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შესავალი
მკითხველსა-თჴს სიტყა, ვითარმედ რაჳსა-თჴს არს შრომა ესე:
იტყჴს ბრძენი პლინი სტოიკი რამეთუ ყოველი ჟამი-იგი წარწყმდეს,
რომელნიცა სწავლასა ზედა არა საჵმარ ვიყოთ. ჭეშმარიტ არს სიტყვა
ესე, ვინათ-გან ჟამი მლტოლვარე არს, არ-ვის ძალ-უცს მოქცევად და წარწყმდეს ჩუჲნ-გან, უკეთუმცა არა მოვიღოთ ნაყოფი მისი ჟამსა მისსა: და
არა-თუ ჟამისა, და წუთისა, არამედ თთჴსა და წელიწადისაცა არღარა შმეძლებელ ვართ ჵელ-ყოფად: ხოლო არს ჟამი ჟამიცა, კვალად დაისახების დღეცა ჟამად, თთვე, წელიწადი, და საუკუნოცა. განა თუმცა მოიქცევის ესენი, არამედ არა იგინივე რომელნი წარხდენ ჩემ-გან, და არა
ძალ-გჴცს მის წინანდელთა-ებრ ყოფად მათ შინა რა-ოდენცა წადიერ ვიყნეთ: და ესე ვნაჳთ-გან ჭეშმარიტ არს, ამის-თჴს არა ჯერ არს
რათა უქმ ვყოთ ჟამი და განუტეოთ ჩვენ-გან, და დავშთეთ ურგებნი
მის მიერ: არამედ რაჳ მოგცემს ნაყოფსა მისსა. თუ შევიკრიბოთ საუნჯე
დიდ-ძალი, წარმავალს და არა დაადგების ერთისაცა საუკუნოდ. ხოლო
უკეთუ ვყოთ სახელნი, და დავიპყრათ ქვეყანანი, ვითარცა მაკედონელ-მან
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და სხთა არცა ესე დაადგრეს, არამედ წარწმდეს მასვე წინათ-თქმულსავე
დროსა. უკეთუ აღვაშენოთ სახლნი და ვჰყოთ ქვეყანის-მოქმედებანი, და
განვაშვენოთ სავარდითა, და წალკოტითა, და წელთა აღმა აღმა აღმცენარითა,
და წყაროებითა, წარწყმდეს იგინიცა მასვე ხენაბსა შინა. უკეთუ განვისვენოთ და განვსცხრეთ შვებითა, ნადირობითა, ნადიმობითა, მგოსნითა და
მწყობრითა, და სახიობითა, მამანი დედათა-თანა, და დედანი მამათა-თანა, წარვიდეს ესეცა უადრევეს თთჴსა, დღისა და ჟამისა. ხოლო უკეთუ მივილტოდეთ მეცნიერებისა მიმართ, და ესე არს ნაყოფი კეთილი,
არამედ წარვალს ესეცა, და არა ვითარცა წინათ-თქმულნი იგინი. რამეთუ სწავლა განაბრძნობს, თავის-უფალ ჰყოფს, აცნობებს ღმერთსა,
და შიშსა მისსა დანერგავს, აღაცურვებს ზღასა-მას შინა სრულიადსა,
აღაფრენს და წინა-დაუდებს ყოველსა ქმულებასა ცისა და ქვეყანისასა,
შეკრებულად თალთა შინა აჩვენებს ბუნებასა და ნიშატსა ვარსკლავთა,
ცხოველთა და ნერგთა. განსდევნის ბოროტსა, შეაყარებს მოყასსა, შემოიყანს კეთილსა, მატებს ქვეყანასა, აღაშენებს და დაამშვიდებს, სულგრძელ ჰყოფს, მეფეთა და დიდებულთა პატივს-ცემს, და ერთა მოურნე
ექმნების. მტერთა დაამდაბლებს და მშიშრეულ ჰყოფს, თჴსთა აღამაღლებს
და აკადნიერებს: არამედ რაჳსაგანმე არს ეს-ოდენი კეთილი, გარნა არს
არა-თუ ხსოვნისა-გან. არამედ ხსოვნაცა ესე წარწყმდეს სამისა, ანუ ოთხი-

სა, და არა უფროჳს ხუთისადმდე ნათესავისა, და ამის-თჴს ვიხილავთ უმჯობესად წერილთა რომელი გასწავებს სიბრძნეთა წინა-თქმულთა, და
მოგახსენებს დასაბამითგანთა წამთა, ჟამთა, თთვეთა და წელიწადთა,
და საუკუნოთა, კვალად უმეტესთაცა, და არა წარწყმდების არამედ ჰგიეს
უკუნისამდე, ვითარცა ვიხილავთ: რამეთუ აღწერა მოსე-მ ღთის-მხილველ1-24 სტრ., 3
მან შესაქმე, შემდგომად ხუთისა ჵსოვნისა, სულითა წმიდითა, ვინათ-გან
არღა-რა შესაძლებელ იყო შემდგომად ჵსოვნად, და გვეუწყების დასაბამითგანი, სრულიად: და უკეთუ არა მით, წარწყმდა ყოველი ქმნულებანი, ვითარცა წარწყმდენ მრავალნი დიდ-შემძლები: ხოლო წერილნი ესე
მოგცემენ ნაყოფსა ჟამისასა, და არა-თუ ხოლო ჟამისასა, არამედ სრულიადსა მოხსენებასა, რომელი აღაფრენს გონებასა ღმერთისა მიმართ, და
მოგანიჭებს ყოველთა წინა-თქმულთა ცნობასა, ჵელოვნებასა და გამოცდილებასა, ვითარცა იტყვის იგივე პლინი სტოიკი. ,,არა არს არცა
ერთი ეგრეთი წიგნი, რომლისა რაჳმე მის-გან ნაწილი სარგებლისა არა
მოვიღოთ.“ და უკეთუ ესრეთ, და რა-ოდენმე სამღრთონი წერილნი, რომელნი მოგფენენ მადლსა ზეცისასა, და მოგამადლებენ სოფლისა კეთილობასა, და შემდგომად აღგვიტაცებს წინაშე ქრისტეს ღთისა ჩვენისა:
ხოლო კვალად წიგნნი ფილოსოფოსთა მიერ ქმნულნი, აღგავსებენ
სიბრძნითა, ჵელოვნებითა და სიტყვიერებითა. გაცნობებენ თავსა, და
გასწავებენ ვითარ ჯერ არს ცხოვრებად, და მილტოლვილ გყოფს ღთისა მიმართ: კვალად მატიანე მოგახსენებს ქმულებასა და ყოფათა მეფეთა, მთვართა და დიდებულთა, ვიდრე მცირედმდე, ვითარებათა მათთა,
განგაშორებს ბოროტსა, და შეგაერთებს კეთილსა: ხოლო წიგნნი დედაბერებული ზღაპართა, განა-თუ არა არს მოსახსენებელ, არამედ იგიცა
ალხინებს ოდესმე. და გონიერი მოისთლობს მის-განცა ნაყოფსა: ვითარცა იტყვის დამასკელი იოანე, წიგნსა და თავსა იჲ. ,,ამის-თჴს ჯერ არს
რათა ვიკითხვიდეთ წიგნთა, რამეთუ მის მიერ მოვისთლობთ სულთა
ნაყოფსა: და უკეთუმცა ვერ შევიგნოთ, კვალადცა ჯერ არს კითხად და
არა უგულებელს ყოფად. რამეთუ ვსცნობთ მის მიერვე, და არა-თუ
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საღთოთა, არამედ გარეშენიცა არა არიან განსაგდებელნი. რათა უმჯობესნი მისნიცა შევიკრიბნოთ, ხოლო უჯერონი ძაღლთა მოიპყრათ:“
განა თუცა არს ეს-ოდენ კეთილობანი მის მიერ, არამედ უგულებელს
იქმნებიან და საგმობელ ვიეთთა-განმე. განა ესრეთთა არა ჯერ არს რიც-

ხად, არამედ მეცნიერთა-განცა დატევებულ იქმნებიან, მიზეზითა უცალოებისათა. და არა-თუ უცალოებითა, არამედ უტრფიალობითა წერილისათა,
და კნინღა საპოვნელ ძნიად არს ტრფიალი ათ-ასთა შინანი ერთ: რომლისა-თჴს მკითხველთა მოუგებდა სოკრატ ბრძენი,ოდეს ჰკითხვიდენ. ,,რასა-თჴს არა რაჳმე სიბრძნისა წარსწერე.” მიუგო სოკრატ: ამის-თჴს
ვინათგან ვხედავ რამეთუ ქაღალდი უძვირეს არს ვიდრეღა წერილი.”
ხოლო უკეთუ ქაღალდი უძვირეს არს, აწცა რადღა სახმარ არს შრომა
და წერა, ვინათ-გან ჩანს მის-გამო რამეთუ არს წიგნი უპატიო:
არამედ ჩვენ ვისმინოთ დამასკელისა თქმული, და პლინი სტოიკის
სიტყა ვინათ-გან არა განსაგდებელ არს გარეშენიცა წიგნნი, და ვითარისა უჯეროსა-განცა მოვიგებთ სარგებელსა. რავდენით უმჯობეს არს რომელნიცა წარმოვსთქვით მათნი კითხანი, და რა-ოდენ სასარგებლო და
შესაწყნარებელ არს წიგნი მატიანეთა: რომელისა-თჴს იტყჴს ბრძენი ციცერონ. ,,უკეთუმცა ყოველი ღთის-მეტყველება, ფილასოფია, ფიზიკა
და რიტორობანი შევიკრძალოთ, და არა მატიანენი ბუნებისანი, ნერგთა
და ცხოველთა, ვერა რაჳმე შევიგრძნათ.“ რამეთუ მატიანე მოგახსენებს
დასაბამითგანსა ჟამსა წელსა და საუკუნოსა. მატიანე განარჩევს კეთილსა
და ბოროტსა. მატიანე აღამაღლებს კეთილის ქმნულებასა, და ჰგმობს
უკეთურთ ქმნულებასა. მატიანე მეტყველებს ჭეშმარიტსა, და არა სცბის,
და მოწმობს სხათა და სხათა. მატიანე განამჵნობს კაცსა და ერთ-გულ
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ჰყოფს ქვეყანისად. მატიანე აცნობებს ნათესავთ შთამომავლობასა, და
დასდებს თავსა სარწმინოებისა-თჴს და მოყარულ ჰყოფს მოყასსა მოყასისა მიმართ:
არამედ ესე მატიანე განიყოფების ოთხ წილად. ადგილის აღწერად, ნათესავთ მეტყველებად, წლის მრიცხველობად და მოქმედებისა აღწერად: და
ესეცა განიყოფების ორად. საეკლესიოდ, და სამოქალაქოდ: საეკლესიო
არს წმიდათა ცხოვრება, და ქმნულებანი. ხოლო სამოქალაქო, ქმნულება სოფელსა შინათა, დიდთა და მცირეთა, არამედ ვინათ-გან ესენი კეთილობანი მას შინა მოეპოებიან, არა არს განსაგდებელი, არა-თუ უმეცართა მიერ, გარნა სურვილით შეტკბობა: ხოლო უკეთუ ჩვენ ქართველთა
მატიანე შემოიპყრობს სამსა- მას წილსა მატიანისასა, არამედ წლის
მრიცხველობასა და ნათესავ-მეტყველებასა მცირეთ, ხოლო მოქმედების
აღწერასა განავრცელებს. განა ამასაც ეკლესიის მატიანეს შეამოკლებს,
და სამოქალაქოსა მოგვითხრობს შესხმით და ვრცლად, ადგილით-ადგილად, და ოდესმე შემოკლებით, ნოედამ ვიდრე ბრწყინვალის მეფის გიორგისამდე. ხოლო შრომა ჩვენი ამის-თჴს არს, ვინათ-გან ორნი წილნი

იგინი გამოუჩენელ არიან, რათა გამოვაცხადოთ, და მესამისა განვრცელებული შევამოკლოთ, რათა მკითხველთა არა საწყინოდ და ადრე საცნობელი იყოს:
ხოლო მოქმედი ვევედრებით, უკეთუ ვისმე სთნდეს კითხად, რათა
არა შემოვიდეს მრისხანებით და შურითა. რამეთუ მრისხანება განსდევნის
სასჯელსა, და შური დაუტევებს კეთილობასა. არამედ აღიმაღლოს გონებისა თალი სიწრფოებით, ვითარცა ორბ-მან, რომელი ტრფიალებით
1-24 სტრ., 6
აღვალს. რათა განიხილოს სრულიადი ქვეყნის შვენიერება, და ესოდენ სიმაღლესა ზედა, რომელ ყოველსა სოფელსა გუგათა შინა შემოიკრეფს, არამედ ამისი მოქმედი და უგონებელი განახლდების, და კვალად განჭაბუკდებისა, ეგრეთვე უზაკველი მკითხველი ჰსცნობს შრომასა ჩვენსა და არა საგმობელ ჰყოფს, და მიიღებს მიზდსა წადიერებისასა: ესე- ვითარცა ვამცნებთ მოქმედნი, რათა გონიერად ისმინოს თქმული ჩვენი. რამეთუ ვინათ-გან დავსახენით ქარტა ანუ რუკანი საქართველოსა ანუ ივერიისანი, რომელსა ხაზვიდნენ მცირედ და არა ჯეროვნად,
და ჩვენ სრულიადი წინა-დავდევით: განა ამისდა ჯერ იყო სამჭირნოთ
რათა აქნდეს ღეოღრაფიის აღწერისაცა დადება, რომელ არს ქვეყანისა
მხაზველობა, რომელი იგიცა ვქმენით: და კვალად მისდაცა ჯერ იყო
მოკლე მატიანე, რათა მკითხველთა სცნან ვის-გან ქმნულ არიან ქმნულებანი, და მეფენი და მთავარნი, და მათ შინანი კეთილნი და ბოროტნი, არა-თუ დატევებულ იქმნას მატიანე-იგი. არამედ იგივე უმჯობეს
სივრცელე, და ამის განმართლებისა-თჴს. ხოლო ესე სიმოკლისა და
რომლისად აღვსწერეთ სახმარად მისდა:
გარნა უწყება ჯერ არს, უკეთუ ცხოვრებასა ჩვენისა ქორონიკონნი
არიან იშვიათ. არამედ ნოედამ მირიანისამდე რა-ოდენნი მოიპოებიან, უმეტეს მოწმობენ რომაულსა, ხოლო მირიანიდამ ბაგრატოვანამდე, ბერძნულსა. და მას ქვეითნი, თამარ მეფისამდე. არიან ხუთასიანნი, რომელსა ჩვენ უწოდებთ ქართულსა, და ჩვენცა ეგრეთვე შემოწმებულ ჩვენთა
ცხოვრებათა ზედა ვქმენით. ხოლო თამარით-გან ბრწყინვალის გიორგისამდე კალად უჩინო: არამედ ვინათ-გან მცირედად და უჩინო არს,
ზეითი და ქვეითი ქორონიკონნი, ჩვენ ვითარ ვპოვეთ წარმოვაჩინოთ,
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ამათთა ურწმუნოთა-თჴს: რამეთუ ნოედამ ნოედამ ნებროთის გამეფებამდე საჩინო არს დაბადებისა-გან. ხოლო ნებროთ რა-ოდენი წელი იმეფა და
მოკდა, იხილვების სხათა მატიანეთა-გან, რომელნი მოწმობენ ჩვენთა

მატიანეთა: ხოლო მას ქვეითნი, კერპთა-თაყვანის-ცემა და მოსეს ზღვის
გამოსლვა, დაბადებისა-განვე. სხანი, სპარსთა მეფეთა, და ნაბუქოდორნოსესა, და ალექსანდრე მაკედონელისათი ვიპოვეთ: ხოლო ვინათ-გან ალექსანდრეს მოსვლა ქართლსა შინა მოვიპოვეთ, ამით ადვილ გვექმნა გამეფება
ფარნაოზ პირველისა მეფისა, ვინათ-გან მოსლვასა ალექსანდრესასა, რაოდენის წლისა იყო, და რა-ოდენისა გამეფდა, და რა- ოდენ წელ იმეფა მუნვე
წერილ არს: და მის შემდგომად მეფენი, ასურულთა მეფეთა მოწმობითა,
ვითარცა მოიხსენებს მუნვე სახელებთა, ვიდრე ადრეკის მეფობადმდე:
ხოლო ადრეკის მეფობა იქმნა პირველსა წელსა შობისა ქრისტესსა, და
მეფობაცა მისი ცხად არს. არამედ მას ქვეითნი მეფენი, მირიანისადმდე,
კეისართა, სპარსთა და სომეხთა მეფეთა-გან მოწმობითა დავხსენით:
ხოლო მირიანის მეფობისა პირველი ქრისტეს მიერ მოქცევისა, და
შემდგომად მოქცევის წელნი, ვინათ-გან წერილ არს ამის-თჴს დღე მოქცევისა, კ ივლისის დღე, შაბათი, ეს ვპოეთ, რომელი არს. ერთი,
ქრისტესით ტვ, ქართული ნჲ. მეორე ქრისტესით ტიზ. ქართული
ჳთ. და მესამე ტკდ. ქართული ოვ. რომელნი შეეტყვებიან მას: არამედ პირველი-იგი არა არს დღე-იგი მოქცევისა. რამეთუ კონსტანტინე
დიდი ჯერეთ არა იყო მოქცეულ ქრისტეს მიმართ, და არცა დაეპყრა
რომი და სრუალიადი მეფობა: რამეთუ წერილ არს მირიან ეზრახა
ოთხთა წარჩინებულთა თჴსთა კერპთ-მსახურებისა-თჴს.,, უკეთუ არა დაუტეოს ნანა დედოფალ-მან სჯული რომთა, ვსტანჯო იგიცა.“ რამე1-21 სტრ., 8
თუ, უკეთუ მოუქცეველმცა იყო კოსტანტინე, არა ახსენებდა სჯულსა რომთასა, ვინათ-გან სჯული რომთა კერპივე იყო, და ნინო ქრისტეს ჰქადაგებდა: კვალად მესამეცა არა არს, რამეთუ ერთის წლის შემდგომად
იყო კრება ნიკიური პირველი. არამედ ნიკიის კრებისაგან უწინარეს
იყო მოქცევა მირიანისა, ვითარცა ვიხილავთ ცხოვრებასა შინა საჩინოთ:
ხოლო მეორე-იგი ჭეშმარიტებს, ამის-თჴს რამეთუ კონსტანტინეს ხუთის
წლის წინარე დაეპყრა რომი და სრულიადი მეფობა, და ქრისტეანეცა
ქმნულ იყო. ვინათ-გან მირიან რომისავე მეფობასა შინა მიუვლინა
მთხოველი ეპისკოპოსისა და მღდლისა: რამეთუ არა დაწყებულ იყო
ბიზანტია აღსაშენებლად, ვითარცა ვიხილავთ წერილებითა შინა ჩვენთა,
და მას ჟამსა სილივისტროცა სცოცხლებდა, რომელ-მან მოავლინა დიაკონი თჴსი:
ხოლო ნინოს სიკდილისა ქორონიკონი არა არს ურთიერთის მოწმობილი, ვითარცა თამარ მეფესა, რომელი წარმოვაჩინოთ თჴსსა ადგილსა.
რამეთუ უკეთუმცა ქრისტეს-აქათი ქორონიკონი ქრისტეს ჯარ-ცმიდამ
იყო ტლჲ, ჯერ იყო დასაბამითგანი ყოფილ იყო ჭყდ. და უკეთუ და-

საბამითგანი იყო ჭყლჲ, ჯერ იყო ქრისტეს-აქეთი ჯუარ-ცმიდამ ყოფილ
იყო ტლ. არამედ არცაღა ჟამსა ამას კონსტანტინე სცოცხლებდა, არამედ შეცდომილ არს მწერალთა-გან: ხოლო ჩვენ ვინათ-გან ვპოვეთ მირიანის
მოქცევისა იგი დღე, აღმოჩენითა-მით, ამას ზედა აღვრიცხვეთ მოსლვა
ნინასა მცხეთას, რომელ-მან დაჰყო წელი იდ, ამის-გან სამი წელი უწი1-22 სტრ., 9
ნარეს მოქცევისა იყო მცხეთას ქალაქსა შინა. რომლისა-გან დაშთების
ია წელი: ეს მირიანის მოქცევის წელს დავადევით, რომელი იქმნების
ქორონიკონი ჩვენ მიერ აღწერილი: არამედ ნაკლულევანებს მუნ წერილისა-გან ესე დასაბამითგანსა ორის წლითა. ხოლო ქრისტეს აქათსა,
ი წლითა, და სხანი მირიანის მეფობის წელნი მითვე რიცხვეულ ვყვენით და აღვსწერენით:
ხოლო ბაქარიდამ ვარზა-ბაქარისამდე, ეგრეთვე კეისართა და სომეხთა
მეფეთა შემოწმებით ვყვენით: არამედ ვარზა-ბაქარ მცირე თეოდოსის
ჟამსა არა არს, რამეთუ ვარზა-ბაქარ დიდის თეოდოსის ჟამსა იყო, და
ძე მისი მურვანოს მცირე თეოდოდსის ჟამსა: ესე იცნობის ესრეთ. ვინათ-გან ყრმა წარიყვანეს მურვანოს, და მუნ აღიზარდა მოღაწებით. და
შემდგომად განივლტო და მონაზონ იქმნა: კვალად უკეთუმცა ესრეთ არ
იყოს, წელნი მირიანიდამ მეორეს ფარსმანისამდე წერილი არა მისწდების, და არცა ვახტანგ ლეონ კეისრის ჟამსა იქმნების. ესრეთ უსწორო
არს: ხოლო ესე განასწორებს და რიგოვან ჰყოფს რიცხსა წელთასა
მოწმობულებითა:
კვალად ვახტანგისამდე მეფენი რომელნი მუნ წერილ არიან, რამეთუ
ვახტანგისამდე მირიანიდამ გარდახდნენო წელნი რნზ. ესე არა მდე არს,
არამედ სიკდიდმდე ვახტანგისა, და ამა-ზედ შევასწორეთ. რამეთუ დაღაცათუ
გარდაცალებადმდე არა იყოს, ყოველნი სხანი უსწორო იქმნებიან, და
არცა იგი წელი მეორეს ფარსმანისამდე სწორე იქმნების, ვინათ-გან ვახტანგის შემდგომთა მეფეთა მეფობის წელნი წერილ არიან: არამედ ჩვენის
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რიცხჴთ, რათა ჭეშმარიტი იყოს ს წელი. მირიანიდამ ვახტანგის გარდაცალებამდე, წელნი იგივე არიან, რნზ: ესრეთ ჭეშმარიტ სხათა მემატიანეთა მოწმობითა და მუნ წერილთა რიცხვითა, და მეფენიცა ამას
ზედა განვასწორენით, კეისართა და სპარსთა მეფეთა შეთანასწორებითა
ვახტანგისამდე.
არამედ ლეონ კეისრისას ვინამენი მემატიანენი სწერენ, მ წელს
მეფობასა მისსა, და ჩვენიცა მათ ემოწმების. რომლისა-თჴს ჩვენცა ეგ-

რეთვე ვყვენით და შეთანავასწორეთ ვახტანგის და ლეონის მეფობა: ხოლო სხანი ათ-შვიდ-მეტსა წელსა ამტკიცებენ ლეონის მეფობასა, რომელი არცა ესე არს წინააღმდგომ მისსა: დაღაცათუ არა იყო ლეონ
დიდი, არამედ მეორე ლეონიცა იგივე აღწერა ჩვენ-მან ცხოვრება-მან, და
ზენონიცა იგივე, და შემდგომად სპარსთა მეფისა ბრძოლასა ზედა ზენონად წარმოაჩინა სიყარულისა-თჴს: გარნა სხას ქართლის ცხოვრებაში უსახელოდ კეისარი სწერია. ამითი იქმნება ანასტასი კეისარი, ვითარცა ვიუწყებთ: ხოლო ვახტანგის შემდგომნი მეფენი რა-ოდენთა წელთა მეფობდენ ცხად არიან ვიდრე მეორის ფარსმანისამდე, და ქმნული
ესე ჩვენი ჭეშმარიტ არს, ს წელნი შესრულებულნი მირიანიდამ ფარსმანისამდე:
კვალად ბაკურ მეფიდამ, გურამ კურაპალატისამდე საჩინო არს კეისრის მავრიკისა-გან, და სპარსთ მეფის ურმუზისა, და ძისა მისისა
კოსაროსა-გან: ხოლო დავით წინასწარმეტყველის ნათესავის გურამის
მოსვლა, ცხოვრება და გამეფება მათი აღვსწერეთ თჴსს ადგილს,
მით იუწყების: ხოლო სტეფანოზის გუარამ კურაპალატის ძისა, ერეკლეოს კეისრისა გამო, და ადარნასე ჵოსროვიანისა ეგრეთვე: განა ვი1-24 სტრ., 11
ნათ-გან ჟამსა ადარნასესასა და ერეკლეოს კეისრისასა გამოჩნდა მაჰმად,
მოძღარი სარკინოზთა, ჩვენ იგი მაჰმადის ქორონიკოზი ვპოვეთ, რაოდენი ქრისტეს აქათა ყოფილ არს. ამის მიერ და წლის მრიცხველობით
ვიდრე მოწამის არჩილ მეფის სიკდილისამდე, და ძეთა მისთა იოვანეს და ჯუანშერის სიკდილისამდე, და ვიდრე აშოტ კურატპალატისა
ძისა ბაგრატისამდე, რომლის გამეფება წერილ არს, რამეთუ მაჰმადის
გამოჩინებიდამ ბაგრატის გამეფებამდე, გარდასულ იყნენ წელნი სით. ამას
ზედა შევასწორენით ადარნასედამ ბაგრატისამდე გარდამხდარნი წელნი სით:
ხოლო აშოტ კურაპალატიდამ ვიდრე, თამარის მეფობამდე, წერილ
არს ყოველთა ქართულნი ქორონიკონნი, და ამით გამოვრიცხეთ ქრისტეს აქეთნიცა: არამედ დავით აღმაშენებელისა წერილ არს, ივ წლისა
მეფე იქმნა, და ლვ წელი იმეფა, რომელი იქმნების ნბ წელი. განა
მუნავე წერილ არს, ივ წლისა გამეფება და ნზ-სა მიკდა. ამ რიცხვით
იქმნების მეფობისა მისისა წელი მა. და ჩვენც ესევე აღვსწერეთ, ვინათ-გან სხვათა მეფეთა ქორონიკონნი ამას უმეტეს მოწმობენ: და სიკდილის დღე შაბათი, იანვარი კდ, ეს ქორონიკონი იქმნების რომელი დავსდევით:
კვალად თამარის გამეფების ქორონიკონი არა არს შეთქმული. რა-

მეთუ წერილ არს, დასაბამითგანი იყო ხქპვ. ქრისტე ჩენვ: ხოლო
უკეთუ დასაბამითგანი იგი იყო, ჯერ იყო რათა ქრისტესი ყოფილიმცა იყო ჩროჲ. და თუცა ქრისტესი ჩრნვ იყო, დასაბამითგანი ჯერ
იყო ყოფად ხქჳდ. ესრეთ არა ჭეშმარიტებს: ხოლო ჩვენ ალექსი ანგაარისა, და ფრანგთა-გან კონსტანტინეპოლის აღების ქორონიკონი ვპოვეთ, მით მათ ზეითი და მას ქვეითი წერილის წლის რიცხვე1-24 სტრ., 12
ულებით ვყვენით, რომელსა სწერს, იჲ წელს ლაშას გამეფებას, და
თამარის კდ წლის მეფობის აღმავალობას, და მისი სიკდილი ქორონიკონსა ზედა, რომელი ვპოვეთ, ვყავთ:
ხოლო ძისა თამარის ლაშას სიკდილი იქმნა იანვარს იჲ, დღესა
ოთხშაბათსა, ესე ვპოვეთ, რომელია, პირველი. ქრისტეს აქათი ჩსია.
ქართული, ულა, მეორე ქრისტესი ჩსივ, ქართული ულვ: არამედ ვინათ-გან ჩინგის-ყეენ-მან დაიპყრა სრულიად დიდი თათარი ქორონიკონსა ქრისტესით ჩსბ, და ამ ჟამებითა შინა წარმოავლინა სპანი განმსტრობად, და დავით მცირე ყრმა დაშთა ლაშას, და რუსუდანის მეფობის
წელი მუნავე წერილითა აღვრიცხეთ. ამის-თჴს პირველი უმეტეს მოწმობილი არს, და არცა შემჭირნებულ ჰყოფს მას ქვეითთა მეფეთა წელსა, ჩვენცა აღვსწერეთ, განმართლებისათჴს წერილთასა:
კვალად ლაშადამ, დიმიტრი თავ-დადებულისამდე, აღრიცხვითა წელთა
და მეფეთა, კეისართა მუნ წერილთათა, გვიქმნიეს: ხოლო დიმიტრი თავდადებულისა დაღათუ არა წერილ არს წელი, არამედ წერილ არს თთვის
რიცხვი, და დღე შაბათი, მარხვისა მესამე, ამით ვპოვეთ წელიცა იგი,
რომელი ყოფილ არს ქრისტესი ჩსპთ, ქართული ფთ: ხოლო მეორე,
ქრისტესი ჩტ, ქართული ფკ. და თვინიერ ამისსა, არა არს სხა: არამედ ჩვენ ვპოვეთ ბრწყინვალე გიორგისა და ძის ძისა მისისა ბაგრატის
ქორონიკონი ძველთა ქორონიკებთა შინა, და ამით გულ-დებულ ვიქმენით
ლანქთემურის და კონთქრებთა-გან, და რიცხვეულ ვყავით ვახტანგისა და
დავითისა, ვახტანგისა და გიორგის, დავითის ძის, მეფობანი. ამის-თვის
იგივე პირველი გვეჭეშმარიტა და დავსდევით: ხოლო მეორე ესე ფრიად
შეამჭივრებს მათ მეფეთა წელსა, და არა სწორ- რიცხვეულ ჰყოფს: ხო1-24 სტრ., 13
ლო კვალად ვახტანგ, ნარინ- დავითის ძისა, დავით მეფისა, და ვახტანგ, ძმისა მისისა, წელნი აღვრიცხვენით მათთა მეფობათათა და მით
წარმოვაჩინენით: არამედ ვახტანგის აღსასრული დაღაცათუ არა საჩინო
არს, გარნა იცნობის ესრეთ, რომელნი აღგვიწერია:

ხოლო გიორგისა და ბრწყინვალე გიორგი, რომელიცა წარმოვაჩინეთ სცნობს გონიერი მუნ წერილსა ზედა-ქვეითა, რამეთუ ესრეთ არიან.
ვინათ-გან სწერს, დაუტევა დავით მეფე-მან ძე თჴსი გიორგი, წლისა
ორისა მეფე ქმნული: და მცირე გიორგის, რომელსა მოიხსენებს, თუცა პირველ მეფობასა მცირე იყო, არამედ აწ არღა-რა, წელთა რიცხვისა წარმოაჩენითა. ამის გამო გიორგი დავითის ძე სხვა არს, და დიმიტრის ძე სხა: არამედ სიგრძე წელიწადებთა ოლჯათ-ყეენის გამო, რამეთუ მან ოლჯათ ყაენ-მან იგ წელი ყეენა, და ამ წელთა აღრიცხვითა
იქმნებიან ესე ორნი გიორგი ესრეთ: ხოლო შემდგომად ბრწყინვალე
გიორგისა მოვიხსენოთ თჴსსა ადგილსა ჯეროვნად:
განა სცნობს შემომსვლელნი ამას შინა კითხვისად უზაკველობით,
რამეთუ არა რაჳმე თნებისა, ანუ თალთ-ღებით წარგვიწერიეს, არამედ
შეძლება ჩვენი ეს-ოდენ იყო, და ესრეთ მიწდომილ ვიქმნენით: ხოლო
უკეთუ უმჯობესი ვისმე ძალ-გიცსთ, ჩვენი ესე თქმული არა დამაყენებელ
არიან, ვინათ-გან დედანი იგი მატიანისა შეურყეველად ჰგიეს, არა ერთი,
არამედ მრავალი: განა შრომა ჩვენი არა მცირე იყო, რომელსა ზედა
ვიშრომენ კნინღა წელნი სამნი, მარადის წერითა, გამოძიებითა მატიანებთა, და ცხოვრებათა ძიებითა, რამეთუ არა დაუტევეთ ხრონოღრაფნი
ბერძნისა, არა-თუ ერთისა ვირწმუნენით, არამედ სხათა და სხათა შემოწმებითა: ეგრეთვე განყრილობისა შემდგომად, რომაულთა კეისართა1-11 სტრ., 14
გან, მეფეთა ევროპიელთა, აწინდელთა სულტნებთა სტამბოლისათა, სპარსთა მეფეთა შიხთათა გამოვიპოვეთ, შემოწმებულად ვქმენით, რომელნი
მოწმობენ ჩვენთა მატიანეთა და ქორონიკონებთა, ამის-თჴს სარწმუნო ვართ, რომელ-მან იხილოს შრომანი ჩვენნი არა საგმობელ გუყოს,
არამედ მადრიელ იქმნეს, და მისცეს ლოცუა მიზდისა მოქმედსა: დაღათუ არა იქმნას
ესე, ჩვენ სურვიელ ვართ აღსრულებად წმიდისა დამასკელის თქმულისა, და პლინი სტოიკის სიტყვისა, რათა არა განვლოთ ჟამი უქმობით,
რომელ არღა მოვიღოთ ნაყოფნი სარგონი მისმიერნი,
და თქვენდაცა წინა-მდებარედ გვიქმნიეს. უკეთუ ვის გინდესთ მიიღოთ.
უკეთუ არა, არს ძალი, არამედ უმჯობესისა ჩვენება, და რომელმანცა აღირჩიოს იგი ჰყოს, მადლითა და კაცთ-მოყუარებითა ღმერთი-სათა, მამისა,
და ძისა, და სულისა წმიდისათა ამინ:
ხოლო სრულ იქმნა შრომა ესე ქრისტეს აქეთსა ქორონიკონსა წლისასა ჩღმე, ქართულსა ულგ, ოკდონბერსა კ, მეფის შვილის ვახუშტის მიერ, სანეუფოსა ქალაქის მოსკოვის
პრესნას:

1-14 სტრ., 15
ქართლის ცხოვრება
პატიოსანნო და დიდებულნო ქართველნო, ჟამთა ვითარებისა-გან ქართლის
ცხოვრება განრყვნილი იყო, რომელიმე მწერალთა მიერ და რომელიმე ჟამთა
ვითარებისა-გან, არღარა წერებულ იყო: ხოლო მეხუთე-მან ვახტანგ, ძემან ლეონისა-მან და ძმის წულ-მან სახელოვნის გიორგისა-მან, შეკრიბნა
მეცნიერნი კაცნი და მოიჵვნა, საცა რამ ქართლის ცხოვრებაები პოვნა, და
კალად გუჯარნი მცხეთისანი, გელათისანი და მრავალთა ეკლესიათა და
დიდებულთანი, და შეამოწმეს, და რომელიმე განრყვნილ იყო განმართეს, და
სხაცა წერილნი მოიჵნეს, რომელიმე სომეხთა და სპარსთა ცხოვრებისაგან გამოხვნეს და ესრეთ აღწერეს:
პირელად ვაჵსენოთ ესრეთ, რამეთუ სომეხთა და ქართელთა, რანთა და
მოვაკნელთა, ჰერთა
და ლეკთა მეგრელთა და კავკასიანთა, ამათ ყოველთა ერთი იყო მამა სახელით
თარგამოს: ესე თარგამოს იყო ძე თარშისა, ძისა ავანანისა, ძისა იაფეთისი ძისა ნოესა: და იყო ესე
თარგამოს კაცი
გმირი: და შემდგომად განყოფისა ენათასა, ოდეს აღაშენა ნებროთ ბაბილონს
გოდოლი და
1-24 სტრ., 16
განეყნეს მუნ ენანი, და განიბნინეს მუნით ყოველსა ქჲყანასა. და წარმოვიდა ესე
თარგამოს ნათესავითურთ მისით, და დაემკვიდრა ორთა-მათ მთათა შორის კაცთა შეუალსა
არარატსა და
მასისსა და იყო ნათესავი მისი დიდი და ურიცხვი, რამეთუ ესხნეს ცოლ-მრავალ ძენი
და
ასულნი და შჴლნი და შჴლის-შჴლნი ძეთა და ასულთა მისთანი, რამეთუ ცხოვნდა
იგი ექსას წელ,
და ვერღა-რა იტევდა ქჲყანა არარატისა და მასისისა. ქჲყანა-იგი რომელი წილით
ხდომოდა, ესე არს საზღვარი ქუჲყანისა მისისა. აღმოსავლით ზღა გურგენისა, რომელსა აწ
გილანის
ზღად სახელ- სდებენ. დასავლით ზღა პონტოსა, რომელსა აწ შავ-ზღად სახელსდებენ
სამჵრით მთა ორეთისა, რომელ არს ქურთთა ქუჲყანასა, პირის- პირ მიდიისა.
ჩრდილოთ მთა

კავკასია, რომელსა სპარსნი იალბუზს უწოდებენ:
ხოლო შჴლთა-გან თარგამოსისთა, გამოჩნდეს კაცნი რანი გმირნი ძლიერნი და
სახელოვანნი რომელთა სახელები ესე არს: პირჲლსა ერქა ჰაოს. მეორესა ქართლოს.
მესამესა, ბარდოს. მეოთხესა მოვაკან. მეხუთესა, ლეკოს. მეექსესა ჲეროს. მეშვიდესა, კავკას.
მერვესა
ეგროს: ესე რვანი იყნეს გმირნი, ხოლო ჰაოს უმეტეს გმირი იყო ყოველთასა. რამეთუ
ეგევითარი არა-ოდეს ყოფილ იყო არცა წყლის-რღუნის წინათ, და არცა შემდგომად,
ტანითა, ძალითა
და სიმჵნითა: ხოლო ვერღა-რა იტევდა ქვეყანა არარატისა და მასისისა. განუყო
თარგამოს ქუჲყანა და ნათესავი თჴსი რათა ამათ გმირთა. ნახევარი ნათესავისა მისისა, და
ნახევარი და
უმჯობესი ქჲყანისა მისისა, მისცა ჰაოსს ხოლო შჴდთა ამათ მისცა ხვედრი მათი
არძანგებისაებრ მათისა, წარმოიყანნა შჴდნი იგი ჩრდილოთ კერძო და განყვნნა ქჲყანანი
ღირსებისაებრ მათისა: მისცა ქართლოსს, და უჩინა საზღარი აღმოსავლით, ჲერეთი და
მდინარე ბერდუჯისი დასავლით, ზღა პონტოსი. სამხრით, მთა რომელი მიჰყვების ბერდუჯის
მდინარის თავს,
და მთა რომელი მიჰყვების დასავლით კერძო, რომლისა წყალი გარდმოდის
ჩრდილოთ კერძო, და
მიერთვის მტკარსა რომელ მიჰყვების მთა შორის კლარჯეთსა და ტაოს, ვიდრე
ზღამდის,
და ჩრდილოთ საზღვარი ღადო -მთა, რომელსა აწ ჰქჴან ლიხი და ამათ საზღართა
საშუალ
მისცა ყოველი ქართლოსს:
1-22 სტრ., 17
ხოლო ბარდოსს მისცა მტკარს სამჵრით, ბერდუჯის მდინარით-გან ვიდრე სადა
შეკრბებიან მტკარი და რაჵსი. ამან ბარდოს აღაშენა ქალაქი ბარდავი, და ეშენა მუნ:
და მოვაკანს მისცა მტკარისა ჩრდილო, მცირისა ალაზნისა შესართავით-გან ვიდრე
ზღამდე და ამან აღაშენა ქალაქი მოვაკნეთი, და დაემკჴდრა მუნ:

ხოლო ჲეროსს მისცა ქჲყანა მტკრისა ჩრდილო, მცირისა ალაზნისა შესართავით-გან
ვიდრე ტყე-ტბამდე, რომელსა აწ ჰქვიან გულგულა და ამან ჲეროს აღაშენა პირველად
ქალაქი
შესაკრებელთა შორის ორთავე ალაზანთასა, და უწოდა სახელი თვისი ჲერეთი, და
მის გამო
ჰქვიან ჲერეთი, და აწ მის ადგილსა ჰქვიან ხორანთა:
ეგროსს მისცა ქჲყანა ზღჴს ყურისა და უჩინა საზღარი. აღმოსავლით, მთა მცირე
რომელსა აწ ჰქჴან ლიხი დასავლით, ზღა მდინარე მცირისა ხაზარეთისა სადა
წარსწთების წვერი
კავკასისა. ხოლო ამან ეგროს აღაშენა ქალაქი და უწოდა სახელი თვისი ეგრისი. აწ მას
ადგილსა
ჰქვიან ბედია: ხოლო კავკასიათა ჩრდილოთ არა იყო ხვედრი თარგამოსისა, არამედ
არცა იყო კაცი კავკასიასა ჩრდილოთ, და უმკჴდრო იყო ქჲეყანა იგი კავკასიითგან ვიდრე
მდინარემდე
დიდად, რომელი შესდის ზღასა დარუბანდისასა ამის-თჴს მოიყანნა მრავალთა
გმირთა-გან
ორნი გმირნი, ლეკან და კავკასი, და მისცა ლეკანს ზღვით-გან დარუბანდისათა,
ვიდრე მდინარემდე ლომეკისა. ჩრდილოთ, ვიდრე მდინარემდე დიდად ხაზარეთისად. და მისცა
კავკასის
ლომეკის მდინარით-გან ვიდრე დასასრულადმდე კავკასისა, დასავალით:
ხოლო ჰაოს დაემკჴდრა საყოფელთა მამისა თჴსისა თარგამოსისათა, და დაიპყრა
ქჲყანა
ჩრდილოთა, ვითა დაგვიწერია სამხრით, მთით ორეთისით-გან აღმოსავლით, ვიდრე
ზღადმდე
გურგანისა, და დასავლით ვიდრე ზღადმდინ პონტოსა. და ამათ შვიდთავე ზედან
იყო
გამგებელ და უფალ ჰაოს, და ესე ყოველნი იყნეს მორჩილ ჰაოსისა. და ესე რვანივე
ერთობით ჰმონებდეს ნებროთს გმირსა, რომელი იყო პირველი მეფე ყოვლისა ქჲყანისა:
1-27 სტრ., 18
შემდგომად ამისა მცირედთა წელიწადთა, მოუწოდა ჰაოს შვიდთა მათ გმირთა შემოკრიბნა და ჰრქა მათ. ,, მოგუცა ღმერთ-მან მაღალ-მან ძალი და სიმრავლე ნათესავისა
ჩჲ-

ნისა. აწ შეწევნითა ღთისა დამბადებლისათა ვიყნეთ არა-ვისა მონა და არა-ვის
ვმსახუროთ, თვინიერ ღვთისა დამბადებელისა: ,, ეწამნეს შვიდნი იგი გმირნი, და
დაუმტკიცეს განზრახვა-იგი და განუდგეს ნებროთს, და არღა-რა მისცეს ხარკი. და ეზრახნეს სხათა
ვიეთმე
ნათესავთა, და დაუორგულდეს სხანიცა ნათესავნი: მაშინ განუწყრა ნებროთ და
შემოკრიბნა გმირნი
მისნი, და ყოველნი რომელნი ერჩდეს სპანი მისნი, და მომართა თარგამოსიანთა:
ხოლო ჰაოს
მოუწოდა შჴდთავე გმირთა და ნათესავსა თარგამოსისა, და შეეწივნეს სხვანიცა ვინმე
ნათესავნი
დასავლეთისანი შეკრიბნა ჰაოს ესე ყოველნი და დადგა ძირსა მასისისასა: და ვითარ
მოადგა ნებროთ ქჲყანასა ადარბადაგნისასა და დადგა მუნ, და წარავლინნა გმირნი სამეოცნი
და მათ -თანა
სპანი ძლიერნი წყობად თარგამოსიანთა: ხოლო ვითარცა მოიწივნეს სპანი იგი
ნებროთისანი, მაშინ
მიეგებნეს შვიდნი-იგი გმირნი ჰაოსისანი, სპითა ძლიერითა: ხოლო ჰაოს სპითა
უძლიერესითა დაუდგა უკანით, ზურგით იქმნა მათ შორის ბრძოლა სასტიკი, რომელი ემსგავსებოდა
სასტიკებასა
ჰაერისასა. რამეთუ მტვერი ფერჵისა მათისა ვითარცა ღრუბელი სქელი, ელვა
აბჯრისა ვითარცა
ელვა ცისა, ჵმა პირისა მათისა ვითარცა ჵმა ქუხილისა, სიმრავლე ისართა და ტყორცა
ქვისა მათისა
ვითარცა სეტყვა ჵშირი და დათხევა სისხლისა მათისა ვითარცა ღვარი სეტყვათა:
განგრძელდა ბრძოლა მათ შორის, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი:
ხოლო ჰაოს უდგა ზურგად გმირთა მისთა, ძალ-სცემდა და ნუგეშის-ცემად, ჵმითა
საზარელითა რომელი მსგავსი იყო მეხის-ტეხისა: მაშინ სძლეს თარგამოსიანთა და მოსრნეს
სამეოცნი
იგი გმირნი ნებროთისნი და სპანი მათნი: ხოლო შვიდნი ესე გმირნი თარგამოსიანნი.
ქართლოს,
ბარდოს, მოვაკან, ჲეროს, ლეკან, კავკასან, ეგროს, ესენი დარჩეს ცოცხლებით,
თვინიერ წყლულებისა, და ძლევა-შემოსილნი მადლობდეს ღმერთსა: ხოლო ვითარცა ესმა ნებროთს,
განწყრა

და წარმოემართა მათ კერძო, ყოვლითა ძალითა მისითა: ხოლო ჰაოსს არა ჰყვეს სპანი
ნებროთის სპათა ოდენი: გამაგრდა იგი ღირღალთა შინა მასისისათა. მიუდგა ქჲშე კერძო
ნებროთ,
და იყო იგი ჭურვილი რკინითა და რვალითა, ტერფთ-გან ვიდრე თხემამდე: აჵდა
ერთსა გორასა
ზედა ზრახად ჰაოსისა, და ეტყოდა დამორჩილებასავე მისსა, რათა მიქცევა სთნდეს
მისდავე
ხოლო ჰაოს ჰრქა ძმათა მისთა. ,, განმიმაგრეთ ზურგით კერძი ჩემი, და მივეახლო
ნებროთს.“
1-23 სტრ., 19
და წარვიდა და მივიდა პირის-პირ მახლობელად ნებროთისა, და სტყორცა ისარი ჰკრა
მკერდსა
ნებროთისასა, ფიცარსა ზედა რვალისასა, და განავლო ზურგით: მაშინ დაეცა
ნებროთ, და იოტა
ბანაკი მისი, და ჰაოს ჰყო თავი თვისი მეფედ ძმათა თჴსთა ზედა, და სხათაცა
ნათესავთა ზედა
მახლობელთა საზღართა მისთასა: ხოლო შვიდნივე ესე ძმანი წარვიდეს თჴს- თჴსად
ქჲყანად,
და იყნეს მორჩილ ჰაოსისა: ხოლო აქამომდის დავწერეთ ჰამბავი ესე რვათა ძმათა:
ხოლო აქათგან ვიწყოთ და წარმოვთქათ ჰამბავი ქართლისა და ნათესავისა მათისა,
და
ცხოვრება მათი ვიდრე დღეთა ჩჲნთამდე: და ვითარ-იგი განუყო ქჲყანა თარგამოს
ნათესავსა
მისდა, რათავე შჴლთა მისთა, და მისცა ქჲყანა ქართლოსს, რომელი ზემო
აღვწერეთ: და ესე
ქართლოს მოვიდა პირველად ადგილსა -მას სადა შეერთვის არაგვი მტკარსა, და
განვიდა მთასამას ზედა, რომელსა ეწოდების არმაზი, და პირველად შექმნა სიმაგრენი მას ზედა, და
იშენა მუნ
ზედა სახლი, და უწოდა მთასა-მას სახელი თავისა თჴსისა ქართლი, და ვიდრე
აღმართებამდე
მუნ ზედა კერპი არმაზისი ერქა მთასა მას ქართლი. და მის გამო ეწოდა ყოველსა
ქართლსა
ქართლი, ხუნანითგან ვიდრე ზღამდე სპერისა: შემდგომად ამისსა ამანვე ქართლოს
აღაშენა

ციხე ორბისა, რომელსა აწ ჰქვიან სამშვილდე. და კვალად აღაშენა მტკვრის ციხე,
რომელსა აწ
ჰქვიან ხუნანი: ცხოვნდა იგი მრავალთა წელთა და გამბრავლდა ნათესავი მისი:
ხოლო შვილთა
შორის მისთა გამოჩნდეს ხუთნი გმირნი, რომელთა სახელები ესე არს: პირველსა,
მცხეთოს. მეორესა, გარდაბოს. მესამესა, კახოს. მეოთხესა, კუხოს. მეხუთესა, გაჩიოს: ესე ხუთნივე
იყნეს
გმირნი, არამედ მცხეთოს უგმირე იყო სხვათა-მათ: მოკდა ქართლოს, და დაფლეს
იგი
თავსა ზედა ქართლისასა, რომელსა აწ ეწოდების არმაზი: და შემდგომად ამისსა
ცოლ-მან მისმან აღაშენა დედა-ციხე. და მანვე აღაშენა ბოსტან-ქალაქი, რომელსა აწ ჰქვიან რუსთავი: და განყვნა ცოლ-მან ქართლოსისა-მან ხუთნივე იგი გმირნი, შვილნი მისნი: მისცა
გარდაბოსს ხუნანი, და უჩინა საზღარი. აღმოსავლით, მდინარე ბერდუჯისი. დასავლით, ქალაქი
გაჩიანი, და
სამჵრით მთა პირჲლ -ჵსენებული, და ჩრდილოთ მტკარი:
1-25 სტრ., 20
ხოლო გაჩიოსს მისცა ორბის-ციხე, და სკვირეთის მდინარით-გან თავადმდე აბოცისა.
და ამან გაჩიოს აღაშენა ქალაქი გაჩიანი, რომელსა მაშინ ერქა სანადირო -ქალაქი:
ხოლო კუხოსს მისცა ბოსტან-ქალაქი, რომელსა აწ ჰქვიან რუსთავი: მისცა არაგვითგან
ვიდრე ჲერეთამდე, თავადმდე, მთასა კახეთისასა და მტკარსა შუა:
ხოლო კახოსს მისცა კავკასიასა და კახეთის მთასა შორის, არაგვით-გან ვიდრე ტყეტბადმდე, რომელი არს საზღარი ჲერეთისა. და ამან კახოს აღაშენა ჩელეთი, კუხოს შეეწია
შენებასა ჩელეთისასა, რამეთუ დედა-ციხე კახოსის ხვედრი იყო, და მისცა კახოს
შეწევნისათვის,
და შეეწია შენებასა ჩელეთისასა, რომელსა ბერ ერქა პირველ შენებულსა კახეთისასა:
ხოლო
მცხეთოს, რომელი უგმირე იყო ძმათა მისთა, ესე დარჩა საყოფელთა მამისა მათისა
ქართლოსისათა, რომელსა აწ ჰქვიან არმაზი. და მანვე აღაშენა ქალაქი შესაკრებელსა შორის
მტკრისა და არაგვი-

სასა, და უწოდა სახელი თჴსი მცხეთა, და დაიპყრა ქჲყანა ტფილისით-გან და
არაგვით-გან დასავლით ვიდრე ზღადმდე სპერისა: და ესე იყო განმგე და უფალ მათ ოთხთავე ძმათა
ზედა, და ესე ოთხნივე იყნეს მორჩილ მისსა: ესე არიან განყოფანი ქართლოსის ძეთანი და რომელნი
განუყნა დედამან მათ-მან შემდგომად სიკდილისა ქართლოსისა: ხოლო მრავალთა წელთა და
მრავალთა ჟამთა ცხონდა ძე ქართლოსისი, და განმრავლდა ნათესავი მისი, და მათ ყოველთა განმრავლდა
ნათესავი მათი:
ხოლო შვილთა შორის მცხეთოსისათა გამოჩნდეს სამნი გმირნი სახელოვანნი,
რომელთა
სახელები ესე არს: პირჲლსა, უფლოს. მეორეს, ოძრჵოს. მესამესა, ჯავახოს: განუყო
მათ
ქვეყანა და ნათესავი მათი, ყოველი: ომრჵოსს მისცა ტასის- კარითგან ვიდრე
ზღამდე სპერისა,
ქვეყანა კლდოვანი. ამან ოძრჵოს აღაშენა ორნი ციხე-ქალაქნი: ოძრჵე და თუხარისი:
ხოლო ჯავახოსს მისცა ფანავრით-გან ვიდრე თავადმდე მტკრისა. და ამან ჯავახოს აღაშენა
ორნი ციხექალაქნი, წუნდა და ქალაქი არტანისა, რომელსა მაშინ ერქა ქაჯთა ქალაქი, ხოლო აწ
ჰქვიან
ჰური: ხოლო უფლოს დარჩა საყოფელსა მამისა მათისა მცხეთოსისა, მცხეთას,
დაეპყრა ქჲყანა
არაგვითგან ვიდრე ტასის-კარამდე, და ფანავარადმე. და ამან აღაშენა უფლის-ციხე,
ურბნისი,
კასპი. არაგვით-გან და არმაზით-გან ვიდრე ტასის- კართამდე უწოდა ამას ქჲყანასა
ზენას-სოფლისა, რომელსა აწ ჰქვიან შიდა-ქართლი:
1-20 სტრ., 21
ხოლო ვიდრე სიკდილამდე მცხეთოსისა, ესე ყოველნი ნათესავნი თარგამოსისნი
იყნეს
სიყარულსა ზედა ერთმანერთისასა, და შიში აქნდათ ნებროთიანთა, და ჰგონებდეს
იგინი ნებროთიანთ- გან ძებნასა სისხლისა ნებროთისსა, და ისწრაფდეს იგინი მაგრებასა ციხექალაქთასა

შიშისა-თჴს ნებროთიანთასა. ხოლო ვითარცა მცხეთოს მოკუდა, ძე ქართლოსისი,
შთავარდა შური
შორის შჴლთა ქართლოსისთა. იწყეს ბრძოლად და ჵდომად ურთიერთას. რამეთუ
უფლოსს,
ძესა მცხეთოსისსა, არა ერჩდეს, არცა ხადოდეს უფლად, რომელი დატევებულ იყო
საყდართა
ქართლოსისათა. მამისა მისისა-გან მიცემულ იყო უფლობა ქართლოსიანთა: იწყეს
ბრძოლად
და ჵდომად ურთიერთას, და განაგრძელეს მათ შორის ბრძოლა, რომელ ჟამსამე
აღდგიან
ამათგანნი ორნი ნათესავნი ერთსა ზედა და სხანი შეეწეოდიან რომელნიმე მას და
რომელნიმე
კვალად სხანი აღდგეს ერთმან-ერთსა ზედა და სხანი შეეწეოდიან. რომელსამე
ჟამსა იქმნის
მშვიდობა მათ შორის, და შეიშალნიან და ებრძოდიან: და გაგრძელდა მათ შორის ესევითარი
საქმე, და არა-ვინ იყო მათ შორის უწარჩინებულეს და უსახელოვანეს, არამედ
ადგილითი-ადგილად თავადნი იჩინიან: ხოლო რომელიცა იყვის მცხეთას რეცა თავადი იგი იყვის
ყოველთა
მათ სხათა ზედა, და არცა სახელ-ედებოდათ მეფედ, არცა ერის-თავად, არამედ მამასახლისი
ეწოდებოდათ, და იგი იყვის მაზავებელ და ბჭე სხათა ქართლოსიანთა, რამეთუ
ქალაქი მცხეთა
განდიდებულ იყო უმეტეს ყოველთასა, და უწოდდეს დედა-ქალაქად: და მას ჟამსა
დაივიწყეს
ღმერთი, დამბადებელი მათი, და იქმნეს მსახურ მზისა და მთოვარისა, და
ვარსკლავთა ხუთთა, და
მტკიცე და უფროსი საფიცარი მათი იყო საფლავი ქართლოსისა:
გამოსლვა ხაზართა:
მას ჟამსა შინა განძლიერდეს ხაზარნი და დაუწყეს ბრძოლად ნათესავსა ლეკისათა და
კავკა1-21 სტრ., 22
სიოსთა: და ესე თარგამოსიანნი ყოველნი მას ჟამსა იყნეს მშვიდობით, სიყარულსა
ერთმანერთისასა. ხოლო შვილთა ზედა კავკასისთა იყო უფალ დურძუკ, ძე ტირეთისი:
ეზრახნეს ესე

ექსთავე ნათესავთა თარგამოსიანთა და ითხოვდეს შველა ხაზართა ზედა. ხოლო
შეკრბეს ყოველნი ნათესავნი თარგამოსიანნი, და გარდავლეს მთა კავკასია. და მოტყჲნეს ყოველნი
საზღარნი ხაზარეთისანი, და აღაშენნეს ქალაქნი პირსა ხაზარეთისასა, და
წარმოვიდეს:ამისსა შემდგომად, ხაზართა იჩინეს მეფე, და დაემორჩილნეს ყოველნი ხაზარნი მეფესა-მას
ჩინებულსა
მათსა. და წარმოიძღანეს იგი და გამოვლეს ზღვის-კარი, რომელსა აწ ჰქვიან
დარუბანდი:
ვერ წინა-აღუდგეს თარგამოსიანნი, რამეთუ იყო სიმრავლე ურიცხვი ხაზართა:
წარტყვენეს ქჲყანა თარგამოსიანთა და შეჰმუსრნეს ყოველნი ქალაქნი არარატისანი და მასისისანი,
და
ჩრდილოსანი. და დაურჩეს ციხე-ქალაქნი თუხარისისა, სამშვილდე და მტკვრისციხე, რომელ არს ხუნანი, შიდა-ქართლი და ეგრისი: და ისწავეს ხაზართა ორნივე ესე გზანი,
რომელ
არს ზღვის-კარი დარუბანდი, და არაგვის-კარი, რომელ არს დარიალა. და
განამრავლეს ხაზართა გამოსლა და ტყვევნა მათი, და ვერღა-რა წინა-აღუდგეს, და მიერით-გან
იქმნეს ყოველნი
თარგამოსიანნი მოხარკე ხაზართა: ხოლო ოდეს პირველ გამოვიდა ხაზართა მეფე და
მოტყვენნა
ქჲყანანი, რომელნი ზემოთ დაგვიწერია, და გარდავლო მთა კავკასია, და იყო ძე მისი
სახელით
უობოს, და მისცა ძესა მისსა ტყვე სომხითისა და ქართლისა. და მისცა ქჲყანა
კავკასის ნაწილი, ლომეკის მდინარისა დასავლით, დასავლეთადმდე მთისა, და დაეშენა: უობოს
და მათნი ნათესავნი არიან ოსვნი, და იგი არს ოვსეთი, რომელ ნაწილი იყო კავკასისა. და დურძუკ,
რომელი
უწარჩინებულეს იყო შვილთა შორის კავკასისთა, მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შინა
მთისასა, უწოდა სახელი თჴსი დურძუკეთი, და მისცემდა ხარკსა მეფესა ხაზართასა:
ხოლო მასვე გზობასა მისცა მამის ძმის-წულსა მისსა ხაზართა მეფე-მან ნაწილი
ლეკანისა,
1-22 სტრ., 23

აღმოსავლით, ზღვით-გან დარუბანდისით, მდინარემდე ლომეკისა, და მისცა ტყვე
რანისა და
მოვაკნისა. და ეშენა იგი მუნ, რომელ ნაწილი იყო ლეკანისი: ხოზონის, რომელ
უწარჩინებულეს იყო ნათესავთა შორის ლეკანისთა, მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შინა
მთისასა, აღაშენა
ქალაქი და უწოდა სახელი თჴსი ხოზანიხეთი. და გარდაჵდეს მას შინა ჟამნი
მრავალნი.
და ესე ყოველნი ნათესავნი იყნეს მოხარკე ხაზართა:
მიერით-გან განძლიერდეს სპარსნი, მზისა აღმოსავლით-გან, ნათესავნი ნებროთისნი,
და
გამოუჩნდა ნათესავთა შორის ნებროთისთა კაცი ერთი გმირი, აფრიდონ, ,,რომელ-მან
შეკრაო ჯაჭვითა ბევრასფ, გველთა უფალი, და დააბა მთასა ზედა რომელ არს კაცთ შეუვალიო.“
ესე-ვითარი
წერილ არს ცხოვრებასა სპარსთასა: აფრიდონ ეუფლა ყოველსა ქჲყანასა სპარსთასა,
ხოლო
რომელთამე ქვეყანათა შეგზავნნა ერის-თავნი, ჵელადნი მისნი, და რომელიმე ქჲყანა
მოხარკე ეყო:
ამან წარმოგზავნა ერის-თავი თჴსი სპითა დიდითა, რომელსა სახელი ერქა არდამ,
შვილი ნებროთის
ნათესავთა. მოვიდა ქართლად და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და ციხენი
ქართლისანი, და მოსრნა
ყოველნი რაოდენი ხაზარნი პოვნნა ქართლსა შინა: ამან არდამ ერის-თავ-მან აღაშენა
ქალაქი
ზღვის-კარს, და უწოდა სახელი დარუბანდი, რომელი ითარგმნების ,,დაჵშა კარი.“ და
მანვე მოზღუდა მცხეთა ქალაქი ქვით- კირითა. და აქამომდე არა იყო ქართლს შინა საქმე
ქვით-კირისა.
ამის გამო დაისწავლეს ქვით-კირი. ამანვე არდამ მოჰკიდა კირი ზღუდე ციხესა
არმაზისასა,
და აქათ მტკვრამდის, და წარმოზღუდა ცხვირი არმაზისი ვიდრე მტკრამდე: და
ერისთავობდა
აგადონ მრავალთა წულთა. ხოლო ოდეს განუყო აფრიდონ ყოველი ქჲყანა სამთა
ძეთა მისთა,
მაშინ რომელსაცა ძესა მისცა სახლად სპარსეთი, და მასვე ხუდა წილად ქართლი,
რომელსა სახელად
ერქუა იარედ: ხოლო შემდგომად ადარმა ერის-თავისა გარდაიცვალნეს დ ერისთავნი, მიერით-გან

უცალო იქმნეს ძენი აფრიდონისნი, რამეთუ იწყეს ბრძოლად ურთიერთას, და
მოკლეს ორთა
ძმათა იარედ, ძმა მათი. მაშინ პოვეს ჟამი მარჯვე ქართლოსიანთა ...... ბერძენთასა.
ხოლო ეგრის1-21 სტრ., 24
წყლის ქვემოთ დარჩა ბერძენთა. რამეთუ მკჴდრთა მის ადგილისათა ეზრახნეს
ოვსთა, გარდამოიყვანეს ოვსნი და ჰპოვეს ერის-თავი სპარსთა ველსა გარე, და კნისობდა, და მოკლეს
იგი. და
რომელ ჰპოვეს სპარსი, ყოველი მოსწყვიდეს ოვსთა და ქართჲლთა, და
განთავისუფლდეს ქართჲლნი, ხოლო რანი და ჲერეთი დარჩა სპარსთა: და შემდგომად ამისსა, მრავალთა
წელიწადთა
კვალად განძლიერდეს სპარსნი. და განდიდნა მეფე სპარსთა, რომელსა ერქა ქეკაპოს:
იყო კაცი ვინმე მას ჟამსა ლეკეთს, მგრძნებელი, ნათესავი ზანიხიზისი და მან გრძნებითა
თვისითა
დააბრმო ქეკაპოს მეფე და სპა მისი, და ვერ შევიდა ლეკეთს: უკუ-მოიქცა, და მაშინღა
განუნათლდათ თვალები. ამან ქეკაპოს მეფე-მ კვალად მოხარკე ყნა ქართჲლნი და
წარვიდა:
შემდგომად ამისსა რა-ოდენთამე წელიწადთა, მოვიდა ჰამბავი, ვითარმედ მოსე
განვლო ზღვა
ისრაელთა, და იზრდებიან იგინი უდაბნოსა მანანათა. განკვირდეს ყოველნი და მათ
ყოველთა წარმართთა აქეს ღმერთი ისრაელთა:
და შემდგომად ამისსა რა-ოდენთამე წელიწადთა, უცალო იქმნა ქეკაპოს, მეფე
სპარსთა, რამეთუ იწყო ბრძოლა თურქთა. მაშინ პოეს ჟამი მარჯჲ სომეხთა და ქართჲლთა და
განუდგეს სპარსთა,
და განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი მათნი, და შეიერთნეს ყოველნი ნათესავნი
თარგამოსიანნი:
შემდგომად ამისსა რა-ოდენმე წელიწადთა, გამოგზავნა ქეკაპოს, სპარსთა მეფე- მან,
ძე მისი, რომელსა ერქა ფარშოროტ, სპითა დიდითა სომეხთა და ქართუჲლთა და ყოველთა
თარგამოსიანთა

ზედა: ხოლო შეკრბეს ესე ყოველნი თარგამოსიანნი, მიეგებნეს და ეწყვნეს
არდაბადაგანს, სძლეს,
და იოტეს ფარშოროტ, და მოსრეს სპა მისი: შემდგომად ამისსა მცირედთა
წელიწადთა, კვალად
გამოგზავნა ამანვე ქეკაპოს ძის-წული მისი, ძე შიოშ ბედნიერისა, რომელი მოიკლა
თურქეთს, ვითარცა წერილ არს წიგნსა სპარსთა ცხოვრებისასა. არა ყოველი მართალი, არამედ
უმრავლესი
ტყუვილი: წარმოემართა ესე ძე შიოშისი, სახელით ქაიხოსრო: ვერ წინა-აღუდგეს მას
სომეხნი და
1-28 სტრ., 25
ქართჲლნი, რამეთუ დიდი იყო ძალი მისი: მოვლო ყოველი სომხითი და ქართლი,
მოტყვენა
ყოველივე, იავარ-ყნა ყოველნი ციხენი და ქალაქნი, და დაუტევნა ერის-თავნი, და
აღაშენა
ადარბადაგანს სახლი სალოცავი სჯულისა მათისა, და წარვიდა.
და შემდგომად ამისსა რა-ოდენთამე წელიწადთა, უცალო იქმნა ქაიხოსრო, და იწყო
ბრძოლად თურქთა, ეძიებდა სისხლსა მამისა მათისასა. და იპოეს ჟამი სომეხთა და
ქართჲლთა, განუდგეს სპარსთა და მოსრნეს ერის-თავნი სპარსთანი, და განთავისუფლდენ: მასვე
ჟამსა მოვიდეს
თურქნი, ოტებულნი მისვე ქაიხოსროსა-გან. გამოვლეს ზღა გურგანისი, აღმოყვეს
მტკვარსა
და მოვიდეს მცხეთას სახლი ოცდა რვა: და ეზრახნეს მამასახლისსა მცხეთისასა,
აღუთქჲს
შეწევნა სპარსთა ზედა. ხოლო მამასახლისმ-ან მცხეთელ-მან აუწყა ყოველთა
ქართჲლთა. ინებეს დამეგობრება მათ თურქთა, რამეთუ აქნდა შიში სპარსთა, და შემწეობისა-თვის
დაიმეგობრნეს თურქნი იგი გამოსხმულნი, და განიყვანეს ყოველთა ქალაქთა შინა:
ხოლო უმრავლესნი მათგანნი მოვიდეს და პოეს ადგილი ერთი, მცხეთას დასავლით
კერძო, კლდეთა შორის გამოკუეთილი, ღრმა, და მოითხოვეს ადგილი -იგი მცხეთელის
მამასახლისისა-გან. მისცა და აღაშენეს იგი, მოზღუდეს მტკიცედ, და ეწოდა მას ადგილსა სარკინე:
და იყ-

ნეს ესე თურქნი და ქართჲლნი ნების მყოფელ ერთმან-ერთისა, მოელოდეს
მოსლვასა სპარსთასა. ამაგრებდეს ციხეთა და ქალაქთა: მას ჟამსა შინა სადათაც ვინ მივიდის ოტებულნი
საბერძნეთით, გინა ასურით, გინა ხაზარეთით, ყოველივე დაიმეგობრიან ქართჲლთა
შემწეობისთჴს სპარსთა ზედა: და გამოვიდეს ამას შინა ჟამნი მრავალნი:
მაშინ ნაბუქოდონოსორ მეფემან წარმოსტყუენა იერუსალემი, და მუნით ოტებულნი
ჰურიანი მოვიდეს ქართლს, მოითხოვეს მცხეთელ მამასახლისისა-გან ქვეყანა ხარკითა.
ხოლო მცხეთელ-მან მამასახლის-მან მისცა და დასხნა არაგსა ზედა, წყაროსა, რომე ჰქჴან
ზანავი. და რომელი ქჲყანა აქნდა მათ ხარკითა, აწ ქჴან ხერკ ხარკისა მისთჴს.
აქამომდის ქართლოსიანთა ენა სომხური იყო, რომელსა ზრახჴდეს. ხოლო ოდეს შემოკრბეს ესე ურიცხნი ნათესავნი ქართლსა შინა, მაშინ ქართჲლთაცა დაუტევეს ენა
სომხური
და ამათ ყოველთა ნათესავთა-გან შეიქმნა ენა ქართული: და იპყრეს სჯული
უბოროტესი ყოველთა ნათესავთასა. რამეთუ ცოლ-ქმრობისა- თჴს არა უჩნდათ ნათესაობა და
ყოველსა სულიერსა
ჭამდეს, საფლავი არა იყო, მკდარსა შესჭამდეს:
შემდგომად ამისსა რა-ოდენთამე წელიწადთა, აღმოვიდა ძე სპარსთა მეფისა
ვაშტაშაბისა,
1-25 სტრ., 26
სახელით სპანდიატ-რვალი, გოლიათი და სახელოვანი. ხოლო ვერ წინა აღუდგეს
სომეხნი და
ქართჲლნი, არამედ განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი მოელოდეს მოსლვასა მისსა:
ხოლო
მოვიდა-რა იგი ადარბადაგანს, ეწია ამბავი ვითარმედ შევიდეს თურქნი სპარსეთად
და მოკლეს მამის მამაჳ მისი. მაშინ დაუტევა სპანდიატ ბრძოლა სომეხთა და ქართჲლთა, შეიქცა
თურქთ
ზედა ძებნად სისხლსა მამის მამისა მისისასა. და განთავისუფლდეს სომეხნი და
ქართჲლნი:

შემდგომად ამისსა რა-ოდენთამე წელიწადთა, მეფე იქმნა სპარსეთს ძე სპანდიატრვალისა,
რომელსა ერქა სახელად ბაამან, რომელი იცნობების არდაშირობით: ესე განდიდნა
უფროს
ყოველთა მეფეთა სპარსთასა; ამან დაიპყრა ბაბილოვანი და ასურეთი, მოხარკე ყნა
ბერძენნი და
ჰრომნი. და მაშინ ქართჲლნი მოხარკე იყნეს მისდავე. და იყნეს ქართლს ესრეთ
აღრეულ
ესე ყოველნი ნათესავნი, და იზრახებოდა ქართლსა შინა ექსი ენა: სომხური,
ქართული, ხაზარული, ასურული, ებრაული და ბერძული. ესე ენანი იყვნეს და იცოდნეს ყოველთა
ქართველთა, მამათა და დედათა:
შემოსლვა ალექსანდრესი მაკედონელისა:
ესე ალექსანდრე გამოჩნდა ქჲყანასა საბერძნეთისასა, ქჲყანასა, რომელსა ჰქვიან
მაკედონია, ძე ფილიპე კაცნობისა, მეგჴპტელისა, ვითარცა წერილ არს ამბავი მისი წიგნსა
ბერძენთასა: ამან ალექსანდრე-მ დაიპყრნა ყოველნი კიდენი ქჲყანისანი: ესე გამოვიდა
დასავლით; და
შევიდა სამჵრით, შემოვიდა ჩრდილოთ, გარდამოვლო კავკასნი და მოვიდა
ქართლად: და ჰპოვნა
ყოველნი ქართველნი უბოროტეს ყოველთა ნათესავთა, სჯულითა. რამეთუ ცოლქმრობისა და სიძვისა-თჴს არა უჩნდა ნათესაობა, ყოველსა სულიერსა ჭამდეს, მკდარსა შესჭამდეს,
იხილა- რაჳ
ესე ნათესავნი სასტიკნი წარმართნი, რომელთა-იგი ჩვენ ბუნთურქად და ყივჩაყად
უწოდთ,
მსხდომარენი მდინარესა ზედა მტკრისასა მიხვევით, დაუკჴრდა ესე ალექსანდრეს,
რამეთუ არა
რომელნი ნათესავნი იქმოდეს ამას:
და პოვნა ციხე-ქალაქნი ძლიერნი შუა-ქართლ. წუნდა, ხერთვისი მტკრისა, ოძრჵე
მოკიდებული კლდესა ღადოსა, თუხარისი მდინა- რესა ზედა სპერისასა, რომელსა ჰქვიან
ჭოროხი.

ურბნისი, კასპი და უფლის-ციხე, ქალაქი დიდი მცხეთა და უბანნი მისნი, სარკინე,
ციხე-დიდი
1-29 სტრ., 27
და ზანავი, უბანი ურიათა, და რუსთავი, და დედა-ციხე სამშჴლდე, და მტკვრის ციხე,
რომელ არს ხუნანი, და კახეთისა ქალაქნი: ამათ ყოველთა ციხე-ქალაქთა შინა პოვნა კაცნი სასტიკად მბრძოლნი. და განუყო ლაშქარი მისი და ყოველთა ამათ ციხექალაქთა გარემოადგინნა: და თჴთ დადგა მცხეთას. და დაუდგინნა ლაშქარნი იმიერ და
ამიერ,
ზემოთ და ქჲმოთ, და თჴთ დადგა ქსანს ზედა, ადგილსა, რომელსა ჰქვიან
ნასტაკისი: მტკვრისციხესა და თუხარისსა არა ბრძოდა, რამეთუ ვერ შეუძლებდა დაპყრობად. ხოლო
სხანი ესე
ციხენი და ქალაქნი დაიპყრნა ექს თჲ: ხოლო სარკინელთა ბუნთურქთაგანთა
აგინეს მეფესა
განუწყრა ალექსანდრე და არღა-რა ინება ზავი, და ვედრება მათი არა შეიწყნარა, და
რქვა მათ.
„ვინათ-გან მაგინეთ მე, ესე არს ნაცვალი თქჲნი, რათა დაგჵოცნე ყოველნი“. და
მოიცვა ქალაქი
სარკინე, და ვერა -სადით განერა ერთიცა კაცი. ხოლო სარკინელთა შესჭირდა,
რამეთუ ბრძოდა
თერთმეტ თჲ. იწყეს ფარულად კლდესა კაფა, და განჵრიტეს კლდე იგი, რომელი
რბილ იყო
და ადჴლად საჵრეტელი. და განკრბეს ჵრელსა-მას სარკინელნი, ღამე, და
შეივლტოდეს კავკასად, და დაუტევეს ცალიერადი ქალაქი. დაიპყრა ალექსანდრე ყოველი ქართლი: და
ამა ალექსანდრე-მ მოსრნა ყოველნი-იგი ნათესავნი, აღრეულნი ქართლს მყოფნი, და უცხონი-იგი
ნათესავნი
მოსრნა, და დაატყვევნა, და დედანი და ყრმანი უცებნი, თხუთმეტისა წლისა
უმცროსნი, და დაუტევნა
ნათესავნი ქართლოსიანნი, და და უტევა მათ ზედა პატრიკად, სახელით აზონ, ძე
იარედოსისი,
ნათესავი მისი ქჲყანით მაკედონით, და მისცა ასი ათასი კაცი ქჲყანით რომით,
რომელსა
ჰქვიან ფროტათოს: ესე ფროტათოსელნი იყნეს კაცნი ძლიერნი და მჵნენი, და
ეკირთებოდეს
ქჲყანასა რომისასა. და მოიყვანნა ქართლად, მისცა აზონს პატრიკსა. და დაუტევა
ქართლს

ერის-თავად აზონ პატრიკსა, და ამის თანა სპანი-იგი, მპყრობელად ქართლისა:
და უბრძანა ალექსანდრე-მ აზონს, რათა პატივ-სცემდენ მზესა და მთოვარესა და
ვარსკლავთა ხუთთა, და მსახურებდენ ღმერთსა უხილავსა, დამბადებელსა ყოვლისასა.
რამეთუ მას ჟამსა
არა იყო წინასწარმეტყველი და მოძღუარი სჯულისა ჭეშმარიტისა, რომელ-მანცა
ასწავა და
ამხილა, არამედ მოიგონა სჯული ესე ალექსანდრე, მეფობასა შინა მისსა, ყოველსა
ქუჲყანასა
სჯული ესე დაუდვა. და წარვიდა ალექსანდრე:
ხოლო ამან აზონ-მან მოარღვივნა ზღუდენი ქალაქსა მცხეთას საფუძვლითურთ, და
დაუტევნა ოთხნი იგი ციხენი, რომელნი მოსდგმიდეს პირსა ქართლისასა: თავადი ციხე,
რომელ არს
არმაზი, და ერთი ციხე დასასრულსა არმაზისა ცხვირისასა; და ერთი თავსა ზედა
მცხეთისასა; მეოთხე ციხე, დასავლით, მცხეთა მტკვარსა ზედა. და ესენი მომტკიცნა, და განავსნა იგინი
ლაშქრითა. და
1-25 სტრ., 28
ყოველთა ქართლისა ქალაქთა მოარღვივნა ზღდენი, და დაიპყრნა ყოველნი
საზღარნი ქართლისანი, ბერდუჯის მდინარითგან ვიდრე ზღადმდე სპერისა. დაიპყრა ქართლსა
ზედა ეგრისიცა, და მოხარკე ყნა ოსნი, ლეკნი და ხაზარნი.
და ვითარ წარვიდა ალექსანდრე ეგვიპტედ, აღაშენა ქალაქი ალექსანდრია, და
თორმეტ
წლამდის მოვლო ყოველი ქვეყანა, თორმეტსა წელსა შინა დაეპყრნეს ყოველნი
კიდენი ქუჲყანისანი, და მეთოთხმეტესა წელსა ალექსანდრიას შინა მოკდა იგი, უსწორო დიდი
ჵელმწიფე:
და ვითარ მოკდებოდა იგი, მისსავე სიცოცხლესა შინა განუტევნა მთავარნი იგი
რომელნი შეპყრობილ და დამონებულ იყნენ მისგან. და იგინი წარვიდეს თჴს-თჴსად ქალაქად,
ვითარცა ბრძანებულ იყო: მერმე მაშინ მოიყვანნა ოთხნი კაცნი, ტომნი მისნი, რომელნი იყნეს
სახელით

ანტიოქოზ, რომოს, ბიზინტიოს და პლატონ. და მისცა ანტიოქოზს ასურასტანი და
სომხითი,
და კერძო აღმოსავლეთისა უჩინა მას, და მან აღაშენა ქალაქი ანტიოქია. ხოლო
ჰრომოს მისცა
თრიმიკოზი, და უჩინა კერძო დასავლეთისა. და მან აღაშენა ქალაქი ჰრომი: და
ბიზინტიოსს მისცა
საბერძნეთი და ქართლი, და უჩინა კერძო ჩრდილოსა: და მოუწერა წიგნი ანდერძი
აზონ პატრიკსა, ერის-თავსა ქართლისასა, რათა მსახურებდეს იგი ბიზინტიოსს. და მან აღაშენა
ბიზინტია,
რომელსა აწ ჰქვიან კოსტანტი- პოლი: ხოლო პლატონ დაუტევა ალექსანდრიას, და
მოკდა ალექსანდრე: ამან აზონ დაუტევა სჯული ალექსანდრეს მოცემული, იწყო კერპთმსახურებად, და შექმნნა
ორნი კერპნი ვეცხლისანი: გაცი და გაიმ. და მონებდა იგი ბიზინტიოსს, მეფესა
საბერძნეთისასა:
იყო კაცი ძნელი და მრისხანე და ესე დააწესა და ამცნო სპათა მისთა, ვითარმედ:
„ყოველთა ქართველთაგან-მან რომელ-მან პოვოს საჭურველი, მოკალთ იგი“. და ყოფდეს ჰრომნი -იგი
ესრეთ,
ქართველთა ზედა, და ვინცა- ვინ გამოჩნდის ქართველთაგანი ქმნულ-კეთილი და
ჰასაკოვანი, მოკლიან
იგი. და იყო ჭირი დიდი ქართველთა ზედა. და ესე აზონ მათ ჰრომთაცა ზედა იყო
მესისხლე,
და მოესრნეს მრავალნი მათგანნი:
ა. ცხოვრება ფარნავაზისი რომელი იყო პირველი მეფე ქართლისა:
მას ჟამსა იყო ჭაბუკი ერთი მცხეთას ქალაქსა შინა, რომელსა ერქვა ფარნავაზ: ესე ფარნავაზ იყო მამულად ქართველი, ნათესავი უფლოსი, მცხეთოსის ძისა, და დედულად
სპარსი ასპა1-30 სტრ., 29
ნელი. და იყო იგი ძმის-წული სამარისი, რომელი მოსლვასა -მას ალექსანდრესსა,
მცხეთელ მამასახლისი ყოფილ-იყო. ესე სამარ და ძმა მისი, მამა ფარნავაზისი, მოკლულ იყო
ალექსანდრესგან: ხოლო დედასა ფარნავაზისსა წარეყანა ფარნავაზ, სამისა წლისა ყრმა, და
შელტოლვილ

იყო კავკასიად. და მუნ აღზრდილ იყო: და მოსრულ იყო მცხეთას, მამულსა თჴსსა:
ხოლო ესე
ფარნავაზ იყო კაცი გონიერი, მჵედარი შემმართებელი და მონადირე ჵელოვანი: და
იმალვიდა
იგი სიკეთესა თჴსსა, აზონის შიშისაგან. ხოლო მონადირეობითა მისითა იქმნა
მეცნიერ აზონისსა, და შეიყარა იგი აზონ-მან მონადირეობისა-თჴს: ევედრებოდა ფარნავაზს
დედა მისი:
„შვილო ჩემო, ეკრძალე აზონს, და ნურა-რას იჩინებ სიკეთესა თავისა შენისა, ნუ უკუჲ
მოგკლან
შენ“. და იყო შიში და ძრწოლა მას ზედა: და ვითარ განმრავლდა შიში აზონისი მათ
ზედა, ჰრქვა ფარნავაზს: „შვილო ჩემო, დაუტევე საყოფელი მამათა შენთა, და წარმიყვანე მამულსა ჩემსა
ასპანს,
ძმათა ჩემთა თანა, და განერე შენ ცოცხალი ჵელისაგან აზონისა.“ და დაამტკიცეს
განზრახა
ესე, წარსლვა ასპანისა: ჭირ -უჩნდა ფარნავაზს დატევება საყოფელსა მამათა მისთასა,
არამედ შიშისა-გან დიდისა დაამტკიცა წარსლვა: მაშინ იხილა სიზმარი ფარნავაზ, რეცა იყო იგი
სახლსა
შინა უკაცურსა, და ეგულვებოდა განსლვა, და ვერ განვიდა: მაშინ გამოვიდა
სარკმელსა მისსა
შუქი მზისა და მოერტყა წელთა მისთა, და განიზიდა და განიყვანა სარკმელსა-მას:
და ვითარ
განვიდა ველად, იხილა მზე ქჲმდებარე, მიჰყო ჵელი მისი, მოჵოცა ცვარი პირსა
მზისასა, და
იცხო პირსა მისსა: განიღვიძა ფარნავაზ და განუკვირდა, სიზმარი იგი: ,, ესე არს, მე
წარვალ ასპანს,
და მუნ კეთილსა მივეცემი“.
ხოლო მას დღესა შინა განვიდა და ნადირობდა მარტო, და დევნა უყო ირემთა ველსა
დიღომისასა: და ივლტოდეს ირემნი ღრიღალთა შინა ტფილისისათა: მისდევდა
ფარნავაზ,
სტყორცა ისარი და ჰკრა ირემსა, და მცირედ წარვლო ირემ-მან და დაეცა ძირსა
კლდისასა: მივიდა ფარნავაზ ირემსა ზედა, და დღე იგი, მწუხრი, გარდაჵდა, და დაჯდა ირემსა -მას
თანა, რათამცა დაყო მუნ ღამე და დილეულმცა წარვიდა: ხოლო კლდისა-მის ძირსა ქვაბი იყო,
რომლი-

სა კარი აღმოქმნულ იყო ქვითა ძველად, და სიძუელითა შეჰქმნოდა დარღჲვა
შენებულსა მას: მაშინ დაასხა წჴმა მძაფრი: ხოლო ფარნავაზ აღმოიღო ჩუგლუგი და გამოარღჴვია
კარი ქვაბისა მის, რათამცა მუნ შიგა დაიმშრალა წჴმისა-მისგან, და შევიდა ქვაბსა -მას
და
იხილა მუნ შინა განძი მიუწდომელი, ოქრო და ვეცხლი და სამსახურებელი ოქროსა
და
ვეცხლისა მიუწდომელი: მაშინ ფარნავაზ განკჴრდა და აღივსო სიხარულითა, და
მოეგონა სიზმარი იგი, და დაკრძალა კარი ქვაბისა ეგრეთვე: მსწრაფლ წარმოვიდა და უთხრა
დედასა თჴსსა
და ორთა დათა მისთა: მასვე ღამესა წარმოვიდეს სამნივე, საჵედრებითა და
ჭურჭლებითა,
1-31 სტრ., 30
და იწყეს გამოღებად განძისა- მის და დაფლვად სიმარჯუესა თჴსსა: ვითარ
განთენდებოდის, კვალად ეგრეთვე აღმოქმნიან კარი ქვაბისა-მის. და ესრეთ გამოკრიბეს იგი ხუთ ღამე და
დაიგულეს სიმარჯვესა მათსა:
მაშინ ფარნავაზ წარგზავნა მონა თჴსი ქუჯის- თანა და ჰრქვა: „მე ვარ ნათესავი
უფლოსისი მცხეთოსის ძისა, და ძმის-წული სამარა მამასახლისისა, და არს ჩემ-თანა
ხუასტაგი
დიდძალი. აწ ინებო, რათა მით ხვასტაგითა მოვიდე შენ-თანა, და ვიყნეთ ჩჲნ ძმა,
და ვიჵმაროთ
ჩჲნ ხვასტაგი-იგი ორთავე. გამოუჩნდეთ ჩჲნ მტერად აზონ ერის- თვისა, და სჲმან ჩვენმან გვცეს ჩჲნ ძლევა კეთილი“. მაშინ განიხარა ქუჯი სიხარულითა დიდითა და
ჰრქვა: „აღდეგ
და მოვედ ჩემ-თანა, და ნუ შურობ ხუასტაგსა შენსა, და ხვასტაგითა შენითა
განგიმრავლნე
სპანი შენნი, ვიდრე გამოვჩნდეთ მტერად აზონისა: მაშინ განიხარონ ყოველთა
ქართველთა
აწყჲდილთა მის-გან და მიწყდეულთა. და ვგონებ რომელ ჰრომთა-მათგანნიცა
გამოგვერთნენ.
რამეთუ ურიცხვნი აწყედილ არიან მათგანნიცა აზონის-გან“. მაშინ ფარნავაზ
ფარულად წარვიდა,

სიხარულითა, და რომელი შესაძლებელ იყო განძისა მის-გან წარიტანა თანა, და დედა
და დანი მისნი მის-თანა. და მივიდა ქჯის თანა, და ჰრქვა მას ქუჯი: „შენ ხარ შჴლი თავთა
მათთა ქართლისათა, და შენ გმართებს უფლობა ჩჲნი: აწ ნუ შურობ ხვასტაგსა შენსა, რათა
განვამრავლნეთ
სპანი. და უკეთუ მოგეცეს ძლევა, შენ ხარ უფალი ჩჲნი და მე ვარ მონა შენი“.
მაშინ შეიერთნეს და ეზრახნეს ოვსთა და ლეკთა. ხოლო მათ განიხარეს, რამეთუ არა
სთნდა ხარკისა მიცემა აზონისა და გამოყჲს ოვსნი და ლეკნი და განიმრავლნეს
სპანი: ეგრისით
შეკრბეს ურიცხნი სპანი, და მომართეს აზონს. ხოლო აზონ-მან მოუწოდა სპათა
თჴსთა და
შემოჰკრიბნა. მაშინ ათ-ასი მჵედარი რჩეული ჰრომთა მათგანი, რომელთა ბოროტი
წაჰკიდებოდა
აზონის-გან, განუდგეს აზონს, და მოვიდეს წინაშე ფარნავაზისსა: მაშინ ყოველნი
ქართჲლნი
განუდგეს აზონს: ხოლო სპანი რომელ დარჩომილ იყნეს ვერღა-რა მიენდო მათ,
რამეთუ ბოროტის მოქმედ იყო: წარვიდა აზონ და მივიდა კლარჯეთს, და გამაგრდა იგი
სიმაგრეთა შინა
კლარჯეთისათა: ხოლო მოვიდა ფარნავაზ მცხეთას და დაიპყრნა ოთხნი-იგი ციხენი
მცხეთისანი,
და მასვე წელიწადსა შინა დაიპყრა ყოველი ქართლი, თჴნიერ კლარჯეთისა: ამან
ფარნავაზ წარავლინნა მოციქულნი წინაშე მეფისა ანტიოქოს ასურასტანისა, და წარსცა ძღჲნი
დიდ-ძალი, და
აღუთქვა მას მსახურებაჳ, და ითხოვა მის-გან შეწევნა ბერძენთა ზედა: ხოლო
ანტიოქოს შეიწყნარა ძღჲნი მისი, და უწოდა შვილად თჴსად, და წარმოსცა გჴრგჴნი, და უბრძანა
ერის-თავთა
სომხეთისათა, რათა შეეწეოდიან ფარნავაზს:
ხოლო წელსა მეორესა აზონ მოირთნა სპანი საბერძნეთით, განძლიერდა ფრიად და
მომართა
ფარნავაზს. ხოლო ფარნავაზს განემრავლნეს მჵედარნი ქართლისანი: მოუწოდა მათ
და უჵმო ქუჯის
1-32 სტრ., 31

და ოვსთა, და შეკრბეს ესე ყოველნი, და მოერთნეს ერის- თავნი ანტიოქოზისნი,
სომხითით. და ესე
ყოველნი შეკრიბნა ფარნავაზ და მიეგებნა ნაქალაქევსა თანა არტანისასა, რომელსა
ერქვა მაშინ ქაჯთა - ქალაქი, რომელ არს ჰური, და ეწყნეს მუნ: და იქმნა ბრძოლა დიდ-ძალი. და
მოსწჴდეს
ორგნითვე ურიცხნი. ხოლო იძლივნეს ბერძენნი ფარნავაზის-გან: ივლტოდა ბანაკი
მათი, და
მოკლეს აზონ, და ურიცხნი სპანი მათნი მოსრნეს და ტყჲ ქმნეს: და წარვიდა
ფარნავაზ, და
მოტყჲნა საზღარი საბერძნეთისა, ანძიანძორა, და ეკლეცით შემოიქცა. მოვიდა
კლარჯეთს და
დაიპყრა კლარჯეთი, და წარმოვიდა მცხეთად, სიხარულითა დიდითა: ხოლო
სიმდიდრესა მისსა
ზედა მისსა დაერთო ხვასტაგი აზონისცა, და იქმნა სიმდიდრე გარდარეული.
ხოლო ეგრის წყალს ქჲმოთ დარჩა ბერძენთა, რამეთუ მკჴდრთა მის ადგილისათა არა
ინებეს გარდგომა ბერძენთა: მაშინ ფარნავაზ მისცა დაჳ თჴსი ოვსთა მეფესა ცოლად,
და მეორე
დაჳ თჴსი მისცა ქუჯის ცოლად, და მისცა ქუჯის ქუეყანა ეგრისის წყალსა და რიონს
შუა, ზღჴთ-გან
მთამდე, რომელსა შინა არს ეგრისი და სვანეთი, და დაამტკიცა იგი ერის-თავად მუნ,
და მან ქუჯი-მ აღაშენა ციხე-გოჯი: მაშინ ფარნავაზ უშიშ-იქმნა ყოველთა მტერთა თჴსთა-გან,
და მეფე
იქმნა ყოველსა ქართლსა და ეგურსა ზედა: და განამრავლნა ყოველნი მჵედარნი
ქართლოსიანნი,
განაწესნა ერის-თავნი რვანი და სპასპეტი:
ერთი გაგზავნა მარგჴს ერის-თავად, და მისცა მცირით მთით-გან, რომელ არს ლიხი,
ვიდრე ზღადმდე რიონს ზემოთ. და ამანვე ფარნავაზ აღუშენნა ორნი ციხენი,
შორაპანი და დიმნა:
და გაგზავნა მეორე კახეთისა ერის-თავად, და მისცა არაგჴთ-გან ვიდრე ჲერეთამდე,
რომელ
არს კახეთი და კუხეთი.
მესამე გაგზავნა ხუნანისა ერის-თავად, და მისცა ბერდუჯის მდინარით-გან ვიდრე
ტფილისამდე და გაჩიანამდის, რომელ არს გარდაბანი:

მეოთხე გაგზავნა სამშჴლდის ერის-თავად, და მისცა სკჴრეთისა მდინარით-გან
ვიდრე
მთამდე, რომელ არს ტაშირი და აბოცი:
მეხუთე გაგზავნა წუნდის ერის-თავად, და მისცა ფანავარით-გან ვიდრე თავადმდე
მტკრისა,
რომელ არს ჯავახეთი, კოლაჳ და არტანი:
მეექსე გაგზავნა ოძრჵის ერის-თავად, და მისცა ტასის-კარით-გან ვიდრე არსიანთამ
დის,
ნოსტის თავით-გან ზღამდის, რომელ არს სამცხე და აჭარა:
მეშჴდე გაგზავნა კლარჯეთის ერის-თავად, და მისცა არსიანით-გან ვიდრე ზღვამდე:
და
ქუჯი, იყო ერის-თავი ეგრისისა:
მერვე დაადგინა სპასპეტად და მისცა ტფილისით-გან და არაგვითგან ვიდრე ტასისკარამდე და ფანვარამდე, რომელ არს შიდა-ქართლი: და ესე სპასპეტი ყოვლადვე წინაშე
მეფისა
მთავრობდის, განაგებდის ყოველთა ერის-თავთა ზედა: ხოლო ამათ ერის-თავთა
ქჲშე, ადგილთა და
1-29 სტრ., 32
ადგილთა განაჩინნა სპასალარნი და ათ-ასის თავნი, და მათ ყოველთა-გან მოვიდა
ხარკი სამეფო
და საერისთავო: ესრეთ განაწესა ესე ყოველი ფარნავაზ, მიმსგავსებულად სამეფოსა
სპარსთასა:
და მოიყანა ცოლი დურძუკელთა, ნათესავი კავკასისი: ამან ფარნავაზ მოზღუდა
ქალაქი
მცხეთა მტკიცედ, და ყოველნი ქალაქნი და ციხენი ქართლისანი, მოოხრებულნი
ალექსანდრეს-გან:
და ამან აღაშენნა, ოგონი და ვერღა-რა იძიეს შური ბერძენთა ფარნავაზსა ზედა,
რამეთუ უცალო
იყნეს იგინი უფლისა-გან ჰრომთასა: და ამანვე ფარნავაზ შექმნა კერპი დიდი
სახელსა ზედა
თჴსსა. ესე არს არმაზი, და ფარნავაზს სპარსულად არმაზ ერქა. ამართა კერპი-იგი
არმაზი თავსა

ზედა ქართლისასა, რომელსა მიერით-გან ეწოდა არმაზი კერპისა მის-თჴს. და ქმნა
სატფურება
დიდი კერპისა მის-თჴს აღმართებულისა: ოც-და-შვიდისა წლისა მეფე იქმნა, და
სამეოც და ხუთს
წელს მეფობდა ნებიერ, და მსახურებდა იგი ანტიოქოსს, მეფესა ასურასტანისასა: და
ყოველნი დღენი მისნი, რაჳ დაჯდა, მშვიდობით დაყნა, და აღაშენა და განავსო
ქართლი: ხოლო
თჲნი გაზაფხულისანი და სთლისა არისანი დაყნის მცხეთას, სამეუფოსა და
თჲნი ზამთრისანი დაყნის გაჩიანთა. ხოლო თვენი ზაფხულისანი წუნდას. და ჟამითი-ჟამად
მივიდის ეგრისს
და კლარჯეთს, და მოიკითხნის მეგრელნი და კლარჯნი, და განაგის ყოველი საქმე
დაშლილი:
ხოლო რომნი - იგიათა-სნი მჵედარნი, რომელნი აზონის-გან მოერთნეს ფარნავაზს,
რომელი ზემო
ვაჵსენეთ, იგინი განყნა ხევთა და ქვეყანათა შინა, იპყრნა იგინი კეთილად, რამეთუ
ბრძოლასამას აზონისსა მჵნედ იყნეს. და უწოდა მათ სახელად აზნაურნი:
რად-გან წარვიდა ალექსანდრე, არღა-რა ჭამდეს კაცსა, თჴნიერ რომელ შესწირიან
კერპსა
მსხჲრპლად. იყო განსვენება და სიხარული ყოველსა ქართლსა ზედა, მეფობისა-თჴს
ფარნავაზისა, და იტყოდეს ყოველნი: „ვმადლობთ სჲსა ჩჲნსა, რამეთუ მოგცა ჩჲნ მეფე
ნათესავთა-გან მამათა ჩვენთასა და აღგცხადა ხარკი და ჭირი უცხოთა ნათესავთა-გან:
და ესე
ყოველი აღასრულა ფარნავაზ, სიბრძნითა და სიქჲლითა, სიმჵნითა და
სიმდიდრითა.“ ესა ძე
და უწოდა სახელი საურმაგ. და ესე ფარნავაზ იყო პირველი მეფე ქართლსა შინა
ქართლოსისა
ნათესავთაგანი. ამან განავრცო ენა ქართული, და არღა-რა იზრახებოდა სხა ენა
ქართლსა შინა,
თჴნიერ ქართულისა: და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული: და მოკუდა ფარნავაზ,
და დაფლეს
იგი წინაშე კერპისა არმაზისა:
ბ. მეორე მეფე საურმაგ

და ამის-წილ მეფე იქმნა ძე მისი საურმაგ: მას ჟამსა შინა ზრახა ყჲს ერის-თავთა
ქართლისათა და თქჲს: „არა კეთილ არს ჩჲნდა, რათამცა ვმსახურებდეთ ნათესავსა
ჩჲნსა, არა1-28 სტრ., 33
მედ ვიყოთ ერთად, და მოვკლათ ჩჲნ საურმაგ, და ვიყნეთ ჩჲნ თავის-უფალ,
ვითარცა ვიყვენით პირველ, და მივსცემდეთ ხარკსა ვინცა-ვინ გამოჩნდეს მძლე. რამეთუ ესრეთ
ყოფითა
უფრო განვისვენებთ“. განამტკიცეს განზრახვა ესე და მოკლა საურმაგისი: ხოლო
იგრძნა
საურმაგ, წარვლიდა ფარულად და ივლტოდა, წარიტანა თანა დედა თჴსი და
მივიდეს დურძუკთდურძუკთასა, დედის ძმათა მისთა: მაშინ რომთა-იგი აზნაურნი წარვიდეს და
მივიდეს დურძუკეთსავე, და რქჲს საურმაგს: „დიდი კეთილი დგას ჩუჲნ ზედა მამისა შენისა. ამის-თჴს
ვართ
ჩუჲნ მტკიცე ერთგულებასა შენსა“. მაშინ საურმაგ ეზრახა ოვსთა მეფესა, მამისა დის
წულსა
თჴსა, და ითხოვა შეწევნა: ხოლო იგი სიხარულით წარვიდა, შველად მისსა: და
საურმაგ შეიკრიბა დურძუკეთიცა, და წარმოემართა ქართველთა ზედა. და ვერ-ვინ წინა-აღუდგა
მას: და დაიპყრა ქართლი, და მოსრნა განდგომილნი თჴსნი, და რომელთამე შეუნდო, ხოლო
დაამდაბლა
ქართლოსიანნი და წარჩინებულ ყნა აზნაურნი, და განამრავლნა დურძუკნი,
ნათესავნი კავკასისნი,
რომელნიცა ტყჲნვასა მას ხაზართასა ყოველნივე მშვიდობით დარჩომილ იყნეს,
სიმაგრისა-გან
ქუჲყანისა, და ვერღა-რა იტევდა დურძუკეთი:
მაშინ ამან საურმაგ წარმოიყანნა იგინი ყოველთა კავკასის ნათესავთა ნახევარნი, და
რომელნიმე მათგანნი წარჩინებულ ყნა, და სხვანი დასხნა მთიულეთს, დიდოეთით-გან
ვიდრე ეგრისამდე,
რომელ არს სანეთი, და ესენი დაიპყრნა მისანდობელად თჴსად, დედულნი: და
დაჯდა საურმაგ
მცხეთას მეფედ: და უმატა ყოველთა სიმაგრეთა მცხეთისა და ქართლისათა: და მან
შექმნა ორნი

კერპნი, აინინა და დანანა, და ამართნა გზასა ზედა მცხეთისასა: და ჰმსახურებდა იგი
მეფესა ასურასტანისასა, და მოიყვანა ცოლი სპარსი, ასული ბარდაველის ერის-თვისა, და ესხნეს
მის-თანა
ორნი ასულნი, და არა ესვა ძე: მაშინ მოიყანა სპარსეთით შვილი ნებროთისი,
ნათესავისა-გან
ცოლისა მისისა, დედის დის წული, და დაიჭირა იგი შვილად, რომელსა სახელი
ერქვა მირვან:
და მისცა ასული თჴსი ცოლად, ქალაქი გაჩიანი, და საერისთაო სამშჴლდისა: და
ერთი ასული
მისცა ძესა ქუჯისსა, მამის დისწულსა მისსა: მეფობდა საურმაგ ბედნიერად,
მრავალთა წელთა:
და მოკუდა საურმაგ, და მეფე იქმნა მის-წილ შვილობილი მისი მირვან:
გ. მესამე მეფე, მირვან, ნებროთიანი:
ესე მირვან იყო ტანითა სრული, შჲნიერი, ძლიერი, მჵნე და ქჲლი: ამისსა მეფობასა
დურძუკთა დაივიწყეს სიყარული ფარნავაზისი და საურმაგისი, და გარდამოვიდეს
დურძუკეთს
მყოფნი, და გაერთნეს თანა ჭართალეთსა მსხდომნი კავკასიანნი, მოჰტყჲნეს კახეთი
და ბაზა1-27 სტრ., 34
ლეთი. მაშინ მირვან მეფე-მან მოუწოდა ყოველთა ერის-თავთა ქართლისათა, და
შემოკრიბნა ყოველნი სპანი, მჵედარი და ქვეითი, და ყოველნი კავკასიანნი იყნეს სარწმუნოდ
მორჩილებასა ზედა
მირვანისსა, რომელნი გარდამოვლინებულ იყნეს საურმაგ მეფისა-გან, თჴნიერ
ჭართალთასა.
შემოკრიბნა ესე ყოველნი, წარემართა დურძუკეთს. შეკრბეს დურძუკნიცა და
დაუდგეს სიმაგრეთა
ზედა გარდასავალთა გზასა მას: მაშინ მირვან გარდაჵდა ცხენის-გან, მივიდა
ქჲითთა თანა თჴსთა,
და წარუძღა წინა ზურგით შემოადგინნა მჵედარნი, და მოვიდა კართა-მათ შინა,
ვითარცა ჯიქი სიფიცხითა, ვითარცა ვეფხი სიმჵნითა, ვითარცა ლომი ზახილითა. იქმნა მათ
შორის ბრძოლა
ძლიერი. ხოლო მირვანს ვერ კუჲთდა მახვილი დურძუკთა, ვითარცა კლდესა სიპსა,
და დგა უძრა-

ვად, ვითარცა კოშკი მტკიცე: და გაგრძელდა მათ შორის ბრძოლა, და მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხჴ, ხოლო უკანასკნელ იძლივნეს დურძუკნი და ივლტოდეს: მიუდგეს უკან
ქართველნი, მოსრნეს
და ტყუჲ ჰქმნეს. და შევიდა მირვან დურძუკეთს, და მოაოჵრა დურძუკეთი და
ჭართალი. და შეაბნა კარნი ქვით -კირითა, და უწოდა სახელად დარუბალ: და დაჯდა მირვან
მცხეთას, მეფობდა ნებიერად, უშიშად:
იყო კაცი უხვი მიმნიჭებელი კეთილისა, შეიყვარეს იგი ყოველთა მკჴდრთა
ქართლისათა,
და მსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანელთასა: ამის-ზე მიიცუალა ანტიოქისა მეფობა
ბაბილონს:
და მას ჟამსა შინა მეფე იქმნა სომხითს რომელსა ერქუა არშაკ. ეზრახა მირვან არშაკს,
და მისცა
ასული თჴსი ძესა არშაკისსა, არშაკ: და მოკდა მირვან, და მეფე იქმნა მის-წილ ძე
მისი
ფარნაჯომ
დ. მეოთხე მეფე, ფარნაჯომ, ნებროთიანი
ამან უმატა ყოველთა ციხე-ქალაქთა შენებაჳ, და ამან აღაშენა ციხე ზადენი, და შექმნა
კერპი სახელით ზადენ, და და იწყო შენებად კახეთს ქალაქსა ნელქარისსა, რომელ არს
ნეკრესი:
ამისა შემდგომად შეიყარა სჯული სპარსთა, ცეცხლის მსახურება, მოიყვანნა
სპარსეთით ცეცხლისმსახურნი და მოგნი, და დასხნა იგინი მცხეთას, ადგილსა მას, რომელსა აწ
ჰქვიან მოგთა, და იწყო ცხადად გმობად კერპთა. ამის-თჴს მოიძულეს იგი მკჴდრთა
ქართლისათა, რამეთუ
დიდი სასოება აქნდა კერპთა მიმართ: მაშინ შეითქნეს ერის- თავნი ქართლისანი
უმრავლესნი, და
წარავლინეს მოციქული წინაშე სომეხთა მეფისა და ჰრქუჲს: „მეფე ჩუჲნი გარდახდა
სჯულსა
მამათა ჩუჲნთასა, არღა-რა ჰმსახურებს ღმერთთა მპყრობელთა ქართლისათა.
შემოიღო სჯული
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მამული და დაუტევა სჯული დედული: აწ არღარა ღირს არს იგი მეფედ ჩუჲნდა:
მოგუჲც ძე
შენი არშაკ, რომელსა უზის ცოლად ნათესავი ფარნავაზიანთა, მეფეთა ჩუჲნთა.
გვაშველე ძალი
შენი, და ვაოტოთ ფარნაჯომ, შემომღებელი ახლის სჯულისა, და იყოს მეფედ ჩუჲნდა
ძე შენი არშაკ, და დედოფლად ჩუჲნდა ცოლი მისი, შვილი მეფეთა ჩჲნთა.“
მაშინ სთნდა სომეხთა მეფესა განზრახვა ესე. გაგზავნა მოციქული მათი პასუხითა
კეთილითა და ჰრქუა მათა: „უკეთუ ჭეშმარიტად, უბიწოთა გულითა, გნებავსთ მეფედ
თქჲნდა ძე
ჩემი, თქჲნ ყოველთა ერის-თავთა მომეცით მე მძევალი, და მიგცე ძე ჩემი მეფედ
თქჲნდა, და
ყოვლითავე ნიჭითა აღგავსნე“. მაშინ ერის-თავთა ქართლისათა უმრავლესთა მისცეს
მძევლები განაცხადეს განდგომა ფარნაჯომისი: მაშინ სომეხთა მეფე ყოვლითა ძალითა მისითა,
წარმოემართა ქართლს. ხოლო ფარნაჯომ მეფე-მან მოუწოდა სპარსთა, და მოიყანნა სპარსნი
ძლიერნი,
და რომელნიმე დარჩომოდეს. შემოკრიბნა ქართველნიცა: ხოლო ერის-თავნი
ქართლისანი განდგომილნი მიეგებნეს სომეხთა მეფესა, ტაშირს, და მუნ შეკრბა სიმრავლე სომეხთა და
ქართველთა:
ხოლო ფარნაჯომ მოეგება მუნვე, ტაშირს. იქმნა მათ შორის ბრძოლა ძლიერი, მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხვი: ხოლო იძლია ფარნაჯომ, სომეხთა და ქართველთა-გან, და
მოიკლა ფარნაჯომ და მოსრეს სპა მისი. ხოლო ძე ფარნაჯომისი მირვან, წელიწადსა ერთისა ყრმაჳ,
წარიყანა მამა-მძუძე-მან მისმან, და ივლტოდა სპარსეთს. ხოლო სომეხთა მეფე-მან
მოსცა ძე
თჴსი არშაკ.
ე. მეხუთე მეფე, არშაკ, არშაკუნიანი
და დაიპყრა ყოველი ქართლი, და მეფობდა ნებიერად, და უმატა ყოველთა სიმაგრეთა
ქართლისათა, და უმეტეს მოამტკიცნა ზღუდენი ჯავახეთს, ქალაქსა წუნდას: მოკდა
არშაკ, და
მეფე იქმნა ძე მისი არტაგ.
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ვ. მეექსე მეფე, არტაგ, არშაკუნიანი:
და ორ-წელ მეფობდა და მეორესა წელსა მეფობისა მისისასა მოვიდეს ერის-თავნი
სპარსთანი, სპითა დიდითა, ძიებად სისხლისა ფარნაჯომისა და სპათა-მის
სპარსთასა, რომელნი
აწყედილ იყნეს ფარნაჯომის თანა. ვერ წინა-აღუდგა მათ არტაგ, მეფე ქართველთა,
რამეთუ
დიდ იყო ძალი სპარსთა, არამედ განამაგრნა ციხენი და ქალაქნი: და მოვლეს სპარსთა
ყოველი
ქართლი, და მოაოხრნეს ველნი, არამედ ციხე-ქალაქნი ვერა-რომელი წარიღეს, და
წარვიდეს: მო
კდა არტაგ, და დაჯდა მის წილ ძე მისი ბარტონ:
ზ. მეშჴდე მეფე ბარტომ არშაკუნიანი:
ამან უმატა ზღუდე მცხეთისათა და ყოველთა სიმაგრეთა ქართლისათა: ხოლო
აღზარდეს სპარსთა ძე ფარნაჯომისი, მირვან, რომელი სიკდილსა-მას ფარნაჯომისსა წარეყვანა მამა
მძუძესა მისსა,
რომელი ვახსენეთ პირველ: ესე მირვან იყო კაცი ქჲლი მჵნე მჵედარი და მრავალგზის გამოიცადა იგი ბრძოლასა თურქთა და არაბთასა: ამან შეკრიბნა სპანი ძლიერნი
სპარსეთს მოუგზავნა
მოციქული ერის-თავთა ქართლისათა და ჰრქა მათ ,,მოიხსენეთ სიყარული მამისამის ჩემისა მირვანისი, და კეთილი მისი თქჲნდა მომართ: დაღაცათუ მამა-მან ჩემ-მან შემოიღო
სჯული უცხო
თქვენ შორის, სამართლად მოიკლა მამა ჩემი, რამეთუ ვერ კეთილად იპყრა ჰსჯული
მამათა
თქჲნთა რომლისა-გან გაქსთ კეთილი: აწ ნუ არს საურავი და შიში გულსა თქჲნსა,
სიკდი
ლისა-თჴს მამისა ჩემისა, რამეთუ სჯულისა დატევებისა-თჴს მოკლვენ მამანი
შვილთა და ძმანი
ძმათა, და არა იძიების სისხლი სჯულისა დატევებისა-თჴს მოკლულთა: მე ვარ
შვილი მეფეთა
თქჲნთა ფარნავაზიანთა დაღაცათუ აღზრდილ ვარ სპარსთა თანა, არამედ ვარ მე
სჯულსა ზედა
მამათა თქჲნთასა და ვესავ მე ღმერთთა მამათა თქჲნთასა: სასოებითა მათითა
ძიებად
მამულისა ჩემისა აწ მიიღეთ ჩემ-გან დიდება და კეთილი:“

ხოლო ერის-თავთა ქართლისათა არა შეიწყნარეს ბრძანება მირვანისი, არამედ
ყოველნი
მივიდეს წინაშე ბარტომ მეფისა. ხოლო მცირედნი ვინმე ქართველნი, არა
წარჩინებულთაგანნი,
წარვიდეს და მიერთნეს მირვანს: ხოლო მეფე-მან ბარტომ შემოკრიბნა ყოველნი სპანი
ქართლისანი, მოირთო ძალი სომხითით, და მიეგება იგი ხუნანს, და იპყრა ზურგად ქალაქი
ხუნანი: მოვიდა
მირვან და დადგა მდინარესა ბერდუჯისასა, და იწყეს ბრძოლად და გამოჩნდეს
ორთაგანვე
შორის მუნ ბუმბერაზნი. იყნეს თჲსა ერთსა ყოველსა დღესა, ბუმბერაზთა
ბრძოლანი. ოდეს
1-21 სტრ., 37
მათ სძლიან, და ოდესმე ამათ სძლიან: ხოლო ამას თჲსა ერთსა შინა ამან მირვან
თავის-თავითა
მოკლა ცამეტი ბუმბერაზი ქართველთა და სომეხთაგანი და არა-ვინ გამოჩნდა
ქართველთა და
სომეხთა შორის მძლე მირვანისი და ვერცა თჴთ მეფე ბარტომ ჰბრძოდა მას, რამეთუ
არა
იყო მის თანა ძალი გოლიათობისა: მაშინ ბარტომ მეფე-მან განაწყნა სპანი მისნი და
მომართა ყოვლითა სპითა, და მუნით მირვან მოეგება სპითა ყოვლითა, და იქმნა
ბრძოლა ძლიერი
მათ შორის, მოსწყდა ორგნითვე ურიცხჴ და იძლივნეს სომეხნი და ქართველნი
სპარსთა-გან და
მოჰკლეს ბარტომ მეფე ქართველთა: ხოლო ამას ბარტომ მეფესა არა ესა ძე არამედ
ასული ერთი, და სიცოცხლესავე მისსა მოეყვანა ეგრისით ძის-წული ქუჯისი, სახელით
ქართამ,
რომელსა შესდგმიდა ფარნავაზიანობა, ფარნავაზის დის ქუჯის ცოლისა-გან და
დედისა მისისა
საურმაგის ასულისა ქუჯის ძის ცოლისა-გან და ამის ქართამის და ეგრისით მიეცა
ასული ცოლად
ბარტომ მეფესა, და აღეღო ესე შვილად, და ესე ქართველთა სათნოებისა-თჴს ექმნა
ფარნავაზიანთ მიმართ: რამეთუ და არა უნდა ქართველთა სხჴსა ნათესავისა მეფობა, რომელსამცა არა
შესდგმიდა ფარ-

ნავაზიანობაჳ : ესე ქართამ, ძე შვილებული ბარტომ მეფისა, მასვე წყობასა შინა
მოიკლა, ბარტამის თანა: ხოლო ცოლი მისი, ასული ბარტომისი, უძლები დარჩა ივლტოდა და
წარვიდა სომხითს: მუნ ჰშა ყრმა და უწოდეს სახელად ადერკი, და იზრდებოდა იგი მუნ:
ვითარცა მოკლა მირვან ბარტამ, შემოვიდა მირვან ქართლად, დაიპყრა ქართლი და
რომელნი დაშთომილ იყნეს ერის-თავნი ქართლისანი ციხეთა და სიმაგრეთა შინა,
მისცა მათ ფიცი
და აღთქმა და გამოიყანნა ყოველნი და მძლავრებით გამოიყანა ცოლი ბარტომისი
სამშჴლდით,
და შეირთო ცოლად, რომელი შჴლი იყო არშაკუნიანთავე. დაჯდა მცხეთას:
ჲ. მერვე მეფე მირვან
და ნებიერად ჰმეფობდა მცირედ-ჟამ და მოკდა
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თ. მეცხრე მეფე მეორე არშაკ ძე მირვანისი ნებროთიანი:
ესე არშაკ მეფე იყო დედით არშაკუნიანი და მამით ნებროთიანი, ფარნავაზიანი ამან
განაშჲნა ნენქარ ქალაქი კახეთისა, რომელ არს ნეკრესი, და ჰმატა სიმაგრესა უფლისციხისასა,
და იყო ესე ძლიერი ძალითა, დიდი და გოლიათი: ხოლო ესე ადერკი, ძე ქართამ, ძისა
საურმაგისა,
ასულის წული ბარტომ მეფისა, რომელი ვახსენეთ ზემო, აღზარდეს სომხითს: და იყო
კაცი ჰასაკითა შჲნიერი, ტანით დიდი და გოლიათი: მრავალ-გზის გამოცდილ იყო ბრძოლათა
შორის
სომეხთა და ასურთათა და მას მოეკლა მრავალი ბუმბერაზი და სახელოვან ქმნილ
იყო: ამან
მოითხოვნა სპანი სომეხთა მეფისაგან და მოსცა მას და წარმოემართა არშაკს,
ქართველთა მეფესა ზედა, დედის ძმასა მისსა: ხოლო არშაკ შემოკრიბნა ყოველნი ერის-თავნი
ქართლისანი, მოირთო ძალი სპარსეთით და მიეგება წინა: და შეკრბეს ორნივე სპანი თრიალეთსა, და
დაიბანაკეს მახლობლად ერთმან-ერთისა სთხოვა ბრძოლა თავის-თავ არშაკ ადერკის. ხოლო
ადერკი სიხარუ-

ლით აღიჭურა საჭურველითა შჲნიერითა, აღჯდა ტაიჭსა და ჰრქვა სპათა მისთა: ,,
განმიმაგრეთ
ზურგითკერძი ჩემი, და ნუ შესძრწუნდებით.“ და განვიდა ეგრეთვე არშაკ, აღიჭურა
და განვიდა
განწყობილთა შორის:
აღიზახნეს ორთავე ხმითა სასტიკითა, და მიეტევნეს ურთიერთსა და იწყეს ორთავე
გრემად ოროლითა და ვერა ჰკჲთდეს საჭურველსა ერთმან-ერთისასა, და
ბრძოლისა სიგრძესა შინა
განუტყდათ ოროლები. აღმოიღეს ჩუგლუგები და იწყეს ბრძოლად ჩუგლუგებითა:
ოდეს უხეთქნიან
ჩუგლუგი-იგი საჭურველსა მათსა ზედა მზგავს იყჴს ჵმა უროსასა, რომელ იცემის
მჭედლისა-გან გრდემლსა და ხმა ზახილისა მათისა მზგავს იყო ქუხილისა: მაშინ ვერა
სძლიეს
ერთმან-ერთსა, დაშრეს და უკუდგეს ამიერ და იმიერ. შეღამდა დღე-იგი და
განისჲნეს ორთავე და დილეულ კვალად გამოვიდეს, აღიღეს მშჴლდები, იწყეს რბევად და სისრად
ერთმან-ერთისა: ჰკრა ადერკი მკერდსა არშაკისსა და ვერა უფარა სიმაგრემან საჭურველისა-მან განვლო ზურგით, და ჩამოვარდა არშაკ ცხენისა-გან: შეიქცა ადერკი მსწრაფლ, მივიდა
სპათა
თანა სომხითისათა, და ჰრქუა მათ ,,გაფუცებ ღმერთთა თქჲნთა, ნუ განმარტებთ
მახჴლთა
თქჲნთა ქართველთა ზედა, რამეთუ მამულნია ჩჲნნი, და აწ მე ვარ მეფე მათი,
ძალითა და
შეწევნითა თქჲნითა“. ისმინეს სომეხთა ვედრება მისი და დადგრეს ადგილსა ზედა:
შემოიქცა
და მოვიდა მახლობელად ქართველთა სპისა, და ხმა ყო ხმითა მაღლითა. ,, მე ვარ
შჴლი მეფეთა
1-25 სტრ., 39
თქჲნთა და სჲსა ჩემსა მოუცემია მეფობა ჩემდა. აწ მიიღეთ ჩემ-გან კეთილი და
სიხარული: აჰა
ესე-რა სპანი სომეხნი არ მოუშვენ თქჲნ ზედა:“ მაშინ მიუგეს ქართველთა. ,, შენ
გამოსჩნდი
უმჯობესი ყოველთა-გან ნათესავთა ფარნავაზისთა. რაჳთგან მოკდა მეფე ჩჲნი, შენ
ხარ მეფე
ჩჲნი, და ვმადლობთ სჲსა ჩჲნსა, რამეთუ მოგჲცა საზღრად მეფისა ჩჲნისა
შჴლივე მეფეთა

ჩჲნთა, გოლიათი და სახელოვანი:“ გარდახდეს ყოველნი ქართველნი დასცჴვეს
პირსა ზედა თჴსსა,
და თაყანის -სცეს ადერკის და მშჴდობით შეკრბეს ერთად სომეხნი, და ქართველნი,
და სპარსნი
რანისანი, და მოიღეს ქართველთა გჴრგჴნი არშაკისი, და დაადგეს ადერკის, და
წარმოიყანეს:
ი. მეათე მეფე, ადერკი ძე ბარტომისი, არშაკუნიანი
და ამან ადერკი დაიპყრა ყოველი ქჲყანა ქართლისა და ეგრისი, და მოსცა სომეხთა
მეფემან ასული თჴსი ცოლად, და დაჯდა მცხეთას, და მეფობდა კეთილად. ოც და ათის
წლისა მე
ფე იქმნა, და ორ-მეოც და ათ შვიდ-მეტ წელ მეფობდა: ხოლო პირველსა წელსა
მეფობისა მისისასა
იშა უფალი ჩჲნი იესო ქრისტე, ბეთლემს ჰურიასტანისასა: მოვიდეს მისსა მოგნი
ძღნისა
შეწირვად და მათ მოგთა შესლვისა იერუსალემს მოვიდა ამბავი მცხეთას, ვითარმედ
,,სპარსთა იელუსალემი წარტყჲნესო .“ და ჰურიანი რომელნი მცხეთას იყნეს, იქმნა მათ შორის
გლოვა და
ტირილი: და შემდგომად მეორესა წელსა სხა მოვიდა ჰამბავი ვითარმედ ,,სპარსნი
არა წარტყჲნვად მოვიდეს იერუსალემს, არამედ აქნდა ძღჲნი ყრმისა ვისმე შობილისა-თჴს:“
განიხარეს
ჰურიათა მცხეთელთა: შემდგომად ამისსა, ვითარ გარდახდეს წელნი ოც და ათნი,
მოვიდეს მოცი
ქული ანნა მღდლისა ჰურიათა, იერუსალიმით, ჰურიათა თანა მცხეთელთა,
ვითარმედ ,,რომლისათჴს -იგი მოვიდეს მოგნი და შეწირეს ძღჲნი აღზრდილ არს იგი და იტყჴს თავსა
თჴსსა ძედ
ღმრთისა, და სხასა რასმე ახალსა სჯულსა გჴქადაგებს. და აწ წარმოგჴვლენია
მოციქულნი ყოველთა თანა ჰურიათა, რათა მოვიდენ მეცნიერნი სჯულისანი. მოვედით უკვე
ყოველნივე მოსეს
სჯულისა თანა-მდებნი და განვბრჭოთ მას ზედა. აწ თქუენგანნიცა წარმოვიდენ
მეცნიერნი
სჯულისანი მანდეთ, რათა სჯული მამათა ჩვენთა შეუცვალებელ ვჰყოთ და
დავამტკიცოთ, და მცნე-

ბაჳ მოსესი აღვასრულოთ, რათა ახლითა-მით სჯულითა, რომელ რასმე გჴქადაგებს,
არა შეაცთუნნეს უმარტივესნი ვინმე სჯულისა ჩჲნისანი, ხოლო სიკდილითაცა მისითა შური
ვიძიოთ:
1-28 სტრ., 40
მაშინ უკუე წარვიდა ელიოზ, კაცი მოხუცებული :ხოლო ესა მას დედა ტომისა-გან
ელი
მღდლისა და კვალად ერთი დაჳ: ხოლო წარმავალსა-მას ევედრებოდა დედა ძესა
თჴსსა, ვითარ
მედ: ,, წარვედ უკჲ შვილო საყარელო წოდებასა-მას მეუფისასა და წესსა
სჯულისასა, გარნა,
ესე ხოლო რომელსა გამცნებ შენ დაიმარხენ, ნუ უკჲ შეერთჴნ ცნობა შენი
განზრახასა-მას
მათსა ბოროტსა და ნუცა ვიდრემე ეზიარები დათხევასა სისხლისა-მის მისისასა. ნუ
შჴლო ჩემო, გევედრები ნუ. რამეთუ უეჭუელად უწყოდე ვითარმედ იგი არს სიტყა
წინასწარმეტყჲლთა,
რომელსა პირველით-განვე მოესწავებოდეს:“ და წარვიდეს აქათ ელიოზ მცხეთელი
და ლონგი
ნოზ კარსნელი, და მუნ დახდეს ჯარცმასა უფლისასა: ხოლო რა-ჟამს იგი
იერუსალემს დამსჭალვიდეს უფალსა, ცემასა-მას კჲრისასა სამსჭალთა ზედა მყის მებრ მასვე
ჟამსა მცხეთას
ხმა ესმა დედასა ელიოზასსა: ხოლო მან საშინელითა კრჩხიალებითა დაიზახნა და
თქვა: ,,მშვიდობით, მეფობაო ისრაელისაო, რამეთუ უგუნურებით მოკალთ, უბადრუკნო და
წარწყმედილნო,
უფალი და მაცხოვარი ყოველთა, და იქმენით ბოროტად მკლველ შემოქმედისა
თქჲნისა: ვაჳ
თქვენდა უბადრუკნო. ვინმცა უკვე იპოვა ეგე -ვითარი გლოვა, რომელსა თქვენ ღირს
ხართ. ხოლო უფროსღა ვაჳ ჩემდა, რამეთუ პირველ სიკდილისა ჩემისა მსმენელ იქმნეს
ყურნი ჩემნი ყოვლისა მწუხარებისა სასმენელსა:“ და მყის , ამას სიტყვასა ზედა, მეყსეულად უკვე
შეისვენა დედაკაც-მან მან მწუხარებასა და გლოვასა შინა ფრიადსა და მიუთხრობელსა: ხოლო ოდეს
კუართსა

მას ზედა უფლისასა წილ-იგდეს უღმრთოთა ურიათა ჯარ-ცმასა-მას უფლისასა, და
განგებულება-მან
ღმრთისა-მან მიახჲდრა მცხეთელთა ურიათა. და წარმოვიდა იერუსალემით
ელიოზ და ლონგინოზ, და წარმოიღო კართი იგი წმიდაჳ: ვითარცა მოიღო ელიოზ მცხეთას, მყის წინა
უკჲ
მიეგება დაჳ-იგი მისი, გოდებითა და ტირილითა საშინელითა, ცრემლითა
შესარული, და მოეხვია ყელსა სასურველისა-მის ძმისასა: ხოლო ვითარცა იხილა უსასურველესი-იგი
ყოველთა სასურველთა კართი მხსნელისა ჩჲნისა მყის წადიერებით უკვე და სურვილით შეიტკბო
მკერდსა
თჴსსა და მეყსეულად სულნი წარხდეს ნეტარსა-მას დედა -კაცსა სამ-სახეთა მათ
მიზეზთა-თჴს პირველ უკჲ უფლისა სიკდილისა და ვნებისა მისისა-თვინ. მეორედ, რამეთუ ეზიარა
ძმა იგი მისი სისხლსა უფლისასა ხოლო მესამე, ვინათ-გან მოეხსენა დედისაცა თჴსისა იგი
მწუხარებით სიკდილი:
ვინათ-გან უკჲ ყოველივე მწუხარება ერთბამად შემოუკრბა, ამისთჴსცა ძლეულ
იქმნა ბუნებისა-გან კაცობრივისა, და სიკდილი დაესაჯა, ლმობილსა მწუხარებათა-გან ფრიადთა:
მაშინ უკჲ
საკჴრველი საქმე-იგი დიდი განისმა ყოველსა-მას ქალაქსა შინა და ვითარცა საცნაურ
იქმნა
1-28 სტრ., 41
მეფესაცა და ყოველთა მთავართა და ყოველსა ერსა, და ყოველთა ერთბამად,
დაუკჴრდა საქმე იგი
საშინელი: ხოლო ვითარცა იხილა ადერკი მეფე-მან წმიდა კართი იგი სთნდა უკჲ
ფრიად,
შჲნიერებისა მის-თჴნ მისისა, და ენება შემოსა მისი შეგინებულსა-მას გამსა თჴსსა.
ხოლო
საკჴრველებისა მის-თჴნ და მის მიზეზისა-თჴნ რომელი-იგი იქმნა, არღარა უკჲ
ინება გამოღებად მკერდისა-გან მკდრისა მის: ხოლო ელიოზ დამარხა დაჳ-იგი მისი
სანატრელითა დამარხჴთა. რამეთუ ერთბამად ვითარცა აქნდა მკერდსა თჴსსა ზედა კვართი-იგი ეგრეთვე
და-

მარხნა. ხოლო წმიდა-იგი კართი წმიდადვე უკჲ დაშთა, და წმიდადვე გიეს,
ვითარცა პირველვე, ვითარცა წერილ არს ესე განცხადებულად მოქცევასა ქართლისასა:
და შემდგომად ამაღლებისა უფლისა, რა-ჟამს წილ-იგდეს მოციქულთა, მაშინ
ყოვლად წმიდასა ღმრთის-მშობელსა წილად ხდა მოქცევად ქჲყანა საქართველოსა, და ეჩჲნა
მას ძე მისი
უფალი ჩჲნი და ჰრქა ,,ჶ დედაო ჩემო, არა უგულებელ ვყო ერი-იგი საზეპურო
უფროს
ყოველთა ნათესავთა, მეოხებითა შენითა მათ-თჴს. ხოლო შენ წარავლინე პირველ წოდებული
ანდრია ნაწილსა-მას შენდა ხვედრებულსა, და თანა წარატანე ხატი შენი, ვითარიცა
პირსა შენსა
დადებითა გამოისახოს, და შენ-წილ ხატი იგი შენი მკჴდრობდეს მცჲლად მათდა
უკუნისამდე
ჟამთა.“ მაშინ ჰრქა ყოვლად-წმიდა-მან მოციქულსა ანდრიას. ,, შვილო ანდრია,
დიდად უჩნს
სულსა ჩემსა, რომელ ქჲყანასა-მას ნაწილსა ჩემსა არა ქადაგებულ არს სახელი ძისა
ჩემისა.
ოდეს წარვემართე ქადაგებად ძისა ჩემისა ქჲყანასა-მას წილად ჩემდა ხვედრებულსა,
მაშინ გამომეცხადა სახიერი ძე ჩემი და ღმერთი, და მიბრძანა, რათა შენ წარხჴდე და წარასვენო
სახე ჩემი
და სახიერისა ძისა ჩემისა ჩემდა წილ-ხდომილსა, რათა მე ვიყო განმგებელ
ცხოვრებისა მათისა,
ხელი აღუპყრა და შევეწიო მათ.“ და ჰრქვა მას მოციქულ-მან ,,ყოვლად-წმიდაო, ნება
სახიერისა ძისა შენისა და შენი იყავნ ყოველსა ჟამსა.“ მაშინ ყოვლად წმიდა-მან მოითხოვა
ფიცარი,
დაიბანა პირი, და დაიდა პირსა ზედა თჴსსა, და გამოისახა ხატი ესე-ვითარი,
რომელ წიაღთა
თჴსთა ეტჴრთა განჵორციელებული ჩჩჴლი, ყოვლად სახიერი სიტყა ღვთისა,
რომელ აწ ყოველთა
მიერ სახილველ არს ხატი ყოვლად-წმიდისა წოდებული აწყჲრისა ღვთისმშობელისა, და მისცა
იგი მოციქულსა ანდრიას, და ჰრქა: ,, მადლი და შეწევნა ჩემ-გან შობილისა უფლისა
თანა-შემწე
გეყავნ შენ, სადაცა ხჴდოდე და მეცა თანა-შემწე ვარ ქადაგებასა მაგას, და დიდად
შევეწიო მო-

ნაწილესა-მას ჩემდა ხვედრებულსა :“ მაშინ დავარდა მოციქული ქჲყანად, და
მადლი შესწირა
ცრემლითა ყოვლად-წმიდასა, და გამოვიდა მიერ სიხარულით, და წარემართა
ქადაგებად სახარებისა:
1-28 სტრ., 42
ამან ადერკი უმატა სიმაგრეთა ქართლისათა, ქალაქთა და ციხეთა, და უმეტეს
მოამტკიცნა
ზღუდენი ქალაქისა მცხეთისანი, წყლისა ამიერ და იმიერ: ამისვე ადერკის მეფობასა
შინა მოვიდა
ათ-ორ-მეტთა წმიდათა მოციქულთაგანი ანდრია ქალაქად ტრაპიზონად, რომელ არს
სოფელი
მეგრელთა, სადაიგი დაყო ჟამი მცირედი, და იხილა უგუნურებაჳ პირუტყჲბრივი
მკჴდრთა შორის მის ქალაქისათა, განვიდა მიერ და შევიდა ქჲყანასა ქართლისასა, რომელსა
დიდ-აჭარა ეწოდების, და იწყო ქადაგებად სახარებისა: ხოლო მუნ კაცნი პირ-უტყთა უუგუნურეს
იყნეს, რამეთუ არა იცნობდეს შემოქმედსა ღმერთსა, და ყოველსა საძაგელსა და არა-წმიდასა
წესსა აღასრულებდეს, რომელი სათქმელადაცა უჯერო არს: და მრავალნი ჭირნი, და
განსაცდელნი დაითმინნა
ურწმუნოთა-გან და შეწევნითა ღვთისათა და წმიდისა-მის ხატისათა ყოველნივე
მადლობით მოითმინნა, ვიდრემდის ყოველნივე მოაქცივნა, და მოიყანნა სარწმუნოებად რამეთუ
ადგილსა რომელსა დაასვენა ხატი ყოვლად-წმიდისა ღვთის მშობლისა აღმოეცენა წყარო ფრიად
შჲნიერი და
დიდი, რომელი-იგი ვიდრე დღესცა დაუწყვედელად აღმოსდის და შემოკრბეს
ყოველნივე ყოვლით
კერძო მკჴდრნი მის ქჲყანისანი, და ნათელ-სცა ყოველთა სახელითა მამისათა და
ძისათა, და
სულისა-წმიდისათა, და დაადგინნა მღდელნი და დიაკონნი, და დაუდვა წესი და
საზღარი სარწმუნოებისა და აღაშენა ეკკლესია შჲნიერი სახელსა ზედა ყოვლად-წმიდისა ღვთისმშობლისასა.
და ვითარცა ენება წმიდასა მოციქულსა მიერ წარსლა ევედრებოდეს, და არა
უტევებდეს წარსლად,

არამედ ეტყოდეს. ,,უკეთუ შენ წარხალ, ხატი ეგე ყოვლად-წმიდისა ღვთისმშობლისა აქა დაგჴსვენე, სასოდ და მცჲლად ჩჲნდა:“ ხოლო წმიდა-მან მოციქულ-მან ანდრია შექმნა
ფიცარი
მსგავსი ზომისა, და დასდა ხატსა-მას ზედა, და მეყსეულად გამოისახა სახე
უცალებელი ხატისა-მის და მისცა იგი მათ: ხოლო მათ სიხარულით შეიწყნარეს და დაასვენეს
ეკკლესიასა შინა
თჴსსა პატივით, რომელი იგი დღეს აქამომდე გიეს. ხოლო წმიდასა მოციქულსა
მისცეს მშვიდობა და მოწლედ მოიკითხეს, ამბორს უყვეს და წარმოგზავნეს:
ხოლო იგი წარმოემართა, და გარდამოვლო მთა რომელსა ეწოდების რკინის- ჯარი,
და თქმულ
არს, ვითარმედ ჯვარი-იგი თჴთ ნეტარისა ანდრიას მიერ აღმართებულ არს: ხოლო
ვითარცა შთავლო ხევი ოძრხისა და მოვიდა სამზღართა სამცხისათა, დაივანა სოფელსა რომელსა
ეწოდების
ზადენ-გორა მიხედნა მოციქულ-მან და იხილა, რამეთუ კაცნი მის ადგილისანი
უზორვიდეს კერპთა ყრუთა, და ილოცა წმიდისა-მის ხატისა მიმართ, და ყოველნი -იგი კერპნი
დაემხნეს და შეიმუსრნეს: ხოლო წმიდა მოციქული წარმოემართა და მოიწია აწყვერს, რომელსა
პირველად ეწო1-32 სტრ., 43
დებოდა სოსანგეთი და პირის-პირ საქრისი, და დაივანა ადგილსა ერთსა, სადა-იგი
იყო ტაძარი
საკერპო, რომელსა აწ ძველ-ეკკლესია ეწოდების, და მას შინა იმსახურებოდეს კერპნი
მათნი:
ხოლო მთავრობდა მაშინ დედა-კაცი ვინმე ქრივი სამძივარი, რომელსა ერთი ოდენ
ძე ესვა
და ყოელი სასოება მისი მისსა მიმართ მოძრავობდა, და მას ოდენ ჟამსა მომკდარ
იყო, და
იყო ვაებაჳ ტირილისა და შფოთი ფრიად მრავალი. და ღამესა-მას იხილეს ციხით-გან
ნათელი
დიდი, სადა ესვენა ხატი ყოვლად-წმიდისა განკვირდეს ფრიად ვინაობასა მათსა. და
რა განთენდა, მსწრაფლ წარმოგზავნნეს კაცნი, რათამცა იხილონ, თუ ვინ არიან ანუ რაჳსა: და
ვითარცა

იხილეს კაცთა-მათ წმიდა მოციქული და ხატი ყოვლად-წმიდისა, მსწრაფლ
წარვიდეს და აუწყეს
ქრივსა-მას დედაკაცსა, ვითარმედ: ,, უცხონი ვინმე კაცნი არიან, და უცხოსა
ღმერთსა ქადაგებენ
შემოქმედად და დამბადებელად, და სიცოცხლესა კაცთასა მომნიჭებელად და
მკდართა აღმადგინებელად, და ჰყავს მათ ხატი შჲნიერი და მას პატივ-სცემენ:“
ვითარცა ესმა სიტყა ესე მკდართა აღდომისა დედა-კაცსა-მას განკჴრდა და მცირედ
რამე ნუგეშინის-ეცა გულსა მისსა. წარავლინნა მონანი თჴსნი მოწოდებად
მოციქულისა, რომელი
ვითარცა მოვიდა, ჰრქა დედა-კაც-მან: ,, ვინ ხართ, ანუ სადა მოხალთ ანუ რა არს
უცხო ეგე
მოძღრება თქჲნი, რომელსა იტყჴთ, რამეთუ არა-სადა სმენილ არს ეგე -ვითარი
თხრობა:“
მიუგო წმიდა-მან მოციქულ-მან და ჰრქა: ,,მოვალ წმიდით ქალაქით იერუსალიმით,
სადა დასდგეს ფერჵნი უფლისანი გოლგოთას და ბეთლემს, ცათა მობაძავთა, და მონა ვარ
უფლისა ჩჲნისა იესო ქრისტესი, რომელი წამის-ყოფით აღადგენს მკდართა, და მას ვჰქადაგებ
ღმერთად და
უფლად, და მპყრობელად დაბადებულთა ყოველთა, და რომელსა ჰრწმენეს იგი და
ნათელს-იღოს
სახელითა მამისათა, და ძისათა, და სულისა-წმიდისათა, ყოველი რა-ოდენი
ითხოვოს სარწმუნოებით მიეცემის, და ყოველთა სენთა-გან განიკურნების: ,,ხოლო ვითარცა ესმა ესე
დედა-კაცსა,
დავარდა ქჲყანად, და ჰრქა ცრემლით მოციქულსა: ,,შეიწყალე სიქრივე ესე ჩჲნი
და უბადრუკებაჳ ვინათ-გან მონაჳ ხარ მკდართა აღმადგინებელისა. ილოცე ღმერთისა შენისა
მიმართ, და
მიანიჭე შვილსა ამას ჩემსა სიცოცხლე, და ყოველი რა-ოდენი მიბრძანო, გისმინო, და
არა ურჩ
გექმნე უკეთუ ძე ჩემი აღდგომილი ვიხილო. რამეთუ მხოლოდ ესე მივის, და სხვა
არა:“ ხოლო
წმიდა- მან მოციქულ-მან მიუგო და ჰრქვა: ,,უკეთუ გრწმენინ იესო ქრისტე ძე
ღმერთისა ჭეშმარიტი
ღმერთი, რომელი იქადაგების ჩჲნ მიერ, რაოდენიცა-რა ითხოვო სარწმუნოებით,
ყოველივე მოგეცემის მის-გან:“ ხოლო დედა-კაცსა-მას ვითარცა ესმა ესე, აღივსო სიხარულითა, და
ცრემლით

ჰრქა მოციქულსა: ,,ჶ მონაო ჭეშმარიტისა ღვთისაო, ჭეშმარიტად მრწამს და
აღვიარებ იესო
ქრისტე, რომელსა შენ ქადაგებ, არამედ შეეწიე ურწმუნოებასა ჩემსა:“ ხოლო
მოციქულ-მან გამოასხა ყოველი-იგი ერი და მგოსნები, და არა-ვინ უტევა მუნ, გარნა ქრივი-იგი და
მცირენი
საკუთარნი მისნი, და მიიქა ჵელთა ხატი ყოვლად- წმიდისა ღვთის- მშობელისა, და
დაასვენა ცხე1-32 სტრ., 44
დარსა-მას ზედა, სადა იდვა ყრმაჳ- იგი და იწყო ლოცად და ვედრებად ღვთისა
მიმართ ჵელაღპყრობით, და შემდგომად ლოცჴსა, უპყრა ჵელი ყრმასა -მას, და ვითარცა ძილისაგან ეგრეთ
აღადგინა იგი და მისცა დედასა თჴსსა: და ვითარცა იხილეს ყოველთა უცხო ესე
სასწაული,
განკჴრდეს ფრიად, და თქმად რასამე უღონო იყნეს: ხოლო დედა-კაც-მან, ვითარცა
იხილა ძე
თჴსი განცოცხლებული, სიხარულით აღსდგა და დავარდა ფერჵთა თანა
მოციქულისათა, ცრემლით
თაყვანის-ცა და მადლი შესწირა და ჰრწმენა უფალი იესო ქრისტე, და ნათელს-იღო
დედა-კაცმან ძითურთ და ყოვლით სახლეულით თჴსით, და მსწრაფლ წარავლინნა მონანი
თჴსნი, და წარსცა წიგნები სამცხისა მთავართა მიმართ, და მიუწერა.“ მე ქრივი გახარებ, ძმანო
სიხარულსა
დიდსა, ყოველთა ერთა. მოვინმევიდა კაცი ერთი უცხოსა ქჲყანისა-გან, რომელი
უცხოსა ღმერთსა ქადაგებს, და ჰყავს მას ხატი ზე-ცისა რომელ-მან ძე ჩემი მომკდარი აღადგინა. აწ
უკვე
მსწრაფლ მოვედით, რათა უმჯობესი წესი და სჯული გამოვარჩიოთ და ვსცნათ, თუ
რაჳ
ჯერ არს:
და ვითარცა ესმა მესხთა ამბავი ესე საკჴრველი, მსწრაფლ შეკრბეს ყოვლით-კერძო, და
იქმნა სიმრავლე ერისა ფრიადი, ვიდრემდის აღივსო ველი-იგი საქრისისა, და
განუკჴრდა ყოველთა,
იხილეს-რა ძე იგი ქრივისა აღდგომილი მკდრეთით: ხოლო იყო ქალაქსა-მას შინა
ბომონი

საკერპო, რომელსა შინა იმსახურებოდეს ბილწნი ღმერთნი მათნი, არტემი და
აპოლონ. და ვითარცა იხილეს საქმე ესე მღდელთა მათთა აღივსნეს შურითა და იწყეს ცილობად და
წინააღმდგომად მოციქულისა, ეგრეთვე ერი-იგი რომელნიმე იტყოდეს: ,, ჯერ არს
თაყანის-ცემად
რომელ-მან ესე-ვითარი სასწაული აღასრულა.“ ხოლო რომელნიმე იტყოდეს,
ვითარმედ ,,აპოლონ და
არტემი არიან დიდნი ღმერთნი.“ და იყო ცილობა და შფოთი მათ შორის, ვიდრემდის
ესე-ვითარი საქმე და ბჭობა დაამტკიცეს, თანა-მოწამებითა ყოვლისა ერისათა, და ჰსთქჲს:
,,განაღეთ
კარი საკერპოჳსა-მაგის ტაძრისა, და შევასვენოთ ჩჲნ ხატი ესე შუა კერძო კერპთა
თქჲნთა
და დავბეჭდოთ ზოგად ორთავე კარსა ზედა, და მცველნი დაადგინენით, და ილოცეთ
თქჲნ ღამესა ამას ღმერთთა მიმართ თქვენთა. ხოლო ჩჲნ ვილოცოთ იესო ქრისტეს
ჭეშმარიტისა ღვთისა ჩჲნისა მიმართ, და ვიხილოთ ჩჲნ განთიად: უკეთუ სძლოს ღმერთ-მან თქჲნმან, მისი
ჯერ იყოს თაყანის-ცემა. ხოლო უკეთუ სძლოს ღმერთ-მან ჩჲნ-მან მას თაყვანისვსცეთ
ყოველთა.“
და დაასკნეს ესე ესრეთ: შეასვენეს ხატი ყოვლად-წმიდისა ღვთის-მშობლისა შუა
კერპთა
მათთა და დაბეჭდეს კარსა ზედა, და მცჲლნი დაადგინნეს, და იწყეს ლოცად
მღდელთა-მათ
სიცრუვისათა: და წმიდა-მან ილოცა ქრისტეს მიმართ ჭეშმარიტისა ღვთისა ჩჲნისა
და ვითარცა განთენდა და განაღეს კარი საკერპოჳსა, იხილნეს ყოველნი კერპნი მათნი
ქჲყანად დათხეულნი, და სახედ მტჲრისა შემუსრვილნი, ხოლო ხატი ყოვლად-წმიდისა ღვთისმშობლისა
1-29 სტრ., 45
ბრწყინვიდა, ვითარცა მზე, დიდებითა და პატივითა: მაშინ მღდელნი-იგი კერპთანი
აღივსნეს

სირცხჴლითა და უმეცრებისა მათისა-თჴს შენდობასა ითხოვდეს მოციქულისა-გან და
ყოველმან ერ-მან მადლობისა ხმა აღმოუტევეს, სთქჲს ვითარმედ ,,დიდ არს ღმერთი
ქრისტეანეთა, რომელსა მოციქული ანდრია ქადაგებს.“ და ჰრწმენა ყოველთა უფალი ჩჲნი იესო
ქრისტე, და სიხარულით ნათელს- იღეს ყოველთა, სახელითა მამისათა, და ძისათა, და სულისაწმიდისათა. და
იქმნა სიხარული დიდი მას დღესა შინა ყოვლისა-მის ერისა, და ადიდებდეს
ღმერთსა, რომელ-მან
იხსნა იგინი ხელთა-გან ეშმაკისათა:
ხოლო წმიდა მოციქულსა ენება კვალად წარსლა სხათაცა ქალაქთა და სოფელთა,
ქადა გებად სახარება ქრისტესი. ხოლო დედა-კაცი იგი და ყოველი ერი ევედრებოდეს,
რათა არა განეშოროს მათ-გან არამედ დღითი-დღე ასწავებდეს წესსა სჯულისასა, და მოციქულიცა
ერჩდა მათ
და ჟამ რა-ოდენმე დაადგრა მათ თანა, და ასწავა მათ ყოველი წესი სჯულისა და
სარწმუნოებისა,
დაუდგინნა ეპისკოპოსი, მღდელნი და დიაკონნი: და კვალად განემზადა ქადაგებად
სახარებისა. და
კვალადცა ევედრნეს ქრივი-იგი დედა-კაცი და სულიად მესხნი, რათა არა
განეშოროს მათ-გან:
ხოლო წმიდა-მან ანდრია მიუგო და ჰრქა: ,,სხათაცა ქალაქთა და სოფელთა ჯერ არს
ჩემდა
ქადაგებად სახარებაჳ უფლისა.“ ხოლო მათ ჰრქჲს ,,უკეთუ წარხალ შენ, ხატი ეგე
ყოვლადწმიდისა აქა დაგჴსვენე სასოდ და მცჲლად ჩჲნდა:“ მიუგო მოციქულ-მან და ჰრქა
ვითარმედ ,,ხატი ესე თჴთ ყოვლად- წმიდისა ღვთის- მშობლისა პირსა ზედა-დადებით
გამოსახულ არს.“
და მიუთხრა ყოველივე შემდგომითი- შემდგომად, ვითარ-იგი შემდგომად
ამაღლებისა უფლისა,
წილ-იგდეს წმიდათა მოციქულთა ყოველი ქჲყანა მოსაქცეველად, და ვითარ-იგი
ყოვლად-წმიდასა
ღვთის-მშობელსა წილ-ხდა ქჲყანა ესე სამცხისა, და მის მიერ წარმოგზავნილი არს
აქა ხატი
იგი, სასოდ და მცჲლად წილ-ხდომილთა-თჴს და ჯერეთცა ეგრეთ არს, რათა
დაესვენოს მკჴდრად

უკუნისამდე ჟამთა: და ვითარცა ესმა ესე მოციქულისა-გან ქრივსა-მას და მესხთა,
უმეტესითა
სიხარულითა აღივსნეს წილ-ხდომა-თჴის ყოვლად-წმიდისა ღვთის-მშობლისა,
მადლი შესწირეს
ქრისტესა, და უბიწოდ მშობელსა მისსა, და უმეტესი სიყარული და სურვილი
სურვილსა ზედა შესძინეს წმიდისა ამის ხატისა მიმართ, და ცრემლითა სიხარულითურთ
ადიდებდეს მას, და
დაასვენეს ყოვლად დიდებულისა აწყვერის ღვთის-მშობლისა მცირესა-მას ეკდერსა,
რომელსა აწ
ძველ-ეკლესიად სახელ-სდებენ:
ხოლო წმიდა-მან მოციქულ-მან ანდრია მოიკითხნა ყოველნი სიმდაბლით და
სიხარულით, მისცა მშვიდობა და წარემართა სხათაცა ადგილთა, ქადაგებად სახარებისა
ნიგლას
1-24 სტრ., 46
კლარჯეთს და არტაჰან-კოლას, სადა-იგი დაჰყო ჟამი ფრიად მრავალნი, და
განანათლა სიტყჴთა მოძღრებისა მისისათა, და შესწირნა უფალსა წმიდისა ნათლის-ღებისა მიერ.
მიერ წარვლნა
გზანი კლარჯეთისანი, ქჲყანანი პართისანი, რომელ-არს სომხითი, და აღვიდა
იერუსალიმად,
აღსრულებად პასექისა:
ხოლო ვითარცა ესმა მეფესა ადერკის ქართველთა და მეგრელთა-გან სჯულისა
დატევება
განუწყრა და წარავლინნა ერის-თავნი მისნი, და იძულებით მიაქცივნა, ქართველნი
და მეგრელნი, და დამალნეს ხატნი და ჯარნი, და შერისხნა ადერკი ერის-თავსა
კლარჯეთისასა,
რომელ მშვიდობით განუტევა ანდრია: ხოლო ვითარცა აღესრულა დღე-სასწაული
მარტჴლისა,
წარმოვიდა მუნით დიდებული ანდრია სხათა-მათ თანა მოციქულთა, მოვიდოდეს
ქალაქითიქალაქად და სოფლითი- სოფლად, ასწავებდეს ერთა, და იქმოდეს სასწაულთა, და
ესრეთ მიეწივნეს
ქჲყანასა ქართლისასა, და მერმე წარვლეს ტაოს კერძი ქჲყანა და ვიდრე მდინარედ
ჭოროხად-

მდე, ყოველი-იგი სოფლები მის კერძისა მოვლეს, და დაუცადებელად ქადაგებდეს
სახელსა ღვთისასა, და ესრეთ ქადაგებითა მიიწივნეს სვანეთისა ქჲყანასა: ხოლო მას ქვეყანასა
მთავრობდა
დღეთა-მათ დედა-კაცი ვინმე მთავარი, რომელსა ჰრწმენა ქადაგება მოციქულთა და
მატათა სხათამათ თანა მოწაფეთა დაშთა მათ კერძოთა: ხოლო დიდი ანდრია სიმეონითურთ
შევიდა ქჲყანასა
ოვსეთისასა, და მიიწია ქალაქად, რომელსა ეწოდებოდა ფოსტაფორი და ბოსფორი,
სადა-იგი
დიდი სასწაული ქმნეს და მრავალნი ერნი მოაქცივნეს და განანათლნეს: მიერ
წარვიდეს და შევიდეს ქჲყანასა აფხაზეთისასა, და მივიდეს სევასტე ქალაქად, რომელსა აწ ეწოდება
ცხუმი, და
უქადაგეს სიტყა ღვთისა და მრავალთა შეიწყნარეს: და მუნ დაუტევა ნეტარ-მან
ანდრია სიმონ
კანანელი, სხათა თანა მოწაფეთა, და თავადი ჯიქეთისა ქჲყანად აღვიდა: ხოლო
კაცნი მის ქვეყანისანი ჯიქნი იყნეს ფიცხელნი გულითა და საქმეთა შინა ბოროტთა განფრდილნი,
ურწმუნონი
და უძღებნი, რომელთა არა შეიწყნარეს ქადაგება მოციქულისა, არამედ ენება მოკლვა
მისი:
ხოლო მადლ-მან ღვთისა-მან დაიცა და იხილა-რა მიუდრეკელობა მათი, და
პირუტყჲბრივი
გონება დაუტევა და წარვიდა, ამის-თჴსცა ვიდრე აქამომდე ურწმუნოებასა შინა
არიან: ხოლო
1-21 სტრ., 47
სჴმონ კანანელისა საფლავი არს ნიკოპს ქალაქსა, შორის აფხაზეთისა და ჯიქეთისაა.
რამეთუ
მუნ აღესრულა წმიდა სჴმონ კანანელი: ხოლო კვალად განამტკიცნა წმიდა-მან
ანდრია მეგრელნი
და აფხაზნი, და წარვიდა სკჴთედ:
ამისვე ადერკის მეფობასა გამოჩნდა კვალად მეფობა სპარსეთისა. რამეთუ რათ-გან
შესრულ
იყო ალექსანდრე და განერყნა სპარსეთი, აქა ჟამამდე არღარა დაჯდომილ იყო მეფე
სპარსეთს, რამეთუ ადგილთა და ადგილთა იყნეს ერის-თავნი სპარსეთს. ხოლო მაშინ შეკრბეს
ყოველნი ერის-

თავნი სპარსეთისანი, და დასჲს მეფედ აჟღალან ბრძენი. მაშინ სომეხნი და
ქართველნი იყვნეს
მორჩილ აჟღალანისი: და ვიდრე ადერკის მეფობამდე ერთი დაჯდის ქართველთა
მეფედ,
რა-ზომცა მრავალნი იყნიან შვილნი მეფეთანი. ხოლო ამას ადერკის ესხნეს ორნი
ძენი, რომელთა განუყო ქალაქი მცხეთა და ქჲყანა მტკარსა შიდა -ქართლი, მუხნარით
კერძი ქალაქი
და ყოველი ქართლი, მტკარსა ჩრდილოეთით, ჰერეთით-გან ვიდრე თავადმდე
ქართლისა და ეგრისისა, ესე მისცა ბარტომს უხუცესსა ძესა თჴსსა. ხოლო არმაზით კერძი ქალაქი,
მტკარსა
სამხრით ქართლი, ხუნანით-გან ვიდრე თავადმდე მტკრისა, და კლარჯეთი მისცა
ქართამს ძესა
თჴსს უმრწემესსა. და მოკდა ადერკი:
ია. მეათერთმეტე მეფენი, ბარტამ და ქართამ, ძენი ადერკი სომეხთ
მეფისა ძისანი, არშაკუნიანნი:
და მეფობდეს ძენი მისნი: ხოლო ამათსა მეფობასა უესპასიანოს ჰრომთა კეისარ-მან
წარმოტყჲნა იელუსალიმი, და მუნით ოტებულნი ჰურიანი მოვიდეს მცხეთას და
დასხდეს ძველადვე მოსრულ ჰურიათა თანა, რომელთა თანა ერთნეს შვილნი ბარაბასნი, რომელი
ჯარ-ცმასა
უფლისასა განუტევეს ჰურიათა, უფლისა ჩვენისა იესოს ქრისტეს-წილ: და მოკდეს
ადერკის ძენი
ბარტომ და ქართამ, და მეფე იქმნეს შვილნი მათნი. არმაზს დაჯდა ფარსმან, და შიდაქალაქსა კაოს:
1-23 სტრ., 48
იბ. მეათორმეტე მეფენი, ფარსმან და კაოს, ძენი ბარტოსი და ქართამისა, არშაკუნიანნი:
ხოლო ადერკისით-გან ესე მეფენი იყნეს მორჩილებასა შინა სომეხთა მეფისასა,
უმეტეს
არმაზელნი მეფენი შეეწეოდეს სომეხთა, ყოველთა მტერთა მათთა ზედა: მაშინ მეფე
იქმნა სომხითს დიდი-იგი მეფე იარვანდ და დაივიწყა მან კეთილი ქართველთა, ემძლავრა
ფარსმანს არმა-

ზელსა, და მოუღო საზღარსა ქართლისა, ქალაქი წუნდა, და არტანი მტკრამდე და
დასხნა
წუნდას შინა კაცნი მხეცნი ნათესავნი დევთანი, და უწოდა წუნდას სახელად
ქაჯატუნი, რომელი
ითარგამნების დევთა-სახლად და ვერ იძებნეს მეფეთა ქართლისათა საზღარი, და
მოკდეს მწუხარებასა შინა დიდსა ფარსმან და კაოს: და დასხდეს მეფედ შემდგომად მათსა
შვილნი მათნი,
არმაზს აზორკ და შიდა ქართლსა არმაზელ:
იგ. მეცამეტე მეფენი, აზორკ და არმაზელ, ძენი ფარსმანისი და
კაოსისა, არშაკუნიანნი
ესე იყნეს კაცნი მხნენი და შემმართებელნი. და შეითქნეს ესენი და განიზრახეს
ძიებად
საზღართა ქართლისათა: მაშინ მოკლა სუმბატ ბივრიტიან-მან იარვანდ, მეფე
სომეხთა, და დასა მეფედ ძმაჳ იარვანდისი არტაშან: მაშინ ამათ მეფეთა ქართლისათა, აზორკ და
არმაზელ,
მოუწოდეს ოვსთა და ლეკთა, და გარდამოიყანნეს ოვსთა მეფენი, ძმანი ორნი
გოლიათნი, ბაზუკ და აბაზუკ, სპითა ოვსეთისათა, და მათ გარდა მოიტანნეს თანა პაჭანიკნი და
ჯიქნი და
გარდამოვიდა მეფე ლეკთა და გარდამოიტანნა დურძუკნი და დიდონი: და ამათ
მეფეთა
ქართლისათა შემოკრიბნეს სპანი თჴსნი, და შეკრბა ესე ყოველი სიმრავლე ურიცხჴ.
და სიმარჯჴთ ფარულად შეკრბეს: ვიდრე შეკრბებოდეს სპანი სომეხთანი, შევიდეს ესენი
სომხითს,
და უგრძნეულად წარმოსტყჲნნეს შირაკანი და ვანანდი ბაგრევანამდე და
ბასიანადმდე, და შეიქცეს,
და ჩატყჲნეს დაშტი ვიდრე ნახჭევანამდე, და აღიღეს ტყჲ და ნატყჲნავი ურიცხვი,
და
აღივსნეს ყოვლითავე ხვასტაგითა, და გამოვლეს გზა ფარისოსისა: მაშინ სუმბატ
ბივრიტიან1-28 სტრ., 49
მან მოუწოდა სპათა სომხითისათა, და შეჰკრბეს მსწრაფლ სომეხნი, და დევნა უყჲს:
ხოლო

ესე ყოველნი ჩრდილონი განსრულ იყნეს მტკარსა და მისრულ იყვნეს კამბეჩოანს
და დაებანაკათ იორსა ზედა, და განიყოფდეს ტყჲსა და ნატყჲნავსა: მაშინ სუმბატ
წარავლინა მოციქული და ჰრქა: ,,რომელი აღგიღიათ ნატყჲნავი სომხითით, პირ-უტყჴ, ოქრო,
ვეცხლი და
ნაქსოვი, ყოველი მომინიჭებია თქვენდა და რომელი დათხეულ არს სისხლი სომეხთა
თქვენ მიერ,
იგიცა უძიებელ იყოს თქვენ ზედა. გარნა რომელნი გყავსთ კაცი ტყჲდ განუტევეთ,
და წარვედით მშვიდობით, განმდიდრებულნი და აღსავსენი ყოვლითავე.“ ხოლო მათ პასუხუგეს. ,,არად
სხად შემოვედით სომხითს, არამედ ძიებად შენდა, და ვერა გპოვეთ შენ. და აწ მოვედ
ჩვენდა,
და მიიღე ნაწილი შენი, თუ-არა მოვიდეთ შენდა, სადაცა იყო და არა განერე ჵელთაგან ჩჲნთა ცოცხალი:“ მაშინ სუმბატ ბივრიტიან-მან განვლო მტკარი და ბაზოკ, ოვსთა მეფემან
სთხოვა მუქარა, მიუგზავნა მოციქული და ითხოვა თავის-თავ ბრძოლა:
ხოლო სუმბატ აღიჭურა და აღჯდა ვარსამატსა თვისსა, და განვიდა განწყობილთა შორის, და მუნით გამოხდა ბაზოკ. და აღიზახნეს ორთავე, და მიეტევნეს: დასცა სუმბატ
ოროლნი
სარტყელსა ზედა, და განავლო ზურგით წყრთა ერთი აღიღო ცხენისა-გან და დასცა
ქვეყანასა
ზედა: მაშინ მიეტევა ანბაზუკ, შველად ძმისა თჴსისა, და მოსწადნა სუმბატ
ოროლნი, და მიეგება, ეგრეთვე მასცა სცა და განავლო, აღიღო, დასცა ქვეყანასა ზედა და ჰსთქა: ,,ესე
სომეხთა
დედათა და მამათა, ყრმათა ჩჴლთა-თჴს, რომელნი თქვენ აღსწყჴდენით.“ მაშინ
სპათა-მათ ყოველთა ოვსთა და ლეკთა, და ქართველთა, და ყოველთა ჩრდილოთა ნათესავთა,
ვითარცა ერთითა
პირითა აღიზახნეს და სთქჲს. ,,ვინათ-გან მოიკლნეს ორნი-იგი ძმანი თავნი
გოლიათობისა
ყოვლისანი, სიკდილი ჩვენი არა-რად შესარაცხელ არს.“ უფროსად განბოროტნეს და
შეკრბეს
ყოველნი სპასალარობასა ქჲშე არზოკ და არმაზელისა, ქართველთ მეფეთასა, და
ყოველნი მი-

ეტევნეს სუმბატს და სპათა მისთა: მაშინ იქმნა ბრძოლა დიდ-ძალი მათ შორის, და სამ
ჟამით-გან
ვიდრე ცხრა- ჟამამდე. და მოსწყდა ორთა-განვე ურიცხჴ, აღხდა მტჲრი, და დღე
ნათელ იქმნა,
ვითარცა ღამე ბნელი: აღრეულ იყნეს ერთ-გან და ვერ იცნობდეს ერთმან-ერთსა
მტჲრისაგან: მაშინ იძლია ბანაკი ჩრდილოსა სომეხთა-გან, მეოტ იქმნნეს და დაიფანტნეს
ყოველნივე:
მიუდგა სუმბატ, მრავალთა-გან მოწყლული, და სდევნა ღამემდე, და მოსრნა
ყოველნი ოვსნი და
ლეკნი. მცირედნი დაურჩეს: ხოლო ქართჲლნი უფრო დარჩეს, სამეოტოთა გზათა
მეცნიერებითა: და შემოიხჲწნეს ორნივე მეფენი ქართლისანი მცხეთას, მოწყლულნი:
1-31 სტრ., 50
მაშინ სუმბატ გამარჯუებული შემოვიდა ქართლად, და მოაოხრა ქართლი, რომელ
ჰპოვა ციხეთა და ქალაქთა გარე: არამედ ციხე-ქალაქთა არა ჰბრძოდა, რამეთუ არა მზა იყო,
მსწრაფლ გამოსლვისა-გან, არამედ აღაშენა ციხე ერთი ოძრჵისსა, რომელსა ეწოდების სამცხე,
ადგილსა რომელსა ჰქვიან დემოთი, მოკიდებულად მთასა ღადოჳსასა, და დაუტევნა შიგან
ლაშქარნი, შემწედ
წუნდელთა, რამეთუ ბრძოლად ოძრხელთა წარვიდა: ხოლო მეფენი ესე ქართლისანი,
აზორკ და
არმაზელ, სიფიცხლითა გულისა მათისათა, არა შეუშინდეს, არამედ განამაგრნეს
ციხე -ქალაქნი
თჴსნი, და განწირნეს ყოველნი ველნი ქართლისანი, და არა დასცხრეს კირთებისა-გან
სომეხთა
ზედა: იწყეს ოვსთა სისხლისა მათისა ძიებად სომეხთა ზედა, გარდამოვიდოდეს
ქართლად და დაემეგობრნეს ქართველთა, და აღერივნეს ერთ-გან ოვსნი და ქართველნი, და მარადის
ბრძოდეს სომეხთა: და იყო ერის-თავი ოძრხეს ქალაქსა შინა, მეფისა არმაზელისი, აზნაურთაგანი.
იგი დადგრომილ იყო სარწმუნოებით ერთგულებასა ზედა არმაზელისასა, და მას
შეეწეოდეს მეგრელნი:
ხოლო წუნდელნი და დემოთელნი შეეწეოდეს ერთმან-ერთსა და დაუცხრომელად
იბრძოდეს. და

უფროსი ბრძოლა იყჴს მდინარესა ზედა რომელსა ჰქვიან ნოსტე: და იყო კლარჯეთს
ერის-თავი
აზორკ მეფისა, აზნაურთაგანვე და იგი ავნებდის საზღართა სომხითისათა,
ქჲყანასა პარხლისასა,
რომელ არს ტაოს, და ვერ-ვინ შევიდოდა მავნე კლარჯეთს. რამეთუ შეუალი და
მაგარი იყო ტყითა და კლდითა, და მკჴდრნი კლარჯეთისანი იყნეს კაცნი მკჴრცხნი და მჵედარნიცა:
ხოლო
თჴთ მეფენი ქართლისანი მცხეთით გაემართოდიან სომხითს, გზასა აბოცისსა. და
მარადის
ესრეთ ჰკირთებოდეს ქართველნი: მაშინ წარმოემართა ძალითა თჴსითა ყოვლითა
არტაშან
სომეხთა მეფე, და სპასპეტი მისი სუმბატ ბივრიტიანი: ხოლო ქართველთა
განამაგრნეს ციხენი
და ქალაქნი, და მოირთეს ძალი ოვსეთით, და განავსნეს ციხენი და ქალაქნი: და
მოვიდეს სომეხნი
და დადგეს მცხეთას, და ჰბრძოდეს ხუთ თჲ, და დღეთა ყოველთა იყჴს ბრძოლა
ბუმბერაზთა:
მაშინ შესჭირდათ ქართველთა და ოვსთა, ითხოვეს მშვიდობაჳ არა ძიებნად
სისხლისა და ზღვრისა: ისმინა სომეხთა მეფე-მან ვედრებაჳ მათი, და იქმნა საფიცი და აღთქმა, და
დაიმონნა ქართველნი და ოვსნი სომეხთა მეფე-მან და წარვიდა:
ხოლო გარდახდეს ამას შინა წელნი რა-ოდენნიმე, აღშენდა ქართლი მოოხრებული
სომეხთა-გან. მაშინ უცალო იქმნეს სომეხნი, რამეთუ იწყეს ბრძოლა სპარსთა და
ბერძენთა. მაშინ
ჰპოვეს ჟამი მარჯვე ქართველთა და ოვსთა, იწყეს კირთებად სომეხთა, რამეთუ სპანი
სომეხთანი
ყოველნი და ორნი ძენი მეფისანი და სუმბატითურთ იყნეს ბრძოლად სპარსთა. და
ვითარ განამრავლეს ქართველთა და ოვსთა ბრძოლა და ვნება სომეხთა, მაშინ არტაშან მეფე-მან
შეკრიბნა
სპანი, რომელნი შინა დარჩომოდეს, და მისცნა ძესა თჴსსა ზარენს, და წარმოჰგზავნა
ქართველთა
ზედა. ხოლო შეკრბეს ქართველნი და ოვსნი და მიეგებნეს ქჲყანასა ჯავახეთისასა,
და ეწყნეს,
1-22 სტრ., 51

და სძლეს ზარენს და აოტეს იგი, და მოსრეს სპაჳ მისი ყოველი, და ჰსდევნეს
საზღარადმდე
სომხითისა. მიეწივნეს ზარენს, ძესა მეფისასა, და შეიპყრეს იგი ტბისა-მის პირსა,
რომელსა
ჰრქვიან ცელი, და უკმოიყანეს: ხოლო ოვსთა ჰნებვიდა მოკლა მისი, სისხლისაწილ მეფეთა
მათთასა. არამედ ქართველთა დაიცვეს ცოცხლებით, ძიებისა-თჴს საზღართა
მათთასა და დასჲს
პყრობილად ციხესა დარიალანისასა: ვერ ძებნეს სომეხთა, რამეთუ უცალო იყნეს
სპარსთა-გან:
მაშინ წელსა მესამესა მოვიდა სუმბატ ბივრიტიანი და ორნი ძენი მეფისანი, არტვაზ
და ტიგრან,
ყოვლითა სპითა სომხითისათა. მაშინ მეფეთა ქართლისათა უბრძანეს ქჲყანასა
მათსა შელტოლა
ციხე-ქალაქთა, და მთეულელთა განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი: მოვიდეს სომეხნი
და დადგეს თრიალეთს. აღსდგეს მათ შორის მოციქულნი, და დაიზავნეს: მისცეს ქართველთა ძე
მეფისა შეპყრო
ბილი, და აღუთქჲს შეწევნა ესრეთ. ,,უკეთუ ვინ აღდგეს მტერი და მოღმართ
გბრძოდეს,
ჩჲნ ორნივე მეფენი თავითა ჩვენითა და სპითა ჩჲნითა თანა დაგიდგეთ და
გიშველოთ და თუ
ვისმე მიღმართ ჰბრძოდეთ, ათას-ათასითა მჵედრითა ჭურვილითა შეგეწეოდით:“ და
ესეცა აღუთქჲს ქართჲლთა ვითარმედ ,,ქალაქსა ამას ჩჲნსა დრამა არტაშან მეფისა ხატითა
დავსცეთო:“ ხოლო ამის-თჴს სომეხთა უკმოსცეს საზღარი ქართლისა, ქალაქი წუნდა, და ციხე
დემოთისა, ჯავახეთი და არტანი, და მიერით-გან იქმნეს მოყარე სომეხნი, და ქართველნი და
ოვსნი, სამნივე
ერთ-გან ჰბრძოდეს მტერთა მათთა: აღესრულნეს აზორკ და არმაზაელ, ნუგეშინისცემულნი დიდად, რამეთუ სიმხნითა მათითა უკუმოიხუნეს საზღარნი ქართლისანი. და
შემდგომად მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი, არმაზს ამაზასპ და შიდა -ქართლს დეროკ:
იდ. მეათოთხმეტე მეფენი, ამაზასპ და დეროკ. ძენი აზორკ და არმაზელისნი, არშაკუნიანნი:

ესენი მეფობდეს და აღესრულნეს: ხოლო შემდგომად მათსა მეფობდეს შვილნი
მათნი, არმაზს ფარსმან ქჲლი, და შინა-ქართლსა მირდატ:
1-26 სტრ., 52
იე. მეათხუთმეტე მეფენი, ფარსმან-ქველი და მირდატ, ძენი ამაზასპისა
და დეროკისი, არშაკუნიანნი:
აქამომდე ესე მეფენი ყოველნი ორ-ორნი იყნეს მოყარებასა ზედა ერთ-გან მოყარენი ვისნიმე და ერთ-გან მტერნი ვისნიმე მაშინ ამან მირდატ ქართველ-მან
მოიყანა ცოლი
სპარსი, ნათესავი მეფეთა და წჲვითა სპარსთათა მტერ ექმნეს ფარსმან -ქჲლსა
არმაზელსა, და
განიზრახა მუხთლად სიკდილი ფარსმან ქველისა, და მოხადა მირდატ ფარსმან
ქჲლსა, სახლსა
თჴსსა, რეცა მეჯლიშად და განცხრომად, რომელი ესე უთხრა ვინმე ფარსმანს და
განაკრძალა, და
არა მივიდა მიერითგან იქმნეს მტერ ურთიერთას, და მირდატს შეეწეოდეს სპარსნი,
ხოლო
ფარსმანს სომეხნი და ესე მირდატ იყო კაცი ურვილი და მოსისხლე, ხოლო ფარსმან ქჲლი იყო
კაცი კეთილი და უხად მომნიჭებელი და შემნდობელი ასაკითა შჲნიერი, ტანითა
დიდი და
ძლიერი, მჵნე, მჵედარი და შემმართებელი ბრძოლისა, უშიში ვითარცა უჵორცო, და
ყოვლითავე
უმჯობესი ყოველთა მეფეთა ქართლისათა, რომელნი გარდაცალებულ იყნეს
უწინარეს მისსა:
ესე უყარდა მირდატის კერძთაცა ქართველთა და, სძულდა მირდატ
მესისხლეობისა-თჴს, და
მედგრობისა მისისა-თჴს, და გამოერთნეს უმრავლესნი მირდატისაცა კერძნი.
ემძლავრა ფარსმანქჲლი, აოტა, და წარვიდა მირდატ სპარსეთად:
ხოლო იყო მაშინ სპასპეტი ფარსმან ქჲლისა, ეგრეთვე ქჲლი და გოლიათი, სახელით
ფარნავაზ. ესე ფარნავაზ ძუძუს-მტე იყო ფარსმანისი, სარწმუნო, ერთ-გული და
მისანდობელი:
და იგი დაადგინა შიდა-ქალაქსა, ადგილსა მირდატისსა, და ყოვლადვე იყვის
ფარნავაზ სპასპეტი
ქალაქსა შინა: ხოლო მეფე ფარსმან ქჲლი იარებოდის და განაგებდის სამეფოსა
მისსა: მაშინ

მირდატ გამოიყანნა სპარსნი, სპანი ძლიერნი მიმართა ფარსმანს: ხოლო ფარსმან
შემოკრიბნა
სპანი ქართლისანი და მოირთო ძალი სომხითით, და მიეგება იწროთა რკინისხევისათა. იწყეს
ბრძოლად ბუმბერაზთა დღეთა მრავალთა, და რომელი გამოჩნდის ბუმბერაზი
სპარსთა შორის
რომელსა ვერ ებრძოდიან ბუმბერაზნი ქართლისა და სომხითისანი, მას-ზედა
განვიდის თჴთ
მეფე ფარსმან და ანუ სპასპეტი მისი ფარნავაზ, აჯობიან და სძლიან და მას ბრძოლასა
შინა
მოკლა ფარსმან ათ ჩვიდმეტნი ბუმბერაზი სპარსთანი, ხოლო სპასპეტ-მან მის-მან
ფარნავაზ
მოკლა ოც და სამი: მაშინ იყო სპარსთა შორის კაცი ერთი გოლიათი, სახელით
ჯუანშერ, რო1-30 სტრ., 53
მელი ლომსა შეიპყრობდა: ამან სთხოვა ბრძოლა თავის-თავ მეფესა ფარსმანს. ხოლო
ფარსმან-ქჲლი სიხარულით აღიჭურა და განვიდა. აღიზახნეს ორთავე ხმითა
სასტიკითა, და მიეტევნეს ურთიერთარს, და იწყეს ბრძოლად ჵრმლითა და ზაჰმი ბრძოლისა მათისა
ემსგავსა ზაჰმსა ქუხილისა და ტეხისასა: აჯობა ფარსმან, ჩამოაგდო და მოკლა, და მოიქცა სპისა
მისისა
კერძო, ხმა ყო ხმითა მაღლითა: ,,აჰა ლომნო მძჴნვარენო, ცხოვარნი დასეტყჴლნი:“
მაშინ მიეტევნეს ქართველნი და სომეხნი სპარსთა ზედა, აოტნეს და მოსწყჴდნეს და ტყჲყვნეს ურიცხნი და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთადვე:
და წელსა მეორესა კვალად მოვიდა მირდატ სპითა უძლიერესითა. ხოლო ფარსმანქჲლმან შემოკრიბნა სპანი მჵედარნი და ქჲითნი და დადგა მცხეთას ქალაქსა შინა,
რამეთუ არა ჰყნეს
სპანი მირდატის სპათა ოდენნი: მოვიდა მირდატ და დადგა ჯაჭს, და ყოველთა
დღეთა იბრძოდიან ბუმბერაზნი. და ბრძოლასა მას შინა მეფე- მან ფარსმან მოკლა თავის-თავითა
თორმეტი
ბუმბერაზი. ხოლო სპასპეტ-მან ფარნავაზ ათ-ექს-მეტი ბუმბერაზი: მაშინ ფარსმან
მეფემან სიფიცხითა გულისა მისისათა არღა-რა განახა სიმრავლე სპარსთა, არამედ
განვიდა ჟამსა გან-

თიადისასა. სპითა მისითა, და დაესხა, და მოსცა სჲ-მან მის-მან ძლევა, აოტა ბანაკი
მათი და
მოსწყვიდნა ურიცხნი და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთადვე: და მიერით-გან
განითქა სახელი
ფარსმან- ქჲლისა და სპასპეტისა მისისა ფარნავაზისი, და წინა-მძღარ ექმნა იგი
სპათა ქართლისა და სომხითისათა. დაუწყო ბრძოლაჳ სპარსთა, და შესლად სპარსეთს, და
ვერღა-რა-ოდეს
ვინ წინა-აღუდგა ფარსმან ქჲლსა: მაშინ სპარსთა გება-უყეს, სიმარჯვით მოიყანეს
მზარეული
ერთი, და აღუთქჲს მას კეთილი დიდი, და ჰსქეს ესრეთ, ვითარმედ: ,, წარვედ და
შემწყნარე
ფარსმანს, და წარიტანე თანა წამალი სასიკდინე ჩაურთე საჭმელსა მისსა და
შეაჭამე:“ ხოლო
წარმოვიდა მზარეული იგი და ყო ეგრე, ვითარცა უთხრეს სპარსთა, და მოკლა
ფარსმან: მაშინ
იქმნა გლოვა და ტირილი, და ტყება ყოველთა ზედა ქართველთა, წარჩინებულთა-გან
ვიდრე გლახაკთამდე: იტყებდეს თავთა მათთა ყოველნი, და ყოველთა ქალაქთა და დაბნებთა
დასხდიან
მგოსანნი გლოვისანი, შეკრბიან ყოველნი და ახსენებდიან სიმხნესა და სიქჲლესა,
სიშჲნიერესა და სახიერებასა ფარსმან-ქჲლისასა, და იტყოდიან. ,, ვაჳ ჩჲნდა, რამეთუ
მოგძინა სჲმან ბოროტ-მან და მეფე ჩვენი, რომლისაგან ხსნილ ვიყჲნით მონებისა-გან
მტერთასა, მოიკლა კაცთა მგრძნებელთა-გან და აწ მივეცით ჩვენ წარტყჲნვად ნათესავთა
უცხოთა:“
მაშინ გამოვიდეს სპარსნი, და გამოიტანეს თანა მირდატ, და დაიპყრეს ქართლი, და
მისცეს
მირდატს ნაწილი მისი, ხოლო ნაწილი ფარსმანისი თჴთ დაიჭირეს, და დაუტევეს
ერის-თავი
არმაზს: ხოლო სპასპეტ-მან ფარნავაზ წარიყანა ცოლი და ძე ფარსმან-ქჲლისა და
ივლტოდა,
1-24 სტრ., 54
და მივიდა სომხითს, რამეთუ სომეხთა მეფისა ასული იყო ცოლი ფარსმანისი და
დაიპყრეს ქართლი

მირდატ და ერისთავ-მან სპარსთა-მან. ხოლო მეგრელნი დადგეს ერთგულობასა
ფარსმანის ძისასა:
მას ჟამსა მოყარე იქმნეს სომეხნი და ბერძენნი. მაშინ სომეხთა მეფე-მან მოირთნეს ძალი საბერძენთით, და წარმოემართა ბრძოლად სპარსთა და ქართველთა, მიერთნეს
მეგრელნიცა და
შეჰკრბა სპანი ურიცხნი: მაშინ მირდატ და ერის-თავ-მან სპარსთა-მან მოირთეს
ძალი სპარსეთით, ხოლო სომეხნი და ბერძენნი, და მეგრნი, ჩავიდეს შიდა-ქართლს, და მუნ
მიეგებნეს
სპარსნი და ქართველნი, მდინარესა ზედა რომელსა ჰქვიან ლიახვი, და მუნ იქმნა
ბრძოლა მათ
შორის, ადგილსა რომელსა ჰრქვიან რეხი: მოჰსწყდა ორგნითა-ვე ურიცხჴ, იძლივნეს
სპარსნი და
ქართველნი, მოკლეს მირდატ და ერის-თავი სპარსეთისა და მოსრნეს სპანი მათნი:
ივ. მეფე, ადამი, ძე ფარსმან -ქჲლისა, არშაკუნიანი.
და დასჲს მეფედ ძე ფარსმან-ქჲლისა რომელსა ერქა ადამი, და სამ წელ მეფობდა
და მოკდა
და დარჩა ძე მისი წელიწდისა ერთისა ყრმაჳ, და ვიდრე აღიზარდებოდა მეფობდა
მამის დედა
მისი, ცოლი ფარსმან- ქჲლისა, რომელსა სახელი ერქა ღადანა:
იზ. მეფე, ფარსმან, ძე ადამისი, არშაკუნიანი.
და ვითარ აღიზარდა ძის-წული ფარსმან-ქჲლისა, სახელით ფარსმანვე, მეფობდა იგი
ხოლო შემდგომად მისსა მეფობდა ძე მისი ამაზასპ:
იჲ. მეფე და მეორე ამაზასპ, ძე ფარსმანისი, არშაკუნიანი.
ესე ამაზასპ იყო კაცი ძლიერი და დიდი გოლიათი, მსგავსი ფარსმან-ქჲლისა: ამისსა
მეფობასა გარდამოვიდეს ოვსნი, სპანი დიდნი, გზასა დვალეთისასა. ვერ იგრძნა ამაზასპ
მეფე-მან მოსლა მათი, ვიდრე გარდმოვლამდე მთისა: მოვიდეს ოვსნი, დადგეს ლიახსა ზედა
რა დღე განსჲნებად, და არ-სადა განვიდა მარბიელი, რამეთუ ქალაქისა მცხეთისა შემუსრად
გარდამოსრულ

იყნეს: მაშინ ამაზასპ მოუწოდა ყოველთა ერის-თავთა მოვიდეს ერის-თავნი
აღმოსავალისანი ერისთავი კახეთისა, ერის-თავი ხუნანისა, ერის-თავი სამშვილდისა და შემოკრიბნეს
მჵედარნი სპასპეტისანი: და ვიდრე მოვიდოდეს ერის-თავნი, მოვიდეს ოვსნი, ჩრდილოთ კართა
ქალაქისათა,
1-29 სტრ., 55
რომელ არს მუხნარი: მაშინ ამაზასპ მეფე-მან განავსნა ციხენი და კარნი ქალაქისანი
ლაშქრითა,
და იყო სიმრავლე ქჲითთა მცხეთელთა, რომელნი კართა და ზღდეთა სცჴდეს მათგან კიდე
გარე გამავალი ქჲითი მეომარი იყო ოცდა ათი ათასი, ყოვლადვე, და მაშინ რომელ
ჰყანდა
მხედარი ათი ათ-ასი და განვიდა მჵედარი და ამაზასპ და განაწესნა ქჲითნი-იგი
არაგსა იმიერ
და ამიერ, სიმაგრეთა შინა კართასა: ხოლო მჵედრითა ლაშქრითა განვიდა, ადგილსა
რომელსა
ჰრქვიან საფურცლე. იპყრა ზურგად ქალაქი და ქჲითნი-იგი, რომელ დაეყენნეს
კართა შინა:
ხოლო იყო ბუმბერაზთა ბრძოლა, განვიდა ამაზასპ, მშჴლდითა და იწყო სროლად გულითა ფიცხელითა და მკლავითა ძლიერითა უზომოდ შორით ისროდა, რომელ
დამართებითა ოვსთაგან არა შეიტყჲბოდა, არცა ინახვოდა სიშორით. ყოვლად აქს მშვილდი და მან
ჰკრის ისარი,
რომელსა არა დაუდგის სიმაგრე-მან საჭურველისა-მან და მას დღესა შინა ამზასპ
თავის-თავითა
მოკლა ბუმბერაზი ათ-ხუთ -მეტი და ცხენი მრავალი და სხათა-გან ბუმბერაზთა
ამაზასპისათა მოკლნეს
ბუმბერაზნი ოვსთანი, და დასდა წყლულება დიდი ვნება ოვსთა ზედა: მას დღესა
შინა შემოვიდა ამ
ზასპ ქალაქად, მჵედრითა სპითა, ხოლო ქჲითნი-იგი დგეს ადგილსა ზედა კართა
შინა: და ღამესავე- მას მოემატნეს მხედარნი რომელნი მოეტანნეს თანა ერის-თავთა-მათ
სისწრაფითა:
და ვითარ განთენდა განვიდა კვალად მუნვე ამზასპ და აღიხნა ჰოროლნი, და
გამოვიდა

ოვსთა-გან კაცი ერთი რომელსა სახელით ხანხა იგი გამორჩეულ იყო სპათა შორის
ოვსთასა:
აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს ურთიერთას, და პირველსავე მისლასა სცა
ოროლნი, და განავლო ზურგით, და მოკლა იგი და აღმოიხადა ჵრმალი და მიეტევა სხათაცა
ბუმბერაზთა, და
მოკლნა ორნი სხანიცა შეიქცა და შევიდა ქალაქად მჵედრებითურთ. ხოლო ქუჲითნი
დგეს მუნვე
კართა შინა, და მას ღამესა კვალად მოემატნეს მჵედარნი: ხოლო განიზრახეს დასხმა
ოვსთა, და
განვიდა და დაესხა ოვსთა განთიადისასა, მჵედრითა და ქჲითითა ყოვლითა
ძალითა აოტა ბანაკი
მათი, და მოკლა მეფე ოვსთა, და მოსრა ყოველი სიმრავლე მათი:
და წელსა მეორესა მოირთო ძალი სომხითით, და შეკრიბნა სპანი მისნი ყოველნი, და
გარდავიდა ოვსეთს და, ვერ-ვინ წინა-აღუდგა და მოტყჲნა ოვსეთი, და მოვიდა შინა
გამარჯვებული: და შემდგომად ამისსა შეექმნა სილაღე და იწყო მესისხლეობად, და მოსწყჴდნა
მრავალნი
წარჩინებულნი. და ამის-თჴს მოიძულეს იგი ერ-მან ქართლისა-მან და მტერ-ექმნა
იგი სომეხთაცა და შეიყარნა სპარსნი: მაშინ განუდგეს ერის-თავნი დასავლეთისანი ხუთნი ორნი
ერისთავნი ეგრისისანი, ერთი ოძრხისა, ერთი კლარჯეთისა, და ერთი წუნდისა: ეზრახნეს
სომეხთა
მეფესა, და ითხოვეს ძე მისი მეფედ, რამეთუ დის-წული იყო ამზასპისი: მაშინ
სომეხთა მეფე ძალი1-23 სტრ., 56
თა მრავლითა წარმოემართა ქართლად, და მოირთნა ძალი საბერძნეთითცა, და
ეზრახნეს ოვსთაცა,
რომელნი სიხარულითა წარმოვიდეს, რამეთუ მესისხლე იყო ამზასპ მათი, და
გარდამოვლეს გზა თაკუერისა და მოვიდეს ერის-თავთა თანა მეგრელისათა: მაშინ ამზასპ მოუწოდა
სპარსთა და
მოვიდეს სპარსნი ძლიერნი, და შეკრიბნა ქართველნიცა, რომელნი დარჩომოდეს:
მაშინ ოვსთა და
მეგრთა გარდამოვლეს მთა მცირე, და შეკრბეს იგინი და ერის-თავნი ქართლისანი
განდგომილ-

ნი, და მოვიდეს ესე ყოველნი წინაშე სომეხთა მეფისა: ხოლო წარმოემართა ამზასპ და
მოეგება
იგი გუთის-ხევს, და არა-ვინ იპოვა ეგ-ოდენთა-მათ სპათა შინა ბერძენთა, სომეხთა,
ოვსთა და
მეგრლთა, და ქართველთა შორის, მარტოდ-მბრძოლი ამზასპისი, არამედ ეწყნეს
ურთიერთარს
სპანი-იგი და იქმნა ბრძოლა მათ შორის: იძლია ამზასპ, და ივლტოდა სპა მისი, და
ამაზასპ და დაიპყრეს
ქართლი, და მოკლეს ამზასპ, და მოსრეს სპა მისი, დაუტევა სომეხთა მეფე-მან ძე
თჴსი მეფედ ქართლსა, დის-წული ამზასპისი, სახელით რევ:
ით. (19) მეფე რევ, ძე სომეხთა მეფისა არშაკუნიანი.
და ამან რევ მოიყანა ცოლი საბერძნეთით. ასული ლოღოთეთისა სახელით სეფელია,
მოიხნა თანა კერპი, სახელით აფროდიტოს და აღმართა თავსა ზედა მცხეთისასა: ესე
რევ მეფე.
დაღაცათუ იყო წარმართი, არამედ იყო მოწყალე და შემწე ყოველთა ჭირვეულთა.
რამეთუ სმენილ
იყო მისდა: მცირედ რამე სახარება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, და აქნდა რაჳმე
სიყარული
ქრისტესი და მეფობასა შინა მისსა არღა-რა-ვის უტევა ქართლსა შინა ყრმათა კლა
რომელსაიგი ამისსა უწინარეს და პირველ კერპთა მიმართ შესწირვიდეს მსხჲრპლა დ
ყრმათა, და ვიდრე
იგი იყო მეფედ, არღა-რა-ვინ კლვიდა ყრმათა კერპთა-თჴს. ხოლო ცხრისა და
ზროხისა შეწირვა
განუწესა, და ამის-თჴს ეწოდა მას რევ მართალი, და მეფობდა იგი კეთილად: და
მოკდა რევ მეფე იქმნა ძე მისი ვაჩე:
კ(20) მეფე ვაჩე, ძე რევისა, არშაკუნიანი.
და შემდგომად ამისსა მეფე იქმნა ძე ვაჩესი ბაკურ:
1-23 სტრ., 57
კ~ა(21) მეფე ბაკურ, ძე ვაჩესი არშაკუნიანი.
და შემდგომად ბაკურისა მეფობდა ძე მისი მირდატ:

კ~ბ(22) მეფე მირდატ ძე ბაკურისი არშაკუნიანი
და შემდგომად მირდატისა მეფობდა ძე მისი ასფაგურ:
კ~გ(23) მეფე ასფაგურ, ძე მირდატისა, არშაკუნიანი:
და ამან ასფაგურ აღაშენა ციხე- ქალაქი უჯარმა:
ხოლო ალექსანდრეს მეფობით-გან ესე ყოველნი მეფენი მეფობდეს ქართლს, და
იყნეს
კერპთ-მსახურ და ესე ასფაგურ იყო უკანასკნელი მეფე ფარნავაზიანთა ნათესავისა
და ამის-ზე
მეფე იქმნა სპარსეთს ქასრე ანუშარვან, სასანიანი რომელ-მან მოსრნა მეფენი
აჟღალანიანნი, რომელი იცნობების არდაშირობით, ვითარცა წერილ არს ცხოვრებასა სპარსთასა:
ხოლო სომხითს მეფე იქმნა კოსაროს, და ამან კოსაროს, სომეხთა მეფე-მან უწყო
ბრძოლად ქასრე, მეფესა სპარსთასა, და შეეწეოდა მას ასფაგორ მეფე ქართველთა. და
ამან ასფაგურ განუხნის კარნი კავკასიანთანი და გამოიყანნის ოვსნი, ლეკნი და ხაზარნი, და
მივიდის
კუსარუ მეფისა თანა სომეხთასა, ბრძოლად სპარსთა, და პირველსავე შესლასა
სპარსეთად ეწყო
ქასრე, მეფე სპარსთა, და აოტეს იგი და მოსრეს სპა მისი, და მიერით-გან ვერღა-რა
წინა-აღუდგა ამათ მეფე-იგი სპარსთა, და განამრავლეს შესლა სპარსეთად და ტყჲნვა
სპარსეთისა: ხოლო დაესრულნეს მეფენი ქართლისანი ფარნავაზიანნი და სომეხთ მეფის ძენი:
შემოსლა სპარსთა ქართლს და მეფობა მირიანისი:
ვითარ აოტეს სომეხთა და ქართველთა და ჩრდილოს ნათესავი მეფე სპარსთა, და
განამრავლეს შესლა სპარსეთს და ოხრება სპარსეთისა, და ვერღა-რა-ოდეს წინა აღუდგა
მეფე სპარსთა,
მაშინ მეფე-მან სპარსთა-მან, მწუხარებულ-მან, მოუწოდა მთავართა სოფლებისათა,
პიტიახშთა და ერის-თავთა, და ყო განზრახა, და ეძიებდა ღონესა ბოროტისა-მის
მოწევნულისასა და აღუთქმიდა ნიჭსა დიდსა და პატივსა, რომელმან უძიოს ღონე შურისგებისა:ხოლო
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კრებულსა-მას შორის იყო წარჩინებული ერთი მთავარი სახელით ანაკ, ნათესავისაგან კოსაროს, სომეხთა მეფისა: აღდგა იგი წარმოდგა, და ჰსთქა ოტებულ არს სპაჳ ჩვენი კოსაროს,
სომეხთა
მეფისა-გან აწყჲდილ არიან მჵედარნი ჩვენნი, და დასდებია შიში და ძრწოლა მათი
სპარსთა
ზედა, და განძლიერებულ არიან იგინი, და ვერ ძალ-გვიძს წინა-აღმდგომა მათდა აწ
ესე არს
განზრახა ჩემი, რათა მშვიდობითა და ვედრებითა, და ხარკისა მიცემითა
დავამშჴდოთ კოსარო მეფე:“ ესე რომელ თქა ანაკ არა გულითა თქა არამედ სიმრავლესა-მას უფარვიდა
გულისა მისისა განზრახასა მიეახლა მეფესა და ჰრქა თჴს-გან: ,,უწყოდე, არა ესრეთ არს განზრახა
ჩემი, რომელ ვთქ არამედ ღირს მყავ მარტოდ შენ წინაშე ზრახად და ვაუწყო მეფობასა შენსა
გულისა
განზრახვა ჩემი.“ მაშინ წარჩინებულთა-მათ იზრახეს თჴს-თჴსად წინაშე მეფისა და
წარვიდეს:
მაშინ ფარულად მოუწოდა მეფე-მან ანაკს, და თქა მეფესა ანაკ. ,,ცხონდი, მეფე
უკუნისამდე. მე გიძიო
ღონე შურის-გებისა კოსაროს ზედა, ესრეთ რათა წარვიდე მის-თანა დედა-წულით
ჩემითურთ, და მე მომენდობის იგი ნათესაობისა-თჴს, და სუჲ-მან შენ-მან მოავლინოს
კეთილად,
მოვკლა მეფე-იგი და დავდა თავი ჩემი შენ-თჴს:“
სთნდა განზრახა ესე მეფესა, და მოკლეთა დღეთა წარმოვიდა ანაკ და ძმა მისი დედაწულითურთ, რეცა განდგომად სპარსთა მეფისა-გან:და მოვიდა საზღართა
სომხითისასა, ქალაქსა რომელსა ჰრქვიან ხილახილა, საზამთროთა ადგილთა სომეხთა მეფეთასა: იხილარა კოსაროს
მეფე-მან დიდითა პატივითა შეიწყნარა, რამეთუ ყოვლითავე სიმარჯჴთა მოსლასა
მისსა აჩვენებდა სარწმუნოდ და ხედჴდა მეფე, რამეთუ ყოვლითა სახლეულითა მისითა მისდა
მოემართა:
მაშინ მისცა მეფე-მან მას პატივი, მეორედ მისსა საყდა რსა აღიყანა, სიხარულით და
განსუჲ-

ნებით: და დაყნეს რა დღენი ზამთრისანი, და მოიწივნეს დღენი ზაფხულისა
არისანი, და განდიდნეს
მდინარენი წარვიდა მეფე მუნით, და მოვიდა არატსა ქალაქსა და განმზადებულ იყო
კოსარო
მეფე კვალად შესლვად სპარსეთს: მაშინ დღესა ერთსა განვიდა მეფე ნადირობად, და
გაჰყჲს
თანა ანაკ და ძმა მისი, და იპყრნეს მახჴლნი ლესულნი ფარულად, საწჴმარსა ქჲშე
სტეოედსა,
და პოეს დარი, მოკლეს მეფე და ივლტოდეს: ხოლო დევნა უყჲს მთავართა
სომხითისათა, და
მოუსწრეს ვიეთმე ხიდსა და რომელთამე მოუსწრეს ფონსა ზედა, და ასწყჴდნეს
იწროსა
შინა, და ვერვინ წარვიდეს, და მოკლნეს იგინი და მოსრნეს ყოველნი ნათესავი მათი,
თჴნიერ დაშთეს ორნი შვილნი მათნი, რომელნიცა აღიხნეს მამა-მძუძეთა მათთა: ერთი
შეივლტოდა
საზღართა საბერძნეთისათა, და მეორე საზღართა სპარსეთისათა:
ვითარცა ესმა სპარსთა მეფესა ქასრეს სასანიანსა, აღივსო სიხარულითა და
წარმოემართა
ყოვლითა ძალითა მისითა. მოვიდა პირველად სომხითს და დაიპყრა სომხითი, მოსრა
და ტყუჲ-ჰყო
1-29 სტრ., 59
ყოველი ნათესავი სომეხთა მეფისა: ხოლო ერთი ძე კოსარო მეფისა, მცირე ყრმა,
შეივლტოდა
საზღართა საბერძნეთისათა, და მუნ იზრდებოდა, რომელსა ერქა თრდატ: მაშინ
ვითარცა
დაიპყრა სომხითი სპარსთა მეფე-მან და შემოვიდა ქართლად, წარვიდა ასფაგურ
ქართველთა მეფე
ოვსეთს, რათამცა მოიმატნა სპანი ოვსეთით და განამაგრნა ციხე-ქალაქნი: ხოლო რაჟამს შევიდა
ოვსეთს, ეწია სიკდილი, და მუნ აღესრულა:
ამას ასფაგურს არა ესა ძე, არამედ ასული ერთი: მაშინ შეკრბეს ყოველნი ერის-თავნი
ქართლისანი მცხეთას ქალაქსა, სპასპეტისა თანა, რომელსა ერქა მაიჟან ზრახუა
ყუჲს, სავსეთა მწუხარებითა, და თქუჲს: ,,არა ვაუფლოთ გულთა ჩვენთა მწუხარება, რათა არა
მიგვეღოს

