეა, რაც ნა̈გმი̄რ{უ}̂.

 ნაგმურ̄ იგივეა, რაც ნაგ̈მი̄რ{უ}̂.

 ნაგნურ იგივეა, რაც ნაგენურ̄2.

 ნაგნურ̄1 ლშხ. იხმარება გამოთქმაში: ქუნე ნაგნურ̄ -- გადარჩენისათვის, სულის 

ჩადგმისათვის. მიჩა მადილუ ლოქ ხარ̄ ჲაკოფს მიჩა ქუნე ნაგნურ̄! (ლშხ. 64) -- ჩემი მადლი 

ჰქონდეს იაკობს ჩემი სულის ჩადგმისათვისო!

 ნაგნურ̄2 ბზ., ლშხ., ნაგნურ ბქ., ნაგენუნ ლნტ. -- გაცილების, გამყოლის ქირა. ალი მარა 

ნაგნურ თუი̂მენ ლახემხ (ბქ.) -- ამ კაცს გაცილებისათვის (განაცილები) თუმანი მისცეს.
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 ნაგუ̂ა̈ნ̄{უ}̂ (-იშ, --) ბზ., ნაგუ̂ან ბქ., ლნტ., ნაგუა̂ნ̄ ლშხ. -- ნამტირალევი. ნაგუა̂̈ნ̄უ ̂თე̄რალ̈ 

მჷში ხად̄ (ბზ.) -- ნამტირალევი თვალები შესიებული ჰქონდა. ნაგუ̂ან თხუ̂იმ მეზგიუ ̂(ბქ.) 

-- ნამტირალევი თავი მტკიოდა.

 ნაგუ̂ე̄დ (-იშ, --) ბზ. -- კანაფის ნაძენძი. ხელწიფდ ნაგუე̂̄დს სგათ̄ჭუე̂̄ნ ზურალ̄ (ბზ. 296) -- 

ხელმწიფემ კანაფის ნაძენძში შეახვია ქალი.

 ნაგჷრგალუ ̂(-იშ, --) ბზ., ნაგჷრგალ ლშხ. -- ნალაპარაკევი. სემშდარ̈დ მამ̄' ე̄სჰუნრე ხალოდ̄ა̈ ̄

ნაგჷრგალუ ̂(ბზ. 306) -- სემშდარმა არ ისმინა ხალოდის ნალაპარაკევი. შდრ. ნარგადუ.̂

 ნაგჷრჯ იგივეა, რაც ნაგარჯ{უ}̂.

 ნადაურა იგივეა, რაც ნადა̈უ̄რ.

 ნადა̄ურ̂ა იგივეა, რაც ნადა̈უ̄რ.

 ნადა̈̄სგუ ̂(-იშ, --) ბზ., ნადისგუ ̂ბქ., ნადე̄ს ლშხ., ნადასკუ ̂ლნტ. -- {და}ნადები. კალხუმ̂აშ̈ 

ნადისგულ̂ისგა თაშს დემის ადისგხ (ბქ.) -- თევზის ნადებში ყველს არ ჩადებენ.

 ნადა̈̄ურ (-ა̈შ, -ალ̈) ბზ., ნადაურა (-რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.), ნადაუ̄რ̂ა (-რაშ̄, 

-რე̄ლ) ლშხ. -- დევი. ბოგჟი ჩუა̂ყუ̂რა ეშხუ ხოშა ნადა̈უ̄რ (ბზ. 286) -- ხიდზე იწვა ერთი 

დიდი დევი. გადატ. -- რეგვენი, გაუთლელი.

 ნადგარ{უ}̂ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ.) -- მოკლული "მონაკლავი". ალ თხე̄რე 

ალექსიშ̄ ესერ ნადგარუ ̂ლი (ბზ.) -- ეს მგელი ალექსის მოკლულიაო. ჩუ ნადგარუ ̂ჟი დას̈ 

ესერ ხოგნა (ანდ.) -- მოკლული (მონაკლავი) ვერავის გაუცოცხლებია (აუყენებიაო).

 ნადე̄ს იგივეა, რაც ნადა̈ს̄გუ.̂

 ნადისგუ ̂იგივეა, რაც ნადა̈ს̄გუ.̂

 ნადიჴ იგივეა, რაც ნად̈იჴ.
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 ნადმოყ იგივეა, რაც დომეყ.

 ნადრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ., ნად̈რა (-რაშ̈, -როლ) ბქ. 1. თივის ბულული. ჩუ უკი̄ნბა ნადრა შიშდ 

ქუ̂ერნი (ბზ.) -- დაუტკეპნელი ბულული მალე ლპება. ნად̈რა ჩუქუა̂ნ ჩუ ადპეჟუნ̂ეხ დინელ 

(ბქ. 92) -- ბულულის ქვეშ დამალეს გოგონა. 2. ჩალის კონა.

 ნაერთგული იგივეა, რაც ნაჲ̈რთგული.

 ნაზარ იგივეა, რაც ნაზარ̄{უ̂}.

 ნაზაჲ̈მახუ̂ იგივეა, რაც ნაზომ̄ახუ.̂

 ნაზარ̄{უ}̂ (-იშ, --) ბზ., ნაზარუ ̂ბქ., ნაზარ̄ ლშხ., ნაზარ ლნტ. -- დანაზოგი. ნაზარ̄უ ̂ესერ 

ქაჯ̈იშ ლი (ბზ.) -- დანაზოგი ეშმაკისააო. ნაქ̈იმდ ნაზარუს̂ ესერ ოხუს̂ერა (ანდ.) -- 

დაზოგილს (დანაზოგს) შეძენილისათვის უჯობნიაო.

 ნაზემ1 იგივეა, რაც ნაზიმ1.

 ნაზემ2 იგივეა, რაც ნაზიმ2.

 ნაზიმ1, ნაზემ1 (-იშ, --) ბქ. -- გასწვრივ. ნიშგე ნაზიმქა კოჯჟი ღუ̂აშ ლჷგან (ბქ.) -- ჩვენს 

გასწვრივ, კლდეზე ჯიხვი იდგა.

 ნაზიმ2, ნაზემ2 (-იშ, --) ზს., ლნტ., ნაზჷმ ლშხ. -- ზომა, ოდენობა. ჭჷშხეშ ნაზემ ხეკუე̂ს 

ლამო̄მედ (ბზ. 77) -- ფეხის ზომა უნდა მომცეთ. მარ̈ე მიჩა ნაზიმ გიმჟი ესერ ლჷგ (ანდ. 79) 

-- კაცი თავის ზომა მიწაზე დგასო.

 ნაზობ (-იშ, --) -- ნაჭამი. ნაზობ-ნათუნს ესერ ქა ლიჴჩე ხაკუ (ბზ.) -- ნასვამ-ნაჭამს 

მონელება უნდაო. თხერეს ჟი ხათ̈ერნა დაჴლა ̈ნაზობ (ლნტ. 163) -- მგელს ეტყობოდა, რომ 

თხა ჰყავდა შეჭმული თურმე (თხის ნაჭამი).

 ნაზორ, ნანზორ (-ა̈შ, -- ბზ., -იშ, -- ბქ., ლშხ.), ნანაზორ (-იშ, --) ლნტ. -- მონაგროვები, 
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შეგროვებული. ქუ̂ერწილჟი ნაზორ თეთრ ქა ლახუე̂̄მხ (ბზ.) -- ქორწილში შეგროვებული 

ფული მისცეს. ალ ლიც თელ ლად̈ეღი ნანაზორ ლი (ლნტ.) -- ეს წყალი მთელი დღის 

ნაგროვებია.

 ნაზომ̄ახუ ̂(-აშ̈, --) ბზ., ნაზომ̄ახ (-იშ, --) ლშხ., ნაზაჲ̈მახუ ̂(-იშ, --) ლნტ. -- ნაახალწლევი. 

ნაზომ̄ახუნ̄ღო ლადაღ̈ს მეუა̂რ ხეთრა ნაცხამ̈ (ბზ.) -- ნაახალწლევის შემდეგ ძალიან ეტყობა 

დღეს მომატება. საციქუი̂ჲ ლიუდ̂ის ხოკუი̂ბდ ზომხჲერმჷყქა ჲედ ნაზომ̄ახს (ლშხ. 17) -- 

საახალწლოდ ან ნაახალწლევს საციქველის გაცემას ვერიდებით.

 ნაზუ̂ იგივეა, რაც ნაზ̄უ.̂

 ნაზჷზ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ნაუზ ბქ., ლნტ. -- გაგზავნილი, გამონაგზავნი. მჷლახხან̈ ნაზჷზ 

მარ̄ა̈ლ̄ ატახ̈ხ ა̈გითე (ბზ. 339) -- მულახიდან გაგზავნილი კაცები შინ დაბრუნდნენ. ისკუი̂ 

ნაუზ ლერექუა̂ლ̈ მა̈ქუ ̂(ლნტ.) -- შენი გამონაგზავნი ტანსაცმელი მაცვია.

 ნაზჷმ იგივეა, რაც ნაზიმ2.

 ნათაუ ̂(-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ნაშობი, შობილი; დაბადებული, დანაბადები. შომა̈ ̄

ნათაუ ̂ხი? (ბზ.) -- როდის ხარ დაბადებული? ეშხუ ბეფშილდ კერამ̈ჷყ იბურღუა̂ნელ მახ̈ე 

ნათაუ ̂(ბქ. 220) -- ერთი ახალშობილი ბავშვი კერასთან ფართხალებს.

 ნათთარუ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., ნათთარ (-არ̈ ბქ., -ალა ლნტ.) -- ნათათრალი, თათრების მიერ 

დალაშქრული (ნალაშქრი). ნათთარუ̂ ჲურინ ლი შუა̂ნ̈ (ბზ. 3) -- თათრების მიერ ორჯერ 

არის სვანეთი დალაშქრული. ნათთარს ხაჯ̈ეშ (ლნტ.) -- თათრების მიერ დანალაშქრს ჰგავს. 

გადატ. გაბინძურებული. ისგუ ნათთარუ̂ სი ათშდაბუ̂ინ (ბქ.) -- შენი გაბინძურებული 

(განაბინძურები) შენვე გაწმინდე.

 ნათორ (-იშ, --) -- 1. ნასწავლი, ნასწავლები; დანარიგები, დარიგება. [ლეზურ̂ა̈ლ გოშარ̈] 
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მიშგუ̂ა დიეშხენქა ნათორ მარ (ბქ. 7) -- საქალებო საქმეები დედაჩემისაგან მაქვს ნასწავლი. 

ჲახუ̂დ ესერ ეჯი ხოჩა, ჲესუა̂̈ს ნათორ ხესმი (ანდ.) -- ცოლად ის ჯობია, ვისაც დარიგება 

ესმისო. ჩუა̂სონაცხა ალ დენას ჭაშ̈ი ნათორ (ლნტ. 266) -- ამ გოგოს დაუხსომებია ქმრის 

ნასწავლები. 2. განათლებული, სწავლა მიღებული.

 ნათსაუ ̂იგივეა, რაც ნათ̈საუ̈̂.

 ნათუნ (-აშ̈, -უ̂არ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ., -არ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- ნასვამი, დალეული, ეჯა ნათუნ 

ანჴად̈ ა̈გითე (ბზ.) -- ის ნასვამი მოვიდა სახლში. მაშდმარ̄ჟი, არყი ნათუნ ერ ლიხ, ეჩქა 

დე̄სმამ ხერი̄დალ̄ხ (ლშხ. 37) -- სიმთვრალეში, არაყნასვამი როცა არიან, მაშინ არაფერს 

ერიდებიან. ჟი ხეთიროლდა, ნათუნ ერ ლას (ლნტ.) -- ეტყობოდა, ნასვამი რომ იყო.

 ნათუა̂ლყ (-იშ, --) ლშხ., ნათალყუ ̂ლნტ. -- გათვალული, თვალნაცემი. ალ ბალახს ხოტუს̄ეხ 

კუმაშს ნათუა̂ლყხენ (ლშხ., ხორ. 4) -- ამ ბალახს ავი თვალისაგან (თვალნაცემისაგან) 

დასაფარავად უკმევენ საქონელს.

 ნათუა̂რ̈ იგივეა, რაც ნამათ̄უარ̈.

 ნათხა̈ლ̄უ ̂(-იშ, --) ბზ., ნათ̈ხელ ბქ., ნათხე̄ლ ლშხ., ნათხალ ლნტ. -- {მო}ნაძებნი, 

დაძებნილი, ნაშოვი, ნაპოვნი. მანკუი̂̄ ნათხე̄ლ ზითუნახაუ̂ გიმე ხელმწიფს ლახომ̄ (ლშხ. 71) 

-- პირველად ნაპოვნი მზეთუნახავი მიწის ხელმწიფეს მისცა. მინე ნათხალ თუ̂ი მინს ხაკუხ 

(ლნტ. 24) -- მათი ნაპოვნი თაფლი თვითონ უნდათ.

 ნათხუმ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- ნათავედი (არაყი). მეცქულარ̈ს ნათხუმ ჩუ 

ლახა̈შ̄ (ბზ. 24) -- მოციქულებს ნათავედი დაალევინა. ნათხუმ არაყს მოშ̄ ადშხუნნეხ (ლშხ. 

32) -- ნათავედ არაყს ცალკე შეინახავენ. ჩიჲღა ჯე ჷთრა ნათხუმ არა̈ყს (ლნტ.) -- 

ყოველთვის თვითონ სვამდა ნათავედ არაყს.
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 ნათხუ̂იარ, ნათხუი̂არე იგივეა, რაც ნათ̈ხუი̂არ.

 ნაირ იგივეა, რაც ნაი̈რ.

 ნაკ1 (-აშ̈, -არ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ვაკე. უე̂რბ ამიშ ლაზობ ხოჩა ნაკ ა̈დგის 

ხათ̈ხელნა (ბქ. 26) -- ორბი ამის შესაჭმელად თურმე კარგ ვაკე ადგილს ეძებდა. გირგტანდ 

ხოჩა ნაკ ლარ̄ე̄ლ ხაცხიპ (ლშხ. 3) -- ირგვლივ კარგი ვაკე მინდვრები არტყას.

 ნაკ2 (-იშ, --) ბზ. -- მოფერება, დაყვავება. ნაკშუ ლა̈ჩუ ̂ესერ ჩ'ალჷ̄შგე̄ლი, ფხაკ̈უშ̂უ -- 

ფურ̈'ი̄ დეშ (ბზ.) -- მოფერებით ირემიც კი ჩამოწველილა, გაწყრომით -- ძროხაც ვერაო.

 ნაკალაუ ̂იგივეა, რაც ნაკლაუ.̂

 ნაკარქუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ნაშოვნი, ნაშოვარი. უგარჯუდ̂ ნაკარქუ ̂უტკლაბდ ესერ ომჩედ 

(ანდ.) -- უშრომლად ნაშოვარი დაუნანებლად წასულაო.

 ნაკბალ̄უ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ნაკ̈ბალ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ნაფერები, მოფერება. გეზალ ესერ იმ 

ოთდაუ̂შა ი მიჩა დიეშ ნაკ̈ბალს (ანდ.) -- შვილი რას წაუხდენია და -- თავისი დედის 

ფერებასო.

 ნაკეც, ნაკიც იგივეა, რაც ნაკ̈იც.

 ნაკლაუ ̂(-აშ̈/-იშ, -არ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ.), ნაკალაუ ̂ლნტ. -- {გა}ნალეწი, გალეწილი (ბზე). 

ჟინღჷლდდ ნაკლაუ̂ აშხუ̂თ'ესდე, ითქ -- მერმათე (ბქ. 91) -- ბატკანმა ბზე (განალეწი) ერთ 

მხარეს დადო, მარცვალი -- მეორეზე. ნაკლაუნღო მაშდს ღუა̂ჟარ̈ ქაბაბ̈იხ (ბქ. 7) -- გალეწვის 

შემდეგ (განალეწ) მარცვალს კაცები გაანიავებენ.

 ნაკლათ̈ხი (-აშ̄, -ა̈ლ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), ნა{ნ}კლათხი (-იშ̄, -არ) ლშხ. -- 

სიმაღლე. ეჯზუმ ნაკლათ̈ხი̄უ ̂ლახ̈ჰოდა̈ნ̄ (ბზ. 328) -- იმხელა სიმაღლე მიეცესო. 

ნაკლათხანი ამ̈იცალ̈ ღეთ ლიხ (ბქ. 241) -- სიმაღლითაც თითქმის ამხელა არიან. აშხალთე 
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მეჩდე მეგემ ნაკლათ̈ხის ესერ ხოკუდ̂ე (ანდ.) -- შტოებად გასული ხე სიმაღლეში 

კლებულობსო (სიმაღლეს უკლებსო). საჯენდ ხოშამ̄ ნანკლათხან იჩოხ მურყუა̂მს (ლშხ. 20) 

-- კოშკს საჟენზე მეტი სამაღლისას აკეთებენ.

 ნაკუ̂არუ ̂(-აშ̈, -ალ̈) ბზ., ნაკუა̂რ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -ალ̈ ლნტ.), ნაკუა̂რ̄ (-არ) ლშხ. 1. დანაგდები. 

დაგდებული. ალა ლა̈ს̄უ ̂[ღუა̂ჭრი] ნაკუა̂რუ ̂ბეფშუ ̂(ბზ. 333) -- ეს იყო ვაჭრის დაგდებული 

ბავშვი. ძირს ნაკუ̂არ უ̂ისკუს̂ ჴარჴხო ლედასკდ მად̈ ხაყა (ლნტ.) -- ძირს დანაგდები ვაშლი 

პირში ჩასადებად არ ვარგა. 2. ნასროლი. თეფიშ ჰერ ანსიმჷდ ეჯი ისგუ ნაკუა̂რ ირიუ ̂(ბქ.) 

-- თოფის ხმა რომ გაისმა, შენი ნასროლი იქნებოდა.

 ნაკუ̂ახ (-იშ, --) ზს., ლნტ. -- ნამარხულები. ნაკუა̂ხს ჴარჴ ლჷფრე ხარ̄ (ბზ.) -- ნამარხულებს 

ხახა აქვს გამხმარი. უ̂ოხთრისს გა̈მ ნაკუა̂ხუნღუ'̂ ესერ ხუღუე̂ (ანდ.) -- სახსნილოს გემო 

მარხვის შემდეგ აქვსო. ნაკუა̂ხუნღო ჩინაი̈რ ლეზუე̂ბს იზობდახ (ლნტ.) -- მარხვის შემდეგ 

ყველანაირ საჭმელს ჭამდნენ.

 ნაკუ̂არ̄ იგივეა, რაც ნაკუა̂რ{უ}̂.

 ნაკუ̂იდ იგივეა, რაც ნაკ̈უ̂იდუ̂.

 ნაკუ̂იშ იგივეა, რაც ნაკ̈უ̂იშ.

 ნალაგან იგივეა, რაც ნალ̈გა̈ნ.

 ნალაგენ იგივეა, რაც ნაგან̈{უ}̂2.

 ნალაყურ იგივეა, რაც ნალყურ.

 ნალაშუ ̂იგივეა, რაც ნალაშ̄უ̂.

 ნალაჴუ̂ამ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ -- ნაეკლესიარი. ამელეჟა ჲედურ ჯუი̂ნელ ნალაჴუა̂მარ̈ ა̈რიხ 

(ლნტ. 109) -- აქეთ სულ (მთლად) ძველი ნაეკლესიარები არის.
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 ნალაჯუნ იგივეა, რაც ნალჯუნ.

 ნალაშ̄უ ̂(-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ნალაშუ ̂ბქ., ლნტ. -- {და}ნათესი, დათესილი. ქა ნალაშუს̂ 

ისგა ტეხა ესერ ხა̈მთქუ̂ა (ანდ.) -- დათესილმა (დანათესმა) შინ დაბრუნება იცისო. ისკუი̂ 

ნალაშუ ̂სიმინდ ჟ'ახ̈ეზუა̂ბ (ლნტ.) -- შენი დათესილი სიმინდი აღმოცენდა.

 ნალბაქუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ნაუ̂ბაქუ ̂ლხმ., ნაუბ̂ახ (-არ) ლნტ. -- ციხე. კე̄სარ̈ ჩ'აკა̈̄ფ ი 

ნალბაქუ̂თე ადგენე (ბზ. 435) -- კეისარი წააქცია და ციხეში ჩასვა. [ღეუ̂არ̈] ჰედ ნად̈იჴუ̂შ 

ლასუ ̂ლეჭირე, მოდეი -- ნალბაქუშ̂უ ̂(ბქ. 293) -- დამნაშავე ან საზღაურით იყო დასასჯელი 

(გასაწვალებელი), ან ციხით.

 ნალგენ1 იგივეა, რაც ნაგან̈{უ}̂2.

 ნალგენ2 იგივეა, რაც ნალ̈გან̈.

 ნალგი (-გე̄მიშ ბზ., -ი̄შ ლშხ., -იშ ლნტ.) ნალგუ̂ი (-აშ̈, --) ბქ. -- სიგლახე, მოუქნელობა, 

სიზარმაცე. ჲას̈ ნალგუი̂ ესერ არდუნ̂ე ლეგდ ი ჲას̈ -- ნაუჩ̂ემნი (ანდ.) -- ზოგს სიგლახე ხდის 

ავად და ზოგს -- უქნარობა.

 ნალგუა̂რი, ნალგუა̂̈რი (-რი̄შ, -ა̈ლ) ბზ., ნალგუა̂რ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), ნალგუა̂რი 

(-რი̄შ, -ალ) ლშხ. -- სიმსუქნე. სი ჯაშა მიშგუ ნალგუა̂რი (ბზ. 361) -- შენ გშურს ჩემი 

სიმსუქნე. [ალი მარე] კინჩხს ჟი დეშ ა̈სპე ნალგუა̂როშ (ბქ. 157) -- ეს კაცი კისერს ვერ 

აბრუნებს სიმსუქნით. ალეს ნალჴამშოშ ი ნალგუა̂როშ იმჴერიხ (ლშხ. 4) -- ამას 

სიძლიერითა და სიმსუქნით გებულობენ. ნალგუ̂არ̈ის ნომის ხინატლაუ̂ალ̈ (ლნტ.) -- 

სიმსუქნეს ნუ ნატრობ.

 ნალმაზალ იგივეა, რაც ნამაზ{უ̂}.

 ნალმასკუ̂ იგივეა, რაც ნალ̈მესგუ.̂
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 ნალმესგ იგივეა, რაც ნა̈ლმესგუ.̂

 ნალტჷნ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ̈ ლშხ.) -- {გა}ნაჭყლეტი, {გა}ნასრესი, დანაბეჟი, 

დაბეჟილი. ნალტჷნ ხოშა მუსტუი̂̄ნ ესერ ლი ნახუ̂ატ̈დ (ბზ.) -- დაბეჟილი (დანაბეჟი) უფრო 

მტკივნეულია, ვიდრე ჭრილობა. ნალტჷნუნღუე̂ ნაგზი ჟი ა̈ხერი, ჟი იფუინი (ბქ. 196) -- 

დაჭყლეტის მერე, კვირა რომ შეუსრულდება, ადუღდება. უ̂ისკუ̂ე ნალტჷნ ტოტარ̈ მისტუნი 

(ლნტ.) -- ვაშლის ნაბეჟი ხელები მტკივა.

 ნალფარუნ (-იშ, -უ̂ალ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ., ლნტ., -უ̂ალ ლშხ.) -- {გა}დასაფარებელი რამე. გიმ 

ლაშდღუი̂ ი უ̂ერ ნალფარუნ დას̈ ესერ ხაშ̈თხა (ანდ.) -- დედამიწა დასამარხი და მიწა ზედ 

დასაფარებელი არავის გამოლევიაო. ნათ̈ ტუნუჲ ნალაფარუნდ ახომკახა (ლნტ. 267) -- 

ნაფოტი ქოთნის დასაფარებლად უფიქრია.

 ნალღუა̂ჟალ იგივეა, რაც ნაღუა̂ჟ.

 ნალყინ იგივეა, რაც ნალ̈ყინ{უ̂}.

 ნალყურ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -იშ, -არ ბქ., -ალ ლშხ.), ნალაყურ (-ალ̈) ლნტ. -- ნაწოლი. ცუი̂დდ 

ნალყურ-ნასგურჟი მამ̄გუ̂ეშ ესერ ამ̈ჴედ (ბზ.) -- ტყუილა ნაწოლ-ნაჯდომზე არაფერი 

ამოსულაო. ჯა მარ̄აცახან̈ ნალყურ დე̄სა ლი (ბზ. 372) -- მე კაცთან ნაწოლი არა ვარო. ამეჩუ 

ეშა ნალაყურ ლი? (ლნტ.) -- აქ ვისი ნაწოლია?

 ნალშგარუ ̂(-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -იშ, -არ̈ ბქ.), ნალშგარ (-ალ) ლშხ. -- ნალაშქრევი, დალაშქრული. 

უშხუა̂რ̄ ხან̈ჩჷდა მაგ̈ თათრი ნალშგარუშ̂ალ̄ (ბზ.) -- ყველაფერი ერთმანეთშია არეული 

თათრის მიერ დალაშქრულივით. მ' ესერ მინს ხერიხ ნალშგარუ̂, ეჯი ესერ ხარ ბაც (ბქ. 

313) -- რაც ჩვენ გვექნება ნალაშქრევი, ის შენც გერგება.

 ნალძიჰორ̄ა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ. -- სწორი ნაწლავი. ნალძიჰორ̄ა ̈ესერ ქა მირე̄ს ახნაჩ̈დე̄ნა (ბზ. 
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354) -- ალბათ, სწორი ნაწლავი გამოერიაო.

 ნალჴამში (-აშ̈, --) ბზ., ნალჴმაშ̈ი (-აშ̈, -- ბქ., -შიშ, -- ლნტ.), ნალჴამაშ̈{ი} ლშხ. -- 

სიძლიერე, ღონე, სიმაგრე. ჰარაყ̈ს ნალჴამში ხაკლი (ბზ.) -- არაყს სიმაგრე აკლია. ღერმეთ 

ესერ ნალჴმაშ̈ის ხაჰუდ̂ი ჩი (ბქ. 74) -- ღმერთი სიძლიერეს აძლევს ყველასო. ჲაკოფს ჲერუ 

ეჲზუმ ნალჴმაში ლეხუო̂დან̄ (ლშხ. 64) -- იაკობს ორი იმხელა ღონე მიეცა.

 ნალჯომ იგივეა, რაც ნალჯუე̂მ.

 ნალჯუნ (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ნალაჯუნ (-არ) ლნტ. -- 1. დასამაგრებელი, დასაბმელი. 

გუსეინ ლახადა შტჷქა̈რშუ ̂ალ ნალაჯუნი ლაქ̈უ̂ცას (ლნტ. 187) -- გუსეინი შეუდგა 

კბილებით ამ საბელის გაჭრას. 2. დასარგველი.

 ნალჯუე̂მ (-უ̂მიშ, -უ̂მარ̈) ზს., ნალჯომ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ქცევა (ფართობის საზომი 

ერთეული). კარდალღა ჩხარა ნალჯუე̂მ ა̈დჴიდხ (ბზ. 26) -- კარდალაში ცხრა ქცევა 

გადაიხადეს.

 ნამაზ{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), ნალმაზალ (-არ̈) ლნტ. -- მონაგები (ნაშიერნაყოლი) 

პირუტყვი. ალი ფირუ ̂ეშხუ ნამაზ გარ ლი (ბქ. 79) -- ეს ძროხა მხოლოდ ერთხელაა 

{ხბო}მონაგები. ალ ფირ მახ̈ე ნალმაზალ ლი (ლნტ.) -- ეს ძროხა ახალი მონაგებია.

 ნამარ იგივეა, რაც ნამარ̄უ.̂

 ნამარუნ იგივეა, რაც ნამარ̄უნ.

 ნამაშედალ̈ იგივეა, რაც ნამ̈შედალ̄უ̂.

 ნამატ̈უ̂ იგივეა, რაც ნამა̈ტ̄უ.̂

 ნამათ̄უარ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ნათ̈ალარ̈ ბქ., ნათ̄უა̂რ (-ალ) ლშხ., ნათუა̂რ̈ (-ალ̈) ლნტ. -- 

განაყოფი, განაყარი. ალ სოფელს ნიშგუე̂̄ჲ ნამათ̄უარ̈ იზგეხ (ბზ.) -- ამ სოფელში ჩვენი 
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(ოჯახის) განაყოფები ცხოვრობენ. ჟი იხუ̂რჲელიხ ეშხუდ ნათ̄უა̂რალ (ლშხ. 19) -- 

შეიკრიბებიან ერთად (ერთი საძმოს) განაყარები.

 ნამარ̄ინ იგივეა, რაც ნამარ̈ინ.

 ნამარ̄უნ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ნამარუნ (-არ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.) -- სამზადისი, 

მოსამზადებელი. ლემარა მიჩა ნამარუნ ესერ ხაკუ (ანდ.) -- მოსამზადებელს თავისი 

სამზადისი უნდაო.

 ნამარ̄უ ̂(-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ნამარ (-არ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), ნამარ̄ (-ალ) ლშხ. -- ნამზადი, 

დამზადებული. მიჩა ნამარ̄უ ̂ხა̈რჯჷ̄ნქა დე̄შა ნამარ̄უს̂ იზბიხ (ბზ. 283) -- მისი ნამზადი 

საჭმლის გარდა არავის დამზადებულს (დანამზადებს) არ ჭამენ. ისკუი̂ ნამარ ლეზუე̂ბ ხოჩა 

გამ̈იშ ლი (ლნტ.) -- შენი დამზადებული საჭმელი გემრიელია.

 ნამა̈რ̄ინ, ნამა̈რ̄უნ (-იშ) ბზ., ნამარ̈ინ (-იშ, --) ბქ., ნამარ̄ინ ლშხ. -- ადამიანის ხელით 

ჩადენილი, ნამოქმედარი. ნამარ̈ინ ლი ა იშგანშუ ̂ნაყ̈რინ? (ბქ. 258) -- ადამიანის 

ნამოქმედარია თუ სხვა რამის ჩადენილი? (სხვა რამით ჩანადენი).

 ნამა̈ტ̄უ̂ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ნამატ̈უ ̂(-მატუ̂არ̈) ბქ., ლნტ., ნამატ̄უ ̂(-არ) ლშხ. -- ნაოტები, 

ოტებული, გა{მო}ქცეული. თამარ̈ დედფა̈ლ შუა̂ნ̈თე ნამა̈ტ̄უ̂ ამ̈ჴედე̄ლი (ბზ. 16) -- თამარ 

დედოფალი სვანეთში ოტებული მოსულა. ბიფხიშ ნამატ̈უ̂ ზუღუა̂ს ესერ ლახდენა (ანდ.) -- 

ნამისაგან გაქცეული (განაქცევი) ზღვას მიადგაო.

 ნამბჷგი იგივეა, რაც ნაბგი.

 ნამგებაუ̂ იგივეა, რაც ნამ̈გებ.

 ნამპრ იგივეა, რაც ლამპარ̈.

 ნამპრობ იგივეა, რაც ლამპრობ.
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 ნამჟღორ (-იშ, --) ბზ., მანჟღორ ლშხ., ნამჟოღირ ლნტ. -- საშემოდგომო (ხორბალი...). 

კუე̂ცენ ხოხალ მანჟღორ ი მალფხუ ̂(ლშხ. 4) -- ხორბალი იცის საშემოდგომო და 

საგაზაფხულო.

 ნამშე̄დალ̄ იგივეა, რაც ნა̈მშედალ̄უ.̂

 ნამშუკუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., ნაშუკუ ̂ლნტ., ნაშუკ (-არ) ლშხ. -- 1. ნაბილიკარი. ნამშუკუ̂ჟი 

ლაჩახ̈უ ̂ლი მეჴდე (ბზ.) -- ნაბილიკარზე ბალახი არის ამოსული. 2. ნამგზავრი. ნაშუკუ ̂ხალხ 

სურუ მაფშარ ლასუ̂ (ბქ.) -- ნამგზავრი ხალხი ძალიან დაღლილი იყო.

 ნამცად̈ იგივეა, რაც ნაცა̈დ̄.

 ნამცუი̂რ იგივეა, რაც ნამცუი̂რიან̈.

 ნამცუი̂რიან̈ (-იშ, -რიანარ̈ ბზ., -რიანალ̈ ლნტ.), ნამცუი̂რ (-არ̈) ბქ., ნამცუ̂ირიან (-ალ) ლშხ. 

-- ქმრისაგან მიტოვებული ქალი. ნამ̈ცუ̂ირს ჟი დარ̈ ხოკადუ ̂ეჩქანღუე̂ (ბქ. 294) -- ქმრისგან 

დატოვებულს {ამ სახელს} არავინ უცვლიდა. 2. ლნტ. გაუთხოვრად დარჩენილი ქალი.

 ნანაზორ იგივეა, რაც ნაზორ, ნანზორ.

 ნანაგ̈ იგივეა, რაც ლანაგ̈.

 ნანგაუ̈ ̂იგივეა, რაც ლანგაუ̈̂.

 ნანგულ̂ი იგივეა, რაც ლანგუ̂ლი.

 ნანზორ იგივეა, რაც ნაზორ.

 ნანკლათხი იგივეა, რაც ნაკლათ̈ხი.

 ნანკოშდ (-იშ, --) ზს., ლშხ., ნანკოშტ ლნტ. -- 1. დანადუღები, ნახარში. ალ ნანკოშდ 

ჟ'ესწიქუ ̂ტოტჟი̄ნ (ბზ. 31) -- ეს დანადუღები (ნახარში) დაიწვეთა ხელზე. 2. ქს. სიმოკლე.

 ნანკურ̂ი იგივეა, რაც ლენკურ̂ი.
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 ნანულ̄ იგივეა, რაც ნან̈ოლ̄.

 ნანღლაშ̈ იგივეა, რაც ნაღ̈ლიაშ̈.

 ნაჲ იგივეა, რაც ნაჲ̈.

 ნაჲენდჷრ იგივეა, რაც ჰა̈ნ̄დურ.

 ნაოსტატი იგივეა, რაც ნაუს̂ტატი.

 ნარგადუ̂ (-იშ, --) ბქ., ნარაგად ლნტ. -- ნალაპარაკევი. დემიაქ ნარგადუ ̂ჯუღუე̂ (ბქ.) -- 

ცუდი ნალაპარაკევი გაქვს. შდრ. ნაგჷრგალუ.̂

 ნარღოდ იგივეა, რაც ნაღუ̂რედ.

 ნარღუ̂ედ იგივეა, რაც ნაღურ̂ედ.

 ნასაჩქუა̂რ იგივეა, რაც ნასჩქუა̂რ.

 ნასგურ (-იშ, --) ზს., ლშხ., ნასკურ ლნტ. -- ნაჯდომი. ჲეხუდ̂ ქა ხათონე ეჯმინე ნასკურ 

(ლნტ. 183) -- ცოლმა მიასწავლა მათი ნაჯდომი ადგილი.

 ნასკურ იგივეა, რაც ნასგურ.

 ნასრული (-აშ̈, -არ̈ ზს., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ., -ლიშ̄, -არ ლშხ.) -- სისრულე, სიდიდე. თუე̂ლ ლი 

გუე̂შ, ადო ნასრული მაღ̄რასი̄ მამ̄ ხაკლი (ბზ.) -- ტვინია საქმე, თორემ სიდიდე ზეზეურად 

გამხმარ ხესაც არ აკლია. ხოშა კულიჲაქ ღჷბბარ ხოშა ლიხ შელდდ ი ნასრულან (ბქ. 305) -- 

დიდი საშალე გორგლები მეტია რაოდენობით და სიდიდით. თელ თხუმემ ნასრულოშუ ̂ესერ 

მოდმა ლი (ანდ.) -- ჭკუა თავის სიდიდით არ არისო. ალ ხორგა ̈ნასრული დეშ ისკჷდნე 

ყურძენს (ლნტ.) -- ამ სიდიდის საწნახელი (სიდიდე) ვერ დაიტევს ყურძენს.

 ნასყაუ,̂ ნასყეჲ იგივეა, რაც ნა̈სყაუ̈̂.

 ნასყუნ იგივეა, რაც ნას̈ყუნ.
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 ნასჩქუა̂რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ, -ალ ლშხ.), ნასაჩქუა̂რ (-ალ̈) ლნტ. -- ნაჩუქარი, 

გასაჩუქრებული. ნასჩქუა̂რიშ მუტხუნე ნატბჷნს ესერ ილოკე (ანდ.) -- გასაჩუქრებულის 

დამბრუნებელი ნაფურთხს ლოკავსო. ალ ყანწარ̈ მიშკუი̂ ჯუმლა ̈ნასაჩქუა̂რ ლიხ (ლნტ.) -- 

ეს ყანწები ჩემი ძმის ნაჩუქარია.

 ნასხათ{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- მონახერხები, გახერხებული. ალი შამ̈შიათჷლაშ̈ დაჩუ̂რემ 

ნასხათუ̂ ლი (ბქ. 54) -- ეს შამშიათილის დის მონახერხებია.

 ნასჷმუ ̂(-იშ, --) ბზ., ნასჷმ ლშხ., ნას̈მინ ლნტ. -- განაგონი, გაგონილი, მოსმენილი. ალე მიჩ 

ნასჷმ ხარ̄ შუა̂ნისა (ლშხ. 86) -- ეს მას გაგონილი აქვს სვანეთში. ნას̈მინს ჩიის ქა 

ბჷრბლაუ̈̂და (ლნტ.) -- გაგონილს ყველაფერს წამოროშავდა.

 ნატაბ̄{უ}̂ (-აშ̈, -უ̂არ̈) ბზ., ნატაბ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ., ნატაბ̄ (-აშ, -არ) ლშხ. -- 1. ნათალი. 

ლან̈შან̈დ ესერ ნატაბ̄ალსუ ̂შიდნუნიხ (ბზ. 401) -- (გზის) მისანიშნებლად ნაფოტებს 

(ნათალს) დავყრითო. ამშა ნატაბ ქამ̈ეშყედ მინე დაბხოჲსა (ლნტ. 267) -- ამის ნათალი 

გადავარდნილა მათ ყანაში. 2. ბზ. ნაფოტი.

 ნატბჷნუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ნატბჷნ (-იშ, -არ̈ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ნაფურთხი. ნატბჷნს 

ღეშგიმ ჟი დარ̈ ესერ ილოკე (ანდ.) -- ნაფურთხს არავინ ლოკავსო.

 ნატჲალ, ნატჲელ იგივეა, რაც ნატ̈იელ.

 ნატტუე̂ლი იგივეა, რაც ნატ̈ტუ̂ელი.

 ნატუს̄უნ (-აშ̈, -უ̂არ̈ ბზ., -იშ, -უ̂არ ლშხ.), ნატუსუნ (-არ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.) -- საკმეველი. 

ნატუს̄უნა ̈ქუ̂ინ ხოჲა̈ხ (ბზ.) -- საკმევლის სუნი ეცა. მინე ადგილ-მამულ მაგ ქოთ̄უო̂დახ 

ჯუი̂დღა ი ნატუს̄უნღა (ლშხ. 58) -- მათი ადგილ-მამული ყველაფერი გაუყიდიათ 

სანთელზე და საკმეველზე. აე̈სკხ ასტამშუ ̂ღჷრჩალ̈ს ი ჯუი̂დს ნატუსუნჲაქ (ლნტ. 62) -- 
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ასტამით ნაკვერჩხალს და სანთელს წაიღებენ საკმევლისათვის.

 ნატუ ̂იგივეა, რაც ნა̈ტ̄უ.̂

 ნატუა̂რუ ̂(-იშ, -ალ̈) ბზ., ლნტ., ნატუ̂არ (-ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ.) -- ანანთები (სანთელი, 

კვარი...). ნატუა̂რუ ̂მუგუა̂ლ̈ს მე̄რმამ̄დ ხოლამ̄დ ხებდინი (ბზ.) -- ანანთებ კვარს მეორედ 

ძნელად ეკიდება. ნამპარ̈ე მჷისგ ჟი ნატუა̂რუნღუე̂ გარ ხუ̂ითნიუდ̂ ქა (ბქ. 196) -- ლამპრის 

წამღები ანთების მერეღა გამოვჩნდებოდით. ნატუა̂რ კირენს ლჷდგარ̈ს დემ ხოტუა̂რ̈ეხ 

(ლნტ.) -- ანანთებ სანთელს მკვდარს არ უნთებენ.

 ნატფუნ იგივეა, რაც ნატ̈ფუნ.

 ნატფჷნ იგივეა, რაც ნატ̈ფუნ.

 ნატყაბ{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- შენაწვავი. ნატყაბუ ̂ლეღუ ̂ხოდრა ლეჴჩე 

ესერ ლი (ბზ.) -- შემწვარი (შენაწვავი) ხორცი უფრო ძნელი მოსანელებელიაო.

 ნატყაცუ ̂(-იშ, -არ̈) ბქ., ლნტ. -- ნარტყამი, ნაცემი. ჲერეხის ზისხ ახოზი ჴარჴქა ჯუგუ̂მარ̈დი 

ნატყაცუ ̂(ლნტ. 214) -- ზოგიერთს პირიდან სისხლი {მო}სდის მუშტის ნარტყამი.

 ნატყაც̈უ,̂ ნატ̈ყიცუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ნატ̈ყიცუ ̂(-არ̈) ბქ., ლნტ., ნატყიც (-უ̂არ) ლშხ. -- 1. 

დანარღვევი (შეკერილი რამე). კაბს ნატ̈ყიცუ ̂ჟ'ესთენან (ბქ.) -- კაბას დანარღვევი დაეტყო. 

2. ჩამოშვავებული, ჩამოშლილი. ქა ნატყაც̈უ ̂იმუა̂̈ჲ̄ ლა̈ს̄უ̂, ეჩეჩუ შუკუ ̂ლუნხუწე ლჷმა̈რ̄ 

(ბზ.) -- ჩამოშვავებული სადაც იყო, იქ გზა დავიწროებული ყოფილა. [ლაუდ̂ილა] 

ამ̈ეჴედელიხ ნატ̈ყიცუმ̂ოყ (ლნტ. 151) -- დები მოსულან ჩამოშვავებულთან.

 ნატხანუ ̂იგივეა, რაც ლჷტხანე.

 ნაუ, ნაურ ბქ., მიმართვის ფორმა -- ბიჭო.

 ნაუბახ̈, ნაუბა̈ჴ (-იშ, -ახარ̈) ბზ., ნაუბაქუ̂ (-არ̈) ბქ., ნაუბახ (-არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- 
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საპყრობილე (ჰაუპტვახტი). დოლას̈უი̂ფს ხუა̂რდას̈ ნაუბახ̈ისგა (ბზ. 23) -- დოლასვიფში 

ვიყავი საპყრობილეში. სემი ლეთი-ლად̈ეღ ლამადა ნაუბახისა (ლნტ.) -- სამი დღე-ღამე 

დავყავი საპყრობილეში.

 ნაუზ იგივეა, რაც ნაზჷზ.

 ნაუზი იგივეა, რაც ნაუზ̄ი.

 ნაუჲსენი (-აშ̈, --) ზს., ნაუზ̂ეჰნი ბქ., ნაუძჲენი ლშხ., ნაუ̂ზიენი (-ჲშ, --) ლნტ. -- 

დაუკვლელობა. ქუ̂ერწილჟი ჴან̈ი ნაუჲსენი შგუი̂რ ლი (ბზ.) -- ქორწილში ხარის 

დაუკვლელობა სირცხვილია. ხოლა დარარ̈ს ხაბრალ̈იხ ყუი̂ჟიშ ნაუჲსენის (ბქ. 7) -- ცუდ 

ამინდებს შესაწირის დაუკვლელობას აბრალებენ. ალ ქათალა ̈ნაუზ̂იენი მად̈ ჯარ (ლნტ.) -- ამ 

ქათმის დაუკვლელობა არ გარგია.

 ნაურ იგივეა, რაც ნაუ.

 ნაურდგული იგივეა, რაც ნაჲ̈რთგული.

 ნაუსყალი იგივეა, რაც ნაუს̂ყა̈ლ̄ი.

 ნაუსყალ̈ი იგივეა, რაც ნაუს̂ყა̈ლ̄ი.

 ნაუჩხ (-იშ, --) -- ნაწვიმარი. ნაუჩხუნ̄ღო მე̄ბი̄ლუ ̂მიჟს ხოხლა (ბზ.) -- წვიმის შემდეგ 

ქვეწარმავალი მზეს არის მიფიცხებული. ლუწლორეჲსკა ლჷჴან̈ იშხუნ̂ი ნაშტუუს̂ ი ნაუჩხს 

(ლნტ. 26) -- ქვა-ღორღისაგან გაწმენდილში დახნული ინახავს ნათოვლარსა და ნაწვიმარ 

ნესტს.

 ნაუძჲენი იგივეა, რაც ნაუჲსენი.

 ნაუჴედი (-იშ̄ ბზ., -ა̈შ, -- ბქ., -დი̄შ, -- ლშხ.), ნაუჴ̂ედი (-ჲშ, --) ლნტ. -- მოუსვლელობა. ეჩი̄ 

ნაუჴედი გუნ ამლო̄ნ (ბზ.) -- იმისი მოუსვლელობა ძალიან მეწყინა. ბაზი მად̈ ჯარ ნაუჴ̂ედი 
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(ლნტ.) -- ამაღამ არ გარგია მოუსვლელობა.

 ნაუზ̄ი (-ზი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ნაუზი (-აშ̈, -- ბქ., -ზიშ, -- ლნტ.) -- წაუსვლელობა. მამ̄ა 

მა̈ზ̄ნუნი, მარე ნაუზ̄ი მამ̄ა მარ̄ (ბზ. 85) -- არ მინდა წასვლა, მაგრამ წაუსვლელობა არ 

მარგია. ეჩოხ ნაუზი ღერბათ ნომაუ ̂ხოჩუე̂მნა (ლნტ. 222) -- იქ წაუსვლელობა ღმერთს ნუ 

უქნია. ლექუა̂ ნაუზი მამა ნარ̄ (პოეზ. 124) -- ქვევით (წაუსვლელობა) ჩაუსვლელობა არ 

გვარგია.

 ნაუა̂დ{უ̂} (-იშ, --) ბზ., ნაუ̂ად ბქ., ქს. -- ნანატრი. ეშხუ ნაუ̂ადუ ̂დი̄ნა ხორი (ბზ. 254) -- 

ერთი ნანატრი ქალიშვილი ჰყავს. ნასბრალ̈ი ნაუა̂დ დას̈ ესერ ხარ (ანდ.) -- სიღარიბე ნანატრი 

არავის აქვსო (სიღარიბე არავის უნატრიაო).

 ნაუბ̂აქ იგივეა, რაც ნალბაქუ.̂

 ნაუბ̂ახ იგივეა, რაც ნალბაქუ.̂

 ნაუბ̂ად̈ურ̂ი (-რი̄შ, --) ბზ., ნაუ̂ბედურ̂ი (-აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.), ნაუბ̂ედრი (-რი̄შ, --) ლშხ. 

-- უბედურება. მაჲ̈ ნაუბ̂ად̈ურ̂ი ჯაკუ ამჩუნ̄ (ბზ. 320) -- რა უბედურება გინდა აქ? უბად̈უს̂ 

ნაუბ̂ედურ̂ი ესერ ხოჭირ (ანდ.) -- უბედურს უბედურება უკან სდევსო (უჭირსო). ნაუბ̂ედრი 

ი̄რი̄ ალ ერ ჟენკაჩი (ლშხ. 13) -- უბედურება იქნება, ეს რომ წამოიწევს. დი ი მუ გუდ 

ამ̈ეჴედხ მინე ნაუბ̂ედურ̂ის (ლნტ. 277) -- დედ და მამა მიმხვდარან თავიანთ უბედურებას.

 ნაუდ̂უნ იგივეა, რაც ნაჰუ̂დუნ.

 ნაუზ̂ეჰნი იგივეა, რაც ნაუჲსენი.

 ნაუზ̂იენი იგივეა, რაც ნაუჲსენი.

 ნაუკ̂არ̈ი (-რი̄შ, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.), ნაუკ̂არი (-რი̄შ, --) ლშხ. -- გაუღებლობა, 

გაუხსნელობა. იმნა̈რ ლოქ ხექნა სკიურ̂ი ნაუკ̂არ̈ის? (ლნტ. 101) -- რატომ მითხრა, სკივრი 
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არ გახსნაო? (რატომ მითხრა სკივრის გაუღებლობაო?)

 ნაუმ̂ეჴრი (-რი̄შ, -- ბზ., ლშხ., -ა̈შ, -- ბქ.), ნაუ̂მეჴერი (-ჲშ, --) ლნტ. -- უგუნურობა, 

უვიცობა, მოუსაზრებლობა. მიჩა ნაუმ̂ეჴრიდ დაუ̈̂ით ჩუა̂დღუმპაუე̂ (ბქ.) -- მისმა უვიცობამ 

დავითი დაღუპა. იმნარ̈ გუე̂ყარ̈ ალ ნაუმ̂ეჴრი (პოეზ. 192) -- რად დაგვემართა ეს 

უგუნურობა.

 ნაუო̂დ იგივეა, რაც ნაჰოდ.

 ნაუო̂დუნ იგივეა, რაც ნაჰუ̂დუნ.

 ნაუს̂ტატ̈ი (-ტი̄შ, --) ბზ., ნაოსტატ̈ი (-აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.), ნაოსტატი (-ტიშ̄, --) ლშხ. 

-- ოსტატობა, ხელოვნება. ყაბათჷრდ ლაჲ̈ბარ̈ჲე ნაუ̂სტა̈ტი, მაჲ̈ ქორს ჩუ ხაკუ (ბზ. 260) -- 

ყაბათირმა დაივალა ოსტატობა, რაც სახლს სჭირდება. მინე ნაოსტატ̈ი ჟასათენეხ ქორს 

(ლნტ.) -- თავიანთი ოსტატობა დაატყვეს სახლს.

 ნაუს̂ყა̈ლ̄ი (-ლი̄შ, --) ბზ., ნაუსყალ̈ი (-აშ̈, --) ბქ., ნაუს̂ყალ̄ი (-ლი̄შ, --) ლშხ., ნაუსყალი (-ჲშ

, --) ლნტ. -- შეურიგებლობა. იუა̂ლად̈ღი ნაუს̂ყა̈ლ̄ი ნაუგ̂უა̂რ̈ი ესერ ლი (ბზ.) -- სამუდამო 

შეურიგებლობა უგვარობააო. ჲერუე̂̄და მხარე̄მიშდ ხოლამ̄დ ჴედნი ჩუ ნაუსყალ̄ი (ლშხ. 46) -- 

ორივე მხარისათვის ცუდი გამოდის შეურიგებლობა. ნაუსყალი მა̈დ ჯიყახ (ლნტ.) -- 

შეურიგებლობა არ შეგფერით (გივარგათ).

 ნაუქ̂უი̂სგი (-გი̄შ, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ.), ნაუქ̂უი̂̄სი (-გი̄შ, --) ლშხ., ნაუქ̂უი̂სკი (-ჲშ, --) ლნტ. 

-- უთქმელობა. ჲარ̈ ესერ ლუქუს̂ ლჷმჰედრუუ̂ნელი, ჲარ̈ -- ნაუქ̂უი̂სგის (ანდ.) -- ვინ 

ნათქვამს ნანობდა, ვინ -- უთქმელობას. ამშა ნაუქ̂უ̂ისკის ჩუ ჯიყადდა (ლნტ.) -- ამის 

უთქმელობა კი შეგეძლო (გივარგოდა).

 ნაუღ̂უე̂̄ნი (-ნი̄შ, --) ბზ., ლშხ, ნაუღ̂{უ̂}ენი (-აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- უქონლობა, 
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სიღატაკე. ჯუ̂ინალდ მასარ̈დ ნასბრალ̈ი ი ნაუღ̂უე̂̄ნი ლჷმა̈რ̄ შუა̂ნ̈ს (ბზ.) -- ძველად დიდი 

გაჭირვება და სიღატაკე ყოფილა სვანეთში. ლაშ̈იაშ̈ ნაუ̂ღენოშუ̂ ჲერუა̂ლე ჯჷმ ესერ 

ლჷმლაშუ̂ნელი (ანდ. 52) -- თესლის უქონლობის გამო ვიღაცა მარილს თესავდაო. 

ნაუღ̂უე̂ნოშ დაჴლა ̈ტუფე ჩაფლალ̈ ხაზჷდა (ლნტ.) -- უქონლობის (სიღატაკის) გამო თხის 

ტყავის ფეხსაცმელები ეცვა.

 ნაუყ̂იდი -- შეუსყიდველობა, უყიდველობა. ამი̄ ნაუყ̂იდის დე̄მჟი ხუი̂ჩო (ბზ.) -- ამას 

აუცილებლად ვიყიდი (ამის უყიდველობას არაფრით ვიზამ). [ალ ჭიქიშ] ნაუყ̂იდი მად̈ ჯარ 

(ლნტ. 162) -- ჭიქა აუცილებლად უნდა იყიდო (ამ ჭიქის უყიდველობა არ გივარგა).

 ნაუჩ̂უ̂ემნი (-ნი̄შ, -- ბზ., ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.), -- ნაუ̂ჩემნი (-აშ̈, --) ბქ. -- გაუკეთებლობა, 

შეუსრულებლობა. გუ̂ეში ხოლამ̄დ ლიჩუ̂მეს ნაუჩ̂უე̂მნი ხოჩა (ბზ.) -- საქმის ცუდად 

გაკეთებას გაუკეთებლობა სჯობს. იმაჲ̈ ლუე̂ქარ, ეჩა ნაუჩ̂ემნის დემ ხუი̂ჩო (ლნტ.) -- რაც 

ვთქვი, იმის შეუსრულებლობას არ ვიზამ.

 ნაუჴ̂ედი იგივეა, რაც ნაუჴედი.

 ნაუჴ̂იდ̄ი1 (-დი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ნაუჴ̂იდი (-აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- მოუტანლობა, 

მოუყვანლობა. და̈უ̄̂ა ̈ამაუ ̂ნაუ̂ჴიდ̄ი ესერ მამ̄ა ჯარ̄ (ბზ. 311) -- დევის აქამდე მოუყვანლობა 

არ ქნაო.

 ნაუჴ̂იდ̄ი2 (-დი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ნაუჴ̂იდი (-აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- გადაუხდელობა. ქორაშ̈ 

ნაგმირიშ ნაუ̂ჴიდი დემეგ იმარ̈გ (ბქ.) -- სახლის აშენების საფასურის გადაუხდელობა არ 

შეიძლება (არ ივარგებს).

 ნაფადუ̂ იგივეა, რაც ნაფ̈დალ̄უ.̂

 ნაფანუნ იგივეა, რაც ნაფან̄უნ.
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 ნაფარუნ იგივეა, რაც ნაფრუნ.

 ნაფაცხ, ნაფაცხუ ̂იგივეა, რაც ნაფა̄ცხუ̂.

 ნაფა̈ს (-იშ, -ფასარ̈) ზს., ლნტ., ნაფას (-არ) ლშხ. -- ფასი, საფასური. ეჩი̄ ნაფას̈შუ̂ ესერ 

დიარ̈ს ლჷმზობინხ (ბზ. 301) -- იმისი საფასურით პურს ჭამდნენო. ისგუ ნაფას̈ მი მამაგუე̂შ 

მაწუა̂ (ბქ. 258) -- შენი ფასი მე არაფერი გამაჩნია. ეჩა ნაფასუშ̂ ენყიდე კეცარ (ლშხ. 68) -- 

იმისი ფასით იყიდა ჭურები. ლექუ'̂ ა̈ჯ̄ზჷზი ნაფას̈ს მიშგუა̂ (პოეზ. 100) -- ჩამოგიგზავნი 

ჩემს საფასურს.

 ნაფა̄ნუნ (-იშ, -უა̂̈̄რ ბზ., -არ ლშხ.), ნაფანუნ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -ნუარ̈ ლნტ.) -- საკურთხი. 

ნაფა̄ნუნ ლჷმარ̄ე ლი (ბზ.) -- საკურთხი გამზადებულია. ეჲ ლად̈ეღ... ნაფანუნ ოხღუა̂ნდ ჩი 

(ბქ. 302) -- იმ დღეს საკურთხი მოჰქონდა ყველას. იმოხ ლოქ ასხრი ი ნაფანუნ ლოქ ასუღუა̂ 

(ლნტ.) -- სად მიდისო და -- საკურთხი მიაქვსო.

 ნაფა̈̄ცხუ̂ (-იშ, --) ბზ., ნაფაცხ ბქ., ლშხ., ნაფაცხუ ̂ლნტ. -- ნაფარცხი, მონაფოცხი, 

მოფოცხილი. ჰამა ̈ნაფა̈ც̄ხუს̂ ნაბ̈ოზს მექუდ̂ აგემხ (ბზ.) -- დილით მოფოცხილს საღამოს 

დააზვინებენ. მიშგუ ნაფაცხუ̂ ნა̈ნკდ ოსად̈ (ბქ.) -- ჩემი მოფოცხილი ცალკე დავდევი. ალე 

მაგ̈ ისკუი̂ ნაფაცხუ̂ ლიუ? (ლნტ.) -- ეს ყველა შენი მოფოცხილია? ნაკისგა ნაფაც̈ხუ ̂ჯაჭარ̈ 

მეზგი (ბზ.) -- ვაკეში ფარცხვით (ნაფარცხი) წელი მტკივა.

 ნაფდალ̄უ ̂იგივეა, რაც ნაფ̈დალ̄უ̂.

 ნაფდია იგივეა, რაც ნაფ̈დია.

 ნაფთ იგივეა, რაც ნაფ̈თ.

 ნაფიც იგივეა, რაც ნაფ̈იცუ.̂

 ნაფრუნ (-აშ̈, -უა̂̈რ) ბზ., ნაფრუნ (-იშ, -უა̂ლ) ლშხ., ნაფარუნ (-უალ̈) ლნტ. -- თავზე 
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დასახურავი, სარქველი. თხუი̂მჟი ნაფარუნ მად̈მა მუღუ̂ა (ლნტ.) -- თავზე დასახურავი 

არაფერი მაქვს.

 ნაფშირი იგივეა, რაც ნაფ̈შირი.

 ნაფჷრუ1̂ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ნაფჷრ (-არ ბქ., -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- გამხმარი, განახმობი. 

ნაფჷრუნღუე̂ კეცენს ქა აკლაუ̈ი̂ხ (ბქ. 230) -- გახმობის შემდეგ ხორბალს გალეწავენ. 

პოლიაქ ფიცარ̈ ნაფჷრ ხეკუე̂ს ლესეს (ლნტ.) -- საიატაკე ფიცარი გამხმარი უნდა იყოს.

 ნაფჷრუ2̂ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ნაფჷრ (-არ ბქ., -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- ნაწრთობი. ბერეჟ ლახ 

ნაფჷ̄რუ ̂მამ̄ა ლი, გაჩ̈ ხოლა შდჷქიშ ლი (ბზ.) -- თუ რკინა ნაწრთობი არ არის, დანა ცუდად 

ჭრის (ცუდი კბილისაა)..

 ნაფჷრუ3̂ (-იშ, -არ̈) ზს. -- მოწყურებული, "მონაწყურები". ჰამუნღუე̂შ ნაფჷრ ნებოზს 

ქოხტჷხელ, ეძზუ ლიც ლოხჷშ (ბქ.) -- დილიდან მოწყურებულმა (მონაწყურებმა) საღამოს 

გამოვისყიდე, იმდენი წყალი დავლიე.

 ნაქ იგივეა, რაც ნაქ̈.

 ნაქაბუნალ იგივეა, რაც ნაქაბ̄უნალ̄{უ}̂.

 ნაქადუ1̂ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ნაქად (-უ̂არ) ლშხ. -- შემცდარი, შენაცდენი. ხაპატ̈იუ̂ეუ ̂

ესერ, მა̈ჲ̄ ესერ ნაქადუ ̂ლე̄სუ̂ (ბზ. 14) -- მაპატიე, რაც უნდა შემცდარი ვიყოო.

 ნაქადუ2̂ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ნაქად (-უ̂არ) ლშხ. -- 1. ორი წლის თხა. ნაქადუ ̂მუჟღურ 

მაჩენე ლი ლა̈ზჰად (ბქ.) -- ორი წლის თხა შემოდგომაზე დასაკლავად საუკეთესოა 2. ბზ., 

ლნტ. ბერწი. გუშკუ̂ე ფირ ნაქადუ ̂ლი ი ეჯნა̈რ ლი ლაშკ (ლნტ.) -- ჩვენი ძროხა ბერწია და 

იმიტომ იწველის (არის საწველი).

 ნაქამ იგივეა, რაც ნაქამ̄უ.̂
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 ნაქაფუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ზს., ნაქაფ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ნაზიდი, მოზიდული (ტვირთი). 

გარჯ ახოჴად ამხუა̂ჲ̈ ნაქაფ (ლნტ.) -- ცუდად გახდა ამდენი ტვირთის ზიდვით (ნაზიდი).

 ნაქაჩუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ნაქაჩ (-არ) ლშხ. -- დანაჭერი, დანაკოდი; განაკაფი. გაჩ̈შუ ̂

ნაქაჩუ̂ ნიჩუა̂რ̈ჟი ათხე̄ჲ ჟი ხეთრა (ბზ.) -- დანით დანაკოდი ახლაც ატყვია სახეზე. ეშა 

ნაქაჩუ̂ ირა ალ ცხეკ? (ლნტ.) -- ვისი განაკაფი იქნება ეს ტყე?

 ნაქახ̈უ̂ (-იშ, --) ბზ., ნა̈ქეხუ ̂ბქ., ნაქახუ̂ ქს. -- გადაწეული, გადანაწევი. ქორა ̈ჭუა̂დ̈ ჩუბაუ̄ ̂

ნაქახ̈უ̂ ლი (ბზ.) -- სახლის კედელი ქვევით არის გადაწეული. ამხუ̂აჲ̈ ნაქახუ ̂ქა დო ღოშტ 

აშყად (ლნტ.) -- ამდენი გადანაწევი კინაღამ გადავარდა.

 ნაქაბ̄უნა̄ლ{უ}̂ (-აშ, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ნაქაბუნალ (-აშ̈, --) ბქ., ლნტ. -- ანარიდი, 

არიდებული. თე̄მიშ ი აყბა ̄ნაქაბ̄უნალ̄ (ლშხ. 44) -- ავ თვალსა და მითქმა-მოთქმას 

არიდებული.

 ნაქამ̄უ̂ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ნაქამ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ნაქამ̄ (-უა̂რ) ლშხ., ნაქამ̈ ლნტ. -- სტუმარი, 

გარეშე კაცი, "გარეთ ნამყოფი". ნაქამ̄უა̂რ̈ მაგ̈ ჩუ ლუსგუ̂რე ლას̈ხუ ̂ტაბაგ̈ჟი (ბზ. 345) -- 

სტუმრები (გარეშეები) ყველანი დამსხდარი იყვნენ სუფრასთან. ლა̈ხჭუე̂დდა ნაქამარ̈ს 

ლიჴედიშ მიზეზს... (ბქ. 25) -- ჰკითხა სტუმრებს (გარეშეებს) მოსვლის მიზეზი. ნაქამ̄ 

მარ̄ას დე̄მ იხნეხ ეჯ ლადეღ სოფელთე̄ჲსა (ლშხ. 28) -- სტუმარ (გარეშე) კაცს არ უშვებენ 

იმ დღეს სოფელში.

 ნაქიმ იგივეა, რაც ნაქ̈იმ{უ}̂.

 ნაქომ იგივეა, რაც ნაქუა̂მ̈.

 ნაქორ̄დალ̄ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), ნაქულდალ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ნაქროთალ ლნტ. -- 

ნალოლიავები, სათუთად აღზრდილი. ნაქორ̄დალ̄ ბეფშუს̂ მე̄ნშგუე̂ ხეფსი (ბზ.) -- სათუთად 
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აღზრდილი ბავშვი უნიათო (რბილი) დადგება. ნაქულდალ ლალმაჰ̈იას ლაცუდ̂ათე ხარ (ბქ.) 

-- ნალოლიავებ ახალგაზრდობას უსაქმურობისაკენ აქვს (მიდრეკილება).

 ნაქულდალ იგივეა, რაც ნაქორ̄დალ̄.

 ნაქუნ (-იშ, --) -- პირდანაკარები, ნაპირალი, დანაყნოსი. ხოშე̄მი ნაქუნ ჭიქხან̈ქა ბეფშუს̂ 

ლიცს დე̄მ ხათრეხ (ბზ.) -- უფროსის პირდანაკარებ ჭიქიდან ბავშვს წყალს არ ასმევენ. 

რეჭუა̂ლ ჟი ლოქ იმჴერიხ, იშაჲ̄ ნაქუნ ირ̄ი (ლშხ. 89) -- კურდღლები მიხვდებიან, რისი 

დანაყნოსი იქნება.

 ნაქუ ̂იგივეა, რაც ნა̈ქ̄უ.̂

 ნაქუა̂მ̈ (-იშ, ნაქუმ̂იარ̈) ბზ., ნაქ̈უე̂მ (-არ̈) ბქ., ნაქუე̂მ (-უა̂რ) ლშხ., ნაქომ (ნაქომუარ̈) ლნტ. 

-- ნაცვამი. ლჷბეფშუ ̂მეზგე ბოფშა̈რს უშხუ̂არ̄ე ნაქუა̂მ̈ ლერექუი̂სგა ირდი (ბზ.) -- 

მრავალშვილიანი ოჯახი ბავშვებს ერთმანეთის ჩანაცვამ ტანსაცმელში ზრდის. დედფალი 

ნაქუე̂მ ლერექულ̄ალნ ლოქ ხოჟჷნდახუ ჯეჲ (ლშხ. 73) -- დედოფლის ნაცვამი ტანსაცმლის 

გამო გებრალებოდეთო. ისკუი̂ ნაქომ ლერექუ̂ა̈ლ̄ს დემ ხუა̂წნაუ̈ი̂ (ლნტ.) -- შენს ნაცვამ 

ტანსაცმელს არ ვიწუნებ.

 ნაქუთ̂ერ იგივეა, რაც ნაქ̈უ̂თარ̈.

 ნაქუთ̂უნ (-იშ, --) ზს., ლნტ. -- შენანძრევი, განანძრევი, შენარხევი. მაღ̈ენა შირე ნაქუთ̂უნს 

ესერ ოხღუე̂ (ანდ.) -- ქონება ხელის განძრევას მოაქვსო.

 ნაქუი̂ც იგივეა, რაც ნაქ̈უი̂ც.

 ნაღალ (-იშ, -ღლარ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- ნათესავი. ეჩე ხუა̂ჲ̄ ნაღლარ მაყა (ლშხ.) -- იქ ბევრი 

ნათესავი ჰყავს.

 ნაღალდ იგივეა, რაც ლაღალ{დ}.
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 ნაღალობ იგივეა, რაც ნაღლობ.

 ნაღაფუნ იგივეა, რაც ნაღფენუნ.

 ნაღარ̈იბი იგივეა, რაც ნაღ̈რიბ{უ̂}.

 ნაღენ იგივეა, რაც ნაღუა̂̈ნ̄.

 ნაღლიჯ იგივეა, რაც ნაღ̈ლიჯუ.̂

 ნაღლობ (-იშ, --) ლშხ., ნაღალობ ლნტ. -- სისხლით ნათესაობა. ნაღლობ უ̂ოშ̄თხუ ̂-- 

უ̂ოხუშდთექა გარ ლი (ლშხ. 43) -- სისხლით ნათესაობა ოთხ-ხუთ თაობამდეა მხოლოდ. 

ისკუი̂ ნაღალობ დემოხ მაკახ ლი (ლნტ.) -- შენი ნათესაობა არაფერშია სარგები.

 ნაღჟურ იგივეა, რაც ნაღუჟ̂ურ.

 ნაღრიბი იგივეა, რაც ნაღ̈რიბ{უ}̂.

 ნაღუ̂ან იგივეა, რაც ნაღუა̂̈ნ̄.

 ნაღუ̂აჟ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ნალღუა̂ჟალ̄ (-იშ, -არ) ლშხ., ნალღუ̂აჟალ̈ (-ალ̈) ლნტ. -- 

ნამშობიარევი. ნაღუ̂აჟ ზურალ ესერ ამჟი ლი (ბქ. 39) -- ნამშობიარევი ქალი ასე არისო.

 ნაღუ̂ა̈ნ̄ (-იშ, --) ბზ., ნაღუე̂ნ, ნაღენ ბქ., ნაღუ̂ე̄ნ ლშხ., ნაღუა̂ნ ლნტ. -- ნაქონი. ეჩი̄ ნაღუა̂̈ნ̄ გაჩ̈ 

მი მუღუა̂ (ბზ.) -- იმის ნაქონი დანა მე მაქვს. ცულაჴ̈ემანტ ლას მიჩა მუხუბ̂ეჲ ნაღუა̂ნ (ლნტ. 

314) -- მშვილდისარი მისი ძმის ნაქონი იყო.

 ნაღ{უ}̂ენ იგივეა, რაც ნაღუა̂̈̄ნ.

 ნაღუ̂ჟურ, ნაღჟურ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.) -- ვაჟი, ბიჭი. მამ̄' ე̄სჰუნრე ნაღჟურდ დედბერი̄ლს 

(ბზ. 337) -- ვაჟმა არ გაუგონა დედაბერს. ჲორი ნაღუ̂ჟურ ი ეშხუ დინ' ესერ ხარ̈დენახ. (ბქ. 

8) -- ორი ვაჟი და ერთი ქალიშვილი ჰყოლიათ. იხ. ჭყინტ.

 ნაღუ̂ჟურგეზალ (-ზლაშ̈, -ზლირ) ბქ. -- ვაჟიშვილი. [სორთმანს] ოჰერა მიჩა უსგუა̂ 
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ნაღუ̂ჟურგეზალ (ბქ. 13) -- სორთმანს უხმია თავისი ექვსი ვაჟიშვილი.

 ნაღუ̂რედ (-იშ, --) ბზ., ნერღედ ბქ., ნარღოდ ლშხ., ნარღუე̂დ ლნტ. -- მღვრიე. თხუ̂იმმჷყ 

ლუნღურ̂ედე ჭალაჲ̈ ჰოკარდ ესერი̄ ნაღუ̂რედ ლი (ბზ.) -- თავში ამღვრეული მდინარე 

ბოლოშიაც მღვრიეაო. მაკ̈ა ̈ნარღუ̂ედ ლიც ანღრი! (ლნტ.) -- რა მღვრიე წყალი მოდის!

 ნაღფენუნ (-იშ, -ფენუა̂რ) ლშხ., ნაღაფუნ (-უა̂რ̈) ლნტ. -- საღებავი. ენდროს ნაღფენუნდ 

იჴმარიხ (ლშხ., ხორ. 2) -- ენდროს საღებავად ხმარობენ. ჯუღუა̂ესა ლჷგრალ̈ე ნაღაფუნ? 

(ლნტ.) -- კვერცხების საღებავი თუ გაქვს?

 ნაღჯჷნ (-იშ, --) ზს. -- {გა}ნაბრაზები, ნაღიზიანები. ნაღჯჷნ ფეკუნ̂ას ხოჩ' ესერ ჟეღ ხეფსი 

(ანდ.) -- ნაღიზიანები ლეკვი კარგი ძაღლი დადგებაო.

 ნაყალ იგივეა, რაც ნაყა̈ლ̄უ.̂

 ნაყა̈ლ̄უ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ნაყ̈ელ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ნაყე̄ლ (-უ̂არ) ლშხ., ნაყალ (-ა̈რ) ლნტ. 1. ერთი 

წველა ყველი. ნაჲ̈ქიმი̄რუ ̂ეშხუ ნაყა̈ლ̄უ ̂თაშ̈ ახკიდ (ბზ. 421) -- ექიმობისათვის ერთი 

წველა ყველი გამოართვა. 2. ამონაყვანი. ისგუი̂ ნაყ̈ელ მოდე მაკუ (ბქ.) -- შენი ამონაყვანი 

(ყველი) არ მინდა. ამშა ნაყალ თაშ̈ ჩიჲღა ხოჩა ლი (ლნტ.) -- ამის ამონაყვანი ყველი 

ყოველთვის კარგია.

 ნაყდა̄ნურ̄ იგივეა, რაც ნაყ̈დან̄უი̂̄რ.

 ნაყიდუ̂ იგივეა, რაც ნაყ̈იდუ̂.

 ნაყირ იგივეა, რაც ნაყ̈ირუ.̂

 ნაყუნ იგივეა, რაც ნა̈ყ̄უნ.

 ნაყუი̂ლ იგივეა, რაც ნაყ̈უ̂ილ.

 ნაყუი̂ნ იგივეა, რაც ნაყ̈უი̂ნ.
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 ნაყჷლ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ნათქვამი. ა̈დსკორე გუ̂ამ̈იდ, გუმი ნაყჷლს ესჭჷდ (ბქ. 330) -- 

იფიქრა კარგად, გულის ნათქვამს დაენდო.

 ნაშგერ იგივეა, რაც ნაშ̈გერუ.̂

 ნაშგურან̄{უ̂} (-აშ̈, -ა̈ლ) ბზ., ნაშგურან (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ნაშგურ̂ან̄ (-ელ) ლშხ., ნაშკურ̂ან 

(-ალ̈) ლნტ. -- 1. დანაბარები. ეჩქა ლახ̈შყად̈ უ̂ოჴრილ̄ს... ნაშგურან̄უ̂ (ბზ. 325) -- მაშინ 

გაახსენდა ობოლს დანაბარები. 2. დანარიგები, დარიგებული. ნაშკურ̂ან ხუა̂ს, ალე ნოშაშ̈დ 

ხეკუე̂ს მიქუა̂ნ (ლნტ.) -- დარიგებული (დანარიგები) ვიყავი, ეს არავისთვის არ უნდა 

მეთქვა.

 ნაშგუ ̂იგივეა, რაც ნა̄შგუ.̂

 ნაშდაბუ̂ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -იშ, -არ̈ ბქ.), ნაშდაბ (-არ) ლშხ., ნაშტაბ (-არ̈) ლნტ. -- ნაკეთები, 

ნამუშევარი, ნაშრომი. ალ მარ̄ე ხუა̂ჲ̈ ნაშდაბ ლი (ბზ.) -- ეს კაცი ბევრი ნაშრომია. ნაშდაბუ ̂

მჷშდაბ̈იშ ესერ ჩქიმ ლი (ანდ.) -- ნაკეთები გამკეთებლის შნოაო. მა ლოქ ხუღუ̂ა ნაშტაბ 

ლად̈ეღი (ლნტ) -- რა აქვს ნაკეთები (გაკეთებული) დღესო.

 ნაშდაბ̈უ̂1 (-იშ, -არ̈) ბზ., ნა̈შდებუ̂ (-არ) ბქ., ნაშდებ (-უა̂რ) ლშხ., ნაშ̈ტაბ (-არ̈) ლნტ. -- 

ნასესხები. ნაშდაბ̈უ ̂ფექს ბარაქ მამ̄' ხაჭო̄ნა (ბზ.) -- ნასესხებ ფქვილს ბარაქა არა აქვს 

(ახვევია). ლოგუა̂ცურ̂ ნაჲ ნაშდებუ̂არ გუშგუე̂ (ლშხ. 94) -- შეგვარჩინე ჩვენ ჩვენი ვალები 

(ნასესხები).

 ნაშდაბ̈უ̂2 (-იშ, -არ̈) ბზ., ნა̈შდებუ̂ (-არ) ბქ. -- ხარშვაში მონამატები. ნაშდაბ̈ჷ̄ნღო ითქ 

ჩუე̂̄ნი̄სგა დეშ ათსკჷ̄დ (ბზ.) -- ხარშვისას მომატებული (ხარშვაში მონამატები) მარცვალი 

ქვაბში ვერ ჩაეტია.

 ნაშდაქ̈ (-იშ, ნაშდქარ̈ \ ნაშთქარ̈) ბზ., ნაშ̈თქ (-არ̈) ბქ., ნაშდექ (-არ) ლშხ., ნაშტაქ (-არ̈) 
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ლნტ. -- ნამგალი. ნაშდაქ̈ დაბ̈ისგა აცუი̂რ (ბზ.) -- ნამგალი ყანაში დატოვა. ნაშთაქ ი მერჩილ 

ლითელ-ლიჭმელს ესერ ოხღელიხ (ანდ.) -- ნამგალი და ცელი მკა-თიბვას ელოდებიანო. 

ნაშტაქ მიახ ტუ̂ეტქა (ლნტ.) -- ნამგალი მომხვდა ხელზე.

 ნაშდბუნ (-იშ, --) ზს., ლშხ. -- განაწმენდი, გამოშიგნული (საკლავი). [ბიბუს] მიჩა ნაშდბუნ 

ღუა̂შ ჩ'ოთთჷრა (ბქ. 13) -- ბიბუს თავისი განაწმენდი (გამოშიგნული) ჯიხვი უცვნია.

 ნაშდებ იგივეა, რაც ნაშდაბ̈უ̂1.

 ნაშდექ იგივეა, რაც ნაშდაქ̈.

 ნაშდობი იგივეა, რაც ნა̈შდები.

 ნაშიალ̄ იგივეა, რაც ნაშ̈იალ̄უ.̂

 ნაშიხ იგივეა, რაც ნაშ̈იხუ.̂

 ნაშკუ ̂იგივეა, რაც ნაშ̄გუ.̂

 ნაშკუ ̂იგივეა, რაც ნაშ̄გუ.̂

 ნაშკურ̂ან იგივეა, რაც ნაშგურან̄{უ}̂.

 ნაშნაუ ̂(-იშ, --) ზს., ლშხ., ნაშ̈ენაუ ̂ლნტ. -- განაშენები, გაშენებული. ჯუი̂ნლარ̈ე ნაშ̈ნაუ ̂

ლეხლერარ̈ ათხეი ეზარ იშნეხ (ბქ. 282) -- ძველების გაშენებული ბაღები ახლაც კარგად 

ისხამენ. ალ ქორ ხოჩა ნაშ̈ენაუ ̂ლი (ლნტ.) -- ეს სახლი კარგი ნაშენებია.

 ნაშონ̄ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ნაშონ ბქ., ლნტ. -- შენახარბები, შენაშურები. ნაშონს ბარაქ̈ ესერ 

ქა ხოზი (ანდ.) -- შენაშურებს ბარაქა ეკარგებაო. ეჩა ნაშონ მა ხოჩა ხეყერენ (ლნტ.) -- იმის 

შენაშურებს კარგი რა დაემართებოდა.

 ნაშტაბ იგივეა, რაც ნაშდაბუ.̂

 ნაშტაქ იგივეა, რაც ნაშდაქ̈.
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 ნაშტახ იგივეა, რაც ნაშხატუ.̂

 ნაშუკ, ნაშუკუ̂ იგივეა, რაც ნამშუკუ̂.

 ნაშურ (-იშ, --) -- ნავნები, მოწამლული. ალექსანდრე სგა ლახსგურდ, ე̄სნარ̈ კუა̂ხნეშუშ̂ 

ნაშურს (ბზ. 51) -- ალექსანდრე მიუჯდა თურმე კვახით მოწამლულს.

 ნაშყი იგივეა, რაც ნა̈შ̄ყი.

 ნაშხა ბქ. -- სახელზე. ლაყურ̂იარ̈ს ჯუ̂ინალჷნდირ ნაგ̈დენა ეშხუ ნამპარ̈ ჟა̈ჰიშ ნაშხა (ბქ. 19) 

-- ლაყვრიელებს ძველთაგანვე გვმართებია ზვავის სახელზე ერთი ლამპარი.

 ნაშხაბ იგივეა, რაც ნაშხაბ̈უ.̂

 ნაშხატუ ̂(-იშ, -შხუ̂ტარ̈) ზს., ნაშხატ (-არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- დაწნული (ღობე.) ტა̈რიელდ 

ნაშხატუს̂ ძაძ̈ ათთხიფ (ბზ. 63) -- ტარიელმა ღობეს ძაძა გადააფარა. [ჴაუი̂ჩ] ნაშხტაშ̈ 

ბაჯ̈გჟი ჟ'ესაგან (ბქ. 22) -- ჩხიკვი ღობის სარზე დაჯდა (დაფრინდა). ქორს გირტან̈ ნაშხატ 

ხაცხიპ (ლნტ.) -- სახლს გარშემო (წნული) ღობე არტყია.

 ნაშხაბ̈უ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., ნაშ̈ხებუ ̂(-არ̈) ბქ., ნაშხებ (-არ) ლშხ., ნაშხაბ (-ალ̈) ლნტ. -- 

შენაკერი, შეკერილი. ჲერხის აგის ნაშხებ ლერექუ̂ ხაქ̄უ ̂(ლშხ. 25) -- ზოგს შინ შეკერილი 

(შენაკერი) ტანსაცმელი აცვია. ეჯის ხოჩა ნაშხაბ ლერექუა̂ლ̈ ხაქ̈უ̂ (ლნტ.) -- იმას კარგად 

შეკერილი (შენაკერი) ტანსაცმელი აცვია.

 ნაშხებ იგივეა, რაც ნაშხაბ̈უ.̂

 ნაშხერ იგივეა, რაც მაშხე̄რ.

 ნაშხუნ (-იშ, --) -- შენანახი, შენახული. ჩუ ნაშხუნ მუშხუნ̂ის ჟი ესერ ხეხელი (ანდ.) -- 

შენახული (შენანახი) შემნახველს დაუხვდებაო. ისკუი̂ ნაშხუნს დემის მოშ ხუ̂ელაკ̈ი 

(ლნტ.) -- შენს შენახულს ვერაფერს ვპოულობ.
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 ნაჩად̈უ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., ნა̈ჩედუ ̂(-არ̈) ბქ., ნაჩედ (-არ) ლშხ., ნაჩ̈ედურ̂იალ̈ (-დურ̂იელალ̈) ლნტ. 

-- განაქცევი, გაქცეული. სადგომხენ ნაჩედ უო̂ქრე ფატან ძუღუ̂ა ̄პილისა ლჷმსიპინ (ლშხ. 

73) -- სადგომიდან განაქცევი ოქროს პერანგი ზღვის პირას ტრიალებდა თურმე.

 ნაჩდი̄ნ იგივეა, რაც ნაჩ̈დი̄ნუ.̂

 ნაჩედ იგივეა, რაც ნაჩადუ.̂

 ნაჩომ (-იშ, --) -- ნაქნარი, ნაკეთები, ჩანადენი. ნეჰნაშ̈ ნაჩომს მისიშ ესერ აშ ხალ̈გაცალა 

(ანდ.) -- შარშანდელ ნაქნარს წლევანდელი დასცინოდაო. დე̄სამა ხაშყიდ ეჩა ნაჩომ (ლშხ. 

34) -- არაფერი ახსოვს მისი ნაკეთები.

 ნაჩოქაუ̂ იგივეა, რაც ნაჩქოუ.̂

 ნაჩოქაუ̂ალ იგივეა, რაც ნაჩქოუ.̂

 ნაჩქოუ̂ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ნაჩქუე̂ნჲა̄ლუ̂ ბზ., ნაჩქოუა̂̄ლ ლშხ., ნაჩქოუ,̂ ნაჩქოუა̂ლ ბქ., 

ნაჩოქაუ̂, ნაჩოქაუა̂ლ ლნტ. -- დანაჩოქები. ღულარ̄ ლოქ დოს̄ა ოხგებეხ გიმჟი ნაჩქოუ ̂(ლშხ. 

34) -- მიწაზე დანაჩოქები (დაჩოქებით) მუხლები არ დაესვაროთო. ხატ̈ სკუე̂ბინ ნაჩოქაუ ̂

ღულალ̈ ხადა მეხუე̂რე (ლნტ.) -- ხატის წინ დანაჩოქები (დაჩოქებით) მუხლები ჰქონდა 

მოკვეთილი.

 ნაჩქოუ̂ალ იგივეა, რაც ნაჩქოუ.̂

 ნაჩქუე̂ნჲალ̄უ ̂იგივეა, რაც ნაჩქოუ.̂

 ნაცად̈, ნაცად̄2 იგივეა, რაც ნაცა̈დ̄.

 ნაცად̄1 იგივეა, რაც ნაცად̄უ.̂

 ნაცად̄უ ̂(-აშ) ბზ., ნაცადუ̂ (-იშ) ბქ., ნაცად̄1 ლშხ., ნაცად ლნტ. -- {გამო}ნაცვალი, 

გამოცვლილი. ნაცადუ ̂ლერქუა̂რ̈ ქამ̈შხენ ესუა̂დ (ბქ.) -- გამონაცვალი ტანსაცმელი გარეთ 
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დავდე. მახ̈ე ნაცად ხუღუა̂ ლერში-ლექუე̂მ (ლნტ.) -- ახალი გამოცვლილი აქვს ქვეშაგები.

 ნაცა̈დ̄ (-იშ, -ცად̄არ̈) ბზ., ნაცად̈ (-არ̈) ბქ., ნაცად̄2 (-არ) ლშხ., ნამცად̈ (-ცადარ̈) ლნტ. -- 

სანაცვლო, სამაგიერო. ისგუა̂ ნაცად̈დ თხუმ დეშ ჴუ̂იდე (ბქ.) -- შენს სანაცვლოდ თავს ვერ 

გავიმეტებ (მოვიტან). ისკუ̂ი ნამცად̈უ ლი ალ თეთრ! (ლნტ.) -- შენი სანაცვლო იყოსო ეს 

ფული!

 ნაცბურ̄ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ნაცბურ (-არ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.) -- გამონაჭერი, გამოჭრილი. 

ლერქუა̂ლ̈ მიჩა ტა̈ნჟი ნაცბურ̄შალ̄ ოხჴად̈ (ბზ. 385) -- ტანისამოსი თავის ტანზე 

გამოჭრილივით (გამონაჭერი) მოერგო. ეშა ნაცბურ ლი ალ კაბ? (ლნტ.) -- ვისი 

გამოჭრილია ეს კაბა?

 ნაცლჷლ, ნაცლჷრ იგივეა, რაც ნაცლჷრუ.̂

 ნაცლჷრუ ̂(-აშ̈, -ა̈ლ) ბზ., ნაცლჷრ (-არ̈) ბქ., ნაცლჷ̄რ (-ალ) ლშხ., ნაცლჷლ (ნაცლუარ̈) 

ლნტ. -- დანახევი, დანაფლეთი. დანაგლეჯი. ნაცლჷრთე ღემალ ჩხარა ლადღიშს ესერ ანღრი 

(ანდ.) -- ნადირის მიერ დაგლეჯილ მძორთან (დანაგლეჯთან) ყორანი ცხრა დღის სავალიდან 

მოდისო. ჟეღი ნაცლჷლ ლი ალ ქათალ (ლნტ.) -- ძაღლის მიერ არის დაგლეჯილი ეს ქათამი.

 ნაცმუნ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), ნაცომუნ (-არ̈) ლნტ. -- საცხებელი. წასასმელი (ქონი); 

ღორის მუცლის ქონი. ტახ̈ი... ნაცმუნ ჟი ხეცუ̂მა̈ნ (ბზ. 22) -- ტახის ქონი ეცხო. ნაცმუნშალ 

ად̈ჰინან (ბქ. 41) -- ქონივით დადნა. ჴად̈ისა ხუღუე̂: ფაშ̈უ̂, წიკანტარ̈, ბუშტ, ნაცომუნ (ლნტ. 

39) -- მუცელში აქვს: ფაშვი, ნაწლავები, ბუშტი, მუცლის ქონი.

 ნაცოდ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ცოდვილი. ამკალ̈იბ მექნოუა̂ლ̈ ნაცოდდ ხებჟჷნხ (ბქ. 297) -- ასეთი 

მომაკვდავი ცოდვილად მიაჩნდათ.

 ნაცომუნ იგივეა, რაც ნაცმუნ.
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 ნაცუალ იგივეა, რაც ნაცუა̂ლ̄უ.̂

 ნაცუა̂ლ̄ იგივეა, რაც ნაცუა̂ლ̄უ.̂

 ნაცუა̂ლ̄უ̂ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ნაცუალ̄ (-იშ, -არ) ლშხ., ნაცუალ (-არ̈) ლნტ. -- ნაჩხუბარი, 

განაწყრომი; წყრომა. ნაცუა̂ლ̄ ლიხ მჷლახ ი მჷჟა̄ლ (ბზ. 22) -- მულახი და მუჟალი 

ნაჩხუბრები არიან. ამღა მაყლუ̄ნი ჯგჷრაგ̄ი ნაცუა̂ლ̄დ (ლშხ. 51) -- ამიტომ მეშინია წმინდა 

გიორგის წყრომისა. ჟი ჯეთირი ნაცუალ ნინჩუა̂რ̈ჟი (ლნტ.) -- სახეზე გეტყობა ნაჩხუბარი.

 ნაცურ̂იე̄ლ (-იშ) ბზ., ნაც̈ურ̂ერ ბქ., ნაცუ̂რულ̄ ლშხ. -- ცოლის ან ქმრის მიტოვების 

საზღაური ("სადამწუნებლო"). მჷრგად̈ი მარა ნაც̈უ̂რერდ ჩუ ლებრე ხად (ბქ. 294) -- 

შუამავალ კაცს მიტოვების საზღაურისთვის უნდა ჩამოეკლო.

 ნაცურ̂ულ̄ იგივეა, რაც ნაცურ̂იე̄ლ.

 ნაცყარ̈უნ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ნაცყერუნ (-არ̈) ბქ., ნაცყე̄რუნ (-ალ) ლშხ., ნაც̈ყერუნ (-ა̈ლ) ლნტ. 

-- საცობი. ღალოლსოღუ ̂ახქუცურეხ შდჷმრარ̈ე ნაცყერუნ (ბქ. 259) -- ფრთებს მოაჭრან 

ყურების საცობიო. დაუ̈ს̂ ჴან̈ შდჷქე ნაცყერუნდ ესერ ახკედა (ანდ.) -- დევს ხარი კბილის 

საცობად მოუნდაო.

 ნაცხამ იგივეა, რაც ნაცხამ̈უ1̂.

 ნაცხამ̈უ1̂ (-იშ, -არ̈) ბზ., ნაც̈ხემუ ̂ბქ., ნაცხემ (-არ) ლშხ., ნაცხამ ლნტ. -- ნამატი, 

მომატებული, გაზრდილი. ნაცხამ̈ს ისგდ როქუ ̂ა̈დყუი̂ლეხ (ბზ. 439) -- ნამატს შუაზე 

გავიყოფთო. დაბთე ქა ლუკუა̂რ̈ ითქ ისგა ნაც̈ხემშუ ̂ესერ ანღრი (ანდ.) -- ყანაში 

გადაგდებული მარცვალი ნამატით ბრუნდებაო. ნაცხამ მეწუე̂ნიხი (ლნტ.) -- მომატებული 

მეჩვენები.

 ნაცხამ̈უ2̂ (-იშ, -არ̈) ბზ., ნაც̈ხემუ ̂ბქ. -- ალაგებული (სუფრა); ალაგება. ჟ'ანჷგა̈ნ̄ხ ტაბაგ̈ჟი 
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ნაცხამ̈ჩიქდ (ბზ.) -- სუფრის ალაგებამდე ადგნენ.

 ნაცხემ იგივეა, რაც ნაცხამ̈უ1̂.

 ნაცხი̄დალ̄ იგივეა, რაც ნაც̈ხი̄დალ̄{უ}̂.

 ნაცხკიშ იგივეა, რაც ნაც̈ხკიშუ.̂

 ნაცხუ̂აპ (-იშ, --) -- მოტაცებული, მონატაცები. ნაცხუა̂პ თელღჷრა ლამ̈თილს ხეჟი̄ბა̈ლ̄ 

(ბზ.) -- მოტაცებული (მონატაცები) რძალი ქმრის ოჯახს ედიდგულება. ქა ნაცხუ̂აპ მარეს 

ტყუ̂ე ხაჟახჷნდა (ლნტ. 5) -- მოტაცებულ კაცს ტყვე ერქვა.

 ნაძგერ იგივეა, რაც ნაძ̈გირ.

 ნაწად̈უ ̂(-იშ, --) ბზ., ნაწ̈ედუ ̂ბქ., ნაწედ ლშხ. -- ნანახი; დანახული. დალი̄ ნაწედჷნღო ჩუ 

ისოყ̄ი (ლშხ. 13) -- დალის დანახვის (ნანახი) შემდეგ გაგიჟდება.

 ნაწერ (-წრიშ, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ნა̈წერ (-წრიშ, -- ბქ., -იშ, -- ლნტ.) -- 1. ბედისწერა. 

ნაწერს ჩუ დარ̈ ესერ მოშ ხაპ̈ჟა (ანდ.) -- ბედისწერას ვერავინ დამალვიაო. 2. სიკვდილი. დემ 

ხოჴედენი ნაწ̈ერ (ლნტ.) -- სიკვდილი არ აკითხავს (მოსდის).

 ნაწეუა̂ნუნ, ნაწ̈უა̂რ̈ იგივეა, რაც ნაწ̈უა̂ნ̈უნ.

 ნაწრექ იგივეა, რაც წაქ.

 ნაწურინ (-იშ, --) ბქ. -- ნაწური. მიშგუა̂ დი... ნაწურინ ჰერამ̈ს ჩუა̂ნ̈კუშ̂დე (ბქ. 7) -- 

დედაჩემი ნაწურ სასაპნეს (მასალას) დაადუღებს.

 ნაწუა̂ნუნ იგივეა, რაც ნაწ̈უა̂ნ̈უნ.

 ნაჭა იგივეა, რაც ნაჭ̄ა.

 ნაჭათ იგივეა, რაც ნაჭათუ.̂

 ნაჭათუნ იგივეა, რაც ნაჭთუნ.
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 ნაჭათუ ̂(-იშ, --) ზს., ლნტ., ნაჭათ ლშხ. -- ნაწყევარი; წყევლა. დაუა̂შ̈ ნაჭათუ ̂მეზგ' ესერ 

ხუი̂ტე (ანდ.) -- დევის ნაწყევარი ოჯახს ამოწყვეტსო. მიჩა ნაჭათუ ̂მაგ̈ ქათახუ̂იდა (ლნტ.) 

-- მისი ნაწყევარი ყველაფერი აუხდა.

 ნაჭარაჟ იგივეა, რაც ნაჭრაჟუ.̂

 ნაჭარაჟუნ იგივეა, რაც ნაჭრაჟუნ.

 ნაჭთუნ (-იშ, --) ზს., ლშხ., ნაჭათუნ ლნტ. -- დანაწყევლი, ნაწყევარი; დაწყევლილი. მინე 

ნაჭთუნ სიმონ ლე̄თ' ე̄სერ ჩუა̂ლდაგარ̈ (ბზ. 298) -- მათი დანაწყევლი სიმონი წუხელ 

მომკვდარაო. იხ. ნაჭათუ.̂

 ნაჭთხე (-ხე̄მიშ, -ხა̈ლ̄ ბზ., -ჲშ, -ხალ̈ ლნტ.), ნაჭთხი (-აშ̈, -არ̈ ბქ., -თხი̄შ, -არ ლშხ.) -- 

ერთი აღება, ერთი მკლავი (შეშა, თივა...). ჟი იქცურე ეშხუ ნაჭთხე ბარძგან̈ს (ლნტ. 65) -- 

ერთ აღება ბაძგს მოჭრის.

 ნაჭი̄რ იგივეა, რაც ნა̈ჭ̄ი̄რ.

 ნაჭონ იგივეა, რაც ნაჭონ̄უ.̂

 ნაჭო̄ნუ ̂(-აშ̈, -უა̂̈რ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), ნაჭონ (-ალ̈) ბქ., ლნტ. 1. შეხვეული, შენახვევი. ქა 

ხაწ̈უე̂ნე მიჩა ნაჭონ ფხულე (ლნტ. 292) -- აჩვენა თავისი შეხვეული (შენახვევი) თითი. 2. 

მობრუნებული. უ̂ეშგდ ნაჭონ̄ მეთხუი̂არ̈დ სოფელს ქ'ო̄თქა̈ბ̄ (ბზ.) -- უკან მობრუნებულმა 

(მონაბრუნებმა) მონადირემ სოფელს გვერდი აუარა.

 ნაჭრაჟ იგივეა, რაც ნაჭრაჟუ.̂

 ნაჭრაჟუნ (-იშ, -არ̈) ზს., ნაჭარაჟუნ (-ალ̈) ლნტ. -- მისართმევი, შესათავაზებელი. 

ნაჭრაჟუნდ ლიც-მჷცხი ესერი ხოჩა ლი (ანდ.) -- მისართმევად ცივი წყალიც კარგიაო. 

ნაჭარაჟუნ მად̈მა ხუღუ̂ან ი იწხუ̂აუა̂ლდა (ლნტ.) -- მისართმევი არაფერი ჰქონდა და წუხდა.
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 ნაჭრაჟუ ̂(-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ბქ.), ნაჭრაჟ ლშხ., ნაჭარაჟ ლნტ. -- შენაძლევი. ნაჭრაჟუ ̂

თელღჷრას ლუგუ̂ენ ხოშყდენი (ბზ.) -- შენაძლევ რძალს ფასი ეკარგება. ჴამშუშ ნაჭრაჟუ ̂

ქუთ ესერი ხოლა გამ̈აშ̈ ლი (ანდ.) -- დაძალებული (ძალით შენაძლევი) ხაჭაპურიც 

უგემურიაო. ნაჭარაჟ დარ̈ს მად̈მა ხაკუჩ (ლნტ). -- შენაძლევი არავის (არაფერი) უნდა.

 ნაჭჷშხუ1̂ (-იშ, --) -- 1. ფეხის {და}ნადგამი, ნაფეხური. 2. ფეხი (მეკვლისა), 

ფეხშემონადგამი. ხოჩა ნაჭჷშხ ლოქ ახარა სასოს (ლნტ.) -- სასოს კარგი ფეხი მოუტანიაო.

 ნაჭჷშხუ2̂ (-იშ, --) -- კალაპოტზე გაჭიმული "განაჭიმი". ხოჩა̄მდ ნაჭჷშხ ლუშნუ ფაყუს̂ 

ფას̈ი̄ ხოშა ხა̈ზ̄ (ბზ.) -- კალაპოტზე კარგად გაჭიმულ (განაჭიმ) სვანურ ქუდს ფასი მეტი 

აქვს (ადევს.)

 ნახაზ̈ (-ხზიშ, -არ̈) ზს., ნახაზ (-ხზიშ, -არ) ლშხ. -- 1. ნახაზი. 2. სურათი. დურგალ̈ს ესერ 

ოხტაბ̄ა ხელწიფი ნახაზ̈ (ბზ. 86) -- დურგალს გამოუთლია ხელმწიფის სურათი. ჟი ლაჲ̈კიდ 

მიქიხტარ̈დ ეშუ̂ი დინაშ̈ ნახაზ̈ (ბქ. 319) -- აიღო მიქიხტარმა ერთი გოგოს სურათი.

 ნახაშ̈ (-ხშიშ, --) ბქ., ნახაშ ლშხ. -- სალაზღანდარო ადგილი. ჟეგმი ნახაშ ხამჷმი ლჷზორ 

(ლშხ. 82) -- ჩეგემის სალაზღანდარო ადგილი ღორების საკრებულო. ჟეგმიშ ნახაშ̈ ჟი გუე̂ში 

ლი (პოეზ. 26) -- ჩეგემის სალაზღანდარო ადგილი სავსე არის.

 ნახე იგივეა, რაც ნახ̈ე.

 ნახიპ იგივეა, რაც ნახ̈იპ{უ}̂.

 ნახნისგ იგივეა, რაც ნახ̈ნისგუ̂.

 ნახნისკი იგივეა, რაც ნახ̈ნისგუ̂.

 ნახომსარ იგივეა, რაც ნახუნსარ̈.

 ნახორ (-იშ, --) -- მონაკრეფი, მოკრეფილი. ჰამა̈ ̄ნახორ იცხს ნაბ̈ოზს ჟ'ანცო̄ლახ (ბზ.) -- 
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დილით მონაკრეფ მსხალს საღამოს (ჩირად) ააცვამდნენ. მერბე-მერბე ლერწხენქა ნახორ 

ყურძენს მერბე-მერბე ხორგალ̈ისკა შიდეხ (ლნტ. 28) -- სხვადასხვა ვაზიდან (ვენახიდან) 

მოკრეფილ ყურძენს სხვადასხვა საწნახელებში ყრიან.

 ნახრეკ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) 1. ბზ., ლშხ. ბოტ. სარეველა ბალახი. 2. 

გადანარჩევი. ნახრეკს ჩუ შიდეხ (ბზ. 19) -- გადანარჩევს გადაყრიან.

 ნახსი (-ა̈შ, --) ბქ. -- სიჩქარე, სისწრაფე, სიმარდე. ქაკუა̂ჰ̈ ჩითე... ა რა̈შიშ ნახსი (ბქ. 332) 

-- ყველგან გავარდა ხმა ამ რაშის სისწრაფის (შესახებ).

 ნახუმსერ იგივეა, რაც ნახუნსარ̈.

 ნახუნ1 (-იშ, --) ზს., ლშხ. -- ნასაძირკვლარი. კალა ̈პილქა ჯუი̂ნელ ქორა ̈ნახუნ ქა თერა 

(ბზ.) -- კალოს პირას ძველი სახლის ნასაძირკვლარი ჩანს.

 ნახუნ2 (-იშ, --) ზს. -- ჩანაფიქრი, მონაფიქრი, განზრახული. მახმარ̈ჟიშ ნახუნ მაშდმარ̈ჟი 

ესერ იქუი̂ (ანდ.) -- სიფხიზლეში მონაფიქრი სიმთვრალეში ითქმისო.

 ნახუნსარ̈, ნახ̈უმსარ̈ ბზ., ნახუნსერ ბქ., ნახუმსერ ლშხ., ნახომსარ, ნახუმსერ ლნტ., ზმნს. -- 

1. მსგავსად. ეჩი ̄ნახ̈უნსარ̈ ნოს̄ამა ხაკლი̄ნდე̄დს (ბზ. 275) -- იმის მსგავსად არაფერი 

აკლდეს. თანფაშ ნახუმსერ საფტინს დე̄მ ხოქაბ̄ი მეჲსარობ (ლშხ. 18) -- აღდგომის მსგავსად 

შაბათს არ ასცდება მეისარობა. 2. მაჲ ნახუმსერ ლი? (ლშხ.) -- რა განსხვავებაა?

 ნახუი̂ტ იგივეა, რაც ნა̈ხუი̂ტ.

 ნახულ̂ი (-აშ̈, --) ზს., -- სიგლახე. ნახულ̂ის ნაუღ̂ე̄ნი ხოხა (ბზ.) -- სიგლახემ უქონლობა 

იცის. ნახულ̂ი თელაწ̈ეს ქაფდ დას̈ ესერ ხაც̈უ̂ (ანდ.) -- სიგლახე სხვის დასანახ ტვირთად 

არავის ჰკიდიაო.

 ნახუწ̂ი (ხონხუწა ზს., ხონახუწ̂ა, ნახუწ̂იარა ქს.) -- ვიწრო. ნე̄სგაჩუ ნახუ̂წი შუკუ ̂
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ლოხცუ̂ი̄რახ (ბზ.) -- შუაში ვიწრო გზა დაუტოვებიათ. შუა̂ნ̈ე ნაზიმჟი დეც ესერი ნახუ̂წი 

ლი (ანდ.) -- სვანეთის "ასწვრივ" ცაც ვიწროაო. ალე ჟი ხეკუე̂ს ან̈ცუბურენს ჩუბაუ̂ 

ნახუწ̂იდ (ლნტ. 31) -- ეს ქვევითკენ ვიწროდ უნდა გამოიჭრას. ზურალ̄დ ხონხუწა ჩაფლარ̈ 

ლახბიშე მიჩა დის (ბზ.) -- ქალმა უფრო ვიწრო ფეხსაცმელები მიაწოდა თავის დედას.

 ნაჴადუ ̂იგივეა, რაც ნაჴად̈უ.̂

 ნაჴაფ იგივეა, რაც ნაჴა̈ფუ.̂

 ნაჴად̈უ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., ნაჴ̈ედუ ̂(-არ̈) ბქ., ნაჴედ (-არ) ლშხ., ნაჴადუ̂ (-არ̈) ლნტ. -- 

{გა}მოსული, "მონასვლელი". იმხა̈ნ ნაჴად̈უ ̂ესერ ლი? (ბზ. 344) -- საიდან არის 

მოსულიო?... მაგ̈ აშუ̂ ჴადუხ̂ენქა ნაჴ̈ედუ ̂დემეგ ლი (ანდ.) -- ყველა ერთი მუცლიდან 

გამოსული არ არისო. სგიმართე ნაჴედუა̂რ ხოფშირა ლეგმერდე̄ლ ლიხ (ლშხ. 3) -- ვეძაზე 

მოსულები მეტწილად ავადმყოფები არიან. იშკენ ფაყ̈ხენ ნაჴადუ̂ ლიხ (ლნტ. 13) -- სხვები 

ფაყიდან არიან მოსული (მონასვლელი).

 ნაჴაფ̈უ ̂(-იშ, --) ბზ., ნაჴ̈ეფუ ̂ბქ., ნაჴეფ ლშხ., ნაჴაფ ლნტ. -- ნაკბენი. ჟაღუდ̂ ხონდრა ნაჴ̈ეფ 

მარა ესერ ხარ (ანდ.) -- ძაღლზე უარესი კაცის ნაკბენი არისო. უ̂იჯი ნაჴეფს შიშდ ჟახჩოუი̂ 

ამშა წუ̂ე̄ნე (ლშხ., ხორ. 4) -- გველის ნაკბენს სწრაფად არჩენს ამის წვენი. იმეჩუ ჯარ ჟეღი 

ნაჴაფ? (ლნტ.) -- სად გაქვს ძაღლის ნაკბენი?

 ნაჴედ იგივეა, რაც ნაჴა̈დუ.̂

 ნაჴეფ იგივეა, რაც ნაჴა̈ფუ.̂

 ნაჴიდ იგივეა, რაც ნაჴ̈იდუ.̂

 ნაჴჷრალ იგივეა, რაც ნაჴჷ̄რა̄ლუ.̂

 ნაჴჷ̄რალ̄უ ̂(-ა̈შ) ბზ., ნაჴჷრალ ბქ., ლნტ., ნაჴჷ̄რალ (-იშ) ლშხ. -- ნახვეწარი, ნავედრები. 
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სგუე̂ბდუ აჯჩედა ნამ̈ზჷ̄რ-ნაჴჷ̄რა̈ლ̄! (ბზ.) -- ღმერთმა გისმინოს (წინ წაგსვლოდეს) 

ნალოცავ-ნავედრები! ღერთემ ნაჴჷრალ ქუთულარ̈ჟი ჩეჲა̈შ ტკეჩა̈რ ხოგანხ (ბქ.) -- ღმერთის 

ნავედრები მუხლებზე სპილენძის საკერებლები ედგათ.

 ნაჯიშ იგივეა, რაც ნაჯ̈იშუ.̂

 ნაჰა̈რუ ̂(-იშ, -ჰარუა̂ლ̈) ბზ., ნაჰარუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- დაცლილი. გამოცარიელებული. ქა 

ნაჰარუ ̂მარქუ̂ს ქ'აკუა̂ნე (ბქ. 306) -- დაცლილ მაქოს გადააგდებს.

 ნაჰოდ (-იშ, -არ̈) ზს., ნაუო̂დ (-არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- მოცემული, ნაბოძები. ღერთა ̈ნაჰოდ 

ესერ მასარ̈დ ხუღუ̂ეხ (ბზ. 67) -- ღვთის ნაბოძები ბევრი გვაქვსო. აშ ნაჰოდს წჷნაუ̈̂ დემ 

ესერ ხექუ̂ი (ანდ.) -- მოცემულს წუნი არ დაედება (ეთქმისო).

 ნაჰუ̂არ̈ (-იშ, --) ბზ., ნაჰ{უ̂}ერ ბქ. -- მზის ჩასვლის შემდეგ. მიჟ ნაჰარ̈ჷ̄ნღო ჟ'ი̄ნქუ̂ე̄რი (ბზ.) 

-- მზის ჩასვლის შემდეგ აგრილდება. მჷჟემ ქა ნაჰ̈უე̂რუნღუე̂ ჲორი ღუა̂შარ̈ მეკარქხ (ბქ. 

205) -- მზის ჩასვლის შემდეგ ორი ჯიხვი მეშოვა.

 ნაჰუ̂დუნ (-იშ, --) ზს., ნაუდ̂უნ ლშხ., ნაუო̂დუნ ლნტ. -- მისაცემი. მორ̄უა̂ლს ნაუდ̂უნს უო̂დ 

დო ლახოდ̄ნეხ, ეჩქად ჩუ დემ იღუ̂ნიხ საყდარისა (ლშხ. 47) -- შუაკაცებს სანამ მისაცემს არ 

მისცემენ, მანამ არ დაიფიცებენ საყდარში. ჯუღუა̂ მამა იმალე ბებშიშუდ̂ ნაუო̂დუნ? (ლნტ.) 

-- გაქვს თუ არა რამე ბავშვისთვის მისაცემი?

 ნაჰუ̂ერ იგივეა, რაც ნაჰუა̂რ̈.

 ნა ̈იგივეა, რაც ნაჲ̈.

 ნა-̈_-{უ}̂ იგივეა, რაც ნა-_-{უ̂}.

 ნაბ̈ (-ა̈̄შ, -- ბზ., -იშ -- ბქ.), ნებ (-აშ̄) ლშხ., ანაბ, ნაბ̈ (-იშ, --) ლნტ. -- ნება. ხელწიფდ 

დაუ̈ი̂თს ნაბ̈ ლახუე̂̄მ აგ̈ითე ლი̄ზიშ̄ (ბზ. 270) -- ხელმწიფემ დავითს სახლში წასვლის ნება 
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მისცა. ლესს ისგუი̂ ნებ იმჟი̄ დეცჟი, ეჲჟი გიმჟი (ლშხ. 94) -- იყოს ნება შენი როგორც 

ცაზე, ისე მიწაზე. ბელტიყლაპია̈ს ანაბ ხოქუა̂ პარაბოუ̂ილიშუ ̂(ლნტ. 209) -- 

ბელტიყლაპიას ნება მიუცია (უთქვამს) პარაბოვილისთვის.

 ნაბ̈იდუ ̂(-იშ, --) ზს., ნაბიდ ლშხ. -- დანაქცევი, დაღვრილი. ხარშუ̂ა ̈ნაბ̈იდუ̂ჟი ჰალ̈უ̂ა ̈მეგმარ̈ 

ანჴად̈ხ (ბზ. 303) -- ნახარშის დანაქცევზე ალვის ხეები ამოვიდნენ.

 ნაბ̈ირ{უ̂} (-იშ, --) ზს., ლნტ., ნაბირ ლშხ. -- მონაკლები, გამონაკლები. ლეზუე̂ბს ნაბირუ ̂

ესთენე (ბზ.) -- საჭმელს მონაკლები დაატყო. ხეთირი ესა კეცს ღუი̂ნალა ̈ნაბ̈ირ? (ლნტ.) -- 

ეტყობა ქვევრს ღვინის მოკლება (მონაკლები)?

 ნაბ̈ოზ, ნაბ̈უზ (-ბზუა̂შ̈, -ბზუა̂რ̈) ბზ., ნაბ̈ოზ, ნებოზ (-ზუა̂შ̈, -ზუა̂̈რ) ბქ., ნებოზ (-იშ, -არ ლშხ., 

-არ̈ ლნტ.) -- საღამო. ჭიტი-კუა̂ბ̄ად ნაბ̈უზს ა̈გითე ანჴიდ ჲერუ დაჴჷლ (ბზ. 309) -- ჭიტი-

კვაბამ საღამოს სახლში მოიყვანა ორი თხა. ნაბ̈ზუა̂ ̈პილ ბზ., ნებზუა̂̈შ პილ ბქ., ნებოზა ̈პილ 

ლნტ. -- საღამოს ჟამი (პირი). ნაბ̈ზუა̂ ̈პილთე ფუ̈რილდ ანღრ'აგ̈ითე (ბზ. 324) -- საღამო ჟამს 

ძროხა შინ მოდის. ნებოზა ̈პილხო ლანაყაუა̂ლდ ასხჷრდა (ლნტ.) -- საღამოს ჟამს სასეირნოდ 

მიდიოდა.

 ნაგ̈ემ იგივეა, რაც ნაგამ̈.

 ნაგ̈ემირ იგივეა, რაც ნაგ̈მი̄რ{უ̂}.

 ნაგ̈ენ იგივეა, რაც ნაგან̈{უ}̂.

 ნაგ̈მი̄რ{უ}̂ (-იშ, --) ბზ., ნაგმირუ ̂ბქ., ნაგმურ̄ ლშხ., ნაგ̈ემირ ლნტ. -- აშენების ქირა, 

საფასური. ხენწიფდ ნაგმურ̄ უ̂ოშ̄თხუ̂ ათას მანათ ლახომ̄ ჴელუა̂ნარს (ლშხ. 4) -- 

ხელმწიფემ აშენების საფასური ოთხი ათასი მანეთი მისცა ხელოსნებს.

 ნად̈ (-იშ, -არ̈) ბზ., ნოდ (ნოდრე, -არ̈) ბქ., ნად (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ნადი. ნადა̈რ 
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ქაჩ̄ად̈ხ ცხეკთე ლამშჲა̈თე (ბზ. 334) -- ნადი ტყეში გავიდა სამუშაოდ. ხოხურ̂ა მუხუ̂ბად 

ლეჲწეუნ̂ე ნადარ (ლშხ. 54) -- უმცროსმა ძმამ დაიხმარა ნადი.

 ნად̈იჴ (-იშ, --) ზს., ნადიჴ ლშხ. -- საზღაური. მუქუ̂თერ ლახა ნად̈იჴს ქა̈თჴიდა, თაუ̂რობხენ 

მაყაუ ̂დემეგ ხად (ბქ. 292) -- ქურდი თუ საზღაურს გადაიხდიდა, მთავრობა აღარ სჯიდა 

(მთავრობისაგან საშიშროება აღარ ჰქონდა).

 ნად̈რა იგივეა, რაც ნადრა.

 ნაე̈რთგული იგივეა, რაც ნაჲ̈რთგული.

 ნათ̈ (-იშ, ნათარ̈) ზს., ლნტ. -- ნაფოტი. ნათ̈ს ი ფანჩხარ̈ს ხოჩა ლემესგ ხოხა (ბზ.) -- 

ნაფოტმა და ფიჩხმა კარგი ცეცხლი იცის. ეშხუ ნათ̈ ჯოდიათე აშყად (ბქ. 67) -- ერთი 

ნაფოტი შორს გადავარდა. დაჩუ̂ირ ხეკუე̂ს მიჩა ლაჯმილაჲ̈ ჩუ ლჷშიდ ნათარ̈ს ათაჭემან 

(ლნტ. 277) -- და უნდა გაჰყოლოდა თავისი ძმების დაყრილ ნაფოტებს.

 ნათ̈ალარ̈ იგივეა, რაც ნამათ̄უარ̈.

 ნათ̈ი იგივეა, რაც ნა̈თ̄ი.

 ნათ̈იობა იგივეა, რაც ნა̈თ̄იუ̂ობა.

 ნათ̈საუ̈ ̂(-იშ, -საუა̂რ̈) ზს., ნათსაუ ̂(-არ) ლშხ., ნას̈ცაუ̈ ̂(-არ̈) ლნტ. -- ნათესავი, 

შთამომავალი. ნა̈თსაუ̈შ̂ ი ჩიუშ̂ ხოჩა გუი̂ ხოზხ (ბქ. 73) -- ნათესავით და ყველაფრით 

კარგად არიან (კარგი გული უდევთ). ჲერბეშტიჩხარა მეზგე ხუი̂დ გოჩულა ̈ნას̈ცა̈უი̂შ ნას̈ცაუ̈ ̂

(ლნტ. 111) -- ოცდაცხრა ოჯახი ვართ გოჩულას ნათესავის ნათესავი.

 ნათ̈უი̂რ (-თურ̂აშ̈, -თურ̂ალ̈) ბზ. -- ნაცნობი. მინს ესერ ლაჩ̈უ,̂ ფარ̈შმაგ̈ ი ნეზუ ̂მა̈გ ნათ̈უ̂რალ̈ 

ხარ̄ხ (ბზ. 251) -- ირემი, ფარშევანგი და ნეზვი -- ყველანი ჩვენი ნაცნობები არიანო.

 ნათ̈ხელ იგივეა, რაც ნათხა̈ლ̄უ.̂
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 ნათ̈ხუ̂იარ (-ე̄მიშ, -ა̈ლ̄ ბზ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), ნათ̈ხურ̂ა (-რაშ̈, -როლ) ბქ., ნათხუი̂არ, 

ნათხუ̂იარე (-რე̄მიშ \ -რიშ, -რალ̄ \ -რე̄ლ) ლშხ. -- ნანადირევი. მიჩა დის ნათ̈ხუი̂არე̄მი 

თუ̂ელს გარ ხამ̄ნე (ბზ. 257) -- დედამისს მხოლოდ ნანადირევის ტვინს აჭმევს. ნათ̈ხუი̂არს 

ლახუ̂ხან̈ ქაფშუ ̂ჴჷდეხ (ბზ.) -- ნანადირევს მთიდან ზურგით მოიტანენ. 2. გარეული 

ჩლიქოსანი ცხოველი (არჩვი, ჯიხვი...) ეჩხენ ნათხუჲ̂არე ლოქ ხოშა არი (ლშხ. 56) -- იქით 

მხარეს უფრო მეტია გარეული ცხოველიო.

 ნაი̈რ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ნაირ ლშხ. -- ნაირი. ლჷლენტეხუ ლირაგა̈დი მერბე ნაი̈რ ლი (ლნტ. 

9) -- ლენტეხური მეტყველება სხვანაირია.

 ნაკ̈ბალ იგივეა, რაც ნაკბალუ.̂

 ნაკ̈ითხუა̂რ̈ი (-აშ̈) ბქ. -- ზედმეტი სიფრთხილე. აშუ ̂მარა ნაკ̈ითხუა̂როშ ქორ ესერ 

ისგლადეღქა ათშიხენა (ანდ.) -- ერთ კაცს ზედმეტი სიფრთხილით სახლი შუადღეზე 

დასწვიაო.

 ნაკ̈იც, ნეკიც (-კციშ, -კცარ̈) ზს., ნაკიც (-იშ, -უ̂არ) ლშხ., ნაკ̈ეც (-არ̈) ლნტ. -- ნამცეცი, 

ნაკუწი, ნაჭერი. კამინჩირხად̈ უ̂აშლა ნაკ̈იცდ ადგენე (ბქ. 65) -- კამინჩირხამ ვაშლა 

ნაკუწებად აქცია. ეშხუ ნაკ̈ეც ლეღუ̂ სკამ̈სიდე შიხოჲსკა (ლნტ.) -- ერთი ნაჭერი ხორცი 

ჩამიდო ხელში.

 ნაკ̈ლინუ ̂(-იშ, -არ̈) ბქ. -- 1. დანაზოგი. აშუ ̂ლად̈ღიშ ნაკ̈ლინუ̂ კიბდენს ესერ ლახქემა (ანდ. 

17) -- ერთი დღის დანაზოგი კიდობანს შემატებიაო. 2. მონაკლები, დანაკლები. ისგუი̂ 

ნაკ̈ლინუ ̂მოდე მაკუ (ბქ.) -- შენი მონაკლები არ მინდა.

 ნაკ̈უ̂იდუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ნაკ̈უი̂დ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ., ნაკუი̂დ (-არ) ლშხ. -- დაკლებული, 

{და}ნაკლები. ა̄, ლჷკჩე მამ̄ან̄ყუს̂ ხუი̂ ნაკ̈უი̂დუ ̂(ბზ. 234) -- ნეტავი მე, არა ვარ დაკლებული. 
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ლაშ̄გ ერ ნაკუ̂იდ ი̄რი... თეს ი აყბას ხაბრალიხ (ლშხ. 7) -- წველა თუ დაკლებული იქნება, ავ 

თვალს (და ყბას) აბრალებენ. ძინარ̈ს ან̈წუ̂ენხ ი დესა ლი ნაკ̈უ̂იდ [დენა] (ლნტ. 199) -- 

დილას აწონეს და არაა დაკლებული ქალიშვილი.

 ნაკ̈უ̂იშ (-იშ, -შუარ̈ ბზ., ლნტ., -კუ̂შარ̈ ბქ.), ნაკუი̂შ (-უა̂რ) ლშხ. -- 1. ნატეხი. კუა̂̈შ̄ი̄ 

ნაკ̈უ̂იშ ხელწიფს ჯიბთე ესუდ̂ა (ბზ. 272) -- მჭადის ნატეხი ხელმწიფეს ჯიბეში ჩაუდვია. 

[ეშხუ ნაღუჟ̂ურს] კაკაშ̈ ნაკ̈უი̂შ ჩოთშყად (ბქ. 31) -- ერთ ვაჟს კაკლის ნატეხი დაუვარდა. 

ზურალს ჯიბაჲ̈სკა ხაღ̈უ̂ენა დიარ̈ი ნაკ̈უი̂შ ი ბან̈გ (ლნტ. 201) -- ქალს ჯიბეში ჰქონია პურის 

ნატეხი და ბანგი. ქჷრჯნიშ ნა̈კუ̂იშ ლეზიზდ ლამემხ (პოეზ. 32) -- ქარჯინის ნატეხი 

საგზლად მომცეს. 2. განატეხი (ფიცი, ყამირი...) ხატ̈ა ̈ნაკ̈უი̂შ ოხტახ̈ (ბზ.) -- სამაგიერო 

მიეზღო ფიცის (ხატის) გატეხვისათვის (ხატის განატეხი მოუბრუნდა). 3. გამონატეხი, 

გამონაჩეკი. ალ ქათლაშ̈ ნაკ̈უ̂იშ წინწლარ̈ ჲორი გარ სიდხ (ბქ.) -- ამ ქათმის გამონაჩეკი 

წიწილ{ებ}ი ორიღაა დარჩენილი.

 ნალ̈გან̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ნალ̈გენ ბქ., ნალგენ ლშხ., ნალაგან ლნტ. -- ღამენათევი. მუხუბ̂ე 

სამთი̄ლა ̈ნალ̈გან̈მჷყ ადჷ̄გა̈ნ̄ (ბზ.) -- ძმა სამთილის ღამენათევ ალაგას გაჩერდა. ლეთიშ 

ნალგენ ხუი̂ (ბქ.) -- წუხანდელი ღამენათევი ვარ. ამხუ̂აჲ̈ ნალაგან ქუი̂ნ იმშა ხოგ (ლნტ.) -- 

ამდენ ღამენათევს რისი სული უდგას.

 ნალ̈ეყან იგივეა, რაც ნა̈ლყინ{უ}̂.

 ნალ̈მესგუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ნალ̈მესგ ბქ., ნალმესგ (-არ) ლშხ., ნალმასკუ ̂(-არ̈) ლნტ. -- 

ნაცეცხლარი. ნალ̈მესგუჟ̂ი ლაჩახ̈უ ̂დე̄მ ჴედნი (ბზ.) -- ნაცეცხლარზე ბალახი (მოსაძოვი) არ 

ამოდის. ამეჩუ მჷლდეღაჲ̈ ნალმასკუ ̂ლას (ლნტ. 81) -- აქ მწყემსების ნაცეცხლარი იყო.

 ნალ̈ყინ{უ}̂ (იშ, -ა̈რ) ზს., ნალყინ (-არ) ლშხ., ნალ̈ეყან (-ა̈ლ) ლნტ. -- ნამყენი. ნალ̈ყინუ ̂
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უ̂ისგუს̂ ხონგრა მაშან̈ ხეშა̈ნ (ბზ.) -- ნამყენ ვაშლს უფრო მსხვილი ნაყოფი ასხია. ბაღარ̈ისგა 

ხოლჯახ ნალ̈ყინ ხილარ̈ (ბქ. 2) -- ბაღებში ნამყენი ხილი ურგიათ. ალ სოფელალ̈ისკა ა̈რი 

ჲერ ნალ̈ეყან, ჲერ აშ ნაზუა̂ბ ხილ (ლნტ. 15) -- ამ სოფლებში ზოგი ნამყენი ხილია, ზოგი -- 

თავისით ამოსული.

 ნამ̈გებ, ნამგებაუ̂ (-იშ, --) ზს. -- მონაგები; მონაგარი. მა̈̄ჲ ესერ მიჩა ნამ̈გებ-ნათხა̈ლ̄უ̂ მომ̄ა 

ლი, ეჩას ლუგუე̂̄ნი̄ მამ̄ ხა̈ზ̄ (ბზ.) -- რაც შენით მონაგებ-მოპოვებული არ არის, იმას არც 

ფასი აქვსო. დიეშ ი მუეშ ნამ̈გებაუს̂ გეზალდი ლახქიმოუ̂ (ანდ.) -- დედისა და მამის 

მონაგებს შვილმაც მოუმატოსო.

 ნამ̈შედალ̄უ̂ (-აშ̈, --) ბზ., ნამ̈შედალ (-აშ, --) ბქ., ნამშე̄დალ̄ (-აშ, --) ლშხ., ნამაშედალ (-იშ, 

--) ლნტ. -- ამაგი, ღვაწლი (ნაღვაწი), ნაშველი. დეუ̂თაკ ლჷმყლონ̄ინ ერე მიჩ ლოქ ხოშა 

ნამშე̄დუა̂ლ̄ ხუღუა̂ (ლშხ. 56) -- დევთაკი ამბობდა თურმე, მე მეტი ამაგი მაქვსო.

 ნან̈ოლ̄, ნან̈ულ̄ (-აშ̈, -უ̂არ̈) ბზ., ნანულ̄ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ქალიშვილი. ჲეშდჲერუ ნან̈უ̄ლ სგა 

ხასგურ ეჩხან̈-ამხან̈ (ბზ. 85) -- თორმეტი ქალიშვილი უზის აქეთ-იქით. მზეთუნახა̈უ ̂ნან̈ოლ̄ 

იცხე̄ნიე̄ლ (ბზ. 406) -- მზეთუნახავი ქალიშვილი თმას ივარცხნის.

 ნაჲ̈ ბზ., ნა ̈ბქ., ლნტ., ნაჲ ლშხ. -- პირველი პირის ნაცვალსახ. მრ. რიცხვისა -- ჩვენ 

(ინკლუზ. -- მე და შენ; ექსკლუზ. -- მე და ის). ნაჲ̈ ყარულ̈დ ხუა̂რდად (ბზ. 35) -- ჩვენ (მე და 

ისინი) დარაჯად ვიყავით. ნა სურუ გუა̂ლატ უშხუ̂რე თხუი̂მ (ბქ.) -- ჩვენ (მე და შენ) 

ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი. ნა ̈ოჩუა̂დდ ლაქ̈მათე (ბქ.) -- ჩვენ (მე და ის) წავედით 

საშოვარზე. ნაჲ ეში̄ ეჯის ლოღლიდ (ლშხ. 97) -- ჩვენ მაინც იმას ველოდებით. ნა ̈სურუ 

გუა̂ლატ ლემშუა̂ნ̈იერა (ლნტ.) -- ჩვენ ძალიან გვიყვარს სვანეთი (სასვანეთო).

 ნაჲ̈რთგული, ნაჲ̈რდგული (-აშ̈, -ლი̄შ --) ბზ., ნაურდგული (-აშ̈) ბქ., ნაერთგული (-ლი̄შ) 
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ლშხ., ნაე̈რთგული (-იშ) ლნტ. -- ერთგულება. ლი̄ჲმახუს̂ ლისყა̈ლ̄უნ̄ღო ნაჲ̈რთგული ახჭიმ 

(ბზ.) -- მტრობას შერიგების შემდეგ ერთგულება მოსდევს. ნაურდგული თჷმიჟი ესერ ითნი 

(ანდ.) -- ერთგულება გასაჭირის დროს გამოჩნდებაო. ისკუ̂ი ნაე̈რთგული ნოუ ̂მაშ̈ტეხა! 

(ლნტ.) -- შენი ერთგულება არ მომშლოდეს! (გამთავებოდეს!)

 ნაპ̈ოლ̄ (-აშ̈, -არ̈) ბზ., ნაპ̈ურ̂, ნეპოლ ბქ., (-ალ̈) ლნტ., ნეპოლ̄ (-აშ, -არ) ლშხ. -- ჩიტი, 

ფრინველი. ნაპ̈ოლ̄ი̄ დე̄სა მეპრე̄ლი (ბზ. 281) -- ჩიტიც არ გაფრენილა. თეთნე ნაპ̈ურ̂ 

თხუმჟი ესაგან ნაღჟურს (ბქ.) -- თეთრი ჩიტი თავზე დაადგა ვაჟს. მიჩა მაყალშუ ̂ამეჩუ 

ნეპოლ დეშ ლოქ პერენი (ლნტ. 292) -- ჩემი შიშით აქ ჩიტი ვერ დაფრინავსო.

 ნაპ̈ურ̂ იგივეა, რაც ნაპ̈ოლ̄.

 ნარ̈ იგივეა, რაც ნორ̄.

 ნარ̈ჩუ̂ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -იშ, -არ̈) ბქ. -- საზამთროდ ხის კასრში შენახული ყველი. ნარ̈ჩუა̂ ̈

ლიზურ̂ი ოხბინ (ბზ.) -- კასრის ყველის მოგროვება დავიწყე. ნარ̈ჩუ̂იშ თაშ̈ხენქა ხოჩა ქუთარ̈ 

იმარ̈ი (ბქ.) -- კასრის ყველისაგან კარგი ხაჭაპურები ცხვება.

 ნას̈კიცხაუნ, ნას̈კიცხაუი̂ნ (-იშ, --) ბქ. -- მოსაკითხი, მისართმევი. მადმაგუე̂შ ესერ ხუღუ̂ახ 

მინე ნას̈კიცხაუნ (ბქ. 26) -- არაფერი გვაქვს თქვენი მოსართმევიო.

 ნას̈მინ იგივეა, რაც ნასჷმუ.̂

 ნას̈ყა̈უ ̂(-იშ, --) ბზ., ნას̈ყეუ ̂ბქ., ნასყეჲ ლშხ., ნასყაუ ̂ლნტ. -- ნაკეთები. გაკეთებული. ამი̄ 

ნას̈ყა̈უ ̂ჩიქე და̈ს̄ მა ხოწუა̂ (ბზ.) -- ამის გაკეთებული (განაკეთები) ჯერ არავის უნახავს. 

წამ̈ჟიშ ნას̈ყეუ̂ს წამ̈ჟი ესერ დაუშ̂ა ხამ̈თქუა̂ (ანდ.) -- წამში გაკეთებულმა წამში წახდენა 

იცისო. ნასყაუ ̂თუი̂ დეშომა ლი შურა ̈(ლნტ. 24) -- გაკეთებული თაფლი არასდროს არ არის 

მაწყინარი.
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 ნას̈ყუნ (-აშ̈, -უა̂რ̈) ბზ., ლნტ., ნასყეუნ (-იშ, -უ̂არ) ლშხ. -- საკმაზი. ნაყ̄უნი ნასყუნდ 

იჴმარიხ ალეს (ლშხ., ხორ. 7) -- შეჭამანდის საკმაზად ხმარობენ ამას. ნას̈ყეუნ ჯუღუა̂ მამა? 

(ლნტ.) -- საკმაზი გაქვს რამე?

 ნას̈ცაუ̈ ̂იგივეა, რაც ნათ̈საუ̈̂.

 ნატ̈ეფუნ იგივეა, რაც ნატ̈ფუნ.

 ნატ̈იალ ბზ., ლნტ., ნატჲალ, ნატჲელ ლშხ. -- ნეტავი. ნა̈ტიალუ ჯა̄ქუა̂, მა̄ლს! (ბზ. 361) -- 

ნეტავი შენ, მელია! ბედილს მიშგუ̂ა ნატჲალ ხაქუა̂! (ლშხ. 85) -- ნეტავი ჩემს ბედს! მინს 

მად ხაუშ̂გედხ, ნატ̈იალ ხაქ̈უა̂ხ (პოეზ. 80) -- ისინი არ უკადრისობენ, ნეტავი მათ.

 ნატ̈ტელი იგივეა, რაც ნატ̈ტუე̂ლი

 ნატ̈ტუე̂ლი (-ლი̄შ, --) ბზ., ლნტ., ნატტუე̂ლი, ნატ̈ტელი (-ა̈შ, --) ბქ., ნატტუ̂ელი (-ლი̄შ, --) 

ლშხ. -- სიტიტვლე, სიშიშვლე. ნაუშ̂და̈ბის ნატ̈ტუ̂ელი ხოხალ (ბზ.) -- უშრომელობამ 

სიტიტვლე იცის. ნატ̈ტელი ნაუღ̂ენის ესერ ხოხალ (ანდ.) -- სიტიტვლე უქონლობამ იცისო. 

ალ ბეფში ნატ̈ტუე̂ლი გუ̂ის მითლე (ლნტ.) -- ამ ბავშვის სიტიტვლე გულზე მიჭერს 

(მიკლავს გულს).

 ნატ̈ფუნ (-იშ, -უ̂არ̈ ბზ., -არ ბქ.), ნატფუნ, ნატფჷნ (-უა̂რ) ლშხ., ნატ̈ეფუნ (-უა̂რ̈) ლნტ. -- 

ქერქი, საქერქე, გარედან შემოსაკრავი ცომი (პურისა, ხაჭაპურისა,...). ნატფჷნიაქ̄ მეტხე 

კუე̂ცნა დჲარ ხუღუა̂ხ მოშ̄ (ლშხ. 15) -- გარედან შემოსაკრავად ცალკე აქვთ აფუებული 

პურის ცომი. ჯაცუი̂რესა ნატ̈ეფუნიაქ ჴიც? (ლნტ.) -- გარედან შემოსაკრავად ცომი თუ 

გაქვს დარჩენილი?

 ნატ̈ყიცუ ̂იგივეა, რაც ნატყაც̈უ̂.

 ნაფ̈დალ̄უ ̂(-აშ̈, -არ̈) ბზ., ნაფ̈დალ, ნაფ̈ედუ̂ (-აშ̈ \ -იშ, -ა̈რ) ბქ., ნაფდალ̄ (-იშ, -უ̂არ) ლშხ., 
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ნაფ̈ედალ, ნაფადუ ̂(-იშ, -დუარ̈) ლნტ. -- ხელნახლები. დიეშ ნაფ̈დალ გეზალს აშ ესერ 

ხეცუმ̂ი (ანდ.) -- დედის ხელნახლები შვილისთვის ალალიაო (შვილს საპოხივით 

წაესმევაო). ში ნაფ̈ედუ̂ ჩი მეგუი̂ მოდ' ესერ ხარ (ანდ.) -- ხელი (ხელნახლები) ყველას 

ერთნაირი არა აქვსო. ეჩა ნაფ̈ედალ ლეზუე̂ბს დემ იზობდა (ლნტ.) -- იმის ხელნახლებ 

საჭმელს არ ჭამდა. ტუ̂ეტი ნაფადუ ̂ჟი ხეთერე (ლნტ.) -- ხელშენახები ეტყობა.

 ნაფ̈დია (-დია̈შ, --) ზს., ნაფდია (-დიაშ̄, --) ლშხ. -- სიახლოვე. ეში̄ ესერ დე̄მის ითლე მინს 

ნაფ̈დიათე (ბზ. 344) -- მათ მაინც არ გავიკარებ სიახლოვესო. ტუი̂ბერიშ ნაფ̈დიას ჟაბ̈შხენ 

ლი სოფელ ლეზგარა (ბქ. 69) -- ტვიბერის სიახლოვეს (ახლოს), ზემოთ არის სოფელი 

ლეზგარა. კუბი ნაფდიაქა ზარს ყჷლეხ მოზარა ჲერუ გუნდ (ლშხ. 37) -- კუბოს სიახლოვეს 

ზარს ამბობს მოზარეთა ორი გუნდი.

 ნაფ̈ედალ, ნაფ̈ედუ ̂იგივეა, რაც ნაფ̈დალ̄უ.̂

 ნაფ̈თ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ნაფთ ლშხ. -- ნავთი. ნაფ̈თს ეჩქა დესა იჴმარ̈დახ (ლნტ. 5) -- 

ნავთს მაშინ არ ხმარობდნენ.

 ნაფ̈ითქუ̂ (-იშ, --) ბქ., ლნტ. -- გამონახეთქი (გამონაფეთქი). ლაარაყ̈ი ცხუა̂დს ამეჩუ 

ხეთირი ნაფ̈ითქუ̂ (ლნტ.) -- საარაყე ქვაბს აქ ემჩნევა გამონახეთქი.

 ნაფ̈იტუ̂ (-იშ, --) ბზ., ნა̈ფიტ ბქ., ლნტ., ნაფიტ ლშხ. -- განახვრეტი, გაბურღული. ლჷჲნა 

ჯუი̂დს ჩუ ლოქ ფუშდეხ ჩერეშტა ̄ნაფიტ ჴურუ ̄ლექუა̂ (ლშხ. 89) -- დამდნარ სანთელს 

უშვებენ თითისტრით გაბურღულ ხვრელში. მეგამს ჟი ხეთერე ნაფ̈იტ (ლნტ.) -- ხეს 

ეტყობა ნახვრეტი.

 ნაფ̈იშუდ̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ნაფ̈იშტუ ̂ლნტ. -- 1. ნასროლი. ჟინაშ̈ ნაფ̈იშუდ̂ თეფ ჩუ̂ესერ 

იურწყული (ანდ.) -- ძერასთვის ნასროლი თოფი გაუწმინდურდებაო. ისკუ̂ი ნაფ̈იშტუ ̂ტყუ̂ი 
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ქა ხოჲახ ნეპოლს (ლნტ.) -- შენი ნასროლი ტყვია მოხვდა ჩიტს. 2. გაშვებული, განაშვები. 

გჷრკიდ ხას̈იპ ნაჭ̄ახან̈ჟი ნაფ̈იშუ̂დ ჟეღი გუუა̂რ̈დ (ბზ.) -- ჯაჭვიდან აშვებული ძაღლივით 

უვლის გარს. დურყუხენ ნაფ̈იშუ̂დ ქუ̂ინჷმგენე აშ ესერ იმურტკუე̂ლ (ბქ.) -- ბაკიდან 

გაშვებული საქონელი კუნტრუშებსო.

 ნაფ̈შირი (-რემიშ, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.), ნაფშირი (-რი̄შ, --) ლშხ. -- სიმრავლე. 

ნაფ̈შირი̄უ ̂ლაჯჰოდე̄ნახ! (ბზ.) -- სიმრავლე მოგცემოდეთ! მეზგემ ნაფ̈შირის ჟაღუე̂მ ესერ 

ბოჯდ ლოხუც̂ხემნა (ანდ.) -- მოსახლის წევრთა სიმრავლეს ძაღლის ლუკმა გაუზრდიაო 

(ძაღლის ლუკმად მოუმატნიაო). მარემი ნაშტუე̂ბი ი კუმაშ̈ი ნაფ̈შირი ლოქუ ახოჴიდა 

მინეშდუ ̂მახ̈ე ზას̈! (ლნტ.) -- ადამიანებისათვის მშვიდობა და საქონლის სიმრავლე 

მოეტანოს თქვენთვის ახალ წელსო!

 ნაფ̈ხისკუ ̂ბზ., ფხინსკუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ. -- 1. ნამცეცი, ნაფხვენი. შაქრიშ ფხინსკუ̂ 

ლოხუ̂იდ უ̂უშკთე (ბქ.) -- შაქრის ნამცეცი ჩავიდე პირში. 2. ხორკლი. იხ. ლჷფხინსკუ;̂ 

ფხიტ.

 ნაქ̈ (-იშ, ნაქარ̈) ზს., ლნტ., ნაქ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ნაქი, რბილი სასა. ლაზ̈ჲას ჴარჴისგა ხარ 

ნინ, შტჷქა̈რ, ნაქ̈... (ლნტ. 39) -- საკლავს პირში აქვს ენა, კბილები, ნაქი.

 ნაქ̈ეხუ ̂იგივეა, რაც ნაქახ̈უ̂.

 ნაქ̈იმ{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ნაქიმ (-არ) ლშხ. -- შენაძენი, ნაშოვარი, მონაგები. გუ̂იშგე 

ლაჲ̈ხუა̂ს ნაქ̈იმს ოლჴიდედ (ბქ.) -- ჩვენს ცოლებს ნაშოვარს მივუტანთ. ნა̈ქიმდ ნაზარუს̂ 

ესერ ოხუ̂სერა (ანდ.) -- დაზოგილს შეძენილისთვის (შენაძენისთვის) უჯობნიაო. ხოჩა 

ნაქ̈იმ ახუღუ̂ა ქორხო (ლნტ.) -- კარგი შენაძენი მოაქვს სახლში.

 ნაქ̈უე̂მ იგივეა, რაც ნაქუა̂მ̈.
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 ნაქ̈უთ̂არ̈ (-იშ, -თარა̈ლ) ბზ., ნაქ̈უთ̂ერ (-არ̈) ბქ., ნაქუთ̂ერ (-ალ) ლშხ., ნაქ̈უთ̂არ (-რუა̂ლ̈) 

ლნტ. -- ნაქურდალი, მოპარული. ნა̈ქუთ̂არ̈ ლეღუს̂ მუბირისგა აჯა̈ბხ (ბზ.) -- მოპარულ 

ხორცს სიბნელეში ხარშავენ. მალატ ნაქ̈უთ̂ერ ესერ ხოჩა (ანდ.) -- სიყვარული ნაპარავი 

სჯობიაო. დი̄კონს ნაქუთ̂ერ ბოფშ აგითე ოთჲა (ლშხ. 58) -- დიაკვანს მოპარული ბავშვი 

სახლში წაუყვანია. ნაქ̈უთ̂არ მჷსკატ̈ ჩუა̂თათუე̂ფა (ლნტ.) -- მოპარული ბეჭედი 

დაჰკარგვია.

 ნაქ̈უი̂სგ, ნაქ̈უ̂ისკ იგივეა, რაც ნა̈ქ̄უ̂ი̄სგუ.̂

 ნაქ̈უი̂ც (-იშ, ნაქ̈უც̂უუა̂რ̈ ბზ., -უარ̈ ლნტ., -არ ბქ.), ნაქუი̂ც (-ქუც̂უ̂არ) ლშხ. -- ნაჭერი. 

დაშ̈დუს̂ ოხკუა̂რ̈ ეშხუ ნაქ̈უი̂ც (ბზ. 360) -- დათვს გადმოუგდო ერთი ნაჭერი. ჲარუ ̂ბერჟემ 

ნაქ̈უი̂ც სგებინ ჩ'ოსდე (ბქ. 248) -- ორი რკინის ნაჭერი წინ დაუდო. ლჷდგარ̈იშ ნაყუა̂უნდ 

ღუა̂ზაშ̈ ნაქ̈უი̂ც ესერი იმარ̈გ (ანდ.) -- მიცვალებულისათვის კუბოში ჩასატანებლად ვაზის 

ნაჭერიც გამოდგებაო. ბიყრუნ̄ჩ -- მექურ̂ე ბიკი ნაქუი̂ც (ლშხ., ხორ. 6) -- ბიყრუნჩი -- 

დამპალი ჯირკის ნაჭერი. ხეკუე̂ს ა̈ნცუბურენს ბარდანი ჲერბი ნაქ̈უი̂ც (ლნტ. 30) -- უნდა 

გამოიჭრას მატერიის ორი ნაჭერი.

 ნაღ̈ლიაშ̈, ლა̈ღლია̈შ (-იშ, -აშარ̈) ბზ., ნანღლა̈შ (-ლაშარ̈) ბქ., ლაღლიაშ (-არ) ლშხ., 

ლაღ̈ელიაშ̈ (-არ̈) ლნტ. -- იღლია. ცხუი̂თაგნდ ხოხურ̂ა მუხუ̂ბე ნაღ̈ლიაშ̈ისგა ლაჲ̈ყედნე (ბზ. 

376) -- ცხვითაგნმა უმცროსი ძმა იღლიაში ამოიჩარა. მამილუს̂ ლაღ̈ლიაშ̈ იჩხინე (ბზ. 9) -- 

მამალს იღლიაში ამოიჩრის. ფაყუ̂ ლაღ̈ელიაშ̈ მუღუ̂ან (ლნტ) -- ქუდი იღლიაში მქონდა.

 ნაღ̈ლიჯუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ნაღლიჯ (-არ) ლშხ. -- წართმეული (წანართმევი). მერმემ 

ნაღლიჯუ̂ს მეშხად ესერ ლისედ ხამ̈თქუა̂ (ანდ.) -- სხვისთვის წართმეულმა (წანართმევმა) 

შავად (ოხრად) დარჩენა იცისო.
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 ნაღ̈რიბ{უ}̂ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.), ნაღრიბი (-ალ) ლშხ., ნაღარ̈იბი (-ა̈ლ) ლნტ. 1. სიღარიბე. 

მა̈ნ̄კუი̂̄ ნაღ̈რიბს ღუე̂შგინ ლიდდარ ჩუ ხაშ̄დნე (ბზ. 299) -- პირვანდელ სიღარიბეს შემდგომი 

გამდიდრება ავიწყებს. ჩაფჷლს დეშ იდე̄სხ ნაღრიბუშ (ლშხ. 11) -- სიღარიბით ფეხსაცმელს 

ვერ იცვამენ. 2. გაღარიბებული, გამხდარი; გასაცოდავებული. დაჴარ̈ს ეშუ̂ი ნაღ̈რიბუ ̂ნეხშდ 

ხეჩჷდ (ბქ.) -- თხებს ერთი გამხდარი თიკანი ერია.

 ნაყ̈და̄ნუი̂რ (-იშ, -ალ) ბზ., ნაყ̈დანუი̂რ (-არ) ბქ., ნაყდან̄ურ̄ (-ალ) ლშხ., ნაყ̈ედანუი̂რ, 

ნაყ̈ედანუნ (-ალ̈) ლნტ. -- საწინდარი, ბელგა, ნიშანი (ქალის დასანიშნავად). ლამუარ 

ნაყ̈დანუი̂რს იკადუ ̂(ბქ. 293) -- ქალის ოჯახი ბელგას იღებდა. დინ̄ას ქა ლახოდ̄ნე თუმანს 

ნაყდა̄ნურ̄დ (ლშხ. 30) -- ქალიშვილს ბელგად თუმანს მისცემს. ნაყ̈ედანუნ თეთრ ჩუა̂ცუი̂რ 

ალ̈ექსიდ (ლნტ. 179) -- ალექსიმ ბელგად ფული დატოვა.

 ნაყ̈ედანუნ იგივეა, რაც ნა̈ყდან̄უი̂რ.

 ნაყ̈ელ იგივეა, რაც ნაყა̈ლ̄უ.̂

 ნაყ̈ეუნ იგივეა, რაც ნა̈ყ̄უნ.

 ნაყ̈იდ იგივეა, რაც ნა̈ყიდუ.̂

 ნაყ̈იდუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ნაყიდუ ̂(-ყდუა̂რ) ლშხ., ნაყ̈იდ (-ალ̈) ლნტ. -- ნაყიდი. ათხე ხოშა 

ნაღალდ მაგ̈ ნა̈ყიდ შედარ̈ს იჴმარ̈ი (ლნტ. 20) -- ახლა მეტწილად ყველა ნაყიდ ჭურჭელს 

ხმარობს.

 ნაყ̈ირუ ̂(-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ნაყ̈ირ (-არ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), ნაყირ ლშხ. -- დანარტყამი; დარტყმა, 

ნარტყამი. სერ დეშ ხოგჭენიდ ალამაგ̈ მადჷრჴი ნაყ̈ირსუ ̂(ბზ. 284) -- მეტს ვერ გავუძლებთ 

ამდენი მათრახის დარტყმას (ნარტყამს). ნექჭარ̈ უშხუა̂რ ნენსგაჲსგა ხარ ნაყ̈ირ (ბქ. 16) -- 

წარბებს შორის ჰქონდა დანარტყამი. ნაყირს ჟი დეშერ იზმე (ლშხ. 46) -- ნარტყამს ვერავინ 
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ზომავს. თუი̂თ ფოყ ნა̈ყირ ფჷრი ჯარახ (პოეზ. 106) -- თითო თეძო დარტყმისაგან გამხმარი 

გქონიათ. ტყუ̂იე ნაყ̈ირ ხეთერე ბარჯისა (ლნტ.) -- ტყვიის მონარტყამი ეტყობა ბეჭში.

 ნაყ̈როლ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ნაჭუჭი. სათანას̈ კაკაშ̈ ნაყ̈როლ როქ ტჷტაშ̈ ლაფთუი̂დ ხუღუა̂ (ბქ. 

169) -- სათანას კაკლის ნაჭუჭი ნაცრის ასარევად (სათქვეფად) აქვსო.

 ნაყ̈უი̂ლ (-იშ, ნაყ̈ლუუა̂რ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ., ლნტ.), ნაყუი̂ლ (-არ) ლშხ. 1. გამონაყოფი, განაყარი. 

ზუღუა̂შ̈ ნაყ̈უი̂ლ ტობს ათასდხ (ბქ. 217) -- ზღვისგან გამონაყოფ ტბას წააწყდნენ. 2. 

ნაშიერი. ხოლე̄მი ნაყ̈უ̂ილ ხი! (ბზ.) -- გლახის ნაშიერი ხარ!

 ნაყ̈უი̂ნ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ნაყუ̂ინ (-არ) ლშხ. -- დანაწვენი, დანაწოლი. დაუ̄ ̂გიმჟი მიჩა 

ნაყუი̂ნს ჟი ლოქ ხათნე (ლშხ. 66) -- დევი მიწაზე თავის დანაწოლს დაატყობსო.

 ნაყ̈უი̂ჩ (-იშ, ნა̈ყუჩ̂არ̈ ზს., -იშ, -არ̈ ლნტ.), ნაყუი̂ჩ (-უა̂რ) ლშხ. 1. ნატეხი. ალჲარე ნაყ̈უი̂ჩდ 

ჟი გუ̂ეშ' ესერ ხარ̄ მაგ̈ (ბზ. 420) -- ამათი ნატეხით სავსე მაქვს ყველაფერიო. ნაყ̈უი̂ჩ შდას 

უშხუა̂რთე შიდეხ (ბქ. 231) -- მონატეხ ტაროს ერთმანეთზე აყრიან. 2. მონატეხი. ეშხუ 

ჭიშხ ნაყ̈უი̂ჩ ხარ (ლნტ.) -- ერთი ფეხი მონატეხი აქვს.

 ნაშ̈გერუ ̂(-იშ, -არ̈) ბქ., ნაშგერ (-ალ) ლშხ., ნაშკარ (-ალ̈) ლნტ. -- ფუტკრის ნაყარი. 

ნაშ̈გერუს̂ ბეჰთელისგა ლაგ̈ნედ (ბქ. 308) -- ფუტკრის ნაყარს გეჯაში ვსვამთ. ლჷჴმაშ̈ ღებს 

ნაშ̈გერუ ̂ესერი ლჷჴმაშ̈ ხამ̈თქუა̂ (ანდ.) -- ძლიერმა სკამ ნაყარიც ძლიერი იცისო. ჲერეხინ 

ნაშკარ ცხეკხო ასხრი ი ღუე̂ბს დემ ხეტეხენი (ლნტ.) -- ზოგჯერ ფუტკრის ნაყარი ტყეში 

მიდის და სკას არ უბრუნდება.

 ნაშ̈დები (-აშ̈, --) ზს., ნაშდობი (-ბიშ̄, --) ლშხ., ნა̈შტუე̂ბი (-ჲშ, --) ლნტ. -- მშვიდობა, 

ჯანმრთელობა. ნაშ̈დები რიგ მა̈რემ ჟჷრდ მოდმ' ესერ მა̈ ლი (ანდ.) -- მშვიდობის მსგავსი 

კაცის წყალობად არაფერი არისო. მარ̄ე̄მი ნაშდობოშ ოგხი̄დ! (ლშხ. 18) -- ადამიანის 
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მშვიდობით გაგვახარე!

 ნაშ̈დებუ̂ იგივეა, რაც ნაშდაბ̈უ1̂.

 ნაშ̈დებუ̂ იგივეა, რაც ნაშდაბ̈უ2̂.

 ნაშ̈ენაუ ̂იგივეა, რაც ნაშნაუ.̂

 ნაშ̈თქ იგივეა, რაც ნაშდაქ̈.

 ნაშ̈იალ იგივეა, რაც ნაშ̈იალ̄უ.̂

 ნაშ̈იალ̄უ ̂(-აშ̈, --) ბზ., ნაშ̈იალ (-იშ, --) ბქ., ლნტ., ნაშია̄ლ ლშხ. -- ნაომარი, ნაჩხუბარი. 

ლჷქჩხჷნე ლი ნა̈შიალ̄უ̂ ყუი̂ჩშალ̄ (ბზ.) -- ნაჩხუბარი მამალივით არის აქოჩრილი. მიშკუი̂ 

ჯუმილ ხუ̂აჲ̈ ნაშ̈იალ ლი (ლნტ.) -- ჩემი ძმა ბევრი ნაომარია.

 ნაშ̈იხუ ̂(-შხუი̂შ, -არ̈ ზს., -იშ, -არ̈ ლნტ.), ნაშიხ (-არ) ლშხ. -- დანაწვავი. გან̈ჭუ ̂მასარ̈დ 

წუ̂ა ცხეკრე ნაშ̈იხულ̂ისგა (ბქ. 282) -- ანწლი ბლომად არის ტყეების დანაწვავში. ქორა 

ნაშ̈იხუ ̂გარ ლი მესედე (ლნტ.) -- მხოლოდ სახლის ნაწვავი არის დარჩენილი.

 ნაშ̈კერ იგივეა, რაც ნაშ̈გერუ.̂

 ნაშ̈ტაბ იგივეა, რაც ნაშდაბ̈უ1̂.

 ნაშ̈ტუ̂ებ იგივეა, რაც ნაშ̈დები.

 ნაშ̈უ̂დები იგივეა, რაც ნაშ̈დები.

 ნაშ̈ყი იგივეა, რაც ნა̈შ̄ყი.

 ნაშ̈ხებუ ̂იგივეა, რაც ნაშხაბ̈უ.̂

 ნაჩ̈დინალ (-იშ) ბქ., ლნტ. -- ნარევი. ნაჩ̈დინალ დაჴარ̈ ხოშამ ესერ იპანტალ̈ხ (ანდ.) -- ნარევი 

თხები უფრო იფანტებიანო. ალ ღუ̂ინალ ნაჩ̈დინალ დოუ̂ ლას (ლნტ.) -- ეს ღვინო ნარევი 

უნდა იყოს.
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 ნაჩ̈დი̄ნუ ̂(-იშ, --) ბზ., ნაჩ̈დინუ ̂(-იშ, --) ბქ., ლნტ., ნაჩდინ̄ (-იშ, --) ლშხ. -- შენარევი, 

შერეული. ნაჩ̈დი̄ნუ ̂ლაშ̈ი ლუჯუა̂რ̈ ესერ ჴედნი (ანდ.) -- ნარევი თესლი კარგად გაიხარებსო 

(ჯვარდაწერილი გამოვაო). ხამარ̈ს ქატოისა ნაჩ̈დინ დიარ̈ს ხუა̂მნედ (ლნტ.) -- ღორებს 

ქატოში შერეულ პურს ვაჭმევთ.

 ნაჩ̈ედუ ̂იგივეა, რაც ნაჩადუ.̂

 ნაჩ̈ედურ̂იალ იგივეა, რაც ნაჩადუ̂.

 ნაც̈ურ̂ერ იგივეა, რაც ნაცურ̂იე̄ლ.

 ნაც̈ყერუნ იგივეა, რაც ნაცყარ̈უნ.

 ნაც̈ხეკ იგივეა, რაც ნაც̈ხკიშუ.̂

 ნაც̈ხეკუ ̂(-იშ, -არ̈) ბქ. ზოოლ. -- კვერნა. ნაც̈ხეკუს̂ ი მალუს̂ ლინთუ̂-ლადეღ ხეჭემინალ̈ხ 

(ბქ. 234) -- კვერნას და მელას ზამთრობით დასდევენ. იხ. კუე̂ნ.

 ნაც̈ხემუ ̂იგივეა, რაც ნაცხამ̈უ2̂.

 ნაც̈ხემუ ̂იგივეა, რაც ნაცხამ̈უ1̂.

 ნაც̈ხიდალ იგივეა, რაც ნაც̈ხი̄დალ̄{უ}̂.

 ნაც̈ხი̄დალ̄{უ}̂ (-აშ̈, --) ბზ., ნაც̈ხიდალ (-იშ, --) ბქ., ლნტ., ნაცხი̄დალ̄ (-აშ, --) ლშხ. -- 

დანაწუნები. მეცხიდალ̈ს ნაც̈ხიდალუ ̂ესერ ათ̈მარჯუ̂ა (ანდ.) -- წუნიას დანაწუნები 

შეხვდაო. მეცხი̄და̈ლ̄ს ესერ ნაც̈ხი̄დალ̄ ათხუ̂იე̄ნა (ბზ.) -- წუნიას დანაწუნები შეხვდაო.

 ნაც̈ხკიშუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბზ., ცხეკიშ (-ა̈რ) ბქ., ნაცხკიშ (-არ) ლშხ., ნაც̈ხეკ (-არ̈) ლნტ. -- 

ტყიური, ველური, ტყის კაცი. ლაკ̈ი̄ლუშ ლახ̈შგაბ̈ ნაც̈ხკიშუშ̂ალ̄ (ბზ.) -- კივილით 

შემოიჭრა ტყიურივით. ნაცხკიშ ლოქ ხეწუე̂̄ნიხ (ლშხ. 93) -- ტყის კაცი ეჩვენებათო. 

ნაც̈ხეკს ხაჯ̈ეშხი (ლნტ.) -- ტყის კაცს ჰგავხარ.
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 ნაძ̈გერ იგივეა, რაც ნაძ̈გირ.

 ნაძ̈გირ (-იშ, -უ̂ალ̈) ბზ., ნა̈ძგერ, ნეძგერ (-არ̈) ბქ., ნაძგერ (-ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- 

ნაძგერები, ნაკრავი, ნატაკები. იმუა̂̈ჲ̄ გაჩ̈ა ̈ნაძ̈გირ ხად̄და, ეჩჩუ დაღ̈ ხეთრინ̄ (ბზ.) -- სადაც 

დანის დანაკრავი ჰქონდა, იქ დაღი აჩნდა. პაღუ̂რიშ ნეძგერს ფაუაშ̈ ესერ ნეყირ ხოჩა (ანდ.) -- 

წიხლის დანაკრავს ჯოხის დანარტყამი სჯობსო.

 ნაწ̈ედუ ̂იგივეა, რაც ნაწად̈უ.̂

 ნაწ̈ენუ ̂(-იშ, -არ) ბქ. -- ნათხოვარი. ნაწ̈ენუ̂ ი ნაშ̈დებუ ̂ლად̈ი-ბაზ̈იშ გარ ესერ ლი (ანდ) -- 

ნათხოვარი და ნასესხები მხოლოდ ერთი-ორი დღის საკმარისი არისო.

 ნაწ̈ერ იგივეა, რაც ნაწერ.

 ნაწ̈ეუა̂რ̈ იგივეა, რაც ნაწუ̂ან̈უნ.

 ნაწ̈ინგუი̂ლი (-აშ̈, --) ზს. -- სიძუნწე. ნაწ̈ინგუ̂ილის მეზგე ისგანჩუ ესერ ესუშ̂იხა (ანდ.) -- 

სიძუნწეს ოჯახი დაუწვავსო.

 ნაწ̈ირხლაუნ (-იშ, -ალ̈) ლნტ. -- ღვლერჭი. ნაწ̈ირხლაუნს ხოშა ძალა ხუუ̂ანდახ (ლნტ. 23) 

-- ღვლერჭებს დიდი გამძლეობა ჰქონდათ.

 ნაწ̈უა̂ნ̈უნ, ნაწ̈უე̂რ (-იშ, --) ბზ., ნაწუ̂ანუნ ბქ., ნაწეუა̂ნუნ, ნაწუა̂რ ლშხ., ნაწ̈ეუ̂არ̈ ლნტ. -- 

შესაწევარი. ლაშდღუა̂ლ̄თე ნაწ̈უ̂ერ ესღუა̂ ჩი̄ (ბზ.) -- გასვენებაზე შესაწევარი მიაქვს 

ყველას. ნაწუა̂ნუნ ნაბ̈შუ ̂ლასუ ̂(ბქ. 298) -- შესაწევარი ნებით იყო. ნაწუ̂არდ ოხღუა̂ხ აშირ 

დიარ, დორაჲ არაყ ი მიჩა ნაყ̄უნ (ლშხ. 37) -- შესაწევრად მოაქვთ ასი პური, კოკა არაყი და 

მისი მისატანებელი.

 ნაჭ̈ი̄რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ნაჭ̈ირ (-არ̈) ბქ., ნაჭი̄რ (-ალ) ლშხ., ნა{̈ნ}ჭირ (-ალ̈) ლნტ. -- ნაშრომი, 

ნაჯაფი, ჭირგამოვლილი. ხუა̂ჲ̈ ნაჭ̈ი̄რ ლი ი დოს̄გ ანკუა̂შ̈ (ბზ.) -- ბევრი ნაჯაფია და ადრე 
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მოტყდა. ნაჭ̈ირუ ̂ნაპუ ხოჩ' ესერ გამ̈აშ̈ ლი (ანდ.) -- ნაშრომ ლუკმას კარგი გემო აქვსო. იმშა 

ქუ̂ინ ხოგ ამხუ̂აჲ̈ ნან̈ჭირს! (ლნტ.) -- ამდენ ჭირგამოვლილს რისი სული უდგას!

 ნაჭ̈მუნ (-იშ, --) ზს. -- სასმელზე მისატანებელი, მისაყოლებელი. მეცქულარ̈ს ნათხუმ ჩუ 

ლახა̈შ̄ ი ლჷგრა̈ლ̄ ნაჭ̈მუნდ ლახუე̂̄მ (ბზ. 24) -- მოციქულებს ნათავედი (არაყი) დაალევინა 

და მისატანებლად კვერცხები მისცა.

 ნაჭ̈რალ̈{უ}̂ (-იშ, --), ნაჭ̈რელუ ̂ბქ. -- აჭრელებული. მიშგუ ნაჭ̈რალ̈უ ̂დეცდ მაწ̈დუნი (ბზ. 

361) -- ჩემი აჭრელებული ცის დანახვა მსურს.

 ნაჭ̈რელ{უ}̂ იგივეა, რაც ნაჭ̈რალ̈{უ}̂.

 ნახ̈ე (-ხე̄მიშ, -ხა̈ლ̄ ბზ., -ხემ, -ხოლ ბქ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.), ნახე (-ხე̄შ, -ხე̄ლ) ლშხ. -- იარაღი. 

ბერეჟ დემგუა̂შუ ̂ნახა იხნი ისგახ̈ი (ბქ. 261) -- რკინა არავითარ იარაღს არ იკარებს (უშვებს 

ახლოს). ცხეკხო ლაზჟი ნახ̈ეს ჩიჲღა იყედნახ (ლნტ.) -- ტყეში წასვლისას იარაღს 

ყოველთვის წაიღებდნენ (იკავებდნენ).

 ნახ̈იპ{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ნახიპ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ნახეთქი. უო̂ჴრილ ეჯჟი იგუნ̂ი, 

გუი̂̄მი ნა̈ხიპუს̂ ჟ'აკუა̂ნ̄ე (ბზ. 327) -- ობოლი ისე ტირის, გულის ნახეთქს ამოაგდებს.

 ნახ̈ნისგუ ̂(-იშ, --) ბქ., ნახნისგ ლშხ., ნახნისკი (-ჲშ, --) ლნტ. -- ნახევარი. ნაწეუა̂ნუნდ 

ამბიშ ნახ̈ნისგუ ̂ესერი ხოჩა ლი (ანდ.) -- შესაწევად სიტყვის ნახევარიც კარგიაო. ეჩა 

ნახნისკი ერ ხესე მა ჯიჭირ? (ლნტ.) -- იმის ნახევარი რომ იყო, რა გიჭირს?

 ნახ̈უმსარ̈ იგივეა, რაც ნახუნსარ̈.

 ნახ̈უი̂ტ (-იშ, -ხუტ̂უუ̂არ̈ ბზ., ლნტ., -იშ, -ხუტ̂არ̈ ბქ.), ნახუ̂იტ (-იშ, -უ̂არ) ლშხ. 1. 

ამოწყვეტილი, გაპარტახებული. 2. ნაჭერი. სგად̄კუ̂ან̄ნე ეჩხაუ̄თ̂ეჲსა ლეღუ̂ი ნახუი̂ტს 

(ლშხ. 38) -- ჩააგდებს იმაში ხორცის ნაჭერს. ლად̈ეღისა ლოქ ხიზობდას̈ სემი ნახ̈უი̂ტს 
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(ლნტ. 273) -- დღეში სამი ნაჭერი ჭამეო. 3. ჭრილობა. დაუ̈̂ითს გაჩ̈ა ̈ნახ̈უი̂ტ გუი̂ანდ ა̈თჟაგ 

(ბზ.) -- დავითს ჭრილობა (დანით განაჭერი) გვიან მოურჩა.

 ნაჴ̈ედუ ̂იგივეა, რაც ნაჴა̈დუ.̂

 ნაჴ̈ეფუ ̂იგივეა, რაც ნაჴა̈ფუ.̂

 ნაჴ̈იდუ ̂(-იშ, --) ზს., ლნტ., ნაჴიდ ლშხ. -- მოტანილი, მოყვანილი (მონატანი). თათრალ̈ს 

ხონჴერხ... იშგნა̈გ̄ხან̈ ნაჴ̈იდუ ̂მარ̄ა̈ლ̄ (ბზ. 1) -- თათრებს ახლდნენ სხვა მხრიდან მოყვანილი 

(მონაყვანი) კაცები. ბაღარ̈ისგა ხოლჯახ ეჩხენ ნაჴ̈იდ ხილარ̈ (ბქ. 2) -- ბაღებში იქიდან 

მოტანილი ხილი აქვთ დარგული. შუა̂ნ̈ხენ ნაჴ̈იდუ ̂ლი... ალ ხატ̈ (ლნტ. 66) -- ეს ხატი 

სვანეთიდან არის მოტანილი (მონატანი).

 ნაჴ̈ჩოლ (-აშ̈, -არ̈) ბქ. -- კანგაცლილი კანაფის ღერო. [ამის] ქანაშ̈ ნა̈ჴჩოლაშ̈ ლათჴჷლ ოთგა 

(ბქ. 255) -- ამას კანაფის ღეროს ფარეხი აუშენებია.

 ნაჯ̈იშუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ნაჯიშ (-არ) ლშხ. -- ნაქსოვი; მოქსოვილი. მიშგუ დიე 

ნაჯ̈იშუ ̂კაბ ათხე̄ჲ ჩუ მირი (ბზ.) -- დედაჩემის ნაქსოვი კაბა ახლაც მაქვს. ნაჯ̈იშუ ̂ხემ' 

ეჯჟი იცხემ (ბქ. 306) -- ნაქსოვი თანდათან იმატებს. ალ ჟიბაულ̂ექუ̂ემ მიშკუი̂ ნაჯ̈იშ ლი 

(ლნტ.) -- ეს ზედაწელი ჩემი მოქსოვილია.

 ნაჰ̈დური (-რი̄შ, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ.) -- ჯანმრთელობა. ნაჰ̈დური̄უ ̂ლაჯოდე̄ნახ (ბზ.) -- 

ჯანმრთელობა მოგცემოდეთ. ლეგლირდე ხუ̂ა'̈ შუი̂მიშ ესერ ლი, ნა̈ჰუ̂დური -- ეშუ̂ი გარ 

(ანდ.) -- ავადმყოფობა ბევრნაირია, ჯანმრთელობა კი -- ერთიო.

 ნაჰ̈ერუ ̂(-იშ, --) ბქ. -- ნათხოვნი. ლახ ესერ მიჩა ნაჰ̈ერუ ̂ჩოთმაჴდა, ჯინემოღუ̂ი ხაჰ̈ერ (ბქ. 

311) -- რადგან ჩემი ნათხოვნი შეასრულე, შენც მთხოვეო.

 ნაჰ̈უ̂ჯინ (-იშ) ბქ. -- ნასროლი. ნაჰ̈უ̂ჯინუნღუე̂ უშხუა̂რ ჰერს ხად̈ისგხ (ბქ.) -- გასროლის 
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შემდეგ ერთმანეთს ეხმიანებიან.

 ნაზ̄უ̂ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), ნაზუ ̂(-აშ̈, -არ̈ ბქ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.) -- ნაკვალევი, კვალი. 

ჴანარ̈ ატახ̈ხ მინე ნაზ̄უს̂ (ბზ. 339) -- ხარები თავიანთ ნაკვალევზე გაბრუნდნენ. [მაროლს] 

ასხუე̂ნახ დაშ̈დუა̂შ̈ ნაზუ̂ (ბქ. 17) -- კაცებს დათვის ნაკვალევი დახვედრიათ.

 ნათ̄ი იგივეა, რაც ნა̈თ̄ი.

 ნათ̄იობა იგივეა, რაც ნა̈თ̄იუ̂ობა.

 ნათ̄უა̂რ იგივეა, რაც ნამათ̄უარ̈.

 ნაქ̄უ ̂იგივეა, რაც ნა̈ქ̄უ.̂

 ნაქ̄უი̂̄ს იგივეა, რაც ნა̈ქ̄უი̂̄სგუ̂.

 ნაყ̄უნ იგივეა, რაც ნა̈ყ̄უნ.

 ნაშ̄გ იგივეა, რაც ნაშ̄გუ.̂

 ნაშ̄გუ ̂(-აშ̈, --) ბზ., ნაშგუ ̂(-აშ̈, --) ბქ., ნაშ̄გ (-იშ, --) ლშხ., ნაშკუ ̂(-აშ̈, --) ლნტ. -- 

ნაწველი. ნაშგუს̂ უ̂ორემ სტურარ̈შუ ̂ლჷმფიშუდ̂ნელიხ... შდჷხირთე (ბქ. 247) -- ნაწველს 

თიხის მილებით უშვებდნენ თურმე შდიხირში. ფურ̈ ზაუ̂ მიჩა ფასუ ̂ნაშგშუ ̂ესერ ცუი̂რე 

(ანდ.) -- ფური თავის ფასს ზაფხულში წველით აკეთებსო. დოს̄ა ლოქ ლახშონ̄დეს ნაშ̄გ 

(ლშხ. 7) -- ნაწველი არ შეშურდესო.

 ნაშ̄ყი იგივეა, რაც ნა̈შ̄ყი.

 ნაჭ̄ა (-ჭა̈შ̄, -ჭა̈ლ̄ ბზ., -ჭაშ̄, -ჭე̄ლ ლშხ.), ნაჭა (-ჭაშ̈, -ჭა̈უ ბქ., -ჭაჲ̈შ, -ჭალ ლნტ.) -- ჯაჭვი, 

ნაჭა. მჷშკიდს ჟ'ახშკად̄უნ̂ედ უსგუ̂ა საჟენ ნაჭ̄ა (ბზ. 81) -- მჭედელს გააჭედვინეთ ექვსი 

საჟენი ჯაჭვი. ნაჭაჟი ჩუე̂ინს ხორეკნედ (ლნტ.) -- ჯაჭვზე თუჯის ქვაბს ვკიდებთ.

 ნა̈თ̄ი (-თი̄შ, -ა̈რ) ბზ., ნათ̈ი (-აშ̈, -არ̈ ბქ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), ნათ̄ი (-თი̄შ, -არ) ლშხ. -- 1. 
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ნათესავი. [ხეხუ̂-ჭაშ̈დ] ხელწიფ ი მიჩა ნა̈̄თიარ̈ აწ̈სეხ (ბზ. 419) -- ცოლ-ქმარმა ხელმწიფე 

და მისი ნათესავები დაპატიჟა. მა̈იდს ესერ დე ნათ̈ი ხოთრა, დე სახ̈სამჷრთალ̈ (ანდ.) -- 

შიმშილმა არც ნათესავი იცის, არც წეს-სამართალიო. ჩემიშდ ხოშილ ეჯ მეზგას ხოჴედენი, 

ჲერუა̂ჲ̈ს ხუა̂ჲ̈ ნათიარ̈ ხორი (ლნტ. 52) -- ყველაზე მეტი იმ ოჯახს შემოსდის, ვისაც ბევრი 

ნათესავები ჰყავს. 2. წილი, ხვედრი. მიჩა ნა̈თ̄ი ჴან̈ თენგიზდ ქა ლანუ̂ე̄მ (ბზ. 27) -- თენგიზმა 

თავისი წილი ხარი მოგვცა. ლამშაჲ̈ ად̈გიაშ̈ ხოშა ნათ̈ი ლარად ხარხ მეფშუდ̂ე (ბქ.) -- 

დასამუშავებელი ადგილის მეტი წილი სათიბად აქვთ გაშვებული. მიჩა ნათ̄ი ლეზობუ ლოქ 

ლალე̄მხ მინდ (ლშხ. 73) -- ჩემი წილი საჭმელი თქვენ ჭამეთო. ეშხუ ქა ხიშდ ნათ̈იშ 

მჷკად̈დ (პოეზ. 126) -- ერთი საკმარისი ხართ (კმარხართ) წილის ამღებად.

 ნა̈თ̄იუო̂ბა (-ბა̈შ̄, --) ბზ., ნათ̈იობა (-ბაშ̈, --) ბქ., ნათ̄იობა (-ბაშ̄, --) ლშხ. -- 1. ნათესაობა. 

ნა̈თ̄იობა მაგ̈ ლჷმზჷრე̄უ ̂გუა̂რ̄ (ბზ.) -- ნათესაობა ყველა დალოცვილი გვყავდეს. სგა 

ხუა̂წ̈ჰინე ნათ̈იუო̂ბას (პოეზ. 148) -- დავპატიჟებ ნათესაობას. 2. ლშხ. წილი, წილხვედრი. 

ხელწიფი ნათ̄იობაჲ̄ ამის ოთტკიცეხ ჩუ (ლშხ. 68) -- ხელმწიფის წილხვედრი ამას 

დაუმტკიცეს.

 ნა̈ტ̄უ ̂(-ა̈შ, -არ̈) ბზ., ნატ̄უ̂ (-იშ, -არ) ლშხ., ნატუ̂ (-აშ̈, -არ ბქ., -იშ, -არ̈ ლნტ.) -- განაქცევი, 

გაქცეული. [გელა] აგ̈იხენქა ნატუ ̂მად̈ ლას̈... (ლნტ. 73) -- გელა სახლიდან გაქცეული 

(განაქცევი) არ იყო. შდრ. ნამა̈ტ̄უ̂.

 ნა̈ქ̄უ ̂(-ა̈შ, --) ბზ., ნაქუ ̂ბქ., ლნტ., ნაქ̄უ̂ (-იშ, --) ლშხ. -- ნათქვამი. ღუა̂ჟ̈მარ̄ე̄მი ნა̈ქ̄უ ̂ესერ 

ჩიგარ ხოშა ლი (ბზ. 345) -- მამაკაცის ნათქვამი (სიტყვა) ყოველთვის მეტი არისო. მარა 

მარ̈ემ ესერ ნაქუ ̂ხაჯრაუა̂ (ანდ.) -- კაცს კაცის ნათქვამი სჯერაო. იმაჲ̈ჟი ნაქუ ̂გუა̂რ, ეჯჟი 

ახუა̂სყენედ (ლნტ.) -- როგორც ნათქვამი გვაქვს, ისე გავაკეთებთ. იხ. ნა̈ქ̄უი̂სგ.
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 ნა̈ქ̄უი̂̄სგუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ნაქ̈უი̂სგ (-იშ, -არ̈) ბქ., ნაქ̄უი̂̄ს (-იშ, -არ) ლშხ., ნაქ̈უ̂ისკ (-იშ, 

-არ̈) ლნტ. -- ნათქვამი. ლაუდ̂ილად ნა̈ქ̄უი̂̄სგუ̂ მამ̄გუ̂ეშ ადსურლეხ (ბზ. 303) -- დებმა 

ნათქვამი არაფერი შეასრულეს. მეცარხენ ხარ̄ ნაქ̄უი̂̄ს (ლშხ. 12) -- მარჩიელისაგან აქვს 

ნათქვამი. იხ. ნაქ̄უ.̂

 ნა̈ყ̄უნ (-იშ, -უა̂რ̈) ბზ., ნაყუნ (-არ̈) ბქ., ნაყ̄უნ (-უა̂რ) ლშხ., ნაყ̈ეუნ (-არ̈) ლნტ. -- შეჭამანდი, 

მისაყოლებელი, საჭმელი. ნა̈ყ̄უნდ... ხაგ̈ნე̄ნახ ღედერ ტუ̄ნუშუ ̂(ბზ. 358) -- შეჭამანდად 

ედგათ ქოთნით მუხუდო. როგს ნაყუნდ ასყიხ (ბქ. 229) -- ცერცვს შეჭამანდად აკეთებენ. 

ჭყან̈ტ თაშ̈ს ხუი̂ჴმარ̈იდ ნაყ̈ეუნდ (ლნტ. 38) -- ჭყინტ ყველს შეჭამანდად ვხმარობთ.

 ნა̈შ̄ყი (-ყი̄შ, -არ̈) ბზ., ნაშ̈ყი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ნაშ̄ყი (-ყიშ̄, -არ) ლშხ., ნაშყი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

კევი. მიჟ ერ ჩუ ხეუე̂რენი, ეჩანღო ნაშყიჲ ლინაშყე მა̈დ შიდ (ლნტ. 77) -- მზე რომ ჩავა, 

მერე კევის ღეჭვა არ შეიძლება.

 ნებ იგივეა, რაც ნაბ̈.

 ნებგუა̂ (-უ̂ა̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄ ბზ., -უ̂აშ̈, -უ̂ოლ ბქ.), ნიგბა (-ბაშ̄, -ბე̄ლ) ლშხ., ნიგობა (-ბაჲ̈შ, -ბალ) 

ლნტ. -- შუბლი. [ალ ჭყინტს] ნებგუა̂ ქო̄თფატ̈ (ბზ. 31) -- ამ ვაჟს შუბლი გაეხვრიტა. [დაუ̈̂ს 

ცხუი̂] ნებგუ̂აჲსგა ხაუ̈ხ̂ა (ბქ. 205) -- დევს ტყვია შუბლში მოხვედრია. ქაჯს ნიგობაჟი 

ეშხუ თე ხადა (ლნტ. 260) -- ქაჯს შუბლზე ერთი თვალი ჰქონდა.

 ნებოზ იგივეა, რაც ნაბ̈ოზ.

 ნებულ (-იშ, --) ლშხ. -- ნაძლევი, სანაძლეო. ათხე მესმამ̄დ ელდად ნებულ (ლშხ. 53) -- 

ახლა მესამედ დავდოთ სანაძლეო.

 ნეზუ̂ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) ზოოლ. -- ნეზვი. ხორდახ ეშხუ ნეზუ ̂(ბზ. 349) -- 

ჰყავდათ ერთი ნეზვი. აშუ̂ ნეზუი̂შ თელ ჩხარა ზურალს ესერ ოთჷთალახ (ანდ.) -- ერთი 
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ნეზვის ჭკუა ცხრა ქალს გაუნაწილებიაო. გუშკუე̂ ნეზუ̂დ ჲეშტჲერბი გუე̂ჭ ანჴიდ (ლნტ.) -- 

ჩვენმა ნეზვმა თორმეტი გოჭი დაყარა (მოიტანა).

 ნეკიც იგივეა, რაც ნაკ̈იც.

 ნეკუ̂ენი იგივეა, რაც ნეკუნ̂ი.

 ნეკუ̂ნი (ონნკუ,̂ ანნაკ̈უ̂, ან̈კუე̂ნი ბზ., ონნეკუ,̂ ანნაკ̈უ,̂ ა̈ნკუე̂ნი ბქ., ანნაკუ,̂ ანკუე̂ნი ლშხ.), 

ნეკუ̂ენი (აუ̂ნეკუ,̂ ანნაკუ̂, ანნეკუე̂ნი) ლნტ., გრდუვ. -- იღუნება, იხრება. ლიმაჩ̈უ̂ ლადა̈ღ სიჲ̄ 

ამჟი ა̈ნკუე̂ნი (ბზ.) -- სიბერისას შენც ასე მოიღუნები. ლჷქჷნთრინე ბერეჟ ჟ'ანნაკუ ̂(ბქ.) -- 

გახურებული რკინა მოიდრიკა. გადატ. თანხმდება, დაჰყვება. ჟ'ანნაკ̈უ ̂ა̈ლი: -- ჲაღუ'̂ ესერ 

ეზერ (ბქ. 214) -- დასთანხმდა ეს: -- აბა კარგიო.

 ნემ იგივეა, რაც ნო̄მ.

 ნემეგ იგივეა, რაც ნომეგ.

 ნენა იგივეა, რაც ლეჰნა.

 ნენზ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ბოტ. -- სოჭი. და̈უ̄ს̂ ხოშა ნენზ ჩე̄რიდ ხუღუე̂ (ბზ. 406) -- დევს დიდი 

სოჭი თითისტარად აქვს. ცხეკისგა ხაგ ხოშა ლაღალ̈დ ღუმირ, ნენზ ი გჷგიბ (ბქ. 70) -- 

ტყეში მეტწილად არის ნაძვი, სოჭი და ფიჭვი.

 ნენი იგივეა, რაც ნე̄ნი.

 ნენკურ̂ი იგივეა, რაც ლენკურ̂ი.

 ნენსგა იგივეა, რაც ნე̄სგა.

 ნენსკა იგივეა, რაც ნე̄სგა.

 ნენჩა იგივეა, რაც ლენჩა.

 ნეპოლ იგივეა, რაც ნაპ̈ოლ̄.
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 ნერღედ იგივეა, რაც ნაღურ̂ედ.

 ნესკა იგივეა, რაც ნე̄სგა.

 ნესკამეზი იგივეა, რაც ნე̄სგამე̄ზი.

 ნესყე იგივეა, რაც ნე̄სყე.

 ნეფე (-ფე̄მიშ, -ფა̈ლ̄ ბზ., -ფემ, -ფოლ ბქ., -ფე̄შ, -ფე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.) -- მეფე. ნეფე 

ი მიჩა ჯარ ლი̄ზალ̄ს ჩოთსაჩქურ̂ა მეზგას (ლშხ. 51) -- მეფე და მისი ჯარი ოჯახს 

დაუსაჩუქრებია წასვლისას.

 ნეფყუ, ნეფყუი̂ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს. -- ურიბი, თავსაბური (ლეჩაქის ბოლოების ისე შეკვრა, როცა 

ნიკაპი და ტუჩები არ უჩანს ქალს). ლოხკიდ ნეფყუი̂ ბიქუდ̂ ბეჟანიშ ხახუ ̂(ბქ. 163) -- ქარმა 

გადახადა თავსაბურავი ბეჟანის ცოლს.

 ნეფხუნ̂ა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ.), ლეფხუნ̂ა (-ნაშ̄, -ნალ̄) ლშხ., ლეფხნა (-ნა̈ჲშ, 

-ნალ̈) ლნტ. -- ცხვირი. ალ მახეღუა̂ჟ̈ს ნეფხუნ̂აქა ლახთხეპ ჰაკუა̂დ̈ (ბზ. 446) -- ამ ვაჟკაცს 

ცხვირზე გაჰკრა კუდი. ნეფხუნ̂ა წჷრნი პატრაჯანდ ესერ ხაგ̈ნენა (ბქ. 252) -- ცხვირი 

წითელი პამიდორივით ჰქონდა. ლეფხუნ̂ა ̄სტუი̂რალ̄ (ლშხ.) -- ცხვირის ნესტოები. თხუი̂მს 

ხუღუე̂ ჩუქანა ̈გაგადა, ლეფხნა, შტჷმარალ̈... (ლნტ.) -- თავს აქვს ქვედა ყბა, ცხვირი (და) 

ყურები.

 ნექჭა (-ჭა̈შ̄, -ჭა̈რ̄ ბზ., -ჭაშ̈, -ჭარ̈ ბქ.), ნიქჭა (-ჭაშ̄, -ჭარ̄) ლშხ., ნიქეჭა (-ჭაჲ̈შ, -ჭარ̈) ლნტ. 

-- წარბი. ნექჭა̈რ̄ჟი, ნეფხუნ̂აჟი -- ჩია̈გ̄ ხაცუმ̂ენიხ გუნაჲ̈ს (ბზ. 13) -- წარბებზე, ცხვირზე -- 

ყველგან უსვამენ მურს. ნექჭარ̈ უშხუ̂არნენსგაჲსგა ჩაჴ̈ულდ ხარ, ამეჲსგა ოთმჷგინ (ბქ. 16) 

-- წარბებს შუა რომ ღრმული აქვს, იმაში დავუმიზნე. ალ დენას ხოჩა ნიქეჭარ̈ ხარ (ლნტ.) -- 

ამ გოგოს კარგი წარბები აქვს.
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 ნეღარ̈ (-ღრიშ, -ღრალ̈ ბზ., -იშ, -არარ̈ ბქ.) ნეღარ (-არალ) ლშხ.-- კასრი. ნეღარ̈ ქა ლუშყუე̂დ 

მარ̄ (ბზ.) -- კასრი გარეცხილი მაქვს.

 ნეღაშ̈დ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ნეხშდ, ნეჴშდ ბქ., ნეღეშტ (-იშ, -ლშტარ) ლშხ., ნიღაშ̈ტ (-არ̈) ლნტ., 

ზოოლ. 1. თიკანი. გიგას ნეღა̈შდ ა̈თქარუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- დეიდას თიკანი დაეკარგა. დაჴჷლს 

ნეღშტარ ოხთაუა̂ (ლშხ. 84) -- თხას თიკნები მოუგია. იმეხენ ისმი ნიღაშ̈ტი ლიბღელი? 

(ლნტ.) -- საიდან ისმის თიკნის ბღავილი? 2. ბქ. მონადირის ენაზე ჯიხვი. ხოშა ღუ̂აშდ 

ნეჴშდ ხოჟხახ (ბქ. 236) -- დიდ ჯიხვს თიკანს უწოდებენ.

 ნეღეშტ იგივეა, რაც ნეღაშ̈დ.

 ნეშკა იგივეა, რაც ნე̄შკა.

 ნეცინ (მან̈ცინე, ხონცინა, ნეცნარ̈ ზს., ხონცინა, მანცინე ლშხ., ხონეცნა, ნეცინარა ლნტ.) -- 

წვრილი. [სამთი̄ლდ] ჩუ̂ადკჷპნე ნეცინდ ალჲარ̈ (ბზ. 398) -- სამთილმა წვრილად დაკეპა 

ესენი. ამთეჲსგა ა̈დისგხ ნეცინ ჭინჭლარ̈ს (ბქ. 77) -- ამაში წვრილ ნაწლავებს დებენ. 

ჭკჷტაჲ ნეცინ იცხ ლი (ლშხ., ხორ. 3) -- ჭკიტა წვრილი მსხალია. ხონცინა მეგამ̈ კოჯს 

ლახ̈სად̈ (ბზ.) -- უფრო წვრილი ხე კლდეს შერჩა.

 ნეცხუ̂ნი იგივეა, რაც ჲეცხნი.

 ნეძგერ იგივეა, რაც ნაძ̈გერ.

 ნეწუი̂დ, ნეწუდ (ხონწუდა) ზს. -- წვრილი. ნეწუი̂დ კუე̂დალშუ ̂კჷლარ̈ს ა̈სყიხ (ბქ. 231) -- 

წვრილი წნელით კონებს აკეთებენ. ხონწუდა ფაუ ქა ლამ̄ო (ბზ.) -- უფრო წვრილი ჯოხი 

მომეცი.

 ნეხშდ იგივეა, რაც ნეღაშ̈დ.

 ნეჴშდ იგივეა, რაც ნეღა̈შდ.
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 ნეჰნა იგივეა, რაც ლეჰნა.

 ნე̄ნა იგივეა, რაც ლეჰნა.

 ნე̄ნი (-ნი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ნენი (-აშ̈, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- თივა. ნე̄ნი თამფიარ ქ'ა̄მად̄ (ბზ.) 

-- თივა აღდგომამდე მეყო. უ̂ობაშ̈ ნენი ხეჭმი ჩუ̂იბეჴეუ̂იშ ლარას (ბქ. 231) -- ბევრი თივა 

ითიბება (ეთიბება) ჩუბეხევის მინდორში. გუშკუე̂ ღუა̂ჟარ̈დ ხუა̂̈ი ნენი ა̈ნმაჯეხ (ლნტ.) -- 

ჩვენმა კაცებმა ბევრი თივა მოზიდეს. იხ. ჭემ.

 ნე̄სგა (-გა̈შ̄, -- ბზ., -გაშ̄, -- ლშხ.), ნენსგა ბქ., ნესკა (-კაჲ̈შ, --) ლნტ. -- შუა, შუაში, შორის. 

ჩიგარ ლიცუ̂ა̈ლ̄ ხად̄ხ უშხუა̂რ̄ ნე̄სგა (ბზ. 22) -- ყოველთვის ჩხუბი ჰქონდათ ერთმანეთს 

შორის. დოლას̈უი̂ფიშ ი უშხუა̂ნარ̈იშ ნენსგა დარ̈ იზგე (ბქ. 2) -- დოლასვიფსა და უშხვანარს 

შუა არავინ ცხოვრობს. ეჯი ნე̄სგაქა ქამეფეტე ლოქ ხეკუ̂ეს ლე̄სეს (ლშხ. 78) -- ის შუაში 

გახვრეტილი უნდა იყოსო. ნესკა ა̈ზუ̂ისა უ̂ისკუ ̂ხოგხ (ლნტ.) -- შუა ეზოში ვაშლი უდგათ. 

გუშკუე̂ ნესკა მაგ̈ ქად̈გათუა̂ნ (ლნტ.) -- ჩვენ შორის ყველაფერი დამთავრდა.

 ნე̄სგამე̄ზი (-ზი̄შ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ნესკამეზი (-ჲშ, -ზალა) ლნტ. -- შუამავალი. ეჯჲარე 

ნე̄სგამე̄ზი მამ̄ა ლიშდ ნაჲ̈ (ბზ.) -- ჩვენ მათი შუამავლები არა ვართ. ნე̄სგამე̄ზჲარ ენთიშნეხ 

კუმში მჷლგონი მარ̄ე̄ლს (ლშხ. 49) -- შუამავლები საქონლის შემფასებელ კაცებს 

აირჩევენ. ალე ნესკამეზიურ დესა ლი მეწუი̂ლა̈ლ (ლნტ.) -- ეს შუამავლის გარეშე ვერ 

გათხოვდება (არ არის გამთხოვებელი).

 ნე̄სყე (-ყე̄მიშ, -ყა̈ლ̄ ბზ., -ყე̄შ, -ყე̄ლ ლშხ.), ნესყე (-ყემ, -ყოლ ბქ., -ჲშ, -ყა̈ლ ლნტ.) -- 

ნემსი. შდექუ̂ჟი ნე̄სყა ხეთხე̄ლი (ბზ.) -- თივის ზვინზე ნემსს ეძებს (ამაოდ ირჯება, საქმე 

არა აქვს). ამეჩუ ხელწიფხეს მურყუა̂მქა ნესყე ხორიკ (ბქ. 54) -- აქ ხელმწიფეს კოშკზე 

ნემსი უკიდია. მალატ ნესყემ ჴომქ' ესერ მუგუწ̂უნე ლი (ანდ. 73) -- სიყვარული ნემსის 
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ყუნწში გამძვრენიაო. დაუ̈̂დ ლახაჴა̈ლე აგუ̂ისა ნესყე ალ მარეს (ლნტ. 305) -- დევმა შეურჭო 

ქუსლში ნემსი ამ კაცს. იმ ხაშდბა ლემჷრხელაისგა? -- ნე̄სყა ხუე̂თხე̄ლი (პოეზ. 258) -- რას 

აკეთებ ჭინჭრებში? -- ნემსს ვეძებ.

 ნე̄შკა (-კა̈შ̄, -კა̈ლ̄ ბზ., -კაშ̄, -კე̄ლ ლშხ.), ნეშკა (-კაშ̈, -კოლ ბქ., -კაჲ̈შ, -კალ̈ ლნტ.) -- 

სხვენი. [ქათლიდ] ნეშკაქა ხაგან (ბქ. 90) -- ქათამი სხვენზე იდგა.

 ნიბაშ̄ილ იგივეა, რაც ნიბა̈შ̄ინ.

 ნიბა̈შ̄ინ (-შნა̈შ̄, ლან̈ბა̈̄შნა) ბზ., ნიბაშ̈ინ (-შნაშ̈, ლან̈ბა̈შნა) ბქ., ნიბაშ̄ილ (-იშ, ლანბაშ̄ლა) 

ლშხ., ნიბაშილ (-ლამბაშლა) ლნტ. -- შვილიშვილი, დისშვილი, ძმისშვილი, სახლიშვილი. 

პმირანს უსუპი ნიბა̈შ̄ინ ცამცუმ ასხუ̂იე̄ნა (ბზ. 16) -- ამირანს უსუპის ძმისწული ცამცუმი 

შეხვედრია. მიჩა ნიბაშ̈ინ... სგა ლახსგურდა ბექჷრბის (ბქ. 83) -- მისი ძმისწული მიუჯდა 

ბექირბის. ნიბაშ̈ინს გეზალდ ხოშ' ესერ მალატ ხაყა (ანდ.) -- შვილიშვილი შვილზე მეტად 

საყვარელიაო (შვილიშვილს შვილზე მეტი სიყვარული ახლავსო). ლამბაშლა ხოჩამდუ 

გუი̂რიდ! (ლნტ.) -- სახლისშვილები კარგად გვყოლოდეთ!

 ნიგბა იგივეა, რაც ნებგუა̂.

 ნიგობა იგივეა, რაც ნებგუა̂.

 ნიზლაუ ̂იგივეა, რაც ლინძლაუ̈.̂

 ნიკბა, ნიკპა. იხ. კაპრაჲ̈.

 ნიკრატ̈ (-იშ, -რატა̈ლ ბზ., -რატალ̈ ლნტ.), ნიკრატ (-არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- ნისკარტი. ნიკრატ 

დეშ ოთსკჷდდა მეტკრაქა (ბქ. 24) -- ნისკარტი ვერ გაეტია ღრიჭოში. ლეფხუ̂ნაჲ̈ მჷქაფ 

ჯოდი ნიკრა̈ტ ლოქ ხარ (ლნტ. 70) -- ცხვირის ნაცვლად გრძელი ნისკარტი აქვსო. იხ. 

ნჷნძგ.
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 ნინ (-იშ, ნჷნარ̈ ბზ., ნჷნემ, ნჷნა̈რ ბქ., -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ენა. ნინ ქა ხოზ̄ ქამ̄ენჩუ (ბზ. 

363) -- ენა გადმოგდებული აქვს. ანქუი̂ჭე ნინ ქა (ბქ. 41) -- გამოყო ენა. ნჷნ რაგად̈ დეშ ესერ 

ჴიჩე (ანდ.) -- ენას ლაპარაკი ვერ გაცვეთსო. ლაზ̈ჲას ჴარჴისა ხუღუე̂: ნინ, შტჷქა̈რ, ხჷრხინტ 

(ლნტ. 39) -- საკლავს პირში აქვს ენა, კბილები, ხორხი.

 ნინჩუ ̂იგივეა, რაც ნიჩუ.̂

 ნიორა ̈იგივეა, რაც ნიურ̂ა.

 ნირზლაუ ̂იგივეა, რაც ლინძლაუ̈.̂

 ნიუ̂რა (-რა̈̄შ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.), ნიორა ̈(-ჲშ, -რალ̈) ლნტ., ბოტ. 

-- ნიორი. ჰარტმა̈რისგა გუ̂ილაშა ნიურ̂ა (ბქ. 225) -- ბოსტნებში გვითესია ნიორი. ნიუ̂რე̄ლ 

ლოქ ოხჴიდ (ლშხ. 57) -- ნივრები მომიტანეო. ნიორა ̈მეუა̂რ მილაშა (ლნტ.) -- ნიორი 

ბლომად მითესია.

 ნიქეჭა, ნიქჭა იგივეა, რაც ნექჭა.

 ნიღაშ̈ტ იგივეა, რაც ნეღაშ̈დ.

 ნიშან̈ (-შნიშ, -შნარ̈) ზს., ნიშან (-იშ, -არ) ლშხ., ლჷშან̈ (-შანარ̈) ლნტ. -- ნიშანი, ბელგა. 

მაჲ̈ ესერ ხარ̄ა ზურალ̄ა ̈ნიშნარ̈? (ბზ. 237) -- რად გინდოდა ქალის ნიშნებიო. ნიშან̈ ათხეჲ ჟი 

მაგ შიქა (ბქ. 16) -- ნიშანი ახლაც მაქვს ხელზე. ქა ლჷუე̂დ ხარ̈ენა ლჷშან̈ დენაი̈შდუ ̂(ლნტ.) 

-- მიცემული ჰქონია ნიშანი გოგოსთვის.

 ნიჩუ ̂(-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ნინჩუ̂ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- 1. სახე, პირისახე. ნიჩუ ̂შიყთე 

ხეყარ̈ (ბზ. 86) -- პირისახე ზურგისაკენ მოექცა. მიჩა მუხუბ̂ე ნიჩუჟ̂ი ტუ̂ეტს იტკბე (ბქ. 

221) -- მისი ძმა სახეზე ხელს ირტყამს. 2. დრუნჩი, დინგი. კერს ნინჩუ ̂ქა ჲარ̈დუღ 

ლახრეკუნ̂ე მინდორლისგა? (ბქ. 165) -- კერატს დინგი ვინ ამოაკვრევინოს მინდორში?
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 ნო უარყ. ნაწილაკი -- არც. ნურც; ნუ. ლეღუ ̂ნოს̄ა ლახა̈̄მა, ნო ხარშუ̂ ლახჷ̄შა (ბზ. 325) -- 

ხორცი არ ჭამო, ნურც ნახარშს დალევ. ნოჲ ლჷცთე ოღუ ̂იხნიხ ი ნოჲ ნომთე (ბქ. 199) -- 

ნურც წყალზე მოუშვებთ და ნურც ნურაფერზეო. ნო ლირდე ლოქუ ხაღ̈რისა ი ნო ლოქ სედა! 

(ლნტ.) -- არც სიცოცხლე გეღირსოს და არც სიკვდილი! ნო ხიჩო (ლშხ.) -- ნუ შვრები!

 ნოდა̈რ იგივეა, რაც ნადარ̈.

 ნოთი იგივეა, რაც ნოთ̄აუ.̂

 ნომ იგივეა, რაც ნომ̄.

 ნომაგეშ იგივეა, რაც ნომაგუე̂შ.

 ნომაგუე̂შ ზს., ნომაგეშ ლხმ. -- არაფერი (საქმე). ნომაგუე̂შ ესერ ხაყ̈რის დაშ̈დუდ̂ (ბქ. 17) 

-- დათვმა არაფერი დაგმართოსო.

 ნომეგ, ნემეგ ბქ., უარყ. ნაწილაკი -- არ. ქუნარ̈ს ესერ ჭჷშხარ̈ ნომეგ ა̈ხკურეკენეხ (ბქ. 5) -- 

სულებს ფეხები არ დაესვაროთო.

 ნოსა იგივეა, რაც ნოს̄ა.

 ნოსამამა იგივეა, რაც ნოს̄ამამა.

 ნოთ̄აუ ̂ბზ., ნოთ̄ი ლშხ., ნოთი ბქ., ლნტ. ნაწილაკი -- ეგება, იქნებ. ნოთ̄აუ ̂ესერ ადთჷმე ესამა 

(ბზ. 328) -- იქნებ რამე ვიშოვოო. ნოთი ლოქ ღერთემ გეზალ ლახომ̄ეხ (ლშხ. 58) -- იქნება 

ღმერთმა შვილი მოგვცესო. ნოთი აჩუე̂ ა̈გხო (ლნტ.) -- იქნებ წავიდე სახლში.

 ნომ̄, ნუ̄მ ბზ., ლშხ., ნომ ბქ., ლნტ., ნემ ბქ., უარყ. ნაწილაკი -- ნუ. ნომ̄ ხაჭთე შუკუთ̂ე მე̄ზის 

(ბზ.) -- ნუ წყევლი გზად მიმავალს. სურუს ნემ რაგდი! (ბქ.) -- ბევრს ნუ ლაპარაკობ! ნომ̄ 

ჯაყლუნი ლიზი-ლიჩედდ (ლშხ. 83) -- წასვლის ნუ გეშინია. ნომ ხიცუალდ! (ლნტ.) -- ნუ 

ჩხუბობთ!
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 ნორ̄ ბზ., ლშხ., ნარ̈ ბქ., ლნტ. უარყ. ნაცვალსახ. -- არავინ, ნურავინ. ყორ̄ქა ესერ ნორ̄უ 

ანჴად̈ხ (ბზ. 13) -- კარში არავინ გამოხვიდეთო. ნორ̄ ლოქ ანფუშდად (ლშხ.) -- არავინ 

გამოუშვათო.

 ნოს̄ა, ნოს̄ ბზ., ლშხ., ნოსა ლნტ. უარყ. ნაწილაკი -- არ, ნუ. ეჩქად ალა ჩუ ნოს̄ა ათკარა (ბზ. 

85) -- მანამდე ეს არ გააღო. ეჩქად ლექუა̂ ნოსა ანჴე (პოეზ. 120) -- მანამდე არ ჩამოხვიდე.

 ნოს̄ამა ბზ., ლშხ., ნოსამამა ლნტ., უარყ. ნაცვალსახ. -- არაფერი. იშგენ ნოს̄ამ' ა̈̄თდა გუთე 

(ბზ. 276) -- სხვა არაფერი ჩაიდო გულში. ნოსამამა აჯ̈ღორაუა̂ხ (ლნტ.) -- არაფერი 

მოგატყუონ.

 ნუკუ1̂ (-იშ, --) ზს., ლშხ. -- ნამუსი, სინდისი. ნუკუ ̂ანჴჷ! (ბზ.) -- ნამუსი იქონიე! ნუკუ ̂ი 

ლჷრდობ ჩი მოდ' ესერ ხოხალ (ანდ.) -- სინდისი და მორიდება ყველამ არ იცისო.

 ნუკუ2̂ (-იშ, --) ზს., ლშხ., ლნტ. -- ნაირი. ჟ'ა̈ნრექუა̂̈ნ̄ ჭიტი მე̄რმა ნუკუ̂იშდ (ბზ.) -- ჩაიცვა 

ჭიტიმ სხვანაირად. ჭიშხაშჟი ჩი ნუკუი̂ ლიღრალ̄ს ყჷლეხ (ლშხ. 22) -- ფერხულზე 

ყველანაირ სიმღერას ამბობენ.

 ნუმ̄ იგივეა, რაც ნომ̄.

 ნჷნ იხ. ნინ.

 ნჷნი̄რ (-იშ, -ა̈ლ ზს., -ალ ლშხ.), ნჷნირ (-ალ̈) ლნტ. -- ელენთა. ნჷნი̄რალ̈ ი პერშუდ̂ა̈ლ̄ 

ახ̈უტ̂ყაბედ (ბზ. 40) -- ელენთები და ფილტვები შევიწვით.

 ნჷნძგ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ნისკარტი... ხოჩ' ესერ ეჯი ლესეს, მიჩა უჭუდ̂ალდ ნჷნძგ ლახთჷლეს 

(ბქ. 315) -- აბა გაბედოს და, ჩემს უკითხავად ნისკარტი შეახოსო. იხ. ნიკრატ̈.
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 ჲადურ იგივეა, რაც ჰად̈ურ.

 ჲადურდ იგივეა, რაც ჰად̈ურდ.

 ჲალენ (-იშ, --) ლნტ. -- ალიონი. ჲალენჟი ჴედენი მჷჭშხი (ლნტ. 57) -- მეკვლე ალიონზე 

მოდის.

 ჲარაღ̈ იგივეა, რაც იარაღ̈.

 ჲარი̄მოშ იგივეა, რაც ჲარ̈მოშ.

 ჲარმოშ იგივეა, რაც ჲარ̈მოშ.

 ჲაფ იგივეა, რაც ჲეფ.

 {ჲ}აღო იგივეა, რაც ჰაუ̄ე̂.

 ჲაღო, ჲაღუე̂, აღო, აღუე̂ ზს., ლშხ., აღუე̂, ეღუ̂ე, აუე̂ ლნტ. -- ნაწილაკი -- აბა; თუ. ჲაღო, 

ეჯა მაჭკჷ̄რა (ბზ.) -- აბა, იმის დარდი მაქვს. მინს ესერ ღუნი ლეღუ ̂ხოცხახ აღო (ბზ. 22) -- 

ჩვენ აბა, ხბოს ხორცი გვირჩევნიაო. მი ხუი̂, ჲაღ̈უ̂ე ჲარ̈? (ბქ.) -- მე ვარ, აბა ვინ? ჲაღო ჩუუ̄̂ 

აწჲე ჯეჲ მიჩა კერძმარ̄ათე (ლშხ. 54) -- აბა, დამპატიჟე მეც შენს მოყვარესთანო. აღუე̂ მა 

ლუჩომნედ? (ლნტ.) -- აბა, რა ვქნათ?

 ჲაღუე̂ იგივეა, რაც ჲაღო.

 ჲა̈რ (მოთხ. ჲა̈რდ, მიც. ჲას̈, ნათ. იშა) ზს., ჲარ (ჲარდ, ჲას, ჲეშა) ლშხ., ა̈რ, ჲარ̈ (ჲა̈რდ, 

{ჲ}არ̈ს, ჲეშა) ლნტ., კითხვ. ნაცვალსახ. -- ვინ. ჲარ̈ ლი ისგუ̂ი მჷკეთ? (ბზ.) -- ვინ არის 

შენი მოკეთე? შუკუ̂ს ჲარ̈ ესერ ესხრი? (ბქ.) -- გზაზე ვინ მიდისო? ა̈რს ჯაგ̈ედიხ ი არ̈ს 

მად̈ე? (ლნტ. 307) -- ვის გეძინებათ და ვის არა?

 ჲა̈რმაგ̈ ზს., ლნტ., ჲარმაგ ლშხ. ნაცვალსახ. -- "ვინ და ვინ." ჲარ̈მაგ̈ აჩად̈ხ ლათ̈ხუჲ̂ართე? 

(ბზ.) -- "ვინ და ვინ" წავიდნენ სანადიროდ? ჲარ̈მაგ̈ ანჴა̈დხ ლამშაუთ̂ე? (ბქ.) -- ვინ და ვინ 
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მოვიდნენ სამუშაოდ?

 ჲა̈რმოშ ზს., ლნტ., ჲარმოშ, ჲარი̄მოშ ლშხ., განუსაზღვრ. ნაცვალსახ. -- ვინმე; თუ ვინმე. 

ახ̈წინი ჲარ̈მოშო ̄ალას? (ბზ.) -- მოერევა ვინმე ამას? ჲარ̈მოშ აჴ̈დენი გუდ ა̈მიშ ლიჴდეს, ეჰე 

ეზერ ირი (ბქ.) -- თუ ვინმე მიხვდება ამის მოტანას, კარგი იქნება. ჲარმოშ ადინედ ალ 

შუკუს̂, ხოჩა ლირდე ჯე̄რახ (ლშხ.) -- თუ ვინმე წახვალთ ამ გზით, კარგი ცხოვრება (ყოფა) 

გექნებათ.

 ჲა̈ს ზს., ჲას ლშხ., ჲარ̈ს ლნტ., იხ. ჲარ̈.

 ჲა̈ს-ჲას̈ჷნ იგივეა, რაც ჲეს-ჲესინ.

 -ჲა̄ქ ბზ., ლშხ., -ჲაქ ბქ., ლნტ., დანიშნულების მაწარმოებელი სუფიქსი: -- სა-ო, სა-ე. ალი 

როქუ̂ ლი მიჩა ჭა̈შჲა̄ქ (ბზ. 444) -- ეს არის ჩემი საქმროო. ქორჲაქ მეგემ (ბქ.) -- სახლის 

(სასახლო) ასაშენებელი ხე.

 ჲა̄ქაშ̈ ბზ., {ჲ}აქაშ̈ ლნტ. -- შესაფერისი, საკადრისი. დეშ ხორი მიჩა ჲაქ̄აშ̈ ხეხუ ̂(ბზ.) -- ვერ 

ჰყავს თავისი შესაფერისი ცოლი.

 {ჲ}ებ იგივეა, რაც ჰებ.

 {ჲ}ებრა იგივეა, რაც ჰებრა.

 ჲეგირ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.) -- წყალდიდობა; ღვართქაფი. ხოშა ჲეგირ ესღჷ̄რდა (ლშხ.) 

-- დიდი ღვართქაფი მიდიოდა.

 {ჲ}ედ იგივეა, რაც ჰედ.

 ჲედო იგივეა, რაც ედო.

 ჲედურ იგივეა, რაც ჰად̈ურ.

 ჲედურდ იგივეა, რაც ჰად̈ურდ.
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 ჲედუო̂დ ლშხ., ჲედიუო̂დ ლნტ. -- საეჭვო, სათუო. ჲედუ̂ოდჟი ლე̄ქუ ̂-- საეჭვოდ თქვა. 

ჲედუო̂დჟი ხოზ̄ ლი̄ზი -- წავა თუ არა, არა აქვს გადაწყვეტილი (საეჭვოდ აქვს წასვლა).

 ჲეზუ ̂იგივეა, რაც ჰაზ̈უ̂.

 ჲეკენობ იგივეა, რაც ჲენკანობ.

 ჲელ იგივეა, რაც ჰელ.

 ჲელიობ იგივეა, რაც ჲელჲობ.

 ჲელჲა იგივეა, რაც ელჲა̈.

 ჲელჲობ ბზ., ჲელიობ ბქ., ქს., ჲელობ ბქ., რელიგ. -- ელიობა. ნაბ̈აშ̈ გუა̂ლ̈ია̈შ ნაშხა... 

ხემთქუნხ ჲელობ (ბქ. 238) -- კარგი ამინდის სახელზე იცოდნენ ელიობა.

 ჲელსერ ბქ. -- გამეტებული.

 ჲელუა̂ იგივეა, რაც ჰალ̈უა̂.

 ჲელწესდ იგივეა, რაც ელწესდ.

 ჲენარ̈ ბზ. -- პირველი ნათიბი თივა. შუა̂ნ̈ს ჲერხი ლარ̄ალ̈ს ჲორინ ა̈ჭმეხ, მა̈ნ̄კუი̂̄ ნაჭა̈მუ̂ს 

ჲენარ̈ს ხაყლეხ (ბზ.) -- სვანეთში ზოგ სათიბს ორჯერ თიბავენ, პირველ ნათიბს "იენარს" 

უწოდებენ.

 ჲენას̈, ენას ბზ., ჲენას ლშხ. -- სწრაფი, ჩქარი. ჲენას მარ̄ე ლას ბელხანჯარ (ლშხ. 72) -- 

ბელხანჯარი სწრაფი კაცი იყო. ზმნს. ჲენას̈დ, ენასდ ბზ., ჲენასდ ლშხ. -- სწრაფად, ჩქარა. 

დაუ̈ი̂თ ჲენას̈დ ანჴა̈დ აგ̈ითე (ბზ. 270) -- დავითი სწრაფად მოვიდა შინ.

 ჲენკანობ (-აშ̈, --) ბზ., ჲენკენობ ბქ., ლნტ., ჲეკენობ, ეკენობ (-იშ, --) ლშხ. -- ენკენისთვე 

(სექტემბერი). ამე ყურძენს ჲენკენობა ̈თუე̂ჲსკა იხუე̂რიხ (ლნტ. 17) -- აქ ყურძენს 

ენკენისთვეში კრეფენ.
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 ჲენწ იგივეა, რაც ჰან̈წ.

 ჲეპრუტდ ლიკუა̂ნ̄ე ბზ. -- აბუჩად, მასხრად აგდება. გოგიდ მაგ̈ ჲეპრუტდ ა̈ნკუა̂რ̈ (ბზ.) -- 

გოგიმ ყველა მასხრად აიგდო.

 ჲერ1 განუსაზღვრ. ნაცვალსახ. -- ზოგი. ჲერ ხოშამ̄ გუი̂ჲან̈დ ჴედნი ა̈გითე ი ჲერ -- დოს̄დ 

(ბზ.) -- ზოგი უფრო გვიან მოდის შინ და ზოგი -- ადრე. ხუ̂აჲ̈ ცხეკი ხილ ა̈რი: ჲერ ნალ̈ეყან, 

ჲერ აშ ნაზუა̂ბ (ლნტ. 15) -- ტყის ხილი ბევრია: ზოგი ნამყენი (დანამყნობი), ზოგი თავისით 

ამოსული.

 ჲერ2 (-იშ, --) ლშხ. -- ერი; მრევლი. მე̄უა̂რ იშდმიხ ბაპ ი ჲერ (ლშხ. 10) -- მღვდელი და 

ერი ძალიან თვრება.

 ჲერ3 იგივეა, რაც ჰერ.

 ჲერბეშტ იგივეა, რაც ჲერუ̂ეშდ.

 ჲერბი იგივეა, რაც ჲორ̄ი.

 ჲერდგულ იგივეა, რაც ართქუ̂ილ.

 ჲერე1 იგივეა, რაც ე̄რე.

 ჲერე2 იგივეა, რაც ე̄რე.

 ჲერეხი იგივეა, რაც ჲერხი.

 ჲერთხილ იგივეა, რაც ირთხინ.

 ჲერსკან̈ იგივეა, რაც ჰერსკნ.

 ჲერსკნ იგივეა, რაც ჰერსკნ.

 ჲერუ იგივეა, რაც ჲორ̄ი.

 ჲერუა̂ლ̄ე (-ლე̄მიშ, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლე̄შ, -ლე̄ლ ლშხ.), ჲერუ̂ალე, ლერუ̂ალე (-ლემ, -ა̈რ, -ლემ, 
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-ლოლ) ბქ., {ჲ}ერუა̂ლე (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ., განუსაზღვ. ნაცვალსახ. -- ვიღაცა, ვინმე. 

ჲერუა̂ლ̄ე ახღუ̂იჭ ჭყინტს (ბზ) -- ვიღაცა მოსდევს ვაჟს. ყორლისგა ლახ̈შჷმ ლერუა̂ლე ( \ 

ჲერუა̂ლე) (ბქ. 212) -- ვიღაცამ კარიდან დაუძახა. დის ხეკუა̂დ ერე ჲერუა̂ლ̄ე ემჴედე̄ლა̄ნ 

(ლშხ.) -- დედას უნდოდა, რომ ვინმე მოსულიყო.

 ჲერუა̂̈ჲ̄ იგივეა, რაც ერუა̂̈ჲ̄.

 ჲერუე̂შდ, ერუე̂შდ (-იშ) ზს., ლშხ., ჲერბეშტ ლნტ. -- ოცი. ალას ჲერუე̂შდ გეზალ ხორდა 

(ბზ.) -- ამას ოცი შვილი ჰყავდა. მი ამ̈ქუი̂ცხ ერუ̂ეშდ ზაჲ̈ კატორღა (ბზ. 24) -- მე ოცი წელი 

კატორღა მომისაჯეს (გადამიწყვიტეს). ჲერბეშტ მუშკუა̂რ̈ი ხეყადხ (ლნტ.) -- ოცი 

სტუმარი ჰყავდათ.

 ჲერუე̂̄და იგივეა, რაც ერქჷდა.

 ჲერქდა იგივეა, რაც ერქჷდა.

 ჲერქედა იგივეა, რაც ერქჷდა.

 ჲერქე̄და იგივეა, რაც ერქჷდა.

 ჲერხი, ერხი (-ხი̄შ \ -ა̈შ, -ალ̈ ბზ., -აშ̈, -ა̈რ ბქ., -ხი̄შ, -ალ ლშხ.), ჲერეხი (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

განუსაზღვ. ნაცვალსახ. -- ზოგი, ზოგიერთი. [მურყუ̂ამ] ჲერხი მერღუ̂ე ლი (ბზ. 1) -- 

ზოგიერთი კოშკი დარღვეულია. ერხი ზურალა̈რ̄ საფლაუ̈თ̂ე̄სგა სგა̈ს̄კნეხ (ბზ. 8) -- ზოგი 

ქალი საფლავში ჩახტება. ჲერხის ქუთაშ̄ხენ ნაჴიდ ლერექუ ̂ხა̄ქუხ̂, ჲერხის -- აგის ნაშხებ 

(ლშხ. 25) -- ზოგს ქუთაისიდან მოტანილი ტანსაცმელი აცვია, ზოგს -- სახლში შეკერილი. 

ბელტიყლაპიას̈ ჲერეხი ჩუ ლახომა, ჲერეხი -- მად̈ე (ლნტ. 213) -- ბელტიყლაპიას ზოგი 

შეუჭამია, ზოგი -- არა.

 ჲერხუ̂, ჲერხულ̂ა (-იშ, -ა̈შ̄, -ლალ̈) ბზ., ჲერხულ̂ა, ერხულ̂ა, ერხუ ̂(-ლაშ̈, -ლოლ) ბქ., 
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ჲერხუ̂ლა, უ̂ერხულ̂ა (-ლა̄შ, -ლალ̄) ლშხ., უე̂რხუ ̂(-იშ, -ალ̈) ლნტ., ბოტ. -- ვერხვი. ალ დი̄ნა 

აჯჯგჷნე ჲერხუი̂ ბალაშალ̄ (ბზ.) -- ეს გოგო ვერხვის ფოთოლივით თრთის. ხოჩამდ იცხემხ 

თეკრა ი ერხულ̂ა (ბქ. 70) -- კარგად იზრდება ბოყვი და ვერხვი.

 ჲეს ბზ., ლშხ., ზმნს. -- ხან, ზოგჯერ. ლიც ესერ ჲეს მჷსკუი̂ხ ლი (ბზ.) -- წყალი ზოგჯერ 

ანკარააო. ჲეს ლამთილს არი დი̄ნა ი ჲეს ლამუე̂რს (ლშხ. 31) -- ხან ქმრის სახლშია ქალი და 

ხან -- მამის სახლში.

 ჲეს-ჲესინ ბზ., ლშხ., ჲეს-ჲესუნ, ჲას̈-ჲას̈ჷნ ბქ., ესი-ესინ, ჲესი-ჲესინ ლნტ., ზმნს. -- 

ხანდახან, ზოგჯერ. ჲას̈-ჲას̈უნ დოსდ აშდუე ლახუა̂რ̈ს (ბქ.) -- მთებს ზოგჯერ ადრე დაათოვს. 

ესი-ესინ სკუე̂ბნაუ ̂ხაყლახ მჷჭშხის ლიჴედს (ლნტ. 60) -- მეკვლეს ხანდახან წინასწარ 

ეუბნებოდნენ მოსვლას. ჲეს-ჲესინ ქა იდარ̄ი (ლშხ.) -- ხანდახან გამოიდარებს.

 ჲეს-ჲესუნ იგივეა, რაც ჲეს-ჲესინ.

 ჲესუა̂̈ჲ̄ იხ. ერუ̂ა̈ჲ̄.

 ჲეფ, ჲაფ̈ (ხოჲფა, მაჲფე ზს., ხოჲ̄ფა ლშხ., ჲეფ, ხოჲეფა ლნტ.) -- იაფი. შუა̂ნ̈ს ჰარაყ̈ ჲეფ 

ლი (ბზ.) -- სვანეთში არაყი იაფია. საუა̂რ ჴანარს ჲეფდ უ̂ოდიხ (ლშხ.) -- ოსები ხარებს 

იაფად ყიდიან. ხოჲფა ბარდან ჯუღუე̂სა? (ბზ.) -- უფრო იაფი ფართალი გაქვს?

 ჲექდა იგივეა, რაც ერქჷდა.

 ჲექიმ იგივეა, რაც აქ̈იმ.

 ჲექჷრდა იგივეა, რაც ერქჷდა.

 ჲეშდ, ეშდ ზს., ლშხ., ჲეშტ ლნტ. -- ათი. ამჩუ ჲეშდ მეზგე იზგე (ბზ.) -- აქ ათი ოჯახი 

ცხოვრობს. ჲეშტ გეზალ ხუა̂ჲ̈ს ხაყა შუა̂̈ნს (ლნტ.) -- სვანეთში ბევრს ჰყავს ათი შვილი.

 ჲეშდეშხუ, ჲეშდეშხუი̂ იგივეა, რაც ეშდეშხუ.
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 {ჲ}ეშდჲორი (-იშ) ბზ., ბქ., {ჲ}ეშდჲერუ (-უშ̄) ლშხ., {ჲ}ეშტ{ჲ}ერბი (-ჲშ) ლნტ. -- 

თორმეტი. ჩუ ხუი̂დშაუო̂ლ̄დ ეშდჲორი მარ̄ე (ბზ.) -- თორმეტი კაცი დავიღუპებოდით. 

კერაჲ̈ს ეშდჲორი ორკაც̈დ ქახცხეპა (ბქ. 11) -- კერას თორმეტჯერ შემორტყმია. 

ლჷმარდელიხ ეშტერბი ლახუბ̂ა (ლნტ. 254) -- ყოფილა თორმეტი ძმა.

 ჲეშდსემი იგივეა, რაც ეშდსემი.

 ჲეშდუ̂ოხუშდ იგივეა, რაც ეშდოხუი̂შდ.

 ჲეშმაჲ იგივეა, რაც ჰეშმაჲ̈.

 ჲეშმაკ̈, ჲეშმა ̈(-იშ, -ა̈რ) ზს., ჲეშმაჲ̄ (-მაჲ̄შ, -არ̄) ლშხ., ჲეშმა,̈ ეშმა ̈(-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- 

ეშმაკი. ქაჯ̈ს ი ჲეშმას̈ დარ̈ ესერ ხერმისგალ̈ (ანდ.) -- ქაჯსა და ეშმაკს დასაჭერად არავინ 

დასდევსო. ჲეშმარ̄ს ლოქ ოთფი̄თქუ̂ახ ჩაჟ̄ ლაქნალ̄ს (ლშხ.) -- ეშმაკებს ცხენი სირბილით 

გაუხეთქავთო. ეშმა ̈კერეტა̈ნს ხას̈კუ̂ერენა (ლნტ. 8) -- ეშმაკი ტახზე მჯდარა.

 ჲეშტ იგივეა, რაც ჲეშდ.

 ჲეშტჲერბი იგივეა, რაც ეშდჲორი.

 ჲეშხუა̂მ̈ იგივეა, რაც შუშხუა̂̈მ.

 ჲეცხენი იგივეა, რაც ჲეცხნი.

 ჲეცხნი (ონცხ \ ო̄ნცხუ ̂\ ოხჲაც̈ხუნ̂ან̈, ანჲა̈ცხ{უ}̂ \ ან̈ჲაც̈ხუნ̂ა̈̄ნ; ანჲეცხნი \ ა̈ნცხენი \ 

ან̈ჲაც̈ხუნ̂ი) ბზ., ჲეცხუ̂ნი \ ნეცხუნ̂ი (ონეცხ, ანჲა̈ცხ \ ანაცხ; ა̈ნცხენი ბქ., ონჲეცხ, ანჲაცხ; 

ანჲაცხნი \ ანცხენი ლშხ.), ჲეცხენი (ან̈იეცხხუე̂ს, ან̈იაცხ; ან̈იეცხენი) ლნტ., გრდუვ. -- 

ეღვიძება, იღვიძებს. ათხე [დალ̈] ჟ'ან̈ჲეცხნა̈ნ̄ (ბზ. 64) -- ახლა დალ{ს} გამოეღვიძა. ისგოურ 

ჟი ნეცხუნ̂ი (ბქ. 23) -- უშენოდ გავიღვიძებო. ეჩანღო ქემჲეცხე̄ლი ზითუნახაუ ̂(ლშხ. 56) -- 

შემდეგ გაღვიძებია მზეთუნახავს. დენა ან̈იაცხ (ლნტ.) -- გოგოს გაეღვიძა.
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 ჲეცხუნ̂ი, ნეცხუნ̂ი იგივეა, რაც ჲეცხნი.

 ჲეჭოფ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ბალახიანი ბელტი. ჭალა̄ჲ ჲეჭოფშუ̂ ლი გოში (ლშხ.) -- ჭალა 

ბალახიანი ბელტებით არის სავსე.

 {ჲ}ეხუ ̂იგივეა, რაც ხეხუ.̂

 ჲეხუ̂რობ (-აშ̈, --) ბქ., რელიგ. -- ქალთა დღესასწაული ლახამულაში. ჲეხურ̂ობ უფლიშიშ 

დეშდილად̈ეღ ლასუ ̂(ბქ. 294) -- ქალების დღესასწაული უფლის ორშაბათს იყო.

 ჲო̄რი, ჲორ̄უ, ჲერუ (მიც. ჲარუ,̂ მოთხ. ჲარუე̂მ, ნათ. -იშ̄, -- ბზ.), ჲორი (ჲარუ,̂ ჲარუე̂მიშ \ 

ჲორიაშ̈) ბქ., ჲერუ (მიც. ჲერუს, მოთხ. ჲერუდ, ნათ. ჲერუშ̄) ლშხ., ჲერბი (მიც. -ის \ არბ, 

მოთხ. -ერბიდ, ნათ. -იშ) ლნტ. -- ორი. დაუ̈ი̂თს ხორ̄და ჲორ̄უ გეზალ (ბზ.) -- დავითს ორი 

შვილი ჰყავდა. ჲერუ ლიხ ლახუბ̂ა (ლშხ.) -- ორი ძმა არის. არბ კოჯ ნესკა ლოქ ქაჯ̈ ა̈რი 

(ლნტ. 306) -- ორ კლდეს შუა ქაჯი არისო.

 ჲრტყუი̂ იგივაე, რაც არტყუი̂.

 -ჲს{გ}ა იგივეა, რაც -ისგა, -ჲსგა.

 ჲს{კ}ა იგივეა, რაც სგა.

 ჲჷგემ, ჷგემ (ოთჷგ \ ოხუგ, ადგე \ ანგე; ადგემნე \ ანგემნე ბზ., ადიგ; ადგემ ბქ., ათუგ, ადჷგე; 

ადგემ ლნტ.), აგემ (ოთჷგ, ადგე; ადგემ) ლშხ., გრდმ. -- 1. აშენებს. ჩია̈გ̄ ამგუა̂ჲ̈ ქორს ჲჷგემ 

(ბზ.) -- ყველგან ასეთ სახლს აშენებს. ძუღუა̂ ნე̄სგაისგა ადგე... მურყუა̂მ (ბზ. 249) -- შუა 

ზღვაში ააშენა კოშკი. ჲერუ̂ალე ქორს ყარ̈ხენჩუ ესერ ლჷმგემუ̂ნელი (ანდ.) -- ვიღაცა 

სახლს სახურავიდან აშენებდაო. საათისა ჷგემდა აშირ ქორს (ლნტ. 303) -- საათში ას სახლს 

აშენებდა. 2. დგამს, {და}აყენებს. იმგუა̂ჲ̈ ლჷგან მან̈კუშჟი, ეჩეჩუ ესგენე [ნაღუ̂ჟურ] (ბქ. 

29) -- სადაც პირველად იდგა, იქ დააყენა ვაჟი. კარდალას̈ ფეჩჟინ ჷგემ (ლნტ. 3) -- ქვაბს 

1433



ღუმელზე დგამს.

 ჲჷთინ (-იშ, -ა̈რ) ბზ. -- ზვინი. ბოფშარ̈დ ლელუნ̈თდ ჲჷთინ ადგეხ ჭემიშ (ბზ.) -- ბავშვებმა 

საზამთროდ თივის ზვინი დადგეს.

 ჲჷთრე იგივეა, რაც ჷთრე.

 ჲჷნში (-ში̄შ, --) ბზ. -- ნაზი, რბილი მატყლი. ჟინღჷლდარ̈ს ჲჷნში მატ̈ყ ხაგ̄ხ (ბზ.) -- 

ბატკნებს რბილი მატყლი აქვთ.

 ჲჷრჟი, ჷრჟი (ხოჲჷრჟა) -- მწვანე. ჲჷრჟი ლაჩახ̈უ ̂(ბზ.) -- მწვანე საბალახო [ალ ბალახ] 

ფერდ ჲჷ̄რჟი ლი (ლშხ. 22) -- ეს ბალახი ფერით (ფერად) მწვანეა. ხოჷრჟა ჭემუ ესერ 

ესუდ̂ეხ ღუნუა̂რ̈ს (ბზ.) -- უფრო მწვანე თივა ხბორებს დაუდევითო.

 ჲჷრტყუი̂ იგივეა, რაც არტყუი̂.
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ო

 ხ-ობაც̈ე იგივეა, რაც ხ-ობცე.

 ხ-ობდერ იგივეა, რაც ხ-ობიდ.

 ხ-ობე̄ლე (ლოხუბ̂ე̄ლ, ლოხბე̄ლე; ლოხბე̄ლნე ბზ., ლოხ̄ბელ ლშხ.), ხ-ობელე (ლოხუბ̂ელ, 

ლოხბელ; ლოხბელნე ბქ., ლახობელ, ლახობელე; ლახობელი ლნტ.), გრდმ. -- უბერავს. 

ბობშარ ხობე̄ლეხ ალ ბალახს (ლშხ., ხორ. 6) -- ბავშვები (სულს) უბერავენ ამ ბალახს. 

ბუშტს ქა ხობე̄ლე ბეფშუს̂ (ბზ.) -- ბუშტს გავუბერავ ბავშვს.

 ხ-ობიდ (ოხობდუ̂, ოხბიდ; ოხბიდნე ბზ., ოხობდ, ოხბჷდ; ოხბჷდა ბქ.), ხ-ობდერ (ოხბჷდ, 

ოხბჷდდა; ოხბჷდნი ლშხ., ახობდ, ახობიდ; ახობიდე ლნტ.), გრდუვ. -- ეწევა. თხე̄რემ ქოხ̄ბიდ 

ჰაკუა̂დ̈ს (ბზ. 360) -- მგელმა გამოსწია კუდი. ა ჴან̈ დეშ ხობიდ (ბქ. 200) -- ეს ხარი ვერ 

ეწევა. ცულაჴ̈ემანტს მარე დეშ ხობდერდა (ლნტ. 314) -- კაცი მშვილდისარს ვერ ეწეოდა 

(ექაჩებოდა).

 ხ-ობიც (მიბცჷნ \ მიბიცდა, ხობცჷნ \ ხობიცდა; ხობიცდე̄დს) ბზ., ხ-ობცა (მიბცჷნ \ მიბცჷნდა, 

ხობცჷნ \ ხობცჷნდა; ხობცჷნეს) ბქ., ხ-ობიც, ხ-ობცა (მიბცჷნ, ხობცჷ̄ნ; ხობცჷ̄ნდეს) ლშხ., ხ-

ობიცა (მიბიცჷნ \ მიბიცდა, ხობიცჷნ \ ხობიცდა; ხობიცდეს) ლნტ., გრდუვ. -- ძალუძს, 

შეუძლია. ჲას̈ ხობიც მიშგუა̂ ჯოგ̈ი ლიღე̄შგი? (ბზ. 60) -- ვის ძალუძს ჩემი ჯოგის 

წართმევა? ალ დაუ̄ს̂ ჩიდ ხოშა ხაბცე̄ნა (ლშხ. 71) -- ამ დევს ყველაზე მეტი შესძლებია.

 ობურ იგივეა, რაც უ̂ობურ.

 ხ-ობცე, ხ-ობცი (ოთუბ̂ა̈ც, ოთბაცე; ოთბაც̈ნე ბზ., ოთბაც̈ისგ ბქ., ოთბაც, ოთბაცე; ოთბაცნე 

ლშხ.), ხ-ობაც̈ე (ათუბც, ათობაც̈ე, ათობაც̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- ჰპირდება. მანე̄სგრა უდილდ 

ჩოთბაცე, ერე მიჩა ხეხუ ̂ესერ ირ̄ა (ბზ. 295) -- უმცროსი და დაჰპირდა, რომ შენი ცოლი 
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ვიქნებიო. ქათობაც̈ე ამნემ დენაჲ̈ ლიჴდე (ლნტ. 196) -- ეს დაჰპირდა ქალიშვილის მოყვანას.

 ხ-ობჷრგჷნე (ლოხბჷრგინ, ლოხბჷრგნე; ლოხბჷრგნი) ბზ., ხ-ობრჷგჷნე (ლოხუბ̂რჷგინ, 

ლოხბრჷგნე; ლოხბრჷგნისგ) ბქ., გრდმ. -- უბრაგუნებს, უბრახუნებს. ყორისგა ლოხბრჷგნეხ 

სორთმანშერს (ბქ. 126) -- სორთმანაანთ კარზე დაუბრახუნეს.

 ხ-ობჷრდაგ̈ი (ოთბჷრდაგ̈, ადბჷრდაგე; ადბჷრდაგ̈ისგ) ბქ., გრდმ. -- აცილებს. ქუნარ̈ს ჰამს ქა 

ხობჷრდაგ̈იხ (ბქ. 5) -- სულებს დილით გააცილებენ.

 ხ-ოგბე1 (ოთოგბ, ესუგ̂იბ; ესუგ̂იბე ბზ., ოთოგბ, ოთგიბ; ოთგიბე ლშხ.), ხ-ოქფე (ასუქფ, 

ასოქიფ; ასოქიფე) ლნტ., გრდმ. -- 1. ფეხს უცურებს, უსხლეტს. ესუგ̂იბე ქა ჭიშხს ი ფოყს 

ქოთ̄ყუი̂ჩე (ბზ. 366) -- ავუცურებ ფეხს და თეძოს მოვტეხ. ქა დემ ხოგბეხ მარას ალ ჩაფლარ̈ 

(ლნტ. 7) -- ეს ფეხსაცმელები კაცს არ უცურს. 2. ფეხი უცურს. შდრ. ხ-ოქფე.

 ხ-ოგბე2 (ოხოგბ, ოხგიბ; ოხგიბე ბზ., ლშხ., ახოგბ, ახოგიბ; ახოგიბე ლნტ.) -- {გა}უსვრის.

 ხ-ოგდური (ხოგუდ̂ირდას̈, ხოგდურ̈და; ხოგუდ̂ირდე̄დს ბზ., ხოგდურის, ხოგდურდა; 

ხოგდურდეს ლშხ.), ხ-აბორგა (ხუა̂ბორგჷნდას, ხაბორგჷნდა; ხაბორგჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- 

უჭირავს, ხელი უკიდია. გაჩ̈ს მუჭ̈ხან̈ ხოგდური (ბზ.) -- დანა ტარით მიჭირავს (დანას 

ტარიდან ვიჭერ).

 ხ-ოგემ (ესუო̂გ, ესუგ̂ე; ესგემნე ბზ., ესოგ ბქ., ოსოგ, ოსგე; ოსგემ ლშხ., ლახუგ, ლახოგე; 

ლახოგემ ლნტ.), გრდმ. 1. უდგამს. სგალან̈ჴდენი, შიშდ ლეზუ̂ებს ესუგ̂ემნე სგუე̂ბინჩუ (ბზ.) 

-- როგორც კი შემოვა, ხელად საჭმელს დავუდგამ წინ. ბებშილდს მეგამთეჟი კიბ ლოხგეხ 

(ბქ.) -- ბავშვს ხეზე კიბე მიუდგეს. 2. (ოთოგ, ოთგე; ოთგემნე ზს., ოთგემ ლშხ.) -- 

უშენებს. მუდ გეზლირ̄ს თითოლ̄აჟი ოთგე ქორალ̈ (ბზ.) -- მამამ შვილებს სათითაოდ დაუდგა 

სახლები. 3. (ლოხ̄ოგ, ლოხგე; ლოხგემნე ბზ., ლოხოგ ბქ., ლოხგემ ლშხ.) -- {შე}უდგამს. 
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მასე̄რს ბაჯ̈გ ლოხგე (ბზ.) -- მესერს (ღობე) საბიჯგი შეუდგა.

 ხ-ოგენე იგივეა, რაც ხ-ოგნე1.

 ხ-ოგთხი̄ნე (ლო̄ხოგთხ, ლოხგეთხ; ლოხგეთხნე ბზ., ლოხგეთხ{ინ}, ლოხგეთხე; 

ლოხგეთხნე ლშხ.), ხ-ოგათ̈ხი (ასუგ̂ეთხ, ასოგეთხ; ასოგეთხნე) ლნტ., გრდუვ. -- 

{გა}იქნევს (უცებ გაქნევა). შიარ̈ ჩ'ოთყედან̄ე, მარე ლოხგეთხ ი ჩუა̂თფიშდუნ̂ე (ბზ.) -- 

ხელები გაუკავა, მაგრამ გაუქნია უცებ და გააშვებინა. ჩაჟ̈ს ასოგეთხა ი ჟ'ახოკუა̂რა 

ორმოხენჟი [მარ̈უე̂ნე მუხუბ̂ე] (ლნტ. 171) -- ცხენს გაუქნევია და უმცროსი ძმა ამოუგდია 

ორმოდან.

 ხ-ოგიჭ (მიგიჭდა, ხოგიჭდა; ხოგიჭდე̄დს ბზ., ხოგიჭდეს ბქ., ქს.), გრდუვ. -- უძლებს. 

ლაყურ̂ა დეშ ხოგიჭ ჲაკოფს (ბზ.) -- საწოლი ვერ უძლებს იაკობს.

 ხ-ოგნე1 (ლოხგენ, ლოხგენე; ლოხგენნე ბზ., ლოხგენისგ ბქ., ლოხგენე; ლოხგენნე ლშხ.), ხ-

ოგენე (ასუგ̂ენ, ასოგენე; ასოგენი) ლნტ., გრდმ. -- ჩაუდგამს. ჩაუყენებს. ქუ̂ინს ესერ ჯა 

ლოხგენი (ბზ. 294) -- სულს მე ჩავუდგამო.

 ხ-ოგნე2 (ოთგენ, ოთგენე; ოთგენნე ბზ., ლშხ., ოთგენისგ ბქ.), ხ-ოგენე (ათუგ̂ენ, ათოგენე; 

ათოგენი) ლნტ., გრდმ. -- {გადა}უქცევს. თხუი̂მ პან̈ტდ ოთგენე (ბზ. 390) -- თავი 

ნაფლეთებად უქცია.

 ხ-ოგნოუი̂, ხ-ოგონაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ოგუნ̂ეუი̂.

 ხ-ოგუე̂ში იგივეა, რაც ხ-ოგუშ̂ე.

 ხ-ოგუნ̂ეუი̂, ხ-ოგნეუი̂ (ოხუგ̂ონეუ̂, ოხგონუ̂ე; ოხგონუი̂) ბზ., ოხგონუი̂სგ ბქ., ხ-ოგნოუი̂ 

(ოხგონაუ,̂ ოხგონუე̂; ოხგონუი̂ ლშხ.), ხ-ოგონაუ̈ი̂ (ახუგ̂ონაუ̈,̂ ახოგონაუ̈ე̂, ახოგონაუ̈ი̂) 

ლნტ., გრდმ. -- {მო}უგონებს, უხერხებს. ოხგონუ̂ეხუ ესამ' ალ̄ას (ბზ. 364) -- ამას რამე 
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მოუხერხეთო (მოუგონეთო). მაჲ̈ ლაყ̈რიდ ი მაჲ̈ ოლგონუა̂დ? (პოეზ. 48) -- რა ვუყოთ და 

მოვუგონოთ? თამარდ იღნუსის ბაქ̈ ოხგონუ̂ე (ბზ.) -- თამარმა იღნუსის ტყუილი მოუგონა.

 ხ-ოგუშ̂ე (ესოგუშ̂, ესგუე̂შ; ესგუე̂შნე ბზ., ოსოგუშ̂, ოსგუე̂შ; ოსგუე̂შნე ბქ., ოსგოშ, 

ოსგოშე; ოსგოშნე ლშხ.), ხ-ოგუე̂ში (ასუგუ̂შ, ასოგუე̂შ; ასოგუ̂ეშნე) ლნტ., გრდმ. -- 

უსხამს. დედეს ჰარყილს ესგუე̂შნე (ბზ.) -- დედას არაყს დაუსხამს. ბაბად [ზორგეთს] 

ქოხგუე̂შ კათხთექა ა̈ჲრაყ̈ (ბქ. 197) -- პაპამ ზორგეთს კათხაში ჩაუსხა არაყი. ღუ̂ინალს 

ხოგუე̂შიხ ჭიქარ̈ხო (ლნტ. 53) -- ღვინოს ჭიქებში უსხამენ.

 ხ-ოგცხა̈დი (ოხგაცხად̈, ოხგაცხდე; ოხგაცხდი ბზ., ოხგაცხდისგ ბქ.), ხ-ოგცხადი (ოხგაცხდ, 

ოხგაცხდე; ოხგაცხდი) ლშხ., გრდმ. -- უცხადებს. ქოხ̄გაცხდე ხელწიფხდ ალა ფამ̈ლიარ̈ს 

(ბზ. 442) -- ხელმწიფემ გამოუცხადა ეს შინამოსამსახურეებს.

 ოდ, ოდე, ოდედე იგივეა, რაც უ̂ოდ.

 ხ-ოდაგარ̈ი იგივეა, რაც ხ-ოდგარ̈ი.

 ხ-ოდანწყე იგივეა, რაც ხ-ოდაწ̄ყე.

 ხ-ოდარაჯ̈ი იგივეა, რაც ხ-ოდრაჯ̈ი.

 ხ-ოდაწყე იგივეა, რაც ხ-ოდაწ̄ყე.

 ხ-ოდაუ̄შ̂ე (ოთდა̄უა̂შ̈, ოთდა̄უშ̂ე; ოთდა̄უშ̂ი ბზ., ოთდაუ̄შ̂, ოთდაუ̄შ̂ე; ოთდაუ̄შ̂ნე ლშხ.), ხ-

ოდუა̂̈ში (ოთდაუა̂შ̈, ოთდაუშ̂ე; ოთდაუშ̂ისგ) ბქ., ხ-ოდაუშ̂ე (ათუ̂დაუ̈შ̂უ,̂ ათოდაუშ̂ე; 

ათოდა̈უშ̂ი) ლნტ., გრდმ. -- უფუჭებს, უშავებს, უღუპავს. ქაჯ̈დ კოჯარ̈ისგა გეზალ 

ოთდაუ̄̂შე (ბზ.) -- ქაჯმა კლდეებში შვილი დაუღუპა. ალ ზარბუზანს ესერ ჩუ̂ემოშ ხოდუა̂შ̈ი 

(ბქ. 81) -- ამ ზარბაზანს თუ გაუფუჭებო. მიჩა ქორხო ლოქ ასხრი, იმ ლოქ ხოდაუშ̂ე (ლნტ. 

106) -- ჩემს სახლში მივდივარ, რას გიშავებო.
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 ხ-ოდაწ̄ყე (ოთდა̈წ̄ყ, ოთდაწ̄ყე; ოთდაწ̄ყი ბზ., ოთდაწ̄ყ, ოთდაწ̄ყე; ოთდაწ̄ყნე ლშხ.), ხ-

ოდაწყე (ოთდაწ̈ყ, ოთდაწყე; ოთდაწ̈ყისგ) ბქ., ხ-ოდანწყე (ათუდ̂ან̈წყ, ათოდანწყე; 

ათოდანწყი) ლნტ., გრდმ. -- ულაგებს, უწყობს. ალა ამჟი̄ნჷდ ხოდაწ̄ყე ჩი ̄ქორისგა (ბზ. 381) 

-- ეს ისევ ისე ულაგებს სახლში ყველაფერს. მიჩა დიდ ლერქუა̂რ̈ სგ'ოთდაწყე შაუხ̂ანს (ბქ.) 

-- დედამისმა ტანსაცმელი ჩაულაგა შავხანს.

 ხ-ოდგარ̈ი (ოთოდგრ, ოთდაგარ̈; ოთდაგრი ბზ., ოთდაგრისგ ბქ.), ხ-ოდგარი (ოთდაგარ, 

ოთდაგრე; ოთდაგრი) ლშხ., ხ-ოდაგარ̈ი (ათუდგრ, ათოდაგარ̈; ათოდაგ̈არნე) ლნტ., გრდმ. -- 

უკლავს. [ჭიტიდ] ფუ̈რ ოთდაგარ̈ ღუა̂ჭარ̈ს (ბზ. 336) -- ჭიტიმ ვაჭარს ძროხა მოუკლა. ეჯის 

ჭაშ̈ ათოდაგარ̈ხ (ლნტ. 224) -- იმას ქმარი მოუკლეს.

 ხ-ოდგე (ოთოდგ, ოთდიგ; ოთდიგე ზს., ლშხ., ათუდგ, ათოდიგ; ათოდიგე ლნტ.), გრდმ. -- 

უქრობს. ფა̈კუ̂ნა ლემასგუ ̂ხოდგე (ბზ. 379) -- ლეკვი ცეცხლს უქრობს.

 ხ-ოდგენი (ამ̈დაგ̈, ოთდაგ̈; ოთდეგნი ბზ., ა̈მდაგ, ოთდაგ̈; ოთდეგნი ბქ., ემდაგ, ოთდაგ; 

ოთდეგნი ლშხ.), ხ-ოდეგენი (ა̈მდაგ, ათოდაგ; ათოდეგენი) ლნტ., გრდუვ. 1. უქრება. ჩუ'̂ 

ესერ ათდეგა, ჩუუ̂ ახბიშე ლემესგ (ბზ. 268) -- ჩამიქრა, ჩამომაწოდე ცეცხლიო. ალ დინას 

ლემესგ ჩოთდაგ (ბქ. 66) -- ამ ქალიშვილს ცეცხლი ჩაუქრა. 2. გადატ. ევსება (თვალი), 

ეშრიტება. თე ლაჲ̈დი ქახოდაგ (ლნტ. 221) -- თვალიც დაევსო.

 ხ-ოდგჷ̄რე (ოხდჷგჷ̄რ, ოხდჷგჷ̄რე; ოხდჷგჷ̄რნე) ბზ., ლშხ., ხ-ოდგჷრე (ოხდჷგირ, ოხდჷგჷრე; 

ოხდჷგჷრისგ ბქ., ახუდ̂ჷგჷრ, ახოდჷგჷრე; ახოდჷგჷრი ლნტ.), გრდმ. -- თვალებს სთხრის. 

ბეფშუდ̂ ნაპ̈ოლ̄ს თე̄რალ̈ ქ'ოხდჷგჷ̄რე (ბზ.) -- ბავშვმა ჩიტს თვალები დათხარა. [ზურალს] 

თერალ̈ ქაუ ̂ახოდჷგჷრეხ! (ლნტ. 162) -- ქალს თვალები დათხარეთო!

 ხ-ოდეგენი იგივეა, რაც ხ-ოდგენი.
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 ოდერ იხ. ესღრი, ესხრი.

 ხ-ოდე̄რუე̂, ხ-ოდუ̂ერე იგივეა, რაც ხ-ოდურუა̂ნ̈ი.

 ოდო იგივეა, რაც ედო.

 ხ-ოდრაჯ̈ი (ოთუდ̂არაჯ̈, ოთდარჯე; ოთდარჯი ბზ., ოთდარჯისგ ბქ.), ხ-ოდრაჯი (ოთდარაჯ, 

ოთდარჯე; ეთდარჯი) ლშხ., ხ-ოდარაჯ̈ი (ას̈უე̂დარაჯ̈ენ, ა̈სედარაჯან; ას̈ედარაჯ̈ი) ლნტ., 

გრდუვ. -- უდარაჯებს, უთვალთვალებს. ჭყჷნტარ̈დ ჩოთდარჯეხ [დინ̄ას] (ბზ. 379) -- 

ვაჟებმა დაუდარაჯეს ქალიშვილს.

 ხ-ოდრუანი იგივეა, რაც ხ-ოდურუა̂ნ̈ი.

 ხ-ოდურუა̂ნ̈ი, ხ-ოდე̄რუე̂ (ოთდურუა̂̈ნ, ოთდურუა̂ნე; ოთდურუა̂ნ̈ნე) ბზ., ხ-ოდურუ̂ან̈ი, ხ-

ოდირუა̂ნ̈ი, ხ-ოდერუე̂ (ოხდურუა̂ნ̈, ოხდურუა̂ნ̈ე; ოხდურუა̂̈ნისგ \ ოხდირუა̂ნ̈, ოხდირუა̂ნე; 

ოხდირუა̂ნ̈ისგ \ ოხდირუ̂ან̈, ოხდირუა̂ნე; ოხდირუა̂ნ̈ისგ \ ოსდერაუ̈̂, ოსდერუე̂, ოსდერუი̂სგ) 

ბქ., ხ-ოდე̄რუ̂ე, ხ-ოდრუანი (ოთდე̄რაუ,̂ ოთდე̄რუ̂ე; ოთდე̄რუი̂ \ ოთდრუან, ოთდრუანე; 

ოთდრუანნე) ლშხ., ხ-ოდუე̂რე (ახუდ̂უე̂რ, ახოდუე̂რე; ახოდუ̂ერნე) ლნტ., გრდმ. -- 

დაუშლის (ნებას არ აძლევს). ეჩხა̄უ ̂ლიზ̄ის ჯა ესერ მამ̄ ხოდურუა̂̈ნი (ბზ. 330) -- მე იქ 

წასვლას არ გიშლითო. წინწილ ესერ ქა̄უ ̂ადჲე, დე̄მ ხოდერუე̂ (ბზ. 397) -- წიწილა 

წაიყვანე, არ გიშლიო. ნომ' ესეროღუ ̂ოხდირუა̂ნეხ ქალაქთე ლიზი (ბქ.) -- ქალაქში წასვლა 

არ დამიშალოთო. დედე გეზალს დე̄სამამ ხოდრუანი (ლშხ.) -- დედა შვილს არაფერს უშლის. 

ქორს ლისტულის ჩიჲს ხოდუ̂ერეხ (ლნტ. 78) -- სახლში სტვენას ყველას უშლიან.

 ხ-ოდუა̂შ̈ი იგივეა, რაც ხ-ოდაუ̄შ̂ე.

 ხ-ოეცხენი იხ. ხ-ეჲცხჷ̄ნი.

 ხ-ოე̄სგი (იყენ. ოთოჴდ, ოთჴიდ; ოთჴიდე) ბზ., ხ-ოჲსგ (ოთოჴდ, ოთჴიდ; ოთჴიდე) ბქ., ხ-ოჲეს 
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(ოთოჴ, ოთჴიდ; ოთჴიდე) ლშხ., ხ-ო{ჲ}ესკ (ათოხუა̂ჲ̈, ათო{ჲ}ე; ათო{ჲ}ესკ) ლნტ., გრდუ. 

-- მიაქვს (ვინმესთვის). დი გეზლირს ლეზებს ხოჲსგ (ბქ.) -- დედა შვილებს საჭმელს 

{წა}უღებს.

 ხ-ოზგე (მიზგა̈ნ̄, ხოზგა̈̄ნ; ხოზგე̄დს ბზ., მიზგა, ხოზგა; ხოზგადეს ბქ., მიზგან̄, ხოზგან̄; 

ხოზგე̄ნს ლშხ., მიზგე, ხოზგე; ხოზგედეს ლნტ.), გრდუვ. -- დასახლებული ჰყავს, 

"უსახლია". ალ მარ̄ა უ̂ოხუი̂შდ გეზალ ხოზგე შუა̂ნ̈ს (ბზ.) -- ამ კაცს ხუთი შვილი სვანეთში 

ჰყავს დასახლებული. ("უსახლია"). ლატლის ხოზგეხ ლან̈ბა̈შნა ჯარაშერ (ბქ. 201) -- 

შვილიშვილები ჯარასანებს ლატალში "უსახლიათ".

 ხ-ოზზი (ოთზიზ, ოთზჷზე; ოთზიზნე ბზ., ოთზჷზ, ოთზჷზე; ოთზჷზნე ლშხ.), ხ-ოუზ̂ე 

(ოთუი̂ზ, ოთუზუ; ოთუზისგ) ბქ., ხ-ოუზ̂ი (ათუუ̂ზ, ათოუზე; ათოუზი) ლნტ., გრდმ. -- 

უგზავნის; უთვლის. ხელმწიფედ ი მიჩა ხეხუდ̂ ამბაუ̈̂ ოთზჷზეხ... (ბზ. 283) -- ხელმწიფემ 

და მისმა ცოლმა ამბავი შეუთვალეს. ხენწიფს ლოხზჷზე მოცქულ... დაუ̄̂დ (ლშხ. 64) -- 

დევმა ხელმწიფეს მოციქული მიუგზავნა. თათრიშ ლაშგარ̈დ მეცქუი̂ლ ხოზზახ (პოეზ. 46) 

-- თათრის ლაშქრისთვის მოციქული მიუგზავნიათ.

 ხ-ოზჲენი იგივეა, რაც ხ-ოძჰენი.

 ხ-ოზურ̂ი (ოხოზურ̂, ოხოზუე̂რ; ოხზუ̂ერნე ბზ., ოხოზურ̂, ოხზორ; ოხზორ̈ნე ბქ.), ხ-ონზორ̄ე 

(ოხნაზორ̄, ოხნაზორ̄ე; ოხნაზორ̄ნე) ლშხ., ხ-ონაზორი (ახუ̂ნაზორ, ახონაზორე; ახონაზორი) 

ლნტ., გრდმ. -- უგროვებს. თუ̂ით კარან̈ ჭჷმინს ქა ხოზურ̂ი მაგ̈ (ბზ. 7) -- თითო ჩანახ ქერს 

უგროვებს ყველა. თაშს მასარდს ხონზორ̄ეხ უ̂ოჯახს (ლშხ.) -- ყველს ბლომად უგროვებენ 

ოჯახს. ჟ'ახონაზორახ თეთრ დენაჲ̈შუდ̂ (ლნტ.) -- შეუგროვებიათ ფული ქალიშვილისთვის.

 ხ-ოზხალ̈ი (ლოხუზ̂ახალ̈, ლოხზახლე; ლოხზახლისგ) ბქ., გრდმ. -- შეუძახებს, გარეკავს. 
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ლოხზახლეხ ამ ჴანუ̂ (ბქ. 200) -- შეუძახეს ამ ხარს.

 ხ-ოზჰენი იგივეა, რაც ხ-ოძჰენი.

 ოთაჲ იხ. ესყა.

 ხ-ოთა̈ლ̄ი (ოთუო̂̄თა̈ლ̄, ოთოთ̄ა̄ლე; ოთოთ̄ა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ოთალ̈ი (ოთოთა̈ლ, ოთოთალე; 

ოთოთალისგ ბქ., ათუთალ̈, ათოთალ̈ე; ათოთალ̈ი ლნტ.), ხ-ოთალ̄ი (ოთოთ̄ალ̄, ოთოთ̄ალ̄ე; 

ოთოთ̄ალ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- უნაწილებს, უწილადებს. ეშხუ ღუ̂აშ მჷქფას ოთოთ̄ა̈ლ̄ (ბზ. 40) 

-- ერთი ჯიხვი მტვირთავებს გავუნაწილე. ჩოთჷთალე მიჩა ლახუბ̂ას (ბქ. 95) -- გაუნაწილა 

თავის ძმებს. გეზლი̄რს დაბა̄რს ხოთ̄ალ̄ი (ლშხ.) -- შვილებს ყანებს უნაწილებს.

 ხ-ოთე იგივეა, რაც ხ-ოთ̄ე.

 ხ-ოთერ (ლოხ̄ოთრ, ლოხთირ; ლოხთერნე ბზ., ლოხთერ ბქ., ლოხთერნე ლშხ., ლახუთრ, 

ლახოთირ; ლახოთერნე ლნტ.), გრდმ. -- ურჩევს (შეუტყობს). ჲედ ესერ ლოხუთ̂ირუ მა ჟი-ჲ 

მოდ̄ეჲ კინჩხს ხაქ̈უც̂ე ჟი! (ბზ. 343) -- ან მირჩიე რამე, ან არადა თავს (კისერს) მოგჭრიო. 

ლაჩ̈იჟალთ' ესერ ესხრი ი იმ ესერ ხოთერ? (ბქ. 34) -- ცოლის შესართავად (გასასიძებლად) 

მივდივარ და რას მირჩევო (ურჩევო)?

 ოთთჷრ, ოთთჷ̄რენ იხ. თირ, ხ-ათირ.

 ხ-ოთი იგივეა, რაც ხ-ო̄თე.

 ოთიჴდ იხ. იჴდე.

 ხ-ოთლე (ესოთლ, ესუთ̂ილ; ესუ̂თილე ბზ., ბქ., ოსოთლ; ოსთილ; ოსთილე ლშხ., ასუთლ, 

ასოთილ; ასოთილე ლნტ.), გრდმ. 1. {და}აჭერს. ხოშა ბაჩ̈ ჟ'ესუთ̂ილხ როსტომს საფლაუ̈ჟ̂ი 

(ბზ. 234) -- როსტომს საფლავზე დიდი ქვა დააჭირეს (დაადეს). მიჩა დოლობ ში̄რა ლოქ 

ოსთილ... (ლშხ. 56) -- ჩემი წისქვილის ქვა დააჭირეო (დაადეო). 2. (ოთოთლ, ოთთილ; 
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ოთთილე ბზ., ოხოთლ, ოხთილ; ოხთილნე ბქ., ლშხ., ახუთლ, ახოთილ; ახოთილე ლნტ.), 

გრდმ. -- {მო}უჭერს. ჭემი საუ̈ს̂ სე̄მი თაკ̈უ̂ ოთთილ (ბზ.) -- თივის მარხილს სამი თოკი 

მოუჭირა. ცუი̂ცდ შდუგუ̂რე მათხუმ̂ი ადირმ ი ყიას ოხთილ (ბქ. 30) -- კატამ თაგვების 

მეთაური დაიჭირა და ყელში მოუჭირა.

 ხ-ოთლჷ̄რე (ოხუთ̂ჷლირ̄, ოხთჷლჷ̄რე; ოხთჷლირ̄ნე ბზ., ოხთჷლჷ̄რ, ოხთჷლჷ̄რე; 

ოხთჷლჷ̄რნე ლშხ.), ხ-ოთლჷრე (ოხუთ̂ჷლირ, ოხთჷლჷრე; ოხთჷლჷრისგ ბქ., ახუთ̂ჷლჷრ, 

ახოთჷლჷრე; ახოთჷლჷრნე ლნტ.), გრდმ. -- {მო}უჭერს. ბაბად ლოხუთ̂ჷლჷ̄რე [თაშ̈ს] ი 

წუ̂ენ ახფიშდუნ̂ე (ბზ. 421) -- პაპამ ყველს მოუჭირა და წვენი გამოადინა. დაუ̄ე̂მ 

ლოხთჷლჷ̄რე ტოტ ი ჩუა̂დბუღუ̂ირ̄ე მუქოხ (ლშხ. 80) -- დევმა ხელი მოუჭირა და რიყის ქვა 

დაფშვნა. ჭყინტდ ბჷგიდ ახოთჷლჷრე ტოტა̈რ (ლნტ.) -- ბიჭმა ხელი მაგრად მოუჭირა.

 ხ-ოთმი̄ნე (ოხუთ̂ჷმი̄ნ, ოხთჷმი̄ნე; ოხთჷმი̄ნნე ბზ., ოხთჷმი̄ნ ლშხ.), ხ-ოთმინე (ახუთჷმინ, 

ახოთჷმინე; ახოთჷმინი) ლნტ., გრდმ. -- უთმენს. ხუ̂აჲ̈ხანს ხოთმინახ ხოშა ლახუბ̂ა [და̈უ̄ს̂] 

(ბზ. 443) -- დიდ ხანს უთმენდნენ უფროსი ძმები დევს. დეშ ლოქ ხოთმი̄ნე ჩიგარ ეჯჲარს 

(ლშხ.) -- ყოველთვის ვერ მოვუთმენო იმათ. ხორუა̂ დენოლაშ̈უდ̂ მათ̈შ ახოთჷმინა გუი̂ს 

(ლნტ. 231) -- გულს არ მოუთმენია უმცროსი ქალიშვილისათვის.

 ხ-ოთნე (ოხთენ, ოხთენე; ოხთენისგ) ბქ., გრდმ. -- უგონებენ; უხერხებენ რამეს. უშხუ̂არ 

ხაქ̈უხ̂: -- ოხთენეხოუ ̂მოლე! (ბქ. 341) -- ერთმანეთს უთხრეს: -- მოვუგონოთ რამეო.

 ხ-ოთონ̄ე იგივეა, რაც ხ-ოთურ̂ი.

 ხ-ოთრა (მითრონ̄{და}, ხოთრონ̄{და}; ხოთრო̄ნდე̄დს ბზ., ლშხ., მითრონ{და}, ხოთრონ{და}; 

ხოთრონდეს ბქ., ლნტ.), გრდუვ. -- იცნობს, იცის. ზურალ̄ს ჩუ ხოთრა უ̂ეზირ (ბზ. 293) -- 

ქალი იცნობს ვეზირს. მეზგე მაგ̈ ჟახალუნდოშ ხათ̈რონა (ბქ. 11) -- ყველა მოსახლე 
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სახელდებით სცნობია. ნაწ̈ერიშ მაშ̈ედ დას̈ ესერ ხოთრა (ანდ.) -- ბედისწერის წამალი 

ვერავის უპოვნიაო (არავინ იცისო).

 ოთუა̂ყრ იხ. ხ-ეჩო, ხ-აჩ̈ო.

 ხ-ოთუე̂რი1 იგივეა, რაც ხ-ოთურ̂ი.

 ხ-ოთუე̂ფენი იგივეა, რაც ხ-ოთუფ̂ენი.

 ოთუი̂ჴ იხ. იჴდე.

 ხ-ოთურ̂ი (ოთუთ̂ო̈ნ̄, ოთთონ̄ე; ოთუთ̂ე̄ნნე) ბზ., ხ-ოთონ̄ე (ლოხუთ̂ო̄ნ, ლოხუთ̂ონ̄ე; 

ლოხუ̂თუე̂ნნე) ბზ., ხ-ოთურ̂ი (ოთთენ, ოთთონე; ოთთონისგ), ხ-ოთონ̄ე (ოთთუე̂ნ, ოთთონე; 

ოთთენისგ \ ოთთუე̂ნისგ) ბქ., ხ-ოთურ̂ი (ოთთონ̄, ოთთონ̄ე; ოთთონ̄ნე) ლშხ., ხ-ოთუე̂რი 

(ლახუთურ̂, ლახოთუე̂რ; ლახოთუე̂რნე) ლნტ., გრდმ. 1. ასწავლის, უკარნახებს. ბეფშს 

ხოლოლუს ნომ ხოთურ̂ი (ბქ.) -- ბავშვს ცუდს ნუ ასწავლიო. 2. აგზავნის, მიასწავლის. 

გელუ̂ან̄არ̈დ მეცქულარ̈ს ოხუთ̂ონ̄ეხ სანდუხუი̂შთე (ბზ. 24) -- გელოვანებმა მოციქულები 

სანდუხვთან გამოგზავნეს. მე̄სმამ̄დ ქად̄ ოთთონ̄ე ჭყინტს მიჩა დიდ (ბზ. 258) -- მესამედ 

კვლავ გაგზავნა ბიჭი დედამისმა. ოთთონა უსგუ̂ა მარად ჴუა̂ლმან̈დშუ ̂ზუღუა̂თეჲსგა... (ბქ. 

218) -- ექვსი კაცი ხომალდით ზღვაში გაუგზავნია. აფხნეგდ სოფელთე ხოთონა (პოეზ. 60) 

-- ამხანაგი სოფელში გაუგზავნია. 3. ბზ., ქს. უშვებს (გარეთ). ბაბა ქამთე ხოთონ̄ე ჩი̄ს 

(ლშხ.) -- პაპა ყველას გარეთ უშვებს. ჟეღს ქამ̈ხო ლახოთუ̂ერხ (ლნტ.) -- ძაღლი გარეთ 

გაუშვეს.

 ხ-ოთუფ̂ენი (ამ̈თუა̂ფ̈, ოთთუ̂აფ̈; ოთთუე̂ფნი ბზ., ა̈მთუა̂ფ ბქ., ემთუა̂ფ, ოთთუა̂ფ; 

ოთთუე̂ფნი) ლშხ., ხ-ოთუე̂ფენი (ამ̈თუა̂ფ, ათოთუ̂აფ; ათოთუე̂ფენი) ლნტ., გრდუვ. -- 

ეკარგება. ჲერხის დაჴჷლ ხოთუფ̂ენი, ჲერხის ფურ̈ (ბქ.) -- ზოგს თხა ეკარგება, ზოგს -- 
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ძროხა. ისკუი̂ იღბა̈ლ ეშიჲ დემ ჯითუე̂ფენი (ლნტ. 268) -- შენი ბედი მაინც არ 

დაგეკარგება.