გონება, გარნა ვიძიოთ ღონე ჭირთა და განსაცდელთა ჩვენთა-თჴს :“ მაშინ სთქა
მაიჟან სპასპეტ-მან: ,, უკუე თუმცა იყო ჩვენ-თანა ძალი ესე-ზომი , ჩვენმცა მეასედთა სპარსთა
შევესწორებოდით, დამცავსხენით თავნი ჩვენნი სიკდილად და წინა- აღდეგით მათ. და თუმცა
დარჩომილ იყო
მკჴდრი მეფისა ჩვენისა, ანუ ნათესავი მეფეთა ჩვენთა, რომელიმცა ღირს იყო
მეფობასა, დავდეგითმცა ციხე-ქალაქთა შინა, და დამცავსცენით თავნი ჩვენნი სიკდილად, და
ვჭამეთმცა ჵორცი კაცისა,
ვითარცა პირველ მამათა ჩვენთა, არამედ ჟამსა მოწევნადსა ესრეთ მოუვლენია,
რამეთუ მოიკლა
სპარსთა-გან დიდი-იგი მეფე სომხითისა, წაღებულ არს სომხითი, რომელსა ეკიდა
სამეფო ჩვენი,
და აღუღია პირი თჴსი სპარსთა მეფესა შთანთქმად ყოვლისა ქვეყანისა ჩვენისა. არავინ არს
ჩვენ-თანა წინა-აღმდგომი მისი, და დარჩომილა ერი ჩვენი ობლად, ვითარცა
ცხოვარნი უმწყემსონი:
აწ ესე არს განზრახა ჩვენი, რათა მივაგებოთ წინა მეფესა სპარსთასა მორჩილებაჳ და
ვითხოვოთ მის-გან ძე მისი მეფედ ჩვენდა, და ვევედრნეთ, რათა შერთოს ცოლად ძესა მისსა
ასული
ასფაგურისი, მეფისა ჩვენისაჳ: ვაუწყოთ ქალისა ამის ნათესავობა ნებროთიანთა, და
დიდებულთა
არშაკუნიანთა, და მეფეთა ჩვენთა ფარნავაზიანთა, და ვითხოვოთ მის-გან დამჭირვა
სჯულსაზედა მამათა ჩვენთასა, და არა აღრევა ჩვენ-თანა სპარსთა, და წარჩინებულად
პყრობაჳ ჩვენი. ნუ
უკჲ შეიწყნაროს ვედრებაჳ ესე ჩვენი, და ყოს ესე ყოველი ჩვენ-ზედა და უკეთუ
სჯულსა მამათა ჩვენთასა მიგჴღებდეს, და ჩვენ-ზედა სპარსთა წარჩინებულ ყოფდეს, და
ნათესავსა მეფეთა
ჩვენთასა მოსწყჲდდეს, სიკდილი უმჯობეს არს თავთა ჩვენთა-თჴს, ვიდრე მონახა
ესე-ვითარისაჳ დავსხნეთ თავნი ჩვენნი ციხეთა და ქალაქთა, და მოვსწყდეთ ყოველნი:“
მაშინ დაემოწმნეს ყოველნი ერის-თავნი ზრახასა მაიჟან სპასპეტისასა, და
წარგზავნეს
მოციქული წინაშე სპარსთა მეფისა, და მოახსენეს ესე ყოველი, რომელი განეზრახა:
ხოლო გა-

მოიკითხა სპარსთა მეფე-მა პირველად ქალაქისა მცხეთისა, და უთხრეს სივრცე და
სიმაგრე მისი,
1-28 სტრ., 60
და მახლობელობა ხაზართა და ოვსთა: და კვალად გამოიკითხა გარი ასფაგურის
ასულისა, და
უთხრეს ნათესავობა ნებროთიანთა და არშაკუნიანთა, და ფარნავაზიანთა: კეთილად
სთნდა სპარსთა
მეფესა, და შეიწყნარა ვედრება ქართველთა, და თჴთცა უკვე გამოარჩია მცხეთას
დასმაჳ ძისა
თჴსისა მეფედ: რამეთუ ყოველთა ქალაქთა სომხითისა და ქართლისათა, რანისა და
მის კერძისა,
უფროჳსად და უმაგრესად გამოარჩია, და მახლობელად ჩრდილოთა მტერთა, რათა
ჰბრძოდის მათ მუნით, და იპყრობდეს ყოველთა კავკასიათა: აღუსრულა ყოველი-იგი სათხოველი
ქართჲლთა, და
მისცა ყოველსა ზედა ფიცი და აღთქმაჳ, და მოვიდა მცხეთას, და მიეგება მაიჟან
სპასპეტი, დ
ა ყოველნი ერის-თავნი ქართლისანი: მაშინ მოიყანეს ასული ასფაგურ მეფისაჳ
რომელსა ერქა
აბეშურა, და შეჰრთო იგი სპარსთა მეფე-მან ძესა თჴსსა, რომელი მუნ-თანა ჰყა
შჴდისა წლისაჳ,
ნაშობი მჵევლისა რომელსა ერქა სპარსულად მიჰრან, და ქართულად მირიან: ესე
მირიან იგი
არს, რომელმან ჟამსა სიბერისა თვისისასა იცნა ღმერთი დამბადებელი, და შეიწყნარა
სახარება მოციქულთაჳ, წმიდისა ნინოს მიერ, და იქმნა აღმსარებელ სამებისაჳ და
თაყანისმცემელ ჯარისა
პატიოსნისა:
კ~დ მეოცდაოთხე მეფე, მირიან ძე სპარსთა მეფისა, ხოსროიანი:
აწ ვაჵსენოთ, ცხოვრება მირიანისი, ძისა ქასრე არდაშირისი, სასანიანისა
§1
ვითარცა შეიწყნარა მეფე-მან ქასრე ვედრება ქართჲლთა და შეჰრთო ძესა მისსა
მიჰრიანს
ასული ქართჲლთა მეფისა, და მისცა მეფედ, და დასა მცხეთას, მისცა ქართლი,
სომხითი, რა-

ნი მოვაკანი და ჰერეთი: და იყო მირიან მაშინ წლისა შვიდისა და თანა-ჰყა დედაჳ
მირიანისი,
და არა დაუტევა იგი მირიანის თანა, რამეთუ უყარდა დედა იგი, ვითარცა თავი
თჴსი, არამედ დაუტევა
მამა-მძუძედ და განმგებელად, წარჩინებული ერთი, რომელსა ერქა მირვანოზ, და
დაუტევა ორმოცი ათ-ასი მჵედარი სპარსი, რჩეული, და არა დასხნა ქართლისა საზღართა
სპარსნი-იგი ფიცისა მის-თჴს, რომელ ფიცებულ იყო ქართველთად, არამედ დასხნა ჰერეთს და
მოვაკანს, და
სომხითს: ხოლო უბრძანა მირვანოზს რათა სპარსთა-მათგანი რჩეული შვიდი ათ-ასი
მჵედარი
ყოვლად ქალაქსა შინა იპყრან მცველად ძისა მისისა: და ესრეთ დამზავა ქართველთა,
რათა კარნი
და ციხენი და ქალაქნი ყოველნი იპყრნეს ლაშქრითა სპარსითა, და სხა სიმრავლე
სპარსთა არა იყოს
ქვეყანასა შინა ქართლისასა თანა აღრეულად, და იყოს შვილი ესე ჩემი ორსავე
სჯულსა-ზედა, მამათა
ჩვენთა ცეცხლის-მსახურებასა, და თქჲნთა კერპთასა.“ რამეთუ პირველვე ამას ზედა
მოეცა ფიცი:
1-30 სტრ., 61
და წარვიდა მეფე და წარიხნა, და დაიმორჩილნა ყოველნი ხევნი კავკასიანთანი, და
დასხნა ყოველ-გან მთავარნი, და უბრძანა მათ ყოველთა, რათა იყნეს მორჩილ ძისა
მისისა
მირიანისსა და უბრძანა მირიანს, ძესა თჴსსა, და მამა-მძუძესა მისსა მირვანოზს, რათა
ბრძოდიან
ხაზართა, და წარვიდა თჴთ სპარსეთად: ხოლო ამან მირვანოზ ჰმატა ყოველთა
სიმაგრეთა ქართლისათა და უმეტეს ყოველთასა მოამტკიცნა ზღუდენი ნეკრესისა ქალაქისანი:
აღიზარდა მირიან
მსახურებასა მას შინა შვიდთა მათ კერპთასა და ცეცხლისასა. ხოლო შეიყარნა
ქართველნი და დაივიწყა ენა სპარსული, ხოლო ისწავა ენა ქართული. და ჰმატა შემკობა კერპთა და
ბომონთა,
კეთილად იპყრნა ქურუმნი კერპთანი, და ყოველთა მეფეთა ქართლისათა უმეტეს
აღასრულებდა
მსახურებასა-მას კერპთასა, და შეამკო საფლავი ფარნავაზისი: ესე ყოველი
ქართველთა სათნოე-

ბისა-თჴს ქმნა. კეთილად იპყრნა ქართველნი, ნიჭითა და ყოვლითა დიდებითა, და
შეიყარეს
იგი ყოველთა ქართველთა უმეტეს ყოველთა მეფეთასა. და მეფობდა ესრეთ მირიან,
მცხეთით-გან
ქართლს, სომხითს რანს ჰერეთს, მოვაკანს და ეგრსს:
ვითარ იქმნა მირიან ათ-ხუთ-მეტისა წლისა, მოუკუდა ცოლი, ასული ქართველთა
მეფისაჳ,
და ამას-ზედა დაესრულა ქართლს შინა მეფობა და დედოფლობა ფარნავაზიანთა
მეფეთა: შეწუხდეს ყოველნი ქართველნი სიკდილსა-ზედა დედოფლისა მათისა, არამედ დადგრეს
ერთ-გულებასა
ზედა მირიანისსა: არცა ძალ-ედა და არცა ვინ იყო ყოვლადვე ნათესავი, რომელიმცა
ღირს
ქმნილ იყო მეფობასა ქართველთასა, და ესრეთ შეიტკბეს ამის მიზეზისა-თჴს მეფობაჳ
მირიანისი:
ხოლო მირიან მეფე-მან ჰმატა კეთილსა ქართველთასა, და მოიყანა ცოლი
საბერძნეთით,
პონტოჳთ, ასული ოლიღოტოსისი სახელით ნანა: და იწყო ბრძოლად ხაზართა, და
მარადის ჰბრძოდის. ოდესმე გადგიან მირიანს ლეკნი, და მათ გამოიყანიან ხაზარნი. მიეგების
ჰერეთს ანუ
მოვაკანს, და მუნ ეწყჴს. ოდესმე დურძუკთა და დიდოთა, მაშინ ეწყჴს და ვერ-ოდეს
სძლეს ხაზართა, არამედ ყოვლადვე მირიან სძლის, და ესრეთ მრავალ-გზის
გარდაიხადა ბრძოლა
ხაზართა:
და უფროსი ლაშქრობა მისი იყვის დარუბანდს, რამეთუ მოვიდიან ხაზარნი, და
მოადგიან
დარუბანდსა, რათამცა წარიღეს და განაღეს კარი ფართო, და მუნით იწყეს გასლა
სპარსთა
ზედა. ხოლო ოდეს მოვიდიან ხაზარნი დარუბანდს, მაშინ წარვიდის მირიან შუელად
დარუბანდისა ოდესმე უჰომრად მიჰრიდიან ხაზართა, და ოდესმე ბრძოლით აოტნის: ხოლო
ვითარ იქმნა
მირიან წლისა ორ-მეოცისა, მაშინ მოკდა მამა მისი, სპარსთა მეფე, და დაჯდა მეფედ
სპარსეთს ძმა მირიანისი ურწემესი, რომელსა ერქა ბარტამ: ვითარცა ესმა ესე მირიანს,
მოუწოდა

ყოველთა სპათა მისთა, შეიკრიბნა და წარემართა ბაღდადს, რათამცა დაჯდა
საყდართა მამისა მი1-26 სტრ., 62
სისათა: მაშინ ძმამან მის-მან შეიკრიბნა სპანი ურიცხნი და მიეგება ბრძოლად, ხევსამას
ნასიბისასა: და ვითარცა იხილეს მოხუცებულთა და მარზაპანთა სპარსეთისათა,
ვითარმედ მახჴლი
დაეცემის ურთიერთას, აღდგეს მათ შორის მოციქულად და ბჭედ, და დასჯერდეს
ორნივე მეფენი
ბჭობასა მათსა და დასხდეს რა ბჭედ:
მაშინ მირიან იტყოდა სარჩლად, ,,პირ-მშო შვილი ვარ მე მამისა ჩემისა, და
საუფლისწულოდ
ებოძნეს ქჲყანანი უცხონი მკლავითა წახმულნი, და მუნ დღენი ჩემნი ყოველნი
დამიყოფიან
ბრძოლასა შინა ხაზართასა, და მრავალ-გზის სისხლითა ჩემითა დამიცავს სპარსეთი
ხაზართა-გან
ამის-თჴს ჩემი არს საყდარი მამისა ჩემისა:“ ხოლო ბარტამ იტყოდა ამას-ზედა:
,,თუმცა პირმშო არს იგი, არამედ ნაშობი არს მხევლისაჳ და ნაშობსა მჵევლისასა ეყოფის სჲდ,
რომელ
მას მიხჲდრია სამეფონი: ხოლო მე ნაშობი ვარ ჰინდოთა მეფისა ასულისა, სპარსთა
დედოფლისაჳ და მოგისმენია ანდერძი მამისა ჩემისაჳ, და მოგინახავს რომელ ჵელითა
მისითა დამადგა
გჴრგჴნი თავსა ჩემსა:“ ხოლო მათ განბჭეს და მისცეს მ ეფობა სპარსეთისა ბარტამს.
ხოლო მირიანს გულის-სადებად მისცეს ბარტამის-გან ჯაზირეთი და შამის ნახევარი და
ადარბადაგანი,
ესე ყოველი ქართლსა, სომხითსა, რანსა, ჰერეთს და მოვაკანსა ზედა მოურთეს: და
წარმოვიდა
მირიან. ხოლო მირიან ვიდრეღა ჯერეთ იყო მუნ, გარდამოვლეს ოვსთა ფეროშ და
კავცია და განჰრყნეს ქართლი: ხოლო მირიან გარეს-გარე გარდავიდა ოვსეთს, მოტყჲნა ოვსეთი
და მოწა
ხაზარეთამდე, და გარდამოვლო გზა დვალეთისა, და მოვიდა შინა:
და შემდგომად ამისსა რაო-დენთამე წელთა ჩჲულებისა-ებრ მოვიდეს ხაზარნი
ბრძო-

ლად დარუბანდისა: ხოლო მირიან წარვიდა შჲლად დარუბანდისა, და ვიდრე იგი
მუნ იყო
წყობად ხაზართა, მაშინ უკჲ მეფე გუთთა, სპითა ურიცხჴთა, შევიდა საბერძნეთს:
ხოლო მეფე
ბერძენთაჳ შეკრბა სპათა მისთა და წინა-აღუდგა. მაშინ მეფე-მან გუთთა-მან სთხოვა
თავის-თავ
ბრძოლა კეისარსა. ვერ ძალ-იდა ბრძოლაჳ მისი: ხოლო იყო ძე კოსაროს სომეხთა
მეფისა, სახელით თრდატ, რომელი ვახსენეთ ზემო, აღზრდილ იყო საბერძნეთს, და
იყო იგი
გოლიათი. მას ჟამსა შინა იყო იგი სპასა-თანა ბერძენთასა: და იგი გამოარჩიეს ყო
ველთა სპათა
ბერძენთა, და შემოსეს იგი შესამოსლითა და საჭურველითა კეისრისათა, და კეისრის
სახედ გაუგზავნეს ბრძოლად გუთთა მეფესა: გამოვიდა მუნით გუთთა მეფე, და მიეტევნეს
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ერთას ბრძოლად. სძლო თრდატ და ჵელად შეიპყრა, და იოტეს ბანაკი გუთთა: ხოლო
კეისარმან მისცნა სპანი თრდატს და გამოგზავნა სომხითს, მამულსა მისსა: გამოვიდეს
სომხითს და გამოასხნეს სპანი ერისთავნი მირიანისნი: მაშინ მირიან შეიქცა წყობისა-გან ხაზართასა,
და მოიყანა სპარსეთით თჴსი მისი ნათესავი მეფეთაჳ სახელით ფეროზ. მან მოიტანა თანა
სპაჳ
დიდი. და ამას ფეროზს მისცა მირიან ასული თჴსი ცოლად, და მისცა ქვეყანა
ხუნანით-გან ბარდავამდე,
მტკარსა ორივე კერძი, და დაადგინა იგი ერის-თავად მუნ და სხაცა ძალი მოირთო
სპარსეთით, უწყო ბრძოლად თრდატს: ხოლო ოდეს მოირთის ძალი თრდატ საბერძნეთით
და მომართის
მირიანს, და მას ვერ ძალ-ედვის წინა-აღდგომად, და გაამაგრნის ციხენი და ქალაქნი,
და მოვლის
თრდატ ქვეყანაჳ მისი. და ოდეს განძლიერდის მირიან სპარსეთით, მაშინ ვერ წინააღუდგის თრდატ,
მოვლის სომხითი: ესრეთ დაუცხრომელად იყვის შფოთი მათ შორის წელთა
მრავალთა, და არავინ იპოვა ოდეს სპარსთა შორის მარტოდ-მბრძოლი თრდატისი. და სახელოვან იქმნა
იგი ყო-

ველსა ქჲყანასა, და სძლო ყოვლადვე მბრძოლთა მისთა, ვითარცა წერილ არს
ჰამბავი მისი ცხორებასა სომეხთასა:
შემდგომად ამისსა მეფე იქმნა ძმის-წული მირიანისი, ძე ბარტამისი მოუვლი
ნა მირიანს მოციქული და ჰრქა, რათა შევკრბეთ და გარდავლოთ სომხითი, და
შევიდეთ
საბერძნეთად:“ მაშინ გამოვიდა სპარსთა მეფე, და მიეგება მირიან და შეკრბა
სიმრავლე ურიცხჴ,
ვითარცა თივანი ველთანი და ფურცელნი ხეთანი სიმრავლითა: და გარდავლეს
სომხითი, ვერ წინააღუდგა თრდატ, არამედ განამაგრნა ციხე-ქალაქნი და წარტყჲნეს სომხითი, და
შევიდეს საბერძნეთად, და ვერ წინა-აღუდგა მათ ბერძენთა მეფე კოსტანტინე, და შთავარდა
მწუხარებასა დიდსა.
იწყეს ტყჲნვად საბერძნეთისა: მაშინ არწმუნეს მეფესა კოსტანტინეს კაცთა ღმრთისმსახურთა.
და ჰრქჲს: ,,იხილეთ საკჴრველება ქრისტესი და ძლევაჳ მტერთა მოსავთა მისთა-გან,
ვითარ
ყოველნი მოსავნი ქრისტესნი, წარძღანებითა ჯარისათა, სძლევენ მტერთა მათთა:“
ხოლო კოსტანტინე მეფე-მან ირწმუნა მათი, ვითარცა წერილ არს ესე განცხადებულად
ცხოვრებასა ბერძენთასა, ნათელს-იღო კოსტანტინე და წარმოიძღანა სახე ჯარისა და ეწყო მტერთა
სპარსთა
მათ ურიცხთა სპითა მცირითა, და ძალითა ქრისტესითა აოტა ბანაკი მათი, და
მოსრა სიმრავლე
მათი: ივლტოდეს ორნი იგი ძმანი, მცირედითა მჵედრითა, და მიუდგა უკანა
კოსტანტინე, და
შევიდა საზღართა მათთა: და სპარსთა მეფე შევიდა სპარსეთად, მეოტი. ხოლო
მირიან დადგა ქართლად
და განამაგრნა ციხე-ქალაქნი. უღონო იქმნა მირიან და შეეშინა ოტებასა ქართლით,
რამეთუ აწყჲდილ იყნეს წყობასა მას შინა ყოველნი წარჩინებულნი მისნი, სპარსნი
და ქართჲლნი:
წარგზავნნა მოციქული წინაშე კოსტანტინე მეფისა და ითხოვა მის-გან მშვიდობა და
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თქა მას მსახურებაჳ და მოწყჲდაჳ სპარსთა: სთნდა კოსტანტინეს, რამეთუ შიში
აქნდა კვალად სპარსთა მეფისა-გან და შემწეობისა-თჴს დაეზავა მირიანს აღიღო შჴლი
მირიანისი მძევლად, რომელსა ერქა ბაქარ და დაამოყურნა თრდატ და მირიან, და ამზახნა. მოსცა
თრდატ
ასული მისი, რომელსა ერქა სალომე ძესა მირიანისსა ცოლად, რომელსა ერქა რევ:
უჩინა
საზღარი ესრეთ რომელთა ქჲყანათა მდინარენი დიან სამხრით, მიერთვიან რახსსა,
ესე ქჲყანანი თრდატის კერძად დაყარნა, და რომლისა ქვეყანისა მდინარენი ჩრდილოთ დიან,
და მიერთვიან
მტკარსა, მირიანის კერძად დაყარნა და შა-მდგომელ ექმნა მათ და წარვიდა:
მეფობდა მირიან ქართლს, რანს, ჰერეთს და მოვაკანს, და აქნდა ეგრისიცა, ეგრის-წყლამდე, და
მისცა ძესა
მისსა რევს საუფლისწულოდ კახეთი და კუხეთი, და დასვა იგი უჯარმოს, რევ და
ცოლი მისი
სალომე, ასული თრდატისი, და ცხოვნდებოდეს უჯარმოს: ხოლო ფეროზს, სიძესა
მირიანისსა,
აქნდა ქჲყანა რომელი ზემო თავსა ვახსენეთ მიცემულად მირიანის-გან და იყო იგი
მუნ ერის-თავად:
მას ჟამსა მოსრულ იყო წმიდაჳ და ნეტარი დედა და ემბაზი ჩვენი ნინო, და დაეყო
მცხეთას შინა სამი წელი, და განეცხადა ქადაგება ქრისტეს სჯულისა, და იქმოდა
კურნებასა თჴნიერ
წამლისა და ჵმაჳ- მაღლად იწყო ქადაგებად ქრისტეს სჯულისა ჭეშმარიტისა, ქრის
ტეს ღმერთისა
ჩვენისასა( ოდეს ქართლი მოაქცია წმიდა-მან ნინო ქრისტეს ამაღლებით-გან
გარდასრულ-იყნეს
წელნი სამ ას ოც და ათ-ერთ-მეტნი:
§2
მოქცევაჳ მირიან მეფისაჳ და მის თანა ყოვლისა ქართლისაჳ. წმიდისა და
ნეტარისა დედისა ჩჲნისა ნინო მოციქულისა მიერ:
პირველად ვაჵსენოთ ცხოვრებაჳ წმიდისა და ნეტარისა დედისა ჩვენისა და ყოვლისა
ქართლისა განმანათლებელისა ნინო მოციქულისაჳ, რომელისა-თჴს მანვე ნეტარ-მან
მოგვითხრა,

ჟამსა აღსრულებისა მისისასა, რომელი აღწერა მორწმუნე-მან დედოფალ-მან სალომე
უჯარმოლმან ძის ცოლ-მან მირიან მეფისა-მან, ასულმან თრდატ სომეხთა მეფისა-მან:
და იყო მათ ჟამთა შინა ოდეს წმიდა გიორგი კაბადუკელი იწამა ქრისტეს-თჴს იყო
კაბადუკიათ ქალაქით კაცი ვინმე მთავართა შესაბამი მონა ღთისა, სახელით ზაბილონ:
და ესე წარვიდა ჰრომედ წინაშე მეფისა მაქსიმიანესა, მსახურებად და ნიჭისა მოღებად მის-გან:
და მათვე
1-28 სტრ., 65
დღეთა შინა კაცი ვინმე იყო კოლასტრას შინა, და ესხნეს მას ორ შვილ, ძე და ასული.
და სახელი ძისა მისისა იობენალი, ხოლო ასულისა-მის სოსანა აღესრულნეს ქმარი და
ცოლი-იგი
და დარჩეს და-ძმანი იგი ობლად: აღდგეს და წარვიდეს ქალაქად წმიდად
იერუსალემად. იმედ ჰყჲს
იმედი-იგი ყოველთა ქრისტიანეთა წმიდაჳ აღდგომაჳ, და მიევედრნეს მუნ: ესე ძმაჳ
იობენალი
მიემთხვია დევტალარობასა, ხოლო დაჳ-იგი მისი სოსანა ჰმსახურებდა ნიაფორსა
სარა ბეთლემელსა:
ხოლო ესე ჭაბუკი კაბადუკელი, სახელით ზაბულონ, რომელი ვახსენეთ, მიიწია
ჰრომედ,
წინაშე მეფისა, და აღდგომილ იყნეს მას ჟამსა ბრანჯნი ბრძოლად ჰრომთა, ველსა
ზედა პატალანისასა. მისცა უფალ-მან ძალი ზაბილონს, ჭაბუკსა-მას კაბადუკელსა, და ქმნა წინააღდგომაჳ
მტერთაჳ- მათ უზომოჳ, და იოტნა ბრანჯნი და შეიპყრა მეფე ბრანჯთაჳ, და
ყოველნი-იგი მთავარნი მათნი, და მიიყანნა იგინი წინაშე მეფისა. ხოლო მეფე-მან განაწესა სიკდილი
მათი: მაშინ იწყეს ტირილად ბრანჯთა-მათ, და ევედრებოდეს ზაბილონს. ,,მოგვეც პირველად
სჯული
შენი, და შეგვიყანენ ტაძარსა ღვთისა თქჲნისასა. მაშინღა იყავნ სიკდილი ჩვენი,
რამეთუ შენმიერ შეპყრობილ ვართ და შენვე ჰყავ ესე ჩვენ-ზედა, და უბრალო იქმენ სისხლისა
ჩვენისა-გან,

ახოვანო:“ ხოლო ზაბილონს ვითარცა ესმა ესე, მსწრაფლ მივიდა იდუმალ
პატრიაქისა, ფარულად,
მეფისა, აუწყა ყოველი: ხოლო პატრიაქ-მან მისცა ნათელი ჵელსა ქჲშე
ზაბილონისსა, და შეიყანნეს ტაძარსა ღვთისასა, აზიარნეს საიდუმლოსა ჵორცსა და სისხლსა ქრისტესისა
და უჩჲნ
ნეს დიდებანი-იგი მოციქულთანი. და დილეულ ადრე აღდგეს ბრანჯნი-იგი და
შეიმოსეს სამოსელი სამკდრო და განვიდეს ადგილსა-მას კაცის საკლავსა და სასისხლესა,ლოცჴდეს
და ჰმადლობდეს
ღმერთსა ნათლის-ღებისა-თჴს და იტყოდეს. ,,ჩვენ სიკდილსა შინა უკდავ ვართ.
რამეთუ
ღირს გვყნა ღმერთ-მან ესე-ვითარსა დიდებასა, მიღებად საგზალს- მას
დაულევნელსა, ჵორცსა
და სისხლსა ქრისტეს ძისა ღვთისა უკდავისასა, რომელი უმაღლეს არს ყოველთა
მთათა, და
უქვესკნელეს ყოველთა უფსკრულთა, რომელი-იგი არს კურთხეულ უკუნისამდე:
ხოლო ვა (ვაჳ)
მშობელთა ჩვენთა ნაყოფთა სიმწარისათა და მკვიდრთა ბნელისათა:“ და ხმობდენ.
,,მოვედინ
მეხრმლე და აღხჲნ თავნი ჩვენნი ჩვენ-გან.“
ამას-რაჳ იტყოდენ იგინი, ხედვიდა ზაბილონ, აღიძრა გონებითა და სტიროდა
მწარედ.
რამეთუ ვითარცა ცხოვართა თავნი მათნი კლად წარიპყრეს, და ვითარცა კრავთა
შჴლთა მათთა
სწყალობდეს: მაშინ მოწყალე ქმნული ზაბილონ მათ-ზედა შევიდა მეფისა და
გამოითხოვნა მეფისა-გან. სამკდროდ შეკაზმულნი, და მიმადლნა მეფე-მან და ჰქა: ,,მიმინიჭებია
იგინი შენდა,
1-25 სტრ., 66
და რაჳცა გნებავს უყავ მათ: მაშინ ზაბილონ განუტევნა. ხოლო იგინი ევედრებოდეს
ზაბილონს, რათა წარჰყჲს ქვეყანასა მათსა. და მისცეს სჯული ქრისტესი, ნათლის-ღება
წყლითა, ყოველსა ერსა მათსა: ხოლო მან ისმინა ვედრებაჳ მათი, და მოითხოვა მღდელი
პატრიაქისა-გან:
და ბრძანებაჳ მოიღო, სხჴთა მიზეზითა რომლითამე, მეფისა-გან და წარვიდეს მათთანა: და ვი-

თარ მიეახლნეს დღისა ერთისა სავალსა, მოვიდა წინა ჰამბავი, ვითარმედ მეფე
ცოცხალი მოვალს,
და ყოველნი მთავარნი მის-თანა. შეიძრნეს ათნი საერისთაონი. ხოზამაჳ, ხოზაჳ,
გაახილაჯაჳ,
ხონებაგაჳ, ხინგარაგაჳ, ზიჯაჳ, ზაგაჳ, ზარდაჳ, ზარმაჳ, და თმონი, და სამეფოჳ:
მიეგებვოდეს ესე ყოველნი მდინარესა ზედა დიდსა და ღრმასა. დააყენა მეფე-მან ერი იგი და
წყალსა იმიერ და
ამიერ და აკურთხეს წყალი-იგი. და შთახდა ყოველი-იგი ერი, და განიბანნეს, და
აღმოხდეს აღმოსავალსა ერთსა, და დასდებდა მღდელი ყოველსა-მას ერსა ჵელსა, და იყო მუნ ათ დღე,
და აზიარნა საიდუმლოსა ქრისტესსა ერი ყოველი, დაუტევნა მღდელნი, განუწესა წესი
ყოველი: და
ამისსა შემდგომად მისცა მშვიდობა ყოველთა. და წარვიდა, ნიჭითა დიდითა,
ჰრომედ, და განიზრახა გონებასა თჴსსა: ,, წარვიდე იერუსალიმად, და ვმსახურო ნიჭი ესე ჩემი
ადგილთა ღვთისათა: წარვიდა ზაბულონ, და განუყო ყოველი-იგი მონაგები გლახაკთა: და პირველ
ხსენებული იგი დევტალარი. პატრიაქ ქმნულ იყო, და ფრიად დაიმეგობრნეს ურთიერთას.
ზაბილონ და
პატრიაქი. ჰრქა სარა ნიაფორ-მან პატრიაქსა: ,,ესე ზაბილონ მამაჳ და ემბაზი
ბრანჯთაჳ,
კაცი სრული ღვთის -მოშიშობითა და სიბრძნითა. მიეც უკჲ დაჳ შენი სოსანა ცოლად
მისსა:“
და სთნდა წმიდასა პატრიაქსა, და მისცა სოსანა ცოლად, და წარვიდა თჴსად ქალაქად
კოლასტრად
ესე წმიდაჳ ნინო, და მოძღარი ქართლისა, მათ-გან იშა ოდენ მხოლოდ, თჴნიერ
სხჴსა შვილისა,
და აღზარდა დედა-მან მისმან სოსანა მსახურებასა შინა გლახაკთასა: და ვითარ იქმნა
ნინო
ათ-ორმეტისა წლისა, მშობელთა მისთა განყიდეს ყოველი მონაგები მათი, და
წარვიდეს იერუსალიმად:
მაშინ ზაბილონ დაიწერა ჯარი პატრიაქისა-გან. და იჯმნა ცოლისა-გან მისისა,
შეიტკბო
მკერდსა თჴსსა ასული თჴსი წმიდაჳ ნინო. და დაღარნა ვითარცა წყარონი ცრემლნი
თალთა-

გან პირისა მისისა: და ჰრქა: ,,შენ მხოლო ასულო ჩემო, ესე-რა დაგიტეობ ობლად
ჩემ-გან
1-27 სტრ., 67
და მიგითალავ შენ მამასა ზე-ცათასა ყოველთა მზრდელსა ღმერთსა, რამეთუ იგი
არს მამაჳ ობოლთაჳ. და მსაჯული ქრივთაჳ. და ნუ-გეშინინ შენ, შვილო ჩემო: შენ ხოლო მარიამ
მაგდალინელისა შური აღიღე. ქრისტეს სიყარულის-თჴს, და დათა-მათ ლაზარესთა. და
თუ ეგრეთ
შეიყარო იგი ვითარცა მათ, მან ეგრეთვე მოგცეს შენ ყოველივე რაჳცა სთხოვო.“
დაუტევა
ამბორის-ყოფაჳ საუკუნოჳ და წარვიდა წიაღ იორდანესა, კაცთა-მათ-თანა ველურთა,
სადა ყოფაჳ მისი უწყის ყოვლისა დამბადებელ-მან ღმერთ-მან: ხოლო დედაჳ მისი მისცა
პატრიაქ-მან მსახურებად გლახაკთა დედათა: და წმიდაჳ ნინო მსახურებდა ნიაფორსა, სომეხსა
დვიანელსა, ორ წელ,
და ჰკითხჴდა ყოვლად ვნებათა-მათ ქრისტესთა, ჯარ-ცმისა, დაფლჴსა და
აღდგომისა ძალსა, და
სამოსლისა მისისა, ტილოთა და სუდარისასა, მიწყებით ყოველსა: რამეთუ არა-ვინ
ყოფილ იყო, და არცა იყო შორის იერუსალიმისა სწორ მისსა მეცნიერობითა. სჯულისა,
ძველსა და
ახალსა ყოველსავე ზედა-მიწევნით: ხოლო იწყო მან უწყებად მისსა და ჰრქა: ,,
ვხედავ, შვილო
ჩემო, ძალსა ლომისა ძუისასა, რომელი იზახებენ ყოველთა-ზედა ოთხ-ფერჵთა, გინა
ვითარცა არწივი დედალი, რომელი აღვიდის სიმაღლესა ჰაერთასა უფროს მამლისა, და
ყოველი ხმელეთი
გუგასა თალისა მისისასა, მცირისა მარგალიტისა სწორად შეიყენის, განიხილის და
განიცადის საჭმელი მისი ცეცხლებრ, და რაჳ ინახის, მიუტევნის ფრთენი და მიეტევის მას-ზედა.
ეგრეთ იყოს
ცხოვრება შენი: აწ ვიწყო და გითხრა ყოველივე: ოდეს იხილეს ღმერთი-იგი უკდავი
კაცთა
მოკდავთა ქვეყანასა ზედა, რომელი მოსრულ იყო მოწოდებად წარმართთა, ვითარცა
თჴთ ინება
ხსნაჳ სოფლისაჳ, იწყო კეთილის ყოფად ჰურიათა, მკდართა აღდგინებად, ბრმათა
აღხილვად,

სნეულთა განკურნებად: ესე შეიშურვეს და შეიზრახნეს, და წარავლინეს
სტრატიოტნი ყოველსა
ქჲყანასა, სწრაფით მოსლად ჰურიათა, და ჰრქჲს, რამეთუ: ,,ესე-რა
წარვსწყმდებით.მოვედით
და შემოვკრბეთ ყოველნი:“ მოიწინეს ყოვლით ქჲყანით კაცნი მრავალ რიცხნი
სწავლულნი
სჯულსა მოსესსა, რომელნი იგი ანტაკრად წინა -აღუდგეს სულსა წმიდასა ანტაკრად,
რაჳ-იგი
ჯერ-იყო ყოფად ქჲყანასა, მათ აღასრულეს, ჯარს-აცუეს და სამოსელსა მისსა ზედა
წილ- იგდეს,
და ხდა წილითა მით ჩრდილოელთა მცხეთელთა მოქალაქეთა, კართი იგი
უკერავი: ხოლო დაფლეს
იესო და დაჰკრძალეს საფლავი მისი, არამედ იგი აღდგა, ვითარცა სთქა პირველად,
და ტილონიიგი ჰპოვნეს საფლავსა შინა და შემდგომად რა-ოდენთამე ჟამთა, მივიდეს ხელთა
ლუკა მახარებლისათა, და დასხნა იგინი სადაცა თჴთ იცის: ხოლო სუდარი არა იპოვა, არამედ
სთქჲს ვიეთმე
1-28 სტრ., 68
პეტრეს-თჴს. ვითარმედ: ხელ -ეწიფა აღხმადო და აქს მასო.“ არამედ
განცხადებულად არა
გჴთხრეს: ხოლო ჯარნი ამასვე ქალაქსა შინა დამარხულ არიან, არამედ ადგილი
მათი არა-ვინ
იცის. ოდეს ინებოს ღმერთმან, გამოჩნდეს იგინიცა:“ ვითარცა ესმა ესე ყოველი
წმიდასა ნინოს
ნიაფორისაგან, მისცა კურთხევაჳ და მადლი ღმერთსა, და კვალად ჰკითხა. ,,სადა არს
ჩრდილოსაიგი ქჲყანაჳ. სადა არს სამოსელი-იგი უფლისა ჩვენისა. ჰრქა ნიაფორ-მან. ,,ქალაქი
მცხეთა,
ქჲყანაჳ ქართლისაჳ, სომხითისა მთიულეთი, არს საწარმართოჳ, რამეთუ ჟამსა ამ ას
უჟიკთა
საჵელმწიფოთ შექმნილ არს იგი:
ხოლო მათ დღეთა შინა მოვიდა დედა-კაცი ვინმე ეფესოთ. თაყანის-ცემად წმიდისა
აღდგომისა და ჰკითხჴდა დედა-კაცსა-მას ნიაფორი ვითარმედ: ,, ელენე დედოფალი
ჯერეთცა ეგევითარსა ცთომასა და ბნელსა შინა არსა: ,,ხოლო მან ჰქა ესრეთ, ვითარმედ ,, ვარ
მჵევალი მათი,

და მახლობელი განზრახასა მათსა ყოველსა, ცხადსა და დაფარულსა, და უწყი მე
მისი, რამეთუ აქს მას დიდი წადიერებაჳ ქრისტეს სჯულისა და ნათლის-ღებისა-თჴს: ,, ხოლო
ესმა-რა
ესე დედა-კაცისა მის-გან წმიდასა ნინოს, ჰრქა ნიაფორსა ესრეთ, ვითარმედ: ,,
წარმგზავნე მე და
მივიდე დედოფლისა ელენესსა, ნუ უკჲ მივიახლო მის სიტყჴს-გებად ქრისტეს- თჴს
წინაშე მისსა:“
ხოლო ნიაფორ-მან აუწყა პატრიაქსა წადიერებაჳ ესე და საქმე ნინოსი: მაშინ პატრიაქმან,
დედის ძმა-მან მოუწოდა წმიდასა ამას ნინოს, დის-წულსა თჴსსა, და დაადგინა იგი
აღსავალსა წმიდისა საკურთხევლისასა, და დასხნა ჵელნი მისნი წმიდანი მჵართა
ზედა მისთა,
სულთ-ითქნა ცად მიმართ, სიღრმით გულისა მისისათა, და ჰსთქა: ,,უფალო
ღმერთო, საუკუნეთაო, ჵელთა შენთა შევვედრებ ობოლსა ამას შვილსა დისა ჩემისასა, და წარვავლინებ
ქადაგებად
ღთებისა შენისა, რათა ახაროს აღდგომაჳ შენი: სადაცა სათნო იყოს სრბაჳ მისი. ექმენ
ქრისტე ღმერთო ამას თანა-მოგზაურ, ნავთ-სადგურ, მოძღარ, ენა-მეცნიერ, ვითარცა
უწინარეს
ამისსა მოშიშთა სახელისა შენისასა:
და უჯმნა დედისა-გან თჴსისა. ამბორის-ყოფითა განშორებისათა, და გამოსახა მას-ზე
და სასწაული ჯარისა, და ესრეთ ლოცჴთა ღვთისა მიმართ და კურთხევითა
განუტევა: და წარემართა წმიდაჳ ნინო დედა-კაცისა მის-თანა ეფესოთ მოსრულისა, და ვითარ
მიიწივნეს სამეფოს ჰრომს სახიდ დედა-კაცისა, რომელისა-იგი თანა-მოგზაურ ექმნა, იხილეს მუნ
დედოფალი
ვინმე და ტომი მეფეთა, სახელით რიფსიმე, და დედა-მძუძე მისი გაიანე, რომელნიესე იყოფოდეს მონასტერსა შინა ქალ-წულთასა, და ჰსუროდა ქრისტეს-თჴს. და მომლოდე
იყნეს
1-31 სტრ., 69
იერუსალიმით ნათლის-ღებასა: მაშინ დედა-კაც-მან მან წარუდგინა წმიდაჳ ნინო, და
აუწყა საქმე
მისი დედოფალსა რიფსიმეს, რომელი-იგი იხილა-რაჳ ქრისტეს მოყარე-მან
რიფსიმე, სიხარუ-

ლით შეიტკბო და შეიწყნარა სახიდ თჴსად, წინაშე მისსა, წმიდაჳ ნინო. ჵელით-გან
მის დედაკაცისა თანა-მოგზაურისა: და ესრეთ იყოფოდა რაჳ მის-თანა წმიდაჳ ნინო, მასვე შინა
წელიწადსა ნათელ-იღო რიფსიმე, რომლისა-თჴს იგი სურვიელ იყო, მის-თანა გაიანეცა
დედა-მძუძე-მან
და სხათა-მათ სახლეულთა მისთა, რიცხჴთა ორ-მეოცდა ათთა სულთა, ჵელსა შინა
წმიდისა ნინოსსა. და იყოფოდეს მონასტერსა შინა თჴსსა, და იყო მათ-თანა წმიდაჳ ნინო, ორ
წელ:
მათ დღეთა შინა წარავლინნა კეისარ-მან ძიებად ქალისა ქმნულ-კეთილისა და
შჲნიერისა,
რათამცა უპოვეს ღირსი ცოლად მისსა. და ვითარ მოიწინეს მეძიებელნი-იგი
მონასტერსა ქალწულთასა და იხილეს, და განიცადეს რიფსიმე, და გამოიკითხეს გარი მისი, და სცნეს
მეფეთა
ნათესაობაჳ მისი, რომლისა სახე ფრიად სთნდა შვენიერებაჳ მისი, რომლისა ვერსადა ეხილვა
მსგავსი ხილვითა და შჲნიერებითა. და გამოსახეს სახე შჲნიერებისაჳ და ხატისა
მისისა,ფიცარსა ზედა, და წარჰგზავნეს წინაშე კეისრისა. რომელი იხილა-რა კეისარ-მან ფრიად
სთნდა და
სიხარულით აღივსო, და განაწესა აღსრულებაჳ ქორწილისა მრავლითა სიხარულითა,
რომლისათჴსცა მსწრაფლ წარავლინნა მოციქულნი და განმგებელნი ყოველთა შინა
საბრძანებელთა მისთა,
რათა ყოველნი დიდითა სიხარულითა მოვიდენ ბრძანებითა ამასდა ქორწილსა
სამეუფოსა:
ხოლო იხილეს-რაჳ ყოვლად-წმიდათა-მათ დაფარული-იგი მანქანებაჳ მტერისა, და
ისარნი მისნი
განჵურვებულნი, რომლითა-იგი ისწრაფდა სისრად წმიდათა ქრისტესთა,
იურვოდეს, რამეთუ
ჭური რისხჴსა იპოვა მეფე, ვითარცა გველი სამოთხესა შინა მზრახრველ ექმნა,
ეგრეთვე აქა
მსგავსად მისსა. უსჯულო ესე, რომელსა აქნდა შეგინებული თაყანის ცემაჳ.
ბილწთა და შეგინებულთა კერპთა:

ხოლო იხილეს-რაჳ ნეტარ-მან რიფსიმე, გაიანე და სხათა-მათ წმიდათა დედათა.
განსაცდელი ესე მათ ზედა მოწევნულად: მაშინ მოიხსენეს მათ უბიწო იგი აღთქმაჳ და ღირსი
ქებისა
მარტოებითი ცხოვრებაჳ, რომელსა-იგი იყნეს განსწავლულ, და გოდებით ტიროდეს
გამოხატვით შესწავებისა-მისთჴს. წინაშე მეფისა უსჯულოსა შჲნიერებისა წმიდისა
რიფსიმესა, რომელი-იგი გამოეხატვათ და წარგზავნეს. და მისცნეს თავნი თჴსნი ფიცხელისა
მოღაწებისა კანონსა, ლოცჴთა და ვედრებითა ღვთისათა, დაუცადებელითა და ერთობით
განზრახჴთა ურთიერთარს, ყოველთავე დაუტევეს ქჲყანა-იგი ფარულად, ორ-მე-ოცდა ათ-ცამეტ-მან
სულ-მან, და
მოიწივნეს ლტოლვილნი არეთა და სანახებთა სომხითისათა, ადგილსა რომელსა
ჰქვიან ახალ ქალაქი უაღრეს შენებულსა, რომელ არს დვინი, საყოფელი სომეხთა მეფისა, და
შევიდეს მუნ ტალავართა-მათ შინა საწნეხელთასა, რომელნი იგი იყნეს შენებულ ჩრდილოთ-კერძ,
და აღმოსავა
1-29 სტრ., 70
ლით, და იზრდებოდეს მუნ შინა ჵელთ-საქმისა თჴსისა განვაჭრებითა: ხოლო იხილარაჳ კეისარმან, რამეთუ განერნეს ჵელთა-გან მისთა. ტრფიალებისა-გან მისისა ბოროტისა
წმიდაჳ რიფსიმე და სხანი იგი მისთანანი, აღივსო უნუგეშინისცემითა მწუხარებითა, და
წარავლინნა
კაცნი ყოველთა ადგილთა მოძიებად მათდა.
მაშინ მოიწივნეს მოციქულნი-იგი კეისრისანი წინაშე თრდატ სომეხთა მეფისა, და მოართვეს წიგნი კეისრისა, რომელსა წერილ იყო ესრეთ: ,,თჴთ-მპყრობელი კეისარი,
საყარელსა
ძმასა და მეგობარსა და თანა-მოსაყდრესა ჩემსა თრდატ გიკითხავ: უწყებულ იყავ
ძმობაჳ შენი და თანა შემწეობაჳ, რომლისა-თჴს იგი პირველად გვევნების შეცთომილისა-მის
ქრისტეანეთა
ნათესავისა. რამეთუ ყოვლადვე შეურაცხ იქმნების ჩვენი უფლებაჳ მათის-გან
კრებულისა, და სა-

წუნელ არს ჩვენი ჵელმწიფებაჳ მათ-გან. რამეთუ იგინი ჯარ-ცმულსა ვისმე
მომკდარსა ჰმსახურებენ. და ძელსა თაყანის-ცემენ, და თავისა მათისა სიკდილსა უფლისა მათისათჴს დიდებად
შეირაცხებენ. და არა ეშინის ჰურიათა-გან, და მოკლულისა მის-გან ჰურიათა-გან და
ჯარ-ცმულისა ეშინის. და შეცდომილ არიან: მეფეთა აგინებენ. ღმერთთა შეურაცხ -ჰყოფენ, და
ძალსაცა მზისასა, მთოვარისასა და ვარსკულავთა ნათლისასა არად შეჰრაცხიან, არამედ
შექმნულად იტყვიან მათ
ჯარ-ცმულისა-მის მიერ, და ესრეთ მიაქცეს ქჲყანაჳ ვიდრემდის მამანი დედათაგან, და
დედანი მამათა-გან ცოცხალვე განაშორნეს: დაღაცათუ დიდითა ქადებითა და
ფრიადითა სატანჯველითა მოვსწყვედენით, არამედ კვალადცა უფროსად განმრავლდეს: ხოლო აწ
შემემთხვია მე
ხილაჳ ნათესავისა მათისაგანისა, ქალისა ერთი ჭაბუკისა, და განვიზრახე
მოყვანებაჳ მისი
ცოლად ჩემდა, ხოლო მას არცაღათუ ვითარცა მეფისა უთქა გულ-მან სურვილად
ჩემად, არამედ საძულელად და არაჳ -წმიდად შემრაცხეს მე, რომლითაცა მეოტ იქმნნეს
ფარულად ჩემ-გან.
და კერძოთა ქჲყანისა შენისათა წარმოსრულ არიან: უწყებულ-იყავნ შენდა, ძმაო
ჩემო, და მოიძიენ იგინი და ჰპოვნე-რაჳ მისთანანი -იგი სიკდილითა მოაკდინენ: ხოლო
რომელი იგი მათ
შეაცთნეს, შჲნიერი-იგი ხატითა და სახელით რიფსიმე, ჩემდავე წარმოავლინე: და
უკეთუ შენ
გთნდეს იგი, თავისა შენისა-თჴს იგულე, რამეთუ არაჳ იპოვო სხაჳ მსგავსი მისი
იონთა
სოფელსა შინა, და ცოცხლებითმცა იყოფები შენ მსახურებასა შინა ღმეთთასა:“
ხოლო აღმოიკითხა-რაჳ თარდატ ბრძანება ესე კეისრისა. მყის იწყო მოსწრაფებით
ძიებაჳ მათი, და ჰპოვნა-რაჳ საწნეხელთა-მათ შინა პირველ -ხსენებულთა, და იხილარაჳ რიფსი
მე, აღივსო ტრფიალებითა გულის-თქმისათა და სიხარულითა დიდითა, და
დაამტკიცა მოყანებაჳ
მისი ცოლად მისდა. ხოლო ურჩ-ექმნა რაჳ თარდატს საქმისა ამის-თჴს წმიდაჳ
რიფსიმე, მაშინ

1-30 სტრ., 71
იწამა იგი მის მიერ წამებისა ღაწლითა, მის თანა გაიანეცა, დედა-მძუძე იგი მისი და
სხანი
მრავალნი მათთანანი, ვითარცა-იგი წერილ არს წიგნსა -მას წამებისა მათისასა,
მოქცევასა შინა
სომეხთასა, რამეთუ თრდატ მეფე, განგებით ღვთისათა, ეშვად შეიცვალა: ხოლო
რომელნიმე
მათგანნი წმიდანი დაიმალნეს და ივლტოდეს, რომელთა-თანავე მაშინ ესე წმიდაჳ
ნინო დამა ლულ
იქმნა. ეკალთა შორის ვარდისათა, რომელი-იგი ჯერეთ არღა-რა გამომღებელ ქმნილ
იყო ყვავილისა ჟამსა, და ესრეთ დამალულ რაჳ იქმნა წმიდაჳ ნინო, და იხილა მუნით-გამო,
სახითა მთავარ-დიაკნისათა. შთამომავალი ზე-ცით ნათლისა ოლარითა მოსილი, და
მპყრობელი სასაკმევლისა ჵელთა მისთა, რომლისაჳ კამლისა-სახე სუნნელებაჳ დაჰფარვიდა ცათა. და
კვალად იყო მისთანა სიმრავლე ერთა ზეცისათა, რამეთუ მას ჟამსა განეყვოდეს ჵორცთა-გან სულნი.
წმიდათა
მათ მოწამეთანი, რომელნი-იგი შეიერთნეს ბრწყინვალეთა-მათ ზე-ცისათა ძალთა,
და ესრეთ ცად მიმართ აღიწეოდა: რომელი ესე იხილა-რაჳ ესრეთ წმიდა-მან ნინო, ღაღად-ჰყო ესრეთ.
,,უფალო,
უფალო. რად დამიტევებ მე შორის ასპიტთა იქედნეთა:“ მაშინ ჵმა ესმა ზეგარდამო,
რომელი ეტყოდა, ვითარმედ ,,ესრეთვე იყოს შენიცა წარყანებაჳ სასუფეველად, წინაშე
ღვთისა.
ჟამსა-ეგე ეკალი, რომელ არს გარემოს შენსა, ყოველივე იქმნეს ვარდის ფურცელი
სურნელი.
არამედ აღჰსდექ და ვიდოდე ჩრდილოთ კერძო, სადა-იგი ფრიად არს სამკალი,
ხოლო მუშაკ
ყოვლად არა:“
ამისსა შემდგომად წარმოვიდა მუნით წმიდაჳ ნინო, და მოიწია ორბანთად,
საზღართავე
სომხითისათა, და მუნ დაიზამთრა ჭირთა შინა მრავალთა, და თვესა მეოთხესა
მარტით-გან
რომელ-არს ივნისი, წარმოემართა და მოიწია მთათა ჯავახეთისათა, სადა-იგი
მიემთხვია ტბასა

დიდსა გარდამომდინარესა, რომელსა ეწოდების ფარავნა: ხოლო მიხედნა რაჳ მუნით
და იხილნა
მთანი ჩრდილოსანი, დღეთა-მათ ზაფხულისათა სავსენი თოვლითა და ჰაერითა
სასტიკისათა,
შესძრწუნდა წმიდაჳ ნინო და თქვა: ,, უფალო, უფალო, მიიღე სული ჩემი ჩემ-გან:“ და
და ყო მუნ
ორი დღე, და ითხოვა საზრდელი მეთევზურთა-გან ტბასა-მას შინა მონადირეთასა:
და რამეთუ
მწყემსნიცა იყნეს ადგილსა-მასვე და ჵმილვიდეს-რაჳ საჵმილავსა ღამისასა
სამწყსოსა ზედა
მათასა, ხადოდეს იგინი შემწედ და მფარველად მათთა ღმერთთა მათთა, არმაზს და
ზადენს, და
აღუთქმიდეს მათ შესაწირავთა, ,,ოდეს მოვიდეთ წინაშე თქჲნსა მშვიდობითო.“ და
ამას იტყოდეს იგინი ენითა სომხურითა, რომელი-ესე ესწავლა მცირედ რაჳმე ნინოსცა.
პირველვე ნიაფორისა-გან, და ჰპოვა მწყემსთა-მათ შორის მზრახველი სომხურისა ერთი, და ჰკითხა და
ჰრქა
ენითა სომხურითა, ვითარმედ ,,რომლისა სოფლისანი ხართ.“ ხოლო მან მიუგო და
ჰრქა, ვითარმედ ,,ვართ ჩვენ დაბით ელარბინით და საფურცლით, და ქინძარელნი,
რაბატელნი, და დიდისა
1-26 სტრ., 72
ქალაქისა მცხეთისანი, სადა ღმერთნი ღმერთობენ. და მეფენი მეფობენ.“ და ჰკითხა:
,,სადათ არს
მცხეთა.“ ხოლო მან მიუგო და ჰრქა: ვითარმედ ,,გარდამდინარე ესე ტბისა თანაწარვლის ქალაქსა-მას მცხეთასა:“
ხოლო წმიდასა ნინოს შეუძნდა სიგრძეო გზისა-მის და სიბრტყე მთათა-მათ, რომელი
იხილა და ამისთჴს შეძრწუნებულ-მან სულთ-ითქნა: დაიდა ლოდი ერთი
სასთუნალ და
ესრეთ მიიძინა გარდასადინელსა-მას ტბისასა: და ვითარ ეძინა იგი, მოვიდა კაცი
ერთი ჩვენებით, ჰასაკითა ზომიერ, ხოლო თმითა ნახევარ-თმოსანი, და მისცა მან წიგნი
დაბეჭდული წმიდასა
ნინოს და ჰრქა მიართვი ესე მსწრაფლ ქალაქსა შინა მცხეთას, მეფესა-მას
წარმართთასა:“

ხოლო წმიდა-მან ნინო იწყო ტირილად და ჰრქა მას ვედრებით, ვითარმედ: ,, მე
უფალო, დედაკაცი ვარ უცხო და უმეცარი. არღა მრავლის-მეტყჲდ მეცნიერ: ვითარ მივიდე
უცხოსა ქჲყანასა
და კაცთა-მათ უცხო-თესლთა.“ მაშინ კაც-მან განუჵსნა წიგნი-იგი. და იყო წერილი
რომაელებრ, რომელსა ზე და იყო ბეჭედი იესოს ქრისტესი. და წერილ იყნეს მათ
შინა ათნი
სიტყანი, მსგავსადვე ფიცართა მათ ქჴსათა, მოსეს-ზე: მისცა კითხად წმიდასა
ნინოს, და (განიფრთხო წმიდამან, აქნდა ჵელთა შინა: ხოლო) იყო დასაბამი სიტყათა მათ ესე.
ა. სადაცა იქადაგოს სახარება ესე, მუნცა ითქმოდის დედა-კაცი ესე:
ბ. არცა მამა-კაცება არს, არცა დედა-კაცება, არამედ თქჲნ ყოველნი ერთხართ:
გ. წარვედით და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართნი, და ნათელს-ცემდით მათ
სახელითა
მამისათა და ძისათა, და სულისა წმიდისათა:
დ. ნათელი გამობრწყინვებად წარმართთა ზედა. და დიდება ერისა შენისა ისრაელისა:
ე. და იქადაგოს სახარება ე სე სასუფეველისა ყოველსა სოფელსა:
ვ. რომელ-მან თქვენ შეშეგიწყნარნეს მე შემიწყნარა, და რომელ-მან მე შემიწყნაროს
შეიწყნაროს მომავლინებელი ჩემი:
ზ. რამეთუ ფრიად უყარდა მარიამ უფალსა, რამეთუ მარადის ისმენდა მისსა
სიტყასა
ჭეშმარიტსა:
ჲ. ნუ-გეშინინ მათ-გან რომელთა მოსწყუედნენ ჵორცნი თქვენნი, ხოლო სულისა ვერ
შემძლებელ არიან მოწყვედად:
1-30 სტრ., 73
თ. ჰრქა მარიამს მაგდანელსა იესო. ,,წარვედ დედა-კაცო და ახარე ძმათა ჩემთა:“
ი. სადაცა ჰქადაგებდეთ, სახელითა მამისათა, და ძისათა, და სულისა წმიდისათა:

ვითარცა წარიკითხნა სიტყანი ესე წმიდა-მან ნინო, იწყო ვედრებად ღვთისა მიმართ
და
გულის-ხმა ჰყო, ვითარმედ ზე-ცით იყო ჩჲნებაჳ ესე. და აღიხილნა თალნი ზე-ცად
და ითხოვა
მაღალთა შინა დამკჴდრებულისა და ყოვლისა გარე-შემცველისა ღვთისა-გან შეწევნა
მისი, და
წარემართა და მიჰყა მდინარისა-მას ტბისა-გან გარდამომდინარესა, რომელი იგი
წარმდინარეობს დასავლით, მერმე კვალად იწყებს აღმოსავალით დინებასა: მიუდგა გზათა
ძნელთა და ფიცხელთა, ნახნა ჭირნი დიდნი გზათა-გან და შიშნი დიდნი მჵეცთა-გან, ვიდრე
მიწევნადმდე ადგილსამას, რომელსა იწყებს წყალი-იგი აღმოსავლით დინებასა, და მიერით-გან იქმნა
ლხინებაჳ მისი. რამეთუ პოვნა მუნ მოგზაურნი, რომელთა თანა მიიწია სანახებსა ქართლისასა, ქალაქსამას რომელსა
ეწოდების ურბნისი, სადა იგი იხილა ერი უცხო და უცხოთა ღმერთთა მსახურნი.
რამეთუ თაყანის
ცემდეს იგი ღმერთად მათდა ცეცხლსა ქასა და ძელთა, რომლისა-თჴსცა შეეურვა
სულსა ამის
წმიდისასა, და შევიდა უბანსა ჰურიათასა, რომელთაცა ზრახჴდა მათ-თანა ენისათჴს, ებრაულისა,
რომელსა იგიცა მეცნიერ იყო. და დაყნა მუნ თჴსა ერთისა დღენი, და განიცდიდა
საქმესა და
ძალსა მის ქვეყანისასა: ხოლო აღიძრნეს დღესა შინა ერთსა ერნი დიდნი სიმრავლითა
მით ქალაქით,
წარმავალნი დედა-ქალაქად სამეფოდ მცხეთად, მოვაჭრებად საჵმართა რათამე და
ზორვად წინაშე
არმაზ ღვთისა მათისა, და წარყვა მათ წმიდაჳვე ნინო: ხოლო ვითარ-იგი მიიწივნეს
ქალაქად
მცხეთად, და დაისადგურეს მათ წიაღ მოგთასა, ხიდსა-მას ზედა, იხილა მუნ მოგობა
ცეცხლისმსახურთა-მათ ერთა და საცთური, და ტიროდა წმიდაჳ ნინო წარწყმედასა-მას ზედა
მათსა, და
იგლოვდა უცხოებასა თჴსსა: და აჰა ხალისა დღე იყო ჵმა ოხრვისა და საყჴრისა, და
ზარი საშინელი, და გამოსლა ერისა ურიცხვისა, ვითარცა ყვავილთა ველისათა, და ზარი
საშინელი გამოვიდოდა, ვიდრე გამოსლადმდე მეფისა: და ვითარ-იგი მოიწია ჟამი, იწყო
სივლტოლაჳ და მი-

მოდაბნევაჳ ყოვლისა კაცისა, შიშისა-გან შეივლტოდეს და დაიმალვოდეს საფარველს
შინა
თჴსსა: და აჰა მყის გამოვიდა ნანაჳ დედოფალი, და შემდგომად მისსა გამოვიდა
სიმრავლე ერისა
ნელიად, და შეამკნეს ყოველნი გზანი-იგი და ფოლორცნი, და სამოსელთა მიერ
თჴთო-ფერთა
ფურცელითა-გან ხეთასა: მერმეღა გამოვიდა მეფე მირიან, საზარელითა და თალშეუდგამითა ხილვითა, და იწყო ყოველ-მან ერმან ქებად მეფისა: და ჰკითხა წმიდა-მან ნინო დედაკაცსა ვისმე
ჰურიასა, ვითარმედ ,,რაჳ არს ესე.“ ხოლო მან ჰრქა ღმერთი ღმერთთა არმაზ უწესს
მათ
წინაშე მისსა აღსლად, რომლისა მსგავს არა არს სა კერპი:“ და ეუწყა-რაჳ წმიდასა
ნინოს,
აღვიდა ხილვად კერპისა მის არმაზისა, ერის-მის-თანა. რომლითა აღივსნეს მთანიიგი და გან1-30 სტრ., 74
აშვენებდეს დროშათა მიერ და სამკაულითა, ვითარცა ყვავილნი ველისანი: და
შეუსწრო
წმიდა-მან ნინო ციხედ არმაზად, და დადგა იგი მახლობელად კერპისა-მის ნაპრალსა
ზღუდისასა,
და ხედვიდა საკჴრველებასა მიუწდომელსა და ენითა გამოუთქმელსა, ვითარ-იგი
იყო შიში და
ძრწოლაჳ ზარისა აღსაჵდელი მეფეთა-მათ და ყოვლისა ერისა, წინაშე კერპთა-მათ
წარდგომილთა: რამეთუ იხილა მუნ წმიდა-მან ნინო. მდგომარე კაცი ერთი, სპილენძისა,
რომელსა ეცა
ტანსა მისსა ჯაჭვი ოქროსა, და თავსა მისსა ჩაფხუტი ოქროსა, სამჵრენი და თალნი
მისნი
იყნეს ზურმუხტისა და ბივრიტისანი, და ეპყრა ჵრმალი ჵელსა მისსა, ელარე და
ბრწყინალე,
რომელი-იგი იქცეოდა ჵელსა შინა მისსა, და შიშითა მისისა მიმთხჲვისა და
სიკუდილისა მისმიერითა, არა-ვინ განუკრძალველად შეემთხჲოდეს კერპსა-მას, არამედ ესრეთ
განიკითხის თავი
თჴსი და თქუის: ჶი ჩემდა უკეთუ დასამევაკლდი დიდებასა დიდისა ამის ღვთისა
არმაზისსა,
ანუ შესამევსცეთ სიტყად ებრაელთა თანა, გინა მოგთა თანა სმენას, ოდენ
დამთხჲულ იყო

მზისა მსახურთასა, და მათსა რომელნი-იგი იტყუიან უმეცრებით დიდსა ვისმე
ღმერთსა და ძესა
ღვთისა ზე-ცათასა. და იპოოს რაჳმე ესე-ვითარი ბიწი, დამცეს მე მახჴლი მისი,
რომლისაგან ეშინის ყოველსა და ქჲყანასა: და ესრეთ წინასწარვე განკითხჴთა, თავთა
თჴსთათა, შიშითა
და ძრწოლით თაყანის-ციან მას:
და კვალად იყო მარჯვენით მისსა სხაჳ კერპი ოქროსა, სახითა კაცისათა, მდგომარე,
და
სახელი მისი გაცი, და მარცხენით მისა უდგა კაცი ვეცხლისა, და სახელი მისი გაიმ:
რომელნი
იგი ღმერთად უჩნდენ ერთა-მას ქართლისასა: მაშინ, ვითარ იხილა ნეტარ-მან ნინო.
იწყო სულთქმით და ცრემლით ტირილად ღთისა მიმართ ცთომითა-მათ -თჴს. ქჲყანისა
ჩრდილოსათა,
და მიფარვისა მათ-გან. ნათლისა, და უფლებასა მათ-ზედა ბნელისა-თჴს: რამეთუ
მიხედნა
მეფეთა-მათ დიდ-ძალთა და ყოველთა მთავართა, რომელნი -იგი. ცოცხლივ
შთაენთქნეს ჯოჯოხეთს, დაეტევათ დამბადებელი, და ქათა და ძელთა, სპილენძსა და რვალსა
განჭედილსა ღმერთად
თაყანისცემდენ, და ესენი იცნობებოდეს ყოვლისა შემოქმედად: და მოეხსენა
წმიდასა ნინოს
მაშინ სიტყაჳ იგი, რომელი ამცნო დედის ძმა-მან მის-მან იობენალ პატრიაქ-მან
ღირს-მან,
წმიდა-მან, ესრეთ, ვითარმედ ,,მამა-კაცსა სრულსა წარგავლინებ, და მიწევნად ხარ
ქვეყანასა უცხოსა და ნათესავთა: დარგველ ზეველი, ბარკადულ, რომელ არს ბრანჯულად, კაცთა
ღვთის მბრძოლთა
და მჵდომელთა:“ მაშინ აღიხილნა ზე-ცად მიმართ და თქა: ,, უფალო მრავლითა
ძალითა
შენითა გეცრუვნეს მტერნი შენნი, და მრავლითა სულ-გრძელებითა შენითა იქმენ,
რასაცა იქმან,
და მოიგონებენ ყოველსა მტვერებრ და ნაცრებრ, განქარვებადნი-ესე ქჲყანასა ზედა.
არამედ ნუ
უგულებელს-ჰყოფ რომელი შექმნეს ჵელთა შენთა კაცი ხატად შენდა. და რომლისათჴსცა ერთი
1-30 სტრ., 75

სამებისაგანი განჰკაცენ და აცხოვნე ყოველი სოფელი, და მოხედენ წყალობით ამათცა
ზედა ნათესავთა და შეჰრისხენ სულთა ამათ ბოროტთა და უჩინოთა, სოფლისა მპყრობელთა,
მთავართა
ბნელისათა, და შთაჵდენ ადგილთა ძნელთა, და მიჩვენე მე უფალო, ღმერთო მამისა
და დედისა
ჩემისაო, მჵევალსა ამას შენსა და ნაშობსა მონათა შენთასა, რომელ იხილონ ყოველთა
კიდეთა
ქჲყანისათა მაცხოვარებაჳ შენი, და რათა ჩრდილო ბღარსა თანა იხარებდეს, და
ყოველ-მან
ერ-მან მხოლოსა ღმერთსა თაყანის-გცენ. ქრისტეს იესოს მიერ ძისა შენისა, რომელსა
შვენის
მადლობაჳ, და დიდების მიცემაჳ უკუნისამდე:“
და ვითარცა დაასრულა ლოცა ესე წმიდა-მან ნინო, მყის წამის-ყოფა საღმერთოთა
აღდგეს დასავლით ქარნი, და ჰაერნი ღრუბელთა თანა ხილჴთა საშინელითა და
ჵმითა ზარისა
აღსაჵდელისა ქუხილისათა, და მოჰბერნა ნიავ-მან მზისაჳ დასავლისა-მან სული
ჯერკალი, სიმწარისა სიმყრალისა, რომელი -ესე იხილა-რაჳ სიმრავლე-მან ერისა-მან მათ- ზედა
მომავალად, მაშინ იწყეს მსწრაფლ სირბილად, შელტოლად ქალაქთა და სოფელთა თჴსთა, და
რამეთუ მცირედ
დრო-სცა ღმერთ-მან ვიდრე განრინებადმდე თავთა მათთა და ყოფად ამისსსა,
რათამცა შეესწრნეს
იგინი მომსრველსა-მას საყოფელთა შინა თჴსთა. და ვითარ განიბნივნეს იგინი
ყოველნი, მეყსეულად მოიწია რისხჴსა იგი ღრუბელი, მწარედ სასტიკი, და მოიღო სეტყა სწორი
ქვისა,
ორთა მიერ ხელთა მძლედ ძლით სატყორცებელი, ადგილსა-მას ოდენ ზედა,
საყოფელსა კერპთასა, და შემუსრვით დააწლილნა იგინი. და დაარღვივნა ზღუდენი-იგი ქარისა მიერ
სასტიკისა, და
შთაიბნივნეს იგი კლდეთა ნაპრალთა -მათ შინა. ხოლო წმიდაჳ ნინო ეგო უვნებლად,
დაცული
ადგილსა-მასვე, სადა იგი პირველ შესრულ და მდგომარე იყო:
ხოლო დღესა მეორესა გამოვიდა მირიან მეფე და ყოველი-იგი ერი, ძიება ღმერთთა
მათთა, და არა ჰპოებდეს რომლისა-თჴს იგი დაეცა მათ შიში და ძრწოლა, და
განკჴრვება-მან

შეიპყრნა, და უმრავლესნი-იგი ერნი იტყოდეს გულ -ფიცხელნი, მიუდრეკელნი
ესრეთ, ვითარმედ
,,ქალდეველთ ღმერთი ითრუჯან და ჩვენი ესე ღმერთი არმაზ ყოვლადვე
ურთიერთარს მტერ არიან.
რამეთუ ამან ოდესმე მათ -ზედა ზღაჳ მოაქცია, და აწ მან შური იძია და მოაწია, ესე
ამას -ზედა: ,,ხოლო რომელნიმე ესრეთ იტყოდეს, ვითარმედ ,,რომლისა ღმერთისაჳ ძალითა
თრდატ,
სომეხთა მეფე ეშვად შეიცვალა, და კვალად ეშვისა-გან კაცადვე მოაქცივნა, მან უკჲ
ღმერთ-მან
ჰყო და მოაწივნა ესე რისხაჳ თჴსი მათ-ზედა.“ და ამას ესე-ვითარსა იტყოდეს, ამისთჴს მაშინ, რამეთუ ვინათ-გან მეფე თარდატ ქრისტეს ძალითა ეშვად გარდაქცეულ
იყო და ძალითავე ქრისტესითა კვალად კაცადვე შეცალებულ იყო, მიერით-გან ქება-დიდებაჳ
ქრისტესი
1-27 სტრ., 76
არღა-რა ფარულად ითქმოდა ქართლს შინა. რამეთუ მადლსა ღთისასა ეწყო მიფენაჳ
აღმოსავლეთს:
ხოლო მასვე დღესა რისხჴსა და კერპთა შემუსრვისასა დასცხრა სეტყვაჳ-იგი და ქარი
სასტიკი. მაშინ გამოვიდა წმიდა ნინო კლდისა-მის-გან ნაპრალისა და პოვა თალი იგი
ბივრიტი,
აღიღო და წარმოვიდა წინა-კერძო დასასრულსა-მას კლდის ცხჴრისასა, სადა იგი
ყოფილ იყო
ძველადვე ციხე და ქალაქი, და იხილნა მუნ მდგომარედ ხენი ერთნი, რომელთა
ბრინჯ უწოდიან,
მაღალნი, შენიერნი და რტო-მრავალნი, სადა იგი ყოფილ იყო ბარტამ მეფის
საგრილი და
განსასვენებელი, და მივიდა ხესა-მას ქჲშე გამოსახა სასწაული ქრისტეს ჯვარისა, და
აღასრულნა მუნ დღენი ექსნი, მადლობით და ვედრებით ღთისა მიმართ, წყალობით
მოხედვისათჴს და ხსნისა ერისა-მის ეშმაკთა შეცთომილისა: ხოლო ოდეს იქმნა კერპთა
შემუსრვაჳ, იყო
თვე მარტით-გან მეექსე აგვისტოსი, და დღე მეექსე, რომელსა შინა ფერი-იცვალა
ქრისტემან, წინაშე თავთა -მათ წინასწარმეტყველთა და მოწაფეთა თჴსთასა:

და ვითარ იგი ვთქ იყოფებოდა-რაჳ წმიდა ნინო საფარველსა-მას ქჲშე ხეთასა,
მაშინ
მოვიდა მისდა სეფე ქალი ერთი, სახელით შროშანა, და იხილა მუნ წმიდა ნინო
ესრეთ მყოფი,
განკჴრდა და ჰკითხა მას, სხვისა მიერ ბერძულ-მეტყჲლისა დედა-კაცისა, ვინაობაჳ
მისი, სხვისა
ყოვლისავე თანა საქმისა მისისა. რომელი-იგი აუწყა-რაჳ ყოველივე ნინო, თჴნიერ
უწყებასა
მშობელთა თჴსთასა, და იჩემა ტყჲობა თავისა თჴსისა, მაშინ შროშანა თანალმობილი და მოწყალე ქმნილი უცხოებისა-თჴს მისისა, ცრემლით აიძულებდა წმიდასა ნინოს
წარსლად მის-თანა,
სახიდ სამეუფოდ, რომელი-ესე არა ინება წმიდა-მან ნინო, არამედ განეშორა და
წარვიდა მის-გან
შროშან: და შემდგომად სამთა დღეთა აღდგა მუნით, განვლო მტკარი და მიიწია
სამოთხესამას მეფისასა, სადა იგი აწ არს სჲტი იგი ღვთივ-აღმართებული და ეკკლესიაჳ
საკათალიკოზო,
და იხილა მუნ სახლი მცირე სამოთხისა-მის მცველისა, და შერავიდა მას შინა იხილა
და მოეგება დედა-კაცი ცოლი სამოთხის მცჲლისა მის, სახელით ანასტოსია და მოწლედ
ამბორისყოფითა შეიტკბო, ვითარცა მრავალ-ჟამით-გან მეცნიერ-მან და მეგობარ-მან, დაბანნა
ფერჵნი და
განუსვენა ცხებითა ზეთისათა, და დაუგო პური და ღვინო.
დაჰყნა მის-თანა წმიდა-მან ნინო დღენი და ჟამნი ცხრათა თვეთანი: ხოლო იყნეს
ესე ანასტასია და ქმარი მისი უშვილო, რომლისა-თჴს ფრიად მწუხარე იყნეს იგინი:
მაშინ
1-28 სტრ., 77
იხილა წმიდა-მან ნინო ჩვენებასა შინა ძილისასა კაცი ნათლით-შემოსილი, რომელი
ეტყოდა, ვითარმედ ,,შევედ სამოთხესა მაგას, და ჰპოო ქვეშე-კერძო ნაძთასა. მცირე ბაბილო
შემზადებული
გამომღებლად ყვავილთა სურნელთა, და აღიღე მიწაჳ ადგილისა-მის-გან და ეც
ჭამად მეუღლეთა
მაგათ და ესვას შვილი:“ ხოლო წმიდა-მან ნინო ულოცა და სცა ჭამად ცოლ-ქმართამათ, ჩვე-

ნებით უწყებისა-მის-ებრ. და შნეს მათ ძე და ასულები მრავალ, რომლისა-თჴსცა
ჰრწმენა მათ
ქრისტე, ნინოს მიერ, და დაემოწაფნეს მას ფარულად: ხოლო წმიდა-მან ნინო
შემდგომად ცხრათა-მათ
თვეთასა, რომელნი დაეყნეს სამოთხისა მცველთა-მათ თანა, ჰპოვა გარეგნით
ზღუდეთა-მათ
ქალაქისათა ქოჩი ერთი ბრწამალი, სახედ ტალავარისა მცირისა, მაყვალთა მიერ
შემზადებლი, განგებითა ღვთისათა, ადგილსა-მას სადა-იგი აწ არს. საკურთხეველი ზემოჳსა
ეკლესიისა სამთავარეპისკოპოზოჳსა, და ჰყო საყოფლად განსასჲნებლად თჴსად. და აღმართა მუნ შინა
ჯარი თჴთ მის-მიერ-შემზადებული ნასხლევთა-გან ვაზთასა, რომლისა წინაშე
განათევნ იგი ღამესა
მარადის მღვიძარებითა, და ეგრეთვე შეღამებენ დღეთა დაუცხრომელად ლოცვითა,
მარხჴთა და
ვედრებითა ღვთისათა, და განკჴრვებულნი სიმრავლესა ზედა ამას ღაწლთა
მისთასა, ჰმასახურებდეს მას მეუღლენი-იგი მცველნი სამოთხისა-მის მეფისანი. და ესრეთ მუნ მყოფი იგი
წმიდა ნინო. მრავალ-გზის მივალნ უბანსა მას ურიათასა, ენისა-თჴს ებრაულისა. და
გამოძიებისა-თჴს
კართისა-მის უფლისა, რომლისა- თჴს იგი ესმინა იერუსალიმს ნიაფორისა-მის-გან,
ვითარმედ
,,წარმოუღიაო იგი მცხეთელთა-მათ ჰურიათა“, რათამცა ყოვლით-კერძოვე სცნა, და
ეუწყა მას
კვართისა-მის ვითარებაჳ: მაშინ ჰპოვა მან ურია ერთი სახელით აბიათარ, მღდელი,
და ასული მისი სიდონია, და უქადაგა მათ სახარება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი,
რომელთაცა-იგი
ჰრწმენა და დაემოწაფნეს მას, და მათ-თანა სხანიცა დედანი დაემოწაფნეს ჰურიანი,
რიცხჴთ
ექსნი, სწავლასა-მას წმიდისა ნინოსსა, თჴნიერ ნათლის-ღებისა, რამეთუ არაჳ იყო
მას ჟამსა
მღდელი, რათამცა ნათელ-ეცა მათ. და იყნეს იგი ფარულად მოწაფე მისი: და
აღასრულებდა
ღმერთი ჵელითა წმიდისა ნინოსითა საკჴრველებათა და კურნებათა მრავალთა.
რამეთუ რეცა-თუ
მიზეზითა წამალთა ხმარებისათა მრავალნი განკურნებულთა სენთა-გან
შეპყრობილნი განათავის-

უფლნა უძლურებათა-გან მათთა. და ესრეთ იქცეოდა -რაჳ ქალაქსა-მას შინა მცხეთას
წმიდა ნინო,
ჟამთა სამისა წლისათა, მათ დღეთა შინა იქმნა შესვლა მირიანისი და ძმის წულისა
მისისა, დიდისა სპარსთა მეფისა, საბერძნეთად. რომელნი-ესე კოსტანტინე, მეფე-მან ბერძენთა-მან,
აოტნა
ძალითა ქრისტესითა და ჯარისა მისისა წინა-მძღრობითა, ყოვლით სპითურთ
მათით:
1-27 სტრ., 78
§3
თქმული აბიათარ მღდელისა. რომელი დაემოწაფა წმიდასა და ნეტარსა
ნინოს:
,,მე აბიათარ მღდელი ვიყავ წილით ხვედრებული მის წელიწდისა, ოდეს წმიდაჳ ესე
და
ნეტარი ნინო მოიწია მცხეთად, და მასვე უკჲ ჟამსა მოწევნულ იქმნა ჩემდა წიგნი
ანტიოქით
ურიათა-გან მღდელთა, რომელსა შინა წერილ იყო ესრეთ, ვითარმედ ,,განხეთქა
ღმერთმან სამ
ნაწილად მეფობაჳ ისრაელისა. რამეთუ აჰა ესე-რა წინასწარ-მეტყჲლნი ჩვენნი
დასცხრეს, და
რომელსა სული ღვთისა აწვევდა მათ და თქვეს აღესრულა ყოველივე, და
განვიბნიენით ჩვენ ყო
ველსა ქჲყანასა, და ჰრომთა დაიპყრეს ქჲყანაჳ ჩვენი: ურიანი ვტიროდით ჩვენ
ერითურთ,
დღეს, რამეთუ განვარისხეთ შემოქმედი ღმერთი: აწ განიხილენღა შენ წიგნნი-იგი
მოსესნი და
სიტყაჳ-იგი რომელი მან დამიწერა ესრეთ, ვითარმედ რომელი იტყოდის თავსა
თჴსსა ქჲყანასა
ზედა ძედ ღვთისად მოაკდინა: ანუ შეუკუევსცეთით ნაზარევლისა-მის-თჴს იესოს
სიკდილისა, რამეთუ ვხედავთ, ოდეს პირველ მამათა ჩვენთა შესცოდიან -რაჳ ღვთისა და
ყოვლად დაივიწყიან იგი, მაშინ მისცნის იგი ჵელ-მწიფებასა ქჲშე ძნელსა და ტყჲობასა
ბოროტსა.
ხოლო მოიქციან-რაჳ და ღაღად-ყვიან ღვთისა მიმართ, სწრაფით განარინნის იგი
ჭირისა-მისგან: ესე ესრეთ ყოფადი და აღსრულებადი შვიდ-გზის უწყით წერილისა-გან: ხოლო
აწ ვი-

ნათ-გან ჵელნი შეასხნეს მამათა მათ ჩვენთა ძესა მის მწირისა დედა-კაცისასა და
მოკლეს იგი,
აღიღო ღმერთმან ჵელი წყალობისა მისისა ჩვენ- ზედა და განხეთქა მეფობაჳ ჩვენი,
განგვაშორა ტაძარსა თჴსსა წმიდასა, და უგულებელს ყო ნათესავი ჩვენი სრულიად, და არს
მით ჟამით-გან
სამ-ასი წელიწადი და უმეტესცა, რომელ არა ისმინა ვედრებაჳ ჩვენი, და არცაღა ყო
ლხინებაჳ
ჩვენი, რომლისა-თჴს საგონებელ გვიჩნს ჩვენ, ვითარმედ ნუ უკჲ ზე-ცით იყო კაცი
იგი:“ და
განმრავლეს მათ ესე-ვითარისა პირისა-თჴს მოწერა ჩვენდა:
,,ხოლო მე ვითარცა მესმა ესე, ვიწყე კითხად დედა-კაცისა მის ნინოსა-გან ქრისტესთჴს,
თუ ვინ იყო იგი, ანუ რომლისა მიზეზისა-თჴს იქმნა კაცად ძე ღვთისა: მაშინ აღიღო
პირი
თჴსი წმიდა-მან ნინო, ვითარცა-რაჳ ჯურღმულ-მან აღმომდინარე-მან, და იწყო
სიტყად დასაბამით-გან წიგნთა ჩვენთა ზე-პირით წარმოთქმად და განმარტებად ძალსა მათსა,
რომლითაიგი ვითარცა მძინარესა განმაღვიძებდა მე, და ვითარცა დასულებულსა გონიერმყოფდა მე და
მამათა ჩვენთა შემაწყალებდა, და მარწმუენებდა ცალებასა სჯულისასა, ვიდრემდის
მრწმენა მე
1-24 სტრ., 79
სიტყვითა მისითა, იესო ქრისტე ძე ღვთისა ვნებულად და აღდგომილად და კვალად
მომავალად
დიდებით, და ვითარმედ ჭეშმარიტად იგი არს მოლოდება წარმართთა: და ღირს
ვიქმნენით, მე და
შვილი ესე ჩემი სიდონია, მოღებად საპკურებელსა-მას განსაწმედელსა ცოდათა-გან
წყალსა
ემბაზისასა, რომელსა ინატრიდა წინასწარმეტყჲლი დავით, და ვერ ეწიფა: და მესმა
მე ჵმაჳ ახლისა სჯულისა ერთად მგალობელთა, რომელსა-იგი დავით ინატრიდა, და ღირს
ვიქმნეთ ზიარებად
ჭეშმარიტსა ჵორცსა და სისხლსა ქრისტეს, ძისა ღვთისასა, და კრავსა ცოდათა-თჴს
სოფლისათა შეწირულსა, რომლისა ტკბილ არს გემოს ხილაჳ-მისი, და ამას-ზედა
სარწმუნოება

ჰყავ უფალო, განსლაჳ ჩემი, ჵორცთა-გან ჩემთა: კვალად სხანიცა მრავალნი
სასწაულნი ვიხილენ თალითა ჩემითა, მცხეთას შინა, ნინოს მიერ აღსრულებული დღეთა ჩემთა:
§ 4.
მეორე თქმული მისვე აბიათარ მღდელისა კართისა-თჴს უფლისა
ჩვენისა იესოს ქრისტესა:
,,მე აბიათარ მიგითხრობ თქჲნ თხრობასა-მას, რომელი მეუწყა და ყურითა ჩემითა
ვისმინე, მამის დედისა ჩემისა-გან, და რომელი წიგნთა-განცა უწყი. რამეთუ მათცა
პაპათა და
მშობელთა-გან თჴსთა მოთხრობით და სმენით უწყოდეს: ოდეს-იგი მეფობდა
ჲეროდე იერუსალიმს, მას ჟამსა შინა გვესმა ესრეთ, ვითარმედ ,,იერუსალიმი სპარსთა დაიპყრესო.“
რომლისა-თჴს
იქმნა გლოვაჳ და წუხილი ჰურიათა ზედა ქართველთა, მცხეთელთა მკჴდრთა,
ბოდელთა მღდელთა, კოდის-წყაროელთა მწიგნობართა, და სობის კანანელთა
თარგმანთა. რომლისა-თჴსცა ესე ყოველნი აღიძრნეს წარსლად და შეწევნად იერუსალიმელთა: ხოლო შემდგომად
მცირედთა დღეთა
სხაჳ მოიწია ღაღადისი ნუგეშინის-ცემისაჳ, ვითარმედ ,,სპარსნი-იგი არაჳ
დაპყრობად იელუსალისა მოვიდეს, არამედ საჭურველთა-წილ აქნდა ოქრო სამეუფო. და მური
მსწრაფლ მკურნალი წყლულებისა, და გუნდრუკი სურნელი, და ეძიებდეს ყრმასა ვისმე, შობილსა
თესლისა-გან
დავითისაჳ, რომელ რეცა პოვეს მწირი ერთი ყრმაჳ, მწირისა დედა-კაცისაჳ, შობილი
უჟამოდ,
უადგილოსა ადგილსა, ვითარცა არს ჩვეულებაჳ გარე-გან დაბისა მდგომარეთა
კაცთა, და ესენი
მის ყრმისაჳ მოვიდეს, და შესწირეს მისსა ძღჲნი-იგი მშვიდობით:“ და იქმნა
სიხარული დიდი სმენითა ამის ჰამბავისათა ურიათა ზედა ქართჲლთა:
1-30 სტრ., 80
ხოლო შემდგომად გარდაჵდეს-რაჳ წელნი ოც-და-ათნი, მაშინ მოწერა ანნა მღდელმან
იერუსალიმით, მამისა ჩემისა ელიოზის-თანა ესრეთ, ვითარმედ ,,იგივე რომლისათჴს სპარსნი

მეფენი ძღნითა მოვიდეს, აღზრდილ არს და ჰასაკსა ზომისასა მიწევნულ არს იგი,
და თავსა
თჴსსა ძედ ღვთისად ხადის. აწ მოვედით ყოველნი სიკდილსა მისსა, რათა
აღვასრულოთ მცნება
მოსესი: და წარვიდა აქათ ელიოზ, მამის მამა ჩემი, კაცი მოხუცებული, და ესვა მას
დედაჳ
ტომისა-გან ელი მღდელისა, და ესვა მას დაჳ ერთი. და ევედრებოდა ელიოზს
დედაჳ მისი
ესრეთ. ,,წარვედ შვილო, წოდებასა-მას მეფისასა და წესსა სჯულისასა, გარნა
რომელსა-იგი განიზრახვენ, ნუ შეერთვინ ცნობაჳ შენი, შვილო ჩემო, რამეთუ იგი არს სიტყაჳ
წინაწარ-მეტყველთა, და იგავი ბრძენთა, და საიდუმლო დაფარული პირველთ-გან, და
წარმართთა ნათელ,
და ცხოვრებაჳ საუკუნო: და წარვიდა ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოზ კარსნელი,
და მუნ და
ხდეს ჯარ-ცმასა უფლისა ქრისტეს: ხოლო რა-ჟამს-იგი დამსჭალვიდეს უფალსა
ჯარსა ზედა
და ჰასანიგ-მან კვერითა-მით რკინისათა სცა სამსჭალთა-მათ-ზედა უფლისათა
იერუსალიმს, მაშინ
ესმა ჵმა სამსჭალთა მათ-გან გამოსრული დედასა ელიოზისასა, მყოფსა მცხეთას
შინა, და მეყსეულად იკრჩხილნა და თქა: ,,მშვიდობით, მეფობაო ურიათაო, რამეთუ მოჰკალით
თავისა
თქჲნისა მაცხოვარი და მხსნელი, და იქმნენით ამიერით-გან მკლელ და მესისხლე
შემოქმედისა: ვაჳ თავსა ჩემსა, რომელ არაჳ მეუფლა უწინარესვე ამისსა სიკდილი, რათამცა
არღა-რა სმენილიყო ყურთა ჩემთა, და არცაღა შემდგომად ამისსა ღირს-ვიქმენ მე ხილად
ნათლისაჳ წარმართთა ზედა, და მშვიდობაჳ ისრაელსა:“ და მყის შეისვენა რაჳ სრულ ყო სიტყაჳ
ესე:
,,ხოლო კართი იგი უფლისა ხდა წილითა მცხეთელთა-მათ ურიათა, და მოიღო იგი
მცხეთად ელიოზ: და მიეგებაჳ დაჳ მისი ცრემლთა მიერ შესვარული, და მოეხვია ყელსა
ძმასა თჴსსა
ელიოზს, და მოუღო მას სამოსელი-იგი იესოსი, შეიტკბო მკერდსა თჴსსა, და მყის
მეყსეულად

სულნი წარხდეს მასვე ჟამსა, სამთა ამათ ტკივილთა სიმწარითა. ქრისტეს
სიკდილითა, და დედისა თჴსისა, და ზიარებისა-თჴს უარის-მყოფელთა ქრისტესთა ძმისა თჴსისა: მაშინ
იყო საკვირველი დიდი და შეშფოთება მცხეთას შინა, რამეთუ განკჴრდა თჴთ დიდი მეფე
ადერკი და ყოველი სიმრავლე ერისა და მთავართა. და სთნდა მეფესა ადერკის სამოსელი იგი, გარნა
საკჴრველებისა-მის-გან ზარ-განხდილ და შეშინებულ იქმნა იგი, და ვერღა-რაჳ იკადრა
გამოღებად
ჵელთა-გან მის მკდრისათა, რომელსა-იგი მაგრად და სურვილითა შემოემკერდა: და
ესრეთ ჵელთავე მქონებელი სამოსლისა უფლისაჳ დამარხა ძმა-მან მის-მან ელიოზ დაჳ-იგი
თჴსი, ადგილსა-მას, რომელი უწყის ღმერთმან და არაჳ-ვინ სხა-მან, თვინიერ ამისა რომელ ესე
უწყიან, ვითარმედ არს ადგილი-იგი მახლობელ ნაძვისა-მის, ლიბანით
წარმოღებულისა, და მცხეთას დანერგულისა და აღორძინებულისა:
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და ესეცა მეუწყა მამისა-გან ჩემისა, ვითარმედ არს სხაცა, საღმერთოთა ძალითა
შემოსილი, მრჩობილი-იგი ხალენი ელიასი, ამას ქალაქსა შინა და ჵელთა ჩვენთა,
საკურთხეველისა სიმტკიცესა ქჲშე ქვათა, უპოვნელად ვიდრე ჟამადმდე მისსა: რამეთუ მრავალ-გზის
მოიბირა წმიდა-მან ნინო მამისა მიმართ ჩემისა, რათამცა გამოვიწლიე მის-გან ადგილი-იგი
მხურვალედ სამოსლისა-მის: ხოლო მან ესე ოდენ მრქა ვითარმედ ,,აქა არს ადგილი-იგი სამარხავი
მისიო,
რომელსა ზედა ენანი კაცთანი არა დადუმნენ გალობად ღვთისა მიმართ, და არს
ადგილი-იგი
ადგილი ვითარცა, იაკობისი, კიბედ ხილული და ზე-ცად აღწევნილი: და
შემდგომად წელთა
მრავალთასა ძის-წულისა შჴლ-მან ადერკი მეფისა-მან ამზაელ ძიება ყო სამოსლისამის-თჴს,
ჰურიათა თანა, და ვერ უძლო პოვნად და ცნობად მისსა, გარნა მასცა ესრეთ მიეთხრა,
რომელთაგან ესრეთ გამოიკითხჴდა, ვითარცა ესე-რა ზემოთ ითქა ,,ნაძვისა-მის მახლობელად
ყოფა

ადგილსა-მას, რომელსა დამარხულ იქმნა:“ ხოლო დამარხულ იყავნ ესეცა, ვითარმედ
სახლი
ელიოზისი, რომელმან კართი უფლისაჳ მოიღო, და დამარხა მითურთ დაჳ თჴსი,
იყო ქალაქსა
დასავლით, წიაღ მოგთასა ხიდსა ზედა:
,,მათ დღეთა შინა იხილა წმიდა-მან ნინო ძილსა შინა, ჩვენებით, რომელი იგი
მუხლსა
თჴსსა ზედა მიყრდნობილ-მან მცირედ რაჳმე მიირულის, რამეთუ ხედვიდა იგი
ესრეთ, ვითარმედ
რეცა-თუ მოვიდიან მფრინველნი ფრთითა შავნი და შთავიდიან მდინარესა-მას შინა,
და განიბანიან,
განსპეტაკნიან, და აღვიდიან იგი სამოთხესა-მას შინა პირველ ხსენებულსა
ბაბილოვანსა, და მუნ შინა მისთლებდიან ნაყოფსა მისსა და ყვავილთა-მათ იხმევდიან, და ესრეთ მოწლედ
და სურვილით წმიდისა ნინოსდა მოიღებდა რეცა მისი არს სამოთხე იგი, და გარემოს მისსა
მოაკრბიან იგი ჟივილითა შვენიერად: ხოლო ესე-რაჳ ესრეთ იხილა წმიდა-მან ნინო,
აუწყა მოწაფესა თჴსსა სიდონიას, ასულსა აბიათარისსა, რომლისა-თჴს-იგი მიუგო მან და
ჰრქა წმიდასა
ნინოს: ,,უცხო და აქა არა შობილო ტყვეო, სიტყვისა-ებრ შენისა, და ჩვენ ტყვეთა
მხსნელო
უწყი, რამეთუ შენ -ზედა მოიწია ახალი ესე ჟამი, და შენ ჟამით ისმეს ჰამბავი-იგი
ძველი მამათა
ჩვენთა ნაქმარი, ზე-ცისა მის კაცისა უბრალოსა სისხლისა უსამართლოდ დათხევა,
რომელთა
იქმან ურიათა სირცხჴლი და კიდეთა ქჲყანისათა განბნევაჳ, მეფობისა-გან დაცემაჳ,
და ტაძრისა მის წმიდისა მიღებაჳ მათ-გან ერისა უცხოსა წოდებაჳ და მიცემაჳ მათდა
დიდებისა მათისა: იერუსალიმ. იერუსალიმ, ვითარ განგიმარტავნ ფრთენი შენნი და შეიკრებ
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დითა ნათესავთა ფრთეთა ქვეშე შენთა, რამეთუ აჰა აქაცა მოსრულ არს დედა-კაციიგი რომელმანცა შეცალოს ყოველი წესი ამის ქჲყანისა და კვალადცა მიექცა წმიდასა ნინოს და
ჰრქა

ესრეთ, ვითარმედ ,,ჩვენებაჳ ეგე შენი მოასწავებს და ცხად-ჰყოფს ადგილსა ამას შენმიერ სულიერად სამოთხედ შეცალებასა და საღმერთოთა ნაყოფთა გამომღებარობასა მისსაჳ
უკუენისამდე:
ხოლო ვითარ მოვიდა მირიან მეფე საბერძნეთით, ოტებული კოსტანტინე მეფისა-გან
და ვიდრე მოსლადმდე მისსა, განცხადა წმიდისა ნინოს ქადაგებაჳ ქრისტეს
სჯულისა,
რამეთუ იტყოდა იგი ჵმა-მაღლად, ვითარმედ ,,გპოვენ მკვიდრნი -გე ჩრდილოსანი
ცთომასა
შინა:“ და გამოეჩინა ჯარი-იგი ნასხლევისა, და იქმოდა მის-მიერ საკჴრველებათა
დიდთა: რამეთუ განჰკურნის განუკურნებელნი თჴნიერ წამალთასა, შეხებითა -მით ჯარისათა და
კვალად ჰქადაგებდეს მისთანავე მოწაფენი მისნი, რომელნი პირველ ფარულად იყნეს მოწაფე
მისდა, რიცხჴთ შვიდნი დედანი, ნათესავნი ჰურიათანი, სიდონია, ასული აბიათარ
მღდელისა, და სხვანიიგი ექსნი და სამოთხისა მცველნი-იგი ურთიერთას მეუღლენი, და აბიათარ
მღდელი, ახალი
იგი პავლე, რომელი უშიშად და დაუცხრომელად ჰქადაგებდა ქრისტეს სჯულსა და
ფრიად მეცნიერ იყო ძველისა სჯულისა, და ახალი ესე სჯული ესწავა მას წმიდისა ნინოს-გან,
და უმეტეს
ნინოსსა ამხილებდა ყოველსა კაცსა და ასწავებდა სჯულსა ჭეშმარიტსა ქრისტესასა:
მაშინ აღიძრნეს ჰურიანი აბიათარს ზედა, რათამცა ქაჳ დაკრიბეს მას: ხოლო მირიან მეფე-მან
მიავლინნა
მსახურნი, განარინა აბიათარ მოკლვისა-გან ჰურიათასა, რამეთუ აქნდა მირიან
მეფესა სურვილი
ქრისტეს სჯულისა, ამის-თჴს რომელ ასმოდეს მრავალნი სასწაულნი ქრისტეს
მიერნი, საბერძნეთით და სომხითით. და არაჳ დააბრკოლებდა ქადაგებად ნინოსა და მოწაფეთა მისთა,
არამედ
ჰბრძოდა მათ მტერი-იგი ყოველთა მიმართ მორწმუნეთა ეშმაკი, და ვერ
დაამტკიცებდა აღსარებასა ქრისტესსა. და ეგრეთვე ნანა დედოფალიცა უმეტეს გულ-ფიცხელ და შეურაცხისმყოფელ
იყო ქადაგებასა-მას ქრისტეს სჯულისასა ჭეშმარიტსა: ხოლო წმიდაჳ ნინო იყო
ესრეთ და

ილოცვიდა დაუცხრომელად საყუდელსა-მას მისსა, მაყალთა ქჲშე და
დაკჴრვებულ იყნეს წარმართნი-იგი ლოცასა მისსა და მღვიძარებასა, უცხო უჩნდა საქმე-იგი იწყეს
გამოკითხად მისსა, ხოლო იგი აუწყებდა ძველთა და ახალთა წიგნთა, და განაბრძნობდა
უგულისხმოთა-მათ, და
შთაუდებდა გულსა მათსა სიყარულსა ქრისტესსა:
,,და იყო ესრეთ სამ წელ, ვინაჳცა განაცხადა ქადაგებაჳ და დაიმოწაფნა მრავალნი:
მაშინ
იყო ვინმე ყრმაჳ-წული უფლისა მძიმისა სენისაჳ, და მიმოაქნდა დედასა მისსა
კარითი-კარად,
რათამცა ვინმე ჰპოვა მეცნიერი კურნებისა, და ჰყომცა სარგებელი მისი. და შეისწავეს
იგი ყოველთა, და არა-ოდეს ჰპოვეს სარგებელი კურნებისა ყრმისა-მისთჴს, და მკურნალთა
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და-კაცსა-მას, ვითარმედ ,,არა-რაჳ სარგებელ ეყჴს ყრმასა მაგას:“ და დედა-კაცი-იგი
იყო გულფიცხელი წარმართი, და მარადის სძაგებნ სჯულსა ქრისტიანეთასა, და აყენებდის
სხათაცა
კითხად და მისლად ნინოსსა. ხოლო ვითარცა სასო-წარკვეთილ იქმნა მკურნალთა
მიერ, მოვიდა და დავარდა წინაშე ნინოსსა, და ევედრებოდა კურნებასა ყრმისასა: მაშინ ჰრქა
წმიდა-მან
ნინო. ,,კურნებაჳ რომელი კაცთა-გან არს, მე არა-რაჳ ვყო, ხოლო ღმერთმან ჩვენ-მან,
რომელსა მე ვმსახურებ, ქრისტე-მან მისცეს ყრმასა ამას კურნებაჳ, რამეთუ ყოველთა-გან
განწირულარს:“ და რომელსა კილიკსა ზედა მარადის ილოცავნ წმიდასა ნინოს მას ზედა
დადებად
უბრძანა მან სნეული-იგი და იწყო ვედრებად უფლისა, და მასვე ჟამსა განიკურნა
ყრმაჳ- იგი
განცჴფრებული და მხიარული მისცა დედასა თჴსსა: ხოლო დედა-მან ყრმისა-მან
აღიარაჳ ქრისტე
და ჰსთქა. ,,არა არს სხა ღმერთი, თჴნიერ ქრისტესსა, რომელსა ჰქადაგებს ნინო:“ და
დაემოწაფა წმიდასა ნინოს, და შეუდგა კალსა მისსა, და ადიდებდა ღმერთსა:

,,მაშინ დედოფალი ნანა შევარდა სენსა ფიცხელსა, დიდსა და მწარესა, რომლისა
კურნება
ვერა-ვინ შეუძლო. რამეთუ ყოველთა ჵელოვანთა მკურნალთა წარმოცალიერნეს
წამალნი მათნი,
და ვერაჳ შეუძლეს კურნება მისი: უღონო იქმნეს და სასო-წარკუეთილ. ხოლო აუწყეს
ვიეთმე
დედოფალსა, ვითარმედ ,,დედა-კაცისა-მის ჰრომისა ტყჴსა მიერ, რომელსა ჰქვიან
ნინო, ლოცჴთა
მისითა მრავალნი სენნი განიკურნებიან.“ მაშინ უბრძანა მსახურთა თჴსთა, რათა
მოიყვანონ ნინო:
და მივიდეს მსახურნი დედოფლისანი, და ჰპოვეს ნინო ქოჩსა-მას ქუეშე მაყვალთასა,
ილოცჴდა ჟამსა მეექსესა, და მიუთხრეს ბრძანებაჳ დედოფლისა: ხოლო წმიდა-მან ნინო
ჰრქა.
,,არა ბრძანებულ არს ჩემდა. სადა ბანაკი ჩვენი არს, არა განვიდეთ მიერ. არამედ
დედოფალი
აქა მოვიდეს, საყოფელსა ჩემსა ჭეშმარიტსა, და განიკურნოს ძალითა ქრისტესითა:“
ხოლო მსახურთა მიუთხრეს დედოფალსა თქმული-იგი ნინოსი: მაშინ დედოფალი გულსმოდგინედ ეტყოდა მათ. ,,შემიმზადეთ მე მცხედარი და მიმიყანეთ მისსა:“ მაშინ წარიყანეს
მცხედრითა მსახურთა-მათ და ძე მისი რევ, და სიმრავლე ერისა მის-თანა: ვითარ მივიდეს
საყოფელსა-მას წმიდისა ნინოსსა, და დადვეს დედოფალი კილიკსა მისსა ზედა, იწყო წმიდა-მან ნინო
ლოცვად და
ვედრებად ღვთისა მიმართ მყოვარ-ჟამ, და მოიღო ჯვარი-იგი რომელი აქუნდა, და
შეახო თავსა,
ფერჵთა და მჵართა, სახედ ჯვარისა, და მეყსეულად განიკურნა, და აღდგა
განცოცხლებული: ჰრწმენა
ქრისტე და თქვა: ,,არა არს ღმერთი, თჴნიერ ქრისტესა, რომელსა ჰქადაგებს ტყვე ესე
დედაკაცი.“ და მიერით-გან შექმნა იგი მეგობრად თჴსად შინაურად, და მარადის ჰკითხავნ
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ლილვან, სჯულსა ქრისტესსა, და ასწავებს წმიდა ნინო და აბიათარ, ახალი პავლე, და
ასული მისი
სიდონია და იქმნა დედოფალი მორწმუნე და იცნა ღმერთი ჭეშმარიტი, და ჰკითხჴდა
დედოფალ-

სა მეფე: ვითარ-იგი მეყსეულად განიკურნე და უთხრობდა დედოფალი ყოველსამას რომელი
იქმნა მის-ზედა თჴნიერ წამლისა, ლოცჴთა ნინოსითა და შეხებითა ჯარისათა, განიკურნა და სიმრავლე- იგი ერთა, რომელთა ეხილვა, დაამტკიცებდეს სიტყასა
დედოფლისასა:
მაშინ მირიან მეფე განჰკჴრდა და იწყო გამოძიებად სჯულსა ქრისტესსა, და მარადის
ჰკითხვან ჰურია ყოფილსა-მას აბიათარს ძველთა და ახალთა წიგნთასა, და იგი
აუწყებდა ყოველსა:
და წიგნიცა, რომელი აქნდა მირიან მეფესა ნებროთისი, მასცა წიგნსა შინა პოვა
წერილი
ესრეთ, აღშენებასა-მას გოდლისასა ჵმა იყო ზე-ცით ნებროთის მიმართ, რომელი
ეტყოდა. ,,მე
ვარ მიქელ, რომელი დადგინებულ ვარ ღვთისა მიერ მთავრობასა ზედა
აღმოსავლისასა: განვედ
ქალაქით მაგით, რამეთუ ღმერთი დაჰფარავს: ხოლო უკანასკნელთა ჟამთა მოვიდეს
მეუფე-იგი ცისა,
რომლისა შენ გნებავს ხილვაჳ, შეურაცხი ერსა შეურაცხსა: შიშ-მან მის-მან
განაქარვნეს გემონი სოფლისანი: მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა და ეძიებდენ სიგლახაკესა. მან
გიხილოს ჭირსა
შინა, და გიხსნას შენ:“ მაშინ გულის-ხმა ჰყო მეფე-მან მირიან, რამეთუ ძველნი წიგნნი
და
ახალნი ემოწმებოდეს, და ნებროთის წიგნიცა დაამტკიცებდა: და შეექმნა სურვილი
ქრისტეს სჯულისა, არამედ ჰბრძოდა მტერი-იგი უჩინო, და აყენებდა აღსარებასა ქრისტესსა,
გულსა შთაუგდებდა სასოებასა კერპთასა და ცეცხლისასა: არამედ დედოფალი მარადის
ევედრებოდა აღსარებასა ქრისტესსა, და იყო მეფე დედოფლისა მოქცევით-გან წელიწდისა ერთისა
ორგულებასა
შინა:
,,ხოლო ასწავებდა ერსა დაუცხრომელად წმიდაჳ ნინო, და არა-ვის აუწყებდა, თუ ,,ვინ
ვარ, ანუ სადათ მოვალი,“ არამედ ტყვედ იტყოდა თავსა თჴსსა: შემდგომად ამისსა
მოგჴ -იგი მთავარი სპარსი, სახელით ხვარასნელი იყო, სულითა უკეთურითა ფიცხელად
იგვემებოდა, და სიკდილსა მიახლებულ იყო, და იყო მთავარი-იგი ნათესავისა-გან მირიან მეფისა: მაშინ
ევედრნეს

წმიდასა ნინოს ნანა დედოფალი, და მეფე იხილვიდა საქმესა მისსა მცირედ
ორგულებით: ეტყჴნ
წმიდასა ნინოს. ,,რომლისა ღვთისა ძალითა იქ კურნებასა ამას: ანუ ხარ შენ ასული
არმაზისი,
ანუ შვილი ზადენისი, და უცხოობით მოხვედ და შეურდი, და ზედა-აც მათ
წყალობაჳ შენი, და
მიგანიჭეს ძალი კურნებათა, რათა მით სცხონდებოდი უცხოსა ქვეყანასა, და
დიდებულმცა არიან
უკუნისამდე: ხოლო შენ წინაშე ჩვენსა იყავ ვითარცა ერთი მაწოვნებელი შჴლთა
ჩვენთაგანი, და
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პატივ-ცემუ ქალაქსა ამას შინა, არამედ უცხოსა ამას სიტყასა ნუ იტყჴ. ჰრომთა-მათ
შეცთომილსა
სჯულსა ნუ გნებავს ყოვლადვე თქმად: რამეთუ აჰა ესე-რა ღმერთნი დიდნი,სოფლის
მპყრობელნი,
მზის მომფენელნი წვიმის მომყაენებელნი, ქჲყანით ნაყოფთა აღმომყანებელნი,
გამომზრდელნი
ქართლისანი, არმაზ და ზადენ, ყოვლისა დაფარულისა გამომეძიებელნი, ძველნი
ღმერთნი მამათა
ჩვენთანი, გაცი და გაიმ, იგინი იყნენ სარწმუნებლად კაცთა მიმართ, და უკეთუ
განჰკურნო შენ
მთავარი ესე, განგამდიდრო და გყო შენ მკჴდრ მცხეთას შინა, მსახურად არმაზისი:
დაღაცათუ
ჰაერითა მით და სეტყჴთა მოიწია მას-ზედა შემუსრვა მისი, არამედ ადგილი-იგი
უძრავ არს და ქალდეველთ ღმერთი ითრუჯან და ესე ყოვლადვე მტერ არიან. ამან ზღაჳ შემოადგინა
ზედა,
და მან ამას ზედა ესე-ვითარი ურვა მოაწია, ვითარ აქს ჩჲულობაჳ სოფლის
მპყრობელთა, და
კმაჳ გეყავნ ჩემ-გან ბრძანებაჳ ესე:“
,,მიუგო წმიდა-მან ნინო. ,, შენ მეფე, სახელითა ქრისტესითა, და ვედრებითა დედისა
მისისათა,
და მისთა ყოველთა წმიდათათა, მოავლინენ შენ-ზედა ღმერთმან ცისა და ქვეყანისა
შემოქმედმან, დამბადებელ-მან ყოვლისა დაბადებულისა-მან დიდისა, და დიდებულისა და
აურაცხელისა მისისა
მრავალ-მოწყალებისა-გან, მოგივლინენ შენ, ვითარცა სახმილისა-გან ნაბერწყალი
ერთი მადლისა მი-

სისსა, რათა სცნა და გულის-ხმა ჰყო სიმაღლე ცისა და ნათელი მზისა, სიღრმე
ზღვისა საძირკველისა, და სივრცე ქვეყანისაჳ და საფუძველი მისი: და უწყებულ იყავნ, მეფე, ვინ
შემოსნის
ცანი ღრუბლითა და ქუხან ხმითა ჰერისათა, და იძრვინ ქვეყანაჳ სიმძაფრითა, და
ჰრბინ მეხისტეხანი, და ყოველსა მთასა ეგზებინ გულის-წყრომითა მათითა: ანუ ოდეს შეიძრას
ყოველი ქვეყანაჳ ვიდრემდის დაირღვიონ მთანი და მყარნი კლდენი, და ქვანი, და მეცნიერ იყავნ
შენ ამას ყოველსა მიწევნად. რამეთუ ღმერთი ცათა შინა უხილავ არს თავადი-იგი, ყოველთა
დაბადებულთა-გან,
თჴნიერ ძისა მისისა, რომელი მის-გან გამოვიდა, ქვეყანასა ზედა გამოჩნდა ვითარცა
კაცი, რომელ-მან აღასრულა ყოველი რომლისა-თჴს მოსრულ იყო, და აღვიდა მათვე
სიმაღლეთა მამისათა
და იხილა რამეთუ დაუსაბამო-იგი მხოლო მაღალ არს და მდაბალთა ხედავს, და
მაღალნიიგი შორით იცნის: მეფეო, ახლოს არს მიახლება შენი ღვთისა, მიხედვად, რომელი
არს ქალაქსა
ამას შინა, სასწაული ერთი, სამოსელი ძისა ღვთისაჳ აქა არს, და ხალენი მის ელიასი
აქავე არს
ყოფაჳ, და სასწაულნი არიან, რომელნი ღმერთ-მან გამოაჩინნეს. თუ არა მე კლაჳ
მთავარი
ესე შენი განვჰკურნო სახელითა ქრისტეს ჩემისათა და ჯვარითა ვნებისა მისისათა,
ვითარცა-იგი
დედოფალი ნანა განიკურნა სენისა-გან დიდისა: რაჳ იგი ვაუწყე მას, ჰყოფს იგი, რათა
სულიცა
1-21 სტრ., 86
თჴსი განაბრწყინვოს და ერიცა თჴსი მიიახლოს ღმერთსა:“ და მიჰგარეს მას მთავარიიგი და
მოვიდა ნანა დედოფალიცა სამოთხესა მას შინა, ნაძთა მათ ქჲშე, დაადგინა იგი
აღმოსავალით
და აპყრობად სცა ჵელნი, და ჰრქა მას სამ-გზის: ,,ვიჯმნი შენ-გან, ეშმაკო, შეუდგები
ქრისტესა, ძესა ღვთისასა:“ და სტიროდა ნინო სულ-თქმითა თვისითა, და ითხოვდა
ღვთისა-გან
შეწევნასა კაცსა ამას ზედა, და იყნეს მოწაფენი მისნი მუნვე ერთ დღე და ორ ღამე, და
მსწრაფლ

განვიდა მის-გან სული-იგი ბოროტი, და დაემოწაფა ნინოს სახლეულით და
ერითურთ მისით, და
ადიდებდეს მამასა და ძესა, და სულსა წმიდასა:“
§ 5.
თქმული სიდონია დედა-კაცისა, რომელი იყო მოწაფე წმიდისა ნინოსი,
რომელი ესე იხილა და დაიწერა მოქცევა სასწაულითა მირიან მეფისათა, და შევრდომაჳ ნინოსი, აღსარებისა-თჴს ქრისტესისა, ჯუარის
აღმართებისა თჴს, ეკლესიათა აღშენებისა-თჴს, და მას შინა სასწაულთა
მისთა-თჴს:
,,და იყო დღესა ერთსა ზაფხულისასა, თვესა ივლისსა ოცსა, დღესა შაბათსა, განვიდა
მეფე მირიან ნადირობად მუხნარით კერძო, და მოუხდა უჩინო-იგი მტერი ბოროტი,
ეშმაკი, და
შთაუგდო გულსა სიყარული კერპთა და ცეცხლისა, და იგონებდა ყოველსა
მსახურებასა მათსა, მახვილითა მოწყჲდასა ყოველთა ქრისტიანეთასა: და ჰრქა მეფე-მან ოთხთა თანამზრახველთა მისთა. ,,ღირს ვართ ჩვენ ღმერთთაგან ჩვენთა ბოროტის ყოფასა, რამეთუ უდებვიქმნენით მსახურებისა-გან მათისა და მიუშვით ჩვენ ქრისტიანეთა გრძნეულთა ქადაგებად სჯულსა
მათსა ქვეყანასა
ჩვენსა. რამეთუ გრძნებითა ჰყოფენ საკჴრველებათა-მათ: აწ ესე არს განზრახვაჳ ჩემი,
რათა ბოროტად მოისრნეს ყოველნი მოსავნი ჯარ-ცმულისანი, და უმეტესად შეუდგეთ
მსახურებასა
ღმერთთასა მათ მპყრობელთა ქართლისათა: ვამხილო ნანას, ჩემსა ცოლსა, შენანებაჳ,
და დატე1-30 სტრ., 87
ობაჳ სჯულსა ჯარცმულისასა და თუ არა მერჩდეს, დავივიწყო სიყარული მისი, და
სხათავე
თანა წარვჰსწყმიდო იგიცა:“ დაუმტკიცეს განზრახაჳ მისი თანა-მზრახველთა-მათ,
რამეთუ მხურვალედ იყნეს იგინი საქმესა ამას, და ანებვიდა პირველით-გან, და ვერ იკადრებდეს
განცხადებულად: ხოლო მეფე-მან მოვლო ყოველი სანახები მუხნარისა, და აღვიდა მთასა ზედა
თხოთისა-

სა, მაღალსა, რათამცა მოიხილა კასპად და უფლის-ციხედ განვიდა თხემსა მთისასა.
შუა-სამხრის
ოდენ, დაუბნელდა მათ-ზედა მზე თქვა იქმნა ღამე ბნელი, უკუნი და დაიპყრა ბნელმან არენი და
ადგილნი. განიბნივნეს ურთიერთას ჭირისა-გან და ურვისა: და დაშთა მეფე მარტო,
და იარებოდა მთათა მაღნართა, შეშინებული და შეძრწუნებული, და დადგა ერთსა ადგილსა,
და წარეწირა
სასოებაჳ ცხორებისა მისისა: და ვითარცა მოეგო თავისა ცნობასა, და განიზრახჴდა
ესრეთ გულსა შინა თჴსსა. ,,აჰა ესე-რა ვხადე ღმერთთა ჩემთა, და არა ვპოვე ჩემ-ზედა
ლხინებაჳ. აწ რომელსა ქადაგებს ნინო, ჯვარსა და ჯარ-ცმულსა და ჰყოფს კურნებათა მისითა
სასოებითა, არამცა ძალ-ედვაა ხსნაჳ ჩვენი ჭირისა ამის-გან. რამეთუ ვარ მე ცოცხლივ ჯოჯოხეთსა
შინა,
ვერა უწყი, თუ ყოვლისა ქვეყანისა-თჴს, იქმნა დაქცევა ესე და ნათელი ბნელად
გარდაიქცა, და თუ
ჩემ-თჴს ოდენ: აწ თუ ჩემ-თჴს ოდენ არს ჭირი ესე, ღმერთო ნინოსაო, განმინათლე
ღამე ესე
და მიჩვენე საყოფელი ჩემი, და აღვიარო სახელი შენი, აღვმართო ძელი ჯვარისა და
თაყანისვსცე მას, და აღვაშენო სახლი სალოცველად ჩემდა, და ვიყო მორჩილ ნინოსსა
სჯულსა ზედა
ჰრომთასა:“
,,ესე ყოველი რაჳ წართქა, განთენა და გამოუბრწყინვა მზე, და გარდამოვიდა მეფე
ცხენისა-გან და დადგა მას ადგილსა: განიპყრნა ჵელნი აღმოსავლით და თქა:“ შენ
ხარ ღმერთი ყოველთა ზედა ღმერთთა და უფალი ყოველთა ზედა უფლებათა, ღმერთი
რომელსა ნინო
იტყჴს, და საქებელ არს სახელი შენი ყოვლისა დაბადებულისა-გან, ცასა ქვეშე და
ყოველსა ქვეყანასა ზედა. რამეთუ შენ მიხსენ მე ჭირისა-გან და განმინათლე ბნელი ჩემი: აჰა ესერა მიცნობიეს, რამეთუ გინდა ხსნა ჩემი და ლხინებაჳ, დამიახლებაჳ შენდა: უფალო
კურთხეულო, ამას
ადგილსა აღვმართო ძელი ჯარისა, რომლითა იდიდებოდის სახელი შენი, და
იხსენებოდის საქმე

ესე და სასწაული უკუენისამდე:“ და ისწავა ადგილი-იგი და წარმოემართა, და იხილა
ერ-მან მან
ნათელი და გამოერთნენ ერი განბნეული: ხოლო მეფე ღაღადებდა. ,,მიეცით ღმერთსა
ნინოსსა დიდება ყოველ-მან ერმან. რამეთუ იგი არს ღმერთი საუკუნეთა, და მას
მხოლოსა შვენის
დიდებაჳ უკუნისამდე:“
ხოლო ნანა დედოფალი და ყოველი ერი განვიდეს მიგებებად მეფისა. რამეთუ ესმა
პირველ წარწყმენდა, და კვალად მოსლა დიდებით, და მიეგებოდეს ქინძარას და
ღართას: ხოლო ნე1-26 სტრ., 88
ტარი ნინო დადგომილიყო ლოცასა მწუხრისასა, მაყულოვანსა-მას შინა,
ჩჲულებისა-ებრ მისისა, ჟამსა თჴსსა, და ჩვენ მის-თანა ორ-მეოცდა ათი სული: და იყო ვითარცა
შემოვიდა მეფე,
აღიძრვოდა ქალაქი, და ხმითა მაღლითა ღაღადებდა მეფე: ,, სადა არს დედა-კაცი იგი
უცხო, რომელ არს დედაჳ ჩემი და ღმერთი მისი მჵსნელი ჩემი:“ ვითარცა ესმა, ,,თუ აქა
მაყლოვანსა არს
და ილოცავს.“ მოდრკა მე ფე და ყოველი-იგი ლაშქარი: მოვიდა და გარდაიჭრა
სახედრისა-გან და
ეტყოდა ნინოს, ,,აწ ღირს მყავ სახელის-დებად სახელისა ღვთისა შენისასა და
მხსნელისა ჩემისასა:“ ხოლო წმიდაჳ ნინო ასწავებდა და აწუყევდა მსწრაფლ თაყანის-ცემად
აღმოსავალით და
აღსარებად ქრისტეს ღვთისა: მაშინ იქმნა გირგვინა და ტირილი ყოვლისა კაცისა,
ოდეს ხედვიდეს მეფესა და დედოფალსა ცრემლოსანთა: და ხვალისა დღე წარავლინნა
მოციქულნი საბერძნეთად მირიან მეფე-მან წინაშე კოსტანტინე მეფისა, და წიგნი ნინოსი, ელენე
დედოფლისა წინაშე,
და აუწყეს ესე ყოველი სასწაული ქრისტეს-მიერი, რომელი იქმნა მცხეთას შინა,
მირიან მეფესა
ზედა, და ითხოვნეს მოსწრაფებით მღდელნი, ნათლის-ღებისათჴს: ხოლო წმიდაჳ
ნინო და
მოწაფენი მისნი ქადაგებდეს ერსა-მას-შინა დღე და ღამე დაუცხრომელად, და
უჩვენებდა გზასა

ჭეშმარიტსა სასუფეველისასა:“
§6
თქმული მისივე, აღშენებისა-თჴს ეკლესიისათა:
,,ოდეს წარემართა მეფე და ყოველი ერი ქრისტიანობასა მოსწრაფებით, ვიდრე
მღდელთა
მოსლამდე რქა მეფე-მან წმიდასა ნინოს. ,,მესწრაფების მე აღშენებად სახლსა
ღვთისასა. სა
და უშენოთ: ჰრქა ნინო: ,, სადაცა მთავართა გონებაჳ მტკიცე არს:“ ჰრქა მას მეფემან. ,,მიყვარან მე მაყვალნი ესე შენნი, მნებავს მე გონებისა-ებრ ჩემისა, გარნა არა ესე რაჳ,
არამედ
არა ვრიდო სამოთხესა ამას სამეფოსა და ნაძთა ამათ სიმაღლესა, და ბაბილოთა ამათ
ნაყოფიერებასა, და ყავილთა სურნელებასა. რამეთუ ჩვენებასა, რომელი იხილე შენ
,მფრინველთა-მათ
ფრთითა უშვერთა განბანა წყლითა და განსპეტაკება ბრწყინვალედ, და დასხდომა
ხეთა- მათ ზედა
სამოთხისათა, და ჵმობაჳ მათი ხმითა ტკბილითა, ჭეშმარიტად სამოთხე ესე
ჵორციელი და წარმავალი შეგვეცვალოს ცხოვრებად საუკუნოდ, და მუნ აღვაშენოთ სახლი, ღვთისა,
სალოცველად
ჩვენდა, ვიდრე მოსლადმდე ჩემდა მღდელთა საბერძნეთით:“ და მეყსეულად
მოიღო ძელი
და ასწავებდა ხუროთა, და მოჰკჲთა ნაძჴ- იგი და ნაძვისა-მის-გან შემზადნა შვიდნი
სვეტნი
1-30 სტრ., 89
ეკლესიისანი: და ვითარ აღაშენეს კედელი-იგი ძელითა, და ამართნეს ექსნი იგი
სვეტნი თჴსთჴსად: ხოლო სვეტი-იგი უდიდესი რომელი საკვირვე ლ იყო ხილჴთა, საშუალ
ეკკლესიისა შესაგდებლად განმზადებული, ვერ შეუძლეს აღმართებად მისსა, და აუწყეს მეფესა
საკვირველი-იგი,
ყოვლადვე ვერ ძრვა ადგილითცა სვეტისა-მის: მაშინ მოვიდა მეფე, სიმრავლითა
ერისათა, და მოიხუნეს მრავალ-ღონენი მანქანანი, სიმარჯჴთა და ერისა სიმრავლისა ძალითა,
ეცადნეს აღმართებად, და ვერ შეუძლეს:

,,და იყო დაკვირვებულ მეფე და სიმრავლე ერისა და იტყოდეს:,,რაჳმე არს ეს:“ და
ვითარ
იყო მწუხრი, წარვიდა მეფე სახლად თჴსად, შეწუხებული დიდად: ხოლო წმიდაჳ
ნინო და ათორ-მეტნი მოწაფენი მისნი დედანი დაადგრეს სვეტისა-მის თანა: ხოლო იგი
სანატრელი გოდებითა სვეტსა-მას-ზედა დაადინებდა ცრემლთა: ვითარცა შუა-ღამე ოდენ იყო,
წარმოიქცეს
ორნივე მთანი არმაზი და ზადენი, რეცა-თუ ჩამოირღვიეს და დააყენეს წყალნი
ორთავე: და მტკვარმან გარდამოხეთქა და წარჰქონდა ქალაქი. და შეიქმნეს ხმანი საზარელნი, ტყებისა და
გოდებისანი, ეგრეთვე არაგვი გარდამოხდა ციხესა ზედა, და იქმნებოდეს საზარელნი
გრგჴნვანი: შეშინდეს დედანი და ივლტოდეს: ხოლო ნეტარი-იგი ღაღადებდა. ,, ნუ გეშინინ, დანო
ჩემნო,
მთანი მუნვე ჰგიან, და წყალნი მუნვე დიან, და ერსა ყოველსა სძინავს:“ ხოლო ესე
რომელ რეცა
მთანი დაირღვიეს სამართლად გეჩჲნების, რამეთუ ურწმუნოებისა მთანი
დაირღვიეს ქართლს შინა, და წყალნი რომელ დაეყვნეს, სისხლნი -იგი ყრმათა კერპთა მიმართ შეწირვის
დაეყენოს: ხოლო ხმა ესე ტყებისა არს ეშმაკთა სიმრავლისა. რამეთუ იგლოვენ იგი თავთა თჴსსა,
რომელნი
არიან მეოტ ამით ადგილით, ძალითა მაღლისათა და ჯარითა ქრისტესითა:
მოიქეცით და ილოცევდით ღვთისა მიმართ:“ მეყსეულად დასცხრეს ხმანი-იგი, და იყო არა-რაჳ:
,,და დადგა წმიდაჳ ნინო, განეპყრნეს ჵელნი და ილოცევდა ღვთისა მიმართ, და
იტყოდა.
,,რათა არაჳ დაებრკოლოს საქმე ესე რომელსა წარმართებულ არს მეფე:“ და ვიდრე
არა ეყივლა ქათამსა სამთავე კერძთა ქალაქისათა დაჰსცა ზარსა ლაშქარ-მან ძლიერ-მან და
დაჰლეწნეს კარნი, და
აღივსო ქალაქი სპარსითა ლაშქრითა, და შეიქმნა ზარი სახდელი ზრზინვა, და
ყივილი და კლა,
და სისხლი დიოდა, და აღივსო ყოველი ადგილი, და მოვიდა მათდა სიმრავლე,
ზახილითა და
მახვილითა და სხვათა-მათ შიშისა-გან დადნებოდეს ჵორცნი და განილია სული
მათი. ტიროდეს

ნათესავთა-მათ-თჴს: და მსწრაფლ ისმოდა ჰხმობდნეს-რაჳ ძლიერად. ,,მეფე სპარსთა,
ხვარაჳ
ჰბრძანებს, და მეფეთა მეფე ხარან-ხვასრა: ყოველი ჰურიაჳ განარინეთ პირისა-გან
მახჴლისა:“
ესე-რაჳ მესმა და მოვეგე ცნობასა, და შეორგულდით მე და ათნი-იგი ჩემთანანი, და
მოახლებულ
იყნეს მახჴლოსანნი გარემოს ჩვენსა, სცემდეს და კლვიდეს:
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და ისმა ჵმაჳ ძლიერი. ,,მირიან მეფეჳ შეიპყრესო:“ გარე მოიხილა მჵნე-მან მოღვაწემან
და თქვა: ,,ესე რომელი ყივის, ვიცი რომელ აწ სადამე დიდად ჰსჭირს, და
ჰმადლობდით ღმერთსა
რომელი ესე ნიში მათისა წარწყმედისა არს და ქართლის ცხოვრებისა, და ამის
ადგილისა დაბისა:
და ნუ-გეშინის გცემდა ვითარცა მოძღარი ჵელოვანი, ჭეშმარიტად მოძღარი და
მოციქული
სანატრელი: მიექცა ერსა-მას მომსრჲლსა და ჰრქა:,, სადა არიან მეფენი სპარსნი,
ხარა და
ხარან ხასრაჳ. საბასტინით გუშინ წამოხჲდით მალე მოხვედით. დიდი სადმე
ლაშქარი
ხართ და ძლიერი, რად დალეწეთ ქალაქი ესე, და მახჴლი დაეცით. ქართა და ნიავთა
წარჰგალეთ,
ბნელით ჩრდილოთ კერძო, მთათა და კედართა. აჰა მოვიდა რომელსა თქვენ
ევლტით:“ და განიძრა ჵელი ჯარის სახედ, და მეყსეულად უჩინო იქმნეს ყოველნი-იგი, და იქმნა
დაყუდება დიდი,
და დედანი-იგი ჰნატრიდეს მას და ადიდებდეს ღმერთსა:
,,ხოლო ვითარცა ცის-კარი აეღებოდა, მიერულა დედათა-მათ: ხოლო მე სიდონია
მღვიძარე
ვიყავ, და იგი დგა ჵელ-განპყრობით. აჰა ესე-რა ზედა მოადგა ჭაბუკი ერთი ნეტარსამას, ყოვლად
ნათლითა შემკობილი, შებლარდნილი ცეცხლისა ზეწარითა, და ჰრქა რაჳმე სამნი
სიტყანი:
ხოლო იგი დაეცა პირსა ზედა, და ჭაბუკ-მან მან მიყო ჵელი სჲტსა-მას და აღამაღლა,
და წარიღო სიმაღლესა შინა: და განკვირვებული მივეახლე მე სიდონია, და ვარქ ესრეთ.
,,დედოფა-

ლო, რაჳ არს ესე:“ ხოლო მან მრქა: ,,მოიდრიკე თავი ქვეყანად.“ და ტირილად იწყო
ზარისამისგან და მცირედისა ჟამისა შემდგომად აღდგა და აღმადგინა, და განვეშორენით მას
ადგილსა: ხოლო დედანი ვითარ იყნეს კიდე, აჰა იხილეს მათცა სვეტი-იგი,
ცეცხლის
სახედ ჩამოვიდა და მოეახლა ხარისხსა-მას და დადგა, აღშორებულად ქვეყანით,
ვითარ ათორ-მეტ წყრთა, და ნელიად-ნელიად ჩამოიცვალებდა ხარისხად თჴსად მონაკვეთსა
და ძირსა
მისვე ნაძვისასა: ვითარცა რიჟრაჟი ოდენ იყო, აღდგა მეფე გულ-გოდებული ურვათაგან,
მიხედნა სამოთხესა დაწყებულსა-მას ეკლესიასა, და იგი მტკიცე იყო გონებითა,
იხილა ნათელი ვითარცა ელვა აღწევნული ცად, სამოთხით მისით: იწყო სრბად და მკჴრცხლ
მოვიდოდა,
და ყოველი სიმრავლე სახლისა მისისა და ყოველი ერი ქალაქისა მოვიდა: ვითარცა
იხილეს
საკვირველი იგი ნათლითა ბრწყინალე სვეტი ჩამოვიდოდა ადგილად თჴსად, რეცა
ვითარცა
ზე-ცით და დადგა ხარისხსა- მას-ზედა, და დაემყარა ჵელით შეუხებელად კაცთა-გან:
და ნეტარ
იყო მას ჟამსა შინა, რამეთუ რაჳ-იგი იქმნებოდა შიშითა და სიხარულითა აღივსო
მცხეთა ქალაქი და დიოდეს მდინარენი ცრემლთანი, მეფეთა და მთავართა, და ყოველსა ერსა.
სულ-თქმითა
სულისა მათისათა ადიდებდეს ღმერთსა, და ჰნატრიდეს წმიდასა ნინოს, და იქმნეს
სასწაულნი
დიდნი მას დღესა შინა:
,,პირველად მოვიდა ჰურია, ბრმა შობით-გან მიეახლა სვეტსა-მას ღვთივ
აღმართებულსა,
და იქმნა მხედველ მუნ-თქვესვე, და ადიდებდა ღმერთსა: მეორე სეფე-წული ვინმე
ყრმა, ამზასპა1-30 სტრ., 91
ნი, იდვა რვისა წლისა მდებარე, მოიღო იგი დედა-მან მის-მან სარწმუნოებით, და
დასდა
ცხედრითა წინაშე სვეტსა-მას ნათლისასა, და ნანდჴლვე ნათლისასა, ევედრებოდა
ნინოს.,, მოხე-

დენ, დედოფალო , ძესა ამას ჩემსა სიკდილად მიახლებულსა, რამეთუ ვიცი ღმერთი
ღმერთთა
არს, რომელსა შენ მსახურებ და ჩვენ გვქადაგებ:“ მაშინ ნინო შეახო ჵელი სვეტსა-მას,
და დასდა ყრმასა-მას, და ჰრქა:,, გრწამს იესო ქრისტე, ძე ღვთისა, ცხოვრებისა-თჴს
ყოვლისა სოფლისა ჵორცითა მოსრულ. ამიერით-გან განიკურნე და ადიდებდი მას, ვის-მან ძალმან განგკურნა:“ და მსწრაფლ აღდგა ყრმაჳ -იგი, ვითარცა მრთელი, და დაეცა შიში დიდი
მეფესა და
ყოველსა ერსა. და თჴთო-სახენი სნეულნი მოვიდოდეს და განიკურნებოდეს,
ვიდრემდის მეფე-მან
შეუქმნა საბურველი ძელისა გარემოს სჲტსა-მას, და დაფარა ხედვისა-გან, და
ეგრეთვე შეეხებოდეს
ერნი, და განიკურნებოდეს: მსწრაფლ იწყო მეფე-მან და განასრულა ეკლესია
სამოთხესა- მას შინა:
და ვითარცა მიიწივნეს მოციქულნი მირიან მეფისანი წინაშე კოსტანტინე მეფისა, და
მიუთხრეს ყოველი რაჳცა იქმნა, მაშინ აღივსო სიხარულითა მეფე და დე და მისი
ელენე დედოფალი, პირველად ამის-თჴს, რამეთუ მადლი ღვთისა მიეფინებო და ყოველთა
ადგილთა, და ჵელსა
მათსა ქჲშე ნათელ- იღებდა ყოველი ქართლი. და შემდგომად ამის-თჴს
განმხიარულდეს, რამეთუ დაადასტურეს მირიან მეფისა-გან სრულიად მოწყვედა სპარსთა და მტკიცედ
მიღებაჳ სიყარულისა მათისა: და ჰმადლობდეს ღმერთსა, და წარმოგზავნეს მღდელი ჭეშმარიტი,
იოანე ებისკოპოსი, და მის-თანა მღდელნი ორნი და დიაკონნი სამნი. და მოუწერა მეფე-მან
კოსტანტინე
მირიანს წიგნი ლოცჴსა და კურთხევა ღვთისა მადლობისა, და წარმოსცა ჯვარი და
ხატი მაცხოვრისა, და მის-თანა ნიჭი დიდი. და ელენე დედოფალ-მან მოუწერა წიგნი ქებისა და
ნუ-გეშინისცემისა: მოიწია ებისკოპოსი მღდელნი და მოციქულნი მცხეთად, და აღივსნეს
სიხარულით მეფე და ყოველი ერი მათი. რამეთუ სურვიელ იყნეს ყოველნივე ნათლის- ღებისა-თჴს:
მაშინ
მსწრაფლ გაგზავნა ბრძანება მირიან მეფე-მან ყოველთა ერის-თავთა თანა,
სპასალართა და ყოველ-

თა პირთა სამეფოსათა, მოწოდებად წინაშე მისსა. და მსწრაფლ მოიწივნეს ყოველნი
ქალაქად:
,,მაშინ ნათელს-იღო მეფე-მან ჵელსა ქჲშე წმიდისა ნინოსსა. და შემდგომად
დედოფალმან და შვილთა მათთა, ჵელთა ქჲშე მათ მღდელთასა და დიაკონთასა. და
შემდგომად ამისსა
აკურთხეს მდინარე მტკარი: და ებისკოპოს-მან შემზადა ადგილი ერთი, მიწურვითა
ხიდისა
კარსა მოგვთისასა, სადა ყოფილ იყო სახლი ელიოზ მღდელისა, და მუნ ნათელსსცემდა წარჩინებულთა ერთი-ერთისა, და ეწოდა ადგილსა-მას მთავართა სანათლავი: ხოლო
ქჲმოთ მისსა,
მდინარისავე პირსა ორნი-იგი მღდელნი და დიაკონნი ნათელს-სცემდეს ერსა, და
მიატყდებოდა
ერი-იგი ურთიერთს, მოსწრაფებით ეუბნებოდენ მღდელთა, რათა პირველად მასვე
ნათელს-სცეს:
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და ესრეთ სურვიელ იყო ერი იგი ნათლის-ღებისა-თჴს, რამეთუ ესმინა ქადაგებაჳ
წმიდისა ნინოსი, რომელსა იტყჴან ყოველ-მან რომელ-მან არა ნათელს-იღოს, არა პოვოს მან
ნათელი
საუკუნო: და ამისთჴს მოსწრაფე იყნეს ნათლის-ღებად ყოველნი-იგი და ესრეთ
სახედ ნათელ-იღეს ყოველ-მან ერ-მან და სიმრავლე-მან ქართლისა-მან. თჴნიერ ხოლო არა
ნათელს-იღეს
მთეულთა კავკასიანთა, მიფენასა-მას ნათლისასა, არამედ დადგეს ბნელსა შინა ჟამსაოდენმე, და
ჰურიათა მცხეთელთა არავე ნათელს-იღეს, გარნა ბარბიანთა ნათელს-იღეს ორ-მეოცდა ათ-მან
სახლ-მან და იქმნეს ჭეშმარიტ. ამის-თჴსცა დიდ იქმნეს წინაშე მეფისა, და მიუბოძა
დაბაჳ,
რომელსა ჰრქვიან ციხე-დიდიჱ არამედ არაჳ ნათელს-იღო ფეროზ, სიძე-მან მირიან
მეფისა-მან,
რომელსა ჰქონდა რანი ბარდავამდის, მირიან მეფისა-გან არცა ერ-მან მის-მან ნათელიღეს, არამედ ჵორციელად ოდენ მორჩილებდეს მირიან მეფესა:

,,მაშინ წარავლინა მირიან მეფე-მან ებისკოპოსი იოანეჳ და მის-თანა წარჩინებული
ერთი
წინაშე კოსტანტინე მეფისა, და ითხოვა ნაწილი ძელისა ცხოვრებისა, რომელი მას
ოდენ ჟამსა
გამოეჩინა ღვთის მსახურსა და ღვთის მოყარესა ელენე დედოფალსა: და ითხოვნა
მღდელნი
მრავალნი, რათა განავლინნეს ყოველთა ქალაქთა და ადგილთა, და ნათელს-სცემდენ
ერთა, რათა
მსწრაფლ ნათელს-იღოს ყოველ-მან სულ-მან ქართლისა-მან და ითხოვნა ქვითხუროჳსა მოძღარნი, აღშენებისა-თჴს ეკკლესიათა: ვითარ მიიწივნეს წინაშე კოსტანტინესა კეისრისა,
სიხარულით მიანიჭა ნაწილი ძელისა ცხოვრებისა, და ფიცარნი-იგი, რომელსა ზედა ფერჵნი
დაუმსჭალნეს უფალსა, და სამსჭუალნი ჵელთანი. წარმოგზავნეს მღდელნი და ხურონი
ფრიად მრავალნი: რამეთუ კოსტანტინე მეფე-მან მეფობასა შინა მისსა აღაშენა ეკკლესიაჳ
ტაძარი წმიდაჳ,
და მოსცა განძი დიდ-ძალი ებისკოპოზსა იოანეს, და უბრძანა: ,,სადაცა ჯერ იყოს
ადგილთა ქართლისათა, მუნცა აღაშენენ ეკკლესიანი, სახელსა ზედა ჩემსა, და ნიჭი ესე დიდ -ძალი
დამიმკჴდრე საზღვართა ქართლისათა:“ და წარმოვიდა ებისკოპოსი, და მის-თანა მოციქული:
და ვითარ მოიწივნეს ადგილსა რომელსა ჰქჴან ერუშეთი ,და დაუტევნა მუნ ხურონი,
საქმედ ეკლესიისა,
და დაუტევნა განძი და სამსჭალნი უფლისანი: და წარმოვიდა, და მოვიდა
მანგლისს, და იწყო
ეკკლესიასა დაუტევნა ფიცარნი იგი უფლისანი: მაშინ შეწუხდა მირიან მეფე, რამეთუ
პირველ
არა სამეფოსა ქალაქსა მოვიდეს, არამედ სხათა ქალაქთა და ადგილთა იწყეს შენებად
ეკკლესიასა
და დაუტევნეს ნაწილნი: ხოლო მოვიდა წმიდაჳ ნინო, და ჰრქა ,,ნუ სწუხ მეფეო,
რამეთუ
ესრეთ ჯერ არს, სადაცა მივიდოდიან დასთესვიდიან სახელსა ღვთისასა, რამეთუ არს
ქალაქსა
ამას შინა სამოსელი-იგი დიდებული უფლისა:“
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მაშინ მოიყანა მეფე-მან აბიათარ და მის-თანა ჰურიანი მრავალნი, და გამოიკითხა
მათ-გან
კართისა-მის-თჴს და მათ მიუთხრეს ყოველი რომელი ზემო წერილ არს: და
აღიპყრნა ჵელნი
თჴსნი მირიან მეფე-მან და თქა: ,,კურთხეულ ხარ შენ, უფალო იესო ქრისტე, ძეო
ღვთისა
ცხოველისაო, რამეთუ პირველით-განვე გინდა ჵსნა ჩვენი ეშმაკისა-გან და ადგილისა
მის-გან
ბნელისა. ამის-თჴს სამოსელი- იგი შენი წმიდა წარმოეცა წმიდით ქალაქით შენით
იერუსალიმით
ებრაელთა-მათ ღვთაებისა შენისა-გან უცხო ქმნილთა, და ჩვენ უცხოთა ნათესავთა:“
და წარემართა მეფე და ყოველი ქალაქი ქრისტიანობასა. იწყეს ხუროთა შენებად ეკკლესიისა,
გარე უბანსა,
მაყუალთა-მათ-ზედა საყოფელთა წმიდისა ნინოსითა, სადა აწ არს ეკკლესია
სამთავრო-ებისკოპოსოდ: მაშინ ჰსთქა წმიდა-მან ნინომ. ,,კურთხეულ არს უფალი იესო ქრისტე და მამა
უფლისა
ჩვენისა, რომელ-მან მოავლინა სიტყა მისი წმიდათა-გან მაღალთა, თჴთ ძლიერისაგან
საყდრისა გარდამოსრული ქვეყანად, მდაბლად, შობილი უეჭველად თესლისა-გან
დავითისსა, დედაკაცისა-გან მარტოდ შობილისა, წმიდისა და უბიწოსა, რომელი სათნო ეყო მას
მიზეზითა, მიზეზი ცხოვრებისა ჩვენისა. რომელ-მან ცასა ქჲშე ყოველივე განანათლა, და
მორწმუნენი აცხოვნნა. რომელი იშა ვითარცა კაცი, ნათელი ყოველთა, ხატი ღვთისაჳ, და ვითარცა
მსახურ-მან
ვინმე სჯულისა-მან ნათელ-იღო წყლისა-გან და სულისა, ჯარს-ეცა, დაეფლა და
აღდგა მესამესა დღესა, ამაღლდა სიმაღლესა, მამისა თანა, და კვალად მოვალს დიდებითა.
რომელსა ჰშვენის
ყოველივე დიდებაჳ, თანა მამით და სულით-წმიდითურთ, აწ და მარადის, და
უკუნითი-უკუნისამდე. ამინ:“
§7
აღმართებისა-თჴს პატიოსნისა ჯვარისა:
ვითარცა ნათელს-იღეს მეფე-მან დედოფალ-მან, შვილთა მათთა თანა, და ყოველ-მან

ერ-მან მათ- მან, მაშინ დგა ხე ერთი ადგილსა ერთსა, კლდესა ზედა შეუვალსა, და
იყო ხე იგი
შვენიერი, ფრიად სულნელად. საკჴრველებაჳ იყო ხისა-მის-გან, რომელი ისარ ცემული ნადირი
მივიდის და სჭამის ფურცელი მისი, გინა თესლი ჩამოცვივნებული, განერის
სიკდილისა-გან, დაღაცათუ საკლავსა ალაგსა დიდად წყლულ-იყვის: ესე დიდად საკჴრველ უჩნდა
პირველთა-მათ წარმართთა, და აუწყეს ეპისკოპოსსა იოანნეს ხისა-მის-თჴს. ხოლო ებისკოპოზ-მან თქვა:
,,აჰა ჭეშმარიტად პირველთ-განვე დამარხულ არს ქვეყანა ესე ღვთისა-გან მსახურად თჴსად,
და ღვთისა
მიერ აღმოცენებულ არს ხე იგი, და დამარხულ ჟამისა-მის-თჴს, და აწღა მიეფინა
მადლი
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ღვთისა ქართლს, და მის ხისა-გან ჯერ არს შექმნად ჯვარი პატიოსანი, რომელსა
თაყანის-სცეს
ყოველ-მან სიმრავლემან ქართლისა-მან: „„ და წარვიდა რევ, ძე მეფისა და ებისკოპოსი
მის-თანა,
და სიმრავლე ერისა, და მოჰკჲეთეს ხე-იგი და წარმოიღეს რტოთურთ მისით. და
მოაქნდა ათსა
ათეულსა კაცსა, ზეზე რტოთურთ და ფურცლითურთ შემოაქნდა ქალაქად, და
შემოკრბა ერი
ხილვად მწანისა ფერობასა-მას და ფურცლიანობასა, ჟამსა ზამთრისასა, ოდეს სხა
ყო
ვე ლი ხე ჵმელ იყო, ხოლო ესე ფურცელ დაუცჴნელი, სულ-ამო და სახილჲელად
შჲნიერი:
და ძირსა ზედა ამართეს ხე იგი, კარსა ზედა ეკლესიისასა, სამხრით მის ხისათა. და
ბერვიდა
ნელი ნიავი, და შლიდა ფურცელთა ძრვითა რტოთა მისთა და იყო ხილვა მისი
შჲნიერი,
ვითარცა სმენით ვიცით ხისა-მის ალვისა: ესე მოჰკჲთეს მარტსა ოცდა ხუთსა,
დღესა პარა
სკევსა, და დაადგრა ეგრეთ ხე-იგი დღესა ოც და ჩვიდმეტსა, და არა შეიცვალა ფერი
ფურცელ-მან
მის-მან, ვითარმცა დგა ძირსავე ზედა თჴსსა, თავსა ზედა წყაროსასა, ვიდრემდის
ყოველნი ხენი
მაღნარისანი შეიმოსნეს ფურცლითა, და ხენი ნაყოფის გამომღებელნი შეიმოსნეს
ყვავილითა:

მაშინ თჲსა მაისსა ერთსა შექმნნეს ჯარნი ესე და შვიდსა ამის თჴსასა აღემართნეს
ჵელისდადებითა მეფეთა, თანა სიხარულითა და წადიერებითა ყოვლისა ერისა
ქალაქისათა, და იყნეს
ეკლესიასა შინა:
იხილა ყოელ-მან ერმან ქალაქისა-მან, ყოველთა მათ დღეთა აჰა ჩამოვიდის ჯარი
ცეცხლისა ზე-ცით და მის ზედა, გარემოს მსგავსად გჴრგჴნივით ვარსკულავისათა, და
დაადგრის ზედა
ეკკლესიასა ვიდრე განთიადმდე, და რიჟრაჟ ოდენ გამოვიდიან მის-გან ორნი
ვარსკლავნი. ერთი
წარვიდის აღმოსავლით და ერთი დასავლით, იგი თავადი ეგრეთ ბრწყინალედ,
ნელიად,
განვიდის მიერ კერძო, ახლოს წყაროსა-მას ზემო კერძო არაგვისა და დადგის
ბორცსა ზედა
კლდისასა, რომელი აღმოაცენეს ცრემლითა წმიდა ნინოსითა, და მუნით აღიმაღლის
ზე-ცად: და
ესრეთ მრავალ-გზის იხილა ყოველ-მან ერ-მან მაცხოვარებაჳ ღვთისა ჩვენისა: მაშინ
იწყეს კითხად ნეტარისა ნინოსსა, თუ რაჳ არს, რომელი გამოვალს ბრწყინალე ვარსკლავი,
და ერთი
წარვალს აღმოსავლით და ერთი დასავლით:“ ხოლო მან თქა: ,,განავლინენით კაცნი
მთათა ზედა მაღალთა, აღმოსავალით ვიდრე კახეთისა მთამდე და დასავალით ვიდრე
სანახებამდე ამის ქალაქისა, და ოდეს გამობრწყინდენ მთიებნი-იგი ნახონ თუ სადა დადგენ, მუნცა
აღემართნენ ორნი
იგი ჯარნი ქრისტესნი:“ მაშინ ყო მეფე-მან ეგრე და შეცვნა თავნი მთათანი მიწყებით,
ხოლო
1-27 სტრ., 95
დღე ესე იყო პარასკევი და შაბათი განთენდებოდა იყო იგივე სასწაული, და იქმნა
ეგრეთვე ვითარცა პირველ იქმნის ხალისა დღე მოვიდეს დასავლისანი, რომელნი დგეს მთათა
ზედა ქაბთათავისათა, და მიუთხრეს მეფესა. ,,ვითარცა გამოვიდა ვარსკლავი-იგი, ამაღლდა და
მიიწია მთასა
ზედა თხოთისასა გარდასავალსა კასპისასა, და დაადგრა ადგილსა ერთსა, და
ყოვლად უჩინო

იქმნა:“ და ეგრეთვე მოვიდეს მთით კახეთისით და თქჲს: ,,ვიხილეთ ვარსკლავი
აქათ მომავალი,
და დადგა დაბასა ბოდისასა კუხეთისსა ქჲყანასა:“ მაშინ უბრძანა ნეტარ-მან ნინო.
,,წარიხ ჲნით ორნივე ესე ჯარნი და აღმართენით ერთი თხოთს, სადა იგი ღმერთ-მან
გამხილათ ძალი მისი, და ერთი მიეც სალომეს, მჵევალსა ქრისტესსა, აღმართოს უჯარმოს ქალაქსა,
რამეთუ
ბუდი დაბაჳ კუხეთისა, არა წინა-აღუდგეს ქალაქსა მეფეთასა, რამეთუ ერისა
სიმრავლე არს
მუნ: ბუდისა კლა დაბაჳ თჴთ იხილოს სათნო-იგი ადგილი ღვთისა: და ყჲს ეგრე
ვითარცა
უბრძანა ნინო:
ხოლო ესე სასწაულითა ზე-ცისა ჩჲნებით ჯარი პატიოსანი მცხეთას იპყრეს,
ჵელითა
კაცობრივითა, მივიდეს ბორცსა-მას ქჲშე და წყაროსა-მას-ზედა ათიეს ღამე, და
ილოცეს
ღვთისა მიმართ, და ნეტარი ნინო ცრემლითა შეაზავებდა წყაროსა-მას, და
იქმნებოდეს კურნებანი
და სასწაულნი დიდნი: ხოლო ხვალისა დღე აღვიდეს კლდეს- მას-ზედა, და მივიდა
ნეტარი-იგი
ბორცსა-მას-ზედა, დავარდა ქათა-მათ ზედა და სტიროდა თჴთ იგი, და მის თანა
მეფენი და
მთავარნი, და ყოველი სიმრავლე ერისა, ვიდრემდის მთანი ხმას სცემდეს, და დასდა
ჵელი ერთსა
ქასა და ჰრქა ებისკოპოსსა: ,,მოვედ, რამეთუ შენდა ჯერ არს და, დასწერე ქასა ამას
ჯარი:“
და მან ყო ეგრეთ, და მუნ აღემართა ჯვარი იგი დიდებითა, მეფეთა-გან და მოსდრკა
ერი-იგი
ურიცხჴ, და თაყანისცეს ჯარსა, და აღიარეს ჭეშმარიტად ძე ღვთისა ცხოველისა, და
ჰრწმენა
სამებით დიდებული ღმერთი:
ხოლო დიდნი-იგი მთავარნი არა განეშორებოდეს ეკკლესიასა წმიდასა, და სვეტსა
ნათლისასა, და ჯარსა-მას ცხოველსა. რამეთუ ხედჴდეს სასწაულთა-მათ უზომოთა, და
კურნებათა-მათ
მიუთხრობელთა. და დღესა კჴრიაკესა აღვსებისა ზატიკსა ყო მირიან მეფე-მან და
ყოველ-მან

მცხეთა-მან, შეწირვად დღე-იგი: განაწესეს ჯარის მსახურებად, აღვსებისა ზატიკსა
ყოველმან ქართლ-მან დღეინდელად დღედმდე: და იყო რა-ოდენისამე დღისა შემდგომად,
მარტჴლისა
უკანისა, იხილეს სასწაული დიდად საშინელი, დღესა ოთხ-შაბათსა: აჰა ესერა სვეტი
ერთი
1-30 სტრ., 96
ნათლისა სახედ ჯარისა დგა ჯარსა-მას ზედა, და ათორმეტნი ვარსკლავნი სახედ
გჴრგჴნისა, გარემოს მისსა: ხოლო ბორცჴ იგი ჯარისა კმეოდა სახედ სულნელად და ხედჴდეს
სასწაულსა ამას ყოველნი, და მრავალნი უღთოთაგანი მოიქცეს და ნათელს-იღეს მას
დღესა შინა:
ხოლო ქრისტიანენი უფრო მორწმუნე იქმნებოდეს და ადიდებდეს ღმერთსა: მერმე
კვალად იხილეს: სხაჳ სასწაული ჯარისაჳ, ვითარცა ცეცხლი დგა თავსა ზედა მისსა, შვიდ
წილად მზისა
უბრწყინალესი, ზედა დაადგრა მას ვითარცა საჵმილისა ნაბერწყალნი აღვლენ, ეგრე
სახედ ანგელოზნი ღვთისანი აღვიდოდეს და გარდამო ვიდოდეს მას-ზედა: ხოლო ბორცჴ- იგი
ჯარისა იძრვოდა ძლიერად, და ვითარცა სასწაული -იგი დასცხრებოდა, ეგრეთვე ძრვა-იგი
დასცხრებოდა ვითარცა იხილეს სასწაული იგი დაუკჴრდა ყოველთა, უფროსად და უმეტესად ადიდებდეს
ღმერთსა: და
ვითარცა იქმნებოდეს სასწაულნი-იგი წლითი-წლად და ყოველი-იგი ერი ხედჴდეს ,
შიშით და
ძრწოლით მოვიდოდეს თაყანის-ცემად გულს-მოდგინედ:
მას ჟამსა რევის, ძესა მეფისასა, ესვა ყრმა მცირე წული, და იყო სნეულ და მიწევნულ
იყო
სიკდილად: და იგი ოდენ მხოლო ესვა მათ მოიღო და დადვა იგი წინაშე ჯარისა
წმიდისა და ცრემლით ითხოვდა: ,,უკეთუ მომიბოძო ყრმა ესე ცოცხალი, აღვაშენო კუბო
საყუდლად
შენდა:“ და მუნ-თქვესვე განიკურნა ყრმა-იგი და განკურნებული და
განცოცხლებული წარიყანა
მერმე მოვიდა აღთქმისა აღსრულებად, და ყო მადლისა მიცემა დიდითა
სიხარულითა, და გულს-

მოდგინებით აღაშენა კუბო ჯარისა მცხეთისა რევ, ძე-მან მეფისა-მან და წლითიწლად მოვიდის
და აღასრულის აღნათქამი იგი მსხჲრპლისა, და მიერითგან უფრო მოვიდოდეს
ყოველნი
უძლურნი და სნეულნი, განიკურნებოდეს და სიხარულით ადიდებდეს ჯარსა
წმიდასა ქრისტესსა:
იყო ვინმე მამა-კაცი ჭაბუკი, და ორნივე თალნი დასდგომოდეს, ჯდა იგი წინაშე
ჯვარსა
წმიდასა ქრისტესსა, და შემდგომად შვიდისა დღისა აღეხილნეს თალი, ხედვიდა და
ადიდებდა
პატიოსანსა ჯარსა: მერმე დედა-კაცი ერთი იყო, მარადის გვემული სულთა-გან
უკეთურთა ეგეოდენ, რომელ ძალი და გონებაჳ მისი მიეღო რვასა წელსა, და სამოსელსა თჴსსა
დაიპობდა.
და ვითარ მოიყანეს და პატიოსანსა ჯარსა შეამთხვიეს, შემდგომად ათ-ორ-მეტისა
დღისა განიკურნა და თჴსითა ფერჵითა წარვიდა, ადიდებდა ღმერთსა და თაყანის-ცემდა
პატიოსანსა ჯარსა:
მერე კვალად იყო ყრმა ვინმე მცირე და მეყსელად დაეცა და მოკდა: აღიღო იგი
დედა-მან მის-მან
და დააგდო წინაშე ჯარსა ყრმა-იგი მომკდარი დილეულით -გან მიმწუხრადმდე:
ხოლო დედაჳ
მისი ტირილითა ილოცვიდა წინაშე ჯარისა სხანი ეტყოდეს. ,,წარიღე დედა-კაცო,
და დამარხე.
რამეთუ მომკდარ არს, და ნღა-რა აწყინებ:“ ხოლო მან არა წარიკვეთა სასოება,
არამედ უფროს
და უმეტეს საწყალობლად ტიროდა და ილოცვიდა. მწუხრისა ოდენ ჟამსა სულიერ
იქმნა, და
1-28 სტრ., 97
თალნი აღიხილნა, და შემდგომად შვიდისა დღისა განკურნებული და
განცოცხლებული წარიყანა
ყრმა იგი დედა-მან მის-მან და ადიდებდა ღმერთსა:
იხილეს-რაჳ სასწაული და კურნებაჳ ყოვლად წმიდისა ჯარისა მიერ, მრავალნი
უშვილო-

ნი მივიდოდეს და ითხოვდეს შვილიერებასა, და შვილ-მრავალ იქმნებოდეს, და
შესაწირავთა და
მადლთა ჰყოფდეს. არა-ხოლო თუ რომელნი მოვლენ, მათ ოდენ მიანიჭის კურნებაჳ,
არამედ რომელნი შორითცა ითხოვდიან შეწევნასა წმიდისა ჯარისა მცხეთისა-გან მუნ-თქვესვე
შეწევნითა
მისითა მიიღიან მადლი, მძლე იქმნიან მტერთა და მსწრაფლ მოვიდიან შეწირვად
მადლისა: მრავალნი უკვე უღმრთონიჭირსა-რა შთასცვივიან, რა-ჟამს ხადოდიან წმიდასა ჯარსა
მუნ-თქვესვე
განერნიან ჭირისა-გან, და მოვიდიან შემთხჲვად პატიოსნისა ჯარისა. და
მრავალთა ნათელსიღეს, და სიხარულით ადიდებდეს ღმერთსა: მრავალნი უკჲ მრავალთა ჭირთა
შთსცვივეს, და ძალითა პატიოსნისა ჯვარისათა განიკურნნეს. მრავალნი პირად- პირადთა-გან
სატანჯველთა მოივლტიედ
ვედრებად, მყის განიკურნებიან, მუნით-გან დღეინდელად დღედმდე, და
ადიდებდეს მამასა, და ძესა,
და წმიდასა-სულსა, რომლისა არს დიდებაჳ აწ და მარადის, და უკუნითიუკუნისამდე. ამინ
§8
წიგნი რომელი მოუწერა პატრიაქ-მან ჰრომისა-მან და ბრანჯთა მეფემან ნინოს და მეფესა, და ყოველსა ერთა ქართლისათა:
მათ დღეთა შინა მოიწია წიგნი ჰრომით, წმიდისა პატრიაქისა, ნინოსა და მეფისა, და
ყოველსა ერსა ქართლისასა და მოუვლიანა ბრანჯი დიაკონი, ქებისა შესხმად და
კურთხევისა მიცემად: და ამის ნეტარისა ნინოს ლოცვისა წარღებად და მადლისა ზიარებად: აქნდა
წიგნი ბრანჯთ
მეფისა ნინოსცა თანა. და რამეთუ მამისა მისისა-გან ნათელს-ეღო ბრანჯეთს ყოველსა
ერსა, და
ყოველი ესე მასმენილ იყო იერუსალიმით და კოსტანტინეპოლით, ვითარმედ
ქვეყანასა-მას ქართლისასა მიეფინა მზე სიმართლისა. ამის-თჴს სანატრელი წიგნი მოეწერა, რათამცა
ეუწყნეს აქანი იგი სასწაულნი სვეტისა-მის მაყლოვანისა, და ძალი-იგი კურნებისა: ესე ყოველი
იხილა და

მოისმინნა სასწაულნი-იგი ყოველნი რომელნი ქმნილ იყნეს მცხეთას დიაკონ-მან
ბრანჯთა-მან, და
განკვრვებული ადიდებდა ღმერთსა: და წარიღო წიგნები:
მაშინ მეფე-მან ჰრქა წმიდასა ნინოს და ებისკოპოზსა. ,,მნებავს ესრეთ, რათა
იძულებით,
მახვილითა მოვაქცინეთ მთეულნი, და სიძე ჩემი ფეროზ, და დავამონნე ძესა ღვთისა,
და ვათაყვანნე პატიოსანსა ჯარსა:“ მაშინ ჰრქა მათ. ,,არა ბრძანებულ არს უფლისა-გან
მახჴლისა აღებაჳ ა~დ სახარებითა და პატიოსნითა ჯარითა უჩვენოთ გზაჳ ჭეშმარიტი,
მიმყანებელი ცხოვრე1-28 სტრ., 98
ბად საუკუნოდ, და მადლ-მან ღვთისა-მან განანათლოს ბნელი-იგი გულთა მათთა:“
და წარვიდა
წმიდაჳ ნინო და ებისკოპოსი იოვანე, და მათ წარატანა მეფე-მან ერის-თავი ერთი, და
მოვიდეს,
და დადგეს წორბანსა, და მოუწოდეს მთიულთა, პირ-უტყვის სახეთა-მათ კაცთა,
ჭართალელთა
ფხოელთა, გუდამაყრელთა, და უქადაგეს მათ ჯვარი ქრისტიანეთა ჭეშმარიტი,
მიმყანებელი
ცხოვრებად საუკუნოდ: ხოლო მათ არა ნათლი- ღებაჳ მაშინ ერის-თავ-მან მეფისა-მან
მცირედ წარმართა მახჴლი მათ-ზედა და ძლევით შემუსრნა კერპნი მათნი:
გარდამოვიდეს მუნით და დადგეს ჟალეთსა და უქადაგეს ერწო-თიანელთა, ხოლო
მათ
შეიწყნარეს და ნათელ-იღეს: ხოლო ფხოველთა დაუტევეს ქვეყანაჳ მათი და
გარდავიდეს თუშეთს,
და სხანიცა მთიულელნი უმრავლესნი არა მოიქცეს, არამედ დაუმძიმა მათ მეფე-მან
ხარკი, ოდეს
არა ინებეს ნათლის-ღებაჳ: ამის-თვისცა წაკრბეს იგინიცა და შესცდეს, და რომელნიმე
უკანასკნელ
მოაქცივნა აბიბოს, ნეკრესელ ებისკოპოს-მან რომელნიმე მათგანნი დარჩეს
წარმართობასავე
დღესამომდე: ხოლო წმიდა-მან ნინო წარემართა წარსლვად რანს, მოქცევად
ფეროზისსა. და ვითარცა მიეახლა კახეთს, დაბასა ბუდისასა, დაყვნა მუნ დღენი, და მოვიდოდეს მისსა
კახეთით,

ჰკითხვიდეს და აღიღებდეს სწავლასა მისსა, სიმრავლე ერისა: მაშინ დასნეულდა
მუნ, და ვითარცა
ცნა რევ, ძე-მან მეფისა-მან და სალომე, ცოლმ-ან მის-მან, რომელნი ცხოვნდებოდეს
უჯარმოს, მოვიდეს ნინოსსა, და აცნობეს მეფესა და დედოფალსა: ხოლო მათ მიავლინეს
ებისკოპოსი იოვანე
წარმოყანებად. წმიდაჳ ნინო არა ერჩდა: ხოლო წარვიდა თჴთ მეფე და სიმრავლე
ერისა ძლიერისა, და მივიდეს მას-ზედა და შეკრბა სიმრავლე ერთა, და ხედვიდეს ყოველი იგი
ერი პირსა
ნინოსსა ვითარცა ზე-ცისა ანგელოზისსა, და მოსწყვედიან ფესვსა სამოსლისა
მისისასა, მიიღებდეს და ემთხვეოდეს სარწმუნოებით, და იძულებით ევედრებოდეს ყოველნი
დედოფალნი, გარემოს
მსხდომნი, რომელთა მოსდიოდეს ცრემლნი თალთა-გან მათთა, განშორებისა-თჴს
მოძღვრისამის და მოღვაწისა, და სნეულთა მკურნალისა ჵელოვანისა: და ეტყოდეს სალომე
უჯარმელი,
და პეროჟ ავრისვნელი და მათ-თანა ერის-თავნი და მთავარნი, ჰკითხჴდეს: ,,თუ
ვინაჳ ანუ ვითარ
მოხჲდ ქვეყანასა ამას მაცხოვარებად ჩვენდა, ანუ სადაჳთმე იყო აღზრდაჳ შენი
დედოფალო:
მაუწყე ჩვენ საქმე შენი. რასა იტყჴ ტყვეობასა, ტყვეთა მჵსნელო სანატრელო, რამეთუ
ესე-რა
გვისწავიეს შენ-მიერ, ვითარმედ ყოფილ არიან წინასწარმეტყველნი პირველ ძისა
ღვთისა, და შემდგომად მოციქულნი ათ-ორ-მეტნი, და სხვანი სამ-ოც-და ათ-ორ-მეტნი. ჩვენდა არავინ მოავლინა
ღმერთ-მან სხა გარნა შენ, და შენ ვითარ იტყჴ, ვითარმედ მე ტყჲ ვარ, ანუ ვითარ
უცხო:“
1-30 სტრ., 99
ხოლო მაშინ იწყო სიტყა წმიდა-მან ნინო და თქა: ,,ასულნო სარწმუნოებისანო,
მახლობელნო დედოფალნო ჩემნო, გხედავ თქჲნ, ვითარცა პირველთა-მათ დედათა,
ყოველთა სარწმუნოებასა და სიყარულსა ქრისტესსა, და გნებავსთ გზათა ჩემთა ცნობაჳ, გლახაკისა
მჵევლისათა, და

გაუწყოცა. რამეთუ ესე-რა მოსრულ არს სული ჩემი ჵორჵად ჩემდა, და მეძინებიან მე
ძილითა
დედისა ჩემისათა, საუკუნოდ. არამედ მოიხვენით საწერელნი და დაწერეთ გლახაკი
და უდები
ცხოვრებაჳ ჩემი, რათა უწყოდიან შვილთაცა თქვენთა სარწმუნოებაჳ თქვენი და
შეწყნარებაჳ ჩემი, და სასწაულნი ღვთისანი, რომელ გიხილვან:“ მაშინ მსწრაფლ მოიხნეს
საწერელნი სალომე
უჯარმელ-მან და პეროჟ ავრი სვნელ-მან: იწყო სიტყად და იგინი წერდეს, და
წარმოუთხრა ყოველი, რომელი ზემოთ დავწერეთ ცხოვრებაჳ მის წმიდისა და ნეტარისა. და შევედრა
მეფესა
იაკობ მღდელი, რათა შემდგომად იოანესსა იგი იყოს ებისკოპოზ: მაშინ იოანე
ებისკოპოსმან შეწირა ჟამი და აზიარა წმიდაჳ ნინო ჵორცსა და სისხლსა ქრისტესსა. და შევედრა
სული მეუფესა ცათასა, ქართლად მოსჴლთ-გან მისით მეთოთხმეტეს წელსა, და
ქრისტეს ამაღლებითგან სამ ას ოც და თრამეტ წელსა და დასაბამით-გან წელთა ხუთ-ათას რვა ას ოც და
ათრვა-მეტსა: მაშინ შეიძრნეს ორნივე ესე ქალაქნი, მცხეთა და უჯარმო, და ყოველი
ქართლი მიცალებასა მისსა. მივიდეს და დამარხეს ძლევით შემოსილი გამი მისი ადგილსავე
ზედა ჰერეთისა,
დაბასა ბუდისასა. რამეთუ მუნ ითხოვა თჴთ დაფლვაჳ მეფისა-გან შეხედჴთა
ღვთისათა და სიმდაბლისა-თჴს ჰქმნა ესე წმიდა-მან, რამეთუ ადგილი -იგი შეურაცხი იყო: და
მწუხარე იყო მეფე,
და ყოველნი წარჩინებულნი მუნ დაფლვასა მისსა, არამედ მცნებისა და ანდერძისა
მისისა აღსრულებისა-თჴს დაფლეს მუნ:
და ვითარ აღასრულა ესე ყოველი ღვთივ-განბრძნობილ-მან მირიან მეფე-მან
განამტკიცა
ყოველი ქართლი და ჰერეთი და სარწმუნოებასა ზედა სამებისა ერთ-არსებისაჳ
ღვთისასა, დაუსაბამოსა,
დამბადებელსა ყოვლისასა, და განმტკიცნეს სრულსა სარწმუნოებასა ზედა: მაშინ
კეისარსა კოსტანტინეს რომელ ჰყა მძევალი ძე მირიანისი, რომელსა ერქა ბაჰქარ, გამოუზავნა
მეფე-მან

კოსტანტინე, ნიჭითა დიდითა, და მოუწერა ესრეთ: ,,მოვსწერ შენდა ღთივგანბრძნობილისა,
ჩემ-თანავე ახალ-ნერგისა მორწმუნისა მეფისა მირიანისსა: იყავნ შენ-თანა
მშვიდობაჳ და სიხარული, ვინათ-გან იცან შენ სამებაჳ ერთ-არსებაჳ, ღმერთი დაუსაბამოჳ,
დამბადებელი ყოვლისა.
არღა-რა მიჵმს მე შენ-გან მძევალი, არამედ კმა არს ჩვენ შორის შუა-მდგომელად
ქრისტე, ძე
ღთისა პირველ ჟამთა შობილი, რომელი განჰკაცნა ჵსნისა-თჴს ჩვენისა, და ჯვარი
მისი პატიოსანი, რომელი მოცემულ არს ჩვენდა წინა-მძღრად ჩვენდა, გულითა მოსავთა
მისთა, და შუამდგომელობითა ღვთისა დამბადებელისათა ვიყნეთ ჩვენ სიყარულსა ზედა
ძმებრივსა: შვილი შე1-27 სტრ., 100
ნი შენდავე მიმინიჭებიეს, იხილე და განიხარე და ღვთისა-გან მოვლინებული
ანგელოზი მშვიდობისა იყავნ შენ-თანა მარადის. განდევნენ ღმერთ-მან დამბადებელ-მან ეშმაკი
მაცთური საზღართა-გან შენთა:“
მოვიდა ბაჰქარ, ძე მეფისა მირიანისი, და მოციქული კოსტანტინე მეფისა კეისრისა
მცხეთას, აღივსნეს სიხარულითა მირიან მეფე და ნანა დედოფალი, და ჰმადლობდეს
ღმერთსა ნიჭთა
სრულითა დიდითა მომცემელსა: მაშინ მირიან მეფე-მან განასრულა ეკლესიაჳ
საეპისკოპოსო, და
აღასრულა სატფურებაჳ მისი მრავლითა დიდებითა: და მოქცევით-გან მირიან
მეფისათა ოც და
მეხუთესა წელსა მოკდა ძე მისი რევ, სიძე თრდატ სომეხთა მეფისა, რომელსა მიეცა
მეფობაჳ სიცოცხლესავე თჴსსა და დაფლეს აკლდამასავე, რომელი თჴთ მასვე რევს
აღეშენა: და მასვე წელიწადსა დასნეულდა მირიან მეფე, რომელიცა აღესრულა: და მოიყანა ძე მისი
ბაქარ და
უთხრა: ,,აჰა ესე-რა მე წარვალ ვინაცა მოვედ, და ვმადლობ მრავალ-მოწყალესა
ღმერთსა,
დამბადებელსა ცათა და ქჲყანისასა, რომელ-მან წარტყჲნილი ეშმაკისა-გან მიჵსნა
მე პირისა-

გან ჯოჯოხეთისა, და ღირს მყო მე მარჯვენით მის-თანა: შენ, ნანა, უკეთუ გეცესღა
მოცალებაჳ, ცხოვრებისა ცხოვრებისა ჩემისა შემდგომად, განჰყავ სამეფო განძი ჩვენი
ორად, და მიიღე სამარხავსა
ნინოსა, განმანათლებელსა ჩვენისასა, ჟამთა შეცალებისა-თჴს, რათა არა შეირყიოს
უკუნისამდე
იგი ადგილი. რამეთუ მეფეთა საჯდომი არს, არამედ მწირ არს: ეგრეთვე: დავედრა
ებისკოპოსნი, რათა ადიდონ დიდება მის ადგილისა, ,,რამეთუ ღირს არს პატივ-ცემასა:“
ხოლო ძესა
თჴსსა ჰრქა შვილო ჩემო, შეიცვალა ბნელი ჩემი ნათლად და სიკდილი ცხოვრებად,
შენდა მომიცემია გჴრგჴნი მეფობისა ჩემისა. ღმერთ-მან ცისა და ქჲყანისა-მან და
განგამტკიცნეს შენ სრულსა
სარწმუნოებასა ზედა: იწრთიდი ყოვლადვე მცნებათა ძისა ღვთისათა, და დაადგერ
სრულიად მათზედა, და სახელსა ზედა ქრისტესსა სიკდილი ცხოვრებად გიჩნდენ, რომლითა
წარუვალი ცხოვრება მოიგო და სადაცა პოვნე ვნებანი -იგი ცეცხლის მსახურებისანი და კერპნი,
ცეცხლითა დაწვენ, და ნაცარი შეას რომელნი მათ ესჴდენ, და ესე შჴლთა შენთაცა ამცენ. რამეთუ მე
ვიცი
იგი, რომელ კავკასიათაცა შინავე დაილევიან: ხოლო შენ ამას შეუდეგ ყოვლითა
გულითა შენითა და თავი შენი შევედრე ძესა ღვთისასა და პირველ ჟამთა შობილსა, განკაცებულსა
და ვნებულსა ჵსნისა-თჴს ჩვენისა, და წარძღანებითა პატიოსნისა ჯარისათა სძლო
მტერთა, ვითარცა
აქს ჩჲულება გულითა მოსავთა მისთა: და პატივს-ცემდე სვეტსა-მას ცხოველსა
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თებულსა და იყავნ ყოვლითურთ სასოებაჳ შენი მისა მიმართ, და იყავნ მისლა შენი
ძილად
საუკუნოდ, სარწმუნოებასა ზედა წმიდისა სამებისასა:“
და მოაყანიებია ჯარი-იგი წმიდისა ნინოსი, რომელი პირველით-გან აქნდა, და
ჩამოჰკიდა გჴრგჴნი სამეფო ჯარსა-მას და მოიყანა ძე თჴსი ბაჰქარ, და თავსა მისსა გამოსახა
სახე

ჯარისა, და აღიღო გჴრგჴნი ჯარისა-გან და დადგა თავსა ზედა ძისა თჴსისასა: და
აღესრულა მირიან მეფე და დაეფლა ზემოსა ეკლესიასა, საშუალსა სვეტსა, სამხრით კერძო,
და მას
სვეტსა შინა არს ნაწილი ღვთივ-აღმართებულისა სვეტისა: და მეორესა წელსა მოკდა
ნანა დედოფალი და დაეფლა მასვე სვეტსა დასავლით, სადა მირიან მეფე დამარხულ იყო:
კე. მეოცდახუთე მეფე, ბაქარ, ძე მირიანისი, ხოსროიანი:
და დასჯდა ძე მისი ბაქარ, და იყო მორწმუნე, ვითარცა მამაჳ მისი. და ამან მოაქცივნა
უმრავლესნი კავკასიანნი, რომელნი ვერ მოექცივნეს მამასა მისსა: ხოლო შთავარდა
შორის მისსა
და სომეხთა მტერობაჳ. რამეთუ სომეხნი ბაჰქარის ძმის-წულისა, რევის ძისა, თრდატ
მეფისა
ასულის წულისა მეფობასა ლამოდეს ქართლს: ხოლო ესე ბაქარ ეზრახა სპარსთა
მეფესა, მამის
ძმის-წულსა მისსა, დაემოყრა და გაუცვალა ქვეყანაჳ, და სიძესა მისსა ფეროზს,
რომელსა
აქუნდა რანი ბარდავამდის მიცემულად მირიანის-გან, და მისცა მის-წილ
სამშჴლდით-გან
მიღმართ ქჲყანაჳ ვიდრე თავადმდე აბოცისა: მაშინღა ნათელ-იღო ფეროზ და ერ-მან
მის-მან,
და მოირთეს ძალი ხვასროთა-გან, და ეწყნეს სომეხთა ჯავახეთს, სძლეს და აოტნეს
სომეხნი:
მაშინ მეფე-მან ბაქარ, შუა-მდგომელობითა ბერძენთა მეფისა და სპარსთა მეფისათა,
დაწერა ჵელით-წერილი ძმის-წულთა მისთა, და დედისა მათისა სალომესი. ,, ვიდრემდის იყოს
ნათესავი ბაქარისი, რომელ ეძლოს პყრობაჳ მეფობისა, მისი იყოს მეფობაჳ, არა-ოდეს ძებნონ
მეფობა ნათესავთა რევისთა:“ მაშინ მოიყანნა ძმის-წულნი მისნი, და მისცა კუხეთი, და დასხნა
რუს-თავს
ერის-თავად: ამან ბაქარ ყოველნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი დიდსა
სარწმუნოებასა შინა აღასრულნა, და განამრავლნა მღდელნი და დიაკონნი ყოველსა ქართლსა და რანსა შინა,
ეკკლესიათა მსახურად: ამან აღაშენა ეკკლესია წილკნისა: მოკდა და დაეფლა მამასავე
თჴსსა თანა;

1-27 სტრ., 102
კვ. მეოცდაექსე მეფე მირდატ, ძე ბაქარისი ხოსროიანი:
და დაჯდა მეფედ ძე მისი მირდატ და მეფობდა დიდსა სარწმუნოებასა შინა და მან
აღაშენა ეკლესია თუხარისის ციხესა შინა, რამეთუ ჵევსა კლარჯეთისასა არა იყო
ეკკლესია, და
მუნ შინა დაადგინნა მღდელნი მოძღრად კლარჯთა, და ჰმატა შენება და შემკობა
ერუშეთისა
და წუნდისა ეკლესიათა: ხოლო ამის მირდატის მეფობასა იწყეს ქართველთა სვეტისა
ცხოველისა-გან ნაწილისა გამოღებად და ქმნად ჯარად, რამეთუ დიდნი სასწაულნი და
კურნებანი
იქმნებოდეს, სადაცა იყვის ნაწილი სვეტისა ცხოველისა. და არა აყენებდა მირდატ
მეფე ნაწილისა გამოღებად. რამეთუ ეპისკოპოს-მანცა ჭეშმარიტმან იაკობ ეგრეთ ჯერ-იჩინა და
თქვა: ,,მინიჭებულ არს უფლისა-გან და ჯერ არს სვეტისა-მის ღმრთივ-აღმართებულისა ქმნაჳ
სახედ ჯვარისა.“ და განეფინა ყოველთა ადგილთა ქართლისათა ნაწილი სვეტისა-მის
ცხოველისა: და ამან
მეფე-მან მირდატ მისვე სვეტისა-გან შექმნა ჯარნი, და ერთი წარგზავნა ერუშეთს,
და რომელი
დარჩა სვეტისა-გან მის ცხოველისა, მას გარე მოქმნა ქვით-კირითა, პირველ
სვეტისაოდენად,
და თავისა ზედა მის სვეტისასა აღმართა იგი ძელი განმანათლებელი: და ყოველნი
დღენი ცხოვრებისა მისისანი უშფოთველად აღასრულნა, სარწმუნოებასა შინა დიდსა და მისსაზე მოკდა
იაკობ ებისკოპოსი და დაჯდა იობ სომეხი, ნერსე კათალიკოზისა დიაკონი, და
მოკდა მირდატ მეფე
კზ. მეოცდაშვიდე მეფე, ვარზა-ბაქარ ძე მირდატისი, ხოსროიანი:
და დაჯდა ძე მისი ვარზა-ბაქარ და შეირთო ცოლი, ასული თრდატისი, რევის ძისა,
მირიანის ძისწულისა, მორწმუნე და კეთილ-მოქმედი: [იყო ესე უშვილო, რამეთუ არა
ესვა ძე წული და ევედრებინ ღმერთსა მარხჴთა და მჵურვალედ ვედრებითა, რათა ღირს იქმნეს
იგი მიცემად

ძისა, რომლისაცა მიმთხვევად ღირს იქმნა: რამეთუ ჟამსა რომელსამე მომავალი
ქვეყანათა-გან სამეფოდ მისდა, მცხეთად მწუხრი დაივანა კიდესა დიდისა მის მდინარისასა რომელსა
მტკუარ ეწოდების და ვითარცა აღასრულა მწუხრისა ლოცვა, რათა მიიძინოს, რამეთუ თჴნიერ
ლოცჴსა არა-ოდეს
ისერის არცა მიიძინის, ამას ლოცვასა შინა გამოუჩნდა ანგელოზი ნათლისა
ბრწყინვალე, რომლისა
ხილვასა შეშინდა მეფე: ხოლო მან თქვა: ,,ნუ გეშინინ ჶი მეფე. რამეთუ შეისმეს
ვედრებანი შენნი წინაშე ღთისა, და მოგეცეს ძე რომელი იყოს დიდ და სრულ წინაშე ღთისა და
კაცთა, და მრავალნი ერნი ღთისა მოაქცივნეს:“ და ვითარცა განიღჴძა მეფე-მან, მხიარული
სულითა ადიდებდა
ღმერთსა. და შემდგომად მცირედისა მიუდგა ცოლი მეფისა და უშვა მას ძე, და დიდი
სიხარული
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ყვეს მეფე-მან ყოვლით სამეუფოთ მისითურთ, ჟამსა-მას შობისა მისისასა. და ნათელსცეს სახელითა წმიდისა სამებისასა, და უწოდეს სახელად მურვანოს: ესრეთ ანგელოზისა
ხარებითა იშა წმიდა ესე, ვითარცა სამოელ და ერემია. და საშოთა-განვე წმიდა იქმნა, ვითარცა დიდი
წინა-მორბედი:
და ვითარ მიეცა სასწავლოდ, მცირედთა ჟამთა დაისწავლა ყოველივე წერილი, და
გულის-ჵმისყოფით აღმოიკითხავნ და იწურთინ დღე და ღამე: რამეთუ ფრთხილ იყო და მახჴლ
გონებითა, და
მადლი ღვთისა იყო მას-ზედა: ჟამთა მცირისა თეოდოსი, ბერძენთა მეფისათა, იქმნა
მტერობა ბერძენთა შორის და სპარსთა. და მეფე-მან თეოდოსი, მოშიშ-მან ნუ უკვე შეერთნენ
ქართველნი
სპარსთა და იძლინენ ბერძენნი, ამის-თჴსცა მოსთხოვა სიყვარული ქართველთ
მეფესა, და უმეტესისა სიმტკიცისა-თჴს მძევალნიცა სთხოვნა. ხოლო რათა არა განიცვალნენ
ქართველნი ბერძენთაგან: ყოველი სათხოველი ბერძენთა მეფისა აღუსრულა მეფე-მან ქართველთა-მან და
წარმოავლინა ძე
თჴსი მურვანოს, ათ-ოთხ-მეტისა წლისა, მძევლად, ქალაქად კოსტანტინეპოლედ,
სხვათა-თანა სე-

ფე-წულთა, მრავლითა პატივითა და დიდებითა: და ვითარცა მიიწინეს და ცნა
მეფემან თეოდოსი,
მრავლითა მლევანებითა აღიყვანა სამეუფოდ პალატად, და ხილვასავე თანა, ვითარცა
ღვთივ მონიჭებული ძე მათი, ესრეთ სურვილით და სიყვარულით და ამბორის-ყოფით
მოიკითხეს, მეფე-მან
თეოდოსი და მეუღლე-მან მის-მან ევდუკია, ყოვლისა თანა სამეუფოსა მათისა:
ვითარცა იხილა
ყრმა-მან მან მურვანოს მეფე და დედოფალი, და ყოველი პალატი, რამეთუ იყნე
დიდსა შინა
ღთის მსახურებასა, მარხჴთა, ლოცვითა, გლახაკთ მოწყალებითა, ამან უფროსად
განამრავლა
მოღვაწება მარხვა ფრიადი, მღჴძარება უზომო, ლოცვა დაუცხრომელი, გლახაკთ
მოწყალება,
სიმშჴდე, სიყვარული, სახიერება, მოთმინება და ყოველნივე ნაყოფნი სულისანი
შეიტკბნა, რომელ
არიან წმიდანი სათნოებანი, სიტყჴსა-ებრ წმინდისა მოციქულისა: ხოლო უმეტეს და
უაღრეს ყოვლისა
მოიგო სიწმიდე სულისა და ჵორცთა, ვითარცა დიდ-მან იოსებ: ხოლო მცირეთა ჟამთა
ისწავა ენა
ბერძული, და ყოველივე სწავლულება საეკლესიო და საფილოსოფოსო: ეგრეთვე,
წარვიდა-რაჳ
იერუსალემად, საფლავსა უფლისასა მიიწია, და მუნ აკვეცილ იქმნა მონოზნებად, და
უწოდეს
სახელით პეტრე: ისწავა ენა და სწავლულება ასურებრივი, ვიდრემდის უკჴრდა
ყოველთა სიფრთხო
და სიმახჴლე გონებისა მისისა. ხოლო დღითი-დღე პალატით მოცემულსა როჭიკსა
გლახაკთა განუყოფდა, ემოსა ფლასი ფიცხელი და მქისე ქვეშე-კერძო სამეუფოთა სამოსელთა,
იმარხავნ იგი
ორ-ორით სამ-სამით, და უფროსღა შჴდეულით: რამეთუ იყო დიდი წმიდა წინაშე
ღვთისა:
და იქმნა ჩვენებითა და ბრძანებითა ქრისტესითა ეპისკოპოზ მოჰამისა, რამეთუ არავინ შემძლებელ
იყო ქებად მისსა, გარნა გრიგოლი დიოლოღი პატრიაქი რომისა, რომელ აღწერა ქება
მისი
წიგნსა შინა თჴსსა ხოლო ამას ანგელოზისა ხარებითა მოენიჭა ძე, რომელსა უწოდეს
მურვანოს. ესე მურვანოს საშოთ-განვე დედისათ, დიდი წმიდა იქმნა, ვითარცა წინამორბედი, და

ყოველივე საღმრთო წერილი დაისწავლა, და წარემატებოდა ჰასაკითა და მადლითა,
წინაშე
ღთისა
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ვითარ იქმნა ათ-ორ-მეტისა წლისა, მაშინ ბერძენთა მეფე თეოდოსი მცირე
შეშინებულიქმნა, რათა არა მიერთნენ ქართველნი სპარსთა. და სთხოვა ვარზა-ბაქარს მურვანოს
მძევლად, და წარიყანა კოსტანტინეპოლედ, და ვითარცა ძესა თჴსსა ზრდიდა,
ფუფუნებითა დიდითა: ხოლო მურვანოსს არა-რას ეურვებოდა სოფლისა ამის დიდებისა-თჴს,
არამედ
შესძინა ლოცასა და მარ ხასა და სიწმიდით ცხოვრებად, და შეიმოსა შინა-გან
ჵორცთა
თჴსთა ზედა ფლასი თხის ბალნისა, და მით აჭირვებდის ჵორცთა თჴსთა. და
მსწრაფლ
ისწავა ენა ბერძული და ასურებრივი და ფილოსოფოსობა სრული, ვიდრე ყოველთა
უკჴრდა:
ხოლო მიენიჭნეს მას მადლნი, ღთისა მიერ, სნეულთა კურნებისანი, რომელი წერილ
არს
სრულსა ცხოვრებასა მისსა და ღამესა განცხადებისასა მდგომარე იყო უძილად, და
ჰრქა
მსახურსა თჴსსა, მოღებად ზეთი აღსანთებელად კანდლისა: ხოლო მან შეურაცხ ყო
მურვანოს: ,, რამეთუ მეფისა ძე ხარ და არა გსურის სამეფოთა-თჴს, და ვითარცა მონაზონი
იყოფები, მშიერი კჴრიაკედმდე:“ ხოლო მურვანოს აღანთო წყალი კანდელთა შინა,
თჴნიერ ზეთისა, და ილოცჴდა ეგრე. ხოლო შვიდ-ღამე ენთებოდა კანდელი იგი წყალსა-მას
შინა, და ეჩჲნა
უფალი იესო ქრისტე, და აღუთქა მის-თანა ყოფა მარადის, და მრავალი სასწაული
აღასრულა
კანდლისა-მის მიერ ცხებითა სნეულთათა: ხოლო საჭურისი ვინმე იყო მეფისა,
რომელნი-ესე
ორნივე შეითქნეს წარსლად: სცნა მეფე-მან თევდოსი და დაუდგინნა მცველნი,
არამედ წინამძღრებითა უფლისათა განვლეს ღამე და წარვიდეს: რამეთუ სვეტი ნათლისა წინაუძღოდა მათ,
ვითარცა ისრაელთა და ჵმა ესმათ სვეტით გამო: ,, რომელი შემომიდგეს მე, არა
ვიდოდეს ბნელ-

სა:“ და ჰპოვეს ნავი და ვლეს რაოდენიმე დღენი: ხოლო ქალაქსა ერთსა შინა
შეპყრობილ
იქმნეს ვის-გან-მე და შეიყენნეს საპყრობილესა: ხოლო მას ღამესა იქმნა ძრვა და
მეხის-ტეხა, და
ელა ფრიადი, და მთავარსა მის ქალაქისასა დაადგა კაცი ვინმე საშინელებით
ეტყოდა. ,, განუტევენ მონანი ღთისანი უკეთუ არა, დაიქცევის ქალაქი ესე:“ და ესრეთ შეძრწუნებულმან განუტევნა:
ამისა შემდგომად მოვიდეს იერუსალემად და მუნ იყო ვინმე მეფე, რომისა
სამთავროთ
მოსრული, სახელით პინინოს, და მეუღლე მისი რომელთა დაეტევათ სოფლისა
სიცბილი და მუნ
იყოფოდენ. რამეთუ მონაზონ- იქმნნეს და აღაშენნეს ორნი მონასტერნი, სადა
თჴთოეულნი მუნ
იყოფოდეს. და ამათ მიერ შეწყნარებულ იქმნეს: შემდგომად ამისსა, საფლავსა
უფლისასა მიიწივნეს და მუნ აღკვეცილ იქმნეს მონაზონებად, და უწოდეს მურვანოსს პეტრე,
ხოლო საჭურისსა იოვანე, რომელთა ღაწლნი და შრომანი გამოუთქმელ არიან: და აღაშენნეს
მონასტერნი
და ქსენონი: ამისა შემდგომად გამოსცადა ეშმაკ-მან პეტრე და აყვედრა მამულთა
სამეფოთა დატევება, და მონაზონებითა არა კეთილად ცხოვრება: ხოლო ამან შერისხა და განაძო:
ამისსა
შემდგომად გამოეცხადა კვალად ქრისტე, და აჩვენა ცათა შინა ეკლესია და ერგასისნი
კაცნი მგალობელნი შვენიერნი ხილვითა, და აღუთქა ცხოვრება საუკუნო:
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ხოლო ანასტასი პატრიაქისა მიერ იძულებით მღდელად ჵელ-დასხმულ იქმნა:
შემდგომად
განვიდა უდაბნოთა და აღაშენა მუნცა მონასტერნი. პირსა იორდანესასა, მჯდომი
მძვინარე განჰკურნა მოვლნა ყოველნი უდაბნონი ეგჴპტისა და სკჴტისანი და მრავალნი
სასწაულნი აღასრულნა: კვალად მონასტერსა და ქსენონსა თჴსსა მოიქცა, და სიყმილსა შინა საფქვილე,
საცერცვე,

საზეთე და საღჴნე ყოველნივე ჭურჭელნი ლოცჴთა თჴსითა აღავსნა: მას ჟამსა
აღესრულა
ებისკოპოსი მოამისა, და შეჰკრბეს კაცნი მის ქალაქისანი და გამოითხოვეს პეტრე
ქართჲლი:
ხოლო მან არა თავს-იდა, რათამცა უსმინა პატრიაქსა, არამედ ენება თავისა
გარდაგდება სიმაღლისა-გან და ეგრეთ წარტოლა სხათა ადგილთა. არამედ კვალად ქრისტე გამოეცხადა
სიმრავლესა
თანა ანგელოზთასა, და სიტყჴთა უფლისათა ებისკოპოსობა თავს-იდა: მრავალგზის ესმა ჵმა
ზე-გარდამო ქალაქსა-მას, რომელი ეტყოდა პეტრე ქართჲლსა და უწჴმრობასა
წჴმიან ჰყოფდა,
უშვილოთა შვილიერ, სნეულთა განჰკურნებდა, უნაყოფოთა ნაყოფიერ ჰყოფდა,
მეთევზურთა განუმარჯვებდა: ხოლო მისცა ღმერთ-მან მადლი წინასწარმეტყველებისა და სულისაწმიდისა ხილჴსა:
რამეთუ სული მამისა ესაიასი და მამისა ზენონ სკიტელისა ჵორცთა-გან რა
განვიდოდეს, იხილნა
ზე-ცად აღმავალნი: ამისა შემდგომად სცნა განსლა თჴსი ჵორცთა-გან, და ყოველთა
აუწყა:
ხოლო მამა-მან ვინმე ათანასე იხილა ჩვენება პეტრეს-თჴს, რამეთუ წმიდანი
ევედრნეს ღმერთსა.
,, პეტრე ქართველისა ჰბრძანე მოყვანებად ჩვენდა, რამეთუ ფრიად სტანჯნა ჵორცნი
თჴსნი:“ და
შემდგომად ათისა დღისა უბრძანა მოსლვად მისსა: ამისა შემდგომად ათ დღე
ილოცჴდა სენაკსა
თჴსსა. და გამოვიდა მეათესა დღესა და შესწირა წმიდა მსხჲრპლი, და ეზიარა
წმიდათა საიდუმლოთა, და სხანიცა აზიარნა, და აკურთხნა და მშვიდობა მისცა: შევიდა სენაკად,
მიწვა და დაიძინა ძილი თჴსი თთვესა დეკემბერსა ორსა, და იხილეს წმიდათა კაცთა ვიეთმე წმიდა
სული მისი, რომელ შეჰყანდათ სიმრავლესა წმიდათასა, გალობითა და დიდებითა,
რომელთა წანა-უპირობდა მღდელ -მოწამე პეტრე ალექსანდრიელი: და მრავალნი სნეულნი
განიკურნეს, რომელნი
შეეხნეს წმიდასა გამსა მისსა, რომელი ცხოვრებასა შინა მისსა წერილ არს: ხოლო
ამის ნეტარისა
ფრიადი ქება აღეწერა გრიგოლ დიალოღოსსა, წმიდასა პატრიაქსა რომისა, წიგნსა
შინა თჴსსა:

ხოლო ჩვენ პირველსავე სიტყასა მოვიდეთ:ვინათ-გან ესე ვარზა- ბაქარ დაშთა
უძეოდ,
შეიყარა სოფელი ესე და მიდრკა კეთილისა-გან და შეირთო სხაცა ცოლი. ძისწული ფეროზისი, მირიანის ასულისა, და უშვა ფეროზის ძის-წულ-მან ძე, რომელსა ერქა
ფარსმან: ხოლო
რევის ძის-წულ-მან, რომელი პირველ ვახსენე, ორნი ძენი, რომელთა ერქა მირდატ
და თარდატ:
ესე ვარზა- ბაქარ მეფე იყო კაცი ურწმუნო და მოძულე სჯულისა, გარნა ვერ
იკადრებდა ერისა-გან
განცხადებად სჯულისა სიძულილისა. რამეთუ მოქცეულ იყო ქართლი, და დიდსა
სარწმუნოებასა
შინა იყნეს აზნაურნი და ყოველი ერი ქართლისაჳ და ვარაზ-ბაქარ შიშისა მათისაგან ვერ
განაცხადებდა დატევებასა სჯულისასა: არა-სადა აღაშენა ეკკლესია და არცა ჰმატა
აღშენებულსა,
და ყოვლითავე იქცეოდა უშჯულოდ:
1-28 სტრ., 106
ამისსა-ზე გამოგზავნა სპარსთა მეფე-მან ერის-თავი სპითა დიდითა, სომეხთა და
ქართჲლთა ზედა ხარკისა დადებად: მაშინ სომეხთა მოგზავნეს მოციქული ვარზა-ბაქარისსა,
და ჰრქვეს,
რათა შეჰკრბენ და მოირთონ ძალი ბერძენთა-გან და განახუნენ კარნი კავკასიანთანი,
გამოიყანნეს ოვსნი და ლეკნი, და წინა-აღუდგენ სპარსთა: და წარჩინებულნი თ თჴსნიცა
ეტყოდეს წინააღდგომასა სპარსთასა არა ისმინა, არცა სომეხთა, არცა წარჩინებულთა თჴსთა.
რამეთუ იყო იგი
ჩუკენი და მოშიში: უკუ-ჯდა იგი ჵევსა კახეთისასა, და აღაშენა ციხე ჵიდარს, და
განამაგრნა ციხექალაქნი და უბრძანა ყოველთა, რათა დამალნენ ჯარნი: მოვიდეს სპარსნი
პირველად სომხითს და მოაოჵრეს. შემოვიდეს ქართლს, აღაშენა ერის-თავ-მან სპარსთა-მან
ტფილისი, კართა
შორის ციხედ მცხეთისა: მაშინ ვარზა- ბაქარ ეზრახა შევრდომით და ითხოვა
მშვიდობაჳ: ხოლო
ერის- თავ-მან სპარსთა-მან ჰრქა მას. ,,პირველად მომეც რანი და მოვაკანი რამეთუ
საზღართა

სპარსეთისა არს, და მათი არს რანი სრულიად. შვილნი არიან სპარსთა მეფეთანი და
სხენან საყდართა მამათა: მათთასა, და თქვენდა კმა არს ქართლი, რომელნი ნაშობნი ხართ
მჵევლისანი.
გაქნდეს უკვე ქართლი და ხარკსა მისცემდეთ მეფეთა ხუასროვანთა:“ მაშინ ვარზაბაქარ ვერღა-რა
პასუხ-უგო შიშისა-გან დიდისა მისცა რანი და მოვაკანი და განჰკჲთა ხარკი, ხოლო
ერის-თავმან მან მისცა ციხე ტფილისისა და წარვიდა. და მიერით-გან მოხარკე:
ამისა შემდგომად განდგეს კლარჯნი ვარზა- ბაქარს და მიერთნეს ბერძენთა, და
დაიპყრეს
ბერძენთა თუხარისი და ყოველი კლარჯეთი, ზღჴთ-გან არსიანთამდე: და დარჩა
ვარზა-ბაქარს ქართლი, თჴნიერ კლარჯეთისა, და ჰერეთი და ეგრისი: მანვე ერის-თავ-მან სპარსთა-მან
წარიყანნა
ტყჲდ შვილნი ფეროზისნი, ასულის-წულნი მირიანისნი, მორწმუნისა მეფისანი, და
ქვეყანისა
მათისა საზღარი ქართლისა მოსცა ვარზა- ბაქარსვე: და მოკდა ვარზა- ბაქარ, და
დარჩეს ძენი
მისნი სამნი წურილნი, რომელნი ვერ იპყრობდეს მეფობასა.
კჲ მეოცდარვა მეფე, თრდატ სიმამრი ვარზა- ბაქარისა, ხოსროიანი:
მაშინ წარჩინებულთა ქართლისათა ზრახა ჰყჲს და დასვეს მეფედ სიმამრი ვარზაბაქარისი, ძე რევისი ძის-წული მირიანისი, კაცი მოხუცებული სახელით თარდატ, და
მისცნეს შვილნი
ვარზა- ბაქარისნი საზრდოდ ასულის-წულნი მისნი და მესამესა შვილსა, მეორისა
ცოლისასა,
ზრდიდა სამშჴლდისა ერის- თავი, რომელსა ერქვა სახელი ფარსმან: ხოლო მეფობდა
ესე თარდატ მოხუცებული კეთილად, იყო კაცი მორწმუნე, ბრძენი და გონიერი. ამან
სიბრძნითა თჴსითა დაამშჴდნა სპარსნი, გამოაჩინნა ჯარნი, და შეჰკაზმნა ეკკლესიანი: ამის-ზე
მოკდა ები1-23 სტრ., 107
სკოპოზი იობ, და დასვა მის-წილ ელია, და ხარკსა მისცემდა სპარსთა მეფეთა, ხოლო
მან გამოი-

თხოვა რუს-თავი და აღაშენა ეკლესია, და მანვე აღაშენა ეკლესია ნეკრესი, და
მეფობდა უშფოთველად, და
მოკდა სარწმუნოებასა შინა დიდსა:
კთ. მეოცდაცხრე მეფე, და მეოთხე ფარსმან, ძე ვარაზ-ბაქარისი, ხოსროიანი:
და დაჯდა მეფედ ძე ვარზა- ბაქარისი ძის წულის წული ფეროზისი, რომელსა ერქა
ფარსმან, რამეთუ იგი უხუცესი იყო ძმათა: და მოკდა ელია ებისკოპოზი, და დასვეს
სჴმონ: ესე ფარსმან იყო კაცი მორწმუნე მჵედარი შემმართებელი: ეზრახა მეფესა ბერძენთასა, და
ითხოვა მის-გან
შეწევნა, და აღასრულა თხოვა მისი კეისარ-მან: მაშინ განუდგა სპარსთა, და არღა-რა
მისცა
ხარკი, და განამრავლნა ჯვარნი, და განაახლნა ეკკლესიანი ყოველსა ქართლსა შინა:
და აღაშენა ეკკლესია ბოლნისისა. და მცირედ-ჟამ მეფობდა, და მოკდა:
ლ. მეოცდაათე მეფე, და მეოთხე მირდატ, ძმა ფარსმან მეფისა, ხოსროიანი:
და დაჯდა ძმაჳ მისი მირდატ მეფედ, ასულის-წული თრდატისი ,ძე ვარაზ- ბაქარისი,
მამულად ბაქარიანი, დედულად რევიანი. ორითავე მირიანის ძეთა ნათესავი: და იყო ესე
მირდატ
კაცი ქველი, მჵედარი და შემმართებელი, ურწმუნო და უშიში ღვთისა, ლაღი და
ამპარტავანი, და
მინდობილი მჵედრობასა თჴსსა: არა ჰმსახურა ღმერთსა, არცა აღაშენა ეკკლესია,
არცარა ჰმატა აღშენებულთა, და სილაღითა მისითა მტერ ექმნა ბერძენთა და სპარსთა:
ბერძენთა-გან
ეძიებდა კლარჯეთს, საზღარსა ქართლისათა, ხოლო სპარსთა არა მისცემდა ხარკსა:
მაშინ სპარსთა მეფე-მან გამოგზავნა ერის-თავი რომელსა ერქა უბარაბ, სპითა ძლიერითა,
მირდატს
ზედა: მაშინ მირდატ, სილაღითა თჴსითა არა ჰრიდა სიმრავლესა სპარსთასა, და
მცირედითა სპითა მიეგება გარდაბანს: ეწყო აოტეს და შეიპყრეს იგი სპარსთა, წყობასა შინა:
შემოვიდეს
ქართლად, დაიპყრეს ქართლი სპარსთა, განრყნნეს ეკკლესიანი: ხოლო ნათესავნი
ქართლისა

მეფეთანი დარჩეს ჵევსა კახეთისასა, და სჴმონ ებისკოპოსი მათ-თანავე. ხოლო
მირდატ წარიყანეს ბაღდადს და მუნ მოკდა:
1-25 სტრ., 108
ამბავი ვახტანგ- გორგასლისა მშობელთა, და შემდგომად თჴთ მისი,
დიდისა-მის და ღვთის მსახურისა მეფისა, რომელი უმეტესად კაცთაგან განთქმული გამოჩნდა ყოველთა მეფეთა ქართლისათა
ვითარ იგი შეიპყრეს ქარჲთლთა მეფე მირდატ სპარსთა წყობასა შინა, და წარიყვანეს
ბაღდადს და მუნ მოკდა და დაიპყრეს ქართლი სპარსთა, და განრყვნეს ეკლესიანი.
და დამალეს ჯარები ქართჲლთა, და ყოველთა შინა ეკლესიათა ქართლისათა ცეცხლის-მსახურთა
სპარსთა აღაგზნეს ცეცხლი: ხოლო ნათესავნი ქართველთა მეფეთანი დარჩეს ჵევსა კახეთისასა, და
შემდგომად
სამისა წლისა უცალო იქმნა მეფე სპარსთა,რამეთუ აღდგეს მტერნი აღმოსავალით.
მაშინ შეითქნეს აზნაურნი ქართლისანი, მოიყანეს და დასუეს მეფედ მცხეთას ძე მირდატ
მეფისა
წარტყვენულისა, სახელით არჩილ:
ლა. მეოცდაათერთმეტე მეფე, არჩილ ძე მირდატ მეფისა, ხოსროიანი:
ამან არჩილ მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით, ნათესავი ივბიმიანოს მეფისა, სახელით მარიამ, და განაცხადა მტერობაჳ სპარსთაჳ, გამოაჩინნა ჯარნი და შეამკნა ეკლესიანი,
მოსრნა
და განასხნა ყოველნი ცეცხლის-მსახურნი საზღართაგან ქართლისათა, მოირთო
ძალი საბერძნეთით წარძღვანებითა ჯარისათა, იწყო ბრძოლად სპარსთა: მაშინ ერის-თავი სპარსთა
მეფისა, რომელი ერისთავობდა რანს და მოვაკანს, ვიდრე არჩილის მეფობამდე, მისივე
გასაგებელი იყო
ქართლი: ამან შეკრიბა სპაჳ რანისაჳ და მოვაკანისაჳ, და ადარბადაგანისაჳ, და
მოჰმართა არჩილს:
ხოლო არჩილ, სასოებითა და მინდობითა ღმერთისათა, მიეგება საზღართა ზედა
ქართლისათა
და რანისათა, ეწყო მუნ, მდინარესა ზედა ბერდუჯისასა, და ძალითა პატიოსნისა
ჯვარისათა

მოსრნა და ტყჲ- ჰყნა, და შევიდა რანს, და წამოტყვენა და მოვიდა შინა
განმარჯუებული: განავლინა ქადაგი ყოველსა ქართლსა შინა, და ჰრქა ყოველთა. ,,არა ძალითა ჩვენითა,
არცა სიმჵნითა, არცა სიბრძნითა, არცა სიმრავლითა სპათათა ვსძლეთ მტერთა, არამედ
ჯარითა უფლისა
ჩვენისა იესო ქრისტეს, ძისა ღვთისათა, რომელ-მან მოგცა წინა-მძღრად და
საჭურველად
ჯვარი მისი პატიოსანი: აწ ყოველთა ქართჲლთა ადიდეთ სამება ერთ-არსება,
ღმერთი დაუსაბამო, დამბადებელი ყოველთაჳ. შეწირეთ მადლობაჳ და მტკიცემცა არიან გულნი
თქჲნნი სა1-30 სტრ., 109
რწმუნოებასა ზედა სამებისა წმიდისასა.“ და ყოველთა ქართჲლთა შეწირეს
მადლობაჳ ღვთისა მიმართ, და განაახლნეს ეკლესიანი: მაშინ არჩილ მეფე-მან აღაშენა ეკლესია სტეფანწმიდისა.
მცხეთას კართა ზედა არაგვისათა, სადა იყნეს კუბონი მტკიცენი საბრძოლნი,
რომელნი მასვე
აღეშენნეს: ესვა არჩილს ძე და უწოდა სახელი მირდატ, და აღიზარდა ესე მირდატ, და
დადგა
ჰასაკსა მამა-კაცობისასა: იყო მორწმუნე და ღვთის მსახური, ვითარცა მამაჳ მისი, და
იყო იგი
ქველი და შემმართებელი: ამან უმეტესად უწყო ბრძოლად სპარსთა, შესლვად და
ტყვენვად რანსა
და მოვაკანსა. რამეთუ მას ჟამსა უცალო იყო მეფე სპარსთა, ჰბრძოდა იგი ჰინდთა და
სინდთა, და აბაშთა, და ვერ შემძლებელ იყო სპისა დიდისა გამოგზავნასა, და სპათა
რანისა და მოვაკანისათა, და ადარბადაგანისათა, ემძლავრებოდეს ქართჲლნი: წინა-მძღარ
ექმნის მირდატ სპათა მამისა თჴსისათა და მარადის ტყვენვიდის რანსა და მოვაკანსა:
მას ჟამსა შინა იყო ერის-თავად რანს ბარზაბოდ, ვერა-ოდეს წინა-აღუდგებოდა იგი,
არამედ განამაგრნის ციხენი და ქალაქნი, და შესლვასა ქართჲლთასა რანს, სადაცა
ეწყვნიან სპარსნი
ნაწყვედთა ლაშქართა მტყვენველთა ქართჲლთა, მარადის სპარსნი იძლეოდიან:
ხოლო ბარზა-

ბუდ ერის-თავსა რანისასა ესვა ასული ქმნულ კეთილი, შვენიერი, რომელსა ერქვა
საგდუხტ:
უთხრეს მირდატს, ძესა არჩილისასა, სიშჲნიერე მისი, და სმენითა სიშვენიერისა
მისისათა
ტრფიელ იქმნა მირდატ მის-ზედა მოაჵსენა მამასა თჴსსა: ,, ვევედრები მეფობასა
თქვენსა, მომგარე ცოლად ჩემდა საგდუხტ, ასული ბარზაბოდისი, და შევქმნათ ჩვენ შორის
მშვიდობაჳ:
დაღათუ ძალითა ქრისტესითა ჩვენ ვართ მძლავრნი, არამედ ვერა წავიხვამთ ჩვენ
ციხეთა და ქალაქთა რანისათა: ნუ უკჲ იცალოს მეფე-მან სპარსთა-მან, და იძიოს ჩვენ-ზედა შური
და
მოაოჵრნეს ეკკლესიანი და საზღარნი ჩვენნი: და აწ ამითღა განქარდეს მტერობაჳ
ჩვენი და ჩვენთჴს რაცა მოვაჵსენო მეფესა სპარსთასა უსმენს იგი, და ამით მტკიცედ და
შეურყეველად ვიპყრნეთ საზღარნი ქართლისანი, და განმტკიცნეს სჯული ქრისტესი ქართლს, და
არღა-რა შეიქმნას გულსა ქართჲლთასა იჭვი და გმობაჳ სჯულისა ქრისტესისა. მძლავრებისათჴს სპარსთასა:“ ესე ყოველი მირდატ, სიყარულისა-თჴს მის ქალისა თქა:
მაშინ არჩილ მეფე-მან აღუსრულა ნება მისი, წარგზავნა მოციქული ბარზაბოდისსა,
და
ითხოვა ასული მისი ცოლად ძისა მისისა. ხოლო ბარზაბოდ განიხარა სიხარულითა
დიდითა,
რამეთუ მოოჵრებულ იყო ქვეყანაჳ მათი და შესჭირვებოდა: ითხოვა ფიცი და აღთქმა
მშვიდობისა-თჴს, და მისცეს ფიცი მშვიდობისა-თჴს და მოსცა მან ასული თჴსი ზითვითა
დიდითა, მოიყანეს მცხეთას და ქმნეს ქორწილი, შვებაჳ და განცხრომაჳ, დღეთა მრავალთა: და
მისცა მეფე-მან სამშვილდე ძესა თჴსსა საერისთოთა მისითა და მუნ დასხნეს მირდატ და
საგდუხტ:
1-30 სტრ., 110
ხოლო ამან საგდუხტ დედოფალ-მან გამოიკითხა სჯული ქრისტესი, რამეთუ ქმარ-მან
მის-მან
მოჰგვარნა კაცნი სჯულისა მეცნიერნი, და უთარგმანეს სახარებაჳ უფლისა ჩვენისა
იესო ქრისტე-

სი და ამხილეს ვითარმედ ჭეშმარიტი ქრისტე ღმერთი არს, რომელი განკაცნა ჵსნისათჴს ჩვენისა: მაშინ საგდუხტ გულის-ხმა-ჰყო და ცნა სჯული ჭეშმარიტი, დაუტევა ცეცხლისმსახურება ნათელ-იღო და იქმნა მორწმუნე: და მან აღაშენა სიონი სამშვილდისა:
ამის არჩილისა-ზე გარდაიცვალნეს სამნი ეპისკოპოსნი იოანე, გრიგოლი და ბასილი.
და
ბასილისა შემდგომად ამანვე არჩილ დასვა ეპისკოპოზი რომელსა ერქა მობიდან: ესე
იყო ნათესავად სპარსი და აჩუენებდა იგი მართლ-მადიდებლობასა. ხოლო იყო ვინმე მოგვი
უსჯულო, შემშლელი წესთა, და ვერ უგრძნა არჩილ მეფემან და ძე-მან მის-მან უსჯულოებაჳ
მობიდანისი.
არამედ ჰგონებდეს სარწმუნოდ: და ვერც განაცხადებდა მაშინ ქადაგებასა სჯულისა
მისისასა, შიშისაგან მეფისა და ერისა, არამედ ფარულად წერდა წიგნებსა ყოვლისა საცთურებისასა,
რომელი
შემდგომად დაწვა ყოველი წერილი მისი ჭეშმარიტ-მან ეპისკოპოზ-მან მიქაელ,
რომელი განიკვეთა
კადრებისა-თჴს ვახტანგ მეფისა: ხოლო ამან არჩილ მეფე-მან ყოველნი დღენი
ცხოვრებისა მისისანი აღასრულნა სარწმუნოებასა შინა სამებისა წმიდისასა, ეკკლესიათა შენებასა. და
ყოველსა
ქართლსა შინა განამრავლნა მღდელნი და დიაკონნი, და მსახურნი ეკკლესიათანი:
და მოკვდა, და
მეფე იქმნა მის-წილ ძე მისი მირდატ:
ლბ. მეოცდათორმეტე მეფე, მეხუთე მირდატ, ძე არჩილ მეფისა
ხოსროიანი:
და მეფობდა იგი ვითარცა მამაჳ მისი, დიდსა სარწმუნოებასა შინა: მიუდგა
დედოფალი
საგდუხტ და შა ასული და უწოდეს სახელი მისი ხვარანძე: კვალად ევედრებოდეს
ღმერთსა მეფე
მირდატ და დედოფალი საგდუხტ, რათა მისცეს, ძე და შემდგომად ოთხისა
წლისამიუდგა საგდუხტ
და შვა ძე და უწოდა სახელი მისი სპარსულად ვარან-ხვასრო-თანგ. ხოლო
ქართულად ეწოდა ვახტანგ:

აღივსნეს სიხარულითა მშობელნი მისნი შობასა ყრმისა ვახტანგისასა, და განავლინეს
მახარობელი ყოველთა ერის-თავთა და გამოიღეს ხვასტაგი დიდ-ძალი ოქრო, და ვეცხლი,
და განუყვეს
გლახაკთა, და შეწირეს მადლობაჳ ღვთისა მიმართ, ლოცვითა და ღამის-თევითა,
დღეთა მრავალთა:
და შემდგომად ამისა მოხადა მეფე-მან ყოველნი წარჩინებულნი ქალაქად, და დღეთა
მრავალთა
ყო პურობაჳ და განცხრომაჳ და ევედრებოდეს ყოველნი ღმერთსა აღზრდისა-თჴს
ყრმისა ვახტანგისსა: მოითხოვა მეფისა-გან საზრდოდ საურმაგ სპასპეტ-მან ვახტანგ, დიდითა
ვედრებითა.
ხოლო მიანიჭა მეფე-მან და მისცა ძე მისი ვახტანგ საურმაგ სპასპეტსა საზრდელად.
რამეთუ
წესი იყო რათა შვილნი მეფეთანი წარჩინებულთა სახლსა აღიზარდნენ: შემდგომად
ამისსა, მე1-27 სტრ., 111
ექსესა წელსა, შა საგდუხტ ასული სხა, და უწოდა სახელი მისი მიჰრანდუხტ, და
მოითხოა იგი
საზრდოდ სპასალარ-მან კასპისა-მან. და მისცა იგი მეფე-მან და წარიყანა იგი
ქალაქსა კასპისასა, და
იზარდებოდა მუნ: შემდგომად ამისსა, წელსა მეორესა მოკდა მეფე მირდატ. და
დარჩა ვახტანგ,
შვიდისა წლისა ყრმაჳ:
ლგ. მეოცდასამეტე მეფე ვახტანგ ძე მირდატისი ხოსროიანი
მაშინ საგდუხტ დედოფალი შეძრწუნდა მამისა მისისა ბარზაბოდის-გან: ,,ნუ უკჲ
შურიიგოს მამა-მან ჩემ-მან ნაქმრისა-თჴს მამამთილისა და ქმრისა ჩემისა, რომელ ეგეოდენნი ბოროტნი მოაწივნნეს მას-ზედა და ნუ უკჲ შური იგოს ჩემ-ზედა დატევებისა-თჴს სჯულისა, და
წარწყმიდოს
შჴლი ჩემი განრყვნეს ქართლი და სჯული ქრისტესი წარწყმიდოს: ,,ესე ყოველი
მოიგონა და
შთავარდა მწუხარებასა შინა დიდსა, ევედრებოდა ღმერთსა და განიზრახა წარსლვაჳ
წინაშე მამისა
მისისა, და შევრდომაჳ მისი მოიყანნა ყოველნი ერის-თავნი სპასპეტისა-თანა, და
ცრემლითა

სიმწარისათა შევედრა ძე მისი სპასპეტსა და ერის-თავთა ყოველთა. და წარვიდა
ბარდავს, მამისა
თჴსისა თანა: განიღო თავი და აღმოყარნა ძუძუნი მისნი, დავარდა პირსა ზედა,
დასდვა პირი
თჴსი ფერჵთა მისთა ზედა, დაალტობდა ფერჵთა მამისა თჴსისათა ცრემლითა: და
ითხოვდა
მის-გან შეწყალებასა, და არა ჵსენებასა ნაქმართა ქმრისა თჴსისათა, და შენდობასა
დატევებისათჴს სჯულისა, და ევედრებოდა რათა არა აიძულოს დატევება ქრისტეს სჯულისა,
რამეთუ იგი
არს ღმერთი ჭეშმარიტი და ევედრებოდა რათა იპყრას შვილი მისი მამულსა შინა
თჴსსა, და
მოურავ ექმნეს იგი სპარსთა მეფესა წინაშე: მაშინ ბარზაბუდ, განმზადებულ-მან
ბოროტის ყოფად ქართველსა-თჴს შეიწყალა ასული თჴსი, არა აიძულა დატევებაჳ სჯულისა, და
აღასრულა
ყოველი თხოვაჳ მისი: ხოლო სჯულისა-თჴს ესრეთ თქვა: ,,იძულებით არცა-ვის
ქართველსა სხვასა ქართველსა დაგატეობებ სჯულსა ქრისტესსა, არამედ მივგზავნნე ცეცხლის-მსახურნი
ქალაქსა
თქვენსა და იყნენ მუნა მათ ზედა ეპისკოპოსნი სჯულისა ჩვენისაჳ და ვინცა
ქართველი ნებითა
თჴსითა აღირჩევდეს სჯულსა ჩვენსა, ნუ აყენებთ:“ მაშინ საგდუხტ ერჩდა მამასა
თჴსსა, შიშისა-გან დიდისა, და აღუთქვა მინდობითა ღვთისათა, და წარმოვიდა ქართლად:
მაშინ ბარზაბოდ წარმოგზავნა ცეცხლის-მსახურნი მცხეთას, და მათ-ზედა
ეპისკოპოსად
ბინქარ, და დასხდეს მოგვთას: და საგდუხტ დედოფალი განაგებდა მეფობასა,
ძალითა და
შეწევნითა მამისა თჴსისათა: და მოკდა ბარზაბუდ, მამაჳ საგდუხტისი. და მის- წილ
დაადგინნა
1-31 სტრ., 112
სპარსთა მეფე-მან, ადგილსა მისსა, ძევე მისი ვარაზ-ბაკურ ძმაჳ საგდუხტ
დედოფლისა მოკდა
საურმაგ სპასპეტი, მამა მძუძე ვახტანგისი. მაშინ მეფე-მან დაადგინა სხა სპასპეტი
რომელსა
ერქა ჯანშერ. ხოლო ბინქარიან ებისკოპოსი მცხეთელთა, რომელი იყო სპასრსი,
ცეცხლის-

მსახური, ასწავებდა ქართჲლთა სჯულსა თჴსსა, არამედ არა-ვინ ერჩდა
წარჩინებულთაგანი, გარნა
წვრილისა ერისაგანი მიაქცია მრავალი ცეცხლის-მსახურებასა:
და შეერია ქართლს შინა წვრილსა ერსა ზედა ცეცხლის-მსახურებაჳ. ამის-თჴს
მწუხარე
იყო დიდად საგდუხტ დედოფალი, არამედ მძლავრებისა-გან სპარსთასა ვერა-რაჳ
იკადრებდა:
მაშინ მოიყანა მღდელი ჭეშმარიტი საბერძნეთით, სახელით მიქელ, და დაადგინა
ეპისკოპოზად ზემოსა ეკლესიასა. რამეთუ მობიდან ეპისკოპოსი გარდაცვალებულ იყო: და ესე
მიქელ
ებისკოპოსი წინა-აღუდგა ბინქარს მაცთურსა, რამეთუ ასწავებდა ყოველთა სჯულსა
ჭეშმარიტსა:
ამან იპყრნა სარწმუნოებასა ზედა ყოველნი წარჩინებულნი ქართლისანი და ერიცა
უმრავლესი,
არამედ მცირედი ვინმე წვრილისა ერისაგანნი მიიქცეს ცეცხლის-მსახურებასა:
მაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა ათისა გარდამოვიდეს ოვსნი, სპანი ურიცხნი, და
მოტყვენეს ქართლი, თავით-გან მტკვრისით ვიდრე ხუნანამდე. და მოაოჵრნეს
ველნი, არამედ ციხე ქალაქნი დაურჩეს, თჴნიერ კასპისა: ხოლო კასპისა ქალაქნი შემუსრნეს და ტყვე
ყვნეს, და წარიყანეს ვახტანგის დაჳ მირანდუხტ, სამისა წლისა ქალი: რომელ დაურჩეს
წარუტყვენველად
ჵევნი ქართლისანი, კახეთი და კლარჯეთი, და ეგრისი, ჩავლეს რანსა და მოვაკანს და
მოტყენეს
იგიცა, და განვლეს კარი დარუბანდისაჳ, რამეთუ თჴთ გზა სცეს დარუბანდელთა, და
შევიდეს
ოვსეთს გამარჯვებულნი:
მასვე ჟამსა გამოვიდეს ბერძენნი აფხაზეთით, რამეთუ ბერძენთა ჰქონდა ეგრის-წყალს
ქჲმოთ კერძი ყოველი, დაიპყრეს ქჲმოჳთ ეგრის-წყლითგან ვიდრე ციხეგოჯადმდე: მაშინ
იქმნა გლოვაჳ და წუხილი ყოველთა ზედა ქართჲლთა, და იტყოდეს:
,,განვამრავლეთ ცოდა
წინაშე ღვთისა, და არაცა კეთილად ვიპყართ სჯული ქრისტესი და წესი იოანეს
მცნებისაჳ, და სამართლად მოაწია ღმერთ-მან ჩვენ-ზედა ესე რისხა, რამეთუ მიგვცნა ჩვენ
წარტყუენვად უცხოთა

ნათესავთა, მიგუეღო ჩვენ საზღარი ბერძენთა-გან ვითარცა მიეღო ვარაზ-ბაქარ
მეფესა ბერძენთა-გან კლარჯეთი იგი: ცოდვითა ვარაზ- ბაქარისითა მოიწია, რამეთუ ვერა
კეთილად ეპყრა ს ჯული
ქრისტესი. ხოლო ესე არა მეფეთა ჩვენთა ცოდვისა-გან იქმნა არამედ ჩვენ ერისა
ცოდათა-გან: აწ
მეფე ჩვენი ყრმაჳ არს, და არა გვივის ჩვენ წინა-მძღვარი რომელიმცა სასოებითა
ქრისტესითა და
წინა-მძღრებითა ჯარისათა წარგუიძღა ჩვენ, და ვიძიეთ ჩუენ შური პირველ
ოვსთა ზედა, და
შემდგომადმცა ვძებნეთ საზღარნი ქართლისა ბერძენთა-გან:“ ამას იტყოდეს
ყოველნი ქართჲლნი, და იყნეს მწუხარებასა შინა დიდსა:
1-30 სტრ., 113
მაშინ ვახტანგ იზარდებოდა და ისწავლიდა, მიქელ ებისკოპოსისა-გან. ყოველსა
მცნებასა
უფლისასა, და სიყრმისავე ჰასაკსა შეიყვარა სჯული ქრისტესი უფროს ყოველთა
მეფეთა, და მწუხარე იყო იგი ამის-თჴს, რამეთუ შემორეოდა ქართლს ცეცხლის-მსახურებაჳ,
ტყვებისა და საზღართ მიხმისა-გან და უმეტეს იურვოდა სჯულისა-თჴს გონებასა შინა, არამედ
ძლიერებისა-გან
სპარსთასა ვერ იკადრებდა გამოცხადებად: მაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა
თხუთმეტისა, მოუწოდა ყოველთა წარჩინებულთა ქართლისათა, და შემოკრიბნა ყოველნი ქალაქნი,
და განმზადა
მეფე-მან სახლი ერთი და დასჯდა საყდართა ზედა მაღალთა: ხოლო ჯუანშერ
სპასპეტი და
ორნივე ებისკოპოსნი დასხდეს საყდართავე, და სხანი ყოველნი ერის-თავნი
დასხდეს სელებითა,
და ათ-ასის თავნი და ასის თავნი, და ყოველი ერი წარმოდგეს ზე: მაშინ მეფე-მან
ვითარცა მოხუცებულ-მან და ბრძენ-მან, და ვითარცა აღზრდილ-მან ფილასოფოსთა თანა, იწყო
ზრახვად
ჵმითა მაღლითა, და თქა.
,,მეფეთა და ერთა ზედა მოიწევის განსაცდელი და ჭირი ღვთისა მიერ, ცოდათა
მათთაგან. ოდეს მორწმუნეთა აკლონ მსახურებაჳ ღვთისა და გარდაჵდენ მცნებათა, მოაწევს
ჭირთა

ესე-ვითართა ზედა, რომელი აწ ეს მოიწია ჩვენ ზედა, ვითარცა რაჳ მამაჳ კეთილი
სწვრთინ
შჴლსა კეთილად საქმეთა ზედა კეთილთა, და უკეთუ არა კეთილად აღასრულებდეს
სწავლასა მამისა თვისისასა, გვემეს მამაჳ იგი გვემითა და სწავლითა, რათა ასწავლოს ყოველი
კეთილი, და
იქმნას საჵმარ კეთილისა: ეგრე გვწვართნა ჩვენ ღმერთ-მან დამბადებელ-მან ცისა და
ქვეყანისამან: ამის-თჴს გვიჵმს ჩვენ რათა ვმადლობდეთ მოწყალებათა მისთა:“ მაშინ ამათ
ყოველთა
მისცეს ღმერთსა მადლობაჳ ტირილითა: კვალად იწყო ზრახვად მეფე-მან ვახტანგ,
და თქა ყოველთა წარჩინებულთა. ,,ისმინეთ ჵმისა ჩემისა. დაღაცა თუ ყრმა ვარ და არაჳ
გინახავსთ ჩემ-გან
კეთილი, მამათა კვლა ჩვენთა-გან გინახვან დიდნი კეთილნი და დიდებანი, რომელნი
დადგინებულ
ხართ მთავრობასა ზედა: აწ უკეთუ გვაცოცხლებს ღმერთი, მოგხვდენ ჩემ-გან
კეთილნი და დიდებანი რომელნი არა გეხილნენ მამათა ჩვენთა-გან: აწ რომელსა გეტყვი თქვენ,
დაღაცათუ ჩემზედა და თქვენ-ზედა სწორად მოწევნულ არს განსაცდელი ესე, არამედ ესრეთ
იპყართ თავით
თქვენით ვითარცა არა მოწევნულ არს თქვენ-ზედა, არამედ ჩემ -ზედა ოდენ. და არა
იყოს გულსა
ჩემსა სიტყა, თუ რომელ მოიწინეს მათ-ზედა განსაცდელნი, თვისისა შურის გებისა-თჴს ჰყოფენ ამას. არამედ ყოველი ჩემდა სამსახურად დავითვალო, ყოვლისა-თჴს კეთილი
მოგაგო: არა დავითმინო კიცხევაჳ ოვსთა, არამედ სასოებითა სამებისა ერთ-არსებისა,
დამბადებელისა ღვთისა
დაუსაბამოსათა, და წარძღვანებითა ჯარისა-მის პატიოსნისათა, რომელი მოცემულ
არს წინამძღრად და საჭურველად გულითა მოსავთა მისთა, და ვიძიოთ შური მათ-ზედა:
უკეთუმცა წაგვკი1-28 სტრ., 114
დებოდა ესე სპარსთა მეფისა-გან ანუ ბერძენთა მეფისა-გან, მომცა ვითმინეთ. არამედ
რაჳ მოწევნულ არს ჩვენ-ზედა ოვსთა კიცხთა-გან, არა ჵამს მისი დათმენაჳ, და სიკდილი
სჯობს თავ-

თა ჩვენთა-თჴს:“
მაშინ აღდგა ჯანშერ სპასპეტი და თქვა. ,,ცხონდინ, მეფეო უკუნისამდე დიდებით და
მტერთა შენთა ზედა ნება-აღსრულებით. ჭეშმარიტი ბრძანე, ცოდათა ჩვენთა მიერ
მოიწია ესე
განსაცდელი ჩვენ ზედა, და სამართლად გვსაჯნა ღმერთ-მან, რამეთუ განვამრავლეთ
ცოდაჳ, წინაშე მისსა, და გვიღირს მადლობაჳ ღვთისა, რამეთუ დიდსა პატიჯსა ღირს ვიყვენით,
და არა
ეზომსა რომელ მოიწია ჩვენ-ზედა: არამედ მრავალ-მოწყალე-მან ღმერთ-მან, არცა
შეცოდებათა
ჩვენთაოდენი პატიჯი მოგვაგო, და ამით კნინითა პატიჯითა გვწვართნა, და ჩვენ
მკვიდრთა
ქართლისათა ამის-თვის დიდი მადლობაჳ გვიღირს ღვთისა მიმართ, რამეთუ შენ
უმჯობესი ყოველთა მეფეთა ქართლისათა და მამათა შენთა უფროსი, ყოვლითა სრული, მსგავსი
ნებროთ გმირისა, გამოგაჩინა ღმერთ-მან: წინა-მძღრად ჩვენდა მოცემულ ხარ შენ ღვთისა-მიერ,
განმაქარვებელი ჭირთა ჩვენთა ძველთა და ახალთასა: და უკეთუ ცოდანი ჩვენნი არა
დასძლევენ, შენ-მიერ
მოველით განქარვებასა ყოველთა ჭირთა ჩვენთასა, უმეტეს წარმატებასა საზღართა
ჩვენთასა
ყოვლისა ჟამისასა, რათა არა-ვინ მამათა შენთა-განი ყოფილ არს მსგავს შენდა:
ცხოვნდინ,
მეფეო, უკუნისამდე. რად-გან მოწევნულ არს ოვსთა-გან ხუთსა ამას წელსა შინა,
ვყოფილ-ვართ
ჩვენ მწუხარებასა შინა დიდსა, ამის-თჴს რამეთუ ყრმაჳ იყავ, და არა ძალ-გედვა
მჵედრობაჳ და
წყობათა წინა-მძღრობაჳ, და არცა შინა მეფობისა განგებაჳ: აწ, მეფეო, დაღაცათუ
სრულ ხარ
სიბრძნითა და ძალითა, სიმჵნითა და ჰასაკითა, არამედ გაკლს სისრულე დღეთა
მჵედრობისა-თჴს:
ხოლო ვხედავ სიბრძნესა შენსა, დაღაცათუ ყრმაჳ ხარ, არამედ ძალ-გიცს განგებაჳ
მეფობისა.
მჵედრობისა და წყობათა წინა-განწყობისა შენისაჳ არა არს ჟამი: ესე არს განზრახვაჳ
ჩემი, რათა სიბრძნითა შენითა და კითხვითა დედისა შენისათა გამოარჩინე ერთი ვინ
ჩვენგანი წინა-მძღ-

რად სპისა ჩვენისა, და მიგვცენ ჩვენ ყოველნი მას, და ვიყვნეთ მორჩილ ვითარცა
მამისა შენისა,
და ძალითა სამებისა, ღვთისა ერთ-არსებისათა, წარვიდეთ და ვიძიოთ შური, ხოლო
შენ იყავ
შინა და განაგებდი მეფობასა: უკეთუ ცოდათა ჩვენთა-გან ვიძლივნეთ ოვსთა-გან,
მეფობაჳ შენი
უვნებელად დარჩეს. უკეთუ კვლა თავითა შენითა ცოდათა ჩვენთა-გან იძლიო,
სრულიად წარწყმდეს
ქვეყანაჳ ჩვენი რამეთუ ნაცვალი შენი არა არს ქჲყანასა ზედა:“ ესე თქვა ჯვანშერ
სპასპეტმან, და დაემოწმნეს ყოველნი წარჩინებულნი და ერის-თავნი ზრახასა მისსა:
1-25 სტრ., 115
მაშინ თქვა მეფე-მან. ,,ვითარ ხვდების სრულსა სიბრძნესა და ერთ-გულობასა შენსა,
ეგრეთ
წარმოსთქვი ყოველი ჯვანშერ: ხოლო მე არა ვარ მორჩილ ზრახვისა მაგის შენისა,
რამეთუ
რად-გან მოწევნულ არს განსაცდელი იგი ჩვენ-ზედა, ყოველნი დღენი ცხოვრებისა
ჩემისანი
მწუხარებასა შინა დამიყოფიან, ვითარცა მყოფსა ბნელისასა: და სიწყალული დისა
ჩემისა განლევს
გულსა ჩემსა ვითარცა მახვილი ცეცხლისა, და სიკდილი მირჩევია თავისა ჩემისა,
ვიდრეღა
სიცოცხლე: მინდობითა ღვთისათა და წინა-მძღრობითა ჯარისათა-მის
პატიოსნისა, თავითა ჩემით
წარვალ და ვესავ მრავალ-მოწყალებათა მისთა რათა არა განმწიროს, და მომცეს
ძლევა:“ მაშინ
ვითარ ვერღა-რა დაუშლიდეს, მიემოწმნეს ყოველნი- იგი წარჩინებულნი და თქვეს. ,,
ცხოვნდინ მეფე უკუნისამდე. იქმნეს განზრახვაჳ შენი, ღმერთ-მან დამბადებელ-მან მოავლინეს
ანგელოზი
მისი ძალად შენდა და დასცენ ყოველნი მტერნი შენნი:“
§2 ლაშქრობის გაპარვაჳ ოვსეთ-ზედ:
და დაამტკიცეს ლაშქრობაჳ ოვსეთისა, და განიყარნეს ყოველნი სახლად თჴსად,
კაზმვად:
ხოლო ვახტანგ წარავლინა მოციქული წინაშე დედის ძმისა მისისა ვარაზ-ბაკურისა,
რანისა

ერის-თჴსა, აუწყა ლაშქრობაჳ ოვსეთისა და ითხოა მის-გან შეწევნაჳ: ხოლო მან
სიხარულითა
აღუთქა, რამეთუ ქვეყანაჳ მისიცა ტყვე ქმნილიყო ოვსთა-გან: ხოლო ვახტანგ
მოუწოდა
ყოველთა სპათა ქართლისათა, და შემოკრბეს ყოველნი, და დაიბანაკეს მოხნარს და
ხერკს, იმიერ
და ამიერ არაგვსა. და იყო ასი -ათასი მჵედარი, და სამ-ოცი-ათ-ასი ქვეითი, და
გამოგზავნა ვარაზბაკურ სპანი თჴსნი თორმეტი ათ-ასი მჵედარი: და ვახტანგ მეფე განვიდა ქალაქით
მცხეთით, და
განასხნა სპანი მისნი. მოეწონნეს სიმრავლითა, ცხენ- კეთილებითა და
მოკაზმულობითა, და იხილნა
ყოველნი-იგი მხიარულად და აღძრვით, რამეთუ სავსე იყნეს შურითა ოვსთათა:
აღივსო სიხარულითა და მადლობდა ღმერთსა,
შემოვიდა ქალაქად, და აღასრულა შვიდეული ერთი ლოცვითა
და მარხვითა, და ღამის- თევითა, და განუყო ხვასტაგი დიდ-ძალი გლახაკთა:
დაუტევნა განმგებელად სამეფოსა მისისა დედაჳ მისი საგდუხტ, და დაჳ მისი ხვარანძე, და დაწერა
ანდერძი ესრეთ.
,,უკეთუ არღა-რა შემოვიქცე ცოცხალი, დაჳ ჩემი ხვარანძე შეირთოს მიჰრან (რომელი
ეყვოდა
ვახტანგს მამის ძმის-წულად, ნათესავისა-გან რევისა, მირიანის ძისა, რომელი სიძე
იყო თრდატ
1-28 სტრ., 116
სომეხთა მეფისა,) მან შეირთოს დაჳ ჩემი და მან დაიპყრას მეფობაჳ:” და ესე
დაწერილი დედასა
მისსა მისცა, და სხვასა არავის აუწყა. და იგი მიჰრიან მამის ძმის-წული მისი დაუტევა
მცხეთას:
წარვიდა ვახტანგ და დადგა თიანეთს, და მუნ მიერთნეს ყოველნი მეფენი კავკასიანნი,
ორ-მეოცდა ათი ათ-ასი მჵედარი, და წარემა რთა სახელსა ზედა ღვთისასა, განვლო კარი
დარიალისა:
შესვლასა მისსა ოვსეთს იყო ვახტანგ წლისა თექსმეტისა: მაშინ მეფეთა ოვსეთისათა
შეკრიბეს
სპანი მათნი და მოირთეს ძალი ხაზარეთით, და მოეგებნეს მდინარესა ზედა რომელი
განვლის

დარიალსა და ჩაჰვლის ველსა ოვსეთისასა, და მასცა მდინარესა არაგვი ჰქვიან,
რამეთუ ერთისა მთისაგან გა მოვალს თავი ორთავე, ქართლისა არაგვისა და ოვსეთისა არაგვისა:
და დაიბანაკეს ორთავე სპათა ამიერ და იმიერ, რამეთუ მდინარისა-მის პირსა
ორგნითვე ქარაფნი იყნეს კლდისანი, ჭალაკნი და ველოვანნი პირთა მდინარისათა, და
განეკრძალნეს ერთმანერთისა-გან და დაიცვნეს გზანი ქარაფთანი, და დადგეს ეგრეთ შვიდ დღე: ამას
შვიდსა დღესა
ბრძოლაჳ იყო ბუმბერაზთა მდინარესა-მას-ზედა: რომელ ჰყჲს ნიჯადნი ხაზართანი
ოვსთა
მათ-თანა ერთი კაცი ერთი გოლიათი, სახელით თარჵან: გამოვიდა ესე თარჵან
ხაზარი, ხმა-ჰყო,
ჵმითა მაღლითა და თქვა: გეტყვი თქვენ ყოველთა სპათა ვახტანგისთა, ვინცა არს
თქჲნ შორის უძლიერესი გამოვიდეს ჩემ-ზედა:“ ხოლო ვახტანგ მეფესა რომელ ჰყვა სპანი
სპარსთა ნიჯადნი, მათ თანა ერთო ერთი კაცი ერთი რომელსა ერქა ფარსმან-ფარუხ, ამისდა
ვერა-ვის დაედგნეს
ბრძოლასა შინა, მრავალი ლომი ჵელითა შეეპყრა: ესე განვიდა ბრძოლად თარჵანისა,
და აღიზახნეს ორთავე, და მიეტევნეს ურთიერთსა. და პირველსავე შეკრებასა უხეთქნა
ჵრმლითა ფარსმანფარუხს ჩაბალახსა ზედა, და განუპო თავი ბეჭთამდე: მაშინ დაჭმუნდა ვახტანგ და
სპანი მისნი,
რამეთუ არა-ვინ დარჩა მათ შორის მსგავსი ფარსმან-ფარუხისი: შეძრწუნდეს
ყოველნი-იგი სპანი
და აღივსნეს მწუხარებითა:
და დაღამდა დღე იგი: ვახტანგ შევიდა კარავად თჴსად და დადგა ლოცვად, და
ცრემლით
ევედრებოდა ღმერთსა, და ვიდრე გათენებამდე არა დაჯდა ქჲ ლოცვისა-გან:
ითხოვდა ღვთისაგან შეწევნასა, და მინდობით ღვთისათა ეგულებოდა თჴთ ბრძოლაჳ თარჵანისი.
რამეთუ უშიში
იყო ვითარცა უჵორცო, და იმედი ჰქონდა ღვთისაგან, და ძალისა თჴსისა-გან: ვითარ
გათენა,
კვალად შთამოვიდა თარჵან კიდესა მდინარისასა, აყვედრებდა და კვალად და
ითხოვდა მუქარასა, და

არა-ვინ იპოვა სპათა შორის ვახტანგისათა მბრძოლი მისი: მაშინ ვახტანგ ჰრქვა სპათა
თჴსთა.
,,არა მინდობილ ვარ მე ძალისა ჩემისა და სიმჵნისად, არამედ მინდობილ ვარ ღვთისა
დაუსაბა1-24 სტრ., 117
მოსა სამებისა ერთ-არსებისა, უფლისა დამბადებელისათა: განვალ თჴთ ბრძოლად
თარჵანისა:“ მაშინ
განკვირდეს წარჩინებულნი-იგი აყვედრებდეს ვახტანგს, და მრავალ- ღონედ
ზრახვიდეს რათამცა
დააყენეს ბრძოლისა-გან, რამეთუ ყრმა იყო ვახტანგ, და არა იცოდეს გამოცდილებაჳ
მისი:
არა ერჩდა ვახტანგ არამედ დაამტკიცა ბრძოლაჳ მისი, გარდაჵდა ცხენისა-გან და
დავარდა
ქვეყანასა ზედა, თაყანის-ცა ღმერთსა აღიპყრნა ჵელნი თჴსნი და თქა. ,,უფალო
დამბადებელო
ყოვლისაო და შემმატებელო კეთილთაო, აღმამაღლებელო მოსავთა შენთაო, შენ იყავ
მწე ჩემდა,
და მოავლინე ანგელოსი ძალად ჩემდა, დაეც უშჯულოჳ ისი, და არცხვინე მგმობართა
შენთა, რამეთუ არა ძალისად ჩემისა მინდობილ ვარ, არამედ მოწყალებისა შენისად:“ მოიქცა
ვახტანგ და
აღჯდა ტაიჭსა თჴსსა, და ჰრქვა სპათა თჴსთა. ,,ევედრებოდეთ ღმერთსა და ნუ
შესძრწუნდებით:“
წარვიდა ვახტანგ და დადგეს სპანი მისნი ზურგით მისსა, შეძრწუნდებულნი და
სავსენი მწუხარებითა თვის-თჴსსა სჯულსა ზედა ევედრებოდეს ღმერთსა:
აქა ვახტანგისი და თარჵანის ომი, და მოკლა თარჵანისი ვახტანგის-გან:
მაშინ ჩავლო გვერდი ვახტანგ, და ჩავიდა მდინარისა პირსა. აქნდეს ოროლნი:
მოხედა
თარხან და თქვა. ,,მე გოლიათთა და გმირთა გამოცდილთა მბრძოლი ვარ, არა
ყმაწვილთა. განა
შენ-ზედა დავიმდაბლო თავი ჩემი:“ აღიზახნეს და მიეტევნეს ურთიერთსა, და
პირველსავე
შეკრებასა სცა ვახტანგ ოროლნი სარტყელსა ზედა, და ვერა უფარა სიმაგრე-მან
საჭურველისა-მან,

და განვლო ზურგით და მოკლა: ხოლო ქართჲლთა ნუ-გეშინის- ცემულთა და
სავსეთა სიხარულითა აღიზახნეს ჵმითა საშინელითა, და შეწირეს ღვთისა მიმართ მადლობაჳ: ხოლო
ვახტანგ
მასვე ადგილსა გარდაჵდა ცხენისა-გან, და დავარდა მიწასა ზედა, თაყანის-ცა
ღმერთსა და თქვა.
,,კურთხეულ ხარ შენ, უფალო, რომელ-მან მოავლინე ანგელოზი შენი, და დაეც
მტერი ჩემი: შენ
ხარ აღმმართებელი მოსავთა შენთა, შენ ხარ რომელ-მან აღადგინე ქვეყანისა-გან
გლახაკი, და სკორეთა-გან აღამაღლე დავრდომილი:“ მოჰკვეთა, თავი თარჵანს. აღჯდა და წარვიდა
ლაშქართა თჴსთა თანა, და ყოველთა მათ სპათა ჵმითა აღწევნითა შეასხეს ქებაჳ ვახტანგს, და
ჰმადლობდეს ღმერთსა:
1-28 სტრ., 118
§4
აქა ვახტანგისი და ბაყათარ ოვსის ომი, და მოკვლა ბაყათარისა
ვახტანგის-გან:
და მეორესა დღესა სხა გამოვიდა ბუმბერაზი ოვსთა-გან რომელსა ერქვა ბაყათარ:
იგი
იყო გოლიათი, და რაჳთ-გან დაეწყო მჵედრობად, ვერ-ვის დაედგნეს მისდა, და
მოესრა ყოველი
მბრძოლი მისი. რამეთუ იყო სიგრძე მშუილდისა მისისა თორმეტი მტკაველი. და
ისარი მისი
ექვსი მტკაველი: მოდგა ესე ბაყათარ პირსა მდინარისასა და ჵმა-ჰყო, ჵმითა დიდითა,
და თქვა.
,,ვახტანგ მეფეო ნუ განლაღდები შენ მოკლვისა-თჴს თარჵანისა: არა ერთო
გოლიათთა და ამისთვის მოიკლა იგი ყმაწვილისა-გან: აწ უკეთუ შენვე გამოხვიდე ბრძოლად ჩემდა,
მოგხვდენ
ჩემგან ბრძოლანი ფიცხელნი, რომელთა-გან ვეღა-რა განერე. თუ არა, ვინცა სპათა
შენთაგანი
გამოვიდეს, მის-თჴსცა მზა ვარ:“ მაშინ პასუხ-უგო ვახტანგ ბაყათარს, და ჰრქვა: ,,არა
ძალითა
ჩემითა ვსძლე თარჵანს, არამედ ძალითა დამბადებელისა ჩემისათა, და არა მეშინის
მე შენ-გან, ვითარცა ძაღლისა ერთისა-გან. რამეთუ ძალი ქრისტესი ჩემ-თანა არს, და ჯარი მისი
პატიოსანი სა-

ჭურველ ჩემდა:“ და განაწესა ვახტანგ სპანი, და დაადგინნა განმზადებლად, და
აღჯდა ტაიჭსა
შეჭურვილსა ჯავშნითა, და აღიღო ფარი მისი ვიგრის ტყავისა, რომელსა ვერ
ჰკვეთდა მახვილი,
და ჩავლო გვერდი, მიდგა მახლობელად მდინარისა: ჵმა-უყო ბაყათარს და ჰრქა.
,,არა გამოვალ
მე მდინარესა, რამეთუ მეფე ვარ. არა მივეახლები სპასა ოვსეთისასა, რამეთუ
წარჩინებული ვარ.
რამეთუ სიკდილითა ჩემითა წარწყმდების ყოველი სპაჳ: ხოლო შენ მონაჳ ხარ, და
წარწყმედითა შენითა არა ევნების სპასა ოვსეთისასა, ვითარცა ძაღლისა ერთისა: გამოვედ
მდინარესა, ჩემ
კერძო:“ მაშინ ბაყათარ ოვს-მან აღასრულა სიტყვაჳ მისი და თქვა. მე მომკლველ-მან
შენ-მან
გამოვლო მდინარე. არამედ მდინარის პირისაგან უკუდეგ სამ უტევან:“ მაშინ ვახტანგ
უკურიდა
და გამოვლო მდინარე ბაყათარ, და უწყო სროლად ისრითა: მაშინ ვახტანგ
სიფიცხლითა
თვალთა მისთათა, და სიმახვილითა გონებისა თჴსისასა და სიკისკასითა ტაიჭისა
მისისათა, ჰრიდებდა ისარსა. რამეთუ შორსვე იხილის ისარი მომავალი, და უხლდნების იგი და
სიმარჯვითა,
და ვერ მიახვედრებდა: ამიერ და იმიერ იყო სპათა-გან ცემაჳ ბუკებისაჳ და
დაბდაბთა, და იზაჵდეს
ჵმითა აღწევნულითა სპანი ორნივე, ოვსნი და ქართჲლნი, რომლითა იძროდეს
მთანი და ბორცნი და ვერ შეჰკრა ისარი ორის მეტი ბაყათარ ფარსა ვახტანგისასა, და ვერ ჰკვეთა
ყოვლად:
და კვალად ჰკრა სხა ისარი ცხენსა ვახტანგისასა, განაგდო შიგან, და ვიდრე
დაეცემოდა ცხენი
ვახტანგისი მიუჵვდა ზედა, და უჵეთქნა ჵრმლითა მჵარსა ბაყათარისსა, და ჩაჰკვეთა
ვიდრე გუ1-30 სტრ., 119
ლამდე: მაშინღა დაეცა ცხენი ვახტანგისი. სწრაფით მიჰყო ჵელი, და შეიპყრა ცხენი
ბაყათარისი,
და დავარდა ქვეყანასა ზედა, და თაყანის-ცა ღმერთსა, და შეწირა მადლი უზეშთაეს
პირველისა:
და აღჯდა ცხენსა ბაყათარისსა და მოდგა მახლობელად სპათა თჴსთა, და ჰრქვა
ჵმითა მაღლითა.

,,მჵნე იყჲნით და განძლიერდით, რამეთუ ღმერთი ჩვენ კერძო არს:“
ხოლო სპანი-იგი წარმოემართნეს განმზადებულნი, ცხენ-თორნოსანნი, და ჯაჭვჩაბალახოსანნი, წინა-კერძო მათსა, უკანით კერძო ქვეითნი, და ქვეითთა უკანით სიმრავლე
მჵედართა. და
ესრეთ მიჰმართეს: ხოლო ოვსნი წარმოდგეს ქარაფსა ზედა და დაასხეს ისარი
ვითარცა წვიმა
მძლაფრი: მაშინ ვახტანგ მეფე მოქცეულ იყო სპასა მისსა ზურგით, რჩეულითა
მჵედრითა,
უზახებდა და განაძლიერებდა და ნუ-გეშინის-ცემდა სპათა მისთა: მაშინ წინათ ცხენთორნოსანთა
აღვლეს გზაჳ ქარაფისა, აღვიდეს ვაკესა, და აღუდგეს უკანა ქვეითნი, და შემდგომად
სიმრავლე
მჵედართა მისთა, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მათ შორის: ხოლო ვახტანგ უკეთუ
მარჯვენით კერძო იბრძოდის, მარცხენით კერძო ძრწოდის. და თუ მარცხენით კერძო იბრძოდის,
მარჯვენით
კერძონი ძრწოდიან: და ეგე-ოდენსა-მას შინა ჵმასა სპათასა იცნობებოდა ჵმა
ვახტანგისი, ვითარცა ჵმაჳ ლომისა, და თანა ჰყვებოდეს მას ორნი მჵედარნი. არტავაზ, ძუძუს-მტე,
ძე საურმაგისი სპასპეტისა, და ბივრიტიანი სეფე -წული, და იგინიცა იბრძოდეს მჵნედ: მაშინ
იძლივნეს
ოვსნი, და ივლტოდა ბანაკი მათი: მოისრნეს და ტყჲ იქმნნეს, ხოლო უმრავლესი
მეოტი
ოვსთა-განი ცოცხალი შეიპყრეს, უკმოჵსნისათჴს ტყვეთასა, რომელნი წარტყჲნულ
იყნეს
პირველ ოვსთა-გან ქართჲლნი: ვითარ უკჲ მოიქცეს დევნისა-გან და დაიბანაკეს
ბანაკსავე
თჴსსა, სამ დღე განისვენეს და შეწირეს მადლობაჳ ღვთისა მიმართ, და მერმე
განიბნივნეს
ტყვენვად ოვსეთისა, შემუსრნეს ქალაქნი მათნი და აღიღეს ტყუე და ნატყვენავი
ურიცხვი:
ხოლო დაიმორჩილნა ოვსნი და ყივჩაღნი, და შექმნა კარნი ოვსეთისანი, რომელთა
ჩვენ
დარიანისად უწოდთ, და აღაშენნა მას ზედა გოდოლნი მაღალნი, და დაადგინნა
მცველად მახლო-

ბელნი-იგი მთეულნი: არა ჵელ-ეწიფების გამოსვლად დიდთა-მათ ნათესავთა ოვსთა
და ყივჩაყთა
თჴნიერ ბრძანებისა ქართველთა მეფისა: და განვიდეს პაჭანიგეთს, რამეთუ მაშინ მუნ
იყო პაჭანიგეთი მოსაზღვრედ ოვსეთისა, მდინარესა-მას ოვსეთისასა წიაღ, და ჯიქეთი მუნვე
იყო: შემდგომად ჟამთა მრავალთა იოტნეს პაჭანიგნი და ჯიქნი თურქთა-გან და წარვიდეს
პაჭანიგნი დასავლით კერძოსა, ხოლო ჯიქნი დაემკვიდრნეს ბოლოსა აფხაზეთისასა: და მოტყვენა
ვახტანგ პაჭანიგეთი და ჯიქეთი, და შეიქცა, და გამოდგა ოვსეთსავე: და მეფენი ოვსთანი
შელტოლვილ
იყნეს სიმაგრეთა კავკასისათა: აღდგეს მათ შორის მოციქულნი და დაიზავნეს, და
ითხოვეს
ვახტანგისა-გან ოვსთა, ნაცვლად დისა მისისა, ოცდა ათი ათ-ასი ტყვე ოვსეთისა,
ყოველი უკე1-30 სტრ., 120
თესი, რომელი სახელ დებით თქვეს ოვსთა: და მისცა ვახტანგ ოცდა ათი ათ-ასი ტყვე
დისა
მისისა-თჴს და ესრეთ მოიყვანა: ხოლო ტყვენი ქართველნი რომელ ჰყვეს ოვსთა
ექსსა წელსა, იგი ყოველნი უკმოიჵსნნა, თჴთო თჴთოსა-თჴს და აიღო მძევალი ოვსთა-გან და
მძევლისათჴს მისცა სხვა ტყვე ოც და ათვრამეტი ათ-ასი და რომელი უკმოიჵსნა ტყვე
ქართლისა, რიცხვით სამ ას ორ-მოცდა-ათი ათ-ასი, და რომელ დარჩა ტყვე ოვსეთისა ამათ
განტეობილთა-გან
კიდე, თვალვით, ექვს-ას ორმოც და ათი ათ-ასი თჴნიერ პაჭანიგთა და ჯიქთასა: და
ესე ყოველი აღესრულა ოთხ თვე:
მაშინ ვახტანგ მეფე-მან განუტევნა ნიჯადნი-იგი სპარსთანი და მეფენი კავკასიათანი
ნიჭითა დიდითა წარმოგზავნნა დაჳ მისი მიჰრანდუხტ და ტყვე-იგი ყოველი გზასა
დარიალისასა. და თჴთ სპითა ქართლისათა წარმოვიდა გზასა აფხაზეთისასა, სულ-გრძელად და
უშიშად
იწყო ბრძოლად ციხეთა აფხაზეთისათა: და მოვიდა სახლსა მისსა, ქალაქსა
სამეუფოსა მცხეთას.

და გაეგება დედაჳ და დანი მისნი და სიმრავლე ქალაქისაჳ, მამათა და დედათაჳ
მიუფენდეს სახელთა და სამოსელთა მათთა ფერჵთა ქვეშე მისთა, დაჰაყრიდეს თავსა დრამასა და
დრაჰკანსა, და
აღწევნულითა ჵმითა შეასხმიდეს ქებასა. რამეთუ არა-რომელსა მეფესა ექმნა ეგე
ვითარი ძლიერი
წყობაჳ: მაშინ ვახტანგ მეფე-მან შეწირა მადლობაჳ ღვთისა მიმართ, მრავლითა
ლოცვითა და
ღამის-თევითა, და გლახაკთა მიცემითა, და გასცა ნიჭი ერსა მისსა ზედა, და
წარჩინებულ -ქმნნა
მჵნედ მსახურნი და გამოცდილნი წყობასა-მას შინა ოვსთასა: და წარსცა ძღუენი
ნატყვენავისამის-გან დედის ძმასა მისსა ვარაზ -ბაკურისა თანა მონაჳ ათ-ასი, ცხენი საჵედარი ათასი, ჵდალი
ცხენი ათ-ასი. და კვალად წარსცა წინაშე სპარსთა მეფისა მონაჳ ათი ათ-ასი, ცხენი
საჵედარი
ათი ათ-ასი, ცხენი ჵრდალი ათი ათ-ასი: ესე ყოველი მიუძღვნა სპარსთა მეფესა,
ჵელითა ბუნქარ
ებისკოპოზისათა, და ითხოა სპარსთა მეფისა-გან ასული ცოლად: ხოლო სპარსთა
მეფე-მან
მოსცა ასული ცოლად, რომელსა ერქა ბალენდუხტ, და მოსცა სომხითი და ყოველნი
მეფენი
კავკასიანთანი ზითვად: მიწერა მის-თანა წიგნი, რომელსა პატრუცაგსა წერილ იყო
ესრეთ.
,,ჰურმიზდისა-გან ყოველთა მეფეთა მეფისა, ვახტანგის მიმართ ვარან-ხვასრო
თანგისა, ათთა მეფეთა ახოვანისა:“ და მოუწერა მან ბრძოლაჳ კეისრისა, რამეთუ კეისარი ბრძოლად
განსრულ იყო
სპარსთა:
მაშინ ვახტანგ აუწყა ყოველთა სპათა მისთა, და ყოველთა მეფეთა კავკასიისათა, შემოკრბეს და და დგეს მტკვარსა იმიერ და ამიერ ვითარ ორას ათ-ასი. და მოერთო
ვარაზ-ბაკურ,
დედის ძმაჳ მისი ერის-თავი რანისა, ბრძანებითა სპარსთა მეფისათა, სპითა
ადარბადაგანისათა,
რანისა და მოვაკანისათა, ვითარ ორ-ას ათ-ასითა მჵედრითა: მას ჟამსა იყო ვახტანგ
წლისა ოც
1-25 სტრ., 121

და ორისა. იყო იგი უმაღლეს ყოველთა კაცთა მის ჟამისათა, და უშვენიერეს სახითა,
და ძლიერი
ძალითა. რამეთუ სიმაღლე იყო მისი ათ-ორ-მეტი ბრჭალი კაცისა, და იყო საზარელ,
და გოლიათი,
და განთქმულ ყოველსა ქვეყანასა, რომელ ჭურვილი ქვეითი ირემს მიეწიის, უპყრის
რქა და დაიმჭირის, და ცხენი ჭურვილი აღიღის მჵართა ზედა, და მცხეთით აღვიდის ციხესა
არმაზისასა: და
მარტო იყო ძე მამისა მისისა, და ერთი დაჳ მისი ხვარანძეცა იყო ძლი ერი და
შვენიერი: და ნათესავისა-გან მირიან, მეფისა მორწმუნისა, ვახტანგ და დანი მისნი: დარჩომილ
იყნეს: იგინი
იყვნეს ნათესავისა-გან ბაჰქარ, მირიანის ძისა: ხოლო მირიან და გრიგოლ იყნეს
ნათესავისაგან რევისა, მირიანისვე ძისა, და აქნდა მას კუხეთი, და ცხოვნდებოდეს რუს-თავსა
ციხე-ქალაქსა.
რამეთუ შემცირებულ იყნეს ურთიერთს კლვითა:
მირიან მეფისით-გან ვიდრე ვახტანგ მეფისამდე გარდაცვალებულ იყო ნათესავი ათი
და
მეფენი რვანი, და წელიწადნი ას-ორ-მოც და ათ-შვიდ-მეტი: ხოლო ებისკოპოსნი
წესსა ჭეშმარიტსა ზედა გარდაცვალებულნი რვანი, ხოლო სხვანი შემშლელნი წესისანი:
§5
აქა ვახტანგ გორგასლისა-გან საბერძნეთს წასვლა, საომრად:
წარემართა ვახტანგ შესლვად საბერძნეთად, და მიიწივნეს სომხითს. და მოერთნეს
პეროჟკაფარს, სადა-იგი ციხე აეგო პირველ-ჵსენებულსა-მას ფეროზს, ერის-თავნი
სომხითისანი, სივნელი არევ, ასფორაგნელი ჯვანშერ ტაროვნელი ამაზსპ, გრიგოლის შენებულისა
ქალაქისაგან, თრდატ ნათესავისა-გან დიდისა თრდატისა: და მოადგეს ციხე-ქალაქსა რომელსა
ერქა კარახპოლი, და აწ ეწოდების კარნუ-ქალაქ: და ბრძოდეს მას, ხოლო ვერ შეუძლეს
დაპყრობად.
რამეთუ იყო იგი ზღუდითა მაღლითა სამითა: და დაუტევნეს ორნი ერის-თავნი,
მჵედრითა თორ-

მეტ-ათას თომეტ-ათ-ასითა, ბრძოლად ქალაქისა-მის: წარვიდა ვახტანგ პონტოსა და
მოაოჵრნა
გზასა ქალაქნი სამნი, ანძიაძორი, ეკლეცი, დასტერი, და მოადგეს ლაშქარნი
პონტოჳსა ქალაქსა დიდსა. ზღვის კიდესა, და ჰბრძოდეს სამ თვე, და მიუწია ლაშქარ-მან ვიდრე
ქალაქისა-მის
კოსტანტისა: ხოლო სპარსნი, რომელთს ჰპოებდეს ეკლესიისა მსახურთა
დაჰკლვიდეს, არამედ
ვახტანგ მეფე-მან ამცნო სპათა სომხითისათა და ყოველთა სპარსთა, რათა არა-ვის
კლვიდენ მოწესეთაგანსა, არამედ ტყვე ჰყოფდენ, და ჰრქვა. ,,მამის მამაჳ ჩემი მირიან, ოდეს
შემოჰყვა მეფე1-30 სტრ., 122
სა სპარსთასა, ძმის-წულსა მისსა ბრძოლად ბერძენთა ზედა. ესე ვითარსა უყოფდეს
მოწესეთა
და ეკლესიის მსახურთა, და იძლივნეს ძლევითა ბოროტითა ურიცხნი სპანი,
მცირეთა ლაშქართაგან: მიერითგან მიიღეს საზღვარი, ესე ბერძენთა ჩvენ ქართვჲლთაგან,
აღმოსავალით ზღვისა ამის: ხოლო
წყობა პირველთა მეფეთა იყო ანძიანძორსა, სადა უკე აწ არს საფლავი დიდისა
მოძღვრისა
გრიგოლისი, და მუნით იოტნეს მეფენი ჩვენნი: ხოლო ჩუენ ათისა დღისა სავალი
ჩამოგვივლია,
ჩრდილოთ მოქცეულ ვართ, და ჩვენცა ვართ სჯულსა ზედა ბერძენთასა, აღმსარებელ
ქრისტესი,
რომელ არს ჭეშმარიტი ღმერთი: ყოველთა ანუ არა გასმიანა სასწაულნი, რომელნი
ქმნა კოსტანტინე-ზე მეფისა წარძღანებითა ჯარისათა ანუ ქვეყანასა შინა სპარსთასა იქმნნეს
ივლიანეზე, მეკერპისა მეფისა, ვითარ-იგი ისარ-მან ზე-ცისა-მან მოკლა იგი და შეკრბეს სპანი
ბერძენთანი. ივბიმიანოს მორწმუნე აჩინეს მეფედ, ხოლო მან არა თავს-იდვა ვიდრემდის არა
დამუსრნეს
კერპნი და აღმართნეს ჯვარნი, და მას ზედა დაარქვეს გვირგვინი მეფისა: ხოლო
ანგელოზ-მან
უფლისა-მან აღიღო გვირგვინი და დაადგა თავსა ივბიმიანოსისსა. ჭეშმარიტსა
მეფესა, და ჵმაჳ
იყო ზე-ცით რომელი ეტყოდა სპარსთა მეფესა ხვასრო-თანგსა. დაეცადენით
ბრძოლად ივბიმი-

ანოსისსა, რამეთუ ძალი ჯვარისა უძლეველ არს: და ამიერით-გან იქმნნეს მეგობარ
მეფე ივბიმიანოს და ხვასრო ვიდრემდის ორნივე იგი მიიცვალნეს:
,,ანუ თქვენ მკჴდრთა-მაგათ სომხითისათა არშაკუნიანთა, პატიახშთა ბივრიტიანთა,
არა გაჵსოვნანა საქმენი გრიგოლი პართეველისანი, და წინა-აღმდგომთა მისთათ, თრდატ
მეფისა არშაკუნიანისა. ვითარ დასცა ზვაობისა-გან და იქმნა იგი ეშვად: არამედ გრიგოლი-მ მოაქცია
იგი და
მიერით-გან იქმნა იგი მუშაკ ეკლესიათა. და ეკკლესიაჳ დიდი აღაშენა თრდატ
ზურგითა თჴსითა. რამეთუ იყო იგი გმირი: ხოლო თქვენ მკჴდრნო ქართლისანო, რომელნი
ნათესავნო მეფეთა
ქართლისათანო, რომელნი დადგინებულ ხართ დღეს მთავრობასა ზედა ჩვენ
მეფეთა-გან, რომელნი
ჩვენ ვართ ნათესავნი ნებროთ გმირისანი, რამეთუ ესრეთ წერილ არს წიგნთა შინა
მათთა, რომელი უწინარეს ყოველთა მეფეთა გამოჩნდა ქჲყანასა ზედა, რომელი ლომსა ძალ ითა
ვითარცა თიკანსა მიიყანებდა, კანჯართა და ქურციკთა ქვეითი იპყრობდა. რამეთუ ეზომ
განდიდნა ძალი მისი, რომელ დაემორჩილნეს ყოველნი ნათესავნი ნოესნი, ვიდრემდის შეუძლო ქმნად
ქალაქი, რომლისა ქვად შეექმნა ქვაჳ ოქროჳ, და ხარისხად ვეცხლი, და გარემოს მისსა მოიქმოდა
აგურითა
და კირითა, ხოლო ქუდნი კართა და სარკმელთანი იაკინთისა და ზურმუხტისანი
შექმნნა. რამეთუ
მათისა ნათლისა-გან ვერ შეუძლებდა დაბნელებად ღამე: და ქმნა მას შინა ტაძრები
და კოშკები, რომელ ვერ შესაძლებელ არს გაგონებად თქვენდა მოუგონებელ არს თჴთოეულნი
სიბრძნე
მისი, რომელ მიეცა მას, ვიდრემდის აჰმართა სამისა დღისა სავალსა, რომელი ექმნა
აღსავალად.
1-30 სტრ., 123
ხარისხად ზღუდეთა ზედა: და ჰნებვიდა რათა აღვიდეს და იხილნეს მყოფნი ცისანი:
ხოლო ვითარცა განვლო საზღ ვარი ჰაერისა და შევიდა საზღვარსა ვარსკლავთასა, ვერღა-რა
უძლებდეს

საქმედ მოქმედნი-იგი, რამეთუ დადნებოდა ოქროჳ და ვეცხლი: რამეთუ მუნით-გან
ვინამე არს
ჵელმწიფება ცეცხლისა ეთერისა-მის რომელი ეგზების მძლაფრიად, სამყაროსა
ქცევისა-გან: და
ესმა მუნით საზრახავი შვიდთა გუნდთა ზე-ცისათა, რომლისა-გან შესულბეს
ადამიანნი: და
იქმნა ყოველი თჴთო კაცი ნათესავითურთ მეტყველ თჴთო ენასა, და არღა-რა ერჩდეს
ურთიერთარს
პირსა მოყვსისა თჴსისასა, და წარვიდეს:
,,ხოლო ნებროთს ენითა სპარსულითა ჰრქვა: ,, მე ვარ მიქელ ანგელოსი, რომელი
დადგინებულ ვარ ღვთისა მიერ მთავრობასა ზედა აღმოსავლისასა. განვედ ქალაქით მაგით,
რამეთუ
ღმერთი დაჰფარავს მაგას, ვიდრე გამოჩინებამდე სამოთხისა, რომელ ესე დგას
მახლობელად ნაშენებსა მაგას შენსა, რომელსა შორის არს მთაჳ ესე. რომლისა-გან აღმოვალს მზე და
გამოვლენ
მის-გან ორნი მდინარენი ნილოსი და გეონი. რამეთუ გეონსა გამოაქვს სამოთხით ხე
სულნელი
და თივა, რომელი შეეზავების მუშკსა: აწ წარვედ შენ და დაჯედ ორთავე მდინარეთა
შორის
ევფრატასა და ჯილასა, და განუტევენ ნათესავნი-ესე ვითარცა ვინ ინებოს. რამეთუ
წარუვლენიან
უფალსა: ხოლო მეფობა შენი მეფობდეს ყოველთა ზედა მეფეთა, არამედ ჟამთა
უკანასკნელთა
მოვიდეს მეუფე ცისა, რომელი შენ გნებავს ხილვაჳ მისი, ერსა შორის შეურაცხსა. შიშმან
მის-მან განაქარვნეს გემონი სოფლისანი, მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა და ეძიებდენ
გლახაკობასა: მან გიხილოს შენ ჭირსა შინა და გიჵსნნეს:
,,და დაუტევეს ყოველთა ქალაქი, და დაუტევნა ჰინდურად მზრახველნი ინდოეთს,
სინდნი
სინდეთს, ჰრომნი ჰრომს, ბერძენნი საბერძნეთს, აგ და მაგუგ მაგუგეთს, სპარსნი
სპარსეთს: ხოლო პირველი ენაჳ ასურებრი იყო, და ესე არიან შვიდნი ენანი, რომელნი
ნებროთისამდე ზრახვიდეს: ამის-თჴს მოგითხარ, რომელ მამათა ჩემთა დაფარულად ეპყრა წიგნი ესე. ხოლო
მე შურ-

მან საღვთო-მან მაიძულა თქმად ამისსა: ამის მიერ შეიწყნარა მამა-მან ჩვენ-მან მირიან
სახარებაჳ-იგი ნინოსი:
,,ანუ არა ქრისტეს მოსლვადმდე მიიღებდეს მამანი ჩვენნი ხარკსა და მუნით-გან
მოუძლურდით. ესე-რა ბერძენნი მიღმართ ბრძვანან: მაშინ მან იხილა ნებროთ ჯოჯოხეთსა
შინა, და იჵსნა. იგი
არს პირველი მეფე ყოველთა მეფეთა, და დანიელცა ეწამების, ვითარმედ მიქელ
დადგინებულ არს
ძალად სპარსთა და თქვენ ქართველ-მან არა ვიხილენითა სასწაულნი, რომელ ქმნა
ნინო, ანუ
ჰგონებთა ვითარმედ ბერძენნი განწირნა ღმერთ-მან: არა უმეტესნი ქვეყანანი
სპარსეთისანი მათ
შემოურთვანა და დღეს მეექსე თვე არს, რაჳთ-გან ასმიეს ჵმაჳ ლაშქრობისა ჩვენისა,
ქცეულ
1-32 სტრ., 124
არს კეისარი, რამეთუ ასმიეს შემოსლვაჳ ჩუენი და აწ მოახლებულ არს ბრძოლად
ჩვენდა: აწ
უკჲ ყოველნი ნათესავნი უფალსა ღმერთსა და დასცხერით ვნებათა-გან ეკკლესიისათა:
და ვითარცა ესე ყოველი წარმოთქვა განავლინა ქადაგი, რათა ყოველნი მოწესენი
გამოვიდენ სამალავთა-გან მათთა და ტყუენი განუტევნენ სადათ უნდეს წარვიდენ და
გამოვიდა სიმრავლე მღდელთა და დიაკონთა, და მოწესეთა, მონაზონთა და ენკრატისთა, ქვაბებით
და მთათაგან და უმრავლესნი პონტო ქალაქით, რამეთუ შეიწრებულ იყო ქალაქი იგი ოთხ თთვე
ოდენ,
და მათ-თანა იყნეს ორნი კაცნი, პეტრე მღდელი მოწაფეთა-გან გრიგოლი ღვთისმეტყველისათა, რამეთუ საფლავსა მისსა ზე და მღდელობდა და სამოელ მონაზონი:
წარდგეს წინაშე
ვახტანგისსა, მადლისა მიცემად, განტეობისა-თჴს ტყვეთასა და განთავისუფლებისათჴს ეკკლესიათაჳსა და მღდელთასა: და ვითარ წარმოთქვეს, სთნდა მეფესა და მოიახლნა
იგინი, და უბრძა-

ნა შემოსად ყოველთა ტყვეთა და მოწესეთა, განტეობილთა მის-გან უძლურთა,
რამეთუ ყოველნი
უძლურნი ქალაქით გამოსრულ იყნეს: უძლურთა მისცა საჵედრები, და ჭაბუკთა
სამ-სამი დრაჰკანი. და განუტევნა. ხოლო პეტრე მღდელი და სამოელ მონაზონი დაიყენნა:
და ვითარ წარ ვიდეს სპანი-იგი კარვად თჴსად, და მეფე შევიდა სერობად, ჰრქვა მეფემან
პეტრეს, ,,სთნდამცა ღმერთსა საქმე ესე ჩემი, რამეთუ დავიცვენ ეკკლესიანი და
განუტევენ ტყვენი.“ თქვა პეტრე ,,იტყოდის მონაჳ შენი წინაშე შენსა კადნიერად, ანუ მიგცემდე ქებასა
სიცრუვისასა:“ ჰრქვა მას მეფე-მან: ,,იტყოდე რამეთუ არას ვეძიებ, გარნა მხილებასა, რათა
განვერნეთ
სიცრუვისა-გან:“ ჰრქვა პეტრე: ,,ეკკლესიანი ჵორცთანი უფროს არიან წინაშე ღვთისა,
ვიდრეეკკლესიანი ქვათანი: ეკკლესია ქვათა ოდეს მე დაირღვეს და აღაშენიან მითვე ქვითა,
ხოლო
ეკკლესიანი ჵორცთანი ოდეს დაირღვენ ვერ-ვინ შემძლებელ-არს განკურნებად,
ვერცა მკურნალი,
ვერცა მეფე: აწ რაოდენნი გვამნი კაცთა მართალთანი დაგიცემიან, რომელსა იტყვის
სისხლისათჴს აბელისსა, ყოველი სისხლი ნოეს რღვნითა განწმიდა. და სისხლისა მის-თჴს
ზაქარიასსა,
ბაროქის ძისა, მიაგო ყოველი შეურაცხება ჰურიათა, ვითარცა იტყვის ესაია, აღიღე და
წარწყმიდე
ყოველი წული მათი ტიტოს და სპასიანოსის მიერ: ანუ არა აღმოგიკითხავსთა
წიგნთა-გან მოსესთა, რაჟამს ისრაიტელ-მან ისიძვა უცხო თესლ-თანა რაოდენი სული მოკდა
ერთისა-მის
სიძვისა-თჴს: აწ უკჲ სპათა შენთა-გან რაოდენნი ქალწულნი განხრწნილ არიან,
ტაძარნი
ღვთისანი და ჰრქვა მეფე-მან. ,,არა უწყი ვითარ-იგი ივბიმიანოს დაცვისა-თჴს
ეკკლესიათასა
იყო ივლიანეს თანა უკეთურისა, და თუ დაბრკოლდეს კაცი უმჯობეს არს დაცემაჳ
სულიად:“
ჰრქვა პეტრე: ,,არა დაბრკოლებულსა დაგცემ, არამედ დაცემულსა აღგადგინებ,
ვითარცა დავით
სისხლისა-გან ურიაჳსა, საცთურისა-გან ჰურიათასა. და არა მნებავს შენი რათა იყო
ვითარცა კა-

ცი რომელი მარჯვენითა იქმნ და მარცხენით არღვევნ. და არცა რომელნი პირითა
მათითა აკურ1-29 სტრ., 125
თხევდენ, და გულითა მათითა სწყევდენ და აგინებდენ, არამედ ვითარცა მეფენი
კეთილად ჵსენებულნი, რომელთა დაიპყრეს სოფელი ესე და სასუფეველსა არა განეშორნეს, დავით,
სოლომონ,
კოსტანტინე, ივბიმიანოს და ყოველნი მგზავსნი მათნი ხოლო არა არს მგზავსებაჳ
შენი ივბიმიანოსისა, და ვინ არს შენ-ზედა უფალ, რომელ-მანცა ჵრმალი მისი იყო კისერსა
შენსა ზედა, ვითარცა-იგი ივბიმიანოსისასა ივლიანესი: ანუ სადა გევნოს შენ ვითარცა
ივბიმიანოსს
ივლიანესა-გან. ანუ ვის ჰხედავს ღმერთი რომელი შენ-ზედა უფალ იყოს, და
აქონდამცა პასუხი
შენ-ზედა, სიმართლესა წინაშე ღვთისა არა შენ უფალ გყო ამათ ყოველთა ზედა, და
შენ შეგიდგენ ყოველნი ამიერით-გან ითხოოს ღმერთ-მან ყოველი ჵელთა-გან შენთა საქმე
ბოროტისა, და
შენ მიგაგოს არა-თუ შეინანო:“ ჰრქვა მეფე-მან ,,მენება განმართლებაჳ თავისა ჩემისა,
ხოლო სიმართლით შენ დამსაჯე უმსჯავრობასა ჩემსა:“ ჰრქვა პეტრე: ,,ვინათ-გან გზა ეც
შეწამებად, ცოდვა შენი განგეშორა შენ-გან: ხოლო აწ გითხრა გულის-სიტყუაჳ შენი: არა
უმეცრება-მან აღგძრა ბრძოლად ძეთა ზედა ღვთისათა, არამედ შჲლისა-თჴს ნათესავისა
შენისა სპარსთასა. და არა უწყია, რამეთუ ბერძენნი ნათესავნი ღვთისანი არიან, აღთქმისა-მისთჴს. რა-ჟამს
უწოდა მათ შვილად ღვთისა და მოსცა მათ ბეჭედი. რომლითა შეჰმუსრა ჯოჯოხეთი
და არს იგი
ჯარი:“ ჰრქვა მეფე-მან: ,,აწ რაჳ გნებავს შენ:“ რქვა მას პეტრე. ,,მნებავს, რათა შენმიერ
აღგზებული ესე ცეცხლი შენვე დაშრიტო, და მეგობარ იყო კეისრისა, ვითარცა
დღესამომდე
იყავ სპარსთა:“ მიუგო მეფე-მან. ,,ესე მნებავს, რათა მიჩვენოთ ლოცვითა თქვენითა
ამას ღამესა
კეისარი და მე შეკრებულნი, და რომელი ზრახვად არს ჩვენ შორის სიყვარულისა
ყოფა, და

ვცნა მე ვითარმედ სთნავს ქრისტესა ზრახვაჳ ესე შენი ჩემდა მომართ:“ ჰრქვა პეტრე: ,,
დამძიმდა
თხოვაჳ ესე შენი ჩემ-ზედა, რამეთუ ესე არს კაცთა რჩეულთა, რომელნი არიან
ვითარცა ანგელოსნი სრულითა საქმითა, და არიან ამათ კედელთა შორის ესე-ვითარი, მათ
განგების საქმედ,
რომელსა შენ ითხოვ: მეც მე დროჳ რათა წარვიდე, ვევედრო მათ და უთხრა ბრძანებაჳ
შენი,
და ლოცვითა მათითა აღესრულოს განზრახვაჳ შენი. არამედ შეურაცხ გვიჩნს თავი
ჩვენი, რამეთუ კაცნი ვართ ცოდვილნი, ნუ უკვე სილაღედ იხილოს ღმერთ-მან:“
შერისხნა მას სამოელ მონაზონი და ჰრქვა. ,,მღვდელო, საქმესა ღვთისა ვითარცა საქმესა კაცისასა ჰზრახავ: ანუ არა აღმოგიკითხავსა ვითარ ეტყვის ღმერთი პალეკარტოსს.
უკეთუმცა
არა დაბრკოლდებოდეს ანგელოზნი, კაცთა სათნოებისა-თჴს, ყოველთამცა ქალაქთა
შინა ჯარსვეცვი, რათა ყოველნი ვაცხოვნნე: ანუ მე უფროს არსა აქაზ, მეფე ისრაელისა, მეფესა
ქრისტეანეთასა, რომელსა ეტყვის ესაია, ითხოე სასწაული სიმაღლედ ანუ სიღრმედ, და მისთჴს თქვა.
1-33 სტრ., 126
მიუდგეს ქალწული ანუ ვინ ჰრქვა ისრაიტელს. რაჳცა ითხოო სახელითა ჩემითა,
მოგეცეს: ისო
ჰრქვა სამყაროსა ცისასა, მოიქეც და სამსა ჭდესა მოიქცა იგი: აწ სიტყვა სიმდაბლისა
შენისა
კეთილ არს, პეტრე არამედ საბრკოლებელ არს მცირედ მორწმუნეთა კაცთა: ხოლო
შენ, მეფეო,
მცირედ შეგუეწიენ ჩვენ სარწმუნოებითა, რამეთუ ლოცა-მან ჭირვეულისა-მის
ქალაქისა-მან ჰყოს
ბრძანებაჳ შენი:“
და წარვიდეს წმიდანი-იგი სადგურად თჴსად: ხოლო მეფე-მან მყუარ ჟამ ილოცა და
დაწვა,
და მირ ულებასა შინა მისსა, აჰა უკჲ მოვიდოდა დედა-კაცი იგი რომელი იყო წმიდა
ნინო, და
ჰრქვა: ,,აღდეგ მეფეო, და განკრძალულად მიეგებოდე, რამეთუ ორნი მეფენი ზე-ცისა
და ქვეყანი-

სანი მოვლენ შენდა:“ და რეცა მიხედნა და იხილა პირველ სახე ქალისა, ვითარ არს
კოსტანტინეს, და მიიწია იგი სწრაფით და იხილნა ორნი საყდარნი, ერთსა ზედა ჭაბუკი
მჯდომარე, საჭურველითა, გჴრგჴნოსანი, და მეორეთა საყდართა მოხუცებული მჯდომარე,
ზეწრითა სპეტაკითა,
და თავსა ზედა ედვა გჴრგჴნი ნათლისა, არა ოქროსა, და ფერჵთა თანა დაჯდა ნინო,
და ჵელი ვახტანგისი მარჯვენაჳ ეპყრა პეტრეს მღდელსა, და მარცხენაჳ სამოელ მონაზონსა. და
ჰრქვა სამოელ.
,,შეუვრდი დიდსა იმას მთავარსა ზე-ცისასა გრიგოლს:“ მივიდა და თაყანის-ცა და
ჰრქვა გრიგოლი: ,,რაჳ ესე ჰქმენ, ბოროტო კაცო, რამეთუ მოაოჵრე ბანაკი ჩემი, და მჵეცთა
შეაჭამენ
ცხოვარნი ჩემნი. უკეთუმცა ორნი-ეგე არა რომელნი გვერდით გიდგან, და დედაკაცისა ამის-თჴს
სათნოსა, რომელი მარადის იღვწის მამისა თანა თქვენ-თჴს, შური ვიგემცა შენ-გან,
ვითარცა მამათა
შენთა-გან რომელნი ესვიდენ ცეცხლსა შემწველსა, და არა ბრწყინვალებასა
განმანათლებელსა ყოველთასა:“ და მისცა ჵელი და ამბორს-უყო, რეცა მიჰყო ჵელი გჴრგჴნსა ნათლისასა,
რეცა
ეგე-ვითარივე გჴრგჴნი მისცა ვახტანგს, და ჰრქვა: ,,დაარქვ ეგე პეტრეს:“ და აღიღო
პეტრე მისვე გჴრგჴნისა-გან რეცა უდარესი, დარქვა სამოელ მონაზონსა: და ჰრქვა ნინო
ვახტანგს. ,,აწ
უკჲ მივედ მეფისა და მიიღე ნიჭი შენი:“ მივიდა მეფისა, და ამბორს-უყვეს
ურთიერთარს და
ადგილ სცა საყდართა თჴსთასა, დაისვა იგი თანა: და მისცა ბეჭედი ჵელისა მისისაგან, რომლისა იყო თვალი ფრიად ნათელი, და თქვა კეისარ-მან: ,,უკეთუ გნებავს რათა მოგცე
გჴრგჴნი,
აღუთქ ვითარ ესე დგას ჩვენ-ზედა რათა ჰბრძოდე მტერთა მისთა, და მიიღე მის-გან
გჴრგჴნი:“
მოიხილა ვახტანგ და იხილა ჯვარი, რომელსა ფრთეთა მისთა ზედა აქნდა გჴრგჴნი,
და უმეტესად ხილვა-მან ჯვარისა-მან დასცა შეძრწუნებაჳ, და რამეთუ უსაშინელეს იყო ზარი
მისი და
დადუმნა: ხოლო აღდგა ნინო და მიხედნა პეტრეს კერძო და სამოელს, და ერთითა
პირითა

თქვეს. ,,ჩვენ ვართ თავს-დებნი ვითარმედ უმეტეს ყოველთასა წარემატოს, ჶ ჯარო
უძლეველო:“ და მიჰყო ჵელი კეისარ-მან და მოიღო გჴრგჴნი ჯარისა-გან, და დაადგა
კეისარ-მან
გჴრგჴნი-იგი ვახტანგს თავსა:
დაიწყეს გამოსლვად რეცა ხმა-ჰყო ებისკოპოს-მან სამ-გზის და თქვა: ,,ვახტანგ,
ვახტანგ,
ვახტანგ, უმეტეს მორწმუნე იყო შენ ყოველთა შორის ნათესავთა სპარსთასა. მეორედ,
შენგან
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აღეშენენ ეკლესიანი, და განეწესნნეს ებისკოპოსნი, და ებისკოპოსთა მთავარნი.
მესამედ, გჴრგჴნიცა წამებისა მიიღო: ,,და გამოვიდა რეცა მოუწოდა ძილსავე შინა პეტრეს და
სამოელს. და
უთხრობდა ძილსავე შინა ჩვენებასა, და იგინი უჵსნიდეს, რომელიცა-იგი იხილეს
საყდართა
გჴრგჴნოსანი ნათლითა, იგი არს დიდი მოძღარი გრიგოლი, და მან რომელ მომცა მე
გჴრგჴნისა-მის-გან მომცა ებისკოპოსთ-მთავრობა, და მე რომელ მივე გჴრგჴნისა ჩემისა-გან
მოყვასსა
ჩემსა, ჩემ-მიერ ყოფად არს ეპისკოპოსად. და რომელ ნახე გჴრგჴნითა ოქროსათა
ჭურვილი,
იგი არს კეისარი. და რომელ მოგცა შენ ბეჭედი, და მოგცეს შენ ასული ცოლად, და
ყოველი
საზღარი ქართლისა-მის-გან უკმოღებული უკვემოგცეს. ხოლო გჴრგჴნი ჯარისაგან რომელი
მოგცა, ვრცელნი ღვაწლნი გარდაიჵადნე, შეწევნითა ჯარისათა, ხოლო მოძღარ-მან
ჩვენ-მან
რომელ სამ-გზის გიჵმო, სამნი ნიჭნი გითხოვნა ღვთისა-გან, რათა შენ-მიერ
ჭეშმარიტებაჳ
დაემტკიცოს, ქართლისა კათალიკოზისა-გან და ებისკოპოსთა, და სძლევდე მტერთა
ვიდრე დღედმდე აღსრულებისა შენისა: ხოლო აღსრულებასა შენსა გჴრგჴნი წამებისაჳ მიიღო
ბრძოლასა
შინა, ჵელთა მტერთასა არა შევარდე. ესე ყოველი აღესრულოს ვიდრე
მოუძლურებადმდე შენდა
სიბერემდე:“

ვითარცა განიღვიძა მეფე-მან ჰმადლობდა ღმერთსა, რამეთუ ყოველივე გამოუცხადა,
და
მოუწოდა მსწრაფლ პეტრე და სამოელს, და ჰრქა: ,,რაჳ იხილეთ:“ ხოლო მათ ჰრქვეს.
,,ვიტყოდეთ მეფე. ერთი მარჯვენით, და ერთი მარცხენით ვდეგით : რა-ჟამს შენ
საყდართა მსხდომარეთა წინაშე კეისრისა ღვთივ-გამომეტყველისა დიდისა გრიგოლისა, და კვალად
იგივე დედოფალი დაამშვიდებდა მოძღვარსა-მას განრისხებულსა შენ-ზედა და მიგცემდა შენ
ჵელთა მისთა:“
და ჰრქვა მათ მეფე-მან: ,,დუმენით, წმიდანო, რამეთუ ყოველივე ჩემ-თანა
გიხილავსთ. აწ ვითარ
გნებავს თქვენ ქალაქისა ამის საქმე, რომელი შემუსრვად მიწევნულ არს, ანუ რაჳ
ვყოთ ტყვისა
ამის-თჴს რომელი უმეტეს არს ბევრისა ათ-ასისა, რომელი არს ჵელთა ჩემთა: აწ უკვე
სწრაფით
განვიდეს აქათ ქადაგი, ვითარმედ სპარსთა მეფე წარმომართებულარს ქვეყანად
ჯაზირეთად, და
გამოვლეს ფილისტიმი კვალსა მეფისა კეისრისასა, რამეთუ მან მოაოჵრა ქვეყანა
სპარსთა, და
მეფე-მან ვერ შეუძლო ბრძოლად. და კეისარ-მან ვითარცა ცნა. ვითარმედ ჩვენ
მოვედით ქვეყანასა
მათსა, მოისწრაფის ბრძოლად ჩვენდა, და ვხედავთ სპარსთა მეფე მოვალს ძალად
ჩვენდა. და ვიცით, ვითარმედ სპანი სპარსთანი, სომხითისა და ქართლისა სპათა უმრავლეს არიან,
და არა-ვინ
არს ჩვენ შორის ჭეშმარიტი მორწმუნე, რომელნი დანერგნა მამა-მან ჩვენ-მან მირიან
გინა
თრდატ, დედით ნათესავ-მან ჩემ-მან. აქათ ამათ ყოველთა სარწმუნოვება ვიცით,
რამეთუ სავსე არს
საცთურითა: ნუ უკჲ გამოცხადებასა საქმისა ჩემისასა განწყრეს დედის ძმაჳ ესე
ჩემი, და ვეწყვნეთ
ურთიერთარს და ვიქმნნეთ საცინელ ყოველთა ზედა მტერთა ჩვენთა: არამედ ესე
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ვიდენ სპანი ჩვენნი, მაუწყონ ჩვენ მოსლვა კეისრისაჳ მას-ზედა უკუვრიდოთ ჩვენ.
პირველ
საქმე ესე ვაუწყოთ. ოდეს მოვიდეს და და გვეახლოს ჩვენ კეისარი, მაშინ ვითარცა
იზრახოს სი-

წმიდე-მან შენ-მან, ეგრეთ ვყოთ და არცა ერთი ტყვეთა მისთაგანი დარჩეს ჩვენ-თანა:“
და წარვიდა პეტრე კეისრისა, ხოლო სამოელ დადგა წინაშე მეფისა: ხოლო ხვალისა
მოვიდა რეცა დიასპანი და უქადაგა მეფესა ვითარმედ სპანი ბერძენთანი შემოვიდეს
კოსტანტინეპოვლეს. ხოლო მოუწოდა მეფე-მან დედის ძმასა მისსა და ყოველთა მეფეთა, და
ჰრქვა: ,,რასა
იტყვით რამეთუ უწყით სიმრავლე სპათა ბერძენთა და ვერაგობა წყობისა მათისა, და
სიმარჯვე
ზღვათა შინა ნავებითა. ესე-რა შევიდეს იგინი სპარსეთს ქვეყანასა გმირთა და
გოლიათთასა, და
ვერ უძლეს წყობად: აწ მეშინის ნუ უკჲ სპანი ნავებითა მოვიდენ, შეიპყრან გზაჳ
ჩვენი და
მოგვწყვიდნენ ჩვენ, ვითარცა ბაკსა შინა: არამედ აღვდგეთ აქაჳთ და დავიბანაკოთ
ზღვასა, სომხითით კერძო, რათა გვაქვნდეს ჩვენ გზაჳ ჭირისა და ლხინისა:“ აღიყარა ლაშქარი-იგი
გარემოს
ქალაქისა, და ვლეს ხუთისა დღისა სავალი სამხრითით კერძო და დადგეს სპერის
კერძო, და განვიდეს მყოფნი ქალაქისნი. მიწევნულნი სიკდილად, და მისცეს მადლი ვახტანგს, და
მისცეს
ძღვენი ათასი ლიტრა ოქროჳ და ხუთ-ასი თავი სტავრა, და განვიდა ერი მშუიდობით
სავაჭროსა-თჴს და საჵმრისა:
ხოლო ვითარცა მივიდა პეტრე წინაშე კეისრისა, და უთხრა ყოველი იგი. ხოლო
კეისარ-მან
განიხარა ფრიად, და ყოველი რომელი ეხილვა ჩვენებასა შინა მისცა მას-ზედა ნებაჳ
ვახტანგს,
და წარმოავლინა პეტრე მღდელი და მიუმცნო აღთქმითა და საფიცრითა ძლიერითა,
რათა სწორ
იყოს მეფობისა მისისა: არამედ ორთავე სპათა დასცნენ სპარსნი, რომელნი-იგი არიან
ვახტანგის თანა, არა აღვიდენ საბრძანებელთა მათთა-გან ოდეს შეკრბენ ვახტანგ, და იგი:
ხოლო ვიდრე
პეტრე და მოციქულნი მოვიდოდეს ვახტანგისსა, კეისარი შემოვიდა კოსტანტინედ
და წარმოავლინა ხუთასი დრომონი, რომელსა შინა იყო ხუთას-ხუთასი კაცი, და უბრძანა რათა
მიეახლნენ
ვახტანგს, და დადგენ თჴნიერ ბრძოლისა: და წარემართა კეისარი გზასა პონტოსსა,
რვა-ას ათ-

ასითა მჵედრითა და ვითარ მოეახლნეს სპანი-იგი ზღვისანი, უნდა სპარსთა წყობაჳ
მათი, ხოლო
მეფე აყენებდა და არა მიუშვებდა ბრძოლად:
ხოლო ვითარცა შეართვეს ძღვენი მოციქულ-მან კეისრისა-მან და პეტრე, ჰქონდა
სიტყაჳ
საიდუმლოჳ და ჰქონდა სიტყაჳ საეროჳ, და თქვა ცხადად ვითარმედ: ,, ნუ ივლტი
და დადეგ
ჩემდა მოსვლამდე, რათა რომელნი-ეგე შენ-თანა არიან სპარსნი, რომელნი დაგვრჩეს
შესლვასა
ამას ჩვენსა სპარსეთს, მოუწყვეტელად მოვსწყვიდნეთ ეგენიცა:“ ხოლო საიდუმლოდ
მოართვეს მას
ჯვარი და გჴრგჴნი შუა-მდგომელად, და შესამოსელი ტანისა მისისაჳ, და თქვა: ,,რაჳ
შევკრბეთ
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მიგცე ციხე თუხარისისა და საზღვარნი ქართლისანი:“ ხოლო მისცა მეფე-მან ვახტანგ
პასუხი
საეროდ, ვითარმედ ,,არა-რომლისა მიზეზისა-თჴს მოვედით აქა, გარნა წყობისა
შენისა-თჴს: აწ
მოვედ აქა, და თუ არა ჩვენ მოვიდეთ კოსტანტინეპოვლედ:“ და ფარულად ამცნო და
ჰრქა. ,,რომელი არა შვენის შენსა ღვთის-მოყარებასა, რომელი შენ არა ჰყოფ, სხვასა ნუ აწვევ,
რამეთუ
ღადრობაჳ არა ჵელი არს კაცთა პატიოსანთა: დაღაცათუ აწ შენ მიგცნე სპარსნი, არა
უკჲ განცრუვდესა სახელი ჩემი, და უმეტეს ჩვენსა აქს მრავალთა მათგანთა სიყარუალი
ქრისტესი, არამედშიშისა-გან მათისა ვერ გამოაცხადებენ. აწ ბრძანე რათა საქმე ესე ჩვენი
მშვიდობით ვყოთ,
ვითარცა ივბიმიანოს და ყოველთა სპარსთა:“ ხოლო შემდგომად ამისსა, რა-ჟამს
გაწმდენ საქმენი ჩვენნი, უმარჯვესადრე შევყარნეთ იგინი ჵელსა შენსა, და ნუ მცარაჳ იქმნების
საქმე უშვერი,
და ნუმცა საქმე შფოთისა თქვენ-მიერ, რათა არა დაეცნენ პირითა მახუილისათა ერნი
თქვენნი.
რამეთუ ერნი თქვენნი განლაღებულ არიან ჯობნასა ზედა სპარსთასა: ხოლო სპარსნი
არავე შეშინებით არიან, არამედ შურითა თქვენითა წადიერ არიან წყობასა: ანუმცა მოკდეს,
ანუმცა შური

იძიეს სისხლისა მათისა, ხოლო სპანი ესე შენნი თუ მიღმა ჰბრძოდიან, მემცა უბრალო
ვარ:“
და წარვიდა მის-თანა მოციქულად ვარაზ-მიჰრ, მამა მძუძისა მისისა ძმაჳ, და სამოელ
მონაზონი, ხოლო კეისარი მოწევნულ იყო პონტოდ ქალაქად, და პონტოელნი
გამოსრულ იყნეს მიგებებად, და შეასხმიდეს ქებასა და ვახტანგ მეფისა მადლობასა, რამეთუ
უკურიდა მათ და
არა მისცნა იგინი სიკდილსა: ვითარცა მიიწივნეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი
ქალაქად, მიართვეს ძღვენი ათ-ასი მუტკალი მუშკი, ხუთ-ასი ამბარი, და ათ-ასი ლიტრა ალვაჳ: და
განსრულ
იყო გუნდი ვახტანგ მეფისა ალაფობად. მიეტევნეს მათ მკვრცხლნი ბერძენთანი, და
მათ-თანა
შეკრებულნი ჵევთა და ქალაქთანი მჵედარი სამ-ას ათ-ასი: ხოლო მეფე ვახტანგ
აყენებდა მიძულებად სპათა-მათ მეალაფეთა:
ვითარცა მივიდა დედის ძმაჳ მისი, ერის-თავი სპარსთა, და რისხვით ჰრქვა ვახტანგს
ჶ გველო და ნათესაო ასპიტისაო, არა უწყია რამეთუ დედაჳ მამისა შენისაჳ ბერძენი
იყო,
ნათესავი ივბიმიანოზისი, და გძლო შენ ბუნება-მან მამის დედისა შენისა-მან და
სიყარული
ჯარ-ცმულისა-მის კაცისა მომკდარისა გიპყრიეს და გნებავს შეყენება ჩვენი ჵელსა
ბერძენთასა:“
ხოლო ვახტანგ ჰრქა: ,,აჰა შენ და ბერძენნი. იხილო ძალი კაცისა-მის მომკდარისა
და
ცოცხლისა-მის, სასოსა შენისა:“ და სცეს საყვირსა და განვიდეს ყოველი სომხითი და
სპარსნი,
და მეფე დარუბანდისაჳ: ხოლო მეფე ვახტანგ და ყოველნი ქართჲლნი განვიდეს
ხედვად და
დადგეს, და აღჯდა მეფე სპილოსა ზედა თეთრსა, და ეწყვნეს იგინი ზღვის კიდესამას რომელ
არს ჭალაკი, რიყე ხერთვისისა: მისვლამდე სპარსთა ლაშქრისა, მოეკლა ბერძენთა
ერისა-მის-გან
ოც და შვიდი ათ-ასი და განძლიერდა ბრძოლაჳ და მოკლეს დედის ძმაჳ ვახტანგისი,
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თავი სპარსთა, და მოკლეს იპაჯაჯ, მეფე ლეკთა, და მრავალნი ერის მთავარნი, და
იძლია ბანაკი
აღმოსავლისა: იყო ბერძენთა სპასალარი პალეკარტოს ლოღოთელი, დის-წული
მეფისა, და იყო
იგი ძლიერ და მას მოეკლნეს ძლიერად, ბუმბერზნი სპარსთანი, და ესეცა ერის-თავი
მანვე მოკლა:
მაშინ გარდამოჵდა მეფე ვახტანგ ეტლთა-გან. არა-რომელი ჩვენ გვინდა, გარნა რომელიღა სთნდა რამეთუ ჩვენ ვიტყოდით მშვიდობასა. არამედ სილაღე-მან სპარსთამან აგინა ღმერთსა, და
ღმერთ-მან შურ -იგო და მოკლეს ერის-თავი რანისა, რომლისა-თჴს ყოველი
სპარსეთი ვითარცა
მოოჵრებასა სპარსეთისა იგლოვს: აწ დამდაბლდა სილაღე სპარსთა, მოიყვანეთ
ჯვარი და წარვიძღვანოთ, რათა რომლით გუძლევდენ მითვე იძლინენ, და ჰქმენით ძედ ძლიერებისა,
და ნუ-ვინ
ვბრძავთ ურთიერთსა, სხვისა მიერ და ნუ ეძიებთ ძლევასა მტერთასა, არამედ იყნენ
ჵელნი
თქვენნი ვითარცა ჵელნი ჩემნი, რათა არა ვიძლინეთ სრულიად: არა ხოლო აქა
ვდევნნე.თ არამედ
ადარბადაგანამდე, ვითარცა იდევნიან ყორანნი მართვეთა-გან თჴსთა:“
და მოიყანა პეტრე მღდელ-მან ჯვარი, და ჰრქა მეფე-მან: ,,დადეგ წინაშე პირსა
მტერისასა და ერისა ჩვენისასა, და არქ ყოველთა, თაყანის-ეცით ჯარსა და ვსძლიოთ:“
და
უბრძანა დემეტრეს, ერის-თავსა თჴსსა და ჯუანშერს სპასპეტსა რათა მიჰყვენ ჯარსა
თანა: ქადაგი ჵმობდა ძლიერად ,,რომელმან არა თაყანის-სცეს ჯარსა მოკვდინ:“ და
მივიდოდეს ყოველნი ერნი, და თაყანის-სცემდეს და დგებოდეს წინაშე ჯვარისა: ხოლო ბორზო
მოვაკნელ-მან
მეფე-მან ჰრქვა: ,,არა დაუტეობ ნათელსა შემწველსა, და არა თაყანის- ვსცემ ძელსა
მაშმელსა,
რომელი განშვენებულ არს ოქროთა, და ანთრაკითა:“ დასცა მას ლახვარი ჯუანშერ
სპასპეტმან, და დაეცა მძორი მისი: მიერით-გან არღა-რა-ვინ იკადრა გმობად ჯვარისა და
აღთქმით
ეტყოდა ერი-იგი მეფესა ვახტანგს: ,,უკეთუ შემეწიოს ჩვენ ჯვარი, არღა-რა იყოს
ჩვენდა

სხა ღმერთი, გარნა ჯვარ-ცმული:“ და გარდაჵდა მეფე და თაყანის-სცა, და ყოველი
ერი მისთანა: და თქვა მეფე-მან: ,,აჩვენე ძალი შენი ერსა ამას შენსა, ურწმუნოსა, რათა
მოიყვანნე
სარწმუნოებად, უფალო ღმერთო მორწმუნენი შენნი, დაღაცა თუ მოკვდენ, ცოცხალ
არიან. და
ცხოველნი შენნი, შენ ცხოველისა-გან ძლიერ არიან:“ და სპანი-იგი ბერძენთანი
გამოვიდეს ვითარცა ველად: ხოლო პალეკარტოს ვითარცა მგელი სისხლითა აღმოსვრილი და
ვითარცა ლომი
განძვინებული მოიზახდა, და შეურაცხ-ჰყოფდა სპათა-მათ: ხოლო მეფე-მან თქვა:
,,ვინ-არს
თქვენ შორის კაცი, რომელი ეწყოს ამას და სწორ იყოს მეფობისა ჩემისა:“ და წარვლო
ქადაგმან ორ-გზის და ვერ-ვინ იკადრა ყოვლად სიტყად:
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§6
აქა ვახტანგ გორგასლისა და პალეკარტოს ბერძენთ სპასპეტის ომი,
და მოკვლა პალეკარტოსისი ვახტანგისა-გან:
მაშინ თქუა ვახტანგ. ,,არა ძალითა განძლიერდების კაცი, არამედ ღმერთ-მან მოსცეს
ძალი,
და მე ვესავ ძალსა შენსა, და ვითარცა დავით განვალ ნიშითა ჯარისა შენისათა.
მომეც მე ძალი
ვითარცა დავითს გოლიათსა ზედა, რამეთუ ესეცა მაყვედრებელად შეურაცხებით
მოუჵდა ჯარსა
შენსა: რამეთუ რა-ჟამს იხილა ჯარი აღმართებული ძალად ჩვენდა, არა ივლტოდა
მის-გან, არამედ სასოებითა ძალითა მისისათა განვიდეს ბრძოლად:“ და თქუა: ,, იხილე ღმერთო,
ამპარტავანი,
და დაამდაბლე. კვალად იხილე ჭირვეული და იჵსენ: ხოლო ისი შეურაცხად მიჩნს და
არა მეშინის, რამეთუ ძალი შენ-მიერ დიდ არს, რომლითა ვსძლოთ, არამედმეშინის შენ-გან,
რამეთუ
მდაბალთა ჵმანი ისმიან, და შენ გჵადი შემწედ ჩვენდა:“ აღმოიჵადა ჵრმალი და
შეამთხვია ჯვარსა
და განვიდა შორს განწყობილთა -მათ, და თქა: ,,არა ჰბრძავნ ლომი ჵარსა, რამეთუ მე
მეფე

ვარ და შენ მონა, არამედ დავდვა თავი ჩემი ერისა ამის-თჴს, რათა ჰრწმენ ეს ძალი
ჯარისა:“
მოუტევა პალეკარტოს, ხოლო ვახტანგ საომრად ნებასა მიეახლებოდა: და აღიზახნეს
ორთავე-მათ განწყობილთა ჵმითა საშინელითა, და იყო ჵმაჳ-იგი ვითარცა ჵმაჳ
ქუხილისა, რომლითა შეიძრა ქვეყანაჳ: და დასცა ლახვარი პალეკარტოს ფარსა ვახტანგისასა,
რომელი იყო
ვიგრის ტყავისა, და განვლო ფარსა ვითარცა მწყრთა ერთი, რომელი იყო სიმსხოჳ
ლახვრისა
ვითარცა მკლავი კაცისა: და მისცა ფარი-იგი მეფე-მან ლახვარსა მისსა, და მიეტევა
პირის-პირ,
დასცა ჵრმლითა ჩაბალახსა ზედა, და განაპო თავი მისი ვიდრე ბეჭთამდე: და მიყო
ჵელი და
უპყრა თავისა მისისა ნახევარი, და მიიღო წინაშე ჯარისა, და თქა: ,, ყოვლისა
განდგომისა შენისაჳ ესე იყავნ ნაწილი:“ და მიეტევნეს სპანი ვახტანგისნი სპათა ბერძენთასა, და
აოტნეს იგინი, და აღიჭრნეს გუნდ-გუნდად, და მიაწყვდინეს ზღვის პირსა, და არა-ვინ განერა
მათგანი, გარნა
რომელი შეესწრა ზღვად, და ივლტოდეს ნავითა: მას დღესა შინა მოსწყდა სპათა-გან
ვახტანგისთა ორ-მოც და სამი ათ-ასი, ხოლო სპათა-გან ბერძენთასა მოსწყდა სამ-ოც და
თორმეტი ათასი. და შეიპყრეს ტყვედ მათგანი ას-ოც და ხუთი ათ-ასი: და ვითარცა მოიქცეს სპანიიგი
გვამსა ზედა ვარაზ-ბაკურ ვახტანგის დედის ძმისასა, იგლოვეს და შემურეს იგი
შარითა და მურითა, და წარსცეს ბარდავად: ხოლო მეფე-მან ვახტანგ მოუწოდა ყოველთა სპათა, და
უბრძანა
მოყვანებაჳ ყოველთა ტყვეთაჳ: და მოიყვანეს, და იყო ერთ რიცხვად ყოველი მამაკაცი და
დედა-კაცი შვიდ-ას ოთხ-მოცი ათ-ასი. და წარსცა იგი ყოველი წინაშე კეისრისა,
ჵელითა ნასარისითა, და ადარნერსესითა, ერის -თავთა მისთათა: და მიწერა წიგნი, ვითარმედ.
,,სიბრძნე ღვთისა
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მიუწდომელ არს, და სიბრძნესა კაცთასა და ნებასა სძლევს ნება ღვთისა: მე უწყი,
რამეთუ არა

არს ნებაჳ შენი საქმესა ამას, რომელ ესე იქმნა პალეკარტოსისა-გან არცა-თუ ერთო
ნებაჳ
ჩემი, რომელი ესე ქმნა დედის ძმა-მან ჩემ-მან, და ორნივე ესე ძვირის მოქმედნი ძვირმან მოინადირნა: ამის-თჴს ყო ესე ღმერთ-მან, რამეთუ ახალ ნერგნი ესე ხოლო იყნეს
სარწმუნოებად
შიშსა მისსა ქვეშე ვითარცა-იგი უძღებისა-თჴს შვილისა ყო საქმე განსაცხრომელი:
ხოლო
თქვენ პირველნი შვილნი ხართ ღვთისანი და მარადის მისნივე ხართ: აწ მწუხარებაჳ
ესე დედისა
ძმისა ჩემისა და დის-წულისა თქვენისა-მიერ ნუ-გეშინის -ვეც, რა-ჟამს ვიძიე შური
მკლელთა მისთა: ხოლო თქვენ ნუგეშინის-გეცით ერისა ამის-თჴს, რომელი იჵსნა ღმერთ-მან
შვიდას ოთხმოცი ათ-ასი და უკეთუ ბრძანებდე მიმთხვევად ჩემდა, გამოისწრაფე, და უკუეთუ
არა, მოციქულითა განაგე საქმე ჩვენი რამეთუ დამძიმდა დგომაჳ ჩვენი ქვეყანისა ამის-თჴს
მოოჵრებულისა:“
ხოლო ვიდრე მოსვლამდე მოციქულთა ფრიად მწუხარე იყო კეისარი. არამედ რა-ჟამს
უთხრეს, ვითარმედ ,,ტყვე პირველ შეპყრობილი და ტყვე ერისა-გან მეოტისა ყოველი
დაუკლებლად განუტეობია,“ მაშინ განიხარა ფრიად და ყოველთა დაუტევეს მწუხარებაჳ: და
შეჯდა
მეფე ნავსა, სამ ათ-ასითა დრომონითა, სუბუქად ზღვის კიდესა, და მოუწოდა
ვახტანგს, და ყვეს
ურთიერთარს აღთქმა და ფიცი, და განაგეს საქმე წინდობისაჳ. და უკუნ-სცა კეისარმან საზღარი
ქართლისანი. ციხე თუხარისისა და კლარჯეთი ყოველი, ზღვით-გან ვიდრე
არსიანთამდე. და ჵევნი
რომელნი მოსდგმანან ღადოთა: და გამოიკითხა კეისარ-მან საზღვარი საბერძნეთისა,
ქვეყანაჳ
ზღვის პირსა, რომელ არს აფხაზეთი, და ჰრქა: ,,ესე ეგრის წყლით-გან ვიდრე
მდინარემდე
მცირისა ხაზარეთისა ესე საზღარი არს საბერძნეთისა, ალექსანდრობით-გან
რომელი აწ შენ
მიგიღია მკლავითა ჩვენ-გან აწ იგი უკუმოგვეც, და ოდეს წარიყანებდე ცოლსა შენსა
ასულსა
ჩვენსა, მაშინ მოგცე მის-გან ქვეყანა:“ და დაუწერა ეგრის-წყალსა და კლისუ რასა შუა
ქვეყანაჳ

ზითვად, და სხვაჳ აფხაზეთი უკუსცა ვახტანგ ბერძენთა:
და წარმოვიდა ვახტანგ გზასა კლარჯეთისასა, და სპანი მისნი განუტევნა გზასა
სომხითისასა. და ვითარ მოიწია თუხარისად, მიხედნა და შეუყვარდა ციხე და თქა.
,,ჭეშმარიტად თუ
ხარ შენ ციხე:“ და ვითარცა წარმოვიდა, იხილა კლდე შუა კლარჯეთისა, რომელსა
სოფელსა
ერქა არტანუჯი, და მოუწოდა არტავაზ ძუძუს-მტესა მისსა, და დაადგინა იგი ერისთავად, და
უბრძანა რათა ააგოს ციხე არტანუჯისა, და უბრძანა რათა გამონახოს ჵევსა-მას შინა
სამონასტრე და აღაშენოს ეკკლესია, და ჰქმნეს მონასტრად, ვითარცა ეხილვნეს
მონასტერნი საბერძნეთისანი: და ჰრქა არტავაზს: ,,უკეთუ განძლიერდენ სპარსნი ჩვენ-ზედა,
საყუდელი ჩვენი აქა
ყოფად არს:“ ხოლო არტვაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისა, და მონასტერი, და სამნი
ეკლესიანი,
დაბაჳ მერისა, შენდობისა და ახიზისაჳ, და განაახლა ციხე ახიზისა, და ჰქმნა იგი
ქვაბად: და
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ვითარ წარმოვიდა ვახტანგ ქალაქად თჴსად მცხეთად, იყო სიხარული დიდი და
მადლისა მიცემაჳ
ღვთისა და შეიქცა იგი მშვიდობით, და მისცა ნიჭი დიდი ერსა თჴსსა:
ხოლო მეფე-მან სპარსთა-მან ვითარცა სცნა, ვითარმედ მიიქცა ვახტანგ ბერძენთა
კერძო,
შეიქცა სპარსეთად და მოკდა: და დაჯდა მეფედ ძეჳ მისი, და ვიდრე მოიწიფებოდა
იგი, წარმოჵდა ამას შინა სამი წელიწადი:
ხოლო ვახტანგ მეფესა უშვა ცოლ-მან ძე და ასული მარჩბივად და მოკუდა შობასა შინა
ბალენდუხტ დედოფალი ასული სპარსთა მეფისა: ხოლო ვახტანგ უწოდა ძესა თჴსსა
სახელი სპარსულად დარჩილ, და ქართულად დაჩი: მაშინ ვახტანგ მეფე-მან ვერ მოიცალა
მოყანებად ცოლისა ბერძენთა მეფისა ასულისა, და ვერცა კათალიკოზისა და ებისკოპოსთა. რამეთუ
მოელოდა იგი სპარსთა

მეფესა მოსლვასა, ამაგრებდა ციხეთა და ქალაქთა, და ჰკაზმვიდა მჵედართა, და
განამზადებდა ბრძოლად სპარსთა: მაშინ შეაგდო საპყრობილესა შინა ბინქარ მაცთური, ებისკოპოსი
ცეცხლის მსახურთა,და მოსრნა და განასხნა ყოველნი ცეცხლის მსახურნი საზღვართა-გან
ქართლისათა:
ხოლო სპარსთა მეფე, შემდგომად სამისა წლისა, წარმოემართა ბრძოლად
ვახტანგისასა,
და მოიწია ინდაბრიანთა, და დაიბანაკა: ხოლო ვახტანგ წარავლინა ბერძენთა თანა,
და მიუმცნო,
ვითარმედ ,,აჰა დღე იგი რომელ აღმითქამს, ვითარმედ სპარსნი შემოვაწყვდინე
ჵელსა შენსა: აჰა
ესე-რა მომიყანებიან შუა საზღართა ქართლისათა, და ყოველი კაცი მათ- თანა,
ვითარ სამ-ასი
ათასი (რამეთუ ჰგონებდა იგი განმრავლებასა სპათა მისთასა სომხითით და მეფეთაგან კავკასიანთასა. ხოლო მათ ვერ იკადრეს განრთვად მისა: რამეთუ რომელთამე მათგანთა
აქნდა სასოებაჳ ჯარ-ცმულისაჳ, ხოლო რომელნი იძლივნეს ეშმაკისა-გან, მეფენი
დარუბანდისანი გაერთნეს):
აწ აღმისრულებიეს აღთქმაჳ ჩემი, რომელ აღმითქამს სადაცა მიპოვნიეს სახლი
ცეცხლისა დამივსია ფსლითა, და მოგუნი და გაზირნი მიმიცემიან სატანჯველსა ბოროტსა, და
მაცთური ბინქარიან მივეც საპყრობილესა და სიკდილისა-გან გარდაიხვეწა: მან უკჲ მოიყუანნა
სპარსნი
ქართლად, და დავსუ ებისკოპოსად მიქელ, კაცი სარწმუნო. ხოლო ბინქარ, ვითარცა
მოიწია
საზღვართა ქართლისათა, მოკდა: აწ სწრაფით წარმოემართნენ სპანი შენნი, რომელ
აქა შინა
დაეცნენ ყოველნი მტერნი ჯარისანი, და მოიცალო შენ ყოელთა მტერთა შენთა-გან,
ხოლო
ჩვენ თუ გვძლოს და განძლიერდეს იგი, და შემოვიდეს გზათა შიმბატისასა:“ ხოლო
ვიდრე მიიწეოდეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი, წარსრულ იყო კეისარი ქვეყანით
ხაზარეთით კერძო,
რომლისა-გან ვერ მოიცალებდა მოსლვად ქართლად: ხოლო ვახტანგ განაძლიერნა
ციხენი ქალა-

ქისანი, და ურჩეულესი მებრძოლი ერისა მისისა, ვითარ ასი ათ-ასი მჵედარი, და ასი
ათ-ასი
ქვეითი, იპყრა მის-თანა და დაუბანაკა მათ დიღუმით ვიდრე ქართლისა კართამდე,
და სპარსთა
დაიბანაკეს ცხენის-ტერფით-გან ჩაღმართ:
1-28 სტრ., 134
§7
აქა სპარსთა მოსლა ქართლს, ვახტანგ გორგასლის საომრად, და
ვახტანგისა-გან გამარჯვება მათ-ზედა:
ხოლო ვახტანგ განაფართა ჵიდი მოგვეთისაჳ ვიდრე სამ-ოც მჵარი, ქცევისა-თჴს მათზედა
სპათასა ხოლო მეფე და სპაჳ სპეტი ჯუაბშერ დადგეს მცხეთას, ხოლო ნასრ და
მირდატ დაუტევნა
სპათა ზედა სომხითისა და ქართლისათა, რომელნი დგეს არმაზით კერძო. და რაჳ
ბრძოდიან
სპარსნი არმაზით კერძო, მცხეთით განვიდიან. და რაჳ განვიდის ლაშქარი -იგი იმიერ
კერძო
მცხეთით, ეწყვნიან არაგვსა ზედა და ოდესმე): განვლიან ფონი მტკრისა და შეიბნიან
ფონსა ზედა ტფილისისასა, და რომელსამე დღესა მათ სძლიან, და რომელსამე მათ: ხოლო
ვახტანგს მეფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქროსა, და გამოესვა წინათ მგელი და უკანათ ლომი. და
რომელსა კერძოსა იძლეოდიან ქართჲლნი მუნითცა მიჰმართის და მოსრის სპისა-მის-გან
სპარსეთისა ვითარცა ლომ-მან კანჯარნი: მიერით-გან ვერღა-რა შეუძლებდეს სპარსნი წყობად მისა,
და ისწავლეს
იგი რომელსა ეწერა მგელი და ლომი. და ვითარცა იხილიან ვახტანგ, თქვიან: დურაზ
გორგასალ:“ რომელ არს ესე: ,,მიჰრიდეთ თავსა მგლისასა:“ და მის-მიერ სახელ-ედა
ვახტანგ
მეფესა გორგასალ: განძლიერდა მათ შორის ბრძოლაჳ ოთხ თუე ოდენ, და მოიწია
მოციქული
კეისრისა-გან და მოართვა ძღვენი ვახტანგს, და მოჰგვარა სპათა-გან ბერძენთასა ოთხმოცი ათასი მჵედარი. და მოუწერა ვახტანგს, ვითარმედ: ,,შევექეც წყობასა ხაყანისასა, და
მომივლენია

შენდა ოთხ-მოცი ათ-ასი მჵედარი და მომიწერია ლეონისდა, უკეთუ გიჵმდეს შენ
ლაშქარი, წინაშე შენსა არს მელიტენით-გან ვიდრე ლამედემდე, და აღმოღმართ ვიდრე კარნუქალაქამდე, და
მიბრძანებია ლეონისდა წინაშე შენსა იყოს:
და მოწევნილ იყო ლაშქარი ბერძენთა ჯავახეთს. ხოლო ვითარცა სცნა სპარსთა მეფემან ბერძენთა მოსვლა შველად მათდა იწყო ზრახვად ვახტანგისსა: მიუმცნო
მოციქულსა, და
ჰრქა ,,რასა-თჴს მოვსწყდებით ურთიერთარს, ძმანი კაცნი და შვილნი ნებროთისნი:
უკეთუ ცეცხლი არს ღმერთი, შე-უკუე-ეწიენ იგი თავსა. ხოლო თჴთოეული ჩვენგანი სათნოსა
სულისა
თჴსისასა ჰმსახურებდეს:“ ვითარცა მივიდა მოციქული და უთხრა, სთნდა ვახტანგს
და ყოველსა
ერსა მისსა, და მისცა ნიჭი ვახტანგ მეფე-მან მიუვლინა მოციქული და ჰრქა:
,,გიხილავს ძალი ჯარისა, და ყოველთა მოგვაქნდა ხარკი ვიდრე გამოჩინებადმდე ჯვარცმულისა: რა-ჟამს
გამოჩნდა იგი მძლე ექმნნეს ყოველნი თაყანის-მცემელნი მისნი წინაშე მისსა, და
მოხარკენი
შენნი ბერძენნი მოღმართ გბრძვანან, და მოაოჵრნეს სამსახურებელნი ცეცხლისანი: აწ
უკეთუ
1-31 სტრ., 135
გვბრძოდი ჩვენ დატეობისა-თჴს სჯულისა, მოვკდებით ჩვენ მის-თჴს, ვითარცა
მოკდა ჩვენთჴს და მან აღმადგინნეს ჩვენ: ხოლო უკეთუ აღასრულო სიტყუაჳ შენი და არა იყოს
ცეცხლი
ღმერთად შენდა, და იყოს ღმერთად შენდა ქრისტე, მამად და უფლად გხადო შენ
დაღაცათუ
ჩვენ პირ-მშონი ვართ, არამედ თქვენ სხდეთ საყდართა ზედა მამისა ჩვენისათა:“
ვითარცა უთხრეს
სიტყაჳ ვახტანგისი, შეიწყნარა და წარსცა ძღვენი გორგასალსა ძლიერად, და მისთანა გჴრგჴნი
ანთრაკოანი, და ჟამი დადვეს შეკრებისა: აიყარა მეფე სპარსთა განთიად, და დადგეს
ველსა კალისასა: ხოლო ტფილისი სოფელი და კალაცა მოოჵრებული იყო მაშინ. ხოლო მეფე
ვახტანგ

დადგა ჯაჭვს, და შეკრბეს მასვე ველსა ორნივე მეფენი, და მოიკითხეს ურთიერთარს,
და უყვეს
აღთქმაჳ თავის-თავისა სჯულსა ზედა გარდაუვალ და მოჰხადა მას დღესა სპარსთა
მეფე გორგასალ-მან ლაშქრით თჴსით ტფილისად, და უძღუნა გორგასალ-მან მჵევალი ათ-ასი,
მონაჳ ხუთასი, სტავრაჳ სკარამანგი ხუთ-ასი, ბიზიონი რუზმაჳ ხუთ-ასი. ჵდალი ცხენი ათი ათასი ცხენი ბარგისა ხუთ-ასი ჯორი სამ-ასი ზროხა, ოთხ-ასი, ცხვარი ათი ათ-ასი: და დღესა
მესამესა, მივიდა გორგასალი მის-თანა და თანა წარიტანა ლეონ, ანთიპატრიკი კეისრისა,
და ყვეს
განზრახვა და აზრახა ანთიპატრიკ-მან გორგასალსა, რათა ყოს მშვიდობაჳ შორის
კეისრისა და
ხვასროსა, რამეთუ ეშინოდა ბერძენთა, ნუ-უკჲ შევიდნენ საბერძნეთად სპარსნი. და
მოაოჵრონ
იგი. რამეთუ სპანი საბერძნეთისანი ყოველნი იყნეს ხაზარეთს: და ჰრქა ხვასრო
გორგასალსა.
,,ითხოე ჩემ-გან რაცა გნებავს თავისა შენისა-თჴს, და სხვისა ვის-თჴს-ცა გნებავს:
ხოლო
გორგასალ-მან ჰრქა: ,,მნებავს რათა იყოს მშვიდობაჳ შენ შორის და კეისრისა: ჰრქა
ხოსრო ,,დაამძიმე თხოვაჳ შენი ჩვენ-ზედა: არა ყვიან წყალობა. ამის-თჴს ვყავ
სიყარული შენ-ზედა, რათა შევიდე საბერძნეთად და შური ვიძიო მათ-გან და აჰა მოციქული ხაზართა
მეფისა მეათე დღე არს, რაჳთ-გან მოსრულ არს. და შენ არა უწყი მიზეზი მტერობისა ჩვენისა:
ხოლო
აწ მიგითხრა სილაღე მათი ჩვენ-ზედა, და მერმე ვჰყო ნებაჳ შენი, ვინათ-გან აღგითქუ
ფიცითა
ძლიერითა, ვითარმედ არა ვყო უნებელი შენი:“ და თქა ვითარმედ: ,,შენ უწყი
რამეთუ ზღვასა
მოღმართ ჩვენი არს საზღვარი, განყოფილი ნოესით-გან და აწ იგი მბრძავს ჩვენ
ჯაზირსა და
შამსა, და მოოჵრებულ არიან ქალაქნი-იგი ხოლო შამი სამეფო ჩვენი არს: არამედ
ჯაზირისა
ნახევარი განწესებულ არს მამათა ჩვენთა. შენი არს ხვედრად, და მიუღებიეს იგი
ბერძენთა, და
მე ესე-რა შევიდოდე უკმოღებად მისა: აწ რომელი ნაწილი მამათა შენთა არს, შენ
განყავ, შენ

იცი და ბერძენთა. ხოლო სხუაჳ ჯაზირისაჳ მომცენ მე ბერძენთა, და რომელი ვითხოე
მე
შენ-გან:
ხოლო ვითარცა ესმა ესე ლეონ ანთიპატრიკსა, განიხარა ფრიად და თაყანის-სცა
ორთავე
მეფეთა, და თქა: ,,ხუთნი ქალაქნი ჯაზირისანი შენდავე იყნენ, შენნი კერძნი.
რამეთუ ნახევარი
1-30 სტრ., 136
სიკილიისა, რომელი მოგვეღო შენ-გან უკუჲ-გცეთ და დღეთა ჩვენთა იყავნ მშვიდობა
შორის
შენსა და მისსა: და თქა მეფე-მან ,,ვინაჳ უწყის თუ დასჯერდეს ბერძენთა მეფე
ქმნულსა
ჩვენსა:“ და თქა ლეონ: ,,რა-ჟამს წარმომავლენდა მე, ძალად ამის მეფისა, ჰრქა
მეფესა ჩვენსა
მონაზონ-მან ვინმე ღვთის მეცნიერ-მან ვითარმედ სთნავს, ღმერთსა მშვიდობაჳ
სამთავე ამათ
მეფეთა: და იქმნაცა ეგრე ხოლო კეისარ-მან უბრძანა მწიგნობარსა და დაწერა წიგნი
ზავისაჳ.
აჰა აქა არს აღწერილი წიგნი მისი, ვითარცა ესე ვთქუ: ,,წარიკითხეს წიგნი-იგი
დაწერილ იყო
ფიცით ,,თჴნიერ მისა რომე ლი მოსცა სპარსთა მეფემან ივბიმიანოზს, არა ვძებნო
თქვენ -ზედა:“ და მოუწოდა მეფე-მან სპარსთა-მან ხაზართა მეფისა მოციქულსა, და უთხრა მან
აღზრზენაჳ
სპარსთაჳ ბერძენთა ზედა: მაშინ მოიღო სპარსთა მეფე-მან ქარტაჳ და დაწერა
ჵელითა თჴსითა
წიგნი ბერძენთა მეფისა სიყარულისაჳ და ჩინებაჳ საზღართაჳ და სიკილიისა
უკუცემისა-თჴს,
მისცა ფილისტიმი საზღვრითა იერუსალიმისათა: და თქა ვითარმედ ,,ქალაქი
სჯულისა თქჲნისა არს იერუსალემი:“ და მისცა გორგასალსა ნიჭი, ალვაჳ ლიტრა სამ ათ-ასი ამბარი
ლიტრა
ხუთ-ასი მუშკი ლიტრა ხუთ-ასი, სამოსელი ხვასროანი ათ-ასი, და ხაზდი სამი ათასი:
და წარვიდა ვახტანგ მეფე შინა ხვალისა-დღე მიავლინნა ვახტანგისსა ბარზაბან,
საკუთარი,

და მობიდან, და ჰრქა ესრეთ გორგასალსა. ,,რომელი გინდა ჩემ-გან მე ვქმნე აწ იგი
და განაგენ საბრძანებელი შენნი, ვითარცა გნებავს: მიავლინენ დასტურნი დაითვალე
ქალაქნი შენი რომელნი მიგცენ შენ: ხოლო ბარზაბანისდა მიბრძანებია მისლვაჳ კეისრისა, მითვალვად
ქვეყანათა
და ქალაქთა თქვენთა: ხოლო შენ უწყი, რამეთუ საქმესა ამას ჩემსა ზედა განრისხნენ
სპარსნი
მოხუცებულნი, რამეთუ მათ ებრძანა ჩემ-მიერ შემუსრვა საბერძნეთისა. ხოლო მე
დღეს საზღვარით ჩემით ორი სამეფო მივანიჭე: აწ ესე არს სათხოელი ჩემი, რათა დაჳ შენი მომცე
ცოლად, და შენ წარმოხვიდე ჩემ-თანა ქვეყანასა მამისა ჩვენისა, რათა ჰნახნე ნათესავნი
შენნი და შენ
შემწე მეყო მე თავითა შენითა, მტერთა ჩემთა ზედა, აბაშთა და ელამთა ჰინდოთა და
სინდთა,
რამეთუ უძუირესი ბოროტი და დამდაბლებაჳ მეფობისა ჩემისაჳ მათ ჰყვეს: აწ ოდეს
მოხვიდე
ჩემ-თანა ესრეთ ვრქვა მოხუცებულთა და მარზაპანთა ჩემთა, რამეთუ სიყარული
ვყავ ჩემი და
მოყარეთა ჩემთა, რამეთუ ესრეთ ინება ძმამან ჩემ-მან ვახტანგ მეფე-მან: რომელნი
ქვეყანანი
მივსცენით მათითავე შემწეობითა მოხარკე ვყენით მტერნი ჩვენნი, და ამით
დავაცხროთ გულისწყრომაჳ მათი ბერძენთა ზედა: ხოლო შენ თავითა შენითა მინებ ძალად ჩემდა,
არამედ სპანი
შენნი ადგილსავე იყნენ:
მაშინ ვახტანგ მოუწოდა თანა-მზრახველთა თჴსთა და ეზრახა ლეონ ანთიპატრიკსა
ესრეთ,
ვითარმედ ,,დიდ არს კეთილი შენი ბერძენთა ზედა უფროს მეფეთა-მათ რომელნი
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თა მათთა, რამეთუ შენ დასცევ ქალაქი პონტოსა შემუსრვისაგან და შენ მიანიჭე შვიდას
ოთხ-მოცი ათ-ასი სული, და დღეს შენ მიერ მიეცემის ჯაზირაჳ და ფილისტიმი,
რომელ მშვიდობით არა-რომელსა მეფესა ბერძენთასა შეუპყრია: და მართალ არს ხვასრო. უკეთუ
არა ჰყო

მის-თანა სათნოებაჳ, უჵმრად შეურაცხ-ჰყოს იგი ერ-მან მის-მან. დაღაცა თუმცა მან
არა გვითხრა,
მი ღმართ ვაძლიოთ, რამეთუ ესე არს სრული სიყარული. მიგცე ლაშქრისა ჩემისაგან ათი ათ-ასი
ჭურვილი, და მე წარვყვე მოციქულთა შენთა თანა, წინაშე კეისრისა. და მუნით
გამოგერთო ჯაზირას, სპითა ძლიერითა:“ ესე განაზრახა ლეონ ანთიპატ-მან, და სთნდა მეფესა
ვახტანგს და
ყოველთა წარჩინებულთა მისთა განზრახვაჳ მისი და მისცა სპარსთა მეფესა ვახტანგ
დაჳ მისი
ცოლად, რომელსა ერქა მიჰრანდუხტ, რომელი წარტყუენილ იყო ოვსთა-გან და
გამოეჵსნა ვახტანგს: ხვარანძე ამის-თჴს არა მისცა, რამეთუ დაწინდებულ იყო იგი სომეხთა
პატიახშისა: და
მოიყვანა ვახტანგ ძე მისი, რომელსა ერქა სპარსულად დარჩილ, ხოლო ქართულად
დაჩი: მაშინ
იყო ხუთისა წლისა, და დაადგა გჴრგჴნი და დაუტევა მეფედ, და დაუ ტევნა მის-თანა
შვიდნი
წარჩინებულნი მისნი. პირველად ჯვანშერ სპასპეტი, მპყრობელი შიდა-ქართლისა და
მფლობელი
ყოველთა ერის-თავთა. და დემეტრე ერის-თავი კახეთისა და კუხეთისა. გრიგოლი,
ერის-თავი
ჰერეთისა. ნერსარან, ერის-თავი ხუნანისა. და ადარნასე, ერის-თავი სამშვილდისა.
და სამნაღირ,
ერის-თავი შიდა -ეგრისა და სვანეთისა. და ბაკურ ერის-თავი მარგუისა და
თაკვერისა: და ამათ
შევედრა ძე თჴსი დაჩი, და უბრძანა აღშენება უჯარმოსა, და მუნ შინა ზრდაჳ დაჩი
მეფისა, რამეთუ სიმარჯვედ გამონახა იგი ნადირთა და საცხოართა-თჴს: და წარიტანნა თანა
ოთხნი
წარჩინებულნი მისნი. არტვაზ, ერის-თავი კლარჯეთისა, და ნასარ ერის-თავი
წუნდისა, და ბივრიტიანი, ერის-თავი ოძრჵისა, და საურმაგ, ეჯიბი მისი დიდი, და მათ-თანა ათი ათ-ასი
მჵედარი
ლაშქრისა მისისა დარჩეული: და ლეონ ანთიპატრიკ-მან ლაშქრისა მისისა-გან
დაუტევა ათი ათასი ბერძენი. და თჴთ წარვიდა წინაშე კეისრისა, და ვახტანგ მეფე-მან წარატანა თანა
დესპანად
არტვაზ ერის-თავი, კლარჯეთისა თავი. და წარსცა ყოველი ნიჭი წინაშე კეისრისა,
რომელი მი-

ენიჭა მეფესა ხვასროს: გარნა სტავრაები და ტაიჭები დაიჭირა თავისა თჴსისა-თჴს, და
სხა
ყოველი წარსცა და უბრძანა არტვაზს, რათა ჯაზირას მოერთოს ლეონ ანთიპატრისა
თანა: ხოლო ვახტანგს ევედრნეს დედაჳ და დაჳ მისი ხვარანძე, რათა წარიტანნეს თანა და
ილოცონ
იერუსალიმს: წარიტანნა, და წარვიდეს ვახტანგ მეფე და ხვასრო გზასა
ადარბადაგანისასა, და
მუნით წარვიდეს ვახტანგ, და დედაჳ და დაჳ მისი, იერუსალიმს, და ხვასრო ელოდა
ანტიოქს:
შევიდეს და ილოცეს წმიდასა აღდგომასა, და მოილოცნეს ყოველნი ადგილნი
წმიდანი, შეევედრნეს
წმიდასა აღდგომასა, და შესწირეს შესაწირავი დიდი, და წარმოვიდეს ანტიოქს:
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ხოლო ლეონ ანთიპატრიკ კეისრისა, და არტავაზ, ერის-თავი ვახტანგისი, მოვიდეს
ოცი
ათ-ასითა მჵედრითა და რჩეულითა, და მოართვეს ხვასროს კეისრისა-გან ძღვენი
მიუწდომელი, და
ვახტანგს ნიჭი მიუწდომელი და მოემცნო კეისარსა მოციქულთა და სიხარული და
მადლისა მიცემაჳ
ღვთისა და ვახტანგის ქებაჳ და მადლი მიუწდომელი: და მოემცნო ვახტანგისად.
,,მიბრძანებია
ლეონისდა ესრეთ, რათა იყოს შიშსა და ბრძანებასა შენსა ქვეშე ვითარცა ჩემსა:“ და
შეკრბა
ვახტანგის საბრძანებელსა ქვეშე ბერძენნი, და ქართჲლნი და სომეხნი, ორ-მოც და
ათი ათ-ასი
მჵედარი, რჩეული მაშინ უბრძანა სპარსთა მეფე-მან ვახტანგს. ,,ოდეს დედაჳ და დაჳ
შენი აქამომდის დამაშვრალ არიან, მოვიდენ იგინიცა სამეუფოდ ჩემდა, რათა ერთობით
აღვასრულოთ
სიხარული ჩვენი: მერმე თუ ინებონ წარსლვა ქართლს, წარვიდენ იგინი გზასა
რანისასა: ხოლო
თუ ინებონ ლოდინებაჳ შენი გელოდიან ურაჰას, ქალაქსა შინა.“ სთნდა უკუე
ვახტანგს ბრძანება ხვასროსი და წარიტანნეს თანა და წარემართნეს: და წარგზავნნა სპარსთა მეფე-მან
მოციქული წინაშე ყოელთა წარჩინებულთა, სპარსეთისათა, და მიუთხრა ესე ყოველი: ხოლო
მათ

განიხარეს სიხ არულითა დიდითა: რამეთუ ცეცხლ-ებრ ეგზებოდეს ბრძოლისა-თჴს
ჰინდოთა, სინდელთა და აბაშთა, და ჯორჯანთა-თჴს: და მივიდეს ბაღდადს და მოეგებნეს ყოველნი
წარჩინებულნი სპარსთანი, სიხარულითა დიდითა. და აღასრულეს ქორწილი სამეუფო, ექვს
თვე განცხრომითა და განსვენებითა მიუწდომელითა: და შემდგომად ქორწილისა მისცა ნიჭი
დიდ-ძალი დედასა და დასა ვახტანგისსა და წარმოვიდეს ურაჰას: პატივ-სცემდა ვახტანგს ყოველი ერი
სპარსთა. ვითარცა ხვასროს, მეფესა მათსა, და მერმე წარემართნეს მტერთა ზედა:
§ 8.
აქა ვახტანგ გორგასლისა-გან სპარსთ მეფისა შველა ჰინდოთა, სინდელთა, აბაშთა და ჯორჯანთა ზედა და ყოველთა-ზე გამარჯვება
ვახტანგის-გან:
პირველად მივიდეს ჯორჯანეთს და წარმოტყვენეს ჯორჯანეთი, ყოვლად უმკჴდრო
ყვეს,
და დასხნეს ადგილსა მათსა ნათესავნი სპარსთანი, და ელამნი: და მიერით-გან
იქმნნეს ჯორჯანნი
გლეხად, რომელნი აწ არიან მებეგრენი სპარსთანი:
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§9.
შესლვა ჰინდოეთს ვახტანგ გორგასლისა-გან და ვახტანგის-გან გამარჯჲბა მათ-ზედა:
და მუნით შევიდეს ინდოეთად, და მუნ იქმნნეს წყობანი ძლიერნი ბუმბერაზთანი
თითოსთითოთანი. და იყო მუნ წესად, რომელ-მანცა მათგან-მან სძლის ბუმბერეზთა,
ივლტინ მის წინაშე ბანაკი მისი: ხოლო ვახტანგ მეფე-მან მოკლა ბუმბერეზი თხუთმეტი მუნ შინა,
რომელთა
დაეცნეს მრავა ლნი გოლიათნი სპარსთანი: დაყვეს ბრძოლასა შინა ჰინდოეთისასა
სამი წელი. და
წარმოტყვენნეს უმრავლესნი ქვეყანანი ჰინდოეთისანი, არამედ მტკიცენი ციხე ქალაქნი ვერ გან-

ტეხნეს, რამეთუ ზღვათა შინა იყვნეს, და წარმოიღეს ხარკი ჰინდოთა მეფისა-გან.
მუშკი
ლიტრა ათ-ასი ამბარი ეგ-ზომივე ალვაჳ, ნავი ათი. თვალები, იაკინთი და
ზურმუხტი, ნავი
ერთი, და მას-თანა საფირონი თჴთო სახე. ოქრო, აქლემი ასი ვეცხლი, აქლემი ხუთ
ასი:
§10.
შესლა სინდეთს ვახტანგ გორგასლისა-გან და გამარჯვება ვახტანგისა-გან:
და მუნით შევიდეს სინდეთს: მაშინ სინდთა მეფე-მან განყო ერის-თავნი ციხეთა და
ქალაქთა შინა. და რომელსაცა კერძსა განვიდიან სპარსნი მტყვენავნი, გამოუჵდიან
ლაშქარნი სინდელნი, ციხეთა და ქალაქთა-გან და დასდვიან ვნებაჳ დიდი სპარსთა ზედა: და
მოსწყდა ურიცხვი
ერი სპარსთაგანი, ხოლო ძალითა ქრისტესითა არა-სადა იძლივნეს ვახტანგის
სპათაგანნი, და
ყოვლადვე მძლედ გამოჩნდეს მტერთა ზედა: და მჵნედ მბრძოლად გამოჩნდეს
ოთხნი-იგი
წარჩინებულნი ვახტანგისნი, და ლეონ ბერძენი. რამეთუ მათ დასცნეს მრავალნი
მებრძოლნი,
სინ დელნი ბუმბერეზნი: ხოლო სინდთა მეფე იყო ქალაქსა შინა სინდიას: მაშინ
ყოვლითა
ძალითა მათითა მივიდეს სინდიას, და მუნ მიხვდეს ბრძოლანი ძლიერნი, და დღეთა
ყოველთა გამოვიდის თჴთ სინდთა მეფე, რამეთუ იყო იგი მჵნე გოლიათი და შემმართებელი, და გამოიტანნის მჵედარნი სინდეთისანი, და იყვის ბრძოლა ბუმბერაზთა:
რომელსამე დღესა მათ სძლიან, და რომელსა მე მათ: და სინდთა მეფე-მან სძლო, თავისთავითა, ყოველთა ბუმბერაზთა მბრძოლთა მისთა, და არა მიხვდეს იგი და ვახტანგ ბრძოლასა
შინა, დღეთა
მრავალთა: მაშინ სინდთა მეფე-მან ველსა-მას-ზედა, კართა ქალაქისათა, ღამე თხარა
მთხრებლი
1-31 სტრ., 140
დიდი, და სამალავები შიგან მთხრებლსა მჵედართაჳ, და სიმარჯვით დაუტევნა
გზანი გამოსა-

ვალნი, და ჩაადგინნის მუნ შიგან მჵედარნი ათნი რჩეულნი. და დილასა ადრე
გამოგზავნა ბუმბერეზი ერთი: მას დღესა ხვედრი იყო ვახტანგისი, კართა ცვისა-თჴს და მიდგა ესე
ბუმბერაზი,
დასთხოა ბრძოლაჳ ვახტანგს თავის-თავ რათამცა წარიტყუა და შეჰჵადა მათ
მჵედართა ზედა:
მაშინ საურმაგ, ეჯიბი ვახტანგისი, განვიდა და ჰქა: ,,არა ხარ შენ კადნიერ ბრძოლად
მეფისა,
არამედ მე გებრძოლო, მონაჳ მონასა:“ და მიეტევა. ხოლო სინდელი-იგი გაიქცა, და
მისდევდა
საურმაგ, ჩუეულებისა-ებრ. რამეთუ მრავალ-გზის ბრძოლილ იყო ველსა-მას ზედა.
და ვითარ
წარჰჵდა, დამალულთა მათ მჵედართა გამოუჵდეს ზურგით მისსა, და იგი მეოტი
შემოიქცა. ხოლო საურმაგ სცა ჰოროლნი წინასა-მას და მოკლა. ხოლო ათთა-მათ მოკლეს საურმაგ:
მაშინ
მიეტევა თჴთ მეფე ვახტანგ, და მის თანა სამნი-იგი წარჩინებულნი მისნი, არტვაზ,
ბივრიტიან
და ნასარ, და მათ თანა ლეონ ბერძენი: ხოლო სინდელი -იგი ივლტოდეს, და
მისდევდა ვახტანგ
მოყუვსითურთ ვიდრე კართამდე ქალაქისათა, და სინდნი-იგი შეივლტოდეს ქალაქსა
შინა: მაშინ
ვახტანგ მწუხარებითა შეიქცა და იგლოვდა გვამსა ზედა საურმაგისასა, ვითარცა
ძმისა საყვარელისასა, რამეთუ თანა ზრდილ იყო მისი ძმის-წული მამა-მძუძისა მისისა, არტვაზის
მამისაჳ
ერთ-გული მინდობილი და ქველი:
არაკი:
მაშინ სინდთა მეფე გამოდგა კართა ქალაქისათა, და ჵმაყო ჵმითა მაღლითა, და თქვა.
,,ვახტანგ მეფეო მსგავსი ხარ შენ ყვავისა-მის უგუნურისა, რომელ-მან პოა ქორი
მოწყლული
და გაგლეჯილი არწივისა-გან რომელსა ვერ ეძლო აფრენაჳ, და მიახლებულ იყო
სიკდილსა: და
არა ქმნა ყვავ-მან მან ვითარცა: წესი არს ყვავისაჳ. რამეთუ სხვა-მან ყვავმან ოდეს
იხილის ქორი იწყის ჵმა-მაღლად ყივილი, და ისმინის სხვათაცა, და დაესხის სიმრავლე ყვავთა
ქორსა, რა-

თამცა განიოტეს საყოფელთა-გან მისთა, და უშიშადმცა დაყვნეს დღენი მათნი:
რამეთუ პირუტყუთაცა იციან სარგებელი თავისაჳ: არა ქმნა ყვავ-მან მან ესე-ვითარი არამედ
შეიწყალა ქორი- იგი
ვითარცა კეთილის მყოფელი მისი, დაუწყო ზრდაჳ მართვეთა თჴსთა თანა, მარადის
უკრებნ მკალსა
და გველსა, რამეთუ სხვისა შეპყრობაჳ არა-რასა ძალ -უც ყვავსა, და მით ზრდიდა
ქორსა: ვითარცა მოეზარდნეს ქორსა-მას ფრთენი, თქვა გონებასა თჴსსა: ,,ესე-რა დღეთა
მრავალთა გაზრდილ ვარ მკალითა და გველითა, და არა მომცემია მე ძალი მამა-დედათა ჩემთაჳ,
რამეთუ მკალითა ვერ განვძლიერდები: თუმცა ძალ-მედვა მიწევნაჳ მფრინველთა, და მით
გამოზრდა თავისა ჩემისა არამედ შევიპყრა ყვავი ესე, მზრდელი ჩემი, შევჭამო და განვისვენო ორ დღე:
მომეცეს
ძალი, დავიწყო წესისა-ებრ ნადირობად, მამათა ჩემთა-ებრ:“ რომლისა-თჴსცა
აღასრულა ესე,
შეიპყრა ყვავი-იგი და შეჭამა, მიერით-გან იწყო ნადირობად დიდთა და მალეთა
მფრინველთა: არა
1-30 სტრ., 141
მიეცა ყვავსა-მას ქებაჳ მოწყალებისა, არამედ უგუნურად და თავისა მკვლელად
ითქმის: არცა მიეცა
ქორსა-მას ყვედრებაჳ უწყალობისა და კეთილის-უჵსენებლობისა: და იგი არს გვარი
და წესი
ქორისა. განილეოდა და მოკვდებოდა მკალითა, და ქმნა წესისა-ებრ, და განერა
სიკდილისა- გან:
ხოლო ყვავ-მან მან არა წესისა-ებრ თჴსისა ქმნა, და მითცა მოკვდა: აწ სპარსნი
პირველით მოაქამომდე და წაღმართ მიუკუნისამდე მტერნია არიან: ჯვარის-მსახურთანი, ჟამსა
შინა უღონობითა, ლიქნით ყვიან სიყარული და ოდეს ეცის ჟამი, არა ყვიან წყალობაჳ და კეთილისჵსენება: ესე
ბევრის-ბევრეულ-ჯერ ქმნილ არს, რომელი გვასმია წიგნთა-გან: და ოდეს იხილენ
სპარსნი ჩემმიერ შეკნინებულნი, არა ჰყავ იგი რომელი ჯერ იყო შენდა საქმედ, სიხარული და
მადლისა შეწირვაჳ ღვთისა შენისა, და ზრახებაჳ სხათაცა ნათესავთა, და მტერად აღზრზენაჳ
სპარსთა

ზედა, და შეწევნაჳ მტერთა სპარსეთისათა: არა ჰყავ ესე-ვითარი, არამედ დაგიტეობია
საყოფელი
მამათა შენთა, და წინა-მძღარ-ქმნილ ხარ სპასა დიდსა საქრისტიანოსა
საბერძნეთისასა, და მოგივლია ორისა წელიწდისა გზაჳ, და მოსრულ ხარ ძალად სპარსთა, რათა
განძლიერდეს და მოიწყვეს და წარგწყმიდებს შენ და ქვეყანაჳ შენი, და დაიპყრეს წარსაწყმედელად
ყოველი ჯვარის-მსახური: ჭეშმარიტად ამას იმზადებ თავისა: შენისა-თჴს, და ყოველთა ჯარისმსახურთა-თჴს: რად
ვთქუ მე შენ-თან ყვავისა იგავი. რამეთუ მეფე ხარ თჴთ- მპყრობელი, ახოვანი, და
ნებითა შენითა მიგიცემია თავი შენი მონად მტერთა შენთა: ვითარ არა უგუნურად ვთქა თავი
შენი:
არაკი
მაშინ ვახტანგ ჰრქუა: ,,გეგონა შენ ვითარმედ სიბრძნით გამონახულად იზრახე.
არამედ ცრუ
არიან სიტყანი ეგე შენნი. მე გითხრა, და გაუწყო ჭეშმარიტი: უგუნურო, მსგავს ხარ
შენ თაგვისა-მის მთხუნველისა, რომელსა არა ასხენ თალნი, და საყოფელი მისი არს მიწასა
ქჲშე, და
არა უწყია ბრწყინვალებაჳ მზისა და შვენიერებაჳ ველთა, და დაჯერებულ არს იგი
ცხოვრებასა
თჴსსა, რამეთუ ეგე ოდენ ჰგონიეს მას ცხორებაჳ ყოველთა იძრვისთა, ვითარსა
ცხორვებასა
თჴსსა არს. და არა სურვიელ არს ხილვად ნათლისა, და შვენიერებასა ცისა და
ქჲყანისასა:
ეგრეთვე შენ ბრმაჳ ხარ გონებისა თალითა, და ყრუ ხარ გონებისა ყურითა, და არა
ხედავ, და არცა
გესმის, და არცა უწყი ცხორებაჳ სრული, და არცა სურვიელ ხარ შენ მისლვად
ცხოვრებასა -მას
საუკუნესა, ნათელსა-მას დაუსრულებელსა: არა იცნობ შენ ღმერთსა შემოქმედსა,
ყოვლისასა,
რომლისა მიერ შეიქმნა ყოველივე: არა მიქმნია მოსლვა ამას ქვეყანასა დიდებისა-თჴს
სოფლისა,
არცა მსახურებისა-თჴს სპარსთა მეფისა, არამედ მსახურებისა-თჴს ღვთისა
დაუსაბამოსა სამებისა

ერთ-არსებისა, დამბადებელისა ყოველთასა, და დიდებისა-თჴს მერმისა საუკუნოსა
დაუსრულებელისა: რამეთუ ჩემითა აქა მოსლვითა პირველად გამომიჵსნია იერუსალიმი, წმიდა
ქალაქი, სადა
1-33 სტრ., 142
დადგეს ფერჵნი უფლისა ჩვენისა იესოს ქრისტესნი, და მუნ აღასრულა ყოველივე
ჵსნისა-თჴს
სულთა ჩვენთასა და შემდგომად ყოველი საქრისტიანო დამიჵსნია მოოჵრებისა-გან,
რამეთუ
მისცემოდა ჟამი სპარსთა მეფესა მოტყვენვად ყოვლისა საქრისტიანოსა: დაღაცა
თუმცა ქვეყანაჳ ჩემი
დაცულ იყო ძალითა ქრისტესითა და სიმჵნითა სპათა, ჩემთათა, არამედ უცალო
იყნეს ბერძენნი.
და ვერ წინა აღუდგებოდეს და ესრე ჯერ არს ჩვენდა ქრისტეს მოსლვითა-გან რათა
ერთისა
მოყსისა ჩვენისა-თჴს დავდვათ სული ჩვენი ხოლო ბევრისა ბევრეული სული
დაჵსნილ არს
ჩემითა აქა მოსულითა, და ამისთჴს, მიქმნიეს ესე რათა ღმერთმან დამბადებელ-მან
ჩემ-მან
შეიწიროს მსახურებაჳ ესე ჩემი და აღმისუბუქნეს ცოდანი ჩემნი: და რომელ სთქუ
შენ, თუ
მოიწყონრაჳ სპარსთა მტერ ექმნებიან ქრისტიანეთა, მე ძალითა და შეწევნითა
ქრისტესითა,
ჟამსა ამას დამიჵსნიან ქრისტიანენი ჭირისა-გან დიდისა, და უკანის ღმერთმან
დამბადებელ-მან
წყალობაჳ ყოს კვალად მოსავთა მისთა-ზედა დაღაცა თუმცა არა იყო მიზეზი,
ქრისტიანეთა ჵსნისა თჴს ძალად სპარსთა მოსრულ ვიყავ აქა ჯერ იყო ესეცა პირველად ნათესაობისათჴს და შემდგომად ამის-თჴს დაღაცათუ არა ჭეშმა რიტსა სჯულსა ზედა არიან სპარსნი,
არამედ მეცნიერნი
არიან ღვთისა დამბადებელისანი, და ჰრწამს ცხოვრებაჳ სულიერი. ხოლო თქჲნ
სრულიად უმეცარნი ხართ ღვთისანი, და უგულის-ხმო ვითა რცა ცხენი და ჯორი: ვითარ უკჲ
არამცა მსახურებად შეიწირა ღმერთ-მან დამბადებელ-მან ყოვლისა-მან და საწუთოსაცა ამის
საქმეთა-გან საძაგელ არს გონებაჳ შენი: რამეთუ ქორ-მან ღადარ-მან რომელ-მან შეჭამა ყვავი-იგი
მზრდელი

მისი, აქებ ნაქმარსა მისსა. ხოლო ბუნებაჳ ჩვენი ესე არს, რათა კეთილის მყოფელისა
ჩვენისათჴს დავდვათ სული ჩვენი. და მოვიგოთ მადლი ღვთისა-გან. და ვპოვოთ ცხოვრებაჳ
საუკუნო,
და სოფელსა ამას მოვიგოთ ქებაჳ კაცთა-გან და სახელსა ზედა ღვთისასა, და
მცნებათა მისთათჴს თუ მოვკდეთ უკუდავნივე ვართ, და სიკდილისა-გან ცხოვრებად
მივიცალებით.“
მაშინ ჰრქა სინდთა მეფე-მან: ,,ცუდ არს სიგრძე ზრახვისაჳ ჩვენ შორის, არამედ
რომელი
სთქუ შენ, თუ სახელისა-თჴს ღვთისა ჩემისა მოვკდე სიკდილისა-გან ცხოვრებად
მივიცალები. მაშინ უკეთუ კაც-მან უწყოდის მის-ზედა მომავალი დიდებაჳ და კეთილი, ჯერ
არს ესრეთ,
რათა ისწრ აფოს მიმთხვევად სუფევისა-მის: აწ უკჲ ჭეშმარიტად უწყი სუფევად
მისლვა შენი
გამოედ ბრძოლად ჩემდა, რათა ჩემ-მიერ მიიცვალო დღეს სიკდილისა-გან
ცხოვრებად. რამეთუ
წარჩინებულიცა შენი წარმივლენია წინა-მორბედად შენდა, რათა განგიმზადოს
სადგური შენი:“
ჰრქა ვახტანგ: ,,მე აწინდელი არა მიჩნს სიხარულად, რამეთუ ცოდვილი ვარ, და არა
სრულიად
აღმისრულებია მცნებაჳ ღვთისაჳ და არა სრულად აღმიჵოციან ცოდვანი ჩემნი
სინანულითა,
არამედ ძალითა ქრისტესითა, არა მეშინიან შენ-გან სიკდილისა. რამეთუ იგი არს
მფარველი ჩემი, რომლისა მიერ დაცულ ვარ ყოვლადვე, და მრავალ-მოწყალე-მან ღმერთ-მან,
მრავლითა მის მიერითა ძალითა, ჩემ მონისა მისისა-გან მოგკლას, მგმობარი მისი, და სული შენი
წარვიდეს
ბნელსა-მას გარესკნელსა, ცეცხლსა უშრეტსა:“
1-27 სტრ., 143
მაშინ განვიდა სინდთა მეფე, და ვახტანგ ჰრქა მოყასთა თჴსთა: ,,ღმერთსა
ევედრენით,
და ზურგით კერძი ჩემი განმიმაგრეთ:“ და განვიდა ვახტანგ, და ორთავე აქნდა
ჰოროლები,

მაშინ იწყეს რბევად მრგვლივ ნავარდსა, და ღონესა ეძიებდეს ორნივე, რათამცა
შეჰყვეს წვერსა
ჰოროლისასა: მაშინ დაიჟამა სინდთა მეფე-მან შეყოლაჳ ვახტანგის ჰოროლისა
წვერისა, და შეუტევნა რათამცა სცნა ჰოროლნი. ხოლო სიმხნითა და სიკისკასითა ტანისა მისისათა
წარიჵადნა
და მიუდრკა ჰოროლსა და შემოუმრგლა ვითარცა გრიგალ-მან, და სცა ჰოროლნი
სინდთა
მეფესა ბეჭსა მარცხენასა. ვერ უფარა სიმაგრე-მან საჭურველისა-მან, დაწყლა
წყლულებითა დიდითა, რამეთუ წინათ განვლო წყრთაჳ: ერთი და ჩამოიჭრა სინდთა მეფე, და მივიდა
ზედა ვახტანგ,
ჩაჰყო ჵელი და უპყრა ფერჵი მისი. და თრევით მოიღო წინაშე სპარსთა მეფისა: მაშინ
ყოველმან სპა-მან ჵმითა მაღლითა შეასხა ქება ვახტანგს, და აღივსო სიხარულითა სპარსთა
მეფე და
ყოველი ბანაკი მისი: და მოვიდოდეს ყოველნი წარჩინებულნი წინაშე ვახტანგ
მეფისა, ძღვნითა,
და შესწირვიდეს ძღვენთა: მაშინ სპარსთა მეფე-მან მოიყანა მკურნალი ჵელოვანი და
დაადგინა
ზედა სინდთა მეფესა, რათა განკურნოს წყლულებისა-გან, და მის -მიერ წარიღოს
ყოველი სინდეთი: ხოლო სინდთა დაიჭირეს, ნაცვლად მეფისა მათისა, ძე მისი: მაშინ მეფე-მან
ვახტანგ აზრახა სპარსთა მეფესა განტევებაჳ სინდთა მეფისა, აღებაჳ ხარკისაჳ და მძევალთაჳ,
რამეთუ ვერ წაიღებდეს სინდეს: არამედ სთნდა მეფესა სპარსთა განზრახვაჳ ვახტანგისი. განუტევა
მეფე სინდთა, აიღო მისგან ხარკი. ორი ეგ-ზომი, რომელი ჰინდოთა-გან, და ორნი შვილნი
მძევლად და
ესე ხარკი სინდთა მაშინ სპარსთა მეფე-მან ყოველივე მიანიჭა ვახტანგს: მაშინ მეფეიგი სინდთა
დაემოყვრა ვახტანგს სიყვარულითა დიდითა. პირველად ამის-თჴს რომელ, ოდეს
შევარდა ჵელსა
ვახტანგისასა, არა მოკლა და ცოცხლებით მოიყვანა წინაშე სპარსთა მეფისა, და
შემდგომად
ამის-თჴს რამეთუ ვახტანგისვე მიერ განთავისუფლდა ტყვეობისა-გან, და უძღვნა
ვახტანგს ძღვენი მიუწდომლად დიდ-ძალი. და წარმოვიდეს სინდეთით წელსა მეოთხესა სინდეთს
შესლვისასა,

და დარჩომოდეს ქალაქნი სინდეთისანი მოუოჵრებელად, სინდაჳ თოფორი, კიმრა:
§11
აქა სპარსთა მეფისა და ვახტანგ გორგასლისა-გან შესლვა აბაშეთს და
დაჭირვა აბაშეთისა მათ-გან:
და მოვიდეს მუნით აბაშეთს. ხოლო აბაშნი მსხდომარე იყნეს ქვეყანასა რომელსა
მოსდგმიდა
წყალი და ლერწმოანი, რომელსა ვერ იარებოდა ნავი, და ვერცა ოთხ -ფერჵი,
არამედსაზღარსა ზე1-29 სტრ., 144
და არს სპარსთასა, და სულ-გრძელად ბრძოდეს, რამეთუ წყალი-იგი რომელი
შესდიოდა გარდაუგდეს, და ლერწმოანი-იგი დაწვეს ცეცხლითა: და წარმოტყვენეს აბაშეთი ყოველი,
და განუყვნა
მეფე-მან სპარსთა-მან აბაშნი ორად. და ნახევარნი დაუტევნა ადგილსავე ზედა, და
ნახევარნი
წარმოიყვანნა, ვითარ სახლი ათ-ასი, და განუყვნა იგინი ადგილითი-ადგილად: და
ესე არიან ქურდნი,
ნათესავნი-იგი რომელ წარმოტყვენნა აბაშთა-გან:
და ვითარ მოვიდა ვახტანგ მეფე, წელსა მერვესა შესლვით მისით-გან სპარსეთადვე,
ანტიოქიამდე. და მოვიდა ურაჰად: ხოლო სპარსთა მეფე აძლევდა ვახტანგს ცოლად
თჴსთა-გან მეფეთასა.
ხოლო ვახტანგ ჰრქვა: ,,არა ჯერ არს ჩემ-გან ორთა ცოლთა პყრობაჳ, ხოლო მივის
ცოლი
ასული კეისრისა.“ დაუმძიმდა ესე მეფესა ხვასროს, არამედ ვერა-რაჳ ჰრქვა: ხოლო
ვახტანგ
მშვიდობით ჰპოვნა დედაჳ და დაჳ მისი და წარმოვიდეს ვიდრე განსაყოფელსა
ბერძენთასა და სომეხთასა: და წარვიდა ლეონ ბერძენი და სპაჳ მისი შიმშატად, ხოლო ვახტანგ
წარავლინნა მოციქული წარმოყვანებად ცოლისა მისისა და პეტრეს-თჴს კათალიკოზისა, და სამოელ
ებისკოპოზისა: წარმოვიდა ვახტანგ ქართლად. და მიეგება ძე მისი დაჩი, და ყოელნი
სპასალარნი, და
მათ-თანა ებისკოპოზნი, და ვითარცა ცნა ებისკოპოზ-მან ვითარმედ წარავლინა მეფემან მოყა-

ნებად კათალიკოზისა და ებისკოპოზთა, დაუმძიმდა მას-ზედა: იწყო რეცა ამბოხებად
და მიზეზობად. და მიუვლინა მეფესა, ვითარმედ: ,,შენ დაგიტეობია ქრისტე და ცეცხლსა
ესავ.“ ხოლო
ვახტანგ მოუვლინა, ვითარმედ. ,,ძალითა ქრისტესითა შევედ და სიმართელით
გამოვედ, ძალითა
ქრისტესითა უბრალო ვარ, იცის ღმერთ-მან მაგრა წარმივლენიეს მოყანებად
კათალიკოზისა
და ებისკოპოზთა:“
და ვითარცა ესმა ესე ებისკოპოზსა, დაიდასტურა, და ჰგონებდა რომელ შფოთითა
დააცადოს საქმე იგი, და მოსლვაჳ მათი, და კრულ ჰყო მეფე და ყოველნი სპანი მისნი:
ხოლო მეფე-მან თქვა. ,,დაღაცა თუ უბრალო ვარ, სიმდაბლე ჯერარს ჩემ-გან:“ და მივიდა მეფე.
და გარდაჵდა საჵედარსა, რათამცა შეემთხვია ფერჵთა ებისკოპოსისათა, და განხარა მან
ფერჵი, და
მიამთხვია პირსა მეფისასა, ფანდაკითა შემუსრა კბილი მისი: ხოლო მეფე-მან თქვა:
,,სილაღე ესე
ამპარტავანებისა არს საცთური ეშმაკისა. უკეთუ სიმრავლე-მან ცოდათა ჩემთა-მან
აღგძრა, არა გაქს
ჵელმწიფობაჳ ბოროტისა, არამედ შენდობისა, ვითარცა იტყვის სახარებაჳ. ,,არა
დაშრიტო პატრუქი გამბდვინვარე, არცა განსტეხო ლერწამი დაჩეჩქული:“ ხოლო შენ ჰგონებ
ვითარმედ შენითა
სივერაგითა ჩვენ დაგვაცადენ სიყარულსა ქრისტესსა: მაშინ გამოგაჩნდა ცხადად,
რა-ჟამს გესმა უმთავრესისა შენისა ქართლად მოყანებაჳ, და აღეგზენ შურითა ბოროტად, ვითარცა
იუდა პეტრესითა,
1-28 სტრ., 145
რამეთუ შენ ხარ ვითარცა იუდა, და ეკლესია ვითარცა პეტრე: ვეცხლის მოყარე ხარ.
რამეთუ
შენცა მეგვადრუცე ხარ ქრისტესი: აწ მიგავლინო შენ პატრიაქისა,
კოსტანტინეპოლედ, და ვითარცა
ჯერ იყოს განგიკითხოს:“ და წარსცა იგი დიასპანთა, და მის-თანა კბილი მისი, და
შეუთვალა
რათა კათალიკოზი და თორმეტნი ებისკოპოსნი სწრაფით წარმოავლინენ: მათ
შორისმცა არს

პეტრე კათალიკოზი და სამოელ ებისკოპოსად, და სხანი ვინცა სთნდენ: და ვითარ
მიაწიეს
მიქელ ებისკოპოზი, ჰრქვა მას პატრიაქ-მან: ,,ვინაით-გან დაითხია სისხლი შენ- მიერ
ქვეყანასა ზედა, არღა-რა ხარ შენ ღირს ებისკოპოსად, და კადრებისა-თჴს, მეფისა თანა -გაც შენ
სიკდილი, ვითარცა იტყჴს: ,,დაემორჩილენით თქვენ მეფეთა, რამეთუ არა ცუდად ჵრმალი
აბიეს, რამეთუ
ღვთისა მიერ მთავრობს, ვითარცა ლომი შორის ცხოვართა:“ და ექსორია ყვეს მიქელ
ებისკოპოსი მონასტერსა მღვიძარეთასა, და წარავლინეს პეტრე მღდელი და სამოელ
მონაზონი ანტიოქიას: და მიუწერა ანტიოქიისა პატრიაქსა მეფე-მან და პატრიაქ-მან
კოსტანტინეპოვლელ-მან,
,,პირველად დასაბამსა ქართლის მოქცევისასა დედა-კაცისა ჰრომაელისა ნინოჳს
მიერ, განივლინა აქა
ებისკოპოსი, რამეთუ შორის სპარსთა და ბერძენთა შფოთი იყო, და მით ვერ მოაწიეს
საქმე ესე
ჯერისა-ებრ სჯულისა, რამეთუ ჩვენ უწყით ვითარმედ ქართლი, და აღმოსავლეთი
და ჩრდილო, მაგის
წმიდისა საყდრისანი არიან, ვითარცა განაწესეს მოციქულთა სახარებასა შინა, რომელ
არს უწინარესობა:“ და მიუწერეს ყოველი საქმე დიდისა ვახტანგ მეფისა, ვითარ ,,ებისკოპოსიიგი რომელი მათ-მიერ დადგინებულ იყო უკუვადგინეთ, და დღეს იცოდეთ ახალ ნერგად
ჭეშმარიტად
ქართლი: აწ ესე ორნი მათგანი თხოილნი აკურთხენ, და ათ-ერთ-მეტნი ვინ შენ
გნებავნ აკურთხენ: ხოლო ჩვენდა მოვიდენ, რათა ჩვენ ნიჭითა და საჵმრითა ყოვლითა განუტევნეთ:“
ხოლო ანტიოქელ-მან პატრიაქ-მან ჰყო ეგრე, ვითარცა მიუმცნეს პატრიაქ-მან და
კეისარმან, აკურთხნა თორმეტნი ებისკოპოსნი, და პეტრე კათალიკოზად: და მოვიდეს
კოსტანტინეპოლედ, და მეფე-მან მისცა ნიჭი დიდ-ძალი, და მისცა ასული თჴსი, სახელით ელენე,
მეფესა
ვახტანგს: და გამოავლინა იგი სპითა დიდითა, ვიდრე საზღართამდე სომხითისათა,
და მოეგება
ვახტანგ მეფე, და შეიქცეს სპანი ბერძენთანი, და წარმოვიდ ეს მცხეთად: ხოლო
მცხეთას მე-

ფე-მან ვახტანგ აღაშენა საკათალიკოზოდ დიდი ესე კათოლიკე ეკლესია
მოციქულთა, სვეტიცხოველი, და უპყრა სვეტსა შინა, სამხრით, ადგილსა-მას სადა-იგი დაცემულ იყო
ეკლესია,
რომელ არს სიონი დიდი: მუნ შინა დასვეს პეტრე კათალიკოზად და განაწესეს
მწყემსთ მთავრად
და მამად მთავრად, და მთავრად ყოველთა ეკლესიათა და მღდელთ-მთავართა,
ებისკოპოსთა და
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ყოველთა ერთა მორწმუნეთა ზედა. ხოლო სამოელ ებისკოპოსად, მცხეთისავე, საებისკოპოსოსა: დასდვა ერთი ებისკოპოსად კლარჯეთს, ეკლესიასა ახიზისასა. ერთი
არტანს,
ერ უშეთს: მესამე ჯავახეთს, წუნდას მეოთხე მანგლისს, მეხუთე ბოლნისს. მეექსე
რუს-თავს,
მეშვიდე ნინო-წმიდას, უჯარმისა კარსა, რომელი გორგასალსა აღეშენა. მერვე, ჭერამს
მისსავე
აღშენებულსა, და მუნ ქალაქი ერთი შორის ორთავე ეკლესიათა, რომელი-იგი მანვე
აღაშენა.
მეცხრე, ჩელეთს, რომელი სოფელსა შუა აღაშენა, მეათე ხორნაბუჯს. მეათერთმეტე,
აგარაკსა,
რომელ არს ხუნანს გამართებით: შემდგომად მისსა, აღაშენა ეკლესიაჳ ნიქოზისა,
საგზებელსა თანა ცეცხლისასა, და დასვა ებისკოპოსი, სადა-იგი ეფლა გვამი წმიდისა
რაჟდენისი, რომელი
იწამა სპარსთა მიერ, წყობასა ვახტანგისასა: ესე იყო რაჟდენ იყო მამა-მძუძე
ვახტანგის ცოლისა,
რომელი-იგი პირველ მოეყანა სპარსთა მეფისა ასული, და მოიქცა იგი ქრისტიანედ,
და იქმნა
დიდად მორწმუნედ, და იყო იგი ბრძოლასა-მას შინა ძლიერ, შეიპყრეს იგი სპარსთა,
და აიძულებდეს რათამცა უარ-ყო ქრისტე: ხოლო მან წმიდა-მან აღირჩია წარუალი იგი
დიდება და იწამა
ქრისტეს-თჴს:
და ესხნეს ვახტანგს ბერძენისა ცოლისა-გან სამ ძე და ორ ასულ. ხოლო ძესა მისსა
პირ-მშოსა პირველისა ცოლისასა, დაჩის, მისცა ქალაქი ჭერემისა და ნეკრესისაჳ, და
ქალაქი კამბეჩისა, რომელ არს ხორნაბუჯი და ყოველი ქვეყანა მტკვარსა აღმოსავლით, და თჴთ
ვახტანგ

დაჯდა უჯარმოს, და აღაშენა იგი ნაშენებითა უზომოთა, და დაჳ მისი ხვარანძე მისცა
ბაკურს,
პატიახშსა სომხითისასა ცოლად:
და ვითარცა წარვიდეს ამას შინა ჟამნი რა-ოდენნიმე, მოკდა ხვასრო მეფე, და დაჯდა
მისწილ ძე მისი ხვასრო და განძლიერებულ იყნეს სპარსნი, რამეთუ ყოველნი მტერნი
მათნი
დაემორჩილნეს შესლვითა ვახტანგისითა, და წარმოემართა იგი ბრძოლად ბერძენთა,
და მოუვლინა
გორგასალსა მოციქული და ჰრქა: ,,მოკ და მამაჳ ჩემი, და მეფე მყო მე ერ-მან მისმან საყდართა მისთა ზედა, და ესრეთ მიბრძანეს მოხუცებულთა ჩემთა, რათა მოვიდე წინაშე
შენსა და ვერჩდე ბრძანებასა შენსა: შენ წარმიძღუე ჩვენ, მეფეო წინა-მძღვრად ჩვენდა, შესლვასა
ამას ჩვენსა
საბერძნეთს, და მომეც ასული შენი ცოლად, რათა ვიყო მე ვითარცა ერთი შვილთა
თქვენთაგანი:“ და ვითარცა მოვიდა მოციქული ვახტანგ მეფისა და, ვახტა ნგ აშენებდა
ქალაქსა ტფილისისა,
და საფუძველი ოდენ დაედვა: და ვითარცა უთხრა მოციქულ-მან შეთვალულობა
ხვასრო მეფისა,
ჰრქა მეფე-მან: ,,ამისი თქვიან მჭედელო. განმახვე მახვილი შენი, რათა მსწრაფლ
განეწონოს
ასოთა შენთა:“ დღეთა მიწევნულ იყო ვითარ სამეოცისა წლისა, და თქა: ,,ესრეთ
უთხართ მე1-25 სტრ., 147
ფესა ხვასროს, პირველად განემზადე ბრძოლად ჩემდა, და ეგრე შევედ საბერძნეთად,
რამეთუ ძალნი
რომელნი იქმნნეს ძალითა ჯარისათა იქმნნეს: აწ ცხოვრებაჳ ჩვენი იყავნ სასოებითა
ჯარ-ცმულისათა:“ და წარავლინა ქადაგი, რათა დაუტეონ სოფლები და ქალაქები, რომელი
იყო არა ძლიერი, და შეივლტოდიან კავკასიანთა და კახეთად, რამეთუ კახეთი ტყე იყო შეუვალი
მტრისა მიერ:
ხოლო დაჩი მეფე და დის-წული მისი გარდავიდეს კახეთად, და შევიდეს ჵევსა
ლოპატისასა, ქვეყანასა-მას კლდითა მოზღუდვილსა, და იყნეს სოფლისა-მის კაცნი ცეცხლისა და
წყლისა მსა-

ხურნი, და სავსე იყო ჵევი-იგი სიმრავლითა კაცთათა, ვიდრე ნოსორადმდე: ხოლო
გორგასალი,
ცოლი და შვილნი მისნი, უჯარმისა ჵევსა, და წინა-ციხესა თჴთ შედგა, და მის-თანა
ჯუანშერ, და
ადარნასე. ხოლო მცხეთად დემეტრე, და ნერსე, და ბივრიტიანი დაუტევნა,
წარავლინა მოციქული და მიამცნო კეისარსა:
§12
აქა სპარსთ მოსლვა ქართლს, ვახტანგ გორგასალ-ზე, საომრად, და
ვახტანგის-გან სპარსთ მეფისა შვილის ბარტამის მოკლა:
და მოვიდა ხვასრო მეფე, და შემუსრნა ქალაქი კამბეჩისანი, და ჭერამისა ციხე, და
ველისა
ციხე, და ვითარცა მოიწინეს კახეთად, დაიბანაკეს იორსა ზედა: ხოლო სპანი
ვახტანგისნი
დადგეს ველსა ზედა, გარემოს ციხესა ქალაქსა, სადა ჰქვიან დარფაკა: და შეიბნეს
იორსა ზედა,
და სამ დღე, ყოელთა დღეთა, იბრძოდეს, და დაეცემოდა ორთავე სპათა-გან ურიცხვი:
და ვახტანგ
მოუწოდა პეტრე კათალიკოზსა, და ჰრქა: ,,უწყოდე რამეთუ არა ხარკისა მიღებისათჴს
გვბრძვანან, არამედ ქრისტეს დატეობისა-თჴს აწ მე ესე განმიზრახავს, რამეთუ
ცხოვრებასა ჩვენსა სიკდილი უმჯობეს არს, სახელსა ზედა ქრისტესსა, რათა სასუფეველი გვაქვნდეს,
აღთქმული
მათ-თანა რომელთა ეტყვის: ,,რომელ-მან წარიწყმიდოს თავი თჴსი სოფლისა ამის
ჩემ-თჴს, მან
ჰპოოს იგი:“ ჰრქვა მას პეტრე კათალიკოზ-მან. ,,გიხილვან საქმენი რომელნი არა-ვინ
ნათესავთა
შენთაგან-მან იხილნა, შეწევნანი ქრისტეს მიერნი: რამეთუ უწყის სიბრძნე-მან შენ-მან
ვითარმედ
მტერი-იგი გამომცდელი ჩვენი აცილობს ჩვენ-თჴს ღმერთსა, ვითარცა იობის-თჴს,
რამეთუ ღმერთი მიუშვებს მოძულებულთა-მათ თჴსთა წარწყმედად, ხოლო შეყარებულთა
თჴსთა განღთობად: იყავ შენ ვითარცა გაზრახოს ღმერთ-მან. დაღაცა თუ არა მოვკდეთ, მოვკვდეთ:“
და
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ამით სიტყვითა ამხილა ვითარმედ წყობასა მას არა დარჩეს და ჰრქვა: ,,არა-მხოლო თუ
ქართლი
მიეცეს განსარყვნელად არამედ იჲრუსალიმიცა, რომელ არს მშობელი ყოველთა
შვილთა ნათლისათა:“ და ჰრქვა: მეფე-მან: ,,დადეგ ეკლესიასა შინა რაჟდენ წმიდისასა, რომელ
პალატსა შინა
უჯარმოსსა ამიშენებიეს და ვეჭვ ვითარმედ ყოველნი ქალაქნი გარემოს უჯარმოსა
იძლივნენ,
რამეთუ მტკიცენი ზღუდენი და ძლიერნი აქა დავსხენით:“ და ყო ეგრეთ
კათალიკოზ-მან ხოლო
ებისკოპოსნი ყოელნი წმიდანი მას შინა შეკრბეს. და იყო ლაშქარი ვახტანგისი ას ორმოცი ათასი, ხოლო სპარსთა იყო შვიდ-ას ორ-მოცი ათ-ასი და განყო ვახტანგ ლაშქარი მისი
სამად,
და კლდით კერძო მიავლინა ქვეითი და ერთ-კერძო მიავლინნა პატიახშნი, და
სპაჳსპეტნი, და სადათ სპარსთა მეფე იყო მუნით თჴთ მივიდა ვახტანგ, ვითარ ასი ათ-ასითა კაცითა:
ღამესა ნისლსა განცისკრებულ-ოდენ, დაესხა ვახტანგ სპარსთა ზედა და ჰრქა
ყოველსა
ერსა მისსა: ,,ყოველი კაცი რომელი დარჩეს სიკდილისა-გან და მტერთა
ჩვენთაგანისა თავი
ანუ ჵელი არა გამოიტანოს, სიკდილითა მოკდეს იგი ჩვენ-მიერ:“ და ცის-კარი რა
აეღებოდა,
დაესხა და შევლო ვიდრე პალატამდე მეფისასა, შევიდა კარავსა შინა მეფისასა და
მეფე შეესწრა ცხენსა
ზედა, და ძე მისი ბარტამ მოკლა და მოჰკვეთა თავი. და მუნ შინა სპარს-მან ვინმე სცა
ისარი მკერდსა
ვახტანგისსა, და იყო ბრძოლაჳ შუა-დღემდე სძლო ვახტანგ სპარსთა-მათ და მოკლა
მათ-გან
ვითარ ას ოც და ათი ათ-ასი, ხოლო სპათაგან ვახტანგისთა მოკდა ვითარ ოცდა რვაჳ
ათ-ასი. და
წარმოიღეს ნატყვენავი, ცხენი ვითარ ასი ათ-ასი და სრულად ვერ იოტნეს
სიმრავლისა-გან: და აიყარა
მუნით სპარსთა მეფე, და ჩადგა რუსთავს და დამძიმდა წყლულება ვახტანგისი,
რამეთუ შეწეულ
იყო ისარი ფირტვად და წარვიდა უჯარმოს, და უბრძანა სპასალართა ქართლისათა,
რათა ადგილსავე თჴსთა დადგენ: სცნეს სპარსთა, ვითარმედ დამძიმდა ვახტანგ
წყლულებისა-გან, მოაოჵრეს

ტფილისი და არმაზი ქალაქი: ხოლო მცხეთა ვერ დაიპყრეს, გარნა რომელი ზღუდესა
გარეგნით
იყო მოაოჵრეს, რომელი-იგი მუხნარით და არაგვსა ხერთვისსა იყო:
ხოლო ბერძენთა მეფე. სიმამრი ვახტანგისი, მოკდა და დაჯდა ზენონ, ძე მისი მეფედ.
და გამოვიდა სპერად გამოსულად ქართლად: და ვითარ ცნეს სიმძიმე გორგასლისა,
დაადგრა
კარნუ -ქალაქს და მივიდა მუნ ხვასრო. შეიბნეს ხვასრო და კეისარი, კარნიფორას და
დაიჵოცა
ორთა-განვე სპათა, რომელ იქმნა ორთა-განვე სისხლისა მდინარე, და მის-მიერ ეწოდა
კარნიფორას, რეცა სისხლსა ცხენი მუცლითა აპობდა სისხლსა: და ვერ სძლო ერთ-მანცა
რამეთუ სპანივე
ორთანივე დაიჵოცნენ: და შეიქცა ხვასრო გზასა ქართლისასა:
ხოლო ვახტანგ შეიტყო სიკდილი თავისა თჴსისა, მოუწოდა კათალოკოზსა პეტრეს
და
ცოლსა თჴსსა ელენეს, და ძეთა და ყოველთა წარჩინებულთა, და თქვა: ,,მე ესე-რაჳ
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ნაშე ღვთისა ჩემისა, და ვმადლობ სახელსა მისსა, რომელ-მან არა დამაკლო
გამორჩეულთა მისთა
წმიდათა: აწ გამცნებ თქვენ რათა მტკიცედ სარწმუნოებასა ზედა სდგეთ და
ეძიებდეთ ქრისტესთჴს სიკდილსა სახელსა მისსა ზედა, რათა წარუალი დიდებაჳ მოიგოთ:“ და ჰრქა
ყოველთა
წარჩინებულთა: ,,თქვენ, მკვიდრნო ქართლისანო, მოიჵსენენით კეთილნი ჩემნი,
რამეთუ პირველად
სახლისა ჩვენისა მიერ მოიღეთ ნათელი საუკუნო, და მე ჵორციელებრითა დიდებითა
გადიდე
თქვენ ნათესავთა ჩემთა: და სახლსა ჩემსა ნუ შეურაცხ ჰყოფთ თქვენ, და სიყარულსა
ბერძენთასა ნუ დაუტეობთ:“ და ჰრქა ძესა თჴსსა დაჩის. ..შენ ხარ პირ-მშოჳ შვილი ჩემი,
შენდა მიმიცემია გვირგვინი მეფობისა ჩემისა, და ნაწილად ძმათა შენთადა მიმიცემია ტასის
კარით-გან
და წუნდით-გან ვიდრე სომხითამდე და საბერძნეთამდე, საზღვარი აფხაზეთისა,
რომელი მოცემულ

არს ეგრის-წყალსა და კლისურასა შუა. იგი თჴთ ძმათა შენთა და დედისა მათისა არს,
იგი აქვნდეს
მათ, და იყნენ შენდა ერის-თავად მორჩილებასა ქვეშე ნათესავისა შენისასა:“ და
მოუწოდა ნასარს, ერის-თავსა წუნდისასა, და არტავაზს, ერის-თავსა კლარჯეთისასა, და
ბივრიტიან, ერისთავსა ოძრჵისასა, და მათ მიუთვალა ცოლი თჴსი ელენე და შვილნი მისნი, რომელთა
ერქა
ლეონ და მირდატ, და შევედრნა მათ სამთა ერის-თავთა ცრემლითა და შეხედვებითა
ღვთისათა:
მაშინ წარჩინებულთა და ყოველთა ერსა ზედა დღე იყო სასჯელისა, და იტყებდენ
ყოველნი თავთა თჴსთა, ისხმიდეს ყოველნი ნაცარსა, და ყოველნი ინატრიდეს სიკდილსა
თავისა თჴსი
სასა, და ჵმისა-გან გოდებისა იძვროდა ქვეყანაჳ. და მორწმუნე ერი ჰნატრიდა მეფესა,
რამეთუ
ქრისტეს-თჴს მოიკლა: და მოკდა ვახტანგ, დაეფლა მცხეთას, საკათალიკოზოსა
სვეტსა თანა, რომელსა შინა არს ღვთივ-აღმართებულისა-გან სვეტისა, და ზედა საფლავსა მისსა
წერილ
არს ხატი მისი, სწორი ასაკისა მისისა: აწ რომელ არს აბჯარი და სამოსელნი მისნი
მის-გან
უფროს საცაურ არს:
ლდ. მეოცდაათოთხმეტე მეფე დაჩი, ძე ვახტანგ გორგასალისა, ხოსროიანი:
და პყრობით დაჯდა საყდარსა მისსა ძე მისი დაჩი: ხოლო ცოლი და ორნი ძენი
ვახტანგისნი წარმოიყანნეს სამთა-მათ ერისთავთა და დაიპყრეს დასავლით ქართლისა,
რომელი მისცა
ვახტანგ. და დასხდ ეს წუნდას ქალაქსა ზაფხულის, და ზამთრით იყვიან ოძრჵეს, და
არა ეწოდა
მათ მეფედ, არამედ ერის-თავთა მთავრად, და იყნეს მორჩილ ებასა ძმისა მათისა,
დაჩი მეფისასა:
ხოლო ამან დაჩი მეფე-მან, შემდგომად სიკდილისა ვახტანგ მეფისა, იწყო შენებად
ქართლისა,
რამეთუ მოოჵრებულ იყნეს ყოელნი ჵევნი ქართლისანი, თჴნიერ კახეთისა და
კლარჯეთისა, და
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ეგრისისა, და განასრულნა ზღუდენი ტფილისისანი, და ვითარ ებრძანა ვახტანგს, იგი
შექმნა
სახლად სამეუფოდ:
და მოკდა პეტრე კათალიკოზი და დაჯდა სამოელ, და მეფე-მან მას მიუთვალა
მცხეთა,
რამეთუ ეგრე ე ბრძანა მეფესა ვახტანგს: ამანვე მეფე-მან დაჩი დაიპატიჯა მთეულთა
კახეთისათა, რათა აღიარონ ქრისტე. ხოლო მათ არა ინებეს. და განდგეს ყოელნი ნოპაპატელნი:
ხოლო
ორთავე მათ-გან ძეთა ვახტანგისათა, ნაშობთა ბერძნისა ცოლისათა, მოკდა
რომელსა ერქა
ლეონ, და დარჩა მირდატ ოდენ: ამას მირდატს დაევაჭრა ძმა მისი, დაჩი მეფე,
გაუცვალა ქვეყანა და აღიღო მირდატისა-გან ეგრის-წყალსა და კლისურასა შუა, მირდატის დედული
საზღარი
საბერძნეთისა, და მისცა ჯავახეთი ფარავნითგან მტკურამდე. და დაიპყრა მირდატ,
ძე-მან ვახტანგის-მან ფარავნით და ტასის-კარით-გან ვიდრე ზღამდე სპერისა. და ერისთავობდა
მუნ, და იყო
მორჩილ დაჩი მეფისა ძმისა თჴსისა: ამან აღაშენა ჯავახეთისა ეკლესიაჳ წყაროს
თავისა: იმეფა დაჩი თორმეტ წელ და მოკდა დაჩი მეფე:
ლე. მეოცდაათხუთმეტე მეფე, მეორე ბაკურ, ძე დაჩი მეფისა ,ხოსროიანი:
და დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაკურ, და იმეფა ათცამეტ წელ და მოკდა ბაკურ მეფე:
ლვ. მეოცდაათექუსმეტე მეფე, მეხუთე ფარსმან, ძე ბაკურ მეფისა,
ხოსროიანი:
და დაჯდა ძე მისი მეფედ, ფარსმან: მოკდა კათალიკოზი სამოელ და დაჯდა
კათალიკოზად
მესამე კათალიკოზი თავფეჩაგ, და მოკდა თავფეჩაგ, და დაჯდა კათალიკოზად
მეოთხე კათალიკოზი ჩირმაგ:
და ვახტანგისით-გან მოაქამომდე ესე მეფენი მშვიდობით იყნეს, და შვილნი მირდა-

ტისნი ჰმონებდეს შვილთა დაჩისთა: ამის ფარსმანის მეფობასა მოვიდეს სპარსნი, და
მოაოჵრეს
ქართლი ხოლო ფარსმან მეფე-მან ქართველთა-მან ითხოვა სპარსთა მეფისა-გან, რათა
არა
მოაოჵრნეს ეკლესიანი, და იპყრას ქართლი ჰსჯულსა ზედა ქრისტესსა. რამეთუ მას
ჟამსა ბერძენნი უცალო იყნეს, დასავლით მტერნი აღდგომილ იყნეს, და ვერ შემძლებელ იყნეს
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ლად ქართველთა წინა-აღდგომად სპარსთა: მაშინ სპარსთა მეფე-მან ისმინა ვედრებაჳ
მისი, და
დაიცვნა ეკლესიანი. ხოლო ფარსმან დაუწერა მას მორჩილებაჳ და მსახურებაჳ, და
წარვიდა
სპარსთა მეფე: მიერით-გან განიყვნეს ნათესავნი ვახტანგ მეფისანი. რამეთუ შვილნი
დაჩისნი
მორჩილობდეს სპარსთა, ხოლო შვილნი მირდატისნი დაადგრეს მორჩილებასა
ბერძენთასა:
იმეფა ფარსმან თოთხმეტ წელ, და მოკდა ფარსმან და დაჯდა ძმის-წული მისი
მეფედ, რომელსა ერქა ფარსმანვე.
ლზ. მეოცდა ათშვიდმეტე მეფე, მეექვსე ფარსმან, ძმის- წული ფარსმან
მეფისა, ხოსროიანი:
და იყო იგი მორწმუნე ვითარცა მამის ძმაჳ მისი, და მატა ყოველთა ეკლესიათა
შემკობაჳ:
და მოკდა კათალიკოზი ჩირმაგ. და ამანვე მეფე-მ დასუა კათალიკოზად მეხუთე
კათალიკოზი
საბა: აქათგან არღა-რა მოიყვანებდეს კათალიკოზსა საბერძნეთით, არამედ
ქართჲლნი დასხდებოდეს, წარჩინებულთა ნათესავნი: და მოკდა კათალიკოზი საბა, და მანვე მეფე-მან
დასვა
კათალიკოზი მეექვსე კათალიკოზი ევლაიოზ: და ამისვე ფარსმანის-ზე მოვიდა
იოანე შუამდინარელი, რომელსა ეწოდა იოანე ზედა-ზადენელი, განმანა ათლებელი
ქართლისაჳ, და განმწმედელი სჯულისაჳ, მაშენებელი ეკლესიათა, რომელ-მან ქმნა სასწაულები, და ნიშები
მრავალი,

მან და მოწაფეთა მისთა, რომელთა განაკვირვეს ყოველნი ქართველნი, დაიწერა
ცხოვრებაჳ
და სასწაულნი მათნი: და დაისხნეს ეკკლესიათა შინა ქართლისათა. რომელთა
სახელები ესე არს,
იოანე ზედა-ზადენელი, დავით გარეჯელი, სტეფანე ხირსელი, იოსებ ალავერდელი,
ზენონ იყალთოელი, ანტონი მარტო-მყოფელი, ისე წილკნელი, თათე სტეფან წმიდელი, შიო
მღვიმელი,
ისიდორე სამთავნელი, აბიბოს ნეკრესელი, მიქელ ულუმბელი, პიროს ბრეთელი და
ელია დიაკონი: და აწ ვიწყოთ შემოკლებით ცხოვრება მათი:
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ა. იოვანე იყო ქჲყანით შუა-მდინარით, რომლისა მშობელნი არა უწყით, არამედ
მხოლოდ
მამა ზე-ცისა მშობელად მისსა: აღიზარდა და სრულ იქმნა ყოვლითა სწავლითა და
შეიმკო სრულითა სათნოებითა. ამისთჴს მიენიჭნეს მას ღვთისა მიერ სენთა კურნება, და ეშმაკთა
ოტება,
რომლისა მიერ მრავალნი სასწაულნი აღესრულებოდეს: ვინათ-გან მრავალნი წყინება
ჰქონდა
ამის-თჴს მეოტ იქმნა უდაბნოდ, და მუნ დაადგრა: ხოლო მუნ ბრძანება მოიღო
ანგელოსისა
მიერ, რათა ათ-ორ-მეტით მოწაფითურთ თჴსით წარვიდეს ქართლად, და მოვიდა
მცხეთას, და
ბრძანებითა მეფისათა და კურთხევითა კათალიკოზისათა, აღვიდა მთასა ზედა
ზადენსა, და მუნ
დაემკჴდრა დაყუდებით: მუნ მთასა ზედა პირველით-გან კერპნი აღმართებულ
იყნეს, და მით
დამკჴდრებულ იყო მუნ ეშმაკთა სიმრავლე. ხოლო ლოცვითა წმიდისა მამისა
იოანესითა, ყოველივე განიდევნა მთისა მის-გან:
ხოლო მოწაფენი მისნი წარგზავნა, წინა-ძღომითა სულისა წმიდისათა, რომელიმე ქართლს და რომელიმე კახეთს, და რომელიმე უდაბნოდ
გარესჯად: მაშინ მუნ დაადგ რა იოანე, ღირსი მამა ჩვენი, ერთისა ოდენ მოწაფითა, და მრავალნი
წინააღმდგომობა და განსაცდელნი მოითმინნეს ეშმაკისა მიერ, და მძლედ გამოჩნდეს მათ
ყოველ-

თა ზედა: ამისა შემდგომად მთასა-მას ურწყულსა წყარო გემრიელი გამოადინა
ღმერთ-მან,
ლოცვითა მისითა, რომლისა სმითა და ცხებითა მდაბიურთა-გან მრავალნი სნეულნი
განიკურნებოდეს: ამისა შემდგომად დათვი წყაროსა-მას-ზედა მდგომელი მშვიდითა
მოძღრებითა განიოტა,
და მიერით-გან არღა-რა-ვის ავნებენ დათვნი მის მთისანი კაცთა ვისმე, ვიდრე
დღეინდელად
დღედმდე: ესრეთ განისწავლნეს დათვნი უმწყსნი: მოგვარეს მას განრღვეული
მრავალ ჟამისა, და
ლოცვითა წმიდისა მამისა იოანესითა მყოს განიკურნა: ხოლო სხა მოიყვანეს კაცი,
რომლისა თანა
იყო ეშმაკი უტყვებისა, და ილოცა მის-თჴს იოანე-მ და მყის დაუტევა ეშმაკ-მან, და
ივლტოდა
მის-გან. და განიკურნა კაცი-იგი და ადიდებდა ღმერთსა: მრავალთა მისთა
სასწაულთა-გან მცირედნი ესე წარმოვთქვენ: ხოლო ოდეს მოიწია განსლვა მისი ჵორცთა-გან, მოუწოდა
ელია
დიაკონსა, და სხათა ვიეთთა მოწაფეთა თჴსთა ასწავა და განამტკიცნა, და იხილნა
ზე-ცისა
მჵედრობანი მოსულნი მის-ზედა, და შევედრა სული თჴსი ჵელთა შინა მათთა და
დაიძინა მშვიდობით: შემურეს წმიდა გამი მისი, და მიიღეს საყოფესავე- მას თჴსსა, სადა იღაწა,
მთასამასვე მუნ: ხოლო შემდგომად მიცალებისა მრავალნი სასწაულნი აღესრულნეს,
რომელთა სრული ცხოვრება წმიდისა იოანესი მოგვითხრობს:
ბ. იყო წმიდა მამა დავით ქვეყანით შუა-მდინარით, რომლისა მშობელთა არა მეცნიერ
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ვართ: ესე დამოწაფებული იოანესა თანა მოვიდა, და განვიდა გარესჯისა უდაბნოსა,
ერთისა ოდენ
მოწაფითა, რომლისა სახელი ლუკიანე. რომელთა სიცხენი მზისანი და ნეფხვანი
ზამთრთანი
ფრიად მრავალნი მოითმინნეს: ამისა შემდგომად, ვითარცა მამა დიდისა ვასილისა,
ირემთა მიერ
გამოიზარდნეს. რამეთუ სამნი ირემნი ნუკროსანნი მოვიდიან და მოწველიან, და
ხაჭოსა მისსა