 ოთუჴ̂იდუი̂ნ იხ. ხ-აჴ̈დუნე.

 ხ-ოთში (ოხოთშ, ოხთიშე; ოხთიშნე ბზ., ოხოთშ, ოხთიშ; ოხთიშნე ბქ., ოხთიშ, ოხთიშე; 

ოხთიშნე ლშხ., ახუთშ, ახოთიშ; ახოთიშნე ლნტ.), გრდმ. -- {ა}ურჩევს; შეურჩევს, 

ამოურჩევს. როსტომდ ჴერჴ ესუთ̂იშ... და̈უ̄ს̂ (ბზ. 235) -- როსტომმა დევს ხერხი შეურჩია. 

გიგოს ჯოგხენ მაჩე̄ნე ღოლიაქ̄ ოხთიშეხ (ლშხ.) -- გიგოს ჯოგიდან საუკეთესო ცხვარი 

ამოურჩიეს. მახ̈ე მჷჭე დიარ̈ ახოთიშ... (ლნტ.) -- ახლად გამომცხვარი პური ამოურჩია.

 ხ-ოთხაპ̈ნე იგივეა, რაც ხ-ოთხპი̄ნე.

 ხ-ოთხეპენი იგივეა, რაც ხ-ოთხფენი.

 ხ-ოთხერენი იგივეა, რაც ხ-ოთხრენი.

 ხ-ოთხპი̄ნე (ესოთხპ, ეს{უ}̂თხეპ; ეს{უ}̂თხეპნე ბზ., ოთთხეპ, ადთხეპე; ადთხეპნე ლშხ.), ხ-

ოთხპინე (ოსოთხპ, ოსთხეპ; ოსთხეპნე) ბქ., ხ-ოთხაპ̈ი (ლახუთხპ, ლახოთხეპ; ლახოთხეპნე) 

ლნტ., გრდუვ. -- ბრუნდება, უკუიქცევა, {შე}უხვევს. ბეფშუს̂ ათყალუ̈ნ̄და ი ჟ'ესთხოპ̈ (ბზ. 

262) -- ბავშვს შეეშინდა და უკუიქცა. შუკუ̂ქა ერ ანღჷრდა ლესკხო ლახოთხეპა (ლნტ.) -- 

გზაზე რომ მოდიოდა, გვერდზე გაუხვევია.

 ხ-ოთხრე (ოხოთხრ, ოხთხირ; ოხთხირნე ზს., ლშხ., ახუთხრ, ახოთხირ; ახოთხირე ლნტ.), 

გრდმ. -- უხეთქს, უჭრის (მუწუკს...). ეჩქად ქა ნოს̄აუ̄ ̂ოხთხირ სკელ (ბზ. 405) -- მანამდე 

არ გაუხეთქო (გაუჭრა) წვივიო. ქახოთხირხ ბიკის მჷსკირ (ლნტ.) -- გაუხეთქეს ძირმაგარა 

ბიკის. მეზუბ̂ელდ გიგოს კუპრ ოთთხირ (ბზ.) -- მეზობელმა გიგოს ტიკი გაუხეთქა.

 ხ-ოთხრენი (ა̈მთხარ̈, ოხთხა̈რ; ოხთხერნი ზს., ემთხარ, ოხთხარ; ოხთხერნი ლშხ.), ხ-
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ოთხერენი (ამ̈თხარ, ახოთხარ; ახოთხერენი) ლნტ., გრდუვ. 1. ბქ., ქს. უსკდება, წასკდება 

(სიცილი...). ბაბას მაჟჷრშუ ̂ლიგუ̂ნ' ოთთხარ (ბქ. 110) -- პაპას სიბრალულისაგან ტირილი 

წასკდა. 2. უსკდება, გამოერწყვება (მუწუკი...). მჷსკირ̄ ამ̈თხარ̈ (ბზ.) -- მუწუკი 

გამომერწყო. ქაცი ნესკა ლექუა̂ ათოთხარხ (ლნტ.) -- ხალთა შუაზე გაუსკდათ.

 ოთხუა̂ჲ̈ იხ. ესყა.

 ხ-ოთხფენი (ამ̈თხაფ̈, ოხთხაფ̈; ოხთხეფნი ბზ., ემთხაფ \ ემთხაპ, ოხთხაფ; ოხთხეფნი \ 

ოხთხეპნი ლშხ.), ხ-ოთხეპენი (ამ̈თხაპ, ახოთხაპ; ახოთხეპენი) ლნტ., გრდუვ. -- წასკდება 

(უსკდება სიცილი...). ალის ქაჲ ხეწად̈ დი̄ნა ი ლიც̄უნ̂ა̈ლ̄ ოხუთ̂ხაფ̈ (ბზ. 444) -- როგორც კი 

ეს დაინახა ქალიშვილმა, სიცილი წასკდა (წაუსკდა). ბუღლუდს ლინცუ ̂ახათხეპა ი გაგადა 

ჩუა̂ხაყუე̂ჩა (ლნტ. 121) -- ხოჭოს სიცილი წასკდომია და ნიკაპი {ჩა}მოსტეხია.

 ხ-ოკარძალი (ახუკარძალ̈, ახოკარძალე; ახოკარძალ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- უბლანდავს 

(ფეხსაცმელს). იმნარ̈ ლოქ ხოკარძალი ჩაფლალ̈ს? (ლნტ. 128) -- ქალამნებს რატომ 

უბლანდავო?

 ხ-ოკაუე̂ იგივეა, რაც ხ-ოკუე̂ნი.

 ხ-ოკარ̈ე იგივეა, რაც ხ-ოკრე.

 ხ-ოკაც̈ნე იგივეა, რაც ხ-ოკცენი.

 ხ-ოკდუსი (ოხკუდის, ოხკუდსე; ოხკუდსისგ) ბქ., გრდუვ. -- უახლოვდება. [მარე] ხემ' ამჟი 

ხოკდუსი გარ (ბქ. 98) -- კაცი თანდათან უახლოვდება.

 ხ-ოკდჷ̄რე1 (ოხუკ̂ჷდირ̄, ოხკჷდჷ̄რე; ოხკჷდი̄რნე ბზ., ოხკჷდჷ̄რ; ოხკჷდჷ̄რნე ლშხ.), ხ-

ოკდჷრე (ოხკჷდირ, ოხკჷდჷრე; ოხკჷდჷრისგ ბქ., ახუკ̂ჷდჷრ, ახოკჷდჷრე; ახოკჷდჷრი 

ლნტ.), გრდმ. 1. გამოუღებს, აცლის, {გამო}თხრის, დასთხრის. [ალჲარ̈დ] გეზალს თე̄რალ̈ 
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ქოხ̄კჷდჷ̄რეხ (ბზ. 331) -- ამათ შვილს თვალები დასთხარეს. ხუნუა̂რ̈ს ხოკდჷრახ მურყუა̂მს 

(პოეზ. 76) -- საძირკვლებს უთხრიდნენ ციხეს. ჩუე̂მჴედე̄ლი ღომელ, თე̄რალ ქო̄ხკჷდჷ̄რა 

(ლშხ. 57) -- ჩამოსულა ყორანი, თვალები დაუთხრია. 2. აძლევს ("უღებს") სალამს. აქანის 

თოფარშუ ̂გუი̂კდჷრეხ (პოეზ. 14) -- სალამს თოფებით გვაძლევენ.

 ხ-ოკდჷ̄რე2 (ოთკჷდი̄რ, ათკჷდჷ̄რე; ათკჷდი̄რნე) ბზ. -- ხდის (მას ფეხზე...). დიე ლიჴდა̈ლ̄ 

მეზუბ̂ელდ ბეფშუ ̂ქოთკჷდჷ̄რე (ბზ.) -- დედის მოსვლამდე მეზობელმა [მის] ბავშვს ფეხზე 

გახადა (დედას "გაუხადა").

 ხ-ოკედ (ოხუო̂კ, ოხკიდ; ოხკედნე ბზ., ოხოკ ლშხ., ოხკედ ბქ., ახუუ̂კ, ახოკიდ; ახოკედნე 

ლნტ.), გრდმ. -- 1. უღებს, აცლის. მიჩა გეზალს ესერ ყუ̂იჟ-პერშუდ̂ა ქა̄უ ̂ოხკიდ (ბზ. 249) 

-- შენს შვილს ღვიძლი (და) ფილტვი გამოუღეო. დაუ̈დ̂... თე ქა̈მკიდ (ბქ. 260) -- დევმა 

თვალი გამომიღო. ჟ'ოხკიდ დაუ̄ე̂მ ჴადხენჟი დიარ (ლშხ. 80) -- დევმა მუცლიდან პური 

ამოუღო. 2. მოხსნის. [ბესილად̈დ] ალის უღუა̂ ჟ'ოხკიდ (ბქ. 200) -- ბესილმა ამას უღელი 

მოხსნა. [უხეიროდ] ალმინს უღუ̂ა ჩუა̂ხოკიდ (ლნტ. 220) -- უხეირომ ამათ უღელი ჩამოხსნა. 

3. ჰპარავს ("უღებს"). ოხკიდ [გოგუე̂რ დედბერდ] თჷრქად̈ თხუმრა̈შ̄ (ბზ. 64) -- კუდიანმა 

დედაბერმა სასთუმლიდან მაკრატელი მოჰპარა ("აუღო"). 4. სალამს აძლევს ("უღებს"). 

მჷხმჷ̄რიდ აქა̈ნ̄ი მამ̄' ო̄ხკიდ [აფ̈იცარს] (ბზ. 350) -- მეღორე ოფიცერს არ მიესალმა (სალამი 

არ აუღო).

 ხ-ოკიდ (მიკიდდა, ხოკიდდა; ხოკიდდე̄დს ბზ., მიკად, ხოკად; ხოკადეს ბქ.), გრდუვ. -- 

აკლებული აქვს, ერთ ყოფაშია. [და̈უ̄̂ს] ლაჟღარმოლ̄ას მაგ̈ ჟი ხოკიდ (ბზ. 414.) -- დევს 

ღრიალით ყველაფერი აკლებული აქვს. [ციცუს̂] ხოკიდ მაგ̈ ჟი (ბქ. 315) -- კატა ერთ 

ყოფაშია.
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 ხ-ოკიჩი იგივეა, რაც ხ-ოკჩე.

 ხ-ოკი̄კუ̂არ̈ი (ოხკი̄კუ̂არ̈, ოხკი̄კუა̂რე; ოხკი̄კუ̂არ̈ი) ბზ., ხ-ოკუი̂კუა̂რ̈ი (ოხკუი̂კუა̂რ̈, 

ოხკუი̂კუა̂რე; ოხკუი̂კუ̂არ̈ისგ) ბქ., გრდუვ. -- უჭვრიტინებს. მამასახლდ ლოხუკ̂ი̄კუა̂რე 

ალჲარ̈ს ლაჴუ̂რაისგა (ბზ. 306) -- მამასახლისმა ამათ ფანჯარაში შეუჭვრიტინა. მაგ̈ ეჯის 

ხოკიტან̈ი (ლნტ.) -- ყველა იმას უყურებს. იხ. ხ-ოკი̄ტანი.

 ხ-ოკი̄ტანი (ლოხკი̄ტან, ლოხკი̄ტანე; ლოხკი̄ტანნე) ლშხ., ხ-ოკიტან̈ი (ლახუკ̂იტან̈, 

ლახოკიტან̈ე; ლახოკიტან̈ი) ლნტ. -- უჭვრიტინებს; უყურებს. მაგ̈ ეჯის ხოკიტან̈ი (ლნტ.) -- 

ყველა იმას უყურებს. იხ. ხ-ოკი̄კუ̂არ̈ი.

 ხ-ოკლათ̈ხი (ოხკალათხ, ოხკალთხე; ოხკალთხი̄ნე ბზ., ესუკ̂ჷლთხისგ ბქ.), ხ-ონკლათხი 

(ოხონკლათხ, ოხონკლათხე; ოხონკლათხნე) ლშხ., ხ-ონკლათ̈ხე (ახუნკლათ̈ხ, ახონკლათ̈ხე; 

ახონკლა̈თხი) ლნტ., გრდმ. -- {ა}უმაღლებს. ესუკ̂ჷლთხე ცხუი̂ს ჭყინტდ (ბზ.) -- ბიჭმა 

ისარს სიმაღლე მისცა (ისარს აუმაღლა). ნომ ხონკლათ̈ხე ჲერს! (ლნტ.) -- ხმას ნუ 

უმაღლებ!

 ხ-ოკლი (მიკალ̈და, ხოკალ̈და; ხოკალ̈დე̄დს ბზ., მიკლიუ,̂ ხოკლიუ̂; ხოკლიდეს ბქ., 

მიკლჷ̄ნ{და}, ხოკლჷ̄ნ{და}, ხოკლჷ̄ნ{დე}ს ლშხ., მიკლიდა, ხოკლიდა; ხოკლინდეს ლნტ.), 

გრდუვ. -- უკლია. ათხე კოტოლ̄ გარ ხოკლიხ ეფენდი̄ ყო̄რმჷყ (ბზ. 341) -- ახლა ცოტაღა 

უკლიათ ეფენდის კარამდე.

 ხ-ოკოკმანი (ლოხკოკმან, ლოხკოკმანე; ლოხკოკმანნე) ლშხ., ხ-ოკოკმან̈ი (ლახუუ̂კოკმან̈, 

ლახოკოკმან̈ე; ლახოკოკმან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- 1. უარს ეუბნება, უშლის. ხაკუჩდა ლეთნაშ̈ 

ლიზი, მარე მი ლახოკოკმან̈ (ლნტ.) -- ღამით წასვლა უნდოდა, მაგრამ მე დავუშალე. 2. 

აეჭვებს. ქა ლამ̈ეშყად... ისნაუ,̂ ლამაკოკმანჷნ, მარე დამაინტერესა (ლნტ. 83) -- სიზმარი 
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გამახსენდა, დამაეჭვა, მაგრამ დამაინტერესა.

 ხ-ოკრე (ოთოკრ/ოთკარ̈, ოთკარე; ოთკარ̈ნე ბზ., ოთკა̈რ, ოთკარე; ოთკარ̈ისგ ბქ.), ხ-ოკრენი 

(ოთკარ, ოთკარე; ოთკარნე) ლშხ., ხ-ოკარ̈ე (ათუუ̂კრ, ათოკარ̈; ათოკარ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- 

უღებს. [დინ̄ა] დე̄მ ხოკრე ყო̄რს (ბზ. 295) -- გოგო კარს არ უღებს. ისგაშ̈ხენ მერდა ხოკრეხ 

ყორა̈რს (ბქ. 232) -- შიგნით მყოფნი კარებს უღებენ.

 ხ-ოკრენი იგივეა, რაც ხ-ოკრე.

 ხ-ოკუა̂ნ̄ე1 (ოხუ̂ოკუ̂რ, ოხკუა̂რ̈; ოხკუა̂ნ̄ნე ბზ., ოთოკუ,̂ ოთკუა̂რ̄; ოთკუა̂̄ნნე ლშხ.), ხ-

ოკუა̂ნე (ოხუო̂კურ̂, ოხკუა̂რ̈; ოხკუა̂ნე ბქ., ათუ̂უკურ̂, ათოკუა̂რ̈; ათოკუა̂ნე ლნტ.), გრდმ. -- 

უგდებს. გჲერგი̄ლდ ქა̄დოხკუა̂რ̈ მე̄სმე (ბზ. 314) -- გიერგილმა ისევ გადმოუგდო მესამე. 

[დუდად] ჟაღუ ̂დიარ̈ ლოხკუ̂არ̈ (ბქ. 18) -- დუდამ ძაღლს პური მიუგდო. ჲერუა̂ჲ̈ს [უი̂სკუ̂ს] 

ათოკუ̂ანე კალთახ̈ოჲსკა, ეჯი ირა მიჩა ჭაშ̈ (ლნტ. 158) -- ვისაც ვაშლს ჩაუგდებს კალთაში, 

ის იქნება მისი ქმარი.

 ხ-ოკუა̂ნ̄ე2 (ოხუ̂ოკუ̂რ, ოხკუა̂რ̈; ოხკუა̂ნ̄ნე ბზ., ოხოკურ̂, ოხკუა̂რ; ოხკუა̂ნ̄ნე ლშხ.), ხ-

ოკუა̂ნე (ოხუო̂კურ̂, ოხკუა̂რ̈; ოხკანე ბქ., ათუუ̂კურ̂, ახოკუ̂არ̈; ახოკუა̂ნე ლნტ.), გრდმ. -- 

აძრობს (უძრობს, ამოუგდებს). კინჩხს ესერ ჟი ხოკუა̂̄ნე (ბზ. 273) -- კისერს მოგაძრობო.

 ხ-ოკუა̂რ̄ა, ხ-ოკურ̂ა (მიკურ̂ა̈ნ̄{და}, ხოკუ̂რა̈ნ̄{და}; ხოკუა̂რ̄ა̈ნ̄დე̄დს) ბზ., ხ-ოკუა̂რ̄ა 

(მიკუა̂რ̄ან, ხოკუა̂რ̄ან; ხოკუა̂რ̄ე̄ნ{დე}ს) ლშხ., ხ-ოკუა̂რა, ხ-ოკუ̂რა (მიკუა̂რან \ მიკურ̂უნ, 

ხოკუა̂რან \ ხოკუ̂რუნ; ხოკურ̂უნეს ბქ., მიკუა̂რჷნდა, ხოკუ̂არჷნდა; ხოკუ̂არჷნდეს ლნტ.), 

გრდუვ. -- უგდია (რაღაც საგანი, ნივთი). ეშხუ ნად̈იანულ... ნიკუა̂რ̄ა (ბზ. 327) -- ერთი 

გოგონა გვყავს (გვიგდია). უნაგ̈ირ ქორს ხოკუა̂რა (ლნტ.) -- უნაგირი სახლში უგდია. 2. 

მიკუა̂რა̈ნ̄{და}, ხოკურ̂ა̈ნ̄და; ხოკურ̂ე̄ნს ბზ. -- მიგდებული (მიშვებული) აქვს წყალი.
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 ხ-ოკუდ̂ე{რ} (ჩოთოკუდ̂, ჩოთკუი̂დ; ჩოთკუი̂დე ბზ., ოხოკუდ̂, ოხკუ̂იდ; ოხკუი̂დე ბქ., ლშხ., 

ახუკუდ̂, ახოკუი̂დ; ახოკუი̂დე ლნტ.), გრდმ. -- აკლდება (უკლებს). გმირს გაუა̂ აშ-ი-აშ 

ხოკუდ̂ე (ბზ. 261) -- გმირს ძალა თანდათან აკლდება (უკლებს). ამნემ ფასუ ̂ოხკუი̂დ (ბქ.) -- 

ამან ფასს დაუკლო. ალ წესს... ჟი ლოხ̄კუი̂დხ ზჷმჷ̄ლშუ ̂(ლშხ. 10) -- ამ წესს (ახლა) 

ნაკლებად იცავენ.

 ხ-ოკუე̂ნი (ოხკაუ̈̂, ოხკაუე̂; ოხკაუ̈ნ̂ე ბზ., ოხკაუ̂, ოხკაუე̂; ოხკაუნ̂ე ლშხ.), ხ-ოკაუ̂ე (ოხკაუ̈,̂ 

ოხკაუე̂; ოხკაუ̈ი̂სგ) ბქ., ხ-ოკაუ̈ე̂ (ახუ̂კა̈უ,̂ ახოკაუ̈̂ე; ახოკაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- უკრძალავს; 

უკავებს. გიგოს აშხუ ̂ზაუ̂ ლითრე ჟოხკაუე̂ხ (ბზ.) -- გიგოს ერთი წლით სმა აუკრძალეს. 

პაპუნად̈ ლექსურალ̈ს ლიც ჩუ̂ათოკაუ̈ე̂ (ლნტ. 90) -- პაპუნამ ლექსურელებს წყალი 

შეუწყვიტა (დაუკავა).

 ხ-ოკუე̂უე̂ნი იგივეა, რაც ხ-ოკუჰ̂ენი.

 ხ-ოკუე̂შენი იგივეა, რაც ხ-ოკუშ̂ენი.

 ხ-ოკუე̂შტე/ი იგივეა, რაც ხ-ოკუშ̂დე.

 ხ-ოკუე̂შტი იგივეა, რაც ხ-ოკუშ̂დენი.

 ხ-ოკუე̂ჰალ̈ი, ხ-ოკუ̂იალ̄ე იგივეა, რაც ხ-ოკუ̂ჰა̈̄ლი.

 ხ-ოკუი̂ბ (ოხოკუ̂ბ, ოხკუა̂ბ; ოხკუე̂ბნი ლშხ., ახუკუბ̂, ახოკუა̂ბ; ახოკუე̂ბენი ლნტ.), გრდუვ. 

1. უფრთხის, ერიდება. ალეს ლოქ გუე̂ფი თე ხარ̄ ი მე̄უა̂რ ხოკუ̂იბხ შუკუი̂სა ლიხუჲ̂ეს 

ეჯკალიბარეშს (ლშხ. 6) -- ამას ავი თვალი აქვსო და ძალიან ერიდებიან იმისთანებთან 

გზაში შეხვედრას. 2. უფრთხილდება ქს. ბობშს ძღჷ̄დს ხოკუი̂ბხ (ლშხ.) -- ბავშვს ძალიან 

უფრთხილდებიან. ძღჷდს ხოკუ̂იბხუ̂ი, ნომა იჯ ადქუე̂ლენს (ლნტ.) -- დიდად 

ვუფრთხილდები, არ გაცივდეს-მეთქი.
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 ხ-ოკუი̂ეს იგივეა, რაც ხ-ოკუჰ̂ე.

 ხ-ოკუჲ̂ა̄ლე იგივეა, რაც ხ-ოკუ̂ჰა̈̄ლი.

 ხ-ოკუჲ̂ენი იგივეა, რაც ხ-ოკუჰ̂ენი.

 ხ-ოკურ̂ა იგივეა, რაც ხ-ოკუა̂რ̄ა.

 ხ-ოკუფ̂ხე (ოხუო̂კფხ, ოხკუი̂ფხ; ოხკუი̂ფხე) ზს., გრდმ. -- ირეკლავს (ურეკლავს). 

ჩხირარ̈ს გუე̂რე ღოშგდ ხოკუფ̂ხე (ბქ. 256) -- ტყავი ჩხირებს უკუირეკლავს.

 ხ-ოკუშ̂დე, ხ-ოკუშ̂დენი (ლოხ̄ოკუშ̂დ, ლოხკუე̂შდ; ლოხკუე̂შდნე) ბზ., ხ-ოკუ̂შდი 

(ლოხოკუ̂შდ, ლოხკეშდ; ლოხკეშდნე ბქ., ლოხკოშდ, ლოხკოშდე; ლოხკოშდნე ლშხ.), ხ-

ოკუე̂შტი (ლახუკუშ̂ტ, ლახოკუ̂ეშტ; ლახოკუე̂შტნე) ლნტ., გრდმ. -- უკეცავს. ალამაგ̈ იმღა 

ლოხ̄ოკუშ̂დ (ბზ.) -- ამდენი რატომ აუკეცე. [გარდატყუაჲდ] ჟი ლოხკოშდე ჟიბოუ̂ [ეჯი] 

(ლშხ. 79) -- გარდატყუამ ზევით აუკეცა. ნესყაუშ̂ სკა ლალოკუე̂შტნედ (ლნტ. 30) -- 

ნემსით შემოვუკეცავთ.

 ხ-ოკუშ̂დენი იგივეა, რაც ხ-ოკუშ̂დე.

 ხ-ოკუშ̂ე (ოთოკუ̂შ, ოთკუ̂იშ; ოთკუი̂შნე ბზ., ოთკუი̂შე ბქ., ლშხ., ათუკუშ̂უ̂, ათოკუი̂შ; 

ათოკუ̂იშე ლნტ.), გრდმ. -- {გა}უტეხს. ჭყინტდ კეტშუ ̂თხუი̂მ ოთკუი̂შ ქუ̂ითს (ბზ.) -- 

ბიჭმა ქურდს კეტით თავი გაუტეხა. აუთ̂ან̈დილს ჩუა̂თოკუი̂შა მეჩი ზურალიშდ სტამან 

(ლნტ.) -- ავთანდილს მოხუცი ქალისათვის კოკა გაუტეხავს.

 ხ-ოკუშ̂ენი1 (ამ̈კუა̂შ̈, ოთკუა̂შ̈; ოთკუე̂შნი ბზ., ამკუა̂შ, ოთკუა̂შ; ოთკუე̂შნი ბქ., ლშხ.), ხ-

ოკუე̂შენი (ამ̈კუ̂აშ, ათოკუ̂აშ; ათოკუე̂შენი) ლნტ., გრდუვ. -- უტყდება. ეჯჲარ̈ს ხატ̈ 

ხოკუშ̂ენიხ (ბზ.) -- იმათ ფიცი (ხატი) უტყდებათ. [ჲაკოფს] ხმალ ოთკუ̂აშ ჩუ (ლშხ. 62) -- 

იაკობს ხმალი გაუტყდა.
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 ხ-ოკუშ̂ენი2 (ლამ̈კუა̂შ̈, ლახ̈კუა̂შ̈; ლახ̈კუ̂ეშნი ბზ., ლა̈მკუა̂შ, ლახ̈კუა̂შ; ლახ̈კუე̂შნი ბქ., 

ლემკუა̂შ, ლეხკუა̂შ; ლეხკუ̂ეშნი ლშხ.), ხ-ოკუ̂ეშენი (ლამ̈კუა̂შ, ლახოკუა̂შ; ლახოკუ̂ეშენი) 

ლნტ., გრდუვ. -- {გამო}უტყდება (რაიმეში). გელა მი ჩი̄ს ქა მიკუშ̂ენი (ბზ.) -- გელა მე 

ყველაფერში (ყველაფერს) გამომიტყდება.

 ხ-ოკუშ̂ურ̄ე (ოთკუშირ̄, ოთკუშუ̄რე; ოთკუშირ̄ნე ბზ., ოთკუშუ̄რ, ოთკუშურ̄ე; ოთკუშურ̄ნე 

ლშხ.), ხ-ოკუშ̂ურე (ოთკუშირ, ოთკუშურე, ოთკუშურისგ) ბქ., ხ-ოკუშ̂ურე (ათუკ̂უშურ, 

ათოკუშურე; ათოკუშური) ლნტ., გრდმ. -- უმტვრევს. ალექსიდ [ამახუს̂] დაშნაჲ̈ 

ჩოთკუშურ̄ე (ბზ. 255) -- ალექსიმ მტერს ხმალი გადაუმტვრია. ბეფშდ ჩუა̂თოკუშურე მიჩა 

დის ჭიქარ̈ (ლნტ.) -- ბავშვმა დედას ჭიქები დაუმტვრია.

 ხ-ოკუჰ̂ა̈ლ̄ი (ოხუ̂კუ̂იჰა̈ლ̄, ოხკუჰ̈ალ̄ე; ოხკუი̂ჰა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ოკუე̂ჰალ̈ი (ოხუ̂კეჰა̈ლ̄, 

ოხკუე̂ჰალე; ოხკუე̂ჰალ̈ისგ) ბქ., ხ-ოკუი̂ალ̄ე \ ხ-ოკუ̂ჲალ̄ე (ოხკუი̂ალ̄, ოხკუ̂იალ̄ე; 

ოხკუი̂ალ̄ნე) ლშხ., ხ-ოკუ̂იალი (ახუკ̂უი̂ალ̈, ახოკუი̂ალე; ახოკუი̂ალი) ლნტ., გრდმ. -- 

შეუტყობს, შეიგულებს (მისთვის "შეუგულებს"). გიგოს ჴან̈ი მჷყდი ოხუკ̂უი̂ჰა̈ლ̄ (ბზ.) -- 

გიგოს ხარის მყიდველი შევუგულე. მიჩა გუე̂შ ჟი ლოქუ ახოკუი̂ალე (ლნტ. 287) -- ჩემი 

საქმე გამიგეო.

 ხ-ოკუჰ̂ე (ოხოკუჰ̂, ოხკუ̂იჰ; ოხკუი̂ჰე ბზ., ოთოკუჰ̂, ოთკუი̂ჰ; ოთკუ̂იჰე ბქ.), ხ-ოკუი̂ეს 

(ოთკუ̂ი̄, ედკუჲ̂ე; ედკუ̂ინ̄ე ლშხ., ათუკ̂უ̂ი, ათოკუ̂იე; ათოკუი̂ნე ლნტ.), გრდმ. -- 

უვრცელებს (ხმას...). ეჩას შიშდ ჩუ ლოკუ̂ჰედ (ბზ.) -- იმას ხელად გავუვრცელებთ ხმას. 

დინას ბაქ̈ ოთკუი̂ჰ (ბქ.) -- გოგოს ტყუილი გაუვრცელა. ალე ხოჩა ამბაუ̈ ̂ათოკუი̂ (ლნტ.) -- 

ეს კარგი ამბავი გავუვრცელე.

 ხ-ოკუჰ̂ენი (ამ̈კუა̂̈ჰ, ოთკუ̂აჰ̈; ოთკუ̂ეჰნი ბზ., ემკუა̂ჰ, ესკუა̂ჰ; ესკუ̂ეჰნი ბქ.), ხ-ოკუი̂ენი, ხ-
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ოკუჲ̂ენი (ემკუა̂უ,̂ ოთკუა̂უ;̂ ოთკუ̂ეუნ̂ი) ლშხ., ხ-ოკუე̂უე̂ნი (ამ̈კუა̂უ,̂ ათოკუა̂უ̂, 

ათოკუ̂ეუე̂ნი) ლნტ., გრდუვ. -- 1. გამოაჩნდება; გაუმჟღავნდება; უმოწმდება. თოყის 

ჩოთკუა̂ჰ̈ ლიმხეღუა̂ჟუ̂ ბატუ̈̄ცახა̈ნ (ბზ.) -- თოყის ვაჟკაცობა ბატუსთან გაესინჯა. ლიმარგ 

ბაზ̄ი ლოქ ეჲკუე̂ჲნი ეჯჲარცახან ლაცუა̂ლ̄ისა (ლშხ. 62) -- სიმამაცე ამაღამ იმათთან 

ჩხუბში შეგიმოწმდებაო (გამოგიჩნდებაო). 2. უვრცელდება.

 ხ-ოკჩე1 (ოხკაჩ̈, ოხკაჩე; ოხკაჩ̈ნე ზს., ოხკაჩ; ოხკაჩნე ლშხ.), ხ-ოკაჩ̈ე (ახუკ̂აჩ̈, ახოკაჩ̈ე; 

ახოკაჩ̈ი) ლნტ. გრდმ. -- მაღლა {ა}უწევს. ტუ̂ეტს ხოკაჩე (ლნტ.) -- ხელს უწევს.

 ხ-ოკჩე2 (ოხოკჩ, ოხკიჩ; ოხკიჩნე ბზ., ლშხ., ახუკჩ, ახოკიჩ; ახოკიჩნე ლნტ.), ხ-ოკიჩი 

(ოხკიჩ, ოხკიჩნე; ოხკიჩისგ) ბქ. -- {ამო}უძრობს; {მო}უწყვეტს. ლოხუ̂კიჩ ფარ̈შმაგ̈დ მიჩა 

ღალე (ბზ. 253) -- ფარშავანგმა (აქ: ფასკუნჯმა) თავისი ფრთა ამოუძრო. ეშხუ შაურდენს 

ესერ ღალიდ ლოხკიჩა (ბქ. 222) -- ერთ შევარდენს ფრთა გამოუძვრია. ქახოკიჩ ზურალდ 

ეშხუ უ̂ისკუ ̂ბეფშს (ლნტ.) -- ქალმა ბავშვს ერთი ვაშლი მოუწყვიტა.

 ხ-ოკცენი (ოთოკც, ოთკაც̈; ოთკაც̈ი ბზ., ლოხოკც, ლახკაც̈; ლოხკაც̈ნე \ ოთკა̈ცისგ ბქ., 

ოთკაცე; ოთკაცნე ლშხ.), ხ-ოკაც̈ნე (ათუ̂უკც, ათოკაც̈; ათოკაც̈ნე) ლნტ., გრდმ. 1. ჭდეს 

უკეთებს. ბექნუდ მეგამ̈ ნიშან̈იაქდ ჟოსკაც̈ (ბქ.) -- ბექნუმ სანიშნედ ხეს ჭდე გაუკეთა. 2. 

უცრის (ყვავილს). ბეფშს ჩოთკაც̈ხ (ბქ.) -- ბავშვს აუცრეს. გადატ. უნიშნავს (დროს). ჲორ̄ი 

ლადაღ̈ ოთოკც ამი ̄ლასკორ̄ად (ბზ.) -- ამის მოსაფიქრებლად ორი დღე დავუნიშნე. 

ჭირსუფალ̈ს დრეუს̂ ხაკცუნახ (ბქ. 240) -- ჭირისუფალს დროს უნიშნავდნენ. ავალებს. ათხე 

ხოშა გუე̂შ ლოხკაცა (ბზ.) -- ახლა უფრო დიდი საქმე დაუვალებია. მჷხარ̈ აშხუ ̂გუა̂შუ ̂

ლაჲ̈კაც̈ნე (ბქ. 258) -- ხვალ ერთ საქმეს დაგავალებ.

 ხ-ოკჷლდინე (ესუ̂კჷლდინ, ესკჷლდნე; ესკჷლდნი \ -დნი̄ნე ბზ., ოსკჷლდინ, ოსკჷლდინე; 
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ოსკჷლდინისგ ბქ., ასკუ̂ულდინ, ასოკჷლდინე; ასოკჷლდინი ლნტ.), ხ-ოკჷლდი̄ნე 

(ოსკჷლდი̄ნ, ოსკჷლდი̄ნე; ოსკჷლდი̄ნნე) ლშხ., გრდმ. -- უჩქარებს (აჩქარებს). ესკჷლდინ, მა̄მ 

ნიჟიბ ლაღელდ (ბზ.) -- დაუჩქარე, მოსაცდელად არ გვცალია. მალულდ ხოკჷლდინე (ბქ. 24) 

-- მელა უჩქარის (აჩქარებს). დე ჯიკჷლდინე, დე ჯარაგე (ლნტ. 58) -- არც გაჩქარებ, არც 

გაგვიანებ.

 ხ-ოკჷლკჷნე (ლოხკჷლკინ, ლოხკჷლკინე; ლოხკჷლკინისგ) ბქ., გრდუვ. -- ელის 

(მოუთმენლად). დაუ̈რ̂ე ხოხურ̂ა მუხუ̂ბე აშ ხოკჷლკჷნე დურ̂ეუი̂შ ქა ლიზის (ბქ. 59) -- 

დევების უმცროსი ძმა მოუთმენლად ელის დროის გასვლას.

 ხ-ოლაგაფ̈ი იგივეა, რაც ხ-ოლგაფ̈ი.

 ხ-ოლაჯა იგივეა, რაც ხ-ოლჯა.

 ხ-ოლაბ̈ი, ხ-ოლაბ̄ი იგივეა, რაც ხ-ოლა̈ბ̄ი.

 ხ-ოლა̈ბ̄ი (ოთლაბ̄, ოთლაბ̄ე; ოთლა̈ბ̄ნე) ბზ., ხ-ოლაბ̈ი (ოხულ̂აბ, ოხლაბ̈ე; ოხლაბ̈ისგ ბქ., 

ახულ̂აბ̈, ახოლაბ̈ე; ახოლაბ̈ი ლნტ.), ხ-ოლაბ̄ი (ოთლაბ̄, ოთლაბ̄ე; ოთლაბ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- 

დაუტვირთავს. ჰილუ ესერ ოთლა̈ბ̄ხ ტყუ̂იუშ̂ (ბზ. 234) -- ჯორი ტყვიით დაუტვირთეთო. 

ალარ̈ ჟ'ოხლა̈ბ მიჩა ბაბად (ბქ. 107) -- ესენი პაპამისმა დაუტვირთა.

 ხ-ოლგაფ̈ი (ოხულ̂აგა̈ფ, ოხლაგფე; ოხლაგფი ბზ., ოხჷლგაფ, ოხჷლგაფე; ოხჷლგაფ̈ისგ ბქ.), 

ხ-ოლგაფი (ოხჷლგაფ, ოხჷლგაფე; ოხჷლგაფნე) ლშხ., ხ-ოლაგაფ̈ი (ახულ̂აგაფ̈, ახოლაგაფ̈ე; 

ახოლაგაფ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- (ხორცის) ულუფას უნაწილებს, ანაწილებს. კონჩხარ̈ხენ 

სოფელ ლაგაფ̈ს ქაი̈სგუ,̂ კუა̂მ̈ჟი ხოლგაფ̈იუხ̂ (ბქ. 303) -- წლისთავიდან სოფელი ულუფას 

წაიღებდა, კომლზე ანაწილებდნენ.

 ხ-ოლთე (ოხოლთ, ოხლეთე; ოხლეთნე ზს., ოხლეთ ლშხ.), ხ-ოლეთე (ახულ̂ეთ, ახოლეთე; 
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ახოლეთი) ლნტ., გრდმ. -- ურთავს. სგუი̂რი̄ ჟი̄უ ̂ესერ ოხულ̂ეთ ნაბ̈ოზდ (ბზ. 324) -- ხამი 

ტილოც დამირთე საღამომდეო.

 ხ-ოლშანა იგივეა, რაც ხ-ონშანა.

 ხ-ოლჯა (მილჯა̈ნ̄{და}, ხოლჯა̈ნ̄{და}; ხოლჯა̈̄ნდე̄დს ბზ., მილჯჷნ, ხოლჯჷნ; ხოლჯჷნეს 

ბქ., მილჯან̄{და}, ხოლჯან̄{და}, ხოლჯე̄ნ{დე}ს ლშხ.), ხ-ოლაჯა (მილაჯჷნ{და}, 

ხოლაჯჷნ{და}, ხოლაჯჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- უთესია, ურგია (დარგული აქვს). 

ბაღარ̈ისგა ხოლჯახ ეჩხენ ნაჴ̈იდ ხილარ̈ (ბქ. 2) -- ბაღებში იქიდან მოტანილი ხილი ურგიათ.

 ხ-ომახალ̈ი იგივეა, რაც ხ-ომხა̈ლ̄ი.

 ხ-ომარ̄ე (ოხუმ̂ა̈რ̄, ოხმარ̄ე; ოხმა̈რ̄ნე ბზ., ოხმარ̄, ოხმარ̄ე; ოხმა̄რნე ლშხ.), ხ-ომარე (ოხუმ̂არ̈, 

ოხმარე; ოხმარ̈ისგ ბქ., ახუ̂მარ̈, ახომარე; ახომარი ლნტ.), გრდმ. -- უმზადებს. ჩიგარ ალა 

ხომარ̄ე ხარ̈ჯს (ბზ. 283) -- ყოველთვის ეს უმზადებს საჭმელს.

 ხ-ომბაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ომ̄ბუი̂.

 ხ-ომგჷნე (ესუმ̂ჷგინ, ესმჷგნე; ესმჷგნი ბზ., ოსმჷგინ, ოსმჷგნე; ოსმჷგნისგ ბქ., ოსმჷგჷნ, 

ოსმჷგნე; ოსმჷგნი ლშხ., ა̈სუმ̂ჷგინ, ასომჷგნე; ასომჷგნი ლნტ.), გრდმ. -- უმიზნებს (დროს, 

ნივთს...). ოსმჷგინ ა მეშხა (ბქ. 205) -- ამ შავს დავუმიზნე.

 ხ-ომეზრე იგივეა, რაც ხ-ომზჷრი.

 ხ-ომეწუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-ომწუი̂ნე.

 ხ-ომზჷრი (ოთმაზ̈ირ, ოთმაზ̈რე; ოთმაზ̈რი ბზ., ოთმეზირ, ოთმეზრე; ოთმეზრისგ ბქ., 

ოთმეზჷრ, ოთმეზრე; ოთმეზრი ლშხ.), ხ-ომეზრე (ათუმ̂ეზირ, ათომეზრე; ათომეზრი) ლნტ., 

გრდმ. 1. {და}ულოცავს (დალოცავს). უშხუა̂რ̄ ხომზჷრიხ ამჟი (ლშხ. 15) -- ასე 

{და}ულოცავენ ერთმანეთს 2. გადაულოცავს. ხელწიფდ მიჩა ლიხჷლწიფ ალას ოთმაზ̈რე 
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(ბზ. 389) -- ხელმწიფემ თავისი ხელმწიფობა ამას გადაულოცა.

 ხ-ომნარი იგივეა, რაც ხ-ოჰუ̂ნარ̈ი.

 ხ-ომტკიცე იგივეა, რაც ხ-ოტკცე.

 ხ-ომურჯუი̂ (ლოხმარ̈ჯუ̂, ლოხმარჯუ̂ე; ლოხმარ̈ჯუ̂ნე) ბზ., ხ-ომარ̈ჯუი̂ (ლოხმარ̈ჯუ,̂ 

ლოხმარ̈ჯუე̂; ლოხმარ̈ჯუი̂სგ ბქ., ლახუმ̂არ̈ჯუ,̂ ლახომარ̈ჯუე̂; ლახომარ̈ჯუი̂ ლნტ.), ხ-

ომურჯი (ლოხმურჯ, ლოხმურჯე; ლოხმურჯნე) ლშხ., გრდმ. -- ეხმარება, ხელს უმართავს. 

[როსტომდ] ლოხმარჯუ̂ე ბეჟანს (ბზ. 241) -- როსტომი ბეჟანს დაეხმარა. გაჭირუე̂ბულ 

მეზგა მაგ̈ ხომარ̈ჯუი̂ (ბქ.) -- გაჭირვებულ ოჯახს ყველა ხელს უმართავს.

 ხ-ომწუი̂ნე (ოსუმ̂ეწუი̂ნ, ესმეწუნ̂ე; ესმეწუნ̂ი ბზ., ესმეწუ̂ინ, ესმეწუნ̂ე; ესმეწუნ̂ისგ ბქ., 

ოსმეწუი̂ნ, ოსმეწუნ̂ე; ოსმეწუნ̂ი ლშხ.), ხ-ომწუ̂ნე (ასუ̂მიწუი̂ნ, ასომიწუნ̂ე; ასომიწუნ̂ი) 

ლნტ., გრდმ. 1. უმიზნებს. [ანზორდ] ხელწიფს ესუმ̂ეწუნ̂ე ი ჩუა̂დგარ̈ (ბზ. 286) -- ანზორმა 

ხელმწიფეს დაუმიზნა და მოკლა. [ხელწიფეშ გეზალდ] ლაჩ̈უა̂რ̈ს ქოთმეწუნ̂ე თუე̂ფ (ბქ. 66) 

-- ხელმწიფის შვილმა ირმებს თოფი დაუმიზნა. ქუდოდ ასომიწუ̂ნე დაუ̈ს̂ ლაშტმჷლდიჲსა 

(ლნტ. 319) -- ქუდომ დევს ყვრიმალში დაუმიზნა. 2. ხ-ომწუი̂ნე (ოთმეწუი̂ნ, ოთმეწუნ̂ე; 

ოთმეწუ̂ნი ბზ., ოსმეწუნ̂ისგ ბქ.), ხ-ომეწუნ̂ე (ახუ̂მეწუ̂ინ, ახომეწუნ̂ე; ახომეწუნ̂ი) ლნტ. -- 

უსწორებს. დედე ბობშს ლერექუს̂ ხომწუი̂ნე (ლშხ.) -- დედა ბავშვს ტანსაცმელს 

უსწორებს.

 ხ-ომხა̈ლ̄ი (ოთმახალ̈, ოთმახალ̄ე; ოთმახა̈ლ̄ნე ბზ., ოთმახალისგ ბქ.), ხ-ომხალ̄ი (ოსმახალ̄, 

ოსმახალ̄ე; ოსმახალნე) ლშხ., ხ-ომახალ̈ი (ასუმ̂ახალ̈, ასომახა̈ლე; ასომახალი) ლნტ., გრდმ. 

-- უბარებს, უთვლის. მიჩა ჲეხუი̂შუ̂დ ასომახალა, ერე: -- სკიურ̂ ნოსაუ ̂აკარ̈ ჩუ! (ლნტ. 101) 

-- თავისი ცოლისთვის დაუბარებია, სკივრი არ გააღოო!
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 ხ-ომჷრხელდე (ოხუმ̂ჷრხელდ, ოხმჷრხელდე; ოხმჷრხელდი ბზ., ოხმჷრხელდისგ ბქ.), გრდმ. 

-- უმცირებს, გამოუხშირავს. ამნე̄მ ოხმჷრხელდე ღუმრალ̈ (ბზ. 283) -- ამან გამოუხშირა 

ნაძვები.

 ონა იგივეა, რაც უ̂ანა.

 ხ-ონაზორი იგივეა, რაც ხ-ოზუ̂რი, ხ-ონზორ̄ე.

 ხ-ონახა იგივეა, რაც ხ-ონხა.

 ხ-ონაყ̈ე იგივეა, რაც ხ-ონყე.

 ხ-ონაჩ̈დე იგივეა, რაც ხ-ონჩჷდე.

 ხ-ონახ̈ნე იგივეა, რაც ხ-ონხენი.

 ხ-ონგრე (--, ოთჷნგჷრე; ოთჷნგჷრი ბზ., ოთჷნგჷრისგ ბქ., --, ოთჷნგჷრე; ოთჷნგჷრნე ლშხ., 

--, ათონგჷრე; ათონგჷრი ლნტ.), გრდმ. -- კვერცხს უდებს. ეშხუ ლაშყ გუ̂ეში ლჷგრეს 

ჯინგრე (ბქ. 23) -- ერთ სავსე კალათა კვერცხს დაგიდებ.

 ხ-ონზორ̄ე (ოხუნზუე̂̄რ, ოხუნზორ̄ე; ოხუნზუე̂̄რნე) ბზ., ხ-ონზერი (ოხუნ̂აზორ, ოხნაზორე; 

ოხნაზორისგ) ბქ., ხ-ონზორ̄ი (ოხჷნზორ̄, ოხნჷზორ̄ე; ოხნჷზორ̄ნე) ლშხ., ხ-ონაზორი 

(ახუნ̂აზორ, ახონაზორე; ახონაზორი) ლნტ., გრდმ. -- უგროვებს, უკრებს. ნათაუ̈ ̂დაბ̈ისგა 

შდარ̄ალ̈ ოხუნზორ̄ე (ბზ.) -- მომკილ ყანაში თავთავები შეუგროვა. ბოფშარ̈ ლოქუ 

ახონაზორე (ლნტ. 8) -- ბავშვები შემიკრიბეო.

 ხ-ონთხლე (ოხუნთხილ, ოხუნთხილე; ოხუნთხილნე ბზ., ოხუნთხილისგ ბქ.), გრდმ. -- 

უფრთხილდება, შეუნახავს. ოქრშუ ̂გუე̂ში გუდრ' ე̄სერ ჟი̄უ ̂ოხუნთხილეხ (ბზ. 432) -- 

ოქროთი სავსე გუდა შემინახეთო.

 ხ-ონი (მინდეს, ხონდეს; ხონდე̄დს ბზ., მი̄ნდა, ხონ̄და; ხო̄ნდეს ლშხ., მინდა, ხონდა; ხონდეს 
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ლნტ.), გრდუვ. -- სურს, უნდა. დინ̄ას მად̄ ხონდა (ბზ. 349) -- გოგოს არ სურდა. იმჟი̄ მიჩა 

დის ი მუს ხონ̄დახ, ეჯჟი იჩმჷდა (ლშხ. 33) -- როგორც მის დედ-მამას სურდათ, ისე 

იქცეოდა.

 ხ-ონკელა (მინკე̄ლა̈ნ̄{და}, ხონკე̄ლა̈ნ̄{და}; ხონკე̄ლა̈ნ̄დე̄დს ბზ., მინკე̄ლან̄, ხონკე̄ლან̄; 

ხონკე̄ლე̄ნ{დე}ს ლშხ., მინკელჷნ{და}, ხონკელჷნ{და}; ხონკელჷნდეს ლნტ.), ხ-ონკლა 

(მინკლჷნ, ხონკლჷნ; ხონკლჷნეს) ბქ., გრდუვ. -- უმწყვდევია. დაშ̈დუ ̂ჩუ ხონკლანხ (ბქ. 15) 

-- დათვი უმწყვდევიათ.

 ხ-ონკლა იგივეა, რაც ხ-ონკელა.

 ხ-ონკლათ̈ხე იგივეა, რაც ხ-ოკლათ̈ხი.

 ხ-ონკუე̂ (ოხონკუ,̂ ოხნიკუ̂; ოხუნ̂იკუ̂ე ზს., ოხნიკუ̂ე; ოხნიკუნ̂ე ლშხ., ახუნკუ,̂ ახონიკუ;̂ 

ახონიკუე̂ ლნტ.), გრდმ. -- უხრის, უღუნავს. იუა̂დ თხუ̂იმ ოხნიკუ̂ (ბქ. 257) -- ივა მიესალმა 

(თავი დაუხარა). დათოდ ბესიკს მეჴა̈რ ოთნიკუ ̂(ბზ.) -- დათომ ბესიკს მკლავი გადაუღუნა.

 ხ-ონჟარ̈ი (ოხუნ̂აჟარ̈, ოხნაჟრე; ოხნაჟრი) ბზ., ოხნაჟრისგ ბქ., ხ-ონჟარი (ოხნაჟარ, ოხნაჟრე; 

ოხნაჟრი) ლშხ., ხ-ონაჟარ̈ი (ახუნ̂აჟარ̈, ახონაჟარ̈ე; ახონაჟარ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- უძლებს, 

უთმენს, იტანს. მად̈ილუ ესერ ხე̄რი ი ჟიუ̄̂ ლოხუნ̂აჟრე (ბზ. 284) -- მადლი ქენი და 

მომითმინეო. ალარ̈ს მოლეუ ხოწენეხ, ედო დეშ ესერ ხონჟარ̈იხ (ბქ. 39) -- ამათ რამე 

მოუხერხეთ, თორემ ვერ მოვუთმენთო.

 ხ-ონსკემ იგივეა, რაც ხ-ოსგემ.

 ხ-ონყე (ოხონყ, ოხნაყე; ოხნა̈ყნე ბზ., ოხნაყ̈, ოხნაყე; ოხნაყ̈ისგ ბქ., ოხნაყ, ოხნაყე; ოხნაყნე 

ლშხ.), ხ-ონაყ̈ე (ახუ̂ნაყ̈, ახონაყ̈ე; ახონაყ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- უცხობს. ეჩი̄ ხეხუს̂ თუი̂თ 

კუე̂რო̄ლს ხონყეხ (ბზ. 254) -- იმის ცოლს თითო კვერს უცხობენ. ქახონაყახ ლაუა̂შარ̈ 
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(ლნტ. 120) -- ლავაშები გამოუცხვიათ.

 ხ-ონშანა (მინშანა̈ნ̄{და}, ხონშანა̈ნ̄{და}; ხონშან̈ა̈̄ნდე̄დს ბზ., მინშანან, ხონშანან; ხონშანენეს 

ბქ., მინშანან̄, ხონშანან̄; ხონშანე̄ნ{დე}ს ლშხ.), ხ-ოლშანა (მილშანჷნ{და}, ხოლშანჷნ{და}; 

ხოლშანჷნ{დე}ს) ლნტ., გრდუვ. -- მიაჩნია; დანიშნული აქვს. ლახუა̂რ̈ხენქა მაჩენამთეშდ 

ხონშანახ უთუი̂რ (ბქ. 225) -- მთებიდან უთვირი მიაჩნიათ საუკეთესოდ.

 ხ-ონჩჷდე (ოთუ̂ნაჩ̈იდ, ოთნაჩ̈დე; ოთნაჩ̈დი ბზ., ოთნაჩ̈დისგ ბქ., ოთნეჩდ, ოთნეჩდე; ოთნეჩდი 

ლშხ.), ხ-ონაჩ̈დე (ათუ̂ნაჩ̈დ, ათონაჩ̈დე; ათონაჩ̈დი) ლნტ., გრდმ. -- {ჩა}ურევს. დედბერილდ 

ხეხუ̂-ჭაშ̈ს ლეზობ̈თე̄სგა ბან̈გ ოთნაჩ̈დე (ბზ. 282) -- დედაბერმა ცოლ-ქმარს საჭმელში ბანგი 

ჩაურია. თოფი ჟაგს ამშა შიხს ხონჩჷდეხ (ლშხ., ხორ. 1) -- თოფის წამალს ამის ნახშირს 

{გა}ურევენ.

 ხ-ონცუ̂ნე იგივეა, რაც ხ-ოც̄უნ̂ე.

 ხ-ონჭურ̄ე (ოხუნჭუი̂̄რ, ოხუნჭურ̄ე; ოხუნჭუ̈რ̄ნე ბზ., ოხუნჭუ̄რ, ოხუნჭურ̄ე; ოხუნჭურ̄ნე 

ლშხ.), ხ-ონჭურე (ოხუნჭუი̂რ, ოხუნჭურე; ოხუნჭურისგ) ბქ., გრდმ. -- თავს უყრის; 

ულაგებს. ნებოზს ტაბგარ̈ ჟ'ოხუნჭურედ მეზუ̂ბელს (ბქ.) -- საღამოს მეზობელს ტაბლები 

ავულაგეთ.

 ხ-ონხა (მინხა̈ნ̄{და}, ხონხა̈ნ̄{და}, ხონხა̈ნ̄დე̄დს ბზ., მინხჷნ, ხონხჷნ; ხონხჷნეს ბქ., 

მინხან̄{და}, ხონხან̄{და}; ხონხე̄ნ{დე}ს ლშხ.), ხ-ონახა (მინახჷნ{და}, ხონახჷნ{და}; 

ხონახჷნდეს) ლნტ., გრდუვ. -- დატანებულია. [როსტომს] ფა̈თუდ̂ ეჩზუმ ოხცხე, ერე ჭჷშხარ̈ 

ჩუქუა̂ნ̄ ხონხა (ბზ. 437) -- როსტომს თმა ისე გაეზარდა, რომ ფეხებ ქვეშ აქვს დატანებული. 

სტამნჷლ ესერ მიჩა ხარჯარ̈ს ჩუქაქა ხონხა (ბქ. 197) -- დოქი შენი საგზლის ქვეშ არის 

დატანებულიო.
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 ხ-ონხენი (ოთონხ, ოთნახ̈; ოთნახ̈ნე ბზ., ოთნახ, ოთნახე; ოთნახნე ლშხ.), ხ-ონხი (ოთონხ, 

ოთნახ̈, ოთნახ̈ნე) ბქ., ხ-ონახ̈ნე (ასუნხ, ასონახ̈; ასონახ̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- ჩაატანს, 

ჩააყოლებს. ბეჟანდ უ̂ისგუს̂ ფინდიხ ოთნახ̈ (ბზ. 240) -- ბეჟანმა ვაშლს ტყვია ჩაატანა. ან̈წს 

ლაჴან̈იჟი უ̂ერს ხონახ̈დახ (ლნტ. 6) -- ხვნისას მიწას ნაკელს ჩაატანდნენ.

 ხ-ონჴრი (ხონჴერდას̈, ხონჴერდა; ხონჴერდე̄დს ბზ., ხონჴერ, ხონჴრიუ;̂ ხონჴრიდეს ბქ., 

ხონჴრის, ხონჴერდა; ხონჴრიდეს ლშხ., ხონჴერდას̈, ხონჴერდა; ხონჴერდეს ლნტ.) გრდუვ. -- 

ახლავს. ბეჟანს გურგენი̄ სგა ხონჴრი (ბზ. 240) -- ბეჟანს გურგენიც თან ახლავს. დედფალს 

ხონჴრი ლამუ̂ორხენ დად (ლშხ. 33) -- პატარძალს მამის სახლიდან მდადე ახლავს.

 ხ-ონჴრინე (ლოხუ̂ჴერინ, ლოხჴერნე; ლოხჴერნი̄ნე ბზ., ლოხჴერნისგ ბქ., ლოხჷნჴერან̄; 

ლახჷნჴერან̄ე; ლახჷნჴერან̄ნე ლშხ.), ხ-არ̈ჴენე (ათუ̂არჴენ, ათარჴენე; ათარჴენი) ლნტ., გრდმ. 

-- თან აახლებს, გააყოლებს. ეშდჲოერუ მოჲახ̈ლ ლოხჴერნე (ბზ. 344) -- თორმეტი მოახლე 

აახლა.

 ონჴუ1 იხ. ა-ხ-ყა.

 ონჴუ2 იხ. ჴიდე.

 ონჴუე̂დ იხ. ანღრი.

 ხ-ოჲეს{გ}, ხ-ო{ჲ}ესკ იგივეა, რაც ხ-ოჰიესგ.

 ხ-ო{ჲ}ესკ იგივეა, რაც ხ-ოჰიესგ.

 ხ-ოჲეხენი იგივეა, რაც ხ-ოჲხენი.

 ხ-ოჲსენი იგივეა, რაც ხ-ოძჰენი.

 ხ-ოჲხენი (მეჲა̈ხ \ მია̈ხ, ხოჲახ̈ \ ხეჲახ̈; ხოჲხენი \ ხეჲხენი ბზ., მი̄ახ, ხოჲახ; ხოჲხენი ლშხ.), 

ხ-ოუხ̂ენი (მეუხ̂, ხოუა̂ხ ხეუა̂ხ; ხოუხ̂ენი \ ხეუხ̂ენი) ბქ., ხ-ოჲეხენი (მი{ჲ}ახ, ხო{ჲ}ახ; 
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ხოჲეხენი) ლნტ., გრდუვ. -- ხვდება, ეცემა. ჭყინტს ხოჲხენ ბაჩ̈ (ბზ. 244) -- ბიჭს 

მოხვდებოდა ქვა. ცხეტაკს ხაჲ̄ხე̄ნა კე̄ნჭას ცხუ (ლშხ. 57) -- ცხეტაკს ნეკში მოხვედრია 

ისარი. ბაჩ̈ ჟი ხაჲ̈ეხა დაუ̈ს̂ (ლნტ. 101) -- ქვა დასცემია დევს. გადატ. მეზუბ̂ელარ̈ უშხუა̂რ̈ 

ხაჲ̈ეხახ (ლნტ. 171) -- მეზობლები ერთმანეთს სცემიან.

 ხ-ოჲჷრჟა იხ. ჲჷრჟი.

 ო-ხ-ოზ̄ი, ო-ხ-უე̂̄ზი (ამ̈ი̄ზდა, ოხოზ̄და; ოხოზ̄დე̄დს) ბზ., ო-ხ-ო̄ზი (ემი̄ზდა, ოხო̄ზდა; 

ოხოზდეს) ლშხ., ო-ხ-ოზი (ამეზიუ,̂ ოხუე̂ზიუ;̂ ოხეზიდეს ბქ., ამიზდა, ახოზდა; ახოზდეს 

ლნტ.), გრდუვ. -- სდის (გამოსდის); მოუდის. ბეჩუი̂ს ნენსგა ლექუა̂ ოხოზი დოლრა (ბქ. 2) -- 

ბეჩოს შუაზე მდინარე დოლრა ჩამოუდის. ლჷქაჩს ზისხ ოხოზ̄და (ლშხ.) -- დაჭრილს სისხლი 

სდიოდა. ჲერხის ზისხ ახოზი ჴარჴქა (ლნტ. 214) -- ზოგს სისხლი სდის პირიდან.

 ხ-ოპერენი იგივეა, რაც ხ-ოპრენი.

 ხ-ოპი̄რა (ხოპირ̄ა̈̄ნ; ხეპი̄რი) ბზ., ხ-ოპირა (ხოპირან; ხეპირი) ბქ., გრდუვ. -- აპირებს 

("პირობს"). მეჴრარ̈ე ლიქუც̂ურე ხოპირანხ (ბქ. 63) -- მკლავების მოჭრას აპირებდნენ.

 ხ-ოპი̄რე (ოთპი̄რ, ოთპი̄რე; ოთპი̄რნე ბზ., ლოხპირ, ლოხპირნე; ლოხპირისგ ბქ.), გრდმ. -- 

უპირებს (ეპირება.) სემშდარ̈ს ქა ლიზგუნე ოთპი̄რეხ (ბზ. 366) -- სემშდარს გადასახლება 

დაუპირეს.

 ხ-ოპრენი (ოხუე̂პრ, ოხპარ̈; ოხპერნი ზს., ეხპარ; ეხპერნი ლშხ.), ხ-ოპერენი (ახუპრ, 

ახოპარ; ახოპერენი) ლნტ., გრდუვ. -- წამოუხტება, წამოუფრინდება. მუნწულდ ოხპარ (ბქ. 

24) -- ღობემძვრალა აუფრინდა. მეთხუჲ̂ა̈რს შყაჟ̈უ ̂ჟოხპარ̈ (ბზ.) -- მონადირეს მწყერი 

აუფრინდა.

 ხ-ოპრისდი (ოხუპ̂ირისდ, ოხპირსდე; ოხპირსდი̄ნე ბზ., ოხპირსდისგ ბქ., ოხპრისდ, 
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ოხპრისდე; ოხპრისდნე ლშხ.), ხ-ოპრისტე (ახუ̂პრისტ, ახოპრისტე; ახოპრისტი) ლნტ., 

გრდმ. -- უნათლავს. დურ̂ე ლოქ მუღუ̂ანდეს... ჟ'ახოპრისტოლ ბეფშს (ლნტ. 317) -- დრო 

რომ მქონდეს, ბავშვს მოგინათლავდიო.

 ხ-ოპრისტე იგივეა, რაც ხ-ოპრისდი.

 ხ-ოჟეღ იგივეა, რაც ხ-ოჟო̈ღ.

 ხ-ოჟიბ (მიჟბჷნ{და} \ მიჟიბდა, ხოჟბჷნ{და} \ ხოჟიბდა; ხოჟიბდე̄დს ბზ., მიჟიბდა, ხოჟიბდა; 

ხოჟიბდეს ბქ., ლნტ., მიჟბჷ̄ნ{და}, ხოჟბჷ̄ნ{და}; ხოჟბჷ̄ნ{დე}ს ლშხ.) გრდუვ. -- სცალია. ჩიქ' 

ე̄სერ დეშ ხოჟიბ (ბზ. 273) -- ჯერ არ მცალიაო. ლაღ̈ელიდ ლოქ მად̈ ხოჟიბ (ლნტ. 183) -- 

დასაცდელად არ მცალიაო.

 ხ-ოჟომე იგივეა, რაც ხ-ოჟუმ̂ე.

 ხ-ოჟოღ̈ (ხოჟუე̂ღდას̈, ხოჟუე̂ღდა; ხოჟუე̂ღდე̄დს ბზ., ხოჟოღდას̈, ხოჟოღდა; ხოჟოღდეს 

ლნტ.), ხ-ოჟეღ (ხოჟღუ,̂ ხოჟოღუ̂; ხოჟოღუდ̂ეს) ბქ., ხ-ოჟოღ (ხოჟღუი̂ს, ხოჟოღუდ̂ა; 

ხოჟოღდეს) ლშხ., გრდუვ. -- {მი}უძღვის. ბაპ სგობინ ხოჟოღუ ̂ხატარს (ლშხ. 26) -- 

მღვდელი ხატებს წინ უძღვის.

 ხ-ოჟრი (ლამ̈ჟინდა, ლოხჟინდა; ლახ̈ჟირნი ზს., ლემჟჷ̄ნდა, ლოხჟჷ̄ნდა; ლეხჟჷ̄რნი ლშხ., 

ლამ̈ჟჷნდა, ლახოჟჷნდა; ლახ̈ეჟირნი ლნტ.) გრდუვ. -- ეცოდება, ებრალება. მასარ̈დ ლამ̈ჟინდა 

ალექსანდრე (ბზ.) -- ალექსანდრე ძალიან შემებრალა. მეჴრა ლუდუა̂შე ჩი ხოჟრიუ ̂(ბქ. 291) 

-- მკლავდაშავებული ყველას ებრალებოდა. ქორშალს ხოჟჷ̄ნდახუ ჯეჲ (ლშხ. 73) -- ოჯახის 

წევრებს მე გებრალებოდეთო. დენას ლახოჟჷნდა ალ გოლჲაშაპ̈ (ლნტ. 263) -- ქალიშვილს 

შეებრალა ეს გველეშაპი.

 ხ-ოჟუმ̂ე (ოხუ̂ჟომ̈, ოხჟომე; ოხჟუე̂მნე ბზ., ოხუჟ̂ემ, ოხჟომე; ოხჟემისგ ბქ., ოხჟომ, 
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ოხჟომე; ოხჟომნე ლშხ.), ხ-ოჟომე (ახუჟმ \ ახუჟ̂ომ, ახოჟომე; ახოჟომი) ლნტ., გრდმ. -- 

{ჩა}უშლის. [რაუა̂ზ̈დ] უშხუდ ლირდე მამ̄ა ოხჟომე (ბზ. 378) -- რევაზმა ერთად ყოფნა არ 

ჩაუშალა. მათხეფ მარ̄ა ლასგიდს ხოჟუ̂მე (ლშხ. 90) -- მოარული ავადმყოფობა კაცს 

მხედველობას უშლის. ჲერუა̂ჲ̈ ლიმეზჷრს ჟ'ახოჟომი, ეჯის ჩუა̂ჭათუნ̂ეხ (ლნტ. 62) -- ვინც 

ლოცვას ჩაუშლის, იმას დაწყევლიან.

 ხ-ოჟღრე იგივეა, რაც ხ-ოშხრე.

 ორა̈̄შ იგივეა, რაც უო̂რა̈შ̄.

 ხ-ორგაუ̈ი̂ (ოთრიგა̈უ,̂ ოთრიგუე̂; ოთრიგუი̂̄ნე ბზ., ოთრიგუი̂სგ ბქ., ოთრიგაუ,̂ ოთრიგუე̂; 

ოთრიგუი̂ ლშხ.), ხ-ორგაუ̈ი̂ (ათურ̂იგაუ̈,̂ ათორიგაუ̈̂ე; ათორიგა̈უი̂ ლნტ.), გრდმ. -- 

ურიგებს, უნაწილებს. არყი მჷქაფ ღუ̂ინელს ხორგაუდ̂ახ (ლშხ. 38) -- არყის ნაცვლად 

ღვინოს ურიგებდნენ. გომიჯა̈რს ხალ̈ხს ჩუ ხორგაუ̈დ̂ახ (ლნტ. 55) -- ხალხს სეფისკვერებს 

დაურიგებდნენ.

 ხ-ორეკენი იგივეა, რაც ხ-ორკენი.

 ხ-ორეკნე იგივეა, რაც ხ-ორკინე.

 ხ-ორი (მირდა, ხორდა; ხორდე̄დს ბზ., ხორდეს ბქ., ლნტ., მი̄რდა, ხო̄რდა; ხორ̄დეს ლშხ.) 

გრდუვ. -- ჰყავს; აქვს. ალ გმირს უ̂ოშ̄თხუ ̂ხორი ლახ̈ხუა̂ (ბზ. 261) -- ამ გმირს ოთხი ცოლი 

ჰყავს. ჯუი̂ნალდ ბეუ̂არ̈ს ხარ̈დენახ ბაბა ბეუა̂ (ბქ. 197) -- ბევაანთ ძველად პაპა ბევა 

ჰყოლიათ. [დადას] ხორდა სემი ლჷგრი̄ლ (ბზ. 314) -- დედაბერს სამი კვერცხი ჰქონდა.

 ორი იგივეა, რაც ჰორ̄ი.

 ორია იგივეა, რაც ჰო̈რ̄ია.

 ხ-ორიკ (მირკჷნ \ მირიკდა \ მირა̈კ, ხორკჷნ \ ხორიკდა \ ხორაკ̈; ხორიკდე̄დს ბზ., მირკჷნ \ 
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მირკან̈, ხორკჷნ \ ხორკან̈; ხორკჷნეს ბქ., მირიკდა, ხორიკდა; ხორიკდეს ქს.) გრდუვ. -- 

უკიდია, ჰკიდია. ეშდჲარუ ̂ყო̄რს ესერ ეშდჲორი ბოქლომ ხორიკ (ბზ. 351) -- თორმეტ კარს 

თორმეტი ბოქლომი ჰკიდიაო. ამეჲსგა ხორიკდა უო̂ქრა̈შ კაბ (ბქ. 33) -- ამაში ოქროს კაბა 

ეკიდა. კალათ̈ ხარ̈ეკა ხუმლაჲ̈ კაც̈ხჟი (ლნტ. 297) -- კალათი ხურმის წვერზე ეკიდა თურმე 

("ჰკიდებია თურმე").

 ორკაც̈ იგივეა, რაც უ̂ორტკეც.

 ხ-ორკენი (ოხურ̂ეკ, ოხრაკ̈; ოხრეკნი ბზ., ემრაკ, ოხრაკ; ოხრეკნი ლშხ.), ხ-ორეკენი (ამ̈რაკ, 

ახორაკ; ახორეკენი) ლნტ., გრდუვ. 1. მოხვდება, ედება, გაჰკრავს. ბად̈რის ჰაგ̈უს̂ თუე̂ფ 

ოხურ̂აკ̈ (ბზ. 4) -- ბადრის თოფი ქუსლზე მოხვდა. მახაი̈ლს მამაგუე̂შ ახრეკა (ბქ. 202) -- 

მახაილს არაფერი მოხვედრია. 2. შეემთხვევა. ბეფშუს̂ დამ დე̄სამა ოხრაკ̈? (ბზ.) -- ბავშვს 

ხომ არ შეემთხვა რამე?

 ხ-ორკინე (ოხორკ, ოხრეკ; ოხრეკნე ბზ., ესორკ, ესურ̂ეკ; ესუ̂რეკნე ბქ., ოხრეკ, ოხრეკე; 

ოხრეკნე ლშხ.), ხ-ორეკნე (ახურკ, ახორეკ; ახორეკნე) ლნტ., გრდმ. 1. ჰკიდებს. [ქიპს] ქა 

ხორეკნეხ ლაფ̈კუ̂ად (ლნტ. 30) -- ძაფს გასაშრობად დაჰკიდებენ. ფარან̈ ამშა უ̂ოთახ̈ის 

ლახორეკხ (ლნტ. 198) -- ფანარი ამის ოთახში ჩამოკიდეს. 2. გამოსდებს, გამოჰკრავს. 

ზურალ̄დ ლოხურ̂ეკ ჩერი (ბზ. 415) -- ქალმა თითისტარი გამოსდო. გარდატყუაჲდ ქოხრეკე 

ცხალ̄ჷ̄ლ (ლშხ. 77) -- გარდატყუამ ფრჩხილი გამოჰკრა.

 ხ-ორკუნე (მირკუნა, ხორკუნა, ხორკუნე̄დს ბზ., ხორკუნადეს ბქ., მირკუნდა, ხორკუნდა; 

ხორკუნდეს ქს.) გრდუვ. -- უკანკალებს, უცახცახებს. რაჭ̈უს̂ შდჷმრალ̈ ხორკუნა მაყალშუ ̂

(ბზ.) -- კურდღელს შიშისაგან ყურები უცახცახებდა. მჷცხიშუ ̂ტან̈ აშ ნირკუნა (ბქ. 84) -- 

სიცივისაგან ტანი გვიკანკალებდა.
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 ხ-ორკჷ̄ლე (ოთრჷკი̄ლ, ოთრჷკჷ̄ლე; ოთრჷკილ̄ნე ბზ., ოთრჷკჷ̄ლ, ოთრჷკჷ̄ლე; ოთრჷკჷ̄ლნე 

ლშხ.), ხ-ორკჷლე (ახუ̂რჷკჷლ, ახორჷკჷლე; ახორჷკჷლი) ლნტ., გრდმ. -- ჰკიდებს. შაუ̂ყანს 

კუი̂ცრა ჩუა̂თუასურა ი ჟი ლახორჷკჷლა (ლნტ. 288) -- შავყანს ჯიხვი ასო-ასოდ აუქნია და 

ჩამოუკიდებია.

 ხ-ორმი (ოთორმ, ოთჷრმე; ოთჷრმი̄ნე ბზ., ოთჷრმინე ბქ., ოთურმ, ოთჷრმე; ოთჷრმნე ლშხ., 

ახურმ, ახორმე; ახორმინე ლნტ.), გრდმ. -- 1. {და}უჭერს. სოზარ ბოფშარ̈ს ნაპ̈რუა̂რ̈ს 

ხორმიუ ̂(ბქ.) -- სოზარი ბავშვებს ჩიტებს უჭერდა. 2. დაუკავებს. ეშხუ მარე ჭჷშხარ̈ს 

ხორმი (ლნტ. 38) -- ერთი კაცი ფეხებს უკავებს.

 ხ-ორსკჷნე (ლოხრჷსკინ, ლოხრჷსკნე; ლოხრჷსკნი ბზ., ლოხრჷსკნისგ ბქ., ლახურ̂ჷსკინ, 

ლახორჷსკნე; ლახორჷსკნი ლნტ.), გრდმ. -- ურეკავს, უწკარუნებს. ჲერ ასტამს ი ბერჟალ̈ს 

ხორსკჷნეხ (ბზ. 19) -- ზოგი ასტამსა და რკინებს უწკარუნებს. ბაჩარ̈ს უშხუა̂რ̈ჟი ხორსკჷნა 

(ლნტ.) -- ქვებს ერთმანეთზე ურაკუნებდა.

 ორტოლი, უ̂ორტოლი ლშხ. -- ოტური (ქლიავი).

 ხ-ორყინე იგივეა, რაც ხ-არ̈ყი̄ნე.

 ხ-ორშა̈ლ̄ი (ოთჷრშა̈ლ̄, ოთჷრშალ̄ე; ოთჷრშა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ორშალ̈ი (ოთორშალ̈, ოთორშალე; 

ოთორშალ̈ისგ ბქ., ათუ̂ურშალ̈, ათორშალე; ათორშალ̈ი ლნტ.), ხ-ორშალ̄ი (ოთჷრშალ̄, 

ოთჷრშალ̄ე; ოთჷრშალ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- დაუგებს, გაუშლის (ქვეშაგებს). ჟიქან თაკ̈უა̂რ̈ს 

მაბიშალ̄იხ, ჩუქუ̂ან ნაბდარ̈ს ემჷრშალ̄იხ (პოეზ. 284) -- ზემოდან თოკებს მაწვდიან, ძირს 

ქეჩებს მიგებენ.

 ხ-ორში (ოთორშ, ოთჷრშე; ოთჷრში̄ნე ბზ., ოთორშე, ოთჷრშინე ბქ., ოთორშნე ლშხ., 

ასურშ, ასორშე; ასორშინე ლნტ.), გრდმ. -- დაუგებს, გაუშლის, ქვეშ დაუფენს. მიჩ ესერ 
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ხოჩა ლაყურ̂აუ̄ ̂ოთერშ (ბზ. 403) -- მე კარგი ლოგინი გამიშალეო. [კე̄სარ̈ს] ჩოთჷრშეხ 

ფარდაგ̈ (ბზ. 259) -- კეისარს გაუშალეს ფარდაგი. [მჷფაყ̈იშდ მარალ̈ს] თაკ̈უი̂ თხუმარ̈ ეჩეხ-

ამეხ ჩუა̂სორშახ (ლნტ. 97) -- კაცებს ფაყელისათვის თოკის თავები აქეთ-იქიდან 

დაუფენიათ.

 ხ-ორშუე̂ნი იგივეა, რაც ხ-ორშუ̂ნი.

 ხ-ორშუნ̂ი (ოხურშუ̂ენ, ოხურშონე \ ოხურშუნ̂ე; ოხურშუე̂ნნე ბზ., ოხჷრშენ, ოხურშონე; 

ოხჷრშენნე ბქ., ოხურშონ, ოხურშონე; ოხურშონნე ლშხ.), ხ-ორშუე̂ნი (ახურშუ̂ენ, 

ახორშუე̂ნ; ახორშუე̂ნნე/ი) ლნტ., გრდმ. -- უხსენებს, ახსენებს. ალ გუე̂შ უშხუა̂რ̄ დო̄სა 

ოხურშონახ იუ̂ალადეღ (ლშხ. 49) -- ეს საქმე ერთმანეთს არ უხსენონ არასოდეს.

 ხ-ორხჷნე (ოთრჷხინ, ოთრჷხნე; ოთრჷხნი ბზ., ოთრჷხნისგ ბქ., ოთრჷხჷნ, ოთრჷხნე; 

ოთრჷხნი ლშხ., ახურ̂უხინ, ახორჷხნე; ახორჷხნი ლნტ.), გრდმ. -- ახლის, ურახუნებს, 

ახეთქებს. ჲერ ჭუა̂დ̈ს ხორხჷნე თხუ̂იმს, ჲერ აბაყარ̈ს იკაწრაუ̈ი̂ (ლნტ. 52) -- ზოგი კედელს 

ურახუნებს თავს, ზოგი ლოყებს იკაწრავს.

 ხ-ოსგდი (ლოხუს̂გი, ლოხსგიდდა; ლახ̈სგიდნი ბზ., ლოხსგიდიუ̂ ბქ., ლოხსგი, ლოხსგიდდა; 

ლოხსგიდნი ლშხ.), ხ-ოსკიდი (ლახუ̂სკი, ლახოსკიდდა; ლახ̈ესკიდნი) ლნტ., გრდუვ. -- 1. 

უყურებს; ხედავს. ჲერუ ღუ̂აშარ̈ მი მისგდიხ (ბზ. 40) -- ორი ჯიხვი მე მიყურებს. ალის 

ხოსგდი ბიშტილდ (ბქ. 19) -- ამას ბუშტი უყურებს. მარ̄ას დეშ ლოქ ხოსგდია?̄ (ლშხ. 52) -- 

კაცს ვერ ხედავო? მარე ხუა̂ჲ̈ ხა̈ნს ხოსკიდდა ალმინს (ლნტ. 301) -- კაცი ამათ დიდხანს 

უყურებდა. დეცეშ კამრაჲ̈ს გარ ჭურ ლოსგდიდ (პოეზ. 16) -- ცის კამარასღა ვხედავთ. 2. 

მოუვლის, მიხედავს. ფურ ლინთუ ̂ლოხსგიდიუო̂უ,̂ ღუე̂ ზაუ̂ ხოჩ' ესერ მეშგ ხა̈მთქუ̂ა (ანდ.) 

-- ძროხას ზამთარში მოუარე (მიხედე), ზაფხულში კარგი მეწველი იქნებაო (სჩვევიაო).

1466



 ხ-ოსგემ (ოხოსგ, ოხესგ; ოხსგემ ბქ., ოხოსგ, ოხსგე; ოხსგენნე ლშხ.), ხ-ონსკემ (ასუნსკ, 

ასონსკე; ასონსკნე) ლნტ., გრდმ. -- {და}აქცევს, ანარცხებს, ამხობს. ჯინემ ხატ̈ ესერ 

ჟ'ოხოსგეს, ხაჴიდხოღუ ̂თოფა̈რ (ბქ. 198) -- მე ხატს რომ წავაქცევ, თოფები ესროლეთო. 

ამშა მჷდგარ̈ის ჟ'ასონსკეხ ხატ̈ (ლნტ.) -- ამის მკვლელს ხატი პირქვე დაუმხეს.

 ხ-ოსგიდარ̈ი (ოთსგიდარ̈, ად̈სგიდარე; ა̈დსგიდარ̈ისგ) ბქ., ხ-ოსგიდ̄რალ̄ (ლოხუ̂სგი̄დრალ̄, 

ლახსგი̄დრალ̄ე; ლახსგიდ̄რალ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- ათვალიერებს. ბიბუ გოშუანს ოხსგიდარა 

ღუა̂შდ (ბქ. 22) -- ბიბუ გოშუანს ჯიხვი შეუთვალიერებია.

 ოსგო ზს., ასგო ლშხ., ასკო ლნტ. -- ბატონო, დიახ, ბატონო.

 ხ-ოსგოჯი იგივეა, რაც ხ-ოსგუე̂ჯი1.

 ხ-ოსგურ (მისგურდა, ხოსგურდა, ხოსგურდე̄დს ზს., მისგურ̄და, ხოსგურ̄და; ხოსგუ̄რდეს 

ლშხ.), ხ-ოსკურ (მისკურდა, ხოსკურდა; ხოსკურდეს) ლნტ. გრდუვ. -- უზის. ჲორ̄ი დაჩუი̂რ 

ქორს ხოსგურ (ბზ.) -- ორი და შინ უზის. ეშხუ გარ ესერ თე იმღა ხოსგურ? (ბქ. 258) -- 

მხოლოდ ერთი თვალი რატომ გაქვსო (გიზისო)? და̈რჯჷლ მეგუნ̂ი ნენსგა ხოსგურხ (პოეზ. 

134) -- მტირალი დარჯული შუაში უზით.

 ხ-ოსგუუ ̂(ამ̈სგუუ̂და, ოთსგუუ̂და; ა̈თსგუუი̂ ბზ., ამ̈სგუუუ̂დ, ოთსგუუუ̂დ; ა̈თსგუ̂იუ̂ი ბქ.), ხ-

ოსკუუ̂ (ამ̈სკუუდ̂ა, ა̈სოსკუუდ̂ა; ა̈სესკუუი̂) ლნტ., გრდუვ. -- რგებს (უხდება). სი მაჲ̈ 

ჯისგუუ,̂ ჭუე̂̄რ? (ბზ. 367) -- ყვავო, შენ რა გრგებს? დეჲ მაი̈დ ხოსგუუხ̂, დეჲ ბიზა? (ბქ. 

13) -- არც შიმშილი რგებთ, არც გაძღომა?

 ხ-ოსგუე̂ჯი1 (მისგუე̂ჯდა, ხოსგუე̂ჯდა; ხოსგუ̂ეჯდე̄დს) ზს., ხ-ოსგოჯი (მისგოჯდა, 

ხოსგოჯდა; ხოსგოჯდეს) ლშხ., ხ-ოსკუე̂ჯი (მისკუე̂ჯდა, ხოსკუე̂ჯდა; ხოსკუ̂ეჯდეს) 

ლნტ., გრდუვ. -- უსვენია, დაბრძანებული ჰყავს (ხატი; მიცვალებული). აშხუხ̂ან̈ შალ̈ია̈ნ̄ი 

1467



ხოსგუე̂ჯდახ (ბზ. 4) -- ერთ მხარეს შალიანი (ხატი) ესვენათ. ჩუ ხოსკუე̂ჯნჷნდახ ლჷდგარ̈ 

(ლნტ.) -- მკვდარი ესვენათ.

 ხ-ოსგუე̂ჯი2 (ხოსგოჯ, ხოსგოჯ; ხოსგოჯნე) ლშხ., გრდმ. -- უბრძანებს. ხოსგოჯ ანგლოზდ 

ჲაკოფი მუ სარე̄ჩს (ლშხ. 66) -- ანგელოზმა იაკობის მამას სარეჩს უბრძანა.

 ხ-ოსგურ̂ე (ლოხუ̂სგუ̂ირ, ლოხსგურე; ლოხსგუი̂რნე ბზ., ლოხუს̂გუი̂რ, ლოხსგურე; 

ლოხსგურისგ ბქ., ოსსგურ, ესსგურე; ესსგურნე ლშხ.), ხ-ოსკურ̂ე (ასუ̂სკურ, ასოსკურე; 

ასოსკური) ლნტ., გრდმ. -- {ჩა}უსვამს. ზუჰა ჩუქამშხენ ბერს ხოსგურ̂ედ (ბქ. 229) -- კავის 

ღერძს ქვემოდან სახნისის ჩასასმელს ვუსვამთ.

 ხ-ოსდგუ̂ი (ოხუს̂დიგუ,̂ ოხსდუგუე̂; ოხსდუი̂გუნ̂ე ბზ., ოხოსდგუ̂, ოხსდიგუ̂; ოსდიგუნ̂ე ბქ., 

ოხსდუგუ,̂ ოხსდუგუე̂; ოხსდუგუნ̂ე ლშხ.), ხ-ოსტგუი̂ (ახუსტგუ,̂ ახოსტუ̂იგ; ახოსტუი̂გნე) 

ლნტ., გრდმ. -- უწნავს. ზურალდ სიმაქს ფათ̈უა̂რ̈ ჟ'ოხსდიგუ ̂(ბქ.) -- ქალმა ქალიშვილს 

თმები დაუწნა. ბუწანწალაჲ ჩაჟ̄ს ხოსდგუი̂ ფაფალს (ლშხ., ხორ. 6) -- ბირკა ცხენს ფაფარს 

უწნავსო.

 ხ-ოსდენი (ემსად̈, ესსად̈; ესსედნი ბზ., ემსად, ესსად; ესსედნი ბქ., ემსად, ოთსად; ოთსედნი 

ლშხ.), ხ-ოსედენი (ამ̈სესად, ას̈ესად; ა̈სესედენი) ლნტ., გრდუვ. 1. რჩება (დაურჩება). 

ლათ̄ალ̄ჟი მურყუა̂მ მი ემსად̈ (ბზ.) -- გაყოფისას კოშკი მე დამრჩა. მიშგუა̂ დის სემი ლჷნგაზ̈ 

გარ ოთესდ (ბქ. 14) -- დედაჩემს მხოლოდ სამი კვირისა დავურჩი. [ჲაკოფს] ტოტ ქა̄მენჩუ 

ოსსად (ლშხ. 62) -- იაკობს ხელი გარეთ დარჩა. ეჲს ქა ხოსედენდა დიარ̈ (ლნტ. 239) -- იმას 

პური გადარჩებოდა. დენას ასესად ქორ (ლნტ.) -- გოგოს სახლი დარჩა. 2. გადაურჩება 

(ხიფათს...). ალ ნეზუს̂ ესერ ქა და̈რ̄ მოშ ხოსდენი (ბზ. 396) -- ამ ნეზვს ვერავინ 

გადაურჩებაო. ალ დაუ̈ა̂რ̈ს იმჟ' ოხსედნი?! (პოეზ. 32) -- ამ დევებს როგორ გადავურჩები?!
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 ხ-ოსედენი იგივეა, რაც ხ-ოსდენი.

 ხ-ოსერნე იგივეა, რაც ხ-ოსრინე.

 ხ-ოსთალ̈ი (ოხუ̂სათალ̈, ოხსათლე; ოხსათლი) ბზ., ხ-ოსუნთალი (ოთსუნთა̈ლ, ადსუნთალე; 

ადსუნთალ̈ისგ) ბქ., გრდმ. -- უთვალთვალებს; ათვალიერებს. ოთსუნთალ̈... ი ნაზუს̂ ხუე̂წდ 

(ბქ. 204) -- დავათვალიერე და ნაკვალევი დავინახე.

 ხ-ოსკიდი იგივეა, რაც ხ-ოსგდი.

 ხ-ოსკურ იგივეა, რაც ხ-ოსგურ.

 ხ-ოსკუე̂ჯი იგივეა, რაც ხ-ოსგუე̂ჯი.

 ხ-ოსკურ̂ე იგივეა, რაც ხ-ოსგურ̂ე.

 ხ-ოსმინე (ლოხსიმინ \ ოთუს̂იმინ, ლოხსიმნე \ ოთსიმნე; ლოხსიმნი \ ოთსიმნი ბზ., ოთსიმინ, 

ოთსიმნე; ოთსიმნისგ ბქ.), გრდმ. -- ასმენს, აბეზღებს. [ხელწიფხი ხეხუდ̂] ლოხსიმნე 

[ფამ̈ლიარ̈] ხელწიფხს (ბზ. 442) -- ხელმწიფის ცოლმა მოსამსახურეები ხელმწიფესთან 

დაასმინა (ხელმწიფეს დააბეზღა). ხახუ̂ემ ლოხსიმნე ჭაშუ ̂(ბქ.) -- ცოლმა ქმარი დაასმინა.

 ოსოზ̄ი იგივეა, რაც ესოზ̄ი.

 ოსო̈შ̄ ი დოსო̈შ̄, ოსოუე̂̄შ ი დოსუე̂̄შ ბზ., ოსაშ̈ ი დოსა̈შ, ოსეშ ი დოსეშ ბქ., ოსოშ̄ ი დოსოშ̄ 

ლშხ., ოსოჲშ ი დოსოჲშ ლნტ. -- იქითურ-აქეთური, მოგონილი ამბავი, ჭორი, მიკიბულ-

მოკიბული, მითქმა-მოთქმა. ოსო̈̄შ ი დოსო̈შ̄ მირ მაგ̈ ჩუ ჯიგფა (ბზ.) -- ათასგვარი მითქმა-

მოთქმა წინ გილაგია.

 ხ-ოსპე (ოხოს{უ}̂პ, ოხსიპე; ახსიპნე ბზ., ოთსიპ, ოთსიპე; ოთსიპნე ლშხ., ათუ̂სიპ, ათოსიპე; 

ათოსიპი ლნტ.), გრდმ. 1. {გადა}უბრუნებს. დი̄ნა მიჩა დის დიარ̈ს ხოსპე (ბზ.) -- გოგო თავის 

დედას პურს გადაუბრუნებს. 2. (ოხუს̂იპ, ოხსიპე; ოხსიპნე ბზ., ოხსიპ ლშხ., ახუ̂სიპ \ ახუსპ, 
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ახოსიპე; ახოსიპი ლნტ.) -- მოუქნევს. [ეჯნე̄მ] დაშნაჲ̈ ოხსიპე ზურალ̄ს (ბზ. 289) -- მან 

დაშნა მოუქნია ქალს. ახოსიპე მათრახ̈ ეჯნემ (ლნტ.) -- იმან მათრახი მოუქნია.

 ხ-ოსრინე (ლოხ̄უო̂სრ, ლოხსერ; ლოხსერნე ბზ., ლოხუ̂ასრ, ლოხსერ; ლოხსერნე ბქ.), ხ-

ოსერნე (ათუ̂ოსერინ, ათოსერნე; ათოსერნი) ლნტ., გრდმ. -- ამეტებს, აჭარბებს. ლეუი̂ზჲაქ 

ლემზჷრარ̈ ქა ლოხსერა (ბქ. 243) -- საგზლად სალოცავი კვერები ზომაზე მეტი გამოუცხვია.

 ხ-ოსსინე იგივეა, რაც ხ-ოსსჷნე.

 ხ-ოსსჷნე (ოხ{უ}̂სჷსინ, ოხსჷსნე; ოხსჷსნი ბზ., ლოხსჷსინ, ლოხსჷსნე; ლოხსჷსნისგ ბქ., 

ლოხსჷსინ, ლოხსჷსნე; ლოხსჷსნი ლშხ., ლახუს̂ჷსინ, ლახოსჷსნე; ლახოსჷსნი ლნტ.), გრდმ. 

-- უსევს, უსისინებს. ოხსჷსნეხ ქა წეუა̂რ-მეძბარალ̈ (ბზ. 363) -- მიუსიეს მწევარ-

მეძებრები. ა̈ნმეჴრე ამნემ ამ̈ირმიშ... ლიჴედ ი ოხსჷსნე გუე̂ლერშაპარ̈ (ბქ. 261) -- ამან 

გაიგო ამირანის მოსვლა და მიუსია გველეშაპები. ხამა̈რს ჟეღარ̈ ლახოსჷსნეხ (ლნტ.) -- 

ღორებს ძაღლები მიუსიეს.

 ხ-ოსტგუი̂ იგივეა, რაც ხ-ოსდგუი̂.

 ხ-ოსტულ̄ი (ლოხსტულ̄, ლოხსტულ̄ე; ლოხსტულ̄ნე) ლშხ., ხ-ოსტული (ლახუს̂ტულ, 

ლახოსტულე; ლახოსტული) ლნტ., გრდმ. -- უსტვენს. ბეფშუდ̂ დაჴარ̈ს ლოხსტულე (ლნტ.) 

-- ბავშვმა თხებს დაუსტვინა. შდრ. ხ-ოშუე̂პ.

 ხ-ოსუე̂მ (ლოხ̄ოსუ̂, ლოხსუე̂; ლოხუ̂სუ̂ემნე ბზ., ლოხოსუ̂ ბქ., ოთოსუ,̂ ოთსუე̂; ოთსუე̂მ 

ლშხ.), ხ-ოცუე (ახუ̂ცუუ,̂ ახოცუე; ახოცუუ̂ი) ლნტ., გრდმ. -- უყრის, ურჭობს, "უსობს". 

ეჯჲა̈რ მეგმარ̈დ ლოხსუა̂ხ (ბზ. 3) -- ისინი ხეებისათვის ჩაურჭვიათ. ლეტურ̂ოლს... დიარ̈ჟი 

ჟი ხოსუე̂მხ (ბქ. 75) -- სანთლებს პურზე დაარჭობენ.

 ხ-ოსყეი იგივეა, რაც ხ-ოსყი.
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 ხ-ოსყი (ოხუო̂სყ, ოხსყე; ოხსყე̄ნნე ბზ., ოხსყენე ბქ., ოხოსყ ლშხ.), ხ-ოსყეი/ჲ (ახუსყ, 

ახოსყე; ახოსყენე) ლნტ., გრდმ. -- უკეთებს. ამნე̄მ ოხსყე ნიურწყალ̈ (ბზ.) -- ამან 

ნიორწყალი გაუკეთა. ათხე ხენწიფდ კლას ოხსყე სასაშ̄არს (ლშხ. 4) -- ხელმწიფემ ახლა 

სკოლა გაუკეთა სასაშელებს. გუშკუე̂ურა ლერწალ̈ს... ზაულ̂ად̈ელ შაბ̈იამანი ჟაგარ̈ს 

ხოსყეჲხ (ლნტ. 27) -- ჩვენებურ ვაზს ზაფხულობით შაბიამნის წამალს ასხურებენ 

(უკეთებენ).

 ხ-ოსხათ̈ი (ოხუს̂ახა̈თ, ოხუს̂ახთე; ოხსახთი ბზ., ოხსახთისგ ბქ.), გრდმ. -- უხერხებს. 

[ექიმარ̈დ] მამ̄გუე̂შ მოშ ოხუს̂ახთეხ (ბზ. 283) -- ექიმებმა ვერაფერი მოუხერხეს. დადას 

ხაკუ, ერე... გეზალს მოლე ოხსახთას (ბქ. 53) -- დედაბერს უნდა, რომ შვილს რამე 

მოუხერხოს.

 ხ-ოტაბ̄ე (ოხ{უ}̂ტა̈ბ̄, ოხტაბ̄ე; ოხტა̈ბ̄ნე ბზ., ოხტაბ̄, ოხტაბ̄ე; ოხტაბ̄ნე ლშხ.), ხ-ოტაბე 

(ოხუტ̂აბ, ოხტაბე; ოხტაბ̈ისგ ბქ., ახუ̂ტაბ, ახოტაბე; ახოტაბი ლნტ.), გრდმ. -- უთლის (ხის 

საგანს). ჭიტიდ ხა̈̄ქუ:̂ კუბს ესერ ოხტა̈̄ბნე (ბზ. 311) -- ჭიტიმ უთხრა: კუბოს გაგითლიო. 

[დი-გეზალდ] ხეკუე̂ს ოხტაბახ აშ̈იკ (ჰაშ̈იკ) (ბქ. 110) -- დედა-შვილმა ყუთი უნდა 

გაუთალოს (გაუთალონ).

 ხ-ოტკცაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ოტკცე.

 ხ-ოტკცე (ოთტკიც, ოთტკიცე; ოთტკიცნე) ბზ., ლშხ., ხ-ოტკცაუ̈ი̂ (ოთტკიც, ოთტკიცაუე̂; 

ოთტკიცაუ̈̂ისგ) ბქ., ხ-ომტკიცე (ასუმტკიც, ასომტკიცე; ასომტკიცი) ლნტ., გრდმ. -- 

უმტკიცებს. ხელწიფხდ მიჩა სახ̈ჷლწიფ ჩოთტკიცე გეზალს (ბზ.) -- ხელმწიფემ თავისი 

სახელმწიფო შვილს დაუმტკიცა. ქახობაც̈ე, ერე ქორს მიჩ ლოქ ათომტკიცი (ლნტ.) -- 

შეჰპირდა, რომ სახლს შენ დაგიმტკიცებო.
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 ხ-ოტსუნე იგივეა, რაც ხ-ოტუს̄ე.

 ხ-ოტუს̄ე (ლოხტუ̈ს̄, ლოხტუს̄ე; ლოხტუ̈ს̄ნე ბზ., ლოხტუს̄, ლოხტუ̄სე; ლოხტუ̄სნე ლშხ.), 

ხ-ოტუსე (ოხუ̂ტუი̂ს, ოხტუსე; ოხტუსისგ) ბქ., ხ-ოტსუნე (ლახუტ̂უსუი̂ნ, ლახოტუსუ̂ნე; 

ლახოტუსუ̂ნი) ლნტ., გრდმ. -- უკმევს, უბოლებს. ალ ბალახს ხოტუს̄ეხ კუმაშს (ლშხ., ხორ. 

4) -- ამ ბალახს საქონელს უბოლებენ.

 ხ-ოტუა̂რ̈ე იგივეა, რაც ხ-ოტურ̂ე.

 ხ-ოტურ̂ე (ოხტუა̂რ̈, ოხტუ̂არე; ოხტუ̂არ̈ნე) ბზ., ოხტუა̂რ̈ისგ ბქ., ხ-ოტურ̂ენი (ოხტუა̂რ, 

ოხტუა̂რე; ოხტუა̂რნე) ლშხ., ხოტუა̂რ̈ე (ახუ̂უტუა̂რ̈, ახოტუა̂რ̈ე; ახოტუა̂რ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- 

უნთებს [მედუქან̈დ ბეფშუ̂ს] ლეტურ̂ე ოხტუა̂რე (ბზ. 262) -- მედუქნემ ბავშვს სანთელი 

აუნთო. ჟ'ახოტუა̂რ̈ ბოფშარს ჭრაქ̈ (ლნტ.) -- ბავშვებს ჭრაქი ავუნთე.

 ხ-ოტურ̂ენი იგივეა, რაც ხ-ოტურ̂ე.

 ხ-ოტყაბ̈ე იგივეა, რაც ხ-ოტყბე.

 ხ-ოტყბე (ოხუ̂ტყაბ̈, ოხტყაბე; ოხტყა̈ბნე ბზ., ოხტყაბ̈ისგ ბქ.), ხ-ოტყბი (ოხტყაბ, ოხტყაბე; 

ოხტყაბნე) ლშხ., ხ-ოტყაბ̈ე (ახუტყბ, ახოტყაბ̈ე; ახოტყაბ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- უწვავს. კე̄სარ̈დ 

ჟ'ოხტყაბე წუა̂დ̈ [გჲერგი̄ლს] (ბზ. 315) -- კეისარმა გიორგის მწვადი შეუწვა. მარ̈უ̂ენე 

მუხუბ̂ედ ჟახოტყაბ̈ე ნათ̈ხუ̂იარ (ლნტ.) -- უმცროსმა ძმამ ნანადირევი შეუწვა.

 ხ-ოტხჷნე (ესუტ̂ჷხინ, ესტჷხნე; ესტჷხნი ბზ., ოსტჷხინ, ოსტჷხნე; ოსტჷხნისგ ბქ.), გრდმ. 

-- აბეზღებს. [დი̄ნად] ღუა̂ჭრი გეზალ ქე̄სტჷხნე (ბზ. 445) -- გოგომ ვაჭრის შვილი დააბეზღა.

 ხ-ოტჷრხნე (ოხტჷრხან̈, ოხტჷრხნე; ოხტჷრხნი) ბზ., ხ-ოტჷრხან̈ი (ოთტჷრხნ, ოთტჷრხნე; 

ოთტჷრხნისგ) ბქ., ხ-ეტჷრხან (ლოხტჷრხან, ლახტჷრხნე; ლახტჷრხნი) ლშხ., ხ-ოტა̈რხან̈ი 

(ლახუ̂ატარ̈ხა̈ნ, ლახატარ̈ხე; ლახტარხან̈ა̈ნი) ლნტ., გრდმ. -- ესვრის (ჯოხს...) ჯოდიათე 

1472



ოთტჷრხნ ეჯჲარ̈ს (ბქ. 85) -- იმათ შორით ვესროლე. მიჩა ნაჴ̈იდუარ̈ მა̈გ ნინჩუა̂რ̈ისა 

ლახუ̂ატარხან̈ (ლნტ.) -- მისი მოტანილი ყველაფერი სახეში ვესროლე.

 ხ-ოუნგარე იგივეა, რაც ხ-ოჰჷნგრე.

 ხ-ოუზ̂ე, ხ-ოუ̂ზი იგივეა, რაც ხ-ოზზი.

 ხ-ოუნ̂არი იგივეა, რაც ხ-ოჰუნ̂არ̈ი.

 ხ-ოუხ̂ენი იგივეა, რაც ხ-ოჲხენი.

 ხ-ოფულ̄ი (ლოხუფ̂ულ̄, ლოხფუ̈ლ̄; ლოხფუ̈̄ლნე ბზ., ლოხფულ̄, ლოხფულ̄ე; ლოხფუ̄ლნე 

ლშხ.), ხ-ოფული (ლოხუფ̂ულ, ლოხფუი̂ლ; ლოხფუი̂ლნე ბქ., ლახუფ̂ულ, ლახოფულე; 

ლახოფული ლნტ.), გრდმ. -- უბერავს. [და̈უ̄]̂ ქა ხოფულ̄ი ქუ̂ინს (ბზ. 235) -- დევი სულს 

უბერავს. [ჲაკოფდ] ქა ლოხფულ̄ე (ლშხ. 64) -- იაკობმა შეუბერა. დაჩუი̂რდ ლახოფულე 

ჯჷმილს (ლნტ. 279) -- დამ ძმას (სული) შეუბერა.

 ხ-ოფხკჷნე (ლოხუფ̂ხჷკინ, ლოხფხჷკნე; ლოხფხჷკნი ბზ., ლოხფხჷკნისგ ბქ., ლოხფხჷკჷნ 

ლშხ., ათოფხჷკინ, ათოფხჷკნე; ათოფხჷკნი ლნტ.), გრდმ. -- 1. უკაკუნებს, უფხაკუნებს. 

[ჭაბგუა̂რ̈დ] სგა ლოხფხჷკნეხ და̈უ̄ს̂ (ბზ. 66) -- ჭაბუკებმა დევს მიუკაკუნეს. [ეჯი] 

ხოფხკჷნე ყორისგა მინე მჷჭშხის (ბქ. 73) -- ის მათ მეკვლეს კარზე უკაკუნებს. 2. ლნტ. 

უფხეკს.

 ხ-ოფხჟი (ოთოფხჟ, ოთფხიჟ; ოთფხიჟე) ზს., ლშხ., ხ-ოფხჟე (ათუფხჟ, ათოფხიჟ; 

ათოფხიჟე) ლნტ., გრდმ. -- {გა}უშლის. მჷჟემ ლიწდალ̈ჟი შიშდხი ქა ხოფხჟეხ კალუს̂ (ბქ. 

230) -- მზის ამოსვლისთანავე კალოს გაუშლიან. დედედ ქათოფხიჟ ბეფშს ლაყურ̂ა 

მჷლჩამისა (ლნტ.) -- დედამ ბავშვს ლოგინი ჩრდილში გაუშალა.

 ხ-ოქა̈ბ̄ი (ლოხუქ̂აბ̄, ლოხქა̈ბ̄; ლოხქა̈ბ̄ნე) ბზ., ხ-ოქაბ̈ი (ლოხუქ̂აბ, ლოხქაბ̈; ლოხქაბნე) ბქ., ხ-
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ოქაბ̄ი (ლოხქაბ̄, ლოხქაბ̄ე; ლოხქაბ̄ნე) ლშხ., ხ-ოქაბი (ლახუქ̂აბ, ლახოქაბე; ლახოქაბი) 

ლნტ., გრდმ. -- უვლის, უქცევს (გვერდს...). მალ̄დ ქოთ̄ქა̈ბ̄ ქუ̂ერწლარ̈ს (ბზ. 315) -- მელა 

მექორწილეებს გაეცალა (გვერდი აუარა). ბესილად̈დ ქა ლოხქაბ̈ (ბქ. 200) -- ბესილმა 

გვერდი აუქცია.

 ხ-ოქეფენი იგივეა, რაც ხ-ოქფენი.

 ხ-ოქმე (ლოხ̄უ̂აქმ, ლახქიმ; ლახქიმე ბზ., ლშხ., ლოხუა̂ქმ ბქ., ლახ̈უა̂ქმ, ლახაქიმ; ლახაქიმე 

ლნტ.), გრდმ. -- უმატებს. ლჷმარე ტებდი ხარ̈ჯსიდ ხოქმეხ [ტაბაგ̈ჟი] (ბქ. 76) -- სუფრაზე 

გამზადებულ თბილ კერძს კიდევ უმატებენ.

 ხ-ოქრუხუა̂ იხ. ქურუხუ.̂

 ხ-ოქუე̂ცენი იგივეა, რაც ხ-ოქუც̂ენი.

 ხ-ოქუთ̂ერ (ოთოქუ̂თ, ოთქუი̂თ; ოთქუ̂ითნე ზს., ოთქუ̂ით, ოთქუი̂თე; ოთქუი̂თნე ლშხ., 

ათ̈უე̂ქუთ̂, ათ̈ექუ̂ით; ა̈თექუი̂თნე ლნტ.), გრდმ. -- ჰპარავს ("უპარავს"). ეჩას ესერ ჰე მოშ 

გაცხაჲ̈დ ქა ხოქუთ̂ერ, ეჩქას... გაცხაჲ̈დ კინტო ირ̄ა (ბზ. 351) -- იმას თუ მართლაც 

მოჰპარავ, მაშინ ნამდვილად კინტო იქნებიო. ალ დინოლ ხოქუ̂თერდახ ჩაჟუ ̂დიარ̈ს (ბქ. 49) 

-- ეს გოგოები ცხენს პურს ჰპარავდნენ. [ჭყინტს] მესემეჲშუდ̂ ლერექუა̂ლ̈ ათოქუ̂ითა (ლნტ. 

302) -- ბიჭს მესამისათვის ტანსაცმელი მოუპარავს.

 ხ-ოქულ̂ეჭნე იგივეა, რაც ხ-ოქუჭ̂ე.

 ოქუ̂რ, ოქრ იგივეა, რაც უ̂ოქურ̂

 ხ-ოქუც̂ენი (ამქუა̂ც̈, ოთქუ̂აც̈; ოთქუე̂ცნი ზს., ემქუა̂ც, ოთქუა̂ც; ოთქუე̂ცნი ლშხ.), ხ-

ოქუ̂ეცენი (ა̈მქუ̂აც, ათოქუა̂ც; ათოქუე̂ცენი) ლნტ., გრდუვ. -- უწყდება; ეჭრება. [მუხუბ̂ა] 

თა̈კუ̂ ჩოთქუა̂ც̈ (ბზ. 253) -- ძმას თოკი გაუწყდა. ზურალს ზექი ლებემ ლეთხუმ̂ი 
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ჩუა̂თოქუ̂აც (ლნტ.) -- ქალს შეშის შემოსაკრავი თოკი გაუწყდა. გადატ. რაშ̈ს ჩუ̂ათქუე̂ცა 

ჯარ̈ღუ ̂(ბქ.) -- რაშს ილაჯი გასწყვეტია.

 ხ-ოქუჭ̂ე (ოხქუ̂იჭ, ოხქუი̂ჭე; ოხქუი̂ჭნე ბზ., ლშხ., ოხქუ̂იჭისგ ბქ.), ხ-ოქუ̂ლეჭნე 

(ლახუ̂ქულ̂ეჭ, ლახოქულ̂ეჭ; ლახოქუ̂ლეჭნე) ლნტ., გრდმ. -- გამოუყოფს, უჩვენებს. მალ̄დ 

ქოხ̄ქუი̂ჭე ჰაკუა̂დ̈ (ბზ. 360) -- მელამ კუდი გამოუყო. ბეფშდ ლახ̈რინაღა ნინ ოხქუ̂იჭე (ბქ.) 

-- ბავშვმა გასაჯავრებლად ენა გამოუყო.

 ხ-ოქფე (ოხოქფ \ ოთოქფ, ოხქიფ \ ოთქიფ; ოხქიფე \ ოთქიფე ზს., ლშხ., ახუქფ, ახოქიფ; 

ახოქიფე ლნტ.), გრდმ. -- აცლის (საყრდენს...). აშხუ ̂მარ̄ემ ქო̄ხქიფ კაპ̈ [ზურალ̄ს] (ბზ. 

313) -- ერთმა კაცმა ქალს საყრდენი გამოაცალა. [ეჯჲა̈რდ] ფაუ ქოხქიფხ ჭყინტს (ბქ. 158) 

-- იმათ ბიჭს ჯოხი გამოაცალეს. ნომ ხოქფე ბაჯ̈გარ̈ს, ედო ჩუ იკაფი ქორ (ლნტ.) -- ბოძებს 

ნუ აცლი, თორემ სახლი წაიქცევა. შდრ. ხოგბე1.

 ხ-ოქფენი1 (ოხუე̂ქფ, ოხქაფ̈; ოხქეფნი ბზ., ოხქაფ ბქ., ოხუე̂ქფ, ოხქაფ; ოხქეფნი ლშხ.), ხ-

ოქეფენი (ახუქფ, ახოქიფ; ახოქიფე) ლნტ., გრდუვ. -- {ა}იყრება, {გა}ეცლება 

(ადგილიდან). [ლახუბ̂ა] ჟ'ოხქაფ̈ხ ამეჩუ̄ნა ̈ლალ̈ზიგას (ბზ. 391) -- ძმები აქაური 

საცხოვრისს გაეცალნენ.

 ხ-ოქფენი2 (ლა̈მქაფ̈, ლოხქაფ; ლოხქეფნი) ბქ., ხ-ოქეფენი (ლამ̈ქაფ, ლახოქაფ; 

ლახოქეფენი) ლნტ., გრდუვ. -- უსხლტება (ფეხი). ალის ლოხქაფ ჟი კუ̂არემჟი (ბქ. 82) -- 

ამას ყინულზე (ფეხი) დაუსხლტა. ბეფშს ლახოქაფ კუა̂რ̈ემჟი (ლნტ.) -- ბავშვს ყინულზე 

(ფეხი) დაუსხლტა.

 ხ-ოქხენი1 (ოხუე̂ქხ, ოხქახ̈; ოხქეხნი) ზს., გრდუვ. -- ჩამოდის, {ჩამო}ხტება (ცხენიდან...). 

გიე̄რგი̄ლ ჩოხქახ̈ ჩაჟ̄უ ̂(ბზ. 321) -- გიერგილი ცხენიდან (ცხენს) ჩამოხტა (ჩამოვიდა). 
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[ჭყინტარ] ჩოხქახ̈ხ რაშ̈ს (ბქ. 217) -- ბიჭები რაშიდან ჩამოხტნენ.

 ხ-ოქხენი2 (ესუე̂ქხ, ესუქ̂ა̈ხ; ესუქ̂ეხნი) ბზ. -- ეცლება (ადგილს უთმობს). ქორხან̈ქ' ე̄სერ 

ქაუ̂ ესუქ̂ახ̈ხ (ბზ. 13) -- სახლიდან გაგვეცალონო.

 ხ-ოღელი იგივეა, რაც ხ-ოღლი.

 ხ-ოღე̄შგ, ხ-ოღი (ოთოღ, ოთღე; ოთღი \ ოთღინე ბზ., ოთღეშგ ბქ.), ხ-ოღე̄შგ (ოთოღ, ოთღე; 

ოთღე̄შ) ლშხ., გრდმ. -- ართმევს. [ეჯნე̄მ] ქო̄თღე ეშხუ დაჴჷლ (ბზ. 361) -- იმან ერთი თხა 

წაართვა. დუდას ესერ ჩაჟ̈ ოთღა (ბქ. 18) -- დუდას ცხენი წაურთმევიაო. შიშდ ქო̄თღე̄შხ 

ტაბჷლს (ლშხ. 24) -- ტაბლას (სალოცავ პურს) მაშინვე წაართმევენ.

 ხ-ოღი იგივეა, რაც ხ-ოღეშგ.

 ხ-ოღლატ̈ი (ესუ̂ღალატ̈, ესუღ̂ალტე; ესუღ̂ალტი/ი̄ნე ბზ., ოსუღ̂ალატ̈, ოსღალტე; 

ოსღალტისგ ბქ., ასუღ̂ლატ̈, ასოღლატე; ასოღლატ̈ი ლნტ.), ხ-ოღლატი (ხოღლატ, ხოღლატე; 

ხოღლატნე) ლშხ., გრდუვ. -- უღალატებს. მიჩა გუი̂რგუი̂ნს ესერ დე̄მ ხოღლატ̈ი ჯა (ბზ. 

229) -- ჩემს გვირგვინს ვერ ვუღალატებო.

 ხ-ოღლი (ოხღე̄ლაუ̈̂, ოხღე̄ლუე̂; ოხღე̄ლუი̂ ბზ., ოსღელ., ოსღელიუ;̂ ესღელნი ბქ., ოხღე̄ლ, 

ოხღე̄ლე; ოხღე̄ლნე ლშხ.), ხ-ოღელი (ახუღ̂ელ, ახოღელე; ახ̈ეღელნი) ლნტ., გრდუვ. -- 

უცდის, ელის, ელოდება. ბეჟან ხოღელდა მიჩა მუხუბ̂ა (ბზ. 376) -- ბეჟანი თავის ძმას 

ელოდა. მაგ̈ ხოღლიხ მეჭმას (ბქ. 74) -- ყველა მთიბავებს ელოდება. ძუღუა̂ს ეჩეხ მიჩა 

ლახუ̂ბა ლოქ ხოღელიხ (ლნტ. 189) -- ზღვის იქით მისი ძმები ელოდებიანო.

 -ოღ{უ}̂ ბქ. -მცა, -ცა, -ც ნაწილაკები. ჲაღუ'̂ ესერ ჲარა̈ღოღუ ̂ა̈ნკიდ (ბქ. 201) -- აბა, 

იარაღიც აიღეო.

 ო-ხ-ღუა̂/ე იგივეა, რაც ა-ხ-ღუა̂/ე.
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 ოღუე̂რ იხ. ანღრი.

 ო-ხ-ყა იგივეა, რაც ა-ხ-ყა.

 ხ-ოყდი (ოხოყდ, ოხყიდ; ოხყიდნე ზს., ოხყიდ, ოხყიდე; ოხყიდნე ლშხ., ახუყდ, ახოყიდ; 

ახოყიდნე ლნტ.), გრდმ. -- უყიდის (შეუძენს). [მუდ გეზალს] ხოჩა ლარდა ოხყიდ (ბზ. 384) 

-- მამამ შვილს კარგი სახლი უყიდა. მაგ̈ მასარ̈დ ოხყიდ მიჩა ხახუ̂ (ბქ.) -- ყველაფერი ბევრი 

(საყოფად) უყიდა თავის ცოლს.

 ხ-ოყერ (ოსოყრ, ოსყირ; ოსყერ) ბქ., გრდმ. -- არჭობს (ურჭობს). ნამპარ̈ს... მუსისგა ხოყერხ 

(ბქ. 77) -- ჩირაღდანს თოვლში ჩაარჭობენ.

 ხ-ოყი̄, ხ-ოყიესკ იგივეა, რაც ხ-ოყჰე.

 ხ-ოყურ̂ე (მიყურ{და}, ხოყურ{და}; ხოყურდე̄დს ბზ., ხოყურდეს ბქ., ლნტ., მიყურ̄და, 

ხოყურ̄და; ხოყურ̄დეს ლშხ.) გრდუვ. -- უწევს. ბეფშუ̂ სგა ხოყურ̂ე მიჩა დის (ბზ.) -- ბავშვი 

თავის დედას უწევს. ზურალ̄ ლაყურ̂აჲსა ხოყურ̂ეხ (ლშხ.) -- ქალი საწოლში უწევთ.

 ხ-ოყჰე (ოთოყჰ, ოთყიჰე; ოთყიჰნე) ბზ., ხ-ოყი̄ (ოთყი̄, ოთყიე; ოთყი̄ნე) ლშხ., ხ-ოყიესგ 

(ოთყი, ოთყიე; ოთყიესგ) ბქ., ხოყიესკ (ათუყ̂ი, ათოყიე; ათოყიესკ) ლნტ., გრდმ. -- 

{ჩა}უყოფს. გიგოს ხეხუდ̂ ოთყიჰე ტომარათ̈ე ტუ̂ეტ (ბზ.) -- გიგოს ცოლმა ტომარაში ხელი 

ჩაუყო. ჭყინტდ ოთყიე ყიაჩუ ჟეღს ში ი ჟ'ახყუ̂იფ ჯიჯუ ̂(ბქ.) -- ბიჭმა ძაღლს ყელში ხელი 

ჩაუყო და ძვალი ამოაძრო. [დენად] ჯიბახ̈ოჲსა ტუ̂ეტ ათოყიე (ლნტ. 197) -- გოგომ ჯიბეში 

ხელი ჩაუყო.

 ხ-ოშაქრაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ოშქარ̈ი.

 ხ-ოშარ̄დე (ოთშა̈რ̄დ, ოთშარ̄დე; ოთშა̈რ̄დნე ბზ., ოთშარ̄დ, ოთშარდე; ოთშარდნე ლშხ.), ხ-

ოშარდე (ოთშარ̈დ, ოთშარ̈დე; ოთშარდისგ ბქ., ათუშ̂არდ, ათოშარდე; ათაოშარდი ლნტ.), 
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გრდმ. -- უმშვიდებს, უწყნარებს. ნა̈ჲ გუ̂ის ხოშარ̄დედ დედეს (ბზ.) -- ჩვენ დედას გულს 

ვუმშვიდებთ. თხუმე ლიზგე ჟაგარდ ოთშარ̄დე (ლშხ.) -- თავის ტკივილი წამალმა 

დაუწყნარა. ხოჩა სიტყუ̂ა გუი̂ს ხოშარდე მარას (ლნტ.) -- კარგი სიტყვა ადამიანს გულს 

უმშვიდებს.

 ხ-ოშგბე (ოხოშგბ, ოხშგიბ; ოხშგიბე) ზს., ლშხ., ხ-ოშკბე (ახუშკბ, ახოშკიბ; ახოშკიბე) 

ლნტ., გრდმ. -- უძრობს. ქოხშგიბ ქარ̈თ ი ქალახო̈მ̄ ბეფუშ̂ს (ბზ.) -- ამოუძრო თალგამი და 

მისცა ბავშვს. სკალახ̈ებორგანხ ი ჟახოშკიბხ ჴარდან (ლნტ.) -- მოჰკიდეს ხელი და 

ამოუძვრეს სარი.

 ხ-ოშგბენი (ოთუე̂შგბ, ოთშგაბ̈; ოთშგებნი ბზ., ოთეშგბ, ოთშგაბ; ოთშგებნი ბქ., ლშხ.), ხ-

ოშკებენი (ათ̈უე̂შკბ, ა̈თეშკაბ; ა̈თეშკებენი) ლნტ., გრდუვ. -- გამოუვარდება; თავს ესხმის. 

ხენწიფი ჟეღარ̈ ქო̄ხშგაბ̈ხ დი̄ნას (ბზ. 296) -- ხელმწიფის ძაღლები გამოუცვივდნენ გოგოს. 

თხერე ჟეღს ყორთეჲსგა სგოხშგებნოლ (ბქ. 4) -- მგელი ძაღლს კარებში შემოუვარდებოდა. 

ციოყ ქორთე ოთშგაბ მეზუბ̂ელს (ლშხ.) -- ციოყი სახლში შეუვარდა მეზობელს.

 ხ-ოშგრე (ოთოშგრ, ოთშგირე; ოთშგირნე ბზ., ოთშგირ ლშხ., ოთშგირ, ოთშგირე; 

ოთშგირისგ ბქ.), ხ-ოშკრე (ათუშკრ, ათოშკირე; ათოშკირნე/ი) ლნტ., გრდმ. -- უკლავს 

(უცაბედად). ბუბას ჟეღ ოთშგირეხ თუე̂ფუშ̂ (ბზ.) -- ბიძიას ძაღლი მოუკლეს თოფით. 

მაზიგს ჩუ ღოშტ ოთშგირა თამო (ლშხ.) -- ტკივილს კინაღამ მოუკლავს თამო.

 ხ-ოშგურ (მიშგუნდ \ მიშგურდა, ხოშგუნდ \ ხოშგურდა; ხოშგურდე̄დს ზს., მიშგუნ̄და, 

ხოშგუ̄ნდა; ხოშგუნ̄დეს ლშხ.), ხ-ოშკურ (მიშკუნდა, ხოშკუნდა; ხოშკუნდეს) ლნტ., აორ. 

(ამ̈შგურდა, ოთშგურდა ბზ., ამ̈შგუნდ, ოთშგუნდ ბქ., ლემშგუნ̄და, ლოხშგუნ̄და ლშხ., 

ლამშკუნდა, ლახოშკუნდა ლნტ.) გრდუვ. -- რცხვენია. მაჲ̈ ესერ ხოშგურ... მჷხმი̄რიდ (ბზ. 
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349) -- მეღორის რა გრცხვენიაო? უა̂რ̈გს მასარ̈დ ოთშგუნდა (ბზ. 416) -- ბატონს ძალიან 

შერცხვა. დეიშეშ ხოშგურხ ჲერხის (ბქ.) -- ზოგიერთს არავისი რცხვენია.

 ხ-ოშდბე (ქოხ̄ოშდბ, ქო̄ხშდაბ̈; ქოხშდებნე) ბზ., გრდმ. -- {გადა}უტრიალებს, გადაუქცევს. 

ბიქუ̂დ აჴა̈რ მაგ̈ ჟ'ოხშდაბე დაბარ̈ისგა ლაღმარ̈ს (ბზ.) -- ქარმა ლაღამელებს ყანაში ზვინები 

წაუქცია.

 ხ-ოშდბი (ოხოშდბ, ოხშდებ; ოხშდებნე ზს., ოხშდებ, ოხშდებე; ოხშდებნე ლშხ.), ხ-ოშტები 

(ახუშტბ, ახოშტებ; ახოშტებნე) ლნტ., გრდმ. -- უსესხებს. ლეზჷზ თეთრ დედედ ოხშდებე 

ცაროს (ლშხ.) -- ცაროს სამგზავრო ფული დედამ უსესხა. თელეღრად ახოშტებ დიმეთილს 

ფექ ი ახოჴიდ (ლნტ.) -- დედამთილს რძალმა უსესხა ფქვილი და მოუტანა.

 ხ-ოშდე (ოთოშდ, ოთშიდ; ოთშიდე ზს., ლშხ., ათუშდ, ათოშიდ; ათოშიდე ლნტ.), გრდმ. -- 

{და}უყრის. [ანზორდ] ჩოთშიდ ფა̈ტუ ̂წინწლარ̈ს (ბზ. 285) -- ანზორმა დაუყარა ფეტვი 

წიწილებს. [დიდ] ნეჴშდარ̈ს ბალე ჩოთშიდ (ბქ. 255) -- დედამ თიკნებს ფოთოლი დაუყარა. 

[ჭყინტ] ატლასი ქესახენქა ხოშდე თუა̂ლ-მარგლიტს (ლშხ. 63) -- ბიჭი ატლასის ქისიდან 

უყრის თვალ-მარგალიტს. [კუმაშ̈ს] ბაგისა ხუშდად ლეზუ̂ებს (ლნტ. 21) -- საქონელს 

ბაგაში საჭმელს ვუყრიდით. იხ. ხ-ოჰრე.

 ხ-ოშდმე (ოთშდიმ, ოთშდჷმე; ოთშდიმნე ბზ., ოთშდჷმისგ ბქ., ოთშდჷმ, ოთშდჷმე; 

ოთშდჷმნე ლშხ.), ხ-ოშტმე (ათ̈უ̂შტჷმ, ათოშტჷმე; ათოშტჷმი) ლნტ., გრდმ. -- უთრობს. 

მუშგურ̂ალ̈ ჩოთოშდჷმ (ბზ.) -- სტუმრები დავუთვრე. ზურალს ჭაშ̈ ბჷგიდ ათოშტჷმეხ 

(ლნტ.) -- ქალს ქმარი ძალიან დაუთვრეს.

 ხ-ოშდღუი̂ (ოთოშდღუ̂, ოთშდუღუ̂ე; ოთშდუღ̈უნ̂ე ბზ., ოთშუ̂დიღუ;̂ ოთშუიღუნ̂ე ბქ.), ხ-

ოშთხუი̂ (ოთშდუხუ,̂ ოთშდუხუე̂; ოთშდუხუ̂ნე) ლშხ., ხ-ოშტხუი̂ (ათუშტხუ,̂ 
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ათოშტუ̂იხუ;̂ ათოშტუი̂ხუნ̂ე) ლნტ., გრდმ. -- უმარხავს. მეჩიარ̈ს ქართობილ ოთოშდღუ ̂

(ბზ.) -- მოხუცებს კარტოფილი (მიწაში) დავუმარხე (შევუნახე). ლჷდგარ ხამარ 

ჩოთშდუხუ̂ეხ (ლშხ.) -- მკვდარი ღორები დაუმარხეს.

 ხ-ოშდხე (ოთოშდხ, ოთშდიხ; ოთშდიხე ზს., ოხოშთხ, ოხშდიხ; ოხშდიხე ლშხ.), ხ-ოშტხე 

(ახუშტხ, ახოშტიხ; ახოშტიხე) ლნტ., გრდმ. -- უმთავრებს, უთავებს, გამოულევს. ხოლა 

გეზლი̄რდ ოთშდიხხ ქონება (ლშხ.) -- ცუდმა შვილებმა გამოულიეს ქონება. გადატ. 

სიცოცხლეს უსწრაფებს. ლირდე ახოშტიხხ უშხუა̂რ̈ (ლნტ.) -- ერთმანეთს სიცოცხლე 

მოუსწრაფეს (გამოულიეს).

 ხ-ოშდხენი (ამ̈შდახ̈, ოთშდახ̈; ოთშდეხნი) ზს., ხ-ოშთხენი (ემშდახ, ოთშდახ; ოთშდეხნი) 

ლშხ., ხ-ოშტეხენი (ამ̈შტახ, ათოშტახ; ათოშტეხენი) ლნტ., გრდუვ. -- ელევა, უთავდება, 

უმთავრდება. ტაბაგ̈ჟი დიარ̈ ჩოთშდახხ (ბქ.) -- ტაბლაზე პური შემოელიათ. სიმინდ ისკ 

ლინთუი̂სკა ათოშტახხ (ლნტ.) -- სიმინდი შუა ზამთარში შემოელიათ.

 ხ-ოშდჷრე (ოხუშ̂ჷდირ̄, ოხშჷდჷ̄რე; ოხშჷდირ̄ნე ბზ., ოხშჷდირ, ოხშჷდჷრე; ოხშჷდჷრისგ 

ბქ.), გრდმ. -- აყრევინებს; უყრის. [კე̄სარ̈დ] თხუმარ̈ ჟ'ოხუშ̂ჷდჷ̄რე (ბზ. 259) -- კეისარმა 

თავები დააყრევინა. ჯიმ ოხშჷდჷრეხ ჴანარ̈ს (ბქ.) -- ხარებს მარილი დაუყარეს.

 ხ-ოშელდან̈ი იგივეა, რაც ხ-ოშჷლდან̈ი.

 ხ-ოშენაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ოშნაუ̈ი̂.

 ხ-ოშეპ იგივეა, რაც ხ-ოშუე̂პ.

 ხ-ოშთხენი იგივეა, რაც ხ-ოშდხენი.

 ხ-ოშთხუ̂ი იგივეა, რაც ხ-ოშდღუ̂ი.

 ხ-ოშირ̄ე (ოთში̄რ, ოთში̄რე; ოთში̄რნე) ბზ., ლშხ., ხ-ოშირე (ათ̈უშ̂ირ, ათოშირე; ათოშირნე) 
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ლნტ., გრდმ. -- უფქვავს (ხელით). ბებეს ყურმულ ჯიმ ოთშირ̄ეხ (ლშხ.) -- ბებიას 

ქვამარილი დაუფქვეს. დარ̈ს მოშ ხოშირე ჯიმს (ლნტ.) -- მარილს ვერავის დავუფქვავ.

 ხ-ოშკა̈ლი იგივეა, რაც ხ-ოშგა̈ლ̄ი.

 ხ-ოშკა̈̄დი (ოხუ̂შკად, ოხშკად̄ე; ოხშკა̈დ̄ნე) ბზ., ხ-ოშკად̈ი (ოხშკად, ოხშკად̈; ოხშკად̈ნე ბქ., 

ახუშკდ, ახოშკად̈ე; ახოშკად̈ნე ლნტ.), ხ-ოშკად̄ი (ოხშკად̄, ოხშკად̄ე; ოხშკად̄ნე) ლშხ., 

გრდმ. -- უჭედავს. ჯა ოხუშ̂კა̈დ̄ნე ბერჟა ̈ლჷგრა (ბზ. 343) -- რკინის კვერცხს მე 

გამოვუჭედავ. ჩი მჷშკდარ̈ ხოშკად̈იხ გაჩარ̈ს, კადარ̈ს (ბქ.) -- ყველას მჭედლები უჭედავენ 

დანებს, ნაჯახებს... ჟახოშკადეხ დენას უ̂ოქურ̂ე მჷსკატ̈ (ლნტ.) -- გამოუჭედეს ქალიშვილს 

ოქროს ბეჭედი.

 ხ-ოშკბე იგივეა, რაც ხ-ოშგბე.

 ხ-ოშკებენი იგივეა, რაც ხ-ოშგბენი.

 ხ-ოშკი იგივეა, რაც ხ-ოშ̄გი.

 ხ-ოშკრე იგივეა, რაც ხ-ოშგრე.

 ხ-ოშკურ იგივეა, რაც ხ-ოშგურ.

 ხ-ოშკფჷნე (ლოხშკჷფინ, ლოხშკჷფნე; ლოხშკჷფნი ბზ., ლოხშკჷფნისგ ბქ., ლოხშკჷფჷნ 

ლშხ., ლახ̈უშ̂კჷფინ, ლახოშკჷფნე; ლახოშკჷფნი ლნტ.), გრდმ. -- უკაკუნებს. ბაბა გიგო 

მუჯრას ლაგაგ̄იჟი ხოშკფჷნა (ლშხ.) -- პაპა გიგო ჯოხს ზღურბლზე უკაკუნებდა.

 ხ-ოშნაუ̈ი̂ (ოხშანაუ̈̂, ოხშანუე̂; ოხშან̈უი̂ ბზ., ოთშენაუ̈,̂ ოთშენუე̂; ოთშენუი̂სგ ბქ.), ხ-

ოშენაუ̈̂ი (ახუშ̂ენაუ̈,̂ ახოშენაუ̈ე̂; ახოშენაუ̈ი̂) ლნტ., ხ-ოშნაუი̂ (ოხშენაუ,̂ ოხშენუე̂; 

ოხშენუი̂) ლშხ., გრდმ. -- უშენებს. ხოშა მუხუბ̂ას ქორ ოხშან̈უე̂დ (ბზ.) -- უფროს ძმას 

სახლი ავუშენეთ. ასუი̂შს ნა ̈ხეკუე̂ს ახუ̂შენაუა̂დ ქორ (ლნტ.) -- ასულს სახლი ჩვენ უნდა 
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ავუშენოთ.

 ხ-ოშონდობი იგივეა, რაც ხ-ოშუნდუე̂ბი.

 ხ-ოშტები იგივეა, რაც ხ-ოშდბი.

 ხ-ოშტეხენი იგივეა, რაც ხ-ოშდხენი.

 ხ-ოშტმე იგივეა, რაც ხ-ოშდმე.

 ხ-ოშტხე იგივეა, რაც ხ-ოშდხე.

 ხ-ოშტხუი̂ იგივეა, რაც ხ-ოშდღუი̂.

 ხ-ოშუნდუე̂ბი (ოთშუნდუე̂ბ, ოთშუნდუე̂ბე; ოთშუნდუ̂ებნე) ბზ., ხ-ოშუნდები (ოთშჷნდებ \ 

ოთშუნდებ, ოთშუნდებე; ოთშუნდებისგ ბქ.), ხ-ოშჷნდობი (ოთშჷნდობ, ოთშჷნდობე; 

ოთშჷნდობნე) ლშხ., ხ-ოშონდობი (ასუ̂შონდბ, ასოშონდობე; ასოშონდობი) ლნტ., გრდმ. -- 

შეუნდობს, შენდობას უგზავნის (მიცვალებულს). მაგ̈ მიჩა-მიჩემჟი ხოშჷნდებიუ ̂[ლჷდგარ̈ს] 

(ბქ. 36) -- ყველა თავ-თავისით შენდობას უგზავნის მიცვალებულს. ეშხუ მარე ჟი იკედ 

ჭიქს ი ჩუ ხოშონდებდა ლჷდგარ̈ს (ლნტ. 55) -- ერთი კაცი იღებს ჭიქას და ამბობს 

მიცვალებულის შესანდობარს.

 ხ-ოშუ ̂იგივეა, რაც ხ-ოშ̄უ.̂

 ხ-ოშუე̂ იგივეა, რაც ხ-ოშ̄უე̂.

 ხ-ოშუე̂პ (ოხშუე̂პ, ოხშუე̂̄პე; ოხშუე̂̄პნე) ბზ., ხ-ოშეპ (ოხოშუპ̂, ოხშუე̂პ; ოსშუე̂პნე) ბქ., 

გრდუვ. -- უსტვენს. ოსოშუპ̂ ი ღოშგდ ოხსგიდინ (ბქ.) -- დავუსტვინე და უკან მოვახედე. 

იხ. ხ-ოსტულ̄ი.

 ხ-ოშურ̂ი (მიშუი̂რ, ხოშუი̂რ; ხოშუ̂რი̄ნე ბზ., ლამ̈შუ̂ირ, ლოხშუი̂რ; ლოხშუი̂რნე ბქ., მიშურ, 

ხოშურ; ხოშრუნი ლშხ., მიშუი̂რ, ხოშუ̂ირ; ხოშურ̂ინე ლნტ.), გრდმ. -- სწყენს. ჰარაყ̈ 
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ჲერხის გუნ ხოშურ̂ი (ბზ.) -- ზოგს არაყი ძალიან სწყენს. ეჯის დეთაჲ̄ ლოქ ე̄სამა ხოშურ̂ი 

(ლშხ. 6) -- იმას არც არაფერი სწყენსო. ეჩე მიჩ ლოქ აუა̂ ხოშურ̂ინე (ლნტ. 176) -- იქ მე 

ჰავა მაწყენსო.

 ხ-ოშქარ̈ი (ოთშაქარ̈, ოთშაქრე; ოთშაქრი ბზ., ოთშაქრისგ ბქ.), ხ-ოშქარი (ოთშაქარ, 

ოთშაქრე; ოთშაქრაუ̂ი) ლშხ., ხ-ოშაქრაუ̈̂ი (ათუ̂შაქრა̈უ,̂ ათოშაქრაუ̈ე̂; ათოშაქრაუ̈̂ი) ლნტ., 

გრდმ. -- უშაქრავს. დი ბეფუ̂შს ჩაი̈ს ხოშქარ̈ი (ბზ.) -- დედა ბავშვს ჩაის უშაქრავს.

 ხ-ოშყდენი (ამ̈შყად̈, ოთშყად̈; ოთშყედნი ზს., ემშყად, ოთშყად; ოთშყედნი ლშხ.), ხ-

ოშყედენი (ამ̈შყად, ათოშყად, ათოშყედენი) ლნტ., გრდუვ. 1. უვარდება. ამჩიქქა უ̂ოჴრი̄ლს 

ჩაფჷლ ჩოთშყად̈ (ბზ. 325) -- ამ დროს ობოლს ფეხსაცმელი დაუვარდა. უ̂ერბს ფხჷტლან̈ 

ახშყედა (ბქ. 26) -- ორბს ძვალი ჩამოვარდნია. საბრალს ესერ ათშყედა ი ბაი̈ს ახხუი̂ა (ანდ.) 

-- ღარიბს დავარდნია და მდიდარს უპოვია. სგა ლოქ ოთშყედნი [მალ̄ს] ჴარჴთე ქათალ (ლშხ. 

65) -- მელას პირში ქათამი ჩაუვარდებაო. 2. უვარდება თოფი (უცაბედად ისვრის) ეშხუ 

მარეს თუე̂ფ ათოშყად (ლნტ. 56) -- ერთ კაცს თოფი გაუვარდა.

 ხ-ოშყედნი იგივეა, რაც ხ-ოშყდენი.

 ხ-ოშყუდ̂ი (ოთოშყუდ̂, ოთშყუე̂დ; ოთშყუე̂დნე ბზ., ოთშყედ, ოთშყედნე ბქ., ოთშყოდ, 

ოთშყოდე; ოთშყოდნე ლშხ.), ხ-ოშყუე̂დი (ათუშყუ̂დ, ათოშყუ̂ედ; ათოშყუ̂ედნე) ლნტ., 

გრდმ. -- ურეცხავს. ზურალ̄დ ფატან̈ ოთშყუე̂დ ბეფშუს̂ (ბზ.) -- ქალმა ბავშვს პერანგი 

გაურეცხა. უო̂სარ̈ს ხოშყუე̂დდახ ღუა̂ჟარ̈ს (ლნტ.) -- კაცებს ჩოხებს ურეცხავდნენ.

 ხ-ოშყუე̂დი იგივეა, რაც ხ-ოშყუდ̂ი.

 ხ-ოშხამაუი̂, ხ-ოშხამაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ოშხმე.

 ხ-ოშხატა̈ლ̄ი იგივეა, რაც ხ-ოშხტან̈ჲე̄ლი.
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 ხ-ოშხატ̈ი იგივეა, რაც ხ-ოშხტი.

 ხ-ოშხბი (ოხოშხბ, ოხშხებ; ოხშხებნე ზს., ოხშხებე ლშხ.), ხ-ოშხები (ახუშხბ \ ხოშხბ, 

ახოშხებ; ახოშხებნე) ლნტ., გრდმ. -- უკერავს. დი̄ნა̈ლ̄ მინე მუს უ̂ოსარ̈ს ხოშხებდახ (ბზ. 

302) -- გოგოები თავიანთ მამას ჩოხას უკერავდნენ. ლეთნაფდ დინილს წჷრნი კაბჷლ ოხოშხბ 

(ბქ.) -- სააღდგომოდ გოგონას წითელი კაბა შევუკერე. მიშკუ̂ა ლაუდ̂ილას მი ხუშხებდას 

კაბა̈რს (ლნტ.) -- ჩემ დებს კაბებს მე ვუკერავდი.

 ხ-ოშხები იგივეა, რაც ხ-ოშხბი.

 ხ-ოშხი (ოთოშხ, ოთშიხე; ოთშიხნე ბზ., ოთოშხ ბქ., ოთშიხ, ოთშიხე; ოთშიხნე ლშხ., 

ათუშხ, ათოშიხ; ათოშიხნე ლნტ.), გრდმ. -- უწვავს. ჭაშ̈დ აშხუ ̂ზაუ̄ნღო ძაძა̈რ ჩოთშიხ 

ხეხუ̂ს (ბზ.) -- ქმარმა ერთი წლის შემდეგ ძაძები დაუწვა ცოლს. ქიმს აყბა ოხშიხა 

[ჭყინტიშუდ̂] (ლშხ. 56) -- ცრემლს ლოყა დაუწვავს ბიჭისათვის. ქრუუ ̂ზურალს ლაკ̈ირ 

ახოშიხხ (ლნტ.) -- ქვრივ ქალს საკირე გამოუწვეს.

 ხ-ოშხმე (ოთოშხმ, ოთშხამე; ოთშხა̈მნე) ბზ., ხ-ოშხამაუი̂ (ოთშხამაუ,̂ ოთშხამუე̂; 

ოთშხამაუნ̂ე) ლშხ., ხოშხამაუ̈̂ი (ათუ̂შხამაუ̈,̂ ათოშხამაუ̈̂ე; ათოშხამაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- 

უშხამავს, უწამლავს. ბეგიდ ლიც ოთშხამე ეჯჲარ̈ს (ბზ.) -- ბეგიმ წყალი მოუწამლა იმათ. 

გადატ. დედეს ხოლა გეზლი̄რდ ოთშხამეხ ლირდე (ლშხ.) -- დედას ცუდმა შვილებმა 

მოუშხამეს სიცოცხლე.

 ხ-ოშხრე (ჩოთოშხრ, ჩოთშხირ; ჩოთშხირე) ზს., ლშხ., ხ-ოჟღრე (ათუჟღრ, ათოჟღირ; 

ათოჟღირე) ლნტ., გრდმ. -- უპობს. მამას ნე̄სგაქა ოთშხირხ მორ (ლშხ.) -- მამას შუაზე 

გაუპეს მორი. თხერეს კადაუ̂შ ათოჟღირხ თხუი̂მ (ლნტ.) -- მგელს თავი ნაჯახით გაუპეს.

 ხ-ოშხტან̈ჲე̄ლი (ოხუ̂შხატ̈ჲელ, ოხშხატ̈ჲე̄ლე; ოხშხატ̈ჲელნე) ბზ., ხ-ოშხატალ̈ი 
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(ოხუშ̂ხატალ̈, ოხშხატალე; ოხშხატალისგ) ბქ., ხ-ოშხტალ̄ი (ოხშხატალ̄, ოხშხატალ̄ე; 

ოხშხატალ̄ნე) ლშხ., ხ-ოშხატალი (ახუშ̂ხატალ̈, ახოშხატალ̈ე; ახოშხატალ̈ი) ლნტ., გრდმ. 

-- უღობავს (ღობეს); უწნავს (გოდორს...). გიგას ჩიგარ̈ იშგენ ხოშხატალ̈ი დაბარ̈ს (ბქ.) -- 

დეიდას (მამიდას, ბიცოლას) ყოველთვის სხვა უღობავს ხოლმე ყანებს. გუშკუე̂ ა̈ზუს̂ ჩიგარ 

მი ხუა̂შხატალ̈ი (ლნტ.) -- ჩვენს ეზოს ყოველთვის მე ვღობავ. ბაბა ბობშა̈რს კუე̂ჭოლ 

კალათოლალ̈ს ხოშხატალ̈ი (ლნტ.) -- პაპა ბავშვებს პატარა კალათებს უწნავს.

 ხ-ოშხტალ̄ი იგივეა, რაც ხ-ოშხტან̈ჲე̄ლ.

 ხ-ოშხტი (ოხოშხტ, ოხშხატ̈; ოხშხატ̈ნე ზს., ოხშხატ, ოხშხატე; ოხშხატნე ლშხ.), ხ-

ოშხატ̈ი (ახუუ̂შხტ, ახოშხატე; ახოშხატნე) ლნტ., გრდმ. -- უღობავს (ღობეს); უწნავს 

(კალათს...). ნოდარ̈ სასოს ჰარტამს ხოშხტი (ბქ.) -- ნოდარი სასოს ბოსტანს უღობავს. 

დინოლარს ბაბა ოხშხატნე კალათოლ̄არს (ლშხ.) -- გოგონებს პაპა დაუწნავს კალათებს.

 ხ-ოშხუნ̂ი (ოთოშხუნ̂, ოთშხუი̂ნ; ოთშხუ̂ინნე ზს., ოთშხუნ, ოთშხუნე; ოთშხუნნე ლშხ., 

ლახუშხუნ̂, ლახოშხუ̂ინ; ლახოშხუი̂ნნე ლნტ.), გრდმ. -- {შე}უნახავს. დედბერ ბარ̈გილდარ̈ს 

ოთშხუი̂ნნე [ჭყინტს] (ბზ. 280) -- დედაბერი ბარგს შეუნახავს ბიჭს. დედედ ლეზობ 

ოთშხუნე ჭყინტს (ლშხ.) -- დედამ ბიჭს საჭმელი შეუნახა. ფოყა-ბარჯა ხეხუ̂-ჭაშს 

ლოხუ̂შხუი̂ნხ (პოეზ. 56) -- თეძო-ბეჭი ცოლ-ქმარს შეუნახეს.

 ხ-ოშჷდენი იგივეა, რაც ხ-ოშჷ̄დნი.

 ხ-ოშჷლდან̈ი (ოხშჷლდან̈, ოხშჷლდანე; ოხშჷლდა̈ნნე ბზ., ოხშჷლდან̈ისგ ბქ.), ხ-ოშჷლდანი 

(ოხშჷლდან, ოხშჷლდანე; ოხშჷლდანნე) ლშხ., ხ-ოშელდან̈ი (ახუუ̂შელდა̈ნ, ახოშელდან̈ე; 

ახოშელდან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- {ჩამო}უთვლის, {და}უთვლის. მჷლდეღდ დაჴა̈რ ქოხ̄შჷლდანე 

პატურ̂ენს (ბზ.) -- მწყემსმა თხები დაუთვალა პატრონს. მეცარ ჩი̄ს ქა ჯიშჷლდანი სგობინჩუ 
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(ლშხ. 11) -- მკითხავი ყველაფერს ჩამოგითვლის. მეზგაჲ̈ ხოშა სკა ხოჩოქაუ̈ი̂ [ლჷდგარ̈ს] ი 

ხოშელდან̈ი, იმაჲ̈ ხეშყედენი (ლნტ. 54) -- ოჯახის უფროსი დაუჩოქებს მიცვალებულს და 

ჩამოუთვლის, რაც მოაგონდება.

 ხ-ოშჷნდობი იგივეა, რაც ხ-ოშუნდუ̂ები.

 ხ-ოშჷ̄დნი (ამ̈შჷ̄დ, ოთშჷ̄დ; ოთშჷ̄დნი ბზ., ემშჷ̄და, ოთშჷ̄და; ოთშჷ̄დნი ლშხ.), ხოშჷდენი 

(ამ̈შჷდ, ოთშჷდ; ოთშჷდნი ბქ., ა̈მშჷდდა, ათოშჷდდა; ათოშჷდენი ლნტ.), გრდუვ. -- სცვივა; 

უცვივა, ეყრება. ხოხუ̂რა მუხუბ̂ეს ქჷმარ̈ ოხშჷ̄დ (ბზ.) -- უმცროს ძმას ცრემლები 

გადმოსცვივდა. შდიქარ გუნ̄ დოსგ ემშჷ̄დდა (ლშხ.) -- კბილები ძალიან ადრე ჩამომცვივდა. 

დეცხენ ჲარ̈ს მა ხოშჷდენი? (ლნტ.) -- ციდან ვის რა ეყრებაო?

 ხ-ოჩდენი (ამ̈ჩა̈დ, ოთჩად̈; ოთჩედნი ბზ., ოთჩად, ოთჩედნი ბქ., ემჩად ლშხ.), ხ-ოჩედენი (ამ̈ჩად, 

ათოჩად; ათოჩედენი) ლნტ., გრდუვ. 1. გაექცევა, მიუდის (წაუვა), გაურბის. სემი ქაჯ̈ 

ჩუა̂დგარ̈ხ, სემი ჩოთჩად̈ხ (ბზ. 61) -- სამი ქაჯი მოკლეს და სამი გაექცათ. მეჲჩხრე, მაჰრენ 

მუხუბ̂ე, ქათჩედახ (ბქ. 198) -- მეცხრე, უმცროსი ძმა, გაჰქცევიათ. ჲაკოფ ეჩქა ქო̄ხჩად 

ბარტყალს (ლშხ. 63) -- იაკობი მაშინ გამოექცა ბარტყებს. მჷმეგრელს ფუ̂ირ ქათოჩად 

სიმინდარ̈ხო (ლნტ. 228) -- მეგრელს ძროხა სიმინდებში გაექცა. ჰა, სი თაუ̂ბექ, დეშ 

ნიჩდენი! (პოეზ. 34) -- ჰა, შე თავბექ, ვერ წაგვიხვალ! 2. ამოსდის, მისდის (სული). ზურაბს 

ეჩქად ქუ̂ინ ჟ'ოხუჩ̂ედნი (ბზ. 234) -- მანამდე ზურაბს სული ამოსძვრება (მოკვდება). დაშ̈დუს̂ 

ქუ̂ინ ჟ'ოხჩა̈დ (ბქ. 204) -- დათვს სული ამოუვიდა. ხენწიფს ბაჟ ათაჩედა (ლნტ. 233) -- 

ხელმწიფეს გრძნობა წასვლია.

 ხ-ოჩდი (ხოჩდ, ხოჩიდ; ხოჩდინ̄ე ბზ., ხოჩდინე ბქ., ლნტ., ხოჩდ ლშხ.), გრდმ. -- დასცხებს, 

{და}უშენს (ურტყამს). როსტომდ ეჯიარ̈ს ხოჩიდ (ბზ. 234) -- როსტომმა იმათ ურტყა. 
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მეცუალად ხუა̂ჲ̈ ხოჩიდხ უშხუა̂რ̈ (ლნტ.) -- მოჩხუბარებმა დასცხეს (ბევრი ურტყეს) 

ერთმანეთს.

 ხ-ოჩდი̄ნე (ოხუჩ̂ჷდი̄ნ, ოხჩჷდი̄ნე; ოხჩჷდი̄ნნე) ბზ., ლშხ., ხ-ოჩდინე (ოხჩიდინ, ოხჩიდნე; 

ოხჩიდნისგ ბქ., ახუ̂ოჩჷდინ, ახოჩჷდნე; ახაჩჷდინი ლნტ.), გრდმ. -- მოურევს. დინ̄ად ნა̈ყ̄უნს 

ჲენასდ ოხჩჷდი̄ნე (ბზ.) -- გოგომ შეჭამანდს სწრაფად მოურია. ტირხინას ლაღუთ̂ეჲსგა 

ხოჩდინეხ (ბქ. 237) -- საწამლავს (სტრიქნინს) ხორცში ურევენ. ზურალ ლობიოს ხოჩდინე 

(ლნტ.) -- ქალი ლობიოს ურევს.

 ხ-ოჩედენი იგივეა, რაც ხ-ოჩდენი.

 ხ-ოჩერაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ოჩრაუ̈ი̂.

 ხ-ოჩეშენი იგივეა, რაც ხ-ოჩშენი.

 ხ-ოჩოქაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ოჩქუე̂უი̂.

 ხ-ოჩრაუ̈ი̂ (ოთჩარაუ̈̂, ოთჩარუე̂; ოთჩარუი̂) ბზ., ხ-ოჩრაუი̂ (ოთჩერაუ,̂ ოთჩერუე̂; ოთჩერუი̂) 

ლშხ., ხ-ოჩერაუ̈̂ი (ათუ̂ჩერაუ̈̂, ათოჩერა̈უე̂; ათოჩერაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- უჩერებს. მეჩი მარ̄ა 

ჩა̈ჟ̄ ოთჩარაუ̈ ̂(ბზ.) -- მოხუც კაცს ცხენი გავუჩერე. ქორ სკუე̂ბინ ათოჩერაუ̈̂ე მარჴილ 

(ლნტ.) -- მარხილი სახლის წინ გაუჩერა.

 ხ-ოჩუდ̂ი (ოთოჩუდ̂, ოთჩუი̂დ; ოთჩუ̂იდე ბზ., ლოხოჩდ, ლოხჩიდ; ლოხჩიდნე ბქ., ლშხ., 

ლახუჩდ, ლახოჩიდ; ლახოჩიდნე ლნტ.), გრდმ. -- შეუნთებს, დაურთავს (ცეცხლში შეშას). 

ხოშა მუხუბ̂ედ... ყორარ̈ ჟ'ოსჩიდ ლემასგუჟ̂ი (ბქ. 142) -- უფროსმა ძმამ კარები ცეცხლში 

შეუნთო. გაკა ̈კენცხალალ̈ს სკა ხოჩდიდად ლემასკუი̂სკა (ლნტ. 60) -- კაკლის რტოებს 

შევუნთებდით ცეცხლში.

 ხ-ოჩქოუი̂ იგივეა, რაც ხ-ოჩქუე̂უი̂.

1487



 ხ-ოჩქუე̂უი̂ (ოთჩოქუ̂ეუ,̂ ოთჩოქუე̂; ოთჩოქუი̂) ბზ., ხ-ოჩქეუი̂ (ოთჩოქეუ̂, ოთჩოქუ̂ე; 

ოთჩოქუი̂სგ) ბქ., ხ-ოჩქოუი̂ (ოთჩოქაუ,̂ ოთჩოქუე̂; ოთჩოქუი̂) ლშხ., ხ-ოჩოქაუ̈ი̂ (ათუჩ̂ოქაუ̈,̂ 

ათოჩოქაუ̈̂ე; ათოჩოქაუ̈ი̂) ლნტ., გრდმ. -- უჩოქებს. [კე̄სარ̈] სგა ხაჩქუ̂ეუი̂ [ხოჩქუე̂უი̂] ი 

ხაყლე (ბზ. 14) -- კეისარი უჩოქებს და ეუბნება. ეჩქა მუგუა̂ნ̄ე სგა ლოხჩოქუი̂ ლჷდგარს 

(ლშხ. 34) -- მაშინ მოტირალი {მი}უჩოქებს მიცვალებულს. ასოჩოქაუ̈ე̂ ჭყინტდ ი ეჯჟი 

ათეჴჷრან̈ (ლნტ.) -- ბიჭმა დაუჩოქა და ისე შეევედრა. სგა ლოხჩოქუე̂ ხოჩამ ყიფჲანს (პოეზ. 

14) -- მიუჩოქდა (დაუჩოქა) კარგ ყიფიანს.

 ხ-ოჩშე (ოხოჩშ, ოხჩიშ; ოხჩიშე ზს., ლშხ., ახუჩშ, ახოჩიშ; ახოჩიშე ლნტ.), გრდმ. -- 

{მო}ასწრებს, {და}ასწრებს. დაუ̈ი̂თ აგ̈ითე ოხჩაშ̈ [დინ̄ას] (ბზ. 270) -- დავითმა გოგოს 

სახლში {შე}მოასწრო. ჭყინტდ კჷლი ლიბენ დეშ ლოხჩიშ (ლშხ. 73) -- ბიჭმა გასაღების 

მიბმა ვერ მოასწრო. თათრალ̈ს მურყუ̂ამა ̈ლიკაფე ქა ლახოჩიშახ (ლნტ. 103) -- თათრებს 

კოშკის წაქცევა მოუსწრიათ.

 ხ-ოჩშენი (ოთეჩშ, ოთჩაშ̈; ოთჩეშნი ბზ., ოხუე̂ჩშ, ოხჩაშ; ოხჩეშნი ბქ., ლშხ.), ხ-ოჩეშენი 

(ახუჩშ, ახოჩიშ; ახოჩიშნე) ლნტ., გრდუვ. -- {გა}ასწრებს, {და}წინაურდება. ოთჩაშ̈ ესნარ̈ 

მიჩ' ა̄ფხნეგა̈რს ბუბნი (ბზ. 21) -- გაასწრო თურმე თავის ამხანაგებს ბუბნიმ. [სეგზ] ჩქარ̈დ 

ანჴად ქორთე, გოლერშაპ̈ს სგა ოხჩაშ (ბქ. 11) -- სეგზი სწრაფად შემოვიდა სახლში, 

გველეშაპს შემოასწრო. სგუე̂ბინ ესუჩ̂აშ̈ მჷლხა ̈ლაშგარ̈ს (პოეზ.) -- წინ ჩაუსაფრდა 

(დაასწრო) მულახის ლაშქარს.

 ხ-ოჩჩხჷნე (--, ლოხჩჷჩხნე; ლოხჩჷჩხნი ბზ., ლოხჩჷჩხნისგ ბქ.), ხ-ოჩხჷ̄ლი (--, ლოხჩხჷ̄ლე; 

ლოხჩხჷ̄ლნე) ლშხ., ხ-ოჩხჷლი (--, ლახოჩხჷლე; ლახოჩხჷლი) ლნტ., გრდმ. -- უჩხავის, 

დასჩხავის (ფრინველი). მეთხუი̂არს ჴაჩ̄უდ ლოხჩხჷ̄ლე (ლშხ.) -- მონადირეს ჩხიკვმა 

1488



დასჩხავლა. ჴაუ̂ჩილ ჯიჩჩხჷნახ ლერთანხენ (პოეზ. 182) -- კაჭკაჭი დაგჩხაოდათ 

მარცხნიდან.

 ხ-ოჩხეფენი იგივეა, რაც ხ-ოჩხფენი.

 ხ-ოჩხკჷნე (ლოხჩხჷკინ, ლოხჩხჷკნე; ლოხჩხჷკნი ბზ., ლოხჩხჷკნისგ ბქ., ლოხჩხჷკჷნ, 

ლოხჩხჷკნე; ლოხჩხჷკნი ლშხ., ლახუჩ̂ხჷკჷნ, ლახოჩხჷკნე; ლახოჩხჷკნი ლნტ.), გრდმ. -- 

უჩხაკუნებს. იმ ხოჩხკჷნე ჩი ლად̈ეღ? (ბზ.) -- რას უჩხაკუნებ ყოველ დღე? დინილდ რეჟენ 

ლოხჩხჷკნე დაჴა̈რს (ბქ.) -- გოგონამ ზარი დაუჩხაკუნა თხებს. აჯახ ლახოჩხჷკნეხ ი 

ქათასჷმდა... (ლნტ.) -- კიდევ დაუჩხაკუნეს და გაიგონა.

 ხ-ოჩხფენი (ამ̈ჩხაფ̈, ოთჩხაფ̈; ოთჩხეფნი ბზ., ა̈მჩხაფ, ოთჩხაფ ბქ., ემჩხაფ, ოთჩხაფ; 

ოთჩხეფნი ლშხ.), ხ-ოჩხეფენი (ამჩხაფ̈, ათოჩხაფ̈; ათოჩხეფენი) ლნტ., გრდუვ. -- უხდება, 

უმჭლევდება. ხელწიფს ჩაჟ̄ა̈რ აშ-ი-აშ გარ ხოჩხფენიხ (ბზ. 302) -- ხელმწიფეს ცხენები 

თანდათან უმჭლევდება. ლინთუი̂სგა ფურარ̈ ჩუ ხოჩხფენიხ (ბქ.) -- ზამთარში ძროხები 

{გა}უხდებათ. ბოფშარ̈ სურუ ლოქ ათაჩ̈ხეფა მა̈იდუშ̂ (ლნტ.) -- ბავშვები შიმშილისაგან 

ძალიან გამიხდაო.

 ხ-ოჩხჷლი, ხ-ოჩხჷ̄ლი იგივეა, რაც ხ-ოჩჩხჷნე.

 ხ-ოჩჷდენიხ იგივეა, რაც ხ-ოჩჷ̄დნიხ.

 ხ-ოჩჷ̄დნი-ხ (ან̈ჩჷ̄დ{და}, ოხჩჷ̄დხ; ოხჩჷ̄დნიხ ბზ., ოგჩჷ̄და, ოხჩჷ̄დახ; ოხჩჷ̄დნიხ ლშხ.), ხ-

ოჩჷდენი-ხ (აგ̈უჩ̂ჷდდა, ახოჩჷდდახ; ახოჩჷდენიხ) ლნტ., გრდუვ. -- ჩხუბი მოსდით. ახჩჷ̄დახ 

ლიშია̈ლ̄ სოსრუყუს̂ ი ნართა̈ლს (ბზ. 394) -- სოსრუყვს და ნართალს ჩხუბი (ომი) 

მოსვლიათ. ბოფშარ̈ს ლიცუალ ხოჩჷდნიხ (ლნტ.) -- ბავშვებს ჩხუბი მოსდით.

 ხ-ოცაბურე იგივეა, რაც ხ-ოცბურ̄ე.
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 ხ-ოცად̈ი იგივეა, რაც ხ-ოცა̈დ̄ი.

 ხ-ოცად̄უნე (ლოხცად̄უი̂ნ, ლოხცად̄უნე; ლოხცად̄უნი) ბზ., ხ-ოცადუნე (ლოხცადუნ̈, 

ლოხცადუნე; ლოხცადუნისგ) ბქ., გრდმ. -- უცვლის. ჟ'ოლცად̄უნად ალ საფუა̂რალ̈! (ბზ.) -- 

გამოვუცვალოთ ეს საფუარ{ები}! (თაუბ̂ექილას) ლეზუ̂ებ-ლეთრეს ხოცადუნეხ (პოეზ. 30) 

-- (თავბექილას) სასმელ-საჭმელს უცვლიან. ოთცადუნედ თოფარ̈ გუშგუე̂ჲ (პოეზ. 16) -- 

რიგ-რიგად ვესროლეთ (გავუცვალეთ) ჩვენი თოფები.

 ხ-ოცა̈დ̄ი1 (ოთცა̈დ̄, ოთცად̄ე; ოთცად̈ნე) ბზ., ხ-ოცად̈ი (ლოხუც̂ა̈დ, ლოხცად; ლოხცად̈ნე ბქ., 

ლახუ̂ცად̈, ლახოცადე; ლახოცად̈ი ლნტ.), ხ-ოცად̄ი (ლოხცად̄, ლოხცად̄ე; ლოხცად̄ნე) ლშხ., 

გრდმ. -- უცვლის. მჷლდეღს ხამარ̈ და̈̄რდ ლოხცა̈დ̄ხ (ბზ. 313) -- მწყემსს ღორები არავინ 

გაუცვალა.უშდილ ხოლა თუა̂ლა̈შ დინა ოსცადხ ჭყინტს (ბქ.) -- შეუხედავი (ცუდი თვალის) 

გოგო შეუცვალეს ბიჭს მალულად. გადატ. ხოჩა ზაჲს ეჯცა̄დნე ღე̄რბეთ! (ლშხ. 17) -- კარგ 

წელს დაგიყენებს (გამოგიცვლის) ღმერთი! ხოლაინ ლადეღს ჯიცად̈ი! (ბქ. 204) -- ცუდ 

დღეს დაგაყენებ (გამოგიცვლი). ხოლაიჯ ლადეღს ჯიცად̈ი! (ბქ. 204) -- ცუდ დღეს 

დაგაყენებ (გამოგიცვლი) -თქო.

 ხ-ოცა̈დ̄ი2 (ესუც̂ა̈დ̄, ესცა̈დ̄ \ ესცად̄ე; ესცა̈დ̄ნე) ბზ., ხ-ოცად̈ი (ესუც̂ა̈დ, ოსცად; ოსცად̈ნე ბქ., 

ასუც̂ად̈, ასოცადე; ასოცადი ლნტ.), ხ-ოცა̄დი (ოსცად̄, ოსცად̄ე; ოსცად̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- 

უპასუხებს, მიუგებს. ზურალ̄დ ხოლამ̄დ ესცა̈დ̄ და̈უ̄ს̂ (ბზ.) -- ქალმა ცუდად უპასუხა დევს. 

დუდას ოსცადა ჲედაუი̂შდ (ბქ. 18) -- დუდას უპასუხებია იედავისთვის.

 ხ-ოცბუ̄რა̈ლ̄ი (ოხ/ოთცუბუ̄რა̈ლ̄, ოხ/ოთცუბურ̄ალ̄ე; ოხ/ოთცუბუ̄რა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ოცბურა̈ლი 

(ოხცუბურალ̈, ოხცუბურალ̈ე; ოხცუბურალ̈ისგ ბქ., ახუ̂ცუბურალ, ახოცებურალე; 

ახოცებურალი ლნტ.), გრდმ. -- უჭრის. ზურალ ღუა̂ჟმარა ჟიბე ტან̈ს ხოცბურალ̈ი (ბქ.) -- 
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ქალი მამაკაცს ზედა ტანს {გამო}უჭრის ხოლმე.

 ხ-ოცბუ̄რე (ოხცუბირ̄, ოხცუბურ̄ე; ოხცუბი̄რნე ბზ., ოხცუბუ̄რ, ოხცუბურ̄ე; ოხცუბურ̄ნე 

ლშხ.), ხ-ოცბურე (ოხცუბირ, ოხცუბურე; ოხცუბურისგ ბქ., ჟ'ახუც̂უბურ, ჟ'ახოცუბურე; 

ჟ'ახოცუბური ლნტ.), გრდმ. -- {გა}მოუჭრის. ნაღუჟ̂ურს მიჩა დი სახუშ̂ირს ხოცბურე (ბქ.) 

-- ვაჟ{იშვილ}ს დედამისი საშარვლეს უჭრის. მაშოლდ დენას კაბჲაქ ჟ'ახოცუბურე (ლნტ.) 

-- მაშიკომ ქალიშვილს საკაბე გამოუჭრა.

 ხ-ოცე̄რუე̂ (ოხუც̂ერუ ̂\ ოხუ̂ცე̄რაუ̈,̂ ოხცე̄რუე̂; ოხუც̂ე̄რუ̂ი \ ოხცე̄რუნ̂ე) ბზ., ხ-ოცერუე̂ 

(ოხუც̂ერაუ̈,̂ ოხცერუე̂; ოხცერუი̂სგ) ბქ., გრდმ. -- უხალავს. ხეხუ ̂მეთხუა̂რ̈ს ფაქუ̂ 

ხოცერუე̂ (ბქ.) -- ცოლი მონადირეს ფქვილს უხალავს.

 ხ-ოცირა̈ლ̄ი (ჩ'ოთცი̄რა̈ლ̄; ჩ'ოთცი̄რალ̄ე; ჩ'ოთცი̄რა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ოცირა̈ლი (ოთცირალ̈, 

ოთცირალე; ოთცირალ̈ისგ ბქ., ჩუა̂თუც̂ირა̈ლ, ჩუ̂ათოცირალე; ჩუა̂თოცირალი ლნტ.), ხ-

ოცირ̄ა̄ლი (ჩ'ოთცი̄რალ̄, ჩ'ოთცი̄რალ̄ე; ჩ'ოთცი̄რალ̄ნე) ლშხ., გრდმ. -- უფცქვნის. ბოფშა̈რს 

ჩ'ოთცი̄რალ̄ეხ ქართებილ (ბზ.) -- ბავშვებს გაუფცქვნეს კარტოფილი.

 ხ-ოცი̄რი (ოთცი̄რ, ოთცი̄რე; ოთცი̄რნე) ბზ., ლშხ., ხ-ოცირი (ოთცირ, ოთცირე; 

ოთადცირისგ) ბქ., ხ-ოცირე (ათუც̂ირ, ათოცირე; ათოცირი) ლნტ., გრდმ. -- უფცქვნის. 

დიად გეზალს ქართებილ ოთცირე (ბქ.) -- დედამ შვილს კარტოფილი გაუფცქვნა.

 ხ-ოცლე (ოთოცლ, ოთცილ; ოთცილე ზს., ლშხ., ათუცლ, ათოცილ; ათოცილე ლნტ.), გრდმ. 

-- უხევს, უფხრეწს. მჷყდის კაბიაქ ჩიმთს ხოცლე მუჰუდ̂ი (ბქ.) -- მყიდველს საკაბე ჩითს 

უხევს გამყიდველი.

 ხ-ოცლჷრე იგივეა, რაც ხოცლჷ̄რე.

 ხ-ოცლჷ̄რე (ოთცჷლი̄რ, ოთცჷლჷ̄რე; ოთცჷლჷ̄რი ბზ., ოთცჷლჷ̄რ, ოთცჷლჷ̄რე; ოთცჷლჷ̄რნე 
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ლშხ.), ხ-ოცრჷლე (ოთცჷრილ, ოთცჷრჷლე; ოთცჷრჷლისგ) ბქ., ხ-ოცლჷრე (ათუც̂ჷლჷრ, 

ათოცჷლჷრე; ათოცჷლჷრი) ლნტ., გრდმ. -- უხევს, უფხრეწს, უგლეჯს. ჭაშ̈დ [ხეხუს̂] 

ბიდჷლდ ჩოთცჷლჷ̄რე (ბზ. 304) -- ქმარმა ცოლს მოსასხამი (ბუდე) დაუხია.

 ხ-ოცმენი, ხ-ოცუე̂ნი იგივეა, რაც ხოცუმ̂ი.

 ხ-ოცრჷლე იგივეა, რაც ხ-ოცლჷ̄რე.

 ხ-ოცუე (ოთცუ̂იუ̂, ოთცუე; ოთცუისგ ბქ., ახუც̂უუ̂, ახოცუე; ახოცუი ლნტ.), გრდმ. -- 

უყრის. მახეღუ̂აჟარ̈ ლეღუ̂ისგა შამფურ̂არ̈ს ხოცუახ (ბქ. 232) -- ახალგაზრდები ხორცში 

შამფურებს უყრიდნენ.

 ხ-ოცუბ̂ე (ლოხ/ოთოცუბ̂, ლოხ/ოთცუი̂ბ; ოთცუი̂/უბე, ლოხ/ოთცუი̂ბნე ზს., ოხოცუბ̂, 

ოხცუი̂ბ; ოხცუი̂ბე ლშხ., ახუ̂უცბ, ოხოცუი̂ბ; ახოცუ̂იბე ლნტ.), გრდმ. -- უჭრის. მარ̄ემ 

ლასკჷდცალ̈ ყორ ლოხცუი̂ბხ (ბქ. 263) -- კაცის სიმაღლის (დასატევის) ოდენა კარი 

ამოუჭრეს. გადატ. უ̂არ̈გდ ბაქ̈ ოხუც̂უი̂ბ მუ-გეზალს (ბზ. 416) -- თავადმა სიტყვა (ტყუილი) 

მოუჭრა მამა-შვილს.

 ხ-ოცუე̂, ხ-ოცუე̂მი იგივეა, რაც ხ-ოცუმ̂ი.

 ხ-ოცუმ̂ი (ოხოცუ̂მ, ოხცუე̂მ, ოხუც̂უე̂მნე), ხ-ოცუე̂ (ოხცუი̂უ,̂ ოხცუე; ოხცუი̂უნ̂ე) ბზ., ხ-

ოცუმ̂ი (ოსოცუმ̂, ოსცემ; ოსცემნე) ბქ., ხ-ოცმენი (ოსცომ, ოსცომე; ოსცომნე) ლშხ., ხ-

ოცუე̂მი (ას̈უა̂ცუ̂მ, ასაცომე; ასაცომნე) ლნტ., გრდმ. 1. {წა}უსვამს. დიემ ლეცუმ̂ი ოსცემ 

ბეფშუს̂ დიარ̈ჟი (ბქ.) -- დედამ კარაქი ({წა}სასმელი) წაუსვა ბავშვს პურზე. ბელხანჯარდ 

ოსცუ̂იე დაუ̄ა̂ თუე̂ლ ჩაჟ̄ს (ლშხ. 75) -- ბელხანჯარმა წაუსვა დევის ტვინი ცხენს. 2. 

ულესავს (კედელს). გეგიდ მეზუ̂ბელს აშხუ ̂ლადეღისგა ჟ'ოხცემ ქორ (ბქ.) -- გეგიმ 

მეზობელს ერთ დღეში გაულესა სახლი.
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 ხ-ოცუნ̂ე იგივეა, რაც ხ-ოც̄უ̂ნე.

 ხ-ოცქეფენი იგივეა, რაც ხ-ოცქფენი.

 ხ-ოცქფენი (ამ̈ცქაფ̈, ოხცქაფ̈; ოხცქეფნი) ბზ., ხ-ოცქეფენი (ამ̈ცქაფ, ახოცქაფ; 

ახოცქეფენი) ლნტ., გრდუვ. -- უსკდება, წასკდება (სიცილი...). დის ლიგუნ̂ი ხოცქფენი (ბზ. 

378) -- დედას ტირილი წასკდება. დაჩუი̂რს ლიგუა̂ნ̈ი ახაცქეფა (ლნტ. 278) -- დას ტირილი 

წასკდომია.

 ხ-ოცყან̈ი (ოთცჷყინ, ოთცჷყნე ზს., ოთცჷყნი ბზ., ოთცჷყნისგ ბქ., ახუც̂ჷყან̈, ახოცჷყნე; 

ახოცჷყნი ლნტ.), ხ-ოცყანი (ოთცჷყან, ოთცჷყნე; ოთცჷყნი) ლშხ., გრდმ. -- უკეტავს, 

უგმანავს (ურდულით). ალჲა̈რს ყორ ი ლაჴურ̂ა ლეჯუ̂რან̈იარ̈შუ ̂ოხცჷყნეხ (ბქ.) -- ამათ 

კარი და ფანჯარა ურდულით დაუკეტეს. ბაბად მაჩუბ̄ი ყორ̄ალ ბჷგიდ ოთცჷყნე ბობშს (ლშხ.) 

-- ბაბუამ ბავშვს მაგრად დაუკეტა მაჩუბის კარი.

 ხ-ოცცხჷნე (ლოხუც̂ჷცხჷ/ინ, ლოხცჷცხნე; ლოხცჷცხნი ბზ., ლოხცჷცხნისგ ბქ., 

ლოხცჷცხჷნ, ლოხცჷცხნე; ლოხცჷცხნი ლშხ., ლახუც̂ჷცხინ, ლახოცჷცხნე; ლახოცჷცხნი 

ლნტ.), გრდმ. -- უკეთებს, უჩუჩხურებს, აჩაღებს ცეცხლს. ლოხცჷცხჷნ ლემესს! (ლშხ.) -- 

შეუკეთე ცეცხლს! ხოშა ლემსგი̄ლ ჟი ლოხუ̂ცჷცხინ (პოეზ. 144) -- დიდი ცეცხლი 

გავაჩაღე.

 ხ-ოცხა (მიცხან̈და, ხოცხან̈და; ხოცხან̈დე̄დს ბზ., მიცხონ, ხოცხონ; ხოცხონეს ბქ., მიცხან̄, 

ხოცხან̄; ხოცხე̄ნდეს ლშხ., მიცხანდა, ხოცხანდა; ხოცხანდეს ლნტ.) გრდუვ. -- ურჩევნია, 

სიამოვნებს. დის ალა მამ̄ა ხოცხა (ბზ.) -- დედას ეს არ სიამოვნებს. ჰე ჯიცხახ, ჟ'ა̈მჴიდდ 

როსტომ მურყუა̂მთე (ბზ. 234) -- თუ გირჩევნიათ, ამომიყვანეთ როსტომი კოშკში. მა̈̄ჲ 

ჯიცხენდე̄დს, ეჯა ხა̈ყრ წელს (ბზ. 378) -- რაც გერჩიოს, ის უქენი სახედარს. დი̄ნას 
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აფ̈იცარ̈თე ხოცხა̈̄ნ ლიწუი̂̄ლა̈ლ̄ (ბზ. 350) -- ქალიშვილს ოფიცერზე გათხოვება ერჩია. 

[ქუ̂ერწილს იჩოხ], შომაჲ̈ ლოქ მიჩ ხოცხანდეს (ლნტ. 178) -- ქორწილს ვიზამთ, როცა შენ 

გერჩიოსო. ჩიდ ასლამაზ მიცხა̈ნ̄ (პოეზ. 136) -- ყველას ასლამაზი მერჩია.

 ხ-ოცხემ (ოხოცხ, ოხცხე; ოხცხემნე ბზ., ლშხ., ოხცხემნისგ ბქ., ახუცხ, ახოცხე; ახოცხემ \ 

ახოცხემნე ლნტ.), გრდმ. -- ეზრდება, ემატება. და̈უ̄ს̂ ფათ̈უ̂დ მე̄უა̂რ ოხცხე (ბზ. 310) -- დევს 

თმა ძალიან გაეზარდა. ალიარ̈ ღუი̂ნლაშ ლისყის ხოცხემხ (ბქ.) -- ესენი ღვინის კეთებას 

უმატებენ. დადა̈შდ თხუმე მასტუნს ოხცხა (ბქ.) -- დედაბრისათვის თავის ტკივილს 

მოუმატებია. შდრ. ხეცხემ.

 ხ-ოცხე̄ნე (ოხუ/̂ოთცხე̄ნ, ოხ/ად̈/ ოთცხე̄ნე; ოხ/ა̈დ/ოთც \ ხე̄ნნე ბზ., ოხცხე̄ნ, ოხცხე̄ნე, 

ოხცხე̄ნნე ლშხ.) ხ-ოცხენი (ოხუც̂ხენ, ოხცხენე; ოხცხენისგ) ბქ., ხ-ოცხენე (ახუც̂ხენ, 

ახოცხენე; ახოცხენი/ნნე) ლნტ., გრდმ. -- უვარცხნის (გადატანითაც). ბიქუ ̂ლახუ̂არ̈ს 

ფათ̈უ̂არ̈ს ხოცხე̄ნე (ბზ.) -- ქარი მთებს თმებს უვარცხნის. დედე ბობშს ფათუ̂არს ხოცხე̄ნე 

(ლშხ.) -- დედა ბავშვს თმებს უვარცხნის.

 ხ-ოცხი̄დე (ოხ{უ̂}ცხი̄დ, ოხცხი̄დე; ოხცხი̄დნე ბზ., ოთცხი̄დ, ოთცხი̄დე; ოთცხიდ̄ნე ლშხ.), 

ხ-ოცხიდე (ოხუც̂ხიდ, ოხცხიდე; ოხცხიდისგ ბქ., ლახუც̂ხიდ, ლახოცხიდე; ლახოცხიდნე 

ლნტ.), გრდმ. -- უწუნებს, უძრახავს. უე̂შგიმპილს მუდი̄ ოხცხი̄დე ხეხუ ̂ნაღუჟ̂ურგეზალს 

(ბზ.) -- ბოლოს მამამაც დაუწუნა ცოლი ვაჟიშვილს. სების დინა დარ̈დმოშ ოხცხიდე (ბქ.) -- 

სების გოგო ვერავინ დაუწუნა. ამშა ლისყი ოთცხი̄დ მიშგუა̂ აფხნიკს (ლშხ.) -- ამის 

გაკეთება დავუშალე (დავუწუნე) ჩემს ამხანაგს.

 ხ-ოცხკე (ოხოცხკ, ოხცხიკ; ოხცხიკე ლშხ., ახუ̂უცხკ, ახოცხიკ; ახოცხიკნე ლნტ.), გრდმ. 

-- სთხრის (თვალს). [ქაჯ̈დ] ქახოცხიკ ლახუ̂ბას თერა̈ლ (ლნტ. 260) -- ქაჯმა გამოთხარა 
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ძმებს თვალები. იხ. ხ-ოხპე.

 ხ-ოცხკჷრე იგივეა, რაც ხ-ოცხკჷ̄რე.

 ხ-ოცხკჷ̄რე (ოხცხჷკჷრ, ოხცხჷკჷრე; ოხცხჷკჷ̄რნე) ლშხ., ხ-ოცხჷკჷრე (ახუც̂ხჷკჷრ, 

ახოცხჷკჷრე; ახოცხჷკჷრი) ლნტ., გრდმ. -- სთხრის (თვალებს). ჭყინტე ლეეხურიდ 

ქახოცხჷკჷრე თერა̈ლ ალ დენას (ლნტ.) -- ბიჭის საცოლემ გამოთხარა თვალები ამ გოგოს.

 ხ-ოცხორ̄პე (ოთცხუე̂̄რპ, ათცხორ̄პე; ათცხუე̂̄რპნე ბზ., ოთცხერპ, ოთცხორპე; ოთცხერპისგ 

ბქ., ოთცხორ̄პ, ათცხორ̄პე; ათცხორ̄პნე ლშხ.), გრდმ. -- ახვევს. მეთხუჲ̂ა̈რ სინა̈̄ლს უშხუა̂რ̄ 

ხოცხორ̄პე (ბზ.) -- მონადირე მავთულებს ერთმანეთში ახვევს (ერთმანეთს უხვევს).

 ხ-ოცხპენი (ემცხაპ̈{ან̈}, ოხცხაპ̈{ა̈ნ̄}; ოსცხეპნი ბზ., ემცხაპ{ან̈}, ოთცხაპ{ან}, ოთცხეპნი 

ბქ., ემცხაპ, ოთცხაპ; ოთცხეპნი ლშხ.), ხ-ეცხპან̈ი (ამ̈ეცხაპნან, ა̈თეცხაპნან; ათ̈ეცხჷპნი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ენასკვება. ღანაუ̈ ̂ზურალს გაუა̂რ̈ ოსცხაპ გუა̂მ̈იაშ̈ ლაკადჟი (ბქ.) -- 

ფეხმძიმე ქალს ნაწლავები გაენასკვა სიმძიმის აწევისას.

 ხ-ოცხრე (ოთ/ხცხირ, ოთ/ხცხირე; ოთ/ ხცხირნე) ბზ., ხ-ოცხრი (ოთუც̂ხრ, ოთცხირ; 

ოთცხირნე ბქ., ათუცხრ, ათოცხირ; ათოცხირი ლნტ.), გრდმ. -- ურკვევს, უხსნის, 

გააგებინებს. ამნე̄მ ჩ'ოთცხირე ჩი̄ მიჩა გაჭიურ̂ება (ბზ. 346) -- ამან აუხსნა ყველას თავისი 

გაჭირვება. მაგ̈ ქ'ოხცხირეხ ხელმწიფი გეზალს (ბზ. 438) -- ყველაფერი გაურკვიეს 

ხელმწიფის შვილს. დინად ქ'ოთცხირ მუთურ̂ის, მად̈ო ხეკუა̂დ (ბქ.) -- ქალიშვილმა 

გააგებინა (გაურკვია) მასწავლებელს, რაც უნდოდა.

 ხ-ოცხუნე (ლოხუც̂უხ{უ}̂ინ, ლოხცუხ{უ}̂ნე ზს., ლოხცუხუნ̂ი ბზ., ლოხცუხუნ̂ისგ ბქ., 

ლოხცუხუნ, ლოხცუხნე; ლოხცუხნი ლშხ.), გრდმ. -- {უ}ჩხვლეტს. ჲერ ხოცხუნეხ რაშ̈ს 

(ბქ. 38) -- ზოგი უჩხვლეტს რაშს. გადატ. უღიტინებს.
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 ხ-ოცხუდ̂ე (ოთ/ოხოცხუ̂დ, ოთ/ოხცხუი̂დ; ოთ/ოხცხუი̂დე ბზ., ლშხ., ათუცხუდ̂, ათოცხუი̂დ; 

ათოცხუ̂იდე ლნტ.), გრდმ. 1. უწყვეტს, უკეტავს. ლაჰრაყ̈ჟი ლჷლჰე̄ნ ერე̄დ ამ̈ცხუი̂დ (ბზ.) 

-- არყის გამოხდისას ვიღაცამ წყლის არხი გადამიკეტა. 2. ყელს {გამო}ჭრის, უღადრავს. 

ლაძ̈ჰას ყია ქოხოცხუ̂დ (ბზ.) -- საკლავს ყელი გამოვჭერი (გამოვღადრე).

 ხ-ოცხულ̂ე (ოხოცხუ̂ლ \ ოხცხუი̂ლ, ოხცხულე \ ოხცხუი̂ლ ზს., ოხცხუი̂ლნე ბზ., 

ოხცხულისგ ბქ., ოხცხულ, ოხცხულე; ოხცხულ̄ნე ლშხ., ახუც̂ხულ, ახოცხულე; ახოცხული 

\ ახოცხულნე ლნტ.), გრდმ. -- {შე}უტრუსავს. თხუმს ხოცხუ̂ლიხ ჴანს მუტუა̂რშუ ̂(ლშხ. 

9) -- ხარს თავს სანთლით უტრუსავენ.

 ხ-ოცჷხ (მიცჷხდა, ხოცჷხდა; ხოცჷხდე̄დს ბზ., მიცხჷნ, ხოცხჷნ; ხოცხჷნეს ბქ., მიცხჷ̄ნდა, 

ხოცხჷ̄ნდა; ხოცხჷ̄ნდეს ლშხ., მიცხჷნდა, ხოცხჷნდა; ხოცხჷნდეს ლნტ.) გრდუვ. -- იცის, 

ეგულება. თაფუს ხეხუ ̂დე̄მე ხოცჷხ (ბზ. 385) -- თაფუს ცოლი არსად ეგულება. ა ზურალს 

ხაც̈ხენა ეშუი̂ მელილდ (ბქ.) -- ამ ქალს სცოდნია ერთი ბალახი. დარ̈ჯჷლს ქორს დარ̈ 

ხოცხჷნ (ბქ.) -- დარჯულს სახლში არავინ ეგულებოდა. ცხეკი პილს ცინყა ̄ჩირგალ მიცჷხ 

(ლშხ.) -- ტყის პირას მოცვის ბუჩქები მეგულება. ეჯმინს შუკუ ̂მად̈ ხაც̈ხენახ (ლნტ. 95) -- 

იმათ გზა არ სცოდნიათ.

 ხ-ოძგრენი, ხ-ჷძგრენი (ხუე̂ძგრ, ხოძგარ̈; ხეძგრენი) ბზ., ხეძგრჷნი (ხუე̂ძგრ, ხეძგრჷნ; 

ხეძგრჷნი) ბქ., ხ-ოძგრენი (ხუე̂ძგრ, ხოძგარ; ხოძგრენი) ლშხ., ხ-ეძგერენი ({ლა̈}ხუე̂ძგრ, 

{ლა}̈ხეძგარ; {ლა}̈ხეძგერენი) ლნტ., გრდუვ. -- ეძგერება, ეტაკება. უ̂ობურ დადა კოჯს 

ხოძგარ̈ (ბზ. 392) -- კუდიანი დედაბერი კლდეს ეტაკა. ბელხანჯარ ი დაუ̄̂ სგაჲ ხეძგარხ 

უშხუა̂რ̄ (ლშხ. 71) -- ბელხანჯარი და დევი ერთმანეთს ეძგერნენ.

 ხ-ოძგრჷნე1 (ლოხუძ̂გჷრინ ბზ., ლოხძგჷრჷნ ლშხ., ლოხძგჷრნე; ლოხძგჷრნი ბზ., ლშხ., 
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ლოხძგჷრინ, ლოხძგჷრნე; ლოხძგჷრნისგ ბქ., ლახუძ̂გჷრინ, ლახოძგჷრნე; ლახოძგჷრნი 

ლნტ.), გრდმ. -- ურჭობს. მეთხუი̂არ̈ გიმს ფაუს ხოძგრჷნე (ლნტ.) -- მონადირე მიწას ჯოხს 

ურჭობს.

 ხ-ოძგრჷნე2 (ოხუძ̂გჷრინ ბზ., ოხძგჷრჷნ ლშხ., ოხძგჷრნე; ოხძგერნი ბზ., ლშხ., ოხძგჷრინ, 

ოხძგჷრნე; ოხძგჷრნისგ ბქ., ახუძ̂გჷრინ, ახოძგჷრნე; ახოძგჷრნი ლნტ.), გრდმ. უტენის; 

უვსებს, უყორავს. ბეფშუდ̂ ჴად̈ ლეზობშუ̂ ოხძგჷრნე ჟაღუ ̂(ბქ.) -- ბავშვმა მუცელი 

საჭმლით ამოუყორა ძაღლს.

 ხ-ოძგუ̂ბე (ოთოძგუბ̂ \ ოხოძგუბ̂, ოთ/ხძგუი̂ბ; ოთ/ხძგუ̂იბე ზს., ოთოძგუბ̂, ოთძგუ̂იბ; 

ოთძგუი̂ბე ლშხ., ჟ'ახუა̂̈ძგუბ̂, ჟ'ახაძგუ̂იბნე ლნტ.), გრდმ. -- უწყვეტს, უგლეჯს; უნგრევს. 

თათრიშ ჯარ̈დ ბოგ ჩოთძგუი̂ბ ბეჩუი̂ს (ბქ.) -- თათრის ჯარმა ხიდი ჩაუნგრია ბეჩოს.

 ხ-ოძგუ̂ბენი (ა̈/ემძგუა̂ბ̈, ოთძგუა̂ბ̈; ოთძგუე̂ბნი ზს., ემძგუა̂ბ, ოთძგუა̂ბ ლშხ., ა̈მძგუა̂ბ̈, 

ო/ათ̈ძგუა̂̈ბ; ო/ათ̈ძგუე̂ბი ბზ., ემძგუა̂ბ, ოთძგუა̂ბ; ოთძგუე̂ბნი ლშხ.), ხ-ოძგუე̂ბენი (ამ̈ძგუა̂ბ, 

ათოძგუა̂ბ; ათოძგუე̂ბენი) ლნტ., გრდუვ. -- უწყდება, უსკდება. ბოგ ჩ'ან̈ძგუა̂ბ̈ (ბზ. 314) -- 

ხიდი ჩაგვიწყდა. ჴანუ ̂გიმ ოთძგუა̂ბ (ბქ.) -- ხარს მიწა გაუსკდა.

 ხ-ოძგუ̂ებენი იგივეა, რაც ხ-ოძგუბ̂ენი.

 ხ-ოძჲენი, ხ-ოძსენი იგივეა, რაც ხ-ოძჰენი.

 ხ-ოძღუ̂ენი იგივეა, რაც ხ-ოძღუნ̂ი.

 ხ-ოძღუ̂ნი (ლოხოძღუნ̂ ზს., ლოხძღუე̂ნ ლშხ., ლოხძღუე̂ნე \ ოთძღუე̂ნ; ლოხძღუე̂ნნე ზს., 

ლშხ., ოთძღუე̂ნ, ოთძღუე̂ნე; ოთძღუე̂ნნე ლშხ.), ხ-ოძღუე̂ნი (ლახუძ̂ღუე̂ნ, ლახოძღუე̂ნ{ე}; 

ლახოძღუე̂ნნე) ლნტ., გრდმ. -- უძღვნის. დაუ̈ი̂თდ ჴან̈ ოთძღუე̂ნ ღე̄რბათუ ̂(ბზ.) -- დავითმა 

ხარი უძღვნა ღმერთს. მიშკუი̂ უდილს ქუ̂ერწილისა ხუა̂ჲ̈ საჩქუა̂რ̈ ლახოძღუ̂ენხ (ლნტ.) -- 
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ჩემს დას ქორწილში ბევრი საჩუქარი უძღვნეს.

 ხ-ოძხალ̈ი (ოთძიხალ̈, ოთძიხლე; ოთძიხლი \ ოთძიხალ̈ნე ბზ., ოთძახალ̈, ოთძახლე; 

ოთძახ̈ლისგ ბქ.), ხ-ოძხალი (ოთძჷხალ, ოთძჷხლე; ოთძჷხლი) ლშხ., გრდმ. -- შეუძახებს, 

ერეკება, მირეკავს. რაშარ̈ს ეშთე ოთძახლეხ (ბქ. 166) -- რაშებს იქით შეუძახეს. ლაჴანისა 

ბაბა ჴანარს ხოძხალი (ლშხ.) -- ბაბუა სახნავში მირეკავს ხარებს.

 ხ-ოძჰენი, ხ-ოძსენი (ოთოძჰ, ოთძიჰ \ ოთძიჰე; ოთძიჰნე) ბზ., ხ-ოზჰენი, ხ-ოზჲენი (ოთოზჰ, 

ოთზიჰ; ოთზიჰნე/ოთზიჲნე), ხ-ოჲსენი (ოთჷჲსენ, ოთჷჲსენე; ოთჷჲსენისგ) ბქ., ხ-ოძჲენი 

(ოთძი̄ჲ, ოთძიე; ოთძი̄ჲნე ლშხ., ათუძ̂იჲ, ათოძიე; ათოძინე ლნტ.) -- უკლავს. გიე̄რგდ 

ჩუო̂თძიჰ მალ̄ს ქათლა̈დ̄ (ბზ. 317) -- გიორგიმ დაუკლა მელას ქათამი. მუშგურ̂ის ლაჲ̈სას 

(ლაზ̈ჰას) ხოზჰენიხ (ბქ.) -- სტუმარს საკლავს უკლავენ. უყროუ̂ა ბუღუ̂ა ჩოუ ̂ოთჷჲსენე 

ალარ̈ს (ბქ. 8) -- დაუკოდავი ბუღა დაუკალით ამათო. ზურალ̄დ ჩოთძიე ლელატს ღოლჲაქ 

(ლშხ. 53) -- ქალმა დაუკლა სატრფოს ცხვარი. მიშკუი̂ ლანხუბ̂არ̈დ მუშკუ̂არალ̈ს ხუა̂ჲ̈ 

ლაძ̈ჲა ათოძიეხ (ლნტ.) -- ჩემმა საძმოებმა სტუმრებს ბევრი საკლავი დაუკლეს. მჷრზილდ 

ეცრალ̈ს გიცარ̈ ოთძიჰ (პოეზ. 90) -- მურზამ ეცერლებს ვერძი დაუკლა.

 ხ-ოძჷ̄ნძა̈ლ̄ი (ოხძჷ̄ნძა̈ლ̄, ოხძჷ̄ნძალ̄ე; ოხძჷ̄ნძა̈ლ̄ი) ბზ., ხ-ოძჷნძჷლი (ოხძჷნძილ, 

ოხძჷნძჷლე; ოხძჷნძილისგ) ბქ., ხ-ეგჷ̄ნძა̄ლ (ოხგჷ̄ნძალ̄ენ, ეხგჷ̄ნძალ̄ან̄; ეხგჷ̄ნძალ̄ი) ლშხ., 

ხ-ეძჷნძალ̈, ხ-ეგჷნზალ̈ (ლახუა̂ძჷნძალ̈, ლახაძჷნძალ̈ე; ლახაძჷნძალ̈ნი) ლნტ., გრდუვ. -- 

ეწევა, ექაჩება, ეჯაჯგურება. ა̈მირმ ოხძჷნძჷლი ფაუს (ბქ. 267) -- ამირანი ექაჩება ჯოხს. 

ეხგჷ̄ნძა̄ლან̄ დაუ̄ ̂ბეჩს (ლშხ.) -- დაეჯაჯგურა დევი ქვას. ლათ̈ ბეთქილ ყორს ხეძჷნძალდა 

(ლნტ.) -- გუშინ ბეთქილი კარს ეჯაჯგურებოდა.

 ხ-ოწაუ̈ნ̂ე იგივეა, რაც ხ-ოწუ̂ან̈ი.
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 ხ-ოწბი̄ნე ბზ., ხ-ოწბინე ბქ., (ლოხწიბ \ ოხოწბ, {ლ}ოხწებ; {ლ}ოხწები \ ლოხწებნე ზს., 

ოხ/ოთწები̄ნ, ა̈ნ/ოთწები̄ნე; ა̈ნ/ ოთწებინ̄ნე ბზ.), ხ-ოწბინ̄ე (ოხწებ, ოხწებე; ოხწებნე) ლშხ., 

ხ-ოწებნე (ახუუ̂წბ, ახოწებ; ახოწებნე) ლნტ., გრდმ. 1. ჰკიდებს. ჩუ ლუკულინა კულის ჩუ 

ხოწბინახ ჲარუ ̂ფად (ბქ. 307) -- თურმე მოთელილ მატყლს ჩამოკიდებდნენ ორფად. ჲეხუ ̂

მეგმემ კაც̈ხქ'ოუ ̂ლოხუ̂წებხ (ბქ. 340) -- ცოლი ხის წვერზე ჩამოკიდეთო. ჟაჴილს ჟი 

ლოხუ̂წები შგილის ჩუქან (პოეზ. 310) -- ტიკს ჩამოვკიდებ სხვენს ქვემოთ. 2. ზს. შეჰყვება, 

ეკინკლავება. დაუ̈ა̂რ̈დ ამის ი ამის ლოხწებხ (ბქ. 140) -- დევები (დევებმა) ამასა და ამას 

წაეკიდნენ (აჰკიდეს რაღაც).

 ხ-ოწებნე იგივეა, რაც ხ-ოწბი̄ნე.

 ხ-ოწეუა̂ნი იგივეა, რაც ხ-ოწუა̂ნ̈ი.

 ხ-ოწიბ (მიწიბ{და}, ხოწიბ{და}; ხოწიბდე̄დს ბზ., ქს., მიწბჷდ, ხოწბჷდ; ხოწბჷდეს ბქ.), 

გრდუვ. -- ჰკიდია. დი კუპრშუ ̂ხოწიბ (ბქ.) -- დედა კუპრით ჰკიდია. ქუა̂ბისა მათათხარ 

ხოწიბდახ (ლშხ.) -- გამოქვაბულში ღამურები ეკიდა. უწმინდაუა̂ ქორს ბიუ̂ ხოწიბ (ლნტ.) 

-- უწმინდურ სახლში (სახლს) ჭვარტლი ჰკიდია (უკიდია). ისგუ დია, ისგუ ბუა ბოგს 

ხოწიბხ (პოეზ. 260) -- დედაშენი, მამაშენი ხიდზე (ხიდს) ჰკიდია{ნ}.

 ხ-ოწირხლაუ̈ი̂ იგივეა, რაც ხ-ოწჷრხე.

 ხ-ოწიუ,̂ ხ-ოწუი̂უ ̂(მიწიუ{̂და}, ხოწიუ{̂და}; ხოწიუდ̂ე̄დს ბზ., მიწიუჷ̂დ, ხოწიუ̂ჷდ; 

ხოწიუჷ̂დეს ბქ.) გრდუვ. -- მართებს, "სჭირდება" -- ამჩუ̂ ესერ ლიშია̈ლ̄ ხოწუი̂უ ̂(ბზ. 330) 

-- აქ ომი {და}გჭირდებაო. მჷხრიშიაქდ სურუ გუე̂შ მიწიუ ̂(ბქ.) -- ხვალისთვის ბევრი 

(ძალიან) საქმე მაქვს (მმართებს). ლადი ჯიწიუხ̂ თხუმე ლიწურ̂ი (პოეზ. 66) -- დღეს 

გმართებთ სისხლის აღება.
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 ხ-ოწიწინი (მიწიწინდა, ხოწიწინდა; ხოწჷწჷნდეს ლშხ., ხოწიწინდეს ლნტ.) გრდუვ. -- 

უწუხს. ეშ მიწიწინი გუ ი მუჭოდ (ლშხ.) -- ძალიან მიწუხს გული და მკერდი.

 ხ-ოწონე იგივეა, რაც ხ-ოწუე̂̄ნე.

 ხ-ოწსე (ოხ{უ}̂წეს, ოხწესე; ოხ{უ̂}წესნე ბზ., ოხწესისგ ბქ., ოხწეს, ოხწესე; ოხწესნე 

ლშხ.), გრდმ. -- {გა}უჩენს, უწესებს. გეზალს ესერ ჯი ოხწესისგ (ბქ. 212) -- შვილს მე 

გაგიჩენო. ალას ღერთემ ოხწესე დინაგეზალ (ბქ. 30) -- ამას ღმერთმა მისცა (გაუჩინა) 

ქალიშვილი. ჲესუა̂ს ესერ დაჴელ ოხუწ̂ესა, მიჭი ეჯის ოხუნ̂იკუ̂ა (ანდ.) -- ვისაც თხა 

გაუჩენია, რქაც იმას მოუგრეხიაო.

 ხ-ოწურ (ამ̈წურდა, ოხწურდა; ა̈ხწური ბზ., ა̈მწურ/ნდა, ოხწურ/ნდა; ახ̈წუი̂რი ბქ.), გრდუვ. 

-- სდის (ცრემლი, სისხლი...). ლჷდგარ̈ი ჭირისუფალ̈ს ხოწურდა ქჷმრალ̈ (ბზ.) -- 

მიცვალებულის ჭირისუფალს ცრემლები სდიოდა. შდრ. ხ-ოწუ̂რე.

 ხ-ოწუა̂ (მიწუა̂̈ნ̄{და}, ხოწუა̂̈ნ̄{და}; ხოწუა̂̈ნ̄დე̄დს ბზ., მიწუა̂ნდ, ხოწუა̂ნდ; ხოწუა̂ნდეს ბქ., 

მიწუა̂ნ̄{და}, ხოწუ̂ან̄{და}; ხოწუე̂̄ნდე̄ს ლშხ., მიწუა̂ნდა, ხოწუა̂ნდა; ხოწუა̂ნდეს ლნტ.) 

გრდუვ. -- უჩანს. ჩა̈ჟ̄ს ჰაკუ̂ად̈ ხოწუა̂ (ბზ. 352) -- ცხენს კუდი უჩანს. დაშ̈დუს̂ ქინქილ 

ხოწუა̂ნ̈და (ბქ. 204) -- დათვს ბეწვი მოუჩანდა. კუმა̈შს სკანტაფხენქა თხუი̂მა̈რ ხოწუა̂ნდახ 

(ლნტ. 5) -- საქონელს ტიხრებიდან თავები უჩანდა{თ}. ჭიშხმიშ ჯიჯუა̂რ̈ ქა ჯიწუა̂ნ̈და 

(პოეზ. 26) -- ფეხის ძვლები გიჩანდა.

 ხ-ოწუა̂ნ̈ი, ხ-ოწაუ̈ნ̂ე (ლოხწაუ̂ან̈, ლოხწაუ̈ნ̂ე; ლახ̈წა̈უნ̂ი) ბზ., ხ-ოწეუ̂ან̈ი (ლოხუ̂წეუა̂ნ, 

ლოხწეუ̂ანე; ლოხწეუა̂ნ̈ისგ) ბქ., ხ-ოწუა̂ნი (ლოხწეუა̂ნ, ლოხწეუ̂ანე; ლოხწეუნ̂ი) ლშხ., 

გრდმ. -- შველის, შემწეობას უწევს. ეჯნე̄მ მჷრშკ ქა ლოხწაუ̈̂ნე აფხულდს (ბზ. 305) -- 

იმან ჭიანჭველა მიაშველა ბაყაყს. ჲარ̈ ნამშას̈ ხოწუ̂ან̈იუ ̂მეზგა (ბქ. 298) -- ზოგი 

1500



მარცვლეულს (ნამუშევარს, ჭირნახულს) შეაწევდა მოსახლეს. ალმას̈გირს აფხნეგდი 

ლოხწეუ̂ანე (ბქ.) -- ალმასგირს ამხანაგმაც უშველა.

 ხ-ოწუე̂̄ნე (ოხწუე̂̄ნ, ოხწუე̂̄ნე; ოხწუე̂̄ნი \ ოხწუ̂ე̄ნნე) ბზ., ლშხ., ხ-ოწონე (ოხწუე̂ნ, ოხწონე; 

ოხწუე̂ნისგ) ბქ., გრდმ. -- უსინჯავს. უ̂ეზირს ში ოხწუე̂̄ნეხ (ბზ. 293) -- ვეზირს ხელი 

გაუსინჯეს. ლეზობს გემ ოხწუ̂ე̄ნ (ლშხ.) -- საჭმელს გემო გავუსინჯე. თაუბ̂ექილას ჭჷშხარ̈ 

ჟი ოხწუ̂ე̄ნეხ (პოეზ. 36) -- თავბექილას ფეხები გაუსინჯეს.

 ხ-ოწუი̂უ ̂იგივეა, რაც ხ-ოწიუ.̂

 ხ-ოწურ̂ე (ოხუწ̂უი̂რ \ ოხწუი̂რ, ოხ{უ̂}წურე, ზს., ოხწუი̂რნე ბზ., ოხწურისგ ბქ.), გრდმ. -- 

უდენს, ადენს (სისხლს, ცრემლს...). მიჩ კან̈ჭოლ̄ქა ზისხუ ოხუწ̂ურე (ბზ. 400) -- მე ნეკიდან 

სისხლი გამომადინეო. ყათლანდ ზჷნე ოხწურე ბაჩუ ̂(ბქ.) -- ყათლანმა წვენი გამოადინა ქვას.

 ხ-ოწჷრხე (ოხწჷრიხ, ოხწჷრხე; ოხწჷრხი) ბზ., ხ-ოწირხლაუ̈̂ი (ლოხუწ̂ირხლაუ̈̂, 

ლოხწირხლაუ̂ე; ლოხწირხლაუ̈̂ისგ ბქ., ახუწ̂ირხლაუ̈,̂ ახოწირხლაუ̈ე̂; ახოწირხლაუ̈ი̂ 

ლნტ.), ხ-ოწირხლაუი̂ (ოხწირხლაუ,̂ ოხწირხლაუე̂; ოხწირხლაუნ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- 

უგრეხს. ჟეღს ხოწირხლაუ̈̂იხ [თაკ̈უს̂] (ბქ. 18) -- ძაღლს უგრეხენ თოკს.

 ხ-ოჭა̈დ̄ი (ოთუ̂ჭა̈̄დ, ოთჭად̄ე; ოთჭა̈დ̄ნე) ბზ., ხ-ოჭად̄ი (ოხჭა̄დ, ოხჭად̄ე; ოხჭად̄ნე) ლშხ., ხ-

ოჭად̈ი (ოთჭად, ოთჭა̈დ; ოთჭად̈ნე ბქ., ათუჭდ, ათოჭად̈ე; ათოჭად̈ნე ლნტ.), გრდმ. -- 

უფარცხავს. [ჭყინტ] ხოჭა̈დ̄ი [კე̄სარ̈ს დაბ̈ს] (ბზ. 338) -- კეისარს ყანას ბიჭი უფარცხავს. 

ლჷჴან დაბ ჟოხჭად̄ეხ ბებეს (ლშხ.) -- დახნული ყანა დაუფარცხეს ბებიას. დაბარ̈ ჩიქე დესა 

ხოჭადახ (ლნტ.) -- ყანები ჯერ არ დაუფარცხავთ.

 ხ-ოჭბიდა (მიჭბიდა̈ნ̄{და}, ხოჭბიდა̈ნ̄{და}; ხოჭბიდა̈̄ნდე̄დს ბზ., მიჭბიდან, ხოჭბიდან; 

ხოჭბიდენეს ბქ., მიჭბიდან̄{და}, ხოჭბიდან̄{და}; ხოჭბიდე̄ნ{დე}ს ლშხ.), ხ-ოჭებდა 
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(მიჭებდჷნ{და}, ხოჭებდჷნ{და}; ხოჭებდჷნდეს) ლნტ. გრდუვ. -- დამწყვდეული ჰყავს 

(უმწყვდევია). ხოსიაჲ̈ უო̂შთხუე̂შდ ლე̄თ ხოჭბიდახ (ბზ.) -- ხოსია ორმოცი ღამე ჰყავთ 

დამწყვდეული. ბერჯაშ̈ტურა... ხოჭბიდახ ლჷკილ ლარდაჲ̈სგა (ბქ. 57) -- ბერჯაშტურა 

დამწყვდეული ჰყავთ დაკეტილ სამყოფელში. ბაპს სკიურ̂ისკა ხოჭებდა შტაუა̂ლ (ლნტ.) -- 

მღვდელს სკივრში მერცხალი ჰყავს დამწყვდეული ("უმწყვდევია").

 ხ-ოჭებდა იგივეა, რაც ხ-ოჭბიდა.

 ხ-ოჭენი იგივეა, რაც ხ-ოჭუ̂ე̄ნი.

 ხ-ოჭიდ (მიჭიდდა, ხოჭიდდა; ხოჭიდდე̄დს ბზ., მიჭად, ხოჭად; ხოჭადეს ბქ., მიჭჷ̄დან̄, 

ხოჭჷ̄დან̄; ხოჭჷ̄დეს ლშხ.) გრდუვ. -- მიყუდებული აქვს, ("უყუდია"). ყუ̂იჩლადს თხერე ქა̈მ 

ხოჭიდ (ლნტ. 122) -- ყვინჩილას მგელი გარეთ ჰყავს აყუდებული ("უყუდია").

 ხ-ოჭიმ (ლოხ̄უა̂ჭ̈მ, ლახჭემ; ლახჭემნე ბზ., ლოხუა̂ჭ̈მ ბქ., ლოხ̄უა̂ჭმ ლშხ., ლახუა̂ჭ̈მ, 

ლახაჭემე; ლახაჭემნე ლნტ.), გრდმ. -- უკან {მი}აყოლებს. ღოშგიმ ჭათა ლახჭემხ დინილს 

(ბქ.) -- უკან წყევლა მიაყოლეს გოგოს. ღოშკინ ბოფშარ̈ ლახუ̂აჭემნედ (ლნტ.) -- უკან 

ბავშვები გავაყოლეთ.

 ხ-ოჭირ (მიჭირდა, ხოჭირდა; ხოჭირდე̄დს ბზ., მიჭინდ, ხოჭინდ; ხოჭინდეს ბქ., მიჭი̄ნდა, 

ხოჭი̄ნდა; ხოჭი̄ნდეს ლშხ., მიჭჷნდა, ხოჭჷნდა; ხოჭჷნდეს ლნტ.) გრდუვ. -- უჭირს. ჟიუ ̂

ანჷგან, ოდო ამ̈ირმს ესერ ხოჭირ (ბქ. 320) -- ადექი, თორემ ამირანს უჭირსო.

 ხ-ოჭკეჟენი იგივეა, რაც ხ-ოჭკჟენი.

 ხ-ოჭკჟენი (ამ̈ჭკაჟ̈, ოხჭკაჟ̈; ოხჭკეჟნი ზს., ოხჭკაჟ̈; ოხჭკეჟნი ბზ., ემჭკაჟ, ოხჭკაჟ; 

ოხჭკეჟნი ლშხ.), ხ-ოჭკეჟენი (ამ̈ჭკაჟ, ახოჭკაჟ; ახოჭკეჟენი) ლნტ., გრდუვ. -- უწყდება, 

ეხოცება [ზურალს] ბოფშარ̈ მჷტმად ხაჭკჟოლნა (ბქ. 245) -- ქალს ბავშვები უჭმელად 
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უწყდებოდა თურმე. დენას ნაღალალ̈ ჟახაჭკეჟა (ლნტ.) -- ქალიშვილს ნათესავები 

ამოსწყვეტია.

 ხ-ოჭონე იგივეა, რაც ხ-ოჭუე̂̄ნი.

 ხ-ოჭონ̄ა (მიჭონ̄ა̈ნ̄{და}, ხოჭო̄ნა̈ნ̄ {და}; ხოჭონ̄ა̈ნ̄დე̄დს ბზ., მიჭონ̄ან{და}, ხოჭონ̄ან{და}; 

ხოჭონ̄ენ{დე}ს ლშხ.), ხ-ოჭონა (მიჭონან, ხოჭონან; ხოჭონენეს ბქ., მიჭონჷნ{და}, 

ხოჭონჷნ{და}; ხოჭონჷნდეს ლნტ.) გრდუვ. -- გამოხვეული, შეხვეული აქვს. ჭყინტს ზისხ 

პლატოქდ ხოჭონ̄ა (ბზ.) -- ბიჭს სისხლი ცხვირსახოცში აქვს გახვეული. ბეფშდ შართქუი̂ლ 

ხოჭონა (ბქ.) -- ბავშვისთვის საბანი აქვს მოხვეული. მაჲ ლოქ ხოჭონ̄ა ყუ̂ელფისა (ლშხ. 

55) -- რა გაქვს ღველფში გამოხვეულიო? დიარ̈ კალთაჲ̈სა ხოჭონჷნ (ლნტ.) -- პური 

კალთაში ჰქონდა გამოხვეული.

 ხ-ოჭო̈ნ̄ი (ოთჭონ̄, ოთჭუე̂̄ნ; ოთჭუ̂ე̄ნნე) ბზ., ხ-ოჭენი, ხ-ოჭუე̂ნი (ოთჭონ, ოთჭენ \ ოთჭუე̂ნ; 

ოთჭენნე) ბქ., ხ-ოჭონ̄ე (ოთჭონ̄, ოთჭონ̄ე; ოთჭონ̄ნე) ლშხ., ხ-ოჭონე (ათუჭ̂ონ, ათოჭონე; 

ათოჭონი) ლნტ., გრდმ. 1. {შე}უხვევს (ჭრილობას...). სოზარ̈ს ჭიშხ ჩოთჭუე̂̄ნხ (ბზ.) -- 

სოზარს ფეხი შეუხვიეს. ნაღუჟ̂ურს ქორისგა ნებგუა̂ ჩოთჭენხ (ბქ.) -- ბიჭს სახლში შუბლი 

შეუხვიეს. ხენწიფდ ჩუა̂თოჭონე ფხულე [მებატეს] (ლნტ. 295) -- ხელმწიფემ მებატეს 

თითი შეუხვია. 2. (ლოხჭონ, ლოხჭუე̂ნ; ლოხჭუე̂̄ნნე ბზ., ოხჭონ, ოხჭონე; ოხჭუ̂ენისგ ბქ., 

ლოხჭონ̄, ლოხჭონ̄ე; ლოხჭონ̄ნე ლშხ., ლახუჭ̂ონ, ლახოჭონე; ლახოჭონი ლნტ.) -- გაუხვევს, 

გამოუხვევს (რაღაცას). მიჩა დი̄ნა̈ ̄ფატან̈ სგაუ̄̂ ლოხუჭ̂უე̂̄ნ ი ქა̄უ ̂ოთჴიდ (ბზ. 342) -- ჩემი 

ქალიშვილის პერანგი გამომიხვიე და მომეციო. დენად ქახოჭონე ლერქუ ̂ი ქა ლახუე̂მ 

(ლნტ.) -- გოგომ გაუხვია ტანსაცმელი და მისცა.

 ხ-ოჭონ̄ე (ოსჭო̄ნ \ ესუჭ̂ონ̄, ესჭუე̂̄ნ; ესჭუე̂ნნე ბზ., ოსჭონ, ოსჭუე̂ნ; ოსჭუე̂ნნე \ ოსჭუე̂ნისგ 
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ბქ., ოსჭო̄ნ, ესჭონ̄ე; ესჭონ̄ნე ლშხ., ასუჭ̂ონ, ასოჭუე̂ნე; ასოჭუ̂ენი \ ასოჭონი ლნტ.), გრდუვ. 

-- ბრუნდება, უკუიქცევა, მოუხვევს. სეგზდ ჟი ოხჭუე̂ნ ქორთე (ბქ. 11) -- სეგზი სახლში 

დაბრუნდა. დენას ქახოჭონა მიჩა მუეშხო (ლნტ. 212) -- ქალიშვილი გამობრუნებულა 

მამისაკენ.

 ხ-ოჭრე (ოთჭირ, ოთჭირე; ოთჭირნე ბზ., ლშხ., ოთჭირისგ ბქ.), ხ-ოჭრი (ათუჭ̂ირ 

ათოჭირე; ათოჭირი) ლნტ., გრდმ. -- შემოუთვლის. მიჩა ხეხუს̂ ოხჭირა (ბზ. 386) -- მის 

ცოლს შემოუთვლია. ეჩქა ხელწიფდ ოხუ̂ჭირე (ბზ. 303) -- მაშინ ხელმწიფემ შემოუთვალა. 

ჭუბერხენ ამ̈ჭირეხ (ბქ. 203) -- ჭუბერიდან შემომითვალეს. ლჷდგარს შუე̂ნდბა ოთჭირე 

(ლშხ. 35) -- მიცვალებულს შენდობა შეუთვალა. ათოჭირეხ მიჩა ლახუბ̂ას (ლნტ. 259) -- 

შეუთვალეს იმის ძმებს.

 ხ-ოჭრელი (ოთუჭ̂ჷრელ, ოთჭჷრლე; ოთჭჷრლი ბზ., ოთჭერელ; ოთჭერლისგ ბქ., ოხჭჷრელ, 

ოხჭჷრლე; ოხჭჷრლი ლშხ., ახუჭ̂ჷრელ, ახოჭჷრელე; ახოჭჷრელი ლნტ.), გრდმ. -- 

უჭრელებს. [ღე̄რბეთდ] მაცლან̈ ხაჴიდ ჭუე̂̄რს ი ღალარ̈ ჩოთჭჷრლე (ბზ. 405) -- ღმერთმა 

მუგუზალი დაარტყა ყვავს და ფრთები აუჭრელა. ქალაქ̈დ თერარ̈ ჟ'ოხჭერლე დინილს (ბქ.) 

-- ქალაქმა თვალები აუჭრელა გოგონას.

 ხ-ოჭრი იგივეა, რაც ხ-ოჭრე.

 ხ-ოჭუდ̂ან̄ე (ოთჭოდან̈, ოთჭოდან̄ე; ოთჭოდა̈-̄ნნე ბზ., ოთჭოდა̄ნ, ოთჭოდან̄ე; ოთჭოდან̄ე) 

ლშხ., ხ-ოჭუე̂დნე (ათუჭუე̂დან̈, ათოჭუე̂დან̈ე; ათოჭუე̂დან̈ი) ლნტ., გრდმ. -- უკითხავს. 

ლაჲრს ხოჭუდ̂ან̄ეხ ბაპარ (ლშხ. 93) -- წიგნს (წერილს) მღვდლები უკითხავენ. დადას 

ბოფშარ̈დ ათოჭუე̂დნეხ წერილ (ლნტ.) -- ბებიას წერილი ბავშვებმა წაუკითხეს.

 ხ-ოჭყჷ̄ლი (ესჭყჷ̄ლ, ესჭყი̄ლ; ესჭყი̄ლნე ბზ., ოსჭყჷ̄ლ, ოსჭყჷ̄ლე; ოსჭყჷ̄ლნე ლშხ.), ხ-
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ოჭყჷლი (ოსჭყელ, ოსჭყილ; ოსჭყილნე ბქ., ასუჭ̂ყჷლ, ასოჭყჷლე; ასოჭყელნე ლნტ.), გრდმ. 

-- უჭყივის, უყვირის. ეჩქას დინად ოსჭყილ [ხელწიფეშ გეზალს] (ბქ. 66) -- მაშინ გოგომ 

ხელმწიფის შვილს უყვირა (უჭყივლა). დიანაცად̈ს ასოჭყჷლა გეზალუთრაი̈შდ (ლნტ. 175) 

-- დედინაცვალს უყვირია გერისათვის.

 ხ-ოხალ, ხ-ოხა (მიხალდა, ხოხალდა; ხოხალდე̄დს ბზ., ლნტ., მიხალდ, ხოხალდ ბქ., მიხალ̄და, 

ხოხალ̄და; ხოხალ̄დეს ლშხ.), აორ. (ლამ̈ხალდა, ლოხხალდა ზს., მიხალ̄და, ხოხალ̄და ლშხ., 

ლამ̈ხალდა, ლახოხალდა ლნტ.) გრდუვ. -- იცის, ჰგონია. ჲას̈ როქ ხეხლი ამი̄ ლიჯაბ̈? (ბზ. 

442) -- ვის ეცოდინება ამის მოხარშვაო? ალას მიჩა აფხნეგ ხოხალ (ბზ. 348) -- ამას თავისი 

ამხანაგი ჰგონია. ნიშგე თხუი̂მ დეცჟი როქ ნიხალდა (ბქ. 15) -- ჩვენი თავი ცაზე გვეგონაო. 

ესუა̂ჲ̈ს ხელობ ხოხა, ეჯი იმშიუ ̂(ბქ. 2) -- ვინც ხელობა იცის, ის შრომობს. ჯუი̂ნელ 

დროჲჟი ხოფშირა ხახლე̄ნა გუშკუე̂მჷყ ნადირ (ლშხ. 8) -- ძველად უფრო მრავლად სცოდნია 

ჩვენთან ნადირი. ჴალდა ̈ხამ̈ ლოქ ერ ლაჯ̈ეხოლი, ეჯის ღოშტ ლიტეხ ხოხალ (ლნტ. 76) -- 

ზოლიანი [ჭრელი] ღორი რომ შეგხვდება, იმან უკან დახევა იცისო.

 ოხარ̈, უ̂ოხარ̈ (-ხრიშ, -რარ̈, -იშ, -რჲა̈ლ ზს., -იშ, -რარ̈ ბქ., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), ოხარ, უ̂ოხარ 

(-იშ, -რიალ) ლშხ. -- ხის წყლის კასრი (მცირე ზომის წყლის საზიდი კასრი). მჷლცას 

ოხრარ̈ს... ჟი ხაფთქურ̄ე [თხუმჟი] (ბზ. 402) -- წყლის მზიდავებს ხის კასრებს ამტვრევს 

თავზე. უ̂ოხრიალ̈ შჷყჟი ხაჴიდ (ბზ. 65) -- წყლის კასრები ზურგზე დაარტყა. ეჩქად 

უ̂ედრე̄ლე მჷქაფ ოხრიალ გუღუა̂ნ̄ (ლშხ.) -- მანამდე ვედროების ნაცვლად წყლის კასრები 

გვქონდა.

 ოხდრის (-იშ, --) ბზ., ოხთრის, უ̂ოხთრის ბქ., ქს., რელიგ. -- სახსნილო საჭმელი. ოხდრის 

მალ̄ე ა̈ნჴიდდ (ბზ.) -- რამე სახსნილო მოგვიტანეთ. უი̂ჭმლისგა უო̂ხთრისს დარ იზბიუ̂ (ბქ.) 
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-- მარხვისას სახსნილოს არავინ ჭამდა.

 ხ-ოხეპენი იგივეა, რაც ხ-ოხპენი.

 ოხთრის იგივეა, რაც ოხდრის.

 ხ-ოხლე, ხ-ოხლინე, ხ-ოხლი̄ნე იგივეა, რაც ხ-ახ̈ლინე.

 ხ-ოხნე1 (ოთხინ, ოთხინე; ოთხინნე ლშხ., ათუხნ, ათოხინ; ათოხინე ლნტ.), გრდმ. 1. 

ართმევს. ხენწიფს კუმაშ̈ მაგ̈ ღუა̂რდ ათოხინ (ლნტ. 220) -- ხელმწიფეს საქონელი (ყველა) 

ნიაღვარმა წაართვა. 2. ხ-ოხნე (შის) (ოხოხნ, ოხხინ; ოხხინნე ლშხ., ახუხნ, ახოხინ; ახოხინე 

ლნტ.) -- ხელს ართმევს. ზურალდ ი ღუ̂აჟმარად ში ახოხინხ უშხუა̂̈რ (ლნტ. 230) -- ქალმა 

და კაცმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს.

 ხ-ოხნე2 (ოხუხ̂ან̈, ოხხანე; ოხხა̈ნნე) ბზ., გრდმ. -- {გამო}ღადრავს. მიჩა ხახუ̂ ყია ქო̄ხხანე 

(ბზ. 428) -- თავის ცოლს ყელი გამო{უ}ღადრა.

 ხ-ოხოჩაუ̈̂ი იგივეა, რაც ხ-ოხჩოუი̂.

 ოხოჴ{დ} იხ. ჴიდე, ხ-ოჴდე.

 ხ-ოხპე (ამ̈ხიპ, ოთხიპ; ოთხიპე ზს., ემხიპ ლშხ., ათუხპ, ათოხიპ; ათოხიპე ლნტ.), გრდმ. -- 

უპობს, უხეთქს. მად̈ილ ჯე̄რიხ ი გუი̂ ნომ' ა̈̄მხჷპედ (ბზ. 307) -- მადლიმც გექნებათ და 

გული არ გამიხეთქოთ. თხუი̂მს ესერ ჩუ ხოხპე კერშუ ̂(ბქ. 342) -- თავს ჩაქუჩით 

გაუხეთქავსო. ხორუა̂ უდილს გუი̂ს ხოხპახ (ლნტ. 280) -- უმცროს დას გულს უხეთქავდნენ. 

ლანგაუშ̂ თხუი̂მი ჩუ ხოხიპა... (პოეზ. 122) -- ცოცხით თავი გაუპია. იხ. ხ-ოხპე.

 ხ-ოხპენი (ამ̈ხაპ̈, ოთხაპ̈; ოთხეპნი ბზ., ოხხაპ̈, ოხხეპნი ბქ., ემხაპ, ოთხაპ; ოთხეპნი ლშხ.), ხ-

ოხეპენი (ამ̈ხაპ, ათოხაპ, ათოხეპენი) ლნტ., გრდუვ. -- უსკდება, ეთხრება. [თე] ოხხაპ̈ ჲამანს 

ლაც̈ხკის (ბზ. 65) -- იამანს თვალი დაეთხარა ტყის კაფვის დროს. გადატ. დინილს ხჷრშუ ̂
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გუი̂ ხოხპენი (ბქ.) -- გოგოს ჯავრით გული უსკდება.

 ხ-ოხპჷ̄რე1 (ოთხჷპი̄რ, ოთხჷპჷ̄რე; ოთხჷპი̄რნე ბზ., ოთხჷპჷ̄რ; ოთხჷპჷ̄რნე ლშხ.), ხ-

ოხპჷრე1 (ოთხჷპირ, ოთხჷპჷრე; ოთხჷპჷრისგ ბქ., ათუხ̂ჷპჷრ, ათოხჷპჷრე; ათოხჷპჷრი 

ლნტ.), გრდმ. უხეთქავს (თავებს...). სანდუხუ̂{დ} მეცქულარ̈ს თხუმარ̈ ჩუ̂ოთხჷპჷ̄რე (ბზ.) 

-- სანდუხვმა მოციქულებს თავები დაუხეთქა. ფაულდ თხუმარს ხოხპჷრე [ჯარ̈ს] (ბქ. 146) 

-- ჯოხი ჯარისკაცებს თავებს უხეთქავს.

 ხ-ოხპჷ̄რე2 (ოხუხ̂ჷ̄პი̄რ, ოხხჷპჷ̄რე; ოხხჷ̄პი̄რნე ბზ., ოხხჷპჷ̄რ, ოხხჷპჷ̄რე; ოხხჷპჷ̄რნე) ლშხ., 

ხ-ოხპჷრე2 (ოხხჷპირ, ოხხჷპჷრე; ოხხჷპჷრისგ ბქ., ახოხჷპჷრ, ახოხჷპჷრე; ახოხჷპჷრი 

ლნტ.), გრდმ. -- უვსებს, თხრის (თვალებს). კუა̂მ̈ თე̄რალ̈ს ქა ღეთ ხოხპჷ̄რე მარ̄ა (ბზ.) -- 

კვამლი ლამის თვალებს უვსებს ({და}სთხრის) კაცს. ზურალ̄ს ქოხხჷპჷ̄რეხ თე̄რალ (ლშხ.) 

-- ქალს თვალები დაუვსეს.

 ხ-ოხუპ̄ა (მიხუპ̄ა̈ნ̄, ხოხუპ̄ა̈ნ̄; ხოხუპ̄ე̄ნს/პა̈̄ნდე̄დს ბზ., მიხუპ̄ან̄, ხოხუპ̄ან̄; ხოხუპ̄ე̄ნ{დე}ს 

ლშხ.), ხ-ოხუპა (მიხუპან, ხოხუპან; ხოხუპენეს ბქ., მიხუპუნ{და}, ხოხუპუნ{და}; 

ხოხუპუნდეს ლნტ.), გრდუვ. -- ბევრი აქვს მოგროვებული, თავზე საყარი აქვს. ეშ ხოხუპ̄ახ 

კეთილ (ლშხ.) -- თავზე საყრელი აქვთ ქონება. მაულს ქათალა ̈ლეღუ.̂.. ეშ ხოხუპუნდა 

(ლნტ. 226) -- მელიას ქათმის ხორცი თავზე საყარი ჰქონდა.

 ხ-ოხუე̂ტენი იგივეა, რაც ხ-ოხუტ̂ენი.

 ოხუთ̂ენენ იხ. თერა, თერე.

 ხ-ოხუი̂ე (ოსხუი̂ჲ, ესხუი̂ე; ესხუი̂̄ნე) ბზ., ხ-ოხუ̂იესგ (ოსხუი̂, ესხუ̂იე; ესხუი̂ესგ) ბქ., ხ-

ოხუი̂ენი (ოსხუი̂̄, ოსხუჲ̂ე; ოსხუი̂̄ნე) ლშხ., ხ-ახ̈უი̂ესკ (ასუა̂ხ̈უი̂, ასახ̈უ̂იე; ასახ̈უი̂ნე) 

ლნტ., გრდმ. -- ა/უხვედრებს. ესხუ̂იე დაშნაჲ̈ როსტომდ (ბზ.) -- დაუხვედრა ხმალი 
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როსტომმა. დილ̄ჷ̄ლს დიარალ მჷნაყ ოსხუ̂ია (ლშხ. 57) -- დედიკოს პურები გამომცხვარი 

დაუხვედრებია.

 ხ-ოხუი̂ენი იგივეა, რაც ხ-ოხუი̂ე.

 ხ-ოხუი̂ესგი იგივეა, რაც ხ-ოხუი̂ე.

 ხ-ოხუტ̂ე1 (ლოხ̄უო̂ხუტ̂, ლოხხუი̂ტ; ლოხხუი̂ტე ბზ., ლოხოხუტ̂ ბქ., ლოხ̄ოხუ̂ტ, ლოხხუი̂ტ; 

ლოხხუი̂ტე ლშხ., ლახუუ̂ხუ̂ტ, ლახოხუი̂ტ; ლახოხუი̂ტნე ლნტ.), გრდმ. -- {მო}უთლის, 

{მო}უჭრის. ზურალ̄დ ქიუხ̂ან̈ ხოშა ნაქ̈უი̂ც ლოხხუი̂ტ დი̄ნას (ბზ.) -- ქალმა ყველის 

კვერიდან დიდი ნაჭერი მოუჭრა გოგოს. დალ̈ ომჴედ ი ხოქუა̂: -- თაშ ლოხხუ̂იტ ესერუ (ბქ.) 

-- დალი მოსულა და უთქვამს: -- ყველი მომიჭერიო. მელეღუ ̂იმ ჯაჩ̈ომ? -- წუა̂̈დს 

ლამ̈ხუი̂ტე (პოეზ. 254) -- მეხორცე რას გიზამს? -- მწვადს მომიჭრის.

 ხ-ოხუტ̂ე2 (ოხოხუ̂ტ, ოხხუი̂ტ; ოხხუი̂ტე ბზ., ხოხუტ̂ე ბქ., ოხხუ̂იტნე ლშხ., ახუხუ̂ტ, 

ახოხუი̂ტ; ახოხუი̂ტნე ლნტ.), გრდმ. {ამო}უხოცავს, {ამო}უჟლეტს, {ამო}უწყვეტს. 

უ̂არგალ გლეხარს ოხხუი̂̄ტახ (ლშხ.) -- თავადები (აზნაურები) გლეხებს ამოუწყვეტიათ. 

ციცის ჭირდ ახოხუი̂ტ ქათალალ̈ (ლნტ.) -- ციცის ქათმები ჭირმა ამოუწყვიტა. აფხნეგ-

მარე მა̈გ ჟი ოხოხუტ̂. (პოეზ. 92) -- ამხანაგები ყველა ამოვუწყვიტე.

 ხ-ოხუტ̂ენი (ა̈მხუა̂ტ̈, ოხხუ̂ატ̈; ოხხუე̂ტნი ბზ., ოხხუა̂ტ. ბქ., ემხუა̂ტ, ოხხუ̂ატ, ოხხუე̂ტნი 

ლშხ.), ხ-ოხუ̂ეტენი (ამ̈ხუა̂ტ, ახოხუა̂ტ; ახოხუე̂ტენი) ლნტ., გრდუვ. -- უწყდება, 

ეჟლიტება. ალ ზურალ̄ს მაგ̈ გეზლი̄რ ჟოხხუა̂ტ̈ (ბზ.) -- ამ ქალს ყველა შვილი ამოუწყდა. 

ჲერხის კუმა̈შ ხოხუტ̂ენი (ბზ.) -- ზოგს საქონელი უწყდება. ჰასუი̂შს ლამუარ ლახა ჟი 

ხოხუტ̂ენიუ.̂.. (ბქ. 299) -- ასულს თუ დედულეთი ამოუწყდებოდა. მარეს მაგ̈ ჟ'ახახუ̂ეტა ი 

ჩუა̂სასედა... ეშხუ ჭყინტ გეზალ (ლნტ. 56) -- კაცს ყველა ამოსწყვეტია და დარჩენია ერთი 
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ვაჟიშვილი.

 ხ-ოხუტ̂ურ̄ე (ოთხუტი̄რ, ოთხუტურ̄ე; ოთხუტუ̈რ̄ნე ბზ., ოთხუტუ̄რ; ოთხუტურ̄ნე ლშხ.), ხ-

ოხუტ̂ურე (ოთხუტირ, ოთხუტურე; ოთხუტურისგ ბქ., ათუ̂ხუტურ, ათოხუტურე; 

ათოხუტური ლნტ.), გრდმ. -- {და}უჭრის. კე̄სარ̈ს თაშ̈ს ხოხტუ̄რეხ (ბზ. 14) -- კეისარს 

ყველს უჭრიან. დედედ ბოფშარ̈ს ლეღუ ̂ათოხუტურე (ლნტ.) -- დედამ ბავშვებს ხორცი 

დაუჭრა.

 ხ-ოხჯჷნე (ოთხჷჯინ, ოთხჷჯნე; ოთხჷჯნი ბზ., ათხჷჯნისგ ბქ., ოთხჷჯჷნ ლშხ., 

ასუხ̂ჷჯჷნ, ასოხჷჯნე; ასოხჷჯნი ლნტ.), გრდმ. -- უხახუნებს, მაგრად უსვამს. დი̄ნას 

ეფენდი̄შდ თე̄რალ̈ქა ოთხჷჯნა საპონ̈ (ბზ. 372) -- გოგოს ეფენდისათვის საპონი თვალებზე 

მაგრად წაუსვამს. ბოფშ ბეჩარს უშხუა̂რჟი ხოხჯჷნა (ლშხ.) -- ბავშვი ქვებს ერთმანეთზე 

უხახუნებდა. ქაუ̂ ასოხჷჯნე კინჩხქა! (ლნტ. 189) -- მაგრად წაუსვი კისერზეო!

 ხ-ოხჷრზან̈ი (ოხხჷრზან̈, ოხხჷრზნე; ოხხჷრზან̈ნე) ბზ., ხ-ოხჷრზნე (ოხხჷრზინ, ოხხჷრზნისგ) 

ბქ., გრდმ. -- უღრეცს, უგრეხს (კისერს). ხალოდ̄დ გაბ̄ულ̄ს ქ'ოხხჷრზნე კინჩხ (ბზ. 306) -- 

ხალოდმა დოლა თხას კისერი მოუგრიხა.

 ხ-ოხჷრზნე იგივეა, რაც ხ-ოხჷრზან̈ი.

 ხ-ოჴან (მიჴანდა, ხოჴანდა; ხოჴანდე̄დს ბზ., ქს., მიჴანდ, ხოჴანდ ბქ.), გრდუვ. -- ასდის, აუდის 

(სუნი). ლეზუე̂ბს ხოლა ქუ̂ინ ხოჴან (ბზ. 368) -- საჭმელს ცუდი სუნი ასდის. უ̂უმბალს 

პიტნაჲ̄ ქუნ ხოჴან (ლშხ., ხორ. 4) -- ომბალოს პიტნის სუნი აუდის.

 ხ-ოჴა̈ნე იგივეა, რაც ხ-ოჴა̄ნე.

 ოჴა̈რ იგივეა, რაც უ̂ოჴა̈რ.

 ხ-ოჴა̄ნე (ლოხუ̂ჴან \ ლოხჴან̄ე; ლოხჴა̈̄ნი \ ლოხჴა̈̄ნნე ბზ., ლოხჴა̄ნ, ლოხჴან̄ე; ლოხჴან̄ნე ლშხ.), 
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ხ-ოჴნე (ოთჴან \ ლოხჴან, ოთჴანე \ ლოხჴანე; ოთჴან̈ისგ \ ლოხჴა̈ნისგ) ბქ., ხ-ოჴა̈ნე (ლახუ̂ჴან̈, 

ლახოჴა̈ნე; ლახოჴა̈ნი) ლნტ., გრდმ. 1. სუნს უდენს. აბზინდაჲ არაყს ქუნს ხოჴან̄ე ხოჩამ̄ 

(ლშხ., ხორ. 1) -- აბზინდა არაყს კარგ სუნს უდენს. 2. {უ}სუნავს. მუღუა̂{̈ჲ}ს ლახუჴ̂ა̈ნ 

(ლნტ.) -- ყვავილს ვუსუნე.

 ხ-ოჴდე (ოთ/ხოჴ{დ}, ოთ/ხჴიდ; ოთ/ხჴიდე ზს., ლშხ., ათუჴდ, ათოჴიდ; ათოჴიდე ლნტ.), 

გრდმ. -- მი/მოაქვს; მიუტანს, მოუტანს; მიუყვანს, მოუყვანს; მი/მოართმევს. ყაბათჷრდ 

სგოთ̄ჴიდ მიჩა დის კუ̂ეცენ (ბზ. 259) -- ყაბათირმა შეუტანა თავის დედას ხორბალი. 

ჩილეღუშ̂უ ̂ესერ ლჷჯა ხოჴდე (ბქ. 255) -- ჯიქნით რძეს {მო}გიტანო. ოხჴიდ̄ახ ეჯნარ 

ჲეხუ̂ (ლშხ. 80) -- მოუყვანიათ იმისთვის ცოლი. ზექ ლოქუ სკაუ ახოჴიდ (ლნტ. 159) -- 

შეშა შემომიტანეო. ალჲა̈რ ოთჴიდდ მჷლხა ̈მაცხუა̂რ̈ს (პოეზ. 46) -- ესენი მიართვით 

მულახის მაცხოვარს.

 ხ-ოჴდენი (ამ̈ჴა/̈ად, ოხჴა̈/ად; ოხჴედნი ზს., ემჴად, ოხჴად; ოხჴედნი ლშხ.), ხ-ოჴედენი (ამ̈ჴად, 

ახოჴად; ახოჴედენი) ლნტ., გრდუვ. -- მოუდის, მოსდის (სტუმარი, სიკეთე, რაღაც...). ჩიგარ 

ესერ ქა ხაჴ̈დან̈ნახ მაჴად̈ (ბზ. 298) -- თურმე ყოველთვის მოგვდიოდა მოსავალიო. მიშგუ 

სუი̂ნდის მამ̄ ჯიჴდენი ლეჰდჷრად (ბზ. 283) -- ჩემი სინდისი არ გაგიხდება (მოგივა) 

სანანებლად. ბაჟ̈ინ ათჴედახ ციოყარ̈ს (ბქ. 198) -- ცნობა მოსვლიათ ციოყაანთ. მეგმარს 

ხოჴდენი ჩუ ლჷკაფ̄ას ბჷგი სოკ (ლშხ., ხორ. 1) -- წაქცეულ ხეებს გამოსდის მაგარი სოკო 

(ხეებს... წაქცეულებს). ძინარ̈ს ახაჴედახ რაშუა̂ლ̈ (ლნტ. 215) -- დილას მოსვლიათ რაშები. 

მარეს ჭყინტგეზალ ლეგდ ათაჴედა (ლნტ. 56) -- კაცს ვაჟიშვილი ავად გახდომია. მანდროუ ̂

ამ̈ჴად მან̈ოლაშ̈ხენ (პოეზ. 140) -- სამდურავი მომივიდა მანოლისგან. დიდაბ̈ ა̈ჯჴა̈დ მაცხუა̂̈რ̄ 

-- ფუსდას! (პოეზ. 34) -- დიდება (მოგივიდა) მაცხოვარ -- უფალს! გადატ. ხელწიფს ხოლა 
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გუი̂ ოხჴა̈დ (ბზ. 300) -- ხელმწიფეს გული მოუვიდა. მიჩა ესეროღუ ̂მაზ̈იგ ლახჴედა! (ბქ. 

200) -- შენი ჭირი შემეყაროსო (მომსვლოდესო). შდრ. ა-ხ-აზ̄ი.

 ხ-ოჴედენი იგივეა, რაც ხ-ოჴდენი.

 ხ-ოჴერჴე იგივეა, რაც ხ-ოჴჷრჴე.

 ხ-ოჴეჩენი იგივეა, რაც ხ-ოჴჩენი.

 ხ-ოჴნე იგივეა, რაც ხ-ოჴა̄ნე.

 ხ-ოჴნი (ოთოჴნ, ოთჴა̈ნ \ ოთჴანე ბზ., ოთჴა̈ნ ბქ., ოთჴა̈ნნე ზს., ოთჴან, ოთჴანე; ოთჴანნე 

ლშხ.), ხ-ოჴან̈ი (ათუ̂ჴან̈, ათოჴან̈ე; ათოჴან̈ი \ ათოჴან̈ნე) ლნტ., გრდმ. -- უხნავს. დაბ̈ს აშხუ ̂

ლადაღ̈ ჩუ̄ჲ ხოჴნი (ბზ. 338) -- ყანას ერთ დღეში კიდეც მოუხნავ.

 ხ-ოჴუ̂ა̈მ̄ი (ოს/ეს/ოთ/ლოხჴუა̂̈̄მ, ოს/ოთ/ ლოხჴუ̂ამ̄ე; ოს/ოთ/ლოხჴუ̂ა̈მ̄ნე) ბზ., ხ-ოჴუა̂̈მი 

(ოსჴუ̂ამ, ოსჴუა̂მ̈; ოსჴუ̂ამ̈ნე \ ოსჴუ̂ამ̈ისგ) ბქ., ხოჴუა̂̄მე (ოსჴუ̂ამ̄, ოსჴუ̂ამ̄ე; ოსჴუა̂მ̄ნე) ლშხ., 

გრდმ. -- {გადა}ულოცავს (სასმისს...). და̈უი̂თდ ქა ლოხჴუა̂̈̄მ ლამ̈ზჷრა̈ლ̄ მეზუბ̂ელს (ბზ.) -- 

დავითმა მეზობელს სადღეგრძელო (სალოცავი) გადაულოცა. ესუა̂ ქოსჴუა̂მ̈ნეხ, ეჯარ̈ 

ფაყუა̂̈რს ჩუ იკედხ (ბქ. 80) -- ვისაც გადაულოცავენ სასმისს, ისინი ქუდებს მოიხდიან. 

ლალხოშ მარ̄ე ჭიქს ჩოსჴუ̂ამ̄ნე მე̄რმას (ლშხ. 35) -- უფროსი კაცი სასმისს გადაულოცავს 

მეორეს. ეჯნარ̈ ლუხორ ჩუ ხოჴუა̂მახ (პოეზ. 12) -- იმისთვის საკრებულო დაულოცავთ.

 ხ-ოჴჩენი (ამ̈ჴაჩ̈, ოთჴაჩ̈; ოთჴეჩნი ბზ., ა̈მჴაჩ, ოთ/ახ̈ჴაჩ; ოთ/ახ̈ჴეჩნი ბქ., ემჴაჩ, ოთჴაჩ; ოთჴეჩნი 

ლშხ.), ხ-ოჴეჩენი ({ჩუ}̂ამ̈ჴაჩ̈, {ჩუ}̂ათოჴა̈ჩ; {ჩუ̂}ათოჴეჩენი) ლნტ., გრდუვ. -- უცვდება. 

ნაშყუ̂დელ შიარ̈ ქ'ამ̈ჴაჩ (ბქ.) -- რეცხვისგან ხელები გამიცვდა. მიშკუი̂ გეზალს ჩაფლარ̈ 

ხოჴეჩენი (ლნტ.) -- ჩემს შვილს ფეხსაცმელები უცვდება.

 ხ-ოჴჩოუი̂ (ოხჴოჩუე̂უ,̂ ოხჴოჩუე̂; ოხჴხოჩუ̂ი ბზ., ოხჴხოჩეუ,̂ ოხჴოჩუ̂ე; ოხჴოჩუ̂ისგ ბქ.), ხ-
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ოხჩოუი̂ (ოხხოჩაუ̂, ოხხოჩუ̂ე; ოხხოჩუ̂ი) ლშხ., ხ-ოხოჩაუ̈ი̂ (ახუხ̂ოჩაუ̈,̂ ახოხოჩაუ̈ე̂; 

ახოხოჩაუ̈̂ი) ლნტ., გრდმ. -- ურჩენს, {გან}უკურნავს. ექიმდ ბეფშუ ̂ჟოხხოჩუე̂ დის (ბზ.) -- 

ექიმმა ბავშვი განუკურნა დედას. გეზალს ლოქ მი ჯიხოჩაუ̈ი̂ (ლნტ. 298) -- შვილს მე 

მოგირჩენო.

 ოჴჷ იხ. ჴიდე.

 ხ-ოჴჷრჴე (ოხჴერჴ \ ოხჴჷრეჴ, ოხჴჷრჴე; ოხჴჷრჴი ბზ., ოხჴჷრჴ, ოხჴჷრჴე; ოხჴჷრჴნე ლშხ.), 

ხ-ოჴერჴე (ოხჴერჴ, ოხჴერჴე; ოხჴერჴისგ ბქ., ახუჴ̂ერჴ, ახოჴერჴე; ახოჴერჴი ლნტ.), გრდმ. -- 

უხერხებს. ჯი ესე{რ} ხოჴერჴე ამ̈იშ მაშ̈ედს (ბქ. 216) -- მე (რაღაცას) მოვუხერხებ ამის 

მშველელსო. მა ხეკუე̂ს ალოჴერჴად ალეს? (ლნტ. 67) -- რა უნდა მოვუხერხოთ ამას?

 ოჯ ზს. -- შორისდებული -- ო. ოჯ, ღერმეთ ი ო, მად̈ლიან̈! -- ო, ღმერთო და ო, მადლიანო! 

ოჯ, საბრალო უდეშუდ̂ი̄ლარ̈, ნამჷრთალოშ სოფალუშ̂ ანხუა̂ტ̈დ! (პოეზ. 60) -- ო, საბრალო 

უდეშვდლებო, გულკეთილობით (მთელი) სოფელი ამოწყდით!

 ხ-ოჯაბ̈ (ოხოჯბ, ოხჯაბ̈; ოხჯაბ̈ნე ზს., ჟ'ახუუ̂ჯბ, ჟ'ახოჯაბ̈; ჟ'ახოჯაბ̈ნე ლნტ.), ხ-ოჯბი 

(ოხჯაბ \ ოხოჯბ, ოხჯაბე; ოხჯაბნე ლშხ.), გრდმ. -- უხარშავს. კე̄სარდ ჟ'ოხჯაბ̈ თაშ̈ მალ̄ს 

(ბზ. 315) -- კეისარმა მოუხარშა ყველი მელას. მასპინძელდ ლახუ̂ბას ლები ოხჯაბ̈ (ბქ. 252) 

-- მასპინძელმა ძმებს ლობიო მოუხარშა. დედე ბეფშს ლეღუს̂ ჟ'ახოჯაბ̈ი (ლნტ.) -- დედა 

ბავშვს ხორცს მოუხარშავს.

 ოჯახ̈ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ოჯახ (-არ) ლშხ. -- ოჯახი. ლჷმზჷრე̄უ̂ ლი ისგუე̂̄ჲ ოჯახ̈! (ბზ.) 

-- დალოცვილი იყოს თქვენი ოჯახი!

 ხ-ოჯბი იგივეა, რაც ხ-ოჯა̈ბ.

 ხ-ოჯგრი (ოთოჯგრ, ოთჯგირ; ოთჯგირნე ზს., ოთჯგირ, ოთჯგირე ლშხ., ახუუ̂ჯგრ, 
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ახოჯგირ; ახოჯგირნე ლნტ.), გრდმ. -- უკურთხებს. ნა̈ყ̄უნს ხოჯგრიხ მაგ̈ ლჷდგარ̈ს (ბზ. 8) 

-- შეჭამანდს უკურთხებენ ყველანი მიცვალებულს. ეშხუ ში ლერქუ̂არ̈ მიჩა ჟახაჟიოღ 

ოთჯგირხ მინე ლჷდგა̈რს (ბქ.) -- ერთი ხელი ტანისამოსი ჩემს სახელზე უკურთხეთ ჩვენს 

მიცვალებულსო.

 ხ-ოჯეშ1 (მიჯეშდა, ხოჯეშდა; ხოჯეშდე̄დს ბზ., მიჯონდ, ხოჯონდ; ხოჯონდეს ბქ., 

მიჯონ̄{და}, ხოჯონ̄{და}; ხოჯონ̄დეს ლშხ., მიჯეშდა, ხოჯეშდა; ხოჯეშდეს ლნტ.), გრდუვ. 

-- უღირს. ჩი ჭირდ ჩუ მიჯეშ ეჯე̄ (ბზ. 304) -- ის ყოველგვარ წვალებად მიღირს. ეჯას დინა 

ტყუ̂ედ ხოჯეშ (ბქ. 240) -- იმას ქალიშვილი ძალიან ძვირად (ტყვედ) უღირს.

 ხ-ოჯეშ2 (მიჯეშდა, ხოჯეშდა; ხოჯეშდეს ბზ., მიჯონდ, ხოჯონდ; ხოჯონდეს ბქ., 

მიჯონ̄{და}, ხოჯონ̄{და}; ხოჯონ̄დეს ლშხ., მიჯეშდა, ხოჯეშდა; ხოჯეშდეს ლნტ.), გრდუვ. 

-- უგავს. დინას უი̂შკ მჷჟდ ხოჯონდ (ბქ.) -- გოგოს სახე მზისთვის მიუგავდა.

 ხ-ოჯილკე იგივეა, რაც ხ-ოჯლიკი.

 ხ-ოჯლიკი (ოთჯილიკ \ ლოხჯი̄ლკ, ოთ/ლოხჯი̄ლკე; ლოხკილკი̄ნე ბზ., ლოხუჯ̂ილკ, 

ლოხჯილკე; ლოხჯილკისგ ბქ.), ხ-ოჯლიკე (ოთჯილკ, ოთჯილკე; ოთჯილკ{ი}ნე) ლშხ., 

ხ-ოჯილკე (ლახუ̂ჯილკ, ლახოჯილკე; ლახოჯილკი) ლნტ., გრდმ. -- უბიძგებს, უჯიკავებს. 

დედბერი̄ლდ სგოთ̄ჯილკე დი̄ნას ლარდათე̄სგა (ბზ. 342) -- დედაბერმა შეაგდო (უბიძგა) 

ქალიშვილი სამყოფელში. მარ̄ედ ჩუ მეძგუბ̂ა კუა̂რემთე̄ჲსა სგოთ̄ჯილკე მუხუბ̂ას (ლშხ.) -- 

კაცმა ჩაშლილ (ჩამწყდარ) ყინულში უბიძგა ძმას. ჭყინტიშდ ლახოჯილკა ბატუე̂ნს (ლნტ. 

286) -- ბატონს უბიძგებია ბიჭისთვის.

 ხ-ოჯრაუ̈ი̂ (ოთჯჷრაუ̈,̂ ოთჯჷრუ̂ე ზს., ოთჯჷრუი̂ ბზ., ოთჯჷრუი̂სგ ბქ., ათუჯ̂ირაუ,̂ 

ათოჯირა̈უე̂, ათოჯირაუ̈ი̂ ლნტ.), ხ-ოჯრაუი̂ (ოთჯირაუ,̂ ოთჯირუე̂, ოთჯირუი̂) ლშხ., 
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გრდმ. -- უჯერებს. მალ̄დ ჩოთჯჷრუე̂ ნაპ̈ოლ̄ს (ბზ. 362) -- მელამ დაუჯერა ჩიტს. მად 

ოთჯჷრუე̂ ყათლანდ მიჩა დის (ბქ. 118) -- არ დაუჯერა ყათლანმა დედამისს. ბელხანჯარს 

მად̄ ოთჯირუა̂ ჲეხუ̂ეშდ (ლშხ. 73) -- ბელხანჯარს არ დაუჯერებია ცოლისათვის. ამემდ მად̈ 

ათოჯირა̈უე̂ მამას (ლნტ. 200) -- ამან არ დაუჯერა მამას. ჩუა̂თოჯირაუ̈̂ე ღუა̂ჟმარედ 

ზურალს (ლნტ. 201) -- დაუჯერა (მამა)კაცმა ქალს. შიშდ ნოუ ̂ზურალს ოთჯჷრუ̂ე, ნეი -- 

ბეფშუს̂ (ანდ.) -- უცბად ნურც ქალს დაუჯერებ და ნურც ბავშვსო.

 ხ-ოჰაუე̂ჯი (ოხჰაუე̂ჯ, ახჰაუჯ̂ე; ახჰაუ̂ეჯნე) ბზ., ხ-ოჰაუ̈ჯ̂ე (ოთჰაუე̂ჯ, ოთჰაუ̈ჯ̂ე; 

ოთჰაუ̈̂ჯისგ) ბქ., გრდმ. -- ესვრის (იარაღს ნადირს). მაშე̄ნა მუხუბ̂ემ ღუა̂შს ქ'ო̄ხჰაუჯ̂ე (ბზ. 

391) -- უფროსმა ძმამ ჯიხვს ესროლა. ალის ჰაუ̈ე̂ჯ დემეგ ოთჰაუ̈ჯ̂ა (ბქ. 312) -- ამას 

იარაღი არ უსვრია. შდრ. ხ-აფშუდ̂ე.

 ხ-ოჰაუ̈ჯ̂ე იგივეა, რაც ხ-ოჰაუე̂ჯი.

 ხ-ოჰერინე (ოთჰერინ, ადჰერინე; ადჰერ{ი}ნისგ) ბქ., გრდმ. -- დევნის, ერეკება; აფრთხობს 

(ფრინველებს, ავსულებს რამის დაჩხაკუნებით ან შეძახილით). ქაჯ̈ს ი ჲეშმას̈ ქა ხოჰერინე 

კალუხ̂ენქა (ბქ. 230) -- ქაჯსა და ეშმაკს დევნის (ერეკება) კალოდან.

 ოჰიდ იხ. ხ-ეჰოლი.

 ხ-ოჰინგრე იგივეა, რაც ხ-ოჰჷნგრე.

 ხ-ოჰრა (მიჰრან̈{და}, ხოჰრან̈{და}; ხოჰრან̈დე̄დს ბზ., მიჰრა/ჷნ, ხოჰრა/ჷნ; ხოჰრჷნეს ბქ.) 

გრდუვ. -- უყრია, თავზე საყრელად აქვს. ბეუა̂ს ქორლისგა ხოჩერება აშ ხოჰრჷნ (ბქ. 314) -- 

ბევას სახლში ქონება (სიკეთე) თავზე საყრელად ჰქონდა.

 ხ-ოჰრე (ოთჰარ̈, ოთჰარე; ოთჰარ̈ნე ბზ., ოთჰარ̈ისგ ბქ., ზს.), გრდმ. -- {ჩა}უყრის. მუდ 

დინოლს უ̂ისგ ჩოთჰარე ფათქთეჲსგა (ბქ. 48) -- მამამ ქალიშვილებს ვაშლი ორმოში 
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ჩაუყარა. იხ. ხ-ოშდე.

 ხ-ოჰუნ̂არ̈ი (ლოხუჰ̂უნა̈რ, ლოხჰუნრე ზს., ლოხჰუნრი ბზ., ლოხჰუნრისგ ბქ.), ხოუნ̂არი 

(ლოხუმნარ, ლოხუმნარე; ლოხუმნარნე) ლშხ., ხ-ომნარ̈ი (ასუუ̂მნარ̈, ასომნარ̈ე; ასომნარ̈ი) 

ლნტ., გრდმ. -- ყურს უგდებს, უსმენს. ღუა̂ჭარ̈დ მეჯუგ̂ას ლოხჰუნრე (ბზ. 334) -- ვაჭარმა 

მეჯოგეებს ყური დაუგდო. ბეფშდ დედეს მად̈ ასომნარ̈ე (ლნტ.) -- ბავშვმა დედას არ 

მოუსმინა.

 ხ-ოჰჷნგრე, ხ-ოჰინგრე (ოხუ̂ჰჷნგირ, ოხუჰ̂ჷნგრე; ოხჰჷნგრინ̄ე ბზ., ოხუჰ̂ინგირ, ოხუ̂ჰინგრე; 

ოხჰინგრისგ ბქ.), ხ-ოუნგარე (ახუ̂უნაგ̈რ, ახოუნაგ̈რე; ახოუნაგრი) ლნტ., გრდმ. -- უკაზმავს 

(ცხენს, სახედარს). ალის წელ ოჰინგრეხ (ბქ. 46) -- ამას სახედარი შეუკაზმეს. ამლაკ̈ ჟი 

ლამ̈ჰინგირ (პოეზ. 106) -- ამლაკი (ჭრელი ცხენი) შემიკაზმე. ჟი ჯინჰჷნგრა ჩაჟ̈ილდ 

(პოეზ. 156) -- შეგიკაზმავს ცხენი.

ო̄
 ო ̄ბზ., ლშხ., ო ბქ., ლნტ., შორისდ. -- ოო, ოჰ. ო̄ გუ̂ელჲათ̈, ჩუუ̂ მემჲედა̈ნ̄ ისგუ ლიმშედა̈ლ̄ 

(ბზ.) -- ოჰ, გოლიათო, ნეტავ შემეძლოს შენი შველა!

 ხ-ოგ̄ (მი̄გან̈, ხოგ̄ან̈; ხოგდე̄დნს ბზ., მი̄გდა, ხოგ̄და; ხოგ̄დეს ლშხ.), ხ-ოგ (მიგან, ხოგან; 

ხოგენეს ბქ., მიგჷდა, ხოგჷდა; ხოგ{ჷ}დეს ლნტ.) გრდუვ. -- უდგას; აქვს. გუშგუე̂ჲ ჟიქან̄ 

ერე̄ს ხოგ̄ ხოჩა ქორ (ბზ. 285) -- ჩვენ ზემოთ ვიღაცას კარგი სახლი უდგას. ლახუ̂ს ნი̄გ 

საყდარ̈ (ბზ. 12) -- მთაში საყდარი გვიდგას. ათხე ჩი̄ს მა ̄ხო̄გ ღუი̂ნელ (ლშხ. 19) -- ახლა 

ყველას არ აქვს ღვინო. ეშხუ ძღჷდ კეც ხაგ̈ენახ (ლნტ. 5) -- ერთი დიდი ქვევრი ჰქონიათ.

 ხ-ოზ̄ (მი̄ზდა, ხოზ̄და ხოზ̄დე̄დს ბზ., ხოზ̄დეს ლშხ.), ხ-ოზ (მიზდ, ხოზდ; ხოზდეს ბქ., მიზდა, 
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ხოზდა ლნტ.), გრდუვ. -- უდევს. -- კჷლარ̈ ჯიბისგა ხოზ̄ ქა̈ჯს (ბზ. 276) -- გასაღები ქაჯს 

ჯიბეში უდევს. სიმაქს კიბდონისგა მჷსკად̈ ხოზ (ბქ. 30) -- ქალიშვილს კიდობანში ბეჭედი 

უდევს. დი̄ნას მაგ სგობინჩუ ხოზ̄ (ლშხ.) -- გოგოს ყველაფერი წინ უდევს. ბოფშა̈რს ლეზუე̂ბ 

ტაბაგ̈ჟი ხოზხ (ლნტ.) -- ბავშვებს საჭმელი ტაბლაზე უდევთ.

 ხ-ოზ̄ი1 (მიზ̄და, ხო̄ზდა, ხე̄ზნი) ბზ., ლშხ., ხ-ოზი (მიზდა, ხოზდა, ხეზი ბქ., მიზ{ჷნ}და, 

ხოზ{ჷნ}და; ხეზნი ლნტ.), გრდუვ.-- უძევს (მანძილი, დრო). ადგომ ლე̄თუნღო ეშხუ ნაგზი 

ხოზ̄ი ლიჰლომა̈ლ̄იდ (ბზ. 11) -- ადგომა ღამიდან ერთი კვირა უძევს ლიჰლომალამდე 

(სულების გასტუმრების ღამემდე). მესტიახენ ჯუა̂რთე აშირ კილომეტრ ხოზი (ბქ.) -- 

მესტიიდან ჯვარამდე ასი კილომეტრი მანძილია. მაზუმ ხოზი სკიმერხო? (ლნტ.) -- რა 

მანძილია სკიმერამდე? (ტოპ.)

 ხ-ოზ̄ი2 (ამ̈ჩად̈, ოთჩად̈; ოთჩედნი ბზ., ოთჩედნისგ ბქ.), ხ-ოჩდენი (ემჩად, ოთჩად, ოთჩედნი) 

ლშხ., ხ-ოჩედენი (ამ̈ჩად, ათოჩად; ათოჩედენი) ლნტ., გრდუვ. -- {გა}ურბის, {გა}ექცევა. ჩუ'̂ 

ესერ ნორ̄უ ოთჩად̈ (ბზ. 346) -- არავინ გაგექცესო. ქათოჩად ტოტარ̈ხენქა (ლნტ.) -- 

ხელიდან გაექცა. ნესგა ხოკუა̂რხ, ხოზიხ დე̄მთე (პოეზ. 56) -- შუაში მოიგდეს, ვერსად 

წაუვათ.

 ხ-ოზ̄ნან̈ი (ოხოზ̄ნა̈ნ, ოხოზ̈ნანე; ოხოზ̈ნა̈ნ̄ნე) ბზ., ხოზ̄ნანი (ოხოზ̄ინ, ოხოზ̄ინე; ოხოზ̄ინნე) 

ლშხ., ხ-ოზნან̈ი (ახუზინ, ახოზნე; ახოზნი) ლნტ., გრდუვ. -- უვლის (მოუარა). ხალო̄დ 

ხოზ̄ნან̈ი და̈̄უა̂ ̈დის (ბზ. 307) -- ხალოდი უვლის დევის დედას. ლეგმერდეს ხოჩამ̄დ ხოზ̄ნანიხ 

(ლშხ.) -- ავადმყოფს კარგად უვლიან. ხოჩამდ ხოზნან̈დახ თელეღრას (ლნტ. 239) -- კარგად 

უვლიდნენ რძალს. ქორ ი ლირდედ მად გუი̂ზნანა (პოეზ. 80) -- სახლ-კარისათვის არ 

მოგვივლია.
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 ხ-ოთ̄ე (ლოხ̄უო̂თ̄, ლოხუე̂̄თ; ლოხუ̂ე̄თნე ბზ., ლოხოთ̄, ლოხოთ̄ე; ლოხოთ̄ნე ლშხ.), ხოთი 

(ლოხოთ, ლოხეთ; ლოხეთისგ \ ლოხოთენე) ბქ., ხ-ოთე (ლახუთ, ლახოთე; ლახოთინე) 

ლნტ., გრდმ. -- უწილადებს. ეშხუ კუა̂ჩხა̈ჲ ფირუ̂ილდ გარ ლოხუ̂ე̄თხ (ბზ. 427) -- ერთი 

კოჭლი ძროხაღა უწილადეს. ქონება მეშიალად ლოხოთახ (ბქ. 199) -- ქონება 

მეომრებისთვის უწილადებიათ. ტაბლარს ქა ხოთ̄ეხ მჷლზონა ბაპარს (ლშხ.) -- შესაწირ 

პურებს მოლოზნები მღვდლებს უწილადებენ. ნიბაშილს ქა ლახოთეხ ა̈დგილ (ლნტ. 112) -- 

შვილიშვილს ადგილი უწილადეს.

 -ოლ̄, -ო̄ლდ იხ. -ილდ.

 ხ-ომ̄ბუი̂, ხ-ო̄ნბუი̂ (ოხომ̄ბა̈უ,̂ ოხუმბუე̂; ოხუმბუი̂ ბზ., ოხომ̄ბაუ,̂ ოხომ̄ბუე̂; ოხომბუი̂ ლშხ.), 

ხ-ემბაუ̈ ̂(ოხომბაუ,̂ ოხომბაუე̂; ოხუმბაუ̈ი̂სგ) ბქ., ხ-ომბაუ̈ი̂ (ახუმბაუ,̂ ახომბაუ̈ე̂; ახომბაუ̈ი̂) 

ლნტ., გრდმ. -- უამბობს, უყვება. ალა ქო̄ხო̄მბუე̂ხ მეფე̄ გეზალს (ბზ. 370) -- ეს უამბეს 

მეფის შვილს. [გიორგის] ქა ოხონ̄ბუ̂ე დი̄ნად ალა (ბზ. 272) -- ქალიშვილმა უამბო გიორგის 

ეს. კუი̂ციანდ მიჩა გაჭირუე̂ბა ქოხუმბაუე̂ (ბქ. 8) -- კვიციანმა თავისი გაჭირვება უამბო. 

ძუღუა̂ ̄ხელწიფდ ქო̄ხომ̄ბუ̂ე, იმჟი̄ ლჷმარ̄ე̄ლი მაგ (ლშხ. 74) -- ზღვის ხელმწიფემ უამბო 

ყველაფერი, როგორც ყოფილა. ალ ჭყინტდ ქახომბაუ̈̂ე ხალ̈ხს (ლნტ. 313) -- ამ ვაჟმა ხალხს 

უამბო.

 ხ-ოჲ̄რენი იგივეა, რაც ხ-ოჲ̄რი.

 ხ-ოჲ̄რი, ხ-ოჲ̄რენი (ოთოჲრ \ ოთირ̄, ოთირ̄ე; ოთირ̄ნე ბზ., ოთოჲ̄რ, ოთო̄ჲრე; ოთოჲ̄რნე 

ლშხ.), ხ-ოჲრი (ოთოიჲრ, ოთოიჲრე; ოთოიეჲრისგ) ბქ., ხ-ოირე (ათუუ̂რ, ათოირე; ათოირი) 

ლნტ., გრდმ. -- უწერს, სწერს. ჭაშ̈ს ლჷსპად ოთი̄რეხ [მაგ̈] (ბზ. 303) -- ქმარს შებრუნებით 

მისწერეს (დაუწერეს) ყველაფერი. ამის ხოჲრი დად̈იანშერს ლეუა̂ნ (ბქ. 200) -- ამას სწერს 
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(უწერს) დადიანებს (დადიანისანს) ლევანი.