სჭამდიან: გარნა ოთხ- შაბათს, და პარასკევსა არა მოვიდიან: შემდგომად მცირედისა
ჟამისა, ერთი
ნუკრთაგანი შთანთქა ვეშაპ-მან მძვინვარე-მან, რომელი მკჴდრ იყო ღელესა,
რომელსამე ნაპრალსა კლდისასა, რომელი სიტყვითა დავითისითა განიდევნა, და ველსა ყარაისასა
მეხის-ტეხითა შეიწვა:
და ბუბაქარ დიდებული, კაკაბთა ნადირობასა შინა, შეემთხვია წმიდასა და ენება
მახვილითა მოკლვა.
რომელსა ჵელი განმარტებული შეაჵმო და ვედრებითა წმიდისათა კვალად ეგო,
ვითარცა
უვნებელი: და ძენი ბუბაქარისნი, საპყარნი, წამსა შინა, ლოცვითა მისითა, განკურნა:
ხოლო ამის
გამო განისმაჵმა მისი და ფრიადნი დაემოწაფნეს, და მრავალნი ჯურღმულნი
აღმოჰკუეთეს:
და მოვიდა ღირსი დოდოცა, და დაადგრა მის-თანა: ამისა შემდგომად წმიდა-მან
წყალნი მწარენი დაატკბნა, რომელნი დიან ვიდრე დღეინდელად დღედმდე, გარემოს ბერთუბნის მონასტრისასა,
და სხვანი მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა: და შემდგომად წარვიდა წმიდა
ქალაქად იერუსალიმად,
ქვეითად, და სადა იხილვების ბორცვებთა-გან არა თავს-იდვა შთასლვა მუნ, არამედ
მუნით მოდრკა
და თაყვანი-სცა, და აღიღო სამნი ლოდნი, და შთაისხნა ჩაჵვთა რასამე და
წარმოემართა: ამისთჴს პატრიაქ-მან იხილა ჩვენებაჳ, და მალე მსრბოლნი კაცნი მოსწივეს წმიდასა, და
ორნი-იგი
ლოდნი მიუხუვნეს, და ერთი მიანიჭეს, რომელი მოვიდა და მოიღო ლოდი-იგი,
რომლისა სასწაულნი ითქნეს ანგელოზისა მიერ პატრიაქისა მიმართ, არა მიცემად სამთა ქვათა, არამედ
მესამედისა, მადლისა წმიდისა-მის ქალაქისა, მოღებად აქა უდაბნოდ, ვინათ-გან სამ-გზის
აქა ლოცა
მიესწორების ერთ-გზის იერულსალიმსა მისვლასა: ამისსა შემდგომად სული თჴსი
ღმერთსა შევედრა, და დაისხნა წმიდა გამი მისი საყოფსა თჴსსა, გარესჯის მონასტერსა:
1-23 სტრ., 154
გ. იყო წმიდა მამა შიო ქალაქით ანტიოქიით, სიჩჩოთ-გან დამტევებელი სოფლისა და
და-

მოწაფებული მამისა იოანესი: ვინათ-გან წარმოვიდა ქართლად წმიდა იოანე, წინაძღომითა
საღმრთოთა სულისათა, არა უგულებელს-ჰყო სულიერი მამა თჴსი, და მის-თანავე
წარმოვიდა
ღირსი შიო: მოსრულ-მან ქართლს, ქალაქსა მცხეთას, მყუდრობისა და მარტომყოფობისა
მოსურნე იყო: ითხოვა შენდობა კათალიკოზისა-გან და მამისა იოანეს-გან, და
წარვიდა წმიდა
შიო დასავლით კერძო მცხეთისა, მარჯვენით, მდინარესა მტკარასა, რომელსა ჰქვიან
მღვიმე,
ღრმათა ჵევთა, ფრიადთა მზის სიცხეთა და ზამთრისა ყინვათა განიბძაროდეს
ჵორცნი მისნი:
პოვა ქვაბი კლდისა გამოკვეთილი და სიცივისა და სიცხისა ნუგეშინის-იცა მას შინა:
ხოლო ვინათ-გან სახიერ-მან ღმერთმან არა უგულებელს-ყო მრავალი ღვაწლი, არამედ
ვითარცა ელია
ყორნისა მიერ გამოზარდნა, ეგრეთვე აქაცა დღითი-დღე ტრედისა მიერ საზრდელი
მოეღებოდა:
ამისა შემდგომად, დღესა ერთსა, ფრინვლითა ნადირობდა გამოვიდა, კაცი მდიდარი
და საჩინო, სახელითა ევაგრე: მხოლოდ მდგომი კლდისა თავსა ზედა, ნახა ტრედი მიმქონი
საზრდელისა, თვალ- აგნა და განეცჴფრნა გონებასა თჴსსა, და კვალად დღესა მეო რეს
ეგრეთვე ნახა ვითარცა პირველ, შეუდგა კვალსა ტრედი სასა ნახა ბერი მოღვაწე, შეიშურა მოთმინება
ბერისა-მის და არა უგულებელს-ჰყო განშორება მისი: ჰრქა ევაგრე-მ ბერსა-მას:
,,მამაო, ღირს
მყავ შენ-თანა დამკვიდრებად, რათა მყუდროებასა შინა აღვასრულო დღენი ჩემნი.“
ჰქა მას
წმიდა-მან შიო: ,,აღიღე კვერთხი ესე ჩემი. უკეთუ იმიერ და ამირ მდინარემან გზა
გცეს, განიპოს წყალი, ნება უფლისა არს, და მოვედ აქა. და უკეთუ არა გზა გექმნას, იყავ სახლად
და
სარწმუნოდ მნებებელად:“ წარვიდა განმგებ სახლისა-გან, მოსეს მსგავსად, ორგ-ზის
მტკვარი
განაპო კვერთხ-მან ამან: აღვიდა მამისა შიოსსა ევაგრე, არა უკუნ-მხედველი,
ვითარცა ლოთ, სოდომისა, შიშითა არა იქმნნეს ძეგლ მარილისა: ასწავა მოთმინება, ლოცვა, უძილობა
და ღვა-

წლი მონაზონებისა: ამისა შემდგომად ჰრქა წმიდა-მან შიო-მ: ,,შვილო ევაგრე,
გვიღირს ეკლესია, სადაცა უფალსა უნდეს, მვედრებელი ღვთისა აღვიდნენ, თავსა კლდისა
წვერისასა: მარ1-20 სტრ., 155
ცხენასა ჵელსა საკმეველი და ცეცხლი დაიყარა. მარჯვენითა ჯარი გამოსახა, საკმლის
კამლით წვერ-ჩამობრუნვით იპოვა ადგილი, სადაცა ეკლესია უნებს უფალსა,
აღაშენა საყდარი ყოვლად წმიდისა ღვთისა დედისა: იქმნა მონაზონ ევაგრე, განითქა ამბავი მათი,
და ყოველსა გარემოს სოფლებსა მოვიდნენ სხანი ურიცხნი სულნი, და იქმნენ მონოზონ:
ყოველი
საზრდო, წყალიცა საზიდი იყო. სატვირთავად ჰყვანდათ კარაულნი: უბრძანა
მგელსა, და მგელი მწყემსად კარაულთა: ვირთა ერთსა დღესა ბერისა ვისმე კონონისა კარაული
კლდით
გარდაჭრილი მიუსვლელ იქმნა სადგომსა, ჰრქა ბერ-მან მან წმიდასა შიოს. ,,რა-ესე
ჰყავ, ვითარ
მგელი მწყემსად კარაულთა განაჩინე, ამას შეუჭამიეს:“ ჩვეულ იყო მგელი, რა
კარაულთა მიიყვანის, ბერთა პური დაუნეცვიან, და ჭამის, ან დატუქსვილი თრთის, და ეჭიდების
ზიდვად კალთასა ბერისასა:
წაყოლილ-მა ნახა თავსა კლდისასა ნაპრალთა, დაგორებული კარაული, უსულოთა
მგდებარე პოვა: თავის-უფალ-ჰყო მგელი, უბრძანა. ,,ნუღა-რა იყოფები სავნებელად ადგილსა ამას:
სასწაულნი
ესე დღეინდელა დღემდე ჰგიან, რამეთუ ვერას ავნის პირ-უტყვთა ნადირნი
ველისანი: სხნიცა
მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა: ამისა შემდგომად მამად ბერთა ევაგრე განაჩინა,
თჴთ შთავიდა ლაკვასა, მღვიმესა ბნელსა, კაცთა-გან მიუვალსა: ვითარ გამოთქვას სიმჵნე და
მოთმინება მისი, ლოცა , ეშმაკთა-გან განსაცდელთა შეწყნარება, ცრემლი და ვედრება უფლისა: მას
შინა
კეთილად აღასრულა ცხოვრება მისი: ითხოვა მღდლისა მიერი სიწმიდე და წარვიდა
წინაშე
უფლისა, და მუნვე მიმღებელ იქმნა სადა ღვაწლი აღასრულა. და ჩანან საფლავი
დღესით, სა-

სოთ ქართჲლთა: წლითი-წლად ნაწილნი აღმოეცენებიან, მორწმუნეთა
განმამჵნობელად, და
ურწმუნოთა განმამკვირებელად: ვიდრე სულიერღა იყო, მრავალი სასწაული
აღასრულა: დიდსაცა არაგვთა მდინარე განაპო, მკელობელი ავლინა, განრისხებული მეფე მშვიდ ჰყო,
ვნებული არა1-25 სტრ., 156
წმიდათა-გან განჰკურნა, უშვილოთა მიანიჭა და ძე-იგი კათალიკოს ჰყო. და იდვა
წმიდა
გამი მისი სამყოფსა და საღვაწლოსა შინა მღვიმისასა:
დ. იყო მამა წმიდა ისე წილკნელი მოწაფე წმიდის მამის იოანესი: რომლისა არა უწყით
მშობელნი, არცა ალაგი სადაურობისა, თჴნიერ ეს ვიცით, თანა მოჰყვა იოანესა და
მრავლისა
იძულებითა ქართლისა კათალიკოზ-მან აკურთხა მღდელ-მთავრად, საყდარსა
წმიდისა ღვთისმშობლისასა, ქვეყანასა მუხრანისასა, და სოფელსა წილკნისასა: ფრიადი ურწმუნონი
სწავლითა
მოაქცივნა, მოძღრება და ქადაგება განჰფინა სამწყოსა თჴსსა: დაბასა-მას უწყლობისა
სასო წარკვეთილ იყნეს ამის-თჴს რამეთუ შორს იყო ქსანი. შუა ტყე და მაღალი გორა
ჰქონდა:
აღიღო კვერთხი თჴსი, დღესა ერთსა, შესრულ-მა, ვედრებისა წარმთქმელ-მან, წინაშე
ხატსა დედისა ღვთისასა: მიიწია ქსნისა პირსა, უბრძანა წყალსა-მას. ,,ძლიერებითა უფლისა
ჩვენისა
იესოს ქრისტესითა, და ღვთის-მშობელისა მარიამისათა, გიბრძანებ, მდინარეო,
გამოვედ და შემოვედ კვალსა ჩემსა, და მოსდევდი წვერსა კვერთხისასა:“ უვალსა და უგზაურსა ალაგსა
შემოუდგა, ჰყვებოდა ვითარცა მონა: წარმოიღო ვიდრე წილკნის ჩაღმა, რომელი
დღეინდელად
დღემდე მდინარეობს წყალი იგი: ამისა შემდგომად ღვაწლი მრავალი განფინა
უფლისა მიერ,
წარვიდა სიხარულითა, მღდელთ- მოძღრობისა პატივი აღასრულა, ღირსი წმიდა
სული შევედრა
ღმერთსა, და მიიღო ყოვლად პატიოსანი გამი მისი მონასტერსა-მასვე წილკნისასა,
რომელი
აქამომდე ჩანს, სასოდ და შესავედრებლა დ ქართჲლთა:

ე. იყო წმიდა მამა ანტონი შუა-მდინარელი და მოწაფე იოანესი: იყო წმიდა ესე
განშორებულთა შორის ფრიად სათნო და წარჩინებული: ამან ყოვლად სანატრელ-მან
წმიდა-იგი
ხატი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, რომელ სახედ პირსა თჴსსა ტილოსა ზედან
გამოსახა,
და ავგაროზს სასოება აღუსრულა, და შემდგომად ამაღლებისა, თადეოსის-მიერითა
ჵელითა მიუვლინა და განჰკურნა კეთრისა- მის-გან ქვემდებარისა, და ყოვლით სახლეულით
მისით ნათელ
იღო, თადეოზის- მიერითა ჵელითა. და შემდგომად მისსა ძე კაცისა ავგაროსისა, და
კვალად
შვილის შვილისა ძისა მისისა ენაცვალნეს მათ მეფობათა ოდენ, და არა ღვთის მსახურებითა: რამეთუ
განდგომილ ექმნეს ღვთის-მსახურებასა, და დამონებულ ეშმაკთა საოცრებასა.
რამეთუ რა1-31 სტრ., 157
იგი ავგაროზს ეყო ეშმაკთა, და ვითარ შემუსრნა და განუდგა მისი, ენება შურის -გება
რათა
მიუზღოს ეშმაკთა, სახე ძველსა-მის საზორველსა დამჵობისა, და მჵობათა ხატისა-მის
საუფლოსათა, რომელი აღმართა ავგაროზ ბჭეთა-ზედა ქალაქისათა, სადა-იგი
ემართა კერპი ბილწი: რამეთუ მუნ დაუსვენა ხატი-იგი ტილოსი, ფიცარსა-ზედა გარდა-რთხმული,
რათა ყოველნი შემავალნი მუნ შინა ხილვით თაყვანის-სცემდენ: მაშინ ბილწ-მან შვილის-წულმან ავგაროზისმან აღირჩია დღე კეთილებისა წილ უსახუროება, და ხატი-იგი უარ-ჰყო, და ეშმაკთა
შეუდგა,
და იგონა ხატისა-მის ქრისტესისა, რათა წარწყმიდოს იგი:
მაშინ ებისკოპოზ-მან მის ქალაქისა-მან გულის -ხმა ჰყო განზრახვა ბოროტისა-მის, და
ჰყო განგება ღირსი, და შემსგავსებული მის ჟამისა, რამეთუ სადა-იგი ხატი ესვენა,
კამარედად
ქმნულ იყო, და წმიდა-მან ეპისკოპოს-მან დადგა კანდელი აღნთებული, საფარველად
ტაძრისა -მის
აღმართა კეცი წინა-პირსა ხატისასა, და აღმოყო-რა კარი -იგი კამარისა, და
შეაფარილა, რომელ
ყოვლად არა ეტყობოდა, თუ ერთი რომელ უახლეს არს: და შემდგომად
უკანასკნელთა დღეთა და

ჟამთა, ხვასრო, სპარსთა მეფე, მოადგა ედესია ქალაქსა, და იწყო თხრა ქვეშე ზღუდესა,
და
ეგრეთ შევიდეს რომელ ვერა აგრძნან თუ ჰბრძავსო: მაშინ ღმერთმან არა დაიდუმა
უტყუელი
აღთქმა, რომელ აღუთქა, ვითარმედ ,,ზღუდე ვარ მე ედესიისა“, და მშობლი სა
თჴსისა მეოხებითა, ევლავიოზს, ეპისკოპოსსა მის ქალაქისასა, გამოეცხადა დედა ღვთისა და ჰრქა,
ვითარმედ
,,მას რომელსამე ბჭესა-ზედა არს ხატი-იგი ჵელით -უქმნელი და დაფარული:“ და
ვითარცა განიღვიძა ებისკოპოს-მან გულის-ხმა ჰყო ჭეშმარიტებით ძილსა-შინა ჩვენებულსა-მას,
და განთიად
წარვიდა, ლიტანიით, ადგილსა-მას, და პოვა წმიდა ხატი-იგი ყოვლად განურყვნელი,
და კანდელი-იგი წინაშე მისსა აღნთებული ეგო, ეგე-ოდენსა ჟამთა სიმრავლესა-შინა. და
გარდააწვეთეს ზეთი მის კანდელისა ბრძოლთა მათსა-ზედა მის ქალაქისათა, და მეყუსელად,
ვითარცა მიეახლდა,
მიედვა და დაიწვნეს, და ვითარცა მტვერი განიბნივნეს, და უჩინო იქმნეს: ხოლო
რომელი იგი
კეცი საფარველად მის ხატისა აღმართებულ იყო, მას-ზედა გამოსახულ იყო სხვა ხატი
და მსგავსება წმიდისა- მის საუფლოსა ხატისა, რომელი-იგი სწორებით პატივ-იცემებოდეს,
და ნისტორიანთა ეკკლესიასა-შინა დაესვენნეს:
მაშინ წმიდა-მან ამან ანტონი-მ იძია მოძღრისა თჴსისა გზა, და ისწავა ჭეშმარიტი, და
ცნა რამეთუ წარვიდა სომხითს, ჩრდილოეთით კერძო, სხათა-თანა მოწაფეთა,
რომელთა აწ მოვიხსენნეთ, დავით, და დოდო, და შიო ანტიოქელნი, და რვანი რვანი სხანი
მოწაფენი იოანესნი, ერთისა საზღრისანი: ესე სცნა წმიდა-მან ანტონი, აღიძრა ტრფიალებითა მოძღრისა
თჴსისათა და
ესეცა ეძვინებოდა გულსა თჴსსა, რომელ ნისტორიანთა ეკლესიასა-შინა იყნეს
საუფლონი-იგი
ხატნი. და აღიყანნა კეცი რომელ საფარველად მის ხატისა ყოფილ იყო, და ხატი
ქმნულ იყო:
1-28 სტრ., 158

ესე უჩინარად წარმეიყანა, წინა-ძღომითა ანგელოზისათა და უწყებითა ზე-ციერითა,
ჩრდილოეთს, და მიიწია მტკარს-ზედა, განალო იგი და დაემკჴდრა აღმოსავალით, ვითარ
ოთხ მილიონ, ნაპრალსა კლდისასა, შინა-გან მთათა აკრიანთა: იოვანეს ახილვიდა ვითარ
ხუთ მილიონ,
და შიოს ცხრა მილიონ, დავით -დოდოს ათ-სამეტ მილიონ: ხოლო მუნ-თქვესვე
რომელ
წმიდისა ამის ანტონის ედგნეს საზრდელად გამისა თჴსისა ირემნი, და იყო მთა
უღაღი და სერტყიანი
და იყო ქალაქი ვითარ ერთ მილიონ, მცირე: და ესე ირემნი წარვიდიან ველს, და
ვითარ ჟამი მოვიდის, შინა მოვიდიან, წველის. ვითარ მწყემსნი მივიდოდეს ჟამეულად: ხოლო
ერთსა ოდენ
ჟამსა მიიწივნეს უჟამოდ დაფრთხინ, და უკან ნუკრი მოსდევდა, ჵორც- შეკვეთილი,
და ესე დაუკვირდა წმიდასა-მას, და თქა გულსა- შინა თჴსსა, თუ ,,სადა ვინ შეემთხვია:“
რამეთუ არა
უწყოდა სიახლე მის ქალაქისა, და მყის ვითარცა კაცთა თვალ -მმრუმედ ხედვასა თანა ჰრქვა.
,, რა არს ეგე:“ და მათ ვითარცა პირ -მეტყჲლთა თავ -მიზიდვით ჰრქვეს.
,,შემომიდეგ და გიჩვენოთ.“ და შეუდგა კალსა მათსა, და მიიწია მას ადგილსა. სადა-იგი შემთხვეულ იყო
მათდა, და
აჰა მთავარი მის დაბისა მოვიდოდა ნადირობად. და წინა-შეემთხვია, და ჰრქა. ,,ვინ
ხარ:“ ხოლო წმიდა-იგი ჵელით უჩვენებდა სადა-იგი იყოფოდა და ყოველსავე საქმესა,
რამეთუ ენა არა
ესმოდა: მაშინ მთავარ-მან ჰრქა. ,,მე შენი არა მესმის, და რომელ -ეგე ჵელითა
მეუბნები ეგეცა
მოგკვეთო:“ და ჰრქა. ,,წარიყ ანეს, მჭედელისა-თანა:“ და ვითარცა მიიყანეს
მჭედელ-მან შანთი გაახურვა, და გამოიღო, რათა ჵელი მოჰკვეთოს, და დავარდა ქვე, და ჵელნი
ვითარცა შეშანი
შეექმნნეს: მაშინ წმიდა-მან მიჰყო ჵელი, და ვითარცა ნაკვერცხალი ჵელითა აღებული
მიუპყრა და
ჰრქა, ,,ჰყავ ადრე ბრძანებული შენდა:“ და იგი განკრთა საშინელსა-მას ზედა
ხილვასა: და
მსწრაფლ მიუმცნეს მთავარსა, და ჰრქვეს ყოველი ხილული, და მან ბრძანა, რათა წინ
აშე მისსა

მიიყვანონ: და ვითარცა მიიყანეს, ჰრქა მას. ,,რა ჰგნებავს სთქ, და ყოველი მიგცე:“
ხოლო
მცირედი ქვა უჩვენა მან, ვითარ სამეული, და ილოკდა: და ცნეს რამეთუ მარილი
უნდა, და მოართვეს ორი ოდენ ქა განუტეხელი. და მან მოხლიჩა ერთი ლიტრა და წარვიდა, და
ალოკა ფურთა თჴსთა: და იყოფოდა ხატსა-მას წინაშე ვიდრე აღსასრულამდე ცხოვრებისა მისისა:
და
წმიდა- იგი წმიდათა- შინა მიიცალა, და ჩვენ დაგვიტევა ხატი-იგი საუფლო, და არს
ვიდრე
დღეინდელად დღემდე უჩინრად, და სასწაულთა მოქმედებს განცხადებულად,
რომელ უადვილესა არს
აღრიცხვა ზღვის ქვიშათა ვიდრე საკვირველებათა საუფლოსა-მის ხატისათა: გარნა
ვინათგან ღმერთი მხოლო არს მოქმედი სასწაულთა, მანვე მხოლო-მან უწყის სიმრავლე
სასწაულთა
1-27 სტრ., 159
მისთა. და უკეთუ სოლომონცა იყო, ვერცა მან შეუძლოს აღრიცხვად, თჴნიერ ღვთისა
მხოლოჳსა:
ჟამსა მას ოდეს თჴთ-მპყრობელი იუსტინიანოს, მეფე ბერძენთა, ჰბრძოდა კერძოთა
ოვსეთისათა, საზღვარსა ავაზგიასსა, ნათესავსა ხასკუნთასა, რამეთუ ექმნა მათ
განდგომილება, მაშინ
მოძღანა ნიჭი დიდი იუსტინიანოს ფარსმანს, ქარჲთლთა მეფესა, და ევედრა, რათა
შეეწიოს
მჵედრობასა მისსა, ყოვლითა ძალითა თჴსითა, და ბრძოლა უყოს ხასკუნთა: ისმინა
უკჲ ფარსმან
ვედრება ბერძენთა მეფისა, და დაუტევა ევაგრე, მცველ სამეუფოსა თჴსსა. ხოლო თჴთ
უკჲ წარვიდა, და შეწევნითა ღვთისათა დაიმორჩილა ნათესავი-იგი ხასკუნთა. და მთავარნი
ყოველნი
შეპყრობილნი წარავლინნა წინაშე იუსტინიანესსა. მერმე მოიქცა თჴსადვე სამეფოდ:
ოცდამეექსესა წელსა იუსტინიანეს მეფობისასა, იქმნა კრება მეხუთე, ას სამე-ოც-და
ხუთთა წმიდათა მამათა-გან, ქრისტეს აქეთ, ფკზ, კოსტანტინეპოლის, ვიგილიოს
წმიდისა
ჰრომთა პაპ სა-ზე. რომლისა წინამძღარ იყნეს ევტიქიოს კოსტანტინეპოლელი,
აპოლინარი

ალექსანდრიელი, დომნოს ანტიოქელი, და ადგილისა აღმავსებელნი
იერუსალიმელთანი სტეფანოს,
გიორგი, და დამიანოს ეპისკოპოსნი: ხოლო შემოკრბეს ოროგვანთა და მის-თანა
მიმდგომთათჴს, დიდიმოს და ევაგრეს-თჴს, რომელნიცა შეაჩვენნეს და დაამჵივნეს:
მათვე ჟამთა -შინა იუსტინიანეს მეფობისათა, აფხაზნიცა შეიცვალნეს უმჯობესად, და
ქრისტეანობისა შეიწყნარეს ქადაგება. რამეთუ პალატსა შინა იუსტინიანე მეფისასა იყო
ვინმე საჭურისი აფხაზი ნათესავით, და ევფრატა სახელის-დებით, რომელი წარივლინა მეფისამიერ ქადაგებად მათდა, და აღთქმად, ვითარმედ ამიერით-გან არცა ერთიღა-ვინ ნათესავისა
მათისაგანი განჵვებულ იქმნებოდის მამა-კაცობისა-გან, რკინისა მიერ. რამეთუ მრავალნი იყნეს
მათგანნი მსახურ სამეუფოსა საწოლისა, რომელთა საჭურის იცის წოდება ჩვეულება-მან: ვინაცა
იუსტინიანე
ტაძარი წმიდისა ღვთის-მშობლისა აღაშენა აფხაზეთს შინა, ბიჭვინტას, მღდელნი
დაადგინნა
მას შინა, რათა უგანცხადებულესად ასწავებდენ სჯულსა ქრისტეანობისასა:
ხოლო ჩვენ პირველსავე სიტყვასა-ზედა მოვიდეთ: და მეფობით-გან მირიან
მეფისათა, ვიდრე
მეორისა ფარსმანისა, გარდაჵდეს წელნი ორ-ასი, და მეფენი გარდაიცვალნეს
თოთხმეტი, და ვახტანგისით-გან კათალიკოზნი გარდაიცვალნეს ექსნი: და მოკდა ფარსმან, და
დაჯდა მეფედ ძე მისი
ბაკურ:
1-30 სტრ., 160
ლ~ჲ. მეოცდათრამეტე მეფე, ბაკურ, ძე ფარსმან მეფისა, ხოსროიანი:
ესე ბაკურ იყო მორწმუნე და მაშენებელი ეკლესიათა. ამან განამრავლნა ეკკლესიანი
და
მღდელნი სამეფოსა-შინა თჴსსა და განწმიდა ქართლი ყოვლისა ურწმუნოებისა-გან:
და
მოკდა კათალიკოზი ევლავიოზ, და მანვე მეფე-მან დასვა კათალიკოზად მეშვიდე
კათალიკოზი,
მაკარი. ამასვე ჟამსა მეფობდა სპარსეთს, რომელსა ერქა ურმიზდ:

და მასვე ჟამსა იყო სომხითს კაცი ერთი, შვილი მთავართა, სახელით ვასქენ, და ესვა
მას
ცოლი მთავართა შვილი, რომელსა ერქა შუშანიკ, ასული ვარდანისი: ხოლო ამას
ვასქენს
ეუფლა ეშმაკი და განიზრახა მიქცევაჳ ცეცხლის-მსახურებად, წარვიდა წინაშე
სპარსთა მეფისა,
და დაუტევა სჯული ქრისტესი, და იქმნა ცეცხლისმსახურ: ხოლო სპარსთა მეფე-მან
წარმოგზავნა იგი ნიჭითა დიდითა, ერის-თავად რანისა: ვითარ მოვიდა და ცნა ცოლ-მან მისმან შუშანიკ
ქმრისა მისისა-გან დატევებაჳ სჯულისა ქრისტესისა, არღა-რა ერჩდა იგი ცოლებად,
და დაივიწყა
სიყარული ქმრისა თჴსისა, და ყოვლითა გულითა შეუდგა იგი ქრისტესა,
აღსრულებად მცნებათა
მისთა: მაშინ ვასქენ შეუდგა მრავალ ღონედ, პირველად ლიქნითა და ვედრებითა, და
ნიჭისა მიცემითა; შემდგომად შეაგდო სატანჯველთა დიდსა, რომელი სიგრძისა-გან ვერ
დავწერენ ღვაწლნი
წმიდისა შუშანიკისნი, და მოკლა იგი ქმარ-მან მის-მან ვასქენ, ერის-თავ-მან რანისამან:
მაშინ ბაკურ, მეფემან ქართჲლთა-მან, მოუწოდა ყოველთა ერის-თავთა ქარლისათა,
და
შემოკრიბნა ლაშქარნი ფარულად, და წარემართა ვასქენს-ზედა პარვით: ხოლო ვასქენ
ველსა
გარე დგა, კიდესა მტკრისასა, სადა შეერთვის მდინარე ანაკერტისა მტკვარსა, დაესხა
და შეიპყრა
ვასქენ, და დაჭრეს წვრილად და ასონი მისნი, და მოკიდეს ხესა: ხოლო გამი წმიდისა
შუშანიკისი
წარმოიღეს დიდითა პატივითა, და დაფლეს ცორტავს: ამან ბაკურ მეფე-მან
წარგზავნა მოციქული
წინაშე სპარსთა მეფისა, აუწყა ესე ყოველი, და ითხოვა მის-გან შენდობაჳ: მაშინ მეფემან განიზრახა გონებასა თჴსსა, და თქვა: „უკეთუ შევრისხნე ქართჲლთა, განერთნენ იგინი
ბერძენთა:“
შენდობაჳ აღირჩია: გამოგზავნა მოციქული ბაკურისსა, პასუხითა კეთილითა, და
ყოველი გმობაჳ და ბრალობაჳ ვასქენ მოკლულისა უბრძანა, და ამართლა ბაკურ სიკდილსა
მისსა-თჴს. და

წარმოგზავნა რანს და მოვაკანს სხა ერის-თავი, რომელსა ერქა დარიელ. და
უბრძანა რათა
კეთილად მეგობრობდეს ქართველთა:
და მოკდა კათალიკოსი მაკარი, და მანვე მეფე-მან დასა მერვე კათალიკოზი სჴმონ
კათალიკოზად, და მოკდა ბაკურ, და დარჩეს შვილნი მისნი წრილნი, რომელნი ვერა
იპყრობდეს მეფობასა:
მაშინ მეფე-მან სპარსთა-მან ურმიზდ მისცა ძესა თჴსსა რანი და მოვაკანი, რომელსა
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ერქა ქასრე ამბარვეზ, მოვიდა და დაჯდა ბარდავს, და უწყო ზრახვად ერის-თავთა
ქართლისათა, აღუთქა კეთილი დიდი, და დაუწერა საერისთოთა მათთა მამულობა
შვილითი-შვილად და
ესრეთ წარიბირნა ლიქნითა. და განდგეს ერის-თავნი და თჴს- თჴსად, ხარკსა
მისცემდეს ქასრე ამბარვეზსა. და შვილნი ბაკურისნი დარჩეს მთიულეთს კახეთისასა. და ნათესავნი
მირდატისნი, ვახტანგის ძისანი, რომელნი მთავრობდეს კლარჯეთს და ჯავახეთს, იგინი დარჩეს
კლდეთა შინა
კლარჯეთისათა. სხა ყოველი ქართლი, სომხითი და ასფურაგანი. დაიპყრეს სპარსთა
და ჰბრძოდეს ბერძენთა:
შემდგომად ამისსა მცირედთა წელთა, იქმნნეს შფოთნი დიდნი სპარსეთ- შინა,
შემოვიდა
თურქთა მეფე სპარსეთსა- შინა. მოვიდეს ბერძენნი, ეწყვნეს სპარსთა შუა მდინარესა,
იოტნეს,
და შევიდეს სპარსეთს, და იწყეს ტყუენვად სპარსეთისა: მაშინ ქასრე ამბარვეზ-მან
დაუტევა ქართლი
და რანი, და წარვიდა შველად მამისა თჴსისა:
ესრეთ რა უცალო იქმნეს სპარსნი, მაშინ შეითქვნეს
ყოველნი ერის-თავნი ქართლისანი, ზემონი და ქვემონი, და წარგზავნეს მოციქული
წინაშე ბერძენთა მეფისა, და ითხოვეს რათა უჩინოს მეფე ნათესავთა-გან მეფეთა ქართლისათა,
და რათა იყნეს

ერის-თავნი-იგი თჴს-თჴსსა საერისთავოსა შეუცვალებელად: მაშინ კეისარ-მან
აღასრულა თხოვაჳ
მათი, და მოსცა მეფედ დის-წული მირდატისი, ვახტანგის ძისა, ბერძნის ცოლისა,
რომელსა
ერქა გვარამ, რომელი ჰმთავრობდა კლარჯეთს და ჯავახეთს:
ლ~თ. ოცდამეათცხრამეტე მეფე, ქართლისა კურაპალატი, გუარამ ბაგრატოანი. ხოლო ესე გუარამ იყო, დედით ხოსროიანი, და მამით პაკრატოანი, და ესე ბაგრატონიანი შვილის შვილნი და ნათესავნი არიან ამ
გუარამისნი. და ვიწყოთ ყოველივე ამბავი ბაგრატოანთა, თუ ვითარ
არიან ნათესავნი დავით წინასწარმეყჲლისანი და სოლომინისნი, ანუ
ვითარ მოიწივნნეს ქჲყანასა ჩჲნსა: ვიწყოთ ადამით-გან, და წარმოვითქათ ყოველი ნათესაობა მათი:
ადამ შა სეით. სეით შა ენოს, ენოს შა კაინან, კაინან შა მალელაელ, მალელაელ შა
იარედ, იარედ შა ენუქ, ენუქ შა მათუსალა, მათუსალა შა ლამექ, ლამექ შა ნოე,
ნოე შა
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სემ, სემ შა არფაქსად, არფაქსად შა კაინან, კაინან შა სალა, სალა შა ებერ, ებერ შა
ფალეგ, ფალეგ შა რაგავ, რაგავ შა სერუქ, სერუქ შა ნაქორ, ნაქორ შა თარა. თარა შა
აბრაამ, აბრამ შა ისაკ, ისაკ შა იაკობ, იაკობ შა იუდა, იუდა შა ფარეზ, ფარეზ შა
ესრომ, ესრომ შა არამ, არამ შა ამინადაბ, ამინადაბ შა ნაასონ, ნაასონ შა სალმონ,
სალმონ შა ბოოს, ბოოს შა იობედ, იობედ შა იესე, იესე შა დავით მეფე, დავით მეფემან
შა სოლომონ, სოლომონ შა რობოამ, რობოამ შა აბია, აბია შა ასა, ასა შა იოსაფატ,
იოსაფატ შა იორამ, იორამ შა ოზია, ოზია შა იოთამ, იოთამ შა აქაზ, აქაზ შა ეზეკია, ეზეკია შა მანასე, მანასე შა ამონ, ამონ შა იოსია, იოსია შა იექონია, იექონია
შა
სალათიელ, სალათიელ შა ზორაბაბელ, ზორაბაბელ შა აბიუდ, აბიუდ შა
ელიაკიმ, ელიაკიმ
შა აზორ, აზორ შვა სადუკ. სადუკ შა აქიმ, აქიმ შა ელიუდ, ელიუდ შა ელიაზარ,
ელიაზარ შა მატთან, მატათან შა იაკობ, იაკობ შა იოსებ , ქმარი მარიამისი და ძმაჳ
კლეოპასი,
კლეოპა შა ნაომ, ნაომ შა სალა, სალა შა რობოამ, რობუამ შა მუხთარ, მუხთარ შა

ელიაკიმ, ელიაკიმ შა ბენიამენ, ბენიამენ შა იერობემ, იერობემ შა მოსე, მოსე შა
იუდა,
იუდა შა ელიაზარ, ელიაზარ შა ლევი, ლევი შა იორამ, იორამ შა მანასე, მანასე
შა იაკობ,
იაკობ შა მიქია, მიქია შა იოაკიმ, იოაკიმ შა იერობემ, იერობემ შა აბრაამ, აბრაამ
შა
იობ, იობ შა აქაბ, აქაბ შა სვიმონ, სვიმონ შა იზაქარ, იზაქარ შა აბია, აბია შა გად.
გად შა ასერ, ასერ შა ისაკ, ისაკ შა დან, დან შა სოლომონ, სოლომონ შა შვიდნი
ძმანი რომელნი-იგი მოსცა ღმერთ-მან ტყჲობასა შინა:
და ესენი შვიდნი ძმანი, ძენი ამის სოლომონისნი, წარმოვიდეს ქვეყანით
ფილისტიმით,
ტყვეობით წარმოსულნი ჰურიანი, და მოიწივნეს ეკლეცს, წინაშე რაქაელ
დედოფლისა და,
ნათელ-იღეს ჵელითა რაქაელ დედოფლისათა: ერთი მათგანი შემოიყვანა სიძედ, და
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განი ამზახნა სომეხთ მეფეთა, ხოლო ოთხნი ესე ძმანი გუარამ, საჰაკ, ასამ და
ვარზავარდ
წარმოემართნეს ქართლს: მაშინ ვინათ-გან მოაკლდა მეფობა შვილთა
გორგასლისათა. მით ჟამითგან ეპყრა უფლება ქართლისა აზნაურთა ვიდრე ამათადმდე, არამედ დაესრულა
უფლება ქართლისა
აზნაუთა, ბოროტთა საქმეთა მათთა-გან: მას ჟამსა მცხეთა აღთხელდებოდა, და
ტფილისი აღშენდებოდა. არმაზი შემცირდებოდა, და კალა განდიდდებოდა, და სპარსთა დაეპყრა
სომხითი, ქართლი და ასფურაგანი: ხოლო მაშინ, ვითარ უცალო იქმნნეს სპარსნი, ითხოვეს
ქართჲლთა ბერ
ძენთ მეფისა-გან მეფე ქართლისად: მაშინ კეისარ-მან მოსცა ესე გუარამ
კურატპალატი, რამეთუ
მანვე კეისარ-მან მოსცა პატივად კურატპალატობა, და წარმოგზავნა მცხეთად: ხოლო
სამნი-იგი
ძმანი ამის გაუარამისნი წარვიდეს კახეთს. და საჰაკ დაემზახა ბაკურს, ძესა
ნერსესასა. ხოლო
ასამ და ვარზავარდ წარვიდეს კამბეჩოანს, და გარდუქციეს ერი ვეზანს, ერის-თავსა
ბაჰარ-ჩუბი-

ნისსა სპარსთასა, და მოკლეს ვეზან, და დაიპყრეს მათ კამბეჩპანი. და დასხდებოდეს
მუნ და
ცხონდებოდეს ხორნაბუჯს, და ამა ჟამამდე შვილნი მათნი მთავრობენ მასშინა:ხოლო ამის
გუარამის-ზე მოკდა კათალიკოზი სჴმონ და დასჯდა კათალიკოზად სამოელ:
და შვილნი ბაკურ მეფისანი, ნათესავნი დაჩისნი, ვახტანგის ძისანი, რომლისა-თჴს
მიეცა
მეფობაჳ ვახტანგ მეფესა, იგინი დარჩეს კახეთსა, და დაიპყრეს კუხეთი და ჲერეთი,
იორით-გან,
და დასხდეს უჯარმოსა, და იყნეს მორჩილებასა გუარამ კურაპალატისასა: მაშინ
კეისარ-მან
წარმოსცა განძი დიდ-ძალი გუარამ კურაპალატის-თანა, და უბრძანა რათა მით
განძითა გამოიყანნეს ჩრდილოს ლაშქარნი, და შეერთნეს მათ- თანა სპანი
ქართველსანი, და შეგზავნეს სპარსეთს:
ხოლო გუარამ ჰყო ეგრე: გამოიყანნა ოვსნი, დურძუკნი და დიდონი, და წარუძღანა
წინა
ერის-თავნი ქართლისანი: შევიდეს ადარბადაგანს და დაუწყეს ტყვენვად, და
ესევითარნი ჭირნი
და უცალოებანი მოიწივნეს სპარსთა-ზედა:
მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სპარსეთს,რომელსა
ერქუა ბარამ ჩუბინი, ესე ეწყო თურქთა, სპარსეთს შემოსრულთა, ვითარცა წერილ
არს განცხადებულად ცხოვრებასა სპარსთასა, მოკლა თურქთა მეფე, და იოტა ბანაკი მათი:
ხოლო სპანი- იგი ბერძენთანი, რომელნი შესრულ იყვნეს სპარსეთს, შეიქცეს და
წარვიდეს შინა, და რჩომილნი -იგი, გუარამ კურაპალატისა შეგზავნილნი, წარმოვიდეს იგინიცა შინა. რამეთუ
ვინათ-გან
მოიცალეს სპარსთა თურქთაგან, შეშინდეს, და დაეცა შიში და ძრწოლა ქართჲლთა
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გან. მაშინ იწყო გუარამ კურაპალატ-მან ციხეთა და ქალაქთა მაგრებად: და კვალად
წყალობა ყო ღმერთ-მან ქრისტიანეთა-ზედა, და სხა შუღლი დავარდა სპარსეთს, რამეთუ
იგივე ბარამ
ჩუბინი გადგა, სპარსთა მეფესა, და დასწვეს თალნი ურმიზდ მეფესა ცოლის ძმათა
მისთა,

და იწყეს ბრძოლად ჩუბინ-მან და ქასრე-მ ამბარვეზ-მან: იოტა ქასრე ჩუბინისა-გან,
და წარვიდა საბერძნეთს. მაშინ კეისარ-მან მავრიკ მისცა ასული თჴსი ცოლად ქასრე
ამბარვეზსა, და მისცა
სპა თჴსი, და წარმოგზავნა ჩუბინსა-ზედა. იოტა ჩუბინი სპარსეთით, და ქასრე-მ
ამბარვეზ-მან
დაიპყრა ყოველი სპარსეთი: მაშინ მავრიკ კეისარ-მან იურვა ქართჲლთა-თჴს
ქასრეს-თანა, და
ჰრქუა: „ვინათ-გან დაუტეობიათ ქართჲლთა კერპთ-მსახურებაჳ, მუნით-გან
მორჩილნი არიან
ბერძენთა. რამეთუ ჟამსა-შინა მძლავრებისა-გან თქჲნისა იქმნნეს განრყვნილ
ქართლი, და თუ
არა სხა სამართალი თქჲნი არა-რაჳ არს ქართლსა- ზედა: აწ ბრძანებითა ღვთისათა,
ვინათგან სრულსა სიყარულსა-ზედა ვართ მე და შენ, იყო ქართლი ჩუენ შორის იყავნ
თავის-უფალ, მშვიდობით, მე ვარ მოურავი და მწე ყოველთა ქართჲლთა და ყოველთა ქრისტიანეთა“.
მაშინ ერჩდა სპარსთა მეფე კეისარსა, და განთავისუფლდეს ქართჲლნი, და ესე
გუარამ
კურაპალატი დადგა ბერძენთასა მორჩილებასა-ზედა: იყო ესე გუარამ კაცი მორწმუნე
და
მაშენებელი ეკლესიათა. ამან იწყო ეკლესიაჳ ჯარისა პატიოსნისა, და აქ ამომდე
ჯვარი ველსაზედა იყო, და უქმნა ეკკლესია წელთამდის ოდენ: და კვალად ამანვე კურაპალატ-მან
განააახლა
საფუძველი ტფილისის სიონისა, რომელ შემდგომად ამისა გუარამისა, განასრულეს
აღშენებაჳ ტფილისის სიონისა, ნახევარი ერთ-მან ქვრივ-მან დედა-კაც-მან, და ნახევარი
ყოველ-მან ერ-მან, ჟამსა ადარნასე მთავრისასა, და იგი ადარსანეცა შეეწია აღშენებასა მისსა: რამეთუ მორწმუნისა მირიან მეფისანი ყოველნივე ეკკლესიათა მაშენებელნი იყნეს:
და მეფობდა ესე გუარამ კურაპალატი კეთილად და უშფოთველად. არამედ
ქართლისა
ერის-თავნი ვერ სცვალნა საერისთვოთა-გან მათთა, რამეთუ სპარსთა მეფისა-გან და
ბერძენთა
მეფისა-გან ჰქონდეს სიგელნი მკვიდრობისანი საერისთოთა მათთა, არამედ იყნეს
მორჩილებასა
გუარამ კურაპალატისასა.
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ხოლო ამას გუარამ კურაპალატსა ესხნეს ძენი, რომელთა ეწოდებოდა სახელად, ერთსა
სტეფანოზ, და მეორესა დემეტრე: და მასვე-ზე მოკდა კათალიკოზი სამოელ, და
ამანვე კურატპალატ-მან დასვა კათალიკოზად სამოელ მეათე კათალიკოზი. და ამისსა
შემდგომად მოკდა
და ამისსა შემდგომად მოკდა
გუარამ კურაპალატი, და მის-წილ მეფე იქმნა ძევე მისი სტეფანოზ:
მ. მეორმოცე ერის-თავთა მთავარი ქართლისა, სტეფანოზ, ძე გუარამ
კურაპალატისა:
ხოლო ამან სტეფანოზ. მეფობისა სახელი ვერ იკადრა, სპარსთა და ბერძენთა შიშისაგან,
არამედ ერის-თავთ მთავრად ხადოდეს. და მის-ზე მოკდა კათალიკოზი სამოელ, და
ამან სტეფანოზ დასვა მეათერთმეტე კათალიკოზი ბართლომე კათალიკოსად: ხოლო ესე
სტეფანოზ იყო
ურწმუნო და უშიში ღვთისა, არა მსახურა ღმერთსა, არცა ჰმატა ჰსჯულსა და
ეკკლესიათა:
და ამის-ზე იქმნა შფოთი დიდი საბერძნეთს, რამეთუ მავრიკ კეისარსა განუდგა
ფოკას
მჵედარი, და მოკლა მავრიკ კეისარი და შვილნი მისნი. და დაიპყრა საბერძნეთი
ფოკას მჵედარ-მან:
მაშინ სიძე-მან კეისრისა-მან, ქასრე, სპარსთა მეფე-მან, იწყო ძებნად სისხლთა ცოლის
ძმათა და სიმამრისა მისისათა, შესლვად და ტყვენვად საბერძნეთისა: განძლიერდა
ბერძენთა- ზედა, და ვერ
წინა-აღუდგა ფოკას კეისარი. ხოლო სტეფანოზ, მთავარი ქართლისა, შეუშინდა
მეფესა სპარსთასა, განუდგა ბერძენთა და მიექცა სპარსთა: მას ჟამსა მანვე მეფე-მან წარმოტყვენა
იერუსალემი და წარიყვანა ძელი ცხოვრებისა, და შემდგომად ამისსა აღიღო ღმერთ-მან
ჵელი წყალობისა ქასრეს-გან, შეიპყრა ძე-მან მის-მან, შესვა იგი საპყრობილესა ბნელსა, და
მოკდა
სენითა ბოროტითა.
ხოლო ამის სტეფანოზის-ზე მცხეთას მოკლდებოდა და კალა აღშენდებოდა.
ტფილისი

განძლიერდებოდა და არმაზი აღთხელდებოდა: ძმა სტეფანოზისი, სახელით
დემეტრე, აღაშენებდა
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ეკკლესიასა ჯარისა პატიოსნისასა. რამეთუ სენიცა იყო მის-თანა ბოროტი, და ვერ
შემძლებელ
იყო განშორებად კარსა ეკლესიისასა. და სტეფანოზ მთავრობდა ყოველსა ქართლსა,
და დაჯდა
ტფილისს, და მორჩილებდა იგი სპარსთა: ხოლო ამისსა შემდგომად რა-ოდენთამე
წელიწადთა
გამოჩნდა საბერძნეთს კაცი ერთი, თჴსი მავრიკ კეისრისა, სახელით ერაკლე. ამან
მოკლა ფოკა
კეისარი, და დაიპყრა საბერძნეთი: განძლიერდა იგი და მიიყანნა დასავლეთით
თურქნი, და შეკრიბნა სპანი ურიცხნი, და წარმოემართა სპარსეთად ძებნად, ძელისა ცხოვრებისასა: და
მოვიდა
პირველად ზემო- ქართლს, სამცხეს, და ესმა სასწაულთ-მოქმედება ხატისა- მის,
რომელი წმიდასა ღმრთის-მშობელსა გამოესახა. და მიეცაპირველ -წოდებულისა ანდრიას-თჴს,
და მას მოესვენა
და დაესვენებინა მცირესა ეკვდერსა შინა, აწყვერს: მოვიდა კეისარი ერაკლე. ხილვად
და თაყანისცემად ხატისა მის: მაშინ იწყო ერაკლე აწყვერს დიდისა საყდრისა საძირკველისა
ჩაგდებად და
შენებად, ვიდრემდის მიერით-გან განსრულდა, მორწმუნეთა კაცთა-მიერ, და მიერ
შექმნეს საეპისკოპოსოდ:
მაშინ ამან სტეფანოზ არა ინება განდგომა სპარსთაგან. განამაგრნა ციხენი და ქალაქნი
და
დადგა ტფილისსა შინა, მოვიდა ერაკლე კეისარი, მეფე და მოადგა ტფილისსა. ხოლო
სტეფანოზ
იყო ქუველი მჵედარი, და შემმართებელი. დღეთა ყოველთა გამოვიდის კართა
ქალაქისათა, და
ებრძოდის ბერძენთა: მაშინ უკჲ მას წყობასა შინა ჩამოაგდეს სტეფანოზ, და მოკლეს,
და
დაიპყრა კეისარ-მან ტფილისი: ხოლო ციხესა კალისასა დარჩეს კაცნი, და არა
მოერთნეს მეფესა, და ციხით გამოღმართ ციხის თავ-მან აგინა ჵმა ჰყო და ჰრქა მეფსა ესრეთ: „ვაცისა
წვერნი

გასხენ და ვაც- ბოტისა კისერი გაქს“. მაშინ ვითარცა ესმა სიტყა ესე ერეკკლე მეფესა განრისხნა მის-თჴს და ბრძანა: „დაღაცათუ კაც-მან ამან ბას რობით მრქა მე
ვაცბოტობა,
არამედ არა არს ცუდ სიტყაჳ მისი ცუდ.“ და მოიღო წიგნი დანიელ
წინასწარმეყველისა და პოვა
მას შინა წერილი ესრეთ: „გამოვიდეს ვაცი დასავლისა, და შემუსრნეს რქანი ვერძისა
აღმოსავლისანი“. მაშინ განიხარა კეისარ-მან და დაიდასტურა, რამეთუ ყოველივე
განემარჯვებოდა: მაშინ
მოუწოდა კეისარ-მან ძესა ბაკურისსა, ქართჲლთა მეფისასა. ნათესავსა დაჩისასა,
ვახტანგის ძისასა, რომელი ერისთობდა კახეთს, რომელსა ერქუა ადარნასე. და მისცა მას
ტფილისი და მთავრობაჳ ქართლისა, და დაუტევა მის-თანა ერის-თავი, რომელსა
ერქა ჯიბღა,
ბრძოლა კალისა:
1-17 სტრ., 167
მა. მეორმოცდაერთე მთავარი ქართლისა, ადარნასე, ძე მესამე ბაკურ
მეფისა, ხოსროიანი:
ხოლო ამან ადარნასე-მ მთავარ-მან ქართლისა-მან, და ერის-თავ-მან ჯიბღუ-მ უწყეს
ბრძოლად ციხესა კალისასა, და კეისარი წარემართა ბაღდადს:პირველად მივიდა
გარდაბანს,
ვარაზ გაგელისა, და დაილაშქრა ადგილსა-მას რომელსა ჰრქჴან ხუზაშენი, და
ნათელ-სცა ერეკლე-მ
ერის-თავსა ვარაზს გაგელსა და ყოველსა ერსა მისსა: და იწყო შენებად ეკკლწსიისა,
რომელიიგი უბრწყინვალეს არს ყოველთა ეკკლესიათა, და მუნით წარვიდა ბერდუჯს, და
დადგა გულსა
სოფლისასა, და აღმართა ჯარი ქვისა, და დადვეს საფუძველი წმიდისა ღვთისმშობლისა ეკკლესიად, და აღასრულა გუმბათი მისი: და მუნით მივიდა ლალს, და უწოდა
მეწეკვენელთა მთავარსა
და ნათელ-სცა, და წარვიდა მუნით ბაღდადს:
ხოლო მან ერის-თავ-მან ჯიბღუ-მ და ადარნასე, ქართლის მთავარ-მან, გამოიღეს ციხე
კალისა და შეიპყრეს ციხის-თავი-იგი.ხოლო ამან ერის-თავ-მან პირველად პირი
დრაჰკნით აღუვსო, რომელ სიტყვითა მისითა კეისარ-მან განიხარა, რომელი თქვა
სადიდებელი

მეფისა ერაკლესი. ხოლო კადრებისა-მის-თჴს მეფისა უყო ესე ყოველი ტყავი განჵადა
და მეფე
სა მისწია გარდაბანს, ვარაზ გაგეილსსა: და ესევითარითა სიკდილითა წარეგნეს
სტეფანოზ და მისნი მსახურნი. ამის-თჴს უყო ღმერთ-მან მთავარსა-მას სტეფანოზს,
რამეთუ არა მინდობითა ღვთისათა ცხოვნდებოდა, არამედ მორწმუნეთა ემტერებოდა, და ურწმუნოთა
ჰმოყრობდა:
1-29 სტრ., 168
მაშინ კუალად წარიღეს ბერძენთა საზღვარი ქართლისა, სპერი და ბოლო კლარჯეთისა, ზღჴს პირი. და შვილნი სტეფანოზისნი დარჩეს კლდეთა შინა კლარჯეთისათა,
და
სხა ყოველი ქართლი დაიპყრა ადარნასე ბაკურის ძე-მან მთავრობით, და მეფობისა
სახელი ვერცა მან იკადრა, და ერის-თავნი იგი თჴს თჴსსა საერისთოსა: მაშინ
მკჴდრობდეს
და მორჩილებდეს ადარნასე მთავარსა: და მოკდა კათალიკოსი ბართლომე, და ამან
ადარნასე-მ
დასვა კათალიკოზად იოანე: და წარგზავნეს ანტიოქიას; და მის-თანა მონაზონი ერთი
მოციქულათაცა და საკურთხეველათაცა. რამეთუ განწესებულ იყო კურთხევა ანტიოქიით
კათალიკოზისა, და ვერღა-რა-ვის ჵელ-ეწიფებოდა სლვად გზასა ანტიოქიისასა: ამის-თჴს დიდი
ზრუნვა
აქნდა ქართჲლთა. ხოლო დღეთა თეოფილაკტე ანტიოქელ პატრიაქისა,
წარავლინნეს მოციქულნი
და მივიდეს წინაშე თეოფი-ლაკტე ანტიოქელ პატრიაქისა, და მიუთხრეს ნეტარსა
თეოფილაკტეს,
ვითარმედ დიდსა ჭირსა შინა არიან ქრისტიანენი, მკჴდრნი ქართჲლთა
სოფლებისანი, რამეთუ
დღით-გან ნეტარისა ანასტასი მღდელ-მოწამისათა არა კურთხეულ არს, სიძნელისათჴს გზათასა:
ხოლო მან ჰყო საზოგადო კრება, და განაჩინა, ბჭობითა კრებისათა, მთავარ ეპისკოპოსთა, მიტროპოლიტთა და ეპისკოპსთა თჴსთა თანა, რათა შეკრბებოდენ ეპისკოპოსნი
სამრევლოსა მისისანი და აკურთხევდენ კათალიკოზსა, ჟამითი-ჟამად, რომელიცა სამღმრთო-მან
მადლ-მან უჩვენოს

მათ, და რომელი გამოირჩიონ და სთნდეს მეფესა და ეპისკოპოსთა, და ერსა და
მოყასთა მის
ეკკლესიისათა: და შეუქმნა მათ აღწერილი მოსაჵსენებელი თავისა თჴსისა-თჴს და
მუნ შემოკრებულისა კრებისა-თჴს და ჵელთა-დასხმულ ჰყო ერთი ორთა-მათ მისსა
მოვლინებულთა მონაზონთაგანი, სახელით იოანე, მის ჟამისა კათალიკოზად მათდა: ხოლო ამას ანტიოქიის
კრებასა შინა გაპატიოსნდა და განთავისუფლდა მათ-გან კათალიკოზი: რამეთუ ჵელ ქვეით
აღარ არის პატრიარხთა, აღარც აკურთხევენ, არამედ თჴსნი ეპისკოპოსნი აკურთხებენ, და მიერით-გან
განეფინა
ქვეყანასა ზედა, ვითარმედ განთავისუფლდა კრებასა შინა ანტიოქიისასა: მაშინ უკჲ
იოანე გუთელ ეპისკოპოსი თჴსისა სამწყსოსა და ერისა მიერ მოივლინა ქართლად, და
ქართლისა კათალიკოზისა იოანეს მიერ მიიღო ჵელთ-დასხმა, მცხეთას, რამეთუ მას ჟამსა საბერძნეთისა
კერძონი
ხატთა ბრძოლისა წვალებასა დაეპყრნეს: მოკდა კვალად კათალიკოსი იოანე, და
ამანვე ადარნასე-მ
დასვა ბაბილა კათალიკოზად:
ხოლო ერაკლე კეისარი შევიდა ბაღდადს, შეიპყრა ხვასრო, და მოაღებინა ძელი
ცხოვრებისა. და მოკლა ხვასრო, და იწყო შენებად იერუსალიმისა, და დასვა მოდისტოს
პატრიაქად: და წარუღო ბაღდადი და უკ-მოიარა გზა ქართლისავე, წელსა მეშვიდესა, რათგან ჩაევლო:
1-22 სტრ., 169
და ეკკლესია ჯარისა პატიოსნისა და სიონი ტფილისისა განესრულნეს ადარნასე,
ქართლისა
მთავარსა: მაშინ ერაკლე მეფე-მან ტფილისს, მცხეთას და უჯარმოს, ქადაგნი
განავლინნა,
რათა ყოველნი ქრისტეანენი ეკკლესიას შევიდნენ, და ყოველნი მოგნი და ცეცხლისმსახურნი, რომელნიცა არა მოინათლნენ, მოისრნენ: ხოლო მან ნათლის-ღება არა ინებეს,
არამედ
ზაკვით აღერივნეს ქრისტეანეთა თანა, და მიაწიეს ყოველთა მათ-ზედა მახვილი: და
ეკკლესიათა

შინა მდინარენი სისხლთანი დიოდეს, და განწმიდნა სჯული ქრისტეს ღვთისა
ჩვენისა: მაშინ წარვიდა ერაკლე მეფე სამეფოდვე თჴსად და წარიტანა თანა, მანგლისით და ერუშეთით,
ფერჵთა
ფიცარნი, და სამსჭალნი უფლისა ჩვენისა იესოს ქრისტესი, რომელი მოცემულ
იყვნეს კოსტანტინეს-გან მირიან მეფისდა: მაშინ შეწუხნა ადარნასე, ქართლისა მთავარი.
ევედრებოდა რათა არა წარიხნეს კეისარ-მან ნიჭნი ი გი ღვთისამიერნი, არამედ არა ისმინა კეისარმან ვედრებაჳ მისი, და წარიხნა თანა:
ხოლო ამის ადარნასეს-ზე გარდაიცვალა კათალიკოზი ბაბილა. მანვე ადარნასე დასვა
კათალიკოზად თაბორ: და შემდგომად ამისსა მოკდა ადარნასე მთავარი, და მის-წილ დაჯდა
ძე
მისი სტეფანოზ:
მბ. მეორმოცდამეორე მთავარი ქართლისა, მეორე სტეფანოზ, ძე
ადარნასე მთავრისა, ხოსროიანი:
ხოლო ესე სტეფანოზ იყო, უმეტეს ყოველთა ქართლის მეფეთა და მთავართა,
მორწმუნე
და განმწმედელი სჯულისა, მაშენებელი ეკკლესიათა, და მან მოადგნა ზღუდენი
ეკკლესიასა ჯვარისა პატიოსნისასა, და აღაშენნა დარბაზნი. და დაუწერა კრება ყოველთა პარასკევთა,
და მუნ შეკრბინა ყოველნი ეპისკოპოზნი და მღდელნი მის არისანი კათალიკოზთა თანა.
წინაშე პატიოსნისა
ჯვარისა, ადიდიან პარ ასკევი, ვითარცა დიდი პარასკევი: ხოლო საკათალიკოზო არნ
კრება ყოველთა ხუთ-შაბათთა, და ადიდიან წმიდაჳ სიონი, და ვითარცა დიდსა ხუთ-შაბათსა,
საიდუმლოსა
1-30 სტრ., 170
თანა ჵორცითა და სისხლითა ქრისტესითა. ხოლო მცხეთას საეპისკოპოსოსა არნ
კრებაჳ
ყოველთა შაბათთა, და ჵსენებაჳ პირველ-მოწამისა სტეფანესი და ყოველთა მოწამეთა,
და დიდი-

სა მის გან ძლიერებისა სპარსთასა, რომელი წამებულ იყო, აბიბოს ნეკრესელი
ეპისკოპოსი, რომელ-მან მოაქცივნა უმრავლესნი მთეულნი არაგვსა აღმოსავლითა:
ხოლო პატიოსანი გამი
მისი დადვეს მცხეთას, საეპისკოპოსოსა, სამარხოსა ეპისკოპოსთასა. და დღესასწაულსა მისსა
უფროს ყოველთა დღე-სასწაულთა შეკრბიან და ადიდებდიან ღმერთსა.
სტეფანოზ დაჯდა ტფილისს ცხოვრებად, და კათალიკოზი იყო სამოელ და ენონ, და
მისზე, ქჲყანა ქართლისა აღწერეს, და წარიღეს საბერძნეთს: ხოლო მოიწია ამბავი
ვითარმედ ბაღდადს დაიპყრეს აგარიანთა:
მათ ჟამთა გამოჩენილ იყო მოჰამად, ნათესავი ისმაელისი, მოძღარი სარკინოზთა
სჯულისა, და ყოველი არაბია და იამანეთი დაიპყრა, და მოკდა იგი, და დადგა მისწილ აბუბექარ, და შევიდა სპარსეთს. რამეთუ ვინათ-გან შესრულ იყო ერაკლე მეფე სპარსეთს,
და განერყნა
სპარსეთი და არღარა-ვინ იყო წინა-აღმდგომი მისი სპარსეთს შინა.
ამან აბუბექარ აგარიან-მან
დაიპყრა სპარსეთი, შევიდა ბაღდადს და უმრავლესთა მძლავრებით დაატეობინა
ცეცხლის-მსახურებაჳ, და მოაქცივნა ცეცხლის- მსახურნი-იგი სარკინოზად: და მოკდა იგი, და
დადგა მის-წილ
ომარ, და უმეტეს განძლიერდა იგი: უთხრეს მეფესა ერაკლეს, ვითარმედ შემოვლენ
აგარიანნი შამად და ჯაზირეთად, რომელ არს შუა-მდინარე, და გამოვიდა ერაკლე
ფილისტიმად, რათამცა ეწყო მუნ: ხოლო იყო მუნ მონაზონი, კაცი ღვთისა, და მან ჰრქა მეფესა ესრეთ,
ვითარმედ „ივლტოდეთ, სარას განძებულთა ანუ-თუ განკერძოებულთა, რამეთუ
უფალ-მან მისცა
აღმოსავლ ეთი და სამხრეთი სარკინოზთა, რომელ არს თარგმანი მისი სარას ძაღლი“.
და მონაზონისა-მის სიტყჴთა ესე უთხრეს ერეკლე მეფესა ვარსკლავთ-მრიცხველთა და
სრულთა მისანთა: აღაშენა ერაკლე მეფე-მან სვეტი და დაწერა მას ზედა: „მშვიდობით, შუამდინარეო და
ფილისტიმო, ვიდრემდის წარჵდეს შვიდნი შჴდეულნი“. შჴდეულისა-თჴს ესრეთ
პოვეს ჟამი გან-

საზღრებული ფილოსოფოსთა, ჰრიმის-ტრისმან-იჯისტონის წიგნთა შინა, რომელ
არს სარკინოზთა-თჴს, რომელ არს ორ ას ორ-მეოც და ათი წელი: ხოლო მოჰმედის
გამოჩინებამდე
ალექსანდრესით-გან გარდასრულ იყნეს წელნი ცხრა ას ოც და შჴდი: მაშინ ყოველნი
ნათესავნი
ბერძენთანი წარჩინებულნი, ჰფლვიდეს ქვეყანათა შინა განძთა მათთა, რათა რა-ჟამს
გამოვიდეს,
პოონ განძი-იგი და არღა-რა ნახონ ჭირი-იგი წაღებასა, და კვალად გამოღებასა:
და აღმოვლო ჰერაკლე კეისარ-მან გზა რანისა და მეორედ შემოვიდა ქართლად.
და ჰრქა ნათესავსა სპარსთასა, რომელნი შემოლტოლვილ იყნეს სარკინოზთა-გან,
უკეთუ
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,,უწყით, ვითარმედ დასრულდა მეფობაჳ თქჲნი. დაუტევეთ ჩრდილო და
შემოვედით ჩვენ -თანა“.
და მათ დაუტევეს ქვეყანაჳ ესე, და დაფლ ნეს განძნი-იგი მათნი; რომელნიმე წარყვეს,
და რომელნიმე დადგეს, და შეიტანნეს ყოვლისა საგანძურისა გუჯარნი: და რა გუჯარი
დაწერეს, აღწერეს ნათესავი თჴსი და ქვეყანაჳ, და დადვეს, რათა ოდეს მოვიდენ ბერძენნი, მით
გუჯრითა
მოიძივნენ ნათესავნი მათნი, და თჴთოეულად განუყონ განძი და ქვეყანაჳ:
მოკდა კათალიკოსი თაბორ, და დასუეს კათალიკოსად სამოელ. ამისა შემდგომად
გარდაჰჵდეს რაოდენიმე წელნი: ქრისტეს აქეთ ქ~ნვ იქმნა კრება მეექსე, რ~ო წმიდათა
მამათა კოსტანტინეპოლის შინა, მეათსამმეტესა წელსა პოღონატი კოსტანტინეს მეფობისასა,
რომელი
იყო მამა იუსტინიანესი, რომლისა წინა-მძღარ იყნეს თეოდორე და გიორგი,
ხუცესნი. და
იოანე დიაკონი, ადგილის მცველნი აღათონ. ჰრომთა პაპისანი. და გიორგი
კოსტანტინეპოლელი.
თეოფანე ანტიოქელი: ამის კრებისა მიერ ბრძანეს ესრეთ, წმიდისა ეკკლესიისა
საქართჲლოსათჴნ, რომელ-არს წმიდა მცხეთა, რათა იყოს სწორ პატივითა ვითარცა წმიდანი
სამოციქულო კა-

თოლიკე ეკლესიანი, საპატრიაქონი. და იყოს კათალიკოზი ქართლისა სწორი
პატრიაქთა თანა,
და აკურთხევდეს, მწყსიდეს და განაგებდეს სიმართლით მთავარ-ეპიკოპოსთა,
მიტროპოლიტთა
და ებისკოპოსთა, და სამწყსოსა თჴსსა ქართლსა, გამოღმა-გაღმა კახეთსა, შაქსა,
შირვანსა, და
მიდგმით წამოვლით მთისა ადგილისათა, სვანეთისა და ჩერქეზის სამზღრამდის,
სრულიად
ოვსეთსა, და ყოველსა ზემო-ქართლსა, სამცხე-საათაბაგოსა. „მის-თჴნ მიგვითვლია
საქართჲლოს
1-26 სტრ., 172
ეკკლესიანი, მას ჰმონებდენ, და მის ჵელ ქვეშე იყნენ, და ჰსჯულსა მისსა ერჩდენ, და
მის-გან
იმწყსებოდენ. და მიგვიცემია ჵელ-მწიფება შეკრვისა და განჵსნისა, რომელი შეკრას,
კრულ იყოს
იგი ცათა შინა. და რომელი განჰჵსნას ქვეყანასა ზედა, ჵსნილ იყოს იგი ცათა შინა:
ხოლო
პირველით-გან ანტიოქიის კრებისა მიერ განპატიოსნებულ იყო, და ამ კრებისა მიერ
დაგვიმტკიცებია პატრიაქად. რამეთუ ნუ იქმნებინ მიტროპოლიტი, ნუცა ეპისკოპოზი
კათალიკოზისა შეუნდობრად: ხოლო უკეთუ ვინმე იკადროს კათალიკოზისა წინა-აღდგომა, მთავარეპისკოპოზ-მან
გინა მიტროპოლიტ-მან, ანუ ეპისკოპოს-მან, ანუ დაიპყრას ხარისხი და ეკლესია,
ძალითა,
კათალიკოზისა უკითხავად და შეუნდობელად ანუ იკურთხოს მეფე გინა მთავარნი,
ანუ მთავარებისკოპოზნი და მიტროპოლიტ-ეპისკოპოზნი, განიკუეთენ: ხოლო ოდესცა ენებოს
შემზადება
და კურთხევა მირონისა, აკურთხოს თჴსსა ეკლესიასა“. რამეთუ მრავალნი მრავალგზის ამათ
პირთა-თჴს გვკითხვიდეს, და დავბრკოლდებოდით ჩუენ უმეცრებით: და ესე
მცირედნი სიტყანი,
ვითარცა თესლის მკრებელ-მან მიმო-განთესულნი წმიდათა წერილთა-გან, ერთად
შემოვკრიბენ,
ჯერ-ჩინებითა შენითა, კაცო ღმრთისაო:
ხოლო სტეფანოზს ესხნეს ორნი ძენი: უხუცესსა ეწოდებოდა სახელად მირ. და
შედეგსა

არჩილ: და განუყო ყოველი ხუასტაგი სამეფოსა მისისა, საგანძური ოქროსა, და
ვეცხლისა, და
თალთა პატიოსანთა. რამეთუ ნახევარი საქონლისა მისისა წარიღო ქვეყანასა
ეგრისსა,
და წარიყვანა ძე თჴსი პირმშო. და ნახევარი საქონლისა მისისა მისცა არჩილს,
უმრწემესსა
ძესა თჴსსა: ხოლო არჩილ დაფლა საგანძური უფროსი ჵევსა კახეთისასა. ხოლო
სამსახურებელნი ოქროსა და ვეცხლისანი, ჵევსა უჯარმოსასა, და საგანძურნი ქართლისა და
ჯავახეთისანი,
დასხნა მახლობლად გორს, რომელი მანვე ერაკლე განაჩინა განძთა სამალავად მათთჴს რომელნი
თანა ვერ წარჰქონდეს. ხოლო სახელი გორისა-მის არს ტონთიო, რომელ არს
თარგმანებით,
მთა -ოქროსა: და დასვა მას-ზედა ტილისმი, რათა ვერა-ვინ შეუძლოს გამოღებად:
ხოლო საგანძურნი ყოველთა ქართლისა ეკლესიათანი დაფლნა აჩრდილსა დიდისა სიონისასა
მცხეთასასა: და შემდგომად მცირედთა დღეთა შევიდა არჩილცა ეგრადვე, შიშისა-თჴს ამირა
აგარაიანისა, რამეთუ
მოიწია ქართლად. და მუნ ყოფასა შინა მოკდა სტეფანოზ, მთავარი ქართლისა, და
მის-წილ
მეფე იქმნა ძე მისი მირ და არჩილ.
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მგ: ორმოცდამესამე მეფე, მირ და ძე მისი არჩილ, ძენი სტეფანოზის
მთავრისანი, ხოსროიანი:
ხოლო მუნ ეგრისს ყოფნასა შინა ამის მეფისა მირისა და ძმისა მისისა არჩილისა,
მოვიდა ამირა აგარიანი ქართლს, რომელსა ერქა მურვან-ყრუ, დის-წული მომედისი,
რომელი წარმოევლინა ეშიმს, ამირმუმლს ბაღდადელსა,ძესა აბდალ-მელიქისასა, ნათესავისა-გან
ამათისა. შემდგომად სიკვდილისა მოამედისა, დაეტევებინა მთავრობაჳ თჴსი. და ამის-თჴს
ეწოდა ყრუჳ,
რომელ მეორედ არა მიითალიდა სიტყასა განმზრახთასა: ხოლო რა-ჟამს აღიღო
მთავრობა
სპარსთა და არაბთა, და აღძრა ყოველი თესლ-ტომი აგარიანთა, და განილაშქრა
ქრისტეანეთა ზე-

და, და აღაოჵრა და მოსრა, და ტყვე ყო ქვეყანა საბერძნეთისა, და სასომხითოსა,
ვიდრე ზღვადმდე, და მოეფინა, ვითარცა ღრუბელი ბნელისა, სიმრავლითა, ვითარცა მკალი და
მუმლი, არეთა
ჩრდილოსათა, და დაფარა პირი ქვეყანისა: მაშინ ყოველნი მთავარნი და პატიახშნი,
ნათესავნი
ერის-თავთა, წარჩინებულნი ქართველთანი, შევიდოდეს კავკასიად, და დაიმალნეს
ტყეთა და ღრეთა. და მოვლო ყრუ-მან ყოველი კავკასია, და დაიპყრა კარი დარიელისა და
დარუბანდისა, და
შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი. და უმრავლესნი ციხენი ყოველთა საზღვართა
ქართლისათა და მოვიდა
სამცხეს და დაიბანაკა არეთა ოძრჵისათა: რამეთუ იყო მაშინ ქალაქი- იგი
სახელოვანი, ძველ ნაქმართა
მისთა-თჴს: მაშინ უკვე აღიძრა და წარმოვიდა სამცხით, და წარმოემართა ქვეყნად
არგვეთად და
წინა-მბრძოლნი და რჩეულნი წარმოვიდეს: მაშინ იყვნეს დიდნი და დიდებულნი
ტომებითა მთავარნი, ქართველნი, სანახებისა-გან ქვეყანისა არგვეთისა, დავით და კოსტანტინე: მაშინ
იყვნეს შეკრებულ და რჩეულ და ფრთხილ: ხოლო იხილეს-რა წარმართთა დავით და
კოსტანტინე, აღიზახნეს
ვითარცა მჵეცთა, და მოერთნეს: ხოლო დავით განაძლიერა გუნდი თჴსი, და უშიშ
ყვნა იგინი.
აღიზახა ვითარცა ლომ-მან და აოტა, და განაბნივნა იგინი: ურიცხჴ მოსრეს, და
აღუდგინა ძლევა
ქრისტეანეთა: მაშინ მეოტნი უკუნ-იქცეს მურვან ყრუსა. რა-იგი მიწევნულ იყო მათზედა, ვითარმედ წინა-მბრძოლნი ლაშქარნი რჩეულნი ყოველნი მოსრნეს შეში მსახურთა,
ხოლო მან
პირსა თჴსსა იკრნა ჵელნი თჴსნი და თქვა, ვითარმედ: „ვინ არს მკადრე, რომელ-მანცა
წინა-აღუდგა დიდსა მოციქულსა, მოამედს, დედის ძმასა ჩემსა:“. ესე თქვა და შეუძახა
ყოველსავე სიმრა1-25 სტრ., 174
ვლესა წარმართთასა, და წარმოემართნეს, ვითარცა ქვიშა სიმრავლითა, და მოვიდა
ქვეყანად არგვეთისა, და შეიცვეს ტყე და ველნი, მთანი და ბორცვნი, და შეეწყუდივნეს ჵელსა
წარმართთასა ერნი

ქრისტეანეთანი, რამეთუ რომელნიმე ტყეთა დაიმალნეს და რომელნიმე მოსრნეს.
ხოლო დავით და
კოსტანტინე და სხვა ვიეთნიმე შემდგომნი მათნი შეპყრობილ იქმნნეს: მაშინ,
ვითარცა ეუწყა
ყრუსა შეპყრობა მათი, მაშინ აღიტყველნა ჵელნი და ადიდა დიდად დედის ძმა თჴსი
მოამედ, და
სჯული მისი. გამარჯვებისა -მის-თჴს: ხოლო ვითარცა დაიბანაკეს, დაჯდა საყდართა
ზედა, მიიყვანეს
დავით და კოსტანტინე წინაშე ყრუსა, და წარადგინეს ჵელ-შეკრული უსჯულოსამის: ხოლო ქრისტეს აღსარებისა-თჴნ იწამნეს წმიდანი ესე და მრავალნი სატანჯველნი თავს-ისხნეს,
და მერმე შთაყარნეს ტბასა-მას, და თჴთ ივლტოდეს მტარვალნი, შეშინებულნი ჵმისა-მის-გან
წმიდათა მათვინ
მოწამეთა, რომელ ისმოდა ზე-ცით. მაშინ უღმრთო-მან არა თავს-იდვა. და ვითარ ცნა,
რამეთუ მეფენი ქართლისანი და ყოველნი ნათესავნი მათნი წარვიდეს ეგრისად, და
მუნით კვალად
მიიცალნეს აფხაზეთად, და უკ-მოიქცა და დაიბანაკა ქალაქსა ჯიხანქვიჯისასა,
ქვეყანასა სამეგრელოსა, სანახებსა ჭყონდიდისასა, რომელ არს მეგრულითა ენითა მუხა დიდი: და
რამეთუ იყო ბანაკი მათი ცხენის-წყლით-გან ვიდრე აფხაზეთადმდე, შეუდგა კალსა მათსა, და
შემუსრნა
ყოველნი ქალაქნი, ციხენი და სიმაგრენი. და აღაოჵრა და უკაცურ ყო ქვეყანა
ეგრისისა და მეგრელთა და აფხაზთა, და ციხე-იგი სამ-ზღუდე, შემუსრა, რომელ არს ციხე-გოჯი:
შეჰმუსრა
და შევლო ზღუდე-იგი საზღარი კლისურისა: და მოსლვასა მისსა კათალიკოზი იყო
თაბორ:
ვითარცა შევლო ყრუ-მან კლისურა, რომელი იყო მას ჟამსა საზღვარი საბერძნეთისა
და საქართველოსი, შემუსრა ქალაქი აფშჴლეთისა ცხუმი, და მოადგა ციხესა ანაკოფისასა:
ხოლო იყვნენ მაშინ მეფე მირ, და ძმა მისი არჩილ, ციხესა-მან შინა ანაკოფისასა, რომელსა შინა არს ხატი ყოვლად წმიდისა ღმრთის-მშობელისა, არა კაცობრივითა
ჵელითა დაწერილი, არამედ ზე-გარდამო, რომლისა-თჴს არა-ვინ უწყის თუ ვინაჳ იგი მოსრული
იპოვა თავსა ზედა მის გორისასა, რომელსა მოსდგამს სამხრით ზღვაჳ და ჩრდილოთ ჭალაკი
მწყურნები:

მუნ შინა იყვნეს მაშინ მეფენი ქართლისანი მირ და არჩილ. ხოლო მამა მათი
გარდაცვალებულ იყო
და დამარხულ ეგრსსა შინა: და ერის-თავი კეისრისა ლეონ შესრულ იყო ციხესა შინა
სობ1-29 სტრ., 175
ღისასა, რომელ არს გარდასავალსა ოვსეთისასა, და ვერა-ვინ შემძლებელ იყო წყობად
ყრუსა-მის.
რამეთუ იყნეს სპანი მისნი უფროს და უმრავლეს ჭალაკთა ეგრისათა: ხოლო ამანვე
ყრუ-მ
შეიპყრა, და აწამა წმიდა დავით და კოსტანტინე, რომელთა წამებასა ვრცელად
მოგვითხრობს
ცხოვრებაჳ მათი:
და ჩვენ პირველივე სიტყა ვიწყოთ: მაშინ ვითარ იყნეს ციხესა-მას შინა ანაკოფისასა,
მუნ მივიდა მურვან ყრუ. და უწყო ბრძოლაჳ მეფეთა-მათ: მაშინ ჰრქა არჩილ მიჰრს,
ძმასა თჴსსა„მიწყუდეულ არს ციხე-ქალაქი ესე შემუსრვად. და უკეთუ შეგვიპყრნენ ჵელად,
გამოიკითხნეს
ყოველნი საგანძურნი ნამალევნი, რომელნი-იგი დავფლენით ქვეყანასა ჩვენსა,
მონაგებნი მირიან
ღვთივ- განბრძნობილისანი, და კვალად ვახტანგ ღვთივ განბრძნობილისანი, და
ყოველთა
შვილთა მათთანი, რომელთა გშვნეს ჩვენ, და იგიცა ითხოვოს ჵელთა-გან ჩვენთა
რომელი დამალა ერაკლე მეფე-მან, რომლისა აღწერილი ყოველი ვდევით ორთა-მათ- თანა
გჴრგჴნთა ზურმუხტისა და იაგუნდისა ძოწეულისათა, რომელნი-იგი გამოიტანნა მამა-მან ჩვენ-მან,
დიდ-მან ვახტანგ, მეფე-მან, ინდოეთით და სინდეთით, დავფლენით იგი უჯარმოს, მახლობელად
შორის ორთა მათ კოშკთა უმცველოთა, და ყოველ- იგი აღწერილ არს გონებასა ჩემსა: და შენ
წარიხვენ ორნი-იგი გჴრგჴნნი, მისვე ვახტანგისანი, ოქროსა და ანთრაკისანი, ერთი მირიან მეფისა,
და ერთი
ვახტანგისი, რომელი მოუძღნა სპარსთა მეფე-მან, ყოველსა თანა ოქროსა და
ვეცხლსა, რომელი
აღკიდა სატჴრთავსა ხუთ ასსა, და მკვირცხლსა ორი ათ-ასსა, შენ და მამა-მან ჩემ-მან
დასდევით

იგი ქუთათისს და ციხე-გოჯს: ხოლო მე გჴრგჴნნი-იგი ჩემნი, და გუჯარნი- იგი
ტყავივისანი
მარტოდ დავსხენ: და აწ უკეთუ მოვსწდეთ, განძი-იგი უცნაურად დარჩეს ყოველივე,
გამოსლვასა ბერძენთასა, ძიებაჳ ყოს კეისარ-მან ნათესავისა ჩვენისა-თჴს, და მოსცეს
მეფობაჳ და განძიცა-იგი. აწ უკვე არა ვიქმნეთ ჩვენ მიზეზ ოჵრებისა ქართლისა და საბერძნეთისა,
არამედ განვიდეთ და ვეწყვნეთ ზღვით კერძოსა, ამას გვერდსა შინა. და თუ ენებოს ღმერთსა,
ერთითა
იოტოს ათ-ასი და ორითა ბევრი:“.
და მივიდეს წინაშე ხატისა-მის ყოვლად წმიდისა ღმრთის-მშობელისასა, შევრდომით,
და
იტყოდეს: „განვალთ სასოებითა ძისა შენისა, და ღვთისა ჩვენისათა, რომელი იშვა შენგან. მისა
შეწირე ოხა ჩვენ-თჴს, და თანა-მავალ მეყავ ჩვენ წყალობა შენი:“. და იყო მათ-თანა
სიმრავლე
მცირედ ტაძრეულისა მათისა, და ნათესავი ერის-თავთა, და პატიახშთა, ათ-ასი
ოდენ. ხოლო
სპათა-გან აფხაზთა ორი- ათასი, მებრძოლი: და ვიდრე განთენებამდე მოავლინა
უფალ-მან სარკინოზთა ზედა რისხვა, ერსა და ბანაკსა, და ეტლებსა მისსა ზედა, რამეთუ აბაშთა
ნათესავი იყო
1-25 სტრ., 176
დაბანაკებული მდინარესა-მას ზედა, რომელსა ჰრქვიან აბაშა. ხოლო უნები და
ეტლები, მდინარისა კიდესა, რომელსა ჰრქვიან ცხენის-წყალი. და იქმნნეს სასწაულნი ზე-გარდამო,
ქუხილნი და ელვანი, და
ხორშაკი ბღარისა, წჴმანი მრავალნი და სასტიკნი, გვემნა-იგინი სატლითა
სისხლისათა: განაღო
პირი ქვეყანა-მან და აღმოაცენა სიმრავლენი წყალთანი, და ზღვა იქმნა ჵმელი: ხოლო
მას ღამესა ეჩუენა მას ანგელოზი არჩილს, რომელ-მან ჰრქა მას: „წარვედით და
ეწყვენით აგარიანთა-მათ, რამეთუ მიგვივლენია მათ-ზედა გვემანი სასტიკად მომსრველი, კაცითგან მიპირუტყვთამდე: და განრახჴდეთ გესმასთ ბანაკსა შინა მათსა ჵმაჳ ვაებისა და ტირილისა:
ხოლო

თქვენ მჵნე იყვენით და განძლიერდით სასოებითა ღვთისათა“. და ვითარცა
განთენდებოდა, ისმა
ბანაკით მათით ჵმაჳ ტირილისა და გოდებისა. მაშინ უკვე განვიდეს, სასოებითა
ღვთისათა, წყობად მათდა. და ეწყნეს, და მოსცა უფალ-მან ძლევა მცირეთა ერთა ქრისტეანეთა, და
მოსწყდა
სატლითა სარკინოზთა-გან ოც და თხუთმეტი ათ-ასი, ხოლო მახვილითა სამი ათასი: და იწყლა
მირ მაზრაკითა ფერდსა. ხოლო ქრისტიანეთა-გან მას დღესა შინა მოკლეს კაცი სამოცი, და
სარკინოზთა ცხენი დაეცა ვითარცა ჭალაკი, და ჩაყრიდის ყოველსა-მას ზღვად:
მაშინ იხილა აგარიანმან ვინმე ჩვენებაჳ, რომელსა ეტყოდა, რეცა მოციქული მათი.
„მოუცემია ღმერთსა ძლევაჳ ჩვენდა ვიდრე აღსრულებადმდე ათთა მეფეთა, ვითარცა
ჰრქა აბრაამს
და აგარს ღმერთ-მან, არამედ ეკკლესიათა ღვთისათა, და კაცთა ღვთის- მსახურთა
ეკრძალებოდეთ,
ვითარცა-იგი გამცენ კურანსა შინა ჩემსა“. მსწრაფლ აღიყარნეს და უკუნ -იქცეს
კვალსავე თჴსსა,
და აღვლეს ციხე- გოჯი, და დაიბანაკეს წყალთა-მათ- ზედა ორთა, მსგეფსსა ერთსა,
და
გარდამოჵდა წყალი წვიმისა ფიცხელი, და აღდგეს მდინარენი სასტიკად, და მიმართა
უმცროსმან მან წყალ-მან სპასა აბაშთასა, და წარიღო მათ-გან მ მკვირცხლი ოც და სამი ათასი, და მიმართა უფროს-მან მან წყალ-მან მჵედართა რომელთა-იგი ბანაკი იყო უჭალაკე,
რომელნი- იგი
მიივლტოდეს ადგილითა რომელთამე და რომელნიმე ხეთა ზედა განჵდებოდს. და
წარიღო
ცხენი ოც და თხუთ-მეტი ათ-ასი: და მიერითგან სახელ-ედვა ორთა-მათ მდინარეთა,
ერთსა ცხენის-წყალი და ერთსა აბაშა: და ვითარცა იხილა ესე ყოველი მურვან- ყრუ-მან,
მოწევნული მისზედა, ფრიად აბრალა თჴსსა განმზრახთა მისსა, იწროსა და მაღნარსა ამას ქვეყანასა
მოსლვისა1-26 სტრ., 177
თჴნ, და აღიძრა და დაიბანაკა პიტიოტას, ზღჴს პირს, ქალაქსა, რომელსა ქვიან ცხუმი:
აღიყარა

მუნითაცა და შემვლეს გზაჳ გურიისა, და განვლეს სპერი, და სიმრავლისა-გან არა
შეჩენილ იყო
დაკლება: ხოლო უწინვე დასჭრეს კუდები ცხენთა მათთა, რამეთუ თიჵისა-გან ვერ
ითრევდიან:
და ჩაიარა უღმერთო-მან მურვან ყრუ ზღჴს პირი და გამოიხვნა ციხენი და ქალაქნი
ზღჴს
პირისანი, და ოჵერ ყო ყოველი ქუეყანა ზღჴს პირისა, ვიდრემდის მიიწია ქალაქსამას, რომელ
არს კოსტანტინეპოლე, და დაიბანაკეს, რომელსა ხალკიდონ ჰქვიან: რამეთუ არს მუნ
ზღვა იწროდ
წარმდინარეა, და არა აქვს ტანი სიფართისა: ამის-თჴს განიზრახა უგუნურ-მან
ყრუ-მან, რათა ქჴთა აღავსოს ზღვა და სავალ ყოს, რათა ფრჵივ განიყვანოს ერი თჴსი
ზღვასა
ზედა, და ესრეთ გამოიღოს ქალაქი კოსტანტინეპოლე: არამედ ღმერთ-მან ცუდ ყო
განზრახვა
მისი, ეწია რისხვა ღმრთისა. რამეთუ დაიწვა მწუხრი მრთელი, და განთიად იპოვა
მკვდარი, მოძაგებული და დავიწყებული ყოველთა მიერ: და ვითარცა იხილეს ესე სპათა მისთა,
განიბნივნეს,
და ლტოლვილნი წარვიდეს ქვეყანად თჴსად:
ხოლო იქმნა მას ჟამსა განრყნილ ქვეყანა ქართლისა, სომხითისა და რანისა. რამეთუ
არღა-რა იპოვებოდა არცა ნაშენები, არცა საჭმელი კაცთა და პირ-უტყუთა,
ყოვლადვე. და წარავლინეს მოციქული წინაშე კეისრისა მიჰრ და არჩილ, და ერის- თავმან აფხაზეთისამან, და
აუწყეს ესე ყოველი, რაცა იქმნა ღვთისა მიერ, ჵელითა მათითა: მაშინ კეისარ-მან
წარმოსცა ორი
გჴრგჴნი, და გუჯარი მიჰრსა და არჩილს, და მოსწერა მათ-თანა, ვითარმედ: „თქვენი
იყო
მეფობაჳ, სიმჵნე და სიბრძნე ქართლსა შინა. აწ, დაღაცათუ იდევნებით ჩვენთანა,
მსახურებისათჴს ჯვარისა, არამედ მოქცევასა ჩვენსა, ვითარცა აღმითქა ჩვენ ღმერთ-მან, ჩვენთანავე იდიდნეთ.
ხოლო თქჲნ დაადგერით სიმაგრეთა- შინა თქჲნთა, ვიდრემდის წარჵდეს
წელიწადნი მათნი სამასნი. რამეთუ ორ ას და მეერგასესა წელსა განევლთოს მეფობაჳ მათი, და
განსრულებასა

მესამასისა წელიწდისასა, მოეცეს ძალი მეფობასა, ჩვენსა, და შევმუსრნეთ აგარიანნი,
და ყოველნი მათნი ამაღლებულნი, დამდაბლდენ, და ჩვენ-თანა მადიდებელნი ამაღლდენ:.“
და მოუწერა ლეონს ესრეთ სახედ. რამეთუ „ყოვლადვე საზღართა ქართლისათა
ჩვენ-გან
ქმნილ არს ვნებაჳ და მეფეთა მათთა-გან ჩვენდა მომართ რგებაჳ და თანა-დადგომა.
ხოლო
აწ მესამე მსახურება და რგება დადვეს ჩვენ-თანა, საყდარსა ამას სამეფოსა, რამეთუ
პირველად ნა1-24 სტრ., 178
თელი-მიიღეს ჵელსა ქჲშე ჩჲნსა. და კვალად შემუსრვისა-გან დაარჩინეს დიდი-იგი
ქალაქი
პონტოსი. და შორის ჩჲნსა და შორის სპარსთა ყვეს მშვიდობაჳ. რამეთუ იგი დიდი
ვახტანგ გურგალსან შუა-მდგომელ იქმნა, და ჵრმლითა მისი თა უკ-მოუღო სამეფოსა
ამას პალესტინე და ორი ნაწილი ჯაზირეთისა: და აწ თუმცა ღმერთსა არა-მაგათ -მიერ
დაებრკოლა ბოროტი-ეგე მტერი, შემომცასრულ იყო ვიდრე კოსტანტინეპოლედმდე. რამეთუ
შვილთა შორის
ნებროთისთა წარჩინებულ ყვნა ღმერთ-მან ეგენი: რამეთუ არაჳ მოაკლდეს ნათესავსა
მაგათსა
ბრძენი გულის-ხმის-მყოფელი და მბრძოლი, ვითარცა ესე მოგვითხრობს ჩჲნ
აღწერილი გუჯარი, რომელსა შინა აღწერილ არიან მეფენი, წარჩინებულნი, ტომებით და სოფლებით
მათით:
ხოლო შენდა მიბრძანებიეს ერის-თაობა აფხაზეთისა, შენ და შვილთა შენთა, და
მომავალთა სახლისა შენისათა მიუკუნისამდე: არამედ კეთილად პატიობდი მეფეთა და ერთა-მაგათ
ქართლისათა, და მიერით-გან ნუღარამცა ჵელგეწიფების ვნებად მათდა ,და საზღართა
მათთა ეგრისათა,
ვიდრემდის იყნენ მანდა, ანუ განვიდნენ მანდეთ:
მაშინ მეფე მირ დამძიმდა წყლულებისა მის-გან მოსიკდიდ, და რქა ძმასა თჴსსა
არჩილს ესრეთ: „მე ესე-რა წარვალ, ძმაო ჩემო, მამათა ჩვენთა თანა; არამედ წარმეც და
დამფალ საფლავსა-მას მამათა ჩჲნთა თანა: ხოლო შენ გაუწყო ადგილი საგანძურთამათ

ჩჲნთა ნამალევთა სადა არს: რამეთუ არა მივის ჩჲნ შვილი წული მკჴდრად, არამედ
მისხენ შჴდნი ქალნი, აწ შენ ხარ მკჴდრი სახლისა-გან მეფობისა ჩჲნისა, მირიან მეფისა.
და
შენ თჴთ უწყი, ვითარმედ ქალი შვილი ჩჲნ არაჳ მივსცით ერის-თავთა ჩვენთა
ცოლად: ანუ მივსცით მეფესა, ანუ მოვინმევიდის სპარსთაგან ნათესავი მეფეთა, ვითარცა ფეროზ,
რომელსა მისცა მირიან მეფე-მან ასული თჴსი ცოლად: და ჩჲნ შემცირებულ ვართ, რამეთუ შენ ხარ
უცოლო, და მე
ვარ უძეო. აწ რაჳთ-გან მოიყვანნიან მამათა ჩჲნთა ცოლნი ასულნი ერის-თავთა
ჩვენთანი, და
მისციან მათ ასულნი თჴსნი მათ, და ქჲყანანიცა ქართლისა მისციან მათ, და შენცა
მიეც მათ ასულნი
ჩემნი. და განუყავ მათ ქჲყანანი ქართლისანი.ნახევარი შენ და ნახევარი მათ: ხოლო
საუხუცესოდ რომელ მაქნდა მე ყოველივე მომიცემია შენდა, და გაქნდეს საუხუცესოდ
ეგრისი,
1-21 სტრ., 179
სავანეთი, თაკვერი, არგვეთი და გურია. ხოლო კლარჯეთი და შუა-მთიულეთი მიეც
ასულთა
ჩემთა, რათა მუნ შინა იყნენ ჟამთა ამათ ბოროტთა. და რამეთუ მამაცა ჩვენი მოკდა
შფოთსა
ამას შინა, რომელი დამარხულ არს ეგრისს შინა და ვერ წარვეცით იგი მცხეთას,
წარსცენ
ძვალნი მისნი და დაჰფლენ საყდარსა ქუთათისსა, რათა იყოს იგი საწამებელად
სამკჴდროსა ჩვენისა, და შენ დაადგერ აქა და ემოყვრებოდი ბერძენთა, ვიდრემდის განქარდეს ბნელი
ესე“. და
შემდგომად ამისსა მოკდა მიჰრ, და წარმოსცეს მცხეთას, და დაფლეს ზემოსა ეკლკესიასა, შესავალსა კარისასა. და დაჯდა მის-წილ მეფედ ძმაჳ მისივე არჩილ:
მდ. მეორმოცდაოთხე მეფე, არჩილ, ძე სტეფანოზ მეფისა და ძმაჳ
მეფისა მირისა, ხოსროიანი:
მაშინ ამან მეფე-მან არჩილ მოუწოდა ყოველთა ერის-თავთა ქართლისათა, და მისცნა
ძმის-წულნი მისნი. ერთი მისცა მამის ძმის-წულის შვილსა გუარამ კურაპალატისასა,
რომელ-

სა ჰქონდა კლარჯეთი და ჯავახეთი.მეორე მისცა პატიახშსა, ნათესავსა ფეროზისსა,
რომელი
მთავრობდა თრიალეთს, ტაშირს და აბოცს. მესამე მისცა ნერსეს ნერსიანსა, რომელიიგი იყო წარჩინებული ვახტანგ მეფისა. მეოთხე მისცა ადარნასეს ადარნასიანსა, და ორთა ამათ
განუყო ზენასოფელი, რომელ არს ქართლი. მეხუთე მისცა ვარაზმანს, და მისცა კოტმანით-გან
ქურდის-ჵევადმდე: იყო ესე ვარზმან ნათესავი სპარსთა ერის-თავისა ბარდაველისა, რომელი იყო
დედის მამა ვახტანგ მეფისა. მეექსე მისცა ჯანშერს ჯუანშერიანსა, რომელი-იგი იყო
ნათესავი მირიან
მეფისა, შვილთა-გან რევის ძეთასა. და მისცა ჯარი და ხერკი. და ყოველი
მთიულეთი, მანგლისის
ჵევი და ტფილისი: ხოლო ნაწილი არჩილისი იყო განზოგებით გამონაყოფი ყოველთა
ამათ
ჵევთა-გან: და ვითარ იხილეს რამეთუ ჯანშერს უმეტესი ნაწილი მისცა,
დაუმძიმდათ მცირედ
რამე სხვათა -მათ, და განუტევნა მთავარნი ესე ცოლებითურთ თჴს-თჴსად ადგილად:
ხოლო არ1-27 სტრ., 180
ჩილ მოუწოდა ლეონს და ჰრქა: „კურთხეულ იყავ შენ უფლისა მიერ, რამეთუ
კეთილად
იღაწე სტუმრობაჳ ჩჲნი, და დამიცვენ ჩჲნ ადგილთა შინა შენთა მშვიდობით
გარნა აწ
უწყიეს შენებაჳ ადგილთა ჩვენთა კლისურითგან აღმართ. წარვალ და დავეშენები
ციხეგოჯს და ქუთათისს. აწ ითხოვე თავისა შენისა-თჴს რა გნებავს ჩემ-გან, ნაცვლად
კეთილისა
მსახურებისა შენისა“. ხოლო ლეონ ჰრქა: „მომცა მე კეისარ-მან ქჲყანაჳ ესე
მკვიდრობით,
კეთილად, სიმჵნითა თქჲნითა: ხოლო ამიერით-გან არს ესე მამულობით
სამკჴდრებელ ჩემდა
კლისურითგან ვიდრე მდინარედმდე დიდად ხაზარეთად, სადა დასწუდების წვერი
კავკასიისა ამის:
შემრთე მეცა მონათა შენთა თანა, რომელნი-ესე დღეს ღირს მყვენ შვილად და ძმად
შენდა: არა
მინდა ნაწილი შენ-გან, არამედ ჩემიცა ესე შენდავე იყოს“. მაშინ მისცა ლეონს

ცოლად ძმის-წული მისი გუარანდუხტ, და გჴრგჴნი-იგი , რომელი ბერძენთა მეფესა
წარმოეცა მირისა-თჴს. და ყვეს აღთქმაჳ და ფიცი საშინელი, ვითარმედ არაჳ იყოს მტერობა შორის
მათსა,
არამედ ერჩდეს ლეონ არჩილს ყოველთა დღეთა მისთა:
წარმოვიდა ა რჩილ, და დაემკჴდრა ეგრისს ვიდრე შორაპნადმდე და განაგნა ყოველნი
ციხენი და ქალაქნი, და აღაშენა ციხე საზღარსა ზედა გურიისა და საბერძნეთისა ციხე: და
წარჵდა ამათ
შინა წელიწადი ათ-ორ-მეტი, და იწყო შენებად ქართლ-მან. ხოლო განრყვნილ იყო
საყოფელად მცხეთა. გარდამოვიდა არჩილ ეგრისით, და დაჯდა ნაციხარსა ჵიდრისასა: მაშინ
მოვიდა
მისსა მთავარი ვინმე, რომელი იყო ნათესავისა-გან დავით წინასწარმეტყველისა,
სახელით
ადარნასე, ძმის-წული ადარნასე ბრმისა, რომლისავე მამაჳ მისი მზახებულ იყო
ბაგრატონიანთადვე, და ბერძენთა მიერ დადგინებულ იყო ერის- თავად არეთა სომხითისათა, და
ტყვეობასა-მას ყრუისასა შთასრულ იყო იგი შვილთა თანა გუარამ კურაპალატისასა, კლარჯეთს, და მუნ
დარჩომილ
იყო: ხოლო ამან ადარნასემ ითხოვა არჩილის-გან და ჰრქა: „უკეთუ ინებო და მყო მე
ვითარცა მკვიდრი შენი, მომეც ქჲყანაჳ:“. და მისცა შოლავერი და არტანი.
ამისსა შემდგომად მოვიდა არჩილ კახეთად, და ყოველთა ტაძრეულთა მისთა
მიუბოძა კახეთი, და აზნაურ ყვნა იგინი, აღაშენა ეკლესია საძმორს, შეირთო ცოლი ასული
გუარამ
კურაპალატისა, რომელი იყო შვილთა-გან ვახტანგ მეფისათა, ბერძნის ცოლისა
ნაშობთა: და
დაჯდა წუქეთს, და აღაშენა კასრი, და ჵევსა ლაკვასტისასა აღაშენა ციხე: და პოვნა
წუქეთს მთავარნი, რომელთა მიებოძა ვახტანგ მეფესა წუქეთი, და იყო მაშინ რომელი
ერისთავობდა თუშთა
1-23 სტრ., 181
და ხუნზთა ზედა და ყოველთა წარმართთა მის მთისათა, სახელით აბუხუასრო, და
არა ინება მის-

გან წაღებად წუქეთი. და აღაშენა ციხე-ქალაქი ერთი, ნუხპატს ორთა წყალთა შუა.
ხოლო
ნუხპატელნი იყნეს უწინარეს კაცნი წარმართნი, და მჵეცის ბუნებისანი, არამედ
ყრუსა მოესრა
სიმრავლე-იგი მათი. და იძულებით მონათლნა არჩილ იგინი:
ხოლო განძლიერებულ იყნეს სარკინოზნი ქჲყანასა რანისასა; დაეპყრათ გაზირი და
სომხითი, და ჰბრძოდა მასლამა ბერძენთა: ხოლო ძმის-წულნი ადარნასე ბრმისანი,
რომელთა დასწუნეს მამის ძმასა თალნი, წარმოვიდეს ტარონით შაკიხად, სამნი ძმანი, და
დაემკვიდრნეს მუნ,
ბრძანებითა არჩილისითა, რამეთუ ყოველი პირი კავკასიისა, რანით კერძო, უმკჴდრო
ქმნილ იყო.
ხოლო ჰერეთი და კახეთი, ჭალაკთა და ტყეთა-გან უკეთუ დარჩომილ იყო, და
დაემკჴდრნეს სამნივე-იგი ძმანი ვიდრე გულგულამდის:
მასვე ჟამსა პატიახშნი ვინმე არა შეეშუნეს კლარჯეთს სხვად, წარვიდეს ნახევარნი
მათგანნი, და შეიპყრეს კლდე ერთი ტაოს, რომელსა ერქა კალმახი, და აღაშენეს ციხე:
ხოლო რომელნი-იგი მოვიდეს კახეთს, არჩილის თანა. ერთსა მათგანსა მისცა ცოლად
ნათესავისა აბუხუასროსა-გან, რამეთუ დაქვრივებულ იყო იგი, და არა ესვა ქმარი: და მიუბოძა წუქეთი,
ციხით და
კარითურთ, და ჟამთა მათ და ეცადნეს სარკინოზნი შემოსლვად ქართლად, ყრუსა
წარსლვითგან წელიწადსა ორმოცდამეათესა: აქა ჟამადმდე არღა-რა შემოვიდოდეს, არამედ
მიიღებდეს
ხარკსა ერის-თავთა-გან:
ხოლო არჩილს ესხნეს ძენი ორნი, ჯუანშერ და იოვანე, და ასულნი ოთხნი,
გუარანდუხტ, მარიამ, მირანდუხტ და შუშან:
წამებაჳ წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი, რომელი-ესე
იყო მეფე ქართლისაჳ:
და ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა წელიწადნი ორ-მეოც და ათნი, კვალად მოვიდა
ჭიჭუმ, ნათე-

სავი მოჰმადისი. მოაოჵრა და შემუსრნა ყოველი შენებული ქართლისა, და მიმართა
შესლვად კა1-27 სტრ., 182
ხეთად, რათამცა მოაოჵრა და ყოვლითურთ უმკვიდრო ჰყო: და იყო შიში დიდი
მეფეთა და მთავართა და ყოვლისა ერისა. და არა შემძლებელ იყნეს წინა-აღდგომად, რამეთუ რაჳთგან განერყნა ქჲყანა ესე ყრუსა, დაღაცათუ გარდავლნა ჟამნი მრავალნი მშვიდობით, არღარავე
მოგებულ იყო კვალსავე თჴსსა:
მაშინ წმიდა-მან არჩილ განიზრახა გულსა თჴსსა, სიმჵნითა გულისა მისისათა, რათა
მივიდეს და ნახოს, და ითხოვოს მის-გან მშვიდობაჳ ქჲყანისა და დაცვა
შეურყეველად
ეკლესიათა. და დაპატიჟებაჳ დატევებისა-თჴს სჯულისა: მინდობითა ღვთისათა,
აღირჩია
თავისა თჴსისა და სულისა დადებაჳ საჵსრად ქრისტიანეთა, აღდგა და მივიდა
ჭიჭუმის თანა,
რომელსა ეწოდა ასიმ: მაშინ ვითარ ცნა მისლვა მისი, მიეგება წინა სიხარულითა, და
მოიკითხა დიდითა დიდებითა, და დაყვეს დღე-იგი ერთობით, და აქო სიკეთე მისი, და
შეუყვარდა სისრულე ასაკისა მისისა, და უმეტესად შუენიერებაჳ პირისა მისისა: და შემდგომდთა
დღეთა იწყო სიტყვად, და ლიქნითა, და აღუთქმიდა ნიჭთა დიდთა, და აწვევდა
დატევებასა
ქრისტეს სჯულისასა, და მიქცევად სარკინოზად: ხოლო წმიდა-მან არჩილ ყოვლადვე
არა თავსიდვა სიცბილი მისი, და მტკიცითა გონებითა მიუგო, და ჰრქა: ესრეთ: „ნუ იყოფინ.
თუმცა
სიტყვათა შენთა ვისმინე, ანუმცა დაუტევე ქ რისტე ღმერთი ცხოველი, რომელი-იგი
არს ღმერთი ჭეშმარიტი, რომელ-მან ჵსნისა-თჴს ჩვენისა ჵორცითა სიკდილი თავს- იდვა.და
უკუეთუ
ვისმინო შენი, უწყოდე, რათა მოვკდე სიკდილითა, რომლითა ვიტანჯებოდე
საუკუნოდ:
გარნა უკუეთუ შენ მომკლა, აღვდგე ვითარცა ღმერთი ჩემი და მის-თანაცა ვიდიდო“.
ესმა-რაჳ ესე ყოველი უსჯულოსა-მას, და იხილა სიმტკიცე მისი უქცეველი,
დაუკჴრდა ფრიად

და უბრძანა შეპყრობაჳ მისი და შეყენებაჳ საპყრობილესა, რათა ღონის- ძიებითა
მიაქციოს იგი.
რამეთუ არა სთნდა სიკდილი მისი, სიშვენიერისა-თჴს ხატისა მისისა და
სიმაღლისა-თჴს ასაკისა: და ვითარ შეაყენეს საპყრობილესა, აკურთხევდა ღმერთსა და ითხოვდა მისმიერსა
შეწევნასა რათა მოწყალებითა მისითა ღირს ჰყოს მიმთხვევად, მკჴდრ-ყოფად ნათელსა
დაუსრულებელსა, ყოველთა თანა წმიდათა, რომელთა ღვთისა-თჴს სიკდილითა უკდავებაჳ
მოიგეს:
მაშინ უკჲ წარმოდგა წინაშე ასიმისა მთავარი ერთი გარდაბანელი, მიქცეული
სარკინოზად, რომლისა მამის ძმა მოეკლა წანართა, და მკლველნი მისნი განერნნეს
მშვიდობით პაპასა
არჩილისსა, ადარნასე მეფესა. ამის-თჴს უკჲ შურ-იგო გარდაბანელ-მან და ჰრქა
ასიმს ესრეთ,
1-29 სტრ., 183
რამეთუ ,,არა უწყია, თუ ვინ არს ესე არჩილ: ესე არს ძე სტეფანოზისი, ნათესავი
დიდისა მეფისა
ვახტანგისი, რომელი იყო ნათესავისა-გან მირიანისა, ძისა ქასრესა: და ესე იყო მამისა
თჴსისა
თანა, რა-ჟამს-იგი დაჰფლვიდეს საგანძურთა სამეფოთა ქართლისასა, და იგიცა იცის,
რომელ
ჰერაკლე მეფე-მან დაჰფლა საგანძურნი თჴსი. რამეთუ ერაკლეცა უჩვენებდა, სადაიგი ჰფლვიდეს:“.
ესმა რა ესე ყოველი ასიმს, მოუწოდა კვალად არ ჩილს, და ჰრქა ესრეთ: „უწინ თვალგახვენ
ქმნულ-კეთილობისა შენისა-თჴს, რამეთუ ფრიად ქმნულ-კეთილ ხარი შენ: ხოლო აწ
მითხრეს
შენ-თჴს, რამეთუ შვილნი ხართ დიდთა მეფეთა ხვასროანთა. არამედ აწ უფროსად
განსდიდნე წინაშე ჩემსა, უკუეთუ ისმინო ჩემი, და იყოს სამეფო შენი შენდავე, და საგანძურნიცა
მამათა შენთანი მიგანიჭნე შენვე: პირველად მიჩვენენ საგანძურნი მეფეთა ბერძენთანი, მოიქეც
სჯულსა
ჩემსა ზედა, იქმენ სარკინოზ, და სპასალარ გყო შენ ქჲყანასა ზედა ქართლისასა, და
მეფე და

უფალ ერსავე შენსა ზედა:“ მაშინ მიუგო წმიდა-მან არჩილ და ჰრქა ესრეთ. „უწყოდე
მტკიცედ, რამეთუ მცირე ვიყავ ჰასაკითა, ოდეს-იგი განვლო ქვეყანა ესე ჰერაკლე მეფე-მან:
ხოლო
მამა-მან ჩემ-მან და ძმა-მან ჩემ-მან დასხნეს ყოველნი საგანძურნი ციხესა-მას,
სადაჳთ-იგი
შეიქცა ყრუჳ ამირა. და აწ აქს იგი ბერძენთა: ხოლო მე არა დაუტეო უფალი ღმერთი
ჩემი, და
არცა განვყიდო წარუვალი-იგი დიდებაჳ მსწრაფლ წარმავალისა-ამის-თჴს:“. მიუგო
და ჰრქა ასიმ.
„შენ უკჲ იყავ დაცემასა-მას აფხაზეთს შინა სარკინოზთასა:“ ჰრქა წმიდა-მან
არჩილ, „მე ვიყავ მაშინ, რა-ჟამს დასცნა იგინი ღმერთ-მან:“. ჰრქა ასიმ. „რომელ-მან ღმერთ-მან
დასცნა
სარკინოზნი:“ მიუგო არჩილ და ჰრქა: „ღმერთ-მან ცხოველ-მან, რომელ არს
შემოქმედი ცათა და ქჲყანისა, და რომელი-იგი მოვიდა ზე-ცით ქჲყანად, ჵსნისა-თჴს ნათესავისა
კაცთასა, და სიკდილითა თჴსითა აღგვადგინა, და უკდავება მოგვანიჭა. მან უკჲ დასცნა
და
დაამდაბლნა იგინი:“. მაშინ ჰრქა არჩილს მთავარ-მან მან ასიმ:„რომლისა უკვე
ღმერთი მოკდავი არს, და სასოებაჳ ცხორებისაჳ მოკდავისა მიმართ აქუს, ჯერ არს მისიცა
სიკდილი:“.
და უბრძანა თავისა მოკვეთითა და აღსრულებაჳ წმიდისა არჩილისი, და არა ჰრიდა
სიკეთესა მისსა,
არცა შეკდინმა დიდებისა-გან წარჩინებულებისა მისისა: განიყანეს გარე
მტარვალთამათ წმიდაჳ მოწამე არჩილ და მოჰკვეთეს თავი მისი მახვილითა თთჲსა
მირკანისასა, რომელ არს მარტი, ოცსა მის თჴსასა, და შეჰვედრა სული თჴსი ჵელთა შინა
დამბადებელისათა:
აღირჩია სიკდილი-იგი უკდავებისა მომატყვებელი, და შესცვალა მცირედისა ესე
მეფობაჳ საწუთროსა სიხარულად საუკუნოდ, ღირს იქმნა განწყობილსა შორის წმიდათასა და
ახოვანთა მოწამეთასა წარდგომად წინაშე ღვთისა, და მათ-თანა გჴრგჴნოსანი იხარებს წინაშე
სამებისა წმიდისა:
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ხოლო ვითარცა აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ, მივიდეს ღამესა-მას გოდერძიანნი
ტბელნი და მათ თანა სხანიცა აზნაურნი მამეანნი, და მოიპარეს გამი წმიდისა
მოწამისა არჩილისი. წარმოიღეს და შემურეს დიდითა პატივითა, და დამარხეს ნოტკორას, მის-მიერ
აღშენებულსა ეკლესიასა: ხოლო ცოლ-მან მის-მან მიუბოძა სოფლები მათ, რომელთა
მოიღეს გამი
წმიდისა მოწამისა არჩილისა კახეთს შინა, სამკჴდრებელად მათდა: ხოლო წიგნი ესე
წამებისა
მისისა იპოვა ესრეთ, სულ მცირედ აღწერილი, რომელ ჟამთა შლილობითა ჯერისაებრ ვერა-ვის
აღეწერა:
ხოლო წიგნი ესე ქართჲლთა ცხოვრებისა, ვიდრე ვახტანგისამდე, აღიწერებოდა
ჟამითიჟამად. ხოლო ვახტანგ მეფისით-გან ვიდრე აქამომდე, აღწერა ჯუანშერ ჯუანშერიანმან, ძმისწულის ქმარ-მან წმიდისა არჩილისა-მან, ნათესავ-მან რევისა-მან, მირიანის ძისა-მან:
ამიერითგან შემდგომთა მომავალთა ნათესავთა აღწერონ ვითარცა იხილონ და წინა-მდებარემან ჟამ-მან უწყებად მოსცეს გონებასა მათსა, ღვთივ განბრძნობილსა.
მე. მეორმოცდახუთე მთავარნი ქართლისა, იოვანე და ძმაჳ მისი
ჯუანშერ, ძენი წმიდისა მოწამისა არჩილ მეფისანი, ხოსროიანნი :
შემდგომად ამისსა, რა-ჟამს აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ მეფე, დარჩნეს შვილნი
მისნი იოვანე და ჯუანშერ: წარვიდა იოვანე ეგრისად, და წარიტანა თანა დედაჳ და
ორნი დანი
თჴსნი. ხოლო ჯუანშერ და ორნი დანი მისნი დაშთეს ქვეყანასა ქართლისასა და
კახეთისასა: და უმრწემესი დაჳ მისი იყო სახითა შვენიერ. და მიესმა ქებაჳ მისი ხაზართა მეფესა, ხაკანს.
მოგზავნა
მოციქული ჯუანშრისად და ითხოვა ცოლად, რომელსა ერქა სახელად შუშან, და
უქადა შველაჳ სარკინოზთა ზედა: რა-ჟამს მოიწია მოციქული ხაკანისა, მიუმცნო ესე
ყოველი ჯუანშერ ძმასა თჴსსა და დედასა თჴსსა. ხოლო მათ არა ინებეს მიცემაჳ
მისი და უთხრეს: „უკეთუ უღონო იქმნეს ყოფაჳ ჩვენი, უმჯობეს არს, რათა შევიდეთ
საბერ-

ძნეთად და მივმართოთ ქრისტიანეთა, ვიდრეღა-რა შეიგინოს შვილი ჩვენი:“ და
შუშანცა აგინა
ხაზართა მეფესა: შემდგომად სამისა წლისა, მოგზავნა ხაკა ნ-მან სპასალარი თჴსი
ბლუჩან, გამოვლო გზა ლეკეთისა და შემოვიდა კახეთად, მოადგა ციხესა-მას, რომელსა შინა იყნეს
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შერ და დაჳ მისი შუშან, და მცირედთა დღეთა წარიღო ციხე-იგი, და ტყვე ყვნა იგინი,
და
შემუსრა ქალაქი ტფილისი, წარტყვენა ქართლი და ყოველი ესე ქვეყანა: და ვითარცა
წარმართა გზასა დარიალისასა, დღესა ერთსა ჰრქაძმასა თჴსსა შუშან. „უმჯობეს ა რს ჩემთჴს სიკდილი, რათა ღირს მყოს მე უფალ-მან ნაწილსა წმიდათა დედათა, ვიდრეღა-რა
შევიგინო
წარმართთა მიერ:“. და ჰქონდა მას ბეჭედი, აღმოუგდო მას თვალი და მოწოა იგი,
რამეთუ იყო
თვალსა-მას ქჲშე წამალი სასიკდინე, და მუნ-თქვესვე მოკდა: წარვიდა ხაკანისა
ბლუჩან,
მიჰგვარა ჯანშერ ხაკანსა და მიუთხრა სიკდილი დისა მისისა შუშანისი: ხოლო
განუწყრა
მეფე ხაკან, არა-მოტანებისა-თჴს გვამისა შუშანისასა, რომლისა წადიერ იყო ხილვად:
მაშინ
შეიპყრეს ბლუჩან და მოაბეს ყელსა საბელი, და განზიდვად სცეს ორთა ცხენოსანთა
იმიერ და
ამიერ, და მოსწყვიდეს თავი მისი ბოროტად:
და ვითარ დაჰყო ჯანშერ წელიწადი შვიდი, განუტევა ნიჭითა დიდითა და
წარმოგზავნა ქვეყანად თჴსად ხაკან-მან. ხოლო ამიერით-გან იწყო შემცირებად
მეფობა-მან დიდთა-მათ მეფეთა ხვასროანთა-მან. პირველად, უფლება სარკინოზთა განდიდნა ,და
მათ-გან მიეცა
ყოველი ესე ქვეყანა ჟამითი-ჟამად რბევასა და ოჵრებასა. მეორედ, იქმნა სიმრავლე
მთავართა ქვეყანა სა ქართლისასა, და შეერიათ ბრძოლა, იქმნეს მტერ ურთიერთას: და უკეთუ
ვინმე გამოჩნდის რომელიმცა ღირს იყო მეფედ, შვილთა შორის ვახტანგისთა, იქმნის
შემცირებულ სარკი-

ნოზთა-გან. რამეთუ დაიპყრეს ქალაქი ტფილისი აგარიანთა, შექმნეს სახლად
სამყოფლად
თჴსად, მიიღებდეს ხარკსა ქჲყანისა-ამის-გან, რომელსა ჰქვიან ხარაჯა. რამეთუ
განგებითა
ღვთისათა, სიმრავლისა-თჴს ცოდათა ჩვენთასა, განდიდნა ნათესავი აგარიანთა, და
განეფინა ქადაგება მაჰმად უსჯულოსა, და მრავალი ერი შეუდგა მას: შემდგომად მისსა, გამოვიდეს
სპარსნი და
პონტომდე მოიწინნეს, და ყოველი კაბადუკია დაიპყრეს ღვთივ.
ხოლო ამან ჯუანშერ შეირთო ცოლი ნათესავი ბაგრატონიანთა, ასული ადარნასესი,
სახელით ლატავრი, და აბრალა დედა-მან მის-მან მოყანებაჳ მისი ცოლად. არა- თურე
კეთილად
მეცნიერი იყო, ვითარმედ არიან იგინი ნათესავნი დავით წინასწარმეტყველისანი,
რომელი-იგი
ჵორციელად მამად ღვთისად იწოდა: და ვითარ იხილა ძის ცოლი, შეუყვარდა იგი,
აკურთხა და
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დალოცა. და ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა წელიწადნი მრავალნი, მოვიდა ამირა
აგარიანი, რომელი
მთავრობდა სომხითს, ქართლსა, და ჰერეთს, სახელით ხვასრო ოდეს: ამან აღაშენა
ტფილისი ქალაქი, მოოჵრებული ხაზართა-გან:
ხოლო რა-ჟამს მოუძ ლურდეს ბერძენნი, გაადგა მათ-გან ერის-თავი აფხაზთა,
სახელით
ლეონ, ძმის-წული ლეონ ერის-თავისა, რომლისად მიეცა სამკჴდროდ აფხაზეთი: ესე
მეორე
ლეონ ასულის წული იყო ხაზართა მეფისა, და ძალითა მათითა გაადგა ბერძენთა,
დაიპყრა აფხაზეთი და ეგრისი, ვიდრე ლიხამდე, სახელ-იდვა მეფე აფხაზთა. რამეთუ
მიცალებულ იყო
იოვანე ერის-თავი და დაბერებულ იყო ჯუანშერ: და შემდგომად ამისსა ჯუანშერცა
მიიცვალა.
არამედ სიცოცხლესავე ჯუანშერისასა იცვალა ადარნასე ბაგრატონიან-მან ნასამალი
კლარჯეთისა,
შავშეთისა, აჭარისა, ნიგალისა, ასისფორისა, არტანისა და ქვემო- ტაოსა, და ციხეთაგანცა რო-

მელნი ჰქონდეს შვილის შვილთა ვახტანგ მეფისათა: და შემდგომად მისა წარვიდა
კლარჯეთად, და
მუნ მოკდა ადარნესე: რამეთუ მამა მისი ნერსე, ძე ვარაზ-ბაკურ ანთიპატრიკისა და
ამის
ვარაზ-ბაკურის მამა, სახელით გუარამ კურაპალატი, ძე პირველისა სტეფანოზისა და
ძმა დემეტრესი, ესენი გარდაცვალებულ იყნეს და ძმანი ამის ადარნასესნი, სახელით
ფილიპე, და სტეფანოზ, იგინიცა მომკვდარ იყნეს. და შემდგომად სიკდილისა ადარნასესისა,
განადიდა უფალ-მან
მეფობა აშოტ კურაპალატისა, რომელი იყო შვილი ადარნასესი და ძმა გურგენ ერისთავისა:
მე. ორმეოცდამეექსე კურატპალატი ქართლისა, აშოტ ძე ადარნასესი
ბაგრატოანი:
ხოლო ესე აშოტ კურატპალატი მთავრობდა ქვეყანასა-მას შინა, და სახლად მისა იყო
ბარდავი და ტფილისი, და ჰქონდა მას ქვეყანა რომელ არს გარემოს მისსა: რამეთუ
მათვე ჟამთა
შესრულ იყო მასლამა საბერძნეთად, და შეიქცა მოუძლურებული და გაწბილებული:
მაშინ ბერძენთა მეფე-მან მოუბოძა აშოტს კურატპალატობა, და მოუძლურებულ იყნენ
სარკინოზნი, და
განდიდნა აშოტ კურატპალატი: ხოლო ტფილისს არღა-რა-ვინ დარჩა
სარკინოზთაგანი, თჴნიერ
ალი შუაბის ძისასა, და გრიგოლი მთავრობდა კახეთს:
და ესხნეს ძენი აშოტს, ადარნასე და ბაგრატ:
1-22 სტრ., 187
მას ჟამსა, მეორე წელსა, გამოილაშქრა აშოტ კურატპალატ-მან, და უშველა თევდოსი,
აფხაზთა მეფე-მან, ძე-მან მეორისა ლეონის-მან, რომელი-იგი სიძე იყო აშოტ
კურაპალატისა.
მოვიდა გრიგოლ კახეთით, და გრიგოლს უშველეს მთიულთა და წანართა, და ამირამან ტფილისისა-მან: შეიბნეს ქსანსა ზედა აშოტ და გრიგოლ: გააქციეს გრიგოლი, მთავარი
კახეთისა, და
დაიპყრეს ქჲყანა, რომელი ჰქონდა ქართლისა-გან. და დაიპყრა აშოტ კურატპალატმან კლარჯეთითგან ვიდრე კსნამდე.

და შემდგომად მისსა მოვიდა ხალილ, იზიდის ძე არაბიით, დაიპყრა სომხითი,
ქართლი,
და ჰერეთი. და იწყეს ძიება აშოტ კურატპალატისა, და ვერ უძლო წინა-აღდგომად
მათდა
აშოტ, და ივლტოდა მათ-გან: და წარემართა იგი რათა წარვოდეს საბერძნეთად, და
თანა-ჰყვეს
მას დედა და ცოლი, და ორნი ძენი ასაკითა ჩჩჴლნი. უხუცესი, ადარნასე, და შედეგი
ბაგრატ: ხოლო უმრწემესი ძე სახელით გუარამ, არტანუჯისა შინა დაებადა: და ერი
თჴსი მცირედ ჰყვა თანა, მკვიდრნი მისნი, დედა-წულითურთ და შვილით მათით: და
მოიწივნნეს მთასა ჯავახეთისასა, კიდესა დიდისა -მის ტბისა ფარავნისასა, დამაშრვალნი სლვისაგან, და
გარდაჵდეს
განსვენებად კიდესა-მას ტბისასა: ჭამეს-რა პური მცირედ, მიერულათ, და მძინარეთა
ეწივნეს
დიდნი ლაშქარნი სარკინოზთანი: მაშინ შეეწია ღმერთი აშოტ კურატპალატსა და
კნინსა-მას
ლაშქარსა მისსა მოსცა ძლევა მათ-ზედა, და მოსრნეს სიმრავლენი ურიცხნი:
წარმოვიდეს მუნით, და მიიწივნეს ჵევსა შავშეთისასა უშენებელი იყო მაშინ, გარეშე მცირედთა სოფელთასა: რამეთუ ჟამთა სპარსთა უფლებისასა აოჵრდა, ოდეს-იგი
ყრუ-მან
ბაღდადელ-მან შემუსრნა ყოველნი ციხენი და მოვლო შავშეთიცა, და ღადონი: და
კვალად
შემდგომად მისსა სრვა-მან სატლობისა-მან მოაოჵრა შავშეთი, კლარჯეთი და
მცირედღა დაშთეს კაცნი ადგილ-ადგილ: ხოლო დაშთომილთა-მათ მკვიდრთა შავშეთისათა
შეიწყნარეს იგი
სიხარულითა და სიყვარულითა, და დაემკვიდრა მუნ, და მისცნა ღმერთ-მან
განმარჯვება და აჵელ1-27 სტრ., 188
მწიფა იგი შავშეთ კლარჯეთსა ზედა. და რომელნი მე სოფელნი მის ქვეყანისანი
მოიყიდნა საფასოთი. და ზოგნი ოჵერნი აღაშენნა და განამრავლნა სოფელები აშოტ კურატპალატმან ქჲყანათამათ შინა: და განამტკიცნა ღმერთ-მან ჵელმწიფობა მისი, ნებითა ბერძენთა
მეფეთათა: ხოლო

ამან აშოტ კურატპალატ-მან პოვა კლარჯეთის ტყეთა შინა კლდეჳ ერთი, რომელი
პირველ
ვახტანგ გორგასალს ციხედ აღეშენა, სახელით არტანუჯი: აოჵრებულ იყო
ბაღდადელისა-მის
ყრუობით-გან იგი განაახლა: აშოტ, და აღაშენა ეგრეთვე ციხედ, და წინა -კერძო
მისსა, ქვეშეთ,
აღაშენა ქალაქი და აღაშენა ციხესა-მას შინა ეკლესია წმიდათა მოციქულთა პეტრესი
და
პავლესი და შექმნა მას შინა საფლავი თჴსი, და დაემკვიდრა ციხესა- მას შინა
ცხოვრებად: და
მერმე კალად ეუფლა ქვეყნათა ვიდრე კარადმდე ბარდავის ქალაქისა: და მრვალ
გზის მოსცა
ღმერთ-მან აშოტ კურატ პალატსა ძლევა და დიდი დიდებაჳ ბრძოლათა შინა:
და იყო ერთსა შინა ჟამსა განვიდა აშოტ რათამცა შეკრიბა ლაშქარი ბრძოლისა-თჴს
სარკინოზთასა, მოვიდა იგი ადგილსა რომელსა მე და განავლინა ლაშქრისა
მაწვეველნი და ვიდრე
არღა შეკრებულ იყო ლაშქარი იგი მისი მის-თანა დაესხნეს მ~ს სარკინოზნი
უცნაურად, და
აოტეს იგი: წარმოემართა, და მოიწია ჵევსა ნიგალისასა, და იწყო ძებნად ერისა,
რათამცა
ვითა განიმრავლა ლაშქარი თჴსი: და წარმოემართნეს მის წინაშე იგინი, რომელთა
მან უბრძანა:
ხოლო იგინი მოვიდეს კლვად მისსა: მაშინ ვიდრე მოწევნადმდე მათდა კარად მისსა,
არა უწყოდა
აშოტ ზაკვა მათი: და რაჟამს მოიწივნეს იგინი კარად მისსა, მაშინღა აგრძნა რაჳ-იგი
ეგულვებოდა მათ. და არა ჰყვა მას ერი თჴსი თჴნიერ მცირედთასა, რომლითა ვერ წინააღუდგებოდა მათ
იგი: ამისთჴს შეივლტოდა აშოტ კურატ პალატი ეკლესიად, და მოწყლეს იგი
მახვილითა,
საკურთხეველსა ზედა და შეისვარა საკურთხეველი იგი სისხლითა მისითა. რამეთუ
დაკლეს იგი
მუნ ვითარცა ცხოვარი, აღსავალსა საკურთხევლისასა, და სისხლი-იგი მისი რომელი
მას
შინა დათხეული, დღესცა საჩინოდ სახილველ არს. ხოლო ესმა რაჳ ესე ამბავი ერსა
მისსა,
რომელნი იგი იყნეს დოლის-ყანასა, ვითარმედ მოიკლა უფალი- იგი მათი აშოტ,
ჵელითა ოროზ-

მოროზის ძეთათა, წარვიდეს დოლის-ყანით და დევნა უყვეს მკვლელთა-მათ
უფლისა თჴსისათა, და ეწივნეს მათ სავანესა ზედა ჭოროხისასა. მოსრნეს იგინი ბორატად,
ვიდრემდის არა
დაუშთათ არცა ერთი მათ-განი: და წარმოიღეს მკვდარი და დაფლეს მისსა- მას
საფლავსა
შინა ციხესა არტანუჯისასა, ეკლესიასა წმიდათა მოციქულთა პეტრესა და პავლესსა:
ხოლო
1-20 სტრ., 189
მოიკლა მეგრელთა-გან ესე აშოტ კურატ პალატი დასაბამითგან წელთა: ხტლად
ქორონიკონსა მეათცამეტედ მოქცეულსა შინა, მვ, თთჲსა იანვარსა კთ: და დაუტევნა სამნი
ძენი, უხუცესი ადარნასე, და შედეგი მისი ბაგრატ. ესე ორნი თანა-ჰყვნეს მას რა-ჟამს იგი
მოიწია შავშეთკლარჯეთად. ხოლო უმრწემესი გურამ, არტანუჯის მოსლვასაღა შინა დაებადა:
და შემდგომად აშოტის სიკუდილისა, რომელ გარეთ ქვეყანა ჰქონდათ ძეთა
აშოტისათა,
ხოლო კვალადცა და ეუფლნეს სარკინოზნი ქართლსა, წარუღეს სარკინოზთა,
რამეთუ იყნეს
იგინი უსრულ ჰასაკითა: ხოლო რა-ჟამს სრულ-ჰასაკ იქმნნეს იგი, კვალადცა მოსცა
ღმერთ-მან
მათვე ყოველი-ვე -იგი ნაქონები მამისა მათისა. რამეთუ იზრდენ სამნი-ვე იგი ძმანი,
ძენი ამის
აშოტ კურატპალატისანი ციხესა შინა არტანუჯისასა, და იყნეს ხარკისა მიმცემელ
სარკინოზთა ყოველნივე ჵევნი შავშენ-კლარჯეთ-ნიგალისანი:
რამეთუ ამირობდა ტფილისსა შინა ალი, შუაბის ძე, რომელი დაედგინა ხალილს:
ხოლო მას
ჟამსა შინა შეითქნეს გარდაბანელნი, და განაჩინეს ქორეფისკოპოზად დაჩი, ძე იოანე
ქუაბულის ძისა, და შემდგომად მისსა დასჲს ქორეფისკოპოზად სამოელ დონაური: და კვალად
მეორედ მოვიდა იგივე ხალილა არაბი. შეებნეს გარდაბანელნი, გავაზს, გააქციეს ხალილ, და
მოსწყდა სიმ-

რავლე ფრიადი: და კვალად დაჯდა ამირად ტფილისს საჰაკ, ისმაილის ძე: ხოლო
ხალილ მოვიდა მესამედ, და მოკლეს ჯავახეთს, და ძე მისი მოჰმედ მოვიდა ქართლს:
მოერთო მას ბაგრატ, ძე
აშოტ კურატპალატისა, და მისცა ქართლი, და წარმართა ღმეთ-მან ჵელმწიფობა
მათი:
მზ. მეორმოცდაშვიდე კურაპალატი, ბაგრატ, ძე აშოტ კურატპალატისა და ძმა ადარნესესი და გუარამისი, ბაგრატოანი:
ხოლო ამან ბაგრატ და ძმათა მისთა დაიპყრეს არტანუჯით გამოღმართ მათი
ნაქონებიიგი მამულები მამისა მათისა და მორჩილობდეს სარკინოზთა: ხოლო ვითარ მოვიდა
მოჰმედ
1-24 სტრ., 190
ქართლს და მიერთო მას ბაგრატ კურატპალატი, მაშინ გამოვიდა საჰაკ, ამირა
ტფილელი, ლაშქრითა და დადგა რეჵს, ხოლო მოჰმედ და ბაგრატ წარიღეს უფლის-ციხე. და მოვიდეს
კახნი
გარდაბანელნი შუელად საჰაკისა; შეიბნეს რეჵს და იბრძოდეს, და იყო ბრძოლა
ძლიერი მათ
შორის: არცა იგინი გაიქცეს და არცა იგინი, ვიდრემდის გაიყარნეს. და აიყარა მოჰმედ
და წარვიდა ბარდავს.
ხოლო ამან ბაგრატ გააჩინა და განაწესა კათალიკოზი აფხაზეთს, ქრისტეს აქეთ პლ.
აქა ჟამამდის გარდასრულ იყნეს წელნი მოჰმედის გამოჩინებით-გან, რომელ-მან
სჯული
სარკინოზთა დაუდვა, ორ ას ცხრა-მეტნი:
მაშინ მოვიდა ბუღა თურქი, მონა ბაღდადით, რომელი გამოეგზავნა ამირ-მუმლსა,
სპითა
დიდითა: შემუსრა ყოველი სომხითი და ტყვე ჰყნა ყოველნი მთავარნი მათნი: და
მოვიდა მუ
ნით და მოადგა ქალაქსა ტფილისსა, რამეთუ არა მორჩილობდეს. და მოკლა ამირა
ტფილისისა საჰაკ: და შემუსრა ტფილისი, დაწვა ცეცხლითა, და მოაოჵრნა ყოველნი არენი
მისნი:

მაშინ გამოვიდა თევდოსი, მეფე აფხაზთა, წინა-აღმდგომად მისსა, და დადგა
კვერცხობს: ხოლო
ბუღა, ვითარცა ცნა, წარავლინა ზირაქ, სპასალარი თჴსი, და ბაგრატ კურატპალატი.
და შეებნეს
და გააქცივნეს აფხაზნი, და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი: და თევდოსი მეფე
წარვიდა, მეოტი,
გზასა დვალეთისასა: კვალად უკჲ მოქცეულთა დაუდგეს წინა გარდაბანელნი,
ჯვარის-გვერდსა, და
ავნეს დიდად ლაშქარსა. ხოლო ვითარ ცნა ბუღა, აღიყარა მუნით და მოვიდა
ჭართალეთს, და
დადგა მუნ შინა; აღიყვანნა მთიულთა-გან მძევალი კაცი სამ-ასი, და ლამოდა
შესლვასა
ოვსეთად, და შევიდა ცხავოტამდის: ხოლო აბულმაზ, სომეხთა ერის-თავ-მან, და
გუარამ მამფალი-მ, აშოტის ძე-მან, ძმა-მან ბაგრატ კურაპალატისა-მან, მიუთხრეს მთეულთა,
რათა არა
შეუშვან: ხოლო მათ განიხარეს და განწირეს მძევალნი მათნი: უშველა ღმერთ-მან.
რამეთუ მოვიდა თოვლი. დაუდგეს წინა და შეებნეს, მოსცა ღმერთ-მან ძლევა. და მოკდა
სარკინოზთაგანმ ურიცხჴ, და ცხენ-მან მათ-მან მოძოვა იელი, და დაიჵოცა ფრიადი. ხოლო
სიმრავლისა-გან
ლაშქრისა, არა აჩნდა: რამეთუ იყო სიმრავლე მისი ვითარ ას ოცი ათ-ასი:
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შეიქცა გარე და დაიზამთრა ბარდავს და შეიპყრა ხუცისა ვინმე ძე, რომელი
გამთავრებულ
იყო, და შემუსრა გარდაბანი: განაღო კარი დარუბანდისა და გამოიყვანნა ხაზარნი,
სახლი სამასი, და დასხნა იგინი შანქორს: დარიალანით გამოიყვანნა ოვსნი ვითარ სახლი სამი
ათასი, და დასხნა იგინი დმანის, და ენება შესლვაზაფხულის ოვსეთად: ხოლო ამირმუმლ-მან ვითარ
ცნა, ვითარმედ ხაზართა, ტომთა მისთა, ზრახავს, მოუვლინა ბუღას, რათა დაუტეოს
ქართლი
მოჰმედს, ხალილის ძესა: და წარვიდა ბუღა, და ამირობდა მოჰმედ, ხალილის ძე. და
გარდაადგინა
ამირამუმლ- მან მან მოჰმედ, და დაადგინა ისე, შიხის ძე, ნათესავი მოჰმედისივე: და
ქორ-

ეპისკოპოზი იყო გაბრიელ დონაური, ძმა სამოელ ქორეპისკოპოზისა: და წარვიდა
ისე, და
მოვიდა სხუა ამირა, რომელსა ერქა აბრაჰამ: და კუალად მოვიდა ამირად ხალილის
ძე
მოჰმედ, და უფროს ნებიერად დაიპყრა ყოველი ესე ქვეყანა, სომხითი, ქართლი და
რანი: და
წარვიდა ხალილის ძე, და დადგა ამირად კაცი საჰაკის მონათესავეთაგანი, სახელით
გაბულოც:
ხოლო გუარამ, ძე-მან აშოტ კურატპალატისა-მან, და ძმა-მან ბაგრატ
კურატპალატისა-მან, შეიპყრა გაბლუც და წარსცა საბერძნეთად. რამეთუ განდიდებულ იყო გაბლუც და
დაემორჩილნეს გარდაბანელნი: და ბრძოდა აშოტ, მამის ძმის-წულსა მისსა, ძესა სუმბატ სომეხთა
მეფისასა, ძმასა
გუარამისსა: ხოლო გუარამს დაეპყრა ჯავახეთი, თრიალეთი, ტაშირი, და აბოცი, და
არტანი, და
ჰბრძოდა სარკინოზთა. ზოგ-ჯერ სძლის გუარამ, და ზოგ-ჯერ სარკინოზთა: ხოლო
გუარამ განუყნა ქვეყანანი ძმათა თჴსთა, ადარნასეს და ბაგრატს, და აბოცი განუყო ცოლის ძმასა
თჴსსა,
სომეხთა მეფესა: და შემდგომად ამისა გარდაიცვალა ადარნასე, ძმა ამის გუარამისა
და ძე აშოტ
კურაპატლატისა: გარდაიცვალა ბაგრატ კურაპალატი, ძმა ამის ადარნასესი,
ქორონიკონსა ჟვ, და
დაუტევნა სამნი ძენი, დავით, აშოტ და ადარნასე: გარდაიცვალა ესე ადარნასე,
ქორონიკონსა ჟდ.
გარდაიცვალა აშოტ, ძმა ამის ადარნასესი და ძე ბაგრატ კურატპალატისა,
ქორონიკონსა რე:
მას ჟამსა გამოვიდა აფხაზთა მეფე, გიორგი, აღწუფელი, ძმა თეოდოსესი და
დემეტრესი,
ძე ლეონისი, დაიპყრა ქართლი და დაუტევა ერის-თავად ჩიხას, ძე დემეტრესი: და
ვითარ გარდაიცვალა გიორგი, აფხაზთა მეფე, დარჩა ძე დემეტრესი მცირე, რომელსა ერქა ბაგრატ,
რომელი
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იცნობების ექსორია-ქმნილობით. და ცოლ-მან გიორგი მეფისა-მან მოკლა ტინინე. ძე
დემე-

ტრესი, ერის-თავი ჩიხისა, და ეცრუა იგი ივანე. მთავარსა შავლალიანსა, და შთააგდეს
ბაგრატ
ზღვასა: ხოლო ღმერთ-მან განარინა იგი, და მიიწია კოსტანტინეპოლედ: და მოგვარა
მეფე-მან
იოვანე-მ ძესა თჴსსა ადარნასეს ცოლი, ასული გუარამ, აშოტის ძისა: და მოკდა
იოანე, მეფე
აფხაზთა, და მეფობდა მის წილ ძე მისი ადარნასე: მაშინ ეპყრნა ლიპარიტს ქვეყანანი
თრიალეთისანი, აღაგო ციხე კლდე- კართა. და იპატრონა დავით, ძე ბაგრატ კურატპალატისა:
თეოდოსი მეორე გარდაიცვალა ცოლ-შვილიანად, და დაჯდა მეფედ გიორგი,
რომელსა
საუფლისწულოდ ჰქონდა აღწეფი. ამის-თჴს ეწოდა მას გიორგი აღწეფელი: თეოდოსი
იბატონა
ოც-დაშვიდი წელი:
მჲ. მეორმოცდარვე მეფე, კურატპალატი დავით, ძე ბაგრატ კურატპალატისა, ბაგრატოანი:
ხოლო ამას დავით კურაპალატსა აღუდგა მტრად ნასრა, ძე გუარამ მამფლისა,
რომელი
იყო მამის ძმა ამის დავითისი. ხოლო ნასრა, ძე ამა დავით კურატპალატისა, და
გურგენ იყვნეს აფხაზთა კერძ, ხოლო დავით და ლიპარიტ უშველდეს სომეხთა, და
იბრძოდეს
სომეხნი და აფხაზნი ქართლსა ზედა: მას ჟამსა მონაზონ იქმნა გუარამ:
ხოლო ამან დავით კურაპალატ-მან აღაშენა ეკკლესია ხახულისა: და ვითარ მოკდა
კახთა ქორეპისკოპოსი გაბრიელ დონაური, დაჯდა ქორეპისკოპოსად ფადლა
არევმანელი, კაცი
ბრძენი, და საქმის მეცნიერი:
მას ჟამსა, ვითარცა მოიტყა ნასრ, ძემან გუარამ, მამფალისა- მან, დავით
კურატპალატი, ძე
ბაგრატისი, მამის ძმის-წული მისი, და მოკლა იგი ქკს რა. და დაუტევა ძე. სახელით
ადარნასე,
რომელი მეფე იქმნა შემდგომად მამისა თჴსისა. გარდაიცვალა აშოტ, კეკელა, ძე
ადარნასესი,
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ძისა აშოტ დიდისა, ქორონიკონსა პზ. გარდაიცვალა სუმბატ მამფალი, არტანუჯელი,
ძმა აშოტკეკელასი და ძე ადარნასესი, ძისა აშოტ დიდისა, ქორონიკონსა რთ: გარდაიცვალა ძე
ამის სუმბატისა, დავით მამფალი, მონაზონ ქმნილი, ქორონიკონსა რჳგ: გარდაიცვალა სუმბატ
ერისთავთ-ერის-თავი, ძე მის დავით მამფალ მონაზონისა, ქორონიკონსა სჲ, და დაუტევა
ძენი ორნი,
დავით და ბაგრატ: გარდაიცვალა ესე ბაგრატ, ძე სუმბატისი და ძმა დავითისი,
ქორონიკონსა სჲ,
მასვე წელსა, რომელსა წელსა მოკვდა მამა მისი სუმბატ, და დაუტევნა ძენი ორნი,
გურგენ და
სუმბატ: ხოლო გურგენ დაუტევა ძე ერთი, სახელით დემეტრე. და სუმბატ დაუტევა
ძე ერთი,
სახელით ბაგრატ: გარდაიცვალა გურგენ კურატპალატი, ძმა სუმბატ მამფალარტანუჯელისა, და
ძე ადარნასესი, ძმისა აშოტ დიდისა, ქ~კს რია. გარდაიცვალა აშოტ კუხი, რომელ-მან
აღაშენა ტბეთი
საეპისკოპოსო, ძე მის გურგენ კურაპალატისა, ქორონიკონსა რლჲ: გარდაიცვალა
ადარნასე, ერისთავთ ერის-თავი, ძე გურგენ კურაპალატისა, ძმა აშოტ-კუხისა, ქორონიკონსა რივ, და
დაუტევა
ორნი ძენი, დავით, ერის-თავთ ერის-თავი. და გურგენ ერის- თავთ ერის-თავი:
გარდაიცვალა ესე
გურგენ ერის-თავთ ერის-თავი, ძმა დავით ერის-თავით ერის-თავისა, ქორონიკონსა
რჳა: გარდაიცვალა ბაგრატ მამფალ-არტანუჯელი, ძე სუმბატ მამფალ- ანთჴპატი
არტანუჯელისა, ძისა ადარნასესი, და ძმა დავით მონაზონ ქმნილისა, ქორონიკონსა რკთ: გარდაიცვალა
ადარნასე
ყოფილი და მონაზონ ქმნილი ვასილი, ძე მის ბაგრატ მამფალ- არტანუჯელისა,
ქორონიკონს
რჳე: გარდაიცვალა აშოტ, ძმა ადარნასე მონაზონ ქმნილისა, და ძე ბაგრატ მამფალარტანუჯელისა, ქორონიკონსა რნთ: გარდაიცვალა დავით ერის-თავთ ერის-თავი, ძე ბაგრატ
მამფალ-არტანუჯელისა, და ძმა ადარნასე ყოფილ ბასილისა, ქორონიკონსა რკჲ: გარდაიცვალა
გურგენ ერისთავი, ძმა ამის დავით ერის-თავთ ერის-თავისა, ქორონიკონსა რმგ: გარდაიცვალა
გურგენ, ძე მის
გურგენ ერის-თავისა, ძისა ბაგრატ მამფალ-არტანუჯელისა, რპჲ:

ხოლო ვიწყოთ ჩვენ პირველივე ამბავი-იგი დავით კურაპალატისა, რომელი მოკლა
ნასრი-მ,
მამის ძმის-წულ-მან მის-მან, ძე-მან გუარამ მამფალისა-მან: ამის-თჴს შეუკრბეს
ნასრის მტრად
სომეხნი, ლიპარიტ, და ქართჲლნი, და აშოტ, ძმა დავითისი, და მათ-თანა
სარკინოზნი. და
შეებნეს ნასრს და გააქციეს, და მიუხვნეს ციხენი: და წარვიდა ნასრი მეოტი
კონსტანტინეპოლედ,
წინაშე ბერძენთა მეფისა და იყოფოდა მუნ მრაბალ-ჟამ და დასვეს ქართჲლთა
მეფედ
ადარნასე, ძე დავით კურატპალატისა:
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მთ. მეორმოცდამეცხრე მეფე, ადარნასე, ძე დავით მეფე-კურატპალატისა, ბაგრატოანი:
ხოლო ამან ადარნასე-. მეფობასა შინა მისსა აღაშენა ბანა, ჵელითა კჴრიკე ბანელისათა,
რომელი-იგი იქმნა პირველ ეპისკოპოსი ბანელი: ხოლო მასვე ჟამსა შესრულ იყო
ბაგრატ, ძე
დემეტრესი აფხაზთა მეფისა, საბერძნეთად, კოსტანტინეპოლედ, და მოსცა ბერძენთა
მეფე-მან
ლაშქარი, და მოგზავნა ზღვით და ნავითა შემოვიდა აფხაზეთად. და მოკლა
ადარნასე, ძე იოვანესი, და დაიპყრა აფხაზეთი: ხოლო ამან ბაგრატ მეფე-მან შეირთო ცოლი ადარნასესი
ცოლად, ასული გუარამისი; და გამოიყვანა ბაგრატ აფხაზთა მეფე-მან ნასრ ცოლის
ძმა მისი, საბერძნეთით, და მისცა ლაშქარი: და მუნით გარდამოვიდა ნასრი სამცხეს,
და
შეიპყრნა სამნი ციხენი, ოძრჵე, ჯვარის-ციხე და ლომსიანთა, გუარამისივე
აღშენებული: და მუნცა
შეიკრიბნა სხანი ლაშქარნი ურიცხნი, და მომართა ადარნასეს, ქართლისა მეფესა,
და ძესა დავით
კურატპალატისასა: ხოლო ადარნასე მეფე, ძე დავით მოკლულისა, განვიდა
ბრძოლად მისა, და
მიჰყვა მის-თანა შეწევნად გურგენ კურატპალატი, რომელი უწინარეს ამისა ადარნასე
მეფისა კურატპალატი იყო, და შვილნი მისნი, და მათ-თანა სომეხნი და ჰყჲს ბრძოლა და ომი
დიდ-ძა-

ლი მტკარსა ზედა და შეეწია ღმერთი მცირეთა ამათ ადარნასეს კერძთა, და
იძლივნეს ნასრი,
და აფხაზნი, და ბაყათარ, მთავარი ოვსი და მეოტ იქმნეს, და შეიპყრეს ნასრ და
მოკლეს ჵევსა
შინა სამცხისასა, სოფელსა რომელსა ეწოდების ასპინძა, ქორონიკონსა რჲ, და არა
დაუშთა
შვილი, და აღიხოცა სახსენებელი მისი: გარდაიცვალა გუარამ მამფალი, მამა ნასრესი
და ძე აშოტ
დიდისა, ქორონიკონსა რბ: გარდაიცვალა აშოტ, ძე გუარამ მამფალისა, ძისა აშოტ
დიდისა,და
ძმა ნასრისი, ქორონიკონსა პთ:
ხოლო ოდეს ჯერეთ არა მომკდარ იყო გურგენ კურატპალატი, ძე ადარნასესი, ძისა
აშოტ
დიდისა, წარმოვიდა ესე გურგენ ტაოთ, კალმახით, მამულით თჴსით, ცხოვრებად
შავშეთს და არტანს, და მისსა შემდგომად შეიმტერნეს ურთიერთარს, და შეკრბეს ლაშქარი
ერთმანერთსა ზედა:
ერთ კერძო გურგენ კურატპალატ-მან და ერთა მისთა, მეორე კერძოსა ადარნასე
მეფე-მან და ბაგრატ არტანუჯელ-მან: მოვიდეს ესენი ჵევსა არტანისასა, სოფელსა მგლინავს და
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ერთს, და მეოტ იქმნა გურგენ. წყლეს და შეიპყრეს, და მოკუდა წყლულებისა-მის-გან
გურგენ
კურატპალატი, ქორონიკონსა რია. რომლისა სიკუდილი ზემორე აღგვიწერია:
და ამისსა შემდგომად განძლიერდა ფადლა ქორეპოსკოპოსი, და დაიმორჩილნა
გარდაბანელნი, და შემდგომად მისსა დაჯდა კჴრიკე ქორეპისკოპოსად, და დაიპყრობდეს
ქართლსა
აზნაურნი:
მას ჟამსა გამოვიდა კოსტანტი. აფხაზთა მეფე, დაიპყრა ქართლი, დაემტერა სომეხთა
მეფე სუმბატ ტეზერაკალი, გამოილაშქრა სპითა დიდითა, და მოადგა უფლისციხესა. და მოიღეს პალან-კურტანი, აღმოაგეს ზემო-კერძო, და წარიღეს ციხე ჵერჵითა: ხოლო
კვალად
იმზახნეს სუმბატ და კოსტანტი, და უკ-მოსცა უფლის-ციხე, და ყოველი ქართლი:

ხოლო ამისსა შემდგომად მოვიდა ამირა აგარიანი, სახელით აბულ-კასიმ, ძე აბუსაჯისი
არაბიელი, რომელი გამოეგზავნა ამირ-მუმლსა, სპითა დიდითა და ურიცხვითა,
რომელთა არა
იტევდა ქჲყანა. და მოვიდა პირველად სომხითს, და მოსრა ყოველი სომხითი,
სივნეთი, ვაეძორი და ასფურაგანი. და სუმბატ, სომეხთა მეფე-მან ვერ დაიდგნა ზარისა- მის-გან, და
წარმოვიდა მუნით მეოტობით, და მიმართა მთათა აფხაზეთისათა: და მუნ იყოფოდა: და
მოვიდა აბუსაჯის ძე ტფილისს, და მას ჟამსა ამირა იყო ჯაფარ, ძე ალისი: მოვიდა და მოადგა
უჯარმოს,
და შიგა დგა სამ ასი კაცი, და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა. და ვითარ იხილეს რომელ
ვერ დაუდგმიდეს, ამის-თჴს აღდგეს ღამით და გარდაიხვეწნეს: რომელნიმე
წარვიდეს, და რომელთამე ეწივნეს, და დაჵოცნეს, ვითარცა ცნეს ბოჭორმელთა ციხოვანთა წაღება
უჯარმისა,
დააგდეს ციხე და გარდაიხვეწნეს: ხოლო რა-ჟამს მოვიდეს, პოვეს იგი უკაცური, და
თქუეს: „რომელი ბაკი იყო, მას შინა ფიცხლად შეგვებნეს, და რომელი ციხე- ა იგი
უკაცურად
დაუგდიათ“. აღიღეს ბოჭორმაცა, და დაიჭირეს ციხედვე, და უჯარმის ზღუდენი
დაარღვივნეს:
ხოლო კჴრიკე ქორეპისკოპოს-მან ვითარ იხილა, რომელ არა იყო ღონენი მისი,ამისთჴს მიენდო ფიცითა, მივიდა და ნახა. და ჰკითხა მან. „ვინ გაწვია აქა მოსვლა:“ და
უთხრა.
„მაწვია დედა-მან ჩემ-მან“. და თქა: „არა ვატკინო გული ერთისა შემხედვარსა“. და
შეუყვარდა
სიკეთისა მისისა-თჴს და განუტევა, გარნა ბოჭორმა თჴთ დაიჭირა. შემდგომად ამისა
შემოვიდა
ქართლად, და მოაოჵრა ქართლი. და ვიდრე-იგი შემოვიდოდა, მოარღვივნეს
ზღუდენი უფლისციხისანი, რომელ არა დაიმჭირონ: შევიდა მუნით სამცხეს, და მოაოჵრა სამცხე და
ჯავახეთი, და
მოადგა ციხესა თმოგვისასა: და ვითარ იხილა სიმაგრე მისი და სიმტკიცე, აღიყარა
მუნით, და
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მოვიდა ყველს, მოადგა გარე: და უწყო ბრძოლად. ხოლოიყო მუნ-შიგა ჭაბუკი ერთი,
სახელით გობრონ. ებრძოდა შიგნით გამოღმართ , დღეთა ყოველთა მოყასთა მისთა
თანა: და
ვითარ წარიღეს ციხე-იგი, შეიპყრეს წმიდაჳ გობრონ და აწამეს. რომლისა წამება მისი
აღწერა
ვრცელად წმიდა-მან მამა-მან ჩჲნ-მან სტეფანე, მტბევარ-მან ეპისკოპოს-მან.
აღიყარა მუნით და წარვიდა დვინად ქალაქად. მოვიდეს, და უთხრეს ვითარმედ სუმბატ მეფე შევიდა ციხესა კაპოეტისასა, და მსწრაფლ აღიყარა და მიმართა
ციხესა-მას
რომელსა შინა იყო სუმბატ, მეფე სომეხთა, და ამცნო ლაშქარსა თჴსსა, რათა ყოველი
კაცი
რომელი პოვონ ცოცხალი, გამოიყვანონ წინაშე მისსა: და მოვიდა და მოადგა ციხესა
კაპოეტისასა; და ციხოვანთა დედა-წული რომელი პოვეს გარეგნით, დაიპყრეს ჵელთა: და ამისთჴს გამოსცეს ციხე-იგი და შეიპყრეს სუმბატ; წარიყანეს დვინს, ჩამოჰკიდა ძელსა,
და მოკდა.
შემდგომად ამისა, ვითარ გარდაჵდეს წელნი რაოდენნიმე და მოეშენა ქართლი, მაშინ
უჵმო კჴრიკე ქორეპისკოპოს-მან კოსტანტი აფხაზთა მეფესა, და ჩავიდეს ჰერეთად,
და
მოადგეს ციხესა ვეჟინისასა. აფხაზთა მეფე მოადგა ზედა-კერძო, და კვირიკე ქვემოთ:
და ვითარ
მისწურეს წაღებად, მაშინ ადარნასე პატრიკი მოვიდა, პარასკევსა ჯარსა მიუპყრა
ზავის პირი, მოსცა აფხაზთა მეფესა არიში, გავაზნი, და კვირიკეს ორჭობი. და ესრეთ
დაიზავნეს და
შემოიქცეს: მაშინ მოვიდა კოსტანტი. აფხაზთა მეფე,და ილოცა ალავერდს, წმიდის
გიორგის
წინაშე, და შემოსა ხატი მისი ოქროთა: ხოლო ლაშქარი მისი უფროსი წარავლინა
გზასა გარესა და ფრიად პატივ-სცა კვირიკე ქორეპისკოპოს-მან, და წარვიდა ქჲყანად თჴსად:
შემდგომად
მცირედთა დღეთა გარდაიცვალა კოსტანტი, აფხაზთა მეფე, და იშლებოდა ქჲყანა
აფხაზეთისა
ჟამ რაოდენმე: რამეთუ ესხნეს ძენი ორნი კოსტანტინე მეფესა: ერთი უხუცესი, და
მეორე, რო-

მელი უშვა ცოლ-მან, უმრწემესი: უხუცესსა ერქა გიორგი, უმრწემესსა ბაგრატ: და
იყო მათ
შორის ბრძოლა ფიცხელი, რომელი თჴთოეულად ჰპოო ცხოვრებასა მათსა: ხოლო ესე
ბაგრატ
სიძე იყო გურგენ ერის-თავთ ერის-თავისა, ძისა ადარნასე ერის-თავისა, რომელი იყო
ტომად
ბაგრატოანი, რომელისა სიკდილი ზემორე აღგვიწერია: ხოლო ესე გურგენ
უშველდა ბაგრატს:
ყოვლითა ძალითა მისითა. ვიდრე არა მიიცალა ბაგრატ, არა იყო მშვიდობაჳ შორის
მათსა:
და შემდგომად სიკდილისა მისისა მიიღო სრულობით მეფობაჳ აფხაზთა გიორგი
1-23 სტრ., 197
მეფემან. იყო ესე გიორგი მეფე სრული ყოვლითა სიკეთითა, სიმჵნითა და ახოვნებითა
ღმრთის-მოყარე იყო, უმეტეს ყ~თა მაშენებელი ეკკლესიათა, მოწყალე გლახაკთა,
უხვი და მდაბალი,
და ყოვლითა კეთილითა და სათნოებითა სრული: ამან განაგნა და განაწყვნა ყოველნი
საქმენი
მამულსა და სამეფოსა თჴსსა: ამან აღაშენა საყდარი ჭყონ-დიდისა, და შექმნა
საებისკოპოსოდ, და განაშვენა იგი ნაწილთა სიმრავლითა წმიდათა მარტვილთათა:
მას ჟამსა გარდაიცვალა კვირიკე ქორეპისკოპოზი, და დაჯდა მის-წილ ფადლა, ძე
კჴრიკესი. და ამან აღაგო ციხე ლოწობანთა: ამასვე ჟამსა მოვიდეს სარკინოზნი, რომელთა
უჵმობენ
საჯობით, და მოტყვენეს კახეთი, და დაწვეს ჯვარი მცხეთა, და შეიქცეს, და წარვიდეს,
და წარიტანეს თანა ჯვარი პატიოსანი დაჭრილი: და შემდგომად შეედვათ სნება მუცლისა, და
გულის-ხმა ყვეს, რომელ ჯარისა-გან ევნოთ: ამის-თჴს შეკრიბნეს ნაწილნი, და
წარმოსცნეს
ქართველსავე: ხოლო მათ ჩაკრიბნეს ნაწილნი-იგი ბუდესა შინა, და აღმართეს
ადგილსავე თჴსსა:
და ჰერეთსავე, მეფობამდე იშხანიკისასა, პირველნი ყოველნი იყნეს მწვალებელნი.
ხოლო იშხანიკი დის-წული იყო გურგენ ერის-თავთ ერის-თავისა, და დედა-მან
დინარ
დედოფალ-მან მოაქცივნა მართლ-მადიდებელად: და სალართა დაეპყრა მაშინ
ბარდავი და ადარბა-

დაგანი:
ხოლო გიორგი, აფხაზთა მეფე-მან მისცა ქართლი ძესა თჴსსა უხუცესსა კოსტანტინეს
რამეთუ მაშინ გარდაცვალებულ იყო მეფე ადარნასე, ქორონიკონს რმგ: და
გარდაიცვალა ძე ამის
ადარნასე მეფისა, აშოტ კურაპალატი, ქორონიკონსა როდ: გარდაიცვალა ძმა ამის
აშოტ კურატპალატისა, მეფე დავით, ქორონიკონსა რნზ: გარდაიცვალა ძმა ამათი და ძე
ადარნასე მეფისა,
ბაგრატ მაგისტროსი -კურაპალატი, ქორონიკონსა რჳე: გარდაიცვალა ძე ამის
ბაგრატისა, ადარნასე კურატპალატი, ქორონიკონსა რპა: გარდაიცვალა ბაგრატ, ძე ამის ადარნასე
კურატპალატისა,
ქორონიკონსა რპთ: გარდაიცვალა დავით მაგისტერი, ერის- თავთ ერის-თავი, ძმა
ამის ბაგრატისა,
ქორონიკონსა რპვ:
1-31 სტრ., 198
მომატება:
შთამომავლობა ბაგრატოვანთა ნამდჴლისა-მებრ:
ხოლო ჩვენ პირველსავე სიტყვასა ზედა მოვიდეთ: ღმერთ-მან ოდეს წარუმართა
ბაგრატს
აშოტ კურატ პალატის ძესა, ჵელმწიფობა მათი, და იყვნეს ძენი უხუცესისა, ძმისა
მათისა, აშოტის
ძისა, ადარნასენი სამნი, გურგენ რომელი- იგი დღეთა სიბერისა მისისათა,
კურატპალატად
დასვეს, და ძმანი მისნი აშოტ -კეკელიაჳ და სუმბატ არტანუჯელი, რომელი
ჵელმწიფობასა მისსა
დასვეს ანთიპატოს -პატრიკად და ძენი ბაგრატ კურატ პალატისანი სამნი. დავით,
რომელი
შემდგომად მამისა თჴსისა დასვეს კურატ პალატად, ადარნასე და აშოტ: და ძენი
უმრწამესისა აშოტის ძისა გვარამისა, ორნი ნასრა და აშოტ: აშოტ -კეკელა ძე ადარნასესი, გარდაიცვალა ქორონიკონსა პზ. და დაუტევა გურგენ, რომელი შემდგომად კურატ პალატად
დასვეს, და
სუმბატ არტანუჯელი:
გარდაიცვალა აშოტ, ძე მამფალი გუარამისა უწინარეს მამისა თჴსისა, ქორონიკონსა
პთ,

არა დაუტევა ძე: გარდაიცვალა ადარნასე, ძე ბაგრატ კურატ პალატისა, ქორონიკონსა
ჟდ, სიცოცხლესავე მამისა თჴსისა, და არა დაუტევა შჴლი: და მამა მისი ბაგრატ კურატ
პალატი, ძე
აშოტ კურატ პალატისა, გარდაიცვალა ქორონიკონსა ჟვ. და დაუტევნა ძენი, დავით,
რომელი შემდგომად მისსა კურატ პალატ ყვეს, და მოიკლა იგი ჵელითა მის მამის ძმის-წულისა
თჴსისა ნასრა, გუარამის ძისითა ,სიცოცხლესავე გვარამისასა, ქორონიკონსა რა:
ხოლო გვარამ
მამფალი, მამის ძმა მისი, მამა ნასრესი, უბრალო იყო სისხლთა-გან დავით
კურატპალატისათა.
დაუტევა ამან დავით მოკლულ-მან ძე მცირე ადარნასე, მოუწიფებელი ჰასაკითა:
ხოლო ნასრ მკლელი ივლტოდა სამეფოსა კოსტანტინეპოლედ, და იყო მუნ მრავალ
წელ:
და ამისსა შემდომად დასვეს გურგენ ძე ადარნასესი კულატ პალატად, დიდისა აშოტ
კურატპალატისა ძისა. გარდაიცვალა გუარამ მამფალი ძე აშოტ დიდისა მამაჳ ნასრასი,
ქორონიკონსა რბ
და გრდაიცვალა აშოტ, ძე ბაგრატ კურატ პალატისა, ქორონიკონსა რე. ამისსა
შემდგომად გამოვიდა ნასრ სამეფოდ და მოვიდა აფხაზეთს, და იყო მაშინ აფხაზთა მეფე ბაგრატ
დის
ძე ნასრესი და შესწია მან დიდითა ლაშქრითა მეფე-მან აფხაზთა-მან და მუნით
გარდამოვიდა
ნასრ სამცხეს და შეკრბა სხვაცა ლაშქარი ურიცხჴ. ხოლო ადარნასე, ძე მოკლულისა
კურატპალატისა, განვიდა ბრძოლად მისსა. და მიჰყვა მის-თანა შეწევნად ადარნასეს, გურგენ
კურატ პალატი და შჴლნი მისნი, და ყვეს ბრძოლაჳ და ომი დიდი ნასრას ზედა. და შეეწია
ღმერთი მცირეთა ამათ ადარნასეს კერძთა, და სძლეს ნასრას, მეოტ იქმნეს და შეიპყრეს ნასრა, და
მოკლეს
ჵევსა შინა სამცხისასა, სოფელსა რომელსა ეწოდების ასპინძა. ქორონიკონსა რე(rl),
და არა
დაუშთა შჴლი ნასრას, და აღიჵოცა საჵსენებელი მისი:

ადარნასე, ძე დავით კურატპალატისა, დასვეს ქართველთა მეფედ მის მოკლულისა
ამან
ადარნასე, ძე-მან დავით მოკლულისა-მან, აღაშენა ბანა ჵელითა კჴრიკე ბანელისათა
რომელი-იგი
1-35 სტრ., 199
ქმნა პირველ ეპისკოპოზ ბანელ და მამფალი სუმბატ არტანუჯელი, ძე ადარნასესი,
ძისა აშოტ
დიდისა, გარდაიცვალა ქორონიკონსა რთ. და დაუტევნა ძენი ორნი, ბაგრატ,
მამფალი და დავით
მამფალი. და სიცოცხლესავე შინა სუმბატ არტანუჯელისა, ოდეს ნასრი მოიკლა,
ქვეყანა მისი
სხვათა მთავართა შეიპყრეს:
ხოლო გურგენ კურატ პალატი წარვიდა ტაოთ-კალმახით. მამულით თჴსით,
ცხოვრობად
შავშეთს და არტანს. და მისსა შემდგომად შეიმტერნეს ურთიერთას და შეკრბნეს
ლაშქარი ერთმანერთსა ზედა. ერთ -კერძო გურგენ კურატ პალატ-მან და ერთა მისთა. მეორე კერძოსა
ადარნასე, ქართველთა მეფე-მან და ბაგრატ არტანუჯელ-მან: მოვიდეს ესენი ჵევსა არტანისასა,
სოფელსა მგლინავს, და ჰბრძოდეს ერთმანეთს. და მეოტ იქმნნეს გურგენ კურატპალატი წყლეს და
შეიპყრეს,
და მოკდა წყლულებისა-მის-გან გურგენ კურატ პალატი, ძე ადარნასესი, ძისა აშოტ
დიდისა, ქორონიკონსა რია, და დაუტევნა ორნი ძენი ადარნასე და აშოტ, რომელიცა შემდგომად
ერის-თავთ ერისთავად დასვეს, შემდგომად გურგენ მამისა თჴსისა ,კურატ პალატისა, გარდაიცვალა
ქორონიკონსა რივ,
და დაუტევნა ძენი ორნი მცირენი, დავით ერის-თავთ ერის-თავი, და გურგენ,
რომელი შემდგომად მერმე დიდი ერის-თავთ ერის-თავი იყო: და გარდაიცვალა ბაგრატ მამფალი,
არტანუჯელი
ძე სუმბატისი, ქორონიკონსა რკთ, თვესა აპრილსა კ, დღესა აღვსებასა. და დაუტევნა
ძენი ოთხნი.
ადარნასე, რომელი-იგი მონაზონ იქმნა, და ბასილი სახელ იდვა, გურგენ ერის-თავი,
აშოტ და
დავით. გარდაიცვალა დავით ერის-თავი, ძე ბაგრატ, არტანუჯელისა, მამფალისა,
ადარნასეს ძისა

გურგენ კურატ პალატისა, ძმაჳ დიდისა გურგენისა ქორონიკონსა რკჲ, და არა
დაუტევა შჴლი
აშოტ ერის-თავთ ერის-თავ-მან, ძე-მან გურგენ კურატ პალატისა-მან რომელსა ეწოდა
კუხი, აღაშენა ტბეთი შავშეთს, და განასრულა იგი ყოვლითა განგებითა, და დასვა პირველად
ეპისკოპოზად
სანატრელი სტეფანე, უწყებითა სულისა წმიდისათა. და გარდაიცვალა ესე აშოტ კუხი ქორონიკონსა რლჲ . და არაჳ ესუა შჴლი:
და ამისსა შემდგომად გურგენ ძმის-წული მისი, ძე ადარნასესი, დასვეს ერის-თავთ
ერისთავად: გარდაიცვალა დავით, ძე ბაგრატ არტანუჯელისა, ქორონიკონსა რმბ. და
დაუტევა ძე მუცელსა შინა ცოლისა თჴსისასა, რომელსა ეწოდებოდა ბაგრატ: გარდაიცვალა
ადარნასე, ქართველთა მეფე, ძე დავით მოკლულისა, ქორონოკონსა რმგ. და დაუტევნა ძენი ოთხნი,
დავით რომელი
შემდგომად სიკდილისა მისისა ქართველთ მეფე იქმნა, აშოტ კურატ პალატი, და
ბაგრატ მაგისტროსი, და სუმბატ, რომელი ძმათა შემდგომად კურატ პალატად დასვეს:
გარდაიცვალა გურგენ ერის-თავი ძე ბაგრატ არტანუჯელისა, ქორონიკონსა რმგ, მასვე
წელსა შინა რომელსა შინა ქართველთა მეფე ადარნასე მიიცვალა. და დაუტევა ამან
ძე მუცელსა
შინა ცოლისა თჴსისასა, რომელსა ეწოდა გურგენვე, სახელი მამისა მისისა:
გარდაიცვალა დავით ქართველთა მეფე ძე ადარნასე მეფისა, ქორონიკონსა რნზ, და
არა
ესვა ძე: გარდაიცვალა აშოტ, ძე ბაგრატ არტანუჯელისა, ქორონიკონსა რნთ, თვესა
ივნისსა, და
არა ესვა ძე: გარდაიცვალა გურგენ, დიდი ერის-თავთ ერის-თავი, ძე ადარნასესი,
რომელ-მან
უმეტესნი სიმჵნენი და ბრძოლანი ქმნა ყოველთა მამათა მისთასა და დაიმორჩილნა
ყოველნი
1-34 სტრ., 200
გარემოსნი, ქორონიკონსა რჳა თვესა ფებერვალსა იდ, არაჳ ესვა ძე: გარდაიცვალა
მამფალი

დავით, ძე სუმბატ არტანუჯელისა მონაზონობასა შინა ქორონიკონსა რჳგ თვესა
ფებერვალსა კ,
დაუტევა ძე თჴსი სუმბატ, რომელიცა- იგი დასვეს ერის-თავთ ერის-თავად:
გარდაიცვალა ბაგრატ
მაგისტროსი ძე ადარნასე ქართველთა მეფისა ქორონიკონსა რჳე, თვესა მარტსა და
დაუტევა ძე
თჴსი ადარნასე რომელი შემდგომად მამისა თჴსისა მაგისტროსი იქმნა, და
შემდგომად მამის
ძმათა კურატ პალატი იქმნა:
მასვე წელსა ბაგრატ მაგისტროსის გარდაცვალებისასა, ბასილი მონაზონი კლარჯი
გარდაიცვალა ძე ბაგრატ მამფლისა : გარდაიცვალა აშოტ კურატ პალატი, ძე ადარნასე
ქართველთა მეფისა ქორონიკონსა როდ. და არა ესვა შჴლი და ამასვე წელსა აშოტ, ძე სუმბატისი,
გარდაიცვალა, და არა ესვა ძე და შემდგომად აშოტ კურატ პალატისა ძმა მისი დასვეს კურატ
პალატად, სუმბატ, და ესე სუმბატ კურატ პალატი ძე ადარნასესი ქართველთა მეფისა,
გარდაიცვალა ქორონიკონსა როჲ და დაუტევნა ძენი ორნი. ბაგრატ ერის-თავთ ერის-თავი, რომელი
ქართველთა მეფედ
დასვეს, რეგუნი და ადარნასე კურატ პალატი.
გარდაიცვალა ძე ბაგრატ მაგისტროსისა ქორონიკონსა რპა , რომელი ესე ძეთა
შეიპყრეს და
მონაზონ ქმნეს. მოკდა უნებლიეთ ფიჩვითა მოსილი, და დაუტევნა ძენი ბაგრატ და
დავით ერისთავთ ერის-თავი ესე ბაგრატ ერის-თავთ ერის-თავი, ძე ადარნასე კურატ პალატისა.
გარდაიცვალა
ქორონიკონსა რპვ ხოლო ძმა მისი დავით კურატპალატი იქმნა დიდად:
გარდაიცვალა გურგენ ძე გურგენის ძის ბაგრატ მამფლისა, ქორონიკონსა რპჲ,
გარდაიცვალა ადარნასე, ძე სუმბატ კურატ პალატისა, ძმა ბაგრატ რეგვენისა, ქორონიკონსა სგ,
და ძე მცირე
დავითთ დაუტევა: გარდაიცვალა სუმბატ ერის-თავთ ერის-თავი, კაცი მართალი, ძე
დავით მამფლისა არტანუჯელი ქორონიკონსა სჲ. და დაუტევნა ძენი ორნი, დავით და ბაგრატ. და
შემდგომად

მიცვალებისა მისისა, დღესა მეორმოცესა, გარდაიცვალა ძე მისი ბაგრატ და
დაუტევნა ძენი ორნი,
სუმბატ და გურგენ:
გარდაიცვალა სუმბატ, ძე ბაგრატ რეგვენისა ქართველთა მეფისა, ქორონიკონსა სიბ.
და არა
ესვა შჴლი: გარდაიცვალა დავით, ძე სუმბატ ერის-თავთ ერის-თავისა, კაცი
მარათლი. და გარდაიცვალა ბაგრატ რეგვენი, ქართველთა მეფე, ძე კურთხეულისა სუმბათ კურატ
პალატისა, ქორონიკონსა სიდ. და დატევა ძე თჴსი უხუცესი გურგენ, რომელსა უწოდეს მეფეთ მეფე.
და ამას გურგენს ესვა ბაგრატ, დედით აფხაზთა მეფესა დის-წული, დემეტრესი და თევდოსისი:
ვიდრე გურგენის გამეფებამდე ესე ბაგრატ მეფე იქმნა: აფხაზეთს, და ამის-თჴს
გურგენს მეფედ მეფობაჳ ეწოდა:
ხოლო ჩვენ პირველსავე სიტყვასა ზედა მოვიდეთ, ხოლო ბაგრატ, ძე დემეტრესი
აფხაზთა
მეფისა, შესრულ საბერძნეთად კონსტანტინე პოლედ, და მოსცა ბერძენთა მეფე-მან
ლაშქარი
და გამოგზავნა ზღვით. და ნავითა შემოვიდა აფხაზეთად, მოკლა ადარნესეს ძე
იოანესი, დაიპყრა
აფხაზეთი
1-23 სტრ., 201
ნ. ორმოეცდამეათე მეფე, სუმბატ:
ნ. ორმეოცდაათერთმეტე მეფე, ბაგრატ (ანუ დავით) -რეგვენი:
გარდაიცვალა სუმბატ მეფეკურაპალატი, ძე ადარნასე მეფისა, და ძმა დავით მეფისა, ქორონიკონსა როჲ, და დაუტევნა ძენი ორნი, ბაგრატ (ანუ დავით) რეგენი, რომელი
შემდგომად
მამისა თჴსისა მეფე იქმნა, და ადარნასე კურაპალატი: გარდაიცვალა ესე ადარნასე
კურაპალატი
ქორონიკონსა სგ: გარდაიცვალა ძე ამის ადარნასესი, დავით დიდი, კურაპალატი,
აღსავსე სიკეთითა, რომლისა ამბავი ქჲმორე სიტყა-მან ცხად ჰყოს, ქორონიკონსა სკა: გარდაიცვალა
მამის

ძმა ამის დავით კურაპალატისა და ძე სუმბატ მეფე-კურაპალატისა, ბაგრატ მეფე
რეგვენი,
ქორონიკონსა სიდ: გარდაიცვალა ძე ამის ბაგრატ მეფე რეგვენისი, სუმბატ, ქორონიკონსა
სიბ.
და არა დაუშთა შვილი.
მეორმოცდამეათე მეფე ქართლისა, კოსტანტინე, ძე აფხაზთა მეფისა:
ხოლო ამან მეფე-მან კონსტანტინე-მ, ძე-მან გიორგი მეფისა-მან ვითარ დაყო
მეფობასა შინა სამი წელიწადი, იწყო მტერობად მამისა თჴსისა, და ძებნად მეფობისა
აფხაზთაცა: და ვითარ გამოცხადნა საქმე მისი, შედგა იგი უფლის-ციხეს, და შეუდგეს თანა
ტბელნი, და სხანი მრავალი აზნაურნი: ხოლო გიორგი მეფე-მან ვითარ დაიდასტურა
განდგომა ძისა თჴსისა, და გამო ილაშქრა ყოვლითა ძალითა თჴსითა, და მოიყანნა
ტაოელნი
მეფენი, რომელთა გარდაცვალება ზემორე აღგვიწერია, რომელნი მეფობდეს ქჲყანასამას
შინა, და მოვიდა ფადლა ქორეპისკოპოსიცა კახეთით, შველად გიორგი მეფისა, და
მოადგეს
უფლის-ციხეს. და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა, და ვერა -რას ავნებდეს ციხესა, რომელ
მრავლად
დგეს შიგნით: ზოგსა დღესა შეიბნიან ცხენითა, და ზოგსა დღესა ქვეითნი, მაშინ გიორგი
მეფე-მან აბირნა აზნაურნი ხაზვერელნი ესრე სახედ. ,,გამოვედ, ჩვენ წარგიყანოთ
აფხაზეთად,
და შენ დაჯედ მეფედ, და მამა შენი დარჩეს გარეგნით“. ხოლო მან დაიჯერა და მიენდო.
1-25 სტრ., 202
გარნა აზნაურნი-იგი,რომელნი უდგეს თანა, უშლიდეს საქმესა ამას, და მან არა ისმინა
მათი.
და გამოვიდა ღამე ტივითა მტკვარსა: და ვითარ განეწურა პირსა მტკრისასა, ვერღა-რა
დაითმინეს, და მიეტევნეს შეპყრობად. მაშინ ვითარ იგრძნა ზაკულება მათი, შეაქცივნა ტივნი
გარე,
რათამცა შევიდა ციხესავე. ვერღა-რა დაიმორჩილნეს ტივნი და ჩაჰჵდეს ადგილსა, სადა
ტივნი
დადგებოდეს: შეიქმნა ჵმაჳ , გამოვიდა მეფე და ყოველი ლაშქარი, დაიცვეს ციხე გარეშემო, და რა-ჟამს განთენა, იწყეს ძიებაჳ: ხოლო იგი გამოსრულ იყო წყლით, და შესრულ
იყო

ნაპრალსა კლდისასა, და მუნ დამალულ იყო: პოვა იგი კაც-მან ვინმე უნდო-მან, შეიპყრეს
და
მოჰგვარეს მეფესა გიორგის, და მან გააპატიჟა ბოროტად: რამეთუ პირველად თვალნი
დასწვნეს,
და მერმე გამოყვერეს, და მოკდა კონსტანტინე მეფე. ხოლო აზნაურნი, რომელნი დგეს
ციხესა
შინა, მინდობით გამოიყვანნეს, და ტბელნი განუტევნა მშვიდობით, და წარვიდეს იგინი
ასფურაგანს:
გარდაიცვალა კახთა ქპრეპისკოპოსი ფადლა, და დაჯდა კჴრიკე. ამისა შემდგომად გადგეს აზნაურნი გარდაბანელნი, იწყეს ზრახვად გიორგი მეფისა. მაშინ
გამოილაშქრა გიორგი მეფემან, ჩავიდა კახეთად, მოსწვა და ასწყვიდნა, და წარვიდა
თჴსადვე
ქუჲყანად: და კვალად მოვიდა და დადგა ატენს, და და აუწყა ყოველსა ლაშქარსა თჴსსა
კვალად
შთასვლად კახეთად, რამეთუ იყო მაშინ ძე მისი ლეონ იყო ერის-თავად ქართლისა:
ხოლო ვითარ
ცნა კჴრიკე რომელ ვერ დაუდგმიდა წინს-აღდგომად, ამის-თჴს მოვიდა წინაშე მათსა:
კვალად
ენება გაპარვა ზაკვით: მაშინ შეიპყრა ჵელთა, და წარვიდა კახეთად, რათამცა დედაწული მისი
აკრიბა ჵელთა, აცნობეს აზნაურთა ქართლისათა, და გარდაეხვეწნეს, და მოერთო
შურტა,
ძმა კჴრიკე ქორეპისკოპოსისა, გიორგი მეფესა, და მოუტანა თანა ციხე მისი უჯარმო. და
ეუფლნეს სხათაცა ციხეთა კახეთისათა: თჴნიერ სამთა ციხეთა: ნახჭევანისა, ბოჭორმისა
და
ლოწობანთასა: ლოწობანნი ჰქონდეს ივანე არშის ძესა, და გამაგრდა შიგან, გაწირა
პატრონი: აუგეს შურის-ციხე და დააყენნეს შიგან ლაშქარნი. და ციხე მარანისა ჰქონდა მაშინ
ხახუას,
არსის ძესა, ძმასავე იოანესსა. ლამოდა მსგავსად ძმისა თჴსისა მკლავითა დამჭირვასა:
მაშინ მოვიდა
მეფე, და უბრძანა შებმა ლაშქართა. ხოლო მათ წარიღეს ციხე-იგი ჵერჵითა და ხახუა
მოიყანეს შეპყრობილი წინაშე მეფისა, და მეფე-მან წარსცა პყრობილად ჯიქეთს:
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ციხე ნახჭევანისა ჰქონდა ფადლას, ძესა კჴრიკესსა, იგიცა განმაგრდა შინა-გან. ხოლო
ვითარ იხილა კჴრიკე ქორეპისკოპოს-მან, რამეთუ არღა-რა იყო ღონე მისი, ამის-თჴს
ითხოვა

სიმტკიცე ცოცხლებით გაგზავნისა, და დაულოცა კახეთი გიორგი მეფესა: ხოლო ლეონ,
ძე
მეფისა, არა ლამოდა განტევებასა კჴრიკესსა, რამეთუ არცა პირველ შეპყრობასა იყო ნება
მისი:
გარნა არა უსმინა მამა-მან მის-მან. და კჴრიკე-მ ესე პირი ითხოვა, რათა მას ზამთარსა არა
აღიღონ ციხე ბოჭორმისა, და შემდგომად აღვსებისა წარვიდეს, და ნება სცეს: ამის-თჴს
აღიღეს
მის-გან ციხე ნახჭევანისა, და შჴლი ერთი უმრწემესი, სახელით დავით, მძევლად. და
განუტევეს
დღესა ლამპრობასა, და წარვიდა მეფე აფხაზეთად, და კჴრიკე შევიდა ბოჭორმას,
ეკაზმოდა, და
ლამოდა შემდგომად აღვსებისა წარსლვასა: მაშინ შეეზრახნეს აზნაურნი ქართჲლნი,
და მათთანა კახნი: გოდერძი, მგდეური, მამა ყანჩაელი, დაჩი კორინთელი. დაჩი და ივანე, სხვილოსელნი. სარა და გრიგოლ, ძმანი ფხვენელნი, და მათ-თანა ორ-მოც და ათი აზნაურნი
სხანი: და მიერთნეს კჴრიკეს, დაუწყეს ბრძოლად ციხეთა, და მცირედთა დღეთა
წარიხნეს
ციხენი ყოველნი და დაარღვივნეს შურის-ციხე, ლოწობანთა, და კალად ეუფლა კჴრიკე
მამულსათჴსსა: მაშინ უთხრეს გიორგი მეფესა წარღება კახეთისა, და დაუმძიმდა დიდად.
დააბრალა
ყოველთა ვინცა-ვინ აწვია გაშვება კჴრიკე ქორებისკოპოსისა:
და ვითარ გარდაჵდა ამას შინაზამთარი-იგი, კვალად გაგზავნა ლაშქარი თჴსი გიორგი
მეფე-მან და ძე თჴსი ლეონ უჩინა წინა-მძღრად. და მივიდა და მოწვა კახეთი, და მასვე
ლაშქრობასა შინა მოართვეს ამბავი მიცვალებისა დიდისა და ღვთის-მოყარისა გიორგი
მეფისა:
მაშინ მოუ წოდა ლეონ კჴრიკე ქორეპისკოპოსსა, და შეკრბეს ბაზალეთს, ტბისა პირსა,
თჴთო
ცხენოსნითა, და იუბნეს დღე ერთი, ვიდრემდის განუცხადა მიცალება მამისა თჴსისა:
და აკიდა
სიყარული, და უქადა ძისა მისისა სიძობა: და ვითარცა ესმა ესე კჴრიკეს, გარდაჵდა
ცხენისაგან, და თაყანის-ცემითა მოიკითხა და მისცა მადლი, და განიხარა ზავი და სიყარული,
და უფრო
სად პირი მზახობისა: შეიქცა ლეონ, და ეუფლა მამულსა და სამეფოსა თჴსსა. რამეთუ
მაშინვე

შთავიდა აფხაზეთად. და განადიდა ღმერთ-მან მეფობაჳ მისი, მგზავსად მამისა მისისა:
რამეთუ
იყო იგიცა ღმრთის-მოყარე და სავსე ყოვლითა კეთილითა: ამან აღაშენა ეკლესიაჳ
მოქვისა.
და შექმნა საყდრად საეპისკოპოსოდ, აკურთხა და განასრულა ყოვლითა განგებითა: და
ვითარ
ეუფლა მამულსა თჴსსა, აღუსრულა აღთქმა თჴსი კჴრიკე ქორეპისკოპოზსა, და მისცა
ასული
თჴსი ცოლად ძესა მისსა: და შემდგომად მცირედისა მოკდა ასული ლეონისა, და
კვალად იწყო
მტერობად კჴრიკე ქორეებისკოპოსისა და ძებნად კახეთისა: გაილაშქრა სპითა დიდითა,
ჩადგა
არაგვის პირსა, ასწყჴდა მუხნარი, ხერკი და ბაზალეთი, და მასვე ლაშქრობასა
დასნეულდა,
და შეიქცა გარე და მოკდა: შემდგომად მისსა დაჯდა დემეტრე მეფედ, ძმა ლეონისი, და
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ესე დემეტრე მეფე ეუფლა ქართლსა: და ვითარ მოიწყო სამეფო თჴსი, გარდაჵდეს ამას
შინა
ჟამნი რა-ოდენნიმე:
და იყო ძმა მისი თეოდოსი საბერძნეთს. უჵმეს კაცთა ვიეთმე ამის სამეფო
სათა, რათა გამოვიდეს ძმასა თჴსისა ზედა. რამეთუ სიცოცხლესავე დიდისა გიორგი,
აფხაზთა მეფისასა, გაეგზავნეს ორნი შვილნი საბერძნეთს, თეოდოსი და ბაგრატ, რათა
მუნ
იზრდებოდიან, ამის-თჴს, რათა შემდგომად სიკდილისა მისისა არა იყოს მათ შორის
ბრძოლა
და ჵდომაჳ: მაშინ გამოვიდა თეოდოსი საბერძნეთით, მოვიდა სამცხეს და დადგა
მარგის, და უჵმობდა მესხთა აზნაურთა, იკრებდა ლაშქართა და ლამოდა მკლავითა
აღებასა მამულისა თჴსითა:
ხოლო დემეტრე მეფე-მან წარავლინა ლაშქარი თჴსი, დაესხნეს უგრძნეულად, და
გააქციეს
თეოდოსი, და წარვიდა ქართლს, და მიმართა ადარნასეს, ძელელსა მთავარსა, შეიყვანეს
იგი ძამის ციხესა, და მუნით გამოღმართ ეძიებდა საქმესა თჴსსა: მაშინ დემეტრე მეფე-მან
მიგზავნა
ლაშქარი თჴსი, მოადგეს ციხესა ძამისასა, და ჰბრძოდეს სამ თვე ოდენ. და ციხით
გამოღმართ
ევნებოდეს ფრიად: და ვითარცა მისჭირდა ციხოვანთა, ითხოვეს ფიცი, და სიმტკიცე,

რათა განუტეონ თევდოსი, და წარვიდეს მშვიდობით: და მათ მიინდვეს იგი, და
წარგზავნეს
მშვიდობით, წარვიდა წინაშე დავით კურაპალატისა, და მუნ დაყო წელიწადი ერთი
ოდენ:
ხოლო ესე დავით კურაპალატი იგი არს, რომლისა სიკდილი ზემორე აღგჴწერია, სკა
ქორონიკონს ზე, რომელი იყო ძე ადარნასე კურაპალატისა, ძისა სუმბატ მეფე-კურაპალატისა,
რომელი იყო ბაგრატოანი:
და შემდგომად წელიწადისა ერთისა წარმოვიდა ტაოთ. და მოვიდა კახეთად: მაშინ მოუგზავნა მოციქული დემეტრე მეფე-მან კჴრიკე ქორეპისკოპოსსა და ჰრქუა
ესრეთ, რამეთუ რაჳ-დგან მოვიდა ძმა ნემი საბერძნეთით, არა დაილევის ჩვენ შორის
ბრძოლაჳ, სიტყჴთა კაცთათა. აწ შა-მდგომელობითა შენითა მომანდევ ძმა ჩემი, და ვიყნეთ
ორნივე სწორად უფალ მამულსა ჩჲნსა, ვითარცა ვიყჲნით უწინარეს მე და ლეონ, და
აღიღე ჩემ-გან სიმტკიცე და შა-მდგომელნი, და შენ-გან დიდად დავიმადლო საქმე ესე“.
ხოლო
ვითარ ცნა კჴრიკე ქორეპისკოპოს-მან საქმე ესე და სიტყვა დემეტრე მეფისი, მოიყანა:
თეოდოსი, და აწვია მინდობაჳ მისი, და ეტყოდა: „მე ვიყო მეძიებელი სისხლისა შენისა“.
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თეოდოსი მიანდო ძმასა თჴსსა, და გაგზავნა:მაშინ წარიყანეს იგი ფიცითა და
სიმტკიცითა, რომლითა ეფუცნეს სვეტსა-ცხოველსა წინაშე კათალიკოზი, მღდელთ-მოძღუარნი
და ყოველნი დიდებულნი: და ვითარ მოვიდა თეოდოსი ძმისა თჴსისა წინაშე, დაყვნა
დღენი მცირედნი: და შემდგომად მცირედისა ხანისა, დაემტერა თევდოსის ძმა მისი დემეტრე, და
დაივიწყა შუა-მდგომლობა ღვთისა, შემართა ფიცთა გატეხასა, შეიპყრა თეოდოსი, და
დასწნა თალნი: და ვითარ იხილეს ესე მყოფთა მამულისა მისისათა, ძიება ყვეს ძმისა
მათისა,
რომელსა ერქა ჩალა-მეფე: არამედ ვერ შეუძლეს ამისი ქმნა. რამეთუ დემეტრე მეფე იყო
მჵნე
და ახოვანი: და რა-ჟამს აღესრულა დემეტრე მეფე, იხილეს ყოველთა მკჴდრთა, რომელ
არღა-რა
დარჩა მკჴდრი აფხაზეთისა და ქართლისა, გამოიყანეს თეოდოსი, ძმა დემეტრე მეფისა,
და
დასვეს მეფედ: მაშინ მოვიდეს კახნი და მოადგეს უფლის-ციხესა:
და იყო მათ ჟამთა ერის-თავი ქართლისა ივანე მარუშის-ძე, კაცი ძლიერი და ერ-მრავა-

ლი. ამან წარავლინა მოციქული წინაშე დავით კურაპალატისა, ტაოს და აწვიეს, რათა
გამოილაშქროს ძალითა მისითა, აღიღოს ქართლი, ანუ დაიმჭიროს თჴთ, ანუ უბოძოს
ბაგრატს, ძესა გურგენ მეფეთა მეფისასა, ასულის წულსა გიორგი აფხაზთა მეფისასა, რომელსა ეყოდა დედულად აფხაზეთი და ქართლი, ესევე ივანე მარუშისძე ეძებდა მეფედ
ბაგრატს:
და ვითარცა მოისმინა დავით კურაპალატ-მან სიტყაჳ ივანე მარუშის-ძისა,
წარმოემართა ძალითა თჴსითა და მოვიდა ქართლად. და რა-ჟამს ცნეს მოსლვა მისი კახთა, წარვიდეს
ვითარცა
მეოტნი, და დაუტევეს ქართლი: მოვიდა დავით კურაპალატი, ჩამოდგა ქუა-ხრელთა:
მოეგება
წინა ქართლის ერის-თავი ივანე მარუშის-ძე, აღიღო მის-გან უფლის-ციხე, და მიუბოძა
ბაგრატს
და მამასა მისსა გურგენს, მეფეთ მეფესა: ამის-თჴსცა ეწოდა გურგენს მეფეთ მეფე,
რამეთუ
უწინარეს მისსა, ძე მისი ბაგრატ მეფე იქმნა აფხაზეთს:
ხოლო ამას დავით კურატპალატსა არა ესვა შჴლი: და ესე ბაგრატ, ძე გურგენ მეფეთ
მეფისა რომელი ეყოდა მამის ძმის-წულის წულად, გაეზარდა შვილად თჴსად: და
განდიდნა ესე დავით კურატპალატი უმეტეს ყოველთა მეფეთა ტაოსათა:
1-31 სტრ., 206
რამეთუ ამათ ჟამთა შინა განუდგა მეფესა ბერძენთასა სკლიაროსი და ყოველი ჵმელით
კერძი
დაიპყრა, მეფენი და დედოფალი შეწყუდეულ ყვნა ქალაქსა შინა, დიდითა ჭირითა: ამას
რა შინა
იყვნეს, განიზრახეს, კვალად: „ჩვენი შემწე დავით კურაპალატისა-გან კიდე არა-ვინ არს“.
დაწერეს წიგნები ვედრებისა და წარმოგზავნეს ქართველი თორნიკე, რომელ მყოფ იყო
დიდსა ლავრასა შინა მთა-წმიდისასა, მონასტერსა დიდისა ათანასესასა, დავით კურაპალატისა
თანა, რათა
შემწე ეყოს მათ: იხილა-რა ესე კურაპალატ-მან, ფრიად განიხარა და წიგნები ბერძენთა
მეფისა
მიითვალა, და ყოველივე საქმე თორნიკ გაიცადა: რომლისა-თჴსცა განზრახვა ქმნეს, და
რათა
ლაშქარნი წარგზავნენ საბერძნეთს, და სპასალარად თორნიკე განაჩინეს: ხოლო თორნიკე
კურაპა-

ლატისა და თავისი წიგნები ბერძენთა მეფეთა წინაშე წარსცა და ყოველივე ნება
კურაპალატისა
აუწყა. და მაშინ მისცნეს მეფემან ბერძენთა-მან ზემონი ქვეყანანი საბერძნეთისანი
კურაპალატსა,
რათა თავის სიცოცხლეში აქვნდეს, და აზნაურთა შჴლნი მზევლად ითხოვნა დავით
კურაპალატისა-გან: და მისცა მზევლად უფლის-წულნი, და კვალად ითხოვნა ცოლის ძმათა მამისა
იოანესთა ძე მისი ეფთჴმე მიგვარეს მეფესა ბერძენთასა: ესე რა ცნა იოანე, უნდა თვარა,
უნებლიეთ,
თავი თჴსი გამოაცხადა, და სამეუფოდ ქალაქად აღვიდა, და ვინათ-გან მეფენი მეცნიერ
იყვნეს აბუჰარბისა, რომელ იყო სიმამრი მამისა იოანესი, და იოანესდაცა ფრიადი სიყვარული
აჩვენეს
მის-ზედა, და კეთილად მოიკითხეს: და ამისა შემდგომად განგრძობილად სიტყჴს გება
იქმნა შორის იოანესსა და სიმამრისა მისისა, ეფთჴმეს-თჴს. რამეთუ არა ენება მოცემა მისი. და
ფრიად აბრალა მას იოანე, ვითარმედ: „რა არს ესე: ნუ-უკუე შვილ არა გესხნესა თქვენ: გარნა ესე
ცხად არს
რომელ მათ სწყალობდით ვითარცა შჴლთა თჴსთა, და შჴლი ჩემი ვითარცა ობოლი
მზევლად გასწირეთ: გარნა უფალ-მან შეგინდვენ თქვენ:“ და ესრეთ, განგებათა საღმრთოთა და
ბჭობითა მეფეთათა თჴსი შჴლი მიიყვანა, და კვალად ულუმბოდვე მიიქცა: ხოლო თორნიკ მოუწერა
კურაპალატს. „ვიცით, რომელ ღმერთი შეგეწევის და ნურა-რას ორ-გულობ, და ოდეს ღმერთმან წარგიმართოს, ყოველნი წინა-აღმდგომნი ჩვენნი დატყვევნენ, და ყოველივე ნატყვენავი მათი
შენი იყოს:“
რომლისა-თჴსცა მისცა კურაპალატ-მან თორმეტი ათასი მჵედარი რჩეული, და
შეწევნითა ქრისტესითა აოტა სკლიაროსი, და ვიდრე სპარსეთადვე მეოტად წარიქცია, და მერმე შეიქცა,
სიტყჴსა-ებრ მეფეთასა, და ტყუე ყვნა ყოველნი დიდებულნი საბერძნეთისანი, და მონაგები მათი იავარ ყო,
და რომელიმე
ლაშქართა განუყო, და რომელიმე თჴთ დაიმჭირა ნატყვენავი ფრიადი და დიდ-ძალი,
ოქრო, და ვეცხლი,
და სტავრა, და სხვა ესე-ვითარი. და უკუნ იქცა, და მოიკითხა კურაპალატი და დიდად
მოიმადლა:

რამეთუ იყო დავით კურაპალატი პირველად ღმრთის-მოყარე, გლახაკთ მოწყალე, დავრდომილთა შემბრალე, მდაბალი მშვიდი და ძვირ-უხსენებელი, ეკკლესიათა
მაშენებელი, ტკბილი, უხვი, კაცთ-მოყარე, ფიჩოსანთ მოყარე, ყოველთა-თჴს კეთილისმყოფელი და
სავსე
1-22 სტრ., 207
ყოვლითა კეთილითა: ამან აღაშენა მონასტერი და საყდარი ღვთისა, წმიდაჳ ეკკლესია
ხახულისა:
და ვითარ შეიქცა მუნით-გან გარე, დაუტევნა უფლის-ციხეს და მის-თანა გამგებლად
დაუტევა მამა მისი გურგენ მეფე: რამეთუ მას ჟამსა იყო ბაგრატ ჯერეთ ჰასაკითა თჴსსა
ზედა
უსრულ, მაშინ მან დიდ-მან დავით კურატპალატ-მან შემოკრიბნა ყოველნი ქართჲლნი
აზნაურნი და უბრძანა: „ესე არს მკვიდრი ტაოსი, ქართლისა და აფხაზეთისა, შვილი და
გაზრდილი ჩემი, და მე ვარ მოურავი ამისი და თანა-შემწე: ამას დაემორჩილენით
ყოველნი: “ და
დაყნა დღენი მცირედნი დავით კურატპალატ-მან, და წარვიდა მამულსა თჴსსა ტაოსსა.
ნბ, ორმოცდათორთმეტე მეფე, ბაგრატ, ძე გურგენ მეფეთ მეფისა.
ბაგრატოანი:
ხოლო ვითარ დაჯდა მეფე ბაგრატ, და წარჵდეს ამას შინა ჟამნი რა-ოდენნიმე, კვალად
იწყეს მედგრობად ზაკულებით, ვითარცა არს ჩჲულება ქართლისა აზნაურთა:,
შეეუბნეს ნაქურდეველთა და საბოტარელთა, და მოიყანნეს ლაშქარნი კახეთით, და გასცეს უფლის-ციხე,
და შეიპყრეს გურგენ, და ძე მისი ბაგრატ, და დედოფალი გუარანდუხტ, წარიყვანეს კახეთად:
ხოლო რა-ჟამს ცნა ესე დავით კურატპალატ-მან, დაუმძიმდა ფრიად, გამოილაშქრა
ყოვლითა
ძალითა მისითა, მოვიდა თრიალეთს შთასლვად კახეთად: და რა-ჟამს სცნეს კახთა,
მოუგზავნეს
მოციქული და მოუპყრეს პირი ზავისა: განუტევნეს გურგენ და ბაგრატ, და დედოფალი
გვარანდუხტ, და შეუქციეს ქართლი და უფლის-ციხე. ხოლო წირქვალის ციხე და გრუი თჴთან
დაიჭირეს, მას ჟამსა ეპყრა ქართლი და უფლის-ციხე გუარანდუხტ დედოფალსა, ესე
გვარანდუხტ
დედოფალი ასული იყო გიორგი აფხაზთა მეფისა, და დედა ბაგრატისა:

და ვითარ გარდაჵდა ამას შინა წელიწადი სამი, და მეფობდა აფხაზეთს თეოდოსი
მწუხარე,
განირყნა ქჲყანა იგი და შეიცვალა ყოველი წესი და განგება პირველთა მეფეთა
განწესებული. და იყნეს ყოველნი წარჩინებულნი მის ქჲყანისანი მწუხარებასა შინა დიდსა:
მაშინ
1-29 სტრ., 208
ამანვე ივანე მარუშის ძე-მან ინება, რათა მოიყვანოს ბაგრატ მეფედ აფხაზეთისა, და
მისთანა
ყოველთა დიდებულთა, ერის-თავთა და აზნაურთა აფხაზეთისა და ქართლისათა
გამოითხოვეს
ბაგრატ მეფედ, დავით კურაპალატის-გან: ხოლო მან დიდისა იძულებითა ძნელად
აღუსრულა
სათხოველი მათი. და ვითარცა ვსთქუ, პირველად, უშვილო იყო დავით კურაპალატი.
და ბაგრატ გაეზარდა
შვილად, მპყრობელად ორისავე კერძისა, ტაოს: გარნა რა-ჟამს უმკვიდრო ქმნილ იყო
ქჲყანა
აფხაზეთისა, მოსცა მათ სიმტკიცითა და მძევლითა. შთაიყვანეს იგი აფხაზეთს,
დალოცეს მეფედ,
და დაემორჩილნეს ყოველნი ბრძანებასა მისსა.“ რამეთუ განსრულებულ იყო ასაკითა:
და ვითარ
გარდაჵდა ამას შინა წელიწადი ორი იწყო განგებად და საურავად, და განმართებად
ყოველსა საქმესა, მგზავსად პაპისა მისისა, დიდისა გიორგი მეფისა, გინა-თუ უმეტესადრე ვსთქა,
რამეთუ
ყოვლითურთ მიემსგავსებოდა ქცევასა გამზრდელისა თჴსისა, დიდისა მეფისა დავით
კურაპატლატისასა, და იხილვებოდა მის-თანა ყოველი საქმე კეთილისა: გამოგზავნა თევდოსი მეფე,
დედის
ძმა მისი, ტაოს წინაშე დავით კურატპალატისა. რამეთუ ესე საქმე გამონახა უმჯობესად,
რათა
ყოველთა კაცთა, დიდთა და მცირედთა, სასოებაჳ კეთილი, გინა-თუ შიში უწესოებისათჴს მისა
მიმართ აქნდეს.
შემდგომად ამისსა, გარდამოვიდა ქართლს მეფე ბაგრატ, რათა განაგნეს საქმენი
დაშლილნი ქართლისანი. მოვიდა და დადგა თიღვას: ხოლო მას ჟამსა აზნაურთა
ქართლისათა

რომელთამე არა ენება გარდამოსლვა მისი. რამეთუ თჴთოეულად გააგებდეს საქმეთა
ქართლისათა,
დაღაცათუ იყნეს მორჩილებასა შინა გუვარანდუხტ დედოფლისასა: იწინამძღრეს
ქავთარ ტბელი,
მოეგებნეს ბრძოლად, და დაუდგეს თავსა ზედა მოღრისასა: იხილა რა ბაგრატ, აფხაზთა
მეფემან, აღუზახნა სპათა თჴსთა. მივიდეს და შეებნეს, იოტნეს ქართჲლნი, რომელნიმე
დაჵოცნეს
რომელნიმე დაიპყრნეს, და სხანი კალად მეოტნი გარდაიხვეწნეს და დაიფანტნეს:
მოვიდა,
უფლის-ციხეს, აღიღო ციხე დედისა-გან თჴსისა, დაყვნა დღენი მცირედნი, განაგნა
მცირედ საქმენი ქართლისანი, წარიყანა დედაჳ თჴსი, და წარვიდა ქვეყანად აფხაზეთად: და ვითარ
ჵელოვან-მან
მენავეთმოძღარ-მან გააგო ყოველი საქმე აფხაზეთისა. რამეთუ მცირედ ამხილის
ყოველთა, ვინ
უკჲ პოვის ურჩი, და მისსა ადგილსა განადიდნის ერთ-გული და მისან დობელი თჴსი:
და ამას შინა გარდაჵდეს წელიწადნი რა-ოდენნიმე: იყო მას ჟამთა კლდე-კართა ერისთავი რატი, და ჰქონდა ციხე ატენისა, და ქართლისა-გან მტკარსა სამხრით კერძო ყოველივე,
თრიალეთი, მანგლისჵევი, და სკჴრეთი; და არა მორჩილობდა კეთილად ბაგრატ მეფესა:შეკრიბა უცნაურად ბაგრატ მეფე-მან სპა თჴსი, და გარდამოვიდა ქართლად. ენება
მოდგომა და
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შერევა რატი, ერის-თავთ ერის-თავისა: მაშინ უკჲ აუწყეს დავით კურაპალატსა, და
უთხრეს
ესრეთ სახედ: „არა- სადა წარვალს სხა-გან, თჴნიერ გამზადებულ არს სიკდილად
შენდა: და
შეკრებულ და შეკაზმულ იყო გურგენ, მამა ბაგრატისი, მისვლად შჴლისა თჴსისა თანა.
ხოლო
დავით კურატპალატი წარმოემართა მსწრაფლ, და მოუწოდა ლაშქარსა თჴსსა, და უჵმო
ყოველთა
მეფეთა სომხითისათა: და მაშინ ჯერეთ ცოცხალ იყო პაპა ბაგრატ მეფისა, ბაგრატრეგვენი, რომელისა სიკდილი ზემორე აღვსწერეთ. იგიცა მოვიდა დავით კურატპალატისა
წინაშე.

რამეთუ ეშინოდა ძისა თჴსისა გურგენის-გან წაღებასა მეფობისასა. მოვიდეს და დადგეს
დლივს,
სპითა დიდითა, რომელთა არა იყო რიცხვი, და გაგზავნნა ლაშქარნი გურგენს ზედა:
მიეგებნეს
წინა გურგენს, და შეიბნეს გარდათხრილთა, თავსა შავშეთისასა: გააქციეს გურგენ, და
შთაიხვეწა მეოტი, და შევიდა ციხესა წეფთისასა.
მას ჟამსა მოსრულ იყო ბაგრატ თრიალეთს, დადგა კარუშეთს: გაგზავნა მოციქული, განიცადა ლაშქარი და იხილა რამეთუ ძალითა არა ეგებოდა წინა-აღდგომა
დავით კურატპალატისა: მაშინ დაუტევნა სპანი თჴსნი ადგილსა ზედა, და თჴთ მარტო მივიდა წინაშე
მისსა,
ითხოვა შენდობაჳ, და აუწყა, ვითარმედ: „სხვისა არა- რის-თჴს მოვედ, გარნა არა
მორჩილებისათჴს რატისა:“ ხოლო მან უბრძანა ესრეთ: „მითხრეს რომელ სიკდილად ჩემდა
გამოსრულ
იყავ. გარნა აწ ვსცან დასტური რომელ უბრალო ხარ: არამედ მითავისუფლები-ხარ
რატის
ზედა, დაიმორჩილე ვითაცა სახედ გწადიან:“ მაშინ წარმოვიდა სიხარულითა სავსე, და
წარვიდა
მას ჟამსა აფხაზეთადვე, რათა ვერ უგრძნას რატი-მ, და უგრძნეულად მივიდეს, ოდეს არა
ჰგონებდეს: ვითარ მოიწია ჟამი ზამთრისა, მოვიდა ძალითა თჴსითა მეფე ბაგრატ და
მოადგა კლდე-კართა: იხილა -რაჳ ესე რატი-მ, გამოვიდა გარე, და გამოიტანა შვილი
მისი ლიპარიტ თანა, შევედრა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა, და მისცა ციხე თჴსი ბაგრატს, და თჴთ
დაჯდა მამულსა თჴსსა არგვეთს:
ხოლო ამას ჟამსა შინა გარდაცვალებულ იყო დავით დიდი, კურატპალატი, ვითარცა
ვსთქთ ზემორ: და ვითარ მოკდა ესე დავით, არა დაშთა ძე, აოჵრდა იმიერ ტაო და
გამოვიდა ვასილი, ბერძენთა მეფე, და მისცნეს მას ციხენი აზნაურთა ამა დავითისთა: და
დაიპყრა
ბასილი მეფე-მან მამული დავით კურატპალატისა, და მივიდეს მის წინაშე ბაგრატ,
აფხაზთა მეფე, და მამა მისი გურგენ, და მოსცა მათ ბასილი მეფე-მან პატივად, გურგენს მაგისტროსობა, და ბაგრატს კურატპალატობა, რათამცა ვითა მტერ ყვნა ერთმანერთისა მიმართ
მამა-ძენი ესე,
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და ამით ღონითა იძმაცვა: ხოლო გურგენ ჭეშმარიტი და წრფელი იყო, და ვერა აღძრა
გული
მისი ზაკვითა, ამით მიზეზითა, და ვერა უძლო ღონის ძიებითა: და შემდგომად ამისსა
რა-ოდენთამე წელთა, გარდაიცვალა ესე გურგენ მეფეთ მეფე, მამა ამის ბაგრატ მეფისა,
და ძე
ბაგრატ მეფე რეგუნისა, ქორონიკონსა სკჲ:
და შემდგომად, ვითარ წარჵდეს ამას შინა ჟამნი რა-ოდენნიმე, და ვითარ ვსთქ
პირველვე,
მოიწყვნა და განაგნა ყოველნი საქმენი აფხაზეთისანი, ურჩნი თჴსნი შეცვალნა
დიდებისა-გან, და
ადგილთა მათთა დაადგინნა ერთგულნი და მოსწრაფედ მორჩილნი ბრძანებათა მისთა.
და წარემატა ყოველთა მეფეთა აფხაზეთისა, და ქართლისათა ყოვლითა განგებითა: და
განამრავლა ლაშქარი თჴსი უმეტეს ყოვლისა ჟამისა, გამოილაშქრა ყოვლითა სპითა თჴსითა, გარდამოვიდა ქართლს:
წარგზავნა მოციქული კახეთს, ითხოვნა ციხენი ქართლისანი, რომელნი მათ ჰქონდეს: მას ჟამსა
იყო
კახეთს ქორეპისკოპოსი დავით. ხოლო მან არა ინება მოცემა ციხეთა, არამედ მიუმცნო
ესრეთ.
„უკეთუ ეძიებ ციხეთა, იყოს ჩვენ შორის დამჯერებელ, მკლავი და ომი: ხოლო მე წინა
მოგეგებო კსანსა ზედა“. ვითარცა ესმა-რა ესე ბაგრატ, მეფესა აფხაზთა და ქართჲლთასა,
განუწყრა ფრიად, რამეთუ კურაპალატი იყო მას ჟამსა დლივს, და განაგებდა საქმეთა
ტაოსსა
და ქართლისათა, რომელ მაშინ თჴთვე ეპყრა ტაო, მიცვალებასა ზედა მამისა მათისა,
გურგენ
მეფეთ მეფისასა: მაშინ წარგზავნა მეფე-მან ბაგრატ კაცი მოსწრაფედ და აწვია სპათა
აფხაზეთისა და ქართლისათა, და თჴთ წარემართა ზემოთა ლაშქრითა, გაიარა თრიალეთი,
გავლო ჵიდი
მცხეთისა, და მოერთნეს თანა აფხაზნი და ქართჲლნი: და დადგა თიანეთს, და იწყო
შემუსრვად
კახეთისა, და ვერ წინა-აღუდგა დავით, რამეთუ იყო ძალი ბაგრატ მეფისა ურიცხვი, და
იწყო

ბრძოლად ციხეთა. რამეთუ მას ჟამსა აღიღო ქჲყანაჳ ჲერეთისა, და განაჩინა მთავრად
აბულალ,
და წარმოვიდა შინა: და მათვე ჟამთა, რა-ჟამს წარმოვიდა ბაგრატ, აფხაზთა მეფე, კვალად
მიიქცეს კაცნი ჲერეთისანი, და მიერთნეს დავითს. აღიღო დავით ჲერეთი, შემდგომად
მცირედისა ჟამისა მიიცვალა დავით:
კვალად გამოვიდა ყოვლითა სპითა თჴსითა ბაგრატ მეფე, და აღიღო ჲერეთი მეორედ:
დაიმჭირა დინარ დედოფალი თჴსად, იწყო ძებნად კახეთისა, და ძალითა მისითა
მიუწდომელითა
წარიხვნა ორსა წელიწადსა შინა, ყოველნი ციხენი კახეთისანი: შეაწყუდია კვირიკე
ბოჭორმას,
და დაუყენა ციხესა გარეშემო მცველნი წლითი-წლამდის, წარიღო ბოჭორმაცა. და
დაიპყრა
სრულიად ჲერეთი და კახეთი, წარმოიყანა კვირიკე, და დაიჭირა თჴსსა კარსა ზედა:
მას ჟამსა შინა გადიდნა ფადლონ, ამირა განძისა, იწყო კირთებად ჲერეთისა და კახეთისა
ერის-თავთა, ჟამითი-ჟამად მეკობრობით და პარვით რბევად და ტყვენვად ადგილითი ადგილად:
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ხოლო იხილა-რაჳ დიდ-მან მეფემან ბაგრატ კადნიერებაჳ მისი, აღივსო შურითა, და
დიდად შეუძნდა კადნიერებაჳ მისი: განემზადა ყოვლითა სპითა თჴსითა, წარსვლად
განძას, და
წარგზავნა მოციქული წინაშე გაგიკ შაჰანშა, სომეხთა მეფისა, აწვია, რათა იძიოს შური
ფადლონის-გან: ხოლო მან განიხარა სიხარულითა დიდითა, მოსწრაფედ მოუწოდა
ყოველთა
სპათა თჴსთა, წარმოემართა და მოვიდა წინაშე ბაგრატ აფხაზთა მეფისა: შეკრბეს ორნივე
ზორაკერტს, და მიმართეს ფადლონს, დიდად განლაღებულსა, მოძულესა
ქრისტიანეთასა, რომელი
იგი ყოვლითურთ ეძიებდა წარწყმედასა ყოველთა ჯარის მსახურთასა: და ვითარ
იხილა ძალი
მათი უძლეველი, შეუშინდა, წარვიდა და მიმართა, სიმაგრეთა შესლვად: მაშინ ამან
დიდ-მან და
ყოვლითურთ ძლევა-შემოსილ-მან მეფე-მან ბაგრატ წარმოტყჲნა ქჲყანაჳ რანისა.
მოადგა
ქალაქსა შანქორს, დაუდგნა ფილაკავანი, და მცირედთა დღეთა დალეწნეს ზღუდენი
შანქორისანი,
და ხვალისა-დღე ეგულებოდა შემუსრვად ქალაქისა-მის: მას ღამესა მოუვლინა
მოციქული ფად-

ლონ-მან, ითხოვა შენდობაჳ, აღუთქა დღეთა შინა სიცოცხლისა თჴსისათა მსახურებაჳ,
გაუკვეთა ხარაჯა, და დაუწერა თავის-თავითა ლაშქრობაჳ ყოველთა მტერთა მისთა
ზედა: მაშინ
შემოკრიბნა ყოველნი დიდებულნი მისნი წინაშე მისსა, და უბრძანა მათ რათა
დაიჭირონ ქალაქი-იგი ძალითა მათითა: ხოლო მათ იხილეს და განიცადეს რომელ ვერა-ვის ძალედვა. ამისთჴს მოახსენეს და აუწყეს, და უფროსღა ამის-თჴს რომელ სხათა ყოველთა
სალაშქროთა საქმეთა-გან უცალო იქმნებოდეს: კვალად უბრძანა და განიზრახა დაზავებაჳ ფადლონისი, და
მათ ყოველთა, სიბრძნითა მათითა, გამოარჩიეს და უმჯობესად აწვივეს ზავი: უბრძანა და გაგზავნა
მოციქული და მისგან აუწყა ზავი დასტური: მაშინ ფადლონ განიხარა სიხარულითა დიდითა,
აღასრულა ყოველი-იგი, სიტყვით აღთქმული, საქმით. უძღ, ნა ძღვენი დიდად და
მიუწდომელი, აღავსნა ყოველნი დიდებულნი ნიჭითა მიუწდომელითა, და წარმოვიდა შინა, გამარჯუებული:
ამის მეფობისა ზე იყო წმიდაჳ მამა ჩჲნი ეფთჴმი, ქართჲლი, მთარგმნელი წიგნთა
ჩჲნ ქართჲლთანი, შკ: ) ხოლო ამანვე დიდ-მან მეფე-მან ბაგრატ აღაშენა საყდარი
ბედიისა და
შექმნასაებისკოპოსოდ, მოცვალა მუნ გუდაყვისა საებისკოპოსო და შეწირნა სოფელნი
მრავალნი, ყოველთა ჵევთა და ადგილთა, განასრულა ყოვლითა განგებითა, და შეამკო ყოვლითა
სამკაულითა, აკურთხა და დასვა ეპისკოპოსი მუნ შინა: უკეთუ ვისმე ენებოს განცდად
და
გულის-ხმის-ყოფად სიმაღლისა-თჴს დიდებისა მისისა, პირველად განიცადოს სამკაული ბედიისა ეკლესიისა, და მის-გან გულის-ხმა-ჰყოს, რომელ არა-ვინ ყოფილ არს
სხა მეფე მსგავსი მისი ქჲყანასა ქართლისა და აფხაზეთისასა: და ამანვე მეფე-მან
აკურთხა
1-30 სტრ., 212
ეკკლესია ქუთათისა, განგებითა დიდითა და მიუწდომელითა. რამეთუ შემოკრიბნა
მახლობელნი
ყოველნი ჵელმწიფენი და კათალიკოზნი, მღდელთ -მოძღარნი და ყოველთა
მონასტერთა წინამძღარნი, და ყოველნი დიდებულნი ზემონი და ქვემონი, მამულისა და სამეფოსა მისისა
მყოფნი, და სხათა ყოველთა საჵელმწიფოთანი:

ხოლო ამან ბაგრატ მეფე-მან კურატპალატ-მან დაიპყრა ყოველი კავკასია თჴთ-მპყრობელობითა, ჯიქეთით-გან ვიდრე გურგენადმდე, და ადარბადაგანი და შირვანი მოხარკე
ჰყო, სომხითისა ჵელმწიფებითა. მეფე სპარსთა მეგობარ და ერთ-გულ ჰყო, სიბრძნითა და
ძლიერებითა
თჴსითა, უფროს სახლეულთა თჴსთასა, და ბერძენთა მეფესაცა შიში აქნდა ამისი
ყოვლადვე: ესე
ბაგრატ, აფხაზთა და ქართველთა მეფე, წარემატა ყოველთა ჵელმწიფეთა ყოვლითა
განგებითა,
ამისდა მოაჯედ და ამისა შემპოვნედ შეიქმნეს ყოველნი ჵელმწიფენი, მახლობელნი და
მოთაულნი მამულისა და სამეფოსა მისისანი, მოლაშქრედ ვითარცა თჴსნი დიდებულნი, და
მისანდობელნი:
დაუმორჩილნა ღმერთ-მან ყოველნი მტერნი და წინა-აღმდგომნი მისნი, მოჰმადლა
დღეთა
მისთა მშჴდობაჳ და დიდი დაწყნარებაჳ ქჲყანისა მისისა: და უკეთუ ვინმე ინებოს
თჴთოეულად წარმოთქმად, და იწყოს ყოველთა განგებულებათა მისთა, მოუძლურდეს ძალი
მისი, რომელთა-გან მცირედი წარმოვსთქვი, ჟამთა სიგრძისა-გან, არა დავიწყებისა-თჴს:
და ვსთქა ესეცა, რომელ შემდგომად დიდისა მეფისა ვახტანგ გურგასლისა: არავინ გამოჩენილ არს სხა მსგავსი მისი, დიდებითა და ძალითა, და ყოვლითა გონებითა.
ეკლლესიათა მაშენებელი იყო, გლახაკთა მოწყალე, და სამართლისა მართლიად
მოქმედი ყოველთა კაცთა-თჴს, და ქვრივთა და ობოლთა შემწყნარებლად:
მოკდა კათალიკოზი სჴმონ, და დასვა ამან მეფე-მან დიდებულთა კაცთა შჴლი, მეყჴსი
და
გაზრდილი თჴსი მელქისედეკ კათალიკოზ-პატრიაქად. ხოლო ესე წმიდა მეფე წარვიდა
ბერძენთა
მეფისა ბასილის წინაშე, კოსტანტინეპოლედ, რათა შეეწიოს. რამეთუ იყო დიდი ესე
კათოლიკე
სამოციქულო ეკლესია სვეტი-ცხოველი, რომელი ვახტანგ გორგასალს აღეშენა,
დაძველებულ
იყო და ჟამთა შლილობით გარეშემო სტოვანი და ქცეულ იყო, და აღ-არა-ვინ იყო მწე
აღშენებად,
და არცა-რა-ვის ძალ-ედვა აღშენება მისი: და მივიდა და მიუთხრა ყოველი
შეუძლებლობა ქარ-

თველთა და სათხოველი თჴსი. მაშინ მეფე-მან ბასილი მისცა მონასტერი კესტორია,
რომელ რე
სოფელი აქვს, განძი და შესამკობელნი ეკლესიათანი, ხატნი და ჯვარნი, და ყოველივე
სამღდელთმთავრო და სამღდელო სამკაული: წარმოვიდა და მოიწია ქვეყანასავე თჴსსა ქართლად
და სამეუფოდ ქალაქად მცხეთად, და იწყო შენებად გარეთითა ბჭითა და გარეშემოთა სტოითა.
მოქმნითა,
და ზედა დაბურვითა. და ყოველი განასრულა და მიმადლა ღმერთ-მან განახლება
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ქისაცა, და შეამკო დიდი კათოლიკე სამოციქულო ეკლესია სვეტი-ცხოველი ყოვლითა
სამკაულობითა, ოქროთა და ვეცხლითა, თვალითა და მარგალიტითა, და შესჭედა სვეტი-ცხოველი
ოქროთა
და ვეცხლითა, და შესჭედა წმიდა საკურთხეველი ოქროთა და ვეცხლითა, თვალითა და
მარგალიტითა, და მოსჭედა კანკელი და კარნი საკურთხეველისანი ოქროთა და ვეცხლითა, და
შექმნა წმიდა სამარტვილო ოქროთა, და ვეცხლითა, თვალითა და მარგალიტითა, და შექმნა ძელი
ცხოვრებისანი
ორნი თვალითა და მარგალიტითა, და დაასვენნა ყოველთა წმიდათა ნაწილნი
აურაცხელნი მოჭედილნი ხატნი, თვალითა და მარგალიტითა შემკულნი, რიცხჴთ ორ-მოც და
თხუთმეტნი, წიგნნი
მოჭედილ-მოუჭედელნი, რომელ თვითან აღაწერინა და დასდვა, ჯუმლად ოც და ხუთი:
ხოლო ესეცა წარმოვთქათ ჩვენ, რამეთუ რა-ოდენნი ბაგრატოანნი მეფედ და კურატ
პალატად ზემორ აგვიწერია, რომელნიმე მეფობდეს ქართლსა, და რომელნიმე სამცხეს,
ტაოსსა შინა, ვიდრე ამა ბაგრატის გამეფებამდე. და ოდეს მეფე იქმნა, რომელნიმე გარდაცვალებულ იყნეს და რომელნიმე ამას ჟამსა გარდაიცვალნეს, და არღა-რა-ვინ იყო ამის
ჟამ-ში
სხა ბაგრატოანი, თჴნიერ სუმბატისა, და ძმისა მისისა გურგენისა, რომელნი მეფობდეს
კლარჯეთს, ძენი ბაგრატ არტანუჯელისანი, რომელთა სიკუდილნი ზემორე აღვწერეთ,
სუმბატის სი-

კდილი, სლა ქორონიკონ-ზე, ძმისა მისისა გურგენისა სიკდილი სლბ ქორონიკონ-ზე:
ხოლო
ესრეთ იყო გარდაცვალებაჳ მათი. რამეთუ მაშინ, ოდესმე ამან ბაგრატ მეფე-მან
კურატპალატ-მან
მოიყვანნა ესე ორნი ძმანი, კლარჯთა ჵელმწიფენი, სუმბატ და გურგენ, ძენი ბაგრატ
არტანუჯელისანი, დარბაზობად მის წინაშე, ციხესა შინა ფანასკერტისასა, და მუნ შინა შეიპყრნა
იგინი
და აღიხვნა ციხენი და ქალაქნი მათნი: რამეთუ იგინი პატიმარ ყვნა ციხესა შინა
თმოგვისასა,
და მუნ ციხესა შინა გარდაიცვალნეს სუმბატ და გურგენ: ხოლო შჴლნი ამათნი წარვიდეს
კოსტანტინეპოლედ, ძე გურგენისი დემეტრე და ძე სუმბატისი ბაგრატ, ბასილი მეფისა
წინაშე,
და მათნივე შჴლნი კლარჯთა მეფეთანი, რომელ დაშთეს ამა ქჲყანასა, მოისრნეს
ყოველნი სიკდილითა პატიმრობასა შინა:
ამისსა შემდგომად ბაგრატ მეფე-მან მოვლო ყოველი სამეფო თჴსი, აფხაზეთი, ჲერეთი
და კახეთი, მოვიდა და დაიზამთრა ჵევთა ტაოსთა, და მორაიწია ზაფხული, მოვიდა
მასვე ციხესა ფანასკერტისასა, წელსა მესამესა, და მუნ შინა გარდაიცვალა ბაგრატ მეფე, მჵცითა
შვენიერითა შემკული ქრონიკონსა სლდ, თჲსა მაისსა ზ, დღესა პარასკევსა: და მეფობდა ოც
და
ათ-ექს-მეტ წელ, და იყო დღეთა მიცვალებისა მისისათა ტაოს. და წარმოიღო გამი
მისი
ზვიად-მან ერის-თავთ ერის-თავ-მან, და დამარხა ბედიას: შემდგომად მისსა მეფე იქმნა
ძე მისი
გიორგი, იგიცა სავსე ყოვლითა სიკეთითა:
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ნგ. ორმოცდათორმეტე მეფე, გიორგი, ძე ბაგრატ აფხაზთა და
ქართჲლთა მეფისა, ბაგრატოანი:
ხოლო დაჯდა-რა ესე გიორგი ეუფლა ყოველსა სამეფოსა და მამულსა თჴსსა, ჟამსა ოდენ
სიყრმისა და სიჭაბუკისა მისისასა. რამეთუ იყო, რა-ჟამს მეფე იქმნა, წლისა იჲ, მას ჟამსა
განდგა ამას ქჲყანა ჲერეთ-კახეთისა, და ღადრობითა აზნაურთათა შეპყრობილ იქმნეს
ერის-

თავნი, მათ ქჲყანით: კალადვე ეუფლნეს მათნი უფალნი, რომელთა პირველ აქნდა
იგი: ხოლო მეშჴდესა წელსა მეფობისა მისისასა, გამოვიდა ვასილი, მეფე ბერძენთა, ამა გიორგი
მეფესა ზედა, ყოვლითა სპითა, საბერძნეთითა, და უცხო-თესლითა ურიცხვითა: ხოლო
გიორგი
მეფე განვიდა სპითა დიდითა წინა-აღდგომად მისსა, და დაიბანაკეს ორთავე ქჲყანასა
ბასიანისასა, მრავალ დღე, და არა მიმართეს ბრძოლად ერთმანეთსა ზედა, და მორიდა გიორგი
მეფემან, მოვიდა და დაწვა ქალაქი ოლთისი, და მუნით მოვიდა კოლასა და გამოუდგა
კვალსა, და
მოუდგა უკანა ბასილი, ბერძენთა მეფე: და შეკრბეს- რა უკანა მავალნი გიორგისნი, და
წინამავალნი ვასილის ლაშქარნი, და იქმნა ბრძოლა დიდი, სოფელსა-მას, რომელსა
ეწოდების
შირიმთა, და მოისრნეს ორ-კერძოვე მრავლად, და მოიკლნეს მუნ დიდნი ერის-თავნი და
დიდებულნი გიორგი მეფისანი, რატი, ძე ლიპარიტისი, და ხურსი: და გვიანად ეწვია ჵმა
გიორგი მეფესა, ვითარმედ ომი არს უკანა-მავალთა ზედა. და ვითარცა მოესმა ჵმა ომისა გიორგი
მეფესა,
აღბორგნეს და მაშინ უბრძანა სპათა თჴსთა, და აღიჭურნეს მსწრაფლ: განვიდა თჴთ
გიორგი მეფე,
რამეთუ ახოვან იყო და უშიში ყოვლითურთ, ვითარცა უჵორცო, და მის-თანა სიმრავლე
სპისა მისისა: მოვიდეს ადგილსა-მას, სადა იყნეს ბრძოლად, და მუნ მოვიდა ვასილი მეფე, ყოვლითა სპითა მისითა: შეკრბეს იმიერ და ამიერ, და იქმნა ბრძოლა დიდი, და მოისრნეს ბერძენნი დიდნი და ფრიადნი, და წარმოიღეს ავარი ეგ-ზომ განდიდნა და გაგრძელდა მათ შორის ბრძოლაჳ-იგი, რომელ სივლტოლად განემზადა ბასილი
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მეფე, გარნა ვითარ გიორგისნივე სულ-მოკლე იქმნნეს, ქართჲლნი მორიდეს და წარმოვიდეს. ხოლო ვასილი მეფე წარმოუდგეს უკანა ბერძენნი, და დაჵოცნეს ურიცხვნი
პირითა
მახჴლისათა. მოუწია ლაშქარ-მან არტანს და დაწვა იგი და მოაოჵრეს არტანი, და
რომელი პოვა
ტყვე ყვეს ყოველნივე: ხოლო გიორგი მეფე წარვიდა ნიგალით კერძო სამცხედ, და
მიუდგა მას

უკანა ბასილი და სწყვიდეს ქვეყანა ჯავახეთისა, და მოაოჵრა ყოველივე: და რა-ჟამს
წარვიდა
გიორგი მეფე, გარდავიდა თრიალეთად, და მოუდგა უკანა ვასილიცა თრიალეთადვე
კვალადცა, და
და რა იახლნეს ერთმანერთსა, კვალად განძლიერდა გიორგი მეფე, მოერთო ძალი
ლაშქრითა კახეთისა
და ჰერეთისა: რამეთუ მოიყანეს წანარნი და შაქნი, გარნა დაუშალეს მას შებმა მეორედ:
ხოლო
იხილა-რაჳ ესე ვასილი მეფე-მან, შეიქცა თრიალეთით, და უკ-მოვლო ჯავახეთი და
არტანი, დღეთა შინა ზამთრისათა, და კვალად უბოროტესადრე შურის-გებით მოაოჵრა ქვეყანანიიგი, წარვიდა, და დაიზამთრა ქჲყანასა ხალდასა, მახლობელად ქალაქსა ტრაპიზონთასა: და
ვიდოდეს
მათ შორის მოციქულნი ორთავე ამათ მეფეთანი, ზავისა ერთმანერთსა წინაშე,
მშჴდობისა და
სიყუარულისა-თჴს:
ხოლო იქმნა მას ჟამსა იქმნა დიდი განდგომილებაჳ საბერძნეთს, რამეთუ შეიერთნეს
ვასილი მეფის სპასპეტი და წარვეზი, ძე ფოკას განდგომილისა, და მეფე იქმნა ქსიფენ, და
მიიდგნეს მათ ყოველი აღმოსავლეთისა კერძი ქჲყანაჳ, და დიდად შეძრწუნდა ბასილი
ამის-თჴს:
გარნა ხოლო ღმერთ-მან ვასილი დიდიდ შეშეინებულსავე პატივ-სცა. რამეთუ განუდგა
ქსიფენს
რომელი მირთულ იყნეს: ხოლო ქსიფეს მიეგო ცრუობა წარვიზისა. რამეთუ შეიტყუეს
ციხესა ყოველნივე ერნი მისად მომდგომელნი, შეიცვეს ციხესა შინა, დალასანოსთა,
სისხლისათჴს ფოკას ძისა, შეიპყრეს და წარმოგზავნეს წინაშე და მოგვარეს ვასილი მეფისა, და მან
ექსორია ყო კუნძულსა რასმე. და მიმდგომთა მისთანათა მრავალთა მოჰკვეთა თავი
მახვილითა, რომელთა თანა იყო ფერიზ, ძე ჯოჯიკისა, ნათესავით ტაოელი, და სხვანი
იყნეს ბერძენნი.
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და კალად შემოიქცა ვასილი მეფე და მოვიდა ბასიანსა, და ითხოვდა იგი გიორგი მეფისა-გან ქჲყანათა და ციხეთა, და აღუთქმიდა ზავსა და მშვიდობასა: სცნა-რა ესე გიორგი
მეფემან, წარავლინა ზვიადი ერის-თავი სპითა მისითა და ლაშქრითა დიდითა, უწინარეს
თჴსსა და

უბრძანა, რათა ზავის მიპყრობითა მცირედ ხან დაიმჭირვად ადგილისა. და ილაშქრა
ზვიად-მანცა
ამიერ კიდესა ბასიანისსა, რეცა ზამთრის სახედ, ხოლო თჴთ გიორგი მეფე წარუდგა
უკანა, სპითა
ძლიერითა: განვიდა ზავად, ლაშქრითა დიდითა და ძლიერითა, და განიზრახვიდა
ესრეთ. „უკეთუ
ინებოს ზავი ბ ვასილი მეფე-მან, იქმნეს ესრეთ. და უკეთუ ინებოს ომი, განვემზადნეთ
მის-თჴს“.
ხოლო რომელთა არა უნდა ყოფად მშჴდობისა იწყეს განმზადებად ბრძოლად: გარნა ორკერძოვე
მზაკვარნი -იგი აზნაურნი არა მიეშვნეს გიორგის ყოფად ზავისა, რამეთუ არა უნდოდათ
მშვიდობაჳ, და მივიდეს ბასილი მეფესა ზედა დაბანაკებულსა, რომელსა უწოდიან
სვინდაქსად:
არამედ აზრახეს მეფესა გიორგის მას ბრძოლად, და იწვიეს იგი ვასილი მეფესა ზედა,
რომელიიგი ზავად და მშვიდობად ჰგონებდეს მისვლასა მათსა, და მოვლოდა:
ხოლო გიორგისთა იწყეს ბრძოლად, და აოტეს ზოგი ვასილის ლაშქრისა. მაშინ უბრძანა
ვასილი მეფე-მან დამოკიდებაჳ წვერსა ოროლისასა წერილი მათი, რომელნი მისად
დაეწერნეს
გიორგი მეფესა სიმტკიცისა და ზავისანი. და ესრეთ ბასილი მეფე-მან ჰოროლის
წვერითა
ამართნა იგი და მოუპყრა ღმერთსა, და ჰრქა: ,, იხილე, მეუფეო, წერილი ესე მათი და
საქმე
რომელ აწ იქნება:“ განუწერა ბასილი მეფე, უბრძანა მოყვანებად ძელი ცხოვრებისა, და
კალად მოიღო ბასილი მეფე-მან ძელი ცხოვრებისა,მანდილითა წმიდითა, და დასცა
იგი ქჲყანასა ზედა, და თქა ესრეთ, ვითარმედ: „უკეთუ მიმცე მე ჵელთა მტერთასა, არღა-რა
ვიყო
თაყანის-მცემელ თქვენდა, მე უკუნისამდე, და არღა-რა თაყვანის გცე შენ უკუნისამდე:“
და ვითარ ესე ჰყო და თქა, და ვითარცა გაგრძელებულ იყო მათ შინა ბრძოლა, ამას
სიტყვასა
ზედა, მყის, მასვე ჟამსა, იძლივნეს და კვალადცა მეოტ იქმნნეს სპანი გიორგი მეფისანი
და
ლაშქარნი საქართველოსანი რომელნი -იგი პირველად მოვიდეს: და გამოვიდეს მიერკერძო ტაღმანი
მეფისა რუსნი, და არა განერა ერთიცა პირველ მოსრულთა-მათ, თჴნიერ მცირედსა.
რამეთუ

თჴთ მეფე გიორგი, და უმრავლესი ლაშქარი მისი არღა-რა მისრულ იყვნეს ჯერეთ
ყოვლადვე. და
მოკლნეს მათგანი მას დღესა შინა, რომელთაცა მშვიდობის ყოფა არა ენებათ, და მეოტ
იქმნეს
ყოველნი, და მოისრნეს ურიცხვნი პირითა მახჴლისათა. რომელნიმე ტყვე იქმნნეს,
რომელნიმე
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მეოტ, და წარიღეს ბერძენთა ავარი დიდ-ძალი, და განძი სამეუფო ყოველი სრულიად,
რა-ოდენი
აქნდათ ქართჲლთა-მათ: და წარმოიძრა მცირე ბასილი, მეფე ბერძენთა, და მოუდგა
უკანა
მეფესა გიორგის, და კალად იწყეს ზავად და მშვიდობად ვითარცა პირველისა-ებრვე.
რამეთუ
შიში აქნდა დიდი ბერძნეთა განდგომისა, და ყვეს მშვიდობაჳ და დაიზავნეს,
და მისცა გიორგი მეფე-მან მძევლად ძე თჴსი ბაგრატ, სამისა წლისა, ჩჩვილი: და ციხენი
რომელნიმე პირველ გაეცნეს აზნაურთა, დაულოცნა, და მისცნა სხვანიცა ციხენი პირველ
მიცემული,
და უკანის, ვითარ ათ თოთ-ხმეტნი, და ქვეყანა, რომელი ჰქონდა დავით კურაპალატსა,
ტაოსთა,
ბასიანს, კოლა-არტანთა და ჯავახეთს, შავშეთს: ხოლო რომელნიმე ამა ქჲყანათა-გან
ეკკლესიანი, სოფელნი და ადგილნი, დაულოცნა გიორგი მეფესა, და ესრეთ წარვიდა, და
წარიყვანა ბაგრატ უფლის-წული, მძევლად წინაშე, ძე გიორგი მეფისა ჩვენისა: აღუთქა ფიცითა
აღთქმა,
ვითარმედ: „წელსა მესამესა გამოგიგზავნო ძე შენი.“ და იყო. სამ-წელ ქალაქსა
სამეუფოსა კოსტანტინეპოლეს, და წელსა მესამესა წარმოგზავნა ქალაქით კონსტანტინეპოლით,
ვითარცა აღუთქა:
ხოლო რა-ჟამს მოიწია ტაოს, შემოვიდა მამულსა თჴსსა ბანას, და სამეფოსა თჴსსა,
მოჰყვა თანა კატაბანი აღმოსავლისა ვიდრე საზღართამდე მამულისა თჴსისა, და ვითარ
შეიქცა
გარე, მოეწია სწრაფით მანდატური და მოართვა კატაბანსა წიგნი კოსტანტინე მეფისა,
რომლისა წერილ იყო ესრე სახედ, ვითარმედ: „განგებითა ღვთისათა მიიცვალა
სანატრელი ბასილი
მეფე, ძმა ჩემი, და ნაცვლად მისსა ვიქმენ მე მეფედ ყოველსა საბერძნეთსა: აწ უკვე,
სადაცა მიწევ-

ნულ იყოს განსაგებელსა ჩვენსა საჵელმწიფოსა შინა ბაგრატ, ძე გიორგი აფხაზთა
ჵელმწიფისა
გარევე შეაქციეთ, სწრაფითა დიდითა, რომელ მოიწიოს წინაშე ჩჲნსა:“ ხოლო მან,
ვითარცა
წარიკითხა ბრძანებაჳ მეფისა, ენება რათამცა შეაქცია გარე, ბრძანებისა-ებრ მეფისა:
შეიქცა
სწრაფით, დევნა უყო უკანა, გარნა ვერ ეწია მას, რამეთუ თჴსსა მამულსა შესრულ იყო
იგი და განძლიერებულ ლაშქრითა, რომლისა ბრძოლად ვერაჳ ეძლო კატაბანსა-მას: და
რა-ჟამს
მიეახლა, იხილა-რა რომელ სიმრავლე დიდ-ძალი მიგებებული წინა, დიდებულნი,
ერის-თავნი და
აზნაურნი ტაოელნი, მესხნი და ქართჲლნი, რომელთა არა იყო რიცხვი სიმრავლისა
მათისა,
შეიქცა გარე და უთხრა მანდატურსა, რომელი მიწეულ იყო დასტიდარითა: „უკეთუ
ძალ- გიძს,
შენ, აქციე, ჩემ-გან კლა ესე არა ეგების:“ ჶ დიდი საკჴრველებაჳ და მოწყალება ღვთისა:
ვითარ მყის განერა მართალი ჵელთა-გან შემპყრობელთა და მტერთა მათთა, რომელთა
ენება ზაკვით შექცევა მისი: და თუ ვისმე გენებოს განცდად ესე, ვითართა შეწევნითა
ღვთისამიერითა,
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იხილეთ და განიცადენით ურიცხნი ჵელის -აღპყრობანი ამის დიდისა ბაგრატის,
აფხაზთა მეფისა, რომელნი არა-ვის ზედა შემოწევნულ იყ,ნეს სხვისა მეფისა: რომლისა-თჴს ჟამსა და
ჟამსა
გაუწყოს წინამდებარე-მან სიტყა-მან: ხოლო ვითარ უკვე მოიწია წინაშე მამისა თჴსისა,
გიორგი მეფისა, სახლად მათდა, ქუთათისს, ქალაქსა მათსა, და ესრეთ შეკრბეს მშჴდობით, და
მისცეს
დიდება და მადლობა ღმერთსა: იხილეს მშობელთა მისთა შჴლი მათი, მსგავსი
განუცდელისა
და მიუთხრობელისა სიკეთისა მისისა-თჴს, შეუძლებელ არს კაცთა-გან მოთხრობაჳ:
იხილეს-რაჳ,
განიხარეს სიხარულითა მიუთხრობელითა, შეწირეს მადგლობაჳ ღვთისა მიმართ: იყო
ქორონიკონი მას ჟამსა სმე:
ამისა შემდგომად წარვიდა პატრიაქი მელქისედეკ კოსტანტინე მეფისა წინაშე,
კოსტანტი-

პოლედ. შეიწყნარა მეფე-მან ბერძენთა-მან კოსტანტინე-მ და მოსცა მესამკობელნი
ეკლესიათანი,
ხატნი და ჯვარნი, და ყოველი სამღდელთმთავრო და სამღდელო სამკაული, მოვიდა
ქვეყანასა და
სამწყსოსა თჴსსა, და იყიდა სოფლები ტაოს. ზადკარეკი, ხუთითა აგარათა. და ძაღლისჵევს
იყიდა სოფელი ოროთა, სამითა აგარათა, ესე ორნივე სოფელნი მათითა აგარათა თჴსთა
ძმათა
განძითა იყიდა. და კლარჯეთს სოფელი ერთი სახლოანი, და შავშეთს მოიგო სოფელი
დიდი
სახლოანი, აგარა მისი ნაღვარევი. და ჯავახეთს მოიგო სოფელი ტონთიო, და კოლას
მოიგო
და დააშენა სოფელი დიდი ოროტანი, აგარათა. და ფანავარს ააშენა სოფელი ერთი,
მახაროვანი,
და საკოეთს შეიპყრნა და ააშენნა სოფელნი ორნი და ნაქალაქევი, და ბერდაძონი, და
დაუდვა წმიდასა ამას დედაქალაქსა მცხეთას, სუეტსა- ცხოველსა:
შემდგომად ბაგრატის მოსლვით-გან ორისა წლისა გარდაიცვალა გიორგი მეფე, სავსე
ყოვლითა სიკეთითა, ჟამსა ოდენ სიყრმისასა. რომელ არა-ვინ გამოჩენილ იყო მსგავსი
მისი
მამათა შორის მისთა, ახოვნებითა, ჭაბუკობითა და სიქველითა, ტანითა და სახითა,
ცნობითა, და
ყოვლითურთ სრული განგებითა საჵელმწიფოთა, ქრონიკონს სმზ, თთჲსა აგვისტოსა
ივ,
ქჲყანასა თრიალეთისასა, ადგილსა, რომელსა ეწოდების მყინვარნი, გინა იწრონი, და
დაუტევა გლოვა და მწუხარებაჳ ყოველთა მკჴდრთა მამულისა და სამეფოსა მისისათა:
იგლოვდეს
ყოველნი, სიკეთისა, და სიჭაბუკისა, და ახოვნებისა მისისა თჴს: წარიღეს და დამარხეს
საყდარსა ქუთათისსა: ესხნეს შჴლნი ოთხნი. ძენი, ბაგრატ და დემეტრე, და ასულნი
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გუარანდუხტ და კატაჳ; მეხუთე შვილი მათი, მართა, მიცვალებულ იყო: შემდგომად
მიცვალებისა
დიდისა-მის მეფისა, მასვე ჟამსა მეფე იქმნა ბაგრატ, ყოველსა მამულსა და სამეფოსა
მისსა ზედა, ზემოსა და ქვემოსა, წელიწდისა თ:

ნდ. მეორმეოცდამეათოთხმეტე მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა, მესამე ბაგრატ, ძე გიორგი მეფისა, ბაგრატოანი:
ხოლო რა- ჟამსა დაჯდა მეფედ ბაგრატ, წლისა ცხრისა, მასვე ჟამსა წარვიდეს აზნაურნი
ტაოელნი საბერძნეთს:, ვაჩე კარიჭისძე და ბანელი ეპისკოპოსი იოვანე, და მათ-თანა
სიმრავლე
აზნაურთა ტაოელთა, რომელნიმე ციხოვანნი და რომელნიმე უციხონი, განუდგეს
ბაგრატს. მიერთნეს კონსტანტის, ძმასა ბასილის ბერძენთ მეფისასა, რომელი შემდგომად მისსა მეფე
იყო:
ხოლო კოსტანტინე მეფე-მან მოქცევასა ოდენ წელიწდისასა და წელსა მესამესა,
გამოგზავნა
პარკიმანოზი თჴსი, ურიცხვი განძითა და მოუწვდომელითა ლაშქრითა თჴსითა,
ყოვლად
უძლიერესად ბასილი მეფისასა: მოვიდა და ჩამოდგა, მოვლო და აღაოჵრა ქვეყანა-იგი ,
რომელი
პირველ მოეოხრნეს ქვეყანანი ბასილი მეფესა. და ააოჵრნა, და უმეტესცა. რამეთუ
მიიწია და მოვიდა ესე, მოვიდა თრიალეთს, ციხესა ქჲშე კლდე-კართასა: მას ჟამსა ჰქონდეს
ლიპარიტ,
ერის-თავთ ერის-თავსა, ძესა ლიპარიტისასა: შემოკრიბნა სხანიცა აზნაურნი, დაუდგეს
განძათა
და შეებნეს ციხესა ქვეშე: რა-ჟამს იხილა პარკიმანოზ-მან რომელ ვერას ავნებდა, შეიქცა
გარე
სადა-იგი იყვნეს მაშინ აზნაურნი ბაგრატისნი, და ბრძოლა ყვეს, გარნა არა დიდად: და
განდგეს
კვალად აზნაურნი და მისცნეს ციხენი, და ერის-თავ-მან შავშეთისა ჩანჩუხარ-მან მისცა
ციხე
წეფთისა: მასვე ჟამსა, წარვიდა ჩანჩუხი ფალელი საბერძნეთს, მისცა ციხე გარყლობისა,
მიერთო ბერძენთა, და არჯევან, ჶოლოლის ძე-მან, განსცა ბერძენთავე ციხე წერფთისა:
ხოლო
რა-ჟამს იხილა საბა, მტბევარ-მან ეპისკოპოს-მან, რომელ შავშეთს არღა-რა იყო სხაჳ
ღონე,
აღაგო ციხე თავსა ზედა, მახლობლად ტბეთისასა, და ეკლესიისა სიმაგრე, და სახელ
სდვა მას
1-19 სტრ., 220
სვეტი. დაიმჭირა ქვეყანაჳ შავშეთისა, ქმნა დიდი ერთ-გულობა ბაგრატ, აფხაზთა
მეფისათჴს: პატივ-სცა ღმერთ-მან და ვერ წარუღეს ქვეყანა მტერთა:

რამეთუ მას ჟამსა გაგზავნა პარკიმანოზ და პროედროზი ერის-თავ-მან იოვანე ბანელი
ხარტულარი, წარიყვანა თანა ვითანგი, ლაშქრითა დიდითა, და მისცა თანა დემეტრე
კლარჯი, ძე
სუმბატისი, რეცა შესატყვევნელად ქვეყანისა კაცთა-თჴს, და ამით მიზეზითა მიიქცეს
მრავალნი
კაცნი მის ქვეყანისანი, წრილისა ერისა-გან: შემოვიდა მასვე ციხესა შინა ეზრა არჩელი,
და
რომელნი აზნაურნი გამოჩნდეს ერთ-გულად შეუდგეს მასვე ციხესა შინა და გამაგრდეს:
ხოლო
ციხე არტანუჯისა ჰქონდა იოვანეს ერის-თავსა აბუსერსა, და მათ ჟამთა ქვეყანათა ამათ
შინა
იქმნეს ბრძოლანი, და შუღლნი და მიდამონი მრავალნი: და ვითარ დიდად იღელვებოდა
ქვეყანა ესე,
კვალადცა პატივ-სცა ღმერთ-მან ბაგრატს, აფხაზთა და ქართჲლთა მეფესა: ხოლო ესევითარადრაჳ ღელვად აღტეხილად იგვემებოდა აღმოსავლეთი, მსწრაფლ ეწია რისხვა სენი
სასიკდინე
უმსჯავროსი მას მეფესა, მსგავსადვე ივლიანეს უსჯულოსა, უწყალოებისა-თჴს ბაგრატ
მეფისა
ჩვენისა და მოოჵრებისა-თჴს მამულისა მისისა. და მოსწრაფედ მოუწერა პარკიმანოზსა
პროედროსსა, უხმო შეღმართ, რათა მსწრაფლ შეიქცეს იგი ლაშქრითურთ და მივიდეს
კოსტანტიპოლედ: ხოლო იგი წარმოემართა და წარვიდა მსწრაფლ, ესმა-რა ესე, და ვიდრე
მოვიდოდა
მიიცვალა კოსტანტინე მეფე: და რა-ჟამს მიიცვალებოდა დასვა სხვა მეფედ, სახელით
რომანოზ,
მიმდგომელი თჴსი, და შერთო ცოლად ასული თჴსი, ზოია:
წარვიდა კათალიკოზ-პატრიაქი მელქისედეკ წინაშე რომანოზ ბერძენთა მეფისა,
კოსტანტინეპოლედ. შეიწყნარა და მოსცა შესამკობელნი ეკლესიათანი, ხატნი და ჯვარნი,
სამღდელთმთავრო
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და სამღდელო სამკაული, და წარმოვიდა ქვეყანასა და სამწესოსავე თჴსსა: შემდგომად
პირველ
რომანოზ მეფობისა, წელსა მესამესა, სანატრელ-მან დედოფალ-მან მარიამ, დედა ბაგრატ

აფხაზთა და ქართველთა მეფისა, შეიმოსა სიმჵნე და ახოვანებაჳ, რამეთუ ნაშობი იყო
ბრწყინვალეთა -მათ ძლიერთა და დიდთა მეფეთა არშაკუნიანთა, და წარვიდა საბერძნეთად,
კონსტანტიპოლედ,
წინაშე რომანოზ მეფისა, ვედრებად მისსა და ძიებად მშჴდობისა და ერთობისა, და ყოს
აღმოსავლეთისა-თჴს, და რათა არღა-რა იყოს ბრძოლა ბერძენთა და ქართველთა, და
გლახაკნი
დაწყნარებულ და მყუდრო იყნენ, და კვალად ძიებად პატივისა კურატპალატობისა,
ძისა თჴსისათჴს, ვითარცა არს ჩჲულებაჳ და წესი სახლისა მათისა, და მოყვანებისა-თჴს მის
ცოლისა:
ხოლო ამას ჟამსა გიორგი მთაწმიდელი, მთარგმნელი, თან ახლდა დედოფალს მარიამს.
ქრისტეს აქათ ჩჳჲ:
ხოლო ჩჲნ პირველსავე სიტყვასა მოვიდეთ. და ვითარცა მიიწია დედოფალი მარიამ
წინაშე ბერძნეთა მეფისა, აღუსრულა ყოველი სათხოველი სიხარულით. მისცნა ფიცნი და
სიმტკიცენი
ერთობისა, და სიყვარულისა-თჴს, დაუწერნა ოქრო-ბეჭედნი, მოსცა პატივი კურატ
პალატობისა, და
მოსცა ცოლად ბაგრატისა-თჴს ელენე დედოფალი: ხოლო მორაიწია მარიამ დედოფალი
მამულსა ძისა თჴსისასა, ქვეყანასა ტაოსა, მოართვა პატივი, აღუსრულა ქორწილი, უკურთხეს
გჴრგჴნი
ბაგრატს: და მიიცვალა ელენე დედოფალი, ქუთათის შინა, და შეირთო ბაგრატ მეფე-მან
ბორენა დედოფალი, ოვსთა მეფეთა ასული, დაჳ დურღულელისი:
ხოლო ამისსა შემდგომად, სხვაცა ძე დარჩა გიორგი მეფესა, ანაკოფიას შინა, ოვსთა მეფეთა ასულსა, მეორესა ცოლსა თანა გიორგი მეფისასა, და აზნაურთა-გან იყო მათ შუა
მიდამო
საუბარი, და ყრმა მცირე იყო. სახელით დემეტრე: ვერცა გაამეფეს, თუცა ვის გულს-ედვა,
და
ვერცაღა გამოინდვეს ბაგრატ მეფე-მან და დედა-მან მის-მან, და არცაღა თავადთა
დიდებულთა
ამის სამეფოსათა, და ვერღა-რა დაიდგნა, და წარვიდა სამეფოსა მის-გან, და მიმართა
ბერძენთა
მეფესა, და წარუტანა თანა ანაკოფია, და მიერით-გან წარუხდა ანაკოფია მოაქაჟამადმდე
აფხაზთა

მეფესა:
შემდგომად ამისა წმიდა-მან მეუფე-მან კათალიკოს-პატრიაქ-მან მელქისედეკ მოიგო
ქართლის მონასტერი პალავრა, ოთხითა სოფლითა, და წუქითი, შესავლითა მისითა,
ყინცვისი, შესავლითა მისითა, და შინდების ნახევარი, კურბითს, რაზნაორი, კარგი სოფელი ერთი.
ჩუჩეთს,
უბანი ერთი, მიწა და ვენაჵი სასეფეო. ზეგანთა სოფელი, შიდარი, და კუხეთს, ახატანს,
უბანი
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ერთი, და ნოსორნა, სოფელი ერთი. და ჲერეთს მონასტერი, დიდითა ძალითა, და
ლაგოდეჵი. და
ჲერეთსვე, კატეხისა ეკლესია, შესავლითა მისითა. და კაკს ვაჭარი ათ-ორ-მეტი, და
ზიარი, სოფელი დიდი: ესე ყოველი სოფლები, რომელი მას მოიგო, და რომელნი სოფელნი ძველად
ქონდეს
სეტსა- ცხოველსა და კათოლიკე ეკლესიასა, და სხვა შესავალნი რაც იყვნეს, მოახსენა
ბაგრატ
კურატ პალატსა და შეუვალად გაუჵადნეს, და მისცა სიმტკიცე შეუვალობისა, და სხვა
რომელნი მე
შესავალნი იყვნეს ამის წმიდისა დედა-ქალაქისა, ცხვარი, ცხენი, ღვინო, ზედაშენი და
რაცა იყო.
ყოველი ალი ამირ-მა ამოაგდო და აჵადა ამას წმიდასა კათოლიკე ეკლესიასა, და
ყოველნი სოფელნი რომელნი წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისანი არიან, ააშენნა და დადგნა ყოველ-გან
სახლნი, და
ააგნო ეკლესიანი ყოველნი, რიცხჴთ ყოველნივე: და შემდგომად სამჵრით სადიაკვნოსა,
წმიდათა
მოწამეთა სამარტვილოსა შიგან, შექმნა საფლავი თჴსი, და დააყენა საფლავსა თჴსსა
ზედა გაზრდილი მისი იოანე, და უჩინა ამას საკურთხეველსა ჟამის მწირველსა, და მისცა თემს
გლეხი სამი
ფუძითა სრულითა, ვენაჵი ერთი, მიწა ერთი, წისქჴლი ერთი, ჭალა და ოტათლოანს
გლეხი ერთი,
ციხე-დიდს გლეხი ერთი, ორივე ფოძითა სრულითა, და ვენაჵი ერთი, მცხეთას, სენაკი
ერთი, ბოსელი, ყანა, ვენაჵი: ესე ყოველი ჵელ-შეუვალად, თავის-უფლად მისცა და გაირგა
სამკჴდრო სასუ-

ლიერო აღაპნი და მოსაჵსენებელი. და გარდაიცვალა წმიდა ესე, და აწ წარუმართონ
ღმერთ-მან
ოქრო-პირს მელქისედეკის-გან შჴლად გაზრდილსა: დაჯდა კათალიკოზ-პატრიაქად
ოქრო-პირი,
ამანცა მრავალნი შემატნა დიდსა კათოლიკე სამოციქულო ეკლესიასა, და აღაშენა
დასავლის კუთხესა, სამჵრით, ეკვდარი, ქვითა წმიდითა და თეთრად შვენიერად გამოქანდაკებულითა,
ყოვლად
წმიდისა, და კათოლიკე ეკლესიისა, და სხვაც შესავალნი, რაც იყვნეს, მოაჵსენა ბაგრატ
კურატპალატსა და კჴრიკე კახთ მეფესა, ძის-წულსა კჴრიკე მეფისასა. და შეუვალად გაუხადნეს
და მისცა
სიმტკიცე შეუვალობისა: წმიდა-მან ამან კათალიკოს- პატრიაქ-მან ოქრო-პირ-მან
მრავალნი ეკლესიანი აღაშენნა და განაახლნა:
და შემდგომად ამისა მოირჭვნა და ეუფლა ზემოსა და ქვემოსა თავის მამულსა ზედა
ბაგრატ მეფე.
და დიდი ფადლონ ავად იქცევოდა, და სწუნობდა ყოველთა მოთაულთა ამის
სამეფოსათა,
და ვიდრე ყრმაღა იყო ბაგრატ, შეკრბნეს ლაშქარნი ამის სამეფოსანი, იბირნეს ლიპარიტ
და
ივანე აბაზასძე, და მოვიდა დიდი კვირიკე, რანთა და კახთა მეფე, დავით, სომეხთა მეფე.
და ჯაფარ ამირა ტფილელი. ესე ყოველნი პირობითა კჴრიკესითა შეკრებულ იყნეს: მიუხდეს
ესე ყოველნი ეკლეცს, ფადლონს ზედა, გააქციეს ფადლონ და აუწყვიდეს ლაშქარნი, აიღეს
ავარი და
განძი ურიცხვი. ამიერით-გან ვიდრე სიკდილამდე, შეჰავდა ფადლონ: და სიმცირესავე
შინა
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ბაგრატ მეფისასა ლიპარიტ, ლიპარიტის ძე-მან, და ივანე აბაზას ძე-მან, ქართლის ერისთავ-მან,
მუხათ-გვერდსა გამოიტყუეს ტფილელი ამირა ჯაფარ, და შეიპყრეს, და დიდი ხანი
დააყენეს პატიმრობასა შინა, და წარუღეს ბირთვისი: შეიწყალა აფხაზთა მეფე-მან, და განუტევა
ტფილისსა
ზედა ამირათ, და მიერით-გან დარჩა მტერობაჳ ლიპარიტეთ და ამირას შუა:

და შემდგომად მცირედისა ჟამისა აზრახა ლიპარიტ ბაგრატს წაღება ტფილისისა,
მოადგეს
ტფილისსა მტკვარსა ამიერით-გან, ზემოთ და ქვემოთ, აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი, და
წყალსა
იმიერით, ისნით კერძო, მოადგინნა ლაშქარნი კახნი და ჲერნი: მას ჟამსა მოკლულ იყო
დიდი
კახთა მეფე კჴრიკე: ოვსისა ვისმე მონისა-გან, რამეთუ წყობასა შინა ოვსთა მეფე ურდურე
მოეკლა კჴრიკე, კახთა მეფესა. ამის-თჴს მოეკლა კჴრიკე მეფე მესისხლობით,
ნადირობასა
შინა, ფიდრაზის გორთან, ოვსისა მონისა მიერ: მას ჟამსა იყო მეფე კახეთს გაგიკი, ძე
დავით
სომეხთა მეფისა სამშვილდარისა და ზორაკერტელისა, დის-წული კჴრიკესი, და
ჰბრძოდენ
ორ წელ ტფილისს. და მას ჟამსა იყო ამირად ჯაფარ, ძე ალისი: და ესრეთ შეაჭირვეს
ტფილელთა
რომელ ლიტრა ვირის ჵორცი ხუთ ას დრამად ისყიდდეს, და ვერღა-რა დაუგმიდეს
შიმშილთა და
ბრძოლათა ძლიერთა. ტფილელთა განიზრახეს მოცემა ტფილისისა. და ამის ქალაქისა
ბრძოლასა შინა წარტყვენეს ციხენი ორბეთი და ფარცხისი აფხაზთა მეფისა ლაშქარ-მან. და
ამირა
შეეკაზმა თავის ლაშქრითა. შემზადა ტივები და ნავები, ღამით წარსლვად განძას,
ლაშქარს თანა ფადლონის შვილისასა: და რომელთამე დიდებულთა აფხაზთა მეფისათა
ლიპარიტისა-გან ფარულად გააზრახეს მეფესა არა განძება ამირასი, და ფარულად ლიპარიტისა-გან
დაჰკიდეს ზავი ამირასა, გამოაცხადეს და დაამკვიდრეს ამირა ტფილისსავე ზედა: და იბირნა აფხაზთა
მეფე-მან კახნი,
აშოტ მთავარი მარილელი, დისიძე კვირიკე მეფისა, და ხახულა გურთა ჯვარის-ციხითა,
და მოეყარა აფხაზთა მეფე ქალაქსა, და ემტერა კახთა, და მიერით-გან შეიქმნა ლიპარიტ ქვეგამხედვარად თავის პატრონისა-გან.
გაილაშქრა აფხაზთა მეფე-მან კახეთს, შეება და შეუხდა მთასა ზედა მიქელ გაბრიელთასა.
წყობათა შინა შეიპყრნა სტეფანოზ ვარჯანის ძე, პანკისისა ერის-თავი, და ვაჩე, ძე გურგენ
ბერისა, ხორნაბუჯის ერის-თავი; დაჯე, დის-წული გოდერძისა, შტორის ერის-თავი და
მაჭელისა.

და გარდაუდგა თიანეთს, და დაწვა დარბაზი ბოდოჯისა, სახლი საჵელოვანი, დიდისა
კვირიკე მეფისა აგებული: და ესე ერის-თავნი ქენებით აძლევდეს ციხეთა მათთა, და ვერღა-რა
ჩავიდეს კახეთს:
და შემოიქცა, რამეთუ ლიპარიტ იწყო საურავთა გვერდ-ქცეულთა: შემდგომად
მცირედისა
ჟამისა გამოიყვანა ლიპარიტ დემეტრე, ძმა ბაგრატისი, სამეფოდ ბერძენთა მეფისა
ლაშქრითა,
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და მიერთნეს სხვანიცა ვინმე დიდებულნი აზნაურნი: მოვლეს ზემო-ქვეყანა, და
ჩამოვიდეს ქართლს. მოადგეს ატენს, არე-არე მოწვეს ქართლი. დაჰყვეს ლიპარიტს კახნი და ბერძენნი,
და ვერ წაიღეს ატენი, რამეთუ ციხეთა უფალნი კაცნი მტკიცე იყნეს ერთ-გულებასა ზედა
ბაგრატისასა,
თჴნიერ ფარსმან თმოგველისა და ბეშქენ ჯაყელისა, თუხარის ერის-თავისა: გავიდა მეფე
ჯავახეთს, და იწყეს ახალ-ქალაქისა ზღუდეთა შენებად, რამეთუ მას ჟამსა უზღუდო იყო: და
არე
ზამთრისა მოწევნულ იყო. ბერძენთა ენება შეღმართ წასლვა. დაეზავა ლიპარიტ
აფხაზთა მეფესა,
უბოძა მეფემან ქართლის ერისთაობა: წარვიდეს ბერძენნი საბერძნეთად, და წარიტანეს
დემეტრე თანა:
და კვალად განძლიერდა, და მოირჭვნა ბაგრატ მეფემან თავის მამულსა ზედა. და დააგო
სვემან ბაგრატის-მან ჟამი, მოერთო ვესტი, ცხრითა ციხითა ანისისათა, თჴნიერ
ამბერდისათა. და
მოსცეს ანელთა ანისი ბაგრატის დედასა, რამეთუ მამულად ეყოდეს სომეხნი, სენაქერემ,
სომეხთა მეფის, ასული იყო მარიამ დედოფალი, ბაგრატის დედა: იყო ჟამი გაზაფხულისა,
ბაგრატ აფხაზეთს იყო, მოადგა ანაკოფიას, და მისწურა წასაღებელად. და მოვიდეს
ტფილელნი
ბერნი, რამეთუ მის ჟამისა პირველ მომკდარ იყო ტფილელი ამირა ჯაფარ. უქადეს
ქალაქი, და
უჵმეს სასწრაფოდ: დააგდო, და მოაყენა ანაკოფიას გარე, ქვაბულელ ჭაჭან ძე ოთაღო,
აფხაზე-

თისა ლაშქრითა: ამოიარა და მოვიდა ქუთათის, და მოიყენა ქუთათისსა სამოქალაქოსა
ლაშქარი,
და გურიელნი აზნაურნი და ლომსიანნი მოაყენა ხოფათის: დაუდგეს ფილაკავანნი, და
ბრძოდეს: და ამოიარა მეფე-მან და მოვიდა ქართლს: და მოვიდეს სხუანი მჵმობელნი ბერნი
ტფილელნი. წარემართა ტფილისად, და მოეგებნეს ქალაქის ბერნი, დარბაზის ყმანი,
ცხენოსანნი,
დიღმისა ველსა, და ყოველი ერი ქვეითი დაკაზმული: დედათა და მამათა სიმრავლე იყო
მოედანს.
და იყო ჵმობა ბუკთა და დუმბულთა ორ-კერძოვე საშინელი, რომლისა ჵმითა იძროდა
ქვეყანა,
და იყო სიხარული ორ-კერძოვე განსაკვირვებელი: და შეიყვანეს, მოვლეს ქალაქი,
ასხმიდეს დრამასა
და დრაჰკანსა. და მოართვნეს კლიტენი ქალაქისანი, და შეიყვანეს საამირაოსა დარბაზსა,
დაჯდა
მეფე ბაგრატ საურავად. აღიხნა კოშკნი კართანი თავის კაცითა, და აღიღო ციხე
ქალაქისა დარიჯელი, და ორნივე კოშკნი წყალყინისანი და თაბორი, და დაადგინნა შიგან ერისთავნი
თჴსნი: ხოლო ისნელთა ჩააგდეს ჵიდი და არა მოსცეს ისანი, დაუდგნეს ფილაკავანი, და
ბრძოდეს
ისანსა, და ესროდეს ისართა, და ისანის ველსა მოვიდეს კახთა მეფე გაგიკ, და ერის-თავთ
ერის-თავი გოდერძი, და ყოველნი დიდებულნი კახეთისანი, დარბაზობად ბაგრატ
მეფისა წინაშე,
და მშვიდობისა ძებნად: მაშინ ბძანა და განვიდა მეფე ბაგრატ ველსა ისნისასა, მოიყვანნა
კახნი
და ითაყვანნა, მისცა მშვიდობა, და განუტევნა: და იყო სიხარული და საურავი დღითიდღე შემატებისა:
და ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა დღენი ზაფხულისანი, და კვალად იწყო ლიპარიტ მათვე
1-30 სტრ., 225
ფიცხელთა საურავთა, და გამოიტყუვნა ანისით დედოფლისა-გან აბუსერი, ერისთავი
არტანუჯისა, და ხიხათა, და ციხის-ჯარისა და აწყვერის ციხის პატრონი, და ივანე ერის-თავი,
ივანე
დადიანი, და გვარამ გოდერძის ძე, ბეჭის ციხისა პატრონი, და შეიპყრნა იგინი ანისის
კარსა:

და დააგდო ტფილისი მეფე-მან, და გავიდა ჯავახეთს: ამისა შემდგომად გამოიყანნა
მაწყვერელ-მან მესხნი, განძითა, ბაგრატისა-თჴს, შველად: მეფისა და მეფე დგა ხრტილას.
ხოლო ლიპარიტ
შეკრიბნა კახნი, და მოადგა ფოკათა. გამოექცა მაწყვერელი ბაგრატს მეფესა, და შეეზრახა
ლიპარიტს: ვითარცა ცნა ესე მეფე-მან, ბაგრატ, ზამთრისა ბუქთა საშინელთა, გარდაიარა
შავშეთი და ჩავიდა
ქართლს:
და ლიპარიტ გამოიყანნა ახლად საბერძნეთით დემეტრე, ძმა ბაგრატ მეფისა. ბერძენთა
მეფისა განძი და ლაშქარი შემწე იყო: და განხეთქნა ამის სამეფოსა კაცნი, რომელნიმე
წარუდგინა
დემეტრეს, და რომელნიმე დარჩეს ბაგრატის ერთ-გულობასა შინა, და ძე ლიპარიტისი
ივანე
მძევლად დარჩა ბაგრატის ჵელთა შინა, და ითხოვა იგი ბაგრატის-გან, და ნაცვლად
გაუშვა აბუსერი, თავის ციხითა, მშვიდობით: და იყნეს თანა-მდგომნი ლიპარიტისა კახნი, ძალითა
მათითა, და დავით სომეხთა მეფე, ძალითა მისითა. და განძლიერდა იგინი, ძალითა მათითა,
ამას
კერძოსა ქართლისასა, და იყო მიდამო საურავი ჵელოვნად:
და მოვიდეს ვარანგნი, სამი ათა-სი კაცი, და დააყენა ბაშს, გარდამოიტანა თანა შვიდ ასი
კაცი, და მოვიდა ბაგრატ შიდათ ლაშქრითა და ამათ ვარანგთა, მესხნი ვერღა-რა
მოილოდინეს:
მივიდეს, და შეიბნეს თავსა სასირეთისა ჭალისასა, გაიქცა შიდა ლაშქარი: და ომსა ამასვე
კლა
შეიპყრეს აბუსერი, და სხანიცა დიდებულნი მის-თანა, ვერღა-რა უძლეს ბრძოლაჳ
ვარანგთა, და
მისცნა ლიპარიტ პაშტნი, და წინა მათსა პურსა უკაზმიდეს, და ეგრეთ ლიხნი
გარდავლეს:
და ამისსა პირველ მომკდარ იყო ძმა ბაგრატისი დემეტრე. და შემდგომად გაქცევისა
შეშინდა ბაგრატ სამეფოსა და მამულისა მისისა განხეთქილობასა, და უქმნა მუდარა
ლიპარიტს,
და მცირედითა ცხენოსნითა მივიდა ლიპარიტის თანა, ხოვლეს და რა ცნა ლიპარიტ
მოსლვა მისი, არა ნახა, გარიდა მუნით: შეიქცა ბაგრატ, და წარვიდა აფხაზეთს:

და შემდგომად მცირედისა ჟამისა სულა, ერის-თავ-მან კალმახისა-მან, გრიგოლ, ერისთავმან არტანუჯისა-მან, შეაერთეს სიტყა და შეიწყნეს მათ-თანა სხანიცა აზნაურნი
მესხნი, და
უჵმეს მეფესა ბაგრატს. და წარმოემართა ლაშქრითა, გარდამოვლო გზა რკინის- ჯვარისა,
და
შეკრბეს არყის-ციხესა: ცნა ესე ლიპარიტ, და შეკრიბა თავისი ლაშქარი, და მოირთნა
კახნი და სომეხნი, და ბერძენნიცა თანავე ჰყვეს: და მიუჵდა არყის- ციხესა უგრძნეულად, და
შეიბნეს. სძლია
ლიპარიტვე, და გააქცია მეფე, შეიპყრეს სულა, კალმახისა ერის-თავი, და მრავლითა
ტანჯვითა და
1-31 სტრ., 226
ძელსა გასმითა, სთხოვეს კალმახი, და არა მისცა: მასვე ომსა შეიპყრეს გრიგოლ, ძე
აბუსერისი, სთხოვეს არტანუჯი, სიკდილისა ქადებითა, და მისცა: მოირჭვნა ლიპარიტ და
აიხვნა
ზემოსა ციხენი, და მიირთნა თავადნი კაცნი:
და გარეს-გარე წარვიდა ლიპარიტ, მითვე ლაშქრითა, დვინად, და ულაშქრა ბერძენთა
მეფესა დვინელსა ზედა, და შემოიქცა თავის ქვეყანასა: და შემდგომად, წელიწდისა
მოქცევასა, გამოჩნდეს თურქნი სულტნისანი, ბარაჰიმ-ლამიანი ქჲყანასა ბასიანისასა: გამოვიდა
ბერძენთა მეფისა
ლაშქარი, და უხმეს ლიპარიტს, და წარვიდა ლიპარიტ, შუელად ბერძენთა, ყოვლითა
ლაშქრითა
ამის ზედაჳს კერძისათა: შეიბნეს ორდროსა, და უკუმიასა ქვემოთ, და გააქციეს ყოველი
სპაჳ
საბერძნეთისა და ლიპარიტისა, თურქთა, იქმნა მოსრვაჳ დიდი, და შეიპყრეს ლიპარიტ,
და წარიყვანეს ხვარასანს, სულტანსა თანა: დიდებულთა ამის სამეფოსათა და შჴლთა
ლიპარიტისთა,
ივანე და ნიანია, იძებნეს უშიშოება, და გამოიყვანეს მეფე მეფედ: და კალად მოირჭვნა
და შეიპყრნა შჴლნი ლიპარიტისნი. აიღო უფლის-ციხე, და გამოუშვა იოანე:
და დადგომილ იყნეს განძის ქჲყანასა თურქნი, და წასაღებელად მიეწურა განძა: გა-

მოგზავნა თავისა ნაცვლად ბერძენთა მეფე-მან ლიხტური, ყოვლითა ლაშქრითა
დიდითა, და აწვიეს
ბაგრატ ლაშქრითა მისითა, და წარიყვანა თანა და ემართნეს თურქთა, და მივიდეს
განძას კარსა,
და მორიდეს თურქთა, და დაარჩინეს განძის ქჲყანა, და შემოიქცეს მშვიდობით:
და ამისსა შემდგომად კალად უჵმეს ტფილელთა და მოსცეს ტფილისი ბაგრატს, და
შეიყვანეს შინა, და იყო სიხარული და მშვიდობაჳ დიდი: ამისსა შემდგომად დაეხსნა
ლიპარიტ
თურქთა, და შემოვიდა ანის, დააგდო ბაგრატ ტფილისი, ლიპარიტის გზით, აღმოვლო
ქართლი,
და მოვიდა ჯავახეთს: განძლიერდა ლიპარიტ, რამეთუ მსახურებისა მისისა-თჴს ტყვე
ქმნილ იყო,
წარვიდა საბერძნეთს, და ნახა ბერძენთა მეფე, და მოირთო ბერძენთა მეფისა-გან ძალი,
და
ვერღა-რა დაუდგა ბაგრატ:
და ამისა პირველ სმოდა ძე მისი გიორგი ბაგრატს, დაუტევა ქუთათის მეფედ, სამეფოსა
ზედა აფხაზეთისასა, და წარვიდა თჴთ საბერძნეთს: მას ჟამსა იყო ბერძენთა მეფე
კოსტანტინე მონომახი და ლიპარიტის სათნოთა სწრაფით ვერღა-რა შეაქცია თავის მამულსა ზედა
ბაგრატ. დაყო მუნ სამი წელიწადი, დიდსა დიდებასა და პატივსა შინა ბერძენთასა:
მაშინ უკვე წმიდა მამა ჩვენი გიორგი მთაწმიდელი მოვიდა მთა-წმიდით-გან, ხილვისათჴს
და სათხოველისა, კოსტანტინე მონომახისა თანა: ხოლო ესე-რა სმენოდა რამეთუ ბაგრატ
მეფე
და დედა მისი დედოფალი მარიამ კოსტანტინეპოლედ მოსრულან, აღმოვიდა წინაშე
ბაგრატ მეფისა და დედოფლისა მარიამისა, და ყოველთა მთავართა წარჩინებულთა მათთა,
განიხარეს სიხარულითა დიდითა. რამეთუ ასმიოდა საღმთო-იგი მოქალაქობა მისი, და მიიღეს წმიდა
ლოცვა და
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მადლი მისი, და სულიერი სარგებელი ფრიადი მიითვალეს, და მადლობდეს ღმერთსა:
ამისა შემდგომად დაემოწაფა დედოფალი მარიამ, დედა ბაგრატ მეფისა, და იკურთხა მის -მიერ ცქემა:
ხოლო

იყო-რა ქალაქსა კოსტანტინეპოლედ ნათესავი სამარიტელთა, ტომისა-გან სჴმონ
მოგვისა, და ესენიცა მგრძნეულობდეს მჵეცთა ზედა საკჴრველად უცხოდ, და ამას გიორგი ჯვარი
გამოსახა, აყუდა
შეგრძნება მისი: ესე-რა ნახა მეფე-მან სასწაული ბერისა-მის და მთავართა, აღივსნეს
სიხარულითა და მიუთხრეს მონომახსა კოსტანტინეს: ამისა შემდგომად, ვითარცა იხილა მეფე-მან
ბაგრატ
ესე-ვითარი სიწმიდით და ღირსებით მოქალაქობა და უსხეულოთა მსგავსი ცხოვრება,
და სასწაული მისი, დიდად შეიყვარეს, ვითარცა ანგელოზი ღთისა, და ღონესა ეძიებდა,
რათამცა თჴსსა
მამულსა წარიყვანა. და მისცა მღდელთ-მოძღბრობა ჭყონ-დიდისა საყდრისა, სადა
შექმნა ბაგრატ საფლავი თჴსი, და დაუსვენებიან მრავალნი წმიდათა მარტჴლნი: ამა წმიდა-მა
ბერ-მა არა
მიითვალა, არცა დაიჭირა. რამეთუ ყოვლითა მოსწრაფებითა ევლტოდა დიდებასა
კაცთასა და
შფოთსა სოფლისასა, და სიმდაბლესა შეიტკბობდა. და ესრეთ დაყო სამეფოსა ქალაქსა
რაც-ოდენიმე წელი: ხოლო ჩუენ პირველსავე სიტყვასა ზედა მოვიდეთ:
ვიდრეღა იყო ბაგრატ საბერძნეთს, ითხოვა ლიპარიტ ძე ბაგრატისი, გიორგი, მეფედ და
მხედ. მოსცეს იგი დედა-მან მის-მან და დიდებულთა მის ქჲყანისათა. მოიყვანეს
საყდარსა
რუისისასა, აკურთხეს მეფედ, და მოიყვანეს მზრდელად მისა ლიპარიტ, და პატრონად
დაჳ
ბაგრატისი, გუარანდუხტ დედოფალი, კაცი სრული და უნაცვლო სახითა, სიბრძნითა,
სიუხვითა,
და ღვთის მსახურებითა, და ყოვლითა კეთილითა: და შემდგომად მცირედისა ჟამისა
მოითხოვა გურანდუხტ ბაგრატ ბერძენთა მეფისა-გან, და გამოგზავნა ბერძენთა მეფე-მან, დიდითა
დიდებითა,
ნიჭითა და განძითა მიუწდომელითა: მიეგება ყოველი ლაშქარი აფხაზეთისა ზღვის
პირსა, ხუფათს,
და იყო სიხარული, ღვთის მადლობაჳ დიდი: ბრძანა და შემოვიდა სახლად თჴსად
ქუთათის:
და ლიპარიტ მოირჭუნა ზემოსა კერძსა დაუკლებელად, და იყო მოყვარედ მისა
ხორასანს

დოღლუბეგ სულტანი, და საბერძნეთს ბერძენთა, და ზრდიდა ბაგრატის ძესა გიორგის
მცირესა, სახელითა მეფობისათა: ხოლო ბაგრატს აქნდა ლიხსა ქვემოთი კერძი მიწყობით.
და მცირედისა ჟამისა შემდგომად ამის სამეფოსა დიდებულთა მოეწყინა პატრონობაჳ
ლიპარიტისი:
სულა კალმახელი და ყოველნი მესხნი გამოექცეს ლიპარიტს, და შეიპყრეს დლივს
ლიპარიტ და ძე
მისი ივანე: ხოლო ნიანია გარდაეხვეწა, და მიმართა კლდე-კართა, და არა შეუშუეს
მამისა მისისა ციხოვანთა, და წარვიდა ანის, ბერძენთა თანა: ხოლო ლიპარიტ და იოანე პყრობილი
სულა
წარიყვანნა კალმახს. და გაგზავნა სულა მეფისა წინაშე, სულთა ზედა მჵმობელნი: ხოლო
გუარანდუხტ და ძე ბაგრატისი გიორგი, დგეს ხრტილას, და არა ცნეს შეპყრობაჳ ლიპარიტისი:
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შეიყვანეს ახალ-ქალაქსა, და მუნ მოილოდინეს ბაგრატ სულთა ზედა: მოვიდა ბაგრატ
მეფე, და
ამის მსახურებისა ნაცვლად მეფე-მან უბოძა სულას მამულობით ციხის-ჯარი, და
ოძრჵე, ბოდო-კლდითა,
და სხვაცა მრავალი საქონელი, და სამღდელთმოძღვრონი, და რაჳცა უნდოდა: მოვიდა
მეფისა
წინაშე სულა, ჯავახეთს, და მოჰგუარნა ლიპარიტ და იოანე პყრობილნი, და მოახსენნა
ჵელთა
აიხვნა ლიპარიტეთ-გან ციხენი, არტანუჯი და ყველი, უფლის-ციხე და ბირთვისი:
ხოლო კლდეკარნი მტკიცედ ეპყრნეს ციხოვანთა, რამეთუ მუნ შიგან დგა ანამორი, მწიგნობართ
უხუცესი ლიპარიტისი. მიიყვანეს თრიალეთს, ამოთა თხოვითა არა მოსცნეს ციხოვანთა კლდე-კარნი,
აღმართნეს ძელნი და გაასხნეს მას-ზედა ლიპარიტ და იოანე, განწირეს სიკდილად, და
შემდგომად
დღეთა რაოდენთამე მოიმტკიცნეს მეფე და დიდებულნი ამის სამეფოსანი ციხოვანთა
ლიპარიტისთა,
მშვიდობით გაშვებისა-თჴს ლიპარიტისა, და იოანეს-თჴს მოსცნა კლდე-კარნი: გამოიღო
თავისხვასტაგი, და ჩაიცვნა ჩოხანი ლიპარიტ, და შევედრა ძე თჴსი იოანე მეფესა, დარჩა
არგვეთის/ მამული იოანეს: ეფიცა ლიპარიტ მეფესა შეუცოდლობისა-თჴს, და გაუშვეს,
და წარვიდა სამეფო-

სა: შემდგომად მცირედისა ჟამისა, გაიპარა და წარვიდა იოანე საბერძნეთს, და დაყვნა
წელნი რაოდენნიმე, და ნიანია მოკვდა ანის, ბერძენთა ყმობასა შინა, და იოანეს უურვა თავის მამამან
ბაგრატს თანა, და თჴთ ბაგრატცა გამოიზიდნა და გამოიყვანა ამას სამეფოსა, და უბოძა
მამული
არგვეთისა და ქართლისა, და ჰმონებდა ერთ-გულობით, და იყო თავადთა თანა ამის
სამეფოსათა
და სპასალარ სიკეთითა მისითა: ხოლო ლიპარიტ მიიცვალა საბერძნეთს, სამეფოსა
ქალაქსა კოსტანტინეპოლეს, და წარმოიღეს დიდითა დიდებითა ერთ-გულთა, და გაზრდილთა
მისთა, მოიტანეს და დამარხეს კაცხს, სამარხოსა მამათა-მათ-თანა:
და მოირჭვნა ბაგრატ და განძლიერდა უფროს ყოველთა მეფეთა მის სამეფოსათა, და ამან
წარუხვნა ყოველნი ციხენი ჲერეთისა და კახეთისანი, თჴნიერ კუეტარისა და
ნახჭევანისა:
და შემდგომად ამისსა იქმნეს დიდნი საქმენი და აღძრვანი დიდთა მეფეთანი: ამისსა მეფობისა შინა გამოვიდა სულტანი არფასარან, მეფე სპარსთა, დასხმის გვარად.
უგრძნეულოდ
მოვიდა და შემუსრნეს კანგარი და თრიალეთი, და დღესა ერთსა მარბიელ-მან მის-მან
მიუწია
ყველის-ყურსა, გარდავიდა შავშეთს, კლარჯეთს, ტაოს, ვიდრე ფანასკერტამდე. და მასვე
დღესა
ჩამოუწია თორს და ღვივის-ჵევს, და თჴთ დადგა თრიალეთს სამ დღე: მას ჟამსა
მომავალი იყო
მეფე ტაოთ, და თანა ჰყანდეს დედა, და დაჳ და ძე მისი გიორგი დადგომილ იყნეს ხეკრებულთა, და აყრისა მისისა ჟამთა მოუჵდა ლაშქარი სულტანისა, წამოვიდეს და
წარმოუდგეს ქედსა
ზედა: ხოლო იგინი ჩამოესწრნეს ქართლს. წავიდეს ჯავახეთს, და მოადგეს ახალ-ქალაქს.
რამეთუ
მესხნი აზნაურნი და ზემოსა კერძისანი, ძლიერად დგეს ახალ-ქალაქს, და ჰბრძოდეს სამ
დღე,
რამეთუ არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულ იყო ახალ-ქალაქი. ვერღა-რა
დაუდგმიდეს ბრძო1-32 სტრ., 229
ლათა ძლიერთა: აღიჭურნეს მყოფნი ქალაქისანი, და განახვნეს კარნი, და შეებნეს
ძლიერად, მოსრნეს

პირითა მახვილისათა: შევიდეს თურქნი ქალაქად და ტყვე ყვნეს ურიცხვი სულნი
ქრისტიანეთა. აღიღეს განძი და ტყვე ძლიერი, და შეიღება წყალი ახალ-ქალაქისა სისხლითა: და მოუვლინა
ახალ-ქალაქით მოციქული სულტან-მან, დაჰკიდა მზახობაჳ, სთხოვა დის-წული ცოლად ბაგრატ
მეფესა,
და მიიქცა სულტანი ანისად, შემუსრა და წაიღო ანისი, მოსრნა და ტყუე ყვნა ურიცხნი
სულნი,
და წარვიდა ქვეყანად თჴსად სპარსეთად, და ანისი წარუღო ბერძენთა, და მისცა
მანუჩარს, ძესა
აბულასვარისსა:
ხოლო დის-წული ბაგრატისი, რომელსა ითხოვდა სულტანი, იყო ძმის-წული სომეხთა
მეფისა კვირიკესი: სთხოვა ბაგრატ, და არა მოსცა სომეხთა მეფე-მან. მიგზავნა ბაგრატ
მოციქულად დიდ-ძალად ერის-თავი ვარაზ-ბაკურ გამრეკელი: აბირნა კაცნი სომეხთა
მეფისანიცა, და
სამშვილდეს შემომავალი სომეხთა მეფე კვირიკე და ძმაჳ მისი სუმბატ შეიპყრეს ქვეშის
ჭალასა,
და აცნობეს ბაგრატს, და წარვიდა ქვა-ჵვრელთათ მსწრაფლ, და მოგვარნეს პყრობილნი
კლდე-კართა
ქვეშე: სთხოვა სამშვილდე, და არა მოსცეს, და ერთი ძმაჳ მათი ადარნასე შესრულ იყო
სამშვილდეს,
ადარნასე: ხოლო მიიყანეს სამშვილდეს, და ამართეს ძელნი, და გასვეს სომეხთა მეფე
კჴრიკე,
სამ დღე. ითხოვეს მშვიდობაჳ და მოსცეს სამშვილდე: ხოლო მოსრულ იყნეს ორნი
ერისთავნი სომეხთა მეფისანი, ლუკიის ერის-თავი და კაკვა-ქარისა. აძლევდა და მოსცემდა
სამთა
ციხეთა სუმბატ, ძმაჳ კჴრიკესი, ოფრეთს და კოშკს, და ვარზა-ქარს: ხოლო შეეწყალნეს
ბაგრატს
მეფესა, და მისცნა და უთავისუფლნა ყოველნი ციხენი, თჴნიერ სამშვილდისა, და არცა
სხანი
ციხეთა უფალნი დიდებულნი მათნი შემოუშვნა, არამედ სამშვილდე ოდენ სახლად
თჴსად,
და ეგრეთვე ჰმონებდეს სომეხნი:
მას ჟამსა ოდეს თეოდორა დედოფალსა ეპყრა ბერძენთა მეფობაჳ, ითხოვა ბაგრატ მეფი სა-გან, რათა მოსცეს ასული მისი მართა, შჴლად თჴსად აღზარდოს: ხოლო მეფე-მან
ბაგრატ

სიხარულითა დიდითა წარმოგზავნა შჴლი თჴსი მართა, კაცთა თანა საკუთართა თჴსთა:
ხოლო
მათ დღეთა შინა, განგებითა საღმრთოთა, თეოდორა დედოფალი აღესრულა, და მასვე
ჟამსა მარიამ
დედოფალი, დედა ბაგრატ მეფისა, მუნ იყო, და წმიდაცა ესე მამა ჩვენი გიორგი
მთაწმიდელი,
მუნვე იყო, მიზეზითა-რამე საქმეთათა: ხოლო ვითარცა ვთქუ, მირაიცვალა თევდორა
დედოფალი, მეყსეულად მართა, ასული ბაგრატისი, სამეუფოდ გამოიყვანეს, და ვითარცა
იხილა წმიდა-მან
ამან მართა, სასმენელად ყოველთა წინასწარმეტყველა, ვითარმედ ,,დღეს დედოფალი
განვიდა, და
დედოფალი შემოვიდა.“ ხოლო მაშინ დაყო მცირედი ჟამი, და კვალად ზევე წარიყვანეს
მართა: ხოლო ოდეს მოიწია ჟამი, კვალად მოსთხოვა დუკიც-მან, და სძლად თჴსად სამეუფოსსა
ქალაქსა
შეიყვანა: იხილა- რა აღსრულებულად, ყოველთა დაუკჴრდა და მადლობდეს ღმერთსა:
ეგრეთვე, მარიამ დედოფალ-მან თქვა წმიდასა გიორგის, იყო-რა იგი აღმოსავლეთს, ვითარმედ
,,მამაო, აღე1-30 სტრ., 230
სრულა წინასწარმეტყველება შენი, რა-იგი ოდესმე წინასწარმეტყუელე, მართას-თჴს:
ხოლო
დიდ-მან ბაგრატ მეფე-მან გაათხოვა ასული თვისი მართა, და შერთო ბერძენთა მეფესა:
ამისა შემდგომად მარიამ დედოფალი, დედა ბაგრატისი მეფისა, ქალაქით სამეუფოდ
ქალაქად
ანტიოქიად წარვიდა და მივიდა. რამეთუ ეგულებოდა წარსლვად წმიდად ქალაქად
იერუსალემად,
ლოცვად და თაყვანის-ცემად წმიდათა-მათ და განმაცხოველებელთა ადგილთა, და
აქნდა სამეფო ბრძანება თავადსა თანა და პატრიაქსა ანტიოქისასა, რათა ყოვლითა დიდებითა და
პატივითა
წარგზავნონ: ხოლო პატრიაქ-მან და მთავარ-მან განიზრახეს და გაიგონეს, თანაზრახჴთა მამისა
გიორგისითა, რამეთუ არა კეთილ არს აღმოსლვისა მეფეთა დედა, რათა სარკინოზეთს
წარვიდა:
ვინათ-გან ცოდვათა ჩვენთა-გან იგინი უფლებენ ქვეყანასა-მას და ესრეთ, პირითა
თჴსისა

მოძღვრისა გიორგისითა, მოახსენეს დედოფალსა და წარსლვისა-გან დასცხრეს: ხოლო
იგი
დაღაცათუ შეწუხდა, არამედ ნებასა ღვთისასა ვერ წინა-აღუდგა. მაშინ ევედრა წმიდა
გიორგი
ბერსა მთაწმიდელსა, რათა შეიწყალოს სული მისი, ვითარცა შეუწყალებიაცა, და
იღვაწოს ცხოვრებისა-თჴნ მისისა, ვინათ-გან თჴთ ვერ ღირს იქმნა შესლვად წმიდათა-მათ და
თაყვანის-საცემელთა ადგილთა, გარნა რათა საფასე-იგი, რომელი საგზლად აღეკაზმა წაართოს იგი
იერუსალიმად,
და გლახაკთა და დავრდომილთა განუყოს წმიდისა-მის ქალაქისათა და მონასტერთამათ წმიდათა,
რომელნი შენ არიან გარემოს მისა:ხოლო მითხოვებისა მართას ბერძენთა მეფესა, ამის
შემდგომად გაათხოვა დის-წული თჴსი და შერთო სპარსთა მეფესა სულტანსა. და
შემდგომად სამისა წლისა გამოვიდა სულტანი, შემოვლო რანი, და უგრძნეულად შევიდა ჲერეთად, და
ამის
ქჲყანისა დიდებულნი იყნეს მორთულ და ერთ-გულ ბაგრატისა: და მას ჟამსა იყო
მცირედითა
საქონლითა მეფე კახეთისა აღსართან, ძე გაგიკისა: და ყოველთა დაყარნეს ციხენი მათნი,
და
ივლტოდეს კავკასიად, და იყო ბაგრატ გალაშქრებული კახეთისა აღებად, და ლაშქარი
მისი წინა
გაგზავნილი იყო ვეჟინისა ერის-თავსა თანა წირქვალელსა: შემოიქცეს მშვიდობით, და
უანბეს
შემოსლვა სულტანისა და დაყრა ციხეთა. შემოიქცა სწრაფით, და მოვიდა ქჲყანად
თჴსად
ქართლად: ხოლო აღსართან მიერთო სულტანსა, მიუძღვანა ძღვენი დიდი, და დაუტევა
სჯული,
დაიცვითა-წინა, აღუთქა ხარაჯა, და მისცნა ყოველნი ციხენი დაყრილნი სულტან-მან
მასვე. და
რომელნი აფხაზთა მეფისა კაცთა დაეყარნეს, და რომელნი თჴთ აღსართანისათა, მისცა
ყოველი
აღსართანს. და შემდგომად სამისა კჴრისა წარმოემართა აფხაზთა მეფესა ზედა: და
მიერთნეს
სომეხთა მეფე კჴრიკე, და ტფილელი ამირა, და აღსართან, შემოჰყვეს ქართლს თანა,
ჯაჭვით:
გაუშვეს მარბიელი ცისკრად, და სამწუხროდ აღივსო ყოველი ქართლი, თვესა
დეკემბერსა ი,

დღესა სამ-შაბათსა. ქრონიკონი იყო სპჲ:
1-31 სტრ., 231
და იყო ქართლს შინა პური და ღვინო ფრიადი, და დაყო ექსი კჴრა: და იწყო ოჵრებად
და ჵოცად კაცისა, და გარდავიდა მარბიელი მისი არგვეთს. მიუწიეს, და დაარბივეს
ვიდრე სვერის ციხემდე. და მოისრა ურიცხვი სული ქრისტიანეთა და ტყვე იქმნა: და იქმნა საძაგელ
ქჲყანაჳ
ქართლისა, სახილველ კაცთა. მოოჵრდეს ყოველნი ეკლესიანი, და სიმრავლითა
მძორისათა არა
დაედგმოდეს ქჲყანასა თალნი, და ცოდათა ჩვენთა მოსაგებელსა რისხვასა ღვთისასა,
ზე-ცით
ცაჳ წამებდა, და სისხლის მწვიმელი ღრუბელი აღმოსავლეთით მოეფინა ქართლსა
ზედა, და იქმნა
ღამე უკუნი, ვითარცა ნათელი დღისა. და იყო ხილვაჳ მისი საშინელი, და
შესაძრწუნებელი, და
არე-არე სისხლის წვიმული ეხილვა კაცთა: და იქმნა ზამთარი სასტიკი. რომელი
გარდაეხვეწა და
მიმართა მთათა, მოსწყდა იგიცა სიფიცხე-მან ზამთრისა-მან: ხოლო ყოველსა ქართლსა
შინა დადგა ლაშქარი, და თჴთ თავადი სულტანი დადგა კარბს, და მერმე ჩამოდგა
შერთულთა, და
ეჭირვა სიძნელე-მან ზამთრისამან, და ბუქთა ძლიერთა, და მიგზავნა მოციქულად
იოანე, ძე ლიპარიტისი, მეფე-მან ბაგრატ, ძიებად მშვიდობისა. ხოლო სულტან-მან შეაქცია იგი
აფხაზეთად
და ბაგრატს სთხოვა ხარაჯა, და უქადა მშვიდობაჳ: ხოლო სიფიცხისა-გან ზამთრისა
ვერღა-რა
მოილოდინა და წარვიდა ქართლით, და ჩამავალ-მან წარუღო ტფილისი და რუს-თავი,
და მისცა
ფადლონს, განძისა პატრონსა: არა-თუ მეფეთა ჩვენთა მტერობისა-თჴს ოდენ,
ამოსწყვიდა ტფილისი და რუს-თავი ამას სამეფოსა, არცა ამის-თჴს ქმნა, თუმცა იგი ამირანი ორ-გულად
დგომილ იყნეს მისსა კარსა ზედა, არამედ კეთილისა და მსახურებისა ნაცვლად ბოროტსა
ჰყოფდიან
ყოველსა კაცსა ზედა. რამეთუ მინდობილ იყნეს იგინი ძალსა უღთოებისა მათისასა, და
იყნეს
იგინი ყოვლით კერძო მცბიერ: და ამის ქართლისა ოჵრებასა შინა იყო ლაშქრისა მისისა
სიმრავლე ხუთასი ათ-ასი:

და წარვიდა სულტანი ქვეყანად თჴსად, და მოიწია არე გაზაფხულისა, შეიქმნა სიდიდე
წყალთა ძლიერი, და მტკვარი ვერღა-რა ეტია ნადინებსა თჴსსა, მოეფინა ველთა და
წარიღო
მრავალი სული, რომელი დარჩომილ სულტანისა-გან: და ამისსა შემდგომად იწყო
ფადლონ
ამპარტავანებასა და ურჯუებასა, და სიახლესა ტფილისისასა, სადმე გამოყვანებასა
ჵელოსანთასა:
და ვითარცა იქმნა გაზაფხული, გარდამოვიდა მეფე ქართლად, და ჩადგა დიდ-გორთა,
და ცნა დადგომაჳ მეფისა, რამეთუ საზაფხულო მეფეთა სადგომი არს ადგილი იგი, ხოლო
ფადლონ არად
შერაცხა დიდ-გორთა დგომა მეფისა, წარმოემართა ლაშქრითა, ოც და ათსამეტი ათასითა კაცითა, მოვიდა ტფილისს, და დაი ბანაკა ველსა ისნისასა. ხოლო მუნ დაუტევნა კარავნი,
და ამოვლო ღამე ყოველ მუხნარისა, და არბივნა ქართლისა ნაპირნი: ხოლო ცნა ტფილისით
გაღმართ
აფხაზთა მეფე-მან ქართლისა ვნებაჳ, წარმოსვლა ფადლონისი, გამოგზავნა ხილვად
იოანე, ძე
ლიპარიტისი, ერის-თავი, და ნიანია, ძე ქვაბულისი, და მურვან ჯაყელი, ერის-თავი
ყველისა, და
1-28 სტრ., 232
თანა სხანიცა აზნაურნი მცირედნი, რჩეულითა ლაშქრითა: ხოლო ქართლს ვერღა-რა
ჩამოეწივნეს, შექცეულთა გაუსწრეს მუხნარს წინა, წილკნის გორთა თანა. უკანასა კერძსა შეებნეს,
და
პირველსავე ჵრმლისა მოკიდებასა გააქციეს ფადლონ, და მოადგა ფადლონის ლაშქარი
გაქცეული
ხრამსა ნარეკვავისასა, მიჰჵოცდეს და იპყრობდეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი, და
აღმოეგო
ხრამი-იგი ცხენითა და კაცითა: და ზედა ლაშქარ-მან მეოტ-მან გასლვა იწყო შობოს
ტყით, და
ყოველთა ტყეთა-გან და ძეძვნართა-გან ვითა ჭიჭვისა მართვეთა, გამოჰკრებდეს
დამალულსა ლაშქარსა ფადლონისასა ბაგრატის ლაშქარნი. და შემოუსწრეს წინა, იწროსა ღართისასა, და
მცირედნი ვინმე გაესწრნეს. და სდევნა ლაშქარ-მან ბაგრატისა-მან ვიდრე მთამდე ხერკისა.
მოსრნეს

და ტყვე ყვეს ლაშქარი ფადლონისი, ხოლო ფადლონ, ათ ხუთ-მეტითა ოდენ ცხენოსნითა, წარვლო გზაჳ წილკნისა, და მიეხვია პირსა არაგვისასა, და გაჰჵდა ნარღვევთა
გზითა
ერწოს, და თქვა თავი თჴსი მოციქულად, ვითარმედ: „ფადლონის მოცი ქული ვარ, და
მახარობლად მივალ აღსართანის თანა. აფხაზთა მეფისა ლაშქარი გავაქციეთ“. დახვდა კაცი
ვინმე მეცნიერი, რომელი იცნობდა ფადლონს, და რქა: „არა ხარ შენ მოციქული, არამედ ხარ შენ
ამირათა ამირა ფადლონ“. ჰრქა კაცსა-მას ფადლონ. „მიიღე ჩემ-გან ოქრო და ვეცხლი დიდძალი,
და საკარგავნი მრავალნი, და ნუ შემიწამებ, გარდამიყანე მინდორად, და წამომყევ
თანა:“ ჰრქა
კაც-მან: „ვერ ვიქმ საქმესა მაგას, რამეთუ მკჴდრი ვარ ამის სოფლისა: აწ ისმინე ჩემი. და
მომყევ თანა, და მე მიგიყვანო აღსართანის თანა, და მან გაგგზავნოს ქჲყანასა შენსა:“
ნებსით არა უნდა ესე ფადლონს, არამედ ერწოდ ვერღა-რა შემძლებელ იყო წარსლვად.
წარუძღვა
კაცი-იგი და მიგვარა ჟალეთს, ისაკს ტოლობელის ძესა, აზნაურსა მესხსა: ხოლო რაჳ ცნა
ფადლონის კარად მისლვაჳ, გაძარცვა ერი ფადლონისა, გარდაყარნა ცხენსა-გან, და
დაიჭირნა ჵელთა, და შესვა ჯორსა ზედა ფადლონ, და არა იხსენა ისაკ მკვიდრობა აფხაზთა მეფისა,
რომელმცა აფხაზთა მეფისა-გან გაქცეული ფადლონ შეიპყრა, და შეგვარა ბოჭორმას ბაგრატისათჴს:
ხოლო ამან მსწრაფლ წარიყანა, და მიჰგვარა აღსართანს, თელავს: ხოლო აღსართან
მსწრაფლ
წარიყვანა ხორნაბუჯს , ხოლო აფხაზთა მეფისა-გან ეშინოდა უკანა ჩამოდგომისა:
მიუპყრეს
ხორნაბუჯს ფადლონ, და მისცა ხორნაბუჯი. წარიყვანეს არადეთად, და მისცა არადეთი
აღსართანსავე: ხოლო ბაგრატ შეშინდა გაშვებასა ფადლონისასა, მისცა ბოჭორმა და უჯარმო კახთა,
და
წამოიყვანა ფადლონ. გასვეს ძელსა, მიუპყრეს ტფილისი, და აღიღეს ჭირვეულად
ტფილისი,
რამეთუ მუნ შიგან მდგომი კაცი გაამირებასა ლამოდა, და არა დაიჭირა ბაგრატ თჴსად:
არამედ
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დმანისს დატევებული სითლარაბა ძებნა, შემოიყვანა ტფილისად, და მისცა მას
ტფილისი: ხოლო
თჴსად აიხვნა ციხენი რუს-თავი, ფარცხისი, აგარანი, გრიგოლ-წმიდანი და ქავაზინი, და
ორ-მეოცდა ოთხი ათ-ასი დრაჰკანი, და მძევალნი ძმის-წული მისი, ძე მანუჩასი, და სამთა
თავადთა
განძისათა:
და შემდგომად ამისსა მოგზავნა სულტან-მან სარანგი ალხაზი, და მისითა შუა-მდგომელობითა, და სიტყვითა დაეზავა ბაგრატ, და განუტევა ფადლონ, და გაგზავნა
საჵელმწიფოსა
თჴსსა, განძას, და წარჰყა სარანგი თანა. და მოართვეს გაგიკეთი. და აღიღო აფხაზთა
მეფე-მან
გაგი: შემდგომად ამისსა ფადლონ-მან გატეხა ფიცნი და შუა-მდგომელობანი დიდისა
სულტანისანი, და მოიპარა ქავაზინი: და შემდგომად მისსა, მეფე აფხაზეთს იყო, მოვიდა ფადლონ,
და
მოადგა აგარათა.და გასცნა ციხის თავ-მან აგარანი: და მსწრაფლ აღმოვიდა მეფე და
მივიდა, და
მოადგა აგარათა, და წარიხვნა აგარანი, და გამოიყვანა დორღოლელი, ოვსთა მეფე, ორმეოც და
რვა ათ-ასითა ოვსითა, და წარუძღანა ძე მისი გიორგი კურატპალატი, და მოაოჵრა
განძა, და
აღიღო ტყვე და ნატყვენავი ურიცხვი, და გაგზავნა თავის სამეფოდ: ამისა შემდგომად
აღისურვილა დიდ-მან ოვსთა მეფე-მან დურღულელ-მან დის სიძისა მათისა ბაგრატისა
სევასტოსისათჴს, და ითხოვა დარბაზობაჳ ბაგრატისა-გან: ხოლო ბაგრატ ნება სცა, და მხიარულად
წარმოემართა ოვსთა მეფე, ყოვლითა თავადითა ოვსეთისათა, და აღმოვლო გზაჳ აფხაზეთისა,
და მოვიდა ქუთათის, და ნახა დაჳ მათი დედოფალი, დედა გიორგი კურატპალატისა: რამეთუ
გიორგი
კურატპალატი გებულ იყო უწინა, და მოიყვანეს ქართლს, და მეფე იდგა ტინის-ჵიდის
ჭალას,
ნადარბაზევს, და მოეგება წინა, დიდითა ზიემითა და პატივითა: შეკრბეს ერთგან
კეზთა ზედა,
და იყო სიხარული, და ჵმა ბუკთა და დუმბულთა საშინელი და მიუწდომელი. და
დაყვეს ერთ-

გან დღე ათ- თორ- მეტი, და განუსვენეს ყოვ ლითა განსვენებითა და სიხარულითა, და
შემდგომად
ზამთრისა მიზეზითა გაისწრაფეს, და მისცა ნიჭი და საბოძვარი მეფესა, და ყოველსა
დიდებულსა
ოვსეთისასა. გაგზავნა, და წარვიდეს სიხარულითა დიდითა:
გარდაიცვალა კათალიკოზ- პატრიაქი ოქრო-პირ, და დაჯდა გიორგი ტაოელი:
მცირედთა
ჟამთა გარდაიცვალა გიორგი ტაოელი, და დაჯდა კათალიკოზ-პატრიაქად გაბრიელ
საფარელი:
და შემდგომად ამისსა არონინებდა სულტანი მოციქულთა, და უკრებდა ძღვენთა
ბაგრატ
მეფესა, ამოთა ენითა სთხოვდა ხარაჯასა, ხოლო არა დაიდვა ბაგრატ მეფე-მან ხარაჯა.
არამედ
ავლენდა იგიცა მოციქულთა, და უკრებდა იგიცა ძღვენსა, და იყო მათ შორის სიტყვა
სიყვარული:
და შემდგომად მცირედთა წელიწადთა სამშვილდის ბართა მდგომსა ბაგრატ მეფესა და1-24 სტრ., 234
ეცა სალმობაჳ მუცლისა, და ჩადგა მარაბდათა, და გაუძნელდა სალმობაჳ, და ტახტითა
წარმოიყვანეს, და თანა ჰყვა გიორგი კურატპალატი და ყოველნი დიდებულნი მისნი: ხოლო
გიორგი
კურატპალატი გაგებულ იყო წინა. და მოიყვანეს ქართლს მეფე, და ყოველნი
დიდებულნი მისნი
მუნ მოვიდეს, და მოვიდა დედაჳ მისი მარიამ დედოფალი, და ცოლი მისი ბორენა, და
ასული
მისი მარიამ. და შემდგომად მცირედთა დღეთა მიუთვალა ძე მისი გიორგი
კურატპალატი მეფედ,
დიდებულთა ამის სამეფოსათა, და ყოველნი შეჰვედრნა მას, ჰრქა დედასა თჴსსა.
„დედაო, მეწყალვი შენ, რამეთუ ყოველნი შობილნი შენნი წარგვიქციენ წინა, და ეგრეთღა შენ
მოჰკვდები“. და
შემდგომად ამისსა გარდაიცვალა მეფე ბაგრატ, თთვესა ნოემბერსა კდ, ქრონიკონი იყო
სჟბ: და
ამისვე ბაგრატის სიკდილისა ჟამთა შინა მოიკლა სულტანი კაცისა ვის-განმე, ბერისა
თურქი-

სა-გან, თავის ლაშქართა ხარგასა შინა: გაევლო ჯეონი შვიდ ასი ათ-ასითა კაცითა,
გაელაშქრა
თურქთა მეფესა ზედა, სამარყანდისა სიახლესა ციხესა მოადგა. და მოიკლა მის ციხისა
პატრონისა თურქისა მიერ, და ვერღა-რა შეესწრა თურქი-იგი ციხესა, და დაჭრეს უწყალოდ
მახვილითა,
და ვერღა-რა ცნეს ბაგრატ და სულტან-მან ერთმანერთისა სიკდილი. შემდგომად
ამისსა დაჯდა
ძე ბაგრატისი გიორგი კურატპალატი, მეფედ:
ნე. ორმეოცდა მეათხუთმეტე მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა, გიორგი,
ძე ბაგრატისი, ბაგრატოანი:
ხოლო ოყო ბერძენთა მეფე მიხაილ დის-წული გიორგისი: ხოლო ამის ბაგრატის მეფობა-ზე არა აფრინდა ყოველსა შინა მამულსა მისსა ერთიცა ქათამი, და დიდითა
დიდებითა და
პატივითა წარიყანეს და დამარხეს ჭყონ-დიდს: ესე მეფე ბაგრატ წელიწდისა ცხრისა
მეფე
იქმნა, და აღესრულა წლისა ორ-მეოც და ათ-ექვს-მეტისა, ესე ბაგრატ პირველ იყო
კურატპალატი, და შემდგომად ......) მერე იქმნა სევასტოს: იყო კაცი უშვენიერესი ყოველთასა,
სრული
სიბრძნითა, ფილოსოფოსი ენითა, სვიანი ბედითა, უმდიდრესი ყოველთა აფხაზთა
მეფეთასა,
მოწყალე შეცოდებულთა-თჴს, უხვი გლახაკთა ზედა: ხოლო ჟამთა მისტა ქჲყანასა
დაწყნარებაჳ არა ჰქონდა. ეკკლესიანი გლახაკნი, აზნაურნი ვერ იკითხვებოდეს:
1-28 სტრ., 235
ხოლო გიორგი მეფე იყო მოწყალე და გამკითხველი გლახაკთა და დავრდომილთა, კაცი
საშიში და უხვი ყოველთა მეფეთა აფხაზეთისათა, და პურად უკეთესი ყოველთა
კაცთასა, ცხენოსან-მშჴლდოსანი რჩეული: და შემდგომად მამისა მისისა დაყო ზამთარი ერთი
მშვიდობით, და
ზაფხულისა ნახევარი: ხოლო შემდგომად თავადთა ამის სამეფოსათა, ნიანია ქვაბულის
ძე-მან და
იოანე ლიპარიტის ძე-მან, და ვარდან სვანთა ერის-თავ-მან, რეცა-თუ იკლეს რამე
სიყმითა
გიორგი მეფისათა, და აუშალეს ქვეყანა: იოანე-მ მოირთნა კახნი, და დადგა ქსნისა პირსა,

და ნიანია წარიღო ქუთათისისა საჭურჭლე, და შედგა ქუთათის შიგა, და ვარდან
გაადგინნა სვანნი, ავისა მოხარულნი, დაარბიეს და ამოსწყვიდეს საეგრო: ხოლო გიორგი მეფემან სძლო
სიკეთითა, სიბრძნითა, და ძვირ- უხსენებელ იქმნა: უბოძა იოანეს სამშვილდე, და ძესა
იოანესსა
ლიპარიტს მისცა ლოწობანი, ნაცვლად რუს-თავისა, რომელ მიეცა კახთა, და ნიანიას
თმოგვი, და
სხანი საქონელნი რჩეულნი. ვარდანს უბოძა ასკალანა, და უთალუოაბა, ჯაყელთა,
იოანეს სიტყვით, უბოძა და ყოველივე ერთ-გული და ორ-გული დაფარა წყალობითა, და
დაიწყნარა მეფობაჳ
თჴსი გიორგი მეფე-მან: კვალად გადგა იოანე, ლიპარიტის ძე, და ცნა გიორგი მეფე-მან.
ქუთათისით გარდმოვიდა სამცხეს, მოირთნა მესხნი, გარდამოვიდა და მივიდა სამშვილდის
კარს. მუნ
მოიყვანა კახთა მეფე აღსართან, ვერ დადგა იოანე ციხე-შიგან, მირიდა მთათა
სომხითისათა. და
მასვე შლილობასა შინა წაიხვნა ლოწობანნი ლიპარიტისა-გან აღსართან, მოეყარა მეფე
სამშვილდესა, გარდადგა ჯავახეთს: და მოიყვანა მეფეთ მეფე-მან გიორგი მათ წინაშე, და
იფიცნეს
ეკრანთას, და დაიმტკიცა იოანე კლდე-კართა, და სამშვილდესა ზედა:
კალადცა გადგა იოანე, გამოსტყა გაგი ციხოვანთა გიორგი მეფისათა, და მიჰყიდა
ფადლონს, განძის პატრონსა: და შემდგომად ამისა მოვიდა სულტანი მალიქ-შა, მტერად
ყოველთა ქრისტიანეთა. მიაგება იოანე ძე მისი ლიპარიტ წინა: შეწყნარა სულტან-მან, და დაყო
მის-თანა ხანი მცირედი, და გამოეპარა: და მოვიდა სულტანი, და მოადგა
სამშვილდეს, და წარუღო
სამშვილდე და ტყვე იქმნა იოანე, თავითა, ცოლითა, და შვილის შჴლითა, და ყოველთა
აზნაურთა დედა-წულითა, და დაიჭირა სამშვილდე სულტან-მან: და მუნ დგომასა მოარბია
ქართლი, წაიღო ტყვე და ნატყვენავი ურიცხვი, და შეიქცა გარე, და აიღო განძა, და დააგდო სარანგი
თავადად განძას, და ბრძოლად ქვეყანისა ყოვლისა, ორ-მოც და რვა ათ-ასითა კაცითა:
შედგა
ფადლონ ციხეთა მაგართა, და ვერ დაუდგნა. გამოიყვანეს და დააპატიმრეს იგიცა:

შემდგომად მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი, ყოვლითა ლაშქრითა მისითა, და
განძისა1-26 სტრ., 236
თა, დვინისა და დმანისისა ამირათა თანა-დგომითა, და მომართა გიორგი მეფესა: შეკრბა
გიორგი მეფეთ მეფე ყოვლითა სპითა მისითა, ზემოჳთა და ქვემოჳთა, და მოიყვანა მათ
წინაშე
აღსართან, კახთა მეფე, და დამართეს ერთმანერთსა. განაძლიერა ღმერთ-მან გიორგი
მეფე, წარძღანებითა პატიოსნისა ჯარისათა: მიუჵდა ზედა, ფარცხის ქვემოთ, და იოტა ბანაკი
სარანგისი.
გააქცია და ასწყვიდა: იყო ჟამი მწუხრისა, და სიღამე-მან დაარჩინა ნეშტი სარანგის
ლაშქრისა,
და შემოიქცა უკლებლად, და მშვიდობით მეფეთ მეფე გიორგი თჴსსა სამეფოსა:
და შემდგომად ამისსა, მოჰმადლა ღმერთ-მან მძლავრებისა-გან ბერძენთასა წახმულნი
ციხენი. წაუხვნა ბერძენთა ანაკოფია, თავადი ციხეთა აფხაზეთისათა, და მრავალნი ციხენი
კლარჯეთისა, შავშეთისა, ჯავახეთისა და არტანისა: და შემდგომად ამისსა ესეცა მოჰმადლა ღმერთმან,
აღიღო ქალაქი კარისა, ციხე-ქჲყანაჳ, და სიმაგრენი ვანანდისა, და კარნიფორ-ასიანი,
და იოტნა
თურქნი მის ქვეყანისა-გან: და შემდგომად მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი, ყოვლითა
ლაშქრითა მისითა, და კერძისა:
ნვ. ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი, გიორგის ძისა, რომელი იყო
სამოცდამეათვრამეტე შჴლი შჴლთაგანი დავით წინასწარმეტყველისა, რომელსა ეწოდა დავით-აღმაშენებელი: ესე იყო მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა ორმეოცდამეათექსმეტე:
ამისა შემდგომად მოვიდა სულტანი მალიქ-შაჰ, მოადგა სამშვილდესა, და წარიღო, და
იოანე, ძე ლიპარიტისი, ტყვე ჰყო, მოაოჵრა სომხითი და წარვიდა: ხოლო ამასვე წელსა
მოვიდა სარანგი, ძალითა სულტანისათა, ჩამოდგა სამშვილდის ბარს, და მივიდეს
ლაშქარნი
გიორგი მეფისანი, შეიბნეს ფარცხისს, სძლეს სპათა გიორგისთა და იოტნეს სპარსნი, და
რამეთუ დიდი ძლევა მოსცა ღმერთ-მან გიორგის, წარვიდა მეფე გიორგი მამულსა
თჴსსა,

ტაოს, და მოვიდა ბანას: ხოლო მუნ მოვიდა წინაშე მათსა ზორვარი აღმოსავალისა,
გრიგოლი ბაკურიანის ძე, რომელსა ჰქონდეს ოლთისნი, და კარნუ-ქალაქი, და კარი, და დიდად
განიხარეს და განისვენეს: და მოსცა გიორგი მეფესა კარის ციხე-ქალაქი და მისი მიმდგომი
ქჲყანა,
და განიყარნეს: ხოლო მეფე-მან გიორგი-მ დაუტევნა კარსა აზნაურნი შავშნი, და
წარმოვიდა
შინა: ხოლო განძლიერებასა თურქთასა დაუტევნეს ბერძენთა ქვეყანანი მათნი, ციხენი
და ქალაქნი,
1-27 სტრ., 237
რომელ აღმოსავლეთს ჰქონდეს, და წარვიდეს. რომელნიცა აიხუნეს თურქთა, და
დაემკვიდრნეს მას
შინა: და ვინათგან მეზობლობით მოეახლნეს საზღვართა ჩვენთა, განმრავლდა შიში და
ჭირი
მათი ჩვენ-ზედა. რამეთუ მიერით-გან იწყეს რბევად, ტყვენვად და მოოჵრებად, წვად,
სრვად, და
ტყვეობად ქრისტიანეთა:
რამეთუ მათ ჟამთა გიორგი მეფესა ყველს გარე-მდგომსა, დაესხნეს უგრძნეულად
თურქნი
დიდნი, რომელთა თავადი იყო აჰმად, ამირა ძლიერი და მაგრად მოისარი, რომელსა მას
ოდენ
ჟამსა აღეღო კარი: მოვიდეს ესენი შინა, განცემითა ქრისტიანეთათა, აოტეს გიორგი მეფე
და
სპა მისი ურიცხვი. ხოლო საჭურჭლენი დიდნი, და სამსახურებელნი სამეფოთა
ტაბლათანი, ოქროსა და ვეცხლისანი, ბაგრატეულნი სასმურნი, სამწდეონი პატიოსანნი, კარავნი სამეფოთა
ყოველთა დიდებულთანი, აიხვნეს იავარად და წარვიდეს: ხოლო გიორგი მეფე წარვიდა
მეოტი,
აჭარით აფხაზეთად: მათ უკჲ ლაშქართა, ესე-ვითარითა ალაფითა სავსეთა,
მიმავალთა, წინა
დაემთხვივნეს ამირანი დიდნი, იასი ვინმე და ბუჟღუბ, და მათ-თანა სიმრავლე ურიცხვი
თურქთა,
საბერძნეთს მიმავალნი, რომელთა იხილეს-რა ესე-ოდენი სიმრავლე ოქროსა და
სიმდიდრისა, რომელი აქნდა და ცნეს მეოტობა გიორგისი, და ესმაცა მათ-გან, ვითარმედ: „რად
წარხვალთ საბერ-

ძნეთს. აჰა ქჲყანა საქართჲლო, უკაცური და სავსე ესე-ვითარითა სიმდიდრითა:“.
ხოლო მათ მყის
მოაქცივნეს გზანი მათნი და მოეფინნეს პირსა ყოვლისა ქჲყანისასა, ვითარცა მკალნი,
და დღესა
ივანობასა, ასის-ფორნი და კლარჯეთი ზღვის პირამდის, შავშეთი, აჭარა, სამცხე,
ქართლი,
არგვეთი, სამოქალაქო და ჭყონ-დიდი, აღივსო თურქითა. მოისრა და ტყვე იქმნა ამათ
ქჲყანათა მკვიდრი ყოველი: მასვე ერთსა დღესა დაწვეს ქუთათისი და არტანუჯი, და
უდაბნონი კლარჯეთისანი, და დაყვეს ამათ ქჲყანათა შინა თურქთა ვიდრე მოსლვადმდე თოვლისა:
მოჭამეს
ქჲყანა და მოსწყვიდეს, თუ სადღა ვინ დარჩომილ იყო, ტყეთა, კლდეთა, ქვაბთა და
ჵურელთა
ქჲყანისათა. და ესე იყო პირჲლი და დიდი თურქობა. რამეთუ ქრონიკონი იყო ტ:
ხოლო
თუ ვინმე მთიულეთს, ანუ სიმაგრეთა სადაღა ვინ დაშთა კაცი, ზამთრისა სიფიცხითა,
უსახლობითა და შიმშილითა ეგრეცა მოისრა, და განგრძელდა ესე-ვითარი ჭირი ქრისტიანეთა
ზედა:
რამეთუ არესა თანა გაზაფხულისასა მოვიდიან თურქნი, და მათვე პირჲლთა საქმეთა
იქმოდიან,
და ზამთრის წარვიდიან, და არა იყო მათ ჟამთა შინა თესვა და მკა. და მოოჵრდა ქჲყანა,
და
ტყედ გარდაიცა. ნაცვლად კაცთა მჵეცნი და ნადირნი ველისანი დაემკვიდრნეს: მათ
შინა. და იყო ჭირი მოუ1-31 სტრ., 238
თმენელი ყოველთა ზედა მკჴდრთა ქართლისათა, შეუსწორებელი და აღმატებული
ოდესმე ყოფილთა, სმენილთა და გარდარეულთა ოჵრებათასა: ხოლო წმიდანი ეკკლესიანი შექმნეს
სახლად
ჰუნეთა მათთა, ხოლო საკურთხეველნი ღვრთისანი ადგილად არა-წმიდებისა მათისა.
და მღდელნი
რომელნიმე შეწირვასავე შინა საღმრთოსა მსხჲრპლისასა მუნვე მახვილითა შეწირულ
იქმნეს,
და სისხლნი მათნი აღირივნეს მეუფისა თანა, და რომელნიმე მწარესა ტყვეობასა
მიცემულ იქმნეს.
მოხუცებულნი არა შეწყალებულ იქმნნეს, ხოლო ქალწულნი გინებულ, ჭაბუკნი
დაკვეთებულ, ხო-

ლო ჩჩჴლნი მიმოდატაცებულ, ცეცხლი უცხო და მბრძოლი, რომლითა მოიწუა
შენებული ყოველნი. მდინარენი სისხლთანი, ნაცვლად წყლისა ნაკადულთა, მრწყველნი ქჲყანისანი,
და რათა
თჴთ მათ იერემიასთა ვიტყოდე. რამეთუ ამან ოდენ კეთილად უწყოდა ჟამისა ამის
ჯეროვანი
გოდება ვითარმედ: <<ძენი სიონისანი, პატიოსანნი და ბოროტისა გამოუცდელნი,
უცხოთა გზათა
ტყუეობისათა მოგზაურობენ. ხოლო გზანი სიონისანი იგლოვენ არა ყოფისა-თჴს მათზედა
მედღესესწაულეთასა, და ჵელნი დედათა მოწყალეთანი არა საზრდელთა შჴლთა
მიცემად მოქმედებენ, არამედ საზრდელ თჴსსა ჰყოფენ თჴთ თჴსთა-მათ საყარელთა:“ და ესენი ესრეთ,
და ფრიადცა უძვირეს:
ამათ-რაჳ საქმეთა ესრეთ-რაჳ ხედვიდა მეფე გიორგი, და რამეთუ არა-სადათ იყო ღონე
ხსნისა და შეწევნისა, არცა-რა დამხსნელი ამათ ძჴრთა, რომელ მოეცვა პირი ყოვლისა
ქჲყანისა, რამეთუ ძალი ბერძენთაცა შემცირებულ იყო, და რომელნი ქჲყანანი მათ
აღმოსავლეთს
ჰქონდეს ზღვასა გარეთ ყოველი თურქთა დაეპყრა, მაშინ ჰყო განზრახვაჳ დიდებულთა
თჴსთა თანა, და
დაამტკიცეს წარსლვა მაღალსა სულტანსა მალიქ -შას წინაშე, და ესრეთ დადვა სული
თჴსი, და
სისხლნი ქრისტეანეთა ხსნისა-თჴს: და მინდობითა ღვთისათა და წარძღვანებითა
ძელისა ცხოვრებისათა, წარვიდა ასპანს, ნახა სულტანი და შეწყნარებულ იქმნა მის-გან ვითარცა შჴლი
საყარელი.
რამეთუ იყო კაცი იგი მალიქ-შა, ვითარცა სიდიდითა კიდეთა მპყრობელობისათა
შეუსწორებელ, ეგრეთვე სახითა სიტკბოებისათა და სახიერებითა აღმატებულ ყოველთა
კაცთასა, რომლისანი მრავალ არიან და სხვანიცა ურიცხნი საცნაურებანი, მართლ -მსაჯულობანი,
მოწყალებანი,
ქრისტიანეთა სიყარულნი, და, რათა არა განვაგრძოთ სიტყვა, ყოვლად უბოროტო-რამე
გონება
ყოვლითკერძო აქნდა: ამის-თჴსცა ყოველი სათხოველი აღუსრულა მეფეს გიორგის,
უმეტესცა

სასოებისა, და სამეფო მისი თავის-უფლ ჰყო ზედა მარბეველთა-გან, და მოსცა კახეთიცა
და
ჲერეთი, გარნა ხარაჯი ითხოვა სამეფოსა მისისა, რომელსა აიღებდეს ჟამთა მრავალთა:
და ესრეთ
განდიდებითა, მრავლითა დიდებითა, გამოგზავნა სამეფოდ თჴსად, და წარმოაყოლნა
სპანი დიდნი,
რათა წარვლონ გზა მშვიდობისა, და რათა აართვან კახეთი: და ჟამსა სთვლისასა
მოვიდეს
1-31 სტრ., 239
კახეთს, და მოადგეს ციხესა ვეჟინისასა: ვიდრე ჰბრძოდესღა, მოვიდა თოვლი: ხოლო
მეფესა
გიორგის მოეხსენა ნადირობა აჯამეთისა, არღა-რა ზრუნვიდეს სხვასა, არცა ელოდა
აღებასა ვეჟინისასა და კახეთისასა. არამედ ლაშქართა თურქთა, რომელნი ჰყჲს, მისცა ნიჭად
სუჯეთი და
ყოველი ქჲყანა იორის პირისა, კუხეთი, რომელი მოოჵრდა მუნ დღეინდელად
დღედმდე: ხოლო
თჴთ გარდავლო მთა ლიხთა, და შთავიდა აფხაზეთად:
მათ ჟამთა კახთა მეფე აღსართან წარვიდა მალიქ-შას წინაშე, დაუტევა ქრისტიანობა, და
შეეძინა სარკინოზთა სჯულსა, და ამით ღონითა აიღო სულტანისა-გან კახეთი: ამათ ესევითართა ჟამთა არავე დამშვიდნა ქჲყანაჳ, არცა-რაჳ იქმნა ლხინებაჳ კაცთა,
უკეთურებისა-თჴს
მკჴდრთა მისთასა, რამეთუ ყოველ-მან ასაკმან და ყოველ-მან პატივ-მან, ყოვლითურთ
შესცოდეს
ღმერთსა, და მიიქცეს გზათა-გან წრფელთა ყოვლისა მიმართ უკეთურებისა: და
ბუნებით მოწყალე და
სახიერი ღმერთი ეს-ოდენ განარისხეს, ვიდრემდის თჴთ მოიხადეს განჩინება რისხვისა,
ქადებული უსჯულოთა-თჴს, ესაიას მიმართ, მეტყველისა ესრეთ: ,,ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა.
ერი რომელი სავსე არს უსჯულოებითა. კვალით-გან ფერჵთათ ვიდრე თავადმდე, არა არს მას
შინა სიცოცხლე, არცა ბრძვილი, არცა შესახვევი.“ და შემდგომნი: ,,ამის-თჴს ქჲყანა თქჲნი
ოჵერ, ქალაქნი თქჲნნი ცეცხლითა მომწვარ, სოფელთა თქჲნთა უცხო-თესლნი მოსჭამდენ.
მოოჵრე-

ბულ და დაქცეულ არს ერისა-გან უცხოტომთასა.“ესე ყოველი მოიწია, და თალითა
ჩვენითა
ვიხილეთ, და ფრიად უფროს ამათ წარმოთქმულთასა, რამეთუ ვითარმცა ვინ წამოთქა
თჴთოეულად, რათა დღეთა ჩვენთა მოიწია ჭირი: ამას ყოველსა ზედა არავე დასცხრა გულისწყრომა უფლისა ჩვენ- ზედა. რამეთუ არა შევინანეთ, არცა გულის-ხმა-ვყავით, არცა
ჯეროვნად მოვიქეცით გზისა მიმართ უფლისა ბრძანებისათა: ამის-თჴსცა ქჲყანისა მავალთა ბოროტთა
ზედა სხანიცა საშინელებანი ზეგარდამონი, ღვთივ მოვლინებულნი გვემანი, მოიწივნეს ქჲყანასა
ზედა
ჩვენსა, რათა არა თქვან მცოდველთა, ვითარმედ „ესე აღძრვანი წარმართთანი არა
ცოდვათა ჩჲნთათჴს იქმნნეს, არცა ღვთისა მიერ მოიწივნესო, არამედ შეცვალებითა-რამე ჟამთათა, და
დამთხვევითა აღძრვისა საქმეთათა.“ ამის-თჴსცა დღესა აღვსებასა, თჴთ მას აღდგომასა მეუფისასა,
რომელსა შინა სიხარული და განსვენება ჯერ იყო, მოხედნა რისხვით უფალ-მან ქჲყანასა, და
შეძრა ქჲყანა საფუძველითურთ, ესე-ოდენ სასტიკად, ვიდრემდის მთანი მაღალნი და
კლდენი
სასტიკნი მყარნი სახედ მტვერისა დაიგალნეს, ქალაქნი და სოფელნი დაირღვიეს,
ეკკლესიანი
დაეცნეს, და სახლნი დაინთქეს, და დაზულეს, და იქმნეს საფლავ მას შინა მკვიდრთა,
რომელთა თანა
თმოგვიცა დაიქცა, და დაიპყრნა ქჲშე კახაბერი, ძე ნიანიასი, ცოლითურთ: და
განგრძელდა ესევითარი-იგი რყევა ქჲყანისა საშინელი განსრულებამდე, ვიდრე წელიწდამდის,
რომელსა შინა
მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი:
მაშინ რისხვასა შინა მოიხსენა წყალობა მან, რომელი ,,სწავლის
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ყოველსა შვილსა, რომელი უყვარს, მოაკვდინებს და აცხოვნებს.“ რომელი მზა არს
უფროს მამისა მოწყალისა წყალობად: რამეთუ წერილისა-ებრ, ,,არა-თუმცა უფალ-მან დამიტევა
ჩჲნ
თესლი, ვითარცა სოდომცა შევიქმნენით, და გომორელთამცა მივემსგავსენით:“ რამეთუ
ამიერით-

გან იწყეს ნიავთა ცხოვრებისათა მობერვად, და ღრუბელთა მაცხოვარებისათა
აღმოჭვირობად:
ვინათ-გან ათ ორ-მეტ წელ ამათ თჴთო-სახეთა ჭირთა განგრძობითა, ბნელსა უკუნსა
შინა იწყო
აღმოცისკრებად მზე-მან ყოველთა მეფობათა-მან, დიდ-მან, სახელითა უდიდეს-მან,
საქმითა
სახელ-მოდგამ-მან დავით, ღვთისა მამისა-მან, და თჴთ სამეოცდამეათურამეტე-მან
შჴლ-მან ამის
დავითისა-მან
დავით, მას ჟამსა რომელი იყო ჰასაკითა ათექსმეტისა წლისა, ხოლო ქრონიკონი
ტთ: ამას მარტოდ შობილსა გიორგის-გან თჴთ მამა-მან დაადგა გჴრგჴნი მეფობისა:
უჭეშმარიტესი ითქჴნ თჴთ. ,, მამა-მან ზე-ცათა-მან პოვა დავით, მონა თჴსი, და საცხებელი მისი
წმიდა
სცხო:“ და რამეთუ ჵელი მისი შეეწია, და მკლავ-მან მის-მან განაძლიერა იგი,
წყალობა და ჭეშმარიტება შეემოსა მას, და უაღრეს ჰყო იგი უფროს ყოველთა მეფეთა
ქეყანისათა,
ვიდრემდის დასდვა ზღვათა ზედა ჵელი მისი, და მდინარეთა ზედა მარჯვენე მისი:
გარნა შრომითა ფრიადითა და ღვაწლითა ძლიერითა, მრავალთა დღეთა შემდგომადცა იქმნა ესე,
ვითარცა
წინა-მდებარე-მან სიტყვა -მან ცხად ჰყოს:რამეთუ მეფე იქმნა-რა დავით, მოოჵრებულ
იყო ქართლი, და თჴნიერ ციხეთა სადამე, არა-სადა იყო სოფელსა შინა კაცი, არცა-რა
შენებულობა, მათ
ჟამთა შინა: ჰქონდეს თრიალეთი და კლდე-კარნი, და მიმდგომი ქჲყანა მათი,
ლიპარიტსა, და
მეფეს დავითს წინაშე იყვის რეცა ერთ-გულად. ეგრეთვე ნიანია კახაბერის ძეცა, და
სხანიცა
აზნაურნი მცირედ მცირედ შემოკრიბნა, დაშთომილნი სადამე, და სოფლებათაცა
დაიწყეს შთამოსლვად და დასხდომად:“
და იყო მაშინ საზღვარი სამეფოსა მთა მცირე ლიხთა, და სადგომი სამეფო წაღვლისთავი: და ოდესცა ნადირობა უნდის ქართლისა ჭალაკთა, ანუ ნაჭარმაგევს, რომელი
ყოვლადვე
აღსავსე იყო ირემთა და ეშთა მიერ, არა პირველ შთავიდიან, ვიდრემდის ცხენკეთილთა მჵედართა მიერ მონახიან, და მაშინღა ჩამოვიდიან ნადირობად:

ხოლო ამა ვითარებასა შინა გარდაჵდა წელიწადი ოთხი. მოკდა სულტანი მელიქ-შაჰ,
და
ლიპარიტ ამირა-მან იწყო მათვე მამულ-პაპურთა კვალთა სლვა. რამეთუ ზაკჴდა წინაშე
მისსა
მოპოვნებად უსჯულოებისა, დაღათუ ქრისტიანე იყო სახითა, გარნა ორ-გულებითა, და
სიძულილი პატრონთა გვარისა-გან მოაქნდა გონებითა, და ვინათ-გან გულის-ხმის-ყოფა არა
ინება
კეთილისა, და ყოველსა გზასა არა კეთილსა: ამას-რა ესე-ვითარსა ხედვითა მეფე დავით,
ინება
გაწრთა მისი. ამის-თჴსცა პყრობილ ჰყო იგი ჟამ რა-ოდენმე, რომელი კმა იყო
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ლად გონიერისა ვისმე, და ესრეთ მომტკიცებული მრავალთა და მტკიცეთა ფიცთა მიერ,
და
ერთგულობისა-თჴს ღვთისა შუა-მდგომელად მომცემი, განუტევა იგი, და მითვე
დიდებითა ამყოფა,
და არა შეუცვალა: რამეთუ კეთილ-მან არა-თუ მართალსა, არამედ არცა-თუ ბოროტსა
ადვილად
აბრალის, ვინათ-გან სიბოროტედ არა განსწავლულ არს, არცა მეჭველ იყო: ხოლო იგი,
ვითარცა ძაღლი, მიექცა ნათხევარსა და ვითარცა ღორი ინწუბა სანგორელსა მწჴრისასა,
განაცხადა მტერობა და უკეთურებასა იწვრთიდა საწოლსა ზედა თჴსსა: იხილა-რა მშჴდ-მან
და
ღვთივ განბრძნობილ-მან მეფე-მან დავით, რამეთუ კუდი ძაღლისა არა განემართების,
არცა კირჩხიბი მართლად ვალს, მეორესა წელსა კვალად შეიპყრა, ორ წელ პყრობილ ყო, და
საბერძნეთს
გაგზავნა. და მუნ განეხვა ცხოვრებასა:
ამას ჟამსა გამოვიდეს ფრანგნი, აღიღეს იერუსალემი და ანტიოქია, და შეწევნითა
ღმერთისათა.
მოეშენა ქჲყანა ქართლისა, განძლიერდა დავით და განამრავლნა სპანი. და არცა-რა
მისცა სულტანსა ხარაჯა, და თურქნი ვერღა-რა დაიზამთრებდეს ქართლს. რამეთუ მოაქამომდე
ზამთრისა

მოწევნასა თანა ფალანგებითა მათითა ჩამოდგიან ჰავჭალას და დიღომს, ჩაღმართ
მტკვრისა, და იორის
პირთა, რამეთუ მათი იყო სადგომი: კახეთს მეფობდა კვირიკე, კაცი მეფობისავე თანა
მეფე ქმნული ვნებათა ზედა, და ჭეშმარიტი ქრისტიანე: მოსცა ჟამი ღმერთ-მან მეფესა დავითს, და
წარუღო
კჴრიკეს ციხე ზედა-ზადენი. და ქრონიკონი იყო ტკა: წარემატებოდა დიდებითა და
განმარჯვებულობითა. რომელთა თანა ესეცა იქმნა, მოკდა რატი, ძე ლიპარიტისი, კაცი ორ-გული
და ნანდვივე ნაშობი იქედნესი. და ესრეთ დასრულდა სახლი ბაღვივაშთა, სახლი
განმამწარებელთა, რამეთუ სვა უკანასკნელი თხლე რისხვისა, სასმელი ცოდვილთა ქჲყანისათა,
და არღარა-ვინ დარჩთა საყოფელთა მათთა მკვიდრი, რამეთუ აღიხსნა უსჯულოება მამათა
მათთა წინაშე
უფლისა, და მამული მათი აღიღო მეფე-მან:
შემდგომად წელიწდისა ერთისა მიიცვალა კჴრიკე მეფე, და დასვეს კახთა მეფედ ძმისწული
კჴრიკესი აღსართან, და რომელსა არა-რა ჰქონდეს ნიჭნი მეფობისა, არამედ იყო
ცუნდრუკირამე, უსჯულო, უმეცრად უსამართლო, და ყოვლად წინა-უკმო მამის ძმისა მისისა:
მას ჟამსა განიცადა მეფე-მან გონებისა თალითა, და კეთილად გულის-ხმა- ჰყო საქმე
რომლითა მოიმადლებდა ღმერთი, და სარგებელი დიდი იქმნებოდა: (გარდაიცვალა
კათალიკოზი გაბრიელ საფარელი, და დაჯდა კათალიკოზად იოანე): რამეთუ წმიდანი ეკკლესიანი,
სახლნი
ღვთისანი, ქვაბ ავაზაკთა ქმნილ იყნეს, და უღირსთა და უწესოთა, მამულობით უფროს
ვიდრე
ღირსებით, დაეპყრნეს უფროსნი საეპისკოპოსონი, არა კართა მწყემს-ებრ შესრულნი,
არამედ ავაზაკ-ებრ ერდოთ შესრულნი, და მათნივე მსგავსნი ხუცესნი და ქორეპისკოპოსნი
დაედგინნეს,
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რომელნი ნაცვლად სჯულთა ღვთისა პყრობისა, უსჯულოებასა წვრთიდეს მათ ქვეშეთა
ყოველთა,
და თჴთ სახელითა უფლისათა, და მღდელთა-გან გამოვიდოდა ყოველი უსჯულოება
და ცოდვა,

რომელთა თვალი ღვთისა მხედველი ყოველთა, ეს-ოდენ რისხვად აღძრული იყო,
ვითარცა ზემორე სიტყვა-მან გამოაცხადა: და რამეთუ არა სწორ არს ცოდვა მღდელისა და მჵედრისა,
არცა
ერისა და მღდელთ-მთავრისა, არცა მწყემსისა და სამწყსოსა, ვითარცა წერილ არს:
,,მონა-მან
რომელ-მან იცოდის ნება უფლისა თჴსისა, და არა განეკრძალოს, იგვემოს დიდად: ამათ
უქჲ
ესე-ვითართა დიდთა წყლულებათა კურნებად შემოკრბა კრება. ერი მრავალი, რამეთუ
სამეფოსა
თჴსისა კათალიკოზნი, მღდელთ-მთავარნი, მეუდაბნოენი, მოძღარნი და მეცნიერნი,
შემოკრიბნა
წინაშე მათსა, ჟამსა და ადგილსა ჯეროანსა, და მრავალ დღე გამოწვლილვითა, და
ფრიადითა
შრომითა კეთილად გამოიძიეს, და ყოველი ცთომილი განმართეს, კეთილ წესიერება
ყოვლითურთ დაამტკიცეს: უღირსად გამოჩინებულნი გარდამოსთხივნეს საყდართა-გან, და
შეაჩვენნეს,
დაღათუ არა ადვილ იყო ესე: რამეთუ იყნეს კაცნი მთავართა და წარჩინებულთა
შჴლნი, რამეთუ
რომელთაცა უწესოდ დაიპყრნეს საყდრები, და მათ-წილ ჭეშმარიტნი მწყემსნი და
სათნონი ღვთისანი დაადგინნეს, და ძეგლი შვენიერი ჭეშმარიტისა, სარწმუნოებისა აღწერეს, მიმდგომი
და
მოწამე წმიდათა ათ-ორ-მეტთა კრებათა. და ესრეთ ყოველნი ნიჭითა სამეფოთა
განგზავნნეს,
თჴთოეული სახიდ თჴსად: და ესეცა მიმსგავსებულად დიდისა კოსტანტინესსა
აღასრულა მეფემან დავით, რომლისა სანაცვლოდ იხილეთ, თუ-რაჳ განაგო ღმერთ-მან გულთ-მეცნიერმან,
უძილ-მან მცველ-მან ისრაელისა-მან. რამეთუ ესე აღსართან, კახთა მეფედ ხსენებული,
შეიპყრეს
ჲერთა დიდებულთა, არიშიან-მან და ბარამ, და დედის ძმა-მან მათ-მან ქავთარ, ბარამის
ძე-მან,
და მოსცეს მეფესა, და აღიხუნა მეფე-მან ჲერეთი და კახეთი, და ერწუხს ქმნა წყობანი
დიდნი, და
სმა-განსმენილი-იგი დიდი ძლევა, რომელ მცირედითა ლაშქრითა, და განწირულითა
ერითა, დაჵოცნა სულტანისა-იგი სპანი ურიცხნი, ათაბაგი განძისა, და უმრავლესი კახთა და
ქვეყანისა ერი,

მტერთავე თანა გარე-მოდგომილი ჩვენ-თანა, ესე-ოდენ ადვილად და მოსწრაფედ ჵელთ
უსხნა
ღმერთ-მან საკვირველებათა-მან, რომელ ერთი ათ-ასთა არა-თუ სდევდა, არამედ
ჵელითა იპყრობდა, და ორთა არა-თუ წარექცივნეს ბევრნი, არამედ სანთლითა თჴთ მათვე ტყეთათ და
მთხრებლთათ, ტყვედ მოჰყვანდეს იგინი ყოველნი ქრისტეანენი:
ხოლო თჴთ მეფე არა-თუ ვითარცა სხაჳ ვინმე ზურგით უდგა ოდენ სპათა თჴსთა, ანუ
შორით უზახებდა, ვითარცა ერთი მთავართაგანი ვინმე, არამედ უპირატეს ყოველთა
თჴთ წინა
უვიდოდა, და ვითარცა ლომი შეუზახებდა ჵმითა მაღლითა, და ვითა გრიგალი მიდამო
იქცეოდა,
თჴთ გოლიათებრ მიმართებდა, თჴთ მკლავითა მტკიცითა, და ჵმობდა აჵოვანთა.
სრვიდა და დასცემდა წინა დამთხვეულთა ყოველთა, ვიდრემდის ფრიადისა ცემისა-გან, არა-თუ
ვითარცა ძველსა
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დავითს ელიაზარის ჵელი ჵრმლისა ვადასა ოდენ დაეწება, არამედ ჵრმლით მისითა უკმომდინარითა სისხლითა წელნი აღსავსე ეტვირთნეს, რა-ჟამს, შემდგომად ომისა, გარდაჵდის და
სარტყლისა განხსნისა საცნაურ იქმნა, ქჲყნად-რა დაითხია ესე-ოდენისა მტკნარისა
სისხლისა
შეყინებულისა, რომელსა პირველ განხილვისა თჴთ მის-გან ვჰგონებდით გამოსრულად,
და მას
დღესა სამნი ცხენნი გამოუკლეს, და მეოთხესაღა ზედა მჯდომ-მან სრულ ყო მის დღისა
ომი:
და ესე მრავლისა-გან ყოვლად მცირედი, და წინა წარმოვთქვით:
ესრეთ რა თჴთ მპყრობელობით დაიპყრა ჲერეთი და კახეთი, და ნებიერად აიხვნა
ციხენი
და სიმაგრენი მათნი, მზეებრ მიჰფინა წყალობა ყოველთა ზედა მკვიდრთა ქჲყანისასა.
და
ვინათ-გან ღმერთი ესრეთ განაგებდა საქმეთა დავითისთა, და წარუმართებდა ყოველთა
გზათა
მისთა, და მოსცემდა ჟამითი- ჟამად ძლევათა საკვირველთა, და უძღოდა ძალითიძალად, არცა
იგი უდებებდა განმრავლებად საქმეთა კეთილთა და სათნოთა ღვთისათა, არამედ
სრულითა გული-

თა მსახურებდა, და მათ იქმოდა, რომელნი ნებისა ღვთისად დაამტკიცნის, და სათნო
ყოფილად
მისდა აღუჩნდის, ვითარცა აწ ითქვას: რამეთუ მოიგონა აღშენება მონასტრისა და
დაამტკიცა,
რომელიცა გამოირჩია მადლ-მან საღმრთო-მან, ადგილსა ყოვლად შვენიერსა და
ყოვლითურთ
უნაკლულოსა, რომელსა შინა ვითარცა მეორე ცა გარდაართხა ტაძარი ყოვლად-წმიდისა,
და
უფროსად კურთხეულისა ღვთისა- მშობელისა: რაბამ რამე აღმატებული ყოველთა
წინანდელთა
ქმნილობისა, რომელი ზესთა ჰმატს შვენიერებასა ყოველთასა, სივრცითა და ნივთთა
სიკეთითა,
და სიმრავლითა, და მოქმნულობისა შეუსწორებლობითა, რომელსა აწ თანა მოწმედ
ჰქონან
თვალნი ყოველთა ჵორციელთა მხედველთანი. და აღავსო სიწმიდეთა მიერ პატიოსანთა
ნაწილთა
წმიდათასა, და წმიდათა ხატთა მიერ და სიწმიდისა სამსახურებელთა ყოვლად
დიდებულთა. და სხათა
ნივთთა ძვირად საპოვნელთა: ამათ -თანა დასხნა მუნვე დიდთა და ხვასროვანთა
მეფეთა ტახტნი
და საყდარნი სასანთლენი და საკიდელნი ფერად ფერადნი იავარად მოხმულნი, და
კვალად გჴრგჴნნი,
მანიაკნი და ფიალანი და სასმელნი, რომელნი მოუხვნა მეფეთა არაბეთისათა, რა-ჟამს
თჴთ იგინიცა ტყვედ მოიყვანნა, მასვე ტაძარსა შინა შეწირნა ღვთისა, სახსენოდ და
სამადლობელოდ
ძლევისა -მის საკვირველისა. და მუნვე შემოკრიბნა კაცნი პატიოსანნი ცხოვრებითა და
შემკულნი
ყოვლითა სათნოებითა, არა თჴსთა სამეფოთა ოდენ შინა პოვნილნი, არამედ ქჲყანისა
კიდეთა,
სადათცა ესმა ვიეთმე სიწმიდე სიკეთე და სისრულე, სულიერითა და ჵორციელითა
სათნოვებითა აღსავსეობა:
იძინა და კალად გამოიძინა, მოიყვანნა და დაამკვიდრნა მას შინა და მამული
ლიპარიტეთი. უმკვიდროდ
დარჩომილ იყო სრულიად: სხვათა მრავალთა და სამართლიანთა, უსარჩლესმიუხვეჭელთა
სოფელთა თანა მისცნა დედასა ღვთისასა, სამსახურებელად მისსა წინაშე მდგომთათჴს, და
უზრუნველი ტრაპეზი განუჩინა, რომელიცა აწ წინა-მდებარე არს ყოვლისა
აღმოსავალისა მეორედ
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იერუსალემად, სასწავლოდ ყოვლისა კეთილისა, მოძღურად სწავლულებისად, სახლად
ათინად,
ფრიად უაღრეს მისსა საღმრთოთა შინა, წესთა, კანონად ყოვლისა საეკლესიოჳსა
შვენიერებისად:
და კვალად სხა მოიგონა საქმე, შემსგავსებულად მოწყალისა და ტკბილისა ღვთისა, სახისა, კაცთ-მოყარებისა მისისა: აღაშენა ქსენონი, ადგილსა შემსგავსებულსა და
შვენიერსა,
რომელსა შინა შეკრიბნა ძმანი, თჴთო-სახითა სენითა განცდილნი, და მოუმზადა
ყოველივე საჵმარი მათი, უნაკლულოდ და უხვებით, და განუჩინნა შესავალნი და საღვაწნი მათნი
ყოვლადვე:
თჴთ მივიდის და მიიხილნის, მოიკითხნის და ამბორს უყვის თჴთოეულსა,
ჰფუფუნებდის
მამებრ, სწყალობდის და ჰნატრიდის, განამჵნობდის მოთმინებისა მიმართ, მონახის
თჴსითა ჵელითა ცხედრები, სამოსლები და საგებელი მათი, პინაკი და ყოველი საჵმარი მათი,
მისცის თჴთოეულსა ოქროჳ კმა- საყოფნი და განაკრძალნის ზედა-მდგომელნი მათნი, და განაგის
ყოველი საქმე
მათი დიდად შვენიერად და ღვთის-მსახურებით:
ხოლო ვიდრე ამა ჟამადმდე ქალაქი ტფილისი, რუს-თავი, სომხითი და ყოველი
სამშვილდე, და აგარანი თურქთა აქვნდეს. ხოლო თრიალეთი და კლდე-კარნი ჰქონდეს
თევდორეს, ჭყონდიდლისა დის-წულსა, კაცსა გონიერსა და დიდად მყოფსა, რამეთუ მეფე, რა
გარდავიდის აფხაზეთად, უმცრორე ეშინოდის თურქთა და მათთა ციხოვანთა: მას ჟამსა მეფე გარდავიდა
იმერეთს,
და შეკრბეს გიორგი ჭყონდიდელსა, მწიგნობართ უხუცესსა წინაშე, თევდორე, აბულეთი
და
იოანე ორბელი, და სიმარჯვით მოიპარეს სამშვილდე: მაშინ იქმნა დიდი სიხარული,
რამეთუ
დღითი-დღე შეემატებოდა საზღვართა სამეფოთა: ცნეს-რა თურქთა აღება სამშვილდისა,
უმრავლესნი ციხენი სომხითისანი დაუტევნეს, და ღამე ოვლტოდეს, და ჩვენ- თანა
მოითვალნეს იგინი:

რამეთუ ვიდრე მოაქამომდე სთველთა ჩამოიარიან თურქთა სომხითი, ყოვლითა
ფალანგებითა მათითა, ჩამოდგიან გაჩიანთა, პირსა მტკვარისასა, ტფილისით-გან ვიდრე ბარდავადმდე,
და იორის
პირთა, და ყოველთა ამათ შვენიერთა ადგილთა საზამთროთა, რომელთა შინა ზამთრის,
ვითარცა
არესა გაზაფხულისასა, ითიბების თივა, და აქვს შეშა და წყალი უხვებით, და მუნ არს
სიმრავლე
ნადირთა თჴთო-ფერი, და საშვებელი ყოველი: ამათ ადგილთა შინა დადგიან
ხარგაებითა. ცხენისა, ცხვრისა, ჯორისა, და აქლემებისა მათისა არა იყო რიცხვი, და აქვნდათ ცხოვრება სანატრელი: ნადირობდიან, განისვენებდიან და იხარებდიან, და არა იყო ნაკლულევანება
მათ- თანა.
თჴსთა ქალაქთა ვაჭრობდიან, ხოლო ჩვენთა ნაპირთა არბევდიან, ტყვითა სავსეთა,
გაზაფხულისა
თანა იწყიან აღმართ სლვად, მთათა სომხითისა და არარატისათა: ეგრეთვე ზაფხულისცა
ჰქონდისთ შვება და განსვენება, თივათა და ველთა შვენიერთა, წყაროთა და ადგილთა
მწვანვილოვანთა, და ეს-ოდენ დიდ იყო ძალი მათი და სიმრავლე, რომელი ჰსთქამცა, თუ „ყოველი
თურქობა, ყოვლისა ქჲყანისა აქა არსო“. და არა-ვის -გან მოსაგონებელ იყო ოდესცა
მათი
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გასხმა ანუ ვნება, არცა- თუ თჴთ სულტანისა-გან: ოდეს სამშვილდე და ძერნა აღიღეს,
ქრონიკონი იყო ტლ:
მას წელსა მოვიდა ძალი სულტანისა და ყოველი თურქობა, კაცი ვითარ ორ-ასი ათასი, უგრძნეულად სიმარჯვითა, ხოლო მეფე დგა ნაჭარმაგევს, ტაძრეულითა: ჰსცნა-რა
მოსლვა
მათი მიმწუხრითურთ თრიალეთს, ღამე ყოველ წარვიდა მასლათა, კაცითა ათ-ას ხუთასითა, რამეთუ ესე-ოდენნი დახუდეს მას წინაშე: ცისკარს მოვიდეს თურქნი, იქმნა ბრძოლა
ფიცხელი მას
დღესა, და შეწევნითა ღვთისათა იძლია ბანაკი მათი. და მიდრეკასა დღისასა მიდრკეს
სივლტოლად,
ესე-ოდენ ზარ-განჵდილნი და მოსწრაფენი, ვიდრემდის არცა-თუ კარავთა მათთა და
ჭურჭელთა

მიხედნეს ყოვლად, არამედ მოსწრაფებასა პატივ-სცეს ფერჵთა მათთა უფროს საქონლისა
მათისა,
და ესრეთ განიბნივნეს თჴსთა ქვეყანათა: ხოლო ესე-ვითარსა საკვირველსა
სივლტოლასა მათსა
თჴთ მეფე და სპანი მისნი ეს-ოდენ ურწმუნო იქმნნეს, ვიდრემდის არა-ვინ ჰსდევნა
ყოვლად,
რამეთუ ხვალისა ომი ეგონა: და წარიღო გიორგი ჭყონდიდელ-მან რუს-თავიცა, მეფისა
მუხნარს
ყოფასა. ქრონიკონი იყო ტლე. რომლისა-თჴსცა დიდად წყენა შეექმნა თურქთა, და
რიდობა
საზამთროთა ადგილთა დგომისა: რამეთუ მოიმსტვარნის მეფე-მან რომელთა მოსვრა
ეგებოდის,
და უგრძნეულად დაესხის და მოსწყვიდნის, და ესე არა ერთ, გინა , ორ, ან სამ, არამედ
მრავალ-გზის, ვითარცა აწ ერთი ითქვას: რამეთუ ტაოს ჩამოდგეს დიდნი თურქნი
ხარგებითა,
ვინათ-გან ზამთრისა სიფიცხესა და მთათა სიმაგრეთა მიენდვნეს. ხოლო მეფე-მან
მოიჵელოვნა
ესრეთ, რამეთუ სპათა ქართლისათა მზაობა უბრძანა, და თჴთ ქუთათისს გარდავიდა,
რომლითა
უეჭუელ ყვნა იგინი. და თთვესა თებერვალსა აცნობა ქართჲლთა და მესხთა რათა
კლარჯეთს
დახვდენ პაემანსა, და თჴთ შიდითა სპითა ხუფთით ჭოროხის პირი წარვლო: შეკრბეს
ერთად,
უგრძნეულად დაესხნეს მათ-ზედა, უშიშად, გულ-დებითა, მსხდომარეთა ბასიანამდე,
და მთად
კარნიფორისა. რამეთუ ქრონიკონი იყო ტლვ: მოსრეს სიმრავლე მათი ურიცხვი, და
აღიღეს
დედა-წული მათი, ცხენები, ცხოვარი, აქლემები და ყოველი ნაქონები მათი, რომლითა
აღივსო
ყოველი სამეფო მისი ყოვლითა კეთილითა: ამასვე წელსა, ასული თჴსი კატაჳ გაგზავნა
საბერძნეთს, სძლად ბერძენთა მეფისა, რამეთუ პირველ ამისსა პირ-მშო ასული თჴსი, თამარი,
გაეგზავნა
დედოფლად შარვანისა: რამეთუ ვითარცა ორნი მნათობნი , ერთი აღმოსავლეთს, ერთი
დასავლეთს,
ცისკროვან ჰყოფდენ სფეროსა, მამისა-გან მიმღებელნი მზეებრთა შარავანდედთანი: )
და მეორესა წელსა დაიპყრნა გრიგოლის ძენი, ასამ და შოთა, და აღიღო ციხე გიში, და
1-29 სტრ., 246

გაგზავნა ძე თჴსი დემეტრე შარვანს, სპითა ძლიერითა, ლაშქრად. ხოლო მან ქმნნა ომნი
საკვირველნი, რომლითა განაკვირვნა მხილველნი და მსმენელნი, გამოიღო ციხე
ქალაძორი, და ძლევაშემოსილი მოვიდა წინაშე მამისა თჴსისა, სავსე ალაფითა და ტყჴთა ურიცხვითა:
ხოლო მეორესა წელსა ბზობად წარმოემართა მეფე ღანუჵით, წარსლვად რაჵსის პირსა,
და
ზატიკი გარდაიჵადა ნაჵიდურს. მუნ მოართვეს ამბავი ბეშქენ ჯაყელისა ჯავახეთს
თურქთა-გან
მოკლისა, და ამის-თჴს უშლიდეს დიდებულნი მას ჟამსა წარსლვად. და ყოვლად არა
მოისმინა,
არამედ დაესხა თურქთა, რაჵსის პირსა მდგომთა, და მოსრა სიმრავლე მათი და
ურიცხვი, წარმოიღო
ტყვე და ალაფი ურიცხვი: ამასვე წელსა აღიღო სომხითისა ციხე-ქალაქი ლორე, და მასვე
წელსა, ივლისსა, აღიხვნა აგარანი, მეორესა დღესა, ცის-კარს. რამეთუ პირველცა ესე ციხე
აეღო
ბაგრატს, პაპასა მისსა, გარნა სამ თვე ბრძოლითა: ამასვე აგჴსტოსსა მოკვდა სულტანი
მალიქი,
მალიქ-შას ძე, და ალექსი კომნინოს, ბერძენთა მეფე. და ვერა სცნეს ერთ-მან მეორისა
სიკდილი, ქრონიკონი იყო ტლჲ:
ჰხედვიდა-რა მეფე დავით ესე-ოდენთა ზეგარდამოთა ღვთისა მიერ წყალობათა,
შეწევნათა, ძლევათა და გამარჯვებათა თჴსთა, და რომელთა ღმერთი მოსცემდა სამეფოთა
ქვეყანათა, ქალაქთა და ციხეთა, რამეთუ არა იყო ესე-ოდენი სიმრავლე ლაშქართა სამეფოსა შინა
მისსა, რათამცა ქალაქთა და ციხეთა შინა მდგომად და დამჭირველად, და კვალად თჴს-თანა
მყოფელად და
მოლაშქრედმცა კმა ეყვნეს დაუცხრომელად, და სამარადისოსა მისსა მიმოსლვასა,
ზამთარ და
ზაფხულ განაღა სადამე ლაშქრობასა.ამის-თჴს შემოიკრიბა გონება, კეთილად და
გონიერად,
გამგონე, ვითარცა დავით, სულისა მიერ წმიდისა, აღიღო მაღლად თავი თჴსი და
მიმოავლო თვალი გონებისა თჴსისა, განიცადა კეთილად და განიზრახა სამეფოთა ცნობითა, რომელი
არა კმა

იყნეს მეფობისა მისისანი, თანა მიყოლად კრთომათა და წადიერებათა სულისა
თჴსისათა. და
მსგავსად ალექსანდრესსა ჰქმნა და ამანცა, სულთ-ითქნა: რამეთუ ითქმის მის-თჴს,
ვითარმედ ფილოსოფოს-მან ვინმე ჰრქვა მას, ვითარმედ: „არიანო მრავალნი და ურიცხნი სოფელნი,
რომელთა
არცა-თუ სახელი გასმიეს შენ.“ და მან სულთ-ითქვნა და თქვა: „უკეთუ დამიშთეს ესენი,
რაჳ
იყოს მპყრობელობა ჩემი“. ამის-თჴსცა ამან მეორე ალექსანდრე განიზრახა, სივრცითა
გონებისათა, რამეთუ სხვაებრ არა იყო ღონე: უწყოდა კეთილად ყივჩაყთა ნათესავისა
სიმრავლე, სიმჵნე
წყობათა შინა, სისუბუქე და მიმოსლვისა, სიფიცხე მიმართებისა, ადვილად
დასამჭირვლობა და ყოვლითურთ მომზავებლობა ნებისა თჴსისა, და ამათ-თანა უადვილეს იყნეს მოსვლად
მახლობელობითაცა და უპოვარებითა, და რამეთუ პირველ მრავალთა წელთასა, მიერ მოიყვანა
სანატრელი
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და ყოვლად განთქმული სიკეთითა გუარანდუხტ დედოფალი, შვილი ყივჩაყთა
უმთავრესისა ათრაქა,
შარაღანის ძისა, სჯულიერად მეუღლედ თჴსად და დედოფლად ყოვლისა
საქართჲლოსა. ამისთჴსცა წარავლინნა კაცნი სარწმუნონი, და მოუწოდა ყივჩაყთა და სიმამრსა თჴსსა: ხოლო
მათ
სიხარულით მიითვალეს, გარნა ითხოვეს გზა მშვიდობისა ოვსთა-გან. ამის-თჴსცა
აიძულა მეფემან წარსლვა ოვსეთს, და სიტყვასავე თანა წარემართა, და თანაწარიტანა გიორგი
ჭყონდიდელი, მწიგნობართ-უხუცესი თჴსი, კაცი სრული ყოვლითა სიკეთითა, სულისა
და ჵორცთასა, სავსე სიბრძნითა და გონიერებითა, განმზრახი, სვიანი, ფრთხილი, თანააღზრდილი
პატრონისა, და თანა-განკაფული ყოველთა გზათა, საქმეთა და ღვაწლთა მისთა: შევიდეს
ოვსეთს, და მოეგებნეს მეფენი ოვსეთისანი, და ყოველნი მთავარნი მათნი, და ვითარცა
მონანი
დადგეს წინაშე მისსა. და აიხვნეს მძევალნი ორთა-განვე, ოვსთა და ყივჩაყთა, და ესრეთ
ადვილად
შეაერთნა ორნივე ნათესავნი, და ჰყო შორის მათსა მშვიდობა და სიყარული, ვითარცა
ძმათა:

აიხვნა ციხენი დარიალასა, და ყოველთა კართა ოვსეთისათა და კავკასიისა მთისათანი,
და შექმნა
გზა მშვიდობისა ყივჩაყთა-თჴს, და გამოიყვანა სიმრავლე ფრიად დიდი, სიმამრი და
ცოლის ძმანი
თჴსნი არა ცუდად დაშვრა არცა უსაქმოდ მათი გამოყვანება, არამედ მათითა ჵელითა
მოსრა
სრულიად სპარსეთისა ძალნი, და დასცა შიში და ზარი ყოველთა მეფეთა ქჲყანისათა,
და მათითა თანა- ყოლითა ქმნნა საქმენი დაურწმუნებელნი, ვითარცა ითქვას წაღმართ: ხოლო
მაშინ
ოვსეთს ყოფასა მიიცვალა გიორგი ჭყონდიდელი, თავადგა სიყრმითგანთა პატრონისა
მსახურებათა-თჴს, ) და პატივითა დიდითა წარმოგზავნა მონასტერსა ახალსა, და მუნ დაემარხა,
რომელი იგლოვა ყოველ-მან სამეფო-მან და თჴთ მეფე-მან, ვითარცა მამა, და შემოსითა
შავისათა, ორმეოც დღე, ვიდრემდის იშვა ვახტანგ, რომლისა ხარებითა დაიხსნა გლოვა: ხოლო
ყივჩაყნი დააყენნა ადგილთა მათთა მარჯვეთა დედა-წულითა მათითა, რომელთა თანა იყო წყობად
განმავალი რჩეულნი, ორ-მოცი ათ-ასი: ესენი განასრულნა ცხენებითა და საჭურველითა, და
კვალად
მონანი რომელ ჰყვეს, რჩეულნი და განსწავლულნი ღვაწლსა, ვითარ ხუთი ათ-ასი კაცი,
ყოველნი
ქრისტეანე ქმნილნი, მისანდონი და გამოცდილნი სიმჵნითა. და თჴთ ყივჩაყნიცა
უმრავლესნი ქრისტეანე იქმნებოდეს დღითი-დღე, და სიმრავლე ურიცხვი შეეძინებოდა ქრისტესა: ესენი
რა ესრეთ
შემოიკრიბნა, და დააწყვნა გვარად გვარად, და დაუდგინნა სპასალარნი და
მმართებელნი, და ეგრეთვე თჴსისა სამეფოსა სპანი, რჩეულნი და მოკაზმულნი, ცხენ-კეთილნი და პირშეუქცეველნი, და
საშუალ მათსა, თჴთ იგი უმსგავსო სპასპეტი და წინა-მბრძოლი, მიმსგავსებული
ძველისა
ქაიხოსროსა-თჴს მოთხრობილთა, წინა უძღოდა, და იწყო რბევად სპარსეთისა,
შარვანისა და
სომხითისა დიდისა. რამეთუ არა დაშვრებოდა, არცა მოეწყინებოდა, არამედ ჟამიერად
და წესი1-31 სტრ., 248

ერად ალაშქრებდა მათ, მართებდა და განაგებდა მსგავსად მისსა დიდ-გონეობითა, და
ვინღამცა
წინა-აღმდგომი იყო მისი, და ანუ მიმმართი ომისა მის წინაშე:
რამეთუ დაღათუ წერილ-მან ფრთოვანსა ვეფხსა მიამსგავსა მაკიდონელი-იგი,
სიფიცხითა
მიმმართველობისა-თჴს, და მსწრაფლ მიმოვლისა ქჲყანათა შინა, და ჭრელად მრავალფერობისათჴს ქცევათა და განზრახვათა მისთასა, არამედ ჩვენი ესე გჴრგჴნოსანი და ახალი
ალექსანდრე,
დაღათუ იყო ჟამითა შემდგომი, არამედ არა საქმითაცა, არცა განზრახვითა, არცა
სიმჵნით უმცირედ: და თჴთ მათ საქმეთა შინა, რომელთა მძლედ ითქმის ალექსანდრე, არა უმდაბლეს,
არამედ
მრავლითა უმაღლეს მგონიეს ესე, და რა-ოდენ საწუთოთა და ჵორციელთა შინა იგი
მისთა
სწორთა და მის-გან და მის ჟამისათა ყოველთა უმაღლეს და უზეშთაეს იყო, ეგე-ოდენ
ესე საღმრთოთა და ქრისტეს მცნებათა შინა, ჵორციელთავე თანა მისთა პირველთა ყოველთა
ჰმატა: რამეთუ
არა ჰსცა ძილი თვალთა, არცა ჰრული წამთა, არცა განსვენება ჵორცთა თჴსთა, არა
მიდრკა გემოვნებათა მიმართ, არცა ნებასა ჵორცთასა, არა სასმელ-საჭმელთა, არცა სიმღერასიღოდათა, და
რაჳთურთ არა-რა შეაკრელთა ჵორცთა და გონებისათა, გარნა საღმრთოთა და
სასულიეროთა
ყოველთა დასრულებად და უდებებად მზიდველთა ნებისათა. და განიცადეთღა ოთხთა
ამათ წელთა
ქმნილნი მისნი, რომელთა მრავალ-გზის მცირედი მეგულების თქმად:
რამეთუ აქნდეს ჩუეულებად ესე მეფესა, რამეთუ განგებულებით გარდავიდის
აფხაზეთად,
და ჩამოიტყუვნის თურქმანნი საზამთროთა ადგილთა, პირითა მტკრისათა, რამეთუ
მათნიცა
მსტოვარნი ზედა ადგიან მეფესა, და იკვლევდიან გზათა მისთა: გარდავიდა მეფე
გეგუთს, და
მიერ ხუფათს, და ამით გულ-პყრობილ ყვნა იგინი. ქრონიკონი იყო ტმ: ხოლო მათ ცნესრა
სიშორე მისი, ჩამოდგეს ბოტორას, დიდნი ფრიად, და დაიზამთრეს. და არა ჰრულოდა
მეფესა,

არამედ გარდამოიფრინვა თებერვალსა თოთხმეტსა, და უცნაურად დაესხა მათ-ზედა,
და ძლით-ვინმე
შეესწრა ცხენ-ზედა, და გარდაიხვეწნეს. აღიღეს ტყვე, და ალაფი ურიცხვი: მოვიდეს
ღანუჵს, და
მასვე შვიდეულსა, პირ-მარხვასა დღესა, აიღო შარვანს ქალაქი ყაბალა, და აღავსო სამეფო
თჴსი ოქროთა და ვეცხლითა, და ყოვლითა სიმდიდრითა, და წარმოვიდა ქართლს: და
მყის შეიკრიბა სპა და ჩავიდა შარვანს, მაისსა შვიდსა, არბია-ლიჟათათ) ქურდევანამდე და
შიშტალანთამდე, და სავსენი ალაფითა მოვიდეს ქართლს:
მათვე დღეთა შეიბნეს შარვანელი და დარუბანდელი, მოკლეს აფრიდონ, და
მოსწყვიდნეს
შარვანელნი, თთვესა ნოემბერსა: წარვიდა მეფე აშორნას, და დაესხნეს თურქმანთა,
მოსრნა და
იავარ ყვნა, და წარმოიღო ურიცხვი, ჩამოვლო მგზავრად, და დაესხა სევგელამეჯს,
თურქმანთავე, და
არა დაუტევა მოტირალი კარავთა მათთა: ესე ერთისა წლისა:
მასვე ზამთარსა ჩავიდა აფხაზეთს, ბიჭვინტამდე, და განაგნა საქმენი მანდაურნი.
ღირსნი
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წყალობისანი შეიწყალნა, შემცოდენი დაიპყრნა და სწვართნა. რამეთუ იყო ზამთარი
ძნელი და
თოვლი ფრიადი: ხოლო ცნეს რა თურქთა, ვითარმედ შორს არს მეფე, გულ-დებით
ჩამოდგეს პირსა
მტკვრისასა, გარნა ლომსა არა ჰრცვენოდა, არცა დამხრწველთაგანი რა იმჭირვიდა, არცა
ჰრულოდა ომისა-თჴს: წარმოვიდა მსწრაფლ აფხაზეთით, თოვლთა საშინელთა,
გარდაათხრევინა მთა
ლიხისა, სადა გარდანაკვეთსა თოვლისასა აქნდა სიმაღლე მჵარი სამი: დახვდა მზად
სპა მისი,
პირველ ჰამბავისა ქართლისა ცნობამდე, დაესხა სულტანს და აღავსო ლაშქარ-მან მთით
მტკრამდე, და გაგთათ ბერდუჯამდე. და მოსრეს პირითა მახვილისათა, და რომელ არა
დაუშთათ
მთხრობი ჰამბავისა. ქრონიკონი იყო ტმა, თთჲ იყო მარტი:
ხოლო ვითარცა მოიწია გაზაფხული, განდიდნა მტკვარი ფრიად, რომელ ნადინები მისი

ვერღა-რა იტევდა. ამისითა მინდობითა ჩადგეს თურქმანნი ბარდავს, გულ-დებით:
მაშინ მონახნა
მეფე-მან იგინიცა, და ალონს მტკვარსა გაცურდა ყივჩაყითა, და უჰაზრავს- მას წყალსა,
და
მოსრნა თურქნი, არბია ბარდავი, და დაყო ორი დღე, და ნებიერად მოვიდა შინა, სავსე
ალაფითა. თთვე იყო ივნისი:
ამათ ესე-ვითართა ჭირთა-გან შეიწრებულნი თურქმანნი, და კვალად ვაჭარნი, განძელტფილელ-დმანელნი, წარვიდეს სულტანსა წინაშე, და ყოველსა სპარსეთსა: შეიღებნეს შავად,
რომელთამე პირნი, და რომელთამე ჵელები, და რომელნიმე სრულიად, და ესრეთ
მიუთხრნეს ყოველნი ჭირნი, მოწევნულნი მათ-ზედა, რომელთა აღძრნეს წყალობად თჴსად, და იქმნა
გლოვა ფრიადი
შორის მათსა: მაშინ სულტან-მან მოუწოდა არაბეთისა მეფესა დურბეზს, სადაყის ძესა,
და მისცა
ძე თჴსი მალიქი და ყოველი ძალი მისი, და აჩინა სპასალარად ელღაზი, ძე არდუხისი,
კაცნი დაჰმანი და მრავალ-ღონე. და უბრძანა თურქმანობასა სადაღაცა-ვინ იყო, დამასკოთ და
ჰალაბით-გან
ამოღმართ, ყოველსა მჵედრობად შემძლებელსა, ამათ- თანა ათაბაგსა განძისასა, მისითა
ძალითა, და
ყოველთა სომხითისა ამირათა. ქრონიკონი იყო ტმა:
შეკრბნეს ესე ყოველნი, შეითქნეს, შეიმტკიცნეს, სიმრავლითა ვითარცა ქვიშა ზღვისა,
რომლითა აღივსო ქვეყანა, და აგვისტოსსა ათვრამეტსა მოვიდეს თრიალეთს, მანგლისს
და დიდგორთა, რომელ თჴთ ფერჵთა ზედა ვერ ეტეოდეს ამათ ადგილთა: ხოლო მეფე-მან
დავით,
უშიშ-მან და ყოვლად უძრავ-მან გულითა, თუ ვითარ წინა განაწყო სპა მისი, და თუ
ვითარ
ყოველი საქმე შვენიერად და ღონიერად ჰყო: რაბამ რამე წყნარად, უშფოთველად და
გამოცდილებით, და ყოვლად ბრძნად განაგო, და თუ ვითარ თჴსნი სპანი დაიცვნა უვნებელად, ამათ
ყოველთა თჴს ვგონებ, რომელ ყოველთა ბრძენთა სოფლისათა ენა ვერ შემძლებელ არს
მითხრობად
ზედ-მიწევნით ყოველსავე:

რამეთუ პირველსავე ომსა იოტა ბანაკი მათი და ივლტოდა, რამეთუ ჵელი მაღლისა
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ოდა, და ძალი ზეგარდამო ჰფარვიდა მას, და წმიდა მოწამე გიორგი განცხადებულად, და
ყოველთა სახილველად წინა-უძღოდა მას, და მკლავითა თჴსითა მოსრვიდა ზედამოწევნულთა უსჯულოთა- მათ წარმართთა, რომელ თჴთ იგი უსჯულონი და უმეცარნი მოღმართ აღიარებდეს,
და მოგვითხრობდეს სასწაულსა ამას მთავარ-მოწამისა გიორგისსა. და ვითარითა ღონითა მოსრნა
სახელოვანნი-იგი მებრძოლნი არაბეთისანი, და ანუ მეოტთა ვითარ სიმარჯვითა და
განკრძალულად
ჰსდევნნა და მოსრნა. რომლითა აღივსნეს ველნი, მთანი და ღელენი, მძორებითა: ხოლო
სპანი
ჩვენნი, და უფროსად ყოველი სამეფო, აღივსო ოქროთა და ვეცხლითა, არაბულითა
ცხენებითა,
ასურულითა ჯორებითა, კარვებითა, სრა-ფარდაგებითა, სხვითა უცხოთა ჭურჭლებითა
საბრძოლველთა თჴთო-სახეთათა, ქოსთა და ფილაკავანთათა, სასმურთა, ტურფათა და
სანადიმოთათა, საბანელთა და სამზარეულოთათა, რა-ოდენმან ქარტა-მან და მელან-მან დაიტიოს აღწერად,
და რამეთუ გლეხთა იხილემცა, ოდეს არაბთა მეფენი მოჰყვანდეს ტყვედ. და სხათა
გოლიათთა-თჴს
რადღა-რამცა გვინდოდა თქმად:
ხოლო ამად რა თხრობად მოვიწიე, ვაებისა ღირსად შევრაცხენ დიდნი-იგი და
სახელოვანნი
გამომეტყველნი: ვიტყვი უკვე უმიროზს, არისტოვლის, ელლინთა, ხოლო იოსიპოს
ებრაელსა,
რომელთაგან-მან ერთ-მან ტროადელთა და აქეველთა-მან შეამკნა თხრობანი. თუ
ვითარ აღამემნონ, და პარჟამო ანუ აქილევი, და ეკტონ, მერმეცა უდისეოს და ფირესტე, ეკვეთნეს, და
ვინ
ვის მძლე ექმნა; და მეორემან ალექსანდრესნი წარმოთქნა მძლეობანი, სიმჵნენი და
ძლევა
შემოსილობანი. ხოლო მესამე-მან ვესპასიანე ტიტოასმიერნი მეტომეთა თჴსთაზარნი,

ჭირნი მისცნა აღწერასა: და ვინათ-გან ამათ ნივთნი საქმეთანი არა ჰქონდეს კმად
მისათხრობელად, ამის-თჴსცა მის ჵელოვნებისა რიტორობისათა განავრცელნეს, ვითარცა იტყვის
თჴთ სადამე
ალექსანდრიელი. „არა დიდ იყავ აქილევი, არამედ დიდთა მიემთხვია მაქებელსა
უმიროზ“. რამეთუ
ოც და რვა წელ განგრძობასა ტროადელთა ბრძოლისასა, ვერა-რა ღირსი ქებისა იქმნა:
ხოლო
მეფისა დავითისი ესე-ოდენთა მიმართ წინა-განწყობა სამ ჟამამდი იყო, და ვერცა
პირველსა ომსა
შეუძლეს წინა-დადგომად. ჰქონებოდესმცა ამათ ბრძენთა თხრობათა ნივთად საქმენი
დავითისნი,
და მათმცა აღწერნეს ჯეროვნად მათისა-ებრ რიტორობისა მსგავსად, და მაშინღამცა
ღირს ქმნილ
იყნეს ჯეროვანსა ქებასა. და ესენი ესე-ოდენ:
ხოლო მეორესა წელსა აიღო მეფე-მან ქალაქი ტფილისი, პირველსავე ომსა, ოთხ ას
წელ ქონებული სპარსთა, და დაუმკვიდრა შჴლთა თჴსთა საჭურჭლედ, და სახლად
თჴსად საუკუნოდ. ქრონიკონი იყო ტმბ:
და მეორესა წელსა მოვიდა სულტანი შარვანს: შეიპყრა შარვანშა, აიღო შამახია და მოუგზავნა მოციქული მეფისა წინაშე, და მოუწერა წიგნი, და მორჰქვა, ვითარმედ: „შენ
ტყეთა მეფე
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ხარ და ვერა- ოდეს გამოხვალ ველთა: ხოლო მე ესე-რა შარვანშა შევიპყარ ჵელთა, და
ხარაჯასა
ვითხოვ: შენ თუ გენებოს, ძღვენი ჯეროვანი გამოგზავნე, და თუ გინდა სამალავთათ
გამოვედ და
მნახე“. ხოლო ესმა-რა ესე მეფესა, მსწრაფლ ჵმა უყო ყოველთა სპათა მისთა, და
ბრძანებასავე
მისსა თანა მოვიდეს წინაშე მისსა ყოველნი სამეფოსა მისისანი, და წარემართა სულტანსა
ზედა:
და ყივჩაყნი ოდენ ათვალულ იყვნეს მაშინ, და იყო შემბმელი კაცი ორ-მოცდაათი ათ ასი:
და
ეუწყა-რა სულტანსა ზედა-მისლვა და ძალი, და სიმრავლე სპათა მისთა, და განჰკრთა,
აიყარა
ველთათ, სადა დგა, და მსწრაფლ შევიდა ქალაქად, და გარემოიზღუდა ერთ-კერძო
სხრტითა და

ხანდაკებითა, და სხვით-კერძო ზღუდითა ქალაქისა შამახიისათა: ხოლო ცნა-რა ესე
მეფე-მან, არღა-რა
ჯერ -უჩნდა ზედა-მისლვა მლტოლვარისა, არამედ დავარდა მიწასა ზედა, და მადლობა
შესწირა
ღვთისა სახიერისა და კაცთ-მოყარისა, და ადგილობანსა დადგა:
მაშინ სულტან-მან მრავალთა მიერ ვედრებათა და ძღვენთა და მუდარითთა
შეთვლილობათა,
ვითარცა მონა-მან ჭირვეულ-მან, არღა ძღვენი ანუ ომნი ითხოვნა, არამედ გზა
სამლტოლვარო,
ფრიად -რამე სიმდაბლით, და არა სულტანურად, შეიწრებულ-მან შიმშილითა და
წყურილითა მრავალ დღე: მასვე დღესა სულტანსა წინაშე მიმავალი ათაბაგი რანისა აღსუნღული,
ძალითა მრავლითა, მოსრეს მონათა მეფისათა, ვითარ ოთხი ათ-ასი კაცი, და იგი ოდენ მარტო,
მეოტი,
ძლით მივიდა სულტანსა წინაშე: იხილა-რა ესე სულტან-მან, მასვე ღამესა გაიპარა, და
სასდუნით მეოტი, სხვით გზით წარვიდა სოფლად თჴსად, და ესრეთ ძლევა-შემოსილი და
მმადლობელი ღვთისა შემოიქცა მეფე:
და მცირედთა დღეთა განისვენა ამთენს. და მეორესა თთჲსა, ივნისსა, კვალად წარვიდა
შარვანს, აღიღო გულისტანი, სახლი თავადი შარვანისა, სიცხეთა მათ საშინელთა,
მოირთო
შარვანი, და აღავსნა კეთილითა ყოველნი მორჩილნი ბრძანებათა მისთანი: წარმოვიდა
ქართლად.
ხოლო სთველთა გადავიდა გეგუთს, ინადირა, განისვენა, განაგო მანდაური ყოველი, და
მარტსა
გარდამოვიდა ქართლად,. და აღიღო ქალაქი დმანისი: და აპრილსა დაესხნეს შაბურანს,
დარუბანდელსა, და მოსწყვიდნეს ქურდნი, ლეკნი და ყივჩაყნი დარუბანდელისანი, და აღიხვნეს
ციხენი ღასანნი და ხოზაონდი, და მიმდგომი მათი ქჲყანა: და მყის აღისრბოლა ვითარცა არწივმან,
და მაისსა აღიხვნა ციხენი სომხითისანი, გაგნი, ტერონაკალი, ქავაზინნი, ნორიბედი,
მანასგომნი
და ტალინჯაქარი: და ივნისსა წარემართა ლაშქრითა, განვლო ჯავახეთი, კოლა,
კარნიფოლა, ბასი-

ანნი, სპერამდინ, და რაცა ჰპოვა თურქმანნი, მოსრა და ტყვე ჰყო: ჩამოვლო ბუიათაყური და
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დაწვნა ოლთისნი, და მოვიდა თრიალეთს, დიდითა გამარჯვებითა, და მცირედნი
დღენი შუა გამოჵდეს, და განიყარა ლაშქარი თჴს თჴსად:
და აგჴსტოსსა ოცსა მოვიდეს მწიგნობარნი ანელთა თავადთანი, და მოახსენეს მოცემა ქალაქისა და ციხეთა, ბოჟანას წყაროთა ზედა მდგომსა, და მსწრაფლ წიგნები წვევისა
წარსცა ყოველთა, და მესამესა დღესა სამ-ოცი ათასი მჵედარი წინაშე უდგა: წარემართა, და
ვითარცა
მიიწია, მესამესა დღესა, აიღო ქალაქი ანისი, და ციხენი მისნი უჭირველად, და სოფელნი
და
ქვეყანანი ანისისანი, და წარიყვანა ბულასვარ, რვათა ძეთა მისთა თანა, და მჵევალთა და
სძალთა, და ჩაგზავნა აფხაზეთს, და ანისისა მცველად დაუტევნა აზნაურნი მესხნი, და
წარმოვიდა ქართლად: და მცირედთა დღეთა მოუსვენა სპათა თჴსთა, და მერმე წარემართა
შარვანს, და
აღიღო ქალაქი შამახია, და ციხე ბიგრიტი, სრულად ყოველი შარვანი, და დაუტევნა
ციხეთა და
ქალაქთა შინა ლაშქარნი დიდნი, ჲერნი და კახნი, და განმგებელად და ზედამხედველად ყოველთა
საქმეთა მანდაურთა აჩინა მწიგნობართ-უხუცესი თჴსი სჴმონ, ჭყონდიდელი მთავარეპისკოპოზი,
მაშინ ბედიელ-ალავერდელი, მიმსგავსებული გიორგი, დედის ძმისა თჴსისა, კაცი
ყოვლითურთ
სრული და ბრძენი: და განაგო მეფე-მან ყოველი საქმე შარვანისა, აღავსნა კეთილითა
საბოძვრითა ქურდნი, ლეკნი და თარასნი, მოვიდა ქართლად: და ყივჩაყთა თჴსთა უჩინა
საზამთროდ სადგური, და საზრდელი, კაცნი ზედა-მდგომნი მათნი, და განაგო ყოველი საქმე
ქართლისა, სომხითისა და ანისა,) და ეგულებოდა გაზაფხულ ქმნა დიდთა საქმეთა და უფროსთა
ლაშქრობათა,
ვინათ-გან არა-ვინ წინა-აღუდგა მას, და რამეთუ თჴთ სულტანი მუნ, სადა იყო, ძრწოდა
შიშისა-გან
მისისა: და არცა თჴთ ძუელად ქონებულთა ქალაქთა და ქჲყანათა, გონებდა თჴსად
ქონებად,

არამედ რაო-დენცა შორს იყო, ეგრეცა ეოცნებოდა მძინარესა შიში, და მღვიძარესა
სიკდილი:
ამის-თჴსცა ზედას-ზედა წარმოავლენდის მოციქულთა, ძღვნითა, და მშვიდებად პირსა
მისსა, და
რამეთუ წარმოსცნის საჭურჭლენი მძიმენი, ტურფანი, მრავალ-ფერნი, მფრინველნი და
ნადირნი
უცხონი და ძვირად საპოვნელნი, და ეძიებნ მშვიდობასა და სიყარულსა, და ყივჩაყთაგან არა
რბევასა. ამის-თჴსცა არა-რას მიხედვიდეს წარსაგებელთა სიმრავლესა, ოდენმცა მუნ
თჴთ სადა
იყვის იპოვის მშვიდობა და სიცოცხლე თავისა თჴსისა: და ვჰგონებ, ვითარმედ მამათა
და პაპათაგან წაღებულნი ქჲყანანი, ტყვენი და სიმდიდრენი, მრავალწილად უკუმოიზღნა ამან
მჵნე-მან,
და დაამშვიდნა ქჲყანა: აღივსო და გარდაეცა ყოვლითა კეთილითა, განავსო და აღაშენა
ყოველი
ოჵერ ქმნილი, და გარდაემატა ყოველთა ჟამთა მშვიდობითა და სიმდიდრითა სამეფო
ჩვენი, ნაცვლად გარდასრულთა ოჵრებათასა: ესე-ვითარნი უკჲ არიან მეფობრივთა და
მიმოსლვათა
მისთა, წყობათა და ღვაწლთა, ძლევათა და წარმართებულებათა, და პყრობათა და
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მათ და მრავალთა სამეფოთა და სამთავროთა მოთხრობანი, და საქმენი, რომელნი მან
ქმნნა და
აღასრულნა, რომელნი ჩვენ მცირედითა და ყოვლად კნინითა სიტყვითა
წარმოგვიჩენიან, დიდთამათ და მითხრობად შეუძლებელთა საქმეთა მისთა-გან, და ბრჭალთა-გან ლომსა, და
ფესვისა მცირისა ყოვლისა ქსოვილისა ვითარებასა, საცნაურ ყოფად ვმეცადინობთ, ვითარცა
აჩრდილისა-გან
კაცსა, რომელნი-ესე შეუძლებელ არიან ყოფად:
ხოლო ჵორციელთა საქმეთა ესრეთ მოქმედისა-გან უკეთუ ვიეთმე ჰგონონ, ვითარმედ
რადღამცა მოეცალა საღმრთოთა და სულიერთა სათნოებათა მიმართ მიხედვადმცა და
მოგონებად, არათუ ქმნად, ვინათ-გან ფრიადცა კმა არიან ესენი ერთისა ჵორცთა შინა მყოფისა კაცისა
ქმნადცა და

წარმართებად, და თუ სადათ პოვა სამეფო თჴსი სიმდაბლედ შთასრული, და თუ სადა
სიმაღლედ
აღიყვანა, და თუ სადა დასხნა საზღვარნი, და ძლეულნი ვითა მძლედ გამოაჩინნა:
ამათნი მგონებელნი, ნუ უკჲ არა იბრალნენ, არამედ ეუწყენ მათ, ვითარმედ, უკეთუ ამათ პირთა-თჴს
ვინმე
გამოიძიოს, და ზედა-მიწევნით ვინ ცნობა ინებოს, კნინღა და ესე ჵორციელნი საქმენი
წარმოთქმულნი ფრიად უნდო და არა-რად პოვნეს, ვითარცა ნამდვილვე მცირედი და
სასაწუთონი დადგრომადთა -მათ-თანა მტკიცეთა და საუკუნოდ ღმერთ-მყოფელთა მისთა საქმეთა,
რომელთა-იგი
უმეტეს ამათსა მათ მოქმედებდა, და უსასწრაფოეს აქნდა, რომელთაგანნი მცირედნი
მრავლისაგან, ვითარცა სასმელი ერთი მტკვრისა-გან, ჩვენცა მივსცეთ თხრობასა: იტყვის
სოლომონ: „დასაბამად სიბრძნისა მოიგე სიბრძნეო.“ ხოლო დავით, მამა ღვთისა: „დასაბამად სიბრძნისა
შიში
უფლისა.“ მოიგო სიყრმით-გან თჴსით დავით, და ჰასაკსა მისსა თანა აღაორძინა, და
ჟამსა
თჴსსა ესე-ვითარნი ნაყოფნი გამოიხვნა, რომლითა ორ-კერძო ცხოვრება თჴსი განაშვენა,
რომლითა შეამკვნა საქმენი თჴსნი, რომლითა განაგნა ჵორციელნი და წარმართნა სულიერნი:
ხოლო ისმენდი თუ ვითარ გონიერად დედად სიბრძნისა რა ჰპოვა შიში უფლისა, შიშისად ღვთისად საღმრთონი წერილნი. და ესენი მდიდრად შეიტკბნა, რა-ოდენნი
ჰპოვნა, გარდამოღებულად ენასა ქართჲლთასა, სხათა ენათა-გან, ძველნი და ახალნი, ვითარცა სხვამან პტოლემეოს, ამას-ზედა ოდენ სასოვან ქმნილ-მან, და ესე-ოდენ შეიყვარნა და შეითჴსნა,
რომელ
ჰსთქვამცა, თუ მათ შინა ცხოველ არს, და მათ შინა იძრვის: იგინი იყნეს მისსა
საზრდელ,
ყოველთა გემოვან, და სასმელ ტკბილ და საწადელ. იგინი შვებად, განცხრომა საწვრთელ
და
სარგებელ, დღე და ღამე მიმოსლვათა შინა: მიმდემთა, ლაშქრობათა, მოუწყენელთა,
შრომათა განუსვენებელთა წიგნები ეტჴრთა, სიმრავლესა ჯორთა და აქლემთასა, და სადა გარდაჰჵდის
ჰუნესა,

პირველ ყოვლისა წიგნნი მოაქვნდიან ჵელითა, და არა დააცადის კითხა, ვიდრე არა
დაშვრის:
ხოლო შემდგომად სერობისა, ნაცვლად ძილისა ანუ სხვისა რაჳსმე საქმისა, კვალად
კითხვა
1-31 სტრ., 254
წიგნთა, და რა-ჟამს თალნი დაშვრიან, სასმენელნი ანაცვალნის სადა არა გარეწარად,
არამედ
ფრიადცა ფრთხილად ისმენნ წინაშე თჴსსა მკითხველისასა, გამოეძიებნ, ჰკითხავნ და
უფროსღა
თჴთ განმარტებნ ძალსა და სიღრმესა მათსა: და უსაკვირველეს არს ესე. უწყით ყოველთა
თუ
სასწრაფო არს ყოველთადა საქმე ნადირობისა, და თუ ვითარ დაიმონებს შედგომილსა
თჴსსა და
წარტყვენულ ჰყოფს. და ნადი რობასა შინა არა-რასა სხვასა, გარნა ხილვასა და დევნასა
ნადირისასა, და თუ ვითარ ჵელთ-იგდოს მიმხედველ ჰყოფს. გარნა მისი გულს-მოდგინება
ამასცა
ჰსძლევდა: რამეთუ თჴთ ნადირობასა შინა წიგნნი აქნდინ ჵელთა, და რა-ჟამს ჟამი
იყვის მისცნის
ვისმე მსახურსა, და ესრეთ დევნა უყვის: და ნუ უკჲ ჰგონო ვითარმედ ჵელითა
ცალიერითა მოიქცის, ანუ ცუდად დაშუვრის. რამეთუ ვინ ჰგავნ ჵორციელი, ანუ ვინ იხილა ეს-ოდენ
განმარჯვებული ნადირობასა შინა: მოსიმახოს ვინმე ითქმის, ებრაელი, მოისრობისა და კეთილ
მმართებლობისა-თჴს ალექსანდრეს სპათა შორის სჯობად, და აქილევი კენტავროსის-გან
განსწავლულად
მოისრობისა, ელენთა შორის, ხოლო ბაჰრამ-ჯური სპარსთა შორის, მოქმედად უცხოთა
და
საკჴრველთა, გარნა ჭეშმარიტად ვერცა ერთი ამათგანი შეუსწორებდა ამას, ვითარცა
გვიხილავს:
და ვთქვა სხვაცა საქმე, საცნაურმყოფელი წიგნთა სიყვარულისა, რომელსა შინა არა-რა
იყოს
ტყუვილი, ვინათგან წარსწყმედს უფალი ყოველნი რომელნი იტყვიან სიცრუესა: წინადაიდვა
ოდესმე წიგნი სამოციქულო წარკითხვად, და რა-ჟამს დაასრულის, ნიშანი დასვის
ბოლოსა წიგნი-