 ხ-ოშ̄გალ̄ი (ოხოშ̄გა̈ლ̄, ოხოშ̄გალ̄ე; ოხუო̂შგა̈ლ̄ნე) ბზ., ხ-ოშგალ̈ი (ოხოშგალ̈, ოხოშგალე; 

ოხოშგა̈ლისგ) ბქ., ხ-ოშ̄გალ̄ი (ოხოშ̄გალ̄, ოხოშ̄გალ̄ე, ოხოშ̄გალ̄ნე) ლშხ., ხ-ოშკალ̈ი 

(ახუშკალ̈, ახოშკალე; ახოშკალ̈ი) ლნტ., გრდმ. -- უწველის. ჩი̄ ლადეღ მი ხოშ̄გა̈ლ̄ი გიგას 

ფურა̈ლს (ბზ.) -- ყოველ დღე მე ვუწველი ბიცოლას ძროხებს. საფტინს დეშ ახუშკალედ 

მინადორს დაჴა̈რ (ლნტ.) -- შაბათს მინადორას თხები ვერ მოვუწველეთ.

 ხ-ოშ̄გი (ოხო̄შგ, ოხო̄შგე; ოხუე̂შგნე ბზ., ოხოშ̄გნე ლშხ., ოხოშგ, ოხოშგე; ოხოშგისგ ბქ.), 

ხ-ოშკი (ახუუ̂შკ, ახოშკე; ახოშკინე) ლნტ., გრდმ. -- უწველის. ლათ მეზუბ̂ელარ̈ს ფურა̈რ 

ქ'ოხოშგ (ბქ.) -- გუშინ მეზობლებს ძროხები მოვუწველე. ბოფშს დეშ ოხოშ̄გა ფურ (ლშხ.) 

-- ბავშვს ძროხა ვერ მოუწველია. გიგას დაჴარ̈ს მი ხუშკი (ლნტ.) -- დეიდას თხებს მე 

ვუწველი.

 ოშ̄თხუ,̂ ოშთხუ̂ (-იშ, --) ბზ., {უ}̂ოშ̄თხუ̂ ლშხ., უ̂ოშთხუ ̂ლნტ. -- ოთხი. ო̄შთხუ̂ 

კუი̂ნჩილდარ̈ ხაგდახ ლალფჷრაჟი̄ნ (ბზ.) -- გადახურულზე ოთხი სკვინჩა იჯდა.

 ხ-ოშ̄უ ̂(მი̄შუა̂̈ნ̄{და}, ხოშ̄უა̂̈ნ̄{და}; ხოშ̄უა̂̈ნ̄დე̄დს ბზ., მი̄შუა̂ნ, ხოშ̄უა̂ნ; ხოშუ̂ენ{დე}ს 

ლშხ.), ხ-ოშუ̂ (მიშუდ, ხოშუდ; ხოშუდეს ბქ., მიშუდა, ხოშუდა ლნტ.), გრდუვ. -- უნთია. 

შუა̂ნ̈ს ლინთუ̂ისგა ლემესგ მეჰად ჟი ხოშ̄უხ̂ (ბზ.) -- სვანეთში ზამთარში ცეცხლი 

ყოველთვის (მუდმივად) უნთიათ. ჲარ̈უ ̂ჲახუე̂მ ჭაშუ ̂ლაჩჷდალ ესერ ლემესგ ხოშუ̂ (ანდ.) 

-- ორი ცოლის ქმარს საზიარო ცეცხლი უნთიაო.

 ხ-ოშ̄უე̂ (ოხო̈შ̄უ,̂ ოხოშ̄უ̂ე; ოხუე̂̄შუნ̂ე ბზ., ოხოშ̄უ,̂ ოხო̄შუე̂; ოხოშ̄უნ̂ე ლშხ.), ხ-ოშუე̂მ 

(ოხოშუ,̂ ოხუე̂შუ̂; ოხუ̂შუე̂მ) ბქ., ხ-ოშუე̂ (ახუშუ,̂ ახოშუ̂ე; ახოშუი̂ნე) ლნტ., გრდმ. -- 

უნთებს. მი ოხოშ̄უ̂ნე ბაბას ლემესს (ლშხ.) -- პაპას ცეცხლს მე დავუნთებ. ეშხუ მარედ 
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ელექტრონი შუშას მუგუა̂ლ̈ ლახოშუე̂ (ლნტ. 151) -- ერთმა კაცმა ელექტრონათურას 

კვარი შეუნთო.

 ხ-ოც̄უნ̂ე (ლოხუც̄უი̂ნ, ლოხუცუნ̂ე; ლოხუც̄უნ̂ინ̄ი ბზ., ოთოც̄უნ, ოთოც̄უ̂ნე; ოთოც̄უ̂ნი 

ლშხ.), ხ-ოცუნ̂ე (ოთოცუნ̂, ოთცუნე; ოთცუნნე). ხ-ონცუნ̂ე (ლახუნცუი̂ნ, ლახონცუ̂ნე; 

ლახონცუნ̂ი) ლნტ., გრდმ. -- უცინის. დედედ ოთო̄ცუნ̂ე გეზალს (ლშხ.) -- დედამ გაუცინა 

შვილს. თათარყანს ხონცუ̂ნა მიჟეუწდუნა დენა (ლნტ.) -- თათარყანს უცინოდა მზეთუნახავი 

(ქალიშვილი).

პ

 პანტდ იგივეა, რაც პან̈ტდ.

 პანტდ ლიტეხ იგივეა, რაც პან̄ტდ ლიტეხ.

 პაპიროს იგივეა, რაც პაპ̈იროს.

 პაპოლ̄ იგივეა, რაც პაპ̈ო̄ლ.

 პარპოლაშ̈ იგივეა, რაც პარ̈პოლ̄დაშ̈.

 პარტ იგივეა, რაც პარ̈ტ.

 პარშან იგივეა, რაც პაშან.

 პასუხ იგივეა, რაც პასუი̂ხუ.̂

 პასუ̂იხუ ̂(პასხუი̂შ, პასხუა̂რ̈ ზს., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), პასუხ (-არ) ლშხ. -- პასუხი. პასხუი̂ 

მჷტხე ალჲარ̈ ლიხ (ბზ. 13) -- პასუხის გამცემი (დამბრუნებელი) ესენი არიან. მიჩა დედედ ი 

ბაბად ხექეხ პასუხ̈დ (ბქ. 28) -- მისმა დედამ და მამამ პასუხად უთხრეს. მიჩა პაპ̈ის ქა ხოქუა̂ 

ამშა პასუ̂იხუ ̂(ლნტ. 287) -- ამისი პასუხი მის ნათლიას უთქვამს.
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 პატიუ̂ იგივეა, რაც პატ̈იუ.̂

 პატრაჯ, პატრაჯან იგივეა, რაც პატ̈რიჯან.

 პატრიჯან იგივეა, რაც პატ̈რიჯან.

 პატრონ იგივეა, რაც პატურ̂ენ.

 პატურ̂ენ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ̈ ლნტ.), პატრონ (-ალ) ლშხ. -- პატრონი. აჩად ალ მეჩი... ჯოგი 

პატრონთე (ლშხ. 53) -- ეს მოხუცი ჯოგის პატრონთან წავიდა. გეზალი პატურ̂ენ ლოქ ლი 

(ლნტ.) -- შვილის პატრონი ვარო.

 პაღურ იგივეა, რაც პა̈ღ̄უი̂̄რ.

 პაღუ̂ირ იგივეა, რაც პა̈ღ̄უ̂ირ̄.

 პაშან (-იშ \ -შნაშ̈, -შნარ̈) ბქ., პარშან (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. 1. ბქ. ძნებად შეკრული ნამკალის 

(ჭვავის, პურის...) ზვინი. ლჷნჩერ მა ̈ლი, ეჯის პაშანდ ხაგემხ (ბქ. 230) -- ძნად შეკრული 

რაც არის, იმას ზვინად დგამენ. 2. ლნტ. სიმინდის ჩალის სამ-სამი კონა გასაშრობად 

ერთმანეთზე მიყუდებული. სიმინდს პარშანდ ხუა̂ს̈ყეიდად (ლნტ.) -- (მოჭრილ) სიმინდს 

კონებად ვდგამდით გასაშრობად.

 პაშუდ̂ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., პაშ̈დუ,̂ პაშუდ̂ (-აშ, -არ̈) ბქ., პაშ̈ტუ̂ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- კიდურების 

კუნთი. პაშდუა̂̈რ მეზგიხ (ბზ.) -- კიდურების კუნთები მტკივა.

 პაწკე̄რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ბაწ̈კ (-არ̈) ლნტ. -- ხიწვი. ბეფშუდ̂ ეშხუ პაწკე̄რ დეშ 

ახპიწკ (ბზ.) -- ბავშვმა ერთი ხიწვი ვერ მოხლიჩა. მეგემ პაწკე̄რდ ლას მეჩდე (ლშხ.) -- ხე 

ხიწვებად იყო ქცეული (წასული).

 პა̈მიდორ (-იშ, -ალ̈) ზს., პამიდორ (-ალ̈) ლნტ., პამინდორ (-ალ) ლშხ., ბოტ. -- პომიდორი. 

მასარ̈დ ჴედნი... პამ̈იდორ (ბქ. 282) -- პომიდორი ბლომად მოდის. გუშკუე̂შმოყ პამიდორ 
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მუჟოღირს გარ იმჷი (ლნტ.) -- ჩვენთან პომიდორი მხოლოდ შემოდგომაზე მწიფდება. იხ. 

პატრაჯან.

 პა̈ნტდ ზს., პანტდ ლშხ., პან̈ტრიკდ ლნტ. იხმარება გამოთქმაში: პან̈ტდ, პანტდ ლიგნე, 

პა̈ნტრიკდ ლიგნე -- ნაფლეთებად, ნამსხვრევებად ქცევა. თხუმ პან̈ტდ როქ ხოგნე (ბქ. 143) 

-- თავს ნამსხვრევებად გადაუქცევსო. ლერქუ ̂პანტდ ოთგენე (ლშხ.) -- ტანსაცმელი 

ნაფლეთებად უქცია. ხაჴიდ უი̂შდ ლაჩ̈უდ̂ ი პან̈ტდ ადგენე კარდალ (ბზ. 252) -- ირემმა 

წიხლი ჰკრა და ქვაბი ნამსხვრევებად აქცია.

 პა̈ნტრიკდ ლიგნე იგივეა, რაც პან̈ტდ ლიგნე.

 პა̈{ნ}ღუი̂̄რ (-ურ̂იშ, -ალ̈) ბზ., პაღუ̂ირ (-ურ̂არ̈ უშგ., ბქ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), პაღურ (-იშ, -ალ) 

ლშხ. -- პანღური. ჲეხუდ̂ ჭყინტს პაღუ̂ირ ხაჴიდ (ბზ. 68) -- ცოლმა ბიჭს პანღური ამოარტყა. 

პაღუ̂ირს მასტუნდ ხოშა მას̈დიკ ესერ ხაყა (ანდ.) -- პანღური ტკივილზე უფრო მეტად 

საწყენიაო.

 პა̈პი იგივეა, რაც პეპი.

 პა̈პიროზ (-იშ, -ალ̈) ზს., ლნტ., პაპიროზ (-ალ) ლშხ. -- პაპიროსი. [ისმას̈] პა̈პიროზდ ესერ 

ოხბიდნა (ბქ. 252) -- ისმას პაპიროსისათვის მოუკიდებია. [ალ ბალახს] პაპიროზი 

ქაღალდშალ̄ დჷთხელ ბალარ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 6) -- ამ ბალახს პაპიროსის ქაღალდივით 

თხელი ფოთლები აქვს.

 პა̈პოლ̄ (-აშ̈, -არ̈) ბზ., პაპოლ̄ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ჩიტი ბაშვის ენაზე. იხ. ნაპ̈ო̄ლ.

 პა̈ჟუ ̂(-იშ \ -აშ̈, -ა̈რ) ზს., ლნტ. 1. უჟმური; მაჯლაჯუნა. პაჟ̈უ ̂ასასკურდა ლაუჟ̂აჲ̈სა ბეფშს 

(ლნტ.) -- ბავშვს ძილში მაჯლაჯუნა დააწვა (დააჯდა). 2. ჩხბ. ობობა. კნინ. პაჟულდ ბქ.

 პა̈რპოლ̄დაშ̈ (-იშ, --) ბზ., პარ̈პოლაშ̈, პერპოლაშ̈ (-იშ \ -ლშიშ, --) ბქ., პერპოლ̄დაშ (-იშ, --) 
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ლშხ., პერპოლდაშ̈ ლნტ., რელიგ. -- პეტრე-პავლობა. პარ̈პოლაშ̈ ლადეღ... მაგ̈ ინზუე̂რი ჟი 

(ბქ. 7) -- პეტრე-პავლობის დღეს ყველა ერთად იყრის თავს. საკურთხალ ხარ̄ ლეჴდე 

ლჷდგარა პატრონ მეზგას [პერპოლ̄დაშს] (ლშხ. 42.) -- მიცვალებულის პატრონ ოჯახს 

პეტრე-პავლობის დღეს საკურთხები აქვს მოსატანი.

 პა̈რტ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., პარტარ̈ ბქ.), პარტ (-ალ) ლშხ. 1. ბზ., ლშხ., ბოტ. მამულა. პარტ 

აბზინდაჲს ხაჯეშ (ლშხ., ხორ 24) -- მამულა აბზინდას ჰგავს. 2. ბქ. ჭვავის, ქერის, ფეტვის 

ბზე. [ყანსაუ]̂ სგაშხენ... პარ̈ტს ხარშუნა (ბქ. 5) -- ყანსავი შიგნიდან თურმე ბზეს უფენდა.

 პა̈რტია (-ტია̈შ̄, -ტია̈ლ̄ ბზ., -ტიაშ̈, -ტიოლ ბქ.), პარტიაჲ (-ტიაჲ̄შ, -ტიე̄ლ) ლშხ., პარტია ̈

(-ჲშ, -ტიალ) ლნტ. -- პარტია, ჯგუფი. ჯაფარიძე ი მიჩა პარ̈ტია სუმინ აჩადხ უშბაშ 

კაც̈ხთეჟი (ბქ. 2) -- ჯაფარიძე და მისი ჯგუფი სამჯერ ავიდნენ უშბის წვერზე.

 პა̈ტიუ̂ (-იშ, --) ზს., ლნტ., პატიუ ̂ლშხ., -- პატივი, პატივისცემა. შომ' ე̄სერ ათტიხეხ ალა 

მაგ̈ პატ̈იუ̂ს (ბზ.) -- როდის გადაგიხდით ამდენ პატივისცემასო. [ამნემ] მასარ̈დ პატ̈იუ ̂ხაყ̈ერ 

(ბქ. 32) -- ამან დიდი პატივი სცა. [მჷლეგუ̂ერ] პატ̈იუს̂ სცემდა ჩიჲს (ლნტ. 317) -- 

მეწისქვილე ყველას პატივს სცემდა.

 პა̈ტრიჯან (-იშ, -ა̈ლ)ბზ., პატრაჯან (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ჩხბ., პატრაჯ (-არ̈, პატრეჯან) ბქ., ლხმ., 

პატრიჯან (-იშ, -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.), ბოტ. -- პომიდორი. [ალეს] პატრიჯანზუმ 

მურგუა̂ლოლ̄არ ხეშან წჷრნი ფერიშ (ლშხ., ხორ. 5) -- ამას პომიდვრისხელა წითელი 

ფერის მრგვალი (ნაყოფი) ასხია. პატრიჯანს ჴარდან ასოციყდ ესა? (ლნტ.) -- პომიდორს 

ხარდანი დაუსვით თუ არა? იხ. პამ̈იდორ.

 პა̈შდუ ̂იგივეა, რაც პაშუდ̂.

 პა̈შტუ ̂იგივეა, რაც პაშუ̂დ.
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 პა̄ნტდ ლიტხე ბზ., პანტს ლიტეხ ლნტ. -- ჭკუაში ჩავარდნა. ეჯა პან̄ტდ მამ̄ა ტეხნი ნახ̈უმსარ̈ 

(ბზ.) -- ის, რაც არის, იმაზე მეტად ჭკუაში ვერ ჩავარდება.

 პა̄ნტდ ლიტეხ ბზ., პანტდ ლიტეხ ლნტ. -- (ავადმყოფობის შემდგომ) მოხედვა, 

{გა}მოკეთება. ალ მარ̄ე პან̄ტდ ნატახ̈უ ̂ლი ლეგდ ნარდუუ̂ნღო (ბზ.) -- ამ კაცს 

ავადმყოფობის შემდგომ მოუხედავს. ჭყინტ უ̂ედდ ანტახ პანტდ (ლნტ.) -- ბიჭმა 

(ავადმყოფობის შემდეგ) ძლივს მოიხედა.

 პა̄ჭა (-ჭა̈შ̄, --) ბზ., პაჭა (-ჭაშ̈, --) ბქ., პაჭ̄უ̂ა (-ჭუა̂̄შ, --) ლშხ. -- რატრატი, ლაქლაქი. ეჯ 

დი̄ნას ხუა̂̈ჲ პაჭ̄ა ხალატ̈ (ბზ.) -- იმ გოგოს ბევრი რატრატი უყვარს.

 პა̄ჭუ̂ა იგივეა, რაც პაჭ̄ა.

 პეპი (-პი̄შ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), პაპ̈ი (-აშ̈, -არ̈ ბქ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.) -- ნათლია. მიშლადეღ 

მიშგუ პაპ̈ი ქრისტე ან̈ჴდენი (ბქ. 33) -- კვირას ჩემი ნათლია ქრისტე მოვა. ჲაკოფს 

ლახხუი̂̄და მიჩა პეპი ჯგჷრაგ̄ (ლშხ. 63) -- იაკობს მისი ნათლია წმ. გიორგი შეხვდა. მიჩა 

პა̈პის ქა ხოქუა̂ ამშა პასუი̂ხუ ̂(ლნტ. 287) -- მის ნათლიას ამის პასუხი გაუცია.

 პერ იგივეა, რაც პე̄რ.

 პერენი იგივეა, რაც პერნი.

 პერეშტუა̂ იგივეა, რაც პერშუ̂და.

 პერნი (ოპრ, აპარ̈; ა̈პრენი ზს., აპარ; აპრენი ლშხ.), პერენი (აპერ, აპარ; აპერნი) ლნტ., 

გრდუვ. -- 1. {გა}ფრინდება. ქა̄პარ̈ ლაყუა̂უ̄ო̂შ მინდუ̂ერთე (ბზ. 363) -- გაფრინდა ყვა-ყვათი 

მინდვრისაკენ. დეცხენჩუ ესერ უ̂ორბარ̈ პერნიხ (ბქ. 46) -- ციდან ორბები ფრინდებიანო. 

[არწიუ]̂ ანპარ ჩუ (ლშხ. 63) -- არწივი ჩამოფრინდა. მიშკუა̂ მაყალშუ̂ ნეპოლ დემ პერენი 

(ლნტ. 318) -- ჩემი შიშით ჩიტი ვერ ფრენს. 2. წამოხტება. და̈უ̄ ̂ჟ'ამ̈პერ ი... ეშ ლახქარუე̂̄ნა 
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(ბზ. 30) -- დევი წამომხტარა და გამქრალა. გელა ჟი ლაჲპარ ი ქახოსკინე ქა̈მხო (ლნტ. 73) 

-- გელა წამოხტა და გარეთ გამოუვარდა.

 პერპელ1 (-იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- პეპელა. ბეფშ პერპელს ლარმიდ ახ̈ეჭამ (ლნტ.) -- 

ბავშვი პეპელას დასაჭერად გამოედევნა.

 პერპელ2 (-იშ, --) ბზ., ქს. -- ცხვრის ავადმყოფობა (პეპელი). ალ ბალახს ღოლჲაქრე 

პერპელი ჟაგარდ იჴმარიხ (ლშხ., ხორ. 25) -- ამ ბალახს ცხვრის ავადმყოფობის (პეპელის) 

წამლად ხმარობენ. პერპელ ხეზგოლნი ალ ღოლიაქსა? (ლნტ.) -- ნეტა ამ ცხვარს პეპელი 

სჭირს?

 პერპილ (-რპლიშ, -პლარ̈) ბქ., ბოტ. -- სამყურა. პერპილ... აშ ხაჰრა ამ ლახუ̂არ̈ისგა (ბქ. 

225) -- სამყურა ამ მთებში ბლომადაა.

 პერპოლაშ̈, პერპოლდაშ̈ იგივეა, რაც პარ̈პოლ̄დაშ̈.

 პერპოლ̄დაშ იგივეა, რაც პარ̈პოლ̄დაშ̈.

 პერშუდ̂ა (-და̈შ̄, -და̈ლ̄ ბზ., -დაშ̈, -დოლ ბქ., -დაშ̄, -დე̄ლ ლშხ.), პერეშტუა̂ (-ჲშ, -უ̂ალ̈) ლნტ. 

-- ფილტვი. ყუ̂იჟე-პერშუდ̂ა სგაუ̄ ̂ოხუჴ̂იდ ქორთე (ბზ. 325) -- ღვიძლი და ფილტვი 

სახლში შემომიტანოსო. ყუ̂იჟეს ი პერშუდ̂ას ხოჩამდ ჟ'აჯაბ̈ხ (ბქ. 77) -- ღვიძლსა და 

ფილტვს კარგად მოხარშავენ. ლაზ̈ჲას მუჭოდისა ხუღუ̂ე გუი̂... პერეშტუ̂ა (ლნტ. 39) -- 

საკლავს მკერდში გული (და) ფილტვი აქვს. ღუა̂შაშ̈ ყუ̂იჟ-პერშუ̂და ჟი ლახ̈უტ̂ყაბ̈ (პოეზ. 

142) -- ჯიხვის ღვიძლ-ფილტვი შევიწვი. გადატ. გაუბედავი. პერშუდ̂აშ̈ გუი̂ -- გაუბედავი; 

ჩვილი გულის ადამიანი. კნინ. პერშუდ̂ი̄ლ ბზ., პერშუ̂დოლ̄ ლშხ., პერშუდ̂ილ ბქ., 

პერეშტუი̂ლ ლნტ.

 პეხილ (-იშ, -არ̈ ბზ., -ხლიშ, -ხლარ̈ ბქ.), პოხილ (-იშ, -ხლარ) ლშხ. -- საპოხი, ქონი. ტახ̈ი 
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პეხილ... ჟი ხეცუმ̂ა̈ნ̄ გა̈ჩს (ბზ. 22) -- დანას ტახის ქონი ეცხო. კნინ. პეხილდ ბქ., პოხილე̄ლ 

ლშხ.

 პეხლაჲ̈ (-ლაი̈შ, -ლაჲარ̈) ბზ., პოხილაჲ (-ლაი̄შ, -ლე̄ლ) ლშხ. -- ქონიჭამია. მაგ პოხილაჲ 

თაჲსაუშ̂ე̄რალ (პოეზ. 212) -- ყველა ქონიჭამია თაისავიაანები.

 პე̄რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), პერ (-არ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.) 1. ქაფი. საპნი პე̄რ ახაგ̄ა̈ნ̄ ეფენდის 

თე̄რალ̈ქა (ბზ. 369) -- ეფენდის თვალებზე საპნის ქაფი მიადგა. საპნიშ პერს ისგა ხაც̈ურ̂ახ 

(ბქ. 307) -- საპნის ქაფს {შეა}ტოვებდნენ. 2. დუჟი, დორბლი. კუმაშ პე̄რს ხატხუნალ̄უნ̂ე 

(ლშხ., ხორ. 16) -- საქონელი დუჟს აღებინებს. კნინ. პე̄როლ̄ ბზ., პერილდ ბქ., პე̄რი̄ლ ლშხ.

 პე̄რა̈ლ̄ (-იშ, -რალ̄არ̈) ბზ., პერარ̈ (-იშ, -რარარ̈) ბქ., ლნტ., პე̄რალ̄, პე̄რე̄ლ (-ეშ, -არ) ლშხ. 1. 

ქაფიანი. 2. დორბლიანი. ალა იმჟი პე̄რა̈ლ̄ ბეფშუ ̂ლი (ბზ.) -- ეს როგორი დორბლიანი 

ბავშვია.

 პე̄რე̄ლ იგივეა, რაც პერა̈ლ̄.

 პილ1 (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- ტუჩი, პირი. ზურალ̄დ ტოტ̈ ლოხდე პილარ̈ქა 

(ბზ. 291) -- ქალმა ტუჩებზე ხელი მიადო. კჷლშუ ̂პილარ̈ და̈ს ესერ ხოკლა (ანდ.) -- კლიტით 

პირი არავის დაუკეტავსო. პილარ ეჯნემ დეშ ემჟირე (ლშხ. 82) -- იმან ტუჩები ვერ 

დამისველა. პილჟი ბუზღუი̂ტ ახოჴად ბეფშს (ლნტ.) -- ბავშვს ტუჩზე მუწუკი ამოუვიდა. 

კნინ პილილდ ზს., პილი̄ლ ლშხ.

 პილ2 (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ., -ალ ლნტ.) -- ნაპირი, კიდე. [ჭყინტ] ადჴად ძუღუა̂̈ჲ პილმოყ 

(ლნტ. 302) -- ბიჭი ზღვის ნაპირთან მივიდა. ზმნს. პილს, პილჟი ზმნს. -- პირას, ნაპირას. 

[ეჯნე̄მ] ლჷცე პილს ჟ'ა̈ნშუ̂ემ (ბზ. 380) -- იმან წყლის პირას დაისვენა. ჩოთჴი̄დახ ძუღუა̂̄ 

პილთეჟი ზითუნახაუ ̂(ლშხ. 65) -- მზეთუნახავი ზღვის ნაპირას ჩაუყვანიათ.
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 პილოტაჲ იგივეა, რაც პილუა̂რდაჲ̈.

 პილოჩა ̈იგივეა, რაც პილუა̂რდაჲ̈.

 პილუა̂რდაჲ̈ (-დაი̈შ, -დაუ) ბზ., პილუა̂რდა ̈(-დაი̈შ, -დაუ̈) ბქ., პილუა̂რდაჲ, პილოტაჲ (-ტა̄ჲშ, 

-ტე̄ლ) ლშხ., პილოჩა ̈(-ჲშ, -ჩარ̈) ლნტ. -- დიდტუჩა, ლაშებიანი. ალ პილუა̂რდაუდ ლირდე 

ამ̈შდიხხ (ბზ.) -- ამ ლაშებიანებმა ცხოვრება გამიმწარეს (გამომილიეს). იმს ხეჩომდა 

მიშკუ̂ი ბეფშს ალ პილოჩა?̈! (ლნტ.) -- ეს ლაშებიანი ჩემს ბავშვს რას ერჩოდა?!

 პილწ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.) -- ბილწი, უწმინდური. ეჯჲარ̈ პილწარ̈ ლიხ (ბზ.) -- ისინი 

ბილწები არიან. ჯეჲ პილწ, იმღა ლოქ დოს̄ა ლახჭოდნე̄ნა მიჩ? (ლშხ. 63) -- შე უწმინდურო, 

მე რატომ არ მკითხეო?

 პილწიან̈ (-იშ, -ანარ̈) ბზ., პილწიან (-არ) ლშხ. -- უწმინდური, საძაგელი. პილწია̈ნ სი! (ბზ. 

110) -- შე, საძაგელო!

 პინტ (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- ჩვარი, ჭინჭი; ნაფლეთი.

 პინტ, პრინტ (-იშ, -ა̈რ) ლხმ. -- თავში ჩარტყმის ხმა.

 პირობ (-აშ̈, -ა̈̄ლ ბზ., -იშ, -არ̈ ბქ., -აშ̄, -ე̄ლ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- პირობა. [ალჲარ̈დ] ჩ'აი̈რხ 

ბაჩ̈ჟინ პირობ (ბზ. 225) -- ამათ ქვაზე პირობა დაწერეს. პირობს ჯაჰუ̂დი ა̈მიშ (ბქ. 205) -- 

ამის პირობას გაძლევ. [ხენწიფდ] ჩუ̂ესდე... პირობ (ლშხ. 79) -- ხელმწიფემ პირობა დადო. 

პირობ ლახუე̂მ დენად (ლნტ. 247) -- გოგომ პირობა მისცა.

 პირსახოც (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.), პირსახუე̂ც (-ალ̈) ლნტ., -- პირსახოცი. ეჯის 

პირსახოც ესერუ ლახჭემ (ბქ. 48) -- იმას პირსახოცი გაუსვიო. კნინ. პირსახოცჷლ ბქ., 

პირსახოცი̄ლ ლშხ.

 პირსახუე̂ც იგივეა, რაც პირსახოც.
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 პისუ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., პის ბქ., ლნტ., პი̄ს (-არ) ლშხ. 1. წვრილი თოვლი. პისუ ̂ანღრი (ბზ.) -- 

წვრილი თოვლი მოდის. 2. ხრილი. მჷჯაბ̈ მერხელს პისს ჟი ხაშ̈დეხ მჷნსკელიანდ (ლნტ.) -- 

მოხარშულ ჭინჭარს ხრილს აყრიან გასასქელებლად. 3. მტვერი (ბზ.) ბარ̈გს პისუ̂ ესდე̄ნა 

(ბზ.) -- ავეჯს მტვერი დასდებია.

 პიტ (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.) 1. კვერი. პიტი ლიზუ̂ებს ქუთიშ მიცხა (ბზ.) -- კვერის ჭამას 

ხაჭაპურის (ჭამა) მირჩევნია. კნინ. პიტილდ ზს., პიტი̄ლ ლშხ. ეშხუი̂ პიტილდ მად 

მიკუა̂რიხ (პოეზ. 238) -- ერთი კვერიც არ გადმომიგდეს. 2. უშგ. ლუკმა-პური.

 პიტნაჲ იგივეა, რაც პიტნაჲ̈.

 პიტნა ̈იგივეა, რაც პიტნაჲ̈.

 პიტნაჲ̈ (-ნაი̈შ, -ნაჲარ̈) ბზ., პიტნაჲ (-ნაშ̄, -ნე̄ლ) ლშხ., პიტნა ̈(-ჲშ, -ნა̈რ) ლნტ., ბოტ. -- 

პიტნა. ჲერხი პიტნაჲ̈ ჩაი̈ს აგ̈ნეხ (ბზ.) -- ზოგი პიტნის ჩაის აყენებს. ალ ბალახს მურგუა̂ლ 

ბალოლ̄არ ხარ̄, პიტნაჲს ხაჯეშ (ლშხ., ხორ. 34) -- ამ ბალახს მრგვალი ფოთლები აქვს, 

პიტნას ჰგავს. მერხელს პიტნას̈ ხუე̂ჩოდ ხოჩა გამ̈ი მჷჩუე̂მდ (ლნტ.) -- ჭინჭარს კარგი გემოს 

მისაცემად პიტნას ვურევთ. იხ. მინთუ.̂

 პი̄ს იგივეა, რაც პისუ.̂

 პლატიაჲ იგივეა, რაც პლატ̈ჲაჲ̈.

 პლატ̈ჲაჲ̈ (-ტჲაი̈შ, -ტჲაუ) ბზ., პლატიაჲ (-ტია̄ჲშ, -ტიე̄ლ) ლშხ. -- ლაშებიანი; უშნო 

პირისახისა. იმჟი პლატ̈ჲაჲ̈ მირ ხი! (ბზ.) -- როგორი ლაშებიანი ხარ!

 პოტყუე̂̄რ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., პოტყუე̂რ ბქ., ლნტ., პოტყორ (-ალ̄) ლშხ. -- უშნო, ცუდი 

შესახედავი. იმდ ლოქ ხარ̈ენა ალ პოტყუე̂რ ზურალა ̈ლიწიი?! (ლნტ.) -- რად უნდოდა ამ 

უშნო ქალის დაპატიჟება?!
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 პოხილ იგივეა, რაც პეხილ.

 პოხილაჲ იგივეა, რაც პეხლაჲ̈.

 პრატ ზს., ბრატ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., -ა̈ლ ლნტ., -იშ, -ალ ლშხ.) 1. ღვედი. ჭყინტს ტუ̂ეტისგა პრატ 

ხუღუა̂̈ნ̄და (ბზ.) -- ბიჭს ხელში ღვედი ჰქონდა. კნინ. პრატჷლდ ზს. პრატჷლდ გარ მუღუა̂ნდა 

(ბქ. 204) -- მხოლოდ ღვედი მქონდა. 2. ანატ. მყესი. ბრატალ̈ მეზგი (ლნტ.) -- მყესები 

მტკივა.

 პუსარ̄ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ. -- მტვრიანი.

 პუშ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ერთგვარი საჭმელი ბალახია.

ჟ

 ჟაბარ̈, ჟაბა̈რ̄ იხ. მჷჟაბ̄ირ.

 ჟაგარ̈ (-გრიშ, -გრალ̈ ბზ., -გრარ̈ ბქ., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), ჟაგარ (-იშ, -გრალ) ლშხ. -- წამალი. 

ნასე̄ლუუ̂ნ ჟაგარ̈უ [ესერ] მა ლახუე̂̄მ (ბზ. 97) -- მოსარჩენი წამალი რამე მომეციო. ჟაგარ̈ს 

გამ̈ღა დარ̈ ჷთრე (ბქ.) -- წამალს გემოსთვის არავინ სვამს. ამის იჴმარიხ ლუშხურ̄ემი 

ჟაგარდ (ლშხ., ხორ. 38) -- ამას ხმარობენ დამწვრობის წამლად. მჷბაჟურ̂ე ჟაგარ̈ ლოქუ 

ათანაჩდე (ლნტ. 143) -- გამაბრუებელი წამალი გაურიეო.

 ჟაგ-ნაჟგუნ იგივეა, რაც ჟაგ̈-ნაჟგუნ.

 ჟამობ (-აშ̈, -- ზს., ლნტ., -აშ ლშხ.) -- ჟამიანობა, ჭირიანობა. იმსგაჲ̈ ჟამობ ლი? (ბზ.) -- 

ჟამიანობა ხომ არაა? დე̄სამა ლეგლირდეს ხოჩდა ჟამობჷნღო (ლშხ. 5) -- ჟამიანობის შემდეგ 

არავითარი ავადმყოფობა არ ყოფილა.

 ჟაჲ იგივეა, რაც ჟაჰ̈.
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 ჟაჲ-ბაბ̄ა იგივეა, რაც ჟაჰ̈-ბაბ̄ა.

 ჟარ ზს. -- მოწყენა. უშდი̄ხა ლიმშგუა̂რალ̈ს მასარ̈დ ჟარ ხაყა (ბზ.) -- გაუთავებელმა 

სტუმრობამ მეტისმეტი მოწყენა იცის. ჟარ აღბა̈შ ტაბაგ̈ს ესერი ხაყა (ანდ.) -- მოწყენა 

აღების სუფრამაც იცისო.

 ჟაუ̂ (ხომჟაუა̂, მჟაუა̂რ̄ა) ლშხ. -- მჟავე. ალ ბალახ ჟაუ ̂ლი (ლშხ., ხორ. 25) -- ეს ბალახი 

მჟავეა.

 ჟაუ̂ორ̄ა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., ჟაუო̂რა (-ჲშ, -რალ̈) ლნტ. -- მჟავეული. გუშგუე̂მჷყ ხუა̂ი̄ 

ჟაუ̂ორ̄ა ისყი (ლშხ.) -- ჩვენთან ბევრი მჟავეული კეთდება.

 ჟაღუ ̂იხ. ჟეღ.

 ჟახალჷმდად ზს., ქს. -- სახელდებით, სახელდობრ, აშკარად. ჟახალჷმდად ჲარ̈ დორ ლასუ,̂ 

დეშ მაშყიდ (ბქ.) -- სახელდობრ ვინ იყო, არ მახსოვს.

 ჟახა̈რ̄, ჟახ̈ი̄რჲან̈ (-იშ, -ჲანალ̈) ბზ., ჟახრიან (-არ) ბქ., ჟახი̄რიან (-ალ) ლშხ., ჟახირიან 

(-ალ̈) ლნტ. -- სახელოვანი, სახელგანთქმული. ჯუ̂ინალჷნდი̄რ ჩიგარ ჟახა̈რ̄ ლას̈ხუ ̂(ბზ.) -- 

ძველთაგანვე ყოველთვის სახელოვანნი იყვნენ. ჲაკოფ ჟახი̄რიან მარ̄ე ლას (ლშხ.) -- იაკობი 

სახელოვანი კაცი იყო.

 ჟახირიან, ჟახი̄რიან, ჟახრიან იგივეა, რაც ჟახა̈რ̄.

 ჟაჴუ̂არ̈ (-იშ, -უ̂არალ̈) ბზ., ლნტ., ჟაჴ̈უ̂რა (-რაშ̈, -როლ) ბქ., ჟაჴუე̂̄რ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- 

არყის ხე. ჟაჴუ̂არ̈ჟი̄ნ გაგ̈ო ხაგ̈ნე̄ნა (ბზ. 31) -- არყის ხეზე გუგული მჯდარა. ნენჩას ხაგ 

ჟაჴ̈უ̂რა, წიფრა... (ბქ. 228) -- ტყეშია არყის ხე, წიფელა. ჟაჴუ̂ე̄რი ტეფ ლებდინად ხუღუა̂ხ 

(ლშხ., ხორ. 36) -- არყის ხის ქერქი მოსაკიდებლად აქვთ. ეჩა ჟიქან უე̂რხუ ̂ი ჟაჴუ̂არ [ლიხ] 

(ლნტ. 4) -- იმის ზემოთ ვერხვი და არყია.
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 ჟაჴუ̂ე̄რ იგივეა, რაც ჟაჴუ̂არ̈.

 ჟა ̈იგივეა, რაც ჟა̈ჰ.

 ჟაბ̈ იგივეა, რაც ჟა̈ბ̄.

 ჟაბ̈ე იგივეა, რაც ჟაბ̄ე.

 ჟაბ̈შარ̈ (-ე, --) ზს. -- ზემოთ დასახლებული ოჯახის სახელი (ქვემოელებისაგან 

დარქმეული), "ზემოელები", "ზემოურები". ჟაბ̈შარ̈ხენ კჷლთხი რაგად მასჷმდ (ბქ.) -- ზემო 

მეზობლიდან (ზემოურთაგან) ხმამაღალი ლაპარაკი მომესმა.

 ჟაბ̈შხა̈ნ̄ ბზ., ჟაბ̈შხენ ბქ., ჟან̄ხენ ლშხ., ჟიბეშხენ ლნტ., ზმნს. -- ზემოდან, ზევიდან, 

ზედამხრიდან. ჟაბ̈შხა̈ნ̄ ალმა̈ზ̄ ლაშგარ̈ (ბზ.) -- ზემოდან მოდიოდა თურმე ლაშქარი. ჟაბ̈შხენ 

ოთარ ჯიბულთქუნე (პოეზ. 106) -- ზემოდან ოთარი გიბაკუნებს ფეხებს.

 ჟაგ̈ (-იშ, ჟაგრალ̈) ზს., ლნტ., ჟაგ (-იშ, -რალ) ლშხ. -- 1. წამალი. ალე კუჭი მაზიგი ჟაგ 

ლოქ ლი (ლშხ., ხორ. 14) -- ეს კუჭის ტკივილის წამალიაო. 2. ქს. საწამლავი. დენას ჟა̈გ 

ლახოშუა̂ (ლნტ.) -- გოგოს საწამლავი დაულევია. 3. დენთი, თოფის წამალი. ეშხუ მარემ 

ჟაგ̈ ლახუე̂მ (ბქ. 83) -- ერთმა კაცმა დენთი მისცა. თოფი ჟაგს ერ ასყიხ, შიხს ხონჩჷდეხ 

(ლშხ., ხორ. 1) -- თოფის წამალს რომ აკეთებენ, ნახშირს ურევენ. გადატ. ნაწ̈რიშ ჟაგ̈ (ბქ.) 

-- ერთი ციცქნა (ბედისწერის წამალი).

 ჟაგ̈-ნა̈ჟგუნ (-აშ, -უა̂რ̈) ზს., ჟაგ-ნაჟგუნ (-იშ, -უ̂არ) ლშხ. -- წამლეულობა. ხუა̂ჲ ჟაგ-

ნაჟგუნ ხოშ̄უა̂ (ლშხ.) -- ბევრი წამალი (წამლეულობა) დაულევია.

 ჟათ̈ხ ბზ., ჟეთხ ლშხ. -- ხვნის დაწყება გაზაფხულზე, სახნისის პირველი კვალი. ეჲჟი 

გუა̂ლი ლი, ერე ჟეთხ დეშე̄რდ ლოხგე (ლშხ.) -- ისეთი გვალვაა, რომ სახნისის კვალი 

ვერავინ გაავლო.
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 ჟამ̈ ზს., ლნტ., ჟამ ლშხ. -- ჟამი, ჭირი. აშხუ ̂ზაუ̂ ღალ ჟამ̈ ამ̈ჴედ სოფელთე (ბზ. 29) -- ერთ 

წელს ჟამი (ჭირი) მოსულა სოფელში. გადატ. უჟმური. ჟამ̈ მარ̈ე ლი (ლხმ.) -- უჟმური 

კაცია.

 ჟახ̈ე (-ხე̄მიშ, -ხა̈ლ̄ ბზ., -ხემ, -ხოლ ბქ., -ხემ, -ხალ̈ ლნტ.), ჟახე (-ხე̄მიშ \ -ჲშ, -ხე̄ლ) ლშხ. 

-- სახელი. ალას ჟახად ათჟახ̈ ზურაბ (ბზ. 232) -- ამას სახელად ზურაბი დაარქვა. მარა ჩი 

მიჩა-მიჩა ჟახ̈' ესერ ხაშხა (ანდ.) -- კაცს ყველას თავ-თავისი სახელი ჰქვიაო. ლენტეხა 

ეშხუ სოფელი ჟახ̈ე მად̈ ლი (ლნტ. 3) -- ლენტეხი ერთი სოფლის სახელი არაა. ჟახემი 

მჷსგდი (ბქ.) -- თავმოყვარე, სირცხვილ-ნამუსიანი (სახელის მაცქერალი).

 ჟაჴ̈ (-იშ, ჟაჴა̈რ) ზს., ლნტ., ჟაჴ (-არ) ლშხ. -- ტიკი, ტიკჭორა. სა̈ჭირო ჯარხ ეშხუ ჟაჴ̈ (ბქ. 

260) -- ერთი ტიკი გესაჭიროებათ. შედდ ხაღ̈უე̂ნახ ღა̈ბენაჲ̈ ჟაჴ̈ (ლნტ. 104) -- ჭურჭლად 

ხბოს ტიკი ჰქონიათ.

 ჟაჴ̈უ̂რა იგივეა, რაც ჟაჴუ̂არ̈.

 ჟაჰ̈ (-იშ, ჟაჰარ̈) ზს., ჟაჲ (-არ) ლშხ., ჟა ̈(-ჲშ, ჟაჲა̈რ) ლნტ. -- ზვავი. ლინთუი̂სგა 

ხოშე̄მიშთან̄ ჟაჰ̈ ანჴად̈ ჩამჷრგა̈შ̄ჩუ (ბზ.) -- ზამთარში უზარმაზარი ზვავი მოწყდა 

ჩამირგიაშს (ჩამოვიდა ჩამირგიაშში). ალარ̈ მაგ̈ ჟაჰ̈ს ა̈ხნაჩდანხ (ბქ. 38) -- ესენი ყველა 

ზვავს ქვეშ მოჰყვნენ.

 ჟაჰ̈-ბაბ̄ა (-ბა̈შ̄, --) ბზ., ჟაჲ-ბაბ̄ა (-ბაშ̄, --) ლშხ. -- ზვავ-ქარი. ჟაჰ̈-ბაბ̄ასუ ̄ოთხუი̂ა ისგუე̂̄ჲ 

ლირ̄დე! (ბზ.) -- ზვავ-ქარსაც წაუღია თქვენი სიცოცხლე (ცხოვრება)! ლისგუ̂რე̄შალე 

ნამშაჲ ჟაჲ-ბაბ̄ას ესღრი (ლშხ.) -- უქმე დღეების ნაშრომი ზვავ-ქარს მიაქვს (იკარგება).

 ჟაბ̄ე ბზ., ლშხ., ჟაბ̈ე ბქ., ლნტ. -- ზემო. ჟაბ̄ე სოფლარ̈ს ლიჲმახუ̂ს და̈რ̄ მოშ ხობდაუ̈̂და (ბზ.) 

-- ზემო სოფლებს მტრობას ვერავინ უბედავდა. ბაუა̂რ̈ მეყულ̂ე ლი სამდ: ჩუა̂ბ̈ე ბაუა̂რ̈, ნესკაჲ̈ 
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ბაუა̂რ̈ ი ჟაბ̈ე ბაუა̂რ̈ (ლნტ. 14) -- ბავარი გაყოფილია სამად: ქვემო ბავარი, შუა ბავარი და 

ზემო ბავარი.

 ჟან̄ ლშხ. -- ზემო. ჟან̄ ლაშ̄ხხენ ნაჴდუა̂რ ადშჷმნიხ სამყურს (ლშხ. 20) -- ზემო ლაშხეთიდან 

მოსულები დაუკრავენ საყვირს.

 ჟან̄ხენ იგივეა, რაც ჟაბ̈შხა̈ნ̄.

 ჟა̈ბ̄ ბზ., ჟა̈ბ ბქ., ლნტ., ჟაბ̄ ლშხ., ზმნს. -- ზემოთ. ჟა̈ბ̄ ი ჩუ̂ა̈ბ̄ ჩია̈გ̄ შდუე (ბზ.) -- ზემოთ და 

ქვემოთ ყველგან თოვს. ჟა̈ბ სარაგჟი ეშუი̂ სტამნჷლ ა̈მსად (ბქ.) -- ზემოთ, წყაროსთან, ერთი 

დოქი დამრჩა.

 ჟეთხ იგივეა, რაც ჟათ̈ხ.

 ჟეღ (მიც. ჟაღუ,̂ -იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ძაღლი. მინს ესერ ლჷფე̄თე ჟეღ ხორიხ 

(ბზ. 296) -- ჩვენ ავი (ფეთიანი) ძაღლი გვყავსო. ჟეღმეჟეღ ზს., ვულგ. -- ძაღლი-

მამაძაღლი. ჟეღლჷტყცან̈ (ბქ.) -- ხელცარიელი, იმედგაცრუებული. ჟეღუ̂იღუ̂ (-იშ, -ა̈რ) 

ბზ., ჟეღიუღუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ. -- ძაღლყურძენა. ჟეღიუღუ̂ი ლიზობ მა ̄შიდ (ლშხ.) -- 

ძაღლყურძენას ჭამა არ შეიძლება.

 ჟი1 ( ჟ) -- წინდებული ა{ღ}. დი̄ნად ლიც ჟი ანჴიდ (ბზ. 246) -- ქალიშვილმა წყალი 

ამოიტანა. ჟ'ახგე ჩქარ̄დ, ბუბა! (ლშხ.) -- სწრაფად ადექი, ბიძია!

 ჟი2 -- თანდებული ზე, ზედ, ზედა; ში. ზექი სკამ̈ჟი ესგუ (ბზ. 162) -- ხის სკამზე დაჯექი. 

ეჩეჟი ჟი ხასკურ წჷრან̈ი დაუ̈ ̂(ლნტ. 252) -- იმაზე (ზედ) აზის წითელი დევი.

 ჟიბ იგივეა, რაც ჟი̄ბ.

 ჟიბაუ,̂ ჟიბოუ ̂-- აღმა, მაღლა, ზევითკენ. ზმნს. ხოძგარ̈ხ ჟიბაუ̂ ი ჟ'ანკუა̂რ̈ხ ბაჩ̈ (ბზ. 239) -- 

ეძგერნენ ზევით და ქვა ამოაგდეს. ტოტარს აკჩენიხ ჟიბაუ ̂(ლშხ. 24) -- ხელებს მაღლა 
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სწევენ.

 ჟიბა̈ლიდ იგივეა, რაც ჟიშალ̈იდ.

 ჟიბა̈ჲჩუ, ჟიბჩუ ზს., ჟიბაჩ̈უ ბქ., ჟიბჩუ ლშხ., ჟიბაუ̂ ი ჩუბაუ ̂ლნტ., ზმნს. -- აღმა-დაღმა. 

ისგუი̂ ჟიბა̈ჲჩუ ლიზელალ̈დ ამშდიხ! (ბქ.) -- შენმა აღმა-დაღმა სიარულმა მომკლა! გადატ. 

გარეგნობა, აღნაგობა. იმჟი ჟიბჩუ ჯარ̄? (ბზ.) -- რას ჰგავხარ (რას გიგავს ცხვირპირი)? ქს. 

იხმარება გამოთქმაში: ჟიბჩუ დე̄მ ხოსგდი ლშხ., ჟიბჩუ დემ ხოსკიდი ლნტ. -- ზედ არ 

უყურებს.

 ჟიბე -- ზედა, ზემო. ჩარ̈კუი̂ანარ̈... ჟიბე შუ̂ან̈ხოჲ ალფიშრელიხ (ლნტ. 4) -- ჩარკვიანები 

ზემო სვანეთშიც გამრავლებულან.

 ჟიბებუას̄დ (-აშ̈, --) ბზ., (-აშ) ლშხ., ჟიბებუას ბქ., ჟიბებუას̈ტ ლნტ. -- ზესკნელი, საიქიო. 

ალჲარ̈ს ჟიბებუას̄დთე ლი̄ზი ხაკუხ (ბზ. 106) -- ამათ ზესკნელში უნდათ ასვლა. 

ჟიბებუას̄დთე ღერთალ ოხწუხაუა̂ხ (ლშხ. 57) -- ზესკნელში ღმერთები შეუწუხებიათ. 

თუ̂ეთენე [დაჴჷლ] ლოქ ადაჲ̈ესკ ჟიბებუას̈ტხო (ლნტ. 139) -- თეთრი თხა წაგიყვანს 

ზესკნელშიო.

 ჟიბეშხენ იგივეა, რაც ჟაბ̈შხან̈.

 ჟიბიშარ̈ იგივეა, რაც ჟიბშარ̈.

 ჟიბოუ ̂იგივეა, რაც ჟიბაუ.̂

 ჟიბრეშია ბქ. -- ზეციური. ჯგჷრაგ̈ ჟიბრეშია, შუ̂იდებდ ნარდუი̂ნ! -- ზეციურო წმინდა 

გიორგი, მშვიდობით გვამყოფე!

 ჟიბღალ̈ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ფერდობ ალაგას მოთავსებული სახლ-კარის ზემო მხარე.

 ჟიბშარ̈, ჟიბიშარ̈ (-ეშ) ზს., ლნტ., ჟიბშარ ლშხ. -- ზემოურები. ჟიბიშარ̈ ი ჩუი̂ბიშარ̈ 
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მანძღუი̂ლს უშხუა̂რ ესერ ლოხჴაცა (ანდ.) -- ზემოურები და ქვემოურები დასმენამ 

ერთმანეთს შეაკლაო.

 ჟიბჩუ იგივეა, რაც ჟიბაჲ̈ჩუ.

 ჟინა იგივეა, რაც ჟუი̂̄ნა.

 ჟინაღ (-ნღაშ̈, -ნღა̈რ ბზ., -იშ, -ნღარ ლშხ., -არ̈ ლნტ.), ჟინღ (-იშ, -არ̈) ბქ., -- ბატკანი, 

კრავი. ღოლჲა̄ქდ სემი ჟინაღ ანთენე (ბზ. 102) -- ცხვარმა სამი ბატკანი მოიგო. ღოლჲაქა ̈

ჯუე̂გს ლოქ ჭჷრელ ჟინაღ ხეჩდა (ლნტ. 217) -- ცხვრის ფარას ჭრელი ბატკანი ურევიაო.

 ჟინჟღილ ბზ., ლნტ. -- ლამპარი, ჟინჟღილი. ალას ჟ'ახოტუა̂რა ჟინჟღილ თათრი ჯარ̈ისკა 

(ლნტ. 103) -- ამას აუნთია ლამპარი თათრის ჯარში. გადატ. ჟინჟღილდ ლჷგ -- 

გაღაჟღაჟებულია.

 ჟინღ იგივეა, რაც ჟინაღ.

 ჟიჲდ იგივეა, რაც ჟიდ̄.

 ჟიუდ იგივეა, რაც ჟი̄დ.

 ჟიქა{̄ნ} ბზ., ლშხ., ჟიქა{ნ} ბქ., ლნტ., ზმნს. -- ზემოთ, ზევით. გუშგუ̂ეჲ ჟიქა̄ნ ჲე̄რეს ხოგ̄ 

ხოჩა ქორ (ბზ. 285) -- ვიღაცას ჩვენ ზემოთ კარგი სახლი უდგას. ეჲ ლიც ჟიქან ქუ̂აბ̈ისა 

არდახ ჩხარა ყაჩაღ̈ (ლნტ. 312) -- იმ წყალს ზემოთ გამოქვაბულში ცხრა ყაჩაღი იყო. ჟიქან 

ჭყინტ არდა (ლნტ.) -- ზევით ბიჭი იყო.

 ჟიშა̈ლ̄იდ ბზ., ჟიბალ̈იდ ბქ. -- ზევითობისას. ჟიშა̈ლ̄იდ ჩუ̂ან̈ჰაუ̄დ̂არ (ბზ. 39) -- ზევითობისას 

გაგვიავდრდა. დინად ჟიბა̈ლიდ ლიც ა̈ნჟეღნე (ბქ.) -- ქალიშვილმა ზევითობისას წყალი 

წამოიძღვანა.

 ჟიშხე იგივეა, რაც ჟი̄შხა.
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 ჟიხი ზმნს. -- ზევით, ზემოთ, ზემოთკენ. მუაშ̄ჷნ ჟიხი ხაზუი̂ბ მე̄რმე სგიმ (ლშხ. 3) -- მუაშს 

ზემოთ ამოდის მეორე ვეძა. ეჯ ად̈გილჟი გიმ ჟიხი მეჴედელი (ლნტ. 109) -- იმ ადგილას 

მიწა ზემოთ არის ამოწეული.

 ჟიჷდ იგივეა, რაც ჟი̄დ.

 ჟი̄ბ ბზ., ლშხ., ჟიბ ბქ., ლნტ., ზმნს. -- ზევით, აღმა. ჟი̄ბ ნარდუ ̂ერუა̂̈ჲ̄ ლი, ეჩას კე̄სარ... დე̄მ 

ხეზურიე̄ლ (ბზ. 13) -- ზევით ნამყოფი ვინცაა, იმას კეისარი არ ეტანება გასალახავად. ჟი̄ბ 

ლახჭოდნე̄ნახ, მაჲ ლოქ ხოჩმი̄ნა (ლშხ. 57) -- ზევით უკითხავთ, რა ქენიო. [გეგის] 

ლიღარალ̈ ახობინა ჟიბ (ლნტ. 96) -- გეგის ზევით სიმღერა დაუწყია.

 ჟი̄დ ბზ., ჟიუდ, ჟიჷდ, ჟიჲდ ბქ. -- ისევ, კვლავ. ჟი̄დ ან̈წახუა̂̈ნ̄ ალა (ბზ. 339) -- ეს კვლავ 

შეწუხდა. ჟიუდ ესუე̂ტხ მესმად ამიშ ლაქუ̂ისგს (ბქ.) -- მესამედ კვლავ მივუბრუნდი ამის 

თქმას.

 ჟი̄შხა (-ხა̈შ̄, -ხა̈ლ̄ ბზ., -ხაშ̄, -ხე̄ლ ლშხ.), ჟიშხე (-ხემ, -ხოლ) ბქ. -- ლაფერთხა. ალ ხეხუ-̂

ჭაშ̈ს ეშხუ̂ი ჟი̄შხა ხოზ̄დახ (ბზ.) -- ამ ცოლ-ქმარს ერთი ლაფერთხა ჰქონდა (ედვათ). 

ლებიას ჟიშხეშუ ̂ხურხიდ (ბქ.) -- ლობიოს ლაფერთხათი ვლესავთ (ვქნით). ჟი̄შხას 

ღუმურ̄ი კეცხხენქა ასყიხ (ლშხ.) -- ლაფერთხას ნაძვის წვერისაგან აკეთებენ.

 ჟრინტ ლშხ. -- წვეთი; ყლუპი. ლიცე ჟრინტ მად̄ ითხი -- წყლის ყლუპი არ იშოვება (წვეთი 

წყალი არ იშოვება).

 ჟულ იგივეა, რაც ჟულ̄.

 ჟუჴუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ჟუჴუ̂ი (-ი̄შ, -არ) ლშხ. -- მწიფე (წვენჩამდგარი). ჟუჴუ̂ს ი 

კუხუს̂ შდჷქარ̈ ჩი̄ სგა ხაკცენიხ (ბზ.) -- მწიფეს და მკვახეს კბილები ყველას მოერევა. 

გადატ. რბილი, ჩვილი. ჟუჴუ̂ გუმი (ბქ.) -- გულჩვილი.
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 ჟუ̄ლ ბზ., ლშხ., ჟულ ბქ., ლნტ. -- ზუზუნი. ბიქუს̂ ეშ ჟულ̄ ხარ̄ ყორ̄ისგა (ბზ.) -- ქარს 

ზუზუნი გააქვს კარში.

 ჟუ̂ან̈ (-იშ, ჟუა̂ნარ̈) ზს. -- შურთხი. ჟუა̂ნ̈ს გუ̂ირკუნღუე̂ ხეჭემინალ̈ხ (ბქ. 234) -- შურთხზე 

ივლისის შემდეგ ნადირობენ (შურთხს... დასდევენ).

 ჟუ̂ინ̄ა (-ნა̈შ̄, -ნა̈̄ლ ბზ., -ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ.), ჟინა (-ნაშ, -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ ლნტ.) -- ძერა. 

ლიმრიეთექა ჲარუ ̂ნაგზა ჟინას ლიც ესერ ჟი ლჷყაჯ̈ ხარ (ბქ.) -- მარიამობამდე ორი კვირით 

ადრე ძერას წყლის სმა აკრძალული აქვსო.

 ჟღაბიაჲ იგივეა, რაც ჟღაბ̈ჲა̈ჲ.

 ჟღაე̄რდ ბზ. -- აშკარად. უფგოშ ი ჟღაე̄რდ ნიშგუე̂ჲ ამხუ̂არ̈ მამ̄ ნაზა̄რეხ (ბზ.) -- ფარულად 

თუ აშკარად ჩვენი მტრები არ გვზოგავენ.

 ჟღაბ̈ჲა̈ჲ (-ბჲა̈იშ, -ბჲაჲა̈რ) ბზ., ჟღაბ̈ია ̈(-ჲშ, -ბიაუ) ბქ., ჟღაბიაჲ (-ბიაჲ̄შ, -ბიე̄ლ) ლშხ. -- 

ღაჟღაჟა. იმჟი ჟღაბ̈ჲა̈ჲ ხი (ბზ.) -- როგორი ღაჟღაჟა ხარ? ყორლისგა ჟღაბ̈ია̈ ზურალ 

ან̈სგიდიუ ̂(ბქ.) -- კარებში ღაჟღაჟა ქალმა შემოიხედა.

 ჟღერ ლშხ. -- თქეში, თავსხმა წვიმა. ძღჷდ ჟღერ ლას -- ძლიერი თქეში იყო.

 ჟღერენი იგივეა, რაც შხერნი.

 ჟღიპე (ოჟღჷპ, აჟღიპ; ა̈ჟღპე ზს., ა̈ჟღუპ, ა̈ჟღიპ; ა̈ჟღპე ლნტ.), ჟღჷპე (ოჟღჷპ, აჟღიპ, 

აჟღპე) ლშხ., გრდმ. -- ჭყლეტს. მჷრშკჷლდ ჩუ დო̄სა აჟღჷპა! (ბზ. 339) -- ჭიანჭველა არ 

გაჭყლიტო!

 ჟღირე იგივეა, რაც შხირე.

 ჟღიუა̂რ̈-ბღიუა̂̈რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ.), ჟღიუ̂არ̄-ბღიუა̂რ̄ (-ალ) ლშხ., ჟღიუა̂რ̈-ბღიუ̂არ̈ (-უ̂არალ̈) 

ბქ., ლნტ. -- ჭრელთვალება, დიდთვალება. ჟღიუა̂რ-ბღიუ̂არ ჯაუა̂შე̄რალ (პოეზ. 208) -- 
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ჭრელთვალება ჯავასანნი.

 ჟღი̄ლი იგივეა, რაც ჟღჷ̄ლი.

 ჟღჷპე იგივეა, რაც ჟღიპე.

 ჟღჷ̄ლი (ჟღუი̂̄ლდას̈, ჟღილ̄და; ჟღი̄ლდე̄დს ბზ., ჟღჷ̄ლის, ჟღჷ̄ლდა, ჟღჷ̄ლდეს ლშხ.), ჟღჷლი 

(ჟღუი̂ლ, ჟღჷლიუ̂; ჟღჷლიდეს ბქ., ჟღულდა̈ს, ჟღჷლდა; ჟღჷლდეს ლნტ.), გრდუვ. -- 

ღნავის, ბღავის. [ციცუ]̂ ჟღჷლი (ბქ. 315) -- კატა ღნავის.

 ჟჷრ -- წყალობა. ხელმწიფხან̈ქა ესერ ხუა̂ჲ̈ ჟჷრ ხე̄რა (ბზ. 272) -- ხელმწიფისგან ბევრი 

წყალობა გექნებაო. ჟჷრ შუკუ̂ლისგა დას̈ ესერ ხოდა (ანდ.) -- წყალობა გზაში არავის 

დაუდვიაო. ღერთემ ჟჷრ (ბქ.) -- ღვთის წყალობა.

 ჟჷრჷ̄ნ-ფჷრჷ ბზ., ჟჷრჷმ-ფჷრჷმ ლშხ. -- აბდაუბდა, უთავბოლო, უწესრიგო, არარა. ეჩას 

მიშგუ ნაგჷრგალუ̂ ჟჷრჷ̄ნ-ფჷრჷდ გარ ხესმი (ბზ.) -- იმას ჩემი ლაპარაკი არარად უღირს. 

ჟჷრჷმ-ფჷრჷმს გარგლი (ლშხ.) -- უთავბოლოდ ლაპარაკობს.

 ჟჷტჷნილ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ბუთხუზა ბავშვი. იმჟი ჟჷტჷნილ პიწილ ლი -- როგორი ბუთხუზა 

ბავშვია.

 ჟჷყ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ძირმაგარას ძირი.

რ

 -რა 1. ზს., ლშხ. -- მერქნიან მცენარეთა აღმნიშვნელი სუფიქსი. სებიდ ანქაჩ̈ წიფრა (ბზ.) -- 

სებიმ მოჭრა წიფელი. ცხეკისა მეჩი ჯი̄რა ლჷ̄გ (ლშხ.) -- ტყეში ბებერი მუხა დგას. 2. ლნტ. 

ამა თუ იმ ხის მასალის აღმნიშვნელი სუფიქსი. ცხუი̂მრა -- რცხილის მასალა. შდრ. ცხუი̂მ 

-- რცხილა (ხე).
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 რაგად̈ (-გდიშ, -გდარ̈) ბქ. -- ლაპარაკი. ბაბა... ჩიმი რაგა̈დს გუდ ჴედნიუ̂ (ბქ. 19) -- ბაბუა 

ყველას ლაპარაკს ხვდებოდა. ნჷნ ესერ რაგად̈ ხაშ̈ელდა, შის -- ლეჩემ (ანდ.) -- ენას 

ლაპარაკი აკისრია ("ათვლია"), ხელს -- საქნარიო. შდრ. გა̈რგლა.

 რაგად̈ი იგივეა, რაც რაგდი.

 რაგდი (ესუ̂რაგდინ, ესრაგდინე; ესრაგდინისგ) ბქ., რაგად̈ი (ლა̈ხურ̂აგად̈ინ, ლა̈ჲრაგად̈ნე; 

ლაჲ̈რაგად̈ნი) ლნტ., გრდუვ. -- ლაპარაკობს, ამბობს, საუბრობს. მაგ̈ თამაშ̈დ რაგდი (ბქ. 75) 

-- ყველა ხმადაბლა (ნელა) ლაპარაკობს. ამეჩუ ბოფშა̈რ... ლჷლენტეხუდ რაგად̈იხ (ლნტ. 9) 

-- აქ ბავშვები ლენტეხურად ლაპარაკობენ. შდრ. გარ̈გლი.

 რაგდობ (-აშ̈, --) ბქ. -- ლაპარაკი, საუბარი, მოლაპარაკება, საქმეზე მსჯელობა. ანსჷმდა 

შუა̂ნრე რაგდობ (ბქ.) -- მოისმა სვანების საუბარი. შდრ. რაგად̈, გარ̈გლა.

 რაგუ ̂იგივეა, რაც რა̈გუ̂.

 რადაგ იგივეა, რაც რადაგ̈.

 რადაგ̈1 (-იშ, -დაგარ̈) ბქ., რადაგ (-ალ) ლშხ. 1. დიდი ცეცხლი, კოცონი. რადაგ̈ ლემესგ 

შგილს ხეშდორალ (ლხმ.) -- კოცონი სხვენს სწვდებოდა (ეხვეოდა, ახტებოდა). 2. ღამით 

გზის გამნათებელი მუგუზალი.

 რადაგ̈2 ბქ., რადაგ ლშხ. -- ნოყიერი, მოსავლიანი. ამეჩუ რადაგ გიმ ლი (ლშხ.) -- აქ ნოყიერი 

მიწაა.

 რაზ{ა} იგივეა, რაც რა̈ზ̄1.

 რაკ იგივეა, რაც რაკ̈.

 რანგ იგივეა, რაც რა̈ნგ.

 რაპატ̈ (-პტიშ, -პტალ̈) ბზ., რაპატ (-იშ, -ალ) ლშხ., რაფ̈ (რაფარ̈) ბქ. -- ზვავისა და ქარისგან 
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ერთად თავმოყრილი თოვლი; ნამქერი; ლავგარდანი. ზაგარ̈ქა მუსი რაპატ̈ ხას̄დან̈ \ ხა̈ზ̄და 

(ბზ.) -- ზეგანზე (თოვლის) ნამქერი იდო. ლჷყა̄რხენქა რაპატ ანშყად (ლშხ.) -- სახურავიდან 

თოვლის გროვა გადმოვარდა.

 რაჟან იგივეა, რაც როჟან.

 რაყ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.) -- კასრი, საარაყე მასალის დასაყენებელი ხის დიდი, თავღია 

ჭურჭელი. რაყა̈{შ} ლიგმი (ბზ.) -- კასრის (ძირის, ფსკერის) დაგმანვა. გან̈ჭუ̂ს 

რაყა̈რთეჲსგა ისგა ხათ̈ქეხ (ბქ. 228) -- ანწლს კასრებში ჩააყენებენ. რაყუბტკა (ბქ.) -- 

უსალტებო კასრი, გადატ. -- მუდამ საშიშ მდგომარეობაში ყოფნა.

 რაშ იგივეა, რაც რაშ̈.

 რაგ̈უ ̂(-იშ, -არ̈) ბქ., რაგუ̂ (-ალ) ლშხ. -- მორყეული, მოფამფალებული, დანგრევის პირას 

მისული (შენობა, გზა...). რა̈გუ̂ისგა ლირდე ლემყალუ ̂ლი (ლხმ.) -- მორყეულ შენობაში 

ცხოვრება საშიშია. კნინ. რაგ̈ულ ბქ.

 რაკ̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., რაკ ლშხ. -- წამი, თვალის დახამხამება (დრო). ბეფშუდ̂ აშხუ ̂რაკ̈ს 

ქად̄ზჷგრე მაგ̈ (ბზ. 26) -- ბავშვმა ერთ წამში გაათავა ყველაფერი. ეშხუ რაკს ლამდჲან̄ გეჩ! 

(ლშხ.) -- ერთ წამს მათხოვე დანა! ჩი რაკ̈ს (ზს.) -- ყოველ წამს. წამ̈ნირაკ̈ნ (ზს.) -- 

წამდაუწუმ. თერაკ̈ზუ ხან̈ს (ჩბხ.) -- თვალის დახამხამებაში, მყისვე. კნინ. რაკ̈ი̄ლდ ბზ., 

რაკ̈ილდ ბქ., რაკი̄ლ ლშხ. ალ დი̄ნას აშხუ ̂რაკ̈ილ̄დაშ̈{უ}̂ გარ ხუ̂ალატ̈ (ბზ.) -- ამ 

ქალიშვილს მარტო ერთი წამით ვუყვარვარ. აშხუ ̂რაკ̈ილდს ლიც ლაზს ესერ იშუ̂მინე 

(ანდ.) -- ერთ წამს წყალი სვლაში ისვენებსო. ეშხუ რაკი̄ლს ემღე̄ლ! (ლშხ.) -- ერთ წამს 

დამიცადე!

 რან̈გ ზს., ლნტ., რანგ (-იშ, --) ლშხ. -- თაფლუჭი, რანგი. (სუსუდ) დორაჲ̈ რან̈გ ანჴიდ (ბზ. 
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27) -- სუსუმ კოკა თაფლუჭი მოიტანა. ჯუი̂ნალდ ყუნზლიშ რან̈გს ლჷმჩომნელიხ (ბქ. 282) 

-- ძველად თურმე ყურძნის რანგს აკეთებდნენ. საკოკიაჲ ლაწუდ̂არ̄დ ხაყა... რანგიშდ (ლშხ., 

ხორ. 25) -- გოქშო (ბოტ.) საწურად ვარგა თაფლუჭისთვის. რან̈გ ი ღუი̂ნალ̈... მიჯგრის! 

(პოეზ. 286) -- რანგი და ღვინო მიკურთხოს!

 რაჲ̈გა ̈(-იშ, -გაუ) ლხმ., რაჲ̈გა (-გაშ̈, -გოლ) ჩხბ. -- უძრავი ქონება. რაჲ̈გა ხოჩამდოღუ ̂

აჲ̈ჴჷმრა (ჩხბ.) -- უძრავი ქონება კარგად მოგეხმაროსო.

 რაფ̈ იხ. რაპატ̈.

 რაქ̈უ̂ იგივეა, რაც რა̈ქ̄უ;̂ იხ. ყჷლე.

 რაშ̈ (-იშ, რაშალ̈ ბზ., რაშარ̈ უშგ., ბქ.), რაშ̈უ ̂(რაშუ̂არ̈ ბქ., რაშუ̂ალ̈ ლნტ.), რაშ (-ალ) ლშხ. 

-- რაში. რაშ̈ს ათყალუ̈ნ̄და ალექსი̄შდ (ბზ. 255) -- რაშს შეეშინდა ალექსის (ალექსის{ა}დ). 

ალის ხორი ბიქუი̂შ რაშ̈ (ბქ. 35) -- ამას ჰყავს ქარის რაში. ადჴად მებატე... რაშ̈უშ̂უ ̂(ლნტ. 

295) -- მივიდა მებატე რაშით. ლალზიგა რაშ-ბედაურინ გოშია (პოეზ. 116) -- სასახლე რაშ-

ბედაურით სავსეა. კნინ. რაშ̈ილდ ზს., რაში̄ლ ლშხ.

 რაჭ̈{უ}̂ (-ა̈შ, რაჭუა̂ლ̈ ბზ., რაჭუ̂არ̈ ბქ.), რეჭუ ̂(-იშ, -ალ) ლშხ., ზოოლ. -- კურდღელი. 

მეთხუი̂არ̈დ ხელწიფს რა̈ჭუ̂არე ყუ̂იჟე-პერშუ̂დ' ო̄თჴიდ (ბზ. 395) -- მონადირემ ხელმწიფეს 

კურდღლების გულ-ღვიძლი (ღვიძლ-ფილტვი) მიუტანა. ჯი რაჭ̈უდ̂ ა̈სიპდა (ბქ. 54) -- 

თვითონ კურდღლად გადაიქცა. ღუ̂აშ ი რაჭ̈უ̂ უშხუა̂რ დემეგ ესერ ხაგხ (ანდ.) -- ჯიხვი და 

კურდღელი ერთმანეთის ბარდაბარი არ არიანო ("ერთმანეთს არ ადგანანო"). რეჭუი̂ ბალახ... 

რეჭუა̂ლს ხალატხ (ლშხ., ხორ. 25) -- კურდღლის ბალახი კურდღლებს უყვართ. კნინ. 

რაჭ̈ულდ. რაჭ̈ულდს ჟ'ახ̈ფაშ̈ (ბზ. 365) -- კურდღელს ქანცი გაუწყდა (დაიღალა).

 რა̈ზ̄1 (-იშ, რაზ̄ალ̈) ბზ., რაზ̄არ̈ უშგ., რაზ ჩბხ., რაზა (-ზაშ̈, -ზარ̈) ლხმ., რაზა (-აშ̄, -ზე̄ლ) 
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ლშხ. 1. რაზა, კარის საკეტი. ისლამდ რაზ ჟ'ოსდე ყორს (ბქ.) -- ისლამმა კარი გადარაზა 

(რაზა დაუდო კარს). 2. კარის ჩამოსაკიდი.

 რა̈ზ̄2 უშგ. -- რაზმი, მწყობრი, რიგი.

 რა̈ქ̄უ̂ იხ. ყჷლე.

 რეჟენ იგივეა, რაც როჟან.

 რეღუე̂ნი იგივეა, რაც რეღუნ̂ი.

 რეღუნ̂ი (ორღუ ̂ბზ., ორეღუ ̂ბქ., ლშხ., არაღ̈უ;̂ ა̈რღუე̂ნი ზს., არაღუ̂; არღუ̂ენი ლშხ.), 

რეღუე̂ნი (ორეღუ,̂ არაღ̈უ;̂ არ̈ეღუე̂ნი) ლნტ., გრდუვ. -- ირღვევა, ინგრევა. მურყუა̂მ ჩუ 

რეღუნ̂ი (ბზ. 17) -- კოშკი ინგრევა. (ბერ) ჩ'ომრეღუ̂ელი (ბქ. 198) -- წინდა დარღვეულა.

 რეწუ̂ნი (ორწუ ̂ბზ., ორეწუ ̂ბქ., არაწ̈უ̂; ა̈რწუე̂ნი ზს., ორ̄ეწუ,̂ ა̄რაწუ;̂ არ̄წუ̂ენი ლშხ.), 

რეწუ̂ენი (არეწუ,̂ არაწ̈უ;̂ არეწუ̂ენი) ლნტ., გრდუვ. -- იმართება, სწორდება, იწელება, 

იჭიმება. ჯი ესერ არ̈წუე̂ნი ქა (ბქ. 223) -- მე გავიწელებიო. ჟაღუე̂მ ჰაკ̈ედ ქა დემ ესერ 

რეწუ̂ნი (ანდ.) -- ძაღლის კუდი არ გასწორდებაო.

 რეჭუ ̂იგივეა, რაც რა̈ჭუ̂.

 რე̄კ (-იშ, -ალ̈) ბზ., რიკ (-არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- 1. რიკი; რიკ-ტაფელას სათამაშო ჯოხი -- 

ჩილიკა. რე̄კ ანჴჷ ი ღო ლირე̄კუნა̈ლ̄დ (ბზ.) -- რიკი მოიტანე და მერე ვითამაშოთ რიკ-

ტაფელა. ბაბად რიკ ემსყე (ლშხ.) -- ბაბუამ რიკი გამიკეთა. 2. თოკის ბოლოს მობმული ხის 

გახვრეტილი ნაწილი.

 რე̄ქუ̂ იგივეა, რაც რა̈ქ̄უ,̂ იხ. ყჷლე.

 რიალ̈ (-იშ, --) ზს., რიალ ლშხ. -- ხმამაღალი ლანძღვა. მიშგუა̂ ამახუს̂ შუა̂ნ̈ია ̈რიალ̈ შჷყჟი 

ესუა̂დ̈ (ბზ.) -- ჩემს მტერს სვანეთის ლანძღვა ავკიდე ("დავადე") ზურგზე. მეზუბ̂ელარ̈დ 

1541



უშხუა̂რ̈ რიალ̈ ახთხიფხ (ბქ.) -- მეზობლებმა ერთმანეთი გამოლანძღეს (ერთმანეთს 

ლანძღვა მიაფერთხეს). რიალ̈-თრიალ̈ ზს. -- ლანძღვა-გინება. ბესის ხუა̂ჲ̄ რიალ-თრიალ ხად̄ა 

(ლშხ.) -- ბესის ბევრი ლანძღვა-გინება ხვდა (ჰქონდა). რიალ ი ქეთერ! (ლშხ. გინება).

 რიგ1 (-იშ, --) -- 1. რიგი, ჯერი. სგუე̂ბნე რიგ ლექუ̂ა ლიფუნჩულა̈ლ̄ ა̈დბინეხ (ბზ.) -- წინა 

რიგში ჩურჩული დაიწყეს. აშხუ ̂რიგჟი თხერ' ესერი დემ ხეჰან̈ი (ანდ.) -- ერთ რიგზე 

მგელსაც არ გაეწბილებაო (ეპატიებაო). 2. ზს. წყება. კე̄სარ̈დ მე̄რმე რიგჷდ ადზჷზე უ̂აზ̈რალ̈ 

(ბზ. 259) -- კეისარმა მეორე წყებად გააგზავნა ვეზირები. ეშხუ რიგ ლერექუ̂ გარ მუღუ̂ა 

(ბქ.) -- მარტო ერთი ხელი (წყება) ტანისამოსი მაქვს. 3. ჯგუფი, სახეობა, გვარი. ალე ეშხუ 

რიგი ლობიო ლი (ლშხ., ხორ. 12) -- ეს ერთგვარი ლობიოა.

 რიგ2 -- წესი. რიგ მა ̄ლი ყუ̂ელჲერისა ლეღუი̂ ლიზობ (ლშხ. 20) -- წესი არ არის 

ყველიერში ხორცის ჭამა. რიგ ი წეს (ბქ.) -- რიგი და წესი. რიგიშ მარე (ბქ.) -- წესრიგის 

კაცი.

 რიგ3 ზს. -- თანდებული -თანა, მსგავსი. თხუმრიგ მარა მოდმაგეშ ესერ ხორი (ანდ.) -- 

(საკუთარი) თავისთანა კაცს არაფერი ჰყავსო. ამ ჩაჟუ̂რიგ დესა ა̈რი შუა̂ნისგა (ბქ.) -- ამ 

ცხენის მსგავსი სვანეთში არ არის.

 რიგ4 უშგ. -- ზოგი. რიგს ხაცუდა ნაბდი ქაფარ,... რიგს ხაცუდა წერქუა̂ ქაფარ (პოეზ. 24) -- 

ზოგს ეკიდა ქეჩის ტვირთ(ებ)ი, ზოგს ეკიდა თომის ტვირთ(ებ)ი.

 რიგიან̈დ ზს., რიგიანდ ლშხ., ზმნს. -- რიგიანად, წესიერად. ბებე ჩი̄ს რიგიანდ ასყი (ლშხ.) -- 

ბებია ყველაფერს რიგიანად აკეთებს.

 რიდ1 (-იშ, --)ბზ., ლშხ. -- რიდი, ხათრი; მორიდება. იმშა რიდ ჯარ̄? (ბზ.) -- რისი გერიდება 

(რიდი გაქვს)? ალეს ჩი̄მე რიდ ხარ̄ (ლშხ.) -- ამას ყველას რიდი აქვს.
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 რიდ2 ზს., ლშხ. -- შნო. რიდ ი ზირზ სგებინ ხოჟეღ მარა (ბქ.) -- შნო და წარმოსადეგობა 

(ომახიანობა) წინ მიუძღვის ადამიანს.

 რიდიან̈1 (-იშ, -ანალ̈) ზს., რიდიან (-ალ) ლშხ. -- მორიდებული. სურუ რიდიან მა̄რას მად̄ 

ხაყა! (ლშხ.) -- ძალიან მორიდებული კაცი არ ვარგა!

 რიდიან̈2 ბზ. -- შნოიანი, წარმოსადეგი შეხედულებისა. იმჟი რიდიან̈ ბეფშუ ̂ხი! (ბზ.) -- 

როგორი შნოიანი ბავშვი ხარ!

 რიკ1 იგივეა, რაც რე̄კ.

 რიკ2 (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- რული, თვალის მილულვა, თვალის მოტყუება, ოდნავ მიძინება. 

ლეთიშ ლეთ რიკ მადმა ხოდა მჷრზას (ბქ.) -- წუხანდელ ღამეს მურზას თვალი არ 

მიულულავს (რული არ მიუდევს).

 რიფ (-იშ, --) ბზ., ლშხ. -- თოვლის მოწყვეტის ან რაიმე რბილი საგნის დაცემის, სიღრმეში 

ჩავარდნის ხმა. მუსდ რიფ ან̈კიდ (ბზ.) -- თოვლმა (მოწყვეტისას) ხმა გაიღო. მუსი რიფ 

ანსჷ̄მდა (ლშხ.) -- თოვლის (დაცემის) ხმა მოისმა. იხმარება გამოთქმაში: რიფ მაჴიდ გუჲ̄სა 

(ლშხ.) -- ელდა მეცა (დაცემის ხმა მომხვდა გულში).

 რიღუე̂ (ორუღუ;̂ არ̈ღუე̂ ზს., არუღუ;̂ ადრიღუ̂ე ლნტ., არიღუ ̂ზს., ლნტ.), რჷღუე̂ (ორჷღუ ̂\ 

ორუღუ̂, არიღუ̂; არღუ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- არღვევს, ანგრევს, შლის. ხოხურ̂ა̈ლ̄ მურყუა̂მს ჩუ 

რიღუე̂ხ (ბზ. 16) -- უმცროსები კოშკს ანგრევენ. ლექუა̂უ̄̂იშარ ლჷმრიღუ̂ინხ (მურ̄ყუა̂მს) 

(ლშხ. 21) -- ქვემოურები თურმე ანგრევდნენ კოშკს.

 რიყ (-იშ, -არ̈ \ -ალ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. რიყე, მდინარის ნაპირი. ალას კუმაშ̈ რიყისგა 

ხაყა (ბზ. 339) -- ამას საქონელი რიყეში ჰყავს. (ჩუა̂ლ) ჟ'ა̈გუ̂ერშლე რიყარ̈ს (ბქ. 227) -- 

ზვავი აავსებს რიყეებს. ეჯი ლეჲსგიდდა რიყთე (ლშხ. 52) -- იმან მიიხედა რიყისკენ. რიყ... 
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ბაჩ̈შუ ̂ლჷმარ̈ელი გუ̂ეში (ლნტ. 264) -- რიყე ქვ{ებ}ით ყოფილა სავსე. რიყისა ჩუა̂დ̈გეხ... 

ქორულდ (ლნტ. 247) -- რიყეში ჩადგეს პატარა სახლი. რიყიას ლეჟა ესღჷრიდ (პოეზ. 12) -- 

რიყის ზემოთ მიდიხართ. 2. რიყის ქვა. (და̈უ̄̂ს) რიყ ხა̈ც̄უ̂ ბარჯალ̈ჩუ (ბზ. 242) -- დევს 

რიყის ქვა ჰკიდია მხრებზე. 3. ბზ. იხმარება გამოთქმაში რიყი ლიკდუნე -- რაიმე 

მოქმედების ბოლომდე მიყვანა. დაუ̈ი̂თდ ჟ'ან̈კიდ გუე̂ში ტუმარაჲ̈ ი საუ̈̂თეჟი რიყ გარ 

ახკიდუ̂ნე (ბზ.) -- დავითმა აიღო სავსე ტომარა და მარხილზე დადო ("ბრახვანიღა 

გაადენინა"). 4. ლხმ. იხმარება გამოთქმაში რიყი ლიღნე -- ხარბად ყლაპვა. ბეფშდ ლეზობ 

რიყ გარ ათღანე (ლხმ.) -- ბავშვმა საჭმელი ხარბად გადასანსლა. 5. ლხმ. საგნის ცარიელ 

ჭურჭელში ჩაგდების ხმა. შდრ. რიყირაყ̈ა.

 რიყირაყ̈ა (-ა̈შ̄, --) ბზ., რიყირაყა (-აშ̈, --) ლხმ. -- რახარუხი. დოლებშირ̄ას ესერ ეშდჲარუ̂ 

თანაღ̈ ეჩხან̈ჩუ რიყირაყა (ბზ. 269) -- დოლაბი თორმეტ მთას იქით გადავტყორცნეო 

(დოლაბს... რახარუხიო).

 რიჩხ (-იშ, --) ზს., ლშხ. -- რაჩხუნი, რეჩხი. გუდ \ გუი̂დ რიჩხ ა̈ნკიდ (ბზ.) -- გულმა რეჩხი 

უყო (გაიღო). რაშ̈ს ათყალუ̂ნიუ ̂სოსლანიშ რიჩხდ (ბქ. 170) -- რაშს შეეშინდა სოსლანის 

რაჩხუნისა (რაჩხუნად). შიშდ რიჩხ მაჴიდ გუს (ლშხ.) -- გულმა მაშინვე რეჩხი მიყო 

(დამარტყა გულს).

 რიჭ (-იშ, --) ზს. 1. გაუთავებელი ლაპარაკი. იმშა რიჭ ჯარ̄ხ? (ბზ.) -- რა (რისი) 

გაუთავებელი ლაპარაკი გაქვთ? 2. აყალმაყალი. რიჭიშ ლიგნე (ბქ.) -- აყალმაყალის ატეხა 

(დაყენება).

 რიჭი-რაჭა (-ჭა̈შ̄, --) -- მითქმა-მოთქმა; ჭორიკნობა. ჩუ ხა̄დახ ზურალე̄ლს რიჭი-რაჭა 

(ლშხ.) -- ქალებს მითქმა-მოთქმა ჰქონდათ. რიჭი-რაჭა ნესგა ̈უბნარ̈ (პოეზ. 222) -- 
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ჭორიკანა ("მითქმა-მოთქმა") შუა უბნები.

 რიხ (-იშ, --) ზს., ლშხ. -- რახუნი, ბრაგვანი, ზათქი, ზღართანი. მჷრა̈მ̄ნე̄მდ რიხ ა̈ნკიდ (ბზ.) 

-- რაღაცამ ბრაგვანი გაიღო. ნენზს რიხ ათღანდა გიმ ლეჟა (ბქ.) -- სოჭმა მიწაზე ზღართანი 

მოადინა. ბეჩდ რიხ ანკიდ (ლშხ.) -- ქვა გარახუნდა (ქვამ რახუნი გაიღო).

 რკუე̂ნ იგივეა, რაც კუ̂ენ.

 რობ იგივეა, რაც რუებ.

 როგუ ̂(-აშ̈ \ -იშ, -ალ̈ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ., -იშ, -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.), -- ცერცვი. მათხუ̂მის... 

როგუა̂̈ ითქარ̈ ლოხუი̂ა̈ს̄გუ̂ნა (ლაშგა̈რდ) (ბზ. 20) -- მეთაურმა თურმე ლაშქარს წააღებინა 

(მეთაურს... წაუღებინებია ლაშქრისად) ცერცვის მარცვლები. ამეჩუ ლალაშ̈იდ როგს (ბქ. 

225) -- აქ ვთესავთ ცერცვს. როგუ̂ {ლი} მენგრე ღედერ (ლშხ. 25) -- ცერცვი მსხვილი 

ბარდაა. ჟი ლოხუბ̂ინახ როგუა̂შ̈ ლინკუ̂ლი (პოეზ. 48) -- დაუწყიათ ცერცვის კენკვა. შდრ. 

ღედარ̈.

 როდინ იგივეა, რაც რჷდინ.

 როდინ-გურნა იგივეა, რაც რჷდინ-გურნა.

 როკუ̂ (-იშ \ -ა̈შ, -ა̈ლ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ., -ალ ლშხ.) -- 1. ორთითა. როკარ̈შუ ̂ი 

ბიწრარ̈შუ̂ აწ̈უ̂რემიხ [ითქს] (ბქ. 230) -- მარცვალს ორთითებითა და ფიწლებით ანიავებენ. 

2. ორად განშტოებული, ორკაპა (ხე). ხეწად̈ მალ̄ როკუ ̂მეგემს (ბზ. 434) -- მელიამ ორკაპა 

ხე დაინახა (ხეს შეხედა). (ხოშას) ბრუჴუ̂ (როკ) მეგამქა ოთსკინა ქა (ბქ. 131) -- უფროსი 

ორკაპა ხეზე გადამხტარა (უფროსს... უსკუპია). 3. ხის ტარიანი ორწვერა შუბი. ფუსდაშ̈ 

როკოღუ ̂ჯაუ̈ხ̂ა! (ბქ.) -- უფლის ორწვერა შუბიმც მოგხვედრია! კნინ. როკჷლდ ზს. შდრ. 

ბრუჴუ̂.
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 როჟან, როჟენ, როჟუ̂ენ ბზ., ბეჩ., (-იშ, -ჟნარ̈ უშგ., ბეჩ., -ჟნალ̈ ბზ.), რეჟენ (-ჟნიშ, -ჟნარ̈) 

ჩბხ., ლხმ., როჟან (-იშ, -ალ) ლშხ., რაჟან (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- ეჟვანი, ზანზალაკი. იას̈ონს 

თითბრიშ... რეჟენ ახხუი̂ა (ბქ. 227) -- იასონს თითბრის ეჟვანი უპოვია ("დახვედრია"). 

დაჴჷლს როჟან ხაბ̄ (ლშხ.) -- თხას ეჟვანი აბია. (ჴანარეს) ყიას ხორკჷდახ როჟნარე (პოეზ. 

40) -- ხარებს ყელზე ეკიდათ ეჟვნები. კნინ. როჟუნ̂ილ უშგ.

 როსკა იგივეა, რაც რუსკა.

 როფ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -იშ, -ალ ლშხ.) -- საფანელი. როფ ხაკლი როგუ̂ს (ლშხ.) -- ცერცვს 

(ცერცვის წვენს) საფანელი აკლია. მერხელი ნაყ̄უნს როფულ მა ̄ხაყა (ლშხ.) -- ჭინჭრის 

შეჭამადი უსაფანელოდ არ ვარგა. გადატ. როფდ მეჩდე -- ძალიან მოხარშული, ჩაქნილი. 

როფდ ლი მეჩდე ლეღუ ̂(ლშხ.) -- ხორცი ჩაქნილია (საფანელადაა წასული). როფდ ლიგნე -- 

დიდი ჩხუბი. უშხუა̂რ̄ როფდ ლახაგ̄ა̈ნ̄ხ (ბზ.) -- ძალიან ეჩხუბნენ ("საფანელად მიადგნენ") 

ერთმანეთს.

 როქ{უ}̂ ზს., ლოქ{უ̂} ქს. -- სხვათა სიტყვის ნაწილაკი -მეთქი, -თქო, -ო (გამოიყენება, 

ჩვეულებრივ, მესამე პირის კონსტრუქციასთან). ჯა როქუ̂ ხოლა მარ̄ე! (ბზ. 378) -- შე 

ცუდო კაცოო! მი როქ ოდრი ეჯჲა̈რთე (ბზ. 28) -- მე იმათთან წავალო. ათხე როქუ̂ი ამჟი 

არ̈ი (ბქ. 199) -- ახლაცო ასეა. მაჲ ლოქ ჯაკუ (ლშხ.) -- რა გინდაო. ხუა̂ჲ̈ გეზელილ ლოქუ 

ლახაოდახ (ლნტ. 47) -- ბევრი შვილ(ებ)იო მისცემოდეთ. დე̄მ როქუ ̂იგნი (პოეზ. 66) -- არ 

დავდგებიო.

 როშ (-იშ, --) ქს. -- ქატო. ხამარს მასარდ ოსშიდხ როშ (ლშხ.) -- ღორებს ბლომად დაუყარეს 

ქატო. ჩაჟ̈ს როშს ხამნეხ (ლნტ. 165) -- ცხენს ქატოს აჭმევენ. შდრ. გატ̈.

 როჭიკ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.) -- როჭიკი, სარჩო, გასამრჯელო. ალ ზაჲა როჭიკს ღუა̂ჟარ 
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ითხე̄ლნეხ (ლშხ.) -- ამ წლის სარჩოს მამაკაცები იშოვიან ("მოიძებნიან").

 რუებ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., რობ (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -იშ, -ალ ლშხ.) -- ოდნავ ჩაღრმავებული ადგილი. 

ეჯჲა̈რ აჩად̈ხ რუებთე (ბზ.) -- ისინი წავიდნენ ჩაღრმავებული ადგილისაკენ. რობისგა ლიც 

ჩუ იტები (ბქ.) -- ჩაღრმავებულ ადგილას წყალი დაგუბდება. გუშგუ̂ე დაბ რობისა ლას 

(ლშხ.) -- ჩვენი ყანა ჩაღრმავებულ ადგილას იყო. კნინ. რობჷლდ ბქ., რობილ̄, რობულ̄ ლშხ.

 რუსკა (-კა̈შ̄, -კა̈ლ̄), რუცკა ბზ., როსკა (-კა̈შ̄, -კა̈ლ̄ უშგ., -კაშ̄, -კე̄ლ ლშხ.) -- ფინია. ალ 

მარ̄ე თე̄ლდ როსკას ხაჯეშ (ლშხ.) -- ეს კაცი მთლად ფინიას ჰგავს. კნინ. რუსკოლ̄ \ 

რუცკოლ ბზ., როსკოლ̄ უშგ., ლშხ. ჯუმილდ ჩუა̂ძ̈იჰ როსკოლ̄ (ბზ. 369) -- ძმამ დაკლა 

ფინია.

 რუ̂ის, მურ{უ}̂ის (-იშ, რუსალ̈) ბზ., მურუსუი̂ (-აშ̈, რუსარ̈) ბქ., მურუს (რუსალ ლშხ., 

რუსა̈ლ ლნტ.) -- რუსი. რუ̂ისი ლაშგარ̈დ მამ მაყულ̂უნი (პოეზ. 64) -- რუსის ლაშქრის 

(ლაშქრად) არ მეშინია. რუსარ̈ ამჴედხ ქორთესგა (პოეზ. 66) -- რუსები მოსულან შინ.

 რჯუ̂ილ (-იშ, --) ბზ., რჯულ ბქ., ლშხ., ჯურ̂ილ ბქ. -- რჯული. მაჲ̈ რჯუი̂ლი ხალ̈ხ მომ̄ა 

არდა ეჩე! (ბზ.) -- რა რჯულის ხალხი არ იყო იქ! მაჲ̄ ღენ რჯულიშ ხი? (ლშხ.) -- რა 

რჯულის{ა} ხარ?

 რჷდინ (-იშ, -დნარ̈, -დნალ̈) ბზ., როდინ (-ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- როდინი. ჟ'ახ̈უ̂იკდ ჯიმ 

რჷდინხან̈ჟი (ბზ.) -- მარილი ამოვიღე როდინიდან. ბებედ მახე როდინ ანჴიდ (ლშხ.) -- ბებიამ 

ახალი როდინი მოიტანა. გაკ როდინისა ათუა̂ყალ̈ (ლნტ.) -- კაკალი როდინში დავნაყე.

 რჷდინ-გურნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄) ბზ., როდინ-გურნა (-ნაშ̄, -ნე̄ლ) ლშხ. -- ფილთაქვა, როდინი და 

ქვასანაყი. ალჲა̈რს ხორდახ რჷდინ-გურნა (ბზ. 335) -- ამათ ჰქონდათ როდინი და ქვასანაყი. 

კნინ. რჷდინ -- გურ{ნ}ოლ̄. რჷდინ-გურ{ნ}ოლ̄ ესერ ქაუ̄̂ ლახტიხხ (ბზ. 338) -- როდინი და 
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ქვასანაყი დამიბრუნეთო. რჷდინ-გუროლ̄ჷნქა გუა̂წუა̂ დე̄სამა (ბზ. 337) -- ფილთაქვის გარდა 

არაფერი გაგვაჩნია.

 რჷსკნაჲ̈ (-ა̈იშ, -ნაჲა̈ლ) ბზ., რჷსკნა ̈(-ნაუ) ბქ., რჷსკნაჲ (-აიშ, -ნე̄ლ) ლშხ. -- წკრიალა. 

იმკალ̈იბ რჷსკნაჲ̈ ზანგლაგ̈ აჯ̈ბა ფირუდ̂! (ბზ.) -- როგორი წკრიალა ეჟვანი შეგიბამს 

ძროხისთვის ("ძროხად")! ბეფშუ̂ს რჷსკნა ̈ჰერილდ ხოზ (ბქ.) -- ბავშვს წკრიალა ხმა აქვს 

("უდევს").

 რჷღუე̂ იგივეა, რაც რიღუე̂.

 რჷჰი (-იშ̄, -ა̈̄ლ ბზ., -აშ̈, -ა̈რ ბქ.) -- ნათელი, გათენებული, განთიადი, სინათლე, სინათლიანი, 

განათებული. რჷჰი ლი სერ (ბზ.) -- უკვე განთიადია. სი გუ̂ი რჷჰი ჯუღუე̂ (ბზ. 340) -- შენ 

გული ნათელი გაქვს. ჯანყუა̂თ̈დ ლეჭმე რჷჰიაშ̈დ ად̈ლიე (ბქ.) -- ჯანყვათმა თიბვა (სათიბი) 

გათენებისას (განთიადის{ა}დ) მოათავა (გალია). რჷჰილისგაშ̈ ნაჩომ ლჷჰემ ესერ დემეგ ლი 

(ანდ.) -- სინათლეში გაკეთებული (ნაკეთები) დაფარული არ არისო. რჷჰი გუე̂შ (ბქ.) -- 

ნათელი საქმე. რჷჰი იროლე (პოეზ. 40) -- სინათლე იქნება. რჷჰი ჲ ბურის თაუ̈ი̂რ ესერი̄ 

გუდ ჴედნი (ბზ.) -- ნათელსა და ბნელს ბრმაც მიხვდებაო (გულად მოდისო). რჷჰი ი ბური 

ჩილად̈ეღ ესერ ითხალ̈ხ ი იყულ̂ურალ̈ხ (ანდ.) -- სინათლე და სიბნელე ყოველდღე 

შეიყრებიან და გაიყრებიანო. რიჰდ ზს., ზმნს. -- განთიადამდე. რიჰდ ანჴა̈დხ [ზურალ̄ა̈რ] (ბზ. 

289) -- განთიადამდე მოვიდნენ ქალები. შდრ. ნარ̈ჰი.

 რჷჰიჲბური (-რიშ̄, --) ბზ., რჷჰი-ბური (-ა̈შ, --) ბქ. -- სიბნელისა და სინათლის მიჯნა, 

ბინდბუნდი, რიჟრაჟი. ალ ზურალ̄ რჷჰიჲბურიჟი იგნა̈̄ლ (ბზ.) -- ეს ქალი რიჟრაჟზე დგება. 

მეთხუა̂რ̈ რჷჰი-ბურიჟი ათაგან შუკუს̂ (ბქ.) -- მონადირე ბინდბუნდში გაუდგა გზას.
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ს

 -ს მიცემითი ბრუნვის სუფიქსი. ბეფშუს̂ ზს., ბეფშს ლნტ. ბობშს ლშხ. -- ბავშვს. მარ̄ეს 

ლშხ. -- კაცს. გუე̂შს -- საქმეს.

 სა- მყოფადის მიმღეობისა და დანიშნულების სახელთა პრეფიქსი, იხმარება ლა-, ლე- 

პრეფიქსების ადგილას ან, იშვიათად, მათ პარალელურად. სალჯიმ, ლალჯჷმ ბქ. -- 

სამარილე. სამნელ ბზ. -- საურველი. სანგეჭუ̂, ლენგეჭუ ̂ბქ. -- სიმაგრე. საგუი̂ლ ზს., ლნტ. 

-- ახალუხი (საგულე).

 საბ იგივეა, რაც საბ̈.

 საბა̈ნ (-იშ, -ბნარ̈ ბზ., -ბანარ̈ ლნტ.) -- საბან (-ბნარ) ლშხ. -- საბანი. დინ̄ად საბან ანშხებე 

(ლშხ.) -- გოგომ საბანი შეკერა. თელეღრას ჟი ხოყდიდახ... საბანარ̈ს (ლნტ. 46) -- 

რძლისთვის ყიდულობდნენ საბნებს.

 საბრალ (ხოსბრალა, მასბრალე ზს., ლშხ., ხოსაბრალა ლნტ.) 1. საბრალო, საწყალი. საბრალს 

თეთრ მამ̄ ხუღუე̂ (ბზ. 262) -- საბრალოს ფული არა აქვს. ეჯჲა̈რდ ხოსბრალა და̈რ̄ არდა (ბზ.) 

-- იმათზე უფრო საბრალო არავინ იყო. 2. ღარიბი. ა̈რიხ აშხუ̂ აგ̈ის საბრალ ჲეხუ̂-ჭაშ̈ (ლნტ. 

171) -- იყო ერთი ღარიბი ცოლ-ქმარი (არიან ერთ ადგილას საბრალო ცოლ-ქმარი).

 საბუთ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- საბუთი, ცნობა. ჯუღუ̂ამა ლეგლირდე̄ საბუთ? (ბზ.) 

-- ავადმყოფობის ცნობა (საბუთი) გაქვს? საბუთ ლახუე̂მ ლიმოლეჲშ (ლნტ. 14) -- ახოს 

გაჩეხვის საბუთი მისცა.

 საბულ იგივეა, რაც საბ̄ელ.

 საბჭო (-ჭუე̂̄შ, -ჭოა̈ლ ბზ., -ო̄შ, -ჭოე̄ლ ლშხ., -ჭო{ჲ}შ, -ა̈ლ ლნტ.), სა̈ბჭო (-ჭოშ, -ა̈ლ) ბქ. 

-- საბჭო. ფარ̈იშ საბ̈ჭოშ სოფლარ̈ ლიხ: სუი̂ფ, კაც̈ხ... (ბქ. 195) -- ფარის საბჭოს 

სოფლებია: სვიფი, კაცხი... ათხე ლენტეხა უ̂ოშთხუ ̂სოფელი საბჭო ლი (ლნტ. 11) -- ახლა 
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ლენტეხში ოთხი სოფლის საბჭოა.

 საბჷრწამ̈ (-იშ, -წმარ̈) ბქ. -- საპირისწამლე, სამასრე. უ̂ოსარ̈ს მუჭუ̂ედქა საბჷრწმარ̈ ხარ 

(ბქ. 239) -- ჩოხას მკერდზე სამასრეები აქვს. იხ. სასტრაფ.

 საგ იგივეა, რაც საგ̈.

 საგულ იგივეა, რაც საგუი̂ლ.

 საგუნზილ (-იშ, -არ̈) ბზ., ბქ., საგუნძილ (-არ) ლშხ. -- სანდო, საგულდაგულო, 

საფუძვლიანი. საგუნზილ გუა̂შუ ̂მარ̈ე ნომოუ ̂ლახ̈ჰიალ (ანდ.) -- საფუძვლიან საქმეს კაცმა 

არ მოუჩქაროსო. საგუნძილ გუე̂შ ლოქ ლი ალე (ლშხ.) -- ეს სანდო საქმეაო. საგუნზილდ ბქ., 

საგუნძილდ ლშხ., ზმნს. 1. სანდოდ, საგულდაგულოდ, საფუძვლიანად. ალ ქორ საგუნზილდ 

ლჷგ ლი (ბქ.) -- ეს სახლი საიმედოდ (საგულდაგულოდ) არის ნაგები. ეჯიარ ჩი̄ს საგუნძილდ 

ასყიხ (ლშხ.) -- ისინი ყველაფერს საგულდაგულოდ აკეთებენ. 2. ლშხ. დიდი ღირებულების 

მქონე ნივთი.

 საგურმეტ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.) -- ზედმეტად მიღებული რამ. საგურმეტდ მჷრე̄ს ხაკუჩ! 

(ლშხ.) -- ალბათ ზედმეტად უნდა (ზედმეტის აღება უნდა)!

 საგუი̂ლ (-ულ̂იშ, -უ̂ლა̈რ ბზ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), საგულ (-არ) ლშხ. -- ახალუხი, (საგულე). 

მახე საგუი̂ლ ოხშხებხ მამას (ბზ.) -- მამას ახალი ახალუხი შეუკერეს. საგუ̂ილი ქამეშხენ 

უ̂ოსა̈რს ხუი̂ქუე̂მდად. (ლნტ. 7) -- ახალუხის გარედან ჩოხას ვიცვამდით. კნინ. საგუ̂ლიდ 

ბზ., ლნტ., საგულე̄ლ ლშხ.

 სადაგ იგივეა, რაც სადაგ̈.

 სადამ ზს., ეთნ. -- საქორწილო სიმღერა (მღერიან პატარძლის მოყვანისა და კერიის 

გარშემოვლისას). ქორს სადამშუ ̂ქა ხუ̂ეჭმენიდად (ბქ. 4) -- სახლს სადამის (სიმღერით) 
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გარს ვუვლიდით.

 სადარ-კუდარ იგივეა, რაც სადარ̈-კუდარ̈.

 სადაფ იგივეა, რაც სადაფ̈.

 სადაგ̈ (-იშ, -დაგა̈რ) ბქ., ლნტ., სადაგ (-არ) ლშხ. 1. მიუდგომელი, ობიექტური, 

მიუკერძოებელი. მედიატუ̂ერ სადაგ̈ მარ̈ე ლი (ბქ.) -- მედიატორე მიუკერძოებელი კაცია. 2. 

ჩვეულებრივი, უბრალო (დღე...), საშინაო (ტანსაცმელი...). სადაგ არაყ̈ (ბქ.) -- 

ჩვეულებრივი არაყი. სადაგ ლადეღ (ლშხ.) -- უბრალო დღე (სამუშაო დღე). სადაგ ლერექუ ̂

(ლშხ.) -- საშინაო ტანსაცმელი. ცაშ̈ სადაგ̈ ლად̈ეღ ლი (ლნტ.) -- ხუთშაბათი სამუშაო დღეა.

 სადარ̈-კუდარ̈ ბქ., სადარ-კუდარ ლშხ. -- დიდი საყვედური; გინება. სადარ̈-კუდარ̈ მაგ̈ ჭაჭარ̈ 

ლექუა̂ ხაჴიდ (ბქ.) -- ძალიან უსაყვედურა (მეტისმეტად გალანძღა საჯაროდ).

 სადაფ̈ (-დფიშ, -დფარ̈ ბზ., -იშ, -დაფარ̈ ლნტ.), სადაფ (-არ) ლშხ. 1. სადაფი. სადაფ̈შუ ̂

ლჷშკა̈დ̄ ჰჷნგირ ხუღუ̂ა (ბზ.) -- სადაფით მოჭედილი უნაგირი აქვს. 2. ღილი. ჟიბე ტან̈ს... 

სადაფარ̈ს ალსოგემდ (ლნტ. 30) -- ზედა ტანსაცმელს სადაფებს (ღილებს) დავაკერებთ.

 სადგამ̈ (-გმიშ, -გმარ̈ ზს., -იშ, -გამარ̈ ლნტ.), სადგომ1 (-იშ, -არ̈) ზს., სადგამ (-არ) ლშხ. -- 

სადგამი, სანაშენე (ღორი, ცხვარი...). ჩიგარ ხუა̂ჲ̄ სადგამარ ხეყე̄დახ (ლშხ.) -- ყოველთვის 

ბევრი სადგამი ჰყავდათ. სადგამდი დესა გუ̂აყა ხამ̈ (ლნტ.) -- სანაშენედაც აღარა გვყავს 

ღორი.

 სადგემ იგივეა, რაც სადგუე̂მ.

 სადგომ1 იგივეა, რაც სადგამ̈.

 სადგომ2 იგივეა, რაც სადგუე̂მ.

 სადგუე̂მ (-უ̂მიშ, -უ̂მარ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), სადგემ (-უმ̂იშ, -უ̂მარ̈) ბქ., სადგომ2 (-იშ, -არ) 
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ლშხ. -- სადგომი, ბინა, კარავი. ხუი̂ზელა̈ლ̄დ ი სადგუე̂მს დეშ ხუი̂თხე̄ლიდ (ბზ. 39) -- 

დავდივართ და ბინას ვერ ვშოულობთ. ჭყინტდ ცილიშ სადგუე̂მ ადიგ (ბქ. 38) -- ბიჭმა... 

ტყავის კარავი დადგა. ქა̄ნსკინე სადგომხენქა უო̂ქრე ფატანდ (ლშხ. 73) -- გამოხტა 

სადგომიდან ოქროს პერანგი. მა ამბაუ̈ ̂ლი ალ სადგუე̂მისკა? (ლნტ.) -- რა ამბავია ამ 

სადგომში?

 სადილ იგივეა, რაც სად̈ილ.

 სადლობ იგივეა, რაც სა̈დლობ.

 საზრ იგივეა, რაც საზ̄რ.

 საზღუა̂რ̈ (-იშ, -ურ̂ალ̈ ბზ., -უ̂არალ̈ ლნტ.), სამზღუა̂რ, სამძღუა̂რ̈ (-უა̂რა̈რ) ბქ., საზღუა̂რ 

(-ალ) ლშხ. -- საზღვარი. ალა ლი მულხაშ̈ ი მესტია̈ ̄საზღუ̂არ̈ (ბზ.) -- ეს მულახის და 

მესტიის საზღვარია. მიჟლაწადხენ საზღუ̂არ̈ ლი ლექუს̂ირი თემსაბჭო (ლნტ. 13) -- 

აღმოსავლეთიდან (მზის ამოსვლის მხრიდან) საზღვარია ლექსურის თემსაბჭო.

 სათ იგივეა, რაც საღათ̈.

 სათათ̈ურ̂ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., სათეთუ̂რ (-არ̈) ბქ., სათითურ (-ალ) ლშხ., სათ̈ითურ (-ალ̈) ლნტ. 

-- სათითური, სათითე. ჩაფლარ̈ს სათათ̈უ̂რულ დეშ ა̈შხბიხ (ბზ.) -- ფეხსაცმელებს 

სათითურის გარეშე ვერ კერავენ. სათითურ ამ̈თუა̂ფ (ლნტ.) -- სათითური დამეკარგა.

 სათალ̈ (-იშ, -თლარ̈) ბზ., სუა̂ნთალ (-თლაშ, -თლარ̈) ბქ. 1. დურბინდი. ჟ'ახ̈უ̂იკდ სათალ̈, 

ჩუე̂სწო̈ნ̄ (ბზ. 39) -- ავიღე დურბინდი (და) დავინახე. კოჯართე ათუს̂გი სუა̂ნთალშუ̂ (ბქ.) -- 

დურბინდით კლდეებისაკენ გავიხედე. 2. ბქ. კორა (სამიზნე თოფისა). სუა̂ნთალჟი ლიკუ̂ანე 

(ბქ.) -- მიზანში ამოღება.

 საინ იგივეა, რაც საი̈ნ.
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 საკარცხულ იგივეა, რაც საკარცხუი̂ლ.

 საკარცხუი̂ლ, საკ̈ჷრცხუი̂ლ (-იშ, -არ̈ ბზ., -ა̈ლ ლნტ.), საკარცხულ (-არ) ლშხ. -- 

საკარცხული, უფროსის დასაჯდომი სკამი; სავარძელი. მუქუ̂თერ ესერ საკარცხუ̂ილჟი̄ნ 

ხოსგურხ (ბზ. 26) -- ქურდი თურმე საკარცხულზე უზით. საკარცხულს მაჩე̄ნემ აგის 

აგმჷდახ (ლშხ.) -- საკარცხულს საუკეთესო ადგილზე დგამდნენ.

 საკარ̈ცხ იგივეა, რაც საკ̈აცხ.

 საკეცურ იგივეა, რაც წკალ̈.

 საკმეუე̂ლ, საკმე̄ლუ,̂ საკმუე̂̄ლ (-იშ, -არ̈) ბზ., საკ̈მეუე̂ლ (-არ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), საკმოუე̂ლ, 

საკმეუე̂ლ (-არ) ლშხ. -- საკმეველი. ჯუ̂იდ ი საკმეუე̂ლ ა̈ნყიდხ (ბზ. 405) -- სანთელი და 

საკმეველი იყიდეს. [ჲეხუ̂-ჭაშს] ჩოთოშ̄უა̂ხ ჯუი̂დიშ ი საკმოუე̂ლი (საკმეუ̂ელი) ლაკირ 

(ლშხ. 58) -- ცოლ-ქმარს სანთლის და საკმევლის საკირე დაუნთიათ.

 საკმოუე̂ლ იგივეა, რაც საკმეუე̂ლ.

 საკუთა̈რ (-იშ) ზს., საკუთარ ლშხ., საკუ̂თარ̈ ლნტ. -- საკუთარი. ლი მა ̄ალა ისგუ საკუთარ̈ 

ქორ? (ბზ.) -- არის ეს შენი საკუთარი სახლი? სასაშ̄ საკუთარ ეშხუ საბაპ ლი (ლშხ.) -- 

სასაში (საკუთრად) ერთი სამრევლოა. ციცის საკუთ̂არ̈ დაბ ხუღუ̂ა (ლნტ.) -- ციცის 

საკუთარი ყანა აქვს.

 საკურთხ (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -ალ ლშხ.) -- საკურთხი. თანაფს საკურთხ ხარ̄ ლეჴდე 

ლჷდგარა პატრონს (ლშხ. 42) -- აღდგომას საკურთხი უნდა მიიტანოს მიცვალებულის 

პატრონმა. ხოჩა საკურთხს ამარეხ (ლნტ.) -- კარგ საკურთხს ამზადებენ.

 საკუთ̂არ იგივეა, რაც საკუთარ̈.

 საკურ̂ელ იგივეა, რაც სა̈კუ̂რელ.

1553



 საკჷნზელარ̈ (-ეშ) ზს., ლნტ. (იხმარება მხოლოდ მრავლობითი რიცხვის ფორმით) -- დგიმის 

ბაწრები. ლაჯ̈შარ̈ს საკჷნზელარ̈ ა̈თქუც̄ურ̄ა̈ნ̄ (ბზ.) -- საქსოვ დაზგას დგიმის ბაწრები 

დაუწყდა.

 სალატ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., სალატ ბქ. -- ალაო. სალატდ იმარ̈გ ჭჷმინ, მანაშ̈, სიმინდ, ფეტუ ̂(ბქ. 

196) -- ალაოდ ვარგა ჭვავი, ქერი, სიმინდი, ფეტვი. იხ. ზად̈.

 სალტ იგივეა, რაც სალ̈ტ.

 სალხინ იგივეა, რაც სალ̈ხინ.

 სამ (-აშ̈, -არ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ.) -- ძაღლის კისერზე მისაბმელი ჯოხი. [დუდად] სამს სგა 

ხაფ̈ხეჭ (ბქ. 18) -- დუდამ ძაღლის კისერზე მისაბმელ ჯოხს ხელი სტაცა.

 სამართალ̈ იგივეა, რაც სამჷრთალ̈.

 სამარხუ ̂(-აშ̈, -ალ̈ ბზ., -იშ, -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- სამარხვო. სამარხუს̂ გარ ჩი̄ ხუა̂მარ̄ედ 

(ბზ. 10) -- ყველაფერს მხოლოდ სამარხვოს ვამზადებთ. უჭმისა სამარხუ̂ს გარ იზბიხ (ლშხ.) 

-- მარხვაში მხოლოდ სამარხვო საჭმელს ჭამენ.

 სამა̈ლ̄ (-იშ, -მალ̄ა̈რ) ბზ., სამალ̈ (-მალარ̈) ბქ. -- ეშმაკი, ქაჯი. ნამთილ ოხჴად̈ სამალ̈ს (ბქ. 

152) -- ეშმაკს გასაჭირი დაუდგა. იხ. ჲეშმა.

 სამეგუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ზს., სამოგ (-არ) ლშხ. -- სამოგვე (ტყავი). ღუ̂აჭრი გეზალდ სამეგუ ̂

ლაჲ̈შხებ უე̂შგიმ (ბზ. 446) -- ვაჭრის შვილმა სამოგვე (ტყავი) უკნიდან მიიკერა. სამოგი 

ჩაფლარ ხაზ̄ხ (ლშხ.) -- სამოგვის ფეხსაცმელი აცვიათ.

 სამზღუ̂არ იგივეა, რაც საზღუა̂̈რ.

 სამნელ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -ალ̈ ლნტ., -არ ლშხ.) -- სამურველი, საურველი. სამნელ დეშ ოთთიმ 

(ბზ.) -- საურველი ვერ ვიშოვე. ჩაჟ̄ი სამნელ ლოქ ათთუე̂ფა შუკუ̂ჟი (ლშხ.) -- გზაზე 
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ცხენის საურველი დამეკარგაო.

 სამოგ იგივეა, რაც სამეგუ.̂

 სამრაკ̈უ ̂(-იშ \ -ა̈შ, -ალ̈) ზს., ლნტ. -- სამრეკლო. სამრაკ̈უ̂ა ̈ჰაზ̈უი̂სგა კარუა̂̈ლ̄ს ჩუ იგემხ 

(ბზ. 17) -- სამრეკლოს ეზოში დიდ გოდრებს დგამენ. სამრაკ̈ ი იშგენ მაგ̈ ხად ლაჴუმ̂ის (ბქ.) 

-- ეკლესიას სამრეკლო და სხვა ყველაფერი ჰქონდა.

 სამტინ იგივეა, რაც საფტინ.

 სამტრაკ̈ (-იშ, -რაკალ̈) ბზ., ამტრაკ (-რაკა̈რ) ბქ., აპუტრაკ, ამტრაკ (-ალ) ლშხ., აპუტრაკ̈ 

(-რაკალ̈) ლნტ. ბოტ. -- აპუტარაკი, შხამა. ამტრაკშუ ̂ჟეღარ̈ს აჟგჷრიხ (ბქ.) -- შხამათი 

ძაღლებს წამლავენ. ამტრაკს მე̄უა̂რ მჷლნი ძირ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 1) -- შხამას ძალიან მწარე 

ძირი აქვს.

 სამყურ1 (-იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ბოტ. -- სამყურა ბალახი. სამყურ ლეჭმა ლარ̄ელისა 

ხოხალ (ლშხ. ხორ. 25) -- სამყურა სათიბ მინდვრებში იცის.

 სამყურ2 იგივეა, რაც სამყუი̂რ{უ̂}.

 სამყუი̂რ{უ}̂, სანყუი̂რ (-უ̂რიშ, -ურ̂ა̈ლ) ბზ., სანყუე̂რ (-ურ̂არ̈) ბქ., სამყურ, სანყურ (-იშ, 

-ალ) ლშხ., სამყუი̂რ (-ა̈ლ) ლნტ. -- ბუკი, საყვირი. სამყუი̂რუ ̂ესერ ან̈კიდ ი სოფელთე̄უ ̂

ადბა̈ჟნე (ბზ.) -- საყვირი აიღე და სოფელს შეატყობინეო. ნაჴდუა̂რ ადშჷმნიხ სამყურს (ლშხ. 

20) -- მოსულები საყვირს (ბუკს) დაუკრავენ. მჷლენტეხდ სამყუი̂რ ასაშუმნე (ლნტ. 132) -- 

ლენტეხელმა ბუკი დასცა (დაუკრა).

 სამძღუ̂არ̈ იგივეა, რაც საზღუა̂რ̈.

 სამწ იგივეა, რაც სამ̈წ.

 სამწუა̂დ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- შამფური, სამწვადე. ესღუა̂ნდახ ყუ̂იჟე ი გუ̂ი სამწუა̂დშუ ̂ჟი 

1555



მჷტყაბ̈ (ბქ. 3) -- შამფურზე შემწვარი ღვიძლი და გული მიჰქონდათ. იხ. შამფუ̂ირ.

 სამწჷხ{უ̂} (-იშ) -- საჭირო. ჟაგარ̈ სამწჷხუჟ̂ი̄შდ მარ̄ ლუშხუ̂ინ (ბზ.) -- წამალი 

საჭიროებისათვის მაქვს შენახული. ქორაშ̈ სამწჷხ ბარგრი{შ} ლაყ̈დად ქალაქ̈თე ხად̄ ლე̄ზი 

(ბზ.) -- ოჯახისთვის საჭირო ნივთების შესაძენად ქალაქში მოუხდა წასვლა (ჰქონდა 

წასასვლელი).

 სამხუბ, სანხუბ (-აშ̈, -უ̂არ̈ ბზ., სახუბ̂აშ̈, მეხუ̂ბარ̈ ბქ.) -- საძმო, საგვარეულო. სამხუბუ გუა̂რ̄ 

ლჷმზჷრე! (ბზ.) -- საძმო გვყავდეს დალოცვილი! მიშგუი̂ სახუბ̂აშ̈ მარ̈ე ლი (ბქ.) -- ჩემი 

საძმოს კაცია. იხ. ლანხუბ.

 სამჷრთალ̈ (-იშ) ზს., სამჷრთალ ლშხ., სამართალ̈ ლნტ. 1. სამართალი. სამჷრთა̈ლ ესერ 

ბიჯუშ ესღრი (ზს.) -- სამართალი ნაბიჯით დადისო (სამართალი თავისას გაიტანსო). 

სამჷრთალ̈ი თჷრქად̈უ ოხუზ̂ჷზე (ბზ. 416) -- სამართლის მაკრატელი გამომიგზავნეო. 2. ბქ. 

სასჯელი. ქორაშ̈ კეშაღა მუკუშ̂ა სამჷრთალ̈ ხედიუ ̂(ბქ. 292) -- სახლის გატეხისათვის 

გამტეხს სასჯელი დაედებოდა.

 სანა̈ჲ (-ნა̈შ̄ \ -ნე̄მიშ, -ნა̈̄რ) ბზ., სენა (-ნოლ ბქ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.), სენაჲ (-ნა{̄ჲ}შ, -არ) 

ლშხ. 1. წალო, განჯინა. სანაი̈სგა ბერჟა ̈წიროლ̄ ა̈რი (ბზ. 18) -- წალოში რკინის უროა. 

ჯუი̂ნელ ქორალს სენჲარ ხად̄ახ (ლშხ.) -- ძველ სახლებს წალოები ჰქონდათ. ნეცინ ხიბაკ̈ს 

სენაჲ̈სა ხუა̂შხუნ̂იდ (ლნტ.) -- წვრილმან ნივთებს (ბარგს) წალოში ვინახავთ. 2. ლშხ. 

სარკმელი. სენჲარს ქა ხოგემხ ლუნთისა (ლშხ.) -- ზამთარში სარკმელებს ხურავენ.

 სანა̈ფ იგივეა, რაც სანეფ.

 სანგაჭ̈უ ̂(-გჭუი̂შ, -გჭუა̂რ̈) ბზ., სან̈გეჭუ ̂ბქ. -- სიმაგრე; გამაგრებული; გამძლე. 

თანღარ̈უნღო სანგა̈ჭუ̂ ად̈გილარ̈ჟი მურყუმ̂ალ̈ს ჷგამ̈დახ (ბზ.) -- უღელტეხილების აქეთ 
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(შემდეგ), სამაგრ (გამაგრებულ) ადგილზე, კოშკებს აშენებდნენ. სან̈გეჭუ ̂კოჯართელისგა 

საც̈რაუ ̂დემხენ ლი (ბქ. 312) -- გამაგრებულ კლდეებში შესასვლელი არსაიდანაა.

 სანდროუ̈̂, სანდრეუ ̂(-იშ, -როუა̂ლ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.), სანდროუ ̂(-ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- 

სამდურავი, საყვედური. ლახუბ̂ად სანდროუ̈ ̂ხა̈ქ̄უხ̂ [ხოხურ̂ა მუხუბ̂ას] (ბზ. 103) -- ძმებმა 

სამდურავი (საყვედური) უთხრეს უმცროს ძმას. თანაფ ლად̈ეღ ღერთა ̈სანდროუს̂ ჲარ̈ ყჷლე? 

(ლნტ.) -- აღდგომა დღეს ღვთის სამდურავს ვინ ამბობს?

 სანეფ (-ნფიშ, -ნფარ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), სანაფ̈ (-ნფიშ, -ნფარ̈) ბქ., სან̈ეფ (-იშ, -არ̈) ლნტ., 

ბოტ. -- სინაფი (ვაშლის ჯიში). მე̄უა̂რ ხეშან̈და წჷრნი სანეფს (ბზ. 187) -- ბლომად ესხა 

წითელ სინაფს. ჭყინტდ სანაფ̈ ა̈ნკიდ ჯიბხენჟი (ბქ. 22) -- ბიჭმა ჯიბიდან სინაფის ვაშლი 

ამოიღო. სანეფ უსკუ ̂ლი მენგრე ი მუჭხუი̂ (ლშხ., ხორ. 25) -- სინაფის ვაშლი მსხვილი და 

ტკბილია.

 სანტყუ̂ი̄რ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ. -- დილეგი, კოშკის ერთი სართული, რომელიც ტყვისათვის იყო 

განკუთვნილი. სანტყუი̂̄რს კიჩხ ლოხგეხ (ბზ.) -- დილეგს კიბე მიუდგეს.

 სანყურ იგივეა, რაც სამყუ̂ირ{უ}̂.

 სანყუ̂ერ იგივეა, რაც სამყუ̂ირ{უ}̂.

 სანყუ̂ირ იგივეა, რაც სამყუი̂რ{უ}̂.

 სანცხუე̂რ (-იშ \ -ხუ̂რიშ, -ურ̂ა̈ლ ბზ., -უ̂რარ̈ ბქ.), სან̈ცხერ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- სათოფური; 

სათვალთვალო ჭუჭრუტანა. მიშგუ მურყუა̂მს სანცხურ̂ა̈ლ ჟი მერღუ̂ე ხარ̄ (ბზ.) -- ჩემს 

კოშკს სათოფურები მონგრეული აქვს. მურყუმ̂არ̈ს სანცხუ̂რარ̈ ხარხ (ბქ. 241) -- კოშკებს 

სათოფურები აქვს. კნინ. სან̈ცხუე̂რი̄ლ ბზ.

 სანწუე̂ფ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., სანწოფ ბქ., წანწოფ (-არ) ლშხ., წანწუე̂ფ (-არ̈) ლნტ., ბოტ. -- 
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ძახველი. დინ̄ა სანწუე̂ფი ლახუე̂რთე აჩად̈ (ბზ.) -- გოგო ძახველის საკრეფად წავიდა. 

შუა̂ნ̈ია ̈ცხეკარ̈ისა წანწუ̂ეფ ხუა̂ი̈ ითხი (ლნტ.) -- სვანეთის ტყეებში ბევრი ძახველი იცის 

(იშოვება).

 სანხუბ იგივეა, რაც სამხუბ.

 საჲათ იგივეა, რაც საღათ̈.

 საპ{უ}̂ენ (-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -პნიშ, -ნარ̈ ბქ.), საპონ (-არ) ლშხ. -- საპონი. დი̄ნა საპენს 

ხოხჯჷნა ეფენდის (ბზ. 369) -- გოგო საპონს უსვამდა ეფენდის. საყ̈უდ̂ირს ლიც ი საპენ დემ 

ესერ ხაღ̈რეხ (ანდ.) -- საყვედური წყლით და საპნით არ მოიცილებაო. ალ ბალახ საპონშალ̄ 

იქაფაუი̂ (ლშხ.) -- ეს ბალახი საპონივით ქაფდება.

 საჟენ იგივეა, რაც საჯენ.

 სარაგ იგივეა, რაც სარაგ̈.

 სარაჯ იგივეა, რაც სარაჯ̈.

 სარაგ̈ (-რგიშ, -რგალ̈ ბზ., -რგარ̈ ბქ., -იშ, -რაგალ̈ ლნტ.), სარაგ (-ალ) ლშხ. -- წყარო. 

ლჷჯე̄მი სარაგ̈ ზისხდ ესსიპდა (ბზ. 267) -- რძის წყარო სისხლად იქცა. ღობრე მოლატ̈ს 

თუმი ესერ სარაგ̈ ახაზ̈ინა (ანდ.) -- ფუტკრის მოყვარულს თაფლის წყარო მოსდიოდაო. 

მეგემ ჩუქუა̂ნ̄ სარაგ ანღრი (ლშხ.) -- ხის ქვეშ წყარო მოდის. სარაგმოყ მეჩი ზურალ 

ლჷმარ̈დელი (ლნტ. 206) -- წყაროსთან მოხუცი ქალი ყოფილა.

 სარაჯ̈ (-რჯიშ, -რჯალ̈ ბზ., -რჯარ̈ ბქ., -რაჯა̈ლ ლნტ.), სარაჯ (-ალ) ლშხ. -- სარაჯი, 

თაფლით სავსე ფიჭა. სარაჯ ლახ ხედი, ეჯი ქა ლეკედ ლი (ბქ. 308) -- თუ ფიჭა თაფლით 

სავსეა, ის ამოსაღებია. ბაბად გუე̂ში სარაჯ̈ ა̈ნკიდ ღუე̂ბხენქა (ლნტ.) -- პაპამ სკიდან სავსე 

სარაჯი ამოიღო.
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 სარგებ იგივეა, რაც სარ̈გებ.

 სარგიბ იგივეა, რაც სარ̈გებ.

 სარკ იგივეა, რაც სარ̈კ.

 სასდიკ (-იშ, -ა̈რ) ზს., სასტიკ (-არ) ლშხ., სას̈ტიკ (-ა̈რ) ლნტ. -- სასტიკი, მკაცრი. ეჯა გუნ 

სასდიკ ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- ის ძალიან მკაცრი ქალია. სასტიკ მარ̄ე ლჷ̄მარ̄ გიგო (ლშხ.) -- 

სასტიკი კაცი ყოფილა გიგო.

 სასტიკ იგივეა, რაც სასდიკ.

 სასტრაფ, სასწრაფუ ̂(-იშ \ -აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -იშ, -ალ ლშხ.) -- სავაზნე, პატრონტაში. ციოყდ 

ქალაჲ̈ბე სასტრაფ (ბზ.) -- ციოყმა სავაზნე შეიბა. სასტრაფ ქალჷრონ̄ჩხე ხუღუა̂ნ̄ 

პატრონე̄ლშუ ̂(ლშხ.) -- სავაზნე ტყვიებით ჰქონდა გამოჭედილი. შდრ. საბჷრწამ̈.

 სასუა̂ბ̈ (-იშ) ბზ. -- გასაქანი, საშუალება. სასუა̂ბ̈ მამ̄ მა̄რ ბარ̈გი ლადა̈ს̄გდ (ბზ.) -- ბარგის 

დადების საშუალება არ მაქვს.

 სასწრაფუ ̂იგივეა, რაც სასტრაფ.

 საუდ (-იშ) ბზ., სეუდ, სეუდ̂ ბქ., ქს. -- სევდა, მონატრება, ნახვის ნატვრა. [ჭყინტს] ოხჴა̈დ 

დი̄ნა̈ ̄საუდ (ბზ. 433) -- ვაჟს მოენატრა გოგო (მოუვიდა გოგოს სევდა). ქორს ჰამუნღუე̂ 

ნებოზდი სეუდ ხაყა (ანდ.) -- სახლი დილიდან საღამომდეც მოგენატრებაო.

 საუჭმ იგივეა, რაც საუ̈ი̂ჭმ.

 საუ ̂იგივეა, რაც საუ̈̂1.

 საფლაუ̈̂ (-იშ, -ლაუა̂რ̈) ზს. ლნტ. საფლა ̈(-ლაუ) ბქ., საფლაუ̂ (-არ) ლშხ. -- საფლავი, 

სამარე. ნაბ̈ოზს საფლაუ̈ს̂ იწუ̂ე̄ნეხ (ბზ. 8) -- საღამოს საფლავს მოინახულებენ. ჟ' ესერუ 

ესლაჩხ საფლაუ̂ჟი (ბქ.) -- საფლავს უდარაჯეთო. მაგ̈ ესერ ხაწუა̂, ეჩქას საფლა ̈გარ ხაკლი 
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(ანდ.) -- ყველაფერი როცა გაქვს, მაშინ საფლავიღა გაკლიაო. მუტუა̂რს ხოტუ̂რენიხ 

საფლაუ̂ჟი̄ნ (ლშხ. 25) -- სანთელს უნთებენ საფლავზე.

 საფტინ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), სამტინ (-არ̈) ბქ. -- შაბათი. საფტინ ლირჰა̈ლ̄თე 

ჟ'ახ̈უნ̂აზ̈უ̂რა̈ნ̄დ (ბზ. 40) -- შაბათს, გათენებისას შევგროვდით. ჯი ესერ იდგარ̈ი თანფა ̈

საფტინ ლადეღ (ბქ. 10) -- მე აღდგომის შაბათ დღეს მოვკვდებიო. საფტინს, ჲერუ თანფა 

ნე̄სგა ჩუკუ̄ლარს ხოხალხ ლიმზჷრ (ლშხ. 27) -- ორი აღდგომის შუა, შაბათს, ჩუკულელებმა 

ლოცვა იციან საფტინ ლად̈ეღ დოსკ ღჷრიხ ლახუხ̂ო (ლნტ.) -- შაბათ დღეს მთაში ადრე 

მიდიან.

 საფუარ̈, საფუა̂რ̈ (-იშ, -უ̂არარ̈ ზს., -უა̂რალ̈ ბზ., ლნტ.), საფუარ (-ალ) ლშხ. 1. საფუარი. 

ეშხუ ასად̈ საფუ̂არ̈ი მჷლჩად (ბზ.) -- ერთი საფუარის მცველად დარჩა. საფუარ̈ს ქა 

ხუი̂მასედუ̂ნედ ლარ̈ბიელჟი (ლნტ.) -- საფუარს ვიტოვებთ (გამოვირჩენთ) ცხობისას. 2. 

სასაფუვრე (ჭურჭელი). ქორისგა ხოგ̄ხ სემი საფუა̂რ̈ (ბზ. 261) -- სახლში სამი სასაფუვრე 

უდგათ. საფუარ̈ს ჩუ მჷგემდ ლატ̈ებიდ მაგ̈ის (ლნტ. 33) -- საფუარს თბილ ადგილზე ვდგამთ 

კნინ. საფუარჷლ ზს., საფუარილ ბქ., ლნტ., საფუარე̄ლ ლშხ.

 საფუსნ (-იშ, -არ̈) ბზ., საფუსდ ბქ., -არ ლშხ., საფუსტ (-არ̈) ლნტ. -- საბატონო, 

სამფლობელო. ალი ადგი დაჩქელანრე საფუსდ ლასუ ̂(ბქ.) -- ეს ადგილი დადეშქელიანების 

საბატონო იყო. ჩოლ̄ურ გალფხან̄არე საფუსნ ლჷ̄მარ̄ (ლშხ.) -- ჩოლური გარდაფხაძეების 

საბატონო ყოფილა.

 საფუსტ იგივეა, რაც საფუსნ.

 საფუა̂რ̈ იგივეა, რაც საფუარ̈.

 საქლეუ ̂იგივეა, რაც საქუელ.
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 საქოლ იგივეა, რაც საქუელ.

 საქუელ, საქლეუ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., საქ̈ლეუ ̂ბქ., საქოლ (-არ) ლშხ. -- საქოლავი ქვა; 

სახურავზე (ყავარზე) დასაწყობი სამაგრი ქვა. ტუ̂იბჩუ ხოჩა საქლეუ ̂ბაჩარ̈ ამ̈ითხ (ბზ.) -- 

ღელეში კარგი საქოლავი ქვები მიპოვნე. ყარჟი საქ̈ლეუ̂ ბაჩარ̈ ესდეხ (ბქ.) -- ყავარზე 

საქოლავი ქვები დააწყვეს.

 საქუნ̂ელ (-იშ) ბზ. -- ჭირნახული. მაშე̄ნამ მუხუბ̂ა კიბდონარ̈ საქუ̂ნელშუ ̂გუ̂ეში ესხუი̂̄დ 

(ბზ.) -- უფროს ძმას კიდობნები ჭირნახულით სავსე დახვდა.

 საქჷლ (-იშ, -ქლარ̈) ბქ. -- საქალებო, ქალების ხელსაქმისათვის განკუთვნილი სათავსო, 

ძველებური სვანური სახლის შესასვლელთან მიშენებული. ლუშნუ ქორს სგებინხენ საქჷლს 

ხოგემხ (ბქ.) -- სვანურ სახლს წინა მხრიდან საქალებოს უშენებენ.

 საღარ იგივეა, რაც საღარ̈.

 საღათ̈, საჲათ (-იშ, -ა̈რ) ზს., სათ̄ (აშ̈, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), სათ (-სათარ̈) ლნტ. -- საათი. 

ქაჩ̄ად̈ ჩხარა საღათ̈ (ბზ. 440) -- გავიდა ცხრა საათი. [მარეს] ქა ლახემხ ეშხუ საღათ̈ 

ლისკორემ ნაბ̈ (ბქ. 150) -- კაცს ერთი საათის ფიქრის ნება მისცეს. სათ მად̈ მუღუა̂ნდა 

(ლნტ.) -- საათი არ მქონდა.

 საღარ̈ (-იშ, -ღარალ̈) ბზ., ლნტ., საღარ (-ალ) ლშხ. -- საღარი. საღარ̈ ჩა̈ჟ̄ ან̈ყიდხ (ბზ.) -- 

საღარი ცხენი იყიდეს.

 საღჷრმათ, საღ̈ჷრმათ (-იშ) ბქ., საღჷრბეთ ლშხ., საღ̈ერბეთ ლნტ. -- საღმრთო. საღჷრბეთ 

ტაბაგჟი ლოქ ხოსგურ დედე (ლშხ.) -- დედა საღვთო სუფრაზე უზისო. საღ̈ერბეთ ტაბაგ 

ახუა̂მარედ (ლნტ.) -- საღმრთო ტაბლა მოვამზადეთ.

 საყა̈ნ̄1 (-ყან̄აშ̈) ბზ., საყან̈ (-ყნიშ, -ყნარ̈) ბქ., -- დღეობაზე შესრულებული სიმღერა. საყნიშ 
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მალ̈დშუ ̂ესეროღ ლჷმზჷრე ლი მინე... მუშგურ̂ი! (ბქ. 80) -- საყანის მადლით 

დალოცვილიყოს ჩვენი სტუმარიო!

 საყა̈ნ̄2 (-იშ) ბზ., საყე̄ნ ლშხ. -- ქელეხის დროს დიდი რაოდენობით სასმელ-საჭმელის ეზოში 

დადგმა და არყის სმის წესი მიცვალებულის სახელზე (სიტყვასიტყვ. გასატანებელი). 

ჩუე̂სგემხ კალისა ტაბაგს... ალეს საყე̄ნს ხაყლეხ (ლშხ. 36) -- ეზოში ტაბლას დადგამენ, ამას 

საყენს (გასატანებელს) ეძახიან.

 საყდარ̈ (-დრიშ, -დრალ̈ ბზ., -დრარ̈ ბქ., -იშ, -დარალ̈ ლნტ.), საყდარ (-დრიშ, -დრალ) ლშხ. -- 

საყდარი, ეკლესია. ლეტურ̂ა̈ლ̄ს ხაჰუდ̂იხ ჩი̄ს, ერუა̂̈ჲ̄ საყდარ̈ს ნარდუ ̂ლი (ბზ. 14) -- 

სანთლებს აძლევენ ყველას, ვინც ეკლესიაშია ნამყოფი. სტარ̄უნ̂იში... ზაგარჟი ლჷგან̄... 

საყდარ (ლშხ. 50) -- ჯვრის გადასასვლელზე ეკლესია იდგა. საყდარ̈ს ხუსკიდიდ (ლნტ.) -- 

საყდარს ვუყურებთ. კნინ. საყდრილ ზს., საყდარე̄ლ ლშხ., საყდარილ ლნტ.

 საყდურ იგივეა, რაც საყ̈უდ̂ირ.

 საყუე̂დირ იგივეა, რაც საყ̈უდ̂ირ.

 საშშობ იგივეა, რაც შა̈შშობ.

 საშჩიუ̂არ იგივეა, რაც სა̈ჩიუა̂რ.

 საჩფჷლ (-აშ̈, -არ̈) ზს. -- ერთი საქალამნე ტყავის ღირებული (საფასური) რამე. ყუჟრე 

მჷჴდა... ხოჴდე მაგ̈ ეშხუ საჩფჷლ კუე̂ცან (ბქ. 7) -- ზვარაკის მომყვანს ყველა ერთი 

საქალამნე ტყავის საფასურ ხორბალს მოუტანს.

 საჩქუა̂რ̈ (-ურ̂იშ, -უ̂რალ̈ ზს., -იშ, -უ̂არალ̈ ლნტ.), საჩქუ̂არ (-ალ) ლშხ. -- საჩუქარი. 

მჷკჷლმახ̈იდ უ̂ოქურ̂ეშ კალმახ ღუა̂ჭარ̈ს ოთჴიდ საჩქუა̂რ̈დ (ბზ. 381) -- მეთევზემ ოქროს 

თევზი საჩუქრად მიუტანა ვაჭარს. საჩქუ̂არ̈დ უშხუა̂რ ქორ ესერ დას̈ ხოცუა̂ (ანდ.) -- 
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საჩუქრად ერთმანეთისათვის სახლი არავის აუკიდებიაო. დიმეთილს ხოჩა საჩქუა̂რ̈ს ხაუე̂დიხ 

(ლნტ.) -- დედამთილს კარგ საჩუქარს აძლევენ.

 საციქუ ̂იგივეა, რაც საც̈იქუ̂.

 საძუუ ̂(-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- საძუე. მახე საძუუ̂ გუა̂რ̄ ლეთმე (ბზ.) -- ახალი 

საძუე უნდა ვიშოვოთ. ჩაჟ̄ს საძუუ̂ ოხუმ̂ეწუი̂ნ (ლშხ.) -- ცხენს საძუე გავუსწორე.

 საწუთრ1 (-იშ, --, ბზ., ლშხ.) -- საწუთრო. ა̈დსგიდდახ საწუთრი სარ̈კთე (ბზ. 74) -- 

ჩაიხედეს საწუთროს სარკეში.

 საწუთრ2 (-იშ, -ალ) ლშხ. -- ლამაზი, კოხტა, სანატრელი, სასურველი. მე̄უა̂რ საწუთრ 

მუშგურ̂ი ლი (ლშხ.) -- ძალიან სასურველი სტუმარია.

 საწყინ (-იშ, -არ̈) ზს., საწყენ (-არ) ლშხ., საწ̈ყენ (-არ̈) ლნტ. -- საწყენი. საწყინ გუე̂შ 

ხეყარ̈ხ (ბზ.) -- საწყენი საქმე დაემართათ. ისგუი̂ საწყენ ნო̄სუ ხასმა (ლშხ.) -- შენი საწყენი 

ნურავისამც სმენია. საწ̈ყენ გუ̂ეშ ხეყარხ (ლნტ.) -- საწყენი საქმე დაემართათ.

 საჭირო იგივეა, რაც საჭ̈ირო.

 სახ იგივეა, რაც სახ̈.

 სახელწიფ, სახელწიფხ იგივეა, რაც სახელმწიფ.

 სახინახობ, სახლინახობ (-იშ, -არ) ლშხ., სახ̈ინახობ, სახნახ̈ობ (-ალ̈) ლნტ. -- "სახლინახობა" 

(ნიშნობითურთ). სახლინახობ ლე̄თ ძღჷდ ხინ [ხა̄რხ] (ლშხ. 30) -- "სახლინახობა" დღეს 

დიდი ლხინი აქვთ. ალახ გუე̂შს ჟ'ანასყენახ, სახ̈ინახობს იჩომდახ (ლნტ. 48) -- რაკი საქმეს 

მოაგვარებდნენ -- "სახლინახობას" აწყობდნენ.

 სახიშ იგივეა, რაც სახ̈იშ.

 სახკაფ იგივეა, რაც სახ̈კაფ̈.
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 სახლინახობ იგივეა, რაც სახინახობ.

 სახმახ იგივეა, რაც სახ̈მახ̈.

 სახნახობ იგივეა, რაც სახინახობ.

 სახრაბ̈ (-იშ ბზ., -რაბაშ̈ ბქ.), სახრებ (-იშ) ლშხ., სახარება (-ბაჲ̈შ, -ბალ̈) ლნტ. 1. სახარება. 

სახრებს იჭუდ̂ან̄ეხ (ლშხ.) -- სახარებას კითხულობენ. 2. აღდგომის ცისკრის წირვა. 

ლიზჷნგლაგ̈ი ერ ად̈ბინეხ, სახრაბ̈იშ წირულდ ლაჯ̈ხალდა (პოეზ. 328) -- ზარის რეკა რომ 

დაიწყეს, აღდგომის ცისკრის წირვა გეგონა. სახრებთე მე̄ზი ჟენრექუ̂ოლ̄ მახე ლერქუა̂ლშუ̂ 

(ლშხ. 25) -- აღდგომის ცისკრის წირვაზე წამსვლელი ახალი ტანსაცმლით შეიმოსებოდა.

 სახუშ̂ირ იგივეა, რაც სახშუი̂რ.

 სახშუ̂ირ (-იშ, -შურალ̈) ბზ., სახუშ̂ირ ბქ. -- შარვალი. ლინთუი̂შდ ა̈შხბიხ... სახუშ̂ირს 

[კულიაშს] (ბქ. 239) -- საზამთროდ კერავენ ხამი შალის შარვალს. იხ. შალ̈ბარ, შალუა̂რ.

 საჴეუ̂ იგივეა, რაც საჴ̈ეუ̂.

 საჴსარ̈ (-იშ, -სარალ̈) ზს., ლნტ., საჴსარ (-ალ) ლშხ. -- სახსარი, ტყვის გამოსახსნელი 

გადასახადი. ნა̈თ̄ია̈რდ საჴსარ̈ ანნა̈ზორ̄ეხ (ბზ. 26) -- ნათესავებმა სახსარი შეაგროვეს. 

ათოჭირახ ა̈გიხო... საჴსარ̈ ანჴიდდ! (ლნტ. 105) -- შეუთვალეს თურმე სახლში, 

გამოსახსნელი მოიტანეთო!

 საჴსნილ (-იშ) ბზ., სახ̈სნილ ლნტ. -- სახსნილო, არასამარხვო საჭმელი. ქუ̂ინს მად̄ ხოცხა 

ეჯ ლე̄თ საჴსნილ (ბზ. 11) -- სულს არ ურჩევნია იმ ღამეს სახსნილო. ჴსნილისა საჴ̈სნილ 

ლეზუ̂ებს ამარახ (ლნტ.) -- ხსნილში სახსნილო საჭმელს ამზადებდნენ.

 საჯაყ̈ (-იშ, -ჯაყარ̈) ბზ., ლნტ. საჯაყ (-არ) ლშხ. -- 1. უცნაური, საოცარი, საკვირველი. 

საჯაყ̈ დინ̄ა ლი (ბზ.) -- უცნაური ქალიშვილია. -- 2. ქს. ცუდი, უშნო, უხეირო. ძღჷდ საჯაყ 
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მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ძალიან ცუდი კაცია. ამკალ̈ი საჯაყ̈ მარე მად̈ მიწუა̂ გუშკუე̂ კუი̂თხისა 

(ლნტ.) -- ასეთი უხეირო (უხიაგი) კაცი არ მინახავს ჩვენს კუთხეშიო.

 საჯენ, საჟენ (-ჯნიშ, -ნარ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), საჯ̈ენ, საჟ̈ენ (-ჯნიშ, -ნარ̈ ბქ., -იშ, -არ̈ 

ლნტ.) -- საჟენი. მჷშკიდს ჟ'ახშკად̄უნ̂ედ უსგუ̂ა საჟენ ნაჭ̄ა (ბზ. 81) -- გამოაჭედვინეთ 

მჭედელს ექვსი საჟენი ჯაჭვი. საჯენდ ხოშამ̄ ნანკლათხან იჩოხ მურ̄ყუ̂ამს (ლშხ. 20) -- 

სიმაღლით საჟენზე მეტს აშენებენ კოშკს. ჲერბი საჯ̈ენჟი აშთხარ̈ხ გიმ (ლნტ. 250) -- მიწა 

ორ საჟენზე ამოთხარეს.

 საბ̈ (-იშ, -საბარ̈) ზს., საბ (-არ) ლშხ. -- ახალმოჭრილი, ნედლი, წვრილი შეშა. სეუს̂ საბ 

ოსდეხ (ლშხ.) -- მარხილის წვრილი შეშა დაუდვეს.

 საბ̈ელ იგივეა, რაც საბ̄ელ.

 საბ̈ჭო იგივეა, რაც საბჭო.

 საგ̈ (-იშ) ბქ., საგ ლშხ. -- "მოყვანილობა" (მოზარდი საქონლისა). ხოჩა საგ̈იშ ღუნ ლი (ბქ.) 

-- კარგი "მოყვანილობის" ხბოა.

 სად̈ა იგივეა, რაც სედა.

 სად̈ილ (-დლიშ, -დლა̈რ ზს., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), სადილ (-დლარ) ლშხ. -- სადილი. დი̄ნად სად̈ილ 

ოთჴიდ მიჩა ლაჯმილას (ბზ. 401) -- გოგომ სადილი მოუტანა თავის ძმებს. ლჷფკელ 

ჟ'ანჷგან სად̈ილიშ ლამარათე. (ბქ. 94) -- ქალბატონი ადგა სადილის გასამზადებლად. სადილს 

ბაპარს ხამ̄ნეხ მჷლზონა (ლშხ. 28) -- სადილს მღვდლებს მონაზვნები აჭმევენ. მიჩა დაჩუი̂რს 

ახოჴიდა სად̈ილ (ლნტ. 277) -- მის დას სადილი მოუტანია.

 სად̈ლობ (-იშ \ -აშ̈, --) ზს., ლნტ. სადლობ (-იშ) ლშხ. -- სადილობა. სადლობა ̈დრო̈უქ̂ა ჴედნი 

მეშხე და̈უ̄ ̂(ბზ. 255) -- სადილობის დროს შავი დევი მოდის. ხეხუ̂-ჭაშ̈ს სად̈ლობ ხარხ (ბქ. 
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103) -- ცოლ-ქმარი სადილობს (ცოლ-ქმარს სადილობა აქვთ).

 სად̈უ,̂ სუა̂დ̈ (-იშ, სადუა̂რ̈ \ სუ̂ადუ̂არ̈) ბზ. -- სადენი მიწის ქვეშ, (მილი). ლჷჯ' ე̄სერ 

სუა̂დ̈შუ ̂ხარ̄ა ლუკუ̂არ̈ ჰაზ̈უთ̂ე (ბზ.) -- რძე სადენით (მილებით) ჰქონია ეზოში 

შემოყვანილი (შემოგდებული).

 საზ̈რ იგივეა, რაც საზ̄რ.

 სათ̈ითურ იგივეა, რაც სათათ̈ურ̂.

 საი̈ნ (-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., საჲ̈ნიშ, საჲნა̈რ ბქ.), საინ (-არ) ლშხ. -- თეფში. უო̂ქრეშ საი̈ნჟი 

ხოზ̄ თე (ბზ.) -- თვალი ოქროს თეფშზე უდევს. ჭიქ ი საი̈ნ ზურალაშ̈ ესერ ჟახ̈ე ლი (ანდ.) -- 

ჭიქა და თეფში ქალის სახელიაო.

 საკ̈აცხ, საკა̈რცხ (-კცხიშ, -კცხა̈რ) ზს., საკაც{ხ} (-იშ, -არ) ლშხ., საკაც̈ (-კაცარ̈) ლნტ. -- 

ჯალამბარი, საკაცე. ლჷდგარ საკაცხუშ̂ ანჴიდხ (ლშხ.) -- მიცვალებული საკაცით მოასვენეს 

(მოიყვანეს). შიშტ ანას̈ყეხ საკაც̈ (ლნტ.) -- სწრაფად გააკეთეს საკაცე.

 საკ̈მეუე̂ლ იგივეა, რაც საკმეუე̂ლ.

 საკ̈სარ̈ (-სრიშ, -სარალ̈ \ -სარარ̈ ბზ., -იშ, -სარარ̈ ბქ.) -- ბერკეტი, საკისარი. საკ̈სარ̈ გუა̂წჷხ 

დი̄რი ქალადასგდ (ბზ.) -- ბერკეტი გვჭირდება დირეს გასადებად.

 საკ̈ურ̂ელ (-იშ, -ა̈რ ზს., -ალ̈ ლნტ.), საკურ̂ელ (-ალ) ლშხ. -- საკვირველი, საოცარი. დი̄ნას 

მაჲ̈ საკ̈ურ̂ელ, აფიცერთე ხოცხა̈̄ნ ლიწუი̂̄ლა̈ლ̄ (ბზ.) -- გოგოს, რასაკვირველია, ოფიცერზე 

ერჩია გათხოვება. მაჲ საკურ̂ელ ლი, ერე ბაპ ჩუ ხოტბჷლი (ლშხ. 9) -- მღვდელი, 

რასაკვირველია, აკურთხებს სუფრას. საკ̈ურ̂ელ [ლენაბაჟ] ლი კაცოლშა გუე̂შ (ლნტ.) -- 

საკვირველია კაცოაანთ საქმე.

 საკ̈ჷრცხუი̂ლ იგივეა, რაც საკარცხუი̂ლ.
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 სალ̈ტ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., სალტ (-არ) ლშხ. -- სალტე. რაყს სალ̈ტ ჟოხსყეხ (ბზ.) -- კასრს 

სალტე გაუკეთეს. ურემდ სალტარ მარ̄ ლეჭმი̄ნე (ლშხ.) -- ურემს სალტეები უნდა 

შემოვავლო.

 სალ̈ხინ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., სალხინ (-არ) ლშხ. -- სალხინო, ლხინში სახმარი. სალ̈ხინ 

ტაბაგ̈უ̄ ჯარ̄ხ ლემა̄რე (ბზ.) -- სალხინო სუფრა მოგემზადებინოთ. სალხინდუ ლოქ ლაჯჴედა 

ალე მაგ მუშგურ̂ი მე̄რმაჟი! (ლშხ. 35) -- მეორედ სალხინოდ მოგსვლოდეს ამდენი 

სტუმარიო! ალე სალ̈ხინ ღუი̂ნალ ლი (ლნტ.) -- ეს ლხინში სახმარი ღვინოა!

 სამ̈უნ (-აშ̈, ლას̈მუნა) ბზ., სემუნ (-იშ, ლას̈მუნა ბქ., ლასმუნა ლშხ., ლას̈ემნა ლნტ.) -- 

ცოლისძმა. {და̈უ̄̂}ჯიჯუა̂რ̈ს მიჩა ლას̈მუნას ხოშდე (ბზ. 401) -- დევი ძვლებს თავის 

ცოლისძმებს უყრის. ძუე̂რს ჯი იზბი... ჯიჯუს̂ მიჩა სემუნს ხატყცი (ბზ. 114) -- ხორცს 

თვითონ ჭამს, ძვალს თავის ცოლისძმას ურტყამს. გეგის ხოჩა სემუნ ხაყა (ლნტ.) -- გეგის 

კარგი ცოლისძმა ჰყავს.

 სამ̈წ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., სამწ ბქ. 1. ბზ. შოვნა, შეძენა. ხოჩა სამ̈წიშ ლი (ბზ.) -- კარგი 

მშოვნელია (კარგი შოვნის არის) 2. შემწეობა, ხელშეწყობა.

 სამ̈წუი̂ნ (-იშ) ზს. -- ხეირიანი, გამართული, კარგი. სამწუი̂ნ ა̈ზუ̂ ხარხ მჷსყე \ ლჷსყე (ბქ.) 

-- გამართული (გაკეთებული) ეზო აქვთ. სამ̈წუი̂ნდ ზს. ზმნს. -- ხეირიანად, გამართულად, 

კარგად. გუე̂შს სამ̈წუი̂ნდ ხაკუ ლიჩუმ̂ე (ბქ.) ლისყი (ზს.) -- საქმეს ხეირიანად უნდა 

გაკეთება.

 სან̈გეჭუ ̂იგივეა, რაც სანგაჭ̈უ.̂

 სან̈დ იხმარება გამოთქმაში სა̈ნდ ლიგნე -- ნაკუწებად ქცევა. თაკ̈უ ̂ესერ სან̈დ ოთგენახ (ბქ.) 

-- თოკი ნაკუწებად უქცევიათო. სანდ ლას მეჩდე [ლჷგნე] (ლშხ.) -- ნაკუწებად იყო 
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ქცეული. ბოფშარ̈ს მაგ̈ სან̈დ ათოგენახ (ლნტ.) -- ბავშვებს ყველაფერი ნაკუწებად 

უქცევიათ.

 სან̈ეფ იგივეა, რაც სანეფ.

 სან̈ყუ̂ირ იგივეა, რაც სამყუი̂რ.

 სან̈ცხერ იგივეა, რაც სანცხუე̂რ.

 სან̈ჭლა (-ლა̈შ̄, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლაშ̈, -ლოლ ბქ.) -- კანდრიბი, კირკალი. ჴა̈ნდ სან̈ჭლა ჩუა̂ყუი̂ჩ 

(ბზ.) -- ხარმა კირკალი გატეხა.

 სან̈ჴ (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- სამხრეული ღვედი, თასმა. თეფიშ სან̈ჴ (ბქ.) -- თოფის სამხრეული 

ღვედი.

 საჟ̈ენ იგივეა, რაც საჯენ.

 სარ̈გებ (-იშ) ზს., ლნტ., სარგიბ უშგ., სარგებ ლშხ. -- სასარგებლო, სარგებელი. წინწილ 

ხამ̄ნე მიჩა დის, მარე სარ̈გებდ მამ̄ად̄ ოხჴა̈დ (ბზ. 251) -- წიწილი აჭამა თავის დედას, მაგრამ 

ისევ არ არგო. ამ ლჷცარ̈ს გუნ სარ̈გებ ხეფსიხ (ბქ. 227) -- ეს წყლები ძალიან სასარგებლოა 

(სასარგებლო გახდებიან). სარ̈გებ მად̈მა ხოწუა̂ხ ლახუ̂ხო ლიზიუშ̂ (ლნტ.) -- მთაში 

წასვლით სარგებელი არაფერი უნახავთ.

 სარ̈კ (-იშ, სარკალ̈ ბზ., ლნტ., -სარკარ̈ ბქ.), სარკ (-ალ) ლშხ. 1. სარკე. ა̈დსგიდდახ საწუთრი 

სარ̈კთე (ბზ. 74) -- საწუთროს სარკეში ჩაიხედეს. სარ̈კ დეშ ა̈ხუ̂თხედ (ლნტ.) -- სარკე ვერ 

ვიპოვეთ. გადატ. დეც სარ̈კდ ლჷგ (ბქ.) -- ცა მოწმენდილია (ცა სარკედ დგას). 2. მინა. ბაბად 

კუბს ჟიქანქა სარკარ̈ ხაყ̈ერ (ბქ. 111) -- მამამ კუბოს ზემოდან მინები გაუკეთა.

 სას̈ტიკ იგივეა, რაც სასდიკ.

 საუ̈ლდ (-აშ, -ა̈რ) ბქ; -- 1. ნიკაპი. მი სა̈ულდ მებჴუ̂ე მად (ბქ.) -- მე ნიკაპი გახეთქილი 
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მქონდა.

 საუ̈1̂ (-იშ) ზს., ლნტ., საუ ̂ლშხ. -- ოსეთი (ძველი გაგებით), ახლა: მთის გადაღმა მხარე, 

ჩრდილოეთკავკასიელი თურქულენოვანი ხალხების საცხოვრისი. ალ უ̂ოლრეშ ი კოჯარ̈ 

ეჩხა̈ნჩუ საუ̈ ̂ლი (ბზ.)-- ამ მყინვარების და კლდეების იქით ოსეთია. საუ̈̂ით' ოჩადდ ლაჭ̈მათე 

(ბქ. 17) -- ოსეთში წავედით სათიბად. ალ ხატ̈ ლჷმარდელი საუ̈̂ს (ლნტ. 95) -- ეს ხატი 

ოსეთში ყოფილა.

 საუ̈2̂ (-იშ, საუა̂რ̈) ზს., ლნტ. სეუ ̂(-არ) ლშხ. -- მარხილი. ყაბათჷრ ჟი ხაგ̄ საუ̈ჟ̂ი ი ანღრი 

კე̄სარ̈თე (ბზ. 259) -- ყაბათირი მარხილზე დგას და კეისართან მოდის. მოღაუ̈̂ს საუ̈ა̂რ̈ჟი 

ხოლჯენიხ (ბქ. 230) -- მოსავალს მარხილებზე აკრავენ. სეუ ̂ლჷმარ̄ე ხეკუე̂ს ლჷ̄გე̄ნდეს 

(ლშხ. 16) -- მარხილი გამზადებული უნდა იდგეს კნინ. საუ̈ლდ ზს., ლნტ., სეუ̄ლ ლშხ. ჭემს 

ეშხუ საუ̈ლდ ქა ხეფსი (ბზ.) -- თივა ერთი პატარა მარხილი გამოვა.

 საუ̈ი̂ჭმ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., საუჭმ (-არ) ლშხ. -- სამარხვო. დედედ სა̈უი̂ჭმ ლეზუბ̂არ̈ 

ჟ'ანმა̄რე (ბზ.) -- დედამ სამარხვო საჭმელები მოამზადა. ადგომ ლადეღ საუ̈ი̂ჭმ ნაყუნ გარ 

იმარ̈ი (ბქ. 75) -- ადგომა დღეს (ნათლიღების წინა დღე) მხოლოდ სამარხვო საჭმელი 

მზადდება. საუ̈ი̂ჭმს გარ ხუი̂ზუ̂ებ{ი}დ უ̂იჭმისა (ლნტ.) -- მარხვაში მხოლოდ სამარხვო 

საჭმელს ვჭამთ.

 საუ̈-̂ჩაუ̈ ̂(-იშ, -ჩაუა̂რ̈) ზს., სეუ-̂ჩეუ̂ (-არ) ლშხ. -- მარხილი და ჩეო, ჩეოიანი მარხილი. ჴან̈ი 

ლესგ აშხუ ̂საუ̈-̂ჩაუ̈თ̂' ე̄სუ̂დედ (ბზ. 27) -- ხარის ფეშხო (გვერდი) ჩეოიან მარხილში 

ჩავდეთ. კირ საუ̈-̂ჩაუ̈შ̂ ქორარ̈თე ოხღუა̂ხ (ბქ. 277) -- კირი ჩეოიანი მარხილით სახლებში 

მიაქვთ. ენწს სეუ-̂ჩეუშ̂უ̂ იმაჯ̄ეხ (ლშხ.) -- ნაკელს ჩეოიანი მარხილით ეზიდებიან.

 საფ̈ჴა̈ლ, საფ̈ჷრჴელ (-იშ, -არ̈ ზს.) იხმარება მრავლობითში. -- საფეხურები -- საქსოვი 
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დაზგის ნაწილი. ლელჯუმ̂არარ̈ს საფ̈ჴალარ̈ ხაბ̈ხ ჩუბაუ ̂(ბქ. 306) -- დგიმ-სავარცხლებს 

საფეხურები (ფეხის გასაყრელი) აქვს მიბმული.

 საფ̈ჷრჴელ იგივეა, რაც საფ̈ჴალ̈.

 საქ̈ლეუ ̂იგივეა, რაც საქუელ.

 საღ̈ერბეთ იგივეა, რაც საღჷრმათ.

 საღ̈ჷრმათ იგივეა, რაც საღჷრმათ.

 საყ̈ (-იშ, საყარ̈) ბქ. -- სამანი. მიშგუა̂ დაბლისგა ჲესუა̂ლა საყ̈ ესუჩ̂იხნა (ბქ.) -- ჩემს ყანაში 

ვიღაცას სამანი ჩაურჭვია.

 საყ̈უდ̂ირ (-დრიშ, -ალ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ.) საყდურ (-ალ) ლშხ., საყ̈უე̂დირ (-ალ̈) ლნტ. -- 1. 

საყვედური. ლახუ̂ბად საყ̈უდ̂ირ ხა̈ქ̄უ̂ხ [ხოხუ̂რა მუხუბ̂ეს] (ბზ. 109) -- ძმებმა საყვედური 

უთხრეს უმცროს ძმას. ცერა საყ̈უდ̂ირდ ხესდენიუ ̂ზურალ ირიუ̂ ა ღუ̂აჟმარა (ბქ. 294) -- 

მიტოვება (დაშორება) სასაყვედუროდ (სირცხვილად) რჩებოდა -- ქალი იქნებოდა თუ კაცი. 

[მორ̄უა̂ლს] საყდურდ მამ̄ა ხარ̄ხ ლემყალ (ლშხ. 48) -- მედიატორებს საყვედურის შიში აღარ 

აქვთ. -- 2. ბქ. გლახაკი, უშნო. ამკალ̈იბ საყ̈უდ̂ირ ამსუა̂ლდ დემეგ მიწუ̂ა (ბქ.) -- ასეთი 

გლახაკი ადამიანი არსად მინახავს.

 საშ̈შობ იგივეა, რაც შა̈შშობ.

 საჩ̈იუა̂რ̈ (-ურ̂იშ, -უ̂რალ̈ ბზ., -უ̂რარ̈ ბქ., -იშ, -უ̂არალ̈ ლნტ.), საშჩიუა̂რ (-ალ) ლშხ. -- 

საჩივარი. საჩ̈იუა̂რ̈თე დეშ ღურდად (ბზ. 38) -- საჩივლელად ვერ მივდიოდით. ლჷქუთ̂ერ 

საჩ̈იუა̂რ̈ს ღეშტ იტხა (ბქ. 208) -- გაქურდული საჩივარს უკან იბრუნებდა. საჩ̈იუ̂არ̈ი ლიირე 

შკუი̂რ ხაბაჟახ (ლნტ.) -- საჩივრის დაწერა სირცხვილად მიაჩნიათ.

 საც̈იქუ ̂(-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -ცქუი̂შ, -ცქუა̂რ̈ ბქ.), საციქუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ. -- საციქველი. 
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საც̈იქუთ̂ე მეცა̈დ̄ მოშ ეჯჲა̈რთე? (ბზ.) -- იმათთან საციქველისთვის ვერ გამეგზავნები? 

საციქუი̂ ლიუდ̂ი მა ̄შიდ ზომხიე̄რ (ლშხ.) -- ახალ წელს საციქველის გაცემა არ შეიძლება. 

საც̈იქუი̂ ლიუე̂დი მად̈ ხამაჭ̈ირხ (ლნტ.) -- საციქველის მიცემა არ ეზარებათ (არ უჭირთ).

 საჭ̈ირო ზს., (-ჲშ) ლნტ., საჭირო (-ოშ̄, --) ლშხ. -- საჭირო. საჭ̈ირო ესერ მამ̄ა ხარ̄ [ლი̄ზი] 

(ბზ. 251) -- საჭირო არ არის წასვლაო. ად̈ჴიდახ საჭ̈ირო სახსარ̈ს (ბქ. 240) -- გადაიხდიდნენ 

საჭირო სახსარს. [ბა̈ჩი] ლაჲ̈ასკდ საჭ̈ირო ლი ჩა̈უ ̂(ლნტ. 23) -- ქვის წასაღებად საჭიროა 

ჩეო.

 სახ̈ (-იშ) ზს., ლნტ., სახ ლშხ. -- 1. სახე. ლაჭ̈მათე̄სგა მარ̄ალ̄ე სახ̈ჟი ანჴა̈დხ ჯგჷ̄რა̈̄გ ი... 

ან̈გლოზარ̈ (ბზ. 289) -- წმინდა გიორგი და ანგელოზები სათიბში კაცის სახით მოვიდნენ. -- 

2. ბქ. საქმე; წესი. ბერჟემ სახ̈ მჷშკიდს ესერ ხოხალ (ბქ.) -- რკინის წესი მჭედელმა იცისო. 

ლემბაჟ̈ ლი ისგუ სახ̈ (ბქ.) -- გასაოცარია შენი საქმე.

 სახ̈ელმწიფ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., სახელწიფხ ბქ., სახელწიფ (-არ) ლშხ. -- სახელმწიფო. 

ხელწიფდ ჩუა̂დ̈ნაზ̈ურ̂ე მიჩა სახ̈ელმწიფისგა მერდე მარ̄ე მაგ̈ (ბზ. 249) -- ხელმწიფემ თავის 

სახელმწიფოში მყოფი ყველა კაცი შეაგროვა. შამშიათ̈ილ ათასდდა ეშხუ სახელწიფხს (ბქ. 

53) -- შამშიათილი წააწყდა ერთ სახელმწიფოს. ეჯ სახელწიფისა ხენწიფს ხაყე̄ნა 

ზითუნახაუ̂ [დინა] (ლშხ. 67) -- იმ სახელმწიფოში ხელმწიფეს მზეთუნახავი ქალიშვილი 

ჰყოლია. ხორუა̂ მუხუ̂ბეს ას̈ესად ეჯ სახ̈ელმწიფოჲ ბატონობ (ლნტ. 314) -- იმ 

სახელმწიფოს ბატონობა უმცროს ძმას დარჩა.

 სახ̈ინახობ იგივეა, რაც სახინახობ.

 სახ̈იშ (-არ̈) ზს., ლნტ., სახიშ (-არ) ლშხ. 1. სახისა, შესახედაობისა. მაგუა̂ჲ̈ სახ̈ი მარ̄ე ლი? 

(ბზ.) -- როგორი სახის კაცია? ხეკუ̂ეს ენწუ̂ე̄ნე̄ნდეს ლიცისა, ჲედ უი̂ჯი სახიშდ, ჲედ 
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ბაყაყიშ (ლშხ. 89) -- უნდა გამოჩნდეს წყალში გველის ან ბაყაყის სახით. 2. ხასიათი. ძღჷდ 

ხოლა სახ̈იშ მარე ლჷმარ̈ [ნასო] (ლნტ. 92) -- ძალიან ცუდი ხასიათის კაცი ყოფილა ნასო.

 სახ̈კაფ̈ (-იშ) ზს., ლნტ., სახკაფ ლშხ. -- 1. ყოფაქცევა, ხასიათი. ხოჩამ̄ სახ̈კაფ̈ი მარ̄ე ლას̈უ̂ 

(ბზ.) -- კარგი ყოფაქცევის კაცი იყო. სახკაფდ [სახდ ი კაფდ] დარ̄ ხოჩა ეჯის (ლშხ.) -- 

ხასიათით იმას არავინ არ სჯობს. ხოჩა სახ̈კაფ̈ი ჲეხუ̂ ხაყა სასოს (ლნტ.) კარგი ყოფაქცევის 

ცოლი ჰყავს სასოს. -- 2. კანონ-სამართალი. გიგას სახ̈კაფ̈დ ლინჷნძღაუ̈ი̂ ესერ მადმა 

ახხელოლნა (ბქ.) -- მამიდას (დეიდას) კანონით გალანძღვა არ ეკუთვნოდაო (არ 

დაუმსახურებიაო).

 სახ̈მახ̈1 (-იშ, -მახარ̈ ზს., -მახალ̈ ლნტ.), სახმახ (-არ) ლშხ. 1. საქმე, ვაივაგლახი, 

ვაინაჩრობა. გუშგუე̂ჲ ქუ̂ინი მუცურ̂ე ამჟი სახ̈მახ̈ისგ'ა̈რ̄ი (ბზ. 410) -- ჩვენი მარჩენალი 

ასეთ ვაივაგლახშია. [დაუ̈ა̂რ̈დ] ეჯგუა̂რ̈ სახ̈მახ̈ ანსყეხ, ერე... (ბქ. 163) -- დევებმა ისეთი 

ვაი-ვაგლახი ატეხეს, რომ... ამჟი ლი ლაშ̄ხისა ლაშ̄გ-ლაყე̄ლი სახმახარ (ლშხ. 8) -- ასეა 

ლაშხეთში მოწველა, ყველის ამოყვანასთან დაკავშირებული საქმეები. ლჷდგარ̈ს ხუა̂ჲ̈ 

სახ̈მახ̈ ხაწჷხ (ლნტ.) -- მიცვალებულს ბევრი ვაი-ვაგლახი სჭირდება. 2. ზს. ერთი ყოფა, 

აურზაური. გუნ სახ̈მახ̈ ა̈დბინეს ქორშარ̈დ (ბქ.) -- დიდი აურზაური დაიწყეს შინაურებმა.

 სახ̈მახ̈2 (-იშ, -მახარ̈ ზს., -მახალ̈ ლნტ.), სახმახ (-არ) ლშხ. -- პატივისმცემელი, გულუხვი, 

ხელგაშლილი. ალ მეზგე ეზერ სახ̈მახ̈იშ ლი (ბზ.) -- ეს ოჯახი ხელგაშლილია. თინო ძღჷ̄დ 

ხოჩა სახმახი ზურა̄ლ ლი (ლშხ.) -- თინო ძალზე გულუხვი ქალია.

 სახ̈ს ლიღუე̂̄ნე ბზ. -- ღირსია, ეკუთვნის. ჰო, ჲაღო, ალას ესერ მად̄ ლახღუა̂ სახ̈! (ბზ. 32) -- 

ჰო, აბა, ამას არ ეკუთვნისო! გიე̄რგ, ალას მა̄დ ლამღუა̂ სა̈ხ ისგუა̂ხან̈ქა! (ბზ. 321) -- გიორგი, 

ეს არ არის შენგან ამის ღირსი!
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 სახ̈სნილ იგივეა, რაც საჴსნელ.

 საჴ̈ეუ̂ (-იშ) ზს., ლნტ., საჴეუ̂ ქს. -- სახევო, საქვეყნო. საჴ̈ეუ̂ გუ̂ეშ (ზს.) -- სახევო საქმე 

(სახალხო საქმე). ლჷდგარ̈იშ ტაფაშ̈ ლიჩემ საჴ̈ეუ̂დ ლესდიკ ლი (ბქ.) -- მიცვალებულისადმი 

ცუდად მოქცევა საქვეყნოდ საწყენი საქმეა. ამშა ლისყეჲ საჴ̈ეუ̂ გუე̂შ ლი (ლნტ.) -- ამის 

გაკეთება საქვეყნო საქმეა. ყიფჲანას მახეღუა̂ჟარე..., საჴეუ̂ას ისგუე̂ ლახორა (პოეზ. 12) -- 

ყიფიანთ ახალგაზრდებო, სახევოში თქვენი შეკრება.

 საჯ̈ენ იგივეა, რაც საჯენ.

 საჯ̈ილ (-იშ) ბქ. -- დამბლა. ეჩქას თარ̈გლეზერდ საჯ̈ილ ხაჴიდ ეჯიარ̈ს (ბქ. 151) -- მაშინ 

იმათ მთავარანგელოზმა დამბლა დასცა.

 საბ̄ელ (-ბლიშ, -ბლარ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), საბ̈ელ (-ბლიშ, -ბლარ̈ ბქ.), საბელ (-იშ, -ა̈ლ) 

ლნტ. -- კვიცი. ლოხუფ̂უ̈ლ̄ ქრისდედ ღუნს ი საბ̄ელდ ესსიპე (ბზ. 44) -- შეუბერა ქრისტემ 

ხბოს და კვიცად აქცია. ჩაჟუ ̂საბ̈ელ ღეშგიმ ხეჭამ (ბქ. 314) -- ცხენს კვიცი უკან 

მიჰყვებოდა. ჩაჟ̄ემ ანთაუე̂ საბ̄ელ (ლშხ. 68) -- ცხენმა კვიცი მოიგო. [უო̂ქურ̂ეშ] საბელს 

ლოქ ანჴდე (ლნტ. 246) -- ოქროს კვიცს მოვიყვანო.

 საზ̄რ (-აშ̈ ბზ., -აშ ლშხ.), საზრ (-იშ) ბქ., საზ̈რ ლნტ. -- აზრი, განსჯა; გონება, აზროვნება. 

ციოყს ხოჩა საზ̄რ ხოხა (ბზ.) -- ციოყმა კარგი განსჯა იცის. საზ̈რ დესა ხუღუა̂ (ლნტ.) -- 

აზრი არა აქვს.

 სათ̄ იგივეა, რაც საღათ̈.

 სბენდიკ, სბონდიკ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.) სპენდიკ (-არ̈) ლნტ. -- სპონდიო, ფაშარი და 

მჩატე ქვა. სბენდიკ ჩუ ლჷთმე ნარ̄ (ბზ.) -- სპონდიო ნაშოვნი გვაქვს. მეზრაშ̈ თარ̈გლეზერ 

სბენდიკიშ ლი (ბქ. 4) -- მეზრის მთავარანგელოზის ეკლესია სპონდიოს ქვისაა. ჲერეხი 
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სპენდიკი ლაშთხარს ლახარახ (ლნტ. 67) -- ზოგი სპონდიოს ქვის ამოთხრას შესდგომია(ნ).

 სბონდიკ იგივეა, რაც სბენდიკ.

 სგა-, ისგა- ზს., ლშხ., სკა-, ისკა-, ჲსკა- ლნტ. ზმნისწინი. -- შე-, შთა-, შემო-. 

სგალახ̈ჴა̈დჷნხ აშხუ ̂სოფელთე̄სგა (ბზ. 368) -- შემოვიდნენ ერთ სოფელში. და̈უ̄დ̂... სგად̄ჲე 

ქორთე (ბზ. 271) -- დევმა შეიყვანა სახლში. ხეხუდ̂ სგად̈ჲერნე ქორთე (ბქ. 187) -- ცოლმა 

მოიწვია სახლში. მეთხუ̂იარა სგაჩ̄ადხ ქუ̂აბთეჲსა (ლშხ.) -- მონადირეები შევიდნენ 

გამოქვაბულში. სკადაჲ̈ეხ ბეფშ ქორხო (ლნტ.) -- შეიყვანეს ბავშვი სახლში.

 სგალატ̈ (-ლტიშ, -ლატარ̈ ზს., -იშ, -ლატარ̈ ლნტ.), სგალატ (-არ) ლშხ. -- მაუდი. სგალატ̈ 

მასარ̈დ ნირი (ბზ.) -- მაუდი ბლომად გვაქვს. სგალატ̈ი უ̂ოსარ̈ს ხუი̂შხებდად (ლნტ.) -- 

მაუდის ჩოხას ვიკერავდით.

 სგამე იგივეა, რაც სგამ̄ეშ.

 სგან იგივეა, რაც სგა̈ნ̄.

 სგანჩუ იგივეა, რაც სგა̈ნ̄ჩუ.

 სგაჲ იგივეა, რაც სგაჲ̈.

 სგაუ ̂იგივეა, რაც სგაუ̄.̂

 სგაუჲ̂აშ იგივეა, რაც სგაუ̄ი̂შ.

 სგაშირ იგივეა, რაც სგაშ̄ირ.

 სგაშხენ იგივეა, რაც სგა̈შ̄ხან̈.

 სგახი (-ი̄შ) ბზ., სგახ̈ი (-იშ) ბქ., სგახ̄ი (-ი̄შ) ლშხ., სკახ̈ი (-იშ) ლნტ. ზმნს. -- ახლოს, 

უფრო შიგნით, სიღრმისკენ. ხელწიფიშ გეზალ სგა̈ხ̄ფე̄დლა̈ნ̄ სგახი ლჷდგარ̈ს (ბზ. 438) -- 

ხელმწიფის შვილი მიუახლოვდა მიცვალებულს (უფრო ახლოს მივიდა). სკამ̈ სკახ̈ი ადტიხ 
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ზურალდ (ლნტ.) -- სკამი ქალმა ახლოს (სიღრმისკენ) მისწია.

 სგაჲ̈ ზს., სგაჲ ლშხ., სკა ̈ლნტ. 2 პირის ნაცვალსახელი მრავლობითში. -- თქვენ. სგაჲ̈ მა̈ჲ̄ 

ჯეცხე̄ნიხ, ეჯას ხიჩოდ (ბზ. 259) -- თქვენ რაც გერჩივნებათ, იმას იზამთ. სგა ̈ხოფშირა 

ხარ̈იდ ქორისგა (ბქ. 206) -- თქვენ უფრო ბევრნი ხართ სახლში. ეჯის სგაჲ ჩოთშდჷმად 

ბჷგი ლეთრაუ̂შ (ლშხ. 74) -- იმას თქვენ მაგარი სასმელით დაუთვრიხართ. სკა ̈შომა 

ანჴადდ? (ლნტ.) -- თქვენ როდის მოხვედით? იხ. სი.

 სგახ̈ი იგივეა, რაც სგახი.

 სგამ̄ეშ, სგა̈შ̄ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., სგამე ბქ., სგამ̄ე (-მე̄შიშ, -მე̄შარ) ლშხ., {ი}სკაშხენა (-ნაჲ̈შ) 

ლნტ. -- შიგნითა. სგა̈შ̄ ი ქა̈მეშ მაგ̈ ლჷნჩჷდე ხარ̄ხ (ბზ.) -- შიგნითა და გარეთა ყველაფერი 

არეული აქვთ. [თაშ̈] სგამე ყორჟი ოსდეხ [დამაჭირა̈ჲს] (ბქ. 42) -- ყველი შიგნითა კარზე 

დაუდვეს დამაჭირას (ნაცარქექიას). სიმინდი ტარო ̄სგამ̄ე გუგ (ლშხ. ხორ. 7) -- სიმინდის 

ტაროს შიგნითა გული. ისკაშხენა ყორ ჩუა̂კილხ (ლნტ.) -- შიგნითა კარი დაკეტეს.

 სგან̄ იგივეა, რაც სგა̈ნ̄.

 სგან̄ჩუ იგივეა, რაც სგა̈ნ̄ჩუ.

 სგან̄ხენ იგივეა, რაც სგა̈შ̄ხან̈.

 სგაუ̄ ̂ბზ., ლშხ., სგაუ̂ ბქ., სკაუ ̂ლნტ. ზმნს. 1. შიგნით, შიგ. სგაუ̄̂ ესერ ლახ̈ქალა̈ნ̄ ი 

ლისუ̂ჟინ̄ შდიქუ ათგე (ბზ. 177) -- შიგ მიეპარე და ძუძუზე კბილი დაადგიო. სგაუ̄ ̂ლოქ 

ანჴად ქორთე! (ლშხ. 56) -- შიგ შემოდი სახლშიო! 2. გადაღმა, იქითა მხარეს. სგაუ̄̂ 

ხოტბიდა ლი (ბზ.) -- გადაღმა (ბარისკენ) უფრო სითბოა.

 სგაუ̄ი̂შ (-არ̈) ბზ., სგაუჲ̂აშ (-არ) ლშხ. -- გადაღმელი, იქითური, შიგნითა (ქართველი). 

სგაუი̂ ლჷთორ მა̄რე̄ლ [ანჴადხ] (ლშხ. 22) -- გადაღმელი ნასწავლი კაცები მოვიდნენ.
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 სგაშ̄ირ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., სგაშირ (-ა̈რ) ბქ., სგაშ̄ურა (-რაშ̄ \ -რე̄მიშ, -რე̄ლ) ლშხ., სკაშურა 

(-რა̈ჲშ, -რალ̈) ლნტ. -- შიგნეული, შიგანი, შიგნეულობა. ხა̈მი სგაშ̄ირ ქა ლეშყუდ̂ი ლი 

(ბზ.) -- ღორის შიგნეული გასარეცხია. ჯითიშ სგაშირს ჟ'აჯაბ̈ხ (ბქ. 77) -- ბურვაკის 

შიგნეულს მოხარშავენ. სგაშ̄ურე̄მიშს კეპლარს ანსყე̄ნნეხ (ლშხ. 18) -- შიგნეულის 

კუპატებს გააკეთებენ. სკაშურას ერ ქახ̈უკ̂ედდ, ეჩანღო ლაზ̈ჲას ხუ̂აქუც̂ურედ (ლნტ. 39) -- 

შიგნეულს რომ გამოვაცლით, შემდეგ საკლავს დავჭრით.

 სგაშ̄ურა იგივეა, რაც სგაშ̄ირ.

 სგახ̄ი იგივეა, რაც სგახი.

 სგახ̄იშ̄ (-არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), სკახიჲშ (-არ̈) ლნტ. -- ახლო ნათესავი, ახლობელი. სგახ̄ი̄შ ი 

ქახი̄შ მაგ̈ ანჴა̈დხ (ბზ.) -- ახლობელი და შორეული -- ყველანი მოვიდნენ. ჲერუა̂ჲ სგახ̄იშ 

ი̄რი, ეჯი [სედნი ქორს] (ლშხ. 38) -- ვინც ახლობელია ის რჩება სახლში. ძღჷდ სკახ̈იჲშ დარ̈ 

ხაყა დენას (ლნტ.) -- ძალიან (დიდი) ახლო ნათესავი არავინ ჰყავს გოგოს.

 სგა̈ნ̄ ბზ., სგან, ისგან ბქ., სგან̄ ლშხ., სკან̈ ლნტ. -- ზმნს. -- შიგნით, შიგნიდან. -- სგაჩ̄ად̈ სგა̈ნ̄ 

ი ხეწად̈ სიმ̄აქს (ბზ.) -- შევიდა შიგნით და დაინახა ქალიშვილი. სგა̄ნ ლახტუ̄ლე... 

გარდატყუაჲდ (ლშხ. 79) -- გარდატყუამ შიგნიდან დაუძახა.

 სგა̈ნ̄ჩუ ბზ., სგანჩუ ბქ., სგან̄ჩუ ლშხ., სკაშხენჩუ ლნტ. -- შიგნით (შიგნიდან ქვემოთ). 

სგაჩ̄ად̈ სგა̈ნ̄ჩუ დი̄ნა (ბზ. 287) -- ქალიშვილი შიგნით (შიგნიდან ქვემოთ) შევიდა. ლეჩყან̈ 

სგანჩუ ჲარუდ̂ ლი მეყულ̂ე (ბქ. 3) -- ლეჩყანი შიგნით (შიგნიდან ქვემოთ) ორად არის 

გაყოფილი. მეუა̂რ მაშედ ხარ̄ სგან̄ჩუ მარ̄ას ამშა ლიზობ (ლშხ.) -- ძალიან რგებს ადამიანს 

შიგნით (მუცელში) ამის ჭამა.

 სგა̈შ̄ იგივეა, რაც სგამ̄ეშ.
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 სგა̈შ̄ხან̈ ბზ., სგაშხენ ბქ., სგან̄ხენ ლშხ., სკაშხენ ლნტ., ზმნს. -- შიგნით, შიგნიდან. დი̄ნას 

სგა̈შ̄ხან̈ კაბ ხა̈ქ̄უდა (ბზ.) -- გოგოს შიგნით კაბა ეცვა. სგაშხენ [ნენის ხარშუნახ] (ბქ. 4) -- 

შიგნით თივას უგებდნენ. სგან̄ხენ ლიბრიალ̄ ისმოლ̄ (ლშხ.) -- შიგნიდან სიმღერა ისმოდა. 

სკაშ̈ხენ დარ̈ ასად (ლნტ.) -- შიგნით არავინ დარჩა. სგა̈შ̄ხან ჯაქუდა ატლასე (პოეზ. 18) -- 

შიგნით ატლასი გეცვა.

 სგე იგივეა, რაც სგეჲ.

 სგებინ იგივეა, რაც სგუე̂ბინ.

 სგებნაუ̂ იგივეა, რაც სგუე̂ბნაუ.̂

 სგებნე იგივეა, რაც სგუე̂ბნე.

 სგელ (ხონსგლა, მან̈სგლე ბზ., ხონსგლა, მანსგლე ბქ., ხონსგლა, სგელარ̄ა ლშხ.), სკელ 

(ხონსკელა, სკელარა) ლნტ. -- სქელი. სგელ ფიცრალ̈ ონჴუ (ბზ.) -- სქელი ფიცრები 

მოვიტანე. სგელ ნამშიშ ესერ ითქ ნეცინ ლი (ანდ.) -- სქლად ამოსული ჭირნახულის 

მარცვალი წვრილიაო. ლინთუ̂იშდ ლეღუა̂ჟმარ̈ს აშ̈ხბიხ უ̂ოსარ̈ს... ხონსგლარ̈შალ ფაყუა̂რს 

(ბქ. 239) -- საზამთროდ სამამაკაცოს კერავენ პერანგს... მოსქელო ქუდებს. ტუფ სკელ 

ხეკუე̂ს ლესეს (ლნტ. 31) -- ტყავი სქელი უნდა იყოს. ქაქ ხონსკელა ახასყედ (ლნტ.) -- 

ფაფა უფრო სქელი გააკეთეთ.

 სგეჲ (-იშ, -არ̈) ბზ., (-არ) ლშხ., სგე, ემსგე (-გემიშ, ჷმსგოლ) ბქ., სკე (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

მემკვიდრე, ძე; ვაჟიშვილი. ჯგჷრა̈გ̄... ალ ქორა.̈.. ხოხურ̂ამ̄ სგეჲ ხათხე̄ლინ (ბზ. 12.) -- 

წმინდა გიორგი, ამ ოჯახის უმცროსს მემკვიდრე მოასწარიო (აშოვნინეო). დაუი̂თს ხოჩა 

ემსგე ოთსად (ბქ.) -- დავითს კარგი მემკვიდრე დარჩა. კნინ. სგეილდ ზს., სგეი̄ლ ლშხ.

 სგიმ (-იშ, სგჷმარ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ., -არ ლშხ.), სკიმ (-არ̈) ლნტ. -- ვეძა, მჟავე წყალი. ჯ' ე̄სერ 
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სგიმსი̄ ჩუ ლაჲ̈თჷრე (ბზ. 324) -- მე ვეძასაც კი შევსვამო. ნესგა სოფელისგა ხაზუი̂ბ სგიმ 

(ბქ. 69) -- შუა სოფელში ამოდის მჟავე წყალი. სასაშ̄თან̄ სგიმარ დემე არიხ (ლშხ. 3) -- 

სასაშისთანა მჟავე წყლები არსად არის. ჭურიაშ̈ ლეჟაშხენ ან̈თხეხ სკიმ (ლნტ. 10) -- 

ჭურიაშის (ლენტეხის) ზემოთ იპოვეს მჟავე წყალი. კნინ. სგიმილ̄ ბზ., ლშხ., სკიმილდ 

ლნტ.

 სგირი (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -რი̄შ, -ალ ლშხ.), სკირი (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ. -- 1. სვანური სახლის ქვედა 

სართული. ლახუბ̂ა ჩუ̂ად̈ჷთან̈ხ: -- ეშხუს დარბაზ̈ ხახ̈უი̂დ, მერმას -- სგირი (ბქ. 149) -- 

ძმები გაიყარნენ: -ერთს დარბაზი შეხვდა, მეორეს -- ქვედა სართული. 2. მიწის იატაკი, 

სოხანე. კუბ სგობინისა [სგირიჟი] ჩუ̂აფინ̄ეხ ნაბადს (ლშხ. 34) -- კუბოს წინ, სოხანეზე 

ნაბადს დააფენენ. [ზურალ] სკირიქა ჩოქუშ̂ ასხრი (ლნტ. 63) -- ქალი სოხანეზე ჩოქვით 

მიდის. ჩუ ლაჯყუი̂ნეხ სგირი ლეჟა (პოეზ. 129) -- დაგაწვინეს სოხანეზე.

 სგობინ იგივეა, რაც სგუე̂ბინ.

 სგობნა̄უ ̂იგივეა, რაც სგუ̂ებნაუ.̂

 სგობნე იგივეა, რაც სგუე̂ბნე.

 სგოჯ იგივეა, რაც სგუ̂ეჯი.

 სგოჯნი იგივეა, რაც სგუ̂ეჯნი.

 სგურ1 (სგურდას̈, სგურდა; სგურდე̄დს ბზ., სგურდ, სგურდა; სგურდეს ბქ., სგურ̄დ, სგურ̄და; 

სგურ̄დეს ლშხ), სკურ (სკურდას̈, სკურდა; სკურდეს) ლნტ. გრდუვ. -- ზის. და̈უ̄.̂.. ჩუ სგურ ი 

ილჭა̈ლ̄ (ბზ. 311) -- დევი ზის და მოთქვამს. ჯი ქახიქა სგურ (ბქ. 10) -- თვითონ 

მოშორებით ზის. ჩუ სგურ̄და ი იგუა̂ნ̄და (ლშხ. 69) -- იჯდა და ტიროდა. ბაზარ̈ი თხუმ 

სკურდა რუკაპ (ლნტ. 255) -- ბაზრის თავში როკაპი იჯდა.
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 სგურ2 იგივეა, რაც სგუ̂ირ.

 სგუა̂ნ (-აშ̈) ბზ., სგუე̂ნ (-იშ) ლშხ. -- მშვენება, შნო, სილამაზე. მუმღუა̂ჲ̈ო̄ლარ̈ სგუა̂ნა ̈

მჷტხე ლიხ ლარ̄ალეშ (ბზ.) -- ყვავილები სათიბების მშვენებაა (სათიბების სილამაზის 

დამბრუნებელია).

 სგუე̂ბინ, სგებინ, სგობინ ზს., სგობინ ლშხ., სკუე̂ბინ ლნტ. ზმნს -- წინ, პირველად. გეზალ 

ანჴად̈ სგუე̂ბინ [სგებინ] (ბზ. 369) -- შვილი პირველი მოვიდა. ლაჲ̈რეკლე სგობინ [ჯოგ̈] (ბზ. 

158) -- გაირეკა წინ ჯოგი. დაგრას სგებინ დარ მოშ ესერ ხეგნი (ბქ.) -- სიკვდილს წინ 

ვერავინ დაუდგებაო. ეშდოხუშდ ზაუ ̂სგუე̂ბინჩუ ბეჩუი̂ს ლახ̈ქამ ეშხუ სოფელ (ბქ. 1) -- 

თხუთმეტი წლის წინ ბეჩოს ერთი სოფელი მოემატა. ბაპ სგობინ ხოჟოღუ ̂ხატარს (ლშხ. 

26) -- მღვდელი წინ მიუძღვის ხატებს. ჩქუ̂იმდ გუ̂იჟუ̂ეღ სკუე̂ბინ გელა (ლნტ. 73) -- გელა 

ჩუმად მიგვიძღვის წინ.

 სგუე̂ბნაუ ̂ბზ., სგებნაუ ̂ბქ., სგობნაუ̄ ̂ლშხ., სკუ̂ებნაუ ̂ლნტ. ზმნს. -- წინასწარ, წინდაწინ. 

ალა მჷლხარ̈ს ჟ'ოხბაჟახ სგუ̂ებნაუ ̂(ბზ. 3) -- ეს მულახელებს წინდაწინ შეუტყვიათ. დაგრას 

გუი̂ ი ტა̈ნ სგებნაუ ̂ესერ იბჟენიხ (ანდ.) -- სიკვდილს გული და ტანი წინასწარ იგებენო. ჩი̄ს 

სგობნა̄უ ̂ამორ̄უ̂ეხ ლეკერძჷ̄ლჲალ (ლშხ. 44) -- ახლობლები ყველაფერს წინდაწინ არჩევენ. 

ჯიმს სკუე̂ბნაუ ̂ხუე̂ჩოდ ჟი ლჷმგჷნად (ლნტ. 36) -- მარილს წინასწარ ვუშვრებით 

ზომიერად.

 სგუე̂ბნე, სგობნე, სგებნე (-ნემ, -შარ̈ ზს., -ნე̄მიშ, ნე̄შარ̈ ბზ.), სგობნე (-ნე̄შ \ ნე̄მიშ, -ნე̄ლ) 

ლშხ., სკუე̂ბნე (-ჲშ, -არ̈) ლნტ. -- წინა, წინანდელი. განცხდაბ̈ სგუე̂ბნე ლადეღს ადგომს 

ხუა̂ყლედ (ბზ. 11) -- ნათლიღების (გამოცხადების) წინა დღეს "ადგომ"-ს ვეძახით. სგუე̂ბნე 

ჭჷშხარ̈ ძუღუა̂შ აშხუ̂ ძგიდჟი ხაგ̈ნენა (ბქ. 26) -- წინა ფეხები ზღვის ერთ ნაპირზე ედგა. 
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თამფა სგობნე მი̄შს ხოშა თამფა მი̄შს ხაყლეხ (ლშხ. 5) -- აღდგომის წინა კვირას დიდი 

აღდგომის კვირას ეძახიან.

 სგუე̂ნ იგივეა, რაც სგუა̂ნ̈.

 სგუე̂ჯნი (ახ̈უ̂სგუე̂ჯნან̈, ა̈ნსგუე̂ჯნა̈ნ̄; ან̈სგუ̂ეჯნი ბზ., ონსგუე̂ჯ, ანსგუე̂ჯ; ან̈სგუე̂ჯნი ბქ.), 

სგოჯნი (ოხსგუო̂ჯნენ, ენსგოჯნა̄ნ; ენსგოჯნი) ლშხ., სკუე̂ჯნი (ა̈ხუს̂კუე̂ჯნენ, 

ან̈სკუ̂ეჯნან̈; ა̈ნსკუე̂ჯნი) ლნტ. გრდუვ. -- მობრძანდება. სგაუ̂ ესერ ანსგუე̂ჯდახ! (ბზ. 291) 

-- შემობრძანდითო! სგაანსგუე̂ჯ, სი ბედნიარ̈! (ბქ. 73) -- შემობრძანდი, შე ბედნიერო! 

ფუსნა ოთარ, ჟი მოშ ანსგუე̂ჯდ! (პოეზ. 84) -- ბატონო ოთარ, როგორმე ამობრძანდით!

 სგუე̂̄ჯი (სგუე̂̄ჯუდ̂ას̈, სგუე̂̄ჯდა; სგუე̂̄ჯდე̄დს ბზ., სგუე̂ჯ, სგეჯიუ̂; სგუე̂ჯიდეს ბქ.), სგოჯ 

(სგოჯდას, სგოჯდა; სგოჯდეს) ლშხ., სკუე̂ჯი (სკუ̂ეჯდა̈ს, სკუე̂ჯდა; სკუე̂ჯდეს) ლნტ. 

გრდუვ. -- ბრძანდება, არის. მ' ესერ ტარ̈ ბედნიერ სგეჯი (ბქ. 213) -- რა ბედნიერი 

ბრძანდებიო. ეშხუ [ღუა̂შ] ესერ ამეჩუ სგეჯი (ბქ. 235) -- ერთი ჯიხვი აქ არისო.

 სგუი̂ზე (ონსგუზ, ანსგუი̂ზ; ა̈ნსგუზ̂ე) ზს., გრდმ. -- ჟლეტს, მუსრავს, წყვეტს. ეჩქ' 

ა̈ხ̄უხ̂ირნან̈ ი ჟ'ონსგუზ (ბზ. 307) -- მაშინ გავბრაზდი და ამოვწყვიტე. ა̈მირმ უ̂ეფხიშ 

ჰაკ̈უე̂დშუ ̂სგუი̂ზა [ეჯჲა̈რს] (ბქ. 259) -- ამირანი ვეფხვის კუდით ჟლეტდა იმათ.

 სგუი̂რ (-იშ, სგურალ̈ ბზ., სგურარ̈ ბქ.), სგურ (-ალ) ლშხ. -- ხამი ტილო; კანაფის ძაფის 

ქსოვილი. სგუი̂რი̄ ჟი̄უ̂ ოხულ̂ეთ ნაბ̈ოზდ (ბზ. 324) -- საღამომდე ტილოც მომიქსოვეო. 

სგუი̂რიშ ესერ ფატან̈ ი ეჯიაჲ̈ მეკუშ̂დე (ანდ.) -- ხამი ტილოს პერანგი და -- ისიც მოკლეო. 

სგური ფატან ხაქ̄უ ̂(ლშხ.) -- ხამი ტილოს პერანგი აცვია.

 სდუგ̄უ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., სდუგუ̂ ბქ., (-არ) ლშხ., სტუგუ ̂(-არ̈) ლნტ. -- ნაწნავი, წნული 

(ძაფისა, ბალახისა, თამბაქოსი...) ალ ბალახს... ჟასდგუი̂ხ ჯოდ̄ი სდუგუა̂რდ (ლშხ. ხორ. 29) 
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-- ამ ბალახს გრძელ წნულებად წნავენ. ქალაკოდაჲ̈ სტუგუ ̂გუღუა̂ (ლნტ.) -- ქალაკოდას 

წნული გვაქვს.

 სეგდა (-და̈შ̄, -და̈ლ̄ ბზ., -დაშ̄, -დე̄ლ ლშხ.) -- ხის ვედრო. ყალაჩუყ̄ლან̄დ ჟ'ოხჴიდ [სეგდა] (ბზ. 

246) -- ყალაჩუყლანმა ამოუტანა ხის ვედრო. ნაშ̄გს... სგე̄სგოშნეხ სეგდახენ ცხუა̂დთე 

(ლშხ. 7) -- მონაწველს ხის ვედროდან ქვაბში ჩაასხამენ.

 სედა, სად̈ა (-და̈შ̄ ბზ., -დაშ̈ ბქ.), სედა (-დაშ̄ ლშხ., -დაჲ̈შ ლნტ.) -- გადარჩენა; შერჩენა. ეჩი ̄

ქუ̂ინი სედა \ სად̈ა გუნ მაჩა [მახ̈ჲად] (ბზ.) -- იმისი სულის შერჩენა (გადარჩენა) ძალიან 

მიხარია. ქუნემ სედა (ბქ.) -- სულის შერჩენა. დაგრა ი სედა (ბზ.) -- სიკვდილი და დარჩენა.

 სედენი იგივეა, რაც სედნი.

 სედნი (ოსედ, ასად \ ასად̈; ას̈დენი ზს., ასად, ასდენი ლშხ.), სედენი (ასუე̂დ, ასად; ასედენი) 

ლნტ. გრდუვ. -- რჩება. ჭიტი ეჯ ლე̄თ კე̄სარ̈შე̄რმჷყ ასად̈ (ბზ. 313) -- ჭიტი იმ ღამეს 

კეისრიანთა დარჩა. ამ ლაშ̈იალჟი ბაბა ბეუა̂ გარ ომსედელი (ბქ. 197) -- ამ ომში პაპა ბევაღა 

დარჩენილა. უნჭყად ხაბნა დემ ესერ სედნი (ანდ.) -- მოზვერი გაუხედნავი არ რჩებაო. ჲერხი 

შუკუა̂რისა სედნი ნამშდჷმოშ (ლშხ. 31) -- ზოგი სიმთვრალით გზაში რჩება. ჩუა̂̈მესედხ მუ 

ი სემი გეზალ (ლნტ. 196) -- დარჩენილან მამა და სამი შვილი.

 სეირ (-იშ) -- სეირი. ალ სეირი მჷსგდი ხუა̂ს̈უ ̂(ბზ.) -- ამ სეირის მაყურებელი ვიყავი. ძღჷდ 

სეირ გუ̂ადა ეჯ ლად̈ეღ (ლნტ.) -- დიდი სეირი გვქონდა იმ დღეს.

 სემე̄და (-დაშ̄) ლშხ., სემედა (-დაჲ̈შ) ლნტ. -- სამივე. სემე̄და ლაუდ̂ილას ქო̄ხომ̄ბუ̂ე... (ლშხ) 

-- სამივე დას უამბო. ალმინ სემედა ჭყჷნტარ̈ ლჷმარ̈ელიხ (ლნტ. 264) -- ესენი სამივე 

ბიჭები ყოფილა{ნ}.

 სემი (-მი̄შ \ სამმიშ ზს., -მი̄შ ლშხ., -ჲშ ლნტ.) -- სამი. უ̂ოფრიდომს სემი მალ̄ ხაყა (ბზ. 60) 
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-- ვოფრიდომს სამი მელა ჰყავს. მიშგუ̂ა დის სემი ლჷნგაზ... ოთესდ (ბქ. 14) -- დედაჩემს 

სამი კვირისა დავურჩი. სემი ზაი̄ლ ცანად ლამად̄ (ლშხ. 85) -- სამი წელი ცანაში დავყავი. 

მეზგემი ხოშას სემი ჭყჷნტარ̈ ხარ̈დენა (ლნტ. 8) -- ოჯახის უფროსს სამი ვაჟი ჰყოლია.

 სემულ, სემუნ იგივეა, რაც სამ̈უნ.

 სენა, სენეჲ იგივეა, რაც სანა.̈

 სერ1 1. ამიერიდან; მეტი, მერე, კიდევ. მიჩა ლირდე ესერ მამ̄ა ლი სერ (ბზ. 263) -- 

ამიერიდან ჩემი სიცოცხლე არაფერიაო. ხაკუ ესერ ესამა ̄სერ? (ბზ. 362) -- კიდევ ხომ 

არაფერი გინდაო? სერ მადმა ღალ მაშყიდ (ბქ. 14) -- მეტი არაფერი მახსოვს. ღერბეთ 

ამ̈ეჩედელი სერ (ლნტ. 264) -- მერე ღმერთი წასულა. 2. უშგ., ქს. გარდა. თეთრ სერ დე̄სმა 

ხაკუ (უშგ) -- ფულის გარდა არაფერი უნდა. თუე̂ფ სერ მად̈მა ახოკიდახ (ლნტ.) -- თოფის 

გარდა არაფერი აუღიათ.

 სერ2 ბქ. -- ყურადღება, ზრუნვა. სერ ჯადეს ეჩხაუ̂ (ბქ.) -- ყურადღება მიაქციე (გქონდეს) 

იქით. უშხუ̂რეშიშ სეროღუ ̂ხადხ! (ბქ. 263) -- ერთმანეთის ყურადღებამც გქონდეთო!

 სერდე (-დე̄მიშ ბზ., ლშხ., -დემიშ ბქ., -დე̄შ ლშხ., -ჲშ ლნტ.) -- ჯავრი, დარდი; 

მზრუნველობა, ყურადღება. ეჩი̄ სერდ' ე̄სერ მიჩ ნომაუ̄ ̂ხარ̄ (ბზ.) -- იმის დარდი შენ ნუ 

გექნებაო. ეჩა ნაგჷრგალი სერდე̄ჲ მამ̄ა ხარ̄ხ (ლშხ. 33) -- იმის ნალაპარაკევის დარდიც არა 

აქვთ.

 სერდე-მერდე ბზ., ქს. -- სულერთი. გიგოს დე̄მშა სერდე-მერდე ხარ̄ (ბზ.) -- გიგოსთვის 

ყველაფერი სულერთია. ლე̄ნშყად ჴან ირ̄ჲა ̄ხამ, მამ̄ სერდე-მერდე ლი (ლშხ. 12) -- 

გასასუქებელად, ხარი იქნება თუ ღორი, სულერთია.

 სერთხი ზს., ლნტ., სერთხი̄ ლშხ -- ვინძლო, ეგების, მართლადა, ვაითუ. სერთხი მიჩა ბაბას 
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დეშ ოთღორუ̂ი (ბზ. 98.) -- ეგების ჩემი პაპა ვერ მოატყუოს. სერთხი, ლაპ̈ჟუნა მოდმა ხად 

(ბქ. 290) -- ვაითუ დასამალი არაფერი ჰქონდა. სერთხი, ბეფშს ლიზი ხაკუ (ლნტ.) -- ვაითუ 

ბავშვს წასვლა უნდა.

 სეტ იგივეა, რაც სუე̂ტ.

 სეუდ იგივეა, რაც საუდ.

 სეუ1̂ იგივეა, რაც სუე̂უ.̂

 სეუ2̂ იგივეა, რაც საუ̈2̂.

 სეუდ̂ იგივეა, რაც საუდ.

 სეუ-̂ჩეუ ̂იგივეა, რაც საუ̈-̂ჩაუ̈.̂

 სეფსკ{უ̂}ერ (-იშ, -ალ̈ \ -ა̈რ ზს., ლნტ., -ალ ლშხ.) 1. სეფისკვერი [ბეჟანდ] სეფსკერარ̈ ჩუ 

ლალ̈ემ (ბქ. 166) -- ბეჟანმა სეფისკვერები შეჭამა. ანჴდეხ... ქამჷნაყ სეფსკუე̂რალს (ლშხ. 

35) -- მოიტანენ გამომცხვარ სეფისკვერებს. 2. ჩხბ., ბოტ. კიდობანა, ჩვეულებრივი 

ჭანჭყატა. ლშხ. მუ̄ნგროლ̄ -- უნაგირას. ლაშ̄ხარ მუ̄ნგირო̄ლს ხაყლეხ, ლატლარ სეფსკუ̂ერს 

(ლშხ. ხორ. 26) -- ლაშხელები უნაგირას ეძახიან, ლატალლები -- სეფისკვერს.

 სი (სგაჲ̈ ზს., სგაჲ ლშხ., სკა ̈ლნტ.) მეორე პირის ნაცვალსახელი -- შენ. სი მაჲ̈ ჯაკუჲ? (ბზ. 

367) -- შენ რა გინდა?! მი სი მალატ (ბქ.) -- მე შენ მიყვარხარ. ჯგჷრაგ̄, სი ოგუა̂ჲ თანაფ 

შუი̂დობდ! (ლშხ. 24) -- წმინდა გიორგი, შენ მოგვასწარი აღდგომა მშვიდობით! სი, მა 

ჯაჟახა? (ლნტ.) -- შენ, რა გქვია?

 სიამაქ იგივეა, რაც სიმ̄აქ.

 სიგატ იგივეა, რაც სიგად̈.

 სიგად̈ (-გდიშ, -გდარ̈) ბზ., სჷგად̈ ბქ., სიგატ (-იშ, -არ) ლშხ. -- 1. ბზ., ლშხ. ნათესის ნედლი 
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ღერო საერთოდ. -- 2. ჩბხ. სიმინდის ღერო დამწიფებამდე.

 სიდ (სუი̂დდას̈, სიდდა; სიდდე̄დს ბზ., ლნტ., სუ̂იდჷდ, სიდჷდ; სიდჷდეს ბქ., სიდდას, სიდდა; 

სიდდეს ლშხ.) ზს., გრდუვ. -- დარჩენილია. ჰარა̈კდ სიდ ალ ამბაუ̈ ̂(ბზ.) -- არაკადაა 

დარჩენილი ეს ამბავი. ნამბუალდ სიდ ჯუ̂ინლიშ ჯუი̂ნალდ... (ბქ. 247) -- ამბად არის 

დარჩენილი ძველთაგანვე (ძველისძველიდან).

 სიკუ ̂იგივეა, რაც სუი̂კუ.̂

 სიკცხაუ̈,̂ სიკცხაუ ̂(-იშ) ბქ. -- პატივი. ეჯნემ ხოჩა სიკცხაუ ̂ხა̈ყერ მახეღუ̂აჟარ̈ს (ბქ. 25) -- 

იმან პატივი სცა ვაჟკაცებს.

 სიმაქ იგივეა, რაც სიმ̄აქ.

 სიმინდ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) ბოტ. -- სიმინდი. სიმინდ ხუა̂ჲ̈ ნილაშ̄ა (ბზ.) -- 

სიმინდი ბევრი გვითესია. თხუი̂მ მოსაუ̂ალ̈ ალ სოფელს ლი სიმინდ (ბქ. 1) -- ამ სოფლის 

ძირითადი მოსავალია სიმინდი. ლელეჩე ხარ̈ენახ ლჷკიდ სიმინდ (ლნტ. 246) -- დასაცავი 

ჰქონიათ აღებული (მოჭრილი) სიმინდი.

 სიმრა იგივეა, რაც სუი̂მრა.

 სიპ (სუი̂პდას̈, სიპდა; სიპდე̄დს ბზ., სიპდეს ლნტ., სუი̂პდ, სიპჷდ; სიპჷდეს ბქ., სიპის, სიპდა; 

სიპდეს ლშხ.) გრდუვ. 1. ტრიალებს, ბრუნავს. ლექუე̂̄რ ხოჩამ̄დ სიპ (ბზ. 56) -- წისქვილი 

კარგად ბრუნავს. ქუნემ მჷტხე აშუ ̂ჰალაგ̈დ ამჟი სიპჷდ (ბქ. 301) -- სულის დამბრუნებელი 

ერთხანს ასე ტრიალებდა. 2. დადის. გიგო დემ სიპ გუშგუე̂თე (ლშხ.) -- გოგო არ დადის 

ჩვენთან. ეშხუ მურისუ̂ სიპდა (ლნტ.) -- ერთი რუსი დადიოდა ხოლმე ჩვენთან.

 სირმა იგივეა, რაც სირ̄მა.

 სისგ (-იშ) ზს., ლშხ., სისკ ლნტ. -- ზიზღი, სიძულვილი. სისგიშ ლაშ̈იდარ̈ ლი (ზს.) -- 
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ზიზღის მომგვრელია. ისგუა̂ სისგდ ამდაგარ (ლშხ.) -- შენმა სიძულვილმა მომკლა. ეშ სისკ 

ხათჷმ ლეზუ̂ებიშ (ლნტ.) -- საჭმლის ზიზღი აქვს (სჭირს).

 სისნა, სჷსნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ.) სისნა,̈ სჷსნა ̈(-იშ, -ნაუ ბქ., -ჲშ, -ნალ ლნტ.) 

-- 1. წიწვი. ღუმურ̄ს სისნა ჩოთშჷ̄დდა (ლშხ.) -- ნაძვს წიწვი დასცვივდა. ცხეკ სისნაუშ̂ 

ლას გოში (ლშხ.) -- ტყე წიწვით იყო სავსე. -- 2. ნაძვის ან სოჭის შტოები. დენად მეუ̂არ 

ანჴიდ სისნა (ლნტ.) -- გოგომ ნაძვის შტოები ბლომად მოიტანა. კნინ. სისნოლ̄ ბზ., სისნილ 

ლნტ. გადატ. ქს. -- ნატამალი, ნასახი, ნამცეცი. იხ. ფხინიზ.

 სისოდ იგივეა, რაც სისუდ̄.

 სისუდ̄ (-იშ) ბზ., სისოდ ბქ., ლნტ., სისოდ̄ ლშხ. 1. შიში. სისუდ̄ს ხაშ̈დე მარ̄ა ხოშა ჭალაჲ̈ 

(ბზ.) -- შიშს ჰგვრის ადამიანს დიდი მდინარე. სისოდ̄ს მაშდე ეჩა ლიწედ (ლშხ.) -- შიშს 

მგვრის იმისი დანახვა. ლიყულიდ ბეფშს სისოდ ასაშიდ (ლნტ.) -- ყვირილმა ბავშვი შეაშინა 

("შიში დააყარა"). 2. ბქ. სიჩუმე; გასუსვა; მყუდროება. ლაჯგრი-ლაფანაჟი სისოდ ხესყიუ ̂

(ბქ. 299) -- საკურთხი ტაბლის წადგმის დროს სიჩუმე დგებოდა.

 სიფრითუ ̂(სიფრუთალ̈) ბზ; სიფრითუ ̂(-იშ, -არ̈) უშგ., სიფრუთ (-არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.), 

სიფრუტ (-ალ̈) ლნტ. -- ბურღი (ციბრუტი). სიფრითშუ ̂ადჴურუ̂ე ფიცარ̈ (ბზ.) -- ბურღით 

გახვრიტა ფიცარი. სიფრუთ ჩი მოხელს ხუღუა̂ (ლშხ.) -- ბურღი ყველა ხელოსანს აქვს. 

სიფრუტ ახუ̂დიან (ლნტ.) -- ბურღი ვინათხოვრე.

 სიქუნქუ̂ილ ზს., სიქუნქულ ბქ., ლშხ. -- მოუსვენრობა, ფუსფუსი, დაუდგრომლობა. იმშა 

სიქუნქუ̂ილ ჯარ̄ხ? (ბზ.) -- რა ფუსფუსი გაქვთ? დი̄ნას სიქუნქულ ხოსგურ (ლშხ.) -- 

გოგოს მოუსვენრობა სჭირს (უზის).

 სი̄მაქ (-აშ̈ \ -იშ, -ა̈რ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), სიმაქ (სიმქაშ̈, სიმქარ̈) ბქ., სიამაქ (-არ̈) ლნტ. -- 

1585



ქალიშვილი. ხელწიფს ხორდა მიჟიუწდუნა სი̄მაქ (ბზ. 387) -- ხელმწიფეს მზეთუნახავი 

ქალიშვილი ჰყავდა. ამფხუ ̂სიმაქდ ა̈სიპდა (ბქ. 50) -- ბაყაყი ქალიშვილად იქცა. ყორქა ხოჩა 

თუ̂ალაშ̈ სიამაქ ანჴად (ლნტ.) -- გარეთ ლამაზი ქალიშვილი გამოვიდა.

 სი̄რმა (-მა̈შ̄, -მა̈ლ̄ ბზ., -მაშ̄, -მე̄ლ ლშხ.), სირმა (-მაჲ̈შ, -მალ̈) ლნტ. -- სირმა, ყაითანი. 

ბაშლაყს სი̄რმას ხაჭმინეხ (ლშხ.) -- ყაბალახს სირმას აყოლებენ. გადატ. -- მშვენება. 

მეწყლანარ̈ ზურალ ქორლისგა სირმ' ესერ არ̈ი (ანდ.) -- სისუფთავის მოყვარული ქალი 

ოჯახის მშვენება არისო.

 სკა- იგივეა, რაც სგა-.

 სკამ იგივეა, რაც სკამ̈.

 სკამეშ იგივეა, რაც სგამ̄ეშ.

 სკანტ (-იშ, -არ̈) ბზ. -- წვრილი. შიარ̈ ჯაბრალ̈, სკელარ̈ სკანტარ̈ (პოეზ. 226) -- 

ხელებბანდულნი, წვივებწვრილნი. იხ. წკან̈ტ.

 სკარუ,̂ სკარობ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ., -იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- გვარის ან თემის საერთო 

დღეობა. რიგრიგობით მართავენ, ერთ წელს ერთ ოჯახში, მეორე წელს -- მეორეში. სკარუ ̂

ჩი შუა̂ნ̈ს ხად სახუბ-სახუბჟი (ბქ. 294) -- გვარის ან თემის დღეობა მთელ სვანეთში 

საძმოების მიხედვით იცოდნენ. ჩუ ლჷმსგუროლ̄ინხ ეშხუდ სკარდ სოფელ (ლშხ. 28) -- 

მთელი სოფელი სადღეობოდ თურმე ერთად დასხდებოდა. ნებოზა ̈მეჴარხო თუი̂თონ 

სოფელისა იბნი სკარ (ლნტ. 68) -- საღამოს (საღამო მხარისკენ) თვითონ სოფელში იწყება 

თემის დღეობა (ლხინი).

 სკარხალ (-ხლაშ̈, -ხლარ̈ ბზ., -იშ -ალ ლშხ., -ხალ̈იშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- სეტყვა. ანჴა̈დ მოუა̂რ 

სკარხალ̈ (ბზ. 138) -- მოვიდა დიდი (ბევრი) სეტყვა. ეშთან̄ სკარხალს ლოქ იჩო, ერე გიმდ 
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ლოქ ესტიხე ჩის̄ ნამშაუა̂რს (ლშხ. 54) -- ისეთ სეტყვას ვიზამ (მოვიყვან), რომ ყოველგვარ 

მოსავალს (ჭირნახულს) მიწად ვაქცევო. შომას სკარხალ ჴედენდა, ელიას̈ ხაბრალ̈დახ (ლნტ. 

78) -- როცა სეტყვა მოვიდოდა, ელიას აბრალებდნენ. კნინ. სკარხლჷ̄დ ზს., სკარხალჷდ 

ლნტ., სკარხალე̄ლ ლშხ. იხ. თხარსკ.

 სკაუ ̂იგივეა, რაც სგაუ̄.̂

 სკაშურა იგივეა, რაც სგაშ̄ირ.

 სკაშხენ იგივეა, რაც სგა̈შ̄ხან̈.

 სკაშხენჩუ იგივეა, რაც სგა̈ნ̄ჩუ.

 სკახიშ იგივეა, რაც სგახ̄ი̄შ.

 სკა ̈იგივეა, რაც სგაჲ̈.

 სკამ̈ (-იშ, სკამარ̈) ზს., ლნტ., სკამ (-არ) ლშხ. -- სკამი. უ̂ოქრე სკამ̈ს ეჯგემნეხ (ბზ. 162) -- 

ოქროს სკამს დაგიდგამენ. სკამარ̈ს ჴიდეხ (ბქ. 75) -- სკამებს გამოიტანენ. დეშსა ხოგიჭ 

ჲაკოფს სკამ (ლშხ. 64) -- ვერ უძლებს იაკობს სკამი. ზურალ სკამ̈ ღოშკინჩუ ქა̈დკაფან 

(ლნტ. 236) -- ქალი სკამის უკან გადავარდა. კნინ. სკამ̈ილდ ზს., ლნტ., სკამი̄ლ ლშხ.

 სკან̈ იგივეა, რაც სგა̈ნ̄.

 სკახ̈ი იგივეა, რაც სგახი.

 სკე იგივეა, რაც სგეჲ.

 სკედი იგივეა, რაც სკოდ̄ი.

 სკელ1 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- წვივი. მარ̄ა სკელდ ლიშჲე ლოხბინე (ბზ. 405) -- 

კაცს წვივმა გასივება დაუწყო. ნაღუ̂ჟურს სკელარ̈ ჟი ლჷხლიწე ხარ (ბქ. 306) -- ბიჭს 

წვივები აკარწახებული აქვს.
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 სკელ2 იგივეა, რაც სგელ.

 სკიბ (ხონსკბა, მანსკბე, სკიბარ̄ა ბზ., ხონსკბა, მჷსკიბ, სკიბარ̄ა ლშხ., ხონსკიბა, სკიბარა 

ლნტ.), სკუი̂ბ (ხოსკუი̂ბა) ბქ. -- მჭიდრო. სკიბ ნაშხატუ ̂ანშხატ̈ (ბზ.) -- მჭიდრო ღობე 

დაწნა. სკუი̂ბდ, სკიბდ ზმნს. -- მჭიდროდ სკიბდ მარ̄ ქართობილ ლჷ̄ლაშ̄ე (ბზ.) -- 

კარტოფილი მჭიდროდ მაქვს დათესილი. სკიბდ მიცხან̄ სიმინდი ლილაშ̄ე (ლშხ.) -- 

მჭიდროდ მერჩია სიმინდის დათესვა.

 სკიბე (ოსკჷბ, ასკიბ; ას̈კბე) ზს., სკჷბე (ასკბე ლშხ.), გრდმ. 1. გადაწყვეტს (საქმეს), 

დაადგენს. დაუ̈დ̂ ი ზურალ̄დ ჩუა̂სკიბხ ლიხეხუჭ̂აშუ̂ (ბზ. 243) -- დევმა და ქალმა 

გადაწყვიტეს დაქორწინება (ცოლქმრობა). ასკბეხ ლემჟღორად ქორწილს (ლშხ. 32) -- 

შემოდგომისათვის ქორწილს გადაწყვეტენ. 2. ბქ. აჩერებს. დინა ქორს დემღადმოშ ოსკჷბ 

(ბქ.) -- გოგო სახლში ვერაფრით ვერ გავაჩერე.

 სკიმ იგივეა, რაც სგიმ.

 სკინტილ იგივეა, რაც სკჷდჷლ.

 სკირი იგივეა, რაც სგირი.

 სკიურ̂ (-იშ, -ურ̂ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- სკივრი, ზანდუკი. შდუგულდ ჩუა̂კუ̂იშ 

სკიურ̂ალ̈ (ბზ. 410) -- თაგუნიამ სკივრები გატეხა. ბაპს სკიურ̂ისკა ხაჭ̈ებდენა სემი შტაუ̂ალ 

(ლნტ. 101) -- მღვდელს სამი მერცხალი სკივრში ჰყოლია დამწყვდეული. კნინ. სკიურ̂ჷლდ, 

სკიურ̂ულ ბზ., ლშხ., სკიურ̂ილდ ლნტ. სკიუ̂რულ̄ ენყიდე დი̄ნად (ლშხ.) -- ქალიშვილმა 

პატარა სკივრი იყიდა.

 სკოდ̄ი (მალსკოდ̄ე, ხოლსკოდ̄ი̄ლ, სკოდარ̄ა ბზ., სკოდიარ̄ა, ხონსკოდ̄ა ლშხ.), სკედი 

(მალსკოდე, ხოლსკოდილ) ბქ., სკოდი (მჷნსკოდა \ სკოდიარა, ხონსკოდა) ლნტ. -- ღრმა. მუდ 
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ადბჷრჯე სკოდ̄ი თხრილ (ბზ. 302) -- მამამ ღრმა თხრილი ამოთხარა. ლიც სკოდი ლას 

(ლნტ.) -- წყალი ღრმა იყო. სკოდ̄იდ ბზ., ლშხ., სკედიდ ბქ., სკოდიდ ლნტ. ზმნს. -- ღრმად. 

დაშ̈დუდ̂ ადქუი̂ჭე მებჴუა̂ჩუ სკედიდ ტოტარ̈ (ბქ. 254) -- დათვმა გახეთქილში ღრმად ჩაყო 

თათები. სკოდ̄იდ არი გიმისა (ლშხ., ხორ. 17) -- ღრმად არის მიწაში. მეჩი უ̂აზ̈ს სკოდიდ 

ხუა̂ყ̈უნ̂ედ უე̂რისა (ლნტ.) -- დაბერებულ ვაზს ღრმად ვაწვენთ მიწაში.

 სკურ იგივეა, რაც სგურ.

 სკუე̂ბინ იგივეა, რაც სგუე̂ბინ.

 სკუე̂ბნაუ ̂იგივეა, რაც სგუე̂ბნაუ̂.

 სკუე̂ბნე იგივეა, რაც სგუე̂ბნე.

 სკუე̂ჯი იგივეა, რაც სგუ̂ეჯნი.

 სკუე̂ჯნი იგივეა, რაც სგუე̂ჯნი.

 სკუი̂ბ იგივეა, რაც სკიბ.

 სკუი̂ბდ იგივეა, რაც სკიბდ.

 სკუი̂ნჩ იგივეა, რაც კუი̂ნჩ.

 სკუი̂ხ, სკუი̂ხ-სკუ̂ახ (-იშ) -- რაკუნი, კაკუნი, რაკა-რუკი. სკუი̂ხ ხოგ̄ კუა̂თ̈ხუშ̂ (ბზ.) -- 

ჩაქუჩის კაკუნი ისმის (დგას). სკარხალს სკუ̂იხ-კუა̂ხ ხოგ̄ ლჷყარ̄ჟი (ლშხ.) -- სეტყვას 

რაკა-რუკი გაუდის (უდგას) სახურავზე. იმშა სკუი̂ხ ლჷგ? (ლნტ.) -- რისი რაკუნი ისმის 

(დგას)?

 სკჷბე იგივეა, რაც სკიბე.

 სკჷდა -- 1. ტევა, ტევადობა. სურუ სკჷდა ხაკუ ჲერხის (ბზ.) -- ზოგი ვერსად ვერ ეტევა 

(ზოგს დიდი ტევადობა უნდა). ხოჩა სკჷდა ̈ცხუა̂დ ახუი̂ყდ (ლნტ.) -- კარგი ტევადობის 
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საარაყე ქვაბი ვიყიდე. 2. 3. სუბ. პირი ეტევა ზმნისა. ეჯა ჩიჲა̈̄გ ჩუ სკჷდა (ბზ.) -- ის 

ყველგან დაეტევა. გუ̂ი ლაგუს ჩიგარ ესერ დემ სკჷდა (ანდ.) -- გული საგულეში ყოველთვის 

არ ეტევაო.

 სკჷდჷლ (-დლაშ̈, -დლარ̈) ბზ., სკჷნდჷლ ბქ. 1. ზს. ნაძვის კევი, ქარვისფრად დაკიდებული. 

სკჷდლარ̈ ოხკიდხ ღუმირს (ბზ.) -- ნაძვს კევი გამოუღეს. მიშგო მუდ ლახუხ̂ენ სკჷნდლარ̈ 

ან̈ჴიდ (ბქ.) -- მამაჩემმა მთიდან კევ(ებ)ი მოგვიტანა. 2. ცინგლი, წვინტლი.

 სკჷრე, სკჷრი (მანსკრე, ხონსკრა ზს., ხონსკჷრა, სკჷრიალ̄ა ლშხ., სკჷრიალა \ მჷსკჷრალა, 

ხონსკჷრა ლნტ.) -- წვეტიანი, წაწვეტებული; წვრილი. მჷშკიდს სკჷრე ბერჟალ̈ ახშკად̄უნ̂ე 

(ბზ. 233) -- მჭედელს წვეტიანი რკინები გამოაჭედვინა. ალ ბალახს მუჯოდ̄რა ბალარ ხა̄რ ი 

კეცხთე სკჷრი (ლშხ., ხორ. 6) -- ამ ბალახს მოგრძო და კენწეროსკენ წვრილი ფოთლები 

აქვს. გადატ. სკჷრი ნინ ხარ (ლნტ.) -- ენამახვილია (წვეტიანი ენა აქვს).

 სოკ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -იშ \ -კოჲ̄შ, -კოე̄ლ \ სოკუა̂რ ლშხ., -კოჲშ, -კოა̈რ ლნტ.) -- 1. სოკო. 

კორიჭოლ̄ ზისხშალ̄ წჷრნი სოკ ლი (ლშხ. ხორ. 10) -- კორიჭოლი სისხლივით წითელი 

სოკოა. 2. ბქ. საქონლის ჭირი, საქონლის ყბაზე შეკენჭებული ხორცი.

 სოჲ იგივეა, რაც სუ̂ეუ.̂

 სოუ ̂იგივეა, რაც სუე̂უ̂.

 სოფელ (-ფლიშ, -ფლარ̈ ზს., -ფლარ ლშხ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- სოფელი. სოფელ... ლჷმარ̈დ 

ლაგ̈ურკამჷყ (ბზ. 3) -- სოფელი ყოფილა კვირიკეს (სალოცავთან). სეგზ სგა ანტახ 

სოფელთე (ბქ. 10) -- სეგზი შემობრუნდა სოფელში. ლაგას მჷგნე სოფელს ჩიგარ ესერ ხორი 

(ანდ.) -- ერთი მეთაური (ჭკუის დამრიგებელი) სოფელს ყოველთვის ჰყავსო. ნაქამ̄ მარ̄ას 

დე̄მ იხნეხ... სოფელთე̄ჲსა (ლშხ. 28) -- უცხო კაცს არ უშვებენ სოფელში. დენა აჩად 
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სოფელი ფედიას ცხეკხო (ლნტ. 300) -- გოგო წავიდა სოფლის ახლოს ტყეში.

 სოხ (-იშ, ა̈რ) ზს., ბოტ. -- ჭლაკვი, სოხვი. ხოლჯახ სოხ [ჭაგუ]̂, ნიურ̂ა... (ბქ. 282) -- 

დარგული აქვთ ჭლაკვი, ნიორი. იხ. ჭაგ̈უ.̂

 სოჲ̈ იგივეა, რაც სუ̂ეუ.̂

 სპარს უშგ., ქს -- სხარტი. ბრიგონ სურუ სპარს მარ̄ე ლას (ლშხ.) -- ბრიგონი ძალიან სხარტი 

კაცი იყო.

 სპარსდ ბზ., ქს. იხმარება გამოთქმაში სპარსდ მჷგჷრგალ̈ი ბზ. -- მჭერმეტყველი, 

სხაპასხუპით მოლაპარაკე. სპარსდ მჷგჷრგალი მეცარ (ლშხ. 12) -- სხაპასხუპით 

მოლაპარაკე მკითხავი.

 სპან̈ (სპანაშ̈, სპანა̈რ ბზ., -იშ ლნტ.) -- საქონლის ბაგის თავის გადახურული ნაწილი. [ჭაშ̈] 

ჟამ̈ეჩედ სპან̈ჟი (ლნტ. 148) -- ქმარი ასულა ბაგის თავზე.

 სპელენჯ იგივეა, რაც სპილენჯ.

 სპენდიკ იგივეა, რაც სბენდიკ.

 სპილენჯ, სპილენძ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., სპელენჯ (-არ) ბქ., სპილენძ ლშხ. -- სპილენძი. 

სპილენძიშ ყორ̄ა̈ლ ხოწიბხ (ბზ. 100) -- სპილენძის კარები უკიდიათ. სპილენძი ცხუა̂დუა̂რს 

საუი̂არ ასყჷდახ (ლშხ.) -- სპილენძის ქვაბებს ოსები (ლეკები) აკეთებდნენ.

 სრიბ (ხოსრიბა, მჷსრიბ ზს., მჷსრიბალ̄ა ლშხ., მჷსრიბალა ლნტ.) 1. მრუდე. სრიბ ფიცრალ̈ 

ანჴიდხ (ბზ.) -- მრუდე ფიცრები მოიტანეს. სრიბ კიბ ლახოგეხ ქორს (ლნტ.) -- სახლს 

მრუდე კიბე მიუდგეს. 2. ზს. ელამი. ზურალ̄ს სრიბ თე̄რა̈ლ̄ ხარ̄ (ბზ.) -- ქალს ელამი 

თვალები აქვს. სრიბდ ზმნს. -- მრუდედ. აჴ სრიბდ (ჴაცდ) ლჷ̄გ (ლშხ) -- ზვინი მრუდედ დგას.

 სრულ იგივეა, რაც სურ̂ილ.
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 სტამან̄ (-მნაშ̈, -მნა̈რ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), სტამან (-მნაშ̈, -მნარ̈ ბქ., -მან̈იშ, -ა̈რ ლნტ.) -- 

კოკა, დოქი. ჭყინტ... სტამან̄არ̈ს ჩი̄ ჟი ხაკუ̂შურ̄ე (ბზ. 402) -- ბიჭი დოქებს ყველას თავზე 

(ზედ) ამტვრევს. ეშხუ სტამან̄ ღუი̂ნელილ̄ ხაღუე̂̄ნა [ზურალ̄ს] (ლშხ. 53) -- ქალს ერთი 

დოქი ღვინო ჰქონია. სტამან ქა ლოქ ხეკუე̂ს ახოჴჷდის (ლნტ. 266) -- დოქი უნდა 

გამოუტანოსო.

 სტამფილო იგივეა, რაც სტამ̈ფილო.

 სტარინ იგივეა, რაც სტარ̈უ̈̄ნ.

 სტაქან̈ (-ქნიშ, -ქნარ̈ ზს., -იშ, -ქანარ̈ ლნტ.), სტაქან (-ქნიშ, -ქნარ) ლშხ. -- ჭიქა. ეშხუი̂ 

სტაქან̈ ღუი̂ნალ̈ (ბზ. 59) -- ერთი ჭიქა ღვინო. არაყ̈ ოსგუე̂შ სტაქანთექა (ბქ. 32) -- არაყი 

ჩაუსხა ჭიქაში. სტაქან̈ აკუა̂შ (ლნტ.) -- ჭიქა გატყდა.

 სტამ̈ფილო (-ფუ̂ილუე̂̄შ, -ლუა̂̈ლ̄ ბზ., -ლოჲშ, -ა̈ლ ლნტ.), სტამფილო (-ლოშ̄, -ე̄ლ) ლშხ., 

ბოტ. -- სტაფილო. სტამ̈ფილო ოთლა̈შ̄ (ბზ.) -- სტაფილო დავთესე. ლაშ̄ხს ხოჩა სტამფილო 

ჴედნი (ლშხ.) -- ლაშხეთში კარგი სტაფილო მოდის.

 სტარ̄უ̈̄ნ (-რუ̂ნიშ) ბზ., სტარინ (-იშ) ბქ., სტარ̄უნ ლშხ., უსტარუნ, უსტარუი̂ნ ლნტ. -- 

ჯვარი; პირჯვარი. მი სტარ̄უ̈ნ̄ს ხუა̂ჩ̈ო ი ჭყინტ ახ̈თენი (ბზ. 63) -- მე პირჯვარს დავწერ და 

ბიჭი გაუჩნდება. სტარ̄უ̂ნიში თანღი ზაგარჟი ლჷ̄გან̄... საყდარ (ლშხ. 50) -- ჯვრის (მთის) 

გადასასვლელზე იდგა საყდარი. მიშკუი̂ დადა უსტარუნს იირენი (ლნტ.) -- ჩემი ბებია 

პირჯვარს იწერს.

 სტელ იგივეა, რაც სტჷლ.

 სტოლუმბაშ̈ იგივეა, რაც ტოლიბაშ̈.

 სტუგუ ̂იგივეა, რაც სდუგ̄უ.̂
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 სტუი̂̄რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), სტუი̂რ (სტურარ̈ \ სტუი̂რარ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.) 1. მილი. 

ჯუი̂ნალდ ლიც ოყალი სტუი̂̄რალ̈შუ ̂ხად̄ხ ლუკუა̂რ̈ (ბზ.) -- ძველად წყალი თიხის მილებით 

ჰქონდათ გადმოგდებული. ეჯჲარ̈ს ხარ̈ენახ ლიც სტურარ̈შუ ̂ლჷყე (ბქ. 199) -- იმათ წყალი 

მილებით ჰქონიათ გამოყვანილი. 2. სტვირი, სალამური. სტუი̂̄რს ქალაქ̈ს ხუი̂ყდიდ (ბზ.) -- 

სტვირს ქალაქში ვყიდულობთ. 3. ლულა (თოფისა). ბაბას ქო̄ხწმინდაუ̂ა თოფი სტუ̂ირ̄ალ 

(ლშხ.) -- პაპას თოფის ლულები გაუწმენდია. კნინ. სტუი̂რი̄ლდ ბზ., სტუი̂̄რი̄ლ ლშხ., 

სტუი̂რილ ბქ., ლნტ. ლაჲშჷმე ჭყინტდ სტუი̂̄რილდ (ბზ. 46) -- ბიჭმა სალამური დაუკრა.

 სტჷლ ზს., სტჷრია̈̄ლ ბზ., სტელ ბქ., სტჷ̄ლ, სტჷრიალ̄ ლშხ., სტჷლ, სტჷრიალ̈ ლნტ. -- ჭექა. 

თეფიშ სტელ ჩუ ლჷგან (ბქ.) -- თოფის ჭექა ისმოდა (იდგა). თოფს ლირუა̂ლ̄თე სტჷ̄ლ 

ათად̄ა (ლშხ.) -- თოფმა გათენებისას იჭექა (ჭექა გაადინა).

 სუ (სუდ \ სუდად) შორისდებული -- გაჩუმდი! სუ! სუ, ნომ̄ ხიგუნ̂ი (ბზ.) -- სუ, ნუ ტირი. 

სუდად! მახუ̂შის ლოხუუ̄ნ̂არედ! (ლშხ.) -- გაჩუმდით! უფროსს მოუსმინეთ! სუდად, 

ბოფშარ̈! (ლნტ.) -- გაჩუმდით, ბავშვებო!

 სუბი იგივეა, რაც ისუბ̂ი.

 სუგუ ̂(-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ჩელხი, ჯელღი. ნაკლაუ ̂სუგუს̂ ქა̄ფრეხ ი კუმაშ̈ს 

ხამ̄ნეხ (ბზ.) -- ლეწვის შემდეგ დარჩენილ ჩელხს გაახმობენ და საქონელს აჭმევენ. კალ 

სუგუშ̂ ლას გუე̂ში (ლნტ.) -- კალო ჩელხით იყო სავსე.

 სუდ, სუდად იგივეა, რაც სუ.

 სუკ იგივეა, რაც სუი̂კუ.̂

 სუმინ ბზ., ლშხ., სჷმინ ლნტ. -- სამჯერ. სუმინ ლახტუი̂̄ლ ჭყინტდ (ბზ. 342) -- ბიჭმა 

სამჯერ დაუძახა. ჯაფარიძე სუმინ აჩად̈ უშბაშ̈ კა̈ცხთეჟი (ბქ. 2) -- ჯაფარიძე სამჯერ ავიდა 
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უშბის წვერზე. ამკალიბდ ლე̄ქუ̂ნეხ სუმინ (ლშხ. 16) -- ასე იტყვიან სამჯერ.

 სუმრა იგივეა, რაც სუი̂მრა.

 სუნაჲ̈ (-ნაი̈შ, -ნჲარ̈) ზს. -- დაგრეხილი ზონარი, სვანური ქუდის მოსართავი. თუე̂თუნ̂ა 

ფაყუს̂ მეშხე სუნაჲ̈ ხოსგუუ ̂(ბზ.) -- თეთრ ქუდს შავი ზონარი უხდება.

 სურ (-იშ, -ალ̈) ბზ. -- სურა, შალიანის ხატის ჩამონაბანი წყლის ჭურჭელი. აშხუხ̂ან̈ 

შალ̈ია̈ნ̄ი ხოსგუე̂ჯდახ, მე̄რმახან̈ სურ (ბზ. 4) -- ერთ მხარეს შალიანის ხატი ჰქონდათ 

დაბრძანებული, მეორეს -- სურა (ხატის ნაბანი წყლით).

 სურდუქ (-იშ, -უ̂არ̈) ბქ. -- სერთუკი. ლინთუ̂იშდ ლეღუა̂ჟმარ̈ს აშ̈ხბიხ უ̂ოსარ̈ს, მადეჲ 

სურდუქს (ბქ. 239) -- საზამთროდ კაცისთვის (საკაცოს) კერავენ ჩოხას ან სერთუკს.

 სური̄ ბზ., ლშხ. ზმნს. -- 1. სიამოვნებით. მა̈ჲ̄ ჯეკუე̂ს, ეჩის ჯაჰუდ̂ი სური ̄(ბზ. 387) -- რაც 

გინდა, იმას სიამოვნებით მოგცემ. 2. დიახაც, სრულებითაც. ლად̈ი მამ̄ა ხუი̂რდოლ̄ სური̄ 

(ბზ.) -- დღეს დიახაც არ ვიქნებოდი. ეჯნარ ნომა ჯიჟრი სური ̄(ლშხ.) -- იმისათვის 

სრულებითაც ნუ შეგებრალები. 3. ნეტავი. ლე̄თი̄ჲ ნომმაუ̄ ̂აჯბჷრგა̈ნ̄ სური̄ (ბზ. 233) -- 

ნეტავ წუხელაც არ დაგჭიდებოდი.

 სურნელ (-იშ, -ა̈რ ზს., -ალ̈ ლნტ., -არ ლშხ.) -- სუნელი. ლჷფრე სურნელარ̈ მირი (ბზ.) -- 

ხმელი სუნელი მაქვს. კამა ნაყ̄უნი̄ ლეჩომ სურნელ ლი (ლშხ. ხორ) -- კამა შეჭამანდის 

გასაკეთებელი სუნელია.

 სურუ ზმნს. -- მეტად, ძალიან. ეჯა სურუ ეზარ̈ დი̄ნა ლას̈უ ̂(ბზ. 341) -- ის ძალიან კარგი 

გოგო იყო. მალულდ სურუ ან̈ხირნან (ბქ. 24) -- მელია ძალიან გაბრაზდა. [ეჯის] სურუ 

ძუი̂რდ უ̂ოდიხ (ლშხ. 8) -- იმას ძალიან ძვირად ყიდიან. დაშ̈ტუ ̂სურუ მაჲ̈დარ̈ ლჷმარ̈ელი 

(ლნტ.) -- დათვი მეტად მშიერი ყოფილა.
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 სუსტ იგივეა, რაც სუი̂სტ.

 სუტ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. გლოვა, მწუხარება, ჯავრი. ეჩას სუტ ათას̄დ მიჩა 

გეზალა ̈დაგროშ (ბზ.) -- მას შვილის სიკვდილით დიდი მწუხარება დაატყდა. სუტს ძღჷდ 

ლიგეჭ ხაკუ (ლნტ.) -- მწუხარებას დიდი გაძლება უნდა. 2. ძაძები, სამგლოვიარო 

ტანსაცმელი. სუტ ჟი ნომ' ოღუ ̂აჯკედა! (ბქ.) -- ძაძები ნუმც გაგხდიაო!

 სუტუ̂ა̈რ̄ (-იშ, -უ̂არ̄ალ̈) ბზ., სუტუ̂არ̄ (-ალ) ლშხ., სუტუა̂̈რ (-უა̂რალ̈) ლნტ. -- მწუხარე, 

მგლოვიარე; ძაძებიანი. დარბაზისა სუტუა̂რ̄ ზურალე̄ლ სგურხ (ლშხ.) -- დარბაზში 

მგლოვიარე (ძაძებიანი) ქალები სხედან. სუტუა̂რ̈ ზურალ ლაგუა̂ხუი̂და (ლნტ.) -- მწუხარე 

ქალი შეგვხვდა.

 სუფ იგივეა, რაც სუი̂ფ.

 სუფრ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.) -- სუფრა. [ქაჯ̈ს] სუფრჟი̄ნ ქესა ხორდა (ბზ. 276) -- ქაჯს 

სუფრაზე ქისა ჰქონდა. ხოჩა სუფრ ოთგურნახ (ბქ.) -- კარგი სუფრა გაუშლიათ 

(გადაუგორებიათ).

 სუა̂ნთალ იგივეა, რაც სათალ̈.

 სუა̂ნირ (-ნრიშ, -ნრარ̈) ზს. -- ძველებური სვანური ოდა -- სახლი. ესფხეჭ თეფს ი ჟი [აჩად] 

სუა̂ნირთე (ბქ. 128) -- სტაცა თოფს ხელი და ოდა-სახლში ავიდა.

 სუა̂დ̈ იგივეა, რაც სად̈უ.̂

 სუე̂ტ (-იშ, სოტარ̈ ბზ., -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.), სეტ (-არ̈ ბქ.) -- სვეტი, ბოძი. მინდუე̂რისგა 

ლჷ̄გ უ̂ოქურ̂ე სუე̂ტ (ბზ. 325) -- მინდორში ოქროს ბოძი დგას. მეზრაშ̈ თარ̈გლეზერ 

სბენდიკიშ ლი სოტარ̈თექა (ბქ. 4) -- მეზირის მთავარანგელოზის ეკლესია სვეტებითურთ 

სპონდიოს ქვისაა. მარეს ჩა̈ჟ ლახობენა სუე̂ტდ (ლნტ. 119) -- კაცს ცხენი სვეტისთვის 
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მიუბამს.

 სუე̂უ̂ (-იშ) ბზ., ლნტ., სუე̂ჲ, სო̈ჲ ბზ., სეუ,̂ სოუ,̂ სოჲ ბქ., სოუ,̂ სოჲ ლშხ. 1. სვე, ბედი, 

იღბალი. ოხურშუე̂ნ ჯგჷ̄რა̈გ̄ -- სუ̂ეუი̂ მუჰუდ̂ი (ბზ. 40) -- ვახსენე წმინდა გიორგი -- სვე-

ბედის მომცემი. იმაჲ̈ხო ქაჩეხი, ჩიაგუ ხოჩემი სუე̂ ი გამარჯუ ლაჯოდა (ლნტ.) -- საითაც 

წახვიდე, ყველგან კარგი ბედ-იღბალი და გამარჯვება მოგეცესო. 2. ძალა, ღონე; ბარაქა. ნაჲ 

უშხუდ ხუი̂მზჷრდად სეუხ̂ენქა (ბქ. 3) -- ჩვენ ერთად ვლოცულობდით ბარაქისათვის 

(ძალღონისათვის). მაჲ ლოქ მაკუჩ ი დიარიშ ი კეთილი სოჲ ლოქ ერ მუღუე̂̄ნს (ლშხ. 52) -- 

რა მინდა და, პურის და (კეთილის) ქონების ბარაქა რომ მქონდესო.

 სუი̂კუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., სიკუ ̂ბზ., სუკ (-არ) ლშხ. 1. ბორცვი, გორა. [ეჯას] სიკუქ̂ა 

უ̂იჯ ხაყ̈უ̂ნე̄ნა (ბზ. 30) -- იმას ბორცვზე გველი ეწვინა. სუი̂კუქ̂ა ღუა̂შ ანწუ̂ან̈დ (ბქ.) -- 

ბორცვზე ჯიხვი გამოჩნდა. ხოშა მუხუბ̂ეს თელდ სუი̂კუ̂არ̈ ჩუა̂თოზნა (ლნტ. 285) -- უფროს 

ძმას მთელი ბორცვები დაუვლია. 2. სუკი, საქონლის ხერხემლის რბილი ნაწილი.

 სუი̂მრა (-რა̈შ̄ ბზ., -რაშ̈ ბქ.), სიმრა, სუმრა (-რაშ̄) ლშხ. -- ხალხი, შეკრებილი საზოგადოება, 

საფიხვნო, უმაღლესი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანო ძველ სვანეთში. ეჩის ი 

მიჩა სუმრას ძღჷდ ღალ ხოშგურხ ჴეუი̂სა (ლშხ. 20) -- იმას და იმის ხალხს ძალიან 

რცხვენიათ ხევში (საზოგადოებაში). ბაჩა გუი̂გუ̂ი ჭოლში სუი̂მრა (პოეზ. 196) -- ქვისგულა 

ჭოლაშის საზოგადოება (საფიხვნო).

 სუი̂ნა̈ჲ, სუი̂ნა (-იშ, ლას̈უ̂ნაჲ̈ა ბზ., -აიშ, -ა̈უ \ ლასუ̂ნაჲა ჩბხ., -აუ ბქ) -- ნათლია, სვინა; 

ნათლიმამა, ნათლიდედა. გიგო მიშგუი̂ სუი̂ნაჲ̈ ლი (ბზ.) -- გიგო ჩემი ნათლიაა. შდრ. პა̈პი.

 სუი̂ნდის (-იშ) ბზ., ქს. -- სინდისი. სუი̂ნდის მამ̄ ჯუღუა̂ჲა ჰა̈დურდ? (ბზ.) -- სინდისი სულ 

არა გაქვს? მაჲ̄ ლახთჷრის მიჩა აზრშუ ̂ი სუი̂ნდისშუ,̂ ეჯი აქუცის (ლშხ. 45) -- რაც თავისი 
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აზრით და სინდისით შეატყოს, ის გადაწყვიტოსო.

 სუი̂ნდისიან̈ (-იშ, -სიანარ̈) ზს., ლნტ., სუი̂ნდისიან (-არ) ლშხ. -- სინდისიანი, სინდისიერი. 

ეჯა სუი̂ნდისიან̈ მარ̄ე ლი (ბზ. 60) -- ის სინდისიანი კაცია.

 სუი̂სტ (-იშ, სუსტარ̈ ზს., ლნტ.), სუი̂სდ (სუსდარ) ბქ., სუსტ (-არ) ლშხ. -- სუსტი. გუნ̄ 

სუი̂სტ ბეფშუ̂ ლი (ბზ.) -- ძალიან სუსტი ბავშვია. სუსტ ღუნ ეხთენან̄ ფურს (ლშხ.) -- 

ძროხას სუსტი ხბო დაებადა. სურუ სუ̂ისტ გუი̂ ხაღ̈უე̂ნა დენას (ლნტ.) -- ძალიან სუსტი 

გული ჰქონია გოგოს.

 სუი̂ფ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., სუფ (-არ) ლშხ. -- სასოფლო მოედანი, ხალხის შესაკრები 

ადგილი; საფიხვნო. ესღრი სუ̂იფქა ზეთუნახაუ̈ ̂(ბზ. 234) -- მიდის მოედანზე მზეთუნახავი. 

ბედაუ̂ირარ̈ ჩუ ომჭკეჟელიხ ი სუი̂ფ ესერ წელარ̈ს ესსედახ (ანდ.) -- ბედაურები დახოცილან 

და მოედანი ვირებს დარჩენიათო. ჩუ ისკუ̂როლხ სუი̂ფისკა (ლნტ. 65) -- დასხდებოდნენ 

სოფლის მოედანზე. კნინ. სუი̂ფი̄ლდ ბზ., ლშხ.

 სუი̂ღუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., სუ̂იღუ̂რა (-რაი̈შ, -რაუ) ლხმ. -- ელამი, ბრუციანი. ლეჲხურის თერარ̈ 

სუი̂ღუ ̂ესერ ხარ (ბქ. 39) -- საცოლეს ელამი თვალები აქვსო.

 სურ̂ილ (ხოსრულა ზს., სრულარა ლნტ.), სრულ (ხოსრულა, სრულა̄რა) ლშხ. -- სრული. მამ̄ 

ხუა̂რ̈ი სუ̂რილ ჭკუა̂ჟი (ბზ.) -- არა ვარ სრულ ჭკუაზე. ჩუი̂ბე ჴეუს̂ სურ̂ილ ლიც ჲორი ახა̈ზი 

(ბქ. 224) -- ჩუბეხევს ორი დიდი (სრული) მდინარე ჩაუდის. ხუ̂აჲ̈ დიდაბუნღო დენა სკანჴად 

სურ̂ილ ჭკუახოჲსა (ლნტ. 301) -- ბევრი (ლოცვა) დიდების შემდეგ გოგო მოვიდა სრულ 

ჭკუაზე.

 სხაპ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.) -- კუკუხო. სხაპს ჩიდ მაჩ̄ენე ლეღუ ̂ხარ̄ (ბზ.) -- კუკუხოს 

ყველაზე გემრიელი ხორცი აქვს. ფური სხაპ ოხჯაბედ (ლშხ.) -- ძროხის კუკუხო 
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მოვხარშეთ.

 სხაპ̈ჲა̈ჲ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., სხუ̂აპიაჲ (-პიაშ̄, -პიე̄ლ) ლშხ., სხუ̂აპ̈ია ̈(-ჲშ, -პია̈ლ) ლნტ. -- 

მოქნილი. სხუა̂პიაჲ კუე̂დელ ხოყდანან̄ ბოფშს (ლშხ.) -- ბავშვს მოქნილი წნელი ეჭირა. 

გადატ. მოხდენილი თვალტანადობის ადამიანი. ხოჩა სხუ̂აპია დენა ხაყა ბესის (ლნტ.) -- 

კარგი თვალტანადობის ქალიშვილი ჰყავს ბესის.

 სხუი̂პ -- სხაპანი. ანპარ̈ სამთილ̄ ი ეჩხან̈თე ეშ გარ სხუი̂პ ა̈ნკიდ (ბზ. 398) -- სამთილი 

წამოხტა (აფრინდა) და იქით სხაპანიღა მოადინა. ჰერწემდ გიმი ჴურუჩუ სხუ̂იპ ანკიდ (ბქ. 

28) -- ქვეწარმავალმა ხვრელში მოადინა სხაპანი. კუე̂დელს სხუ̂იპ ათად̄ა (ლშხ.) -- 

წკნელმა სხაპანი გაიღო.

 სჷგად̈ იგივეა, რაც სიგად̈.

 სჷლ იგივეა, რაც სჷ̄ლ.

 სჷლმასჷლ (-იშ) ზს., ლნტ., სჷ̄ლმასჷ̄ლ ლშხ. -- სისინი. ბუქუს̂ სჷ̄ლმასჷ̄ლ ხოგ̄და (ლშხ.) -- 

ქარი სისინებდა. ტყუ̂ი სჷლმას̈ჷლშუ ̂აჩად (ლნტ.) -- ტყვია სისინით წავიდა.

 სჷლხჷრ ზს. -- 1. აწრიალებული. ძღჷ̄დ სჷლხჷრ ხარ̄ხ (ბზ.) -- ძალიან აწრიალებული არიან. 

-- 2. ლხმ. -- ზნედაცემული.

 სჷმან̈, სჷმან (-იშ) ბქ. -- მოსმენა, ყურადღება, ყურის {და}გდება. ეჩქას ეჩეჩუ მერდა სჷმანს 

ას̈ყიუხ̂ (ბქ. 296) -- მაშინ იქ მყოფნი უსმენენ (სმენას აკეთებენ). აშუ ̂ჰალაგ̈დ ამჟი სჷმან 

ლასუ ̂(ბქ. 299) -- ერთ ხანს ასეთი სმენა (ყურადღება) იყო.

 სჷმინ იგივეა, რაც სუმინ.

 სჷმსედა იგივეა, რაც ესჷმსედა.

 სჷნდიკდ იხმარება გამოთქმაში სჷნდიკდ ლიგნე ზს., ლშხ. -- ნაკუწ-ნაკუწად ქცევა, 
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დანაკუწება. ეჯას სინდიკდ ხოგ̄და ლერქუა̂̈ლ (ბზ.) -- იმას ტანსაცმელი ნაკუწებად ჰქონდა 

ქცეული. ეჩა სჷნდიკდ ლიგნე მაკუ (ლშხ.) -- იმის დანაკუწება (ნაკუწ-ნაკუწებად ქცევა) 

მინდა. იხ. სან̈დ ლიგნე.

 სჷრა ზს. -- 1. სასმელი. 2. ბქ. საარაყე სითხე.

 სჷრიგაგა ბქ. -- მოუსვენრობა, წრიალი სჷრიგაგას ჟი ხაგ (ბქ.) -- აწრიალებულია 

(მოუსვენრობას ადგას).

 სჷრტნა̈ჲ (-ა̈შ̄, -ნაჲალ̈ ბზ., -აიშ, -აუ ბქ.), სჷრტნაჲ (-ნა̄ჲშ, -ნე̄ლ) ლშხ. -- რატრატა; 

ყვირილის ხმამაღალი ლაპარაკის მოყვარული. ეჯგუა̂ჲ̈ სჷრტნაჲ̈ ლი, ჟი ხოკიდ მაგ̈ (ბზ.) -- 

ისეთი რატრატაა, აკლებული აქვს ყველაფერი. ეჯა ძღჷ̄დ სჷრტნაჲ ზურალ̄ ლი (ლშხ.) -- ის 

ძალიან რატრატა ქალია.

 სჷრტჷ̄ნ (-იშ) ბზ., ლშხ., სჷრტჷნ ბქ., ლნტ. -- ჭახჭახი, ჭახანი, ლაწა-ლუწი. იმშა სჷრტჷ̄ნ 

ლი (ბზ.) -- რა ჭახჭახია. ბუქუ̂ისა ცხეკს სჷრტჷ̄ნ ხოგ̄ (ლშხ.) -- ქარში ტყეს ლაწა-ლუწი 

გააქვს (უდგას).

 სჷსნა, სჷსნა ̈იგივეა, რაც სისნა.

 სჷ̄ლ ბზ., ლშხ., სჷლ ბქ., ლნტ. -- ქარის სისინი. ბიქუს̂ სჷ̄ლ ხოგ̄ (ბზ.) -- ქარს სისინი გაუდის 

(უდგას). ბუქუი̂ სჷ̄ლ მესმოლ̄ (ლშხ.) -- ქარის სისინი მესმოდა.

 სჷ̄ლმასჷ̄ლ იგივეა, რაც სჷლმასჷლ.

 სჷ̄მი-ყჷ̄მი (-ი̄შ) ლშხ., სჷმი-ყჷმი (-ჲშ) ლნტ. -- თბილი და წყნარი (ამინდი). ლადი სჷ̄მი-

ყჷ̄მი ამინდ ლი (ლშხ.) -- დღეს თბილი და წყარი ამინდია. სჷმი-ყჷმიდ ზმნს. 

დამშვიდებულად, წყნარად. ლშხ. ჩუ̂არიხ აგის მინეშდ სჷ̄მი-ყჷ̄მიდ (ლშხ.) -- არიან შინ 

თავისთვის დამშვიდებულად.
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ტ

 ტაბაგ იგივეა, რაც ტაბაგ̈.

 ტაბაგაჲ (-გაჲ̄შ, -გე̄ლ) ლშხ. -- ტაბაკა (მსხლის ჯიში); ტაბლისნაირი. ტაბაგაჲ ტყელ იცხ 

ლი (ლშხ. 2) -- ტაბაკა ბრტყელი მსხალია. ტაბაგაჲ დი̄ნოლ̄ (ლშხ.) -- დაბალი ტანის 

(ტაბლა) გოგო.

 ტაბაგ̈ (-ბგიშ, -ბგარ̈ ზს., -ბგიშ, -ბაგარ̈ ლნტ.), ტაბაგ (-ბგიშ, -ბგარ) ლშხ. 1. ტაბაკი, მაგიდა, 

სუფრა. ეჯჲა̈რ ჩუა̂სგურდახ ტაბა̈გდ (ბზ. 318) -- ისინი შემოუსხდნენ ("დასხდნენ") სუფრას 

("სუფრად"). ტაბაგ̈ლეჟა ადაწყეხ საუ̈ი̂ჭმ ლეყი-ნაყუნს (ბქ. 75) -- სუფრაზე აწყობენ 

სამარხვო საჭმელს. ტაბაგ̈ს ესერ კიბდენხენ ახაზ̈ი, კიბდენს -- დეცეგიმხენ (ანდ.) -- სუფრას 

კიდობნიდან მოსდის, კიდობანს -- ზეციდანო. ჟი ლჷ̄მარ̄ე ლიხ... ლასგურ̂ე̄ლ ი ტაბგარ (ლშხ. 

35) -- მომზადებულია სკამები ("{და}საჯდომები") და მაგიდები. ალ ტაბაგ̈ს ლიზალ̈ე ტაბაგ̈ 

ხაჟახჷნ (ლნტ. 48) -- ამ სუფრას (იგულისხმება "მექორწილეთა") წასვლის სუფრა ერქვა. 

დაუბ̂რარ̈ ლიხ ტაბაგ̈ ხოშა (პოეზ. 216) -- დავბერლები არიან სუფრადიდ{ნ}ი. ტაბგიშ 

თხუი̂მ (ბქ.) -- თამადა, სუფრის თავი, სუფრის წესების მცოდნე. გადატ. ხოლა ტაბაგ̈ (ბქ.), 

ლეგ ტაბაგ (ლშხ.) -- ცუდი სუფრა; ცუდი, არასასიამოვნო შემთხვევა, მოულოდნელი 

უბედურება. 2. რელიგ. ტაბლა (სულებისათვის გაშლილი სუფრა). სგა ღჷრი ტაბგარ̈თე̄სგა 

ქორა̈ მახუ̂ში (ბზ. 12) -- მიდის ტაბლებთან ოჯახის (სახლის) უფროსი. ა ტაბაგ̈ს ჟი იკედხ 

(ბქ. 75) -- ამ ტაბლას აიღებენ. ჟარ აღბაშ̈ ტაბაგ̈ს ესერი ხაყა (ანდ.) -- მოწყენა აღების 

სუფრამაც იცისო (სუფრასაც აქვსო). ტაბაგი ლაჯგირთე ლოქ ანჴადდ (ლშხ. 35) -- ტაბლის 

საკურთხებლად მოდითო. ჩუ ხოგემდახ კეჭოლი ტაბაგ̈ს (ლნტ. 47) -- დაუდგამდნენ პატარა 

ტაბლას.
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 ტაბგობ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს. -- დღეობა, ლხინი, ნადიმი. ისგ ტაბგობჟი̄ნ ანჷ̄გან̈ ჟი თენგიზ (ბზ. 27) 

-- შუა ნადიმში წამოდგა თენგიზი. [ეჯის] ტაბგობ ხეჭემენიდა (ბქ. 4) -- იმას დღეობა 

მოსდევდა.

 ტაბლაშ̈ (-იშ, -ლაშარ̈ ზს.), ტაბილ, ტაბჷლ (-ბლაშ̈, -ბლარ̈ უშგ., -ბლიშ, -ბლარ ლშხ., -იშ, 

-ალ̈ ლნტ.), რელიგ. -- ტაბლა, კვერი, კოკორი. ლემზჷრარ̈ს ტაბლა̈შდ იზბიხ (ბქ. 71) -- 

სალოცავ კვერებს ტაბლად ჭამენ. ტაბლაშ̈იშ ლემზჷრს ჟი ხამ̈ზჷრი ზურალ (ბქ. 71) -- 

ტაბლის სალოცავ კვერს შეულოცავს ქალი. ტაბლე̄ლარს ანყეხ (ლშხ., ხორ. 21) -- სალოცავ 

კვერებს აცხობენ. ძღჷდ ტაბჷლს ახუტ̂ურეხ (ლნტ. 62) -- დიდ ტაბლას ჭრიან. ქჷ̄რჯინს 

ჯამინეხ ყუი̂ჟან-ტაბილან მჷქაფი (პოეზ. 24) -- ქარჯინს ("სავურ" პურს) გაჭმევენ ღვიძლ-

ტაბლის ნაცვლად. ბაქ̈იშ ტაბლაშ̈ (ბქ.) -- ტყუილის ტაბლა, გადატ. წინასწარმოფიქრებული 

ტყუილის თქმა; მსმენელი რომ ადვილად ატყობს სიცრუეს, ისეთი ტყუილი. ბაქარა ̈ბაქ̈იშ 

ესერ ტაბლაშ̈ ლი (ანდ.) -- ბაქარა ტყუილის ტაბლააო.

 ტაბჷლ იგივეა, რაც ტაბლაშ̈.

 ტაგან̈ (-გნიშ, -გნარ̈) უშგ., ტაგან (-იშ, -არ) ლშხ. 1. უშგ. ანცი, ცელქი. 2. ლშხ. 

გულგრილი, გულცივი, ნათესაობის უგულებელმყოფელი. ალ ბობშარ ტაგანარ ლიხ (ლშხ.) 

-- ეს ბავშვები გულცივნი არიან.

 ტაიჭ იგივეა, რაც ტა̈იჭ.

 ტალ იგივეა, რაც ტა̈ლ.

 ტან იგივეა, რაც ტა̈ნ.

 ტანლაგენ იგივეა, რაც ტა̈ნლაგენ.

 ტანუე̂მ იხ. ტან̈.
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 ტარ იგივეა, რაც ტარ̈.

 ტაროს, ტაროც იგივეა, რაც ტარუე̂ს.

 ტარუ̂ეს1 (-იშ, -ალ̈) ზს., ლნტ., ტაროს, ტაროც (-ალ) ლშხ. -- ამინდი. დეშ ლი ლადი ხოჩა 

ტაროც (ლშხ.) -- ვერ არის დღეს კარგი ამინდი. ხოლა ტარუე̂ს ლჷმარ̈ (ლნტ. 97) -- ცუდი 

ამინდი ყოფილა. [სასოდ] ჲეხუ ̂მად̈შ ადაჲ̈ე ხოლა ტაროს̈ი ბადუ̂შ (ლნტ. 181) -- სასომ ცოლი 

არ წაიყვანა ცუდი ამინდის გამო.

 ტარუ̂ეს2 (-იშ, --) ზს., ლნტ., ტაროს, ტაროც ლშხ. -- გუნება, განწყობილება, 

ჯანმრთელობა. მი ეჩი̄ ტარეს მამ̄ა მარ̄ (ბზ. 437) -- მე იმის გუნებაზე არ ვარ (გუნება არ 

მაქვს). დეშ მარ ლად̈ი ხოჩა ტარეს (ბქ.) -- ვერ ვარ დღეს ჯანმრთელად (კარგი 

განწყობილება ვერ მაქვს). მა ̈ტარესჟი ხარ̈ი? (ბქ.) -- როგორ გუნებაზე ხარ?

 ტარხან (-ხნაშ̈, -ხნარ̈ უშგ., ბქ., -ხნიშ, -ხნალ̈ ბზ., -ხნალ ლშხ., -იშ, -ალ ლნტ.) -- 1. 

ხელკეტი, ჭოლოკი. ელთუქუ̂არდ სემი ტარხან ა̈ნქაჩ̈ (ბქ. 96) -- ელთუქვარმა სამი ხელკეტი 

{გა}მოიჭრა. სან̈ეფს ტარხან ახაფიშტუხ̂ (ლნტ. 154) -- სინაფს (ვაშლს) ჭოლოკი 

ესროლეს. გადატ. იცხს ლახ ჟი მო̄მგუე̂შ \ მამ̄გუე̂შ ხეშან̈, ეჩქა ეჩას ტარხანსი̄ და̈რ̄ ხაფ̈შუ̂დე 

(ბზ.) -- თუ კაცი არაფერს წარმოადგენს, მას არც მტერი ჰყავს ("თუ მსხალს არაფერი ასხია, 

მაშინ იმას ჭოლოკსაც არავინ ესვრის"). 2. ბქ. თოფი (ტაბუ მონადირის ენაზე). მეთხუ̂არა 

ტარხნარ̈ს (თოფარ̈ს) ჟი ხაჭ̈დეხ (ბქ. 235) -- მონადირეები თოფებს ააყუდებენ.

 ტაფ (-აშ̈, -არ̈ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) 1. ტაფობი. აშირ მეტრს ხუ̂იდ ტაფთე ქა მეზი (ბქ. 

207) -- ას მეტრზე უნდა წავიდეთ (მეტრს ვართ წასასვლელი) ტაფობამდე. 2. დამრეცი, 

განი ადგილი; განზე, გარდიგარდმო. ამეჩუ მეუა̂რ ტაფ ლი (ბზ.) -- აქ ძალიან დამრეცი 

ადგილია. ბაჩ̈ ლჷმდენ ტაფთე (ბქ. 242) -- ქვა გარდიგარდმო დებულა. ღუა̂ჟარ̈ ჩუ ხეჭა̈ნჭიხ 
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ტაფქა (ლნტ. 52) -- მამაკაცები ჩამწკრივდებიან განზე. [მეთხუა̂რ] ტაფ აჩა̈დ (ბქ. 205) -- 

მონადირე განზე გაუყვა (წავიდა). გადატ. ქა̄მ ტაფს ლიზ̄ი (ლშხ.) -- უპატივცემულოდ 

წასვლა. გვერდის ავლა (სალმის მიუცემლად). ტაფაშ̈ ლიჩუე̂მ (ბქ.) -- უმართებულო საქმის 

ჩადენა, ცუდად მოქცევა. ტაფარ̈ს ნომ ხიჩო! (ბქ.) -- ცუდად ნუ იქცევი!

 ტაფ{ა}რა ̈იგივეა, რაც ტაფრაჲ̈.

 ტაფრაჲ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ტაფ{ა}რა,̈ ტაფ{რ}ელა ̈(-უ ჩბხ., -რ/-ლაუ ლხმ.) -- ანცი, ცელქი, 

მოუსვენარი, უკუღმართი. ტაფრელა ̈ბეფშს ხოშა ში ხაკუ (ბქ.) -- ანც ბავშვს მეტი მოვლა 

(ხელი) სჭირდება.

 ტაფ{რ}ელა ̈იგივეა, რაც ტაფრაჲ̈.

 ტაფშუ ̂იგივეა, რაც ტაფ̄შუ.

 ტაფწე̄ლა (-ლა̈შ̄, -ლალ̈ ბზ., -ლაშ̄, -ლე̄ლ ლშხ.), ბოტ. -- ერთგვარი ბალახია. ტაფწე̄ლა ლი 

მულახს (ლშხ., ხორ. 28) -- "ტაფწელა" ხარობს (არის) მულახში.

 ტახრა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., ბოტ. 1. მამალი ნაძვი ან ფიჭვი. მუგუა̂ლ ტახრა ღუმურ̄ს ხოხალ 

ი გჷგჷბსი̄ (ლშხ., ხორ. 17) -- კვარი მამალმა ნაძვმაც იცის და ფიჭვმაც. 2. კავკასიური 

სოჭი.

 ტაბ̈ (-იშ, ტაბარ̈) ბზ., ტა̈ლბ (ტალბარ) ლნტ. -- წივა, წივის ნატეხი. [ჰაზ̈უი̂სგა ზჷსდან̈და] 

ტაბ̈ (ბზ. 366) -- ეზოში ეგდო (იდო) წივის ნატეხი. [ეჯის] ან̈წი ტალ̈ბ ქა ათოკუა̂რა (ლნტ. 

228) -- იმას ნაკელის წივა გადაუგდია.

 ტაი̈ჭ1 ზს., დაი̈ჭ ბზ., ჭაი̈ტ ბქ., ტაიჭ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ტაიჭი, ბედაური 

ცხენი, რაში. გუშგუე̂ ჩაჟ̄ს ტაიჭ ოხთაუა̂ (ლშხ.) -- ჩვენს ცხენს ტაიჭი მოუგია. გადატ. -- 

სახელოვანი. და̈უ̄̂ა ̈გეზალ ესერ დაი̈ჭ (ბზ.) -- დევის შვილი სახელოვანიო. ხოლ' ესერ დიეშ ი 
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მუეშ გეზალს ტა̈იჭ (ჭაი̈ტ) ახფასა (ბქ.) -- ცუდი დედ-მამის შვილი სახელოვანი 

გამოსულაო.

 ტაი̈ჭ1, ჭაი̈ტ -- მარხილის ფეხი.

 ტაკ̈ (-იშ, ტაკარ̈) ბქ. -- ჯიბრი. ეჯჲა̈რ ტაკ̈ს ოხოგანხ უშხუა̂რ̈ (ბქ.) -- ისინი ჯიბრში 

ჩაუდგნენ ერთმანეთს. მიჩ' ა̈დგიჟი ნაკ̈უ ̂ესერი ხოჩა ლი ი ტა̈კი (ანდ.) -- თავის ადგილზე 

დათმობაც (ქედის, მუხლის მოდრეკა) კარგია და ჯიბრიცო.

 ტალ̈ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ტალ (-არ) ლშხ. 1. ტალი, ლაქა. გიე̄რგს დოშდულა ̈მაჯონ̄ ტალ̈ ხაგ̄და 

ნიჩუჟ̂ი̄ნ (ბზ.) -- გიორგის მთვარის მსგავსი ტალი ჰქონდა სახეზე. უ̂ობაშ̈ს ტა̈ლ ხესდენიუ ̂

(ბქ. 290) -- ბევრს ლაქა ემჩნეოდა ("რჩებოდა"). 2. რამე ნაკლი სხეულისა. ჲერს მეჴრა 

ათ̈კუ̂აშ, ჲერს მა ̈ტა̈ლ ლახაგან (ბქ. 38) -- ზოგს მხარი მოტყდა, ზოგს რა ზიანი (ნაკლი) 

მიადგა. ეშუი̂ ტა̈ლ ამსოლდს ჩი ესერ ხონჴრი (ანდ.) -- ერთი ნაკლი ყველა ადამიანს 

დაჰყვებაო. გადატ. ალ ჭყინტს ტალარ̄ ნიჩუ ̂ხარ̄ (ლშხ.) -- გინებაა (ამ ბიჭს უშნო სახე აქვს). 

კნინ. ტალ̈ილდ ბზ., ტალი̄ლ ლშხ.

 ტალ̈ბ იგივეა, რაც ტა̈ბ.

 ტამ̈ (-იშ, --) ბქ. -- დათმობა. ჩიგარ ტამ̈ ნალდეუი̂ ლი (ბქ.) -- ყოველთვის დათმობა 

სიბრიყვეა.

 ტან̈ (-იშ ბზ., ტანუე̂მ ბქ., ტანარ̈ ზს., ლნტ.), ტან (-არ) ლშხ. -- ტანი, სხეული. ღუა̂ჭარ̈დ... 

უ̂იჯი ტა̈ნ ჟ'ანკუა̂რ̈ (ბზ. 441) -- ვაჭარმა გველის სხეული ამოაგდო. გუგჩა ̈ხოშა ტა̈ნიშ მარე 

ლჷმარ̈ (ბქ. 81) -- გუგჩა დიდი ტანის კაცი ყოფილა. ტანას აბჯარის ლახ̈უქ̂უე̂მნე (პოეზ. 

110) -- ტანზე აბჯარს ჩავიცვამ. ტა̈ნინატმან̈ (ბზ.) -- სისხლ-ხორცი, ერთი დედ-მამის 

შვილები. ისგუ ტა̈ნინატმან̈ მაგ̈ ლჷმზჷრე̄უ ̂ჯარ̄! (ბზ.) -- ყველა შენი დედმამიშვილი 
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(სისხლ-ხორცი) დალოცვილი იყოს! ტან̈ი დაჩუი̂რ (უშგ.) -- ღვიძლი ("ტანის") და. ტა̈ნიშ 

ტუფ (ლხმ.) -- ახლო ნათესავი ("ტანის ტყავი"). ტანიტანდ ზმნს. გვერდიგვერდ 

("ტანდატან").

 ტან̈ლაგენ (-იშ \ -ლაგ̈ნიშ, --) ბზ., ტანლაგენ ლშხ., ტა̈ნნა̈გენ ბქ. -- ტანადობა, აგებულება. 

მეთხუი̂არ̈ ხოჩა \ ხოჩამ̄ ტა̈ნლაგ{ე}ნიშ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- მონადირე კარგი ტანადობისა იყო.

 ტარ̈ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., ტარ ლშხ. -- მიზეზი; ბრალი. მა̈გ ხელწიფი ტა̈რ ხარ̄ (ბზ. 280) -- 

ყველაფერი ხელმწიფის ბრალია. ამშა ტარშუ ̂ი ბრალშუ ̂გეზალ მა ̄ლეხუო̂დან̄ხ მინს (ლშხ. 

12) -- ამის მიზეზით{ა} და ბრალით მათ შვილი არ მიეცათ. იმშა ტა̈რ ხერა ალეს? (ლნტ. 

207) -- რა (რისი) მიზეზი ექნება ამას?

 ტარ̈ბედნიე̄რ (-იშ, --) ბზ., ტარ̈ბედნიერ ბქ. -- ნეტარბედნიერი. მ' ესერ ტა̈რბედნიერ სგეჯი? 

(ბქ. 213) -- რა ნეტარბედნიერი ბრძანდებიო?

 ტაუ̈̂ან̈ იგივეა, რაც ტეუ̂ან.

 ტაფ̄შუ (-უი̂̄შ, -არ̈ ბზ., -შუშ̄, -არ ლშხ.), ტაფშუ ̂(-ა̈შ, -არ̈) უშგ. 1. ბრტყელი; ბრტყელი და 

ცარიელი (მაგ. ლობიოს პარკი). ტა̄ფშუს აგუ̂რან̈ი ი მურგუა̂ლ̈ს ითრინე (ბზ.) -- ბრტყელს 

მიაგორებს და მრგვალს მიათრევს (იტყვიან ადამიანზე, ვინც უკუღმართად აკეთებს საქმეს). 

ქართს ტა̄ფშუარა თხუ̂იმ ხარ̄ (ბზ.) -- კომბოსტოს მობრტყელო თავი აქვს. ტაფშულუთხუი̂მ 

ბზ., ტაფშულუთხუმ ლშხ. -- ბრტყელთავიანი. 2. მსხლის ჯიში. ტაფ̄შუ იცხ ლი (ლშხ., 

ხორ. 28) -- "ბრტყელა" მსხალია. შდრ. ტყელ.

 ტა̈ნ̄ (ტან̄აშ̈, ტან̄ა̈რ) ბზ. -- ბუჩქი. კოჯქა მეშყდე მარ̄ე ცაგ̈ი ტა̈ნ̄სი მა̈ხჲადა̈რ̄ ხაფ̈ხჭი (ბზ.) -- 

კლდეზე გადავარდნილი კაცი ეკლის ბუჩქსაც სიამოვნებით (სიხარულით) წაეტანება. ტა̈̄ნ ი 

ღუმირ იმე ირა (პოეზ. 164) -- ბუჩქი და ნაძვი იქნება სადმე. კნინ. ტა̈̄ნოლ̄. მიჩა ჟიქან̄ 
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ჟაჴუ̂რა ̈ტა̈̄ნოლ̄ ლჷგ (ბზ. 282) -- მის ზევით ვერხვის ბუჩქი დგას. იხ. ჴუა̂მ, ტეუ̂რ, ჩირგ, 

ქობ̄.

 ტა̈უ̄̂ა იგივეა, რაც ტე̄უ̂ა.

 ტებდი ზს., ლშხ. (ხოტებდა ზს., ლშხ., მატ̈ბიდე, ტებდა̄რა ბზ., ტებდიარა ლშხ.), ტებედი 

(ხოტბიდა) ლნტ. -- თბილი. დი ასტღუნე [გეზალს] ტებდი ლჷცშუ̂ (ბზ. 287) -- დედა შვილს 

ტანს ბანს თბილი წყლით. ლჷდგარ̈ს ტებდიჟი ქაჭშხახ (ბქ. 297) -- მიცვალებულს თბილს 

(თბილზე) გაასწორებდნენ. ტებდი ლიც ტყუ̂იშ ესერ ლეთრე ლი (ანდ.) -- თბილი წყალი 

ტყვის სასმელიაო. ტებდი დჷტხორს ლახდე̄სხ ჭიშხს (ლშხ. 92) -- თბილ ნაცარტუტას 

მიადებენ ფეხს. ტებედიჲ გუნღა ფეჩარ̈ ხოცხახ (ლნტ. 11) -- სითბოსთვის (თბილის 

გულისთვის) თუნუქის ღუმელები ურჩევნიათ. ტებდი დიარ̈ დესა გუი̂მა (პოეზ. 78) -- 

თბილი პური არ გვიჭამია.

 ტებედი იგივეა, რაც ტებდი.

 ტელ1 იგივეა, რაც ტუე̂ლ.

 ტელ2 (-იშ, -არ̈) ბქ. -- სარგებელი. ჯამახ̈ჷრსას̈ თხუი̂მ ი ტელ ხად ლეჴდე (ბქ. 292) -- 

ჯამახირსას თავნი და სარგებელი ჰქონდა მისატანი.

 ტელაფ̈ იგივეა, რაც დე̄ფან̈.

 ტელე̄ფი (-ფი̄შ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ტელეფი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ლნტ. -- მთის ღოლო. ტელე̄ფი 

ესდეხ დე̄ფან̈ჟი̄{ნ} (ბზ.) -- მთის ღოლო დადეს აივანზე. ლაროლისგა ჴედნი ტელეფი (ბქ. 

70) -- სათიბებში იზრდება (მოდის) მთის ღოლო. ტელე̄ფი̄ ნაყ̄უნ (ლშხ.) -- მთის ღოლოს 

შეჭამადი. კნინ. ტელეფილ ბქ.

 ტენტერ, ტენტეშ (-იშ, -არ̈ უშგ., -ალ ლშხ.) -- რეგვენი, სულელი, "ტენტერა". ბესი 
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ტენტერ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ბესი სულელი კაცია.

 ტეტ იგივეა, რაც ტუე̂ტ.

 ტეუ̂ა იგივეა, რაც ტე̄უ̂ა.

 ტეუ̂ან (-იშ, -უ̂ნარ) ლშხ., ტეუ̂ან̈ (-უა̂ნარ̈) ლნტ., ტაუ̈ა̂ნ̈ (-უ̂ნიშ, -უნ̂არ̈) უშგ. -- მტევანი. 

ალ მეგემ მეშხა ტეუ̂ნარს იშნე (ლშხ., ხორ. 8) -- ეს ხე შავ მტევნებს ისხამს. ლამო ეშხუ 

ტეუ̂ან̈ ყურძენ! (ლნტ. 314) -- მომეცი ერთი მტევანი ყურძენი! კნინ. ტაუ̈̂ნჷლ უშგ.

 ტეუ̂ე იგივეა, რაც ტე̄უ̂ე.

 ტეუ̂რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- 1. ტევრი, გაუვალი ტყე. ჩალისიმეს 

ლახ̈ჴა̈დჷ̄ნ ტეუ̂რი პილთექა (ბზ. 117) -- ჩალისიმე მიადგა ტევრის ნაპირს. ალ ცხეკ 

ჯუი̂ნალდ ტეუ̂რდ ლჷმარ̈დელი (ლნტ. 106) -- ეს ტყე ძველად ტევრი (ტევრად) ყოფილა. 2. 

იგივეა, რაც ტა̈̄ნ.

 ტეფ (-იშ ზს., ლშხ., -არ̈ ზს., -არ ლშხ.) -- კანი (ხაჭაპურისა), ქერქი. ზურალ ქუთი ტეფარ̈ს 

უშხუა̂რ̄ ხატ̈ხე (ბზ. 362) -- ქალი ხაჭაპურის კან(ებ)ს ერთმანეთზე ადებს. ამნემ ტეფარ 

უშხუა̂რჟი ესდე (ბქ. 90) -- ამან ქერქ(ებ)ი ერთმანეთზე დადო. ბობშდ დიარი ტეფარ გარ 

ხამ̄ნე ჟეღს (ლშხ.) -- ბავშვმა მხოლოდ პურის ქერქ(ებ)ი აჭამა ძაღლს. ეცრალეშ ხიშდ ტეფ 

ნამსად̈უ (პოეზ. 220) -- ეცერლების ნარჩენი ქერქი ხართ ("ეცერლების ხართ ქერქი 

ნარჩენი"). კნინ. ტეფილდ ბზ., ტეფე̄ლ ლშხ. ჲებს დჷთხელ ტეფე̄ლ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 11) -- 

ბალს თხელი კანი აქვს.

 ტეხენი იგივეა, რაც ტეხნი.

 ტეხნი1 (ონტუე̂ხ \ ონტუხ̂, ანტახ̈; ა̈ნტხენი ზს., ონტეხ, ანტახ; ანტხენი ლშხ.), ტეხენი 

(ანტუე̂ხ, ანტახ; ანტეხენი) ლნტ., გრდუვ. -- ბრუნდება. მი ტუე̂ხნი შიშდ (ბზ. 380) -- მე 
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უცებ (ხელად) {და}ვბრუნდები. [ეჯჲარ] ჟი ლჷხოჩუე̂ ტეხნიხ მინე აგჲართე (ლშხ. 3) -- 

ისინი გამოჯანმრთელებული ბრუნდებიან თავიანთ სახლებში. ზურალარ̈ ქორხო ტეხენიხ 

(ლნტ. 62) -- ქალები სახლში ბრუნდებიან.

 ტეხნი2 (--, ანტახ̈; ა̈ნტხენი ზს., --, ანტახ; ანტხენი ლშხ.), ტეხენი (--, ანტახ; ანტეხენი) 

ლნტ., გრდუვ. -- ფუვდება; მჟავდება. ძეულ̂არ̈ ჟია ̈ტეხნიუხ̂, ჴიცარ̈ს ჟი იბურდიუ̂ხ (ბქ. 

300) -- საფუარ(ებ)ი ("მძევლები") როგორც კი აფუვდებოდა (აფუვდებოდნენ), ცომ(ებ)ს 

მოზელდნენ.

 ტე̄უ̂ა (-უა̂̈̄შ, -- ბზ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), ტეუ̂ა (-უა̂შ̈, --) ბქ., ტა̈̄უა̂ (-უა̂̈შ̄, --) უშგ. -- აურზაური, 

აყალმაყალი, ჩხუბი. მიჩა მუს... ტე̄უა̂ ხე̄რა ჩიგარ (ბზ. 412) -- მამამისს (მის მამას) 

ყოველთვის აურზაური ექნება. ჩიგარ ტე̄უ̂ა დოს̄ ხასმა? (ლშხ.) -- სულ აყალმაყალი ვის 

გაუგონია? ამნარ̈ ტეუ̂ა ხოფსახ (პოეზ. 50) -- ამაზე ჩხუბი მოსვლიათ.

 ტე̄უ̂ე (ტუე̂̄უ̂ას̈, ტე̄უ̂ა; ტე̄უ̂ე̄დს ბზ., ტე̄უი̂ს, ტე̄უ̂და; ტე̄უდ̂ეს ლშხ.), ტეუ̂ე (ტუე̂უ̂, ტეუ̂ა; 

ტეუ̂ადეს ბქ., ტუე̂უ̂დას̈, ტეუ̂და; ტეუ̂დეს ლნტ.), გრდუვ. -- ხმაურობს, ყაყანებს. [ხა̈ლ̄ხ] დე̄მ 

ტე̄უ̂ეხ (ბზ. 12) -- ხალხი არ ხმაურობს (ხმაურობენ). მაგ̈ ტეუ̂ე (ლნტ. 52) -- ყველა 

ყაყანებს.

 ტირხინა (-ნა̈შ̄ ბზ., -ნა̈შ ბქ., ლნტ., -ნაშ̄ ლშხ.) -- სტრიქნინი. თხეროლს ტირხინოშუი̂ 

აჟგჷრიხ (ბქ. 237) -- მგლებს სტრიქნინითაც წამლავენ.

 ტიტაგ̈ (-იშ, -ტაგარ̈) ზს., ლნტ., ტიტამ̈ ბზ. -- ტრიალი, გაშლილი. სგა̈ნ̄ჴა̈დჷ̄ნ ტიტაგ̈ 

ლარ̄ათეისგა (ბზ.) -- მივედით ტრიალ მინდვრამდე. ამნემ ტიტაგ̈ მინდუე̂რისა ქორს ხეწად 

(ლნტ. 186) -- ამან ტრიალ მინდორში სახლი დაინახა (სახლს შეხედა).

 ტიტოლ̈ იგივეა, რაც ტუ̂იტელ.
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 ტიშ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ზოოლ. -- ტილი. ნაუღ̂უე̂̄ნი ტიშსი̄ ტუფს ხაშ̈ყუ̂ჟე 

(ბზ.) -- უქონლობა ტილსაც ტყავს აძრობს. აშუ ̂ჭიშხმეკუშ̂ა ტიშს ჩხარა ესერ ლაყურ̂ა 

ოთზელალა (ანდ.) -- ერთ ფეხმოტეხილ ტილს ცხრა ლოგინი (საწოლი) დაუვლიაო. ტიშარ 

ლჷმქინა̄ლინხ ეჩხაუ̄̂-ამხაუ̄ ̂(ლშხ.) -- თურმე ტილები დაცოცავდნენ აქეთ-იქით.

 ტიხე (ოტჷხ, ატიხ; ატ̈ხე) ზს., ტჷხე (ოტჷხ, ატიხ; ატხე ლშხ., ატუხ, ატიხ; ატხე ლნტ.), 

გრდმ. -- აბრუნებს. [დი̄ნად] ალა უე̂შგდ ატიხ (ბზ. 346) -- გოგომ ეს უკან გააბრუნა. ღოშტ 

ატუხ მიშკუი̂ უდლიდ (ლნტ.) -- ჩემი დაიკო უკან გავაბრუნე.

 ტკაბ̈ (-აშ̈, --) ბზ., ტკებ (-იშ, --) ლშხ. 1. დახამხამება (თვალისა). ეჯ ზურალ̄ თე̄მი ტკაბ̈ს 

(ტკაბ̈ისგა) ქა იცხპე ჩი̄ს (ბზ. 177) -- ის ქალი თვალის დახამხამებაში შემოივლის 

ყველაფერს. 2. რული. თანუ ̂ტკა̈ბ მამ̄' ლამას̄დ (ბზ.) -- თვალზე რული არ მომეკარა. თელ 

ლე̄თ ტკებ მად̄ ახჴედა (ლშხ.) -- მთელი ღამე (თვალზე) რული არ მიჰკარებია ("მოსვლია").

 ტკეჩ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- საკერებელი, ბებკი. დიდ ბეფშუ̂ი ფაყუს̂ ოთგე ტუფ 

ტკეჩდ (ბზ. 415) -- დედამ ბავშვის ქუდს დაუდო ("დაუდგა") ტყავი საკერებლად. ალ მარ̄ა 

ტკეჩჟი ტკეჩ ხოგ̄ (ბზ.) -- ამ კაცს ბებკზე ბებკი აქვს დაკერებული ("უდგას" -- იტყვიან 

უკიდურესი სიღარიბის გამოსახატავად). ქუთულარ̈ჟი ჩეჲა̈შ ტკეჩარ̈ ხოგანხ ხეხუ-̂ჭაშ̈ს (ბქ. 

30) -- მუხლებზე სპილენძის საკერებლები ჰქონდათ ("ედგათ") ცოლ-ქმარს. ეჩა ლერექუს̂ 

ჩიაგ̄ ტკეჩარ ხოგ̄და (ლშხ.) -- იმის ტანსაცმელს ყველგან საკერებლები ედო ("ედგა").

 ტკეც1 (-იშ, -ა̈რ) ბზ., კეც2 (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ტკეჩი, წნელი, წნული. მიშგუა̂ მუხუბ̂ედ 

ლაშჷყიაქდ ტკეცარ̈ ანჴიდ (ბზ.) -- ჩემმა ძმამ საგოდრედ ტკეჩები მოიტანა.

 ტკეც2 ბზ., კეც2 ბქ. -- საარაყე ჭურჭელი (თიხისა, უსახელურო, ქვევრის ტიპისა). მაჩე̄ნე 

ტკეც ა̄ხა̈ჲ (ბზ. 102) -- ყველაზე კარგი საარაყე ჭურჭელი მოიტანე. შდრ. კეც1.
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 ტკიც (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ., -ეშ, -არ̈ ლნტ.) -- 1. სიმართლე. ალა ხოშა ფე̄დიას არ̈ი 

ტკიცცახან̈ (ბზ. 388) -- ეს უფრო ახლოს არის სიმართლესთან. ტკიც ლესეს მიჩა ნალ̈თერ 

(ბქ. 10) -- სიმართლე იყოს მისი ნამარჩიელევი. ტკიცს მაზნაბ̈ დემეგ ესერ ხამ̈თქუა̂ (ანდ.) -- 

სიმართლემ მორიდება არ იცისო (სიმართლეს... არ სჩვევიაო). ჯეჲ ლოქ გარ გარგლი ტკიცს 

(ლშხ. 57) -- მარტო შენ ლაპარაკობ სიმართლესო. ალე ტკიც ლი (ლნტ. 169) -- ეს 

სიმართლეა. -- 2. მართლის მთქმელი. გუ̂ედო ტკიც მარ̄ე ლას̈უ ̂(ბზ.) -- გვედო მართლის 

მთქმელი კაცი იყო. ზმნს. ტკიც, {ტ}კისდ ზს. -- ტკიც სახელის ვით. ბრუნვის ფორმა -- 

მართლა. მომრაუ̈̂დ ტკიცდ ჟ'ესბიზალ̄ე ალჲა̈რ (ბზ. 295) -- მოურავმა მართლა დააძღო ესენი. 

ყაბათჷრ ტკისდ ქაჩ̄ად̈ ტუ̂იბთე (ბზ. 258) -- ყაბათური მართლა გავიდა ხევში. წუე̂თს ტკისდ 

ჯიმმიშ გამ̈ ხად (ბქ. 60) -- წვეთს მართლა მარილის გემო ჰქონდა. ალი ტკიცდ ამჟი ლი (ბქ. 

23) -- ეს მართლა ასეა. ტკიცუშ ზს. -- ტკიც სახელის მოქმედებითი ბრუნვის ფორმა. -- 

მართლაც. ალ ჟაგარ̈დ ტკიცუშ ჟ'ანჰად̈ურ̂ე დი̄ნა (ბზ. 411) -- ამ წამალმა მართლაც მოარჩინა 

ქალიშვილი. შდრ. გაცხაჲ̈დ.

 ტკჷჩ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- მაგრად დაჭიმული რამ. ლაპტყჷნარ̈ ტკჷჩ მოდმა ლი (ბქ. 305) -- 

საპენტი მატყლი მაგრად დაჭიმული არ არის.

 ტობ იგივეა, რაც ტო̄მბ.

 ტოლ1 (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- კაჟი. ალ დაუ̈̂ ტოლაშ̈ ლჷმარ̈ (ბქ. 52) -- ეს დევი კაჟის{ა} ყოფილა.

 ტოლ2 იგივეა, რაც ტუ̂ელ.

 ტოლ3 (-ა̈შ̄, -- ბზ., -აშ̄, -- ლშხ.) -- ტოლი (სახურავის სახეობა). მეზუბ̂ელს ტოლა ̈

ლალფარ̈ს ლოხუ̂მარ̈ჯუ̂ (ბზ.) -- მეზობელს ტოლის დაფარებაში მივეხმარე. ლჷყარ̄ჟი ტოლ 

ჟ'ესთხიფხ (ლშხ.) -- სახურავზე ტოლი გადააფარეს (გადაფინეს).
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 ტოლბაშობ (-აშ̈, --) ზს., ლნტ., ტოლუმბაშობ (-აშ, --) ლშხ. -- თამადობა, ტოლიბაშობა. 

ტოლბაშობაშ̈ ქა ნალ̈იასგუნღუ̂ე მახეღუა̂ჟარ̈ ჟი ინჭურიუხ̂ უშხუა̂რ̈თე (ბქ. 232) -- 

თამადობის დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდები თავს მოიყრიან ერთმანეთთან. 

ტოლუმბაშობ ჩი̄ს მა ̄ხაჲ̄მედა (ლშხ.) -- თამადობა ყველას არ შეუძლია.

 ტოლბაშ̈ იგივეა, რაც ტოლიბაშ̈.

 ტოლიბაშ̈ ზს., სტოლუმბაშ̈ ბზ., ტოლბაშ̈ (-იშ, -ბაშარ̈) ბქ., ტოლიბაშ (-არ) ლშხ., ტოლობაშ 

(-არ̈) ლნტ. -- ტოლუმბაში, თამადა. ტოლიბა̈შ დოს̄გ ა̈დშდჷმა̈ნ̄ (ბზ.) -- თამადა ადრე დათვრა. 

ტოლიბაშ̈ იმზჷრა̈ლი (ბქ. 80) -- თამადა ილოცება. ეჯ ლეთ ტოლიბაშ მასძელიშ ლი (ლშხ. 

33) -- იმ ღამეს ტოლუმბაში მასპინძლის{ა} არის. მექუ̂ერწილს მოშ ხეყადდა ტოლობაშ 

(ლნტ. 47) -- მექორწილეს სხვა ჰყავდა თამადა.

 ტოლობაშ იგივეა, რაც ტოლიბაშ.

 ტოლუმბაშობ იგივეა, რაც ტოლბაშობ.

 ტომარაჲ̈, ტუმარაჲ̈ (-იშ, -რჲა̈ლ) ბზ., ტომარაჲ (-რაი̄შ, -რე̄ლ) ლშხ. -- ტომარა. მახეღუა̂ჟ̈დ 

ტომარაჲ̈ ესთხიფ დი̄ნას (ბზ. 444) -- ახალგაზრდამ ტომარა დააფარა (დააფინა) გოგოს. დაუ̄̂დ 

ჟ'ენკიდ ტომარაჲ (ლშხ.) -- დევმა აიღო ტომარა.

 ტოტ იგივეა, რაც ტუ̂ეტ.

 ტოუ̂ელ იგივეა, რაც ტუ̂ელ.

 ტომ̄ბ (-აშ̈/-იშ, ტომ̄ბ{უ}̂არ̈) ბზ., ტობ (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ტო̄ბ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ტბა, გუბე. 

ჯუა̂რედინი შუკუი̂სგა ტო̄მბ ლჷგ (ბზ. 204) -- გზაჯვარედინზე (ჯვარედინ გზაზე) ტბა 

დგას. ტობხენჟი ამფხუ̂დ ანსკინე (ბქ. 50) -- გუბიდან ბაყაყი ამოხტა (ბაყაყმა ისკუპა). 

ჩოსწუე̂̄ნ ძღჷ̄დ ტო̄ბ (ლშხ.) -- დავინახე დიდი გუბე. კნინ. ტომბოლ̄ ბზ., ტობჷლდ ბქ. ჴანუე̂მ 

1611



ჭიშხიშ ნა̈გემისგა ტობჷლდ ლჷგან (ბქ. 19) -- ხარის ნაფეხურში (ფეხის ნადგამში) პატარა 

გუბე იდგა.

 ტრაკ̈ იხმარება გამოთქმაში ტრაკ̈დ ლიგნე ზს., ტრაკდ ლიგნე ლშხ. -- დამტვრევა, 

დამსხვრევა. და̈უ̄დ̂ ღუმირ ტრაკ̈დ ადგენე (ბზ. 402) -- დევმა ნაძვი დაამტვრია. შდრ. ტუ̂ე̄რდ 

ლიგნე.

 ტრედიფერ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- გოგრის ჯიში. ტრედიფერ კუა̂ხნესუ ̂ლი (ლშხ.) -- 

"ტრედიფერი" გოგრის (კვახის) ჯიშია.

 ტუბა ̈(-ბა̈შ̄, -ა̈რ̄ ბზ., -ჲშ, -ბჲა̈რ ლნტ.), ჭუბ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ღაზუ1̂ ბქ., ტუბა (-ჲშ, -ბჲარ) 

ლშხ., ტჷბა ̈ლნტ. -- ტბორი; ჭაობი. უჩხანღო ჩიაგ̄ ტუბჲარ ლჷ̄გ (ლშხ.) -- წვიმის შემდეგ 

ყველგან ტბორები დგას. ღუა̂შა ̈ბინამოყ ა̈რი ტუბა ̈(ლნტ. 304) -- ჯიხვის სადგომთან 

ჭაობია. სკ'აჩად ჯე ტჷბახ̈ოისკა (ლნტ. 172) -- თვითონ ტბორში შევიდა.

 ტული იგივეა, რაც ტუ̄ლი.

 ტუმარა̈ჲ იგივეა, რაც ტომარაჲ̈.

 ტუნუ იგივეა, რაც ტუ̄ნუ.

 ტურა (-რაშ̈, -როლ) ბქ. -- ქაჩალი. იმეჲსგა ხოგ ტურას ქუ̂ინ? (ბქ. 58) -- რაში უდგას 

ქაჩალს სული?

 ტურფა̈ (-ჲშ, -ფაუ) ბქ. -- ხორბლის საწყაო. დიარ̈ჲაქს ჟი ხუი̂ზურ̂იდ თუი̂თ ტურფას̈ (ბქ. 

79) -- საპურედ ვაგროვებთ თითო საწყაოს.

 ტურშუ̄ნ-ბურგუნ̄ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ტურშუნ-ბურგუნ ბქ. -- რახარუხი, ხმაური. ცხეკისგა 

ანსჷმდა ტურშუნ̄-ბურგუ̄ნ (ბზ.) -- ტყეში რახარუხი გაისმა. ისგლეთიშ უო̂ნაქა ოლბინელი 

ტურშუნ-ბურგუნ (ბქ. 246) -- შუაღამისას (შუაღამის დროს) დაწყებულა ხმაური.
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 ტუფ (-იშ ზს., ლნტ., -უ̂არ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ., ლნტ., -ეშ/-იშ, -უ̂არ ლშხ.) -- ტყავი. კუ̂ენოლ̄ ესერ 

ლაქ̈მათე ამჩედე̄ლი ი ტუფი ̄ესერ ეჩე ათსედა (ბზ.) -- კვერნა საშოვარზე წასულა და ტყავიც 

იქ დარჩენიაო. დაშ̈დუე̂მ ტუფ ესერ ხაწჷხხ (ბქ. 204) -- დათვის ტყავი გვჭირდებაო. ტუფ 

მარა აშუჷ̂ნქა დემ ესერ ხეტუმ̂ენი (ანდ.) -- ტყავი ადამიანს ერთხელ (ერთის გარდა არ) 

{გა}ძვრებაო. ტუფს ჟი ხანცოლ̄ნახ ფაუს (ლშხ. 8) -- თურმე ტყავს წამოაცვამდნენ ჯოხზე. 

კუმაშ̈ შუა̂ნარ̈ს ხაუ̈ე̂დდა ტუფს (ლნტ. 6) -- საქონელი სვანებს აძლევდა ტყავს.

 ტუ̄ლი (იყენ. რუ̂ე̄ქ{არ} \ ლოქ̈ა, რა̈ქ̄უ{̂ე} \ ლა̈ქ̄უ{̂ე} \ ლა̈ქ̄უ̂ინ; რა̈ქ̄უი̂ნნე \ ლა̈ქ̄უი̂ნნე \ 

ლა̈ქ̄უნ̂ინე ბზ., ლოქ̄არ, ლე̄ქუ;̂ ლე̄ქუნ̂ე ლშხ.), ტული (როქარ \ რუე̂ქარ, რაქ̈უ{̂ე}; რექინე 

ბქ., ლუე̂ქარ, ლაქ̈უ;̂ ლექნე ლნტ.) -- 1. გრდმ. ამბობს. ალ მა̄რე ტკიცს ტუ̄ლი (ბზ.) -- ეს 

კაცი სიმართლეს ამბობს. მაგ̈ ალეს ტული (ლნტ.) -- ყველა ამას ამბობს. 2. (ტუი̂̄ლდას̈, 

ტუ̂ილ̄და; ტუ̂ი̄ლდე̄დს ბზ., ტუი̂ლ, ტულიუ;̂ ტულიდეს ბქ., ტუ̄ლის, ტულ̄და; ტუ̈̄ლდეს ლშხ., 

ტულდას̈, ტულდა; ტულდეს ლნტ.) გრდუვ. -- იძახის, ყვირის; ყივის. ჭყინტ ტუ̄ლი (ბზ.) -- 

ბიჭი იძახის. ყუი̂ჩ ურჰად ტუ̄ლდა (ბზ.) -- მამალი უთენია ყიოდა. დადა ჰამუნღუე̂ ნებოზდ 

ტულიუ ̂(ბქ.) -- დედაბერი დილიდან საღამომდე ყვიროდა. ტუ̄ლი ე̄რე (ლშხ.) -- ვიღაც 

იძახის.

 ტუ̄ნუ (-ნ{უ}̂ი̄შ, -ნუა̂რ̈ ბზ., -უშ̄, -არ ლშხ.), ტუნუ (-აშ̈ ბქ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.) -- ქოთანი. 

ღედერ ტუ̄ნუშუ ̂ხაგ̈ნე̄ნახ (ბზ. 358) -- მინდვრის ბარდა ქოთნით სდგმიათ. ბებედ ანსყე ეშხუ 

ტუ̄ნუ ლობიო (ლშხ.) -- ბებიამ გააკეთა ერთი ქოთანი ლობიო. ჟი ლოქუ ას̈გე თხუ̂იმჟი 

ლიცშუ̂ გუე̂ში ტუნუ (ლნტ. 201) -- თავზე წყლით სავსე ქოთანი დაიდგიო.

 ტუ̂არ̈დ ლიგენე იგივეა, რაც ტუე̂̄რდ ლიგნე.

 ტუ̂ელ (-იშ \ ტოლიშ, ტოლარ̈ ზს., -ა̈ლ ლნტ.), ტოუე̂ლ, ტელ1 (-არ̈) ბქ., ტოლ2 (-არ) ლშხ. 
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1. ტოლი, თანასწორი, ერთი ასაკისა. მი მაკუ მიშგუ გუე̂ჭი ტუ̂ელ გუ̂ეჭ (ბზ.) -- მე მინდა 

ჩემი გოჭის ტოლი გოჭი. ათხე სერ და̈რ არ̈ი მიჩა ტუ̂ელ (ბქ. 37) -- ახლა აღარავინ არის მისი 

ტოლი. მაგ̈ უშხუა̂რ̈ი მეგუი̂ტუ̂ელ ლასხუ ̂(ლნტ.) -- ყველა ერთმანეთის თანასწორი 

(თანაბარი და ტოლი) იყო (იყვნენ). ჭაბიგუს̂ ტოუ̂ელდ დარ̈მოშ ხოჴდენიდახ (ბქ.) -- ჭაბუკს 

ტოლი არ მოეძებნებოდა (ტოლად ვერავინ მოუდიოდნენ). ა̈უე̂რას მიჩა ტელ დემეგ არდ (ბქ. 

330) -- ახლომახლო მისი ტოლი არსად იყო. ბაბა ̄ტოლ დარ̄ ლჷმარ̄ე̄ლი შუა̂ნისა (ლშხ.) -- 

ბაბუას ასაკისა (ტოლი) არავინ ყოფილა სვანეთში. შდრ. მეგუი̂. 2. შესაფერისი, საკადრისი. 

ეცს მად̈ ხეუე̂ნი მიჩა ტუე̂ლ ლეზუ̂ებ (ლნტ. 297) -- იმას არ ექნება მისი საკადრისი 

საჭმელი.

 ტუ̂ეტ ზს., ლნტ., ტეტ (-იშ, ტოტარ̈) ბქ., ტოტ (-არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. ხელი, ხელის 

მტევანი. უ̂ოფრინდომ ესჭემნე ტუ̂ეტს უ̂აზ̈რალ̈ს (ბზ. 60) -- ვოფრინდომი (ზღაპრ. პერს.) 

წაუსვამს ვეზირებს ხელს. დიმეთილს ტუე̂ტისა ხუანდა ფაკან̈ (ლნტ. 47) -- დედამთილს 

ხელში ეჭირა ჯამი. ღერმათ ტეტ დეჲშეშუ̂ ესერ ხოდა (ლხმ.) -- ღმერთს ხელი არავისთვის 

მიუშველებიაო (მიუდევსო). ამნე̄მ ტოტისგა ( \ ტუ̂ეტისგა) მადრაჴ̈ ლაჲ̄ე (ბზ. 148) -- ამან 

ხელში მათრახი დაიჭირა. მუხუ̂ბემ ტოტშუ ̂ფაქუ̂ემ ლიშდე ლა̈ჲბინე (ბქ. 253) -- ძმამ 

ხელით ფქვილის ყრა დაიწყო. მემზირს ესერი ტოტარ̈ ხახლენა ი მჷჭთაი (ანდ.) -- 

მლოცველსაც ხელები აღეპყრო და მწყევლელსაცო. ჭყინტს ზისხუ̂შ ახგოშლე̄ნა ტოტ 

(ლშხ. 56) -- ბიჭს სისხლით ავსებია ხელი. ტოტარ̈ შიყთე ჟი აჯ̈ჯჷრქანეხ (პოეზ. 24) -- 

ხელები ზურგზე მაგრად მიგიკრეს. 2. თათი (ცხოველისა). დაუ̈დ̂ ხაჴიდ ტუ̂ეტ ნაღუჟ̂ურს 

(ბქ. 57) -- დევმა თათი მოარტყა ვაჟს.

 ტუ̂ე̄რდ ბზ., ლშხ., ტუ̂რამ̈დ ბქ., ტუ̂რამდ ლშხ., ტუა̂რ̈დ ლნტ. -- იხმარება გამოთქმაში 
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ტუ̂ე̄რდ, ტუ̂რამ̈დ, ტურ̂ამდ ლიგნე ზს., ლშხ., ტუ̂არ̈დ ლიგენე ლნტ. -- ნამსხვრევებად, 

ნაფლეთებად ქცევა ("დაყენება"), დამტვრევა. უ̂არ̈გდ ლათრალ̄არ̈ ტუ̂ე̄რდ ადგენე (ბზ.) -- 

აზნაურმა სასმისები ნამსხვრვებად აქცია ("დააყენა"). მაგ̈ ტურ̂ამ̈დ ხაგან საბრალს (ბქ. 265) 

-- ყველაფერი შემოფლეთილი ჰქონდა ("ადგა") საწყალს. დეშდუდ̂ ტუ̂რამდ ადგენე ჩირგ 

(ლშხ.) -- დათვმა დაამტვრია ბუჩქი. ჲერსკნ კოჯა ̈ძირს ტუ̂არ̈დ ასაგენა (ლნტ. 118) -- არჩვი 

კლდის ძირას დამტვრეულა.

 ტუ̂იბ (-იშ, -ა̈რ ტუბარ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), -- ხეობა, ხევი. კუმაშ̈ ტუ̂იბთე ესღრიხ (ბზ.) -- 

საქონელი ხევში მიდის (მიდიან). ტუბარ̈ისგა მუყუმ̄ბლეუ̂იდ ნომ' ამდაგრა (ბზ. 308) -- 

ხევებში მოხეტიალედ მაინც დამტოვე ("ხევებში მოხეტიალედ არ მომკლა"). ტუ̂იბისგა ფოქ 

ხად (ბქ. 26) -- ხეობაში გამოქვაბული იყო. ცხუმელლარ̈ იზგეხ ტუ̂იბისკა (ლნტ. 17) -- 

რცხმელურლები ცხოვრობენ ხეობაში.

 ტუ̂იბრა (-რა̈̄შ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- ღელე. 

ბეფშუ ̂ტუ̂იბრაისგა ლჷმშდირა̈ლ̄ (ბზ. 30) -- ბავშვი თურმე ღელეში თამაშობდა. ქორ 

ღოშგიმლექუ̂ა ტუ̂იბრა' აღრი (ბქ. 213) -- სახლის (სახლ)უკან ღელე ჩამოდის.

 ტუ̂იტელ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ტიტოლ̈ ზს. -- ტიტველი. ხელწიფი გეზალ ი 

ტუ̂იტელ მარ̄ე იცუა̂̈ლ̄ხ (ბზ. 225) -- ხელმწიფის შვილი და ტიტველი კაცი კამათობენ 

("ცილაობენ"). ტუ̂იტელ ჭყინტმარე ჩუ̂ათ̈პაჟ (ბქ.) -- ტიტველი ბიჭი დაიმალა. ტუ̂იტელდ 

ზმნს. -- ტიტვლად. ზურა̄ლდ ენბინე ტუ̂იტელდ ლიზელალ̄ (ლშხ.) -- ქალი გატიტვლდა 

(ქალმა დაიწყო ტიტვლად სიარული).

 ტუ̂რამდ, ტურ̂ა̈მდ ლიგნე იგივეა, რაც ტუ̂ე̄რდ ლიგნე.

 ტყაბ იგივეა, რაც ტყა̈ბ.
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 ტყარაბურა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ.), ტყარაბულა (-ლაშ̄, -ლე̄ლ) ლშხ. 1. 

წვრილმანი; ფუჭი, თავის გასართობი საქმე. ეჩი̄ დიდ ქუე̂ყნი ტყარაბურა ამ̈უმბუ̂ე (ბზ.) -- 

იმისმა დედამ ქვეყნის წვრილმანი (ამბავი) მიამბო. ტყარაბურა გუა̂შუღ̂ა როქ დრეუ̂ს იმნარ̈ 

ხოთუფ̂ე? (ბქ. 132) -- ფუჭი საქმისათვის დროს რატომ მიკარგავო? 2. ქს. ყბედობა.

 ტყაჩო (-ჩოშ̄, -ჩუ̂არ) ლშხ., ტყაჩ̈უ (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- ტყისმცველი. ბუბას ლახხუი̂ენა 

ტყაჩო (ლშხ.) -- ბიძას შეხვედრია ტყისმცველი. დადიანს ჩჲაგუ ̂ტყაჩ̈უარ̈ ხეყადდა (ლნტ. 

89) -- დადიანს ყველგან ტყისმცველები ეყენა.

 ტყაბ̈ (-იშ, ტყაბარ̈) ბზ., ლნტ., ტყაბ (-არ) ლშხ. -- ფერდობი. მჷხარ̈ ტყა̈ბს მარ̄ ლეჭმე (ბზ.) 

-- ხვალ ფერდობზე უნდა ვთიბო (ფერდობს მაქვს {მო}სათიბი). ლჷკან̈კუე̂ მეგამ ტყაბ 

ად̈გილს ა̈რი (ლნტ. 22) -- მოღუნული ხე ფერდობ ადგილასაა. მამას ლეჭმე ტყაბარისა 

ხუღუა̂ (ლშხ.) -- მამას სათიბი ფერდობებზე (...ში) აქვს.

 ტყარ̈ (-იშ, ტყარარ̈) ბქ. -- გარეული, ტყიური. ტყა̈რ ხამ̈შუ ̂გუე̂ში ლას̈უ ̂ცხეკ (ბქ. 18) -- 

გარეული ღორ{ებ}ით სავსე იყო ტყე. მა ̈როქ ტყა̈რ-ბედნიერ სგეჯი? (პოეზ. 274) -- რა 

გარეულ-ბედნიერი ბრძანდებიო?

 ტყაჩ̈უ იგივეა, რაც ტყაჩო.

 ტყებერა (-რაშ̈, -რარ̈) ბქ. -- ბეწვიანი, დაუმუშავებელი ტყავისგან შეკერილი საზამთრო 

ფეხსაცმელი. ლინთუი̂სგა ტყებერარ̈ს იშხბიუ̂ხ (ბქ. 239) -- ზამთარში ბეწვიან 

ფეხსაცმელებს იკერავდნენ.

 ტყელ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ბრტყელი. ალ ბალახს ტყელ ბალარ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 36) -- ამ 

ბალახს ბრტყელი ფოთლები აქვს. შდრ. ტაფ̄შუ, ტყჷფრი.

 ტყენ (-იშ ზს., ლშხ., -ა̈რ ბზ., ტყონარ̈ ბქ., -არ ლშხ.) -- 1. კეტი. ალ მარ̄ას ტყენარ̈შუ ̂
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ხატყციხ (ბზ. 175) -- ამ კაცს კეტებით სცემენ. ამირანდ ტყენ ხოჩიდ დაუ̄ს̂ (ლშხ.) -- 

ამირანმა კეტი ურტყა დევს. 2. ბერკეტი. ლაშ̈იალდ ხაღ̈უე̂ნახ ლაჯ̈რაშ̈ ტყონარ̈ (ბქ. 241) -- 

საომრად ჰქონიათ ვერხვის კეტები. გადატ. ტყენ მარე (ზს.)-- გაუთლელი კაცი. ციოყ ტყენ 

მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ციოყი გაუთლელი კაცია.

 ტყეფ იგივეა, რაც ტყუე̂ფ.

 ტყირნალ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ბუჩქოვანი მცენარე. ტყირნალ თუე̂თუ̂ნე კაკლარს იშნე (ლშხ. 

28) -- "ტყირნალი" თეთრ მარცვლებს ისხამს.

 ტყიცე (ოტყჷც, ატყიც; ა̈ტყცე ზს., ატყუც, ატყიც; ატყცე ლნტ.), ტყჷცე (ოტყჷც, ატყიც; 

ატყცე) ლშხ., გრდმ. -- {გა}ხსნის. ნაღუჟ̂ურიშ ლითაუა̂ლ̈ჟი მეზგემ კეცოუ ̂ატყიც (ანდ.) -- 

ვაჟის დაბადებისას ოჯახმა ქვევრს თავი მოხადოსო (ქვევრი გახსნასო).

 ტყლიპ (-იშ, -არ) ლშხ., ტყლიბ (-არ̈) ლნტ. -- ელენთა, ტყირპი. ჯუნისდ ჟეღს ტყლიპ 

ახკუა̂რუნ̂ე ნაქნალ̄{უ}̂ (ლშხ.) -- ჯუნისმა ძაღლს სირბილით ტყირპი ("ტყლიპი") ჩაუქცია 

(გააგდებინა). წიკანტარ̈ს ხაჭარახ: ფაშ̈უ,̂ ლაი̈რ, მაჭ̈იკ, ტყლიბ (ლნტ. 61) -- ნაწლავებთან 

შეერთებულია: ფაშვი, წიგნარა, მაჭიკი, ელენთა.

 ტყონარ̈ იხ. ტყენ.

 ტყუბ იგივეა, რაც ტყუ̂იბ.

 ტყუბულ იგივეა, რაც ტყუბულ̄.

 ტყუბულო (-ოშ̄, -ლე̄ლ) ლშხ. -- ტყემლის ორი ნაყოფი, ერთად შეზრდილი. ტყუბულო 

ბარყუე̂ნს ჲერუ მაშან ხაჭრა უშხუა̂რ̄ (ლშხ. 28) -- ტყუპად შეზრდილ ტყემალს ორი ნაყოფი 

აქვს მიკრული ("აკვრია") ერთმანეთზე.

 ტყუბულ̄ (-აშ̈, -ბლარ̈) ბზ., ლშხ., ტყუბულ (-ბლიშ, -ბლარ̈) ბქ. 1. სოკო. ბეფშუდ̂ ტყუბულ̄ 
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ან̈კიჩ (ბზ. 402) -- ბავშვმა სოკო მოწყვიტა. 2. სოკოვანი დაავადება, სიმსივნე. დედე 

ლაყურ̂აისგა ტყუბულ̄ს ქა მამ̄ა ხოწუა̂ (ბზ. 130) -- დედა საწოლში არ ჩანს სიმსივნის გამო 

(სიმსივნეს არ უჩანს).

 ტყუი იგივეა, რაც ტყუ̂ი.

 ტყუ̂ალ (-უა̂ლ̈იშ, -ა̈რ) ბზ., ლშხ., ტყუა̂̈ლ (-უ̂ალაშ̈, -ალარ̈) ბქ. 1. შლამი. კულიაშ̈ ჩუ 

ლიღფი ხემთქუნხ ტყუ̂ალ̈შუ ̂(ბქ. 307) -- ხამი შალის შეღებვა იცოდნენ (სჩვეოდათ) 

შლამით. 2. ლაფი. ალეს ოხღუა̂ მეშხე ტყუ̂ალ (ლშხ. 2) -- ამას მოაქვს შავი ლაფი.

 ტყუ̂ე (-ე̄მიშ, -უა̂̈̄ლ ბზ., -ემი{შ}, -ა̈რ ბქ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.), ტყუ̂ეჲ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ტყვე. 

ღუა̂ჟა̈რს ტყუ̂ედ ლჷმჴიდუნ̂ელიხ (ბქ. 240) -- ვაჟებს თურმე ტყვედ მოიყვანდნენ. ჲეშა 

ტყუ̂ეჲარ ლიხ? (ლშხ.) -- ვისი ტყვეები არიან?

 ტყ{უ}̂ეფ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ. -არ ლშხ.) -- მხარე, არემარე; მიწა-წყალი. ან̈ჴად̈ჷ̄ნდა საუ̈ჲ̂ა̈ 

ტყუ̂ეფთე (ბზ.) -- მივაღწიეთ ჩრდილოკავკასიელ თურქთა მხარეში. ნენჴერაშ̈ ტყეფ 

კალთას̈ მჷლხამლი ხეზგე (ბქ. 281) -- ლენხერის არემარეში ლახამულელი ცხოვრობს. მარა 

მიჩა ტყეფჟი ლირდე ესერ ხოცხა (ანდ.) -- კაცს თავის მიწა-წყალზე ყოფნა ურჩევნიაო. 

ლექუა̂უი̂ ტყუ̂ეფს დე̄უდ̂არჲა̄ნ ასფუსნე̄ნა (ლშხ. 1) -- ქვედა მხარეს დევდარიანი 

დაჰპატრონებია. გოჩულ სკ'ათამითქუა̂ ეჯ ტყუე̂ფს (ლნტ. 111) -- გოჩა შესჩვევია იმ 

არემარეს.

 ტყუ̂ი (-ი̄მიშ, -ა̈ლ ბზ., -იშ, -არ̈ ლნტ.), ტყუი \ ტყუი̂ (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ტყუ̂იჲ (-უი̂̄შ, -არ) ლშხ. 

-- ტყვია. ჰილუ ესერ ოთლა̈ბ̄ხ ტყუ̂იუშ̂ (ბზ. 234) -- ჯორი დამიტვირთეთ ტყვიითო. ბარ̈გ 

ტყუჲშალ გუ̂ამ̈ი ლას̈უ ̂(ბქ.) -- ბარგი ტყვიასავით მძიმე იყო. ეშხუ ტყუი̂ჲ გარ ხეცუ̂არ 

ბაბას (ლშხ.) -- ერთი ტყვიაღა დარჩა ბაბუას. დაუ̈ს̂ ტყუ̂იჲ მადა̈ნ ჩუა̂თოლაფარა (ლნტ. 101) 
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-- დევს ტყვიის მადანი დაუფარავს.

 ტყუ̂იბ (-იშ, -ა̈რ \ ტყუბა̈რ) ზს., ლნტ., ტყუბ (-არ) ლშხ. -- ტყუპი, ტოლი, წყვილი, 

შეწყვილებული. შდჷხინდს ტყუ̂იბ შდიხარ̈ ხეშან̈ (ბზ.) -- თხილის ბუჩქს ტყუპი თხილები 

ასხია. მეჯუე̂გს ხოქუა̂ ტყუბარ̈დ (ბქ. 26) -- მეჯოგეს უთქვამს ტოლებისთვის. ტყუბ{ა}დ 

ბზ., ლშხ., ტყუი̂ბდ ზს., ლნტ., ზმნს. -- ტყუპად, ტოლად, წყვილად, შეწყვილებულად. ეშხუ 

გუე̂ჭ მაკუ მიჩა გუე̂ჭი ტყუბად (ბზ. 349) -- ერთი გოჭი მინდა მისი გოჭის 

შესაწყვილებლად ("ტყუპად"). ჭყჷნტარ̈ ჟი ლახასკურდახ ხალ̈იჩას ტყუი̂ბდ (ლნტ. 169) -- 

ბიჭები წყვილად შეასხდნენ ხალიჩას. შდრ. ტუ̂ელ. 2. შეზრდილი, შეხორცებული. 

თაუბ̂ედი̄ლს ფხულარ ტყუბ ხარ̄ახ (ლშხ. 84) -- თავბედილს თითები შეხორცებული ჰქონია.

 ტყუ̂იჲ იგივეა, რაც ტყუ̂ი.

 ტყჷრ (-იშ, -არ̈ \ -ა̈ლ ზს., -ალ ლშხ.) -- 1. ტალახი, წუმპე. ნაუჩხჟი ტყჷრ ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- 

ნაწვიმარზე ტალახი იცის. ხამ ტყჷრისა ლას ლუსურაუე̂ (ლშხ.) -- ღორი წუმპეში იყო 

ამოსვრილი. 2. ფაღარათი. ალ ფაშტილს ტყჷრ ხარ̄ (ბზ.) -- ამ ფაშატს ფაღარათი აქვს.

 ტყჷრსგნაჲ̈ (-აი̈შ, -ნაუ ̂\ -ნაუ \ -ნაჲალ̈) ბზ., ტყჷრსგნა ̈(-ჲშ, -ნაუ) ბქ. -- ტკაცუნა. ლემესგ 

ტყჷრსგნაჲ̈ ლას̈უ ̂(ბზ. 303) -- ცეცხლი ტკაცუნა იყო. ყა̈რს ტყჷრსგნა ̈ლემესგ ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) 

-- ყავარმა ტკაცუნა ცეცხლი იცის (ყავარს... სჩვევია).

 ტყჷფრი (-აშ̈, -არ̈) ბქ. -- ბრტყელი. ტყჷფრიხენ ნეყირ ხანჯა̈რ დემ ესერ ქუ̂იცე (ანდ.) -- 

ბრტყელი(მხრი)დან დარტყმული ხანჯალი არ ჭრისო. შდრ. ტყელ, ტა̄ფშუ.

 ტყჷცე იგივეა, რაც ტყიცე.

 ტჷბა ̈იგივეა, რაც ტუბა.̈

 ტჷრშჷნ იგივეა, რაც ტურშუნ̄.
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 ტჷრხნაჲ̈ (-აი̈შ, -ნაჲა̈ლ) ბზ., ტჷხნა ̈(-ნაუ) ბქ. -- ენატანია, დამსმენი. ტჷრხნაჲ̈დ ხოდრა 

მამ̄გუე̂შ ლი (ბზ.) -- ენატანიაზე ცუდი არავინაა. ტჷხნაი̈შ ესერ მად̈ილ, ლახა ლეტხან̈ი 

ხუღუე̂ (ანდ.) -- დამსმენის მადლი (ის არის), როცა დასასმენი აქვსო.

 ტჷტ (-ა/̈იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -ი/ეშ, -არ ლშხ.), დჷტ (-არ̈ ბზ., -არ ლშხ.) -- ნაცარი. მალ̄დ ტჷტ 

ლახშიდ დაშ̈დუს̂ (ბზ. 360) -- მელამ ნაცარი შეაყარა დათვს. უბად̈იშ ტჷტ ესერი̄ მამ̄' 

ბურ̄ღუე̂ (ბზ.) -- უბედურის ნაცარიც კი არ ამტვერდებაო. ჯ' ესერ ტჷტს ხეყუნ̂ალ̈ (ბქ. 96) 

-- მე ნაცარს მივუწვებიო. ჩიქ ლოქ ტჷტს ლეჲზობნე (ლშხ. 56) -- ჯერ ნაცარს შევჭამო. 

მარ̄ად ყურძენ ჩუე̂სციყე დჷტისა (ლშხ. 52) -- კაცმა ვაზი ჩაუშვა (ჩაარჭო) ნაცარში. მაულდ 

ლიცისგა სკაშიდ ტჷტ (ლნტ. 318) -- მელიამ წყალში ჩაყარა ნაცარი.

 ტჷტა̈რ იგივეა, რაც ტჷტა̈რ̄.

 ტჷტა̈{შ}დიარ̈ (-იშ, -დიარალ̈ \ დი̄რალ̈ ბზ., დირარ̈ ბქ.), ტჷტარ̄ დიარ (-ალ) ლშხ., ტჷტარ̈ 

დიარ̈ (-დიარალ̈) ლნტ. -- პურის კვერი (ნაცრის პური), რომელსაც მიცვალებულის 

თანასოფლელები აცხობენ დაკრძალვის წინა საღამოს და ჭირისუფლის ოჯახში მიაქვთ 

შესაწირავად, მისი სულის მოსახსენებლად. მე̄სმა ლე̄თ ტჷტა̈დიარ̈ს იჩო{მ}ხ (ბზ. 7) -- 

მესამე ღამეს პურის კვერს აკეთებენ. ტჷტა̈შ დიარ̈იაქ ჴიცს ჩუა̂სფაურ̂იუხ̂ (ბქ. 299) -- 

პურის კვერისთვის ცომს საფუარს გაუკეთებდნენ. ტჷტა̄რ დიარალ გუა̂მ̄ნეხ (ლშხ.) -- 

პურის კვერები გვაჭამეს.

 ტჷტა̄რ იგივეა, რაც ტჷტა̈რ̄.

 ტჷტა̄რ დიარ იგივეა, რაც ტჷტა̈{შ}დია̈რ.

 ტჷტა̈̄რ ბზ., ტჷტარ̈ (-იშ, -ტარუ ზს., -ტარალ̈ ლნტ.), ტჷტა̄რ (-ალ) ლშხ. -- ნაცრიანი. 

გჲერგი̄ლს ტჷტა̈̄რს ხაყლეხ (ბზ. 314) -- გიერგილს ნაცრიანს ეძახიან.
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 ტჷხე იგივეა, რაც ტიხე.

 ტჷხნა ̈იგივეა, რაც ტჷრხნაჲ̈.
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უ

 უ იხ. ა8.

 უ-_-ა უარყოფითობის გამომხატველი კონფიქსი. უდიარა -- უჭმელი (დაუპურებელი). 

უჯმა -- უმარილო.

 უა იგივეა, რაც უჲა1.

 უაშამ იგივეა, რაც უჲშამ.

 უბა (-ბა̈შ̄, -ბალ̄ა ბზ., -ბაშ̈, -ბოლუ ბქ., -ბაშ̄, -ბე̄ლ ლშხ.), უბემა (-მაჲ̈შ, -მალ̈) ლნტ. -- 

დაუბმელი. უბად ნ'ა̈ჯ̄სეს კუმაშ̈ (ბზ.) -- საქონელი დაუბმელი არ დაგრჩეს. უბა ჴანარ 

ქე̄მჩედხ ლაკუმ̂აშხენქა (ლშხ.) -- დაუბმელი ხარები გასულან ბაკიდან.

 უბად̈უ ̂(-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., უბედ (-არ) ლშხ. -- უბედო, უბედური. უბად̈უი̂ ნაზარ̄უ ̂ესერ 

ბედნიერს (ბზ.) -- უბედურის დანაზოგი ბედნიერსო. თხუმე უბედ ლოქ საუ̂თე ოთუ̂ოდახ 

(ლშხ.) -- თავის უბედური ოსეთში გაუყიდიათო. მიჩა თხუმე უბად̈უ̂ ლას ეჯ ჭირალ̈ (ლნტ.) 

-- თავისი თავის უბედური იყო ის საწყალი (გაჭირვებული).

 უბაბ̄ა (-ბა̈შ̄, -- ბზ., -ბაშ̄, -- ლშხ.), უბაბა (-ბაშ̈, -- ბქ., -ბაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გაუნიავებელი. 

უბაბ̄ა სიმინდ ქა̄მ ოგუს̂ად (ლშხ.) -- გაუნიავებელი სიმინდი გარეთ დაგვრჩა.

 უბემა იგივეა, რაც უბა.

 უბზა, უბიზა (-ზა̈შ̄, -ზა̈ლ̄ ბზ., -ზაშ̈, -ზოლ ბქ., -ზაშ̄, -ზე̄ლ ლშხ., -ზაჲ̈შ, -ზალ̈ ლნტ.) -- 

გაუმაძღარი. ხოლა ჟეღშა̄ლ უბზა ლოქ ლი (ბზ.) -- ცუდი ძაღლივით გაუმაძღარიაო. უბზა 

მარ̄ე ხოლა ჟეღს ხემჯონ̄ი (ლშხ.) -- გაუმაძღარი კაცი ცუდ (უვარგის) ძაღლს ემსგავსება. 

ამკალ̈ი უბიზა დარ̈ ლოქ ხოწუა̂ მიჩა თერალ̈ს (ლნტ.) -- ამისთანა გაუმაძღარი არავინ 

უნახავს ჩემს თვალებსო.
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 უბიზა იგივეა, რაც უბზა.

 უბი̄ბა იგივეა, რაც უბი̄და.

 უბი̄და (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უბიდა (-დაშ̈, --) ბქ., ლნტ. -- დაუღვრელი, 

გადაუქცეველი. დადას ნაშყუდ̂ელ ლიც ქა უბიდა ხად (ბქ.) -- დედაბერს ნარეცხი წყალი 

გადაუღვრელი ჰქონდა.

 უბი̄რა (-რა̈̄შ, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უბირა (-რაშ̈, -- ბქ., -რა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- {გამო}უკლები. 

უბი̄რად ზმნს. -- უკლებლად. ჴან̈ უბირ̄ად... ესსად̈ (ბზ. 367) -- ხარი უკლებლად დარჩა.

 უგა (-გა̈შ̄, -- ბზ., -გაშ̈, -- ბქ., -გაშ̄, -- ლშხ., -გაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 1. აუშენებელი. ქორ აჯახ 

უგა ხა̄რხ (ლშხ.) -- სახლი ისევ აუშენებელი აქვთ. 2. დაუდგმელი, დაუხურავი. თელდ მახე 

უგა ფაყუ ̂ლახდიან̄ე (ლშხ.) -- მთლად ახალი, დაუხურავი ქუდი ათხოვა.

 უგამუ ̂იგივეა, რაც ულგამ̈უ̂.

 უგათ̄უა̂ (-უ̂ა̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უგთაუ̂ა (-უ̂აშ̈, --) ბქ., უგათუ̂ა (-უ̂აჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

გაუთავებელი, დაუმთავრებელი. ლიშდაბ̈ უგათ̄უა̂ მად̄ (ბზ.) -- სამუშაო დაუმთავრებელი 

მქონდა. ამკალიბ უგათ̄უა̂ დე̄სამა მიწუა̂ (ლშხ.) -- ასეთი გაუთავებელი არაფერი მინახავს. 

უგათუა̂ს დე ლხინს ლოქ ხაყა (ლნტ.) -- გაუთავებელი არც ლხინი ვარგაო.

 უგა̈ზ̄დილა (-ლა̈შ̄, -ლა̈ლ̄) ბზ., უგაზ̈დილა (-ლაშ̈, -ლოლ ბქ., -ლაჲ̈შ, -ლალა ლნტ.), 

უგაზ̄დილა (-ლაშ̄, -ლე̄ლ) ლშხ. -- {გა}უზრდელი, გაუწვრთნელი. ჩუ̂'ათ̈ჩარუა̂ნ̈, სი 

უგა̈ზ̄დილა! (ბზ.) -- გაჩერდი, შე უზრდელო! ეჯ ზურალ̄ს უგაზ̄დილა ბობშარ ხაყა (ლშხ.) -- 

იმ ქალს უზრდელი (გაუზრდელი) შვილები ჰყავს. უგაზ̈დილა ბოფშარ̈ ოჯახ̈ი შკუი̂რ ლოქ 

ლიხ (ლნტ.) -- უზრდელი ბავშვები ოჯახის სირცხვილიაო.

 უგზალ̈ა, უგზელა (-ლა̈̄შ, --) ბზ., უგზალ̈უნ̂ა (-ნაშ̈, --) ბქ., უგზელა (-ლაშ̄, --) ლშხ., 
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უგეზელნა (-ნაჲ̈შ, --) ლნტ. -- უშვილო. ხელწიფს უგზელა ხეხუ ̂ხორდა (ბზ.) -- ხელმწიფეს 

უშვილო ცოლი ჰყავდა. მიშგუი̂ ბუბა უგზელა მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ჩემი ბიძა უშვილო კაცია.

 უგთაუა̂ იგივეა, რაც უგათ̄უა̂.

 უგღაბ̈ (-იშ, --) ბზ., უგღება (-აშ̈, -- ბქ., -ბა̄შ, -- ლშხ.), უგაჲ̈ღებ (-იშ, --) ლნტ. -- 

გამოუცდელი. უგღებუნ̂ას მაგ̈ ხოშ' ესერ ხამბაჟ (ანდ.) -- გამოუცდელს ყველაფერი უფრო 

უკვირსო.

 -უდ1 იგივეა, რაც -ილდ.

 -უდ2, -ჷდ, -იდ -- კვლავ, კიდევ. აჯაღჷდ ადზჷზე ბეჟანდ მიჩა ხეხუ̂ (ბზ. 239) -- ბეჟანმა 

კვლავ გაგზავნა თავისი ცოლი. ეჯის აჯაღჷდ დად̄ჲან̄შა ხეგდურჲელხ მინეშუდ̂ (ლშხ. 4) -- 

იმას კვლავ დადიანები ეპატრონებიან თავისთვის.

 უდა (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̈, -- ბქ., -დაშ, -- ლნტ.) -- დაუდებელი, წაუქცეველი. უდად ზმნს. 

წაუქცეველად, დაუდებლად. დაუ̈̂ითი უდად მამ̄ ხუი̂გნი (ბზ.) -- დავითის წაუქცევლად არ 

გავჩერდები.

 უდაგარა იგივეა, რაც უდგარა.

 უდანწყა იგივეა, რაც უდაწ̄ყა.

 უდარა იგივეა, რაც უდიარა.

 უდაუ̄̂შა (-შა̈შ̄, -- ბზ., -შაშ̄, -- ლშხ.), უდუა̂შა (-შაშ̈, --) ბქ., უდაუშ̂ა (-შაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

გაუფუჭებელი, წაუხდენელი. ლეღუ ̂ჩუ უდუა̂შა ლასუ ̂(ბქ.) -- ხორცი გაუფუჭებელი იყო. 

უდაუ̄̂შად ბზ., ლშხ., უდუა̂შად ბქ., უდაუშ̂ად ლნტ., ზმნს. გაუფუჭებლად. უდაუ̄შ̂ად დე̄სამა 

აცუი̂რ (ლშხ.) -- გაუფუჭებლად არაფერი დატოვა.

 უდაწ̄ყა (-ყა̈შ̄, -- ბზ., -ყა̄შ, -- ლშხ.), უდაწყა (-ყაშ̈, --) ბქ., უდანწყა (-ყაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 
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დაულაგებელი. უდანწყა ქორ ზურალა შკუი̂რ ლი (ლნტ.) -- დაულაგებელი სახლი ქალის 

სირცხვილიაო.

 უდგარა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.), უდაგარა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ლნტ. 

-- უკვდავი. ლირდ' ესერ კამინსგარ ლი, ჟახე -- იუა̂შ̈იშუ ̂უდგარა (ანდ.) -- სიცოცხლე ერთი 

მტკაველისაა, სახელი კი -- სამუდამოდ უკვდავიო. უდგარა დარ̈ ლი (ლნტ.) -- უკვდავი 

არავინაა.

 უდიარა, უდჲარა (-რა̈შ̄, -რა̈̄ლ ბზ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.), უდიარა, უდჲარა, უდარა (-რაშ̈, -როლ 

ბქ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) -- უჭმელი (დაუპურებელი), დაუნაყრებელი. ეჩი ბოფშარ̈ ჩიქი 

უდიარა ლიხ (ბზ.) -- იმისი ბავშვები ჯერ დაუნაყრებელი არიან. უდიარად ზს., ლშხ., 

უდარად ლნტ., ზმნს. დაუნაყრებლად, უჭმელად. უდჲარად ნ'აჩ̄ე! (ბზ.) -- უჭმელი არ 

წახვიდე! ხოხურ̂ა უდილ ჩიგარ უდიარად სედენ (ბზ. 302) -- უმცროსი და ყოველთვის 

დაუნაყრებელი რჩებოდა. ბობშ უდიარა ასად (ლშხ.) -- ბავშვი უჭმელი დარჩა.

 უდიე̄რ (-იშ, --) ბზ., უდიერ ბქ., ქს. -- უდიერი. ბებე უდიერ ზურალ̄ ლი (ლშხ.) -- ბებია 

უდიერი ქალია. ალეს ახაფასა უდიერ (ლნტ. 67) -- ეს უდიერი გამოსულა (გაზრდილა). 

უდიე̄რდ ბზ., უდიერდ ბქ., ზმნს. -- უდიერად. იმნარ̈ ლახ̈ხელან̈ ამჟი უდიე̄რდ (ბზ.) -- რატომ 

მოექეცი ასე უდიერად?

 უდილ (უდლაშ̈, ლაუდ̂ილა ბზ., ლნტ., -უდლაშ, ლაუდ̂ილა ლშხ.), უ̂იდილ (უი̂დლაშ̈, 

ლაუდ̂ილა) ბქ. -- და (დისთვის). მანე̄სგრა უდილდ ჩოთბაცე (ბზ. 295) -- შუათანა და 

შეჰპირდა. იმბუალ̈ხ სემი ლაუდ̂ილა (ბქ. 98) -- სამი და საუბრობს. ხოხრა უდილ ჲეხუდ̂ ადჲე 

(ლშხ. 79) -- უმცროსი და ცოლად წაიყვანა.

 უდინდრობა იგივეა, რაც უ̂იდრობა.
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 უდი̄გა (-გა̈შ̄, -- ბზ., -გაშ̄, -- ლშხ.), უდიგა (-გაშ̈, -- ბქ., -გაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- ჩაუქრობელი; 

დაუშრეტელი. ლემესგ ჩუ უდი̄გა ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ცეცხლი ჩაუქრობელი იყო.

 უდროუ ̂ზს., ლნტ., უდროჲ ლშხ. -- უდროო, ნაადრევი. უდროუ ̂დურ̂ეუჟ̂ი (ბზ.) -- უდროო 

დროს. ალ უ̂იცხ უდროუ̂ დურ̂ეს იმჷი (ლნტ.) -- ეს მსხალი უდროო დროს მწიფდება.

 უდუმბირუ,̂ უდჷნდაბუი̂რ (-იშ, --) ბზ., უდუმბურ, უდუნბურ ბქ., ქს. -- უდაბური, უღრანი. 

აშხუ ̂ცხეკისგა... უდუმბირუ ̂ა̈დგილ ლი (ბზ. 379) -- ერთ ტყეში უდაბური ადგილია. გეგის 

ათ̈ჴად̈ჷ̄ნ უდჷნდაბუი̂რ ცხეკთე (ბზ.) -- გეგი უღრან ტყეში აღმოჩნდა. აშხუ ̂უდუმბურ 

ცხეკისგა ა̈რიხ ხეხუ-̂ჭაშ̈ (ბქ. 44) -- ერთ უღრან ტყეში ცხოვრობს (არის) ცოლ-ქმარი. 

[ალედ] ადაჲ̈ე მაურ̂ენე ჭყინტ უდუმბირ ცხეკხო (ლნტ. 264) -- ამან უმცროსი ვაჟი უღრან 

ტყეში წაიყვანა.

 უდუ̄ნი ბზ., ლშხ. -- დიდი, ვეებერთელა, უშველებელი. სუა̂უ̂ს ჰად̈ურდ უდუ̄ნი ღალა̈რ ხარ̄ 

(ბზ.) -- სვავს ვეებერთელა ფრთები აქვს.

 უდუ̂აშა იგივეა, რაც უდა̄უშ̂ა.

 უდჷნდაბუი̂რ იგივეა, რაც უდუმბირუ.̂

 უედუ̂რა იგივეა, რაც უჰდჷრა.

 უზა1 (-ზა̈შ̄, -ზა̈ლ̄ ბზ., -ზაშ̈, -ზოლ ბქ., -ზაჲ̈შ, -ზალ̈ ლნტ., -ზაშ̄, -ზე̄ლ) ლშხ. -- 

ხბომოუგებელი. ფურ აჯახ უზა ლია? (ლშხ.) -- ძროხა ისევ მოუგებელია? უზად ზმნს. -- 

ხბომოუგებლად. ჰაშ̈თქე ფირუ̂ უზად ესერ დემის სედნი (ბქ.) -- მაკე ძროხა ხბოს 

მოუგებლად არ დარჩებაო.

 უზა2 (-ზა̈შ̄, -ზა̈ლ̄ ბზ., -ზაშ̈, -ზოლ ბქ., -ზაჲ̈შ, -ზალ̈ ლნტ.), უ̄ზა (-ზაშ̄, -ზე̄ლ) ლშხ. -- 

წაუსვლელი. უზად ზს., ლნტ., უზ̄ად ლშხ., ზმნს. -- წაუსვლელად. ბაზი ქორთე უზად დემეგ 
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ესერ ხოყა (ბქ.) -- ამაღამ სახლში წაუსვლელად არ მივარგაო. ქა̄მთე უზად̄ ბობშ ჟენსუსტა̄ნ 

(ლშხ.) -- ბავშვი დასუსტდა გარეთ გაუსვლელად (გაუსვლელობით).

 უზაბაკ (-იშ, --) ლშხ. -- უმიზეზო, უნაკლო. უზაბაკ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- უნაკლო კაცია.

 უზარ̄ა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უზარა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- დაუზოგავი, 

უზოგველი. უზარაშ̈ ლეუი̂ზ დოსდ ესერ ომშდეხ (ანდ.) -- უზოგველის საგზალი ადრე 

გამოილიაო. უზარ̄ად ბზ., ლშხ., უზარად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- დაუზოგავად. უმომჭირნეოდ. 

ამჟი უზარ̄ად შომად ხაპ̈ი̄რე ლირდეს (ბზ.) -- ასე დაუზოგავად (ქონებისა) როდემდის აპირებ 

ცხოვრებას?

 უზგა (-გა̈̄შ, -- ბზ., -გა̈შ, -- ბქ., -გაშ̄, -- ლშხ., -გაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- დაუსახლებელი. უზგად 

ზმნს. -- დაუსახლებლად. ეჩე უზგად მამ̄ა ხუი̂ჩო (ბზ.) -- იქ დაუსახლებლად არ გავჩერდები.

 უზგუნა (-ნა̈̄შ, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ., -ნაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- აუტკივარი. უზგუნა 

თხუი̂მს იმნარ̈ ხიზგუნე? (ბზ.) -- აუტკივარ თავს რატომ იტკივებ?

 უზნანა იგივეა, რაც უ̄ზნანა.

 უზუ̂ნა იგივეა, რაც უ̄ზუნ̂ა.

 უთა იგივეა, რაც უ̄თა.

 უთაუა̂ იგივეა, რაც უთუ̂ა.

 უთია იგივეა, რაც უ̄თა2.

 უთინ, უ̂ითინ, ჷთინ (-იშ, --) -- ნიში. ჯგჷრაგ̄ი საყდრი ნაგემჟი ათხე უთინ ლჷ̄გ (ლშხ. 50) 

-- წმინდა გიორგის ნასაყდრალზე ახლა ნიში დგას.

 უთი̄რა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უთირა, უნთუი̂რ (-აშ̈, -- ბქ., -აჲშ, -- ლნტ.) -- უცნობი. 

მუშგურ̂ალ̈ ჲერხი უთი̄რა მად̄ხ (ბზ.) -- ზოგი სტუმარი უცნობი იყო ჩემთვის. ეშუი̂ უნთუი̂რ 
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მარ̈ე ხონჴრიუხ̂ (ბქ.) -- ერთი უცნობი კაცი ახლდათ.

 უთნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ.) -- უჩინარი, გაუცხადებელი, გაუმჟღავნებელი. 

უთნად ზმნს. -- გაუცხადებლად. უთნად მამ̄გუე̂შ სედნი (ბზ.) -- გაუცხადებლად 

(გაუმჟღავნებლად) არაფერი რჩება.

 უთნებ (-იშ, --) ბქ. -- გასაჭირი, დიდი მოუცლელობა. სურუ ესერ უთნებ ხარ (ბქ. 329) -- 

ძალიან მოუცლელი ვარო (მოუცლელობა მაქვსო). უთნებჟი მარ̈ემ კაჩუშოუ ̂ლაჲ̈უჟე (ანდ.) 

-- გაჭირვებისას კაცმა ფეხზე გამოიძინოსო.

 უთოლ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ბქ., ლშხ.), უთუ̂ელ (-იშ, --) ლნტ. -- უტვინო, უჭკუო. ლჷთელ 

უთოლს დემ ესერ ხაჭ̈იმ (ანდ.) -- ჭკვიანი უჭკუოს არ {ა}ჰყვებაო.

 უთორა იგივეა, რაც უთუ̂რა.

 უთუთქუა̂ (-უა̂შ̄, -უ̂ე̄ლ) ლშხ., ბოტ. -- მცენარე. უთუთქუ̂ა ღუმურ̄ს ხაჯეშ (ლშხ. 3) -- 

"უთუთქვა" ნაძვს ჰგავს.

 უთუთ̄ქუა̂ (-უა̂შ̄, -უ̂ე̄ლ) ლშხ. -- გამოუმცხვარი, გამოუშუშებელი. უთუთ̄ქუა̂ დიარ -- 

გამოუმცხვარი პური.

 უთუა̂ (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უა̂შ̄, -- ლშხ.), უთაუა̂ (-უა̂შ̈, -- ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -- ლნტ.) -- დაუბადებელი. 

უთაუა̂ გეზალს ჴადუ̂თელისგ' ესერ ხაშ̈დროუნ̂ახ (ანდ.) -- დაუბადებელ ბავშვს მუცელში 

ეთამაშებოდნენო.

 უთუე̂ლ იგივეა, რაც უთოლ.

 უთუნ̂ა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ., -ნა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- უსმელი, დაულეველი, 

დაუურწყულებელი. ჰამს უ̂ეთხმა̈ლ უთუნ̂ა ლასუხ̂ (ბქ.) -- დილას საქონელი 

დაუურწყულებელი იყო. ალე მარ̄ე უთუნ̂ა ლი (ლშხ.) -- ეს კაცი უსმელია.
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 უთურ̂ა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უთორა (-რაჲ̈შ, --) ლნტ. -- უსწავლელი. 

გუგჩა უთურ̂ა მარ̈ე ლჷმარ̈ (ბქ. 81) -- გუგჩა უსწავლელი კაცი ყოფილა.

 უთხე̄ლა (-ლა̈შ̄, -- ბზ., -ლაშ̄, -- ლშხ.), უთხელა (-ლა̈შ, -- ბქ., ლაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

{და}უძებნელი. უთხე̄ლად ბზ., ლშხ., უთხელად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- დაუძებნელად. კუმაშ̈ 

უთხელად დემ ანღრი ა̈გიხო (ლნტ.) -- საქონელი {და}უძებნელად არ მოდის შინ.

 უთხმულ̄ ბზ., უთხმულ ბქ., ინთხმულ̄ ლშხ., ითხმულ ქს., ზმნს. -- უკუღმა, თავდაყირა, 

თავდაღმა. ჭყჷნტარ̈ უთხმულ̄ ლჷმა̈რ̄დხ ლაყუ̂რა̈ლ̄ისგა (ბზ.) -- ბავშვები თავდაღმა 

წოლილან (ყოფილან) ლოგინებში. ესნარი გაზეთ უთხმულ ხაღ̈უე̂ნა ისმას̈ (ბქ. 252) -- ისმას 

გაზეთი უკუღმა ეჭირა თურმე. მეთეთხ ესერ უთხმულ ხორკა (ბქ.) -- ღამურა თავდაყირა 

ჰკიდიაო.

 უისგა იგივეა, რაც უჲა1.

 უისტუ ̂ბზ. -- სწრაფი, უეცარი, მოულოდნელი. უისტუდ̂ ზმნს. -- უეცრად, მოულოდნელად. 

უისტუდ̂ მად̄ ლე̄ზი ქალაქ̈თე (ბზ.) -- მოულოდნელად მომიხდა ქალაქში წასვლა.

 უკაკალა იგივეა, რაც უკკალა.

 უკალაუა̂ იგივეა, რაც უკლაუა̂.

 უკაფ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- უსამართლო, უმართებულო, ავი. სამსონ უკაფ მარ̄ე 

ლი (ბზ.) -- სამსონი უსამართლო კაცია.

 უკილა იგივეა, რაც უკლა.

 უკი̄და1 (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უკიდა (-და̈შ, -- ბქ., -დაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- აუღებელი. 

დაბა̈რ ჟი უკიდა მარ (ბქ.) -- ყანები აუღებელი მაქვს. უკი̄დად ბზ., ლშხ., უკიდად ბქ., ლნტ., 

ზმნს. -- აუღებლად. და̈ბ უკი̄დად მამ̄ სედნი (ბზ.) -- ყანა აუღებლად არ დარჩება.
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 უკი̄და2 (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უკიდა (-და̈შ, -- ბქ., -დაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- მოუსპობელი, 

ამოუწყვეტელი. უკი̄დად ბზ., ლშხ., უკიდად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- ამოუწყვეტლად. ამ სოფლიშ 

მეზგე ჟი უკიდად და̈რ ათსედახ (ბქ.) -- ამ სოფლის მოსახლე ამოუწყვეტლად არვინ 

დარჩენიათ.

 უკკალა (-ლა̈შ̄, -- ბზ., -ლაშ̈, -- ბქ., -ლაშ̄, -- ლშხ.), უკაკალა (-ლაჲ̈შ, --) ლნტ. -- ჯიუტი, 

ურჩი. იმთე ესღრი, სი უკკალა! (ბზ.) -- სად მიდიხარ, შე ურჩო!

 უკლა (-ლა̈შ̄, -- ბზ., -ლაშ̈ ბქ., -ლაშ̄, -- ლშხ.), უკილა (-ლა̈ჲშ, --) ლნტ. -- დაუკეტავი. 

სგაჩადხ უკლა ყო̄რალისა (ლშხ.) -- დაუკეტავ კარებში შევიდნენ. უკლად ზს., ლშხ., 

უკილად ლნტ., ზმნს. -- დაუკეტავად. ქორა ყორ უკლად ათას̈ედა (ლნტ.) -- სახლის კარი 

დაუკეტავად დარჩენია.

 უკლაუა̂ (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უა̂̈შ, -- ბქ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უკალაუა̂ (-უა̂ჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

გაულეწავი. ჭჷმინ უკლაუ̂ა მარ̄ (ბზ.) -- ქერი გაულეწავი მაქვს. თჷმი მარა უკლაუნ̂ას ესერ 

ხაკლაუნ̂ე (ანდ.) -- გაჭირვება კაცს გაულეწავს გაალეწვინებსო.

 უკმაკურ ლშხ. -- უშნო, უხეირო. ეჯის უკმაკურ გარგლა ხოხალ -- იმან უხეირო ლაპარაკი 

იცის.

 უკუ̂იდ̄ა (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უკუი̂და (-დაშ̈, -- ბქ., -დაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

მოუკლებელი, უბერებელი. და̈უი̂თ უკუ̂იდა მარ̈ე ლი (ბქ.) -- დავითი უბერებელი კაცია.

 უკუ̂იშ̄ა1 (-შა̈შ̄, -- ბზ., -შაშ̄, -- ლშხ.), უკუი̂შა (-შაშ̈, -- ბქ., -შაჲ̈შ, -- ლნტ.) 1. გაუტეხავი. 

გაკ უკუი̂̄შა ლი (ბზ.) -- ნიგოზი გაუტეხავია. 2. უტეხი, ჯიუტი. ქოღუ̂ ადაჲ̈ე ა უკუი̂შა 

ზურალ ყორთექა (ბქ. 315) -- ეს ჯიუტი ქალი კარებამდე მიიყვანეო. 3. ყამირი.

 უკუ̂იშ̄ა2 (-შა̈შ̄, -- ბზ., -შაშ̄, -- ლშხ.), უკუი̂შა (-შაშ̈, -- ბქ., -შაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- უთქმელი. 
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ქა უკუი̂შა გულისგა გარ ესერ ომბეჭკუ ̂(ანდ.) -- უთქმელ კაცს გული გასკდომიაო.

 უკუ̂შუ̄რა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უკუშ̂ურა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

გაუტეხელი, დაუმსხვრეველი. უკუშ̂ურ̄ად ბზ., ლშხ., უკუშ̂ურად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- 

გაუტეხავად. დიარ̈ უკუ̂შურად დემ ესერ იმი (ანდ.) -- პური გაუტეხავად არ იჭმევაო.

 უკცხა, უკჷრცხა (-ხა̈შ̄, -- ბზ., -ხაშ̄, -- ლშხ.) -- ჩამოუბელავი, გაუსხეპავი. [და̈̄უს̂] ქა უკცხა 

ღუმირ ხა̈ც̄უ̂ (ბზ. 401) -- დევს ჩამოუბელავი ნაძვი ჰკიდია.

 ულად̈ეღა იგივეა, რაც ულდეღა.

 ულაშ̄ა (-შა̈შ̄, -- ბზ., -შაშ̄, -- ლშხ.), ულაშა (-შა̈შ, -- ბქ., -შაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- დაუთესავი. 

ულაშ̄ა დაბარ̈ (ბზ.) -- დაუთესავი ყანები.

 ულგამ̈უ̂ (-მაშ̈, --) ბზ., ულგამუ,̂ უგამუ̂ (-იშ, --) ბქ., ლნტ., უ{ლ}გამ ლშხ. -- უგემური, 

უგემოვნო. ლეზებ უგამუ ̂ლასუ ̂(ბქ.) -- საჭმელი უგემური იყო. ულგამდ ბზ., ლშხ., უგამდ 

ბქ., ლნტ., ზმნს. -- უგემურად. ჩი̄ს ულგამ̈დ ნუმ ხიჩო (ბზ.) -- ყველაფერს უგემურად ნუ 

აკეთებ.

 -ულდ იგივეა, რაც -ილდ.

 ულდეღა (-ღა̈შ̄, -- ბზ., -ღაშ̈, -- ბქ.), ულად̈ეღა (-ღაჲ̈შ, --) ლნტ. -- უდღეური. ულდეღას 

ლირდ' ესერ სგებნაუ̂ ოთლია (ანდ.) -- უდღეურს თავისი ცხოვრება წინასწარ მოუთავებიაო. 

სი ულად̈ეღა სია! (ლნტ.) -- შე უდღეურო, შენა!

 ულია (-ლია̈შ̄, -- ბზ., -ლიაშ̈, -- ბქ., -ლიაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გაუთავებელი, დაუმთავრებელი, 

ულევი. გუე̂შ ქა ულია მარ̄ (ბზ.) -- საქმე დაუმთავრებელი მაქვს. ღუა̂შაშ̈ ლიტმურე ქა 

ულია ხად (ბქ. 84) -- ჯიხვის გატყავება დაუმთავრებელი ჰქონდა.

 ულიშ იგივეა, რაც ჰჷლიშ.
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 ულმაშ̈ (-იშ, -მაშარ̈) ზს., ლნტ., ღუმლაშ̈ (-იშ, -ლაშარ̈) ბქ., ულმაშ (-იშ, -არ̄) ლშხ. -- 

ულვაში. გოგად თუი̂ ესნარ̈ ჟ'ად̈ცუე̂მ ულმაშარ̈ჟი̄ნ (ბზ. 29) -- გოგამ თურმე ულვაშებზე 

თაფლი წაისვა. დაუ̈ი̂თს ჯუ̂ედი ღუმლაშარ̈ ხაგან (ბქ.) -- დავითს გრძელი ულვაშები 

ჰქონდა (ედგა). ულმაშ̈ს ლიბერგ ციცუს̂ ესერი ხას̈დიკ (ანდ.) -- ულვაშზე ხელის მოკიდება 

კატასაც სწყინსო.

 ულტეხუ̂, ულტეხ (-იშ, -არ) ბქ. -- უღრანი, გაუვალი. ჭუბერ ულტეხუ ̂ცხეკ ლჷმა̈რელი (ბქ. 

226) -- ჭუბერი გაუვალი ტყე ყოფილა.

 უმა იგივეა, რაც უ̄მა.

 უმანი იგივეა, რაც უმა̈ნ̄უ.̂

 უმარჯუ̂ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ბქ., ქს.) -- მოუხერხებელი; მოურგებელი. უმარჯუ ̂ჩაფლა̈რ მაზ̈ 

(ლნტ.) -- მოუხერხებელი ფეხსაცმელები მაცვია. უმარჯუდ̂ ზმნს. -- მოუხერხებლად; 

შეუძლოდ. უმარჯუდ̂ ლირდე (ბქ.) -- შეუძლოდ ყოფნა.

 უმაშარა იგივეა, რაც უმშარა.

 უმახა იგივეა, რაც უმხა.

 უმა̈ნ̄უ ̂(-ა̈შ, --) ბზ., უმან̄ (-ი̄შ, --) ლშხ., უმანი (-ჲშ, --) ლნტ. -- ბოროტი, მავნებელი, 

საზარელი. უმა̈ნ̄უ̂ა ლიჩუმ̂ე მამ̄ ლი ხოჩა (ბზ.) -- ბოროტის გაკეთება ცუდია. უმან̄ მარ̄ე 

(ლშხ.) -- ეშმაკზე ეშმაკი კაცი.

 უმბილ, უნბილ, უმბულ -- უნებლიე, უნებური. ნაბ̈ი უმბილ მაგ̈ ლჷნჩჷდე ხარ̄ [დეუე̂თს] (ბზ. 

338) -- დევეთს ნება და უნებლიე ერთმანეთში აქვს არეული. უმბულიდ, უმბულდ, უმბილდ 

ზმნს. -- უნებლიედ, უნებურად. უმბულიდ ნაჩომღა... ხატ̈ -- ნაბან̈ს იწეუა̂ნიუხ̂ (ბქ. 291) -- 

უნებლიედ ჩადენილზე ხატსა და ფიცს იშველიებდნენ. [გუე̂ფ თე ლახ] ლეხხუი̂ხ უმბულდ 
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შუკჟი, ატბჷნეხ (ლშხ. 7) -- ავი თვალი რომ შეხვდებათ გზაზე უნებლიედ, 

გადააფურთხებენ. ეშხუ მარეს უმბილდ თუე̂ფ ათოშყად (ლნტ. 56) -- ერთ კაცს უნებლიედ 

თოფი გაუვარდა.

 უმბულ იგივეა, რაც უმბილ.

 უმეჩა იგივეა, რაც უმჩა.

 უმეჴერა იგივეა, რაც უმჴარ̈ა.

 უმზაზ̈ ბქ., ლნტ., უმზაზ -- უმიზეზო. უმზაზდ ზმნს. -- უმიზეზოდ. იმჟი ლოქ ან̈კჷდეხ 

უმზაზდ (ლნტ. 112) -- უმიზეზოდ როგორ ავიღოთო.

 უმზიგარ̄ა ბზ., ლშხ, უმზიგარა ბქ. -- უმტკივნეულო, უსნეულო. უმზიგა̄რდ ბზ., ლშხ., 

უმზიგარდ ბქ., ზმნს. -- უმტკივნელოდ. ხუ̂აჲ ხანსუ ხარი უმზიგარ̄ად (ლშხ.) -- დიდხანს 

ყოფილიყავი ჯანმრთელად (უმტკივნეულოდ).

 უმზუნა (-ნა̈̄შ, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ., -ნაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- მდედრობითი სქესის 

პირუტყვი (ოთხფეხა), რომელსაც ჯერ არ მოუგია. ნაღუჟ̂ურს ხეღუა̂ჭ უმზუნა ყუე̂რილდ 

(ბქ. 98) -- ვაჟს მისდევდა მოუგებელი (პატარა) ნეზვი.

 უმთქუ̂ა (-უ̂ა̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̈, -- ბქ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ., -უ̂აჲ̈შ, -- ლნტ.) -- შეუჩვეველი. ჩინჩუი̂ლ 

ჰენწს უმთქუა̂ ხად (ბქ.) -- ბავშვი აკვანს შეუჩვეველი იყო.

 უმიჭუ{̂ა} (-აჲშ, -უ̂ალ̈) ლნტ. -- ურქო (თხა...). უმიჭუ ̂დაჴჷლ გუა̂ყა (ლნტ.) -- ურქო თხა 

გვყავს.

 უმკახა, უმკახ{უ}̂ (-უ̂აშ̈, -- ბზ., -ა̈შ, -- ბქ., -აშ̄, -- ლშხ., -აჲ̈შ, -- ლნტ.) -- უსარგებლო. 

უიმედო, გამოუსადეგარი. უმკახ გეზლი̄რ ხაყა (ლშხ.) -- გამოუსადეგარი შვილები ჰყავს. 

მიჩა̈შდ მაგ̈ უმკახა ლი (ლნტ.) -- მისთვის ყველაფერი უსარგებლოა.
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 უმორ̄აუა̂ იგივეა, რაც უმორ̄უა̂.

 უმორ̄უ̂ა, უმორ̄აუა̂ (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უმორუა̂ (-უა̂შ̈, --) ბქ., უმორაუა̂ (-უა̂ჲ̈შ, 

--) ლნტ. -- გაუსამართლებელი, გაურჩეველი. უმო̄რუა̂ გუე̂შ ხად̄ხ ლემორ̄უ̂ე (ბზ.) -- 

გაურჩეველი საქმე ჰქონდათ გასარჩევი. უმორ̄უ̂ად, უმორ̄აუა̂დ ბზ., ლშხ., უმორუ̂ად ბქ., 

უმორაუა̂დ ლნტ., ზმნს. -- გაუსამართლებლად. ნე̄სგამე̄ზჲარ უმორ̄აუ̂ად ლისყალ̄ს აჴჷრჴეხ 

(ლშხ. 46) -- შუაკაცები გაუსამართლებლად ახერხებენ შერიგებას.

 უმყალ̄უა̂ლ̄ად ბზ., უმყალუ̂ალდ ბქ., უმყალ̄უა̂̄ლდ ლშხ., ზმნს. -- უშიშრად. უმყალ̄უა̂ლ̄ად 

ჲერუა̂ჲ̄ არი... ეჩას მა̄მა სერდე ხარ̄ მეცრალეშ (ლშხ. 12) -- უშიშრად ვინც არის, ის 

არაფრად აგდებს მკითხავებს.

 უმშაჲა (-შაჲა̈̄შ, -- ბზ., -შაჲა̈შ, -- ბქ., -შაჲა̄შ, -- ლშხ., -ა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- 1. უმუშევარი, 

დაუსაქმებელი. უმშაჲად ზმნს. -- დაუსაქმებლად. ალ მარა უმშაჲად დეშერ ხაჩდენოლ̄ნა 

(ლშხ. 51) -- ამ კაცს დაუსაქმებლად ვერავინ წაუვიდოდა. 2. დაუმუშავებელი. უმშაჲა დაბარ̈ 

დესა ა̈რი (ლნტ.) -- დაუმუშავებელი ყანები არ არის.

 უმშარა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უმაშარა (-რაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

გაუფართოებელი. შუა̂ნ̈თე შუკუ ̂უმშარა ხად̄ხ (ბზ.) -- სვანეთისკენ გზა გაუფართოებელი 

ჰქონდათ.

 უმჩა (-ჩა̈შ̄, -- ბზ., -ჩაშ̈, -- ბქ., -ჩაშ̄, -- ლშხ.), უმეჩა (-ჩაჲ̈შ, --) ლნტ. -- დაუბერებელი. უმჩა-

უდგარა (ბზ.) -- უბერებელ-უკვდავი. უმჩა ი უდგარ̄უა̂ დარ̄ ლი (ლშხ.) -- უბერებელი და 

უკვდავი არვინაა.

 უმხა1 (-ხა̈შ̄, -- ბზ., -ხაშ̈, -- ბქ., -ხაშ̄, -- ლშხ.), უმახა (-ხაჲ̈შ, --) ლნტ. 1. გაუახლებელი. 

მუშგურ̂ის უმხა ტაბაგს დემის ხუა̂სგურ̂ად (ბქ.) -- სტუმარს გაუახლებელ ტაბლასთან არ 
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დავსვამდით. 2. ახალ მთვარე დაუდგომელი. უმხაჟი დარაშ გეშს ხოლა ლაც̈ხრი ხარ (ბქ.) -- 

ახალმთვარე დაუდგომელზე ამინდის ამბავი ცუდი გასარკვევია.

 უმხა2 (-ხა̈შ̄, -- ბზ., -ხაშ̈, -- ბქ., -ხაშ̄, -- ლშხ.), უმახა (-ხაჲ̈შ, --) ლნტ. -- გაუავდრებელი. 

უმხად ზს., ლშხ., უმახად ლნტ., ზმნს. -- გაუავდრებლად. ბაზი უმხად დემის იგნი (ბქ.) -- 

ამაღამ გაუავდრებლად არ გაჩერდება.

 უმჴა̈რა, უმჴერა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ., უმჴერა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., უმეჴერა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ლნტ. 

-- უგნური, მიუხვედრელი, უვიცი. უმჴერა მარ̄ე ხოლა ლი (ბზ.) -- უგუნური კაცი ცუდია. 

ჯეჲ ლოქ უმჴერა! (ლშხ. 63) -- შე უგუნურო! [გეგი] ჲედურ უმეჴერა ლჷმარ̈ (ლნტ. 116) -- 

გეგი მთლად უგუნური ყოფილა.

 უნათურ̂ია იგივეა, რაც უნთურ̄ი.

 უნას ლშხ. -- ავი. უნას დი̄ნოლ̄ ხეყედა. -- ავი გოგონა ჰყავდა.

 უნაგ̈ირ იგივეა, რაც ჰინგირ.

 უნბილ იგივეა, რაც უმბილ.

 უნგირ იგივეა, რაც ჰჷნგირ.

 უნენიად ბქ., ზმნს. -- მოულოდნელად, უცაბედად. უნენიად თუი̂რქუი̂შ ჯარ̈ ახშჷდახ (ბქ. 

309) -- მოულოდნელად თურქის ჯარი შემოესიათ.

 უნთურ̄ი (-რი̄შ, --) ბზ., ლშხ., უნთური (-აშ̈, --) ბქ., უნათუ̂რია (-აჲ̈შ, --) ლნტ. -- უცნობი. 

შუკუს̂ ეშუ̂ი უნთური მარ̈ე ლამხუ̂იდ (ლხმ.) -- გზაზე ერთი უცნობი კაცი შემხვდა.

 უნთუი̂რ იგივეა, რაც უთი̄რა.

 -უნღუ,̂ -უნღრ, -ჷნღო, -უნღო თანდებ. -- გან, შემდეგ, მერე. ლათ̄ჷნღო უუ̂ჟად ხუა̂რ̈ი (ბზ.) -- 

გუშინდელს აქეთ უძილოდ ვარ. ხუა̂ჲ̈ ხა̈ნუნღო ღერბეთ ანჴად̈ (ლნტ. 264) -- დიდი ხნის 
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შემდეგ ღმერთი მოვიდა.

 უნჩჷ̄და იგივეა, რაც უჩჷ̄და.

 უნჭყა (-ყა̈შ̄, -- ბზ., -ყა̈შ, -- ბქ., -ყაშ̄, -- ლშხ., -ყა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- გაუხედნავი. ღუა̂ჭრი 

გეზალ სგა ლახა̈ბ̄ხ უნჭყა ყუა̂̈რილს (ბზ. 447) -- ვაჭრის შვილი მიაბეს გაუხედნავ ლაფშას. 

უნჭყად ზმნს. -- გაუხედნავად. უნჭყად ღაბნა დემ ესერ სედნი (ანდ). -- მოზვერი 

გაუხედნავად არ დარჩებაო.

 უნხაუ̈̂დ, უმხალდ ლიკედ ბქ. -- დიდი ამბით მიღება. გეგიდ უმხალდ (უნხაუ̈დ̂) ა̈ნკიდ 

მუშგურ̂არ̈ (ბქ.) -- გეგიმ დიდი ამბით მიიღო სტუმრები.

 უჲა1, უისგა, უა (-აშ̈, --) -- წაუღებელი, წაუყვანელი, გაუგზავნელი. უ{ჲ}ად ზმნს. ამბი 

უიად ნ'აჩ̄ე! (ბზ.) -- ამბის წაუღებლად ნუ წახვალ! ამ ზაუ̈ ̂კუმაშ̈ ლახუხ̂ო უად ლოქ ათასედა 

(ლნტ.) -- წელს საქონელი მთაში წაუყვანელი დამრჩაო.

 უჲა2 იგივეა, რაც უჰჲა.

 უჲდჷრა იგივეა, რაც უჰდჷრა.

 უჲრა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.), უჲ̄რა (-რაშ̄, --) ლშხ. -- დაუწერელი. მაგ 

უ̄ჲრა ხუღუ̂ან̄ (ლშხ.) -- ყველაფერი დაუწერელი ჰქონდა. უჲრად ზს., ლნტ., უჲ̄რად ლშხ., 

ზმნს. -- დაუწერლად. ლაჲ̈რ უჲრად ამ̈სად̈ (ბზ.) -- წერილი დაუწერლად დამრჩა.

 უჲშამუ ̂(-იშ, --) ზს., უჲშამ ლშხ., უაშამ, უჲშამ ლნტ. -- უმადური. უჲშამთე ყა̈ლიან̈ 

თუთუი̂ნ ესერი ლეტკლებ ლი (ანდ.) -- უმადურისათვის ყალიონი თუთუნიც 

დასანანებელიაო.

 უჟ იგივეა, რაც უ̄ჟ.

 უჟაგა იგივეა, რაც უჟგა.
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 უჟა̈შ̄ ბზ., უჟაშ̈ ბქ., უჟაშ̄ ლშხ. -- დარდი, წუხილი. მიშგუ უჟა̈შ̄ ნომ̄ის ჯარ̄ხ (ბზ.) -- ჩემი 

დარდი არ გქონდეთ. მაჲ უჟაშ̄ ჯარ̄ ეჩა? (ლშხ.) -- რა დარდი გაქვს მისი?

 უჟგა (-გა̈შ̄, -- ბზ., -გაშ̈, -- ბქ., -გაშ̄, -- ლშხ.), უჟაგა (-გაჲ̈შ, --) ლნტ. -- მოურჩენელი. უჟგა 

მაზ̈იგ ახზიგდა (ბზ.) -- მოურჩენელი ავადმყოფობა დაემართა.

 -ურ უქონლობის სუფიქსი: ქორურ -- უსახლო. ყორურ -- უკარო. გეზალურ -- უშვილო.

 ურაურდა იგივეა, რაც უ̄რაურდა.

 ური (-აშ̈, -- ბქ., -რიშ̄, -- ლშხ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- მკვახე, უმწიფარი. ალ ბალახ ჩუ დე̄მ იმჲი, 

ჩიგარ ურის ხაჯეშ (ლშხ., ხორ. 8) -- ეს ბალახი არ მწიფდება, ყოველთვის უმწიფარს 

ჰგავს. ური ხილ ახოხორახ (ლნტ.) -- მკვახე ხილი მოუკრეფიათ.

 ურიბ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- ლეჩაქი, თავსაფარი. [ეჩა თუე̂ლ] სგე̄სჭონ̄ე ურიბთე (ლშხ. 70) -- 

იმისი ტვინი შეახვია ლეჩაქში.

 ურიღ̄უა̂ (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), ურიღუა̂ (-უა̂შ̈, -- ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -- ლნტ.) -- ურღვევი, 

დაუნგრეველი. მურყუმ̂ალ̈ ჲერხი მერღუე̂ ლიხ ი ჲერხი ური̄ღუა̂ (ბზ. 1) -- კოშკები ზოგი 

დარღვეულია და ზოგიც დაურღვეველი.

 ურტყუი̂ იგივეა, რაც არტყუი̂.

 ურუად იგივეა, რაც ურჰად.

 ურქნელ ბქ., ქს. -- ავი, ბოროტი. ალე ურქნელ ზურალ̄ ლი (ლშხ.) -- ეს ავი ქალია.

 ურშუ̂ლიან̈ (-იშ, -ლიანა̈რ) ბქ. -- უწმინდური. ახჴედ' ესერ ხოლა ურშუ̂ლიან̈ დაუ̈̂ს ღოშგმე 

ლადეღ (ბქ. 261) -- ცუდ უწმინდურ დევს დაუდგა უკანასკნელი დღეო.

 ურშუ̂ნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), ურშონა (-ნაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 1. უხსენებელი 

(გველი...). ურშუ̂ნა̈ ̄დაგრას მა̄მ ხაყე̄ნა ჯუი̂ნალდ (ბზ.) -- უხსენებლის მოკვლა არ 
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შეიძლებოდა ძველად. 2. თრითინა. ურშუნ̂ა ჯინარს ხემჯენ (ბქ.) -- თრითინა ციყვს 

წააგავს.

 ურწყულ, ურწყუუ̂ლ -- უწმინდური, ბინძური. სგაჲ̈ ურწყულუ, სგაჲ̈ ურჯულუ! (ბზ.) -- 

თქვე უწმინდურებო, თქვე ურჯულოებო! ურწყულ ზურალს უი̂დ ესერ დემ ხერი (ანდ.) -- 

უწმინდურ ქალს რძე არ უდედდებაო. ეჩექა ა̈მეჩედ ურწყულ დაუ̈ ̂(ლნტ. 101) -- იქ გაუვლია 

უწმინდურ დევს.

 ურწყუ ̂-- მარხვა მგლოვიარობის გამო. ჲესუა̂ლა ალმაც̈გირ ოთდაგრა... ი ეჩ' ესერ ურწყუ̂ 

ლი (ბქ. 245) -- ვიღაცას ალმასგირი მოუკლავს და იმის მარხვააო.

 ურჰად, ურჷჰდ ზს., ურუად ქს., -- უთენია. იმხან̈ ანღრი ამჟი ურჷჰდ? (ბზ.) -- საიდან 

მოდიხარ ასე უთენია? დაუი̂თ ურჰად ოლგენ (ბქ.) -- დავითი უთენია ამდგარა.

 ურჷჰდ იგივეა, რაც ურჰად.

 უსახუ ̂იგივეა, რაც უსუ̂ახუ.̂

 უსბერ, უ̂ოსბერ (-სბრიშ, -ალ̈) ბზ., უ̂ოსპერ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- მარხილის ტაფელა. საუ̈̂ს 

უ̂ოსბრალ̈ ა̈თყუჩურ̄ა̈ნ̄ (ბზ.) -- მარხილს ტაფელები დაემტვრა.

 უსგუა̂ (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უ̂ემ, -- ბქ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უსკუ̂ა (-უ̂აჲ̈შ, --) ლნტ. -- ექვსი. უსგუა̂ 

მარ̄ე საუ̈თ̂ე ოთჩად̈ხ (ბზ. 22) -- ექვსი კაცი ოსეთში გაექცათ. [ალი ფოქლისგა] უსგუა̂-

იშგუი̂დ მარე ჩუ სკჷდა (ბქ. 206) -- ამ გამოქვამულში ექვსი-შვიდი კაცი დაეტეოდა. უსკუა̂ 

ზაუ̈ნღო ბოფშარ̈ს ლალდაღხო აუზ̂იდახ (ლნტ. 8) -- ექვსი წლის შემდეგ ბავშვებს 

სამწყესურში აგზავნიდნენ.

 უსკი̄ბა (-ბა̈შ̄, -- ბზ., -ბაშ̄, -- ლშხ.), უსკიბა (-ბაშ̈, -- ბქ., -ბაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 1. 

ზედმოუდგმელი, ზედმიუბჯენელი. 2. დაუმტკიცებელი; დაუდგენელი; მოუგვარებელი. 
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უსკი̄ბად ბზ., ლშხ., უსკიბად ბქ., ლნტ., ზმნს. გუ̂ეში უსკიბ̄ად ნ'აფხეჟედ (ბზ.) -- საქმის 

მოუგვარებლად არ დაიშალოთ!

 უსკუ ̂იგივეა, რაც უ̂ისგუ.̂

 უსკუა̂ იგივეა, რაც უსგუ̂ა.

 უსმართუ̈ლ, უსმართულ -- უსამართლო. უსმართულ მარა ხოლა დრეუ̂ოუ ̂ხუღუე̂! (ბქ.) -- 

უსამართლო კაცს ცუდი დღე დასდგომოდესო! უსამართულ-სამჷრთალ̈ -- უსამართლო 

სამართალი.

 უსპა, უსიპა იგივეა, რაც უ̂ისპა.

 უსტარუნ იგივეა, რაც სტარუნ̈.

 უსურმა̈ნ (-იშ, -მანალ̈ ბზ., -მანარ̈ ბქ.), უსურმან (-იშ, -ალ) ლშხ. -- მუსულმანი. გადატ. -- 

გაუტანელი, დაუნდობელი, ურჯულო. სი უსურმან, იმ ხიჩო? (ბქ.) -- შე ურჯულო, რას 

შვრები?

 უსუ̂ახუ̂, უსახუ ̂(უსუა̂ხუი̂შ) -- უცნაური, თავისებური. მარ̈ინო უსახუ̂ ზურალ̄ ლა̈ს̄უ̂ (ბზ.) 

-- მარინო უცნაური ქალი იყო. იხმარება გამოთქმაში: ხოშა უსახუი̂შ -- უზარმაზარი. 

ამირან̈დ ა̈ნსუი̂ლ ხოშა უსახუ̂იშ დაუ̈ ̂მაყ̈მაყ̈ (ბქ. 261) -- ამირანმა მოიქნია უზარმაზარი 

ბაყბაყ-დევი.

 უსყა1 (-ყა̈შ̄, -- ბზ., -ყა̈შ, -- ბქ., -ყა̄შ, -- ლშხ., -ყაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გაუკეთებელი. ლათაშ̈ 

უსყა გოშა̈რ ლა̈დი მად ლესყი (ბქ.) -- გუშინდელი გაუკეთებელი საქმეები დღეს მქონდა 

გასაკეთებელი.

 უსყა2 (-ყა̈შ̄, -- ბზ., -ყა̈შ, -- ბქ., -ყა̄შ, -- ლშხ., -ყაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- შეურიგებელი. ლათ̈ლჷღრა 

უსყა ლასუხ̂ (ბქ.) -- რძლები შეურიგებელი იყვნენ.
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 უსხუა̂ჲ იგივეა, რაც უ̂ისხუ.̂

 უსხუო̂ბ, უსხუო̂ბიერ (-იშ, --) ბქ., ლშხ. -- უსხების დაკვლის დღე. თანფიერუნღო ხოხალხ 

აჯაღ ლაშ̄ხარს უსხუ̂ობ (ლშხ. 28) -- ლაშხელებმა აღდგომის შემდეგ იციან აგრეთვე 

"უსხვობა".

 უტაბ̄ა (-ბა̈შ̄, -- ბზ., -ბაშ̄, -- ლშხ.), უტაბა (-ბაშ̈, -- ბქ., -ბა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- გაუთლელი. 

უტაბა მეგამ აზ̈უი̂სა ხოკუა̂რახ (ლნტ.) -- გაუთლელი ხე ეზოში უგდიათ. უტაბ̄ად ბზ., ლშხ., 

უტაბად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- გაუთლელად. ლად̄ა̈რ̄ უტაბ̄ად აცუი̂რ (ბზ.) -- ტარი გაუთლელად 

დატოვა.

 ხ-უტე იგივეა, რაც ხ-უი̂ტე.

 უტიხ̄ა1 (-ხა̈შ̄, -- ბზ., -ხაშ̄, -- ლშხ.), უტიხა (-ხაშ̈, -- ბქ., -ხაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

დაუბრუნებელი. სუ̂იმონ უტიხა ლასუ ̂ქუ̂ერწილხენ (ბქ.) -- სიმონი ქორწილიდან 

(დაუბრუნებელი იყო) არ დაბრუნებულიყო.

 უტიხ̄ა2 (-ხა̈შ̄, -- ბზ., -ხაშ̄, -- ლშხ.), უტიხა (-ხაშ̈, -- ბქ., -ხაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- აუფუებელი. 

ჴიც უტიხ̄ა ლა̈ს̄უ ̂(ბზ.) -- ცომი აუფუებელი იყო. ჭურუ უტიხა მურგუ̂ალ̈ დიარ̈ ლი (ლნტ. 

34) -- "ჭურუ" აუფუებელი (ცომისაგან გამომცხვარი) მრგვალი პურია.

 უტკუნ, უტკუი̂ნ (-იშ, --) ქს. -- ბნელი, უკუნი, სიბნელე. ცხეკქა მარ̄ ლე̄ზი უტკუნისა 

(ლშხ.) -- ტყე სიბნელეში უნდა გავიარო (ტყეზე მაქვს გასავლელი სიბნელეში). უტკუი̂ნისა 

ბოფშარ̈ს ქა̈მხო დემ აუზ̂იხ (ლნტ.) -- სიბნელეში ბავშვებს გარეთ არ გზავნიან.

 უტკუ̄ნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), უტკუნა (-ნაშ̈, -- ბქ., -ნა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- დაუხუჭავი, 

ღია. მაროს თე̄რალ̈ უტკუ̄ნა ხად̈და (ბზ.) -- მაროს თვალები დაუხუჭავი ჰქონდა. თერალ̈ 

უტკუნა ათოსად ლჷდგარ̈ს (ლნტ.) -- თვალები დაუხუჭავი (ღია) დარჩა მკვდარს
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 უტკუ̂ინ იგივეა, რაც უტკუნ.

 უტყაბა იგივეა, რაც უტყბა.

 უტყაბარა იგივეა, რაც უტყბარ̄ა.

 უტყბა (-ბა̈შ̄, -- ბზ., -ბაშ̈, -- ბქ., -ბაშ̄, -- ლშხ.), უტყაბა (-ბაჲ̈შ, --) ლნტ. -- შეუწვავი. გეგის 

უტყბა გოჭ ოხჴიდხ (ლშხ.) -- გეგის შეუწვავი გოჭი მოუტანეს. და̈უ̄ ̂უტყაბა ლეღუს̂ იზობდა 

(ლნტ.) -- დევი შეუწვავ ხორცს ჭამდა.

 უტყბარ̄ა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უტყბარა (-რაშ̈, --) ბქ., უტყაბარა (-რა̈ჲშ, --) ლნტ. -- 

თითქმის შეუწვავი (ნახევრად შემწვარი). აშხუ ̂მჷმსტიუს̂ უტყბარ̄ა ხალტე̄ნა კუ̂ახნეშ (ბზ. 

51) -- ერთ მესტიელს თითქმის შეუწვავი გოგრა ჰყვარებია.

 უუდ̂ა1 (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̈, -- ბქ., -დაშ̄, -- ლშხ.) -- უნატრებელი. ამიშ უუ̂და ჩუ მოდმაგეშ 

სიდ (ბქ.) -- ამან რომ არ ინატროს, (ამის უნატრებელი) არაფერია დარჩენილი.

 უუდ̂ა2 იგივეა, რაც უჰუ̂და.

 უუზ̂ინ̄ა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), უუზ̂ინა, უუ̂ეზნა (-ნაშ̈, -- ბქ., -ნაჲ̈შ, -- ლნტ.)-- 

გა{მო}უჯავრებელი, მიუბაძავი, დაუცინავი. უუზ̂ინ̄ად ბზ., ლშხ., უუზ̂ინად, უუ̂ეზნად ბქ., 

ლნტ., ზმნს. -- გამოუჯავრებლად, მიუბაძავად. უუზ̂ინ̄ად ჩუ დარ̄ ასად (ლშხ.) -- დაუცინავი 

არავინ დარჩა.

 უუო̂და იგივეა, რაც უჰუდ̂ა.

 უფაშტუა̂ იგივეა, რაც უფშუდ̂ა1.

 უფგოშუ ̂იგივეა, რაც უქბოშ.

 უფეშტუა̂ იგივეა, რაც უფშუდ̂ა2.

 უფითქა (-ქა̈შ, -- ბქ., -ქა̄შ, -- ლშხ.) -- გაუმჟღავნებელი. მალატ ქა უფითქა მად (ბქ.) -- 
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სიყვარული გაუმჟღავნებელი მქონდა.

 უფი̄თქუ̂ა (-უ̂ა̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უფითქუა̂ (-უა̂შ̈, -- ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

გაუსკდომელი, გაუხეთქავი. უფით̄ქუა̂დ ბზ., ლშხ., უფითქუ̂ად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- 

გაუხეთქავად, გაუსკდომლად. გიმ-მეგამ̈ს -- უფი̄თქუ̂ად დე̄მგუ̂აშუ̂ ცუი̂რე (ბზ. 320) -- 

ყველაფერს ანგრევს (მიწასა და ხეს -- გაუხეთქავად არაფერს ტოვებს).

 უფლიშ რელიგ. -- საუფლო დღესასწაული. იმართება აღდგომის მესამე კვირას. უფლიში 

საფტინ ლე̄თ ანჴა̈დ ტურან̄შა გიე̄რგ (ბზ. 25) -- უფლის დღესასწაულის შაბათ ღამეს მოვიდა 

ტურაანთ გიორგი. უფლი ლადეღ აჲ̈სენიხ ჴანუ ̂(ბქ. 6) -- უფლის დღეს ხარს კლავენ.

 უფლიშერ, უფლიშიერ (-იშ, --) ბქ. -- უფლის დღესასწაული. უფლიშერ უ̂ოშთხუ ̂ნაგზა 

ხამ̈თქუა̂ხ (ბქ. 6) -- უფლის დღესასწაული ოთხ კვირას სჩვევიათ.

 უფუჭაუა̂ იგივეა, რაც უფჭაუა̂.

 უფშუდ̂ა1 (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უფშდა (-დაშ̈, --) ბქ., უფაშტუა̂ (-უა̂ჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

უქები. ხოტბაშეუსხმელი. უფშუ̂დად ბზ., ლშხ., უფშდად ბქ., უფაშტუა̂ ლნტ., ზმნს. მიჩა 

თხუმე უფშდად დემ იგნიუ̂ (ბქ.) -- თავისი თავის ხოტბაშეუსხმელად არ გაჩერდებოდა.

 უფშუდ̂ა2 (-და̈შ̄, -- ბზ, -დაშ̄, -- ლშხ.), უფშდა (-დაშ̈, --) ბქ., უფეშტუ̂ა (-დაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

გაუკრეჭელი, გაუპარსავი. უ̂ოქრეშ ლაშყუდ̂იდ ღოლაქაშ̈ უფშდა ტუფარ̈ ხაღუე̂ნახ (ბქ. 

241) -- ოქროს გასარეცხად ცხვრის გაუკრეჭელი ტყავები ჰქონიათ.

 უფჭაუ̂ა (-უა̂̈̄შ, -- ბზ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უფუჭაუა̂ (-უა̂ჲ̈შ, --) ლნტ. -- გაუფუჭებელი. 

უფჭაუ̂ად ბზ., ლშხ., უფუჭაუა̂დ ლნტ., ზმნს. -- გაუფუჭებლად. ლეღუ ̂უფჭაუა̂დ მჷრა̈მ̄ჟინ 

გუა̂რ̄ ლეშხუნ̂ი (ბზ.) -- ხორცი როგორმე გაუფუჭებლად უნდა შევინახოთ.

 უფხი̄ჟა (-ჟა̈შ̄, -- ბზ., -ჟაშ̄, -- ლშხ.), უფხიჟა (-ჟაშ̈, -- ბქ., -ჟაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გაუშლელი. 
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უფხი̄ჟა ლერში-ლექუე̂მ ხუღუა̂ხ ალჲარს (ლშხ.) -- მათ გაუშლელი ქვეშაგებელი აქვთ. 

უფხი̄ჟად ბზ., ლშხ., უფხიჟად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- გაუშლელად. ითქ უფხიჟ̄ად ხორდახ 

დე̄ფან̈ჟი (ბზ.) -- მარცვალი გაუშლელად ჰქონდათ აივანზე.

 უქ ბზ., ლშხ. ნაწილაკი -- ო. უ̂აჲ̈ უქ ისგუ̂ა ბედს (ბზ.) -- ვაი, შენს ბედსო.

 უქად{უ}̂ -- აუცდენელი, აუცილებელი, შეუმცდარი. ალა უქადუ ̂გუე̂შ ლი (ზს.) -- ეს 

აუცილებელი საქმეა. უქად̈უ ̂ხარ̈ხ ეჯმინს ამშა ლისყეი (ლნტ.) -- მათთვის აუცილებელია 

ამის გაკეთება.

 უქბოუშ̂ იგივეა, რაც უქბოშ.

 უქბოშ, უფგოშუ ̂ბზ., უქბოუ̂შ ბქ., ლშხ., უქობოშ ლნტ., ზმნს. -- მალვით, ჩუმად, მიპარვით. 

თამის კად̄ა ხუღუ̂ა̈ნ̄ უფგოშ (ბზ.) -- თამის მალულად ნაჯახი ჰქონდა. დაჩუი̂რ უქობოშ 

ხოზნან̈და ლახუბ̂ას. (ლნტ.) -- და მალულად უვლიდა ძმებს.

 უქმ იგივეა, რაც უი̂ქმ.

 უქობოშ იგივეა, რაც უქბოშ.

 უქუა̂ იგივეა, რაც უ̄ქუა̂.

 უქუთ̂უნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ., -ნაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გაუნძრეველი, უძრავი. 

გუშგუე̂ჲ ამახუ̂ს უქუ̂თუნა ლაყურ̂აუ̄ ̂ათჷრშე̄ნა! (ბზ.) -- ჩვენს მტერს უძრავი საწოლიმც 

გაშლია (კუბოში ჩაწოლილიყოსო)! იუა̂ლადღი უქუთ̂უნა ბეჩ ზჷსდ (ლშხ.) -- თავის დღეში 

უძრავი ქვა იდო.

 უქუი̂̄ცა1 (-ცა̈შ̄, -- ბზ., -ცაშ̄, -- ლშხ.), უქუი̂ცა (-ცაშ̈, -- ბქ., -ცაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

შეუწყვეტელი, გაუწყვეტელი. უქუი̂̄ცდ, უქუ̂იც̄ად ბზ., ლშხ., უქუი̂ცად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- 

განუწყვეტლად, შეუწყვეტლად. ხელწიფხდ ანგაცხდე სემი ლე̄თ-ლადაღ̈ უქუ̂ი̄ცდ ქეიფ (ბზ. 
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444) -- ხელმწიფემ სამი დღე-ღამის განუწყვეტლად ქეიფი გამოაცხადა. ლასგუჯ̂ინაჟი 

ლჷდგარაშ ზარ უქუ̂იც̄ად ხეკუ̂ეს ლე̄სეს (ლშხ. 37) -- მკვდრის გამოსვენებისას ზარი 

შეუწყვეტლად უნდა იყოს.

 უქუი̂̄ცა2 (-ცა̈შ̄, -- ბზ., -ცაშ̄, -- ლშხ.), უქუი̂ცა (-ცაშ̈, -- ბქ., -ცაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

მოუჭრელი. სიმინდ ჩიქი უქუი̂ცა ხადხ (ბქ.) -- სიმინდი ჯერ კიდევ მოუჭრელი ჰქონდათ. 

უქუი̂̄ცად ბზ., ლშხ., უქუ̂იცად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- მოუჭრელად.

 უღა იგივეა, რაც უ̄ღა.

 უღაფა იგივეა, რაც უღფა

 უღად̈, ულღად̈უ̂ ბზ., უღადუ ̂ბქ. -- უსამართლო, უკანონო. უღად̈ ღედიში სამჷრთალ̈ი 

მუმწუი̂ნე თჷრქად̈უ ოხუზ̂ჷზე (ბზ. 416) -- უსამართლო კანონის სამართლის გამსწორებელი 

მაკრატელი გამომიგზავნეო.

 უღი̄რა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უღირა (-რაშ̈, -- ბქ., -რა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- მოუშორებელი, 

მოუცილებელი. ქა უღირ̄ა მაზ̈იგ (ბზ.) -- მოუშორებელი (ქრონიკული) დაავადება. მედგრ 

მუშგურ̂ი ქ'ესერ უღირა ჰასუი̂შდ ისპი (ანდ.) -- მუდმივი სტუმარი შინაბერა 

(მოუშორებელ) ასულად იქცევაო.

 უღუ̂ იგივეა, რაც უ̂იღუ̂.

 ხ-უღუა̂/ე (მუღუა̂̈ნ̄{და}, ხუღუა̂̈ნ̄{და}; ხუღუ̂ა̈ნ̄დეს ბზ., მუღუა̂ნდ, ხუღუა̂ნდ; ხუღუა̂ნდეს 

ბქ., მუღუ̂ან̄{და}, ხუღუა̂ნ̄{და}; ხუღუე̂̄ნდეს ლშხ., მუღუა̂ნ{და}, ხუღუ̂ან{და}; ხუღუა̂ნდეს 

ლნტ.) გრდუვ. -- აქვს. ჭყინტს მაგ̈ ულეუდ̂ ხუღუ̂ე (ბზ. 291) -- ვაჟს ყველაფერი ულევად 

აქვს. ჟაბე სოფლარ̈ს ხოჩა ლახუა̂რ̈ ხუღუა̂ხ (ბქ. 1) -- ზემო სოფლებს კარგი მთები აქვთ. 

ბობშარს დაშნარ̄ ხუღუა̂ხ (ლშხ. 28) -- ბავშვებს დაშნები აქვთ. ჯუი̂ნელდ დაშნა ̈ძუი̂რდ გარ 
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ხუღუა̂ნხ (ლნტ. 7) -- ძველად ხმალი იშვიათად ჰქონდათ.

 უღუ̂ა იგივეა, რაც უ̄ღუა̂.

 უღუ̂ერა იგივეა, რაც უღუნ̂ა1.

 უღუ̂ლაშობ (-აშ̈, --) ბქ. -- ბერიკაობის მსგავსი დღესასწაული.

 უღუ̂ნა1 (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), უღუე̂რა (-რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

დაუფიცებელი. უღუნ̂ად ზს., ლშხ., უღუე̂რად ლნტ., ზმნს. -- დაუფიცებლად. ჩუ უღუნ̂ად 

უ̂ოხუშდ მანათს იკედხ მო̄რუა̂ლ (ლშხ. 47) -- მედიატორები დაუფიცებლად ხუთ მანეთს 

იღებენ.

 უღუ̂ნა2 (-ა̈შ̄, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ., -ა̄შ, -- ლშხ., -ა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- იდაყვი. კუა̂რემჟი უღუ̂ნა 

ხაჴიდ (ბზ.) -- ყინულზე იდაყვი დაარტყა.

 უღფა (-ფა̈შ̄, -- ბზ., -ფაშ̈, -- ბქ., -ფაშ̄, -- ლშხ.), უღაფა (-ფაჲ̈შ, --) ლნტ. -- შეუღებავი. კაბ 

უღფა მა̄დ (ბზ.) -- კაბა შეუღებავი მქონდა.

 უღფჷ̄რა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უღფჷრა (-რაშ̈, --) ბქ. -- ძაძებჩაუცმელი, 

შავებჩაუცმელი. უღფჷ̄რად ბზ., ლშხ., უღფჷრა ბქ., ზმნს. -- ძაძებჩა-უცმელად. 

სოფელლისგა უღფჷრად დარ̈ ასა̈დ (ბქ.) -- სოფელში ძაძებჩაუცმელად არავინ დარჩა.

 უყა იგივეა, რაც უ̄ყა.

 უყალა იგივეა, რაც უყლა.

 უყაჩა იგივეა, რაც უყჩა.

 უყალ̄უა̂ (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უყალუა̂ (-უა̂შ̈, -- ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -- ლნტ.) -- უშიშარი; 

შეუშინებელი. ეჩშა̄ლ უყალ̄უა̂ და̈რ̄ მიწუა̂ (ბზ.) -- იმასავით უშიშარი არავინ მინახავს. 

უყალ̄უა̂დ ბზ., ლშხ., უყალუა̂დ ბქ., ლნტ., ზმნს. -- შეუშინებლად. დაუა̂რ̈ უყალუ̂ად ქა დას̈ 
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ფიშუდ̂ახ (ბქ.) -- დევები შეუშინებლად არავის უშვებდნენ.

 უყდა (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უყიდა (-დაშ̈, -- ბქ., -დაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- უყიდელი. ფექ 

უყდა მარ̄ (ბზ.) -- ფქვილი არ მიყიდია (უყიდელი მაქვს). უყდად ბზ., ლშხ., უყიდად ბქ., 

ლნტ., ზმნს. რანგ დას̄ ხოგ̄ ჟი უყდად (ლშხ. 19) -- რანგი უყიდლად არავის არ აქვს (უდგას).

 უყდან̄ა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), უყდანა (-ნაჲ̈შ, --) ბქ., უყედნა (-ნაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 1. 

დაუკავებელი. 2. ცოლდაუნიშნავი. ხეხუ̂ უყდან̄ა ჯარ̄ა? (ბზ.) -- ცოლდაუნიშნავი ხარ? 

(ცოლი არ დაგინიშნავს?)

 უყიდა იგივეა, რაც უყდა.

 უყიმა იგივეა, რაც უყმა

 უყიჩ̄ა (-ჩა̈შ̄, -- ბზ., -ჩაშ̈, -- ლშხ.), უყიჩა (-ჩაშ̈, -- ბქ., -ჩაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- დაუთხოვნელი, 

მოუშორებელი. ჲარ̈ ხი ამკალ̈იბ უყი̄ჩა?! (ბზ.) -- ვინ ხარ ასეთი მოუშორებელი?!

 უყლა (-ლა̈შ̄, -- ბზ., -ლა̈შ, -- ბქ., -ლაშ̄, -- ლშხ.), უყალა (-ლაჲ̈შ, --) ლნტ. -- დაუნაყავი. 

უყლა ჯიმ ჭათ' ესერ (ანდ.) -- დაუნაყავი მარილი იწყევლებაო.

 უყმა, უყიმა (-მა̈̄შ, -- ბზ., -მა̈შ, -- ბქ., -მაშ̄, -- ლშხ., -მაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- დაუხრჩობელი. ღუნს 

თაკუ̂ სგა ლოხწირხლაუ̂ა, მარე ჩუ უყმა ლასუ ̂(ბქ.) -- ხბოს თოკი შემოუგრეხია, მაგრამ 

დამხრჩვალი (დაუხრჩობელი) არ იყო.

 უყრა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ.) -- დაუმართებელი. ლეყრე [ი] უყრა მაგ ჩუ 

მაყრა (ლშხ. 82) -- დასამართებელი და დაუმართებელი ყველაფერი დამმართვიაო.

 უყუ ̂იგივეა, რაც ჰუყუ.̂

 უყუი̂̄ლა (-ლა̈შ̄, -- ბზ., -ლაშ̄, -- ლშხ.), უყუი̂ლა (-ლაშ̈, -- ბქ., -ლაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 1. 

გაუყოფელი. ჟიბე ლარდა უყუი̂̄ლა ლა̈̄სუ̂ (ბზ.) -- ზედა სართული გაუყოფელი (მთლიანი) 
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იყო. 2. მოუცილებელი, მოუშორებელი. მიჩა დის ლუსუს̂ უყუ̂ილა ხად (ბქ. 86) -- დედამისს 

ძუძუზე მოუშორებელი ჰყავდა.

 უყუი̂̄ფა1 (-ფა̈შ̄, -- ბზ., -ფაშ̄, -- ლშხ.), უყუი̂ფა (-ფაშ̈, -- ბქ., -ფაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

ამოუძრობელი, ამოუგდებელი, აუყრელი. უყუი̂̄ფად ბზ., ლშხ., უყუი̂ფად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- 

ამოუძრობელად, ამოუგდებლად, აუყრელად. ალ მეზგა დე̄მ ხოთხუ̂მან̈იხ უყუი̂̄ფად (ბზ.) -- ამ 

ოჯახს არ ეშვებიან ვიდრე არ ამოაგდებენ (ამოუგდებლად).

 უყუი̂̄ფა2 (-ფა̈შ̄, -- ბზ., -ფაშ̄, -- ლშხ.), უყუი̂ფა (-ფაშ̈, -- ბქ., -ფაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

გაუფუფქავი, გაუპუტავი. ალე ქათლოლ̄ უყუ̂იფა ლჲა? (ლშხ.) -- ეს ქათამი გაუპუტავია?

 უყუი̂̄ჩა (-ჩა̈̄შ, -- ბზ., -ჩაშ̈, -- ლშხ.), უყუ̂იჩა (-ჩაშ̈, -- ბქ., -ჩა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- მოუტეხელი. 

ჟაბ̈ე სოფლარ̈ს სიმინდ ქა უყუ̂იჩაუდ ხადხ (ბქ.) -- ზემო სოფლებში სიმინდი კიდევ 

მოუტეხელი ჰქონდათ.

 უყუნ̂ა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნა̈შ, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ., -ნაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- დაუწვენელი, 

დაუწოლელი. მ' ე̄რ ოდერ, ეჩქა ჩუ უყუ̂ნა ლას̈უ ̂(ბზ.) -- მე რომ წავედი, ჯერ კიდევ 

დაუწოლელი იყო.

 უყუშ̂გულ იგივეა, რაც უშგულ.

 უყჩა (-ჩა̈შ̄, -- ბზ., -ჩაშ̈, -- ბქ., -ჩაშ̄, -- ლშხ.), უყაჩა (-ჩაჲ̈შ, --) ლნტ. -- დაუწვავი, 

მიუწვავი, დაუხრაკავი. უყჩად ზს., ლშხ., უყაჩად ლნტ., ზმნს. ეშხუ კაბ მამ̄ ხაცუი̂რ უყჩად 

(ბზ.) -- ერთი კაბა არა აქვს დარჩენილი დაუწვავად.

 უშგდა (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̈, -- ბქ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უშკედა (-დაჲ̈შ, --) ლნტ. -- უკადრისი, 

უკადრებელი. უშგდა გუ̂ეშს იმნარ̈ ხიშგდე? (ბზ.) -- უკადრის საქმეს რატომ კადრულობ?

 უშგულ ბზ., უყუ̂შგულ ლშხ. -- უკუღმა, პირიქით. ათხე ჩაჟას უყუ̂შგულ ხასგურ (პოეზ. 
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150) -- ახლა ცხენს უკუღმა აზის.

 უშგულ̂არ̈ იხ. მუუ̄̂შგილ.

 უშდილ, უშდილდაშ̈ ბქ., ზმნს. -- მალულად, ჩუმად. ნაღუ̂ჟურდ დინა უშდილ ჟ'ანგენე (ბქ. 

31) -- ვაჟმა მალულად ააყენა გოგო. მეთხუა̂რ̈ მარე ლათ̈ხუა̂რთე უშდილდაშ̈ ესხრი (ბქ. 

234) -- მონადირე კაცი სანადიროდ მალულად მიდის.

 უშდი̄ხა (-ხა̈შ̄, -- ბზ., -ხაშ̄, -- ლშხ.), უშდიხა (-ხაშ̈, --) ბქ., უშტიხა (-ხაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

ულევი, გამოულეველი. უშდი̄ხად ბზ., ლშხ., უშდიხად ბქ., უშტიხად ლნტ., ზმნს. ალჲარს 

ლეზებ-ლეთრე ჩიგარ უშდიხად ხუღუა̂ნდხ (ბქ.) -- ამათ სასმელ-საჭმელი ულევად ჰქონდათ 

ყოველთვის.

 უშდნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ.), უ̄შდნა (-ნაშ̄, --) ლშხ., უშტნა (-ნაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

დაუვიწყარი. უშდნა გუე̂შ ამ̈ისყ სი (ბზ.) -- შენ დაუვიწყარი საქმე გამიკეთე.

 უშე̄რა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უშერა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გაულესავი. 

დაუ̈ი̂თს ეშხუ უშე̄რა კად̄ა ხუღუ̂ა̈ნ̄ (ბზ.) -- დავითს ერთი გაულესავი ნაჯახი ჰქონდა. უშერა 

გაჩ̈ს დეშ ხუი̂ჴმარ̈ი (ლნტ.) -- გაულესავ დანას ვერ ვხმარობ.

 უშკბარ, უშკუბარდ იგივეა, რაც უშკუშიმ.

 უშკედა იგივეა, რაც უშგდა.

 უშკუშიმ, უშკუშუმ, უშკუუ̂შჷმდ ბზ., უშკუშუნ ბქ., უშკუბარდ ლშხ., უშკუშუნდ ლნტ., 

ზმნს. -- უბრად, უმძრახად, უხმოდ. ღუა̂ჟმარ̄ე უშკუ̂უშჷმდ ქა ღჷრი ცხეკთე (ბზ. 19) -- 

მამაკაცი უხმოდ გადის ტყეში. ქორს ჩუა̂რ̈იხ უშკუშუნდ (ბქ. 256) -- შინ უბრად არიან. ეჯ 

ლადეღ ტაბლარს ანყეხ უშკუბარდ (ლშხ. 24) -- იმ დღეს სალოცავ პურებს ხმისამოუღებლად 

აცხობენ. ქორა ხოშა ზურალ ჟი იგენი ყუ̂იჩე ტულჟი უშკუშუნდ (ლნტ. 64) -- ოჯახის 
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უფროსი ქალი მამლის ყივილზე უხმოდ დგება.

 უშკუ ̂იგივეა, რაც უი̂შკუ.̂

 უშკუ,̂ უშკ იხ. უ̂იშკუ.̂

 უშონ̄ა, უშონ̄ალ̄ა (-ლა̈შ̄, -- ბზ., -ლაშ̄, -- ლშხ.), უშონა (-ნაშ̈, -- ბქ., -ნაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

უშურველი, დაუნანებელი. ყარამან უშონ̄ალ̄ა მარ̄ე ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ყარამანი უშურველი კაცი 

იყო. უშონ̄ად ბზ., ლშხ., უშონად ბქ., ლნტ., ზმნს. ა̈ლი იმჟი უშონად ლაჯომე, ეჯჟი 

უშონადოღუ̂ ჯაჰ̈ჯინენა მა̈გთან ხოჩერება (ბქ.) -- ეს როგორც დაუნანებლად მოგცე, ისე 

დაუნანებლად მოგეცეს (მოგცემოდეს) ყოველგვარი სიკეთე.

 უშტიხა იგივეა, რაც უშდი̄ხა.

 უშტნა იგივეა, რაც უშდნა.

 უშუშ (-იშ, --) -- სუნი; მთის ქარი, რომელსაც მოაქვს რაიმე სუნი. ანყირ დაუ̈̂ა ̈უშუშდ 

(ბზ.) -- დევის სუნმა მოაღწია.

 უშურ̂ა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- უწყინარი, უვნებელი. 

უშურ̂ა ხილ (ბქ.) -- უწყინარი ხილი.

 უშყუდ̂ა (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̈, -- ბქ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უშყოდა (-და̈ჲშ, --) ლნტ. -- გაურეცხავი. 

უშყუდ̂ას დე̄სამამ ცურე (ლშხ.) -- გაურეცხავს არაფერს ტოვებს

 უშხუა̂რ̄ ბზ., ლშხ., უშხუა̂რ, უშხუა̂რ̈ ბქ., უშხუა̂რ̈ ლნტ., ნაცვალსახ. -- ერთმანეთს. ლახუბ̂ა 

უშხუა̂რ̄ ხემშედა̈ლ̄ხ (ბზ.) -- ძმები ერთმანეთს შველიან. უ̂ოხუშდ მეზგე უშხუა̂რ̈ 

ხეტყუბალხ (ბქ. 6) -- ხუთი ოჯახი ერთმანეთს უერთდება. ლიცჟი ფი̄შირ ზურალე̄ლ 

ხეთხნიხ უშხუ̂არ̄ (ლშხ. 6) -- წყაროზე ბევრი ქალი ხვდება ერთმანეთს.

 უშხუი̂დ იგივეა, რაც აშხუ{მ}დ.
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 უშხუი̂დ, უშხუდ, აშხუდ ზს., ეშხუდ ლშხ., აშხუმდ ლნტ., ზმნს. -- ერთად. ალჲა̈რ უშხუი̂დ 

აყუ̂რეხ (ბზ. 64) -- ესენი ერთად წვანან. ესხრიხ მაგ̈ უშხუდ (ბქ. 22) -- ყველანი ერთად 

მიდიან. ეშხუდ ემჩედხ ლათორთე (ლშხ.) -- ერთად წასულან სასწავლებლად. აშხუდ ოჩად̈დ 

(ბზ.) -- ერთად წავედით. ხუა̂ჲ̈ ასღრიხ ლახუხ̂ო აშხუმდ (ლნტ.) -- ბევრნი მიდიან მთაში 

ერთად.

 უჩერაუ̂ა იგივეა, რაც უჩრაუა̂.

 უჩეხუნ̂ა იგივეა, რაც უჩხუნა.

 უჩი̄ჟა (-ჟა̈შ̄, -ჟალა ბზ., -ჟაშ̄, -ჟე̄ლ ლშხ.), უჩიჟა (-ჟაშ̈, -ჟოლ ბქ., -ჟაჲ̈შ, -ჟალა ლნტ.) -- 

უცოლო (გაუსიძებელი). [ლეუ̂ანი] ლახუბ̂ა მაგ̈ უჩი̄ჟალ̄ა ლას̈უხ̂ (ბზ. 261) -- ლევანის ძმები 

ყველანი უცოლონი იყვნენ. ეშუი̂ უჩიჟა ჯიმილ ხორდ (ბქ.) -- ერთი უცოლო ძმა ჰყავდა.

 უჩომა იგივეა, რაც უჩუმ̂ა.

 უჩრაუ̂ა (-უა̂̈̄შ, -- ბზ., -უ̂აშ̈, -- ბქ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უჩრეუა̂ ბქ., უჩერაუა̂ (-უა̂ჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

გაუჩერებელი, შეუჩერებელი. უჩრაუა̂დ ზს., ლშხ., უჩერაუ̂ად ლნტ., ზმნს. -- შეუჩერებლად, 

გაუჩერებლად. ჩუ უჩრაუა̂დ ხაშდბა (ბზ.) -- გაუჩერებლად მუშაობს. [მგზაურ̂არ̈] ესხრიხ 

უჩრეუა̂დ (ბქ. 98) -- მგზავრები მიდიან გაუჩერებლად.

 უჩუმ̂ა (-მა̈შ̄, -- ბზ., -მაშ̈, -- ბქ., -მაშ̄, -- ლშხ.), უჩომა (-მაჲ̈შ, --) ლნტ. -- გაუკეთებელი. 

ლეჩომ ი უჩუმ̂ა მაგ ჩუ მიჩმინ̄ა (ლშხ. 82) -- გასაკეთებელი და გაუკეთებელი -- ყველაფერი 

გამიკეთებია.

 უჩხა, უჩხე (-აშ̈, -ა̈ლ̄ ბზ., -აშ̈, -ოლ ბქ., -აშ̄, -ე̄ლ ლშხ., -აჲ̈შ, -ა̈ლ ლნტ.) -- წვიმა. ლე̄თი მამ̄ა 

აქუ̂იც უჩხა (ბზ.) -- წუხელ წვიმა არ შეწყვეტილა (შეწყვიტა). ეჯკალ̈ი უჩხე ლი, ერე 

ქუ̂ეყანა ესღუა̂ ზუღუა̂ს (ბქ. 98) -- ისეთი წვიმაა, რომ ქვეყანა ზღვას მიაქვს. უჩხას ი ლიცს 

1650



დეშ აჩ̈ერაუ̈ი̂ გიმ (ლნტ. 4) -- წვიმასა და წყალს მიწა ვერ აჩერებს.

 უჩხარ̄ობ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), უჩხარობ (-აშ̈, -- ბქ., -იშ, -- ლნტ.) -- წვიმიანობა. ამ 

ზაუ ̂მეუა̂რ უჩხარ̄ობ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- წელს ხშირი წვიმიანობა იყო.

 უჩხე (ლაჲ̈უჩხე; ლაჲ̈უჩხნე ზს., ლეჲუჩხე; ლეჲუჩხნე ლშხ., ლაჲ̈უჩხე; ლაჲ̈უჩხნი ლნტ.) -- 

წვიმს. ჩიაგ̈ უჩხე, ჩიაგ̈ შდუე (ბქ. 121) -- ყველგან წვიმს, ყველგან თოვს. ლადეღი ძინარნეშ 

უჩხე (ლნტ.) -- დღეს დილიდან წვიმს.

 უჩხუნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), უჩეხუნ̂ა (-ნაჲ̈შ, --) ლნტ. -- მოუძოვებელი. 

უ̂ეთხმალ̈ უჩხუნა ლარათე ოთრეკალ̈ (ბქ.) -- საქონელი მოუძოვებელ მინდორში გავრეკე. 

უჩხუნად ზს., ლშხ., უჩეხუნ̂ა ლნტ., ზმნს. -- მოუძოვებლად. სე̄მი ზაჲ̈ ესერ ხარ̄ უჩხუნად (ბზ. 

19) -- სამი წელია არ მომიძოვიაო (მოუძოვებლად ვარო). ლაროლ მისას̈ უჩხუნად ოლგიჭდ 

(ბქ.) -- წელს სათიბები მოუძოვებლად შევინარჩუნეთ.

 უჩჷ̄და, უნჩჷ̄და (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უჩჷდა (-და̈შ, -- ბქ., -დაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 1. 

გაურეველი. 2. შეუწყობელი. უნჩჷ̄დად ბზ., ლშხ. უნჩჷდად ბქ., ლნტ., ზმნს. ნათ̈ის ხოჩამ̄დ 

უჩჷ̄დად მად̄ ხაყა (ბზ.) -- ნათესავს კარგად უნდა შეეწყო (შეუწყობლად არ ვარგა).

 უცად̄ა (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უცადა (-დაშ̈ -- ბქ., -დაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გამოუცვლელი, 

გაუცვლელი. ალ კად̄ეს უცად̄ა ლადარ̄ე ხარ̄ (ლშხ.) -- ამ ნაჯახს ტარი გამოუცვლელი აქვს.

 უცხა1 (-ხა̈შ̄, -- ბზ., -ხაშ̈, -- ბქ., -ხაშ̄, -- ლშხ.), უცხემა (-ხაჲ̈შ, --) ლნტ. -- გაუზრდელი. ქა 

ლჷთაუ̈ ̂ე ირი, ჟი უცხა ხერი (ბქ. 52) -- თუ დაბადებული იქნება, გაზრდილი მაინც არ 

იქნებაო (გაუზრდელი იქნებაო).

 უცხა2 (-ხაშ̈, --) ბქ. -- აუღებელი სუფრა. ტაბაგ ჟი უცხა ხადხ -- სუფრა აუღებელი 

ჰქონდათ.
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 უცხემა იგივეა, რაც უცხა1.

 უცხე̄ნა (-ნა̈̄შ, -- ბზ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), უცხენა (-ნაშ̈, -- ბქ., -ნაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- დაუვარცხნელი. 

დინოლს ჰამს ფათუა̂რ̈ უცხენა ხადხ (ბქ.) -- ქალიშვილებს დილით თმები დაუვარცხნელი 

ჰქონდათ.

 უცხი̄და (-და̈̄შ, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უცხიდა (-დაშ̈, -- ბქ., -დაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

დაუწუნებელი, წუნდაუდებელი. თამარა გუნ უცხიდა დინა ლი (ბქ.) -- თამარი 

წუნდაუდებელი ქალიშვილია.

 უცხრა1 (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გამოუძიებელი, 

გა{მო}ურკვეველი (გაუცხრილავი). ა̈მიშ უცხრა მოდმაგეშ ლი (ბქ.) -- ამის გამოუძიებელი 

არაფერია. უცხრად ზმნს. -- გამოუძიებლად, გაურკვევლად. ალ გუე̂შს ესერ უცხრად მა̄მ 

ცუ̂ირე (ბზ.) -- ამ საქმეს გამოუძიებლად არ დავტოვებო. მორ̄უა̂ლ ქა უცხრად დე̄სამ ცურეხ 

(ლშხ. 48) -- მედიატორეები გამოუძიებლად არაფერს ტოვებენ.

 უცხრა2 (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უ̂იცხრა (-რაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 1. მსხლის 

ხე. უცხრაშ̈ ზჷსყი ფაუს ხასგურ̂ეხ ბეფშუს̂ (ბქ. 6) -- ბავშვს მსხლის ხის ნედლ ჯოხზე 

დასვამენ. 2. მსხლის ჩირის ფქვილი. ბებედ უცხრა ა̈ნსყე (ბზ.) -- ბებიამ "უცხრა" გაგვიკეთა.

 უცხუ̂ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.) -- უცხო, საპატიო, პატივსაცემი. უცხუ ̂ამბა̈უ ̂(ბზ.) -- უცხო 

ამბავი. უცხუ̂ მუშგურ̂ი (ლშხ.) -- საპატივცემულო (უცხო) სტუმარი. მორ̄აუ ̂ჩულუღუე̂რ 

ლი მაშე̄ნე უცხუ ̂ხატჟი (ლშხ. 45) -- შუამავალი დაფიცებულია ყველაზე პატივსაცემ 

ხატზე.

 უწაბურა იგივეა, რაც უწბურ̄ა.

 უწბურ̄ა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უწბურა (-რაშ̈, --) ბქ., უწაბურა (-რაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 
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გაუპარსავი. ეშხუ ნაგზია ̈უწბუ̄რა ხუი̂ (ბზ.) -- ერთი კვირის გაუპარსავი ვარ. ჩა̈ჩ უწაბურა 

ხადა (ლნტ.) -- წვერი გაუპარსავი ჰქონდა.

 უწდუნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̈, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), უწედუნ̂ა (-ნაჲ̈შ, --) ლნტ. -- უნახავი. 

იმუა̂ლ̄ე მჷჟეშ ი დოშდლა ̈უწდუნა ნანულ̄ ა̈რი (ბზ. 265) -- სადღაც მზისა და მთვარის 

უნახავი (მზეთუნახავი) ქალიშვილი არის.

 უწედუ̂ნა იგივეა, რაც უწდუნა.

 უწენაშ̈ იგივეა, რაც უწონაშ̈.

 უწჲა იგივეა, რაც უწჰა.

 უწონაშ̈, უწენაშ̈ ზს. -- საგანგებოდ შეწირული საკლავის ან ნამცხვრის შეჭმა ოჯახში ისე, 

რომ გარეშემ არ დაინახოს.

 უწუი̂̄ლა, უწი̄ლა (-ლა̈̄შ, -ლალ̄ა ბზ., -ლაშ̄, -ლელ ლშხ.), უწუი̂ლა (-ლაშ̈, -ლოლ ბქ., -ლაჲ̈შ, 

-ლალა ლნტ.) -- გაუთხოვარი. ალ სახ̈ჷლწიფისგა არ̈ი ეშხუ უწუი̂̄ლა დი̄ნა (ბზ. 439) -- ამ 

სახელმწიფოში არის ერთი გაუთხოვარი ქალიშვილი. მიჩ ესერ ხორი ჲორი უწუი̂ლა დინა 

(ბქ.) -- მე მყავსო ორი გაუთხოვარი ქალიშვილი.

 უწჰა (-ჰა̈შ̄, -- ბზ., -ჰაშ̈, -- ბქ.), უწჲა (-წჲა̄შ, -- ლშხ., -წჲაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- დაუპატიჟებელი, 

მოუწვეველი. უწჲა მუშგურ̂ალ ოგჴადხ (ლშხ.) -- დაუპატიჟებელი სტუმრები მოგვივიდა.

 უჭა (-ჭა̈შ̄, -- ბზ., -ჭაშ̈, -- ბქ., -ჭაშ̄, -- ლშხ., -ჭაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გამოუმცხვარი. ტაბაგ̈ჟი 

ეშუი̂ უჭა დიარ̈გარ ასად̈ (ბქ.) -- ტაბლაზე ერთი გამოუმცხვარი პურიღა დარჩა.

 უჭემა იგივეა, რაც უჭმა.

 უჭი̄რა (-რაშ̈, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უჭირა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- უშრომელი, 

გაურჯელი. უჭი̄რად ბზ., ლშხ., უჭირად ბქ., ლნტ. ზმნს. -- უშრომლად, გაურჯელად. მინე 
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უჭირდ შიარ̈ ქეთბარანხ (ბქ. 96) -- მათ გაურჯელად ხელები დაებანათ.

 უჭმ იგივეა, რაც უი̂ჭმ.

 უჭმა (-მა̈შ̄, -- ბზ., -მაშ̈, -- ბქ., -მაშ̄, -- ლშხ.), უჭემა (-მაჲ̈შ, --) -- მოუთიბავი. უჭმა-უფცხა 

ლარ̄ე (ლშხ. ბზ.) -- მოუთიბავ-მოუფოცხავი სათიბი.

 უჭუ̂დალა, უჭუდ̂ელა იგივეა, რაც უჭუ̂დიელა.

 უჭუ̂დიე̄ლა, უჭუდ̂ჲე̄ლა (-ა̈შ̄) ბზ., ლშხ., უჭუდ̂ალა, უჭუდ̂ელა ბქ., უჭუდ̂იელა (-ლაჲ̈შ) 

ლნტ. -- უკითხავი. უჭუდ̂იე̄ლად ბზ., ლშხ., უჭუდ̂ალდ ბქ., უჭუდ̂იელდ ლნტ., ზმნს. -- 

უკითხავად. ჩუა̂ლყუ̂ინე̄ლი უჭუ̂დიე̄ლად (ბზ. 23) -- უკითხავად დაწოლილა. მიშგუ̂ა 

უჭუ̂დალდ ნემთ ა̈ჩე (ბქ.) -- ჩემს უკითხავად არსად წახვიდე.

 უხაზაუა̂ იგივეა, რაც უხზაუა̂.

 უხალ{უ}̂ (-იშ, --) ბზ., უხლა (-ლაშ̈, -- ბქ., -ლაშ̄, -- ლშხ.), უხალა (-ლაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

უცოდინარი, უვიცი. როსტომ უხალუ̂ მარ̄ე ლას̈უ ̂(ბზ.) -- როსტომი უვიცი კაცი იყო. უხლა 

ნარ̈ოუ ̂ანფიშდუხ̂ (ბქ. 310) -- უცოდინარი არავინ გამოუშვათო.

 უხატაუ̂ა იგივეა, რაც უხტაუ̂ა.

 უხზაუა̂ (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̈, -- ბქ., -უა̂შ̄, -- ლშხ.), უხაზაუა̂ (-უა̂ჲ̈შ, --) ლნტ. -- დაუხაზავი. 

ალი უხზაუა̂ ა̈მსად (ბქ.) -- ეს დაუხაზავი დამრჩა.

 უხიაგუ ̂(-იშ, --) ბზ. -- უხიაგი. აშხუ̂ინ უხიაგუ ̂მარ̈იამდ მიჩა გეზალ ადზჷზე ლალდაღ̈თე 

(ბზ. 326) -- ერთხელ უხიაგმა მარიამმა თავისი შვილი გაგზავნა სამწყემსურში.

 უხი̄და (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უხიდა (-დაშ̈, --) ბქ., უხიადა (-დაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

გაუხარელი. ციოყ უხიდ̄ა მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ციოყი გაუხარელი კაცია. უხი̄დად ბზ., ლშხ., 

უხიდად ბქ., უხიადად ლნტ., ზმნს. -- გაუხარლად. ხუა̂̈ჲ̄ ზაჲ̈ ახად̄ როსტომს უხი̄დად (ბზ.) -- 
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როსტომი მრავალ წელს იყო გაუხარელი (როსტომმა მრავალი წელი გაატარა გაუხარელად).

 უხი̄შკა (-კა̈შ̄, -- ბზ., -კაშ̄, -- ლშხ.) -- ჯიუტი, უტეხი. იმჟი უხი̄შკა ბეფშუ ̂ლი (ბზ.) -- 

როგორი ჯიუტი ბავშვია.

 უხლა იგივეა, რაც უხალ{უ̂}.

 უხტაუა̂ (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̈, -- ბქ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უხატაუა̂ (-უ̂აჲ̈შ, --) ლნტ. -- დაუხატავი. 

დი̄ნას თე̄რალ̈ უხტაუა̂ ხად̄ (ბზ.) -- ქალიშვილს თვალები დაუხატავი ჰქონდა.

 უხუა̂̈ნ̄ (-იშ, --) ბზ., უხუა̂̄ნ ლშხ. -- მიუვალი კლდე. შუკუ ̂ესღრი უხუა̂̄ნარ̈თე (ბზ.) -- გზა 

მიუვალი კლდეებისაკენ მიდის.

 უხუი̂̄რა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უხუი̂რა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 

დაუნგრეველი, დაურღვეველი. ეჩქა ქორ უხუი̂რა გუღუ̂ან (ლნტ.) -- მაშინ სახლი 

დაუნგრეველი გვქონდა. უხუ̂ირ̄ად ბზ., ლშხ., უხუი̂რად ბქ., ლნტ. ზმნს. -- დაუნგრევლად, 

დაურღვევლად. ჯუი̂ნელ მურყუმ̂ალ̈ უხუი̂̄რად ლჷგხ (ბზ.) -- ძველი კოშკები დაუნგრევლად 

დგანან.

 უხჷრჯა (-ჯა̈შ̄, -- ბზ., -ჯაშ̈, -- ბქ., -ჯაშ̄, -- ლშხ.) -- ძუნწი (უხარჯო). ამშალ̄ უხჷრჯა 

მარ̄ე მა̄მ მიწუ̂ა (ბზ.) -- ასეთი ძუნწი კაცი არ მინახავს.

 უჴანა იგივეა, რაც უჴნა.

 უჴიდ̄ა (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̄, -- ლშხ.), უჴიდა (-დაშ̈, -- ბქ., -და̈ჲშ, -- ლნტ.) -- 1. მოუტანელი. 

ლელინთუ ̂ზექ უჴი̄და მად̄და (ბზ.) -- საზამთრო შეშა მოუტანელი მქონდა. 2. მოუსვლელი. 

ბოფშარ̈ კლას̈ხენ უჴიდა ლიხ (ბქ.) -- ბავშვები სკოლიდან მოუსვლელები არიან. 3. 

გადაუხდელი. უ̂ალ̈ ქა უჴიდა ლი (ზს.) -- ვალი გადაუხდელია.

 უჴიჩ̄ა (-ჩა̈შ̄, -- ბზ., -ჩაშ̄, -- ლშხ.), უჴიჩა (-ჩაშ̈, -- ბქ., -ჩაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- გაუცვეთელი. 
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უჴიჩ̄ა ლერქუ̂ალ ხუღუა̂ხ (ლშხ.) -- გაუცვეთელი ტანსაცმელი აქვთ.

 უჴმარა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- უხმარი, დაუხარჯავი. 

უჴმარა ლერექუ ̂ხუ̂აი̄ ხუღუა̂ (ლშხ.) -- ბევრი უხმარი ტანსაცმელი აქვს.

 უჴნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ. -ნაშ̈, -- ბქ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), უჴანა (-ნაჲ̈შ, --) ლნტ. -- დაუხნავი. დაბარ̈ უჴნა 

მად̄ (ბზ.) -- ყანები დაუხნავი მქონდა.

 -უჯ იგივეა, რაც -ჷჯ.

 უჯაბარა იგივეა, რაც უჯბარ̄ა.

 უჯბა (-ბა̈შ̄, -ბა̈̄ლ ბზ., -ბაშ̈, -ბოლ ბქ., -ბაშ̄, -ბალ̄ ლშხ.), უჯაბა (-ბაჲ̈შ, -ბალ̈) ლნტ. -- 

მოუხარშავი. ლეღუ ̂უჯბა ლასუ ̂(ბქ.) -- ხორცი მოუხარშავი იყო.

 უჯბარ̄ა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), უჯბარა (-რაშ̈, --) ბქ., უჯაბარა (-რაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

თითქმის მოუხარშავი. ქართობილ უჯბარ̄ა ლი (ბზ.) -- კარტოფილი თითქმის მოუხარშავია.

 უჯერაუა̂ იგივეა, რაც უჯრაუ.̂

 უჯმა (-მა̈შ̄, -- ბზ., -მაშ̈, -- ბქ., -მაშ̄, -- ლშხ., -მა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- უმარილო. უჯმა ლეზუე̂ბ 

(ბზ.) -- უმარილო საჭმელი. დეჯიკს დ'ესერ უჯმა ხას̈გუა, დეჲ ლჷჯიმ (ანდ.) -- ურჩს არც 

მარილიანი უხდებოდა თურმე, არც უმარილო.

 უჯმაჯურდ ბქ., ზმნს. -- უხეშად. ა̈მბჷდხ ჟი უჯმაჯურდ (ბქ. 16) -- უხეშად ამომწიეს.

 უჯრაუ,̂ უჯრაუა̂ (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̈, -- ბქ., -უა̂̄შ, -- ლშხ.), უჯერაუა̂ (-უა̂ჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

დაუჯერებელი, გაუგონარი. იმჟი უჯრაუ ̂ლიზ ბაპ? (ბზ. 431) -- როგორი დაუჯერებელია 

მღვდელი?

 უჰდურ̄ა (-რა̈შ̄, --) ბზ., უჰდურა (-რაშ̈, --) ბქ. -- განუკურნავი, უკურნებელი. პილატონ ჟი 

უჰდურ̄ა ლა̈სუ̂ (ბზ.) -- პლატონი განუკურნავი იყო.
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 უჰდჷრა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ.), უჲდჷრა (-რაშ̄, --) ლშხ., უედუ̂რა (-რა̈ჲშ, --) ლნტ. -- 

მოუნანიებელი, არსანანებელი. უჰდჷრა გუ̂ეშ მეჰადუ ა̈გუს̂ყა (ბზ.) -- მოუნანიებელი საქმე 

ყოველთვის გვეკეთებინოს.

 უჰჲა̄ ზს., უჲა ქს. -- 1. მოუსწრებელი, მოუღწეველი. ქორთე უჰჲა მად, ეჯჟი ლამ̈შჷმხ (ბქ.) 

-- სახლში არ ვიყავი მისული (მიუღწეველი ვიყავი), რომ დამიძახეს. 2. შავი, უბედური. 

უჲა მი̄მან ესგენე (ლშხ.) -- შავი დღე დააყენა.

 უჰუ̂და (-და̈შ̄, -- ბზ., -დაშ̈, -- ბქ.), უუდ̂ა (-და̄შ, --) ლშხ., უუო̂და (-დაჲ̈შ, --) ლნტ. 1. 

მიუცემელი სგებინჩუ უ̂არჩხლაშ̈ ქა უჰუდ̂ად თა̈შს დარ̈ ჯაყდი (ბქ.) -- წინასწარ ფულის 

გადაუხდელად (მიუცემლად) ყველს არავინ მოგყიდის. 2. გაუყიდავი. ქართო̈ბილ უჰუდ̂ა 

მუღუა̂ (ბზ.) -- კარტოფილი გაუყიდავიმაქვს.

უ̄

 უ̄ზნანა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), უზნანა (-ნაჲ̈შ, --) ლნტ. -- მოუვლელი. ამზუმ ხან̈ია ̈

უზნანა ლოქ ლი (ლნტ. 18) -- ამდენი ხნის მოუვლელი ვარო. უ̄ზნანად ბზ., ლშხ., უზნანად 

ლნტ., ზმნს. -- მოუვლელად. ლეგმერდეს უ̄ზნანად მამ̄ ხაყა (ბზ.) -- ავადმყოფი მოუვლელად 

არ ვარგა.

 უ̄ზუ̂ნა, უ̄ზნუნა (-ნა̈შ̄, -- ბზ., -ნაშ̄, -- ლშხ.), უზუნ̂ა (-ნაშ̈, -- ბქ., -ნაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- უვალი; 

წაუსვლელი. [დაუს̂] ხოხალ ლირდე... ამსუა̂ლ̄და უზ̄უნ̂ა ცხეკარისა (ლშხ. 14) -- დევმა 

ადამიანისგან უვალ ტყეებში იცის ყოფნა.

 უ̄თა1 (-თა̈შ̄, -- ბზ., -თაშ̄, -- ლშხ.), უთა (-თაშ̈, -- ბქ., -თა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- გაუყოფელი, 

გაუყრელი. მეზგე უთ̄ა დოს̄ ხასმა (ბზ.) -- გაუყოფელი (გაუყრელი) ოჯახი არავის სმენია.
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 უ̄თა2 (-თა̈შ̄, -- ბზ., -თაშ̄, -- ლშხ.), უთა (-თაშ̈, --) ბქ., უთია (-თა̈ჲშ, --) ლნტ. -- 

მოუმკელი. ლეთი მაგ̈ უთა მარ (ბქ.) -- სამკალი სულ მოუმკელი მაქვს.

 -უ̄ლ იგივეა, რაც -ილდ.

 უ̄მა (-მა̈შ̄, -- ბზ., -მაშ̄, -- ლშხ.), უმა (-მაშ̈, -- ბქ., -მაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- უჭმელი, მშიერი. 

გაცხაჲ უმ̄ა ლჲა ალე მარ̄ე? (ლშხ.) -- ეს კაცი მართლა მშიერია? ეშხუ ნაგაზ̈ი უმა ლას 

(ლნტ.) -- ერთი კვირის უჭმელი იყო.

 უ̄ჟ (-იშ, --) ბზ., უჟ ბქ., ქს -- ძილი. ჟ'ოხუჲ̂აც̈ხჷ̄ნ უ̄ჟ როსტომს (ბზ. 240) -- გაუფრთხა 

ძილი როსტომს. თელ ლეთ უჟ მა̈დ მაჴ̈ედა (ლნტ.) -- მთელი ღამე არ მიძინია (ძილი არ 

მომსვლია).

 უ̄რაურდა (-და̈შ̄, --) ბზ., ურაურდა (-დაშ̈, --) ბქ. -- უნათესავო, უთვისტომო, მარტოხელა. 

უ̄რაურდა ნოს̄ა ჯიხა! (ბზ.) -- უთვისტომო არ გეგონო!

 უ̄ქუა̂1 (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უქუა̂ (-უა̂შ̈, -- ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -- ლნტ.) -- უთქმელი. ალე 

ჩიქე უქუ̂ა გუე̂შ ლი (ლნტ.) -- ეს ჯერ უთქმელი საქმეა. უ̄ქუა̂დ ბზ., ლშხ., უქუა̂დ ბქ., 

ლნტ., ზმნს. -- უთქმელად. ამბაუ̂ უქუ̂ად ამ̈სად (ბქ.) -- ამბავი უთქმელად დამრჩა.

 უ̄ქუა̂2 (-უა̂̈შ̄, -- ბზ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ.), უქუა̂ (-უა̂შ̈, -- ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -- ლნტ.) -- ჩაუცმელი. 

მიშგუ̂ა დიდ უქუ̂ა ლერქუა̂ლ̈ ა̈მჴიდ (ბქ.) -- დედაჩემმა ჩაუცმელი ტანსაცმელი მომიტანა.

 უ̄ღა (-ღა̈შ̄, -- )ბზ., უღა (-ღა̄შ, -- ლშხ., -ღაშ̈, -- ბქ., -ღაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- წაურთმეველი. 

უ̄ღად ბზ., ლშხ., უღად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- წაურთმევლად. ქუ̂ინ გარ აჯ̈სად̈ უ̄ღად (ბზ.) -- 

მხოლოდ სული დაგრჩა წაურთმეველად.

 უ̄ღუ̂ა (-უა̂̈̄შ, -ა̈ლ̄ ბზ., -უა̂შ̄, -უ̂ე̄ლ ლშხ.), უღუა̂ (-უა̂შ̈, -ოლ ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -ალ̈ ლნტ.) -- 

უღელი. მიჭუ ̂ეჩზუმ ლას̈უ,̂ ერე ეშხუ უღ̄უა̂ ჴანარ̈ სგა ღჷრდახ (ბზ. 422) -- რქა იმხელა იყო, 
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რომ ერთი უღელი ხარი შევიდოდა. ქორაშ̈ უღუა̂ს მაგ̈ დეშ ესერ ხობიდ (ანდ.) -- ოჯახის 

უღელს ყველა ვერ სწევსო. ეჩქა̈ში არა თუმა̈ნ ჲერბი უღუ̂ა ჴანარ̈ს იყდიდა (ლნტ. 48) -- 

მაშინდელი რვა თუმანი ორ უღელ ხარს ყიდულობდა.

 უ̄ყა (-ყა̈შ̄, -- ბზ., -ყა̄შ, -- ლშხ.), უყა (-ყაშ̈, -- ბქ., -ყა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- ამოუყვანელი. უყ̄ად 

ბზ., ლშხ., უყად ბქ., ლნტ., ზმნს. ჟი უ̄ყად ნ'ამცურა ბღეჲსგა (ბზ.) -- ამოუყვანელი არ 

ჩამტოვო ნაპრალში.
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უ̂

 -უ̂-1 1 სუბ. პირის ნიშანი თანხმოვნით დაწყებულ ფუძესთან. დუი̂გე (ზს., ლნტ.) -- ვაქრობ, 

ტუ̂იხე (ზს., ლნტ.) -- ვაბრუნებ.

 -უ̂2 ნამყო უწყვეტლის ერთ-ერთი დაბოლოება ბალსქვემოური დიალექტის ეცერულ და 

ლახამულურ კილოკავებში. ხუი̂ყიდუ ̂-- ვყიდულობდი. ხიყიდუ̂ -- ყიდულობდი. იკადუ̂ -- 

იღებდა.

 -უ̂3 მიცემითი ბრუნვის ერთ-ერთი ნიშანი. ჴანუ ̂(ზს.) -- ხარს. ჭაშუ ̂(ზს.) -- ქმარს. ჟაღუ̂ 

(ზს.) -- ძაღლს.

 უ̂4 უ -- "მცა" ნაწილაკის რედუცირებული სახეობა. იხმარება ბოლოხმოვნიან სიტყვებთან. 

ბზ-სა და ლშხ.-ში წინამავალ ხმოვანს აგრძელებს. ლჷმზჷრე̄უ̂ ხიშდ (ბზ., ლშხ.) -- 

კურთხეულიმც ხართ! ლუჭთუნე̄უ ̂ლიხ! (ლშხ.) -- წყეულიმც იყონ!

 უ̂ად იგივეა, რაც უ̂ად̈.

 უ̂ადა (-და̈შ̄ -და̈ლ̄ ბზ., -დაშ̈, -დოლ ბქ., -დაშ̄, -დე̄ლ ლშხ., -დაჲშ, -დალ̈ ლნტ.) -- ვადა, დრო. 

აფხნეგდ ხაშგუმ̂ინ ჲარ ნაგზა̈ ̄უ̂ადა (ბზ. 439) -- ამხანაგმა სთხოვა ორი კვირის ვადა. უ̂ადა 

ქ'ესერ ოთჩედნი (ბქ. 58) -- ვადა გაუვაო. ქა̄ფიშუდ̂ხ ეშხუ თოჲა უ̂ადაუშ̂ ბალახთე (ლშხ. 

60) -- ერთი თვის ვადით გაუშვეს საბალახოდ.

 უ̂ალ იგივეა, რაც უ̂ალ̈.

 უ̂ანა იგივეა, რაც უ̂ონა.

 უ̂არ (-აშ̈, -- ზს., ლნტ., -აშ \ -იშ, -- ლშხ.), უ̂არ̈ია (-ა̈შ, --) ზს. -- უარი. ხელწიფხდ უა̂რია 

დეშ ხა̈ქ̄უე̂ (ბზ. 438) -- ხელმწიფემ უარი ვერ უთხრა. ალ მარე უ̂არჟი ლჷგ (ბქ. 145) -- ეს 

კაცი უარზე დგას. მიჩა დი უ̂არს ხაყლა (ლნტ. 273) -- დედამისი უარს ეუბნებოდა.
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 უ̂არგ იგივეა, რაც უ̂არ̈გ.

 უ̂არილ (-იშ, უ̂არ̈ლარ̈) ბზ., უ̂არყა (-აშ̈, -ილ) ბქ. -- თავნება ცხენი. ეჯჲარ̈ს ხორდახ ეშხუ 

უ̂არილ (ბზ.) -- იმათ ჰყავდათ ერთი თავნება ცხენი. მანდრე მან̈კიშ უა̂რყოლოუ ̂ანჴიდხ (ბქ. 

343) -- ყველაზე თავნება (შლეგი) ცხენები მოიყვანეთო. გადატ. -- უზნეო (ადამიანი).

 უ̂არყა იგივეა, რაც უ̂არილ.

 უ̂არჩხილ (-ხლიშ, -ხლარ̈ ზს., -იშ, -ა̈ლ ლნტ., -ხლიშ, -ხლარ ლშხ.) -- 1. ვერცხლი. უ̂ერს 

ხეჩდახ ნეწუდ ძიუა̂რ̈, უა̂რჩხლიშ ი ოქრეშ თასარ̈ (ბქ. 195) -- მიწას ურევია წვრილი 

მძივები, ვერცხლისა და ოქროს თასები. 2. ფული. ხელწიფდ ქა ლახუ̂ე̄მ მასარ̈დ უა̂რჩხილ 

(ბზ. 412) -- ხელმწიფემ მისცა ბევრი ფული. იუა̂ნეს ახხუი̂ა უ̂ოქრეშ უ̂არჩხილ (ბქ. 227) -- 

ივანეს ოქროს ფული უპოვია.

 უ̂ად̈ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., უ̂ად ბქ., ლშხ. -- ნატვრა. "ლჷჰაჯ ი ბედნიერ" ჰარ̈ი უ̂ად ესერ ლი 

(ანდ.) -- "ნეტავი და ბედნიერი" ცარიელი ნატვრა არისო. ჲერუა̂ჲ̈ ქა ლახოჩიშე უა̂̈დი 

ლიუ̂ად̈ის, იმაჲ̈ს ჩუ ა̈სუა̂დ̈ნე, მაგ̈ ხოჴედენი (ლნტ. 75) -- ვინც მოასწრებს რამის (ნატვრის) 

ნატვრას, რასაც ინატრებს, ყველაფერი აუსრულდება (მოუვა).

 უ̂აზ̈ (-იშ, უ̂აზარ̈) ბზ., ლნტ., ღუა̂ზ̈ ბქ., უ̂აზ̄ (-არ) ლშხ. -- ვაზი. მი ეჯცუი̂რე უ̂აზ̈ი 

კუა̂დლარ̈ს (ბზ. 232) -- მე დაგიტოვებ ვაზის წნელებს. ყურძნიშ ღუა̂ზ̈ ჟი ა̈თჭამ მეგამ (ბქ.) 

-- ყურძნის ვაზი აჰყვა ხეს. ამნე̄მ ახჴიდუნ̂ე უ̂აზ̄ ყურძენიშ (ლშხ. 52) -- ამან (ყურძნის) 

ვაზი მოატანინა.

 უ̂აი̈ბედუშუ̂ ბქ. -- ძლივს, ვაი-ვაგლახით. უ̂აი̈ბედუშუ ̂ჩუა̂თკარუნ̂ე დიდ ყორ (ბქ. 255) -- 

დედამ ვაი-ვაგლახით გააღებინა კარი.

 უ̂ალ̈ (-იშ, -უ̂ალარ̈) ბზ., ლნტ. უ̂ალ (-არ) ლშხ. -- ვალი. უა̂ლ̈ ხაგდჷნდა და̈უ̄ა̂შ̈ (ბზ. 62) -- 
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დევის ვალი მართებდა.

 უ̂ალ̈უ̈რ̄ (-იშ, -ალ̈) ბზ., უ̂ელურ (-ალ) ლშხ., უ̂ელირ (-ალ̈) ლნტ. -- ველური, გარეული. 

ჭყინტდ ოხჴიდ უ̂ალ̈უ̈რ̄ ნეზუ̂ი გუე̂ჭ (ბზ. 251) -- ვაჟმა მოუყვანა გარეული ღორის გოჭი. 

უ̂ელირ ტახ̈იშ ნანღუ̂ელ ხაშკუე̂მნე ალ̈ექსანდრეს (ლნტ. 142) -- ველური ტახის ნაღველი 

სთხოვა ალექსანდრეს.

 უ̂არ̈გ (-იშ, უ̂არგალ̈ ბზ., ლნტ., უ̂არგარ̈ ბქ.), უ̂არგ (-ალ) ლშხ. -- თავადი, აზნაური. ალჲა̈რს 

ხორდახ უა̂რ̈გ დეუდ̂არიან̄ (ბზ. 28) -- ამათ ჰყავდათ თავადი დევდარიანი. უ̂არგალ̈ს ესერ მაგ̈ 

ხოლა ხაზნახ (ბზ. 28) -- თავადებს ყველაფერი ცუდი სჩვევიათო. ჯუ̂ინალდ ფარ̈სი უ̂არგარ̈ 

ხეფუს̂დან̈ხ (ბქ. 195) -- ძველად ფარსაც თავადები იყვნენ დაპატრონებული 

(ეპატრონებოდნენ). ალიარ უ̂არგალ ლიხ (ლშხ. 1) -- ესენი აზნაურები არიან. ამეჩუ 

უ̂არგა̈ლს შამ̈ ხალაშენახ (ლნტ. 109) -- აქ თურმე თავადებს ღომი ეთესათ.

 უ̂არ̈ე, უ̂ერე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄ ბზ; -რემ, -როლ ბქ.) -- წვერი (კაცისა, თხისა...). ფიკუ̂ს უ̂არ̈ე 

ხაგ̈ნე̄ნა ეჯზუმ, ერე ჯოგ̈ უა̂რ̈ა ჩუქუა̂ნ̄თეჲსგა ლჷმა̈̄ზ (ბზ. 216) -- ვაცს იმოდენა წვერი 

ჰქონია, რომ ჯოგი წვერქვეშ შეეფარებოდა (შედიოდა). [ეჩაბუას̄და ̈თხუი̂მს] ხუ̂აფ̈ხჭ სგა 

უ̂ერა (ბზ. 423) -- საიქიოს მეუფეს წვერში ვტაცე ხელი.

 უ̂არ̈ია იგივეა, რაც უ̂არ.

 უ̂აჰ̈მ (-იშ, --) ლხმ. -- შიში, თავზარი. ნაქ̈უთ̂ერს ჭირ ი უ̂აჰ̈მ ხაყა, ეჯნარ̈ დეშ ესერ ხაჯეშ 

(ანდ.) -- ნაქურდალს წვალება და შიში რომ ახლავს, იმდენი არ ღირსო.

 უ̂აზ̄ იგივეა, რაც უ̂აზ̈.

 უ̂ებიშ (-ბშიშ, -- ზს., -იშ, -- ლნტ.), უო̂ბიშ (-იშ, --) ლშხ. -- პარასკევი. უ̂ებიშდ ეჩე 

ხოდრაჯ̈დას̈ (ბზ. 39) -- პარასკევამდე იქ ვდარაჯობდი. უ̂ებიშს მიშგუა̂ დი ანჴად (ბქ.) -- 
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პარასკევს დედაჩემი მოვიდა.

 უ̂ედდ, უე̂დნ ზმნს. -- ძლივს. ალა ჩუ უ̂ედდ გარ ოთჩა̈დ (ბზ. 235) -- ეს ძლივს გაექცა. ღანაუ ̂

ესერ ლი ი ა̈გის უ̂ედნ ა̈რი (ბზ. 91) -- ფეხმძიმედ არის და სახლში ძლივს არისო. ეჯჲარს 

კაუ̈ა̂̈რშუ̂ უე̂დდ გარ ოხკიდახ ფხჷტლან̈ (ბქ.) -- იმათ კავებით ძლივს აუღიათ ბეჭი.

 უ̂ედი იგივეა, რაც ჰოდი.

 უ̂ედნ იგივეა, რაც უ̂ედდ.

 უ̂ეთ იგივეა, რაც ღე̄თ.

 უ̂ეთხმალ (-იშ, --) ბქ., უ̂ეთხმალ̈ ლხმ. ზოოლ. -- საქონელი, პირუტყვი. ეჯნემ უე̂თხმალ 

ჟ'ანხუ̂იტ (ბქ. 22) -- იმან საქონელი ამოწყვიტა. უშხუ̂რე ზისხს უ̂ეთხმალ̈ ესერ ხეყულელხ 

(ანდ.) -- ერთმანეთის სისხლს საქონელი დაჰბღავისო.

 უ̂ელირ იგივეა, რაც უ̂ალ̈უ̈̄რ.

 უ̂ელურ იგივეა, რაც უა̂ლ̈უ̈რ̄.

 უ̂ერ (-იშ \ უ̂ორე{მ}, --) ზს., ლნტ., უ̂ორ (-იშ, --) ლშხ. -- მიწა; თიხა. თხრილთე̄სგა უ̂ერ 

ათშიდ (ბზ. 302) -- თხრილში მიწა ჩააყარა. ეჩი̄ მაყალშუ̂ ესერ უ̂ორუნჩუ ხაყა ხელწიფს 

მარ̄ე მა̈გ (ბზ. 255) -- ხელმწიფეს იმის შიშით მიწის ქვეშ ჰყავს ყველაო. უ̂ერს ხეჩდახ 

ნეწუდ ძიუა̂რ̈ (ბქ. 195) -- მიწას ურევია წვრილი მძივები. სკაშიდ ტჷტ ი უ̂ერ (ლნტ. 318) 

-- ჩაყარა ნაცარი და მიწა.

 უ̂ერბ (-იშ, უ̂ორბა̈ლ ბზ., ლნტ., უ̂ორბარ̈ ბქ.), უო̂რბ (-ალ) ლშხ. ზოოლ. -- არწივი (ზს.), 

ორბი. უ̂ერბ ჟ'ათგენე̄ნა მუ̈ჭუ̂ჟი (ბზ. 216) -- არწივი დასჯდომია რქაზე. უ̂ერბს ესერ 

ხაშ̈ონა, შგინის ხაჰურ̂ინა (ანდ.) -- არწივს ემეტებოდა (ებევრებოდა), წიწკანას 

ეცოტავებოდაო.
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 უ̂ერდელ იგივეა, რაც ჰერდელ.

 უ̂ერე იგივეა, რაც უ̂არ̈ე.

 უ̂ერჩხ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ.), უ̂ორჩხ (-ალ) ლშხ. -- ქარქაში. ხანჯარ̈ ა̈მშყად̈ 

უ̂ერჩხხან̈ქა (ბზ. 102) -- ხანჯალი ამომივარდა ქარქაშიდან. უ̂ერჩხ ჩოლშიხელი (ბქ. 207) -- 

ქარქაში დამწვარა. გეჩარ ჩი̄ს მინე-მინეშ ხაბ̄ უ̂ორჩხუშ̂ ჩულჷწი̄ბ (ლშხ. 40) -- ყველას თავ-

თავისი დანები აქვს ქარქაშით ჩამოკიდებული.

 უ̂ერხულ̂ა, უ̂ერხუ ̂იგივეა, რაც ჲერხუ.̂

 უ̂ესკაც̈ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- თხისებრი ნადირი, ვაცკაცი (ოჩოკოჩი). ალ ჯეგს ახმითქუე̂ნა სგა 

უ̂ესკაც̈ (ბქ. 129) -- ამ ჯოგს ვაცკაცი შემოსჩვევია.

 უ̂ეფ (-იშ, --) ზს., ლნტ., უ̂ოფ ლშხ. -- ოფლი. ეჯგუა̂რ̈ ა̈ხფაშ, უ̂ეფს აშ იწქუა̂ (ბქ. 53) -- 

ისე დაიღალა, ოფლი წურწურით ჩამოსდიოდა. ხუა̂ჲ̄ უო̂ფ ხოგუშ̂ა ალ გიმთე (ლშხ.) -- 

ბევრი ოფლი ჩაუღვრია ამ მიწაში.

 უ̂ეშგდ იგივეა, რაც ღუ̂ეშგდ.

 უ̂ეშგიმპილს იგივეა, რაც ღუ̂ეშგინპილს.

 უ̂ეშგინ, უ̂ეშგიმ იგივეა, რაც ღუე̂შგინ.

 უ̂ეშგმაუ ̂იგივეა, რაც ღუე̂შგმაუ.̂

 უ̂ეშგნაუ̂ იგივეა, რაც ღუე̂შგმაუ.̂

 უ̂ეჴ1 (-იშ, --) ზს., ლნტ., უ̂ოჴ ლშხ. -- ბზე. ითქ ჟინღჷლდს ხად̄ ი, უ̂ეჴ -- მალ̄ს (ბზ. 432) -- 

მარცვალი ბატკანს ერგო, ბზე -- მელას.

 უ̂ეჴ2 ლხმ. -- ნისლი; ბუღი. დაბარ̈ს ქამიზალ̈ს უ̂ეჴ ოხუე̂ზიხ (ბქ.) -- გაზაფხულზე ყანებს 

ბუღი ასდით.
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 უ̂იბ (-იშ, --) ზს., ლშხ. -- შიში, კრთომა. უ̂იბთე̄სგ, აშ̄ყად̈ხ (ბზ. 423) -- შეკრთნენ (შიშში 

ჩაცვივდნენ). უ̂იბარ̈ მა̈რე (ბქ.) -- მშიშარა კაცი. უ̂იბ ხარ -- ეშინია.

 უ̂იდ (-იშ, -არ̈) ზს. 1. საყველედ შედედებული რძე, დელამა. ურწყულ ზურალს უ̂იდ ესერ 

დემ ხერი (ანდ.) -- უწმინდურ ქალს რძე არ უდედდებაო. 2. ლშხ. ცვარი, წვეთი.

 უ̂იდილ იგივეა, რაც უდილ.

 უ̂იდრობა (-ბა̈შ̄, -ბა̈ლ̄ ბზ., -ბაშ̄, -ბე̄ლ ლშხ.), უი̂ნდრობა, უ̂ონდრობა ლშხ., უდინდრობა (-ბაჲ̈შ

, -ბალ̈) ლნტ. -- ჭუჭყიანი, ბინძური, უწმინდური. უ̂იდრობა მჷხმჷ̄რის ესერ აქა̈ნ̄ი მად̄ 

ოხკი̄და (ბზ. 350) -- ბინძურმა მეღორემ სალამი არ მომცაო. უ̂იდრობა ხოლა სახიშ ლოქ მჷრ 

ლი (ლშხ. 13) -- უწმინდური (დევი) ცუდი შესახედავიაო.

 უ̂ითინ იგივეა, რაც უთინ.

 უ̂ილ იგივეა, რაც ჰუ̈ლ.

 უ̂იმცარ̈ (-იშ, -ცარუ) ბქ. -- სუსტი, უძლური. უ̂იმცარ̈ ჴანუ̂ უღუა̂ი გუა̂მ̈ი ესერ ხარ̈ენა 

(ანდ.) -- უძლურ ხარს უღელიც ემძიმებოდაო.

 უ̂ინდრობა იგივეა, რაც უ̂იდრობა.

 უ̂ისგუ ̂(-იშ, უსგუა̂რ̈) ბზ., უი̂სგ (უსგარ̈) ბქ., უსგუ ̂(-არ) ლშხ., უ̂ისკუ̂ (-არ̈) ლნტ. -- 

ვაშლი. ჩუ ლალე̄მ ალ უ̂ისგუ ̂დი̄ნად (ბზ. 249) -- ქალიშვილმა შეჭამა ეს ვაშლი. ეჯნე̄მ 

ლახუ̂ე̄მ უსგუა̂რ̈ (ბზ. 287) -- იმან მისცა ვაშლები. ბაღა̈რისგა ხოლჯახ უსგარ̈ ი უცხარ̈ (ბქ. 

2) -- ბაღებში უდგათ (ურგიათ) ვაშლები და მსხლები. ეჲს ხაუ̈ე̂ნა ეშხუ უი̂სკუ ̂(ლნტ. 307) 

-- იმას ჰქონია ერთი ვაშლი. ხუა̂ჲ̈ არ̈იხ უ̂იცხარ̈, უ̂ისკუა̂რ̈ ი ჲებარ̈ (ლნტ. 17) -- ბევრია 

მსხლები, ვაშლები და ბლები.

 უ̂ისიაშ̈ (-იშ, -აშა̈რ) ზს. -- მოუსვენარი. ეჯ ლე̄თ აშ ხად̄ უი̂სიაშ̈ (ბზ. 292) -- იმ ღამეს 
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მოუსვენრად იყო. ხელწიფხეშ ნაღუ̂ჟურ ხოშა უ̂ისიაშ̈ ლას̈უ ̂(ბქ. 56) -- ხელმწიფის ვაჟი 

ძალიან მოუსვენარი იყო.

 უ̂ისკუ ̂იგივეა, რაც უი̂სგუ.̂

 უ̂ისპა (-პა̈შ̄, -პა̈ლ̄) ბზ., უსპა (-პაშ̈, -პოლ ბქ., -პა̄შ, -პე̄ლ ლშხ.), უსიპა (-პაჲ̈შ, -პალ̈) ლნტ. 

-- გადაუბრუნებლად გამომცხვარი პური. ქო̄ხჴიდ ეშხუ უი̂სპა (ბზ. 105) -- გამოუტანა ერთი 

გადაუბრუნებელი პური. ამ ლეთ სოფელ უსპა კეცნემ დირარ̈ს ანყა (ბქ. 298) -- ამ ღამით 

სოფელი ხორბლის გადაუბრუნებელ პურებს აცხობდა.

 უ̂ისხუ ̂(-იშ, უსხუა̂რ̈) ზს., უსხუა̂ჲ (-უ̂აშ̄, -უ̂ე̄ლ) ლშხ., უი̂სხუა̂ (-უა̂ჲ̈შ, -უ̂არ̈) ლნტ. -- 

სამსხვერპლო მოზვერი, უსხი. თუი̂თ ლაჲ̈სას მაგ̈ ა̈ჲსენიხ უ̂ისხუ ̂ქამჩუ (ბქ.) -- ყველა 

კლავს თითო საკლავს უსხის გარდა.

 უ̂იქმ (-იშ, უქმარ̈) ზს., ლნტ., უქმ (-არ) ლშხ. -- უქმე. ეშხუ უ̂იქმ ნიხალ ლახრალ̈ს (ბზ. 12) 

-- ლახირელებმა ერთი უქმე ვიცით. ჩიგარ უქმ მამ̄ ლი (ლშხ.) -- ყოველთვის უქმე არ არის.

 უ̂იღუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., უღუ ̂(-არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) ბოტ. -- მაყვალი. უი̂ღუშ̂ალ̄ მეშხე თე̄რა̈ლ 

ხად̄ (ბზ.) -- მაყვალივით შავი თვალები ჰქონდა. ა̈მის ხაგ̈ნენა უი̂ღუი̂შ ლჷჴმაშ̈ ა̈რაყ̈ (ბქ. 

209) -- ამას მაყვლის მაგარი არაყი ჰქონდა (ედგა) თურმე.

 უ̂იშდ, იშდუ ̂(-იშ; -არ̈ \ უშდა̈რ) ბზ., იშთხუ ̂(-არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- წიხლი. ხაჴიდ უ̂იშდ 

ლაჩ̈უ̂დ (ბზ. 252) -- ჰკრა ირემმა წიხლი. ხაჴიდ იშთხუ̂ ი სგად̄კარე ყორ̄ალ (ლშხ. 63) -- 

ჰკრა წიხლი და შეაღო კარები. ჩაჟ̈დ იშთხუ ̂ხაჴიდ (ლნტ.) -- ცხენმა წიხლი ჰკრა.

 უ̂იშკ იგივეა, რაც უ̂იშკუ̂.

 უ̂იშკუ ̂(-იშ, უშკუე̂მ, უშკუ̂არ̈ ზს., -არ̈ ლნტ.), უ̂იშკ (უშკა̈რ) ლხმ., უშკუ ̂(-არ) ლშხ. 1. 

პირი. და̈უ̄დ̂ ფხულე უშკუთ̂ე ა̈̄დდე (ბზ. 380) -- დევმა თითი პირში ჩაიდო. ჩუ'̂ ესერუ ადკარე 
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უ̂იშკუ ̂(ბქ. 20) -- დააღე პირიო. ლემესკშალ ახაზნენა უი̂შკუ ̂ლეჟა კუ̂ამ̈ (ლნტ. 251) -- 

ცეცხლივით ამოსდიოდა თურმე პირიდან კვამლი. 2. სახე. უშკჟი გუნა ̈ესჭემ (ბქ.) -- სახეზე 

მური წაისვა.

 უ̂იშხდ ბქ. ზმნს. -- პირდაპირ, აშკარად. თეფიშ მუკუა̂ნა უ̂ობაშ̈ მარ̈ე ხემზჷრ, ჲარ̈ უ̂იშხდ ი 

ჲა̈რ გულისგა (ბქ. 288) -- თოფის მსროლელს ბევრი ლოცავდა, ზოგი აშკარად, ზოგი -- 

გულში.

 უ̂იცხ იგივეა, რაც იცხ.

 უ̂იწყდ იგივეა, რაც უი̂წყუ̂დ.

 უ̂იწყუ̂დ ბქ., ლნტ., უი̂წყდ ლშხ., ზმნს. -- მუდამ, განუწყვეტლივ, ხშირად. შუ̂ანარ̈ს გიმარ̈ 

უ̂იწყუ̂დ ლეანწე ხარხ (ლნტ. 4) -- სვანებს მიწები მუდამ ნაკელით აქვთ გასანოყიერებელი.

 უ̂იჭმ (-იშ, -ა̈რ \ უჭმარ̈) ზს., ლნტ., უჭმ (-არ) ლშხ. 1. მარხვა, ქრისტეშობის მარხვა. 

ულთხომალ მეზგა უო̂ხთრისობ უ̂იჭმ ესერ ხარ̈ენა (ანდ.) -- უსაქონლო ოჯახს ხსნილობის 

დროს მარხვა ჰქონიაო. 2. ქრისტეშობისთვე, დეკემბერი. უ̂იჭმუნღო მაი̈სდ ობაშ̈ჷნ მუს ხაზ̈ 

(ბქ. 2) -- დეკემბერიდან მაისამდე ხშირად თოვლი ძევს.

 უ̂იჯ (-იშ, უჯარ̈ ბზ., -არ̈ ლნტ., -არ ლშხ.), ზოოლ. 1. გველი. ანჴა̈დ თეთნე უი̂ჯ (ბზ. 440) -- 

მოვიდა თეთრი გველი. ეშხუი̂ნ უ̂იჯ ე̄რეს ათგუ̂ეწა ჴარჴისა (ლშხ., ხორ. 31) -- ერთხელ 

გველი ჩასძრომია ვიღაცას ხახაში. აჴს ძღუდ უ̂იჯ ქა ხაკჷრსანენა (ლნტ. 266) -- ზვინს 

თურმე დიდი გველი შემოხვეოდა. თხუ̂იმიშე ისგუი̂ ჰაყარ̈ი უჯარ̈ს ხუღუე̂ხ ლაწ̈ჷნწილად 

(პოეზ. 10) -- შენი თავის ქალა გველებს აქვთ საწიწილედ (წიწილების ბუდედ). 2. ბქ. 

ძლოკვი. უი̂ჯდ ხოხრა ხაყლუნიხ (ბქ.) -- ძლოკვის ნაკლებად ეშინიათ.

 უ̂ობაშჷნ იგივეა, რაც უ̂ობ̄აშინ.
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 უ̂ობაშ̈უნ იგივეა, რაც უო̂ბ̄აშინ.

 უ̂ობელ (-ბლიშ, -ბლარ̈, ზს., -იშ, -არ̈ ლნტ.), უ̂ობოლ (-იშ, -ბლარ) ლშხ. -- ობოლი. ეშხუ 

უ̂ობელ ჯიმილ-დაჩუი̂რ ახასდახ (ბქ. 27) -- ერთი ობოლი და-ძმა შემოეყარათ. სი დიდარ̈ 

ოჯახ̈ი გეზალ ხი, მი უო̂ბელ ხუი̂ (ლნტ. 239) -- შენ მდიდარი ოჯახის შვილი ხარ, მე 

ობოლი ვარ. იხ. უ̂ოჴა̈რ.

 უ̂ობიშ იგივეა, რაც უ̂ებიშ.

 უ̂ობოლ იგივეა, რაც უო̂ბელ.

 უ̂ობურ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.) -- ბოროტი, კუდიანი. უ̂ობურ დადად დალ̈ ხელწიფს ოთჴიდ 

(ბზ. 393) -- კუდიანმა დედაბერმა დალი ხელმწიფეს მიუყვანა. ომჴედ ეშხუ უ̂ობურ დადა (ბქ. 

66) -- მოსულა ერთი კუდიანი დედაბერი.

 უ̂ოდ, უ̂ოდე, უ̂ოდო, უ̂ოდდო, უ̂ოდოდო, უ̂ოდედე, ოდ, ოდე, ოდედე ზს., უ̂ოდ, უ̂ოდდო ქს., 

კავშ. -- ვიდრე, სანამ. უო̂დ მარ̄ა დო ხოჴდედ, ლჷც დე̄მ ნან̈ბე (ბზ. 253) -- სანამ კაცს არ 

მივუყვანთ, წყალს არ გვანებებს. უ̂ოდე გაჭირუე̂ბა დო ა̈ჯჴეს, ეჩქად ალა ნოს̄ა ათკარა! (ბზ. 

85) -- სანამ გაჭირვება არ დაგადგეს (მოგივიდეს), მანამ ეს არ გააღო! უ̂ოდ ეჯარ̈ს ლეწედ, 

ეჩქადუ ლარ̈იდ (ბქ. 19) -- სანამ იმათ ვნახავდეთ, მანამ ვიყოთო გვეცოცხლოსო. უ̂ოდო 

გაბ̈რიელ ჩუა̂დ̈ღონახ, ყორ ნჷმ ოთკარა (ბქ. 8) -- სანამ გაბრიელი (მთავარანგელოზი) არ 

დაიფიცონ, კარი არ გაუღო. უ̂ოდოდო მიჩა უი̂დლა̈შ ქუ̂ინ ა̈დღუე̂ნას, ეჩქად ნომეგუ აფიშუ̂დ 

(ბქ. 34) -- ვიდრე დის სული არ დაიფიცოს, მანამდე არ გაუშვაო. ამორ̄უე̂ხ უ̂ობ̄ა ხანს, უო̂დ 

ჩუ დო ადმორ̄უი̂ხ ჩის̄ (ლშხ. 48) -- დიდხანს ბჭობენ, სანამ ყველაფერს არ განსჯიან. უ̂ოდდო 

ლოქ ეშხუ დენას დემ ლახინეხ ლეზობდ, ეჩქად გუე̂ლჲაშაპ̈ ლიცს დემ ლოქ ხან̈ებე (ლნტ. 

276) -- სანამ ერთ ქალიშვილს არ მივცემთ საჭმელად, მანამ გველეშაპი წყალს არ 
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გვანებებსო.

 უ̂ოდდო იგივეა, რაც უ̂ოდ.

 უ̂ოდე იგივეა, რაც უ̂ოდ.

 უ̂ოდედე იგივეა, რაც უო̂დ.

 უ̂ოდემჩიქდ, უ̂ოდემჩიქად, ოდემჩიქად ბზ., ზმნს. -- სანამ, სანამდე, ერთხანს. უ̂ოდემჩიქდ 

ესერ ჟი ლახსგურდე̄დს, ეჩქად ესერ ლაჲ̄ე̄უ̂ ალსმი კად̄ოლ̄ (ბზ. 277) -- სანამ შეაჯდებოდე, 

მანამ აიღე ალმასის ნაჯახიო. უ̂ოდემჩიქდ ხოთმი̄ნახ ხოშა ლახუბ̂ა (ბზ. 443) -- ერთხანს 

უთმენდნენ უფროსი ძმები. ჰა̈ღ̄უი̂რს ოდემჩიქად ხუ̂ეჯე იხუი̂ა̈ს̄გდა, ეჩქად ჩა̈ჟ̄ ქა̈ს̄კნა (ბზ.) 

-- ვიდრე ხვეჯე აღვირს ხელთ იგდებდა, მანამ ცხენი განზე ხტებოდა.

 უ̂ოდი3 იგივეა, რაც ჰოდი.

 უ̂ოდი იგივეა, რაც ჰოდ̈ი.

 უ̂ოდ-ი-უ̂ოდ -- ერთხანს, ვიდრემდე. უ̂ოდ-ი-უო̂დ ესერ ლჷმგიჭუ̂ინ ი ათხ' ე̄სერ დეშ ოთგი̄ჭა 

(ბზ. 369) ერთხანს ვაკავებდიო და ახლა ვეღარ შევაკავეო. უო̂დ-ი-უო̂დ ასაყენა ლიცს ჭყინტ 

(ლნტ. 286) -- ერთხანს მიჰქონდა თურმე წყალს ბიჭი.

 უ̂ოდო იგივეა, რაც უ̂ოდ.

 უ̂ოდოდო იგივეა, რაც უ̂ოდ.

 უ̂ოთილ (-თლიშ, -თლარ̈) ბქ. -- ბალიში. [აშხუ ̂მარა] ჴადუჟ̂ი უ̂ოთილს ხონხიხ (ბქ. 233) -- 

ერთ კაცს მუცელზე ბალიშს ადებენ ({ჩა}უტნევენ). იხ. ბალიშ.

 უ̂ოკერ იგივეა, რაც ჰოკერ.

 უ̂ოლ (-აშ̈ \ იშ, -ა̈რ ბზ., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.), უ̂ოლუ (-არ̈) ლნტ. -- მყინვარი, ყინული. 

ლათ̈ხუ̂იარალ̈ უ̂ოლა ფე̄დიას ლიხ (ბზ.) -- სანადირო (ადგილები) მყინვარების ახლოსაა. 
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ლათხუმ ხარ̄ ლახუა̂რისა ი უო̂ლარისა (ლშხ. 2) -- სათავე მთებსა და მყინვარებში აქვს. 

ნაქალაქეუ ̂ჩუ̂ათოლაფარა უო̂ლს ( \ უ̂ოლუს) (ლნტ. 101) -- ნაქალაქევი ყინულს 

დაუფარავს.

 უ̂ოლუ იგივეა, რაც უო̂ლ.

 უ̂ონა, უ̂ანა ზს., უ̂ონა ქს. -- ჟამი, დრო. სგა ლახაგ̄ა̈ნ ისგლე̄თი უ̂ონაქა მიჩა დაჩუი̂რს (ბზ. 

342) -- შუაღამისას (ჟამს) მიადგა თავის დას. ისგლად̈ღიშ უ̂ონაქა ბეუ̂ა ჩოლყუ̂ინ (ბქ. 312) 

-- შუადღისას ბევა დაწოლილა. დრეუ ̂ი უა̂ნაუნღუე̂ ლალ̈უ̂ერს თაუ̂რარ̈ ათჟახენა (ბქ. 224) 

-- დრო და ჟამის გასვლის შემდეგ ლალვერს თავრარი დარქმევია. ისგლეთისა უო̂ნა ჩიქე 

მაცხუა̂რ̄ მჷლხაშ ემჴედელი (ლშხ. 83) -- შუაღამის ჟამს მულახის მაცხოვარი მოსულა.

 უ̂ონდრობა იგივეა, რაც უი̂დრობა.

 უ̂ორ იგივეა, რაც უ̂ერ.

 უ̂ორაყუი̂ჟ (-იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- საკლავი, რომელსაც ოჯახი კლავს 

მიცვალებულის დაკრძალვის მესამე დღეს -- მიწის ზვარაკი (მიწის ღვიძლი). ითხე̄ლიხ 

უ̂ორაყუი̂ჟიშდ ჟინაღს ჲედ ღოლჲა̄ქს (ლშხ. 38) -- მიწის ზვარაკად შოულობენ ბატკანს ან 

ცხვარს.

 უ̂ორა̈შ̄ (-იშ, --) ბზ., უო̂რაშ̈ ბქ., ლნტ., უ̂ორაშ̈დ ლხმ., უ̂ორაშ̄ ლშხ. -- არყის გამოხდის 

შემდეგ ნარჩენი თხლე, ბუზალაყი. ნა̈ყ̄უნდ უ̂ორა̈შ̄ ხუღუა̂̈ნ̄ხ (ბზ. 289) -- შეჭამანდად 

ბუზალაყი ჰქონდათ.

 უ̂ორბ იგივეა, რაც უ̂ერბ.

 უ̂ორკაც̈ იგივეა, რაც უ̂ორტკეც, უ̂ორკეც.

 უ̂ორმოც (-იშ, -ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), ორმოც (-ალ) ლშხ. -- ორმოცი (გარდაცვალებიდან 
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მეორმოცე დღის აღნიშვნა). ამჟი გუი̂ხალდა ალე ჲეს-ჲესინ აშხუ ̂ზაჲ̈სკა ი ჲეს-ჲესინ 

უ̂ორმოცხოქა (ლნტ. 55) -- ასე ვიცოდით ეს ხანდახან ერთ წლამდე და ხანდახან ორმოცამდე.

 უ̂ორტკეც, უ̂ორკეც ბზ., უ̂ორკაც̈ ბქ., ლნტ. -- ორკეცი, ორფა. უ̂ორტკეცდ ბზ., უ̂ორკაც̈დ ბქ. 

ზმნს. -- ორკეცად. ხელწიფდ ყარ̈უ̂ლარ̈ უ̂ორტკეცდ ახცხიპ (ბზ. 280) -- ხელმწიფემ 

დარაჯები ორკეცად შემოარტყა. სიმაქდ ლუსდგუა̂რ̈ უ̂ორკაც̈დ ქა ლაჲ̈ჭუე̂ნ (ბქ.) -- 

ქალიშვილმა ნაწნავები ორკეცად შემოიხვია.

 უ̂ორჩხ იგივეა, რაც უ̂ერჩხ.

 უ̂ორცბიან̈ იგივეა, რაც უო̂რცფია̈ნ.

 უ̂ორცობიან̈ იგივეა, რაც უ̂ორცფიან̈.

 უ̂ორცფიან̈, უ̂ორცბიან̈ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ანუ ბქ.), უ̂ორცობიან̈ (-ანარ̈) ლნტ. -- შურიანი. ალ 

მარე ესერ გუნ უ̂ორცბიან̈ მარე ლი (ბქ. 132) -- ეს კაცი ძალიან შურიანი კაციაო.

 უ̂ოსა̈რ (-სრიშ, -სრალ̈ ბზ., -სრარ̈ ბქ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), უ̂ოსარ (-სრიშ, -სრჲალ) ლშხ. -- 

ჩოხა. ქა ლეჴდე ხად̄ხ ლამარ̄ ლერქუა̂ლ̈: კაბ ი უ̂ოსარ̈, ფაყუ ̂ი ლა̈რ̄ტყ-ხანჯარ̈ (ბზ. 318) -- 

გამოსატანი ჰქონდათ საგარეო ტანსაცმელი: კაბა და ჩოხა, ქუდი და ქამარ-ხანჯალი. 

ლინთუი̂შდ ლეღუჟ̂მარ̈ს ა̈შხბიხ: უ̂ოსარ̈ს მადეჲ სურდუქს (ბქ. 239) -- საზამთროდ 

მამაკაცებისათვის (სამამაკაცოს) კერავენ: ჩოხას ან სერთუკს. ალე უ̂ოსრჲალე ლაღფენალ 

ლი (ლშხ., ხორ. 39) -- ეს ჩოხების საღებავია. ქამეშხენ ხუი̂ქუ̂ემდად ა̈შკი უ̂ოსარ̈ს (ლნტ. 6) 

-- გარედან ვიცვამდით (შინნაქსოვი) შალის ჩოხას.

 უ̂ოსბერ იგივეა, რაც უსბერ.

 უ̂ოსპერ იგივეა, რაც უსბერ.

 უ̂ოსტა̈ტ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., უ̂ოსტატ (-არ) ლშხ. -- ოსტატი (ხელოსანი, დურგალი). 
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ეშხუ ბაპ ლას̈უ,̂ მე̄რმე -- უო̂სტატ̈ (ბზ. 101) -- ერთი მღვდელი იყო, მეორე -- დურგალი. 

ნაგმურ̄ ლახომ̄ უ̂ოშ̄თხუ ̂ათას მანათ ჴელუა̂ნარს ი ზექი უ̂ოსტატარს (ლშხ. 4) -- 

აშენებისათვის მისცა ოთხი ათასი მანეთი ხელოსნებსა და დურგლებს. ჩხარა ლახუბ̂ა ლასუხ̂ 

უ̂ოსტა̈ტარ̈ (ლნტ. 277) -- ცხრა ძმანი ოსტატები იყვნენ.

 უ̂ოფ იგივეა, რაც უ̂ეფ.

 უ̂ოფლან̈დ, ოფლან̈დ (-იშ, --) ზს., ლნტ., უო̂ფლან̄დ ლშხ., ბოტ. -- ხურტკმელი. უ̂ოფლან̄დ 

დამბალ ბალახე̄ლ ლი (ლშხ. ხორ. 4) -- ხურტკმელი დაბალი ბალახია.

 უ̂ოქრ იგივეა, რაც უ̂ოქურ̂.

 უ̂ოქურ̂ (-ეშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -ემ, -ა̈რ ბქ., -იშ, -ალ ლხმ.), უ̂ოქრ (-ემ \ -ა̈შ, -არ̈ ბქ., -ეშ, -ალ 

ლშხ.) -- ოქრო. მჷკჷლმახ̈იდ ადჷრმე უო̂ქუ̂რე კალმახ (ბზ. 367) -- მეთევზემ ოქროს თევზი 

დაიჭირა. ამეჲსგა ხორიკდა უო̂ქრა̈შ კაბ (ბქ. 33) -- ამაში ეკიდა ოქროს კაბა. სუ̂ეტ უო̂ქრეშ 

ხაგე̄ნა (ლშხ. 27) -- ოქროს სვეტი ედგა (სდგმია). ჩუ̂ასახუი̂ახ უ̂ოქურ̂ე ქორ (ლნტ. 265) -- 

დახვედრიათ ოქროს სახლი.

 უ̂ოშა ნაცვალსახ. -- რამდენი. ჩუ უ̂ოშა ბაჩ̈ ა̈სდენიუ,̂ ეჩშელდ ლჷდგარ̈ ირიუხ̂ (ბქ. 197) -- 

რამდენი ქვაც დარჩებოდა, იმდენი მკვდარი იქნებოდა. ქა ინგრიშეხ, მინე სოფელისა უ̂ოშა 

მარ̄ე არი (ლშხ. 34) -- გამოიანგარიშებენ, თავიანთ სოფელში რამდენი კაცი არის.

 უ̂ოშელდ იგივეა, რაც უ̂ოშუ̂ა̈ჲ̄დინ.

 უ̂ოშელდინ იგივეა, რაც უ̂ოშუ̂ა̈ჲ̄დინ.

 უ̂ოშელდუნ იგივეა, რაც უ̂ოშუა̂̈ჲ̄დინ.

 უ̂ოშელდჷნ იგივეა, რაც უ̂ოშუა̂̈ჲ̄დინ.

 უ̂ოშჲორ (-იშ, --) ლშხ. -- ოხშივარი. და̄უა̂ უ̂ოშჲორდი̄ ანყირ (ლშხ. 70) -- დევის 
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ოხშივარმაც მოაღწია.

 უ̂ოშტ იგივეა, რაც ღუე̂შგდ.

 უ̂ოშუ̂აჲ̄დინ იგივეა, რაც უ̂ოშუა̂̈ჲ̄დინ.

 უ̂ოშუ̂ა̈ლ̄დინ იგივეა, რაც უ̂ოშუა̂̈ჲ̄დინ.

 უ̂ოშუ̂ა̈ჲ̄დინ, უ̂ოშუა̂̈ლ̄დინ ბზ., უო̂შელდუნ, უ̂ოშელდჷნ ბქ., უ̂ოშელდინ ქს., უ̂ოშუა̂ჲ̄დინ 

ლშხ. ზმნს. -- რამდენჯერაც. უ̂ოშუა̂̈ჲ̄დინ ღჷრი ყორ̄ქა ხელწიფ, ეჩშელდინ ტუ̄ლიხ (ბზ. 

303) -- რამდენჯერაც გარეთ (კარში) გადის ხელმწიფე, იმდენჯერ იძახიან. უო̂შუა̂̈̄ლდინ 

ატუ̂რა სანთლარ̈ს, ეჩშელდინ ჴედნიხ სე̄მი ზურალ̄ (ბზ. 263) -- რამდენჯერაც აანთებდა 

სანთლებს, იმდენჯერ მოვიდოდა სამი ქალი. უ̂ოშელდინ ჩუა̂ქუც̂ეხ ზურალ̄ე̄ლ ლირჭალ̄ს, 

ეჩშელდინ ეჯი ქა იშჷლდანი ჩი̄ს ლარჭალ̄უშ (ლშხ. 36) -- რამდენჯერაც შეწყვეტენ 

ქალები მოთქმას, იმდენჯერ ის ჩამოთვლის ყველას მოთქმით.

 უ̂ოხარ̈ იგივეა, რაც ოხარ̈.

 უ̂ოხდრის, უ̂ოხთრის (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- სახსნილო. ნაფან̄უნდ 

ხუა̂მარ̄ედ უ̂ოხდრისს (ბზ. 10) -- საკურთხად ვამზადებთ სახსნილოს. ჩილად̈ეღ უ̂ოხთრის 

უ̂არ̈გს ესერ დეშ ოხუმ̂აჟღურ̂ა (ანდ.) -- ყოველდღე სახსნილო (საჭმელი) თავადსაც ვერ 

უზრუნველუყვიაო. უ̂ოხდრისს ალ ლადეღ დე̄მ აშრაუი̂ხ (ლშხ. 38) -- ამ დღეს სახსნილოს არ 

ჭამენ (ხსნიან).

 უ̂ოხთრის იგივეა, რაც უო̂ხდრის.

 უ̂ოხუშდ იგივეა, რაც უ̂ოხუი̂შდ.

 უ̂ოხუი̂შდ (-იშ, --) ბზ., უ̂ოხუშდ ბქ., ლშხ., უ̂ოხუი̂შტ ლნტ. -- ხუთი. უ̂ოხუ̂იშდ მარ̄ე 

ჩოთდაგრა (ბზ. 1) -- ხუთი კაცი მოუკლავს. უო̂ხუშდ გიცარ̈ ხოშჩქუა̂რა (ბქ. 14) -- ხუთი 
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ვერძი უჩუქებია. ეშხუმ̂ი მჷქაფ უ̂ოხუშდ საბაპ ლი (ლშხ. 4) -- ერთის ნაცვლად ხუთი 

სამწყსოა (სამრევლოა). უო̂ხუი̂შტ ლად̈ეღ ცხეკისა არდახ (ლნტ.) -- ხუთი დღე ტყეში 

იყვნენ.

 უ̂ოჴ იგივეა, რაც უე̂ჴ.

 უ̂ოჴარ̈ (-ჴრიშ, -ჴრჲა̈ლ ბზ., -ჴრარ̈ ბქ.), უ̂ოჴარ (-ჴრიშ, -ჴრიალ) ლშხ. -- ობოლი. ნაჲ̈ 

ჯე̄ქუნ̂ინედ, უ̂ოჴარ̈ ბოფშარ̈ (ბზ. 77) -- ჩვენ გეტყვით, ობოლო ბავშვებო. მინ ესერ ქჷრდა 

უ̂ოჴრარ̈ ლიხ (ბქ.) -- ჩვენ ორივენი ობლები ვართო. იხ. უ̂ობელ.

 უ̂ოჯახ̈ (-იშ, -ჯახარ̈) ზს., ლნტ., უ̂ოჯახ (-არ) ლშხ. -- ოჯახი. ქათლა ̈თხუ̂იმ ლჷმა̈რ̄ლი 

ხენწფობ, ტან̈ ლჷმა̈რ̄ლი უ̂ოჯახ̈ი ცხოურ̂ება (ბზ. 68) -- ქათმის თავი ყოფილა ხელმწიფობა, 

ტანი ყოფილა ოჯახის ცხოვრება. უ̂ოჯახარ̈ს ხუღუე̂ხ ლარტამა̈ლ (ლნტ. 18) -- ოჯახებს 

აქვთ ბოსტნები.

 უ̂ობ̄აშინ ბზ., ლშხ., უო̂ბაშ̈უნ, უ̂ობაშჷნ ბქ., ზმნს. -- ხშირად, ზოგჯერ. მარ̈ე უ̂ობაშ̈უნ მარ̈ემ 

ღერმეთ ესერ ლი (ანდ.) -- კაცი ხშირად კაცის ღმერთიაო. უო̂ბ̄აშინ მორ̄უა̂ლ დეშ ხოსყიხ 

სგა უშხუა̂რ̄ (ლშხ. 48) -- ხშირად მოციქულები ვერ რიგდებიან ერთმანეთში (ეწყობიან 

ერთმანეთს).

 უ̂ობ̄ა{̈შ} ბზ., უ̂ობა{̈შ} ბქ., ლნტ., უ̂ობ̄ა{შ} ლშხ. -- ბევრი, მრავალი. თეფიშ მუკუ̂ანა უ̂ობაშ̈ 

მარ̈ე ხემზჷრ (ბქ. 288) -- თოფის მსროლელს ბევრი კაცი ლოცავდა. ჟჷრჟი ჟჷრ უ̂ობა̈შს 

ესერ ხაქიმ (ანდ.) -- ბევრს წყალობაზე წყალობა ემატებაო (ამატიაო). უ̂ობ̄აშს ხოხალხ 

ლაშ̄ხისა ალ ლექს (ლშხ. 84) -- ბევრმა იცის ეს ლექსი ლაშხეთში.

 უ̂ოშ̄თხუ ̂(-იშ, --) ბზ., ლშხ., უ̂ოშთხუ̂ ბქ., ლნტ. -- ოთხი. ჲორი გეზლაშ̈ მუფსუდ̂ი დის 

უ̂ოშთხუ ̂ში ი უო̂შთხუ ̂ჭიშხ ესერ ხაკუ (ანდ.) -- ორი შვილის პატრონ დედას ოთხი ხელი 
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და ოთხი ფეხი უნდაო. ნაღლობ უო̂̄შთხუ-̂უო̂ხუშდთექა გარ ლი (ლშხ. 43) -- სისხლით 

ნათესაობა მხოლოდ მეოთხე-მეხუთე თაობამდეა. უ̂ოშ̄თხუე̂̄და ლშხ. -- ოთხივე. უ̂ოშ̄თხუი̂ნ 

-- ოთხჯერ. უ̂ოშ̄თხუჲ̂ა̈ნ -- ოთხიანი. უ̂ოშ̄თხუა̂შირ -- ოთხასი. უო̂შ̄თხუ ̂ათას̈ -- ოთხი 

ათასი. უო̂შ̄თხუ ̂ლუკუი̂თხუ ̂-- ოთხკუთხედი, კვადრატი.

ფ

 ფა (ფა̈მ̄ი, ფა̈შ̄ ბზ., ფამი, -- ბქ., ლნტ., ფამ̄ი, -- ლშხ.) -- 1. ფა, წვერი (ძაფისა), ცალი. ეშხუ 

ფა -- ერთი ცალი. ჲარუ ̂ფა ქიპს აშხუ ̂ფად ტიხეხ (ბქ. 305) -- ორფა ძაფს ერთფად აქცევენ 

(აბრუნებენ). 2. ბზ., ლშხ. მოდგმა, გვარი. ემსგე̄მი ფა იცა̈დ̄ი (ბზ.) -- შთამომავლ{ობ}ის 

გვარი იცვლება. მე̄რმე ფა̄მი მარ̄ე (ლშხ.) -- სხვა მოდგმის კაცი. 3. ბქ. წყება, ზოგი. ეშხუ 

ფა აფხნეგარ̈ დოსდ აჩადხ (ჩბხ.) -- ერთი წყება ამხანაგები ადრე წავიდნენ. ეშუი̂ ფა 

ჩაფლარ̈სი დემის იდისგუ̂ხ (ბქ. 298) -- ზოგ{ნ}ი ფეხსაცმელებსაც არ იცვამდნენ.

 ფადას იგივეა, რაც ფად̄ა̈ს̄.

 ფადასობ იგივეა, რაც ფად̄ას̄ობ.

 ფადას̈, ფადე̄ს იგივეა, რაც ფად̄ა̈ს̄.

 ფაზარ (-იშ, -ალ) ლშხ., ბოტ. -- ბალახის სახეობაა. ფაზარ ნათხუჲ̂არას გარ ხოცჷხ ჩუ 

(ლშხ., ხორ. 28) -- მხოლოდ ნადირ(ებ)მა (= არჩვმა, ჯიხვმა) იციან "ფაზარი" (სად 

მოიპოვება).

 ფათა1 (-თაშ̈, -თოლ) ბქ. -- განიერი ქუდისა და ტანისამოსის მოყვარული.

 ფათან̄, ფათე̄ნ (-იშ, --) ლშხ. -- ფარღალალა. ფათან̄ისა ჩუ იყგჷნი მარ̄ე (ლშხ.) -- 

ფარღალალა(შენობა)ში გაიყინება ადამიანი. შდრ. მათჷნ.
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 ფათერაკიან̈ იგივეა, რაც ფათრაკ̈იან̈.

 ფათე̄ნ იგივეა, რაც ფათან̄.

 ფათრა̈კ (-იშ, --) ბზ., ფათრეკ ბქ., ქს. -- ფათერაკი. ფათრაკ̈ს ქა ლიქა̈ბ̄ი ხაკუ (ბზ.) -- 

ფათერაკს გვერდის ავლა (აცდენა) უნდა. ჲერხის ფათრეკ ჭჷშხ ესერ ხაბ̈ (ბქ.) -- ზოგს 

ფათერაკი თან სდევსო (ფეხზე აბიაო).

 ფათრა̈კიან̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ფათრეკაჲ̈ (-კაუ) ბქ., ფათრეკიან̈ (-იანარ̈ ბქ., -იანალ̈ ლნტ.), 

ფათერაკიან̈ ლნტ., ფათრეკიან (-ალ) ლშხ. -- ფათერაკიანი. ალ მარე მაშდმარ̈ჟი სურუ 

ფათრეკიან̈ ლი (ბქ.) -- ეს კაცი სიმთვრალეში ძლიერ ფათერაკიანია.

 ფათუ̂ იგივეა, რაც ფათ̈უ.̂

 ფათუ̂არობ იგივეა, რაც ფათ̈უა̂რ̄ობ.

 ფათუ̂არ̈, ფათუა̂რ̄ იგივეა, რაც ფათ̈უა̂̈რ̄.

 ფათქ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს. -- ორმო. ნაბ̈ოზთექა ფათქი ჩოთბჷრიჯ (ბზ.) -- საღამომდე ორმოც 

ამოვთხარე (ჩავთხარე). ლელინთუ ̂ქართებილს ფათქისგა იშხუნ̂იხ (ბქ.) -- საზამთრო 

კარტოფილს ორმოში ინახავენ კნინ. ფათქჷლდ. ტობაშ ძგიდს ფათქჷლდოღუ ̂ადბარჯე (ბქ. 

213) -- ტბის ნაპირას (ძგიდეში) პატარა ორმო ამოთხარეო.

 ფათქუს (-იშ, -არ) ლშხ., ბოტ. -- დამპალი (ხე). ფათქუს მეგემ ახქუი̂ც ბაბად (ლშხ.) -- 

ბაბუამ მოჭრა დამპალი ხე.

 ფათქუ̂ალაჲ იგივეა, რაც ფათ̈ქოლაჲ̈.

 ფაკან̈ (-კნიშ, -კნა̈რ ბზ., -იშ, -კანარ̈ ლნტ.), ფაკან (-კნიშ, -კნარ) ლშხ., ფაკნი (-აშ̈, -ნარ̈) ბქ. 

-- ჯამი. ალას მუდ ეშხუ ფაკან̈ თუი̂ ოხჴიდ (ბზ. 29) -- ამას მამამ ერთი ჯამი თაფლი 

მოუტანა. მუთურას ფაკნარ̈თე ქად̈ისგხ (ბქ. 6) -- ოხშივრიან შეჭამადს ჯამებში 
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ჩამოარიგებენ (გადადებენ, გადაიღებენ)). ეშხუ ფაკან ლობიო ლოხ̄უე̂მ (ლშხ.) -- ერთი ჯამი 

ლობიო შევჭამე. შიდ ხაღ̈უე̂ნახ ეშხუ ფაკა̈ნ გინებაშ̈ (ლნტ. 133) -- ხელთ ჰქონიათ ერთი 

ჯამი კანაფის თესლი. კნინ. ფაკნილ̄ ბზ., ლშხ., ფაკნილ ბქ., ფაკან̈ილ ლნტ. ოხგუე̂შლ' ე̄სერ 

მა ̄ფაკნილ̄? (ბზ. 325) -- გაუვსე პატარა ჯამიო?

 ფაკნი იგივეა, რაც ფაკან̈.

 ფალანგ (-ლჷნგიშ, -ლჷნგარ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ლაფლანგა (-გა̈შ̄, -გა̈ლ̄) ბზ., ფალან̈გ (-იშ, 

-ლანგარ̈) ბქ., ლნტ. -- ხარიხა, დანდალი, ფალანგა -- ქვიტკირის კედელში გაყრილი ხე, 

ხარაჩოების გასამართავი. ფალანგ \ ლაფლანგა ჩოხკჷდჷ̄რე ქორს ეჯნე̄მდ (ბზ.) -- იმან სახლს 

ფალანგა ჩამოუღო.

 ფალაუა̂ნ̈დ (-იშ, -უ̂ანდარ̈) ბზ., ფალუა̂ნ̈დ (-უა̂ნდარ̈) ზს., ფალუა̂ნ̈ (-უა̂ნა̈რ) უშგ., ფალუ̂ანდ 

(-არ) ლშხ. -- ფალავანი. ალაუა̂ნ̈დ ი ფალაუა̂ნ̈დ ალბჷრგე̄ლიხ (ბზ. 241) -- ალავანდი და 

ფალავანდი (საკ. სახ.) შესჭიდებიან ერთმანეთს. მიჩა ფალუა̂ნდ ლოქ ალე ჭყინტ ლი (ლშხ.) 

-- ჩემი ფალავანი ეს ბიჭიაო.

 ფალთაჲ̈, ბალდაჲ̈ (-აი̈შ, -არ̈) ბზ., ფალთა,̈ ბალდა ̈(-იშ, -თაუ/დაუ), ფათა2 (-თაშ̈, -თოლ) ბქ. 

1. თმაგაშლილი, თმაგაჩეჩილი; გრძელბალნიანი, ბანჯგვლიანი. ფალთა ̈ჟეღ ნირდა (ბქ.) -- 

გრძელბალნიანი ძაღლი გვყავდა. შუკუ̂ს ანღრი ფათა მარე (ბქ.) -- გზაზე მოდის 

თმაგაჩეჩილი კაცი. იმ ხეტკე̄ნჩალ̈დ ფუთა ფალ̈თაჲ̈ს? (პოეზ. 116) -- რად ებრძოლებით 

("სცემთ") ბანჯგვლიან ფუთას? 2. დაფლეთილ(დაძონძილ)ტანისამოსიანი ადამიანი. 

ნაღუ̂ჟურ ალას ხოლამდ (ბალდაჲ̈დ) არ̈ქუ̂ი (ბქ. 35) -- ამას ვაჟი ცუდად (დაძონძილად) 

აცმევს.

 ფალუა̂ნდ იგივეა, რაც ფალაუა̂̈ნდ.
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 ფალუა̂ნ̈, ფალუა̂̈ნდ იგივეა, რაც ფალაუა̂ნ̈დ.

 ფალჩაჲ̈, ფლაჩ̈ჲა̈ჲ (-აი̈შ, -ა̈რ) ბზ., ფალჩა ̈(-იშ, -ჩაუ) ბქ.-- თვინიერი, წყნარი. მიშგუი̂ ბაბა 

ფალჩა ̈მარე ლა̈სუ̂ (ბქ.) -- ბაბუაჩემი თვინიერი კაცი იყო. შდრ. ფანთქუა̂ლ.

 ფამლი იგივეა, რაც ფამ̈ლი.

 ფამფალ (-აშ̈, -არ̈), ფანფალ, ფანთალ (-ფლაშ/თლაშ̈, -ფლა̈რ/თლარ̈) ბქ. -- ტოტებგაშლილი 

(ხე). ალ უ̂ისგუ̂ ფამფალ მეგემ ლი (ბქ.) -- ეს ვაშლი ტოტებგაშლილი ხეა.

 ფან იგივეა, რაც ფან̄1.

 ფანა̈რ იგივეა, რაც ფარან̈.

 ფანგალაჲ̈ (-აი̈შ, -არ̈) ბზ., ფანგალა̈ (-იშ, -ლაუ) ბქ. -- ბრგე, მაღალი, ტანხმელი ადამიანი, 

აყლაყუდა. იმჟი ფანგალაჲ̈ ლი ბესი?! (ბზ.) -- როგორი აყლაყუდაა ბესი?!

 ფანდ (-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ფანდი. ციოყს ფანდ დე̄სამა ხოხალ (ბზ.) -- ციოყს 

ფანდი არ სჩვევია. ნაცარქექჲად ხოჩა ფანდ ოხსყე დაუ̄ს̂ (ლშხ.) -- ნაცარქექიამ კარგი ფანდი 

დაუგო (გაუკეთა) დევს.

 ფანდუ̂ირ (-ურ̂იშ, -უ̂რალ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ უშგ., ლხმ., -ა̈ლ ლნტ.), ფანდურ (-ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ., 

-ალ̈ ლნტ.) -- ფანდური. უო̂ქურ̂ა ̈ჭუნირ-ფანდუი̂რ მეჰად იღრალ̄და (ბზ. 69) -- ოქროს 

ჭიანურ-ფანდური მუდამ მღეროდა. მიშგუა̂ დის ხოჩა ფანდუი̂რ ხოხალ (ბქ.) -- დედაჩემმა 

ფანდურის კარგი დაკვრა (კარგი ფანდური) იცის (ჩემს დედას... სჩვევია). ბაბას ფანდური 

ლიტა̄ბე ხოხალ̄და (ლშხ.) -- ბაბუამ ფანდურის გამოთლა იცოდა (ბაბუას... სჩვეოდა). დენად 

გოლჲა̈თს ქახოჴიდ ფანდუი̂რ (ლნტ. 19) -- ქალიშვილმა გოლიათს გამოუტანა ფანდური. 

იხმარება გამოთქმაში: ფანდუი̂რდ ლჷგნე -- სწრაფი, მარჯვე (ადამიანი); გამხდარი, 

გაძვალტყავებული (საქონელი). ნალუნთუნ̄ღო კუმაშ̈ ფანდუი̂რდ ლჷგხ (ბზ.) -- ნაზამთრალი 
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(ნაზამთრის შემდეგ) საქონელი გაძვალტყავებულია (არიან).

 ფანელ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ფან̈ელ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- ფლანელი. ფანელი ლაცად̄არ̈ 

ტებდი ლიხ (ბზ.) -- ფლანელის საცვლები თბილ(ებ)ია. ბებედ ბობშს ფანელი შალუა̂რ 

ოხშხებე (ლშხ.) -- ბებიამ ბავშვს ფლანელის შარვალი შეუკერა.

 ფანთალ იგივეა, რაც ფამფალ.

 ფანთქუა̂ლ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს., ფანჩუ{̂ალ} (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ფანშყუ̂ალ, ფანჩალ (-აშ̈, -არ̈) ბქ. 1. 

ფუნჩულა, ფაფუკი, რბილი. მალ̄ს ფანთქუა̂ლ ჰაკუა̂დ̈ ხარ̄ (ბზ.) -- მელიას ფაფუკი კუდი 

აქვს. 2. მშვიდი ხასიათის არსება. მიშგუ̂ი მეზუ̂ბელ ფანჩუა̂ლ ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- ჩემი 

მეზობელი მშვიდი ხასიათის ქალია. 3. თოთო, ქორფა. ძაძუდ ფანშყუა̂ლ კინტრარ̈ ა̈ნჴიდ 

(ბქ.) -- ძაძუმ ქორფა კიტრები მოიტანა. შდრ. ფალჩაჲ̈.

 ფანთქუი̂ს ბზ., ქს., ფუნთქუი̂ს ბზ., ფანქუ̂ის, ფანქუს ლშხ., ფანთქურ, ფუნთქუი̂რ ბქ. (-იშ, 

-არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ბოტ. 1. ხავსი (მიწისა ან ქვისა). ეჯმინ ჟ'ათალაკახ ფანთქუი̂სს 

(ლნტ. 282) -- ისინი წასწყდომიან ხავსს. დაშ̈დუს̂ ფუნთქუ̂ირ ისგოთხუა̂ჲა ფოქისგა (ბქ. 

203) -- დათვს ხავსი შეუტანია ბუნაგში. 2. ბზ. ძნელად მოსათიბი ბალახი, ამოდის ბუჩქ-

ბუჩქად, ქუჩი. მეუ̂არ ოთჭი̄რან̈ ფანთქუ̂ისი ლაჭ̈მაჟი (ბზ.) -- ძალიან გამიჭირდა ქუჩის 

მოთიბვისას. 3. ლშხ. ვაციწვერა. შდრ. ბზ. ღუა̂შა ̈უა̂̈რე.

 ფანთხალ (-იშ, -არ) ბქ. -- დაჩუტული, მოფამფალებული, მოშვებული. მეჩიარ̈ს ფანთხალ 

ტუფ ხარხ (ბქ.) -- მოხუცებს მოფამფალებული კანი აქვთ.

 ფანფალ იგივეა, რაც ფამფალ.

 ფან-ფან (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ფან̄-ფან̄ (-იშ, -არ) ლშხ. 1. ბქ. დღე-დღე. ფან-ფანჟი ზა̈ ინზერი -- 

დღეებისაგან (დღე-დღეზე) წელიწადი დგება (გროვდება). 2. ლშხ. ლუკმა-ლუკმა, ნაწილ-
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ნაწილ. ეჯის ფან̄-ფან̄ ხარ̄ ლეთხე̄ლი ლეზობ -- იმას საჭმელი ლუკმა-ლუკმა აქვს 

საშოვნელი (საძებნი). ფან̄-ფან̄დ ზმნს. -- ნაწილ-ნაწილ. ეჯჲარ ფა̄ნ-ფან̄დ იყდიხ არაყს 

(ლშხ.) -- ისინი ნაწილ-ნაწილ ყიდულობენ არაყს.

 ფანქუ̂ის, ფანქუს იგივეა, რაც ფანთქუი̂ს.

 ფანშყუა̂ლ იგივეა, რაც ფანთქუა̂ლ.

 ფანჩალ იგივეა, რაც ფანთქუა̂ლ.

 ფანჩუ{̂ალ} იგივეა, რაც ფანთქუ̂ალ.

 ფანცალაჲ̈ (-აი̈შ, --) ბზ., ფანცალა ̈(-ჲშ, --) ბქ., ფანცალაჲ̄ (-აი̄შ, --) ლშხ. -- ბანდალა, 

ფანცალა, ბანცალა (ძაღლის ავადმყოფობაა). სი ფანცალაჲ̈{შ} ბედიშ! (ბზ.) -- შე ბანდალას 

ბედისავ! (ასე წყევლიან ძაღლებს).

 ფანცხ იგივეა, რაც ფარ̄ცხ.

 ფანჴ{უ}̂ალ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. 1. ფართხუნა, განიერი რამ. ეჯ მარა ფანჴუა̂ლ პალტო ხაქუდ (ბქ.) 

-- იმ კაცს ფართხუნა პალტო ეცვა. 2. ჩასკვნილი.

 ფანჯასან (-იშ, -ა̈რ) ლხმ. -- გამხმარი. გიმ ფანჯასანდ ლჷგ (ლხმ.) -- მიწა გამომხმარია 

(გამხმარად დგას).

 ფანჯაგ̄ი̄ლ, ფანჯაკ̄ი̄ლ (-აშ, -არ) ლშხ. -- ქრთამი. ალ მარ̄ე ფანჯაგ̄ი̄ლს მეშგო -- ეს კაცი 

ქრთამს მთხოვს.

 ფაჲდა იგივეა, რაც ფაჲ̈და1.

 ფაჟ (-იშ, -არ̈) ბზ. 1. გაოგნებული, ელდანაცემი. დი ჰარ̈ი ფაჟარ̈ გარ ასად̈ -- დედა მთლად 

ელდანაცემიღა დარჩა. 2. მისუსტებული, გაძვალტყავებული.

 ფაჟელა ̈(-იშ, -ლაუ ბქ.) -- უგონოდ მოხეტიალე, ბოდიალა. ეშხუ ფაჟელა ̈ბეფშ მითრონ 
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(ბქ.) -- ერთ ბოდიალა ბავშვს ვიცნობდი.

 ფარ1 (-აშ̈ \ -იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.) -- ფიტი, თაფლგამოცლილი ფიჭა. ღუე̂ბისგა ჰარ̈ი ფარალ̈ 

გარ არდახ (ბზ.) -- სკაში ცარიელი ფიტებიღა (ფიჭებიღა) იყო. მეშხე ფარ ქა ლექუც̂ე ლი 

(ბქ. 308) -- შავი ფიტი მოსაჭრელია.

 ფარ2 იგივეა, რაც ფარ̈1.

 ფარან იგივეა, რაც ფარან̈.

 ფარაშ (-იშ, -ალ) ლშხ., ბოტ. -- ბალახი თეთრი ვარდის მსგავსი ყვავილით.

 ფარან̈ (-რნიშ, -რნალ̈ ბზ., -რნარ̈ უშგ., -იშ, -რანალ̈ ლნტ.), ფანარ̈ (-ნრარ̈) ბქ., ფარან (-რნიშ, 

-რნალ) ლშხ. -- ფანარი. ფარან̈ ჩუა̂მ̈ფაჭუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- ფანარი გამიფუჭდა. ფარან ხოლამ̄დ 

ატუ̂რენი (ლშხ.) -- ფანარი ცუდად ანათებს.

 ფარაშ̈ (-იშ, -რაშალ̈) ბზ. -- ფარეში, ჭანჭიკი, სოლი. პოლ ფარაშ̈შუ ̂ახჷნწყორ̄უე̂ გერმანდ 

უშხუა̂რ̄ (ბზ.) -- გერმანმა იატაკი(ს ფიცარი) ერთმანეთს მჭიდროდ მიაწყო სოლით.

 ფარდაგ̈ (-იშ, -დგა̈ლ) ბზ., ფარდა̈ქ (-დაქალ̈) ბზ., ლნტ., ფარდაგ (-ალ) ლშხ. -- ფარდაგი. 

უ̂აზ̈რა̈ლს ჩოთჷრშეხ ფარდაგ̈ (ბზ. 259) -- ვეზირებს დაუგეს (გაუშალეს) ფარდაგი.

 ფართუ̂იკუ̂ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.), ფართუკ{უ}̂ (-ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- წინსაფარი. 

მიშგუ̂ა დადას ხემთქუნ ფართუი̂კურ̂ე ლიშხბი (ბქ.) -- ბებიაჩემმა იცოდა (ჩემს ბებიას 

სჩვეოდა) წინსაფრების კერვა. ბებეს ჭჷრელ ფართუკუ ̂ხაბ̄ (ლშხ.) -- ბებიას ჭრელი 

წინსაფარი უკეთია (აბია).

 ფარისეუე̂ლ იგივეა, რაც ფარ̈ისეუე̂ლ.

 ფარიქცეულ, ფარიცქეულ იგივეა, რაც ფირცქეუი̂ლ.

 ფარსაგ (-აშ̈, --) ბზ., ფარსაგ̈ (-იშ, --) ბქ., ფარცაგ ლშხ., ფარცაგ̈ ლნტ. -- ფარსაგი, კარგი. 
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ქა ჯაჩ̈ი̄ჟე ფარსაგ აგ̈ითე (ბზ. 316) -- ცოლს გათხოვნინებ (გაგასიძებ) კარგ ადგილას. 

ფარსაგდ ზს., ფარცაგდ ქს., ზმნს. -- რიგიანად, გვარიანად, ბლომად, კარგად.. ღორუა̂ჲს 

ფარცაგდ ხოჩიდხ (ლშხ.) -- მატყუარას გვარიანად ურტყეს. ბაბად ღუი̂ნალ̈ ფარსაგ̈დ 

მიჯგრის (პოეზ. 286) -- მამამ ღვინო ბლომად მიკურთხოს.

 ფარუკაჲ იგივეა, რაც ფარუკ{უ}̂.

 ფარუკე̄ლარ (-იშ, --) ლშხ. 1. პირფერობა, პირმოთნეობა. ჲეხუდ̂ ჭაშს ფარუკე̄ლარ ხაჴიდ -- 

ცოლმა ქმარს პირფერობა დაუწყო (დაარტყა). 2. ცბიერება. შდრ. ფერაბ̈.

 ფარუკ{უ}̂, ფარუკაჲ (-იშ, -ალ) ლშხ. 1. პირმოთნე, პირფერი. ფარუკუ ̂\ ფარუკაჲ მარ̄ოლ̄ 

ჩი̄ს ხასისგ -- პირფერი კაცუნა ყველას სძულს. შდრ. ფარ̈შიუ.̂ 2. ცბიერი. კნინ. ფარუკე̄ლ.

 ფარუ̂ იგივეა, რაც ფარ̈უ̂.

 ფარფ იგივეა, რაც ფარ̈ფ.

 ფარფალ (-ფლაშ̈, -ფლარ̈) ბზ., ლხმ., ფარფ{ა}ლაჲ̈ ზს. 1. ყლორტი. ნიურ̂ას ფარფალ ქა 

მეფშუდ̂ე ხად̄ (ბზ.) -- ნიორს ყლორტები გაშვებული ჰქონდა. 2. ცეცხლის დიდი ალი. 

ფარფ{ა}ლაჲ̈ ლემესგ (ბზ.) -- გუზგუზა ცეცხლი. 3. ხარ-კამეჩის უღლის ბოლო ნაწილები. 

4. ლხმ. თევზის ფარფლები.

 ფარფაშაჲ̈ (-აი̈შ, -ა̈ლ) ბზ., ფარფაშაჲ (-აი̄შ, -აუ) ლშხ. -- შილიფად ჩაცმული. ფარფაშაჲ̈დ 

და̈რ̄ ირქუა̂̈ლ̄ ისგუ̂ანქა ლინთუი̂სგა (ბზ.) -- ზამთარში შენს მეტი შილიფად არავინ იცვამს. 

შდრ. ცინცილაჲ̈.

 ფარშაუა̂ნგ, ფარშაუა̂ნ̈გ იგივეა, რაც ფარ̈შმაგ̈.

 ფარშა ̈(-იშ, -შაუ) ლხმ. -- საიდუმლოს გამცემი. ალ ზურალ ფარშა ̈ლას̈უ̂ -- ეს ქალი 

საიდუმლოს გამცემი იყო.

1682



 ფარშიუ ̂იგივეა, რაც ფარ̈შიუ̂.

 ფარშმაგ იგივეა, რაც ფარ̈შმაგ̈.

 ფარჩა (-ჩა̈შ̄, -ჩა̈ლ̄ ბზ., -ჩაშ̄, -ჩე̄ლ ლშხ., -ჩაჲ̈შ, -ჩალ̈ ლნტ.) -- 1. ფარჩა, სტავრა. გიერგდ 

ან̈ყიდ ფარჩა (ბზ.) -- გიორგიმ იყიდა ფარჩა. 2. ბზ., უშგ. სვანური ქუდი.

 ფარცაგ, ფარცაგ̈ იგივეა, რაც ფარსაგ.

 ფა{რ}ხსდი, ფახცი (-დი̄შ, -ცი̄შ, --) ბზ. -- უხეში, ხაოიანი, ხორკლიანი. ლუშნუ 

უ̂ოლჲა̄ქარ̈ს ფარხსდი მატ̈ყ ხაგ̄ხ -- სვანურ ცხვრებს უხეში მატყლი აქვთ (ადგათ).

 ფას იგივეა, რაც ფას̈.

 ფასაჲ̈1 (-იშ, -არ̈) ბზ. -- მოსავლიანი, ფასიანი, ხვავიანი. მიშგუა̂ ლამ̈თილარ̈ს ფასაჲ̈ დაბარ̈ 

ხუღუა̂̈ნ̄დახ (ბზ.) -- ჩემი ქმრის ოჯახს (სამამამთილო-სადედამთილოს) მოსავლიანი ყანები 

ჰქონდათ.

 ფასაჲ̈2 ბზ. -- ქოთქოთა, ყაყანა. ქორთე ანჴა̈დ ფასაჲ̈ მარ̄ე (ბზ.) -- სახლში მოვიდა ყაყანა 

კაცი.

 ფასკუნჯ (-იშ, -არ) ლშხ., ფასკუ̂ინჯ (-არ̈) ლნტ. -- ფასკუნჯი. ცხაკ̈უ ̂ფასკუ̂ინჯი 

ცინდალალ̈ს იზობდა (ლნტ. 26) -- ქორი ფასკუნჯის ბარტყებს ჭამდა.

 ფასკუი̂ნჯ იგივეა, რაც ფასკუნჯ.

 ფასობ (-იშ, --) ბქ. -- {გა}მოსავლიანობა. მისას̈ ხოჩილ ფასობ ლი ნეჰნაშ̈დ -- წელს 

შარშანდელზე (შარშანდელის{ა}დ) უკეთესი მოსავლიანობაა.

 ფასუდ̂, ფასდუ ̂(-იშ, --) ლხმ. -- ჩამიჩუმი. ფასუდ̂ მოდე ისმი -- ჩამიჩუმი არ ისმის.

 ფატან̈ (-ტნიშ, -ტნარ̈ ზს. ლნტ., -იშ, -ტანა̈რ ლნტ.), ფატან (-ტნიშ, -ტნარ) ლშხ. -- პერანგი. 

მაგ̈ ფატან̈შუ̂ ასად̈ (ბზ.) -- ყველა პერანგის ამარა (პერანგით) დარჩა. ბებედ ფატან ემშხებე 
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(ლშხ.) -- ბებიამ პერანგი შემიკერა. ჯუი̂ნალდ ხუ̂იქუ̂ემდად ქანა ̈ფატან̈ს (ლნტ. 6) -- 

ძველად ვიცვამდით ტილოს (კანაფის) პერანგს. კნინ. ფატნჷლ{დ} ბზ., ფატლად ჩბხ., 

ფატნილ ლხმ., ფატლჷდ ფარ., ფატნი̄ლ უშგ., ლშხ.

 ფაუ, ფაუუ̂ (ფაუი̂̄შ, ფაუა̂რ̈) ბზ., ფაუ (-აშ̈ ბქ., -იშ ლნტ., -არ̈ ბქ., ლნტ.), ფაუ̄ (ფაუ̄შ̄, 

ფაუ̄არ \ ფაუ̄ა̂რ ლშხ.) -- ჯოხი. ლახუბ̂ად ბერჟა ̈ფაუა̂რ̈ ჩ'აჴიჩხ (ბზ. 2) -- ძმებმა რკინის 

ჯოხები გაცვითეს. ზჷსყი ფაუს ხასგურ̂ეხ ბეფშუს̂ (ბქ. 6) -- ნედლ ჯოხზე შესვამენ ბავშვს. 

მეჩი მარ̄ე ფაუ̄ს ჩუ იბაჯ̄გე (ლშხ.) -- მოხუცი კაცი ჯოხს დაეყრდნობა (დაიბიჯგებს). ფაუ 

ლჷყგჷნე (ბქ.) -- გამხმარი ჯოხი, გადატ. უშვილო, უძირო, უძეოდ გადაშენებული. 

მიშგუოღუ̂ ფაუ ჯუღუე̂ (ბქ.) -- ჩემი ჯოხი გქონდესო, ჩემს დღეში (ე. ი. ცუდ დღეში) 

ჩავარდნილიყავიო. აშხუ ̂ფაუსოღუ̂ ლახ̈ბურგანხ (ბქ.) -- ერთი დროშის ქვეშ დავირაზმოთო 

("ერთ ჯოხს ჩავკიდოთ ხელიო"). კნინ. ფაულ̄დ ბზ., ფაულდ ბქ., ფაუ̄̄ლ ლშხ.

 ფაუუ̂ იგივეა, რაც ფაუ.

 ფაფალ (-ფლაშ̈, -ფლარ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.), ფაფარ (-არ) ლშხ. -- ფაფარი. ჩა̈ჟ̄ს 

ფაფალ ქა̄უ ̂ესერ ათფეშუდ̂ხ (ბზ.) -- ცხენს ფაფარი შეკრიჭეთო. ჲაკოფ ჩაჟ̄ს ხოსდგუი̂ 

ფაფალს (ლშხ. 60) -- იაკობი ცხენს უწნავს ფაფარს. ლიგე̄რგი̄ თოჲ̄სა ჩარ̄ს ფაფარ 

ხეძჷრხანიხ (ლშხ. 14) -- გიორგობის თვეში ცხენებს ფაფარი ებურდებათ (ეძახებათ, 

ეგრიხებათ). გადატ. ზეგანი, გორაკი, გორა. ამჲა̈რს ქორ ფაფარჟი ხაგ̈ნენახ (ბქ. 250) -- ამათ 

თურმე ზეგანზე სდგმიათედგათ სახლი. გუშგუე̂ ქორ ფაფარი თხუმჟი ლჷ̄გ (ლშხ.) -- ჩვენი 

სახლი გორაკის თავზე დგას. კნინ. ფაფლიდ ბქ.

 ფაფიაჲ იგივეა, რაც ფაფ̈იაჲ̈.

 ფაფრანჯ, ფაფრანჯიან2 იგივეა, რაც ფაფრან̈ჯ.
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 ფაფრანჯიან1 (-იშ, -ალ) ლშხ. -- მარჯვე, სწრაფი; გამჭრიახი. ჯაბა ფაფრანჯიან მარ̄ე ლი 

(ლშხ.) -- ჯაბა მარჯვე კაცია.

 ფაფრან̈ჯ, ფაფრან̈ჯჲა̈ჲ (-{ა}̈იშ, -რანჯალ̈ ბზ., -რანჯა̈რ ბქ.), ფაფრანჯ, ფაფრანჯიან2 

ლშხ. -- ახმახი; დიდი ძალ-ღონის მქონე არსება. ლამხუი̂̄დ ეშხუ ფაფრან̈ჯჲა̈ჲ და̈უ̄ ̂(ბზ.) -- 

შემხვდა ერთი ახმახი დევი.

 ფაქარ̈ (-იშ, --) ბქ. -- ჩირქი; წყლული. ფაქარ̈დოღ აჲჩჷდა ლეზებ-ლეთრე (ბქ.) -- ჩირქად 

გადაგქცეოდეს საჭმელ-სასმელი! (წყევლაა).

 ფაქრაუ̂ან̈ (-იშ, -უ̂ანა̈ლ) ბზ., ფაქრაუა̂ნ, ფაქრეუა̂ნ, ფრექ (-ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 

უფსკრული, ხრამი. ყანსაუს̂ ფაქრაუ̂ან̈დ ლოხრი̄ღუა̂ მიჩა ლირდე-ლიზგე (ბზ.) -- ყანსავს 

გაუნიავებია (უფსკრულისთვის მიუხეთქებია, გადაუყრია) თავისი ქონება (ყოფა-

ცხოვრება). ბაბად ფეტუ ̂ფაქრა/ეუა̂ნს ლახრიღუ ̂(ლშხ.) -- ბაბუამ ფეტვი ხრამში გადაყარა 

(ხრამს ჩაახეთქა). ღუ̂აშ ფრექს აშყად (ლშხ.) -- ჯიხვი ხრამში გადავარდა.

 ფაქრეუ̂ან იგივეა, რაც ფაქრაუა̂ნ̈.

 ფაქუტ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- ფაცხა, ჯარგვალი, ქოხი. კნინ. ფაქუტოლ̄ ლშხ., 

ფაქუტოლ ლნტ. ნაჲ სურუ ხოლა ფაქუტოლ̄ გუ̂ი̄გ (ლშხ.) -- ჩვენ ძალიან ცუდი ქოხი 

გვიდგას. მჷლდეღ ლახ̈ეკიან ფაქუტოლხო (ლნტ. 130) -- მწყემსი გაიქცა (გაექანა) 

ფაცხისაკენ. შდრ. ფაცხ.

 ფაქუ ̂იხ. ფექ.

 ფაყუ ̂(-აშ̈ \ -იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ქუდი. ამნე̄მ ჩუ ლაჲ̈კიდ ფაყუ̂ (ბზ. 281) -- ამან 

მოიხადა (ჩამოიღო) ქუდი. ფაყუა̂რ ჩუ ლჷკი̄დ ხარ̄ხ ჩის̄ (ლშხ. 22) -- ქუდები ყველას 

მოხდილი (ჩამოღებული) აქვთ. თხუმჟი ლეგემ გუღუა̂ნ გუშკუე̂ურა ფაყუ ̂(ლნტ. 6) -- 
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თავზე დასახურავად (დასადგამად) გვქონდა ჩვენებური ქუდი. ნაჲ̈ ფაყუა̂რე თხუმჟი ნეგნი 

(პოეზ. 80) -- ჩვენ ქუდები თავზე გვეხურება (გვედგმება). იხმარება გამოთქმებში: ფაყუ̂აშ̈ 

მჷგემ (ზს.) -- მამაკაცი, ქუდოსანი ("ქუდის {და}მდგმელი"). მინე ლასკარ̈ისგა ფაყუა̂შ̈ 

მჷგემ ჩუ ესეროღ ადფიშრე (ბქ. 9) -- ჩვენს გვარში ქუდოსანი ამრავლეო. სოფლიშ ფაყუ ̂

(ზს.) -- სოფლის თავკაცი. გადატ. ყანსაუდ̂ უ̂ოქრეშ ფაყუ ̂ესიგ (ბქ.) -- ყანსავმა თავი 

ისახელა (ოქროს ქუდი დაიხურა). ფაყუ ̂ჟი მეკდე (ბქ.) -- ქუდმოხდილი, თავლაფდასხმული, 

შერცხვენილი. კნინ. ფაყულ̄დ ბზ., ფაყულ{დ} ზს., ფაყულ̄ ლშხ.

 ფაყშუი̂რ იგივეა, რაც ფა̈ყ̄უშ̂ირ.

 ფაშაჲ̈, ფაშარ̈აჲ̈ (-აი̈შ, -ა̈რ, -ა̈ლ) ბზ., ფაშა ̈(-შაუ ბქ., -შარ̈ ლნტ.), ფაშარ̄ ლშხ. -- ფაშვიანი; 

ღიპიანი. ბუბა ქუი̂ტი ფაშარ̄ ლი (ლშხ.) -- ქვიტი ბიძია ღიპიანია. გადატ. გაუმაძღარი. იმჟი 

ფაშაჲ̈ კუმაშ̈ ჯირი?! (ბზ.) -- როგორი გაუმაძღარი საქონელი გყავს?! კნინ. ფაშ̈ილაჲ̈ ბზ.

 ფაშარ̈ იხ. სგაშ̄ურა.

 ფაშარ̄ იგივეა, რაც ფაშაჲ̈.

 ფაშდ იგივეა, რაც ფაშდუ.̂

 ფაშდელა ̈იგივეა, რაც ფაშდუ̂ჲელაჲ̈.

 ფაშდიან̈ იგივეა, რაც ფაშუ̂დჲელაჲ̈.

 ფაშდუ,̂ ფაშუ̂დ ბზ., ფაშდ ბქ., (-აშ̈, --) ზს., ფაშდუ ̂(-აშ, --) ლშხ. -- ქება. ჰეცრიშ ფაშდ 

ჯუი̂ნელ ლაღრალარ̈სი ხეჩდა (ბქ. 121) -- ეცრის ქება ძველ სიმღერებშიც ურევია. ჯაბაშა 

ფაშდუჷ̂ნქა დე̄სმა მეჴედ ეჩა ყია ლეჟა (ლშხ.) -- ჯაბაანთ ქების მეტი არაფერი ამოსულა 

იმის პირიდან (ყელს ზემოთ).

 ფაშდუჲ̂ელაჲ̈, ფაშ̈უდ̂ჲე̄ლაჲ̈ (-აი̈შ, -ლაუუ̂) ბზ., ფაშდელა ̈(-იშ, -უ/-ლაუ), ფაშდიან̈ (-იშ, 
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-დიანუ) ბქ., ფაშუდ̂{ჲელ}აჲ (-ლაიშ, -ლაუ) ლშხ. -- ბაქია, ტრაბახა. ფაშ̈უდ̂ჲე̄ლაჲ̈ მარ̄ე 

ხოლა ლი (ბზ.) -- ტრაბახა კაცი ცუდია. კატი გუა̂მ̈იდ ფაშდელა ზურალ ლას̈უ ̂(ბქ.) -- კატო 

(კატი) მეტად ტრაბახა ქალი იყო. მიშგუი̂ აფხნიკ ფაშუდ̂ჲელაჲ ლი (ლშხ.) -- ჩემი ამხანაგი 

ბაქიაა.

 ფაშუდ̂ იგივეა, რაც ფაშდუ̂.

 ფაშუდ̂{ჲელ}აჲ იგივეა, რაც ფაშდუჲ̂ელაჲ̈.

 ფაშუი̂რდ ლიგნე იგივეა, რაც ფაშ̈ი̄რდ ლიგნე.

 ფაშყუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., ბოტ. -- ქაშა (ვაშლი). მი ფაშყუ̂ სანაფ სურუ მალატ̈ (ბქ.) -- მე ქაშა 

სინაფი ძალიან მიყვარს.

 ფაჩლე̄ლ იგივეა, რაც ფაჩ̈ი.

 ფაჩხ{უ}̂1 (-აშ̈, -ა̈რ) ზს. 1. აუცმელი ჩირი. ფაჩხს მაჰე̄რაისგა აფრეხ (ბზ.) -- აუცმელ ჩირს 

ჩრდილში ახმობენ. 2. გამხმარი ხილი.

 ფაჩხუ̂2 იგივეა, რაც ფაჩ̈ხუ̂.

 ფაცე̄რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ფაცერ (-ალ̈) ლნტ. -- ფაცერი. ბობშარდ ღელაჲსა ფაცე̄რ 

ესგეხ (ლშხ.) -- ბავშვებმა ღელეში ფაცერი ჩადგეს. გადატ. ფაცე̄რშალ̄ ლჷ̄გ ხალხ (ლშხ.) -- 

ბევრი ხალხია (ფაცერივით დგას ხალხი).

 ფაციც (-იშ, --) ლშხ. -- ფრთხილი, გაფაციცებული. გულო ფაციც ზურალ̄ ლი -- გულო 

ფრთხილი ქალია. ფაციცდ ზმნს. -- ფრთხილად. მიხე ფაციცდ ა̄რდა -- მიხეილი ფრთხილად 

იყო.

 ფაცხ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -ოლ ბქ., -იშ, -არ ლშხ.) -- ფაცხა. ფაცხთეისგა ოჩად̈დ (ბზ.) -- ფაცხაში 

შევედით. კნინ. ფაცხჷლდ ზს., ფაცხილ̄ ლშხ. ფაცხჷლდჷნქა მამგუე̂შ ხაწუა̂ხ (ბქ.) -- 
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პატარა ფაცხის გარდა არაფერი გააჩნიათ. ფაცხი̄ლისაჲ̄ ლოქ ჩოთგენი მახჲადარ̄ (ლშხ. 60) 

-- ფაცხაშიც დავდგები სიხარულითო. შდრ. ფაქუტ.

 ფახ იხმარება გამოთქმაში ფახ ხაჴიდ ლშხ. თხე̄რად ჟინაღს ფახ ხაჴიდ -- მგელმა კრავი 

დააფრთხო (კრავს ფახი მისცა).

 ფახსდი იგივეა, რაც ფარხსდი.

 ფახშურ იგივეა, რაც ფა̈ყ̄უშ̂ირ.

 ფახცი იგივეა, რაც ფარხსდი.

 ფაჴიაჲ იგივეა, რაც ფაჴ̈იაჲ̈.

 ფაჴშურ იგივეა, რაც ფა̈̄ყუშ̂ირ.

 ფათ̈უ̂ (-აშ̈ ზს., -იშ ლნტ., ფათუა̂რ̈ ზს., ლნტ.), ფათუ ̂(-არ) ლშხ. -- თმა. ახბჷდა ჟი და̈უ̄ა̂ ̈

ფათ̈უ̂ს (ბზ. 30) -- ცეცხლი მოჰკიდებია დევის თმას. ფა̈თუი̂შ შელდდ ესეროღუ ̂ათგენა! 

(ბქ. 235) -- ეს ერთი და სხვა ათასიო ("თმის სათვალავად დასდგომოდესო")! ზურალ̄ე̄ლ 

ფათუ̂არს ლემესთე შჷდეხ (ლშხ. 58) -- ქალები თმებს ცეცხლში ყრიან. ეჲ მარეს ფათ̈უ̂ 

ხარ̈ენა ლუთთუე̂ნე (ლნტ. 246) -- იმ კაცს თმა ჰქონია გათეთრებული. ფათ̈უა̂რ̈ ჯაგა̈ნდა 

ყუ̂არ̈ყულ̂აი (პოეზ. 2) -- თმები გქონდა (გედგა) ხუჭუჭი. კნინ. ფათ̈ულ̄დ ბზ., ფათ̈ულდ ბქ., 

ლნტ., ფათულ̄ ლშხ. ფათულ̄ ლოქ ეხკიჩდ (ლშხ. 48) -- თმის ღერი ("პატარა თმა") 

მოიგლიჯეთო (ფიცის ამღებს ეტყვიან). ფათ̈უ ̂ლაგ̈ნაშ̈ დინა (ბქ.) -- ქალიშვილი, რომელიც 

თმის გაზრდის (დაყენების) ასაკისაა. გადატ. ზს. -- ბზარი. ჭიქს ფა̈თუ ̂ხაგ̄ (ბზ.) -- ჭიქას 

ბზარი აქვს (ადგას).

 ფათ̈უ̂არ̄ობ (-აშ̈, --) ბზ., ფათუა̂რობ (-ა̈შ, -- ბქ., -იშ, -- ლნტ.), ფათუა̂რ̄ობ (-აშ, --) ლშხ. -- 

თმების წეწვა-გლეჯით ჩხუბი, ქალების ხელჩართული ბრძოლა. გარ̈გლას ზურელალ̈დ 
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ფათ̈უ̂არ̄ობ ახჭემხ (ბზ.) -- ქალებმა ლაპარაკს ჩხუბი მოაყოლეს. ზურალე̄ლს ჩუ ხად̄ახ 

ფათუ̂არ̄ობ (ლშხ.) -- ქალებს ჰქონდათ წეწვა-გლეჯა.

 ფათ̈უ̂ა̈რ̄ (-იშ, ფათუა̂რ̄ალ̈) ბზ., ფათუ̂არ̈ (-უ̂არალ̈) ბქ., ლნტ., ფათუა̂რ̄ (-ალ) ლშხ. -- 

ბალნიანი, თმიანი. ალ ზურალ̄ს ფათ̈უა̂̈რ̄ ნიჩუ ̂ხად̄და (ბზ.) -- ამ ქალს თმიანი პირისახე 

ჰქონდა. ჲეშმაჲს ფათუა̂რ̄ ტოტარ ხად̄ა (ლშხ.) -- ეშმაკს ბალნიანი ხელები ჰქონდა.

 ფათ̈ქოლაჲ̈ (-აი̈შ, -არ̈) ბზ., ფათქუ̂ალაჲ (-ლაჲ̄შ, -ლე̄ლ) ლშხ. -- გასახეთქი. სი ფათ̈ქოლაჲ̈, 

ყუ̂არ̈ილ მიშგუ (პოეზ. 152) -- შე გასახეთქო, ჩემო ლაფშა.

 ფათ̈ქუ̂ა (-უ̂ა̈შ̄, --), ფეთქუა̂ (-უა̂შ̈, -- ბქ., -უ̂აშ̄, -- ლშხ., -უ̂აჲ̈შ, -- ლნტ.) -- 1. ქანცის 

გამოლევა, ქანცის გაწყვეტა. ლიშდაბ̈შუ ̂ფა̈თქუა̂ იმ მაშიდ? (ბზ.) -- მუშაობით ქანცის 

გაწყვეტა რას მარგებს ("მიშველის")? 2. გახეთქა, გასკდომა (გულისა, მუცლისა...). ალ 

ჭყინტს მიშგუ გუმი ფეთქუ̂ად გუი̂ ხარ (ბქ.) -- ამ ბიჭს ჩემი გულის გასკდომა უნდა 

("გასკდომად აქვს გული"). ხამს ფეთქუა̂ნუნ ხარ̄ ჴად ლჷბე̄ლე (ლშხ.) -- ღორს გახეთქამდე 

აქვს მუცელი გაბერილი. იხმარება გამოთქმაში ფა̈თქუდ̂ ლიგნე ზს. -- გაძღომა, გასკდომა. 

ალ ხამ̈ ფათ̈ქუდ̂ ლჷგ (ბზ.) -- ეს ღორი ძალზე მაძღარია ("გასკდომად დგას").

 ფათ̈ქუ̂ია̈ჲ (-აი̈შ, -არ̈) ბზ., ფათ̈ქუი̂ა ̈(-იშ, -იაუ) ბქ. -- ფაშფაშა. ძაძუ ფათ̈ქუი̂აჲ̈ ზურალ̄ ლი 

(ბზ.) -- ძაძუ ფაშფაშა ქალია.

 ფათ̈ხიაჲ̈ (-აი̈შ, -არ̈) ბზ., ფათ̈ხია ̈(-იშ, -იაუ) ბქ. -- სუსტი, მიკნავებული. მაჲ̈ ფათ̈ხჲაჲ̈ 

ბეფშუი̂ლდ ლი ალ ჭყინტჷლდ? (ბზ.) -- რა სუსტი ბავშვია ეს ბიჭუნა?

 ფაკ̈უნ̂ა (-ნა̈̄შ, -ნა̈რ̄ \ -ნა̈ლ̄) ბზ., ფეკუნ̂ა (-ნაშ̈, -ნოლ ბქ., -ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ., -ნაჲ̈შ, -ნარ̈ ლნტ.), 

ზოოლ. -- ლეკვი, ბოკვერი. ამნე̄მდ ფაკ̈უნ̂ა̈რ̄ ჟ'ან̈ჷრდალ̄ე (ბზ. 395) -- ამან ლეკვები დაზარდა. 

ქაჯ̈დ ესსიპე ჭაშ̈ ი რაშ̈ ფეკუნ̂ოლდ (ბქ. 21) -- ქაჯმა გადააქცია ქმარი და რაში ლეკვებად. 
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ჟეღდ ფეკუნ̂ე̄ლ აშიდ (ლშხ.) -- ძაღლმა ლეკვები დაყარა. მაუ̂რენეს ფეკუნ̂ა ახათენა (ლნტ.) 

-- უმცროსს ლეკვი გასჩენია. კნინ. ფაკ̈ულ̄ \ ფაკ̈უი̂̄ლ ბზ., ფეკუ̂ნილ, ფეკუნ̂ულ ბქ., ლნტ., 

ფეკუნ̂ო̄ლ ლშხ. ალის ხალთთეჲსგა ფეკუნ̂ილ ოთგენეხ (ბქ. 92) -- ამას ხალთაში პატარა 

ლეკვი ჩაუსვეს.

 ფალ̈იკდ ლიგნე იხ. ფელიკ.

 ფამ̈ლი (-ლი̄შ, -არ̈ ბზ., -ლაშ̈, -ლა \ -ლარ̈ ბქ.), ფამლი (-ლი̄შ, -არ) ლშხ. -- შინაყმა, 

შინამოსამსახურე, ლაქია. ხელწიფხ ან̈ხირნა̈ნ̄ ფამ̈ლია̈რ̄თე (ბზ. 442) -- ხელმწიფე 

გაჯავრდა შინაყმებზე. ღუა̂ჭარ̈ს ხოქუ̂ა ფამ̈ლად (ბქ. 251) -- ვაჭარს უთქვამს 

ლაქიებისთვის. ყორ მიკარედ, ფამ̈ლა! (პოეზ. 108) -- კარი გამიღეთ, შინაყმებო!

 ფან̈ელ იგივეა, რაც ფანელ.

 ფან̈თხ იგივეა, რაც ფან̄თხ.

 ფან̈ჩხ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ფონჩხ (-არ̈) ბქ., ფიჩხ1 (-არ) ლშხ. -- ფიჩხი. ქუ̂რიუ ̂ანჴა̈დ ფანჩხარ̈თე 

(ბზ. 381) -- ქვრივი მოვიდა ფიჩხის ასაღებად (ფიჩხებისკენ). ამნემ ესბოგალე ფონჩხარ̈ 

(ბქ.) -- ამან ხიდივით დააწყო ფიჩხები. ბებედ ფიჩხ ანხურჲელე (ლშხ.) -- ბებიამ ფიჩხი 

შეაგროვა.

 ფაჲ̈და1 (-და̈შ̄, --) ზს., ფაჲდა (-დაშ̈, --) ლხმ., ფაჲ̄და (-დაშ̄, --) ლშხ. -- ბედი. ალ ზურალს 

ხოლა ფაჲ̈და ლაჰოდენა (ბქ.) -- ამ ქალს ცუდი ბედი ჰქონია (მისცემია).

 ფაჲ̈და2 ზს., ფაჲდა ლხმ., ფაჲ̄და ლშხ. -- ბარაქა. ფაჲ̄და მა ̄ხარ̄ ქერს (ლშხ.) -- ქერს ბარაქა 

არა აქვს.

 ფაჲ̈ტონ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ფაჲ̄ტონ (-არ) ლშხ. -- ფაიტონი. ამ წამ̈ჟი ფაჲ̈ტონოღუ̂ ოხმარე! (ბქ. 

251) -- ამ წამსვე ფაიტონი მომიმზადეო! ხენწიფი გეზალ ფაჲ̄ტონშუ ̂ანჴად (ლშხ.) -- 
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ხელმწიფის შვილი ფაიტონით მოვიდა.

 ფარ̈1 (-იშ, -ფარალ̈ ბზ., -ფარარ̈ უშგ.), ფარ2 (-ალ) ლშხ. -- ფარი. მიჩა ფარ̈ ი ხანგარ̈დ ესერ 

ხაყლუ̄ნი (ბზ. 26) -- შენი ფარ-ხმლის (ხმლად) მეშინიაო.

 ფარ̈2 იგივეა, რაც ფარ̈უ.̂

 ფარ̈ისეუე̂ლ, ფას̈ეუე̂ლ (-უ̂ლიშ, -ულ̂არ̈) ბზ., ფარისეუ̂ელ (-ულ̂არ) ლშხ. -- ფარისეველი. 

როსტომ ფა̈რისეუ̂ელ მარ̄ე ლი (ბზ.) -- როსტომი ფარისეველი კაცია. ამკაჲ ფარისეულ̂იშ 

დე̄სმა მამწამ (ლშხ.) -- ასეთი ფარისევლის{ა} არაფერი მწამს.

 ფარ̈უ̂ (-იშ, ფარუ̂ალ̈ ბზ., ფარუა̂რ̈ ბქ., უშგ.), ფარუ ̂(-ალ) ლშხ., ფიარუ̂ (-არ̈) ჩბხ., ფა̈რ2 

(-ფარალ̈) ლნტ., მჷფარ̈უ ̂ზს., ლნტ., მჷფარუ ̂ლშხ. -- რუხი, ნაცრისფერი. მი მაყა ფარ̈უ̂ ჩა̈ჟ̄ 

(ბზ.) -- მე მყავს რუხი ცხენი. ნაღუ̂ჟურდ ფარ̈უ̂ აბგოლ ჟ'ოსრეკ ჰინგირს (ბქ. 31) -- ვაჟმა 

ნაცრისფერი აბგები ჩამოჰკიდა უნაგირს.

 ფარ̈ფ (-იშ, ფარფალ̈ ბზ., ფარფარ̈ ბქ.), ფარფ (-ალ) ლშხ. -- ფარფლი, კიდე. ფაყუ̂აშ̈ ფარ̈ფს 

მოშ ჰაბ̈ ხასდა (ბქ.) -- ქუდის ფარფლს სხვანაირი ფერი ედო.

 ფარ̈ღილ (-იშ, --) ბქ. -- შიში, ფეთება. ალ ლეგლირდე ფარ̈ღილიშ მჷგნე ლი -- ეს 

ავადმყოფობა შიშის მომგვრელია (მდგმელია).

 ფარ̈შიუ ̂(-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -არ ბქ.), ფარშიუ̂ (-ალ) ლშხ. -- ყალბი, ორგული, 

არაგულწრფელი, ზერელედ მომუშავე, ფარშივი. ისგუე̂ჲ ქორა ̈ფარ̈შიუ̂ ისგუე̂̄ჲურუ 

ალჴაც̈ლი! (ბზ.) -- თქვენი ოჯახის ორგული უთქვენოდ დაღუპულიყოს! ფარ̈შიუდ̂ ლიშდაბ̈ს 

სეუ ̂დემეგ ხუღუ̂ე (ბქ.) -- ზერელედ შრომას ბარაქა (სვე) არ აქვს. შდრ. ფარუკ{უ}̂.

 ფარ̈შმაგ̈ (-იშ, -მაგალ̈) ბზ., ფარშაუა̂ნ̈გ (-უა̂ნგარ̈ ზს., -უ̂ანგალ̈ ლნტ.), ფარშმაგ, ფარშაუა̂ნგ 

(-ალ) ლშხ., ზოოლ. -- ფარშავანგი. ფარ̈შმაგ̈დ ლოხუკ̂იჩ ღალე ყალაჩუყ̄ლან̄ს (ბზ.) -- 
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ფარშავანგმა გამოუძრო ფრთა ყალაჩუყლანს. დედუფ̂ალს ჲეზუი̂სა ფარშაუა̂ნგალ ხეყე̄და 

(ლშხ.) -- დედოფალს ეზოში ფარშავანგები ჰყავდა. გადატ. ეშმაკი, მოხერხებული. ალ მარ̄ე 

ფარ̈შმაგ̈დ ლჷგ (ბზ.) -- ამ კაცს ყველაფერი ეხერხება ("ფარშავანგად, ეშმაკად დგას"). 

ამირან ფარშმაგ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ამირანი მოხერხებული კაცია.

 ფარ̈ცუ̂ლობ იგივეა, რაც ფერცუ̂ლობ.

 ფარ̈ხ (-იშ, ფარხარ̈) ბქ. -- კვერნის დასაჭერი ხაფანგი. ცხეკისგა კუე̂ნს ფარ̈ხ ოთგეხ -- 

ტყეში კვერნას ხაფანგი დაუგეს. კნინ. ფა̈რხილდ. შდრ. გასკად.

 ფარ̈-ხანჯარ̈ იგივეა, რაც ფარ̄-ხანგარ̈.

 ფარ̈ჯიგ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ურჩი, ჯიუტი. ფარ̈ჯიგ მარა დემთე ლამარგა ხარ (ბქ.) -- ჯიუტ 

კაცს ვერაფერში გამოიყენებ (ვერაფერში აქვს გამოსაყენებელი).

 ფას̈ (-იშ, ფასარ̈) ზს., ლნტ., ფას (-არ) ლშხ. -- ფასი; საფასური. ქორა ̈ფას̈ ბაპარ̈ს ხად̄ხ (ბზ. 

2) -- სახლის ფასი ერგოთ მღვდლებს. ეჯჲა̈რ ხჷნსგა ფასუ̂ჟი ქოთჰოდახ (ბქ. 199) -- ისინი 

ნახევარ ფასში გაუყიდიათ. მარ̄ას ნამუსი ფას დე̄მჩიქს ე̄სმა ხეღუ̂ე̄ნი (ლშხ.) -- კაცს 

ნამუსის ფასი არასოდეს არაფერი ექნება. დეთაჲ̈ ხუღუე̂ ჯიმე ფას̈ (ლნტ. 22) -- არც აქვს 

მარილის საფასური. კნინ. ფას̈ილდ ზს., ლნტ., ფასი̄ლ ლშხ.

 ფას̈ეუე̂ლ იგივეა, რაც ფარ̈ისეუე̂ლ.

 ფატ̈ლინჯ იგივეა, რაც ფეტლან̈ჯ.

 ფატ̈უ ̂(-აშ̈/-იშ, --) ბზ., ლნტ., ფეტუ ̂(-ეშ/-იშ, -- ბქ., ქს.), ბოტ. -- ფეტვი. ალას ახ̈ჩჷ̄დ 

ფატ̈უა̂̈ კაკლი̄დ (ბზ. 339) -- ამას გამოერია ფეტვის მარცვალი (კაკალი). ნაღუჟ̂ურს 

ფეტუე̂შ ითქილდ ახხუ̂იდ (ბქ. 89) -- ვაჟმა (ვაჟს) ფეტვის მარცვალი იპოვა (დახვდა). ალეს 

ფეტუი̂ კაკალზუმ გულ̄უ̄ლ ხარ (ლშხ.) -- ამას ფეტვის მარცვლის(კაკლის)ხელა გული 
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აქვს. მუხუბ̂ოლს ფატ̈უ ̂ხაუ̈̂ენა ჯიბაჲ̈სა (ლნტ. 285) -- პატარა ძმას ფეტვი ჰქონია ჯიბეში. 

ეჲმინს ხაუ̈ე̂ნახ ფეტუ ̂(ლნტ. 308) -- იმათ ჰქონიათ ფეტვი. კნინ. ფატ̈ულ̄დ ბზ., ფეტულდ 

ბქ., ლნტ., ფეტუ̄ლ ლშხ.

 ფატ̈უა̂̈̄რ იგივეა, რაც ფეტუ̂რა.

 ფაფ̈იაჲ̈ (-აი̈შ, -ა̈რ) ბზ., ფაფ̈ია ̈(-იშ, -იაუ) ბქ., ფაფიაჲ (-იაჲ̄შ, -ე̄ლ) ლშხ. 1. გაშლილი, 

განიერი. ალ ბალახ ფაფიაჲ ქონდარშალ̄ ჴედნი ჟი (ლშხ., ხორ.) -- ეს ბალახი ფართოდ 

გაშლილი ქონდარივით ამოდის. 2. ფართოტოტებიანი, ფართოფარფლებიანი. უჩხაჟი̄ნ 

ფაფ̈იაჲ̈ ზექს ლოხჴუ̄ნჩა̈ნ̄დ (ბზ.) -- წვიმაში ტოტებგანიერ ხეს შევეყუჟეთ. ალ მეგემ 

ფაფიოლ̄ ლი (ლშხ., ხორ.) -- ეს ხე ტოტებგანიერია. 3. მსუქანი, ფაშფაშა. ნოუე̂̄ ჲეხუ ̂

ფაფიაჲ დედბერ ლი (ლშხ.) -- ნოეს ცოლი ფაშფაშა დედაბერია. კნინ. ფაფ̈იაი̈̄ლ ბზ., 

ფაფიოლ̄ ლშხ.

 ფაყ̈ იხ. ფოყ 2.

 ფაშ̈ (-იშ, ფაშარ̈) ზს., ფაშუ̂ (-არ) ლშხ., ფაშ̈უ̂ (ფაშუა̂რ̈) ლნტ. -- ფაშვი. ფაშ̈ ხოჩამ̄დუ 

ესერ ოხკიდხ ლაძ̈ჰას (ბზ.) -- ფაშვი კარგად გამოუღეთ საკლავსო! ა̈მირანდ ალ მარა ფაშარ̈ 

ქამჩუ ოსდე (ბქ. 10) -- ამირანმა ამ კაცს ფაშვ(ებ)ი გამოუღო. ჩარგაზდ ფაშ ი თხუმ ჯოდ̄ჲას 

ესდე (ლშხ. 63) -- ჩარგაზმა ფაშვი და თავი შორს დადო. ჴან̈ს ჴად̈ისა ხუღუე̂ ფაშ̈უ ̂(ლნტ. 

39) -- ხარს მუცელში აქვს ფაშვი. იხმარება გამოთქმაში ფაშ̈ი̄რდ (ბზ.), ფაშუი̂რდ (ბქ.) 

ლიგნე -- გამოფატვრა, ნაწლავების გამოყრევინება. ბუღუ̂ად ფეკუნ̂ა ფაშუ̂ირდ ადგენე (ბქ.) 

-- ბუღამ ლეკვი გამოფატრა. კნინ. ფაშ̈ილდ (ბქ.)

 ფაშ̈ილაჲ̈ იხ. ფაშაჲ̈.

 ფაშ̈უდ̂ჲელაჲ̈ იგივეა, რაც ფაშდუჲ̂ელაჲ̈.
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 ფაჩ̈ი (-ჩე̄შ/-ჩა̈შ̄/-ი̄შ, -ა̈რ) ზს., ფაჩლე̄ლ (-აშ, -არ) ლშხ. -- ფაჩუჩი. ბებედ ბობშარს 

ფაჩლე̄ლარ ოხჯიშე (ლშხ.) -- ბებიამ ბავშვებს ფაჩუჩები მოუქსოვა. კნინ. ფა̈ჩი̄ლ, ფაჩლი̄დ 

ბზ. ფაჩ̈ილ̄არ̈ ესერ ხაკუ (ბზ.) -- ფაჩუჩები მინდაო.

 ფაჩ̈ხუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ფაც̈ხ ბქ., ფაჩხუ2̂ (-არ) ლშხ. -- ნამსხვრევი, ნაფშვენი. ფა̈ჩხუდ̂ 

ლჷგნე ემხუ̂იდ დიარ̈ (ბქ.) -- პური დაფშვნილი (ნაფშვენად ქცეული) დამხვდა. ჭიქ შიშდ 

ფაჩხუ̂დ ადჷგან̄ (ლშხ.) -- ჭიქა მაშინვე დაიმსხვრა (ნამსხვრევად იქცა). იხმარება 

გამოთქმაში ფაჩ̈ხუდ̂/ფაც̈ხდ ლიგნე ზს. -- დანამცეცება, დაფშვნა. დიარ̈ი ნაკ̈უი̂შს ფაც̈ხდ 

ლიგნე ხაკუ (ბქ.) -- პურის ნატეხს დანამცეცება უნდა.

 ფაც̈ხდ ლიგნე იგივეა, რაც ფაჩ̈ხუ̂დ ლიგნე.

 ფაჴ̈ (-იშ, ფაჴარ̈) ბქ., ლნტ. -- საქსოვი დაზგის საყრდენი ორკაპა ხე (ფეხი). ალე ხეკუე̂ს 

ან̈გაწყობლენს ფაჴ̈ჟინ (ლნტ. 30) -- ეს უნდა გაიწყოს საქსოვი დაზგის ორკაპა საყრდენზე.

 ფაჴ̈იაჲ̈ (-აი̈შ, -არ̈) ბზ., ფაჴ̈ია ̈(-იშ ბქ., -აუ̈ ჩბხ., -იაუ ლხმ.), ფაჴ̈უ̂ია ̈ლხმ., ფაჴიაჲ (-იაჲ̄შ, 

-არ) ლშხ. -- განიერლაჯება, გაჩაჩხული. იმჟი ფაჴ̈იაჲ̈ ხი! (ბზ.) -- რა განიერლაჯება ხარ! 

მაჲკაჲ ფაჴიაჲ ბაჴ̄არს იგემ სემნარ! (ლშხ.) -- რა განიერ ნაბიჯებს ადგამს სემნარი!

 ფად̄ას̄ობ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ფადასობ (-აშ̈ ბქ., -იშ ლნტ., --) -- არეულობის, 

აშლილობის ხანა; მდევრობა, მოსახლეობის დამცველი რაზმების მზადყოფნის ჟამი. ფად̄ას̄ობ 

ად̈ჴიდ სოფელდ (ბზ.) -- აშლილობის ("ჩაფრობის") ხანა გადაიტანა სოფელმა.

 ფად̄ა̈ს̄ ბზ., ფა̄და̈ს̄გ უშგ., ფადას̈ ჩბხ., ლნტ., ფადას ბეჩ., ლხმ., ფადე̄ს ლშხ. (-იშ, --) -- 1. 

რაზმი. ბუბნი ჟესჰი̄დ ლენჯა̈რ̄ი ფად̄ა̈ს̄ს (ბზ. 21) -- ბუბნიმ მიუსწრო ლენჯერის რაზმს. 2. 

მდევარი. ლატლიაშ̈ ფადასდი ლეჟ' ანჰიე (ბქ. 8) -- ლატალის მდევარმაც მოაღწია. ფადას̈ი 

ბედიშ ლოქუ ლი (ლნტ. 5) -- მდევრის მსხვერპლი გახდესო (ბედისამც არისო). მირანგულას 
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ფად̄ა̈ს̄ ახღუი̂ჭდა (პოეზ. 8) -- მირანგულას მდევარი გამოეკიდა. კნინ. ფადასგილ ბქ. 

ფადასგილ ლუზუე̂რ იროლე (პოეზ. 88) -- მდევარი შეკრებილი იქნება.

 ფან̄1 (-აშ̈, -არ̈ უშგ., -იშ, -არ ლშხ.), ფან (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- მთელი დღე. სამ ფანუნღო დაუ̈̂არ̈დ 

ხაქ̈უე̂ხ ალ მარა (ბქ. 26) -- სამი დღის შემდეგ დევებმა უთხრეს ამ კაცს.

 ფან̄2 ლშხ. -- ჯერი (ჭამისა). ფან̄ი შელდჟი -- (ყოველი) ჯერის მიღებაზე.

 ფან̄3 ლშხ. -- ღერი, ბეწვი (თმისა). თხუმე ფან̄ ჩუე̂მჴად შგურშუ̂ -- თავზარი დამეცა (თმის 

ბეწვი ჩამომცვივდა) სირცხვილისაგან.

 ფან̄თხ (-იშ, -არ) ლშხ., ფა̈ნთხ (-არ̈) ლნტ. -- ობობას ქსელი, აბლაბუდა. კიდბონარისა 

უ̂ობობუა̄ჲ ფან̄თხარ სერ დე̄სამა არი (ლშხ. 59) -- კიდობნებში ობობას ქსელ(ებ)ის მეტი 

არაფერია. შდრ. ოფლოფაი̈̄ ლაჯ̈შჲა̈რ.

 ფან̄-ფან̄ იგივეა, რაც ფან-ფან.

 ფაჲ̄და იგივეა, რაც ფაჲ̈და.

 ფაჲ̄ტონ იგივეა, რაც ფაჲ̈ტონ.

 ფაჲ̄ქარ ლშხ. იხმარება გამოთქმებში: ფაჲ̄ქარდ ლჷ̄გ -- გამრჯეა, ძალიან სწრაფია, 

დაუზარებელია; ფაჲ̄ქარშალ̄ ისიპანალ̄ -- მარჯვედ (ჯარასავით, ციბრუტივით, 

ფეიქარივით) ტრიალებს.

 ფარ̄ა (-რა̈შ̄, --) ბზ. -- ფარა, ფულის საზომი ერთეული (ძველი). დედფალ̈ს ბეგარ̈ ოთგადან̄ა 

უ̂ოხუი̂შდ ფარ̄ა (ბზ.) -- დედოფალს ბეგარა{დ} დაუდვია ხუთი ფარა.

 ფარ̄ცხ (-აშ̈, -ალ̈ ბზ., -იშ, -ალ ლშხ.), ფანცხ (-არ) ლნტ. -- ლასტი. ფარ̄ცხ ჩუ̄{უ}̂ ესერ 

აშ̈იხ ფეჩისგა (ბზ.) -- ლასტი დაწვი ღუმელშიო. ჭემი ლამაჯ̄იჟი ლეწჷხ ლი ფარ̄ცხ (ლშხ.) 

-- თივის ზიდვისას საჭიროა ლასტი. ჩალა ̈ლაჲ̈ასდ ხუი̂ჴმარ̈იდ ფანცხარ̈ს (ლნტ. 23) -- 
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ჩალის წასაღებად ვხმარობთ ლასტებს.

 ფარ̄-ხანგარ̈ (-გრიშ, -გრალ̈) ბზ., ფარ̄-ხანგარ (-გრიშ, -გრალ) ლშხ., ფარ̈-ხანჯარ̈ (-იშ, 

-ჯარალ̈) ლნტ. -- ფარ-ხმალი (ფარ-ხანჯალი). მაჲ ლოქ ხაყრის ფარ̄-ხანგარს (ლშხ. 56) -- 

რა ვუქნა ფარ-ხმალსო?

 ფატ̄ურ̂ა იგივეა, რაც ფეტუ̂რა.

 ფაუ̄ იგივეა, რაც ფაუ.

 ფა̈ყ̄უშ̂ირ (-იშ, --) ბზ., ფაყშუ̂ირ ლხმ., ფაჴშურ, ფახშურ ლშხ. 1. მოუწესრიგებელი. იმჟი 

ფაყ̈შუი̂რ ხი? (ბზ.) -- რა მოუწესრიგებელი ხარ? 2. ზერელე. ალე ქორ სურუ ფაჴშურდ \ 

ფახშურდ ლი ლჷგე (ლშხ.) -- ეს სახლი ძალიან ზერელედაა აგებული.

 ფედი იგივეა, რაც ფე̄დი.

 ფედიას იგივეა, რაც ფე̄დიას.

 ფედია{̈ჲ}შ იგივეა, რაც ფე̄დია̈შ̄.

 ფედჲად იგივეა, რაც ფე̄დიას.

 ფეთ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ფთილა. ეშხუ ფეთ მატყი̄ დე̄სა გუღუა̂ნ̄და ქორისა (ლშხ.) -- ერთი 

ფთილა მატყლიც არ გვქონდა სახლში.

 ფეთე̄ნ (-იშ, --) ლშხ. -- საშიშარი, სახიფათო. ბობშ ფეთე̄ნჟი ხაგ̄ან (ლშხ.) -- ბავშვი 

სახიფათო (ადგილ)ზე იდგა.

 ფეთქუ̂ა იგივეა, რაც ფათ̈ქუა̂.

 ფეთქუ̂აჲ̈ (-აი̈შ, -უა̂უ) ბზ., ფეთქუ̂ა ̈(-იშ, -უ̂აუ ̂\ -უ̂აუ̈) ბქ. -- "სკდომია". ბიშტუ̂ ფეთქუა̂̈ ლი 

(ბქ.) -- ბუშტი "სკდომიაა".

 ფეკუნ̂ა1 იგივეა, რაც ფაკ̈უნ̂ა.
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 ფეკუნ̂ა2 (-ნა̈შ̄, -ნა̈რ̄ \ -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ., -ნაშ̄, -ნარ̄ ლშხ., -ნაჲ̈შ, -ნარ̈ ლნტ.)-- სოლი, 

რიკი, კოტა (ხისა). საუ̈̂ს ფეკუნ̂არ̈ს ჟი ხუა̂ჴა̈ლიდ (ლნტ. 23) -- მარხილს ვასობთ სოლებს.

 ფელანდიშ (-იშ, -არ̈) ლნტ. -- ფელამუში. ხუა̂ს̈ყეჲდ ფელანდიშს (ლნტ. 32) -- ვაკეთებთ 

ფელამუშს.

 ფელდ იგივეა, რაც ფელტ.

 ფელენჯ იგივეა, რაც ფელინჯ.

 ფელიკ (-ლკიშ ზს., -იშ ქს., -ლკარ̈ ზს., -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.), ფოლ̄იკ (-ლკიშ, -ლკარ̈) ბზ. 

1. ფელიკი (საკლავის მეოთხედი). ეჯიარე ქორისგა მეჰად ფელიკ ხორიკ (ბზ.) -- იმათ 

ოჯახში მუდამ ფელიკი ჰკიდია. ქა ლამო ეშხუ ჴანი ფელიკ! (ლშხ.) -- მომეცი ხარის ერთი 

ფელიკი! კნინ. ფელკიდ უშგ., ფელიკე̄ლ ლშხ. 2. იხმარება გამოთქმაში ფელიკდ (ზს., 

ლშხ.), ფილიკ{უ̂}დ (ზს.), ფა̈ლიკდ (ბქ.) ლიგნე -- დანგრევა, დამსხვრევა, დაფლეთა, ასო-

ასოდ დაჭრა, დანაკუწება, აჩეხა. დაუ̈დ̂ ბიკ ფალ̈იკდ ადგენე (ბქ. 115) -- დევმა ჯირკი 

დაანაკუწა. გუ̂ელერშაპ̈ მეშიალას ფილიკდ ა̈გნე (ბქ. 260) -- გველეშაპი მებრძოლებს აჩეხს. 

ფალ̈იკდ ლჷგნე (ბქ.) -- დანგრეული, დამსხვრეული.

 ფელინჯ (-იშ, -არ̈) ბზ., ფელენჯ (-არ̈) ბქ., ფილე̄ნჯ (-არ) ლშხ. 1. კრუნჩხვა; ფილენჯი. 

ბობშს ფილენჯარდ ოხოზ̄ინე (ლშხ.) -- ბავშვს კრუნჩხვებმა მოუარა. 2. ბქ. დამბლა. მიშგუა̂ 

ამახუს̂ ფელენჯოუ ̂ხაუხ̂ა! -- ჩემს მტერს დამბლა დასცემოდეს!

 ფელტ (-იშ, -არ̈) ზს., ფელდ (-არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ფო̈ლტ (-ა̈რ) ბზ. -- ფერდობი. მჷლდეღდ 

დაჴა̈რ ფელტთე ლახშიდ (ბზ. 30) -- მწყემსმა თხები ფერდობისკენ გარეკა (შეაყარა). 

ფელტჩუ ქაფარ̈ ლათ̈რიშუ ̂ონჴუი̂დდ (ბქ. 86) -- ფერდობზე ტვირთ(ებ)ი თრევით 

ჩამოვიტანეთ. გუშგუე̂ ლეჴნი-ლელაშ̄ი ფელდისა ლი (ლშხ.) -- ჩვენი სახნავ-სათესი 
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ფერდობზეა (ფერდობშია). კნინ. ფელტჷ̄ლდ ბზ., ფელტილდ ბქ.

 ფემფირ, ფიმფორ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ. -- ადიდებული, აქაფებული მდინარე. ფემფირს დეშ ხუ̂ედა 

(ბზ.) -- აქაფებულ მდინარეზე (მდინარეს) ვერ გადავალ.

 ფემფრობ, ფემფრჲანობ (-ა̈შ̄, --) ბზ., ფიმფრობ, ფინფრობ (-აშ̈, --) ბქ. -- წყალდიდობა. ეჯ 

ზაუ ̂ფემფრჲანობ ლას̈უ̂ (ბზ.) -- იმ წელს წყალდიდობა იყო. ლჷცრე ფიმფრობჟი ლიმშაუ ̂ჩუ 

ქუ̂ეცნიუ ̂(ბქ. 242) -- (წყლების) წყალდიდობის პერიოდში მუშაობა წყდებოდა. შდრ. 

ლუხუ̂ობ.

 ფენ1 (-იშ, -ა̈რ \ ფონარ̈) ბქ. -- წყალობა. ფენ მ' ესერ ხოწურ მიჩეშხენქა? (ლხმ.) -- შენგან 

რა წყალობა მახსოვსო ("სდის, უწვეთავს, უჟონავს")?

 ფენ2 ბქ. -- ხორცის ნახარშის ცხიმიანი ქაფი, ფენა. ხარშუს̂ ფენ ხაგ -- ხორცის ნახარშს 

ცხიმიანი ფენა ადგას.

 ფენ3 ბქ. -- ფისი. ფენ \ ფისე ხოწურ მიშგუა̂ ლირდეს (ლხმ.) -- ცუდადაა ჩემი საქმე (ფისი 

სდის ჩემს სიცოცხლეს). შდრ. ფისე.

 ფენ4 იგივეა, რაც ფონ.

 ფენთხ1 (-იშ, -ა̈რ \ ფონთხარ̈) ბქ. -- ნანადირევი. ყასბულათდ ფენთხ სგან̈ჴიდ ქორთე (ბქ.) -- 

ყასბულათმა სახლში შემოიტანა ნანადირევი. შდრ. ნათ̈ხუი̂არ.

 ფენთხ2 იგივეა, რაც ფონ̈თხ.

 ფერ1 (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ.) -- ფერი. ჰაღ̈უი̂რ ჩა̈ჟ̄ს ოხჴა̈დ ეზერ ფერიშ 

(ბზ. 70) -- ცხენს აღვირი მოუხდა (მოუვიდა კარგი ფერის{ა}). ლიც ზისხიშ ფერიშდ ენსყი 

(ბქ. 65) -- წყალი სისხლისფრად (ფერის{ა}დ) {გადა}იქცევა. დოდის წჷრნი ფერი აყბარ̄ 

ხარ̄ (ლშხ.) -- დოდის წითელი ფერის ლოყები აქვს. მი მაკუ მერბე-მერბე ფერიშ ძიუა̂რალ̈ 
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(ლნტ. 101) -- მე მინდა სხვადასხვა ფერის მძივები. ჩაჟილდ ჯეყად ქუ̂იშმიშ ფერიშ (პოეზ. 

2) -- ცხენი გყავდა ქვიშისფერი.

 ფერ2 ბქ. -- კვეთიანი რძის ამოსარევი ჩხირი. უ̂იდიშ ლაჩ̈დინა ფერ ჩუა̂̈მთუ̂აფ (ბქ.) -- 

კვეთის მოსარევი ჯოხი დამეკარგა. შდრ. სარ̈ხელ.

 ფერაბ̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ფერებ ლშხ. -- პირფერობა; მობოდიშება. დიმთილ თელღრას 

ფერაბ̈ს ესტახ̈ (ბზ.) -- დედამთილმა რძალს პირფერობა დაუწყო (პირფერობით დაუბრუნა). 

ამნემ ფერაბ̈ი დემეგ ხაქ̈უე̂ მეზუბ̂ელს (ბქ.) -- ამან მეზობელს არც მოუბოდიშა 

(მობოდიშებაც არ უთხრა). შდრ. ფარუკე̄ლარ.

 ფერბა̈ჲ (-აი̈შ, -ალ̈) ბზ., ლნტ., ფერბა ̈(-იშ, -ბაუ) ბქ. \ ფერბიან̈, ფერბჲა̈ნ (-ი/ჲანარ̈) ზს., 

ფერბაჲ (-ბაჲ̄შ, -ბაუ), ფერბიან (-იშ, -არ) ლშხ. -- პირფერი, პირმოთნე, ფარისეველი; 

მომფერებელი. ფერბა ̈მარე ლესისგ ლი (ბქ.) -- პირფერი ადამიანი საძულველია. გუ̂ედოს 

გეზალი მიჩეშშალ ფერბიან̈ ხორი (ბქ.) -- გვედოს შვილიც თავისნაირი ფარისეველი ჰყავს. 

უშკუი̂სკა ფერბაჲ̈ (ლნტ.) -- პირმოთნე (პირში მომფერებელი). შდრ. ფარუკ{უ}̂, 

ფარ̈ისეუე̂ლ.

 ფერბიან̈ იგივეა, რაც ფერბაჲ̈.

 ფერდ იგივეა, რაც ფელტ.

 ფერებ იგივეა, რაც ფერაბ̈.

 ფერთხა ̈(-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- ციცხვი, ლობიოს ამოსაქნელი კოვზი (ხისა), ლაფერთხა. ჩუ 

მჷრხიდ ლობიოს ფერთხაუშ̂ (ლნტ. 37) -- ლობიოს ციცხვით გავქნით. შდრ. ჟი̄შხა, 

ლაფე̄რთხა.

 ფერიშ ზს., ლნტ., ნათ. ბრ. სახელისა ფერ -- მსგავსი; უცნაური. ალი დეიშა ფერიშ ლი (ბქ.) 
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-- ეს უცნაურია (არავისი მსგავსია).

 ფერმა (-მა̈შ̄, -მა̈ლ̄ ბზ., -მაშ̈, -მოლ ბქ., -მაშ̄, -მე̄ლ ლშხ., -მაჲ̈შ, -მა̈ლ ლნტ.) -- ფერმა. 

მჷ̄შგა̄ლა აჩად̈ხ ფერმათე (ბზ.) -- მწველავები წავიდნენ ფერმაში. ფერმას ხორი აშირ მეშგ 

ფურ̈ (ბქ. 195) -- ფერმას ჰყავს ასი მეწველი ძროხა. ფერმა სოფლი უ̂ოკერისა ლჷ̄გ (ლშხ.) 

-- ფერმა სოფლის ბოლოს არის (დგას). კოლექტიუ̂ს ხაყა მენგერე კუმაშ̈ი ფერმა (ლნტ.) -- 

კოლექტივს ჰყავს მსხვილფეხა საქონლის ფერმა.

 ფერფ (-იშ, --) უშგ., ფერფილ ლშხ. -- ფერფლი. ალჲარს ფერფილ დე̄სა ლეხფედან̄ხ (ლშხ. 

152) -- ამათ ფერფლი არ მიეკარა(თ). შდრ. ფილ.

 ფერცილ1 (-ცლიშ, -ცლარ̈) ლხმ. -- სარაჯის ფურცელი. ფერცილს ლეზობდ მამ ხაყა 

(ლხმ.) -- სარაჯის ფურცელი არ იჭმევა (საჭმელად არ ვარგა).

 ფერცილ2 ლხმ. -- ადამიანის სხეულის ნაწილი მუცლის არეში.

 ფერცლაბ, ფერცლაბ̈ იგივეა, რაც ფერცულ̂ობ.

 ფერცუ̂ლობ (-იშ, --) ბზ., ქს., ფარ̈ცულ̂ობ (-აშ̈, --) უშგ., ფერცლაბ̈, ფერცლაბ ბქ. -- 

ფერისცვალება (რელიგიური დღესასწაული, რომელიც იმართება ძველი სტილით 6 

აგვისტოს). ალა ლას̈უ ̂ფერცულ̂ობ ლადაღ̈ (ბზ.) -- ეს მოხდა (იყო) ფერისცვალების დღეს. 

ფერცუ̂ლობ ლადეღ ანჴად ციოყ (ლშხ.) -- ფერისცვალების დღეს მოვიდა ციოყი.

 ფესო (-იშ, -არ) ლშხ. -- ფესვი, ძირი, ბოლო. მიშგუ მუხუ̂ბე ჩი̄ს ფესოთე̄ჲსა ხაჭიმ სგა 

(ლშხ. 48) -- ჩემი ძმა ყველაფერს ბოლომდე (ფესვამდე) მიჰყვება. შდრ. წჷსხე.

 ფეტა (-ჲშ, -- ბქ., ლშხ., -ტა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- გახვრეტა. შდჷმრარ̈ე ფეტა ჯაკუმა? (ბქ.) -- 

ყურების გახვრეტა გინდა? კასრულაჲ̄ ძირს ფეტათექა კოტოლ̄ ხაკლჷ̄ნ (ლშხ.) -- ქვაბის 

ძირს გახვრეტამდე ცოტა აკლდა.
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 ფეტლა̈ნჯ (-იშ, -ლანჯარ̈) ბზ., ფატ̈ლინჯ (-არ̈) ბქ. -- ფეტველა (ღორის ავადმყოფობა). 

ხამარ̈ს ფატ̈ლინჯ ხორდახ (ბქ.) -- ღორებს ფეტველა ჰქონდათ.

 ფეტუ ̂იგივეა, რაც ფატ̈უ.̂

 ფეტუო̂ბ (-აშ̈, -- ბქ., -იშ, -- ქს.) -- ფეტვის მოსავლიანობა. ნეჰნა ხოჩა ფეტუ̂ობ ლასუ ̂(ბქ.) 

-- შარშან ფეტვის კარგი მოსავალი ("ფეტვობა") იყო.

 ფეტურ̂ა ზს., ფეტურ̂ა̈ლ̄ (-რა̈შ̄, -იშ, -რა̈ლ̄) ბზ., ფეტურ̂ალ̈ (-აშ̈, -როლ) ბქ., ფატ̄უ̂რა (-რა̈̄შ, 

-რა̈ლ̄), ფატ̈უა̂̈რ̄ (-უა̂რ̄არ̈) უშგ., ფეტუ̂რალ̄ (-აშ, -ალ) ლშხ. -- ყველიანი ფეტვნარევი პური. 

ალჲარ̈დ ესყედნეხ ლეზიზდ თუი̂თ ფეტუ̂რა \ ფეტურ̂ა̈ლ̄ (ბზ.) -- ამათ წაიღეს (დაიკავეს) 

საგზლად თითო ფეტვნარევი პური. ფეტუ̂რა მექურ̂აშე̄რთე [ოსღურ̂ი] (ბზ. 389) -- დამპალ 

ფეტვნარევ პურს რომ აცხობენ, იმ ოჯახში მივდივარ (დაცინვით იტყვიან ხოლმე). შუ̂ანარ̈ს 

ხამ̈თქუა̂ხ ფეტურ̂ა̈შ ქუთარ̈ (ბქ.) -- სვანებს სჩვევიათ ფეტვნარევი ხაჭაპურები. მიშგუ 

ბობშ ფეტურ̂ალ̄ დიარს დე̄მ იზბი (ლშხ.) -- ჩემი ბავშვი ფეტვნარევ პურს არ ჭამს.

 ფექ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ფქვილი. დადად ფექ ჩუა̂დძუჰე̄რე (ბზ. 246) -- ბებიამ 

ფქვილი გაცრა. კიბდენ ფაქუ̂შუ ̂გუე̂ში ლი (ბქ. 246) -- კიდობანი ფქვილით სავსეა. 

დიხსალს ჟ'ახხუ̂ე̄ნა ფექ კიდბონისა (ლშხ. 59) -- დიასახლისს ფქვილი უპოვია (დახვედრია) 

კიდობანში. ქაქ ფექხენქა ისყეი (ლნტ. 7) -- ფაფა ფქვილისგან კეთდება. იხმარება 

გამოთქმაში ფექდ ლიგნე (ზს.) -- დაფშვნა, დანაყვა. კნინ. ფექილდ ზს., ფექი̄ლ ლშხ.

 ფექა̈რ̄ (-იშ, -ქარ̄ალ̈) ბზ., ფექარ̄ (-ალ) ლშხ., ფექარ̈ (-ქარარ̈ ბქ., -ქარალ̈ ლნტ.) -- 

ფქვილიანი. ფექარ̄ ტომრალე ბუღუი̂̄რ ლჷ̄გან̄ (ლშხ.) -- ფქვილიანი ტომრების ბუღი იდგა.

 ფეყუ ̂იგივეა, რაც ფოყ 2.

 ფეშა1 (-შაშ̈, -- ბქ., -შაშ̄, -- ლშხ., -შა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- დაღლა. იოუე̂ლს ფეშა დემეგ ხამ̈თქუ̂ა 
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(ბქ.) -- იოველს დაღლა არ სჩვევია.

 ფეშა2 ლშხ. -- ყურადღება, თანაგრძნობა. ალეს ფეშა ხეფსი (ლშხ.) -- ამას თანაგრძნობა 

მოჰყვება.

 ფეშგა (-გაშ̈, -- ბქ., -გაშ̄, -- ლშხ.) -- გახსნა, შეხსნა. დინას ყიაქა ლებრე ფეშგა დემეგ 

ოთბაჟა (ბქ.) -- ქალიშვილს ყელზე მძივების შეხსნა არ გაუგია.

 ფეშგაჲ̈ (-აი̈შ, -გაუ) ბზ., ფეშგა ̈(-იშ, -უ/-გაუ) ბქ., ფეშუ̂ა ̈(-ჲშ, -ალ̈ ლნტ.) -- ხსნადი, 

ადვილად გასახსნელი. ალ თაკ̈უ̂ ფეშგა̈ჲ ლი (ბზ.) -- ეს თოკი ადვილად იხსნება 

(გასახსნელია). ფეშგა ̈ყურყუ ̂მალუს̂ დეშ ირმი (ბქ.) -- ადვილად ხსნადი მარყუჟი მელას 

ვერ {და}იჭერს.

 ფეშდუა̂ (-უა̂̈შ̄ ბზ., -უა̂̈შ ბქ., -უა̂შ̄, -- ლშხ.), ფეშუდ̂ა (-და̈შ̄, --) ბზ., ფეშტუა̂ (-უა̂ჲ̈შ, --) 

ლნტ. -- უეცარი წაქცევა. კიბჟი ფეშდუ̂ა ლემყალ̈ ლი (ბქ.) -- კიბეზე წაქცევა საშიშია. 

ლეგლირდეს დოსგ ხოხალ მარ̄ე̄მი ფეშდუ̂ა (ლშხ.) -- ავადმყოფობამ ადრე იცის კაცის 

წაქცევა (ავადმყოფობას... სჩვევია).

 ფეშენი იგივეა, რაც ფეშნი.

 ფეშკა ̈იგივეა, რაც ფეშგაჲ̈.

 ფეშნი1 (ოფშ ბზ., ოფეშ ბქ., აფაშ̈; ა̈ფშენი ზს., ოფეშ, აფაშ; აფშენი ლშხ.), ფეშენი 

(ამფეშ, აფა̈შ; აფ̈ეშენი) ლნტ., გრდუვ. -- იღლება. ჭყინტს ჟ'ახ̈ფაშ̈ (ბზ.) -- ბიჭი დაიღალა 

(ბიჭს ქანცი გაუწყდა)..

 ფეშნი2 (ოფშ, აფა̈შ; აფ̈შენი ბზ., ონფეშ, ანფაშ̈; ანფშენი ბქ., ოფეშ, აფაშ; აფშენი ლშხ.), 

ფეშენი (ამფეშ, აფაშ̈; აფ̈ეშენი) ლნტ., გრდუვ. -- ზრუნავს, ირჯება. გეზალღა უ̂იჯ ი აფხუი̂̄ 

ფეშნი (ბზ.) -- ნაშიერისთვის (შვილისთვის) გველი და ბაყაყიც ზრუნავს.
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 ფეშტუა̂ იგივეა, რაც ფეშდუ̂ა.

 ფეჩხუ̂ა{̈ჲ} იგივეა, რაც ფუჩხურ̄აჲ̈.

 ფეხურ̂ა (-რა̈შ̄, -რა̈̄ლ) ბზ., ფიხურ̂ა (-რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.) -- ბოტ. ქორაფი, 

ნეკერჩხალი. ფეხურ̂ა ახუი̂ქჩ საუ̈ა̂ ̈ჭჷშხარ̈იაქ̄დ (ბზ.) -- ქორაფი მოვჭერი მარხილის 

ფეხებისთვის. ამ ნენჩას წუ̂ა ფიხურ̂ა (ბქ. 228) -- ამ ტყეში მოიპოვება ნეკერჩხალი. შდრ. 

ბიკენჩხალ̈, ნაკუე̂რცხ.

 ფე̄დი ბზ., ფე̄დია \ ფე̄დჲა ბზ., ლშხ., ფედი, ფედია \ ფედჲა ბქ., ლნტ. -- ახლო. ფედი{ა} 

ად̈გის ლიც ანღრი (ბქ.) -- ახლო ადგილას წყალი მოდის. სოფელ ლასკადარ ლენტეხამოყ 

ფედია ლი (ლნტ. 18) -- სოფელი ლასკადურა ლენტეხთან ახლოა. ფე̄დიას/ფე̄დჲას; 

ფე̄დი{ა}დ/ფე̄დჲად; ფე̄დიათე/ფე̄დჲათე ბზ., ლშხ., ფედიას/ფედჲად ბქ., ლნტ., ზმნს. -- 

ახლოს. ფე̄დიას ჰადაუჯ̂უყშა იზგახ (ბზ. 369) -- ახლოს ჰადავჯუყიანი ესახლნენ. სგაღ̄ერ 

ფე̄დიად! (ბზ. 63) -- შემოდი ახლოს! მჷმზჷრი ფე̄დიას ირ̄დი (ლშხ. 91) -- მლოცველი 

ახლოს იქნება. დიარ ქ'ოთ̄ჲა აყბა ̄ფე̄დჲათე (ლშხ. 58) -- პური მიუტანია პირთან (ყბის) 

ახლოს. ცხუმელლა̈რ იზგეხ შუკუ̂ე ფედიას (ლნტ. 17) -- რცხმელურლები სახლობენ გზის 

ახლოს. კუი̂ცრა ლოგ{უ}̂ხუი̂დ მასარ̈დ ფედჲას (პოეზ. 16) -- შუნი შეგვხვდა ძალიან ახლოს. 

ასლამაზ ლამუარა ̈ფედიდ ა̈მჩედლი (პოეზ. 136) -- ასლამაზი ცოლეურთან ("ცოლის მამის 

სახლის") ახლოს მისულა.

 ფე̄დია̈შ̄ (-იშ, -იაშ̄არ̈) ბზ., ფედია̈შ/ფედიაჲ̈შ (-იაშარ̈) ბქ., ლნტ., ფე̄დიაშ̄/ფე̄დჲა̄შ (-არ) 

ლშხ. -- ახლობელი. ნაჲ̈ მეუა̂რ ფე̄დჲა̈შ ხუი̂შდ (ბზ.) -- ჩვენ ძალიან ახლობელ{ნ}ი ვართ. 

ფედიაშარ̈დ სგ'ანჰიეხ (ბქ.) -- ახლობლებმა მოაღწიეს. ფე̄დი/ჲაშ̄ ლოქ ხი მიშგუ̂ი (ლშხ.) -- 

ახლობელი ხარ ჩემიო.
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 ფე̄დჲად, ფე̄დჲათე იხ. ფე̄დი.

 ფე̄დჲა̄შ იგივეა, რაც ფე̄დია̈შ̄.

 ფიარუ ̂იგივეა, რაც ფარ̈უ̂.

 ფიზ (-იშ, -ა̈რ \ ფჷზარ̈ ბზ., -არ ლშხ.) -- ფეტვის ან კანაფის მარცვლის ჩენჩო. გიმბაშ̈ს ფიზ 

ქ'ო̄თჩად̈ (ბზ.) -- კანაფის თესლს ჩენჩო მოსცილდა.

 ფიზლაჲ (-ლაჲ̄შ, --) ლშხ. -- ღიპიანი. ყასბულათ ფიზლაჲ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ყასბულათი 

ღიპიანი კაცია.

 ფითკირ იგივეა, რაც ფითკირ.

 ფით{უ}̂1 (-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ნამცეცი, (ერთი) ბეწვი, ღერი. ფით{უ}̂ მად̄ 

ითხი ჭემიშ (ლშხ.) -- ერთი ღერი თივა (თივის) არ იშოვება. კნინ. ფითულ̄. ამნე̄მ ფითულ̄ი 

დეშ ახბირ ლეზობს (ლშხ.) -- ამან ნამცეციც (კი) ვერ მოაკლო საჭმელს. შდრ. ფინჩ.

 ფითუ2̂ ბზ. -- თოვლის ფთილა. ა̈ლ თუე̂ისგა მუსი ფითუ̂ დე̄მეგ ა̈სდენი (ბზ.) -- ამ თვეში 

თოვლის ფთილა არსად დარჩება.

 ფითქუე̂ (ოფუთქუ̂, აფითქუ̂; ა̈ფთქუე̂ ზს., აფუთქუ̂ ლნტ.), ფჷთქუე̂ (ოფჷთქუ,̂ აფითქუ;̂ 

აფთქუ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- ხეთქს. მიჩა (ესერ) იშუს̂ი̄ აფ̈თქუ̂ე ი ჯიჯუს̂ი̄! (ბზ. 396) -- ცუდ 

დღეს დაგაყენებო (რბილსაც გაგიხეთქ და ძვალსაცო)!

 ფიკუ,̂ ფუკ̈უ ̂(-იშ, -ა̈რ \ ფუკუ̂არ̈) ზს., ლნტ., ფუკუ ̂(-არ) ლშხ., ზოოლ. -- ვაცი. ალ ფიკუს̂ 

ლელგიე̄რგიდ ლაგ̈ნედ (ბზ.) -- ამ ვაცს გიორგობისთვის გავასუქებთ (დავაყენებთ). ფიკუდ̂ 

ლილწხუ̂ი დემეგ ადგენე ჩუ (ბქ. 139) -- ვაცმა ცოხნა არ შეწყვიტა (არსად დააყენა). 

მუხუბ̂ედ ფიკუე̂ ტუფ ლაჲ̈ქუ̂ე (ლნტ. 306) -- ძმამ ვაცის ტყავი ჩაიცვა. კნინ. ფიკუი̂ლდ 

უშგ., ფიკულ{დ} ბქ., ფიკულ̄ ლშხ. მია ფიკულდ ნომ ლაჯ̈ხალდე̄დ (პოეზ.) -- მე პატარა 
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ვაცი არ გეგონოთ.

 ფიკუი̂ იგივეა, რაც ფუკუი̂.

 ფიკუი̂არობ იგივეა, რაც ფუკუა̂̄რობ.

 ფილ (-იშ, -არ) ლხმ. -- ფერფლი. ზურალს მაყაუ̂შუ̂ ფილიშ ჰაბ̈ ესდენა (ლხმ.) -- ქალს 

შიშით ფერფლის ფერი დასდებია. შდრ. ფერფ.

 ფილე̄ნჯ იგივეა, რაც ფელინჯ.

 ფილთა იგივეა, რაც ფილითა̈ჲ.

 ფილითაჲ̈ (-იშ, -ფჲარ̈) ზს., ფილითა ̈(-უ ჩბხ., -თაუ ლხმ., -ა̈̄რ უშგ.), ფილითაჲ (-აიშ, -არ) 

ლშხ., ფილთა (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- ფილთა თოფი. გუე̂ნეს ეშხუ ფილთაჲ̈ თუე̂ფ ხორდა (ბზ.) 

-- გვენეს ერთი ფილთა თოფი ჰქონდა. ბეფშს ფილთა ̈(თეფ) ბარჯს ხაზ̈ (ბქ. 230) -- ბავშვს 

ფილთა თოფი მხარზე აქვს გადადებული.

 ფილიკ{უ}̂დ ლიგნე იხ. ფელიკ.

 ფიმფილ (-ფლიშ, -ფლარ̈) ბქ. -- ფოჩი (მაგ. სიმინდისა). სიმინდ ფიმფილს ქა ჴიდე (ბქ.) -- 

სიმინდი ფოჩს გამოიტანს.

 ფიმფორ იგივეა, რაც ფემფირ.

 ფიმფო̈ს̄ (-იშ, -ფოს̄არ̈) ბზ., ფიმფოს̈ (-ფოსარ̈) ბქ., ლნტ., ფიმფოს̄ (-არ) ლშხ. -- ბუსუსი; 

ხის ხავსი. ტიტიდ ზექს ფიმფო̈ს̄ ქათ̄ხჷკნე (ბზ.) -- ტიტიმ ხეს ხავსი გადაფხიკა.

 ფიმფრობ იგივეა, რაც ფემფრობ.

 ფინდიხ (-დხიშ, -დხარ̈) ბზ., ფინთიხ (-იშ, -ა̈რ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ტყვია, ფინდიხი. 

ჯუი̂ნალდ ფინდიხ ხემთქუ̂ა̈ნ̄ხ ნიშან̈დ (ბზ. 6) -- ძველად ტყვია იცოდნენ (ქალის) 

დასანიშნავად. ლჷდგარ̈ს ფინთიხ სგა ხესად̈ (ბქ.) -- მკვდარს ტყვია შერჩენოდა. ფინთიხს 
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ადკუა̂ნ̄ნახ ქორთე̄ჲსა (ლშხ. 29) -- ტყვიას შეაგდებდნენ სახლში. მურყუ̂ამს დეშ ხოჲესკდა 

ზარბაზან̈ი ფინთიხ (ლნტ. 103) -- კოშკს ვერ უწევდა ზარბაზნის ტყვია. გადატ. -- სწრაფი, 

დაუდეგარი, მარჯვე. გეგი ფინდიხდ ლჷგ (ბზ.) -- გეგი ძალზე სწრაფია. ციოყ ფინთიხ მარ̄ე 

ლი (ლშხ.) -- ციოყი დაუდეგარი კაცია. კნინ. ფინდხილ ბზ., ფინთიხე̄ლ ლშხ.

 ფინზ იგივეა, რაც ფხინიზ.

 ფინზდ ლიგნე იხ. ფხინიზ.

 ფინთ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ბინძური, უსუფთაო, ცუდი, ფინთი. სოზარ მე̄უა̂რ 

ფინთ მარ̄ე ლი (ბზ., ლშხ.) -- სოზარი ძალზე ცუდი კაცია. ეჯ ფინთარე ზურალარე (პოეზ. 

8) -- ეგ ფინთ(ებ)ი ქალები.

 ფინთილაჲ (-აიშ, -არ) ლშხ., ფითილ, ფინთილა ̈(-ჲშ, -არ̈) ლნტ. -- ფითილი, პატრუქი. 

ლახოდახ ფინთილა ̈ზარბაზან̈იშუდ̂ (ლნტ. 102) -- პატრუქი მიუდვიათ (მიუციათ) 

ზარბაზნის{ა}თვის. გადატ. ფიცხი. ბაჯუ ფინთილაჲ გუეშ ლი (ლშხ.) -- ბაჯუ ფიცხი 

გულისაა.

 ფინთიხ იგივეა, რაც ფინდიხ.

 ფინიაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ \ -ა̈̄ლ) ბზ., ფინიაჲ (-აიშ, -არ) ლშხ., ფინია ̈(-ჲშ, -არ̈) ლნტ., ზოოლ. -- 

ფინია. ჯჷმილდ ფინია̈ლ̄ი სგა ლაჲ̈ჭემ უ̂ეშგინ (ბზ. 342) -- ძმამ ფინიებიც უკან გაიყოლია. 

ჟაღუე̂მ ანთაუ̂ე ჲერუ ფინიაჲ̈ა̈რ (ბზ. 255) -- ძაღლმა დააგდო (შობა) ორი ფინია (ფინიები).

 ფინკუი̂ლ ბზ., ფინკილ ბქ. იხმარება გამოთქმაში ფინკ{უ}̂ილდ ლიგნე -- ნანგრევებად 

ქცევა; დაქუცმაცება, დამსხვრევა. ფინკუი̂ლდი ლჷგან̈და იცხრაშ̈ი (პოეზ. 224) -- მტვერი 

იდგა მსხლის ფქვილისა (ნამცეცებად ეყარა მსხლის ფქვილისაგან გაკეთებული ნამცხვარი). 

შდრ. ფინჩხილდ ლიგნე.
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 ფინფრობ იგივეა, რაც ფემფრობ.

 ფინჩ (-იშ, -ა̈რ) ზს. 1. ბეწვი. ალ ბეფშუ̂ს ფინჩს დეშ ახკიჩე მიშგუა̂ უჭუდ̂იალ̄ად (ბზ.) -- ამ 

ბავშვს ბეწვს ვერ ააცლი ჩემს უკითხავად. ლაჰუდ̂იჟი ქუ̂ინჷმგენა ფინჩს ხაკ̈იჩიხ (ჩბხ.) -- 

გაყიდვისას საქონელს ბეწვს {გამო}აძრობენ. 2. ნამცეცი. შდრ. ფით{უ}̂.

 ფინჩიხ იგივეა, რაც ჩინჩრიხ.

 ფინჩხ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ნამცეცი, ფინჩხა. იხმარება გამოთქმაში ფინჩხილდ 

ლიგნე -- დამსხვრევა, დაფშვნა, დანამცეცება.. ზურალდ საჲ̈ნარ̈ ფინჩხილდ ადგენე (ბქ.) -- 

ქალმა თეფშები დაამსხვრია. შდრ. ფინკუი̂ლდ ლიგნე, ფიქუი̂̄რდ ლიგნე.

 ფინჯალ (-ჯლაშ̈, -ჯლარ̈ უშგ., -ჯლაშ, -ჯლარ ლშხ.) -- ფინჯანი. ლახჷშ ეშხუ ფინჯალ 

ლიც! (ლშხ.) -- დალიე ერთი ფინჯანი წყალი! კნინ. ფინჯლჷდ უშგ., ფინჯალე̄ლ ლშხ.

 ფიორ იგივეა, რაც ფიუე̂̄რ.

 ფირე{ნ}ცხ (-იშ, -არ̈) ბქ., ფირე̄ცხ (-ალ) ლშხ. -- ხოჭიჭი (ახალშობილის დასაწვენად 

გაკეთებული ცაცხვის ქერქის მოწყობილობა). ჩინჩუი̂ლს ფირენცხჟი ა̈ყუნ̂ეხ (ბქ.) -- ჩვილს 

ხოჭიჭზე აწვენენ. შდრ. ქუბუდან, ქობურდან.

 ფირთუ ̂იგივეა, რაც ბირთუ.̂

 ფირთხილდ ზს., ფჷრთხილდ ლშხ., ზმნს. -- ფრთხილად. ფირთხილდ ესერ იმღა მოდ̄ 

ლჷმარ̈დ? (ბზ. 53) -- ფრთხილად რატომ არ იყავიო? ფირთხილდ ლიშდაბ̈ ხოჩა ჩიგარ (ბქ.) 

-- ფრთხილად მუშაობა სჯობს ყოველთვის.

 ფირომ̄ფა (-ფა̈შ̄, -ფა̈ლ̄) ბზ. -- ძაფსახვევი ხელსაწყო.

 ფირ{უ}̂ იგივეა, რაც ფუ̈რ.

 ფირუე̂ნ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ. -- ფრინველი. ჭყინტ დეცს ფირუე̂ნს დე̄მ ხაც̈უ̂რე (ბზ. 395) -- ბიჭი 
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ცაში ფრინველს არ ტოვებს (ცას... არ ატოვებს).

 ფირფიტა ̈(-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.) ფირფიტაჲ (-ტა̄ჲშ, -ტე̄ლ) ლშხ. -- ფირფიტა. მამ̄ა 

აჯჟანდაჲა ̄ფირფიტაი̈ ლაშდრალ̄ს? (ბზ.) -- არ მოგწყინდა ფირფიტას თამაში? კნინ. 

ფირფიტოლ̄ ბზ., ლშხ., ფირფიტაი̈ლ ბქ.

 ფირქ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ხის კასრი. ალარ̈ს ფირქარ̈ ლერაყ̈იშ გუე̂ში ხარ̈ენახ (ბქ. 11) -- ამათ 

ხის კასრები საარაყეთი (მასალით) ჰქონიათ სავსე. შდრ. რაყ.

 ფირღილ იგივეა, რაც ფჷრღჷ̄ნ.

 ფირცქაუ̈̂ილ იგივეა, რაც ფირცქეუი̂ლ.

 ფირცქეუი̂ლ, ფჷრცქეუი̂ლ ბზ., ფირცქაუ̈ი̂ლ, ფჷრცქაუ̈ი̂ლ (-იშ, -არ̈) უშგ., ფირცქეულ, 

ფჷრცქეულ, ფარიცქეულ, ფარიქცეულ (-არ) ლშხ. 1. ბზ. ტყუილი, სიცრუე. ალამაგ̈ 

ფირცქეუი̂ლ იმხან̈ ჯეშყდენი? (ბზ.) -- ამდენი ტყუილი საიდან გაგონდება? 2. მატყუარა, 

ცრუპენტელა; ფარისეველი. ფარიქცეულ მარ̄ე ლაჟგიარ ლი (ლშხ.) -- მატყუარა კაცი 

საძაგელია. 3. სიბინძურე.

 ფი{რ}წალ იგივეა, რაც ბირწალ̈.

 ფირწამალ̈ (-იშ, -მალა̈რ) ბზ., ფირწამალ (-არ) ლშხ. -- საპირისწამლე. ალას ფირწამალ̈ ჟი 

ლოხკიდხ (პოეზ. 120) -- ამას საპირისწამლე ააცალეს. შდრ. საბჷრწმა̈რ.

 ფირხილ, ფრიხილ (-აშ̈, -არ̈) ბქ. -- ქონდრისკაცი, ჩია კაცი. მიშგუი̂ მეზუბ̂ელ ფირხილ მარე 

ლი -- ჩემი მეზობელი ჩია ტანის კაცია.

 ფისარა ̈იგივეა, რაც ფისრაჲ̈.

 ფისარ̄ ლშხ. იხმარება გამოთქმაში ფისარ̄ კუჭ ემჴად (ლშხ.) -- გული მომივიდა, 

გავგულისდი, ძალიან გავბრაზდი (ფისიანი კუჭი მომივიდა, "გავკუჭდი").
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 ფისე (-ე̄მიშ, -სა̈ლ̄ ბზ., -ემ, -სოლ ბქ., -სე̄შ, -სე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -სალ̈ ლნტ.) -- ფისი, კუპრი. 

ბეფშს შიარ̈ ფისეშუ ̂ჟ'ახკურეკანხ (ბქ.) -- ბავშვს ხელები ფისით გაესვარა (გაესვარნენ). 

გადატ. ფისე̄უ̂ ხაბა ამი მჷშკა̈დ̄ის (ბზ. 344) -- დაიწვას ამის გამომჭედი (ფისიმც ასხია ამის 

გამომჭედს)! ფისე ხოწურ მიშგუა̂ ლირდეს! (ბქ.) -- ცუდადაა ჩემი საქმე (ფისი სდის ჩემს 

ცხოვრებას)! ფისემ ტობ (ბქ.) -- კუპრის ტბა (ჯოჯოხეთი). ფისათე ლეკუ̂ანე (ბქ. 128) -- 

კუპრში (ჯოჯოხეთში) ჩასაგდები. მა ̈ფის'ეჲბჷდ? (ბქ.) -- რა უბედურება დაგემართა ("ფისი 

დაგესხა")? ფისეუ ̂ხაბა მიშგუა̂ ლითუ̂ალ̈ს! (პოეზ. 130) -- დაიწვას ჩემი დაბადება (ფისიმც 

ასხია ჩემს დაბადებას)!

 ფისეგარგას (-იშ, --) ბქ. -- მდუღარე ფისი. გადატ. ჯოჯოხეთი. ფისეგარგასისგოღუ ̂ხარ 

ლაქუნ! (ბქ.) -- ჯოჯოხეთი იყოს მისი სამკვიდრო (სასულე)! შდრ. ფისე, ფისემაჩხჷნდრინ, 

ფისემაწქუი̂ნ.

 ფისი̄ნკჲან̈ (-იშ, -ჲანარ̈) ბზ., ფისი̄ნკიან (-არ) ლშხ. 1. მიზეზიანი, სნეული. ალ ფირუ ̂

ფისი̄ნკჲან̈ ლას̈უ̂ (ბზ.) -- ეს ფური მიზეზიანი იყო. 2. უზნეო. მაჲ̈ ფისი̄ნკჲან̈ ბეფშუ ̂ხი სი! 

(ბზ.) -- რა უზნეო ბავშვი ხარ! 3. ენაკვიმატი.

 ფისრაჲ̈ ბზ., ფისრა ̈(-იშ, -რაუ) ბქ., ფისარა ̈(-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ., ფისარაჲ (-რაჲ̄შ, -რაუ̄) ლშხ. 

-- წაწყმედილი, ჯოჯოხეთში მოსახვედრი. ანჴად̈ ფისრაჲ̈ დედბერილ (ბზ. 41) -- მოვიდა 

წაწყმედილი დედაბერი. ფისრაუ ოთარშერალ̈ ანჴადხ (პოეზ. 110) -- წაწყმედილნი 

ოთარიანნი (დადეშქელიანები) მოვიდნენ. ფისარაჲ̈ მეზუ̂ბელ მიშგუ! (პოეზ. 34) -- 

წაწყმედილო ჩემო მეზობელო! კნინ. ფისრაი̈ლ ზს., ფისრაი̈ლ უ̂ეზდენილა ჩუ ხოდრაჯდა 

დაშ̈დუს̂ (პოეზ. 8) -- წაწყმედილი ვეზდენი უდარაჯებდა დათვს.

 ფიტე (ოფჷტ, აფიტ; ა̈ფტე) ზს., ფჷტე (ოფჷტ, აფიტ; აფტე ლშხ., აფუტ, აფიტ; ა̈ფტე 
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ლნტ.), გრდმ. -- ხვრეტს, ბურღავს. [გეზალდ] პოლ ჩუქუა̂ნ̄ჟი ჟ'ანფიტ (ბზ. 440) -- შვილმა 

იატაკი ქვევიდან ამოხვრიტა. ხენწიფდ ფიცარ ქა̄ფიტ ნე̄სგაქა (ლშხ. 79) -- ხელმწიფემ 

ფიცარი შუაში გახვრიტა.

 ფიტის (-ტსიშ, --) ზს. -- ხრეში; კენჭი. ეშხუ ფიტისს მურყუ̂ამ ოთგიჭა (ლხმ.) -- ერთ 

კენჭს კოშკი გაუმაგრებია (დაუჭერია). გადატ. ფიტიზ \ ფიტის (ზს.) -- ნატამალი. ბაჯუს 

თუ̂ელი ფიტიზ ქა მეკდე ხარ̄ (ბზ.) -- ბაჯუს ჭკუის ნატამალი არ აქვს ("ტვინის კენჭი 

გამოღებული აქვს")

 ფიტკირ (-კრიშ, --) ზს., ფითკირ (-იშ, --) ლნტ. -- ქვიტკირი. ჯუ̂ინელ მურყუმ̂ალ̈ 

ფიტკირშუ̂ ლჷგე ლიხ (ბზ.) -- ძველი კოშკები ქვიტკირით არის (არიან) ნაგები. კირს 

ფიტკრიშ ქორრე ლალ̈გიმალდ იჴმარ̈იხ (ბქ. 227) -- კირს ქვიტკირის სახლების საშენად 

ხმარობენ.

 ფიტკრჲან̈ (-იშ, -ჲანა̈ლ/-ჲანუ) ბზ. -- ქვითკირიანი. გადატ. გამოყრუებული. სი ფიტკრჲან̈, 

იმ მაგჷრგალ̈ი? -- შე გამოყრუებულო, რას მელაპარაკები?

 ფიუე̂̄რ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ფიუე̂რ (-არ̈) ბქ., ფიორ (-ალ) ლშხ., ზოოლ. -- კლდის ნადირი 

(ჯიხვი, არჩვი). ფიუე̂̄რ დე̄მე თერი̄ნ (ბზ.) -- კლდის ნადირი არსად ჩანდა. კოჯას ფიუე̂რს 

დემ ხაცური (პოეზ. 184) -- კლდეში ნადირს არ ტოვებ.

 ფიფა იგივეა, რაც ფიფ̄ა1.

 ფიქრ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ.) -- ფიქრი, დარდი. ეჩა ფიქრ მარ (ბქ.) -- იმისი 

დარდი მაქვს. შდრ. ღედ2.

 ფიქრიან̈ (-იშ, -იანარ̈ ბქ., -იანალ̈ ლნტ.) -- ფიქრიანი, დარდიანი. სები ფიქრიან̈ მარე ლი 

(ბქ.) -- სები დარდიანი კაცია.
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 ფიქუი̂̄რ ბზ., ფუქუი̂ნ ლხმ., ფუქუი̂̄რ ლშხ., ფუქუი̂რ ლნტ. იხმარება გამოთქმებში ფიქუი̂̄რდ 

/ფუქუი̂ნდ /ფუქუი̂რდ ლიგნე (ლიჩედ) -- მტვრად ქცევა, დაფშვნა, დამსხვრევა. დია̈რ 

ფიქუი̂̄რდ ლჷგ (ბზ.) -- პური დაფშვნილია (მტვრად დგას). საჲნარ ფუქუ̂ირ̄დ აჩადხ (ლშხ.) 

-- თეფშები დაიმსხვრა (ნამსხვრევებად წავიდნენ). შდრ. ფინჩხილდ ლიგნე, ფინკუი̂ლდ 

ლიგნე.

 ფიქშირ (-იშ, -ა̈რ) ლხმ. 1. ბოტ. ბრე, ბრელო (ჩალაბულის, ბზისა და მისთანათა გროვა), 

გვინდრი. 2. ქერტლი. ლუშნუ საპენ ფიქშირიშ ჟაგარ̈ ლი (ლხმ.) -- სვანური საპონი 

ქერტლის წამალია.

 ფიშირ (ხოფშირა, მაფ̈შირე, მაფშირე) -- მრავალი, ბევრი. ში̄რა̈ლ̄ ფიშირ ანსყა̄ლეხ (ბზ. 3) 

-- წისქვილის ქვები ბევრი გააკეთეს. უშბათეჟი ფიშირ ხოზნახ (ბქ. 2) -- უშბაზე ბევრი 

ასულა(ნ). ფიშირ ზურალ̄ ხეთხნი უშხუ̂არ̄ (ლშხ. 6) -- ბევრი ქალი ხვდება ერთმანეთს. 

უ̂ოჯახ̈ხენქა ფიშირ ღურდად (ლნტ.) -- ოჯახიდან ბევრი მივდიოდით. ზმნს. ფიშრამ̄ინ ბზ., 

ფიშრამინ ლნტ., ფიშრან უშგ., ფიშირამჷნ, ფიშირჷნ, ფიშირუნ ბქ., ფიშრე̄მინ ლშხ. -- 

ბევრჯერ, ხშირად. მეთხუჲ̂ა̈რდ ფიშრამ̄ინ რა̈ქ̄უ̂ ალა (ბზ. 362) -- მონადირემ ბევრჯერ თქვა 

ეს. ალი ფიშირამჷნ ლი სოფელთე ნაჴ̈ედუ ̂(ბქ.) -- ალი (საკ. სახ.) ბევრჯერ მოსულა 

(მოსული არის) სოფელში. რანგ ეჯჲარს ხოგ̄ხ ფიშრე̄მინ (ლშხ. 19) -- რანგი იმათ ხშირად 

აქვთ (უდგათ).

 ფიშირე̄მინ, ფიშრან იგივეა, რაც ფიშრამ̄ინ.

 ფიშრობ (-აშ̈, --) ზს. -- ხალხმრავლობა, სიმრავლე. ფიშრობჟი̄ნ ხუა̂ჲ̈ ან̈ყუა̂ბა̈ნ̄ (ბზ.) -- 

ლხინში ("მრავლობაში") ბევრმა მოიყარა თავი. ფიშრობისგა ბეფშს დემ აჩრაუ̈ი̂ხ (ბქ.) -- 

ხალხმრავლობაში ბავშვს არ აჩერებენ.
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 ფიშტაჲ̈ იგივეა, რაც ფხიშტაჲ̈.

 ფიშტუე̂ იგივეა, რაც ფიშუდ̂ე.

 ფიშუდ̂ე, ფუ̈შდე (ოფუ, აფიშუდ̂ \ აფუ̈შდ; აფ̈შუდ̂ე ზს.), ფუშდე (ოფუ, აფუშდ; აფშუ̂დე) 

ლშხ., ფიშტუ̂ე (აფუ, აფიშტუ;̂ ა̈ფშტუ̂ე) ლნტ., გრდმ. -- უშვებს. და̈უ̄ ̂დე ამხაუ̄̂ ფიშუ̂დე, 

დე ეჩხაუ̄ ̂(ბზ. 241) -- დევი არც აქეთ უშვებს, არც იქით. ხელწიფხდ ქაფიშუდ̂ ა̈მირმ (ბქ. 

263) -- ხელმწიფემ გაუშვა ამირანი. ქაფ̄იშუდ̂ხ ეშხუ თოჲა უ̂ადაუშ̂ ბალახთე რაშ (ლშხ. 

60) -- რაში ერთი თვით (თვის ვადით) საბალახოდ (ბალახისკენ) გაუშვეს. [უ̂ენახ̈ს] ლიცს 

ხუფშტუე̂დ ძირისა (ლნტ. 28) -- ვენახს ძირში წყალს {მი}ვუშვებთ.

 ფიჩ ბზ., ფლიჩ ბქ. იხმარება გამოთქმებში: ფიჩი{შ}, ფლიჩიშ ლიკედ, ფიჩი{შ}, ფლიჩიშ 

ლიღნე -- ფაჩუნი, მსუბუქად დაცემა, მსუბუქად დარტყმა. გურნად ფიჩ ა̈ნკიდ ჭემჟინ̄ (ბზ.) -- 

რიყის ქვა მსუბუქად დაეცა (ქვამ ფაჩუნი გაიღო) თივაზე. მალულდდ ნაკ̈ლაუ̈ჟ̂ი ათღანე 

ფლიჩ (ბქ. 134) -- მელამ ბზეზე ("განალეწზე") გაიფაჩუნა (გაადინა ფაჩუნი). კნინ. ფიჩჷლდ. 

მალჷ{ლ}დდ უ̂ეჴჟი̄ნ ა̈ნკიდ ფიჩჷლდ (ბზ.) -- მელამ ბზეზე გაიფაჩუნა (ფაჩუნი გაიღო).

 ფიჩიფუჩი (-ჩი̄შ, --) ლშხ., ფიჩიფუჩუ (-ჲშ, --) ლნტ. -- ჩურჩული, ფაჩიფუჩი. ქორს 

ფიჩიფუჩი̄ დე̄სა ისმი (ლშხ.) -- სახლში ჩურჩულიც არ ისმის.

 ფიჩქ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.) -- სამფეხა მრგვალი მაგიდა. მანე̄სგირა ხახ̈უ̂იდ ფიჩქ (ბზ. 

335) -- შუათანას ერგო (შეხვდა) სამფეხა მრგვალი მაგიდა. ფიჩქთეჟი იკედხ ჩი (ბქ.) -- 

მრგვალ მაგიდაზე დებენ (გადმოიღებენ) ყველაფერს. ღუა̂შა ̈თხუი̂მ-კინჩხ ფიჩქთეჟი ახ̈უი̂კდ 

(პოეზ. 144) -- ჯიხვის თავ-კისერი სამფეხა სუფრაზე დავდევი (გადმოვიღე). კნინ. 

ფიჩქილდ, ფიჩქჷლდ ზს., ფიჩქი̄ლ ლშხ. ფიჩქჷლდს ჟი იკედ ქორა ̈ხოშა (ბზ. 12) -- სამფეხა 

მრგვალ მაგიდას აიღებს ოჯახის (სახლის) უფროსი.
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 ფიჩხ1 იგივეა, რაც ფან̈ჩხ.

 ფიჩხ2 (-იშ, --) ლხმ. -- მსუბუქად სიარული. ალ დინა ფიჩხს დემის ხაღნე (ლხმ.) -- ეს 

ქალიშვილი მსუბუქად დადის (სიარულისას ჩქამს არ გაიღებს).

 ფიცარ̈ (-ცრიშ, -ცრალ̈ ბზ., -ცრარ̈ უშგ., ბქ., -იშ, -ცარალ̈ ლნტ.), ფიცარ (-ცრიშ, -ცრალ) 

ლშხ. -- ფიცარი. ფიცრიშ ლარდა ქორს ჟიქაქა ხაგან̈ (ბქ. 202) -- ფიცრის ოთახი (სამყოფი) 

სახლს ზემოდან ედგა ("ადგა"). ბუბა ფიცარ̈ი ლატაბალხო აჩად (ლნტ. 27) -- ბიძა ფიცრის 

სათლელად წავიდა. გადატ. გუა̂მ̈ი{შ} ფიცარ̈ ზს. -- გულის ფიცარი. აშხუე̂მ ხაჴიდ გუა̂მ̈იშ 

ფიცარ̈ს (პოეზ. 76) -- ერთმა მოარტყა გულის ფიცარში. კნინ. ფიცლა̈დ̄ ბზ., ფიცლად ბქ., 

ლნტ., ფიცრჷლ უშგ., ფიცარე̄ლ ლშხ. ამნე̄მდ კუბს ფიცლად̄არ̈ ესფარჷ̄ლე (ბზ. 302 \ 

ესლაფრა̄ლე) -- ამან კუბოს პატარა ფიცრები დააფარა.

 ფიცხ1 (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ნაფ̈იცხუ̂ ბზ., ლნტ. -- ნამცეცი. დი̄რი ფიცხი̄ დე̄სა გუი̂̄მა 

(ბზ.) -- პურის ნამცეციც არ გვიჭამია. კნინ. ფიცხილდ ბზ., ფიცხი̄ლ ლშხ., შდრ. ფინჩ{ხ}.

 ფიცხ2 იგივეა, რაც ფიცხელ.

 ფიცხელ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ფიცხ2 (-არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- ფიცხი. ბაბა ჯობე სურუ ფიცხ 

მარე ლი (ლშხ.) -- ბაბუა ჯობე ძალიან ფიცხი კაცია.

 ფიცხელობ იგივეა, რაც ფიცხლობ.

 ფიცხლობ (-აშ̈ ზს., -აშ ლშხ., --), ფიცხელობ (-აშ̈, --) უშგ., ლნტ. -- სიფიცხე. მურზაბეგს 

ფიცხლობ ხეთირ̄ი ალ საქმე̄ჲსა (ლშხ.) -- მურზაბეგს სიფიცხე ეტყობა ამ საქმეში.

 ფიცხ-ფიცხ (-იშ, --) ბქ. -- ფაჩუნი. ფიცხ-ფიცხ მესმი (ბქ. 204) -- ფაჩუნი მესმის. შდრ. 

ფიჩ.

 ფიწალ̈ იგივეა, რაც ბირწალ̈.
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 ფიჭ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.)-- ფიჭა. ფიჭხან̈ქა ლეტურ̂ა̈ლ̄ ოხუს̂ყედ (ბზ.) -- 

ფიჭისაგან სანთლები გავაკეთეთ. ღობარ̈ს ფიჭ მასარ̈დ ხოსდახ (ბქ.) -- სკებს ფიჭა ბლომად 

ჰქონდათ (ედოთ).

 ფიხი (-აშ̈, -ა̈რ) ზს. -- ყოყლოჩინა, ამაყი. შარ̈ლან ფიხი მარე ლას̈უ ̂(ბქ.) -- შარლანი 

ყოყლოჩინა კაცი იყო. კნინ. ფიხილ.

 ფიხურ̂ა იგივეა, რაც ფეხუ̂რა.

 ფიჴ (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.), ფლიჴ (-არ̈) ბქ. 1. მეჩხერი. უ̂ენახ ფიჴ ლი (ლშხ.) -- ვენახი 

მეჩხერია. ქართობილს ფიჴ-ფიჴდ ხაკუ ლილა̈შ̄ი (ბზ.) -- კარტოფილს მეჩხრად უნდა დარგვა 

({და}თესვა). ქართ ფიჴ-ფიჴდ ლი ლჷნერგაუე̂ (ბქ.) -- კომბოსტო მეჩხრადაა დარგული. 2. 

განიერნაბიჯებიანი. სოზარდ ფლიჴდ ადსყე ა̈გითე (ბქ.) -- სოზარი განიერი ნაბიჯებით 

გაემართა (სოზარმა განიერნაბიჯებად გააკეთა სვლა) შინისკენ. გადატ. ფიჴდ, ფლიჴდ ლიგნე 

(ბქ.) -- მტკიცედ დგომა (გაშლილ, განიერ ფეხებზე დგომა).

 ფიჴლაჲ̈ (-აი̈შ, ლაუ \ -ლაჲარ̈) ბზ., ფიჴლა,̈ ფიჴრა ̈(-იშ, -ლაუ/-რაუ) ბქ. -- განიერლაჯება. 

სამჭელაქ̈ ფიჴლა ̈ზურალ ლი (ბქ.) -- სამჭელაქი განიერლაჯება ქალია.

 ფი̄ნი̄ლ1 (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.) -- მოჩვენება, სწრაფი, უხილავი არსება; გაიძვერა. 

გადატ. მელაკუდა, ტყუილების გუდა, ეშმაკი. ეჯა ფი̄ნი̄ლდ ლჷგ (ბზ.) -- ის (ძლიერ) 

ეშმაკია (მოჩვენებად დგას). ალ ბობშ ჩიგარ ფი̄ნილ̄არს ხაგჷრგალი (ლშხ.) -- ეს ბავშვი 

ყოველთვის ტყუილს ლაპარაკობს (ეშმაკებს ელაპარაკება).

 ფი̄ნი̄ლ2 ბზ. -- ბარაქიანი, ხვავრიელი.

 ფი̄ფა1, მაფ̈ი̄ფა (-ფა̈შ̄, -ფა̈ლ̄) ბზ., ფიფ̄ა (-ფაშ̄, -ფე̄ლ ლშხ., -ფაშ̈, -ფალ̈ უშგ.), ფიფა 

(-ფაჲ̈შ, -ფალ̈) ლნტ. -- აჩრდილი; ჩრდილი, ლანდი. ალჲა̈რ ხეწდენიხ დი̄ნა̈ ̄ფიფ̄ას (ბზ. 343) 
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-- ესენი დაინახავენ ქალიშვილის აჩრდილს. ჩა̈ჟ ფიფას ხეწად ლიცისა (ლნტ. 242) -- ცხენმა 

ლანდი დაინახა (ლანდს შეხედა) წყალში. იხ. მაფ̈ი̄ფა.

 ფი̄ფა2 (-ფა̈შ̄, -ფა̈რ̄) უშგ. -- დევი. შდრ. და̈უ̄.̂

 ფლა̈ჩჲა̈ჲ იგივეა, რაც ფალჩაჲ̈.

 ფლით იგივეა, რაც ფლიუ̂1.

 ფლითა̈ჲ (-აი̈შ, -თაუ \ -ა̈რ) ბზ., ფლითა ̈(-იშ, -თაუ) ბქ. -- დიდწვერა. გუშგუე̂მჷყ ეშხუ 

ფლითა̈ მარე ანჴად̈ (ბქ.) -- ჩვენთან ერთი დიდწვერა ("ფაჩვნიერი") კაცი მოვიდა.

 ფლიუ̂1 (-იშ, --) ბზ., ლხმ., ფლით ბქ. -- ხვავიანი თოვა, ბარდნა, ფთილების ცვენა. ლათ̄ 

ფლიუ̂დ შდუუა̂ (ბზ.) -- წუხელ ხვავიანად თოვდა. ეჯ ლეთ შდუას ფლით ჩუ ხად (ბქ.) -- იმ 

ღამეს თოვლი ბარდნიდა (თოვლს ხვავი ჰქონდა).

 ფლიუ̂2 ბზ., ლხმ. -- ფლური (ოქროს ან ვერცხლის ფული ძველად).

 ფლიჩ იგივეა, რაც ფიჩ.

 ფლიჴ იგივეა, რაც ფიჴ.

 ფლოქ იგივეა, რაც ფორჩლიკ, ფოლ̈.

 ფოთრ (-იშ/-აშ̈, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ფჷთ (-არ̈) ბქ., ზოოლ. -- ჯიხვის ან არჩვის თიკანი, 

ფოთრი (ერთ წლამდე). ეჯი ლას̈უ ̂ფჷთ (ნეჴშდ) (ბქ. 86) -- ის იყო ჯიხვის თიკანი. კნინ. 

ფოთრჷლდ ბზ., ფოთრო̄ლ ლშხ., ფჷთილ ბქ. ეჯ ლადაღ̈ ეშხუ ფოთრჷლდი ოდგარ̈დ (ბზ.) -- 

იმ დღეს ერთი პატარა ფოთრიც მოვკალით შდრ. კანდრეუ.̂

 ფოლ იგივეა, რაც ფოლ̈.

 ფოლად̈ (-იშ, -ადარ̈) ბზ., ლნტ., ფოლედ (-არ̈) ბქ. -- ფოლადი. ლათ̈იდ ფოლედიშ ნაშთქარ̈ 

ხუღუე̂ხ (ბქ.) -- სამკალად ფოლადის ნამგლები აქვთ.
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 ფოლხ (-იშ, -არ) ლშხ. -- დავრდომილი, დაუძლურებული. ბესი ამ ლინთუი̂სა ფოლხ ლას 

(ლშხ.) -- ბესო (ბესი) ამ ზამთარში დაუძლურებული იყო.

 ფონ (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ფონ̈ ბზ., ფჷნ (-აშ̈, -ა̈რ) უშგ., ფენ4 (-იშ, -არ̈ \ ფონარ̈) ბქ. -- 

როკი, ნუჟრი. ალ მეგამ̈ს ფონ̈ ხარ̄ (ბზ.) -- ამ ხეს როკი აქვს.

 ფონა̈რ იხ. ფენ.

 ფონა̈̄რ ბზ., ფონა̄რ ლშხ. -- როკიანი, ნუჟრიანი. ამეჩუ ლჷ̄გან̈ ფონა̈რ̄ მეგამ̈ (ბზ.) -- აქ იდგა 

როკიანი ხე. ბაბას ფონარ̄ ფიცრალ ოხჴიდ̄ა (ლშხ.) -- ბაბუას ნუჟრიანი ფიცრები მოუტანია.

 ფონთა ̈იგივეა, რაც ფო̄ნთაჲ̈.

 ფონთხ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ლობიოს ბარდების ზვინი.

 ფონთხარ̈ იხ. ფონ̈თხ.

 ფონჩა ̈(-იშ, -ჩაუ) ბქ. -- მშვიდი, უწყინარი. ნიშგე ბაბ̈ა გუ̂ამიდ ფონჩა ̈მარე ლას̈უ ̂(ბქ.) -- 

ჩვენი ბაბუა მეტად უწყინარი კაცი იყო.

 ფონჩხ იგივეა, რაც ფან̈ჩხ.

 ფორეცხ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -არ̈ ბქ.), ფორენცხ (-არ̈) ლხმ., ფოცხუე̂რ (-ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), 

ზოოლ. -- ფოცხვერი. ფირუ̂ს ფორეცხი ნაჴა̈ფუ ̂ხად̄და (ბზ.) -- ძროხას ფოცხვერის ნაკბენი 

ჰქონდა. ფორეცხდ ობაშ̈ კუა̂დ̈ ანდე (ბქ.) -- ფოცხვერმა ბევრი ზარალი მოგვაყენა.

 ფორმა (-მა̈̄შ, -მა̈ლ̄ ბზ., -მაშ̈, -მოლ ბქ., -მაშ̄, -მე̄ლ ლშხ., -მაჲ̈{შ}, -მალ̈ ლნტ.) -- ფორმა. 

ალჲარ̈ს ბაჟ ი ფორმა მარ̄ე̄მიშ ხუღუე̂ხ (ბზ. 249) -- ამათ გონება და ფორმა ადამიანის{ა} 

აქვთ. ერხის მოშ ფორმაშ̈ რაგად̈ ხამ̈თქუ̂ახ (ბქ.) -- ზოგს სხვანაირი (სხვა ფორმის) 

ლაპარაკი სჩვევია(თ).

 ფორშდელ იგივეა, რაც ფოშდელ.
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 ფორჩა იგივეა, რაც ფურჩაჲ̈.

 ფორჩლაუ̈̂ი იგივეა, რაც ფჷრჩლაუ̈ი̂.

 ფორჩლიკ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ფოჩლიგ (-არ̈) უშგ., ფოჩლიკ (-არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ჩლიქი. 

დიენაცა̄დს ცხეტაკიშდ ხაღუე̂̄ნა დიარ, დაუ̄̂ა ფოჩლიკარეშ სგა ლუკუა̂ნ (ლშხ. 57) -- 

დედინაცვალს ცხეტაკისთვის ჰქონია დევის ჩლიქებგარეული პური. ხამ̈ს ჟი ხეკუე̂ს 

ლახაჭკორიხ ფოჩლიკარ̈ (ლნტ. 61) -- ღორს უნდა მოაჭრან ჩლიქები. შდრ. ფლოქ, ჩირქ.

 ფორცელ იგივეა, რაც ფურცელ.

 ფორცხაჲ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ფორცხა̈ (-ხაუ ბქ., -ა̈ჲშ, -ხალ̈ ლნტ.) -- ცოცვის ოსტატი, 

მცოცავი. კოჯჟი̄ნ ეჯთან̄ ფორცხაჲ̈ და̈რ̄ ლას̈უ̂ (ბზ.) -- კლდეზე იმ{ის}თანა მცოცავი არავინ 

იყო. ალ მარე ხოხრობჷნდირ ხოჩა ფორცხა ̈ლას̈უ ̂(ბქ.) -- ეს კაცი პატარაობიდან კარგი 

მცოცავი იყო.

 ფორხაჲ̈ (-იშ, -ალ̈ \ -ხაუ) ბზ., ფორხა ̈(-ხაუ) ბქ. -- ჩინდრიკ-ჩინდრიკით მოსიარულე. 

მეზუბ̂ელარ̈ს ეშხუ ფორხა ̈ბაბილ ხორდახ (ბქ.) -- მეზობლებს ერთი ჩინდრიკა ბაბუკა 

ჰყავდათ.

 ფოსტა იგივეა, რაც ფოშტა.

 ფოტორ (-ტრიშ, -ტრა̈ლ) ბზ., ფროტ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ფუტურო ხე. ქაუზ̂ა ̈ფროტარ̈ს ითრინე 

(ბქ. 236) -- ქავზა ფუტურო ხეებს ათრევს. ფროტაშ̈ მჷტ (ბქ.) -- ფუტურო ხის მატლი.

 ფოქ (-აშ̈, -არ̈) ზს. 1. გამოქვაბული, ბუნაგი. კჷნჯაბ̈ს ფოქ ხარ (ბქ. 203) -- კლდეს 

გამოქვაბული აქვს. 2. ფუღურო (ხისა). სოზარდ ერხუი̂შ ფოქისგა ჯიმლაშ̈ ტან̈ ჩუ აცუი̂რ 

(ბქ. 53) -- სოზარმა ვერხვის ფუღუროში ძმის გვამი (ტანი) დატოვა.

 ფოყ (-აშ̈ \ -იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -აშ \ -იშ, -არ ლშხ.) -- 1. თეძო, გვერდი, გავა. დედედ ფოყ 
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ქ'ა̈̄დგიბ (ბზ. 57) -- დედამ თეძო იღრძო (ამოიგდო). მჷსკდილ ფოყარ̈ჩუოღუ ̂ხაჴიდ (ბქ.) -- 

ბეჭედი გვერდებში ჩაარტყიო. ფოყს ეთგიბედ (ლშხ. 23) -- თეძოს იღრძობთ. ალეს ხაჟახა 

ფოყ (ლნტ. 39) -- ამას ეწოდება გავა. ფოყ ფჷრი ჯარახ (პოეზ. 106) -- თეძო გამხმარი 

გქონიათ. ალარ̈ს დაშნაჲ̈ ფოყს ხორიკხ (პოეზ.) -- ამათ ხმალი გვერდზე ჰკიდიათ. ფოყა-

ბარჯა ხეხუ̂-ჭაშს ლოხშხუი̂ნხ (პოეზ. 56) -- თეძო {და} ბეჭი ცოლ-ქმარს შეუნახეს. 2. 

ფოყ, ფაყ̈, ფეყუ ̂-- მხარე. ღუა̂ჟარ̈ ქა ისკუე̂̄რიხ ჲარუ ̂ფოყხან̈ (ბზ. 7) -- მამაკაცები 

გამწკრივდებიან ორ მხარეს (მხრიდან). მჷჟლაწადხენჩუშ ფოყს თაურ̂არ̈ ხაშხა (ბქ. 224) -- 

აღმოსავლეთის ("მზის სანახავის") მხარეს თავრარი ეწოდება. ლაშხირი ლერთან ფოყხენ 

ანღრი მორელ (ლნტ. 17) -- ლაშხურის მარცხენა ნაპირას (მხრიდან) {გა}მოდის მჟავე 

წყალი. ალას ჴაუი̂ჩ ლახხუი̂დ ლერთენ ფოყას (პოეზ. 36) -- ამას ჩხიკვი შეხვდა მარცხენა 

მხარეს. ეჯას მიჩა ფაყ̈თე ხოჩა ზაჲ̈ ხოჴდენი (ბზ. 1) -- იმას თავის მხარეს ("თავის 

მხრისკენ") კარგი მოსავალი (წელი) მოუვა. იხმარება გამოთქმაში ფოყს ლიგნე (ბქ.) -- 

გაბუტვა (გვერდზე, განზე გადგომა). გადატ. ბაჯუს ხოლა ფოყ ხად (ბქ.) -- ბაჯუ დაითარსა 

(ბაჯუს ცუდი მხარე ჰქონდა).

 ფოყრა ̈(-იშ, -რაუ) ლხმ. -- თეძოამოვარდნილი, დაფეხვილი. სორთმანს ფოყრა ̈ხეხუ ̂ხორდა 

(ბქ.) -- სორთმანს დაფეხვილი ცოლი ჰყავდა.

 ფოშდა1 (-დაშ̈, -დოლ) ბქ. -- გვერდის ფიცარი. ქორს ხუღუე̂ ფოშდოლ -- სახლს აქვს 

გვერდის ფიცრები.

 ფოშდა2 იგივეა, რაც ფოშტა.

 ფოშდელ, ფორშდელ (-დლიშ, -დლარ̈) ზს., ფოშდერ ლშხ., ფოშტელ (-იშ, -ალ̈) ლნტ., ბოტ. 

1. ფშუტა თავთავი. ამზაუ̂ კუე̂ცენს ფოშდელ ხუღუე̂ (ბქ.) -- წელს ხორბალს ფშუტა 
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თავთავი აქვს. 2. სათიბში გარეული დაბალი ბალახი. ეჯ ტყუ̂ეფჟინ̄ ფოშდელ მასარ̈დ ხაგ̄და 

(ბზ.) -- იმ მხარეში ბლომად იყო ("ზედ ადგა") "ფოშდელი".

 ფოშოშ (-იშ, --) ლშხ. 1. ფხვიერი. ფეტურ̂ა̄ლ ფოშოშ ლი -- ფეტვის პური ფხვიერია. 2. 

უყუათო, უმაწივრო. ქერი დიარ ფოშოშ ლი -- ქერის პური უყუათოა.

 ფოშტა (-ტა̈შ, ბზ., -ტაჲ̈შ ლნტ., -ტა̈ლ ბზ., ლნტ.), ფოშდა (-დაშ̈, -დოლ) ბქ., ფოსტა (-ტა̄შ, 

-ტე̄ლ) ლშხ. -- ფოსტა. მჷხარ̈ ფოშდაჲ̈თე მარ ლეზი (ბქ.) -- ხვალ ფოსტაში უნდა წავიდე 

(მაქვს წასასვლელი).

 ფოშტელ იგივეა, რაც ფოშდელ.

 ფოჩ (-აშ̈ ბზ., ლნტ., -იშ ბქ., -ა̈რ ზს., ლნტ.) -- ფოჩი. კაბს ფოჩს ალსოგემდ (ლნტ. 30) -- 

კაბას ფოჩს მივაკერებთ (მივუდგამთ).

 ფოჩლიგ, ფოჩლიკ იგივეა, რაც ფორჩლიკ.

 ფოცხ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- 1. ფოცხი. 2. ანკესი. კალმახს ფოცხარ̈შუ ̂ჷრმიხ მჷკჷლმახა (ბქ. 

227) -- თევზს ("კალმახს") ანკესით იჭერენ მეთევზეები. კნინ. ფოცხჷლდ.

 ფოცხუე̂რ იხ. ფორეცხ.

 ფოხ1 (-იშ, -არ) ლშხ. 1. მწირი. ამეჩუ ფოხ გიმ ლი -- აქ მწირი ნიადაგია. 2. ნათოვლარი 

ადგილი.

 ფოხ2 ლშხ. -- ბნელი, წყვდიადი. თეს ფოხ მად̄ იყი̄რი -- ბნელა, თვალთან თითს ვერ მიიტან 

("თვალს წყვდიადი არ ერტყმევა").

 ფოხ3 ლშხ. -- ხანმოკლე, მცირე დროისა, არახანგრძლივი. ალ ლეზობ ჲერუ ლადღი ფოხ ლი 

-- ეს საჭმელი ორი დღის ხანგრძლივობისაა.

 ფოხალ̈ (-ხლაშ̈, -ხლარ̈ ზს., -ხალაშ̈, -ხალალ̈ ლნტ.), ფოხალ (-იშ, -არ) ლშხ. 1. ჩაფი; კოკა. 
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მიშგუ̂ა ბუბას ფოხალ̈შუ ̂ა̈ჲრაყ̈ ოხხუი̂ (ბქ.) -- ბიძაჩემს (ჩემს ბიძას) ჩაფით არაყი 

დავახვედრე. 2. ბათმანი. ბაბას ჲერბი ფოხალ̈ ლელეგუე̂რი ახოჴიდა (ლნტ.) -- ბაბუას ორი 

ბათმანი საფქვავი მოუტანია.

 ფოლ̈ (-იშ ბზ., -აშ̈ ბქ., -ა̈რ ზს.), ფოლ (-აშ, -არ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) \ ფლოქ (-არ ლშხ., -ა̈რ 

ლნტ.) -- ფლოქვი, ჩლიქი. წელს ფოლარ̈ ჩუა̂თ̈ბუჭკურან (ბქ.) -- სახედარს ჩლიქები 

დაუსკდა. ბაბად ჩა̄ჟი ფოლარ ჟ'ანხურჲელე (ლშხ. 75) -- ბაბუამ ცხენის ფლოქვები 

შეაგროვა. დაჴჷლდ ფლოქა̈რ სგა ლოხგე მეგემს (ლშხ.) -- თხამ ჩლიქები მიადგა ხეს. შდრ. 

ფორჩლიკ, ფლოქ, ჩირქ.

 ფოლ̈ტ იგივეა, რაც ფელტ.

 ფონ̈ იგივეა, რაც ფონ.

 ფონ̈თხ (-იშ, ფონთხარ̈) ბზ., ფენთხ (-არ̈ \ ფონთხარ̈ ბქ., ლნტ.), ფო̄ნთხ (-არ) ლშხ. -- 

ფენთხი (ადამიანისა თუ საქონლისა). ფონ̈თხმჷყ აქაჩ̈ხ მურზა (ბზ.) -- ფენთხში (ფენთხთან) 

დაჭრეს მურზა. ყასბულათდ ნათ̈ხუი̂არე ფენთხ სგან̈ჴიდ ქოთე (ბქ.) -- ყასბულათმა 

ნანადირევის ტვირთი (ფენთხი, თხელი ფერდი) შემოიტანა სახლში.

 ფოლ̄იკ იგივეა, რაც ფელიკ.

 ფონ̄თაჲ ფონთაჲ̈ (-აი̈შ, -თაჲარ̈) ბზ., ფონთა ̈(-აუ) ბქ., ფო̄ნთაჲ (-თაჲ̄შ, -თარ) ლშხ. 1. 

დამტვერილი; მტვრის ადვილად მიმღები. ალ ლერქუა̂ლ̈ ფონ̄თაჲ̈ ლი (ბზ.) -- ეს ტანსაცმელი 

("საცმელები") დამტვერილია. 2. წებოვანი. ეჯ მელ გუ̂ამ̈იდ ფონთა ̈ლი (ბქ.) -- ის ბალახი 

ძალიან წებოვანია. იგივეა, რაც ფონთა̈ჲ.

 ფონ̄თხ იგივეა, რაც ფონ̈თხ.

 ფრანგ იგივეა, რაც ფრან̈გ.
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 ფრანტ იგივეა, რაც ფრან̈გ.

 ფრაჴ იგივეა, რაც ფრაჴ̈.

 ფრან̈გ (-იშ, ფრანგალ̈ ბზ., ფრანგარ̈ ბქ.), ფრანგ, ფრანტ (-ალ) ლშხ. -- მარჯვე, 

დაოსტატებული, მოქნილი. ლებსუყუ̂ ხოჩა ფრან̈გ მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ლებსუყვი ძალზე 

მარჯვე კაცია. მიშგუი̂ მეზუბ̂ელ ლიმშიუხ̂ენ ფრან̈გდ ლჷგ (ბქ.) -- ჩემი მეზობელი კარგი 

ხელოსანია (სამუშაოდან მარჯვედ დგას).

 ფრაჴ̈ (-იშ, ფრაჴალ̈) ზს., ლნტ., ფრაჴ (-ალ) ლშხ. -- როსკიპი; უზრდელი. ეჩი̄ ნა̈ქ̄უ̂ი̄სგ ფრაჴ̈ 

ზურალ̄ა ̈ნაბან̈დ ხოშა ლეჯრაუ̈ი̂ მამ̄' ლი (ბზ.) -- იმისი ნათქვამი როსკიპი ქალის ფიცზე 

მეტად დასაჯერებელი არაა.

 ფრაჴ̈ჲაჲ̈ (-ა̈იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ. \ -ჲაუ ბზ.), ფრაჴ̈ია ̈(-იაუ) ბქ. -- მაღალი ტანის, ზორბა 

ადამიანი. შუკუს̂ ანღრი ფრაჴ̈ჲაჲ̈ მარ̄ე (ბზ.) -- გზაზე მოდის ზორბა კაცი.

 ფრექ იგივეა, რაც ფაქრაუა̂̈ნ.

 ფრიხილ იგივეა, რაც ფირხილ.

 ფროტ იგივეა, რაც ფოტორ.

 ფრჷხჷნილ იხ. ფჷხ.

 ფუე ( --, ფუ{უ}̂ა, ფუდე̄ს ბზ., --, ფუა, ფუადეს ბქ., --, ფუა, ფუუდ̂ეს ქს.), ფუუ̂ე ლნტ., 

გრდუვ. -- 1. დუღს. ფუე ლიც (ბქ. 252) -- დუღს წყალი. 2. ღელავს. ძუღუა̂ ფუე (ბქ.) -- 

ზღვა ღელავს.

 ფუთე̄რა იგივეა, რაც ფჷრე̄თა.

 ფუთიან̈ (-იშ, -თიანარ̈) ზს., ლნტ., ფუთიან (-არ) ლშხ. -- ფუთიანი. ნაღჟურდ ფუთიან̈ 

უ̂ედროშ ანჴიდ ჰებ (ბქ.) -- ბიჭმა (ჭაბუკმა) ფუთიანი ვედროთი მოიტანა ბალი.
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 ფუთკუ̂ირ̄დ ბზ., ფუტკუი̂̄რდ ბზ., ლშხ., ფუტკუ̂ირდ ლნტ. იხმარება გამოთქმაში 

ფუთკუ̂ირ̄დ, ფუტკუი̂̄რდ ლიჩედ -- გადაბუგვა, ფერფლად ქცევა. ეჯ ქორ ფუტკუი̂̄რდ აჩად 

(ლშხ.) -- ის სახლი დაიფერფლა (ფერფლად წავიდა). შდრ. გრამ̈დ ლიგნე.

 ფუთხუ ̂იგივეა, რაც ფურთხუ.̂

 ფუკუ ̂იგივეა, რაც ფიკუ.̂

 ფუკუა̂̄რობ (-აშ̈, --) ბზ., ფუკუა̂რობ (-იშ, --) ლნტ., ფიკუ̂იარობ (-ა̈შ, --) ბქ. 1. სიმშრალე. 

მეუა̂რ ფუკუა̂რ̄ობ ახ̈ფას (ბზ.) -- მეტად მშრალი ამინდები ("ხმელიანობა") დადგა (გამოდგა). 

მისიშ მუჟღურ გუნ ფიკუი̂არობ ლი (ბქ.) -- წლევანდელ შემოდგომაზე ძალიან სიმშრალეა. 

2. გადატ. დანაშაულში დაჭერილის შეცბუნება, გაშრობა, სახტად დარჩენა.

 ფუკუი̂ (ხომფუკუა̂, მამფუკუე̂ ბზ., ფუკუი̂არა ლნტ.), ფიკუი̂ (ხომფიკუ̂ა, მამფიკუე̂ \ 

მემფაკუ)̂ ბქ. -- მშრალი. დადას ხუღუ̂ა ფუკუი̂ მატ̈ყ (ბზ.) -- ბებიას აქვს მშრალი მატყლი. 

ალ გიმ ჩიგარ ფუკუი̂ ლი (ლნტ. 4) -- ეს მიწა ყოველთვის მშრალია. გადატ. ფიკუი̂დ გარ 

ესერ ომსედ (ბქ. 251) -- სახტადღა (მშრალად) დავრჩიო.

 ფუკუნ̂ირ (-იშ, -ა̈რ) ლხმ. -- ოხშივარი. ითქ ლაც̈ერუა̂ჟი ფუკუ̂ნირს იქუც̂ე (ლხმ.) -- 

მარცვალი მოხალვისას ოხშივარს უშვებს.

 ფულ იგივეა, რაც ფუ̄ლ.

 ფუმფი (-ფი̄შ, --) ლშხ. -- მოშვებული, დუნე, ფომფლე. ძაძუდ დი̄ნას ფუმფიდ ლახბე 

ლარ̄ტყ (ლშხ.) -- ძაძუმ გოგოს ფომფლედ შეაბა სარტყელი.

 ფუნთქუი̂რ, ფუნთქუ̂ის იგივეა, რაც ფანთქუ̂ის.

 ფურ იგივეა, რაც ფურ̈.

 ფურეთა იგივეა, რაც ფჷრე̄თა.
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 ფურთი იგივეა, რაც ფურ̈თ1.

 ფურთინ̄ა (-ა̈შ̄, -ა̈̄ლ ბზ., -აშ̄, -ნე̄ლ ლშხ.) -- ერთგვარი გულიანი პური. ბებედ ანნაყე 

ფურთინ̄ა (ბზ.) -- ბებიამ გამოაცხო "ფურთინა".

 ფუ{რ}თხუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბქ. 1. საქონლის მჭლე ხორცისათვის დამახასიათებელი ბუშტუკები. 

ლატმურაჟი მეჩხფა ლაღუ ̂ფურთხა̈რ ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- გატყავებისას მჭლე ხორცმა 

ბუშტუკები იცის (ხორცს... სჩვევია). 2. ქონში დაბუდებული მავნე უჯრედი, ხორცის 

შემაგრებული ბურთულა.

 ფურთხუა̂ლე იგივეა, რაც მურთხუა̂ლ̈.

 ფურის იგივეა, რაც ფურუი̂სუ.̂

 ფურნე (-ემ, -ე̄მიშ, -ნა̈ლ̄ ბზ., -ნოლ ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ ლნტ.) -- ფურნე. ლენტეხას ლჷგ ძღჷდ 

ფურნე (ლნტ. 10) -- ლენტეხში არის (დგას) დიდი ფურნე.

 ფურსგუი̂̄ნ{ა} ბზ., ფურსგუი̂ნ, ფურს{უ}̂ინ, ფჷრსინ ბქ., ფურშგუი̂ნ ბქ., ლშხ., ფურშკუი̂ნ 

ლნტ., მურსი̄ნა, მურსინ ბზ. იხმარება გამოთქმაში ფურსგუი̂̄ნ{ა}დ... ლიგნე -- დამსხვრევა, 

დამტვრევა, დაფშვნა. მეთხუჲ̂ა̈რდ ღუა̂შს ფურსგუი̂ნდ ლახგენე ფხურსკუ̂არ̈ (ბქ. 262) -- 

მონადირემ ჯიხვს კოჭები დაუმსხვრია. მანოლდ ხეწად ჯიმილს, ფურსგუი̂ნდ ლჷგნეს (ბქ. 

53) -- მანოლმა შეხედა დამტვრეულ ძმას.

 ფურსდუნ ზს., ფურსტუნ ბქ., ლნტ., ფჷრჩლაუა̂ (-იშ, --) ქს. -- ჩურჩული. მერმე 

ლარდახენქა ფურსდუნ ისმიუ ̂(ბქ.) -- მეორე ოთახიდან ჩურჩული ისმოდა.

 ფურსკუ ̂იგივეა, რაც ფხირსკუ̂.

 ფურსტუნ იგივეა, რაც ფურსდუნ.

 ფურს{უ}̂ინ იგივეა, რაც ფურსგუი̂̄ნა.
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 ფურუცხუ̂ იგივეა, რაც ფურის.

 ფურუ̈ლ (-აშ̈, -რულარ̈) ბზ. -- არშია. ეჯნე̄მ ლაცად̄ა̈რს ფურულ̈ ახჭემ (ბზ.) -- მან საცვლებს 

არშია შემოავლო.

 ფურ{უ}̂ის{უ̂} (-{უ}̂ს{უ}̂იშ, -{უ}̂ს{უ̂}ალ̈) ბზ. -- ნაძვის ან ფიჭვის ტოტების გროვა 

(საქონლის საკვებად იყენებენ ზამთარში). კუმშიშდ ფურის ანჴიდხ (ბზ.) -- საქონლისთვის 

ნაძვის ტოტები მოიტანეს.

 ფურყუ̂ნაჲ̈ (-აი̈შ, -ა̈ლ/-ნაუ) ბზ., ფურყუნ̂აჲ (-ნაჲ̄შ, -ნაუ) ლშხ. -- ზურგს უკან მძრახველი. 

მიშგუ̂ი მეზუ̂ბელ ფურყუნ̂აჲ̈ ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- ჩემი მეზობელი ზურგს უკან მძრახველი 

ქალია.

 ფურშგუი̂ნ, ფურშკუი̂ნ იგივეა, რაც ფურსგუი̂̄ნა.

 ფურშუკუ ̂(-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.) თხელი ფაფა. ბეფშუს̂ ხალატ̈ ფურშკუი̂ ლიზუე̂ბ (ბზ.) 

-- ბავშვს უყვარს თხელი ფაფის ჭამა.

 ფურჩაჲ̈ (-ჩა̈შ̄, -ჩა̈ლ̄) ბზ., ფურჩა ̈(-ჲშ, -ჩაუ), ფორჩა (-ჩაშ̈, -ჩოლ) ბქ. -- ფუჩეჩი 

(სიმინდისა). ფურჩა ̈დარბაზ̈თე ხეკუე̂ს ადაჲახ (ბქ. 231) -- ფუჩეჩი დარბაზში (სვანური 

სახლის ზედა სართულზე) უნდა აიტანონ. კნინ. ფურჩაი̈ლ. შდრ. ქუჩუნჩელა.

 ფურცელ (-ცლიშ, -ცლარ̈ ზს., -ცლარ ლშხ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), ფორცელ ბქ. -- ფურცელი. 

ბეფშს ფურცლარ̈ ჟ'ოხცჷრჷლა (ბქ.) -- ბავშვს ფურცლები ამოუხევია. კნინ. ფურცლიდ ზს., 

ფურცელი̄ლ ლშხ. ალას სემი ფურცლიდ გარ ხოკალ̈და (ბზ. 417) -- ამას სამი ფურცელიღა 

უკლდა.

 ფურც{ხ}უნ (-იშ, --) ბქ. -- ფაცხაფუცხი, ფუსფუსი. მოლე ფურცხუნ ა̈ნსყან (ბქ.) -- რაღაც 

ფუსფუსი ატყდა (გაკეთდა).
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 ფურცხუ ̂იხ. ფხინიზ.

 ფუსდ ზს., ფუს ბზ., ფუს{უ̂}ნ ბზ., ლშხ. (-იშ \ -ა̈შ, -არ̈ \ -დუ̂არ̈ \ -დჲა̈დ̄უ ბზ., -დედუ ბქ., -არ 

ლშხ.), ფუსტ (-არ̈) ლნტ. 1. მეუფე, უფალი, ღმერთი. ალას თხუმჟი ხეკუე̂ს ხაზ̄დეს ფუსნა 

ლემზჷრ (ლშხ. 16) -- ამას ზემოდან (თავზე) უნდა ედოს უფლის სეფისკვერი. 

მაცხუა̂რ̈ფუსდა ყორს მაგენა (პოეზ. 28) -- მაცხოვარი უფალი კარს მომდგომია. ფუსნა ̈

ჯჷლაჲ̈ (ბზ.) -- საღვთო კენჭი. ფუსდაშ̈, ფუსდიშ ტაბლაშ̈ (ბქ.) -- უფლის ტაბლა. 2. 

ბატონი, მფლობელი, მბრძანებელი. ჯი როქ მინე ფუსდ მამ̄ა ლი (ბზ. 436) -- მე თქვენი 

ბატონი არ ვარო. ჩუბე შუა̂ნ̈ჲა̈ ფუსტარ̈ ჩარ̈კუ̂იანარ̈ ლჷმარ̈ხ (ლნტ. 4) -- ქვემო სვანეთის 

მფლობელები ყოფილან ჩარკვიანები. ყორს ხაგენახ ფუსნა ოთარს (პოეზ. 212) -- კარს 

მისდგომიან ბატონ ოთარს. 3. პატრონი, მესაკუთრე. მანათ̈ ცუი̂ციშ ფუსდდ ადჲე (ბქ. 28) -- 

მანეთი წაიღო კატის პატრონმა. ჩი ხატ̈ხეხ ფუსდედუს (ბქ.) -- ყველაფერს უბრუნებენ 

პატრონებს. 4. ბატონო (მიმართვის ფორმა). ხელწიფ ფუსდ, ქა̈თ̄სგი ლაჴუ̂რაქა! (ბზ. 285) -- 

ხელმწიფევ ბატონო, გაიხედე ფანჯარაში! ფუსდ, ფაქუდ̂ კირ ოთჩიდნახ (ბქ. 13) -- ბატონო, 

ფქვილისთვის კირი გაურევიათ. ფუსნა კასარ̈, დომის ნითში! (პოეზ. 70) -- ბატონო 

კეისარო, ნუ აგვირჩევ!

 ფუსდაჲ̈ (-აი̈შ, -დაჲარ̈) ბზ., ფუსდა ̈(-დაუ) ბქ., ფუსუ̂ნა ̈(-ჲშ, -ა̈̄ლ) უშგ., ფუსნაჲ (-ნაჲ̄შ, 

-არ) ლშხ., ფუსტა ̈(-იშ, -ტაჲარ̈) ლნტ. -- საუფლო, უფლის შესაწირავი ხარი. ეჯ ლადაღ̈ 

ფუსდაჲ̈ს ჩუ ლაიძიჰნეხ (ბზ.) -- იმ დღესდღეს საუფლო ხარს დაკლავენ. ალ ჴანს ფუსნაჲ 

ხაჲ̄შხა (ლშხ. 9) -- ამ ხარს საუფლო ჰქვია.

 ფუსდობ (-აშ̈, --) ზს., ფუსნობ (-აშ, --) ლშხ., ფუსტობ (-იშ, --) ლნტ. -- ბატონობა; 

ბატონყმობა. ფუსდობს ხან̈ ხარ ქა მეშყდან (ბქ.) -- ბატონყმობა დიდი ხნის გადავარდნილია 
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(ბატონყმობას ხანი აქვს გადავარდნილი). ფუსტობ ი გლეხობ ამეჩუ დარ̈ს ხაშყიდ (ლნტ. 4) 

-- ბატონობა და გლეხობა აქ არავის ახსოვს.

 ფუსნაჲ იგივეა, რაც ფუსდაჲ̈.

 ფუსნა̈ბუას̄დ (-იშ, -- ბზ., -უუა̂სდიშ, -- უშგ.), ფუსნაბუას̄დჲა, ბურსნაბუას̄დჲა (-ა̄შ, --) 

ლშხ., ფუსტა{მ}ბუასტია (-იაჲ̈შ, --) ლნტ. -- სამყაროს, ქვეყნის უფალი, მამაზეციერი, 

უზენაესი ძალა, ღმერთი, სამყაროს ბატონი. ფუსნაბ̈უასდ, სი ლან̄ეშდ! (ბზ.) -- მამაზეციერო, 

შენ შეგვეწიე! ფუსნაბუას̄დჲად საჩუქ̂არ ხაშგმინ მასძელს (ლშხ. 54) -- უზენაესმა საჩუქარი 

სთხოვა მასპინძელს. ამუღუა̂ ფუსტამბუასტიაჲ̈ ჟჷრ (ლნტ.) -- მომაქვს უფლის წყალობა.

 ფუსნობ იგივეა, რაც ფუსდობ.

 ფუსტ იგივეა, რაც ფუსდ.

 ფუსტამბუასტია იგივეა, რაც ფუსნა̈ბუას̄დ.

 ფუსტაჲ̈ იგივეა, რაც ფუსდა̈ჲ.

 ფუსტობ იგივეა, რაც ფუსდობ.

 ფუსულ̄ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ფჷსგჷლ (-გლიშ, -გლა̈რ) ბქ. -- ბურძგლი, ღინღლი; გინგლი. 

ფეკუნ̂ას ფუსულ̄ კაჩ ხო̄გ (ბზ.) -- ლეკვს გინგლი ყალყზე უდგას. ნაპ̈ურ̂ს მჷცხიშუ ̂ფჷსგჷლ 

ხაგან (ბქ.) -- ჩიტი სიცივისაგან აბურძგნილი იყო ("ჩიტს სიცივით ბურძგლი ედგა"). შდრ. 

ღინღილ.

 ფუსულ̄ა̈რ̄ (-იშ, -ა̄რარ̈) ბზ. -- მცივანა ("ბურძგლიანი"). იმჟი ფუსულ̄ა̈რ̄ ხი? (ბზ.) -- რა 

მცივანა ხარ?

 ფუსუნ̂ იგივეა, რაც ფუსდ.

 ფუსუნ̂ა ̈იგივეა, რაც ფუსდა̈ჲ.
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 ფუს{უ}̂ნამ̈უჟუე̂ღ (-ჟუღ̂იშ, -ჟუ̂ღარ̈), ფუსუ̂ნამ̈უჟეღუ ̂(-ჟღუ̂იშ, -ჟღუა̂რ̈) ბზ., 

ფუსნამუჟოღუ̂ (-იშ, -არ) ლშხ. 1. ბზ. საუფლო სეფისკვერი. ფუსუნ̂ამ̈უჟუე̂ღს (მუჟეღუს̂) 

ღჷნლადეღ ანყეხ (ბზ.) -- საუფლო სეფისკვერს რელიგიურ დღესასწაულზე აცხობენ. 2. 

გადატ. სიმსივნე, ძირმაგარა.

 ფუტკუი̂̄რდ იგივეა, რაც ფუთკუი̂̄რდ.

 ფუტუ (-ტუ̈შ̄ \ -ტუ̂იშ̄, ტ{უ}̂არ̈ ბზ., -ტიშ̄, -ტუ̂არ უშგ.), ფჷტ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- 

ჭუჭრუტანა. ყო̄რს ფუტუ ხარ̄ (ბზ.) -- კარს ჭუჭრუტანა აქვს. კნინ. ფუტუ̄ლ ბზ., ფჷტლად̈, 

ფჷტჷლ, ფჷტლჷდ ბქ. მეგამ ნესგაისგა ფჷტჷლ ხად (ბქ.) -- ხეს შუაში პატარა ჭუჭრუტანა 

ჰქონდა.

 ფუქუ̂ინდ, ფუქუ̂ი̄რდ ლიგნე იგივეა, რაც ფიქუი̂̄რდ ლიგნე.

 ფუყუ̂1 (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. ბზ., ქს. ჩიყვი. ამჩუ მად̄ ენთხელი მა̄რე, ერე 

ფუყუ̂ ხად̄ეს (ლშხ. 3) -- აქ არ დაიძებნება კაცი, ჩიყვი რომ ჰქონდეს. შდრ. ყუყუ,̂ ყუ̂იყუ.̂ 2. 

ზს. ძირმაგარა; ჩირქოვანი სიმსივნე, მუწუკი. ბეფშუ̂ს ფუყუ ̂ქო̄ხთხარ̈ (ბზ.) -- ბავშვს 

ძირმაგარა გაუსკდა. ფუყუს̂ გუა̂მ̈იდ მასტუნ ხამ̈თქუა̂ (ბქ.) -- ძირმაგარამ ძლიერი ტკივილი 

იცის (ძირმაგარას... სჩვევია). 3. ბქ. ხის ნუჟრი, კორძი. მეგმაშ̈ ფუყუ̂არ̈ ახუქ̂აჩ̈ (ბქ.) -- ხის 

კორძები მოვჭერი. 4. ბზ. ხის სოკო (სააბედე). კნინ. ფუყულდ (ბქ.).

 ფუყუ̂2 ბზ. -- ჯიუტი, უხასიათო. ქეთუ ფუყუ ̂ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- ქეთო (ქეთუ) უხასიათო 

ქალია.

 ფუყუ̂ა̈რ̄ (-იშ, -უ̂არ̄უ \ -უ̂არ̄ალ̈) ბზ., ფუყუ̂არა ̈(-რაუ) ბქ., ფუყუა̂რ̄ (-უ) ლშხ., ფუყუა̂რ̈ 

(-ალ) ლნტ. 1. ზს. ძირმაგარებიანი. ფუყუა̂რა ̈მარე ლამხუ̂იდ (ბქ.) -- ძირმაგარებიანი კაცი 

შემხვდა. 2. ქს. ჩიყვიანი. კნინ. ფუყუა̂რ̈ი̄ლ ბზ.
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 ფუშ (-იშ, -არ) ლშხ. -- თიაქარი. გიერგს ფუშ ხაღუე̂̄ნა (ლშხ.) -- გიორგის თიაქარი 

ჰქონია.

 ფუშდე იგივეა, რაც ფიშუდ̂ე.

 ფუჩულ̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ. 1. რბილი ხასიათი. გუე̂დო ფუჩულ̄ მარ̄ე ლას̈უ ̂(ბზ.) -- გვედო რბილი 

ხასიათის კაცი იყო. 2. სატკივარი (ბავშვის ენაზე).

 ფუჩქუნი̄ლ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.) -- ხორცის გამონაზარდი ჩლიქის უკანა არეში. ღუნს 

ფუჩქუნი̄ლ ლჷნთარ̄უნე ხად̄ (ბზ.) -- ხბოს ჩლიქის გამონაზარდი დაჩირქებული ჰქონდა.

 ფუჩხურ̄აჲ̈ (-აი̈შ, -რაჲალ̈) ბზ., ფეჩხუ̂ა ̈(-უა̂უ) ბქ. -- ფშვნადი, ფხვნადი. აგურ ფეჩხუა̂ ̈ლი 

(ბქ.) -- აგური ფშვნადია.

 ფუცე̄რა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ. -- ფაცაფუცი. აფხნეგარს ძღჷდ ფუცე̄რა ხარ̄ხ (ლშხ.) -- 

ამხანაგებს დიდი ფაცაფუცი აქვთ.

 ფუცხუ ̂(-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- რკინის კავი (იხმარება მოხარშული ხორცის 

ამოსაღებად). აფხნეგდ ჩუ̂ადგარ̈ ეჯა ბერჟა ̈ფუცხუ̂შ (ბზ. 289) -- ამხანაგმა მოკლა იგი 

რკინის კავით.

 ფუხუ ̂იგივეა, რაც ქუხუ.̂

 ფუხუჩ̂ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ამპარტავანი. ეჯჲარ̈ ფუხუ̂ჩიარ̈ ლასუხ̂ (ბქ.) -- ისინი ამპარტავნები 

იყვნენ.

 ფუკ̈უ ̂იგივეა, რაც ფიკუ.̂

 ფურ̈ ზს., ფირუ̂ (-იშ, -უ̈შ, ფურალ̈) ზს., ლნტ., ფუი̂რ (ფურემ, ფურარ̈ ბქ., -იშ, ფირუე̂შ, 

ფურა̈ლ ლნტ.), ფურ (-ალ) ლშხ., ზოოლ. -- ფური, ძროხა. სგა ლახ̈ჴად̈ჷ̄ნხ ფურ̈უ̈{შ} 

...მეჯუე̂გთე̄სგა (ბზ. 320) -- მივიდნენ ძროხის მწყემსთან (მეჯოგესთან). თინათ̈დ 
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ხაშგუ̂მინ ალას ფირუი̂ ლჷჯე (ბზ. 286) -- თინათინმა (თინათმა) ამას ძროხის რძე სთხოვა. 

ანდა̈უდ̂ ფირუს̂ სგა ხაფ̈ხეჭ (ბქ. 10) -- მწყემსმა ფურს ხელი სტაცა. ფერმას ხორი აშირ 

მეშგ ფურ̈ (ბქ. 105) -- ფერმას ჰყავს ასი მეწველი ძროხა. ფურ ჩი̄ს ჩუ ხორი (ლშხ. 5) -- 

ძროხა ყველას ჰყავს. ფუი̂რს ხაჟ̈რინნენა დენა (ლნტ. 300) -- ძროხას თურმე ებრალებოდა 

გოგო. მჷლდეღს ფირუე̂ ჭიშხარ̈ ჩუ̂ათოშტუხუა̂ (ლნტ. 300) -- მწყემსს ძროხის ფეხები 

დაუმარხავს. სიმქარ̈ ფურარ̈ს იშგიუხ̂ (პოეზ. 108) -- ქალიშვილები ძროხებს წველიდნენ. 

გადატ. ფურ̈ი წიდ (ბზ.) -- ძროხის მომყოლი (სალანძღავი სიტყვაცაა). ფურემ ქუ̂ირთ 

(ჩბხ.) -- ვარსკვლავთა კრებული. ეშხუ ფურეშ დაბ (ბქ.) -- ერთი ძროხის (საფასური) ყანა. 

ასლან მე̄უა̂რ ფურ მა̄რე ლი (ლშხ.) -- ასლანი ძალიან უნამუსო (ძროხა) კაცია. კნინ. 

ფურ̈ილდ, ფურ̈უ̈ლდ ზს., ფუროლ̄ ლშხ., ფუი̂რილდ ბქ., ლნტ., ფირუ̂ილდ ზს. ხეხუ-̂ჭაშ̈ს 

ეშხუ ფურ̈უ̈ლდ ხორიხ (ბზ. 323) -- ცოლ-ქმარს ერთი ფური ჰყავთ. ალჲარ̈ს ფირუ̂ილდ 

ლოხუ̂ე̄თხ (ბზ. 42) -- ამათ ფური უწილადეს. ეჯის ფუროლ̄არე ლიშუ̂შე ხოხალ (ლშხ.) -- 

იმან ძროხების გაშრობა იცის.

 ფურ̈თ1 იგივეა, რაც ბუ̈ლთ{უ}̂.

 ფურ̈თ2 (-იშ, ფურთალ̈) ბზ. -- ბანქოს თამაშის ერთი სახე. ფურ̈თი ლიშდრა̈ლ̄ ჯალატ̈მა?̄ 

(ბზ.) -- ფურთის თამაში გიყვარს?

 ფუშ̈დე იგივეა, რაც ფიშუდ̂ე.

 ფულ̄ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ფულ ბქ., ლნტ. -- სულის ერთი შებერვა, ერთი წამი. ჲერხი 

გუა̂შუ ̂ფულ̄ზუმ ხან̈ს გარ ხაკუ (ბზ.) -- ზოგიერთი საქმეს ერთ წამში ამთავრებს 

(წამისოდენა ხანსღა უნდა). ქუნს ლოქ ოთქუი̂ცე ფულ̄ ხანისა (ლშხ. 65) -- სულს 

ამოგაძრობ (გაგიჭრი) ერთ წამშიო (წამ-ხანშიო).
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 ფუნ̄გუ̂აჲ̈ (-აი̈შ, -უა̂ჲარ̈) ბზ. -- კუზიანი, მოხრილი, კეხიანი. ჯანყუა̂თ̈ს ფუ̄ნგუა̂ჲ̈ ნეფხუნ̂ა 

ხარ̄ (ბზ.) -- ჯანყვათს კეხიანი ცხვირი აქვს.

 ფუი̂რ იგივეა, რაც ფურ̈.

 ფუუ̂̄ჰ! ბზ., ლშხ., ფუუ̂ჰ! ფუჲ! ბქ., ლნტ. შორისდ. -- ფუი! ფუუ̂ჰ ისგუ̂ა ლიმარ̄უს̂ (ბზ.) -- 

ფუი შენს კაცობას!

 ფშალ (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ფშალაჲ (-აჲ̄შ, -ლე̄ლ) ლშხ. 1. ყლორტი, მორჩი; ნორჩი. ფშალაჲ̄ უა̂ზ 

(ლშხ. 3) -- ნორჩი ვაზი. 2. სვია.

 ფშიკ ბზ., ფშიტ ლშხ. იხმარება გამოთქმაში ფშიკი, ფშიტი ლიკედ -- სიკვდილი 

(დაფშუტვა). მიშგუ̂ა მეზუბ̂ელდ ფშიკ გარ ა̈ნკიდ (ბზ.) -- ჩემმა მეზობელმა ფეხებიღა 

გაფშიკა (დაიფშუტა, მოკვდა).

 ფშუტურაჲ (-რაჲ̄შ, -რე̄ლ) ლშხ. -- მჩატე, მსუბუქი, ფშუტურა, რბილი. ალ თუთუნ 

ფშუტურაჲ ლი (ლშხ.) -- ეს თუთუნი რბილია.

 ფშუქიან (-იშ, -არ ლშხ., ა̈რ ლნტ.) -- ფეთიანი. ბაჯუს ხაყა ფშუქიან ჩაჟ̄ (ლშხ.) -- ბაჯუს 

ჰყავს ფეთიანი ცხენი.

 ფხა (-ა̈შ̄, -ა̄რალ̈/რ ბზ., -მი, -რარ̈ ბქ., -აშ̄ \ -ამ̄ი{შ}, -ა̄რალ ლშხ., ფხაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) -- 1. 

ფხა. ჲერხი ცუზს ხარ̄ ფხარ̄ა̈ლ (ბზ.) -- ზოგ თევზს ფხები აქვს. ალეს ქა ხაყა ფხა̄რალ 

ფათუ̄ლარშალ̄ (ლშხ. 89) -- ამას თმებივით ფხები გამოჰყვება. გადატ. ხანჯარ ხოჩა ფხამ̄იშ 

ლი (ლშხ.) -- ხანჯალი კარგად ჭრის (ფხიანია). კნინ. ფხაჲჷლდ ბზ., ფხალ̄დ უშგ., ფხალ̄ჷლ 

ლშხ. ეშხუ ფხაჲჷლდ დოს' ო̄თშყეხ! (ბზ. 381) -- ერთი ფხა არ დაუვარდეთ! ფხალ̄ჷ̄ლ ჩუ 

იწწილი სგამ̄ენ (ლშხ. 89) -- ფხა გამრავლდება ("წიწილიანდება") შიგნით. 2. ინფექციური 

დაავადება.
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 ფხაკუ-̂ იხმარება გამოთქმაში ფხაკუდ̂ ლიშერე ბქ. -- ბლაგვად ლესვა. ფხაკუდ̂ ლიშერესი 

ლიხალ̈ ხაკუ (ბქ.) -- ბლაგვად ლესვასაც ცოდნა უნდა.

 ფხალდა იგივეა, რაც ფხალ̄და.

 ფხალდა ̈იგივეა, რაც ფხალ̄დაჲ̈.

 ფხანკალ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ძალიან გამხმარი. მეჩიჟი ფხანკალდ ისყი ტუფ (ბქ.) -- სიბერეში 

ძალიან ხმება (გამხმარად კეთდება) კანი. იხ. ფხაკ̈-.

 ფხანჭაშ̈ იხ. ლეფხა̈ნ̄ჭუ̂.

 ფხაჭ1 (-აშ̈, -- ) ზს., ლნტ., ფხა̈ჭ ბქ., ფხერჭ (-იშ, --) ლშხ. -- მაგარწვეტებიანი რამ. ფხაჭ̈ 

ნანგაუ̈ ̂(ბქ.) -- მოცვეთილი (მაგარწვეტებიანი) ცოცხი.

 ფხაჭ2 ბქ. -- მკვახე, მჟავე (მსხალი).

 ფხაკ̈- იხმარება გამოთქმაში ფხაკ̈დ ლიგნე ბქ. -- ძალზე გახმობა;

 ფხან̈ჭუ ̂იგივეა, რაც ფხა̈̄ნჭუ.̂

 ფხაუ̈ჲ̂ა̈ჲ (-აი̈შ, -ჲაჲარ̈) ბზ., ფხიუ̂ა ̈(-იშ, -უ̂აუ) ბქ. -- ციმციმა. მარინოლას ფხაუ̈ჲ̂ა̈ჲ თე̄რალ̈ 

ხარ̄ (ბზ.) -- მარინეს (მარინოლას) ციმციმა თვალები აქვს.

 ფხაჭ̈ იგივეა, რაც ფხაჭ1.

 ფხაჭ̈ია̈ჲ (-აი̈შ, -არ̈) ბზ., ფხიჭა ̈(-იშ, -ჭაუ) ბქ. -- სწრაფი, მარდი. იმჟი ფხიჭა̈ მარილ ლი 

თათაუ!̂ (ბქ.) -- რა მარდი კაცია თათავი!

 ფხალ̄და (-და̈̄შ, -და̈ლ̄) ბზ., ფხალდა (-დაშ̈, -დარ̈) ბქ. -- ფანტვა, ბნევა. მაღუე̂̄ნა̈ ̄ფხალ̄დას 

ნაგუ̂გუ̂ეუი̂ ახჭიმ (ბზ.) -- ქონების ფანტვას სიღატაკე (ნაფქვავი, ნახვეტი) მოსდევს.

 ფხალ̄დაჲ̈ (-აი̈შ, -დაუ \ -ა̈რ) ბზ., ფხალდა ̈(-დაუ) ბქ. -- "ფანტვია", მბნეველი. ალ ზურალ̄ 

ბიქუ̂შალ̄ ლი ჩი̄მი ფხალ̄დაჲ̈ (ბზ.) -- ეს ქალი ქარივით ფანტავს ყველაფერს (ყველაფრის 
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მფანტველია). უ̂არჩხლიშ ფხალდას̈ უ̂არჩხილ დეშომა ხუღუ̂ე (ბქ.) -- ფულის მფანტავს 

ფული არასდროს აქვს. შდრ. ფხეჟაჲ̈.

 ფხა̈ნ̄ჭუ ̂(-იშ, ფხა̄ნჭუა̂რ̈) ბზ., ფხან̄ჭუ̂ა (-უ̂ა̈შ̄, -უა̂̈რ̄/ა̈ლ̄ უშგ., -უ̂აშ̄, -უ̂ე̄ლ ლშხ.), ფხან̈ჭუ ̂

(ფხანჭუა̂რ̈) ლნტ. -- მუჭი, პეშვი, ბღუჯა. ჟი ხეკუე̂ს ეხკჷდი ლაფექხენჟი ეშხუ ფხან̄ჭუ̂ა 

გატ (ლშხ. 43) -- უნდა ავიღო ფქვილის ჭურჭლიდან (საფქვილედან) ერთი მუჭა ქატო.

 ფხეკ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- მწირი, კლდოვანი (ადგილი). ამეჩუ ფხეკ გიმ ლი (ლშხ.) 

-- აქ მწირი მიწაა. ფხეკარ̈ისკა მად̈მა ანღრი (ლნტ.) -- მწირ ადგილებში არაფერი მოდის.

 ფხეჟა (-ჟა̈შ̄ ბზ., -ჟაშ̈ ბქ., -ჟაშ̄ ლშხ., -ჟაჲ̈შ ლნტ.), ფხაჟ̈ა ბზ. -- {და}ფანტვა, {და}შლა. 

ეჯჲა̈რ დე̄ს ხამურჯიხ ჩიქე ფხეჟას \ ლიფხეჟს (ბზ.) -- ისინი ჯერ არ აპირებენ დაშლას.

 ფხეჟაჲ̈ (-აი̈შ, -ჟაჲარ̈) ბზ., ფხეჟა̈ (-იშ, -ჟაუ) ბქ. -- ფანტვია, შლადი. ითქ ფხეჟაჲ̈ ლი (ბზ.) 

-- ხორბალი ადვილად იფანტება ("ფანტვადია"). შდრ. ფხალ̄დაჲ̈.

 ფხეჟნი (--, აფხაჟ̈; ა̈ფხჟენი ზს., --, აფხაჟ; აფხჟენი ლშხ.), ფხეჟენი (--, აფხაჟ; ა̈ფხეჟენი) 

ლნტ., გრდუვ. -- იშლება. ნაგზალადაღუ ̂დე̄ს' ა̄ფხაჟ̈ ქუ̂ერწილ (ბზ. 321) -- კვირამდე 

ქორწილი არ გათავდა (დაიშალა). ნასდილობჷნღო მაგ ჩუ ფხეჟნიხ (ლშხ. 23) -- ნასადილევს 

ყველა{ნი} იშლებიან. ჩუა̂ფხაჟ გიმ (ლნტ.) -- დაიშალა მიწა.

 ფხერა იგივეა, რაც ფხე̄რა.

 ფხერჭ იგივეა, რაც ფხაჭ1.

 ფხე̄რა (-რა̈შ̄, --) ბზ., ფხერა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- {გ}ახელა (თვალისა). თერრე 

ფხერას ნომოღ აჰია ისგუ ამახუ!̂ (ბქ.) -- თვალების გახელას არ მოსწრებოდეს შენი მტერი!

 ფხიკ (-იშ, --) -- ფხაკუნი. ჩხჷტდ ფხიკ ა̈ნკიდ ლჷყარ̄ჟი (ბზ.) -- კენჭმა გაიფხაკუნა 

(ფხაკუნი {გ}აიღო) სახურავზე. ეჯის ისგლეთქა ფხიკ ახსიმჷდ (ბქ.) -- იმან შუაღამისას 
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ფხაკუნი გაიგონა. ფხიკ ისმოლ̄ (ლშხ.) -- ფხაკუნი ისმოდა.

 ფხიკაჲ̈ (-აი̈შ, -კაჲარ̈) ბზ., ფხიკა ̈(-იშ, -კაუ ), ფხიკი (-კიშ, -ა̈რ) ბქ.-- ფაფხურა. მიშგუი̂ 

აფხნეგ ფხიკაჲ̈ ლი (ბზ.) -- ჩემი ამხანაგი ფაფხურაა.

 ფხინიზ (-იშ, -არ̈) ბქ., ფინზ (-არ̈) ლხმ., ფურცხუ ̂(-ალ) ლშხ., ბოტ. -- წიწვი. მეგამ ჩუქა 

ფხინიზ ხეჰრან (ბქ.) -- ხის ქვეშ წიწვი ეყარა. ღუმურ̄ი ფურცხუა̂ლ შჷ̄დდახ ლარ̄აჲ̄სა 

(ლშხ.) -- ნაძვის წიწვები ეყარა (ეყარნენ) მინდორში. იხმარება გამოთქმაში ფინზდ ლიგნე 

(ლხმ.) -- დამსხვრევა, დაფშვნა. შდრ. სისნა.

 ფხინსკუ̂ შდრ. ნაფ̈ხისკუ.̂

 ფხინტელა,̈ ფხჷტნა ̈(-იშ, -ლაუ ჩბხ., -ნაუ ლხმ.) -- ჩიჩქნია. ალ ბეფშუ̂ ნეფხუნ̂აშ̈ ფხინტელა ̈

ლი (ბქ.) -- ეს ბავშვი ცხვირის ჩიჩქნიაა. ნეფხუნ̂აშ̈ ფხჷტნა ̈ბეფშს ლიწუფ̂ილან̈ი ხაკუ (ბქ.) 

-- ცხვირის ჩიჩქნია ბავშვს გაწყრომა უნდა.

 ფხიჟე (ოფხჷჟ, აფხიჟ; ა̈ფხჟე ზს., აფხჟე ლშხ., აფხუჟ, აფ̈ხიჟ; ა̈ფხჟე ლნტ.) გრდმ. -- 

{გა}შლის, {გა}ხსნის. ან̈წს... ჩუ ფხიჟახ ლაჴა̈ნი გიმჟი (ლნტ. 5) -- ნაკელს სახნავ მიწაზე 

გაშლიდნენ. ბოფშარ̈ს ათოფხიჟახ აშ̈იკ (ლნტ. 166) -- ბავშვებს ყუთი გაუხსნიათ.

 ფხირკაჲ იგივეა, რაც ფხი̄რკუა̂ჲ̈.

 ფხირსკუ̂ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ლნტ., ფხურსკუ ̂(-არ̈) ბქ., ფურსკუ ̂(-ალ) ლშხ. -- კოჭი. ბეფშუს̂ 

ფხირსკუ̂ ათ̈ჯორ̄ბა̈ნ̄ (ბზ.) -- ბავშვს კოჭი გადაუბრუნდა (ეღრძო). ალას ა̈მირმდ ფურსგუი̂ნდ 

ლახგენე ფხურსკუა̂̈რ (ბქ. 262) -- ამას ამირანმა კოჭები მიაფშვნა (ნამცეცებად უქცია). 

დაჴჷლს ლჷშჲე ფურსკუა̂ლ ხარ̄ (ლშხ.) -- თხას დასივებული კოჭები აქვს. კნინ. 

ფხურსკულდ (ბქ.).

 ფხირჭა̈, ფხირჭუა̂ჲ̈ იგივეა, რაც ფხი̄რკუ̂აჲ̈.

1733



 ფხიტ1 (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., ფხჷტარ̈ ბქ., -არ ლშხ.) -- ნატეხი, კვნიტი, კენჭი (მარილისა, 

ქვისა, კევისა...). ისგა ა̈ხხუა̂რხ ჯჷმემ ფხიტს (ბქ. 322) -- შემოეხვივნენ (მოაწყდნენ) 

მარილის ნატეხს. კნინ. ფხიტჷლდ ბზ., ფხიტილდ ბქ., ფხიტილ̄ ლშხ.

 ფხიტ2 ბქ., ქს. -- მარჯვე, გაბედული, მოქნილი; ფრთხილი. ფხიტ მარე -- გაბედული კაცი.

 ფხიუა̂ ̈იგივეა, რაც ფხაუ̈̂ჲაჲ̈.

 ფ{ხ}იშტაჲ̈ (-აი̈შ, -ტაჲა̈რ) ბზ. -- გაშვერილრქებიანი ცხოველი. დედბერი̄ლს ხორი 

ფ{ხ}იშტაჲ̈ დაჴჷლ (ბზ.) -- დედაბერს ჰყავს გაშვერილრქებიანი თხა.

 ფხიჭა ̈იგივეა, რაც ფხაჭ̈იაჲ̈.

 ფხი̄რკუ̂აჲ̈, ფხირჭუ̂აჲ̈ (-აი̈შ, -ალ̈/-არ̈) ბზ., ფხირჭა ̈(-იშ, -ჭაუ) ბქ, ფხირკაჲ (-კაჲ̄შ, -კე̄ლ) 

ლშხ. -- ჩიჩქნია, ჩხრეკია, მთხრელი. მიშგუი̂ დიმთილ შდუგუშ̂ალ̄ ფხირჭუა̂ჲ̈ ლი (ბზ.) -- 

ჩემი დედამთილი თაგვივით მთხრელია. ალი ხოლემ ფხირჭა ̈მარ̈ე ლას̈უ ̂(ბქ.) -- ეს ავის 

(ცუდის) ჩხრეკია კაცი იყო.

 ფხოლე იგივეა, რაც ფხულე.

 ფხოტლან̈ ლხმ., ფხჷტლან̈ ჩბხ. (-იშ, -ანარ̈) -- ბეჭი. ალი მესტუა̂შ̈ ფხოტლან̈ ლჷმარ̈ (ბქ. 

314) -- ეს დეკეულის ბეჭი ყოფილა. ჩიდ როქ ხოცხა ღუა̂შაშ̈ ფხოტლან̈ (პოეზ. 226) -- 

ყველაფერს მირჩევნია ჯიხვის ბეჭიო. ფხჷტლან̈ჟი სოფელ ესზიგენა (ბქ. 27) -- ბეჭზე 

სოფელი დასახლებულა. ფხოტლან̈დ ლჷგ (ლხმ.) -- შორსმჭვრეტელია, დიდი დაკვირვების 

მქონეა. კნინ. ფხოტლან̈ილ, ფხჷტლან̈ილ ბქ.

 ფხოუე̂ლ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- მამაცი. მიშგუ ბაბა ფხოუე̂ლ მარ̄ე ლასუ̂ (ლშხ.) -- 

ბაბუაჩემი მამაცი კაცი იყო.

 ფხულე (-ე̄მიშ ბზ., ლშხ., -ლარ̈ ბზ., -ემ, -ლოლ ბქ., -ლე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ლალ̈ ლნტ.), ფხოლე 
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(-ე̄მიშ, -ლარ̈) უშგ. -- თითი. ფხულარ̈ჟი მჷტყაბ̈ თაშ̈დ გუ ხარ̄ (ბზ. 319) -- თითებზე 

შემწვარი ყველი მოუნდა. ფხულა დემეგ ხარ თეთე ლაი̈სგ (ბქ. 203) -- თვალთან თითს ვერ 

მიიტან (თითს არსად აქვს თვალისკენ მისატანი). კელარს იჴდე, ფხულე̄მი ნანგრიალს (ლშხ. 

8) -- ღეროებს {გამო}იტანს, თითის სიმსხო(ებ)ს. ხენწიფდ ჩუა̂თოჭონე ფხულე გეზალს 

(ლნტ. 295) -- ხელმწიფემ შეუხვია თითი შვილს. ა̈თუ ლამად̄ ჭიშხიშ ფხულა̈რს (პოეზ. 

112) -- დამცხა (სიცხე შემედვა) ფეხის თითებში. გადატ. ფხულ' ესბეკ (ბქ.) -- აირჩია, 

საუკეთესო შეიხვედრა. ფხულ' ესზჷმე (ბქ.) -- თავისი გავლენა აგრძნობინა (თითი 

მიაზომა). ფხულ' ოსქუთნე (ბქ.) -- დაემუქრა (თითი დაუქნია). ფხულაქა ლეჭენი მარე (ბქ.) 

-- რბილი, ადვილად ასაყოლიებელი (თითზე დასახვევი) კაცი. ფხულაქა ლეჭენი პინტ ესერ 

დემეგ ხოზ (ბქ.) -- ფართლის მაგვარი (თითზე სახვევი) არაფერი გამაჩნიაო. მიჩა ფხულა 

ხეჴფი (ბქ.) -- ძალიან ნანობს (თავის თითს კბენს). ფხულემ ლაჩ̈დინარ̈ ნაყუნ (ბქ.) -- 

საუკეთესოდ შეზავებული (თითის ჩასაყოლებელი) შეჭამადი. ფხულოშუ ̂ლათურ̂ი (ბქ.) -- 

შერცხვენილი, თავლაფდასხმული (თითით საჩვენებელი). ფხულაუშ̂ ლჷთიშ (ლშხ.) -- 

საუკეთესო (თითით გამორჩეული). ფხულეს იქუ̂ცე (ლშხ.) -- ძალიან სჭირდება (თითს 

იჭრის). კნინ. ფხულიდ (ზს.), ფხოლიდ̄ (უშგ.), ფხულოლ̄ (ლშხ.). ფხულიდს ლათ̈ლა̈რს 

ხაბორგუნ̂ახ ბეფშს (ბქ. 289) -- თითს სასხლეტზე {მო}აკიდებინებდნენ ბავშვს. ფხულოლ̄ 

ლოქ ნო̄საუ̂ ლახფედე ეჯის (ლშხ. 79) -- თითი არ მიაკარო იმასო.

 ფხულელა ̈(-იშ, -ლაუ) ბქ. -- ანჩხლი, მრისხანე. მეზუბ̂ელს გუა̂მ̈იდ ფხულელა ̈ხეხუ ̂ხორდა 

(ბქ.) -- მეზობელს ძალიან ანჩხლი ცოლი ჰყავდა.

 ფხურსკუ ̂იგივეა, რაც ფხირსკუ.̂

 ფხურსკუა̂ლ̈ იხ. ფხირსკუ.̂
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 ფხჷლ1 (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- გველის წიწილა; ხვლიკი. ჰერწემ ქათლაშ̈ ლჷგრა ქ'ან̈კუ̂იშე, ეჯის 

ფხჷლ ესერ ხეფსი (ბქ.) -- გველი (რომ) ქათმის კვერცხს გამოჩეკს, იმას გველის წიწილა 

გამოუვაო.

 ფხჷლ2 ბქ. -- უცბად {გა}დაწვა. მჷხირს ფხჷლ გარ ათღანდა -- კვარი უცებ დაიწვა. 

ფხჷლინა ̈მჷხირ -- კარგი ხარისხის ("უცბად მწვარი") კვარი.

 ფხჷრკჷ̄ნ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ფხჷრკჷნ ბქ., ლნტ. -- ფხაკუნი. ფხჷრკჷ̄ნ ანსჷმდა (ბზ.) -- 

ფხაკუნი მოისმა.

 ფხჷტლან̈ იგივეა, რაც ფხოტლან̈.

 ფხჷტნა ̈იგივეა, რაც ფხინტელა.̈

 ფხჷტჷნი̄ლ (-აშ̈, -არ̈) ბზ. -- ხრტილი, კაკნატელა. ფხჷტჷნი̄ლ ესერ ესყუე̂ჩა (ბზ.) -- 

ხრტილი გამიტყდაო.

 ფჷზარ̈ იხ. ფიზ.

 ფჷთ იგივეა, რაც ფოთრ.

 ფჷთე̄რა იგივეა, რაც ფჷრე̄თა.

 ფჷთქუ̂ე იგივეა, რაც ფითქუ̂ე.

 ფჷთხჷნილ (-აშ̈, -ა̈რ) ლხმ. -- ფუმფულა. ბებშს ხალატ ფჷთხჷნილ დიარ (ბქ.) -- ბავშვს 

უყვარს ფუმფულა პური.

 ფჷლთჷ̄ნ (-იშ, --) ბზ., ფჷლთჷნ ბქ. -- ბარტყუნი, ფართხუნი. ჯუე̂დიახენ ისმი დაშ̈დუა̂ ̈

ფჷლთჷნ (ბქ.) -- შორიდან ისმის დათვის ფართხუნი.

 ფჷლჴნაჲ̈ (-აი̈შ, -ნაუ) ბზ., ფჷლჴნა ̈(-იშ, -ნაუ) ბქ. -- როხროხა; ანჩხლი, მოჩხუბარი (ქალი). 

მიშგუ̂ი მეზუ̂ბელ ფჷლჴნაჲ̈ ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- ჩემი მეზობელი ანჩხლი ქალია.

1736



 ფჷნ იგივეა, რაც ფონ.

 ფჷნდგი, ფჷნდეგა იგივეა, რაც ფჷნდიგ.

 ფჷნდიგ, ფჷნდგი, ფჷნდეგა (-დგიშ \ -დგაშ̈, --) ზს. -- {მო}ძებნა (საგანგებო). თემჷრყანს 

არ̈ყიშ ფჷნდგი ხად -- თემურყანი (გამწარებული) ეძებდა არაყს (არაყის ძებნა ჰქონდა).

 ფჷნე (-ე̄მიშ, --) ბზ. -- ნაცარტუტა.

 ფჷნჩიხ იხ. ჩინჩრიხ.

 ფჷნციხდ ლიგნე იხ. ცინციხდ ლიგნე.

 ფჷრა (-რაშ̈, --) ბქ. 1. {გა}ხმობა. ალის ფჷრა ხაკუ (ბქ.) -- ამას გახმობა უნდა. 2. გადატ. 

მოწყურება.

 ფჷრამ̈ფა ბქ. -- დაგორება. ბაჩუ ̂ფჷრამფა ხეყარ (ბქ.) -- ქვა დაგორდა (ქვას დაგორება 

დაემართა).

 ფჷრე̄თა (-თა̈შ̄, --) ბზ., ფურეთა (-თაშ̈, --) ბქ., ფუთე̄რა, ფჷთე̄რა (-აშ̄, --) ლშხ. -- არევ-

დარევა, ფათური, ორომტრიალი, ალიაქოთი. ჩუ ხად̄ახ მეჲად ფუთე̄რა (ლშხ.) -- მუდამ 

ორომტრიალი ჰქონდათ. გადატ. ქარბუქი. ფურეთაისგა დესმა თერა შუკუს̂ -- ქარბუქში 

არაფერი ჩანს გზაზე.

 ფჷრთქჷ̄ნ (-იშ \ -ა̈შ, --) ბზ., ფჷრთქჷნ ბქ., ლნტ. -- ფრთქიალი; ბაგაბუგი. ანსჷმდა ჭუე̂̄რლე 

ფჷრთქჷ̄ნ (ბზ.) -- მოისმა ყვავების ფრთქიალი. გუს ფჷრთქჷნ ჩუ ხოგან (ბქ.) -- გულს 

ბაგაბუგი გაჰქონდა (ედგა).

 ფჷრთხილდ იგივეა, რაც ფირთხილდ.

 ფჷრი (ხომფრა, მამ̈ფრე ბზ., ხონფრა, მანფრე \ ფჷრია̈რ̄ უშგ., ფჷრიარ̈ ბქ., ხოფრა, ფჷრიალ̄ა 

ლშხ., ფჷრიალა ლნტ.) -- ხმელი. ლეჭშჷ̄რის ჩუ ხოყდან̄ა ტო̈ტისგა ფჷრი უ̂აზ̈ (ბზ. 290) -- 
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საქმროს ხელში უკავია ხმელი ვაზი. სგუი̂რ ფჷრიდ სედნიუ ̂(ბქ. 307) -- ხამი ტილო ხმელად 

რჩებოდა. მეგამ ფჷრიარ̈ ბალოლ ჩ'ოხშიდა (ლხმ.) -- ხეს მოხმელო ფოთლები ჩამოუყრია. ჟი 

ხანცოლ̄ნახ ფჷრი ტუფს ფაუ̄ს (ლშხ. 8) -- წამოაცვამდნენ ხმელ ტყავს ჯოხზე. თაშ̈ 

ფჷრიალა ლას̈ (ლნტ.) -- ყველი ოდნავ ხმელი იყო. ფოყ ფჷრი ჯარახ (პოეზ. 106) -- თეძო 

გამხმარი (ხმელი) გქონიათ. ფჷრი ლჷყგჷნე (ბქ.) -- ზედმეტად გამხმარი. გადატ. ალ მარა 

ფჷრი ფაუ ხუღუე̂ (ბქ.) -- ეს კაცი უშვილძიროა (ამ კაცს ხმელი ჯოხი აქვს). კნინ. ფჷრილ.

 ფჷრიალა იხ. ფჷრი.

 ფჷრსინ იგივეა, რაც ფურსგუი̂̄ნ{ა}.

 ფჷრფნაჲ̈1 (-აი̈შ, -ა̈ლ) ბზ., ფჷრ (-იშ, -ნაუ) ბქ. 1. ფრიალა, ფაშფაშა. ალ წჷრნი კაბ 

ფჷრფნაჲ̈ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ეს წითელი კაბა ფრიალა იყო. 2. გუზგუზა. ფჷრფნაჲ̈ ლემესგ 

ან̈იშ̄უა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- გუზგუზა ცეცხლი დაინთო.თო.

 ფჷრფნაჲ̈2 ბზ. 1. ჩიფჩიფა. ძაძუ ფჷრფნაჲ̈ ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- ძაძუ ჩიფჩიფა ქალია. 2. 

ფჷრფნა ̈ბქ. -- მოლაყბე. თაჲ̈საუ̂ს ფჷრფნა ̈ჲეხუ ̂ხორი (ბქ.) -- თაისავს მოლაყბე ცოლი 

ჰყავს.

 ფჷრფჷნ (-იშ, --) ბქ. -- უაზრო რატრატი. ჰამუნღუე̂ ნებოზდ ფჷრფჷნ გარ ისმიუ ̂(ბქ.) -- 

დილიდან საღამომდე მხოლოდ უაზრო რატრატი ისმოდა.

 ფჷრღჷ̄ნ (-იშ, --) ბზ., ფირღილ (-ღლაშ̈ \ -ღლიშ, --) ბქ., ფჷრღჷნ (-იშ, --) ბქ., ქს. -- 

ძრწოლა, ცახცახი, კანკალი (შიშისგან), ძაგძაგი. ჭყინტს მაყალშუ ̂ფირღილ ოხშყად (ბქ.) 

-- ბიჭი შიშისგან შეძრწუნდა (ბიჭს შიშით კანკალი აუვარდა). დინად მაყალშუ̂ ფჷრღჷნ 

ადბინე (ბქ.) -- გოგომ შიშით ცახცახი დაიწყო. ფეკუნ̂ას მჷცხიუშ̂ ფჷრღჷნ ახოშყად (ლნტ.) 

-- ლეკვს სიცივისგან (სიცივით) კანკალი დააწყებინა.
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 ფჷრჩლაუა̂ იგივეა, რაც ფურსდუნ.

 ფჷრჩლაუ̈ი̂ (ფჷრჩლაუ̈დ̂ას̈, ფჷრჩლა̈უდ̂ა; ფჷრჩლა̈უდ̂ე̄დს ბზ., ფჷრჩლაუდ̂ას̈, ფჷრჩლაუდ̂ა; 

ფჷრჩლაუდ̂ეს ლნტ.), ფორჩლაუ̈̂ი (ფორჩლაუ̈,̂ ფორჩლაუ̈ი̂უ̂; ფორჩლაუ̈̂იდეს) ბქ., ფჷრჩლაუი̂ 

(ფჷრჩლაუ̂ის, ფჷრჩლაუდ̂ა; ფჷრჩლაუდ̂ეს) ლშხ., გრდუვ. -- ჩურჩულებს ("ფურჩულებს"). 

დადა ქა უე̂დ გარ ფორჩლაუ̈ი̂ (ბქ.) -- ბებია ძლივსღა ჩურჩულებს.

 ფჷრცქაუ̈̂ილ, ფჷრცქეუი̂ლ, ფჷრცქეულ იგივეა, რაც ფირცქეუი̂ლ.

 ფჷსგჷლ იგივეა, რაც ფუსულ̄.

 ფჷტე იგივეა, რაც ფიტე.

 ფჷტლა̈დ, ფჷტჷლ იგივეა, რაც ფუტუ.

 ფჷტრა ̈იგივეა, რაც ფჷტჷრაჲ̈

 ფჷტჷრაჲ̈ (-აი̈შ, -ა̈ლ) ბზ., ფჷტრა ̈(-იშ, -რაუ) ბქ. -- გამხვრეტი, ხვრეტია. სოსრუყუ̂ ბერჟემ 

ფჷტრა ̈მახ̈ეღუა̂ჟ ლას̈უ ̂(ლხმ.) -- სოსრუყვი რკინის გამხვრეტი ვაჟკაცი იყო.

 ფჷცეუ̂ა იგივეა, რაც ფჷცე̄უა̂.

 ფჷცეუ̂ა ̈(-იშ, -უ̂აუ) ბქ. -- ფუსფუსა. მჷლხამლი ბეუ̂ა ფჷცეუ̂ა ̈მარე ლი (ბქ.) -- 

ლახამულელი ბევა ფუსფუსა კაცია.

 ფჷცე̄უ̂ა (-ა̈შ̄ ბზ., -ა̄შ, -- ლშხ.), ფჷცეუა̂ (-ა̈შ ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.) -- ფუთფუთი 

(ფრინველებისა, ჭიაღუებისა). ფჷცე̄უ̂ა ხად̄ხ ნაპ̈ოლ̄არ̈ს (ბზ.) -- ჩიტებს ფუთფუთი 

გაჰქონდათ.

 ფჷჭა̈რ̄ იგივეა, რაც ფიჭა̈რ̄.

 ფჷხ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., -იშ, -არ ლშხ.) -- ბაქია, ფაფხურა, ყოყლოჩინა. იმჟი ფჷხ მარ̄ე ხი? 

(ლშხ.) -- როგორი ბაქია კაცი ხარ? კნინ. ფჷხჷლდ (ბზ.), ფჷხჷნილ (ბზ., ლშხ.), ფრჷხჷნილ 
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(ბქ.). ცუი̂დდ ფჷხჷლდ გარ ხი (ბზ.) -- ტყუილადღა ფაფხურობ (ყოყლოჩინა ხარ). ეჩი̄ 

ჭყჷნტარ̈ ეზარ̈ ფჷხჷნილარ̈ ლიხ (ბზ.) -- იმისი ბიჭები კარგა ფაფხურები არიან. ფრჷხჷნილ 

მარა ხეცუნ̂ალხ (ბქ.) -- ფაფხურა კაცს დასცინოდნენ.

ქ

 ქა-1 -- ზმნისწინი, მიუთითებს მოძრაობაზე -- აქედან იქით გა{ნ}-, წა{რ}... ქაჩ̄ად̈ მარ̄ე 

ბოგქა (ბზ.) -- გავიდა კაცი ხიდზე. ქაპ̄არ ნეპოლ̄ (ლშხ.), ქაპარ ნეპოლ (ლნტ.) -- გაფრინდა 

ჩიტი. ქა ხაჴიდხ უშხუ̂არ̄ (ბზ.), ქა ხაჴიდხ უშხუა̂რ̈ (ლნტ.) -- გაარტყეს ერთმანეთს. 

ქათოხინ ბერგ (ლნტ.) -- წაართვა თოხი.

 -ქა2 -- თანდებული, სახელს მართავს მიცემით ბრუნვაში და აღნიშნავს -- -ზე, -დან (-ითგან)

. ყორქა აჩად̈ხ (ბზ.) -- კარიდან (კარზე) გავიდნენ. ძუღუა̂ქა აჩად (ბქ.) -- ზღვაზე გავიდა. 

ბოგქა აჩად (ლშხ.) -- ხიდზე გავიდა. ლიცქა აჩადხ (ლნტ.) -- წყალზე გავიდნენ. თხუმქა 

ხაჭონ̄ა (ლშხ.), თხუ̂იმქა ხაჭონა (ლნტ.) -- თავზე აქვს შემოხვეული.

 ქაბაბ̈ (ქაბბიშ, -ბაბარ̈) ბზ., ქაბაბ (-იშ, -არ) ლშხ. -- სატირლის, დასაფლავების პური დიდი 

ზომისა. ლაშთხუ̂ალ̄ჟი შუა̂ნარ̈ს ქაბა̈ბი ლინყე ხამ̈თქუა̂ხ (ბზ.) -- დასაფლავებისათვის 

სვანებმა სატირლის პურის (ქაბაბის) გამოცხობა იციან.

 ქად (-აშ̈ ზს., -იშ ლშხ.) -- 1. {შე}მცდარი. დრეუი̂შ მჷღლი ქადს ესერ ხოხურ̂ამ ათქადა 

(ანდ.) -- დროის მომლოდინე ნაკლებად შემცდარ{ი}აო (მცდარიაო). ქად მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- 

მცდარი კაცია. 2. ლშხ., ბზ. ღალატი, შეცდენა. ამეჩუ მამ̄ მაყლუნ̄ი ქადდ (ბზ.) -- აქ ღალატის 

არ მეშინია.

 ქადა (-და̈შ̄ ბზ., -დაშ̈ ბქ., და̄შ ლშხ., -დაჲ̈შ ლნტ.) -- {გა}ცდენა, აცდენა. ლიჩმოშ̈არ̈ისგა ქადა 
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ლეგ გუე̂შ ლი (ბზ.) -- სამუშაო დღეებში გაცდენა ცუდი საქმეა. ჭირიშ ქადა მჷშა ̈მარა 

ხასდიკ ი მამჭირუ̂ას̈ ხახ̈იად (ბქ.) -- ჯაფის აცდენა მუშა კაცს სწყინს და ზარმაცს უხარია. 

მიშკუ̂ი ქადა ალ ლადეღარ̈ისა ცოდობ ლი (ლნტ.) -- ჩემი გაცდენა ამ დღეებში ცოდვაა.

 ქადაჲ̈ (-დაჲ̈შ, -არ̈) ბზ., ქადა (-დაჲ̈შ, -დაუ̈) ჩბხ. -- 1. გამცდენი. ქადაჲ̈ ბეფუ̂შ ხოლა მუთუ̂რი 

ლი (ბზ.) -- გამცდენი ბავშვი ცუდი მოსწავლეა. 2. ურწანი, უზვი. ქადაჲ̈ დაჴჷლ (ბქ.) -- 

უზვი თხა.

 ქადუი̂რ (-ურ̂იშ, -ა̈რ) ბზ., ქადუ̂აჲ (-უა̂შ̄, -უ̂არ̄) ლშხ. -- მაცდური, შემცდენი. ქადუი̂რ მარ̄ე 

ლი (ბზ.) -- მაცდური კაცია. ქადუა̂ჲ მარ̄ე ლემყალ ლი (ლშხ.) -- მაცდური კაცი საშიშია.

 ქათალ1 (-თლაშ̈, -არ̈ ზს., -თლაშ, -თლარ ლშხ., -თალ̈იშ, -ა̈შ, -ალ̈ ლნტ.) -- ქათამი. ალჲა̈რს 

ხორიხ ეშხუ ქათალ (ბზ. 264) -- ამათ ერთი ქათამი ჰყავთ. მალულდდ ქათლარ̈ მაგ̈ ჟ'ანხუი̂ტ 

(ბქ. 22) -- მელიამ ყველა ქათამი ამოწყვიტა. ქათალს წიწლარ ოხკუი̂̄შა (ლშხ. 84) -- 

ქათამს წიწილები გამოუჩეკავს.

 ქათალ2 (-თლაშ̈, -თლარ̈) ზს. -- გირჩა (სოჭის, ნაძვის, ფიჭვის). გჷგბა ̈ქათლარ̈ს მეგრე 

ლა̈შ̄ი ხოზ̄ (ბზ.) -- ფიჭვის გირჩებს მსხვილი თესლი აქვს (უდევს).

 ქაი იგივეა, რაც ქაჲ̄.

 ქაიდ იგივეა, რაც ქა̄დ.

 ქალაკოდა{̈ჲ} (-დაშ̈ ბქ., -ჲშ ლნტ.), ქალაკოდაჲ (-დაშ̄) ლშხ., ბოტ. -- ქალაკოდა, ნიუკა. ალ 

ბალახ ქალაკოდაჲს ხაჯეშ (ლშხ., ხორ. 4) -- ეს ბალახი ქალაკოდას ჰგავს. ზურელალ̈ ადინახ 

ქალაკოდაჲ̈ ლათ̈ხელიდ (ლნტ. 14) -- ქალები ქალაკოდას საძებრად წავიდოდნენ.

 ქალაქ̈ (-იშ \ -ლქიშ, -ლაქარ̈ ზს., -იშ ლნტ.) ქალაქ (-არ) ლშხ. -- ქალაქი. ქალა̈ქ ადშან̈უე̂ხ 

ალ სახ̈ჷლწიფხისგა (ბზ. 439) -- ქალაქი გააშენეს ამ სახელმწიფოში. ქალაქ̈ისგა ქანაშ̈ ესერ 
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ნასანი ქა იჰუ̂დი (ანდ.) -- ქალაქში კანაფის ნარჩენებიც გაიყიდებაო. ლაღუჭ̂არდ ხასიპხ 

ქუთაშ̄ი ქალაქს (ლშხ. 2) -- სავაჭროდ დადიან ქალაქ ქუთაისში (ქალაქ ქუთაისს). კნინ. 

ქალაქოლ̄ ლშხ., ქალაქჷლდ ლნტ.

 ქალღა̈რთ იგივეა, რაც ქარღალ̈თ.

 ქამ იგივეა, რაც ქამ̈1.

 ქამარა იგივეა, რაც ქამ̄არ̄ა.

 ქამასარ̈ (-სრიშ, -სრალ̈ ბზ., -სრუ ბქ., -იშ, -სარა̈ლ ლნტ.) -- გადამეტებული, ზედმეტი. ამ 

ლინთუ ̂ჭემ ქამასა̈რდ მირი (ბზ.) -- ამ ზამთარში თივა ზედმეტი მაქვს. ბეფშუს̂ ლემსგემ 

ნაშუ̂ერ ეშხუ ლემზჷრს ქამასარ̈ს ხონყეხ (ბქ. 71) -- ბავშვს ცეცხლის დანთებისთვის ერთ 

პურს ზედმეტს უცხობენ. ბეფშს ქამასარ̈ მალატ ი ლიკბალ̈ ესერ აცუდ̂ე (ანდ.) -- ბავშვს 

გადამეტებული სიყვარული და მოფერება აფუჭებსო. გადატ. მეტიჩარა. ქამასარ̈ ბეფშს 

ლიწუფ̂ილან̈ი ხაკუ (ბქ.) -- მეტიჩარა ბავშვს გაწყრომა უნდა.

 ქამაუ ̂იგივეა, რაც ქამ̄აუ̂.

 ქამე იგივეა, რაც ქამ̄ე.

 ქამენქა იგივეა, რაც ქამ̄ენქა.

 ქამიზა̈ლ̄ (-ზა̄ლაშ̈) ბზ., ქამლიზალ̈ (-იშ) ბქ. -- გაზაფხული. ქამლიზალ̈ს ღობარ̈ს ლიფთხჷნე 

ხაკუხ (ბქ. 308) -- გაზაფხულზე სკებს დაფერთხვა (გაწმენდა) უნდა. ქამლიზა̈ლ მეპერს 

ესერ აღრალნე (ანდ.) -- გაზაფხული ფრინველს ამღერებსო. იხ. ლუფხუ̂.

 ქამინჩუ იგივეა, რაც ქა̈̄მ.

 ქამქეთ იგივეა, რაც ქამ̈ქეთ.

 ქან (-იშ \ -ა̈შ ზს., ლნტ., -იშ ლშხ.), ბოტ. -- კანაფი. ქანა ̈ჭყაუა̂რ̄ი̄ლ ქა ლახუ̂ე̄მ დი̄ნას (ბზ. 
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324) -- კანაფის კონა მისცა გოგოს. მიშგუა̂ დის ხოხალ... ქანაშ̈ ლილთე (ბქ. 7) -- დედაჩემმა 

იცის კანაფის დართვა. ალა ქანა ლაშ̄ი ლი (ლშხ., ხორ. 7) -- ეს კანაფის თესლია. ჯუი̂ნალდ 

ნა ̈ხუი̂ქუე̂მდად ქანა ̈ფატან̈ს (ლნტ. 6) -- ძველად ჩვენ კანაფის პერანგს ვიცვამდით.

 ქანდა̈რ (-დრიშ, -დრარ̈) ბქ., ქანდარ (-რაჲ̈შ, -ა̈ლ ლნტ.), ქანდარაჲ (-რაჲ̄შ, -რე̄ლ) ლშხ. -- 

ქანდარა. ნამჴიჩუს̂ ჲარ̈ ქანდრარ̈ს ხალწიუ ̂(ბქ. 299) -- (სანთლის) ნამწვავს ზოგი 

ქანდარებზე აწებებდა. ქათალარ̈ ქანდარაჟ̈ი სკურხ (ლნტ.) -- ქათმები ქანდარაზე სხედან.

 ქაჲქა ზს., ლნტ., ქა̄ჲქა ლშხ., ზმნს. -- იქით-იქით. ქაჲ̄ქა ემტეხე̄ლი ჭყინტ (ლშხ.) -- ბიჭი 

იქით-იქით გაწეულა.

 ქარ იგივეა, რაც ქარ̈, ქარალ̈.

 ქარა̈ლ იგივეა, რაც ქარ.

 ქარა̈ფ (ქარფიშ, ქჷრფარ̈ ბქ., -იშ, -რაფალ̈ ლნტ.) -- ქარაფი, კლდის ქიმი. დაშ̈დუ ̂ი ღუა̂შ 

ანშყად̈ხ ქჷრაფარ̈ჩუ (ბქ. 313) -- დათვი და ჯიხვი ქარაფ{ებ}იდან გადმოცვივდნენ.

 ქარბაქ̈ (-იშ, -ბაქარ̈) ბზ., ქარბაქ (-ალ) ლშხ., ქარბაკ̈ (-ბაკალ̈) ლნტ. -- საქონლის დროებითი 

სადგომი, ბაკი (ქვის ყორით ან ხის ღობით შემოკავებული), ქართა. ქარბაქისა ფურალს 

აჭბიდეხ (ლშხ.) -- ბაკში ძროხებს ამწყვდევენ. ქარბაკ̈ ანასყეხ ლახუს̂ (ლნტ.) -- საქონლის 

ბაკი გააკეთეს მთაში.

 ქართ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -არ ბქ., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), ბოტ. -- 1. ზს. თალგამი. დი̄ნად ქართ ანჴიდ (ბზ. 

68) -- გოგომ თალგამი მოიტანა. ხოლჯახ ქართ (ლჷძიკუ ̂ი ძიკურ) (ბქ. 282) -- დარგული 

აქვთ თალგამი (ბოლქვიანი და უბოლქვო). 2. ლნტ. ჭარხალი. ქართს ლინთუი̂სკა მეშკი 

ფურა̈ლს ხამნეხ (ლნტ. 16) -- ჭარხალს ზამთარში მეწველ ძროხებს აჭმევენ. იხ. 

ჩიგინდუ̂ირ.

1743



 ქართობლა̈რ̄ (-იშ, -ლარ̄ალ̈) ბზ., ქართოფლარ̄ (-ეშ, -ალ) ლშხ., ქართოფილი დიარ (-იშ, 

-ალ̈) ლნტ. -- კარტოფილიანი, კარტოფილისგულიანი პური. ქართოფლა̈̄რ ხოჩა გამ̈აშ̈ ლი 

(ბზ.) -- კარტოფილიანი პური გემრიელია. ჲეს ქართოფილარ̄ს ანყეხ (ლშხ. 20) -- ხანდახან 

კარტოფილიანებს აცხობენ. ქართოფილი დიარალ̈ს ხშირდ ხუა̂ნაყ̈ედ (ლნტ.) -- 

კარტოფილიან პურებს ხშირად ვაცხობთ.

 ქართუე̂ბილ, ქართობილ (-ბლიშ, -ა̈რ) ბზ., ქართებილ (-იშ, -არ̈) ბქ., ქართოფილ (-იშ, -არ 

ლშხ., -ალ̈ ლნტ.), ბოტ. -- კარტოფილი. დაბარ̈ისგა ლალაშ̈იდ ლებიას, ქართებილს... (ბქ. 

225) -- ყანებში ვთესავთ ლობიოს, კარტოფილს. ამეჩუ ახაყახ: ლობიო, კუა̂ხნეს, 

ქართოფილ (ლნტ.) -- აქ მოჰყავთ: ლობიო, გოგრა, კარტოფილი.

 ქართუი̂ლ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ქართულ ლშხ. -- ქართული. აშხუ̂ილ̄ს ხოხალ ზჷმშუ̂ 

ქართუი̂ლ (ბზ. 52) -- ერთმა იცის ცოტა ქართული. ლეგმერდა ღალ ქართუ̂ილ მადმა 

ხახ̈ლენა (ბქ. 250) -- საწყალ ავადმყოფს ქართული არ სცოდნია. ჩიჲს ხოჩამდ ხოხალ 

ქართუი̂ლ (ლნტ. 9) -- ყველამ კარგად იცის ქართული.

 ქარმეფხ იგივეა, რაც ქა̈რმეფხ.

 ქარუ̂ან̈ (-იშ, -უ̂ანალ̈ ბზ., -უ̂ანარ̈ ბქ.), ქარუა̂ნ (-ალ) ლშხ., ქარაუა̂ნ̈ (-უა̂ნა̈ლ) ლნტ. -- 

გუნდი, ქარავანი. ნეპოლ̄ა ̈ქარუა̂ნ̈ ანჴად̈ (ბზ.) -- ჩიტების გუნდი მოვიდა. დაბა თხუმქა 

ნეპოლ̄ა ქარუა̂ნ იპე̄ნალ̄ (ლშხ.) -- ყანის თავზე ჩიტების გუნდი დაფრინავს.

 ქარქა̈შ1 (-ქშიშ, -ქშარ̈ ზს, -იშ, -ქაშალ̈ ლნტ.), ქარქაშ (-ალ) ლშხ. -- ქარქაში. ხანჯრიშ 

ქარქა̈შ უ̂არჩხილშუ ̂ლას̈უ ̂ლჷშკად̈ (ბქ.) -- ხანჯლის ქარქაში ვერცხლით იყო მოჭედილი. 

ხანჯარ̈ ქარქაშ̈ისკა ასუა̂დ̈ (ლნტ.) -- ხანჯალი ქარქაშში ჩავაგე. გადატ. ლშხ. ქომაგი, 

მფარველი. ჩი̄მი ქარქაშ ალე ლი (ლშხ.) -- ყველას მფარველი (ქარქაში) ეს არის.
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 ქარქა̈შ2 (-ქშიშ, -ქშარ̈) ბქ. -- არშია, ფოჩი. კაბს ქარქაშ̈ ოსგე ჩუქაქა (ბქ.) -- ქვემოდან 

კაბას არშია მოაკერა (მიუდგა).

 ქარღალ̈თ, ქალღარ̈თ, ქაღალთ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ლნტ., ქარღათ̈ (-ღთიშ, -ღთარ̈) ბქ., ქაღალდ 

(-იშ, -არ) ლშხ.-- 1. ქაღალდი. თხუი̂მ ქარღალ̈თს ლაჲ̈ჭე̄ნ (ბზ. 440) -- თავი ქაღალდში 

გაიხვია. ქალღათ̈იშ უ̂არჩხილ ლიშჷლდან̈ის ესერ ოთჴიჩა (ანდ.) -- ქაღალდის ფული თვლას 

გაუცვეთიაო. -- 2. ქს. წერილი. ლჷდგარს ქაღალდ ჟი ხა̄ზ მუჭოდჟი (ლშხ. 63) -- 

მიცვალებულს წერილი მკერდზე ადევს.

 ქარჩა̈ლ̄ (-იშ \ -ჩალ̄აშ̈, -ჩალ̄არ̈) ბზ., ქარჩარ̈ (-იშ, -ჩალარ̈) ბქ., ქარჩალ̄ (-არ) ლშხ., ქარჩალ̈ 

(-ჩალალ̈) ლნტ. -- 1. ქერტლიანი. მარ̄ეს ქარჩა̈ლ̄ თხუი̂მ ხარ̄ (ბზ.) -- კაცს ქერტლიანი თავი 

აქვს. ქარჩარ̈ თხუ̂იმ ლეგ ლესგდი ლი (ბქ.) -- ქერტლიანი თავი ცუდი საყურებელია. 2. 

მუნიანი. სი ქარჩა̈ლ̄, სია! (ბზ.) -- შე, მუნიანო შენა! იხ. ქარ̈ჩ.

 ქარც იგივეა, რაც ქა̈რჩ.

 ქასანიკ (-იშ, -არ) ლშხ., ქასან̈იკ (-არ̈) ლნტ. -- გაიძვერა, ეშმაკი; ბუშის ბუში. ქასანიკ 

მარე̄მიშ დე̄სმა მანწამ (ლშხ.) -- გაიძვერა კაცის არაფერი მწამს. ჲერხი სურუ ქასან̈იკ ლი 

(ლნტ.) -- ზოგი ძალიან გაიძვერაა.

 ქაუდ იგივეა, რაც ქად̄.

 ქაუ̂ქან (-იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- სალი კლდე. ძღჷდ ქაუქ̂ან კოჯჟი ლჷ̄გ მურყუა̂მ (ლშხ.) 

-- დიდ, სალ კლდეზე კოშკი დგას. ქაუ̂ქან კოჯხენ ანშყადხ (ლნტ.) -- სალი კლდიდან 

გადმოვარდნენ.

 ქაფ (-აშ̈, -არ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ტვირთი. ჲეშდ მახეღუა̂ჟ̈ი ქაფ ეხფასა̈ნ̄ (ბზ. 

40) -- ათი ახალგაზრდა კაცის (ვაჟკაცის) ტვირთი გამოვიდა. სოსლანდ ქაფ ჩუ̂ადკუ̂არ̈ მიჩა 
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ყორჟი (ბქ. 170) -- სოსლანმა ტვირთი თავის კარზე დააგდო. ქაფ შიყუშ̂ ასუღუა̂ნდახ 

(ლნტ.) -- ტვირთი ზურგით მიჰქონდათ. კნინ. ქაფჷლდ ბზ., ლნტ., ქაფჷ̄ლ ლშხ.

 ქაქ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ., ლნტ.), გაგ (-აშ̈, -არ̈) ბქ. -- ფაფა. მი̄ჲ მამ̈ჲედა ქაქა ̈ლიჩუმ̂ე 

(ბზ. 308) -- მეც შემიძლია ფაფის გაკეთება. ციცულდარ̈ კონტისგა გაგს იხკან̈იხ (ბქ.) -- 

კატები ქოთანში ფაფას {ი}ფხეკენ. რეგუე̂ნილს ჟ'ახოსყა ქაქ (ლნტ. 272) -- რეგვენს ფაფა 

გაუკეთებია. გაგაშ̈ გუი̂ -- გადატ. რბილი, დონდლო, გაუბედავი (ფაფის გული). კნინ. 

ქაქჷლდ, გაგჷლდ ზს., ქაქი̄ლ ლშხ., ქა̈ქჷლდ ლნტ.

 ქაქბირიან, ქაქბურიან იგივეა, რაც ქაქ̈ბუი̂რიან̈.

 ქაქბუი̂რ, ქაქდუი̂რ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ, ქაქბირ, ქაქბურ (-ალ) ლშხ. -- 1. ბზ. წამხდარი, 

გაფუჭებული, ბინძური. ჲას̈ ხაგჷრგალ̈ი, ხოლა ქაქბუი̂რ? (ბზ.) -- ვის ელაპარაკები, შე 

გაფუჭებულო? 2. ლშხ. ტყუილი, აბდაუბდა. ქაქბირს გარგლი (ლშხ.) -- ტყუილს 

ლაპარაკობს, ცრუობს.

 ქაღალ̈თ იგივეა, რაც ქარღალ̈თ.

 ქაშაგ̈ (-იშ, ქაშგარ̈) ზს. -- 1. ჩერქეზეთი. ეშ ლამკიჰეხ ქაშაგ̈ითე (პოეზ. 28) -- გამაქრეს 

ჩერქეზეთში. ქაშგიშ ფუსდა ქაუ ̂მაწედა (პოეზ. 28) -- ჩერქეზეთის ბატონს ვუნახივარ. 2. 

ჩერქეზი.

 ქაშან̈ (-იშ \ -შნიშ, -შნარ̈ ბზ., -იშ, -შანარ̈ ლნტ.), ქაშან (-არ) ლშხ. -- საცალფეხო ბილიკი. 

ლახუ̂ს ხუ̂აჲ̈ ქაშან̈ ხარ̄ (ბზ.) -- მთაში ბევრი ბილიკია. ღუა̂შარ̈ ქაშან̈ქა აჩადხ (ლნტ. 87) -- 

ჯიხვები ბილიკზე გავიდნენ.

 ქაშბეკ (-იშ, -არ̈ ზს., -არ ლშხ.) -- 1. დამცირ. მუცელი, ფაშვი. ქაშბეკ ესერ ჟოხგუე̂შლა 

ხამ̈ს (ბზ.) -- მუცელი ამოივსო ღორმა. 2. ბქ. მუცლის აპკი (აკრავს ღორის მუცლის ქონს). 
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3. ლშხ. ძარღვიანი მაგარი ხორცი. ქაშბეკ ლეღუ ̂ოგმურჯან̄ (ლშხ.) -- ძარღვიანი ხორცი 

გამოგვადგა.

 ქაშბეკიან̈1 (-იშ, -კიანარ̈ ბზ., ლნტ.), ქაშბეკიან (-არ) ლშხ. -- 1. ბზ. ღიპიანი. ეჯ მარ̄ე 

ქაშბეკიან̈ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- ის კაცი ღიპიანი იყო. 2. ძარღვიანი და მაგარი, ძნელად მოსახარში 

ხორცი. ქაშბეკიან ლეღუ̂ უო̂დშ ოხჯაბედ (ლშხ.) -- ძარღვიანი ხორცი ძლივს მოვხარშეთ.

 ქაჩა (-ჩა̈შ̄ ბზ., -ჩაშ̈ ბქ., -ჩა̄შ ლშხ., -ჩაჲ̈შ ლნტ.) -- დაჭრა (ჭრილობის მიყენება). მარ̄ე̄მი 

ქაჩას ლიმორ̄ეუ̂ ახჭიმ (ბზ.) -- კაცის დაჭრას საქმის გარჩევა (მედიატორობა) მოჰყვება. 

მარემ ქაჩა ი ზურალაშ̈ ცუე̂რა უშხუ̂არ̈ ესერ ხოგხ (ჩბხ.) -- ადამიანის დაჭრა და ქალის 

მიტოვება ერთმანეთის ტოლიაო (ერთმანეთს უდგანანო).

 ქაჩარ̄ობ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ქაჩობ ბქ., ქაჩარობ ლნტ. -- დაჭრა ბევრისა, ჭრილობის მიყენება. 

ალ̈ი დეი დაგრობაშ̈ თეფდ ისყიუ̂ ი დეი ქაჩობაშ̈ (ბქ. 289) -- ეს არც მკვლელობის ფასად 

ითვლებოდა და არც დაჭრისა. ძღჷდ გუა̂მი ქაჩობ ერ ირ̄ი, ეჩქას ლი ლუფხულშუ ̂ლისყა̄ლ 

(ლშხ. 45) -- მძიმედ დაჭრის შემთხვევაში ხდება ფიცით შერიგება. დაგრა ̈გოუ̂არ̈ ქაჩობ 

ისგუ (პოეზ. 156) -- სიკვდილის დარი შენი დაჭრა.

 ქახი ბზ., ლშხ., ქახ̈ი ბქ., ლნტ., ზმნს. -- უფრო შორს, უფრო იქით, მოშორებით. ეზერ ქახი 

სი̄მაქ ისტღუნა̈ლ̄ (ბზ. 274) -- კარგა მოშორებით ქალიშვილი ბანაობს. ჯი ქა̈ხიქა სგურ (ბქ. 

10) -- თვითონ მოშორებით ზის. ქახი ასმა ა̈რი (ლნტ. 58) -- მოშორებით შენობა 

(სამეურნეო ნაგებობა) არის.

 ქახიქა{̈შ} იგივეა, რაც ქა̈ხიქა̈შ̄.

 ქახი̄შ იგივეა, რაც ქახ̈იქა̈შ̄.

 ქახქაჲ̈{შ} იგივეა, რაც ქა̈ხიქა̈შ̄.
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 ქახქაშ̄ იგივეა, რაც ქა̈ხიქა̈შ̄.

 ქაჯ იგივეა, რაც ქაჯ̈.

 ქაჯრაჲ̈ (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -იშ, -რაუ̈ ბქ.), ქაჯრა (-რაჲ̄შ, -რე̄ლ) ლშხ., ქაჯარა ̈(-რაჲ̈შ, -რალ̈) 

ლნტ. -- მოუსვენარი, ცელქი, დაუდეგარი. ეჯ დი̄ნას მე̄უა̂რ ქაჯრაჲ̈ ხეფსი (ბზ.) -- ის გოგო 

ძალიან დაუდეგარი იქნება. კნინ. ქაჯრაი̈ლ ბზ., ქაჯილდ ლნტ.

 ქამ̈1 (-იშ, ქამარ̈) ზს., ლნტ., ქამ (-არ) ლშხ. -- ფერფლი. ქორ ქამ̈დ ადჷ̄გა̈ნ̄ (ბზ.) -- სახლი 

ფერფლად იქცა. ყველაფერი ფერფლად იქცა (მხოლოდ ფერფლი დარჩა). გიმჟი ქამარ̈ 

შიდდა (ლნტ.) -- მიწაზე ფერფლი ეყარა. კნინ. ქა̈̄მილდ (-აშ, -ა̈რ) ბზ., ქა̈მილდ ბქ., ლნტ. 

ქამ̈ილდარ̈ გარ ასად̈ (ბზ. 341) -- ფერფლიღა დარჩა. ერუ̂აჲ̈ ესერ ბაქ̈ ლესეს, ეჯი ქამ̈ილდარ̈ 

გარუ ომსედელი! (ბქ. 50) -- ვინც მტყუანი იყოს, ის ფერფლად იქცესო! გადატ. გაქრობა, 

დაკარგვა, გადნობა. ქამდ ესღრი მუს (ლშხ.) -- დნება (იკარგება) თოვლი.

 ქამ̈2 იგივეა, რაც ქა̈̄მ.

 ქამ̈ა (ქამა̈შ̄), ქემა (-მა̈შ ბქ., -მაშ̄ ლშხ., -მაჲ̈შ ლნტ.) -- {და}მატება, შეძენა. ეჯა ქა̈მას 

იშგუე̂მ (ბზ.) -- ის დამატებას თხოულობს. ქა ბერა ისგა ქემად ხესპიუ ̂(ბქ. 314) -- დაკლება 

მატებად ექცევაო. ქემას ბერაურ მაღუა̂ნთ'ოთჰია (ანდ.) -- გამოუკლებლად მატებას 

ქონებამდე მიუღწევიაო. ლჷფომ̄ფა ზაჲსუ ლოხგენე̄ნად ცხემაუ̂შ, ქემაუშ̂! (ლშხ. 16) -- 

სავსე (ახალ) წელს მივდგომოდეთ ზრდით, მატებითო!

 ქამ̈ე იგივეა, რაც ქამ̄ეშ.

 ქამ̈ენჩუ იგივეა, რაც ქა̈მ̄ენჩუ.

 ქამ̈ინჩუ იგივეა, რაც ქა̈̄მენჩუ.

 ქამ̈იშ იგივეა, რაც ქა̄მეშ.

1748



 ქამ̈ტაფს იგივეა, რაც ქა̈̄მტაფს.

 ქამ̈ქეთ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ქამქეთ (-არ) ლშხ. -- 1. მოხერხებული, მარჯვე. დეშ ლი 

ქამ̈ქეთ ზურალ (ლნტ.) -- ვერ არის მოხერხებული ქალი. 2. ფიცხი; სწრაფი. ძღჷდ ქამ̈ქეთ 

ზურალ ლი (ბქ.) -- ძალიან ფიცხი ქალია. ქამქეთ ჩაჟ̄ ენყიდხ (ლშხ.) -- ფიცხი ცხენი 

იყიდეს.

 ქამ̈შხენ ზს., ქა̄მხენ ბზ., ლშხ., ქა̈მხენ ჩბხ., ქა̈მეშხენ ლნტ., ზმნს. -- გარეთ, გარედან. 

მუნწულდ ქა̈მშხენ უ̂იცხჟი ესაგან (ბქ. 24) -- ბეღურა გარეთ მსხლის ხეზე დაჯდა (დადგა). 

ქამ̈ხენ მეჴედ (ჩბხ.) -- გარედან მომსვლელი. ლიცუნ̂ალ̄ ოგსჷმდა ქამ̄ხენ (ლშხ.) -- გარედან 

სიცილი მოგვესმა. ქა̈მეშხენ სურუ ხოჩა თუა̂ლაშ̈დ თერონდა (ლნტ.) -- გარედან ძალიან 

ლამაზად მოჩანდა.

 ქან̈ცუ ̂იგივეა, რაც ქა̈̄ნცუ̂.

 ქარ̈, ქარა̈ლ (-იშ, ქარალ̈ ბზ., ლნტ., ქარარ̈ ბქ.), ქარ (-ალ) ლშხ. -- ქარები, რევმატიზმი. 

ქარა̈ლ ბჷგი ლეგლირდე ლი (ბზ.) -- რევმატიზმი მძიმე ავადმყოფობაა. ალ ბალახს ქარი 

ჟაგარდ იჴმარიხ (ლშხ., ხორ. 4) -- ამ ბალახს ქარების წამლად ხმარობენ. ქარალ̈ სურუ 

აწხუა̂უ̈̂ი დადას (ლნტ.) -- ბებიას რევმატიზმი ძალიან აწუხებს.

 ქარ̈ა̈ხს, ქერახს (-იშ, -ალ̈) ბზ., ქერახს (-ალ) ლშხ. -- ქარახსი, ყანწი. ღუი̂ნალ̈ ლახა̈შ̄ 

ქარ̈ა̈ხსშუ ̂(ბზ. 347) -- ყანწით ღვინო დაალევინა. ქერახსხან̈ქა ჰარაყ̈ ხოჩა ლეთრე ლი (ბზ.) 

-- ყანწიდან არაყი კარგი დასალევია. კნინ. ქა̈რხსჷლ ბზ., ქერახსე̄ლ ლშხ.

 ქარ̈მაფ̈ხ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., ქარმეფხ ლშხ. -- მეჩხერღრუბლიანი ცა; ღრუბლებით 

სანახევროდ დაფარული ცა (ქარ-დარი). ქა̈რმაფ̈ხჟი მე̄უა̂რ მჷცხი ლი (ბზ.) -- 

მეჩხერღრუბლიანობის დროს ძალიან ცივა. დეც ძინარნეშ ქარმეფხ ლი (ლშხ.) -- ცა 
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დილიდანვე მეჩხერღრუბლიანია.

 ქარ̈ჩ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ქარც ბქ. -- ქერტლი, თებო. ქა̈რჩ ხუა̂̈ჲ̄ს ხა̄რ თხუი̂მჟი (ბზ.) -- 

ქერტლი ბევრს აქვს თავზე. ლუშნუ საპენ... ქა̈რჩს დემ ცუი̂რე თხუმჟი (ბქ.) -- სვანური 

საპონი ქერტლს არ ტოვებს თავზე. იხ. ქარჩა̈̄ლ.

 ქაქ̈ბუი̂რიან̈, ქაქდუი̂რიან̈ (-იშ, -რიანალ̈) ბზ., ქაქბირიან, ქაქბურიან (-ალ) ლშხ. -- 

გაფუჭებული, სამარცხვინო, უპატრონო. ეჯიარ̈ მაგ̈ ქა̈ქდუი̂რიან̈ ლა̈ს̄ხუ̂ (ბზ.) -- ისინი 

ყველანი სამარცხვინონი იყვნენ.

 ქაც̈ (ქაცაშ̈ \ -იშ, ქაცარ̈) ბზ., ქეც (-იშ, ქეცე̄ლარ) ლშხ. -- ბავშვის საფენები. დედედ 

ქაშ̄ყუე̂დ ქაცარ̈ (ბზ.) -- დედამ გარეცხა ბავშვის საფენები. ზურალ̄დ ჟენკიდ ბოფში 

ქეცე̄ლარ (ლშხ.) -- ქალმა ბავშვის საფენები აიღო. ქაც̈ ესერ მამ̄ა ხოტყი̄ცა (ბზ.) -- გადატ. 

ჯერ პატარაა, გამოუცდელიაო (ჯერ საფენები არ მოუძვრიაო).

 ქაც̈ი (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -ციშ, -ცჲა̈რ ლნტ.), ქაც̄ი (-ცი̄შ, -არ) ლშხ. -- გუდა. ფექ ქაც̄იუ̂შ ადიეხ 

(ლშხ.) -- ფქვილი გუდით წაიღეს. მჷჩოლილს ბერგ ასოდა ქაციჲსკა (ლნტ. 114) -- 

ჩოლურელს თოხი გუდაში ჩაუდვია. კნინ. ქაციოლ̄ ლშხ., ქა̈ცინოლ ლნტ.

 ქახ̈იქა̈შ̄, ქახ̈ქა̈შ̄ (-იშ, -ქა̄შა̈რ ბზ.), ქახიქა{̈შ}, ქა̈ხი{შ} (-ქაშარ̈) ბქ., ქა̄ხი̄{შ}, ქახქაშ̄ (-არ) 

ლშხ., ქახქაჲ̈{შ} (-არ̈) ლნტ. -- გარეშე; შორებელი, შორეული (ნათესავი.) ნიბა̈შ̄ინ მად̄ ლი 

ქახ̈იქა̈ ̄ნა̈თ̄ი (ბზ.) -- შვილიშვილი (ძმისშვილი...) არაა შორეული ნათესავი. ლახუბ̂ად 

ხონკი ქახ̈იქაშარ̈დ ანჰიეხ (ბქ.) -- ძმებზე ადრე შორეულმა ნათესავებმა მოაღწიეს. ზურალ 

ქახქაჲ̈ ნაღალ̈ ხადა ჭყინტს (ლნტ.) -- ქალი ვაჟის შორეული ნათესავი იყო.

 ქაჯ̈ (-იშ, ქაჯარ̈) ზს., ლნტ., ქაჯ (-არ) ლშხ. -- ქაჯი. ქაჯარ̈ს ოთხუჲ̂ახ მურყუა̂მთე̄სგა (ბზ. 

60) -- ქაჯებს კოშკში წაუყვანიათ. ქაჯრე რაგად̈ ხესმი ნაღუჟ̂ურს (ბქ. 60) -- ვაჟს ქაჯების 
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ლაპარაკი ესმის. არბ კოჯ ნესკა ქაჯ̈ ა̈რი (ლნტ. 306) -- ორ კლდეს შუა ქაჯია. კნინ. 

ქაჯ̈ი̄ლდ ბზ.

 ქაჯ̈ ი ჰეშმაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ქა̈ჯ-ჲეშმა ̈(-იშ, -მაუ \ -მაუ̈ ბქ., -ჲშ, -მალ̈ ლნტ.), ქაჯ-ჲეშმაჲ 

(-მაჲ̄შ, -მარ̄) ლშხ. -- ქაჯი და ეშმაკი. ქაჯ̈ ი ჰეშმა̈ჲდ ადიე ეჯიარ̈ე ლირდე (ბზ.) -- ქაჯმა 

და ეშმაკმა წაიღო იმათი ცხოვრება. თფუ, ესერ მინ ქაჯ̈-ჲეშმაუ! (ბქ. 338) -- ფუი, თქვე 

ქაჯ-ეშმაკებო! ამუნღოუ̄უ̂ ოთქაბ̄უნ̂ა ისგუე̂უ̂ ღერთალს ქაჯ-ჲეშმაჲ! (ლშხ. 49) -- აწი ქაჯ-

ეშმაკი ღმერთმა გაშოროთო! ჟ'ასაშჷდდახ ქაჯარ̈ ი ჲეშმა̈რ ლა̈სყეჲს (ლნტ. 291) -- 

მისცვივდნენ ქაჯები და ეშმაკები გასაკეთებლად.

 ქად̄ ბზ., ქაიდ ბქ., ქა̄უდ̂ ლშხ., ქაუდ ლნტ., ზმნს. -- კვლავ, კიდევ, კიდეც. ქა̄დ აჩად̈... მარ̄ე 

ძუღუა̂̈ ̄პილთექა (ბზ. 368) -- კვლავ გავიდა კაცი ზღვის ნაპირზე. ქაიდ ანკუა̂რ̈ხ ბეფშ ყორქა 

(ბქ.) -- კვლავ გამოაგდეს ბავშვი გარეთ (კარში). ქაუდ ლახ̈ეშყად ზურალს მაგ̈ (ლნტ.) -- 

კვლავ ყველაფერი მოაგონდა ქალს.

 ქამ̄{აუ}̂, ქა̄მ{ოუ}̂ ბზ., ლშხ., ქამ{აუ}̂, ქამ{ოუ̂} ბქ., ლნტ., ზმნს. -- გარეთ, გარეთკენ. 

გჲერგი̄ლს -- ქა̄მოუ̂ ლი̄ზი ახ̈კუა̂დ̈ (ბზ. 315) -- გიორგის გარეთ გასვლა მოუნდა. 

ლახტულდა: -- კესარ̈შერ, ქა̈ხსგიდდად ქამოუ!̂ (ბქ. 21) -- დაუძახა: -- კეისრისსანებო, 

გამოიხედეთ გარეთ! ბოფშარ ქამ არიხ (ლშხ.) -- ბავშვები გარეთ არიან. მიჩ ლოქ ქამაუ ̂

ლახოსიპა (ლნტ. 184) -- მე გვერდზე (გარეთკენ) გადავუხვიეო.

 ქამ̄არ̄ა (-რა̈შ̄) ბზ., ლშხ., ქამარა (-რაშ̈ ბქ., -რაჲ̈შ ლნტ.) -- საკმარისი, საყოფი. ჭემს ქა̄მარ̄ა 

ხოგამ̈დას̈ (ბზ. 335) -- თივა საყოფად დაუყარე (დაუდგი) ხოლმე. ლელინთუ̂დ ქამარა ზექ 

ჟ'ანმარეხ (ბქ.) -- საზამთროდ საკმარისი შეშა დაამზადეს.

 ქამ̄ე (-მე̄შ) ბზ., ლშხ., ქა̈მე, ქამე ბქ., (-ჲშ) ლნტ. -- გარე{თა}. ქამ̄ე ყო̄რ ლჷკილ ლი (ბზ.) -- 
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გარეთა კარი დაკეტილია. ქა̈მე სოფლარ̈თე ალ ლა̈დეღს ქა კუი̂ჰახ (ბქ. 303) -- გარე 

სოფლებს ამ დღეს (ამ დღის შესახებ) შეატყობინებდნენ. ქანაშ... ქა̄მე ტეფს იჴმარიხ (ლშხ., 

ხორ. 5) -- კანაფის გარეთა კანს ხმარობენ.

 ქამ̄ენ (-იშ) ბზ., ლშხ., ზმნს. -- გარეთ; გაღმა, გარედან. ჴან̈ ჴუი̂ლა̈ ̄ქა̄მენ ა̈რი (ბზ.) -- ხარი 

ყორის გარეთ არის. ქა̄მენ ამის დჷთხელ ტეფ ხაჭონ̄ა (ლშხ., ხორ. 5) -- გარედან ამას თხელი 

კანი ახვევია.

 ქამ̄ენქა ბზ., ლშხ., ქა̈მშხენქა ბქ., ქამენქა ლნტ., ზმნს. -- 1. გარედან. ქა̄მენქა ახცხიპხ 

მარგალიტი ჰაზ̈უ ̂(ბზ. 28) -- გარედან მარგალიტის ეზო შემოავლეს. ქამ̄ენქა ხე̄ჲრან̄და 

ეჯის... (ლშხ. 63) -- იმას გარედან ეწერა. 2. გარეთა. ჟ'ალაცხულიდ ქამენქაჲ̈ ფათ̈უს̂ (ლნტ. 

32) -- გარეთა თმას შევტრუსავთ.

 ქამ̄ენჩუ ბზ., ქა̈მინჩუ ბქ., ქა̄მენჩუ ლშხ., ქა̈მენჩუ ლნტ., ზმნს. -- გარეთ, გარედან ქვემოთ. 

ქა̈ნ̄კიდ ქა̄მენჩუ კარდალ [ნეზუ̂დ] (ბზ. 252) -- ნეზვმა კარდალა გარეთ (ქვემოთ) გამოიტანა 

(გამოიღო). ნინ ქა̈მინჩუ ოხდა ჰუი̂ჯს (ბქ. 197) -- გველს ენა გარეთ (ქვემოთ) გადმოუგდია.

 ქამ̄ეშ, ქა̈̄მიშ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ქამ̈ე, ქა̈მიშ (-არ̈) ბქ., ლნტ. -- გარეთა, გარეშე. ქამ̄ეშ 

ხოგუჲ̂ანილდ იმჴერი ქორა ̈გუ̂ეშს (ბზ.) -- ოჯახის საქმეს გარეშე მოგვიანებით გებულობს. 

ქა̈მ̄იშ ი ქორაშ̈ ჲარდ ადმეგუ̂ე? (ბზ.) -- გარეშე და შინური ვინ გაათანაბრა? ქამ̄ე მარეს ჲარ 

ხეჭუე̂დიელ უ̂ოჯახი გუ̂ეშს? (ლნტ.) -- გარეშე კაცს ოჯახის საქმეს ვინ ეკითხება?

 ქამ̄ოუ ̂იგივეა, რაც ქამ̄აუ̂.

 ქამ̄ხენ იგივეა, რაც ქა̈მშხენ.

 ქაჲ̄ ბზ., ლშხ., ქაი ბქ., ლნტ. -- 1. კიდეც, კიდევაც. ჲაღო, ჯ'ე̄სერ ეჩხაუ̄ ̂ქა̄ჲ ადრი ი ქაჲ̄ 

ან̈ტხენი (ბზ. 258) -- აბა, მე იქით კიდეც გავალ და კიდეც დავბრუნდებიო. ქოხგაცხდისგუხ̂ ი 
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ქაჲ ადსრულისგუხ̂ (ბქ. 292) -- გამოუცხადებდნენ და კიდეც ასრულებდნენ. ბეჩარს ქაჲ̄ 

ადსიპნეხ (ლშხ. 32) -- ქვებს გადააბრუნებენ კიდეც. 2. როგორც კი. ჭყინტდ ცხუი̂ 

ქადაკუა̂რ̈, ქაჲ აშჷდდახ ალ ჭყჷნტარ̈ (ლნტ. 169) -- ბიჭმა (როგორც კი) ისარი ისროლა, ეს 

ბიჭებიც გაცვივდნენ.

 ქაც̄ი იგივეა, რაც ქაც̈ი.

 ქა̈მ̄ ბზ., ქა̈მ ბქ., ლნტ., ქამ̄ ლშხ., ზმნს. -- გარეთ. რუსალ̈ ქა̈მ̄ ა̈რიხ (ბზ.) -- რუსები გარეთ 

არიან. დინა ლჷმბარა̈ლლი ქა̈მ (ბქ. 197) -- გოგო თურმე გარეთ ბანაობდა. ქამ̄ ჲეზუი̂სა... 

ი̄შგიხ ფურალს (ლშხ. 7) -- გარეთ, ეზოში {ი}წველიან ძროხებს. ლეთი კუმაშ̈ ქამ̈ აგ̈უს̂ად 

(ლნტ.) -- წუხელი საქონელი გარეთ დაგვრჩა.

 ქა̈მ̄იშ იგივეა, რაც ქა̄მეშ.

 ქა̈მ̄ტაფს ბზ., ქა̄მტაფს ლშხ., ქამ̈ტაფს ლნტ., ზმნს. -- გარე-გარე. ეჯიარ̈ ჩიგარ ქა̈მ̄ტაფს 

იზელა̈ლ̄ხ (ბზ.) -- ისინი ყოველთვის გარე-გარე დადიან. ქა̄მტაფს ემქა̄ბე (ლშხ.) -- გვერდი 

ამიარა (გარე-გარე გამიარა). გადატ. გულგრილად. ეჯ მარ̄ე̄მ ქა̈̄მტაფს ამ̈მუშგუ̂ან̄ე (ბზ.) -- 

იმ კაცმა გულგრილად მომიშორა (გამისტუმრა).

 ქა̈ნ̄ცუ ̂(-აშ̈, -არ̈) ბზ., ქან̈ცუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- შეთვალებული მსხალი. ქა̈ნ̄ცუ ̂ხოჩა გამ̈აშ̈ ლი 

(ბზ.) -- შეთვალებული მსხალი გემრიელია. ქა̈ნცუ̂ უი̂ცხ შიშდ შჷდნი უცხხენჩუ (ბქ.) -- 

შეთვალებული მსხალი ხიდან მალე ცვივა.

 ქეირ იგივეა, რაც ქუე̂ირ.

 ქეიფ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ, -არ ლშხ.) -- ქეიფი. მეჰად ქეიფ ხალტჷნ (ბზ.) -- ყოველთვის 

ქეიფი უყვარდა. ლახუბ̂ად ქეიფ აჩუ̂მინხ (ბქ. 82) -- ძმებმა ქეიფი გამართეს. ოჯახ̈ს ქეიფ 

ხარახ (ლნტ. 279) -- ოჯახს ქეიფი ჰქონია.
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 ქელ (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- კარავი. ჩია̈გ̄ ესერ ჯიჯუი̂ ქელ ხოგ̄ (ბზ. 269) -- ყველგან ძვლის 

კარავი უდგასო. ქელისგა ა̈ნბინეხ ლილზიგალ̈ მან̈კუ̂იჟში (ბქ.) -- პირველად კარავში 

დაიწყეს ცხოვრება.

 ქელეფა̈ნ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., ქელეფენ ბქ., ქელეფან ლშხ. -- კეთრი, ჭირი. მაჲ̈ ქელეფან̈ 

ჯაკუ? (ბზ.) -- რა ჭირი გინდა? ქელეფენიშ ბედიშ! (ბქ.) -- კეთრის მსხვერპლო! 

(წყევლაა). უა̂ი, სი ი ქელეფან! (ლნტ.) -- ვაი, შენ და -- კეთრი! (წყევლაა).

 ქელეფნა ̈(-იშ, -ნაუ) ბქ. -- კეთრიანი, კეთროვანი. ქელეფნა ̈მარა ფედიათე დარ̈ ხეთლენიუ ̂

(ბქ.) -- კეთრიან კაცს ახლოს არავინ ეკარებოდა. კნინ. ქელეფნაი̈ლ ბქ.

 ქემა იგივეა, რაც ქამ̈ა.

 ქერ (-იშ, --) ქს., ბოტ. -- ქერი. ქერს ი კუე̂ცენს ალაშ̄იხ (ლშხ. 3) -- ქერს და ხორბალს 

თესავენ. ჲეხუ-̂ჭაშ̈ ქერს ალაშდახ დაბისა (ლნტ. 265) -- ცოლ-ქმარი ქერს თესავდა ყანაში. 

შდრ. ჭჷმინ.

 ქერახს იგივეა, რაც ქა̈რახ̈ს.

 ქერქ (-იშ, -არ̈ \ -ა̈ლ ბზ., -ა̈ლ ლნტ., -ალ ლშხ.) -- ქერქი. მეგამ̈ ქერქალ̈ გარ ასად̈ (ბზ.) -- ხე 

მხოლოდ ქერქი დარჩა. ცაჲ̄რა ̄ქერქ (ლშხ., ხორ. 6) -- თელის ქერქი. მეგემი ქერქ მაწხჷნ 

(ლნტ.) -- ხის ქერქი მჭირდებოდა.

 ქესა იგივეა, რაც ქე̄სა.

 ქეყანა იგივეა, რაც ქუ̂ეყანა.

 ქეშე̄ნი (-ნი̄შ, -ნჲა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ქეშენი (-აშ̈, -არ̈) ბქ. -- 1. მიცვალებულის 

პატივსაცემად საფლავზე აღმართული პატარა შენობა. ხოჩა ქეშე̄ნი ოთგეხ ბაბას საფლაუ̈ჟ̂ი 

(ბზ.) -- კარგი შენობა დაუდგეს პაპას საფლავზე. 2. ბქ., ლშხ. ქვის კარავი მთაში 
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თავშესაფარებლად.

 ქეშპ (-იშ, -არ̈) ბქ., ბოტ. -- დათვიმხალა. ბეუა̂ს ქეშპიშ სტუ̂ირილდ ოხქაჩა (ბქ. 197) -- 

ბევას დათვიმხალას სტვირი გამოუჭრია.

 ქეც იგივეა, რაც ქაც̈.

 ქეხნი (აქ̈უხ̂, აქახ̈; ა̈ქხენი ბზ., ოქეხ, აქახ; აქხენი ბქ., ლშხ.), ქეხენი (აქ̈უ̂ეხ, აქახ; აქეხენი) 

ლნტ., გრდუვ. -- იხევს, იწევს (უკან). ეჯი ღოშდ-ღოშდ ქეხნი (ლშხ.) -- ის უკან-უკან 

იწევს. ჩაჟ̈ს ათაყამნიდა ი ღოშკმაუ̂ აქახ (ლნტ. 242) -- ცხენს შეეშინდა და უკან დაიხია.

 ქე̄ბილ̄არ̈ ბზ., ქე̄ბი̄ლარ ლშხ. -- ჟინი, უმიზეზო გაბრაზება. იმშა ქე̄ბილ̄არ̈ ესერ ახჴედა? (ბზ.) 

-- რა ჟინი მოგივიდა. ქე̄ბი̄ლარ ხოზ̄ნანი ჲესი-ჲეს (ლშხ.) -- ზოგჯერ უმიზეზოდ გაბრაზება 

მოუვლის (გაჭირვეულდება).

 ქე̄სა, ქისა (-სა̈შ̄, -სა̈ლ̄) ბზ., ქესა (-საშ̈, -სოლ ბქ., -საშ̄, -სე̄ლ ლშხ., -საჲ̈შ, -ჲარ̈ ლნტ.) -- 

ქისა. ა̈ფიცარდ ქა ლახუე̂̄მ უსგუა̂ ქე̄სა თეთრ (ბზ. 350) -- ოფიცერმა მისცა ექვსი ქისა 

ფული. ათას̈ ქესაღა მადე ჩემინ (ჩბხ.) -- ათასი ქისის გულისთვის არ დათანხმდა. ატლასი 

ქესა ი ქაღალთ ჟი ხაზ̄ მუჭოდჟი (ლშხ. 63) -- ატლასის ქისა და წერილი ადევს მკერდზე. 

ტუფუუა̂რ̈ ახოშხებახ ქესალშალ (ლნტ. 102) -- ტყავები ქისასავით შეუკერავთ.

 ქიზ (-იშ, --) -- სიცილი, ხარხარი. ქიზ ოხშგაბ̈ დინ̄ას (ბზ.) -- გოგოს სიცილი წასკდა. ამშა 

ლიქუ̂ისკს ქიზ ასამანე (ლნტ.) -- ამის თქმას ხარხარი მოაყოლა.

 ქილ, ქჷლ1 (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., (-არ ლშხ.) -- ეშვი, ქილი, ღოჯი. ლოხურ̂ეკ ნეზუდ̂ ქილ 

(ბზ. 252) -- ნეზვმა ეშვი გაჰკრა. და̈უს̂ ქჷლა̈რ ქახოწუა̂ნდა (ბქ.) -- დევს ეშვები უჩანდა. 

დაუ̈ს̂ ძღჷდ ქილარ̈ ხარ (ლნტ. 220) -- დევს დიდი ეშვები აქვს.

 ქილა̈̄რ (-იშ, -ლარ̄არ̈ \ -ლარ̄ალ̈) ბზ., ქილა (-ლაუ) ბქ., ქილარ̄ (-ალ) ლშხ., ქილარ (-ალ̈) 
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ლნტ. -- ეშვებიანი, ღოჯებიანი. ხოშა ქილა̈რ̄ თხე̄რე (ბზ.) -- დიდკბილებიანი მგელი. ძღჷდ 

ქილა̈რ ხამ̈ ხეყადდახ (ლნტ.) -- დიდეშვებიანი ღორი ჰყავდათ.

 ქილიბ იგივეა, რაც ქლიბ.

 ქილიქ (-იშ, -არ̈) ლნტ. -- სახლის, შენობის გარეთა კუთხე. მჷქოხარ̈ს ჷდესკხ ქორა ̈

ქილიქარ̈ჟი (ლნტ. 65) -- თეთრ რიყის ქვებს დებენ სახლის გარეთა კუთხეებში.

 ქილუ̂არ̈დ (-იშ, -ა̈ლ) ზს., ლნტ., ქირუა̂დ̈ ბქ., ქილჲაუ ̂(-არ) ლშხ., ბოტ. -- ქლიავი. ქილუა̂̈რდ 

ხოჩა გამაშ̈ ლი მჷჰიჟი (ბზ.) -- მწიფე ქლიავი გემრიელია. მეზგა ფიშირს ხოგ... ქირუა̂დ̈ (ბქ. 

282) -- ბევრ ოჯახს უდგას ქლიავი.

 ქიმ (-იშ, ქჷმრალ̈ ბზ., ქჷმრარ̈ ბქ., -იშ, ქჷმრალ̄ \ ქიმრალ̄ ლშხ.), ქჷმ (ქჷმარალ̈) ლნტ. -- 

ცრემლი. ზურალ̄ს ქიმ ოხშყად̈ (ბზ. 247) -- ქალს ცრემლი ჩამოუვარდა. ქიმ თეს ესერ 

აწრან̈ი, გუ აწ̈ყლან̈ი (ანდ.) -- ცრემლი თვალს აწითლებს, გულს კი -- წმენდსო. ქიმს აყბა 

ოხშიხა (ლშხ. 56) -- ცრემლს ლოყა დაუწვავს. ქჷმარალ̈ ა̈მირან̈ს ა̈სეწეფხან (ლნტ. 276) -- 

ცრემლები ამირანს დაეწვეთა. კნინ. ქჷმილდ ბზ., ლნტ., ქიმი̄ლ ლშხ.

 ქინზ (-იშ, -არ̈) ზს., ქინძ (-არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.), ბოტ. -- ქინძი. ქინზ ხოჩა ლელჷრტამ̈ ლი 

(ბზ.) -- ქინძი კარგი ბოსტნეულია. ჰარტამა̈რისგა ალაშ̈იხ ქინზს (ბქ. 69) -- ბოსტნებში 

ქინძს თესავენ. ქინძ ხუ̂აჲ̈ გუი̂ლაშა (ლნტ.) -- ქინძი ბევრი გვითესია.

 ქინქილ (-ქლიშ, -ა̈რ ზს., -იშ, -არ ლშხ.) -- ფაფარი. იმჟი ქინქლარ̈ ესერ ხაგ̄?! (ბზ.) -- 

როგორი ფაფარი გაქვსო?! ქინქილ გარ ხოწუ̂ან̈და (ბქ. 204) -- მხოლოდ ფაფარი მოუჩანდა.

 ქინძ იგივეა, რაც ქინზ.

 ქიჲა̈მ (-აშ, -ამა̈რ) ბზ., ჰიჲა̈მ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- წყლის ხავსი. ჰიჲა̈მიშ ლებარს ასყიდახ (ბქ.) 

-- წყლის ხავსის ლებებს აკეთებდნენ.
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 ქიპ (-იშ, ქჷპარ̈ \ ქიპარ̈ ზს., ლნტ., ქიპარ ლშხ.) -- ძაფი. ზურალ̄ ჰაშ̈კი ქიპს ჟ'ან̈ჩრე (ბზ. 

19) -- ქალი შალის ძაფს დაძახავს. დადალ ქან ქიპდ ი ლჷბა̈რდ ხამკახ̈ხ (ბქ.) -- დედალ 

კანაფს ძაფად და ზონრად ხმარობენ. ლოხუო̂დახ ჲაგუნდი ქიპ (ლშხ. 57) -- მიუციათ 

იაგუნდის ძაფი. ჟ'ამასლეხ ლაჯ̈იშ ქიპს (ლნტ. 30) -- მაქოზე გადაახვევენ საქსოვ ძაფს.

 ქირა{̈ჲ} (-რა̈შ̄ \ -იშ, -რჲა̈ლ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -ჲშ, -ქირალ̈ ლნტ.), ქირაჲ (-რაშ̄, -რე̄ლ) 

ლშხ. -- ქირა, ხელფასი. [მას̈ძელს] ქირაჲ̈ ხაშგუ̂მინხ (ბზ. 416) -- მასპინძელს ქირა 

სთხოვეს.

 ქირს (-იშ \ -აშ̈, --) ზს., ქირც (-იშ, --) ქს., ბოტ. -- ოსპი. ეშხუ ქირსა ̈ითქ (ბზ. 422) -- 

ოსპის ერთი მარცვალი. ლალაშიდ ქირსს, ღედარ̈ს (ბქ. 225) -- ვთესავთ ოსპს, ბარდას. 

ქირცი ნინჩორს ხაჯეშ (ლშხ.) -- ოსპის კონას ჰგავს. ამეჩუ ახაყახ ქირც, ლობიო, ღედერ 

(ლნტ. 7) -- აქ მოჰყავთ ოსპი, ლობიო, ბარდა.

 ქირუა̂̈დ იგივეა, რაც ქილუ̂არ̈დ.

 ქირქიბ (-იშ, -ალ̈) ზს. -- ნაფლეთი, ნაქექი. ბოფშარ̈ს ჩაფლარ̈ ქირქიბდ ოთგენახ (ბზ.) -- 

ბავშვებს ფეხსაცმელები ნაფლეთებად უქცევიათ. გადატ. ლანდი (უჭმელობით 

დასუსტებულზე იტყვიან). ეჯ მარ̄ა ქირქიბ ხაშიდ მაჲ̈დშუ ̂(ბზ.) -- ის კაცი ლანდადქცეულა 

შიმშილით (ნაქექი აყრია).

 ქირც იგივეა, რაც ქირს.

 ქირცაჲ ლშხ. -- ოსპის მოყვარული, ოსპიჭამია; გადატ. -- მეტისმეტად ღარიბი. ეჯი ქირცაჲ 

ლი (ლშხ.) -- ის ოსპიჭამიაა (ღარიბია).

 ქისა იგივეა, რაც ქე̄სა.

 ქისუნბურაჲ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ქისინბურა, ქისუნბურა ̈(-რა̈̄შ, -რა̈ლ̄) უშგ. -- ავგაროზი, 
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ბაზმანდი, შანა, თილისმა. ქისუნბურაჲ̈ს ყიაქა იბემხ (ბზ.) -- ავგაროზს ყელზე იბამენ. იხ. 

ცინციბურ.

 ქიუ ̂(-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ყველის კვერი (ერთი წველა ყველი). სემი ქიუ ̂აშიდხ 

ყორ̄ქა (ბზ. 364) -- ყველის სამი კვერი გარეთ (კარში) გადაყარეს. ენკიდ ნაცარქექჲად ქიუ̂ ი 

ლჷჯე ათწუ̂ირუნ̂ე (ლშხ. 80) -- აიღო ნაცარქექიამ წველა ყველი და რძე გაადინა. კნინ 

ქიუუ̂̄ლ ბზ., ლშხ. ქიუუ̂ლდ ლნტ.

 ქიუა̂ჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ქიუა̂ჲ (-უა̂შ̄, -უ̂ე̄ლ) ლშხ. -- ყველიპარია; ყველის მოყვარული. 

ქიუა̂ჲ̈ს ესერ ქიუა̂ჲ̈დ ოხჩი̄შა (ბზ.) -- ყველიპარიამ სხვას დაასწრო ყველიპარიას დაძახებაო 

(ყველიპარიამ ყველიპარიას დაასწროო).

 ქიქ{ი} (-აშ̈ \ -ქი̄შ, -არ̈) ზს. -- ნამცეცი. კიბდონისგა ფექი ქიქ დე̄სა ხორ̄იხ (ბზ.) -- 

კიდობანში ფქვილის ნამცეცი არა აქვთ. კნინ. ქიქილ ბზ.

 ქიქიმდ -- იხმარება გამოთქმაში: ქიქიმდ ლიგნე ზს., ქჷქიმდ ლიგნე ლშხ., ქჷქიმდ ლიგენე 

ლნტ. -- ფერფლად ქცევა, დაფერფვლა, გადაბუგვა. მაგ̈ ქიქიმდ ადგენეხ (ბზ.) -- ყველაფერი 

ფერფლად აქციეს. ქჷქიმდ ოთგენეხ ქორ (ლშხ.) -- გადაუბუგეს სახლი. მაგ̈ ქჷქიმდ ლჷგენე 

ასოხუი̂და (ლნტ.) -- ყველაფერი ფერფლად ქცეული დახვდა. გადატ. ნაფლეთებად, 

ნაკუწებად ქცევა, განადგურება. ლერქუ̂ალ̄ე ქიქიმდ ლიგნე ხეკუ̂ად (ლშხ.) -- ტანსაცმლის 

ნაფლეთებად ქცევა უნდოდა.

 ქლაუ̈ ̂(-იშ \ ქლაუა̂შ̈) ბზ., ქნაუ̈ ̂(-იშ) ბქ., ქლაუ ̂(-იშ) ლშხ. -- ნიავი. ნაბ̈ზუა̂ ̈ქლაუ̈ ̂ლესიამ̈ 

ლი (ბზ.) -- საღამოს ნიავი სასიამოვნოა. ქნაუ̈̂ ლი (ბქ. 235) -- ნიავია. გადატ. ქლაუ̈̂ ხოჲახ -- 

ნიავმა დაჰკრა (გაცივდა).

 ქლიბ (-იშ, -ა̈რ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.), ქჷლიბ, ქილიბ (-არ̈) ბქ. -- ქლიბი. კად̄ას ქლიბ ხოჩამ̄დ 
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აშე̄რე (ბზ.) -- ნაჯახს ქლიბი კარგად ლესავს. ქლიბ აშხუნღუე̂ ჩუ იურ̂ი (ბქ.) -- ქლიბი 

გარკვეული დროის შემდეგ ბლაგვდება.

 ქნაუ̈ ̂იგივეა, რაც ქლაუ̈.̂

 ქობაჲ̈ (-ბა̈ჲ̄შ, ქობაჲარ̈) ბზ., ქობა ̈(-იშ, -ბაუ̈ ბქ., -ჲშ, -ბალ̈ ლნტ.), ქობა (-ბაშ̄, -ბე̄ლ) ლშხ. -- 

ქობა, არშია. ქობა̈ჲ კაბ ხოჩა ლესგდი ლი (ბზ.) -- არშიაშემოვლებული კაბა ლამაზია (კარგი 

საყურებელია). მინად კაბს ქობა ̈ასოგე (ლნტ.) -- მინამ კაბას ქობა მოაკერა (დაუდგა).

 ქონაბ̈, ქონებ{ა} (-იშ \ -ბა̈შ̄ ბზ., -ბაშ̈, -ბოლ ბქ.), ქონებ{ა} (-ბაშ̄ ლშხ., -ბაჲ̈შ ლნტ.) -- 

ქონება. ოხდეხ ტუ̂ეტ მიჩა ქონებას ი აგ̈ითე ანჴად̈ხ (ბზ. 87) -- მოსდეს ხელი იმის ქონებას და 

სახლში წამოვიდნენ (მოვიდნენ). დინად ამხენი ობაშ̈ ქონება ადჲე (ბქ. 54) -- გოგომ 

აქედანაც უამრავი ქონება წაიღო. იმე ლოქ ხითხ ალემაგ̈ ქონაბ? (ლნტ. 298) -- სად იშოვე 

ამდენი ქონებაო?

 ქონდორ იგივეა, რაც ქუ̂ანდარ.

 ქონება იგივეა, რაც ქონაბ̈.

 ქორ (-აშ̈, -ა̈რ \ -ალ̈ ზს., -აშ \ იშ, -ალ ლშხ., -ა̈შ \ -იშ, -ალ̈ ლნტ.) -- სახლი, ოჯახი. 

ხელწიფხი გეზალ ქორთე ანტა̈ხ (ბზ. 439) -- ხელმწიფის შვილი სახლში დაბრუნდა. 

ქორისგა კჷლთხიდ რაგა̈დ მადე შიდ (ბქ. 5) -- სახლში ხმამაღალი ლაპარაკი არ შეიძლება. 

სგად̄ჲესხ დი̄ნას ქორთე (ლშხ. 32) -- ქალიშვილს სახლში შეიყვანენ. მაულ სკანტახ ქორხო 

(ლნტ. 317) -- მელა სახლში შემობრუნდა. ქორა ̈მახუშ̂ი (ბზ., ლნტ.) -- ოჯახის უფროსი. 

კნინ. ქორო̄ლ ბზ., ლშხ. ქორჷლდ, ქორულდ ლნტ. ეშხუ ქორჷლდ ხოგან ი ეჯიაჲ̈ ჩუათ̈შიხან 

(ბქ.) -- ერთი პატარა სახლი (სახლაკი) ედგათ და ისიც დაეწვა.

 ქორა̈{შ} მარ̄ე (-რე̄მიშ, -რა̈ლ̄) ბზ., ქორაშ̈ მარე (-რემ, -როლ) ბქ., ქორა მარ̄ე (-რე̄მიშ, 
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-რე̄ლ) ლშხ., ქორა მარე (-ჲშ, -რალ̈) ლნტ. -- 1. ოჯახის წევრი. ქორა ̈მარე წირხო ამ̈ეჩედხ 

(ლნტ. 300) -- ოჯახის წევრები წირვაზე წასულან. 2. სახლიკაცი. ქორა ̈მა̄რა̈ლ̄ს 

უშხუა̂რ̄ისგა ხოჩა ლირდე ხოხახ (ბზ.) -- სახლიკაცები ერთმანეთში კარგად არიან. ქორაშ̈ 

მარემ ლიჴედს ხოღლიუხ̂ მაგ̈ (ბქ.) -- ყველა სახლიკაცის მოსვლას ელოდებოდა. ქორა მარ̄ე̄ლ 

ლახხუი̂̄დახ უშხუ̂არ̄ (ლშხ.) -- სახლიკაცები ერთმანეთს შეხვდნენ.

 ქორგა (-გა̈შ̄, -გა̈ლ̄ ბზ., -გაშ̈, -გალ̈ უშგ., -გაშ̈, -გოლ ბქ., -გაშ̄, -გე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -გალ̈ ლნტ.) 

-- ქოლგა. უჩხაჟი ზურლა̈რ̄ ქორგა̈ლ̄ს იყდა̈ნ̄იხ (ბზ.) -- წვიმაში ქალები ქოლგას იჭერენ 

(ხელში). ბალარ ძღჷდ ხარ̄ ქორგაშალ̄ (ლშხ., ხორ. 6) -- ფოთლები ქოლგასავით დიდი აქვს.

 ქორშალ̈ (-იშ) ბზ., ქორშარ̈ (-ემ) ბქ., ქორშალ (-ეშ) ლშხ. -- შინაურები, ოჯახის წევრები. 

ქორშარ̈ ჩუ დეშ თარ̈დახ... (ბზ. 31) -- ოჯახის წევრები ვერ ცნობდნენ. ჩუ ისგურ̂იხ ქორშარ̈ 

ი ჩუ იდარალხ (ბქ. 75) -- დასხდებიან შინაურები და დაპურდებიან. ამზუმს ლოქ იშგოხ დი̄ნა ̄

ქორშალ (ლშხ. 31) -- ამდენს თხოულობენ ქალიშვილის ოჯახის წევრებიო.

 ქორწილ იგივეა, რაც ქუ̂ერწილ.

 ქოქ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ფუღურო. ქოქ მეგამხენქა რაყარ̈ს ას̈ყიხ (ბქ.) -- 

ფუღურო ხეებისგან კასრებს აკეთებენ. ქოქდ -- იხმარება გამოთქმაში: ქოქდ ლიკედ -- 

ძირფესვიანად, მთლიანად ამოგდება, ამოწყვეტა. თელდ უო̂ჯახ̈ ქოქდ ანკად̈ (ბზ.) -- მთელი 

ოჯახი ძირფესვიანად ამოწყდა. ქოქდ ანკდენიხ ეჯჲარ (ლშხ.) -- ისინი მთლიანად 

გაწყდებიან.

 ქოქთაშ (-იშ, -არ̈) ზს. -- შაბიამანი. ქოქთაშს ლალჟაგრილ̄დ იჴმარ̈იხ (ბზ.) -- შაბიამანს 

შესაწამლავად ხმარობენ.

 ქოქოჩაჲ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ქოჩჩა ̈(-ჩაუ) ბქ., ქოჩოჩაჲ (-ჩაჲ̄შ, -ჩე̄ლ) ლშხ., ქოჩოჩა ̈(-ჲშ, -ჩალ̈) 
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ლნტ. -- ქოჩორა ქათამი. ეშხუ ქოჩჩა ̈ქათლჷდ მირდა (ბქ.) -- ერთი ქოჩორა ქათამი მყავდა. 

გუშგუე̂ ქოჩოჩაჲ ხოჩა მჷნგრე ლი (ლშხ.) -- ჩვენი ქოჩორა კვერცხის (კარგი) მდებელია. 

ლამა̈̄რია̈̄ ქოქოჩაჲ̈ (ბზ.) -- ოფოფი (ღვთისმშობლის ქოჩორა). ლამარ̈იაშ̈ ქოჩჩაჲ̈ლს ხაჯეშ 

(ბქ.) -- ოფოფს ჰგავს.

 ქოქუ̂ეჩ (-იშ \ -უ̂ჩიშ, -უ̂ჩარ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), ქოჩეჩ (-იშ, -ჩჩარ̈) ბქ., ქოჩოჩ (-არ) ლშხ. -- 

ქოჩორი. და̈უ̄ს̂ ოქუ̂რე ქოქუ̂ეჩ ხაგ̄ან̈ (ბზ. 310) -- დევს ოქროს ქოჩორი ჰქონდა (ედგა). 

ნაღჟურს ფაყუხ̂ანქა ქოჩეჩ ხოწუ̂ანდა (ბქ.) -- ბიჭს ქუდიდან ქოჩორი უჩანდა.

 ქოშ1 (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- ქოში. შუ̂ანს თამარი ქოშ ლოქ ხაშხუნ̂ა (ბქ.) -- თამარის ქოში 

სვანეთში ინახებაო.

 ქოშ2 -- ფაშარი, ქაშა (ვაშლი, ყველი...). მინე-მინე ჟახოლ ხაშხახ უსგარ̈სი: სანაფ, 

ლენგეჭუ̂, ქოშ (ბქ. 282) -- ვაშლებსაც თავ-თავისი სახელები ჰქვია: სინაფი, საგვიანო 

(გამძლე), ქაშა ვაშლი.

 ქოჩ იგივეა, რაც ქო̄ნჩ.

 ქოჩეჩ იგივეა, რაც ქოქუე̂ჩ.

 ქოჩოჩ იგივეა, რაც ქოქუე̂ჩ.

 ქოხ (-იშ, -არ) ლშხ. -- მწირი, გამოფიტული მიწა. სურუ ქოხდ ედსიპან̄ხ გუშკუ̂ე გიმარ 

(ლშხ.) -- ძალიან გამოიფიტა ჩვენი მიწები.

 ქობ̄ (-აშ̈ \ -იშ, -ა̈რ) ბზ., ქო̄ლბ (-იშ, -არ) ლშხ., ქოლბ (-არ̈) ლნტ. -- ბუჩქი. სე̄მი ქობ̄ ჟაჴუ̂არ̈ 

ჟ'ანქაჩ̈ხ (ბზ.) -- სამი არყის ბუჩქი მოჭრეს. ეშხუ ქოლ̄ბჟი ფიშირ კელარ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 

1) -- ერთ ბუჩქზე ბევრი ღეროები აქვს.

 ქოლ̄ბ იგივეა, რაც ქო̄ბ.
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 ქონ̄ჩ (-იშ, -არ̈ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), ქოჩ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- 1. ბუდნა, მცენარის ძირზე 

შემოყრილი მიწა. ეშხუ ქო̄ნჩ კარტოფილ ოხკიდდ (ლშხ.) -- ერთი ბუდნა კარტოფილი 

ამოვიღეთ. 2. გროვა. ქოჩ-ქოჩდ ზმნს. -- გროვა-გროვად. ლაჲ̈რარ̈ ქოჩ-ქოჩდ შიდ (ბქ.) -- 

წიგნები გროვა-გროვად ყრია.

 ქრაფ̈ (ქრაფაშ̈, -ქრაფა̈რ) ბქ., ქრაფ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- 1. ქარაფი კლდე, ხრამი. ხოშა ქრაფს 

აშყად (ბქ.) -- დიდ ქარაფ კლდეზე გადავარდა. ძღჷდ ქრაფს ლახგენე̄ნახ (ლშხ.) -- დიდ 

ქარაფს მისდგომიან. 2. ნამქერი. თოვლის დიდი კედელი.

 ქრისდე (-დე̄შ, -- ბზ., ლშხ., -დეშ, -- ბქ.), ქრისტე (-ჲშ, --) ლნტ. -- ქრისტე. ისგუ̂ი მჷწრე 

ნორ̄უ ა̈რი უ̂ოდე სუმინ ქრისდე̄ თა̈ს̄დუე̂ბ დ' აკ̄უში (ბზ. 64) -- შენი მომრევი ნურავინ ნუ 

იქნება, სანამ ქრისტეს თავდებობას სამგზის არ გასტეხო. ქრისდე მიჩა ქადაგებას ესერ 

ესდაგრა (ანდ.) -- ქრისტე თავის ქადაგებას დაჰკვდომიაო. იმოხ ლოქ ასხრი? -- ლახაჭუ̂ედნა 

ქრისტეს ეშმა ̈(ლნტ.) -- საით მიდიხარო? -- უკითხავს ეშმაკს ქრისტესთვის. ქრისდე 

მირჰენ (ბქ.) -- ქრისტეს მირონი. გადატ. მირონით დანათესავებულნი, ნათელ-მირონი, 

ნათლია, ნათლიმამა (ნათლიდედა). დეც ესერ მებჭკუე̂ ლჷმარ̈ ი უშხუა̂რ ქრისტე მირჰენს 

გარ ლოხუტ̂იხა (ბქ.) -- ცა გამსკდარი ყოფილა და მხოლოდ ქრისტეს მირონს 

გაუმთელებიაო.

 ქრისდე̄შ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ქრისდეშ ბქ., ქრისტეშ ლნტ. -- 1. შობა, ქრისტეშობა. 

ქრისდე̄შ შუა̂ნარ̈ს ლიმზირ ი ლიფან̄ე ხამ̈თქუა̂ხ (ბზ.) -- ქრისტეშობას სვანებმა ლოცვა და 

მიცვალებულისთვის ტაბლის დადგმა იციან. ალი ლას̈უ̂ ქრისდეშ ი კანდაშ ნენსგა (ბქ. 15) -- 

ეს იყო შობასა და ახალ წელს შორის. საკურთხ ხარ̄ხ ლეჴდე ქრისდე̄შ... (ლშხ. 42) -- შობას 

საკურთხი აქვთ მოსატანი. მან̈კუი̂ჲ ღჷნ ლი ქრისტეშ (ლნტ. 56) -- პირველი (ყველაზე 
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დიდი) რელიგიური დღესასწაული შობაა. 2. დეკემბერი, ქრისტეშობის თვე. ქრისდე̄შ შუა̂ნს 

ძღჷდ მუს ჴედნი (ლშხ.) -- დეკემბერში სვანეთში დიდი თოვლი მოდის.

 ქრისდე̄შჲელ (-იშ \ -ეშ) ბზ., ლშხ., ქრისდეშერ ბქ., ქრისტეშჲელ (-იშ) ლნტ. -- შობის 

კვირა. ქრისდე̄შჲე̄ლე ღუნს ხოჩა ხეფსი (ბზ.) -- შობის კვირაში გაჩენილი ხბო კარგი 

გამოდის. ქრისტეშჲელ მჷცხიერობ ლი შუა̂ნ̈ს (ლნტ.) -- ქრისტეშობის კვირაში სვანეთში 

სიცივეა.

 ქრისდიანობ (-ა̈შ̄ ბზ., -აშ̈ ბქ.), ქრისტიანობ (-აშ̄ \ -იშ ლშხ., -ა̈ჲშ \ -იშ ლნტ.) -- 

ქრისტიანობა. ეჩუნღო ქრისდიანობ ესფხეჟა ქუ̂ეყანას (ბზ.) -- შემდეგ ქრისტიანობა 

გავრცელებულა ქვეყანაზე.

 ქრისდიან̈, ქრისტიან (-იშ, -ა̈ლ \ -არ̈) ზს., ქრისდიან, ქრისტიან (-ალ) ლშხ., ქრისტიან̈ (-ალ̈) 

ლნტ. -- ქრისტიანი. შუ̂ანარ̈ ქრისდიანა̈რ ლიხ (ბქ.) -- სვანები ქრისტიანები არიან. გადატ. 

კეთილშობილი. ქრისდიან̈ ამსუუ̂ალ̄დ (ბზ.) -- ქრისტიანი (კეთილშობილი) ადამიანი. ეჲს 

ხეყად ჲეხუ̂იაქ ქრისტიან̈ ზურალ (ლნტ. 307) -- იმას ცოლად ჰყავდა ქრისტიანი 

(კეთილშობილი) ქალი.

 ქრისტეშ იგივეა, რაც ქრისდე̄შ.

 ქრისტიან იგივეა, რაც ქრისდიან̈.

 ქრუუ ̂იგივეა, რაც ქუ̂რიუ.̂

 ქუბურდან̈ (-იშ, -ალ̈) ლნტ. -- ხოჭიჭი. ოდნავ ჩაღრმავებული (ღარისებრი) ფიცარი 

ახალშობილის ჩასაწვენად (აკვანში გადაყვანამდე). ეჩა ჲეხუს̂ ბეფშ ხა̈ყენა ქუბურდან̈ისა 

(ლნტ. 309) -- იმის ცოლს ბავშვი ხოჭიჭში ჰყოლია.

 ქუდა იგივეა, რაც ქულა.
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 ქუთ (-იშ, -უარ̈ \ -უ̂არ̈ \ ქუთარ̈) ბქ., ზს. -- ხაჭაპური. დის ხა̈ქ̄უე̂, ქუთუ როქ ოხნაყე (ბზ. 

436) -- დედას უთხრა, ხაჭაპური გამომიცხვეო. კანდა ლადღიშდ ანყეხ ქუთს (ბქ. 71) -- 

ახალი წლისთვის აცხობენ ხაჭაპურს. მაბ̈ზარ̈ ქუთს გამ̈დ ესერ ხაც̈ხიდალა (ანდ.) -- მაძღარი 

ხაჭაპურს გემოს უწუნებდაო. კნინ. ქუთულდ. იხ. თაშა̈რ̄. თაშ̈ი დიარ̈.

 ქუთულ̄ (-იშ, -არ̈) ბზ., ქუთულ (-თლაშ̈ \ -თუ̂ლაშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- მუხლი. [დი̄ნად] 

ქუთულ̄არ̈თეჟი̄ნ ქა ხაწუე̂̄ნე სკელარ̈ ჭყინტს (ბზ. 424) -- ქალიშვილმა ვაჟს მუხლებამდე 

აჩვენა წვივები. ღარ̈ჟი მუს ხასდა ქუთულთეჟი (ბქ. 85) -- ხეობაში მუხლებამდე იდვა 

თოვლი.

 ქულა (-ლა̈შ̄, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლაშ̄, -ლე̄ლ ლშხ.), ქუდა (-იშ, -დაუ̈ \ -დაუ) ბქ. -- ქულა 

(მატყლისა, ბამბისა). მატ̈ყი ქულა̈ლ̄ ბიქუს̂ ესღუა̂̈ნ̄და (ბზ.) -- მატყლის ქულები ქარს 

მიჰქონდა. ქუდა-ქუდაშ̈ჟი ჟას̈ყი ი სერ ლილთე გარ ხაკუ (ბქ. 305) -- ქულას ქულაზე 

დააწყობს და შემდეგ დართვაღა უნდა.

 ქუმფას̈, ქუმფაშ̈ (-იშ, -ფაშარ̈ ბქ., -ფაშალ̈ ლნტ.), ქუმფაშ (-არ) ლშხ. -- ცხვრის, თხის ან 

ღორის შიგნეულს კეპავენ, ამარილებენ, საკმაზით ანელებენ და საგულდაგულოდ 

გასუფთავებულ ფაშვში (ან მაჭიკში) აწყობენ. ფაშვს თავს უკრავენ და ისე ხარშავენ. 

ქუმფას̈ ხოჩა ლეზუ̂ებ ლი (ბქ.) -- ქუმფასი კარგი საჭმელია. ხოჩა ქუმფაშს ასყიხ (ლშხ.) -- 

კარგ (გემრიელ) ქუმფას აკეთებენ.

 ქუმფაშ̈ იგივეა, რაც ქუმფას̈.

 ქუნ იხ. ქუ̂ინ.

 ქუნარ̈ეშ (-იშ, --) ბქ., ლნტ., ქუნარეშ ლშხ. -- სულთა კვირა. ამ მიშ ქუნარ̈ეშ ლი (ბქ.) -- ეს 

კვირა სულთა კვირაა. ადგომ ლე̄თ ქუნარეშ იბნი (ლშხ.) -- ადგომა ღამეს სულთა კვირა 
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იწყება. კალანდაუნღო... ჴედენი ქუნარ̈ეშ (ლნტ. 63) -- ახალი წლის შემდეგ სულთა კვირა 

მოდის.

 ქუნდრ (ქუნდრულდაშ̈) ბქ., ზმნს. -- ოდნავ მაინც, ცოტათი. ჲესუა̂̈ს ქუნდრ ლილთერ ი 

ლიხლაჲ ჩუ ხოხალ, ანჴეს (ბქ. 328) -- ვინც ოდნავ მაინც (ლობიოს ან სიმინდის) 

მარცვლებით მკითხაობა და მარჩიელობა იცის, მოვიდეს. ქუნდურ̂ ემოშ ოხუჟ̂ებნე, ჴუე̂დნი 

(ბქ.) -- ოდნავ თუ მოვიცალე, მოვალ.

 ქუნეგ{ა} ლშხ., ბქ. -- ალღოს აღება, მოყნოსვა. ალ ჟეღ ლუმითქუ ̂ლი დიარი ქუნეგს (ლშხ.) 

-- ეს ძაღლი ალღოს უღებს (გებულობს, იყნოსავს) პურობის დროს.

 ქუნლჷმგენე იგივეა, რაც ქუ̂ინლჷმგენე.

 ქუნმასწარაჲ (-აჲშ, -ე̄ლ) ლშხ. -- სულწასული. სურუ ქუნმასწარაჲ ზურალ̄ ლი (ლშხ.) -- 

ძალიან სულწასული ქალია.

 ქუნოშ იგივეა, რაც ქუნუშ.

 ქუნუშ, ქუნოშ ზმნს. -- ერთი სული აქვს... მოუთმენლად ელის. ქუნოშ არდახ და̈უ̄ა̂ ̈ლიწედს 

(ბზ. 38) -- ერთი სული ჰქონდათ, ენახათ დევი. ქუნოშ არი ეჩა ლიწედს (ბქ.) -- 

მოუთმენლად ელის იმის ნახვას. ეჯჲარე ლიჴედს ქუნუშ ახღელიხ (ლშხ. 24) -- 

მოუთმენლად ელიან იმათ მოსვლას.

 ქურე იგივეა, რაც ქუ̂ირე.

 ქურზუნ ბზ., ლშხ., ქურზუნ ბქ., კურზუნ ქს. -- სწრაფი გაძრომ-გამოძრომა, სწრაფი 

სიარული. ეჯ მარ̄ე ქურზუ̄ნშუ̂ აჩად̈ (ბზ.) -- ის კაცი სწრაფად წავიდა, გაიქცა.

 ქურილ, ქურმილ (-ა̈შ, -არ̈) ბქ. -- 1. გრდემლი. ქა იმ ხექინეხ, ეჯის იჩო ალი ქურილ (ბქ. 

142) -- რასაც ეტყვიან, იმას აკეთებს ეს გრდემლი. ქურმილ ოსეგ, კუე̂რ ლახემ (ბქ. 248) -- 
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გრდემლი დაუდგა, ჩაქუჩი მისცა. 2. ცელის გამოსაპირავი პატარა გრდემლი.

 ქურმილ იგივეა, რაც ქურილ.

 ქურმუხუ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., მუქოხ (-იშ, -არ) ლშხ. -- რიყის ქვა. ჭყინტ ქურმუხუდ̂ ლჷგ (ბზ.) 

-- ბიჭი მაგრად (რიყის ქვასავით) დგას. მუქოხარ ჭალას ითხი (ლშხ.) -- რიყის ქვები 

ჭალაში იპოვება.

 ქურუხ{უ}̂ (მუქ{უ̂}რუხ, ხოქრუხუა̂) ბზ., ლშხ. -- რუხი. ქურუხ ჩა̈ჟ̄ (ბზ.) -- რუხი ცხენი. 

ამის სგელ ბალე ხარ, მუქუ̂რუხ (ლშხ.) -- ამას სქელი ფოთოლი აქვს, მორუხო. ქურუხ 

ფაყ̈უი̂ ლიყდი მაკუ (ლნტ.) -- რუხი ქუდის ყიდვა მინდა.

 ქუფ (-იშ, -უ̂არ̈ ბზ., -უ̂არ ლშხ., -არ̈ ბქ.) -- 1. დაწნული კიდობანი. ფარ̈შმაგ̈დ ჟ'ესგე ქუფ 

ბარჯჟი (ბზ. 247) -- ფარშევანგმა (ფასკუნჯმა) დაწნული კიდობანი ბეჭზე შეიდგა. ღუე̂სე 

ქუფისგ' ესდეხ (ბქ. 19) -- ბადე ქონი კიდობანში ჩადვეს. 2. ბზ. ბუდე. შდაულ̂არ̈ ქუფუარ̈ს 

ისყე̄ნეხ (ბზ.) -- მერცხლები ბუდეს იკეთებენ. 3. ბქ. გაწურული ყველის შესანახი მოგრძო 

ჭურჭელი, რომელიც სახლის ჭერზეა ჩამოკიდებული. კნინ. ქუფულდ ზს., ბქ., ქუფულ̄ ლშხ.

 ქუშაგ (-იშ, -არ) ლშხ., ქაშაკ̈ (-შაკარ̈) ლნტ. -- ძლიერი, შეუპოვარი (ქალი). მე̄უ̂არ ქუშაგ 

ზურალ̄ ლი მარო (ლშხ.) -- ძალიან შეუპოვარი ქალია მარო.

 ქუჩირი იგივეა, რაც ქუცურილ̄.

 ქუცე იგიეა, რაც ქუ̂იცე.

 ქუცირილ̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ქუ̂ითილ ბქ., ქუჩირი (-იშ, -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- ძაღლის, 

ლეკვის მოფერებითი სახელი -- ლეკვუნა. ლჷფე̄თე ქუცირი̄ლ ხორიხ (ბზ.) -- ფეთიანი 

ლეკვი ჰყავთ. ქუი̂თილარ̈ ხორიხ (ბქ.) -- ლეკვები ჰყავთ. ბოფშარ̈ე მაგ̈იერ ქუჩირილალ̈ 

ლახოყუ̂ინეხ (ლნტ. 166) -- ბავშვების მაგივრად ლეკვები მიუწვინეს.
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 ქუცმაცე̄ლ (-იშ, -არ) ლშხ. -- წვრილმანი. ანმარ̄ნეხ ლეღუს̂ ი იშგენ ქუცმაცე̄ლარს (ლშხ. 

44) -- მოამზადებენ ხორცს და სხვა წვრილმანს.

 ქუხუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ქუხ (-უა̂რ) ლშხ. -- მუწუკი; მუწუკის, ნაჭრილობევის 

გამხმარი თავი. ქუხუ ̂ხოლა ლესგდი ლი (ბზ.) -- მუწუკი ცუდი საყურებელია. ლილჩალისგა 

ხამემ ლეღუს̂ და̈რ იზბი: -- ქუხუა̂რ̈ ესერ ხოხალ (ბქ.) -- მარხვაში ღორის ხორცს არ ჭამენ. 

-- მუწუკები იცისო. ბეფშს ძღჷდ ქუხუ ̂ხაგ̈ენა ჭიშხჟი (ლნტ.) -- ბავშვს დიდი მუწუკი 

ჰქონია ფეხზე.

 ქუხუა̂̈რ̄ (-იშ, -უ̂არ̄არ̈) ბზ., ქუხუა̂რ̄ (-ალ), ქუხუა̂რაჲ (-რა̄ჲშ, -რე̄ლ) ლშხ., ქუხუა̂რ̈ (-იშ, 

-უ̂არალ̈) ლნტ. -- 1. მუწუკიანი. დი̄ნას ქუხუ̂ა̈რ̄ ნიჩუა̂რ̈ ხარ̄ (ბზ.) -- გოგოს მუწუკიანი სახე 

აქვს. 2. მსხლის ჯიშია, რომელსაც ხორკლიანი კანი აქვს. ქუხუა̂რაჲ -- იცხ ლი (ლშხ., 

ხორ.) -- ქუხვარა -- მსხალია (მსხლის ჯიშია).

 ქუ̄რა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.), ქურა (-რაშ̈, -როლ) ბქ. -- 1. ზს. ნასვენი, 

მოუხვნელი მიწა. ამ ზაუ ̂და̈ბ ქუ̄რად ამ̈სად̈ (ბზ.) მისას დაბ ქურად ამ̈სად̈ (ბქ.) -- წელს ყანა 

მოუხვნელი დამრჩა. ქუ̄რად ლისედ ბზ. -- გადატ. ცარიელზე დარჩენა. 2. მინდორი, მოლი. 

ქურა შიხუ̂შ ოხგუე̂რშლე (ბქ. 248) -- მინდორი ნახშირით გაუვსო. ჲეზუი̂სა ხოჩა ქურა 

ხორიხ (ლშხ.) -- ეზოში კარგი მოლი აქვთ. 3. სამჭედლო ქურა.

 ქუ̂ანდარ, ქონდორ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ბოტ. -- ქონდარი. ჰარტმარ̈ისგა ალაშ̈იხ... ქუ̂ანდარს, 

ნიუ̂რას... (ბქ. 69) -- ბოსტნებში თესავენ ქონდარს, ნიორს...

 ქუ̂ას (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), ქუ̂ას̄ი (-სი̄შ, -არ) ლშხ. -- ბალახის ცოცხი. ხოჩა ქუ̂ას 

ანსყე (ბზ.) -- ბალახის კარგი ცოცხი გააკეთა. ქუა̂სუ̂შ ხუ̂აჯ̈ელედ სკირის (ლნტ.) -- 

სოხანეს ბალახის ცოცხით ვხვეტავთ. კნინ. ქუ̂ასჷლდ ბზ., ლნტ., ქუ̂ას̄ოლ̄ ლშხ.
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 ქუ̂აბ̈ (-იშ, ქუ̂აბარ̈) ბზ., ლნტ., ქუა̂ბ (-არ) ლშხ. -- გამოქვაბული, ქვაბი. ბეფშუ̂ სგაჩ̄ად̈ 

ქუ̂აბ̈თე (ბზ. 262) -- ბავშვი გამოქვაბულში შევიდა. ფიშირს ხოწუა̂ხ თანუშჲაჲ ლე̄თუშ̂ 

ქუ̂აბისა (ლშხ. 14) -- ბევრს უნახავს ალი (ავი სული) ღამით გამოქვაბულში. ლიც ჟიქან, 

ქუ̂აბ̈ისა არდახ (ლნტ. 312) -- წყალს ზემოთ, გამოქვაბულში, იყვნენ.

 ქუ̂ან̈ (-იშ, ქუ̂ანარ̈ ბზ., ლნტ., ქუ̂ანაშ̈ ბქ.), ქუ̂ან (-იშ, -არ) ლშხ. -- ჭიუხი, კლდოვანი 

ადგილი. ქუ̂ან̈დუ ალგენე̄ლი ამჟი ლირდე! (ბზ.) -- ქვად (ჭიუხად) იქცეს ასეთი ყოფაო! 

დაჴარ ქუ̂ანს ემსედე̄ლიხ (ლშხ.) -- თხები ჭიუხში დარჩენილან. ქუა̂ნარ̈ს მიჟ ახეწად (ლნტ.) 

-- ჭიუხებს მზე მოადგა (გამოხედა).

 ქუ̂ას̈ტ იგივეა, რაც ღუა̂ს̈ტ.

 ქუ̂აქ̈უი̂ა{̈ჲ} (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ქუ̂აქუი̂ა (-იშ, -უ̂იაუ̈ ბქ., -უი̂აშ̄, -უ̂იე̄ლ ლშხ.), ქუ̂აქ̈უი̂ა ̈

(-უ̂ია̈ჲშ, -უ̂იალ̈) ლნტ. -- დაბალი და მსუქანი ადამიანი. იმჟი ქუ̂აქ̈უ̂ჲაჲ̈ ზურალ̄ ანჴა̈დ?! (ბზ.) 

-- რა მსუქანი და დაბალი ქალი დამდგარა?! გიგოს ქუ̂აქუი̂აჲ ჲეხუ̂ ხაყა (ლშხ.) -- გიგოს 

დაბალი და მსუქანი ცოლი ჰყავს.

 ქუ̂აც̈ა იგივეა, რაც ქუ̂ეცა.

 ქუ̂ახ̈ (ქუა̂ხაშ̈ \ -იშ) ბზ., ქუ̂ახ̈ი (ქუ̂ახაშ̈ ბქ., -ხიშ ლნტ.) -- იანვარი. ქუ̂ახ̈ისგა თხე̄რეჲ ესერ 

დე̄მა აკუ̂ან̄ე ფაკ̈უნ̂ას ქა̈მ̄თე (ბზ.) -- იანვარში მგელიც არ გააგდებს კარში თავის ლეკვს. 

ქუ̂ახ̈იაშ̈ მჷცხი ციცუ̂ს ი კენს ესერ ათხაი̈ (ანდ.) -- იანვრის სიცივე კატას და კვერნას 

ერთად უყრის თავსო. ქუ̂ახ̈ისა სურუ მჷცხაჲ̈ ხოხალ (ლნტ.) -- იანვარში დიდი სიცივეები 

იცის.

 ქუ̂აჯ̈ (-იშ, ქუ̂აჯარ̈) ზს., ქუა̂ჯ (-არ) ლშხ. -- სახელური (კოტა, მაჭი). მერჩილს ხოჩა ქუ̂აჯ̈ 

ოხსყე (ბზ.) -- ცელს კარგი კოტა გაუკეთა. ამ̈ის ქუა̂̈ჯ ხაშხა (ბქ. 229) -- ამას ცელის 
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სახელური ჰქვია. კნინ. ქუ̂აჯ̈ილდ ზს., ქუა̂ჯი̄ლ ლშხ.

 ქუ̂ეირ, ქუ̂ე̄რ (ხონქუე̂̄რა, მანქუ̂ე̄რე ბზ., ლშხ., ხოქუე̂ირა, ქუ̂ეირალა ლნტ.) ქეირ (ხონქერა) 

ბქ. -- ცივი; გრილი. ნაბ̈ოზთე ხოჩა ქუ̂ეირ ხაზნა (ბზ.) -- საღამო ხანს (კარგი) სიგრილე 

სჩვევია. ჩუი̂ბეჴეუ̂ს ჯუე̂დი ლინთუ ̂ხამ̈თქუა̂ ი ქეირ ამზაუ̂ (ბქ. 224) -- ჩუბეხევში გრძელი 

ზამთარი და გრილი ზაფხული იცის. ლჷფინე ლიც ა̈თუი̂ ლი, უფინა -- ქუე̂ირ (ლნტ. 18) -- 

ადუღებული წყალი ცხელია, აუდუღარი -- ცივი.

 ქუ̂ე̄რ იგივეა, რაც ქუ̂ეირ.

 ქუ̂ერწილ (-წლიშ, -არ̈ ზს., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), ქორწილ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ქორწილი. მიჩა 

დის ი და̈̄უს̂ ქუე̂რწილ ხარ̄ხ (ბზ. 252) -- დედამისსა და დევს ქორწილი აქვთ. ჯი ესერ 

ქუ̂ერწილისგ' ა̈რი ამეჩუ (ბქ. 197) -- მე აქ ქორწილში ვარო. დედფალი დის ჴჷდეხ 

ქორწილთე (ლშხ. 33) -- დედოფლის დედა მოჰყავთ ქორწილში. ქუე̂რწილ ხოშა ნაღალდ 

მუჟოღირს ხოხალდახ (ლნტ. 46) -- ქორწილი უფრო ხშირად შემოდგომაზე იცოდნენ.

 ქუ̂ეყანა (-ნა̈შ̄, -ყნა̈რ̄ ბზ., -ნაშ̄, -ნე̄ლ ლშხ., -ნაჲ̈შ, -ნალ̈ ლნტ.) ქეყანა (-ნაშ̈, -ყნარ̈) ბქ., -- 

ქვეყანა. როსტომი მონწირ ჩუ დე̄მ' ა̈̄რი ქუ̂ეყანაჟი (ბზ. 233) -- როსტომის მომრევი არსადაა 

ქვეყანაზე. ამზუ ქეყანა ესერ ქომჩედელი (ბქ. 11) -- ამდენი ქვეყანა გამოვიარეო. გადატ. 

ხალხი, ქვეყანა. ქუე̂ყანა ეშჩუ ლჷმარდ მეჴდე (ლშხ.) -- ქვეყანა (ხალხი) იქ ყოფილა 

მოსული.

 ქუ̂ეცა, ქუ̂აც̈ა (-ცა̈შ̄ ბზ., -აშ̈ ბქ.), ქუე̂ცა (-ცაშ̄ ლშხ., -ჲშ ლნტ.) -- მოჭრა. იხმარება 

გამოთქმაში: კინჩხი ქუ̂აც̈ა! (ბზ.) -- კისრის მოჭრა! (თავის მოჭრა, დიდი სირცხვილი). ეჯი 

უ̂ოჯახი კი̄ნჩხი ქუ̂ეცა ი̄რი (ლშხ. 39) -- ის ოჯახის თავის (კისრის) მოჭრა იქნება.

 ქუ̂ეცენი იგივეა, რაც ქუ̂ეცნი.
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 ქუ̂ეცნი (ოქუ̂ეც, აქუა̂ც̈; აქ̈უ̂ცენი ზს., ოქუე̂ც, აქუ̂აც; აქუც̂ენი ლშხ.), ქუ̂ეცენი (აქუე̂ც, 

აქუ̂აც̈; ა̈ქუე̂ცენი) ლნტ., გრდუვ. -- წყდება, იჭრება. ლჷცრე ფიმფრობჟი უ̂ოქრეშ ლიმშაუ ̂

ჩუ ქუ̂ეცნიუ ̂(ბქ. 242) -- წყალდიდობისას ოქროს (მოპოვებისთვის) მუშაობა წყდებოდა. 

თეკუ̂ ჩუა̂ქუა̂ც (ლშხ.) -- თოკი გაწყდა. ჭაჭჟი ლოქ ამექუე̂ცხ, ეჯმაგ̈ ლოქ ლახომჷშაჲ̈ახ 

(ლნტ.) -- წელში გავწყდით, იმდენი ვიმუშავეთო.

 ქუ̂იბილ იგივეა, რაც ქუ̂ირაფ̈.

 ქუ̂ით (-იშ, -ა̈რ ზს., -ა̈ლ ლნტ., -არ ლშხ.) -- ქურდი. ქუი̂თ დე̄მე მოშ ა̈ნთხეხ (ბზ. 26) -- 

ქურდი ვერსად ვერ იპოვეს. ქუი̂თიშ მად̈ილ ესერ მუბუ̂ირ ლე̄თ ლი (ბზ.) -- ქურდისთვის 

მადლი ბნელი ღამეაო. ჩიჩოლ ლჷმარ̈ელი ქუი̂თ (ლნტ. 115) -- ჩიჩოლი ქურდი ყოფილა. 

კნინ. ქუ̂ითილ{დ} ბზ., ლნტ.

 ქუ̂ითილ იგივეა, რაც ქუცური̄ლ.

 ქუ̂ითრა-̈ბურსა ̈(-იშ, -საუ) ბქ. -- ქურდბაცაცა. სოფელისგა ეშხუ-ეშხუ ქუ̂ითრა-̈ბურსა ̈

დემის შდეხნიუ ̂(ბქ.) -- სოფელში ერთი ქურდბაცაცა არ გამოილეოდა.

 ქუ̂ითრაჲ̈ (-იშ, -ჲალ̈) ბზ., ქუ̂ითრა ̈(-იშ, -რაუ̈ \ -რაუ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ ლნტ.), ქუ̂ითრაჲ (-რაშ̄, 

-რე̄ლ) ლშხ. -- ქურდი, ქურდბაცაცა. ეჯზუმ ქუი̂თრაჲ̈ს ქუ̂ინ მამ̄ ხოგ̄ (ბზ.) -- ისეთი ქურდი 

არავინ არ არის (ისეთ ქურდს სული არ უდგას). ქუ̂ითრა ̈მარე დას̈ ხალატ̈ (ბქ.) -- ქურდი 

კაცი არავის უყვარს.

 ქუ̂ილჷმგენე იგივეა, რაც ქუ̂ინლჷმგენე.

 ქუ̂ინ (-იშ, ქუნარ̈) ზს., ლნტ., ქუნ (-არ) ლშხ. -- 1. სული. მუშუ̂ან̈ მარ̄ა მე̄უა̂რ ხანწამ̈ 

ლჷდგარ̈ი ქუ̂ინ (ბზ. 11) -- სვან კაცს ძალიან სწამს მიცვალებულის სული. ჭირისუფალ̈ს 

ქუ̂ინ ქორთე ხად ლეტხე (ბქ. 301) -- ჭირისუფალს მიცვალებულის სული ოჯახში უნდა 
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დაებრუნებინა. ქუნარ̈ს ლაფანაჟი სახ̈მახ̈ ხასდიკ (ბქ.) -- სულებს კურთხევის (საკურთხის) 

დროს ხმაური სწყინთ. მაულდ ქა̈დქუ̂ით ქუი̂ნ ი უ̂ითამ ჩუ̂ადაგან (ლნტ. 316) -- მელამ სული 

განაბა (მოიპარა) და ვითომ მოკვდა. ქუნარ̈ს ეშხუ ლად̈ეღ ლახორ ლოქ ხარხ (ლნტ. 63) -- 

სულებს ერთი დღე თავყრილობა აქვთო. 2. სუნი. ეჩი̄ ქუ̂ინ ღე̄რბათუ ̂ლახჴანდა ჟიბებუას̄დთე 

(ბზ. 329) -- იმისი სუნი ღმერთს მიუვიდა ზესკნელში. უ̂იცხს ა̈რყიშ ქუ̂ინ ხეჴნი (ბქ. 196) 

-- მსხალს არყის სუნი აუვა. პიტნა̄ჲ ქუნ ხოჴან (ლშხ., ხორ. 4) -- პიტნის სუნი აქვს (უდის). 

ქუნარ̈ გაკრა აშხალა ̈ქუი̂ნს ლოქ ხაჭიმხ (ლნტ. 63) -- სულები კაკლის ტოტის სუნს 

მოჰყვებიანო. კნინ. ქუ̂ინილდ ზს., ლნტ., ქუნუ̄ლ ლშხ., გადატ. -- ნეტავი! ქუ̂ინილდ, ათხეუ ̂

ჲა̈რდ ემგენე შუა̂̈ნს! (ბზ.) -- ნეტავი ახლა ვინმემ სვანეთში დამსვას! იხ. ქუნარ̈.

 ქუ̂ინლჷმგენე (-ნე̄მიშ, -ნალ̈ ბზ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.), ქუ̂ინიმგენე, ქუ̂ილჷმგენე, ქუ̂ინჷმგენე 

(-ნემ, -ნოლ) ბქ., ქუნლჷმგენე (-ნე̄მიშ, -ნე̄ლ) ლშხ. -- სულდგმული, პირუტყვი, საქონელი. 

ამ ლინთუ ̂ხუა̂̈ჲ̄ ქუი̂ნლჷმგენე ა̈ნბარ̈ (ბზ.) -- ამ ზამთარს ბევრი საქონელი მოგვაკლდა 

(დაგვეხოცა). დაუ̈ს̂ ქუ̂ინიმგენემ ჯუე̂გ ესყა (ბქ. 51) -- დევს საქონლის ჯოგი მიჰყავს. 

დემგუა̂შუ ̂ქუ̂ინლჷმგენს ხაჲ̈მედა ეჩექა ლიჴედ (ლნტ. 157) -- არცერთ სულდგმულს არ 

შეუძლია იმაზე გამოსვლა.

 ქუ̂ინმეყუ̂ლე (-ლე̄მიშ, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლემ, -ლოლ ბქ.) -- ორგული ("სულგაყოფილი"), 

ბოროტი. ეჯა მე̄უა̂რ ქუ̂ინმეყულ̂ე მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ის ძალიან ბოროტი კაცია. ქუ̂ინმეყულ̂ე 

მარე დას̈ ხალატ̈ (ბქ.) -- ბოროტი კაცი არავის უყვარს.

 ქუ̂ინმეჩდე (-დე̄მიშ, -და̈ლ̄ ბზ., -დემ, -დოლ ბქ.), ქუ̂ინმეჩედე (-ჲშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- 

სულწასული. იმჟი ქუ̂ინმეჩდე მარ̄ე ლი (ბზ.) -- როგორი სულწასული კაცია. ქუი̂ნმეჩდე 

ამსუა̂ლდა̈შ მა̈გ ხოლამდ მეწუე̂ნი (ბქ.) -- სულწასული ადამიანის ყველაფერი ცუდად 
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მეჩვენება.

 ქუ̂ინჷმგენე იგივეა, რაც ქუ̂ინლჷმგენე.

 ქუ̂ირა̈ფ (-რფიშ, -რფარ̈ ბზ., -იშ, -რაფალ̈ ლნტ.), ქუი̂ბილ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ქუ̂ირაფ (-იშ, -ალ) 

ლშხ. -- ხვიმირი. ლექუე̂̄რს ქუი̂რაფ̈ ჩუ̂ათ̈ფაჭუა̂̈ნ̄ (ბზ.) -- წისქვილს ხვიმირი გაუფუჭდა. 

ქუ̂იბილს ესერ მ' ახბირე, ლარ̈ყიარ̈ ე დერ (ანდ.) -- ხვიმირას რა მოაკლებს, რომ სარეკელა არ 

გამორეკავდესო. ლეგუე̂რს მახ̈ე ქუ̂ირაფ̈ ახოსყეხ (ლნტ.) -- წისქვილს ახალი ხვიმირი 

გაუკეთეს.

 ქუ̂ირე (ოქურ, აქუ̂ირ; ა̈ქურ̂ე) ზს., ლნტ., ქურე (ოქურ, აქუი̂რ; აქუ̂რე) ლშხ., გრდმ. -- 

ალპობს. ქირს უჩხად ჩუა̂ქუი̂რ (ბზ.) -- ოსპი წვიმამ დაალპო. ფათქისგა ქართებილ 

ჩოთქუი̂რახ (ბქ.) -- ორმოში კარტოფილი დაულპიათ. ხუა̂ჲ̈ უჩხად ჩუა̂ქუი̂რ ლჷყარ̈ (ლნტ.) 

-- ბევრმა წვიმამ სახურავი (ყავარი) დაალპო.

 ქუ̂ირეთ იგივეა, რაც ქუ̂ირით.

 ქუ̂ირით (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) ქუ̂ირეთ (-არ̈) ბქ., ქუ̂ირეთ უშგ. -- 

ქვირითი. ცუზუ̂არ̈ ქუი̂რითს შჷდეხ (ლნტ.) -- თევზები ქვირითს ყრიან. ბქ. გადატ. 

შეჯგუფებული. ქუი̂რთშუ ̂ესღრიხ (ბქ.) -- შეჯგუფებული მიდიან. ლუნჩურ̂არ̈ს უშხუა̂რ̈თე 

ხად̈ისგხ ქუ̂ირთ-ქუი̂რთდ (ბქ. 230) -- ძნებს ჯგუფ-ჯგუფად დებენ.

 ქუ̂ირქუ̂ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -ალ ბქ.) -- ქურქი. ეჯ მარ̄ეს ქუ̂ირქუ ̂ოხყი̄და (ბზ.) -- იმ კაცს ქურქი 

უყიდია. ქუ̂ირქუ ̂ქოხჭონ თხუმქა (ბქ. 206) -- ქურქი თავზე მოვიხვიე.

 ქუ̂იშ1 ლშხ. -- სახელწოდება სოფ. სასაშის ერთ-ერთი ეკლესიისა. თამფა დოშდი ძინარს... 

ადინეხ ქუ̂იშთე (ლშხ. 25) -- აღდგომის ორშაბათ დილას წავლენ ქვიშის ეკლესიაში. იხ. 

ქუ̂იშობ.
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 ქუ̂იშ2 (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- ცხენის ავადმყოფობაა. ქუ̂იში ბედიშ! (ბზ.) -- ქვიშის ბედისა 

(ქვიშის კერძი)!

 ქუ̂იშარაჲ̈ (-რა̈̄შ) ბზ., ქუ̂იშორა (-რაჲ̈შ) ბქ., ქუ̂იშარაჲ (-რაშ̄) ლშხ. -- ქვიშისფერი, რუხი. 

ქუ̂იშარაჲ̈ ჩაჟ̈ ლი (ბზ.) -- ქვიშისფერი ცხენია.

 ქუ̂იშარაჲ̄ (-რა̄ჲშ) ლშხ. -- ქვიშობაზე დასაკლავი (ცხვარი, ხბო, ძროხა). ქუ̂იშარაჲ̄ ბარჯს 

ბაპს ხაუ̄დ̂იხ (ლშხ. 26) -- "ქვიშარას" ბეჭს მღვდელს აძლევენ. იხ. ქუ̂იშობ.

 ქუ̂იშა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., ლშხ. -- ქვიშიანი. ჭალი რიყ მეუა̂რ ქუი̂შა̈რ̄ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- მდინარის 

ნაპირი ძლიერ ქვიშიანი იყო. ჩაჟ̄ ქუ̂იშარ̄ აგის ხეყე̄დ ლჷბე (ლშხ.) -- ცხენი ქვიშიან 

ადგილზე ჰყავდა დაბმული.

 ქუ̂იშობ ლშხ. -- რელიგიური დღესასწაული, რომელიც აღდგომის შემდეგ კვირის ორშაბათს 

იმართება ქვიშის ეკლესიაში. ეშხუ̂ აგის გუი̂̄ჲრა ქუი̂შობჟინ (ლშხ. 27) -- ერთ ადგილას 

გვიწერია ქვიშობის შესახებ.

 ქუ̂იჩი̄დოლ̄დ, ქუ̂იჩი̄დოლ̄უშ ბზ., ზმნს. -- ნელა, ფრთხილად, ჩუმად. მიჩა დაჩუი̂რ ქაჩ̄ად̈ 

ქუ̂იჩი̄დოლ̄უშ (ბზ. 276) -- იმისი და ფრთხილად გავიდა. შკაფა ̈ყორს ქუ̂იჩიდ̄ოლ̄უშ ხაკრად! 

(ბზ.) -- კარადის კარი ფრთხილად გააღეთ (აღებდეთ)!

 ქუ̂იცე (ოქუც, აქუი̂ც; ა̈ქუც̂ე ზს., აქუც, აქუი̂ც; აქუც̂ე ლნტ.), ქუცე (ოქუც, აქუ̂იც; აქუც̂ე) 

ლშხ., გრდმ. -- ჭრის, წყვეტს. თჷრქა̈დ... ჩი̄ ჩუ ქუი̂ცე (ბზ. 439) -- მაკრატელი ყველაფერს 

ჭრის. ეჯჲარდ ჩუა̂ქუი̂ცხ თეკუ ̂(ლშხ.) -- მათ თოკი გაჭრეს. კაც̈ხმოყ ჩუ ქუ̂იცეხ 

თჷრქად̈შუ ̂(ლნტ. 29) -- წვერთან გაჭრიან მაკრატლით.

 ქუ̂იჯ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- 1. როდინი, "ქვიჯა", ფილთა. ჭუბრარ̈ს ხეხელიხ... ბაჩრე ქუ̂იჯარ̈ 

(ბქ. 227) -- ჭუბერლები პოულობენ... ქვის როდინებს. 2. ფალია, საპირწამლე. კნინ. 
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ქუ̂იჯილ.

 ქუ̂რიუ̂ (-იშ, ქუ̂რიუა̂ლ̈ ბზ., ლნტ., -არ ბქ.), ქრუუ̂ (-ალ) ლშხ. -- ქვრივი. ფე̄დიას ეშხუ 

ქუ̂რიუ̂ იზგა (ბზ. 381) -- ახლოს ერთი ქვრივი ცხოვრობდა. ემჴედე̄ლი ქრუუი̂ ჭყინტოლ̄ 

(ლშხ. 67) -- მოსულა ქვრივის ბიჭუნა.

 ქჷთხ იგივეა, რაც ქჷთხჷ̄ლ.

 ქჷთხარ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ., ქჷთხარ̈ (-ხარალ̈) ლნტ. -- მუწუკიანი. ქჷთხარ̄ ნიჩუ ̂ხა̄რ (ლშხ.) 

-- მუწუკიანი სახე აქვს. ქჷთხარ̈ თხუი̂მქა ასაცუე̂მხ ჟაგარ̈ (ლნტ.) -- მუწუკიან თავზე 

წამალი წაუსვეს.

 ქჷთხჷ̄ლ (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ქჷთხჷლ (-თხლაშ̈, -არ̈) ბქ., ქჷთხ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ 

ლნტ.) -- 1. პატარა მუწუკი. ქჷთხჷ̄ლა ̈ლიხეპს მასტუნა ხოხა (ბზ.) -- მუწუკის გასკდომამ 

ტკივილი იცის. ქჷთხჷლდ მერღუე̂ (ბქ.) -- მუწუკებისაგან შეჭმული. 2. ბებერა. ქჷთხ 

მუსტუნია̈ ლი (ლნტ.) -- ბებერა მტკივნეულია.

 ქჷლ1 იგივეა, რაც ქილ.

 ქჷლ2 (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ხშირი სუნთქვა, ქშენა. ლჷყალუ̂ე ბეფშილდაშ̈ ქჷლ მია̈ჲ ქა მესმიუ̂ 

(ბქ.) -- შეშინებული ბავშვის ქშენა მეც მესმოდა.

 ქჷლიბ იგივეა, რაც ქილიბ.

 ქჷმ იგივეა, რაც ქიმ.

 ქჷნაშ̈ (-ნშიშ, -ნშაშ̈) ზს., ქჷნეშ (-იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- კანაფის თესლის შეჭამანდი. 

ქჷნაშ̈ ლალე̄მხ (ბზ.) -- კანაფის თესლის შეჭამანდი ჭამეს. ა̈სყეჲხ ჭარხალს ი ქჷნეშს (ლნტ. 

53) -- აკეთებენ ჭარხალს და კანაფის თესლის შეჭამანდს.

 ქჷნთირ, ქჷნთჷრ (-იშ, -ა̈რ, -ა̈ლ) ზს. -- ცარიელი ქონი. ლაგაფ̈დ ქჷნთირ ამხუ̂იდ̄ (ბზ.) -- 
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წილად ცარიელა ქონის ნაჭერი შემხვდა.

 ქჷნშარ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ., ქჷნეშარ̈ (-არ̈) -- კანაფის თესლის გულიანი პური. ჟესსყე̄ნეხ 

ეჩეჟი ქჷნშარ̄ალს (ლშხ. 35) -- დააწყობენ იმაზე კანაფის თესლიან პურებს.

 ქჷსა (-სა̈შ̄, -სა̈ლ̄) ბზ., ქჷსე (-სემ, -სოლ) ბქ., ქჷქ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ფიფქი, მშრალი თოვლი. 

ლინთუი̂სგა ქჷსა ხოხა (ბზ.) -- ზამთარში მშრალი თოვლი იცის. ჯაჭარ̈ლეჟა ქჷსე ხა̈ზ̄ (ბზ.) 

-- ზურგზე ფიფქი [თოვლი] ადევს. გადატ. ქჷსდ ლირგა̈დი (ბქ.) -- მსუბუქად ლაპარაკი. 

კნინ. ქჷქჷლდ.

 ქჷქიმდ ლიგნე იგივეა, რაც ქიქიმდ ლიგნე.

 ქჷქშჷ ბზ., ლშხ. -- {და}ძვრა. ქჷქშჷ დეშ ჩომინ (ლშხ.) -- ვერ დაიძრა ადგილიდან. ქჷქშჷ 

დეშ ხაყერხ ბეჩს (ლშხ.) -- ძვრა ვერ უყვეს ქვას. გადატ. ქჷქშჷ მამ̄ ესდე (ბზ.) -- ყურადღება 

არ მიაქცია.

 ქჷჩხ (-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.), ბოტ. -- სარეველა ბალახი. ქჷჩხ მაუი̂ნ ლი (ბზ.) -- 

სარეველა ბალახი მავნეა. ლარტამ ქჷჩხუ̂შ ლი გუე̂ში (ლნტ.) -- ბოსტანი სარეველა 

ბალახითაა სავსე.

 ქჷხ (-იშ, --) ბზ., ქჷხნა (-ნაშ̈, --) ბქ. -- გადადება, {და}ძვრა ადგილიდან. ლად̈ეღხენქა 

ლადეღთექა ქჷხ-ქჷხ ზაარ̈ ესერ ოხკუა̂რახ (ბქ.) -- დღიდან დღემდე გადადებას წლები 

გაუყვანიაო (გამოუგდიაო).
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ღ

 -ღა თანდ. -- -თვის, -გამო. ლჷდგარ̈ღა ესერ ლჷჲარ̈უ ლოხცა̈̄დხ (ბზ. 314) -- მკვდარში 

(მკვდრისთვის) ცოცხალი გაგვიცვალეთო. ბოგს ეჩხენიშ ნაჩომღა ბოგს ამხენ ესერ 

ხაწ̈რალახ (ანდ.) -- ხიდს იქით ნაქნარისთვის ხიდს აქეთ აგინებდნენო.

 ღაბნა იგივეა, რაც ხაბნა.

 ღადალ (-დლიშ, -დლარ̈) ზს., ღანდალ (-დლარ) ლშხ. -- ბაღლინჯო. ჯუი̂ნელ ჭედს ღადლარ̈ 

ხორდ (ბქ.) -- ძველ კედელს ბაღლინჯოები ჰყავდა. შდრ. გჷრდღაბ.

 ღაზუ1̂ იხ. ტუბა,̈ ჭუბ.

 ღაზუ2̂ იგივეა, რაც ღა̈ზუ̂.

 ღალ ზს., ლშხ. -- სიბრალულის გამომხატველი ნაწილაკი. ეჩუნ̄ღო ღალ ჯაჲ̄ ჩ'ოთდაგრახ 

(ბზ. 1) -- მერე თვითონაც მოუკლავთ საწყალი. სერ მადმა ღალ მაშყიდ (ბქ. 14) -- მეტი 

აღარ მახსოვს (მე) საწყალს. მეთხუჲ̂არას ღალ ხაყლუნ̄იხ დალიშ (ლშხ. 13) -- საბრალო 

მონადირეებს დალის ეშინიათ. მაჲ̈ ღალ ჯაკუხ? (პოეზ. 46) -- რა გინდათ, (თქვე) 

საცოდავებო?

 ღალა̈ტ (-ლტიშ, -- ზს., -იშ, -- ლნტ.), ღალატ ლშხ. -- ღალატი. დაჩუი̂რს ხაყლუნი ჯიმლაშ̈ 

ღალა̈ტდ (ბქ. 200) -- დას ეშინია ძმის ღალატის{ა} (ღალატად). ღალატ̈ს მინ იმჟი ლოქ 

ადაბედაუ̈̂იხ? (ლნტ. 90) -- ჩვენ ღალატს როგორ გავბედავთო? ღალატ̈ ხაკუდ̂ახ 

გალფხანარეშ (პოეზ. 44) -- ღალატი უნდოდათ გარდაფხაძეების{ა} (გალფხანების).

 ღალე (-ე̄მიშ ბზ., ლშხ., -ლარ̈ ბზ., -ე̄შ, -ლარ ლშხ.), ღალ̈ე (-ლემ, ღალოლ ბქ., -ჲშ, ღალალ̈ 

ლნტ.) -- ფრთა. ჭყინტს ფარ̈შმაგ̈დ ღალე ლოხკიჩ (ბზ. 286) -- ფარშევანგმა ბიჭს ფრთა 

მოუგლიჯა. გუე̂ფ ზურალ̄დ აფხიჟ ღალარ (ლშხ. 73) -- კუდიანმა ქალმა გაშალა ფრთები. 
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სკა ლოქუ აჩადხ მიჩა ღალალ̈ხოჲსა (ლნტ. 261) -- ჩემს ფრთებში შემოდითო. აუთ̂ან̈დილა 

ლაი̈რს ა̈ჲრი მუგუი̂ ღალოშ (პოეზ. 326) -- ავთანდილი წერილს წერს მტრედის ფრთით. 

კნინ. ღალიდ ზს. ღალიდ ჩ'ოთშყადხ (ბქ. 67) -- ფრთა დაუვარდათ. და̈ლდ მანგურს ღალიდ 

ლახთხეპ (პოეზ. 278) -- დალმა მანგურს ფრთა მოუსვა (გაჰკრა).

 ღანაუ̂ (-იშ ბზ., ლნტ., -აშ̈ ბქ., -ა̈რ ზს., ლნტ.), ღან̄აუ̂ (-არ) ლშხ. -- ფეხმძიმე, ორსული. 

ჲეხუ̂ ღანაუ̂ ამ̈სად̈ (ბზ. 58) -- ცოლი ფეხმძიმე დამრჩა. ღანაუ ̂ზურალ ჲორი მარემ ქუ̂ინ ესერ 

ლი (ანდ.) -- ფეხმძიმე ქალი ორი ადამიანის სულიაო. ჲეხუი̂̄ ღა̄ნაუ ̂ირ̄ი (ლშხ. 68) -- 

ცოლიც ორსული იქნება. ეჯ მარას ჲეხუ̂ ხეყადდა ღანაუ ̂(ლნტ. 277) -- იმ კაცს ფეხმძიმედ 

ცოლი ჰყავდა. ხეხუ̂ ღანაუ ̂ჯარ (პოეზ. 308) -- ცოლი ორსული გყავს.

 ღანდალ იგივეა, რაც ღადალ.

 ღარ იგივეა, რაც ღარ̈.

 ღარდუა̂ნ̈ (-იშ, -უ̂ანალ̈) ბზ., ღარდუა̂ნა ̈(-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ღარდუა̂ნ (-ელ) ლშხ. 1. 

ნაჭრილობევი, იარა. გიერგდ სანდუხუ̂ს ღარდუა̂ნ̈ ესგენე ნიჩუჟ̂ი̄ნ (ბზ.) -- გიორგიმ 

სანდუხვს სახეზე ნაჭრილობევი დაამჩნია (დაადგა). 2. დაღარული. ციოყ ღარდუ̂ანე უ̂იშკიშ 

მარე ლი (ბქ.) -- ციოყი სახედაღარული (დაღარული სახის) კაცია.

 ღარზუ ̂იგივეა, რაც ღაზ̈უ.̂

 ღართ იგივეა, რაც ღარ̈თ.

 ღარიბ იგივეა, რაც ღარ̈იბ.

 ღარღად̄ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ღარღად (-ღდიშ, -ღდარ̈) ბქ., ღარღა̄ნდ (-ალ̈) ლშხ. -- ბატი. 

ღარღდარ̈ს გუნ ლასჷრგებ ღინღილ ხაგხ (ბქ.) -- ბატებს მეტად სასარგებლო ღინღლი აქვთ. 

ღარღდარ̈ ლჷცისგა დოშდულს ესერ ხარ̈მისგალახ (ანდ.) -- თურმე ბატები მთვარეს 
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დასაჭერად დასდევდნენ (იჭერდნენ) წყალშიო.

 ღაჭა იგივეა, რაც ღაჭ̄ა.

 ღაჯგ იგივეა, რაც ღჷჯგ.

 ღაბ̈ენა იგივეა, რაც ხაბნა.

 ღაზ̈უ ̂(-იშ, ღაზუა̂რ̈) ბზ., ღაზუ̂2 (-არ) ბქ., ღარზუ ̂(-აშ̈, -არ̈) ლხმ., ღეზუ ̂(-არ) ლშხ., ღაძ̈უ ̂

(ღაძუა̂რ̈) ლნტ. -- ბზიკი, ბუზანკალი. ჴანარ̈ს ღაზ̈უ̂არ̈ მეუა̂რ ხეჭუ̂ა̈დ̄იხ (ბზ.) -- ხარებს 

ბუზანკალები ძალიან ესევიან. ღარზუა̂შ̈ ნაჴეფს ქა ლიშიჲე ხამთქუ̂ა (ლხმ.) -- ბზიკის 

ნაკბენმა გასივება იცის (ნაკბენს... სჩვევია).

 ღალ̈ე იგივეა, რაც ღალე.

 ღან̈წუ̂იშ (-იშ, -არ̈) ბზ., ღენწიშ (-წშიშ, -წშარ̈) ბქ., ღენწუშ (-წშიშ, -წშარ) ლშხ., 

ღენწუ̂{იშ} (-არ̈) ლნტ. -- კავი (სახვნელი იარაღი); გუთანი. ღან̈წუი̂შ მჷკრაულ დეშ აჴნი 

(ბზ.) -- კავი სახნისის გარეშე ვერ ხნავს. ლაჴნიდ ღენწშარ̈ ნუღუა̂ნდა (ბქ. 229) -- სახნავად 

კავები გვქონდა. ღენწიშ ბერ ესერ უ̂ორ ლახჴეჩა, მჷკრა -- ბერს (ანდ.) -- სახვნელი (კავის 

ძირითადი ნაწილი, რომელზედაც სახნისია დამაგრებული) მიწას შესცვეთია, სახნისი კი -- 

სახვნელსო. ხაკუჩ ანნაყახ ღენწუში მაჯონ̄ დიარ (ლშხ. 24) -- უნდა გამოაცხონ კავის 

მსგავსი პური. ბელტიყლაპიას̈ კამბეჩარ̈ სკა ხობჷდა ღენწუ̂იშუდ̂ (ლნტ. 209) -- 

ბელტიყლაპიას კამეჩები კავში (კავისთვის) ება. შდრ. გუთან̈.

 ღარ̈ (-იშ, ღარალ̈ ბზ., ლნტ., ღარარ̈ ბქ.), ღარ (-ალ) ლშხ. 1. ღარი. კალმახ ჟ'ან̈ხოჩუა̂̈ნ̄ სარგა ̈

ღარ̈ისგა (ბზ. 74) -- კალმახი გაცოცხლდა წყაროს ღარში. თელეღრას ბეფშ ახახუ̂ია 

ლეგუ̂ერი ღარ̈მოყ (ლნტ. 259) -- რძალს ბავშვი უპოვია წისქვილის ღართან. 2. ხევი, ხეობა. 

ღარარ̈ისგა იშყუდ̂იუხ̂ ქუი̂შა (ბქ. 242) -- ხეობებში ქვიშას რეცხავდნენ. შდრ. ტუ̂იბ.
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 ღარ̈ა (-რა̈შ̄, --) ბზ., ღერა (-რაშ̈, -- ბქ., -რა̈ჲშ ლნტ., -რაშ̄, -- ლშხ.) -- მოშორება, 

გადაშენება. მამ̄ მეკუა̂დ̈ ალ ჩა̈ჟ̄ი ღარ̈ა (ბზ.) -- არ მინდოდა ამ ცხენის მოშორება. თხერემ 

ღერა ი შდეხა! (ბქ.) -- მგლის გადაშენება და ამოწყვეტა! (წყევლაა).

 ღარ̈თ (-იშ ზს., ლნტ., -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ.), ღართ (-ალ) ლშხ. -- ნაბადი. მიჯნე̄მ ღარ̈თ 

ად̈ირშ (ბზ. 237 \ ა̈დჷრშე) -- თვითონ ნაბადი გაიშალა. შაუა̂ჲ̈დ ღარ̈თ სგა ლაი̈ქუ ̂(ბქ. 38) -- 

შავაიმ ნაბადი მოიხურა (ჩაიცვა). ღარ̈თ ასჷრშეხ (ლნტ. 182) -- ნაბადი გაშალეს (დაიგეს).

 ღარ̈იბ (-იშ, -ალ̈) ზს., ლნტ., ღარიბ (-ალ) ლშხ. -- ღარიბი. გჲერგი̄ლ ღარ̈იბ მარ̄ე ლას̈უ ̂(ბზ. 

314) -- გიორგი ღარიბი კაცი იყო. მეცართე ლი̄ზის ითჲალ̄ხ ღარიბ ი დიდარ (ლშხ. 11) -- 

მკითხავთან წასვლას ცდილობენ ღარიბი და მდიდარი. ალჲა̈რ ღარ̈იბა̈ლ ლიხ (ლნტ.) -- ესენი 

ღარიბები არიან.

 ღაუ̈ა̂რ̈ იგივეა, რაც ღე̄უა̂̈რ.

 ღაძ̈უ ̂იგივეა, რაც ღაზ̈უ̂.

 ღან̄აუ̂ იგივეა, რაც ღანაუ.̂

 ღაჭ̄ა (-ჭა̈̄შ, -ჭა̈ლ̄) ბზ., ღაჭა (-ჭაჲ̈შ, -ჭალ̈) ლნტ. -- ნიჟარა; ავგაროზი. ბეფშს ღაჭა 

ახორეკეხ აკაუა̂ნ̈ჟი (ლნტ.) -- ბავშვს ნიჟარა ჩამოუკიდეს აკვანზე.

 ღე1 იგივეა, რაც ღენ.

 ღე2 იგივეა, რაც ღეჰ.

 ღებ იგივეა, რაც ღუე̂ბ1.

 ღედ1 (-მიშ, -- ზს., -იშ, -- ქს.) -- სამართალი. უღად̈ ღედიში სამჷრთალ̈ი მუმწუი̂ნე 

თჷრქად̈უ ოხუზ̂ჷზე (ბზ. 416) -- უსამართლო სამართლის გამსწორებელი (გამმართავი) 

მაკრატელი გამომიგზავნეო. ნექად̈ს ი უნბლარ̈ს ღედლისგა მინე შუ̂იმ ხაზ̈ხ (ანდ.) -- 
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შეცდომით{ა} და უნებლიეთ მომხდარს (ანაცდენს{ა} და უნებლიეს) (თავ-) თავისი 

სამართალი აქვთ.

 ღედ2 -- დარდი; ეჭვი, შიში. ნუმაუ ̂ესერ ღედ ხარ̄ (ბზ. 315) -- დარდი ნუ გაქვსო. ბულათს 

ამშა ღედ ხად̄ა (ლშხ. 69) -- ბულათს ამისი დარდი ჰქონდა. სი იმშა ღედ ჯარ? (ლნტ. 100) -- 

შენ რისი გეშინია (დარდი გაქვს)? ეჩი ღედ სგაჲ̈ ნომა ჯარხ (პოეზ. 146) -- თქვენ იმის 

დარდი ნუ გაქვთ. შდრ. ფიქრ.

 ღედარ̈, ღედერ (-იშ \ -დრიშ, -დრალ̈ ბზ., -დრარ̈ ბქ.), ღედერ (-დრიშ, -დრალ ლშხ., -იშ, -ა̈ლ 

ლნტ.), ბოტ. -- მინდვრის ბარდა. მუ ღედარ̈ს ალა̈შ̄ი (ბზ. 412) -- მამა ბარდას თესავს. 

მჷლდეღს ნა̈ყ̄უნდ ხაგ̈ნენა ღედერ (ბზ. 358) -- მწყემსს შეჭამადად ჰქონია (სდგმია) ბარდა. 

დაბა̈რისგა ლალაშ̈იდ ღედარ̈ს (ბქ. 225) -- ყანებში ვთესავთ ბარდას. ღედარ̈ ჴადუ ̂ესერ 

აჰ̈ერალნე (ანდ.) -- ბარდა მუცელს ახმაურებსო. ბობშ იწან̄ნი ღედერს (ლშხ. 59) -- ბავშვი 

გლეჯს ბარდას. მჷლეჩხუი̂მდ ანშიდ ქა ღედერ (ლნტ. 228) -- ლეჩხუმელმა გადმოყარა 

ბარდა. ღედრაშ ფაკნარ̈ს ჟი ხექულ̂უნიდ (პოეზ. 36) -- ბარდის (შეჭამადიან) ჯამებს 

მიაძღებით. შდრ. როგუ.̂

 ღეზუ ̂იგივეა, რაც ღაზ̈უ.̂

 ღეი იგივეა, რაც ღეჰ.

 ღელეღულე, ღელეტეხე (-ე̄მიშ, -ე̄ლ) ლშხ. -- ხევხუვი. ღელეღულეჲსა იზგეხ ლენტხელ 

(ლშხ. 13) -- ხევხუვებში ცხოვრობენ ლენტეხლები.

 ღემალ იგივეა, რაც ღუე̂მალ̈.

 ღემესარ̈ იგივეა, რაც ღუ̂ესა̈რ̄.

 ღენ1 ზს., ლშხ., ღენა ̈ბზ., ლხმ., ლნტ., ღენა ქს. -- აბა ერთი, რაღა, ერთიღა (განუსაზღვრ. 
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ნაწილ.). ჟი ღენ ახგენედ ყაბათჷრ! (ბზ. 261) -- ერთი ააყენეთ ყაბათური! აღე, ღენა!̈ (ბზ.) -- 

წამოდი, რაღა! მაჲ ღენ ამბაუ ̂ლი ჩუბებუას̄დ? (ლშხ. 57) -- რაღა ამბავია ქვესკნელში? 

ასიმნარედ ღენა! (ლნტ. 316) -- მოისმინეთ, ერთი! ჲექჷრდა ღენ ნომის ღჷრიდ! (პოეზ. 126) 

-- ორივე ნუღა წახვალთ!

 ღენ2 იგივეა, რაც ღუე̂ნ.

 ღენწუ̂{იშ}, ღენწიშ, ღენწუშ იგივეა, რაც ღან̈წუი̂შ.

 ღეჲ იგივეა, რაც ღეჰ.

 ღერ იგივეა, რაც ღე̄რ.

 ღერა იგივეა, რაც ღარ̈ა.

 ღერბეთ იგივეა, რაც ღე̄რბეთ.

 ღერბეთხუა̂რა იხ. ღე̄რბეთღუ̂არა.

 ღერთა იხ. ღე̄რბეთ.

 ღერთან̈ი იგივეა, რაც ღე̄რბეთღუ̂არა.

 ღერთემ, ღერმეთ იგივეა, რაც ღე̄რბეთ.

 ღერმეთღო{ნ} იგივეა, რაც ღე̄რბეთღუ̂არა.

 ღერღ1 (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.) -- 1. ღორღი. ნიშგე დაბ აშხუ ̂დრეუ̂ქა ღერღ ლჷმარ̈ (ბქ.) -- 

ჩვენი ყანა ერთ დროს ღორღი(თ სავსე) ყოფილა. 2. ღრე. დარ̈მოშ ხოზიხ ცხეკთე, ღერღთე 

(პოეზ. 56) -- ვერავინ წაუვათ ტყე(ში)-ღრეში.

 ღერღ2 1. შამბი, შამბნარი. 2. მსხვილღერიანი მაღალი ბალახის თივა.

 ღერღილ (-ღლიშ ზს., -იშ ქს.) -- ღერღილი. ღერღილს მინე-მინეშჟი მჷდისგალ̈ი ახჭიმჷდ 

(ბქ. 303) -- ღერღილს თავ-თავისი ჩამომრიგებელი მოჰყვებოდა. მენგერე ფექს ღერღილ 
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ხაჟახა (ლნტ. 33) -- მსხვილ ფქვილს ღერღილი ჰქვია.

 ღესე იგივეა, რაც ღუე̂სე.

 ღეუა̂რ̈ იგივეა, რაც ღე̄უა̂რ̈.

 ღეშგიმ, ღეშგინ იგივეა, რაც ღუე̂შგინ.

 ღეშგმაუ̂ იგივეა, რაც ღუე̂შგმაუ.̂

 ღეშდ იგივეა, რაც ღუე̂შგდ.

 ღეჰ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ღეჰი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ღეი, ღეჲ (-არ) ლშხ., ღე (-არ̈) ლნტ. -- დუცი. ეჯ 

ლადაღ̈ ოჩად̈დ ღეჰთე (ბზ.) -- იმ დღეს წავედით დუცის საკრეფად (დუცზე). ღეჰი ლეზობდ 

იმარ̈გ (ბქ. 282) -- დუცი საჭმელად ვარგა. ლაშ̄ხარს ოხჴი̄დახ ღეჲ (ლშხ., ხორ. 31) -- 

ლაშხელებს მოუტანიათ დუცი. მიშგუი̂ უ̂ახშამ (ლი) თოთანიშა მეგრე ღეჰარ (პოეზ. 238) 

-- ჩემი ვახშამი(ა) თოთანის (ტოპ.) მსხვილი დუცები.

 ღე̄ზაჲ̈ (-იშ, -არ̈) ბზ., ღე̄ზაჲ (-აუ) ლშხ. -- ბუზანკალშემჯდარი, ბზიკნაკბენი; ფეთიანი, 

დამფრთხალი (საქონელი). მიშგუ ჴანარ̈ მე̄უა̂რ ღე̄ზაჲ̈ ლიხ (ბზ.) -- ჩემი ხარები ძალიან 

მფრთხალ{ნ}ი (ფეთიან{ებ}ი, ბუზანკალშემჯდარ{ნ}ი) არიან.

 ღე̄თ, ღე̄თაშ̈, უ̂ეთ ბზ., ღუ̂ე̄თ უშგ., ღეთ ბქ., ღოთ̄, ღოთ̄აშ{უდ̂} ლშხ., დოღოშტ1 ლნტ., 

ნაწილაკ. -- ბარე, -ოდე, თითქმის, კინაღამ; მაინც. სე̄მი ღე̄თ თეუ̂ აჩად̈ (ბზ.) -- თითქმის 

სამი თვე გავიდა. აჯა ჩუ ღუე̂თ ადგან (უშგ.) -- ის კინაღამ მოკვდა. ჩხარა ღე̄თაშ̈ მარ̄ე იზგე 

სოფელისგა (ბზ.) -- ცხრაოდე კაცი ცხოვრობს სოფელში. მიჩა მუ ჩუ უ̂ეთ ად̈სოყ̄ა̈ნ̄ (ბზ. 

259) -- მამამისი (მისი მამა) კინაღამ გაგიჟდა. მიშგუა̂ მუხუბ̂ა ჲეხუ ̂ღეთ სგა მეჴდე ხადოუ̂ 

(ბქ.) -- ჩემს ძმას ცოლი მაინც ჰყავდეს მოყვანილი. როსტომს ჲერბი ღე̄თ ხოდგარა დაშდუ ̂

(ლშხ.) -- როსტომს ორიოდე დათვი მოუკლავს. ჲელუა̂ ̄მეგემ ეჩე გარ არი ფიშირ ღე̄თ 

1782



(ლშხ., ხორ. 14) -- ალვის ხე მაინც მხოლოდ იქაა ბლომად. უ̂იჯი ჟაგარ ჲერუ კამჷლს ღოთ̄ 

იცხემ (ლშხ., ხორ. 4) -- გველის წამალი (ბალახია) თითქმის ორ მტკაველს იზრდება. ჩიქე 

ათხეი̄ ამჟი ღო̄თაშ ლი აჯაღ (ლშხ. 33) -- ჯერ კიდევ ახლა(ც) მაინც ისევ ასეა. ღუმურ̄ს 

ღოთ̄აშუდ̂ ხაჯეშ ალ მეგემ (ლშხ., ხორ. 3) -- თითქმის ნაძვს ჰგავს ეს ხე. ამნე̄მ ჩუ ღოთ̄აშდ 

ოგშიხალ̄ე მაგ (ლშხ.) -- ამან კინაღამ ყველა დაგვწვა. უ̂ოშთხუ ̂ღეთ ზაილდ ბერჲანს ხადა 

(პოეზ. 116) -- ოთხიოდე წელი ბერიანში დაჰყო (ბერიანს ჰქონდა).

 ღე̄ლა, ღე̄ლე (-ა̈შ̄ \ -ე̄შ, -ლა̈ლ̄) ბზ., ღელა (-ლაშ, -ლარ̈ ბქ., -ლაჲ̈შ, -ლალ̈ ლნტ.), ღელა (-აშ̄)

, ღელე (-ე̄შ, -ლარ̄), ღელ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ღელე. ალჲარ̈ ჩუ̂ათ̈პაჟ̈ხ ღე̄ლეჲსგა (ბზ. 128) -- 

ესენი დაემალნენ ღელეში. ლაშ̄ხს ყულე ჲერუდ̂ აშხაშური ღელ (ლშხ. 1) -- ლაშხეთს ორად 

ყოფს აშხაშურის ღელე. ჲაკოფდ ქ'აშიდ და̄უა̂რ ღელათე̄ჲსა (ლშხ. 61) -- იაკობმა გადაყარა 

დევები ღელეში. დაუ̄̂არ იზელალ̄ხ ღელარისა (ლშხ. 13) -- დევები დადიან ღელეებში. 

ღელახოქა ლიჴედალ ამეჴედ მუს (ლნტ. 101) -- ღელესთან მისვლამდე მოსულა თოვლი. 

კნინ. ღელოლ̄ ბზ., ლშხ., ღელოდ ლნტ. ღელოლისგა დედბერ ბეჯღენილა (პოეზ. 188) -- 

ღელეში დედაბერი გდია (გდებულა). შდრ. ტუ̂იბ.

 ღე̄რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ღერ (-არ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.) -- ღერო, ღერი. ჩიჩულ̂ა̈ ̄ღე̄რალ̈ 

ოხუნზუე̂̄რ (ბზ.) -- დიყის ღეროები შევაგროვე. ნენიაშ̈ ღერ ლუფხთეოუ ̂ადკუა̂რ̈, ლინთუ̂ 

ესერ აშ ა̈ხხელი (ანდ.) -- თივის ღერო საბძელში შეაგდე, ზამთარში დაგიხვდებაო. კნინ. 

ღე̄როლ̄ ბზ., ღერილდ ბქ., ღე̄რი̄ლ ლშხ. ალ ბალახს ჯოდ̄ი ღე̄რილარ ხარ̄ (ლშხ. 12) -- ამ 

ბალახს გრძელი ღეროები აქვს.

 ღე̄რბეთ (-იშ \ ღერთაშ̈, ღერთა̈ლ) ბზ., ღერმეთ (ღერთემ, ღერთალ̈ ზს., ღერთაშ, ღერთალ 

ლშხ.), ღერბეთ (-ალ̈ \ ღერთალ̈) ლნტ. -- ღმერთი. ხოშა ღე̄რბეთუ ლაგუშ̂ედა! (ბზ.) -- დიდი 
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ღმერთი შეგვეწიოს (ღმერთიმც შეგვწევია)! ალჲარ̈ს ღერთა ̈ნაჰოდ მასარ̈დ ხუღუე̂ხ (ბზ. 

267) -- ამათ ღვთის მოცემული ბლომად აქვთ! დიდაბ̈უ ხარ̄ ღე̄რბათუ̂! (ბზ. 233) -- დიდება 

ჰქონდეს (დიდებამც აქვს) ღმერთს! ჯამ̈ზჷრახ ღერთემ (ბზ. 337) -- დაგლოცოთ ღმერთმა! 

ღერმეთ ხია? (ბქ. 29) -- ღმერთი ხარ? ხოშა ღერთემ ნამპარს ატურ̂ეხ (ბქ. 77) -- დიდი 

ღმერთის სანთელს ანთებენ. ღერმათ დეცხენჩუ მოდმაგეშ ესერ ხოშიდა (ანდ.) -- ღმერთს 

ციდან არაფერი ჩამოუყრიაო. მი ხუი̂ ისგუი̂ ღე̄რბეთ (ლშხ. 68) -- მე ვარ შენი ღმერთი. 

ღერთალ ფიშირ ხანწამხ ლაშ̄ხარს (ლშხ. 9) -- ლაშხელებს ბევრი ღმერთ(ებ)ი სწამთ. 

ღერბეთს ჩუ̂ათოცუი̂რა ხოშა ჭყინტ (ლნტ. 264) -- ღმერთს დაუტოვებია უფროსი ბიჭი. 

ღერბათ დიდაბ̈ ხუე̂ქა (პოეზ. 68) -- ღმერთს მადლობა ვუთხარი. ღერმეთ მიღუნ̂ე̄ნს (პოეზ. 

66) -- ღმერთს ვფიცავარ (ღმერთი დამეფიცოს).

 ღე̄რბეთღუ̂არა ბზ., ლშხ., ღერმეთღო{ნ}, ღერთან̈ი ბქ., ღერბეთღუ̂არა, ღერბეთხუ̂არა ლნტ. 

-- ღმერთმანი. ღერმეთღო{ნ}, ძიხა ხოჩა დინა ლასუ̂ (ბქ.) -- ღმერთმანი, ძიხა კარგი გოგო 

იყო. ღე̄რბეთღუა̂რა, ბაზ̄ი მა მაჲმედა ლი̄ზი (ლშხ.) -- ღმერთმანი, ამაღამ წასვლა არ 

შემიძლია.

 ღე̄უა̂რ̈ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ღე̄უ̂არ (-ალ) ლშხ., ღაუ̈ა̂რ̈ (-ალ̈) უშგ., ღეუ̂არ̈ (-ა̈ლ) ბქ., ლნტ. -- 

დამნაშავე, მტყუანი. მორ̄უა̂ლ̈დ ალ მარ̄ე ღე̄უა̂რ̈დ ანსყეხ (ბზ.) -- შუაკაცებმა ეს კაცი 

დამნაშავედ აღიარეს ("გააკეთეს").

 ღილიკ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ღირკილ (-კლიშ, -არ̈ ბქ., -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ღილ-კილო. 

ჲეხუ̂რობ ლად̈ეღ ღილიკს ისგა იბამხ (ბქ. 294) -- ქალების დღესასწაულზე (ქალობა დღეს) 

ღილ-კილოს იკეთებდნენ (იბამდნენ). უ̂ოსარს ღირკლარ̈შუ ̂იგემხ (ბქ. 239) -- ჩოხას ღილ-

კილოებით იკრავენ (იდგამენ).
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 ღინღილ (-ღლიშ, --) ზს., ლშხ. -- ღინღლი. ღარღდიშ ღინღილხენქა ოთლარ̈ს ა̈სყიხ (ბქ.) -- 

ბატის ღინღლისაგან ბალიშებს აკეთებენ. ალ ბალახს ღინღილშალ̄ მე̄ნშგუე̂ თხუმუა̂რ ხარ̄ 

(ლშხ., ხორ. 18) -- ამ ბალახს ღინღლივით რბილი თავები აქვს. შდრ. ფუსულ̄.

 ღირკილ იგივეა, რაც ღილიკ.

 ღირს (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.), ღრის (-ალ̈) ქს. -- ღირსი. მამ̄ ლი ეჯა ამი̄ ღირს (ბზ.) -- არაა ის 

ამის ღირსი. ალ მახ̈ეღუა̂ჟ ხოჩა დინაშ̈ ღირს ლი (ბქ.) -- ეს ახალგაზრდა კარგი ქალიშვილის 

ღირსია. ჯე ი მიჩა ჲეხუ ̂ეჩა ღრის ლოქ ლიხ (ლნტ. 289) -- შენ და შენი ცოლი იმის ღირსი 

ხართო.

 ღირჩა ̈(-ჩაჲ̈შ, -ჩაუ) ბქ., ღირჩაჲ (-აიშ, -აუ) ლშხ. -- ჯიუტი, თავნება; ფიცხი. ალ ზურალს 

გუნ ღირჩა ̈ჭაშ̈ ხორი (ბქ.) -- ამ ქალს ძალიან ჯიუტი ქმარი ჰყავს.

 ღიჯუ (-{უ̂}იშ, -უ̂არ) ბქ., ლშხ. -- დაღრეჯილი. იმჟი ღიჯუ მარე ხი! (ბქ.) -- რა 

დაღრეჯილი კაცი ხარ!

 ღო იგივეა, რაც ღუე̂.

 ღოლჲა̄ქ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -აშ̄, -არ ლშხ.), ღუე̂ლჲა̄ქ, უ̂ელჲა̄ქ, ღულია̈ქ̄, ღოლჲაქ ბზ., ღოლაქ, 

ღოლა̈ქ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ღოლჲა̈ქ (-იშ, -ა̈რ \ -ლექარ̈) ლნტ. -- ცხვარი. ღოლჲა̄ქდ ჟინაღ ანთენე 

(ბზ. 102) -- ცხვარმა კრავი მოიგო. ღუ̂ელჲა̄ქ ჩუა̂ზ̈იჰხ (ბზ. 56) -- ცხვარი დაკლეს. უო̂ქრეშ 

ლაშყუ̂დიდ ღოლაქაშ̈ ტუფარ̈ ხა̈ღუ̂ენახ (ბქ. 241) -- ოქროს სარეცხად ცხვრის ტყავები 

ჰქონიათ. ღოლაქ მეზგემ მურქუი̂ ესერ ი მჷლდესგი ლი (ანდ.) -- ცხვარი ოჯახის 

(მოსახლის) ტან-ფეხზე ჩამცმელიაო. თხერა ღოლაქა̈შ მაჟჷრსოუ ̂ლახ̈ჭედიუ ̂(ანდ.) -- 

მგელს ცხვრის სიბრალული შეეკითხეო. ღოლიაქ̄ ძუი̂რდ ხორიხ (ლშხ. 2) -- ცხვარი 

იშვიათად (ძვირად) ჰყავთ. ღოლჲაქა ̈თხუი̂მს ჟი დემ ხუ̂აცხუ̂ლედ (ლნტ. 39) -- ცხვრის 
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თავს არ ვრუჯავთ. თხერა̈̄ლ ხელდღუნიხ ღუე̂ლჲაქ̄არ̈ს (პოეზ. 250) -- მგლები ცხვრებს 

მომწყემსავენ ("ემწყემსებიან"). კნინ. ღოლჲა̄ქილ̄ ლშხ. ზურალ̄ს ეშხუ ღოლჲაქ̄ი̄ლ ხეყე̄და 

(ლშხ. 53) -- ქალს ერთი პატარა ცხვარი ჰყავდა.

 ღომალ̈, ღომელ იგივეა, რაც ღუე̂მალ̈.

 ღომირ იგივეა, რაც ღუმირ.

 ღორეკ (-რკიშ ზს., -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.), ღუ̂ერეკ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- ხის კავი (ბაწრის 

დასაგრეხი). კნინ. ღუე̂რეკი̄ლ ლშხ.

 ღორთელ, ღურთელ (-თლიშ, -ა̈რ ზს., -იშ, -არ ლშხ.) -- 1. ყელის ჯირკვალი. დაუ̈ი̂თს 

ყიაქაშ̈ ღორთლარ̈ ექიმდ ქ'ოხკიდ (ბქ.) -- დავითს ყელის ჯირკვლები ექიმმა ამოაცალა 

(ამოუღო). 2. კატაჯვარა (დაავადებაა). კნინ. ღორთლიდ, ღურთლიდ.

 ღორთლიან̈ ზს., ღორთლიან ლშხ. -- ჯირკვლიანი; კატაჯვრიანი. სი ღორთლიან̈! (ბზ.) -- შე 

ჯირკვლიანო! მა̈ჲ გუ̂აწხჷნდა ღორთლიან თაზიშ ლიაქუ̂? (პოეზ. 130) -- რად გვჭირდებოდა 

კატაჯვრიანი თაზის მოყვრობა?

 ღორუა̂̈ჲ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ღორუა̂ ̈(-ჲშ, -აუ ბქ., -ალ̈ ლნტ.), ღორუა̂ჲ (-ალ) ლშხ., მეღორაუა̂ლ̈ 

(-ალ̈) ლნტ. -- მატყუარა. მანოლ̄ ღორუ̂აჲ̈ ლჷმა̈რ̄ (ბზ.) -- მანოლი მატყუარა ყოფილა. ღორუა̂ ̈

ბოფშარ̈ სოფელისგა მადე ხალატ̈ხ (ბქ.) -- მატყუარა ბავშვები სოფელში არ უყვართ.

 ღორღობ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ქარაფი, შურო; ღარი. ნეჴშდ ხორკან̈ ღორღობჩუ (ბქ. 205) -- 

თიკანი ეკიდა ქარაფზე.

 ღოსე იგივეა, რაც ღუე̂სე.

 ღოშგინ/მ იგივეა, რაც ღუ̂ეშგინ/მ.

 ღოშგინ/მპილს იგივეა, რაც ღუ̂ეშგინ/ მპილს.
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 ღოშდ იგივეა, რაც ღუ̂ეშგდ.

 ღოშკინ იგივეა, რაც ღუ̂ეშგინ/მ.

 ღოშკინპილს იგივეა, რაც ღუე̂შგინ/ მპილს.

 ღოშკმაუ̂ იგივეა, რაც ღუ̂ეშგმაუ.̂

 ღოშტ იგივეა, რაც ღუ̂ეშგდ.

 ღოთ̄ იგივეა, რაც ღე̄თ.

 ღოთ̄აშ{უდ̂} იგივეა, რაც ღე̄თ.

 ღონ̄ა (-ა̈შ̄), ღო̄ნე (-ე̄მიშ, -ა̈̄ლ) ბზ. -- ქვების გროვა. ლოხჷნკე̄ლედ ჩაჟ̄არ̈ ღო̄ნაცახან̈ (ბზ.) -- 

მოვამწყვდიეთ ცხენები ქვების გროვასთან.

 ღოღ̄ა (-ა̈შ̄, -ღიარ̈ ბზ., -ა̄შ, -არ̄ ლშხ.), ბოტ. -- ღორღოვანა (ბალახია). ა̈მჴედლიხ ღოღ̄იარ̈ 

(ბზ. 153) -- ამოსულა(ნ) ღორღოვანები. ღოღ̄ა ძღჷდს იცხემ (ლშხ., ხორ. 31) -- ღორღოვანა 

მაღალი (დიდს) იზრდება.

 ღრის იგივეა, რაც ღირს.

 ღუბაბ იგივეა, რაც ღჷბაბ̈.

 ღულ იგივეა, რაც ღუ̄ლ.

 ღულაჲ̈ (-აი̈შ, -არ̈ \ -ლა̈რ̄) ბზ., ღულა ̈(-იშ, -ლაუ \ -ლაარ̈ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.), ღულაჲ (-აიშ, 

-ლარ̄) ლშხ. 1. მუხლი. ზურაბს ღულაჲ̈თეჟი ჟი ლიგნა̈ლ̄ ჩუ ხამ̈ჲე̄და (ბზ. 234) -- ზურაბს 

მუხლზე ადგომა შეუძლია. ქორ ღულაი̈შ ესერ ლან̈კუა̂დ გარ ხოჩა ლი (ანდ.) -- სახლი მარტო 

მუხლის მოსადრეკადაა კარგიო. ღულარ̄ დოს̄ა ოხგებეხ ბობშარს (ლშხ. 34) -- მუხლები არ 

გაესვაროთ ბავშვებს. ჲერქედა იჩოქაუ̈ი̂ხ ღულალ̈ჟი (ლნტ. 52) -- ორივენი იჩოქებენ 

მუხლებზე. თამბილ ხეცხორპალ ქურდანს ღულარისგა (პოეზ. 116) -- თამბი ეხვევა 
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ქურდიანს მუხლებზე. ისლამს ღულა მეტყუე̂ფე ხეროლე (პოეზ. 116) -- ისლამს მუხლი 

{გად}ატყავებული აქვს (ექნება). ღული ლიხუე̂რ (ბზ. 261) -- მუხლის მოკვეთა. ღული 

მჷგნე (ბზ.) -- მუხლის გამმაგრებელი. 2. ზს. კალთა. თელღრას სგე̄სგურეხ ბეფშუ ̂

ღულა̈რ̄თე̄ისგა (ბზ.) -- რძალს ჩაუსვეს ბავშვი კალთაში ("მუხლებს შორის"). დადას 

ღულაისგა ციცუ ̂ხოყუ̂რა (ბქ.) -- ბებიას კალთაში კატა უწვა. გადატ. ქანცი, ჯანი, 

გამძლეობა. მიშგუ ცოდ ეჯის ღულას̈ოღ ხოხუ̂რე (ბქ.) -- ჩემი ცოდვა იმას ჯანსამც 

გაუწყვეტსო ("მუხლს დაურღვევსო").

 ღულია̈̄ქ იგივეა, რაც ღოლჲაქ̄.

 ღუმირ (-მრიშ ზს., -მრალ̈ ბზ., -მრარ̈ ბქ., -იშ, -ალ̈ ლნტ.), ღომირ (-აშ̈, -ა̈ლ) ბზ., ღუმურ̄ 

(-ალ) ლშხ. -- ნაძვი. ლახუბ̂ად ღუმრი ლიკცხე ა̈ნცხე̄ნეხ (ბზ. 401) -- ძმებმა ნაძვის გასხეპა 

არჩიეს. გჲერგილ̄ ღომრა ̈აშხლი̄დჟი ჩუა̂ყურ̂ა (ბზ. 314) -- გიორგი ნაძვის ტოტზე იწვა. 

ცხეკისგა ხაგ ღუმირ (ბქ. 70) -- ტყეში დგას ნაძვი. ნაშ̄ყი ღუმუ̄რს ხოჴდენი (ლშხ. 24) -- 

კევი ნაძვს გამოსდის. ეჩა ჟიქან ლიხ ღუმირლა ̈ცხეკარ̈ (ლნტ. 4) -- იმის ზევით ნაძვის 

ტყეებია. კნინ. ღუმრილ. ეჯი კოტოლ ღუმრილ ირი (პოეზ. 308) -- ის პატარა ნაძვი იქნება.

 ღუმლაშ̈ იგივეა, რაც ულმაშ̈.

 ღუნ (-იშ, -უ̂არ̈ ბზ.,-არ̈ ბქ., ლნტ., -უ̂არ ლშხ.) -- ხბო. მინს ესერ ღუნი ლეღუ ̂ხოცხახ (ბზ. 

22) -- ჩვენ ხბოს ხორცი გვირჩევნიაო. ღუნარ̈ ხაყახ ღუე̂ბალდს (ბქ. 70) -- ხბორები ჰყავთ 

ღვებალდში. ღუნ ესერ ი მუგუ̂ ქჷრდა უმაუ̈ი̂ნ ლიხ (ანდ.) -- ხბო და მტრედი ორივე 

უვნებელიაო (არიანო). ხოჩა ღუნს ჩუა̂დძი̄ნეხ (ლშხ. 25) -- კარგ ხბოს დაკლავენ. ყუ̂იჟს 

ხუი̂ყდიდ ხოჩა ღუნს (ლნტ. 67) -- ზვარაკად (ზვარაკს) ვყიდულობთ კარგ ხბოს. კნინ. 

ღუნულ̄{დ} ბზ. ეშხუ ღუნულდ დეშ მოშ ოთოქუთ̂ (პოეზ. 232) -- ერთი ხბოც ვერ მოვპარე.
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 ღუნტულ (-იშ, -არ̈), ღუნტლა (-ა̈შ̄, -ა̈̄ლ) ბზ., ღუჩ (-უ̂არ) ლშხ. -- ჯირკვალი, სიმსივნე. 

დი̄ნას ღუნტულ ხოზ̄და ნაღ̈ლიაშ̈ (ბზ.) -- ქალიშვილს ჯირკვალი ჰქონდა (ედვა) იღლიაში.

 ღურთელ იგივეა, რაც ღორთელ.

 ღურჩ, ღუი̂რჩ (-იშ, ღურჩალ̈) ბზ., ღჷრჩ (-არ̈ ბქ., -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ღჷრ (-არ̈) ბქ. -- 

ნაკვერცხალი; ნაღვერდალი. ეჯა ღურჩალ̈ს შიდე (ბზ.) -- ის ნაკვერცხლებს ყრის. კერძმა̄რე 

ჟესშიდე ღჷრჩალთეჟი გატს (ლშხ. 43) -- მოკეთე დააყრის ნაღვერდლებზე ქატოს. ბოფშარ̈ 

აე̈სკხ ასტამშუ ̂ღჷრჩალ̈ს (ლნტ. 61) -- ბავშვები ასტამით წაიღებენ ნაკვერცხლებს. შდრ. 

ყჷრჩ.

 ღუჩ იგივეა, რაც ღუნტულ.

 ღუჰ (-იშ, -უა̂რ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.) -- ბუ. მელთერს ღუჰშალ̄ თე̄რალ̈ ხად̄და (ბზ.) -- მკითხავს 

ბუსავით თვალები ჰქონდა. ღუჰდ დინას ლახტუ̂ილ მეგამხენჩუ (ბქ. 47) -- ბუმ გოგოს 

დასძახა ხიდან.

 ღულ̄, ღჷ̄ლ ბზ., ლშხ., ღულ ბქ., ღჷლ ლნტ. (-იშ, --) -- 1. გაბმული ხმაური; ღმუილი, ღრენა. 

ანსჷმდა მანქანა̈ ̄ღუ̄ლ (ბზ.) -- მოისმა მანქანის ხმა. ჟეღდ ღჷ̄ლ ესდე (ბზ.) -- ძაღლმა 

დაიღრინა (ღრენა დადო). 2. ღრჭიალი (კარისა). ყორდ ღჷლ ა̈ნკიდ (ბქ. 142) -- კარმა 

დაიღრჭიალა (ღრჭიალი გაიღო).

 ღუა̂ იგივეა, რაც ღუა̂ჩ̈იაჲ̈.

 ღუა̂მალ იგივეა, რაც ღუე̂მალ̈.

 ღუა̂ჟ იგივეა, რაც ღუა̂ჟ̈.

 ღუა̂ჟმარე, ღუა̂ჟმარ̄ე იგივეა, რაც ღუა̂ჟ̈მარ̄ე.

 ღუა̂რ იგივეა, რაც ღუა̂რ̈.
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 ღუა̂რა ჩართული სიტყვა, ჩვეულებრივ, იხმარება ლირდე ("ყოფნა, ცხოვრება") ლექსემასთან 

-- მზემ, სიცოცხლემ. ლახუ̂ბა, ისგუ̂ე ლირდა( \ ლირდე) ღუა̂რა, ლათ̈ხუართე ( \ 

ლათ̈ხუ̈ართე) ლი̄ზის დე̄მის ლიჟუმ̂ედ (ბზ. 77) -- ძმებო, თქვენმა სიცოცხლემ, სანადიროდ 

წასვლას ვერ დავიშლით. დე̄დე̄ ლირდე̄ ღუ̂არა, ეჯი მა ̄მაკუჩ ჭაშდ (ლშხ. 33) -- დედის 

მზემ, ის არ მინდა ქმრად. მაჲ̈ ეჯწჷხჷნ, დედე ღუ̂არა (პოეზ. 42) -- რა გაგიჭირდა, დედას 

გაფიცებ (დედის სიცოცხლემ).

 ღუა̂რკლა ̈იგივეა, რაც ღუ̂არ̈კლაჲ̈.

 ღუა̂რჩინ (-იშ, ღუა̂რჩნოლ) ბქ. -- ჩოგანი. ნომაგეშოუ ̂იკუდ̂უნე ღუა̂რჩინჷნქა (ბქ. 310) -- 

არაფერი ინდომო ჩოგნის გარდა.

 ღუა̂სე იგივეა, რაც ღუე̂სე.

 ღუა̂ტ (-აშ̈, -ა̈რ), ხუა̂ტ (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) 1. დიდი წნელი. ხუა̂ტ 

ოხუი̂ქჩ (ბქ. 203) -- დიდი წნელი მოვჭერი. 2. ჭოკი. გაკ ხუა̂ტშუ ̂ან̈შუდ (ლნტ.) -- კაკალი 

ჭოკით ჩამოვიყარე. გაკა ̈ლაფთხჷნად ღუა̂ტ მაწჷხ (ბზ.) -- კაკლის დასაბღერტად დიდი 

ჯოხი მჭირდება.

 ღუა̂შ (-აშ̈ ზს., -იშ ლნტ., -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ხარჯიხვი. ოჩად̈დ ღუა̂შრე ლაჴ̈დათე 

(ბზ. 40) -- წავედით ხარჯიხვების მოსატანად. მეთხუ̂არ̈დ ღუა̂შ ანჴიდ (ბქ. 203) -- 

მონადირემ ხარჯიხვი მოიტანა. ჰერსკნ მაბ̈გარ̈ ესერ ლი, ღუა̂შ -- ბედნიერ (ანდ.) -- არჩვი 

ეშმაკეულია, ხარჯიხვი -- კეთილშობილიო (ბედნიერიო). ხეკუ̂ეს ახოჴიდანხ ღუა̂შარ̈ 

ლუუა̂რდ (ლნტ. 304) -- უნდა მოეყვანათ ხარჯიხვები ცოცხლად. ღუა̂შა თხუ̂იმა ქა 

მასჩუქურ̂ეხ (პოეზ. 34) -- ხარჯიხვის თავი მაჩუქეს. კნინ. ღუა̂შჷლდ ბზ. ეშხუ ღუა̂შჷლდ 

ჩუ მიდგარა (პოეზ. 140) -- ერთი ხარჯიხვი მომიკლავს.
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 ღუა̂ჩიაჲ იგივეა, რაც ღუა̂ჩ̈იაჲ̈.

 ღუა̂ჭარ̈ (-ჭრიშ ზს., ლნტ., -ჭრალ̈ ბზ., ლნტ., -ჭრარ̈ ბქ.), ღუა̂ჭარ (-ჭრიშ, -ჭრალ) ლშხ. -- 

ვაჭარი. ალჲარ̈ს ღუ̂აჭარ̈ ლახაგ̄ა̈ნ̄ხ ყო̄რს (ბზ. 332) -- ამათ ვაჭარი მიადგა(თ) კარს. ისმა ̈

ღუა̂ჭარ̈მჷყ ოსგენახ (ბქ. 251) -- ისმა ვაჭართან დაუყენებიათ. ჭაშს ლახახუ̂ია ღუა̂ჭარ̈ 

(ლნტ. 299) -- ქმარს შეხვედრია ვაჭარი.

 ღუა̂ზ̈ იგივეა, რაც უა̂ზ̈.

 ღუა̂მ̈ალ̈ იგივეა, რაც ღუე̂მალ̈.

 ღუა̂ჟ̈ (-იშ, ღუა̂ჟარ̈) ზს., ლნტ., ღუა̂ჟ (-არ) ლშხ. -- ვაჟი; კაცი, მამაკაცი. ღუ̂აჟარ̈ ფაყუ̂არ̈ს 

ჩუ ხუი̂კდჷ̄რედ (ბზ. 10) -- კაცები (ვაჟები) ქუდებს ვიხდით. ყორისგა ღუ̂აჟ ანჴად (ბქ.) -- 

კარში ვაჟი შემოვიდა. ღუა̂ჟარ იბჷრგიელხ (ლშხ. 19) -- კაცები ჭიდაობენ. ახორჩეუ̂ახ 

ღუა̂ჟარს (ლნტ. 67) -- უთათბირიათ კაცებს. ამეჩუნ ღუ̂აჟარ̈ ემხუი̂̄დდახ (პოეზ. 112) -- აქ 

კაცები დამიხვდნენ.

 ღუა̂ჟ̈მარ̄ე (-ე̄მიშ, -რა̈ლ̄) ბზ., ღუა̂ჟმარე (-რემ, ღუ̂აჟარ̈ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ \ ღუ̂აჟარ̈ ლნტ.), 

ღუა̂ჟმარ̄ე (-ე̄მიშ, -რე̄ლ) ლშხ. -- ვაჟკაცი; კაცი, მამაკაცი. ღუა̂ჟ̈მარ̄ე ა̈გითე აჩად̈ (ბზ. 142) 

-- კაცი შინ წავიდა. ღუა̂ჟმარემ ჰერ ხოჩა ლი (ბქ. 211) -- ვაჟკაცის ხმა კარგია. ფაყუ ̂ესერ 

-- ღუა̂ჟმარა, ლაჩაქ̈ -- ზურალს (ანდ.) -- ქუდი -- მამაკაცს, ლეჩაქი -- ქალსო. ჟი იხურ̂იელიხ 

ღუა̂ჟმარ̄ემი ჯარ (ლშხ. 12) -- შეგროვდება (შეგროვდებიან) ვაჟკაცების ჯარი. ა̈მეჩედ ეჲ 

ღუა̂ჟმარე ლათხუარხო (ლნტ. 309) -- წასულა ის კაცი სანადიროდ.

 ღუა̂რ̈ (-იშ, ღუა̂რალ̈) ბზ., ლნტ., ღუა̂რ (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., ლნტ., -ალ ლშხ.) -- ღვარი. ზისხი ღუ̂არ̈ 

ანჴეს ყო̄რქა (ბზ. 61) -- სისხლის ღვარი გამოვიდეს კარიდან. დინოლ ქჷმრარ̈ე ღუ̂არდ 

აცქაფ̈ხ (ბქ.) -- გოგონები ცრემლების ღვარად იქცნენ (გასკდნენ). ქაქჷლდ ღუ̂არს ათხოჲა 
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(ლნტ. 132) -- ფაფა ღვარს წაუღია.

 ღუა̂რ̈კლაჲ̈ (-იშ, -არ̈) ბზ., ღუა̂რკლა ̈(-ლაუ) ბქ. -- ტიტლიკანა, ტიტველი, წვივებშიშველა. 

იმ ხიზელა̈ლ̄ ღუა̂რ̈კლაჲ̈? (ბზ.) -- რა ტიტლიკანა დადიხარ? ეშხუ ღუა̂რკლა ̈დინა ხონჴრიუ ̂

ბესის (ბქ.) -- ერთი წვივებშიშველა გოგო ახლდა ბესის.

 ღუა̂ს̈ე იგივეა, რაც ღუე̂სე.

 ღუა̂ს̈კ (-იშ \ -აშ̈, ღუა̂სკარ̈ ზს., ლნტ.), ღუა̂სკ (-არ) ლშხ. -- ჭია (ადამიანის მუცლისა). ეჩას 

ღუა̂სკარ̈ ხარდე̄ნა ჴად̈უი̂სგა (ბზ.) -- იმას ჭიები ჰყოლია მუცელში. ღუა̂სკარ̈ ბეფშს ძერს 

დემ ხაცუმ̂უნეხ (ბქ.) -- ჭიები ბავშვს (რბილი) ხორცის შესხმას ("მძორს") არ ანებებენ. 

გადატ. ღუა̂ს̈კიშ ლისერ (ბქ.) -- გულის ძმარვა.

 ღუა̂ს̈ტ ზს., ქუ̂ას̈ტ ბქ. (-იშ, ღუ̂ასტარ̈, ქუ̂ასტარ̈), ღუე̂სტაჲ ლშხ., მუღულ̂ისტი ლნტ. -- 

გალიპული, მოლიპული, სხლტომია, სრიალა, სლიპინა. ტყჷრჟი ღუა̂ს̈ტ ლას̈უ ̂(ბზ.) -- 

ტალახი (ტალახზე) სლიპინა იყო.

 ღუა̂შ̈გ (-იშ, --) ზს. -- ძვირი, აუგი. ჯიმლაშ̈ ღუა̂̈შგ ლეგ ლეჰუნ̂არ̈ი ლი (ბქ.) -- ძმის აუგი 

ცუდი მოსასმენია.

 ღუა̂ჩ̈იაჲ̈ (-იშ, -არ̈) ბზ., ღუა̂ჩჲა,̈ ღუი̂აჲ̈, ღუ̂ია{ჲ} ბქ., ღუა̂ჩიაჲ ლშხ. 1. ზორბა. ანჴა̈დ 

ღუა̂ჩ̈იაჲ̈ მარ̄ე (ბზ.) -- მოვიდა ზორბა კაცი. 2. პირმსუქანი. ალჲა̈რს ღუა̂ჩია ̈ბეფშილდ ხორიხ 

(ბქ.) -- ამათ პატარა პირმსუქანი ბავშვი ჰყავთ.

 ღუა̂ნ̄ჭი იგივეა, რაც ღუა̂̈ჭ̄ი.

 ღუა̂̈ჲ̄ ბზ., ღუ̂აჲ̄ ლშხ., განუსაზღვრ. ნაწილაკი -- რაღა. ემეყჩ, ღუ̂აჲ̄, ემეყჩ! (ლშხ.) -- თავი 

დამანებე, რაღა!

 ღუა̂̈ჭ̄ი (-იშ̄, -ჭჲარ̈) ბზ., ღუა̂{̄ნ}ჭი (-არ̄) ლშხ., ღუ̂აჭ̈ი (-ჭიშ, ღუა̂ჭიარ̈) ლნტ., ბოტ. -- 
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მაჩიტა. ჭყჷნტარ̈დ ჟ'ან̈შგჷბჷ̄რეხ ღუა̂̈ჭ̄იარ̈ (ბზ.) -- ბიჭებმა ამოაძვრეს მაჩიტები. ღუა̂ნ̄ჭის 

მუჯოდ̄რა თუე̂თნე ძირალ ხარ̄ (ლშხ. 32) -- მაჩიტას მოგრძო თეთრი ძირები აქვს.

 ღუე̂ ზს., ლნტ., ღუო̂ ფარ., ღო ზს., ლშხ., ზმნს., ზოგჯერ გამოყენებულია თანდებულადაც. 

1. შემდეგ, მერე; მაშინ. ეჩი̄ ხეხუს̂ მაგ̈უა̂ჲ̈დ ხაჩ̈ოხ ღო? (ბზ. 254) -- იმის ცოლს როგორ 

ექცევიან მერე? ღუე̂ ჰერ იმღა დემ ისმი? (ბქ. 253) -- მაშინ ხმა რატომ არ ისმის? დოლს 

მაჩენამ ჴედნი კუე̂ცენ, ღო -- სიმინდ (ბქ. 1) -- დოლში (სოფელია) ყველაზე კარგად მოდის 

ხორბალი, შემდეგ -- სიმინდი. დი-გეზლაშ̈ ლიყუ̂ლურე ჩიქი ესერ დაგრას ხობცა, ღუე̂ -- 

ჲახუ̂ (ანდ.) -- დედა-შვილის დაშორება ჯერ სიკვდილს შეუძლია, მერე -- ცოლს{ა}ო. 

დაშ̈ტუდ̂ ჩიქე ეშხუ ლალემ, ღუ̂ე -- მერბე (ლნტ. 297) -- დათვმა ჯერ ერთი შეჭამა, მერე -- 

მეორე. ღუე̂ ლინშინალ̈ შომა გუ̂ერი? (პოეზ. 132) -- მერე ნიშნობა როდისღა გვექნება? 2. 

ნაწილაკი -- აბა. მი როსტომ ხუი̂ ღო! (ბზ. 241) -- მე როსტომი ვარ, აბა! ღო მაჲ ლოქ ხარ̄ 

გარდატყუაჲ? (ლშხ. 79) -- აბა, რა გინდა გარდატყუაო? 3. კავშ. თუ. ლჷგენ ემაუ,̂ ღუე̂ 

ლჷარჟი ხოჩა (ანდ.) -- დაფასება თუა, სიცოცხლეში (ცოცხალზე) სჯობიაო.

 ღუე̂ბ1 ზს., ლნტ., ღებ (-იშ, ღობარ̈) ლხმ., ღობ (-არ) ლშხ. -- სკა, ბუკი; ფუტკარი. 

მულგუ̂ეჰე̄რი ღუე̂ბი ბუზულ̄ს ლჷმშჷლდნინ (ბზ. 160) -- მეწისქვილე ფუტკარს (სკის 

ბუზს) ითვლიდა თურმე. ალის ღობარ̈ ხოგ (ბქ. 169) -- ალის სკები უდგას. ღებ შინარ̈ი ლი ი 

ტყარ̈ი (ბქ. 308) -- ფუტკარი შინაურიცაა და გარეულიც. ლჷჴმაშ̈ ღებს ნა̈შგერუ ̂ესერი 

ლჷჴმაშ̈ ხამ̈თქუა̂ (ანდ.) -- ძლიერმა სკამ ნაყარიც ძლიერი იცისო (სკას... სჩვევიაო). ბაბას 

ხაყ̈ენა ეშხუ ღუე̂ბ ბუზულ (ლნტ. 309) -- ბაბუას ჰყოლია ერთი სკა ფუტკარი. კნინ. 

ღუე̂ბილდ ბზ. ეშხუ ღუე̂ბილდ ღუ̂ებრალარე (პოეზ. 222) -- ერთი სკა ღვებრელები.

 ღუე̂ბ2 ბზ. -- გობი. მუდ ხამარ̈ს ღუე̂ბთე სგესუ̂დე ლეზუე̂ბ (ბზ.) -- მამამ ღორებს გობში 
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ჩაუყარა (ჩაუდო) საჭმელი. შდრ. გუე̂ბ.

 ღუე̂ლჲაქ̄ იგივეა, რაც ღოლჲა̄ქ.

 ღუე̂ლფ იგივეა, რაც ღუე̂̄ლფ.

 ღუე̂მალ̈, ღუა̂მ̈ალ̈, ღუა̂მალ, ღუა̂მალ̈ (-მლაშ̈, ღუა̂მლარ̈), ღომალ̈ (-მლიშ, -მლარ̈) ბზ., 

ღუე̂მალ ბქ., ღემალ ლხმ. (-მლა̈შ, -მლარ̈), ღომელ (-მლაშ, -მლარ) ლშხ., ღომალ (-იშ, -ა̈ლ) 

ლნტ. -- ყორანი. ღუა̂მლარ̈ იზბიხ ნამდაგურ̂ას (ბზ. 150) -- ყორნები ჭამენ ლეშს 

("ნამკვდრევს"). ღუე̂მალ̈დ ჩუ ლაი̄შ ზისხ (ბზ. 394) -- ყორანმა დალია სისხლი. ღუე̂მალდ 

თერარ̈ ქოხკიდ ჭაბიგუს̂ (ბქ. 106) -- ყორანმა თვალები დასთხარა (ამოუღო) ჭაბუკს. 

ღუე̂მალს ოხთონე ღერთემ (ბქ. 106) -- ყორანი გამოგზავნა ღმერთმა. ნაცლჷრთე ღემალ 

ჩხარა ლადღიშს ესერ ანღრი (ანდ.) -- ნადირის დაგლეჯილ მძორთან ყორანი ცხრა დღის 

სავალიდან (დღის{ა}ს) მოდისო. ჩოხზჷზახ ღერთალს ღომელ (ლშხ. 58) -- ჩამოუგზავნიათ 

ღმერთებს ყორანი. ღომლა ცაგ მჷმშხა ცაგ ლი (ლშხ. 31) -- ყორნის ეკალი მოშავო ეკალია. 

ეცს ( \ ეჩს) ლახამითქუა̂ ღომალ (ლნტ. 309) -- იმას შესჩვევია ყორანი. ჟიქან ღუე̂მალ 

ჯიყულჰუნე (პოეზ. 288) -- ზევიდან ყორანი დაგყრანტალებს (უსიამოვნო სახით 

დაგცქერის, დაგჩხავის). ეჯჲა̈რ ღუ̂ამლარ̈ს ხად̄ახ ლასჷრკალე{დ} (პოეზ. 10) -- ისინი 

ყორნებს ჰქონდათ სარკედ (სასარკედ, სარკეში ჩასახედად). ღუა̂მლა̈ჲ̄ (ბზ.), ღუე̂მლა (ლშხ.) 

-- ყორანა (შავი ძაღლის სახელია). მეთხუ̂ჲარ̈ს ღუ̂ამლა̈დ̄ უე̂შგინ ხეჭამ (პოეზ. 296) -- 

მონადირეს ყორანა უკან მისდევდა.

 ღუე̂ნ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ღენ2 ლხმ. -- შეძლება, ძალა, ღონე. გიერგს ამი̄ ღუე̂ნ გარ ხუღუა̂̈ნ̄ 

(ბზ.) -- გიორგის მარტო ამის შეძლება ჰქონდა. მა̈ჲ̄ ღუე̂ნ მე̄რა, დე̄მგუა̂შუ ̂ოთზა̈რ̄ი (ბზ.) -- 

რაც ღონე მექნება, არაფერს დავზოგავ. ღუე̂ნიბედ ზს. -- ძალ-ღონე ("ძალა და ღონე"). ჴან̈ს 
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უზარად ხეფშუდ̂ეხ გუე̂რა, მა ̈ღუე̂ნიბედ ხარხ (ბქ.) -- ხარს {და}უზოგავად ესვრიან ტყავს, 

რა{ც} ძალ-ღონე აქვთ.

 ღუე̂ნდელ (-დლიშ, -დლარ̈) ბქ. -- მოზარდი მსხვილფეხა საქონელი. ფერმას ხორი ჲორი 

აშირ ი ეშდსემი ღუე̂ნდელ (ბქ. 195) -- ფერმას ჰყავს ორას ცამეტი (სული) მოზარდი 

მსხვილფეხა საქონელი. შდრ. კუმაშ̈, მანგარ̈.

 ღუე̂ნიბედ იხ. ღუე̂ნ.

 ღუე̂რეკ იგივეა, რაც ღორეკ.

 ღუე̂სარ̄ იგივეა, რაც ღუე̂სა̈რ̄.

 ღუე̂სა̈რ̄, ღუა̂სა̈რ̄ (-იშ, -სარ̄ალ̈) ბზ., ღემესარ̈ (-სრიშ, -სრარ̈ \ -სარარ̈) ბქ., ღუე̂სარ̄ (-ალ) 

ლშხ. -- პური, რომელშიც ჩართულია სიმინდის ფქვილში არეული ღორის ბადექონი. 

ღემესარ̈ ხეკუე̂ს ანნაყახ ჩიემ (ბქ. 78) -- ყველამ უნდა გამოაცხოს ღორის ბადექონიანი 

პურები.

 ღუე̂სე (-ე̄მიშ ბზ., ლშხ., -სა̈რ̄ ბზ., -სემ, -სოლ ბქ., -ე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -სალ̈ ლნტ.), ღუა̂სე ბზ., 

ღუა̂ს̈ე უშგ., ღოსე ფარ., ღესე ლხმ. -- ქონი, ბადექონი (საქონლისა, ღორისა, თხისა, 

ცხვრისა). დიდ ეჩის ღუე̂სე ქ'ოხკიდ ჴადუს̈გა (ბზ. 376) -- დედამ იმას ბადექონი გამოუღო 

მუცლიდან. დაჴლა ̈ღუა̂ს̈ე ჩუა̂დ̈შხუ̂ინხ (ბზ.) -- თხის ქონი შეინახეს. დაჴჷლს ღუე̂სე ქა 

ხოწუა̂ (ბქ. 19) -- თხას ქონი უჩანს. სგა ხოჩდიხ დჲარს ხამი ღუე̂სას (ლშხ. 15) -- შეურევენ 

პურს ღორის ბადექონს. ღუე̂სალ̈ ჩუ ლუშხუ̂ინ ხარ̈ენახ (ლნტ. 122) -- ბადექონ(ებ)ი 

შენახული ჰქონიათ.

 ღუე̂შგდ, ღუე̂შდ, უ̂ეშგდ ზს., ღეშდ ლხმ., ღუო̂შდ, ღუო̂შტ, უო̂შტ ფარ., ლნტ., ღოშდ ბქ., 

ლშხ., ღოშტ ლნტ., ზმნს. -- უკან. ზურალ̄ა̈რ ღუე̂შგდ ტეხნიხ (ბზ.) -- ქალები უკან 
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ბრუნდებიან. ისლამ ღუ̂ეშგდ ატახ (ბქ. 9) -- ისლამი უკან დაბრუნდა. მალულდ ღუე̂შდ ესტახ 

ნარ̈ჩუ̂ს (ბქ. 21) -- მელა უკან მიუბრუნდა საზამთროდ შენახულ კასრის ყველს. ოხსგი ღოშდ 

(ბქ. 20) -- მოვიხედე უკან. ლადეღს ღეშდ ლატ̈ხა დემეგ ესერ ხარ (ანდ.) -- დღის უკან 

დაბრუნება არ შეიძლებაო (დღეს უკან დასაბრუნებელი არსად აქვსო). ბაჴს ლოქ დეშ იგემ, დე 

სგობდ ი დე ღოშდ (ლშხ. 6) -- ნაბიჯს ვერ {გადა}ვდგამო, ვერც წინ და ვერც უკან. მუ 

ღუო̂შტ ( \ უ̂ოშტ) ა̈მეტეხ (ლნტ. 263) -- მამა უკან დაბრუნებულა. ჲერუა̂ჲ̈ ა̈მეჩედლი, ღოშტ 

დარ̈ მეტეხელი (ლნტ. 306) -- ვინც წასულა, უკან არავინ დაბრუნებულა.

 ღუე̂შგინ ზს., უე̂შგინ, უ̂ეშგიმ ბზ., ღუ̂ეშგიმ ბქ., ღეშგინ, ღეშგიმ ლხმ., ღოშგინ, ღოშგიმ 

ბქ., ლშხ., ღოშკინ ლნტ., ზმნს. -- უკან, ბოლოს. ლეღუი̂ პატრონ ა̈თღუა̂ჭ̈ ღუე̂შგინ 

ქუ̂ითრალ̈ს (ბზ. 348) -- ხორცის პატრონი უკან გაეკიდა ქურდებს. ღოშგიმ ა̈რყიშ ქუ̂ინ 

ხეჴნი ალისი (ბქ. 196) -- ბოლოს არყის სუნი აუვა ამასაც. დაშ̈დუ ̂ჟ'ესხუ̂არ ღოშგიმჩუ (ბქ. 

207) -- დათვი გადავარდა (ჩაიკეცა) უკან. სიმაქ ღუე̂შგიმჩუ ა̈დსიპდან (ბქ. 29) -- 

ქალიშვილი უკან გადავარდა (გადაბრუნდა). ჲა̈რ სგებინხენ ესერ ითჷრი, ჲარ̈ -- ღეშგიმხენ 

(ანდ.) -- ზოგი წინიდან იცნობა, ზოგი -- ზურგიდანო (უკნიდანო). ნაცარქექჲაჲ ხატულ̄ი 

ღოშგინისა (ლშხ. 81) -- ნაცარქექია უკნიდან ეძახის. ეჯ მარ̄ას ღოშგინ მე̄რმე მარ̄ე 

ლეხგუდრი (ლშხ. 21) -- იმ კაცს უკან მეორე კაცი მოჰკიდებს ხელს. ღოშკინ მებატე 

ქახ̈ეჭამ ლა̈ჩჟას (ლნტ. 294) -- მებატე უკან გამოედევნა სიძეებს.

 ღუე̂შგინპილს, {ღ}უე̂შგიმპილს, უე̂შგინპილს ზს., ღოშგინპილს, ღოშგიმპილს ბქ., ლშხ., 

ღოშკინპილს ლნტ., ზმნს. -- უკანასკნელად, ბოლოს. ღუე̂შგინპილს ხა̈ქ̄უხ̂ მაშე̄ნამ̄ მუხუბ̂ა 

(ბზ. 289) -- უკანასკნელად უთხრეს უფროს ძმას. ღუ̂ეშგიმპილს ლახუბ̂ას ახარახ ლითალ 

(ბქ. 82) -- ბოლოს ძმები გაყოფილან (მოსვლიათ გაყოფა). ღოშგიმპილს ჩი მი 
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ლამბჷრლისგხ (ბქ.) -- ბოლოს ყველაფერს მე დამაბრალებენ.

 ღუე̂შგმაუ,̂ უ̂ეშგმაუ,̂ უე̂შგნაუ ̂ბზ., ღოშგმაუ ̂ბქ., ღეშგმაუ̂ ლხმ., ღოშგმაუ̄ ̂ლშხ., ღოშკმაუ ̂

ლნტ., ზმნს. -- ბოლოს, უკან; შემდეგ. ღეშგმაუ ̂ლილაშ̈ი ა̈დბინეხ (ბქ. 282) -- შემდეგ თესვა 

დაიწყეს. ღოშგმაუ̄ ̂მამ̄ა ხოსდენიხ გეზლი̄რ (ლშხ. 42) -- ბოლოს შვილები არ რჩებათ. 

ჯუმილ ღოშკმაუ ̂ლაჲ̈სკიდდა (ლნტ. 311) -- ძმამ უკან მოიხედა. ყიფჲანდ ღუე̂შგმაუ ̂

ლახასინჯუე̂ (პოეზ. 12) -- ყიფიანმა უკან მოიხედა (მოსინჯა).

 ღუე̂შგმე{შ}, უ̂ეშგმე{შ} ბზ., ღოშგმე{შ} ბქ., ლშხ., ღეშგმე{შ} ლხმ., ღოშკმე{შ} ლნტ. 

-- უკანა, ბოლო, ნაბოლარა. ჯი ესერ ღოშგმე გეზალ ლი (ბქ. 206) -- მე ნაბოლარა შვილი 

ვარო. და̄უა̂რდ ჩაჟ̄ი ღოშგმე ჭიშხი̄ლს ლახთხეპეხ თე (ლშხ. 72) -- დევებმა ცხენის უკანა 

ფეხს მოჰკრეს (მიატყეპეს) თვალი. ტანტაროზ ჩუა̂̈დიტუა̂ნ ღოშკმე ყორქა (ლნტ.) -- 

ტარტაროზი გაიპარა (გაიქცა) უკანა კარიდან.

 ღუე̂შდ იგივეა, რაც ღუ̂ეშგდ.

 ღუე̂̄თ იგივეა, რაც ღე̄თ.

 ღუე̂̄ლფ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ღუე̂ლფ ლნტ. -- ღველფი, ღადარი. ალჲა̈რდ ჟ'ესდეხ წუა̂დრეჲა̄ქ 

ღუე̂̄ლფჟი (ბზ.) -- ამათ დადეს სამწვადეები ღველფზე. დაჩუი̂რს ღუე̂ლფ ახოჴიდა (ლნტ. 

171) -- დას ღადარი მოუტანია.

 ღუე̂̄ნთ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ღვენთი, წვეთი. ეშხუ ღუ̂ე̄ნთ ხეკუე̂ს მოდ̄ ოთბჷ̄დდეხ! (ლშხ.) -- 

ერთი წვეთი არ უნდა დაეღვაროთ! კნინ. ღუ̂ე̄ნთი̄ლ. შდრ. წიქუ̂.

 ღუი̂აჲ̈, ღუ̂ია{ჲ} იგივეა, რაც ღუა̂ჩ̈იაჲ̈.

 ღუი̂ნალ̈ (-ნლიშ, -ნლარ̈) ზს., ღუი̂ნელ (-იშ \ -აშ, -ნლარ) ლშხ., ღუი̂ნალ (-არ) ლნტ. -- 

ღვინო. ეშხუი̂ სტაქან ღუი̂ნალ̈ ლახუე̂̄მხ ტარიელს (ბზ. 59) -- ერთი ჭიქა ღვინო მისცეს 
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ტარიელს. ღუი̂ნალ̈უ ლაიშ (ბქ. 148) -- ღვინო დალიეო. ზურალ̄დ ღუ̂ინელ ქა̄დჲე 

მუშგურ̂ი̄შთე (ლშხ. 54) -- ქალმა ღვინო გაიტანა სტუმართან. ღუი̂ნალს ხოგუე̂შიხ მეჴედას 

(ლნტ. 53) -- ღვინოს უსხამენ მომსვლელებს. გიგოს ქა ლოჰოდა ღუი̂ნალშუ̂ ლჷლა̈ბ̄ 

ჰილ{უ}̂ი (პოეზ. 46) -- გიგოს მიუცია ღვინით დატვირთული ჯორი. წჷრნი ღუი̂ნელს ჟი 

ლოხუ̂ბინი (პოეზ. 148) -- წითელი ღვინის სმას (წითელ ღვინოს) დავიწყებ. კნინ. 

ღუი̂ნლიდ \ ღუ̂ინლჷდ ბზ., ღუ̂ინელი̄ლ ლშხ. გიგოს ეშხუ სტამა̄ნ ღუი̂ნელი̄ლ ხაღუე̂̄ნა (ლშხ. 

53) -- გიგოს ერთი დოქი ღვინო ჰქონია..

 ღუი̂რჩ იგივეა, რაც ღურჩ.

 ღუო̂ იგივეა, რაც ღუე̂.

 ღუო̂შდ, ღუ̂ოშტ იგივეა, რაც ღუე̂შგდ.

 ღჷბაბ̈ (-ბბიშ, -ბბარ̈) ზს., ღჷღაბ̈ (-ღბიშ, -ღბარ̈) ბზ., ღუბაბ (-ბბიშ \ -იშ, -ბბარ) ლშხ. -- 

მორგვი (ძაფისა). ღჷბაბ̈ ჩუა̂შყად ჴურუჩუ (ბქ. 55) -- მორგვი ჩავარდა ხვრელში. კნინ. 

ღჷბბილ. ღჷბბილდ ლიკრან̈კ ლაჲ̈ბინე (ბქ. 328) -- პატარა მორგვმა გორაობა დაიწყო.

 ღჷლ იგივეა, რაც ღულ̄.

 ღჷნ (-იშ, -ჲარ̈უ ბზ., -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), ღჷნმაღჷნ, ღჷნჲემურ ზს., ლშხ.-- რელიგიური 

დღესასწაული. ხუა̂ჲ̈ ღჷნსუ ახჰე̄ნა შუი̂დებდ! (ბზ.) -- ბევრ დღესასწაულს მოსწრებოდე 

მშვიდობით (მშვიდობიანად)! ფარ̈ს ნემთქუნ ხოშა ღჷნარ̈ (ბქ. 195) -- ფარში გვჩვეოდა 

დიდი დღესასწაულები. ცხუმელლარ̈ ხემარალ̈ხ მახ̈ე ღჷნეშუდ̂ (ლნტ. 66) -- 

რცხმელურლები ემზადებიან ახალი დღესასწაულის{ა}თვის.

 ღჷნმაღჷნ იგივეა, რაც ღჷნ.

 ღჷნჲა̈̄რუ (-რუი̂̄შ, --) ბზ., ღჷნჲე̄რუ (-რუშ̄, --) ლშხ. -- დღესასწაულების პერიოდი. 
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ღჷნჲა̄რუჟი კჷ̄ლთხი ჰერს და̈რ̄ იკედ (ბზ.) -- დღესასწაულების (იგულისხმება რელიგიური) 

დროს ხმამაღლა არავინ ლაპარაკობს (მაღალ ხმას არავინ იღებს).

 ღჷნჲემურ იგივეა, რაც ღჷნ.

 ღჷრი იგივეა, რაც ღჷ̄რი.

 ღჷრჩ იგივეა, რაც ღურჩ.

 ღჷრწნი (ღჷრწნიდას̈ \ ღუუ̂რწნიდას̈, ღჷრწნიდა; ღჷრწნიდე̄დს ბზ., ღჷრწნიდეს ლნტ., 

ღუჷ̂რწინ, ღჷრწნიუ̂; ღჷრწნიდეს ბქ., ღჷრწნის, ღჷრწნიდა, ღჷრწნიდეს ლშხ.) გრდუვ. -- 

ჭრიალებს, ჭრიჭინებს, ღრჭიალებს. ლაყურ̂ა ღჷრწნი (ბზ. 322) -- საწოლი ჭრიალებს. ყორ 

სურუს ღჷრწნი (ლნტ.) -- კარი ძალიან (ნამეტანს) ღრჭიალებს. შდრ. ღჷრჭნი.

 ღჷრწჷ̄ნ (-იშ, --) ზს., ლშხ., ღჷრწჷნ ლნტ., ღჷრჭჷნ ბქ. -- ჭრიალი. ანსჷმდა ურმი ღჷრწჷ̄ნ 

(ბზ.) -- მოისმა ურმის ჭრიალი. საუ̈ს̂ ღჷრწჷნ ჩუ ხად (ბქ.) -- მარხილს ჭრიალი გაჰქონდა.

 ღჷრჭნი (ღურჭნიდა̈ს \ ღურჭინდა̈ს, ღჷრჭნიდა \ ღჷრჭინდა; ღჷრჭნიდე̄დს \ ღჷრჭინდე̄დს ბზ., 

ღჷრჭნიდეს ლნტ., ღუჷ̂რჭინ, ღჷრჭნიუ;̂ ღჷრჭნიდეს ბქ., ღჷრჭნის, ღჷრჭნიდა; ღჷრჭნიდეს 

ლშხ.) გრდუვ. -- ღრჭიალებს, ჭრიჭინებს, \ ჭრაჭუნებს. ეჯა ჩი რაკ̈ს ღჷრჭინდა (ბზ. 303) -- 

ის ყოველ წამს ღრჭიალებდა. ჩაფლარ̈ გუა̂მ̈იდ ღჷრჭნიუხ̂ (ბქ.) -- ფეხსაცმელები ძალიან 

ჭრაჭუნებდნენ. შდრ. ღჷრწნი.

 ღჷღაბ̈ იგივეა, რაც ღჷბაბ̈.

 ღჷღჷ- იხმარება გამოთქმებში: ღჷღი̄{შ} ლი̄ქუი̂̄სგ ბზ., ღჷღჷშ ლიკედ, ღჷღჷშ ლიქუი̂სგ ბქ. 

-- ხმის (კრინტის) გაღება. ბიბუდ მანოლ̄ს ღჷღჷ მამ̄ ოხკიდ (ბზ.) -- ბიბუმ მანოლს ხმა 

(კრინტი) არ გასცა (გააღებინა). ღჷღჷშ მუქუი̂სგ დარ̈ წუ̂ანდა (ბქ.) -- ხმის გამღები 

(კრინტის მთქმელი) არავინ ჩანდა.
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 ღჷჯგ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ღაჯგ (-აშ̈, -არ̈) ბქ., გარჯღ{ნ} (-აშ̈ ლხმ., -იშ ჩბხ., -ა̈რ), გჷ{რ}ჯღ 

(-არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ტკიპა. ღუა̂შ ღაჯგარ̈შუ ̂გუ̂ეში ლჷმარ (ბქ. 12) -- ჯიხვი ტკიპებით 

სავსე ყოფილა. გარჯღნ უი̂ნცბარ̈ ქუ̂ინჷმგენა ხორი (ბქ.) -- ტკიპა დაუძლურებულ 

საქონელს ჰყავს. გადატ. ცეროდენა. ღჷჯგზუმ გარ ხი! (ბზ.) -- მხოლოდ ცეროდენა ხარ!

 ღჷჯ{ჷ}, ღჷჯ{ჷ}! ბქ. -- ნიშნის მოსაგები მიმართვა. ღჷჯ, ღჷჯ, მაგუ̂არ̈ ლადეღ ჯარ! (ბქ.) 

-- ახია შენზე (ესეც შენ), რა დღეში{ც} ხარ (როგორი დღე გაქვს)!

 ღჷ̄ლ იგივეა, რაც ღულ̄.

 ღჷ̄ლაჲ̈ (-აი̈შ, -ლაუ) ბზ., ღჷლა̈ (-იშ ბქ., -ჲშ ლნტ., -ლაუ ბქ., ლნტ.) -- ღრენია. პლატონს 

ხორი ღჷ̄ლა̈ჲ ჟეღ (ბზ.) -- პლატონს ჰყავს ღრენია ძაღლი. გადატ. გუ̂იღჷლა{̈ჲ} ზს. -- 

გულღრძო. ბესი გუი̂ღჷლა ̈მარე ლი (ბქ.) -- ბესი ავი (გულღრძო, "გულღრენია") კაცია.

 ღჷ̄ლი (ღუი̂̄ლდას̈, ღი̄ლდა; ღი̄ლდე̄დს ბზ., ღჷ̄ლის, ღჷ̄ლდა; ღჷ̄ლდეს ლშხ.), ღჷლი (ღუი̂ლ, 

ღჷლიუ;̂ ღჷლდეს ბქ., ღუჷ̂ლდას̈, ღჷლდა, ღჷლდეს ლნტ.), გრდუვ. -- ღრენს. ნუმუუ ̂( \ 

ნუმაუ ̂\ ნომაუ̂) ესერ ღჷ̄ლი! (ბზ. 311) -- ნუ ღრენო! ღჷლი ალმინე ჟეღ (ლნტ.) -- ამათი 

ძაღლი ღრენს.

 ღჷ̄რი1 (-ი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ღჷრი (-რიშ, --) ბქ. -- ოდნავ დარი. უჩხანღო ზუმულდშ ღჷ̄რი 

ლას̈უ ̂(ბზ.) -- წვიმის შემდეგ ოდნავ გამოიდარა (დარი იყო).

 ღჷ̄რი2 იხ. ესღრი

ყ

 ყა (ყაშ̈, -- ბქ., ყა̄შ, -- ლშხ.) -- კენტი; ცალი. ყად ლირდე -- კენტად ყოფნა. გადატ. ყად 

მეჩდე -- გავარდნილი, ხელიდან წასული.
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 ყაბა (-ბაშ̄, -ბე̄ლ) ლშხ. -- ცალ მხარეზე გადაწონილი ტვირთი. ყაბა ეხფასან̄ ლაბ̄არს -- 

ტვირთი ცალ მხარეზე გადაწონილი გამოვიდა.

 ყაბახ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ყაბახი, სამიზნე, მიზანი. ყაბახ ესგეხ -- ყაბახი დადგეს. ლითოფი ̄

მე̄უა̂რ ხე̄რიხ ყაბახთე (ლშხ. 30) -- მიზანში სროლასაც გამართავენ.

 ყაბულ ზს., ლშხ., ყალ̈ბუნ ლნტ. -- ყაბული, თანახმა. ზურალ̄ ყაბულს ოხჴა̈დ (ბზ. 56) -- ქალი 

დაჰყაბულდა (თანახმა გახდა). ამშა ყალ̈ბუნს ლოქ ლი [მატაშოლ] (ლნტ. 125) -- მატაშოლი 

ამაზე თანახმა არისო.

 ყაბ{უ̂} (-აშ̈, --) ზს. -- წვერი. ყაბუ̂ა ̈ნათ̈სა̈უ ̂დე̄სა ლაჲ̈ცუი̂რ (ბზ.) -- წვერის ნატამალი არ 

შეირჩინა. ყაბ უგნა -- უწვერული.

 ყალა -- იხმარება გამოთქმაში: ყალ̈დ ლიგნე -- დამტვრევა, ნამსხვრევებად ქცევა, დანაყვა. 

ში̄რა ყა̈ლდ ადგენე (ბზ. 57) -- დოლაბი ნამსხვრევებად აქცია. და̈უა̂რ̈დ უშხუა̂რ მა̈გ ყა̈ლდ 

ლახგენეხ (ბქ. 27) -- დევებმა ერთმანეთი "დანაყეს" (სცემეს). იხმარება გამოთქმაში: ყალა-

ჩხუფა. -- ორომტრიალი, ვაი-უშველებელი. ხა̄რხ ამჟი ყალა-ჩხუფა (ბზ. 52) -- აქვთ ასე 

ორომტრიალი.

 ყალიან̈ იგივეა, რაც ყალჲა̈ნ.

 ყანაოზ, ყანაუე̂ზ (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- აბრეშუმი, ფარჩა. დი̄ნას ყანაუ̂ეზი კაბ ხუა̂სჩუქუა̂რ̈ (ბზ.) -- 

ქალიშვილს აბრეშუმის კაბა ვაჩუქე.

 ყანსგუ ̂იგივეა, რაც ყან̄სგუ̂.

 ყარყა̈შ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ყარყაშ (-ყშიშ, --) ლშხ. -- აყალმაყალი, აურზაური, 

დავიდარაბა, ჩხუბი. ჴელედარ̈ს ყარყაშ̈ ახოწოდახ (ლნტ. 91) -- ხელედლებს ჩხუბი 

დაუწყიათ.
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 ყაურჯელ/ნ (-იშ, -არ̈) ზს., ყაურჯენ (-ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- ყავარჯენი. [ბერალ̈ს] 

ხოყრახ... მინე ყაურჯელარ̈ (ბზ. 354) -- ბერებს თავიანთი ყავარჯნები დაურტყამთ. [გაბ̄უ 

ზურალ̄დ] ყაურჯენ ში̄სა ლეჲყედნე (ლშხ. 73) -- კუდიანმა ქალმა ყავარჯენი ხელში 

დაიჭირა.

 ყაფ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- საკერებელი, სადგმელი. მეჴჩა შალბარ̈ს ყაფა̈რ 

ოთგე (ბზ.) -- გაცვეთილ შარვალს საკერებელი დააკერა.

 ყაფლან̄ იგივეა, რაც ყა̄ფლან̄.

 ყაფრან იგივეა, რაც ყა̈ფრ.

 ყაყბერ (-იშ, --) -- ყბაყურა. ჴარ̈ზილ ხამ ყაყბერს დემ ესერ ხათ̈ლე (ბქ.) -- ხარისძირა ღორს 

ყბაყურას არ მიაკარებს. ამის იჴმარიხ, ხამარს ერ ყაყბერ ხეზგუნიხ, ეჩქა, ჟაგდ. (ლშხ., ხორ. 

18) -- ამას ხმარობენ წამლად მაშინ, როცა ღორებს ყბაყურა ემართებათ.

 ყაყელ ლშხ. -- აჩრდილი, მოჩვენება, ქაჯი.

 ყაჩა ზს., ლშხ. -- ჩახრაკვა, ჩაწვა, დაწვა. ყაჩა̈ ̄ქუ̂ინ ჴან (ბზ.) -- დამწვრის სუნი ტრიალებს.

 ყაჭ იგივეა, რაც ყაჭ̈.

 ყალ̈ბუნ იგივეა, რაც ყაბულ.

 ყალ̈იბ იგივეა, რაც კალ̈ი{ბ}.

 ყალ̈ჲან (-იშ, -ა̈რ) ზს., ყა̄ლჲან, ყალ̄ჲონ (-არ) ლშხ., ყალიან̈ (-არ̈) ლნტ. -- ყალიონი. 

უჲშამთე ყალ̈ია̈ნ თუთუი̂ნ ესერი ლეტკლებ ლი (ანდ.) -- უმადურისთვის (ერთი) ყალიონი 

თუთუნიც დასანანიაო. ყალ̄ჲანშუ ̂თუთუნი̄ ჟი ხაზ̄ კუბს (ლშხ. 37) -- ყალიონით თუთუნიც 

ადევს კუბოს. ყალიან̈... ჩუა̂სოდა ლესკხენ (ლნტ. 285) -- ყალიონი გვერდით დაუდევს.

 ყან̈ჩუ ̂იგივეა, რაც ყა̈ნ̄ჯუ.̂
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 ყარ̈ იგივეა, რაც ყა̈რ̄.

 ყარ̈უ̂ილ (ყა̈რულ̂იშ, ყა̈რულ̂არ̈) ბზ., ყარუ̂ილ (-უ̂ლიშ, -უ̂ლარ̈) ბქ., ყარულ (-იშ, -არ) ლშხ., 

ყარ̈ეუ̂ილ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- ყარაული, გუშაგი, დარაჯი. ალ ქორს ეშდჲერუ ყარ̈უ̈ლ ხაგ̄ 

(ბზ. 85) -- ამ სახლს თორმეტი ყარაული უდგას (ადგას). ალ დენას ხაყ̈ენა ყა̈რეუი̂ლდ რუკაპ 

(ლნტ. 137) -- ამ ქალიშვილს ყარაულად ჰყოლია როკაპი.

 ყაფ̈რ (-იშ, --) ბზ., ყაფრან ლშხ. -- სუსხი, ყინვა, ცივი. ყაფ̈რ ლინთუ ̂(ბზ.) -- ცივი 

ზამთარი.

 ყაჭ̈ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., ყაჭ ლშხ. -- ყაჭი, აბრეშუმი. [ძიძაჲ̈დ] ლახუე̂̄მ ყა̈ჭი კუკუა̂̈ლ̄ (ბზ. 

266) -- ძიძამ აბრეშუმის გორგალი მისცა.

 ყალ̄ჲონ იგივეა, რაც ყა̈ლჲან.

 ყან̄სგუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ყჷნსგ (-იშ, -არ) ბქ., ყუ̂ან̄სგუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ., ყანსგუ ̂(-იშ, -არ̈) 

ლნტ. -- რიკი. ყა̄ნსგუ ̂ჯუე̂̄დიათე ადკუა̂რ̈ (ბზ.) -- რიკი შორს გადააგდო.

 ყან̄ჩუ ̂იგივეა, რაც ყა̈ნ̄ჯუ.̂

 ყარ̄ იგივეა, რაც ყა̈რ̄.

 ყაფ̄ლან̄ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ყაფლან̄ (-არ) ლშხ. -- ხაფანგი. ლაზარედ ყა̄ფლან̄ ოთგე დაშ̈დუ̂ს 

(ბზ.) -- ლაზარემ დათვს ხაფანგი დაუგო.

 ყაყ̄ა1 (-ყა̈შ̄, -- ბზ., -ყა̄შ, -- ლშხ.) -- ავი თვალი. ეჯის ჩი̄მი ყა̄ყა ხაგ̄ (ლშხ.) -- მას ყველას 

თვალი ადგას.

 ყაყ̄ა2 ლშხ. -- არაფერი. ყაყ̄ას ხე̄მბუ̂ალ̄ -- არაფერს ეუბნება.

 ყა̈ნ̄ჯუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბზ., ყა̈ნჩუ ̂ბქ., ლნტ., ყა̄ნჩუ̂ (-არ) ლშხ. -- ყანჩა. ყა̈̄ნჯუს̂ კინჩხ ჴაც ხარ̄ 

(ბზ.) -- ყანჩას კისერი მრუდე აქვს.
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 ყა̈რ̄ (-იშ, ყარ̄ალ̈) ბზ., ყა̈რ (ყარარ̈ ბქ., ყარალ̈ ლნტ.), ყა̄რ (-ალ) ლშხ. -- 1. ყავარი. 

[დიკ̄უ̂ენდ] სგა ლაჲ̈ბე ყა̈̄რი ნაც̈ილ (ბზ. 352) -- დიაკვანმა შეიბა ყავრის ნატეხი. მაგ̈ მეგემ 

ყარ̈დ ესერ დემ იყარ̈ი (ანდ.) -- ყველა ხე ყავრად არ გამოიხდებაო. ნა̈ფთი მჷქაფ ...ყარ̈ს ი 

მუგუა̂ლ̈ს ატუა̂რახ (ლნტ. 5) -- ნავთის მაგივრად ყავარს და კვარს ანთებდნენ. 2. სახურავი. 

ჲერუა̂ლე ქორს ყა̈რხენჩუ ესერ ლჷმგემუნ̂ელი (ანდ.) -- ვიღაცა სახლს სახურავიდან 

აშენებდაო.

 ყელშჷრ, ყჷლშირ (-შრიშ, -რალ̈) ბზ. -- ღაბაბი. ეშ ხოთირდა ყელშჷრ (ბზ.) -- ღაბაბი ეკიდა 

(დასთრევდა).

 ყერ1 (-იშ, --) -- მადლი, ძალა. ზამ̈ი მჷცა̈დი ყერ, ხოჩა ზა ̈ენცად (ბქ. 73) -- წლის მცვლელო 

ძალავ, კარგი წელი დაგვიყენე. ხოჩა ზაჲ̄ს ეჯცად̄ნე... ზომხა ̄ყერ (ლშხ. 17) -- კარგ წელს 

დაგიყენებს ახალი წლის მადლი.

 ყერ2 (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -იშ, -არ̈ ბქ., ლშხ.) -- ნეზვი. იმუა̂ლეგ... ესერ ტყარ̈ ყერს 

გეჭილდ ხაჭიმ (ბქ. 221) -- სადღაც... გარეულ ნეზვს გოჭი ჰყავსო (დაჰყვებაო).

 ყერ3 (ოყჷრ, აყირ; აყერნე ბზ., ა̈ყერ ბქ.), გრდუვ. -- ეშურება, {მი}ემართება, გასწევს. 

ამ̈ირმდ აყირ [ქორთე] (ბქ. 265) -- ამირანმა სახლისაკენ გასწია. [ალჲარ̈ს] ოთყჷრახ 

ნაღუ̂ჟურიშ ქორთე (ბქ. 218) -- ამათ ვაჟის სახლისაკენ გაუწევიათ.

 ყერბ იგივეა, რაც ყუ̂ერბ.

 ყერიაშ (-იშ, --) უშგ., ყე̄რიაშ ლშხ., რელიგ. -- საღვთო ლხინი, შესაწირების მიძღვნა, 

ვედრება, თხოვა.

 ყეშ იგივეა, რაც ყო̄შ.

 ყია (ყია̈შ̄, ყია̈ლ̄ ბზ., ყიაშ̈, ყიოლ ბქ., ყიე̄მიშ, ყიე̄ლ ლშხ., ყიაჲ̈შ, ყიალ̈ ლნტ.) -- ყელი. ალ 
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დი̄ნას ყიაქა ხა̈ბ̄და ლებარ̈ (ბზ. 287) -- ამ გოგოს ყელზე ება მძივები. უსმართუი̂ლ ნაპუ 

ყიალისგ' ესერ ათცხოტენა (ანდ.) -- უსამართლო ლუკმა ყელში გასჩხერიაო. გუ ყიათეჟი 

მარ̄ მეჴდე (ლშხ.) -- გული ყელთან მაქვს მიბჯენილი (ამოსული). ალმინს ხაჟახახ: მაშკ... 

მუჭოდ, ყია (ლნტ. 39) -- ამათ ჰქვიათ: ბარძაყი, მკერდი, ყელი.

 ყიმა (-მა̈შ̄, -- ბზ., -მაშ̈, -- ბქ., ლნტ., -მაშ̄, -- ლშხ.) -- ხრჩობა. ლჷცშუ ̂ყიმა ი ლემასგშუ ̂

შიხა უშხუ̂არდ ესერ ხოლა ლიხ (ანდ.) -- წყალში დახრჩობა და ცეცხლში დაწვა 

ერთმანეთზე უარესიაო.

 ყიმარ̄ობ (-აშ̈, --) ბზ., ყიმარობ (-აშ̈, --) ბქ., ყიმარ̄ობ (-იშ, --) ლშხ. -- (წყურვილით) 

{და}ხრჩობა. მაფჷნშუ ̂ყიმარ̄ობ ლას (ლშხ.) -- წყურვილით {და}ხრჩობა იყო.

 ყინილ იგივეა, რაც ყიუ̂ნულ.

 ყირმულ იგივეა, რაც ყჷრმილ.

 ყირო (-რო̈შ̄, -- ბზ., -როშ̄, -- ლშხ., -როჲშ ლნტ.) -- ყივანახველა. ალ ჭყინტს ყირო ხეზგი 

(ბზ.) -- ამ ვაჟს ყივანახველა სჭირს.

 ყირყუჯ̂ა1̈ (-იშ, -ჯარ̈ ჩბხ., -ჯაუ ლხმ.) -- რქადაგრეხილი. ნიშგეშს ეშუი̂ ყირყუჯ̂ა ̈ჴან̈ 

ხორდახ (ბქ.) -- ჩვენებს ერთი რქადაგრეხილი ხარი ჰყავდათ.

 ყირყუჯ̂ა2̈ (-იშ, -ჯარ̈ ჩბხ., -ჯაუ ლხმ.) -- კორძები. ლესგიშ ქიპს ყირყუჯ̂არ̈ ხარ (ბქ. 12) 

-- ნეკნს კორძები აქვს.

 ყიუნ̂ულ (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ყინილ ლნტ. -- ყინულა (ვაშლის ან მსხლის სახეობა). 

ყიუნ̂ულ იცხ ლი, მე̄უა̂რ მუჭხუი̂ (ლშხ. 2) -- "ყინულა" მსხალია, ძალიან ტკბილი. ალმინს... 

ახოფიშტუ̂ახ [ბაჩარ̈] ყიუნ̂ილ უ̂ისკუდ̂ (ლნტ. 287) -- ამათ ქვები უსვრიათ "ყინულა" 

ვაშლისთვის.
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 ყიჯბარ̈ იგივეა, რაც ყუ̂იჯბარ̈.

 ყიჯბარ̈ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ყუ̂იჟბარ̈ ბქ. -- ფუყე მარცვალი. ხოლამ̄ ყიჯბარ̈ს ჩუ შიდეხ (ბზ. 19) 

-- ცუდ მარცვალს გადაყრიან. ყუ̂იჟბარ̈ს... ნან̈კდ ად̈ისგხ (ბქ. 231) -- ფუყე მარცვალს ცალკე 

დებენ.

 ყლიფ ზს. -- ტყლაშანი, ტკაცანი. ყლიფიშ ლიღნე -- სილის გაწვნა. ყლიფ ი ყლიფ ესერ 

ოთღანა ამნარ̈ (ბქ. 251) -- სილა სილაზე გაუწნავს ამისთვის.

 ყორ იგივეა, რაც ყორ̄.

 ყოშ იგივეა, რაც ყო̄შ.

 ყორ̄ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -იშ, -ალ ლშხ.), ყორ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ყორუა̂̈ლ ლნტ. -- კარი. ყო̄რუ ესერ 

ოთკარე (ბზ. 295) -- კარი გამიღეო. ყორქა დეშ ოხჩიშ ლიზი (ბქ. 17) -- კარში ვერ გაასწრო 

გასვლა. ჩუ ლოქუ ა̈დჩერაუა̂ნ, ედო ყორქა ლოქ აკუა̂ნე (ლნტ. 261) -- გაჩერდი, თორემ კარში 

გაგაგდებო. ყორნიყორ ლიზელალ̈ -- კარდაკარ სიარული.

 ყორ̄-ლაჴუ̂რა (-რა̈̄შ, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.), ყორ-ლაჴუ̂რა (-რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲ̈შ, 

-რალ̈ ლნტ.) -- კარ-ფანჯარა. ჩი̄მი ყო̄რ-ლაჴურ̂ას ჯა ხაჴლა (ბზ.) -- ყველას კარ-ფანჯარაში 

თვითონ არის შემძვრალი. ლად̈იშ ყერ, ხოჩემ ყორ-ლაჴურ̂ა ა̈ნკარ̈! (ბქ.) -- დღევანდელი 

დღის მადლო, კარგი დღე გაგვითენე (კარგის კარ-ფანჯარა გაგვიღე)!

 ყორ̄-ლიკრა̈ლ̄ (-აშ̈, -რალ̄არ̈) ბზ. -- დღეობაა ერთგვარი.

 ყოშ̄ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ყეშ (ყოშარ̈) ბქ., ყოშ ლნტ. -- კოვზი. ჩუ ხაძგერ ყიაჩუ ქაქუ̂შ 

გუე̂ში ზექი ყოშ̄ (ბზ. 308) -- აძგერა ხახაში ფაფით სავსე ხის კოვზი. ჲერუა̂ლე 

ზუღუა̂თელისგა ყეშშუ ̂ესერ ხაქ̈მუნა (ანდ.) -- ვიღაცა ზღვაში (წყალს) კოვზით 

უმატებდაო. გადატ. თხუმთე ყო̄შ ლი (ლშხ.) -- თავკერძაა.
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 ყრუუ ̂იგივეა, რაც ყუ̂რიუ.̂

 ყუა იგივეა, რაც ყუუა̂1.

 ყუბ (-იშ, --) ბქ. -- ცარიელი. მიჩ ესერ ყუბ სტამნჷლ ხოგ (ბქ. 197) -- მე ცარიელი დოქი 

მიდგასო.

 ყუბლაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ყუბლა ̈(-ჲშ, -ლაუ) ბქ., ყუბლაჲ (-ლაშ̄, -ლალ̄) ლშხ. -- უფხო 

(პურეულის ჯიშია). ჯუი̂ნალდ ყუბლაჲ̈ კუე̂ცენსი ალა̈შ̄დახ ი ლჷფხაჲ̈სი̄ (ბზ.) -- ძველად 

უფხო ხორბალსაც თესავდნენ და ფხიანსაც.

 ყუგ (-იშ, -არ̈ \ -არ) ბქ., ყუგუ (-გუ̄შ, -არ) ლშხ. -- ყრუ. ყუგუს̂ ესერ მაგ̈ ყუგ ხახ̈ლენა (ბქ.) 

-- ყრუს ყველა ყრუ ეგონაო. იხ. ყურმან̈ჯ.

 ყუდი იგივეა, რაც ყუე̂̄დი.

 ყულ იგივეა, რაც ყუ̄ლ.

 ყულე იგივეა, რაც ყუ̂ილე.

 ყული იგივეა, რაც ყუ̄ლი.

 ყუნზელ (-ზლიშ, -ზლარ̈) ზს., ყურძენ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ყურძენი. ჲერხ'აგ̈ის 

ყუნზელ ხარხ (ბქ. 69) -- ზოგ ადგილას ყურძენი აქვთ. ახჴიდუნ̂ე უ̂აზ̄ ყურძენიშ (ლშხ. 52) 

-- ყურძნის ვაზი მოატანინა. ლამო ეშხუ ტეუ̂ან̈ ყურძენ! (ლნტ. 314) -- ერთი მტევანი 

ყურძენი მომეცი!

 ყუნტაჲ̈ (-ტა̈ჲშ, -აჲა̈რ) ბზ., ყუნტაჲ (-ტა̄ჲშ, -ე̄ლ) ლშხ. -- დაბლა რქადახრილი. [ჴა̈ნს] 

მუჭუა̂რ̈ ჩუბაუ̄ ̂ყუნტა̈ჲ ხად̄ (ბზ. 28) -- ხარს რქები დაბლა ჰქონდა დახრილი.

 ყურბეუი̂ლ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლნტ., ყურბოულ (-არ) ლშხ. -- ყვერბეული. ყურბეუი̂ლს ჩი 

ლად̈ეღ ხუ̂ანაყ̈ედ ოჯახ̈ისა (ლნტ. 34) -- ყვერბეულს ყოველდღე ვაცხობთ ოჯახში.
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 ყურმან̈ჯ (-იშ, -მანჯალ̈) ბზ., ლნტ., ყურმანჯ (-ალ) ლშხ. -- ყრუ-მუნჯი. ეშხუ ყურმანჯიან 

ზურალ̄ არდა (ლშხ.) -- ერთი ყრუ-მუნჯი ქალი იყო. ბეფშს ყურმან̈ჯ ა̈ხეფასან (ლნტ.) -- 

ბავშვი ყრუ-მუნჯი გამოვიდა. იხ. ყუგ.

 ყურძენ იგივეა, რაც ყუნზელ.

 ყუ{უ}̂ა1 (-უ̂ა̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄ ბზ., -უ̂აშ̄, -უ̂ე̄ლ ლშხ.), ყუ̂ა (-უ̂ა̈შ̄, --) ბქ. -- ყუა; ძირი. კად̄ა̈შ ყუუა̂ 

-- ნაჯახის ყუა. შდიქმიშ ყუუ̂ა -- კბილის ძირი. შდიქმიშ ყუა მად მასედა (ლშხ. 85) -- 

კბილის ძირი არ შემრჩენია.

 ყუ{უ}̂ა2 ბზ., ლშხ., ყუ̂ა ბქ. -- ყვა (ყვავის ჩხავილი). ჭერ ყუა̂ს დემ ხექინე (ბქ.) -- ყვავი 

"ყვას" არ ეტყვისო.

 ყუფე იგივეა, რაც ყუ̂იფე.

 ყუყუ,̂ ყუ̂იყუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბზ., ყუ̂იჩ (-არ̈) ბქ., ყუყუ̂ (-არ) ლშხ., ყუ̂იყუ ̂(-არ̈) ლნტ. -- ჩიყვი. 

ჯიმ მა̈ჲ̄ ჩუ ითხი, შუ̂ან̈ს ყუ̂იყუ̂ ჟ'ან̈კად̈ (ბზ.) -- (მას შემდეგ), რაც მარილი იშოვება, 

სვანეთში ჩიყვი მოისპო. დადას ყუ̂იჩ ხად (ბქ.) -- დედაბერს ჩიყვი ჰქონდა.

 ყუ̈რყუ,̂ ყუ̂ირყუ ̂(-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.) -- მარყუჟი. სგებნე ჭიშხ ყურყუჟ̂ი ესიგ (ბქ. 205) -- 

წინა ფეხი მარყუჟზე დაიდგი. გადატ. ხოლ' ესერ ყურყუს̂ ლახჷრმენა (ბქ.) -- ცუდ მარყუჟში 

(ამბავში) გაებაო.

 ყუ̄დი იგივეა, რაც ყუე̂̄დი.

 ყუ̄ლ ბზ., ლშხ., ყულ ბქ., ლნტ. -- ყვირილი, ღრიალი, ყროყინი. და̈უ̄̂დ ყუ̄ლ ა̈ნკიდ (ბზ. 364) 

-- დევმა დაიყვირა (ყვირილი ამოიღო). ყულშუ ̂ე ლესეს, წელს ესერ ჲარ̈ ა̈ხხეჩიუ̂ (ანდ.) -- 

ყროყინით რომ იყოს, ვირს ვინ აჯობებდაო. ყუ̄ლ-ყუ̄ლ ბზ., ლშხ., ყულ-ყულ ბქ., ლნტ. -- 

გაბმული ყვირილი.
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 ყუ̄ლი (ყუ̂ილ̄დას̈, ყუ̂ილ̄და; ყუ̂ი̄ლდე̄დს ბზ., ყულ̄ის, ყულ̄და; ყუ̄ლდეს ლშხ.), ყული (ყუი̂ლ, 

ყულიუ;̂ ყულიდეს ბქ., ყულდას̈, ყულდა; ყულდეს ლნტ.), გრდუვ. -- ბღავის, ყვირის, 

ღრიალებს, ყმუის. მიჩა მუ... ყულ̄ი (ბზ. 259) -- მამამისი ღრიალებს. დაშ̈დუ ̂ყულიუ ̂(ბქ.) -- 

დათვი ღრიალებდა. ყულდა ხოშა მუხუბ̂ე (ლნტ.) -- ყვიროდა უფროსი ძმა.

 ყუ̂ა იგივეა, რაც ყუუა̂1.

 ყუ̂აბ იგივეა, რაც ყუ̂აბ̄.

 ყუ̂ალბ (-აშ̈, -არ̈) ბზ. -- გრდემლი. ბჷგი ყუა̂ლბ ადთჷმეხ -- მაგარი გრდემლი იშოვეს.

 ყუ̂არილ იგივეა, რაც ყუ̂არ̈ულ̈.

 ყუ̂არყუა̂ლ̈ა, ყუ̂არყუა̂ლა იგივეა, რაც ყუ̂არ̈ყუა̂ლა̈ჲ.

 ყუ̂ასგ იგივეა, რაც ყუა̂ს̈გ.

 ყუ̂აყუი̂აჲ (-უი̂აიშ, -უ̂ია̈რ ბზ., -უ̂იაუ̈ ბქ., -უ̂იე̄ლ ლშხ.), ყუ̂აყუი̂ა (-უ̂იაჲ̈შ, -უ̂იალ̈) ლნტ. -- 

მშვიდობიანი, წყნარი. ანდრო ყუ̂აყუი̂აჲ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ანდრო წყნარი კაცია.

 ყუ̂ალ̈ (-აშ̈, --) ზს. -- განმარტოებული, მარტოხელა. სოფელს ეშუი̂გარ ყუ̂ალსოღუ ̂ნომ' 

ახყუა̂ლ (ბქ.) -- სოფელს მარტო ერთი ნუ გამოეთიშებაო. გადატ. ყუ̂ალ̈ს მეყუ̂ლე (ბზ.) -- 

უმსგავსო, გავარდნილი.

 ყუ̂არ̈ულ̈, ყუა̂რ̈ილ (ყუ̂არულ̂იშ, ყუ̂არულ̂არ̈ \ ყუა̂რლარ̈) ბზ., ყუ̂არილ (-რლიშ, -რლარ̈ ბქ., 

-იშ, -ა̈რ ლნტ.) -- ლაფშა ცხენი. [ღარ̈იბ] ჟი ლახსგურდა მიჩა ყუ̂არ̈ულ̈ს (ბზ. 330) -- ღარიბი 

შეაჯდა თავის ლაფშას. ყჷრჷმ-შაუ̂ხანდ ანჴიდ... ყუ̂არულ̂არ̈ (ბზ. 252) -- ყირიმ-შავხანმა 

მოიყვანა... ლაფშა ცხენები.

 ყუ̂არ̈ყუა̂ლაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ყუ̂არყუა̂̈ლა, ყუ̂არყუა̂ლა (-ლაჲშ, -ლაუ) ბქ. -- ხუჭუჭი. 

დინილს მეშხე ყუა̂რყუა̂ლა ფათუ ̂ხაგან (ბქ.) -- გოგონას შავი ხუჭუჭი თმები ჰქონდა. 
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ფათ̈უ̂არ̈ ჯაგან̈და ყუ̂არ̈ყუა̂ლაი̈ (პოეზ. 2) -- თმები გქონდა ხუჭუჭი.

 ყუ̂ას̈გ (-იშ, -არ̈) ზს., ყუ̂ასგ (-იშ, -არ) ლშხ., ბოტ. -- ყინტორა. ლეჯსედნი ლოქ ყუა̂სგშალ̄ 

(ლშხ.) -- ყინტორასავით შეგრჩებაო.

 ყუ̂აბ̄ (-ა̈შ, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), ყუ̂აბ (-აშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ. -- გუნდა. მიშგუა̂ დადად 

თაშუე̂მ ყუ̂აბ ლამემ (ბქ.) -- ბებიაჩემმა ყველის გუნდა მომცა. ყუა̂ბდ ზმნს. გუნდად, ერთად.

 ყუ̂ან̄სგუ̂ იგივეა, რაც ყა̄ნსგუ.̂

 ყუ̂ედი იგივეა, რაც ყუე̂̄დი.

 ყუ̂ელენი იგივეა, რაც ყუ̂ელნი.

 ყუ̂ელნი (აყ̈ულ̂, აყუა̂ლ̈; ა̈ყულ̂ენი ბზ., ოყუე̂ლ, აყუა̂ლ̈ \ -უ̂ალ; აყ̈უ̂ლენი ბქ., ოყუე̂ლ, აყუ̂ალ; 

აყუ̂ლენი ლშხ.), ყუ̂ელენი (აყუელ, აყუა̂̈ლ; აყუე̂ლენი) ლნტ., გრდუვ. -- იყოფა. ჰა̈ღ̄ურ̂ოშ 

დაბ̈ ისგდ ა̈ყულ̂ენი (ბზ.) -- ყანა ზღვარით შუაზე გაიყოფა. შუა̂̈ნეშ ფადას̈ ისგდ აყუა̂ლ̈ (ბქ. 

209) -- სვანეთის ლაშქარი (მდევარი) შუაზე გაიყო. ზა ̈ყუ̂ელენი უ̂ოშთხუ̂ დურ̂ედ (ლნტ. 

40) -- წელიწადი ოთხ დროდ იყოფა.

 ყუ̂ელფ (-იშ, ყოლფარ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. კერია. დი̄ნას ყუე̂ლფ გჷრკდან̈ სუმინ ქა 

ხაც̈ხპეხ (ბზ. 6) -- ქალიშვილს სამჯერ შემოატარებენ კერიის ირგვლივ. 2. ღველფი. მაჲ 

ლოქ ხოჭონ̄ა ყუ̂ელფისა (ლშხ. 55) -- რა გაქვს შეხვეული ღველფშიო. გომჯარ ყუ̂ელფისკა 

ლჷნაყ̈ მურგუ̂ალ... დიარალ̈ ლიხ (ლნტ. 53) -- გომიჯები ღველფში გამომცხვარი მრგვალი 

პურებია.

 ყუ̂ერ იგივეა, რაც ყერ.

 ყუ̂ერბ, ყერბ (-იშ, --) ბქ. -- შუაცეცხლის ადგილი მაჩუბში, ყვერბი. ქათლიდდ ყუ̂ერბ 

ქადჯელუ̂ე (ბქ. 89) -- ქათამმა ყვერბი გახვეტა. ყერბ ქ'სეროღუ̂ ადჯელუე̂ (ბქ. 214) -- 
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ყვერბი გადახვეტეო.

 ყუ̂ეფენი იგივეა, რაც ყუ̂ეფნი.

 ყუ̂ეფნი (ოყუე̂ფ, აყუა̂ფ̈; აყ̈უ̂ფენი ზს., ოყუე̂ფ, აყუა̂ფ; აყუფ̂ენი ლშხ.), ყუ̂ეფენი (აყუ̂ეფ, 

აყუ̂აფ̈; ა̈ყუე̂ფენი) ლნტ., გრდუვ. -- იპუტება, იფუფქება. ბაპ... ჩუ̂აყუა̂ფ̈ (ბზ. 354) -- 

მღვდელი... დაიფუფქა. შგურშ ქაღეთ ოყუე̂ფ (ბქ.) -- სირცხვილით კინაღამ დავიწვი 

(დავიფუფქე).

 ყუ̂ე̄დი (-დიშ̄, -დჲარ̈) ბზ., ყუე̂დი (-აშ̈, -არ̈ ბქ., -ჲშ, -არ̈ ლნტ.), ყუ̄დი (-დჲა̄შ, -ალ̄) ლშხ. -- 

1. წყნარი, თვინიერი. ზურალა̈რ̄ი ყუე̂̄დიდ არ̈იხ (პოეზ. 252) -- ქალებიც წყნარად არიან. 2. 

ბზ., ლნტ. ნელთბილი წყალი.

 ყუ̂იბლად (-იშ, --) ლნტ. -- ბოყვი, ხის ქერქისაგან დამზადებული ჭურჭელი. თხერე... 

სკამ̈ეშყედელი ყუ̂იბლადხოჲსა (ლნტ. 122) -- მგელი ჩავარდნილა ბოყვში.

 ყუ̂ითელ (ხოყუთ̂ილა, მაყ̈უ̂თილე ბზ., მუყუთ̂ალ ლშხ., მუყუთ̂ალ̈ ლნტ.) -- ყვითელი. ადრა 

ყუ̂ითელ მუღუა̂ჲს იშნე (ლშხ., ხორ. 1) -- იელი ყვითელ ყვავილს ისხამს. მუყუთ̂ალ̈ კაბ 

ახ̈უი̂შხბ (ლნტ.) -- მოყვითალო კაბა შევიკერე

 ყუ̂ილ (-იშ, --) -- ცალი. ყუ̂ილ ჴან̈ (ზს.) -- ცალუღელა ხარი. ეშდჲორი ყუ̂ილ რაჭ̈უ ̂ჯად̄ 

ლეჴდე (ბზ. 365) -- თორმეტი ცალი კურდღელი უნდა მოგეყვანა (მქონდა მოსაყვანი). 

[გუსეინდ] ჟ'ახაშკიბ ცხუი̂ ყუ̂ილ ტუ̂ეტშუ ̂(ლნტ. 186) -- ჰუსეინმა ამოაძრო ისარი ცალი 

ხელით.

 ყუ̂ილე (ოყულ, აყუი̂ლ; აყ̈უ̂ლე ზს., აყულ, აყუი̂ლ; აყულ̂ე ლნტ.), ყულე (ოყულ, აყუი̂ლ; 

აყუ̂ლე) ლშხ., გრდმ. -- ყოფს. [უე̂რბ ღალარ̈შუ]̂ ძუღუა̂ს ესერ ისგდ ა̈ყულ̂ე (ბზ. 398) -- 

ორბი ზღვას ფრთებით შუაზე გაყოფსო. [ენგურ] ჲარუ̂დ ყუ̂ილე ჟიბე შუა̂ნ̈ს (ბქ. 70) -- 
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ენგური ზემო სვანეთს ორად ყოფს. შუა̂ნ̈ჲა̈ ლახუ̂ ჟიბე ი ჩუბე შუ̂ან̈ს ყუ̂ილე (ლნტ. 3) -- 

სვანეთის ქედი (მთა) ზემო და ქვემო სვანეთს ყოფს.

 ყუ̂იმბრ (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -ალ ლშხ.), ყუ̂იმბ (-არ̈) ბქ. -- უნაგირის თავი. ჰჷნგრი 

ყუ̂იმბრა̈ლ ლჷნქროუე̂ ლიხ (ბზ.) -- უნაგირის თავები მოოქროვილია.

 ყუ̂იჟ (-იშ, ყუჟარ̈ ზს., -არ ქს., -ა̈რ ლნტ.) -- ზვარაკი, შესაწირავი (ცხოველი). გიცრარ̈ს 

ხეთხე̄ლიხ... ნამ̈ზურუნ ყუჟარ̈დ (ბზ. 411) -- სალოცავ ზვარაკად ეძებენ ვერძებს. ყუი̂ჟჲაქ... 

ღუნ ხად ლეჴდე აშხუ ̂მეზგა (ბქ. 238) -- ერთ ოჯახს ზვარაკად ხბო უნდა მოეყვანა (ჰყავდა 

მოსაყვანი). ლაგუა̂ნჷნღო... ბაპს წირს ხაჩმუნ̄დუნ̂ეხ უ̂ორა ყუ̂იჟიშს (ლშხ. 38) -- ტირილის 

(დაკრძალვის) შემდეგ მღვდელს მიწის ზვარაკის წირვას ასრულებინებდნენ. ნა.̈.. ყუ̂იჟს 

ხუი̂ყდიდ ხოჩა ღუნს (ლნტ. 67) -- ჩვენ ზვარაკად ვყიდულობთ კარგ ხბოს. ყუ̂იჟდ ლიგნე ბზ., 

ლშხ. -- მაგრად დაფიცება. ყუი̂ჟდ ედგენე მაგ, ეჯი ე ჩუ ხოდგარე̄ნს (ლშხ.) -- (მაგრად) 

დაიფიცა (ზვარაკად დაიყენა) ყველაფერი, რომ ის არ მოუკლავს.

 ყუ̂იჟბარ̈ იგივეა, რაც ყუ̂იჯბარ̈.

 ყუ̂იჟე (-ჟე̄მიშ, -ჟა̈ლ̄ ბზ., -ჟემ, -ჟოლ ბქ., -ჟე̄მიშ, -ჟე̄ლ ლშხ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.) -- ღვიძლი. 

კოტოლ̄ ესერ გუ̂ისუ ლახხუი̂ტ... [კოტოლ̄] ყუი̂ჟაი (ბზ. 269) -- ცოტა გულს მოაჭერი, 

ცოტაც -- ღვიძლსო. ყუ̂იჟე ი გუი̂ ჟ'ანტყაბეხ (ბქ. 9) -- ღვიძლი და გული შეწვეს. ლაზ̈ჲას 

მუჭოდისა ხუღუე̂: გუი̂, ყუ̂იჟე, პერეშტუა̂ (ლნტ. 39) -- საკლავს მკერდში აქვს გული, 

ღვიძლი, ფილტვი.

 ყუ̂იჟ-პერშუ̂და, ყუ̂იჟე-პერშუ̂და (-და̈შ̄, -და̈̄ლ ბზ., -დაშ̈, -დოლ ბქ., -დაშ̄, -დალ̄ ლშხ.), 

ყუ̂იჟე-პერეშტუ̂ა (-უ̂აშ̈, -უა̂ლ̈) ლნტ. -- ღვიძლი და ფილტვი, ჯიგარი. ეჩი ̄ყუ̂იჟ-პერშუდ̂აუ̄ ̂

ოთჴიდ (ბზ. 249) -- იმისი ღვიძლი და ფილტვი მომიტანეო. ყუ̂იჟე-პერეშტუა̂ს ჟი ხუ̂იჯაბ̈დ 
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(ლნტ.) -- ჯიგარს მოვიხარშავთ.

 ყუ̂ირა̈ჲ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ყუი̂რა ̈(-იშ, -რაუ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ ლნტ.) -- ცალთვალა. აშხუ̂ ყუი̂რაჲ̈ 

დი̄ნად ხა̈ქ̄უ̂ (ბზ. 406) -- ერთმა ცალთვალა გოგომ უთხრა. თეურ მაგ̈ ყუ̂ირას̈ ესერ 

ხალ̈ჰაჯალა (ანდ.) -- ყველა ბრმა ცალთვალას შენატროდაო.

 ყუ̂ირყუ̂ იგივეა, რაც ყუ̈რყუ.̂

 ყუ̂ისგ (-იშ, --) ბქ. -- ჭახანი, თოფის ხმა. მახ̈ე ზაუ ̂თეფიშ ყუ̂ისგ ჩუ ლჷგ (ბქ.) -- ახალ 

წელს თოფის ჭახანი გაისმის (დგას).

 ყუ̂იფე (ოყუფ, აყუი̂ფ; ა̈ყუფ̂ე ზს., აყუფ, აყუი̂ფ; აყუფ̂ე ლნტ.), ყუფე (ოყუფ, აყუ̂იფ; 

აყუ̂ფე) ლშხ., გრდმ. -- ფუფქავს, პუტავს. ზურალდ ქათალ ქაყუი̂ფ (ბქ.) -- ქალმა ქათამი 

გაპუტა. ჩუ ყუ̂იფედ [ქათლარ̈ს] მამფუა ლიცშუ̂ (ლნტ. 61) -- ქათმებს მდუღარე წყლით 

ვპუტავთ.

 ყუ̂იყუ̂ იგივეა, რაც ყუყუ.̂

 ყუ̂იყუ̂ იგივეა, რაც ყუყუ.̂

 ყუ̂იჩ1 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- მამალი. მალ̄დ ჩუა̂დცჷლჷ̄რე ყუ̂იჩ (ბზ. 256) -- 

მელამ დაგლიჯა მამალი. ქათალალ̈ ლიხ: დად̈უ,̂ ყუ̂იჩ, წიწილ (ლნტ. 39) -- ქათმები არიან: 

დედალი, მამალი, წიწილა.

 ყუ̂იჩ2 ბქ. იგივეა, რაც ყუყუ.̂

 ყუ̂ლაფიაჲ იგივეა, რაც ყულ̂აფ̈იაჲ.

 ყუ̂ლაფ̈ ზს. -- 1. ატყავება, აყვლეფა. კან̈ მაგ̈ ყუ̂ლაფ̈დ მაგ̄ (ბზ.) -- კანი სულ აყვლეფილი 

მაქვს. ბქ. ყულ̂აფ̈დ ლიგნე -- გადაბუგვა. დაუი̂თს ქორ ყუ̂ლაფ̈დ ოთოგან -- დავითს სახლი 

ნაცარტუტად ექცა. 2. ლშხ. დამტვრევა, დამსხვრევა.
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 ყუ̂ლაფ̈იაჲ (-ფია̈იშ, -ფიაჲარ̈) ბზ., ყულ̂აფიაჲ (-ფიაჲ̄შ, -ფიე̄ლ) ლშხ. -- ტანადი, ზორბა. 

ყუ̂ლაფიაჲ ჭაშრა ლი (ლშხ.) -- ზორბა ტანის კაცია.

 ყუ̂რიუ̂ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ.), ყრუუ ̂(-ალ) ლშხ. -- 1. ყრუ. ანჴად ყრუუ ̂ზურალ̄ 

(ლშხ.) -- მოვიდა ყრუ ქალი. 2. უვიცი, გაუნათლებელი. ეშხუ ყუ̂რიუ ̂ლჷმა̈რ ი მერბე 

ჭკუუი̂ერ (ლნტ. 133) -- ერთი უვიცი ყოფილა და მეორე ჭკვიანი.

 ყჷლე (იყენ. რუე̂̄ქა{რ} \ ლოქ̈ა, რა̈ქ̄უ{̂ე} \ ლა̈ქ̄უ{̂ე} \ ლა̈ქ̄უი̂ნ; რა̈ქ̄უი̂ნნე \ ლა̈ქ̄უი̂ნნე \ 

ლა̈ქ̄უნ̂ინე ბზ., როქარ \ რუე̂ქარ, რაქ̈უ{̂ე}; რექინე ბქ., ლოქ̄არ, ლე̄ქუ̂; ლე̄ქუნ̂ე ლშხ., 

ლუე̂ქარ, ლაქ̈უ̂; ლექნე ლნტ.), გრდუვ. -- ამბობს; იძახის. [ეჯა] ჩია̈გ̄ ამჟი ყჷლე (ბზ. 11) -- 

ის ყველგან ასე ამბობს. აშხუ̂ ზურალ̄დ რა̈ქ̄უ ̂(ბზ. 236) -- ერთმა ქალმა თქვა. დირიშ მჷნყე... 

ყჷლე (ბქ. 1) -- პურის მცხობელი ამბობს. ხოხრა ლახუბ̂ას ხოქუა̂ხ (ბქ. 8) -- უმცროს ძმებს 

უთქვამთ. აჯაღ ლე̄ქუ̂ მეჩი მარ̄ად (ლშხ. 52) -- მოხუცმა კაცმა კვლავ თქვა. ხედი ხოჩილ 

არა̈კს ლოქ ლექნედ, ეჯის ლოქ გუა̂დეს ლეგუე̂რ (ლნტ. 308) -- რომელიც უკეთეს არაკს 

ვიტყვით, წისქვილი იმისი იყოსო.

 ყჷლშირ იგივეა, რაც ყელშჷრ.

 ყჷნსგ იგივეა, რაც ყან̄სგუ.̂

 ყჷრმილ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს., ყირმულ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ყირიმულა, ყირიმის თოფი. ყჷრმილ 

თუ̂ეფღა არა ნალჯუე̂მ ა̈დჴიდხ (ბზ. 26) -- ყირიმულ თოფში რვა დღიური მიწა გადაიხადეს.

 ყჷრყი̄ნჯ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ყჷყრინ̄ჯ, ყჷყრჷ̄ნჯ (-ალ) ლშხ., ყჷყრჷნტ (-ალ̈) ლნტ. -- ხორხი; 

ყრონტი. ყჷრყი̄ნჯ ჟ'ოხუა̂კურ̂ ლატუი̂̄ლს (ბზ.) -- ხორხი ამოვიგდე, იმდენი ვიძახე (ხორხი 

ამოვიგდე ძახილით). ყჷყრჷნტ ხეზგოლდა (ლნტ.) -- ხორხი სტკიოდა.

 ყჷრჯაჲ̈ (-ჯაი̈შ, -ჯაჲალ̈) ბზ., ყჷრჯაჲ (-ჯაჲ̄შ, -ჯე̄ლ) ლშხ. -- ჯიუტი. ყჷრჯაჲ̈ ჩა̈ჟ̄ 
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ქა̈დ̄ბე̄ლა̈ნ̄ (ბზ.) -- ჯიუტი ცხენი გაიბერა.

 ყჷსჷრ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.) -- მოზარდი საქონელი. ყჷსჷრს ლახუთ̂ე ხონკი ხუა̂გ̈ნედ (ბქ.) 

-- მოზარდ პირუტყვს მთაში უფრო ადრე {ა}ვრეკავთ.

 ყჷყრი̄ნჯ, ყჷყრჷ̄ნჯ იგივეა, რაც ყჷრყი̄ნჯ.

 ყჷყრჷნტ იგივეა, რაც ყჷრყინ̄ჯ.

შ

 შაირ იგივეა, რაც შაი̈რ.

 შაკიკ იგივეა, რაც შაკ̈იკ.

 -შალ იგივეა, რაც -შალ̄.

 შალაშინ იგივეა, რაც შალშუი̂მ.

 შალაშუი̂მ იგივეა, რაც შალშუი̂მ.

 შალა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ, შალარ̈ ბქ. -- ჩირქი. შალა̈რ ხოგ ფუყუი̂სგა (ბქ.) -- ჩირქი უდგას 

მუწუკში.

 შალი-ბამბაჲ̈ იგივეა, რაც შარ̈ი-ბამბაჲ̈.

 შალუ იგივეა, რაც შაუ̂ლუ.

 შალშუი̂მ, შალაშუი̂მ (-შუმ̂იშ, -შუმ̂არ̈) ბზ., შალაშენ (-იშ, ა̈რ) ბქ., შალაშინ (-არ) ლშხ., 

შალაშ̈ინ (-არ̈) ლნტ. -- შალაშინი. ხოჩა ლემჷრგენი შალაშუი̂მშუ ̂ხოჩა ლეშულშუე̂მი ლი 

(ბზ.) -- მარჯვე შალაშინით კარგი გასაშალაშინებელია. ფიცრიშ ლამ̈წუი̂ნად შალაშენ 

ხუღუე̂ხ (ბქ.) -- ფიცრის გასასწორებლად შალაშინი აქვთ.

 შამ იგივეა, რაც შამ̈.

1815



 შამბალიკ იგივეა, რაც შამ̈ბლიკაჲ̈.

 შამფირ{უ}̂, შამ̈ფუ̂ირ (-იშ, -ალ̈) ზს., შამფურ (-ალ) ლშხ., შამფირ (-ალ̈) ლნტ. -- 

შამფური. ხაძ̈გრიდა შამფუ̈რს (ბზ. 248) -- შამფურს აძგერებდა. სოფელს ხეჭმენიუხ̂ 

გჷრკანდ ჯუე̂დი შამფრარ̈შუ ̂(ბქ. 232) -- სოფელს გრძელი შამფურებით ირგვლივ 

უვლიდნენ. ქაჯ̈დ... ჩუა̂დაქჷრთინე შამ̈ფირ (ლნტ. 260) -- ქაჯმა შამფური გაახურა.

 შანა, შანა ̈იგივეა, რაც შან̄ა.̈

 შანთ იგივეა, რაც შან̈თ.

 შარ იგივეა, რაც შარ̈.

 შარაჲ̈ (-იშ, შარა̈̄ლ) ბზ., შარა̈ (-იშ, -რაუ̈) ბქ. -- ზოლებიანი. შარა̈ლ̄ ახ̈ფას ჭუა̂დ̈ს (ბზ.) -- 

კედელი ზოლიანი გამოვიდა. შარა ̈ბარდან (ბქ.) -- ზოლებიანი ფართალი.

 შარდა ̈იგივეა, რაც შარ̄დაჲ̈.

 შარდი იგივეა, რაც შარ̄დი.

 შართქუმ იგივეა, რაც შართქუი̂ნ.

 შართქუ̂ინ (-თქუ̂ნიშ, -უნ̂ალ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ.), შართქუი̂ლ (-ქულ̂იშ, -ა̈რ) ლხმ., შართქუმ (-იშ, 

-ალ) ლშხ. -- საბანი. ლინთუი̂სგა სგელ შართქუი̂ნ ლი ტებდაჲ̈ (ბზ.) -- ზამთარში სქელი 

საბანი თბილია ("მთბობია"). ჲეხუ-̂ჭაშ̈იშ ლიბურდალს შართქუი̂ლ ესერ ა̈წენე (ანდ.) -- 

ცოლ-ქმრის აშლილობას საბანი გამოაჩენსო. მაჲ ჯაკუ? -- ი შალი შართქუმ (ლშხ. 86) -- რა 

გინდა? -- და შალის საბანი. კნინ. შართქუნ̂ილ ბზ.

 შარლა̈ნი იგივეა, რაც შალ̈ია̈̄ნი.

 შაურ (-იშ, -ალ̈ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- შაური. შაურდ მადე ხაჯეშ (ბქ.) შაურად 

არ ღირს. ლჷჯმარეს შაურდ ალგონიხ (ლშხ.) -- სულგუნს შაურად აფასებენ. შაურდ ხოჯეშ 
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ხოლემი ლიქუი̂სკ (ლნტ.) -- შაურად უღირს ცუდის თქმა.

 შაურდენ იგივეა, რაც შაუუ̂რდელ.

 შაუ ̂-- ვაი, უი, უბედური; შავი ბედისა. შაუ̂ბედ (ზს.) -- შავი ბედი. შაუ ̂სი, მაჲ̈ ხოლა ხი! 

(ბზ.) -- ვაი შენ, რა ცუდი ხარ! შაუ ̂მიჩა ბედ! (ბქ., ლნტ.) -- ვაი მის ბედს (ვაი, მის დღეს და 

მოსწრებას)! შაუ ̂მი ი შაუ ̂მიშკუი̂ ბედ! (ლნტ.) -- ვაი მე და ვაი ჩემი ბედი!

 შაუა̂ (-უა̂შ̈, -უ̂ოლ) ბქ. -- სასარგებლო, დამხმარე, მარგებელი. ლეზებ მაგ̈ ესერ შაუა̂ ხარ 

მარა (ბქ.) -- ადამიანს ყოველგვარი საჭმელი რგებსო. მოლე შაუ̂ა ბეფშს ესერი ხეფსი (ბქ.) 

-- მცირე სარგებლობა (სასარგებლო) ბავშვსაც შეუძლიაო.

 შაუა̂რდენ იგივეა, რაც შაუუ̂რდელ.

 შაუგ̂ურმალ̈, შეგურმან̈ (-იშ, -არ̈ ბზ., -მანარ̈ ბქ.), შეუგ̂ურ̂ემან (-არ) ლშხ., შაუგ̂ურმან̈ 

(-მანა̈ლ) ლნტ. -- შავგრემანი. უშგულ̂არ̈ ხოშა ნაღალ̈ შაუგ̂ურმალ̈ ლიხ (ბზ.) -- 

უშგულელები უმეტესად შავგვრემანები არიან. ეშუ̂ი შეგურმან̈ დინა ანჴად ყორქა (ბქ.) -- 

ერთი შავგვრემანი ქალიშვილი გამოვიდა გარეთ.

 შაულ̂უ, შალუ (-აშ̈, -არ̈) ბქ. -- მამალი ფუტკარი. შაუ̂ლუ თუმი მუზუე̂ბ გარ ლი (ბქ.) -- 

მამალი ფუტკარი მხოლოდ თაფლის მჭამელია.

 შაუუ̂რდელ, შაურდენ (-იშ, -ა̈რ \ -ალ̈) ზს., შაურდენ (-ალ) ლშხ., შაუა̂რდენ (-ალ̈) ლნტ., 

ზოოლ. -- შევარდენი. ათხე შაუუ̂რდელ უცხუდ̂ ანღრი (ბზ. 62) -- ახლა შევარდენი 

იშვიათად მოდის. ლჷმარ̈დხ ესერ მუგუ,̂ შაურდენ ი ცხაკ̈უ ̂(ბქ. 339) -- ყოფილან: მტრედი, 

შევარდენი და ქორი. გადატ. მარდი, სწრაფი, მოქნილი (ვაჟკაცი). ხოჩა მეთხუი̂არ̈ 

შაურდენა̈შ ლი კოჯარ̈ისგა (ბზ.) -- კარგი მონადირე კლდეებში მარდია (სწრაფია, 

შევარდენივითაა).
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 შაუფ̂სხალაჲ (-ლა̄ჲშ, -ლე̄ლ) ლშხ., ბოტ. -- მსხლის ჯიში: შავმსხალა. შაუ̂ფსხალაჲ იცხ 

ლი გურ̂ამბი მაჯონ̄ (ლშხ. 3) -- შავმსხალა გულაბის მსგავსი მსხალია.

 შაქარ̈ (შაქრიშ, შაქრალ̈ ზს., -იშ, -ქარალ̈ ლნტ.), შაქარ (შაქრიშ, შაქრალ) ლშხ. 1. შაქარი. 

ნჷნე კაც̈ხჟი ესერ შაქარ̈{ილ}, ნჷნემ ჰოკერ-თაკარილ (ანდ.) -- ენის წვერზე -- შაქარიო, 

ენის ძირში -- ხანძარიო. თუუშ̂ ი შაქარშუ ̂აჯქუი̂ცუნ̂ი ისგუა̂ გარგლას (ლშხ.) -- დიდ 

ბოდიშს ვიხდი, ლაპარაკს რომ გაწყვეტინებო (თაფლით და შაქრით შეგაწყვეტინებ 

ლაპარაკს). 2. კანფეტი. ქს. ბოფშარ̈ს შაქარ̈ ახუყდ (ლნტ.) -- ბავშვებს კანფეტი ვუყიდე.

 შაშალ̈ (-იშ, შაშლარ̈) ბქ. -- ლახვარი. იხმარება წყევლის დროს. ფუსდაშ̈ შაშალ̈ ესეროღუ ̂

ხაუხ̂ა! (ბქ.) -- უფლის ლახვარი დაგცემოდესო!

 შაშკლაუ,̂ შაშკუ̂ლაუ ̂(-აშ̈, -არ̈ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.), ბოტ. -- რეჰანი, შაშკვლავი. 

შაშკულ̂აუ ̂ლარტამისა ანღრი (ლშხ.) -- შაშკვლავი ბოსტანში მოდის (ხარობს). შაშკულ̂აუს̂ 

მახ̈ე ლობიოს ხეჩოხ (ლნტ.) -- შაშკვლავს ახალ ლობიოს უშვრებიან.

 შაბ̈ლიკა ̈იგივეა, რაც შამ̈ბლიკაჲ̈.

 შათ̈უ ̂იგივეა, რაც შუა̂თ.

 შაი̈რ (-იშ, -ა̈ლ) ზს., ლნტ., შაირ (-ალ) ლშხ. -- შაირი, ლექსი. გიგას ხოჩა შაი̈რალ̈ ხოხა 

(ბზ.) -- ბიცოლამ კარგი შაირები იცის. შაი̈რალ̈ს ხაყლეხ უშხუა̂რ̈ (ლნტ.) -- შაირებს 

ეუბნებიან ერთმანეთს.

 შაკ̈იკ (-იშ) ზს., ლნტ., შაკიკ ლშხ. -- შაკიკი. შაკ̈იკი მაზ̈იგ მეუ̂არ თჷმი ლი (ბზ.) -- შაკიკი 

ძალიან მძიმე დაავადებაა. შაკიკ ხაჲ̄შხა [თხუმ]ერ ხეზგი მე̄უა̂რ მარ̄ას... (ლშხ. 92) -- თავი 

ძალიან რომ სტკივა ადამიანს, (იმას) შაკიკი ჰქვია.

 შალ̈ია̈ნ̄ი, შალ̈ჲა̈̄ნი (-ნი̄შ) ბზ., შალ̄ჲა̄ნი (-ნიშ̄) ლშხ., შალიან̈ი (-ნიშ) ლნტ. -- ხატის 
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სახელია, რომელიც კვირიკეს ეკლესიაში (სოფ. კალა) ინახება. შუა̂ნ̈ისგა ლაჯრაუ̈ ̂შალ̈ია̈̄ნი̄ 

ხატ̈ ლას̈უ ̂(ბზ. 4) -- სვანეთში შალიანის ხატისა სჯეროდათ (სწამდათ). ლაშ̄ხარს შალ̄ჲანი 

ხატ გუნ̄ ხამწამხ (ლშხ.) -- ლაშხელებს შალიანის ხატი ძალიან სწამთ.

 შამ̈ (-იშ, შამარ̈) ზს., ლნტ., შამ (-არ) ლშხ. 1. ბოტ. თავთავიანი პურეული -- ღომი. ამეჩუ 

უ̂არგა̈ლს შამ̈ ხალაშენახ (ლნტ. 109) -- აქ ბატონებს (თავადებს) თურმე ღომი ეთესათ. 2. 

ღომის შეჭამანდი. ზანარ̈ს შა̈მ მეუა̂რ ხალა̈ტხ (ბზ.) -- მეგრელებს ღომი ძალიან უყვართ. 

მას̈პინძელდ შამ̈ ოხჩემინ ლახუბ̂ას (ბქ. 252) -- მასპინძელმა ძმებს ღომი გაუკეთა.

 შამ̈ბლიკაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., შაბ̈ლიკა̈ (-კაუ̈ ბქ., -ჲშ, -კალ̈ ლნტ.), შამბალიკ (-არ) ლშხ., ბოტ. 

-- ულუმბო; უცხო სუნელი. შამბლიკაჲ̈ ნა̈ყ̄უნს ხოჩა გამ̈ს ხაკ̈დუნე (ბზ.) -- ულუმბო 

შეჭამადს კარგ გემოს აძლევს. ჰარტამარ̈ისგა ალაშ̈იხ ნიურ̂ას, შაბ̈ლიკას... (ბქ. 69) -- 

ბოსტნებში თესავენ: ნიორს, ულუმბოს... შანბლიკას̈ ჩუ ხუა̂ფრედ (ლნტ.) -- ულუმბოს 

ვახმობთ.

 შამ̈ფუი̂რ იგივეა, რაც შამფირ{უ}̂.

 შან̈თ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., შანთ (-არ) ლშხ. -- შანთი. შან̈თიშ ბედიშ! (ბქ.) -- შანთის 

ბედისა (შანთით დასაწვავი)! ბერეჯ-ბერჯა ̈შა̈ნთდ ანშკა̈დ̄ხ (ბზ. 438) -- რკინა-რკინის 

შანთად გამოჭედეს. შან̈თიშ ლაბორგ (ბქ. 248) -- მარწუხი. შან̈თი ლიკედ -- შანთის აღება. 

გადატ. ლშხ. მტკიცე ფიცი (მტკიცედ დაფიცება). ამ ბედჟი შანთი ლიკედ მაჲ̄მედა (ლშხ.) -- 

ამ საქმეში ალალმართალი ვარო (ამ საქმეზე შანთის აღება შემიძლია, ისე მართალი ვარო).

 შაჲ̈რა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲ̈შ, -რა̈ლ ლნტ.) ბოტ. -- წითელი ხე, ურთხელი. 

ნენჩას წუა̂ შაჲ̈რა (ბქ. 228) -- უღრან ტყეში არის ურთხელი. შაჲ̈რა ხოჩა მეგეჭ მეგამ ლი 

(ლნტ.) -- ურთხელი (კარგი) გამძლე ხეა.
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 შარ̈ (-იშ, შარალ̈) ბზ., შარ (-ა̈შ) ბქ. -- ფართო ზოლი, რამე ფერის ფონზე მორუხო ზოლი. 

ბარდუი̂ხუს̂ რჷჰი ი მუტკუი̂ნ შარალ̈ ხაგ̄ (ბზ.) -- ვეჟანა ძროხას ღია და (ბნელი) მუქი 

ზოლები აქვს (ადგას).

 შარ̈დი-ბარ̈დი (-ა̈შ) ზს., შარ̄დი-ბარ̄დი (-დიშ̄) ლშხ. -- ილაჯი, ქანცი. შარ̈დი-ბარ̈დი ოთქუა̂ც 

(ჩბხ.) -- ილაჯი გაუწყდა. ლახუთ̂ე ლაზ̄ჟი შარ̄დი-ბარ̄დი ემჩად (ლშხ.) -- მთაში მიმავალს 

ქანცი გამიწყდა. იხ. ჩა̈რ̄დი-ბა̈რ̄დი.

 შარ̈ი-ბამბაჲ̈, შალი-ბამბაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., შუა̂რ̈ი-ბამბა (-აუ) ბქ. 1. შალი და ბამბა. შარ̈ი-

ბამბაჲ̈ მასარ̈დ ა̈ნყიდხ (ბზ.) -- შალი და ბამბა ბევრი იყიდეს. 2. ბქ. მძიმე საქმის მორიგება 

(მოგვარება). გოშარ̈ შა̈რ-ბამბად ოთგენ (ბქ.) -- საქმეები კარგად მოვაგვარე. 3. ბქ. მალამო, 

დამამშვიდებული წამალი. გადატ. ფუფუნება. ბესარ̈იონს მიჩა დი შარ̈ი-ბამბაჲ̈დ სგა ხოჭონ̄ა 

(ბზ.) -- ბესარიონს დედა დიდ ფუფუნებაში ჰყავს (შალსა და ბამბაში ჰყავს გახვეული).

 შაშ̈შობ (-იშ, --) ბზ., საშ̈შობ ბქ., ლნტ., საშშობ ლშხ. -- ჭიაკოკონობა, ჭინკობის თვის 

ბოლო ღამე. შაშ̈შობჟინ ქა̈მ̄თე ლიჴედ ხაყლუნ̄იხ (ბზ.) -- ჭიაკოკონობის დროს გარეთ 

გამოსვლის ეშინიათ. საშ̈შობლისგა საშ̈შილარ̈ ბოჯგერს როქ ხაბდინეხ (ბქ. 304) -- 

ჭიაკოკონობა ღამეს ჭინკები ქუჩს უკიდებენ ცეცხლისო.

 -შალ̄ ბზ., ლშხ., -შალ ბქ., ლნტ. 1. თანდ. -ვით. მარ̄აშალ̄ (ბზ.) -- კაცივით. ისგუ̂აშა̄ლ და̈რ̄ 

იშდმი (ბზ.) -- შენსავით არავინ თვრება. დჷბჟი ამსოლდ უ̂ერთხმალ̈შალ ლეზხალ̈ი ესერ ლი 

(ანდ.) -- მოუქნელი ადამიანი პირუტყვივით გასახედნიაო (შესაძახებელიაო). ჭყინტს 

ლემესკშალ ახაზნენა უი̂შკუ ̂ლეჟა კუ̂ამ̈ (ლნტ. 251) -- ბიჭს ცეცხლივით ასდიოდა ბოლი 

სახეზე. 2. ნაწილაკი -- თითქოს, თითქმის. ლახ ლახ̈სგიდნი, ქა შა̄ლ ჯალფარა კოჯ (ბზ. 1) 

-- თუ გაიხედავ, თითქოს კლდე გეფარება (გაფარია). ჩუშალ მეკუ̂ად ლახუხ̂ო ლიზი (ლნტ.) 
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-- თითქმის მინდოდა მთაში წასვლა.

 შან̄ა ̈ბზ., შანა ̈ბქ., ლნტ., შანა ლშხ. -- იხმარება გამოთქმებში. შან̄ა̈ ̄ლიგემ (ბზ.) შანა ̄ლიგემ 

(ლშხ.) შანა ̈ლიქუი̂სკ (ლნტ.) -- ნიშნის მოგება. შან̄აუ̄ ̂ჯარ̄ხ! (ბზ.) -- ახია შენზე! შანა̈ 

გაროღ ჯარ! (ბქ. 10) -- ახიმც იყოს შენზე! ალმინ მიჩა შანა მჷგემ ლიხ (ლნტ. 183) -- ესენი 

ჩემი ნიშნის მომგებნი არიან.

 შარ̄დაჲ̈ (-იშ) ბზ., შარდა ̈(-იშ, -დაუ̈ \ -დაუ) ბქ. -- ის, ვინც ადვილად მშვიდდება, წყნარდება. 

ჲენასდ შარ̄დაჲ̈ ბეფშუ ̂ლი (ბზ.) -- ადვილად დასაწყნარებელი ბავშვია.

 შარ̄დი (-დი̄შ, -ა̈ლ ბზ., -დიშ \ -აშ̈, -ა̈რ ბქ.), შარ̄დი (-დი̄შ, -არ) ლშხ., შარდი (-დიშ, -ა̈ლ) 

ლნტ. -- მდარე, რბილი, სუსტი (არაყი, თამბაქო,...). ხილს შარ̄დი არაყ ხოხალ (ლშხ.) -- 

ხილმა რბილი არაყი იცის. შარდი არა̈ყი ლითრე მად̈ ხალატ̈ხ (ლნტ.) -- რბილი არყის სმა არ 

უყვართ.

 შარ̄დი-ბარ̄დი იგივეა, რაც შა̈რდი-ბარ̈დი.

 შგედ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ) ლშხ., შგეთ (-არ) ლხმ. -- ჩრდილიანი ადგილი, უმზეო 

ადგილი. შგედი მაშ̈ნა ხოგუი̂ანამ̄დ იჰი (ბზ.) -- უმზეო ადგილის ნაყოფი გვიან მწიფდება. 

შგედხენ ლილზიგალ̈ ჩის ხამჭირ (ბქ.) -- ჩრდილიან მხარეს დასახლება ყველას ეზარება.

 შგერი იგივეა, რაც შგორ̄ი.

 შგერობ (-აშ̈) ბქ., ლშხ., შკერობ (-იშ) ლნტ. -- ფუტკრის ყრა, ფუტკრის ყრის პერიოდი. 

ლაღუ̂ბაშ̈ შგერობ მაი̈სისგა იბნი (ბქ.) -- ფუტკრის ყრა მაისში იწყება. შკერობს ლჷმარე 

ხეხოლი ლალღობაჲ̈ პატუ̂რენ (ლნტ.) -- საფუტკრის პატრონი მომზადებული ხვდება 

ფუტკრის ყრას.

 შგილ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), შკილ (-ალ̈) ლნტ. -- სხვენი. გაჩ̈ შგილჟი̄ნ ახხუი̂ე̄ნახ (ბზ. 
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49) -- დანა სხვენზე უპოვიათ. შგილქა ნად̈ისგ ნიურ̂ა ლამო, გიგა! (ბქ.) -- სხვენზე ნადები 

ნიორი მომეცი, ბიცოლა! ლელინთუდ̂ კუ̂ახნესს შკილქა იშხუნ̂იხ (ლნტ.) -- საზამთროდ 

გოგრას სხვენზე ინახავენ.

 შგინი, შგინილ იგივეა, რაც შგი̄ნილ̄.

 შგირა (-რა̈შ̄ ბზ., -რაშ̈ ბქ., -რაშ̄ ლშხ.), შკირა (-რაჲ̈შ) ლნტ. -- უეცარი სიკვდილი 

(გაქვავება, გაშეშება). შგირა მამ̄ ლია ̄ამშა ლიჩმე? (ბზ.) -- სიკვდილი არ არის ამის 

გაკეთება? მაჲ ხაკუ ი მიჩა შგირა (ლშხ.) -- რა უნდა და მისი სიკვდილი. შგირაკითხა (ბქ.) 

-- უეცარი სიკვდილი.

 შგი̄ნი̄ლ (-ნლაშ̈, -ა̈რ) ბზ., შგინი, შგინილ (-ნლაშ̈, -არ̈) ბქ., ზოოლ. -- წიწკანა, კუტკალია. 

შგინილ, ა̈თყაჩოუ ̂ლაუ̈ე̂რბალს, უ̂ერბდ ესერ დეშომა ხესყი (ანდ.) -- წიწკანავ, გაანებე თავი 

ორბობას, ვერასოდეს ვერ გაორბდებიო.

 შგომ{ა}ლაჲ̈ (-იშ, -ლაჲა̈რ) ბზ., შგომაჲ (-მაჲ̄შ, -მე̄ლ) ლშხ., შკომალა ̈(-ჲშ) ლნტ. -- 

მათხოვარი (ის ვინც ყველაფერს ითხოვს). სურუ შგომალაჲ̈ მეზუბ̂ელ მაყა (ბზ.) -- ძალიან 

მთხოვნელი ("თხოვნია") მეზობელი მყავს. სურუ შკომალა ̈ზურალ ლი მარო (ლნტ.) -- 

ძალიან მათხოვარი ("თხოვნია") ქალია მარო.

 შგორ̄ი (-რი̄შ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.) შგერი (-რიშ, -ა̈რ) ბქ., შკერი (-რიშ, -ალ̈) ლნტ., ბოტ. -- 

შქერი. ნენჩას ხაგ ადაიდ შგერი (ბქ. 228) -- უღრან ტყეში არის აგრეთვე შქერი. შურა თუი̂ 

ხეფას̈ი ადრა ჲედ შკერიჲ მუღუა̂ხ̈ენქა (ლნტ. 24) -- მაწყინარი თაფლი გამოდის იელის ან 

შქერის ყვავილისაგან.

 შგუდა (-და̈შ̄ ბზ., -დაშ̈ ბქ., -დაშ̄ ლშხ.), შკუდა (-დაჲ̈შ) ლნტ. -- დახრჩობა, ხრჩობა! 

(იხმარება წყევლის დროს). დაგრა ი შგუდაუ̄̂ ხარ̄ ისგუა̂ პატრონს! (ლშხ.) -- სიკვდილი და 
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დახრჩობა (ჰქონდეს) შენს პატრონს! ისკუი̂ შკუდაუ̂ ამაჲა! (ლნტ.) -- შენს დახრჩობას 

მომასწრო!

 შგურ იგივეა, რაც შგუ̂ირ.

 შგურა̈ლ̄ (-იშ \ -ა̈შ, შგურალარ̈) ბზ., შგურარ̈ (-რარარ̈) ბქ., შგურ̄ალ̄ (-არ) ლშხ., შკურა̈ლ 

(-რალალ̈) ლნტ. 1. შერცხვენილი, სირცხვილნაჭამი, სირცხვილიანი. შგურა̈ლ̄ ესერ მამ̄ 

ამ̈სედ (ბზ.) -- სირცხვილიანი არ დარჩენილა. ჴეუ̂ცახან შგურარ̈ დემ ოლსდენიდ (ბქ. 258) -- 

ხევთან (საზოგადოებასთან) სირცხვილიანი არ დავრჩებით. 2. ქს. მორცხვი. შგურ̄ა̄ლ 

ბოფშარ ხაყა მაროს (ლშხ.) -- მორცხვი ბავშვები ჰყავს მაროს. სურუ შკურალ̈ ბეფშ ლი 

კესო (ლნტ.) -- ძალიან მორცხვი ბავშვია კესო.

 შგუა̂ბ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ. -- ურო. მჷლტეხდ ესფხიჭე... ბერჟა ̈შგუა̂ბს (ბზ. 57) -- ლენტეხელმა 

რკინის უროს დაავლო ხელი.

 შგუი̂ბ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), შკუ̂იბ (-ალ̈ \ -ა̈რ) ლნტ., ბოტ. -- რკო. იცხ იცხს იშნე, 

ჯიჰრა -- შგუ̂იბს (ბზ.) -- მსხალი მსხალს ისხამს, მუხა -- რკოს. რაჭ̈უ ̂ჩუ იუ̂ჟა ი შგუი̂ბ 

ხოუა̂ხ თხუმჩუ (ბქ. 317) -- კურდღელს ეძინა და თავში რკო მოხვდა. შკუი̂ბ ხამარ̈ს ხოჩამდ 

ალგუ̂არ̈ი (ლნტ.) -- რკო ღორებს კარგად ასუქებს.

 შგუი̂რ (-იშ) ზს., შგურ ლშხ., შკუი̂რ ლნტ. -- სირცხვილი. ლამუა̂რს ლირდე შგუი̂რ ლიზ 

(ბზ. 384) -- მამისეულ სახლში ყოფნა სირცხვილია. ღეშდ ლიტეხ შგუ̂ირ ესერ მამა ხარ (ბქ. 

210) -- უკან დაბრუნება სირცხვილი არ იქნებაო. ალ საქმე̄ ლისყი შგურ ლი (ლშხ.) -- ამ 

საქმის გაკეთება სირცხვილია. ეჯმინ შკურშუ ̂ჩუა̂ლბაქელიხ (ლნტ. 281) -- ისინი 

სირცხვილით გამქრალან.

 შგუი̂რიჟახე ზს., შკუი̂რ ი ჟახე ლნტ. -- სირცხვილ-ნამუსი (სირცხვილი და სახელი). 
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შგუი̂რიჟახე ჩუოღუ ̂აჲ̈თიშურა (ბქ.) -- სირცხვილი და ნამუსი ერთმანეთისაგან გაგერჩიოს. 

მიშკუ̂ი შკუ̂ირ ი ჟახ̈ე მიშკუი̂ გეზელილ ლიხ (ლნტ.) -- ჩემი სირცხვილ-ნამუსი ჩემი 

შვილები არიან.

 შდა (შდა̈შ̄, შდარ̄ალ̈ ბზ., შდამიშ, შდა̈რ ბქ., შდამ̄იშ, შდარ̄ალ ლშხ.), შტა (შტაჲ̈შ, შტარალ̈) 

ლნტ. 1. თავთავი. შდუგულს შდარ̄არ̈ ესღუა̂ ლელინთუდ̂ (ბზ. 443) -- თაგვს საზამთროდ 

თავთავები მიაქვს. დაბაშ̈ ნან̈სგლის შდამი ნა̈ნცინი ესერ ხოხალ (ანდ) -- ყანის სისქემ 

თავთავის სიწვრილე იცისო. [ხუა̂ნყედ] შდამი მაჯონ̄ დიარს (ლშხ. 24) -- პურის თავთავის 

მსგავს პურს ვაცხობთ. 2. ტარო (სიმინდის). ნაყუი̂ჩ შდას უშხუა̂რთე შიდეხ (ბქ. 231) -- 

მოტეხილ ტაროს ერთად ყრიან. სიმინდს ხოჩა შტარალ̈ ახოჴიდა (ლნტ. 108) -- სიმინდს 

კარგი ტაროები გამოუტანია.

 შდაბ ლშხ. -- ზურგს უკან ლანძღვა. მიშგუი̂ შდაბ ხად̄ხ (ლშხ.) -- მე მლანძღავდნენ (ჩემი 

ლანძღვა ჰქონდათ).

 შდაბლა̈ჲ (-იშ, -ლაუ) ბზ., შდაბლაჲ (-ლაჲ̄შ) ლშხ., შტაბლა (-ლაჲ̈შ) ლნტ. -- მოსაქმე, 

საქმიანი, მომუშავე. ხოჩამ̄ შდაბლაჲ̈ს მეჰად ხოჩამ̄დ ხარ̄ (ბზ.) -- საქმიანი კაცი ყოველთვის 

კარგად ცხოვრობს. გიგას ხოჩა შტაბლა გეზლილ ხაყა (ლნტ.) -- ბიცოლას საქმიანი შვილები 

ჰყავს.

 შდაუა̂ლ (-აშ̈, -უ̂ლარ̈ ზს., -იშ, -ულ̂არ ლშხ.), შდაულ̂ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., შტაუა̂ლ (-იშ, -ა̈ლ) 

ლნტ., ზოოლ. -- მერცხალი. ამე̄სგა არ̈იხ სე̄მი შდაუა̂ლ (ბზ. 279) -- ამაში სამი მერცხალია. 

ბეფშდ ჟა̈ნირმ შდაულ̂არ̈ (ბქ. 341) -- ბავშვმა დაიჭირა მერცხლები. შდაუ̂ალ ქამლიზალ̈ს 

ესერ ახყა ი მუჟღუი̂რ ქ'ესყა (ანდ.) -- მერცხალი გაზაფხულს მოჰყავს და შემოდგომას კი 

მიჰყავსო. ბაპს სკიურ̂ისკა ხაჭებდენა სემი შტაუა̂ლ (ლნტ. 101) -- მღვდელს კიდობანში 
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სამი მერცხალი ჰყოლია დამწყვდეული.

 შდაშუ ̂იგივეა, რაც შდაშ̄უ.̂

 შდაბ̈ იხმარება გამოთქმაში შდაბ̈-ტა̈ხ (ზს.) -- სესხი და გადასახდელი (დასაბრუნებელი). 

ხოლაჲ ი ხოჩა მაგ შდაბ̈-ტახშუ ̂ლი (ბზ.) -- ცუდი და კარგი ყველაფერი სესხება-

გადახდითააო.

 შდამ̈ იგივეა, რაც შდომ̈.

 შდახ̈ა (-ხა̈შ̄) ბზ., შდეხა (-ხაშ̈ ბქ., -ხაშ̄ ლშხ.), შტეხა (-ხაჲ̈შ) ლნტ. -- იხმარება წყევლის 

დროს. გადატ. გამოლევა, გათავება. ამოწყვეტა. ხოლა შდა̈ხაუ̄ ჯარ̄ხ (ბზ.) -- ცუდადამც 

ამოწყვეტილხართ! ისგე შდეხაოუ ̂ამჰია! (ბქ.) -- თქვენი ამოწყვეტა მომესწროსო! ისკუი̂ 

შტეხა ისკუა̂ დედეს! (ლნტ.) -- შენი ამოწყვეტა შენ დედას!

 შდახ̈ობ (-აშ̈) ბზ., შდეხობ (-აშ̈ ბქ., -აშ ლშხ.), შტეხობ (-იშ) ლნტ. -- რაღაცის გათავების, 

ამოწყვეტის, სულის ამოსვლის ჟამი. მაკჷლბურე შდახ̈ობ ხად̄ხ (ბზ.) -- გაუგონარი 

ამოწყვეტის ჟამი დაუდგათ. ისგ ლინთუ̂ისგა ნენიშ შდეხობ ანჴად (ბქ.) -- შუა ზამთარში 

თივა გაგვითავდა (თივის გათავების ჟამი დაგვიდგა).

 შდაშ̄დაუ̂არი̄ლ, შდაშ̄დაურ̂ი̄ლ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), შდაშდაუ̂რელა (-ლაი̈შ, -ლაუ̈) ჩბხ., 

შტაშტაუა̂რ̈ილ (-აშ̈, -ა̈ლ) ლნტ. -- მარტოხელა, მარტოდმარტო, მარტო. დინ̄ა შდაშ̄დაუ̂რი̄ლ 

აჩად̈ (ბზ.) -- გოგო მარტოდმარტო წავიდა. ზურალს ჟ'ახჟანდა შდაშდაურ̂ელა ლარდას (ბეჩ.) 

-- ქალს მოსწყინდა მარტოხელობა. შტაშტაუ̂ალ̈იდ ამ̈ეჩედ ბეფშ ცხეკხო (ლნტ.) -- ბავშვი 

ტყეში მარტოდმარტო წასულა.

 შდაშ̄უ ̂ბზ., ლშხ., შდაშუ̂ ბქ., შტაშუ ̂ლნტ., ზმნს. -- მარტო, ცალკე. მარ̄ე შდა̄შუ ̂ადყუი̂ნეხ ი 

ზურალ̄ შდაშ̄უ ̂(ბზ. 301) -- კაცი ცალკე დააწვინეს და ქალი -- ცალკე. [ჭყინტ] ლახსგუ̄რდა 

1825



შდაშ̄უდ̂ მიჩა ჩა̄ჟს (ლშხ. 72) -- ბიჭი მარტო შეჯდა თავის ცხენზე. -- გელა ლათხუი̂არხო 

შტაშუ ̂ა̈მეჩედ (ლნტ. 72) -- გელა სანადიროდ მარტო წასულა.

 შდებნი (ახ̈უ̂შდაბა̈ნ, ა̈ნშდაბა̈ნ̄; ან̈შდაბ̈ი ბზ., ანშდაბა̈ნ̄; ანშდაბ̈ი უშგ., ონშდებ, ანშდაბან; 

ან̈შდებნი ბქ.), გრდუვ. 1. {გადა}ბრუნდება. საუ̈ ̂ქა̈̄ნშდაბა̈ნ̄ (უშგ.) -- მარხილი გადაბრუნდა. 

2. ფუვდება. ჴიც სურუ ანშდაბან (ბქ.) -- ცომი ძალიან აფუვდა.

 {შ}დემ იგივეა, რაც შდომ̈.

 შდექუ ̂(-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.) -- საქონლის გამოსაკვები თივის მარაგი სვანურ დარბაზში; 

ნამკალ-ნათიბის დიდი ზვინი. ხოშამ̄ ლინთუს̂ ხოშა შდექუ ̂ხაკუ (ბზ.) -- დიდ ზამთარს თივის 

დიდი მარაგი უნდა. ძღჷდ შდექუა̂რ ოხმარ̄ედ (ლშხ.) -- დიდი ზვინები დავდგით 

(გავამზადეთ.)

 შდეხა იგივეა, რაც შდახ̈ა.

 შდეხნი (ოშდხ, აშდახ̈; აშ̈თხენი ბზ., ოშდუე̂ხ, აშდახ̈; აშდხენი ბქ., ოშდეხ, აშდახ; აშდხენი 

ლშხ.), შტეხენი (აშტუე̂ხ, აშტახ; აშტეხენი) ლნტ., გრდუვ. -- თავდება, ილევა. მაცლან̈ ჩუ 

შდეხნი (ბზ. 332) -- შეშის ნაპობი ილევა (ცეცხლში). ტაბაგილჟი ლეღუ ̂დემის 

ლჷმშდეხოლნელი (ბქ. 198) -- მაგიდაზე ხორცი არ თავდებოდაო. შუკუ ̂ი რაგად̈ ჩუ დემ 

ესერ შდეხნიხ (ანდ.) -- გზა და ლაპარაკი არ დაილევაო. ენკენობა ̈თუე̂ შტეხენი (ლნტ.) -- 

ენკენობის თვე მთავრდება.

 შდეხობ იგივეა, რაც შდახ̈ობ.

 შდიმ (ნათ. იშ, მიც. შდჷმ, შდჷმრალ̈ ბზ., ნათ. შდიმემ, შდჷმრარ̈ ბქ.), შტიმ (ნათ. იშ, მიც. 

შტიმს, -რალ̄ ლშხ., -არალ̈ ლნტ.) -- ყური. ფურ̈ულ̈დდ ქა̈̄ნკიდ შდჷმხან̈ქა სგუი̂რ (ბზ. 324) 

-- ძროხამ ყურიდან ხამი ტილო გამოიღო. [ღუა̂ჟმარე] შდიქს ხაგ̈მუნაუნ̂ე ბეფშუს̂ გუე̂ჭიშ 
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შდიმჟი (ბქ. 73) -- მამაკაცი ბავშვს გოჭის ყურზე კბილს ადგმევინებს. მაფ̈შარ̈ს შდიმ ესერ 

გუა̂მ̈ი ხარ (ანდ.) -- დაღლილს ყურიც ემძიმებაო. შტიმრალ მაიდშუ̂ მიშჷდენდახ (ლშხ. 82) 

-- შიმშილისაგან ყურები მცვიოდა. ეშხუ მარას შტიმ ხადენა გიმჟი (ლნტ. 145) -- ერთ კაცს 

ყური მიწაზე ჰქონია მიდებული.

 შდიქ (ნათ. -იშ \ -ეშ, მიც. შდჷქ, შდჷქარ̈ ზს., -იშ, მიც. შდიქს, -არ ლშხ.), შტიქ (-იშ, -ა̈რ) 

ლნტ. 1. კბილი. მალ̄ს შდჷქარ̈ ჟი ხოგ̄ ჭუე̂̄რდ ი ტუ̄ლი (ბზ. 364) -- მელას ყვავი კბილებით 

უჭირავს (კბილი "ყვავზე/ად უდგას") და იძახის. დაუ̈ს̂ ჴან̈ შდჷქე ნაცყერუნდ ესერ ახკედა 

(ანდ.) -- დევს ხარი კბილის საცობად ეყო. ეჯი დე̄მ ხაგემ შდიქს (ლშხ. 38) -- ის კბილს არ 

აკარებს (ადგამს). ბეფშს შტიქ ახაზიგდა (ლნტ.) -- ბავშვს კბილი ასტკივდა. 2. კბილა; 

ტოლი წლოვანებით. შდჷქდ ლიჴედ (ზს.) -- ასაკში შესვლა, ვინმეს (ჩვეულებრივ მოხუცის) 

ასაკამდე მისვლა.. მიშგუა̂ შდჷქდოღუ ̂ომჴედეხი (ბქ.), მიშგუა̂ შდჷქდუ ომჴედე̄ლხი (ლშხ.) 

-- ჩემს ასაკამდე (კბილამდე) მოგეღწიოსო (ჩემი კბილა გამხდარიყო). 3. ბქ. მჭრელი. 

მაგუა̂რ̈ ესერ შდჷქემ ლი ალ გაჩ̈? (ბქ.) -- როგორი მჭრელია ეს დანაო? კნინ. შდიქილდ ზს., 

ლნტ., შდიქი̄ლ ლშხ.

 შდიქურ{ა} (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ., შდიქურა ̈(-იშ, -რაუ) ბქ., შდიქურაჲ (-რაჲ̄შ, -რე̄ლ) ლშხ., 

შტიქურ{ა}̈ (-იშ, -რალ̈) ლნტ. -- უკბილო. შდიქურა ̈ბაბა ლეზობ ჩუ დეშ იზბიუ ̂(ბქ.) -- 

უკბილო პაპა საჭმელს ვერ ჭამდა. შტიქურ ზურალ ლახახუი̂დახ (ლნტ.) -- უკბილო ქალი 

შეხვდათ.

 შდიხ (ნათ. -იშ, მიც. შდჷხ, შდჷხარ̈ ზს., შდიხარ ლშხ.), შტიხ (-იშ, მიც. შტიხს, შტიხარ̈) 

ლნტ., ბოტ. 1. თხილი. აშხუ ̂ლადაღ̈ დი̄ნას შდიხ ა̈ხბაგ̈უ̂ (ბზ. 379) -- ერთ დღეს გოგო 

თხილს წააწყდა. ნაღუჟ̂ურ შდჷხარ̈ს აკუ̂შურე (ბქ.) -- ბიჭი თხილს (თხილებს) ამტვრევს. 
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ეჯის შდიხზუმ კაკლარ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 8) -- იმას თხილისოდენა მარცვლები აქვს. 2. 

თხილის ბუჩქი. ჲეზუ̂ისა შდიხ გუი̂̄გ (ლშხ.) -- ეზოში თხილის ბუჩქი გვიდგას. შტიხს 

ლჷძაღ̈უ ̂ბალ̈ე ხარ (ლნტ.) -- თხილის ბუჩქს ძარღვიანი ფოთოლი აქვს.

 შდიხარ̄ობ, შდიხობ (-აშ̈ ბზ., -იშ ლშხ.), შდიხარობ, შდიხობ (-აშ̈) ბქ., შტიხარობ, შტიხობ 

(-იშ) ლნტ. -- თხილის მოსავლიანობა, თხილის მწიფობის დრო. მუჟღუე̂რ ესიეს მე̄უა̂რ 

შდიხარ̄ობ ხეფსი (ბზ.) -- შემოდგომაზე ზოგჯერ თხილის კარგი მოსავლიანობაა. შდიხობ 

ჟ'ენბინან̄ (ლშხ.) -- თხილის მწიფობის დრო დაიწყო. ხოჩა შტიხარობს ძღჷდ მუს ლოქ 

ხოხალ (ლნტ.) -- თხილის კარგმა მოსავალმა დიდი თოვლი იცისო.

 შდიხე (ოშდჷხ, აშდიხ; ა̈შდხე) ზს., შდჷხე (აშდხე) ლშხ., შტიხე (აშტუხ, აშტიხ; აშტხე) 

ლნტ., გრდმ. -- ამთავრებს, ათავებს; გამოლევს. ლიბურ̂ალ̄უ ̂კოჯარ̈ ქონშდჷხ (ბზ. 40) -- 

დაღამებამდე კლდეები გამოვლიე (გამოვიარე). მალულდ ნარ̈ჩუ̂ ჰედურდ ჩუა̂შდიხ (ბქ. 20) -- 

მელამ კასრის დაფშვნილი ("ნორჩი") ყველი სულ გაათავა. ნიკოდ ჩუა̂შტიხ მიჩა ქონება 

(ლნტ.) -- ნიკომ გამოლია თავისი ქონება.

 შდიხობ იგივეა, რაც შდიხარ̄ობ.

 შდიხუ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., შდუი̂ხუ̂ (-არ̈) ბქ. 1. ჭიპი. შდიხუი̂ მაზ̈იგ (ბზ.) -- ჭიპის ტკივილი. 

შდიხუ ̂ეჯ ქორისგა ხარ̄ მექუც̂ე (ბზ.) -- ჭიპი იმ ოჯახში აქვს მოჭრილი (იტყვიან იმაზე, 

ვინც იმ ოჯახში ხშირად ყოფილა). ჩინჩუი̂ლს შდუი̂ხუ ̂ხოსტუნიუ̂ (ბქ.) -- ბავშვს ჭიპი 

სტკიოდა. 2. ლხმ. ჩალის ან ფოთლიანი ტოტების ზვინი ხეზე. მეგამჟი ხოშა შდუი̂ხუ̂ ოხუა̂გ 

(ბქ.) -- ხეზე (ჩალის) დიდი ზვინი დავდგი.

 შდომ̈, შდამ̈ (-იშ) ბზ., შდომ ლშხ., {შ}დემ (შდუე̂მ{იშ}) ბქ. -- ტანზე დაყრა; გამონაყარი. 

ზურალს შდამ̈ს ხაჴიდ (ბზ.) -- ქალს ტანზე გამოაყარა. ბასყდ შდემ მაყერ (ბქ.) -- მარწყვმა 
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ტანზე გამომაყარა (გამონაყარი მიქნა.)

 შდუგუ ̂(-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), შტუგუ ̂(-არ̈) ლნტ., ზოოლ. -- თაგვი. იშდრა̈ლ̄ხ ამეჩუნ̄ 

შდუგუა̂რ̈ (ბზ. 410) -- აქ თამაშობენ თაგვები. ცუ̂იცუდ̂ შდუგურ̂ე მათხუმ̂ი ადირმ (ბქ. 30) 

-- კატამ თაგვების მეთაური დაიჭირა. ქა̈მეჴედ შტუგუ ̂ი ხოქუა̂ (ლნტ. 282) -- გამოსულა 

თაგვი და უთქვამს. კნინ. შდუგულდ ზს., შდუგულ̄ ლშხ., შტუგულ ლნტ. შდუგულ̄ს 

ლაყე̄ლა ხოგჷდა (ლშხ. 84) -- თაგუნას ყველის ამოსაყვანი ედგა. ეჩქა შტუგულს ხოქუა̂ 

(ლნტ. 310) -- მაშინ თაგუნას უთქვამს.

 შდულ, შდურ (-იშ, -უ̂არ̈ ზს., -არ ლშხ.) -- 1. კოშკის ქონგური (კოშკის უკანასკნელი 

სართული...). აჩა̈დხ მურყუა̂მა ̈შდულუ̂არ̈დ (ბზ. 61) -- ავიდნენ კოშკის ქონგურებამდე. 2. 

სათოფური კოშკის ზედა სართულის კედლებში. როსტომს ქა ხეწად̈ [ზითუნახაუ]̂ მურყუა̂მა ̈

შდურქა (ბზ. 234) -- მზეთუნახავმა როსტომი კოშკის სათოფურიდან დაინახა. 3. ჩბხ. 

მაჩუბიდან დარბაზში ასასვლელი ასახდელი კარი. 4. ჩბხ. ბანი, ერდო. კნინ. შდურულდ.

 შდუუე̂ (--, ანშდუუე̂; ანშდუუი̂) ბზ., შდუე (ანშდუე, ანშდუისგ ბქ., ანშდუუნ̂ე ლშხ.), შტუე 

(ანაშტუე; ანაშტუი) ლნტ., გრდუვ. -- თოვს. ჰა, ხოლა მამაჭირაჲ̈, ქიუშ̂უ ̂შდუუე̂ (ბზ. 364) 

-- ჰა, საწყალო ნაცარქექია, ყველს თოვსო (ყველით თოვსო). ეჯ ლეთ ლაჲ̈დი ბჷგიდ შტუუა̂ 

(ლნტ. 90) -- იმ ღამესაც მაგრად თოვდა.

 შდულ̄ ბზ., შტულ̄ ლშხ., შტულ-შტულ ლნტ. -- რაიმე საგნის ვარდნის ხმა. ჟაჰ̈ს ეშ შდულ̄ 

ხარ̄ კოჯარ̈ხან̈ჩუ (ბზ.) -- ზვავს კლდეებში საშინელი ხმაური გააქვს. გადატ. ქს. ფრენა, 

ჭენება. ჩაჟ̄ შტუ̄ლშუ ̂აჩად (ლშხ.) -- ცხენი (სწრაფი) ჭენებით წავიდა.

 შდუი̂ხუ̂ იგივეა, რაც შდიხუ.̂

 შდჷმ იხ. შდიმ.
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 შდჷმაჲ̈ (-იშ, -არ̈) ბზ., შდჷმა ̈(-მაიშ, -მაუ̈ \ -მაუ) ბქ., შდჷმაჲ (-მაჲ̄შ) ლშხ., შტჷმა ̈(-ჲშ) 

ლნტ. -- მათრობელა. შდჷმაჲ̈ ჰარაყ̈ გუღუა̂ (ბზ.) -- მათრობელა არაყი გვაქვს. ალ ღუ̂ინალ 

გუნ შდჷმა ̈ლი (ბქ.) -- ეს ღვინო ძალიან მათრობელაა. ბაბა ძღჷდ შტჷმა ̈ღუ̂ინალს აგ̈ენე 

(ლნტ.) -- პაპა ძალიან მათრობელა ღვინოს აყენებს.

 შდჷქ იხ. შდიქ.

 შდჷხ იხ. შდიხ.

 შდჷხე იგივეა, რაც შდიხე.

 შდჷხი̄ნდ (-იშ \ -ა̈შ, -არ̈) ბზ., შდჷხჷნდ ბქ., შდიხჷ̄ნდ, შდიხჷ̄ნდრა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., 

შტიხჷნდ ლნტ., ბოტ. -- თხილის (ბუჩქი, ტოტი, ჯოხი.) შდჷხი̄ნდი ფაუ (ბზ.) -- თხილის 

ჯოხი. ცხეკისგა ხაგ შდჷხჷნდ (ბქ. 27) -- ტყეში ხარობს (ადგას) თხილი. შუშხუა̂მ ლე̄თ 

ღუა̂ჟარ შდიხჷ̄ნდი კუ̂ედლარს ჴჷდეხ (ლშხ. 16) -- ახალი წლის წინა ღამეს კაცებს თხილის 

წნელები მოაქვთ.

 შეგურმან̈ იგივეა, რაც შაუგ̂ურმალ̈.

 შედ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. ჭურჭელი. უა̂ზ̈ირდ ლოხხელ შედ ლიცს (ბზ. 273) 

-- ვეზირმა ჭურჭელი წყალს მიუშვირა. ნაღუჟ̂ურდ ეშხუ ზურალს შედარ̈ ჩოთკუშურე (ბქ. 

56) -- ვაჟმა ერთ ქალს ჭურჭლები დაუმტვრია. მაგ̈ ოჯახ̈ს ხუღუა̂ხ მერბე-მერბე შედარ 

(ლნტ. 20) -- ყველა ოჯახს აქვს სხვადასხვა ჭურჭელი. 2. კვერნის დასაჭერი ხაფანგი. კნინ. 

შედი̄ლ ზს., ლშხ. ლიცი ლარდა შედი̄ლ ჩუა̂თკუში̄რ (ბზ. 234) -- წყლის (სამყოფი) 

ჭურჭელი დაამტვრიე.

 შედ-მაკუ̂ედ (-კუდ̂იშ, -არ̈) ბზ., შედ-მაკუ̂ედ ბქ., შედ-მაკ̈უე̂დ (-იშ) ლნტ., შედ-მაკუ̂ედ, 

შედ-მაშედ (-არ) ლშხ. -- ჯამ-ჭურჭელი. ფიშრობს ხუა̂̈ჲ̄ შედ-მაკუ̂ედ ხაკუ (ბზ.) -- 
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(ხალხ)მრავლობას ბევრი ჯამ-ჭურჭელი უნდა. შედ-მაკუე̂დს... აშყუდ̂იხ (ბქ. 5) -- ჯამ-

ჭურჭელს რეცხავენ. აუ̂ზიდახ დენაჲ̈ ბზითეუ̂ს... შედ-მაკუე̂დს. (ლნტ. 47) -- აგზავნიდნენ 

ქალიშვილის მზითევს... ჯამ-ჭურჭელს.

 შელ იგივეა, რაც შუე̂ლ.

 შელდ (-იშ) ზს., ქს. -- რიცხვი, სათვალავი, რაოდენობა. ფარშმაგ̈ს ბა̈̄ჴი შელდჟი თუთ̈ ასუ ̂

ხაკუ (ბზ. 275) -- ფარშავანგს ყოველ ნაბიჯზე (ნაბიჯის სათვალავზე) თითო ასო უნდა 

(შესაჭმელად). ქიპიშ შელდოუ ̂აჯჴიჩა! (ბქ.) -- ძაფის რაოდენობისა გაგეცვითოსო (ახალი 

ტანისამოსის ჩამცმელს ასე ლოცავენ)! თუი̂თ ბეჩ ჩის̄ ოსდა ეჩეჩუ მარ̄ე̄მი შელდჟი (ლშხ. 

50) -- თითო ქვა ყველას დაუდვია იქ კაცის სათვალავის მიხედვით. ხუ̂აჲ̈დინ ალმინე შელდ 

უ̂ოხუი̂შტაშირხოჟი ღჷრი (ლნტ. 22) -- ხშირად ამათი რაოდენობა ხუთასამდე ადის.

 შემბერ იგივეა, რაც შიმ̄იბერ.

 შემინდ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., შემინდუი̂ლ ბქ., (-არ) ლშხ. -- ნებადართული, ღვთისაგან 

შენდობილი, დასაშვები; შეწყნარებული. ნაუხ̂ალ̈ი შემინდუ ̂ლი (ბზ.) -- არცოდნა არ ცოდვაო 

(შესაწყნარებელია). ისგუ̂ი ნაბინ გოშარ̈ შემინდუი̂ლოუ ̂ლიხ (ბქ.) -- შენი დაწყებული 

საქმეები ნებადართული, (დასაშვები) იყოს. მიშგუა̂ როქ ნარშონს... შემინდულ̈ ხაყრ! (ბქ. 

71) -- ჩემს (ლოცვის დროს) ნახსენებს ყველას შეუნდვეო!

 შემლიან, შემლიან̈ იგივეა, რაც შუემლიან̈.

 შენ (-იშ) ბქ. -- სიდიდე, ზომა, მოცულობა, ფართობი. ამეჩუშ ლაროლ შენდი მასარ̈დ ლიხ 

(ბქ. 225) -- აქაური მინდვრები ფართობითაც დიდია. შენდ მა̈ზჷ ლი? (ბქ.) -- მოცულობით 

რამოდენაა?

 შენდბა იგივეა, რაც შუე̂̄ნდბა.
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 შენობ (-იშ, -ოლ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), შენებ (-ნბაშ̈, -ოლ) ლხმ. -- შენობა. მერმა შენბაშ ჭერთეჟ' 

ადსკინე (ბქ. 7) -- მეორე შენობის ჭერზე ახტა. ლენტეხას აბანოჲ ხოჩა შენობა ლჷგ (ლნტ. 

10) -- ლენტეხში აბანოს კარგი შენობა დგას.

 შერ -- 1. მეტისმეტი დაღლა, დაქანცვა; შეხურება. შერ ოხჴა̈დ დი̄ნას (ბზ.) -- დაიღალა გოგო 

(დაღლა მოუვიდა გოგოს). სიმაქდ შერ ოხჴიდ ამ̈ირმს (ბქ. 262) -- ქალიშვილმა დაქანცა 

ამირანი. 2. მობეზრება. ეჯ ზურალ̄ შერს ხაგ̄ (ლშხ.) -- იმ ქალს თავი აქვს მობეზრებული.

 შერობ ჩბხ. იხმარება გამოთქმაში შერობაშ̈ ლიჴედ -- მოღლა, მოქანცვა, დაშვრომა, 

მოთმინებიდან გამოსვლა; თავმობეზრებულობა. შერობ ამ̈ჴად ა̈ლიმაგ̈ ნაჭ̈ირ (ბქ.) -- 

დავიქანცე (ქანცი გამიწყდა) ამდენი გასაჭირისაგან.

 შეუგ̂ურ̂ემან იგივეა, რაც შაუგ̂ურმალ̈.

 ში1 (ში̄მ{იშ}, მიც. შინ, შუნ, შჷნ; შია̈რ ზს., შიმი, მიც. შინ, შიდ, შის; შიარ̈ ბქ., შიეშ მიც. 

შიდ, შის; შიარ ლშხ., შიეშ, მიც. შის, შიდ; შიარ̈ ლნტ.) -- ხელი. ჭყინტდ შიარ̈ ქა̄თბარ̈ (ბზ. 

244) -- ბიჭმა ხელები დაბანა. ყაურჯელარ̈ ჩი̄ შუნ ხუღუე̂ხ (ბზ. 362) -- ყავარჯნები ყველას 

ხელთ აქვს. უშხუ̂არ ხეწადხ ი ში ლახუ̂ემხ (ბქ. 9) -- ერთმანეთი ნახეს და ხელი მისცეს 

(შეთანხმდნენ). თუ̂ით ტყენ შჷნ ლაჲახ! (ბქ. 8) -- თითო კეტი ხელით წაიღონ! ქა ლოქ ხაყა 

შის ჲედ სოჲ, ჲედ ბედ (ლშხ. 73) -- ან სვე, ან ბედი ხელს გაჰყვებაო. უ̂ედნიშ ახორეკა 

შიხოჲსკა თათიას დალ̈ (ლნტ. 72) -- თათიას დალი ძლივს მოუგდია ხელში. თუე̂ფ შიდ 

მუღუა̂ (ლნტ.) -- თოფი ხელთა მაქვს. ხოჩა შიე მარე ლი (ლნტ.) -- კარგი ხელის ადამიანია. 

ში̄რე უგნა ბზ., ლშხ., შიარე უგენა ლნტ. -- ხელგაუჩერებელი, ცელქი. ბზ., გადატ. ქურდი.

 ში2 ბქ. -- კანაფის თესლის სანაყი, ხის ფილთაქვა (დიდი ზომისაა და ორი სახელური აქვს).

 შიარე უგენა იგივეა, რაც ში̄რე უგნა.
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 შიბ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ. -- ხვანჯარი. არშუი̂ლს თხუმქა ჟი ლჷკეშდ ხარ̄ ი შიბ ხოზ̄ ეჩექა 

(ბზ.) -- შარვალს სათავე გადაკეცილი აქვს და მასში ხვანჯარია გაყრილი. ბეფში არშუი̂ლს 

შიბს ხოგემხ (ლნტ.) -- ბავშვის შარვალს ხვანჯარს უყრიან (უდგამენ).

 შიბაქ̈ (-იშ, -ბაქარ̈) ზს., ლნტ., შიბაქ (-არ) ლშხ. -- შიბაქი. ბაბად მახე შიბაქ̈ ანტაბ̄ე (ბზ.) -- 

პაპამ ახალი შიბაქი გამოთალა. [ბეფშს] აკაუა̂ნ̈ისა... შიბა̈ქს ხუგემდ (ლნტ. 51) -- ბავშვს 

აკვანში... შიბაქს ვუდგამთ. კნინ. შიბაქე̄ლ ბზ., ლშხ., შიბაქილ ლნტ.

 შიგელ (-იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- საწურიდან ამოღებული ჭყინტლი ყველის შესანახი 

ჭურჭელი (შეიძლება იყოს ყუთის ფორმის, ან ტკეჩისაგან მოწნული კალათი). მახე ნაყე̄ლ 

თაშს შიგელთეჲსა ხუა̂დე̄სდ (ლშხ.) -- ახალ ამოყვანილ ყველს შიგელში ვდებთ. იხ. ზერდ.

 შიდ -- ნებადართულია, შესაწყნარებელია, შეიძლება, რელიგიური ეთიკით დასაშვებია. მად̄ე 

შიდ (ბზ.) -- არ შეიძლება. ქორისგა... კჷლთხიდ რაგად̈ მადე შიდ (ბქ. 5) -- სახლში 

ხმამაღალი ლაპარაკი არ შეიძლება. აშუ ̂ზაუუ̂ღუე̂ შიდ მეშხემ ქა ლიშყუჟ̂ე (ბქ.) -- ერთი 

წლის შემდეგ ნებადართულია (შეიძლება) შავის გახდა. ზომხა ლადეღ უა̂რ დე̄მშა შიდ (ლშხ. 

17) -- ახალ წელს უარის თქმა არაფერზე არ შეიძლება. ა̈ლე ი ალ̈ე მად̈ ლოქ შიდ (ლნტ.) -- 

ესა და ეს არ შეიძლებაო.

 შიდე, შჷდე (ოშჷდ, აშიდ, აშ̈დე ზს., აშდე ლშხ., აშუდ, აშიდ; ა̈შდე ლნტ.), გრდმ. -- ყრის. 

ჭყინტდ ქა̄თჭკუ̂ერ თხუმარ̈ [დაუა̂რ̈ს] ი სგაშ̄იდ ძუღუა̂თე (ბზ. 249) -- ბიჭმა დევებს თავები 

დააჭრა და ჩაყარა ზღვაში. [დაშ̈დუდ̂] ეჩხაუ̄-̂ამხაუ ̂აშიდ მაგ̈ (ბქ. 203) -- დათვმა აქეთ-იქით 

გადაყარა ყველაფერი. ზურალე̄ლ ფათუ̂არს ლემესთე შჷდეხ (ლშხ. 58) -- ქალები თმებს 

ცეცხლში ყრიან. ნალ̈იაჲ̈სა შიდეხ შტა სიმინდს (ლნტ. 21) -- ნალიაში სიმინდის ტაროს 

ყრიან.
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 შიდობდ იგივეა, რაც შუ̈დო̈ბდ.

 შიემბერ იგივეა, რაც ში̄მიბერ.

 შიმბერ იგივეა, რაც ში̄მიბერ.

 შიმორ̈ (-იშ, -მორალ̈) ბზ., შუ̂იმორ (-არ) ბქ., შუმორ (-ალ) ლშხ. -- რქის ნუნა, რქის ძირი. 

შიმორალ̈ ქა̄შიდხ (ბზ.) -- რქის ნუნები გადაყარეს. ჴანს შუმორალ გარ ლეხსად (ლშხ.) -- 

ხარს რქის ნუნებიღა შერჩა.

 შინ ი ქუ̂ინ, შჷნ ი ქუ̂ინ (-იშ, --) ზს., შუნ ი ქუნ ლშხ. -- სული და გული (სიტყვა სიტყვ. 

ხელი და სული). გეგი შუნ ი ქუნ ლი მარ̄ე̄მიშ (ლშხ.) -- გეგი კაცის სული და გულია. 

გადატ. რაიმე კავშირი, ურთიერთობა, ასავალ-დასავალი. მი̄უ ̂ოლდაგარ̈ხუ̂ი, ჰე̄სამა ეჯ 

გუე̂შიშ შინ ი ქუ̂ინ მიმჴერე̄ნს (ბზ.) -- მე მოკვდე, თუ იმ საქმის ასავალდასავალი ვიცოდე. 

მიჩა შინ ი ქუ̂ინ ესერ დემეგ ხეჩდა (ბქ.) -- მისი მონაწილეობა არ ჩანსო (ამ საქმესთან 

არავითარი კავშირი არა აქვსო).

 შინა̈უ̄რ̂ (-იშ, -ნაუ̄რ̂არ̈) ბზ., შინარ̈ (-იშ, -ნარარ̈) ბქ., შინაურ (-ალ) ლშხ., შინაუ̈ი̂რ (-ა̈ლ) 

ლნტ. -- შინაური. ღებ შინარ̈ი ლი ი ტყა̈რი (ბქ. 308) -- ფუტკარი (სკა) შინაურიცაა და 

გარეულიც (ტყიურიც). ალ სოფელისკა მაგ̈ ნაი̈რიშ შინაუი̂რ ი ცხეკი ხილ ა̈რი (ლნტ. 15) -- 

ამ სოფელში ყველანაირი -- შინაური და გარეული (ტყის) -- ხილია. შინარ̈ მატატა -- 

ბალახია. შინარ̈ მინთუ ̂(ბქ.) -- ომბალო.

 შინდაშინ{დ} იგივეა, რაც შჷნნიშჷნ.

 შინურ ი ქუნურ ზს. -- ჩაურევლად, მონაწილეობის გარეშე. სოფლიშ ამახუ ̂სოფლიშ 

შინურ-ქუნურ ესერ ოლჴაცელი (ანდ.) -- სოფლის მტერი სოფლის ჩაურევლად დაღუპულაო.

 შინჰარ̈ი (-ა̈შ, -არ̈) ბქ. -- ხელცარიელი. შინჰარ̈იდ ლამ̈ჴედჷნ ისგეშთე (ბქ.) -- ხელცარიელი 

1834



მოვედი თქვენთან.

 შიჲპირობ იგივეა, რაც ში̄ჲპირობ.

 შირა, შირა-დოლებ იგივეა, რაც შირ̄ა.

 შიურ (-იშ, -ალ̈ ზს., -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- უხელო. შიურ მა̄რე ლოგუ̂ხუი̂̄და სგობინ 

(ლშხ.) -- უხელო კაცი შეგვხვდა წინ. შიურ მარე ცოდ ლი (ლნტ.) -- უხელო კაცი ცოდვაა. 

გადატ. არაფრის მკეთებელი. შიურ ი ჭჷშხჷრუ ̂მერდე (ბზ.) -- უუნარო, უქნარა 

(სიტყვასიტყვით უხელ-ფეხო).

 შიყ (-იშ, შჷყარ̈ ზს., -ა̈რ ლნტ., -არ ლშხ.) -- ზურგი. ნიჩუ ̂შიყთე ხეყარ̈ [ხეხუს̂] (ბზ. 86) -- 

ცოლს სახე ზურგისკენ მოექცა. თუნგარ̈ს შჷყჟი ხაფთქურ̄ახ ჩი̄ს (ბზ. 89) -- თუნგებს 

ყველას ზურგზე ამტვრევდნენ. დაუ̄დ̂ ჟი ლეჲსგურე ნაცარქექიაჲ̄ შიყჟი (ლშხ. 80) -- დევმა 

ნაცარქექია ზურგზე შეისვა. მაგ̈ ხეკუ̂ეს ჩა̈ჟ̄ი შიყუშ̂ ათხოიანხ... (ლნტ. 9) -- ყველაფერი 

ცხენის ზურგით უნდა წაეღოთ. გადატ. იმედი. იშგნემ შჷყშუ̂ მოდ' ესერ ხაკუ ლილზიგალ̈ 

(ლხმ.) -- სხვისი იმედით (ზურგით) არ უნდა ცხოვრება. კნინ. შიყი̄ლ ბზ., ლშხ., შიყილ ბქ., 

შიყილდ ლნტ.

 შიყრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რა̄შ, -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.) -- 1. ზურგიელი (ღორის). 

შიყრა შიშდ ენჯაბა̄ნ (ლშხ.) -- ზურგიელი მალე მოიხარშა. ლჷზიე ხამ̈ს შიყრას ჟი ხოკედხ 

(ლნტ.) -- დაკლულ ღორს ზურგიელს აცლიან. 2. საქონლის ზურგის ტყავი. შჷყრა̈ ̄ჩაფჷლ 

გეჭაჲ̈ ლიხ (ბზ.) -- ზურგის ტყავის ქალამანი გამძლეა. შიყრა ̄ჩაფჷლ ოხშხებ (ლშხ.) -- 

ზურგის ტყავის ქალამანი შევკერე.

 შიყულ იგივეა, რაც შიყუი̂ლ.

 შიყუი̂ლ, შიყულ (-იშ, -არ̈) ბზ., შიყულ (-არ) ლშხ. -- პეშვი, მუჭი. მუხუბ̂ა ზისხუშ̂ 
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ეხგუე̂შლა̈ნ̄ შიყუი̂ლ (ბზ. 257) -- ძმას პეშვი სისხლით გაევსო. ეშხუ შიყულ ლიცი̄ლ 

(ლშხ.) -- ერთი პეშვი წყალი.

 შიშგარა (-რაშ̈) ბქ., შიშგარ̄ა (-რაშ̄) ლშხ., შიშკარა (-რაჲ̈შ) ლნტ. -- ჟუჟუნა წვიმა. 

შიშგარა ანჴად ეჯ ლადეღ (ბქ.) -- იმ დღეს ჟუჟუნა წვიმა მოვიდა. კნინ. შიშგარილ ბქ., 

შიშგარ̄ოლ ლშხ., შიშკარილ ლნტ.

 შიშგარე (--, ანშიშგარე, ანშიშგარ̈ისგ) ბქ., შიშგარ̄ე (ანშიშგარ̄ე, ანშიშგარ̄ნე) ლშხ., 

შიშკარე (ანშიშკარე; ანაშიშკარი) ლნტ. -- ჟუჟუნა წვიმა მოდის. ათხე შიშგარე (ბქ.) -- 

ახლა ჟუჟუნა წვიმა მოდის. თელ ლად̈ეღ შიშკარა (ლნტ.) -- მთელი დღე ჟუჟუნა წვიმა 

მოდიოდა.

 შიშგარ̄ა იგივეა, რაც შიშგარა.

 შიშგილ იგივეა, რაც შჷშგილ.

 შიშდ ზს., {ა}შიშდ, აშდ ლშხ., {ა}შიშტ, აშტ ლნტ., ზმნს. -- მალე, ახლავე, უცებ, უცბად, 

საჩქაროდ, სწრაფად, მაშინვე. ჯ' ე̄სერ შიშდ ან̈ჴდენი (ბზ. 381) -- მე ახლავე მოვალო. ეჯი 

შიშდ ნაცმუნშალ ად̈ჰინან (ბქ. 41) -- ის უცბად ქონივით დადნა. ხეძგარხ და̄უს̂ ი შიშდ 

ადგარხ (ლშხ. 65) -- დაეძგერენ დევს და მაშინვე მოკლეს. აშტ ლოქ ახოთხე მიჩა ხოშა 

მუხუბ̂ე (ლნტ. 255) -- ჩემი უფროსი ძმა ახლავე მომიძებნეო.

 შიშდაგ̈ (-დგიშ, -დგარ̈) ბზ., შიშდიქ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ღილი, დუგმა. მეშხე შიშდაგ̈ ჟესგეხ 

(ბზ.) -- შავი ღილი მიაკერეს. შიშდიქს ჟი ლეჲფიშგე დი̄ნა (ლშხ.) -- ღილს შეიხსნის 

ქალიშვილი. კნინ. შიშდგჷლ ბზ.

 შიშდიქ იგივეა, რაც შიშდაგ̈.

 შიშკარა იგივეა, რაც შიშგარა.
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 შიშკარე იგივეა, რაც შიშგარე.

 შიშკილ იგივეა, რაც შჷშგილ.

 შიშტ იგივეა, რაც შიშდ.

 ში-ჭიშხ (-იშ, --) -- ხელ-ფეხი. ბესლანს ში-ჭიშხ ქამეყუჩ̂ე ხა̄დ (ბზ.) -- ბესლანს ხელ-ფეხი 

მოტეხილი ჰქონდა. გადატ. სამსახური, შრომა, ჯაფა. კათხ-ტაბაგჟი მაჴმარ' ესერ მეზგემ, 

ში-ჭიშხ -- სოფლიშ (ანდ.) -- წვეულებისას სურსათ-სანოვაგე ოჯახისაა, სამსახური 

(შრომა) -- სოფლისაო. უ̂ობაშ ში-ჭიშხ ხაკუ ქორაშ̈ ლიგემს (ბქ.) -- სახლის აშენებას ბევრი 

შრომა (ხელ-ფეხი) სჭირდებაო.

 შიხ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ნახშირი. [და̈უ̄დ̂] ად̈ბინე შიხიშ ი ტჷტი{შ} ლიზობ̈ 

(ბზ. 267) -- დევმა დაიწყო ნახშირისა და ნაცრის ჭამა. კუ̂აპად ან̈იცუ ̂ჟი კუი̂დოლშუ ̂შიხ 

(ბქ. 324) -- კვაპამ გოდრით ნახშირი მოიკიდა. დაშნაჲ ლჷღაფ ლჷმარ̄ შიხუშ̂ (ლშხ. 23) -- 

ხანჯალი ნახშირით ყოფილა შეღებილი. კნინ. შიხილდ ზს., ლნტ., შიხი̄ლ ლშხ.

 შიხა (-ხა̈შ̄ ბზ., -ხაჲ̈შ ბქ., ლნტ., -ხაშ̄ ლშხ.) -- დაწვა. ქორა ̈შიხა \ ლიშხი ხოლა გუე̂შ ლი 

(ბზ.) -- სახლის დაწვა ცუდი საქმეა. ლიცშუ ̂ყიმა ი ლემასგშუ̂ შიხა უშხუ̂არდ ესერ ხოლა 

ლი (ანდ.) -- წყალში დახრჩობა და ცეცხლში დაწვა ერთმანეთზე უარესიაო. შიხა ნომ' 

ესეროღუ ̂ათქადა! (ბქ.) -- დაწვა არ აგცდენოდესო! (წყევლაა). ისგუ̂ი ბედი შიხა მაკუ! 

(ლშხ.) -- შენი ბედის დაწვა მინდა! (წყევლაა). იხ. ლიშხი.

 შიხაჲ, შიხა ̈იგივეა, რაც შიხაჲ̈.

 შიხაი̈ლ (-იშ, -ა̈რ) ბზ. -- {გა}დასაწვავი. შიხაი̈ლ ისგუი̂ ლალზიგა (ბზ.) -- გადასაწვავი 

შენი სახლ-კარი! (წყევლაა).

 შიხაჲ̈ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ხაუ ბქ.), შიხაჲ (-ხაჲ̄შ, -ხე̄ლ) ლშხ., შიხა ̈(-ჲშ, -ხალ̈) ლნტ. -- წვის 
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უნარიანი, რაც ადვილად იწვის, ("წვადი".) ფჷრი ჟაჴუ̂არ̈ ხოჩა შიხაჲ̈ ლი (ბზ.) -- ხმელი 

არყის ხე კარგად იწვის ("წვადია"). ალ ზექ ხოჩა შიხალ̈ი (ლნტ.) -- ეს შეშა კარგად იწვის.

 შიხარ̈ იგივეა, რაც შიხა̈რ̄.

 შიხარ̈ცა̈შ̄ (-იშ) ბზ., შიხარ̈ცაშ̈ ბქ., ლნტ., შიხარ̄ცაშ̄ ლშხ. -- დიდი ხუთშაბათი, აღდგომის, 

ვნების კვირის ხუთშაბათი, შავი ხუთშაბათი (სიტყვა სიტყვ. ნახშირიანი ხუთშაბათი). 

შიხარ̈ცაშ̈ ქორხენ დას̈ ფიშუდ̂ეხ შუკუთ̂ე (ბქ.) -- დიდ ხუთშაბათს სახლიდან გარეთ 

(გზაში) არავის უშვებენ. შიხარ̄ცაშ̄ი ლიჴედს ხოღლიხ (ლშხ.) -- დიდი ხუთშაბათის 

მოსვლას ელოდებიან. შიხარ̈ცაშ̈ აგუჴ̂ად მუშკუა̂რალ̈ (ლნტ.) -- დიდ ხუთშაბათს სტუმრები 

მოგვივიდა.

 შიხა̈რ̄ (-იშ, -ხარ̄ალ̈) ბზ., შიხა̈რ (-აუ ბქ., -ხარალ̈ ლნტ.), შიხარ̄ (-ალ) ლშხ. -- ნახშირიანი. 

შიხარ̄ ნიჩუ ̂ქა̄თბარეხ ბობშს (ლშხ.) -- ბავშვს ნახშირიანი სახე დაბანეს. შიხარ̈ ტოტარ მადა 

(ლნტ.) -- ნახშირიანი ხელები მქონდა. გადატ. ღარიბ-ღატაკი. ჩუ̂ესგურდად, სგაჲ̈ შიხარ̄უ! 

(ბზ.) -- დასხედით თქვე ღატაკებო (ნახშირიანებო)!

 შიხგოგან̈ (-იშ, -განარ̈) ბზ., შიხდოგან̈ ლნტ. -- ძალიან შავი, ნახშირის ფერი. ეჯჟი მეშხე 

ჩუ ლი, ერე შიხგოგან̈დ ლჷგ (ბზ.) -- ისეთი შავია, რომ ნახშირივითაა (ნახშირად დგას.)

 შიხუ̄ლ (-აშ̈, -არ̈) ბზ., შიხუნ̄დ (-იშ, -არ) ლშხ., შიხუნდ (-არ̈) ლნტ., ზოოლ. -- ანკარა, 

ძლოკვი. ნაუჩხუნღო შიხულ̄არ̈ მე̄უა̂რ ა̈რიხ (ბზ.) -- წვიმის შემდეგ ძლოკვები ბლომად 

არიან. შიხუნ̄დ შუა̂ნსი̄ ხოხალ (ლშხ.) -- ძლოკვი სვანეთშიც იცის. შიხუნდ სურუ ხაჯეშ 

უ̂იჯს (ლნტ.) -- ძლოკვი ძალიან ჰგავს გველს.

 ში̄მიბერ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., შიმბერ, შიემბერ (-არ̈) ბქ. -- 1. ხელისგული. მჷჴნი-მჷლა̈შ̄ის 

ში̄მიბერალ̈ მეგბე ხეკუ̂ეს ხა̄დეს (ბზ.) -- მხვნელ-მთესველს ხელისგულები გასვრილი უნდა 
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ჰქონდეს. ნაბრაუ ̂ში̄მიბერალ̈ ლუტფურ̄ე ხად̄ (ბზ.) -- ხელისგულები ბარვისაგან 

გადაღლეტილი ჰქონდა. 2. ხელთათმანი. გიგად შიმ̄იბერალ̈ ანწჷნდიე (ბზ.) -- მამიდამ 

(დეიდამ) ხელთათმანები მოქსოვა. 3. სიგრძის საზომი ერთეული ხელისგულის ოდენა.

 ში̄ჲპირობ ბზ., ლშხ., შიჲპირობ ლნტ. -- ხელი და პირობა, საფუძვლიანი პირობა. ჯუმილდ 

მად̄ ოთკარე ყორ̄... უ̂ოდ ში̄ჲპირობს დო ლაჰოდ̈ნე (ბზ. 295) -- ძმამ არ გაუღო კარი... სანამ 

საფუძვლიან პირობას არ მომცემო.

 ში̄რა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რა̄შ, -რე̄ლ ლშხ.), შირა, შირადოლებ (-რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ 

ლნტ.) -- დოლაბი, წისქვილის ქვა. მჷლტეხდ იშდუ̂ ხაძგერ ში̄რას (ბზ. 57) -- ლენტეხელმა 

წიხლი ჰკრა დოლაბს. შამშიათ̈ილდ ადკუა̂რ̈ შირადოლებ მურყუა̂მქა (ბქ. 53) -- 

შამშიათილმა დოლაბი კოშკის თავზე გადააგდო. ლეგუე̂̄რი ში̄რა ჩუა̂ლკუშურე̄ლი (ლშხ.) -- 

წისქვილის დოლაბი დამტვრეულა. კნინ. შიროლ̄ ბზ., ლშხ., შირილ ბქ., შიროლ ლნტ.

 შკერი იგივეა, რაც შგორ̄ი.

 შკერობ იგივეა, რაც შგერობ.

 შკილ იგივეა, რაც შგილ.

 შკირა იგივეა, რაც შგირა.

 შკომალა ̈იგივეა, რაც შგომალაჲ̈.

 შკუდა იგივეა, რაც შგუდა.

 შკურალ̈ იგივეა, რაც შგურა̈ლ̄.

 შკუი̂ბ იგივეა, რაც შგუ̂იბ.

 შკუი̂რ ი ჟახე იგივეა, რაც შგუი̂რიჟახე.

 შკუი̂რ იგივეა, რაც შგუ̂ირ.
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 შობ (-აშ̈ ზს., -აშ ლშხ., -იშ ლნტ.) -- კორკოტობა, შობის წინადღე. შობ ლადეღ შობა ̈ქაქს 

ლაჯაბ̈დ (ბზ.) -- შობის წინადღეს კორკოტს (შობის ფაფას) ვხარშავთ. ზუღუა̂ს ესერ შობ 

ლეთ ეშხუ კობ ლოხკუი̂და (ბქ.) -- ზღვას შობის წინაღამეს ერთი კულა დაუკლიაო. შობლე̄თ 

(ბზ.), შობლეთ (ბქ.) -- კორკოტობა ღამე. შობა ̈ქაქ (ბზ.) -- კორკოტი (შობის ფაფა).

 შოთ იგივეა, რაც შუე̂თ.

 შოლტ იგივეა, რაც შუე̂ლტ.

 შომა ზს., ქს. შომუ̂ა, შომაუა̂ ბზ., ზმნს. -- 1. როდის. ჭაბუგ̈უ ̂შომა ხოცლჷ̄რა [ბუღუა̂ს]? (ბზ. 

436) -- ჭაბუკი ბუღას როდის დაუგლეჯია? შომა ჯაკუხ ლიზი? (ლშხ.) -- როდის გინდათ 

წასვლა? კოჯ ლექუა̂ ლიკუა̂ნე შომა ჯექარხუ̂ეს? (ლნტ. 316) -- კლდეზე გადაგდება როდის 

გითხარი? 2. კავშირ. როცა. [ლაჲ̈რაყი] შომა ლიფუეს ჩუ ქუ̂იცე, ეჩქას ლაჯბაშ̈ ლი (ბქ. 

196) -- როცა საარაყე დუღილს შეწყვეტს, უკვე გამოსახდელია (მოსახარშია).

 შომად ბზ., ქს., ზმნს. -- სანამდე, როდემდე, რა დრომდის. შომად ხირდი სი ქუთა̈შ̄? (უშგ.) -- 

შენ როდემდის იქნები ქუთაისში? შომად ჯაკუ ამჟი ლირდე? (ლშხ.) -- როდემდე გინდა ასე 

ყოფნა? შომად ხუა̂რდე ამეჩუ? (ლნტ.) -- როდემდე ვიყო აქ?

 შომალე იგივეა, რაც შომუა̂ლ̄ე.

 შომაუა̂ იგივეა, რაც შომა.

 შომა ̈იგივეა, რაც შომუ̂ა̈ჲ̄.

 შომაჲ̄ იგივეა, რაც შომუა̂̈ჲ̄.

 შომრიას ზს., ლშხ., ზმნს. -- როდის; ოდესღაც. შომრიას ესერ იმჩი? (ბზ.) -- როდის 

დაბერდებაო? შომრიას ლასუ ̂ა̈ლი? (ბქ.) -- როდის იყო ეს? შომრიას მჷრამ̄თე აჩად (ლშხ.) -- 

ოდესღაც, სადღაც წავიდა.
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 შომუა̂ იგივეა, რაც შომა.

 შომუა̂ლ̄ე ბზ., ლშხ., შომალე ბქ., ლნტ., ზმნს. -- 1. როდისმე. მი შომალე ლადეღ აჯ̈მარ̈გი... 

(ბქ. 31) -- მე როდისმე გამოგადგებიო. შომალე ჟათ̈ელაკ̈ი მიჩა მუე ლანხუბს (ლნტ. 177) -- 

როდისმე იპოვის მამის საძმოს. 2. ოდესღაც. შომუა̂ლ̄ე უა̂̈რგ ი მიჩა ხეხუ ̂ანჴა̈დხ (ბზ. 427) -- 

ოდესღაც თავადი და მისი ცოლი მოვიდნენ.

 შომუა̂̈ჲ̄ ბზ., შომა ̈ბქ., შომ{უ}̂აჲ̄ ლშხ., შომ{უ}̂აჲ̈ ლნტ., მიმართ. ზმნს. -- როცა, როდესაც. 

შომუა̂̈ჲ̄ ერე ღუ̂აჭარ̈ აგ̈ით' აჩად̈, ეჩქა ანჴად̈ დი̄ნა (ბზ. 380) -- როდესაც ვაჭარი სახლში 

წავიდა, მაშინ მოვიდა გოგო. შომაჲ̄ ჩუ̂ადძი̄ნეხ ფუსნაჲს... ბარჯს ლახოდ̄ნეხ ბაპს. (ლშხ. 26) 

-- როდესაც საღმრთოს დაკლავენ, ბეჭს მღვდელს მისცემენ. შომაჲ̈ ჯეკუ̂ადდეხ, ეჩქა ანჴადდ! 

(ლნტ.) -- როცა გინდოდეთ, მაშინ მოდით!

 შონ (-იშ, --) ბზ., ქს., შორ ბზ., შონ-მაშონ ბზ., ლნტ., შონ-მაშონ̄ ლშხ. -- ხსენება. მაჲ̈და̈რ̄ს 

ლეზუ̂ბა ̈შორ გარ ესერ ხარ̄ (ბზ.) -- მშიერი მხოლოდ საჭმლის ხსენებაშიაო (ხსენება აქვს). 

ლითხუა̂რიშ შონ ახადხ (ბქ.) -- ნადირობას იხსენებდნენ (ნადირობის ხსენება ჰქონდათ). 

ისგუი̂ შონ გუა̂რ̄ (ლშხ.) -- შენს ხსენებაში ვართ. ხოჩემი გაროღუ̂ შონ-მაშონ ლი ამ 

ლაზ̈გაისგა! (ჩბხ.) -- მხოლოდ კარგის ხსენებამც იყოს ამ საცხოვრებელში (ოჯახში)! 

ახადახ შონ ლიშიალ̈ე გუე̂შჟინ (ლნტ. 292) -- გაიხსენეს ომის საქმე (დაიწყეს ომის საქმის 

ხსენება).

 შონდობა იგივეა, რაც შუე̂̄ნდბა.

 შონ-მაშონ იგივეა, რაც შონ.

 შონ-მაშონ̄ იგივეა, რაც შონ.

 შორ იგივეა, რაც შონ.
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 შოლ̈ იგივეა, რაც შუე̂ლ, შელ.

 შოლ̈ტ იგივეა, რაც შუე̂ლტ.

 შონ̄დო (-დოშ̄) ლშხ., ეთნოგ. -- საგალობელი მიცვალებულის პატივსაცემად, შენდობის 

სიმღერა. შონ̄დოშ̄ ლიღრალ̄ ხაჯეშ... სალხინია ლიღრალ̄ს (ლშხ. 42) -- შენდობის სიმღერა 

ლხინის (სალხინო) სიმღერას ჰგავს.

 შტა იგივეა, რაც შდა.

 შტაბლა იგივეა, რაც შდაბლაჲ̈.

 შტამილ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- კვირისტავი. რუკაპს ჩერიდ შტამილ ხაზ̈ენა (ლნტ.) -- როკაპს 

თითისტარზე კვირისტავი ჰქონია წამოცმული.

 შტაუა̂ლ იგივეა, რაც შდაუა̂ლ.

 შტაუა̂ლ̈ იგივეა, რაც შდაუა̂ლ.

 შტაშტაუა̂რ̈ილ იგივეა, რაც შდაშ̄დაუ̂არი̄ლ.

 შტაშუ ̂იგივეა, რაც შდაშ̄უ.̂

 შტეკუ{̂ე} იგივეა, რაც შდეკუ.̂

 შტეხა იგივეა, რაც შდახ̈ა.

 შტეხენი იგივეა, რაც შდეხნი.

 შტეხობ იგივეა, რაც შდახ̈ობ.

 შტიმ იგივეა, რაც შდიმ.

 შტიფ, შტიფლაჲ̈ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., შტიბლაჲ (-ლე̄ლ) ლშხ., შტიუ̂ლა ̈(-ჲშ, -ლალ̈) ლნტ. -- 

ელამი, თვალმრუდი, ბრუტიანი; ლნტ. თვალებგადმოკარკლული. შტიფლაჲ̈ მარ̄ე (ბზ.) -- 

ელამი კაცი. შტიულ̂ა ̈ჩაჟ̈ ხაყახ (ლნტ.) -- ბრუტიანი ცხენი ჰყავთ. შდრ. ლჷშდრანე; 
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ბრიტა̈ლ.

 შტიქ იგივეა, რაც შდიქ.

 შტიქურ{ა} იგივეა, რაც შდიქურ{ა}.

 შტიხ იგივეა, რაც შდიხ.

 შტიხარობ იგივეა, რაც შდიხარ̄ობ.

 შტიხე იგივეა, რაც შდიხე.

 შტიხობ იგივეა, რაც შდიხარ̄ობ.

 შტიხჷნდ იგივეა, რაც შდჷხი̄ნდ.

 შტუგუ ̂იგივეა, რაც შდუგუ.̂

 შტუე იგივეა, რაც შდუუე̂.

 შტულ-შტულ იგივეა, რაც შდულ̄.

 შტულ̄ იგივეა, რაც შდულ̄.

 შტჷმა იგივეა, რაც შდჷმაჲ̈.

 შუა (შუაშ̈ ბქ., შუაშ̄ ლშხ.) -- დარდი, ზრუნვა, ფიქრი. მა ̈შუა მარ (ბქ.) მაჲ შუა მარ̄ (ლშხ.) 

-- რა მენაღვლება (რას დავეძებ). ეჩა შუა მარ (ბქ.) -- იმის დარდი მაქვს. ეჩა შუა მამ̄ა ხარ̄ხ 

(ლშხ. 11) -- იმის დარდი არა აქვთ.

 შუბ იგივეა, რაც შუი̂ბ.

 შუდობ იგივეა, რაც შუი̂დბა.

 შუდობდ იგივეა, რაც შუდ̈ობ̈დ.

 შუემლიან̈ (-იშ, -ლიანარ̈) ბზ., შემლიან (-არ) ლშხ., შემლიან̈ (-ლიანარ̈) ლნტ. -- შნოიანი, 

წარმოსადეგი. ალ ბეფშუს̂ ესერ შუემლიან̈ მარ̄ე ხეფსი (ბზ.) -- ეს ბავშვი შნოიანი კაცი 
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დადგებაო. ო, სი შემლიან̈ იმღა მოდ ანჴედ?! (ბქ.) -- ო, შე დალოცვილო (შნოიანო), რატომ 

არ მოხვედი?! ძღჷდ შემლიან მარ̄ე ლი გიორგი (ლშხ.) -- გიორგი ძალიან შნოიანი კაცია.

 შუკ{უ}̂ (-იშ, -ა̈რ ბზ., ლნტ., -აშ̈ ბქ., -არ ლშხ.) -- გზა. შუკუჟ̂ი̄ნ ჭყინტს ლახხუ̂იდ̄და 

თა̄რინგზელ (ბზ. 333) -- გზაზე ბიჭს მთავარანგელოზი შეხვდა. ათაგანხ შუკუს̂ სემი 

ლახუ̂ბა (ბქ. 19) -- გაუდგა გზას სამი ძმა. ჲეშმაჲ შუკუა̂რისა ლიცუა̂ლ̄ს ლოქ ალა̄ში (ლშხ. 

59) -- ეშმაკი გზებში ჩხუბს თესავსო. შუკუა̂შ̈ ლიჩემ (ბქ.) -- გზის დათმობა (გზიდან 

ჩამოდგომა). შუკუ ̂ლიცს ათხოჲა (ლნტ.) -- გზა წყალს წაუღია. შუკუე̂პილ -- გზის პირი. 

შუკუ-̂ლაჭარ -- გზაჯვარედინი. შუკულ̂აყ̈ულ̂ა ზს., ლნტ., შუკულ̂აყულ̂ა ლშხ. -- გზის 

გასაყარი. კნინ. შუკულდ ზს., ლნტ., შუკულ̄ ლშხ.

 შულ იგივეა, რაც შხულ̄.

 შული იგივეა, რაც შულ̄ი.

 შუმ იგივეა, რაც შუი̂მ1.

 შუმორ იგივეა, რაც შიმორ̈.

 შუნ ი ქუნ იგივეა, რაც შინ ი ქუ̂ინ.

 შუნ იხ. ში1.

 შუნდუკუ̂ (-იშ \ -ა̈შ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.), შუნდუკუ,̂ შუნდუკ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- 

კოპი. ბეფშუს̂ შუნდუკუ̂ ლახ̈პარ̈ (ბზ.) -- ბავშვს კოპი დააჯდა (მიაფრინდა). მაყრუნეხ 

თხუი̂მ კოჯს, შუნდუკუ ̂ლამ̈პარ (ბქ. 16) -- თავი კლდეს მიმარტყმევინეს, კოპი დამაჯდა 

(მომაფრინდა).

 შუნშხუე̂ იგივეა, რაც შუნ̄შხუ̂ე.

 -შურა{ჲ} იგივეა, რაც -შჷ̄რა
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 შურაჲ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., შურა ̈(-რაუ ბქ., -ჲშ, -რალ̈ ლნტ.), შურაჲ (-რაჲ̄შ, -რე̄ლ) ლშხ. -- 

მავნებელი, მაწყინარი (საჭმელი). ჲერხი ტყუბულ̄ შურაჲ̈ ლი (ბზ.) -- ზოგი სოკო 

მაწყინარია. შურა ̈ლეზებ ნომა ლახ̈ემე! (ბქ.) -- მაწყინარი საჭმელი არ ჭამო! თუი̂ს ჲესი-

ჲესინ შურა ̈ხეფას̈ი (ლნტ.) -- თაფლი ზოგჯერ მაწყინარი გამოდის.

 შურდუმ (-იშ, -ალ̈) ბზ., შურდუი̂მ (-ა̈რ) ბქ., შურდულ (-არ) ლშხ. -- შურდული. ბაბად 

შურდუმ ოხსყე ბეფშუ̂ს (ბზ.) -- პაპამ ბავშვს შურდული გაუკეთა. შურდუი̂მ ახფიშუდ̂ხ 

უშხუა̂რ̈ (ბქ.) -- ერთმანეთს შურდული ესროლეს.

 შუშპარ̈ (-იშ, -პარა̈ლ) ზს., ლნტ., შუი̂შპარ̈ (-პარარ̈) ბქ., შუშპარ (-ალ) ლშხ. -- ცეკვა, 

შუშპარი. შუი̂შუ̂პარ̈ ხოჩა გუჟი ლირდეს ესერ ხოხალ (ანდ.) -- შუშპარი კარგ გუნებაზე 

ყოფნამ იცისო. დეშ ჩომინხ შუშპარ ხანჯრალე კეცხჟი (ლშხ. 53) -- ხანჯლების პირზე ვერ 

იცეკვეს. ჯუმილ-დაჩუი̂რდ შუშპარ̈ ჩუე̂მინხ (ლნტ. 31) -- და-ძმამ იცეკვა (ცეკვა ქნეს).

 შუშპრაჲ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., შუ̂იშპრა (-რაჲ̈შ, -რაუ) ბქ., შუშპრაჲ (-რაჲ̄შ, -რე̄ლ) ლშხ., 

შუშპრა ̈(-ჲშ, -რალ̈) ლნტ. -- მოცეკვავე, ცეკვა-თამაშის მოყვარული. როზი გუნ შუ̂იშპრა 

ლი (ბქ.) -- როზი ძალიან (კარგი) მოცეკვავეა. გადატ. შუშპრაჲ̈ ლამტუა̂რა̈ლ̄ (ბზ. 429) -- 

მოცეკვავე ჩირაღდანი.

 შუშპრე იგივეა, რაც იშუპ̂არალ̈.

 შუშხუ̂ამ̈ (-უმ̂იშ, -- ბზ., -იშ, -- ლნტ.), ჲეშხუა̂მ (-იშ \ -უ̂მიშ, --) ბქ., შუშხუ̂ამ (-იშ, --) 

ლშხ. -- ახალი წლის წინადღე. შუშხუა̂მ̈ ლე̄თ მუს ანჴიდ მეუა̂რ (ბზ.) -- ახალი წლის წინა 

ღამეს დიდი თოვლი დადო (მოიტანა). ზომხა ̄სგობნე ლადეღს შუშხუა̂მ ხაჲ̄შხა (ლშხ. 15) -- 

ახალი წლის წინადღეს შუშხვამი ჰქვია.

 შუდ̈ობ̈დ ბზ., შუი̂დებდ ზს., შუ̂იდობდ ბქ., შიდობდ ლშხ., შუდობდ, შუი̂დებდ, შუდებდ ლნტ., 
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უშგ., ზმნს. -- მშვიდობით, მშვიდობიანად. შუდ̈ობ̈დუ ესერ ხორი მიჩა თხუი̂მ! (ბზ. 265) -- 

მშვიდობით მეყოლოს შენი თავიო! ჩი̄ხან̈ შუი̂დებდ ანჴა̈დ ანზორ (ბზ. 286) -- ყოველი 

მხრიდან მშვიდობიანად დაბრუნდა ანზორი. შუი̂დებდუ მირიდ! (ბზ.) -- მშვიდობიანად 

მეყოლეთ! არგის მაგ̈ შუ̂იდებდ ა̈რიხ (უშგ.) -- შინ ყველანი მშვიდობიანად არიან. 

შუი̂დობდოუ ̂ხარი! (ბქ.) -- მშვიდობით იყავი! ჯაუ ̂ესერ ხორი შუი̂დებდ, მიჩა ჟჷრ ესერ ლი 

ალი (ბქ. 12) -- შენ მეყოლე მშვიდობიანად, ეს შენი წყალობააო. ეთჴჷ̄რიხ ღე̄რბათს თანფი 

შუი̂დობდ ლიჲესს (ლშხ. 20) -- შეევედრებიან ღმერთს აღდგომის მშვიდობით მოსწრებას. 

მერმაჟი შუი̂დებდუ ამსახუი̂ად! (ლნტ.) -- მეორედ მშვიდობით დამხვედროდეთო!

 შუმ̈ იგივეა, რაც შუი̂მ1.

 შულ̄ (-იშ) ბზ., ლშხ., შულ ბქ., ლნტ. -- შუილი, ფშვინვა. მაშდმა̈რ̄დ ქა̄ფიშდუ ̂შულ̄ (ბზ.) -- 

მთვრალმა დაიწყო (გაუშვა) ფშვინვა. ბაბას ჰამდ შულ ჩუ ხოგ (ბქ.) -- ბაბუა გათენებამდე 

ფშვინავს.

 შულ̄ი (შუი̂̄ლდას̈, შუ̂ილ̄და; შუი̂̄ლდე̄დს ბზ., შუ̄ლის, შულ̄და; შუ̄ლდეს ლშხ.), შული 

(შუი̂ლ, შჷლიუ;̂ შჷლიდეს ბქ., შულდას̈, შულდა; შულდეს ლნტ.), გრდუვ. -- ქშენს. 

ნაწიფინ ხამარშალ̄ შულ̄იხ მაშდმარ̄ ღუა̂ჟარ (ლშხ.) -- მთვრალი კაცები წიწიბონაჭამი 

ღორებივით ქშინავენ. იმალაგ̈ის დაშ̈ტუ ̂შულდა (ლნტ.) -- სადღაც დათვი ქშენდა.

 შუნ̄შხუე̂ (შუნ̄შხუა̂ს̈, შუნ̄შხუ̂ა; შუ̄ნშხუე̂̄დს ბზ., შუ̄ნშხუი̂ს, შუ̄ნშხუა̂; შუნ̄შხუდ̂ეს ლშხ.), 

შუნშხუე̂ (შუნშხუ,̂ შუნშხუ̂ა; შუნშხუა̂დეს ბქ., შუნშხუ̂დას̈, შუნშხუდ̂ა; შუნშხუდ̂ეს 

ლნტ.), გრდუვ. -- ქსუტუნებს, ხრუტუნებს. იმჟი ხოლა̄მდ შუ̄ნშხუე̂ ალ ზურალ̄ (ბზ.) -- რა 

ცუდად ქსუტუნებს ეს ქალი. იმჟი შუნშხუე̂ალ მარე (ლნტ.) -- როგორ ქსუტუნებს ეს კაცი.

 შუა̂თ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., შათ̈უ̂ ბქ. 1. სალესი ქვა. შუა̂თ ხოჩამ̄დ აშე̄რე ნახა (ბზ.) -- სალესი ქვა 
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იარაღს კარგად ლესავს. 2. ლხმ. ფიქალისმაგვარი თლილი ქვა. კალუ̂ისგა ხოშა შათ̈უ̂ ზჷსდ 

(ბქ.) -- ეზოში დიდი თლილი ქვა იდო.

 შუა̂ნ იგივეა, რაც შუა̂ნ̈.

 შუა̂ნარ̈ იხ. მუშუა̂ნ̈.

 შუა̂რ1 (-აშ̈ ზს., -იშ ქს.) -- კვნესა, ხვნეშა (დარდის გამო). დი̄ნილდ შუა̂რა̈შ ლიკედ დეშ 

ადბედუ̂ე (ბქ.) -- გოგომ ამოხვნეშა ვერ გაბედა. ბოფშს შუ̂არა ̄კუ̂ეც მა ̄ხოკი̄და (ლშხ.) -- 

ბავშვს არ დაუკვნესია. (კვნესა არ გაუღია).

 შუა̂რ2 (-იშ, -ა̈ლ) ზს. -- ნორჩი (ყლორტი, ღერო...). მეგამ̈ს მახე შუა̂რალ̈ ახღუ̂ა (ბზ.) -- ხეს 

ახალი (ნორჩი) ყლორტები გამოაქვს. გადატ. ახალგაზრდა (ადამიანი). ალექსანდრე ჩიქე მახე 

შუა̂რ გარ ლი (ბზ.) -- ალექსანდრე ჯერ ახალგაზრდაა.

 შუა̂რ3 ზს. -- წყლული, იარა. შუა̂რა ̈ჟაგარ̈ ხაწჷხხ (ბზ.) -- წყლულის წამალი სჭირდებათ.

 შუა̂რაშ ბალე (-ლე̄მიშ, -ლოლ) ბქ., შუა̂რა ბალე (-ლე̄ლ) ლშხ. -- მრავალძარღვა. შუა̂რა-

ბალე -- მაშრი ბალე ხარ̄ თუთუნშალ̄ (ლშხ., ხორ. 5) -- მრავალძარღვა -- ფართო ფოთლები 

აქვს თამბაქოსავით.

 შუა̂ბ̈ (შუა̂ბაშ̈ \ -იშ) ბქ. -- მოშვება, შვება, მოსვენება. შუა̂ბ̈ ხიყრ! (ბქ.) -- მოეშვი, თავი 

გაანებე (ნუ დარდობ)! ეჯღა შუ̂აბ̈ გარ ხიყრ! (ბქ. 258) -- ამის გამო ნუ შეწუხდები 

(მოისვენე, თავი მიანებე)!

 შუა̂ლ̈ იხ. ჰაშ̈დაკ̈უ,̂ ჰაშ̈დეკუ.̂

 შუა̂მ̈ (შუ̂ამაშ̈) ზს. -- მოსვენება. შუა̂მ̈ დე̄სა ოხჴა̈დხ (ბზ.) -- ვერ მოისვენეს (არ მოუვიდათ 

მოსვენება). უ̂ოთარშერ... დე უჟს იჴდახ ი დე შუ̂ამ̈ს (ფარ) -- ოთარაანთ, არც ძილი ჰქონდათ 

და არც მოსვენება.
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 შუა̂მ̈იან̈ (-იშ) ზს. -- მოსვენებული, უდარდელი, უზრუნველი. შუა̂მ̈იან̈დ ლარდა (ბქ.) -- 

მოსვენებულად სამყოფი. შუა̂მ̈იან̈ მარე ლი გიერგი (ბქ.) -- უზრუნველი კაცია გიორგი.

 შუა̂ნ̈ (-იშ \ -{ჲ}აშ̈ \ -ეშ) ზს., ლნტ., შუა̂ნ (-იშ \ -ეშ \ -{ჲ}აშ) ლშხ. -- სვანეთი. თათრალ̈ 

მე̄უა̂რ ლჷმჴა̈დუ̈ნხ შუა̂ნ̈თე (ბზ. 1) -- თათრები ხშირად მოდიოდნენ სვანეთში (თავს 

ესხმოდნენ). ენგურ ჲარუ̂დ ყუ̂ილე ჟიბე შუა̂ნს (ბქ. 70) -- ენგური ორად ყოფს ზემო 

სვანეთს. შუა̂̈ნ ესერ მიჩა ჯუ̂რილს აჯლი (ანდ.) -- სვანეთი თავისი რწმენა-რჯულით 

ცხოვრობსო. სასაშ̄ზუმ გიმ დეხდა სოფელს ე̄სა ხუღუ̂ა თელდ შუა̂ნისა (ლშხ. 3) -- 

სასაშისოდენა მიწა (სახნავ-სათესი) არც ერთ სოფელს არ აქვს სვანეთში. ლენტეხა ხაჟახა 

შუა̂ნ̈ჲა ̈ეშხუ კუ̂ითხს (ლნტ. 3) -- ლენტეხი სვანეთის ერთ კუთხეს ჰქვია.

 შუა̂რ̈ი-ბამბა იგივეა, რაც შარ̈ი-ბამბაჲ̈.

 შუე̂თ, შოთ (-იშ, შოთარ̈) ბზ., შოთ (-შოთარ ლშხ.), შუ̂ეთ (შუე̂თარ \ შოთარ̈ ლნტ.) -- 

შოთი, შოთი პური. ჟი იდე̄სხ ტაბჷლჟი შუე̂თარს (ლშხ. 38) -- შოთებს ტაბლაზე 

დაიწყობენ. დენას ქახონაყა შუ̂ეთ დიარ (ლნტ. 267) -- ქალიშვილს შოთი პური 

გამოუცხვია. კნინ. შოთ̈ი̄ლდ ბზ., შოთი̄ლ ლშხ., შუე̂თილდ ლნტ. ზურალ̄დ შოთ̈ილ̄დ ანნაყე 

(ბზ. 345) -- ქალმა პატარა შოთი პური გამოაცხო.

 შუე̂ლ (-იშ) -- შრატი, სველი. ნაღებს შუე̂ლხან̈ქა ასყე̄ნეხ (ბზ.) -- ნადუღს შრატისაგან 

აკეთებენ. ლეზობდ... შუე̂ლჷნქა დემგუა̂შ ხაჰდუნახ [ტყუე̂ს] (ბქ. 240) -- თურმე ტყვეს 

საჭმელად სველის გარდა არაფერს აძლევდნენ. შუე̂ლს ჲეს-ჲესინ მინი̄ იზბის (ლშხ.) -- 

სველს ხანდახან თვითონაც ჭამენ. შუე̂ლს ხამარ̈ს ხუა̂თრედ (ლნტ.) -- სველს ღორებს 

ვასმევთ.

 შუე̂ლტ, შოლ̈ტ (-იშ, შოტლა̈რ) ზს., ლნტ., შოლტ (-არ) ლშხ. -- ერთი საქალამნე ტყავი, 
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საქალამნედ გამოჭრილი ტყავის ერთი ნაწილი. სამ̈ შოლ̈ტ ჩაფჷლს ჯაკურ̂უნე (ბზ.) -- სამ 

საქალამნე ტყავს აგაძრობ. ტუფე ჩაფჷლიაქ̈დ ეშხუ შუე̂ლტ ტუფ ხაკუ (ლნტ. 31) -- 

საქალამნედ ერთი შოლტი ტყავია საჭირო (უნდა).

 შუე̂ლწაქ იხ. მჷლმესგილ.

 შუე̂ნჲა̈̄გ (-ნჲაგ̄აშ̈, -ნჲაგ̄არ̈) ბზ., შუე̂ნჲა̄გ (-იშ, -არ) ლშხ. 1. ქამანდი, საგდებელი. შუე̂ნიჲა̈გ̄ 

დე̄ს ამხუი̂̄დ (ბზ.) -- ქამანდი ვერ ვიპოვე. 2. გრძელი ღვედი, თასმა ნანადირევის ზურგზე 

ასაკიდებლად. შუე̂ნჲა̈გშუ ან̈რეკ ნათ̈ხუი̂არ! (ბზ.) -- ნანადირევი თასმით ჩამოიკიდე! 

მეთხუი̂არ მარ̄ე შუე̂ნჲა̄გს ჩიგარ აჲეს ლათხუი̂არ̄თე (ლშხ.) -- მონადირეს (კაცს) გრძელი 

თასმა სანადიროდ ყოველთვის თან დააქვს.

 შუე̂̄ნდბა (-ბა̈̄შ ზს., -ბაშ̄ ლშხ.), შენდბა (-ბაშ̈) ლხმ., შონდობა (-ბაჲ̈შ) ლნტ. -- შენდობა. 

შუე̂̄ნდბაუ ხარ̄ხ გუშგუე̂̄ი ლჷდგარ̄უს! (ბზ.) -- შენდობა ჰქონდეთ ჩვენს მიცვალებულებს! ჩი 

ლჷდგარ̈ს შენდბა დემ ესერ ხექუ̂ი (ანდ.) -- ყველა მიცვალებულს შენდობა არ ეთქმისო. 

ლჷდგარს შუ̂ენდბა ოთჭირეხ (ლშხ. 35) -- მიცვალებულს შენდობა შეუთვალეს. შონდობას 

ხუუზ̂იდ ქუნარ̈ს (ლნტ. 58) -- შენდობას ვუთვლით (ვუგზავნით) სულებს.

 შუი̂ბ, შუბ (-იშ, შუბარ̈) ზს., ლნტ., შუბ (-არ) ლშხ. -- შუბი. როსტომდ შუბუა̂̈რ 

ქუთულ̄არ̈ჟინ̄ ესლაჯჷ̄რე (ბზ. 233) -- როსტომმა შუბები მუხლებზე მიიმაგრა. ეჯის შუბ 

ხაღუე̂̄ნა (ლშხ. 4) -- იმას შუბი ჰქონია.

 შუი̂დბა (-ბა̈შ̄ ბზ., -ბაშ̈ ბქ.), შუი̂დებ (-იშ) ბქ., შუი̂დობ, შუდობ{ა} (-აშ ლშხ., -იშ \ -ბაჲ̈შ 

ლნტ.), ქს. -- მშვიდობა. შუი̂დბა ესერ ხარ̄ხ მო? (ბზ. 384) -- ხომ მშვიდობა გაქვთო? 

[მუნწულ] აჩად შუ̂იდებდ (ბქ. 24) -- ჩიტი მშვიდობით წავიდა. ჯგჷრაგ̄, სი ოგუა̂ჲ თანაფ 

შუი̂დობდ! (ლშხ.) -- წმინდა გიორგი, შენ მოგვასწარი აღდგომა მშვიდობით!
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 შუი̂დბარ̄ობ იგივეა, რაც შუი̂დბობ.

 შუი̂დბობ, შუი̂დბარ̄ობ (-აშ̈) ბზ., შუ̂იდბარ̄ობ (-იშ) ლშხ., შუი̂დბარობ ლნტ. -- 

მშვიდობიანობა. ამჷნღო შუ̂იდბობუ გარ ჯარ̄ხ! (ბზ.) -- ამის შემდეგ მხოლოდ მშვიდობა 

გქონდეთ! ალ ქორს ჩიგარ შუი̂დბარობუ ხარ (ლნტ.) -- ამ სახლს (ოჯახს) სულ 

მშვიდობიანობა ჰქონდესო. მშუი̂დბარ̄ობჟი ანტახ გეგი ქორთე (ლშხ.) -- მშვიდობიანობის 

დროს დაბრუნდა გეგი სახლში.

 შუი̂დებ იგივეა, რაც შუი̂დბა.

 შუი̂დებდ იგივეა, რაც შუდ̈ობ̈დ.

 შუი̂დობდ იგივეა, რაც შუდ̈ობ̈დ.

 შუი̂მ1, შუმ̈ (-იშ, --) ბზ., შუმ, შჷმ ლშხ., შუ̂იმ ლნტ. 1. სიმღერის კილო, მოტივი, სახე. 

ხუა̂ჲ მე̄რმა-მე̄რმა შუმ ი ლიღრალ̄ს ლე̄ქუნ̂ეხ ეჯ ლე̄თ (ლშხ. 19) -- ბევრ სხვადასხვა სახის 

სიმღერას იტყვიან (იმღერებენ) იმ ღამეს. 2. -ნაირი, -გვარი, -ფერი. მიშგუ̂ა დის... ხოხალ... 

ლიშხბი ფიშირ შუი̂მიშდ (ბქ. 7) -- დედაჩემმა სხვადასხვანაირი კერვა იცის. ანჴდეხ მე̄რმა-

მერმა შუმიშს... (ლშხ. 23) -- სხვადასხვანაირ (შეჭამანდს) მოიტანენ. 3. წესი, ფორმა, 

ნიმუში, მაგალითი. ღედ შუი̂მს ესერ ესჭიმ (ანდ.) -- სამართალი თავისი წესით მიდის 

(განაჩენი მაგალითს მოსდევსო). ლიჰრის მიჩ' ესერ შუი̂მ ხონჴრი (ანდ.) -- თხოვნას თავისი 

ფორმა (წესი) აქვსო (ახლავსო).

 შუი̂მ2 ზს. -- 1. საზღვარი, ფარგლები. ეჯჟი ჩუ ლახლატჷნხ უშხუა̂რე თხუ̂იმ, ერე შუ̂იმ 

მამ̄ა ხარ̄ (ბზ. 330) -- ერთმანეთი უსაზღვროდ შეუყვარდათ (ისე შეუყვარდათ ერთმანეთი, 

რომ საზღვარი არა აქვს). 2. გასაკვირი, საოცარი. ეჩჟი ლიღრა̈ლ̄ ქა რა̈ქ̄უ̂ხ ერე შუმ̈ მამ̄ ხარ̄ 

(ბზ. 262) -- ისეთი სიმღერა იმღერეს, რომ გასაოცარი. ალ საქმეს შუი̂მ მამ̄ ხარ̄ (ლშხ.) -- ეს 
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საქმე გასაკვირია.

 შუი̂მორ იგივეა, რაც შიმორ̈.

 შუი̂შპარ̈ იგივეა, რაც შუშპარ̈.

 შუი̂შპრა იგივეა, რაც შუშპრაჲ̈.

 შყაჟ̈უ ̂(-აშ̈, -ა̈რ ზს., -იშ ლნტ.), შყეჟუ ̂(-არ) ლშხ., ზოოლ. -- მწყერი. ციცულდდ შყაჟუა̂რ̈ 

ადჷრმე (ბზ. 220) -- კატამ მწყრები დაიჭირა. შყაჟ̈უს̂ ესერ დეცე გურგუნ ქა ფხიჟე (ანდ.) -- 

მწყერი გრგვინვას მოჰყვებაო (მწყერს ცის გრგვინვა გაშლის). შყეჟუა̂რს მასარდ ხუი̂რმიდ 

(ლშხ.) -- მწყრებს ბლომად ვიჭერთ.

 შყედენი იგივეა, რაც შყედნი.

 შყედნი (ონშყუ̂დ, ანშყად̈; ან̈შყდენი ბზ., ა̈ნშყდენი ბქ., ონშყედ, ანშყად; ანშყდენი ლშხ.), 

შყედენი (ანუშ̂ყედ, ანშყად; ანშყედენი) ლნტ., გრდუვ. -- 1. ვარდება. მალ̄... ჩუა̂შყად̈ 

ჭალაჲ̈თე (ბზ. 361) -- მელა მდინარეში ჩავარდა. მჷსკად̈ ქანშყად თუი̂ნგხენქა (ბქ. 58) -- 

თუნგიდან ბეჭედი გადმოვარდა. გადატ. სოზარ ლაჭკუა̂რ̈თეჲსგ აშყად̈ (პოეზ. 126) -- სოზარი 

საგონებელში ჩავარდა. 2. (--, აშყად̈; ა̈შყდენი ზს., აშყად; აშყდენი ლშხ., აშყად; აშყედენი 

ლნტ.) -- ვარდება თოფი. ერ აშყად თუე̂ფ, დაშ̈ტუ ̂ჩუა̂დ̈კაფან (ლნტ. 85) -- თოფი რომ 

გავარდა, დათვი წაიქცა.

 შყეჟუ ̂იგივეა, რაც შყაჟ̈უ.̂

 შყიბ (-იშ, --) ქს. -- ბრაგვანი, თხლაშანი. ბეჩდ შყიბ ანჴიდ (ლშხ.) -- ქვამ ბრაგვანი გაადინა.

 შყი̄ბ-შყაბ̈ (-იშ, --) ბზ., შყიბ-შყაბ ლშხ., შყიბ-შყაბ̈ ლნტ. -- ბრახაბრუხი, ჯახაჯუხი. თელ 

ლადელ შყიბ-შყაბ ისმოლ̄და (ლშხ.) -- მთელი დღე ბრახაბრუხი ისმოდა. შყიბ-შყაბ̈უშ̂ 

ლიზელალ̈ (ლნტ.) -- ბრახა-ბრუხით სიარული.
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 შხამ̈ (-იშ, შხამარ̈) ზს., ლნტ., შხამ (-არ) ლშხ. -- შხამი, გესლი. ისგუ ნაზობ-ნათუნ შხამ̈ 

ლი (ბზ.) -- შენი ნაჭამ-ნასვამი შხამია. ჲეს-ჲესუნ შხამ̈ დეცს ესერი ხაბიდ (ანდ) -- ზოგჯერ 

შხამი ცასაც მოესხურებაო. გადატ. უხასიათო, უწესო, უსიამოვნო. შხამ̈ მარე (ბქ.) -- 

უხასიათო კაცი. შხამ̈ რაგად̈ (ბქ.) -- უწესო (გესლიანი) ლაპარაკი.

 შხარ̈1 (-იშ, შხარარ̈) ზს., ლნტ. -- შუბლზე თეთრნიშნიანი საქონელი (ცხენი, ხარი და 

მისთ., საღარი. ბქ. მხოლოდ ხარი), ნიშა. შხარ̈ ჩა̈̄ჟ ოხუყ̂იდდ (ბზ.) -- თეთრშუბლა (საღარი) 

ცხენი ვიყიდეთ. შხარ̈ ჴან̈ (ბქ.) -- ნიშა ხარი.

 შხარ̈2 ბქ. იხმარება გამოთქმაში შხარ̈დ ლიგნე -- გაპობა, გახლეჩა. თხუი̂მ შხარ̈დ ოთგენ 

(ბქ.) -- თავი (შუაზე) გავუპე.

 შხერნი (ჩოშხრ, ჩუა̂შხარ̈; ჩუა̂შ̈ხრენი ზს., ოშხერ, აშხარ; აშხრენი ლშხ.), ჟღერენი 

(აჟღუ̂ერ, აჟღარ̈; ა̈ჟღერენი) ლნტ., გრდუვ. -- იპობა, სკდება. ეჭკალიბ სიტყუე̂̄ლ მე̄ქუ̂, ჩუ 

ღოთ̄აშდ ოშხერ (ლშხ.) -- ისეთი სიტყვები მითხრა, კინაღამ გავსკდი. ათუი̂სა მეგამ მიჩაუშ̂ 

აჟღარ (ლნტ.) -- სიცხეში ხე (მორი) თავისით გასკდა.

 შხიბ (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- გამონაწვავი, მეტად შავი, ჩაშავებული. ეჩას შხიბდ ხოგ̄და მაგ̈ ნაყ̈ირუ̂ 

(ბზ.) -- მას ნაცემი ყველაფერი ჩაშავებული ჰქონდა. ეჯ მარე შხიბდ ლჷგ ნამ̈შხოშუ̂ (ბქ.) -- 

ის კაცი სიშავით გამონაწვავს ჰგავს.

 შხირე (ოშხჷრ, აშხირ; ა̈შხრე ზს., აშხრე ლშხ.), ჟღირე (აჟღურ, აჟღირ; აჟღრე) ლნტ., 

გრდმ. -- აპობს, ხეთქავს. მეგამ̈ უ̂ენდშ გარ ოშხირდ (ბზ.) -- მორი ძლივს გავაპეთ. წიფრა ̈

მორ ურშუ ̂აჟღურ (ლნტ.) -- წიფლის მორი უროთი გავაპე.

 შხულ̄ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., შულ, შხჷლ ბქ., ლნტ. -- შხაპუნი; შხუილი. ლიცი შხულ (ბზ.), 

ლჷცემ შხულ (ბქ.) -- წყლის შხუილი. უჩხემ შხჷლ გარ ისმიუ̂ (ბქ.) -- მხოლოდ წვიმის 
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შხაპუნი ისმოდა. თელ ლეთ ლიცე შხჷლ გუე̂სმოლდა (ლნტ.) -- მთელი ღამე წყლის 

შხუილი გვესმოდა.

 შჷდე იგივეა, რაც შიდე.

 შჷლ იგივეა, რაც შჷ̄ლ1.

 შჷლ-ბჷლ იგივეა, რაც შჷ̄ლ-ბჷ̄ლ.

 შჷმ იგივეა, რაც შუ̂იმ1.

 შჷნ ი ქუი̂ნ იგივეა, რაც შინ ი ქუ̂ინ.

 შჷნ იხ. ში1.

 შჷნნიშჷნ ბზ., შინდაშინ{დ} ქს. -- ხელდახელ. შჷნნიშჷნ ხარ̄ახ ლიცუ̂ა̈ლ̄ (ბზ.) -- ხელდახელ 

ჰქონიათ ჩხუბი. შინდაშინდ ოთი̄დ სგა დეშდუს̂ (ლშხ.) -- ხელდახელ დავეწიე დათვს (ხელი 

წავავლე დათვს).

 -შჷრა იგივეა, რაც -შჷ̄რა.

 შჷყ იხ. შიყ.

 შჷშგილ (-გლიშ, -გლარ̈) ბზ., შიშგილ ბქ., შიშკილ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ., ბოტ. -- ღანძილი. 

ლეზობდ იმარ̈გხ... შიშგილ, ღეჰი (ბქ. 282) -- საჭმელად ვარგა ღანძილი, დუცი.

 შჷ̄დნი (--, აშჷ̄დ; აშჷ̄დნი ბზ., აშჷ̄დდა; აშჷ̄დნი ლშხ.), შჷდნი (აშჷდ; აშჷდნი) ბქ., შჷდენი 

(აშჷდდა; აშჷდენი) ლნტ., გრდუვ. -- იბნევა, ცვივა, იყრება. ანშჷ̄დხ ქა ბერალ̈ ქა̈მ̄თე (ბზ. 

354) -- ბერები გარეთ გამოცვივდნენ. ზიჴხენქა მანაშ̈ ანშჷდდა (ლნტ.) -- ტომრიდან ქერი 

გადმოცვივდა.

 შჷ̄ლ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., შჷლ ბქ., ლნტ. -- შხუილი. ჭალი შჷ̄ლ ისმი (ბზ.) ლჷცემ შჷლ ისმი 

(ბქ.) -- მდინარის (წყლის) შხუილი ისმის. წელს ესერ შდჷმ ხაქ̈უ̂ცუნახ ი შჷლ მალ̈ი? (ბქ.) 
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-- სახედარს ყურს ჭრიდნენ და რა შხუილიაო?

 შჷ̄ლ-ბჷ̄ლ ბზ., ლშხ., შჷლ-ბჷლ ბქ., ლნტ. -- დიდი ხმაურით რამის კეთება, გაბმული ხმაური, 

შრიალი. ძღჷდ შჷ̄ლ-ბჷ̄ლ მირ ხა̄დხ ქუ̂ერწილობჟი (ბზ.) -- რაღაც დიდი ხმაური იყო 

ქორწილში. ძღჷდ შჷლ-ბჷლ ისმოლდა ლეთი (ლნტ.) -- წუხელი დიდი ხმაური ისმოდა.

ჩ

 ჩაბაყუ̂ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ჩავარდნილი, ჩაზნექილი (ადგილი). ჩაბაყუ ̂გიმ დემ იზსკი (ლშხ.) 

-- ჩავარდნილი მიწა არ შრება.

 ჩაბალ̄ ბზ., ჩაბალ ბქ., შორისდ. -- ყოჩაღ. ჩაბალ, სია! -- ყოჩაღ, შენ!

 ჩაბან̄აღ̈ (-იშ, -არ̈) ბზ., ჩაბან̄ეღ (-არ) ლშხ. -- მარცვლეულის საწყაო, უდრის ნახევარ 

ბათმანს, ანუ 4 კგ. (ამ საწყაოთი აგროვებდნენ მარცვლეულს რელიგიური 

დღესასწაულებისათვის).

 ჩაბან̄ეღ იგივეა, რაც ჩაბან̄ა̈ღ.

 ჩაბო̈გ̄ ბზ. -- ფეხწამოსაკრავი, აბუჩად ასაგდები. ჩი̄მი ჩაბო̈გ̄დ დეშ ხუ̂იგნი (ბზ.) -- 

ყველასაგან აბუჩად აგდებას ვერ ავიტან (ვერ დავდგები).

 ჩაბრას̈ტ იგივეა, რაც ჩაფრას̈ტ.

 ჩათარაჲ (-რაჲ̄შ, -რე̄ლ) ლშხ. -- დაბალი და სქელი. უშნო მოყვანილობის კაცი. ნოუე̂ მე̄უა̂რ 

ჩათარაჲ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ნოე ძალიან სქელი კაცია.

 ჩალათაჲ ლშხ. -- მჭედლის ხელსაწყოა, ხარების დაჭედვისას ხმარობენ.

 ჩალა̈რ̄ (-იშ, -ალ̈) ბზ., ჩალარ̄ (-ალ) ლშხ., ჩალარ̈ (-ლარალ̈) ლნტ. -- ჩალიანი, 

ჩალაშერეული. დარბაზ̈ისგა ჩალა̈̄რ ჭემ ხორდახ (ბზ.) -- დარბაზში ჩალაშერეული თივა 
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ჰქონდათ.

 ჩალგარობ ბქ., რელიგ. -- კოჭლი მიცვალებულების სულთა მოსახსენებელი დღე.

 ჩალგა ̈იგივეა, რაც ჩორგაჲ̈.

 ჩალდაყ̈ (-დყიშ, -დყარ̈) ზს. -- აივანი. ჲორი ყარულ̈ ხაგ მიჩ ქა̈მშხენ ჩალდაყ̈ჟი (ბქ. 156) -- 

ორი ყარაული უდგას (ადგას) მას გარეთ აივანზე.

 ჩალქმეტ (-იშ, -ა̈რ) ბზ. -- მოკლე და წვრილი ბაწარი. ლახბე ალას ჩალქმეტ (ბზ.) -- ამას 

შეაბა მოკლე ბაწარი.

 ჩალყუ̂1 (-აშ̈ \ -იშ, -არ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ.) -- ბაწრის (თოკის) მარყუჟი, კვანძი. თაკ̈უ̂ს 

ჩალყუ̂დ ცხიპეხ (ბზ.) -- თოკს მარყუჟად ნასკვავენ.

 ჩალყუ̂2 (-აშ̈ \ -იშ, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.) -- გაშლილ თითებზე დახვეული ძაფი, ხიფა. 

მეზუბ̂ელდ ეშხუ ჩალყუ ̂ქიპ ლამშდებ (ბზ.) -- მეზობელმა ერთი ხიფა ძაფი მასესხა.

 ჩამაგა იგივეა, რაც ჩამ̄აგ̄ა

 ჩამსუა̂ლ̈ (-იშ, --) ბზ., ჩამსუა̂ლ ლშხ. -- თოფის წამლის ბეგარა. ჩამსუა̂̈ლ ხეჟხა̈ნ̄ ჟაგ̈ი 

ბეგარ̈ს (ბზ.) -- "ჩამსვალი" ერქვა თოფის წამლის ბეგარას.

 ჩამუი̂რ (-იშ, -ა̈რ) ლხმ. -- დონდლო, მოუქნელი. კესა ჩამუი̂რ ზურალ ლასუ ̂(ლხმ.) -- კესა 

დონდლო ქალი იყო.

 ჩანგ იგივეა, რაც ჩა̈ნგ.

 ჩანთხალ (-თხლაშ̈, -თხლარ̈) ბქ., ჩანთხარ (-იშ, -ა̄ლ) ლშხ., ჩანთხარ̈ (-ალ̈) ლნტ. -- 

ძველმანები. ქს. ძველი ფეხსაცმელი. ხუ̂აჲ̄ ჩანთხარ ხუი̂თხე̄ლ (ლშხ.) -- ბევრი ძველი 

ფეხსაცმელი ვიშოვე.

 ჩართ იგივეა, რაც ჩათ̈რ.
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 ჩარინგ იგივეა, რაც ჩარ̈ინგ.

 ჩარჩ იგივეა, რაც ჩაჩ̈.

 ჩაფრას̈ტ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ლნტ., ჩაბრას̈ტ (-რასტარ̈) ბქ., ჩაფრასტ (-ალ) ლშხ. -- ჩაფრასტი, 

სამკაული. ჯუი̂ნალდ ზურლა̈რ̄ ჩაფრასტალ̈ს ირკი̄ნახ (ბზ.) -- ძველად ქალები ჩაფრასტებს 

იკიდებდნენ. უე̂რს ხეჩდახ უ̂არჩხლიშ მჷსკდარ̈, ჩაბრასტარ̈ ი ლეშდმარარ̈ (ბქ. 195) -- მიწას 

ურევია ვერცხლის ბეჭდები, ჩაფრასტები და საყურეები.

 ჩაფჷლ (-ფლაშ̈, -ფლარ̈ ზს., -ფლალ̈ ლნტ., -ფლაშ, -ფლარ ლშხ.) -- ფეხსაცმელი. ბერჟი 

ჩაფლარ̈... ჩუ̂აჴიჩხ ჯუე̂̄დია შუკუს̂ (ბზ. 72) -- რკინის ფეხსაცმელი გაცვითეს შორ გზაზე. 

ისგა ლუკურ̂ემე მად ჩაფჷლ, ზჷთჴა̈რ, სახშუი̂რ (ბქ. 204) -- ფეხსაცმელი, პაჭიჭი და 

შარვალი ზედ მქონდა მიყინული. მინეშდ ჩაფჷლს დე̄მ იდე̄სხ ნაღრიბუშ (ლშხ. 11) -- 

თვითონ სიღარიბით ფეხსაცმელს არ იცვამენ. ზაუ̂ლად̈ეღ მერბე ნაი̈რ ჩაფლალ̈ გუა̂წჷხ 

(ლნტ. 31) -- ზაფხულში სხვანაირი (მეორენაირი) ფეხსაცმელები გვჭირდება.

 ჩაჩ იგივეა, რაც ჩაჩ̈.

 ჩაჩაბ იგივეა, რაც ჩოჩბირა.

 ჩაჩამეტ (-იშ, -არ̈) ბზ., ლხმ. -- სახელდახელოდ გამომცხვარი ულამაზო პური.

 ჩაჩე (-ედჩაჩა̈ნ̄; ედჩაჩ̈ი ბზ., --, ედჩაჩან̄; ედჩაჩი) ლშხ., ჩაჩ̈ე (--, ად̈ჩაჩან; ა̈დჩაჩ̈ი) ლნტ., 

გრდუვ. -- ყვავის, ულვაშდება (სიმინდი). შუა̂ნს სიმინდარ ათხე ჩაჩეხ (ლშხ.) -- სვანეთში 

სიმინდები ახლა ულვაშდება. ამ ზაუ ̂სიმინდ გუი̂ან̈დ ა̈დჩაჩან (ლნტ.) -- წელს სიმინდი გვიან 

დაულვაშდა.

 ჩახმახ, ჩახმახ̈ იგივეა, რაც ჩახ̈მახ̈.

 ჩახუნარე ლშხ., რელიგ. -- შუა მარხვა. შდრ. ისგლინჩა̈ლ̄.
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 ჩათ̈რ (-იშ, -ჩათრალ̈) ბზ., ჩათრ (-ალ) ლშხ., ჩართ (-ალ̈) ლნტ. -- ნეხვისა და ნაგვის 

გასაზიდი ჩელტი. ქაშ̄იდხ ეშხუ ჩა̈თრ ნაჯა̈ლ̄უ ̂(ბზ.) -- გადაყარეს ერთი ჩელტი ნაგავი 

(ნახვეტი).

 ჩან̈გ (-იშ, ჩანგარ̈) ზს., ლნტ., ჩანგ (-არ) ლშხ. -- ჩანგი. როსტომ ჩან̈გს შჷნჟი იყდა̈ნ̄ი (ბზ. 9) 

-- როსტომი ჩანგს ხელში იჭერს. ჩან̈გ ესერ ხოგხ მა? (ბქ. 38) -- ჩანგი თუ გაქვთო?

 ჩაპ̈ (-იშ, -ჩაპარ̈) ბზ., ჩეპ (-არ̈) ბქ. -- ჩაღრმავებული ადგილი, ფოსო. კეკეს ჰაყ̈ბაჟი ჩაპ̈ ხარ̄ 

(ბზ.) -- კეკეს ლოყაზე ფოსო აქვს.

 ჩარ̈თოლაჲ̈ (-იშ, --) ბზ. -- ნარევი თესლი. ნაჲ̈ აშხუ ̂დაბ̈უი̂სგა ამზაუ ̂ჩარ̈თოლაჲ̈ ოლა̈შ̄დ (ბზ.) 

-- ჩვენ წელს ერთ ყანაში ნარევი თესლი დავთესეთ.

 ჩარ̈ი̄ნგ1 ბზ., ჩარინგ ლშხ. -- გამოულეველი სურსათ-სანოვაგე. დაუ̈ი̂თს ლეზუ̂ებ-ლეთრე 

ჩარ̈ი̄ნგდ ხაკაფ̈ (ბზ.) -- დავითს სასმელ-საჭმელი გამოულევად (თავზე საყრელად) უნდა.

 ჩარ̈ი̄ნგ2 (-იშ, -ა̈ლ) ბზ. -- საბოლოო სადღეგრძელო, რომლის შემდეგ სმა აღარ გრძელდება. 

უ̂ეშგიმპილს ჩარ̈ი̄ნგი̄ ჩუ ლახა̈̄შხ (ბზ.) -- ბოლოს "ჩარინგიც" დაალევინეს.

 ჩარ̈ხ იგივეა, რაც ჩა̈რ̄ხ1.

 ჩაუ̈ იგივეა, რაც ჩა̈უ̄.

 ჩაუ̈ ̂(-ჩაუ̂აშ̈, -ჩაუა̂რ̈) ზს., ლნტ., ჩეუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ. -- ჩეო. ბაბად ჩაუ̈ ̂ჟ'ანშხა̈ტ (ბზ.) -- 

ბაბუამ ჩეო დაწნა. ჩაუ̈̂ს ნეცინ კუე̂დალალ̈ხენქა ხუა̂შ̈ხატ̈იდ (ლნტ. 23) -- ჩეოს წვრილი 

წნელებისაგან ვწნავთ.

 ჩაჩ̈ (-იშ, -ჩაჩარ̈) ბზ., ჩარჩ (-არ̈) ბქ., ჩაჩ (-არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- წვერი (სამგლოვიარო). 

[როსტომდ] ჭუნირ ანსყე... მიჩა ჩაჩ̈ხა̈ნქა (ბზ. 43) -- როსტომმა ჭიანური გააკეთა თავისი 

წვერისგან. ამ̈ირან̈ი მუს ჩაჩ ხადა ჟი ლჷგენე (ლნტ. 249) -- ამირანის მამას წვერი ჰქონდა 
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მოშვებული.

 ჩაჩ̈ე იგივეა, რაც ჩაჩე.

 ჩახ̈მახ̈ (-იშ, -მახარ̈) ბზ., ლნტ., ჩახმახ̈ ბქ., ჩახმახ (-არ) ლშხ. -- ჩახმახი. ცენტრა ქა̈მკჷლან̈ 

ი... ჟი დეშ ხუი̂ტხე ჩახმახ̈ს (ბქ. 204) -- თოფი (ცენტრალი) ჩამეკეტა და ჩახმახს ზევით ვერ 

ვწევ (ვიბრუნებ).

 ჩამ̄აგ̄ა (-გა̈შ̄, -- ბზ., -გაშ̄, -- ლშხ.), ჩამაგა (-გაშ̈, --) ბქ. -- სავსე, უხვი სუფრა. ეშდორი 

დაუ̄ს̂ ჩამაგა ჩუ ხოგხ (ბქ. 171) -- თორმეტ დევს უხვი სუფრა უდგას. ჩამ̄აგ̄ა ემგეხ (ლშხ.) -- 

სავსე სუფრა დამიდგეს.

 ჩაჟ̄ იგივეა, რაც ჩა̈ჟ̄.

 ჩარ̄ ლშხ. იხ. ჩა̈ჟ̄.

 ჩარ̄ხი იგივეა, რაც ჩა̈რ̄ხ2.

 ჩა̈ჟ̄ (-იშ, ჩაჟ̄არ̈) ბზ., ჩაჟ̈ (ჩაჟუე̂მ, ჩაჟარ̈ ბქ., -არ̈ ლნტ.), ჩა̄ჟ (ჩარ̄ \ -არ) ლშხ., ზოოლ. -- 

ცხენი. ჟი ლახსგურდახ ხეხუ̂-ჭაშ̈ ჩაჟ̄არ̈ს (ბზ. 331) -- შეჯდა ცოლ-ქმარი ცხენებზე. მა̈გ ჩაჟ̈ 

თუხუ̂არიკ ესერ დემ ჴედნი (ანდ.) -- ყველა ცხენი თოხარიკი არ გამოვაო. ბელხანჯარდ ჟი 

ლეჲნბეცუე̂ ჩაჟ̄ი ლიჴმარი (ლშხ. 68) -- ბელხანჯარმა შეიძლო ცხენის გამოყენება. მაგ̈ 

ხეკუე̂ს ჩაჟ̈ი შიყუშ̂ ათოხოანხ ლენტეხაჲ̈ ცენტრხოჲსკა (ლნტ.) -- ყველაფერი ცხენის 

ზურგით უნდა წაეღოთ ლენტეხის ცენტრამდე.

 ჩა̈რ̄დი-ბა̈რ̄დი იგივეა, რაც შარ̈დი-ბა̈რდი.

 ჩა̈რ̄ხ1 (-იშ, ჩარ̄ხალ̈) ბზ., ჩარ̈ხ (-იშ, ჩარხარ̈) ბქ. -- ჩარხი. მიშგუა̂ ბუბას ჯუი̂ნელ ჩა̈რ̄ხ 

ხოგ̄ან̈ (ბზ.) -- ბიძაჩემს ძველი ჩარხი ჰქონდა.

 ჩა̈რ̄ხ2 (-იშ, ჩარ̄ხალ̈) ბზ., ჩარ̄ხი (-ხი̄შ, -ალ) ლშხ. -- ციგა. ჩიქუ̂ანაშ̈ ჩარ̈ხ ქეყანას ესერ 
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ხათ̈რინა (ანდ.) -- ჩიქოვანის ციგას ქვეყანა ათრევდაო. ლიბობშს ხოჩა ჩარ̄ხი მუღუა̂ნ̄ (ლშხ.) 

-- ბავშობაში კარგი ციგა მქონდა.

 ჩეგ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- საბელის მარყუჟით გასკვნილი ნაწილი, მარყუჟის ნასკვი.

 ჩეი̄ (ჩეი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ჩეი (ჩეჲა̈შ, --) ბქ. -- სპილენძი. დადას ეშუი̂ ჩეჲა̈შ კასრულუდ 

ხოგან (ბქ.) -- დედაბერს ერთი სპილენძის ქვაბი ედგა. ადქჷნთრინეხ... ჩეი̄ კა (ბზ. 346) -- 

სპილენძის ფიქალი გაახურეს.

 ჩელტ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ჩელტი. ჩელტი ბოგ (ბზ.) -- ჩელტის ხიდი.

 ჩემჟი ბზ., ქს. -- გულისათვის, გამოისობით, სახელზე. იმშა ჩემჟი ჩუ̂ემნ? (ბზ.) -- რის 

გულისათვის ქენი? მიშგუა̂ ჩემჟი ეხბიშდ (ლშხ.) -- ჩემს სახელზე (ჩემთვის) გამოართვი.

 ჩენთ იგივეა, რაც ჩონ̈თ.

 ჩეჲნ იგივეა, რაც ჩუე̂̄ნი.

 ჩეპ იგივეა, რაც ჩაპ̈.

 ჩერგენ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- ერთმანეთზე მიყუდებული ჩალის კონები (იმერ. ჩერგილი). 

სგან̄ჭჷ კირაუ̂თე ჩერგენ (ლშხ.) -- შემოიტანე საბძელში ჩერგილი;

 ჩერდიკ (-იშ, -არ̈) ლხმ. -- კუნძი. ჲერხი მარ̈ე ჩერდიკს ესერ ხაჯ̈ეშ (ლხმ.) -- ზოგი კაცი 

კუნძს ჰგავსო.

 ჩერთ (-იშ, -არ̈) ზს. -- ეჩო. ჩერთშალ̄ თხუმთე გარ იტაბ̄ე (ბზ.) -- ეჩოსავით მხოლოდ 

თავისკენ ითლის.

 ჩერი იგივეა, რაც ჩე̄რი.

 ჩერჩ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- მარცვლეულის ჩენჩო. ჩერჩს ქა შჷდეხ 

(ლშხ.) -- ჩენჩოს {გა}დაყრიან.
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 ჩეუ ̂იგივეა, რაც ჩაუ̈.̂

 ჩეფგენ (-იშ, -არ) ლხმ. -- უხეში ტყავისაგან შეკერილი წუღა. ბებშს ხოჩა ჩეფგენარ̈ ხასდ 

(ლხმ.) -- ბავშვს კარგი წუღები ეცვა.

 ჩექ იგივეა, რაც ჩუ̂ექ.

 ჩე̄რი (-რი̄შ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ჩერი (-აშ̈, -არ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.) -- თითისტარი. დედბერდ 

ლოხრეკ ჩე̄რი (ბზ. 415) -- დედაბერმა გამოჰკრა თითისტარი. ლჷლეთ ქიპს... ჩერიარ̈ხენქა 

ქა ითუდ̂იხ (ბქ. 305) -- დართულ ძაფს თითისტარიდან გადაახვევენ. [დენად] ეშხუ ჩერი 

ლახუ̂ემ მათხოუ̂არ̈ს (ლნტ. 264) -- ქალიშვილმა ერთი თითისტარი მისცა მათხოვარს.

 ჩიაგ̈ იგივეა, რაც ჩია̈გ̄.

 ჩიაგ̈იშნენსგა იგივეა, რაც ჩია̈გ̄ინესგა.

 ჩია̈გ̄ (-იშ, --) ბზ., ჩიაგ̈ ბქ., ჩიაგ̄ ლშხ., ჩიაგ̈უ ̂ლნტ. -- ყველგან. ხუა̂ჲ̈ მურყუ̂ამ ლჷგ ჩია̈გ̄ (ბზ. 

1) -- მრავალი კოშკი დგას ყველგან. ლეჩომ ჩიაგ̈ ჟ'ესერ ლათ̈ხი ხარ (ანდ.) -- საქმე ყველგან 

მოიძებნებაო. იმაჲ̈ხო ქაჩეხი, ჩიაგ̈უ ხოჩემი სუე̂... ლაჯაოდა (ლნტ. 57) -- სადაც წახვიდე, 

ყველგან კარგი ბედი მოგცემოდესო.

 ჩია̈გ̄ინესგა (-გაშ̈, --) ბზ., ჩიაგ̈იშნენსგა (-გაშ̈, --) ბქ., ჩიაგუა̂ნ̈ესკა (-ჲშ) ლნტ., ზმნს. -- 

ყველგან. ჩია̈გ̄ინესგა ალა მეშყდენდა (ბზ.) -- ყველგან ეს მახსენდებოდა. ჩიაგ̈იშნენსგა სი 

ჯეთხელი (ბქ.) -- ყველგან შენ გეძებ.

 ჩიბრუყუ̂ ლხმ. -- უშნო, ჯირკივით აგებულების კაცი. გიერგ ჩიბრუყუ ̂მარ̈ე ლასუ ̂(ბქ.) -- 

გიორგი ჯირკივით კაცი იყო.

 ჩიგ ლშხ., ზმნს. -- კოჭლობით სვლა. ჩუ ხოგ̄ ჩიგ -- კოჭლობით დადის (ჩინდრიკი გაუდის).

 ჩიგარ -- ყოველთვის, მუდამ. ჩიგარ გუ̂იმ̄ი ლიზგეს ესერ, ჩიგარ შიყი ლიზგე ხოჩა (ბზ.) -- 
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მუდამ გულის ტკივილს, მუდამ ზურგის ტკივილი ჯობიაო. გუი̂ ლაგუს ჩიგარ ესერ დემ 

სკჷდა (ანდ.) -- გული საგულეში ყოველთვის არ ეტევაო. ალ ბალახ ჩუ დე̄მ იმჲი ჩიგარ 

(ლშხ., ხორ. 8) -- ეს ბალახი ყოველთვის არ მწიფდება.

 ჩიგინდუ̂ირ (-იშ, -დუ̂რარ̈) ბქ., ბოტ. -- ჭარხალი. ჰარტმარ̈ისგა გუი̂ლაშა... ჩიგინდუი̂რ (ბქ. 

225) -- ბოსტნებში გვითესია ჭარხალი. ჩიგინდუი̂რიშ მერცილ -- ჭარხლის სათესლე. იხ. 

ქართ.

 ჩითა-ხუი̂თა ლშხ. -- მიეთ-მოეთი, ამყოლ-დამყოლი, მიდებ-მოდებული. ჩითა-ხუი̂თა მარ̄ოლ̄ 

-- ამყოლ-დამყოლი კაცი.

 ჩითახუი̂რ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ. -- ფარისეველი, პირმოთნე, მლიქვნელი. ალ ხელწიფიშ 

მომსახუ̂რა ჩითახუი̂რალ̈ ლას̈უხ̂ (ბზ.) -- ამ ხელმწიფის მოსამსახურეები მლიქვნელები 

იყვნენ.

 ჩილ (-აშ̈ \ იშ, -ა̈რ) ზს. -- ჟანგიანი, ოდნავ მჟავე წყალი. ეჯჲარე სოფელისგა ხოჩა ჩილ 

ანღრი (ბზ.) -- იმათ სოფელში კარგი მყავე წყალი მოდის.

 ჩილეღუ ̂(-იშ, -ა̈რ \ -არ) -- ცური, ჯიქანი. დაჴჷლდ ხაქ̈უ̂ე: ჩილეღუშ̂უ ̂ესერ ლჷჯა ხოჴდე ი 

მჷჭარ̈შუ ̂ბალა (ბქ. 255) -- თხამ უთხრა: ჯიქნით რძეს მოგიტან და რქებით ბალახსო.

 ჩიმთ იგივეა, რაც ჩინთ.

 ჩინაი̈რ იგივეა, რაც ჩინუკუი̂შ.

 ჩინარ̈ ზს., ლნტ., ჩი̄ნარ ლშხ. -- ყველანაირად, ყველაფრად, ყოველმხრივ. თამარ ჩინარ̈ ხოჩა 

დინა ლი (ბქ.) -- თამარი ყოველმხრივ კარგი გოგოა.

 ჩინთ (-იშ, -არ̈ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.), ჩიმთ (-არ̈) ბქ. -- ჩითი. დინას ჩიმთიშ კაბ ხესგუი̂შჷდ 

(ბქ.) -- გოგოს ჩითის კაბა შვენოდა. კნინ. ჩიმთილდ, ჩინთილდ. ჩიმთილდ სტოლქ' ესჷრშან 
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(ბქ. 337) -- ჩითი მაგიდაზე დაეფინა.

 ჩინუკუი̂შ ზს., ლშხ., ჩინა̈ირ ლნტ. -- ყველა სახის, ყველანაირი. ტაბგარ̈ ჟი ლაჲ̈გუ̂ეშლა̈ნ̄ხ 

ჩინუკუი̂ ლეზობშუ ̂(ბზ. 419) -- სუფრები გაივსო ყველანაირი საჭმლით.

 ჩინჩაყუ,̂ ჩინჩაყ̈უ ̂იგივეა, რაც ჩინჩა̈ხუ.̂

 ჩინჩახ̈უ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ., ჩიჩახ̈უ ̂ბქ., ჩინჩაყუ̂ (-არ) ლშხ., ჩინჩაყ̈უ ̂(-იშ, -არ̈) ლნტ. 1. ჩიჩაყვი. 

ჟოხოკ ქათალს ჩინჩაყუ ̂(ლშხ.) -- ამოვუღე ქათამს ჩიჩახვი. 2. ბქ. (ნანადირევის) გულ-

ღვიძლი. ჩიხახ̈უ̂ ჟ'ოხტყაბედ (ბქ. 207) -- გულ-ღვიძლი შევწვით.

 ჩინჩრიხ ზს., ფჷნჩიხ ლშხ., ფინჩიხ ლნტ. -- დამსხვრეული. იხმარება გამოთქმაში: ჩინჩრიხდ 

ლიგნე ზს., ფჷნჩიხდ ლიგნე ლშხ., ფინჩიხდ ლიგენე ლნტ. -- დამსხვრევა, დამტვრევა. კაკოს 

მახ̈ე მაშ̈ინა ჩინჩრიხდ ოთგენა (ბქ.) -- კაკოს ახალი მანქანა მთლად დაუმსხვრევია.

 ჩინჩუი̂ლ (-ულ̂აშ̈, -უ̂ლარ̈) ბქ. -- ჩვილი, ბავშვი. ლაკ̈ბალლისგა ჩინჩუი̂ლ ჩუ̂' ესერ 

ოლცუდელი (ანდ.) -- მოფერებაში ბავშვი გაცუდებულაო.

 ჩიჟე იგივეა, რაც ჩი̄ჟე.

 ჩიჟეაქ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ., ჩი̄ჟეაქ̄ (-არ) ლშხ. -- სასიძო. იხ. ლეჩჟჷ̄რი.

 ჩირაკ̈ს ბქ., ლნტ., ჩირაკს ლშხ., ზმნს. -- ყოველ წამს. გეზალ ჩირაკ̈ს ხეთხელიუ ̂დის (ბქ.) -- 

შვილი ყოველ წამს ეძებდა დედას.

 ჩირგ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ალ ლშხ.), ბოტ. -- ჩირგვი, ბუჩქი. ჲეკალაჲ ცაგშალ̄ ჩირგ ლი (ლშხ., 

ხორ. 3) -- ეკალა ეკალივით ბუჩქია.

 ჩირთ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ.) -- ქვების გროვა. [როსტომ] ჩირთჟი̄ნ ჩუა̂დყურდა (ბზ. 

235) -- როსტომი ქვის გროვაზე წამოწვა.

 ჩირხა ̈(-იშ, -ხაუ̈ ჩბხ., -ხაუ ლხმ.) -- ქონდრის კაცი, პატარა ტანის ადამიანი. მიშგუა̂ ბაბა 
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ჩირხა ̈მარ̈ე ლჷმა̈რ (ბქ.) -- ბაბუაჩემი პატარა ტანის კაცი ყოფილა.

 ჩიფე, ჩჷფე (ოჩჷფ, აჩიფ; ა̈ჩფე ზს., აჩფე ლშხ.), გრდმ. -- კვებავს. ალამაგ̈ კუმაშ̈ს დეშ 

ჩუი̂ფე ამზაუ ̂(ბზ.) -- ამდენ საქონელს ვერ გამოვკვებავ წელს. რაშ̈ ეჯჟი ადჩიფეხ, ერე 

დეცთე მჷჭკმარ̈ს ხეშდრალდა (ბქ. 68) -- რაში ისე გამოკვებეს, რომ ცაში ვარსკვლავებს 

ეთამაშებოდა. ამ ლუნთ კუმაშ უე̂დნუშ ოთჩჷფედ (ლშხ.) -- ამ ზამთარს საქონელი ძლივს 

გამოვკვებეთ.

 ჩიქ, ჩიქე, ჩიქი -- ჯერ, ჯერჯერობით. მიჩ ესერ ლიგჷრგალ̈ი მად̄ ხაკ̈უ̂და ჩიქე (ბზ. 30) -- მე 

ჯერ დალაპარაკება არ მინდოდაო. ჩიქი მ' ამფიშუდ̂ხ ჩუ (ბქ. 15) -- ჯერ მე ჩამიშვეს. ჩიქ 

ლოქ ტჷტს ი შიხს ლეჲზობნე (ლშხ. 56) -- ჯერ ნაცარს და ნახშირს შევჭამო. ქათალა ̈

ლიზჲენი ერ გუა̂კუ, ჩიქე ლიცს ხუა̂ფ̈ინედ (ლნტ. 39) -- ქათმის დაკვლა რომ გვინდა, ჯერ 

წყალს ვადუღებთ.

 ჩიქდ ზმნს. -- დრომდე. ისგუა̂ ჩიქდ და̈ს̄ ხოჩდა ამეჩუ (უშგ.) -- შენამდე არავინ არ ყოფილა 

აქ. ამ ჩიქდ (ზს., ლშხ.) -- ამ დრომდე. ამ ჩიქს (ზს., ლშხ.) -- ამ დროს. ჩიქ' ე̄სერ ხაყულ̂უ̄ნი, 

აშხუ ̂დოშდულ მახა ჩიქდ (ბზ. 414) -- ჯერ, ახალ მთვარემდე, მეშინიაო.

 ჩიქი-ჩიქი ბქ., ჩიქე̄ჲ-ჩიქე ლშხ., ჩიქეჲ-ჩიქ ლნტ. -- ჯერჯერობით. ჩიქი-ჩიქი მამგუე̂შ 

მიჭირ (ბქ.) -- ჯერჯერობით არაფერი მიჭირს.

 ჩიღა{დ}, ჩიღა{̈დ} იგივეა, რაც ჩი̄ღა.

 ჩიღა̈ი ბქ., ლნტ., ჩიღ̄აი ლშხ. 1. გაჭირვებისა, ძლივს. ჩიღაი̈შ გარ ლიზგე ხარხ (ჩბხ.) -- 

გაჭირვებით ცხოვრობენ (ძლივს ცხოვრობენ). ჩიღაი̈შ გარ ესერ მარ̈ე ლი (ლხმ.) -- 

გაჭირვების კაციაო, (ვერაფერი სახარბიელო კაციაო). [ღუა̂შს] ჩიღაჲ̈ გარ როქუ ̂ხოგან ქუ̂ინ 

(ბქ. 12) -- ჯიხვს ძლივსღა ედგა სულიაო. 2. ლშხ. მიუხედავად ყველაფრისა, ყველაფრის 
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გამო. ჩი̄ღაი̄ მა ̄ხაკუ ლიცუ̂ალ̄ -- ყველაფრის გამო კი არ უნდა ჩხუბი. 3. ლშხ. 

ტყუილუბრალოდ. ჩი̄ღაი̄ ნუმა გარგლი -- ტყუილუბრალოდ ნუ ლაპარაკობ.

 ჩიჩახ̈უ ̂იგივეა, რაც ჩინჩახ̈უ.̂

 ჩიჩუ̂ლა (-ლა̈შ̄, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლალ̈, -ლოლ ბქ., -ლა̄შ, -ლე̄ლ ლშხ.), ჩიჩუე̂ლა (-ლაჲ̈შ, -ლალ̈) 

ლნტ., ბოტ. -- დიყი. ლეჭმე ლაროლისგა ჴედნი... ჩიჩუ̂ლა... (ბქ. 70) -- სათიბ მინდვრებში 

ხარობს დიყი.

 ჩიჩხუა̂რ̈ (-იშ, -უა̂რუ) ლხმ., ლნტ., ჩიჩხუა̂რ̄ (-ალ) ლშხ. -- ფოჩიანი. გადატ. ძონძიანი, 

ძველმანებიანი. ჯი ესერ თიკარ̈-ჩიჩხუა̂რ̈! (ლხმ.) -- შე, წილიან-ძონძებიანო!

 ჩიჭჷ̄ნდ იგივეა, რაც ჭჷჭჷნდ.

 ჩიხენ იგივეა, რაც ჩი̄ხენ.

 ჩი̄დ იხ. მაგ̈.

 ჩი̄ნარ იგივეა, რაც ჩინარ̈.

 ჩი̄ჟე (-ჟე̄მიშ, ლაჩ̈ჟა ბზ., ლაჩჟა ლშხ.), ჩიჟე (-ჟემ, ლაჩ̈ჟა ბქ., -ჲშ, ლაჩ̈ჟა ლნტ.) -- სიძე. 

ხამა ლახშგედდ... ისგუ̂ეჲ ჩი̄ჟა ალ ლერქუა̂ლ̈ (ბზ. 318) -- როგორ აკადრეთ თქვენ სიძეს ეს 

ტანსაცმელი. მესკბა ლადეღ... ანჴდენიხ ჩიჟ̄ე̄მი მაყრალ (ლშხ. 32) -- დადგენილ დღეს 

მოვლენ სიძის მაყრები. დენაგეზალა ̈ჭაშ̈ მიჩა ქორა ̈მარემიშუდ̂ ჩიჟე ლი (ლნტ. 20) -- 

ქალიშვილის ქმარი მისი (ე. ი. ქალიშვილის) სახლიკაცებისათვის სიძეა.

 ჩი̄რხა (-ხა̈შ̄, -ხა̈ლ̄ ბზ., -ხა̄შ, -ხე̄ლ ლშხ.) -- სიპი ქვა. ზურალა̈რ̄... ჩირ̄ხა̈ლ̄ს ჴიდეხ ჭალაჲ̈ხა̈ნ 

(ბზ. 19) -- ქალები სიპ ქვებს ამოიტანენ მდინარიდან.

 ჩი̄ღა ბზ., ჩიღა{დ} ბქ., ჩი̄ღად{ი̄} ლშხ., ჩიღა{̈დ} ლნტ. -- ყველაფერზე, ყველაფრისათვის. 

ჩიღა ლიქუჯ̂უნ წეს დე ლი (ბქ.) -- ყველაფერზე დაფეთება (გადარევა) არ შეიძლება. 
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"უა̂ი̈მია"̈ ჩიღა მოდმ' ესერ იქუი̂ (ანდ.) -- "ვაიმე" ყველაფერზე არ ითქმისო.

 ჩი̄ღაი იგივეა, რაც ჩიღა̈ი.

 ჩი̄ხან̈ ბზ., ჩიხენ ბქ., ჩი̄ხენ ლშხ., ჩიხენ ლნტ., ზმნს. -- ყოველი მხრიდან. ჩი̄ხან̈ შუი̂დებდუ 

ამ̈ჴედე̄ლხ! (ბზ.) -- ყოველი მხრიდან მშვიდობით მოსულიყავი! ჩიხ̄ენ ჴედნიხ მუშგურ̂ალ 

(ლშხ. 28) -- ყოველი მხრიდან მოდიან სტუმრები.

 ჩი̄ხენ იგივეა, რაც ჩი̄ხა̈ნ.

 ჩოინ იგივეა, რაც ჩუე̂̄ნი.

 ჩონთ, ჩონ̄თ იგივეა, რაც ჩონ̈თ.

 ჩონჩხ იგივეა, რაც ჩონ̈ჩხ.

 ჩორგაჲ̈ (-იშ, -ჲალ̈) ბზ., ჩალგა ̈(-გაუ) ბქ., ჩორგა ̈(-გაჲ̈შ, -გალ̈ ლნტ.) -- კოჭლი. ხეწად̈ხ 

ეშხუ ჩორგაჲ̈ დედბერს (ბზ.) -- დაინახეს ერთი კოჭლი დედაბერი.

 ჩორთაჲ, ჩორთა ̈იგივეა, რაც ჩორთა̈ჲ.

 ჩორთაჲ̈ (-იშ, -თაუ) ბზ., ჩორთა ̈(-იშ, -თაუ̈) ბქ., ლნტ., ჩორთაჲ (-თაჲ̄შ, -თე̄ლ) ლშხ. -- 

ფეხმრუდე, ფეხებმოქცეული. თაჲ̈საუს̂ ეშუ̂ი ჩორთა ̈ჰუი̂ლ ხორდ (ბქ.) -- თაისავს ერთი 

ფეხმრუდე ჯორი ჰყავდა.

 ჩოფთჷრლა (-ლაშ̄, -ლე̄ლ) ლშხ. -- სქელი, უხეში, ცუდი ხარისხის (შალი). ჩოფთჷრლა შალ 

-- უხარისხო, მსხვილად ნაქსოვი შალი.

 ჩოქ იგივეა, რაც ჩუ̂ექ.

 ჩოღლოთ (-იშ, -არ) ლშხ., ჩოღლა̈თ (-არ̈) ლნტ. -- ქვეშქვეშა, გულჩახვეული, ცბიერი. 

გიერგ მე̄უა̂რ ჩოღლოთ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- გიორგი ძალიან ცბიერი კაცია.

 ჩოჩბირა (-რა̈̄შ, -რა̈ლ̄) ბზ., ჩაჩაბ (-იშ, -არ) ლშხ., ჩოჩუე̂ბ (-არ̈) ლნტ. -- ჭილობი. გადატ. 
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მსუბუქი ყოფა-ქცევის ქალი. ხოლა ჩოჩბირა ზურალ̄ (ლშხ.) -- ცუდი ყოფაქცევის ქალი.

 ჩონ̈თ (-იშ, --) ბზ., ჩენთ ბქ., ჩონ̄თ ლშხ., ჩონთ ლნტ. -- შეკვრა, დასტა. თეთრ ჩუნ̈თშ ხუღუე̂ 

(ბზ.) -- ფული დასტა-დასტად აქვს.

 ჩონ̈ჩხ (-იშ, -არ̈) ბზ., ჩუე̂ნჩხ (-არ̈) ბქ., ლნტ., ჩონჩხ (-არ) ლშხ. 1. ჩონჩხი. 2. ცხვირ-პირი. 

ჲერხის ჩიგარ ხოლა ჩონ̈ჩხ ხარ̄ხ ქორისგა (ბზ.) -- ზოგს მუდამ ჩამოსტირის ცხვირ-პირი 

ოჯახში (ცუდი ცხვირ-პირი აქვს). გადატ. ხოლა ჩონჩხიშ ლი -- ავი გულისაა.

 ჩონ̄თ იგივეა, რაც ჩონ̈თ.

 ჩუ1 -- წინდ. -- ჩა, უჩვენებს მოქმედებას ზემოდან ქვემოთ. ჩუ ლიზი -- ჩასვლა, ჩუ ლიშყედ 

-- ჩავარდნა. ჩუ̄უ ̂ესერ ანჴა̈დ, ერუა̂̈ჲ̄ღენ ლი (ბზ. 370) -- ჩამოდი, ვინც ხარო. ეჩე̄ჲსა ჩუ 

ინწჷ̄რდი თაშ (ლშხ.) -- იმაში ჩამოიწრიტება ყველი. ჩუ ხოსკინა ჯარაშდუყუა̂ს (პოეზ. 14) 

-- ჩამომხტარა ჯარაშდუყვა.

 ჩუ2 დადასტურებითი ნაწილაკი -- კი. ჩუ ხოხალ -- კი იცის. ჩუ იჩო -- (კი) გააკეთებს.

 ჩუბ იგივეა, რაც ჩუი̂̄ბ.

 ჩუბებუასდ (-იშ, --) ბზ., ჩუი̂ბებუას ბქ., ჩუბებუას̄ ლშხ., ჩუბებუას{დ}/{ტ} ლნტ. -- 

ქვესკნელი. ადზჷზე [ღერთემ] ჩუბებუას̄დთე ჭო̈̄რ (ბზ. 329) -- ღმერთმა გაგზავნა ყვავი 

ქვესკნელში. მაჲ ლოქ ამბაუ ̂ლი ჩუბებუას̄დ? (ლშხ. 57) -- რა ამბავია ქვესკნელშიო? 

მეშეხე [გიცარ̈დ] ჩუა̂დაჲ̈ე ჩუბებუასხო (ლნტ. 276) -- შავმა ვერძმა ჩაიყვანა ქვესკნელში.

 ჩუუდ̂, ჩუიდ იგივეა, რაც ჩუდ̄.

 ჩუქა, ჩუქან იგივეა, რაც ჩუქუა̂ნ̄.

 ჩუქუა̂ნ̄ ბზ., ლშხ., ჩუქა ბქ., ჩუქან, ჩუქუა̂ნ ლნტ., ზმნს. -- ქვეშ, ძირს. სტოლ ჩუქუა̂ნ̄ (ბზ.) -- 

მაგიდის ქვეშ. ჩუქუ̂ან̄ ლერში (ბზ.) -- ძირს დასაგები. აშუ̂ ლეთ კუა̂მ̈ ნენზ ჩუქ ესერი ჟი 
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იფიშუ̂დი (ანდ.) -- ერთი ღამის გათევა ფიჭვის ქვეშაც შეიძლებაო. ჩუქუა̂ნ̄ ესცად̄ან̄ (ლშხ.) 

-- ქვეშ მოექცა. ეჲ ჭყინტ... ლაყურ̂ა ჩუქან ჩუა̂თ̈ეპაჟუ ̂(ლნტ. 257) -- ის ვაჟი ლოგინის 

ქვეშ დაიმალა.

 ჩუბ̄ იგივეა, რაც ჩუი̂̄ბ.

 ჩუდ̄ ბზ., ლშხ., ჩუიდ ზს., ჩუუდ̂ ლნტ., ზმნს. -- ისევ, კვლავ. [ზურაბდ] ჩუდ̄ ა̈ნდე [როსტომ] 

(ბზ. 237) -- ზურაბმა კვლავ წააქცია როსტომი. აჯაღ ჩუდ̄ ესპაჟუ̂ ჲაკოფ (ლშხ. 66) -- 

კვლავ დაიმალა იაკობი.

 ჩუა̂ლობ ზს., ლნტ. -- მეწყერიანობა. ამზაუ ̂მე̄უა̂რ ჩუა̂ლობ ლი (ბზ.) -- წელს დიდი 

მეწყრიანობაა.

 ჩუა̂ბ̈ იგივეა, რაც ჩუა̂̈ბ̄.

 ჩუა̂ბ̈ე იგივეა, რაც ჩუა̂ბ̄ე.

 ჩუა̂ბ̈რა იგივეა, რაც ჩუა̂ბ̄რა.

 ჩუა̂ლ̈ (-აშ̈, ჩუ̂ალარ̈) ზს., ლნტ., ჩუა̂ლ (-იშ, -არ) ლშხ. -- მეწყერი. ჩუა̂ლ... ჟ'ა̈გუ̂ერშლე 

[ლჷცემ] რიყარ̈ს (ბქ. 227) -- მეწყერი აავსებს მდინარის ნაპირებს.

 ჩუა̂ჲ̈ა ლხმ. -- გალუმპული, სველი. ჩუა̂ჲ̈ა ზექ -- სველი შეშა.

 ჩუა̂ბ̄ იგივეა, რაც ჩუა̂̈ბ̄.

 ჩუა̂ბ̄ე (-ბეშ, --) ბზ., ლშხ., ჩუა̂ბ̈ე ბქ., ლნტ. -- ქვედა, ქვემო. ჩუა̂ბ̈ე ჴეუ̂ (ბქ.) -- ქვემო ხევი. 

შუა̂ნ̈ეშ ჩუ̂აბ̈ე ჰოკერ... ლალ̈უ̂ერ ხეკუე̂ს ლჷმარ̈ლასუ ̂(ბქ. 224) -- სვანეთის ქვედა საზღვარი 

ლალვერი უნდა ყოფილიყო.

 ჩუა̂ბ̄რა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̄, -- ლშხ.), ჩუა̂ბ̈რა (-რაშ̈, --) ბქ. -- ქვენა (ქარი). ჩუა̂ბ̄რა̈ ̄ბიქუ̂ 

გუა̂̈ლ̄ი̄შ ლი (ბზ.) -- ქვენა ქარი გვალვის ნიშანია.
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 ჩუა̂̈ბ̄ ბზ., ჩუა̂ბ̈ ბქ., ლნტ., ჩუა̂ბ̄ ლშხ., ზმნს. -- ქვემოთ. ჩუა̂̈ბ̄ წჷ̄რნი და̈უ̄ ̂არდა (ბზ.) -- ქვემოთ 

წითელი დევი იყო. ჩუა̂ბ̈ კაულ̂ისგა ეშუი̂ კაკ ლჷგან (ბქ.) -- ქვემოთ, ეზოში, ერთი კაკლის 

ხე იდგა.

 ჩუე̂ინ, ჩუე̂ჲნ იგივეა, რაც ჩუე̂̄ნი.

 ჩუე̂ნთ იგივეა, რაც ჩონ̈თ.

 ჩუე̂ნჩხ იგივეა, რაც ჩონ̈ჩხ.

 ჩუე̂ქ (-იშ, ჩოქარ̈ ბზ., ბეჩ., ლნტ.), ჩექ (ჩოქარ̈) ბქ., ჩოქ (-არ) ლშხ. -- ჩოქი. ალ ჭყინტ 

ჟ'ანჷ̄გა̈ნ ჩუე̂ქთეჟი (ბზ.) -- ეს ვაჟი ჩოქებზე დადგა. ალ მახეღუა̂ჟარ̈ ჩუე̂ქს ეშშყადხ ალ მარა 

(ბქ. 27) -- ეს ვაჟკაცები ჩოქებზე დაუდგნენ ამ კაცს.

 ჩუე̂̄ნი (-ნი̄შ, -ნჲარ̈) ბზ., ჩუე̂ჲნ, ჩეჲნ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ჩოინ (-არ) ლშხ., ჩუ̂ეინ (-ალ̈) ლნტ. -- 

სპილენძის ან თუჯის ქვაბი, დიდი კარდალა. კი̄ნჩხ ჩუე̂̄ნი ლენკუ̂რიდ ხოჯეშ (ბზ.) -- კისერი 

ქვაბის ძირს მიუგავს. კალ̈უნ კას ჩეინ ესერ ხეცად̈ი ლეზუბ̂ემ ლას̈ყის (ანდ.) -- საჭმლის 

კეთებაში კერას ზოგჯერ ქვაბი ენაცვლებაო. ზურალ̄ე̄ლს ოხღუა̂ხ ნაყ̄უნუა̂რ ჩოინი 

ცხუა̂დუა̂რშუ̂ (ლშხ. 35) -- ქალებს გამოაქვთ საჭმელები კარდალებით და საარყე ქვაბებით.

 ჩუი̂ბ იგივეა, რაც ჩუი̂̄ბ.

 ჩუი̂ბებუას იგივეა, რაც ჩუბებუასდ.

 ჩუი̂ტარ-ყუი̂სკარ ლშხ. -- ელამი, ბრუციანი. ჩუ̂იტარ-ყუი̂სკარ გახოლშე̄რალ (პოეზ. 210) -- 

ელამთვალა გახოლისანები.

 ჩუი̂̄ბ ბზ., ჩუ̂იბ ბქ., ჩუ̄ბ ლშხ., ჩუბ, ჩუი̂ბ ლნტ., ზმნს. -- ქვემოთ. სი ჟ'ადი, მი ჩუი̂ბ ჯეღლენი 

(ბქ.) -- შენ ადი, მე ქვემოთ დაგიცდი. ამ̈ირან̈ ლახუბ̂ად ჩუ̂იბ აცუ̂ირხ (ლნტ.) -- ამირანი 

ძმებმა ქვემოთ დატოვეს.
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 ჩქიმ -- შნო, ლაზათი, იერი. ტაბგიშ ჩქიმ ლეზებ-ლეთრ' ესერ ლი (ბქ.) -- სუფრის ლაზათი 

საჭმელ-სასმელიაო. ხოლა ჩქიმ ხაგ -- ცუდად გამოიყურება. ხოჩა ჩქიმ ხაგ -- კარგად 

გამოიყურება.

 ჩქოლ იგივეა, რაც ჩჷჩქ.

 ჩქუა̂ (-მი, -რარ̈) ბქ. -- ეშვი. ჩქუა̂ ლოხყუი̂ფა ეშხუ კერს (ბქ.) -- ერთ ტახს ეშვი 

ამოუძვრია.

 ჩქუი̂მ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- ჩუმი, წყნარი. ჩქუ̂იმდ ზმნს. -- წყნარად, ჩუმად. გელა ჩქუი̂მდ 

გუი̂ჟუე̂ღ სკუ̂ებინ (ლნტ. 73) -- გელა ჩუმად მიგვიძღვის წინ.

 ჩხარა (-რე̄მიშ, -- ბზ., -რემ, -- ბქ., -რაშ̄ \ -რე̄მიშ, -- ლშხ., -ჲაშ̈, -- ლნტ.) -- ცხრა. ჭოლ̄აშ̈ 

არდახ ჩხარა ლახუ̂ბა (ბზ. 28) -- ჭოლაშში იყო ცხრა ძმა. ჩხარა თანაღ̈ს ეჩეხენჩუ ლოქ არ̈ი 

თუ̂ეთუე̂ნე დაუ̈ ̂(ლნტ. 292) -- ცხრა მთის (უღელტეხილს) იქით არის თეთრი დევიო.

 ჩხა̈ფ (-იშ, ჩხაფარ̈) ბზ. -- მარცვლეულის საწყაო. იფარ̄ა̈ლ̄ს ოთქუა̂ც̈ხ ჩოლ̄არ̈ხან̈ქა 

ჲერუე̂შდიჲორი ჩხაფ̈ კუე̂ცენ (ბზ.) -- ჩოლურელებს დაეკისრათ იფარელების სასარგებლოდ 

ოცდაორი "ჩხაფი" ხორბალი.

 ჩხეფნი (ოჩხფ, აჩხაფ̈; ა̈ჩხფენი ბზ., ოჩხეფ ბქ., აჩხაფ; აჩხფენი ლშხ.), ჩხეფენი (აჩ̈ხუ̂ეფ, 

აჩხაფ; აჩხეფენი) ლნტ., გრდუვ. -- {გა}ხდება. ჴან̈ ლიჭმა̈ლ̄ისგა ჩუა̂ჩხაფ̈ (ბზ.) -- ხარი 

თიბვის პერიოდში გახდა. დი̄ნა სურუ ემჩხეფ ჯაუ̄რ̂შუ ̂(ლშხ.) -- გოგო დარდისაგან ძალიან 

გამხდარა. ლეგმერდე ჩუა̂ჩხაფ უმად (ლნტ.) -- ავადმყოფი უჭმელობით გახდა.

 ჩხინკორა ̈(-იშ, -რაუ̈ ჩბხ., -რაუ ლხმ.) -- 1. კოჭლი. ზურაბშერს ეშუ̂ი ჩხინკორა მოჲნალიდ 

ხორდხ (ბქ.) -- ზურაბიანთს ერთი კოჭლი მოსამსახურე ჰყავდათ. 2. გამხდარი.

 ჩხჷლი იგივეა, რაც ჩხჷ̄ლი.

1869



 ჩხჷნდჷრ (-იშ, --) ბქ. -- ჯოჯოხეთი. ჩხჷნდჷრთე ლესკნიაქ! -- ჯოჯოხეთში ჩასაგდებო!

 ჩხჷტ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. კენჭი. [თათრა̈ლ̄ს] ჩხჷტარ̈ ოთშჷ̄დხ 

მურყუ̂ამხან̈ჩუ (ბზ. 4) -- თათრებს კენჭები ჩაუცვივდათ კოშკიდან. ჩხჷტ დაბლისგა თეს 

ესერ ხას̈ისგ (ანდ.) -- კენჭი ყანაში თვალს ეჯავრებაო. 2. სამკითხაო კენჭი, მარცვალი. მიჩა 

ჩხჷტს ზისხ ესერ ხაგ̄ (ბზ.) -- შენს სამკითხაო კენჭს სისხლი აწერიაო (ადგასო).

 ჩხჷ̄ლი (ჩხჷ̄ლდას̈, ჩხჷ̄ლდა; ჩხჷ̄ლდე̄დს ბზ., ჩხჷ̄ლის, ჩხჷ̄ლდა; ჩხჷ̄ლდეს ლშხ.), ჩხჷლი 

(ჩხუი̂ლ, ჩხჷლიუ;̂ ჩხჷლიდეს ბქ., ჩხულდას̈, ჩხჷლდა; ჩხჷლდეს ლნტ.), გრდუვ. -- ჩხავის. 

ცხეკისგა ჴაუ̂იჩ ჩხჷ̄ლი (ბზ.) -- ტყეში ჩხიკვი ჩხავის. იმ ჩხჷლი ჰამუნღო? (ბქ.) -- რას ჩხავი 

დილიდან?

 ჩჷფე იგივეა, რაც ჩიფე.

 ჩჷჩქ (-იშ, -არ̈) ზს., ჩქოლ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- ჭყინტი, ნორჩი, ქორფა. ჩჷჩქ მელ -- ქორფა 

ბალახი.

 ჩჷჩჷნი̄ლ (-ა̈შ, -არ̈) ბზ., ჩჷჩჷნილ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ფოთლებიანი შტო, რომელსაც არჭობენ 

ჯეჯილში და ღმერთს ევედრებიან ბარაქიან მოსავალს.

ც

 ცაგა̈რ̄ (-იშ, -გარ̄ალ̈) ბზ., ცაგარა ̈(-იშ, -რაუ) ბქ., ცაგარ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ., ცაგარ̈ (-გარალ̈) 

ლნტ. -- ეკლიანი. ეჯჲა̈რს ნა̈თ̄იდ ცაგა̈რ̄ ლეჭმე ათხუი̂̄დხ (ბზ.) -- იმათ წილად ეკლიანი 

სათიბი შეხვდათ. ჭალაჲ ცაგარ̄ ლი (ლშხ.) -- ჭალა ეკლიანია.

 ცად{ა} იგივეა, რაც ცად̄{ა}.

 ცადაქუ̂ეყანა, ცადაქუე̂ყნიერობა (-ბა̈შ̄ ბზ., -ბა̄შ ლშხ.), ცადაქ̈უე̂ყანა (-ნაშ̈ ბქ., -ნაჲ̈შ ლნტ.) 
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-- მთელი სამყარო, ცა და ქვეყანა. გადატ. ყველაფერი. ცადაქუე̂ყნიერობა მაგ̈ ბა̈ჩდ ლჷსპე ლი 

(ბზ.) -- ცა და ქვეყანა (ყველაფერი) ქვად არის ქცეული. ქაკუა̂ჰ̈ ჩითე, ცადაქუე̂ყანათე ა 

რაშ̈იშ ნახსი (ბქ. 332) -- ამ რაშის სისწრაფის ამბავი ყველგან ცასა და ქვეყანას მოედო. 

ცადაქ̈უ̂ეყანა ა̈თუი̂ზინ (ლნტ.) -- ცა და ქვეყანა (ყველაფერი) მოვიარე.

 ცალ იგივეა, რაც ცალ̈.

 ცალმაგ იგივეა, რაც ცალ̈მაგ̈.

 ცანდ იგივეა, რაც ცან̈დ.

 ცანდია̈ნ (-იშ, -იანარ̈) ბქ., ლნტ., ცანდიან (-არ) ლშხ. -- საფეხურიანი. დი̄ნა ჩუა̂ნჴად ჲეშდ 

ცანდიან (ლჷცანდ) კიჩხენ (ლშხ.) -- გოგო ჩამოვიდა ათსაფეხურიანი კიბიდან. ბაბას 

ეშტიერბი ცანდიან̈ კიბ ლახოგა (ლნტ. 309) -- ბაბუას თორმეტსაფეხურიანი კიბე მიუდგამს.

 ცანცი იგივეა, რაც ცან̄ცი.

 ცარიელ (-იშ, -არ) ლშხ., ცარ̈იელ (-ალ̈) ლნტ. -- ცარიელი. ქორ ცარიელ ოგხუ̂ი̄და (ლშხ.) 

-- სახლი ცარიელი დაგვხვდა. ცხუა̂დ ცარ̈იელ მიგ (ლნტ.) -- ქვაბი ცარიელი მიდგას.

 ცაყ იგივეა, რაც ცაყ̈.

 ცაცხუ̂ იგივეა, რაც ცაც̈ხუ̂.

 -ცახან̈ ზს., -ცახან ლშხ., -ცახ̈ენ ლნტ., თან. -თან. სი ნიშგუე̂ჲცახან̈ მამ̄გუე̂შ ჯუღუა̂ 

ლეთხე̄ლი (ბზ. 232) -- შენ ჩვენთან არაფერი გაქვს საძებარი. ესცუდ̄ა ფუსნაბუა̄სდჲა 

მიჩაცახან მერდალ̄ას (ლშხ. 54) -- ეჩხუბა მამაღმერთი (სამყაროს ბატონი) მასთან მყოფთ. 

ალმინეცახ̈ენ დემ ლოქ იჩერაუ̈ი̂ (ლნტ. 275) -- მე ამათთან არ გავჩერდებიო.

 -ცახან̈ჩუ ზს., -ცახანჩუ ლშხ., რთული თანდებული -- გვერდით, ახლოს. ისგუა̂ცახან̈ჩუ 

ლახ̈ჴერინ დი̄ნა გეზალ (ბზ.) -- შენს გვერდით იყოლიე ქალიშვილი. ჩი̄ჟა ხენწიფს ხონჴრი 
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ცახანჩუ (ლშხ. 78) -- სიძე ხელმწიფეს თან (გვერდით) ახლავს.

 ცა̈გ (-იშ, ცაგარ̈) ზს., ლნტ., ცაგ (-არ ლშხ.) ბოტ. -- ეკალი, ნარი. შაშ̈შარ̈ს ესერ ხაყლუნ̄იხ 

ცა̈გდ (ბზ. 18) -- ჭინკებს ეკლის ეშინიათო. მიჟ ცაგარ̈ჟი ოლყუი̂ნ ი ურჰად ოლგენ (ბქ. 6) -- 

მზე ეკლებზე დაწოლილა და უთენია ამდგარა. ეშმაჲ̄ მადრაჴ ცაგ ლი (ლშხ.) -- ეშმაკის 

მათრახი ეკალია. ალეს ფირუ ̂ცაგარ̈ქა ათაჩედა (ლნტ. 174) -- ამას ძროხა ეკლებში 

გაჰქცევია.

 ცა̈გ-ნაცაგ̈უ ̂(-იშ) ბზ., ლნტ., ცაგ̈-ნაცაგ̈ი ბქ. -- ნარ-ეკალი (ეკალ-ნაეკლარი). ცაგ̈-ნაცაგ̈უ ̂

მაგ̈ ჟა̈ნკიდ სკარხალდ (ბზ.) -- ნარ-ეკალი მთლად ამოაგდო (ამოიღო) სეტყვამ. მაგ̈ ცაგ̈-

ნაცაგუშ̂ ლას გუე̂ში (ლნტ.) -- ყველაფერი ნარ-ეკლით იყო სავსე.

 ცა̈დილ-ყუა̂დ̈ილ იგივეა, რაც ცად̄ა-ყუა̂დ̄ა.

 ცა̈ლ (-იშ, ლაცლა ზს., ლაცალა ლნტ.), ცალ (ლაცალა) ლშხ. -- 1. ტოლი, ხელა; კბილა, 

ერთი ასაკისა. ცა̈ლი პატ̈იუ̂ღა დე̄მგუა̂შ ლჷმზარ̄ინ (ბზ. 438) -- (თავის) ტოლის 

პატივისაცემად არაფერს ზოგავდა. ცალ̈-ცალ̈ს ხეხელიუ,̂ ლასკართე ინჴრინა (ბქ. 295) -- 

ტოლი ტოლს ხვდებოდა, დღეობაში მიჰყავდა. ცალ ლამეგუ ̂ლიხ ბოფშარ (ლშხ.) -- ბავშვები 

ტოლ-სწორები არიან. 2. ერთი, ერთეული, ცალი. ეშხუ ცალ დიარ ოხნაყ (ლშხ.) -- ერთი 

ცალი პური გამოვაცხვე. ეშხუ ცალ̈ ფიცარ̈ ახუი̂შტბ (ლნტ.) -- ერთი ცალი ფიცარი 

ვისესხე. 3. ქს. ცალ მხარეს, განზე. ცალთე̄უ̂ ედკუა̂რ̄ან̄ ჯეჲ, ლაწი̄ნგუა̂რ̄ (ლშხ. 72) -- განზე 

გაეთრიეო, შე წირპლიანო! ცალ̈ხო აჩადდ მაგ̈! (ლნტ.) -- განზე გადექით (წადით) ყველანი!

 ცა̈ლადეღ იგივეა, რაც ცა̈ლ̄ადაღ̈.

 ცა̈ლად̈ეღ იგივეა, რაც ცა̈ლ̄ადაღ̈.

 ცა̈ლმაგ̈ (-იშ, -მაგარ̈) ბზ., ცალმაგ̈ ბქ., ცალმაგ (-არ) ლშხ., ცალ̈მაგ̈ (-მაკარ̈) ლნტ. -- 
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კარაპანი, ცალმაგი. კალოზე სამ კედელზე აშენებული და გადახურული შენობა. მოღაუ̈̂იშ 

ლაშხუნ̂ი ცალმაგ̈ისგა ნარ (ბქ. 230) -- მოსავლის შესანახად კარაპანი გვაქვს. ცალ̈მაგ̈ 

(კარაპან̈) ახოგა ეშხუ ლად̈ეღისა (ლნტ.) -- ერთ დღეში აუშენებია კარაპანი.

 ცა̈ნდ1 (ცანდაშ̈, ცანდარ̈) ზს., ლნტ., ცანდ (-იშ, -არ) ლშხ. -- კიბის საფეხური. დეცთეჟი 

ეშხუ ცანდ გარ ხოკლი (ლშხ.) -- ცამდე ერთი საფეხურიღა აკლია. კიბი მეუსკუ̂ე ცანდხენ 

ანშყუ̂ედ (ლნტ.) -- კიბის მეექვსე საფეხურიდან გადმოვვარდი. კნინ. ცან̈დჷლდ ზს., ცანდი̄ლ 

ლშხ., ცან̈დილდ ლნტ.

 ცა̈ნდ2 (-აშ̈, -ა̈რ ბზ., -იშ ბქ.) -- 1. ხიწვი. ცანდა ̈ლისუე̂მ (ბზ.) -- ხიწვის შერჭობა. 2. უშგ. 

ჭანჭიკი, ჭინჭილაქი, ჭილიბი (ხის ლურსმანი).

 ცა̈ჲრა იგივეა, რაც ცა̈ჲ̄რა.

 ცა̈რიელ იგივეა, რაც ცარიელ.

 ცა̈ქუ ̂(-იშ, ცაქუა̂რ̈) ბზ. -- მოციქული, შიკრიკი. ადზჷზეხ ცაქ̈უ ̂მეთერთე (ბზ.) -- გაგზავნეს 

შიკრიკი მკითხავთან. კნინ. ცაქ̈ულდ. გადატ. გამგონე ბავშვი.

 ცა̈ყ (-იშ, ცაყარ̈) ბზ., ლნტ., ცაყ (-არ) ლშხ., ეთნ. -- ბლის ჯოხი (არჭობენ ყანაში და 

ბოსტანში გათვალვისაგან დასაცავად). ცაყარს დაბარისა ხაცყეხ (ლშხ.) -- ბლის ჯოხებს 

ყანებში არჭობენ. ლარტამისა ასაციყ კაკოდ ცაყ̈ (ლნტ.) -- კაკომ ბლის ჯოხი ბოსტანში 

დაარჭო.

 ცა̈შ იგივეა, რაც ცა̈შ̄.

 ცა̈ცხუ̂ (-იშ, ცაცხუ̂არ̈) ბზ., ლნტ., ცაცხუ̂ (-არ) ლშხ., ბოტ. -- ცაცხვი. ეჩხა̈ნთე ხუა̂ჲ̈ ცაც̈ხუ̂ 

ხაგ̄და (ბზ.) -- წყალგაღმა (იქეთკენ) ბევრი ცაცხვი იდგა. ცაც̈ხუი̂ ფიცარ̈ ხაწჷხ ნასოს 

(ლნტ.) -- ცაცხვის ფიცარი სჭირდება ნასოს.
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 -ცა̈ხენ იგივეა, რაც -ცახან̈.

 ცა̄დ{ა} (-აშ̄) ბზ., ლშხ., ცად{ა} (-აშ̈ ბქ., -დაჲ̈შ ლნტ.) -- სანაცვლო, სამაგიერო, 

გადანაცვლება. ბაჴიშ ცადა (ბქ.) -- ფეხის შენაცვლება. ისგუ̂ი ცად̄აუ ხუი̂ (ლშხ.) -- შენი 

სანაცვლო ვიყო.

 ცა̄და-ყუ̂ად̄ა (-დაშ̄) ლშხ., ცად̈ილ-ყუ̂ად̈ილ (-იშ) ლნტ. -- აბდაუბდა, არეულ-დარეული. 

ლეგმერდე ცად̄ა-ყუა̂დ̄ას ამ̄ბუ̂ი (ლშხ.) -- ავადმყოფი აბდაუბდას ჰყვება.

 ცა̄ლადეღ იგივეა, რაც ცა̈ლ̄ადაღ̈.

 ცა̄ნცი (-ციშ̄, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.), ცანცი (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -ჲშ, -ა̈რ ლნტ.), ბოტ. -- კუნელი. 

ჭუბერ წუ̂ა... ცან̈ცი (ბქ. 228) -- ჭუბერში იცის (ჩანს) კუნელი. ცან̄ცი მუჟღორ იმი̄ (ლშხ.) 

-- კუნელი შემოდგომაზე მწიფდება. ცანცის დაჴა̈რ იზბიხ (ლნტ.) -- კუნელს თხები ჭამენ. 

კნინ. ცანცი̄ლ ბზ., ლშხ., ცანცილდ ლნტ.

 ცა̄ჲრა იგივეა, რაც ცა̈ჲ̄რა.

 ცა̄ქუა̂-მაქ̄უა̂ (-უა̂შ̄) ლშხ. -- მითქმა-მოთქმა, მისვლა-მოსვლა. ხე̄რიხ უქუ̂ი̄ცად ცაქ̄უ̂ა-

მაქ̄უა̂ ამ ბედჟი (ლშხ.) -- ექნებათ (განუწყვეტლივ) ამ საქმის გამო მისვლა-მოსვლა 

(მითქმა-მოთქმა).

 ცა̄შ იგივეა, რაც ცა̈შ̄.

 ცა̈̄დი იგივეა, რაც აცა̈დ̄ი.

 ცა̈̄ლადაღ̈ (-იშ) ბზ., ცალ̈ადეღ ბქ., ცალ̈ად̈ეღ ლნტ., ცალ̄ადეღ ლშხ.-- ხუთშაბათი დღე. 

ლაშთხუე̂რიარ̈ს ხამ̈თქუ̂ახ თარ̄ინგზელი წირ აღბა̈ ̄ცა̈ლ̄ადაღ̈ (ბზ. 16) -- ლაშთხვერლებს 

აღების ხუთშაბათს მთავარანგელოზის წირვა სჩვევიათ. ცალ̄ადეღ დოს̄გ ოხგენიდ (ლშხ.) -- 

ხუთშაბათ დღეს ადრე ავდგებით. ცალ̈ად̈ეღ ხუა̂მარ̈ჯუი̂დ ლათ̈ხუი̂არხო ლიზის (ლნტ.) -- 
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ხუთშაბათ დღეს ვაპირებთ სანადიროდ წასვლას.

 ცა̈̄ჲრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ., ცაჲ̈რა (-რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲშ, -რალ̈ ლნტ.), ცა̄ჲრა (-რაშ̄, -რე̄ლ) 

ლშხ., ბოტ. -- თელა. ცა̈ჲ̄რა̈ ̄ბეჩუ̂ (ბზ.) -- თელის ბოყვი. ხოჩამდ იცხემხ... ბალყეჩ, ცაჲ̈რა 

(ბქ. 70) -- კარგად ხარობს (იზრდება) თხმელა, თელა... წი̄უა̂ წიფსი̄ ხარ̄ ი ცაჲ̄რასი̄ (ლშხ. 

88) -- აბედი წიფელასაც აქვს და თელასაც. ცხეკარ̈ისა ცაჲ̈რა მეუა̂რ ითხი (ლნტ.) -- თელა 

ტყეებში ბლომად იშოვება. გადატ. -- უშნოდ სქელი ადამიანი.

 ცა̈̄შ (-იშ, -ცაშ̄არ̈) ბზ., ცაშ̈ (-ა̈რ) ბქ., ლნტ., ცაშ̄ (-არ) ლშხ. -- ხუთშაბათი. თამფა ̈ცა̈შ̄ 

ეშხუ ზურალ̄ დოს̄გ იგნა̈ლ̄ (ბზ. 19) -- აღდგომის ხუთშაბათს ერთი ქალი ადრე დგება. 

დეშდიშს ცაშ̈ ა̈ხჭემნი (ბქ. 77) -- ორშაბათს ხუთშაბათი მოჰყვება. ხოშა ცაშ̄... დოს̄გ 

იგნალ̄ხ (ლშხ. 5) -- დიდ ხუთშაბათს ადრე დგებიან. მაბ̄ე ცაშ̄ (ლშხ.) -- დღეის სწორი 

ხუთშაბათი. იხ. ცა̈ლ̄ადაღ̈.

 ცელენი იგივეა, რაც ცელნი.

 ცელნი (ოცლ, აცალ̈; ა̈ცლენი ზს., ოცელ, აცალ; აცლენი ლშხ.), ცელენი (აცუე̂ლ, აცა̈ლ; 

აც̈ელენი) ლნტ., გრდუვ. -- იხევა, იფხრიწება, სკდება. მარემ ეჯზუ ლეზებ ლაჲ̈ემ, ერე 

ჴადულ̂ექუ̂ა ღეთ აცალ̈ (ბქ.) -- კაცმა იმდენი საჭმელი ჭამა, რომ კინაღამ მუცელზე გასკდა.

 ცემილ იგივეა, რაც ცჷმრა.

 ცენირ, ცენერ (-იშ, -ა̈ლ) ბქ., ცენი̄რ (-ალ) ლშხ. -- მიჯნური. ცენირ ესერ ზურალს ხორი ი 

ლელატ -- ღუა̂ჟმარა (ანდ.) -- მიჯნური ქალს ჰყავს და საყვარელი -- კაცსო. გეგის ჩუკულ̄ს 

ცენირ ხაყა (ლშხ.) -- გეგის ჩუკულში სატრფო ჰყავს.

 ცერ (-იშ, -ა̈ლ \ -არ̈ ბზ., ლნტ. -არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) -- ცერი. ცერშუ ̂ხუა̂ბ̈უნყუი̂ლაუ̈დ̂ას̈ 

ლეღუ̂არ̈ს (ბზ. 423) -- ხორცს ცერით ვაქუცმაცებდი. ოხსუი̂ლე დაშნაჲ̈ ი ცერ ქათქუ̂იც (ბქ. 
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30) -- მოუქნია დაშნა და ცერი წააჭრა. დი̄ნას ცერჟი ოსგენა მუღულ̄ (ლშხ.) -- გოგოს 

ცერზე დაუსვამს ხოჭო. ცერიშ ლიკჩე (ბქ.) -- ცერის ჩვენება (აბუჩად აგდება).

 ცერა იგივეა, რაც ცუა̂რა.

 ცერმჷკაჩ̈ (-იშ) ზს., ლნტ., ცერმჷკაჩ ლშხ. -- ციდა. ჭყინტ კამინუს̂ ლა̈თ̄შუ ̂იცხემ ი 

ცერმჷკაჩ̈ს ლადაღ̈შუ ̂(ბზ. 402) -- ბიჭი მტკაველს ღამით იზრდება და ციდას დღისით.

 ცეჴემად̈ იგივეა, რაც ცხუ̂ი-ცჷჴემად̈.

 ციაფუა -- ფუსფუსი, სწრაფი მოძრაობა, მისვლა-მოსვლა, გაწამაწია. ჩუ ხარ̄ხ ციაფუა 

ბუზულ̄არ̈ს (ბზ.) -- აქვთ ფუსფუსი (გაწამაწია) ფუტკრებს. მაგ ლეზომ̄ახდ ხემარ̄ალ̄ხ, ხარ̄ხ 

ციაფუა (ლშხ.) -- ყველა საახალწლოდ ემზადება, აქვთ ფუსფუსი.

 ციბ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -არ ლშხ.) -- მაღალი ღობე; გალავანი. ციბ ახჭემხ ჰაზ̈უს̂ (ბზ.) -- ეზოს 

გალავანი შემოავლეს.

 ციგინ იგივეა, რაც ცჷგინ.

 ცილ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), ცირ (-ალ̈) ლნტ. -- 1. ქერქი, კანი. ალ ცილარ̈ს და̈უ̄ ̂ა̈თთხანა̈ნ̄ 

(ბზ. 401) -- ამ ქერქებს დევი წააწყდა. მარე ჩუა̂ქცურე გოგლან̈დიშ ცილს (ბქ. 78) -- კაცი 

დაჭრის ცირცელის ქერქს. 2. ცილა, კვერცხის ცილა. გუი̂გუ̂ მიჯნე̄მ ლალე̄მ ი ცილარ̈ 

მოახ̈{ლ}ს ხამ̄ნე (ბზ. 393) -- გული თვითონ შეჭამა და ცილა მოახლეს აჭამა. ლჷგრე̄მი ცილ 

ჩი̄ს მა ̄ხალატ (ლშხ.) -- კვერცხის ცილა ყველას არ უყვარს. 3. ტყავი (მონადირის ენაზე). 

ნათ̈ხუ̂რა მასარდ ადგარ̈ ი ცილიშ სადგუე̂მ ადიგ (ბქ. 38) -- ნანადირევი ბლომად მოკლა და 

ტყავის სადგომი ააშენა (დაიდგა). კნინ. ცილილდ ბზ.

 ცილაუ̈ ̂(-ლაუა̂შ̈ ბზ., -იშ ბქ., ლნტ.), ცილაუ̂ ლშხ. -- დავა, შეცილება, ცილობა. ცუი̂დდ 

ცილაუ̈ ̂ესერ ხოლა ლი (ზს.) -- ტყუილუბრალოდ დავა ცუდიაო. ხშირდ ხარ̄ხ ცილაუ ̂
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უშხუა̂რ̄ისა (ლშხ.) -- ხშირად აქვთ ცილობა ერთმანეთში. ცილაუ̈ ̂ახოჴადხ ჭემი ბედჟი 

(ლნტ.) -- თივის გამო დავა მოუვიდათ.

 ცილე (ოცჷლ, აცილ; ა̈ცლე ზს., აცულ, აცილ; აცლე ლნტ.), ცჷლე (აცილ, აცლე) ლშხ., 

გრდმ. -- აპობს, ხევს, ხლეჩს. ხოშა კუდურ ოცჷლ (ბზ.) -- დიდი კუნძი გავაპე. თხუი̂მს 

ჩოთცილე [მეზგას] (ბზ. 366) -- თავს გავუჩეხ მოსახლეს. ტანტაროზდ ჩაჟ̈ს ჭიშხ ქახაცილ 

(ლნტ.) -- ტარტაროზმა ცხენს ფეხი მოაგლიჯა. ჟიბაუ ̂ჯაც̈ლე დეცხო (ლნტ. 205) -- ზევით 

მიგახეთქებ ცას. [მეცხუა̂ნას] ჩუა̂თოცილახ გაკ (ლნტ. 102) -- (მეციხოვნეებს) 

გაუხლეჩიათ კაკალი.

 ცინაყა იგივეა, რაც ცი̄ნყა.

 ცინაყობ იგივეა, რაც ცინყობ.

 ცინგილ იგივეა, რაც ცჷგინ.

 ცინგჷლ იგივეა, რაც ცჷგინ.

 ცინდაუ̈̂ (-იშ \ -დუი̂შ, -დუ̂არ̈) ზს., ცინდაუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ., ცინდალ (-დალალ̈) ლნტ. -- 

მართვე, ბარტყი, ბახალა. აკა̈რ̄უნე კუი̂ნჩი ცინდაუშ̂ალ̄ (ბზ.) -- სკვინჩის ბარტყივით აღებს 

პირს. ფასკუი̂ნჯი ცინდალალ̈ს იზობდა ცხაკ̈უ̂ (ლნტ. 276) -- ფასკუნჯის ბარტყებს ქორი 

ჭამდა.

 ცინყობ იგივეა, რაც ცი̄ნყობ.

 ცინციბურ, ციციმბურ (-იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- ავგაროზი, თილისმა. ალეს ხაჲ̄შხა 

ცინციბურ (ლშხ. 6) -- ამას ჰქვია ავგაროზი. ცინციბურისა უ̂იჯი გარუა̂შ̄ა ხაჭონ̄ა (ლშხ.) -- 

ავგაროზში გველის პერანგია გახვეული. ბეფშუ̂ს ციციმბურ ახოსყეხ (ლნტ.) -- ბავშვს 

ავგაროზი გაუკეთეს. იხ. ქისუნბურა̈ჲ.
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 ცინცილა{̈ჲ} (-იშ, -ა̈რ) ბზ., (-ლაჲ̈შ, -ლა̈ლ) ლნტ., ცინცილაჲ (-ლაჲ̄შ, -აუ \ -ლე̄ლ) ლშხ. -- 

შილიფად ჩაცმული. ცინცილაჲ{დ} ლჷრექუ̂ მარ̄ე შიშდ იქუე̂̄ლი (ლშხ.) -- შილიფად 

ჩაცმული ადამიანი (კაცი) სწრაფად ცივდება. ბეფშ ცინცილა ̈ლჷრექუ ̂ლას̈ (ლნტ.) -- ბავშვი 

შილიფად იყო ჩაცმული.

 ცინციხდ ბზ., ლნტ., ფჷნციხდ ლშხ. იხმარება გამოთქმაში ცინციხდ, ფჷნციხდ ლიგნე -- 

დაქუცმაცება, დამსხვრევა, ნამსხვრევებად ქცევა. ბებედ დიარ ფჷნციხდ ადგენე (ლშხ.) -- 

ბებიამ პური დააქუცმაცა.

 ცირ იგივეა, რაც ცილ.

 ცირი̄მბურულ̄არ̈ (-ეშ) ბზ., ცუ̂ირიმბარი, ცუ̂ირინბარ̈ი (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ცუ̂იდუმბარა (-რაჲ̈შ, 

-რალ̈) ლნტ. -- წვრილმანები; წვრილმანი ნივთები. მაჲ̈ ჯარ̄ ალ ცირი̄მბურულ̄არ̈ (ბზ.) -- 

რად გინდა ეს წვრილმანები. ჭუბრარ̈ს ათას̈ შუი̂მიშ ჲარ̈აღ̈ ი ცუი̂რიმბარ̈ი ხეხელიხ (ბქ. 

227) -- ჭუბერლები ათასი სახის იარაღს და სხვა წვრილმან ნივთებს პოულობენ.

 ციუ̂ალ (-იშ) ბზ., ლშხ., ციუა̂ლ̈ ლნტ. 1. ჯეჯილი. დაჴლარს ციუა̂ლ ჩულოხმამახ (ლშხ.) -- 

თხებს ჯეჯილი შეუჭამიათ. 2. ახლად ამოსული სიმინდი.

 ციუ̂ალ̄დობ ბზ. -- ჯეჯილობა. ბიქუ̂ დაბარ̈ს აქუთ̂უნე ციუა̂̄ლდობჟი̄ნ (ბზ. 49) -- ქარი ყანებს 

არხევს ჯეჯილობის დროს.

 ციციმბურ იგივეა, რაც ცინციბურ.

 ციცუნდრა (-რაჲ̄შ ლშხ., -რაჲ̈შ ლნტ.) ბოტ. -- მდგნალი. ციცუნდრა ̄აშხალალ ონჴუ̂იდდ 

(ლშხ.) -- მდგნალის ტოტები მოვიტანეთ.

 ციცუ̂ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.), ცუ̂იც (-არ̈) ბქ. ზოოლ. -- კატა. შუკუ̂ისგა ციცუ ̂

ხოყურ̂ეხ (ბზ. 408) -- გზაში კატა უწევთ. მიჩ' ესერ ქუი̂ნ მინე ცუ̂იცუი̂სგა ლჷგ (ბქ. 59) -- 
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ჩემი სული ჩვენს კატაშიაო. ულმაშ̈ს ლიბერგ ციცუს̂ ესერი ხას̈დიკ (ანდ.) -- ულვაშზე 

ხელის მოკიდება კატასაც სწყინსო. ნაცარქექიაჲ ხაბმინა ციცუა̂რს ლაჴანს (ლშხ. 80) -- 

ნაცარქექია გუთანში კატებს აბამდა თურმე. მებატეს ჩუ ხაპ̈ეჟუნ̂ენა ციცუ ̂(ლნტ. 294) -- 

მებატეს კატა ჰყოლია დამალული. კნინ. ციცუ̄ლ{დ} ბზ., ლშხ., ციცულდ ლნტ.

 ცი̄ნყა (-ყა̈შ̄, -ყა̈ლ) ბზ., ცინყა (-ყაშ̈, -ყოლ ბქ., -ყა̄შ, -ყე̄ლ ლშხ.), ცინაყა (-ყაჲ̈შ, -ყალ̈) 

ლნტ., ბოტ. -- მოცვი. მი ცი̄ნყა̈ ̄ლალოფ̄ალ̄თე ღური (ბზ. 434) -- მე მოცვის შესაჭმელად 

(შესათქვლეფად) წავალ. ცხეკისგა მჷნწირდ ხაგ ცინყა (ბქ. 70) -- ტყეში მოცვია 

მოძალებული. გუშგუე̂ ცხეკარისა მასარდ ითხი ცინყა (ლშხ.) -- ჩვენს ტყეებში მოცვი 

ბლომად იშოვება. ცინაყა ლიმარიეჲსა იმჷი (ლნტ.) -- მოცვი მარიამობის თვეში მწიფდება.

 ცი̄ნყობ (-ა̈შ) ბზ., ცინყობ (-აშ̈ ბქ., -აშ ლშხ.), ცინაყაობ (-იშ) ლნტ. -- მოცვის მწიფობის 

დრო (მოცვობა). ეჯჩიქქა ცინ̄ყობი̄ ან̈ბინა̈ნ̄ (ბზ.) -- იმ დროს მოცვის მწიფობაც დაიწყო. 

ცინყობ ლაშ̄ხს ლიმრიე̄ჲსა იბნი (ლშხ.) -- ლაშხეთში მოცვის მწიფობა აგვისტოში იწყება.

 ცოდ (-იშ, -აშ̈ ზს., ლნტ., -აშ ლშხ.) -- 1. ცოდვა. ამი̄ ცოდშუ ̂ნაჲ̈ დე ლეზუ̂ებ გუა̂შიდ ი დე 

ლეთრე (ბზ. 283) -- ამის ცოდვით ჩვენ არც საჭმელი გვარგია (გვშველის) და არც სასმელი. 

ტურად ხაქ̈უე̂: მიჩა ესერ ი მიჩა ცოდ მაგ მიჩუ ხარ (ბქ. 59) -- ტურამ უთხრა: -- აბა, ჩემიც 

და შენი ცოდვა ყველაფერი შენო. მახ̈ეღუა̂ჟ̈ს ზისხ ესერ ხოფუე, მარ̈ემ მჷდგარ̈ის ცოდ 

(ანდ.) -- ვაჟკაცს სისხლი უდუღს, კაცისმკვლელს კი -- ცოდვაო. მადილს ი ცოდს დომ̄ 

ათშჷდახ (ლშხ. 54) -- ცოდვას და მადლს არ არჩევდნენ. ლად̈ეღი ამეჩუ ცოდ ლოქ იფინი 

(ლნტ. 181) -- დღეს აქ ცოდვა დატრიალდებაო (ადუღდებაო). 2. საცოდავი. ალე ზურალ̄ 

ძღჷ̄დ ცოდ ლი (ლშხ.) -- ეს ქალი ძალიან საცოდავია.

 ცოდა-̈კალ{უ̂}ენ ბზ., ცოდა-̈კალა ̈ბეჩ., ცოდაშ̈-კალა ̈ლხმ., ცოდაშ̈კალან̈ ჩბხ., ცოდ-კალონ 
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ლშხ., ცოდიკალენ ლნტ. -- ცოდვის კანონი, ცოდვა-ბრალი; საცოდავი! აფსუს! ცოდა ̈

კალუე̂ნ, მაჲ̈ მა̄რე ლა̈სუ̂! (ბზ.) -- საცოდავი, რა კაცი იყო! ცოდა-̈კალა,̈ მა მახეღუა̂ჟ̈ 

ოლდაგრელი! (ბქ.) -- აფსუს, რა ვაჟკაცი გარდაცვლილა! უჰ, მიშკუი̂ ცოდიკალ̈ენ! ბეფშ 

მაი̈დარ ლჷმარ̈ (ლნტ.) -- ოჰ, ჩემი ცოდო-ბრალი! ბავშვი მშიერი ყოფილა.

 ცოდლიან̈, ცუე̂დლიან̈ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ცოდრიან̈ (-ნუ) ბქ., ცოდლიან (-არ) ლშხ. -- 

ცოდვილი, შემცოდე, ცოდვიანი. ცუე̂დლიან̈ სი ჰო! (ბზ.) -- ო, შე ცოდვილიანო! სი 

ცოდრიან̈, იმღა ათ̈ღორუე̂ნ? (ბქ.) -- შე, ცოდვილიანო რატომ მოტყუვდი? ცოდლიან ეჩა ბედ! 

(ლშხ.) -- ცოდვიანი იმისი ბედი! ძღუდ ცუე̂დლიან̈ მარე ლი ჭიტი (ლნტ.) -- დიდი ცოდვილი 

კაცია ჭიტი.

 ცოდრიან იგივეა, რაც ცოდლიან̈.

 ცოდუ̄ლ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -აშ, -არ ლშხ.), ცოდულდ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. -- საცოდავი, შესაცოდები. 

ამჩუჲ ცოდულ̄დ მე̄რი (ბზ. 318) -- აქაც საცოდავად ვიქნები (მექნება). ბობშარე დედე 

ცოდუ̄ლდ ლჷ̄გ (ლშხ.) -- ბავშვების დედა ცოდვილობს (ცოდვად დგას). კნინ. ცოდულ̄ჷლდ 

ბზ., ლშხ. მეხუტ̂ე ზურალ̄ ცოდულ̄ჷლდ იზგა სოფელისგა (ბზ.) -- უშვილო (ამოწყვეტილი) 

ქალი საცოდავად ცხოვრობდა სოფელში.

 ცონარ̈1 (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ჩბხ.) -- უსუსური (მცონარა). გიორგი ცონარ̈ ბეფშუი̂ლდ ლი 

(ბზ.) -- გიორგი უსუსური ბავშვია.

 ცონარ̈2 (-იშ, -ა̈რ) ჩბხ. -- ყურმახვილი, ფხიზელი (ძაღლი). ციოყარ̈ს ხოჩა ცონარ̈ ჟეღარ̈ 

ხორდახ (ბზ.) -- ციოყაანთ კარგი, ფხიზელი ძაღლები ჰყავდათ.

 ცუბე იგივეა, რაც ცუი̂ბე.

 ცუდ იგივეა, რაც ცუი̂დ.

1880



 ცუდდ იხ. ცუ̂იდ.

 ცუდმოცალდ იგივეა, რაც ცუი̂დიმუქუდ̂ილდ.

 ცუზ (-იშ, -უ̂არ̈) ზს., ლნტ., ზოოლ. -- თევზი. თევზისნაირი წყლის ბინადარი საერთოდ. 

ლიცისკა ხუ̂აჲ̈ ცუზს ხუი̂რმიდ (ლნტ. 16) -- წყალში ბევრ თევზს ვიჭერთ. ცუზი თე (ბზ. 

ქს.) -- თევზის თვალი (თევზის თვალის მსგავსი მუწუკი-მეჭეჭი).

 ცულაჴ̈ემანტ იგივეა, რაც ცხუ̂ი-ცჷჴემად̈.

 ცურ იგივეა, რაც ცუი̂რ.

 ცურაუე̂ (ლოხცურაუ̂, ლეჲცურაუე̂; ლეჲცურაუ̂ნე) ლშხ., ცურაუ̈ე̂ (იყენ. ლახ̈უც̂ურაუ̈̂, 

ლაჲ̈ცურაუ̈ე̂; ლაჲ̈ცურაუ̂ი) ლნტ., გრდუვ. -- ცურავს, ცურაობს ჯეჲი ̄ზისხისა ცურაუე̂ 

(ლშხ. 72) -- თვითონაც სისხლში ცურავს. ლად̈ეღი მიშკუა̂ ჭყინტდ ხოჩამდ ლაჲ̈ცურაუ̈ე̂ 

ჴელედურაჲ̈სკა (ლნტ.) -- დღეს ჩემმა ბიჭმა კარგად იცურავა ხელედურაში.

 ცურე იგივეა, რაც ცუი̂რე.

 ცუყუბ̂ა (-ბა̈შ̄, -ბა̈ლ̄ ბზ., -ბაშ̈, -ბოლ ბქ.), ცუყუბ̂ე̄რა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ. -- სარქველი, 

საცობი. ცუყუბ̂ა ბჷგიდ ათცჷყე̄რე (ბზ.) -- საცობი მაგრად დააცო. ცუყუბ̂ე̄რა ათთუ̂ეფახ 

(ლშხ.) -- საცობი დაჰკარგვიათ.

 ცუყუბ̂ე̄რა იგივეა, რაც ცუყუბ̂ა.

 ცუ̂არ̈ა (-რა̈შ̄) ბზ., ც{უ}̂ერა (-რაშ̈ ბქ., -რა̄შ ლშხ., -რაჲ̈შ ლნტ.) -- მიტოვება (ქალისა). 

ზურალ̄ა ̈ცუა̂რ̈ას ჯუ̂ინალდ დაგრობ ხეფსოლ̄ (ბზ.) -- ქალის მიტოვებას ადრე მკვლელობა 

მოჰყვებოდა. ზურალაშ̈ ცერა შუა̂ნ̈ს გუნ გუა̂შუდ̂ ლასუ ̂ლჷკიდ (ბქ. 294) -- ქალის მიტოვება 

ძალიან მძიმე საქმედ ითვლებოდა სვანეთში. გარჯ ლი ცუე̂რა, დაგრობ ხეფსი (ლშხ. 31) -- 

ძნელია ქალის მიტოვება, მკვლელობა მოჰყვება.
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 ცუ̂ედლიან̈ იგივეა, რაც ცოდლიან̈.

 ცუ̂ერა იგივეა, რაც ცუა̂რა.

 ცუ̂იბე (ოცუბ, აცუი̂ბ; ა̈ცუბ̂ე) ზს., ცუბე (ოცუბ, აცუი̂ბ; აცუბ̂ე) ლშხ., აცუბ̂ე (აცუუ̂ბ, 

აც̈უი̂ბ; აცუბ̂ე) ლნტ. გრდმ. -- ჭრის. თათ̈ს მარ̄ე ხოჩამ̄დ ცუ̂იბე თხილმარ̈შუ ̂(ბზ.) -- ფიფქ 

თოვლს კაცი კარგად კვალავს (ჭრის) თხილამურებით. ძღჷ̄დ ლაძიას ნე̄სგალექუა̂ ცუბეხ 

(ლშხ.) -- დიდ საკლავს შუაზე ჭრიან. ამ̈ირან̈ს ჩუ̂ათოცუი̂ბა დაუ̈ ̂(ლნტ. 274) -- ამირანს 

გაუჭრია დევი.

 ცუ̂იდ ზს., ლნტ., ცუდ ლშხ. -- ფუჭი, ტყუილი, ამაო. მახალჷ̄ნქა მაგ̈ ცუ̂იდ ლჷმარ̈ (ბზ.) -- 

ცოდნის გარდა ყველაფერი ფუჭი ყოფილა. ცუ̂იდ მარე (ბქ.) -- ცუდი (მატყუარა, ფუჭი) 

კაცი. ეში ცუი̂დ ლოქ ლი ეჩოხ ლიზი (ლნტ. 217) -- მაინც ამაოა (ფუჭია) იქ წასვლაო. 

ცუ̂იდდ ზს., ლნტ., ცუდდ ლშხ., ზმნს. -- ფუჭად, ტყუილად, ამაოდ. ბაზ̄ი ესერ ცუი̂დდ ხარ̄ხ 

ლიუ̂ე̄ლიელ (ბზ. 348) -- ამაღამ ტყუილად კვნესიანო. თეფ აშ ცუი̂დდ დას̈ ხეფშუ̂დენიუ̂ (ბქ. 

289) -- თოფს ტყუილად არავის ესროდნენ. გუურდ მაგ̈თან ცუი̂დ ესერ ლჷმარ̈ (ანდ.) -- 

უგულოდ ყველაფერი ფუჭი ყოფილაო. ჟ'ახჟარე̄ნახ ცუდდ ი მჷმქადუ̂ნად ეჩა ლისე̄ლუე̂ 

(ლშხ. 90) -- მოსწყინდათ თურმე ტყუილუბრალოდ (ფუჭად და გამცდენად) იმისი რჩენა.

 ცუ̂იდიმუქუდ̂{დ}ილდ (-იშ) ბზ., ცუ̂იდიმოცალ̈დ ბქ., ცუდმოცალდ, ცუდიმუქდუნად ლშხ., 

ცუ̂იდდიმოცალ̈დ ლნტ. ზმნს. 1. ტყვილ-უბრალოდ, უსარგებლოდ. მისიშ მოსაუა̂ლ̈ 

ცუ̂იდიმოცალ̈დ ესღრი (ბქ.) -- წლევანდელი მოსავალი უსარგებლოდ მიდის. 2. აბდაუბდად 

ლნტ. ჩიგარ ცუი̂დიმოცა̈ლდ რაგად̈ი (ლნტ.) -- ყოველთვის აბდაუბდას (ფუჭად და 

მოცლილად) ლაპარაკობს.

 ცუ̂იდმაცუ̂დი (-იშ, -არ̈) ბქ., ცუი̂დმაც̈უ̂დი (-ალ̈) ლნტ. -- უდანაშაულო, ბრალის უქონელი. 
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დაუი̂თ ალი გუ̂აშუ̂ლისგა ცუი̂დმაცუდ̂ი ლასუ ̂(ბქ.) -- დავითი ამ საქმეში უდანაშაულო იყო. 

ცუ̂იდ მაც̈უდ̂ი ლი გიგოჲ დენა (ლნტ.) -- გიგოს ქალიშვილი უდანაშაულოა.

 ცუ̂იდუმბარა იგივეა, რაც ცირი̄მბულარ.

 ცუ̂ირ (ცუ̂ირდას̈, ცუ̂ირდა; ცუ̂ირდე̄დს ბზ., ცუი̂რჷდ, ცუი̂რჷდ; ცუი̂რჷდეს ბქ., ცუი̂რდას̈, 

ცუ̂ირდა; ცუი̂რდეს ლნტ.), ცურ (ცურდას, ცურდა; ცურდეს) ლშხ., გრდუვ. -- დარჩენილია. 

[მურყუა̂მ] კოტოლ̄ გარ ცუ̂ირ (ბზ.) -- კოშკი ცოტაღაა დარჩენილი. კოშკხენქა მად̈მა ცუი̂რ 

(ლნტ.) -- კოშკიდან არაფერია დარჩენილი.

 ცუ̂ირე ({ჩ}ოცურ, {ჩუ}̂აცუი̂რ; {ჩუ̂}აც̈უ̂რე ზს., აცუ̂ურ, აცუი̂რ; აცუ̂რე ლნტ.), ცურე 

(ოცურ, აცუი̂რ; აცუ̂რე) ლშხ. გრდმ. -- ტოვებს. გჲერგი̄ლ ჩუა̂ცუი̂რხ ლჷხახ̈უ̂დ (ბზ. 316) -- 

გიორგი დატოვეს ცოლიანად. ღუა̂შარ̈ ჩოცურ (ბზ. 40) -- ჯიხვები დავტოვე. მიჩ ესერ გარ 

ცუ̂ირეხ მო ამჩუ̄ნ? (ბზ. 232) -- მარტო მე მტოვებთ აქო? ნაღუ̂ჟურდ ჩუა̂ცუ̂ირ გუი̂ჯიშ 

ნაკ̈უ̂იშ (ბქ. 32) -- ვაჟმა წაბლის ნატეხი დატოვა. ნაჩომოუ ̂ეჯჟი აცუი̂რ, ერე მეწედდ ნომა 

ლახლაგცას (ანდ.) -- ნამოქმედარი ისე დატოვე, რომ მნახველმა არ დაგცინოსო. ფუ̂ირ ზაუ ̂

მიჩა ფასუ ̂ნაშგშუ ̂ესერ ცუ̂ირე (ანდ.) -- ფური ზაფხულში თავის ფასს წველით აკეთებსო 

(ტოვებსო). აგის ცურეხ ზექი მჷჴდას (ლშხ. 24) -- შინ ტოვებენ შეშის მომტანს. ნა ̈

ჩუა̂ცუ̂ირდ დაშ̈ტუ̂ (ლნტ. 85) -- ჩვენ დავტოვეთ დათვი. ჭყჷნტარ̈ს ჩუა̂თოცუი̂რახ დი წანაშ̈ 

(ლნტ. 107) -- ბიჭებს დაუტოვებიათ დედა წანაშში. მიშგუ გეზალ იმე აცუი̂რდ? (პოეზ. 66) 

-- ჩემი შვილი სად დატოვეთ?

 ცუ̂ირიმბარი იგივეა, რაც ცირი̄მბურულ̄არ.

 ცუ̂ირინბარ̈ი იგივეა, რაც ცირი̄მბურულ̄არ.

 ცუ̂იც იგივეა, რაც ციცუ.̂

1883



 ცუ̂იცჷჴემდ იგივეა, რაც ცხუ̂ი-ცჷჴემად̈.

 ცქეფენი იგივეა, რაც ცქეფნი.

 ცქეფნი (ოცქფენი, აცქაფ̈; აც̈ქფენი ზს., ოცქეფ, აცქაფ; აცქფენი ლშხ.), ცქეფენი (აცქუე̂ფ, 

აცქაფ; აცქეფენი) ლნტ., გრდუვ. -- სკდება. ჭინჭილ ჩუა̂ცქაფ (ბქ.) -- ნაწლავი გასკდა. 

ბუშტ ობაშ̈ჷნ მიჩეუშ̂ ცქეფნი (ბქ.) -- ბუშტი ხშირად თავისით სკდება.

 ცქიფე (ოცქფ, აცქიფ; ა̈ცქფე ზს., აცქუფ, აცქიფ; აცქფე ლნტ.), ცქჷფე (ოცქჷფ, აცქიფ; 

აცქფე) ლშხ., გრდმ. -- ხეთქს. ჭყინტ აც̈ქფე ბუშტს (ბქ.) -- ბიჭი გახეთქს ბუშტს. ბოფშარ̈ს 

ბულთ ჩუ̂ათოცქიფახ (ლნტ.) -- ბავშვებს ბურთი გაუხეთქავთ.

 ცქჷრ (-იშ) -- 1. საქონლის ფაშვში მოთავსებული მოუნელებელი საჭმელი. ფაშ̈ ცქჷრდ 

გუე̂ში ხად̄და (ბზ.) -- ფაშვი მოუნელებელი საჭმლით ჰქონდა სავსე. 2. ბზ., ლშხ. ფაღარათი.

 ცქჷფე იგივეა, რაც ცქიფე.

 ცხა (ცხა̈̄შ, ცხარ̄ალ̈ ბზ., -მიშ, -ცხარარ̈ ბქ., ცხამ̄იშ, ცხარ̄ალ ლშხ., -ცხაჲ̈შ, ცხარალ̈ ლნტ.) 

-- 1. ფრჩხილი. გარდატყუაჲ ლეხპარ ი ქო̄ხრეკ ცხა (ლშხ.) -- შეახტა გარდატყუა და 

ფრჩხილი გამოჰკრა. ალ მარე ცხარა̈ლს იკუე̂პტე (ლნტ.) -- ეს კაცი ფრჩხილებს იჭრის. 2. 

ბრჭყალი. მალ̄დ ცხარ̄ალ̈ ქა̄თჭკუე̂რ და̈შდუს̂ (ბზ. 360) -- მელამ დათვს ბრჭყალები მოაჭრა. 

ცხაკ̈უს̂ ცხარა̈რშუ̂ ხაღ̈უ̂ენა კალმახ (ბქ. 227) -- ქორს კალმახი ბრჭყალებით ჰყოლია 

(დაჭერილი). იხ. კანჭ{უ}̂.

 ცხამ (-ა̈შ, -არ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ.) -- 1. ღვარძლი. ცხამ მარ̄ე (ლშხ.) -- ბოროტი, 

ღვარძლიანი კაცი. ცხამაშ̈ მჷლაშ̈ის ცხამ ესერ ოხუთ̂ია (ანდ.) -- ღვარძლის დამთესავს 

ღვარძლი მოუმკიაო. 2. ბოტ. სარეველა ბალახი, ღვარძლა.

 ცხამა̈რ̄ ბზ., ცხამარ̄ ლშხ. -- ღვარძლიანი, ღვარძლა ბალახიანი (ხორბალი, პურის ნათესი). 

1884



გუშკუე̂ კუ̂ეცნა დაბს ცხამარ̄ ეხფასან̄ (ლშხ.) -- ჩვენი პურის ყანა ღვარძლა ბალახიანი 

გამოდგა.

 ცხაპ (-აშ̈, -ა̈რ) ზს., ლნტ. -- ხერხემალი. ჴა̈ნი ცხაპ სგათ̄გეხ ლაჯაბს (ბზ.) -- ხარის 

ხერხემალი მოსახარშად ჩაადგეს. სა̈ნჯიხიშ მერარ̈ ცხაპ-ცხაპჷლდჟი ხეგნიხ ლენწირს (ბქ. 

308) -- მებრძოლი ფუტკრები ხერხემალზე დააცხრებიან დამარცხებულ (მოსარევ) 

ფუტკარს. იხ. შიყრა.

 ცხაე̈შ იგივეა, რაც ცხა̈̄ჲ.

 ცხაი̈ იგივეა, რაც ცხა̈ჲ̄.

 ცხაკ̈უ ̂(-იშ, ცხაკუა̂რ̈) ზს., ლნტ., ცხეკუ ̂(-არ) ლშხ., ზოოლ. -- ქორი. ანპარ̈ ეშხუ ცხაკ̈უ̂ 

(ბზ.) -- მოფრინდა ერთი ქორი. ამეჟი ხახტაუე̂ნა ცხაკ̈უ ̂(ბქ. 227) -- ამაზე თურმე ქორი 

ეხატა. მახე თელეღრა ცხა̈კუ̂ ლეშნარ̈ი ესერ ლი (ანდ.) -- ახალი რძალი მოსაშინაურებელი 

ქორიაო. ფასკუი̂ნჯი ცინდალალ̈ს იზობდა ცხაკ̈უ ̂(ლნტ. 276) -- ფასკუნჯის ბარტყებს ქორი 

ჭამდა. კნინ. ცხეკუ̄ლ ლშხ., ცხაკ̈ულ̄ ბზ., ცხაკ̈ულდ ლნტ. ცხეკულ̄ მჷლჩად ხაყენა [დინ̄ას] 

(ლშხ. 84) -- ქორი მცველად ჰყოლია გოგოს.

 ცხამ̈ა (-მა̈შ̄) ბზ., ცხემა (მაშ̈ ბქ., -მაშ̄ ლშხ., -მაჲ̈შ ლნტ.) -- მატება, ზრდა. ცხამ̈ანი ქა̈მან უუ̂ 

ალხი̄დელხი! (ბზ.) -- ზრდით და მატებით გეხაროს (გახარებულიყავი)! ალი ქალაშ̈ ცხემაღა 

(ბქ. 89) -- ეს დათესე მატებისათვის. მახე ზაჲსუ ლოხგენე̄ნად ცხემაუ̂შ, ქემაუშ̂, ბედუშ̂ ი 

ბარაქუშ̂! (ლშხ. 16) -- ახალ წელს შევხვედროდეთ (მივდგომოდეთ) ზრდით, მატებით, 

ბედით და ბარაქით! ისკუე̂ ცხემა ი ხოჩა გუე̂შუ მასმა ჩიგარ (ლნტ.) -- თქვენი მატება და 

კარგი საქმე მსმენოდეს ყოველთვის.

 ცხა̈ჲ̄, ცხაჲ̈ ბზ., ცხაი̈ ბქ., ცხაჲ ლშხ., ცხაჲ̈, ცხაე̈შ ლნტ. ნაწ. -- ხომ, განა, რა თქმა უნდა, 
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ცხადია. ათხე, ცხა̈ჲ̄, ჩუა̂ჯდაგრი (ბზ. 335) -- ახლა, ცხადია, მოგკლავ. სოლომან̈იშშალ̈ 

მეთხუა̂რ̈ ცხა̈ი, დარ̈ ლჷწსელი (ბქ. 208) -- სოლომონისთანა მონადირე, ცხადია, არავინ 

გაჩენილა. ქა ცხაჲ დე̄სა ხაწუ̂ე̄ნეხ დი̄ნა (ლშხ. 6) -- გოგო რა თქმა უნდა, არ აჩვენეს. 

ბაპცახ̈ენ, ცხა̈ეშ დიაკ̈უ̂ენ ჩიგარ არდა (ლნტ. 54) -- მღვდელთან, რა თქმა უნდა, დიაკონი 

ყოველთვის იყო.

 ცხეკ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ტყე (შერეული, ფოთლოვანი ტყე). ცხეკისგა 

ლეზუ̂ებ მამ̄გუე̂შ არ̈ი (ბზ. 283) -- ტყეში საჭმელი არაფერია. უდუმბურ ცხეკისგა ა̈რიხ 

ხეხუ̂-ჭაშ̈ (ბქ.) -- უდაბურ ტყეში არის ცოლ-ქმარი. ფედიას ხარხ ცხეკარ̈ (ლნტ. 17) -- 

ტყეები ახლოს აქვთ. ცხეკი მარ̄ე (ბზ., ლშხ.) -- ტყის კაცი. ცხეკ ი უ̂ელ (ზს.) -- ტყე და 

ველი.

 ცხეკა̈რ̄ ბზ., ცხეკარ̄ ლშხ., ცხეკარ̈ ლნტ. -- ტყიანი. ცხეკა̈რ̄ გოლაჲ̈ჩუ მამ̄ა იჟაჰ̈ (ბზ.) -- 

ტყიან დაღმართზე თოვლის ზვავი არ ჩამოწვება. ლაშ̄ხ ცხეკარ̄ ლი (ლშხ.) -- ლაშხეთი 

ტყიანია. ლენტეხა ეჩქად ხოშა ცხეკა̈რ ლას (ლნტ.) -- ლენტეხი ადრე უფრო ტყიანი იყო.

 ცხეკი{შ} (-იშ, -შარ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. ტყის ბინადარი, ტყიური, ავი სული. სი 

ცხეკიშ იმე ჯიჩდა? (ბზ.) -- შე ტყიურო (ავო სულო), სად ყოფილხარ? მეთხუი̂არ̈ს ცხეკი 

მარე ლახახუ̂იდა (ლნტ.) -- მონადირეს ტყის კაცი შეხვდა. 2. არჩვი, გარეული თხა. 

ჰერსკნარ̈დ მეთხუა̂რას ცხეკიშარ̈ ხოშხახ (ბქ. 235) -- არჩვებს მონადირეები ტყიურებს 

ეძახიან.

 ცხეკუ ̂იგივეა, რაც ცხაკ̈უ.̂

 ცხემა იგივეა, რაც ცხამ̈ა.

 ცხემად̈ იგივეა, რაც ცხუ̂ი-ცჷჴემად̈.
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 ცხენ (-იშ, -არ̈) ლხმ., ცხუე̂ნ (-არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- სხვენი. მიჩ ესერ ცხენ ლექუა̂ 

ეშდჲორი ჲეხუ ̂ხოჭარა (ბქ. 315) -- მე სხვენზე თორმეტი ცოლი მყავს ჩამწკრივებულიო. ქა 

ხორკინეხ ცხუე̂ნს ლეფრად (ლშხ. 5) -- ჩამოჰკიდებენ სხვენზე გასახმობად. მაულ... 

ჟ'ათ̈ეფორცხან ცხუე̂ნჟი (ლნტ. 193) -- მელა აფორთხდა სხვენზე.

 ცხეპენი იგივეა, რაც ცხეპნი.

 ცხეპნი (ონცხეპ, ანცხაპ̈, ან̈ცხპენი ზს., ანცხაპ, ანცხპენი ლშხ. \ ოხუე̂ცხპ, ოხცხაპ; 

ოხცხეპნი ბქ.), ცხეპენი (ან̈უც̂ხეპ, ა̈ნცხაპ; ან̈ცხეპენი) ლნტ., გრდუვ. -- კრთება, იხრება, 

იკეცება. ზურალ უნენიად ჟ'ახცხეპა (ბქ. 316) -- ქალი უნებურად შემკრთალა. ბეფშ 

ლიტეუ̂ეისა ჟ'ანცხაპ (ლნტ.) -- ბავშვი ხმაურისაგან (ხმაურში) შეკრთა.

 ცხიდ იგივეა, რაც ცხი̄დ.

 ცხიდიან იგივეა, რაც ცხიდ̄იან.

 ცხიკ, ცხინკ (-იშ, -არ̈) ზს., ცხიკოლ̄ (-არ) ლშხ. -- გოდორი, ბზ. კალათი. ოთჴიდხ და̈უ̄ს̂ 

ცხიკუშ̂ სად̈ილ (ბზ. 310) -- დევს კალათით სადილი მოუტანეს. ცხი{ნ}კ ესერ ცხინკდ ლახ 

ჟი ხექდი, ლაფკანარ̈იდ ესერ ჟი იმარ̈გ (ანდ.) -- კალათი რომ უვარგისდება, ჯამ-ჭურჭლის 

შესანახად გამოდგებაო. ლჷმარ̄ე ცხიკოლ̄ს ჟენცუე̂მხ შიყჟი (ლშხ. 16) -- გამზადებულ 

გოდორს ზურგზე მოიკიდებენ. კნინ. ცხიკო̄ლ ბზ., ცხიკოლ̄ი̄ლ ლშხ., ცხიკილდ, ცხიკჷლდ 

ბქ.

 ცხინკ იგივეა, რაც ცხიკ.

 ცხიპე (ონცხჷპ, ანცხიპ; ა̈ნცხპე) ზს., ცხჷპე (ოცხჷპ, აცხიპ; აცხპე) ლშხ., აცხპან̈ი 

(ათუა̂ცხჷპან̈, ადაცხჷპან̈ე; ადაცხჷპ{ა}̈ნი) ლნტ., გრდმ. -- ნასკვავს. ბებედ ქიპ აცხიპ (ლშხ.) 

-- ბებიამ ძაფი განასკვა. ლარ̈ტყს ჩუ აცხპა̈ნიხ (ლნტ. 71) -- ქამარს გასკვნიან. ჭჷშხარ̈ს ჩუ 
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აცხპან̈იხ (ლნტ. 52) -- ფეხებს {გადა}იჯვარედინებენ. ბეფშდ ჩაფლა ̈ლაბან ჩუა̂დაცხჷპან̈ე 

(ლნტ.) -- ბავშვმა ფეხსაცმლის თასმა განასკვა.

 ცხირ (-იშ, -ა̈ლ) ზს. 1. ხიწვი, ხიჭვი. მეჩი ცხირს უე̂ნდ გარ ხება̈ჴ̄ (ბზ. 328) -- მოხუცი 

ხიწვს ძლივს {გადა}აბიჯებს. ცხირშუ ̂ლეკუა̂ნად ესერ მადე ხაყა (ბქ.) -- ხიწვით 

გადაგდების ღირსიც არააო (უღირსი, უქნარა, ყოველგვარ ღირსებას მოკლებული ადამიანი). 

2. ბზ. კენჭი; წილი, ხვედრი. ცხირი ლიკუა̂ნ̄ე (ლიშდე) (ბზ.) -- კენჭისყრა (კენჭის აგდება).

 ცხირე იგივეა, რაც ა̈ცხრე.

 ცხირწე̄ლა (-ლა̈შ̄ ბზ., -ლაშ̄ ლშხ., -ლა̈შ ბქ.) -- წვრილი ღერო, ხიწვისოდენა ღერო. 

ცხირწე̄ლა დესა ჯისპა (ბზ. ლშხ.) -- ხიწვისოდენა ღერო არ გადაგიბრუნებია (არაფერი არ 

შეგიქმნია). გადატ. უსაქმურობა. თელ ლადეღ ცხირწე̄ლა მა ̄ხოსპა (ლშხ.) -- მთელი დღე 

უსაქმურადაა.

 ცხი̄დ (-იშ) ბზ., ცხიდ ბქ., ლშხ., ქს. -- წუნი, ნაკლი, რამე მიზეზი. ცხი̄დ ესერ მა̄მ ხუღუ̂ა ალ 

ჩა̈ჟ̄ს (ბზ.) -- ამ ცხენს ნაკლი არ აქვსო. ცხიდ მოდმ' ესერ ხექუი̂ (ბქ.) -- არ დაიწუნებაო. 

ცხიდ დეშერდ ხეკუე̂ს ოხკჷდის ლაგუა̂ნს (ლშხ. 34) -- წუნი ვერავინ უნდა აუღოს 

სატირალს (გასვენებას). ცხიდ მად̈ ხეკიდი ალ გუ̂ეშს (ლნტ.) -- არ დაიწუნება ეს საქმე.

 ცხი̄დიან̈, ცხი̄დჲა̈ნ (-იშ, -დჲანარ̈) ბზ., ცხიდიან (-არ̈) ბქ., ცხიდიან, ცხი̄დიან (-არ) ლშხ., 

ცხიდიან̈ (-ა̈რ) ლნტ. -- წუნია. ძღჷდ ცხი̄დიან̈ მარ̄ე ლი (ბზ.) -- ძალიან წუნია კაცია. 

ცხიდიან̈ ჯი ესერ ლჷმარ̈ ლეცხიდალ̈ (ანდ.) -- წუნია თვითონ იყო დასაწუნებელი.

 ცხოუე̂ლ -- ძლიერი, ცხოველი (ხატი, ეკლესია...). ალ ლადღარ̈ ხოშა ცხოუე̂ლ ლადღარ̈დ 

ნადხ ლჷნშან̈ (ბქ. 195) -- ეს დღეები ძლიერ დღეებად ჰქონდათ აღიარებული (მონიშნული).

 ცხრილ იგივეა, რაც ცხჷრილ.
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 ცხუ იგივეა, რაც ცხუი̂.

 ცხუდე იგივეა, რაც ცხუი̂დე.

 ცხულაჴ̈ემატ̈ იგივეა, რაც ცხუი̂-ცჷჴემად̈.

 ცხუმ იგივეა, რაც ცხუი̂მრა.

 ცხუმრა იგივეა, რაც ცხუი̂მრა.

 ცხურუ (-აშ̈ \ -რუ̄შ, -არ̈, -ალ̈) ზს. -- პატარა ხვრელი, მცირე სარკმელი. ცხურუარ̈ქა ანღრი 

ათუ უ̂ერთქ (ბქ. 263) -- ხვრელებიდან ცხელი ორთქლი ამოდის. ცხურუ-ბურუ -- 

მრავალხვრელიანი, დაჩხვლეტილი. ცხურუ-ბურუს ხუა̂ფ̈ტისალ̈ი [ხუა̂ცყე̄რა̈ლ̄ი] (ბზ. 365) 

-- პატარა ხვრელებს ვგმანავ. იხ. ჴურუ.

 ცხურუ-ბურუ იხ. ცხურუ.

 ცხუტ იგივეა, რაც ცხუი̂რტ.

 ცხუა̂დეშ (-იშ, -დუშარ̈) ბზ., ცხუა̂დიშ (-დშიშ, -არ̈) ბქ. -- მიწის ფართობის საზომი 

ერთეული, ერთი დღიური მიწა. ეშხუ ცხუა̂დეშ გიმ ხუღუა̂ხ (ბზ.) -- ერთი დღიური მიწა 

აქვთ.

 ცხუა̂დ{უ}̂ (-აშ̈, -{უ}̂არ̈ ზს., ლნტ., -იშ, -უა̂რ ლშხ.) -- დიდი ქვაბი, საარაყე ქვაბი. კამბეჩ 

ცხუა̂დისგა ლაჯაბ̈დ ხორიხ (ბზ. 81) -- ქვაბში კამეჩი მოსახარშად უდგათ. ნაშ̄გს 

სგე̄სგოშნეხ ცხუ̂ადთე (ლშხ.) -- მონაწველს დიდ ქვაბში ჩაასხამენ. ითხეხ, იმაუ̈შ̂ ლას 

ცხუა̂დ (ლნტ. 125) -- იშოვეს, როგორც იქნა დიდი (საარაყე) ქვაბი. კნინ. ცხუა̂დჷლდ ბზ., 

ლნტ., ცხუა̂დი̄ლ ლშხ.

 ცხუე̂დენი იგივეა, რაც ცხუე̂დნი.

 ცხუე̂დნი (--, აცხუ̂ად̈; ა̈ცხუ̂დენი ბზ., --, აცხუა̂დ ლშხ.), ცხუე̂დენი (--, აცხუა̂დ; 
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აცხუე̂დენი) ლნტ., გრდუვ. -- წყდება (წყალი). ლაპრაყ̈ჟი უცეფდ ლიც ჩ'აცხუა̂დ (ბზ.) -- 

არყის გამოხდისას წყალი უცებ შეწყდა. მჷხარ ლიც აცხუე̂დენი (ლნტ.) -- ხვალ წყალი 

დაწყდება.

 ცხუე̂ნ იგივეა, რაც ცხენ.

 ცხუი̂ (-უი̂̄მიშ, ცხუი̂არ̈ ბზ., ცხუმი, -ა̈რ ბქ., -უი̂შ, -უ̂იარ̈ ლნტ.), ცხუ (ცხუშ̄ \ ცხუ̄მიშ, 

-არ) ლშხ. 1. ისარი. მურყუა̂მს სგა ხაჩ̈ხინახ ცხუი̂არ̈ (ბზ. 2) -- კოშკს ისრები აქვს 

შერჭობილი. მეჩი მარემ ცხუი̂ ლახუე̂მ [დინილს] (ბქ. 83) -- მოხუცმა კაცმა ისარი მისცა 

გოგონას. ჭყინტდ ცხუ ხაჴიდ მეგემს (ლშხ.) -- ბიჭმა ისარი მოარტყა ხეს. ჭყინტდ ცხუი̂ 

ქადაკუა̂რ̈ (ლნტ. 169) -- ბიჭმა ისარი ისროლა. 2. ნესტარი. ღებ ცხუ ჟი ესერ ხედგარ̈ი ი 

ამახუს̂ ეში ქა ხატყცი (ანდ.) -- ფუტკარი ისარს (ნესტარს) მიაკვდება, მტერს მაინც 

ისრავსო. ბუზუ̄ლდ ცხუ ხაჴიდ ჟეღს (ლშხ.) -- ფუტკარმა უკბინა (ნესტარი დაარტყა) 

ძაღლს. 3. თოფის და მისთ. ტყვია. ნაჴაც თეფ ცხუ ქ'ესერ ოთტიხ (ანდ.) -- მრუდე თოფი 

ტყვიას გაუსწორებიაო.

 ცხუი̂დე (ოცხუდ \ ოცხუი̂დ, აცხუი̂დ; ა̈ცხუდ̂ე \ აცხუდ̂ინე ბზ., აცხუუ̂დ, აცხუი̂დ; აცხუ̂დე 

ლნტ.), ცხუდე (ოცხუდ, აცხუი̂დ; აცხუდ̂ე)ლშხ. გრდმ. -- წყვეტს, კეტავს. დაუ̈ი̂თ ლექუე̂̄რი 

ღარ̈ს აცხუ̂დინე (ბზ.) -- დავითი წისქვილის ღარს დაკეტავს. ლადი ნიცს აცხუ̂დეხ (ლშხ.) -- 

დღეს წყალს გადაკეტავენ.

 ცხუი̂მ იგივეა, რაც ცხუი̂მრა.

 ცხუი̂მრა, ცხუი̂მ (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.), ცხუი̂მ, ცხუმრა 

(-რა̄შ, -რე̄ლ) ლშხ., ბოტ. 1. რცხილა. ცხუი̂მრა̈ ̄აშხალ მარ̄ ლექჩე (ბზ.) -- რცხილის ტოტი 

უნდა მოვჭრა (მაქვს მოსაპჭრელი). ხოჩამდ იცხემ ცხუი̂მრა (ბქ. 70) -- რცხილა კარგად 
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იზრდება. ბოგმოყ ძღჷდ ცხუი̂მ ლჷგ (ლნტ.) -- ხიდთან დიდი რცხილა დგას. 2. ქს. წაქცეული 

რცხილა, რცხილის მორი, ფიცარი. ცხუმრა̄ მორალ ოხმარ̄ედ (ლშხ.) -- რცხილის მორები 

დავამზადეთ. ცხუი̂მრა ფიცარ̈ ა̈ხუ̂იყდ (ლნტ.) -- რცხილის ფიცარი ვიყიდე.

 ცხუი̂რტ, ცხუი̂ტ, ცხუტ (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- თავხე, მთავარი დირე, სათავე, საყვავე. ქორაშ̈ 

ცხუტდ მეგრე მეგემ ოხქაჩ̈ (ბქ.) -- სახლის თავხედ მსხვილი ხე მოვჭერი.

 ცხუი̂შილ (-იშ, -არ) ლშხ. -- შინაყმა, მოჯამაგირე, ნაყიდი ყმა. ხუა̂ჲ̄ ცხუი̂შილ ხორ̄დახ 

(ლშხ.) -- ბევრი შინაყმა ჰყავდათ. კნინ. ცხუ̂იშილე̄ლ ლშხ.

 ცხუი̂-ცჷჴემად̈ (-იშ, -არ̈) ცჷჴემდ, ცჴემად̈ (ცჷჴომდა̈რ, ცხემდარ̈) ზს., ცჴუ̂ემად̈, ცეჴემად̈, 

ცხემად̈ (-მდიშ, -მდარ̈) ბზ., ცხულაჴემეტ (-იშ, -არ) ლშხ., ცხულაჴ̈ემატ, ცულაჴ̈ემანტ (-არ̈) 

ლნტ. -- მშვილ-ისარი. ეჩქას ლიშია̈ლ̄ ცხუი̂-ცჷჴემად̈შუ ̂ლჷმა̈რ̄ (ბზ. 2) -- მაშინ ომი 

მშვილდ-ისრებით ყოფილა. [ნაღჟურს] მიჩა დიდ ცჷჴემდ ოხსყე (ბქ. 87) -- ბიჭს დედამისმა 

მშვილდ-ისარი გაუკეთა. ჭყინტს ახოსყეუნ̂ა მუშკიდიშუდ̂ ცხულაჴ̈ემატ̈ (ლნტ. 287) -- ბიჭს 

მჭედლისათვის მშვილდ-ისარი გაუკეთებინებია.

 ცხჷნდ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ნაკვერცხალი, ნაკვერჩხალი. დადად ცხჷრილშუ̂ ლახუე̂მ ცხჷნდარ̈ 

(ბქ. 66) -- ბებიამ ცხრილით მისცა ნაკვერცხალი. ცხჷნდდ ლჷგ (ბქ.) -- ნაკვერცხალივითაა 

(დიდი სიცხე აქვს). კნინ. ცხჷნდჷლდ. ათაგანხ შუკუ̂ს ბიშტილდ, წუი̂ილდ ი ცხჷნდჷლდ (ბქ. 

19) -- გაუდგნენ გზას ბუშტი, ღერო და ნაკვერცხალი. იხ. ღჷრჩ.

 ცხჷპე იგივეა, რაც ცხიპე, აცხამ̄პე.

 ცხჷრილ (-რლიშ, -რლარ̈, -არ̈ ზს.), ცხრილ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. ცხრილი, 

ცხავი. მიშგუა̂ დიე ლითუ̂ა̈ლ̄ჟინ ცხჷრილშუ̂ ლიც მი ამღუა̂̈ნ̄ (ბზ. 422) -- დედაჩემის 

დაბადებისას ცხრილით წყალი მე მომქონდა. ცხჷრილშუ ̂ლახუ̂ემ ცხჷნდარ̈ (ბქ. 66) -- 
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ცხრილით მისცა ნაკვერჩხლები. ჲერხი ამსოლდ მეგრ' ესერ ცხჷრილჩუ ლჷცხრილე ლი 

(ანდ.) -- ზოგი ადამიანი მსხვილ საცერში გაცრილიაო. 2. ბქ. საცერი.

 ცჴუ̂ემად̈ იგივეა, რაც ცხუი̂-ცჷჴემად̈.

 ცჷგ1 (-იშ, -ა̈რ ზს. -იშ, -არ ლშხ.) -- ცომის გუნდა. მაჲ̈ ჯარ̄ხ ალამაგ̈ ცჷგ? (ბზ.) -- რად 

გინდათ ამდენი ცომის გუნდა?

 ცჷგ2 ბქ. -- წისქვილის ბორბლის რკინის წვეტიანი ფეხი, რომლითაც ბორბალი 

კიბორჩხალაზე ტრიალებს. კნინ. ცეგჷლდ.

 ცჷგინ (-გნიშ, -გნარ̈) ბზ., ციგინ (-იშ, -გნარ̈ ბქ., -გნარ ლშხ., -არ̈ ლნტ.), ცინგილ, ცინგჷლ 

(-იშ, -გლარ̈) ბქ. 1. ზღაპარი. ცჷგნილუ ესერ ანამ̄ბუე̂ (ბზ. 345) -- ზღაპარი გვიამბეო. 

ცინგილს იმბუა̂ლხ ხოშოლუ (ბქ. 6) -- ზღაპარს ჰყვებიან უფროსები. ალ ციგინ ნესტორი 

ნამ̄ბაუ ̂ლი (ლშხ.) -- ეს ზღაპარი ნესტორის ნაამბობია. ეშხუ მარე ხაყლა: ციგინ ლოქ 

ახომბაუ̈ე̂ (ლნტ. 132) -- ერთი კაცი ეუბნებოდა: ზღაპარი მიამბეო. 2. ზს. ეშმაკობა; მიდებ-

მოდებით ლაპარაკი; რისამე მოტყუებით თქმა.

 ცჷლე იგივეა, რაც ცილე.

 ცჷმრა (-რაშ̈, -როლ) ბქ., ცემილ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ღორის მუცლის ქონი; ცმელი. ცჷმრად 

ლიგნე (ბქ.) -- მუცლის ქონად ქცევა (ძალიან გასუქება). ლაშ̄ხარ ცემილს იშხუნ̂იხ 

ლელუნთდ (ლშხ.) -- ლაშხელები ცმელს საზამთროდ ინახავენ.

 ცჷრცმა (-მა̈შ̄, -მა̈ლ̄ ბზ., -მაშ̈, -მოლ ბქ., -მა̄შ, -მე̄ლ ლშხ.) -- ქონნარევი ფაფა, ქონიანი 

ფაფა. ცჷრცმას ბოფშარ̈ს ხა̄მნეხ (ბზ.) -- ქონიან ფაფას ბავშვებს აჭმევენ. ცჷრცმა დე̄სა მი̄მა 

(ლშხ.) -- ქონიანი ფაფა არ მიჭამია.

 ცჷც ბოტ. -- საადრეო სიმინდის ჯიში, წვრილმარცვლიანია, მთაში ხარობს. ხოლაშახ... 
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სიმინდ [ცჷც...] (ბქ. 281) -- უთესიათ სიმინდი (წვრილმარცვლიანი).

 ცჷჴემად̈ იგივეა, რაც ცხუ̂ი-ცჷჴემად̈.

 ცჷჴემდ იგივეა, რაც ცხუი̂-ცჷჴემად̈.
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 ძაგუნი იგივეა, რაც ძაგუ̂ა̈რ̄.

 ძაგუ ̂(-აშ̈, -არ̈ ზს., ლნტ., -იშ, -არ ლშხ.) -- ჯაგარი. ჯუი̂ნალდ ანღჷრდახ შუა̂ნ̈თე ძაგუ̂ 

ლაყ̈იდთე (ბზ.) -- ძველად სვანეთში მოდიოდნენ ჯაგარის საყიდლად. ათხე ალჲარ̈დ ლახუე̂მხ 

ძაგუ ̂(ბქ.) -- ახლა ამათ ჯაგარი მისცეს. ხამემ ძაგუღ̂ა უ̂ოქრ ესერ იკიდი (ანდ.) -- ღორის 

ჯაგარში ოქრო აიღებაო. კნინ. ძაგულდ ზს., ძაგუ̄ლ ლშხ. [დეუი̂შუი̂ლდ] ჩოხკუ̂არ̈ ძაგულდ 

(ბზ. 244) -- დევიშვილმა ჯაგარი ჩამოუგდო. მეგრე ძაგულდარ̈ ჯაგ (ბქ. 101) -- მსხვილი 

ჯაგარი გაქვს (გადგას).

 ძაგუა̂რაჲ (-რაჲ̄შ, -რე̄ლ) ლშხ., ძაგუა̂რა ̈(-ჲშ, -რალ̈) ლნტ., ბოტ. -- შვიტა (ცხენის 

სამკურნალო ბალახია). ჟი ლეყუ̂ფურე გუა̂რ ალ ძაგუა̂რა ̈(ლნტ.) -- ეს შვიტა უნდა 

ამოვთხაროთ.

 ძაგუა̂̈რ̄ (-უა̂რ̄აშ̈ \ -იშ, -უ̂არ̄ალ̈) ბზ., ძაგუ̂არ̈ (-იშ, -უ ბქ., -უ̂არალ̈ ლნტ.), ძაგუა̂რ̄ (-იშ, -ალ), 

ძაგუნი (-ნი̄შ, -არ) ლშხ. -- ჯაგრიანი (ბალნიანი). მაკა ̈ძაგუა̂რ̈ ლი ალ ზურალ! (ლნტ.) -- 

როგორი ბალნიანია ეს ქალი! კნინ. ძაგუნილ̄ ლშხ. (სალანძღავი სიტყვაა).

 ძალფანაჲ იგივეა, რაც ძაფანაჲ̈.

 ძანძახ̈ (-იშ, -ძახარ̈) ზს., ლნტ., ძანძახ (-არ) ლშხ. 1. წვიმიანი; ნესტიანი (ამინდი). ძანძახ 

ამინდარ ლიხ (ლშხ.) -- წვიმიანი ამინდებია. მაკა ̈ძანძახ̈ ამ̈ინდ ლას ლეთი! (ლნტ.) -- წუხელ 

როგორი ნესტიანი ამინდი იყო! 2. გადაუღებელი, ძლიერი წვიმა. ლადი ძანძახ ლი (ლშხ.) -- 

დღეს გადაუღებლად წვიმს (წვიმა არის).

 ძარღუ ̂იგივეა, რაც ჯარ̈ღუ.̂

 ძაფანაჲ̈ (-ნაჲ̈შ, -ა̈რ ბზ., -ნაი̈შ, -ნა̈ლ̄ უშგ.), ძაფანა (-ნაშ̈, -ნოლ) ბქ., ძაფან̈ა ̈(-ჲშ, -ნარ̈) 
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ლნტ., ძალფანაჲ (-ნაჲ̄შ, -ნე̄ლ) ლშხ., ბოტ. 1. წიწაკა. ძაფანაშ̈ კიჩხ (ბქ.) -- წიწაკის პარკი. 

ძაფანაჲ̈ ოხუი̂ჭმ თე̄რა̈ლ̄ქა ი ქჷმრა̈ლ ამ̈შჷ̄დხ (ბზ.) -- თვალებში წიწაკა გამოვისვი და 

ცრემლები წამომცვივდა (დამცვივდა). ჰარტმარ̈ისგა ალაშ̈იხ... ძაფანას, კინტუ̂რის... (ბქ. 

69) -- ბოსტნებში თესავენ წიწაკას, კიტრს. ლობიოს ხუე̂ჩოდ ნიორას̈, ძაფან̈ას̈ ი ქინძს 

(ლნტ. 37) -- ლობიოს ვუშვრებით ნიორს, წიწაკას და ქინძს. 2. ლშხ. ზაფრანა.

 ძაფრა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ., -რა̈ჲშ, -- ლნტ.) -- ზაფრა; დარდი, ჯავრი. 

ეჯ დინ̄ა̈ ̄მალატშუ ̂ძაფრა მეყრენი (ბზ.) -- იმ გოგოს სიყვარულით ვიზაფრები (ზაფრა 

მემართება). ალე ერ ა̈ხუმ̂ეჴერ, ძაფრა მეტეკან ჯა̈ურ̂შუ ̂(ლნტ.) -- ეს რომ გავიგე, 

დავიზაფრე დარდით (ზაფრა დამეტაკა ჯავრით).

 ძაღლნაკ̈ იგივეა, რაც ძაღნაკ.

 ძაღნაკ (-იშ, -არ) ლშხ., ძაღლნაკ̈ (-არ̈) ლნტ. -- ძუნწი. ალ მარ̄ე ძაღნაკ ლას (ლშხ.) -- ეს 

კაცი ძუნწი იყო. შაუ ̂ისკუი̂ თხუ̂იმს, მაჲ̈ ძაღლნაკ̈ მაროლ ხი! (ლნტ.) -- ვაი შენს თავს, რა 

ძუნწი კაცუნა ხარ!

 ძაძ იგივეა, რაც ძაძ̈.

 ძაძრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ.) -- ტომარა. ეშხუ ძაძრა ხატარ̈ ჟ'ოხკიდ თათრარ̈ს 

(ბზ. 2) -- თათრებს ერთი ტომარა ხატები მოჰპარა (აუღო). ითქს ძაძროლთე იკედხ (ბქ. 

230) -- მარცვალს ტომრებში იღებენ. ჰარ̈ი ძაძრა კაჩ დემ ესერ იგნი (ანდ.) -- ცარიელი 

ტომარა ფეხზე არ დადგებაო.

 ძაძფურ{ა} იგივეა, რაც ძაძ̈ფულა.

 ძან̈გ1 (-იშ, -ა̈რ) ბზ. -- ძუნწი. ზურალ̄ ძან̈გ ლა̈ს̄უ ̂(ბზ.) -- ქალი ძუნწი იყო. იხ. ძაღნაკ.

 ძან̈გ2 (-იშ, -ა̈რ) ლხმ. -- ხლართი (ძუის მახისა).
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 ძაუ̈ა̂ლ̈ იგივეა, რაც ძეუა̂ლ̈.

 ძაფ̈ (ძაფაშ̈ \ -იშ, ძაფარ̈ ზს., -იშ, ძაფარ̈ ლნტ.), ძაფ (-იშ, -არ) ლშხ. 1. ზს. კანაფის ცალფა 

ძაფი. ძაფ̈ მაწჷხ (ბზ.) -- კანაფის ცალფა ძაფი მჭირდება. 2. ქს. მავთული. ამშა ლას̈ყეჲდ 

მეშეხე ძაფ̈ მაწჷხ (ლნტ.) -- ამის გასაკეთებლად შავი მავთული მჭირდება. გადატ. ერთი 

ბეწვა. მართას ძაფ̈ა ̈ქუ̂ინილდ გარ ლახ̈სა̈დ ლაღუჟ̂ალ̄ჟი̄ნ (ბზ.) -- მართას მშობიარობისას 

(სიკვდილამდე) ერთი ბეწვიღა დააკლდა. ეშხუ ძაფ̈ გარ ემკალ̈იუ,̂ ხიარ̈ ქონშყუე̂დ (ბქ.) -- 

ერთი ბეწვა დამაკლდა, კინაღამ გადმოვვარდი.

 ძაძ̈ (ძაძაშ̈, ძაძარ̈ ზს., -იშ, ძაძარ̈ ლნტ.), ძაძ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ძაძა. დიეშ ი მუეშ ძაძ̈ ესერ 

ხათხიფ (ბქ.) -- დედ-მამის გამო ძაძები მაცვიაო. [დინას] ძაძარ̈ ხაქ̈უდა (ბქ. 47) -- 

ქალიშვილს ძაძები ეცვა. აგ̈ის მიჩა ქორა ̈მარედ ძაძარ̈ ჩუ̂აჴიჩხ ეჩა ბედჟი (ლნტ. 300) -- იმის 

გამო შინ ჭირისუფალმა (სახლის კაცმა) ძაძები გაცვითა.

 ძაძ̈ფულა (-ლაშ̈, --) ბზ., ძაძფურ{ა} (-რაშ̄, -- ლშხ., -რიშ, -- ლნტ.) 1. გაწამაწია. 

მეზუბ̂ელს ქუ̂ერწლი ძაძ̈ფულა ხარ̄ (ბზ.) -- მეზობელს ქორწილის გაწამაწია აქვს. 2. 

გაბრაზება; შეწუხება. ძაძფურა მეყარ (ლშხ.) -- გავბრაზდი ("ძაძფურა" დამემართა).

 ძგიდ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. ძგიდე, ნაპირი, კიდე. [ლჷფკელ] ჩუა̂ჩად ძუღუა̂შ 

ძგიდთე (ბქ. 110) -- ქალბატონი ზღვის ნაპირზე ჩავიდა. 2. ყუა (პურისა). დირი ძგიდჷლ დი 

დემ ლოხოთ̄ე (ბზ.) -- პურის ყუაც კი არ უწილადა. ქათოკურ̂ ჟეღს დიარ̈ი ძგიდ! (ლნტ.) -- 

გადაუგდე ძაღლს პურის ყუა!

 ძგიდ-პილ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ძგიდე-{ნა}პირი. გადატ. -- თავიდან ბოლომდე. დინად ქოხუმბაუე̂ 

ხელწიფეს ძგიდიშ-პილიშ ნენსგა მიჩა გაჭირება (ბქ. 68) -- ქალმა ხელმწიფეს თავიდან 

ბოლომდე უამბო თავისი გაჭირვება.
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 ძგუბე იგივეა, რაც ძგუ̂იბე.

 ძგუა̂ბ̈ა (-უა̂ბა̈̄შ, --) ბზ., ძგუე̂ბა (-ბაშ̈, -- ბქ., -ბაშ̄, -- ლშხ., -ბაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- ჩაწყდომა, 

გასკდომა (მიწისა...). გიმე ძგუე̂ბა მა̈დ მიცხაუ ალეს? (ლნტ.) -- მიწის გასკდომა არ 

მირჩევნია ამას?

 ძგუე̂ბა იგივეა, რაც ძგუ̂აბ̈ა.

 ძგუე̂ბენი იგივეა, რაც ძგუ̂ებნი.

 ძგუე̂ბნი (ოძგუ{̂ე}ბ, აძგუ̂აბ̈; ა̈ძგუბ̂ენი ზს., აძგუ̂აბ; აძგუ̂ბენი ლშხ.), ძგუე̂ბენი (აძგუუ̂ებ, 

აძგუაბ; აძგუე̂ბენი) ლნტ., გრდუვ. -- წყდება, ტყდება, სკდება, ინგრევა. ფათქ ჩუა̂ძგუა̂ბ (ბქ. 

48) -- ორმო ჩაწყდა.

 ძგუი̂ბე (ოძგუბ, აძგუი̂ბ; ა̈ძგუ̂ბე ბზ., აძგუი̂ბე ბქ., აძგუუ̂ბ, აძგუი̂ბ; აძგუ̂ბე ლნტ.), ძგუბე 

(ოძგუბ, აძგუი̂ბ; აძგუბ̂ე) ლშხ., გრდმ. -- ხეთქს; წყვეტს, გლეჯს; ანგრევს. და̈უ̄ა̂რ̈ გიმს 

ძგუი̂ბეხ (ბზ. 68) -- დევები მიწას ხეთქენ. მანქანას ბოგ ჩ'ოთძგუი̂̄ბა (ლშხ.) -- მანქანას ხიდი 

ჩაუნგრევია. ნოთ̄ი ჩუ ლოქ ახძგუბის ალე (ლშხ. 77) -- ეს იქნებ ჩავგლიჯოო. თაკ̈უს̂ 

ხუა̂ძ̈გუბ̂ას̈ (ლნტ.) -- თოკს ვწყვეტდი.

 ძერ იგივეა, რაც ძუ̂ერ.

 ძეუა̂ლ̈ (-ულ̂იშ, -უა̂ლარ̈ ზს., -იშ, -უ̂ალალ̈ ლნტ.), ძა̈უა̂ლ̈ (-უა̂ლა̈რ) უშგ., ძეუა̂ლ (-იშ, 

-უ̂ლარ) ლშხ. 1. მძევალი. ლეუა̂ნდ ჩუე̂სყედინ ძეუა̂ლ̈დ ჲორი ლახუბ̂ა (ბქ. 126) -- ლევანმა 

მძევლად ორი ძმა დაიტოვა. სემი ძეუა̂ლ̈ ჩეჩენს მირი (პოეზ. 32) -- სამი მძევალი ჩეჩნეთში 

მყავს. 2. საფუარი. 3. მაწვნის დედა. მარწუნ̂ი ლატ̈ხად ძეუა̂ლ̈ მაწჷხ (ბზ.) -- მაწვნის 

დასაყენებლად დედა მჭირდება. 4. საბუდარში ჩატოვებული კვერცხი, მძევალი. ეშხუ 

ლჷგრეს ძეუ̂ალ̈დ ცუი̂რეხ (ლნტ.) -- ერთ კვერცხს მძევლად ტოვებენ. იხ. ძირ2.
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 ძეწარ̈, ზეწარ̈ (-წრიშ, -წრალ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ., -წარალ̈ ლნტ.), ძეწარ, ზეწარ (-წრიშ, 

-წრალ) ლშხ. -- ზეწარი. ძეწარ̈დ მუღუა̂̈ნ̄ დეცე ნაკ̈უი̂შ (ბზ.) -- ზეწრად მქონდა ცის ნატეხი. 

ზურალ ჩი ლად̈ეღ ა̈შყუ̂ედდა ბეფში ძეწარალ̈ს (ლნტ.) -- ქალი ყოველდღე რეცხავდა 

ბავშვის ზეწრებს.

 ძიგირ იგივეა, რაც ძჷგირ.

 ძიკურ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- უთავო. ჲეხუა̂რ̈ს ხოლაშახ ქართ (ლჷძიკუ ̂ი ძიკურ) (ბქ. 282) -- 

ქალებს უთესიათ კომბოსტო (თავიანი და უთავო).

 ძიკუ ̂(-იშ, -ა̈რ) ბქ. 1. თავი (კომბოსტოსი...) კაულ̂ისგა ქართაშ̈ ძიკუ̂არ̈ ხოსდხ (ლხმ.) -- 

ეზოში კომბოსტოს თავები ეწყოთ. 2. თავი (ნანადირევის). მეთხუა̂რარ̈ ძიკუს̂ (თხუმს)... 

აი̈სგხ ქორთე (ბქ. 235) -- მონადირეები (ნანადირევის) თავს სახლში წაიღებენ.

 ძინარ̈ (-ნრიშ, -- ბზ., -იშ, -- ლნტ.), ძინარ (-ნრიშ, --) ლშხ. -- დილა. უო̂̄ბა ხანს ლი ძინრი 

ხეუს̂ობ (ლშხ. 56) -- დილის საუზმე (საუზმობა) დიდხანს გრძელდება (არის). ძინა̈რს ბზ., 

ლნტ., ძინარს ლშხ., ზმნს. -- დილას, დილით. ძინარს დეუ̂თაკ დოს̄გ ემჴედ (ლშხ. 56) -- 

დევთაკი დილით ადრე მოსულა. ლაგუა̂ნ̈ ლად̈ეღ ძინარ̈ს იბნა ხალხ ლიჴედს (ლნტ. 55) -- 

ტირილის დღეს ხალხი დილით იწყებდა მოსვლას. იხ. ძირ2.

 ძინცხუ ̂(-იშ, ძუნცხუა̂რ̈) ბზ., ძინძღუ ̂(-არ̈) ბქ., ზოოლ. -- ნამგალა. მეზუბ̂ელი ბეფშუს̂ 

ძინძღუ̂ ოთდაგრა (ბზ.) -- მეზობლის ბავშვს ნამგალა მოუკლავს.

 ძინძიფ იგივეა, რაც ძიძიბ.

 ძინძიფდ ლჷგენე იგივეა, რაც ძიძიბდ ლჷგნე.

 ძინძღუ̂ იგივეა, რაც ძინცხუ.̂

 ძირ1 (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ა̈რ ბქ., ლნტ., -ალ ლშხ.) -- 1. ძირი, ფესვი. ამშა ძირ მარ̄ე̄მი ტოტს 
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ხაჯეშ (ლშხ.) -- ამის ძირი კაცის ხელს ჰგავს. 2. ზმნს. ძირას. გოგუე̂რ დედბერ ამ̈ჩედე̄ლი 

კოჯა ̈ძირთეჲსგა (ბზ. 64) -- კუდიანი დედაბერი კლდის ძირას მისულა (წასულა). [მარე] 

ლოქ აყუ̂რე ხუმლაჲ̈ ძირს (ლნტ. 299) -- ხურმის ძირას კაცი წევსო.

 ძირ2 (-იშ, -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.), -- 1. საფუარი. 2. მაწვნის დედა. მაწუე̂ნი ძირ ლემი̄თ 

(ლშხ.) -- მაწვნის დედა მიზიარე. იხ. ძეუა̂̈ლ.

 ძიუ ̂(-იშ, -ა̈რ ზს., -არა̈ლ ლნტ., -არ ლშხ.) -- მძივი. უ̂ერს ხეჩდახ ნეწუდ ძიუა̂რ̈ (ბქ. 195) -- 

მიწას წვრილი მძივები ურევია. [ბესი] ჟი ხალაკა მერბე-მერბე ფერიშ ძიუა̂რალ̈ს (ლნტ. 

101) -- ბესი სხვადასხვა ფერის მძივებს წასწყდომია. კნინ. ძიუუ̂ლდ, ძიუჷ̂ლდ ბზ., ძიულდ 

ლნტ., ძიუ̂ულ̄ ლშხ.

 ძიძიბ (-ძბიშ, -არ̈) ზს., ძიძიფ ლხმ., ძიძიბ, ძჷძიბ (-იშ, -არ) ლშხ., ძინძიფ (-არ̈) ლნტ. -- 

იხმარება გამოთქმაში: ძიძიბდ ლჷგნე ლშხ., ძიძიფდ ლჷგენე ლნტ. -- დაფლეთილი, 

დაგლეჯილი. ალ ლერქუ̂ალ̈ს ძიძიბდ ლიგნე ხაკუ (ბზ.) -- ეს ტანსაცმელი უნდა დაიფლითოს 

(ნაფლეთებად უნდა ქცევა). ზურალს ძინძიფდ ხადა ლჷგენე ლერექუ̂ალ̈ (ლნტ.) -- ქალს 

ტანისამოსი ნაფლეთებად ჰქცეოდა (ქცეული ჰქონდა).

 ძმაჲ̈ (ძმაი̈შ, ლაძმაჲ̈ა) ბზ., ძმაჲ (ძმაიშ, ლაძმაჲა) ლშხ., ძმა ̈(-ჲშ, ლაძმაა, ლაძმაჲ̈ა) ლნტ. -- 

მაზლი. ნინოლ̄ს ეჯ ლე̄თ ლაძმაჲ̈აი̄ ოხჴად̈ხ (ბზ.) -- ნინოლს იმ ღამეს მაზლებიც მოუვიდნენ. 

თელეღრას ლაძმაად ათოგეხ ქორ (ლნტ.) -- რძალს სახლი მაზლებმა დაუდგეს.

 ძორ იგივეა, რაც ძუე̂რ.

 ძუმბა ̈(-ბაშ, -ბალ̈ უშგ., -ჲშ, -ბალ̈ ლნტ.), ძუმბაჲ (-ბაშ̄, -ბე̄ლ) ლშხ. -- ზუმბა. თუე̂ფი 

ლაწ̈მინდა̈უი̂დ ძუმბა ̈ხუღუა̂ნხ (ლნტ.) -- თოფის გასაწმენდად ზუმბა ჰქონდათ.

 ძუუ{̂ა} (-უ̂ა̈შ̄, -უა̂̈̄ლ ბზ., -უ̂აშ̈, -უ̂არ̈), ძჷ (-მი, -არ̈) ბქ., ძუა (ძუაშ̄, ძუე̄ლ ლშხ., -ძუაჲ̈შ, 
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-ძუალ̈ ლნტ.) -- ძუა. ძუახან̈ქა ნეჯუ̂იდ ოხუ̂ას̈ყ (ბზ.) -- ძუისაგან მახე გავაკეთე. 

აბ̈იხანჯარ̈ს მიჩა რაშ̈ ძჷუ̂შუ̂ ესუბ̂ა (ბქ. 335) -- აბიხანჯარს თავისი რაში ძუით დაუბამს. 

მჷლდეღს... ჟ'ახოკიდა თუ̂ეთუე̂ნე ძუა რაშ̈უი̂შ (ლნტ. 280) -- მწყემსს რაშის თეთრი ძუა 

ამოუღია. კნინ. ძუუო̂ლ̄ ბზ., ძჷჷლდ ბქ. ეშხუ ძჷჷლდ გარ ემკალ̈იუ ̂ხიარ̈ კოჯქ' ოშყუე̂დ 

(ბქ.) -- ერთი ბეწოღა (პატარა ძუისხელა) დამაკლდა, კინაღამ კლდეზე გადავვარდი.

 ძუღუა̂ (-უა̂̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄ ბზ., -უ̂აშ̈, -უ̂ოლ ბქ., -უ̂აშ̄, -უე̂̄ლ ლშხ., -უა̂ჲ̈შ, -უ̂ალ̈ ლნტ.), ზუღუა̂ 

(-უ̂აშ̈, -უო̂ლ) ბქ. -- ზღვა. წე̄უა̂რ-მეძბარალ̈ ჩუ ლჷ̄გხ ძუღუა̂̈ ̄პილჟი̄ნ (ბზ. 251) -- მწევარ-

მეძებრები ზღვის პირას დგანან. ქათლადაშ̈ ნაბ̈ჴულ ლახაგან ეშხუ ძუღუა̂ს (ბქ. 22) -- 

ნახევარქათამა ერთ ზღვას მიადგა. ძუღუა̂დ ედბინე ლიტორტმანი (ლშხ. 65) -- ზღვამ ღელვა 

(ტორტმანი) დაიწყო. ბიფხიშ ნამატუ̂ ზუღუა̂ს ესერ ლახდენა (ანდ.) -- ნამისაგან გაქცეული 

ზღვას მისდგომიაო.

 ძუჰე̄რა (-რა̈შ̄, -რა̈̄ლ) ბზ., ძუე̂̄რე (-რე̄შ, -რე̄ლ) ლშხ. -- საცერი. შიშდ ადე ი ხე̄ქა... კალმახს 

უ̂ოქურ̂ე ძუჰე̄რა (ბზ. 367) -- ახლავე წადი და სთხოვე (უთხარი) თევზს ოქროს საცერი. 

მიშგუ̂ი ძუ̂ე̄რე ჩიდ ხოჩულ ლი (ლშხ.) -- ჩემი საცერი ყველაზე კარგია. იხ. ლერცუი̂ლ.

 ძუე̂რ (-იშ, -ალ̈) ზს., ლნტ., ძერ (-არ̈) ბქ., ძორ (-ალ) ლშხ. 1. რბილი ხორცი. ძუ̂ერ ესერ 

ხოცხახ ა ჯიჯუა̂რ̈? (ბზ. 401) -- რბილი ხორცი გირჩევნიათ თუ ძვლებიო? დი ესერ გეზლაშ̈ 

ძერ ლი ი მუ -- ჯიჯუ ̂(ანდ.) -- დედა შვილის ხორცია, მამა კი -- ძვალიო. 2. მძორი, ლეში. 

ეჩე ლჷდგარ უ̂იჯი ძორ წუა̂ (ლშხ. 88) -- იქ მკვდარი გველის მძორი არის (ჩანს). გადატ. 

მკვიდრი ნათესავი. ალე ძორ ი ლეღუ ̂მარ̄ მი (ლშხ.) -- ეს ჩემი მკვიდრი ნათესავია (ხორცი 

და მძორია).

 ძუე̂̄რა იგივეა, რაც ძუჰე̄რა.

1900



 ძუი̂რ (ხონძურ̂ა ზს., ლშხ., ხონძუი̂რა ლნტ.) -- ძვირი. გუშგუე̂̄იმჷყ ფექ ხონძურ̂ა ლი (ბზ.) 

-- ჩვენთან ფქვილი უფრო ძვირია. ზმნს. ძუი̂რდ. 1. იშვიათად, ძვირად. მურყუმ̂ალ̈ ჰად̈ურ̈ 

ძუი̂რდ გარ ლჷგხ (ბზ. 1) -- კოშკები მთელად იშვიათადღა დგას(ნან). დაჴჷლ-ღოლჲა̄ქ ხოშა 

ძუი̂რდ გარ ხორიხ (ლშხ. 2) -- თხაცხვარი იშვიათადღა ჰყავთ. [ლენტეხალს] დაშნა ̈ძუი̂რდ 

გარ ხუღუ̂ანხ (ლნტ. 7) -- ლენტეხელებს ხმალი იშვიათადღა ჰქონდათ. 2. ძვირად, ზედმეტ 

ფასად. [ზურალ̄ე̄ლ] თაშს სურუ ძუი̂რდ უ̂ოდიხ (ლშხ. 8) -- ქალები ყველს მეტისმეტად 

ძვირად ყიდიან.

 ძუი̂რობ (-აშ̈, -- ზს., -აშ, -- ლშხ., -იშ, -- ლნტ.) -- სიძვირე. ჯუი̂ნალდ ძუ̂ირობ ლასუ ̂(ბქ.) 

-- ძველად სიძვირე იყო.

 ძღერ იგივეა, რაც ძღუე̂რ.

 ძღუდ1 იგივეა, რაც ძღუი̂დ.

 ძღუდ2 იგივეა, რაც ძღჷდ.

 ძღუე̂ნ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ძღვენი. ჭაშ̈დ ჟ'ანმა̄რე... ჩხარა ლეჴა̈ნ ძღუე̂ნ (ბზ. 

370) -- ქმარმა ცხრა სახარე ძღვენი გაამზადა. ძღუე̂ნშალ̄ ოსღუა̂ხ დი̄ნაცახან კალათ (ლშხ. 

32) -- კალათი ძღვენი{ვით} მიაქვთ ქალიშვილთან ერთად. კნინ. ძღუე̂ნილდ ზს., ძღუე̂ნი̄ლ 

ლშხ.

 ძღუე̂რ, ძღერ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ცხიმი. გადატ. ყუათი, ბარაქა. ბარ̈ბოლს ესერ ძღუე̂რ... 

ესეროღ ლოჰოდა მინე ლასკარ̈დ! (ბქ. 80) -- (წმინდა) ბარბალეს (ეკლესიას) ბარაქა მიეცეს 

თქვენი დღეობისთვისო! კნინ. ძღერილდ ბქ.

 ძღუი̂დ (-იშ, ძღუდარ̈ ზს., -არ̈ ლნტ.), ძღუდ1 (-არ) ლშხ. -- ზღუდე. [ჭაშ̈დ] ძღუდარ̈ ახცხიპ 

ლარდა̈ლ̄ს (ბზ. 331) -- ქმარმა სამყოფელს ზღუდე (ზღუდეები) შემოავლო. [ნაღუჟ̂ურდ დაუ̈]̂ 
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ძღუი̂დს ქა̈მ ჩუ ქადკუ̂არ̈ (ბქ. 35) -- ვაჟმა დევი ზღუდის გარეთ (იქით) გადააგდო. 

[ბელხანჯარდ] ძღუდ ი ყო̄რალ სგაჲ̄ ადყუჩურ̄ე (ლშხ. 72) -- ბელხანჯარმა ზღუდე და კარები 

შეამტვრია კიდეც. კნინ. ძღუ̂იდილდ ზს., ლნტ., ძღუდულ̄ ლშხ. ძღუდილ ჯაცხეპი 

უ̂ოქურ̂ეში (პოეზ. 22) -- ზღუდე გარტყია ოქროსი.

 ძღუი̂დე (ონძღუდ, ანძღუ̂იდ ზს., ანძღუი̂დნე ბზ., ანძღუდ̂ინე ბქ.), აძღჷდე (ათუა̂ძღჷდ, 

ადაძღჷდე; ადაძღჷდი ლნტ.), გრდმ. -- ადიდებს; აზვიადებს. ჭორიკანალ̈დ ალ ამბაუ̈ ̂

ჟ'ანაძღჷდეხ (ლნტ.) -- ჭორიკნებმა ეს ამბავი გაადიდეს (გააზვიადეს).

 ძღჷდ (ძღჷდარ̄ა) ბზ., ძღჷ̄დ (ძღჷ̄დარ̄ა) ლშხ., ძღუდ2 (ხონძღჷდა, ძღუდარა) ლნტ. -- დიდი. 

ფაყუ ̂ძღჷდ ლი (ბზ. 2) -- ქუდი დიდია. ლაშ̄ხ ეჩქად ძღჷ̄დ ჴეუ ̂ლჷმარ̄ (ლშხ. 1) -- ლაშხეთი 

მანამდე დიდი ხევი ყოფილა. ალ ბალახს ძღჷ̄დ ბალარ ხარ̄ (ლშხ., ხორ. 5) -- ამ ბალახს დიდი 

ფოთლები აქვს. ზმნს. -- დიდად, ძალიან. ალ კოჯ ძღჷდ კჷ̄ლთხი ლი (ბზ. 1) -- ეს კლდე 

ძალიან მაღალია. დენას ძღუდ ლახალატჷნ ალ ლჷჩაჟ̈ ჭყინტ (ლნტ. 301) -- ეს ცხენოსანი 

ბიჭი გოგოს ძალიან შეუყვარდა.

 ძღჷ̄დ იგივეა, რაც ძღჷდ.

 ძჷ იგივეა, რაც ძუუ{̂ა}.

 ძჷგჷრ (-გრიშ, -ა̈ლ) ბზ., ძიგირ (-არ̈) ბქ., ძჷგჷრ (-იშ, -გრალ ლშხ., -გრალ̈ ლნტ.), ბოტ. -- 

ეკლნარი, ძეძვი. ემმა ( \ იმაჲ̈) ხიბა̈კ შიდ ხუღუ̂ანდახ, მაგ̈ ძჷგჷრს ხაჴიდ (ლნტ. 172) -- რაც 

ბარგი ხელთ ჰქონდათ, ყველაფერი ეკლნარში გადაყარა. იხ. ცაგ̈.

 ძჷნ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- რკილი. შაშხს ძჷნ ათურდუნენა (ბქ.) -- ლორს რკილი (მატლი) 

გასჩენია. კნინ. ძჷნჷლდ.

 ძჷნერა (-რაშ̈, -როლ) ბქ., ბოტ. -- მცენარე, რომლისაგანაც საცერს აკეთებენ. ძჷნერაშხენქა 
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ცხჷრილ ოხუ̂ასყ (ბქ.) -- "ძჷნერასაგან" საცერი გავაკეთე.

 ძჷძიბ იგივეა, რაც ძიძიბ.
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წ

 წაბ, წაბუ ̂(-აშ̈, -არ̈ ზს., -იშ, -არ̈ ლნტ.), წაბ (-იშ, -არ) ლშხ. -- სამართებელი. [ჭყინტდ] 

ლაჲ̈კიდ წაბ (ბზ. 207) -- ბიჭმა სამართებელი აიღო. წაბ ჯიზ მა? (ბქ. 101) -- სამართებელი 

გაქვს? წაბი ლილოკ̄ე ხოჩა ეჩა გარგლას (ლშხ.) -- იმასთან ლაპარაკს სამართებლის ლოკვა 

სჯობს. წაბუ̂შუ̂ ჩუა̂ლაწაბურიდ ფაყუ̂ს (ლნტ. 32) -- ქუდს სამართებლით ჩამოვპარსავთ. 

გადატ. ა̈მიშ ნინ წაბს ესერ ხელოკე (ბქ.) -- მჭრელი ენა აქვსო (ამის ენა სამართებელს 

"ელოკებაო").

 წაბა-̈შერა ბქ. -- სამართებლის ლესვა. წაბა-̈შერა, წაბა-̈შერა, დად̈უ ̂დედფალ̈იშ კინჩხიშ 

ლაკუპერა! (ბქ. 23) -- სამართებლის ლესვა, სამართებლის ლესვა, დედალი დედოფლის 

კისრის მოსაჭრელი!

 წაბუ ̂იგივეა, რაც წაბ.

 წაგაბ̈ (-იშ, --) ბზ., წაგაბ ლნტ., წაგებ ლშხ. -- წაგება. წაგაბ̈ მამ̄ ჯარ̄ ალ გუ̂ეშ (ბზ.) -- ეს 

საქმე წამგებიანი (წაგება) არ იქნება. წაგაბ̈-მოგაბ̈ ბზ., წაგაბ-მოგაბ. ლნტ. -- წაგებ-მოგება. 

ჭყინტ წაგაბ-მოგაბჟი დესა აჭკუარ̈და ჲედურ (ლნტ.) -- ბიჭი წაგებ-მოგებაზე სრულებით არ 

ფიქრობდა.

 წათხ იგივეა, რაც წათ̈ხ.

 წა{ლ}კატ̈1 (-კტიშ, -კატარ̈ ზს., -იშ, -კატარ̈ ლნტ.), წა{ლ}კატ (-იშ, -არ) ლშხ. -- 

წერაქვი. ბუბად წალკატ̈ ხაჴიდ ბაჩ̈ს (ბზ.) -- ბიძამ ქვას წერაქვი დაარტყა. ბჷგი გიმს 

წალკატ̈ურ დეშ ხაშთხარ̈დ (ლნტ.) -- მაგარ მიწას წერაქვის გარეშე ვერ ამოთხრით. კნინ. 

წაკტჷლ ბქ. ლაჴნიჟი ჭუბრარ̈ს ხეხელიხ... წაკტჷლარ̈ (ბქ. 227) -- ხვნის დროს ჭუბერელები 

წააწყდებიან (შეხვდებიან) ხოლმე წერაქვებს...
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 წა{ლ}კატ̈2 (-კტიშ, -- ზს., -იშ, -- ლნტ.), წა{ლ}კატ (-იშ, --) ლშხ. -- ბლაგვი. მაჲ̈ მა̄რ 

წაკატ̈ კად̄ა?! (ბზ.) -- ბლაგვი ნაჯახი რად მინდა?! ქს. გადატ. გაუთლელი, ბრიყვი. ალე 

წაკატ მარ̄ოლ̄ ლი (ლშხ.) -- ეს ბრიყვი კაცია.

 წამ1 (-ა̈შ, -არ̈ ზს., -იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- 1. პალო. [ეჯა] წამსუ როქ ასკრა ი 

ლაბამ̈ს{უ} აშდრან̈და (ბზ. 223) -- ის პალოებს თლიდეს და საბელს გრეხდესო. 2. წვეტიანი 

ჯოხი (სარეველა ბალახის ამოსაგდებად).

 წამ2 იგივეა, რაც წამ̈1.

 წამ3 იგივეა, რაც წამ̈2.

 წამდირაკდ იგივეა, რაც წამ̈ნირაკ̈.

 წანა ̈იგივეა, რაც წან̄აჲ̈.

 წანი იგივეა, რაც წა̈ნ̄ი.

 წანწუე̂ფ (-წუფ̂იშ, -წუფ̂არ̈ ბზ., -იშ, -არ̈ ლნტ.), წონწოფ (-იშ, -არ̈) ბქ., წან̄წუფ, წანწოფ 

(-იშ, -არ) ლშხ. ბოტ. -- ძახველი. ლახ̈უს̂გი ჩუბაუ̂, წანწუე̂ფს ხეშან̈ (პოეზ. 202) -- დაბლა 

დავიხედე, ძახველს ასხია. ჭუბერ... წუა̂ წონწოფ (ბქ. 228) -- ჭუბერში იცის (არის) 

ძახველი. წანწუ̂ეფს ჩუ ხუი̂შხუნ̂იდად ლინთუი̂შუდ̂ (ლნტ.) -- ძახველს ვინახავდით 

ზამთრისათვის.

 წაჲ იგივეა, რაც წაჰ̈ი.

 წარმათ̈! ზს., წარმათ̈ილაშ̈! ბქ., წარმათ! ლშხ., შორისდ. -- არიქა!; აბა, შენ იცი! წარმათ̈, 

ნომ' აჲჟანდეს! (ბქ.) -- აბა, შენ იცი, არ მოგწყინდეს!

 წარმათ̈ილაშ̈! იგივეა, რაც წარმათ̈.

 წარფხან (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.), წარფხან̈ (-ხნიშ, -ა̈რ) ბქ. -- წიხლი. 
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[ასლანმჷრზად] წარფხან ხაჴიდ [კიბდენს] (პოეზ. 134) -- ასლან-მურზამ წიხლი ჰკრა სკივრს 

(კიდობანს). გუშკუე̂ ფირს წარფხან ხამ̈თქუა̂ ლაშკიჟი (ლნტ.) -- ჩვენმა ძროხამ წველისას 

წიხლი იცის (სჩვევია) კნინ. წარფხნჷლ.

 წარფხნაჲ̈ (-იშ, -ნაუ) ბზ., წარფხნა ̈(-ნაუ̈ ჩბხ., -ნაუ ლხმ.), წარფხნაჲ (-ნაჲშ, -ნე̄ლ) ლშხ. -- 

წიხლის, ტლინკის მკვრელი, "მეწიხლია". ეშხუ წარფხნაჲ̈ ფირუ̂ მაყა (ბზ.) -- ერთი 

წიხლის მკვრელი ძროხა მყავს.

 წაფხ (-ა̈შ \ -იშ, -ა̈რ) ზს., ლნტ., წაფხუ ̂(-ა̈შ, -არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.) -- დაქანებული 

(ფერდობი; სახურავი). წაფხჟი ჩაჟ̄არ̈ ჟი უ̂ედ აჩად̈ხ (ბზ.) -- ცხენები დაქანებულ ფერდობზე 

ძლივს ავიდნენ.

 წაქ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., -იშ, -არ ლშხ.), წრაქ̈, ნაწრექ (-იშ, -არ) ლნტ. -- სველი, შრატი, წაქი. 

აშხუ ̂ლადაღ̈ სემშდარ̈დ წაქა ̈ნა̈ყ̄უნუა̂რ̈ ანჩუმ̂ინ (ბზ. 305) -- ერთ დღეს სემშდარმა სველის 

შეჭამანდები გააკეთა. კნინ. წაქჷ̄ლდ ბზ., წაქი̄ლ ლშხ., წ{რ}აქჷლდ ლნტ. შტუგულდ, 

წრაქჷლდ ლახჷშ! (ლნტ. 44) -- თაგუნავ, შრატი დალიე!

 წაქა̈ჲ (-იშ, -ქაუ) ზს. -- შრატის მოყვარული. წაქაუ ფეჩუა̂რ̈ (პოეზ. 196) -- შრატის 

მოყვარულ{ნ}ი ფეჩუაანნი.

 წაქა̈̄რ (-იშ, -ქა̄რალ̈) ბზ., წაქარ̈ (-იშ, -ქარუ) ბქ., წაქარ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- სველიანი, 

შრატიანი. წაქა̈რ̄ ნა̈ყ̄უნ (ბზ.) -- სველის (სველიანი) შეჭამანდი.

 წაქუ̂ იგივეა, რაც წიქუ.̂

 წაღარალ̈ იგივეა, რაც წუღუზ̂არ̈.

 წათ̈ხ (-იშ, წათხარ̈) ზს., ლნტ., წათხ (-არ) ლშხ. 1. მარილწყალი (წათხი). თაშ̈ მაგ̈ 

წათ̈ხთე̄უ̂ ესერ აშიდ (ბზ.) -- ყველი მთლიანად მარილწყალში ჩაყარეო. თაშ̈ს წათ̈ხს 
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ხუსყეიდ (ლნტ.) -- ყველს მარილწყალს ვუკეთებთ. 2. ლშხ. საწებელი. ბარყუ̂ენი წათხ -- 

ტყემლის საწებელი. კნინ. წათ̈ხილდ ზს.

 წაი̈ იგივეა, რაც წაჰ̈ი.

 წამ̈1 (-იშ, -წამარ̈) ზს., ლნტ., წამ (-არ) ლშხ. -- სისხლით ნათესავი, თვისტომი, მკვიდრი 

(და, ძმა; ნათესავი). წამ̈ მუხუბ̂ე ანჴა̈დ (ბზ.) -- მკვიდრი ძმა მოვიდა. ალარ̈ წამ̈ ჯიმილ-

დაჩურ̂ემ გეზლირ ლიხ (ბქ. 201) -- ესენი მკვიდრი და-ძმის შვილები არიან. პაპუნაი̈ წამ̈ 

მუხუბ̂ე ჩუ̂ამ̈ესედ ამეჩუ (ლნტ. 90) -- პაპუნას მკვიდრი ძმა აქ დარჩენილა.

 წამ̈2 (-იშ, წამარ̈) ზს., ლნტ., წამ (-არ) ლშხ. -- წამი. ზეთუნახაუ̈ ̂ჩი წამ̈ს კუე̂ც (ბზ.) -- 

მზეთუნახავი ყოველ წამს კვნესის. წამ̈ჟი ზმნს. -- იმწამსვე, მაშინვე. ზურალ̄ წამ̈ჟი აჩად̈ 

აგ̈ითე (ბზ.) -- ქალი იმწამსვე სახლში წავიდა. მარე ეჯ წამ̈ჟი ადგან (ბქ. 10) -- კაცი 

მაშინვე მოკვდა.

 წამ̈აშ̈უ ̂იგივეა, რაც წემაშ̈.

 წამ̈ნირაკ̈, წამ̈ნირაკ̈დ, წამ̈ნირაკ̈ნ ზს., წამდირაკდ ლშხ., ზმნს. -- წამდაუწუმ. ეჯის ესერ 

წამ̈ნირაკ̈ს... გუ̂ი ხესუსუტი (ბქ. 58) -- იმას წამდაუწუმ გული უსუსტდებაო. წამდირაკდ 

მატულ̄ი ბობშ (ლშხ.) -- წამდაუწუმ მეძახის ბავშვი.

 წამ̈-წუთ ლნტ., ზმნს. -- წამდაუწუმ. დენა ჩი წამ̈-წუთს იგუა̂ნ̈ი (ლნტ.) -- გოგო წამდაუწუმ 

ტირის.

 წან̈ი იგივეა, რაც წა̈ნ̄ი.

 წაუ̈̂არ̈ იგივეა, რაც წე̄უა̂რ̈.

 წაუ̈̂რ იგივეა, რაც წა̈უ̄რ̂.

 წაჰ̈ი (-ჰიშ, -ა̈რ) ზს., წაჲ (-იშ̄, -არ) ლშხ., წაი̈ (-ჲშ, წაიარ̈) ლნტ. -- მჭლე. ლეჰუდ̂იდ წაჰ̈ი 
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ლეღუ̂ გარ მუღუ̂ე (ბზ.) -- გასაყიდად მხოლოდ მჭლე ხორცი მაქვს. წაი̈ ლეღუ ̂ხუღუა̂ნ ალ 

ხამ̈ს (ლნტ.) -- ამ ღორს მჭლე ხორცი ჰქონდა.

 წან̄აჲ̈ (-იშ, -ნაუ) ბზ., წანა ̈(-ნაუ̈ \ -ნაუ ბქ., -ჲშ, -ნაუ ლნტ.), წან̄აჲ (-ნაჲ̄შ, -ე̄ლ) ლშხ. -- 

წიწკნია, "გლეჯია". ბალახ̈ი წანა ̈ეზერ ხი (ლნტ.) -- ბალახს კარგად გლეჯ (კარგი გლეჯია 

ხარ).

 წან̄ი იგივეა, რაც წა̈ნ̄ი.

 წან̄წოფ, წან̄წუფ იგივეა, რაც წანწუე̂ფ.

 წა̈ნ̄ი (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., წან̈ი ბქ., წან̄ი (-ნი̄შ, -არ) ლშხ., წანი (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ., ბოტ. -- 

ცუდბალახა. წანი ა̈ხწან ესა დაბისა? (ლნტ.) -- ყანაში ცუდბალახა თუ ამოგლიჯე? კნინ. 

წან̈ილ ბქ., წან̄ი̄ლ ლშხ.

 წა̈უ̄̂რ (-იშ, წაუ̄რ̂ალ̈) ბზ., წა̈ურ̂ (-ა̈რ) ბქ. -- წერო. ეშხუ ლჷდგარ̈ წა̈უ̄რ̂ს ხუე̂წდ (ბზ.) -- 

ერთი მკვდარი წერო ვნახე. კნინ. წაუ̈რ̂ჷლ ბზ., წაუ̈̂რჷლდ ბქ. იხ. მჷყრონ̄ტ.

 წელ1 -- კიბორჩხი (წისქვილის ნაწილი). მიშგუ ̂ლეგუე̂̄რს წელ ეთცუდუა̂ნ̄ (ლშხ.) -- ჩემს 

წისქვილს კიბორჩხი გაუფუჭდა.

 წელ2 (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. ვირი, სახედარი. ხელწიფდ ქალაქ̈თე ადჲე წელ 

ზექუშ̂ ლჷლა̈ბ̄ (ბზ. 299) -- ხელმწიფემ შეშით დატვირთული ვირი ქალაქში წაიყვანა. 

ჲერხის წელარ̈ ესყადხ ამ ტობარ̈თე (ბქ. 238) -- ზოგიერთს ამ ხევებისაკენ ვირები 

მიჰყავდა(თ). ეშხუ მეზგეს ხაყ̈ენა მეჩი წელ (ლნტ. 121) -- ერთ მოსახლეს ბებერი ვირი 

ჰყოლია. წელიშ ჰაკ̈უ̂ედშუ ̂ლიჰელი (ბქ.) -- ვირის კუდით დაწევა. გადატ. სწრაფად დაწევა. 

წელი შდიმ ზს., წელი შტიმ ქს., ბოტან. -- ვირისყურა. კნინ. წელოდ̄ ბზ., წელილდ ბქ., 

წელოლ̄ ლშხ., წელოდილ ლნტ. 2. ჭუნირის ჯორი.
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 წელა იგივეა, რაც წე̄ლა.

 წემაშ̈ (-მშიშ, -მშარ̈) ბზ., წამ̈ა̈შუ ̂(-მშუ̂იშ, -არ̈) უშგ., წემაშუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ \ წემშუა̂რ̈ ბქ., -იშ, 

-არ̈ ლნტ.), წემეშ, წემბეშ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ჭაპანი. უღუა̂ჲ̈შ ი მარ̈ჴილი უშხუ̂არ̈ სკა 

ლაბამდ წემაშუ ̂მაწხჷნდა (ლნტ.) -- უღლისა და მარხილის ერთმანეთთან დასაკავშირებლად 

(შესაბმელად.) ჭაპანი მჭირდებოდა. გადატ. -- დიდი ჯაფა, მძიმე შრომა. მიშგუ წემა̈შ გა̈რჯ 

ლი (ბზ.) -- დიდი ჯაფა მადგას (ჩემი ჭაპანი მძიმეა).

 წემბეშ, წემეშ იგივეა, რაც წემაშ̈.

 წერაქუ ̂იგივეა, რაც წერექუ.̂

 წერექუ̂ (-რქუ̂იშ, -რქუა̂ლ̈ ბზ., -იშ, -ალ ლშხ.), წერქუა̂ (-უა̂შ̈, -უ̂ოლ) ბქ., წერაქუ̂ (-იშ, 

-ალ̈) ლნტ., ბოტ. -- თომი. წერექუ{̂ს} ჩაფჷლისა იჴმარიხ შუ̂ანარ (ლშხ., ხორ. 37) -- თომს 

სვანები ფეხსაცმელში ხმარობენ. წერაქუ ̂ეშხუნაი̈რ ბალახ̈ ლი (ლნტ.) -- თომი ერთნაირი 

ბალახია. ჩაფჷლისკა ლინთუი̂სკა ი ზაუ̂ლად̈ეღ წერაქუ̂ს ინახ̈ნახ (ლნტ. 7) -- ზამთარ-

ზაფხულ ფეხსაცმელში თომს იფენდნენ. რიგს ხაცუდა წერქუ̂ა ქაფარ (პოეზ. 24) -- ზოგს 

ეკიდა წერექოს (თომის) ტვირთები. დედუ ̂წერექუ ̂(ლშხ.) -- დედალი თომი (წვრილი და 

ნაზია). ყუი̂ჩ წერექუ ̂(ლშხ.) -- მამალი თომი (მსხვილი და უხეშია).

 წეს1 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. წესი, ჩვეულება. ბაპარ̈ წეს-აგებას ხა̈ჩოხ 

ლჷდგარ̈ს (ბზ. 8) -- მღვდლები მიცვალებულს წესს უგებენ (უკეთებენ). ნა ̈უ̂ობაშ̈ ხოჩა წეს 

გუა̂ზნა (ბქ.) -- ჩვენ ბევრი კარგი ჩვეულება გვაქვს (გვჩვევია). წესარ ჩჲაგ ამჟი ლიხ (ლშხ. 

27) -- ჩვეულებები ყველგან ასეთია. 2. ზნე. ალ მარე ხოლა წესიშ მეზგე ლჷმარ̈ელი (ბქ. 

199) -- ეს კაცი ცუდი ზნის მოსახლე ყოფილა.

 წეს2 (-იშ, --) ბზ. -- ნამდვილი. წეს შდიქ ხოჩაჲა, უ̂ოქრაშ̈ შდიქ? (ბზ.) -- ნამდვილი კბილი 
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ჯობია თუ ოქროსი?

 წესიე̄რობ (-აშ̈, -- ბზ., -აშ, -- ლშხ.), წესიერობ (-აშ̈, --) ბქ., ლნტ. -- წესიერება. წესიე̄რობს 

მამ̄გუე̂შ ხოჩა (ბზ.) -- წესიერებას არაფერი სჯობს. მან̈კუი̂ დენაჲ̈ წესიერობს იჭუე̂დიელხ 

(ლნტ.) -- პირველად გოგოს წესიერებას კითხულობენ.

 წეუ̂არ იგივეა, რაც წე̄უა̂რ̈.

 წეუ̂არ̈-მაძებარ, წეუა̂რ-მეძბარ იგივეა, რაც წე̄უა̂რ̈-მეძბარ̈.

 წე̄ლა (-ლაშ̄, -ლა̈რ̄ ბზ., -ლე̄ლ ლშხ.), წელა (-ლაშ̈, -ლოლ ბქ., -ლა̈ჲშ, -ლალ ლნტ.), ბოტ. -- 

წბილა. წე̄ლა ბალახ ლი (ლშხ., ხორ. 37) -- წბილა ბალახია. ღუნს წელას ხუა̂მნად (ლნტ.) -- 

ხბოს წბილას ვაჭმევთ.

 წე̄უ̂არ̈ (-იშ, -უ̂რალ̈) ზს., წაუ̈ა̂რ̈ (-ურ̂აშ̈, -უ̂რარ̈) უშგ., წეუა̂რ (-იშ, -ურ̂არ̈ ბქ., -ალ ლშხ.) 

-- მწევარი. მე̄რმა ქა̈ჯდ ლე̄ქუე̂, წაუ̈ა̂რ̈დ როქ ესსიპი (ბზ. 61) -- მეორე ქაჯმა თქვა, 

მწევრად გადავიქცევიო. წეურ̂არ̈ მაი̈დშუ ̂იდგარ̈იუ̂ხ (ბქ. 104) -- მწევრები შიმშილით 

იხოცებოდნენ. წაურ̂არე ისგუე̂ წჷრწკჷნა ისგა ისმი რაჭ-ლაჩ̈ხუმთე (პოეზ. 284) -- თქვენი 

მწევრების წკმუტუნი ისმის რაჭა-ლეჩხუმამდე.

 წე̄უ̂არ̈-მეძბარ̈ (-იშ, -ალ) ბზ., წეუა̂რ̈-მეძბარ̈ ბქ., წეუა̂რ-მეძბარ ( \ მეძმარ) ლშხ., წეუა̂რ̈-

მაძებარ (-არ̈) ლნტ. -- მწევარ-მეძებარი. იმე ირდიხ მიშგუ წე̄უა̂რ̈-მეძბარალ̈? (ბზ. 245) -- 

სად იქნებიან ჩემი მწევარ-მეძებრები? წეუ̂არ-მეძბარს აჯაღ მამ̄ა ოთქუი̂̄ცახ ლიყუ̄ლი (ლშხ. 

57) -- მწევარ-მეძებარს კიდევ არ შეუწყვეტია{თ} ყმუილი. ქა ლახოუო̂და რუკაპს... სემი 

წეუ̂არ̈-მაძ̈ება̈რ (ლნტ. 231) -- როკაპს სამი მწევარ-მეძებარი მიუცია.

 წე̄ქუ̂ იგივეა, რაც წიქუ̂.

 წიბა̈რ იგივეა, რაც წიბ̄ა̈რ̄.
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 წიდ1 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- წვირე, ჭუჭყი. მიჩა ნამარ̄ს ესერ წიდი ქუ̂ინ ხოჴან 

(ბზ. 368) -- შენს გამზადებულს (ნამზადს) წვირის სუნი უდისო. უ̂ოქრ წიდს დემ ესერ 

იცუ̂მი (ანდ.) -- ოქრო ჭუჭყს არ იკარებსო.

 წიდ2 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ძროხის მომყოლი. მჷდრაჴ̈დ იმ ლამჰუ̂ედნე? -- 

ფირუი̂ წიდს (პოეზ. 260) -- მათრახად რას მომცემ? -- ძროხის მომყოლს.

 წიდა̈რ̄ (-იშ, -დარ̄არ̈) ბზ., წიდარ̈ (-დარალ̈) ბქ., ლნტ, წიდარ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- წვირიანი, 

ჭუჭყიანი. წიდა̈რ̄ ლერქუა̂ლ̈შუ ̂ლიზელა̈ლ̄ შგუი̂რ ლი (ბზ.) -- ჭუჭყიანი ტანსაცმლით 

სიარული სირცხვილია. ალ ფირ ჩიიღა წიდარ̈ ლი (ლნტ.) -- ეს ძროხა ყოველთვის 

წვირიანია. იხ. წუი̂რა̈ლ̄.

 წითელა ̈იგივეა, რაც წითლაჲ̈.

 წითლაჲ̈ (-იშ, --) ბზ., წითლა ̈(-იშ, --) ბქ., წითლაჲ (-ლაჲ̄შ, --) ლშხ., წითელა ̈(-ჲშ, --) 

ლნტ. -- წითელა (ბატონები). წითლა ̈მეჭყარ ლეგლირდე ლი (ბქ.) -- წითელა გადამდები 

ავადმყოფობაა. გუშგუე̂ ბობშარს წითლაჲ ხარ̄ხ (ლშხ.) -- ჩვენს ბავშვებს წითელა აქვთ. 

ჯაზ̈გუნა ესა წითელა ̈ბატონარ̈? (ლნტ.) -- წითელა ბატონები გქონდა (აგტკიებია)?

 წიკან̈ტ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., წიკან̄ტ (-იშ, -არ) ლშხ., წიკან̈ტ (-იშ, -კანტარ̈) ლნტ. -- ნაწლავი. ალ 

სკიმ ეზერ ლოქ ხარ... წიკანტარ̈ე ლეგლირდეს (ლნტ. 10) -- ეს ვეძა ნაწლავების 

ავადმყოფობას შველისო.

 წიკარ̈ტ (-იშ, -კარტალ̈ ბზ., ლნტ.) წიკარტ (-ალ) ლშხ. -- ქამრის ლითონის ენა; 

ფეხსაცმლის ენა. ჩაფულს ჟახაშყედა წიკარ̈ტ (ლნტ.) -- ფეხსაცმელს ენა ამოვარდნია.

 წილამ̈ (-იშ, -ლამა̈რ) ბქ., წილამ (-არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) ბოტ. -- შხაპრი. ლეჭმე ლაროლისგა 

ჴედნი წილა̈მ (ბქ. 70) -- სათიბში (დასათიბ მინდორში) შხაპრი {ა}მოდის.
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 წიმწარ̈ (-იშ, -წარალ̈) ზს., ლნტ., წიმწარ (-იშ, -ალ) ლშხ., ბოტ. -- ძირმწარა. წიმწარ̈ი 

ძირალ̈ს იშთხარ̈დახ შტიქი ჟაგარ̈დ (ლნტ.) -- ძირმწარას ძირებს თხრიდნენ კბილის წამლად. 

გადატ. ბქ. მწარე. ისგუა̂ცახან̈ მაგ̈ წიმწარ ლი (ბქ.) -- შენთან ყველაფერი მწარეა.

 წინალ (-იშ, --) ზს. -- ნასახი, მსგავსი. ქუ̂ინჷმგენე ესერ წინალ მადმა ხორიხ (ბქ.) -- 

პირუტყვის მსგავსი არაფერი გააჩნიათო. იხმარება გამოთქმაში წინალდ ლეკდიაქ -- 

ამოსაწყვეტო (წყევლაა).

 წინაუ ̂იგივეა, რაც წჷნაუ̈.̂

 წინგულ იგივეა, რაც წინგუი̂ლ.

 წინგუი̂ლ (-იშ \ -გულ̂იშ, -ა̈რ) ზს., წინგულ, წუნწ (-იშ, -არ) ლშხ., წინწკუ ̂(-იშ, -ა̈რ) 

ლნტ. -- ძუნწი. ალ მარე გუნ წინგუი̂ლ ლი (ბქ. 132) -- ეს კაცი ძალიან ძუნწია. იშგნაგ̈ 

ჰალალ̈, ყო̄რჟი წინგუ̂ილ (პოეზ. 230) -- სხვაგან ხელგაშლილი, (თავის) კარზე ძუნწი. ალ 

ზურალ̄ მეუა̂რ წუნწ ლი (ლშხ.) -- ეს ქალი ძალიან ძუნწია.

 წინდ (-იშ, -არ̈ უშგ., ბქ., -არ ლშხ.) -- საწინდარი.

 წინდაჲ̈ (-იშ, -დარ̈) ბზ., წინდა ̈(-იშ, -დაუ) ბქ., წინდაჲ (-დაჲ̄შ, -დარ̄) ლშხ., წინდა (-დაჲ̈შ, 

-რალ̈) ლნტ. -- წინდა. წინდარ̄ე მჷქაფ შუა̂ნარს ალე (წერექუ)̂ ხარ̄ხ (ლშხ., ხორ. 37) -- 

წინდების ნაცვლად სვანებს ეს (თომი) აქვთ. კნინ. წინდაი̈ლ ბზ.

 წინწილ (-წლიშ, -წლა̈რ) ზს., წიწილ (-იშ, -წლარ ლშხ., -წლაშ̈, -წლალ̈ ლნტ.) -- 1. 

წიწილა. მჷცხაუშ მაგ̈ ჟამ̈ეკედხ წიწლა̈ლ (ლნტ.) -- სიცივისაგან წიწილები ყველა 

ამომწყდარა. 2. ბარტყი. [ფარ̈შმა̈გ] წინწლარ̈ს აგ̈ის ცუი̂რა (ბზ. 247) -- ფარშევანგი 

ბარტყებს შინ ტოვებდა. ეჩ' ესერ [შაურდენიშ წინწლიშ] ხარშუ ̂ხარ ხოჩა (ბქ. 222) -- იმას 

შევარდნის ბარტყის ნახარში მოუხდებაო.
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 წინწკუ̂ იგივეა, რაც წინგუ̂ილ.

 წიორ იგივეა, რაც წიუე̂̄რ.

 წირ1 (-იშ, -ა̈ლ) ზს., ლხმ., წირუ̂ ბზ., (-ალ) ლშხ. -- ურო. ბერჟა წირდ ესუს̂იპი (ბზ. 375) 

-- რკინის უროდ გადავიქცევი. კნინ. წიროლ̄ ბზ., ლშხ. წირჷლდ, წიროლ ბქ. ამის ლახხუი̂̄დ 

წიროლ̄ (ბზ. 389) -- ამას შეხვდა პატარა ურო. ამნემ ალსმიშ წირჷლდ ახშკადუნ̂ე მჷშკიდს 

(ბქ. 148) -- ამან მჭედელს ალმასის ურო გამოაჭედვინა.

 წირ2 -- წირვა. ლაშთხუე̂რიარ̈ს... ხამ̈თქუა̂ხ თარ̄ინგზელი წირ (ბზ. 16) -- ლაშთხვერელებს 

მთავარანგელოზის დღესასწაული (წირვა) სჩვევიათ. დედუფ̂ალიაქ̄ წუი̂ლ ი მიჩა ლეჭშჷ̄რი 

ჭყინტ წირი დროჲჟი ჟადრინეხ საყდართეჟი (ლშხ.) -- სადედოფლო ქალწული და მისი 

საქმრო ვაჟი წირვის დროს საყდარში ავლენ.

 წირუ̂ელი იგივეა, რაც ა̈წჷრუე̂ლი.

 წირღუ ̂(-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., ლნტ., -ალ ლშხ.) -- წვივის ძვალი. წირღუ̂ი თუე̂ლ ამ̈კიდ 

ნაჭ̈უ̂ედიალ (ლნტ.) -- ძვლის ტვინი გამომიღო კითხვით ("ნაკითხავი"). იხმარება 

გამოთქმაში: წირღუი̂ თუე̂ლი ლიკედ (ლშხ.) -- ჩაციება, ჩაძიება.

 წირხ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ.) -- ღვლერჭი. [ალჲა̈რდ] ათბეხ წირხ 

[ლჷდგარ̈ს] (ბზ. 288) -- ამათ მკვდარს ღვლერჭი შეაბეს. ჰასტამს წირხს ხაბემხ (ბქ. 5) -- 

ასტამს ღვლერჭს აბამენ. ცხეტაკს ი დეუ̂თაკს სგა ლოხბახ წირხ (ლშხ. 57) -- ცხეტაკს და 

დევთაკს ღვლერჭი შეუბამთ. [ქუდოდ] კუბს სკა ლახაბე წირხ (ლნტ. 319) -- ქუდომ კუბოს 

ღვლერჭი შეაბა. გადატ. წირხ მარ̄ე ბზ., ლშხ. -- უკუღმართი კაცი.

 წიუ ̂იგივეა, რაც წუ̂ი.

 წიუე̂̄რ (-ურ̂იშ, -ა̈ლ) ბზ., წიუე̂რ (-იშ, -არ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.), წიორ (-ალ) ლშხ., ზოოლ. 1. 
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წავი. 2. ბქ., ქს. მტაცებელი ნადირი (ზოგადად). [ჭაბიგუ]̂ კოჯს ღუა̂შს დემ ხაც̈უ̂რა, ცხეკს 

-- წიუე̂რს (ბქ. 330) -- ჭაბუკი კლდეს ჯიხვს არ {შე}ატოვებდა, ტყეს -- მტაცებელ ნადირს. 

წიუე̂რალ̈ ლჷდგარ̈ ჩაჟ̈ს იზობდახ (ლნტ.) -- მტაცებელი ნადირები მკვდარ ცხენს ჭამდნენ. 

სამ ნასკინჟი წიუე̂რს ხეჰა (პოეზ. 308) -- სამ ნახტომზე ნადირს ეწევა.

 წიფ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ. -არ ლშხ.) -- 1. ზს. წიწიბო. წიფრას წიფ ხეშან̈ (ბზ.) -- წიფელს 

წიწიბო ასხია. 2. ბოტ. ქს. წიფელი (ხე მოჭრამდე). წიფი მეგმარს ხოწიბხ ჯოდ̄ი თუე̂თუნ̂ე 

ჩაჩ ხაუს̂შა̄ლ (ლშხ., ხორ. 38) -- წიფლის ხეებს ხავსივით გრძელი თეთრი წვერი 

ჰკიდია{თ}. მეთხუ̂არ̈ს ჩუ ლახაგედა აშხუ ̂წიფე ძირს (ლნტ. 288) -- მონადირეს ერთი 

წიფლის ძირას დაეძინა.

 წიფარი იგივეა, რაც წიფრუ.

 წიფრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.), ბოტ. -- 

წიფელი (მოჭრამდე და მოჭრის შემდგომ). რაუა̂ზს წიფრა̈ ̄ძირისგა ლემესგ ოხოშ̄უა̂ (ბზ. 

377) -- რევაზს წიფლის ძირას ცეცხლი დაუნთია. ამჷნქა ხოჩამდ იცხემხ წიფრა, ცხუი̂მრა... 

(ბქ. 70) -- ამის გარდა კარგად იზრდება წიფელი, რცხილა... ზექდ ხუი̂ჴმარიდ წიფრას (ლშხ. 

2) -- შეშად წიფელს ვხმარობთ.

 წიფრუ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., წიფარი (-რიშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- მწიფე თხილი. დენა შგურშუ ̂წიფრუ 

შდიხშალ ა̈ხსყან (ბქ.) -- გოგო სირცხვილით გაწითლდა (მწიფე თხილის ფერი გახდა). 

შტიხ წიფარი ლი (ლნტ.) -- თხილი მწიფეა.

 წიფხ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- წვეთი. ამ ზაუ ̂წიფხ დე̄ს მეშყედ (ბზ.) -- წელს 

წვეთი (წვიმა) არ ჩამოვარდნილა. გუ̂ირკ ეჯჟი აჩად, ეშხუ წიფხ უჩხა დემეგ მეჴდე ლი (ბქ.) 

-- ივლისი ისე გავიდა, ერთი წვეთი წვიმა არ მოსულა. იმალაგ̈ხენ წიფხ მიჲახ ჟი (ლნტ.) -- 
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საიდანღაც წვეთი დამეცა.

 წიფხარ̄ა (-რაშ̄, --) ბზ., ლშხ., წიფხარა (-რაშ̈, -- ბქ., -რა̈ჲშ ლნტ.) -- ცრა (წვიმისა), 

ჟინჟღვლა. მჷშლადეღ ჰამს წიფხარა ა̈დბინე (ბქ.) -- კვირა დილას ჟინჟღლვა დაიწყო.

 წიქუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., წე̄ქუ ̂(-არ) ლშხ., წაქუ̂ (-არ̈) ლნტ. -- წვეთი. წიქუ ̂ესერ წიქუს̂ 

ლახჷნზორენა ი ჭალა ̈ახფასა (ანდ.) -- წვეთი წვეთს მიმატებია და მდინარე გამოსულაო. 

მუგუდ̂ა წიქუი̂ მად ხოცუი̂რა (პოეზ. 108) -- თითქოს წვეთიც არ დაუტოვებია.

 წიწილ იგივეა, რაც წინწილ.

 წიწმარ̈ტ (-იშ, -ალ̈) ბზ., წიწმატ̈ (-მატარ̈) ბქ., წიწმატ, წიწმარიტ (-არ/-ალ) ლშხ., 

წიწმარ̈იტ (-ალ̈) ლნტ., ბოტ. -- წიწმატი. [ალ ბალახს] იზბიხ წიწმარიტშალ̄ (ლშხ., ხორ. 

38) -- ამ ბალახს წიწმატივით ჭამენ. გადატ. მწარე. გუნ წიწმატ ნინ ჯიზ (ბქ.) -- ძალიან 

მწარე ენა გაქვს.

 წიწუ̂ (-იშ, -ა̈შ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- წირპლი. ბეფშს თე̄რალ̈ჟი წიწუ ̂ხად̄ (ბზ.) -- 

ბავშვს თვალებზე წირპლი ჰქონდა.

 წი̄ბა̈̄რ (-იშ, -ბარ̄ალ̈) ბზ., წიბარ̈ (-ბარა̈რ) ბქ., წი̄ბარ̄ (-ალ) ლშხ. -- წრიაპი. უ̂ოშ̄თხუ ̂ლჷქილ 

წი̄ბა̈̄რ მირი (ბზ.) -- ოთხკბილიანი წრიაპი მაქვს. იხ. წრიაპ.

 წკა (წკამ̈ი{შ}, წკა̈ლ̄ ბზ., წკამი, წკარარ̈ ბქ.) -- თესლი (კვახის, საზამთროს, ნესვის...). 

მჷჰი კოპეშიას წკარარ̈ს ქა ხოკედხ ი ჩუ აფრეხ (ბქ.) -- მწიფე კვახს თესლს გამოუღებენ და 

ახმობენ.

 წკამ (-აშ̈, -- ზს., -იშ, -- ლშხ., ბზ., ლნტ.) -- 1. უარი. წკამა ̈ლა̈̄ქუი̂̄სგ მა̄მა ხა̄რ (ბზ.) -- 

უარის სათქმელი არა აქვს. 2. ბქ. კრინტი. წკამ დეშ ა̈ნკიდ (ბქ.) -- კრინტი ვეღარ დაძრა. 

იხმარება გამოთქმაში: წკამ ხაყერ (ლშხ.) -- შეწყვიტა.
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 წკალ̈ (-იშ, წკალარ̈) ზს. -- მაშა. ბერჟა ̈წკალ̈ (ბზ.) -- რკინის მაშა. იხ. საკეცურ.

 წკან̈ტ (-იშ, წკანტარ̈) ბქ. -- ვიწრო (ტანისამოსი...). იხ. სკანტ.

 წკაპ̈ (-იშ, წკაპარ̈) ბზ., წკაპ (-არ) ლშხ. -- მწკრივი. ჯოდ̄ი წკაპ (ლშხ.) -- გრძელი 

მწკრივი. წკაპ̈დ ბზ., წკაპდ ლშხ. ზმნს. -- მწკრივად. მაგ̈ წკაპ̈დუ ̄[როქუ̂] ესგურდახ (ბზ. 

483) -- ყველანი მწკრივად დასხედითო.

 წკარ̈ა (-რაშ̈, --) ბზ., წკერა (-რაშ̈, -- ბქ., -რაშ̄, -- ლშხ., -რაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- ბზარვა; სკდომა. 

წკერა ესერ ნომ' ოღუ ̂ათქადა! (ბქ.) -- გასკდომა არ აგცდენოდესო! წკერა ამშა მუჭოდს! 

(ლნტ.) -- გახეთქვა ამის გულს (წყევლაა)!

 წკერა იგივეა, რაც წკარ̈ა.

 წკიპარ̈ტ (-იშ \ -პჷრტიშ, -ალ̈ ბზ., -იშ, -პარტალ̈ ლნტ.), წკიპურტ (-არ̈), წკირპატ̈ (-პატარ̈) 

ბქ., წკიპარტ (-ალ) ლშხ. -- წკიპურტი. წკიპარ̈ტი ნაყ̈ირღა და̈რ̄ ესერ ლჷდგარ̈ ლი (ბზ.) -- 

წკიპურტით (ნარტყამით) არავინ მომკვდარაო. ჟი ჲერუა̂ჲ̈ს ხა̈სერეხ ლატ̈რელალჟი, 

წკიპარ̈ტს ხატყაც̈იხ (ლნტ.) -- ვისაც თამაშის დროს უგებენ, წკიპურტს {ჩა}არტყამენ.

 წკირპატ̈, წკიპურტ იგივეა, რაც წკიპარ̈ტ.

 წკურუ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -არ̈ ბქ., -რუშ̄, -ალ ლშხ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- ჭუჭრუტანა. ყორ̄ს ეშხუ 

წკურუ ხად̄და (ბზ.) -- კარს ერთი ჭუჭრუტანა ჰქონდა. კნინ. წკურულ ზს., წკურულ̄ ლშხ.

 წკულ̄ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., წკულ ბქ., ლნტ. -- წკმუილი, წკმუტუნი (ძაღლისა). ლამსჷმდა 

ჟეღი წკუ̄ლ (ბზ.) -- ძაღლის წკმუტუნი მომესმა. ისგუი̂ წკულ̄ ნოს̄ა ამსჷნდეს (ლშხ.) -- 

შენი წკმუტუნი არ გავიგონო. იხ. წურწკუ̄ნ.

 წკუა̂̈მ1 (-იშ, წკუა̂მარ̈) ბზ., ლნტ. წკუა̂მ (-არ) ლშხ. -- ნაპერწკალი. ალა წკუა̂მ̈ ლი (ბზ.) -- 

ეს ნაპერწკალია. გადატ. თვალის დახამხამებაზე გაქრობა. დაუ̂დ მიშკუი̂ ლეჲეხური მერემიშ 

1916



ი მეფხემი ნესკაქა წკუ̂ამ̈ს ლახაქარაუ̈ე̂ (ლნტ. 209) -- დევმა ჩემი საცოლე დედამიწასა და 

ცას შუა თვალის დახამხამებაზე გააქრო.

 წკუა̂̈მ2 (-აშ̈, წკუა̂მარ̈) ბქ. -- წკმუტუნი. წკუ̂ამ̈ ესერ მადე ხოქუ̂ა ჟაღუ ̂(ბქ.) -- ძაღლს არ 

დაუწკმუტუნიაო. იხ. წკულ̄.

 წმიდ ზს., წმინდ ლშხ., ლნტ. -- წმინდა, სუფთა. წმინდ შედისა სკა ხუ̂აგ̈უე̂შიდ კუ̂ეჭოლ 

ლიცს (ლნტ. 36) -- სუფთა ჭურჭელში ცოტა წყალს ჩავასხამთ.

 წმინდ იგივეა, რაც წმიდ.

 წონწოფ იგივეა, რაც წანწუე̂ფ.

 წორ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ., -იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ეთნ. -- სისხლის საფასური 

(მკვლელობისას). [ალჲარს] წორს ხეშგმჷდახ (ლშხ. 79) -- ამათ სისხლის საფასურს 

სთხოვდნენ. ეჯმინე მუე წორისკა ნაკ̈იდუ̂ ლჷმარ̈ ალ ა̈დგილ (ლნტ. 111) -- იმათი მამის 

სისხლის საფასურად აღებული ყოფილა ეს ადგილი.

 წორობ (-ა̈შ, -- ზს., ლნტ., -აშ, -- ლშხ.), ეთნ. -- მედიატორობა მკვლელობის საქმეზე. 

ლაშ̄ხისა წორობჟი თუმან ლი ეშხუ მორ̄აუი̂ ლეუდ̂ი (ლშხ. 47) -- მკვლელობის საქმეზე 

მედიატორობისას ლაშხეთში მომრიგებელს ერთი თუმანი უნდა მიეცეს (არის მისაცემი). 

ახადახ წორობ ალ საქმეჟი (ლნტ.) -- ამ საქმეზე (მკვლელობის) მედიატორობა დაიწყეს.

 წრა̈ქ იგივეა, რაც წაქ.

 წრიაპ (-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- წრიაპი. ალ კუა̂რ̈ემქა წრიაპალ̈ ხაწჷხხ (ლნტ.) -- ამ ყინულზე 

წრიაპები სჭირდებათ. იხ. წი̄ბა̈რ̄.

 წუარ იგივეა, რაც წუი̂.

 წუნე (-ნე̄მიშ, -ნა̈ლ̄) ბზ., წუ̂ენ (-იშ, -არ) ბქ., წუე̂̄ნე (-ნე̄შ, -ნე̄ლ) ლშხ., წუე̂ნე (-ნაჲ̈შ, -არ̈) 
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ლნტ. -- წვენი. და̈უ̄̂დ წუნად ადძგუი̂ბ ბაჩ̈ (ბზ. 67) -- დევმა ქვა (ისე დაფშვნა), წვნად აქცია. 

[ალ ბალახი] წუე̂̄ნას ჴუ̂ეში ჟაგდ ითრეხ (ლშხ., ხორ. 20) -- ამ ბალახის წვენს ხველების 

წამლად სვამენ.

 წუნწ იგივეა, რაც წინგუი̂ლ.

 წურ1 (-იშ, -არ̈ ბქ., -ალ̈ ლნტ.) -- ნახვრეტიანი, გახვრეტილი (ჭურჭელი...). დინად წურ 

შედ ჟან̈კიდ (ბქ.) -- გოგომ გახვრეტილი ჭურჭელი აიღო.

 წურ2 (-იშ, --) ლნტ., ეთნ. -- მშობიარობის შემდგომდროინდელი ორმოცდღიანი წოლა. 

კოტეტს ხუა̂ნაყ̈ედ მოსაკ̈ითხდ, შომა̈ჲ ზურალ ჟი იგენი წურჟი (ლნტ. 34) -- კოტეტს 

მოსაკითხად ვაცხობთ, როცა ნამშობიარები ქალი ორმოცდღიანი წოლის შემდგომ ადგება. 

იხმარება გამოთქმებში: წუი̂რჟი ლიყურ̂ე (ბზ.) -- სამშობიარო წოლა. წუი̂რჟი მეყუნ̂ე (ბქ.) 

-- მშობიარე.

 წურწკუნ̄ (-აშ, --) უშგ., წურწკუნ (-იშ, --) ბქ., ქს. 1. წკმუტუნი. ჟაღუე̂მ წურწკუნ ა̈დბინე 

(ბქ.) -- ძაღლმა წკმუტუნი დაიწყო. 2. წუწუნი. ნუმა ჯა̄რ ჩიგარ წურწკუნ (ლშხ.) -- ნუ 

წუწუნებ ყოველთვის (ნუ გაქვს წუწუნი). იხ. წკულ̄.

 წუსხურ̂ა (-რაშ̈, -როლ) ბქ. -- წყეული (იტყვიან მგლის შესახებ). კჷნჯბარ̈ისგა წუსხურ̂ად̈ 

(თხერად) ხოხურ̂ა მაყალუ ̂ხარხ (ბქ. 235) -- კლდეებში წყეულის (მგლის) ნაკლებად 

ეშინიათ.

 წუღუ̂ზარ̈ (-იშ, -ზარალ̈) ბზ., წუღზარ (-ალ̄) ლშხ., წაღარალ̈ (-ალ̈) ლნტ. -- წუღები 

(მრავლობითის ფორმით). ჯუი̂ნალდ წაღარალ̈ს იდესკდახ (ლნტ.) -- ძველად წუღებს 

იცვამდნენ.

 წუ̂ა (წუ̂ა̈ნ̄დას̈, წუა̂̈ნ̄და; წუა̂̈ნ̄დე̄დს ბზ., წუა̂ნდ, წუ̂ანდა; წუა̂ნდეს ბქ.), გრდუვ. 1. ჩანს. 
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ნახ̈ნისგუ ̂ესერ მა ̈წუ̂ა, ნაუო̂შთხულ მა ̈წუა̂ნდეს (ანდ.) -- ნანახევრალი რა ჩანს, ნაოთხალი 

რა ჩანდესო. 2. არის; იცის. ისგუე̂̄ჲმჷყ წუა̂ მა ̄გან̈ჭუ?̂ (ბზ.) -- თქვენთან ანწლი იცის 

(არის)? 3. იშოვება. თჷმიჟი მ' ესერ წუა̂, ეჯი ლი ლაკ̈თილარ̈ (ანდ.) -- გაჭირვების დროს 

რაც იშოვება, ის არის სასიკეთოო.

 წუ̂ად̈ (-იშ, წუა̂დარ̈ ბზ., წუა̂დ̈უა̂რ̈ ზს., ლნტ.), წუ̂ად (-იშ, -არ \ -უ̂არ) ლშხ. -- მწვადი. 

დედბერ{დ} ლოხუბ̂ინე წუა̂დ̈ს ლიზუე̂ბ (ბზ. 399) -- დედაბერმა მწვადს ჭამა დაუწყო. მეგრე 

ლაზ̈ჰას ხოფშირა წუ̂ად̈ ესერ ხეჯათ̈ი (ანდ.) -- მსხვილ საკლავს ბევრი მწვადი 

ჩამოეთლებაო... ჴანარეში წუ̂ად̈ ი კუბად̈ (პოეზ. 250) -- ხარების მწვად-კუპატი. კნინ. 

წუ̂ად̈ილ̄დ ბზ. [აუ̂თან̈დდ] ხოშა წუა̂დ̈ი̄ლდ ლატყბას ლახდე (პოეზ. 322) -- ავთანდილმა დიდი 

მწვადი მიუფიცხა (შესაწვავად მიადო).

 წუ̂ე̄ნე, წუე̂ნე იგივეა, რაც წუნე.

 წუ̂ი, წიუ ̂(-მიშ, წუუ̂არ̈ ბზ., წუი̂მიშ \ წუმიშ, წუარ̈ ბქ., -მიშ, წუუ̂არ ლშხ.), წუარ (-იშ, 

-ალ̈) ლნტ., ბოტ. -- წველი, წბილა. ფაყუ̂ ძღჷ̄დ ლი, წუი̂̄მიშ (ბზ. 2) -- ქუდი დიდია, 

წველისა. წუი̂ -- კჷ̄ლთხი ბალახ ლი (ლშხ., ხორ. 38) -- წველი მაღალი ბალახია. გადატ. 

ბეწვი. წუი̂მი ბოგქა ლი̄ზი ბზ. -- ბეწვის ხიდზე გავლა. კნინ. წუი̂ილდ ბქ. წუ̂იილდდ რაქ̈უე̂: 

ჯი ესერ ამექა ბოგდ ხედი (ბქ. 19) -- წველმა უთხრა, მე აქ ხიდად გადავედებიო.

 წუ̂ილ (-იშ, -ა̈რ ბზ., ბქ., -არ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- პატარძალი, დედოფალი. წუი̂̄ლს ესერ 

ლაგა̈ფ ხაჰრუ̂ი̄ნნა (ბზ.) -- პატარძალს კერძი ეცოტავებოდაო. ხუა̂ჲ̄დინ ლიცუა̂ლ̄ ხოჩჷ̄დნიხ 

მაყრალს -- წუი̂ლი მჷნჴრის ი მესუფ̂ელს (ლშხ. 33) -- ხშირად მაყრებს -- დედოფლის 

მხლებლებსა და სოფლელებს -- უსიამოვნება (ჩხუბი) მოსდით. წუი̂ლი ლასგურ̂ად მაჲ̈ ჯაყა? 

(პოეზ. 256) -- პატარძლის {და}საჯდომად რა გყავს?
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 წუ̂ირ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -ალ ლშხ.) -- წვირე, ჭუჭყი. ამნურ წუი̂რ დემ ლოქ ხეყუ̂ელენი 

(ლნტ. 187) -- უამისოდ ჭუჭყი არ მომცილდებაო.

 წუ̂ირა̈ლ̄ (-რალ̄აშ̈, -რალ̄ალ̈) ბზ., წუ̂ირალ̈ (-რალაშ̈, -რალალ̈ ბქ., -იშ, -რალალ̈ ლნტ.), 

წუ̂ირალ̄ (-იშ, -არ) ლშხ. -- წვირიანი, ჭუჭყიანი. ზურა̄ლს გუნ̄ წუი̂რალ̄ ლერექუ ̂ხაქ̄უდ̂ა 

(ლშხ.) -- ქალს ძალიან ჭუჭყიანი ტანსაცმელი ეცვა. ეჩა ბოფშარ̈ დეშომა ლიხ წუ̂ირა̈ლ 

(ლნტ.) -- იმისი ბავშვები ჭუჭყიანები არასდროს არ არიან. იხ. წიდა̈რ̄.

 წყაზარ იგივეა, რაც წყჷზამ̈, წყჷზემ.

 წყაუ̂ იგივეა, რაც წყეუ.̂

 წყად̈ (-იშ, წყადარ̈) ბქ. -- კანაფის ღეროების კონა. ქანაშ̈ წყადარ̈ს ლასჷმ ა̈დგის ხაჭ̈დეხ 

(ბქ.) -- კანაფის ღეროების კონებს მოფარებულ ადგილას აყუდებენ.

 წყან̈ (-იშ, --) ზს. -- ზარალი. თხეროლ უ̂ობა̈შ წყან̈ს იჩოხ შუა̂ნ̈ისგა (ბქ.) -- სვანეთში 

მგლები (მოსახლეობას) დიდ ზარალს აყენებენ (ზარალს შვრებიან).

 წყარ̈შინდ (-იშ, -არ̈) ბქ., ჩბხ., წყას̈ინჯ ლხმ., წყარშჷნდ (-არ) ლშხ., ზოოლ. -- იხვი. [და̈უდ̂] 

მაგ̈ წყა̈რშინდარ̈დ ესსიპე (ბქ. 217) -- დევმა ყველანი იხვებად გადააქცია. იხ. მჷლც.

 წყას̈ინჯ იგივეა, რაც წყარ̈შინდ.

 წყეუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., წყაუ ̂(-არ) ლშხ., ბოტ. 1. ბზ. ძაღლყურძენა. 2. ბქ. წყავი. ნენჩას ხაგ 

წყეუ̂ (ბქ. 228) -- ტყეში წყავი არის (დგას).

 წყილიან̈, წყჷლჲა̈ნ1 (ხოწყჷლიანა ბზ., ხოწყლანა ბქ.), წყჷლჲან (ხოწყჷლჲან) ლშხ., 

წყჷლიან̈ (ხოწყლიანა) ლნტ. -- წმინდა, სუფთა. ალჲა̈რს ახაზ̄იხ წყჷლიან̈ ლიცი სარაგ (ბზ. 

264) -- ამათ (წყლის) სუფთა წყარო მოუდით. წყილიან̈ მარემ ნარდუ̂მიყ სა̈კმეულ̂იშ ქუ̂ინ 

ესერ ჴან (ანდ.) -- წმინდა კაცის ნამყოფთან საკმევლის სუნი დისო. წყილიან ზადაშინ გოშია 
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(პოეზ. 318) -- წმინდა ზედაშით სავსეა. წყილია̈ნდ ზს., წყჷლჲანდ ლშხ., წყლია̈ნდ ლნტ., 

ზმნს. -- წმინდად, სუფთად. ხოჩა წყილიანდ ქა ლჷშყედს [მატ̈ყს] მჷჟ ხოდისგხ (ბქ. 305) -- 

კარგად სუფთად გარეცხილს (მატყლს) მზეზე გაფენენ.

 წყილიან̈, წყჷლჲა̈ნ2 (-იშ, -ლჲანარ̈) ბზ. -- ვერცხლი. [ეჯნე̄მ] წყჷლჲან̈ მეჩი მარ̄ილს 

ლახუ̂ე̄მ (ბზ. 287) -- იმან ვერცხლი მოხუც კაცს მისცა.

 წყჷზამ̈, წყჷზემ (-იშ, არ̈) ბზ., წყჷზემ (-არ) ლშხ., წყაზარ (-ზარა̈ლ) ლნტ. -- სუფთა, 

ფაქიზი, წმინდა; (მწყაზარი). ალე წყჷზემ ლი (ლშხ., ხორ. 2) -- ეს სუფთაა. სიმინდ გუნ̄ 

წყჷზემ ლუგოჲ ლი (ლშხ.) -- სიმინდი ძალიან წმინდად არის დაფქვილი. კნინ. წყჷზემოლ̄ 

უშგ., ლშხ.

 წყჷლჲან̈ იგივეა, რაც წყილიან̈1.

 წყჷნა̈რ̄ (-იშ, -ნარ̄ალ̈) ბზ., წყჷნარ̄ (-ალ) ლშხ., წყჷნა̈რ (-ნარალ̈) ლნტ. -- წყნარი, ნელი, 

მშვიდი. გუჯუ წყჷნა̈რ̄ ბეფშუ ̂ლი (ბზ.) -- გუჯუ წყნარი ბავშვია. წყჷნა̈რ̄დ ბზ., წყჷნარ̄დ 

ლშხ., წყჷნარ̈დ ლნტ., ზმნს. -- წყნარად, ნელა, მშვიდად. [დი] უე̂შგინ ჴედნი წყჷნა̈რ̄დ (ბზ. 

240) -- დედა უკან ნელა მოდის. დენა წყჷნარ̈დ ანღრი (ლნტ. 229) -- გოგო მშვიდად მოდის. 

კნინ. წყჷნა̈რ̄ოლ̄დ.

 წჷდაჲ̈ (-იშ, -დჲარ̈) ბზ., წჷდა ̈(-იშ, -დაუ̈ ჩბხ., -დაუ ლხმ.) -- მწდე, მერიქიფე. ბაზ̄ი ესერ 

ჲა̈რ ირ̄ა წჷდაჲ̈? (ბზ.) -- ამაღამ მერიქიფე ვინ იქნებაო? წჷდა ̈ა̈ჲრაყ̈ს ხორგაუ̈ი̂ (ბქ.) -- მწდე 

არაყს ურიგებს.

 წჷლ იგივეა, რაც წჷ̄ლ.

 წჷლა ̈იგივეა, რაც წჷ̄ლაჲ̈.

 წჷნაუ̈ ̂(-იშ, --) ზს., წინაუ̂ ლშხ. -- წუნი, ნაკლი. აშ ნაჰოდს წჷნაუ̈ ̂დემ ესერ ხექუ̂ი (ანდ.) -- 
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მოცემულს წუნი არ დაედება (ეთქმის). იხ. ლიწნა̈უი̂.

 წჷნწხა იგივეა, რაც წჷ̄წყა.

 წჷრან (-იშ, -ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. ბქ. წითურა (მსხლის ჯიშია). ბაღარ̈ისგა ხოლჯახ 

წჷრან (ბქ. 2) -- ბაღებში უდგათ წითურა მსხალი. 2. ლნტ. წითური, წითურა. გუშკუე̂შმოყ 

ეშხუ მარე ა̈რი ი წჷრანს ხუა̂ტულიდ (ლნტ.) -- ჩვენთან ერთი კაცი არის და წითურას 

ვეძახით.

 წჷრა̈ნი იგივეა, რაც წჷრნი.

 წჷრდი̄ში ბზ., წჷრდ ბქ., წჷ̄რდი̄{შ} ლშხ., ჩართ. სიტყვა. -- მართლა. წჷრდი, ბექჷზა ლი მა 

ლათ̈ხუ̂არხენ მეტხე?! (ბქ.) -- მართლა, ბექუზა ნადირობიდან დაბრუნდა?! წჷ̄რდი, ქა̄უ ̂ლოქ 

ადერ! (ლშხ.) -- მართლა, გამოდიო!

 წჷრნი (ხოწრანა; მაწრანე; მეწრა̈ნ ბქ., მჷწრან ლშხ., წჷრნალ̄ა ბზ., წჷრნიარ̈ ბქ., წჷრნიალ̄ა 

ლშხ.), წჷრან̈ი (მჷწრან̈; წჷრნიარა) ლნტ. -- წითელი. [ამ̈ირანს] სგა ლახხუ̂ი̄დ წჷრნი და̈̄უ ̂

(ბზ. 233) -- ამირანს წითელი დევი შეხვდა. წჷრნი რაშ̈ს წჷრნი დაუ̈ ̂ჟი ხასგურ (ბქ. 96) -- 

წითელ რაშზე წითელი დევი ზის. წჷრნი რაშემ ხე̄ქუ ̂პასუხ (ლშხ. 64) -- წითელმა რაშმა 

პასუხი უთხრა. ჩხარა თანაღ̈ს ეჩეხენჩუ ლოქ ა̈რი წჷრა̈ნი დაუ̈ ̂(ლნტ. 292) -- ცხრა მთას 

იქით წითელი დევი არისო. ხოწრანა ფირუ ̂თხერედ ათოგჷლჷრე (ლნტ.) -- უფრო წითელი 

ძროხა მგელმა დაუგლიჯა. წჷრნი ფაულდ შჷნ ხაღუე̂ნა (პოეზ. 118) -- წითელი ჯოხი ხელთ 

ჰქონია.

 წჷსხე (-ხე̄მიშ, -ხა̈ლ̄ ბზ., -ხემ, -ხოლ ბქ.) -- ფესვი, ძირი. ხამ̈ს ი გოჭარ̈ს დაბ̈ა ̈წჷსხე (პოეზ. 

250) -- ღორსა და გოჭებს -- ყანის ბალახის ძირი.

 წჷხი (-ხი̄შ, -ჲარ̈ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ., -ხი̄შ, -არ ლშხ.) -- 1. საჭიროება. მიჩა წჷხი ჩიგუა̂შუ ̂
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ხუღუე̂ (ბქ.) -- თავის საჭიროება ყველაფერს აქვს. 2. გასაჭირი. წჷხი-თჷმი მარა უჩუ̂მუნას 

ესერ ხაჩმუნე (ანდ.) -- გასაჭირი კაცს შეუძლებელს შეაძლებინებსო (არგასაკეთებელს 

გააკეთებინებს). იხ. მჷწჷხ.

 წჷ̄ლ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., წჷლ ბქ., ლნტ. -- წივილი. წჷლ მესმი შდჷმისგა (ბქ.) -- ყურში 

წივილი მესმის. იმშა წჷ̄ლ ჯა̄რ? (ლშხ.) -- რას წივიხარ (რისი წივილი გაქვს)?

 წჷ̄ლაჲ̈ (-ლაი̈შ, -ა̈რ) ბზ., წჷლა ̈(-იშ, -ლაუ̈ ბქ., -იშ, -ლალ̈ ლნტ.), წჷ̄ლაჲ (-ლაჲ̄შ, -ე̄ლ) 

ლშხ. -- მწივანა. ეშხუ წჷლა ̈ნეპლოდ გუ̂ას̈იპ (ლნტ.) -- ერთი მწივანა ჩიტი მოფრინავს 

ხოლმე ჩვენთან. სურუ წჷ̄ლაჲ ლი ალე დი̄ნოლ̄ (ლშხ.) -- ეს გოგო ძალიან მწივანაა.

 წჷ̄წყა (-ყა̈შ̄, -ყა̈̄ლ) ბზ., წჷნწხა (-ხაშ̈, -ხოლ) ბქ., წჷ̄წხა, წჷ̄წყა (-ყაშ̄, -ყე̄ლ) ლშხ., ბოტ. -- 

გარეული ოხრახუში. [შუ̂ან̈ს] ლეზობდ იმარ̈გხ წჷნწხა, მურთხუა̂ლ̈ი (ბქ. 282) -- სვანეთში 

საჭმელად იყენებენ (ვარგა) გარეულ ოხრახუშს, მჟაუნას.

 წჷ̄წხა იგივეა, რაც წჷ̄წყა.

ჭ

 ჭა1 (-ჭა̈შ̄, -ჭა̈ლ̄ ბზ., -მი, -რარ̈ ბქ.), ჭა ̈(-ჲშ, -ჭაალ̈) ლნტ. 1. ჭა. ეჯჲა̈რდ ჩუა̂დბჷრჯეხ 

ხოშე̄რობა ჭა (ბზ.) -- იმათ ვეებერთელა ჭა გათხარეს. 2. ჯურღმული. ნად̈ენარ̈დ ჭაჲ̈სკა 

ლაჲ̈ბინეხ ლიშთხარ̈ ჴუ̂რელიშ (ლნტ. 257) -- გოგონებმა ჯურღმულში ხვრელის თხრა 

დაიწყეს.

 ჭა2 (-მი, -რარ̈) ბქ. -- სიმინდის ჩალა. ჭას ჟი ხაქ̈უც̂ეხ (ბქ. 231) -- ჩალას მოჭრიან.

 ჭაბ იგივეა, რაც ჭაბ̈.

 ჭაბა იგივეა, რაც ჭა̈ბ̄ი.
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 ჭაბა̈ იგივეა, რაც ჭაბ̈.

 ჭაბი იგივეა, რაც ჭა̈ბ̄ი.

 ჭაბიგუ ̂(-იშ, -არ̈) ზს., ჭაბუკ (-არ) ლშხ. -- ჭაბუკი. ჰა,̄ მაჲ̈ ეზა̈რ ჭაბიგუ ̂ლი (ბზ. 237) -- ჰა, 

რა კარგი ჭაბუკია. მაგ̈ ალის იგუ̂ანე, ამგუ̂არ̈იშ ჭაბიგუ̂ს (ბქ. 106) -- ყველა ამას დასტირის, 

ამისთანა ჭაბუკს. [ხოჩა] ჭაბუკ ლი ბელხანჯარ (ლშხ. 71) -- ბელხანჯარი კარგი ჭაბუკია. 

ჰოჲ, უ̂ორუ, როსტომ ჭაბიგუ{̂ი} უო̂ (პოეზ. 114) -- ჰო, ვორუ, როსტომ ჭაბუკი, ვო!

 ჭაბუკ იგივეა, რაც ჭაბიგუ.̂

 ჭაგ იგივეა, რაც ჭაგ̈.

 ჭაგუ ̂(-აშ̈, -არ̈) ზს., ჭაკუნტელ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.), ბოტ. -- ჭლაკვი. ხუა̂ჲ̈ ჭაგუ ̂

მი̄გდა ლარტამისგა (ბზ.) -- ბოსტანში ბევრი ჭლაკვი მქონდა (მედგა). ჰარტმარ̈ისგა 

გუი̂ლაშა ჭაგუ̂ (ბქ. 225) -- ბოსტნებში ჭლაკვი გვითესია. ლობიოს ხუე̂ჩოდ... უო̂ხრახუი̂შს, 

ჭაგუს̂, ნიორას̈ (ლნტ. 37) -- ლობიოს ვუშვებით ოხრახუშს, ჭლაკვს, ნიორს. ქა ლოქუ 

ლახუ̂ემ ჭაკუნტელ (ლნტ. 283) -- ჭლაკვი მომეციო.

 ჭადარ̈ (-იშ \ დრიშ, -დრალ̈) ბზ., ჭადარ (-იშ, -ალ) ლშხ., ჭანდა̈რ (-დრიშ, -დრალ̈) ბქ., ბოტ. 

-- ჭადარი. ახაგან ხოშა ჭანდარ̈ (ბქ. 67) -- დიდი ჭადარი ამოვიდა.

 ჭათა (-თაშ̈, -- ბზ., -ა̄შ ლშხ., -თაშ̈, -- ბქ., -თაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- წყევლა. ჲერხის ჭათა 

ლიმზჷრდ ესერ ხესპიხ (ანდ.) -- ზოგს წყევლა დალოცვად აუხდებათო (ექცევათო). ხუ̂აჲ̈ 

ჭათა ხოხალ ალ ზურალს (ლნტ.) -- ამ ქალმა ბევრი წყევლა იცის.

 ჭათაჲ̈ (-იშ, -თაჲია̈რ ბზ., -თა̈იშ, -თაუ̈ ბქ., -თა̈იშ, -თაუ ლხმ.), ჭათაჲ, ჭათა (-თაშ̄, -თე̄ლ) 

ლშხ., ჭათა (-თაჲ̈შ, --) ლნტ. -- წყევლის მოყვარული. ციოყს ჭათაჲ̈ ხეხუ ̂ხორი (ბზ.) -- 

ციოყს წყევლის მოყვარული ცოლი ჰყავს.
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 ჭათე (ჭუა̂თას̈, ჭათა; ჭათე̄დს ბზ., ჭუ̂ათ, ჭათა; ჭათჷდეს ბქ., ჭათის, ჭათდა; ჭათდეს ლშხ., 

ჭუა̂თას̈, ჭათა; ჭათდეს ლნტ.), გრდუვ. -- იწყევლება. უყლა ჯიმ ჭათ' ესერ: მიჩ' ესერ 

მჷყალს მა ̈ჩუ მოდ' ოთყალა, მიჩეშშალ ესეროუ ̂ოლფჷრელი (ანდ.) -- დაუნაყავი მარილი 

იწყევლებაო (წყევლაშია): ჩემი დამნაყავი, რომ არ დამნაყა, ჩემსავით გამხმარიყოსო. ხოლა 

დედბერ ჩიგარ ჭათე (ლნტ.) -- ცუდი დედაბერი ყოველთვის წყევლაშია.

 ჭაკუნტელ იგივეა, რაც ჭაგუ̂.

 ჭალაჲ იგივეა, რაც ჭალაჲ̈2.

 ჭალაჲ̈1 (-იშ, ჭალჲა̈რ) ბზ., ჭალა ̈(-ლაუ̈) ბქ. -- მდინარე. ბეფშუ.̂.. აჩად̈ ჭალაჲ̈თე (ბზ. 264) 

-- ბავშვი მდინარისაკენ წავიდა. გოლარშაპ̈ ანღრი ჭალაჲ̈ ლეჟა ლაკ̈ილელშუ ̂(ბქ. 10) -- 

გველეშაპი მდინარის სათავისაკენ კივილით მოდის.

 ჭალაჲ̈2 (-იშ, -ლჲა̈რ) ბზ., ჭალა ̈(-იშ, -ლაუ̈ ბქ., -ჲშ ლნტ.), ჭალაჲ (-იშ, -ლჲარ) ლშხ. -- 

ჭალა; მდინარის პირა მინდორი. ალ ბალახ ჭალაჲ პილჟი ხოხალ (ლშხ., ხორ 6) -- ეს ბალახი 

ჭალის პირზე იცის. ჭალაჲ̈სა ჩაჟარ̈ თერეხ (ლნტ.) -- ჭალაში ცხენები ჩანან.

 ჭანდარ̈ იგივეა, რაც ჭადარ̈.

 ჭანქალ (-ა̈შ, -არ̈) ბქ. -- პრიალა, სწორი ზედაპირი. საპნიშ პერს ხაბფხჷნახ, ხოჩ' ესერ 

ჭანქალ ან̈ჴდენი, ეჯღა (ბქ. 307) -- საპნის ქაფს აპკურებდნენ, კარგი პრიალა რომ 

გამოსულიყო, იმიტომ.

 ჭარა (-რაშ̈, -რალ̈ ბზ., -როლ ბქ., -რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ.) -- სიგრძეზე წასამატებელი, 

დასაგრძელებელი რაიმე (თოკი...). ამი̄ ჭარა ჯუღუე̂სა ̄მა?̄ (ბზ.) -- ამის წასამატებელი 

გაქვს რაიმე? თაკ̈უა̂შ̈ ჭარას ხეთხელიუხ̂ (ბქ.) -- თოკის წასამატებელს ეძებდნენ. ათხე̄ 

ლე̄თს მაჲ ჭარა ხაწჷხ (ლშხ.) -- ახლანდელ ღამეს (ზამთრისას) რა წამატება 
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(წასამატებელი) სჭირდება.

 ჭაურგან̈, ჭაურგენ (-გენიშ, -ა̈ლ) ბზ. -- კარის საკეტი ხის კაუჭი. ჰაზუ̂ა ̈ყორ̄ ჭაურგენშუ ̂

იკლი (ბზ.) -- ეზოს კარი ხის კაუჭით იკეტება.

 ჭაფორ̈ იგივეა, რაც ჭაფურ̈.

 ჭაფურ̈ (-ფურ̂იშ, -ფუ̂რალ̈) ბზ., ჭაფორ̈ (-ფურ̂იშ, -ფრალ̈) უშგ., ჭაფხუი̂რ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., 

ჭაფორ (-იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ბოტ. -- ფამფარა. ჭაფურ̈ს მამ̄ნე მა?̄ (ბზ. 326) -- 

ფამფარას მაჭმევ? ჭაფორს იწანდახ კუმაშ̈ი ლეზუე̂ბდ (ლნტ.) -- საქონლის საკვებად 

ფამფარას გლეჯდნენ. ჭაფორ ჯი̄მა ლახუე̂შიშა (პოეზ. 186) -- ფამფარა გიჭამია მთისა.

 ჭაფხუი̂რ იგივეა, რაც ჭაფუ̈რ.

 ჭაღ იგივეა, რაც ჭაღ̈მ.

 ჭაშ იგივეა, რაც ჭაშ̈.

 ჭაჭ იგივეა, რაც ჯაჭ.

 ჭაჭარ̈ იგივეა, რაც ჯაჭარ̈.

 ჭაჭკუ ̂იგივეა, რაც ჭაჭ̈კუ.̂

 ჭახნეგ იგივეა, რაც ჭახრაგ̈.

 ჭახრაგ̈ (-იშ, -რაგალ̈) ბზ., ჭახნეგ, ჭახრეგ (-არ̈) ბქ., ჭახრაგ (-ალ) ლშხ., ჭახრა̈კ (-რაკალ̈) 

ლნტ. -- ჭახრაკი. მანქანას ჭახრაგ̈ მირ ათ̈ფაჭუ̂ა̈ნ̄ (ბზ.) -- მანქანას რაღაც ჭახრაკი 

გაუფუჭდა. გადატ. ლშხ. უკუღმართი, ჭირვეული. ეჯი მე̄უა̂რ ჭახრაგ მარ̄ე ლი (ლშხ.) -- ის 

ძლიერ უკუღმართი კაცია.

 ჭახრეგ იგივეა, რაც ჭახრაგ̈.

 ჭახუ ̂(-აშ̈, --) ზს. -- 1. ტაში. ჟ'ანსუი̂ბდახ ი ხაჴიდხ ჭახუს̂ (ბზ.) -- ცეკვა დაიწყეს და ტაში 
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დაუკრეს (დაჰკრეს). ხოჩა შუი̂შუ̂პარ̈ს ხოჩა ჭახუ ̂ესერ ხაკუ (ანდ.) -- კარგ შუშპარს კარგი 

ტაში უნდაო. 2. ბზ. თქეში. ჭახუ ̂ანჴა̈დ (ბზ.) -- თქეში მოვიდა.

 ჭაბ̈ (-იშ, ჭაბარ̈) ზს., ჭაბ (-არ) ლშხ., ჭაბა̈ (-ჲშ, ჭაბალ̈) ლნტ. -- თეთრი ნიშანი (სახეზე...). 

ზურალს ჰაყბაქა ფაქუე̂მ ჭაბ̈ ესაგან (ბქ.) -- ქალს ლოყაზე ფქვილის ნიშანი დააჩნდა. 

ნიგობაჟი ღუნს ჭაბა ̈ხაგჷდა (ლნტ.) -- ხბოს შუბლზე თეთრი ნიშანი ჰქონდა (ადგა). შდრ. 

ჭა̈ბ̄ი.

 ჭაგ̈ (-იშ, ჭაგარ̈) ზს., ჭაგ (-არ) ლშხ., ჭაკ̈ (ჭაკარ̈) ლნტ., ზოოლ. -- ჭაკი. ამნე̄მი̄ 

სგათ̄სკინა̈უ̄ნ̂ე მიჩა თეთნა ჭაგ̈ს ყო̄რისგა (ბზ. 444) -- ამანაც თავისი თეთრი ჭაკი კარში 

შეახტუნა (შეახტუნებინა).

 ჭაი̈ტ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ტაიჭი. იხ. ტა̈იჭ.

 ჭაკ̈ იგივეა, რაც ჭაგ̈.

 ჭამ̈ა1 (-მა̈შ̄, -მა̈ლ̄) ბზ., ჭემა (-მაშ̈, -მოლ ბქ., -მაშ̄, -მე̄ლ ლშხ.), ეთნ. -- სულის რიგი 

(მიცვალებულის მოსახსენებელი სუფრა). ქუი̂ნმი ჭამ̈ას ეზარს ჯეჩო (პოეზ. 14) -- სულის 

რიგს კარგს გიზამ.

 ჭამ̈ა2 (-მა̈შ̄, -მა̈ლ̄) ბზ., ჭემა (-მაშ̈, -მოლ ბქ., -მაშ̄, -მე̄ლ ლშხ.), ანატ. -- მომყოლი. ზურა̄ლდ 

უ̂ეშგინ ჭამ̈აჲ ქან̄თენე (ბზ.) -- ქალმა ბოლოს მომყოლიც დაბადა.

 ჭამ̈ა3 (-მა̈შ̄, --) ბზ., ჭემა (-მაშ̈, -- ბქ., -მაშ̄, -- ლშხ.) -- კარდაკარ სიარული (ჩამოყოლა). 

იმნარ̈ ჯეკუა̂დ̈ სოფლი ჭა̈მა? (ბზ.) -- სოფელში კარდაკარ სიარული რად გინდოდა?

 ჭან̈ტი იგივეა, რაც ჭან̄ტი.

 ჭაღ̈მ (-იშ, ჭაღმარ̈) ზს., ჭაღ (-იშ, -არ) ლშხ., ჭმაღ̈, ჭაღ̈მ (-იშ, -არ̈) ლნტ. -- პირხმელი 

(ადამიანი). ჭაღ̈მ მარ̄ე (ბზ.) -- პირხმელი კაცი. ჭმაღ̈ მარე ლი მიჩა მუ (ლნტ.) -- მამამისი 
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პირხმელი კაცია.

 ჭაშ̈ (-იშ, ლაჭშა ზს., ლაჭაშა ლნტ.), ჭაშ (-იშ, ლაჭშა) ლშხ. -- ქმარი. ამ დროუ̈̂ს ჭაშ̈ი 

ლახაგ̄ა̈ნ̄ ყო̄რს (ბზ. 354) -- ამ დროს ქმარიც მიადგა კარს. მიჩა ჭაშ̈ მელთერთე ომჩედელი 

(ბქ. 35) -- მისი ქმარი მკითხავთან წასულა. ალე ათსაკურ̂ელჷ̄ნ ჭაშს (ლშხ. 59) -- ეს ქმარს 

გაუკვირდა. [დენას] ალ ჭაშ̈ცახ̈ენ ლირდეს ხოცხა, ერე ლჷც ერ ადასკინას (ლნტ. 300) -- 

გოგოს ამ ქმართან ყოფნას ურჩევნია, რომ წყალში ჩახტეს. მა ̈მაგდენა ჭაშუ̂ემ დაგრას? 

(პოეზ. 140) -- რა მემართა ქმრის სიკვდილისა? კნინ. ჭაშ̈ილდ ზს., ლნტ., ჭაში̄ლ ლშხ.

 ჭაჭ̈კუ ̂(-იშ, --) ზს., ჭაჭკუ ̂ლნტ., ჭეჭკუ ̂ქს. -- რული, თვალის მოხუჭვა, მილულვა, 

თვლემა. მეჰენწ ზურალ ქათლაშ̈ ჭაჭ̈კუს̂ ესერ ლახმითქუ̂ენა (ანდ.) -- მეაკვნე ქალი 

ქათამივით თვლემას მისჩვევიაო. მეთხუჲ̂ა̈რდ ეშხუ ჭაჭკუ ̂ქა ლაჲ̈უჟე (ლნტ.) -- მონადირემ 

ერთი თვალის მოხუჭვა წაიძინა.

 ჭან̄ტი (-ტი̄შ, --) ბზ., ლშხ., ჭან̈ტი (-ჲშ, --) ლნტ. -- კორკოტი (წანდილი). ჭან̄ტის ხოშა 

ლუგუნ̂იანდ ხოგდურიხ (ლშხ. 36) -- კორკოტს უფრო გულმოდგინედ აკეთებენ 

(დაფასებულად ჰკიდებენ ხელს). ლიბობშჟი ჭან̈ტიზუმ მად̈მა მალატჷნ (ლნტ.) -- 

ბავშვობისას კორკოტივით (კორკოტის ხელა) არაფერი მიყვარდა.

 ჭა̈ბ̄ი (-ბი̄შ, -ბჲარ̈) ბზ., ჭაბი (-ბიშ, -არ̈) უშგ., ჭაბაჲ (-ბა̄ჲშ, -ბჲე̄ლ) ლშხ., ჭაბა ̈(-ჲშ, -ბალ̈) 

ლნტ. -- ნიკორა, ნიშა. ეშხუ ჭაბაჲ ღუნ მეყე̄და (ლშხ.) -- ერთი ნიკორა ხბო მყავდა. შდრ. 

ჭაბ̈.

 ჭედ იგივეა, რაც ჭუა̂დ̈.

 ჭეკ იგივეა, რაც ჭუე̂კ.

 ჭემ1 (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- თივა. აშხუ ̂ა̈დგილს [ეჯჲა̈რდ] ადჰარეხ ჭემ (ბზ. 
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413) -- იმათ ერთ ადგილას თივა დაახვავეს (დაყარეს). ჭემ ხოჩა ლი კუმში ლე̄მნად 

ლუნთისა (ლშხ. 5) -- ზამთარში თივა კარგია საქონლის საჭმელად. ჭემს კირაუი̂სკა 

იშხუ̂ნიხ (ლნტ. 16) -- თივას საბძელში ინახავენ. შდუგუი̂, იმთე? -- ჭემ ლაშგომთე (პოეზ. 

252) -- თაგვო, საით? -- თივის სათხოვნელად. კნინ. ჭემილდ ზს., ლნტ., ჭემი̄ლ ლშხ.

 ჭემ2 იგივეა, რაც ჭუ̂ემ.

 ჭემა იგივეა, რაც ჭამ̈ა.

 ჭერ1 იგივეა, რაც ჭუე̂̄რ.

 ჭერ2 (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ეჭვი. ჭერ ესერ ეჩხაუ ̂ხარხ (ბქ.) -- ეჭვი იმაზე (იმისაკენ) გვაქვსო.

 ჭერამ იგივეა, რაც ჭჷრემ.

 ჭერელ იგივეა, რაც ჭჷრელ.

 ჭერეხ1, ჭირეხ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- სახარატო იარაღი.

 ჭერეხ2 ლშხ. -- რიყის ქვა, ქვიანი ადგილი. გუშგუე̂ ქორ ჩუქუა̂ნ̄ ძღჷდ ჭერეხ ლი (ლშხ.) -- 

ჩვენი სახლის ქვემოთ დიდი ქვიანი ადგილია. გადატ. მოფენილი, ძირს დაყრილი (რიყის 

ქვებივით). ჭერეხდ ხასყახ ლჷდგარუ (ბქ.) -- მიდამო მკვდრებითაა მოფენილი. მეკედე 

გოჭარ̈ ჭერეხდ ხასყჷნდახ (ლნტ.) -- ამოწყვეტილი გოჭები (რიყის ქვებივით) ძირს 

ეყარნენ.

 ჭეჭკუ ̂იგივეა, რაც ჭაჭ̈კუ.̂

 ჭე̄რ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ჭერ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. ლატანი. სეგზს ბოგდ 

ჭერარ̈ [ხუღუე̂] (ბქ. 11) -- სეგზს ხიდად ლატნები აქვს (გადებული). 2. ჭერი (გრძელი და 

წვრილი ხეებისაგან გაკეთებული). ამნე̄მ ჟიბაუ̂ ჭე̄რს ხაჴიდ [თხუი̂მ] (ბზ. 446) -- ამან 

ზევით ჭერს აარტყა თავი.
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 ჭიანუ̂ირ იგივეა, რაც ჭუნ̄ი̄რ.

 ჭიბ იგივეა, რაც ჭუი̂̄ბ.

 ჭიგირ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- მელოტი. ანჴად ეშხუ ჭიგირ მარე (ბქ.) -- მოვიდა ერთი მელოტი 

კაცი.

 ჭითხ (-იშ, --) -- წყრთა. [ჭყინტ] ჰამს კამინს იცხემ, ლეთშუ ̂-- ჭითხს (ბქ. 115) -- ბიჭი 

დღისით მტკაველს იზრდება, ღამით -- წყრთას. ზურალ ჭითხუ̂შ იზემა სატ̈ინას̈ (ლნტ.) -- 

ქალი წყრთით {ი}ზომავდა სატინას. მებჭკოლ ხარა ჭითხ ი კამჷლ (პოეზ. 188) -- 

გახეთქილი ჰქონია წყრთა და მტკაველი.

 ჭილუ̈ფ (-იშ, -არ̈) ბზ., ჭილოფ (-არ) ლშხ., ჭილეფ (-არ̈) ლნტ. -- ჭილოფი. ჭყინტ ჩუ 

იყუნ̂ოლდა ჭილეფჟი (ლნტ.) -- ბიჭი ჭილოფზე დაწვებოდა ხოლმე.

 ჭინირ იგივეა, რაც ჭუნ̄ი̄რ.

 ჭინტრაკა ̈(-აჲ̈შ, -აუ) ბქ. -- ჭინჭრაქა. იხ. გუ̂აწ̈ინაჲ.

 ჭინჭილ (-იშ \ -ჭლიშ, -ჭლარ̈ ზს., ჭლიშ, -ჭლარ ლშხ.) -- ნაწლავი. მეზუბ̂ელს ჭინჭილ 

ესცხეპა (ბზ.) -- მეზობელს ნაწლავი გასკვნია. [მალუ̂დ] ჭინჭლარ̈ ჩუ ლაჲ̈ემ (ბქ. 19) -- 

მელამ ნაწლავები შეჭამა. იხ. წიკანტ.

 ჭირ (-იშ, --) -- 1. ჭირი, მწუხარება. ლად̈ი ესერ მიჩა ბად̈შუ.̂.. ხარ̄ ჭირ (ბზ. 382) -- დღეს 

ჩემ გამო ჭირი გადგასო (გაქვსო). ლჷბაჟ̈ცახან̈ ესერ ჭირ ხოჩა უბაჟცახან̈ ხლინს (ანდ.) -- 

შეგნებულთან ჭირი სჯობია შეუგნებელთან ლხინსო. მიჩა-მიჩა დროჲჟი ჩი̄ს ლოქ ყორ̄ს 

ხეგნი ჭირ ი ხინ (ლშხ.) -- თავთავის დროზე ჭირი და ლხინი ყველას მიადგება კარზეო. 

[გომიჯ] ინაყ̈ი ჭირჟი გარ (ლნტ. 34) -- გომიჯი მხოლოდ ჭირის (ქელეხის) დროს ცხვება. 

სი ღალ ასედ ჭირიშ მუნკულ̂იდ (პოეზ. 110) -- შენ, გლახ, დარჩი მწუხარების მომხვეჭად. 2. 
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შრომა, გარჯა, ჯაფა. [ეჯჲარ̈ს] ჭირჷნქა მამგუე̂შ ლახ̈ქამხ (ბქ. 256) -- იმათ შრომის გარდა 

არაფერი შერჩათ (მიემატათ). კნინ. ჭირილდ ბქ., ჭირი̄ლ ლშხ.

 ჭირა! -- ბიჭო! იმე ხარი, ჭირა?! (ლშხ., ლნტ.) -- სადა ხარ, ბიჭო?! ჭირა, იმენ ლოლ 

ამოჴიდა ამკალ̈ი ლერქუა̂ლ̈ი ი ჩაჟ̈?! (ლნტ. 165) -- ბიჭო, საიდან მოიტანე ამისთანა 

ტანსაცმელი და ცხენი?! შდრ. ჭყიტრა.

 ჭირა̈რ̄, ჭირა̈ლ̄ (-იშ, -რარ̄ალ̈ \ -აშ̈, -რალ̄აო̈) ბზ., ჭირარ̈ (-რარარ̈ \ -რარ̈უ) ბქ., ლხმ., ჭირალ̄ 

(-არ \ -რალ̄უ) ლშხ., ჭირალ̈ (-რალუ) ლნტ. -- გაჭირვებული, საცოდავი. ნომ ხიგუნ̂ი, ჭირა̈რ̄ 

(ბზ.) -- ნუ ტირი, გაჭირვებულო! ამკა ̈ჭირალუ ლი გუშკუ̂ე ამახუ!̂ (ლნტ.) -- ასეთი 

საცოდავი ყოფილიყოს ჩვენი მტერი!

 ჭირეხ იგივეა, რაც ჭერეხ1.

 ჭირისუფალ̈ (-იშ \ -ფლიშ, -ფლარ̈ ბზ., -იშ, -ფალარ̈ ბქ., ლნტ.), ჭირისუფალ (-ფლიშ, 

-ფლარ) ლშხ. -- ჭირისუფალი. ლჷდგარ̈ი ჭირისუფალ̈ს გუ ხა̄რ (ბზ.) -- მიცვალებულის 

ჭირისუფალს სურს. ჭირისუფალ̈ მაგ̈ მეჴდე ლი (ბქ. 201) -- ჭირისუფალი ყველა მოსულია. 

ჭირისუფალ̈ ტეუ̂ე (ლნტ. 52) -- ჭირისუფალი ხმამაღლა ლაპარაკობს (მოთქვამს).

 ჭირობ (-იშ, --) -- მწუხარება, ჭირი. მარ̄ა ჭირობჟი ხაკუ გან̈ჟი ლიგნე (ბზ.) -- კაცს 

მწუხარებისას უნდა გვერდში ამოდგომა. ჭირობ ნათ̈ისი ქა ხედიუ̂ (ბქ. 298) -- მწუხარება 

ნათესავსაც გადაედებოდა.

 ჭიქ (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. ჭიქა. უ̂აშლად მიჩა დაჩუი̂რს ჭიქ გუე̂ში ლიც 

ესგემუნ̂ე ლაჴუ̂რაჟი (ბქ. 65) -- ვაშლამ თავის დას წყლით სავსე ჭიქა დაადგმევინა 

სარკმელზე. ეშხუ ჭიქ ღუი̂ნალ ლოქ ლახაშედ მათხოუა̂რ̈ს (ლნტ. 265) -- ერთი ჭიქა ღვინო 

შეასვით მართხოვარსო. 2. შუშა, მინა. დი̄ნად ქა̄დსკინე ჭიქი ლაჴუ̂რაქა (ბზ. 369) -- გოგომ 
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(მინის) სარკმლიდან ისკუპა. ჭიქიშ ლიჴცე ბქ. -- ჭიქის წაქცევა (მიცვალებულისათვის). 

ლჷდგარ̈ს ჭიქიშ ლიჴცეს ხაჩოხ (ბქ.) -- მიცვალებულს ჭიქას წაუქცევენ (წაქცევას 

უშვრებიან). კნინ. ჭიქჷლდ ბზ., ჭიქილდ ბქ., ლნტ., ჭიქი̄ლ ლშხ. უ̂ოქურ̂ე ჭიქჷლდ ლჷგ (ბზ. 

325) -- ოქროს პატარა ჭიქა დგას.

 ჭიშდუ̂არ̈ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -უ̂რიშ, -ა̈რ ბქ.) -- 1. ჭიშდვარი (სიმინდის, ფეტვის ყველნარევი 

ნამცხვარი). ზურალ̄დ ანნაყე ჭიშდუ̂არალ̈ (ბზ. 284) -- ქალმა ჭიშდვარები დააცხო. ანყეხ 

ქუთარ̈ს ი ჭიშდურ̂არ̈ს (ბქ. 80) -- ხაჭაპურებს და ჭიშდვარებს აცხობენ. ხუა̂ნაყ̈ედ კუა̂შის, 

დიარ̈ს, ჭიშტუა̂რ̈ს (ლნტ. 32) -- ვაცხობთ მჭადს, პურს, ჭიშდვარს. მიჩა ნანაყ ქუთ ი 

ჭიშდუ̂არ̈ს ლეთ ი ლადეღნ მიფანადეს (პოეზ. 282) -- თავის ნაცხობ ხაჭაპურსა და ჭიშდვარს 

დღე და ღამე მიდებდეს სულის მოსახსენებლად. 2. ქს. ყველიან-კვერცხიანი ნამცხვარი. შდრ. 

ლუკუნ̂არ̄.

 ჭიშტუა̂რ̈ იგივეა, რაც ჭიშდუა̂რ̈.

 ჭიშხ (-იშ, ჭჷშხარ̈ ბზ., ჭჷშხემ, -ა̈რ ბქ., -არ ლშხ., -იშ, -ა̈რ \ ჭჷშხარ̈ ლნტ.) -- ფეხი. 

მიშგუ̂ა ჭიშხი ნაგა̈მჟი ჭიშხს ხჷგამ̈დას̈ (ბზ. 377) -- ჩემი ფეხის ნადგამზე ფეხს დგამდი. 

ჰუი̂ლს ლოხბინა ლიბარჯე ჭჷშხუშ̂ (ბქ. 199) -- ჯორს (მიწის) თხრა ფეხით დაუწყია. 

[ბოფშარს] გიმჟი ხოგ̄ხ ჭიშხარ (ლშხ. 23) -- ბავშვებს ფეხები მიწაზე უდგათ. [ჭყჷნტარ̈ს] 

მახ̈იადშუ ̂გიმჟი ჭჷშხარ̈ დესა ხოგხ (ლნტ. 228) -- ბიჭებს სიხარულით მიწაზე ფეხები არ 

უდგათ. კნინ. ჭიშხილდ ზს., ლნტ., ჭიშხი̄ლ ლშხ. ისგუ ჭიშხი̄ლ ქა ღალ ლამწუ̂ე̄ნ (ლშხ. 

83) -- შენი პატარა ფეხი მაჩვენე. ჭიშხი ბერ (ბზ.), ჭჷშხემ ბერ (ზს.) -- ტერფი, ფეხის 

გული. ჭჷშხემ ლიფშდუნე (ბქ.) ეთნ. -- ფეხის აშვება (პატარძლის პირველად მიყვანა 

საქმროს ოჯახში). ჭჷშხარ̈ ლუყუზ̂ურ̄ე (ბზ.) -- ფეხებგამომძვრალი. გადატ. საქმიდან 
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ხელებდაბანილი. ჭიშხ ესერ ტაფ მადე ხოგა (ბქ.) -- ფეხი გვერდზე არ გადუდგამსო ე. ი. 

ცუდი არაფერი გაუკეთებიაო. ჭიშხ ჩაფჷლ ენკიდ (ლშხ.) -- ქრთამი აიღო. ჭჷშხემ ლიჩემ 

(ბქ.) -- ფერხულის ცეკვა. ჭჷშხემ სალდათ̈ (ბქ.) -- ქვეითი ჯარისკაცი.

 ჭიშხარგარ (-იშ, --) ლშხ., ჭიშხაგარ̈ ლნტ., ზმნს. -- ფეხშიშველა. ჯუი̂ნელდ ბობშარ 

ჭიშხარგარ ხეყე̄დახ (ლშხ.) -- ძველად ბავშვები ფეხშიშველა ჰყავდათ. იხ. ჰაგარ̈.

 ჭიშხაშ იგივეა, რაც ჭჷშხაშ̈.

 ჭიშხრაშ̄ იგივეა, რაც ჭჷშხრა̈შ̄.

 ჭიჭკუ ̂(-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- კვირტი. ჭიჭკუს̂ ქა მა ̈ჴიდე, მაგ̈ იმარ̈გ (ბქ. 196) -- 

კვირტი რასაც გამოაქვს, ყველაფერი ვარგა.

 ჭიხ იგივეა, რაც ჭი̄ხ.

 ჭი̄ნურ იგივეა, რაც ჭუ̄ნი̄რ.

 ჭი̄ხ (-იშ, --) ბზ., ჭიხ ბქ., ქს. -- ჭახანი, ჭექა; ტკაცანი; სილის გაწვნა. თეფს ჭიხ ათღანდა 

(ბქ.) -- თოფმა ჭახანი გაიღო. ჭიხ გარ ახაღენეხ ჭიქარ̈ს ლათრაჟი (ლნტ.) -- სმის დროს 

ჭიქებს ჭახანიღა გააღებინეს. ჭიხ ათღანე ბიძიდ მიჩა (პოეზ. 134) -- მისმა სიმამრმა (თოფს) 

ჭახანი გააღებინა.

 ჭკიდ (-იშ, ჭკჷდარ̈ ბქ., ჭკიდა̈რ ლხმ.) -- მჭადი. ბეფშდ ლჷჯიმ ჭკიდ ლახემ (ბქ. 152) -- 

ბავშვმა მარილიანი მჭადი მისცა. კნინ. ჭკიდილდ. იხ კუა̂̈შ̄ი.

 ჭკიჟე (ონჭკჷჟ, ანჭკიჟ; ან̈ჭკჟე ბზ., ოჭკჷჟ, აჭკიჟ; აჭ̈კჟე ზს., ონჭკჷჟ, ანჭკიჟ; ანჭკჟე 

ლშხ., ანჭკუჟ, ანჭკიჟ; ანჭკჟე ლნტ.), გრდმ. -- ჟლეტს, {ამო}წყვეტს. მერარ̈ ჩუა̂ჭკიჟხ (ბქ. 

259) -- ბუზები გაწყვიტეს. ხამდ ანჭკიჟ გუშგუ̂ე წიწლარ (ლშხ.) -- ღორმა ამოწყვიტა 

ჩვენი წიწილები. იხ. სგუი̂ზე.
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 ჭკჷრნაჲ̈ (-იშ, -ნაჲა̈ლ) ბზ., ჭკჷრნა ̈(-ჲშ, -ნაუ̈ ბქ., -ჲშ, -ნალ̈ ლნტ.), ჭკჷრნაჲ (-ნაჲ̄შ, -ე̄ლ) 

ლშხ. -- მომთმენი ("თმენია"). მიშგუ დი გუნ ჭკჷრნაჲ̈ ზურალ̄ ლი (ბზ.) -- დედაჩემი ძალიან 

მომთმენი ქალია.

 ჭკჷტ1 (-იშ, -ა̈რ) ბზ. -- მჭადის კვერი. ფეტურ̂ა̈ ̄ჭკჷტ (ბზ.) -- ფეტვის მჭადი. იხ. ჭკიდ.

 ჭკჷტ2 (-იშ, -ა̈რ ლნტ., -არ ლშხ.), ბოტ. 1. პანტა (ჭკუტა) მსხალი. მეუა̂რ ა̈რიხ ჭკჷტარ̈ 

აზ̈უი̂სა (ლნტ.) -- ეზოში ბევრი პანტა მსხალია. 2. წვრილი, უჯიშო ვაშლი, მსხალი.

 ჭკჷტაჲ̈ (-იშ, -ტაუუ̂) ბზ. -- მჭადის მოყვარული. მიშგუ ბეფშუ ̂ჭკჷტაჲ̈ ლი (ბზ.) -- ჩემი 

ბავშვი მჭადის მოყვარულია.

 ჭმაღ̈ იგივეა, რაც ჭა̈ღმ.

 ჭოდარ̈ იხ. ჭუა̂დ̈.

 ჭოკ იგივეა, რაც ჭუე̂კ.

 ჭომარ̈ იხ. ჭუე̂მ.

 ჭოკ̈ იგივეა, რაც ჭუე̂კ.

 ჭო̈რ̄ იგივეა, რაც ჭუე̂̄რ.

 ჭურ ზს., ლშხ., ნაწილაკი -- თითქოს. ლად̈ი დეშ ჭურ ომჩედელიხ (ბქ.) -- დღეს თითქოს 

ვეღარ წასულან. ჩუ ჭურ ოთცუი̂̄რა (ლშხ.) -- თითქოს დაუტოვებია. ლუშუ̂ნუ გარ̈გლა ჭურ 

ხესმოლდა (პოეზ. 16) -- თითქოს სვანური ლაპარაკი ესმოდა.

 ჭურუ იგივეა, რაც ჭუ̄რუ.

 ჭურჭყუნ იგივეა, რაც ჭჷრჭყჷ̄ნ.

 ჭუქუ̂ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., -იშ, -არ ლშხ.) -- მწვერვალი. ჭუქუჟ̂ი ოთრჷჰედ (ბზ.) -- მწვერვალზე 

გავათენეთ. კუი̂ცრა ი ღუა̂შ... ჭუქუ̂არ̈ისგახი გარ ა̈რიხ (ბქ. 234) -- არჩვი და ჯიხვი მარტო 
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მწვერვალებზეღა არიან.

 ჭუშ̈, ჭუი̂შ (-იშ, -არ̈) ბზ., ჭუშ (-უა̂რ) ლშხ. -- ვაჟიშვილი. ა̈გის ეშხუ ჭუ̈შ მირი (ბზ.) -- 

შინ ერთი ვაჟიშვილი მყავს.

 ჭუნ̄ირ̄ (-იშ \ -ნრიშ, -ა̈ლ) ბზ., ჭინირ, ჭჷნირ (-ნრიშ, -ა̈რ) ბქ., ჭინ̄ურ (-იშ, -ალ) ლშხ., 

ჭიანუ̂ირ (-ალ̈) ლნტ. -- ჭიანური. მიშგუი̂ უ̂ოქურ̂ა ̈ჭუნირ-ფანდუი̂რ მეჰად იღრა̈ლ̄ (ბზ. 69) 

-- ჩემი ოქროს ჭიანურ-ფანდური ყოველთვის მღერის. ჭჷნირს ესერ აშმე (ბქ. 253) -- 

ჭიანურს ვუკრავო. ეჲ ლოქ აშმუნე ჭიანუი̂რს (ლნტ. 261) -- ის ჭიანურს უკრავსო. კნინ. 

ჭუნრილ ბზ., ჭჷნრილ ბქ.

 ჭურ̄უ (-რუ̈̄შ \ -რუი̂̄შ, -უა̂̈ლ ბზ., -რუშ̄, -ალ ლშხ.), ჭურუ (-აშ, -არ ბქ., -ჲშ, -ა̈ლ ლნტ.) -- 

აუფუებელი ცომის პური. დიხსალ̈ ეშხუ ლემზჷრს ანყე, ალი ჭურუაშ̈ ლი (ბქ. 71) -- 

დიასახლისი ერთ სეფისკვერს აცხობს, ის აუფუებელი ცომისაა. სგა ხოჩდიხ ჭუ̄რუ კუ̂ეცნა 

დჲარს ხამი ღუე̂სას (ლშხ. 15) -- აუფუებელ ხორბლის პურს ღორის ბადექონს შეურევენ.

 ჭუა̂დ̈ (ჭუა̂დაშ̈ \ -იშ, ჭუა̂დარ̈ \ -უ̂არ̈ ზს., -იშ, ჭოდარ̈, ჭუა̂დუ̂არ̈ ბქ., ლნტ.), ჭედ (ჭოდარ) 

ლხმ., ჭუე̂დ (-იშ, -უ̂არ) ლშხ. -- კედელი. [დი̄ნა] ჭუა̂დ̈უა̂რ̈ს მიჟს ხაწ̈დუნე (ბზ. 304) -- 

გოგო (ისეთი ლამაზი იყო) კედლებს მზეს აფენდა. ქამლიზალსოუ ̂ჩუ ლაჲყურა ი ღუე̂ ლინთ 

ჭოდარ̈ს ესერ ლახჴა̈ფ (ანდ.) -- გაზაფხულზე დაწექი და ზამთარში კედლებს უკბინეო. 

გიორგიდ... ხანჯარ̈ ჭუ̂ად̈ჟი ჟი ლახორეკ (ლნტ. 179) -- გიორგიმ ხანჯალი კედელზე 

ჩამოკიდა.

 ჭუა̂რ̈ტ (-იშ) ზს., ჭყუა̂რტ ლშხ., ჭყუ̂არ̈ტ -- ჭვარტლი. ჭუა̂რ̈ტშუ ̂გაბს მეგებე ლას ქორ 

(ლნტ.) -- სახლი ჭვარტლით ძლიერ იყო გასვრილი.

 ჭუე̂დ იგივეა, რაც ჭუა̂დ̈.
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 ჭუე̂კ, ჭოკ̈ (-იშ, -ა̈რ \ ჭოკარ̈) ზს., ლნტ., ჭოკ (-იშ, -არ) ლშხ. -- ჭოკი; ძელი, მორი. 

ჭალაჲ̈ქა ჭუე̂კ გარ ხა̈ზ̄ (ბზ. 317) -- მდინარეზე მხოლოდ მორია გადებული. ხოხუ̂რა ჭოკარ̈ს 

ხად̈ისგხ ეჩხაუ-̂ამხაუ̂ ლაზდ (ბქ. 227) -- აქეთ-იქით სავალად პატარა ძელებს გასდებდნენ 

(ხოლმე). ბოგი მჷქაფ ჭუ̂ეკ ხაზჷდა ღელაქა (ლნტ.) -- ხიდის ნაცვლად ღელეზე ძელი იყო 

გადებული.

 ჭუე̂მ (-იშ, ჭომარ̈) ზს., ლნტ., ჭემ (-იშ, -ა̈რ) ლხმ. -- სახელური, ყური, ტარი. სტამან̄ს 

ჭუე̂მ ა̈თყუა̂ჩ̈ (ბზ.) -- დოქს ყური მოსტყდა. [ეჯის] ახოფიშტუ̂ა ლოქ მერჩილ ჭუე̂მშუ ̂

(ლნტ. 309) -- იმას ცელი ტარით უსვრია (გაუშვია). კნინ. ჭუე̂მილდ ზს., ლნტ., ჭემილდ 

ლხმ. კალთილს ესერ ჟი ხაბ̈და, ჭემილდს ხაც̈უნ̂ინა (ანდ.) -- პატარა კალათას ცეცხლი 

ეკიდა, სახელურს ეცინებოდაო.

 ჭუე̂̄რ (-იშ, -ალ̈ \ ჭორ̄ალ̈ ბზ., -ალ ლშხ.), ჭო̈რ̄ (-ა̈შ, -ალ̈) ბზ., ჭუე̂რ, ჭერ (-იშ, -არ̈) ბქ., 

ჭუე̂რ (-ალ̈) ლნტ., ზოოლ. -- ყვავი. ეჯჲარ̈ს ჭუ̂ე̄რ ლახხუი̂̄დხ (ბზ. 389) -- იმათ ყვავი 

შეხვდა{თ}. ჲორი კოჯ უშხუა̂რ ნენსგა ა̈რი{ხ} ჭუე̂რიშ ჯუე̂გ (ბქ. 119) -- ორ კლდეს შუა 

ყვავის გუნდი არის. კნინ. ჭუე̂̄როლ̄ ბზ., ჭუე̂რილდ ბქ., ჭუ̂ერილ̄ ლშხ. ჭუე̂̄როლ̄ს მეგმი 

კაც̈ხჟი ლაც̈ჷნდაუ ̂ხა̄რ (ბზ. 363) -- ყვავს ხის კენწეროზე ბუდე აქვს.

 ჭუი̂შ იგივეა, რაც ჭუშ̈.

 ჭუი̂̄ბ, ჭიბ (-იშ, -არ̈) ბზ., ჭყიბ (-არ̈) ბქ., ჭყებ (-არ) ლშხ., ჭყებ (-არ̈) ლნტ. -- ჭაობი. 

დი̄კუე̂ნდ [ჩა̈ჟ̄ი ჰაკუა̂დ̈] ჭუი̂̄ბჩუ ჩუა̂თცჷყე̄რე (ბზ. 352) -- დიაკვანმა ცხენის კუდი ჭაობში 

ჩააკვეხა (ჩაარჭო). ჭყებისა ბაყაყარ̈ე ლიყიყინი ისმოლ (ლნტ.) -- ჭაობში ბაყაყების ყიყინი 

ისმოდა.

 ჭყანტ იგივეა, რაც ჭყან̈ტ.
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 ჭყაუა̂რა, ჭყაუ̂რა იგივეა, რაც ჭყაუა̂̈რ̄.

 ჭყაუა̂̈̄რ (-იშ, -უ̂არ̄ალ̈) ბზ., ჭყაუა̂რა, ჭყაუ̂რა (-რაშ̈, -როლ) ბქ. -- კანაფის კანის კონა, 

შეკვრა. ქანა ̈ჭყაუა̂̈რ̄ილხან̈ქ' ე̄სერ სგუი̂რი̄ ჟი̄უ̂ ოხულ̂ეთ ნაბ̈ოზდ (ბზ. 324) -- კანაფის კანის 

კონისაგან საღამომდე ტილო მომიქსოვეო. კნინ. ჭყაუა̂̈რ̄ი̄ლ ბზ., ჭყაურ̂ულ ბქ. მიჩა შდჷმ 

ლექუა̂ ქანაშ̈ ჭყაურ̂ულ ზჷ (ბქ. 99) -- ჩემი ყურის ქვეშ კანაფის კანის კონა ძევს.

 ჭყან̈ (-იშ, ჭყანარ̈) ზს., ლნტ., ჭყან (-არ) ლშხ. -- ქონი, ცხიმი (გადამდნარი). ხამ̈ი ჭყან̈ ხოჩა 

გამ̈აშ̈ ლი (ბზ.) -- (გადამდნარი) ღორის ქონი კარგი გემოსია. [დაშ̈დუ̂აშ̈] ჭყან̈შუ̂ საპენსი 

ას̈ყიხ (ბქ. 236) -- დათვის ქონით საპონსაც აკეთებენ. ჭყან̈ი პე̄რი მჷ̄თა̈ლ̄ი ლაჰ̈ლა̈ ჭალაჲ̈ 

ლატლარ̈ (პოეზ. 196) -- ქონის ქაფის გამყოფი ლაჰილის ხეობის ლატალელები.

 ჭყან̈ტ (-იშ, --) ბზ., ლნტ., ჭყინტ1 ბქ., ჭყანტ ლშხ. -- ჭყინტი. ჭყან̈ტ ლობიო (ბზ.), ჭყანტ 

ლობიო (ლშხ.) -- ჭყინტი ლობიო. ჭყან̈ტ თაშ̈ მად̈ გუღუა̂ (ლნტ. 35) -- ჭყინტი ყველი არა 

გვაქვს.

 ჭყებ იგივეა, რაც ჭუი̂̄ბ.

 ჭყენ იგივეა, რაც ჭყუე̂ნ.

 ჭყერნი (ოჭყერ, აჭყარ; ა̈ჭყრენი) ბქ., გრდუვ. -- გრძელდება, ებმის ერთმანეთს. უღუ̂ლაშობ 

უ̂ოშთხ-უო̂ხუშდ ლადეღ ჭყერნიუ ̂(ბქ. 232) -- ბერიკაობა ოთხ-ხუთ დღეს გრძელდებოდა.

 ჭყე̄რი (-რი̄შ, -რჲა̈ლ \ -რჲა̈რ) ბზ., ჭყერი (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ჭყე̄რ (-იშ, -ალ) ლშხ., ბოტ. -- 

ჭყორი. ჭყე̄რი ხუა̂ჲ̈ ხაგ̄ ცხეკს (ბზ.) -- ჭყორი ტყეში ბევრია (ადგას).

 ჭყიბ იგივეა, რაც ჭუი̂̄ბ.

 ჭყინტ1 იგივეა, რაც ჭყან̈ტ.

 ჭყინტ2 (-იშ, ჭყჷნტარ̈ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ბიჭი. ჭყინტ გაცხაჲ̈დ აჩად̈ ლათ̈ხუი̂ართე 
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(ბზ. 258) -- ბიჭი, მართლაც, წავიდა სანადიროდ. ლეჲხურ̄ი ჭყინტ... ხეყე̄ნი მჷლაშ̄ხს (ლშხ. 

29) -- ლაშხელს საცოლე ბიჭი ეყოლება. დიეშ ი მუე გეზალს, აღუე̂ ჭყინტ ლი, ჭყინტგეზალ 

ხაჟახა (ლნტ. 19) -- დედისა და მამის შვილს, თუ ბიჭია, ვაჟიშვილი ჰქვია. კნინ. ჭყინტჷლდ 

ბზ., ლნტ., ჭყინტოლ̄ ლშხ., იხ. ნაღუჟ̂ურ.

 ჭყიტრა! ბზ., ჭიტრა! ლშხ., ფამილარ. მიმართვ. -- ბიჭო! იმაუ̄̂ ქაღჷრი, ჭყიტრა?! (ბზ.) -- 

საით მიდიხარ, ბიჭო?!

 ჭყიუა̂რ̈ (-იშ, -უ̂არალ̈ ბზ., -უ̂რალ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.), ჭყიუა̂რ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- ლორთქო 

ბალახი. კუმაშ̈ ჭყიუა̂რ̈ ბალახ̈ს იზობდა (ლნტ.) -- საქონელი ლორთქო ბალახს ჭამდა.

 ჭყიუა̂̈რ̄ (-იშ, -უ̂არ̄ალ̈) ბზ., ჭყიუა̂რ̄ (-იშ, -ალ) ლშხ., ჭყიუ̂არ̈ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 

ბრუტიანი. ზურალ̄ს ეშხუ ჭყიუა̂̈̄რ ბეფშუი̂ლდ ხორი (ბზ.) -- ქალს ერთი ბრუტიანი ბავშვი 

ჰყავს. ნომა ხისკიდარი ჭყიუა̂რ̈შალ! (ლნტ.) -- ბრუტიანივით ნუ იყურები!

 ჭყონ იგივეა, რაც ჭყუე̂ნ.

 ჭყუა̂რტ იგივეა, რაც ჭუ̂არ̈ტ.

 ჭყუე̂ნ (-იშ, ჭყონარ̈) ზს., ლნტ., ჭყენ (ჭყონარ̈) ლხმ., ჭყონ (-არ) ლშხ. -- საზარდული. 

ბეფშს ხუა̂ი̈დინ ჭყუ̂ენარ̈ ჟი ხეწრან̈ი (ლნტ.) -- ბავშვს ხშირად საზარდულები უწითლდება.

 ჭყჷ̄ლ (-აშ̈ \ -იშ, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ჭყჷლ (-ა̈შ, -- ბქ., -იშ, -- ლნტ.) -- ჭყივილი. ხამ̈ი 

ჭყჷ̄ლ ისმოლ̄ (ბზ.), ხამემ ჭყჷლ ისმიუ ̂(ბქ.) -- ღორის ჭყივილი ისმოდა. ჭყჷლცალ̈ 

მჷჭყჷლი დეშ ესერ ლჷმარ̈ (ანდ.) -- ჭყივილისოდენა მოჭყივლე (მჭყივანა) ვერ ყოფილაო. 

ხოლა ლემნარ̈ი ლი ჭყჷლ (ლნტ.) -- ჭყივილი ცუდი მოსასმენია.

 ჭყჷ̄ლი (ჭყუჷ̂̄ლდას̈, ჭყი̄ლდა; ჭყჷ̄ლდე̄დს ბზ., ჭყჷ̄ლდას, ჭყჷ̄ლდა; ჭყჷ̄ლდეს ლშხ.), ჭყჷლი 

(ჭყუი̂ლ, ჭყჷლიუ̂; ჭყჷლიდეს ბქ., ჭყულდა̈ს, ჭყჷლდა; ჭყჷლდეს ლნტ.) გრდუვ. -- ჭყივის. 
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ალ ხამ̈ ესრენიშ დემ ჭყჷლი ქუ̂ერწილჟი (ლნტ. 290) -- ეს ღორი ქორწილის დროს თურმე 

არ ჭყივის.

 ჭჷმინ (-იშ \ -მნიშ, ჭჷმნა̈რ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.), ბოტ. -- ქერი. უ̂არ̈გი ჩა̈̄ჟ ესერ 

ჭჷმინთექ' ა̈̄სკნე (ბზ. 413) -- თავადის ცხენი ქერისაკენ გადახტებაო. ლიჴნი-ლილაშ̈ი ლი... 

ჭჷმნიშ, ფეტუ̂იშ (ბქ. 69) -- ხვნა-თესვა არის ქერის, ფეტვის.

 ჭჷმნჷრა (-რაშ̈, --) ბქ. -- პურეული ("ქერეული"). ჭჷმნჷრა მაჲ̈ ლას̈უ,̂ ეჯის არაყ̈დ 

ჩუა̂რაყ̈იდახ (ბქ. 3) -- პურეული ("ქერეული") რაც იყო, იმას არყად გამოხდიდნენ.

 ჭჷნირ იგივეა, რაც ჭუნ̄ირ̄.

 ჭჷრელ (ხოჭრელა, მაჭ̈რელე \ მჷჭრელა ზს., მაჭრელა ლშხ., მჷჭრელ ლნტ.) -- ჭრელი. ამის 

ხეწად̈ ჭჷრელ და̈უ̄ ̂(ბზ. 390) -- ეს დაინახა ჭრელმა დევმა. ჭჷრელ ჟაღუ̂ ხოშ' ესერ თე ხაგ 

(ანდ.) -- ჭრელ ძაღლს თვალი უფრო ადგასო. ალე ჭჷრელ ბალახ ლი (ლშხ., ხორ. 7) -- ეს 

ჭრელი ბალახია. ღოლჲაქა ̈ჯუე̂გს ლოქ ეშხუ ჭჷრელ ჟინაღ ხეჩდა (ლნტ. 217) -- ცხვრის 

ფარას ერთი ჭრელი ბატკანი ურევიაო. ძაძუდ ხოჭრელა ლეკაბ̈ხენქა ბეფშს ახოშხებ 

კაბულდ (ლნტ.) -- ძაძუმ უფრო ჭრელი საკაბისაგან ბავშვს კაბა შეუკერა.

 ჭჷრემ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ჭერამ (-არ̈ ბქ., ლნტ., -ალ ლშხ.) -- ჭრელა (ძროხის სახელია). 

ეჯჲა̈რს ეშხუ ფირუ ̂ხორდახ, ჭჷრემ ხოჟხა̈ნ̄ხ (ბზ.) -- იმათ ერთი ძროხა ჰყავდათ, ჭრელა 

ერქვა ("ერქმიათ"). ჭერამ ლი ესა მეჴედე? (ლნტ.) -- ჭრელა მოსულიაო?

 ჭჷრქჷ̄ნ, ჭჷრხჷ̄ნ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ჭჷრქჷნ, ჭჷრხჷნ ბქ., ლნტ. -- ჭიხვინი. [ჩაჟ̈დ] ან̈კიდ 

ჭჷრქნა (ლნტ. 206) -- ცხენმა დაიჭიხვინა (ჭიხვინი {გა}იღო) ჩაჟ̈ილდდ ლაჲ̈კიდ ხოშა 

ჭჷრხჷნ (პოეზ. 322) -- ცხენმა ძლიერად დაიჭიხვინა. შდრ. თჷრტჷ̄ნ.

 ჭჷრჭყჷ̄ნ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ჭურჭყუნ ლშხ., ჭჷრჭყჷნ ბქ., ლნტ. -- ჭიჭყინი. ქო̄რხან̈ 
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ჭჷრჭყჷ̄ნ ისმოლ̄და (ბზ.) -- სახლიდან ჭიჭყინი ისმოდა. იმნარ̈უ ჭჷრჭყნიდეს ალ ბეფშ? 

(ლნტ.) -- ეს ბავშვი ნეტავ რატომ ჭიჭყინებს?

 ჭჷრხჷ̄ნ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ჭჷრხჷნ (-იშ, --) ბქ., ლნტ. 1. იგივეა, რაც ჭჷრქჷ̄ნ. 2. 

ჭახაჭუხი, ბათქა-ბუთქი. ჩუ ლა̈ს̄უ ̂თოფრე ჭჷრხჷ̄ნ (ბზ.) -- იყო თოფების ბათქა-ბუთქი. 

დეცხენ ჭჷრხჷნ ანსჷმდა (ლნტ.) -- ციდან ჭახაჭუხი გაისმა.

 ჭჷქრი (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -აშ̈, -ა̈რ ბქ.) -- პრიალა, სიპი, სწორი ზედაპირი. ხოჩა ჭჷქრი სჷლგნარ̈ 

ოხუა̂სუ (ბზ.) -- კარგი პრიალა სულგუნები გავაკეთე. ეჯჲარ̈ს თუი̂თ ბაჩ̈ ჭჷქრი ლარაჲსგ' 

ოსდახ ჩუ (ბქ. 197) -- იმათ თითო ქვა სწორზედაპირიან სათიბში დაუდვიათ.

 ჭჷშხ იხ. ჭიშხ.

 ჭჷშხაშ̈ (-იშ, -ხაშარ̈) ზს., ლშხ., ჭიშხაშ (-არ) ლშხ. -- ფერხული. ჭჷშხაშ̈ს იჩოხ ი იღრა̈ლ̄ხ 

(ბზ. 13) -- ფერხულს ცეკვავენ და მღერიან. ჭიშხაშს იჩოხ ხატარ სგობინ (ლშხ. 26) -- 

ხატების წინ ფერხულს ცეკვავენ. ამეჩუნი ჭჷშხა̈შ ხე̄რახ (პოეზ. 104) -- აქაც ფერხული 

ექნებათ.

 ჭჷშხრა̈̄შ (-იშ, -ხრაშ̄ალ̈ \ ლაჭჷშხრაშ̄ალ̈) ბზ., ჭჷშხრაშ̈ (-იშ, -ა̈ლ) ბქ., ჭიშხრაშ̄, 

ლაჭშხარაშ̄ (-არ) ლშხ., ლეჭშხარაშ̈ (-რაშალ̈) ლნტ. -- ფერხთით. ეჩი საფლაუ̈ჟ̂ი̄ნ ეშხუ 

ლეტურ̂ე ხატუა̂რ ჭჷშხრა̈შ̄ (ბზ. 407) -- იმის საფლავზე ფერხთით ერთი სანთელი ანთია.

 ჭჷჭჷნდ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ლხმ., ჭჷჭჷნდრა (-რაშ̈, -როლ) ლხმ., ჩჷჭჷ̄ნდ (-არ) ლშხ., ჩიჭჷნდ 

(-არ̈) ლნტ., ბოტ. -- ტირიფი. მინდუ̂ერისგა ლჷგ ჭჷჭჷნდ (ბზ.) -- მინდორში ტირიფი დგას. 

ჩიჭჷნდ ხოჩა თუა̂ლაშ̈ მეგამ ლი (ლშხ.) -- ტირიფი ლამაზი ხეა.
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ხ

 ხ-1 -- მეორე სუბიექტური პირის პრეფიქსი: ხიშხუნ̂ი -- ინახავ. ხამარ̄ე -- ამზადებ. ხი -- 

ხარ.

 ხ-2 -- ბრუნვაუცვლელი ობიექტის პრეფიქსი მესამე პირში: ხაყა -- ჰყავს. ხალატ̈ -- უყვარს. 

ხარ̄ -- აქვს.

 -ხ3 -- 1. მრავლობითი რიცხვის სუფიქსი მესამე სუბიექტურ პირში: დიგეხ -- აქრობენ, 

ტიხეხ -- აბრუნებენ. 2. მრავლობითი რიცხვის სუფიქსი მეორე ობიექტურ პირში: ჯალა̈ტხ 

ბზ., ლნტ. -- გიყვართ, ჯაჲშხახ ბზ., ლშხ. -- გქვიათ. 3. მრავლობითი რიცხვის სუფიქსი 

ბრუნვაუცვლელობიექტიან ზმნების მესამე პირში: ხაყახ -- ჰყავთ, ხარ̄ხ -- აქვთ.

 ხაბნა, ღაბნა (-ნა̈შ̄, -ნა̈̄რ ბზ., -ნაშ̈, -ნოლ ბქ.), ღაბნა (-ნაშ̄, -ნალ̄ \ -ნე̄ლ) ლშხ., ღაბ̈ენა (-ნაჲ̈შ, 

-ნარ̈) ლნტ., ზოოლ. -- მოზვერი. [ალ] მარ̄ა მურყუა̂მს ეშხუ ხაბნა̈ ̄გუა̂რ̈ე ხაღუე̂̄ნა (ბზ. 1) -- 

ამ კაცს კოშკში ერთი მოზვრის ტყავი ჰქონია. უნჭყად ხაბნა დემ ესერ სედნი (ანდ.) -- 

გაუხედნავად მოზვერი არ დარჩენილაო. ჩუ̂ადაზიეხ ეშხუ ღაბ̈ენა (ლნტ. 172) -- ერთი 

მოზვერი დაკლეს.

 ხაბურზაკ̈ (-იშ, -ზაკარ̈) ბზ., ხარბუზ (-არ̈) ბქ., ხაბურზაკ (-ალ) ლშხ., ხაბუზრაკ̈ (-რაკალ̈) 

ლნტ., ბოტ. -- საზამთრო. მასარ̈დ ჴედნი ხაბურზა̈კ ( \ ხარბუზ) (ბქ. 289) -- საზამთრო 

ბლომად მოდის. ბოფშარ̈ს სურუ ხალატ̈ხ ხაბუზრაკ̈ (ლნტ.) -- ბავშვებს საზამთრო ძალიან 

უყვართ.

 ხაბურზრაკ̈ იგივეა, რაც ხაბურზაკ̈.

 ხაზარ̈ (-იშ \ ხაზრიშ, ხაზრალ̈) ბზ., ხაზარ (-ზრიშ, -ზრალ) ლშხ. -- მასრა. ჯუ̂ინელდ ჟა̈გს 

ხაზრალ̈თესგაჲ იდე̄სგდახ (ბზ.) -- ძველად თოფის წამალს მასრებშიც იყრიდნენ (იდებდნენ).

 ხათრ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ხათ̈რ ბქ., ლნტ. -- ხათრი. ალას ბაბა̈ ̄ხათრშუ ̂ჯაჩ̈ო (ბზ. 259) -- 
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ამას მამის ხათრით გიკეთებ (გიშვები). ისკუი̂ დიე ხა̈თრშუ̂ ხუა̂ი̈ს ხუი̂თმინე (ლნტ.) -- 

დედაშენის ხათრით ბევრს ვითმენ.

 ხალ იგივეა, რაც ჰალ̄.

 ხალთა (-თა̈შ̄, -თარ̈) ბზ., ხალთ (-აშ̈, -არ̈) ბქ. -- ხალთა, გუდა. [მალულდდ] შიხუ̂შ ხალთ 

ჟ'ანგუ̂ერშლე (ბქ. 91) -- მელამ ხალთა ნახშირით აავსო.

 ხალიკ იგივეა, რაც ხა̈ლიკ.

 ხალხ იგივეა, რაც ხალ̈ხ.

 ხამ იგივეა, რაც ხამ̈.

 ხამა, ჰამა ბზ. ხემა ბქ., ქს. კითხვ. ზმნს. -- როგორ, როგორ თუ. ჰამა, მი მამ̄ მიხალდაჲა ალა?! 

(ბზ.) -- როგორ, ეს მე არ ვიცოდი?! ხამა იმაუ?̂! ჴან̈ ლაქ̈უთ̂არ̈თე (ბზ. 366) -- როგორ თუ 

საით?! ხარის მოსაპარად. ხემ' ესერ ჲარ̈?! მაყ̈მაყ̈ დაუ̈ა̂შ̈ [მუხუბ̂ე ხუ̂ი] (ბქ. 264) -- როგორ 

თუ ვინ ვარ?! ბაყბაყ დევის ძმა ვარ. ხემა მაჲ ლოქ ხაწჷხ (ლშხ. 73) -- როგორ თუ რა 

მჭირდება?! ხემა ჲარ̈ ხუი̂?! (ლნტ. 220) -- როგორ თუ ვინ ვარ?!. ხამა მიშგუ გუე̂შ მაჲ̈ 

ირი?! (პოეზ. 44) -- როგორ თუ რა ჩემი საქმე იქნება?!

 ხამორ̄ა, ხამორა იგივეა, რაც ხამრა.

 ხამრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ.), ხამორ̄ა, ხამრა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., ხამორა, ხამრა 

(-რა̈ჲშ, -რალ̈) ლნტ. -- ღორის ხორცი (ღორეული). ეჯჲა̈რს ეშხუ ფელიკ ხამრა ხორკჷნხ 

(ბზ.) -- იმათ ერთი ფელიკი ღორის ხორცი ეკიდათ. ხოშა ნაღალდ ხამრაშ̄ს იზბიხ (ლშხ. 32) 

-- უმეტესად ღორის ხორცს ჭამენ. ლინთუი̂სა ხამრაუშ̂ ისელდახ თხუი̂მს (ლნტ.) -- 

ზამთარში ღორის ხორცით ირჩენდნენ თავს.

 ხან იგივეა, რაც ხან̈.
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 ხანგარ̈ (-იშ \ -გრიშ, -გრა̈ლ) ზს., ხანგარ (-გრიშ, -ალ) ლშხ. -- ხმალი, მახვილი. მიჩა ფარ̈ ი 

ხანგარ̈დ ესერ ხაყლუნ̄ი (ბზ. 267) -- შენი ფარისა და მახვილის მეშინიაო. ამ დრეუქ̂ა 

ლაშ̈იალდ ხაღ̈უ̂ენახ ხანგრარ̈ (ბქ. 241) -- ამ დროს საბრძოლველად ხმლები ჰქონიათ. ფუთას 

ხანგარ̈ ოხუშგუნა (პოეზ. 302) -- ფუთას ხმალი უშიშვლია. კნინ. ხანგრი̄ლ ბზ., ხანგრილ 

ბქ., ხანგარე̄ლ ლშხ. ხანგრილს მიშგუა̂ ფოყს ესურ̂ეკნე (პოეზ. 136) -- ჩემს ხმალს 

(ხანგარს) გვერდზე ("თეძოზე") დავიკიდებ.

 ხანთალ (-იშ \ -თლიშ, -ა̈რ ბზ., -თლაშ̈, -ა̈რ ბქ., -თლიშ, -არ ლშხ.) -- წვეტიანი საკიდი. 

უ̂ოქურ̂ეშ ხანთალს ჟი ლოლრეკნედ! (პოეზ. 302) -- ოქროს (წვეტიან) საკიდზე დავკიდებთ!

 ხანსარ (-სრაშ̈, -სრალ̈ ბზ., -სრიშ, -ა̈რ ბქ.), ხაშარ (-იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. ბზ. 

ყინულის დიდი ნამსხვრევები. ზაულ̂ადაღ̈ ლაჰრაყ̈ჟი̄ნ ხანსარ ახღუა̂ხ (ბზ.) -- ზაფხულში 

არყის გამოხდისას ყინულის ნამსხვრევები მოაქვთ. 2. ბქ. მყინვარი. ხანსარჟი ხუა̂რ̈იდ (ბქ. 

206) -- მყინვარზე ვართ. 3. ქს. თრთვილი. ძინარ̈ს ბალახ̈ს ხაშარ ხაზჷდა (ლნტ.) -- დილით 

ბალახს თრთვილი ედო.

 ხანჯარობ იგივეა, რაც ხანჯრა̄ლობ.

 ხანჯარ̈ (-იშ \ ხანჯრიშ, ხანჯრალ̈ ბზ., -ჯრიშ, -არ̈ ბქ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), ხანჯარ (-ჯრიშ, 

-ჯრალ) ლშხ. -- ხანჯალი. ღუა̂შ ჩუა̂ძ̈უჰ̈ ხანჯარშუ ̂(ბზ. 40) -- ჯიხვი ხანჯლით დავკალი. 

ეჯნემ ხანჯარ̈ ხაჴიდ (ბქ. 41) -- იმან ხანჯალი დაარტყა. თოფ, ტამბაჩაჲ, ხანჯარ -- მაგ ჟი 

ხაზ̄ხ კუბს (ლშხ. 37) -- თოფი, დამბაჩა, ხანჯალი -- ყველაფერი ზედ აძევს კუბოს. ჲერუა̂ჲ̈ს 

ჩუ ხეჲმედჷნ, უ̂ერცხლი ხანჯარ̈ი ლარ̈ტყ ხუღუა̂ნ (ლნტ.) -- ვისაც შეეძლო (შეეძლებოდა), 

ვერცხლის ხანჯალი და ქამარი ჰქონდა. კნინ. ხანჯრი̄ლ ბზ., ხანჯალოლ̄ ლშხ., ხანჯრჷლ ბქ., 

ლნტ.
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 ხანჯრარობ იგივეა, რაც ხანჯრალ̄ობ.

 ხანჯრალ̄ობ (-აშ̈, -- ბზ., -აშ, -- ლშხ.), ხანჯრარობ (-აშ̈, --) ბქ., ხანჯარობ (-იშ, --) ლნტ. -- 

ხანჯლებით ჩხუბი. ა̈ნსყა̈ნ̄ ხანჯრა̄ლობ (ბზ.) -- გაიმართა ხანჯლაობა. ლი ძღჷდ ხანჯრალ̄ობ 

(ლშხ. 37) -- არის დიდი ხანჯლაობა. ალ ლიცუალ̈ს გაჩარობ ი ხანჯარობ ა̈ხეჭამ (ლნტ.) -- ამ 

ჩხუბს დანისა და ხანჯლის ტრიალი (დანაობა და ხანჯლაობა) მოჰყვა.

 ხარაბ̈ (-იშ, --) ზს., ხარაბ (-რბაშ̈ \ -იშ, -- ლხმ., ლნტ.), ხარებ (-იშ, --) ლშხ., რელიგ. -- 

ხარება. ამზაუ ̂ხარაბ̈ თანაფუნღო ლი (ბზ.) -- წელს ხარება აღდგომის შემდეგაა. ხარაბ̈ ლადაღ̈ 

ჩუა̂დ̈ჰაუ̄დ̂არ (ბზ.) -- ხარება დღეს გაავდრდა. ამზაუ ̂ხარაბ ცაშ̈ ხეხოლი (ლნტ.) -- წელს 

ხარება ხუთშაბათს ხვდება.

 ხარბ იგივეა, რაც ხარ̈ბ.

 ხარბიან იგივეა, რაც ხარ̈ბიან̈.

 ხარბუზ იგივეა, რაც ხაბურზაკ̈.

 ხარდან იგივეა, რაც ჴარდან̈.

 ხარებ იგივეა, რაც ხარაბ̈.

 ხარშუ ̂(-აშ̈ \ -იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ.), ხარჩუ ̂(-იშ, -ალ) ლშხ. -- ხორცის ნახარში 

წვენი. ხარშუა̂ ̈ნაბ̈იდუჟ̂ი ჰალ̈უა̂ ̈მეგმარ̈ ანჴა̈დხ (ბზ. 303) -- ნახარშის ("ხარშვის") ნასხამზე 

ალვის ხეები ამოვიდა. ხარშუ̂ ჩუ ლაიშხ ალჲა̈რდ (ბქ.) -- ამათ ნახარში დალიეს.

 ხარძილ, ხარ̈ძილ იგივეა, რაც ხარ̈ზილ.

 ხარჯ იგივეა, რაც ხა̈რჯ.

 ხარჯიკ იგივეა, რაც ხარ̈ჯიკ.

 ხარჯობ (-აშ̈, -- ბზ., -აშ, -- ლშხ., -იშ, -- ლნტ.), ხარ̈ჯობ (-აი̈შ, --) ბქ. -- 1. პურობა, 
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სადილობა, ვახშმობა. გიოშერა̈̄ლს მეუა̂რ ხარჯობ ხარ̄ხ (ბზ.) -- გიოშერებს დიდი პურობა 

აქვთ. 2. ხარჯი (მიცვალებულისა). ჯუი̂ნალდ გუშკუე̂შმოყ ხარჯობ ლას (ლნტ.) -- ადრე 

ჩვენთან ხარჯის მიტანა სჩვეოდათ (ხარჯობა იყო).

 ხატ იგივეა, რაც ხა̈ტ.

 ხაუი̂ზ იგივეა, რაც ხაუ̂ის.

 ხაუი̂ს (-იშ \ ხაუს̂იშ, ხაუს̂არ̈ ბზ., -იშ, -არ ლშხ.), ხაუ̂იზ (-უზ̂იშ, -არ̈) ბქ. -- ხავსი. ცხეკისა 

ხავისს ოსლაკენ (ლშხ.) -- ტყეში ხავსს წავაწყდი.

 ხაშარ იგივეა, რაც ხანსარ.

 ხახუ ̂იხ. ხახ̈უ.̂

 ხად̈ურდ იხ. ჰად̈ურ.

 ხათ̈რ იგივეა, რაც ხათრ.

 ხალ̈იკ (-იშ \ ხალ̈კიშ, ხალ̈კარ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ბქ.), ხალიკ (-არ) ლშხ., ხჷლაკ̈ (-არ̈) ლნტ. -- 

ღორღი, ხრეში. ხუა̂̈ჲ ხალ̈იკ ა̈ხკუა̂̈დხ ქორ ლაგამ̈ჟი (ბზ.) -- სახლის აშენებისას ბევრი (ქვა-)

ღორღი დასჭირდათ (მოუნდათ). თჷქე ლას̈ყეიჟი ხჷლაკ̈ს ხონაჩ̈დეხ (ლნტ.) -- დუღაბის 

მომზადებისას ხრეშს ურევენ.

 ხალ̈ხ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ხალხ ლშხ. -- ხალხი. ამხაუ̄ ̂ლჷმშიდუნ̂ე̄ლი ხალ̈ხს (ბზ. 87) -- 

ხალხს ამაში ჰყრიდა თურმე. ათხე ლენტეხა თელ ჩუბე შუა̂ნ̈ჲა̈ ხალ̈ხუშ̂ ლი გუე̂ში (ლნტ. 9) 

-- ახლა ლენტეხი მთლიანად ქვემოსვანებით (ხალხით) არის სავსე.

 ხამ̈1 (-იშ, ხამარ̈) ზს., ლნტ., ხამ (-არ) ლშხ., ზოოლ. -- ღორი. მჷხმჷ̄რიდ ნაბ̈უზს ა̈გითე 

ანჴიდ ხამარ̈ (ბზ. 343) -- საღამოს მეღორემ სახლში მოიყვანა ღორები. ამეჩუ ტყა̈რ ხამ̈შუ ̂

გუე̂ში ლას̈უ ̂ცხეკ (ბქ. 18) -- აქ ტყე გარეული ღორით სავსე იყო. ზომხაჲ ხამს ჩუა̂დძი̄ნეხ 
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ძინარს მე̄უა̂რ დოს̄გ (ლშხ. 15) -- საახალწლო ღორს დილით ძალიან ადრე დაკლავენ. 

ხენწიფს ხეყადდა ხამარ̈ე მჷლდეღ (ლნტ. 293) -- ხელმწიფეს ღორების მწყემსი ჰყავდა.

 ხამ̈2 (-იშ, --) ჩბხ. იხმარება გამოთქმაში ხამ̈ ხეყა̈რ -- ილაჯი გაუწყდა.

 -ხან̈ ბზ., -ხენ ბქ., ქს., თანდებული -- -გან, -დან. ბოფშარ̈დ ჴანარ̈ ანრეკლეხ ლახუხ̂ან̈ (ბზ.) -- 

ბავშვებმა მთიდან ხარები მორეკეს. ა̈მეჴდელი ნებოზს დაუ̈ ̂ლათხუარხენ (ლნტ. 227) -- 

საღამოს დევი ნადირობიდან დაბრუნებულა (სანადიროდან მოსულა).

 ხან̈ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ხან ლშხ. -- ხანი. აჩად̈ ხან̈ (ბზ. 85) -- გავიდა ხანი. ეჩუნღო ხუა̂ჲ̈ ხან̈ 

აჩად (ბქ. 10) -- იმის შემდეგ დიდი ხანი გავიდა. ხარ̄ხ უ̂ობ̄ა ხანს ლიდჲარალ̄ ი ლითრე (ლშხ. 

37) -- პურობა და სმა დიდხანს აქვთ. ალ მარე ხუა̂ჲ̈ ხან̈ს ხოსკიდდა ალმინს (ლნტ. 301) -- ეს 

კაცი ამათ დიდხანს უყურებდა.

 ხაჲ̈ბუი̂რ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- მტვერი, ნაგავი. [ეჯიარ̈ს] უა̂̈შჲა ხაჲ̈ბუი̂რ ხოზხ (ბქ. 308) -- იმათ 

ბევრი ნაგავი უყრიათ (უძევთ).

 ხარ̈ბ (-იშ, -ალ̈) ზს., ლნტ., ხარბ (-ალ) ლშხ. -- ხარბი, მოშურნე. ხარ̈ბ მარ̄ად ხოდრა მამ̄ა 

გუე̂შ ლი (ბზ.) -- ხარბ კაცზე უფრო ცუდი არაფერია. ეჯი სურუ ხა̈რბ მარე ლი (ლნტ.) -- ის 

ძალზე ხარბი კაცია.

 ხარ̈ბიან̈ (-იშ, -ბიანალ̈) ზს., ლნტ., ხარბიან (-ალ) ლშხ. -- შურიანი, ხარბი{ანი}. ბეფშუს̂ 

მეუა̂რ ხარ̈ბიან̈ ა̈ხფას (ბზ.) -- ბავშვი ძალზე შურიანი გამოვიდა. ამ̈კა ̈ხარ̈ბიან̈ მად̈ ხეკუე̂ს 

ხესე (ლნტ.) -- ასეთი შურიანი არ უნდა იყო.

 ხარ̈ზილ (-ზლიშ, -ა̈რ) ბზ., ხარძილ (-იშ, -არ) ლშხ, ხარ̈ძილ (-ალ̈) ლნტ., ბოტ. -- 

ხარისძირა. ხარ̈ძილი ძირა̈ლ მარ ლეყუფ̂ურე (ლნტ.) -- ხარისძირას ფესვები უნდა 

ამოვთხარო (ამოსაძრობი მაქვს).
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 ხარ̈ძილ იგივეა, რაც ხარ̈ზილ.

 ხარ̈ხუი̂ლ (-ულ̂იშ, -ა̈რ) ბზ., ხერხულ (-იშ, -არ) ლშხ., ხერხუი̂ლ (-ალ̈) ლნტ. -- აივანი. 

ზურალ̄არ̈ ხარ̈ხუი̂ლჟი სგურდახ (ბზ.) -- ქალები აივანზე ისხდნენ. [ცხუ̂ი] ჟ'ას̈ეცაყ ალ 

დაუა̂̈რე ხერხუ̂ილჟი (ლნტ. 186) -- ისარი ამ დევების აივანზე დაერჭო.

 ხარ̈ჯ (-იშ, ხარჯალ̈ ბზ., ლნტ., -არ̈ ბქ.), ხარჯ (-ალ) ლშხ. 1. ხარჯი (საჭმლისა). ზექბათჷრ 

ხარ̈ჯს ამარ̄ა (ბზ. 260) -- ზექბათური ხარჯს ამზადებდა. ლამორაუჟ̂ი̄ნა ხარჯ ხაკუხ ხუ̂აჲ̄ 

(ლშხ. 46) -- მედიატორობისას ბევრი ხარჯი სჭირდებათ (უნდათ). ლაგუ̂ან̈ისკა ლაჲ̈დი 

ხეკუე̂ს მიჩა ხარ̈ჯ ათოჴჷდეს (ლნტ. 52) -- ტირილშიც თავისი ხარჯი უნდა წაუღოს. 2. 

საგზალი. ჭყინტდ ხარ̈ჯ ადჲე შუკუს̂ (ბქ. 66) -- ბიჭმა გზაზე საგზალი წაიღო. 3. ხარჯი 

(ფულისა). თეთრი ხარ̈ჯ (ბზ.) -- ფულის ხარჯი.

 ხარ̈ჯიკ (-ჯკიშ, -ალ̈ \ ხარ̈ჯკა̈ლ) ბზ., ხარჯიკ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- ბალთა, აბზინდა. 

მჷსჷრთაუ̈ს̂ ხარ̈ჯიკ მეძგუბ̂ე ხად̄ (ბზ.) -- მოსართავს ბალთა მოგლეჯილი ჰქონდა.

 ხარ̈ჯობ იგივეა, რაც ხარჯობ.

 ხას̈დ ბქ., ზმნს. -- ჩქარა, სწრაფად. ჟ'ანჷგან̈ ალ მარე ი ყორ ჩუა̂დკარე ხას̈დ (ბქ. 142) -- ეს 

კაცი ადგა და კარი სწრაფად გააღო.

 ხატ̈ (-იშ, ხატარ̈) ზს., ლნტ., ხატ (-არ) ლშხ. 1. ხატი. გეზლოდ̄ ლას̈უ ̂მიშგუ ხატ̈-ლაღ̈ურ̂ი̄ნა 

(ბზ.) -- შვილი იყო ჩემი საფიცარი ხატი (ხატი საფიცარი). ამეჲსგა ჯუი̂ნელ ხატარ̈ მასარ̈დ 

ზჷხ (ბქ. 70) -- ამაში ძველი ხატები ბლომად ძევს. მაშედუ ლოქ ხარ̄ხ ალ ხატ ი ჯუა̂რ (ლშხ. 

47) -- შეეწიოთ ეს ხატი და ჯვარიო. გუშკუ̂ე ლაჴუა̂მარ̈ისა ხუა̂ი̈ ხატა̈რ არ̈იხ (ლნტ.) -- 

ჩვენს ეკლესიებში ბევრი ხატია. 2. ფიცი (დაფიცება ხატზე). ხატ̈ი ლიკუშ̂ე (ბზ., ლნტ), 

ხატ̈უე̂მ ლიკუ̂შე (ბქ.) -- ფიცის (ხატის) გატეხა. ამის ესერ ჩოთკუი̂̄შა ხატ̈ (ბზ. 347) -- ამას 
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ფიცი გაუტეხიაო. ხატ̈ ნაკ̈უ̂იშ გეზლაშ̈ გეზალს ესერ ახდენა (ანდ.) -- განატეხი ფიცი 

შვილიშვილს მოჰკითხვიაო. ეჩა ხოშას ხატ̈ ათოკუი̂შა (ლნტ.) -- იმის წინაპარს (უფროსს) 

ფიცი გაუტეხია. ხატი გუი̂კუშიხ მიჩაში! (პოეზ. 40) -- მისი ფიცი გაგვიტეხეს!

 ხაჩ̈ო იგივეა, რაც ხეჩო.

 ხახ̈უ ̂(-იშ \ -აშ̈, -ა̈რ) ზს., ლნტ., ხახუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ., ბოტ. -- ხახვი. ლინთუ̂ისგა ქა̈̄მ ხა̈ხუ ̂

ჩუ იკუ̂რამ̈ი (ბზ.) -- ზამთარში ხახვი გარეთ გაიყინება. ჰარტმარ̈ისგა ალაშ̈იხ ლახანას, 

ხახ̈უს̂... (ბქ. 69) -- ბოსტნებში თესავენ კომბოსტოს, ხახვს. ლობიოს ხუე̂ჩოდ უ̂ოხრახუი̂შს, 

ნიორას̈, ხახ̈უს̂ (ლნტ. 37) -- ლობიოს ვუშვრებით ოხრახუშს, ნიორს, ხახვს. კნინ. ხახ̈ულდ 

ბქ., ლნტ.

 ხალ̄ იგივეა, რაც ჰალ̄.

 ხალ̄მოშ იგივეა, რაც ჰალ̄მოშ.

 ხედ1 (-იშ, -არ̈), ხედა (-და̈შ̄იშ, ხედიარ̈) ბზ., ხედი/ა (-დიაშ̈ \ -დაშ̈, -დია̈რ \ -დოლ ბქ., -დიჲშ 

\ -დაჲ̈შ, -დიალ̈ \ -დალ̈ ლნტ.), ხედი (-დიშ̄, -არ) ლშხ., კითხვითი ნაცვალსახელი -- რომელი. 

ხედ ბეფშუ ̂ანჴა̈დ? (ბზ.) -- რომელი ბავშვი მოვიდა? ხედა ესერ ლი მიჩა ჭაშ̈ (ბზ. 269) -- 

რომელია ჩემი ქმარიო? ხედა ჴან̈ წუა̂? (ბქ. 200) -- რომელი ხარი ჩანს? ხედა ჯიცხა -- ჩუ 

ლისედ ა ლიზი? (ლნტ.) -- რომელი გირჩევნია -- დარჩენა თუ წასვლა? ხადაშ ხოშა 

წყილჲანდ ჯუღუე̂ხ? (პოეზ. 70) -- რომელს უფრო სუფთად გაქვთ?

 ხედ2 იგივეა, რაც ჰედ.

 ხედი იგივეა, რაც ხედ1.

 ხედრა (-რა̈შ̄იშ, --) ბზ., განუსაზღვრ. ნაცვალსახ. -- რომელიმე. ლახ აშხუ ̂ხედრა̈შ̄ ჩუ მ' 

ა̈თ̄ყერხ, ეჩქ' ე̄სერ მინე ჯაყუა̂რ̈... ზისხშუ კუე̂̄თხეხ (ბზ. 244) -- თუ რომელიმეს რამე 
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მოგვივიდეს, მაშინ ჩვენი ჯაყვები სისხლით წვეთავდნენო (წვეთავდნენ იქნებაო).

 ხედურდ იგივეა, რაც ჰად̈ურდ.

 ხედუა̂ჲ იგივეა, რაც ხედუა̂̈ჲ̄.

 ხედუა̂ჲ̈ იგივეა, რაც ხედუა̂̈ჲ̄.

 ხედუა̂ლ̄ე (-ლე̄მიშ, -- ბზ., ლშხ., -ლე̄შ, -- ლშხ.), ხედუ̂ალე (-ლეშ, -- ბქ., -ჲშ, -- ლნტ.), 

განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახ. -- რომელიმე, რომელიღაც. ხედუ̂ალ̄ე ქა̄ღერდად! (ბზ.) -- 

რომელიმე გამოდით! ხედუ̂ალე ყუ̂რიუს̂ მარან̈ისკა ლემესკ ათასედა (ლნტ. 111) -- 

რომელიღაც ბრიყვს მარანში ცეცხლი დარჩენია.

 ხედუა̂̈ჲ̄ (-იშ, -უ̂აჲ̄არ̈) ბზ., ხედუა̂ჲ̈ (-იშ, -უ̂აუ̈ ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -ალ ლნტ.), ხედუ̂აჲ (-უა̂ჲ̄შ, -არ) 

ლშხ., მიმართებითი ნაცვალსახ. -- რომელიც. ჩუე̂სწუე̂̄ნეხ ეჯ სი̄მაქ -- ე, ხედუა̂̈ჲ̄ ერ ბამბი 

კარაუ̂ისგა სგურდა (ბზ. 330) -- დაინახეს ის ქალიშვილი, რომელიც (რომ) ბამბის კარავში 

იჯდა. [ლენტეხას] ლჷგ ძღჷდ სააუა̂დმყოფო, ხედუა̂ჲ̈ს ხუა̂ჲ̈ ნაი̈რ განყოფილებარ̈ ხუღუ̂ე 

(ლნტ. 9) -- ლენტეხში არის (დგას) დიდი საავადმყოფო, რომელსაც მრავალგვარი 

განყოფილება აქვს.

 ხეკ1 (-იშ, -არ̈ ბქ., -არ ლშხ.) -- მწირი, ხრიოკი ადგილი. ამექა ხეკ აგი ლი (ბქ.) -- აქ მწირი 

ადგილია.

 ხეკ2 (-იშ, -არ̈) ლხმ. -- ხორბლეულის საწყაო ჭურჭელი.

 ხეკარ̈ჩხი იგივეა, რაც ხ-ეკა̈რ̄ჩხი.

 ხელმწიფ იგივეა, რაც ხელწიფ.

 ხელწიფ (-იშ, -წფარ̈) ზს., ხენწიფხე (-ხემ, -ხოლ) ბქ., ხენწიფ (-იშ, -არ) ლშხ., ხენწიფ, 

ხელმწიფ (-არ̈) ლნტ. -- ხელმწიფე. შუა̂ნა̈რს ხელწიფ მად̄ ხეკუა̂დ̈ხ (ბზ. 31) -- სვანებს 
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ხელმწიფე არ უნდოდათ. ზუღუა̂შ̈ ამხე ძგიდს ლჷმარ̈დ ეშხუ ხენწიფხე (ბქ. 218) -- ზღვის 

აქეთა ნაპირას ერთი ხელმწიფე ყოფილა. ეჯ ხენწიფს ხაყე̄ნა ზითუნახაუ̂ (ლშხ.) -- იმ 

ხელმწიფეს მზეთუნახავი ჰყოლია. ეჲმინს ლახახუი̂და სკუე̂ბინ ხენწიფ (ლნტ. 172) -- იმათ 

წინ ხელმწიფე შეხვდა.

 ხემა1 ლხმ., ზმნს. -- თანდათან. ჯუ̂ინელ ხემა ეჯჟი თეფნი (ლხმ.) -- ძველი თანდათან 

იკარგება.

 ხემა2 იგივეა, რაც ხამა.

 ხემა მადე ბქ., ხემა მო̄დე ლშხ., ხემა მად̈ე ლნტ. -- როგორ არა. ჯეწადხ ესა ლეგლარდაჟი 

ისკუი̂ ლაჯუმ̂ილა? -- ხემა მად̈ე! (ლნტ.) -- ავადმყოფობისას გნახეს თუ არა შენმა ძმებმა? 

-- როგორ არა.

 ხემალალ, ხემამოშ ბქ., ხემა̄ჲმოშ ლშხ., ხემაჲ̈მოშ ლნტ., მიმართ. ზმნს. -- როგორც. დინა 

ხემალალ მიჟ, ამჟი ანარჰა (ბქ.) -- გოგო როგორც მზე, ასე ანათებდა.

 ხემამოშ იგივეა, რაც ხემალალ.

 ხემაჲ̈მოშ იგივეა, რაც ხემალალ.

 ხემაჲ̄ ლშხ., ხემაჲ̈ ლნტ., ზმნს. -- როგორც კი. ხემაჲ̄ ანჴად, შიშდ ჩუა̂დყურ̄და (ლშხ.) -- 

როგორც კი მოვიდა, უცებ დაწვა.

 ხემაჲ̄მოშ იგივეა, რაც ხემალალ.

 -ხენ იგივეა, რაც -ხან̈2.

 ხენკი იგივეა, რაც ხუნკუი̂.

 ხენსრა იგივეა, რაც ხონსრა.

 ხენწიფ იგივეა, რაც ხელწიფ.
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 ხენწიფხე იგივეა, რაც ხელწიფ.

 ხერას̈ (-იშ, --) ბზ., ხერას (-რსიშ, --) ბქ. ხირეს (-იშ, --) ლშხ. -- რიგი, ჯერი. ათხე მიშგუ 

ხერას̈ ლი (ბზ.) -- ახლა ჩემი ჯერია. ადა̈იდ ალარ̈ე ხერას ანჴად (ბქ. 26) -- კვლავ ამათი რიგი 

მოვიდა.

 ხერნი იგივეა, რაც ხუე̂რნი.

 ხერხალ̈ (-იშ, -ალარ̈) ბქ. -- სარის ლობიო.

 ხერხულ იგივეა, რაც ხარ̈ხუ̂ილ.

 ხერხუი̂ლ იგივეა, რაც ხა̈რხუი̂ლ.

 ხერხულ̂ა იგივეა, რაც ჲერხუ̂.

 ხეურდ ბქ., ჩართული სიტყვა -- ალბათ. ალარ̈ს ესერ ხეურდ ჩუ ხამ̈ედახ მინე ლიხოლი (ბქ. 

57) -- ამათ ალბათ ჩვენი დახვედრა შეუძლიათო

 ხეუს̂ (-იშ, -ა̈რ ბზ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- საუზმე. მაჲ̈ მიზეზ ლი... ერე ღო ხეუს̂ს დო̄მ ხიკედ? 

(ბზ. 338) -- მიზეზი რა არის, რომ არ საუზმობ (საუზმეს არ იღებ)? ჩუ ლალემედ ხეუს̂! 

(ლნტ.) -- ვისაუზმოთ (შევჭამოთ საუზმე)! ხეუს̂ი ლიკედს ხუე̂მურჯალე (პოეზ. 270) -- 

საუზმის აღებას ვაპირებ{დი}.

 ხეუს̂ობ (-იშ, --) ბზ., ქს. -- საუზმობა; საუზმობის დრო. ხეუს̂ობ გუ̂არ̄ (ბზ.) -- ვსაუზმობთ 

(საუზმობა გვაქვს).

 ხეშნაურ̂ (-იშ, -არ̈) ბზ. -- ბექთარი. მეჴრალ̈ს ჯასდან̈და ხეშნაურ̂ე (პოეზ. 100) -- მკლავებზე 

გედვა ბექთარი.

 ხეხუ̂ (-იშ, -ა̈რ \ ლახ̈ხუა̂ ბზ., ხახუე̂მ, ხეხუა̂რ̈ \ ლაჲ̈ხუა̂ ბქ.), {ჲ}ეხუ ̂(-იშ, ლაჲხუ̂ა ლშხ., 

ლაჲ̈ეხუა̂ ლნტ.) -- 1. ცოლი. ათხე ალა... მიჩუ ხად̄ ხეხუდ̂ (ბზ. 289) -- ახლა ეს შენ 
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გყავდესო (გქონდესო) ცოლად. ამეჩუ პაპ ი მიჩა ხეხუ ̂ლჷმზიგხ (ბქ. 8) -- აქ მღვდელი და 

მისი ცოლი სახლობდნენ თურმე. ხოჩა ჲეხუ ̂ხაყ̈ენა სოლომანს (ლნტ.) -- სოლომანს კარგი 

ცოლი ჰყოლია. ლახ̈ხუა̂ მიშგუ, იმ ღალ გარ̈გლიდ? (პოეზ. 54) -- ჩემო ცოლებო, რას 

ამბობთ? კნინ. ხეხუი̂ლდ, ხეხუ̂ილ ბზ., ჲეხულ̄ ლშხ., ჲეხუი̂ლდ ლნტ. ხეხუი̂ლ ჯირდა ჩინ 

მაჩე̄ნე (პოეზ. 134) -- ცოლი გყავდა ყველაზე უკეთესი. 2. ბქ. ქალი. ხეხუ̂არ̈ ლამშაჲას არ̈იხ 

(ბქ.) -- ქალები სამუშაოზე არიან.

 ხეხუ̂-ჭაშ̈ (-იშ \ -მიშ, -ა̈რ) ზს., {ჲ}ეხუ-̂ჭაშ (-იშ, -არ) ლშხ., ჲეხუ-̂ჭაშ̈ (-არ̈) ლნტ. -- 

ცოლ-ქმარი. ლას̈უხ̂ ეშხუ ხეხუ-̂ჭაშ̈ (ბზ. 351) -- იყო ერთი ცოლ-ქმარი. ლჷმარ̈დელიხ ეშხუ 

ხეხუ̂-ჭაშ̈ (ბქ. 212) -- ყოფილა ერთი ცოლ-ქმარი. ფოყა-ბარჯა ხეხუ-̂ჭაშს ლოხუშ̂ხუი̂ნხ 

(პოეზ. 56) -- თეძო-ბეჭი ცოლ-ქმარს შეუნახეს.

 ხეჴშდა̈ნ̄ი (ლოხჴეშდან̄ან̈ \ ა̈მჴეშდან̄ა̈ნ̄, ლახ̈ჴეშდანა̈ნ̄ \ ა̈ხჴეშდა̄ნა̈ნ̄; ლახ̈ჴეშდა̈ნ̄ი \ ა̈ხჴეშდა̈ნ̄ი) 

ბზ., ხ-ეჴშდან̈ი (ამ̈ჴეშდნან, ლახ̈ჴეშდნან; ლახჴეშდნი) ბქ., გრდუვ. -- ხრავს (ეხვრება). მა̄ლ 

ყიბჟი̄ნ ხეჴშდა̈ნ̄ი ბუღუა̂ს (ბზ. 415) -- მელა ბეჭის თავზე ხრავს ბუღას. შდჷქრე ლან̈გუჭ̂ად 

ჟეღ ესერ ჯიჯუა̂რ̈ს ხეჴშდან̈ი (ანდ.) -- კბილების გასამაგრებლად ძაღლი ძვლებს ხრავს.

 ხიად! შორისდ. -- სიხარულო, საყვარელო, გენაცვა! (იხმარება მიმართვისას). ხიად, მაჲ̈ ი̄რა 

მიზეზ? (ბზ. 340) -- სიხარულო, რა არის მიზეზი? (მიზეზი რა იქნება?!). [ლჷჯე] ჩუ ლოქ 

ოთუო̂დინ ხიად! (ლშხ. 8) -- რძე ჩავკვეთე, გენაცვალე! ო, ხიადი, უ̂ოთარ ფუსდა (პოეზ. 12) 

-- ო, გენაცვა, ოთარ ბატონო! ალ ბეფშ ლი მიშკუი̂ ლხინ ი ხიად (ლნტ.) -- ეს ბავშვი ჩემი 

ლხინი და სიხარულია. ხიადულ̄! ბზ., ლშხ., შორისდ. -- სიხარულო! ყოჩაღ! ბარაქალა! 

ხიადულ̄ ეჯა, მიჩა ნაზიმ უ̂ოქურ̂ ლი! (ბზ.) -- ყოჩაღ ის, თავისი წონა (ზომა) ოქროა! ამთან̄ 

ლოქ დე̄სამა ლჷმარ̄, უ̂ოჲ ხიადულ̄ ლოქ! (ლშხ. 77) -- ამისთანა არაფერი ყოფილა, ო, 
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სიხარულოო! ო, ხიადულ, თამარ დედფალ̈! (პოეზ. 2) -- ო, სიხარულო, თამარ დედოფალო!

 ხიარ̈ იგივეა, რაც ხია̈რ̄.

 ხიარ̈ილდაშ̈, ხიარ̈ოდო ბქ., ზმნს. -- თითქმის, კინაღამ. იხ. ხია̈რ̄.

 ხიარ̈ოდო იგივეა, რაც ხიარ̈ილდაშ̈.

 ხია̈რ̄ ბზ., ხიარ̈ ბქ., ზმნს. -- კინაღამ, თითქმის. [დედბერდ] ლა̈ჩუ ̂ქა̄დგათ̄უე̂ ხია̈რ̄ (ბზ. 399) -- 

დედაბერმა ირემი თითქმის გაათავა. [ნაღუჟ̂ურდ] ხიარ̈ ჭაჭრიშ ცხაპ ჟ'ოსქუი̂ც დაშ̈დუს̂ (ბქ. 

16) -- ვაჟმა დათვს ხერხემალი კინაღამ ჩაუჭრა.

 ხილ (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. ხილი. ხილს ხოშა ლაღალ̈ს ჩი მიჩა-მიჩა ჟახ̈ე 

ხაშხა (ბქ. 282) -- ყველა ხილს მეტწილად თავ-თავისი სახელი ჰქვია. სასა̄შისა ხილი̄ 

მასარდ ხეშან მეგმარს (ლშხ. 4) -- სასაშში ხეებს ხილიც ბლომად ასხია. ხილალ̈ მჷი ლიხ, 

კუე̂თხეხ (ლნტ. 315) -- ხილი მწიფე რომაა, ცვივა. 2. ხეხილი. [ხუა̂ჲ̈] ა̈ნშენე ხილდ (ბზ. 

243) -- ხეხილმა ბევრი {გა}მოისხა.

 ხილმახ̈ილ (-აშ̈, --) ზს., ხილმახილ (-იშ, --) ლშხ., ლნტ. -- ხილეული. ხუა̂̈̄ჲ ხილმახ̈ილ 

ანჴად̈ ამ ზაუ ̂(ბზ.) -- წელს ბევრი ხილეული მოვიდა. ნენჴერას ხილმახ̈ილ მასარ̈დ წუა̂ (ბქ. 

282) -- ლენხერ{ი}ს (ხეობაში) ხილეული ბევრია.

 ხილობ (-აშ̈, -- ზს., ლნტ., -იშ, -- ლშხ.) -- ხილიანობა, ხილობა. ეზერ ესერ ხილობ ლი (ბქ.) 

-- კარგი ხილიანობააო. ხოჩა ხილობ ხარ̄ხ (ლშხ.) -- კარგი ხილობა აქვთ.

 ხინ (-იშ, --) ბზ., ქს., ხლინ (-იშ, --) ბქ. -- ლხინი. შუა̂ნ̈ უშხუა̂რ̄ ლახ̈ნაბნა̈ნ̄, ერე უშხუა̂რ̄ე 

თხუი̂მი უცურ̂უნა ლჷმა̈რ̄ლესუ̂ხ ხინშუ ̂ი ჭირშუ ̂(ბზ. 4) -- (მთელი) სვანეთი (ერთმანეთს) 

შეეფიცა, რომ ერთმანეთი არ დატოვონ ჭირსა და ლხინში. ხე̄რიხ ხინ ეჯ ლადეღ (ლშხ. 38) 

-- იმ დღეს ლხინი ექნებათ. ხინ ი ლახჲადალ ხოჩუე̂მინახ (პოეზ. 88) -- ლხინი და 
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სამხიარულო გადაუხდიათ (გაუკეთებიათ). ხინ ი ხიად! (ლშხ.) -- ლხინი და სიხარული!

 ხინობ (-აშ̈, -- ზს., -იშ, -- ლშხ.) -- ლხინობა (ლხინის გადახდა). [დაუ̂არს] ძღჷდ ხინობ ხად̄ახ 

(ლშხ. 54) -- დევებს დიდი ლხინი ჰქონდათ.

 ხინჭკ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ., ხინჭ (-არ) ლშხ. -- სილა. ხოლა ხინჭკარ̈ხენქა ლჷლესაუ̈ე̂ ქორს 

ქახ̈ეტყჷცერან ჭუა̂დ̈უა̂რ̈ (ლნტ.) -- ცუდი სილით შელესილ სახლს კედლები ჩამოეშალა.

 ხიპე (ოხჷპ, ახიპ; ა̈ხპე ზს., ახპე ლშხ., ახუპ, ა̈ხიპ; ახპე ლნტ.,) გრდმ. -- ხეთქს, აპობს. 

ბეფშუდ̂ სემი ლჷგრე ახიპ (ბზ.) -- ბავშვმა სამი კვერცხი გატეხა (გახეთქა). კუ̂ახნესს ნესკა 

ლექუა̂ ხიპეხ (ლნტ.) -- გოგრას შუაზე აპობენ.

 ხირეს იგივეა, რაც ხერას̈.

 ხირესშუ̂ ლშხ., ზმნს. -- რიგრიგობით.

 ხირკ (-იშ, --) ბქ., ლნტ. -- ხრიკი, სარმა; ფანდი, ილეთი. ხაჴიდ ამ̈ირმდ [დაუ̈̂ს] ხირკ (ბქ. 

261) -- ამირანმა დევს სარმა გამოსდო (დაარტყა). ლაბორგიალჟი ბაჯუდ ეჯკა̈ლი ხირკ 

ახოსყე, ერე შიშტ ასაფიშტუ̂ (ლნტ.) -- ჭიდაობისას ბაჯუმ ისეთი ილეთი გაუკეთა, რომ 

მყისვე წააქცია.

 ხირკაჲ̈ (-კაი̈შ, -კაუ) ბზ., ხირკა ̈(-იშ, -კაუ̈ ბქ., -კაუ ლხმ., -ჲშ, -კალ̈ ლნტ.), ხირკაჲ (-კაჲ̄შ, 

-კე̄ლ) ლშხ. -- ორშიმო. ჩუ'̂ანღრი, იღრალ̄ -- იბზი, ჟ'ანღრი, იღრალ̄ -- ხაიდ (ხირკაჲ) ლშხ. 

-- ჩამოდის, მღერის -- ძღება, ამოდის, მღერის -- შია (ორშიმო). ქა ლოქუ ახოჴიდ ხირკა ̈

კეცხენჟი ღუ̂ინალა ̈ლაკადდ (ლნტ.) -- ჭურიდან ღვინის ამოსაღებად ორშიმო გამოუტანეო.

 ხირულ იგივეა, რაც ხი̄რულ̈.

 ხი̄დარ̈ ბზ., ხი̄დარ! ლშხ., შორისდ. -- სიხარულო! სიყვარულო! (მიმართვისას). ოჲ, ხი̄დარ̈, 

სი ხია?̄! (ბზ.) -- ოჰ, სიხარულო, შენა ხარ?! ეჲ, დედე̄ ხიდ̄არ! (ლშხ.) -- ჰეი, დედის 
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სიყვარულო!

 ხი̄რულ̈ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ხირულ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ხი̄რულ (-იშ, -არ) ლშხ. -- მხიარული. 

ლახ̈ჲადალ̄ჟი ხი̄რულ̈არ̈ ლიხ (ბზ.) -- ქეიფის დროს (ქეიფზე) ყველანი მხიარულნი არიან. 

ხი̄რულდ ბზ., ლშხ., ხირულდ ბქ., ზმნს. -- მხიარულად. ეჯი ხირულდ ესღჷრდ (ბქ. 296) -- 

ის მხიარულად მიდიოდა.

 ხლინ იგივეა, რაც ხინ.

 -ხო ლნტ., თანდებული -- -კენ. ქორხო -- სახლისაკენ. ქალაქ̈სხო -- ქალაქისაკენ.

 ხო-_-ა შედარებითი ხარისხის მაწარმოებელი კონფიქსი ხომჩა -- უფრო ბებერი. ხომხა -- 

უფრო ახალი. ხოდრა -- უფრო ცუდი. ბოლდარა (ლნტ.) -- უფრო ცუდი.

 ხოათუა̂ იხ. ხოჲთუა̂.

 ხოაშა იგივეა, რაც ხოჰშა.

 ხობგა იხ. ბჷგი.

 ხობდნჲე̄რა იგივეა, რაც ხობჷდნიე̄რა.

 ხობედნიერა იგივეა, რაც ხობჷდნიე̄რა.

 ხობენარა იგივეა, რაც ხობჷდნიე̄რა.

 ხობჷდნიე̄რა იხ. ბედნიერ.

 ხობჷნდღუა̂ლა იხ. ბანდღუა̂ლ.

 ხოგრილა იხ. გრილ.

 ხოდთხელა იხ. დჷთხელ.

 ხოდრა იხ. ხოლა.

 ხოზჷ̄სყა იხ. ზჷ̄სყი.
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 ხოთთენა იგივეა, რაც ხოთთუე̂ნა.

 ხოთთუ̂ენა იხ. თუე̂თ{უ}̂ნე.

 ხოთთხელა იგივეა, რაც ხოდთხელა.

 ხოკორაჲ̈ (-რაჲ̈შ, -ალ̈) ბზ., ხოკორაჲ (-რაჲ̄შ, -რე̄ლ) ლშხ., ხოკორა (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ლნტ. -- 1. 

ბზ. მწარე კვახის (აყიროს) ჭურჭელი. 2. უშგ. არყის ქერქის ჭურჭელი ხაჭოსათვის.

 ხოლა (ხოდრა, მადრე̄ნე ბზ., ლშხ., ხონდრა, მანდრენ ბქ., ხოლდარა, მადრენე ლნტ.) -- ცუდი, 

უვარგისი; გამოუსადეგარი. ლეზუ̂ებს ესერ ხოლა ქუ̂ინ ხოჴან (ბზ. 368) -- საჭმელს ცუდი 

სუნი უდისო. ალე ხოლა მეშხე ლიც ლი (ლშხ. 2) -- ეს ცუდი შავი წყალია. ეჯის ხაქუდ̂ა 

ხოლა ლერექუ̂ალ̈ (ლნტ. 294) -- იმას ცუდი ტანსაცმელი ეცვა. ხოლამ̄დ ბზ., ლშხ., ხოლამდ 

ბქ., ლნტ., ზმნს. -- ცუდად. ჭყინტ ხოლამ̄დ ლჷმშდაბინ (ლშხ.) -- ბიჭი თურმე ცუდად 

იქცეოდა. ჲერეხი ხოჩილ ლიხ, ჲერეხი -- ხოლდარა (ლნტ. 18) -- ზოგი უკეთესია, ზოგი 

უფრო ცუდი. ხოლა თუა̂ლაშ̈ (ზს.) -- უშნო, ულამაზო. ხოლა კაფ̈იშ (ბზ.) -- ფიცხი, ავგულა. 

ხოლა კუმაშ̈ (ბზ.) -- დონდლო, დოყლაპია, უქნარა (ცუდი საქონელი). ხოლა ჴად̈იშ (ბზ.) -- 

ღორმუცელა (ცუდი მუცლისა). ხოლამთე მეყუ̂ჩე (ბქ.) -- უზრდელი. ხოლემ ლითქე (ბქ.) -- 

უბედურების თესვა ("ცუდის დაგროვება, ჩაყენება"). ხოლა მარ̄ე (ბზ.) -- ცუდი კაცი. ხოლა 

თე (ბქ.) -- ავი (ცუდი) თვალი. ხოლა გუი̂ ხოზ (ბქ.) -- გული ერევა. ხოლა მა̈ზიგ! (ბქ.) -- 

ცუდი ავადმყოფობა! (წყევლაა). ხოლა მახალ (ბქ.) -- ცბიერება. ხოლა ფაუ (ბქ.) -- ცუდი 

ჯოხი. გადატ. უბედურება, გაჭირვება. ხოლა შიარ̈ე ფუსდ (ბქ.) -- ქურდი, ცუდი ხელების 

პატრონი (ბატონი).

 ხოლგუა̂რა იხ. ლუგუა̂რ̈.

 ხოლდარა იხ. ხოლა.
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 ხოლე̄რება (-ბა̈შ̄, -- ბზ., -ბაშ̄, -- ლშხ.), ხოლერება (-ბაშ̈, --) ბქ., ხოლორობა (-ბაჲ̈შ, --) 

ლნტ. -- ცუდი, საშინელება, უბედურება. ამკალ̈იბ ხოლე̄რება დე̄სამა მიწუ̂ა (ბზ.) -- ამისთანა 

საშინელება არაფერი მინახავს.

 ხოლორობა იგივეა, რაც ხოლე̄რება.

 ხოლჴამშა იხ. ლჷჴმაშ.

 ხომაშარა იგივეა, რაც ხომშარა.

 ხომე̄ნშგუ̂ა იგივეა, რაც ხონშგუა̂.

 ხომნეშკუ̂ა იგივეა, რაც ხონშგუა̂.

 ხომჲა იგივეა, რაც ხომჰა.

 ხომფუკუა̂ იხ. ფუკუი̂.

 ხომშარა იხ. მაშრი.

 ხომშხა იხ. მეშხე.

 ხომჩა იხ. მეჩი.

 ხომცხა̄ნა იხ. მჷცხი.

 ხომჭახ̈უა̂ იხ. მუჭხუი̂.

 ხომხჷმა იხ. მჷხიმ.

 ხომჰა იხ. მჷჰი.

 ხონგრა იხ. მეგრე.

 ხონგრილა იხ. გრილ.

 ხონგუმ̂ა იხ. გუა̂მ̈ი.

 ხონგუჭ̂ა იხ. მეგჭე.
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 ხონდრა იგივეა, რაც ხოდრა.

 ხონეცნა იგივეა, რაც ხონცინა.

 ხონი1, ხონ ზს., ლნტ., ხონი̄ ლშხ., ნაწილ. -- თითქოს. ხონი ჯე ლესეს ჩიმი მჷსყეი, ეჯმაგ̈ს 

რაგად̈ი (ლნტ.) -- თითქოს თვითონაა ყველაფრის გამკეთებელი, იმდენს ლაპარაკობს.

 ხონი2, ხონ ზს., ლნტ., ხონი̄ ლშხ., ჩართ. სიტყ. -- გინდ, თუნდაც, თითქოს. ხონი ლეს ი ხონ 

ნომ̄ა (უშგ.) -- გინდ იყოს და გინდ არა. ხონი ეშხუ ომჩედლასუ ̂ი ხონი მერმე, მიშგოუ ̂ეშხუ 

ლი (ბქ.) -- გინდ ერთი წასულიყო და გინდ მეორე, ჩემთვის სულერთია. ხონი̄ ჩუ მჷსყე 

ლე̄სეხ (ლშხ.) -- თითქოს შერიგებული იყვნენ.

 ხონი̄ იგივეა, რაც ხონი2.

 ხონკი იგივეა, რაც ხუნკუი̂.

 ხონკუე̂შტა იგივეა, რაც ხონკუშ̂და.

 ხონკუი̂̄ იგივეა, რაც ხუნკუი̂.

 ხონკუშ̂და იხ. მეკუშ̂დე.

 ხონსგლა იხ. სგელ.

 ხონსრა, ხენსრა (-რაშ̈, -როლ) ბქ. -- უცხო, მოულოდნელი, არაჩვეულებრივი (ამბავი...). 

ქორს როქუ ̂ხონსრა ნომ' ოლჩემნელასუნ (ბქ. 262) -- სახლში რამე მოულოდნელი ამბავი არ 

მომხდარიყოო.

 ხონქუე̂̄რა იხ. ქუ̂ეირ.

 ხონშგუა̂ იხ. მე̄ნშგუე̂.

 ხონჩხფა იხ. მეჩხფე.

 ხონცინა იხ. ნეცინ.
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 ხონძუი̂რა იგივეა, რაც ხონძუ̂რა.

 ხონძურ̂ა იხ. ძუი̂რ.

 ხონწუდა იხ. ნეწუი̂დ.

 ხონწუხა იგივეა, რაც ხონხუწა.

 ხონხუწა იხ. ნახუწ̂ი.

 ხონჯოდა იგივეა, რაც ხოჯუდ̂ა.

 ხოჲეფა იგივეა, რაც ხოჲფა.

 ხოჲთუა̂ იხ. ა̈თუ.

 ხოჲფა იხ. ჲეფ.

 ხორაუ ̂იგივეა, რაც ხორეუ.̂

 ხორაუ̈ ̂იგივეა, რაც ხორეუ.̂

 ხორგიაჲ (-გიაშ̄, -გე̄ლ) ლშხ. -- ზორბა, დიდი. მაგ ხორგიაჲ ჩარგაზშე̄რალ (პოეზ. 208) -- 

ყველა ზორბა ჩარგაზისანები.

 ხორეუ ̂(-რუი̂შ, -რუა̂ლ̈ ბზ., -იშ, -არ̈ ბქ.), ხორაუ̈̂ (-რუა̂̈რ უშგ., -ა̈ლ ლნტ.), ხორაუ ̂(-რუ̂ალ) 

ლშხ. -- გროვა, ხორა; კრებული. და̈უ̄̂ს ზექი ხორეუ ̂ხოგ̄ ყო̄რჟი̄ნ (ბზ. 320) -- დევს კარზე 

შეშის ხორა უდგას. ჯიჯუ̂ი ხორაუ ̂ქოტუშე̄რალ̈ (პოეზ. 200) -- ძვლის საყუდელი (ზვინი) 

ქოტუაანნი.

 ხორუა̂ იგივეა, რაც ხოხურ̂ა.

 ხორუა̂ობ იგივეა, რაც ხოხურ̂ობ.

 ხოსაბრალა იგივეა, რაც ხოსბრალა.

 ხოსბრალა იხ. საბრალ.
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 ხოფდია იხ. ფედია.

 ხოფშირა იხ. ფიშირ.

 ხოღარ̈ბა იგივეა, რაც ხოღრიბა.

 ხოღრიბა იხ. ღა̈რიბ.

 ხოყუთ̂ელა იგივეა, რაც ხოყუ̂თილა.

 ხოყუთ̂ელა იხ. ყუ̂ითელ.

 ხოშა (ხოშილ, მაშე̄ნე ბზ., ხოშულ, ლშხ., ხოშილ; მაშენე ბქ., ლნტ.) -- 1. დიდი. ბაზ̄ი 

[ბოფშარ̈] ხოშა ლემესგს ა̄შუ̂ეხ (ბზ. 12) -- ბავშვები ამ საღამოს დიდ ცეცხლს ანთებენ. 

ბეჩუი̂ს ხოშა ლინთუ ̂ხამ̈თქუ̂ა (ბქ. 2) -- ბეჩოში დიდი ზამთარი იცის (სჩვევია). 2. უფროსი. 

ეჯჲა̈რე ხოშას ბექნუ ხაჟხე̄ნა (ბზ.) -- იმათ უფროსს ბექნუ რქმევია. ხოშა მუხუ̂ბად 

ჩუა̂დღუე̂ნე ჯგჷ̄რაგ̄უ̂შ (ლშხ. 51) -- უფროსმა ძმამ წმინდა გიორგით დააფიცა. მეზგემი 

ხოშას სემი ჭყჷნტარ̈ ხარ̈დენა (ლნტ. 8) -- ოჯახის უფროსს სამი ვაჟი ჰყოლია. 3. ზმნს. -- 

უფრო. ლახუ̂არ̈ ბარ̈დ ხოშა ლაწყლანალ ესერ ლიხ (ანდ.) -- მთები ბარზე უფრო სუფთააო. 

ხადაშ ხოშა წყილჲანდ ჯუღუ̂ეხ (პოეზ. 70) -- რომელს უფრო სუფთად გაქვთ. ხოშა ბაბა 

(ზს., ლშხ.) -- ბაბუა. ხოშა გუი̂̄მიშ (ბზ.), ხოშა გუმი (ბქ.) -- დიდგულა. ხოშა მჷნწირ (ზს.) 

-- მეტწილად. ხოშა ლაღალ̈, ნაღალ̈ (ბზ.), ხოშა ნაღალდ (ლშხ.) -- უმთავრესად. ხოშა ნათ̄ი 

(ბზ., ლშხ.) -- მეტი წილი.

 ხოშაობ იგივეა, რაც ხოშობ.

 ხოშაუსუა̂ხუი̂შ იგივეა, რაც ხოშე̄რობა.

 ხოშე̄მიშთან̄ (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ. -- უშველებელი, უზარმაზარი. ხოშე̄მიშთან̄ დოლებ ანშყად̈ (ბზ.) 

-- უზარმაზარი ლოდი (დოლაბი) გადმოვარდა.
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 ხოშე̄რობა (-ბა̈შ̄, -ბა̈ლ̄) ბზ., ხოშაუსუ̂ახუ̂იშ (-აშ̈, -არ̈) ბქ., ხოშე̄რობა, ხოშე̄რება (-ბაშ̄, 

-ბე̄ლ) ლშხ., ხოშორობა (-ბაჲ̈შ, -ბალ̈) ლნტ. -- უზარმაზარი, ვეებერთელა. ჰაზ̈უ̂ისგა 

ხოშე̄რობა ჰა̈ლუა̂ ̈მეგამ̈ ხაგ̄და (ბზ.) -- ეზოში უზარმაზარი ალვის ხე იდგა. ეჲმინს ხოშორობა 

დაბ ხუღუა̂ნს (ლნტ.) -- იმათ ვეებერთელა ყანა ჰქონდათ. იხ. ხოშე̄მიშთან̄.

 ხოშილ იხ. ხოშა.

 ხოშობ (-აშ̈, --) ხოშობ̄ (-აშ̄, --) ლშხ., ხოშაობ (-იშ, --) ლნტ. 1. დიდობა. ფეკუ̂ნას ნაღჯჷნ 

ხოშობჟი ესერ ლახშყედა (ანდ.) -- ლეკვს ნაღიზიანები დიდობისას გახსენებიაო. 2. 

უფროსობა. ჩუა̂̈სესად მიჩ ხოშაობ (ლნტ.) -- მას უფროსობა დარჩა.

 ხოშორობა იგივეა, რაც ხოშე̄რობა.

 ხოშობ̄ იგივეა, რაც ხოშობ.

 ხოჩა (ხოჩილ, მაჩენე ზს., ლნტ., ხოჩულ, მაჩე̄ნე ლშხ.) -- კარგი, კეთილი. სარაგცახან̈ ხოჩა 

მეგმარ̈ ლჷგხ (ბზ. 369) -- წყაროსთან კარგი ხეები დგას. [ჟაბე სოფლარ̈ს] ხოჩა ლახუ̂არ̈ 

ხუღუა̂ხ (ბქ. 1) -- ზემო სოფლებს კარგი მთები აკრავს (აქვთ). ამე̄ჲსა ლიხ ხოჩა სგიმარ 

(ლშხ. 1) -- აქ კარგი ვეძებია. გუშკუე̂ ცხეკარ̈ისკა ხუა̂ჲ̈ ხოჩა მეგამ ითხი (ლნტ. 16) -- 

ჩვენს ტყეებში ბევრი კარგი ხე არის (მოიპოვება). ხოჩამ̄დ ბზ., ლშხ., ხოჩამდ ბქ., ლნტ., 

ზმნს. -- კარგად. ალ დი̄ნა ჟ'ან̈რექუა̂̈ნ̄ ხოჩამ̄დ (ბზ. 327) -- ეს გოგო კარგად შეიმოსა. 

[ზურალ̄ს] ხოჩამ̄დ ხახლე̄ნა ალ გუე̂შ (ლშხ. 51) -- ქალს ეს საქმე კარგად სცოდნია. ად̈ლეთან 

ხოჩამდ (ლნტ. 149) -- კარგად დაღამდა. მინ როქუ ̂ხოჩამდ ჩუჲ ად̈უო̂ხშმა̈ნხ (პოეზ. 92) -- 

მათ კი კარგად ივახშმესო. ხოჩა გუი̂მი ლიდი (უშგ.), ხოჩა გუმი ლიდისგ (ბქ.) -- კარგ 

გუნებაზე დადგომა (კარგი გულის ჩადება). ხოჩა კან̈იშ ამსუა̂ლდ (ბზ.) -- კარგი გარეგნობის 

(კანის) ადამიანი. ხოჩა თუ̂ალაშ̈ (ზს.) -- ლამაზი. ხოჩა ლურდბაშ̈ (ზს.) -- გულუხვი, 
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ხელგაშლილი. ხოჩა ლადეღ! ზს., ლშხ., ხოჩა ლადაღ̈, ხოჩა ლად̈ეღ! ლნტ. -- გამარჯობა! 

(კარგი დღე!) მისალმებისას. ხოჩაუ̄ ̂ლადაღ̈ ჯარ̄ მეჯუე̂გს! (ბზ. 320) -- კარგი დღემც 

გქონდეს მეჯოგეს! [ბეუა̂] სგომჴედელი ი "ხოჩა ლადეღ" ხოქუა̂ (ბქ. 197) -- ბევა შემოსულა 

და "გამარჯობაო"-უთქვამს. ხოჩა ლად̈ეღ, ჭყჷნტარ̈! (ლნტ.) -- გამარჯობათ, ბიჭებო! ხოჩა 

ლე̄თ! ბზ., ლშხ., ხოჩა ლეთ! ბქ., ლნტ. -- ღამე მშვიდობისა! კარგი ღამე! (გამოსალმებისას). 

ხოჩა ლეთუ ჯარხ ბაზი ი ამანღო ლაჲ̈დი! (ლნტ.) -- კარგი ღამეც გქონოდეთ ამაღამ და ამის 

შემდეგაც! ხოჩა ნაბ̈ოზ! ბზ., ხოჩა ნებოზ ბქ., ქს. -- საღამო მშვიდობისა! (კარგი საღამო!) 

(მისალმებისას). ხოჩა ნაბ̈ოზუ ̄ჯარ̄ხ! (ბზ.) -- საღამო მშვიდობისა! (კარგი საღამოც 

გქონოდეთ!).

 ხოჩერება იგივეა, რაც ხოჩე̄რობა.

 ხოჩე̄რობა (-ბა̈შ̄, --) ბზ., ხოჩე̄რება (-ბაშ̄, -- ლშხ.), ხოჩერება (-ბაშ̈, --) ბქ., ხოჩორობა (-ბაჲ̈შ

, --) ლნტ. -- ქონება, დოვლათი (სიკეთე). [ალჲარ̈დ] ანკოკუ̂ეხ მა̈გ, და̈უ̄ა̂ ̈ხოჩე̄რობა (ბზ. 

403) -- ამათ, დევს რაც ქონება ჰქონდა, შეაგროვეს. ხოჩერება ლასგუ̂რათელისგა დემ ესერ 

ანღრი (ანდ.) -- სიკეთე მჯდომარესთან თავისით არ მოვა.

 ხოჩილ იხ. ხოჩა.

 ხოჩორობა იგივეა, რაც ხოჩე̄რობა.

 ხოჩულ იხ. ხოჩილ.

 ხოწრანა იხ. წჷრნი.

 ხოწყჷლიანა იხ. წყილია̈ნ.

 ხოჭრელა იხ. ჭჷრელ.

 ხოხრა იგივეა, რაც ხოხურ̂ა.
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 ხოხრობ̄ იგივეა, რაც ხოხურ̂ობ.

 ხოხურ̂ა (ხოხრილ, მაჰურ̂ე̄ნე) ბზ., ხოხრა (მაჰრენე \ მაჰენ ბქ., ხოხროლ̄, მაუ̂რე̄ნე ლშხ.), 

ხორუა̂ (მაურ̂ენე) ლნტ. -- პატარა, უმცროსი. ხოხუ̂რა დიარ̈ მიჩაშ̈დ ესერ ლოჰოდახ (ბზ. 

358) -- პატარა პური მე მომცესო. [კუ̂იციანს] ხოხრა დინა მასარ̈დ ლახლატჷნ (ბქ. 9) -- 

კვიციანს უმცროსი გოგო დიდად შეუყვარდა. ლაშ̄ხურს ხენჩჷდიხ.... ხოხრა ლიცილ̄არ 

(ლშხ. 2) -- ცხენისწყალს პატარა წყლები უერთდება (ერევა). ხორუ̂ა ჭყინტს ჯაუ̈̂რ ხარ 

(ლნტ. 30) -- უმცროს ბიჭს ჯავრი აქვს. კნინ. ხოხურ̂ე̄ლ, ხოხურ̂ი̄ლ ბზ., ხოხურ̂ილ ბქ., 

ხოხროლ̄ ლშხ. [ეჯი] ხოხროლ̄ ლჷმარ̄ (ლშხ. 55) -- ის უმცროსი ყოფილა. იხ. კოჭოლ̄.

 ხოხურ̂ობ (-აშ̈, --) ზს., ხოხრობ̄ (-აშ, --) ლშხ., ხორუა̂ობ (-იშ, --) ლნტ. -- პატარაობა, 

უმცროსობა, ბავშვობა. ხოხურ̂ობჟი̄შ მაგ̈ ჩუ მაშყიდ (ბზ.) -- პატარობისდროინდელი 

ყველაფერი მახსოვს. დი ხოხრობჟი ათდაგანხ ჩუ (ბქ. 63) -- დედა ბავშვობისას მოუკვდათ. 

მად̈მა ხოჩანდა ალ ბეფში ლისკდის ხორუა̂ობჟი (ლნტ.) -- პატარობისას ამ ბავშვის შეხედვას 

არაფერი სჯობდა.

 ხოჯუდ̂ა იხ. ჯოდ̄ი.

 ხოჯუდ̂იამ̄ს ბზ., ლშხ., ზმნს. -- უფრო შორს. ნიშგუე̂ჲხან̈ ლათ̈ხუი̂არალ̈ ხოჯუდ̂იამ̄ს ლიხ 

(ბზ.) -- ჩვენგან სანადირო ადგილები უფრო შორსაა. იხ. ჯოდ̄ი.

 ხოჯუნ̂ელა იხ. ჯუ̂ინელ.

 ხოჰშა იხ. ჰაშ̈ი.

 ხოჷრჟა იხ. ჷრჟი, ირჟი.

 ხოჲ̄შა იგივეა, რაც ხოჰშა.

 ხუბდა იგივეა, რაც ხუი̂ბდა{̈ჲ}.
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 ხულ იგივეა, რაც ხულ̄.

 ხულა̈ იგივეა, რაც ხულ̄აჲ̈.

 ხულუგუ̂ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ.), ხულუგ (-იშ, -არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.) -- ხულუგო, უფხო 

პური. იმსგა̈ჲ̄ ყუბ̈ლაჲ̈ ხულუგს როქ ლალა̈შ̄იდ? (ბზ.) -- განა უფხო პურს ვთესავთო? 

ლეზუ̂ებდ ხუღუა̂ნდახ ხულუგ (ლნტ.) -- საჭმელად უფხო პური ჰქონდათ.

 ხუნ (-იშ, -უ̂არ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., ლნტ., -უა̂რ ლშხ.) -- 1. საძირკველი, საფუძველი, ბალავარი. 

ქორს ხუნუა̂რ̈ ესერ ნო̄უ ̂ოხკჷდჷ̄რე! (ბზ.) -- სახლს საძირკველი ნუ გამოუთხარეო 

(გამოუღეო)! დადა სგაჩად კიბიშ ხუნთეჲსგა (ბქ. 34) -- დედაბერი კიბის საძირკველში 

შევიდა. ხოლა თეუშ̂ ლოქ... ლოხსი̄ნჯუა̂ ქორა ხუნი ლაქუც̂აჟი (ლშხ. 11) -- სახლის 

საძირკვლის გაჭრისას, ცუდი თვალით შეუხედავსო. ხუნს ლაჩუა̂რე ჩუ აყურეხ (პოეზ. 4) -- 

ძირში ("საძირკველთან") ირმები წვანან. 2. ბზ. დიდი ლოდი. ბექაჲ̈ ხოშე̄მიშთან̄ ხუნუ̂არ̈ს 

იკედ შიარ̈თეჟი (ბზ.) -- ბექა უზარმაზარ ლოდებს იღებს ხელში.

 ხუნკუი̂ ბზ., ლნტ., ხონკუ̂ი, ხონკი ბზ., ხენკი ბქ., ხონკუი̂ ლშხ., ზმნს. -- 1. ჩქარა, მალე. 

ღებარ̈ ლიშგრინეს ხენკი იბნეხ (ბქ. 308) -- სკები (ფუტკრებისა) ყრას მალე დაიწყებენ. 

ქუ̂ინილდ ხონკუი̂ ჟი ლამ̈ჩედნი (პოეზ. 128) -- იქნებ სული მალე ამომძვრეს. 2. პირველად, 

ჯერ, უფრო ადრე. სი ახმაზ̈ირ ხუნკუ̂ი ღე̄რბეთ! (ბზ. 59) -- ღმერთი პირველად შენ 

დალოცე! ხუნკუი̂ მჷქუი̂სკდ ხეკუ̂ეს ჟი ხაჴჷდეს ლჷგრე (ლნტ. 65) -- პირველად მთქმელმა 

უნდა დაარტყას კვერცხი. 3. უწინ, წინათ; კარგა ხნის წინათ. დეც ი გიმ ეზარ ხენკი ესერ 

ომყელლიხ (ანდ.) -- ცა და მიწა კარგა ხნის წინათ გაყრილანო (გაყრილი არიანო).

 ხურგუნ̄ (-აშ̈, -- ბზ., -აშ, -- ლშხ.), ხურგუნ (-იშ, --) ბქ., ლნტ. 1. ზს., ლშხ. ხრიგინი. 

ხურგუნ̄ ანსჷმდა (ბზ.) -- ხრიგინი მოისმა. 2. ლნტ. ხრამუნი. ჭყინტ ხურგუნ-ხურგუნშუ ̂
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იზობდა მჷხიმ ლახანას (ლნტ.) -- ბიჭი ხრამუნ-ხრამუნით ჭამდა მჟავე კომბოსტოს.

 ხურე იგივეა, რაც ხუი̂რე.

 ხურხუნ̄ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ხურხუნ (-იშ, --) ბქ., ლნტ. -- კრუტუნი. ხუა̂̈ი̄ნ ციცუი̂ 

ხურხუნ̄ ისმოლ̄ (ბზ.) -- ხშირად კატის კრუტუნი ისმოდა. წელს როქუ̂ შდჷმ ხაქუც̂უნახ ი 

ხურხუნ როქუ ̂მა̈ ლი (ბქ.) -- ვირს ყურს სჭრიდნენ და კრუტუნი რააო.

 ხურჯინ (-იშ \ ხურჯნიშ, -ა̈ლ \ ხურჯნალ̈ ბზ., -ჯნიშ, -არ̈ ბქ., -იშ, ხურჯნალ̈ ლნტ.), 

ხურჯუნ (-იშ, -ალ) ლშხ. -- ხურჯინი. ისგუ̂ი ჲეხუ ̂ხურჯინთე ესჷდ (ბზ. 74) -- შენი 

ცოლი ხურჯინში ჩადევი. ბექნუ ჩუ ხორეკნა ხურჯნალ̈ს წელს (ლნტ.) -- ბექნუ ვირს 

ხურჯინებს ჩამოჰკიდებდა ხოლმე. კნინ. ხურჯნილ ზს., ხურჯუნე̄ლ ლშხ., ხურჯუნილ 

ლნტ.

 ხუტე იგივეა, რაც ხუი̂ტე.

 ხულ̄ (-იშ, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ხულ (-იშ, -ა̈რ ბქ., -ა̈ლ ლნტ.) -- ყლუპი. ბეფშუს̂ ლჷჯე აშხუ ̂

ხულ̄დ გარ ახად̄ (ბზ.) -- ბავშვს რძე მხოლოდ ერთ ყლუპად ეყო. ჯიმილდ ეშხუ ხულ ლეთრე 

დეშ ადირტყუ ̂(ბქ. 114) -- ძმამ ერთი ყლუპი სასმელი ვერ გადაყლაპა. ალ მარე ეშხუ ხულ 

არა̈ყს ძინარ̈ს ქა იხულდა (ლნტ.) -- ეს კაცი ერთ ყლუპ არაყს ყოველ დილით გადაკრავდა 

(გადაყლაპავდა). კნინ. ხულულდ ზს., ლნტ., ხულ̄ულ̄ ლშხ.

 ხულ̄ა̈ჲ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ხულა ̈(-აჲ̈შ, -ა̈ლ) ლნტ. -- ხვრეპია. ჯე ლოქ ლიუ კეცი თხუი̂მჟი 

ღუი̂ნალა ხულა?̈ (ლნტ.) -- შენ ხარ ჭურის თავზე ღვინის ხვრეპიაო? შუე̂ლი ხუ̄ლაჲ 

გიოშე̄რალ (პოეზ. 210) -- სველიხვრეპია გიოსანები.

 ხუა̂ლმან̈დ იგივეა, რაც ჴუა̂ლმან̈დ.

 ხუა̂ჲ იგივეა, რაც ხუა̂̈̄ჲ.
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 ხუა̂რს იგივეა, რაც ხუა̂რც.

 ხუა̂რც (-აშ̈, --) ზს., ხუა̂რს (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ხუა̂რ̈ბ (-იშ, --) ლნტ. -- მუნი, ქეცი. 

ახ̈ჭყარდახ ჩის̄ ხუ̂არც (ბზ.) -- ყველას ქეცი გადაედო. ხუ̂არცაშ̈ ბედიშ! (ბქ.) -- ქეცის 

ბედისა! (თხებს ასე წყევლიან). შდრ. მახე̄რა.

 ხუ-̂ას იხ. ლი, ლიზ.

 ხუა̂ტ იგივეა, რაც ღუა̂ტ.

 ხუა̂ი̈ნ იგივეა, რაც ხუა̂̈ი̄ნ.

 ხუა̂ჲ̈ იგივეა, რაც ხუა̂̈̄ჲ.

 ხუა̂ჲ̈დინ იგივეა, რაც ხუა̂̈ი̄ნ.

 ხუა̂რ̈ბ იგივეა, რაც ხუა̂რც.

 ხუა̂ტ̈ა (-ტა̈̄შ, --) ბზ., ხუე̂ტა (-ტა̈შ, -- ბქ., -ტაშ̄, -- ლშხ., -ტაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- {ამო}წყვეტა, 

გადაშენება, ძირფესვიანად ამოგდება. სი მაგუა̂ჲ̈ გამ̈ა̈შუ ̄ჯა̈ც̄ გეზლი̄რე ხუ̂ატ̈ა?! (ბზ. 234) -- 

შენ როგორ მოგწონს (გემოსი გაქვს) შვილების ამოწყვეტა?! დაუ̄̂არე ხუე̂ტა... ლოქ 

ოხმეჴრედ (ლშხ. 75) -- დევების ამოწყვეტა გავიგეთო. ხუე̂ტა ალ გოჭარ̈ს (ლნტ.) -- 

გაწყვეტა ამ გოჭებს! ლამ̈თილაშ̈ ისგუა̂ ხუა̂ტ̈ოში (პოეზ. 102) -- შენი სამამამთილოს 

ამოწყვეტა.

 ხუა̂ჲ̄ იგივეა, რაც ხუა̂̈̄ჲ.

 ხუა̂ჲ̄დინ იგივეა, რაც ხუა̂̈ი̄ნ.

 ხუა̂̈ი̄ნ ბზ., ხუა̂ი̈ნ უშგ., ხუა̂ჲ̄დინ ლშხ., ხუ̂აჲ̈დინ ლნტ., ზმნს. -- ხშირად, ბევრჯერ. ბეფშუ̂დ 

ეჩე ხუა̂̈ი̄ნ ანტუა̂რალ̄ე სანთლარ̈ (ბზ. 263) -- ბავშვმა იქ სანთლები ბევრჯერ აანთო. ხუ̂აჲ̈დინ 

მიშიდა ქჷმარალ̈ მიშკუი̂ ჯუმილჟი, მარე მაჩ̈ ახუა̂ლუარ̈ (ლნტ.) -- ბევრჯერ გადმომიყრია 
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ცრემლები ჩემი ძმის გამო (ჩემს ძმაზე), მაგრამ ვერ გავაცოცხლე.

 ხუა̂̈ლ̄მი (-მი̄შ, --) ბზ., ხუა̂ლ̈მი (-მიშ, --) ბქ. -- ხველებისა და ყელის დაავადების დროს 

სალოცავი ღმერთი.

 ხუა̂̈ჲ̄ (-უ̂ა̈ი̄შ, --) ბზ., ხუ̂აჲ̈ (-უა̂ი̈შ, --) ბქ., ლნტ., ხუა̂ჲ̄, ხუა̂ჲ (-უ̂აჲ̄შ, --) ლშხ. -- ბევრი, 

მრავალი, [შუა̂ნ̈ს] ხუა̂ჲ̈ მურყუა̂მ ლჷ̄გ ჩია̈გ̄ (ბზ. 1) -- სვანეთში ყველგან ბევრი კოშკი დგას. 

ხელწიფხედ ეჯის ხუა̂ჲ̈ ბარ̈გ ლახუე̂მ (ბქ. 41) -- ხელმწიფემ იმას ბევრი მზითვი (ბარგი) 

გაატანა (მისცა). ზურალ მერუა̂̈გ̄ ხუა̂ჲ̈ ხეთხოლდახ (პოეზ. 80) -- ქალი სხვაგანაც ბევრი 

ეშოვებოდათ. ხუა̂ჲ̈ხან̈ს ზს., ლნტ., ხუ̂აჲ̄ხანს ლშხ., ზმნს. -- დიდხანს (ბევრხანს). ხუა̂ჲ̄ხანს 

არ̄დახ ეჩე (ლშხ.) -- დიდხანს იყვნენ იქ. ალ მარე ხუა̂ჲ̈ხა̈ნს ხოსკიდდა ალმინს (ლნტ. 301) -- 

ეს კაცი ამათ დიდხანს (ბევრხანს) უყურებდა.

 ხუე̂რენი იგივეა, რაც ხუე̂რნი.

 ხუე̂რნი (ოხურ̂, ახუ̂არ̈; ა̈ხუ̂რენი) ზს., ხერნი (ოხუე̂რ, ახუა̂რ; ახ̈ურ̂ენი ბქ., ახუა̂რ; ახურ̂ენი 

ლშხ.), ხუე̂რენი (ახუ̂ერ, ახუა̂̈რ, ა̈ხუე̂რენი) ლნტ., გრდუვ. -- ინგრევა, იშლება. კოჯარ̈ 

ხერნიხ, ხერხჷნი მაგ̈ უ̈შხუა̂რ (ბქ. 321) -- კლდეები ინგრევა, ყველაფერი ერთმანეთში 

ირევა. ტაბგობ ისგლათუ̂თექა დემის ხუე̂რნი (ბქ. 233) -- ქეიფი ("ტაბაკობა") შუაღამემდე 

არ იშლება. კოჯ ხუე̂რენი (ლნტ. 305) -- კლდე ინგრევა. ქუ̂ერწილ, მა ლექუი̂სკ ლი, 

ჩუა̂ხუა̂რ (ლნტ. 50) -- ქორწილი, რა თქმა უნდა (რა სათქმელია), დაიშალა.

 ხუ-̂ეს იხ. ლი, ლიზ.

 ხუე̂ტა იგივეა, რაც ხუა̂ტ̈ა.

 ხუე̂ტენი იგივეა, რაც ხუე̂ტნი.

 ხუე̂ტნი (ონხუე̂ტ, ანხუა̂ტ̈; ა̈ნხუტ̂ენი ზს., ანხუ̂ატ; ანხუტ̂ენი ლშხ.), ხუე̂ტენი (ანუხ̂უე̂ტ, 
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ანხუა̂̈ტ, ან̈ხუ̂ეტენი) ლნტ., გრდმ. -- წყდება, იღუპება. ლად̈ი ეჯჲარე გუ̂არ̈იშ და̈რ̄ არ̈ი: 

ჟამ̈ხუე̂ტე̄ლიხ (ბზ. 23) -- დღეს იმათი გვარის არავინაა: ამოწყვეტილან: ლეუი̂ზ ისგა 

ლახ̈შდახხ ი მჷტმად ხუ̂ეტნიხ (ბქ. 252) -- საგზალი შემოელიათ და შიმშილით წყდებიან. 

ამნილ ეჯჟი ლიხ მაჲ̈დარ̈, ერე ხუე̂ტენიხ (ლნტ. 309) -- ესენი ისე არიან დამშეულები, რომ 

წყდებიან.

 ხუი̂ბდა{̈ჲ} (-დაი̈შ, -დაუ̈), ხუ̂იბი (-აშ̈, -ა̈რ) ზს., ხუი̂ბდაშ̈ (-იშ, -დაშარ̈) ლნტ., ხუბდა (-დაშ̄

, -დე̄ლ) ლშხ. 1. ძმა. ხუი̂ბდაჲ̈ ლადაღ̈უ ეჯქემა! (ბზ.) -- ძმის დღემც შეგემატოს! 

(დალოცვაა). ხუი̂ბდაშ̈, მაჲ̈ ხოჩა მარე ხას! (ლნტ.) -- ძმაო, რა კარგი კაცი იყავ! 2. ბქ. ძმობა. 

მიჩ ესერ, ხუ̂იბდა̈ჲღონ, ყორხენქა დემთე ხოზნა (ბქ. 11) -- ძმობამ (ძმობას გეფიცები), მე 

კარს იქით არსად წავსულვარო.

 ხუი̂ბდაშ̈ იგივეა, რაც ხუ̂იბდა̈{ჲ}.

 ხუი̂ბი იგივეა, რაც ხუი̂ბდაჲ̈.

 ხუი̂ლიმახალ (-ხლა̈შ, -- ზს., -ხლაშ, -- ლშხ.), ხუი̂ლმახალ (-იშ, --) ლნტ. -- ცოდნა 

(მიხვედრა). ხუ̂ილიმახალ ჟი დეშ როქ იღუნ̂ე (ბზ.) -- ამ ამბის შესახებ არაფერი ვიციო 

(ცოდნაზე ვერ დავიფიცებო).

 ხუი̂მახ̈უ̂ი (-უი̂̄შ, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ.), ხუ̂იჲ (-უი̂̄შ, --) ლშხ., ხუი̂უ ̂(-იშ, --) ლნტ. -- 

მიხვედრა (თადარიგის დაჭერა); წესრიგი. ხუი̂მახ̈უი̂ს და̈რ̄მოშ ხეხოლ̄დახ (ბზ.) -- თადარიგს 

ვერავინ იჭერდა. მეზგე-მერდე ხუი̂მახუი̂ს ესერ ასყა (ანდ.) -- ოჯახი თადარიგს მიჰყავსო. 

ცუგუ ხუი̂უს̂ მაჩ̈ ათახუ̂იდა (ლნტ.) -- ცუგუ მისახვედრს ვერ მიხვდა.

 ხუი̂ნაუ̂ხი (-აშ̈, --) ბქ. -- მიუხვედრელობა, უყაირათობა. მიჩა ხუი̂ნაუხ̂ის ამგუა̂რ̈ ესერ 

ხოყრა (ბქ.) -- მის მიუხვედრელობას ასეთი (რამ) უქნია.
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 ხუი̂{ჲ}1 (-მი, --) ზს., ხუ̂ილ ბზ. -- წესი, რიგი; სამართალი. საბრალ ესერ ჰერ იმგუა̂ 

ხასჷმდეს, ეჩეჩუ ქოღ ათხუი̂დ ხუი̂ს (ბქ. 210) -- საცოდავი (საბრალო) ხმა სადაც მოგესმას, 

იქ სამართალი (წესი, რიგი) გააჩინე. ხუი̂ლს დეშ ხუ̂ეხუ̂ა (ბზ.) -- დაბნეული ვარ.

 ხუი̂{ჲ}2 (-მი, --) ზს. -- ცოდნა; მიხვედრა. ჩი გუა̂შუ ̂მიჩა ხუ̂იჲ ესერ ხაკუ (ბზ.) -- ყველა 

საქმეს თავისი ცოდნა უნდა.

 ხუი̂ჲ იგივეა, რაც ხუი̂მახ̈უ̂ი.

 ხუი̂რ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ა̈რ ბქ., -ალ ლშხ.) -- ხვადი. ხუი̂რ ციცუ ̂-- ხვადი კატა. ხუ̂ირ 

დაშ̈დუ ̂(ბქ.) -- ხვადი დათვი. ალ ჟეღილდ ჯუ ლი ა ხუი̂რ? (ლნტ.) -- ეს ძაღლი ძუ არის თუ 

ხვადი?

 ხუი̂რე (ოხურ, ახუი̂რ; ახ̈ურ̂ე ზს., ახურ, ახუი̂რ; ახურ̂ე ლნტ.), ხურე (ახუი̂რ; ახუ̂რე) ლშხ., 

გრდმ. -- ანგრევს. ჯუი̂ნელ ქორს ჩიქე დე̄მ ხურედ (ლშხ.) -- ძველ სახლს ჯერ არ ვანგრევთ. 

[თათრალ̈ს] ჩუა̂თოხუ̂ირახ ლაჴუ̂ამ̈ (ლნტ. 109) -- თათრებს დაუნგრევიათ ეკლესია.

 ხუი̂ტე (ონხუტ, ანხუ̂იტ; ა̈ნხუ̂ტე ზს., ანხუტ ლნტ.), ხუტე (ონხუტ, ანხუი̂ტ; ანხუტ̂ე) 

ლშხ., გრდმ. -- წყვეტს, მუსრს ავლებს, ხოცავს, ჟლეტს. ჭყინტდ ლაჲ̈ცხუ̂აპ̈ დაშნაჲ̈ ი 

ხუი̂ტე ალჲარ̈ს (ბზ. 331) -- ბიჭმა იშიშვლა ხმალი და ჟლეტს ამათ. მალულდდ ქათლარ̈ მაგ̈ 

ჟ'ანხუ̂იტ (ბქ. 22) -- მელამ ქათმებს ყველას მუსრი გაავლო. ჟანხუი̂ტ დაუ̄ა̂რ ჲაკოფდ (ლშხ. 

61) -- იაკობმა დევები ამოწყვიტა. ხენწიფ ერ კიდა ხალ̈ხს, ჲერბი ეჲზუმს მებატე ხუი̂ტა 

(ლნტ. 295) -- ხელმწიფე რომ ჟლეტდა ხალხს, ორ იმდენს მებატე ხოცავდა.

 ხუი̂უ ̂იგივეა, რაც ხუი̂მახ̈უი̂.

 ხჷკ1 (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- საფხეკი. ხჷკ ახაჲ̈! (ბზ.) -- [ქვაბის] საფხეკი 

მოიტანე!
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 ხჷკ2 (-იშ, -არ̈) ლნტ. -- მატლი. ხჷკ ასარდუნ̂ა ლახანას (ლნტ.) -- კომბოსტოს მატლები 

დასევია.

 ხჷლ იგივეა, რაც ხჷ̄ლ.

 ხჷლაკ̈ იგივეა, რაც ხალ̈იკ.

 ხჷლ-ბჷლ იგივეა, რაც ხჷ̄ლ-ბჷ̄ლ.

 ხჷლმახჷლ იგივეა, რაც ხჷ̄ლმახჷ̄ლ.

 ხჷნსგა (-გე̄მიშ, -- ბზ., -გაშ̈, -- ბქ.), ხჷ̄ნსგე (-გე̄მიშ, --) ლშხ., ხჷნსკა (-კაჲ̈შ, --) ლნტ. -- 

ნახევარი. [ეჯჲარ̈დ] ქა ხასჩუქურ̂ეხ მინე სახ̈ჷლწიფუ̂ი ხჷნსგა (ბზ. 284) -- იმათ თავიანთი 

სახელმწიფოს ნახევარი აჩუქეს. [მალს] ხჷნსგა ტუფ ამნემ ახტუ̂იმ (ბქ. 27) -- მელას 

ნახევარი ტყავი ამან გააძრო. [ხენწიფ] ჯილდოს ხაუ̄დ̂ი ხჷნსგა სახენწიფს (ლშხ. 75) -- 

ხელმწიფე ჯილდოდ აძლევს ნახევარ სახელმწიფოს. ლაკუ̂მაშ ჩუბე სართულიშ მერბე 

ხჷნსკაჲსა ლას (ლნტ. 21) -- (საქონლისათვის) განკუთვნილი ადგილი სასაქონლე ქვედა 

სართულის მეორე ნახევარში იყო.

 ხჷნსგამ̄ინ ბზ., ლშხ., ხჷნსგამჷნ ბქ., ხჷნსკამინ ლნტ., ზმნს. -- ნახევარჯერ. ხჷნსგამ̄ინ 

უდჲარად ხუა̂რდას̈ (ბზ.) -- ნახევარჯერ უჭმელად ვიყავი. ხჷნსკამინ მიჩა ჭაშ̈ კოჯარ̈ჟი 

ლიზელალ̈ს ჟი ხაკუდა (ლნტ.) -- მისი ქმარი ნახევარჯერ კლდეებზე სიარულს უნდებოდა.

 ხჷნსკა იგივეა, რაც ხჷნსგა.

 ხჷნწჷრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ., ხჷნწჷრ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- სერი, საქონლის გამოსაცნობად ყურზე 

შეჭრილი ნიშანი.

 ხჷრ (-იშ, --) ზს., ლნტ., ხჷ̄რ ლშხ. -- ბრაზი (გაბრაზება); ჯავრი. ფაკ̈ულ̄დ ამნოუშ̂ ქათ̄ტიხ 

ხჷრ დი̄ნას (ბზ. 39) -- ლეკვმა გოგოს სამაგიერო (ჯავრი) ამით გადაუხადა. ჲას̈ ხჷრ ესერ 
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აგუა̂ნ̈ე, ჲას̈ -- მაჟჷრ (ანდ.) -- ზოგს ჯავრი ატირებს, ზოგს -- სიბრალულიო.

 ხჷრმჷ̄ნ-ტურმუნ̄ (-აშ̈, --) ბზ., ხჷრმჷნ-ტურმუნ (-იშ, --) ქს. -- მტვრევა-ლეწვა. 

მუშგურ̂ალს... ხოგ̄ხ ხჷრმჷნ-ტურმუნ (ლშხ. 33) -- სტუმრებს მტვრევა-ლეწვა უდგათ.

 ხჷრტნი (ხჷრტინდას̈, ხჷრტინდა; ხჷრტინდე̄დს ბზ., ხჷრტინ, ხჷრტნიუ;̂ ხჷრტნიდეს ბქ., 

ხჷრტნის, ხჷრტნჷდა; ხჷრტნჷდეს ლშხ., ხუჷ̂რტნჷდას̈, ხჷრტნიდა; ხჷრტნიდეს ლნტ.), 

გრდუვ. -- ხროტინებს, ხვრინავს. მაშდმარ̄ მარე ხჷრტნჷდა (ლშხ.) -- მთვრალი კაცი 

ხროტინებდა. იუა̂ნ̈ას ჩუ ლახაგედდა ი ხჷრტნი (ლნტ. 85) -- ივანას დაეძინა და ხროტინებს 

(ხვრინავს).

 ხჷრტჷ̄ნ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ხჷრტჷნ ბქ., ლნტ. -- ხროტინი. ანსჷმდა ხჷრტჷნ (ლნტ.) -- 

მოისმა ხროტინი.

 ხჷ̄ლ (-აშ̈ \ -იშ, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ხჷლ ბქ., ლნტ. -- ხრიალი; ღრიალი; გაბმული ხმაური 

(წვიმისა...); ხარხარი. ხასჷმდახ [უი̂სგუი̂] ხჷ̄ლ დაჴა̈რს (ბზ. 307) -- თხებს ვაშლის 

(ცვენის) ხმა მოესმათ. ეშხუ ლადეღ უჩხაშ̈ ხჷლ გარ ლჷგან (ბქ.) -- ერთი დღე წვიმის 

ხმაურიღა იდგა.

 ხჷ̄ლ-ბჷ̄ლ (-იშ, --) ბზ., ლშხ., ხჷლ-ბჷლ ბქ., ლნტ. 1. დიდი ხმაური. ხჷ̄ლ-ბჷ̄ლ ა̈დგა̈ნოლ̄ (ბზ.) 

-- ხმაური დაიწყებოდა. მა ჯეყარხ, მაკალ̈ ხჷლ-ბჷლ ჯარხ?! (ლნტ.) -- რა მოგივიდათ, 

როგორი ხმაური გიდგათ (გაქვთ). 2. შეხლა-შემოხლა. ხუა̂ჲ̄ ხჷ̄ლ-ბჷ̄ლ ეხფასან̄ (ლშხ.) -- 

ბევრი შეხლა-შემოხლა მოხდა.

 ხჷ̄ლმახჷ̄ლ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლშხ.), ხჷლმახჷლ (-აშ̈, -- ბქ., -იშ, -- ლნტ.) -- რახარუხი; 

დიდი ხმაური. ა̈ნბინა̈ნ̄ ხჷ̄ლმახჷ̄ლ (ბზ.) -- დიდი ხმაური დაიწყო. ეჯგუა̂რ̈ ა̈ნსყან ხჷლმახჷლ, 

ქორა̈შ ლიხუ̂ერ მიხალდ (ბქ. 102) -- ისეთი ხმაური ატყდა, მეგონა, სახლი ინგრეოდა. ხჷლ-
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მახჷლ ისმოლდა ცხეკხენ (ლნტ.) -- ტყიდან დიდი ხმაური ისმოდა.

 ხჷ̄რ იგივეა, რაც ხჷრ.

ჴ

 ჴააჩუ იგივეა, რაც ჴაუ̂იჩ.

 ჴაბუ,̂ ჴაბ-ჴაბა̈ლ̄ (-იშ, --) ბზ., ჴაბუ ̂ბქ., ლნტ., ჴაბ-ჴაბე̄ლ ლშხ., ჴაბ-ჴაბელ ლნტ., ზმნს. -- 

გულაღმა, პირაღმა. ჴაბ{უ}̂ ხუი̂ყუ̂ნა̈ლ̄ (ბზ.) -- გულაღმა ვწვები. ჟეღ ჩუა̂ლყუი̂ნე̄ლი ჴაბ-

ჴაბა̈ლ̄ (ბზ.) -- ძაღლი გულაღმა დაწოლილა. ჭყინტ ჴაბ-ჴაბე̄ლ აყურ̂ე (ლშხ.) -- ბიჭი 

გულაღმა წევს. [ლჷზიე] ხამ̈ს ჩუ ხუა̂დ̈ესკდ ჴაბ-ჴაბელად̈ (ლნტ. 61) -- დაკლულ ღორს 

გულაღმა{დ} ვდებთ. ლუშუა̂ნუ სკამს ჩუ ჷგემხ ჴაბჟი (ლნტ. 71) -- სვანურ სკამს 

გადაყირავებულს (გულაღმა) დგამენ.

 ჴად იგივეა, რაც ჴად̈.

 ჴადაჲ̈, ჴადარაჲ̈ (-იშ, -რაჲა̈ლ) ბზ., ჴადრა,̈ ჴადარა, ჴადა ̈(-დაუ) ბქ., ჴადაჲ (-დაჲ̄შ, -დარე̄ლ) 

ლშხ., ჴადრა ̈(-ჲშ, -რალ̈) ლნტ. -- 1. გაუმაძღარი, ღორმუცელა. ალ მარ̄ე ისგუე̂̄ჲშალ̄ 

ჴადარაჲ̈ მად̄ ლი (ბზ.) -- ეს კაცი თქვენსავით ღორმუცელა არ არის. ჴადრა ̈მარე მად მალატ̈ 

(ლნტ.) -- ღორმუცელა კაცი არ მიყვარს. 2. დიდმუცელა, ღიპიანი. ეჯიარ გუ̂არდ ლიხ ჴადაჲ 

(ლშხ.) -- ისინი გვარად არიან ღიპიანები.

 ჴადრა ̈იგივეა, რაც ჴადაჲ̈.

 ჴალ იგივეა, რაც ჴალ̈.

 ჴამაშა იგივეა, რაც ჴამშა.

 ჴამირ (-მრიშ, -არ̈) ბზ., ჴემურ, ჴემჷრ (-იშ, -მრალ̄) ლშხ. -- (საქონლის) ფეხების ტყავი. 
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ეჯა ტიშს ჴამირს ხატ̈მე ნაწჷნგულოშ (ბზ.) -- ეჯი ტიშს ლოქ ჴემჷრს ხაკედ (ლშხ.) -- ის 

(სიძუნწით) ტილს ფეხებზე ტყავს აცლისო.

 ჴამშა (-შა̈შ̄, -- ბზ., -შაშ̈, -- ბქ. -შაშ̄, -- ლშხ.), ჴამაშა (-შაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- ძალა, ღონე. ჴამშა 

ესერ ზჷსყისი̄ აკლაუ̈ი̂ (ბზ.) -- ძალა ნედლსაც {გა}ლეწავსო. მჷხარ̈ოუ ̂ად̈ცხირან მინე ჴამშა 

(ბქ. 321) -- ხვალ გაირკვეს ჩვენი ძალაო (ვინ უფრო ძლიერიაო). მეზგემ ჴამშა კაკერას̈ 

ესერ ხეთირი (ანდ.) -- ოჯახის ძალა კერას ეტყობაო. ჴამაშოშ ლიხნემი იმედ ბაპს მად̈ ხადა 

(ლნტ. 183) -- ძალით წართმევის იმედი მღვდელს არ ჰქონდა. კნინ. ჴამშოლ ბზ., ჴამშილ ბქ., 

ლნტ., ჴამშოლ̄ ლშხ.

 ჴან1 (ჴანდა, ჴანდეს ზს., ლშხ., ლნტ.), გრდუვ. -- სუნი დის. გუე̂ჭი ქუ̂ინ ჴან (ლნტ.) -- 

გოჭის სუნი დის.

 ჴან2 იგივეა, რაც ჴა̈ნ̄.

 ჴანუღ̄უა̂ იგივეა, რაც ჴან̈უღუა̂.

 ჴარდან (-აშ̈, -დნალ̈ ბზ., -დანარ̈ ბქ., -ა̈ლ ლნტ., -დნიშ, -დნალ ლშხ.), -- ხარდანი, სარი. 

ჴარდნა ̈ლობიოშალ̄ მე̄რმა ხაჭო̄ნა (ბზ.) -- სარის ლობიოსავით სხვაზეა ჩამოკიდებული. 

მიხნარს ჴარდან ხარ̄ ლეჴდე (ლშხ.) -- მიხნარს ხარდანი აქვს მოსატანი. ჴარდანს ლაგაბლაჲ̈ 

ცხეკისა ხუა̂ქაჩ̈ედ (ლნტ.) -- სარს ლაგაბლის ტყეში ვჭრით.

 ჴარჩუ იგივეა, რაც ჴაუ̈̂იჩ.

 ჴარჴ (-აშ̈, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ., -იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- 1. ხახა, პირი. დაშ̈დუდ̂ ჩუა̂დკარე 

ჴარჴ (ბზ. 434) -- დათვმა ხახა გააღო. დაუ̄ ̂ჴარჴს ადკარნე (ლშხ. 65) -- დევი პირს გააღებს. 

მოჯამაგ̈ირდ დაუ̈ს̂ ჴარჴლექუა̂ მამფუა ასოგუე̂შ (ლნტ. 260) -- მოჯამაგირემ დევს ხახაში 

მდუღარე ჩაასხა. 2. ხვიმირის პირი. მეზგემ მაჴად მაგ̈ ლექურ̂იშ ჴარჴჩუ ესერ ესხრი (ანდ.) 
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-- ოჯახის მოსავალი ყველაფერი წისქვილის ხვიმირში (ხახაში) მიდისო. 3. ბქ. 

უღელტეხილი, გადასასვლელი. ქონჴუ̂ადდ ჩიდიაშ̈ ჴარჴთეჟი (ბქ. 86) -- ამოვედით ჩიდიაშის 

გადასასვლელზე. კნინ. ჴარჴჷლდ ბზ., ჴარჴილ̄ ლშხ., ჴარჴჷლდ ლნტ.

 ჴასგ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., -იშ, -არ ლშხ.), ჴასკ (-ალ̈) ლნტ. -- ჭაღარა. ჴასგ ქამეჴდე ჯარ̄ ი 

ბეფშუშ̂ალ̄ იმნარ̈ ხიჩო? (ბზ.) -- ჭაღარა გამოგრევია (გამოსული გაქვს) და ბავშვივით 

რატომ იქცევი? ჴასკ ახანაჩდა ზურალს (ლნტ.) -- ქალს ჭაღარა გამორევია.

 ჴასგა̈̄რ (-იშ, -გარ̄ა̈ლ) ბზ., ჴასგარ̈ (-გარა̈უ) ბქ., ჴასგარ̄ (-ალ) ლშხ., ჴასკარ̈ (-კარა̈ლ) ლნტ. 

-- ჭაღარა, ჭაღაროსანი. ჴასგა̈̄რ მარ̄ე ანჴად̈ (ბზ.) -- ჭაღარა კაცი მოვიდა. ჴასგარ̄ ფათუ ̂ხარ̄ 

იუა̂ნეს (ლშხ.) -- ივანეს ჭაღარა თმა აქვს.

 ჴასკ იგივეა, რაც ჴასგ.

 ჴასკარ̈ იგივეა, რაც ჴასგა̈რ̄.

 ჴაუი̂ჩ (-იშ, -უ̂ჩარ̈) ზს., ჴააჩუ ბქ., ჴაჩ̄უ (-ჩუშ̄, -არ) ლშხ., ჴარჩუ (-ჲშ, -ალ̈) ლნტ., ზოოლ. -- 

ჩხიკვი. ეჯიარ̈ს ჴაუი̂ჩ მურსგუე̂ნხან̈ ლახხუი̂̄დხ (ბზ.) -- იმათ ჩხიკვი მარჯვენა მხრიდან 

შეხვდათ. ესხრიხ ეშხუდ... მამილ ი ჴაუი̂ჩ (ბქ. 22) -- მიდიან ერთად მამალი და ჩხიკვი. 

ლახოჩხჷლე ჴარჩუდ მეფეს (ლნტ. 166) -- ჩხიკვმა მეფეს მიაჩხავლა. კნინ. ჴაუჩ̂ილ ზს., 

ჴა̄ჩუ̄ლ ლშხ., ჴარჩულდ ლნტ.

 ჴაშ იგივეა, რაც ჴაშ̈{უ̂}.

 ჴაც (-იშ \ -აშ̈ ზს., ლნტ., -აშ ლშხ.) -- მრუდე, არასწორი, დახრილი. ჟოდერ ჴაც კიჩხჟი̄ნ 

(ბზ. 39) -- ავედი მრუდე კიბეზე. ჭედ ჴაც ა̈მჴად (ბქ.) -- კედელი მრუდე გამომივიდა. ჴაცს 

შიშდ ესერ გუდ ლაჴად ხარ (ბქ.) -- {სი}მრუდე მაშინვე გაიგებაო. ყან̈ჩუს̂ კინჩხ ჴაც ხარ 

(ლნტ. 119) -- ყანჩას მრუდე კისერი აქვს. ჴაცდ. ზმნს. მრუდედ, დახრილად. კუ̂ამ ჴაცდ 
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ესხრი (ბქ. 39) -- კვამლი მრუდედ მიდის. ჴაცდ იყდან̄იხ გოში ჭიქს (ლშხ. 36) -- სავსე 

ჭიქას დახრილად იკავებენ.

 ჴაცა (-ცა̈შ̄ ბზ., -ცა̈შ ბქ., -ცაშ̄ ლშხ., -ცა̈ჲშ ლნტ.) -- დაღუპვა, სიკვდილი; ოჯახის დაქცევა. 

მეუა̂რ ა̈დსას̈დკეხ ეჯჲარე ჴაცა (ბზ.) -- ძალიან იწყინეს იმათი დაღუპვა. ბედიშ ნამატ̈უი̂ნ 

ჴაცას ესერ ლახგენა (ანდ.) -- ბედს გაქცეული დაღუპვას მისდგომიაო. ოჯახ̈ი ჴაცას ხუა̂ჲ̈ 

მად̈ ხერაგი (ლნტ.) -- ოჯახის დაქცევას ბევრი არ სჭირდება (აგვიანდება).

 ჴაცობ (-აშ̈, -- ბზ., -იშ, -- ლნტ.) -- დაღუპვა, აღსასრული. ჴალდე̄ ჴაცობ (ბზ. 3) -- ხალდეს 

აღსასრული. ეჯ ოჯახ̈ი ჴაცობ მასმა (ლნტ.) -- იმ ოჯახის დაღუპვა გამიგია (მსმენია).

 ჴაც-ჴუ̂იც (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ლნტ., ჴაც-ჴუცუ̂არ̄ (-ალ) ლშხ. -- უსწორმასწორო. ჴაც-ჴუ̂იცდ 

მჷღდი ხალ̈ხიშ ამახუ ̂ლი (ბქ.) -- უსწორმასწორო მოსამართლე (განაჩენის შემდგენი) 

ხალხის მტერია. ჴაც-ჴუცუ̂არ̄ ლჷგე ლი ქორ (ლშხ.) -- უსწორმასწოროდ არის სახლი 

აშენებული.

 ჴა̈დ (-იშ, ჴადარ̈ ზს., ლნტ., -დუე̂მ ბქ.), ჴად (-არ) ლშხ. -- 1. მუცელი. [ქაჯ̈ს] ჴადუს̈გა უ̂იჯ 

ხოსდან̈ (ბზ. 289) -- ქაჯს მუცელში გველი ეჯდა (ესვა). უჰა ხილ ჴადუე̂მ ესერ მა̈ზიგ ლი 

(ანდ.) -- უმწიფარი ხილი მუცლის ჭირიაო (ტკივილიაო). რაშ ზისხარ̄ ლას ჴადისა ნარდუ ̂

(ლშხ. 66) -- მუცელში ნამყოფი რაში სისხლიანი იყო. ჴად̈ ლოქ ხეზგი ი თაშარ̈ი კუე̂რუ 

ახონაყ̈ე (ლნტ. 156) -- მუცელი მტკივა და ყველიანი კვერი გამომიცხვეო. 2. მუცელა 

(დეზინტერია), ტიფი. ჴად ხეზგი (ბქ.) -- მუცელი სტკივა. გადატ. ტიფი სჭირს. კნინ. 

ჴადი̄ლ ლშხ., ჴადილდ ლნტ.

 ჴა̈ლ (-იშ, ჴალარ̈) ზს., ლნტ., ჴალ (-არ) ლშხ. -- მხარი (სიგრძის საზომი ერთეული -- 

გაშლილი ორი მკლავის სიგრძე). როსტომდ ეშდჲორი ჴალ̈ გიმ ჩუა̂ქუ̂იც (ბზ. 234) -- 
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როსტომმა თორმეტი მხარის სიგრძეზე მიწა ჩაჭრა. ბალე უსგუა̂ ჴალ̈ ლასუ ̂(ბქ. 336) -- 

ფოთოლი ექვსი მხარის სიგრძე იყო.

 ჴა̈ლიდ იგივეა, რაც ჴა̈ლ̄ი̄დ.

 ჴა̈ნ (-იშ, ჴანარ̈ ბზ., -ნუე̂მ, -ნარ̈ ბქ., ჴანარ̈ ლნტ.), ჴან (-არ) ლშხ. 1. ხარი. სამ ზაუ ̂ჴან̈იშ ი 

მარ̄ე̄მი ნამშაუ ̂დე̄სა ანჴა̈დ (ბზ. 294) -- სამი წლის მანძილზე ხარის და კაცის ნამუშევარი 

(მოსავალი) არ მოვიდა. უფლი ლადეღ ა̈ჲსენიხ ჴან̈უ ̂(ბქ. 6) -- უფლის დღეს ხარს დაკლავენ. 

ადჲესხ ეშხუ უ̄ღუა̂ ჴანარს (ლშხ. 32) -- წაიყვანენ ერთ უღელ ხარს. ჴან̈ სკათ̈ეჭამ 

ბოსელხოჲსა ჭყინტს (ლნტ. 303) -- ხარი შეჰყვა ბიჭს ბოსელში. კნინ. ჴან̈ილდ ზს., ლნტ., 

ჴანი̄ლ ლშხ. -- 2. ბქ. ლშხ. ხარაბუზა.

 ჴა̈ნუღუა̂ (-უა̂შ̈, -უ̂ოლ ბქ., -უ̂აჲ̈შ, -უ̂ალ̈ ლნტ.), ჴანუღ̄უა̂ (-უა̂შ̄, -უ̂ე̄ლ) ლშხ. -- ხარ-უღელი, 

უღელი ხარი. ტყუ̂იბ მჷსყიაურ ჴანუღუ̂ას ლიმშაუ ̂გარჯ ესერ ხარ (ანდ.) -- შეუწყობელ 

უღელ ხარს მუშაობა უძნელდებაო. მზითეუს̂ ჴან̈უღუ̂აუშ̂ აჲ̈ესკხ ჩიჟეჲ ქორხო (ლნტ.) -- 

მზითევი სიძის ოჯახში ხარ-უღლით მიაქვთ.

 ჴა̈რზილ (-იშ, -ა̈რ) ზს., ჴარ̈ძილ (-ალ̈) ლნტ., ბოტ. -- ხარისძირა. ჴარ̈ზილ ხამ̈ ყაყბერს დემ 

ესერ ხათ̈ლე (ანდ.) -- ხარისძირა ღორს ყბაყურას არ მიაკარებსო.

 ჴა̈ფ{უ̂} (-აშ̈ \ -იშ, ჴაფარ̈) ზს., ლნტ., ჴაფ (-იშ, -არ) ლშხ. -- 1. პირი, კბილები, პირის ღრუ, 

ხახა. [მალ̄ს] ჴა̈ფშუ ̂ესღუ̂ა ჭუე̂̄რ (ბზ. 364) -- მელას პირით მიაქვს ყვავი. ბელილდ ჴაფ̈შუ ̂

ხაფ̈ხეჭ ფხულა (ბქ. 207) -- ბელმა თითს პირი წაავლო. შჷნ ხუღუე̂ ჴაფშუ ̂(ზს.) -- 

კბილებით უჭირავს (პირი აქვს წავლებული). 2. მოტეხილი პირი (რაიმე საგანზე). დაშნას̈ 

ჴა̈ფ ლახ̈ყად̈ (ბქ. 169) -- დაშნა პირმოტეხილი იყო. გაჩ̈ს ჴაფ̈ ხარ (ლხმ.) -- დანას პირი აქვს 

მოტეხილი. 3. ბქ., ლშხ. შეჭრილი, გულამოღებული.
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 ჴა̈შ{უ}̂ (-იშ, ჴაშარ̈) ბქ., ლნტ., ჴაშ (-არ) ლშხ. -- 1. ქერის, ფეტვის... (სარიანი) ზვინი. 

უნჩუ̂რა კუე̂ცენს ჴაშ̈დ [ხაგემხ] (ბქ. 230) -- ძნად შეუკრავ ხორბლეულს ზვინად დგამენ. 2. 

ჩხა, ორკაპა სარი საკიდლად. სოლომან̈ს ნათხურ̂ოლ ჴაშუ̂არ̈ჟი ჟი ლოხრეკა (ბქ. 208) -- 

სოლომონს ნანადირევი ორკაპაზე ჩამოუკიდია. კნინ. ჴაშილდ ბქ., ლნტ.

 ჴა̄ჩუ იგივეა, რაც ჴაუ̈ი̂ჩ.

 ჴა̈̄ლი̄დ (-ა̈შ, -არ̈) ბზ., ჴა̈ლიდ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ზოოლ. -- შავი (ყელთეთრა) მგალობელი ჩიტი. 

ეჯ ლადაღ̈ სე̄მი ჴა̈ლ̄ი̄დ ოთჷრმ (ბზ.) -- იმ დღეს სამი მგალობელი ჩიტი დავიჭირე. ლაჴუ̂რაჟი 

ეშუი̂ ჴალ̈იდ ესაგან̈ (ბქ.) -- ფანჯარაზე ერთი მგალობელი ჩიტი დაჯდა.

 ჴედენი იგივეა, რაც ჴედნი.

 ჴედნი (იყენ. ოღუე̂{რ}, ანჴა/ად̈; ა̈ნჴდენი ზს., ონჴუ̂ედ, ანჴად; ანჴდენი ლშხ.), ჴედენი 

(ანჴუე̂დ, ანჴად; ანჴედენი) ლნტ., გრდუვ. 1. მოდის, მოვა. სგან̄ჴა̈დ ქორთე მაჰურ̂ე̄ნე გეზალ 

(ბზ. 242) -- შემოვიდა სახლში უმცროსი შვილი. ლელე̄თად ჴედნიხ მეხუ̂ბარალ (ლშხ. 89) 

-- ღამის სათევად მოდიან თანამოძმეები. ლექუა̂უ ̂მა̈გ ჴედენდა (ლნტ. 8) -- ქვევით 

ყველაფერი (ჭირნახული) მოდიოდა. 2. დგება, გამოდის. ნაჭირუ ̂ამსოლდ ხოჩ' ესერ ჴედნი 

(ანდ.) -- ნაშრომი ადამიანი კარგი გამოდისო. 3. იხმარება გამოთქმაში გუდ ჴედნი ზს., ლშხ., 

გუდ ჴედენი ლნტ. -- ხვდება. ბაბა ჩიმი რაგად̈ს გუდ ჴედნიუ ̂(ბქ. 197) -- ბაბუა ყველას 

ლაპარაკს ხვდებოდა. დადა ათხე აჴად გუდ, ერე ლჷღროუე̂ ლასხ (ლშხ.) -- ბებია ახლაღა 

მიხვდა, რომ მოტყუებული იყვნენ. ალეს იშკენ დარ̈ ა̈მეჴედ გუდ (ლნტ. 207) -- ამას სხვა 

ვერავინ მიმხვდარა.

 ჴელტარ̈ (-ტრიშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.) ჴელტარ (-ალ) ლშხ. -- მქსოველი. ალ 

ზურალ̄ ხოჩა ჴელტარ̈ ლი (ბზ.) -- ეს ქალი კარგი მქსოველია. მიშკუი̂ დადა ჴელტარ̈ ლი 
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(ლნტ.) -- ჩემი ბებია მქსოველია.

 ჴელუა̂ნ̈ (-იშ, -უ̂ანარ̈) ზს., ლნტ., ჴელუ̂ან (-არ) ლშხ. -- კალატოზი, ხელოსანი. ჴელუა̂ნ̈ მა̄რა 

ლახე̄კსი̄ ესერ ნა̈თ̄ი ხორი (ბზ.) -- კალატოზს ქვათა საცვენ ადგილზეც კი ნათესავი ჰყავსო. 

ლჷმარ̈დელიხ: პაპ, ხარაზ̈ ი ჴელუა̂ნ̈ (ბქ. 338) -- ყოფილან: მღვდელი, ხარაზი და ხელოსანი. 

ალ საყდრი მჷგემ ჴელუა̂ნდ ქორონო ხეკუ̂ეს ლჷმარ̄ე̄ლას (ლშხ. 25) -- ამ ეკლესიის 

მშენებელი (დამდგმელი) კალატოზი ქორონო უნდა ყოფილიყო. ამშა მჷსყეჲ ჴელუა̂ნარ̈ 

იროლხ (ლნტ. 5) -- ამის გამკეთებელი კალატოზები (ხელოსნები) იქნებოდნენ.

 ჴემ, ჴომ (-იშ, ჴომარ̈) ბქ. -- ძირი, ბოლო. ეჯ ლახუ̂აშ̈ ჴომ ეშხუ მაზუ̂აბ ანღრი (ბქ. 257) -- 

იმ მთის ძირში ერთი წყარო მოდის.

 ჴემად̈ (-მდიშ, -მდარ̈) ბზ., ჴემდ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ჴემეტ, ჴემდ, ჴემად (-არ) ლშხ., ჴემატ̈ 

(-მატარ̈) ლნტ. -- მშვილდი. ამ̈ირანდ ა̈ნკიდ მიჩა ჴემად̈ (ბზ. 67) -- ამირანმა აიღო თავისი 

მშვილდი. ლაპტყჷნა̈რ... ჴემდშალ მენკუე̂ ლი (ბქ. 305) -- საპენტავი მშვილდივით 

მოღუნულია. ჴემდშუ̂ ხერხ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- ხელის ხერხი (სადურგლო ხელის ხერხი). კნინ. 

ჴემდილდ ბქ.

 ჴემეტ იგივეა, რაც ჴემად̈.

 ჴემურ იგივეა, რაც ჴამირ.

 ჴემჷრ იგივეა, რაც ჴამირ.

 ჴენაჟ, ჴენეჟ იგივეა, რაც ჴუ̂ენეჟ.

 ჴეობ იგივეა, რაც ჴეუო̂ბ.

 ჴერ იგივეა, რაც ჴე̄რ.

 ჴერი იგივეა, რაც ჴე̄რი.
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 ჴერჴ1 (-იშ, -ა̈რ \ -ალ̈ ზს., ლნტ., -ალ ლშხ.) -- ხერხი, მიხვედრილობა. როსტომდ ჴერჴ 

ესუთ̂იშ (ბზ. 235) -- როსტომმა ხერხი შეურჩია. ჴერჴ ჴამშას ესერ ქა ხოჩა (ანდ.) -- ხერხი 

ღონეს სჯობიაო.

 ჴერჴ2 (-იშ, -ა̈რ \ -ალ̈) უშგ., ბქ. -- სათესლე კანაფი. იხ. ჴერჴლა.

 ჴერჴიან̈ (-იშ, -ჴიანუ ბზ., -ჴიანარ̈ ბქ., -ჴიანა̈ლ ლნტ.), ჴერჴიან (-ალ) ლშხ. -- ხერხიანი, 

მოხერხებული. მათხუ̂მი ეზერ ჴერჴიან̈ მარ̄ე ლჷმა̈რ̄ელი (ბზ. 20) -- მეთაური ძალიან 

მოხერხებული კაცი ყოფილა. ძღჷდ ხერხიან̈ მარე ლი გაბი (ლნტ.) -- ძალიან მოხერხებული 

კაცია გაბი.

 ჴერჴლა (-ლა̈შ̄, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლაშ̄, -ლე̄ლ ლშხ.), ბოტ. -- სათესლე კანაფი. ლექიპა̈რ̄იდ ჴერჴლა̈ ̄

ქანს დედლა ხოჩა (ბზ.) -- ძაფად სათესლე კანაფს დედალი კანაფი სჯობია. იხ. ჴერჴ2.

 ჴეუ̂ (-იშ, -ა̈რ ბზ., ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ხევი (ერთ ხეობაში განლაგებული საზოგადოება), 

ხეობა. ჴეუი̂სგაჲ მამ̄ მიშგურ თხუი̂მ (ბზ.) -- ხევშიც (საზოგა დოებაში) არ მრცხვენია თავი. 

ჴეუ̂ცახან̈ შგურა̈რ დემ ოლსდენიდ (ბქ. 258) -- ხევთან სირცხვილიანი არ დავრჩებით. ჲედურ 

ჴეუ̂ ჩუ ინზორ̄ი ჟახუნდერი სუფისა (ლშხ. 20) -- მთელი ხეობა გროვდება ჟახუნდრის 

მოედანზე. ლექუა̂̈ჲ ჴეუხ̂ენ უ̂ან̈ჲა̈ ლახუ̂ქა ლასუ̂ ლაზ ლენტეხახო (ლნტ. 6) -- ქვედა 

ხეობიდან ლენტეხისაკენ ვანის მთაზე იყო გადასასვლელი. -- გადატ. ჴეუ̂იშ ზურალ (ბქ.) -- 

მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი (ხევის ქალი). ჴეუი̂შ მჷშა (ზს.) -- თავის თავისთვის 

უსარგებლო ადამიანი.

 ჴეუ̂ობ, ჴეობ (-აშ̈, -- ზს., ლნტ., -აშ ლშხ.) -- ხევის მოსახლეობის შეკრება, ხევის 

თავყრილობა, ერობა. ეჩქა ჴეობ ან̈სყა̈ნ̄ (ბზ. 3) -- მაშინ ხევის თავყრილობა მოეწყო. ჴეუო̂ბჟი 

ზურალე̄ლ დე̄მ ესღჷ̄რდახ (ლშხ.) -- ხევის თავყრილობაზე ქალები არ მიდიოდნენ.
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 ჴეფაჲ̈ (-ფაჲ̈შ, -ა̈რ) ბზ., ჴეფა ̈(-იშ, -ფაუ̈ ბქ., -ჲშ, -ფალ̈ ლნტ.), ჴეფაჲ (-ფაჲ̄შ, -ფე̄ლ) ლშხ. 

-- კბენია (ძაღლი, რწყილი...). უშდაჲ̈ს ესერ სგუე̂ბინჩუუ̄ ̂ოთქა̈ბ̄, ჴეფაჲ̈ს უ̂ეშგინჩუ (ბზ.) -- 

ტლინკიანს წინიდან ჩაუარე, კბენიას -- უკნიდანო. სურუ ჴეფა ჟეღარ ხაყახ (ლშხ.) -- 

ძალიან კბენია ძაღლები ჰყავთ. ცხეკი ბუზულ ხოშა ჴეფა ̈ლი (ლნტ. 23) -- ტყის ბუზი უფრო 

კბენიაა.

 ჴეშდაჲ̈ (-იშ, -დაჲარ̈) ბზ., ჴეშდა ̈(-იშ, -დაუ) ბქ., ჴეშდაჲ (-დაჲ̄შ, -დე̄ლ) ლშხ., ჴეშტა ̈(-ჲშ, 

-დალ̈) ლნტ. -- მყეფარა. ჴეშდაჲ̈ ჟეღ (ბზ.) -- მყეფარა ძაღლი. სურუ ჴეშდაჲ ჟეღ ხაყახ 

(ლშხ.) -- ძალიან მყეფარა ძაღლი ჰყავთ. ფეკუ̂ნას სურუ ჴეშტა ̈ჟეღ ახ̈ეფასან (ლნტ.) -- 

ლეკვი ძალიან მყეფარა ძაღლი დადგა.

 ჴეშდე (--, ჴეშდა; ჴეშდე̄დს ბზ., ჴეშდედეს ბქ., ჴეშდდეს ლშხ.), ჴეშტე (--, ჴეშტა; 

ჴეშტედეს) ლნტ., გრდუვ. -- ყეფს. ალ ჟეღ ხოლამ̄დ მირ ჴეშდე (ბზ.) -- ეს ძაღლი რაღაც 

ცუდად ყეფს. გადატ. რატრატებს, ყბედობს. ალ ზურალ ჟაღუშ̂ალ ჴეშდე (ბქ.) -- ეს ქალი 

ძაღლივით რატრატებს (ყეფს).

 ჴეშტა იგივეა, რაც ჴეშდა̈ჲ.

 ჴეშტე იგივეა, რაც ჴეშდე.

 ჴეჩენი იგივეა, რაც ჴეჩნი.

 ჴეჩნი (ოჴჩ, აჴა̈ჩ; აჴ̈ჩენი ზს., ოჴეჩ, აჴაჩ ბქ., ოჴეჩ, აჴაჩ; აჴჩენი ლშხ.), ჴეჩენი (აჴუ̂ეჩ, აჴაჩ 

აჴეჩენი ლნტ.), გრდუვ. -- ცვდება. ზჷსყი მა̈რჴილ ხელათ ჴეჩენი (ლნტ. 22) -- ნედლი 

მარხილი მალე ცვდება.

 ჴეც (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. მხეცი. ჯიჯბაჴ̈ დაუ̄̂ს ი ჴეცს ჩუ დე̄მე ცუი̂რე (ბზ. 

406) -- ჯიჯბახი დევს და მხეცს არსად ტოვებს (ყველას ხოცავს). ასაყახ ალმაგ̈ ჴეც ი 
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ასხრიხ (ლნტ. 188) -- მიჰყავთ ამდენი მხეცი და მიდიან. 2. დევი. ჴეცი მაჯონ̄ (ბზ.) -- დევის 

მსგავსი. ხეხუ-̂ჭაშ̈ს ჴეც ლახ̈მუშგუ̂რან̈ხ (ბქ. 212) -- ცოლ-ქმარს დევი ესტუმრა.

 ჴეცმან̈დ იგივეა, რაც ჴისმან̈დ.

 ჴე̄რ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ჴერ (-არ̈) ბქ. -- სამკლავე, სახელური. ყორს ჴე̄რ მეტყცე ხად̄ (ბზ.) -- 

კარს სახელური მოგლეჯილი ჰქონდა. ჴერს ლირკინე (ბქ.) -- სახელურზე ჩამოკიდება 

რამისა.

 ჴე̄რი (-რი̄შ, -ა̈ლ) ბზ., ჴერი (-აშ̈, -ა̈რ ბქ., -რიშ̄, -ალ ლშხ.) -- თავსაფრის კუთხე, ყური, 

კიდე. ქჷმრა̈ლ ლაჩქი ჴე̄რიშუ ̂ა̈დკოცან̄ე (ბზ.) -- ცრემლები თავსაფრის ყურით მოიწმინდა. 

ჴისმან̈დი ჴე̄რის ლახ̈უ̂ჭონ̄ ნა̈შ̄ყი (ბზ.) -- თავსაფრის ყურში შევახვიე კევი.

 ჴი (ჴი̄მიშ) ბზ. -- ფიჭვის ქერქი (იყენებენ კასრების საგმანავად). ნაშ̄ყი მიჩ ხად̄ ი მი ჴი გარ 

ლამე̄მ (ბზ.) -- კევი თვითონ დაიტოვა, მე ქერქიღა მომცა.

 ჴიდ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ძღვენი, მოსაკითხი. ხელწიფს ეჯ ჴიდ კოწოლ̄ 

ლახბაჟჷ̄ნ (ბზ.) -- ხელმწიფეს ის ძღვენი ეცოტავა. ჴიდს ხაჲ̄შხა კალათი ლიჴდე ლაშ̄ხისა 

(ლშხ. 32) -- ძღვენს კალათის მიტანა ჰქვია ლაშხეთში. კნინ. ჴიდილ, ჴიდჷლდ ზს.

 ჴიდე (ონჴუ/ჷ, ანჴიდ; ა̈ნჴდე) ზს., ჴჷდე (ონჴუ, ანჴიდ; ანჴდე) ლშხ., ჴიდე (ანჴუ, ანჴიდ; 

ან̈ჴდე) ლნტ., გრდმ. 1. მოაქვს. ჴანარ̈ ესერ დეშ ჴიდეხ [დჷრს] (ბქ. 200) -- ხარები ვერ 

მოიტანენ დირეს. [ზურალს] ქახოჴიდა დია̈რი ნაკ̈უშ̂უარ̈ (ლნტ. 213) -- ქალს გამოუტანია 

პურის ნატეხები. 2. მოჰყავს. ყჷრჷმ-შაუხ̂ანდ მაჩენე დი̄ნა ქა̄ნჴიდ (ბზ. 253) -- ყირიმ-

შავხანმა ყველაზე კარგი ქალიშვილი გამოიყვანა. ანჴიდხ კოჭოლ̄ კალმახე̄ლ (ლშხ. 74) -- 

მოიყვანეს პატარა თევზი (კალმახი).

 ჴისმან̈დ, ჴეცმან̈დ (-იშ, -მანდარ̈) ბზ., ჴისმანდ (-არ) ლშხ. -- თავსაფარი, ხილაბანდი; თავზე 
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შემოსაკრავი გრძელი და ვიწრო ნაჭერი. ზურალ̄დ ჟ'ა̈დფარ̈ ჴისმან̈დ (ბზ.) -- ქალმა 

თავსაფარი დაიხურა. კნინ. ჴისმან̈დი̄ლ ბზ., ჴისმანდილ̄ ლშხ.

 ჴიჩე (ოჴჷჩ, აჴიჩ; ა̈ჴჩე) ზს., ჴჷჩე (ოჴჷჩ, აჴიჩ; აჴჩე ლშხ., აჴუჩ, აჴიჩ; აჴ̈ჩე ლნტ.), გრდმ. -- 

ცვეთს. ჯა̈რი-მარ̄ა ჲეშდჲერუ ბერჟა ̈ლაგა̈̄გი ხოჴი̄ჩა (ბზ. 13) -- ჯარს თორმეტი რკინის 

ზღურბლი გაუცვეთიაო. ნჷნ რაგა̈დ დეშ ესერ ჴიჩე (ანდ.) -- ენას ლაპარაკი ვერ ცვეთსო. 

ქორა̈ მარად ძაძარ̈ ჩუა̂ჴიჩხ (ლნტ. 300) -- ოჯახის წევრებმა (სამგლოვიარო) ძაძები 

გაცვითეს.

 ჴიც (-იშ, -ა̈რ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ცომი. ჭჷმნა ̈მეტხე ჴიცშალ̄ ხარ̄ ლუბჭკუ̄რე შიარ̈ 

(ბზ.) -- აფუებული ქერის ცომივით აქვს ხელები დამსკდარი. ქორს ჴიცრე ლიშდაბ̈ ი დირიშ 

ლინყე იბნიუ̂ (ბქ. 298) -- სახლში ცომის მოზელა და პურის ცხობა იწყებოდა. უჯმა ქონს 

სკა ხუა̂დ̈ესკდ ჴიცისა (ლნტ. 34) -- უმარილო ქონს ცომში ვდებთ.

 ჴმელ, ჴმელეთ (-იშ, --) -- ხმელეთი. მად̈ილუ ესერ ხე̄რა ი ჴმელს ნოუ̄ ̂ადკუ̂არ̈ (ბზ. 235) -- 

მადლიმც გექნება და ხმელეთზე ნუ დამაგდებო.

 ჴომ იგივეა, რაც ჴემ.

 ჴოჟ იგივეა, რაც ჴოჟ̄.

 ჴოც (-აშ̈ \ -იშ, --) ბზ., ჴუა̂̈ც, ჴუა̂ც (-იშ, --) ბქ. -- ხსენი. ჴოცს ლეთრად მამ̄ ხაყა (ბზ.) -- 

ხსენი სასმელად არ ვარგა.

 ჴო̄ჟ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ჴოჟ ბქ., (-არ) ლშხ. -- შეშის ან ყავრის წყობა, ხორა. ეშხუ ჴოჟ̄ ზექ 

ოხუმ̂ა̈რ̄ (ბზ.) -- ერთი ხორა შეშა დავამზადე. ეშხუ ჴოჟ ყა̄რ ლეუდ̂იდ ხეკუ̂ადხ (ლშხ.) -- 

ერთი ყავრის წყობა გასაყიდად უნდოდათ.

 ჴულ (-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- 1. ხუნდი, ბორკილი. ალჲარ̈ს ჴულარ̈ს ხად̈ისგუნახ 
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ჭჷშხ (ბქ. 240) -- ამათ ხუნდებს ადებდნენ თურმე ფეხებზე. 2. მსხლის, არყის ხის, კაკლის 

ან მის მსგავსთაგან გამოჭრილი მოზრდილი კეტი; სარიტუალო ჯოხი. ახალ წელს მოაქვთ 

ოჯახში. ახალ წელს "ბობღზე" მოსიარულე ახალგაზრდები იღებენ ამ ჯოხს, ორი მხარზე 

გაიდებს, ერთს ზედ შესვამენ და ოჯახში კერიის ირგვლივ შემოატარებენ, ბომბღა-ბომბღას 

ძახილით. ყველა ზედ შემჯდარ ყმაწვილს ბწკენს. შემდეგ ინახავენ ამ ჯოხს და სულთა 

ხსენების კვირაში ნელ-ნელა წვავენ. მუსუი̂ მურყუ̂ამს ხუ̂აჴლედ ჴულს (ბზ. 10) -- თოვლის 

კოშკს "ჴულს" (სარიტუალო ჯოხს) ვარჭობთ. ღუ̂აჟმარე ჴულს სგა ჴიდე ქორთე (ბქ. 74) -- 

მამაკაცი "ჴულს" (სარიტუალო ჯოხს) სახლში შემოიტანს. კალანდა ლად̈ეღ ჴულს ჴუი̂დედ 

(ლნტ. 57) -- ახალი წლის დღეს "ჴული" მოგვაქვს. 3. მამალი ფუტკარი. იხ. შაუ̂ლუ. 4. 

თავხუა (სიმინდის ტაროს სოკო).

 ჴურუ (-უი̂̄შ, -უ̂ალ̈ ბზ., -ა̈შ, -ა̈რ ბქ., -რუშ̄, -უ̂ალ ლშხ., -ჲშ, -ალ̈ ლნტ.) -- ხვრელი. ში̄როლ̄ 

ჩუქუა̂ნ̄ ჴურუ ხარ̄ (ბზ. 39) -- დოლაბის ქვეშ ხვრელია. მალულდდ ჴურუარ̈ მაგ ჩუა̂დჭჷბნე 

(ბქ. 23) -- მელიამ ყველა ხვრელი ამოქოლა. ლჷ̄ჲნა ჯუი̂დს ჩუ ფუშდეხ ჴურუ ლექუა̂ (ლშხ. 

89) -- გამდნარ სანთელს ჩაუშვებენ (ჩაასხამენ) ხვრელში. გერგის თუ̂ეფ ჴურუქა ქახოყია 

(ლნტ. 107) -- გერგის თოფი ხვრელში გამოუყვია (გამოყოფილი აქვს). კნინ. ჴურულ ზს., 

ლნტ., ჴურულ̄ ლშხ.

 ჴუ̂ალმან̈დ (-იშ, -ანდა̈რ) ზს., ლნტ., ჴუა̂ლმანდ (-არ) ლშხ. -- ხომალდი. ხენწიფხეს ოთთონა 

უსგუა̂ მარად ჴუა̂ლმან̈დშუ ̂ზუღუა̂თეჲსგა (ბქ. 218) -- ხელმწიფეს ექვსი კაცი ხომალდით 

ზღვაში გაუგზავნია.

 ჴუ̂ალჩაბ̈ (-ჩბიშ, -ჩაბარ̈) ბზ., ჴუ̂არჯაბ̈ (-ჯბიშ, -ჯაბა̈რ) ბქ. -- კედელში დატანებული თარო. 

მეთხუი̂არ̈დ ჴუა̂ლჩაბ̈ისა ადშხუნე ტყუ̂ი (ბზ.) -- მონადირემ კედლის თაროში შეინახა ტყვია. 
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ნიშგუე̂ ქორარ̈ს ჴუა̂რჯაბარ̈ ხარ (ბქ.) -- ჩვენს სახლებს კედლის თაროები აქვს. იხ. სენა.

 ჴუ̂ამ (-ა̈შ, -არ̈) ზს. -- ბუჩქი, ჩირგვი. ჴუა̂მარ̈ხენქა მოლე მეშხემ ლაჲ̈წუე̂ნე თხუ̂იმ (ბქ. 205) 

-- ბუჩქებიდან რაღაც შავმა გამოაჩინა თავი. კნინ. ჴუ̂ამჷლდ.

 ჴუ̂არჯაბ̈ იგივეა, რაც ჴუა̂ლჩაბ̈.

 ჴუ̂აც იგივეა, რაც ჴოც.

 ჴუ̂ან̈ჩ იგივეა, რაც ჴუ̂ინჩაბ̈.

 ჴუ̂აშ̈ (-იშ \ ჴუა̂შაშ̈) ზს., ლნტ., ჴუე̂შ (-იშ) ლშხ. 1. ზს. ხველა. დაჴლა ̈ღუა̂ს̈ას ჴუა̂შ̈ი 

ჟაგარ̈დ ასყე̄ნეხ (ბზ.) -- თხის ქონს ხველების წამლად აკეთებენ. ხუ̂აი̈ნაი̈რ ჟაგარ̈ მიხალ 

ჴუ̂აშ̈იშ (ლნტ.) -- ხველების ბევრნაირი წამალი ვიცი. 2. ქს. მსუბუქი გრიპი, სურდო. არსენ 

ჴუ̂ეში გუნღა ჩუ იყუნ̂ი (ბქ.) -- არსენი სურდოს გამო წვება. დადას ჴუა̂შ̈ ხარ (ლნტ.) -- 

ბებიას სურდო აქვს.

 ჴუ̂აც̈ იგივეა, რაც ჴოც.

 ჴუ̂ენეჟ, ჴუი̂ნეჟ, ჴუ̂ინაჟ (-ნჟიშ, -ნჟა̈რ̄) ბზ., ჴენეჟ, ჴენაჟ (-იშ, -ნჟარ) ბქ., ჴუე̂ნეჟ (-ნჟა̄რ 

ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- 1. სახელო. კაბს მეკუშ̂დე ჴუე̂ნეჟა̈რ̄ ხარ̄ (ბზ.) -- კაბას მოკლე 

სახელოები აქვს. კაბს ჴუე̂ნჟარ̈ ლოხყენ (ბქ.) -- კაბას სახელოები მივაკერე. ეჩანღო 

ჴუ̂ენჟარ̈ს ჟ'ალაშხებნედ (ლნტ. 31) -- შემდეგ სახელოებს შევკერავთ. 2. უბე. ალექსანდრედ 

ჴუ̂ენჟა̈რ̄ ჟ'ან̈გუა̂̈შლე ჰებშუ ̂(ბზ. 56) -- ალექსანდრემ უბე ბლით გაივსო. ჭყინტდ შდაულ̂არ̈ 

ჴენაჟთ' ადგენე (ბქ. 341) -- ბიჭმა მერცხლები უბეში ჩაისხა. წინგუი̂ლ ჴენაჟთ' ესერ იტბჷნე 

(ანდ.) -- ძუნწი უბეში იფურთხებაო. კნინ. ჴუ̂ენჟილ ბქ., ჴუე̂ნეჟი̄ლ ლშხ., ჴუე̂ნეჟილ ლნტ.

 ჴუ̂ეშ იგივეა, რაც ჴუა̂შ̈.

 ჴუ̂ილა (-ლა̈შ̄, -ლა̈ლ̄ ბზ., -ლაშ̈, -ლოლ ბქ., -ლაშ̄, -ლე̄ლ ლშხ., -ლაჲ̈შ, -ლალ̈ ლნტ.) -- ყორე. 
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ჯარ̈ს თხუ̂იმ ჴუ̂ილ̄ალ̄ე ჰოკერ ხორდახ (ბზ. 3) -- ჯარის თავი ყორეების ბოლოში იყო. 

ჰუი̂ჯარ̈ ჴუ̂ილაჲსგა ისგა ჩადხ (ბქ. 43) -- გველები ყორეში შევიდნენ. მახ̈ე ჴუი̂ლა ახუა̂სყედ 

(ლნტ.) -- ახალი ყორე გავაკეთეთ. კნინ. ჴუი̂ლიდ ბქ., ჴუი̂ლოლ̄ ლშხ., ჴუი̂ლოდ ლნტ.

 ჴუ̂იმფ{ა} (-იშ, -ა̈რ) ზს. -- მოხრილი, წელში მოხრილი, კუზიანი. გიგო ჴუი̂მფ მარ̄ე ლი 

(ბზ.) -- გიგო წელში მოხრილი კაცია. თათრიშ ლაშგარ̈ ჴუ̂იმფს ახგენეხ (ბქ. 8) -- თათრის 

ლაშქარი წელში მოხარეს. ამ ა̈დგილს ათ̈ჟახან ჴუ̂იმფა (ბქ. 8) -- ამ ადგილს კუზიანი 

დაერქვა. იხ. ლუჴუმფე.

 ჴუ̂ინაჟ იგივეა, რაც ჴუე̂ნეჟ.

 ჴუ̂ინეჟ იგივეა, რაც ჴუე̂ნეჟ.

 ჴუ̂ინჩაბ̈ (-იშ, -ჩაბარ̈), ჴუ̂ან̈ჩ (ჴუ̂ანჩარ̈) ზს. -- ჩი{ნ}ჩახვი. ქათალს ჴუი̂ნჩაბ̈ ითქშუ ̂გუე̂ში 

ხად̄ (ბზ.) -- ქათამს ჩიჩახვი მარცვლით ჰქონდა სავსე. იხ. ჩინჩაყუ.̂

 ჴჷდე იგივეა, რაც ჴიდე.

 ჴჷჩე იგივეა, რაც ჴიჩე.

ჯ

 ჯ- მეორე ობ. პირის ნიშანი. ჯჷტხე -- გაბრუნებს. ჯიხტაუ̈ი̂ -- გიხატავს. ჯიშხი -- 

გიწვავს.

 ჯა იგივეა, რაც ჯი.

 ჯაბ1, ჯუა̂ბ ბქ., ლშხ. -- ჩაღრმავებული ადგილი სხეულზე. ბაჩუე̂მ ნეყირ თხუმჟი ჯაბ ხაგ 

(ბქ.) -- ქვის ჩანარტყამი თავზე ჩაღრმავებული აქვს.

 ჯაბ2 ლშხ. -- ბეჭედი, დამღა. თოფს ჯაბ ხაგ̄ -- თოფს დამღა აქვს. გადატ. ლხმ. წყევლაა. 
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ჯაბოღუ̂ აჲშყედა! -- ძირიც ამოგვარდნიაო!

 ჯაბირ (-ბრიშ, -ბრალ̈ \ -რარ̈) ზს., ჯაბრ (-იშ, -ა̄ლ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- ბანდული. და̈უ̄ს̂ 

მე̄რმე ჯაბირ ოხკიდ̄ა (ბზ. 30) -- დევს მეორე ბანდული აუღია. ჯაბრა̈რ ჟ'ან̈კარ̄ზალ̄ე (ბზ. 54) 

-- ბანდულები ამოიბლანდა. ჯაბრარ̈დ... ლჷღაფ̈ ტუფს იჴმარ̈იხ (ბქ. 239) -- ბანდულებად 

შეღებილ ტყავს ხმარობენ. კოჯარ̈ისკა ლაზ̈ელალდ ჯაბრალ̈ს იშხებდახ (ლნტ. 7) -- 

კლდეებში სასიარულოდ ბანდულებს იკერავდნენ.

 ჯაზნარ̈ (-იშ, -ნარარ̈) ბქ. -- ნაბოლარა არაყი. ა̈რაყ̈დ იმ მათრე? -- გან̈ჭუა̂შ̈ ჯაზნარ̈ს (ბქ. 89) 

-- არყად რას შემასმევ? -- ანწლის ნაბოლარას.

 ჯალ1 (-აშ̈, -ა̈რ) ბზ., ჯალ̈, ჯჷლ (-იშ, -ა̈რ) ბქ., ჯჷლ (-არ) ლშხ. -- მძევალი (მაგ. ქათმის 

საბუდარში ჩატოვებული კვერცხი). დადუ̂ილს ლანგრაჲსგა ეშუი̂ ლჷგრეს ხოცურ̂ეხ ჯალდ 

(ბქ.) -- დედალს საბუდარში მძევლად ერთ კვერცხს უტოვებენ.

 ჯალ2 ბზ., ჯალ̈, ჯჷლ ბქ., ჯჷლ ლშხ. -- სატყუარა, ნადირის მისატყუებელი. ლაშდბარ̈ისგა 

ჯჷლდ ხოდისგხ მოლემ ძერს (ბქ. 237) -- რაღაცის ლეშს უდებენ სატყუარად ხაფანგში.

 ჯალჩი (-აშ̈, -არ̈) ბზ., ჯალჩჷ, ჯაუჩ̂უ ბქ. -- შინამოსამსახურე, მოჯამაგირე. ღუე̂შგინპილს 

ჟ'ანჷგა̈̄ნ ჯალჩი (ბზ. 372) -- ბოლოს მოჯამაგირე ადგა. ლახსგიდნენ' ესერ ღოშგდ მიჩა 

ჯალჩჷ (ბქ. 251) -- იმის მოჯამაგირეს უკან გაუხედავს.

 ჯარ იგივეა, რაც ჯარ̈.

 ჯაუ̂ იგივეა, რაც ჯაუ̈̂.

 ჯაუ̂ჩუ იგივეა, რაც ჯალჩი.

 ჯაყუ̂ (-აშ̈, -ა̈რ ზს., -იშ, -ა̈ლ ლნტ.), ჯაყუა̂ჲ (-უა̂ჲ̄შ, -უ̂ე̄ლ) ლშხ. -- ჯაყვა, ჯიბის დანა. 

თოფარ̈სი̄ ჩუ̂ად̈ცად̄უნა̈ნ̄ხ ი ჯაყუა̂რ̈სი̄ (ბზ. 244) -- თოფებიც გაუცვალეს ერთმანეთს და 
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ჯიბის დანებიც. ქორს კიბდონისგა ჯაყუ̂ ესერ ხოზ (ბქ. 37) -- სახლში კიდობანში ჯაყვა 

მიდევსო. ლაცუ̂ალ̄ჟი ჯაყუ̂აჲს დარ̄ იჴმარი (ლშხ.) -- ჩხუბისას ჯაყვას არავინ ხმარობს. 

ბაბას სკა ლოქ ათაშყედა ჯაყუ ̂(ლნტ. 308) -- პაპას ჩავარდნია ჯაყვა.

 ჯაჭ (-აშ̈, -არ̈ ბზ., -არ ლშხ.), ჭაჭ (-იშ, -არ̈) ბქ., ლნტ. -- თირკმელი. ჯაჭარე ლიზგედ 

მე̄უა̂რ ამწუხუა̂უე̂ (ლშხ.) -- თირკმლების ტკივილმა ძალიან შემაწუხა.

 ჯაჭარ̈ (-ჭრაშ̈ \ ჭრე{შ}, -ჭრა̈ლ ბზ., -იშ, -ჭარალ̈ ლნტ.), ჯაჭარ (-იშ) ლშხ., ჭაჭარ̈ (-ჭრიშ

, -არ̈ ბქ., -იშ, -ჯარალ̈ ლნტ.) -- წელი, ზურგი. გუა̂შად წელს ტომარაჲ̈ ესთხიფ ჯაჭარ̈ჟი 

(ბზ.) -- გვაშამ სახედარს ტომარა დააფარა ზურგზე. [ეჯნემ] ხაჴიდ ფაუ ჴანუ ̂ჭაჭარ̈ქა (ბქ. 

200) -- იმან ხარს ზურგზე ჯოხი დაარტყა. [თამარ] ჟი უ̂ედ ანგან ჭაჭარ̈ე მაზ̈იგშუ ̂(ლნტ. 

221) -- თამარი ძლივს ადგა წელის ტკივილის გამო.

 ჯაჭკიაჲ იგივეა, რაც ჯაჭ̈კჲა̈ჲ.

 ჯალ̈1 იგივეა, რაც ჯალ1.

 ჯალ̈2 იგივეა, რაც ჯალ2.

 ჯარ̈1 (-იშ, ჯარალ̈ ბზ., ლნტ., ჯარარ̈ ბქ.), ჯარ (-ალ) ლშხ. -- ჯარი. რუსი ჯარ̈ ბეჩუ̂ის 

ლჷმჷრდე̄ლიხ (ბზ. 3) -- რუსის ჯარი ბეჩოში ყოფილა.

 ჯარ̈2 ზს., ლნტ., ჯარ ლშხ. -- ვარცლი. დედბერ ჯარ̈თე̄სგა... იბურდენი (ბზ. 253) -- 

დედაბერი ვარცლში (ცომს) ზელს (იზელს).

 ჯარ̈ღუ ̂(-იშ, ჯარღუა̂რ̈ ზს., -ა̈ლ ლნტ.), ძარღუ ̂(-ალ) ლშხ. -- ძარღვი. ხამ̈ს ჟი ხეკუე̂ს 

ლახაჭკორიხ... ჯარღუა̂ლ̈ (ლნტ. 61) -- ღორს უნდა მოაჭრან ძარღვები. იხმარება 

გამოთქმებში: ჯა̈რღუ̂ მექუც̂ე -- ილაჯგაწყვეტილი. ხოჩა ჯარ̈ღუი̂შ -- კარგი მოსიარულე, 

მარდი.
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 ჯაუ̈̂ (-ჯაუა̂შ̈, ჯაუა̂რ̈) ბზ., ჯაუ ̂(-აშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- იხმარება გამოთქმაში ჯაუა̂შ̈ ლიჭმინე. 

გადატ. ძირფესვიანად ამოგდება, ამოწყვეტა.

 ჯაუ̈̂რ იგივეა, რაც ჯა̈̄ურ̂.

 ჯაჭ̈კია ̈იგივეა, რაც ჯაჭკჲა̈ჲ.

 ჯაჭ̈კჲა̈ჲ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ჯაჭ̈კია ̈(-ჲშ, -კიაუ ბქ., -კიარ̈ ლნტ.), ჯაჭკიაჲ (-კია̄ჲშ, -კიე̄ლ) 

ლშხ. -- ჩაფსკვნილი, დამრგვალებული, მსუქანი. ლე̄ღაბდ ჯაჭ̈კია̈ჲ ტახ̈ ა̈ძიჰხ (ბზ.) -- 

სააღებოდ დამრგვალებული ტახი დაკლეს. ყო̄რ ანკარე ჯაჭკიაჲ მარ̄ად (ლშხ.) -- კარი 

შემოაღო ჩაფსკვნილმა კაცმა.

 ჯა̈უ̄̂რ (-იშ, --) ბზ., ჯაუ̈̂რ ბქ., ლნტ., ჯაუ̄̂რ ლშხ. -- ჯავრი, დარდი. ჯაურ̂შუ ̂თხუი̂მ ი აბაყა 

ჩუა̂თ̈ეშიან (ლნტ. 49) -- ჯავრით თავ-ყბა გაუსივდა.

 ჯგირა̈გ̄ იგივეა, რაც ჯგჷრა̈გ̄.

 ჯგჷრა̈გ̄, ჯგირა̈გ̄ (-იშ, --) ბზ., ჯგჷრაგ̈ ბქ., ლნტ., ჯგჷრაგ̄ ლშხ. -- წმინდა გიორგი. 

ჯგჷრა̈გ̄დ ი ა̈ნგლოზარ̈დ ადშგურან̄ეხ ლახუ̂ბა (ბზ. 290) -- წმინდა გიორგიმ და ანგელოზებმა 

დაარიგეს ძმები. სეტს ჯგჷრა̈გიშ ესერ ჴამშა ხოგ (ანდ.) -- ბოძს წმინდა გიორგის ძალა 

აქვსო (უდგასო). ჯგჷრაგ̄ი საყდრი ნაგემჟი ათხე უთინ ლჷგ (ლშხ. 50) -- წმინდა გიორგის 

საყდრის ადგილზე (ნადგამზე) ახლა ნიში დგას. ჯგჷრაგ̈იშ ყერ (ბქ.) -- წმინდა გიორგის 

მადლი (ძალა).

 ჯე იგივეა, რაც ჯი.

 ჯეგ იგივეა, რაც ჯუე̂გ.

 ჯედი იგივეა, რაც ჯოდ̄ი.

 ჯედიაშ იგივეა, რაც ჯო̄დია̈შ̄.
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 ჯერაბ̈ (-რბიშ, --) ზს., ჯერებ (-იშ, --) ლშხ. -- მადანია ერთგვარი (ხმარობენ გამოქნილი 

ტყავის და შალეულის შესაღებად.) კულიაშ̈ ჩუ ლიღფი ხემთქუნხ ჯერა̈ბშუ̂ (ბქ. 307) -- 

შალს "ჯერაბით" ღებავდნენ (შალის ღებვა "ჯერაბით" სჩვეოდათ).

 ჯი, ჯა{ჲ}, ჯე{ჲ} ნაცვალსახ. -- თვით, თვითონ. ჯი ხა̈ტხე გადანს (ბზ.) -- თვითონ უხდის 

ვალს. ჯაი ̄ქა̄ჩად̈ (ბზ. 232) -- თვითონაც გავიდა. ამეჩუ არდა ჯა გარ (ბზ. 369) -- აქ მხოლოდ 

თვითონ იყო. ჯეჲ ჩუე̂სგურ̄და... უ̂ოქურ̂ე ბეჩჟი (ლშხ. 71) -- თვითონ დაჯდა ოქროს ქვაზე. 

ჯე ა̈ხელაბნან ეშხუ ჭყინტს (ლნტ. 312) -- თვითონ დაენაძლევა ერთ ვაჟს.

 ჯიბ (-იშ, -არ̈) ზს., ლნტ., ჯიბაჲ (-ბაჲ̄შ, -ბჲარ) ლშხ., ჯიბა ̈(-ჲშ, -ბარ̈) ლნტ. -- ჯიბე. ამნე̄მ 

ჯიბთე ტო̈ტ ოთქუი̂ჭე (ბზ. 254) -- ამან ჯიბეში ხელი ჩაუყო. ლიზებ-ლითრეს კიბდენსოუ ̂ი 

ჯიბს ლახ̈ჭედიუ ̂(ანდ.) -- ჭამა-სმა კიდობანსა და ჯიბეს ჰკითხეო. ხორუა̂ მუხუბ̂ოლს ფატ̈უ̂ 

ხაუ̈ე̂ნა ჯიბაჲ̈სა (ლნტ. 285) -- უმცროს ძმას ფეტვი ჰქონია ჯიბეში.

 ჯიბაჲ, ჯიბა ̈იგივეა, რაც ჯიბ.

 ჯით (-იშ, -არ̈ ბქ., ლნტ., -არ ლშხ.), ზოოლ. -- ბურვაკი. ჯითიშ სგაშირს ი მუჭდურას 

ჟ'აჯაბ̈ხ (ბქ. 77) -- ბურვაკის შიგნეულსა და მკერდის ნაწილს მოხარშავენ.

 ჯიკ იგივეა, რაც ჯირკ.

 ჯილ1 (-იშ, -ა̈რ ზს., -არ ლშხ.), ჯილაჲ (-ლა̄ჲშ, -ლჲარ ლშხ., -ლაჲ̈შ, -არ̈ ლნტ.) -- სიმი. 

ფანდურიშ ჯილ ჩუა̂ქუა̂ც̈ (ბზ.) -- ფანდურის სიმი გაწყდა. ალეს ჲე̄რუ ჯილ ხაწჷხ (ლშხ.) 

-- ამას ორი სიმი სჭირდება.

 ჯილ2 (-იშ, --) ზს., ლშხ., ჯილაჲ (-ლაჲ̄შ, -- ლშხ., -ლაჲ̈შ, -- ლნტ.) -- რჯული, მოდგმა. 

ჲერხი მიჩა ჯილს მამ იგჭე (ბზ.) -- ზოგი თავის რჯულს არ იცავს.

 ჯილაჲ იგივეა, რაც ჯილ2.
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 ჯიმ (-იშ, -- ბზ., ქს., ჯჷ̄მემ, -- ბქ.) -- მარილი. ალ წუე̂თს ტკისდ ჯიმიშ ( \ ჯჷმემ) გამ ხად 

(ბქ. 60) -- ამ წვეთს, მართლაც, მარილის გემო ჰქონდა. [ჴიცს] კეჭოლ ჯიმს ხუა̂შ̈დედ 

(ლნტ. 33) -- ცომს ცოტაოდენ მარილს ვაყრით. ჯიმ ი დიარ -- პურ-მარილი.

 ჯიმილ იგივეა, რაც ჯჷმილ.

 ჯინირ (-ნრიშ, -ა̈რ) ზს., ზოოლ. -- ციყვი. ჯინირ ა̈დფიშრა̈ნ̄ შუა̂ნ̈ია ̈ცხეკისგა (ბზ.) -- ციყვი 

გამრავლდა სვანეთის ტყეში.

 ჯინჯილ (-ჯლიშ, -ჯლარ̈ ზს., -არ ლშხ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.) -- სამკაული, ჯინჯილი. უო̂შა 

ფათ̈უ̂ ხაგ, ამშელდ ჯინჯილ ახრეკინ (ბქ. 170) -- რამდენი თმაც აქვს, ამდენი ჯინჯილი 

ჩამოეკიდა.

 ჯირკ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., ლნტ., -ალ ლშხ.), ჯიკ (-არ) ბქ. -- ჯირკი. კაჩჩუ ჯირკ ესერი̄ ჩუ 

იგურ̂ან̈ი (ბზ.) -- დაღმართზე ჯირკიც დაგორდებაო. [მალუდ̂] სგაადჲე ჯიკიშ ფოქთეჲსგა 

[მამილ] (ბქ.) -- მელამ შეიყვანა ჯირკის ფუღუროში მამალი.

 ჯიჯუ ̂(-იშ, -არ̈ ზს., ლნტ., -არ ლშხ.) -- ძვალი. და̈უ̄.̂.. ჯიჯუა̂̈რს მიჩა ლას̈მუნას ხოშდე 

(ბზ. 401) -- დევი ძვლებს თავის ცოლისძმებს უყრის. ისგაშ̈ხენ ჩჲა̈გ ნათ̈ხურ̂ა̈შ ჯიჯუ̂შ 

გუე̂ში ლი (ბქ. 206) -- შიგნით ყველაფერი ნანადირევის ძვლებით არის სავსე. ჯიჯუა̂̈რ̄ 

(ბზ.) -- ძვლიანი. ჯიჯუ̂იშ ლიკუშ̂ე -- ძვლის გატეხვა; გადატ. გვარში სისხლის აღრევა. 

ჯიჯუი̂შ ნა̈̄თი (ბზ.) -- ახლო ნათესავი.

 ჯიჰრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ.), ჯირ̄ა (-რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ ლნტ.), 

ბოტ. -- მუხა. ხუი̂კედ ჯიჰრა̈ ̄ტყენს (ბზ. 307) -- ავიღებ მუხის კეტს. ალ მინდორისგა ხაგ 

ხოშა ჯიჰრა (ბქ. 37) -- ამ მინდორში დგას დიდი მუხა.

 ჯი̄რა იგივეა, რაც ჯიჰრა.
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 ჯოგ იგივეა, რაც ჯუე̂გ.

 ჯორ (-იშ, -ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.) -- ჯორი. [ჯგჷრაგ̈] ჯორს ხას̈კუ̂რენა (ლნტ.) -- წმინდა 

გიორგი ჯორზე მჯდარა. იხ. ჰულ̈.

 ჯორაჲ, ჯორა ̈იგივეა, რაც ჯორაჲ̈.

 ჯორაჲ̈ (-რაჲ̈შ, -რალ̈) ბზ., ლნტ., ჯორა ̈(-იშ, -რაუ) ბქ., ჯორაჲ (-რაჲ̄შ, -რე̄ლ) ლშხ. -- 

მოზრდილი მორი, რომელსაც ათი-თხუთმეტი ვაჟკაცი ხელებით მაღლა სწევს და 

გამოქანებით ურტყამს სახლის კარებს ან ჭიშკარს შესანგრევად. ყორა̈რს ჯორას̈ ხატყციხ 

(ბქ. 232) -- კარებს მორს ურტყამენ.

 ჯოხე, ჯოხთე იგივეა, რაც დახუდ̂ე̄ჲ.

 ჯოდ̄ი, ჯუე̂̄დი (ხოჯუდ̂ა, მაჯუდ̂ე, ჯოდ̄არ̄ა) ბზ., ჯოდ̄ი ლშხ., ჯუე̂დი, ჯედი (ხონჯუდ̂ა) 

ბქ., ჯოდი (ხონჯოდა, მანჯოუდ̂ა, ჯოდიარა) ლნტ. -- გრძელი. ხელწიფი ხეხუს̂ ჯოდ̄ი 

ლუსდგუ̂არ̈ ხაგ̄ (ბზ. 272) -- ხელმწიფის ცოლს გრძელი ნაწნავები აქვს. [ჩუ̂იბეჴეუს̂]... 

ჯუე̂დი ლინთუ ̂ხამ̈თქუა̂ (ბქ. 224) -- ჩუბეხევში გრძელი ზამთარი იცის. ლჷდგარა... 

ლესგხენ ჯო̄დი სკამ ლჷგ (ლშხ. 34) -- მიცვალებულის გვერდით გრძელი სკამი დგას. 

ლეფხუნ̂აჲ̈ მჷქაფ ჯოდი ნიკრატ̈ ლოქ ხარ (ლნტ. 70) -- ცხვირის მაგივრად გრძელი 

ნისკარტი აქვსო. ჯოდ̄იას, ჯუე̂̄დიას ბზ., ლშხ., ჯედიას, ჯუ̂ედიას ბქ., ჯოდიას ლნტ., ზმნს. 

-- შორს. ჯუე̂̄დიას იზგა და̈უ̄̂ (ბზ. 379) -- შორს ცხოვრობდა დევი. ჯუე̂̄დია-ნაჯუდ̂ა -- 

მეტისმეტად შორს, შორს-შორს. ადჲე ალ ბოფშარ̈ ჯუე̂̄დია-ნაჯუდ̂ა მინდუ̂ერთე (ბზ. 284) -- 

წაიყვანა ეს ბავშვები შორს-შორს მინდორში. ხოჯუ̂დიამ̄ს ბზ., ლშხ., ხოჯუდ̂იას ბქ., ზმნს. 

-- უფრო შორს. ნიშგეჲხან̈ ლათ̈ხუი̂არალ̈ ხოჯუ̂დიამ̄ს ლიხ (ბზ.) -- სანადირო ადგილები 

ჩვენგან უფრო შორსაა.
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 ჯოდ̄იარ̄ა იხ. ჯოდ̄ი.

 ჯოდ̄ია̈შ̄, ჯუ̂ე̄დია̈შ̄ (-იშ, --) ბზ., ჯუე̂დიაშ, ჯედიაშ ბქ., ჯოდიაჲ̈შ ლნტ., ჯოდ̄იაშ̄ ლშხ. -- 

შორეული, შორიდან. ჯუე̂̄დჲა̈̄ ნა̈თ̄ი (ბზ.) -- შორეული ნათესავი. ჯ' ე̄სერ... ჯუ̂ე̄დია̈შ̄ ლი 

(ბზ. 292) -- მე შორიდან ვარო.

 ჯუ იგივეა, რაც ჯუა.

 ჯუა, ჯუუა̂, ჯუ (-ა̈̄შ, -ა̈ლ̄ ბზ., -აშ̈, -უოლ ბქ., -უ̂აშ̄, -ე̄ლ ლშხ., -ა̈ჲშ, -ალ ლნტ.) -- ძუკნა. 

[დინ̄ად] ჯუუა̂ ესგენე გუდრათე̄სგა (ბზ. 433) -- ქალიშვილმა ძუკნა გოდორში ჩასვა. 

[ეჯჲარ̈ს] ლუფკუ̂ინუ ჯუა ხორდახ (ბქ. 35) -- იმათ ლეკვებიანი ძუკნა ჰყავდათ.

 ჯუგუმ̂არ̈დ (-იშ, -მარდარ̈ უშგ. \ -ა̈ლ ბზ.), ჯუგუმ̂ა, ჯუგმა (-მაშ̈, -მოლ \ -მალ̈) ბქ., 

ჯუგუმ̂არდ, ჯუგმარდ (-იშ, -ა̄ლ) ლშხ., ჯუგმარ̈დ (-მარდალ̈) ლნტ. -- მუშტი. სი 

ჯუგუმ̂არ̈დ მაჴდ... (ბზ. 292) -- შენ მუშტი დამარტყი. მახ̈იადშუ ̂მუჭოდისა ჯუგმარ̈დი 

ლიჯგბუნე ლახობინა (ლნტ. 125) -- სიხარულისაგან მკერდში მუშტის ცემა დაუწყია.

 ჯუმაშ იგივეა, რაც ჯჷმაშ̈.

 ჯუმილ იგივეა, რაც ჯჷმილ.

 ჯურღუ̂, ჯუღუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ბარძაყის ან წინა მხრის ძვალი. ღუა̂შაშ̈ ჯუღუ ̂ხაბჷდ... 

ცხუი̂-ცჷჴემდს (ბქ. 211) -- ჯიხვის მხრის ძვალი ჰქონდა მიბმული მშვილდ-ისარს.

 ჯურჯუ̂მა (-მაშ̈, -მოლ) ჩბხ., ჯურჯმა (-მაშ̈, -მოლ) ლხმ. -- საქონლის მოხარშული 

შიგნეულის კუპატი.

 ჯუუ̂ა იგივეა, რაც ჯუა.

 ჯუღუ ̂იგივეა, რაც ჯურღუ̂.

 ჯუა̂ბ იგივეა, რაც ჯაბ1.
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 ჯუა̂̈რ (-იშ, ჯუ̂არალ̈) ბზ., ლნტ., ჯუა̂რ (-ალ) ლშხ. -- ჯვარი. მურყუა̂მს ჟიქან̄ ჯუა̂რ̈ ხაგ̄ 

(ბზ. 16) -- კოშკს ზემოდან ჯვარი ადგას. ფაუს ჯუა̂რ̈დ ა̈სყიუხ̂ (ბქ. 303) -- ჯოხს ჯვარად 

აკეთებდნენ. ჩუ დეშერ კუშე ხატს ი ჯუა̂რს (ლშხ. 48) -- ხატსა და ჯვარს ვერავინ ტეხავს.

 ჯუე̂გ (ჯოგიშ, ჯოგარ̈ ბზ., -იშ, -ა̈რ ლნტ.), ჯეგ (-იშ, -ა̈რ \ ჯოგარ̈) ბქ., ჯოგ (-იშ, -არ) 

ლშხ. -- ჯოგი. ალ ჯუ̂ეგს ესერ ეშხუ ბოტა ხონჴრი (ბზ. 415) -- ამ ჯოგს ერთი ვაცი 

ახლავსო. ჯეგიშ ნამყუი̂ლს თხუი̂მ ესერ ხამშდაშ̈ (ანდ.) -- ჯოგს დაშორებულს თავი 

ემარტოვებაო. ალ მეზგეს დაჴლა ̈ჯუე̂გ ხაყ̈ენა (ლნტ. 8) -- ამ ოჯახს თხის ჯოგი ჰყოლია.

 ჯუე̂დი იგივეა, რაც ჯოდ̄ი.

 ჯუე̂̄დია̈შ̄, ჯედიაშ იგივეა, რაც ჯოდ̄ია̈შ̄.

 ჯუი̂დ (-იშ, --) -- თაფლის სანთელი. ხეხუ-̂ჭაშ̈დ ჯუ̂იდ ი საკმეუე̂ლ ა̈ნყიდხ (ბზ. 405) -- 

ცოლ-ქმარმა სანთელი და საკმეველი იყიდა. ჩოთოშ̄უა̂ხ ჯუ̂იდიშ ი საკმოუე̂ლი ლაკირ 

(ლშხ. 58) -- დაუნთიათ სანთლისა და საკმევლის საკირე. ა̈ესკხ ასტამშუ ̂ღჷრჩალ̈ს ი ჯუი̂დს 

(ლნტ.) -- ასტამით მიაქვთ ნაკვერჩხლები და სანთელი.

 ჯუი̂ნალჷნდი̄რან ბზ., ჯუი̂ნალჷნდჷრ ბეჩ., ჯუი̂ნალჷნდრინ, ჯუი̂ნალჷნდირ ბქ., 

ჯუი̂ნელდჷ̄რან ლშხ., ჯუ̂ინალდჷრან, ჯუი̂ნალდჷნდირან ლნტ., ზმნს. -- ძველთაგანვე. 

ლაყურ̂იარ̈ს ჯუ̂ინალჷნდრინ ნაგ̈დენა ეშხუ ნამპარ̈ ჟაჰ̈იშ ნაშხა (ბქ. 196) -- ლაყვრიელებს 

ძველთაგანვე გვემართა ერთი ლამპარი ზვავის სახელზე. ალ ციგინ ანამ̄ბუე̂ ჯუი̂ნელდჷ̄რან 

ნასჷ̄მ... ნესტორდ (ლშხ. 76) -- ეს ზღაპარი, ძველთაგანვე განაგონი, ნესტორმა გვიამბო 

(მოჰყვა). [შუ̂ან̈ს] ჯუი̂ნალდჷნდირან ხოშა ნაღალდ ა̈რიხ ძღჷდ ოჯახარ̈ (ლნტ. 19) -- 

სვანეთში ძველთაგანვე უმეტესად დიდი ოჯახებია.

 ჯუი̂ნელ (ხოჯუნ̂ელა ზს., ქს., მაჯუნ̂ელე, ჯუი̂ნლარ̄ა ბზ., ლშხ., ჯუი̂ნელარა ლნტ.) -- 
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ძველი. ჯუი̂ნელ დროუ̈ს̂ ესნარ̈ თათრალ̈ მე̄უა̂რ ლჷმჴად̈უნ̈ხ შუ̂ან̈თე (ბზ. 1) -- ძველ დროს 

თათრები ხშირად მოდიოდნენ თურმე სვანეთში. ალ სოფელისგა ლჷგ ჯუი̂ნელ ლაჴუ̂მი (ბქ. 

70) -- ამ სოფელში დგას ძველი ეკლესია. ჯუ̂ინელ ზა ̈აჩად (ლნტ. 18) -- ძველი წელი 

წავიდა. ჯუი̂ნლიშჯუ̂ინელ -- ძველისძველი. ჲერხი სოფლარ̈ს ლად̈ი ჩიქდ სიდ 

ჯუი̂ნლიშჯუ̂ინელ... ღჷნ (ბქ. 231) -- ზოგ სოფელში დღემდე შემორჩენილა ძველისძველი 

დღესასწაული. ჯუი̂ნალდ, ჯუ̂ინელდ ზმნს. -- ძველად. ჯუი̂ნალდ კაჟ̈იან̈ თოფარ̈ ხოხალდახ 

(ლნტ.) -- ძველად კაჟიანი თოფები იცოდნენ.

 ჯუი̂ნელარ̈ იგივეა, რაც ჯუი̂ნლარ̈.

 ჯუი̂ნელჷნდჷ̄რან იგივეა, რაც ჯუი̂ნალჷნდი̄რან.

 ჯუი̂ნლარ̈ (-ეშ, --) ზს., ჯუ̂ინლარ ლშხ., ჯუ̂ინელარ̈ ლნტ. -- წინაპრები, ძველები. 

ჯუი̂ნლარ̈ე ნაშ̈ნაუ ̂ლეხლერარ̈ ათხეი ეზარ იშნეხ (ბქ. 282) -- წინაპრების (ძველების) 

გაშენებული ხეხილი ახლაც კარგად ისხამს.

 ჯუი̂ნლარ̄ა იხ. ჯუი̂ნელ.

 ჯურ̂ილ იგივეა, რაც რჯუი̂ლ.

 ჯჷლ იგივეა, რაც ჯალ.

 ჯჷლაჲ, ჯჷლა ̈იგივეა, რაც ჯჷლა̈ჲ.

 ჯჷლაჲ̈ (-ლაჲ̈შ, -ლჲა̈რ) ბზ., ჯჷლა ̈(-იშ, -ლაუ ბქ., -ლარ̈ ლნტ.), ჯჷლაჲ (-ლაჲ̄შ, -ლე̄ლ) 

ლშხ. -- კენჭი, წილი. ჯჷლაჲ̈ ან̈კუა̂̈რხ (ბზ.) -- წილი ყარეს. ჯჷლაჲ მი ამხუ̂ი̄და (ლშხ.) -- 

წილი მე შემხვდა.

 ჯჷლყ, ჯჷლყჷ იგივეა, რაც ჯჷლჷყ.

 ჯჷლჷყ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ჯჷლყჷ (-აშ̈, -ა̈რ) ბქ., ჯჷლყ (-იშ, -არ) ლშხ. -- რემა. ალ მარ̄ა ჩა̈ჟ̄ი 
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ჯჷლჷყ ხორდა (ბზ.) -- ამ კაცს ცხენების რემა ჰყავდა. მერმამჷნ... ჩაჟუე̂მ ჯჷლყჷ ანჴიდხ 

(ბქ. 38) -- მეორეჯერ ცხენების რემა მოიყვანეს.

 ჯჷმ იხ. ჯიმ.

 ჯჷმაშ̈ (-მშიშ, -- ზს., -იშ ლნტ.), ჯუმაშ, ჯჷმაშ (-იშ, --) ლშხ. -- ოთხშაბათი. ახ̈უმ̂არ̄ა̈ნ̄ 

ლათ̈ხუ̂იართე... ჯჷმა ̈ლე̄თ (ბზ. 39) -- გავემზადე სანადიროდ ოთხშაბათ ღამეს. ჯუმაშ... 

თაშორ̄ა ̄ლიქთუნე მა ̄შიდ (ლშხ.) -- ოთხშაბათს ყველის ნაწარმის (ყველეულის) ხელის 

ხლება (განძრევა) არ შეიძლება. ჯჷმაშ̈ ლახორ ლოქ ხარხ ქუნარ̈ს (ლნტ. 58) -- ოთხშაბათს 

სულებს შეკრება აქვთო.

 ჯჷმილ (ჯჷმლაშ̈, ლაჯმილა) ბზ., ჯიმილ (ჯიმლა̈შ, ლაჯმილა) ბქ., ჯუმილ (ჯუმლაშ, 

ლაჯმილა ლშხ., ჯჷმლაშ̈, ლაჯმილა ლნტ.) -- ძმა (დისთვის). მაშოდ ლახტუ̈ლ̄ მიჩა ხოშამ̄ 

ჯჷმილს (ბზ. 295) -- მაშომ დაუძახა თავის უფროს ძმას. დი̄ნად ლახფანჩულ̂ე მიჩა ჯჷმილს 

(ბზ. 345) -- ქალიშვილმა წასჩურჩულა თავის ძმას. მიჩა ლაჯმილა მიჩ ოთდაგრა (ბზ. 256) 

-- თავისი ძმები მას მოუკლავს. ხოჩა დაჩუი̂რ ჯიმლა̈შ ესერ მუუა̂რგე ლი (ანდ.) -- კარგი და 

ძმის დამამშვენებელიაო. [დაჩუი̂რს] ხოქუა̂ ჯუმლაშ̈დ (ლნტ. 311) -- დას უთქვამს 

ძმისთვის.

 ჯჷრაუ̈̂ ზს. -- დაჯერება. ჯჷრაუ̈ს̂ დე̄მ ხაკედ (ბზ.) -- არ უჯერებს. მადილ ჯერი, ჯჷრაუ̈ ̂ჩემ 

(ბქ.) -- მადლი ქენი, დაიჯერე (დაჯერება ქენი).
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ჰ

 ჰა1, ა ზს., ლნტ., ლშხ., კავშ. -- თუ. და̈უ̄ ̂ჯიცხა ჰა და̈უ̄ა̂ ̈ქორ? (ბზ.) -- დევი გირჩევნია თუ 

დევის სახლი? გუდ როქუ ̂ჴედნი, მიჩა ლახუბ̂ა ლჷდგარ̈ ირიხ ა მადე (ბქ. 201) -- მივხვდები, 

ჩემი ძმები მკვდრები იქნებიან თუ არაო. ეჩხა̄უ ̂ადწუ̂ილ̄ნახ ა ამხაუ̄,̂ მინე მანდა ლას (ლშხ. 

33) -- იქით გაათხოვებდნენ თუ აქეთ, მათი ნება იყო.

 ჰა2, ა ზს., ლნტ., ა̄ ლშხ. კითხვითი ნაწილ. -- აკი. ჩუა̂თ̈ყურმანჯან̈ ჰა? (ბზ.) -- დაყრუვდი? 

ეშუი̂ ესერ დირილდ ან̈ხუტ̂ე ჰა? (ბქ.) -- ერთი პური ამოგაგდებსო?

 ჰა3, ა ზს., ლნტ., ა̄ ლშხ., ჩვენებითი ნაწილაკი. -- აჰა, აი. ჰა, ხაჲ̈ე (ბქ.) -- ჰა, წაიღე.

 ჰა4, ა ზს., ლნტ., ა̄ ლშხ., შორისდ. -- ახ. ჰა, ბედნიერ, ეჩი̄ შჷნთე̄ისგა ლიკუა̂ნ̄ე! (ბზ.) -- ახ, 

ნეტავი, იმის ხელში ჩაგდება?!

 ჰა5, ა ზს., ლნტ. ა̄ ლშხ. შორისდ. -- არიქა. ჰა, ნომ' ათ̈რაგა! (ბქ.) -- არიქა, არ დაიგვიანო!

 ჰაბედ (ჰაბდიშ, --) ბზ., აბედ, ჰობედ (-იშ, --) ბქ., აბედ ლშხ., აბ̈ედ ლნტ., ბოტ. -- აბედი. 

ჰაბედ ჟ'ესდე [ილარიონდ] თოქალთუჟ̂ი̄ნ (ბზ. 53) -- ილარიონმა აბედი თოქალთოზე დადო. 

მჷბიდ ჰობედ ჟ'ოსდა გოლერშაპ̈დ (ბქ.) -- მოკიდებული აბედი დაუდვია გველეშაპისთვის. 

წიუა̂ აბედშალ̄ ლი ი ქა ერ ენჯაბი, აბედ ხეფსი (ლშხ., ხორ 37) -- წივა აბედივითაა და რომ 

გამოიხარშება, აბედად გადაიქცევა (აბედი გამოვა).

 ჰაბჯარ̈ (-იშ, -ჯარალ̈ ბზ., -ჯრიშ, -ჯრარ̈ ბქ.), აბჯარ (-ჯრალ) ლშხ., აბჯარ̈ (-იშ, -ჯარალ̈) 

ლნტ. -- აბჯარი. ტან̈ის ჯაქ̈უდა აბჯარი (პოეზ. 100) -- ტანზე გეცვა აბჯარი.

 ჰაგ იგივეა, რაც აჯ1.

 ჰაგარ̈ (-იშ, -გარალ̈ ბზ., -გარ̈უ ბქ.) -- ფეხშიშველა. დინილ კაუქ̂ა ჰაგა̈რ იქინალ (ბქ.) -- 

გოგონა ეზოში ფეხშიშველა დარბოდა. იხ. ჭიშხარგარ.
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 ჰაგა̈მ̄ (-იშ, --) ბზ., აგამ ბქ., ქს. -- კარმიდამო, ეზო. [მალ̄დ] გუდრა ჰაგა̈მ̄ისგა ჩუა̂დკუა̂რ̈ (ბზ. 

432) -- მელამ გუდურა ეზოში დააგდო.

 ჰაგუ ̂(-აშ̈, -არ̈) ზს., აგუ ̂(-იშ, -არ ლშხ., -არ̈ ლნტ.) -- ქუსლი. {უ}̂ოქრაშ... ლუსდგუა̂რ̈... 

ჰაგუთ̂ეჩუ ესერ ხეჰოლიხ (ბქ. 46) -- ოქროს ნაწნავები ქუსლამდე სწვდებაო. [დაუ̈დ̂] 

ლახაჴა̈ლე აგუი̂სა ნესყე ალ მარეს (ლნტ. 305) -- დევმა ამ კაცს ნემსი ქუსლში შეარჭო.

 ჰადრა (-რა̈შ̄, -- ბზ., -რაშ̈, -- ბქ.), ადრა (-რაშ̄, -- ლშხ., -რა̈ჲშ, -- ლნტ.), ბოტ. -- იელი. 

ლუმღუ̂აჲ̈ე ჰადრა ̈ლისგდის მამ̄გუე̂შ ხოჩა (ბზ.) -- აყვავებული იელის შეხედვას არაფერი 

სჯობს. ადრა ყუ̂ითელ მუღუ̂აჲს იშნე (ლშხ., ხორ. 1) -- იელი ყვითელ ყვავილს ისხამს.

 ჰაკუა̂დ̈ (-კუდ̂იშ, -კუდ̂არ̈) ბზ., ჰაკ̈ედ (-კუშ̂დიშ, -კუდ̂არ̈) ბქ., აკუე̂დ (-კუ̂დიშ, -კუდ̂არ) 

ლშხ., აკუა̂ტ (-იშ, -არ̈) ლნტ. -- კუდი. დი̄კუე̂ნდ ჩა̈ჟ̄ს ჰაკუა̂დ̈ ქახ̄ქუი̂ც (ბზ. 352) -- 

დიაკვანმა ცხენს კუდი მოაჭრა. ჟაღუთ̂ექა ჰაკ̈ედ გარ ესერ ხაკლი (ბქ.) -- ძაღლობამდე 

კუდიღა აკლიაო. ალ ბალახ შდუგუი̂ აკუე̂დს ხაჯეშ (ლშხ., ხორ. 18) -- ეს ბალახი თაგვის 

კუდს ჰგავს. მიჩა აკუა̂ტშუ ̂მაგ̈ ჟ'ახოსრიმა (ლნტ. 288) -- თავისი კუდით ყველა 

ამოუწყვეტია.

 ჰაკუა̂ნ̈ (-უნ̂იშ, -უნ̂არ̈) ბზ., აკუ̂ან (-იშ, -არ) ლშხ., აკაუ̂ან̈ (-უა̂ნარ̈) ლნტ. -- აკვანი. ბექნუ 

ჰაკუა̂ნ̈ს ატაბ̄ე (ბზ.) -- ბექნუ აკვანს თლის. აკაუ̂ან̈ისა... წერაქუს̂ ხურშიდ (ლნტ. 51) -- 

აკვანში თომს ვუფენთ. იხ. ჰენწ.

 ჰალაგ̈ (-ლგიშ, -ლგა̈რ) ზს., ალაგ (-ლგიშ, -ლგარ) ლშხ., ალაგ̈ (-იშ, -ა̈რ) ლნტ. 1. ჭიშკარი. 

ჰალაგ̈ ე̄რეს ოთკარა (ბზ.) -- ვიღაცას ჭიშკარი გაუღია. 2. ღობე (ბქ.). მარა მარ' ესერ 

ხობჯგი ი ჰალაგ̈ს -- ბაჯ̈გ (ანდ.) -- კაცს კაცი ეშველება, ღობეს კი -- სარიო.

 ჰალალ̈ (-იშ, --) ზს., ალალ ლშხ., ალალ̈ ბქ., ლნტ. -- ალალი. სასო ალალ გუეშ ლი (ლშხ.) -- 
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სასო ალალი გულისაა.

 ჰამ (-აშ̈, --) ზს. -- დილა. ჰამს ზმნს. -- დილას, დილით. ჩი ჰამს ესერ ეჯ სიმ̄აქს ჟი იწნიხ 

(ბზ. 280) -- ყოველ დილით იმ ქალიშვილს წონიანო. დეშდშიშ ჰამს ჯოდი ჰამ ხაშხა (ბქ. 

76) -- ორშაბათის დილას გრძელი დილა ჰქვია. იხ. ძინარ.

 ჰამა იგივეა, რაც ხამა.

 ჰამარ̈ ზს., ამარაჲ ლშხ., ამარა ლნტ. -- ამარა. ბედი ჰამარ̈ჟი ლისედ (ბზ.) -- ბედის ამარა 

დარჩენა. იშგნემ ჰამა̈რჟი ლეჩემ ესერ უჩუ̂მინად ომსედ (ანდ.) -- სხვისი ამარა საქმე 

გაუკეთებელი დარჩაო.

 ჰამენ იგივეა, რაც ამე̄ნ.

 ჰანწუა̂ლ, ჰაწუა̂ლ (-იშ, -ა̈რ) ზს., აწუ̂ალ (-ულ̂იშ, -უ̂ლარ) ლშხ., აწოლ (-იშ, -ალ̈) ლნტ. -- 

ხეზე დადგმული ზვინი. ჭას... ჰანწუა̂ლდ ხაგემხ მეგმარჟი (ბქ. 234) -- ჩალას ზვინად დგამენ 

ხეებზე. ჭემარ̈ს ხუ̂აგემდ აწოლალ̈დ (ლნტ. 16) -- თივას ზვინებად ვდგამთ.

 ჰარაკ̈1 (-რკიშ, -რაკარ̈ \ -ალ̈) ზს., არაკ (არკიშ, არკალ) ლშხ., არაკ̈ (-იშ, არაკალ̈) ლნტ. -- 

არაკი, ამბავი. ამის ესერ... ჩუ ხეხლი ხოჩა ჰარაკ̈ (ბზ. 372) -- ამას ეცოდინება კარგი არაკიო. 

ჰარაკ̈ მა̈გ ესერ ტკიც ლი (ანდ.) -- არაკი ყველა მართალიაო. [ბეფშს] ხოჩილ არაკ̈ ხოქუა̂ 

(ლნტ. 309) -- ბავშვს უკეთესი არაკი უთქვამს.

 ჰარაკ̈2 (-რკიშ, -რაკარ̈ \ -ალ̈) ზს., არაკ (არკიშ, არკალ) ლშხ., არაკ̈ (-იშ, არაკალ̈) ლნტ. -- 

მაგალითი, სამაგალითო, საარაკო. ჰარაკ̈ გუე̂შ (ბზ.) -- სამაგალითო საქმე. ჰარაკ̈დ, არაკდ 

ზმნს. არაკად. დოლაშ̈ კუე̂ცენ ჰარაკ̈დ ზჷ (ბქ. 1) -- დოლის ხორბალი სამაგალითო არის 

(არაკად არის).

 ჰარაყ̈ (-რყიშ, --) ბზ., არ̈აყ̈, აჲ̈რაყ (-იშ \ არყიშ, --) ბქ., არაყ (-რყიშ, --) ლშხ., არაყ̈ (-იშ, 
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--) ლნტ. -- არაყი. ჰარაყ̈ს ითრეხ (ბზ. 13) -- არაყს სვამენ. ნამშაჷ̈ნქა უცხემ არ̈აყ̈სი ლაჯაბ̈დ 

(ბქ. 196) -- მარცვლეულის გარდა მსხლის არაყსაც ვხდით. ქა ბჷდეხ... ტაბაგთეჟი არაყს 

(ლშხ. 36) -- ტაბლაზე არაყს {და}ღვრიან.

 ჰარდალ (-დლაშ̈, --) ბზ., არდალ (-იშ, --) ლშხ., არდალ̈ ლნტ. 1. პაპანაქება. არდალ̈ ლჷგჷდა 

(ლნტ.) -- პაპანაქება იდგა. 2. ოხშივარი. და̈უ̄დ̂ ჰარდალ ანფიშდუ ̂ყიახან̈ჟი (ბზ.) -- დევმა 

ოხშივარი ამოუშვა ყელიდან.

 ჰარტამ იგივეა, რაც ლარტამ.

 ჰასკამ (-კმაშ̈, -ა̈რ) ბქ. -- ტახტრევანი. ხოშემიშ ლასგურ̂ად ჰასკამს ამარეხ (ბქ. 75) -- 

უფროსის დასაჯდომად ტახტრევანს ამზადებენ.

 ჰასტამ̈ (-ტმაშ̈, -ტმარ̈) ბზ., ჰასტამ (-ტმიშ, -ტმა̈რ) ბქ., ასტამ (-იშ, -ტმარ ლშხ., -იშ, -ა̈ლ 

ლნტ.) -- ასტამი. ჰასტამჟი ქა̈მილდარ̈ გარ ასად̈ (ბქ. 336) -- ასტამზე მხოლოდ ფერფლი 

დარჩა.

 ჰასუი̂შ (-იშ, ლაჲ̈სუშა) ზს., ასუშ (ლაჲსუშა) ლშხ., ასუი̂შ (ლაჲსუშა) ლნტ. -- ასული, 

გათხოვილი ქალი (მამის ოჯახისა და ნათესაობისათვის). ალა გუშგუე̂̄ჲ ჰასუი̂შ მარ̈იამ ლი 

(ბზ.) -- ეს ჩვენი ასული მარიამია. ხახუდ̂ ოსყედნეხ ეშხუ ხელწიფხიშ ჰასუი̂შ (ბქ. 266) -- 

ცოლად მოუყვანეს (დაუკავეს) ერთი ხელმწიფის ასული. ხელწიფი ასუშ ზითუნახაუ ̂ქა 

ლახომ̄ხ (ლშხ. 68) -- ხელმწიფის მზეთუნახავი ასული მისცეს.

 ჰატ, ჰაჲ̈ტ, ატ ზს., {ჰ}ატ ლშხ., ატ̈ ლნტ., შორისდ. -- ჰატ! ჰაიტ! ჰატ, იმ ხიჩო, სი 

ზურალ̄?! (ბზ.) -- ჰატ, რას შვრები, შე ქალო?! ატ̈, ხოლა სია! (ლნტ.) -- ჰატ, შე გლახა!

 ჰაუე̂ჯ (-უჯ̂იშ, -უ̂ჯარ̈) ზს., აუე̂ჯ (-იშ, -აუ̂ჯარ) ლშხ. -- იარაღი. ჰაუ̈ე̂ჯს მარ̈ჯუ ̂ა̈დგის 

ჟი ხაჭ̈დეხ (ბქ. 235) -- იარაღს მოხერხებულ ადგილზე მიაყუდებენ. კუბჟი ლჷდგარა აუე̂ჯ 
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მაგ ჟი ხაზ̄ (ლშხ. 37) -- მიცვალებულის ყველა იარაღი კუბოზე დევს (ადევს).

 ჰაყარ̈ (-ყრიშ, -ყრჲა̈ლ \ -ყრარ̈) ბზ., აყარ (-ყრიშ, -ყრალ) ლშხ., აყარ̈ი (-იშ, აყარალ̈) ლნტ., 

ბოტ. 1. აყირო ქს. 2. ბზ. ორშიმო, ხრიკა. ზურალა̈რ̄ს ჰაყრარ̈ს თხუმჟი ხაბჭკუ̄რე [როსტომ] 

(ბზ. 436) -- როსტომი ქალებს თავზე ამტვრევს ორშიმოებს (წყლის ჭურჭელს.).

 ჰაშამ (-იშ, --) ზს., აშამ ქს. -- მადლობა. ლჷღაფურე ზურალდ აშამ ხაქ̈უ ̂(ლნტ. 229) -- 

შავებიანმა ქალმა მადლობა უთხრა.

 ჰაშმა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., ჰაშმიან̈, ჰაშმოუა̂̈რ ბქ., აშმარ̄ ლშხ., აშამარ̈ ლნტ. -- მადლიერი, 

მადლობელი. [ალ მარ̄ე] აშმა̄რ ლი მიჩა ბედიშ (ლშხ. 12) -- ეს კაცი თავისი ბედის 

მადლობელია. ჲექუთ̂იმე... აშამარ̈ ასად გუშკუე̂ (ლნტ. 110) -- ექვთიმე ჩვენი მადლობელი 

დარჩა.

 ჰაწუ̂ალ იგივეა, რაც ჰანწუა̂ლ.

 ჰაჯ1 (-აშ̈, --) ზს., აჯ ლშხ. 1. ნატვრა, სურვილი. 2. ნატვრისთვალი. მიჩ ესერ ალ უ̂იჯ 

ჰაჯს ლახჭარჟი (ბზ. 408) -- შენ ეს გველი ნატვრისთვალს შემოგთავაზებსო.

 ჰაჯ2 ზს., აჯ ლშხ. -- ძალა, ღონე. ჰაჯოღუ ̂ეჲქემა (ბზ.) -- ძალ-ღონე მოგმატებოდესო. 

ჰაჯაშ̈ ლიკედ (ზს.) -- საშველის მიცემა, თავის დანებება. [დაუი̂თს] აჯ მად̄ ოხკი̄და ი 

[დეუე̂თ] ოთჷნჴერან̄ა (ლშხ. 56) -- დავითს საშველი არ მიუცია და დევეთი გაუყოლებია 

(წაუყვანია).

 ჰაჯა̈ბ̄ოლ ბზ. იხმარება გამოთქმაში ჰაჯა̈ბ̄ოლა ̈ლიკედ. მალ̄დ... მად̄ ახკიდ ჰაჯა̈ბ̄ოლ (ბზ. 

317) -- მელამ საშველი არ მისცა.

 ჰაბ̈ (-იშ, -- ბზ., -აშ̈, -- ბქ.) -- ფერი, ელფერი. წჷრნი ი თუე̂თუნ̂ე ჰაბ̈ ეშ იღე̄შგა̈ლ̄ (ბზ. 257) 

-- წითელი და თეთრი ფერი ერთმანეთს ეცილებიან. ლიც მიჩა ჰაბაშ̈ კალმახუს̂ ესერ ირდი 
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(ანდ.) -- წყალი თავისი ფერის თევზს ზრდისო. ჰაბ̈ მეჩდე -- ფერწასული.

 ჰად̈ურ, ჰად̈უი̂რ, ჰედურ (-იშ, -ა̈ლ ბზ., -ა̈რ ბქ.), ჲადურ, ჲედურ, ედურ (-იშ, ჲედურ̂ალ) 

ლშხ., {ჲ}ედურ (-ალ̈) ლნტ. -- მთელი, დაუზიანებელი. ლეზიზდ სე̄მი ჰად̈უ̂ირ დიარ̈ 

ესუყ̂ედა̈ნ̄ (ბზ.) -- საგზლად სამი მთელი პური დავიკავე. ჲესუ̂ას̈ ჰედუი̂რ ხარ ში ი ჭიშხ, 

ლაჲ̈ქუთნეოუ ̂(ანდ.) -- ხელ-ფეხი ვისაც მთელი (საღი) აქვს, გაანძრიოსო. ჰად̈ურდ, 

ჰედურდ, ჰეურდ, ხად̈ურდ ზს., ხედურდ ბქ., ჲედურდ ლშხ., ედურდ ლნტ., ზმნს. -- სულ, 

მთლად, მთლიანად. [გეზალ] ალექსის ხაჯეშ ჰად̈ურდ (ბზ. 257) -- შვილი მთლად ალექსის 

ჰგავს. ალე ედურდ ტკიც მად̈ ლასუ ̂(ლნტ. 6) -- ეს სულ არ იყო მართალი.

 ჰად̈უი̂რ იგივეა, რაც ჰად̈ურ.

 ჰაზ̈უ,̂ აზ̈უ ̂(ჰაზუ̂აშ̈, ჰაზუა̂რ̈) ზს., ჲეზუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ., ა̈ზუ̂ (-იშ, აზუ̂არ̈) ლნტ. -- ეზო. 

ბოფშარ̈დ მუშგურ̂ი ა̈დჴერნეხ საყდრი ჰაზ̈უ̂თე̄სგა (ბზ.) -- ბავშვებმა სტუმარი წაიყვანეს 

საყდრის ეზოში. [იასონს] აზ̈უი̂სგა როჟნა̈რ ახხუ̂ია (ბქ. 227) -- იასონს ეზოში ეჟვნები 

უპოვია. ალ ხენწიფი ა̈ზუ̂ისკა სემი ა̈ლი მეგამ ლოქ არ̈ი (ლნტ. 297) -- ამ ხელმწიფის ეზოში 

სამი ალვის ხე არისო.

 ჰაკ̈ედ იგივეა, რაც ჰაკუა̂დ̈.

 ჰალ̈ (-იშ, ჰალარ̈) ზს. -- ალი, ბოროტი სული. ჰალ̈დ ესერ ხაყულ̂ენი (ბქ. 211) -- ალის 

მეშინიაო.

 ჰალ̈უა̂, ჰელუა̂ (-უა̂̈შ̄, -უ̂ა̈ლ̄) ბზ., ჰალუ̂ა (-უა̂̈შ, -ლოლ) ბქ., ჲელუა̂ (-უა̂შ̄, -უ̂ე̄ლ) ლშხ., ალ̈ 

(-იშ, -ალ) ლნტ., ბოტ. -- ალვა, ალვის ხე. [ბოფშარ̈] ჟ'აჩად̈ხ ჰალ̈უ̂ა ̈მეგამ̈თეჟი (ბზ. 284) -- 

ბავშვები ალვის ხეზე ავიდნენ. უ̂ერხუ̂ ჲელუა̂ ̄მეგემს ხაჯეშ (ლშხ., ხორ. 4) -- ვერხვი 

ალვის ხეს ჰგავს. ხელწიფი ა̈ზუ̂ისკა... ა̈ლი მეგამ... არ̈ი (ლნტ. 297) -- ხელმწიფის ეზოში 
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ალვის ხე არის.

 ჰან̈წ, ან̈წ (-იშ, --) ზს., ჲენწ ლშხ., ან̈წ ლნტ. -- ნაკელი, ნეხვი. ჰან̈წ დაბაშ̈ ესერ ღუე̂სე ლი 

(ბქ.) -- ნაკელი ყანისთვის ბადექონიაო. ლჷნაზორე ა̈ნწს ქააჲ̈ესდახ დაბარ̈ხო (ლნტ. 5) -- 

დაგროვებულ ნაკელს ყანაში გაიტანდნენ.

 ჰაჲ̈ჭა იგივეა, რაც ჰე̄ჭა.

 ჰარ̈ი (-რი̄შ, -რჲა̈ლ ბზ., -ა̈შ, -არ̈ ბქ.) -- ცარიელი. [ჭიტის] გუდრა ჰარ̈ი ესხუი̂̄დ (ბზ. 313) -- 

ჭიტის გუდურა ცარიელი დახვდა. ჰარ̈ი შედ ჰერშუ ̂ესერ ოთთჷრახ (ანდ.) -- ცარიელი 

ჭურჭელი ხმით გამოუცვნიათო. შდრ. ცარიელ.

 ჰარ̈კუ ̂(-იშ, --) ბზ., ანკრ ბზ., ქს., ჰარკუ ̂ბქ. -- გუმანი; ეჭვი. მახეღუა̂ჟარ̈ს... ჰარკუ ̂ლახადხ 

(ბქ.) -- ვაჟკაცებს ეჭვი შეეპარათ.

 ჰაუ̈რდ ბზ. -- უდაოდ, უთუოდ. ჰაუ̈რდ როქუ̂ ქუე̂რწილთე ესღრიხ (ბზ. 444) -- უთუოდ 

ქორწილში მიდიანო.

 ჰაღ̈ურ̂ა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄) ბზ., ა̈ღურ̂ა (-რაშ̈, -როლ) ბქ., აღურ̂ა (-რაშ̄, -რე̄ლ) ლშხ., ლა̈ღუ̂ერა 

(-რა̈ჲშ, -რალ̈) ლნტ. -- საზღვარი, მიჯნა. დრეუს̂ აღ̈ურ̂ა დემ ესერ ხეყირი (ანდ.) -- დროს 

საზღვარი არ დაედებაო.

 ჰაყ̈ბა (-ბა̈შ̄, -ბა̈ლ̄ ბზ., -ბაშ̈, -ბოლ ბქ.), აყბა (-ბაშ̄, -ბე̄ლ) ლშხ., აბაყა (-ყაჲ̈შ, -ყა̈ლ) ლნტ. 1. 

ლოყა. [ალექსანდრეს] ქჷმრარ̈ ჰაყ̈ბა̈რ̄ჩუნ̄ ახჭიმდა (ბზ. 55) -- ალექსანდრეს ლოყებზე 

ცრემლები ჩამოსდიოდა (ლოყაზე ჩამოსდევდა). ეჩთან̄ ქიმ ახშყედა, ერე აყბა ოხშიხა (ლშხ. 

56) -- ისეთი ცრემლი გადმოვარდნია, რომ ლოყა დაუწვავს. 2. ყბა. [ხამემ] აყბას შუშხუ̂ამ 

ლე̄თ უ̂ახშამდ ჟი ლახმეზჷრიხ (ლშხ. 15) -- ღორის ყბას კალანდის წინა ღამეს ვახშმად 

შეულოცავენ.
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 ჰაყ̈რ ზს. იხმარება გამოთქმაში ჰაყ̈რს ლიგნე -- დაქცევა, აკლება, ამოგდება. ქორ ჰაყ̈რს ხაგ 

(ბზ.) -- ოჯახი დაქცევამდეა მისული.

 ჰაშ̈დაკ̈უ,̂ ჰაშ̈დეკუ ̂(-დკუ̂იშ, -დკუა̂რ̈) ზს., შუა̂ლ̈ (შუა̂ლაშ̈ \ -იშ, შუა̂ლარ̈ \ შუ̂ალ̈უა̂რ̈) ბზ., 

აშდე̄კუ ̂(-იშ, -არ) ლშხ., აშტაკუ ̂(-იშ, -ტაკუა̂რ̈) ლნტ. -- ხვლიკი. შუა̂ლუა̂რ̈ ლუფხუთ̂ე 

იფთჷნიხ (ბზ.) -- ხვლიკები გაზაფხულზე გამოიშლებიან. ჭედჟი ჰაშ̈დუკუ̂ ესფორცხალ 

(ბქ.) -- კედელზე ხვლიკი მიცოცავდა. აშტაკუ ̂დემ იჴეფიელ (ლნტ.) -- ხვლიკი არ იკბინება.

 ჰაშ̈დქე, ჰაშ̈თქე (-ქემ, -ქოლ) ბქ., აშთქე (-ქე̄მიშ, -ქე̄ლ) ლშხ., აშტექე (-ჲშ, -ა̈რ) ლნტ. -- 

მაკე. [ჩაჟ̈] ჰაშ̈თქე ესერ ლი (ბქ. 314) -- ცხენი მაკეაო.

 ჰაშ̈ი (ხოჰშა ზს., მაჰ̈შე, ჰაშ̈არ̄ა ბზ.), აში (ხოჲ̄შა, აშიარ̄ა) ლშხ., ა̈ში (ხოაშა, აშიარა) ლნტ. 

-- მსუბუქი, მჩატე, იოლი. ბამბაჲ̈ ჰაშ̈ი ლი (ბზ.) -- ბამბა მსუბუქია. აში გუ̂ეშჟი სემი მორ̄აუ ̂

ლი ლეთში (ლშხ. 47) -- იოლ საქმეზე სამი მედიატორია ასარჩევი. ხოაშა ზიჴ ხორუა̂ 

მუხუბ̂ეს ლახაყედანნე (ლნტ.) -- უფრო მსუბუქი ტომარა უმცროს ძმას დააჭერინა.

 ჰაშ̈კ (-იშ, --) ზს., აშკ ლშხ., ა̈შკ ლნტ. 1. შალის ორწვერა ძაფი. თანფა ̈ცა̈̄შ ეშხუ ზურალ̄... 

ჰაშ̈კი ქიპს ჟ'ანჩრე (ბზ. 19) -- აღდგომის ხუთშაბათს ერთი ქალი შალის ორწვერა ძაფს 

დაახვევს. 2. შინნაქსოვი შალი.

 ჰალ̄ ბზ., ხალ̄ ლშხ., ხალ ლნტ., კავშ. 1. როგორც კი. ჰალ̄ ანჴეს, შიშდ ჩუ̂ათსად̈ილ (ბზ.) -- 

როგორც კი მოვიდეს, მაშინვე ასადილე. 2. რამდენადაც. ჰალ̄ ხოშა ლი, ხოჩი̄ლ ლი (ბზ.) -- 

რამდენადაც დიდია, მით უკეთესია.

 ჰალ̄მოშ ბზ., ხალ̄მოშ ლშხ., ხემაჲ̈მოშ ლნტ., მიმართ. ნაცვალსახ. -- როგორც, რამდენადაც. 

ჩუჲ̄ ადკარე მალ̄დ ჴარჴ, ჰალ̄მოშ ხემჲედა̈ნ̄ (ბზ.) -- მელამ გააღო პირი (ხახა) რამდენადაც 

შეეძლო.
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 ჰაუ̄დ̂არ̈ (-დრიშ, --) ბზ., აუდ̂არ (-იშ, --) ლშხ., აუდ̂არ̈ ლნტ. -- ავდარი. ჰაუ̄̂დარ̈ ად̈ბინე (ბზ. 

83) -- ავდარი დაიწყო. შუკუს̂... გუნ აუ̂დარ̈ ახაჲახ (ლნტ. 19) -- გზაში ძლიერ 

გაავდრებიათ.

 ჰაუ̄დ̂რობ ბზ., აუ̂დრობ ბქ., ლშხ., ა̈უდ̂არობ ლნტ. -- ავდრიანობა. ამ მი̄შუ ̂ჰაუ̄დ̂რობ გუ̂არ̄ ბაც 

(ბზ.) -- ამ კვირაში ავდრიანობა გველის. აუ̂დრობ ლოქ ხეჭყრი მეჲად (ლშხ. 15) -- 

ავდრიანობა უწყვეტად გრძელდებაო. გუა̂̈ლიუნღო ა̈უდ̂არობ ლი ბაც (ლნტ.) -- გვალვის 

შემდეგ ავდრიანობა არის მოსალოდნელი.

 ჰაუ̄ე̂, აუ̄̂ე ბზ., {ჲ}აღო ლშხ., ა{ღ}უ̂ე ლნტ. 1. კავშ. -- რომ. დე̄მჟი ხაჴჷრჴედ, ა̄უე̂ მი ქა 

მაწუე̂̄ნედ (ბზ. 114) -- ვერ მოახერხებთ, რომ მე მაჩვენოთო. 2. ლნტ., ნაწილ. -- აბა. აუე̂ 

ღჷრდა ლოქუ ჯე ლაბაჟ̈ნალ̈იხო (ლნტ. 283) -- აბა, წადი შენ შესატყობინებლადო. 3. ლნტ., 

კავშ. -- თუ. აუე̂ ლოქ დეშ ათერ, ეჩქა მიჩ ლოქ ას̈ესედენი (ლნტ. 284) -- თუ ვერ იცნობ, 

მაშინ მე დამრჩებაო.

 ჰა̈ნ̄დურ (-იშ, --) ბზ., ჰან̈დურ ბქ., ნაჲენდჷრ ქს. -- სახურავიდან წვეთ-წვეთად მომდინარე 

ნაწვიმარი წყალი. მჷხს ესერ ჰან̈დურ ახჩეშა (ბქ.) -- ავდარს სახურავიდან ნაწვეთმა წყალმა 

მოასწროო.

 ჰა̈ღ̄უი̂რ (-ურ̂იშ, -უ̂რალ̈) ბზ., აღუი̂რ (-უ̂რიშ, -ურ̂ა̈რ ბქ., -უ̂რიშ, -ურ̂ალ ლშხ., -იშ, -ა̈ლ 

ლნტ.) -- აღვირი. ხოხურ̂ა მუხუბ̂ედ... [ჩა̈ჟ̄ს] ლა̈რ̄ტყ ლახბე ჰა̈ღ̄ურ̂ი მჷქაფდ (ბზ.) -- 

უმცროსმა ძმამ ცხენს ქამარი შეაბა აღვირის ნაცვლად.

 ჰებ (-იშ, -არ̈) ზს., {ჲ}ებ (-არ ლშხ., -ა̈რ ლნტ.), ბოტ. -- ბალი. აშხუ ̂მეზგე̄მი ყო̄რჟი მჷჰი 

ჰებს ახას̄დხ (ბზ. 56) -- ერთი ოჯახის კარზე მწიფე ბალს წააწყდნენ. კახჷმბალ მენგრე ჲებ 

ლი (ლშხ., ხორ. 10) -- კახამბალი მსხვილი ბალია.
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 ჰებრა (-რა̈შ̄, -რა̈ლ̄ ბზ., -რაშ̈, -როლ ბქ.), {ჲ}ებრა (-რაშ̄, -რე̄ლ ლშხ., -რაჲ̈შ, -რალ̈ ლნტ.), 

ბოტ. -- ბლის ხე, მორი. ხოჩა ფიცარ̈ ახ̈ეფასან ებრაჲ̈ მეგამხენქა (ლნტ.) -- ბლის ხისგან 

კარგი ფიცარი გამოვიდა.

 ჰედ ბზ., {ჲ}ედ კავშ. -- ან. ჰედ ღჷრ, მადეი ჩუე̂სგურდ! (ბზ.) -- ან წადი, ანდა დაჯექი! ეჯა 

ედ გიმს ჰოდ̈ი... ი ჲედ ქუ̂ილჷმგენა̈ლ̄ს (ბზ.) -- ის ან მიწას ჰყიდის, ან საქონელს. 

ლაყურ̂ოლს... ნენის ჲედ პა̈რტს ხარშუნახ (ბქ. 5) -- ლოგინზე თივას ან ჩალას აგებდნენ 

თურმე. კუმაშ̈ აგუ̂საყა ლექუ̂აუ.̂.. ჲედ ძუღუა̂ჲ̈ პილხო (ლნტ. 18) -- საქონელი ქვევით 

მიგვყავს ან ზღვის პირას.

 ჰედემ იგივეა, რაც ჰედომ̄.

 ჰედი იგივეა, რაც ჰოდ̈ი.

 ჰედომ̄ ბზ., ჰედემ ბქ., ედომ̄ ლშხ., ედომ ლნტ., კავშ. -- თუ არ. [ეჯ ჴან] მიჩაუშ̂ ედომ̄ 

ედდაგრი, აშ ხეყე̄ნიხ (ლშხ. 9) -- ის ხარი თავისით თუ არ მოკვდება, ასე ეყოლებათ.

 ჰედორ̄ი ბზ., ედო̄რღუ̂აჲ̄, ედომ̄აჲ̄ ლშხ., ედორი, ედომაჲ̈ ლნტ., კავშ. -- თუ არადა. ალჩედდ, 

ჰედორ̄ი ჩუა̂ლსედდ ქუ̂აბ̈ისგა (ბზ.) -- წავიდეთ, თუ არადა გამოქვაბულში დავრჩეთ. აღუე̂ 

ლოქ ხექნე მამა ლოქ იმს იგუა̂ნ̈ი, ედომაჲ̈ ქა ლოქ ხაქ̈უ̂ცე კუი̂ლფხს (ლნტ. 293) -- მითხარი 

(თუ მეტყვი) მამა რატომ (რას) ტირის, თუ არადა ძუძუს თავს მოგაჭრიო.

 ჰედურ იგივეა, რაც ჰად̈ურ.

 ჰელ (-იშ, --) ზს., ალ ქს. 1. ალი. ლემსგემ ჰელ -- ცეცხლის ალი. 2. ზს. ელდა. ჰელ ესბჷ̄დ 

(ბზ.) -- ელდა ეცა.

 ჰელუ̂ა იგივეა, რაც ჰალ̈უა̂.

 ჰემომ̄ ბზ., ჰემოდ ბქ., ემოდ̄ ლშხ., ემად ლნტ. -- თუ არ. ჰემომ̄ ანღრი, ქა ლე̄ქუ̂ა (ბზ.) -- თუ 
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არ მოდიხარ, თქვი. ღუა̂ჟმარ̄ე ემო̄დ ი̄რდი აგის, ჲარ ღალ ანლაღი ̄(ლშხ. 24) -- მამაკაცი თუ 

არ იქნება შინ, ვინ გადმოთოვლავს.

 ჰენწ (-იშ, -არ̈) ბქ. -- აკვანი. ეშუი̂ სიმაქ უო̂ქრე ჰენწშუ ̂ჟი ხორკახ (ბქ. 337) -- ერთი 

ქალიშვილი ოქროს აკვნით უკიდიათ. იხ. ჰაკუა̂ნ̈.

 ჰერ (-იშ, -ალ̈ ბზ., -არ̈ ბქ.), ჲერ (-ალ ლშხ., -ალ̈ ლნტ.) -- ხმა. [მჷხმჷ̄რიდ] ჰერ მამ̄ ლახტიხ 

(ბზ. 310) -- მეღორემ ხმა არ გასცა. [ალი] იბნე ლირე̄ჭეს... კჷლთხი ჲერშუ ̂(ლშხ. 36) -- ეს 

იწყებს მაღალი ხმით მოთქმას. ახასჷმა ზურალა ̈ჲერ (ლნტ.) -- გაუგონია ქალის ხმა.

 ჰერამ̈ (-იშ, --) ზს., ერამ ლშხ., ერამ̈ ლნტ. -- "ნაცარწმენდილი". მიშგუა̂ დი... ჰერა̈მს 

ჩუა̂ნ̈კუ̂შდე (ბქ.) -- დედაჩემი ნაცარწმენდილს დაადუღებს (დაამოკლებს).

 ჰერდელ (-იშ, --) ბქ., უ̂ერდელ ქს., ბოტ. -- გრძელღეროიანი საჭმელი მხალია, მომჟავო 

გემო აქვს. გუშგუე̂ ცხეკარისა ხუა̂ჲ̄ უ̂ერდელ ითხი (ლშხ.) -- ჩვენს ტყეებში ბევრი 

"ვერდელი" იშოვება.

 ჰერია იგივეა, რაც ჰორია.

 ჰერსკნ, ერსკნ, ჲერსკან̈ (-იშ, -კანა̈ლ ბზ., -კანარ̈ ბქ.), ჲერსკნ (-ალ ლშხ., -ა̈ლ ლნტ.), ზოოლ. 

-- არჩვი. სამთი̄ლს ჲერსკან̈ ოთდაგრა (ბზ.) -- სამთილს არჩვი მოუკლავს. ჰერსკნ კოჯხენქა 

ქანშყად (ბქ. 85) -- არჩვი კლდიდან გადმოვარდა. ლაშ̄ხს... ითხუ̂არხ ჲერსკნალს (ლშხ. 2) -- 

ლაშხეთში არჩვებზე ნადირობენ.

 ჰერყლიან̈ (-იშ, -ა̈რ ბზ., -ანუ ბქ.), ერყანიან, ერყალიან (-იშ, -არ) ქს. -- ღორმუცელა, 

გაუმაძღარი. ეჯი ესერ, ხოლა ჰერყლიან̈ ლი (ბქ. 253) -- ის გაუმაძღარიაო. სი, ერყანიან! 

(ლშხ.) -- შე, ღორმუცელა!

 ჰერწამ̈ (-წმიშ, -წმალ̈) ბზ., ჰერწემ (-წმიშ, -წმარ̈) ბქ., ზოოლ. -- გველი, ქვეწარმავალი. 
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ჰერწამ̈ი მაჯონ̄ ესერ ჯა! (ბზ.) -- შე, გველის მსგავსოო! ალ ჰერწემ... სიმაქდ ოლსიპელი 

(ბქ. 28) -- ეს გველი ქალიშვილად ქცეულა. იხ. უ̂იჯ.

 ჰეშმ ბზ. -- თილისმა, ავგაროზი. მიჩა მუე... ჰეშმ ყიაქა სგა ლაჲ̈ბე (ბზ. 436) -- მამამისის 

თილისმა ყელზე შეიბა.

 ჰეშმაჲ̈ (-მა̈ჲშ, -ა̈რ) ბზ., ჲეშმა (-მაჲ̈შ, -მაუ) ბქ., ჲეშმაჲ (-მაჲ̄შ, -მე̄ლ) ლშხ., {ჲ}ეშმა ̈-- 

ეშმა, გრძნეული, ეშმაკი. იმაშ̈ ჲეშმაშალ ლამხუი̂დ სგუე̂ბინხენ (ბქ.) -- რა გრძნეულივით 

შემომხვდი წინ.

 ჰეშნაუი̂რ (-იშ, -ალ̈) ბზ. -- ბეგთარი. ბატუს ჰეშნაუ̂ირ ხოჩიშა (ბზ.) -- ბატუს ბეგთარი 

აუფარებია.

 ჰეჭ (-იშ, -ა̈რ) ბქ. -- ურდული. ლაჴუ̂როლ ჰეჭა̈რშუ̂ ხოზხ ისგაშ̈ხენქა (ბქ. 232) -- 

ფანჯრები ურდულებით აქვთ შიგნიდან გადაკეტილი.

 ჰე̄1, ჰე, ე̄ ბზ., {ჰ}ე ბქ., ლშხ., ე ლნტ. -- თუ. ჰე̄ ესერ გარ̈გლა ჩუ ხახლე̄ნა, იმღა ესერ მოდ̄ 

ლჷმგჷრგალ̈ინ (ბზ. 370) -- თუ ლაპარაკი იცოდი, რატომ არ ლაპარაკობდიო. ღარ̈იბ ესერ ე ̄

ლი, ჰამა ესერ ათჴერნა ღარ̈იბ მარ̄ა (ბზ. 299) -- ღარიბი თუ არის, როგორ გაყევი ღარიბ 

კაცსო? ეჯთე ნაუზი ჰე ჟი იმარ̈გ, იმღა მითუ̂რი? (ბქ.) -- რატომ მაგზავნი, თუ იქ 

წაუსვლელობა შეიძლება? სი ლოქ ე ამთან მა̄რე ხი... ნადირ... ადაგრ (ლშხ. 68) -- ნადირი 

მოკალი, შენ თუ ასეთი კაცი ხარო. ე ლოქ იქუც̂ე ალეს (მეგამს), დომაჲ̈... ღჷრი ლოქ (ლნტ. 

267) -- ამ ხეს თუ მოჭრი (მოიჭრი), თუ არადა წავალო.

 ჰე̄2, {ყ}ე2 ბზ., {ჰ}ე ბქ., ლშხ., ე ლნტ. შორისდ. -- არიქა! ჰე, ღჷრი მა (ზს.) -- არიქა, 

მიდიხარ?

 ჰე̄მა ბზ., ე̄მე ბზ., ლშხ., ემეგ ბქ., ემე ლნტ., ზმნს. -- თუ სადმე. თუე̂ფ მაკუჩ, ე̄მე ითხი (ბზ.) 
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-- თოფი მინდა, თუ სადმე იშოვება. უჩხე ემეგ ანჴდენიუ̂, ნენი ჩუ იდუ̂აშ̈იუ ̂(ბქ.) -- წვიმა 

თუ მოვიდოდა, თივა გაფუჭდებოდა. გიმჟი ე̄მე ირ̄დოლ̄, ეჩა ლათხე̄ლის ლახად̄ა (ლშხ. 74) -- 

მიწაზე თუ სადმე იქნებოდა, იმის ძებნას შეუდგა.

 ჰე̄მა ბზ., ე{მ}მა ბქ., ლნტ. ემა ლშხ., კავშ. -- თუ, თუკი. წყჷლია̈ნ̄ ჰე̄მა ხიშდ, მჷხარ̈ ლიმზირ 

ჩუე̂მინდ (ბზ.) -- თუ სუფთა ხართ, ხვალ ილოცეთო. ემმა გეზალ ჯაკუ ...გალტზარ̈ შუი̂დებდ 

სგანფუ (ბქ. 63) -- თუ შვილი გინდა, კალატოზები მშვიდობით შემოუშვიო. ემმა ჯუღუე̂ 

დიარ̈, ქანჴჷ (ლნტ.) -- პური თუ გაქვს, გამოიტანე.

 ჰე̄მგუა̂შ ბზ., ემგუა̂შუ ̂ზს., ლნტ. -- თუ რამეს. ჰე̄მგუა̂შ ჴიდე, დუ̂რეუჟ̂ი̄ნ ანჴჷ! (ბზ.) -- თუ 

რამეს მოიტან, დროზე მოიტანე!

 ჰე̄მის ბზ., ემის ბქ., ლნტ., ე̄სმა ლშხ. -- თუკი, თუ რამე. ეჩის ჰე̄მის მოშ ლალშიდდ, ეზარ̈ 

ი̄რა (ბზ.) -- იმას თუკი ვუშველით, კარგი იქნება. ლამუარ ...ლაფ̈შუდ̂აშ̈ს ემის ათყერნა, 

მოდეი უ̂ობაშ̈... დემის ფეშნიუ̂ (ბქ. 293) -- მამის ოჯახი მზითევს თუ რამეს გაატანდა, თუ 

არადა ბევრი არც იმაზე წუხდა.

 ჰე̄მოშ ბზ., ემოშ -- თუკი, თუ როგორმე. ემოშ ლოქ ელწინად (ლშხ. 65) -- თუ როგორმე 

მოვერევითო. ემოშ ლოქ ადჷრმინე დოლაბ̈ს, ეჩქა ჩუ ლოქ ხაყა ეჩოხ მეზიდ (ლნტ. 248) -- 

დოლაბს თუკი დაიჭერ, მაშინ ივარგებ იქ წამსვლელადო.

 ჰე̄მხა̈ნ ბზ., ემხენ ბქ., ე̄მხენ ლშხ., ემეხენ ლნტ. -- (თუ) საიდანმე. ქახუა̂̈ქ̄უ̂ინნე, ჰე̄მხან̈ 

ან̈ჴდენი (ბზ.) -- თუ საიდანმე მოვიდა, ვეტყვი. ლაშედ ე̄მხენ ხე̄რი, [ლეხშედნიხ] (ლშხ. 12) 

-- უშველიან, თუ საიდანმე საშველი ექნება.

 ჰე̄რუჲ̂ა იგივეა, რაც ჰორია.

 ჰე̄სა ბზ., ე̄სა ბზ., ლშხ., ესა ლნტ., კავშ. -- თუ, თუკი. ჰე̄სა ანჴეს, ჟიუ ̂ესერ ან̈ირმხ (ბზ. 
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297) -- თუ მოვიდეს, დაიჭირეთო. ჟუ̄ნტუ ე̄სა ითხი, ლემჷჟ აგის გარ (ლშხ., ხორ. 25) -- 

მხოლოდ მზიან ადგილებში თუ იპოვება ზღმარტლი.

 ჰე̄სამა ბზ., ე̄სამა ბზ., ლშხ., ესამა ლნტ. -- რამე, თუ რამე. ე̄სამა ჯაკუ, ქა მე̄ქა (ბზ.) -- 

მითხარი, თუ რამე გინდა. არგებს ლოქ ეჯის ე̄სამა ხოხალ̄დეს (ლშხ. 74) -- იქნებ იმან 

იცოდეს რამეო.

 ჰე̄ჭა (-ჭა̈̄შ, -ჭა̈ლ̄) ბზ., ჰაჲ̈ჭა (-ჭაშ̈, -ჭოლ) ბქ. -- მაჯა. ლუსდუგ̈უს̂ ესერ იჭუ̂ე̄ნდაუ ̂ჰე̄ჭაქა 

(ბზ. 272) -- ნაწნავი მაჯაზე დაიხვიეო. დაუი̂თდ ჰაჲ̈ჭაქა თაკუ ̂ლაჲ̈ბე (ბქ.) -- დავითმა 

მაჯაზე თოკი შეიბა. იხ. მაჯაშ.

 ჰიდ ზს. იხმარება გამოთქმაში ჰიდ ლიჴედ -- გაზრდა. ჰიდ ნომოუ ̂ომჴედეხი! (ბქ.) -- არ 

გაზრდილიყავიო!

 ჰილ იგივეა, რაც ჰულ̈.

 ჰინგირ იგივეა, რაც ჰჷნგირ.

 ჰინკარ (-იშ, --) ბქ. -- გროვა. ნებოზთექა ზექიშ ჰინკარ ესუ̂გენ (ბქ.) -- საღამომდე შეშის 

გროვა დავდგი.

 ჰირიკ (-იშ, --) ზს. -- ტყავის გამოსაყვანი სითხე (მზადდება წაქისა და პურის 

ფქვილისაგან). მიშგუ̂ა გიგას ხოჩა ჰირიკს ოხუბ̂იშ̄დ (ბზ.) -- ბიცოლაჩემს კარგი "ჰირიკი" 

გამოვართვი. იხმარება გამოთქმაში ჰირიკდ ლიგნე -- გათელვა, მაგრად დაზელვა.

 ჰიწუ ̂(-იშ, -არ̈) ბზ. -- საყელო. ჰიწუ ̂მეჴჩე ხარ̄ (ბზ.) -- საყელო გაცვეთილი აქვს. ეჩი̄ კაბს 

ხოჩა ჰიწუ ̂ხარ̄ (ბზ.) -- იმის კაბას კარგი საყელო აქვს.

 ჰი̄ბა̈რ̄ (-იშ, --) ბზ., ჰიბარ ლხმ. -- სოფლის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ დადებული 

ჯარიმა (უფრო მეტად ნათესების წახდენისათვის.)
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 ჰობედ იგივეა, რაც ჰაბედ.

 ჰოკერ (-კრიშ, -ა̈ლ) ზს., უ̂ოკერ (-იშ, --) ქს. -- ფსკერი, ძირი, ბოლო. ფექ ჰოკერქა გარ 

სიდჷდ (ბქ.) -- ფქვილი ფსკერზეღა იყო დარჩენილი. ალე გობს უ̂ოკერ მეფტე ხარ̄ (ლშხ.) -- 

ამ გობს გახვრეტილი აქვს ფსკერი. ბალარ ხარ უ̂ოკერთე სკჷრი (ლშხ., ხორ. 23) -- 

ფოთლები ბოლოში წამახვილებული აქვს. ლექუს̂ირი უ̂ოკერ ხენა̈ჩდი ლაშხირს ჴელედურა 

(ლნტ. 13) -- ხელედურა ლექსურის ბოლოს ერთვის ლაშხურას (ცხენისწყალს).

 ჰომაჲ̈ (-მაჲ̈შ, --) ბზ., ჰომა ̈ბქ. -- გულჩათხრობილი. იმჟი ჰომად ახსყენ (ბქ.) -- როგორი 

გულჩათხრობილი გახდი.

 ჰორია იგივეა, რაც ჰო̈რ̄ია.

 ჰოდ̈ი, ჰედი (ოჰოდ, აჰოდ̈; აჰუდ̂ი̄ნე) ბზ., ჰ{უ}̂ედი (ოჰოდ, აჰ{უ}̂ედ; აჰუდ̂ინე) ბქ., უ̂ოდი 

(ოთუო̂დ, ადუო̂დე; ადუო̂დნე) ლშხ., უ̂ედი (აუდ, აუე̂დ; აუე̂დნე) ლნტ., გრდმ. -- ყიდის. 

ალჲარ̈დ ქა̄ჰედხ მაგ̈ (ბზ. 441) -- ამათ გაყიდეს ყველაფერი. ეჯჲა̈რს ხჷნსგა ფასუჟ̂ი 

ქოთჰოდახ ქორ (ბქ. 199) -- იმათ ნახევარ ფასში გაუყიდიათ სახლი. ათხად ჲადურდ დარ̄ 

უ̂ოდდა ლჷჯას (ლშხ. 8) -- აქამდე სულ არავინ ყიდდა რძეს. იარა̈ღ ქ'ათოუო̂დახ შუა̂ნ̈ს 

(ლნტ. 94) -- იარაღი გაუყიდიათ სვანეთში. აშხუჟ̂ინ ნაჰოდს სუმინ ჰედუ̂დახ (პოეზ. 72) -- 

ერთხელ განაყიდს სამჯერ ყიდდნენ.

 ჰორ̄ი ბზ., ორი ბქ., ლნტ., ო̄რი ლშხ. -- არიქა! ჰორ̄ი! და̈̄რ ხარ̈იდ ამჩუა? (ბზ.) -- არიქა! აქ 

არავინა ხართ? ო̄რი, ხოწად̄ად! (ლშხ.) -- არიქა, უშველეთ!

 ჰო̈რ̄ია, ჰე̄რუჲ̂ა (-რია̈შ̄, -რია̈ლ̄) ბზ., ჰორია, ჰერია (-რიაშ̈, -რიოლ) ბქ., ორია (ორიაშ̄, ორიალ̄ 

ლშხ. ორიაჲ̈შ, ორიალ̈ ლნტ.) -- კუდიანი, ჭინკა. აშხუ̂ინ ჭაშ̈დ ადჷრმე ჰე̄რია̈ ̄კუი̂ნჩ (ბზ. 

419) -- ერთხელ ქმარმა კუდიანის სკვინჩა დაიჭირა. ჰორ̄ია̈ ̄მი̄შ (ბზ.) -- ჭინკების 
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კვირეული.

 ჰულდუმ იგივეა, რაც ჰურდუმ2.

 ჰურდუმ1 (-იშ, ჰურდმალ̈) ბზ. -- ურდული.

 ჰურდუმ2 ბზ., ჰულდუმ (ჰულდუმ̂არ̈) ბქ. -- ერდო. სეგზ ოლსგიდნელი ჰულდუმჩუ (ბქ. 11) 

-- სეგზს ერდოში ჩაუხედავს.

 ჰუყუ̂ (-იშ, -ა̈რ) ზს., უყუ̂ (-არ) ლშხ. -- გროვა. კალუი̂სგა ზექიშ ჰუყუ ̂ესუგ̂ენ (ბქ.) -- 

ეზოში შეშის გროვა დავდგი.

 ჰულ̈, ჰილ (-იშ, -ა̈რ) ბზ., ჰუი̂ლ ბქ., უ̂ილ (-არ) ლშხ., ზოოლ. -- ჯორი. ეშხუ ჰულ̈ ესერ 

უ̂ოქრშუ̂ ლჷლა̈ბ̄ ხაყა (ბზ. 292) -- ერთი ჯორი ოქროთი ჰყავს დატვირთულიო. ხელწიფდ ქა 

ლახუ̂ემ სემი ჰილ (ბზ.) -- ხელმწიფემ სამი ჯორი მისცა. იხ. ჯორ.

 ჰ{უ}̂ედი იგივეა, რაც ჰოდ̈ი.

 ჰუი̂ლ იგივეა, რაც ჰუ̈ლ.

 ჰუი̂ჯ (-იშ, -არ̈) ბქ., ზოოლ. -- ძლოკვი. ჰუ̂იჯ ამსოლდაშ̈ ესერ მჷკეთ ლი ი ჰერწემ -- ამახუ ̂

(ანდ.) -- ძლოკვი ადამიანის მოკეთეა და გველი -- მტერიო. იხ. უ̂იჯ.

 ჰჷლა (-ლა̈შ, --) ბქ. -- პაპანაქება. ჰჷლაისგა ლაბერგის ქა ხუ̂ეყჩენიუდ̂ (ბქ.) -- პაპანაქებაში 

თოხნას თავს ვანებებდით.

 ჰჷლიშ (-ლშიშ, --) ზს., ულიშ (-იშ, --) ქს. -- ულიშობა (უფლისობა). იუ̂ლისისგა ჰჷლიშობ 

ხემთქუნხ (ბქ. 225) -- ივლისში ულიშობა სჩვეოდათ. ულიშ შუა̂ნს ძღჷდ ლიმზჷრ ლი 

(ლშხ.) -- ულიშობა სვანეთში დიდი ლოცვაა.

 ჰჷნგირ (-იშ, -ა̈ლ) ბზ., ჰინგირ (-გრიშ, -გრარ̈) ბქ., უნგირ (-გრიშ, -გრიალ) ლშხ., უნაგ̈ირ 

(-იშ, -ა̈ლ) ლნტ. -- უნაგირი. ჩაჟ̈ ი ჰჷნგირ როსტომიშ ლიხ (ბზ. 233) -- ცხენი და უნაგირი 
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როსტომისაა.

ჷ

 -ჷ იგივეა, რაც ა4.

 ჷგემ იგივეა, რაც ჲჷგემ.

 -ჷდ იგივეა, რაც -უდ.

 -ჷდ იგივეა, რაც -ილდ.

 ჷთერ იგივეა, რაც თერ.

 ჷთინ იგივეა, რაც უთინ.

 ჷთრე, ჲჷთრე (იყენ. ლოხ̄უშ, ლაი̄შ; ლაჲ̈თჷრე ბზ., ლოხუშ, ლაიშ; ლაჲ̈თჷრე ბქ.), ჷთრე, 

ითრე (ლახუშ, ლაიშ; ლაჲ̈თჷრე ლნტ.), ითრე (ლოხ̄უშ, ლაი̄შ; ლეჲთჷრე) ლშხ., გრდმ. -- 

სვამს. ლეთრა ჷთრეხ (ბზ. 59) -- სასმელს სვამენ. ჰარაყ̈ს ითრეხ ი დია̈რს იზბიხ (ბზ.13) -- 

არაყს სვამენ და პურს ჭამენ. ითრეხ არაყს (ლშხ. 16) -- სვამენ არაყს. [ეშხუ მარე] 

ლაშხუი̂რს ჷთრა (ლნტ. 200) -- ერთი კაცი ლაშხურას (ცხენისწყალს) სვამდა.

 ჷთხერ იგივეა, რაც დჷთხელ.

 ჷლწი იგივეა, რაც ალწი.

 ჷლჯი იგივეა, რაც ალჯი.

 ჷმსგე იგივეა, რაც სგეჲ.

 ჷნგრე იგივეა, რაც ანგრე.

 -ჷნდირ, -ჷნდჷრ ბქ. თანდებული -- დან. უშგულჷნდირ (ბქ.) -- უშგულიდან. ჯუ̂ინალჷნდჷრ 

-- ძველთაგანვე.
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 -ჷნქა თანდებ. -- გარდა. მიჩა ფხულა̈რჷნქა მამ̄გუე̂შ ხუღუა̂ უშკუ̂თე ლედი (ბზ.) -- 

საკუთარი თითების გარდა არაფერი აქვს პირში ჩასადები. დაგრაჷნქა მაგ̈ გადან მჷლი ესერ 

ხოჩა (ანდ. 30) -- სიკვდილის გარდა ყველა ვალი გასტუმრებული ჯობიაო. მად̈მა ხაღ̈უ̂ენახ 

კეჭოლ ნაკ̈უე̂თჷნქა (ლნტ. 265) -- პატარა ნაკვეთის გარდა არაფერი ჰქონდათ.

 ჷნღო იგივეა, რაც უნღუ.̂

 ჷრ იგივეა, რაც -ა̈ლ̄.

 ჷრმი1, ირმი (ლოხურმ, ლაირმ; ლაჷრმინე) ზს. -- იკავებს (ხელში), თან აქვს. ალარ̈დ ნიუ̂რა 

ლაირმხ (ბქ. 66) -- ამათ ნიორი დაიკავეს (თან იქონიეს).

 ჷრმი2, ირმი (ოთჷრმ, ადჷრმე; ადჷრმინე ბზ., ა̈დჷრმინე ბქ., ახ̈უი̂რმ, ა̈ნირმე; ა̈ნირმინე 

ლნტ.), ირმი (ოხურმ, ენჷრმე; ენჷრმნე) ლშხ., გრდმ. -- იჭერს [მეთებზედ] წჷრნი კალმახ 

ჩუა̂დჷრმე (ბზ. 81) -- მეთევზემ წითელი თევზი დაიჭირა. ლახუს̂ უე̂დნიშ ა̈ნირმეხ ჩაჟ̈ 

(ლნტ.) -- მთაში ძლივს დაიჭირეს ცხენი.

 ჷრტყუ̂ი იგივეა, რაც არტყუი̂.

 ჷრში იგივეა, რაც არში.

 ჷრხი, არხი (ოთჷრხ, ადჷრხე; ადჷრხინ̄ე ბზ., ადირხ; ადჷრხინნე ბქ., ათურხ, ადჷრხე; 

ადჷრხინე ლნტ.), არხი (ოთჷრხ, ადჷრხე; ადჷრხნე) ლშხ., გრდმ. -- ამოქნის, ამოლესავს, 

ამოზელს. ჩუ მჷრხიდ ლობიოს ფერთხაუშ̂ (ლნტ. 37) -- ლობიოს ლაფერთხით გავქნით.

 ჷუ̂რტყუი̂ იგივეა, რაც არტყუი̂.

 -ჷჯ, -უჯ ზს., -იჯ ქს. სხვათა სიტყვის ნაწილ. -- მეთქი, თქო. ჰაჯჷჯ ამაკ (ბზ.) -- თავი 

დამანებე-მეთქი.

 -ჷჰ ბზ., -ჷჰ ბქ. 1. სინანულის შორისდებული -- ეჰ! ჷჰ, ჩუ ნაჩომუნღუ̂ე ლიჰჷდრ' ესერ მიჩი! 
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(ბქ.) -- ეჰ, შესრულების მერე მეც ვინანეო! 2. უარყ. ნაწილ. -- არა. ჷჰ, მოდმ' ესერ ხაი̈დ 

(ბქ.) -- არა, არა მშიაო.

ჷ ̄

 ჷ̄ნძღა-ბჷ̄ნძღა ბზ., ლშხ., ჷნძღა-ბჷნძღა ბქ. -- შერკინება, ჭიდილი, შებმა. ახად̄დახ და̈უ̄ს̂ ი 

სემი ლახუბ̂ას ჷ̄ნძღა-ბჷ̄ნძღა (ბზ.) -- დევმა და სამმა ძმამ დაიწყეს ჭიდილი.

 ჷ̄რ იხ. -ა̈ლ̄
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