სასა: ხოლო მოქცევასა წელიწდისასა მით ნიშნითა აღვთვალეთ ოც-და-ოთხ-ჯერ
წარეკითხა:
არიან უკჲ სხანიცა მრავალნი საცნაურებანი ამის პირისანი, გარნა მე ერთიღა შევსძინო
სიტყვად სხუაჳ ამათთა: ქალაქი ტფილისი იყო, ოდეს ერთ-ჯერ არა სრულიად
შემოყვანებულ იყო
უღელსა ქჲშე მორჩილებისასა, ვითარცა აწ, არამედ სავსე იყო სისხლითა
ქრისტეანეთათა: ოდესვე ჰყვიან ღავღავი, და თჴნიერ მიზეზისაცა მოსრნიან რა-ოდენნი ჰპოვნიან ქრისტეანენი:
ხოლო
ოდესმე ქარავანსა თანა შემოყოლილთა თურქთა ზედა გასცნიან, შემომავალ გამომავალი
ქრისტეანენი, და ტყვეობად სიკდილად მისცნიან, და ესრეთ ისროდა ქვეყანა მრავალ-ჟამ,
რომელი-ესე
ეძვინებოდა სულსა დავითისსა: შემოვიდა ოდესმე ქარავანი დიდი განძით, და თანა
შემოჰყვეს
თურქნი დიდნი. ცნა რა მეფე-მან, გაგზავნნა მონათაგანნი თხუ-მეტნი კაცნი რჩეულნი,
რათა
ლოჭინით კერძო ნახირი მძოვარი ქალაქისა წარმოიტაცონ, ნუ უკჲ იგი თურქნი-იგი
გამოვიდენ
დევნად, და მოსწყვიდნეს ამით ღონითა: ხოლო თჴთ სამ ასითა ოდენ კაცითა დაიმალა
ღელეთა
ავჭალისათა. და არა-ვის მიენდო მხედველსა სხვასა, არამედ თჴთ მარტო წარვიდა
ყოვლად უსაჭურველო, ჵრმლითა ოდენ, და თანა წარიტანა წიგნი ღვთის-მეტყჲლი, და ამცნო სპათა
არა
შეძრვად ყოვლადვე მისლვადმდე მისა მათ-თანა: ხოლო მონათა მათ ყვეს ბრძანებული
მათდა, და წარმოიღეს ნახირი, მოეწივნეს თურქნი, ვითარ ასი კაცი. და შემდგომად დიდისა ჰომისა
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ყარნეს მონანი, და დაუჵოცნნეს ცხენნი, გარნა ქვეითნიცა იბრძოდეს ფიცხლად: ხოლო
მეფე
ცხენსა-რა გარდაჵდა, არა ჰგონებდა ჯერეთ მოსლვასა, შეექცა კითხვასა, და ეს-ოდენ
წარიტყვენა
მის-გან გონებითა, რომელ სრულიად დაავიწყდა წინა-მდებარე საქმე, ვიდრემდის ჵმა
რაჳმე კლვისა შემოისმა ყურთა: მყის დაუტევა წიგნი მუნვე, და ამჵედრებული მიჰყვა მას ჵმასა, და
ვითარცა

ზედა წარადგა მონათა თჴსთა, ესე-ვითარსა ღვაწლსა შინა მყოფთასა, და რამეთუ
აშორვიდა
თჴსთა სპათა, და უკეთუმცა მათდა ცნობად წარსულ იყო, მონათა დაუჵოცდეს, მსწრაფლ
შთაბრიალდა ვითარცა არწივი, და დააბნია ვითარცა კაკაბნი, და მსწრაფლ ესე-ოდენნი
მოსწყვიდნა, რომელ მათნი ცხენნი კმა ეყნეს მონათა-მათ: და აღმჵედრებულთა ესე-ოდენნი მოსრნეს
რომელ
მცირედნი შეესწრნეს ქალაქსა: ხოლო გზანი სავსენი იყნეს მძორითა მათითა, და
ფრიადისა ცემისა-გან ჵრმალ-მანცა დაღვლარჭნილ-მან უვარ ჰყო ქარქაში თჴსი: მაშინღა მოვიდა
სპათა
თჴსთა თანა, რომელნი ფრიად აბრალებდეს მას: განიცადეთღა ჩემდად, რომელ ესევითარსა საქმესა შინა და ესე-ოდენ უცალოსა წიგნივე აქნდეს უსასწრაფოესად საქმედ, და ესენი ესეოდენ:
ხოლო ვსთქა ესეცა, ვითარმედ უკეთუმცა არა წერილთა მეცნიერებანი და
გარდასრულთა
საქმეთა შემცნებანი, პირველ მეფეთა ყოფილთა, კეთილ -ძღვანებულთა, ანუ ვერა-რას
წარმართებულთა შემთხვეულნი წინაგანსაკრძალებლად და სახედ არა შემოეხვნეს, და არა
მოეხმარნეს,
ვითარცა იტყვის სოლომონ, ვითარმედ: „იცნის ქცეულებანი ჟამთანი, ახსსნანი იგავთანი
და გარდასრულთა შეამსგავსნის მომავალნი:“ არა-თუმცა ესენი ესრეთ, კვერთხი მეფობისა ესეოდენ
დამდაბლებული, ძნელი და ნამდვილ დიდი განსაგებელი რომელ იპყრა ესრეთ
მაღლად, და ვითარ
ვერა-ვინ სხვა-მან: რამეთუ განბრძნდა უფროს გაბასაელისა, და უმეტეს ეთამ
ისრაიტელისა, )
წერილისა-ებრ: და ვითარ ვინ აღრაცხნეს რა-ოდენნი საქმენი ეთხოვებიან მეფობასა, რაოდენნი
მართებანი და განსაგებელნი, კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი, განხეთქილობათა
კრძალვანი,
სამეფოსა წყნარებისა ღონენი, ლაშქრობათა მეცადინობანი, მთავართა ზაკვისა ცნობანი,
მჵედართა განწესებანი, საეროთა შიშნი, საჵელოთა და საბჭოთა სჯანი, საჭურჭლეთა
შემოსავალნი, მო-

ციქულთა შემთხვევანი და პასუხნი, მეძღვნეთა ჯეროანნი მისაგებელნი, შემცოდეთა
წყალობითნი
წვრთნანიი, მსახურებულთა ნიჭ-მრავლობანი, მოჩივართა მართალნი გამოძიებანი,
მოსაკითხავთა
შესატყვისნი მოკითხვანი, სპათა დაწყობანი და ღონიერნი მიმართებანი. და რა-ოდენნი
ვინ აღმოწყნეს სიტყჴთა უფსკრულისა-გან სამეფოთა საქმეთასა, რომელსა შინა ვერ-ვინ ძველთა
და
ახალთაგან მეფეთაგანი ემსგავსა, ვითარცა საქმენი წამებენ მზისა შარავანდთა
უბრწყინვალესნი და
ცხადნი, რომელნი სიბრძნითა თჴსითა ქმნნა: რამეთუ სულტანი დასუა მოხარკედ თჴსა,
ხოლო
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მეფე ბერძენთა ვითარცა სახლეული თჴსი, დაჰსცნა წარმართნი, მოსრნა ბარბაროზნი,
მრწემად
მოიყვანნა მეფენი, ხოლო მონად ჵელმწიფენი, მეოტად წარაქცივნა არაბნი, იავარად
ისმაიტელნი,
მტვერად დასხნა სპარსნი, ხოლო გლეხად მთავარნი მათნი. და რათა მოკლედ ვთქვა,
პირველ
ყოფილნი მეფენი, მსაჯულნი, გოლიათნი, გმირნი კაცნი- იგი, საუკუნითგ-ან
სახელოვანნი, მჵნენი
და ძლიერნი, და ყოველთა საქმეთა ზედა სახელოვანნი, ყოველნივე ესრეთ დასხნა
ვითარცა პირუტყნი ყოველსა საქმესა შინა:
ხოლო კვალად საღმრთოთა სათნოებათა, და სულიერთა საქმეთა მისთა ვიეთი გონება
მისწთეს, ანუ მოგონებულსა ვის-მან ენა-მან შეუძლოს თხრობად: რამეთუ ვითარცა
ღმერთი
ჰრჯიდა სამეფოთა თჴსთა, თვალ-უხვამითა-მით ბჭობითა თჴსითა, და არა -სადათ
მიდრკებოდა
წამი მისისა სასწორისა, ვითარცა სოლომონის-თჴს გვესმის, საბჭოთა შინა, და თჴთ
მოსესმიერნი გვაუწყებენ ბჭობანი, და თხრობანი: ხოლო თავი სათნოებათა სიწმიდე ესე-ოდენი
მოიგო,
ვითარცა დიდ-მან ანტონი: ნუ მეტყვი მისთა სიჭაბუკისათა რათამე, რომელი არცა
ღმერთ-მან
მოიხსენნეს. უწყი ჭეშმარიტებით, რამეთუ ყოველთა ათისა წლისა ჟამთა, სამარადისოდ
წმიდითა
პირითა და განწმედილითა გონებითა, უხრწნელთა ქრისტეს საიდუმლოთა, თანამოწამებითა

სჴნდისისათა, და არა მხილებითა გონებისათა, და რომლისა მოწამე არს სარწმუნო ცათა
შინა:
კვალად ლოცვისა და მარხვისა-თჴს რადღა საჵმარ არს თქმა, რომლისა-იგი საქმარ
ოდენ
იყო: და კვალად მონასტერნი და საეპისკოპოსონი ეკკლესიანი წესსა და რიგსა
ლოცვისასა, და
ყოვლისა საეკკლესიოსა განგებისასა დარბაზის კარით მიიღებდიან, ვითარცა კანონსა
შვენიერსა
ყოვლად უცთომელსა,და დაწყობილსა, კეთილ-წესიერებისა, ლოცვისა და მარხვისასა:
რამეთუ
საეშმაკონი სიმღერანი, სახიობანი და განცხრომანი, და გინება ღვთისა განმარისხებელი,
და ყოველი უწესოება მოსპობილ იყო ლაშქართა შინა მისთა, და ურიცხვსა-მას შინა
სიმრავლესა ენათა ნათესავთა, ვითარცა ცათა შინა მყოფთა შორის: კვალად წყალობა გლახაკთა ესეოდენი
აქნდა, ვიდრემდის აღავსო ზღვა და ჵმელი ქველის საქმე-მან მის-მან. რამეთუ ლავრანი
და საკრებულონი, და მონასტერნი, არა თჴსთა ოდენ სამეფოთა, არამედ საბერძნეთისნიცა,
მთა-წმიდისა და ბორღალეთისანი, მერმეცა ასურეთისა და კიპრიისა, შავისა-მთისა პალესტინისანი,
აღავსნა კეთილითა. უფროსღა საფლავი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და მყოფნი
იერუსალიმისანი, თჴთო-ფერთა მიერ შესაწირავთა განამდიდრნა: კვალად უშორესცა ამათსა.
რამეთუ მთასა
სინასა, სადა იხილეს ღმერთი მოსე და ელია, აღაშენა მონასტერი, და წარსცა ოქრო
მრავალ
ათასეული, და მოსაკიდელნი ოქსინონი, და წიგნები საეკკლესიაო სრულებით, და
სამსახურებელნი
სიწმიდეთა, ოქროჳსა რჩეულისა: და კვალად დღითი-დღე წარსაგებელთა, რომელთა
თჴსითა ჵელითა
მისცემდა ფარულად, ვინ აღრიცხოს, თჴნიერ მამისა ზე-ცათასა, რომელი მიაგებს
ცხადად: რამე1-33 სტრ., 257
თუ იყო მისა კისაკი მცირე, აღავსის დრაჰკნითა რაჳ დღე სარწმუნოთა თჴსთა ჵელითა,
და სამწუხროდ ცალიერი მოაქვნდის იგი მხიარულსა სულითა და პირითა. ოდესმე ნახევარი
წარაგის

მისი, და ოდესმე არა-ვინ ეპოვნის, და ეგრე სავსე მისცის დამარხვად ხვალისა, და სულთქმით
თქვის: „დღეს ვერა მივეც ქრისტესა, მარცხებითა ჩემთა ცოდვათათა“. და ამას არა-თუ
ჵელოსანთა-გან მორთმეულისა იქმოდის, ანუ თუ საჭურჭლით, არამედ ჵელთა თჴსთა
ნადირებულისა. რომელთაგანი თჴსსა მოძღვარსა იოანეს მისცა ოდესმე დრაჰკანი ვითარ ოც და ოთხი ათასი,
რათა განუყოს გლახაკთა: და ესეცა მცირედი მრავლისა-გან თქმად შეუძლებელი:
ხოლო განათავისუფლნა არა მონასტერნი ოდენ და ლავრანი მოსაკარგვეთა მაჭირვებელთა-გან, არამედ ხუცესნიცა სამეფოსა შინა მისსა ყოვლისა ჭირისა და ბეგრისა-გან,
რათა
თავის-უფალთა საღმრთო მსახურება მიუპყრან ღმერთსა: ხოლო ამათ -თანა რა-ოდენნი
ეკკლესიანი აღაშენნა, რა-ოდენნი ჵიდნი, მდინარეთა სასტიკთა, რა-ოდენნი გზანი, საწყინოდ
სავალნი,
ქვა-ფენილ ყვნა, რაო-დენნი ეკკლესიანი, წარმართთა-გან შეგინებულნი, განწმიდნა
სახლად ღვთისა
რა-ოდენნი ნათესავნი წარმართთანი შვილად წმიდისა ემბაზისად, და შეაწყნარნა
ქრისტესა, და
დადვა მის-თჴს უმეტესი მოსწრაფება, რათამცა ყოველი სოფელი მოსტაცა ეშმაკსა, და
შეასაკუთრა ღმერთსა, რომლითა მიიღო მადლი მოციქულობისა, ვითარცა პავლე. და
ვითარცა დიდ-მან
კოსტანტინე: სხვათავე კეთილთა თანა აქნდა ესეცა, რამეთუ სლვათა შინა თჴსთა
სამეფოთასა,
სიმრავლითა სპათათა და სიმალითა სლვისათა, ვერ ადვილად მიემთხვეოდიან
მოჩივარნი და დაჭირვებულნი, განაღა ვიეთ-განმე რომელთა საჭიროდ უჵმდის განკითხვა და შეწევნა
მეფობრივი: ნუ
უკჲ და ვინმე აღვიდის ბორცვსა ზედა რასმე, გზისა მახლობელსა, ანუ კლდესა, გინათუ ხესა,
ვითარცა ზაქე: უკეთუ ოდენ ეპოვის ესე-ვითარი საქმე, და მუნით საცნაურ ყვის ჭრტინვა
თჴსი:
ამის-თჴს დაედგინნეს კაცნი მართლად მცნობელნი, და განმკითხვარნი მოჩივართანი,
რომელთა
მიერ მიიღებდეს კურნებასა:
მრავალგზის გვიხილავს იგი დამალტობელად ღაწვთა თჴსთა ცრემლითა, ხილვასა ზედა

თჴთო-სახეთა სენთა მიერ განცდილთასა, და ხილვად საძნაურთა, რომელნი
შეემთხვევიან მიუნდობელთა ამათ და უბადრუკთა ჵორცთა, რომელთასხუათა უმეტეს ზრდის ქვეყანა
ქუთათისისაჳ: ვინ
აღრიცხვნეს ტყვენი, რომელნი მან განათავისუფლნა, და რომელნი უკ-მოიხსნა
ყივჩაყთა-გან ფასითა.
ვინ ჯეროვნად წარმოთქვნეს პატივის პყრობანი მონაზონთანი, და სიყარულით
შეწყნარებანი
მათნი, თჴთოეულისა ნიჭნი და საჵმარნი, რომელთა უზრუნველ ყვნის ყოველთა
საჭიროთა-გან:
ხოლო აქნდა ამას ყოვლად ბრძენსა მეფესა საქმედ ესეცა, რომლითა უმეტეს ყოველთა
საშიშად საზარელ იყო ყოველთა. რამეთუ ღვთისა მიერ იყო მის-ზედა ნიჭი ესე და საქმე
ყოვლად საკვირველი. არა-რა შორიელი, არცა სამეფოთა შინა მისთა, არცა ლაშქართა შინა
მისთა
მყოფთა კაცთათა, და დიდთა და მცირედთა საქმე ქმნილი, კეთილი, გინა სიტყვა
ბოროტი სიტყვა თქმული. არა-რა დაეფარვოდა ყოვლადვე, არამედ რა-ოდენცა ვის ფარულად
ექმნის, ანუ
1-29 სტრ., 258
თუ ეთქჴს, ყოველივე ცხად იყო წინაშე მისსა, ვიდრემდის გულის-სიტყანიცა,
მოგონებანი
ვიეთნიმე მიუთხრნის მათ, რომელთა ზარ-განჵდილ ყვის. და მონაზონთა
განშორებულთა სენაკთა
შინა მათთა ქმნილნი ღვაწლნი და სათნოებანი უწყოდნის ცხადად: და სიშორე გზისა
ვიდრე
ეკკლესიამდე ზომით იცოდის, და მოთმინებისა-თჴს აქებდის და ჰნატრიდის:
ნუ ამას ეძიებ, მკითხველო, თუ ვითარ იქმნებოდა ესე, არამედ ამას ცნობდა, თუ რა
სარგებელი ჰპოვის ამით. რამეთუ არა ცუდად რადმე და განსაკითხავად საგიობელთა
საქმეთად, ანუ
/ საკიცხელად ვიეთვისმე იქმოდის. ნუ იყოფინ ესე, წარვედ: არამედ დიდნი საქმენი, და
ფრიად
სასწრაფონი წარმართნა ამით, და მრავალთა კეთილთა მიზეზ ექმნა: ესე: პირველად ორგულებასა, და ზაკვასა და ღალატსა რასამე ვერ-ვინ დიდთა ანუ მცირეთა-გან იკადრებდა
მოგონებადცა,

არა-თუ თქმად ვისდა, არცა- თუ უმაღლესსა ვინ თჴსსა თანა, ანუ მოყვასსა თჴსსა, გინა
ყრმათა
თჴსთა თანა. ვინათ-გან მტკიცედ უწყოდა ყოველ-მან კაც-მან, პირით აღმოსლვასავე
თანა სიტყჴსასა, საცნაურ ქმნილ არს უეჭუელად წინაშე მეფისა, და მრა ვალნი განპატიჟებულცა
იყნეს, და
მხილებულ ესე-ვითართა-თჴს:
ამის-თჴსცა ვერ ოდეს ვინ განიზრახა ღალატი რაჳთურთით, დღეთა მისთა, არამედ იყო
ყოველთა-გან საკრძალავი და სარიდო:
და კვალად მღდელთ -მოძღვართა, მღდელთა და დიაკონთა, მონაზონთა და ყოველთა
კაცთა, ესევე საქმე ექმნა წესიერება, გზად ყოველთა სათნოებათა მიმართ. რამეთუ
შიშითა მისითა
ვერ იკადრებდიან უწესოდ სლვად, ვინათგან უწყოდიან არა-რას დაფარულობა წინაშე
მისსა, და
მის მიერ ქება სათნოებისა, და ძაგება არა-წმიდათა და უწესოთა საქმეთა: რამეთუ ვერცა
მსოფლიო ვინმე, და ვერცა მოქალაქე, ვერ მჵედარი და ვერა რომელი პატივი და ჰასაკი
იკადრებდა
განდრეკილად სლვად: რამეთუ ყოველთა კაცთა იყო წესიერება, ყოველთა კანონ,
ყოველთა პატიოსნება, და თჴთ მათ მეძავთაცა ყოველთა კრძალულება, ყოველთა შიშ და მმართებელ
გზათა
საღმრთოთა და მშვიდობისათა: ესე დიდნი საქმენი, ღვთისა-გან ოდენ შესაძლებელნი,
ესრეთ
ადვილად წარმართნა ამით, ვითარცა ვერ-ვინ ადვილ წარმართის ეგრეთ. ამის-თჴსცა
შიში დიდი
და ზარი მისი განითქვა კიდეთა ქვეყანისათა, და განჰკრთეს ყოველნი მკვიდრნი
ქვეყანისანი:
ხოლო შემოკრბა ოდესმე წინაშე მეფისა ნათესავი გულარძნილი, ყოვლად ბოროტთა სომეხთა ეპისკოპოსები და მონასტერთა მათთა წინა-მძღრები მრავალი ფრიად, რომელნი
აზმნობდეს თავთა თჴსთა მიწევნად თავსა ყოვლისა მეცნიერებისასა. და მოახსენნეს რათამცა
ჰყოს
ბრძანებითა მისითა კრება და ყვესმცა სიტყჴს-გება და გამოძიება ჰსჯულისა. უკეთუ
იძლივნენ,
1-31 სტრ., 259

და იქმნენ თანა ერთ-ჵმა ჰსჯულისა და თჴსი ჰსჯული შეაჩვენონ: ხოლო უკეთუ სძლონ,
ესეოდენ მიემადლოს, რათა არღა-რა გჴწოდდეთო მწვალებელად, და არცა შეგვაჩვენებდეთ“
ხოლო
მოუწოდა მეფე-მანცა იოანეს, კათალიკოსსა ქართლისასა, და მის ქვეშეთა ეპისკოპოსთა
და მეუდაბნოეთა, და არსენის იყალთოელსა, თარგმანსა და მეცნიერსა ბერძენთა და ქართჲლთა
ენათასა,
და განმანათლებელსა ყოველთა ეკკლესიათასა, და სხვათა მეცნიერთა და ბრძენთა
კაცთა. ჰყვეს
უკჲ სიტყჴს-გება ურთიერთას, ცის-კრით ვიდრე ცხრა ჟამამდე, და ვერა-რა უძლეს
დაბოლოებად. რამეთუ იყო ორ-კერძოვე ძლევის მოყარება ოდენ, და სიტყათა პაექრობა.
რამეთუ
შევიდიან შეუვალთა საქმეთა და ძნიად გამოსავალთა: შეეწყინა ესე მეფესა და ჰრქა მათ:
„თქვენ,
მამანო, სიღრმეთა სადამე შესრულ ხართ და უცნაურთა ხედვათა, ვითარცა
ფილოსოფოსნი, და
ჩვენ ვერა-რას უძლებთ ცნობად, ვითარცა უსწავლელნი და ყოვლად მსოფლიონი: და ესე
საცნაურ
არს თქვენდა, რამეთუ მე შორს ვარ სწავლულებასა და მეცნიერებისა-გან, ვითარცა
მჵედრობათა
შინა აღზრდილი: ამის-თჴსცა უსწავლელთა, და ლიტონთა და მარტივთა მიერ სიტყვათა
გეზრახო თქვენ: ესე- რა თქვა, იწყო მათდა მიმართ სიტყათა თქმად, რომელთა ღმერთი
მოსცემდა
უეჭუელად პირსა მისსა. ესე-ოდენთა იგავთა და სახეთა წინა-დაუდებდა, აჵსნათა
საკვირველთა
მიერ წინა-დაუდგრომელთა, და უცილობელთა, რომლითა დაანთქნა, ვითარცა
მეგვიპტელნი, და
დაუყო პირი მათი, და უპასუხო ყვნა, და ყოვლად უსიტყველ, ვითარცა ოდესმე დიდ-მან
ვასილი
ათინას შინა ესე მწვალებელნი: და ესე-ოდენ ზარ-განჵდილ ყვნა და ყოვლად უღონო,
რომელთა
აღიარეს ცხადად ძლეულება თჴსი, ამისთა ოდენ მეტყველთა, ვითარმედ „ჩვენ, მეფეო,
მოწაფე გვეგონე, ამათ მოძღუართა თქვენთა, გარნა, ვითარ ვხედავთ, შენ-სამე ხარ მოძღვარი
მოძღვართა,
რომლისა ბრჭალსა ვერ მიმწდარ არიან ეგე მოძღვარ საგონებელნი თქვენნი“. და ესრეთ

ფრიად მაბრალობელნი თავისანი მიიქცეს სირცხვილეულნი, არღა-რა ოდენ
მკადრებელნი ამისნი
ოდესცა:
ხოლო არიან ვინმე მაბრალობელნი მეფისანი, ჯერეთცა ესე-ოდენ მჭირსედ
დამოლაშქრებისა-თჴს და მჵედრობათა მისთა განუსვენებელისა მიმოსლვისა-თჴს, და ვითარმედ
„არცა მშვილდი თავს- იდებსო მარადის გარდაცმულობასა, არცა ძალი ორღანოსა მარადის
განსხირპულობასა,
რამეთუ ჟამსა ჵმარებისა მათისასა თჴთოეული მათი უჵმარ იპოისო“. და ესე-ვითართამათ, უგიობელთა მათ-თჴს და ყოვლად უმიზეზოსა, და ყოვლად იტყვიან: გარნა ისმინეთ ესევითართა- მათ პირველად
ესე, რამეთუ სამეფო აფხაზეთისა მცირე ჰქონდა მოკლებული, და მცირე იყო, და
ტყვეობათა
და ზემოხსენებულთა ჭირთა-გან მცირე გუნდი მჵედრობისა, და იგინიცა
დაჯაბნებულნი, მრავალგზის მტერთა-გან სივლტოლითა, უცხენო და უსაჭურველონი, და თურქთა წყობისა
მიმართ ყოვლად უმეცარნი, და ფრიად მოშიშნი. უკეთუმცა ესე-ოდენ უწყენოთა ლაშქრობითა, და
მცირედ1-31 სტრ., 260
მცირედ ბრძოლითა და სწავლითა, გუარიანად და ღონიერად წინა-ძღომითა, და
მრავალთა ძლევათა მიერ მოგვარებითა არა განეწვართნეს სპანი თჴსნი, და განეკადნიერნეს წყობათა
მიერ მჵნეთა, ქებითა და ნიჭთა, ხოლო ჯაბანთა სადედოთა შთაცმითა და კიცხევით ძაგებითა,
არამცა მოეღონნა, ვიდრემდის სპათა შორის მისთა, ყოვლად არა იპოვებოდა ჯაბანად ზრახული,
რათამცა
ექმნნეს ესე-ოდენნი ძლევანი, ანუ რათამცა ექმნნეს და აღეხვნნეს ესე-ოდენნი სამეფონი,
ნუ უკვე
ძილითა ანუ ადგილთა მწვანვილოვანთა ზედა მოსმურობითა, და განცხრომითა და
მაჩუკნებელთა საქმეთა შედგომითა: არა ესრეთ, არა, არამედ არცა ალექსანდრე ქმნა ესრეთ: რამეთუ
პირველად
მამულისა თჴსისანი შეკრიბნა, და მით დაიპყრნა დასავლისანი ევროპი, იტალია, რომი
და აფრი-

კეთი, და მათითა წარტანებითა დაიპყრა ეგვიპტე, შესრულ-მან კარქედონით, და მიერ
ეგჴპტით
პალესტინე, და ფინიკე, და კილიკიასა, თჴსად შემქმნელი, წინა განეწყო დარიოზს: და
რა-ჟამს
სპარსეთი მოირთო, მაშინღა ჰსძლო პიროს ჰინდოსა, და ეგრეთღა ამით ყოვლითა
მოვლო ყოველი ქვეყანა, და ჰქმნა, რა იგი ქმნა, და თუ არა ქართჲლთა სპითა, ვერცა-რა
ალექსანდრე იქმოდა კარგსა: და თუმცა დავითს სპარსთა მეფობა ჰქონებოდა, ანუ ბერძენთა და ჰრომთა
ძალი,
ანუ სხათა დიდთა სამეფოთა, მაშინმცა გენახნეს ნაქმარნი მისნი და სხვათა
ქებულთანი:
ხოლო ვსთქა მეორეცა მიზეზი, ამისვე პირისა, ვინათ-გან ნათესავი ქართჲლთა ორგულ
ბუნება არს პირველით-განვე თჴსთა უფალთა. რამეთუ, რა-ჟამს განდიდნენ, განსუქნენ,
და დიდება
ჰპოონ და განსვენება, იწყებენ განზრახვად ბოროტისა, ვითარცა მოგვითხრობს ძველი
მატიანე
ქართლისა და საქმენი აწ ხილულნი: და ესე მან უბრძნეს-მან ყოველთა კაცთა-მან
კეთილად სადამე
უწყოდა: ამის-თჴსცა არა-ოდეს მოაცალა ამისად განზრახვად, ანუ განსვენებად, ანუ
შეკრებად, და
ქმნად რასამე ესე ვითარისა. არამედ საქმეთა რომელთა იწყო ქმნად, გაასრულნამცა
მაღლად და
შვენიერად: ნუ უკჲ და ლომსაცა აბრალონ ეგე-ვითართა, რამეთუ არა ციდამტკავლურად იხედავს, არცა კვერნაულად ჰკრთების:
კვალად სხვასა ბრალობასა შემოიღებენ, მეტყველნი „შეიყვარნის ვინმე, და განადიდნის
ვინმეო, და კვალად მოიძულნის ვინმეო და დაამცირნისო. ესე აღამაღლის და ესე
დაამდაბლის
ერია უსამართლოებასა:“ ჶ უგუნურებასა, ამის-თჴს აბრალებაა, რამეთუ კაცი მიწისაგანი
ღმერთსა
ემსგავსა, რაჳთა-მცა საქმითა: ვინ იხილა ესე საუკუნით-გან, ჶ კაცო: ამის-თჴს რად არა
ღმერთსა
აბრალებ, უგუნურო, ამასვე ესრეთ მოქმედსა. ანუ არა ხუთთა ქანქართა ათ მყოფელსა
მისცნა
ათნი ქანქარნი. ანუ არა ერთისა დამფლველსა მოუღო იგიცა, და მისცა ათთა ზედა
მეთერთმეტედ

ანუ რასა-თჴს ქადაგებულ არიან სამოთხისა შვებანი და სასუფეველისა ნეტარებანი:
ღვთისა ნების მყოფელთა-თჴს ჭეშმარიტად, ხოლო საშინელებანი ურჩთა და უღირსთა-თჴს: და
უკეთუ
მეფე-მან ერთ-გულნი, ფრთხილნი და ახოვანნი, ნაცვლად ორ-გულთა, და ჯაბანთა და
უღირსთა,
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ადიდნეს, რაჳ უსამართლო ქმნა. ნუ უკჲ დუხჭირ-მანცა აბრალოს სარკესა, რამეთუ სახე
მისი
ცხადად უჩვენის: უხმარნი და უღირსნი ნუ მას, არამედ თავთა თჴსთა აბრალებდენ:
უკეთუ არავინ იყო ეს-ოდენ მართლად აღმწონელ საქმეთა და მცნობელ ვითარებასა კაცისასა,
რომლისა
აჩრდილსა შეკრებულ იყნეს ერნი, ტომნი და ენანი, მეფენი და ჵელმწიფენი ოვსეთისა,
და ყივჩაყეთისანი, სომხეთისა და ფრანგეთისანი, შარვანისა და სპარსეთისანი, ხილვისა-ებრ
ნაბუქოდონოსორისა: „ვხედევდო, იტყვის, ხესა შორის ქვეყანისა სიმაღლედ ცისა მიწდომასა, და
რტოთა
მისთა კიდედმდე ქვეყანისა. ფურცელნი მისნი შვენიერ და ნაყოფი მისი ფრიად, და
საზრდელი მისი. შორის. ქვეკერძო მისსა, დაიმკვიდრეს მჵეცთა ქჲყანისათა, და შორის რტოთა მისთა
მკჴდრობაჳ ყვეს მფრინველთა ცისათა, და მის-გან იზრდებოდა ყოველი ჵორციელი:“ აჰა
სახე
არა უმსგავსო, არამედ ფრიადცა თანა-შეტყვებული ჩვენისა თჴთ-მპყრობელისა, და
ყოვლად გამომსახველი სიტყჴთ საქმეთა ჩვენთა თვალთა ახილულთა: რამეთუ სიტკბოებისა, და
სახიერებისა და სიბრძნისა მისისა ხილვად წყურიელნი , კიდით ქვეყანისათ შემოკრბებოდეს
წინაშე მისსა: ვინ იყო ეზომ ტკბილ შემთხვევათა შინა, ვინ სატრფიალო ზრახვითა და სასურველ
დუმილითა, იგივე შვენიერ ხატითა, უშვენიერეს მორთულობითა გვამისათა. შეწყობილ
ანაგებითა,
და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა,
უსაწადელეს
მჭმუნვარებითა, მადლიერ ხედვითა, საზარელ ლომ-ებრ მკრთომელობითა, ბრძენ
ცნობითა,

უბრძნეს გამორჩევითა. მარტივ სახითა, მრავალ-სახე მართებითა, შემრისხველ
მყუდროებითა,
მაქებელ განმსწავლელობითა, და არცა ერთსა კეთილთაგანსა შემაშთობელ
უზომოებითა. მაღალ
უმაღლესთა-თჴს და მდაბალ უმდაბლესთა-თჴს, და თჴთ მათ მტერთა-განცა თჴთ
საწადელ და საყარელ,
სათნოებათა მისთა-გან შეკდიმებულთა: ვინა ესრეთ მიიღო ერთიცა სათნოებათაგანი,
ვითარ ვინ
ყოველთაგან-მან შეიკრიბა ყოველი სრულებით თჴთოეული, რომელთა ყოველთა-თჴს
შეუძლებელ
არს დაკვირვება ოდენ, არა-თუ მიბაძვება, რომლითა სრულ იქმნა იგი ყოველსა შინა:
ესრეთ რა
აღსავსე იყო ნავი უფასოთა-გან ტვირთითა სათნოებისათა, და არღა-რა შემძლებელ
წარსლვად
ღადირთა.
და აქნდა ყოვლითკერძო მშვიდობა და დაწყნარება სამეფოთა მისთა. მაშინ დიდ-მან მან
წინა-განმგებელ-მან ცხოვრებისა ჩვენისა-მან, და ყოვლისავე უმჯობესისა შემცვალებელმან განგებითა-მით, რომელი მან უწყის და განაწესებს ჟამთა და წელთა ჩვენთა, ესრეთ განაგო,
ვითარცა
მუშაკ-მან კეთილ-მან, რა-ჟამს იხილნის ჵუვილნი აღსავსედ ნაყოფითა და ქჲყანად
დადრეკილნი,
ისწრაფის დაუნჯება მათი: და ვითარცა მენავე-მან ბრძენ-მან განიცადის-რა ნავი თჴსი
აღსავსედ
მრავალ-ფერითა ტჴრთითა, მიისწრაფის ნავთ-სადგურად, რათა არა ევნოს სოფლისა
ამის მღელ1-30 სტრ., 262
ვარისა ზღვისა-გან. რამეთუ ჟამსა ზამთრისასა, მშვიდობასა და დაწყნარებასა ყოვლისა
სამეფოსასა, არა გარეგნად მენაკიდურესა, არამედ საშუალ თჴსთა სამეფოთა ადგილთა, თჴთ
მის-მიერვე
წინათ განჩინებულთა განსასვენებელად და მისაძინელად, ვითარცა ჰრულითა -რა მ
შვენიერითა დაიძინა
მამათა თჴსთა თანა. და თჴთ მებრ ესე კმა არს საცნაურ მყოფელად საკუთრებისა თჴსისა
ღვთისა მიერ. რამეთუ მრავალ-გზის, მრავალთა მიზეზთა და განსაცდელთა სიკდილისათა
შთავარდა

იგი, რომელთაგან მცირედი მივსცეთ თხრობასა: რამეთუ ნადირთა დევნასა შინა ოდესმე
მუხნარს
წაექცა ცხენი. და ესე-ოდენ შეიმუსრა, რომელ სამ დღე ყოვლად უსულო მდებარე იყო,
უძრავად,
სამშვინველისა-გან ოდენ საცნაური ცოცხლად: და შემდგომად სამ დღე, ნამეტსა
სისხლისასა
აღმომყრელსა მოექცა სული და სიტყა, და ძლითღა აღდგა ცოცხალი: და ესე-ვითარი
მრავალგზის შეემთხვია და ღმერთ-მან იხსნა სიკდილისა-გან: კვალად ციხესა რომელსამე
ჰბრძოდეს,
ქართლს, და მეფე კარსა კარვისა თჴსისასა დგა, პერანგითა ოდენ მოსილი, შუა-დღე, და
ციხით
ვინმე შემოსტყორცა ისარი, და ჰკრა ხატსა მთავარ-ანგელოსისასა, რომელი ეკიდა ყელსა,
ოქროჳსა მცირე, და ძალ-მან საღმრთო-მან განარინა მშვიდობით: რა-ოდენ-გზის
ყივჩაყთა თჴსთა
განიზრახეს ღალატი, და განაჩინნეს კაცნი მჵნენი, რომელნიმე ჵრმლითა, რომელნიმე
შუბითა,
სხვანი ისრითა, და ესე არა ერთ და ორ, გინა სამ, არამედ მრავალ-გზის, და არა-ოდეს
მიუშვა
ღმერთ-მან კვერთხი ცოდვილთა მართალსა-მას ზედა. არცა-ოდეს მისცა იგი ჵელთა
მეძიებელთა
მისთასა: დაღათუ მრავალგზის დევნასა თურქთასა მარტო დაეპყრის ანუ უსაჭურველო,
გარნა ყოველსა შინა
ჵელი-იგი ზეგარდამო ჰფარვიდა მდევართა მისთა-გან, არამედ ყოვლადვე და ყოველსა
შინა იყო
ბედნიერ და სვიან, მადლითა აღსავსე:
ეგრეთვე ჟამსა შინა შვენიერსა და ჯეროვანსა მოუწოდა ღმერთ-მან შემყარებელსა
თჴსსა
და მარადის მოსურნესა სამარადისოდ სამეფოდ, წინაშე მისსა, და არღა-რა მიუშვა
მრავალ-ჟამ
სჯად და დაჭირვად სამსხემოსა ამას კედარსა შინა მკვიდრობითა, და ჵორცთა ამათ ქვე
დამზიდველთა მიერ შეკრვად სულსა გონება-ქმნულსა, არცა განხრწნადითა გჴრგჴნითა და
პორფირითა,
ვითარცა სიზმრითა და ნაოცნითა უმრავლესად მღერად, არამედ ნანდვილ ჭეშმარიტითა
და მტკიცითა, წარუდინებელითა და სამარადისოთა, სადა თჴთ იგი ბუნებით ღმერთი მეუფებს
მადლით

ღმერთ-ქმნილთა ზედა. მუნ აღიყანა მას- თანა მეფობად, უხრწნელითა და
ბრწყინვალითა გჴრგჴნითა და პორფირითა შემკული, სადა-იგი აწ მკვიდრ არს და იქცევის, ნათელსა შინა
ღვთაებისასა: რამეთუ იყო მაშინ თთვე იანვარი, ოც და ოთხი და დღე შაბათი, ოდეს ქრონიკონი
იყო
ტკე: ხოლო წელიწადნი მისნი შობითგანნი, ორ მეოც და ათ-სამ-მეტ: ხოლო მეფობდა ოც
და
ათ ოთხმეტ წელ: და ვითარცა პირველ-მან დავით სოლომონი, ამანცა თჴსითა ჵელითა
დასვა სა1-28 სტრ., 263
ყდართა თჴსთა ძე თჴსი, დიმიტრი სახელით სახელ-დებული, მარადღე გარდამონასახი,
ყოვლითურთ მსგავსი მამულთა, და დაადგა თავსა გჴრგჴნი შვენიერი ქვათა-გან პატიოსანთა,
ვიტყვი
უკჲ სათნოვებათა მამულთა, და შეარტყა წელთა ძლიერთა მახვილი, ეჰა, რაბამ
სვიანად ჵმარებული, და შემოსა პორფირი მკლავთა ლომებრთა, და ტანსა ახოვანსა, და დაულოცა
ცხოვრება
წარმართებული და განგრძობაჳ დღეთა ბედნიერობით, თაყანის-ცემად მისსა მეფეთა
ქვეყანისათა,
და ყოველთა წარმართთა მონებად მისსა, გამობრწყინვებად დღეთა მისთა სიმართლე და
მრავალი
მშვიდობა. და ესრეთ განცვალა ქვენა მოქალაქობაჳ ზენად სუფევად, რომლისა
მკვიდრნი განჵსნილ არიან შრომათა-გან და ოფლთა და ზრუნვათა, და მუნ მეფობს სიმდიდრეთა-მათ
ზედა
რომელნი წინა წარგზავნნა, საუნჯეთა- მათ უშიშთა რამეთუ მუნ არს შვება და
სიხარული რომელსა არა აქს მწუხარება, და სიმდიდრე რომელსა არა შეუდგს სიგლახაკე, და
მხიარულება რომელსა არა განჰკვეთს ურვაჳ, და მეფობაჳ, რომელსა არა აქს აღსასრული, და მუნ არს
ცხოვრება, რომელსა არა შეამღვრევს სიკდილი.
ნზ. ცხოვრება დიმიტრი მეფისა, დავითის ძისა, რომელი იყო მეორმეოცდაშჴდე მეფე ქართლისა, ბაგრატოანი:

სრულ-ჰყო-რაჳ დავით სრბა მეფობისა, ქორონიკონსა ტკე, და მივიდა
დაუსრულებელსა
სუფევისა, სიცოცხლესავე შინა თჴსსა დასვა მეფედ ძე თჴსი დიმიტრი, და დაადგა
გჴრგჴნი თჴთ
მისითა ჵელითა, დაიპყრა სამეფო ტახტი და საჯდომი მკლავითა ლომებრივითა,
მისათხრობელად ბრძენთა ქების- მოყარეთა-თჴს:
იტყჴს სოლომონცა მეფე: „ჟამნი არიან მშვიდობისანი სარწმუნოება მეფეთა:“
პირველად
მოშიში იყო ღვთისა, სვიანი და გამარჯვებული, და სიმაღლესა და სიმდიდრესა შინა
მდაბალი,
და გლახაკთ მოწყალე, ობოლთა და ქვრივთა განმკითხველი, საყდართა და
ეკლესიათა, მღდელთა
და მონაზონთა კეთილის-მყოფელი, შემწირველი სოფელთა და აგარაკთა,
დიდებულთა სამეფოსა
მათისათა, და კარსა ზედა მყოფთა ტკბილად მოუბნარი, უხვი და მბოძებელი: და
ვითარ გაავრცელა და ააშენა სამეფო თჴსი: ოდეს დიდ-მან დავით ტფილისი აიღო ჲერეთი და კახეთი
მოირთო,
ციხეთა და ქალაქთა-გან კიდე კაცი არსადა იყო. ჲერეთი, სომხითი ტაშირი, ჯავახეთი,
ქვენაარტაჰნი, და აჰრტანი, ამათსა მეფობასა შ~ა აშენდა ტაოსა ნაპირნი:
ოდეს ჯერეთ არა მეფე იყო დიდ-მან დავით შარვანს გაგზავნა, ქმნნა ომნი, და
ბრძოლანი,
რომელ ყოველნი მხედველნი მისნი განაკვირვნა, და აიღო ციხე ქელა-ძორი, და
აღივსო ალაფი1-25 სტრ., 264
თა და ტყვითა ურიცხვითა, გააქცივნა სუქმნეთნი, თავი ყოვლისა სპარსეთობისა,
დაჵოცნა და ამოსწყვიტნა აავსო
საჭურჭლენი და ლაშქარნი მისნი, ერთ-გულთა შემწყნარებელი იყო და შეცოდებულთა სამართლიანად მწვრთელი: ვინათ-გან არა სწორ არს ცოდვა მღვდელისა და
მჵედრისა,
არცა ერისა და მღდელთ-მთავრისა: რომელ-მან იცოდის ნება, უფლისა-თჴსისა და
არა ჰყოს,
იგვემოს ფრიად:“ ყოვლითურთ ემსგავსა ძირსა კეთილსა დავითიანსა ხესა, ღთივ
დანერგულსა,

და ცხებულიანსა, წარვლო ცხოვრება, და მიიწია სრულ ქმნილი სიბერესა: და ესხნეს
ძენი ორნი,
დავით და გიორგი. ასული ერთი, სახელით, რუსუდან: შეიმოსა ჩოხა, და ეკურთხა
სქემითა, და
იყო წელიწადი ერთი და აღესრულა, და დასვა ძე მისი მეფედ: დავით:
ნჲ. ორმეოცდამერვე მეფე დავით, ძე დიმიტრი მეფისა, ბაგრატოანი:
ხოლო ამან დავით იმეფა ექვს თვე, და მოკვდა: და დაუტევა ძე ერთი სახელით დიმირტი: და შემდგომად მისა დაჯდა მეფედ გიორგი, ძმა მისივე და ძე დიმიტრი
მეფისა, ქორონიკონსა ტოე: ამასვე წელსა მიიცვალა მეფე დიმიტრი, წელ ერთ ჩოხოსანი: და დაჳ
დემეტრისი,
თამარ თიღვის აღმაშენებელი: იგიცა შემონაზვნებული გარდაიცვალა. და დაჳ მისი
კატა საბერძნეთს გათხოვილ იყო:
ნთ. ორმეოცდამეცხრე მეფე, გიორგი, ძე დიმიტრი მეფისა და ძმა
დავით მეფისა, ბაგრატოანი:
ხოლო მეფე გიორგი, ვითარცა დაჯდა ტახტსა ზედა საჵელმწიფოსა, და დაიპყრნა
ყოველნი
სამეფონი მამა- პაპათა მისთანი. აღმოსავლეთით, გურგენის ზღვით, ვიდრე
ზღვადმედ სპერისა.
რომელმან ენა-მან შეუძლოს სიკეთისა და სიქველისა მისისა, ახოვნებისა და
გულოვნობისა მისისა, ღვთის-მოყარებისა და მოწყალებისა მისისა, სიუხვისა და სვიანობისა მისისა,
სიბრძნისა
და გონიერ ებისა გამოთქმად რამეთუ იყო უმაღლესი ყოველთა მეფეთასა. მძლე და
შემმუსრველი
ყოველთა მტერთა მისთა, მორჭმული და სვე, დოვლათითა განმდიდრებული,
კეთილად მსახური
ღვთისა, ეკკლესიათა და საყდართა მაშენებელი, ეპისკოპოსთა და მეუდაბნოეთა, და
მღდელთათჴს კეთილის-მყოფელი, დიდთა და ცოტათა-გან შეცოდებისა უკადრი, გლახაკთა და
ქვრივთა-თჴს
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მოწყალე: და უკეთუ ვინმე იპოვის ორ-გულ და შემცოდე, ადრე მიმტევებელ ექმნის
და შემდო-

ბელ: ერთ-გულთა-თჴს უხვ და მბოძებელი, სპარსეთისა სურტანნი, შორს მყოფნი და
ახლოს
მყოფნი მეძღვნედ და მოხარკედ მისდა იყნეს და ყოველნი სანაპირონი უშიშად
ჰქონდეს:
ამას მამა-მან, კეთილად მოხსენებულ-მან დიმიტრი მეფე-მან სიცოცხლესავე თჴსსა
მოგვარა ცოლი, ასული ოვსთა მეფისა ხუდდანისი, სახელით: ბურდუ-ხან რომელი ჰმატდა
სიკეთითა
ყოველთა დედათა, მისებრი სძალი არა ეხილვა ქართლისა თემსა: ესე თჴთ
შესატყვისი ქმრისა
თჴსისა პირ -მზისა, ტან- ლომისა, თჴთ მზე მზეთა შვენებითა და მომფენაობითაცა,
ვითარ ითქმის,
ცოდვილთა და მართალთა ზედა: რომელი ჰყვარობდა მართალთა, და სწყალობდა
ბრალეულთა,
ამის-თჴს არა ვიტყვი სახეთა გარეშეთა, გინა-თუ ვიეთმე სატრფიალოთა, რომელი
ამათ-განცა არა
უნაწილო იყო, არამედ ყოველი შვენიერება და ჵორციელი სიტურფე
გარდამეტებულად იხილვებოდა მის შორის: არამედ თჴთ მის ქრისტეს შემოსილობით ვსთქვა, რომელი
ემსგავსებოდა ეკატირინეს ანუ პელენოპის წილ, ირინედ წოდებულსა: ნუ უკჲ ზესთა გარდამეტებითა
მოუძლურდეს სიტყა: ანუ მაბრალებდეს ვინ, მსაჯულ ანუ მარცხულ გარდაქცევისა-თჴს:
არამედ ყოველი
ძალისა-ებრ შესაწყნარებელ არს: არამედ ესე ხოლო კმა ვიყო ქებად, რამეთუ დედა
იქმნა შჴლისა
ნათელ -შემოსილისა, თჴთ გორგასლისა ვახტანგისა აღმავსებელი ადგილისა, და
წინასწამეტყველის, დავითისა, მამად თჴსად ღვთისა-გან ქენებით აღთქმულსა, აღდგინებად
ტომთა-გან მისთა,
მის-ებრ მპყრობელი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა, თამარს ვიტყჴ, მეფედ
ცხებულსა, რომელი
ქვემორე სიტყა-მან საცნაურ ჰყოს:
ხოლო ჩვენ პირველსავე სიტყასა მოვიდეთ: ამან გიორგიმ იპყრნა-რა მეფობისა
შარავანდედი, შვიდ სამეფოდ განწესებული, შემკულ-მან ზეგარდამო პორფირითა და
გჴრგჴნთა, აღი-

ჭურნა მკლავნიცა მოსრვად და მოწყვედად წინა-აღმდგომთა ქრისტეს ჰსჯულისათა,
აგარიანთა,
ისმაიტელთა, და მოჰმედიანთა: პირველად წყალობისა მიმფენ-მან იმერთა და
ამერთა, ზემოთა და
ქვემოთა, დიდებულთა და აზნაურთა, სპასალართა და სპასპეტთა, შინაურთა და
გარეშეთა: მერმე
ჵელ-ჰყო შეყრად და განმართვად ქალაქსა ზედა კათირევანსა, და წარმოსტყვენა ყ~ლი
ჵევნები
კლდოვანი და ქალაქები აშორნისა, სომეხთა მეფედ წოდებულისა, შაჰერმენისა:
და შემდგომად ამისა კვალად შემყრელ-მან სპათა მისთა-მან, მიჰმართა დიდად
ქალაქად და
სახელ -განთქმულად, აწ რომელ არს არარატისა ძირსა, საზღარი სომხითისა და
ადრაბედაჯანისა, მამული თრდატ გოლიათისა, რომელი ოდესმე ღორ იქმნა, მიზეზითა
გრიგოლი
პართისათა, თჴთ წინა-მდგომელ დაწყობად განმზადებულ ექმნა სპატა თჴსთა, და
ახოვნად წინამსრბოლობითა ეკვეთა, რომელნიცა დახვდეს ქაალაქსა გარეთ, და კვალად თჴთ
სპითა თჴსითა გამოიღო ქალაქი, რომლისა სიმრავლე-მან ტყვეთა და საუნჯეთა-მან, დაფარა პირი
ველთა და მთათა,
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და თჴთ ქალაქისცა სამეფო ტფილისი აღივსო ნატყვენავთა მიერ, რომელ ტყვესა
თჴთო დრამად
გინა ფუკად მომსყიდველი გამსყიდველობდეს: შემდგომად ამისა განისვენებდეს და
ნადირობდეს
მთათა და ბართა, და მოვლიდის და მოინადირის, რომლისა მოისრობასა ვერარომელი სახელ
განთქმული მოისარი, პირველ ანუ მის ჟამისა, ესწორებოდის:
კვალად ინება შეყრა და გალაშქრება დიდად ქალაქად ანისად, რომელი ძველ ოდესმე
ბერძენთა მეფეთა სახლი და საჯდომი იყო, იგი ეპყრათ, რომელსა შინა მოდღესამდე არს
ათ-ას
და ერთი ეკკლესია, და მირიდებითა ბერძენთათა, და მიმოცვალებითა ჟამთათა
დიდად გვარიანთა
ვიეთმე შანშე დადიანთა თანა განდგომილთა ქმნილ იყო: ამას-ზედა, მყის მიმჵდომმან სამ დღე ჰყო

ომთა სიმრავლე, და ძგერა ჰუნეთა. სიტყჴთ და საქმით ბოლოდ დასტეხნეს, მსგავსად
მეხის
ტეხისა. და ელვისა სახედ გარდახვეწასა შინა, შანშე დადიანისსა, ჵელთ იგდო ქალაქი,
ნებისა-ებრ
თჴსისა, და არა წარვიდა მიერ ვიდრე არა განაგო კეთილად, და დაიმჭირა სიმტკიცედ,
ტახტისა
თჴსისა შესანახავად და გასამაგრებლად: და დაუტევა იოანე ორბელი, მანდატურთა
უხუცესი,
თანა- შემწეობითა ამირ- სპასალარისა სარგის მჵარ-გრძელისათა, და სხათა თემისა
დიდებულთა
აზნაურთათა, და ამიერ უზრუნველ ქმნილ-მან მოჰმართა თჴსთავე სანადიროთა, და
შესაქცევართა
და სასიხარულოთა:
რომლისა ჯავრისა-გან აღძრა სიბოროტე და ქედ-მაღლობა აგარიანთა და
ისმაიტელთა, და
შარიარმან, სულტნად მწოდებელ-მან თავისა თჴსისა-მან, მაწვეველ ექმ ნა ყოველსა
შამსა, ჯაზირასა და დიარბეგისა, თურქთა თანა გარდმანისათა, არდოხის ძე: რომელი პაპისა
მისისა-გან დიდ
გვართა კუზის ძე, რომლისა მამა-მან ლაშქრობათა შინა პამარიელად სახელ განთქმულად გამოჩენილი ივანე, აბულეთის ძე, ლტოლვილ ყო, სალდუხა სალჩუკიანი, რომელი
სულტანთა გვარტომობდა, სრულიად მრავალთა დიდთა ამპარიათა, და ფათაბაშთა სპარსეთისათა, თანა
მსგავსად
მჵეცთა აღლესნა კბილნი, და დიდითა და მიუწდომელითა ძალითა, და უამრავითა
ლაშქრითა მოვიდა, და მოადგა ანისსა:
ხოლო ცნა ესე მეფე-მან მეფეთამან გიორგი, ნაჭარმაგევს, სახლსა სალხინოსა, მდგომმან, კაც-მან მჵნე-მან და გულოვან-მან, და ზესთა შემმართებელ-მან წყობათა შინა:
იჵმნა დასნი
ზემონი და ქვემონი, და ვითარ ითქმის, გმირი სრბად გზასა, ეგრეთ მსწრაფლ
შეირტყა, და
წარემართა, და ჰსუფევდა, არღა დამხედველი მცირეთა, და არღა-რა მომლოდინე
ექმნა სახელგანთქმულთა ჭაბუკთა ლიხთ -იმერელთა, და ვიეთმე ამიერთაცა: მინდობილი
წყალობათა შემძლისა

და ხადა სახელსა ზე-ცათა მეუფისასა, რომელი აღრაცხა სიმრავლესა გარემოდგომილთა მტერთა1-31 სტრ., 267
სა, გარდამვლელი მთათა შთავიდა შირაკად, რომელსა იახლა თანა- განმზრახად
ივანე, მწიგნობართა
უხუცესი, და სუმბატ სჴმონ-ქმნილი: რამეთუ სხათა საჭურველთა თანა საქმითაცა
აღჭურვილ
იყო, და ესენი დამშლელ ექმნეს მეფესა, სიმცროსა-თჴს სპათასა: ხოლო არა
დამორჩილდა მჵნე
მჵნეთა და გოლიათი გოლიათთა, ჭეშმარიტად მიმღები მოწამეთა ღვაწლთა და
გჴრგჴნთა, თჴთ
სეხნაობითაცა მიმსგავსებული გიორგი, ღვაწლისა მძლისათა: მან თუ ერთი ვეშაპი
მოკლა, ამან
ბევრთა ასპიტთა და იქედნეთა მსგავსთა სძლივნა, უძლეველ-მან: ხოლო იხილნა -რა
სპანი ურიცხნი სარკინოზთანი, გარდაჵდა ჰუნისა-გან, და მლოცველი ევედრებოდა ღვთისა,
მჵურვალედ
ცრემლთა ნაკადითა თვალთა ზე-ცად აღიხილვიდა, და აღიღო საჭურველი, და მისცა
ივანეს ძელი
ცხოვრებისა, წინა- წარძღვანვად, და ამჵედრდეს გულითა განმახულითა, ურთიერთას
განამჵნობდეს:
ხოლო შჴლნი ცხოვრებისანი თავისა თჴსსა სიკდილსა არა ჰრიდებდეს: ხოლო მეფემან მტკიცედ აღმჵედრებულ-მან ჰუნესა ზედა, ჵმითა-მით ხოსროვანითა განჰსცა ღაღადი, და
სწავლა
გულსა ახოვანნი და გულოვანთა სპათა თჴსთა, ვითარმედ „კაცნო ძმანო, ერთ სულნო და ერთსჯულნო, თუ რა-ზომ კეთილ არს საღმრთოთა სჯულთა, და ქრისტეს სახარებისა-თჴს
სიკდილი,
რომელთა სამარადისოდ ვჰნატრით ქრისტეს კალთა შედგომილთა და მომკდართა,
თჴთ ბუნებითა მოკვდავთა სხეულთა-გან და ხედავთა თუ რა-ოდენ უფრო სახელოვან არს
მჵნებრივი სიკდილი, ვიდრეღა სენითა განდნობითა განლეულებასა შინა: რამეთუ სახე და სახელი
კეთილი
საუკუნოდ გზად გვყვების: გვასმიეს ძველთა მომთხრობელთა-გან, თუ რა-ოდენნი
ღვაწლნი
თავს -ისხნეს საღმრთოთა ჰსჯულთა-თჴს ტომ-მან ებრაელთა-მან, და ახალსა ამას
შინა აღთქმასა

გუნდ-მან და მწყობრ-მან მოწამეთა-მან: აწ, ფრთოვანნო ლომნო ჩემნო, ჩვენ-თჴს
ლახვარ- განწონილისა ქრისტეს-თჴს აღვიხვნეთ ლახვარნი და ოროლნი, და უგმირნეთ
ურწმუნოთა ღმრთაებისა მისისათა:“
და წარმომთქმელ-მან უკანასკნელთა ლოცვათა-მან, მოუწოდა ამირახორსა მისსა,
სუმბატის
ძესა ლიპარიტს, და ბეგსა სურამელსა ქირქიშს, აბულეთის ძესა, და სამ ათ-ასთა თანა
მბრძანებელ-მან მუნცა ღიმილით და სიცილით მლაღობელ-მან, „მოყმენო, იგიცა ვსჯობთ
რომელ-მანცა
უმოსწრაფეს უხეთქნეთ დროშის მქონესა, და დაცემითა მისითა დავსცეთ ბანაკი
უცხო-თესლთა
ამათ:“ ესრეთ სასოებით მოქადულ-მან, განვლნა რაზმნი, და სუპერაზმნი, და განაწონა
კინენი:
და ვითარ იხილეს დროშა დაცემული მკლავითა აქილიანითა, იქცეს მკვეთრ, და
იჵმიეს სივლტოლა ძალისა-ებრ ჰუნეთასა. რომელსა შინა აღესრულა სიტყა წინასწარმეტყველთა,
ვითარმედ
„ერთ-მან წარიქციოს ასი, და ას-მან თქვენგან-მან ბევრეული, ამირ- სპასალარნი,
დიდებულნი და
ლაშქარნი:“ ამათ აქეთ, მათ მუნით ადინეს ღვარი სისხლისა, და თჴთ მეფე
ალექსანდრეს
სვეთა და სიაოშის მოყმეობითა სდევდა, მრავალ -გზის მცლელი რაზმთა, სცემდა და
იცემებოდა,
1-31 სტრ., 268
სრვიდა და ისროლებოდა, და ბუმბერაზნი მისნი თანა- შემწეობდეს, და ესრეთ
დევნასა შინა,
და ზეთა გარდამატებულსა ძლევასა ზედა შთაეწურა მზე და კვალად შეიქცეს
სადგომად, და იხილეს სიმრავლე ჵელმწიფეთა და დიდებულთა, აზნაურთა და მონათა, სიმრავლე
კარავთა და სარაფარდათა, სიმდიდრე თალთა და მარგალიტთა ურიცხთა, ოქროთა ჭედილთა და
უჭედელთა,
აქლემთა, ცხენთა და ჯორთა, და ყოველთა განძთა, სოფლის სიმდიდრეთა და
მონაგებთა, აღრიცხვად შეუძლებელთა: ესრეთ მმადლობელნი ღვთისანი იშვებდეს და იხარებდეს,
ვითარ მპოვნელნი

მამა ძისა და ძე მამისა, ძმა ძმისა და თჴსი ნათესავისა, პატრონი ყმისა, და ყმა
პატრონისა: განმარჯვებულნი და აღვსილნი ყოვლითურთ სიხარულით იღიმოდეს, და ამბორსუყოფდეს ურთიერთს, და ესე- ვითარსა განცხრომასა და სიხარულსა შინა თჴთ მეფე, მისით
სპითურთ, გარდამოჵდა, და თაყანი-სცა ზენასა განგებასა: არა ესვიდა მკლავთა სიმაგრესა, არცა
სხვილ -ბარკალთა მამა-კაცისათა, არამედ ზეგარდამოსა შეწევნასა და მოხედვასა წმიდასა მარჯვენისა
საუფლოსასა უგალობდა: დამხედ სიმდაბლით დავარდა წინაშე უფლისა ღვთისა საბაოთისა, და
ცრემლთა
მიერ ადგილი- იგი დაასოვლა, და მერმეღა დაჯდა განსვენებად, და აღებად ბევრის
ბევრეულთა-გან
ნიჭთა მცირედ მცირედისა:
და ეგრეთცა აღვსებულ-მან საჭურველთა და საჭურჭლეთა მიერ, აღმსხმელ-მან
ჵელმწიფეთა
და დიდებულთა, აზნთა და მონათამდის, სამ დღე დამყოფელ-მან კართა ანისისათა,
დამაურვებელ-მან ქალაქისა-მან, და მას შინა დამყენებელ-მან ამირისა და ლაშქართა-მან, მუნით
აიყარა და
წარმოემართა, პირითა მხიარულითა, წარმოავლინნა მახარობელნი წინაშე
ფილოსოფოსთა, და
პატრიარქისა, რომლისა ლოცა თანა- შემწედ ჰქონდა: და თჴთ, განათლებულითა
პირითა, პირველად
მივიდა გამზრდელისა თჴსისა და მამიდისა წინაშე, თამარ დედოფლისა
დედოფალთასა, რომელ-მან
დაალტო პირველად ცრემლითა, და მერმე სიხარულითა გარდარეულითა. და კვალად
შეეყარა ცოლსა თჴსსა, ურცხვენელითა პირითა, და ახოვნითა სახითა, ამას ესე-ვითარსა მისსა
მორჭმულობასა,
და გაზეებასა, და აღმატებულებასა, რომელ-მან აღვლნა ყოვლითურთ საზღვარნი
პაპათა და
მამათანი:
ხოლო განისმა-რა ამბავი ესე საკვირველი, ამოწყვეტა შამისა და ჯაზირასი,
სომხითისა და
აზრუმის ლაშქართა, ჵელმწიფეთა და დიდებულთა, მიესმა სულტანსაცა ხვარასნისა
და ერაყისასა,

და ხალიფას, მპყრობელსა, დიდისა ბაბილოვნისასა და ცრუ სჯულის მდებელსა
სარკინოზობისასა:
და ვარაზგ, ათაბაგსა სპარსეთისასა, მოაწვიეს და შემოიკრიბეს ყოველი ისლემობა, და
შეიყარნეს
რანს, და მომართეს ქვემო კერძო, ქვეყანასა სომხითისასა და მოადგეს ციხესა გაგსა:
აღიღეს
იგი და მოაოჵრნეს ყოველნი საზღვარნი მისნი: ხოლო ცნა ესე სახელ- განთქმულ-მან
და უძლეველ-მან მჵედარ-მან, და უებრო-მან ჭაბუკ-მან გიორგი მეფე-მან, მსწრაფლ შეიყარა
შვიდნივე
1-33 სტრ., 269
სამეფონი მისნი, იმერნი და ამერნი, ზემონი და ქვემონი, და გამოასხნა ოვსნი, და
ქვეყანანი
დიდ -ძალნი და მომართნა სულტანსა, რომელი მოსრულ იყო აურაცხელითა და
უამრავითა ლაშქრითა: რამეთუ იყნეს აქათაც სიკეთე და სიდიდე დაუსრულებელი: მიმართეს და
განვიდეს მთასა
ბუბაქართასა, და ვითარ ცნა ესე სულტან-მან და ათაბაგ-მან, და ყოველთა ფალავანთა
და დიდებულთა მათთა, და თქვეს, ვითარმედ „არა არს დღეს კაცი ქვეყანასა ზედა პირის-პირ
შემბმელი
გიორგისი და ლაშქართა მისთა, მივრიდოთ და ვეფარნეთ პირისა მათისა-გან:“ და
დამყრელთა
ყოვლისა სანოვაგისათა, და უფროსღა გაგს შინა მყოფთა ლაშქართა-მან, აღიძრენს და
წარვიდეს:
და ვითარცა განვლეს წყალი ეკლეცისა, რომელსა შინა მსწრაფლ მსრბოლობა-მან და
ჯარ-მან,
და ეწივნეს ლაშქართა, დაუწყეს ჩამოყრა და ჵოცა:
ხოლო ესე რა ცნა ჵელმწიფე-მან და სვე -განდიდებულ-მან მკლავ-მან აქილეველ-მან,
და
გულ-მან მაღნინტოვან-მან, მიეტევა სა ხედ მჵეცისა, გარნა უქმ იქმნა ესე ვიეთ-განმე.
რამეთუ
ძლევად განმზადებულსა წინა- აღმდგომ და დამხრწეველ ექმნეს, დიდებულთაგანნი
ვინმე, ვიდრე
სადვეთა დაჭიდებადმდე, ხოლო უფროსღა ვარდან კოლონკელის ძე, რომელსა, მას
ჟამსა, ერისთაობაცა ეპყრა ჲერეთისა, კაცი დღითა მომწყსებული, და ბრძოლასა შინა ძლიერი და
გამოცდი-

ლი ნუ უკჲ შურ-მან და მტერობა-მან ჰყო ერთი -ერთისა-მან: და არღა-რა მიუშვეს,
მეტყველთა
ესრეთ „ვინათ-გან გაქცეულა სულტანი, ყოვლითა სპითა მისითა, ნურღა-რა
აღზვავებული მკადრებლობ, ღვთისა-გან ესრეთ ამაღლებული: „ არამედ იყო სიტყა მათი უსიტყველ,
საქმე უსაქმო
და მიზეზი უმიზეზო: გარნა ვინათ-გან მეფე, ცნობითა ბრძენი და მომსმენი იყო,
დამორჩილდა
და კვალად ეგო განმყრელი ლაშქართა თჴსსავე შვებასა სიხარულსა და ნადირობასა
შინა:
შემდგომად ამისსა სულტანი და ათაბაგი, ყოვლითა სპითა და ძალითა მათითა,
აღვიდეს გელაქუნად, და მიერ მოირთეს ძალი, და მოვიდეს კართა ანისისათა, და ზემოთ შაჰერმანი, და
ყოველი
ჵელმწიფე არაბეთით-გან მას ჟამსა შინა ანისსა განამტკიცებდა თორელი, დიდი, და
სახელგანთქმული მოლაშქრე, და განმზადნა საბრძოლელნი და მანქანანი, მრღვეველ-მან და
მარბეველმან და ამაოჵრებელ-მან გარეშემოთა ქვეყანათა-მან: ესე ამბავი ვითარ მოისმა ქვეყანასა
ამას,
და მიიწია წინაშე მეფისა, რომელი მცირედითა ლაშქრითა დგა შორის მთათა ლორისა
და
დმანისისათა, და ნადირობდა და იშვებდა, რომლისა წინაშე მოსრულცა იყო
მოციქული
სულტნისა , კაცი მოგვი და ტრელი, მეცნიერი საქმისა, ამხილველი და განმხილველი
ლაშქართა დგომისა, ვითარ ითქმის ჰინდოთა აღწერილსა ქილილა- დამანასა შინა, იგავი
ბუთისა
და ყვავისა, ეგრეთვე ამან, სახედ ყვავისა გამომცდელ-მან ლაშქართა-მან, მოისხნა
ფრთენი, და
აღფრინდა, და მივიდა წინაშე სულტნისა და ათაბაგისა: და მეტყველ-მან ესრეთ: „აჰა
ჟამი კვალად-გებისა ჩვენისა, უკუეთუ აწ არა მიხვიდეთ, სხა ჟამი ვერღა-რა ჰპოოთ:“ ვინათგან იხილნა
მცირედითა მდგომი, ამის -თჴს განლაღნა სვე-ამაღლებულსა და ძალითა და
ახოვნებითა შემმართებელსა მეფესა ზედა: ხოლო ესმა-რა მათ ესე, ფრიად მხიარულთა აღისწრაფეს, და
ღამე იგი
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ყოველი აღსწრაფებული წარმომემართნეს: და ჟამსა განთიადისასა მძინარეთა ზედა
დაესხნეს ესრეთ
უგრძნულად, რომელ ძლით უძლო შეჭურვა და ამჵედრება ჰუნესა ზედა: ამას-ზედა
ივანე ამირსპასალარ-მან, და სხათა დიდებულთა კნინღა და შეპყრობის სახედ იძულებით
წარმოიყვანეს, და
გამოემართნეს, ესრეთ მეტყველთა: „ნუ უკჲ ჟამი არს ომისა, და ჟამი არ ს
სივლტოლისა,
ვინათ-გან ყოველსავე საქმესა ჟამი მიაჩანს. რამეთუ ოდესმე ალექსანდრეცა
უძლეველი იძლია
დედა-კაცისა-გან, და ეგრეთვე სამფსონ დალილასა-გან, და სოლომონ სიბილასა-გან:“
და სხანი
სახენი ჵელმწიფეთა ძლეულებისანი წინა უყვნეს: „და ნუ უკჲ, რომლითამე
განვარისხეთ ზეცათა
მეუფე, მომცემი შარავანდედობისა შენისა, და სწორად ძისა ინება განსწავლა შენი,
ვითარცა მამამან შჴლთ-მოყარე-მან ამაღლებულსა ძესა დავითიანსა ზედა: ვინათ-გან იგიცა
იდევნებოდა საულის მიერ, მეფე და წინასწარმეტყველი, უფროსღა მამად ღვთისა განჩინებული: აწ
ჩვენცა თავსმდებელთა უჵმოიოთ სივლტოლა, და კვალად შემძლებელ-მან ყოვლისა-მან, და
მომნიჭებელ-მან
ძლევისა-მან, ჩვეულებისა-ებრ მოწყალებისა მისისა, მოგვაგოს უძლეველობა:“ და
ესრეთ იძულებით წარმომყანებელნი, და გამომართულნი მრავალ -გზის იგი და მისნი მოყმენი,
რაზმსავე შინა
იპოვნეს გარე უკუნ- მქცეველნი. და მიმბრუნველნი ჰჵოცდეს და ჩამოჰყრიდეს სპათა
მათთა, რომელთა სიმჵნითა ესე- ვითარი უცხო და განსაკრთომელი საქმე ეხილვა, რამეთუ არა
დიდებული,
არცა აზნაური, არა კარგი და საცნაური კაცი აზნაურის ყმაცა, დაკლებულ იქმნა მათ
ლაშქართა
შინა, თჴნიერ ერთის ჯვარის მტვირთველისა, ქანის ძეს, და ერთის ბედითის კაცის
აზნაურის
კიდე: გარნა ჯვარი წარმოყანებულ იქმნა მშვიდობით და უვნებელად:
ჶი განსაკრთომელი სიმჵნე და სიქველე, და უფროსღა ჵელი საუფლო თანა- შემწე
ვითარ
რომელთა წყობათა შინა, გინა ძველთა, გინა ახალთა, სმენილ არს, ესრეთ უვნებელობა
უგრძნე-

ულად დამსხმელობასა შინა ესე-ოდენთა სპათათა: ვინაცა ესერა იხილეს ისლემთა,
შემდგომად
ამისსა განიფრთხვეს და თქვეს, ვითარმედ „უკეთუ ესრეთ უგრძნეულოდ
დამსხმელთა ვერ ჵელთ
ვიგდეთ, და ვერა- რომელი ვნება შევამთხვიეთ, აწ დევნა გრძნობითისა აჩრდილთა
უკვე არს
დევნა მათი, და წიაღითა შეპყრობა ქარისა:“ მაშინ შეიქცეს და წარვიდ ეს
სირცხვილეულნი: აწ
უკჲ, წამკითხველნი ამისნი და მცნობელნი, განიცდიდით საკვირველებათა
ღვთისათა, ვითარ წერილ არს ფსალმუნთა შინა. „საზღვარი დასდევ, რათა არა გარდაჵდეს:“ ვითარ ითქმის
ზღჴსათჴს: და კვალად კესარიელთა მნათობისა დიდისა ბასილის მიერ აღწერილი, ბუნებათ
მეტყველებისა-თჴს: „ვითარ ჩიტი ალკუნი ბაგესა ზედა ზღჴსასა, დამსხმელ იქმნების კვერცხ თა:
ხოლო
ოჵვრანი და ღელვა- ტეხილობანი ზღჴსანი ვერ შეარყევენ, და ვერცა გარდაჰჵდებიან
ბრძანებასა
ღვითისასა, და დამცველ ექმნების მართვეთაცა ალკუნისათა:“ ეგრეთვე, უკუეთუმცა
მიეშვა ზენასა
განგებასა, და არა უკუნ- ექცივნეს სიმჵნე სა და სიქველესა მეფისასა და შიშსა სპათა
მისთასა
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წარტყვენილ და მოოჵრებულმცა ქმნილ იყო ყოველნი არენი და ადგილნი უმანკონი
სამეფოსა
მისისანი:
შემდგომად ამისა უბოძა ანისი თჴსსავე მემამულესა, და ითაყანა თჴსისა თავისა
ყმად, და
თჴთ შემოეხვეწა ელდაგუზ ათაბაგი, და ჩამოდგა შუა სულტნისა და ქართველთა და
ითხოვა ზავი, აქათ დედოფალი რუსუდან, დაჳ მეფისა, სულტნის ცოლ ყოფილი, ჩამოდგა შუა,
და შეიქმნა
მშვიდობა და ჟამ რა-ოდენმე: ხოლო თჴთ მეფე დაჯდა სიხარულად და განსვენებად,
და
ნადირობად ოდესმე, ჟამსა ზამთრისასა, გარდავიდის ლიხთ-იმერითს, და მიუწიის
ზღვად პონტოსა, მოვლის და მოინადირის ალანთა ქვეყანა, რომელ არს აფხაზეთი, და ოდესმე
ზღვადმდე

გურგანისა: და ამას შინა სუფევდა და იხარებდა: ვინათ-გან უღონო იქმნებოდეს
ლაშქარნი და დიდებულნი ამის სოფლისანი მკადრებელნი მოახსენეს, ესე სახედ. „არა არს ღონე
დარჩომისა ჩვენისა თჴნიერ ლაშქრობისა და რბევისა:“ ხოლო იხილნა მეფე-მან, წარსცა ფიცი და
ზავი შინაურთა, და ერთსა დღესა შინა დაასკვნეს პაემანი ლაშქრობისა: უბრძანა ტაოელთა,
კლარჯთა და
შავშთა მორბევა ოლთისისა და ბანისა: ხოლო მესხთა და თორელთა, კარისა და
აშორნისა, და
ამირ-სპასალარსა და სომხითართა, მტკვარს აქეთ ვიდრე განძამდის: თჴთ ხასაგიანით
ლიხთიმერთა და ქართჲლთა, განძისა დამართებით, მტკვრის პირი, ამიერ და იმიერ
ხოლთამდის და
ჲრთა და კახთა, ალაზნის შესართავით ვიდრე შარვანამდის: იქმნა ესე-ვითარი უცხო
ლაშქრობა,
რომელ არა-ოდეს ვის ეხილვა: ესე არა უადრეს მიჩნს ამბაკომის აღტაცებასა, და
დანიელის მიმართ მსწრაფლ მოყვანებასა, არცა ელიას ცეცხლისა ეტლთა მიერ მსწრაფლ
აღტაცებასა, რომელი
ესე იქმნა დღეთა ამათ ჩვენთა, ღვთისა არს საკვირველება ესე, და არა კაცობრივისა
ძალისა:
ესრეთ წამსა შინა მლაშქვრელ-მან, და აღვსებულ-მან, ურიცხთა საუნჯეთა მიერ,
გარდავლო მთა
და იპოვა მუნვე გეგუთს, რომელი მუნ მყოფთა ძლით- სადმე ირწმუნეს ყოფა ამისი:
აწ რომელ-მანმე ენა-მან, ანუ რომელმან მე გონება-მან შეუძლოს აღწერად ანუ
გამოთქმად
და უკეთუ ჵელ ჰყოს თჴთოეულად აღწერად, საწყენმცა იქმნა სიმრავლითა
აღწერილთათა, და საკვირველ და დაუჯერებელ სასმენელად: ვინათ-გან დავითიანობა და
სოლომონიანობა ამის-თანა
ცხადად იხილვებოდა, ცხებულსა თანა ღვთისასა: ამასცა სოლომონის-ებრ ჰმონებდეს
ყოველნი
მეფენი ქვეყანისანი და ძღვნის მრთმელობდეს წინაშე მისსა, რამეთუ მოვიდა ოდესმე
წინაშე
ამისსა, ანდრონიკე კომნიანოსი ცოლითა სახე-შვენიერითა და ბრწყინვალითა, თანა
შვილებითა,
და დის -წულითა, მამის ძმის-წული, დიდისა მანოელ კეისრისა, ყოვლისა
დასავლეთისა და საბერძნე-

თის მეფისა: და ვითარ ჰმართებდა ეგრეთ მმადლობელ-მან ღვთისა-მან, შეიწყნარა და
მისცა
პატივი შესატყუისი სახლის შჴლობისა მისისა, და მისცნა ქალაქნი და ციხენი კმასაყოფელნი მისნი, და დაუდგნა საჯდომნი სიახლესა საყდრისა თჴსისასა, პირის- პირ
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წულისა თჴსისა, აღსართანისა, რომელი მეფე იყო მოვაკანისა და შარვანისა, და ზღვის
პირისა
დარუბანდით ხილხილამდის, რომელი მეფესა უჩნდა ვითარცა შვილი, რამეთუ
მამიდისა მისისა თამარის ძე იყო, რომელი პირველ განეთხოვა მუნ მეფესა დიდსა დავითს: ესე შარვანშა
შემოხვეწილ იყო ოდესმე, დაჭირებული დარუბანდელთა ხაზართა-გან: მაშინ შეიყარა
ლაშქარნი იმერნი
და ამერნი, და თჴთ ძმაცა ბერძენთა ანდრონიკე მეფისა თანა წარიყვანა, და მივიდა
ვიდრე კართამდე
დარუბანდისათა, და მოაოჵრა ქვეყანა მუსკურისა და შარაბამისა, და აიღო ქალაქი
შაბურანი
რომლისა კართა თჴთ, მჭრეტელობასა მეფისა, დიდად მოსაწონელ იქმნა ანდრონიკე,
თჴთ
მის-გან, და ყოველთა სპათა მისთა-გან, და უბოძა ქალაქი მამის დის-წულსა მისსა
შარვანშეს, და
მუნიდაღმან მომრბეველი ბასიანისა, რომელი-ესე უცხო იყო კაცობრივისა ძალისაგან, შემოიქცა
მუნით გამარჯვებული. იშვებდა და იმოთხვიდა საყოფელთა შინა თჴსთა:
ოდესმე გაგზავნიდის სპათა თჴსთა და სპასალართა, და მიუწევდის ვიდრე ნახჭევანის
კართამდის, და ოდესმე მასისამდის და ღაღვამდის, ოდესმე ბარდავამდის და
ბალყუნამდის: ამას ესევითარსა გამარჯვებასა და გაზეებასა შინა, განამრავლნა საჭურჭლენიცა, და დადვა
თჴთ მისით მონაგებით, და მისთა ნატყვეთა-გან მოგებული ციხესა შინა უჯარმოსასა. რომელი
აგებულ იყო
ვახტანგ გურგასლისა-გან, რომელსა შინა აღესრულა ლომი-იგი ლომთა, და გოლიათი
გოლიათთა
ვახტანგ: ხოლო სანადიროთა ქორთა და ძაღლთა სიმრავლე, და სიტურფე და
მოკაზმულობა,
არა-ოდეს ვის-გან ქმნილ არს, არცა წიაღ-მომართ ყოფად არს:

ამას ესე-ვითარსა და სრულ-ყოფასა სოფლისა სა და საწუთოთა გემოთა შინა ქცევასა
მოიწიფა
ძმის-წული მისი დიმიტრი, შჴლი ძმისა მისისა უხუცესისა დავითისი, სახე- კეთილი
და ყოვლითა
ჵელოვნებითა მარჯვე, და განსწავლული ზნე-კეთილობითა, მსგავსი სახლი
შვილობისა მათისა,
გარნა რომელი ცუდ იქმს ამათ ყოველთა სიკეთეთა და სწავლულებათა, სახეუკლებლობათა და ჭაბუკობათა, იგი ექმნა მკლელ და განმამწარებელ ჟამთა ცხოვრებისა მისისათა, უშიშოება
ღთისა
და გარდამავლობა ჰსჯულსა ქრისტეს მცნებათასა, ვითარ თანა შთამომავლობა და
გვართა უბედობა ამის სამეფოსა კაცთასა: ვინათ-გან დავითცა მამა-მან მის-მან, ღალატსა და
განდგომილებასა შინა მამისა თჴსისა, დიდისა დიმიტრი მეფისა, მოსწყვიდნა ამის სამეფოსა
დიდებულნი
რომელნი მე ექსორია-ქმნით, და რომელნი მე სიკდილითა, და რომელნი მე
განპატიჟებით: აქაცა
მსგავსად მისსა შევიდა ეშმაკი გულსა და გონებასა მისსა, და მის-მიერ შეჰრისხდა
ღმერთი
ორბელთა, და ყოველთა ტომთა და მიმდგომთა მათთა, სამცხელთა, ჲერეთთა, კახთა,
და სადაცა- ვინ ნათესავი და ნატამალი მომსმენარ მათდა იყო:. იქმნა განდგომანი,
ბრძოლანი, კლვანი,
სისხლნი, და რბევანი: ხოლო მოქმედ-მან სამართალთა-მან ღმერთ-მან ,არა მიუშვა
ვითარცა
დავითის ძე აბესალომს, არცა ამას ჰსცა უფლება, ვითარცა ითქმის წმიდასა
სახარებასა შინა
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უკეთუ ჰრქას შვილ-მან მამასა ანუ დედასა კორბან, რომელ არს ნიჭი, რომელი ჩემგან სარგებელ გეყოს, სიკდილითა მოჰკვედინო:“ ამის-თჴსცა არა წარემართა ძესა მამისა
წინა-აღმდეგისასა, და თჴთ ამასცა წინა-აღმდეგსა, და განდგომილსა მეფისა ღვთის- მოყარისასა.
და მიეცა
ძლევა გიორგისვე მძლეთა მძლესა:
მაშინ შეიყარა ლაშქარი ქალაქით ტფილისით და მიმართა, სომხითისა მთასა შინა

მყოფსა და ეკვეთნა ძლიერად, იოტნა, და განაქცივნა დიმიტრი და მიმდგომნი მისნი:
და შეიხვეწნეს
ქალაქსა და ციხესა შინა ლორისასა, და მოუხვნა ყოველნი სიმაგრენი და ციხენი, რაოდენნი მას
მძლავრებით დაეპყრნეს: მაშინ წამოუვიდეს დიმიტრის სარგის მჵარ-გრძელი,
შვილითა და ძმისწულითა მისითა, ძმა და საყარელი ორბელთა: ესე შეიტკბო დაშეიყვარა მეფე-მან და
მისცა
მისანდობლობა მსგავსად გარის შვილობისა მისისა, და მომრბეველ-მან ტაშირისა და
ლორისა,
ვიდრე კართამდე დაიბანაკა აგარათა: მაშინ დიმიტრი, მყოფ-მან ციხესა შინა
ლორისასა, წარგზავნნა ლაშ ქარნი რომელნიცა დარჩომოდეს ერთ-გულობასა შინა მისსა, და სხანი
თემისა და თემის
მესხნი, თორელნი, ქართველნი, სომხითარნი, და თჴთ გამზრდელი მისი, მეჯინიბეთუხუცესი
ჭიაბერი: და მივიდეს ქვეყნასა ჲერეთისასა, და მუნით მოიჵმეს ჲერეთის ერის-თავი
და ყოველნი
ჲერნი, სრულითა ლეკითა და კავკასითა, და შეიქმნეს ომნი ფიცხელნი, და მკვეთრ
კვეთებანი. რამეთუ იყნესცა ორ-კერძოვე გამოცდილნი, და ლომნი ჭაბუკნი: ამას შინა ჰსძლო
მსჯავრ-მან
სიმართლისა-მან, და გააქცივნეს ჲერნი დიდებულნი, აზნაურნი და ლეკნი: ხოლო
შეიპყრნეს
გრიგოლ ასათის ძე, ფიცხელი, და კარგ -მეომარი, თჴთ ჵელ-დაკოდილობითა და
გამოკვლვითა
ცხენისათა: შეიპყრეს იოანე ვარდანის ძე, რომელი ითქმოდა პირველით-გან ორგულად, და
მთხრელად მთხრებლისა, და მის-თანა შოთაცა, ძე ართავაჩოს ძისა: ესენი, ვითარცა
შინათ გამცემელნი განზრახ განგებითა, ჵელთ იპყრნეს, წამოემართნეს და მოვიდეს წინაშე მეფისა
ღვთივ
დაცულისა: ხოლო გაიხარეს სიხარულითა დიდითა ფრიად, ვინათ-გან ჰხედვიდა
ღმერთსა თანაშემწედ თჴსად, ჵელის -ამპყრობელად, და მარად-დღე მარჯვებისა მომცემსა
მრავალსა მადლსა
აღუარებდა:
მაშინ მეფე, აგარას მყოფი, აღიძრა, აღვიდა და მოადგა ქალაქსა და ციხესა ლორისასა:

ხოლო მას ჟამსა წარეგზავნნეს სპარსეთს დიმიტრის ქართლის ერის-თავი, სუმბატის
ძე ლიპარიტ
და მეჯინიბეთ -უხუცესი ქავთარ, ივანეს ძე, რომელნი-ესე გიორგის-განვე იყვნეს
ჵელის-უფალნი,
და ანანია დვინელი, ზოგნი შაერმანისა თანა, და ზოგნი ელდაგუზის ძეთა თანა,
რათამცა მოჰხადეს თანა- შემწედ თჴსა: ხოლო მათ დაღაცათუ ინებეს თანა-შემწეობა დიმიტრისი, და
თანა
მოყჰვესცა, არამედ უქმადვე უკუნ-აქცია მართლ-მსაჯულება-მან ღვთისა-მან: ამას
ზედა დაუღო1-30 სტრ., 274
ნოვდეს ციხესა შინა ლორისასა მყოფნი იხილა-რა დიმიტრი თავი თჴსი ყოვლითურთ
შეუწევნელი მოიბა საბელი, და გარდამოხდა ციხით, და მოჰმართა თჴსსავე ბიძასა: და ამირსპასალარი
და სხანი რომელნიცა დარჩეს ციხესა შინა უნებლებით გამოასხეს ციხით,
მოჰყვანდეს წინაშე
მეფისა, სვე -სრულისა და ამაღლებულისა: აღიღო ლორე, დაიმჭირა თავისა თჴსისათჴს: ხოლო
მას ჟამსა მუნით წარმოვიდა, მორჭმული და ზე- ამაღლებული, და ურჩთა და მტერთა
თჴსთა არა
მიაგო მსგავსად მისაგებელსა მათისა, არამედ შენდობით და წყალობით ჰსწვართნა,
და რომელნიმე ექსორია ყვნა უცხოთა ქვეყანათა: და თვით მოვიდა ნაჭარმაგევს, იშვებდა და
იხარებდა, და
მადლობდა ღმერთსა:
შემდგომად ამისსა, მეორესა წელსა ,შეიყარა ყოვლით სამეფოთ თჴსით შემოიქცა
ღანუჵით
ნაჭარმაგევადვე, და შემკრებელ-მან შვიდთავე სამეფოთა თჴსთა-მან, აწ მოუწოდა
ცოლსა თჴსსა,
დედოფალთ დედოფალსა ბურდუ-ხანს, რომელი იყო ასული ოვსთა მეფისა, რომელი
ჰმატდა სიკეთითა ყოველთა დედათა, სიბრძნითა და გონიერებითა, და სიტურფითა და
შვენიერებითა, რამეთუ მისებრი სძალი არა უხილავს ქვეყანასა ქართლისასა: და ვითარ იგი ჰმატდა
ყოველთა სიკეთითა, ეგრეთვე დედობითაცა თამარისითა უმეტეს იყო ყოველთა, და თანა
განზრახვითა და

გამორჩევითა მისითა, და უფროსღა განგებითა ზენისა-მის ყოველთა შარავანდედთა
მინიჭებითა,
შჴლი მათი თამარ, ნათელი და ბრწინვალებაჳ თვალთა მათთა, და გჴრგჴნი და და
მანიაკი ყოველთა
მეფეთა და ჵელმწიფეთა, მეფე ჰყო, თანა-დგომითა პატრიაქთა, და ყოველთა
ეპისკოპოსთათა,
დიდებულთა, იმერთა და ამერთა ვაზირთა, სპასპეტთა და სპასალართათა, და დასვა
მარჯვენით
თჴსსა, მეფე და დედოფალი შემკული, და შემოსილი პირად-პირად ფესვედითა
ოქროვანითა,
ბისონითა და ზეზითა, რომელსა ჰხადა მთად ღვთისად, მთად პოხილად და მთად
შეპოხილად: და
დაადგა თავსა მისსა გჴრგჴნი ოქროსა-მის ოფაზისა, აღმკული იაკინთთა და
სმარაგდოთა მიერ,
და მდიდარნი ერისანი ლიტანიობდეს წინაშე პირსა მისსა. და თჴთ მეფე-მან
მფიცებელ-მან ერთგულობისა და ერთ-სულობისა მისისა-თჴს, და ცრემლით მლტოლვარე-მან, შეჰვედრა
იგი ღმერთსა, და აკურთხა კურთხევითა აბრამიანთა, რომელი ჰსჩანს ვითარცა მზე ვიდრე
მოდღენდელად
დღედმდე, მამისა კურთხევა შჴლსა ზედა საყვარელსა, ნანარსა და მშვიდსა, მსგავსად
დავითისსა
დალოდისა-მის-ებრ დანიელის მიერ ხილულისა, რომელი გამოეკვეთა მთისა-გან,
იმატა და
მატოს, და მერმეცა იმატა ვიდრემდის იქმნა მთა დიდ, და ლოდ საკიდურ, არა ლოდ
შებრკოლებისა, და შემუსნრა ყოველნი ხატნი და კერპოვნება ოქროსა, ვეცხლისა, რკინისა და
რვალისა, და
კეცისა, რომელნიმე უხილავთა ძალთა ძეგლები და ანდრიანტები, და რომელნი მე
ხილულთა
მბრძოლთა და წინა-აღმდგომთა ძლიერებანი და სილაღენი, რომელნიცა შემდგომ-მან
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ტყა-მან საცნაურ ჰყოს, რომელნი გვეგულებ ის აღწერად: ხოლო ჩვენ პირველსავე
სიტყასა
მოვიდეთ:
და ვითარცა ესრეთ განსცხრებოდეს და იშვებდეს, და არა-სადათ იყო მავნებელი გინა
ვნე-

ბული, არამედ ყოვლითურთ მოხარულნი და გაზეებულნი იმოთხვიდეს და
იხარებდეს, მაშინ
მოიწია თანა-ნადები-იგი ბუნებისა ჩვენისა, და საწუთოსა ამის პირ- უჭეშმარიტობა
და სიმუხთლე,
და მიიცალა დედა თამარისი, ყოვლითურთ სიკეთე- აღმატებული, დედოფალი,
ბურდუ-ხან : და თუ
ვითარნი ვაებანი და ტყებანი იქმნნეს ჟამსა-მას, შემსგავსებულნი მოსაწევარისა
მათისა, სიტყჴთ
გამოთქმა შეუძლებელ არს, და აღწერად შეუკადრებელ, და საწყინო მსმსენელთა-თჴს:
ხოლო მეფესა, გეგუთს მყოფსა უთხრეს ეს-ოდენი ამბავნი ზარის სახდელნი, ამფხვრელ-მან
თმათა და
წვერისა-მან, აღისწრაფა შეყრა საყვარელისა თჴსისა, ესე-ვითარისა დედისა-გან
უსამშობლო
ქმნილისა, ტკბილისა შჴლის თჴსისა თამარისა, რომელსა ნათელ-ცისკროვნება
ჰაერისა მისისა
სიმრუმედ გარდაიქცეოდა, ხოლო ნაკადულნი ცრემლთა მათთანი, ურთიერთარს
ხვევნასა შინა,
ოთხთავე თვალთა-გან, სახედ სამოთხისა მდინარეთა, გეონის-ებრ მცენარეობდეს: და
ვითარცა
წესისა-ებრ იგლოვეს ყოველთა ქართველთა, კვალად იმედის მდებელ ექმნა შჴლსა
საყარელსა და
სატურფოსა, არა უმეტეს ზომისა გლოვად: ვითარცა არა იყო თამარ გარდამსვლელი
წესსა და
საზღვარსა საღმრთოთა ჰსჯულთასა, მორჩილ ექმნა მამასა თჴსსა, და მიმყოლელ
ყოველსა ბრძანებასა მისსა: და შემდგომად გლოვისა მის გარდახდისა და მოქცევასა წე ლიწადთასა,
კვალად
იშვებდა და ნადირობდა, მომვლელი მთათა და ბართა, ბრძანებით მპყრობელი
აღმოსავლეთისა და
დასავლეთისა, ჩრდილოსა და სამხრისა. რამეთუ ამას სძღნობდეს და ძმობდეს მეფენი
ბერძენთანი
და ჰრომთანი, ჰინდოთა და არაბთანი, ეგრეთვე სულტანნი ხვარასანისა და
ბაბილოვნისა, და შამისა, ეგვიპტისა და იკონიისანი, და შემდგომნი ამათნი სკვითნი, ხაზარნი და
ალმანნი, ხვარასანი და ხვარაზმ-შაჰ, აბაშნი, არაბნი, მიდნი, ელამიტელნი და შუამდინარელნი, და
ყოველნი ერნი,
ენანი და ნათესავნი, მაღრიბით მაშრიყამდის:

ამას ესე-ვითარსა გაზეებასა და ამაღლებასა, სვე- სრულობასა და სოფლისა მონაგებთა
და
დიდებათასა, აჰა მოიწია ჟამი ევას წყევისა და ადამის ცთომათა-გან, დანასაჯი, და
ყოველთა
ტომთა მათთა ზედა თანა- წარუვალი ვალი სიკდილი, ყოველთა შემჭამელი, და
მიწადვე მიმაქცეველი: რამეთუ ვითარცა თჴთ ღმერთ-მან, და ძე-მან ღვთისა-მან, ჩვენდა მომართ
მოსრულმან ჵორცითა-მით ადამიანთა, მიიღო სიკდილი: რა საკვირველ არს უკეთუ მიწით
მოღებულნი
მიწადვე მიიქცენ: ეგრეთვე ამან დიდ-მან, და სვე-სრულ-მან, და ყოველთა ღვთისა
სათნოთა ქცევათა და კაცობრივთაცა შინა უზეშთაეს-მან, და უახოვნეს-მან ყოველთა მის
ჟამისა
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კაცთა- მან მეფე-მან გიორგი, მიიღო სიკდილი მასვე მსგეფსსა ქრისტეს ვნებისასა
ქ~კსა:
ტჟდ:) ესე ვითარი საგოდებელი დასაღაღადო მოსაწევარი მოიწია, რომელ ითქმოდაცა
თუმცა
განსახეთქელი კლდეთა და შემძრველი იატაკთა, და დამაბნელებელი მნათობთა:
ესმა ესე მეფეთ მეფისა-გან თჴთ მეფე ქმნილსა თამარს, ქალაქსა შინა ტფილისისასა
მჯდომსა, ციხესა შინა ისანს, მაშინ ყოვლითურთ სამოთხისა მსგავსი სამყოფი იქმნა
მსგავს
ჯოჯოხეთისა, და შვებათა-წილ და მუსიკობათ აღხდეს ჵმანი ვაებისა და ტყებისანი:
თამარ, პირი-იგი ეთეროვანი და უკიმირო ჰაერი, და უმრუმო ნათელი, შეიზღუდა ბნელითა, და
დამფხვრელი
თმათა, იხოკდის ღაწვთა ჵელითა მულღაზაროვანთა, და წყარო სისხლისა უსწრობდა
ნაკადულსა
ცრემლთასა: ხოლო დაჳ მეფისა რუსუდან, გამზრდელი თამარისი, იყოფოდა
სამშვილდეს. წარვიდეს პატრიაქი და დიდებულნი. და წარმოიყვანეს მუნით: შერავიდეს ტაძართა
სამეფოთა, და მხილველთა თვალთასა იხილნეს ამაღლებული, და სვე-სრულობით გაზეებული ტახტი, და
სასვენებელი
მეფეთა, დაცლილი და ოჵერ ქმნილი, და კვალად იხილა გაზრდილი თჴსი თამარ
ესრეთ მყოფი,

გარდამხვეველნი ურთი ერთას, სისხლ- რვეულითა ცრემლითა ჵმასა აღუტევებდეს
ვაებისასა, მიმოიხილეს გარემოს და იხილეს მიქაელ პატრიაქი, ყოველთა ეპისკოპოსთა თანა მდგომი,
და ვაზირი
ანტონი, და ამირ-სპასალარი ყუბასრა, და სხანი ჵელის უფალნი, მეჭურჭლეთუხუცესი ვარდან,
და მდივანი ჩუხჩარხი ჭიაბერი, მეჯინიბეთ-უხუცესი აფრიდონ, მსახურთ-უხუცესი
იოანე და
დიდებულნი, აზნაურნი, მონანი და მოყმენი, თანა პორფირით და გჴრგჴნით,
სკიპტრითურთ, და
საჭურველთა სვიანად ჵმარებულთა. კვალად ამხილველთა იხილესცა სრაჳ სავსე
მეომართა, რაზმები და რაზმები, სპები და მონასპები, და კვალად ქალაქები და ციხეები აწყვედილი და
ოჵერ
ქმნილი: და თჴთ იხილვებოდა, ტანითა გურგასლიანითა და პირითა მნათობიერითა,
უსულოდ და
უძრავად მდებარე: რომელ-მანცა ენა-მან გამოთქვა, ანუ რომელნიმცა სახე მოიღებოდა
უსახოსამის დღისა, რა-ოდენნი გლოვანი, რა-ოდენნი ტყებანი, რა-ოდენნი ვაებანი: და რაოდენნი
სისხლ- რეულთა ცრემლთა ნაკადნი ათ-ას კეცნი, რომელნი მე მოთქმანი და
მოხსენებანი ადამისნი
აბელისდამი, და დავითისნი იონათამისადამი, და იაკობისნი იოსებისადმი:
ამას ესე-ვითარსა გლოვასა და ბნელთა სახლთა შიმა შეწყვდევასა, შთაცმასა და დაფენასა ძაძისასა, და კიდე-ქმნასა ყოვლისა სანოვაგისასა, მიმყოვრდა ჟამი გლოვისა:
ვერღა-რა
ეძლოთ ქართჲლთა უმეფოდ და უპატრონოდ ყოფა. ამის-თჴს შემოიკრბა შვიდთავე
სამეფოთა
დიდებულნი რომელნიცა ღირს ყვნეს განზრახვად და გამორჩევად, ჰკადრეს და
მოახსენეს დედოფალსა რუსუდანს, გამზრდელსა თამარისასა: „დღეს შენ ჰსჩან მშობლად ამისსა: და
ვინათ-გან
ვხედავთ ყრმასა თამარს გონებითა არა ყრმაებრითა, არამედ გონიერებითა და
ცნობიერებითა სრულსა: და ჯეროვნად, და კეთილად მორჩილსა და მსმენელსა შენდა, და შენ გხედავს
სახედ მშობელთა, არქუ, მბრძანებელ-მან და მომახსენებელ-მან, შეცვალება ამის ესე- ვითარისა
გლოვისა და სა
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და ძმასა თქვენსა და მამასა მათსა დაუსვამს მუნ ჵელ-ჰყოფს განბრწყინვება მათი: და
უკეთუმცა
არა შემეცნებულ იყო სისრულესა და ზესთა პყრობად და აღმატებად მთავრებრივსა
პატივსა,
გვირგვინი-იგი და მანიაკი მეფობისა, არამცა ერწმუნნეს საყდარი დავითისი და
საბრჭო სოლომონისი: აწ ჵელ ჰყოს ჵელითა მეფობასა, და კურთხევით გვირგვინოსან ყოფად
აღვიდეს, და
ამაღლდეს და დაჯდეს საყდარსა მამათა თჴსთასა. აღპყრობითა და აღძღვანებითა
ძელისა ცხოველისათა, მან დაიპყრნეს კიდენი ქვეყნისანი, და მეფობდეს იგი ზღვითი-ზღვამდე, და
მდინარითგან კიდემდე სოფლისათ:“
ამის-მან მსმენალ-მან დედოფალ-მან რუსუდან, მიითვალნა განზრახვანი მათნი,
დაეკვეთნეს
სიტყვანი-იგი, შევიდა წინაშე თამარისა, უბრძანა და მოახსენა მეფესა და დედოფალსა
თამარს,
და ძლით მორჩილ ექმნა ბრძანებასა გამზრდელისა თჴსისასა, და შვიდთავე
სამეფოთა თჴსთა
განზრახვითა, და გამორჩევითა, ძლით დაარწმუნეს აღსვლად და ამაღლებად
საყდართა და საჯდომთა მამა პაპურთა:
ჳ. დაჯდა ნებითა ღვთისათა მეფე თამარ, დასაბამით-გან წელთა
ექვსი ათ-ას ექვს ას ოთხ-მოცდა ექვსსა. ქრისტეს აქეთ, ათ-ას
ასორ-მოც და ათ-ექვს-მეტსა: იყო მეფე ქართლისა თამარ სამეოცდა
მესამე: ) ხოლო აწ ამიერი-თგან ვიწყო: და მიგითხრა:
და დაფარული-იგი ცეცხლი, ვითარცა საღრტილსა შორის, კვეთებითა რკინისათა,
გამოჰკრთის, ეგრეთვე აღმობრწყინვებად ამბავთა თამარისათა, და სიტყვით ოდენ
მცირედი რამე ნაბერწყალი დიდისა-მის საჵმილისა აღმოვაჭვირვო, და მიგითხრა მოუთხრობელი და
სიტყჴთ გამოუთქმელნი ცხოვრებანი და ქცევანი თამარ ბრძნისანი:
მაშინ, ვითარცა შემოკრბეს შვიდთავე სამეფოთა მთავარნი და დიდებულნი,
პატრიაქით თა-

ნა ყოვლით ეპისკოპოსით და სამღდელოთ კრებულით, აღსვეს და აღამაღლეს
საყდართა ზედა
სამეფოთა მზე-იგი მზეთა და ნათელი ნათელთა ელვარება, და მზე-ებრ მაშუქებელი
სხივ-კამკამებათა: მოიღეს გჴრგჴნი და აღიმაღლეს ჵმა, მგალობელთა ძლევით გჴრგჴნოსნობისა
და მძლედ
1-30 სტრ., 278
მფლობელობისა. და მოაჵსენებდეს მთასა ზეთის-ხილთასა, გამოჩინებულსა ჯარსა
კოსტანტინეს-ზე მეფისა:
და ამას ესე-ვითარსა შესხმასა და გალობასა შინა, ვინათ-გან ლიხთ-იმერთა-გან იყო
დადგმად გჴრგჴნისა თავსა სამეფოსა, აწვიეს მონაზონი ღირსი, მადლითა შემოსილი,
მთავარ-ეპისკოპოზი ქუთათელი ანტონი საღირის ძე, მოღებად გჴრგჴნისა, და სრულ ყვეს- რა
კურთხევაჳ,
დალოცეს, მაშინ კახაბერი კვირიკეს ძე, ერის-თავი რაჭისა და თავ-კვერისა, და
სრულ- ჰყვეს მოჵელეთა სვიანთა და დიდებულთა ვარდანის ძეთა, საღირის ძეთა და ამანელის ძეთა,
მოღებად
და დადებად ჵრმლისა: ამას შინა ჰკრეს სპილენძ- ჭურთა, ბუკთა, ქოსთა და
წინწილთა,
და იყო ზარი და ზიემი ქალაქსა შინა, სიხარული და მხიარულება, შვება და
გამოსვენება, და
იმედი უიმედო ქმნილთა, და სასოება უსასო ქმნილთა: თაყანის-ცეს, დალოცეს და
ადიდეს სპათა შვიდთავე სამეფოსათა, და დაიპყრა თჴთოეულ-მან თჴსი ადგილი: რამეთუ
რომელ-მან ადიდნის
მადი დებელნი თჴსნი ღმერთმან თჴთ მის-გან იდიდა თამარ შვიდ- მნათობიერი,
რომელ-მან ექვსთა
დღეთა შინა წარმოაჩინნა ყოველნი არსნი და განსვენება სცა მეშვიდესა, ესე თამარ
არის რომლისა- თჴს სთქა განსვე ნებად სულსა შინა მშვიდსა და მყუდროსა: აწ მხილველ-მან
იხილა, და იყო
ნათელი უმეტეს ნათლისა-მის, ხილულისა, და იყო კეთილ, და უწოდა ნათელსა-მას
დღე: ამას
უწოდა ნათლად ულუმპიანად, დიდ -სვეობისა და დიდ -ბრწყინვალებისა. ამან,
განმმზადებელ-მან

სიბრძნისა შვიდთა სვეტთა-მან, აღაშენა მას-ზედა ტაძარი შეუმწიკვლებელად
სამკვიდრებელად
შვიდთა მადლთა სულისათა, და შვიდ-გზის დღესა შინა მადიდებელ-მან ღვთისა-მან,
შვიდ- წილ
განწმენდილ ყვნა სიტყვანი თჴსნი, მსახურებად უფლისა. ვითარ აღსწერენ რომელსა
მე ესაია, და
რომელსა მე დავით, და პატივის- მცემელი შვიდთა, უფროსღა ნაწილისა მიმცემი
მერვისა, სიტყვისა- ებრ სოლომონისა: კვალდ შვიდცა და სამე-ოც და ათ შვიდ -გზის შვიდეულთა
შინა, თჴთეულსა დღესა შემნდობელ-მან ბრალეულ-მან. ჵმისა-ებრ სამეუფოსა: და შვიდთა-მათ
სარტყელთა ცისათა, მნათობთა სფეროსთა, რომელ არიან კრონოს, ზევს, აფროდიტე, აპოლონ,
ერმი,
ირაკლი: და არეა: ამათ შეასახა სფერო მიწიერი, ხუთთა-მათ საგრძნობელთა
სულისათა შვიდ
მყოფელად, თანა-დართვითა სულისა და გონებისათა, განწმედად და განათლებად,
და განბწყინვებად, და ესრეთ აღებაძვა ზენასა მნათსა ქვენა ესე მნათი, გინა-თუ შვენებითა
უცხოთა და უსახოთა, გინა-თუ სიბრძნითა და მეცნიერებით მპყრობელობითა, ანუ-თუ მზე-ებრ
უხვებითა, მიფენად სწორებით მართალთა და ცოდვილთა. და ესრეთ განსწავლნა ხუთნივე
საგრძნობელნი, და
შეიზღუდა შიშითა ღვთისათა, ხედვა ყნოსა, სმენა, გემოს-ხილვა და შეხება, და
ულიქნავად სატანას და გველისა მიერ. და ესრეთ მარად წარმდინარე ესე საწუთო და ქვედამზიდველი, მსგა1-33 სტრ., 279
ვსად სოლინართა, შეუხებელ-მან მიწისა-მან უვნებელად წარიჵადნა, და ეს-ოდენთა
დიდებათა და
სიმდიდრეთა გარდარეულთა, და სიმაღლესა შინა ესრეთ იყო, ვითარმცა ყოვლად
არა-რაჳ ჰქონებოდა, და უდარეს და უგლახაკეს ყოველთა კაცთასა შეერაცხა თავი თჴსი,
მომჵსენებელი ჵმისამის. „ შიშველი გამოვედ დედის მუცლით ჩემით-გან, და შიშველსა მეგულების
წარსვლად:“ და
ესე-ოდენსა ამა ღვთის- მსახურებასა და კრძალულებასა შინა ნუ უკჲ ქვეყნიერი ესე
მეფობა

უდიდებელად და განუგებელად დაუტევა, ნუ იყოფინ: არამედ უზესთაეს ყოველთა
მეფეთა და
ბრძენთა, და ფილოსოფოსთასა, კეთილად განაგო, და შეამკო, და წარმართა. რომელიესე შეუძლებელ არს სხვათა კაცთა მიერ, ჵმისა-ებრ სამეუფოსა, ვითარმედ „ორთა უფალთა
მონება შეუძლებელ არსო:“ არამედ ამან პირველად მეძიებელ-მან სასუფეველისა-მან და ზენასა
სუფევისა
მოსურნე-მან ქვენაცა ესე დიდება და სიმდიდრე უხვებით და სავსებით მიიღო,
აღთქმისა- ებრ
უტყველისა: „პირველად ეძიებდით სასუფეველსა ღვთისასა და სიმართლესა მისსა,
და ესე ყოველი შეგეძინოს:“ რამეთუ აღიმაღლა მაღლად გონება, და მდაბლითა სულითა
განიცადა სიდიდე
საქმისა მისდა ხვედრებულისა. მიაყვნა მყვანებელსა თჴსსა ხედვა, და ვითარცა ორბმან ფრთემალე-მან აღიფრინა ზე, და მიმოავლნა გუგანი სახედველთანი:
და სივრცითა გონებისა თჴსისათა შემოიკრიბა ყოველივე საღმრთონი და საერონი
წესნი,
და განგებანი, და იწყო განგებად ვითარ-იგი მოჰბერვიდა სული: მიმოიხილა
სიმახვილითა ცნობისათა გარემოს ყოველი, და მყისსა შინა შეემეცნა ხილვითა ოდენ წრფელითა და
დრკთა,
გულარძნილთა და უმანკოთა, ერთ-გულთა და ორ-გულთა, და სიბრძნით განგებითა
თჴსითა, პირველად ყოველთა ზედა დაასხა წყალობა უხვებით, რათა ჟამსა საქმეთასა ერთ-გულნი
ერთ-გულობით მადლიერობდენ, ხოლო დრკნი და განდრეკილნი გულითა უსიტყველ
იყნენ, მიგებისათჴს უშურველად წყალობათასა: განახვნა საუნჯენი მამა-პაპათანი და განფინნა
ყოველთა ზედა
მოწყალებანი და შეწყნარებანი: პირველად ყოვლისა პირველისა- მის-თჴს იღვაწა,
სადა -იგი დაიუნჯების სიმდიდრე წარუპარველი რომელსა მპარავი არა მიეხების და მღილთა მიერ
არა განირყნების: მუნ წარგზავნა უხვებით, ჵელითა გლახაკთა და მოქენეთათა, რომლისა რიცხვი
ურიცხვ არს
და ჰამრი უამრავ, და დაიხსნა მოვალენი ვალთა-გან: და მისცა ობოლთა და ქვრივთა
კმა- საყო-

ფელი მათი, და ჵელმწიფება, განქორწინებად ობოლთა მათთა, ღონიერ ყვნა გლახაკნი
და ღონიერნი მდიდარ: ამა ესე-ვითარსა შინა დაწყებასა წყალობისასა, იმერთა და ამერთა,
ზემოთა და
ქვემოთა, შვილთავე თემთასა, არა დაუტევა მოქენე რომელსაცა ზედა არა უხვებით
მიჰფინა წყალობა და სამართალი:
ხოლო ჰსჯულთა-თჴს საღმრთოთა მეორე კოსტანტინე იქმნებოდა, და მის-ებრვე
მოსწრაფე იყო დაწყებასა საღმრთოსა საქმეთასა: რამეთუ იწყო აღლესვად ორ-პირსა
მახვილსა, სამხილებელად უღმრთოთა და მოსარველად თესლთა ბოროტთა, და ინება რათა იქმნეს
შეყრა და
გამორჩევა დიდთა-მათ და მსოფლიოთა კრებათა: და პირველად აღმოუწოდა წმიდით
ქალაქით იერუ1-31 სტრ., 280
სალიმით ნიკოლოზს გულაბერის ძესა, რომელსა სიმდაბლისა ძალით ეჯმნა
ქართლისა კათალიკოზობისა-გან: ესე რა მოიყვანა შემოკრიბნა ყოველნი სამეფოსა თჴსისა მღდელთმთავარნი,
მონაზონნი და მეუდაბნოენი, კაცნი მეცნიერნი სჯულისა საღმრთოსანი. და მოსწრაფე
იყო რათა
მართლ-მადიდებლობასა ზედა შემოთესილნი ბოროტნი თესლნი აღმოფხვრნეს
სამეფოსა-გან
თჴსისა. რომელი-ესე განემარჯვა ადრე, სასოებითა კეთილის მქონებელითა: ხოლო
შემოკრბეს
ყოვლით კერძო სამეფოსა მისისა ეპისკოპოსნი: რომელთა პირველად აქვნდა ზემოჵსენებულიიგი ნიკოლოზ, მსგავსი სეხნისა თჴსისა წმიდის ნიკოლოზისი, და ანტონი ქუთათელი
საღირის ძე. დიდად განთქმული სათნოებათა შინა, და ძლიერი სიტყჴთ და საქმით:
მიეგებვოდა
მათ თამარ დიდითა სიმდაბლითა, ვითარცა ერთი კაცი შეურაცხი, და არა ვითარცა
მეფე, ვითარ
ანგელოსთა და არა კაცთა: შეჰკრიბნა ყოველნი ერთსა სადგურსა, და დასხნა
საყდრებითა, ხოლო
თჴთ დაჯდა შორის მათსა მარტოდ, და არა მეფობით. და ესრეთ ეუბნებოდა.

„ჶ წმიდანო მამანო, თქჲნ ღვთისა მიერ განჩინებულ ხართ მოძღვრად ჩვენდა, და
მმართებლად წმიდათა ეკლესიათა, და თანა გაცთ სიტყვის მიიგებად სულთა-თჴს ჩვენთა:
გამოიძიეთ
ყოველი კეთილად, და დაამტკიცეთ მართალი, და განჵადეთ ყოველი გვლარძნილი:
იწყეთ პირველად
ჩემ-ზედა, რამეთუ შარავანდედი ესე მეფობისა არს და არა ღვთის მბრძოლობისა: ნუ
თვალახვამთ მთავართა სიდიდისა-თჴს, ნუცა გლახაკთა უდებ-ყოფთ სიმცირისა-თჴს:
თქვენ სიტყჴთ,
ხოლო მე საქმით. თქვენ სწავლით, ხოლო მე განსწავლით: თქვენ წვრთით, ხოლო მე
განსწვრთით: ზოგად ჵელ- მივცეთ დაცვად სჯულთა საღმრთოთა შეუშინებელად,
რათა არა
ზოგად ვიზღვინეთ: თქვენ ვითარცა მღდელნი, ხოლო მე ვითარცა: მეფე: თქვენ
ვითარცა მნენი,
ხოლო მე ვითარცა ებგური:“ ესმნეს-რა სიტყანი ესე ყოველსა-მას კრებულსა
მამათასა, მადლობდეს ღმერთსა, და თანად მეფესა ღვთივ განბრძნობილსა: ჯდა უკვე თამარ. მცირედ
ჟამ შორის
მათსა, მერმე მოიღო კურთხევა მათ-გან და წარვიდა პალატად თჴსად: ხოლო
წინამძღვართა კრებისათა ნიკოლოზ და ანტონი, რომელნი ვითარცა პირ-მეტყველნი მთიებნი უძღოდეს
მომრგვლებასა ცაებრისა-მის ვარსკლავთა ვარსკლავისასა: ხოლო არა ინება მაშინდელ-მან მან
მიქაელ
კათალიკოზ-მან შორის მათსა ყოფა: რამეთუ წინა -უკმო იყო წესთა-გან
საეკლესიოთა, და
ჭყონდიდელ-მაწყვერელობა, და მწიგნობართა- უხუცესობაცა მას მიეხვეჭა უფლისაგან. არამედ
ვერ განაყენეს, დაღაცათუ ფრიად იღვაწეს, არამედ თჴთ განაყენა ადრე სასჯელ-მან
ღვთისა-მან:
ხოლო სხვანი ვინმე ეპისკოპოსნი შესცვალნეს, და მათ-წილ სამრღთონი კაცნი და
მეცნიერნი
სჯულისანი დასხნეს, და სხვანი საეკლესიონი წესნი განმართნეს, უდებთა მიერ
დაჵსნილნი: ხოლო აღივსებოდა -რა კრება და აღდგეს წმიდანი მამანი, კვალად მეფე თამარ მიექცა
საურავთა და
განსაგებელთა სამეფოთა თჴსისათა:
1-31 სტრ., 281

მაშინ იწყეს ძველით-გან, ჩვეულებისა-ებრ კაცთა დაუდგრომელობისა, საქმე
დიდებულთა
ვიეთმე ჵელის- უფალთა ყვეს ფიცი ესრეთ, ვითარმედ „აღარ ვეგებით, ძველთა
ჵელის-უფალთა
და განმგებელთა საქმისათა ფარმანსა ქვეშე მყოფნი ვინათ-გან მათ-გან დაძვრცილნი
და უპატიოდ
დასულნი ვართ, და გვარიანნი და თჴთ მსახურეულნი სახლნი უპატიოდ და უსახოდ
გასულ ვართ,
უგვაროთა და უჵმართა-გან:“ დაღაცათუ ერთ-გული და კარგი მოყმე და ჭაბუკი იყო
ყუბასარ,
გაზრდილი პატრონთა-გან, და იყოცა ამირ-სპასალარი და მანდატურთ-უხუცესი,
გარნა სენისა
მიერ ფილენჯად წოდებულისა მოღებოდა ენა, ჵელი და ფეჵი: და აწვიეს მეფესა,
თამარს, მოღებად ყოვლისა ნაქონებისა. გარნა უქმ იქმნა განზრახვა მათი, ვინათ-გან თამარ სახიერი
იყო და
მოწყალე: მოიჵსენა სიყარული და სამსახური, დაზრდილობა მისი. თჴნიერ ჵელისუფლობისა
და ლორისა-გან კიდე არა-რაჳ დააკლო. და ეგრეთჲ სიყარულითა და დიდითა
პატივითა დაიჭირა დღედმდე მიცვალებისა მისისა: კვალად აფრიდონ, აზნაურის ყმობისა-გან ღვთის
მობაძავის
მოწყალებით ამაღლებული და განდიდებული, ვიდრე მსახურთ-უხუცესობამდი, და
თმოგვისა და
სხათა ციხეთა პატრონობით აღზევებული, მოიშალა და დაიმჵო ნებითა და
განზრახვითა ლაშქართათა: და ბრძოლა ყვეს ურთიერთას, ჵელის -უფლებისა-თჴს:
ერთი ესეცა უცხო მოსაგონებელი და დიდად განსაკვირვებელი, ყუთლუ-არსღან,
ჯორის
სახედ ორ-გუნება-მან, და დაუდგრომელ-მან წესსა ზედა თჴსსა, ვითარ ჩვეულება
აქვს ყრმათა
ადრე აღზვაებად სიდიდისა მიერ, და უფროსღა გვარითა უაზნოთა აღამაღლებს
სიმდიდრე, მომღებ იქმნა წესსა რასმე სპარსთა გონება- მაღლობისასა და სილაღით ქცევისასა,
ითხოა დადგმად
კარავი ველსა ისანისასა, სანახებსა საგოდებელისასა. „მუნ შიგან თავის-უფლებით
მსხდომარენი,
რათა მივცემდეთ და მოვიღებდეთ, რომელთამე ვრისხევდეთ და რომელთა მე
ვწყალობდეთ, ამას

ესრეთ ვკადრებდეთ და ვაცნობებდეთ თამარს მეფესა და დედოფალსა, და მუნღა
სრულ იქმნებოდის გაგებული ჩვენი.“ ესე ვითარ საწყენცა იყო, და ვითარცა შვენოდა მისსა
ჵელმწიფობასა, და
სიბრძნესა, და მეცნიერებასა, ეგრე იწყინა და გაიკვირვა. და ვითარცა გულის-ჵმა-ყო
მათი სივერაგე და უკეთურება, უკლებ-მან გონებითა და სულ- გრძელ-მან, და გვიან-მან
რისხვისა-თჴს, და
საუნჯე-მან სიბრძნისა-მან იძია ღონე შემსგავსებული სიბრძნისა მისისა, რათამცა
ჵელთ-იგდო
მოქმედნი ამის საქმისანი: განიზრახა ერთ-გულთა და საკუთართა თჴსთა, და შეიპყრა
ყუთლუ არსღან, მეჭურჭლეთა-უხუცესი, ხოლო აწ თავით თჴსით ამირ- სპასალარად, და
სომეხთა მეფისა
ადგილსა ლორეს დაჯდომად განმზადებული: და ვითარცა ცნეს ესე ლაშქართა მისთანა შემწეთა
და თანა-შეფიცულთა მისისა-მის უკეთურობისა, და უგზოდ განზრახულობისათა,
შეეყარნეს და
უკუ-ადგეს თამარს სახიერსა და ბრძენსა, და ყვეს ახალი სიმტკიცე და ფიცი, რათა
ყუთლუარსღან გააშვებინონ, და არა მიუშვან ვნებად მისსა: და განემზადნეს ისანისაცა
შემდგომად, და
1-26 სტრ., 282
ჵელ-ყვეს საქმესა შეუკადრებელსა და ბრძოლად უბრძოლელსა, რომელსა ჰფარვიდა
ძალი მაღლისა
და მკლავი საუფლო: იყო მარადის განმზადებულ თანა- შემწედ მისსა, მის-წილ
ამღებელი ჭურისა
და ფარისა, და განჰფინის მახვილი წინაშე მაჭირვებელთა მისთა და წინა- აღმდგომთა
მისთა: ამისთჴს ცუდ იქმნა განზრახვა მათი, ვითარ განზრახვა აბიათარ მღვდლისა, და იოაბ
სპასპეტისა,
რომელნი თანა- შემწე ეყოფოდეს ორნიას, ძმასა სოლომონისასა: მაშინ თამარ მშვიდმან და
მშვიდობის მეძიებელ-მან წარავლინნა ორნი საპატიონი დიოფალნი, რომელი იყო
ერთი ხვაშაქი
ცოქელ, დედა ქართლისა. ერის-თავისა რატისი, მეორე კარავ ჯაყელ, დედა აწ მყოფთა
სამძივართა: უბრძანა ფიცით მონდობა, და სხვისა აღარა-ვისი ბრალობა: ხოლო იხილეს -რა
ესე გან-

დგომილთა- მათ: მაშინვე მოჰყვეს დიდებულნი ბრძანებასა პატრონისასა, მოვიდეს
წინაშე თამარისა და დავრდომით თაყვანის-სცეს, და აღიღეს ფიცი პატრონისა-გან, და მისცეს პირი
ერთ-გულობისა, და ნების ყოფისა მისისა:
კვალად დაჯდა ცხებული ღვთისა საყდართა ზედა ზე-ამაღლებულთა, შვენებითამით აფროდიტიანითა, და სიუხვითა-მით მზე-ებრ აპოლონიანითა, სატურფო საჭრეტი ვიდრე
დაბნედამდის
და გაჭრა- გახელებამდის ყოველთა მისთა გამცდელ-მხედთა: და შეპყრობდის წყალჯავარითა- მით
უმსგავსოთა, სახითა-მით ღვთივ ქმნულითა, იურვის, და იურვოდა ყოველთა
შეურვებულთათჴს, პირველად გარდაცვალებასა და გამოჩენასა შინა ორთა ვაზირთა და სპასპეტთა:
თანა-დგომითა და ერთ-ნებაობითა: შვიდთავე სამეფოთა დიდებულთათა, განაჩინა ამირსპასალარი სარგის
მჵარ-გრძელი, კაცი გვარიანი და აღზრდილი ლაშქრობათა შინა და ჭაბუკობათა, და
უბოძა ლორე სათავადო და სამთავრო, სომხითს შინა: და წყალობა ჰყო ძისაცა მისისა ზაქარიას.
და ზაქარია და ივანე მჵარ-გრძელის ძენი, და ღაცათუ მეფეთა-თჴს ერთ-გულნი იყნეს და
დიდად გამოცდილნი ლაშქრობათა შინა, კაცნი სახელოვანნი, არამედ სჯულითა სომეხნი
იყნეს: ესე იოანე
წერილთა ზედა-მიწევნით მეცნიერი იყო, რომლისა-თჴსცა გულის-ჵმა-ჰყო სიმრუდე
სჯულისა
თჴსისა, ნათელ იღო და იქმნა ჭეშმარიტი ქრისტეანე, რომელი ქვემორე სიტყვა-მან
საცნაურ
ყოს: დალოცვითა და ითაყვანა დარბაზის ყმად უმცროსი შჴლი მისი იოანე: და
გააჩინა და
უბოძა ჭიაბერსა მანდატურთ- უხუცესობა, და მისცა არგანი ოქროსა ჵელთა მისთა, და
შთააცვეს
საკრამანგი ტანსა მისსა. და დასვეს სელებითა ოქრო -ჭედილებითა, რომელნიმე
მარჯვენით მისსა,
1-29 სტრ., 283
და რომელნი მე მარცხენით: კვალად უბოძა მეჭურჭლეთა -უხუცესობა, დიდგვარიანსა კაცსა კახა-

ბერსა ვარდანის ძესა, და მსახურთ -უხუცესობა, ვარდანს დადიანსა, და ჩუხჩერახობა
მარუშიანსა,
ძესა ჩუხჩახერისასა, ვინაცა მათ ორთავე მამა მოხუცებული იყო, და დასდვა პატივი
მამისა
მათისა, და დასხნეს სასთაულითა: და მისცა ამირხორობა გამრეკელსა თორელსა,
რომელი შემდგომად სარგის მჵარ-გრძელისა ამირ- სპასალარცა იქმნა:
ამირხორი და ერის-თავნი მის ჟამისანი ესენი იყნეს. ბარამ ვარდანის ძე,
სვანთა
ერის-თავი. კახაბერი კახაბერის ძე, რაჭის ერის-თავი. დოთაღოს შარვაშის ძე, ცხუმის
ერისთავად, ამუნელის ძე და ოდიშის ერის-თავად ბედიანი, და ლიხთ-იმერით ქართლის
ერის-თავად,
რატი სურამელი, და კახეთის ერის-თავად, ბაკურ-ყმა ძაგანის ძე, და ჲერეთის ერისთავად, გრიგოლის ძე ასათ, რომელ-მან მისტაცა მძლავრებით და მორევით საღირს კოლონკელის
ძესა, და
მცირედ- ჟამ ქონებასა შინა იაჯა არიშიანს ადგილსა დაჯდომა, სასთაულითა. და
ჵელთ უდვა შვილსა მისსა გრიგოლს ჰერეთის ერისთაობა: და სამცხის ერის-თავად და სპასალარად
აჩინეს ბოცო
ჯაყელი, და სხვანი ჵელის-უფალნი, ტაძრისა და საყდრისა წინაშე მდგომელნი,
განაჩინეს წესისაებრ და სიახლისა:
ამას-თანა აღავსნა ეპისკოპოსნი და საყდარნი შესაწირავითა, თავის-უფალ ყვნა
ეკკლესიანი
ხარაჯისა და ბეგარისა-გან გააზნაურდეს ქვეყნის მოქმედნი, და გადიდებულდეს
აზნაურნი, და
გაჵელმწიფდეს დიდებულნი მეფობასა შინა ამისსა, რომელი აწ სჩანს დაწერასა შინა
ამისსა ათერთ-მეტთა მოქცევთა, ჟამთა თამარ სამ-გზის სანატრელისათა: რომელ-მან,
სიმშვიდითა დავითიანითა სიბრძნითა სოლომონინითა, სიმჵნითა და საურავის დღესისა ხვალისა არ
მიგდებითა ალექსანდრიანითა, იპყრნა ზღვით პონტოსით ზღვადმდე გურგანისა, და სპერითგან დარუბანდამდის. და ყოველნი კავკასისა იმერნი და ამერნი, ხაზარეთამდი და სკვითამდი,
და მმარხველ

იქმნა ცხრათა ნეტარებითა, და აღმასრულებელ ათთა მცნებათა, რომელ-მან ესევითარი იჵმია
სიბრძნე და მეცნიერება, და სიმშვიდე გონიერებისა, ვიდრემდის ამისსა განგებასა
შინა და ცხოვრებასა ამისსა არცა-თუ ტაჯგანაგი უბრძანა ვისდამე დაკრვად. რამეთუ შორს იყო
ყოვლისა მესისხლეობისა, თვალთა დაბნელობისა და ასოთა მოღებისა: არამედ აქნდა ნება შიშისა
და ზარისა
დამდებელი, რომლითა უძრწოდა შიშნეულად ყოველი საბრძანებელი მისი. მშვიდ
იყო და მყუდრო,
და მშვიდობისა მყოფელი: ამის-თჴს იშვებს მშვიდობით სიტყჴსა- ებრ
საწინასწარმეტყველოსა,
„მშვიდთა დაიმკჴდრონ ქვეყანა“, და სუფევს მშვიდობით სამეფოთა და
სამფლობელობათა შინა
თჴსთა, რომელი არა- სადა-ვის უხილავს, თჴნიერ ამისსა, ესე-ვითარსა უვნებლობასა
და ურიცხვე1-26 სტრ., 284
ლობასა შინა უვნებელად და მშვიდობით დაპყრობა საზღვართა მამა-პაპურთა, და
დაჭირვა და
მოწვრითა კაცთა ქედ -ფიცხელთა და გონება- ურჩთა: ხოლო სხვანი ზნენი და
ქცევანი, გამარჯვებანი და აღმატებანი საზღვართა მამა-პაპათანი, და ყოვლისა მამაცობისა მიმართ
სიმარჯვენი,
ოდესმე რაინდობანი და მჵედართა სიჵელოვნენი, და მკვირცხლ მოქმედებანი,
ოდესმე ნარნარად
მშვიდ და წყნარ მეტყველებანი, და სიბრძნით შეპასუხობანი, ესე ყოველნი წინამდებარისა
სიტყჴსა-გან გეუწყნენ ყოველთა:
2: პირველი ქმარი თამარისი:
მაშინ შეკრბეს ყოველნი ამის სამეფოსა დიდებულნი, სპასალარნი და ერის-თავნი
წინაშე
პატრიაქისა, და ეპიკოპოსთა, და მოაჵსენებდის მათ, რათა ზოგად ყოველთა იღვაწონ
შემოყვანებად სიძისა თამარისა-თჴს. რომლისა-თჴს ჵამდა თუმცა ყოფილ იყო ჟამი
გმირთა და გოლიათთა ყოფისა, ანუ-თუ გარეშედ წოდებულთა ელინთა სისხლთა დათხევისა, ანუ
გაჭრანი მი-

ჯნურთა ხელ-ქმნილთანი, ვითარ იქმნაცა ამის თამარისა-თჴს, მრავალთა მიერ,
რომელი ქვემორე
სიტყვა-მან გაუწყოს: რამეთუ შვენოდა საჵამსოდ თუმცა გამოჩენილ იყნეს, ანუ
გმირნი, სახენი
გმირთანი. ანუ მამანი, სახენი მამათ- მთავართა შვენიერთა და კეთილად
მბრძოლთანი, ანუ მსგავსნი
გარეშეთანი, სისხლ-დამთხეველნი შეყვარებულთა- თჴს ანუ მიჯნურნი ლომნი და
მზენი მჵეცებრ განჭრილნი ამის მზისა, და უმეტეს მზისა თჴთ მათ მოთხრობილთა, მზედ,
მნათობად
საგონებელთა უბრწყინვალისა და უნათლესისა-თჴს. ვითარ თაჰმთა თანიმანის-თჴს,
ვითარ ამირან
ხვარაშანის-თჴს, ვითარ ხვასრო შანშა- ბანუმის-თჴს, ვითარ მზე -ჭაბუკ მზისა-თჴს
ხაზართასა, ვითარ პოლემპი, მჵნედ მბრძოლი იპოდამას-თჴს, ონომაოს ასულისა, ვითარ პლატონ
პერსეფონისთჴს, ვითარ რამინ ვისის-თჴს, ვითარ შარიაროს ოსნაოზის-თჴს, ვითარ ბადბერ
ანალათის-თჴს,
და უმეტეს ვითარ იაკობ რაქაელის-თჴს, და იოსებ ასანათეს-თჴს, და დავით
ბერსაბეს-თჴს და
აბისაკის-თჴს:
გარნა ვინათ-გან ცუდ საგონებელ იქმნა, და არა-სადა დაებადა ღმერთსა სწორი ამისი,
არცაღა მგონიეს თუ დაბადებად არს, მაშინ წამოდგა კაცი ვინმე, ტფილისისა
მკვიდრთაგანი
თავადი, და მეფედ მეფისა-გან წყალობა ჵელ-დასხმული ამირად ქართლისა და
ტფილისისა, სახელით აბულ-სან: მან თქვა. „მე ვიცი შვილი რუსთა ჵელმწიფისა, ანდრია დიდისა
მეფისა, რო1-29 სტრ., 285
მელსა ჰმონებენ სამ ასნი მეფენი მის კერძოსანი, და იგი მცირე დარჩომილი მამისაგან, და ბიძისა-გან სავალთად წოდებულისა, ექსორია-ქმნით დევნილი, გარდმოიხვეწა და არს
იგი ყივჩაყთა
მეფისა სვინჯის ქალაქსა შინა.
მაშინ, განზრახვითა ყოველთათა, წარავლინეს კაცი ერთი მკვიდრთა-გან
ტფილისისათა,

დიდ ვაჭარი, სახელით ზანქან ზორაბაბელ, რათა მსწრაფლ წარვიდეს, ცვალებითა
ჰუნეთათა, და
წარმოიყვანოს იგი: რამეთუ იყნეს მაშინ რუსნი ქრისტეანენი და მართლ მადიდებელნი ამისთჴს უფროს მოიყვანებდეს მას: არამედ ესე ვერ განიზრახეს კეთილად, რამეთუ არცა
კაცი
ღირსი საქმისა წარავლინეს, და არცა რომელსა მოიყვანებდეს მისსა მეცნიერ იყნეს:
შემდგომად
მცირედისა ჟამისა მოიწია კაცი-იგი წარვლინებული და მოიყვანა კაცი-იგი დიდად
გვარიანი, და
უდიდესი ყოველთა-მათ მეფეთა მის კერძოსათა, და სხვითაცა არა უმარჯვი, არამედ
პირითა შვენიერი, სრული ანაგებითა და მჭვრეტთა-გან დიდად საჩენი, რომელიცა იხილეს-რა,
ყოველთა
სთნდა ხილვა მისი: არამედ შინაგანსა მისსა არ-რას მეცნიერ იყნეს, არცა ჩვეულებასა
მისსა:
შეკრბეს წინაშე რუსუდან დედოფლისა პატრიაქი და დიდებულნი, სპასპეტნი
დაერის-თავნი, და
მოაჵსენებდეს თამარს, და აწვევდეს ქორწინებასა, და ასწრაფობდეს ამის პირისა-თჴს:
არამედ იგი მიუგებდა, ვითარმედ: „კაცნო ვითარ ღირს შეუტყობლად ესე- ვითარისა
საქმისა ქმნად: არა ვიცით კაცისა ამის-თჴს უცხოსა, არცა ქცევა, არცა საქმე, არცა ბუნებისა
და ჩვეულობისა, არცა მჵედრობისა და სიქველისა: მაცადეთ ვიდრემდის განიცადოთ
ყოველთა სიკეთე გინა სიდრკე მისი:“ ხოლო იგინი წინა- აღუდგებოდეს და უშვილებასა მოაჵსენებდეს
და სახლისა
მისისა უნაყოფოებასა, დრტჴნვიდეს და წინა-მძღვარსა სპათასა ითხოვდეს, და
ყოვლითურთ
შეაიწრებდეს სულსა მისსა: ირემთა ემსგავსებოდეს, სახისა ოდენ მიხედვითა, და
პილოთა -ებრ
არა განიხილვიდეს მისაყრდნობელთა. ესე-ოდენსა მძიმესა საქმესა მსუბუქად
შეეხებოდეს: ხოლო
სხვანი ვიეთნიმე უღონოებით აწვევდეს ალექსის მოყვანასა ქმრად, რომელი ახლოს
თჴსობდა, და
მამულად მამისა ძმის-წული იყო ბერძენთა მეფისა. ესე მას ჟამსა აქა მყოფი იყო: და
შიშითა
ამისისა ქმნისათა ყოვლად უწადინელ-მან ქმრისა-მან იაჯა ჟამად დაჵსნა
ქორწინებისა: ხოლო

დედოფალ-მან და სპათა არა მიუშვეს ამისა ქმნად. არამედ ფრიად აიძულეს და
განამზადეს ქორწილი: ვითარ იყო ხვედრი და რიგი ულუმპიანობისა და შარავანდედობისა მათისა,
ეგრეთ ქმნეს
ქორწილი, სახე-დაუდებელი და იგავ- მიუწდომელი. სიმრავლენი სახიობათანი,
ძღვენობანი და ნიჭებანი თვალთა და მარგალიტთანი, ოქროთა ჭედილთა და უჭედელთანი,
სიმდიდრეთა და ლართა
კერულთა და უკერველთანი. ესრეთ მსგეფსამდის იყო სიხარული, შვება, ძღენობანი
და გაცემანი:
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ხოლო მე ესეცა გაუწყო, საბრალო და საძნაური საქმე, რამეთუ მოსრულ იყნეს ოვსთა
მეფეთა შვილნი, შვენიერნი და სახე-კეთილნი მოყმენი, მოაჯენი და მთხოველნი
ღვთისანი, თამარის-თჴს მინდობილნი ჭაბუკობისანი, ვითარ „რომელნიმცა ღირს ვიყვენით
მოწონებად თამარისად, და მიხდომად ბედსა ამას საზეშთაოსა:“ ვინაცა უქმ იქმნა განზრახვა მათი, და
წარსრულთა თჴსად მამულად ერთსა მათგანსა შეემთხვია მოუთმენელი სურვილი და
სიყარული თამარისი,
რომლისა-თჴს ვერღა-რა შემძლე, მივარდა საგებელად და ბნედასა შინა, მიიწია
აღსასრულად, ნიქოზს, საყდარსა შინა წმიდისა რაჟდენისასა, რომელიცა მუნ დაფლეს: და სხვანი რაოდენნი
ჵელმწიფეთა ძენი ამის-თჴს გაჭრით გამიჯნურებულნი და ხელ-ქმნილნი ვერღა-რა
სთმობდეს
სურვილსა მისსა, ქვემორე სიტყვა-მან საცნაურ ჰყოს:
შემდგომად ამისა ჵელ-ჰყვეს გალაშქრებად და განვიდეს ტფილისით, მეფე რუსთა, და
უფროსღა აფხაზთა დააბეს დროშა სვიანად ჵმარებული, და წარიძღვანეს ძელი
ცხოვრებისა, მცველი და მფარველი მეფეთა და ზღუდე ქრისტეანობისა: პირველად ილაშქრეს ქვეყანასა
კარისა და
კარნიფოლასასა, და მოარბიეს ვიდრე ბასიანამდის, და გამარჯვებულნი და
აღვსებულნი შემოიქცეს
და მოვიდეს წინაშე პატრონისა ღვთივ განათლებულისა, და იხარებდეს და იშვებდეს,
და მადლობდეს ღმერთსა:

ამისა უწინარეს მოვიდეს ლაშქარნი რანისა და გელაქუნისა თურქთანი, და მოარბიეს
ქვეყანა პალაკაციოსი, და ძაღლის-ჵევად წოდებული. მაშინ მოუჵდა მათ-ზედა გამრეკელი
კახას ძე, სვისაგან თამარ უძლეველისა, და მცირედთა-გან დიდნი იძლივნეს. გააქცივნნეს,
ამოსწყვიდნეს და მოიღეს არმაღანი წინაშე თჴთ-მპყრობელისა:
და მასვე ჟამსა შინა მოვიდეს კარნუ ქალაქელნი, შამელნი, და თურქნი გარმიანელნი,
ცხენოსანნი და ქვეითნი, და აღივსო შავშეთისა და კლარჯეთისა ქვეყანა: აქეთ შეიყარნეს
გუზან აბულასანის ძე, ტაოელნი .და მის ქვეყანისა ლაშქარნი, და ბოცო და ვინცაღა იახლა, და
მიესწრნეს
მესხნიცა, და მარბიელ გაშვებულთა შეებნეს. მანვე ბედ-მან და სვე-მან თამარის-მან
სძლია. გააქცივნეს და დაჵოცნეს, და მუნითცა მოიღეს ურიცხვი კაცი და ცხენი წინაშე მეფისა
ღვთივ
გჴრგჴნოსნისა, და დღითი- დღე აღმატებულისა და წარმართებულისა: ამას შინა
იხარებდეს და იშვებდეს, და მადლობდეს ღმერთსა:
ამისსა შემდგომად წარვიდეს მჵარ-გძელის ძენი, სარგისისა და ვარამისნი, მოყმენი კეთილნი, და გამოცდილნი ლაშქრობათა შინა უხუცესი ზაქარია და ზაქარია
დალოცვილნი, ივანე
და სარგის დაულოცავნი, და ილაშქრეს ქვეყანასა დვინისასა, და გამარჯვებულთა და
ალაფ- აღებულთა მოეწივნეს უკანა ლაშქარნი დვინელნი და სურამანელნი. მიექცეს ესენიცა და
შეექმნათ ომი
ფიცხელნი. ვინაცა ბოლოდ მათვე მჵარ-გძელთა გაემარჯვა, და გააქცივნეს, და
აღვსებულნი და
სახელოვანნი მოვიდეს წინაშე მეფეთა: ხოლო მათ წყალობა მიანიჭეს და
გარდაიხადეს მადლი
უსაზომო: შემდგომად ამისა ჟამ რა-ოდენმე ლაშქრობდეს ქვემონი ქვემოთ. და ზემონი
ზემოთ
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და შუანი შუათ, და ყოვლგნით ძლევა- შემოსილნი და გამარჯვებულნი მადლობდეს
ღმერთსა, და
არა- სადათ ჩნდა წინა -აღმდეგი და ურჩი ნებისა მათისა:

კვალად მეფე-მან შემოიკრიბნა სპა თჴსი, ბრძანებითა თამარისათა, მიმართა დვინად
და მოაოჵრა ქვეყანა. პართთა წარუხვნეს ქალაქნი და გამოიღეს მას შინა მყოფი საუნჯე დიდ ძალი, და
ტყვეთა სიმრავლე, და მოვიდეს თამარისვე სვე-სრულისა და ნათელ- წყინვალისა
წინაშე, რომლისა თვალი უღამო და დღე უუკუნო, და საწადელ და საშვებელ სულისა და ჵორცთა:
მას შინა
ოდესმე მოისვენიან ლაშქრობათა-გან და გარდავიდიან იმერთა ქვეყანად, წესისა -ებრ
და ჟამისა,
და ოდესმე ჩავიდიან შარვანისა მზღვრამდე, და მოვიდის შარვანშე, დიდითა ნი ჭითა
და ძღვნითა,
და ერთად მოინადირიან მინდორნი და მხიარულნი კვალად განიყარნიან, და უბოძის
საბოძვართა
სიმრავლე, და წარგზავნის პატივითა ძმებრივითა. და იგი მსახურებდა და მონებდა
მონებითა
ყმებრითა:
შემდგომად ამისა შეიყარა დიდ ძალითა ლაშქრითა და მიჰმართა გელაქუნად,
რომელი ძნელ
იყო შესამართებლად, ზღვის ქვიშის სახედ სიმრავლითა თურქმანისათა. დაესხნეს,
ამოსწყვიტეს
და აღიღეს დიდ- ძალი ნატყვენავი და იავარი: და ვითარცა გამოემართნეს
გამარჯვებულნი, მოეწია
უკანა ყოველი თურქმანობა გელაქუნს, წინა- ძღომითა შამელთა დიდებულთა,
როსტომ და იალღუს
ალფესთა. და ვითარ წყობა და რაზმი ურთიერთს განეწყვნეს, განმჵდეს სპანი
თამარისნი, და
უსწრობდა ბერი ყრმასა, და ყრმა ბერსა, პატრონი ყმასა, და ყმა პატრონსა, გააქცივნეს,
ამოსწყვიტნეს და დაჵოცნეს, და მოვიდეს თჴსადვე სამეფოდ, წინაშე მეფისა და
დედოფლისა:
შემდგომად ამისსა, წვევითა ასათ გრიგოლის ძისათა, დიდი და სახელოვანი
ლაშქრობა
გარდაიჵადეს განძას ქვემოთ, ბალყუნამდის. კვალად ზემო კერძო, რაჵსის პირი,
მასისამდის.
მუნცა დიდთა ლაშქართა მოწევასა შინა ისახელეს თავი სპათა ამის სამეფოსათა, და
თჴთ მეფის
მჭვრეტელობასა შინა ვარდან დადიან-მან, მსახურთ -უხუცეს-მან, ოთხთავე მჵარგრძელთა და

სხვათა დიდებულთა, და აზნაურთა, დიდი გაჭირებული ომი გარდაიჵადეს, და
გააქცივნეს და
შემოიქცეს მუნითცა გამარჯვებულნი და აღვსებულნი სიხარულითა:
არა მრავლისა ჟამისა შემდგომად მიიღეს აღსასრული თამარის სიტყვათა, რამეთუ
შემოჵდა უცხო რამე და უმსგავსი საქმე, შეუმსგავსებელი, და დაუჯერებელი კაცთა
გონებისა-გან:
შევიდა სატანა გულსა სვე უბედურისა, სკუით- რამე სახელ- დებულისა,
ბარბაროზებრივთა გონებათა: და გულის-სიტყვითა უწესობა: რამეთუ სიმთვრალეთა შინა იწყო მრავალთა
საძაგელთა და
უშვერთა საქმეთა ქმნად, რომელთა ნამეტნავ არს აღწერად: აღიძრა წყენად თამარისა,
ჵელმწიფეთა
მზისა და მეფეთა ელვა ცისკროვნებისა: იუდა მყოფელ-მან თავისა მისისა-მან: არღარა იცოდა
რამცა ექმნა, ძლეული და ტაძარ-ქმნილი შვიდთა-მათ სულთა უბოროტესთა
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რიცა ქცევა მოიპოვა, დაქცევით დაქცეულ-მან, და წარწყმედით წარწემედულ-მან:
ამის ესე -ვითარისა უცხოსა და უუგოსა საქმისა შემოსვლასა შინა, ითმენდა თამარ მჵნე და წყნარი,
ნარნარი,
ცნობიერი და გონიერ, ორისა წლისა და ნახევრისა ჟამთასა უკეთურებათა რუსისათა,
რომელსა
სხვა ვერა-ვინ მოითმენდა განსაცდელსა ამას უცხოსა ქვეყა ნასა შინა:
და ვითარცა და უგრძნეს ესე ვაზირთა და დიდებულთა ამის სამეფოსათა,
განკვირვებულთა და
განცვიფრებულთა ერთ ჵმა ყვეს, მცნობელთა ამისთა, ვითარმედ ესე მისვე ძველისა
მტერისა არს
რომელ-მან მოაკვლევინა ძმასა ძმა და მამათა შვილნი, და ექსორია ქმნა პირველი- იგი
კაცი სამოთხით, ვითარ ესე აწ ხილულისა, ამის სამოთხისა და უმეტეს სამოთხისა და
უბრწყინვალეს
ედემისა შეუმზადებია ექსორი ქმნა: რამეთუ მისვე ძველისა ხაღან სკვითისა
შემსგავსებულად
მოსდგომია აქაცა: მუნ თუ იგი მოადგა დედოფალსა ქალაქთასა, აქა ესე დედოფალთასა დედოფალთასა, და მეფესა მეფეთასა: ბოლოდ რაღა თჴნიერ ამისსა ვერღა-რა
მიმნდობელთა, ორღანო ქმნი-

ლისა- მის ეშმაკთა ბომონისა, ჵელ-ჰყვეს დიდად ცრემლ -მდინარეობასა შინა: იწყეს
დრტვინვად
ცილობათა-თჴს მათ პირველთასა, რომლითა აიძულებდეს შერთვასა მისსა.
ჰრცხვენოდა ყოველთა
თამარისა-გან, ჯერცა მოწყალისა და განურისხებელისა: ხოლო ბრძენ-მან თამარ იძია
მრავალი
ღონე განკურნებისა მისისა: გარნა ვერა-რას სარგებელ ეყო: უბრძანა, სარწმუნოთა
მონაზონთა
პირითა, მრავალ- გზის და ყოვლადვე არა-რას სარ გებელ ეყო რუსსა- მას: ამისთვისცა თჴთ პირის-პირ იწყო მხილებად მისსა, არამედ უფროს განძვინებოდა რუსი, ვითარცა
ღვთისა-გან საფარველ მოძრცჴლი: ვითარცა იტყვის წერილი: „ვკურნებდით ბაბილოვანსა, და არა
იყო კურნება:“ არა თუ ოდენ არა შეიგონა, არამედ უძვირესთა მიმართ იწყო, და შერაცხილნიცა
კაცნი უბრალოდ გვემნა, და ასოთა ამოგდებითა ტანჯნა: შეუძნდა ესე ყოველი თამარს, და წინაშე
ყოველთასა ესე თქვა. „ დაღათუ სამღთოსა სჯულისა მიერ სწავლულ ვარ არა განშორებად
პირველსა საწოლსა, არამედ რომელ-მან არა დაიცვას საწოლი თჴსი წმიდად არა ჯერ არს მის-თანა
დათმენა:
რამეთუ შემაგინებელ არს ტაძარსა ღვთისასა: და მე არა მიძლავს აჩრდილსა მრუდისა
ხისასა გამართვად, და უბრალოდ განვიყრი მტვერსაცა, რომელი აღმეკრა შენ მიერ:“ ესე თქვა
და აღდგა
და დაუტევა იგი: ხოლო რუსუდან დედოფალ-მან და ყოველთა მთავართა
საწყალობლად განაძეს
იგი: და არა ეგ-ოდენ უბადრუკ იქმნა დამჵობითა მეფობისათა, რა-ოდენ
შვენიერებისაგან თამარისა დაკლებითა გამოეჵვა ცხოვრებისა-გან. და ესრეთ ექსორია-ქმნით
შთასვეს ნავსა შინა,
აურაცხელთა ლართა და სიმდიდრეთა მიერ განსაგზლებული: დაღაცათუ
სიკდილსა ღირს იყო
არამედ ფრიადითა მოწყალებითა და სიტკბოებითა თამარისათა, არა-ვის აუფლა
სიკვდილი მისი,
არცაღა განძრცვა მისი, არამედ ექსორია- ქმნით შთასვეს ნავსა და მიიწია
კოსტანტინეპოლედ, და
ჟამ რა-ოდენმე იყოფოდა მუნ:
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შემდგომად ამისსა უმეტეს და უმეტეს, უკეთ და უკეთ წარემატებოდეს საქმენი
თამარისნი,
და სუფევდა და ჰფარვიდა ძლიერი ჵელი საუფლო და მკლავი მაღალი, თანა- შემწე
და თანა-მბრძოლ
ბრძოლათა შინა: ამას ძღნობდენ ყოველნი მეფენი აღმოსავლეთისა და
დასავლეთისანი. ამისთჴს ხელდებიან ყოველნი მსმენელნი ესრე- სახე ბრწყინვალებისა მისისანი: რამეთუ
ბერძენთა მეფისა მანოელის უხუცესი შვილი ამის-თჴს იყო გაჭრით და გახელებით
გამიჯნურებული, სახელით პოლიკარპოს, არა- თუმცა ანდრონიკეს, ჟამსა მისისა მეფობისასა და მის-გან
ბერძენთა
ამოწყვეტისასა, შეეპყ რა და განეპატიჟა:
კვალად ასურასტანისა და შუა-მდინარის ანტიოქელისა მეფისა შვილი იყო.
უკუეთუმცა ჰქონებოდა გზა მრავალ -გვართა ბარბაროზთა შუა-ყოფისა-გან წამსაცა შინა აქა პოვნილ
იყო: კვალად სულტნის ყირზარსლანის შვილი ერთი, ამისისა ბრწყინვალებისა სმენითა ხელქმნილი,
ძალითღა- სამე დაიმჭირა მამა-მან სჯულისა გაშვებისა შიშითა: ხოლო ახლო მყოფთა
ესე-ვითარი აქვნდ ტრფიალება და სურვილი, რომელი არცაღა უღირსთა უღირსობისა
აქვნდა კდემა და
სირცხვილი, არცაღა თჴსთა თჴსობისა გავლენა. ვინაცა სახედ შარავანდნიცა მზისანი
მისცემენ
ნათელსა ხედვად და განცდად მზისა, ეგრეთვე შარავანდნიცა თამარის ნათლითა
ბრწყინვალებისანი
ეფინებოდეს იატაკსა ამას მიწისასა, და ყოველთა აღძრვიდა სურვილად მისსა:
მცნობელ-მან ამის-მან სალდუხის ძის ძე-მან, სახელით მუტაფრადინ, არღა-რა
დახედნა
მშობელთასა, არამედ დააგდო გემოანი სჯული მოჰმედისი, რომელ-მან მოზიდვითა
კაცთათა უმოძღურნა კაცთა ნებასა თჴსსა ზედა საწუთო ესე: ესე სურვილითა და
სმენა- სატურფოთა სახეთა-გან ძლეული, მოვიდა წინაშე თჴთ- მფლობელისა, და ყოველთა მეფეთა
უზეშთაესისა ამის თამარისა, სამეუფოთა თჴსითა ლაშქრითა აკაზმულობითა, და მრავალთა
დიდებულთა
ხოჯაებითა, საჭურისებითა და მონებითა, და მხევლებითა, ბარგითა და სიმდიდრითა
საჵელმწიფო-

თა, ძღვნითა კმა-საყოფელითა, თვალთა და მარგალიტთა, და საჭურჭლეთა, და
ლართა ურიცხვებითა, ავაზებისა და ტაიჭებისა სიმრავლითა: ხოლო წესისა- ებრ სახლისა საჵელმწიფოსა
მიეგებნეს
დიდებულნი, და პატივითა და სიყვარულით მოიყვანეს სრად სამეუფოდ, რომლისა
პაპი ამისი სალდუხ-ეზდინი, პაპასა ამისსა, დიდსა დიმიტრი მეფესა, ძალითა და მკლავთა
სიმაგრითა ჵელთ
ეგდო და მოეყვანა: აწ ამან სიტყვითა და ნუ- უკვე და არცა სიტყვისა ღირსებითა
მოიყვანა ვითარცა მონა, მოხარკე, ნელიად და წყნარად, და მიმყოვრებითრე უდარბაზა, რომელმან ნახვასავე
თანა რამინისებრი აჩვენა ცრემლთა ნაკადთ მრავლობა: და დასვა პატივითა ტახტსა
თანა, სელითა, და იქმნა სიხარული გამოუთქმელი, ვითა მართებს ნადიმსა და წყლიანობასა
სახლისა ამის
დიდებულთა მოყმეთა, უკლებლობასა. მრავალ- გვართა სახიობათა, და მუტრიბთა
და მუშაითთა
განწყობილობასა, ვინაცა ნიჭთა და საბოძვართა, და შემო სათა იქმნა რიცხვი
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ვითარსა სიყვარულსა, პატივსა და ბოძებასა შინა დაყო ჟამი ზამთრისა სომხითს და
ტფილისს,
და მოეწონნეს და ეკეთნეს სანადირონი ქვეყანანი, და მოყმენი თამარისნი, და უმეტეს
და
ზესთა ყოვლისა ქებისა და მოგონებისა, სიტურფე და ბრწყინვალება თამარისი,
რომლისა სიკეთისა მითხრობა კაცთა-გან შეუძლებელ არს: და ჟამსა ღანუჵობისასა თანა წარიტანეს
და აჩვენეს
საყოფნი სანადირონი მინდორნი, მოედანნი და ქვემონი კახეთისანი და რანისანი, და
რანისა
დიდებულნი მოყმენი, და ლაშქარნი, განაღამცა მოეწონნეს და ეკეთნეს: ამას შიგან
იშვებდეს და
იხარებდეს, და მოელოდა უკუდავ- ქმნასა თამარის მიერ, რათამცა ღირს ქმნილ იყო
ზესთა ღირსებისა მისისა: გარნა ვინათ-გან თამარ შორს ქმნილი უჯეროსა რასამე შესატყვისობისა
თჴსისა,
ზესთა აღემაღლა გონება და ფრთოვან ქმნილი სულითა იშვებდა და სასოებითა
კეთილითა. და ვი-

თარცა შემოვიდეს ქალაქად სამეუფოდ, დაამჵვეს ქედ -მაღლობა ტრფილისა მისისა,
და წინაუკმო საულისა შეემთხვია სალჩუკანსა: რამეთუ საულ ძებნასა შინა კარაულისასა
პოვა მეფობა, და
ამან, მძებნელ-მან მეფობისა-მან და ზესთა ყოველთა მეფობისა-მან, პოვა, ნაცვლად
რომელი
ჵამდა მერაინდედ, კარაულებას საულისასა: იყო ვინმე ერთი ხარჭთაგანისა ნაშობი,
რეცა სახელდებული შვილად მეფისა, ვინაცა მთქმელთა ამისთა და დაასკვნეს ქორწილი:
შერთესდა გარდაიჵადეს
ქორწილი სახელოვანი, და გასცეს საბოძვარი აურაცხელი, ლართა თანა და
სიმდიდრეთა უსაზომოთა, და მრავლითა ზითვითა წარგზავნეს იგი თჴსად სამყოფად, არზრუმად, გარნა
თუ ვითარითა
ცრემლითა და ვითარითა გულითა, გამოუთქმელ არს კაცთა ენისა-გან:
ხოლო ამისსა შემდგომად რეცა დარბაზობისა სახედ მოვიდა შარვანშა აღსართან,
რომელი
მიჵდილ იყო ცნობასა სიყვარულისა-გან და ტრფიალებისა თამარისა, სჯულისა-ებრ
ძველისა
ისლიმთასა და თჴთ დღესცა რომელსა იქმან ტრფიალებითა: რამეთუ არცა ხედვენ
თვისობასა, და
არცა სიდიდესა საქმისასა, რათამცა ეწივნენ ნებასა გულის -თქმისა მათისასა:
რამეთუ თჴსად
იყოდა ესე აღსართან თამარს, რამეთუ მამის დედა ამისი, დიმიტრი მეფის დაჳ, იყო
დიდის დავით მეფის ასული, რომელი უკანასკნელ მოიქცა სამშობლოდვე თჴსად და მონაზონ
იქმნა, და
აღაშენა თიღვისა მონასტერი სახელსა ზედა პატიოსნისა ჯარისასა: ესე შარვანშა
აღსართან
მოვიდა, სჯულისა დაგდებად განმზადებული, მოქენე იქმნა ყოველთა წინაშე საქმის
მოქმედთა, და
მოძღვარსა, და კათალიკოზსა, მიუწდომელითა ქრთამითა ევედრებოდა. გარნა უქმ
იქმნა ზაკვანი
და მანქანებანი ეშმაკისანი: ვინათ-გან თამარს ზე აქვნდა გონება დიდისა -მის
გონებისა მიმართ:
და აღემსჭვალა საცნობელნი თჴსნი ზენასა-მის ხვედრისა მიმართ, და ყოველთა
მამონისა-გან
ძლეულთა, და ამისა ქმნად მაწვეველთა ჰრცხვენოდა: და არა მსმენელი ამისი
სირცხვილეულ ჰყოფდა

მათ რომელი სატანას მზაკვარებითა აწვევდა: ამას ვინაცა წესისა-ებრ პატივითა და
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თა, და მრავლითა ნიჭითა წარავლინეს, და ამცნეს რათა არღა-რა შესძინოს ამისსა
თქმად ანუ
კადრებად თამარ, სვე-სვიანისა ჵელ მწიფისა და მზე-ებრ შუქთა მფენისა:
ამიერით-გან გონება უხმს ვრცელი და ენა ბრძნად მეტყველი, რომელ-მანცა შეუძლოს
ღირსებით აღწერისა მიცემად: წარმართებანი თამარის საქმეთანი: რამეთუ ვითარ
თმანი თჴსნი თვითეულად ვერ-ვინ აღრაცხნეს, ეგრეთვე ვერცა-ვინ ესენი აღრაცხნეს ანუ-თუ აღწერნეს,
და რომელთაცა ოდენ შეუძლონ საეჭვი მიჩნს მომავალთა-გან არა დარწმუნებად, გარნა
ლომი ბრჭალთაგან საცნაურ არს, და თამარ საქმეთა-გან: ვის უნდეს ცნობად, იხილნეს ქალაქნი,
ციხენი და თემნი,
სულტანთანი სახდომნი, მის-გან ახმულნი, ზღვარნი რომელ-ნი მას დახვდეს, მას
გარეთ მისსა
სამეფოსა ორად განფართებულნი, და ამის-გან სცნას მეძებელ-მან საქმეთა-მან: მერმე
სცნას
ერაყამდის ქვემოდ მის-გან დადებული ხარაჯა, და ბაღდადის კერძ მარაღამდის, და
თჴთ იგი ხალიფა შეშინებული,და მოჰაჯე. კმა არს ქვე- ჯდომით მოქმედისა-გან: აწ ითქმოდენ
წერილისაებრ: „მოაკლდეს ძალი ბაბილოვნისა, და აღეშენა მთა ერმონისა. განქარდა კვამლი
სუბაკთა
და განძლიერდეს ბჭენი სელიმისანი:“ ესე-ვითარითა წყალობათა შინა ღვთისათა
იშვებდა ერი
ქრისტეანეთა:
3. მეორე ქმრის ამბავი:
წუხდეს და იურვოდეს შემჭირნენი საქმეთანი, უნაყოფოებისა-თჴს და შვილის უსმელობისა-თჴს თამარისა: და ვითარ მოეცვა შვიდივე ესე სამეფო შეჭირვებასა ამას
საქმისასა. რამეთუ ჰხედვიდეს უშვილოდ, მარტოდ მკვიდრად სახლისა თჴსასა, პოეს ღონე
განგებითა და
ნებითა ღვთისათა, რომელი აღამაღლებს მდაბალთა და შემუსრავს ლაღთა. რომელი
ბრძანებს წმიდასა სახარებასა შინა: „არა რომელთა მე გამომირჩიონ, არამედ რომელნი მე
გამოვირჩინნე:“ და

ვითარ იტყვის დავით რომელსა-ესე აწ სათნო იყო გამოჩინებად: „უმცირეს ვიყავ მე
ძმათა
ჩემთა შორის და უმრწამეს სახლსა მამისა ჩემისასა: ხოლო თავად-მან უფალ-მან
აღმოიღო
და მცხო ზეთითა ცხებულისა მისისათა:“ და შემდგომი: იყო სახლსა შინა რუსუდან
დედოფლისას მოყმე ეფრემის ძეთა-გან რომელ არიან ოვსნი, კაცნი მძლენი და ძლიერნი ბრძოლასა შინა: ესე ვინად-გან დედოფალსა რუსუდანს თჴს ეყოდა მამი- დისა მისისა
დავითის
ასულისა, ოვსეთს გათხოვილობისა მიზეზითა: რამეთუ ოვსთა მეფისა შვილი იყო და
გვარადცა ბაგრატიონი. რამეთუ დიმიტრი, ძე გიორგი მეფისა, რომელი დაშთა ოვსთა
მეფეს ქა1-29 სტრ., 292
ლისა-გან მის დიმიტრის მეექვსე ნათესავი იყო, ძეთა-გან მისთა. და რუსუდან
უშვილო იყო
და იგი მოეყვანა აღსაზრდელად სახლსა შინა თჴსსა ყრმად, ფრიად შვენიერი,
ვითარცა ჰშვენის
მეფეთა შვილსა: და იხილეს მუნ მიმავალთა რამეთუ მოყმე იყო ნაკვთად კარგი ბეჭბრტყელი,
პირად ტურფა და ტანად ზომიერი, და ორთავე კერძთა გვართა-გან საჵელმწიფო:
სხვით კვლა
ზრდილობით კეთილად ზრდილი და წვრთილი, მჵნე და ძლიერი, რაინადობითა
მშვილდოსნობითა უსწორო შემმართებელი, ტანითა ახოვანი და ყოვლითურთ სრული სიკეთითა:
ამისი ინებეს ყოველთა შეერთება თამარისი, და საქმე ღმერთსა მიანდვეს: ჰკადრეს და
მოახსენეს დედოფალსა რუსუდანს მკვიდრთა ამის სამეფოსათა: იგი განაღამცა ნების დამრთველი,
ვაზირთა და
დიდებულთა თანა შემწევნითა მომჵსენებელნი, მოჰაჯე ექმნნეს თამარს და ეტყოდეს.
„უკუთუმცა
არა იყო ზენა განგება ამისსა მოქმედებასა შინა, ჰხედავს შარავანდედობა თქვენი თუ
ვიეთნი და
რაოდენნი რაოდენგზის მოყმენი შვენიერნი და დიდებულნი შვილნი ჵელმწიფეთანი,
ბერძენთა
და ჰრომთანი, სულტანთა და სკვითთანი, სპარსთა და ოვსთანი, მცდელნი
სამართალთა-ებრ უკუნარღვივნა ბრძანებამან ღვთისა-მან: რამეთუ თვინიერ ნებისა მისისასა ვერა-რაჳ სრულ
იქმნების:“ მა-

შინ თამარ, მინდობილ-მან მამის დისა მისისა-მან რამეთუ მშობლისა სახედ
მორჩილობდის
ბრძანებასა მისსა, და დიდებულთა , დარბაისელთა და ეპისკოპოსთა განზრახვით,
ესრეთ თქვა,
მბრძანებელ-მან: „ მოწამე არს ჩემდა ღმერთი არა-ოდეს ყოფილა გულსა ჩემსა
წადილი ქრმოსნობისა და ქორწინებისა, არცა პირველ და არცა აწ: თუმცა იყო ვინმე მკვიდრი საყდრისა
ამის ჩემისა: რომელი მერწმუნა პირველ ღვთისა-გან, და მერმე მშობელთა ჩემთა-გან: და აწცა
ამისი ვარ
მოაჯე:“
მაშინ არ მიმშვებელთა ამისთა, ჰკადრეს დედოფალსა რუსუდანს, და წარვიდეს
დიდებულნი
ამერნი და იმერნი: და წარმოიყვანეს დედოფალი და გაზრდილი მისი, რჩეული
ღვთისაჳ, დავით,
და მოვიდეს სრასა დიდუ-ბისასა, სანახებსა ტფილისისასა, და მუნ ქმნეს ქორწილი
შესატყვისი და
შემსგავსებული ჵელმწიფობისა და შარავანდედობისა მათისა: ვინათ-გან დედოფალი
რუსუდან,
ყოვლითა სიბრძნითა აღსავსე, მოქმედებდა, და აქეთ ბაგრატუნიანთა გვარ-ზეობითა
აწყობდა
რიგთა სახლისათა. და ქვემოთ ხვარასნისა და ერაყისა სულტანთა, სძლობითა
გამეცნიერებული
მუნებრივითა სახიობითა და შვებითა მოქმედებდა: მშვებელნი იშვებდეს, და
გლახაკნი განმდიდრდებოდეს. მოვალნი ვალთა-გან განთავისუფლდებოდეს, ობოლნი და ქვრივნი ღონიერ
იქმნებოდეს, და
ეკლესიანი აღყვავდებოდეს: იყო ხმა მგოსანთა და მუშაითთა, და სახიობათა
მჭვრეტელნი
იყო რაზმთა სიმრავლე ჯალათი: შემდგომად ამისსა, შემოვიდეს ტფილისად
დადასხდენ
1-33 სტრ., 293
ტახტსა ბედნიერსა, ორნი მნათობნი, ორნი მზენი განმანათლებელნი ყოველთანი: და
განიხარეს
ყოველთა დიდთა-გან მცირედმდე, ყოველ-მან ერ-მან: და ცხოვრებისა ნიშანნი
მაშინვე იხილვებოდეს მათ-ზედა: იყვნეს ლაშქრობანი გამარჯვებულნი ზემოთ და ქვემოთ, და არა-სადა
ვინ ჩნდა

წინა-აღმდგომი: ესე დავით წელიწდისა მოქცევამდის ესრეთ წაეჯობინა ყოველსა
მშვილდოსანსა,
ცხენოსანსა და მკვირცხლსა, მოასპარეზსა, მწიგნობარსა და ყოველთა ნასწავლთა,
ჵელთა სიკეთითა, ვითა დღეს ჩანს, რომელ შინათ ვინ ყოფილა ამისი მსწავლელი და თანა
მოსწავლე, და თუ
გარეთთა ქვეყანათა მოსრულა, ვერა-ვინ სადა გამოჩენილა მისებრი:
მაშინ მოკდა ქართლისა კათალიკოზი, ჭყიონდელ მწიგნობართ- უხუცესი,
ქართველი,
მირიანის ძე კათალიკოზი მიქაელ, რომელსა აქვნდა სამთავისიცა: და არა-ვინ
შეწუხნა მის-თჴს
არცა დიდი, და არცა მცირე, რამეთუ ყოველნი სძულობდეს მას: ხოლო თამარ
ევედრებოდა
ღმერთსა დაიგონებდა თუ ვის მიანდოს დავით და სპა თჴსი, და განსაგებელი
სახლისა თჴსისა,
რომლისა-თჴსცა არა ჰრცხვენა ღმერთ-მან არამედ აღავსო სიბრძნითა და
მეცნიერებითა, და მიმოიხილა ყოველთა ზედა სამეფოსა თჴსისათა მათავართა, და განიცადნა გონებისათა
თვალითა, და მიანდო ღმერთსა საქმე: მოიყვანნა ანტონი გნოლის თავის ძე გარესჯით, რომელი
პირველ ჭყონდიდელი იყო, და მიქაელ კათალიკოზ-მან მას მისტაცა, მოძმაცვით: ვიეთმე მეფისა
განმზრახთათა:
ესე მოიყვანეს, ნამდვილვე კაცი ღირსი ქებისა, მართალი, წრფელი, უმანკო, სახიერი,
მოწყალე,
ყოველთა ტკბილი, მდაბალი, პატრონის ერთ-გული: და შემეცნებული საურავთა
ეკლესიათა და
მონასტერთა-თჴს: რადღა სახმარ არს თქმად, თჴთ წამებენ ქმნილნი მისნი ყოველ-გან,
ვითარცა
მღვიმესა და კლარჯეთს მის-მიერ ქმნილსა მონასტერსა. და ყოველთა ადგილთა
შვიდთავე სამეფოთა: დიდებულთა განზრახვითა ესე დასვეს ვაზირად. მისცეს ჭყონდიდი,
სამთავისი, კისისხევი, და მწიგნობართ -უხუცესობა. რამეთუ მართალსა უკეთუ უბრკმეს, არავე
დაეცეს: ამიერით-გან
იწყეს განზრახვათა კეთილთა სამეფოსა-თჴს და ერისა უმჯობესთა:
შემდგომად ამისა მოესმა ვითარმედ „რუსი-იგი ძნელ-ბედი და სვე-უსვეო
წარმოსრულ-

არს კოსტანტინუპოლით, და მოსრულა ქვეყანასა ეზინკისასა და კარნუ ქალაქისასა:“
პირველად
მიერითო გუზან, პატრონი კლარჯეთისა და შავშეთისა, რომელი ძველთა მეფეთა და
ტაოელთა
დიდებულთა ადგილსა შეეწყალა მეფესა და დაედგინა. აქეთ ბოცო, სამცხისა
სპასალარი, დიდად
შეწყალებული პატრონთა-გან, სხვითა მესხითა დიდებულ- აზნაურითურთ, თვინიერ
ივანე ციხის-ჯვარელისა, რომელსა ყვარყვარეცა ეწოდების: ესე დამაგრად თჴსით მოკიდულითურთ,
ვითარ გვარეულდცა ითქმოდა ერთგულობა ამისი, რომელ ბაღვაშსა ზედა უერთგულა პანკრატს.
ვარდან დადაიანი, მსახურთ- უხუცესი, აქათ პატრონი ორბეთისა და ყაენისა, და ლიხთ-იქით
ნიკოფსიამდის
უცილობელად ქონებისა: მას შეეყარა ყოველი სვანეთი, აფხაზეთი, საეგრო, გურია,
სამოქალაქო,
რაჭა, თავკვერი და არგვეთი: და მომრთველ-მან სანიგთა და ჯაშმაგთა-მან აფიცეს
რუსისა გამეფებისა და მისისა მეფე ყოფისა-თჴს დიდებულთა და ლაშქართა მის ქვეყანისათა:
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ამის-თჴს განკვირდების დავით და იტყვის: „მე ვთქუ განკვირვებასა ჩემსა, რამეთუ
ყოველი
კაცი ცრუ არს:“ რამეთუ რომელნიცა უფრო შეწყალებულნი და უმეტეს
განდიდებულნი იყვნეს
პატრონთა-გან დავით თამარისა-გან, მათ ქმნეს უმეტესი განდგომილება, და იგინი
მიერთვნენ
რუსსა: ვერ გულის-ხმა-ყვეს, რამეთუ არცა ძველთა ჟამთა შინა და არცა ახალთა,
სადმე სმენილ
არს, უკეთუ სადმე ქმნილ იყოს, ნებსით ანუ უნებლიეთი განდგომილება მეფეთა,
დაწყებით-გან
სოფლისათ, არა-სადა-ვის უხილავს თუმცა წარმართებოდეს, ანუ გამარჯვებოდეს
პატრონთა ზედა:
გარნა თუ სადმე ქმნილ არს განდგომილება, ეგრეთცა სახლისა-მის თჴსთა და
ნატამალთა მიზეზითა ქმნილ არს:
გაუგზავნეს ლაშქარნი გუზანს, და მუნით წარმოვიდეს რუსი. და მისი ლაშქარნი, და
შე-

ყრილთა მიმართეს სამცხეს, და მიეგება ბოცო, და ვინცაღა-ვინ მისნი იყნეს
მიმდგომნი: გარდავლეს მთა და მივიდეს გეგუთს, და დასვეს ტახტსა ზედა სამეფოსა: ჶი ღაღადი
დიდი და
განსაკრთომელი კაცთა ცნობისა და გონებისა, ვინა ანუ ვის-თანღა მოსაყდრე
საყდარსა დავითიანსა:
მაშინ თამარ, მყოფ ქალაქსა ტფილისსა და მსმენელი ამა უაზროსა და უცხოსა საქმისა,
განკვირდა და პირველად მისად ჩვეულებისა-ებრ ზენასა შეწევნასა და მოწყალებასა,
მერმე უბრძანა ყოველთა ერთ-გულთა, ვინაცა შემოკრბეს სპასალარნი და დიდებულნი, ჲერეთით,
კახეთით,
ქართლით, სომხითით: და განკვირვებულთა ამა საქმისათა ჰკადრეს და მოაჵსენეს
მათ-გან არა ნებისა დართულობა, და ვითარცა შეაჯერეს უმათოდ ქმნილობა ამა
საქმისა, მჵეცებრ
განმჵნდა გული მათი ერთ-გულობისა-თჴს და თავისა საწამებელად დადებისა
პატრონთა- თჴს:
თამარ, ჵელითა საუფლოთა და სიტყვითა ოქრო-ნეკტარითა, მართლიად იკითხევდა
მიზეზსა
მკვიდრთა მისთა-გან, ოდესმე თევდორე პატრიაქსა და ანტონი ქუთათელსა რომელიიგი ოდენ
დაშთა მას ჟამსა ერთ-გულად ლიხთ-იმერით, ვიდრე სისხლთა დათხევადმდე, და
სხათა ეპისკოპოსთა: გზავნიდის ოდესმე შინაურთა ვაზირთა ეჯიბთა, ეჯიბსა და მესტუმრესა, და
მათ-გან ვერას
პირის მპოვნელი:
კვალად შეკრბა კრებული ღვთის მბრძოლთა, და იზრახეს ზრახვა ბოროტისა, და
აღიღეს
მახვილები და წათები და წარმოემართნეს პატრონსა ქრისტეს შემოსილსაზედა,
ნახევარნი
მათით მეფე საგონებელითურთ, და გარდამოვიდეს მთათა ლიხისათა, ამოსწყვიდეს
და ააოჵრეს
არენი ქართლისანი, მოვიდეს ნაჭარმაგევამდის და გორამდის. და ნახევართა,
დადიანთა და ბედიანთა წინა- წაძღომითა, გარდაიარეს რკინის- ჯვარი, და ჩავიდეს ციხის-ჯვარსა, და
დაწვეს ქალაქი
ოძრჵე: და მუნ შეიყარნეს ბოცო და მესხნი, ვინცღაა იყნეს მიმდგომნი მისნი. და
განმგებელთა
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ესე-ვითარისა საქმისა, ღვთისა უკითხავად, არა შეიშინნეს სასჯელისა-გან ღვთისათა,
არცა პატრონისა ღვთივ დაცულისა-გან რომელსა ჰფარვიდა ჵელი საუფლო, და უძღოდა მკლავი
მაღალი: რამეთუ გააგეს აღება ჯავახეთისა, თმოგვისა და ახალ ქალაქისა, კვალად თრიალეთისა
და სომხითისა, და ვინათ-გან ქურდ -ვაჭარს იქით გასდგომოდავე ყოველი სომხითი, ივანე
ვარდანის ძე
პატრონი გაგისა. მააყ, პატრონი კაიწონისა, კაენი თჴთ ვარდანისი, სხვანი მის
ქვეყანისა
აზნაურნი და აზნაურის შვილნი, თჴნიერ ზაქარია ვარდანის ძისა. იგი კაცი ერთგული იყო და
ჭაბუკი გამოცდილი: ამათ ყოველთავე აგარათა შეყრა გააგეს, და მუნიდაღმა მათდა
ზემო- ქართლისათა მყოთა კართა ქალაქისათა ერთად შეყრა ინებეს, სადა-იგი იყო მზე მზეთა
და ნათელი
ნათელთა, ტარიგი უმანკო, მსგავსი ძალისა-ებრ მისისსა ქრისტესი, მშვიდი,
დავითისებრ გონებითა, მინდობილი ზენასა-მის განგებისა, და სასოებისა მქონებელი: მაშინ უბრძანა
ამირ-სპასალარსა გამრეკელსა, ოთხთავე მჵარ-გრძელთა და სხათა თორელთა, ზემოთა და
ქვემოთა, წასლვა
და მიგებება წინა, ქვეყანასა ჯავახეთისასა, და მუნვე ცნობა ძალისა მათსა: და მივიდეს
მტკვარსა
ზედა, იგინიცა მუნვე მოსრულ იყნეს, და მიერთნეს მესხნიცა ერთ-გულად
დარჩომილნი, და
აქათ ესენი მისრულნი მტკვარსა ზედა, და იგინი მუნვე ჵიდსა ზედა: შეიბნეს, და
შეიქმნა ომი
და სროლა, მას დღესა სიღამე-მან და წყლის შუა-ყოფა-მან გაყარნა: და ვითარ
შეღამდა, შეიყარნესდა ზრახვა ყვეს, ვითარმედ „ვხედავთ მჵეც- ქმნილობასა ამათ ლაშქართასა,
და რამეთუ
არა გაქს ძალი და ღონე შებმისა, აწ მივრიდოთ სიმაგრისა კერძ, და მუნით და
ღონით რითმე ვეცადნეთ ღალატსადა ძლევასა:“ გარნა რომელი ძლევასა და სიმჵნესა მისცემდა
თამარის
კერძ, და იღვწიდა ღმერთი მის-თჴს, მან ამცნო გულსა თამარისსა, რათა
დაუყოვნელად შებმა

უყონ და დევნა წინა- აღდგომისათა მისთა: განვლეს მტკვრის ჵიდი, და მიმართეს
მთასა განძად წოდებულსა, ღონედ სიმაგრისა საძებნელად, და ვერცაღა მუნ დაადგეს, გარიდეს და
მიიწივნეს ველსა
ნალისასა და წყალსა ხინგრისასა, თმოგვსა და ერუშეთს შუა: მუნ შეიქმნა ომი ვითა
ხვდებოდა
რჩეულებასა იმერთა და ამერთა, მოყმეთასა, რომელი კმა იყო ძველთა-განცა
გოლიათთა და ჭაბუკთა ომად, რომელთა ზედა მოვიდოდის სიმწვავენი დამკვეთელნი ისართანი,
მფეთებელნი ჵრმალთანი და მხეთ ქებელნი ოროლთანი და განგრძობასა შინა ომთასა, მიეცა ძლევა
მოყმეთა თამარისათა, და გაქცეულნი რომელნიმე დარჩეს სიქველითა მათითა, და რომელნიმე
დაიპყრნეს და
დაჵოცნეს, დადატყვევეს, და ამათ არა -რაჳ ევნო, არცა სიკდილითა, არცა
დაკოდითა, თჴნიერ
ივანე, სარგისის ძე, დაკოდნეს, და შემოიქცეს მხიარულითა პირითა
დაგანათლებულითა გულითა.
თავის-უფლ და უდეუნელ ყნეს იგინი, რომელნიცა გარდაიხვეწნეს, შეძინებისა და
პატრონისა
არ დაკლებისა-თჴს: და მოვიდეს წინაშე ღვთივ გჴრგჴნოსნისა დაჭეშმარიტად მეფეთ
მეფისა.
და მიმცემელ-მან ღვთისა ჯეროვნისა მადლობისა-მან, ნახნა თჴსნი მოყმენი პირითა
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თა და გულითა სახიერითა, და თვალითა ტკბილითა: ვინაცა ცნეს ესე პირველ,
მახარობლისა
მოსვლითა, სარგის ვარდანის ძისათა, ზრახვა ყვეს რომელნი მყოფ იყნეს მის წინაშე,
ჭიაბერი მანდატურთ უხუცესი და ჲერნი და კახნი დიდებულნი, თანა დართჴთა ყივჩაყთათა, შეყრილთა ქართლისა ერის-თვისა და ქართველთა დიდებულთა, წინაწყობითა დავით
მეფისა სვანისათა, დასხმა ქართლს მდგომთა, რომელთა თანა მირთულ იყნეს
ვიეთნიმე
ქართჲლნიცა და სიმრავლე ყოვლისა კავკასიისა და მთეულეთისა:
და ვითარ აგრძნეს მათ ამოწყვედა და გაქცევა ზემოთა ლაშქარათა, მსწრაფლ
იჵმიეს ამათცა გაქცევა, და გარდავლა ლიხთა: და შემოიქცეს და მოვიდეს წინაშე
თამარისა. ჰკადრეს

გასლვა სომხითით და მიმართება ურჩთა და განდგომილთა მეფობისა მისისათა, და
მორჩილდა
ქრისტეს შემოსილი ჵელმწიფე, შემეცნებული ღვთისა წყალობა- აურაცხელობითა:
ვინა უწყოდეთ
ესეცა, რომელ წყალობათა და მოხედვათა ღვთისათა სივრცე აურაცხელ არს და დიდ
ფრიად: რამეთუ კეთილთა და სახიერთა ნიშთა სიმრავლითა აღავსეს, და ძლევითა მინიჭებითა
განამდიდრეს:
ვითარცა იტყჴს ბრძენთა შორის პლატონ, ვითარმედ „კეთილი კეთილთა-თჴს არს
კეთილ, ვინა
იგივე კეთილი ბოროტთა-თჴს, ბოროტ:“ ხოლო აწ ჵამს და უფროსღა მარადის
გაგონება
ნათქამთა ამათ, დაუვიწყებად და ხედვად ზენათა წყალობათა მონიჭებათა, რათა
მარადის მოუკლებლად იყოს ჩვენ- ზედა ესე-ვითარნი წყალობანი და მოხედვანი
ღვთისანი:ხოლო ვინაცა
ცნეს განდგომილთა შერისხვა ღვთისა მათ- ზედა: თჴთ რომელნიმე დამგდებელ
იქმნეს ციხეთა და
სიმაგრეთა, და უწინარეს სჯულისანიცა, ვინათ-გან თამარსა ზედა ესე-ვითარნი საქმე
იკადრეს,
რომელნიმე მოვიდეს ყელ-საბელ -მობმულნი რომელნი მე მკლველ ექმნეს თავის
ბიძასა, და ეგრეთვე მოვიდეს, და მუნცა იქმნა ჩჲულებრივი გამარჯვება: და შემოქცეულნი დადგეს
ჭალასა
აგარათასა, მონადირე და მოხარულნი:
მწყალობელი ერთ-გულთა და საკუთარღა თჴსთა, შეიწყალეს ზაქარია ვარდანის ძე
და უბოძა
გაგი, ქურდ -ვაჭრითა, განძამდის, მრავლითა საკუთარითა და მრავლითა
სანახევროთა ქალაქებითა,
ციხეებითა და სოფლებითა შეიწყალა. და უბოძეს სარგის ძესა ივანეს პირველობა,
მსახურთუხუცესობა ჵელ -შინაური, და საპატიო კაენი და კაიწონი, გელაქუნითა. და სხვითა
მრავლითა
სახარაჯოთა ქალაქითა, ციხითა და ქვეყანითა, შეიწყალნეს და დალოცნეს სხანიცა
მრავალნი დიდებულნი: შეიქცეს და მიმართეს სახლთა მათდა, ნაჭარმაგევს. და ლიხთ-იმერთა
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ცოდებისათა მათისა შენდიბისა მოაჯეთა ითხოვნეს ცხოველნი, ხატნი, და თჴთ
დედოფალი რუსუდან მათ შუა საყოფელად, და კათალიკოზი, მანდატურთ -უხუცესი, და სხვანი
ეპისკოპოსნი,
შინაურითურთ, სახელ-დებულით ვინაცა გარდამოვიდეს სვანნი დიდებულნი და
გარდამოიტანეს რუსი, მეფე ყოფილი: და მისცა დედოფალ-მან სიმტკიცე ყოველთა მუნ მყოფთა,
პირველად რუსის
უვნებელად გაშვებისა-თჴს, მერმე მის ჟამისა არას შეცოდებისა-თჴს, არცა შენანებისა
გარდაჵდისა, და წარმოძღვანვითა დედოფლისათა მოვიდეს ნაჭარმაგევად, ვინცა რუს-მა
ითხოვა
ივანე მისანდობელად, და წარვიდა მასვე, მისსა სვე-უბედურსა გზასა: და შეიქმნა
მშვიდობა, და
ერთობა და სიხარული: რომელი არა-ოდეს ვის უხილავს: და სიტყჴსა-ებრ
საწინასწარმეტყველოსა, ერთბამად მოვიდეს ლომი და ჵარი, და იხარებდეს: ვეფხი თიკანთა თანა, და
მგელი ცხოვართა თანა და განდიდნა სახელი თამარისი ყოველსა ზედა პირსა ქჲყანისასა:
და ლაშქრობდა დავით, ბრძანებითა და გამორჩევითა თამარ სვე- ალექსანდრიანითა,
და ემარჯვებოდა ყოველი განგებითა და შეწევნითა ზეგარდამოთა: ამას შინა მიიცვალა
გამრეკელი, ამირ- სპასალარი: ესე ყოველთა იგლოვეს და დიდად დაუმძიმდათ, და თმოგვისა-გან კიდე არარა დააკლეს შჴლთა
მისთა: მაშინ უბოძეს ამირ-სპასალარობა ზაქარიას მჵარ-გრძელსა, ძესა სარგისისა
ამირ-სპასალარისასა,
მჯდომსა სომეხთა მეფისა ადგილსა, პატრონსა ლორისასა: მოუმატეს ქალაქიცა რუსთავი, მოყმესა. ღირსსა სპასპეტობისასა, და ჭიაბერსა, მანდატურთა- უხუცესსა, მოუმატეს და
უბოძეს ჟინვანი, ქალაქი და ციხე, მრავლითა მთიულეთითა. და შეიწყალეს და დალოცეს ვარამის
ძე, და უბოძეს თმოგვი: და ქვემოთ, წირქვარელნი ზარტაიჭისა ძენი, გრიგოლის ძენი, ჭიაბერის
ძენი და
მახატლის ძენი, და თავნი კახეთისანი, თორღაის ძენი. და შეიწყალნეს თჴთოეულნი
თჴსითა წესითა, რომელნიმე ახლად დალოცვითა, და რომელნიმე მომატებითა: და ეგრეთვე
ქართველნი,

სომხითარნი, თორელნი, მესხნი და ტაოელნი. ვინაცა გუზან პირველვე
წარმწყმედელი თავისა
თჴსისა, აწცა განდგა, და გაიტანა ტაოს-კარი, ვაშლოვანი და სხვანი ციხენი მრავალნი,
და წარვიდა ქჲყანასა შაერმანისასა: მაშინ წარავლინეს სარგის თმოგველი და კახა სამძივარი,
სხვითა
აზნაურის-შვილებითა, რომელთა თანა იყო მეღვინეთ- უხუცესიცა, სეფე- შჴლად
კლარჯეთისა და შავშეთისა:
ხოლო განვიდეს- რა მთასა კოლისასა, მოვიდეს და მოეგებნეს წინა ფანასკენტელი ზაქარია, და ძინიელნი, კალმახელნი, ყრმანი კარგნი, პატრონისა-გან შეწყალებულნი:
შეყრასავე თანა
ცნეს: გუზანის შჴლისა და შაერმანისა ლაშქრითა მოსლვა გუზანის ცოლ-შვილისა
წარსასხმელად,
და ციხეთა შინა თურქთა შეყენება: დაღაცათუ ლაშქარნი დიდნი იყნეს, და
თორმეტისა დროშისა პატრონნი, და ესენი მცირენი, არამედ სასოებითა ქრისტესითა და სიმართლითა
და სვე
უძლეველითა თამარ ღვთივ დაცულისათა, შებმა უყვეს, და არა დარიდნეს სიდიდესა
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სა მათსა, სიმჵნითა და სიქველითა მათითა, და დიდი და ძლიერი ომი გარდაიჵადეს,
და ბოლოდ
გააქცივნეს იგინი, და ამოსწყვიდნეს: და გუზანის დედა-წულნი ჵელთ იპყრნეს და
შემოიქცეს
მშვიდობით: აღიღეს ციხენი და სიმაგრენი, და კვალად აგნეს ამავე სამეფოსა. და
მოიწივნეს
წინაშე თამარისსა, რომელ-მან მიჰფინა ნათელი წყალობისა და გარდაიჵადა მადლი,
კეთილად მოჭირვებისა და სიმჵნისა მათისა-თჴს: ესე- ვითარსა წყალობასა შინა ღვთისასა იშვებდა
ერი ქრისტეანეთა, გარნა წუხდეს და იურვოდეს უნაყოფოებისა-თჴს თამარისა: არამედ
ღმერთ-მან რომელ-მან მოხედნა პირველ მანოეს და აბრაჰამს, და მდედრთაცა ანნას და ელისაბედს,
არა
ყოვნა, არცა აქა რამეთუ შემდგომად მცირედისა ჟამისა, დაორსულდა თამარ: და ცნესრა ესე
ყოველთა, იწყეს ლიტანიობით ვედრებად ღვთისა, მარხვითა, ლოცვითა და
ცრემლითა, რათა მი-

სცეს ღმერთ-მან შჴლი წული, რომელი- ესე იქმნაცა: და იყნეს-რა დავანებულ
ტაბაჵმელას, მუნ
შვა ძე პირ-მშო ყოვლითურთ მსგავსი პაპისა, და უწოდა სახელი ახოვნისა მამისა,
მისისა
გიორგი: რომლისა-თჴსცა ყვავილი უკდავთა ნაწილთა აღმოგვეცენა: ესე-ვითარსა
მოხედვასა
შინა ღვთისასა და პირველსა დარჩომასა თამარისასა, და აღმოშობასა ძისასა, რამცა
თქმად ეგებოდა სახე სიხარულისა ანუ მადლობისა ღვთისა ყოველთა მიერ. ესე თქმად
შეუძლებელ არს:
იხარებდეს, იშვებდეს და იმოთხვიდეს სამოთხესა შინა ამის საწუთოსასა,
განმათავისუფლებელნი
ტყვეთანი, შემწირველნი ეკლესიათანი, მწირვებელნი მღდელთანი და მიმცემელნი
მონაზონთანი,
მოღვაწენი გლახაკთანი, ერთბამად ადიდებდეს ღმერთსა მწყობრნი ეპისკოპოსთანი
და სამღდელოთა კრებულთანი, და დასნი შვიდთავე სამეფოთა სპათანი, და თჴთ დედოფალ-მან
რუსუდან და
გაზრდილ-მან მის-მან მეფე-მან დავით, და და-მან თამარისა-მან, და ყოველთა
მყოფთა ამის სამეფოსათა, მსგავსად მოგვთასა, იწყეს ძღნობად და მინიჭებად ნიჭთა ურიცხვთა:
ხოლო ცნეს-რა
ესე ბერძენთა მეფეთა და სულტანთა, ათაბაგთა და ამირათა სპარსეთისათა,
წარმოავლინნეს ნიჭნი
და განძნი კმა-საყოფელნი:
და შემდგომად წელიწდისა კვალად დაორსულდა და შვა ასული შემსგავსებული
თჴსი, და
უწოდეს რუსუდან. რომლისა-თჴს კ~ვალად უფროსი სიხარული შეიქმნა ყოველთა
ზედა, და უმეტეს გარდაემატა ქვეყანა ბედნიერობითა, და ყოვლითა კეთილითა და გამარჯვებითა
ლაშქართათა,
რომელ არა-ოდეს ქმნილ იყო ბაგრატონიანისა:
პირველად შემყრელთა ბედსა და სვესა ზედა ლაშასა, რომელი განმანათლებელად
სოფლისა
ითარგმანების აფსართა ენითა, მიჰმართეს ბარდავად, დიდად და ძველად ქალაქად,
და ამომწყვიტეს
არანი, და გამოიღეს დიდ- ძალითა ომითა, პირველისა ნებროთის ძისა, ჰაოს შჴლის
ბარდოსის

მამული, და აღივსნეს ტყვითა და საუნჯითა აურაცხელითა, და ათავისუფლნეს სამი
ბევრი ტყვე,
დღე-გრძელობისა-თჴს თამარისა და ძისა მისისა-თჴს:
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და მუნით რა წარმოვიდეს, არღა-რა შეისვენეს არცაღა-თუ თვე ერთ, მსწრაფლ
წარვიდეს
და ილაშქრეს აზრუმს, კარსა კარნუ ქალაქისასა, და მუნ იყო სიმრავლე ომთა და წყობა
ძლიერი
და ხეთქება აბჯართა, რომლისა მეშველად იყნეს სურმანელი, კარული, სპერული,
და შიგნით
სალდუხის ძე ნასრადინ, და ორნი ძენი მისნი, ლაშქართა სიმრავლითა, ქვეითითა და
ცხენოსნითა
და ცის-კრისა ბინდსა მისრულთა და დაიწყეს ომი, და ღამისა ბინდ-მან გაჰყარნა: და
ვითარ გარდაჵდა ღამე-იგი მოვიდეს ლაშქარნი, და უთვალავითა და მიუწდომელითა ალაფითა:
შიგნით მყოფნი,
ვითარცა მჵეცნი, იღრჭენდეს კბილთა მათთა და წვერთა იფხვრიდეს, ჰხედვიდეს-რა
ცოლთა და
შჴლთა მათთა ტყვე ქმნილთა, და ჯოგისა და რემაებისა მათისა იავარ ქმნილთა, ესრე
ცრემლოდეს და გოდებით იტყოდეს: „ვინა იქმნა ჩვენ-ზედა ესე-ოდენი შერისხვა, რამეთუ არაოდეს
გვიხილავს ჩვენთა სანახებთა ტომი ქრისტეანეთა:“ და ვითარცა განთენდა, შეიქმნა
ცემა ბუკთა
და დაბდაბთა და ზიემი ქალაქსა შინა, დაასკნეს და თხევა სისხლისა მათისა და
გაწირნეს თავნი
მათნი, გამოვიდეს ბჭეთა ქალაქისათა და გააწყვეს რაზმი ქვეითთა და ცხენოსანთა,
და წარმოდგეს ბანთა და შუკათა ზედა ისრის მსროლელნი. და ქვის მტყორცებელნი: და ვითარ
იხილნა
მეფე-მან დავითთ სპათა მათთა გულ- მყარად გამოსლვა მათი, ითხოვეს საჭურველნი
და აღსხდეს
უნეთა ზედა, და აღიხნეს ოროლნი, და აჰა პირველსავე ზედა მისვლასა დასტეხნეს
სახედ მეხისტეხისა და აღიხნეს კარნი ქალაქისანი, და ასწყვიდეს პირველ გამჵეცებულნი-იგი
წარიქცივნეს წინა, და ურთიერთას მოსრვიდეს, სიმრავლისა-გან და ტენებისა, და
სირცხვილუელნი ცოლთა

და ხადუმთა მათთა-გან, საკიცხელ და სანერწყველ იქმნნეს მათ მიერ: აგინებდეს და
ბასრობდეს
მოჰამედს, მოციქულსა მათსა, და სჯულის დებასა მისსა: მაშინ შემოიქცა მეფე დავით,
და ლაშქარნი მისნი მოვიდეს მოხარულნი ქვეყანადვე თჴსად, მუნით, ძლევა-შემოსილნი, წინაშე
თამარისა
ნათელ ბრწყინვალისა, და ძისა მისისა საშოთ მთიებისა აღმობრწყინვებულისა:
ხოლო მე, მორიდ-მან განგრძობასა წყინობისა-მან, მცონის დაგდებად ღვაწლთა და
წყობათა, და მარჯვებათა უკანასკნელთა უმჯობესთა პირველისათა. აღიძრვის ენა ჩემი
სიტყვად და
მოთხრობად. ესე-ვითართა: ოდესმე, ჟამსა ერთსა, განვიდეს შეყრილნი გელაქუნად,
და ჩაიარეს
ხაჩიანი და ჩავიდეს ქვეყანასა ყარყრისისა და მიუწიეს ბალყუნამდის, და მოარბეს
ყოველი არანი
და შემოიარეს კარი განძისა: და შეიქმნა კართა ზედა დიდი შუღლი. გაღანამცა
გააქცინნეს და
შეიხვეწნეს ქალაქად და ყარყრით შანქორამდის ექვსი დღე იარეს, და არა რომელი
დღე გარდასრულა თუმცა არა მოსწეოდეს ლაშქარნი, და არა შემობმოდეს, და ყოველ-გან ძლევა
ბრწყინვალე
აჩვენეს: და შემოიქცეს ესრეთ სიხარულით და მოვიდეს წინაშე სიხარულსა ყოვლისა
სოფლისასა:
კვალად ლორიდაღმან წარვიდეს ორნი ძმანი სარგისის ძენი, ზაქარია ამირ სპასალარი და
მსახურთ- უხუცესი ივანე, მორბევად რაჵსის პირისა, და მუნით წამოსრულ იყნეს
ლაშქარნი
1-28 სტრ., 300
დვინელნი, ბინჯნელნი და ამბერდელნი, მეკობრობად და მზერად ქარავნისა: და
ვითარ ცნეს ამათ
და შეიყარნეს საშუალობასა გზისასა, დაეკვეთნეს ურთიერთას, და უფროს ომისა და
მჵნედ
ბრძოლისა საქებელ იყო წამღებელი სულისა, სიფიცხე ქველობისა მათისა-გან.
აღვსებელი
და სახელოვანნი მოვიდეს წინაშე დავით სვე-ამაღლებულისა და თამარ ღვთივ
დამყარებულისა:

ამისა შემდგომად ჰკადრა კაენისა პატრონ-მან ივანე მსახურთ- უხუცეს-მან დავითს,
და
აწვია ლაშქრობად ძლით შესამართებელისა, სახელოვნისა და დიდისა გელაქუნისა
მოსარბეველად, და სპარსი-ბაზირისა და გორალაუქისა: მაშინ გაჰყვა მოყმე დღითი- დღე
აღმატებული და
წარმართებული ომთა და ლაშქრობათა შინა: და ვითარცა მიიწივნნეს და დაესხნეს,
აღიღეს ტყვისა, ჯოგისა, აქლემისა, ზროხისა და ცხვრისა სიმრავლე, შემსგავსებული ზღვის
ქვიშისა, და სადაცა-ვინ ლაშქარნი და მეშველნი თავ-თავის დედა-წულისანი გარდეკიდნეს,
გააქცივნეს, ამოსწყვიდნეს და დაჵოცნეს, ვინაცა სპარსი-ბაზირისა არა-რად შემრაცხველთა, სულტნისა
მოედანსა შინა
იწყეს სიხარულად და ასპარეზობად, რომელ ესეცა არა-ოდეს ვის-გან ქმნილ არს, არცა
სმენილ არს:
ხოლო კვალად არა მრავლისა ჟამისა, ოდესმე იგივე სვე-უბედური რუსი, ამის
სამოთხისაგან ექსორია ქმნილი, კაენისა-ებრ მკვლელი, არა ძმისა არამედ თავისა თჴსისა,
ვერცაღა ნაიდსა
ღირს იქმნა ყოფად: რამეთუ მოიშალა სამეუფოსა ქალაქისა-განცა კოსტანტინეპოლის
ყოფისაგან, და მუნითცა ექსორია ქმნეს: მივიდა ათაბაგისა და მის-გან აიღო არანისა ქვეყანისა
სამყოფი,
შემსგავსებული უბედობისა თჴსისა: მუნიდაღმან შეიყარა ლაშქარი განძისა და
არანისა, და
მოვიდა ქვეყანასა კამბეჩისასა, და შიგნით მინდორი მოარბიეს, და აღიღო სიმრავლე
ტყვისა და
ნატყვენავისა: მაშინ ხორნაბუჯისა ბატონ-მან საღირ, მახატლის ძემან, ცნა ესე და
შეიყარა
მცირედითა ლაშქრითა და სამითა შვილითა, წამებად და დადებად თავისა თჴსისა
განემზადა და
მიეწია, და არა-თუ ორნი ერთისა-თჴს ლაშქრობდეს, და ოცნი ორთა-თჴს, გარნა მანვე
სიმართლე-მან თამარისა-მან, დასცა რისხვა ღვთისა უხილავი, და ვითარცა გედეონის-გან
გასმიეს,
მცირედითა მრავალთა ეწივნეს და გააქცივნეს, ჩამოყარნეს და დაჵოცნეს: ვინა სვეუბედო რუსი,
ძლით-სამე განრომილი, გარდაიხვეწა ორითა მონითა:

ხოლო ესეცა უწყებულ იყავნ თქვენ ყოვეთა მსმენელთა-გან, დაღაცათუ სამისოდ
გაჭრით
მჵეც-ქმნილთა. მჵეცებრ აჩვენეს ულმობელობა, გარნა იხილეთ თუ ვითარ სატურფო
და მაღნინტებრ მომზიდველობა აქნდა მჵეცთა გულებისა: ოდესმე შარვაშეს ლომის ბოკჲრი
გამოეგზავნა, მათ-მიერ გაზრდილი, და ესე-ოდენ დიდი და საზარელი შეიქმნა, რომელ
არცა
1-30 სტრ., 301
ველური და არცა შინაური არკადაც არა-ვის ასმიეს: ესე რა-ჟამს დარბაზს მოიყვანიან
ესეთი
აქნდის სუ რვილი და ტრფიალება თამარ, ღვთივ განათლებულისა, რომელი
მრჩობლითა ჯაჭვითა
მიმო-დაქცეულება-მან კაცთა კიდებისა-მან ვერ დაიმჭირის, ვიდრე თავი უბეთა არ
შთაუდვის,
და ლოშნიდის, ვითარცა ძველ -ოდესმე მოწამეთა მეტაფრასები მოგვითხრობს: და
ოდესმე ძლით
დაიმჭირიან, და ძლით დამაგრდიან: მაშინ წყაროს მსგავსნი ცრემლნი
გარდამოსთხინის თალთაგან, რომელნი დაალტობდეს მიწასა:
ამა ესე-ვითარსა მძლეველობასა მტერთასა, დამჵობასა ურჩთასა და მჵეცთა
მომდოვრებასა,
ხედვიდეს-რა ყოველნი განისმა ზარი და შიში ყოველთა კიდეთა, აღმოსავალით და
დასავალით,
ჩრდილოთ და სამხრით, და ყოველნი მორჩილობდეს და ძღვნითა მრავლითა
მოიკითხიან: ამას
ჟამსა მოიკლა ყიზარსლან ათაბაგი, აწ გასულტნებული, მოლიდთა მიერ, და დარჩეს
სამნი შვილნი ფალავანდისნი, მპყრობელად ყოვლისა სპარსეთისა: რომელსა მამისა და ბიძისაგან გაჰყოფდეს ქვეყანანი ესრეთ, უხუცესსა, ხუტლუ-ინანჩის, ერაყით: ხვარასნამდის და
ბაბილონამდის. და
შედეგსა, ამირ-ბუბაქარს, ადარბადაგანი სომხითამდის. და უმცროსსა, ამირ-მირმანს,
არანი, გურგანის ზღვით, ვიდრე გელაქუნისა ზღვადმდე: ამას შინა, ვითარცა არს წესი მრავალმთავრობისა,
შეიქმნა შური და ხდომა მათ შორის: სძლია უშუალეს-მან ამირ- ბუბაქარ, და იოტა
უფროსი ძმა,

და დაჯდა ათაბაგად, და უმცროსი ძმა ამირ-მირმან არანიდაღმან შარვაშეს შეესიძა,
და თჴთ
შარვაშესდა- მას ბალუყნ კართა ზედა დაესხა, და გააქცივნეს, და თჴთ დარჩა
გადიდებული და
გალაღებული ჟამადმდე: ხოლო ვინათ-გან უღონო იქმნნეს შარვანშიანნი და ამირმირმან, რამეთუ
მას ჟამსა შერისხვაცა მოიწია სახლსა ზედა შარვანისასა, რომელი შეაძრწუნვებს
ქვეყანასა, და შეხებით აკმოლებს მთათა, შერყევით შეარყივნა და დასცნა ზღუდენი და ციხენი
შამასიისანი, და
უჩინო იქმნნეს ყოველნი მას შინა მყოფნი. რომელსა შინა წარწყმდეს შარვანშეს ცოლი:
და შვილნი: და ესე რა ესმა და იხილეს, მოიწია გლოვა უზომო და მწუხარება მათ-ზედა.
რამეთუ
იტყებდეს თავსა, და ისხმიდეს ნაცარსა, რამეთუ არა-სადათ იყო სასოება ჵსნისა
მათისა, გარნა
მხოლო ოდენ ღმერთი, და მის-განვე პატივ-ცემული და განდიდებული დავით და
თამარ: და
წარმოავლინნეს მოციქულნი შემოსახვეწელად, ძღვნითა ურიცხვითა, თვალითა და
მარგალიტითა ფასდაუდებელითა, და იაჯნეს შველასა, და მოაჵსენებდეს მას: „ ვინათ-გან ძალი აქს
ჵელმწიფობასა
თქვენსა, და სიბრძნით განგებასა თქვენსა მორჩილებს ყოველი, სვესა
ალექსანდრიანსა, თქვენ თამარ ღვთივ განბრძნობილისასა, და სიმჵნესა და სიქველესა, თქვენ დავით დავითიანსა
და უებრობასა
ლაშქართა თქვენთასა, აღება ყოვლისა სპარსეთისა, მაშა მოგვეცით ასული, ნათელი
და ბრწყინვალება შარავანდედობისა თქვენისა, და დასვით დედოფლად და პატრონად ყოვლისა
სპარსეთისა:
1-29 სტრ., 302
მაშინ არა მღირსობელ-მან სიძობისა მათისა-მან, უბრძანეს იმედი შველისა და ჵელით
შეწევნისა: მასვე ჟამსა გასცეს ბრძანება და წარავლინნეს შიქრიკნი და მალე მსრბოლნი,
წვევად და
ჵმობად სპათა იმერთა და ამერთა, რამეთუ მას ჟამსა ძმაცა ყივჩაყთა მეფისა
სევინჯისა- სავალათი აქა
იყო, სამსახურად, დიდითა ლაშქრითა: შეიყარნეს და დადგეს დასოთა შინა, რომლისა
სიმრავლი-

თა აღივსნეს მტკვრის პირი, ალგეთის პირი, კციის პირი და ქურდ-ვაჭრის პირი, ესე
ოთხნივე
მდინარენი, ტფილისით ყარაღაჯამდის: მაშინ მოვიდა ამირ -მირან, ფალავანდის
შვილი, და
აღსართან შარვაშე, ყოვლისა არანისა დიდებულითა და ჰალამითა. დადგეს
ჵელმწიფენი სვე-სრულნი
და ღვთივ აღმობრწყინვებულნი, ჭალასა აგარათასა: პატივი-სცეს და აღუთქვეს
აღსრულება ნებისა
მათისა, აწვიეს და მოიყვანეს დიდითა პატივითა ზარითა. და დედოფალიცა
რუსუდან აქა რამცა
სახე შემოიღებოდა, ანუ ვის-მანცა გონება-მან და ენა-მან აღმოთქვა ქებანი ზართა და
დიდებისანი, კარავთა და სარა- ფარდაგთა, კოშკთა და ფილოპატთანი, მოკაზმულობანი და
შემკობილობანი ბესელიელებრი ანუ სოლომონიანებრი ტაძრისა ღვთისა, რომელსა შინა
იხილვებოდა
აქაცა მსგავსი სოლომონისი, და უმეტეს სოლომონისი, სიბრძნითა და ღთისა
მსახურებითა, და
შვენიერებითა უმსგავსოთა, რომელსა მოესთლო სურნელება და შვება სამოთხისა, და
მოეფუტკრა ვარდ ბუტკობა ყვავილ-მცენარეობა, ასფლატონ ნარგისოვნობა, ივლიოს- ველის
ნამორჩები: ანუ ვისნიმცა ქება მიხდომოდა და ვითის მოყმისა, პირველთა გოლიათთა
მსგავსისა,
ბაღათარისი და თარჵანისი, მსგავსი ეფრემიანისი და დიდებულთა ბუმბერეზთა
მოყმეთა ამის სამეფოსათა:
და შეიყარნეს ზარითა გონებისა ზარ-განსაჵდელითა: და შეიქმნა დარბაზობა, და
დასხდეს
ტახტსა ზედა ოქრო-ჭედილთა თჴთ თამარ და დავით, და ძე მათი გიორგი,
მადიდებელნი და
მასახელებელნი ყოველთა შარავანდედთა მპყრობელობისანი: პირველად რა
გამოვიდეს ტფილისით
ქალაქით, მიეგებნეს წინა ოვსნი და ყივჩაყნი, ძველნი და ახალნი. შემდგომად ამისა
ჰერნი და
კახნი, და შემდგომად ქართჲლნი, და კვალად მესხნი და თორელნი, შავშ- კლარჯ ტაოელითურთ:
შემდგომად სომხითარნი, და კვალად აფხაზნი და სვან- მეგრელ -გურიელნი, თანა
რაჭა- თაკვერ

მარგველითურთ, და თჴთ კარვისა კარსა ჵელის- უფალნი და შინაურნი: ხოლო
ვინათ-გან შინაური და
თჴსი იყო შარვანშა, პირველად შემოვიდა იგი და თაყანის-სცა, და მოიკითხეს
წესისა- ებრ, და დასვეს
თჴსსა ადგილსა. და შემდგომად მისსა მოვიდა ამირ- მირან, მამულად ძმის-წული
სულტანისა და
შჴლი ფალავანდისი, და დედა მისი იყო ასული ინანჯანისი, ხვარასნის პატრონისა,
და აწ ცოლი
იყო ტუღრილ სულტნისა. და მოიყვანეს პატივითა და ზარითა, მოიკითხეს და დასვეს
პატივითა,
1-28 სტრ., 303
და შეიტკბეს ვითარცა შჴლი, მოყმე კარგი და შესახედავ-საყარელი: მოასხნეს
დიდებულნი,
ზოგნი სულტანთა დაზრდილნი. ზოგნი ელდგუზისნი და ზოგნი შვილთა მათთანი.
ათაყვანნეს
და მოიკითხნეს შესატყვისითა პატივითა, და შეექნა სიხარული გულისა მათისა
მიუთხრობელი,
და ფიცით დაამტკიცეს და იტყოდეს, ვითარმედ, არა- ოდეს ნახულა კაცთა თალისაგან, და არცა
წაგვიკითხავს, ძველთა წერილთა შინა-გინა ახალთა, სახე თამარისი და მსგავსი ქცევა
ყოფისა მისისა:“ და მოეწონა თჴთ მეფე დავით და დიდებულნი და მოყმენი მათნი, და
იტყოდეს
სიხარულით და გულ- დაჯერებით. „გავიმაგრნეთ გულნი და აღვიძარცოთ
მწუხარება. რამეთუ
ჭეშმარიტად ძალ -უც ჵსნა ჩვენი, და კვალად-გება მამულადვე ჩვენდა:“ მაშინ ითხოეს
პური, და
შემდგომად პურობისა დაიდვეს ნადიმი, სიკეთე და სიტურფე გამოუთქმელი იყო
სიხარული და ჵმა
მგოსანთა და მოშაითთა: გაღანამცა დამოსნა ძვირ- ფასითა შემოსილებითა იგი
ორნივე და
ლაშქარნი მათნი. და დაყვეს მუნ მსგევსი ერთი. და ჰქონდათ დღე ყოველ სიხარული,
და მათ-გან
ძღნობა და ამათ-გან ბოძება, ნადირობა და ბურთობა, რომლისა-თჴსცა ითქმო და ქება
ამირ-მირანისა და დიდებულთა და ჰულამთა მისთა, ვითა „ერაყსა და ადარბადაგანს, და ერანს,
ამათ-ებრ
მობურთალნი არ დარჩომილ არიან:

მაშინ უბრძანა მეფე-მან ამირ-სპასალარსა მისსა ზაქარიას და მსახურთა- უხუცესსა
იოანეს,
ჲერეთისა და ერის-თავსა გრიგოლს. და სხვათა მოყმეთა, და ჩავიდეს მოედანსა, და
მუნით ჩამოვიდა ამირ-მირმან, მისითა დიდებულითა და მონითა, და თჴთ თამარ,
საჭვრეტლად პირითა-მით
ბრწყინვალითა ნათელ-მფენითა, და ისლემნი დაჯერებულნი მეცადინობისანი, და
მძლე მგონებელნი თავისანი, მსწრაფლ იძლინნეს, დავით მეფისა და მისთა მოყმეთა-გან, და
შეიქცეს
ძლეულნი და დამჭმუნებულნი:
ამა სიხარულსა და შვებასა შინა ეკაზმოდეს და ემზადებოდეს დამსკვნელნი
შველისანი, და
მოვიდეს და აცნობეს ათაბაგისა ნახჭევანიდაღმან, შეყრა და არანს მოსლვა: რამეთუ
ყოვლით კერძო
შეიწრდეს სპარსნი, და უღონოება-მან მოიცვნა: მხოლოდ ერთიღა სასოება
ცხოვრებისა
მოიპოვეს, ესე იგი არს სიკდილითაცა ჵსნა თავისა თჴსისა: ამის-თჴს შეკრბეს
ყოვლით კერძო
შეთქმულობითა, შეიღებნეს სამოსელნი და პირნი, და მივიდეს წინაშე ხალიფასა,
აუწყეს თჴსი
ჭირი და აწვევდეს რათა უბრძანოს ყოველსა სპარსეთსა შეწევნად მათდა: რომელ-ესე
ჰყო ხალიფა. განახვნა ძველნი საგანძურნი და იდუმალ წარავლინნა ყოველსა შინა სპარსეთსა,
მისცა ოქრო
აურაცხელი, რათა შეკრიბონ ყოვლით კერძო ლაშქარი ურიცხვი, და მისცა ბრძანება
რათა რომლი1-29 სტრ., 304
საცა სამთვაროსა-გან სპარსთასა არა წარმოვიდენ თჴთ მათ -ზედა მისვლით იავარ
ყონ: ხოლო
ესე ესრეთცა იქმნა. იწყეს ამომართ რომ გუიაროს და ინდოეთისა, და ქვემოთ
სამარყანამდის და
დარუბანდამდის, შეკრბა ეს-ოდენ ვითარ არცა რიცხჴ იცოდეს, და ვერცა ერთსა თემსა
დაეტეოდეს: შეკრბეს ადარბადაგანს, და მაშინღა გაამჟღავნეს წაკიდება თჴსი, რამეთუ
დროშაცა თჴსი წარმოეცა ხალიფას, რომლისა თავსა იყო ოქრო ათ-ასისა ხალიფაურისა: ესმა ესე ყოველი
თამარს

და მოუწო და ყოველთა ვაზირთა თჴსთა, და შეიქმნა გამორჩევა, უბრძანა
ჭყონდიდელსა ანტონის,
არა ავითა გულითა, არცა დედაკაცურითა სიტყვითა, არამედ ესრეთ უბრძანა:
„ისწრაფეთ დაწერად,
და მამაცურითა სიტყვითა მიმო-დასდევით ბრძანება, რათა მსწრაფლ შემოკრბენ
მჵედროობა, და
კვალად მიუმცენით ყოველთა ეკკლესიათა და მონასტერთა, რათა დაუცადებელნი
ღამის-თევანი და
ლიტანიობანი აღესრულებოდიან, ყოველთა ადგილთა:“ და წარგზავნნა ფრიადი
საფასე და საჵმარ
ეკლესიათა და გლახაკთა-თჴს, რათა მოიცალონ ლოცვად და მოწყალე ყონ ღმერთი.
ნუ-სადა
თქვიან წარმართთა, „სადა არს ღმერთი-იგი მათი:“ ესე უბრძანა, და ბრძანება საქმე
იქმნა. და
ათსა დღესა შინა ვითარცა გროი შავარდენთა მოჰფრინდა, ვითარცა პირველვე ვთქუ,
ყოველი მჵედრობა, ყოვლითურთ კერძო სავსენი სიხარულითა, და აღივსო სპითა თამარისათა
მტკვრის პირი,
ტფილისით ყარაღაჯამდის, ალგეთის პირი, კციის პირი: და ბედრუჯის პირი. ესე
ოთხნივე მდინარენი, რომელნი ძლით იპყრობდეს თავთა შორის თჴსთა: ესე ყოველი შეკრბეს
სომხითს, და
მივიდა თამარ, და იხილნა მუნ იყო თჴთ შარვაშე და ამირ-მირან, და ძმაცა ყივჩაყთა
მეფისა, დიდისა ლაშქრითა: მუნ დაყნეს მცირედნი დღენი ლოცვისა-თჴს მერმე ჰრქვა მათ
თამარ ღვთივ
განბრძნობილ-მან:
„ძმანო ჩემნო, ყოვლად ნუ შეძრწუნდებიან გულნი თქვენნი. სიმრავლისა-თჴს მათისა
და
სიმცირისა-თჴს თქვენისა. რამეთუ ღმერთი ჩვე-ნთანა არს: გასმია გედეონის-თჴს სამ
ასნი და
სიმრავლე ურიცხჴ მადიამელთა მათ-მიერ მოწყვედილნი. კვალად ასურასტანელთა
ბანაკი, ლოცვითა ეზეკიასითა, წამსა შინა, ანგელოსისა მიერ დაცემულნი: მხოლოდ ღმერთსა
მიენდვენით, და
გულნი თქვენნი სიმართლით იპყრენით წინაშე მისსა, და სასოება თქვენი ყოველი
ჯარისა მიმართ
ქრისტესისა იყავნ: შეისწრაფედ ქვეყანად მათდა, შეწევნითა ყოვლად წმიდისა
ღვთის- მშობელი-

სათა და ძალითა უძლეველისა ჯარისათა, წარემართენით:“ ულოცა მათ და
შეავედრნა იგინი
ღმერთსა წარუძღანა ძელი ცხოვრებისა, და თანა წარატანა ანტონი ჭყონდიდელი:
ხოლო თჴთ
წარიჵადნა სამოსელნი ფერჵთანი და შიშვლივ ფერჵითა მიიწია ტაძარსა ღვთისმშობელისასა,
მეტეხთა, და წინაშე ხატსა-მას მდებარე, არა დასცხრებოდა ცრემლით ვედრებად
ვიდრემდის
1-22 სტრ., 305
სრულ ყო ღმერთ-მან სათხოველი მისნი: და ვითარცა წარემართნეს და დაიბანაკეს
წყალსა
ზედა ელკეცისასა, და მუნით აყრილნი მოვიდეს ძაგამს სიახლესა შანქორისასა, თვესა
ივნისსა,
დღესა ხუთ-შაბათსა, რომელი განთენდებოდა პარასკევად, რომელსა შინა ქრისტე-მან
ღმერთ-მან
ჩვენ-მან შეჰმუსრა ძალი მჵდომისა და დათრგნა ორ-თავი -იგი ვეშაპი. რომლისა
იხილეთ
აქაცა ძალი და ძლიერება ძელისა-მის ცხოვრებისა, და პატივის-ცემა პარასკევისა: და
ვითარცა
განთენდა, მოვიდეს კაცნი წინა-მავალნი აეშაგთაგანი, და თქვეს, ვითარმედ ჩვენ
თალითა ჩვენითა
გვიხილვან ათ-ასნი ათ-ასთანი და ბევრნი ბევრთანი, უმრავლესნი რიცხვისანი,
ვითარცა მკალნი
და ვითარცა ქვიშა ზღვისა, შანქორიითგან ვიდრე მთად შოთისა და ვარდანაშტისა,
განძის
კარამდი ვერ მისაწთომელ არიან თალნი განცდად და გარდაწდომად:“ ვითარცა ცნა
ესე მეფემან და სპათა მისთა, შარვანშა და ამირ-მირან, და ლაშქართა მისთა, პირველად
განიხარეს, და
მადლობა შეწირეს უფლისა, ახლოს პოვნისა-თჴს მტერთა მათთასა: და განკვირდეს
თუ
„ვითარ დააგდეს განძისა და არანის ჭალათა, და მთანი მაგარნი, და შეუმართებია ომი
და წინამოგებება ჩვენი:“ გარნა განზრახვით და გამორჩევით ექმნათ ესე: პირველად იმედითა
სიმრავლე -აურაცხელობისათა, და მერმე ჵევისა და სიმაგრისა შეზღუდვილობისა:
მაშინ აღიჭურა მეფე და შეჯდა ზერდაგსა, რომელი სახელ- განთქმულობისა-თჴს
ეყიდა

ვახტანგ ხაჩინელისა-გან, ფასად ებოძა ციხე და სოფელი, რომელ არიან ჭარმანანი:
ვინათგან მას ჟამსა ჭიაბერი და მწიგნობართ-უხუცესი ანტონიცა მის წინავე იყო, კაცი
შესახედავად
ჭაბუკი და გვარ-ტომობით არა უაზნო: მას უბრძანა წარძღვანვა ძელისა ცხოვრებისა,
რომელ
არს სკიპტრა და ჯაჭვ- ჭური მეფეთა: განამჵნობდეს ურთიერთს სპანი და სპასპეტნი,
და მჵედრობა ქრისტეს მოსახელე, და მოაჵსენებდეს. ქრისტეს ვნებასა ურთიერთსა:
აღიხილვიდეს თალთა
ზე-ცად, და შევრდომით თაყვანის-ცემდეს ძელსა ცხოველსა და მოიჵსნებდეს
სიმჵნესა მოწამეთასა.
თუ ვითარ ფერად- ფერადნი სატანჯველები დაითმინნეს, ქრისტეს სჯულისა-თჴს,
და არა დარიდეს
1-21 სტრ., 306
ცეცხლსა და მახვილსა: ეგრეთვე მამა-პაპათა მათთა სიმჵნესა და
განმირჯვებულობათა, და აღმახვიდეს თავთა თჴსთა. ანუ ვითარ ძველ-ოდესმე წინაშე დავითისა ოც და ათ -შვიდ მეტნი გმირნი
მბრძოლობდეს და სძლევდეს უცხო- თესლთა. და ვითარ ვახტანგის სპანი, წინაშე
ვახტანგისსა.
„აწ ახლისა დავითის-თჴს და გიორგის ძისა თამარის-თჴს, რომელი დავით
წინასწარმეტყველითგან ოთხმეოც და ერთად აღირაცხვის შვილად ცხებულად, აჰა ჩვენცა ჵელნი ჵრმალსა,
და
სულნი ღმერთსა, და ნუ ვრიდებთ თავთა ჩვენთა.“ მაშინ ჰკრეს სპერ მურთა და ბუკთა
საომართა, და სცეს ზარი და შეიქმნა ზიემი: განაწყვეს რაზმი წესისა -ებრ, ვითარცა
განჩენილ
არს თემთა და თემთა: მიუწია წვერ-მან მარჯვენით რაზმისა-მან მთად, და
მარცხენეთა-მან
მტკვრად წარემართნეს, და მივიდეს შანქორისა სიახლესა, და გარდაეცვნეს ზედა,
რეცა- თუ
დარწყმულსა მომახურთა-გან:
და განყო რაზმი მიახლება-მან ქალაქისა-მან და მუნვე დაწყება-მან ომისა-მან: და თჴთ
მეფე-მან რაზმითა თჴსითა დააგდო მარჯვენით შანქორი და მოსწრაფე იყო განსლვად
წყალსა
შანქორისასა კერძოსა. და უმცირესისა რაზმისა კართა ზედა, და ჵიდთა და ბაღთა
შიგან, შეიქმნა

ომი და სროლა: და დია ძნელსა და საჭიროსა გზასა სიმჵნით ჵელ-ყვეს განსავლად. და
განვიდეს
პირსა ისლემთა რაზმისასა. რომლისა ჰაზრი უაზრო, ჰამრი და რიცხვი ურიცხველ
კაცთა
გულისა გაგონებისა-გან და თალთა მხედველობისა-გან: შეიქმნა განსლვასავე ომი
და კვეთება,
არა-თუ სრულობით წარმოღვრითა რაზმისათა: გარნა წინა-მსრბოლთა-გან, ყივჩაყთა
ენითა ჩალხად და ჩანჩახად ეწოდების: და განგრძელდა ომი, გზისა სიგრძისა-გან: ვინათ-გან
მეფე
და რაზმნი მისნი, მიზეზითა ბაღთა და კაპანთათა, დაყოვნებულ იყნეს. და
მოუკლნეს ცხენი
ზაქარიას ძესა, და დაუკოდნეს სხათაცა მრავალთა დიდებულთა: მაშინ ცნეს მჵარგძელთა, ძეთა
სარგისისათა, ზაქარია ამირ-სპასალარ-მან, და ივანე მსახურთ- უხუცეს-მან:
წარმოიმალეს ვითარცა
1-31 სტრ., 307
ვეფხთა ფრთე-მალეთა და მოესწრნეს კნინღა დაჭირებისა-გან უკუ-რიდებულთა:
მოიხედეს-რა,
იხილეს მეფე და რაზმი მისი მოახლებულად, და დროშა-იგი გორგასლიანი, რომელიიგი სინდეთს
შესვლით-გან მოსპეტაკობდა, რეცა სიბერისა სახედ: და ამათ პირველ მისრულთა
წახეთქნეს ნახევარნი ლაშქართა და რაზმთანი:
და ვიდრე მეფისა მოსვლამდე გამაგრდა რაზმი ათაბაგისა და სპარსთა, და რა-ჟამსცა
იხილეს მეფე, დაეცა რის ხვა ღვთისა მათ-ზედა: აჰა მისლვასავე იოტნეს და გააქცივნნეს,
და დაათრვნეს ისარნი მათნი სისხლითა, და ჵრმალნი მათნი სჭამდეს ჵორცთა მტერთა
მათთასა: და მიუწია მდევარ-მან ერთ-კერძო-მან განძით ბაღთამდინ. და ერთ-კერძო-მან მთად
გელაქუნისა, და
შესდვეს მახვილი და ძალი ღვთისა მტერთა მათთა: და ათ -კეცი რაზმი მათი
დასხნეს, და ვითარცა თაგვთა მოსრვიდეს, და ვითარცა ქათამთა იპყრობდეს, დიდთა-მათ ამირათა
მათთა, ბაღდადელთა და მუსულიერთა, ავრიელთა და ერაყელთა, და ადარბადაგანელთა და
ერანელთა, და სხვათა

მრავალთა ადგილთასა, რომელმანი ნიჯადად ჰყვეს, ვითარცა ვთქ, ჰინდოეთით-გან
ვითარ მზარეულნი წვერთა ზიდვითა მოიყვანებოდეს წინაშე დავით მეფისა: გარნა ათაბაგი
მხოლოდ განერა,
ერთითა მონითა, და დაიონავრეს ქალაქი სამნი, ვითარცა არს წესი სარკინოზთა
ლაშქართა შიგან
ქონება ქალაქთა და სიმდიდრეთა მათთა. ერთი ათაბაგისა, ერთი ათაბაგის ძისა,
ბეშქენ -ქველისა,
და ერთი სათმაზ- ეზდინის ძისა, რომლისა მამისა სიუხვისა სახელი სპართა შორის
დიდად განთქმულ იყო: და იხილვებოდა დიდი საკვირველი და გარდამეტებული შეწევნა
ღვთისა. რამეთუ
თჴთ მოიღებდეს ნაქონებთა მათთა, და თჴთ მოასხმიდეს აქლემთა და ჯორთა
კიდებულთა, და
თჴთ იყნეს მსახურ იავარისა მათისა და ნატყვენავისა: ხოლო ათაბაგ-მან ბუბაქარ
აქო თჴსი
ღონე და ღონიერება: რამეთუ მიწევნულ-მან სადმე, ჵნარცვსა მცირესა, მიწასა შინა
დაფლა თავი
თჴსი, და წარუღეს დროშაცა ხალიფასა-გან ღაზოდ წარმოგზავნილი: და
მიმყოვრებისა-გან დევნისა შემოიქცა მეფე და მიეგებნეს წინა ვაზირი ანტონი ვაზირი, ჵელ-განპყრობით
მმადლობელი ღვთისა,
თჴთ აღვსილი ლართა და საჭურჭლეთა მიერ ათაბაგისათა. რომელ-მან, რიდობითა
მონაზონებისათა, არა იჵადა მახვილი, და მისრულ-მან სამითა ყმითა შემოიქცია სამ ასი ჯორი და
აქლემი
კიდებული: მაშინ მოვიდეს დიდებულნი სპასალარნი და სპასპეტნი, თჴთ შარვანშე
და ამირმირან მხიარულნი, გარდაჵდეს და თაყანის-სცეს დალოცეს და ქება შეასხეს მეფესა
და ბუნბერაზთა მისთა: და მას ღამესა დაიბანაკეს სადგომსა მათსა, რომელი გუშინ მნახველთაგან არღარა იცნობებოდა. რამეთუ დღეს მადრასათა- წილ აღმართნეს ეკკლესიანი, და
მყივანთა- წილ რეკეს
ძელსა, და ნაცვლად მუყრთა ღაღადება მღდელთა: და ვითარცა განთენდა მოვიდეს
შანქორელნი,
მოართვნეს კლიტენი: აღიღო ქალაქი და ყოველნი მისი მიმდგომნი ქალაქნი და
ციხენი:
ითაყვანა ამირ- მირან და უბოძნა მას შანქორი და ყოველი მისი შესავალი, და თჴთ

1-27 სტრ., 308
იგი გაემართა განძას, და მივიდა სიახლესა ქალაქისათა გამოეგებნეს დიდებულნი და
დიდ-ვაჭარნი,
ყადი და მუსალიმი დავრდომით მიწასა ზედა თაყანის-ცეს, და შეასხეს ქება დავით
მეფესა, და
ცრემლით მოქენეთა შეავედრნეს თავნი და შვილნი, და მშვიდობა ითხოვეს: განახვნეს
კარნი ქალაქისანი, და მიუფენდეს სტავრასა კართამდი სრასა სასულტნოსა, და გარდაასხმიდეს
თავსა ოქროსა და ვეცხლსა დრამასა და დრაჰკანსა: და ვითარცა შევიდა სრასა სასულტნოსა,
აღვიდა და
დაჯდა ტახტსა სულტნისასა, და შეიქნა დარბაზობა, და დასხნეს ამირ-მირმან და
შარვაშე,
თჴთეული თჴსსა ადგილსა. ეგრეთვე ვაზირი, მანდატურთ- უხუცესი და ამირსპასალარი, და
შემდგომნი, რომელთაცა აქნდა წესი ჯდომისა და დგომისა, დასვეს: მაშინდელი
ზიემი და ზარი
ვის-მანმცა ენა-მან გამოთქვა, ანუმცა ვისი გონება მისწვთა მეფობისა და სულტნობისა
ერთად
მქონელობასა, ათაბაგის ძისა და შარვაშეს ყმად, ყოვლისა მუსულმანობისა ტყვე ქმნასა შინა: შეიქმნა პურობა, ნადიმობა, შესატყვისი მის ჟამისა: რამეთუ ჵორცითა
ღორისათა
ქმნეს პურობა-იგი: ხოლო განძელთა დიდ-ძალი ძღვენი და ხარაჯა შეწირეს, გაჵსნეს
საჭურჭლენი და მრავალ ტურფა ფიალა-ჯამები და ფეშხუმები, სხვისა თანა განძისა წარმოიღეს:
და გარე-გან ქალაქისა დაიბანაკეს მცირეთა დღეთა. რამეთუ ეძებდეს ათაბაგსა და ვერ
ჰპოებდეს: მაშინ წარმოგზავნეს მახარობლად მანდატურთ-უხუცესი ჭიაბერი, და მოვიდა
ტაბახმელას.
და ჰკადრა თამარს საქმე აღსავსე სიხარულითა გამოუთქმელითა: ხოლო
აღუზავებელითა გულითა,
და მდაბლითა და შემუსრვილითა სულითა, ცრემლით ვედრება შეწირა ღმერთსა და
მარადის
მადლობასა აღუარებდა: და ვითარცა მცირედნი დღენი დაყვნეს მნ, მერმე
წარმოემართნეს ლაშქარნნი,
დიდად მოხარულნი, ულუმპიანსა ამას-ზედა ძლევასა, და ფრიად ყოვლად უაღრესსა
საქებელისა

მის-გან ძლევისა, რომელი ყო ალექსანდროს დარიოზს ზედა: და ვითარცა
მოეახლნეს, მოეგებვოდა მათ თამარცა, იხარებდა და მადლობდა ღმერთსა, მოიკითხვიდა თჴთოეულად,
ვითარცა შჴლთა,
და იგინი იშვებდეს ხილვითა მისითა: მოვიდეს ქალაქსა, სრასა სამეუფოსა, აღივსნეს
ყოველნი
ველნი გარემოს ტფილისისანი, და ვერღა-რა იტევდა კაცსა, ცხენსა, ჯორსა და
აქლემსა, და ესოდენ მოსაწყინელცა იყო სიმრავლე იგი ტყვეთა, ვიდრემდის შეიყვანიან ქალაქად, და
ერთად კუტლად
ფუკისად გაყიდიან, და ამისი მოწამე თჴთ იგი უტყველი ღმერთი არს, და რათა არა
ტყუილი
ვისმე ეგონოს, და ზღაპრად გიჩნდესთ თქუმული ესე, მომავალთა ჟამთა ნანდვილვე
ერმიონთასა
უსახელოვნესთა- მათ კაცთა, ზაქარია და იოანე, აღიღეს ფანჯიაქი სამეფოდ, და
განაწყვეს ველსა
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დიდ-უბისასა, ავჭალამდის, აქლემი ყოველი ტვირთითა, ცხენი ყოველი
აკაზმულობითა. ეგრეთვე ყოველი-იგი ამირანი, თჴსად დროშითა: პირველად ხალიფას დროშა, მერმე ათაბაგისა,
შემდგომითიშემდგომად გააწყვეს კარით-გან ქალაქისათ ვიდრე ჵევადმდე გლდანისა, ტყვე
ყოველი კაცი, ჵელმწიფე, აზნაურთა მონამდის თორ-მეტი ათ-ასი, ავაზა ორ-მოცი, ცხენი ოცი- ათ-ასი,
ჯორი შვიდი
ათ-ასი, აქლემი თხუთმეტი ათ-ასი, ყოველი კიდებული. სხვათა სიმდიდრეთა და
საჭურჭლეთა, ოქროთა და ლართა, ვინმცა უძლო აღრიცხვად: განიყვანეს თამარ და შეწირნეს და
ათაყვანნეს ყოველნი იგი თავნი სპარსეთისანი, თჴთცა თაყვანის-ცეს და მიულოცეს მეფობა ბედნიერი
ღვთისა მიერ:
ამისა შემდგომად შევიდეს ქალაქად, და თჴთეულ-მან იწყო ნიჭად, არმაღანად,
ძღვენთა
მოღებად, ოქროსა და სამკაულსა, და ჭურჭელთა მრავალ-სახეთა თვალთა
პატიოსანთა და მარგალიტთა უსასყიდლოთა, ჯაჭვთა, მუზარადთა, ჵრმალთა გამოცდილთა, ნაქსოვთა
ფერად-ფერადთა,
ოქრო ქსოვილთა და შესამოსელთა მრავალ -სასყიდლინათა, ცხენთაა და ჯორთა
,მანიაკთა ოქრო-

სათა უსასყიდლოთა, თვალიან- მარგალიტიანთა, სულნელთა მრავალ-ფერთა და
ალვისა ხეთა, სპილენძებითა. ტჴრთულად: იწყეს, ანაკოფის ციხით ვიდრე ციხედმდე გულისტანისა,
სეფენი აზნაურთანი აღივსნეს ტყვითა რჩეულითა, და ყოველი საგანძური ოქროთა ვითარცა
მიწათა, და
ჰინდოურიათა ქვითა და პატიოსანთა მარგალიტთა მიერ ურიცხვითა:
ხოლო დროშა-იგი ხალიფასი, რომელი მოიღო შალვა ახალციხელ-მან, წარგზავნა ესე
მონასტერსა დიდსა, წინაშე ხახუ ლისა ღვთის-მშობელისასა, მსგავსად მამა- პაპათა
მათისა.
ვითარცა მაშინ დიდსა დავითს წარეგზავნა მოძრცვილი ქედისა-გან დორბეზეს და
ყიას ძეს, დიდგვართა, მანიაკი ოქროსა, შემკული თვალებითა ძვირ-ფასითა, მიზეზად ძღვნისა
შეწირვისასა
და მვედრებელობისა, ამანცა ესე- ვითარად ესე იამბიკო ხუთეული ოც და ხუთ
ლექსად აღწერა :
ცასა ცათასა, დამწყები ღმერთ-მთავრობა.
ძე საუკუნობს, პირველი და კალადი.
სულმან ღმერთ-მან სრულ ჰყო არ მოქმედებადი.
სამებით სრულ-მან ერთითა ღვთაებითა;
მიწით პირველისა (ჰყავ) პირ-მშოსა კაცთასა:
შენ მიერ, მის-თჴს დრკუისა-მის, განმგები:
დრკუჳ მიდრკა უვნები ვნებისადმი:
ივნო, და ვნება პირველი უვნებელ ყო:
შენ-გან შობილ-მან ჩვენ ღირს გვყვნა აღმოშობად.
ბნელით ნათლისად, ნათლითა მხედველობად:
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შენ-გან ქალ-წულო, რომელსა შენ-თჴს დავით

როკვიდა, ძისა ღვთისა ძედ შენდა ყოფად.
მე თამარ, მიწა შენი და მიერივე:
ცხებულებასა ღირს მყავ და თვისობასა.
ედემს ღადირად სამხრით და ჩრდილოეთით.
შუა მფლობელი, იავარს შენდა ვრთმელობ:
ხალიფას დროშასა, თანავე მანიაკსა
შევრთე ცრუ-სჯულთა მოძღვრისა, ღაზოდ მძღვანი:
ვინ დავით, ძეებრ , ეფრემისი მოისარ-მან,
მოირთხნა, მოსრნა სულტანთა ათაბაგი:
ირანს ებრძოდეს ჩემ მიერ მისთა სპათა
ჩვენნი მჵედარნი, მოსავნი შენნი სძალო,
მოსწყლნეს, მოსწყვიდნეს, აგარის ნათესავნი:
მუნით მოხმულთა ნიჭთა-გან ერთის ამას
შენდა შევწირავ, მიოხე ძეებრ, ღმერთო:
და ვინათ-გან თამარ მზეებრ უხ უნიჭ დიდ ნიჭთა ამღებელ იქმნებოდა, ამის-გან
თჴთოსა დამჯერებელ-მან, აღიღო საპატრონო, პატრონ-მან ჵმელთა და ზღვისა-მან,
და მადლისა
გარდამჵდელ-მან და წყალობისა მიმნიჭებელ-მან გაყარა ლაშქარნი: ხოლო მწყემსნი
ოდენ ეკმარებოდეს ტყვეთა და ნატყვენავთა: და თჴთ იშვებდეს იხარებდეს, ნადირობდეს და
სუფევდეს
თამარ და დავით, ორთა შვილთა ნათელ-მოსილთა თანა: ამის-თჴსცა უდიდესად
ჵელ- ყო უდიდესთა საქმეთა საღმრთოთა, რომელთა მითხრობა შეუძლებელ არს, არა ჩვენ მიერ,
არამედ უკე-

თუმცა შეკრბეს ბრძენნი ყოვლისა სოფლისანი, ჯეროვნად ჵელ- ყოფენ დუმილსა, ვერ
მიწდომისათჴს სიტყჴთ გამოთქმად საქმეთა თამარისთა: არამედ მცირედი რამე ჵელ-ვყო
კვალად აღწერად
ძლისა-ებრ ჩემისა: რამეთუ სრულიად დუმილი დავიწყებასა შეიქმს საქმეთა მისთა,
და აღწერა ვერ
შეძლებითი დააკნინებს სიდიდეთა ბრწყინვალებასა საქმეთა მისთასა: ხოლო ვინა
უტყუელი პირი
იტყვის: პირველად ეძიებდი სასუფეველსა ღვთისა და სიმართლესა მისსა, და ესე
ყოველი შეგეძინოს თქვენ:“ ამის-მან მსმენელ-მან კეთილად გულის ჵმა-ყო, აღიხილნა თვალნი
მაღლისა
მიმართ, და აღამაღლა გონება ყოვლად-რამე ბრძნად და კეთილად, და შეიჭურა ცნობა
გონიერი:
რამეთუ ყოვლითურთ შეეყო მაღალსა-მას ყოველთა მხედველსა, და შემსჭვალა
თვალი უმრუმოდ
მხედველი, რათა მეცნიერ ყოს და მას მხოლოსა ხედვიდეს, და ვერ შეიტყვას
საშვებელ-მან ამის
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სოფლისა-მან, არცა მეფობა-მან და გვირგვინ-სკიპტრა-მან, არცა ქვათა პატიოსანთა
უხვად
ქონება-მან, არცა სპათა სიმრავლე-მან, და ეს-ოდენ სიმჵნე-მან, რომელი სიტყვა-მან
ცხად
ყოს, არა მიდრკა, ვერცა წარიპარა სიმდიდრე-მან, ვითარ ძველ-ოდესმე მეფენი
მრავალნი.
და უმეტეს ამის სანატრელისა მამა და ყოველთა ბრძენთა უპირატესი და უმეტესი
სოლომონ: ესრეთ
უბრძნეს იქმნა ბრძნისა, რომელ ეს-ოდენ შეიყვარა ღმერთი და უცხო ექმნა საცთურთა
სოფლისათა: ამან ისმინა ხმა-იგი უტყველისა და შეიტკბო იგი რამეთუ ღამე ყოველ
მღვიძარება, ლოცვა მუხლთ დრეკა, და ცრემლით ვედრება ღვთისა ზე-მდგომრებითა
განსაკვირვებელთა, აქ ნდა:
და ღამე ყოველ ჵელთ საქმარი, რომელი გლახაკთა მიეცემოდა: ერთი ოდენ ვახსენოთ.
რამეთუ ლოცვისა და ჵელთ საქმრისა მიერ მაშვრალ-მან მცირედ მიიძინის,
ბუნებითისა წესისაებრ: ამას მცირედ მირულებასა შინა, იხილა ჩვენებით საყოფელი რამე, სახილავად
ტურფა, და სი-

კეთე -აღმატებული ყვავილთა, მწვანვილთა და ნერგთა მიერ განშვენებული, რომელი
საწადელ იყო
მხილველთა-თჴს, და სიკეთესა და შვენიერებასა მისსა, სამოთხისა მითხრობა
ეუწყებოდა: ამას
შინა იყო შესწორებელ საყდრები და ტაბლები, და სარკმლები პატიოსნად შემკული
ოქროთა,
და რომელი მე ვეცხლითა, თჴთო ფერად განშვენებული საჯდომი თჴთუეულისა
კაცისა, არძანგისაებრ კაცად- კაცადისა საქმეთა მათთასა: ხოლო ზენა კერძო იყო ტახტი უპატიოსნესი,
ყოველთა უპატიოსნეს, და საჯდომელი ოქროსა, შემკული თვალითა მიერ და
მარგარიტითა პატიოსანთა: ამას სამოთხესა შინა შეიყვანეს ჭეშმარიტად ღირსი მას შინა ყოფისა მეფე
თამარ, და
იხილა საჯდომები იგი, და განიზრახა გულსა შინა თჴსსა, ვითარმედ „მეფე ვარ
მპყრობელი
ყოველთა, და ჩემი არს უზენაესი ესე და უპატიოსნესი საჯდომი ისი:“ და მყის
მიმართა მუნ
დაჯდომად: ხოლო მყის წარმოუდგა ვინმე კაცი, ნათლითა შემოსილი, და უპყრა
ჵელი და ჰრქვა,
„არა არს შენი საჯდომი ეგე, რამეთუ შენ ვერ შემძლებელ ხარ დაპყრობად ამისსა:“ და
მეფე
ეტყოდა. „ ვინ უპატიოსნეს არს ჩემსა, რომელ-მან დაიპყრას უპატიოსნესი საჯდომი:“
ხოლო
მან ჰრქვა: „ საყდარი ისი შენისა დიასახლისისა არს, ამის-თჴს რომელ ათ-ორმეტთა
მღრდელთა
მისთა ჵელითა შესთული ჰმოსიეს, რა-ჟამს წარდგენ წინაშე საშინელსა და
შესაძრწუნებელსა ტრაპეზსა, შეწირვად უსისხლოსა და პატიოსნისა მსხ ჲრპლისა: ამის-თჴს იგი
უზეშთაეს
არს შენსა: დაღაცათუ საყოფელი შენი აქავე არს:“ და უჩვენა უდარესი და უუნდოესი
საჯდომი:
და ვითარ განიღვიძა წინაშე მოყვანებად ბძანა დიასახლისი-იგი. ხოლო მან აღიარა ათ
ორ-მეტისა მღ დელისა-თჴს უფროსად სრულისა კვართ- ფილონისა შესთვა, და მღ
დელთა მიძღვანვა:
ამიერით-გან იწყო ამანცა ალექსანდრიით ვაჭართა-გან მოღებულისა მატყლისა-გან
სთვად და
ქმნად შესამოსლისა, ვიდრემდის ათ ორ-მეტად სრულ ყო:
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თქმულ არს ესეცა, დაღათუ მოუწყობელ არ სიტყა, ვითარმედ თჴსითა ჵელითა
ამასცა შურებოდა რომელ მის დღისა საჭამადი მისი, და ფას რა-ოდენ ღირდის, რაოდენი ცა შეჭამის დღითი დღე. ჵელთ საქმარი მისი განყიდის, და ეგ-ოდენ ფასი გლახაკთა მისცის, და არა სამეფოსა შემოსავალთა-გან: საეკლესიო ლოცა და წესი
ლოცვისა
დაუკლებელად აღესრულებოდის, ვითარცა ტიბიკონი გან წესება პალესტინისა
მონასტრისა
მოგვითხრობს, ყოველი სრულიად აღესრულებოდის: ხოლო დარბაზისა კარსა მყოფი
ლოცად
ვერ-ვინ დააკლდებოდის მწუხრი, დილეულ და სამხრის, ვითარცა თქმულ არს: გარნა
სამართალთათჴს რადღა მიჵმს თქმა: რამეთუ ჟამთა მისთა არა იყო მიმძლავრებული და
მძლავრებელი არცა
მტაცებელი, არცა მეკობრე და მპარა ვი: იტყოდა ვითარმედ:,,მე ვარ მამა ობოლთა და
მსაჯული
ქვრივთა:“ და მოწყალებისა-თჴს კმა გეყავნ: დადიანი ვარდან, გუზან, რომელი თვალმრუმე ოდენ
ჰყვეს, ბოცოს ძე ბოცო და ამათნი მიმდგომნი დიდებულნი და აზნაურნი, რომელი
ჩანან დღეს
შეწყალებული:
აწ ვინათ-გან უდიდესნი საქმენი წინა-მდებარე არიან სათქმელად, რადღა ჵამს
ყოვნება,
რომელი იქმნა სასწაული განსაკრთომელი წინაშე თამარ მეფისა, ღვთის- მოყარისა,
ყოველთა
ქართჲლთა და მართლ- მადიდებელთა აღმატებული სიხარული და
აღმამაღლებელი ეკკლესიათა:
რამეთუ მოვიდეს ორნი ძმანი, ძენი ამირ-სპასალარისანი, წინაშე მეფისა მსახურებად,
რომელნი მას ჟამსა დიდად განდიდებულ იყნეს მეფისა მიერ, ზაქარია ამირსპასალარი: და იოანე მსახურთა უხუცესი და ყოველნი საქართჲლოს წარჩინებულნი მეფის წინაშე იყნეს: და
კათალიკოზი: იოანე კაცი, ანგელოსთა სწორი, და სულითა საღმრთოთა აღსავსე, და სხანიცა
ეპისკოპოსნი მცირედნი შეკრებულ იყნეს წინაშე მეფისა: დღესა ერთსა მღდელმოქმედებდა საუფლოსა მსხჲრპლსა კათალიოზი იოანე, და ვითარ სრულ იქმნა საიდუმლო-იგი,
მოიღეს

სეფის-კვერი და ღირსნი მოუჵდეს ჭამად სეფის- კვერისა- მის. ინება ზაქარიაცა ამირსპასალარმან, შეხებად სეფის-კვერისა: ხოლო მღდელთა არა მისცეს, რამეთუ იყო
სარწმუნოებითა სომეხი,
შეჩვენებულთაგანი, და სირცხვილითა ინება აღტაცებად და შეჭმად, სეფის-კვერისამის: ხოლო
ამის-თჴს ცეცხლებრ აღტყინებული, ძლიერად ამხილებდა, და ეტყოდა, ვითარმედ
„არა-ვინ
მართალ-მადიდებელთაგანი იკადრებს მღდელ-მოქმედებად სეფის-კვერისა. თქვენ
შვიდ-გზის დაწყეულთა სომეხთა, ვითარ იკადროთ აღებად. რამეთუ ძაღლიცა, თუ იპოოს, არა
იკადრებს მოტაცებად: რომლისა-თჴსცა სირცხვილეული წარვიდა ზაქარია კარვად თჴსად: და ოდეს
მოიხადეს
დარბაზს სერობად ამირ-სპასალარსა ზაქარიას, მცირედ-რასმე სიტყვას ჰყოფდა
ურწმუნოთა. რამეთუ სიტყვითა ჰგმობდა სარწმუნოებასა ჩვენსა: მაშინ სულითა წმიდითა
აღვსებული კათალიკოზი მიუგებდა და აღუჵსნიდა: ხოლო ზაქარია, წინა -აღმდგომად ვერ შემძლებელი
ეტყოდა: „მე
ლაშქრობათა შინა აღზრდილი ვერ კეთილად მეცნიერ ვარ შენდა სიტყვის-გებად,
არამედ მოუწოდ
მოძღვართა სარწმუნოებისა ჩვენისათა, და მათ ჩემ-წილ პასუხ გიგონ:“ ხოლო
კათალიკოზი
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იოანე მიუგებდა: „იყავნ ნება ქრისტესი და მარადის ქალ-წულისა ღვთის მშობელისა,
რომელ-მან
სირცხვილეულ ყვნეს უარის-მყოფელნი თჴსნი:
ამის-მან მსმენელ-მან ზაქარია წარავლინნა კაცი კათალიკოზისა მიმართ მათისა, და
ეპისკოპოსთა და ვართაპეტთა მიმართ და მეცნიერთა: ხოლო იოანე წინა-აღუდგებოდა
და ეტყოდა
„განეყენე მაგისა ქმნად, რამეთუ უწყით ვითარმედ ჭეშმარიტი სარწმუნოება ესე არს
გარნა ხოლო არაჳ ისმინა ზაქარია: მაშინ მოვიდა კათალიკოზი ვანისა, და ყოველნი
ებისკოპოსნი და ვარდაპეტნი, და დაიდგა სამსჯავრო და დაჯდა დედოფალი მოსავი წმიდისა
დედოფლისა, და მეფე

დავით, და ყოველნი წარჩინებულნი საქართჲლოსანი: და ერთ-კერძო მჵარ-გრძელნი
ზაქარია და
იოანე, ერთ-კერძო მოუწოდეს კათალიკოოზსა იოანეს: შევიდა და იტყოდა
ფსალმუნსა-მას.
„ღმერთო, საჯე სჯა შენი, მოიჵსენე ყვედრება შენი, რომელ არს უგუნურთა-გან:“ და
ვითარ
შევიდა, ზე აღდგეს მეფენი და პატივით დაისვეს, და ეგრეთვე მოძღვართა და
ვარდაპეტთა
სომეხთა: მათცა პატივი უყვეს წესისა-ებრ:
ვითარ მოკითხვა-მან ჟამი მოიღო დადუმნეს ყოველნივე, და იწყეს სომეხთა
სარწმუნოებისა, მათისა თქმად, სიტყვა-მჭევრად და ვრცელ-სიტყვად: ვინცა კეთილად
მოჵსენებული კათალიკოზი, ზეგარდამოთა ნიჭითა და მობერვიდა საღმრთოთა, გონიერებით
აღუჵსნიდა და ბრძნად
მიუგებდა უკუ-რღვევად თქმულთა მათთა: ხოლო იგინი თჴსსავე დაამტკიცებდეს
ცილობასა: და
გაგრძელდა სიტყვის- გება მიმწუხრადმდე: და მოშიშ-მან ღამისა განგრძელებისა-მან
კმა ჰყო
სიტყვის-გება. ვითარ უწყით სომეხთა ცილობა ძლიერი, ღაღადისი აღუტევეს, და
ცილობისა
სწორი ძლევა იქმნებოდა: ხოლო ამისი მსმენელი კათალიკოზი იოანე, მოსახელე
ღვთის- მეტყველისა იოანესი: ანუ უკჲ ზენათ, სულისა წმიდისა აღვსებულ-მან, ანუ-თუ
მართლისა
სარწმუნოებისა მინდობილ-მან, არა ვუწყი, აღაღო პირი ბრძნად მეტყველი და იწყო
შეუალთა
სიტყვათა, და ვითარცა ოდესმე დიდი ელია მსხჲრპლთა ზედა მოხედვიდა
ცეცხლითა, ღვთისა
მიერ მლოცველი. იხილეთ თუ ვითარ უაღრეს არს ჵორცი და სისხლი ღვთისა
განკაცებულისა
მსხჲრპლსა ზროხისასა, რომელი აჩრდილის სახედ მოსწავება იყო. ეგრეთვე
უბრწყინვალეს და
უზენაეს რომელ აწ იქმნა და ითქვა სულისა მიერ წმიდისა მსახურისა თჴსისა
კათალიკოზისათა:
რამეთუ თქა:
„სახლით თარგამოსნო, რომელი შეკრებულ ხართ ძვირად და მტერად მართლისა
სარწმუ-

ნოებისა, უწყითა რამეთუ ნათესავსა კაცთასა ეუფლა ეშმაკი და დაყვნა თალნი
გონებისანი, და
შეასაკუთრნა ხრიზმოსთა, და უმეცრებითა დაატევებინა ღმერთი, და უზორვიდეს
კერპთა, ხახვსა
და ნიორსა, და ჭინჭარსა: ხოლო ღმერთ-მან არა უგულებელს -ყვნა დაბადებულთა
თჴსნი. პირველად ეზრახა აბრაამს, მერმე ნათესავსა მისსა. კვალად მოსეს მოსცა ჰსჯული და
სამართალი. უკა1-33 სტრ., 314
ნასკნელ, უმეტესითა წყალობითა აღძრული ზეით ქვეყანად გარდამოჵდა ერთი
სამებისა-განი, ძე
და სიტყვა, ქალ-წულისა მარიამის-გან, და ჵორცნი შეისხნა, და მსგავს კაცთა იქმნა.
რამეთუ
სისხლთა-გან ქალ-წულისათა მოიხნა ჵორცნი კაცობრივნი და სული სიტყვიერი.
იქცეოდა კაცთა
თანა და ყოველივე განგებულება აღასრულა ჵსნისა-თჴს ჩვენ კაცთა: ხოლო რა-ჟამს
შესაძრწუნებელი ნებსით ჯარ-ცმა ეგულვებოდა, ათ ორ-მეტთა მოწაფეთა თანა ისერა და ს
რულ ყო პასექი,
და ვითარცა სრულ იქმნა ძველი-იგი პასექი, იწყო ახალსა ამას ღმერთ-მყოფელსა
საიდუმლოსა:
მოიღო პური, განტეხა და მისცა მოწაფეთა და თქა „მიიღეთ და ჭამეთ. ესე არს ჵორცი
ჩემი,
მისატევებელად ცოდათა: ეგრეთვე სასუმელიცა „სუთ ამის-განი. ესე სისხლი ჩემი
არს:“ პირველ
იტყოდა: „უკეთუ არა სჭამოთ ჵორცი ძისა კაცისა, არა გაქნდეს ნაწილი ჩემ- თანა:“
კვალად
ეტყოდა: „ჵორცი ჩემი ჭეშმარიტი საჭმელი არს, და სისხლი ჩემი ჭეშმარიტი სასმელი
არს:“
და მრავალნი არიან ესე-ვითარნი სიტყანი: აწ უკჲ მომიგეთ, გრწამსთა ესე-ვითარნი
ხმანი
მახარობელთანი:“ ხოლო მათ ჰრქვეს: „უცილობელ არს ეგე სიტყანი, რამეთუ მოგვცა
ჵორცი და
სისხლი მისი, რათა უკდავებად ვსჭამდეთ და ვსმიდეთ, და მის-თანა ვეგნეთ
უკუნისამდე: ესე არს
ნიჭი დიდი ჩვენდა მომართ, რათა ქრისტს ღმერთად აღმსაარებელნი ვსჭამდეთ
ჵორცსა მისსა, და
ვსმიდეთ სისხლსა მისსა:“ ხოლო კათალიკოზ-მან ჵმა ჰყო ბრწყინვალედ. „კეთილ,
შჴლნო, ვი-

ნათ-გან აღიარეთ: „აწ უკვე ესეც გრწამსა, ვითარმედ ახალი სჯული და ახალი პასექი
იყო სერობა იგი: და ყოველნი ქრისტეს ღმერთად და კაცად აღმსარებელნი, მღდელმოქმედებით ქრისტეს
ვნებათა მომხსენებელნი, ვსჭამთ ჵორცსა მისსა და ვსვამთ სისხლსა მისსა. იგი არს
სჯული ჩვენი და მცნება ახალი:“ ხოლო სომეხთა მიუგეს. „ეგრეთ არს, ამას არა-ვინ ურწმუნო არს,
იოანე კათალიკოზ-მან თქა : „აწ უწყოდეთ, უკეთუ სარწმუნოება თქვენი უმჯობესსადამე არს,
თქვენ მიერ შეიცვალების პური ჵორცად უფლისა. და თუ ჩვენი უმჯობეს არს
სარწმუნოება, ჩვენ
მიერ მღდელ- მოქმედებული შეიცვალების ჵორცად უფლისა:“ ხოლო სომეხთა-მათ
ჰრქვეს,
„ეგრეთ არს:“ მაშინ კათალიკო-ზმან თქვა. „საშინელი სიტყა სასმენელად, რათა
საქმით გამოვაჩინოთ, არა სიტყვითა:“ მათ თქვეს. რომელსაცა ჰყოფ ჰყავ:“ კათალიკოზი ეტყოდა.
„მოგცემ
ძაღლსა ერთსა, და დრო გიყოფ სამთა დღეთა, რათა ღამე განათიოთ ლიტანიითა და
ღვთის
ვედრებითა, და სამ დღე ძაღლი უჭმელად დამარხეთ. და ერთი ძაღლი მე მომეცით,
და სამ დღე
უჭმელად დავმარხო, და ღამე განვათიოთ ლიტანიითა, და ღვთის ვედრებითა, და
გამოჩნდეს მართალი სარწმუნოება: მესამესა დღესა აღვასრულებ უსისხლოსა მსხჲრპლსა, და
მოვიღებ ჵელითა
ჩემითა სეფის-კვერსა. დაღათუ არა საკადრებელ არს, და დავუგებ ძაღლსა წინაშე
რომელი თქვენ
გყავს: და ეგრეთვე თქვენი სეფის-კვერი მოიღეთ, და დაუგეთ ძაღლსა-მას რომელი მე
მყავს, და
რომელიცა შესჭამოს, მისი სარწმუნოება ცუდ არს: თქჲნი შესჭამოს, თქვენ
გრცხვენეს. და
თუ ჩვენი შეჭამოს, ჩვენ გვრცხვენეს:“ ხოლო ესმა-რა ესე მეფეთა და ერსა, განკვირდეს
და
უღონოება-მან მოიცვნა: და ვითარ გონებად მოვიდეს, ჰრქვეს კათალიკოზსა: „რა-ესე
სთქ, რა1-33 სტრ., 315
მეთუ სასმენელადცა საზარელ არს.” ხოლო კათალიკოზი უმეტეს დაამტკიცებდა:
გარნა სო-

მეხთა დაღათუ არა ენება, არამედ მისცნეს ძაღლნი ურთიერთას და წარვიდეს თჴს
თჴსად კარავთა
მათთა:
ხოლო მეფე ძლიერად მბრძოლი ეტყოდა კათალიკოზსა. „რა სთქ, ვინ შემძლებელ
არს
ამისა ქმნად, მოგონებად და სმენად, რამეთუ განსაკრთომელ არს:“ და კათალიკოზი
წყნარითა გონებითა მიუგებდა. ,,საქმე ესე არა მინდობითა თავისა ჩემისათა ვყავ, არამედ ვჰყოფ
სასოებითა
ქრისტეს ღვთისათა რათა აჩვენოს თჴსთა მორწმუნეთა მართალი სარწმუნოება, თუ
ვისი არს
მართლ სარწმუნეობა, და ვინ არიან მართლ- აღმსარებელნი, და ვისითა მღდელმოქმედებითა
შეიწირავს უსისხლოსა მსხვერპლსა, და ვისთა ჵელთა მისცემს ტარიგი ღვთისა
დაკლვად თავსა
თჴსსა, ანუ ვინ ვსჭამთ ჵორცსა მისსა და ვსვამთ სისხლსა მისსა: მინდობითა მართლმადიდებლობისათა ცხად ვყოფთ ჭეშმარიტებასა: მეფეო, შემეწიე, შენ და ყოველნი
ქართჲლნი, დიდი
და მცირე:“ მაშინ განკვირდა მეფე და ყოველი ერი, ისმინნეს-რა ბრძანება
კათალიკოზისა, და
წარვიდეს თჴს თჴსად:
იყო დღე იგი პარასკევი, იწყეს ლიტანიობად, ერთ-კერძო მეფე-მან და კათალიკოზმან,
და ყოველ-მან სამღდელო-მან კრებულ-მან. რამეთუ მცირედნი იყნეს მუნ
ეპისკოპოსნი, რამეთუ
არა კრება ეყო მეფესა: და ერთ-კერძო სომეხნი და მჵარ-გრძელნი, ზაქარია და იოანე,
და ღამეიგი ორთავე განათენეს: და შაბათსა კვალად იწყეს ლიტანიობად, და მწუხრი ერთშაბათი განათენეს, და აღმოჵდა მზე და ყოველნი წარემართნეს ეკლესიად, ცრემლით
მვედრებელნი ღვთისანი:
განმზადეს წმიდა ტრაპეზი, ორგნითვე იყო ტირილი, ორისავე კრებულისა-გან: სრულ
იქმნა-რა
უსისხლოსა მსხვერპლისა შეწირვა, მაშინ აღიქვა კათალიკოზ-მან ფეშხუმითა
შესაძრწუნებელიიგი. ჵორცი ჩვენ-თჴს კაც -ქმნილისა ქრისტეს ღვთისა: წარმოვიდა კრებულისა
მიმართ, მგზავრ

მეტყველი. „ წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს უფალი საბაოთ. სავსე არიან ცანი და
ქჲყანა დიდებითა მისითა:“ მაშინ მოუწოდა ეპისკოპოსთა და მჵარ-გძელთა ყოველთავე, და
სარწმუნოებისა მათისა ზიართა ეტყოდა: „ისმინეთ აწ, სახლო თარგამოსნო, უწყით რამეთუ ღმერთმან ჩვენთჴს კაც- ქმნილ-მან მოგცა საჭმლად, მეტყველ-მან „უკეთუ არა სჭამოთ ჵორცი ჩემი,
არა გაქნდეს ცხორება. ამას ჰყოფდით მოსახსენებელად ჩემდა:“ და მოციქულიცა იტყვის:
„პურსა ამას
რომელსა განვტეხთ, არამე ზიარება ჵორცთა ქრისტესთა არსა:“ აწ უკეთუ
სარწმუნოება თქვენი
ჭეშმარიტ არს, პური ესე წმიდა ჵორც ქრისტესა იქმნების. და უკეთუ ჩვენი
სარწმუნოება სთნავს
ღმერთსა, ჩვენ-მიერ კურთხეული იქმნების ჵორცად უფლისად: ხოლო დაღაცათუ არა
საკადრებელ
არს, აწ მოიყვანეთ ძაღლი-იგი რომელი მე მოგეც, და წინა დაუგებ პურსა ამას
წმიდასა: უკეთუ
შეეხოს ძაღლი- იგი და იკადროს მიახლება, არა-სადამე არს სარწმუნოება ჩვენი: და
თქვენ-მიერ
მოცემული ძაღლი მოყვანებად ვცეთ, და დავუდვათ პური თქვენ მიერ კურთხეული.
იხილეთ რაძი
იქმნას, და მას-ზედა გამოჩნდეს ვისი სარწმუნოება სთნავს ქრისტესა:“ ხოლო სომეხთა
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თუ არა ენება, გარნა არა იყო პასუხი სამართალისა: ძლით ეტყოდეს კათალიკოზსა: „
შენ- მიერ
განჩინებულსა ამას საქმესა შენ გიღირს ქმნად:“ ხოლო იყო ერსა ზედა შემოსრულად
ჯარი
რაძი იქმნას: და ამის-მან მსმენელ-მან კათალიკოზ-მან თქვა: „მე ვჰყო ძალითა და
შეწევნითა
ქრისტეს ჩემისათა, და მინდობითა სარწმუნოებისა ჩემისათა:“ და ბრძანა ერისა
შორად განყენება,
და მრგვლივ გარემოდგომა, რათა ყოველთა მიერ სახილველ იქმნნეს დიდებულება
ღვთისა: და
განდგა ერი შორადრე, და წარმოდგა კათალიკოზი იოანე შემოსილი, და ჵელთა
ეტვირთა ზარისაჵდელი იგი საიდუმლო, ჵორცი ქრისტესი, მღდელ-მოქმედებული: ხოლო მეფე და
ყოველი ერი

ხედვიდეს, განცვიფრებულნი და შეძრწუნებულნი და კათალიკოზი დგა ვითარცა
გოდოლი შეურყეველი, პირითა განშვენებული: მაშინ მოყვანებად სცა სამ დღე უჭმელისა ძაღლისა:
და მოიყვანეს ძაღლი-იგი, შიმშილითა განლიგებული, და წარდგა იოანე კათალიკოზი, და
აღმოუტევა ჵმა
ბრწყინვალე: „ქრისტე მეუფეო, ჵსნისა-თჴს კაცთასა განკაცებულო, ჯარ-ცმულო
ჩვენ-თჴს,
დაფლულო და აღდგომილო, და ზე-ცად მამისა ამაღლებულო, რომელ-მან მოგვეც
ჵორცი შენი
რათა მოსახსენებელად შენდა ვჰყოფდეთ. უკეთუ გთნავს სარწმუნოება ქართჲლთა
და გთნავს
სარწმუნოება- ესე ჩვენი, შეუხებელად .და მიუახლებელად დაიცევ ზარისა
აღსაჵდელი ესე ჵორცი
შენი, ჩვენ-მიერ მღდელ-მოქმედებული, და აჩვენე ერსა ამას შენსა გზა ჭეშმარიტი,
და მოხედენ
მსხჲრპლსა ამას, და სირცხვილეულ ყვენ წინა-აღმდგომნი- ესე ჩვენნი:“ და დააგო
შესაძრწუნებელი იგი უსისხლოსა მსხვერპლისა აღმონაკვეთი მომყმარსა-მის ძაღლისა წინაშე: და
იხილა-რა,
პურად მიეტევა და მიიახლა მიუახლებელსა-მას, მყის ძლიერად იყვირნა, და ვერ
შეეხო წმიდასა-მას
წმიდათასა: და იხილეს განსაკრთომელი ესე სასწაული, განკრთეს მეფე და ყოველი
ერი მაღლითა
ჵმითა ჵმა ჰყო კათალიკოზ-მან და სიმრავლე-მან ერისა-მან. „დიდ ხარ შენ უფალო, და
საკვირველ არიან საქმენი შენნი:“ და აღუტევეს ჵმა სიხარულისა, მადიდებელად ღვთისა,
ცრემლითა სიხარულისათა. ხოლო სომეხნი, უღონოებასა მიცემულნი, განლიგებულნი დგეს, და
განკვირვებულ:
მაშინ ევედრა კათალიკოზი მეფესა, რათა დაადუმოს ერი-იგი: და ვითარცა
დაწყნარდეს ჵმანი-იგი ჰრქა ნათელ-მოფენილითა პირითა, მარღასნთა სომხითისათა, და მჵარგრძელთა. „ისმინეთ და უწყოდეთ. ღმერთი უხილავი, მიუახლებელი ბოროტისა, რომლისა-განვე
უბოროტო-მან
თავად-მან ბრძანა პურისა ამის ჵორც-ქმნა: ნუ გიკვირს, რამეთუ მანვე თქა: „იყავნ
ნათელი, და

კვალად გამოჩნდა ნათელი:“ და მანვე თავად-მან სიტყა-მან არა რასა-გან ჵმელი ქმნა:
არა-თუ
სახის-მეტყველებრ არამედ ჭეშმარიტად ჵორცი მისი არს. ამის-თჴს არა-რა
შეეხებოდა. ანუ
ორივე ერთ არს, ანუ უმჯობეს რომელიმე:“ ხოლო სომეხთა არა-თუ ენება, არამედ
უნებლიედ თანა- ედვა
ამისი ქმნა: ვითარ მღდელნი დგეს, და მოიყვანე ძაღლი-იგი რომელი ჰყვა
კათალიკოზს, და
მიუგდეს მსხჲრპლი მათი: მყის აღიტაცა: მაშინ ქართჲლთა იწყეს მადლობა
ღვთისა, ჵმითა
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სიხარულისათა, იქით და აქეთ ხლდომითა: მასვე იტყოდეს: „დიდ ხარ შენ, უფალო
და საკვირველ არიან საქმენი შენნი:“ და კათალიკოზი შემოსილი შესვეს ჰუნესა, და ჵელთა
ეტვირთა ფეშხუ
მითა სეფის-კვერი: და თანა ჰყვებოდეს ყოველნი წარჩინებულნი, და ლაშქართა შინა
ვიდოდეს
მეტყველნი ესრეთ ფსალმუნისა ამის. მრავალ- გზის მბრძოდეს მე მტერნი ჩემნი,
სიყრმით ჩემით-გან, მრავალ-გზის მბრძოდეს მე, და მე ვერა მერეოდეს. ბეჭთა ჩემთა მცემდეს მე
ცოდვილნი,
და განაგრძვეს უსჯულოება მათი: უფალ-მან შეჰმუსრნა ქედნი ცოდვილთანი:
ჰრცხვენოდენ და
მართლ უკუნ-იქცენ ყოველნი მოძულენი სიონისანი: უფალსა უგალობდით, რამეთუ
დიდებით დიდებულ არს: უფალ-მან შემუსრნა მბრძოლნი, უფალ არს სახელი მისი:“ ესრეთ
მხიარულითა პირითა მოვლეს ყოველი ბანაკი მათი: ხოლო სომეხნი, ვითარცა მყვარნი უტბონი,
ეგრეთ დგეს
უჵმოდ, ქვეყანად მხედველნი, ვითარცა ძველ-ოდესმე მღდელნი ასტარტესნი: ხოლო
თუ ვითარი
სიხარული სასოება და მადლობა ღვთისა მოიწია ქართჲლთა ზედა, თხრობა
შეუძლებელ არს:
და შერავიდეს, დიდი სერი შემზადეს მეფე-მან და კათალიკოზ-მან: ხოლო სომეხნი
სირცხვილეულნი წარვიდეს მჵარ-გძელთა კარავად. იოანე მსახურთ-უხუცესი ეტყოდა
ძმასა თჴსსა, ზა-

ქარიას ამირ-სპასალარსა, ვითარმედ „არა მენება მე ცილობა ქართჲლთა, რამეთუ
მართალი სარწმუნოება უპყრიეს: აწ რაღა არს მაყენებელ ჩვენდა, რათა მართალი სარწმუნოება არა
შევიწყნაროთ.
და არა ნათელ-ვიღოთ ქართჲლთა კათალიკოზისა მიერ:“ ხოლო იგი მიუგებდა.
„უწყი, ძმაო,
რამეთუ მართალი სჯული არს ქართჲლთა. არამედ მას ჰკითხონ დღესა-მას
განიკითხვისასა, რომელთა პირველად ინებეს განწვალება: მე არა შევერთვი ქართჲლთა:“ და ესმა იოანეს
თქმული
ესე მიუგო და ჰრქა, „მიკვირს სიბრძნისა შენისა-გან, რომელ უწყი და უმჯობესსა არა
აღირჩევ:
აწ მე არა ვერჩი განზრახვასა შენსა, არამედ ნათელ-ვიღებ სარწმუნოებასა ზედა
ქართჲლთასა:“
და მყის მოვიდა და ნათელ- იღო, სარწმუნოებასა ზედა ჩვენსა, იოანეს მიერ
კათალიკოზისა, და
მრავალი სიმრავლე სომეხთა მოვიდა ნათლის-ღებად და იქმნა სიხარული და
მხიარულება: ხოლო
ზაქარია ეგოვე ურწმნოებასავე ზედა: ესე-ვითარი ნიჭი და პატივი მიჰმადლა მისმიერ შეყარებულ-მან ღმერთ-მან თამარს:
გარნა არცა ესე უდებ იქმნა მოქ მედებად საქმეთა სათნოთა ღვთისათა. ამის-თჴს ჵელჰყო
აღშენებად საყოფელსა გამმარჯვებელსა თჴსსა, ზეშთა კურთხეულისა ვარძიისა
ღვთის-მშობელისასა ზემო-ვარძიით ქვემო-ვარძიით, მიცვალებითა, რომელიცა კლდისა-გან
გამოკვეთა, თჴთ პატიოსანი ეკლესია, და მონაზონთა საყოფელი სენაკები, რომელი მტერთა-განცა შეუვალ
და უბრძოლველ ჰყო: ესე ვარძია პირველად დაეწყო სანატრელსა მამასა მისსა გიორგის, გარნა
ვერ სრულ
ექმნა და დაეტევა, რომელ დიდ-მან ამან აღასრულა, და შეამკო ყოვლითურთ, და
შეწირნა მრავალნი და დიდროანნი სოფლები, და შეუმზადა ტრაპეზისა შემოსავალნი, და სხვანი
შემკობილებანი, რომელი ყოვლისა-განვე მო თხრობა ძნელ არს: თუ ვისმე ნებავს, იხილენ ვარძია
და საქმენი მისნი ნაშენებნი, და ქვაბნი გამოკვეთილნი. თუ ვითარ მეფე-მან თამარ გულსიდგინა მსახურე-
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ბად უბიწოსა და განსაკრთომელისა სასწაულთა მოქმედებისა ვარძიისა ღ~თისმშობელისა. ამისა-თჴს
უმეტეს იდიდა მეფობა მისი: ხოლო სხანი საქმენი მისნი, აღშენებანი და შეწირვანი
მონასტერთანი, ისმინენით: არა ხოლო თუ-ოდენ საქართჲლოსა მონასტერნი აღაშენნა და
შეამკო, არამედ პალესტინეს და იერუსალიმს აღაშენნა პირველად მონასტერნი. კვალად კვიპრეს
და ღალიას
შეამკო და უყიდნა შესავალნი, და აღაშენა მონასტერი, და შეამკო ყოვლითა წესითა
პატიოსნისა
მონასტრისათა. და კვალად კოსტანტინე პოლის აღუშენა მეტოქნი მათნი: გრძელსადმე არს
ყოვლისა მოთხრობილობა რომელნი საბერძნეთს და ყოველლსა ელადას შინანი
მონასტერნი უხვად
წყალობა- მიფენილ ყვნა, და საქართჲლოსანი მცირით-გან მონასტერით საყდარეკლესიანი არ
დაუტევა, რომელ არა წყალობითა აღავსო: ესრეთ კეთილად აღეპყრა გონება
საუკუნეთა მიმართ
კეთილთა: ხოლო მომნიჭებელი წყალობათა წარუმართებდა საქმესა დღეკეთილობასა შინა: და
ყოველნი გარემოს მყოფნი ქალაქნი და ამირანი ძღვნითა და ხარკის მოღებითა
მოამშვიდებდეს
პირსა მჵნეთა სპათა მისთასა, და არბევდიან ყოველთა ურჩთა მათთა: ხოლო
აქამომდე კარი
თურქთა ჰქონდა. წარავლინნა ლაშქარნი გარე-მოდგომად, და სცნეს-რა თურქთა,
დააგდეს კარი და
ივლტოდეს. ხოლო მეფე-მან აღიღო კარი და დაუტევა კარის მცველად ახალ ციხელი
იოანე, და
აჩინა მონაპირედ. და უბოძა ათაბაგობა და ამირთ-ამირაობა, რომლისა-თჴსცა დიდი
წყენა
შეექმნა თურქთა: რამეთუ დიდად ავნებდა. და წარუღო თურქთა გარეშემონი
ქვეყანანი, აღიხნა
და მიითალნა, და წარმოგზავნა მახარობელი მეფეს წინაშე, და დიდად დაიმადლა,
და ივანესვე
უბოძა კარული, და მისი მიმდგომი ქვეყანანი: და წარემართებოდა სამეფო თამარისი,
და დღითი
დღე შეემატებოდა, და შიში და ზარი დიდი იყო ყოველთა სულტანთა ზედა:
აღივსებოდა

ნილოსი, და იეფობდა ეგვიპტე: მოაკლდებოდა ისმაელს, განიქიტნებოდა აგარ,
იკურთხებოდა ისაკ:
ესე სხვა-მან ვინმე სხვისა-თჴს თქვა, და მე აქა წინა-სიტყა ვყოფ: რამეთუ
მოაკლდებოდა
ძალსა მოჰმადიანთასა, დამცემელიც ებანსა: რამეთუ ქრისტეანეთა ორღანონი
ჵმოვანობდეს კიდით
კიდედმდე, დაშრტა სასოება მუსულმანთა, და ყოვლითურთ უღონონი ღონე
ჰყოფდეს, რათა წყალობად მოიზიდონ წყალობის მოყვარე თამარ: ამის-თჴს კვალად წარვიდეს ხალიფასა,
არღა-რა
პირველ-ებრ, არამედ ფრიად შეცვალებით, და შესახვეწელთა სიტყათა
მოაჵსენებდეს, რათა ევედროს
თამარს აღებად ხარკისა ოდენ, მახვილი მსრველი დააყენონ და ჯაჭვი შემკვრელი:
რომელი-ესე ჰყო
ხალიფა-მან: და წარმოავლინა მოციქული ამის პირისა-თჴს, და დიდნი და მრავალფერნი სამეფონი
ძღვენნი უცხონი წარმოგზავნნა, და დიდითა სიმდაბლითა შემოეხვეწა თამარს, რათა
აღიღოს ხარკი
და დააცადოს რბევა: ისმინა თამარ ამისი ვედრება. და ესრეთ მისცა პასუხი. „
აღმისრულებიეს
თხოვა შენი, და რომელთაცა ინებონ მშვიდობა თავთა თჴსთა და მოიღონ ხარკი
წინაშე ჩემსა, ამათდა მიმინიჭებიეს მეცა ცხოვრება, ვედრებისა-თჴს შენისა:“ რომელიესე ესრეთ იქმნა:
ესერა ელმოდა საბერძნეთისა სულტანსა მაღალსა, ჩარასლანის ძესა, სახელით
ნუქარდინს,
რომელი უმაღლეს და უდიდეს იყო სხათა ყოველთა სულტანთა, რომელი
მსთავრობდა დიდსა
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საბერძნეთსა, ასიასა და კაბადუკიასა, ვიდრე პონტოდ ზღვადმდე: ესე იჩემებდა
ზაკვით სიყარულსა, და გზავნიდა მოციქულთა მშვიდობისა-თჴს. მრავალ-ჟამ, და ძღვენთა
შვენიერთა მრავალთა, ეგრეთჲ თამარ ჰყოფდა ნაცვალსა: სახედ მოციქულთა, წარავლენდა ძღვენითა,
გარნა იგი
ზაკვასა ჰფარვიდა, და ფიცთა მიერ გამსტრობად მოსწრაფე იყო ამის სამეფოსა: ამან
მოუწოდა
ყოველსა სიმრავლესა სპათა მისთასა, და შეკრიბა კაცი ოთხ-მეოცი ბევრი, რომელ არს
რვა ათ-

ასი: განახვნა მამა- პაპურნი საუნჯენი და გამოყარნა ოქრო აურაცხელნი, და
წარგზავნიდა ოქროთა, შეკრებისა- თჴს მჵედრობისა, და ამცნებდა რათა ორსა კეცსა მისცემდენ
გაჩენილისასა. და
წარავლინნა ყოველთა საზღვართა მისთა, და იწყო მესოპოტამს და კალონეროთ,
გალატიასა, ღანგრასა, ანკვირიას, ისავრიას, კაბადუკიას, დიდსა სომხითს, ბითვინიას, და საზღვართა
ფებლაღონისათა, და არა დაუტევა თჴნიერ დედა-კაცისა სოფელთა შინა მათთა, არამედ ყოველნი
ამჵედრნა:
ხოლო თჴთ ამოისწრაფნა ამოიწია უჯად სახელ-დებულთა-მათ თურქთა თანა,
რომელ არიან მჵნე
ბრძოლასა შინა, და არიან სიმრავლითა ვითარცა მკალნი, გინა ჯინჭველნი, ამათ
მისცნა ოქრო
მრავალნი, და კვალად ნიჭნი დიდნი ესე-ოდენ ვიდრე ასი-ათასი მჵედარი
შეკაზმული გამოიყანა
მათ-გან: და კვალად მიირთნა თჴნიერ ნებისა მათისა, შიშით, ეზინკელნი,
ხალფერდელნი, და
კარნუ ქალაქელნი, სალდუხის ძე რომელსა, ნაცვლად მსახურებისა, მოუღო კარნუ
ქალაქი, და თჴსი
ძმა დასვა, მუნ ვითარცა იტყვიან გძღარბისა-თჴს
ჵმელისასა. შვილ-მრავალ არს ცხოველი ესე, და
რა-ჟამს იხილნეს ნაშობნი თჴსნი მრავალად, გამოვალს ბუდით თჴსით, მართვებით,
და განაწყობს
და გოდლოის მათ- ზედა: ეგრეთვე ყო ნუქარდინცა, იხილნა-რა ფრიადი-იგი
სიმრავლე შეკრებულად, რომელი ზესთა იყო რიცხვისა, აღზვავნა გულითა, მსგავსად სენაქერემისა, და
ამაღლდა
ღმერთსა ზედა, არა შეიშინა პირველთა მათ მზაკვართა ფიცთა-გან და სიყარულისა
აღთქმათა,
არამედ ფრიად წინა-უკუმო განჰმზადა თავი და მოიწია ქალაქად სევასტიად, და იწყო
მუნ განმზადებად საომართა მანქანათა: მაშინ წარმოავლინა მოციქული წინაშე თამარისსა, ესე ვითარითა
წიგნითა, რომელსა წერილ იყო სახე ესე-ვითარი.
„მე ნუქარდინ სულტანი ყოვლისა ცისა-ქვეშისა უმაღლესი, მიმსგავსებული
ანგელოსთასა
თანა მდგომი ღვთისა, მოვლინებული დიდისა მოჰმედისა-გან, მოგიმც ნობ მეფესა
ქართჲლთასა

თამარს. ყოველი დიაცი რეგვენია: შენ გიბრძანებია ქართჲლთად აღებად ჵრმლისა,
და ღვითისა-გან
საყვარელისა ისლემთა ერისა დაჵოცად მუსულმანთა, და კვალად ნათესავსა ზედა
თავის-უფალსა
დადებად ხარკი ყმებური: აწ მე მოვალ, რათა უსაჯო სამართალი, სახლსა სპარსთასა
და განგწვართო შენ და ერიცა შენი, არა-ოდეს აღებად კადრებად ჵრმლისა, რომელი ღმერთსა
ჩვენდა უბოძებია: ხოლო
ცხოვნებით იგი ოდენ ვაცხოვნო რომელ-მან უწინარეს მოსვლისა ჩემისა თაყვანისმცეს წინაშე
კარვისა ჩემისა, და აღი აროს ქადაგება მოჰამად მოციქულისა, და უარ-ჰყოს სჯული
შენი, და ჵელითა თჴსითა იწყოს წინაშე ჩემსა ლეწად ჯარისა, რომელთა მიმართ დაგიცსთ
ცუდი სასოება:
აწ მოელოდი ნაცვალსა ჩემსა, რომელი შეამთხვიე სპარსთა:“ და ვითარ მოვიდა
მოციქული, და
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შეიყვანეს თამარს წინაშე, და წიგნი მისცა, წარდგა და იწყო-რა უკადრებელთა
სიტყვათა თქმად.
„უკეთუ მეფე-მან თქვენ-მან დაუტეოს სჯული, იპყრას სულტან-მან ცოლად: და
უკეთუ არა დაუტეოს სჯული, იყოს ხარჭად სულტნისა:“ ხოლო ვითარ ამპარტავანად იტყოდა
სიტყვათა ამათ,
წარმოდგა ზაქარია ამირ-სპასალარი, და უხეთქნა ჵელითა, პირსა დაეცა, და ვითარცა
მკადარი
დაედვა: ვითარ აღზიდნეს და აღმართნეს, და ცნობად მოვიდა, ჰრქა ზაქარია: „თუ
მოციქული
არა იყავ, პირველად ენისა აღმოკვეთა იყო სამართალი შენი, და მერმეღა თავისა,
კადნიერად კადრებისა-თჴს: აწ რაჳ არს სიტყვა ესე:
წიგნი ვითარცა მიართვეს, და იხილა თამარ, ყოვლად არა აჩქარდა. არამედ სხა
ეზეკია
იქმნებოდა სიმდაბლითა, და განმარტა წიგნი-იგი წინაშე ღვთისა, სულთ-ითქნა
სიღრმითა გულისათა, და ცხელთა ცრემლთა დამოდინებითა, და ღვთისა მიმართ სასოებისა
დამდებელ-მან, მერმე მოუწოდა, მაშინ რომელმანიცა დახვდეს, და ეზრახა მათ ამის პირისა-თჴს, არცა
ჩუკნად, არცა

მდედრად, არცა განუბრძნობელად: მაშინ მოუწოდეს სპათა იმერთა და ამერთა,
ნიკოფსით ვიდრე
დარუბანდამდის, და ბრძანება და წიგნები ქროდა, და მალე-მსრბოლთა ცოტათა შინა
დღეთა შინა მალე
შემოკრიბეს, ვითარცა ვეფხნი სიკისკასითა, და ვითარცა ლომნი გულითა: ქრისტესა
ღმერთსა
ესვიდეს, და შეკრბეს ჯავახეთს, და არღა-რა ჰყოვნეს, არამედ მსწრაფლ მიმართეს
ტაძარსა ყოვლად- წმიდისა ღვთის-მშობელისასა, ვარძიას. და ვარძიისა ღვთის-მშობელისა
წინაშე ცრემლით
შევედრნა სოსლან-დავით და სპა მისი, და დროშა ბედნიერად ჵმარებული, და
წარგზავნა ვარძიით
ლაშქარნი, რომელთა თჴთ თამარ უძღოდა წინა შიშვლითა ფერჵითა და ცრემლითა
ასოვლებდა
ღაწვთა მისთა: და წარუძღვა ბასიანის კერძოთა, და მიიწივნეს მახლობელად კარისა,
და დადგეს
დღისა ერთისა სავალსა: და მაშინღა მოციქულნი წარგზავნნა სულტნისა, და წარატანა
თანა მოციქულიცა თჴსი, და მიუწერა ნაცვალი წიგნისა ესრეთ.
„ძალსა ღვთისა ყოვლისა მპყრობელისასა მინდობილ-მან, და მარადის ქალ -წულისა
მარიამის მვედრებელ-მან, და პატიოსნისა ჯარისა სასოებით მოსავ-მან, წარვიკითხე
ღვთისა განმარისხებელი წიგნი შენი, ჶი ნუქარდინ, და ვსცან სიცრუენი შენნი, რათა ბჭე ღმერთი
იყოს: არა
გასმიესა რამეთუ ყოველი ცრუდ მფუცავი სახელსა ღვთისა მის- მიერ აღიხოცოს: შენ
ოქროსა
შეკრებულთა სიმრავლისა მევირეთა მინდობილ ხარ, უმეცარი მსჯავრსა ღვთისასა.
ხოლო მე არცა
სიმდიდრეთა, არცა სპათა ჩემთა სიმრავლესა, არცა-რას სხვასა კაცობრივსა საქმესა
მინდობილ
ვარ, არამედ ძისა ღვთისა, ყოვლისა მპყრობელისასა, და შეწევნასა ქრისტეს
ჯარისასა, რომელსა
შენ ჰგმობ: ესე- რა-ვითარი შემოგეთვალა, წარმომივლენიან მჵედრობა ქრისტეს
მოსახელე, არა
შენდა თაყანის-ცემად არამედ დამჵობად შენდა ზვავისა-მაგის და ამპარტავანისა
გულისა შენისა,
რათა განისწავლო ღვთისა მიერ არღა-რა გმობად სახელსა მისსა: იყავნ ნება ღვთისა,
და ნუ შე-

ნი: ხოლო მე ვუწყი დაჵსნილობა მსახურთა შენთა. ამის-თჴს წარმომივლენიეს
მსახური ჩემი,
1-33 სტრ., 321
რათა წიგნისა შენისა პასუხი ადრე მოგართვას და განგაკრძალოს, რამეთუ ჩემ-მიერ
წარმოვლენილთა სპათა ფერჵნი ესე-რა კართა შენთა ზედა დგანან:“
მისცა ესე-ვითარი წიგნი. და მერმე შემოსეს და უბოძეს ნიჭი. და წარავლინა
მოციქული
სულტნისა: ხოლო თჴთ უბძანა თჴსთა სპათა ყოველთა შესხდომა, და თჴთ განვიდა
უმაღლესსა ადგილსა, სადათ ყოველთა ხედვიდა, და დავარდა მუჵლთა თჴსთა ზედან დიდხან, და ტიროდა წინაშე ღვთისა. მერმე აღდგა-რა, იხილვებოდა ადგილი-იგი ყოვლად
დალტობილად ცრემლთაგან მისთა: მერმე მოიყანა წინაშე თჴსსა ყოველნი წარჩინებულნი და უბრძანა ერისთავთა, რათა
თჴთოეული მათი მოვიდოდის წინაშე წმიდისა ჯარისა და თაყანის-ცემდენ, და
შეემთხვეოდიან:
და იწყეს მოსვლა ყოველთა, ტირილითა ვედრებად და თაყანის-ცემად პატიოსნისა
ჯარისა, და
ამბორის-ყოფად, და ეგრეთვე შემთხვევად ჵელთა თამარისა: და ანდერძ ჰყოფდეს
ყოველნი
სახლთა, შჴლთა და ასულთა წინაშე მისსა: რამეთუ ერთითა ჵელითა თჴთ მას ეპყრა
ძელი
ჯარისა, ხოლო ერთითა ეზოს მოძღვარსა ბასილის და ჯვარის მტვირთველსა: სრულ
იქმნა-რა
ყოველთა-გან ესრე თაყანის-ცემად ჯარისა, მერმე თჴთ მიიქვა პატიოსანი-იგი
ჯარი ჵელითა თჴსითა, და ამჵედრებულთა ზედა ყოველსა მჵარსა ნიში ჯარისა გამოსახა სამგზის და
ულოცა: და ეგრეთ წარემართნეს, მინდობილნი ღვთისანი და თამარის ცრემლთანი:
ხოლო წინა-მბრძოლად იყო ზაქარია მჵარ-გძელი, ამირ-სპასალარი, და ორნიცა-იგი
ძმანი
ახალციხელნი შალვა და ივანე: დაღათუ შალვა მანდატურთა-უხუცესი იყო, ჭიაბერი
და სხანი
თორელნი, და წარემართნეს ბასიანის კერძოსა. და მეფე თამარ მოიქცა სამცხეს, და
მოვიდა

ოძრჵეს, და მოიცალა ლოცვად და მარხვად. მუნ იყო წინაშე მისსა თევდორე,
ქართლისა კათალიკოზი, კაცი წმიდა და სახიერი, და მას-თანა მრავალნი ეპისკოპოსნი და მონაზონნი,
ღვთისა სათნონი, რომელთა თანა იყო იოანე, კაცი შავთელი, ყოვლად განთქმული და
საკვირველი მოღვაწებათა შინა, და ლექსთა გამომთქმელი, და ევლოგი, ქრისტეს-თჴს სულელი,
რომელსა მიეღო
მადლი წინასწარ- მცნობელობისა: იყნეს მიმდემნი ღამის-თევანი და ლიტანიობანი:
ამათ-თანა
იყვის მეფე თამარ დღისი და ღამე ყოველ, ლოცვითა და ფსალმუნებითა
დაუძინებელად განათიის:
და ყოველთა-გან საყდართა, მონასტერთა და სოფელთა უბრძანა ლიტანიობა და
ვედრება ღვთისა:
აწ ჯერ არს მოხსენებად, ვითარ-იგი წყალობა ყო ღმერთმან ერსა თჴსსა ზედა,
მეოხებითა
ყოვლად წმიდისა ღვთის- მშობელისა და შეწევნითა ცხოველს-მყოფელისა
ჯარისათა: ხოლო ვითარ მიიწივნეს ქვეყანად ბასიანსა, მუნ იყო სულტანი დაბანაკებული, ადგილსა
ბოლოსიტეკად
წოდებულსა: და ეახლნეს რა ბანაკსა სულტანისასა, არა იყო რიცხვი ცხენისა, ჯორისა
და აქლემისა მათისა, კარვებისა და სარაფარდაგებისა მათისა. მინდორი-იგი ძლივ იტევდა
კარვებსა მათსა:
ესრეთ ნებიერად მდგომარე იყნეს, და არა უდგა დარაჯანი სულტანსა: მუნ დააწყვეს
რაზმი ქართველთა, და მუნ წინა-მბრძოლად იყო ზაქარია მჵარ-გძელი, ამირ-სპასალარი, და
ახალციხელი
შალვა და ივანე, და სხანი თორელნი, და ერთ-კერძო აფხაზნი და ერთ-კერძო ამერნი,
ჲერ კახნი:
1-31 სტრ., 322
და ვითარ იხილნეს სულტანი, ცოტად ცხენნი ააჩქარნეს და მიმართეს. ხოლო ვითარ
იხილნეს
სპარსთა რამეთუ აუზიდავად მიდიოდეს, დააგდეს სადგომი მათი, და სიმაგრეთა
მიმართეს, რამეთუ მიავლინა ღმერთმან მათ ზედა-შიში დიდი: ხოლო ქრისტეანეთა, იხილნეს-რა
მათ წინაშე

გაქცეულნი, მიეტევნეს, და არა უტევნეს წარსლვად: არამედ გარე-მოიცვნეს, და იქმნა
ომი ფიცხელი და ძლიერი, და განგრძელდა მყოვარ ჟამ: და მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხნი:
ხოლო
უმეტეს სულტნისა სპანი მოისროდეს, და ესოდენ განგრძელდა ომი რომელ ცხენი
მოუკლეს
ივანეს მსახურთ-უხუცესსა, ზაქარიას, გრიგოლს და ახალციხელთა შალვას და ივანეს,
და სხვათა
მრავალთა თავადთა, და კნინღა სივლტოლად მიდრკეს ქართველნი, და ქვეითად
დარჩეს რაზმსა შინა მჵნენი-იგი ქართჲლნი: მაშინ ვითარცა იხილნეს ლაშქართა თჴს თჴსნი პატრონნი
ქვეითნი,
გაწირნეს თავნი სიკდილად ჩამოჰჵდეს ცხენისა-გან. და პატრონთა მათთა გვერდსა
დაუდგეს,
ქვეითნი ქვეითთა: და ეგრეთ ძლიერი ომი შეიქმნა: და ვითარ იხილა დავით მხნე-მან,
მორიდა
ერთ-კერძო, და მარჯვენასა მჵარსა მოჰრიდა ზაქარია მჵარ-გრძელ-მან, და ვითარ
ქართჲლთა განეშორნეს, რათა არა ცხენთა მათთა-გან დაითრგუნენ ქვეითნი ქართველნი, და
მიმართნეს სპარსთა
კერძო: მსწრაფლ მიეტევნეს ერთ-კერძო. სოსლან-დავით, და ერთ კერძო ზაქარია, და
ვითარ
მგელნი ცხოვართა, ეგრეთ შეუტევდეს ურიცხთა-მათ სპათა სულტნისათა: და
პირველსა მოკიდებასა და ხეთქებასა ჵრმალთასა, მოჰხედნა წყალობა-აურაცხელ-მან ღმერთ-მან,
მოსავთა ჯარისათა, და განადიდა დიდება დავითისი და თამარისი. ვარძიისა ღვთის-მშობელ-მან:
და ანაზდად
ეგე-ოდენი-იგი სიმრავლე განსქდა, იძლია და დაიფანტა, და ამას გვანდა თვალგარდაუწდომელი
მაღნარი მიწითურთ მოგლეჯილ იყო, და გაჵვეულ, და სადეთცა თვალი
მისწვთებოდა ყოველ-გან
ტყეთა მსგავსი ლაშქარი იხილვებოდა ლტოლვილად:
ხოლო ჯერ არს ამისიცა მოჵსენება, რომელ მეფისა თამარის ოძრჵეს ყოფასა შინა
იყნეს
მიმდემნი ლოცანი და ღამის-თევანი ლაშქართა გამარჯვებისა-თჴს: დღესა ერთსა
აღესრულა-რა ჟამის წირვა, ზემო-ხსენებულისა ევლოგის მიერ, განკვირვება დაეცა ევლოგის,
და იწყო

ღაღადებად, სულელის მსგავსად, და იწყო აღმართ ხედვად: და ვითარ ხედვიდა
ევლოგი, და ვითარ აღმოხედვიდა, ჵმა ყო ევლოგი. ჭმუნვის სახედ, და სამ-გზის დაეცა: და
მეყსეულად ახლტნა,
აღიტყველნა ჵელნი. „აჰა დიდება ღმერთსა, ქრისტე ძლიერ არს. ჵელო ევლოგის,
სპარსთა-გან
არა გეშინის, განუტევეთ რათა ვიდოდის მშვიდობით:“ ცნეს ყოველთა რამეთუ
წინასწარმეტყველებით იყო სიტყა მისი. არამედ ევლოგი არა-ვის-რა გამოუცხადა საიდუმლო თჴსი,
თჴნიერ
იოანე შავთელსა. რამეთუ მას ოდენ აუწყა ვითარმედ ჟამსა ამას მოსცნა ღმერთ-მან
ბარბაროზნი
საძლეველად ჵელთა ქრისტეანეთასა. და მყის წარვიდა ევლოგი, და ივლტოდა, და
აღვიდა მათსა
რომელსა ჰქჴან არაგანნი:
1-30 სტრ., 323
მაშინ შავთელ-მან ჰრქვა. „უწყოდე, მეფეო, რომელ ჩვენება იხილა სულელ
საგონებელ-მან,
გარნა ჩვენებისა კეთილსა ვგონებ:“ ამის-თჴს დასწერეს დღე და ჟამი-იგი:
ხოლო ქართჲლთა იხილნეს-რა გაქცეულნი. წინაშე მათსა მტერნი თჴსნი, აღსხდეს
ჰუნეთა მათთა და დევნა უყვეს. ჰჵოცდეს, ჩამოჰყრიდეს და იპყრობდეს, და სიმრავლისაგან ვერ
ივლტოდეს, არამედ ურთიერთას დასთრგუნვიდეს: ხოლო ერი ქართჲლთა
უვნებელად დაიცვნა, რომელ არცა ერთი კარგი მეფისა-გან შეწავებული კაცი მოკდა: არამედ ეგეოდენი სიმრავლე სპისა მათისა ივლტოდა, და სპანი თამარისნი უვნებელად დაიცვნა მოწყალებამან ღვთისამან რამეთუ მისცნა ღმერთ-მან ჵელთა მათთა: და იხილვებოდა საქმე საკვირველი,
რამეთუ თჴთ
იყნეს მსახურ თჴსისა შეკრვისა რომელნი განერნეს პირსა მახვილისასა, უდიდესი
მათი შეიკრვოდა უმცროსისა მიერ თჴსისა, და უწარჩინებულესი მათი მოიყვანებოდა გამობმული
ძუასა ცხენისასა, და ერთითა საბლითა ერთისა კაცისა მიერ შეიკრვოდა ოცი, და თმითა
გამოებმოდა ერთი-

ერთსა, ყრმისა მიერ მცირისა უმჯობესნი მბრძოლთანი მოიყვანებოდეს, ვითარცა
თიკანნი: გამოიძივნე ყოველნი ადგილნი, და გაქცეულთა ჵოცდეს, ხოლო ნეშტთა ვითარცა
მართვეთა ქათამთასა
მოჰკრეფდეს, და გაუშვებდეს აურაცხელსა სიმრავლესა. რამეთუ ასსა სპარსსა ერთი
ქრისტეანე
ძლით მიხვდებოდა წარმომყვანელად:
ესრეთ აღესრულა წინასწარმეტყველება ევლოგისი, მასვე ჟამსა შინა ქმნითა რომელსა
შინა იხილა ჩვენება: იგი ესე-ოდენი დიდებული ძლევა მიმადლა ღმერთ-მან ცრემლთა
და სასოებისა
სიმტკიცესა თამარისთა, რომელი-ესე იქმნა: ხოლო ესე ყოველი რა ესრეთ იქმნა, მერმე
მოუჵდეს
ბარგსა მათსა, და არა იყო განცდა მისი, სიდიდითა ოქროსა და ვეცხლისა ჭურჭელთა,
ნაქსოვთა
სიმრავლე აურაცხელნი, სასმურნი ოქროსანი, თვალ-მარგალიტოვანნი, ლანკნები,
პინაკები, ლაგვინებისა და ქვაბებისა თანა ყოვლითურთ სავსეთა მიუწდომელითა ალაფითა: ხოლო
ცხენ-ჯორისა
და აქლემებისა სიმრავლე, და კარავთა და საფენელთა სიმრავლე, ურიცხვება რომელ
დაყარეს
ვინმე აღრაცხნეს. რამეთუ სავსე იყო ყოველი საბანაკო მათი. და ესრეთ ძლევაშემოსილნი, მადიდებელნი ღვთისანი, შემოიქცეს, და დადგეს კარავთა შინა მათთა: და ამისსა
შემდგომად შეეკაზმა
მოქალაქეთა ტფილისი, და შევიდა თამარ და დავით ვითარცა მზისა შარავანდედი
მიფენითა, და
შეიღეს დროშა ნუქარდინისა: შეიყვანეს პირველად ეზინკელი, მერმე სხვანი-იგი
წარჩინებულნი
მოიყანნა, რომელნი სთნდეს, წინაშე თჴსსა თამარ: ყოველთა ნუ-გეშინის-სცა და
დიდად სახელოვნად სერითა ისტუმრნა, და უბოძა ყოველთა შესატყვისად, და წარგზავნნა ციხეთა
შინა ყოველსა ადგილსა, თჴნიერ ეზინკელისა: არამედ იგი დაიმჭირა ტფილის პატიმრად,
პირველისა პატივისა და სიყარულისა-წილ, ხოლო უკანასკნელ ეგე-ოდენი სახელოვანი კაცი და
დიდებული
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განყიდა. ნალად ცხენთა, რომელი- ესე ჰყო თამარ პატივად სახლისა თჴსისა, და
დიდებად, რომელი-ესე არაოდეს ვის-გან ქმნილ იყო დასაბამით-გან. ესე დიდებად და სახსენებლად
თავისა ყო:
არამედ კვალად აღივსნეს ყოველნი საგანძურნი. სამეფონი ოქროთა და ჭურჭლითა
ოქროსათა, რამეთუ მიწისა მსგავსად შეასხმიდეს ოქროსა. ხოლო თვალსა და მარგალიტსა
წყვით დასდებდეს. ხოლო ოქრო-ქსოვილთა ბერძულთა და სხვათა, ძვირად საპოვნელთა,
ვითარცა ცუდთა
სამოსელთა ურცხელთა დაჰყრიდეს. ხოლო ვეცხლის-ჭურჭელთა არღა-რა აქნდა
პალატსა შინა
პატივი მეფისასა: რამეთუ ყოველი ოქროსა და ბროლისა წინა-გებულ იყო, ინდოურთა
ქვათაგან შემკობილი, რომლითა აღავსნა ყოველნი ეკლესიანი, რომელთა მიანიჭა
სამსახურებელად
სიწმიდეთა საიდუმლოთასა. და აღავსნა ყოველთა მთხოველთანი, და განაძღნა
ყოველნი
გლახაკნი და აღუვსო წიაღნი მათნი: ესრეთ ადიდეს ღმერთი მადიდებელთა თჴსთა.
ესრეთ აღამაღლებს წინაშე თჴსსა მდაბალთა. ესრეთ შემწე არს მოსავთა მისთა. ესე-ვითართა
ნიჭთა მოანიჭებს მინდობილთა თჴსთა:
რამეთუ არა-რაჳ სხვა დაიდვა თამარ გულსა თჴსსა ვითარ დასაბამი-იგი სიბრძნისა,
შიში
უფლისა, და სამართალი და წყალობა სწორად ყოველთა ზედა: იყო დღეთა მისთა
სიმრავლე, და
მრავალი მშვიდობა, განეფინა მადლი ბაგეთა მისთა. ამის-თჴს აკურთხა იგი ღმერთმან უკუნისამდე და დაადგრა თავსა მისსა გჴრგჴნი პატიოსნებისა, და დასდვა წელთა მისთა
მახვილი ძლიერებისა, და წარემართა სუფევად უკუნისამდე, ჭეშმარიტებისა-თჴს, სიმშვიდისა და
სიმართლისა:
ჯერ არს ამის-თჴსცა თქმად, ვითარმედ ქმნნეს მრავალთა დედათა ძლიერება, არამედ
არა ესრეთ
ვითარ მან არა ვერაგობისა ღონითა აცხოვნებდა ერსა თჴსსა, არამედ სიბრძნისა წინაძღომითა და

სიმართლითა და უმანკოებითა დავითიანითა, სიმშვიდითა იაკობის მსგავსითა,
სიუხვითა აბრაამისებრითა, მოწყალებითა იესო ღვთისა მსგავსითა, და სამართალითა მისისა
მობაძავითა: დღეთა შინა
თამარისთა არა-ვინ გამოჩნდა მიმძლავრებული, მეცნიერებითა მისითა. არცა-ვინ
დასჯილი, თჴნიერ
ძველისა სჯულისა, რომელი ძეს ავაზაკთა ზედა, ძელსა ზედა ჩამორჩობა: თჴთ არცავინ ღირსსა
სიკდილისასა და არცა პატიჟისასა მიეჵადა თანა- ნადები, არცა-ვინ ბრძანებითა
მისითა ასო-მოკვეთილ იქმნა, არცა სიბრმითა დაისაჯა, თჴნიერ გუზან, ღირსი სიკდილისა,
რომელი ორ-გულებით განდგა და კოლას სადმე მთათა შინა ავაზაკობდა მალვით: ესე შეიპყრეს
მთიბავთა თავისთა
და დავით მეფისა წინაშე მოიყვანეს, ხოლო მან უწყოდა დიდი მოწყალება თამარისი.
ამის-თჴს
მისსა შეკითხვამდის თვალნი დასწვნა, ნაცვლად მრავალთა სისხლთა ქრისტეანეთასა:
ხოლო არა-ოდეს თჴსსა სამეფოსა შინა იყო კეთილიანობა, არამედ ყოველთა ქრისტეანეთა-თჴს, და რომელნი მძლავრობდეს ქრისტეანეთა ყოველთა მიუმცნო, რათა
აზადად იყნენ, და
ფიცხლად დამორჩილდენ, შიშითა და სიყვარულითა მისითა: წარავლენდის
სარწმუნოთა თჴსთა და
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დავედრის. „ იწყესთ ალექსანდრიით ყოვლისა თანა ლუბიისა, სინისა მთისა:“ და მათ
კერძოთა
ეკკლესიათა, მონასტერთა, და ერთა ქრისტეანეთა მიიკითხვიდეს: ხოლო
იერუსალიმისა-თჴს
რადღა სახმარ არს თქმად, რამეთუ წარგზავნის ამათ ყოველთა შინა ბარძიმფეშხუმებსა ეკკლესიათა, და სიწმიდეთა საბურავებსა, და მონაზონთა და გლახაკთა-თჴს ოქროთა
აურაცხელთა,
ტყვენი განათავისუფლნა, და ხარკი ერისა თჴსსა უკუნ-სცის, და ყოველი ჭირი
დაჭირებული აღიღის მათ-გან: კვალად კერძოთა ელადისათა და მთა-წმიდისა, ეგრეთვე
მაკედონიისათა, პეტრიღონს,
კერძოთა თრაკისათა და კოსტანტინეპოლის მონასტრებთა, რომანას და ყოველ-გან,
და კვალად

ისავრიას, კურუხეთს. და ყოველთა-მათ სანახებთა შავისა მთისათა, და კვიპრისათა,
ესე ყოველნი
აღავსნა ქველის საქმითა:
რომლისა-თჴს ისმინეთ თუ ვითარ მოხედვიდა ღმერთი საქმეთა მისთა: მოიწივნეს
ოდესმე,
ჩვეულებისა-ებრ ქველის მოქმედებათა-თჴს ამისთა მონაზონნი შავისა- მთის,
ანტიოქიით და კვიპრისა ჭალაკით, ეგრეთვე მთა-წმიდით და მრავალთა ადგილთათ. შეიწყნარნა თამარ
ვითარ ანგელოსნი, და მრავალ დღე არა გაუშვნა: მერმე მისცნა ყოველთა დიადი, და აღავსნა
ყოვლითა
საჵმრითა უკანასკნელ მათ-გან უფრო შორიელთა მისცა დიდ-ძალი ოქრო, თჴთ მათ-თ
ჴს და
ყოველთა მონასტერთა გასაყოფელად: წარვიდეს მონაზონნი-იგი, და მიიწივნეს-რა
კოსტანტინეპოლედ, ესმა მეფესა ბერძენთასა ალექსის ანგარსა, რომელ-მან ძმასა თჴსსა ისაკს
თვალნი დასწნა, და მეფობა წარუღო: ესე ყოვლითურთ ბოროტი კაცი იყო, და შეუტყვებელი
მეფობისა,
გარნა უმეტეს ანგარებისა-თჴს საძააგელ იყო ყოველთა მიერ: იხილა სიდიდე-იგი
ოქროსა, რომელი მიეცა თამარს და წარუღო მათ მონაზონთა: ხოლო სცნა-რა ესე მეფე-მან თამარ,
ნაცვლად
სხა უფროსი წარგზავნა მათ წმიდათა მიმართ, და ამით უმეტეს არცხვინა ეშმაკსა:
ხოლო განრისხნა მეფესა ზედა ბერძენთასა, და წარგზავნნა მცირედნი ვინმე ლიხთ-იქითნი, და
წარუღეს ლაზია, ტრაპიზონი, ლიმონი, სამისონი, სინოპი, კერსუნდი, კიტორა, ამასტრია,
არაკლია, და ყოველნი ადგილნი ფებლაღონიისა და პონტოსანი, და მისცნა ნათესავსა თჴსსა ალექსის
კომნიანოსსა, ანდრონიკეს შჴლსა, რომელი იყო მაშინ თჴთ წინაშე თამარისსა შემოხვეწილ:
ესმა ესე
ფრანგთა, რამეთუ მოეღო ბერძენთა შეწევნა აღმოსავლეთით, გამოვიდეს ვენეტიკნი:
და წარუღეს
სამეფო ქალაქი, მეფობისა თანა, და შეიხვეწა უბადრუკი-იგი ალექსი ბორღალეთს,
თჴსისა სიძისა თანა. ხოლო იხილა-რა ბორღალელთა მეფე-მან, სიძე-მან მის-მან, შეიყვანა
ციხესა ერთსა

და დაუფინა წინაშე მისსა ოქრო დიადი, და ესრეთ ჰრქვა: „ აჰა ალექსი, გულისსათქმელი-იგი
შენი ოქრო ესე მიიღე, თჴნიერ სხვისა რომლისა მე საზრდელისა, და წყლისა-წილ:
რამეთუ წარწყმიდე ამის-თჴს სახლი სამეუფო. ქრისტეანეთა, და დაჵსენ თჴთ-მპყრობელობა
ბერძენთა:“ და
ესრეთ მოკდა საწყალობელი-იგი სიყმილითა, დაკლებული შეწევნისა-გან ღვთისა:
ესრეთ საზარელ იყო თამარ მტერთა ზედა, და კვალად ეს-ოდენ ტკბილ და ძვირ-უჵსენებელ,
ვიდრემდის
ესმა-რა ესე ყოველი დიდითა ტკივილითა იგლოვა, დაღათუ არა ღირს იყო მის-თჴს
ტკივილი.
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რამეთუ რაცა ვის არა ჭეშმარიტებით აქნდეს, არა იპყრობს დიდ-ხან. გარნა თამარ
უცხოსა
ზედა და დავრდომილთა ლმობიერ იყო, ტკივნეულობად და წყალობად, ვითარ აწ
ამასცა ზედა:
ესრეთ დღითი-დღე წარმატებითა და განდიდებათა შინა იყო სკიპტრის მპყრობელთა
ყოველთა უბრწყინვალესი თამარ, უმეტეს ღვთის-მსახურებასა, ეკკლესიათა და
მონასტერთა კაზმასა
და შენებასა, ობოლთა და ქვრივთა და შეწყალებასა, და სამართლის მიფენასა: ამას
შინა იშვებდეს
და იხარებდეს სამეფონი მისნი. ჟამ გარდვიდიან და განაგნიან საქმენი მანდაურნი, და
მოინადირიან
კეთილი-იგი სანადირო გეგუთი: და აჯამეთი. მერმე გარდმოვიდიან ქართლს,
სომხითს, და მერმე
დადგიან. მოვიდიან ხარაჯითა განძელნი და აღმართ ქალაქნი: გაზაფხულ აღმოვლიან
სომხითი.
მოიღიან ხარაჯა. ნახჭევნელთა, და წარვიდიან კოლას, თავსა არ ტანისასა, და მუნით
მოიღიან ხარაჯა, კარნუქალაქით და ეზინკით, და სხათა გარემოთა ქალაქთა:
ოცდამესამედ, გინა-თუ მეოთხედ აღმავლობასა მეფობისა მისისასა წელიწადსა,
იკითხა საქმე
კარისა. რამეთუ მრავლით ჟამით-გან ჰბრძოდეს სარგის თმოგველი, შალვა თორელი
და მესხნი,

გარნა ვერა ღონე ქნეს აღებისა, რამეთუ ზამთრის მკსინვარებისა-გან და სიცივისა
უღონო
იყნეს მოდგომად: ხოლო ჟამსა ყინვისასა, წყლისა-გან გაყინულისა ვერ შეუძლებდეს
ბრძოლად:
გარე შემოუხვნეს ყოველნი ციხენი და სოფელნი, და იგი ხოლო მარტო ჰქონდა
სპარსთა: მაშინ
განიზრახა და წარავლინა დავით ზემოთ ლაშქრითა. წაიტანა ზაქარია და ივანე და
უბრძანა რათა
დადგენ მუნ და ძლიერად ეომონ: და ხან-გრძლად იქმნა ესე, და თჴთ თამარ დადგა
ჯავახეთს, და
მუნ მოელოდა ამბავსა მათსა ებრძოლეს უკვე შეკრულსა-მას ღონესა წყლისა-თჴს და
მრავალთა
შინა დღეთა განტეხეს ადგილი-იგი, და გამოიცალა წყალი, და მის-თანა უმრავლესნი
მოქალაქენიცა: ხოლო დაშთომილთა-მათ ითხოვეს დავითის-გან რათა თჴთ თამარ მივიდეს და
მას მიენდნენ. რამეთუ ეშინოდათ სიტყათა მათთა-თჴს გინებისათა, რომელთა ციხით გამო
იტყოდეს:
პირველ მაშინ მოაჵსენებდეს ესე თამარს, და მივიდა თჴთ, და მოიხვნეს კლიტენი
წინაშე ძისა
მისისა გიორგისა, და მერმე თამარს წინაშე, და ითხოვდეს თავთა მშვიდობასა და
ფიცსა რათა:
არა განსცეს კარი, ვითარ ანისი და დვინი, არამედ სამეფოდ დაიჭიროს: მისცა ამისთჴს სიტყა
მტკიცე და უბრძანა ძესა თჴსსა გიორგის. რათა შევიდეს და თჴთ მიითვალოს ქალაქი
და ციხე,
რომელი-ესე ესრეთ იქმნა: და ესე ერთი ქალაქი და ციხე თჴსად დაიჭირა, მათ
ყოველთა-გან რომელნი აიხვნა, ზორაკერტით რაჵსამდის, გაგით განძამდის და ჯავახეთით
სპერამდის: და ვისცა
ათ-შვიდ-მეტსა წელიწადსა შინა ესე სქმენი თამარისა-გან გემცრებიან, და მისთა
ლაშქართა-გან
წელიწდისა ერთისა დღეთა, თუ ვითარ შეუძლო ყოველთა-მათ გარეთა აღმართ ოდენ
შეხედვა,
რომელნი ჰქონან ციხენი მჵარ-გძელთა ოდენ სახლთა, ზემოთ და ქვემოთ:
ხოლო ამა სიხარულსა და შვებასა შეუდგა მწუხარება, რამეთუ მიიცალა: სოსლანდავით,
აღსავსე ყოვლითა კეთილითა, საღმრთოთა და საკაცობოთა შესახედავითა
განშვენებული, ხოლო

1-33 სტრ., 327
წყობათა ომსა შინა მჵნე, უხვი და მდაბალი, და სხვითა ყოვლითა სიკეთეაღმატებული, და დაუტევნა ორნი ძენი, ყრმა ვიდრემე ლაშა- გიორგი, ხოლო ასული რუსუდან: და იტირეს
და დაუტევეს მწუხარებაჳ ყოველსა მუნ მკვიდროვანსა: და მათ უკვე ჟამთა, არა მცირედსა
ჟამსა მშვიდობა იყო ყოველ-გან, და მეფე იყო გეგუთს. რამეთუ იყო წმიდანი მარხვანი, და მჵარგძელნი
ორნივე მეფეს წინაშე იყნეს: და ვითარ ცნა არდაველისა სულტან-მან, აღძრა
მტერობაჳ ქრისტეანეთა ზედა: მოუწოდა სპათა თჴსთა და წარმოემართა, უწყოდა მჵარ-გრძელთა
შინა უყოფილობა, წარმოვიდა და აღმოვლო რაჵსის პირი, გზა-გზა არა-ვის ავნო და
უგრძნობელად მოვიდა
და მოიწია ანისის ქალაქის სიახლესა, და დიდსა შაბათსა, მწუხრი, მორაეახლა
ქალაქსა, და ვითარ
ცის-კარი მოეახლა, და ჰკრეს ძელსა და განახვნეს კარნი ქალაქისანი. მყის მიეტევნეს
კარსა ქალაქისასა, შეუტევეს ცხენით და ვერღა-რა მოასწრეს კარნი და შევიდეს ქალაქად, იწყეს
ჵოცად, და
კლვად და ტყვეობად. უმრავლესი ერი იყო ეკლესიათა შინა, ვითარ შეჰგავს
ქრისტეანეთა სჯულსა.
ხოლო რომელნი მე შეივლტოდიან დარბაზოანთა შინა, და მუნ განმაგრდიან, და
რომელნი მე ქვაბოანთა შინა, რომელსა ქარტუნობით უწოდენ: არა განერა, ანუ ციხესა ანუ ქარტუნსა,
რომელსა
შინა არა შევიდა, რამეთუ გარეშემო სამგნით ქარაფი იყო კლდოვანი და ქვაბოვანი:
ესრეთ ჵელთიგდეს-რა ქალაქი ყოველი, ერთი ბევრი და ორი ათ-ასი კაცი ეკკლესიათა შინა,
ვითარცა ცხოვარი
დაკლეს, თჴნიერ მისსა რომელი უბანთა და ფოლორცთა შინა მოიკლა: ეს-ოდენ
მძვინარედ მოაოჵრეს ანისი, და სავსენი ტვირთითა და ალაფითა ურიცხვითა, წარვიდეს და
მიიწივნეს შინა:
ხოლო ესე ანისის მოოჵრების ამბავი ახალ-კვირიაკეს აცნობეს მეფეს თამარს:
სცნეს-რა ამირ-სპასალარ-მან ზაქარია-მ, და მსახურთ-უხუცეს-მან ივანე-მ, დიდად
დამძიმდენ, და

მწუხარება-მან მოიცვნა, და გულნი მათნი ცეცხლებრ ენთებოდა, და რამცა ყვეს არა
უწყოდეს:
ხოლო მეფე და ყოველნი სპანი მისნი, მწუხარებითა და გულის-წყრომითა მოცულნი,
სპარსთა
მიმართ ბრძოლისა ყოფად აღეგზნეს: მაშინ მჵარ-გძელთა ჰრქვეს მეფესა. „მოიწია
ბოროტი
ჩვენ ზედა, გარდასვლითა მცნებათა, ღვთისათა, რომელ ესე-ოდენი სული ქრისტეანე
მოისრა,
ცუდ-სჯულთა სარკინოზთა მიერ ცოდვათა ჩვენთა-თჴს: არამედ ვესავ წყალობასა
ღვთისა და პატიოსანსა ჯარსა, რათა არა მისცნეს მოსავნი ჯარისანი სრულიადსა წარწყმედასა,
არამედ ჩვენცა
შური ვაგოთ, და ნაცვლისა ქმნად განვემზადნეთ, და სიცრუვე მათი მათდავე მიექცეს:
შენ მეფეო, ამცენ სპათა შენთა რათა მზა იყნენ არდაველის სულტანსა ზედა წარსლვად:
პირველად
წარვიდეთ ანის, და ვინ-სადა ვჰპოოთ სპარსთა-გან მოვინადიროთ და რათა არა ცნან,
მცირედითა
ლაშქრითა წარვიდეთ: უკვე დიდნი წარვალთ, სცნობენ და სიმაგრეთა შევლენ:
არამედ მცირედითა ლაშქრითა შემეწიე: და რა-ჟამს შეგინებული მარხვა მოვიდეს, მზამცა არიან,
რამეთუ რა ჟამს ჩვენ მოგახსენოთ:“ სთნდა მეფესა თქმული მათი, და უბრძანა მეფე-მან რათა მზა იყნენ სპანი
მისნი,
და მჵარ-გრძელნი წარმოვიდეს ანის, და იწყეს კაზმად. და მოიახლა ბილწისა
სჯულისა მათისა
მარხვა. წარმოავლინეს წინაშე მეფისა კაცი, ლაშქრისა მთხოველად, არდაველისა
სულტანსა ზედა.
1-30 სტრ., 328
მაშინ უბრძანა მესხთა, თორელთა, თმოგველთა, ჲერ-კახთა, სომხითართა. ხოლო
ქართჲლნი არა
წარატანნა, რათა არა აგრძნან არდაველს მყოფთა: შეკრბეს ანის და წარემართნეს
არდაველსა
მყოფთა: შეკრბენ ანის და წარემართნეს არდაველს, გარდავლეს გელაქუნი, და ჩავლეს
ისპიანი,
გავიდეს ხუდაფრინის ჵიდსა, და მიჰმართეს არდაველს: ხოლო ესრეთ მოუწონეს ჟამი,
რომელ
აიდი განთენდებოდა, რომელ არს აღვსება მათი: და მას ღამესა გარე-მოადგეს
არდაველს. და ვი-

თარ ჵმა-ჰყო ქადაგ-მან ბილწისა ქადაგებისა მათისა-მან, და გაჵშირდა მუყრთა
ყივილი, ყოვლგნით
ცხენი შემოუტევეს მჵარ-გძელთა და უომრად ჵელთ-იგდეს სრულობით ქალაქი-იგი,
სულტანი,
ცოლნი და შჴლნი მისნი, და ყოველი სიმდიდრე სულტნისა და ქალაქისა-მის: ესრეთ
აღივსნეს
სიმდიდრითა აურაცხელითა, თვალითა და მარგალიტითა, ოქროთა და ვეცხლითა,
ჭურჭლითა
ოქროსა და ვეცხლისათა, შესამოსლითა და საფენლითა, და ყოვლითა სიმდიდრითა
ეგ-ოდენ განმდიდრებულისა ქალაქისა, რომელ მოთხრობა შეუძლებელ არს: აღივსნეს ცხენითა,
ჯორითა და
აქლემითა, და საქონელი მათი თჴთ მათთავე საჵედართა აღკიდეს. და ეს რეთ
გამარჯვებულნი
წარმოემართნეს: ხოლო სულტანი არდაველისა, და ცოლნი და შვილნი მისნი ტყვედ
წამოიყვანეს, და ათ-ორ-მეტი ათ-ასი კაცი რჩეული მიზგითთა შინა მათთა მოკლეს, ვითარ-იგი
მათ
ყვეს ანისისა ეკკლესიასა შინა: სხვა უმრავლესი ერი მოკლეს და სხვა ტყვე ჰყვეს,
აღმოიარეს
იგივე გზა. და ესეთი ძლევა-შემოსილნი მოიწივნეს ანისსა, და დიდად ნუ-გეშინისიცეს. და
ესრეთ მოიწივნეს წინაშე მეფეთ მეფესა და დედოფალთ დედოფლისა თამარის
წინაშე, მოიღეს
ძღვენი და არმაღანი, აღავსნეს მეფე და ყოველნი წინაშე მისსა მყოფნი: ჟამსა- მას
კოლას დგა
მეფე, აღივსო ყოველი სამეფონი ამისნი სიმდიდრითა აურაცხელითა, ოქროთა,
ვეცხლითა და
სხვითა ყოვლითა სიმდიდრითა, რომელიცა მოიღეს ზაქარია და იოანე, რომლისათჴსცა დიდად
მადრიელ -მან მეფე-მან უბოძა მრავალნი ციხენი, და ქალაქნი და ქვეყანანი. და ესრეთ
მადიდებელნი
ღვთისანი იშვებდეს და იზახებდეს, და ნებიერად იყოფვოდეს, და მოუდიოდა
გარეშემოთა
მყოფთა-გან ხარაჯა, ძღვენი ურიცხვი:
ხოლო სხვასა ჟამსა მოვიდეს მეფეს წინაშე. მჵარ-გრძელნი ზაქარია სპასალარი და მსახურთ-უხუცესი იოანე, და ვარამ გაგელი, და მოაჵსენეს. „ძლიერო ჵელმწიფეო და
შარავანდედთა
შორის უმეტეს აღმობრწყინვებულო, იხილე და განიცადე სამეფო თქვენი, და სცან
სიმჵნე და სიქვე-

ლე სპათა შენთა. გულის-ხმა-ჰყავ რამეთუ მრავალნი ახოვანნი, მჵნენი და ქველნი,
იპოებიან სპათა
შენთა შორის, რამეთუ არა-ვინ არის წინა- აღმდგომი მათი. აწ ბ რძანოს მეფობა-მან
თქვენ-მან
რათა არა ცუდად ვაუქმოთ სპანი თქვენნი და დავიწყებასა მიეცეს სიმჵნე მათი,
არამედ აღვამჵედროთ ერაყს, რომ გვარს ზედა, რომელ არს ხვარასანი, რათა ცნან ყოველთა სპათა
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სათა ძალი და სიმჵნე ჩვენი: აწ უბრძანე სპათა საქართჲლოსათა, რათა მზა იყნენ
ლაშქრობად ხვარასანს: დაღათუ არა-ვინ ქართჲლთაგანი მიწევნულ არს მუნ ხვარასანს და
ერაყს, არამედ
ბრძანე რათა ნიკოფსით, დარუბანდამდის აღიჭურნენ და მზა იყნენ საომროდ:“ და
ვითარ ესმნეს
თქმულნი მჵარ-გძელთანი მეფესა, მოუწოდა ყოველთა წარჩინებულთა ამის
მეფობისათა,
იმერთა და ამერთა აუწყა თქმული მათი:
ხოლო ვითარ ესმა ლაშქრად წვევა მჵარ-გძელთა-გან ჰსთნდა ყოველთა თქმული
მათი, და
დაასკვნეს ლაშქრობა, და იწყეს კაზმად. და ვითარცა მოიწია არე სთვლისა, მოვიდეს
ტფილისს,
წინაშე მეფისა: და განიხილნა -რა სპანი თჴსნი, და მოეწონა აბჯართ განწყობილება და
ცხენ-კეთილობა მათი, სიდიდე და სიმხნე სპათა მისთა, და შურითა სპარსთათა აღსავსეობა,
და მოიღო
დროშა სვიანად ხმარებული, გორგასლიანი და დავითიანი, და შევე დრა მასვე
ვარძიისა ღვთისმშობელსა, დროშა და ლაშქარი დაულოცა, და წარავლინა სპარსეთს: მისცა დროშა
ამირ-სპასალარსა ზაქარიას, და წარემართნეს სპარსეთად: ჩავლეს პირი ნახჭევნისა და განვიდეს
ჯუღას, და
რაჵსისა პირსა, და შევლეს იწრო-იგი ჵევი დარადუზისა, და აღვიდეს მარანდს: ხოლო
მარანდელნი, ამისნი მცნობელნი, შეივლტოდეს კლდეთა შინა. და ესენი მარანდს რა მივიდეს,
არა პოეს
კაცი, ეგონათ მთასა მარანდისასა ყოფა სპათა ადარბადაგანისათა. ამის-თჴს დაარჩიეს
ხუთ ასი

რჩეული მჵედარი, დიდებული და აზნაური, და აჩინეს მჵედართ მთავრად თაყიადინ
თმოგველი.
წარემართნეს: და აღვლეს აღმართნი მარანდისანი, და აღვიდეს ვაკესა, თავსა-მას
მარანდისასა, და
დადგეს მთასა-მას-ზედა: რამეთუ ესრეთ ემცნო ზაქარიას, რათა არა-ვის ბრძოლონ
მიღმართ,
ვიდრემდის არა მივიდეს იგი. და თუ დიდი ლაშქარი ნახონ, აცნობონ ზაქარიას, და
რაცა ჰრქვას
მათ ჰყონ იგი: და დადგა ხუთ ასი კაცი წარჩინებული: ხოლო ვითარცა იხილეს მთით
მარანდელთა, რომელნი შელტოლვილ იყნეს ღირღალთა და კლდეთა შინა მაღალთა,
რომელ არს ზენაკერძო მთასა მარანდისასა, უმაღლესი სხვათა მთათა, სავსე ქვითა და კლდითა,
იხილეს მცირე
ლაშქარი. და აღიჭურნეს, მოუჵდეს ზარითა და ამბოხებითა მარანდელნი-იგი,
რამეთუ საწუნელ
უჩნდეს ქართჲლნი სიმცროსა-თჴს: ხოლო ესენი მიეტევნეს ეს-ოდენ ძლიერად და
აოტნეს,
რომელ მცირედნი განერნეს, და უმრავლესი მოკლეს, და სხვათა დევნა უყვეს გძლად:
მაშინ
აღვიდეს უმრავლესიცა-იგი ლაშქარი ქართჲლთა, და იხილეს ნაომარი ადგილი,
მკვდრითა კაცითა
და ცხენითა სავსე, და ქართჲლი კაცი არცა ერთი იპოებოდა. და ესე-ოდენი ძლევა
მისცემოდათ
ღვთისა-გან რამეთულ ხუთ ასი შუბი ხუთ ასსა კაცსა და ცხენსა ზედა ესვა: ესე-რა
იხილეს, განკვირდეს და ქართჲლისა კაცისა ვერ პოვნა უკვირდათ: ამის-თჴს უღონო ქმნილი და
მწუხარე
ზაქარია, იგონებდა და არა უწყოდა თუ რამცა იყო: ვითარცა მცირედი ხანი
დაეყოვნათ, გამოჩნდეს დევნისა-გან შემოქცეულნი ლაშქარნი: იხილა ზაქარია, დიდად გამხიარულდა,
და მადლობა
შეწირა ღვთისა მიმართ, რომელ არცა ერთი კაცი ქართჲლი მომკდარ იყო: და ესეთი
ძლევა
მისცემოდათ ღვთისა-გან რომელ ხუთ ასი კაცსა ხუთ ასი შუბი ხუთ ასისა კაცისა, და
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ნისა-თჴს დაესვათ: და ესრეთ იხილეს, დაღაცათუ ესრეთ გამარჯვებოდათ, გარნა
ყოვლადვე აბრა-

ლებდეს თაყიადინს, და უმეტეს ზაქარია მქისედ ეტყოდა ამბის უცნობელად შებმისათჴს:
ხოლო ესრეთ გამხიარულებულნი და მმადლობელნი ღვთისანი გამარჯვებისა-თჴს
წარმოემართნეს და მომართეს ქალაქ სა თავრეჟისასა. გარდავლეს მთა დევსოფნად
წოდებული, და
ვითარ ესმათ თავრეჟს მყოფთა მისლვა ქართჲლთ ლაშქართა, განკრთეს, და
ძრწოლა-მან შეიპყრნა
ყოველნი მკვიდრნი თავრეჟისანი, ხოჯანი და ყოველნი წარჩინებულნი, და
მიმდგომნი თავრეჟის
ქალაქისანი: მაშინ განიზრახეს რათა ხარკის მიცემითა და ძღვნითა, და შევრდომითა
და ზენარისა
თხოვნითა, დაამშვიდონ პირნი ქართჲლთა სპათანი: წარმოავლინნეს მოციქულნი
და ითხოეს
მშვიდობა, არა მოოჵრება ქალაქისა მათისა. აღუთქვეს ძღვენი ურიცხვი, ოქრო,
ვეცხლი, თვალნი
პატიოსანნი და მარგალიტნი ძვირ-ფასისანი: განკვირდენ ყოველნი წარჩინებულნი
ქართჲლთანი.
ზაქარია და ივანე მჵარ-გძელნი. აღუთქვეს მშვიდობა და უვნებელად განვლა
ქჲყანისა მათისა
მოიმტკიცეს ფიცისა მიერ: მოვიდეს ყადნი, ხოჯანი და ყოველნი თავადნი
თავრეზისანი, და
მოიღეს ოქრო, ვეცხლი, ლარი, თვალი, მარგალიტი, შესამოსელნი, ცხენი, ჯორი და
აქლემი, და
საზრდელნი კმა-საყოფელნი ლაშქართა-თჴს. აღავსნეს დიდი და მცირენი:
და დაუდგინნეს ქალაქსა მცველნი, და წარვიდეს: განვლეს ადარბადაგანი და
მიმართეს მანას.
და ცნა მელიქ-მან მანისა-მან მისვლა ქართჲლთა: და ვითარცა თავრეზელთა ქმნეს,
მანცა ითხოვა მანცა მშვიდობა, და აღუთქვეს მოცემად ურიცხვი საქონელი: უსმინა ზაქარია, და
მოიყვანეს მშვიდობის ყოფად. და მოიღო მანცა ოქრო ურიცხვნი და ვეცხლნი, და ქვანი ძვირფასისანი, და
აღივსნეს მუნცა ყოვლითა სიმდიდრითა, და დაუტევნეს მუნცა მცველნი ქალაქისამის, და წარვიდეს
მშვიდობით:

და მუნ წარმავალთა მიიწივნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს, და იყო ალიზის ზღუდით
განმაგრებული: ხოლო ქალაქი ძლიერად განამაგრეს, და იწყეს ფიცხელად ბრძოლა. და
ვითარ განგრძელდა ომი, განყვეს თემთა და თემთა ზღუდე ქალაქისა, რათა შესთხარონ. მაშინ
იწყეს თხრად
ზღუდეთა პირველად მარჯვენესა მჵარსა მესხთა შეხვრიტეს, და უწინ შევიდეს
ქალაქსა შინა, და
რომელნიცა დახვდეს შიგნით მეომარნი, იწყეს ჵოცად და სრვად: აღივსნეს მესხნი
ურიცხვითა
საქონლითა, და მერმე შემოხვრიტეს ყოვლგნით და წარმოტყვენეს, და აღივსნეს
საქონლითა. და
მცირედ განისვენეს მუნ, და მერმე ამჵედრდეს და წარემართნეს ხვარასნით: და
მწუხრი მივიდეს
მცირესა სოფელ-ქალაქსა მუსულმანთასა: იგიცა მოატყვენეს და მცირედ განისვენეს,
და მერმე წარვიდეს ქალაქსა ხორასნისასა: და ყაზმინს რა მიიწივნეს, აიყარნეს და ვერ წინა- აღუდგეს
ყაზმინელნი, და ივლტოდეს მთად. მოარბიეს იგიცა და აღივსნეს საქონლითა: და აღკიდეს
საქონელი
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მათი მათსავე საჵედარსა, კაცთა არა ავნებდეს, არამედ ტყვედ წარმოიყვანდეს კაცთა,
და მცირეთა
ვაჟთა, და წარემართნეს მთად ლტოლვილთა მიმართ. და მიესწრნეს და მიეწივნნეს,
აღივსნეს მუნცა
ოქროთა და ვეცხლითა, და ცოლთა მათთა სამკაულითა, და უშინაგანეს რომგვარისა
მიმართ მიიწინეს, რომელ არს ხორასანი:
და რაღა გრძელ სიტყვა საკმარ არს. ვითარ მიიწივნეს ვიდრე ქალაქად გურგნისად და
მოაოჵრეს ქვეყანა-იგი და ვერღა-რა ძალ-ედვა წიაღ-სვლა ალაფისა-გან: შემოიქცეს
გამარჯვებულნი
და შემოსილნი სიმდიდრითა ქართჲლნი, რამეთუ აქამომდე არა-ვინ ქართჲლთა
ნათესავი მიწურვილ იყო ლაშქრად. არა მეფე, არცა მთავარი, და ვერ-ვინ წინა-აღუდგა სპარსეთს
შესლვასა
მათსა, ვერ ხვარასნის სულტანი, ვერცა ერაყისა, და ვერა- რომელი თემი: და ესრეთ
უზომოთა

და ურიცხვითა სიმდიდრითა აღვსებულნი და განმდიდრებულნი, შემოიქცეს და
მოვიდეს კერძოთა
ერაყისათა: და ვითარ გურგნისად ქვეყანისა ამბავი ქართჲლთა მიერ ქმნილი
უცნაურ ქმნილ
იყო ყოველთა მიერ, და ერაყის სულტნის მოსრვა, კაცი ვინმე მისრულ იყო მანას
სულტანსა
თანა, და ესე-ვითარი ტყუილი ეთქვა ვითარმედ „მოვიდა თჴთ დიდი სულტანი, და
გილანელი
სულტანი, ხვარასნისა და ერაყის სულტანი, და გილანელთა ყოვლგნით გზა შეუკრეს
ქართჲლთა,
და მოსრნეს და მოწყდეს რომელ არცა ერთი კაცი ქართჲლთაგანი განერა, ეგოდენისა სიმრავლისა-გან, არცა მთხრობელი მივა საქართჲლოსა:“ ხოლო ესერა ესმა მელიქსა
მანისასა და
მანელთა, დიდად განიხარეს და ქართჲლთა-გან დატევებულნი მცველნი
ქალაქისანი დაჵოცნეს, და
ძელსა ზედა ჩამოჰკიდეს, გარნა ერთი კაცი ქართჲლი დაიმალა მცველთა-მათ-განი
ქალაქსა შინა,
და ვითარცა მოვიდეს ქართჲლნი ძლევა-შემოსილნი და განმდიდრებულნი მანას,
წინ გაეგება
სულტანი მანისა, დიდითა ძღვნითა, და ეგონა დაფარვა ნაქმრისა მათისა: იხილნა-რა
ზაქარია,
იკითხა მცველნი მათ-გან დატევებულნი: ხოლო მათ ჰრქვეს ვითარმედ თავრეზს
წარვიდეს, მუნ
დატევებულთა მცველთა თანა: მაშინ მოვიდა დამალული-იგი კაცი, და აუწყა ნაქმარი
მანელთა
მცველთა მოწყვედა, ტყავისა განჵდა და ძელსა ზედა დაკიდება, და შესწამა პირის-პირ
მელიქს.
და იგინი იდგეს უსიტყველნი: და ვითარ ესმა ესე ზაქარიას და ივანეს, დიდად
გამწარდეს და
ძნელად აღუჩნდა ესე: შეიპყრეს მელიქი და ყოველნი სახლეულნი, და თჴსნი მისნი,
და ყოველნი
სიკდიდ დასაჯნეს, თჴთ იგი და შვილნი მისნი, ტყავები დაჰჵადეს და ძელსა ზედა
ჩამოჰკიდეს
და ქალაქი მოაოჵრეს, მოწვეს და ტყვე ჰყვეს: ხოლო სიმდიდრე რომელ წარმოიღეს
შეუძლებელ
არს აღრიცხვა მათი:
და ესრეთ მომართეს გზასა, ადგილსა-მას რომელ აღმოევლოთ, ადარბადაგანით
მოვიდეს

და მოეგებნეს, პირველად უჟანით, და მერმე თავრეზელნი, მითვე ძღვნითა, და
მოართვეს სიმდი1-31 სტრ., 332
დრე აურაცხელნი. რომლითა აღივსნეს სრულიად სამეფონი, და თჴთ მეფეთა მეფისა
თამარისა-თჴს
წარმოგზავნეს თვალნი დიდ ფასისანი, ძვირად საპოვნელნი, და ჭურჭელნი უცხონი,
და დაუტევეს
მშვიდობით მყოფნი ადარბადაგანისანი, და გამოვლეს რაჵსი, და შემოვლეს პირი
ნახჭევნისა, და
მოვიდეს ტფილისს, წინაშე მეფისა: მხიარულ იქმნა მეფე, მმადლობელი ღვთისა, და
მხიარულითა პირითა გაეგება, ზიემითა და დიდებითა. იყო ხმა ბუკთა და დუმბულთა, რომელი
არცა ძველოდესმე ქმნულ იყო: და ესე ვითარი გამარჯვება არცა მეფეთა-გან, არცა მთავართა-გან
ქმნილ
იყო: შევიდეს ისანთა, და დაჯდა მეფე ტახტსა ზედა სამეუფოსა: შეუძღვა ამირსპასალარი, და
შევიდეს თავადნი, და დასხდეს წესისა-ებრ, და მოიღეს არმაღანი ურიცხვი, და
დადვეს წინაშე მეფისა: გაკვირდა მეფე, რომელ არა-ვის ქართჲლთაგანსა ენახნეს ეზომნი სიმდიდრენი
აურაცხელნი თვალნი და მარგალიტნი: ხოლო მეფე თამარ არა უმადლო იპოვა: ღვთისა
მიმართ, აღასრულებდა ლიტანიობასა და ღამის-თევათა, მრავალი განსცა ობოლთა და ქვრივთა
ზედა. და
ეკკლესიანი აღავსო სიმდიდრითა, და ლაშქართა ზედა განყო საჭურჭლე დიდი. იყო
მადლობა
ღვთისა მიმართ დაუცადებელი, ესე- ვითარისა გამარჯვებისა-თჴს:
მაშინ მოიწია მწუხარება დიდი, რამეთუ მიიცალა ზაქარია ამირ-სპასალარი, ძე
სარგის
ამირ-სპასალარისავე, კაცი დიდად განდიდებული, და ყოვლითა სათნოებითა
აღსავსე. რომელიცა
იგლოვა მეფე-მან და ყოველ-მან კაც-მან საქართჲლოსა-მან. რამეთუ არა-ვინ მჵნედ
გამოჩენილ
იყო მთავართა შორის, ჟამთა ამათ. რამეთუ გვარისა-განცა მოვეაქვნდა, რომელი იყო
ნათესავით არტაქსესი ჵელ-გრძელისა, და იყო სარწმუნოებითა სომეხი: არამედ
ყოველნი სათნოება-

ნი ღვთისანი და საკაცობონი აქნდეს: და დაუტევა შვილი ერთი. მაშინ მეფე-მან
მოუწოდა ივანეს
მსახურთ- უხუცესსა, ძმასა ამის ზაქარიასსა, და ინება აღყანება პატივსა ძმისა
მისისასა, და
უბოძა ამირ სპასალარობა: ხოლო ივანე საქმისა ამის-თჴს განკვირვებული ეტყოდა
მეფესა: „პატივი ესე პატივი რომლითა გიცემიეს ჩემდა დიდად დიდებულ არს, და მე უღირს ვარ.
არამედ
ამას გევედრები რათა ძმისა ჩემისა სახელსა არა აჵსენებდეს ჩემ-ზედა, რათა არა
მრცხვენეს ნაცვლად მისა დგომად: არამედ ათაბაგობითა პატივ-მეც, რამეთუ საქართჲლოსა შინა
არა არს ესე
წესად თქჲნ მეფეთა წინაშე ათაბაგობა, ამით განადიდე წყალობა შენი ჩემ -ზედა,
რათა ახალსა
უაღრესსა პატივსა ღირს მყო და ათაბაგობა მიბოძო, ვითარცა წესი სულტანთა, რომელ
მეფეთა გამზრდელთა და სულტანთა ათაბაგობით უჵმობენ. მით განადიდე წყალობა
შენი ჩემზედა:“ უსმინა ესე მეფე-მან და უბოძა ათაბაგობა, რომელ არა ყოფილიყო
ქართჲლთა მეფისა წინაშე, და არცა-ვის ბოძებოდა. და მსახურთ- უხუცესობა უბოძა ვარამს, ზაქარიას
გაგელისა
ძესა, კაცსა საპატიოსა. და ლაშქრობათა შინა გამარჯვებულსა: და ესრეთ იყნიან
მარადის წინაშე
მეფოს თამარისა:
1-30 სტრ., 333
ხოლო მეფე თამარ ზამთარ დვინს იყვის, და ზაფხულის კოლას და ცელის ტბას, ზოგჯერ
გარდვიდის აფხაზეთს, გეგუთს და ცხუმს: მათ უკჲ ჟამთა იწყე კაცთა მთეულთა
განდგომად,
ფხოელთა და დიდოთა: დიდონი უკჲ მშთვართა და უხარშავსა ჭამენ, და მრავალნი
ძმანი ერთსა
დედა-კაცსა მოიყვანებენ ცოლად, და რომელნი მე უჩინარსა რასამე ეშმაკსა თაყვანისსცემენ, და
ზოგნი უნიშნოსა შავსა ძაღლსა, და ამას ესე- ვითარსა ჰყოფენ: ხოლო ფხოელნი
ჯარის მსახურნი არიან და ქრისტეანობასა იჩემებენ: ამათ იწყეს რბევად, ჵოცად და ტყვეობად,
ცხადად და
ღამით: მაშინ მოუწოდა მეფე-მან თამარ ათაბაგსა ივანეს, და ყოველთა მთეულთა,
დვალთა,

ცხრა-ზმელთა, მჵეველთა, ჵადელთა, ცხავატელთა, ჭართალთა და ერწო-თიანელთა:
მისცნა ივანე
ათაბაგსა, და წარავლინა მათ-ზედა: ხოლო ივანე-მ გონიერად ყო, აღვიდა მთასა
ჵადისსა, და
წარვლო წვერი მთისა, და წარდგა მთასა ფხოელთა და დიდოთასა, რომელი- ესე არავის ექმნა,
არცა პირველ და არცა შემდგომად: ერთ-კერძო დაურჩა დურძუკეთი, და ერთ-კეძო
დიდოეთი და
ფხოელი: ცნეს-რა მისვლა ათაბაგისა, მოვიდეს ძღვნითა მეფენი დურძუკთანი, მოსცეს
ლაშქარი
და დაუდგეს გვერდსა, და იწყეს ზეიდამ ბრძოლად, ტყვეობად და კლვა, და რბევა, და
დაწვა: და
მოსწყვიდნეს ურიცხვი კაცი დიდო და ფხოელი, და დაყნეს სამნი თთჲნი, ივნისი,
ივლისი
და აგვისტოსი: მაშინ შეიწრებულთა ათაბაგისა-გან მოსცეს მძევლები, და აღუთქვეს
მსახურება
და ხარაჯა, და მოსცეს პირი სიმტკიცისა. ქმნეს ზავნი, და წარმოასხა მძევლები, და
ესრეთ გამარჯვებულნი მოვიდეს წინაშე მეფისა, და ჰრქვა ივანე ათაბაგ-მან მეფესა თამარს. „ ჶი
ძლიერო
მეფეო, იქმნა ბრძანება შენი, და მოვაოჵრენ ურჩნი მეფობისა შენისანი, დიდოეთი. და
ფხოლი:“
ხოლო მეფე-მან დიდათ დაუმადლა და უმაღრესსა პატივსა აღიყანა:
და იყო ყოველ -გან მშვიდობა და წარმატება, და დღითი-დღე შემატება სამეფოსა,
ღვთივ
დაცულისა მეფისა თამარისათა: ხოლო სპანი მისნი განისვენებდენ ნადირობითა და
ბურთობითა,
და თჴთ თავადნი და წარჩინებულნი მარადის მეფეს წინაშე იყნიან. იხარებდეს და
აღივსებოდეს
ნიჭითა და საბოძვრითა მეფისა მიერ თამარისა:
რამეთუ ვითარ დიდისა მხიარულად ამბისა-გან მეტყუელი პირი აწ მწუხარებისა
მიმართ
მიიქცევის. რამეთუ მეგულვების აწ წარმოთქმა ყოვლისა სოფლისა საგლოველისა
ამბისა. კოსტანტინეს ძმის- წულისა ივბიმიანოზისა-თჴს წერილ არს, რომელ ჰრქვა ანგელოს-მან
მონაზონსა
ვისმე, რომელი იგლოვდა სიკდილისა-თჴს ივბიმიანოსისა-თჴს, ვითარმედ „რასა
დააკლო ღმერთ-

მან ქრისტეანეთა ესე-ვითარი მეფე, რომელსა ანგელოს-მან დაადგა გჴრგჴნი
სახილველად ყოველთა:“ და ეტყოდა ანგელოსი: „ რაჳ არს ბერო, რასა გამოეძიებ შენი მჯავრთა ღვთისათა:
აწ
გიბრძანებ, დასცხერ გამოძიებისა-გან მაგის ბოროტისა. არა უწყი რომელ
აღმოსავლეთით ვიდრე
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დასავლეთამდე უკეთუ მართლ-მადიდებელი იყოს, არცა იგი ღირს იყო მეფობასა
ივბიმიანოსისა,
არა-თუმცა საბერძნეთი ოდენ:“ ეგრეთჲ აწცა იქმნა ამის დიდისა მეფისა საქმე, არათუ ოდენ
საქართჲლო, არამედ არცა- თუ ოდენ ყოველი ქჲყანა ღირს იყო მეფობასა
თამარისასა:
ნაჭარმაგევს გარდამოდგა მეფე თამარ, და მის წინაშე იყნეს ყოველნი დიდებულნი
და
წარჩინებულნი, და იურვნა და განაგნა საქმენი. სამეფოსა თჴსისანი და უფროსღა
ეკკლესიათა და
მონასტერთანი, და მუნ დგომასა შინა გამოაჩნდა სენი, გამაოჵრებელი ჩვენი, რომელი
დღითიდღე დაუმძიმდებოდა მის-ზედა: და დიდ-ხან ფარვიდა, რათა არა-ვინ შეაწუხოს,
გარნა ურგებელ
იქმნა-რა ჭირი, არა მიმთვალველი კურნებისა, მაშინღა განაცხადა. რამეთუ
დედობრივ-მან უძლურება-მან განგრძნობილითა შინა მჵედრობათა არა თავს-იდვა შეუმთხვეველად
მიშვება აგებულებისა:
და აქა საბრალობელ მიჩნს დიდად ერთ-გულნი-იგი კაცნი, თუ ვითარ უგულებელსყვეს ეგ-ოდენი
ტკივნეულობა. რამეთუ წარმოიყვანეს კუბოთა ტფილისს, და შემდგომად მცირედთა
დღეთა ენებათ და ისწრაფდეს, ჩვეულებისა-ებრ რათა დასოს განვიდენ. და მუნ წარიყვანეს
კუბოთავე,
და დიდად განძნლედა სენი-იგი უწყალო: და კვალად წარმოიყვანეს აგარათა ციხესა,
და უქმ იქმნა
მის-ზედა ყოველი ბრძანებათა გამომეძიებლობა მკურნალთა ჵელოვნებისა. ამისთჴსცა იყნეს
თჴთ მუნ და ყოველსა ადგილსა ლიტანიობანი და ღამის-თევანი მიმდემნი, და
ცრემლთა დინებანი

იხილვებოდეს, მდიდართა და გლახაკთანი, სწორებით: გარნა განჩინებანი წინააღუდგომელ იყო,
და დღე-მან იწყო მიდრეკად: და მზე-მან დასვლად:, და ჰაერ-მან სხვად ფერად
უფერულობა. და
ცის-კარსა დღისასა ზედა იწყეს შემოსად ბნელთა ღრუბელთა. ღაწვთა-მათ
ვარდოვანთა იწყეს დაჭნობად, და თალთა-მათ ტბა-ებრ მზისა შემცხრომელთა სიმრუმედ, მიმართეს.
ჵელთა-მათ, მსახურებისა-გან გლახაკთასა, არა-ოდეს დაცხრომილთა, იწყეს მოუძლურებად, და
ფერჵთა-მათ მარადის ღვთისა-თჴს მაშვრალთა, იწყეს შედრეკად, და ყოველნი ნიშნი ცხოვრებისანი
სხვად და
სხვად: ფერად იხილვებოდეს: ზოგად-მან უღუნოება-მან მოიცვნა ყოველნი, და არა
უწყოდეს თუ
რამცა ყვეს. მთავარნი იცემდეს პირთა, გლახაკნი იტყებდეს თავთა,და ისხმიდიან
თავთა ნაცარსა
და მტვერსა. ათაბაგი და ყოველნი ნაცვლად მიუპყრობდეს თავთა თჴსთა, და
შვილთა თჴსთა
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ღმერთსა, და ითხოვდეს მის-ზედა მომავალსა სიკდილსა, „რათა მარტო ესე დარჩეს,
და ჩვენ
ყოველნი მოგვსრენ:“ ამას ჵმობდენ, და მოეცვათ სასვენებელი პალატისა, რომელსა
აქნდა
ცხედა რი უბადრუკებისა ჩვენისა, და ღონე თუმცა იყო ეცდებოდეს, რათა არა
აუფლონ სიკდილსა შემოსვლად: რა იყო, რომელი არა იხილვებოდა მუნ, ანუ სავედრებელთაგანი
გინა მწუხარებათა, გარნა მწოდებელი კართა ზედა დგა, და მბრძანებელისა წინა-აღდგომა
შეუძლებელ იყო:
ბრძენმან ბრძნისა ნეტარება აქაცა მოიღო თამარ. რამეთუ შემოუწოდა ყოველთა
სამეფოსა
თჴსისათა წინაშე მისსა, განიმტკიცა თავი თჴსი, და მჵნედ მჯდომარე ესრეთ ეტყოდა:
„ძმანო
ჩემნო და შვილნო, მე ესე-რა მივიწოდები მსაჯულისა-გან საშინელისა, უსაშინელეს
უფროს მეფეთა ქვეყანისათა, რომელ-მან მიუხნის სულნი მთავართანი: თქვენ ყოველნი თჴთ
მოწამე ხართ,.. რამეთუ თავისა ჩემისა თანა მაქნდა სიყარული თქვენი, და
სარგებელსა და სათნოსა თქვენსა

არა დავაკლე თჴთოეულისა-ებრ არზანგისა-ებრ ვიდრემდის განგებითა ღვთისათა
ვიყავ თქვენზედა მეფედ. აწ მეცა წარვალ მამათა ჩემთა თანა, გზასა ჩემ-გან უცხოსა, ბრძანებითა
საშინელითა და განყოფითა საკვირველითა. გევედრები ყოველთა, რათა მარადის კეთილსა
შინა იყნეთ
მახსენებელ ჩემდა: აჰა ესე-რა მკჴდრად სახლისა ჩემისა დაგიტევებ, რომელნი მომცნა
ღმერთ-მან
შჴლნი ჩემნი, გიორგი და რუსუდან: ეგენი მიიხვენით ჩემ-წილ, და მაგათ აღმოგივსონ
დაკლებული ჩემი:“ შევედრნა ყოველთა და მიუთვალნა წინაშე ხატსა ქრისტესსა და ჯვარსა
ცხოველსმყოფელსა. და მერმე უკანასკნელ ხმა აღმოუტევა, და ყოველთა მშვიდობა მისცა,
ესრეთ მეტყველმან „ქრისტე ღმერთო ჩემო მხოლო დაუსრულებელო მეუფეო ცათა და ქჲყანისაო,
შენ შეგვედრებ სამეფოსა ამას რომელი შენ მიერ მერწმუნა, და ერსა ამას პატიოსნითა
სისხლითა შენითა
მოსყიდულსა, და შჴლთა ამათ ჩემთა, რომელმანი შენ მომცენ, და მერმე სულსა
ჩემსა:“ და მაშინ
განვიდეს ყოველნი, მწარედ მტირალნი, და დაიძინა თამარ ძილი-იგი მართალთა,
თთჲსა იანვარსა იჲ, და აღესრულა მზე ქართლისა, და საფლავ-მან სადიდებელად თჴსად
დაგვაჭირვა ცხოვრება
მსოფლიო ყოველთა ქრისტეანეთა:
აქა რაღა ჯერარს თქმა, გარნა ბავთისა ღაღადი, ბნელი უნათლო, და გლოვა უნუგეშინის-მცემო: რამეთუ ვინ იყოს ნუგეშინის-მცემელი, ოდეს მწუხარება ზოგადი იყოს
ყოველთა- თჴს:
სატუხელ იქმნა პირი ქვეყანისა, აღეპარსა ყოველთა, თავისა დიდებისა თანა,
თმანიცა, მხოლოდ
სახელისა ოდენ მქონებელთა ჵმასა თანაა ვაებისასა ქვესკნელნიცა შეიძრნეს. ყოველნი
ფლასითა:
ესრეთ გვანდა, დაღათუ ჩვენ-თანა იგლოვდეს ცა და ყოველი სოფელი: მაშინ უკჲ
აღმოიყვანეს
და მცირეთა შინა დღეთა მცხეთად დადვეს, და მერმე უ კანასნელ თჴთ მუნვე გელათს
დაამკვიდრეს
თჴსსა შინა სამარხოსა, დიდებად მუნ შინა დამკვიდრებულთა პაპა თა, და მამათა
მისთა, სახელოვანთა, დიდთა მეფეთა თანა: და დაუტევა სამეფო ძესსა თჴისსა ლაშას:
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იცალა ფერი ქართჲლთა მხიარულებისა. რამეთუ განბიცნეს ბაგენი მათნი,
რომელთა
პირსა შინა პირველ სხა არა-რა მოაქნდა, ვითარ თამარ: რამეთუ სახლთა ზედა
აკროსტიხურად, თამარის შესხმათა დასწერდეს ბეჭედთა ზედა, და დანათა და არგანთა
შეამკობდეს, და ზედა
თამარის ქებათა დასწერდეს და ყოველთა პირნი ერთბამად მზა იყნეს, რათა ღირსი
რამე თამარის საქებულობისა სიტყვა აღმოთქვან: ყრმანი მემროწლენი, განპებასა შინა
ორნატთასა, თამარის ქებათა მელექსეობდიან: ერაყს მყოფნი მეებნენი გინა მეჩანგენი თამარის
შესხმათა მუსიკელობდიან: ფრანგნი და ბერძენნი, ზღვასა შინა მენავენი, ნიავ-კეთილობათა შინა,
თამარის ქებათა
იტყოდიან, ესრეთ ყოველი სოფელი სავსე იყო მისმიერითა ქებითა, და ყოველი ენა
ადიდებდა,
რომელსაცა ოდენ სახელი მისი ისმიოდა: ხოლო საქმეთა მისთა-თჴს რადღა საჵმარ
არს თქმად,
რამეთუ კიდით კიდემდე განისმეს, ვითარცა თჴთ მოწამე არს ყოველი ჩვენ მიერ
ხილული, სიტყვისა-ებრ ბრძნისა:
არა უცთომელობა მგონიეს, ძალისა უზეშთაესსა მეცადინობა. რამეთუ დაწყება და
აღსასრული ამის ჵელ-ყოფისა სრულებით ესრეთ ჩანს, ვითარცა სიმძიმესა და
პატიოსნობასა თანა
ოქროსასა ქარქვეტისა ნამუსრევი. რამეთუ ვინ რა წარმოთქვას. ღირსი ამის-თჴს, გინა
რა ვინ პირველ აქოს, ანუ რომელი უკანასკნელ, სიმდაბლე. უზომო, სიმაღლე შეუსწორებელი,
სიმშვიდე
საქებელი, სიმქისე ჯეროვანი, ლმობიერება მოწლე, მოწყალება თანა- ლმობილი,
უმანკოება უზაკველი, სიწრფოება უსიცრუო, სახიერება, ზოგადი, სიუხვე აღუზვავებელი, და თავი
ყოვლისა კეთილისა, შიში ღვთისა და მსახურება მისი შეუორგულებელი. რომელი-ესე ყოველი ამან
ესრეთ
მოიგო: ვითარ ერთი სხვა-მან ვერა-ვინ, და წამებს ამას ყოველი მახლობელი სამეფო,
გარეშემო

ქართლისა: თუ რა-ოდენნი დაგლახაკებულნი მეფენი განამდიდრნა, რა-ოდენთა
მიმძლავრებულთა
უკუნ-სცა სამეფო თჴსი, რა-ოდენნი განდევნილნი სამეფოდვე თჴსად კვალად აგნა,
და რა-ოდენნი
სიკდილად დასჯილნი განათავისუფლნა. და ამისი მოწამე არს სახლი შარვანშეთი
და დარუბანდელთა, ღუნძთა, ოვსთა, ქაშაგთა, კარნუ ქალაქელთა და ტრაპიზონელთა, რომელნი
თავისუფლებითსა ცხოვრებასა ამის მიერ იყნეს, და მტერთა-გან უზრუნველობასა:
ხოლო სჯულთა მიმართ საღმრთოთა ვინ იყო ესრეთ მოშუნე, გინა სიმდაბლით
თავისა
მომდრეკელ, რამეთუ თეოდოსი დიდისაცა აღემატებოდა. ლოცანი და ღამისთევანი რომელნი პალატსა შინა ამისსა აღესრულებოდეს, საეჭველ მიჩნს მეუდაბნოეთა-განცა: ხოლო
მარხვისა-თჴს
რაღა ვსთქა, რამეთუ წესი იყო მონაზონთა და მამხილებელ უდებთა, ერი პალატისა:
ეგრეთვე
სიყარულისა-თჴს ხუცესთა და მონაზონთა-თჴს ნამეტნავი არს თქმად. რამეთუ
წესიერად ცხოვრებულნი კაცნი მარადღე იყნან წინაშე მისსა, და მახლობელად სასვენებელისა
მისცის მათ საყოფელი, და თჴთ ზრდიდის საზრდელთა და ყოვლითა საჵმრითა, რაცა უნებნ. და
უკეთუ მათგანნი ვინმე იყვის უძლურ, თჴთ მივალნ მოხილვად და ნუგეშინის-ცემად, და თჴთ
განუმზადებნ
ცხედარსა და სარეცელსა: ხოლო გლახაკთა-თჴს განეჩინნეს სარწმუნონი ზედამდგომელნი, და
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ყოველსა სამეფოსა მისისა შემოსავალნი, რაცა იყო შინათ და გარეთ, ყოვლისა
ნაათალი გლახაკთა მიეცემოდა დაუკლებელად, ერთისა ქართილისა მარცვლამდეცა. და ამას
ყოვლადვე არა ჰგონებდა
ქველის საქმედ მითვალვლად წინაშე ღვთისა რამეთუ რა-ჟამს მოიცალის მარტოებით
ყოფად, მყის
აღიღის სასთველი გინა საკერავი, და ნაშრომსა-მას თჴსთა ჵელთასა ხუცესთა და
გლახაკთა განუყოფენ, თჴსითა ჵელითა: ესრეთ წესითა გამტკიცებულითა, ღვთისა სახიერისა
სათნოებისათა არა

დაწყებისასა მიხედვიდა, არამედ აღსასრულისათა, და ვითარცა მზე სწორ პატიობით
ყოველთა
ზედა განუტეობდა ნათელსა თჴსთა შარავანდედთასა: ესრეთ წყალობითა
ყოველთათა მოიზიდვიდა
წყალობად ღვთისა, ესრეთ გამოიფრდიდა ჟამთა-გან, ესრეთ განაძლიერებდა
მეგობართა, დაღათუ
არა-რათ სიცრუვით მოგებულითა, და უსამართლოთა:
არა-ოდეს: მომედგრდა ჟამისა-გან, არცა უდებ იქმნა ოდესცა განგებისა-თჴს, არაოდეს
აუქმა გონება მისდა რწმუნებულთა საქმეთა-თჴს, არა დაუმძიმა კრთომასა
გონებისასა დაზიდველი რამე ჩუკენებრივი, არცა სიმდაბლესა მირიდა, არცა სიტკბოება ჟამიერი უმოთნო
ყო, არცა საშინელება შეურაცხ ყოველი განზრახვა ყოვლითა, რათა სრულებით სრულისა-გან
წარმოაჩინოს,
თავსა შორის თჴსსა:
უღაფარი მაარსებელისა განუგმობელად დაიცვა, რათა მოქცევსა შინა სიმრგვლისასა
არარად ელმად და უცხოდ მიდრკეს, არცა გარდაყვეს სავსებელისა დუღილსა შინა, არცა
მოაკლდა
შთაზიდვასა შინა საბლისასა: არამედ მეტად დამდაბლებულ-მან გონიერისა
გონებისა-გან იყოვლისფერა გარემოდ, რათა მოქცევი თჴსი მარტიობით იხილვოს გარსა შინა ანაგისასა:
შეუყოფელად ვნებათა ისურვებდა და სასურველ იყო, იწადებდა და საწადელ იყო, იქებოდა
და საქებელ
იყო, ნატრიდეს და სანატრელ იყო. და არა-რა იყო სხვა კეთილი რაცა-იგი არა იყო მის
შორის:
ურჩნი თჴსნი დაამდაბლნა და მოყარენი აღამაღლნა, არა იღწიდა უმეზობლობასა,
არცა
შერთვიდა სახლსა სახლსა ზედა, არცა აგარაკსა აგარაკსა ზედა უცხოსა, არამედ თჴსი
მამული
ძველი კმა ჰყო, რათა არა უსამართლოდ ჰგონონ, და მიმხვეჭელად: ვინათ-გან
სამართალ-მანცა
ზენა-მან უბჭო მართალსა. არა შინებით უთქმიდა მეზობელთა, არამედ უფროსღა
სცვიდა მაში-

ნებელთა-გან, და მათ საშინელ ჰყოფდა მტერთა ზედა: შორს განიოტა წურბლის
მსგავსი ვერმაძღრისობა, ვინ არა გესლოვან ნაყოფი, და არცა ბუგრიან ნაშრომი: ბჭედ ჯდა შორის
თავისა თჴსისა და მეზობელთა მეფეთა, არა მიშვებად ბრძოლისა, არცა გარდადებად
უღელსა მძლავრობისასა ურთიერთას, და სახედავსა თჴსსა მისცემდა: და ამის-თჴს მათ-ზედა
მეორედ სოლომონ
იქმნა მეფეთა შორის, და არა ერთი საბელი აღძრა სურვილად. არამედ ყოველნი
რომელთა ესმა
სახელი მისი, ვინა დიდთა მეფეთა, ცუდად შერაცხნეს თჴსი ბედ-კეთილობა ვერ
ხილვისა-თჴს
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მისისა. კნინღა და ყოველსა ზღვასა აღმოიწრედდა თჴსად ვითარცა ღრუბელი
ყოველთა ზედა
მსახურებელი ტკბილთა წვიმათა:
განიგემნე ყოველნი მატიანენი ძველთა გინა ახალთა მეფეთა მაქებელნი, რამეთუ
გარდაემატა თამარის საქმეთა ჭეშმარიტებით საქებელობა პირველთასა. სახარულ იყო
თხრობათა შინა
და კდემულ განმსწავლელობათა, შემხებელ ლბილობით და განმწვრთელ
სიტკბოებით, მგვემელ
მოწყალებით და შემრისხველ თანა-ლმობით, რათა ყოვლად ყოვლითურთ
განუგმობელ აჩვენოს
თჴსება ღვთისა: სანთელი იყო გონიერთა და უგუნურთა, პირველ განმანათლებელ,
და მეორეთა
დამწუველ. აღვირი იყო უწესოდ მკრთომელთა და დეზ უდებთა-თჴს, კანონი
სირცხვილისა
მოხუცებულთა, და კვერთხი რკინისა ჭაბუკთა-თჴს. კეთილ -მავალთა სიბრძნით
მცველ, ხოლო
მბორგალეთა თვალ-უხვად მგვემელ: მღდელთ-მოძღართა შეიმოსეს შიში,
მღდელთა დაიცვეს
წესი თჴსი, მონაზონთა მოიგეს წესიერი მოქალაქობა, მთავარნი განისწავლნეს
სიწმინდით სლვად,
ერნი განემტკიცნეს შიშით მონებად ღვთისა, და ერთ-გულებით უფალთა თჴსთა,
ყრმანი
განიწვართნეს მოძაგებად უჯეროსა უსჯულოებისა, რამეთუ ბილწება-მან უწესო-მან
და ყრმე-

ბრივ-მან მბორგალებით-მან ბორგნეულობა-მ, ვერცა-თუ კვალი პოვა დღეთა
თამარისთა:
ვინა და თვით გინებადცა შორს იყნეს რომელმანიცა პალატსა შინა ღირს იყნეს, გინა
კარსა
ზედა მსახურებად. და ესრეთ ყოველსა შინა დაცვითა ღვთისა მცნებათათა, მოიგო
წყალობა
ღვთისა, და აკურთხა ღმერთ-მან ცხოვრება მისი, და განამრავლა ნაყოფი მისი, და
თავ-წარსხმულ
ყო, მსგავსად წერილისა, „ნათელი აღმოუბრწყინდა მართალსა განთიადსა-თანა, და
მეუღლე მისი
სიხარული შუა-დღე, და მწუხრი მშვიდობით დაიძინა სარეცელსა ზედა თჴსსა
შემკნა ღმერთ-მან
დღენი მისნი პატიოსნებით, და ჟამნი მისნი მშვიდობით:“ და მეფობასა შინა მისსა არა
შეიჭურა
პირი მისი. ამის-თჴს, რამეთუ არა-ოდეს გარე მიაქცია ჵელი სათხოველისა-გან
ქვრივთა, ობოლთა
და მიმძლავრებულთასა: წარავლნა დღენი მისნი სიხარულსა შინა, ამის-თჴს, რამეთუ
მარად -დღე
ახარებდა ყოველთა გლახაკთა და დავრდომილთა, და უკანასკნელ წარვიდა მამათა
თჴსთა თანა, და
შეეძინა, დაუტევნა ორნი ძენი, გიორგი, და რუსუდან, შვენიერნი, საწადელნი,
სასურველნი და საქებელნი, შექმნით სეფის პირნი, გონიერებით აღსავსენი, სიბრძნით შემკობილნი, და
ყოვლითა
კეთილითა სრულნი: თამარ, ოცდა სამთა შინა წელიწადთა შეაწყვდია ყოველი გვარი
კეთილ
მეფობისა:
აქა დავჵში სიტყვისა წყობა, მომავალთა-თჴს ყოველთა-გან აწინდელთა სხვათა
ძლევისა
მიცემითა ყოველთადა, უმჯობესად შესატყვის შესაძლებელად, სახის-მეტყველებასა
უაღრესისა
სიტყვისასა პოვნით, და ამის- თჴს ჩვენ მიერ დუმილით პატივ-ცემით დავიდუმოთ:
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ჳა. სამეოცდაპირველი მეფე ლაშა-გიორგი, რომელი ითარგმანების
აფსართა ენითა ქჲყანის მანათობელად.“ ძე თამარ მეფეთ მეფისა,
ბაგრატოანი:

ამას სანატრელსა სიცოცხლესა შინა თჴსსა დაედგა გჴრგჴნი ძისა მისისა გიორგისდა,
რომელსა ლაშობითცა უწოდა. იყო წლისა ათ-სამ-მეტისა რა-ჟამს დაიდგა გჴრგჴნი
მეფობისა, და
მეფე-მან თამარ მოულოცა მეფობა: ხოლო რა-ჟამს მიიცვალა თამარ, იყო ლაშა ათ-რვამეტისა
წლისა, დაუტევა მეფობა ძესა თჴსსა, ხოლო ქართჲლთა ნათესავსა თავ-ცემა,
მწუხარება, ვაება
და გლოვა: რამეთუ ცოცხლივ ჯოჯოხეთს შთასრულ იყნეს მკვიდრნი სამეფოსა
მისისანი, და
ეგრეთცა ჯერ იყო: შემდგომად მისსა დაიპყრა მეფობა ძე-მან თამარის-მან ლაშაგიორგი, რომელი იყო ტანითა ძლიერი, მჵნედ მოისარი, ნადირობათა შინა მოსწრაფე, ლაღი და
თჴთ-ბუნება,
და უმეტეს ამის-თჴს განლაღებულ იქმნა რამეთუ დაემორჩილნეს ყოველნი წინააღმდგომნი მისნი
კეთილად მოჵსენებულსა და ღვთის-მოყარესა დედასა მისსა, და უშფოთველად
დაწყნარებით
დაეტევა სამეფო თჴსი: და ყოველნი მახლობელნი მათნი მოხარაჯე შეექმნეს, ვითარ
განძელნი
და მიმდგომნი, ნახჭევნელნი და კარნუქალაქელნი, და სხვანი მრავალნი, ძღვნითა და
ხარჯითა
მოვიდოდიან მისსა: მას ჟამსა იშვებდა და იხარებდა და ყოველგნით იყო შვება და
მხიარულება:
მაშინ იწყეს განძით განდგომა, და არღა-რა მოსცეს მეფესა ხარკი: ხოლო ამის-მან მსმენელ-მან მეფე-მან ლაშა მოუწოდა ყოველთა სპათა საქართჲლოსათა იმერთა და
ამერთა, მჵარგძელსა იოანეს, რომელსა მაშინ პატივი ათაბაგობისა მინიჭებოდა, დედისა მათისა
თამარის-გან.
რამეთუ იყო ათაბაგობა უმეტეს სხვათა ერის-თავთასა განდიდებული: ესე იყო
ვაზირი კარსა მეფისასა: მაშინ თქვა მეფე-მან ვითარმედ „ვინათ-გან მეფეთა შორის ბრწყინვალე-მან და
სანატრელმან დედა-მან ჩემ-მან დამიტევა მეფობა, ყოველნი წინა-აღმდგომნი პაპთა და მამათა
ჩემთანი
მოხარაკედ შექმნა დღესამომდე და მორჩილნი ბრძანებისა ჩემისანი არიან, აწ განძისა
ათაბაგსა საწუნელ უქმნიე, და ხარკისა არღა-რა ჰნებავს მოცემა, მე ესრეთ განმიზრახავს, რათა
შური ვიგო

განძასა ზედა, და თქვენ შრომასა შეგამთხვიო, რამეთუ ძალითა და თანა-დგომითა
თქვენითა დაუცემია სანატრელთა პაპათა და მამათა ჩვენთა დიდთა სულტანთა ძლიერებანი
ყოვლითურთ, და
აწ მიიღეთ ჩემ-გან პატივი და ნიჭი, და აღვიმჵედროთ განძას ზედა, რათა სხათა
მტერთა-გან
არღა-რა საწუნელ ვიქმნნეთ: შეწევნითა ღვთისათა და წარძღვანებითა ჯვარისა
პატიოსნისათა, და
სიქველითა თქვენითა ვსძლოთ მტერთა, და ყოველთა წინა-აღმდგომთა ჩვენთა.“
ვითარცა ესმა ყოველთა წარჩინებულთა სამეფოსა მისისათა, განიხარეს და
დაუმტკიცეს
და ჰრქვეს, ვითარმედ „დიდი ნუგეშინის-ცემა, მოგვემატა ღვთისა მიერ, რამეთუ
გპოვეთ ახოანი
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და გოლიათი, გორგასლიანი და დავითიანი, მსგავსი მათი: მინდობითა ღვთისათა და
ძალითა
თქვენითა დავიმორჩილნეთ ურჩნი მეფობისა თქვენისანი, და შევანანოთ ყოველთა
ურჩება თქვენი:“
მაშინ დაამტკიცეს ლაშქრობა და განძის დარბევასა, წარემართნეს თჴთ მეფე სპითა
თჴსითა:
ხოლო ვერ წინა-აღუდგეს განძელნი, და მოაოჵრეს ქვეყანა განძისა. აღიღეს ტყვე და
ნატყვენავი
ურიცხვი, და მოადგეს ქალაქსა განძისასა: მოადგეს გარე, და მრავალ-დღე ებრძოდეს,
და ყოველთა დღეთა მოვიდიან ქალაქისა კარსა ბრძოლად. აქათცა და მუნითცა
ურჩეულესნი ებრძოდიან: მაშინ ინება მეფე-მან გარე-შემოვლად ქალაქისა, მცირედითა ლაშქრითა, და
ვითარ მოვლიდა
მტკვრისაკენ ქვემოთ, ცნეს ესე განძის მყოფთა, ყოველნივე აღიჭურნეს კაცი ჭურვილი
ვითარ
ათი ათ-ასი: ხოლო მეფესა ჰყვა ოთხი ათ-ასი კაცი ოდენ: ამათ შინა უმეტეს მესხნი
იყნეს, რამეთუ
ერთ-კერძო მჵარ-გძელნი დგეს, და ერთ-კერძო ჲერ-კახნი, და სომხითარნი,
ქართჲლნი და
თორელნი. ერთ-კერძო აფხაზნი, დადიან-ბედიანნი, და ლიხთ იქით ზედ მოკიდებით
ურთიერთას:
ხოლო მაშინ ვითარ მოვლიდა მეფე, იცნეს იგი და მსწრაფლ განახვნეს კარნი
ქალაქისანი, და ვი-

თარ მჵეცნი ზედა-მიეტევნეს: და იხილა მეფე-მან ლაშა სიმრავლე მათი უშიშითა
გულითა, განმჵნობითა სპათა მათთათა, ეგრეთვე სპანი მეფისა-თჴს სიკდილად გამწირველნი
თავთა მათთანი,
ეტყოდეს. „სიკდილამდის ვიღვაწოთ და დავდვათ თავი სასიკდილოდ, და არა
ვარცხვინოთ პირველსა ომსა მეფობისა შენისასა, და მყის მიეტევნეს ურთიერთას, და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი და
ფრიად სასტიკი და მიეცნეს პირსა მახვილისასა უმრავლესნი რჩეულნი განძისანი:
თჴთ მეფე
ლაშა წინა-მიეტევა მჵნედ და ძლიერად, რომლისა თანა წინა- ბრძოლობდეს
ყვარყვარა ჯაყელისა
შვილი პირ-მშო, ბიბლა გურკელი, ბოცო, ბოცოს ძე მემნი: რამეთუ ესენი წინაგანეწესნეს:
ხოლო ვითარ იხილეს სიმჵნე მათი განძელთა, მსწრაფლ ივლტოდეს პირისა-გან
მათისა, და
სდევნეს ვიდრე კართამდე ქალაქისა, და მცირედნიღა შეესწრნეს ქალაქად. და
უმრავლესნი ტყვე
ყვეს და ზოგნი მოსრნეს: ხოლო ამისნი მხილველნი დედანი ძლიერად იცემდეს
მკერდსა მათსა,
და საყელოსა მათსა თმითურთ იფხვრიდეს, და განაძლიერეს ყივილი და ზრიალი
ყოველგნით:
ესმა-რა ესე ყოველგნით გარე-მოდგომილთა ლაშქართა, მეფესა მომართეს მსწრაფლ.
ხოლო მეფე
ღვთისა მიერ უვნებელად დაცული-იგი და მისნი წინა-მბრძოლნი თავადნი
სახელოვანნი მოეგებნეს.
რომელისა-თჴს დიდებულნი მებრძოლნი და ლაშქარნი დაამტკიცებდეს, არღა-რა
ჰყოფად მოლაშქრედ, და არცა ყოფად კარსა მეფისასა: ხოლო მეფე ჰუნისა-გან ჩამოჵდა და ევედრა,
უმეცრებით
ქმნილისა-თჴს შენდობა ითხოვა, და ესრეთღა მივიდეს კარვად მეფისა, სიხარულითა,
და მგზეფსამდის მხიარულება და გაცემა იყო ლაშქართა ზედა:
ესრეთ შესჭირდა ათაბაგი განძისა, და ევედრა რათა განუჩინონ ხარკი პირველივე:
ხოლო
ესე ისმინა მეფე-მან და უკუნ-სცა ტყვენი, ფასითა და მრავლითა ძღვენითა, თვალითა
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ლიტითა, ოქროთა და ვეცხლითა, და მიერ წარმოემართნეს და მოვიდეს ტფილისს, და
აღავსო
საქართჲლო საბოძვრითა: რამეთუ იყო ყოველთა მეფეთა უმეტეს უხვი და არა-ვისთჴს მოშურნე, მლოცველ, მმარხველ და მოწყალე, და გამკითხველ: არამედ უკანასკნელ მიდრკა
სიბოროტედ, თანა-მიყოლითა უწესოთა კაცთათა, ვითარცა სოლომონის-თჴს წერილ არს,
რომელი შეაცთუნეს დედათა: ეგრეთვე ესე უწესოთა კაცთა, ვითარცა ქვემორე სიტყვა-მან საცნაურ
ყოს: ხოლო
ვითარ განისვენებდა ნადირობითა და სიხარულითა, მოსმურთა თანა, მიდრკა
სიბოროტედმდი,
ვითარცა წერილ არს ისრაილთა-თჴს, და დასხდა ერი-იგი ჭამად და სმად, და აღდგეს
სიმღერად.“
ხოლო სმა-მან მღერისა და სიღოდასა, და ნაყროვნება-მან სიბილწესა უმეტეს
გარდარია: განაშორნა ვაზირნი სანატრელისა დედოფლისა და დედისა წესთა მასწავლელნი,
შეიყვარნა თანა
მოჰასაკენი, მოსმურობათა და დედათა უწესოთა თანა აღრევითა, რომელ ესე-ოდენ
უსახურებად
მიიწია. ოდესმე, მსმელი ფრიადისა ღვინისა, ტფილის მყოფი, წარიყვანეს რინდთა
თანა, რათა
მუნ განიძღონ სიბილწე თჴსი, ხოლო რაინდნი, მეფისა მისვლასა არ მგონებელნი და
ღვინით
უცნობო-ქმნილნი ზედა- მიეტევნეს და ძლიერად გვემეს, ვიდრემდი ერთი თვალი
მარჯვენე
ხედვისა-გან დააკლეს: ამისნი მცნობელნი თავადნი საქართჲლოსანი, ფრიად
მწუხარენი, და
უფროსღა ივანე ათაბაგი და ვარამ გაგელი ზაქარიას ძე, განეყენებოდენ დარბაზს
ყოფისა-გან:
„არა თავს-ვიდებთო ეტყოდეს, შენსა მეფედ ყოფასა, უკეთუ არა განეყენო ბოროტთა
კაცთა
სიახლესა და უწესოებასა რომელსა ჰყოფ:“ ხოლო მეფე-მან შეინანა და აღუთქვა
სიმტკიცეთა
მიერ არა-რასა ქმნა თჴნიერ მათისა განზრახვისა: არამედ ცოლისა სმა ვერ არწმუნეს,
ვითარცა
არს გულის-თქმისა მიერ შემწველობა დედათა მიმართ: მისრულ-მან კახეთს,
სოფელსა ერთსა,
ველის-ციხეს, იხილა ქალი ფრიად ქმნულ კეთილი, და მყის აღტაცებულ იქმნა
გულის-თქმათა

მიერ, და დამვიწყებელ-მან დავითის და ურიის ცოლისა მიმართისა საქმისა-მან:
მსწრაფლ თჴსად
მიიყვანა და შეიყვარა ქალი იგი ფრიად, და მუცლად-იღო დედა-კაც-მან მან და ჰშუა
ყრმა, რომელსა უწოდეს სახელად დავით: ესე დავით იგი არს რომელი შემდგომად დიდთა
განსაცდელთა
მეფე იქმნა, რომელი ქვემორე სიტყვა-მან საცნაურ ყოს: ხოლო ესე ყრმა აღსაზრდელად
მისცა
დასა თჴსსა რუსუდანს, რომელთა და ძმებრივსა სიყვარული ფრიადი აქნდათ
ურთიერთას,
უმეტესად ყოველთა და-ძმათასა:
ამათ დაწყნარებულთა და წარმართებულებათა შინა იყო მეფე და ყოველგნით ნიჭი
და
ძღვენი მიუვიდოდის, მოხარკეთა მიერ, კარვად მეფისა: მხიარულითა პირითა
მოვლიდის სამეფოსა თჴსსა, განსაგებელთა საქმეთა-თჴს: გარდავიდის აჯამეთს, ნადირობდის ცხუმს და
აფხაზეთს,
და განაგნის საქმენი მანდაურნი, და სთველთა შთავიდის ტფილისს: ხოლო
საზამთროდ დადგის
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დუინს, სომხითისასა, და მუნით ბრძოდის განძელთა: ზაფხულით აღვიდის თავად
მტკვრისად,
და დადგის კოლას, და მოვიდოდიან წინაშე მისსა მოხარკენი, ძღვნითა, ხლათით და
საბერძნეთით:
ამათ განსვენებასა შინა მყოფ-მან, არა ინება ქორწინება სჯულიერსა მეუღლესა თანა.
ამისთჴს შეკრბეს კათალიკოზნი, ეპისკოპოზნი და ვაზირნი, და მოახსენებდეს. „არა
ჯერარს რათამცა
მჵევალი გესვას და არა ცოლი, ვითარცა დასწერს მოციქული პავლე, პირი ქრისტესი. „
ქორწილი
წმიდა არს და საწოლი შეუგინებელი. ხოლო მეძავნი და მემრუშენი საჯნეს ღმერთმან:“ ხოლო
მეფესა არა ენება, არცა უსმინა. ამის-თჴს წარგვარეს ქალი-იგი, დედა დავითისი, და
ქმარსავე
მისსა მისცეს იგი: ხოლო არცა მაშინ ექორწინა მეუღლესა, არამედ ეგო
უქორწინებელად:

იყო ესე ლაშა გიორგი მჵნე, ახოვანი, ძლიერი, ლაღი, ამპარტავანი, თავ-ჵედი, თჴთბუნება, ვითარცა გვითქვამს, უხვი, სახიობის მოყარე ღვინის მოყარე და გემოთ მოყარე:
მას
ჟამსა იყო მშვიდობა სამეფოსა შინა მისსა, და შექცეულ იყნეს სმასა და ჭამასა.
რომელისა-თჴს
დასწერენ მამანი, ვითარმედ სამნი არიან მიზეზნი ვნებათანი, რომელთა-გან იშვებიან
ყოველნი
ბოროტნი, გემოთ მოყარებანი, ვეცხლის მოყარება, და დიდების მოყარება: ამათნი
პირ-მშონი
ნაშობნი არიან. სიძვანი, მრუშებანი, რისხვა, მწუხარება, ამპარტავნება: ამათ
ბოროტთა-გან
გამოვლენ ჵორცთ-მოყარებანი, უწესოდ ნების მიდევნებანი, რომელსა თჴთეულად
არა არს ჟამი
აღწერად: ვითარცა წინასწარმეტყველიცა იტყვის. „ჭამა იაკობ, განძღა, განსხვა,
განსუქნა, და
დაუტევა ღმერთი შემოქმედი თჴსი და განუდგა ღმერთსა მაცხოვარსა თჴსსა:“
ეგრეთვე იქმნა
ნათესავსაცა ამას შორის ქართჲლთასა: რამეთუ განძღეს და იშვებდეს, და მიდრკეს
უწესოებად
სიძვათა შინა და მთრვალობათა შინა, და უგუნურნი და უწესონი კაცნი, მეფისა კარსა
ზედა არა
ყოფისა ღირსნი, და აწ კარსა ზედა მყოფნი: დაღაცათუ კათალიკოზთა ორთავე, და
თავადთა
ამის სამეფოსათა, და უმეტს ივანე ათაბაგსა უმძიმდათ საქმე ესე, არღა-რა ინებეს მისთანა სამარადის ყოლა, არამედ განეშორეს და თჴს თჴსად იყოფოდეს. ამის-თჴს აღმოსცენდეს
ცოდვათა სიმრავლენი, მიზეზნი საქართჲლოსა მოოჵრებისანი. რომელი ქვემორე სიტყვამან ცხად ჰყოს:
ამბავი ჩინგიზ-ყაენისა, თუ ვითარ გამოჩნდეს ქჲყანასა აღმოსავლეთისასა:
ქჲყანასა მზისა აღმოსავლეთისასა, კერძოსა რომელსა ეწოდების ჩინმაჩინი,
გამოჩნდეს
კაცნი ვინმე საკჴრველნი, ადგილსა ყარყურუმად წოდებულსა, უცხო და უცხო
სახითა, წესითა
ქცევითა და შესახედავითა. რამეთუ არცა ძველთა წიგნთა შინა სადამე იპოების ამბავი
მათი. რა-
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მეთუ არიან უცხო ენა, უცხო სახე, უცხო ცხოვრება, პურისა გემო არა იცოდიან,
ჵორცითა და
პირ-უტყვთა სძითა იზრდებოდეს: ხოლო იყნენ ტანითა სრულ, გვამითა ახოვან და
ძლიერ, ფერჵითა შვენიერ და სპეტაკ ჵორცითა. თვალითა, მცირე ჭვრიტ და გრემან, განზიდულ
და საჩინო, თავითა დიდ, თმითა შავ და ჵშირ, შუბლ-ბრტყელ, ცხვირითა მდაბალ, ეს-ოდენ
რომელ
ღაწვნი უმაღლეს იყვნიან ცხვირთა, და მცირედნი ოდენ ნესტვნი ჩნდიან ცხვირთა:
ესე-ვითარი
აქნდათ უმსგავსო სახე, და ნუ ვის გიკვირს რამეთუ აღმატებული რამე შვენიერება
აქნდათ მათ
ყოველთა, მამათა და დედათა: ხოლო ამას-თანა მოეგოთ სიმჵნე, და მოისარნი იყნეს.
რჩეულნი,
მაგრითა მშვილდითა, უცდომრად მსროლელნი, რომელთა ნაკრავსა ვერა-რა-მან
საჭურველ-მან
დაუდგნის: უფროს ცხენსა ზედა იყნეს მჵნე, რამეთუ აღზრდა მათი ცხენსა ზედა
იყვის, საჭურველისა არა-რასა მქონებელნი, მშვილდისა და ისრისა კიდე: ესე იყნეს კაცნი
განსაკვირვებელნი,
რამეთუ იხილნი-რა სულელ საგონებელ იყნიან, ხოლო ყოველი სიბრძნე იპოებოდა
მათ შორის,
და ყოველი გონიერება მოეგოთ, მცირე მეტყველება, და ტყუილი სიტყვა ყ~დვე არა
იყო
მათ შორის: არა თვალ-ახვნიან პირსა კაცისასა, არცა დიდსა და არცა მცირესა, უმეტეს
საბჭოთა
შინა: რამეთუ კეთილნი წესნი ეპყრნეს, ჩინგიზ ყაენისა-გან გაჩენილნი, რომელთა
თჴთოეულად
წარმოთქმა გრძელ არს: ამათ აქნდათ სჯულად, ერთისა ღვთისა უკდავისა თაყანის
-ცემა, პირი
მზის აღმოსავლეთით ქნიან, და სამისა ჩოქისა და სამ-ჯერ თაყანის ცემა, და შუათითის წვერი სა ნებსა ზედა დადება და დატკაცუნება, და სხა მეტი არა-რაჳ, ხოლო მოიპოეს
წერილიცა
ამა მცირედითა ასოთა, რამეთუ ათ-ექსმეტითა ასოთა დასწერენ წიგნთა, რომელ
ადვილ სასწავლელოცა არს, და ადვილ გულის-ხმის -საყოფელ: ამათვე შექმნეს ქორონიკონის სახე,
ათ-ორ-

მეტი წელიწადი, ათ-ორ-მეტთა პირ-უტყვითა ცხოველთა სახელსა ზედა, და თითოსა
პირ-უტყვსა
და ცხოველსა თითოსა წლის მთავრობა განუჩინეს, ვითარ ძველ-ოდესმე ელინთა
ბრძენთა ათორმეტთა ზომთა, რომელ არიან ეტლნი მზისა და მთოვარისანი: ამათ ეტლთა
თითოეულთა
მისცეს მზისა საჯდომად ოცდათ-ოცდათი დღე: არა თუ ცხოველნი არიან, არამედ
ზოდნი,
ეგრეთვე ამათ თითოსა წელიწადსა მთავრობა განუჩინნეს თითოსა პირ-უტყვისა,
რომლითა თორმეტივე გათავდების, და თავსავე დაიწყებს, ვითარ ათცხრამეტეული, ათცამეტული,
ზედ-ნადები და
ზედ-ექსეული: რამეთუ ცხრამეტ წლად გააწევს, და მერმე თავსავე დაიწყებს, და
ეგრეთვე ესე
თორმეტ წლად გააწევს და მერმე თავადვე დაიწყებს. რომელსა უწოდენ სახელად
ყალღუნჯილ,
უქურ- ჯილ, ფარსინ-ჯილ, თავლაინ-ჯილ, ლუილ-ჯილ, მოღილ-ჯილ, მორილ-ჯილ,
ყონი-ჯილ,
მეჩინ-ჯილ, თაღან-ჯილ, ნოხინ-ჯილ, ყაყაინ-ჯილ: ესე არს სახელი ათ-ორ-მეტთა
ცხოველთა
რომელთა მისცეს მთავრობა თითოსა წლისა, თითოსა პირ-უტყვსა. რომლისა
პირველად თავყვეს,
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ყალღუნ, რომელ არს თაგვი:, მერმე ზროხა, ავაზა, ყურდგელი, ვეშაპი, გველი, ცხენი,
ცხოვარი,
ყაპ უზუნა, ქათამი, ძაღლი, და ღორი: ესენი აქნდეს წელიწდის სათვალავად, ვითარ
ჩვენ ქართჲლთა ქორონიკონი:
ხოლო აქნდათ წესად ერთისა ღვთისა თაყვანის-ცემა რომელსა თენგრი უწოდდეს
ენითა
მათითა, და წიგნისა თავსა ესრეთ დასწერდეს „მანგუ თენგრი. ქუჩუნდურ“, ესე არს
„უკდავისა
ღვთისა ძალითა:“ ხოლო ესენი მცი რედთა საზრდელთა განეშორებოდეს, რამეთუ
ყოველსა სულიერსა ჭამდეს, ჵორცსა კატისა, ძაღლისა, და ყოველსავე: ამათნი ნათესავნი, მრავალგვარად
განყოფილ იყნეს, და არიანცა ჯერეთ ხოლო ათ-ორ-მეტთა ოდენ მოვი ჵსენოთ
სახელი: რამე-

თუ პირველი გვარი არს საყირთა, ჰინდნი, ყათნი, ჯალირი, ოირდი, სულდუსი,
ნიჰმნი, ყონღარდი,
მანღუთი, თანღუთი, ყიათი და უღურნი: ხოლო უღურნი კერპის-მსახურნი არიან,
რომელსა უწოდენ ქუნჯითად: ესენი ენითა მათითა უწოდენ თავთა მათთა მანღულ, ხოლო
ქართჲლნი თათრად,
რომელთა ვგონენ ერთსოფლელად:
ხოლო ამათთა ნათესავთა ყიათთა გარისათა გამოჩნდა კაცი ერთი, სახელით
თემურჩი,
რომელ არს ჩინგიზ ყაენი. ესე იყო, ჰაეროვანი და შვენიერი, ტანითა ახოვანი, თმითა
მომწითურო ძლიერი, მჵნე. შემმართებელი, მოისარი, ჵელოვანი, ღრმად გამგონე,
განმზრახი კეთილი:
ესე წარვიდა ნიჭისა და პატივის მოღებად უმთავრესისა მათისა რომელსა ხანობით
უჵმობდეს,
ჵელმწიფესა მათსა, რომელსა ერქვა ონ-ხანდ: ხოლო ვითარ იხილა, შეიყვარა
სიკეთისა მისისათჴს, და დიდსა პატივსა აღიყანა უწარჩინებულეს ყოველთა სწორთა მისთა, და
მჵედართ მთავრობა ჵელთ-უდვა ლაშქართა მისთა, და ყოვლგნით მოსწყვედდიან ურჩთა და
განდგომილთა მისთა,
ვინაცა ყოვლგნით გამარჯვებული მივიდის პატრონსა მისსა ონ-ხანს ჵელმწიფეს
წინაშე: ხოლო
მან უაღრესსა პატივსა აღიყანის: ესე შეიშურვა ძმა-მან ონ-ხანის-მან, სახელით
უთქინ, და ძემანვე მის-მან ქოლაქ, და შეასმინეს ონ-ხანს ვითარმედ „ჰნებავს დაპყრობად მეფობისა
შენისა,“
რომელსა ხანობით უხმობენ, და მან განიზრახა მოკლვა მისი, გარნა აგრძნა თემურჩი
განზრახვა
ესე, რამეთუ უთხრეს ორთა ვიეთმე კაცთა, ვითარმედ, „ნებავს სიკდილი შენი ონხანსო:“
ხოლო იგი ივლტოდა, და ორნიცა იგი კაცნი მის-თანა, და მოვიდა სახლსა შინა თჴსსა,
აიყარა
დედა-წული თურთ. და იარა ერთ დღე და ერთ ღამე, და მერმე დაჰყარა დედა-წული,
და ბარგი და
ხვასტაგი, და მივიდა წყლისა-მის პირსა, რომელსა ჰქვიან ბლაჯუნი, და განაშორა
ლაშქარი
მცირედ, და უკუ-დგა ჵევსა რასმე:

და ცნა ონ-ხან სივლ ტოლა თემურჩისა, მსწრაფლ დევნა უყო, და მოეწია დედა-წულსა
და
ბარგსა მისსა: აღიღეს ტყვე ურიცხვი, და დამძიმდეს ალაფითა ლაშქარი მისი: მაშინ
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მოუჵდა თემურჩი ყოველთა ლაშქართა ონ-ხანისთა იქმნა ბრ ძოლა სასტიკი და
ძლიერი, მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხვი, და იძლია ონ-ხან: ხოლო დევნა უყვეს, მოეწივნეს და შეიპყრეს,
და
მოკლეს ონ-ხან: და მერმე მსწრაფლ დაესხა დედა-წულსა ონ-ხანისასა, და ჵელთიგდო ცოლი და
შვილნი, და ყოველი სიმდიდრე მისი, თჴნიერ ქულაქ უხუცესისა შვილისა მისისა. და
დაჯდა
ტახტსა ზედა ონ-ხანისასა, და უწოდეს თემ ურჩის სახელად: ჩინგიზ-ყაენი: და
შემდგომად მისსა
ბრძოლა უყო ყონღარდთ ჵელმწიფესა, ალთუხანს სძლო და მოაკდინა იგიცა და
დაიპყრა
მეფობა მისი, და მერმე ქულაქ, შვილი ონ-ხანისი, მივიდა გორ-ხანსა ვისმე-თანა
რათამცა
თანა შემწე ეყო: და ბრძოდა ჩინგიზ-ყაენს: ხოლო მან ბრძოლა უყო გორ-ხანსცა ესე და
სძლო მასცა და მოკლა გორ-ხან, და დაიმორჩილნა ლაშქარნი გორ-ხანისნი:
ამისსა შემდგომად უიღურთა ზედა წარემართა, რამეთუ უიღურნი ჵელმწიფესა მათსა
ედუთობით უჵმობდეს: ხოლო მას ჟამსა სარჩუყ ვინმე იყო მთავარი უიღურთა
რომელთა
საქმენი განსაკვირვებელ არიან ვითა ზღაპარნი, და არიანცა ზღაპარ და ცუდ, ამისთჴს უჯერო
არს აწ თქმა: ხოლო ჩინგიზ -ყაენს შეეწყალა და პატივითა დაიჭირა, აღიხნა მრავალგარნი
თათარნი, და დაიმორჩილნა, და ყარყითიცა დაიმორჩილა:
და ვითარ მოიწყო თათარნი, გამოჩნდა კაცი ვინმე საკვირველი, რომელსა თეგთუნ
გვარობით უჵმობდეს. ესე მივიდა ყაენს წინაშე, ეტყოდა „მე მას მთასა რომელსა უწოდენ
ბალიყ
წარვალ ღვთისა სიტყვა მესმის: ამას ბრძანებს ღმერთი ყოველი ქვეყანა თემურჩის და
მისთა
ლაშქართა-თჴს მიმიცემია და სახელადცა ჩინგიზ-ყაენ ერქვას:“ ხოლო თქვა ესეცა,
ვითარმედ

ჩინგიზ-ყაენი აღვიდა მთასა მაღალსა, და გამოუჩნდა უფალი იესო ქრისტე, ღმერთი
ყოველთა,
და მან ასწავა სამართალი, სჯული, სიწმიდე, და სიმართლე, ტყუილისა პარ ვისა და
ყოვლისა ბოროტისა-გან განშორება, და ჰრქა „თუ მცნებანი ესე დაიმარხნე, ყოველი ქვეყანა შენთჴს და
ნათესავისა შენისა-თჴს მიმიცემიეს. წარვედ და აღიღე ყოველი ქვეყანა, რა-ოდენი
გეძლოს:“
ხოლო იქმნა-რა ყაენად და მივიდა ხატაეთს, და შევიდა ხილვად ქრისტეანეთა
ეკკლესიასა,
იხილა მუნ ხატი მაცხოვრისა იესოს ქრისტესი: მეყსელად თაყანის -ცა და ჰრქა:
„აჰა კაციიგი რომელი მთასა ჩინეთისასა ვიხილე. ამა სახითა იყო, ამან მასწავა ყ~ი ესე წესი:“ ესე
შეიყვარა ჩინგიზ-ყაენ-მან და მას აკურთხევდის, და ამისი მცნება, რა-ოდენიცა ამცნო,
ყოველივე
მტკიცედ დაიცვა: მერმე ებრძოლა ხატაეთის ჵელმწიფესა, არსლან-ხანსა ზედა, და
სძლო ესრეთ
ჵელთ-იგდო, რომელ ორ ას ათასი კაცი მოაკდინა არსლან -ხანისა: ამის-მან
მცნობელ-მან
არსლან- ხან, სახლსა შინა შესრულ-მან: ცოლით და შჴლითურთ, ცეცხლისა მოდება
უბრძანა მსახურთა თჴსთა, რომელთა ჰყვეს ეგრეთ, და დაიწვა არსლან-ხან დედა- წულითურთ
ცეცხლსა-მას
შინა. და შევიდა ჩინგიზ- ყაენი, და დაჯდა ტახტსა-მას ზედა, და დაიპყრა ხატაეთი:
ესე აქამომდე იყავნ:
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აწ ვახსენოთ შჴლთა-თჴსცა ჩინგიზ-ყაენისათა, მცირედ-რამე: ხოლო ამა ჩინგიზყაენსა
ცოლნიცა მრავალნი ესხნეს, და შვილნიცა: უხუცესის ცოლის სევინჯისა-გან ესვა
შვილი, რომელსა ერქვა თუბის, რომელსა ქართჲლნი ჯოჩიდ უჵმობდენ: მეორე ჯაღათა, მესამე
ოქროფა,
მეოთხე თული; ესე ოთხნი ყაენად განაჩინა, ხატაეთს მყოფ-მან: უხუცესსა შჴლს
თუბის მისცა
ლაშქრისა ნახევარი. და წარავლინა დიდსა საყივჩაყეთსა ზედა, ოვსეთს, ხაზარეთს და
რუსეთს,

ვიდრე ბნელეთამდე: და ესე ყოველი ამას მისცა: ხოლო ამათ სხვათა უკანასკნელ
ვახსენოთ,
ხოლო ესე რა ცნა მაღალ-მან და ყოველთა ჵელმწიფეთა უდიდეს-მან ხვარაზმ-შა,
რომელი მაშინ
დღეთა სიმრავლითა მიმჵცოვნებულ იყო, შჴლისა თჴსისა ჯალალდინისდა ჵელთედვა სულტნობა
თჴსი, და ქვეყანანი რომელნი მას ეპყრა ჯიონს აქეთ, ხვარასნისა და ერანისა: ცნა-რაჳ
მოახლება
თათართა, მოუწოდა სპათა მისთა, ვითარ ექს ასი ათ-ასთა კაცთა, და წარემართა
ჩინგიზ- ყაენსა
ზედა: ხოლო იგი ხუარაზმ-შას წინა დაემთხვია, იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი,
რომელ
ორგნითვე მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი, და იძლივნეს ხვარაზმელნი: ხოლო ბერი
ხვარაზმ-შა
დაშთა რაზმთა შინა, მცირედითა ლაშქრითა, და თათარნი გარე-მოადგეს მას: ცნა ესე
შჴლ-მან
მის-მან სულტან-მან ჯალალდინ, რომელი იყო კაცი მხნე და ქველი, შემმართებელი
უშიში ვვითარ
უჵორცო, მივიდა მცირედითა კაცითა შველად მამისა, და მყის განარინა მამა თჴსი,
წარმოიყანა
და ივლტოდეს ხუარასნად:
ამისა შემდგომად ებრძოლა კალადცა სულტანი ჯალალდინ მრავალ-ჯერ რამეთუ,
სამ-ჯერ
ჯიონს იქით შეება და ოთხჯერ ხვარასანს, ჯიონს აქეთ: ხოლო ვინათ-გან ღმერთსა,
ცოდვათა
ჩვენთა-თჴს მიეცა ყოველი ქვეყანა, სულიად იძლია და ივლტოდა: ცნა-რა სივლტოლა
ამისი და
სიმაგრეთა შინა შევლტოლა ჩინგიზ-ყაენ-მან, წარმოავლინნა ორნი თავადნი ზემოხსენებულნი, იამა
და სალპიანი, რომელთა ქართჲლნი სებაჳ- ჯებობით უწოდდეს, რათა მოვლონ
ქ~ყანა ხვარასნისა და ერაყისა, სადამდის ესძლოთ სლვად, და განიხილონ: ხოლო ესენი წარმოვიდეს
ათ-ორ-მეტითა
ათ-ასითა მჵედრითა, თჴნიერ საჭურველისა და საზრდელისა ქონებითა, არამედ
მშვილდი ოდენ,
უჵრმლოდ:
განვლეს თურანი, ჯიონი ხვარასანი, ერაყი, ადარბადაგანი, და მოიწივნეს განძას, და
ვერ-

ვინ წინა-აღუდგა, და თუ ვინ სადა გამოჩნდის, ყოველთა სძლიან, და მოიწივნეს
საზღვართა საქართჲლოსათა, იწყეს დარბევად ქვეყანა გაგისა: ცნა ესე ვარამ გაგელ-მან და ივანე
ათაბა-გმან,
და აცნობეს მეფესა ლაშას, უცხოსა ნათესავისა მოსვლა, უცხოთა ენითა, აოხრებად
სომხითისა:
ხოლო მეფე-მან მოუწოდა სპათა თჴსთა, იმერთა და ამერთა, და შეკრიბა ოთხ-მეოც და
ათი ათასი მჵედარი, და წარემართნეს თათართა კერძ, გაგისა ბოლოს მდგომთა. იქით ივანე
ათაბაგი და
ძმის-წული მისი ზაქარიას ძე ამირ სპასალარისა შანშე, და ვარამ გაგელი მსახურთუხუცესი მოერთნეს
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დიდითა ლაშქრითა, და წარემართნეს: ხოლო იგინი დაბანაკებულნი წყალსა ზედა
ბერდუჯსა და
აწ სიგიმად წოდებულსა, მყის ამჵედრდეს და ეწყვნეს ურთიერთას, და იქმნა ძლიერი
ბრძოლა.
ნახევარნი ივლტოდეს თათარნი, და ნახევართა მზირი ეყო, და უკა ნით მოუჵდეს:
მაშინ მოიწია
რისხა ზეგარდამო, უსჯულოებათა და ცოდათა, ჩვენთა-თჴს, და ივლტოდეს
ქართჲლნი, და
თჴთ მეფე ლაშა, და ურიცხჴ სული ქრისტეანე მოკდა სადა-იგი დიდიცა ივანე
ათაბაგი, სამცხისა სპასალარი, ძლით ცოცხალი განერა, და მეჭურჭლეთა-უხუცესის ყუარყვარეს შჴლი
ბექაჳ
მოიკლა, ძლიერად ბრძოლილი: და აქა იქმნა მოწევნა სრულიადისა ღვთისა რისხვისა,
და განწირვა ქართჲლთა ნათესავისა, სიმრავლისა-თჴს უსჯულოებათა ჩვენთასა, და იქმნა
უკუნ- ქცევა სვესვიანისა, სრულისა და მაღლისა, და საჩინოსა, დავითიანისა დროშისა
გამარჯვებულისა: რამეთუ
ვინათ-გან მიეცა ღმერთსა დიდისა დავითისდა გამარჯვებაჳ, აქა ჟამამდე დროშა-იგი
სვიანი დავითისა, გამარჯვებული, არა-სადა ძლეულ იყო: ხოლო აქა ამიერით-გან, ვითარ იქმნა
ცვალებაჳ
სვიანობისა ქართჲლთა ნათესავისა. რამეთუ არღა-რა მიეცა ძლევა თათართა ზედა
ვიდრე
ჟამთამდე ჩვენთა:

ესრეთ ლტოლვილნი მოიწივნეს ქალაქსა ძლიერნი-იგი და სახელოვანნი, რომელნი
სულთქმითა, მწუხარებითა შეიწვებოდეს: რამეთუ ვინათ -გან ჩვენ შევაწუხეთ ღმერთი,
საქმითა ბოროტითა, ეგრეთვე ღმერთ-მან აღავსო გული, ჩვენი მწუხარებითა და წინაშე მტერთა
ჩვენთა სირცხვილეულ გვყო: ხოლო თათარნი მოიწივნეს ვიდრე სამშვილდედმდე და მ~რ უკუნიქცეს, რომელთა
ქმნნეს საკვირველნი ესე საქმენი. წარვიდეს გზასა დარუბანდისასა, რამეთუ ვერცა
შარვანშა წინა აღუდგა, და ვერცა დარუბანდელნი, განვლეს კარი დარუბანდისა და შევიდეს
ყივჩაყეთს, რომელთა
ბრძოლა აჰკიდეს და მრავალ-გან შემოებნეს ყივჩაყნი, და ყოველგან თათარნი მძლე
ექმნნეს, და
წარვიდეს ესრეთ ომითა: ხოლო ვითარცა მითქვამს, უსაჭურველონი და უჭედელითა
ცხენითა
ესე-ოდენთა გზათა მავალნი, განვლეს ყივჩაყეთი და შემოუარეს ამა დარუბანდისა,
ზღვასა გარეშემო, და მიიწივნეს ჵელმწიფესა ჩინგიზ -ყაენს წინაშე, ყარაყურუმს, და ქმნეს
საკვირველი ესე
საქმე მოუსვენებელად სლვაჳ ამა ყოველთა გზათა უჭედელითა ცხენითა:
ყარაყურუმით წარმოსრულნი, მუნვე მიიწივნეს:
ხოლო ესე რაჳ ც ნა ჩინგიზ-ყაენ-მა, რომელ ყოვლ-გან სძლიეს თათართა,
წარმოავლინნა
შჴლნი მისნი, ხორა სნის სულტანსა ჯალალდინის ძიებად: ცნა ესე სულტან-მან
ჯალალდინ,
შეიყარა ლა შქრითა და მრავალ-ჯერ ბრძოლა ქნა, ვითარცა ვთქუთ, და იგრძნა-რა
სრულიადი ძლეულება თჴსი, აიყარა დედა-წულითურთ თჴსით, და ლაშქარი თანა ჰყვა, დედაწულით, კაცი ას ორმეოცი ათ-ასი, და ივლტოდეს პირისა-გან თათართასა და წარმოემართნეს ჩვენ კერძ,
ვითარცა ქვემორე სიტყვამან ცხად ჰყოს:
ხოლო მეფე გიორგი იყო რა ტფილისს, იშვებდა და განსცხრებოდა: დაჳ მათი
რუსუდან
ითხოვეს ხლათის დასასმელად დიდ-მან სულტან-მან მელიქ-მან, რომელსა ეგჴპტით
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თამდე სპარსეთი ჰქონდა, და დააყენა მოწყალება-მან ღვთისა-მან, და არაჳ ჰყო ესე:
შემდგომად
ამისა დიდისა შემოხვეწითა სთხოვა შარვაშე, უქადეს და უბრძანეს მიცემისა პირი,
გაგზავნეს
შარვანს ქართლისა ერისთავი, და თჴთ გიორგი მეფე ბაგავანს მივიდა, გაკაზმად და
მიცემად დისა მისისა, და ათ დღე დრო იყო წარსვლისა მისისა: ხოლო ღმერთ-მან აქაცა დააყენა.
რამეთუ
არაჳ დასცხრა გულის-წყრომა უფლისა, რომლითა განვარისხეთ მრავალ- მოწყალე
იგი და სახიერი, რამეთუ აღესრულა გიორგი მეფე მუნ ყოფასა შინა.
მაშინ ვითარცა ცნა აღსასრული თჴსი მეფე-მან ლაშა, ბაგავანს მყოფ-მან მოუწოდა
წარჩინებულთა სამეფოსა თჴსისათა, შევედრა დაჳ თჴსი რუსუდან, ცრემლთა მომდინარემან, და თქა
“უწყი უმანკოებაჳ და ერთ-გულობა მეფეთა ნათესავისა-გან თქვენ მკჴდრთა
საქართჲლოსათა.
შეხედვებითა ღვთისათა, მიგათვალავ დასა ჩემსა რუსუდანს, რათა შემდგომად ჩემსა
მეფე ჰყოთ
ვით არს ჩჲულება ნათესავისა თქვენისა: ერთ-გულობით მონებდით და სიმჵნითა
თქვენითა
დაიცევით ტახტი მეფობისა მტერთა-გან უვნებელად, დაღათუ არა მამა-კაცი არს,
არამედ დედაკაცი, არა აკლია სიბრძნესა და სამეფოთა საქმისა ცნობასა: თქვენ წარჩინებულთა ამის
სამეფოსათა იცით და გახსოვსთ წყალობა, და ნიჭი და პატივი, სანატრელისა და კეთილად
მოხსენებულისა, მეფეთა შორის ბრწყინვალისა დედისა ჩემისა. ეგრეთვე თუ ღმერთსა უნდეს,
და-მანცა
ჩემ-მან იცის პატივი თქვენი, და აწ შეგვედრებ წინაშე ღვთისა, რათა მეფე ჰყოთ დაჳ
ჩემი რუსუდან შემდგომად ჩემსა: ხოლო დასა ჩემსა რუსუდანს ვამცნებ წინაშე ღვთისა,
სასმენელად
თქვენ ყოველთა, რათა აღზარდოს შჴლი ჩემი დავით: ხოლო რა-ჟამს ეძლოს მეფობა
და მჵედრობა, შჴლი ჩემი დავით მეფე ჰყოს, და იგი დაადგინეთ მეფედ, მემკჴდრედ
მეფობისა ჩემისა:
ხოლო დაღათუ ყრმაჳ არს აწ, არამედ ინებოს თუ ღმერთ-მან აღზრდაჳ მისი, ვგონებ
რომელ

შემძლებელ იყოს პყრობად მეფობისა ჩემისა, რამეთუ კეთილითა ჰასაკითა არს და
ჰაეროვან:“
და ვითარ დაასრულა ბრძანება ესე, შეისვენა მეფე-მან ლაშა გიორგი, ბაგავანს მყოფმან,
თთჲსა იანვარსა იჲ, დღესა ოთხ-შაბათსა: მაშინ მოიწია გლოვა და მწუხარება
უნუგეშინისცემო და სა შინელნი ტკივილნი, ცრემლთა-წილ გულითა სისხლთა დენანი, წარწირვანი
დარჩომისა
და სიცოცხლისანი, თანა-ზრდილთა და მომხსენებელთა კეთილთა და სიამოვნეთა
მისთანი, ტკივილნი და ნაცართა თავსა სხმანი ვაზირთა და დიდებულთა, და ყოვლისა სამეფოსაგან, და თჴთ
მისისა განმზრდელისა ივანე ათაბაგისა-გან. ანუ და-მან მის-მან რუსუდან რავდენი
გლოვანი აღასრულნა მრავალ დღე, ვინ შემძლებელ არს გამოთქმად: ხოლო მეფე წარიყვანეს
სამკვიდროსა
მათსა, გელათს, და დამარხეს სამარხოსა პაპათა მისთასა:
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ჳბ. მესამეოცდამეორე მეფე, რუსუდან, ძე თამარ მეფეთ მეფისა, დაჳ
ლაშა-გიორგი მეფისა, ბაგრატოანი:
მაშინ შეკრბეს ყოველნი წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი, იმერნი და ამერნი,
კათალიკოზნი
ორნივე და ებისკოპოზნი, ნიკოფსით ვიდრე დარუბანდამდე, ყოელნი მორჩილებასა
ქვეშე მათსა
მყოფნი, და მეფე ყვეს რუსუდან, და დასვეს საყდართა სამეფოთა, და მიულოცეს
მეფობა წესისაებრ: ხოლო იყო რუსუდან ხილვითა შვენიერი, ვითა სანატრელი დედაჳ მისი,
მდაბალი, უხჴ,
პატივის-მცემელი პატიოსანთა კაცთა, მოყარე: ამან მოიწყო ყოველი საბრძანებელი
თჴსი და
მეფობა მშჴდობით, და აღივსო ყოველი სამეფო რუსუდანისა ყოვლითა კეთილითა:
პირველად
იწყეს უძღებებაჳ და განცხრომა, ყოელ-მან ჰასაკ-მან, და მიიქცეს ყოველნი
სიბოროტედ. და
ვითარ არა გამოიცადეს ღმერთი, ამის-თჴს მისცნა იგინი ღმერთ-მან უჯეროდ
გინებად და ჵოცად

წარმართთა მიერ: რამეთუ მეფეცა რუსუდან, ჩჲულებითა წესსა ძმისა თჴსისასა
ვიდოდა,
განცხრომითა და სიმღერითა, ამის-თჴს აღდგეს ბოროტნი უდიდესნი. რამეთუ ზემოხსენებული
სულტანი ჯალალდინ, უღონო იქმნა-რა ბრძოლილი თათართა-გან, მოუწოდა სპათა
თჴსთა,
ვითარცა ზემო ვთქ, და ჰრქა მათ: „იცით და გახსოვსთ, ყოველთა მარზაპანთა და
ერის-თავთა
ჩვენთა, კეთილი და წყალობა პაპათა და მამათა ჩემთა, და აწ იცით თუ რა მოიწია ჩემ ზედა და
თქვენ-ზედა უცხოთა ნათესავთა თათართა-გან: მრავალ- გზის ბრძოლა ვყავთ, და
მრავალი ღვაწლი
დავითმინეთ არამედ, განგებითა ზეგარდამოთა, ყოველ-გან ვიძლიენით. აწცა
მოახლებულ არიან
მდინარესა ჯიონსა და წინა-მბრძოლად წარმოუვლენია ძე მისი უხუცესი: და აწ ესე
არს განზრახვაჳ ჩემი ვინათ-გან მისცა ღმერთ-მან ძლევა, უკეთუ გთნავსთ, დაუტეოთ ქვეყანა ესე,
აღვიღოთ დედა- წული, სიმდიდრე და ჯოგი, და წარვიდეთ საბერძნეთს, და მუნ
დავემკჴდრნეთ: დაღათუ ჩვენ თათარნი გვძლევენ გარნა ყოველთა ნათესავთა ჩვენ ვძლოთ: უკუეთუ ვის
ენებოს, წარმოვიდეს ჩვენ-თანა და თუ სთნავსთ ვისმე, იყავნ შინა, რამეთუ ნებაჳ იყავნ ყოველთა
სათნოდ:“
მაშინ თქმული ესე ყოელთა ეკეთა, და აღიღეს დედა-წული და ყოველი სიმდიდრე
მათი,
და წარმოვიდეს, და მოიწივნეს ადარბადაგანსა, კაცი ვითარ ას ორ-მეოცი ათ-ასი, და
მოიწივნეს
ქვეყანად მჵარ-გრძელთა, რამეთუ ივანე ათაბაგსა ეპყრა დვინი და ანისი, მიეცა ძმისწულისა მისისა შანშესდა, მანდატურთა-უხუცესისა-თჴს: ხვარაზმელნი მოვიდეს წელსა მესამესა
ლაშა-გიორგის მიცვალებით-გან, ტყვენვად და მოოხრებად ქვეყანათა დვინისა და მიმდგომთა
მისთათა: ცნესრა ივანე ათაბაგ-მან და ვარამ გაგელ-მან, მივიდეს რუსუდან მეფეს წინაშე, მოახსენეს
მოსვლა
ხვარაზმელთა და თჴთ დიდისა სულტნისა ჯალალდინისა, ჵოცად და მოსრვად
ქრისტეანეთა:

ესრეთ უწყალოდ მოსრვიდეს რომელ არცა თუ დედათა და ჩჩჴლთა ყრმათა
რიდებდეს:
1-31 სტრ., 350
ხოლო ვითარ ცნა რუსუდან შემოსვლა ხვარასნელთა სამეფოსა შინა მისსა, მოუწოდა
ყრმათა იმერთა და ამერთა და მოიღო დროშა სეფე, და მოუწოდა ივანე ათაბაგსა,
რომელი მას
ჟამსა მიმჵცოვნებულ იყო არა განცხადებულად, არამედ ფარულად მონაზონ- ქმნილ
იყო: განაჩინა
მეფე-მან რუსუდან სპათა მისთა თავად, და უბოძა დროშა ივანე ათაბაგსა, და
წარავლინნა ბრძოლად სულტნისა-მის ჯალალდინისა: ხოლო მიიწივნეს დვინსა და ამბერდს. და
დაებანაკა
ხვარაზმელთა სოფელსა რომელსა ჰრქვიან გარნისი, და მირავიდეს სპანი მეფისანი,
წინა განეწყო
სულტანი ჯალალდინი, აქათ ივანე ათაბაგ-მან გა ნაწყო სპანი მეფისანი, იმიერ და
ამიერ, და აჩინა
წინა-მბრძოლად თორელნი და ძმანიცა-იგი ორნი ახალციხელნი, შალვა და ივანე,
სახელოვანნი-იგი
მბრძოლნი, ვითარ წესად, არს სახლისა მათისდა წინა-მბრძოლობა: ხოლო ვითარ
დაეახლნეს წინამბრძოლნი და სულტანი, აქა დაიპყრა ფერჵი ივანე ათაბაგ-მან. იტყჴან ვითარმედ
შურითა ჰყო
ახალციხელთა შალვა და ივანესითა: ჶი შური ყოველთა ბოროტთა დასაბამი და ძჴრმომწყვედელი კაცთა ნათესავისა და ყოველთა ნათესავთა მწყლველი, ვითარ ურიათა ღვთის
მკულელობა
არწმუნა, და კვალად აქაცა უგბილი და ულმობელი, და საქართველოსი სრულიადი
მოსპოლვა, ვითარ ქვემორე სიტყვა-მ ცხად ჰყოს, რომელი ათაბაგსა ივანეს არწმუნა რომელ ჟამსა
წყობისა და
ჟამსა ომისასა უკუნ-დგა და არღა-რა ვიდოდა მბრძოლთა კერძ:
ხოლო წინა-მბრძოლთა ყოველთა მოუვლინეს კაცი და ჰრქვეს. „დაახლოებულ ვართ
სულტანსა და სპათა მისთა, და ჩვენ დიდათ უმცირეს ვართ, და ომი ძლიერი წინა გვიც.
წარმოიმალონ
მჵნეთა სპათა მეფისათა, და სიმჵნე-მან შენ-მან:“ ესე ორ-გზის და სამ- გზის
მოუვლინეს. ხოლო იგი არა-რას მიუგებდა: ხოლო ვინათ-გან წინა- მბრძოლნი თორელნი, და უმეტეს
ახალ ცი-

ხელნი შალვა და ივანე ახოვან იყნეს და წყობათა შინა სახელოვანნი, არღა-რა რიდეს
სიმრავლესა სულტნისა სპათასა. ვითა მჵეცნი ზედა- მიეტევნეს, და იქმნეს ძლიერნი ომნი:
მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხვი. რამეთუ ძლიერად მბრძოლობდეს შალვა და ივანე, ახოვანთა და
ძლიერთა.
სრვიდეს, და განგრძელდა, ომი სასტიკი. ხოლო ივანე ათაბაგი და სპანი
ქართჲლთანი ხედვიდეს
ძლიერსა ომსა და არა შეიწყალებდეს თანა-მონათესავეთა და ერთ-სჯულთა, ქრისტეს
აღმსარებელთა თორელთა, და მათ-თანა მრავალთა სახელოვანთა. არამედ დგეს შორით და
არა ინებეს
შველა ივანე ათაბაგ-მან, რომელსა შურითა იტყვიან ამას ყოფად და არა-თუ შიშითა:
და ვითარ განგრძელდა ომი, ორთავე ძმათა ახალციხელთა დაუჵოცეს ცხენნი, და
ქვეითნი
მჵნედ იბრძოდეს, და მოისრნეს ორგნითვე ურიცხვნი, და უმეტეს თორელნი: და
ვითარ შენივთდა
ძლიერად ომი, ჵრმალნიცა ახალციხელთანი გატყდეს ჩაბალახსა ზედა. მაშინ
ივლტოდეს ქართჲლნი: ხოლო შალვა მუნვე შეპყრობილ იქმნა, სიმრავლისა ფრიადისა მიერ, და ივანე,
გარნისისა
კლდეთა შინა შელტოლვილი, ზენა- კერძო მოტევებულითა ქვითა მოიკლა მუნ:
ხოლო შალვა წარ1-33 სტრ., 351
იდგინა სულტან, ჯალალდინსა წინაშე, რომელი იცნეს ნახჭე ვნელთა და
ადარბადაგანელთა, და
მოახსნეს სულტანსა ახოვნება და წყობათა შინა სიქველე მისი: ხოლო მან არა მოკლა,
არამედ
თჴსთა თანა იპყრა, დიდითა პატივითა, და მიანიჭნა ქალაქნი ადარბადაგანისანი, და
თავადთა თჴსთა
თანა პატივ-სცა: ხოლო შემდგომად წელიწდისა ერთისა აიძულებდა დატევებასა
ჰსჯულისასა, და
უქადებდა ნიჭთა და პატივთა უმეტესთა, ხოლო მან არა უსმინა, არცა აღირჩია წუთ
ჟამისა
ამის პატივი, არცა უარ-ჰყო სახელი ქრისტესი: კვალად სულტანი ლიქნიდა და
ეტყოდა უარ- ყოფასა ქრისტესსა, არამედ იგი, გარე მიაქცევდა სიტყათა მისთა: კვალად სულტანი
უქადოდა მრა-

ვალ-ფერითა სატნჯველთა და აშინებდა, არამედ იგი მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა
ზედა: ხოლო შემდგომად მრავალთა ტანჯვათა, მწარითა სიკდილითა განიყვანა საწუთროსაგან წმიდა
შალვა, და მოწამობისა გჴრგჴნითა შემკული აღვიდა წინაშე ქრისტესა: ესე აქამომდე
სულ მცირედ აღიწერა ჩვენ მიერ:
ხოლო ივანე ათაბაგი უკუნ-იქცა ბიჯნისად, და სულტანი მიიქცა ადარბადაგანს და
ნახჭევანს და მიერ აოჵრებდეს საქართჲლოსა, არბევდეს და ტყვე ჰყოფდეს, და სრულიად
უწყალოდ
ჵოცდეს და არა-ვინ იყო, ნუგეშინის-მცემელი მათი: და შემდგომად ორისა წლისა
მიიცვალა ივანე
ათაბაგი, და მთავარ ჰყვეს ძე მისი ავაქ და უბოძეს მას ამირსპასალარობა: ამისა
შემდგომად
უდიდესნი ბოროტნი შეიცვიდეს ნათესავსა ქართჲლთასა. რამეთუ მოხლოებულ იყო
სრულიადი
მოსპოლვაჳ, სიმრავლისა-თჴს უსამართლოებათა ჩვენთასა: რამეთუ აღიმჵედრა
სულტან-მან
საქართჲლოსა შემოსლვად, და მეფე ყოფად თავისა თჴსისა, მივიდა და მოაოჵრა
ყოველი
ქვეყანა დვინისა, ანისი და ყოველი ქვეყანა ანისისა, სომხითი, გაგი, ვიდრე განძამდე:
რამეთუ უწინარეს ამისა ვარამ გაგელსა, კაცსა გონიერსა და ლაშქრობათა შინა
წარჩინებულსა, ამას
აქნდა შანქორი და მიმდგომი მისნი ქვეყანა. ესე-ვითარნი ესე ჭირნი და ბოროტნი,
და შფოთნი
იძროდეს:
ამათ ჟამთა შინა მოეყვანა მეფესა რუსუდანს ორტულის შვილი მძევლად, ერთგულობისა
მისისა-თჴს, რომელი იყო ქმნულ-კეთილ და სრული ჰასაკითა, შვენიერი გვამითა,
მჵნე და ძლიერი ძალითა: ხოლო ვითარ განიცადა, სთნდა მეფესა რუსუდანს, და ინება ქრმად
მიყვანება მისი,
რომელი აღასრულაცა, და იქორწილა ორტულის შჴლი, რომელთა-გან იშვა ასული
სიტურფეაღმატებული, და უწოდა სახელი სანატრელისა დედისა მათისა, თამარ: და კვალად
მიუდგა და

შა ძე, და უწოდა სახელი დავით: და კვალად ზრდიდა ძმის-წულსა მისსა, ძესა ლაშაგიორგისსა,
დავითს: ხოლო ვითარ აღიზარდა ასული მათი თამარ, ესმა საბერძნეთისა სულტანსა,
ძესა ნუქარდინისასა, ყიასდინს, ქმნულ-კეთილობა მეფის ასულისა, ევედრა მრავალთა ნიჭთა და
ძღვენთა
მიერ, რათა მისცეს, ცოლად ასული მისი თამარ, და გაუგზავნა ძღვენი დიდ-ფასისა,
და სთხოა
ცოლად და აღუთქა ფიცით არა დატევება სჯულსა ქრისტეანეთასა, რომელი ისმინა
მეფე-მან
რუსუდან, და მისცა ასული მისი სულტანს ყიასდინს, რომელი-ესე უჯერო იყო
ქრისტეანეთა
1-31 სტრ., 352
მიერ: ხოლო დიდითა დიდებითა და დიდითა საქორწილოთა მისცა იგი, და აწყვერი
ზითვად
მისცა:
გარნა პირველ ხსენებულნი-იგი სპარსნი ხვარაზმელნი მცირედ მოახლოებოდეს
საქართჲლოსა და განრყვნიდეს ქვეყანათა: მაშინ ცნა სულტან-მან ჯალალდინ ავაქ ათაბაგისა
და ამირ
სპასალარისა ბიჯნის ყოფა ინება ნახვა მისი: მიუვლინა მოციქული და ჰრქა: „შენ ხარ
ვაზირთ
უხუცესი მეფისა და საქართჲლოსა უთავადესი, და ითვალავ საქართჲლოსა
თითოთა კაცითა
შევკრბეთ, რამეთუ მნებავს სიტყვად შენ-თანა:“ და სთნდა ავაქსცა ,და ნება სცა
ხილვად, და
წარვიდა ჭურვილი, და იქით ერთითა კაცითა სულტანი ხრამსა ზედა ბიჯნისისასა,
ჭურვილი იგიცა
და შეკრბეს მახლობელად ერთი ერთისა: მაშინ იწყო, სულტან-მან სიტყვისა თქმად. „
არა მოვედ მე რბევად საქართჲლოსა, არამედ ზავისა და მშვიდობისა-თჴს გარნა თქვენ
მსწრაფლ საომრად აღიჭურენით და ფიცხლად შემებენით, და არა იქმნა მშვიდობა: აწ ვინათ-გან
წარჩინებულ
ხარ ქართჲლთა შორის და კარსა მეფისასა, ისმინე ჩემი: გასმია გარი და ნათესავი
ჩემი ,სიდიდე სამეფოსა ჩემისა და სიმრავლე, რომელ არა-ვის ჵელ-მწიფესა ძალ-ედვას
სწორება ჩემი: მე

ვარ მაღლისა და დიდისა ჵელ-მწიფისა ხვარაზმშას ძე, და ფარმანსა ჩემსა ქვეშე იყო
ყოველი
სპარსეთი, ადარბადაგანით ვიდრე ჯიონამდე, და ჯიონით ვიდრე ინდოეთადმდე,
თურანი, ხატაეთი
ჩინმაჩინი და ყოველი აღმოსავლეთი: ხოლო განგებითა ზენითა გამოჩნდეს ქვეყანასა
ჩინეთისასა,
ადგილსა შეურაცხსა, ყარყურუმად წოდებულსა, კაცნი ვინმე საკვირველნი უცხონი,
უცხოთა
ენითა და უცხოთა ცხორებითა მყოფნი, რომელთა ყოველი აღმოსავლეთი
დაიმორჩილნეს და
მრავალნი ჵელ-მწიფენი მოსრნეს: ხოლო ჵელ-მწიფედ ჰყვასთ კაცი ვინმე საკვირველი,
ღრმად გამგონე საქმისა, მხნე და მეცნიერი ბრძოლასა შინა, და ჰრქვიან სახელად ჩინგიზ-ყაენი:
ამან რა
ჵელთ-იგდო ხატაეთი, წარვემართე ლაშქრითა, ერანითა, თურანითა, სპარსითა,
თურქმანითა, და
მრავალ-ჯერ შევებენით, და ბრძოლა ვყავთ ჯიონს იქით, და უკანასკნელ ჯიონს
აქათაცა, გარნა
იქმნა ცვალება სიმხნე- ქველობისა ხვარაზმშას, სახლისა, და ყოვლგან ვიძლიენით: და
ვითარ
უმეტესად და ვცან არღა-რა იყო ღონე დაუტევე ქვეყანა და სამეფო ჩემი, და
სიმდიდრე აურაცხელი, და წარმოვედ საქართჲლოსა, მშვიდობისა და ზავისა ყოფად: მესმა სიმაგრე
საქართჲლოსა და ნათესავისა, სიმჵნე წყობათა შინა. აწ მნებავს რათა შევიერთნეთ და
შევითქვნეთ მტკიცითა
ფიცითა, და ვებრძოლეთ მტერთა-მათ ჩვენთა: მასმიეს რომელ მეფე თქვენი დედაკაცი არს, და
მყოფ ქმარ მისა, და იგი ცოლად ჩემდა, და მე მეფედ თქვენ-ზედა და თუ ესე იქმნების
ვსძლოთ
ყოველთა მტერთა ჩვენთა. და უკეთუ ესე არა ჰყოთ, მოოჵრდეს სამეფო თქვენი, და
თუ მეცა
წარვიდე, თათარნი ეგრეცა მოსულ არიან, თქვენ ვერ წინა-აღუდგებით და ვერცა
შემძლებელ ხართ
ბრძოლად მათდა: აწ ფიცხლად გაგზავნე კაცი მეფესა თქვენსა წინაშე და აუწყე
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მი, რამეთუ არა მნებავს ოჵრება საქართჲლოსა, არამედ დაცვა მტერთა-გან, და თქჲნ
მიერ მე

განვძლიერდე, და ვიყვნეთ მშვიდობით.“
ხოლო ესე რა ესმა სულტნისა-გან ავაგს არა პასუხ უგო, არამედ რქვა: „ვაუწყებ საქმესა მაგას მეფესა და ვაზირთა მისთა:“ მყის დაწერა წიგნი და წარმოავლინა, და
წარმოგზავნა წინაშე მეფისა, და აუწყა ყოველი თქმული-ესე რომელი აუწყა სულტანმან-მან: და
ვითარ მოიწია ამბავი ესე და წიგნი იხილეს, განკვირდა მეფე რუსუდან და უცხო უჩნდა საქმე ესე, და
მიუმცნეს
ავაქს არცა თუ სმენად საქმისა მაგის, არამედ სრულიად განყენებად. და ავაქ ფიცხლა
სულტანსა
აცნობა: ხოლო მან რა მოისმინა, აიყარა სრულითა ლაშქრითა და წარმოემართა
ტფილის ქალაქსა, რათა ბრძოდეს მას: მაშინ, ვითარ ცნა მეფე-მან მოსვლა სულტნისა, აიყარა და
წარვიდა ქუთათის. ხოლო ტფილისის მცველად დაუტევა ლაშქარი და თავადნი ორნი, ბოცოს
ძენი, მემნა
და ბოცო: მოიწია სულტანი სომხითად და მოაოხრა ყოელი სომხითი, და დასცნა
მკვიდრნი
მისნი პირითა მახვილისათა ესრეთ, რომელ არღა-რა დარჩა მამა-კაცი: მაშინ
მოიწივნეს ტფილისად, და მცველნი ქალაქისანი აღიჭურნეს, და იქმნა ძლიერი ბრძოლა, და ბრწყინვალე
ბრძოლა
აჩვენეს ქართჲლთა: მერმე მას ღამესა მიუვლინეს კაცი სულტანსა ჯალალდინს,
შიგნიდაღმა მიცემა ქალაქისა სპარსნი, რომელ კარს სცვიდენ, იქიდაღმან შემოშვება: რა გათენდა,
დაეკაზმნეს,
და მოვიდა სულტანიცა, მონდობილი სპარსთა იმედითა შიგნით მცველნი ქალაქისანი
ამისნი
უმეცარნი იყნეს, და მიმართნეს სულტნისა სპათა, და გაუჵდეს განძის კართაკე, მემნა
ბოცოს
ძე და მისი ძმა ბოცო: მუზარადები არა დაეხურათ, და ლამოდეს კართა გასვლასა.
ანაზდათ
სპარს-მან ვინმე უმუზარადოს მემნას თავსა შიგნიდაღმან აფთი დაჰკრა, და ძლიერად
გაუხეთქა,
დაეცა და მოკდა მემნა, და შეიქმნა შიგნით ომი და ღალატი, ტფილელთა სპათა-გან
განახვნეს კარი ტფილელთა: ესრეთ რა შინა განცემა იყო ქალაქისა, ივლტოდეს მცველნი
ქალაქისანი
და შედგეს ისანთა ბოცოს ძემან ბოცო, გაამაგრა ისანი და ქნა ძლიერი ომი:

ხოლო არა შემინდობს ტკივილი გულისა მოჵსენებად თუ ვითარ იქმნნეს
ხვარაზმელნი შინა-გან ქალაქსა ვინმე უძლოს მაშინდელთა მოსაწევართა და განსაცდელთა, რომელი
მოიწია
ქრისტეანეთა ზედა: აქა მეგულებოდა დადუმებად, რომელ სალმობიერსა მიუთხრობ
ტკივილითა
გულისათა, და ცრემლითა მიერ აღვივსები: რამეთუ ვინ შემძლებელ არს მითხრობად
რავდენი მოასწევარნი იქმნეს: რამეთუ ესე-ოდენ მძვინვარედ ჵოცდეს, რომელ ჩჩვილნიცა
ძუძუთა-გან დედისათა აღიტაცნიან და წინაშე დედისა დაანარცხიან, და რომელსა მე თალნი
წარსცვივდიან, და რომელსა მე ტვინი დაითხის, და მერმე დედანი მოიკლოდიან, ბერ-ბერნი უწყალოდ
ფოლორცთა შინა
ცხენთა მიერ დაითრგნებოდეს, და ჭაბუკნი დაეკვეთებოდეს. სისხლისა მდინარენი
დიოდეს, თავი ტანისა-გან შორებული და თმა ნაწევართა შიგან აღრეულნი. და დედა-კაცი და
მამა-კაცი
1-33 სტრ., 354
ურთიერთას აღრეული მტუჲრსა შიგან ცხენისა ტერფითა იზილებოდის. არა ყოფდეს
წყალობასა, რამეთუ რომელიმე დანითა ღლიასა დასობილი, სხვანი მკერდსა დაცემითა, და
სხვანი მუცელსა და ზურგსა ზედან განიპებოდეს:
ჶი ჶი სალმობიერი ღაღადი რომელი მუნ მოიწია, ტირილი, ტკივილი და ზახილი, და
უზენარო ვაება, და საზარელთა ხმათა-გან იძროდა ქალაქი ყოველი, რამეთუ
უმრავლესი ერი ვითა
ცხოვარნი შეკრიბიან და ჵოცდიან, და ხედვიდეს ზოგნი საყარელთა შჴლთა და
ზოგნი ძმათა
და მამათა, ქმარნი ცოლთა, უპატიოდ მკუდრად მდებარეთა, ცხენთა მიერ
დათრგნვილთა და
ფოლორცთა შინა ძაღლთა მიერ ზიდულთა, და არ- თუ დაფლვასა მიწასა შინა ღირს
ჰყოფდეს.
ეკკლესიანი და ყოველნი პატიოსანნი სამსხვერპლონი შეურაცხ იქმნებოდეს, და
პატიოსანნი მღდელნი და დიაკონნი, და მონაზონნი, ეკკლესიათა შინა, თჴთ ხატთა და ჯართა თანა,
შეიმუ-

სვროდეს და დაიკლვოდეს:
და ესე-ვითარნი ჭირნი მოიწივნეს რომელ არა-ოდეს ძველთა სადამე წიგნთა მიერ
სმენილ
არს, უკუნისამდე რომელნი თანა შეესწორებიან ქრისტეს ჯარისა მცმელთა
იუდიანთა ზედა
ქმნულთა, იერუსალიმისა სულიადსა მოსპოლვასა, ტიტეს და უესპასიანეს მიერ
,ვითარცა ჟამთა
აღმწერელი და მრავალ მამთხრობელი იოსიპოს წარმოიტყვის, ესე-ოდენსა ძნელბედობასა იუდიანთასა. ვიდრეღა სამ ასისა ბევრისა აღრიცხვას მამა-კაცისასა ოდენ სიყმილისა და
მახვილისა
მიერ აღსრულებელსა, რომლისა მსგავს იქმნა ჟამსაცა ამას სარკინოზთა, მიერ ქალაქსა
ამას ტფილისისა: ხოლო არღა-რა იყო ღონე და ლხინება ქალაქისა:
მაშინ წარმოუვლინა კაცი მეფე-მან რუსუდან ბოცოს და სხათა მცველთა
ქალაქისათა, რათა დაუტეონ ისანი და წარვიდენ. და ვითარ მრავალ-გზის მიუვლინა დასტური, მეფემან დატევებად ქალაქისა, ძლით დაარწმუნა ბოცოს დაგდება და წასვლა, ვითარცა დასწერს ბერი
ვინმე
მღვიმელი:
და ესრეთ რაჳ ძლიერად ჵელთ-იგდო ქალაქი-იგი სულტან-მან კვალად იწყო
უბოროტესთა საქმეთა ქმნად ქრისტეანეთა ზედა. ეს-ოდენ მძვინვარედ მოსრვიდა, რომელ სავსე
იყნეს
ფოლორცნი, ხრამნი და ჵნარცვნი მკლველთა მიერ, და უმრავლეს მკდართა
მტკარსა შთაუტეობდეს: ამას-თანა არავე დამშვიდნა ცუდ -რჯული-იგი და ბილწი: მოიგონა
სხვაცა სიბოროტე, რომლისა ხსენება სირცხვილ მიჩნს. რამეთუ გლოვათა და ცრემლთა მიერ
შევიცვები, თუ ვითარ განვარისხეთ მო წყალე და შემწყნარებელი ღმერთი არა შეწყალებად ჩვენდა:
იწყო რღვევად
ეკკლესიათა, ვიდრე საფუძველადმდე, რომლისა-თჴს იკადრა და ჵელ ყო, სიონისა
გუმბათსა შემუსრვად, და ზედა ბილწისა საჯდომისა მისისა აღშენებად, რომელი-იგი ჵიდითა
მაღლითა და

გრძლითა განჵიდა, აღლსვად მას ზედა: და ესეცა შესძინა, რამეთუ ხატი უფლისა
ჩვენისა იესო
ქრისტესი და ყოვლად წმიდისა ღვთის მშობელისა, რომელი სიონს მკვიდრ იყო,
ბრძანა მოყვანებად და ჵიდისა საშუალსა დადებად, პირაღმართ და, ბრძანა ყოველთა-მათ
პყრობილთა ქრისტი1-33 სტრ., 355
ანეთა, მამათა და დედათა, იძულებით დათრგნა პატიოსანთა ხატთა, და დატევება
რჯულისა, და
უკეთუ არა ჰყონ, წარკვეთა თავთა მათთა: და ვითარ აღასრულებდეს ბრძანებულსაამას მოჰყვანდეს მამა-კაცნი დედათა-თანა და აიძულებდეს ესრეთ ყოფად. და მრავალთა უკჲ
ბრწყინვალე
ძლევა აჩვენეს, და არა თავს-იდვეს შეურაცხება წმიდათა ხატთა და დატევება
ქრისტიანობისა,
სჯულისა მათისა: მაშინ მრავალი სიმრავლე მამათა და დედათა იპოვნეს ახოვნად,
რომელთა მიიღეს გჴრგჴნი წამებისა, რომლისა აღრიცხვა შეუძლებელ არს, სიმრავლისა-თჴს
რამეთუ ვგონებ
ვითარმედ ათ ბევრად აღიწია რიცხვი მოკლულთა:
ესრეთ რაჳ მოაოჵრეს ტფილისი, იწყეს რბევად ტყვენვად, ჵოცად და კლად
სომხითისა
და კამბეჩანისა და იორის პირთა, ქართლს და თრიალეთს, ჯავახეთს და არტანს:
ზოგნი სამცხეს
და ტაოს, და კარნიფორას და ანისის მიმდგომთა ქჲყანათა: და გაგრძელდა ესევითარი ჭირი
და ზეგარდამო მავალი რისხაჳ და მოსაწევარი ხუთისა წლისა ჟამთა, რამეთუ ორ
წელ პირველ
აღაოჵრ ეს ქვეყანა და ხუთი წელი ქალაქსა დაყვეს, და აოჵრებდეს ქვეყანათა ამათ
ზემო-ხსენებულთა, და არღა-რა იყო შენებულება, თჴნიერ ციხეთა და სიმაგრეთა: რამეთუ ქვეყანა
საქართველოსა მიეცა განსარყვნელად: ამის-თჴს რამეთუ დაუტევეს მეფეთა და მთავართა
სამართალი, მოწყალება სიყარული, სიწრფოება, სიმშვიდე და სიმართლე, და ამის-წილ მოიპოეს
ამპარტავანება
ზაკვა, შური, ჵდომა, სიძულილი, ანგარებაჳ, მიმძლავრებაჳ, კლვანი, პარვანი,
სიძვანი, უწესოება-

ნი, ვითარცა იტყვის წინაწარმეტყველი: „ ვაი მათდა რომელნი კვალსა ბალამისასა
შეუდგეს და
საქმესა სოდომელთასა იქმან, რამეთუ ყოველ-მან ჰასაკ-მან ბერთა და ჭაბუკთა-მან,
მცირით-გან
ვიდრე დიდადმდე, მიაქციეს სიბოროტედ. რამეთუ სენი-იგი სოდომელთა და
სალმობაჳ-იგი გომორელთა მოიწია, და ამის ძლით მისცნა იგინი ღმერთ-მან წარწყმედად ბოროტად,
რამეთუ განვიწირენით ღვთისა მიერ რამეთუ და ვივიწყეთ ღმერთი და ღმერთ-მანცა სამართლად
დაგვივიწყა:“ და
მოოჵრდა ქვეყანა საქართველოსა ლიხთ აქათ, ვითარცა ჵმობს წინასწარნეტყველი
ისაია: „ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა, ერი რომელი სავსე არს უსჯულოებითა, ნათესავნი ბოროტნი,
ძენი უსჯულოებისანი: დაუტევეთ უფალი და განარისხეთ წმიდა-იგი ისრაელის.ა რასაღა
იწყლვით და შესძინებთ უსჯლოებასა, ყოველი თავი სალმობად ,და ყოელი გული მწუხარებად: კვალითგან ფერჵთათ ვიდრე თავადმდე, არა არს მას შინა სიცოცხლე ,არა არს წყლული, არცა ნაგვემი,
არცა
ბრძვილი განსივებული. არა არს სალბუნი და სადებელი, არცა ზეთი. არცა
შესახვეველი: ქვეყანა
თქვენი ოჵერ არს, და ქალაქნი თქვენნი ცეცხლითა მომწვარ: სოფელსა თქვენსა წინაშე
თქვენსა
უცხო თესლნი მოსჭამდენ, და მოოჵრებულ არს და დაქცეულ ერისა-გან უცხო
თესლთასა, და
დაშთეს ასული სიონისა ვითარცა კრავი ვენაჵსა შინა, და ვითარცა ხილის საცავი
შორის ნესოვანსა, და ვითარცა ქალაქი მოცული: უკეთუმცა არა უფალ-მან საბაოდ დამიტევნა ჩვენ
თესლი, ვითარცა სოდომა შევიქმნენით, და გომორელთა მცა მივემსგავსენით:“
ხოლო ამათ ულხინებელთა რაჳ ჭირთა შინა იყო რა ქვეყანა საქართველოსა, სხვანიცა
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დესნი ძნელ-ჟამობანი აღმოჩნდებოდეს: რამეთუ ზემო დატევებული ამბავი აწ
კვალად ვიწყოთ.
ამა ულხინებელთა ჭირთა-გან შეიწრებული მეფე რუსუდან იყო-რაჳ ქუთათის და
ყოველსა აფხა-

ზეთსა, იქმნა ძე მისი დავით ვითარ წლისა ექსისა, ინება მეფე ყოფა ძისა მისისა:
ვითარ
არს წესი სოფლის მოყარეთა შეიყვარა რა წარმავალი ესე საწუთრო და დაივიწყა შიში
ღვთისა და
სიყვარული ძმისა თჴსისა და მოიგონა საქმე ყოველთა მიერ განსაკრთომელი: რამეთუ
ზემოხსენებული ძმის-წული მისი დავით, რომელი ძმისა მისისა გიორგის-გან
ანდერძობით შევედრებულ იყო, და მას აღეზარდა, წარავლინა ფარულად ასულსა მისსა და სიძესა მისსა,
სულტანს
ყიასდინს თანა, საბერძნეთს, რათა წარსწყმიდონ იგი, და იყოს უშფოთველად ძისა
მისისა დავითისთჴს, არაჳ განყოფად მეფობისა: და ვითარ მიიწია დავით წინაშე სულტნისა და ცოლის
მისისა,
რუსუდანის ასულისა, თამარს თანა, რომელსა სულტანი უწოდდა გურჯი-ხათუნ, და
ვითარცა იხილეს იგი, და ეკეთა, შეიყვარეს იგი თჴსთა თანა, დაიპყრეს პატივითა და
გურჯი- ხათუნ
დედოფალი კეთილსა უყოფდა ყრმასა-მას დავითს, ბიძის ძესა მისსა, და არა ისმინეს
ბრძანება
მკვლელებრი მეფისა რუსუდანისი, რომელსა დაევედრა, რა-ჟამს წარეგზავნა იგი.
არამედ ფრიად
პატივ-სცემდეს დავითს: ხოლო ვითარცა წარგზავნა ძმის-წული საბერძნეთს,
მოუწოდა ყოველთა
სპათა მისთა, აფხაზთა, დადიან- ბედიანთა, რაჭის ერის-თავსა და კათალიკოზსა
აფსაზეთისასა
დასვეს მეფედ დავით, ძე რუსუდანისა, აკურთხეს ქუთათის და დაადგეს თავსა მისსა
გჴრგჴნი და
დასვეს ტახტსა ზედა სამეფოსა, და მიულოცეს მეფობა წესისა-ებრ და სრულ ყო.
კათალიკოზმან წესი კურთხევისა: ხოლო ამერი ესე სამეფო უცალო იყო ხვარაზმელთა-გან ამისთჴს რომე
მანდატურთა-უხუცესი შანშე ანის იყო და ავაქ ამირ-სპასალარი ბიჯნის, და ეგრეთვე
ვარამ გაგელი ჰერნი, კახნი, სომხითარნი, ქართველნი, თორელნი და შავშ-კლარჯნი, და
ტაოელნი თავისთავის სიმაგრესა შინა, იყნეს, მორჩილებასა ზედა რუსუდან მეფისასა, და
უცალოებისა ძლით
ვერ დახვდეს დალოცვასა ზედა რუსუდანის ძის დავითის მეფისასა:

ხოლო პირველად ზემო-ჵსენებული-იგი ჩინგიზ-ყაენი ვახსენოთ. ვითარცა მოიწივნეს
თათარნი ქჲყანასა ჩვენსა. მათ-გან მეოტი სულტანი ჯალალდინ წარვიდა-რა
საბერძნეთად სამეფო
მისი ადვილად ჵელთ-იგდეს, თურანი, სათურქეთი და ყოველი ხვარასანი: მაშინ
განყო ლაშქარი
მისი ორად, დააჩინნა შჴლნი მისნი ყაენად. პირველსა გაუჩინა და მისცა ლაშქრის
ნახევარი და
წარგზავნა დიდსა ყივჩაყეთს, ვიდრე ბნელეთამდის. ხაზარეთს ოსეთს, რუსეთს,
ვიდრე ბორღალეთამდე, სერბთა და კავკასთა, და ჩრდილოთა ყოველთა მკვიდროვანთა, ვითარცა
მითქვამს. და
მეორესა შჴლსა ჩაღათას მისცა ლაშქარი და უიღურთა ქვეყანა, სამარყანი, ბუხარა და
ვიდრე
ალმუთისა ქვეყანამდის: ამას ვგონებ, ესე იყო თურანი: და მესამესა შჴლსა ოქროფას
მისცა
თჴთ მისი ტახტი ყარყუმი და ჩინმაჩინი, ემეთისა, ყაყჴსა ქვეყანა და ხატაეთი: და
მეოთხესა შჴლსა
1-33 სტრ., 357
თულის მისცა ლაშქარი და უქუთის ზედა მოკიდებით ქვეყანა აღმოსავლეთისა: ესე
ოთხნი გააჩინა ყაენად და ამცნო რათა წელი წადსა შინა ერთ-გზის ოქოფასა მიმართ მივიდოდენ
უხუცესნი
ძმანი მისნი, ყურნუთოს საქნელად .ამის-თჴს რამეთუ, ტახტი მისი ოქროფას მისცა:
ესრეთ რა დააწყვნა შჴლნი მისნი მოვიდა თურანად და გამოგზავნა შჴლი მისი
უმრწამესი
მოსათვალავად ხვარასნისა: გამოვლო ჯეონი და მოიწია ნიშაბურს, და ნიშაბურელნი
დაეკაზმნეს
და შეებნეს თულის, და პირველსავე ომსა აღიღო ქალაქი და მოკლა სამ ასი ათ-ასი
კაცი, თავისა
მოკვეთითა. და მეორესა ომსა ასი ათ-ასი და მესამესა ომსა ოც და თორმეტი ათ-ასი:
და უკეთუ არა ჯერხართ ამით დაირწმუნეთ, დიდისა სიბდივანის ხოჯა შამშადინის ძმა
თანა დამხვდარ იყო, და იგი იტყოდა ამას ყოველსა ნიშაბურისა მოოხრებასა: წარმოვიდა ესე თული,
გამოვლო
მაზანდარა და მოეახლა არაყის ქვეყანასა: ცნა ესე სულტან-მან ჯალალდინ, აიყარა
დედა-წულითა

და ბარგითა ტფილისით, და გაემართა ბრძოლად, თათართა, და მოვიდა
ადარბადაგანს, და მიუგზავნა მოციქული ხლათის სულტანსა და ხალ იფას ბაღდადისა მპყრობელსა, რათა
შეეწივნენ:
„რამეთუ მათ-თჴსცა სარგებელ არს:“ ეგრეთვე ერაყისა სულტანსა მიუწერა: „უკეთუ
თჴთ ვერა
წარმოხვალთ, ლაშქარი ბარე გვაშველეთო, და მე ვებრძოლოთ თათართა ამათ
,რამეთუ მე უწყი
კეთილად წესი ბრძოლისა მათისა და წყობათა: და უკეთუ არა ისმენთ ჩემსა, მე
მარტო ვერ
აღუდგები, არამედ მივრიდებ და ვერცაღა თქვენ შემძლებელ ხართ წინა-აღდგომად
მათდა:“ ხოლო
მივიდა-რა მოციქული სულტნისა, მათ უქმად წარმოავლინეს და არა ისმინეს:
მცნობელ-მან ამის-მან სულტან-მან და უიმედო ქმნილ-მან, სპათა მისთა და
ადარბადაგანისა ვერ წინა-აღდგომისა-მან, დააგდო ადარბადაგანი და გამოემართა მეორედ
ტფილისადვე: ხოლო
ესე რა ესმა რუსუდანს, უბრძანა ყოელთა სპათა მისთა იმერთა და ამერთა , შანშეს
მანდატურთაუხუცესსა და ავაქს ამირ-სპასალარსა, და ვარამ გაგელსა მსახურთ-უხუცესსა, ჰერთა,
კახთა,
სომხითართა, ჯავახთა, მესხთა, ტაოელთა, და დადიანს ცოტნეს, კაცსა წარჩინებულსა
და სათნოებიანსა, აფხაზთა, ჯიქთა და ყოველსა სამეფოსა, რომელთა თჴთეულად არა არს ჟამი
თქმისა, და
განახვნა კარნი დარიალისნი, და გამოიყანნა ოვსნი და დურძუკნი, და შეკრიბნა
ყოველნი მთეულნი. და შეკრბეს ნაჭარმაგევს ურიცხვნი ერნი, და გაგზავნა მეფე-მან რუსუდან
ხვარაზმელთათჴს წინა-განწყობად: ხოლო სეფე დროშა არღა-რა გაგზავნეს, ივანე ათაბაგისა მიერ
ქმნულისა საქმისა-თჴს: წარმოემართნეს, და განვლეს ტფილისი, და სულტანი
დაბანაკებულ იყო სომხითს, ჵევსა ბოლნისისასა:
და ვითრცა იხილეს დარაჯთა სულტნისათა, ფიცხლად აცნობეს სულტანსა
ჯალალდინსა:
ხოლო მან აღისწრაფა, რამეთუ იყო მჵნე და უშიში ბრძოლასა შინა წინა. განეწყო და
იქმნა

ბრძოლა სასტიკი, და პირველად შეკრებამდის სძლიეს ქართჲლთა, და გაგრძელდა
რა ომი,
მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხვი: კვალად მოხედნა რისხვით ღმერთ-მან ქართველთა
ნათესავსა, და
არა დასცხრა გულის წყრომა უფლისა ჩვენ -ზედა: იძლივნეს სპანი მეფისანი
ხვარაზმელთა-გან,
1-30 სტრ., 358
და გაიქცეს ქართჲლნი კვალადვე მოვიდა სულტანი ტფილისად, და იწყო
პირველთავე საქმეთა
ქმნად: რამეთუ რისხვით ჵოცდა რასაცა ვით პოებდა ქართჲლთა, და არბევდა
ქვეყანათა ამათ
ზემო-ჵსენებულთა:
ამას უკანის მოვიდა თათართა უმთავრესი თული, ჩინგის- ყაენის შვილი. შემოვიდა
ერაყს
ვიდრე ყაზმინამდის, ამოსწყვიტნა ქვეყანანი და ურჩნი მისნი. წარვიდა და განვლო
ჯიონი, და
მივიდა მამასა მისსა ჩინგიზ-ყაენს წინაშე, და ძმათა მისთა თანა: და ვითარ ცნეს
სრულიად გაქცევა სულტან ჯალალდინისი, უთხრა ოთხთა ერის-თავთა მთავართა, რომელსა
ქართველნი ნოინობით
უხმობენ, პირველისა სახელით ქარმაღან მეორისა ჩაღატარ, მესამისა იოსერ და
მეოთხისა ბიჩუის: და ამათ ათი-ათას ათი- ათასი კაცი მოსცა, დედა-წულითა მათითურთ, და
გამოგზავნა ჯალალდინის ძებნად: ესე ოთხნივე ნოინნი, ყაენის შვილები იყნეს, და ესრეთ დავედრა
ყოვლად,
სადაცა მივიდოდენ და ზენარსა სთხოვდენ შეუნდობდენ და შეიწყალებდეს, და
მათთა ურჩთა
მოსრვიდენ, და ხარაჯასა მის ქვეყანისასა ოთხად განჰყოფდენ, და მათ ყაენთა
გაუგზავნიდნენ ხარაჯასა-მას:
წარმოვიდეს ესე ოთხნი ნოინნი, ჭარმაღანი, ჩაღატა, იოსური, და ბიჩოი, გამოვლეს
ჯიონი
და ხვარასანი, ორ-მოცი ათ-ასითა კაცითა, დედაწულიანთა, და მოვიდეს ქვეყანასა
აღმოსავლეთისასა, სადა მოლიდნი მკვიდრობდეს: შემოებნეს მოლიდნი ძლიერად და დიდიად
ავნეს: მოვიდეს

ერაყს, და მოაოჵრეს ქვეყანა, და რომელნიცა მიენდვნიან შეიწყალნიან, და მე რმე
მოვიდეს ადარბადაგანს, რომელსა ჰქვიან თავრეზი და წინა-მიეგებნეს ადარბადაგანელნი ძღვნითა
ურიცხვითა და
მივიდეს ქვეყანასა არდაველისასა, და იგინიცა წინ-მოეგებნეს ძღვნითა: და გამოვლეს
რაჵსი, და
მოვიდეს განძად, რომელი-იგი მტკიცედ ზღუდითა განმაგრებულ იყო, და სამთა
დღეთა შინა რა
ბრძოლა უყვეს თათართა, მყის ჵელად იგდეს, და შიგან ქალაქთა შევიდეს, მოაოჵრეს
განძა და
ურიცხვი სული მოსწყვიდეს. რამეთუ საძაგელ უჩნდათ თათართა-მათ სჯული და
წესი მოჰმედის
მიერ ქადაგებული:
ხოლო მცნობელი ამისი სულტანი ჯალალდინ მსწრაფლ აიყარა დედა-წულითა და
წარვიდა
საბერძნეთად, და თათართა დევნა უყვეს, და მიეწივნეს ბასიანს, იხილეს- რა მსწრაფლ
განიბნინეს
ეს-ოდენ დაიფანტნეს, რომელ სულტანი ჯ ალალდინ მარტო დაშთა, სადა-იგი მიიწია
სოფელსა
რასამე შეურაცხსა და დაიძინა ხუთ ძირსა: იხილა იგი კაც-მან ვინმე შეურაცხ-მან და
მოაკდინა, რომლისა სარტყელი, და უნაგირი და კაპარჭი, უფასოთა თვალთა მიერ და
მარგალიტთა
შემკობილი იყო, და მის ძლით მოიკლა კაცი-იგი მაღალი და სახელო ვანი ჵელ-მწიფე
ვინა დაუდგრომელ არს მინდობა სოფლისა ამის ამაოსა, ვითარცა იტყვის ბრძენი
ეკკლესიასტე: „ამაო1-31 სტრ., 359
ება ამაოსა და ყოველივე ამაო არს:“ ამის-თჴს ამაო იქმნნეს სპანი მისნი და სიმტკიცეიგი ქედისა მათისა, და წყობათა შინა მძლეობა და გარდარეული სიმდიდრე მათი. ამის-თჴს
ყოველივე
ამაო არს, გარნა საუკუნო-იგი დაულევნელი და უკდავი ცხოვრება:
ესე რა ხვარაზმელნი-იგი განიბნინეს და უმრავლესნი მათნი გარმიანს ივლტოდეს, და
სულტანი ჯალალდინ მოიკლა: აქა შინა დასრულდა სრულიად ჵელმწიფობა-იგი
მაღლის სულტნი-

სა ხვარაზმელისა: ცნა რა სიკდილი სულტნისა ხვარაზმელის ძისა სულტან-მან
ყიასდინ, მოაყვანინა კაცი-იგი მკვლელი სულტნისა და მოაღებინა სარტყელი-იგი და უნაგირი,
კაპარჭი ძვირფასისა. განკვირდ ენ მნახავნი მისნი, რომელ არა-ვის ენახნეს ეგეთნი პატიოსანნი
თვალნი და
მარგალიტნი, და კაცი-იგი მოკლული სულტან ჯალალდინისა ცეცხლითა დააწვევინა
სულტნ-მან
ყიასდინ: ხოლო მორაიქცეს თათარნი ხვარაელზელთა დევნისა-გან, მიერ წარვიდეს
და მოაოჵრეს
ქვეყანა ხლათისა და ვალაშკერტისა, და ვერ წინა-აღუდგა სულტანი ხლათისა, არამედ
გამაგრდა
ქალაქთა შინა და თათარნი წარვიდეს თავრეჟს, და ზავნი ქმნეს მათ შორის: და
დაიპყრეს თავრეზი
და მისი მიმდგომი ქვეყანა ყოველი, და მეორესა წელსა წარვიდეს ბარდავს, განძას და
მუღანს,
და მიერ იწყეს რბევად და ოჵრებად საქართველოსა, დარუბანდს აღმომართ,
ქვეყანასა-მას შარვანისასა ყაბალას ჰერეთს, კახეთს, სომხითს და ქვეყანასა- მას არშაკუნიანთასა, დვინსა
და
ანისს: და ვინათ-გან მეზობლობით მოახლოებულ იყნეს ქვეყანასა საქართველოსასა,
უდიდესნი
და უბოროტესნი განსაცდელნი მოაწივნეს პირველთასა: აღიძრნეს მძვინვარენი
განსაცდელნი საზღვართა ზედა საქართველოსათა, უკეთურებისა-თჴს მკჴდრთა ქართლისათა.
რამეთუ ყოველი ჰასაკი
ბერთა და ჭაბუკთა, მეფე თა და მთავართა, დიდთა და მცირეთა, მიდრკა
სიბოროტეთა მიმართ,
რამეთუ დაუტევეს სამართალი და წყალობა: ვინათ-გან ყოველი ერი იქმოდა
სიბილწესა, ვითარ
ოდესმე ძენი ბენიამენისნი, ვითარ იგინი მიეცნეს მოსასრველად, ეგრეთვე ესენი აქა
შინა მისცნა
ღმერთ-მან ნათესავნი ქართჲლთანი მოსასრველად, ვითარ ძენი ბენიამენისნი:
ვითარცა იტყჴს
წინასწარმეტყველი ოსე. „უფალი საბაოთ უბრძანებს ნათესავსა ჭურვილსა მოსლვად
ქვეყანით
შორით, კიდით-გან ცისათ ჭურვილნი მბრძოლნი მისნი, გარყვნად ყოვლისა
სოფლისა და ცოდათა მოსპოლვად მის-გან ღაღადებისა, რამეთუ ახლოს არს დღე უფლისა, და
შემუსრვა უფლი-

სა მიერ მოიწიოს:“ კვალად იტყვის: „დღე უფლისა მოვალს უკურნებელი, რისხვითა
და გულისწყრომითა, დადებად ყოელი სოფელი ოჵრად, და ყოველნი ცოდვილნი წარწყმედად:“
ვითარცა
იქმნა ყოველი სოფელი, ქართლისა ოჵრად: ხოლო ვითარცა ცნა მეფე-მან რუსუდან
მოახლება
თათართა, დაუტევა ტფილისი და წარვიდა ქუთათის, და ტფილის მუხას-ძე გოჭი
დაუტევა, და
ამცნო, უკუეთუ მოვიდენ თათარნი, მოწვას ტფილისი, თჴნიერ პალატისა და ისანთა,
ამის-თჴს
რათა სადგომად არღა-რა იპყრან, ვითარ ხვარაზმელთა: რა-ჟამს ცნა მუხას-ძე-მან
მოახლება თა1-31 სტრ., 360
თართა, მოწა სრულიად, ქალაქი, და თჴთ პალატი და ისანნი, და ესრეთ მოოჵრდა
ქალაქი ტფილისისა:
ხოლო ნოინნი ესე ზემო-ხსენებულნი შემოვიდეს ქართლს, თრიალეთს, სომხითს,
ჯავახეთს, სამცხეს, შავშეთს, კლარჯეთს, კოლას, არტანს, ანისს და დვინს, და მოეფინნეს
ქვეყანასა
მსგავსად მკალთა, საოჵრებლად და ჵოცად, და არა-სადა იყო ლხინება, შეწევნა და
ნუგეშინისცემა: ესრეთ უწყალოდ მოისრვოდა ყოელი ესე ქვეყანა: მანდატურთ- უხუცესი შანშე
შეივლტოდა ქვეყანასა აჭარისასა, და ამირ-სპასალარი ავაქ შევიდა ციხესა კაენისასა, და ვარამ
გაგელი
წავიდა ქუთათის. ეგრეთვე ჰერნი, კახნი, სომხითარნი, ქართველნი, მესხნი, ტაოელნი,
თორელარტან-კოლაელნი ყოველნი შეიხიზნეს ციხეთა, მთათა ტყეთა, და ყოველთა
სიმაგრეთა კავკასიანთასა და მთიულეთსა: და გაგრძელდა ესე-ვითარი ოჵრება და მოსპოლვა
ქვეყანისა ამის ჩჲნისა სიმრავლისა-ებრ უსჯულოებათა ჩვენთასა, ამის-თჴს რამეთუ განრყნა ყოველ-მან
კაც-მან გზა
თჴსი, სიმრავლითა ბოროტთათა, ამის-თჴს განირყნა ყოველი ქვეყანა, არა- თუ ოდენ
საქართველო, არამედ სპარსეთი, ბაბილოვანი და საბერძნეთი, მიეცემოდა მწარესა ტყვეობასა
და უწყალო-

თა სიკდილთა: რამეთუ არა იყო წყალობა, რამეთუ სავსე იყნეს მოკლულთა მიერ
ყოველნი
ალაგნი, ქალაქნი, სოფელნი, ველნი, ტყენი, მთანი და ჵევნი, თჴნიერ სიმაგრეთა: თუღა
სადამე
დარჩომილ იყო, სავსე იყო ტყებითა, და გოდებითა ყოველნი მკვიდრნი
საქართველოსანი
ამერნი, ხედვიდეს მამა-დედანი შჴლთა მოკლულთა და შჴლნი მამა-დედათა
მკვდართა მდებარეთა
სხვანი ძმათა და ნათესავთა, და დათა თჴსთა იავარად წარსხმულთა, ცოლთა და
შჴლთა მათთა და
ყოველსა სიმდიდრესა მათსა წინაშე მათსა განბნეულსა: ესე-ოდენნი ზარნი იქმნეს
თათართა-გან
რომელ უმრავლესნი ქართჲლნი ციხეთა და მაგართა ადგილთა დაუტეობდეს და
შეივლტოდეს
ყოველნივე კავკასიად: ხოლო ამათ ულხინებელთა რა მოეცვა ქვეყანა ესე, ძლიერნი
ერის-თავთა
ერის-თავნი და ვაზირნი განდგეს ურთიერთას, თავთა მათთა ოდენ შემ წყნარებელნი,
და მეფე რუსუდან ყოვლადვე დაემკჴდრა ლიხთ იქით და ვერღა-რა გარდამოვიდის ლიხთ აქეთ,
და ვერცაღა
ამერნი ვაზირნი მივიდიან მის წინაშე, უცალოებისა ძლით, თუ არა განქცეულნი
მიივლტოდეს
ხიზნად: ესრეთ შეუთქმელნი მოშორდეს ერთი-ერთსა და ირყვნებოდა ქვეყანა მათი,
და ძლიერნი
იგი მბრძოლნი და სახელოვანნი უღონო იქმნნეს, და ვერღა -რა ეძლოთ წყობისა
ყოფად თათართა, რომელნი ტყეთა შინა ძლიერად იცვებოდეს: მაშინ მკვიდრნი საქართველოსანი,
სახელოვანნი
და წყობათა შინა მჵნენი ერის-თავთა ერის-თავნი სრულიადსა მოოჵრებასა მიეცნეს
ეგრეთვე
აღმომართ მკვიდროვანნი ყოველნი:
ამათ რა ბოროტთა ხედვიდა ამირ-სპასალარი ავაგ, ძე ივანე ათაბაგისა წარმოავლინა
მოციქული ბარდავს, სადა დაებანაკათ ზემო-ხსენებულთა-მათ მთავართა, რომელთა
ზამთრის აქნდა
1-30 სტრ., 361
საყოფელად ბარდავი და საზაფხულოდ გელაქუნის მთანი და არარატისნი. რამეთუ
მაშინ აეღო

ანისი ჩაღატარს: ამათ წარმოუვლინა ავაგ მოციქული, ზავისა თხოვნად, და დაჰპირდა
მუნ მისლვასა სამსახურსა და მისთა ქვეყანათა შინა ხარაჯასა, და ითხოვა ფიცი და სიმტკიცე:
ხოლო მათ
გაეხარეს და სიხარულით შეიწყნარნეს მოციქულნი ავაგისნი, და მტკიცითა ფიცთა
გულ-სავსე
ყვნეს: მათ აქნდა სჯულად ერთისა ღვთისა თაყვანის-ცემა და დილეულ,
აღმოსვლასა მზისასა,
აღმოსავლით სამისა ჩოქსა ჰყოფდიან, და მეტი არა-რაჳ: ხოლო ფიცის სიმტკიცე ესე
იყო. განბძმედილი ოქრო სამ-ჯერ წყალსა შთაყვიან, განავლიან და შესვიან და მინდობილი
მათ შეიწნარიან, და ამა ფიცსა არა ეცრუვნიან, და სიტყვა ტყუილი არა გამოვიდოდა პირით
მათით, და მეკობრე და მამათ-მბორგელი კაცი გაუკითხავად მოკლიან, და სხვანი მრავალნი
კეთილნი წესნი
იცოდეს და განეჩინნეს ჵელ-მწიფესა მათსა ჩინგიზ-ყაენსა: ამით ოქროთა საფიცრითა
დაუმტიცეს
მოციქულთა ავაგისთა ფიცი, რომლითა დაჯერებულ იქმნას. ამის-თჴს რომე არა იყო
ტყუილი
არცა სიცრუე ფიცთა: მოვიდეს-რა მოციქულნი ავაგისნი და უამბეს ესე ყოველნი,
მაშინ წარვიდა
ავაგ დამდები სულისა თჴსისა ქვეყანისა მისისა-თჴს, და მივიდა ქარმაღანს, ჩაღატარს,
ბიჩუის
და იოსერს წინაშე, რომელთა იხილეს და პატივ-ჰსცეს, და შეიყარეს, და მცველნი
დაუდგინნეს
ქალაქთა და ქვეყანათა მისთა, რომელთა შანად უწოდდეს სიტყჴთა მათითა:
ვითარ დამშვიდდა ქვეყანა ავაგისი და ცნა შანშე -მანდატურთა- უხუცეს--მან ზავი
თათართა
და ავაგისი, და ქვეყანათა უვნებლად დაცვა, ინება -მანცა და გაუგზავნა მოციქული,
და ავაგსცა
მიუმცნო, უკეთუმცა მიუმცნოს, მივიდეს იგიცა ხილვად თათართა: ამისნი
მცნობელნი თათარნი
სიხარულით შეიწყნარებდეს და მისცეს ოქროსა საფიცრითა მტკიცე ფიცი
უვნებელობისა:
რა მივიდა კაცი შანშესი, წარვიდა და ნახნა თათარნი, და მათ ფრიადი პატივი უყვეს,
და მათ-გან
წაღებული ანისი და მისი მიმდგომი ქვეყანა ყოველივე მისცეს, და მცველნი
დაუდგინეს ქვეყანასა

შინა, და ვინცა მოვიდის ქართჲლთა მთავართაგანნი პატივით შეიწყნარნიან, ხოლო
ურჩთა ქვეყანა მოისროდა: ამისი მცნობელი ვარამ გაგელი, ზაქარიას ძე, მიენდო და შეეზავა, და
ამისიცა
ქვეყანა დამშვიდდა:
ხოლო ჲერეთი, კახეთი, სომხითი და ქართლი, და ამოღმართ კარნუქალაქამდის
ტყვებასა
და მწარესა ოჵრობასა შინა იყნეს, არბევდეს, ჵოცდეს მამათა, დედათა, და
უტურფესთა ვაჟთა და
ქალთა ტყვედ წარმოასხმიდეს, და ქალაქი ტფილისი მათვე დაიჭირეს, და
აშენებდიან, და ზამთრის
დაიბანაკეს ბარდავს, მტკრის პირთა და აღმომართ გაგამდის: არბევდიან და
ჵოცდიან, ქართლს,
სამცხეს და ჯავახეთს, და აღმართ საბერძნეთამდის, და ერეთს და კახეთს
დარუბანდამდის: და ამა
ულხინებელთა ჭირთა-გან შეიწრებულნი მთავარნი საქართველოსანი მიენდვნეს
თათართა, ჰერ-კახნი
1-30 სტრ., 362
და ქართველნი, თორელი, გამრეკელი, თმოგველი სარგიზ, კაცი სწავლული და
ფილასოფოსი
და მრავალ- ღონე: ხოლო მესხნი სათნოებისა-თჴს მეფისა რუსუდანისა არა მიენდვნ
ეს, ამის-თჴს
განრისხებულ--მან ჩაღატარ ნოინ--მან აღიმჵედრა სამცხესა ზედა. არამედ მესხნი
შეიწრებულნი
შიშისა-გან შეივლტოდეს სიმაგრეთა შინა: ესრეთ მოისრა და ტყვე იქმნა სული
მრავალნი, სამცხეს დაჵოცილთა რიცხვი ერთ ბევრად აღვიდა: ხოლო ოდეს არღა-რა იყო ღონე
მოახსენა მეფეს რუსუდანს ივანე ციხის ჯვარელი ძე--მან რომელსა, ყუარყუარეცა ეწოდებოდა
უკეთუ ენებოს,
იგიცა მიენდოს თათართა, რათა იხსნნეს ქვეყანა სამცხისა ოხრებისა-გან რამეთუ
პატივითა
იყო მეჭურჭლეთა -უხუცესი და მთავარი ქვეყანასა სამცხისასა: ინება მეფე--მან
წარმოგზავნა, მაშინ
წარვიდა ივანე და ნახა ჩაღატარ. ხოლო -მან პატივით შეიწყნარა და დაუდგინნა
მცველნი ქვეყანისა მისისანი, და დაიცვა ქვეყანა მისი ნახვითა მისითა: ესრეთ რა ჵელთ- იგდეს
ყოველი ქვეყანა,

განიყვეს მათ ოთხთა მთავართა ოთხად, და ეგრეთვე ერის-თავნი ამა ქვეყანისანი
თჴთეულ--მან
მიითალა და ამად-გან რასაცა ხარაჯას აიღებდიან მათ ყაენთა გაუგზავნიდიან, და
ესრეთ მცირედმცირედ იწყო ქვეყანა--მან და წყნარება:
ესერა დაამტკიცა მეფე-მან რუსუდან რამეთუ წარუღეს ამიერ ქვეყანა თათართა,
განიზრახა რათა წარმოავლინოს ძე თჴსი დავით და მოანდოს თათართა, და აღიღოს ფიცი
მტკიცე უვნებელად დაცვისა-თჴს, მაშინ მოციქულად წარმოგზავნა შანშე, და ავაგ და ვარამ და
ერეთის ერისთავი, შოთა, რომელსა სიშავისა-თჴს კუპრობით უჵმობდეს: და ვიდრე დავით
მოვიდოდა, ინება
ამჵედრება დიდსა სულტანსა ყიასდინს ზედა, ნათესავით სალჩუქიანსა რათა
დაიმორჩილონ, რომელსა აქნდა საბერძნეთი: და წარავლინეს ბიჩუის ნოინი და თანა წარიტანნა
დიდნიცა-იგი მთავარნი საქართველოსანი: და ვითარ მიიწივნეს ქვეყანასა ეზინკისასა და სევასტიას,
დაუწყეს ოჵრება, მაშინ სულტან-მან ყიასდინ მოუწოდა ყოველთა სპათა, და შემოიკრიბა მჵედრობა
თჴსი, კაცი
ორ-მეოცი ბევრი, რომელ არს ოთხ-ასი ათ-ასი, და უჩინა მჵედართ მთავრად შარვაშის
ძე აფხაზი,
სახელით დარდანი ,რომელი სიმჵნისა მისისა-თჴს პირველვე დიდსა დიდებასა
აღიყანა და მტკიცედ ეპყრა სჯული ქრისტესი: ამას-თანა ფარადავლა, თორელის ახალციხელის
შალვას ძე, რომელი -იგი ლტოლვილი წარსრულ იყო სულტნის წინაშე კაცი მჵნე და რაზმთა შინა
სახელოვანი,
ესენი მჵედართ მთავარ ყვნა და ლაშქართა წინა-მბრძოლად განაჩინნა. წარმოვიდა
მთისა სიახლოვესა:
და დაებანაკა: ესმა- რა ესე თათართა მოსლვა სულტნისა წყობად, მათდა, ესრე -ზომ
განლაღებულ
იყნეს რომე განიხარნეს: ამისი მსმენელი ბიჩუის ნოინი, მივიდა თხრობად
ქართჲლთა მუნ
მყოფთა მოსვლა სულტნისა ყიასდინისი, და იხილა ძის- წული ყვარყვარე ჯაყელისა
სახელით
სარგიზ, კაცი მჵნე და შემმართებელი და ჵელოვანი ომსა შინა: ხმა უყო ბიჩუის და
ჰრქა: „მა-
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ხარობელად მე მოვალ, ვითარ რა იყოს ნიჭი ჩემი, რამეთუ დიდსა სულტანსა ასმიეს
მოსვლა ჩვენი
და იგ იცა მოახლებულ არს, და დაუბანაკებიეს ახლოს ჩვენსა, დიდითა და უამრავითა
ლაშქრითა, და ხვალე ეგულების წყობად და ბრძოლისა ყოფად ჩვენდა:“ ესმა რა ესე სარგიზს,
განკვირვებულ-მან ჰრქა უწყი წყობათა შინა სიმჵნე და გამარჯვება თქვენი, ჶი ნოინო. გარნა
სიმრავლისა-თჴს მათისა არასა ვგონებ სახარულევანსა:“ ხოლო ბიჩუის განიღიმნა და ჰრქა:
„არა
თურე კეთილად მეცნიერ ხარ ნათესავისა ჩვენ მოლიდთასა რად-გან ღმერთ-მან
მოგვცა
ჩვენ ძლევა, არად შეგვირაცხია სიმრავლე სპათა, რამეთუ უმრავლესთა უმჯობესად
ვიდრე მე
ვსძლევთ, და უმრავლესითა აღვივსებით ალაფითა: აწ დაემზადენით ხვალისა
ბრძოლად, და ვიხილოთ ვითარ ვებრძვით მტერთა:“ ესე-ზომ განლაღებულ იყნეს ყოელთა ნათესავთა
ზედა:
ვითარ განთენა და მოვიდა სულტანი სპითა საზარელითა, რამეთუ იყო ოთხასი ათასი
მჵედარი, და განაწყვეს რაზმი. აქათ თათართა განაწყვეს რაზმი და ურჩეულესნი
მათნი მარცხენესა
მჵარსა დააწესნეს: ესრეთ აქნდათ წესად, უმჯობესთა ვიდრემე მარცხენესა მჵარსა
დააწესებდიან,
ამის ძლით რომელ სხვანი ყოველნი ნათესავნი უმჯობესთა და უმჵნესთა მარჯვენით
აქნდა
დაწესებაჳ, რათა ურჩეულესნი ურჩეულესსა შეემთხვივნენ. ხოლო დროშათა მათთა
სიმეწამულე
მოასწავებდა სისხლისა დამთვრალობასა მტერთასა: და მიმართეს ძლიერად, და რა
მიიახლნეს
ურთიერთას, იწყეს თათართა ჵმითა მაღლითა ძლიერად ზახილი, აჰლა აჰლა აჰლა
რომელი ძნელად სათარგმანებელ არს და უცნაურ, და სამ-ჯერ იტყოდიან ამას. აჰლა, აჰლა, აჰლა ,
და მყის
მიეტევნიან: ხოლო ქართველნი უპირატეს და უმჵნეს ძლიერად ეწყნეს, და იქმნა ომი
სასტიკი,

და მოჰსწყდა ურიცხვი სიმრავლე სპათა-გან სულტნისათა, სადა სახელოვანიცა
შარვაშის ძე, დარდანი, აფხაზი, მჵედართ მთავარი მათი, მოიკლა, და ივლტოდეს სპანი სულტნისანი:
და დევნა
უყვეს-რა თათართა და ქართველთა, ურიცხვი სული მოსრეს, და შეიპყრნეს მრავალნი:
ხოლო
ახალ ციხელი სულტნისა მიერ მოიკლა, შურითა ქართველთათა. ესე-ზომ ეწყნეს
ქართჲლნი ვითა გაჰნკვირდეს ყოველნი თათარნი, ამის-თჴს სიყვარულსა და პატივსა და ნიჭსა წინა
უყოფდეს,
და ქებასა შეასხმიდეს: ხოლო აღივსნეს თათარნი და ქართჲლნი ყოვლითა
სიმდიდრითა, ოქროთა და ვეცხლითა, სამოსლითა ცხენისა და ჯორისა და აქლემისა არა იყო რიცხვი, რაზომი აღიღეს:
ესრეთ სავსენი მივიდეს საბერძნეთს, დევნად სულტნისა, და მიჰყვეს ვიდრე
იკონიადმდე
რომელ არს ქალაქი ფრიად დიდი, და ზღუდითა მიერ მტკიცითა განმაგრებული,
რომელსა შინა
შელტოლვილ იყო სულტანი, და კვალად კართა ქალაქისათა იქმნა ომი ძლიერი.
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ეულად არა არს ჟამი მოთხრობად, რამეთუ უმრავლესთა დღეთა გამოვიდიან
ჩალისად და იბრძოდიან სადა- იგიცა ძლიერი და სახელოვანი ჩალისობა გარდაიჵადეს მრავალთა დღეთა
მათ სახელოვანთა ქართველთა: ხოლო სულტან-მან შეიწრებულ-მან ბრძოლისა-გან ითხოვა ზავი,
და აღუთქა ხარაჯა დიდი და მძიმე, და მრავლითა ძღნითა და უფასოთა თვალმარგალიტთა ძღნად
მიმცემითა მოამშვიდნა, და ითხოვნა მცველნი. და ესრეთ ჟამ რა-ოდენმე არა იხილონ
სულტანი
ვიდრემდის გამოარჩიონ უმჯობესი: ამისნი დამჯერებელნი თათარნი წარმოვიდეს და
მოვიდეს
ხლათს. ხოლო სულტან-მან ხლათისა-მან ითხოვა ზავი, და წინა-მოეგება ძღნითა
დიდითა. ხოლო მათ კეთილად შეიწყნარეს, და მცველნი დაუდგინნეს რომელ არიან შანანი, და
წარვიდეს სა-

ზაფხულოსა სადგომსა, გელაქუნს, და არარატისა მთასა, და გამოგზავნეს მოციქული
მეფესა
რუსუდანს წინა, რათა ზავი იქმნას მათ შორის, და მოსცეს ძე მისი დავით, და მისცენ
მეფობა,
ტფილისი, და ყოველი საქართველო :და ვითარ ესმა ესე რუსუდანს, ჰსთნდა სიტყა
ესე, და
გულ-სავსე იყო ამის-თჴს, რამეთუ ფიცსა მტკიცედ იპყრობდეს, და მინდობილსა
შეიწყნარებდეს:
და გარდამოვიდა თჴთ მეფე და წარმოგზავნა ძე თჴსი დავით, რომელთა წინამიეგებნეს
შანშე, და ავაგ, რომელი თათართა დიდათ პატივითა შეეწყნარა შოთა კუპარი,
თორელი. ვარამ. ქართლის ერის-თავი სურამელი გრიგოლ. სამცხის სპასალარი და მეჭურჭლეთ
უხუცესი
ყვარყვარე ციხისჯვარელი, თმოგველი, შავშ კლარჯნი და ტაოელნი, და წარიყვანეს
მეფე, ძე რუსუდანისი დავით: ხოლო რუსუდან თანა წარიტანნა ყოველნი მთავარნი ლიხთ
იმერელნი, დადიანი
ცოტნე, კაცი პატივოსანი, და სათნოებიანი, და ბრძოლათა შინა სახელოვანი. ბედიანი,
რაჭის
ერის-თავი გურიელი, და ყოველნი წარჩინებულნი, წარემართნეს და შევიდეს
ტფილისს. და წარვიდეს მუნით ბარდავს, სადა დაებანაკათ ნოინთა: მიიყვანეს დავით დიდითა
პატივითა და ლაშქრითა: ვითარ იხილეს ქარმაღან, ჩაღატარ, იოსურ და ბიჩუი, განიხარეს პატივი უყუეს
მეფესა და
მთავართა საქართველოსათა, და მოსცეს ყოველი საქართველო, ტფილისი და
სამშვილდე, რომელი
პირველ ომითა აეღო იოსურ ნოინსა, და ანგურგას თანა-დახდომითა ავაგისათა. და
ესრეთ კეთილად შეიწყნარეს დავით მეფე, რომელსა ნარინ- დავითობით უწოდეს, ესე იგი არს,
სეფის პირი
დავით:
მაშინ წარავლინეს მოციქული წინაშე დიდისა ყაინისა, რომელი ყარაყურუმს იჯდა,
ტახტსა
ზედა ჩინგიზ- ყაენისასა: და ჩინგიზ-ყაინი გარდაცვალებულ იყო, და ჵელთ- იგდო
ძე-მან მის-მან

სახელით ოქროფა, ყაინობა, რომელი იყო კაცი კეთილი, დიდად უხვი და
მოსამართლე და
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იგიცა გარდაიცვალა, და დასვეს ძე ოქროფასი, ყაენად სახელით ქუქ. და იგიცა მოკდა
და
ჵელთ-იგდო ყაენობა ძე-მან ქუქისამან მანგუ: ამას გაუგზავნეს მოციქული, და აუწყეს
აღება
სპარსეთისა, საქართველოსა და დიდისა საბერძნეთისა, და ყოველთა თემთა, და
გაუგზავნეს დიადი
მოკაზმული ქუდი, აბჯარი ტანისა-მოსი, და მიუწერეს წესი და ჰსჯული, ვითარმედ
„ქართველნი
სრულიად მოვიდეს, მეფე და ერთობილნი ქართველნი, რომელთა აქსთ ჰსჯული
კეთილი, და ტყუილსა ევლტიან, და მწამლველი და მხიბლავი კაცი არცა-თუ სახელ-იდების მათ
შორის: ხოლო
სპარსნი არიან ცრუ მოღალატენი, ფიცისა არა შემნახავნი, და მულიდნი და
მწამლველნი მრავალნი
იპოებიან მათ შორის და ურცხვინოდ მამათ-მავალნი:“ მიიწია რა ელჩი ბათოსა,
რომელი იყო
შვილი თუბისი, პირ-მშოსა ჩინგიზ ყაენის შჴლისა, რამეთუ მაშინ ყაენთა
უპირატესობა ბათოს
ყაენსა ეპყრა, რომელსა ჰქონდა ოვსეთი და დიდი ყივჩაყეთი, ხაზარეთი, და რუსეთი
ვიდრე ბნელეთამდის, და ზღვადმდე დარუბანდისა. და ამან წარავლინა წინაშე მანგუ -ყაენისა:
და ვითარ იხი/ლა მოციქული, განიხარა, და ჩაბალახისა ხილვასა ზედა განჰკვირდა, და ესრეთ
მიუმცნო ნოინთა,
მანგუ -ყაინ „ვინათ-გან ქართველნი წყობათა შინა კეთილად გიხილვან, და ტყუილი
არა არს მათ
შორის, და მინდობა იციან, და მჵნენი არიან ბრძოლათა შინა, თქვენ გვერდით
იპყრენით, მტერთა
თქვენთა ზედა ბრძოლად: ხოლო სპარსნი მოსწყვიდენით, და მის ქჲყანისა თავადნი
აქა წარმოგზავნენით:
ესე მოციქულნი რა მოვიდეს, ავაგ, რომელი ამირ სპასალარობისა-გან ათაბაგ იქმნა,
მეფის რუსუდანის მიერ, იგი წარავლინა ჩაღატარ ნოინ წინაშე დიდისა ყაენისა ბათოსა,
და

ხლათისა სულტანი: წარვიდეს უცნაურსა, და ყოვლადვე ქართველთა ნათესავისა-გან
უვალსა გზასა:
და ვითარ მიიწინნეს წინაშე ბათოსა რომელი იყო მას ჟამსა უმთავრესი ყაენთა, და
უზესთაესი,
და აღმატებული შვენიერებითა: და მუნ თანა წარეტანა ათაბაგსა ავაგს ივანე
ახალციხელის ძე, სახელით დავით, ეჯიბი ავაგისი: და მუნ ჰრქა ავაგს: „ვინათ-გან უცხოთა ნათესავთა
მომართ მოვიწიენით, და არა უწყით თუ-რა ჰყოფად არს ჩვენდა, ესრეთ განგაზრახებ, რათა
ვიქმნე მე ვითარცა პატრონი, და მთავარ შენდა, და შენ იქმნე ვითარცა მონა: უკეთუ ენებოს
მოკდინება შენი, მე მოვიკლა, და არა შენ, და არღა-რა ვეჭვ, უკეთუ ბატონი მოიკლას, ყმათაცა
დაჵოცად:“
და ესრეთ მრავლითა ვედრებითა და იძულებითა დაარწმუნეს ავაგს ამისდა ყოფად:
ვითარ შევიდეს
წინაშე ბათოსა, წინა წაიძღვანა დავით, ვითარცა უმთავრესი, და ეს-ოდენი სათნოება
ქმნა დავით,
განმწირველ-მან თავისა თჴსის-მან სიკდილად პატრონისა-თჴს: ხოლო იხილა რა
ყაენ-მან ბათო,
განიხარა, და დიდად პატივ-სცა მრავალთა დღეთა: და ვითარ ჰსცნეს კეთილის ყოფა
ბათოს-გან
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და უშიშ იქმნნეს სიკდილისა-გან ერთსა დღესა შეუწოდა ბათო, და ავაგ წინა
წარუძღა: ესერა იხილა ყაენ-მან განკვირვებით შემხედველი ეტყოდა ავაგს. არა-სადამე მეცნიერ
ხარა, ვითარმედ პატრონი არს შენი, რომელი უკანის შენსა დგას, და შენ წინა წარმოსძღომი ხარო:
ხოლო
დავით ღიმილით ეტყოდა, „დიდო და განმარჯვებულო ჵელ-მწიფეო, ეგე არს
პატრონი, და მე
მონა მისი:“ და განკვირვებული ყაენი ჰკითხვიდა მიზეზსა მისსა: რომლისა-თჴს
დავით თქვა,
„მის ძლით ვყავთ, დიდო ყაენო, რომელ არა მეცნიერნი ვართ სიკეთისა შენისა, და
რასა შეგვამთხვევდით არა უწყოდით უკეთუ გენება მოკდინება ჩვენი, მემცა მოგეკალ
უწინარეს, და არა
პატრონი ჩემი:“ რომლისა-თჴს დიდად განჰკვირდა, და აქო დავით, და თქვა ყაენ-მან:
„უკეთუ

ნათესავი ქართჲლთა ეგე ვითარი არს, ვბრძანებ რათა რა-ოდენნიცა ნათესავნი არიან
მორჩილებასა ქჲშე ჩვენ ყაენთასა, ყოველთა უმამაღლესად, და უწარჩინებულესად
დაგიჭირნე, და ყოველთა
უპატიოსნესად აღგრაცხნე, და მამული და საქონელი თქვენთა ჵელთა იყოს, და
ყოველსა საქმესა
შინა მისანდონი იყნეთ ჩვენ-გან:“ და ესრეთ ესე ბრძანება დააწერინა და განაჩინა და
მოსწერა
დიდსა მანგუ-ყაენსა, და წარგზავნა მის წინაშე, ხატაეთს და ყარაყურუმს: ესენი
აქამდინ იყავნ:
ხოლო ჩვენ დაშთომილისა სიტყვისა მიმართ აღვიდეთ: გარდამოვიდა- რა მეფე
რუსუდან
ლიხით, და მივიდა ტფილისად მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებულნი სამეფოსა
მისისანი, და წარავლინა ძე თჴსი დავით ნოინთა წინაშე, რომელთა პატივით შეიწყნარეს იგი, და მოსცეს
ყოველი
სამეფო, წარჩინებულნი, და ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი და ესრეთ კვალად
ეგო სრული
სამეფოჳ ბრძანებისა ქვეშე რუსუდან დედოფლისასა:
კვალად აქაცა ვინებე დუმილი, ვინათ-გან მეგულების საქმისა განსაკრთომელისა
მითხრობად,
დაღათუ არა საკადრებელ არს თხრობად მეფეთა-თჴს უშვერსა რასმე: რამეთუ იტყვის
მოსე,
მხილველი ღვთისა, ვითარმედ „მთავარსა ერისა შენისასა არა ჰრქა ბოროტი:“ გარნა
ვინათ-გან
ესე წიგნი შუა-მდებარე არს კეთილის მოქმედთა და ბოროტის მოქმედთა-თჴს
შენდობილ იყავნ
სიტყვანი ჩემნი, რამეთუ ჟამთა აღმწერელობა ჭეშმარიტის მეტყველება არს, და არათუ თვალხმა ვის-თჴს-მე: რამეთუ ამათ ჟამთა დაივიწყა შიში ღვთისა და ანდერძი ძმისა თჴსისა,
და ფიციიგი რომელი აფიცა ძმა-მან მის-მან რუსუდან მეფესა, და განიზრახა ზრახვა უცხო,
რათა დაუმკიცდეს მეფობა ძესა მისსა დავითს: და წარავლინა კაცი საბერძნეთს, სულტანსა
ყიასდინს და
ასულსა მისსა თამარს წინაშე, რათა ძმის-წული მისი დავით ყრმა, რომელ პირველ
წარევლინა

მათდა, რათა ბოროტი რამე უყონ მას, და მათ არა რაჳ ბოროტი ეყო, და შეუთვალა აწ
რათა
ბოროტი უყონ, წარსწყმიდონ და მოკლან, და მიერთ-გან უზრუნველად ეპყრას
მეფობა მას და
ძესა მისსა დავითს: ხოლო მათ არა ისმინეს ესე: და კვალად სხვა წარავლინა
მოციქული ამავე
აზრისა-თჴს, ხოლო იგინი არა ერჩდეს: და მესამედ სხვა სავედრებელი წიგნი
წარგზავნა, შვილისა
და ძმისა მკლელობითა სავსე, და იგინი არცა მაშინ ერჩდეს, და ამის-გან
განცვიფრებულ-მან, და
გულის-წყრომითა აღვსებულ-მან, დაივიწყა დედობრივი ლმობა, და ნათესავობა, და
ჰსჯული ბუნე1-31 სტრ., 367
ბითი და თჴთ შვილისა სიყარული, ვითარცა იტყვის-ბრძენი სოლომონ, ვითარმედ
„გულისწყრომა-მან კაცისა-მან სიმართლე ღვთისა არა ყვის:“ ვითარცა ამანცა კეთილთა ძირთა
მორჩ-მან
არა ჰყო სიმართლე და წყალობა, დაწერა წიგნი სიძესა თჴსსა სულტანსა ყიასდინს
თანა, ესრეთ
ვითარმედ „ამის -თჴს მენება მოკლვა ძმის-წულისა ჩემისა დავითისი, რამეთუ
ასულსა ჩემსა და
ცოლსა შენსა ძმის-წული ჩემი დავით თანა-ეყოფის სიბილწედ ამის-თჴს არა უნდა
ასულსა ჩემსა მის-თჴს ბოროტ:“ ჶი გინება, მჵეცთა უმძვინვარესი, ჶი მკლელობა ოდესმე
სმენილთა და
გარდასრულთა მკლელობათა უბოროტესი, რომელი აღასრულა შჴლსა და ძმასა
თჴსსა ზედა
დამვიწყებელ-მან დედობრივთა, და ძმებრივთა ლმობათა-მან:
ხოლო მიიწია-რა წიგნა ესე სულტანს წინაშე, მყის აღშფოთდა და შევიდა სახლსა
სადედოფლო სა და უპატიოდ განითრია ცოლი თჴსი, მოფხრითა თმათათა, და ფერჵითა
ძლიერად
უხეთქნა პირსა-მას შვენიერსა, და ტანი-იგი ზარიფი დოდეფლის ფრიადისა ცემისაგან
სისხლის-ფერ ჰყო, და ხატნი იგი რომელნი სამარადისოდ აქნდის სავედრებელად
მის წინაშე
შეაგინნა და დამუსრნა და ყოველნი მის წინაშე მყოფნი მსახურნი და მჵევალნი
ექსორია ჰყვნა,

და რომელნიმე მოსწყვიდნა, და ცოლსა მისსა შინებით უთქმიდა უწყალოდ
სიკდილსა, უკეთუ
არა დაუტეოს ჰსჯული ქრისტესი და მუსულმან იქმნეს. და მრავალნიცა ტანჯვანი
შეამთხვივნა, რომლისა
შემდგომად მრავალთა ტანჯვათა მიერ მომედგრებულ-მან უარ-ჰყო ჰსჯული
ქრისტესი. რამეთუ
აქამომდე მტკიცედ ეპყრა სჯული ჭეშმარიტი, რამეთუ ხუცესნი, და ხატნი და ჯვარნი,
წინაშე
მისსა აქნდეს არა ფარულად, არამედ განცხადებულად:
ხოლო ყრმა-იგი დავით შეიპყრეს, და მრავალნი ტანჯვანი შეამთხვივნეს, რათა
ჭეშმარიტი
აღიაროს, ხოლო იგი იტყოდა: „ უბრალო ვარ მოწამე არს ღმერთი, დაღათუ აწ ესე
ცილი დამწამა მამიდა-მან ჩემ-მან და დასაჯერებელ არს თქვენს წინაშე, გარნა საქართველოთა
ბრალისა და
შეცოდებისა-თჴს ექსორია მყო, და სიკდილი ჩემი გამცნოთ: აწ იხილე, მოწყალეო და
მაღალო
სულტანო, რამეთუ ადრით-განვე ენება ჩემი მოკდინება და მკლელობისა ჩემისა
გული აქნდა:“
ესე ვითარცა ესმა სულტანსა, მცირედ ვიდრემე ლმობიერ იქმნა, და მაშინ სიკდილი
არღა-რა
ინება მისი, განგებითა ზეგარდამოთა, რამეთუ მსჯავრნი და განგებულებანი
ღვთისანი გამოუკულეველ არიან, ვითარცა წერილ არს. „ ვინ ჰსცნა გონება უფლისა, ანუ ვინ თანამზრახველ ეყო
მას:“გარნა არავე სრულიად დამშვიდნა გულის-წყრომა სულტნისა, რამეთუ ვითარცა
ალითა მძაფრითა ეტყინებოდა გული მისი: ამის-თჴს მოუწოდა მენავეთ მოძღვარსა, და მისცა
დავით ჵელთა მათთა, და ამცნო რათა წარიყვანონ ზღვად, და შთააგდონ სიღრმესა ზღვისასა:
ხოლო უკეთუ არა ჰყონ ესე, იავარ იქმნენ იგინი, სახლითა და დედა-წულითა მათითა, და იგინი
ბოროტად
მოისრნენ: ხოლო მენავეთა-მათ წარიყვანეს და შთასვეს ნავსა, და მიმართეს
პელაგონად, და
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მიიწივნეს სიღრმედ დიდად განშორებულად ქვეყანისა-გან, და ენებათ შთაგდება
დავითისი. მაშინ

ევედრა მენავეთა, რათა ილოცოს მცირედი. ხოლო მათ დრო სცეს: ვითარ აღდგა, და
აღმოიღო
უბეთა-გან ხატი ყოვლად-წმიდისა ღმერთის-მშობელისა. რომელი ვედრების სახედ
დახატულ იყო,
და მარადის თანა აქნდის, და მისა მიმართ აქნდის სასოება, ესე დაიდვა პირსა და
თვალთა, და ცრემლნი სიმწარისანი გარდმოსთხივნა, და თქვა. „ყოვლად წმიდაო
დედოფალო,
დედაო მჵსნელისა ჩვენისა იესოს ქრისტესო, ცოდვილთა შესავედ რებელო და
ნუგეშინისმცემელო, შენ შემივედრე სული ჩემი, რამეთუ შენ ხარ ნუგეშინის-მცემელი მწარისა
ამის სიობლისა ჩემისა, და უმსჯავროდ სიკდილისა, რამეთუ სამარესა და მიწასა შინა
დაფლვად არავინ ღირს მყო, რამეთუ საჭმლად თევზთა მივეცი, და საფლავი ჩემი არა საცნაურ
იქმნების: არამედ მოწყალებათა შენთა მინდობილი ვითხოვ უკანასკნელსა ამას ოხჭანსა შინა, რათა
მიხსნა
ჰაერის მცველთა ჵელთა-გან და საშინელთა-მათ სატანჯველთა-გან, რომელსა
მიელიან ჩემებრ ცოდვილნი და ბრალეულნი:“
ამას და ამისსა უმრავლესსა ილოცვიდა ლმობიერად, ცრემლთა მწარეთა
მომდინებელი:
მაშინ აღჰჵად-ეს შესამოსელი, და ხატი წარუღეს, რომლისა-თჴს ევედრა ლმობიერად,
რათა მისცენ ხატი-იგი ყოვლად -წმიდისა და რათა თანა აქნდეს: ისმინეს მენავეთა და მისცეს
ხატი-იგი,
და დაიკიდა ყელსა: ხოლო ვითარ ეგულებოდათ შთაგდება, ერთ-მან მენავეთაგან-მან
ჰყო წყალობა, განგებითა ღვთისათა, და ვედრებისა ღმრთის-მშობელისათა, მცირე რამე ფიცარი
მისცა ჵელთა
მისთა, და ესრეთ შთააგდეს ზღვად: ხოლო დავით მოეხვია ფიცარსა-მას და მოჰბერა
ქარ-მან
ძლიერ-მან, და მყის უჩინო იქმნა თვალთა-გან მათთა. და მიმოაქნდა ფიცარი-იგი
ყრმითურთ
ღელვათა, ვითარ კიდობანი ნოესი, და მყის განაგდო ჵმელად: იხილა იგი ვაჭარ-მან
ვინმე მგზავრ
მომავალ-მან და მიავლინა -მან მცურავი, რამეთუ ჯერეთ შორსღა იყო ქვეყანისა-გან,
ვითარ უტე-

ვან ერთ, და მოიყვანა ვაჭარსა-მას-თანა: მყის შემოსეს და საზრდელი მიართვეს და
ნუგეშინისცეს, და განძლიერდა-რა სიმშილისა და წყურილისა-გან შეიწრებული, რომელი
თალთაცა კამკამებად ძლით ეძლო, მაშინ იწყო კითხვად ვაჭარ-მან მან მიზეზი შთაგდებისა მისისა
ზღვად: ხოლო მან ყოველივე ზემო-წერილი საქმე აუწყა, რომლისა-თჴს განიხარა ვაჭარ-მან მან,
და სახლად
თჴსად წარიყვანა, და იწყო პატივის-ცემა ვითარცა საყვარელსა შჴლსა, ესრეთ
ფუფუნებდა, დაჰყო მას ვაჭარსა თანა ექსი თვე ოდენ, და განცხადნა საქმე, ესე ყოველთა შორის,
ვითარმედ ვაჭარსა ვისმე ზღვასა შთაგდებული ქართველთა მეფისა ძე უპოვნიეს, და მიიწია სიტყვა
ესე
სულტანსა ყიასდინს თანა: მაშინ აღივსო გულის-წყრომითა. მყის წარავლინნა
მჵედარნი, და მოაყვანინა ყრმა-იგი დავით, და მენავენი იგი პყრობილ ჰყნა და სიკდილსა აქადებდა.
„ბრძანებასა
ჩემსა რად ურჩ ექმნენითო:“ ხოლო ისწავეს-რა ვაჭრისა-მის-გან ზედა-მიწევნით
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ყვანება, და შორს ყოფა ადგილისა-მის სადა შთაეგდოთ, და რომელსა ნაპირსა
გამოიყვანა ყრმაიგი. მენავენი იგი განუტყვნა:
ხოლო დავითისა-თჴს არავე დასცხრა გულის-წყრომად, არამედ, ვითარცა ჲეროდე,
შესძინა
ძვირი ძვირსა ზედა, და კაცის-კვლა, კაცის-კვლასა ზედა, და უბოროტესი
სატანჯველი განაჩინა:
რამეთუ იყო ჯურღმული ღრმა, რომელსა შინა წყალი არა იყო. ამას შინა იყნეს
გველნი შთაყრილნი, ასპიტნი წამლიანნი სავსენი გესლითა მაკდინებელითა, და ლოდი დიდი
ზედა ედვა, და
იყო ყოვლად უნათლო მღვიმე-იგი, და მწარისა სიკდილისა ღირსსა მას შინა
შთააგდებდიან,
მას შინა ბრძანა ყიასდინ შთაგდება ყრმისა-მის დავითისი: და ვითარ წარიყვანეს
დავით, თანავე
აქნდა ხატი -იგი აღიღეს ორმოსა მის-გან ქვა-იგი და მას შინა შთააგდეს, და ლოდიიგი ზე-

და მიაგორვეს: ხოლო დაიცვა ღმერთ-მან, ვითარცა დანიილ პირისა-გან ლომთასა,
ეგრეთვე ესე
მჵეცთა-მათ-გან გესლიანთა: ამა დავითის ერთი ყრმა პირველვე თანა წარტანებული
მამისა მათისა
ლაშა გიორგისა-გან ეახლნა, ნათესავით როვთი სახელით სოსნა, რომელი- იგი ფრიად
უყვარდა: ესე შეუდგა რაჟამს შთააგდებდენ ჯურღმულსა-მას, და დაისწავა ადგილი იგი, და
რა-ჟამს
დაუტევეს კაცთა-მათ სულტანისათა, მივიდა სოსნა, მცირედ შესთხარა, პირის-პრ
კერძ, და წარვიდა ქალაქად მიმოვიდოდის და ითხოვდის პურსა, წარიღის და იდუმალ შთაუგდის
პური, და
ესრეთ ზრდინ ხუთ წელ: ორი გუდა ქონდის სოსნას, ერთითა პურსა, და ერთითა
წყალსა შთაუკიდებდის საბლითა ყრმასა- მას: ხოლო მიწვის-რა ძილად ყრმა-იგი დავით,
გველნი-იგი რომელნიმე ყელსა მოეხვეოდეს რომელნიმე ფერჵსა, სხვანი უბესა, სხვანი გვერდსა უწვიან:
და ვითარ ეძინა დღესა ერთსა გვერდისა ქცევასა შინა მჵრითა დააჭირა გველსა ერთსა, და
ატკივნა,
რომელ-მანცა სასტიკად უკბინა მჵარსა ზედა დავითს, და ვითარ სიმწარისა-გან
ძლიერად ჵმა ჰყო
დავით, სხვანი იგი გველნი მოუჵდეს, და დაჭრეს გველი-იგი მკბენელი დავითისი,
და იწყეს
ლოშნად წყლულთა-მათ ყრმისათა, და მყის განჰკურნეს, და გველი-იგი შეჭამეს
გველთა-მათ:
ესრეთ საკვირველებით განარინა ღმერთ-მან ყოვლისა-გან წარსაწყმედელისა,
რომელნი მოიწივნეს
მის ზედა:
რამეთუ ესრეთ განიზრახა მეფე-მან რუსუდან, თავით თჴსით დამტკიცება მეფობა
ძისა
თჴსისა-თჴს, არა მომხსენებელ-მან სიტყვასა წინასწარმეტყველისა ესაიასა, რომელსა
იტყჴს,
„და მოხედნეს უფალ-მან გონებასა-მას ზედა დიდსა მთავარსა ასურასტანისასა, და
სიმაღლესამას ზედა დიდისა მთავრობისა მისისასა, და სიმდიდრესა თვალთა მისთასა: რამეთუ
თქვა. ძალითა
ჵელთა ჩემთათა ვყო, და სიბრძნითა გულის-ხმის- ყოფისა ჩემისათა მოვიპყრნე
საზღვარნი თესლე-
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ბისანი, და ძალი მათი წარმოვიღო, და შევსძრნე დამკვიდრებულნი, და სოფელი
ყოველი დავიპყრა,
ვითარცა მართვენი, და ვითარცა კვერცხი დაშთომილი აღვიხნე და არა-ვინ იყოს
რომელი განმერნეს მე ანუ სიტყა მიგოს: აწ უკჲ იდიდოს მეა ცული თჴნიერ მკვეთელისა,
ვითარმცა თავით
თჴსით ჰკვეთდა, ანუ ამაღლდეს ხერხი თჴნიერ მზიდველისა მისისა: ეგრეთვე ვინ
აღიღოს შეშა
გინა კვერთხი, არა ეგრეთ, არამედ მოავლინოს უფალ-მან საბაოთ შენსა-მაგას
პატიოსნებასა ზედა
უპატიოება, და დიდებასა შენსა ზედა ცეცხლი აღგზებული აღატყდებოდეს:“ ვითარ
აღესრულა პატიოსნისა მეფისა რუსუდანის ზედა, რამეთუ სირცხვილ მიჩნს კადრებად, და
კვალად დუმილად ვერ მიძლავს, რამეთუ უპატიო ჰყო თავი მისი, ბოროტითა ამით ჵელ-ყოფითა,
არამედ
განაქარვა ღმერთ-მან განზრახა მისი, ვითარ ზრახვა აქიტოფელისი დავითის-ზე, არა
გულისჵმა-ჰყვნა თქმულნი იგი წინასწარმეტყველისა „უფალ-მან განაქარვნის ზრახვანი
კაცთანი, ზრახვამან საღთვო-მან, ვითარცა მოსეს-ზე ფარაოსი, და განერა ჵელთა-გან მისთა:“ და
კვალად ვითარ
განერა დავით საულისა-გან, და ცუდ იქმნა განზრახვა მათი, ეგრეთვე შენი, ჶი
კეთილთა ძირთა
მორჩო, დედოფალთ დედოფალო და მეფეო რუსუდან რა ჰყავ, ანუ რაჳ მოივაჭრე,
იხილე რამეთუ ხუთისა წლისა ჟამნი დაყნა ულხინებელთა ამათ ჭირთა შინა, ჯურღმულსა
ღრმასა, გველთა
თანა, იგი განერა ზეგარდამოთა განგებითა: ხოლო შენ განსვენებასა და სუფევასა შინა
მყოფი,
და ტახტსა ზედან მჯდომი მრჩობლ განეჵვი ცხოვრებისა-გან, ვითარ ქვემორე სიტყვამან საცნაურ ჰყოს:
ხოლო ჩვენ პირველსა სიტყვასა აღვიდეთ: მოიწია-რა მეფე რუსუდან ტფილისს, და ძე
მისი დავით ნოინთა წინა წარავლინა, ხოლო მათ ინებეს დავითის დიდსა ყაენს ბათოს
წინ წარ-

ვლინება, და მიერ ყარაყურუმს მანგუ-ყაენის წინა: და ვითარ სცნა რუსუდან
წარვლინება ძისა
თჴსისა უცხოთა ნათესავთა შორის, უცნაურთა და შორთა ქვეყანათა, ტკივილითა და
უზომოთა
მწუხარებითა შეიცვებოდა, და დაუწყვედელთა ცრემლთა მოადინებდა, და
მოიხსენებდა რა-იგი ჰყო
ძმის-წულსა თჴსსა დავითს ზედა. ვითარ ექსორია ჰყო, ეგრეთვე თათართა
წარავლინეს ძე მისი,
ვითარცა ექსორიად, წინაშე ბაითოსა: ვითარ არღა-რა იყო ღონე, წარვიდა ნარინ
დავით, და წარყვეს
ცოტანი ვინმე, თანა შეზრდილნი. ქართლისა ერის-თჴს გრიგოლის სურამელის შჴლი
ბეგა, გურკელელი მახუჯაგის ძე, ამირეჯიბი ბეშქენ, და თვალნიცა ორნი თანა წარეტანებინეს
იდუმალ, ძვირსაფასონი, და წარვიდეს შემდგომად კვალსა ავაგისასა, და ხლათის სულტნისასა,
რამეთუ პირველ
იგინი გაეგზავნეს თათართა, და მიიწივნეს წინაშე ზემო- ხსენებულისა ბითოსა:
რომელ-მან
კეთილად ისტუმრნა, და ორისა წლისა ჟამსა თანა იპყრა ნარინ-დავით, და მერმე
წარავლინა ჩინმაჩინს, და ყარაყურუმს, მანგუ-ყაენს წინაშე, რომელი მიიწია-რა, კეთილად შეიწყნარა,
და ავაგს
შეეყარა, რომელი პირველ მისულ იყო მუნ, და მის-თანა იყოფოდა, და ყაენი კეთილსა
უყოფდა მას:
1-29 სტრ., 371
აწ ოთხთა ამათ ნოინთა მოიგონეს ბოროტის ყოფა ალმუთელთა, რომელი
შეამთხვინეს:
პირველად აღიმჵედრეს მათ ალმუთელთა ზედა, თანა წარიტანნეს ქართველნი, და
მათ- თანა აბრძოლებდეს მტერთა მათთა ზედა, და წარმოუვლინეს მოციქული მეფესა რუსუდანს,
რათა მისცეს
საქართჲლოდამ ლაშქარი კმა-საყოფელი ალმუთსა ზედა: მას ჟამსა მეფე რუსუდან
შვილისა თჴსისა ნაღვლითა და ტკივილითა მწარედ ილეოდა, და დასნეულებული
გარდაიცვალა, ტფილისს
ქორონიკონსა უნა: და წარიყვანეს მთავართა დიდითა პატივითა და გლოვითა, და
დამარხეს
სამარხოსა მამათა მათთასა მონასტერსა გელათს:

და გაჵდეს ქართჲლნი უნუგეშინის ცემოდ, და უმეფოდ, და არღარა-ვინ იპოებოდა
ნათესავი
მეფეთა, რამეთუ ერთი დავით საბერძნეთს წარევლინა, ყიასდინს თანა, რათა
წარწყმიდოს, და მეორე დავით, რომელსა ნარინ-დავითობით უჵმობდეს, ყარაყურუმს წარეგზავნა, და
არა უწყოდეს თუ -რა შეემთხვია, ამის-თჴს თჴთოეული თავადი თავისა თჴსისა-თჴს გააგებდა,
და
ზრუნვიდა, რამეთუ თჴთოეული ერის მთავარი მათსა ხვედრსა ნოინსა შეუდგა,
რამეთუ პირველვე
განჰყოფილ იყნეს ნოინთა მიერ, და გააჩინეს თათართა ბევრის მთავარი, რომელსა
დუმნის მთავრად უწოდდეს, და გამოარჩივეს პირველად ეგარსლან ბაკურციხელი, კაცი ღრმად
მოუბარი,
მჵნედ მეომარი, და არას საქონლისა პატრონი: ამას მიათვალეს ლაშქარი ჲერეთკახეთისა, კამბეჩანისა, ტფილისით-გან, აღმართ ვიდრე მთადმდე შამახისა, და შანშეს ჵელთ- უდვეს
მამული მისი
და ავაგისი, ვარამ გაგელსა ჵელთ-უდვეს ყოველი სომხითი. გრიგოლს სურამელსა,
ქართლი, და
თორელსა გამრეკელსა მსგავსადვე ეგარსლანისასა საჭაბუკოთ შინა, ჵელთ-უდვა
ჯავახეთი, სამცხე
და აღმართ ვიდრე კარნუ ქალაქამდე: ხოლო ცოტნე დადიანსა და რაჭის ერის-თავსა
ყოველი
იმერი სამეფო:
და ეს რეთ განაჩინეს თათართა, და განიყვეს ყოველი საქართველო, და წარვიდეს
ალამუთს
ბრძოლად, და ქართველნი თანა წარიტანეს, და განიყვეს ორად. ნახევარი ერთსა
წელსა, და ნახევარი ერთსა წელსა იყნიან ალმუთს: ხოლო შვიდ წელ განგრძელდა ბრძოლა
ალმუთისი, რომელნი არიან მიპარვით კაცის მკლელნი, რომელთა მულიდად უჵმობენ, ამათ
ებრძოდენ მრავალ
ჟამ ესე ზემო-ხსენებულნი ნოინნი, ქარმაღან, ჩაღატარ, იოსურ და ბიჩვის,
მოუწყინებლად
ზამთარ და ზაფხულ, და მათ-გან განყოფილნი ქართველნი, თჴთუეული ხვედრსა
მისსა იახლნიან,
ნახევარნი ერთსა წელიწადს ადგიან, და ნახევარნი მეორესა. და ამა წესითა
იბრძოდიან: დღესა

ერთსა წარმოგზავნეს ალმუთელთა მულიდი ერთი ჵელოვანი. მოვიდა ღამით, და
შემოეპარა მცველთა
ჩაღატარ- ნოინისათა, შევიდა კარავსა მისსა, და მძინარესა განაწონა გულსა მახვილი
ერთი, და
1-29 სტრ., 372
მოკლა იგი რომელ ვერა-ვინ აგრძნა: და ვითარ განთენდა, იხილეს კარვის მცველთა
ჩაღატარი
ნოინი მოკლული: იწყეს ტირილად, და ტყებად, და ვაებად: და ვითარ ესმა სპათა
ჩაღატარ- ნოინისთა, მირბიოდეს და იხილეს-რა მათცა მოკლული, იწყეს ვაება და ტირილი, და
არა უწყოდეს
თუ ვითარ, ანუ ვის მიერ მოკლულ იყო: მაშინ თქვეს ყოველთა, ვითარმედ „ვინათ-გან
ქართველნი
დიდსა ჭირსა, და სასჯელსა შინა არიან ჩვენ მიერ,ამის-თჴს მოკლეს ქართველთა:“
ამათ ყოველნი უცილოთ დაამტკიცებდეს, თჴნიერ ქარმაღან ნოინისა კიდე, რამეთუ იგი
იტყოდა,
„დასწყნარდით კაცნო, რამეთუ არა არიან ნათესავნი ქართველთანი კაცის მკლელნი,
და არცა
სჯულ უძთ ესე ვითარისა საქმისა ქმნად: ხოლო იგინი, აღშფოთებულნი
სიკდილისა-თჴს
პატრონისა განძვინებულნი წარმოემართნეს ბანაკისა მიმართ ქართველთასა, რამეთუ
მახლობელად
ჩაღატარ-ნოინისათა დაბანაკებულ იყნეს: და ვითარ მომართეს, განჰკრთეს
ქართჲლნი, და უღონოებასა მოეცვნეს, და არა უწყოდეს რამცა ყვეს: ხოლო ზოგნი ომისა მიმართ
განემზადებოდეს,
და ზოგნი აყენებდეს რამეთუ უმცირეს იყნეს მათსა: მაშინ გრიგოლ სურამელი,
ქართლისა
ერის-თავი იტყოდა: „ არა არს, ძმანო ჟამი ბრძოლისა, რამეთუ ჩვენ მცირე ვართ, და
ესენი
უმრავლესნი არიან. და უკეთუ ბრძოლა ვყოთ, ყოველთა მოგწყვედენ, დიდით
მცირემდის, და
უკეთუ არა ვებრძვით, მე ვგონებ ჩვენ უთავადესთა მოგვწვიდენ, და ამა ლაშქართა
არღა-რა, და
უმჯობესცა არს, რათა ჩვენ ოდენ მთავარნი მოგვწყვიდნენ, და არა ყოველი ესე
სიმრავლე
მოისრნენ: გარნა შევრდომა ღვთისა ჯერ არს, რამეთუ არა-ვინ არს მხსნელი ჩვენი,
თჴნიერ იესო,

ქრისტე ძე ღვთისა, და ყოვლად-წმიდა მშობელი მისი, მარადის ქალწული მარიამ,
რომელი-იგი
მარადის მცველი არს მოსავთა ძისა მისისათა, და უმეტეს ჩვენ ქართჲლთა
ნათესავისასა: აწ ყოველთა სამ-სამი მუჵლი მოიდრიკოთ, შევრდომით, ყოვლად წმიდისა ღვთისმშობელისა მიმართ,
და რომელთა უწყით ვთქვათ შესხმა ესე მისი. მოწყალებისა კარი განგვიღე,
კურთხეულო ღვთისმშობელო, და შემდგომი:“ და ვითარ აღასრულეს ლოცა ესე, სავედრებელი ყოვლადწმიდისა
ღვთის-მშობელისა, მოახლებულ იყნეს თათარნი-იგი უწყალოდ დასახოცლად
ქართჲლთა: მაშინ გამოვიდა კაცი ერთი ლერწმოანით, რომელსა აქნდა ლახვარი წდული ჵელთა,
შებღალული
სისხლითა. ლახვარი იგი აღიპყრა ზე, და ძლიერად ჰხმობდა: „მან ქუშტემ ჩაღატარ:“
რომელ არს
ენითა სპარსულითა, „მე მოვკალ ჩაღატარო:“ ვითარ იხილეს თათართა, მყის
მიეტევნეს: ხოლო
იგი ივლტოდა ლერწმოვანთავე მიმართვე ხოლო მათ შეუდვეს ცეცხლი ლერწამსა, და
გამოიყვანეს
კაცი-იგი ლერწმით, და მოიყვანეს ქარმაღან, იოსურ, და ბიჩვის წინაშე: ხოლო იგინი
ჰკითხვიდეს: „ ვითარ მოაკვდინე ჩაღატარ-ნოინი, ხოლო უთხრა: „ მე ვარ მულიდი ,
მულიდთა შორის
1-30 სტრ., 373
საჩინო, მათ მულიდთა მომცეს ოქრო ფრიადი წარმომგზავნეს თქვენ ოთხთა-გან
ერთისა რომლისამე მოკდინებად: წარმოვედ და მოვედ, ღამით მოვკალ ჩაღატარ- ნოინი, და
დავიმალე ლელწმოვანთა შინა: და იგინი ეტყოდეს „რა იყო მიზეზი გამოსვლისა შენისა და ყივილი
მაღლად, სიკდილი დიდისა ნოინისა, ვინათ-გან დამალულ იყავ:“ და კვალად
მულიდი მიუგებდა
„მე ლელწმოანთა-მათ შინა უჵშირესთა რა დამალულ ვიყავ, მყის მოვიდა ვინმე
სახითა დედა-კაცისათა, სიტურფე აღმატებული, და მრქა მე. რა-ესე ჰქმენ კაცო: შენ მოჰკალ კაცი-იგი,
და აწ
მრავალნი უბრალონი სულნი შენ ძლით მოისრვიან: და მე მიუგე შიშით, რა ვჰყო,
დედოფალო:

ხოლო -მან მრქვა აღდეგ, და შემომიდეგ მე: და მივედ და ესრეთ თქ, ვითარმედ მე
მოვკალ კაცი-იგი, და განარინე ურიცხვი სული სიკდილისა-გან: ხოლო მე მსწრაფლ აღვსდეგ,
და შეუდეგ
მას, და მან მომიყანა თქვენსა წინაშე, და მე ვითარ ხმა ვჰყავ, და თქვენცა მიხილეთ,
უჩინო
იქმნა დედა-კაცი-იგი, და არა უწყი ვინა მოსრულ იყო. და აჰა მე ესე-რა ვარ წინაშე
თქვენსა:“
ხოლო ვითარ ესმათ სიტყა ესე თათართა, კაცი-სა-მის-გან, ფრიად განჰკვირდეს, და
კაცი-იგი
მულიდი ჵრმლითა ორად განჰკვეთეს: ესრეთ იჵსნა ერი თჴსი ყოვლად წმიდა-მან
ღვთის-მშობელმან უმსჯავროსა-მის-გან სიკდილისა: ვითარ ოდესმე იჵსნა ქალაქი-იგი დიდი
კოსტანტინოპოლი, რაჟამს-იგი ბარბაროსთა მძვინვარედ გარე-მოეცვა მჵედართ-მთავრობასა სარვანოსსა, და
მძვინვარედ აღდგომასა ხაღან, სკვითთა მთავრისასა, ვითარ დაანთქნა მბრძოლნი მისნი
ზღვად ქალაქისა
მისდა მინდობილისანი: რამეთუ აღდუღნა ზღვა, და განდნა ძივთი ნავისა და დაი
ნთქნეს მძვინვარედ, შეწევნითა ყოვლად წმიდისა ღვთის-მშობელისათა, და ჵმელეთსა ზედა მყოფთა
აწვიმა ცეცხლი, ვითარ ძველ ოდესმე სოდომელთა ზედა: ამათ საკვირველებათა არა უდარეს
ვგონებ, ვითარ
აწ იქმნა მსწრაფლი და ანაზდითი ჵსნა ქართჲლთა ყოვლად-წმიდისა ღვთის მშობელისა მიერ:
გარნა ვინმე შეუძლოს დიდების მეტყველებისა მიერ სამადლობელი შესხმა
საკვირველებისა ამისთჴს, რომელ დაიცვა ურიცხვი სული ქართჲლთა ნათესავისა ყოვლად უბიწო-მან
სიტყვისა
ღვთისა მშობელ-მან ღვთაებისა და კაცებისა ერთ -გვამად შემაერთებელ-მან ორთა
შინა ბუნებათა,
ღმერთად და კაცად სრულიად, ორითა ბუნებითა და ორითა ნებათა შეურევნელად:
ხოლო ამის უბიწოსა-გან დაცულნი ქართჲლნი დიდსა ჭირსა შინა იყნეს თათართაგან.
რამეთუ მიმდემი და მოუწყინებელი ბრძოლა აქნდა ალმუთელთა მიმართ, და
ქართველნიცა თანა
ახლდიან, და ორად განყოფილნი იყნიან, ვითარცა ზემორე ვთქ, თჴთოეული ერის
მთავარი

თითოსა ნოინსა განესაკუთრნიან, და მუდამ გვერდსა იახლნიან: მაშინ ზემოჵსენებული ეგარსლან,
კაცი საკვირველი და მჵედრობისა ცოდნითა აღსავსე, ასრე განდიდნა კნინღა და
მეფობისა სახელის დებადმდე, და ყოველი ქართჲლთა ნათესავი ბრძანებასა მისსა მორჩილობდეს,
ვითარცა
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მეფესა და თჴთ დიდი და პატიოსანი შანშე, მანდატურთა-უხუცესი, და ვარამ გაგელი,
და სხვანი
ყოველნი მთავარნი:
მათ ჟამთა შინა სხვანიცა ბოროტნი აღმოსცენდეს, ვითარცა ჰსცნეს თურქთა შამს
მყოფთა
უმეფობა ქართველთა, და ლაშქართა საქართველოსათა ალმუთს ყოფა, და უცალობა
ქართველთა,
შეკრბა სიმრავლე ფრიადი, ვითარ სამოცი-ათ-ასი კაცი, რომელთა მთავრად და
პატრონად ჰყვა
კაცი ვინ მე სახელოვანი, სახელით ყარა-ხან, და გამოემართნეს საქართველოსა
მოსაოჵრებლად, და
მოიწივნეს ქვეყანასა ვალაშკერტისასა, რომელი მას ჟამსა ოდენ აეღო შანშეს: და იწყეს
ოჵრებად
ვალაშკერტისა, და რაჵს იქით ქვეყანათა ვიდრე სურმანადმდე, რომელ იგიცა ოდენ
დაეჭირა შანშეს მანდატურთა -უხუცესსა: ამან ვითარ იხილა ოჵრება ქვეყანათა-მათ, უბრძანა
სპათა თჴსთა და
ავაგ ათაბაგისთა, და შეკრბა მეომარი ოც და ათი ათ-ასი რჩეული მჵედარი: განვლეს
რაჵსი, და
მივიდეს ვალაშკერტს, სადა-იგი დაებანაკა ყარა-ხანს: ხოლო ვითარ მიიახლნეს,
დააწყვეს რაზმი
და მიეტევნეს ერთმან-ერთსა: ხოლო შანშე უპირატეს ყოველთასა მიეტევა, რომელ-მან
ოროლითა განჰგმირა თურქი ერთი სახელოვანი: იქმნა ომი ძლიერი, და მოსწყდა
სიმრავლე ურიცხვი
სპათა-გან თურქთასა. ხოლო სპათა-გან შანშესთა კეთილად დაცულ იქმნეს შეწევნითა
ღვთისათა
და ძელისა ცხოვრებისათა, რომლისა მიმართ მინდობილ იყო: და ვითარ შენივთდა
ომი, იძლია
ყარა-ხან, და სპანი მისნი, და ივლტოდეს შეუქვეველად: მაშინ დევნა უყვეს ვიდრე
ხლათამდე,

მოსრეს და ტყვე ჰყვეს სიმრავლე ურიცხვი, და აღისავსნეს ცხენითა, ჯორითა და
აქლემითა, ბარგითა და ური ცხვითა ალაფითა: ესრეთ სახელოვანნი და გამარჯვებულნი მივიდეს
ანისს, სახლსა და
ტახტსა თჴსსა:
გარნა ვინათ-გან განითქმოდა ყოველ-გან უმეფობა საქართველოსა, აღიძრვოდეს
ყოველნი
ნათესავნი ოჵრებად ქართჲლთა: მაშინ აღიძრნეს საბერძნეთს მყოფნი თურქმანნი, და
სულტანი
ეზინკისა, და სხვათა ქალაქთა შინა მყოფნი ამირანი, და შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი,
და წარმოემართნეს საქართველოსა: ხოლო ვითარ ცნეს ტაოელთა შავშ-კლარჯ-კოლა-არტანკარნიფორელთა, განჰკრთეს და წარმოავლინეს კაცი სამცხეს, ყვარყვარე ციხისჯვარელ-ჯაყელს
თანა, რათა
შეეწიოს: ხოლო მან მოუწოდა ყოველთა მესხთა ერის-თავთა და ყოველთა სპათა
მისთა, და
შეკრბა მჵედარი, ვითარ ათი ათ-ასი, და წა რმოემართნეს: ხოლო იგინი მოსრულ
იყნეს ბანასა
და გარე- მოსდგომოდეს, რამეთუ ოლთისნი, და ბუღათა-ყურნი მას აქნდეს, და
აოჵრებდეს ტაოს:
მაშინ წინამძღვარ ექმნა სპათა მესხთა ყვარყვარე ,და მოვიდეს თავსა კალმახისასა,
ვითარ ესმა
თურქმანთა მისვლა მესხთა, აღიჭურნეს იგინიცა, რომელთა თავად ჰყვეს ალთუხან,
და ორხან, აქათ
მესხნი ჩავიდეს მინდორსა-მას, რომელსა ეწოდების ავნის ვაკე, და შეკრბეს
ურთიერთას, და
იქმნა ომი ძლიერი და სასტიკი, და ბერძენნი და თურქმანნი არა გარე- უკუნიქცეოდეს, მინდობილნი სიმრავლისა-თჴს, და ეგრეთვე მესხნი, მინდობილნი სიმჵნისანი, არა გარეუკუნ-იქცეს,
რამეთუ ძლიერად ბრძოდეს. რამეთუ კაც-მან ვინმე აზნაურ-მან ერთსა კაცსა თურქმანსა მუზარა1-30 სტრ., 375
დიანსა თავი ორად გაუპო და მოკლა: და მეორესა ონხანის მჵნეთაგანსა ზურგსა
უხეთქნა თუცა
ჯაჭვი ვერ გაუკვეთა, არამედ ზურგის მძივი დაამტვრია, და ქვე დააკვეთა მკდარი
და ესრეთ

განგრძელდა ომი, და ორგნითვე მოსწყდა ურიცხვი, იძლივნნეს ბერძენნი და
თურქმანნი, და იწყეს
სივლტოლად: მაშინ ქართჲლთა დევნა უყვეს, და აღიღეს ნა ტყვენავი ურიცხვი, და
სიმდიდრე
აურაცხელი და ესრეთ გამარჯვებულნი და სავსენი მოვიდეს სამცხეს, და ესე-ოდენ
განემარჯვათ
რომელ ესე-ვითართა სპათა შორის არა-ვინ მოიკლა სახელ-დებული კაცი მესხი:
ხოლო ამას
ომსა უწოდეს ბანის- ჯვარად, რომელ სიმრავლისა მათისა-თჴს ძლით დაეტივნეს
ბანას, ავნის ვაკესა: და ვითარ იქმნა ესე, ამან სამცხისა სპასალარ-მან ყვარყვარე წარავლინნა ძისწულნი თჴსნი,
ივანე, რომელსა ეწოდა პაპა, და უმრწე მესი მისი სარგის, რომელნი იყნეს ძმანი
ძლიერნი და
მჵნენი უმეტეს ყოველთა, წყობათა შინა უშიშნი და შემმართებელნი: ებრძოლნეს
ოლთისთა, და
აღიღეს ოლთისნი, და ბუღათა-ყურის ციხე: ძლიერად განმარჯვებულნი და ნაომარნი
ომთა
დიდთა შინა, მოიქცეს მშვიდობით, რომელთა არა არს აწ ჟამი მითხრობისა:
ხოლოამათ შფოთთა რა შინა იყო ქვეყანა საქართველოსა, შეკრბეს ყოველნი მთავარნი
საქართველოსანი თავსა კოხტისასა, იმერნი და ამერნი, შანშე, ეგარსლან, დადიანი
ცოტნე, ვარამ
გაგელი ყვარყვარე კუპარი შოთაჳ, და ყოველნი ჰერ- კახნი, ქართჲლნი, თორელი,
გამრეკელი,
სარგის თმოგველი, მესხნი და ტაოელნი: ყოველნი იტყოდეს, რამე ვყოთ, რამეთუ
არღა-რა
არს ნათესავი მეფეთა, რათა წინამძღვარ გვექმნას, და ვბრძოდით თათართა. და ჩვენ
ერთი ერთისა-გან
განვდგომილ ვართ, და ვერ ძალ-გვიძს წინა-აღდგომად თათართა: და იგინი
ბოროტად გვაჭირვებენ ჩვენ, და ყოველთა წელთა ალმუთს წარგვასხმენ, ყოველთა ჭირთა და ბოროტთა
შესამთხვეველად, და არა არს ღონე ჩვენი, და ჩვენ უმეფონი ვართ: აწ შევკრბეთ ყოველნი, და
ვებრძოლნეთ
თათართა და დააპირეს ომი, და დადვეს პაემანი ქართლს შეყრისა: ამას ზედა
განიყარნეს უშორეს მყოფნი აფხაზნი, დადიანი ცოტნე, ბედიანი, კაცი კეთილი, და სრული ყოველითა
სამღთო-

თა და საკაცობოთა, და რაჭის ერისთავი: ესენი ყოველნი წარვიდეს კაზმად: ესმა-რა
ესე თათართა, ერთად შეკრება ქართჲლთა, წარმოვიდეს ბიჩვის, და ანგურგს, და მოვიდეს
კოხტას თავსა,
და ესე ყოველნი მთავარნი და თავადნი საქართველოსანი მუნვე იყნეს გაუყრელნი,
და ჯერეთ
ლაშქარი არა შეეყარათ, და ამის-თჴს ვერღა-რა წინა-აღუდგეს, სიმცროსა ბედითა:
მოუჵდეს და
დაიპყრნეს, და წარასხნეს ანისის ქვეყანასა, ადგილსა რომელსა ეწოდების შირაკავანი:
ხოლო ვითარ მიიწივნეს ქარმაღან ნოინს წინაშე, ჰრქა მათ. „რაჳ არს მიზეზი შეკრებისა
თქვენისა,
უკეთუ არა განდგომილება ჩვენი გნებავსთ:“ ხოლო მთავარნი მიუგებდეს. „არა
განდგომად
თქვენდა შევკერბით, არამედ რათა განვაგოთ საქმე თქვენი და ხარკი გაგიჩინოთ.“
რომელსა იგინი
1-33 სტრ., 376
უწოდდეს ხარაჯად: ესე რა ესმა ნოინთა, არა სრულიად ირწმუნნეს, და ბრძანა
განძრცვა ყოველთა,
და მჵართა დაკრვა, და შიშველთა მჵარ-დაკრულთა სიცხეთა შინა დასხდომა: და
ყოველთა დღეთა
ჰკითხვიდის მიზეზსა შეკრებისასა, და უკეთუ არა აღიარონ სიკდილსა მისცენ
ყოველნი-ესე
ზემო-ჵსენებულნი მთავარნი: ხოლო იგინი დაამტკიცებდენ, „რათა გაუჩინონ ხარაჯა:“
და ამას
უყოფდეს მრავალ დღე: და ამა ჭირსა და სატანჯველსა შინა იყნეს, არცა
ირწმუნებდეს სიტყვასა მათსა, და არცა განუტევებდეს: ხოლო ვითარ მოეახლა პაემანი, მოვიდა დადიანიცა
ცოტნე
ლაშქრითა, მათდა, ადგილსა რომელ არს რკინის- ჯარი, შორის სამცხისა და ღადოსა:
და ვითარ
აუწყეს წარსხმა ყოველთა მთავართა საქართველოსათა ანისად, და ყოველთავე ყოფა
ბოროტთა
სატანჯველთა შინა, მწუხარე იქმნა უზომოდ, და თჴსად სიკდილად შეჰრაცხა საქმე
იგი: წარავლინა ლაშქარი თჴსი, და ორითა კაცითა წარვიდა ანისად, დამდები თავისა თჴსისა
მეგობართა
თჴსთა-თჴს მცნებისა-თჴს უფლისა, ვითარცა იტყვის უფალი წმიდასა შინა
სახარებასა: „ამისა

უფროსი სიყვარული არა არს, რათა დადვას კაც-მან სული თჴსი მეგობართა თჴსთათჴს:“ რომელ ყო პატიოსანმანცა ამან კაც-მან, ცოტნე სათნობა მაღალი და საკვირველი, და
ყოვლისა ქებისა
ღირსი: განვლო სამცხე, ჯავახეთი, და მივიდა ანისს:
მაშინ ზემო-ჵსენებული ესე ნოინნი ქალაქად შესრულ იყნეს, და ესე მთავარნი
ტყვენი,
მჵარ-დაკრულნი შიშველნი მოედანსა შინა მსხდომარე იყნეს: ვითარ იხილნა ესე
ცოტნე, წარჩინებულნი ესრეთ უპატიოდ მსხდომარენი, და სიკდილად განწირულნი, გარდაჵდა
ჰუნისა-გან, და
დააბნია სამოსელი თჴსი, განშიშვლდა, და შეიკრნა მჵარნი, და დაჯდა წარჩინებულთა
თანა მწუხარედ: და ვითარ იხილნეს თათართა, განჰკვირდეს და მსწრაფლ აუწყეს ნოინთა,
ვითარმედ
„ცოტნე დადიანი მოვიდა, ორითა კაცითა, და განიძარცვა სამოსელი, და შეკრული
დაჯდა ქართჲლთა თანა:“ კეთილად მეცნიერნი იყნეს ცოტნესნი, რომელისა-თჴს განჰკვირდეს
თათარნი, და
წინაშე მათსა მიუწოდეს, და ჰკითხვიდეს მიზეზსა მუნ მისვლისა მისისა, და ამის
საქმისა ქმნასა
რომელ მან ჰყო: ხოლო იგი ეტყოდა, ვითარმედ: „ჩვენ ყოველნი ამად შევკერბით რათა
განვაგოთ
ხარაჯა თქვენი, და ბრძანება თქვენი აღვასრულოთ, ესე იყო მიზეზი შეკრებისა
ჩვენისა: აწ თქვენ
ძვირის მოქმედად შეგვრაცხენით, და მე ამის ძლით მოვედ წინაშე თქვენსა, რათა
გამოიკითხოთ,
და უკეთუ ღირსი რამე სიკდილისა გვიქმნიეს, მეცა მათ თანა მოვკდე, და უკე თუ
უბრალონი
იყნენ, მეცა უბრალოდ შევირაცხო, და მართალ თქვენს წინაშე, რამეთუ თჴნიერ ჩემსა
არა-რაჳ
უქმნიესთ:“ და ვითარ ესმა ესე ცოტნეს-გან ნოინთა-მათ, განჰკვირდეს სათნოებისაგან მისისა
და თქვეს. „ ვინათ-გან ნათესავნი ქართჲლთანი ესე- ოდენ კეთილ არიან, და არა
ეცრუებიან ერთი
ერთსა, რომე აფხაზეთით მოვიდა კაცი ესე დიდებული, რათა დადვას სული თჴსი
მოყვასთა
თჴსთა-თჴს, და განწირა სული თჴსი სიკდიდ, არა არს სიცრუე მათ შორის, და ამის
ძლით

უბრალოდ ვპოებთ: ამის-თჴს განუტეოთ ყოველნი, და ნურღა-რა ვსჯით:“ ჰრქვეს
ცოტნეს.
„განდგომილება ვგონეთ თქვენ ქართჲლთა, და აწ ვინათ-გან ჰყავ სათნოება კეთილი,
ყოველთა
1-30 სტრ., 377
ქართჲლთა, შენ მოგანიჭებ, და შენდა მონდობილ ვართ:“ და განუშვნეს ყოველნი ესე
წარჩინებულნი, და წავიდეს თჴს თჴსად, და წინა აღმდგომ იქმნეს ურთიერთას:
მაშინ შეკრბეს დიდებულნი ამის სამეფოსანი, რამეთუ ჰრცხვენოდათ მთ ავარ ყოფად
მათზედა, ეგარსლანისი, არა მათ-გან უგვარიანესისა კაცისა, ამის-თჴს შეკრბეს შანშე,
ვარამ გაგელი, ყვარყვარე ჯაყელი, სარგის თმოგველი, კაცი მეცნიერი და ფილოსოფოსი, და
რიტორი
სურამელი გრიგოლ, ქართლისა ერის-თავი, თორელი გამრეკელი, ორბელნი, და
მრავალნი ერის
მთავარნი, და ძიება ყვეს ლაშას ძისა დავითის- თჴს, რამეთუ ეუწყათ ვიეთგან-მე
ვაჭართა, ვითარმედ ჯერეთ ცოცხალ არს, გარნა პყრობილი ჯუ რღმულსა შინა ღრმასა, გველთა თანა:
და ვითარ
ჭეშმარიტებით ეუწყათ ესე მთავართა საქართველოსათა, წარვიდეს ქარმაღან,
იოსურს, ბიჩვის,
და ანგურაგს წინაშე, რამეთუ ჯერეთ ყაენი არა-რომელი მოსრულ იყო ამა ქვეყანასა:
არამედ ესე
ზემო ჵსენებულნი ნოინნი გააგებდეს ამა ქვეყანათა, და მოახსენეს: „ ვინათ-გან მეფე
ჩვენი ნარინდავით წარავლინეთ ყაენს წინაშე, არა უწყით თუ-რა შეემთხვია, დედა მათი რუსუდან
გარდაიცვალა, და არღა-რა არს ნათესავი მეფეთა ჩვენთა, და ჩვენ ურთიერთას დაუმორჩილებელ
ვართ, და
არა ეგების თუმცა დავემორჩილენით ვისმე უკეთუ არა იყოს ნათესავი მეფეთა: აწ
გვასმიეს, თუ
არს შვილი მეფისა ჩვენისა ლაშასი, სახელით დავით, რომელი დაუტევა ძმა-მან დასა
თჴსსა რუსუდანს, რათა იგი დაადგინოს მეფედ: ხოლო რუსუდან მეფე-მან წარავლინა სულტანს
თანა,
საბერძნეთს, რათა წარსწყმიდოს: აწ გვასმიეს ვითარმედ ცოცხალ არს, და გველთა
თანა პატიმრად

ჰყავს: და აწ გევედრებით, რათა წარავლინოთ ერთი ვინმე სახელოვანი კაცი, და
ჩვენცა თანა
წარვყვეთ, და მოვიყვანოთ იგი აქა, და ჰყოთ ჩვენ ზედა მეფედ:“ და ვითარ ესმათ
ნოინთა,
განჰკვირდეს საქმისა ამის-თჴს რომელი ექმნა რუსუდან მეფესა: მსწრაფლ
წარავლინეს ანგურაგ
ელჩად, და თანა წარჰყვეს ვარამ გაგელი და სარგის თმოგველი. და მცირედთა დღეთა
მიიწივნეს
სულტანს წინაშე, და აუწყეს, ვითარმედ „დავითის ძიებად მოსრულ-ვართ, რათა
მოგვცე და
წარვიყვანოთ იგი:“ ხოლო იგი არღა-რა ჰგონებდა სიცოცხლესა მისსა, და ეტყოდა
ვითარმედ
„ყრმა დავით წარმოევლინა მეფესა ქართჲლთასა რათა მოვაკლევინო, და მე მაშინვე
სიკდილად
მივეც მღვიმესა შინა, გველთა თანა: აწ არს მიერით-გან შვიდი წელი, ვითარღა ეგების
ცოცხალ
ყოფა მისი:“ ხოლო მათ აუწყეს, ვითარმედ „ჩვენ უწყით სიცოცხლე მისი ჯურღულსა
შინა
მყოფი გველთა თანა:“ რამეთუ მას-ოდენ ჟამსა სოსნა მოსრულ იყო, და მას ეამბო
ვარამ გაგელისა, და მის-თანა მყოფთა თავადთა-თჴს სიცოცხლე დავითისი:
ხოლო ვითარ ცნა სულტან-მან წარავლინა კაცი, და გამოიყვანეს დავით, კნინღა
სულიერ
მყოფი, რამეთუ საგონებელ იყო უსულო რადმე განყინულად ანუ მკდრად უძრავად,
მხილველ1-30 სტრ., 378
თა მიერ: ესრეთ უცხო იყო სახილველად, რამეთუ ფერი პირისა მისისა
დაყვითლებულ იყო, და
თმანი ვიდრე კოჭამდე შთასრულ, და ფრჩხილნი გრძლად წაზრდილ, იხილეს რა-ესე
განჰკვირდეს
სისოცხლესა მისსა, თუ ვითარღა იყო სულიერ: ცრემლეოდეს დი დად ვარამ გაგელი
და სარგის,
და სულტანიცა ლმობიერ იქმნა, მყის წარიყვანეს აბანოდ, განბანეს და შემოსეს
საპატიოდ, სამეუფოთა სამოსლითა, და სამკაულითა, და მოიყვანეს, და სხვაცა ფრიადნი ნიჭნი და
სიმდიდრენი
მიანიჭეს, და ევედრებოდა სულტანი შენდობასა, რათა არა იჵსენოს ძვირი მის-თჴს,
და ესრეთ

წარმოავლინა: და ვითარ მოიწივნეს საქართველოს, მიეგებნეს ყოველნი
წარჩინებულნი საქართჲლოსანი, შანშე, და ძე მისი ზაქარია ამირ-სპასალარი, კაცი სიკეთითა აღმატებული,
ყვარყვარე
ჯაყელი, სურამელი გრიგოლ ქართლისა, ერისთავი, ორბელნი, გამრეკელი, შოთა
კუპარაი და ყოველნი მთავარნი, თჴნიერ ეგარსლანისა, და წარვიდეს ნოინთა წინაშე: ხოლო მათ
იხილნეს, და
განიხარნეს, არამედ მათ მეფობა ვერ დაუმტკიცეს, და წარავლინეს დიდსა ყაენს
ბათოს წინაშე, და წარჰყვეს შანშეს ძე ზაქარია, ვარამის ძე აღბუღა, და სარგის თმოგველი, და
წარვიდეს
ბათოს წინაშე: და ვითარ მიიწინნეს კეთილად შეიწყნარნა იგინი ბითო: ხოლო მან
შანშეს ძე
ზაქარია და ვარამის ძე აღბუღა თჴსად დაიმჭირნა, და მეფე დავით მანგუ-ყაენს წინ
წარავლინა,
ყარაყურუმს, და წარჰყვეს თანა სარგის თმოგველი, და სხვანი მცირედნი ვინმე
ქართველნი, და
მიიწინეს მანგუ ყაენს წინაშე, რომლისად მიემცნო რათა განიხილოს და განბჭოს, და
ორთა-გან რომელსაცა ხვდებოდეს დავითს და დავითს, მეფობა მას დაუმტკიცოს
ხოლო მირაიწინნეს დახუდეს მანგუ-ყაენს თანა ნარინ-დავით მეფე, ათაბაგი ავაგ, სურამელი,
გამრეკელი,
ამირეჯიბი, ბეშქენ. და ესრეთ მრავალ-ჟამ იყოფოდეს ხატაეთს და ყარაყურუმს:
მაშინ ინებეს თათართა ნოინთა, რომელნი საქართველოს იყნეს, რათა მათ წინაშე
მიიყვანონ სულტანი ყიასდინ, და მოუწოდეს ელჩთა, და მსწრაფლ წარავლინეს, მაშინ
ვერღა-რა ურჩ
ექმნა ყიასდინ, არამედ წარმოემართა დიდითა სიმდიდრითა თჴსითა, და მოიწია
წინაშე ნოინთა:
ვითარ იხილეს ნოინთა სულტანი სიმდიდრითა უზომოთა და განსაკრთომელითა,
ინებეს მისიცა
წარვლენა ყაენს ბათოს თანა, და წარავლინეს იგიცა, და თუ-სადა-ვინ იყო ჵელმწიფე
დამორჩილებული მათი, ბათოს თანა წარვლენდიან, და ბითო -მანგუ ყაენს თანა წარავლენდის,
ვითარ ესე
სულტანიცა ყიასდინ წარავლინა მანგუ-ყაენს თანა, და იყოფოდეს ორნი ესე, ულუდავით და ნარინ-

დავით: და მივიდა საბერძნეთისა სულტანი ყიასდინცა, და ხლათისა სულტანი მუნ
იყო, და ავაგ
ათაბაგი, და იყუნეს მანგუ-ყაენს წინაშე, ხატაეთს და ყარაყურუმს, ხუთისა წლისა
ჟამნი: და
ამათ ჟამთა შინა იქმნა საქმე ესე.
რამეთუ მანგუ-ყაენს ორნი ძენი ესხნეს. უხუცესისა სახელი ყუბულ ყაენ, და უმრწემე1-29 სტრ., 379
სისა ულო, და ეჰჯნობითაცა უჵმობდეს: ამან ყაე-ნმა მანგუ განაჩინა ყაენად პირ-მშო
ძე თჴსი
ყუბულ -ყაენ, და უბრძანა ლაშქრობა დასავლეთით კერძო, ბაბილოვნისა, რომელ არს
ბაღდადი, და
ეგვიპტისა, და ყოვლისა დასა ვლეთისა კერძოთა. ხოლო ულოს უბრძანა წარსლვა
ინდოეთს, დიდითა ლაშქრითა: გარნა ორთავე ძნელად აღუჩნდათ, ყუბულს დასავლეთის კერძ, და
ულოს ინდოეთის კერძ. მაშინ ევედრა ულო ძმასა თჴსსა ყუბულს, რათა ინდოეთს კერძ იგი
წარვიდეს, და
დასავ ლეთის კერძო თჴთ წარავლინოს, და ესრეთ განცვალონ ლაშქრობა, და
მოახსენეს მანგუს,
მამასა მათსა, სალაშქროსა განცვალება, რომელსა ნება სცა მანცა, და მოუწოდა ძესა
თჴსსა ულოს,
და მისცა ლაშქარი ექვსი ბევრი მჵედარი, დედა-წულითა მათითა, ბარგითა და
ხვასტაგითა, და განაჩინა მჵედართ მთავრად, რომელსა იგინი ნოინობით უჵმობდეს, და აწ ბეგლარბეგ
ეწოდების,
სახელით ელგა-ნოინი, ნათესავით ჯალარი, კაცი პატიოსანი, და სათნოებიანი, და
სამართლისა
მოქმედი, ამას მოსცა მჵედარი ათი ათ-ასი, სახლითა და დედა-წულითა: და წარვიდა
ულო, და
მჵედართ მთა ვარი მის ელგან-ნოინი. გამოვლეს ერანი, თურანი და ჯიონი, მოვიდეს
ხვარასანს
ერაყს, და მოიწივნეს ალმუთს: და ვითარ მოადგეს ბრძოლად ალმუთს, მოკდა ყაენი
მანგუ, და
დასვეს მამისა მისისა ტახტსა ზედა შვილი მისი ყუბულ, ყაენად, რამეთუ თჴთ მამასა
მისსა მისთჴს დაეგდო ყაენობა, და დარჩეს ესე ზემო-ჵსენებულნი ჵელ-მწიფენი დავით და
დავით, ყარაყურუმს,

უცალოებისა-გან თათართასა: და ულო მივიდა ადარბადაგანს ლაშქრითა სამ-ოცი ათასითა:
და ვითარცა სცნეს ნოინთა, ქარმაღან, იოსურ, ბიჩვის, და ანგურაგ, წარემართნეს მიგებებად ულოსა, და თანა წარიტანნეს ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი, და
უმეტეს ეგარსლან, რომელსა უმეტეს მეფისა მორჩილობდეს ყოველნი წარჩინებულნი
საქართველოსანი: და მიეგებნეს თვარეზს, და წარჩინებულნიცა საქართველოსანი მივიდეს ულოს წინაშე:
იხილნა და
კეთილად შეიწყნარნა პატივითა, და აამჵერნა მათ- თანავე მბრძოლად, და უბრძანა
რომელსამე
ულდაჩად, რომელ არს მეჵრმლე, და რომელსა არტყია ჵრმალი, და კარსა ზედა დგას,
ევდაჩად, და
რომელსამე სუქურჩად, რომელსა საგრილობელი აქს შესაკეცელი და გასაშლელი,
მრგვალი, მაღალსა ხესა ზედა, ვითარცა ბუნსა დროშისასა განრთხმული იყვის, და მით ყაენის
თავსა ზედა
უგრილობდიან, და თუ არა ყაენისა ნათესავი, არა-ვინ ღირს იყო სუქურითა
დაჩრდილებად: და
სხვანი ყაფჩაჩად, რომელთა აქნდა ტანისა-მოსი, და ბაშმაყანი, და ზოგნი კარის
მეკრედ
და ევჩად, და ზოგნი ყორჩად, რომელთა ჰქონდა მშვილდნი და ქარქაშნი: ესევითარითა უშვერითა პატივითა პატივ-სცა ყაენ-მან დიდთა ამათ მთავართა საქართველოსათა:
და წარმოვიდეს და მოვიდეს ადგილსა-მას რომელსა ეწოდების ალტაღი, და მივიდეს
ყო1-30 სტრ., 380
ველნი მორჩილნი მათნი ყაენს წინაშე, და დაჯდა ტახტსა ზედან საჵელმწიფოსა, და
დალოცეს
წესისა-ებრ მათისა: აქა იწყო ყაენობა ულოს. რამეთუ პირველ მათ ოთხთა ნოინთა
მიერ განეგებოდა ქვეყანა საბრძანებელისა მათისა. პირველად რომგვარი, რომელ არს
ხორასანი,
ერაყი, ადარბადაგანი, მოვაკანი, ბარდავი, შარვანი, საქართჲლო, ყოველი ხლათი და
საბერძნეთი
დიდი, ვიდრე ასიადმდე, ამა ოთხთა ნოინთა მიერ განეგებოდა, და მათი საურავი
იყვის, რომელთა

თუმოჩიანობით უჵმობდეს, ვითარცა ძველ ოდესმე იონთა ქვეყანასა და რომს
გააგებდეს ოთხნი
ჴპატოსნი: და ვინათ-გან მოიწია ულაო, დაუწყო საურავად ქვეყანათა და განაგებდა
წესთა ყაენობისათა აღსრულებად:
მათვე ჟამთა წარმოვლინეს სხვათაცა ყაენთა შჴლნი მათნი, რომელთა ქოუნ უწოდიან,
ბითო
ვიდრემე, ტუთარ, და ჩაღათ-ნოინის შვილ-მან უშან-ყული და თულის ნათესავისაგან, ბოლღა, რათა ქვეყანა მათი წილ-ხდომითა ყაენის შჴლთა დაიპყრან, და ხარაჯასა იგინი
აიღებდენ, და უქუთყაენის შჴლის შჴლი, ყუბულ-ყაენის ძმა ულო, აქა დაჯდა, პირველ მოსრული: და
ვითარ იხილნა
ულო სამნი ესე ზემო-ხსენებულნი ქოუნნი, შეიწყნარნა, და მისცნა ქვეყანა ხვედრი
მათი, და ესრეთ
მშვიდობით იყოფებოდა ქვეყანა ესე:
და საყდრისა შესავალნი, მცხეთა და სხანი მონასტერნი, და მისი მიმდგომი
სოფელნი და
ქვეყანანი არა-ვის-გან იცვებოდეს, რამეთუ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი თჴსისა
ქვეყანისა-თჴს
ზრუნვიდეს: ამის-თჴს წარვიდა ულოს წინაშე კათალიკოზი ნიკოლოზ, კაცი სულითა
მხილველი,
მობაძავი ანგელოსთა, და მრავალთა მოღაწებათა შინა საკვირველი, მართლმადიდებელი, ძლიერი
და თვალ-უხვავად მამხილებელი მეფეთა და მთავართა. რამეთუ იყოცა უმანკო, და
არა-ვის თვალ ახვნის: იხილა რა ყაენ-მან, განჰკვირდა წესსა და ხილვასა შესახედავისა მისისასა,
რამეთუ არა
მეცნიერ იყო ნათესავსა ქრისტეანეთასა, თჴნიერ არქვანთა, და ვითარ პატივ-სცა
პატივითა დიდითა, და დაუწერეს იერლაყი, რომელ არს წიგნი შეწყალებისა, და მოსცეს შინა, და შეუქმნეს
ჯარნი ოქროსანი, და შეუმკნა თვალთა მიერ და მარგალიტთა, და უბოძა ერთი, თჴთ
კათალიკოზსა, ერთი
მოძღვარსა ვარძიისასა, რომელი თანა ჰყვა კათალიკოზსა. და არგანიცა იგი ოქროთა
შეკაზმული
მოანიჭა კათალიკოზსა ოდენ, ჯვარიანი იგიცა. და ესრეთ პატივითა წარმოავლინეს,
და დაიცვნა

ყოველნი ეკლესიანი და მონასტერნი, მოწყალებითა ღვთისათა:
ხოლო იყნეს ორნივე დავით, და დავით ყუბულ- ყაენს წინაშე, ყარაყურუმს, და
იურვოდეს ორ ნივე მეფობასა, არამედ სარგიდ თმოგველი ძლიერად წინა-აღუდგებოდა თჴთ
ნარინდავითს, და რომელნი მის წინაშე იყნეს თანა-ზრდილნი მისნი: რამეთუ ეტყოდეს:
„არა
ჯერარს რათამცა ნაშობ-მან დედა-კაცისა-მან დაიპყრას მეფობა, და არა ძე-მან თჴთმპყრობე1-28 სტრ., 381
ლისა მამა-კაცისა-მან:“ ხოლო იგინი მიუგებდეს, ვითარმედ „ნარინ-დავით, დაღათუ
დედა-კაცისა
ნაშობი იყო, არამედ მეფევე იყო რუსუდან გჴრგჴნოსანი, ძმისა მისისა გიორგისა-გან
დატევებული, და მეფისავე ძე არს ნარინ-დავით:“ და ვითარ განგრძელდა მათ შორის
ცილობა, მაშინ
ავაგ ათაბაგი წარმოავლინეს, და მისცეს იერლაყი შეწყალებისა, და ქალი ქმნულკეთილი, ნათესავი
მეფეთა, სახელით ესლომ, და ელჩი ულოს- ყაენს-თანა, რათა კეთილად შეიწყნაროს
ავაგ, და
ესრეთ მოიწია ულოს - ყაენს წინაშე: ხოლო მან პატივით შეიტკბო და წარმოავლინა
საქართველოსა, მამულსა თჴსსა: და ვითარ ცნეს ქართველთა მოსვლა ავაგ ამირ სპასალარისა,
წინა მიეგებნეს ყოველნი მთავარნი და წარჩინებულნი, თჴთ შანშე, და ეგარსლან, რომელსა კნინღა
სახელი
მეფობისა ეპყრა. და ვითარცა მიიახლა ავაგ, ჰგონებდა ჰუნისა-გან გარდაჵდომასა
ეგარსლანისგან, და ეგრე ხილვად: ხოლო იგი დიდად განლაღებული იყო, და არა ინება პატივით
ხილვა, და
ამბორის-ყოფად ავაგისა: და ვითარ იხილა ავაგ განძვინდა და თავსა მათრახითა
უხეთქნა, და
უბრძანა მას ქვეშე დაწესებულთა, რათა ცხენისა-გან უპატიოდ დაამჵვან ქვეყანად,
რომელიცა ყვეს
ეგრეთ, და პატივისა-გან უპატიო ჰყვეს, და განძრცვილი განაძეს, და მიერით-გან
უპატიო იქმნა
და საცინელ, და ეს რეთ განაგდეს შანშე და ავაგ, და თავადთა საქართველოსათა:

ხოლო ჩვენ პირველივე სიტყა მოვიხსენოთ: და ვითარ ცილობა იყო მეფეთა შორის,
და
არა-რომელსა გაუჩინეს ყუბილ-ყაენსა თუ რომლისა იყოს მეფობა, ამის-თჴს დაშთეს
მრავალთა წელთა ყარაყურუმს: ხოლო სულტანი ყიასდინ და ხლათელი წარმოავლინეს
ავაგსავე თანა,
და მივიდეს სახლად მათად სამეფოდ: და ვითარ განგრძელდა ყოფა მათი ყარაყურუმს
და ხატაეთს, ორთავე მეფეთა, მაშინ ინება ყუბულ-ყაენ-მან და წარმოავლინნა ორნივე
მეფენი ძმასა
მისსა ულოს-ყაენს თანა, და მიუმცნო ესრეთ, რათა უკეთუ სთნდეს ორთავე მისცეს
მეფობა.
რომელ ჰყოცა ულო უკანასკნელ, და ესრეთ მოიწივნეს ულოს წინაშე, რომელნი
იხილნა-რა, კეთილად შეიწყნარნა: და ვითარ დაჰყვეს მცირედი ჟამი ულოს-ყაენს წინაშე, ორთავე
მეფობა დაუმტკიცა, და მისცა ყოველი სამეფო მათი, და წა რმოავლინნა ქართლს: და ვითარ ესმა
ქართველთა
მოსვლა მეფეთა მათთა უზომოთა სიხარულითა აღვსებულნი, წინა-მიეგებნეს,
ალატაღს, იმერნი
და ამერნი წარჩინებულნი, და იყო სი ხარული და მადლობა ღვთისა მიუთხრობელი.
და შემოვიდეს
ტფილისს, სიხარულითა დიდითა, და შეკრბეს კათალიკოზისა თანა ყოველნი
ეპისკოპოსნი და
ყოველნი მთავარნი და ერის-თავნი, და დასხდეს ტახტსა მამათა მათთასა, ტფილისს,
დავით, და
დავით ორნივე:
1-26 სტრ., 382
მესამეოცდა მესამე მეფენი, (ჳგ) დავით , ძე მეფის ლაშა გიორგისა,
და (ჳგ) დავით, ძე მეფის რუსუდანისა, ბაგრატოანნი:
ხოლო დასხდეს-რა მეფედ ორნივე დავით, და დავით იყნეს მოყარულ
ერთმანერთისა
ესრეთ, რამეთუ მრავალი სიგელი იპოების, და მეცა მინახავს რომელ სიგლისა თავსა
სწერია.
„მეფენი ბაგრატოანნი ნებითა ღვისა, დავით და დავით,“ და ჵელიცა ორთავესი
ჰრთავს: „ჩემ
დავითისა-გან მტკიცეა, და ჩემ დავითისა-განცა მტკიცეა:“ ხოლო დასხდეს ორნივე
მტკიცედ მე-

ფედ, ვითარ ვსთქ რომლისა-თჴს საეჭველ იქმნა შანშეს-გან ლაშას ძისა დავითის
სიყარული,
და ავაგის-გან რუსუდანის ძისა დავითის მიმდგომობა: გარნა ვერ განაცხადებდეს,
რამეთუ ორნივე დავით და დავით ურთიერთას სიყარულსა ზედა ეგნეს, და არა-რას წინა
აღუდგებოდეს
ერთმანერთსა, და ესრეთ მსახურებდეს ულო-ყაენს, და ხარკსა მისცემდეს, და
ჰმონებდეს:
ხოლო
უპირატესი პატივი, და ზემო ჯდომა ლაშას ძესა დავითს ეპყრა, ლაშას ძეობისა-თჴს,
და უხუცესცა იყო: გარნა ვინათ-გან თათარნი არა დამშვიდნებოდეს ყოველთა ნათესავთა
სრვად და ოჵრებად, და თანა მბრძოლად აქნდეს ქართჲლნი წყობათა შინა, სიმჵნისამათისა-თჴს:
ამის-თჴს
დიდსა ჭირსა შინა იყნეს მეფენი და ყოველნი მთავარნი, დაუცხრომელად ჰბრძოდეს
ურჩთა
და უმეტეს ალმუთს მყოფთა: რამეთუ შვიდისა წლისა ჟამთა განგრძელდა ბრძოლისა
ყოფა მათი
ამის-თჴს წარავლინა ულოცა ნოინი, და მათ-თანა ძე გიორგისი დავით ქართჲლთა
სპითა რათა
ჰბრძოდეს ალმუთს: ხოლო იგინი, ამისნი მცნობელნი, და მრავალთა ომთა მიერ
შეიწრებულნი.
ყოვლისა ღონის ძიებისა-გან უღონო ქმნილნი, ივლტოდეს ეგჴპტედ რომელ არს
მისრი. რამეთუ აღიღეს დედა -წული ხვასტაგი, და ყოველი სიმდიდრე მათი, და მუნ
დაამკვიდრნა სულტან-მან
მისრისა-მან. და აწ რომელ მულიდნი მისრეთით გამოვლენ, იგივე ალმუთელნი
არიან, მუნ დამკვიდრებულნი:
და ესრეთ რა ჵელთ-იგდო ულო ალმუთი და ყოველი ხვარასანი, ინება ამჵედრება
ყოველთა
ნათესავთა თჴსთა, და მოსრვიდა კაცთა ესე-ოდენ რომელ ათორმეტი დღე ოდენ
ერთსა სადგურსა ზედა ვერ დაჰყვიან. ამის-თჴს რომელ მოკლულითა კაცითა აღყროლდის
ადგილი-იგი რომელსაცა ზედა დგას: ხოლო უმეტეს სპარსთა მოსწყვედის, რამეთუ საძაგელ უჩნდის
რჯული

ყოველთა-მათ მუსულმანთა: ხოლო ამას- თანა აქნდა სამართალი
განმკითხველობისა, და ამას
1-32 სტრ., 383
ულოს-ყაენს თანა იყნიან მარადის მეფენი ორნივე დავით და დავით: ხოლო იყო ესე
ლაშას ძე
დავით ტანითა დიდ და ახოვან, და სხვილ, და მოისარი მაგრითა მშვილდითა, უმანკო
წრფელი
და მალე მრწმუნებელი და შემდობელ ბოროტის მყოფთა: და რუსუდანის ძე დავით
იყო ტანითა ზომიერ და თხელ, ფერითა ჰაეროვან და შვენიერ, და თმითა თხელ, ფერჵითა მალე
მონადირე, რჩეული და კეთილად მსროლელი ნადირთა. ენა- ტკბილ და სიტყვიერ, უხვი და
მდაბალი,
ცხენსა ზედა მჵნე, და ლაშქრობათა შინა გამგონე, და სამართლის მოქმედი, და
უმეტესობის
მოღვაწე: ესენი უმრავლესსა ჟამსა ულოს-ყაენს წინაშე იყნიან: ხოლო ულო ლაშას
ძისა დავითის
უმეტეს მოყარულ იყო, და რუსუდანის ძის დავითის მოძულე: ხოლო ვითარ იყო
რუსუდანის
ძე დავით ალტაღს, ულოს წინაშე შეიპყრეს და წარმოავლინეს საზამთროსა ადგილსა
მათსა, ბარდავს, და ვითარ მოიწივნეს ნახჭევანს მიერ წარივლტოდა დავით რუსუდანის ძე,
ორითა ოდენ
კაცითა, რომელი იყო გურკლელი ამირეჯიბი, და სურამელი ბეგა, რომელსა თათარნი
სალინბეგობით უჵმობდეს, ესე იგი არს კარგი ბეგაჳ: და წარვიდა აფხაზეთს. და მას ჟამსა
ლაშას ძე
მეფე დავით ტფილისს იყოფოდა, და ვითარ მოიწია ნარინ-დავით ქვეყანად ავაგ
ათაბაგისა, შეურაცხითა შესამოსლითა, იხილა იგი მომავალი ნადირობას მყოფ-მან სუმბატ ორბელმან:
რომელი მოწყვედასა-მას ორბელთასა მეფისა მიერ, ლტოლვილი წარსულ იყო
ნახჭევანს
სახელით ლიპარიტ, ესე მიიწია ქვეყანად ელიგუმისად: ხოლო ელიგუმ რა იხილა
ლიპარიტ
ორბელი, სიძედ შეიყვანა, და ასული თჴსი აქორწინა. რომელ-მან უშვნა ორნი ძენი,
რომელსა

უწოდეს ერთსა ელიგუმ, და ერთსა სუმბატ. და შვილად მიიყვანა ელიგუმ სუმბატ:
ამის სუმბატის შვილის შჴლი სუმბატ შეემთხვია დავითს, და წარიყვანა სახლად თჴსად: ხოლო
დავით ევედრებოდა სუმბატს, რათა არა განაცხადოს, და წარავლინოს აფხაზეთს, და თალიცაიგი სახელოვანი მისცნა, რომელი წარეტანებინა დედასა მათსა რუსუდანს, და მან წარავლინა
უნდოთავე
შესამოსლითა, შიშისა-თჴს თათართასა, და მოი წია თორს, ლიპარიტ თორელისასა,
რომელსა დევის -ყურცა ეწოდებოდა, და მან უძღუნნა ცხენნი და შესამოსელნი, და წარჰყვა
ქუთათის: ხოლო
ვითარ ცნეს აფხაზთა, სვანთა, დადიანთა, ბედიან-მან, რაჭის ერის-თავ-მან და
სრულიად ლიხთიმერთა, შემოკრბეს სიხარულითა დიდითა. და მეფე ჰყვეს დავით, რუსუდანის ძე
აფხაზთა, ვიდრე
ლიხთამდე: აქა შინა შეიქმნა სამეფო ესე ორ სამთავროდ, გარნა ეგრეთცა იყნეს
სიყარულსა
ზედა ერთ-მანერთისასა, დავით და დავით, და დარჩა ლიხთ-აქათი ლაშას ძესა
დავითს, და ლიხთიმერი რუსუდანის ძესა, და მოიწყო ყოველი ქვეყანა, და მოიგო სიმდიდრე უზომო
ლაშას ძემან, და წარმართა სახლი თჴსი სამეფო კეთილად, და მონებდა ულო-ყაენსა:
მაშინ წარმოავლინა ელჩი დიდ-მან ყაენ-მან ბითო, რომელსა ეპყრა ყივჩაყეთი, და
ოვსეთი,
ხაზარეთი, რუსეთი, და ბორღალეთი, ვიდრე სერფთამდე, დარუბანდამდე და
ხატაეთამდე, და მოუწოდა მეფესა დავითს: მაშინ წარვიდა წინაშე ბათოსა მეფე დავით, ნიჭითა
უზომოთა, და დაუტევა განმგებლად სახლისა სამეფოსა დედოფალი ჯიგდა-ხათუნ და მესტუმრე
ჯიქური. რამეთუ
1-31 სტრ., 384
ესე ჯიქური იყო ერთ-გული მეფეთა, უმეტეს ყოველთა კაცთა: რამეთუ ჟამსა შინა
ამისსა სულიად სამეფოსა შინა მპარავი და ავაზაკი არა იპოებოდა, და თუ სადა გაჩნდის, ძელსა
ჩამოჰკიდიან და სხვისა არა რასა ნიჭისა მქონებელი: ხოლო ესე განდიდნა მეფისა
დავითის მიერ

დიდად, ერთგულობისა-თჴს, და ჵელთ-უდვა სამეფოსა და სახლისა თჴსისა განგება:
დაუტევა
ტფილისს, დედოფალს წინაშე, რომელ-მან აღაშენა ისანთა პალატი განგებითა
დიდითა, და ფხოელნი მოხარკე, და მეჯორე ჰყნა, კაცნი -იგი მჵეცისა ბუნებანი:
და წარვიდა მეფე წინაშე ბითოსა მეფე: ხოლო მან პატივით შეიწყნარა, და ყოველი
სათხოველი აღუსრულა. და იყოფოდა მეფე წინაშე ბათოსა ჟამთა მრავალთა, და თითოეული
თემის- თემისა ადგილი თითეულსა კაცსა შევედრის, რომლისა-თჴს კახეთიცა პანკელსა
თორღუას შევედრა, და ამცნო რათა ბრძანებასა დედოფლისასა ერჩდეს: ხოლო ჰგონა თორღუა-მან
არღა-რა
მოსლა მეფისა, უკუ-დგა პანკის ციხესა, და თჴსად დაიმჭირა კახეთი, და არღარა
ჰმორჩილებდა
დედოფალსა, და არცა მესტუმრესა ჯიქურსა: მაშინ შეიწყალა ყაენ-მან ბითო, დავით
მეფე, და
მოსცა სუქური საჩრდილობელი, რომელი სხვასა არა-ვის აქნდის თჴნიერ ყაენთა, და
ნათესავთა
მათთა, და მოუმცნო ულოს, რათა თჴნიერ ულოსისა-ნოინისა-გან კიდე ურდოს
შესლვასა მეფის
ზედათ არა-ვინ დადგებოდის, რამეთუ ესე იყო წესი თათართა, რომელ ყაენს წინ ვერვინ
დაჯდებოდის, არცა პურისა ჭამასა შინა: ესრეთ პატივ-სცა მეფესა, და წარმოავლინა
ქართლად
სამეფოდ: და ვითარ მოიწია ჲერეთს, მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებულნი სამეფოსა
მისისანი:
ხოლო თორღუა შეშინებული უკუ-დგა პანკის, ხოლო მეფე მოიწია ტფილისს, და იყო
სიხარული ყოველთა მკვიდრთა ამის სამეფოსათა: ხოლო თურღუას მოუწოდა მეფემან და არა
მოვიდა კარად მეფისა, არამედ უკუ-დგა შიშსა-თჴს: და მრავლ გზის მოუწოდა,
არამედ ვერ ეძლო
გულ -პყრობაჳ მოსლვად: მაშინ განზრახვითა ჯიქურისათა წარვიდა ხორნაბუჯელი,
და მივიდა თურღუას სახლსა, რათა მას მიენდოს, ფიცითა მტკიცითა: ხოლო თურღუა-მან ჰრქა: „
ესრეთ, წარვალ
ალავერდს, წმიდის გიორგის წინაშე. მუნ შემომფიცე, და მიმინდევ მის წინაშე, და
წარვიდეს

ორნივე: ხოლო თურღუა გამოება ფესვსა სამოსლისა ალავერდის მთავარ-მოწამისასა,
და მივიდა
ხორნაბუჯელი, შეჰფიცა და გამოჵსნა ფესვსა სამოსლისა: ხოლო თურღუა-მან ჰრქა:
„რა-იგი
ჰყო ჩემ- ზედა ამან წმიდა-მან გიორგი-მ გიყოს შენ, რამეთუ მარტო ვარ, და
სიკუდილითა ჩემითა უმკვიდრო იქმნების მამული ჩემი, ეგრეთვე უმკვიდრო ჰყოს წმიდა-მან ამან
მთავარ-მოწამე-მან
სახლი შენი: და წარმოიყვანა ხორნაბუჯელ-მან ფიცთა მიერ მტკიცეთა შეკრულ-მან,
და მოიყანა ტაბახმელსა, და შეურაცხჰყო აღთქმა ფიცი-იგი დიდი, და შეიპყრა ჯიქურ-მან,
განზრახვითა დედოფლისათა, თჴნიერ მეფისა ცნობისა, და წარიყვანეს კლდე-კართა, და
მუნით გარდამოაგდეს:
1-31 სტრ., 385
ხოლო ვითარ მიეგო ბოროტი ხორნაბუჯელსა ალავერდისა მთავარ- მოწამისა-გან
აღთქმისა და ფიცისა დავიწყებისა-თჴს იხილეთ, რამეთუ ესვა შვილი ხორნაბუჯელსა,
სახელით შალვაჳ
სიკეთე-აღმატებული, ამას შალვას ესხნეს შჴლნი მრავალნი, და მყის დაიხოცნეს და
ამოსწყვიდეს, და ეგრეთ ბერი ხორნაბუჯელი მოკდა მწუხარებითა. რამეთუ ვითარცა
თურღუას, ეგრეთ
ჰხედავთ უმკჴდრობასა სახლისა მისისასა, და დარჩა შჴლი ერთი სახელით შალვა,
რომელი უკანასკნელ თათართა მიერ მოიკლა, და უმკვიდრო იქმნა სახლი მისი: და ესრეთ შურიგო ალავერდისა მთავარ-მოწამე-მან:
და ვითარ მოიწყო დავით მეფე-მან სამეფო თჴსი, წარვიდა ულოს-ყაენს წინაშე,
ძღნითა
და ნიჭითა დიდითა, რომელი იხილა-რა ულო ყაენ-მან, პატივით შეიწყნარნა, და
ნოინთა თანა
დააწესა დგომად და ჯდომად, და იარაღუჩად, რომელ არს განმკითხველობაჳ და
ბჭობაჳ: ამათ
ჟამთა ინება ულო ყაენ-მან ამჵედრება ბაბილოვანს ზედა, რომელ არს ბაღდადი, და
ჵელმწიფება

ბაბილოვნელთასა ხალიფას ზედა, და მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა, და
წარემართა ბაღდადს,
ბრძოლისა ყოფად ხალიფასა: და ვითარცა მივიდა ქვეყანასა ბაბილოვნელთასა, ვერ
წინა-აღუდგა
ხალიფა, არამედ შეივლტოდა ბაღდადს: ხოლო ყაენი გარე-მოადგა, და მოიცვა იგი
ერთ-კერძო,
თჴთ ყაენი მოადგა წყალს აქათ, და წყალს იქით ელგან- ნოინი, და ერთ-კერძო დავით
მეფე, რამეთუ მის წინაშე იყნიან ყოველნი წარჩინებულნი საქართჲლოსანი, და ვითარ
ჰბრძოდეს ძლიერად, არა მრავალ-დღე არამედ ათ-ორ-მეტ დღე აღიღეს ბაღდადი. რამეთუ მეფე-მან
დავით
უბრძანა ლა შქართა მისთა, რათა ზღუდე შეთხარონ ქვე-კერძოჳ, რომელთაცა ყვეს
ეგრეთ:
შეთხარეს და შიგნით შევიდეს ქართჲლნი, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და
მოსრვიდეს სპათა
ბაღდადელთა, რამეთუ შიში ფრიადი აქნდათ სპარსთა ქართჲლთა-გან: ესრეთ
განუხუნეს კარნი
ქართჲლთა და შეიყვანნეს თათარნი ქალაქად: ხოლო ამისი მცნობელი ხალიფა,
ივლტოდა ნავითა წყალსა-მას-ზედა, რამეთუი ქალაქსა შუა დის: და ვითარცა იხილა ელგონ -ნოინმან რომელი
იყო წყალსა იმიერ კერძო, მოუჵდა, და ვერღა-რა ეძლო სივლტოლად, არამედ უკუნიქცა პალატად თჴსად, და ესრეთ ადვილად რა ჵელთ-იგდეს სახელ განთქმული-იგი ქალაქი
ბაბილოვანი, ვინმე მიუთხრნეს განსაცდელნი და ჭირნი რომელ მოიწინეს ბაღდადს ზედა, რამეთუ
მოსრნეს პირითა მახვილისათა ესოდენ რომელ არა იყო რიცხვი, და სავსე იყო ფოლორცი, უბანნი
და
სახლნი, მოკლულითა კაცითა: ხოლო სიმდიდრისა და ალაფისა მაშინ პოვნილთა
ვინმე მიუთხრნეს, რამეთუ აღივსნეს თათარნი და ქართჲლნი ოქროთა, ვეცხლითა, თვალითა,
მარგალიტითა,
ლარითა და შესამოსლითა პატიოსნითა, სამსახურებელითა ჭურჭლითა, ოქროსა და
ვეცხლისათა,
რომელ არა-ვინ აიღებდა, თჴნიერ ოქროსა და ვეცხლისა, თვალთა და მარგალიტთა,
ლართა და
შესამოსელთა-გან კიდე, და სხვანი ჭურჭელნი ჩინეთით და ქაშანით მოხმულნი, და
მუნ შე-
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ქმნილნი, სპილენძი და რკინა უპატიოდ მიმოდაიბნეოდა და ილეწებოდა. რამეთუ
ესრეთ აღივსნეს
ლაშქარნი, რომელ უნაგირი ცხენ ჯორისა ყოველი შეურაცხი სამსახურებელი
თვალითა მარგალიტითა, და წითლითა ოქროთა განტენიან, და ზოგთა ჵრმალი ვადის პირსა
მოსტეხიან, და
ქარქაში ოქროთა განტენიან, და ზედა ვადა ჩააგიან: ზოგთა მკდარი კაცი
ბაღდადელი გამოწლიან და ოქროთა, თვალითა და მარგალიტითა გატენიან, და ვითარცა თჴსი
მკდარი განიყვანიან გარეშე ქალაქისა, და ესრეთ რა აოჵრებდეს, ჰჵოცდეს და ტყვე ჰყოფდეს,
მიიწინნეს
პალატად ხალიფასა, და ძენი მისნი, ცოლნი, და ყოველნი სიმდიდრე მისი
განსაკვირვებელი, და მოიყვანეს ხალიფა წინაშე ულოსა: და ვითარცა წარადგინეს
წინაშე მისსა,
ეტყოდეს რათა თაყანისცეს ყაენსა. ხოლო მან არა თავს-იდვა, არამედ დადგა და
ეტყოდა
„ჵელმწიფე ვარ, თჴთ მპყრობელი, და მონებასა ქვეშე არა-ვისა მყოფი, და უკეთუ
განმიტეო
დაგემორჩილები, და უკეთუ არა განმიტეო არა- ვისსა მონებასა ქვეშე მოვჰკდები:“
ხოლო იგინი
აიძულებდეს თაყვანის-ცემად, გამოუჵვნიან ფერჵნი, და იგი პირ-აღმართ დაეცის, და
ვითარ არა
თავს -იდვა ბრძანა განყვანება გარე, და წარავლინა ელგა-ნოინი, რათა მოკლან
ხალიფა, და შჴლნი
მისნი: და ჰრქა ხალიფას. „ყაენ-მან შეგიწყალა, და იგი მხიარულ ქმნილი ეტყოდა,
„ვითარ
შემიწყალებს, განმიტეობს და ბაბილოვანსავე მომცემს.“ ხოლო ელგონ ჰრქა. „არა,
არამედ ყაენი
თჴთ მისითა ჵრმლითა და ჵელითა მოგაკდინებს, და ყაენის შჴლი აბაღა შენსა შჴლსა
მოჰკლავს:“ ხოლო ხალიფა განკვირვებული ეტყოდა, „უკეთუ მომკლავთ გენებოს ძაღლმან, და
გენებოს კაც-მან მომკლა:“ და ესრეთ მოიკლა ხალიფა, ყოვლით სახლეულით
მისითურთ, და
შეიწყალნეს სხვანი დაშთომილნი ბაღდადელნი: და კვალად აღშენება ინება, და
დაყარნა შანანი,

და ესრეთ სავსენი ტყვითა და ალაფითა მივიდეს სადგურად მათდა,
მიუთხრობელითა სიმდიდრითა:
ამათ ჟამთა შინა იქმნა ესეცა, რამეთუ ყაენ-მან ბითო რომელი უდიდეს იყო ყოველთა
ყაენთა, ინება განსწორება და აღთვალვა ყოვლისა ქვეყანისა, და ჰპოვა ვინმე კაცი,
ნათესავით
ოირიდი, სახელით არღუნ, სამართლის მოქმედი, და ფრიად მართლის მეტყველი,
ღრმად გამგონი
და განმზრახი რჩეული: ესე წარავლინა. ყოველსა საბრძანებელსა-მას მისსა რუსეთს,
ხაზარეთს,
ოვსეთს, ყივჩაყეთს, ვიდრე ბნელეთადმდე, და აღმოსავლეთს ვიდრე ჩრდილოეთამდე
და ხატაეთამდე, რათა აღუთვალოს და განაჩინოს მჵედარი და მეომარი ლაშქრად განმავალი
ნოინთა თანა,
დიდთა და მცირეთა ღირსებისა-ებრ მათისა ულუფაჳ, რომელ არს ძღვენი მიმავალთა
გზად, და
ქირაჳ ცხენისა და საპალნისა: და ვითარ განაჩინა, და განაგო არღუნ-მან
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ყაენისასა, მიერ წარავლინა ყარაყურუმს, ყუბულ-ყაენს წინაშე, რათა მანცა ესრეთ
განაჩინოს
ჵელსა ქვეშე არღუნისასა, და მირაიწია ყუბულ-ყაენს წინაშე, ინება მანცა ესრეთ ქმნად,
და წარავლინა იგივე არღუნ, განგებად საბრძანებელისა მათისა, და განუწესა იგივე წესი, და
მივიდა
ტახტსა ჩაღატასსა, და უშანს წინაშე, თურანს, და განაწესა და განაგო მანდაური
ყოველი, და
გამოვლო ჯიონი, და მოვიდა ხვარასანს, ერაყს და ყოველსა რომგვარსა, და განაგო
ესრეთვე: და
მოიწია ყაენს ულოს წინაშე, და მანცა პატივით შეიწყნარა, და წარავლინა
საქართველოსა, მეფეს
დავითს წინაშე, და საბერძნეთად, და ყოველსა საბრძანებელსა მისსა ზედა განაჩინა
აღწერად და
განგებად: და ვითარცა მოიწია საქართველოსა, დიდსა ჭირსა მიეცნეს ყოველნი
მკვიდრნი ამის
სამეფოსანი, და იწყეს აღწერად კაცთა-გან და პირუტყვთამდე, ყანით ვენაჵთამდე, და
წალკოტით
ბოსტნამდე. და ცხრასა გლეხსა სრულისა მიწისა მქონებელსა ერთი ლაშქარს
წარმავალი კაცი

შეაგდიან, და გამოჵდა სამეფოსა-გან დავითისა ცხრა დუმანი მჵედარი, თათართა
თანა წარმავალი,
რომელ არს ცხრა ბევრი, და განაწესეს ძღვენი სოფლისა-გან, ათასისა მჵედრისა
მთავარსა კრავი
ერთი, და დრაჰკანი ერთი: ხოლო ბევრისა მთავარსა, ცხოვარი ერთი, და დრაჰკანი
ორი, და მიზდი ცხენისა თეთრი სამი დღისა ერთისა, და ესრეთ განუწესა, და წარვიდა
საბერძნეთს, და
ბაღდადს და ყოველგნით:
ხოლო ამან არღუნ განაწესა რა-იგი ჯერ იყო ოთხსავე საყაენოსა შინა, რამეთუ იყო კაცი ესე სამართლის მოქმედი. ხოლო ხუცესთა და მონაზონთა, და საეკკლესიოთა
განწესებათა
არა შეაგდო საზღავი, დ არცა ყალანი, ეგრეთვე შიხთა, და დარიშმანთა, და ყოველისა
ჰსჯულისა კაცნი საღთოდ განჩენილნი ათავისუფლნა:
მას ჟამსა ინება ყაენ-მან ულო ამჵედრება ეგჴპტეს ზედა, და მოუწოდა მეფესა დავითს,
ყოვლითა სპითა მისითა, და წარვიდა ბრძოლად სულტნისა, და მიიწია შუამდინარედ, და იწყო
ოჵრე ბად ყოვლისა შუამდინარისა და შამისა: და ვითარ ესმა სულტანსა ეგჴპტისასა,
ამჵედრდა
იგიცა წინა- განწყობად თათართა, და მოიწია მდინარესა ზედა ევფრატსა ყოვლით
მჵედრით მისით, და მოვიდეს თათარნი და განვლეს მდინარე, რამეთუ არა მოახლებულ იყო
სულტანი პირსა
მდინარისასა, და წინა მიეგებნეს: მაშინ სულტანი წინა-განეწყო, და იქმნა ომი ძლიერი
სადა-იგი
დავით მეფე და სპანი მისნი წინა-მბრძოლობდეს ძლიერად, და მოსწყდეს ორგნითვე.
და ივლტოდეს მეგჴპტელნი: ხოლო უმრავლესი ერი მოსწყდა სულტნისა, და ესრეთ ყაენ-მან
დაიბანაკა
მრავალ-დღე პირსა ევფრატისასა, სადა-იგი იყო ქალაქი მცირე, მდინარესა
ევფრატისასა, ძლიერად
განმაგრებული, რომელ ერთ-კერძო კლდე იყო, და ერთ-კერძო მინდვრისა კერძ,
ევფრატისა მიერ
შეცვული, რომელი იხილა-რა სულტან-მან სიმაგრე ქალაქისა უღონო იქმნა
ბრძოლად: გარნა
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მოიგონა საქმე საკვი რველი, რამეთუ ეტყოდა მის ქვეშე დაწესებულთა: „არა არს
ღონის ძიება
ბრძოლისა ყოფად ქალაქისა ამის, მნებავს რათა აღვიმჵედროთ და გარე-მოვიცვათ
ქალაქი ესე, და
ვითა ძაღლთა ვიწყოთ ყივილი და ყვირილი:“ და ვითარ ესმათ ესე, განჰკვირდენ, და
მყის ამჵედრდენ, და ვითარ ძაღლთა იყივლეს, და ვითარ მიიწია ჵმა ესე ქალაქად, იქმნა საქმე
საკვირველი,
რამეთუ განსქდა ქალაქი ორგან, ნახევარი წარიქცა კლდითურთ წყლისაკენ, და
მოისპო სული
ურიცხვი, ესრეთ ჵელთ-იგდო: და წარვიდა შამად, და შუა-მდინარედ, და მოეგებნეს
ყოველნი მკვიდრნი შუა-მდინარისანი და შამისანი, სავსენი ურიცხვითა ძღნითა:
ხოლო მეფე დავით, და ქართჲლნი იაჯნეს ყაენისა-გან წარმოსლასა, რამეთუ
მრავლით
ჟამით-გან იყნეს ლაშქრობათა შინა: მაშინ ყაენ-მან ულო მისცა თავის-უფლება და
წარმოემართნეს, და ესრეთ სავსენი ურიცხვითა ნიჭითა და ალაფითა გამდიდრებულნი მეფე
დავით და ქართჲლნი მოიწივნეს ადარბადაგანს, და მოვიდეს მუნით ტფილისად, სავსენი
სიხარულითა: ამათ
ჟამთა შინა მწუხარე იყნეს წარჩინებულნი მეფისანი, რამეთუ ჯიგდა-ხათუნ არა უშვა
შვილი,
ამის-თჴს ინება მეფე-მან მოყანებად შვილიერებისა ძლით, ქალი ქმნულ-კეთილი
სახელით,
ალთუნ, მეუღლედ თჴსად, აღმთქმელ-მან უკეთუ მიეცეს ყრმა-წული, არღა-რა
შეიწყნაროს, არამედ
განუტეოს: და ვითარ წარჵდა მცირედი ჟამი მუცლად იღო ალთუნ ძე, და ჰშვა, და
უწოდეს სახელად გიორგი, რომელი აღიქვა, და შეიყვანა შვილად დედოფალ-მან ჯიგდა-ხათუნ
და შემდგომად მცირედისა კვალად მიუდგა და ჰშვა ასული, სახელი თამარ: და აქა შინა განიშორა
საყარელი
თჴსი ალთუნ ნათესავით ოვსი, რომელ ფრიად ქმნილ-კეთილ იყო: და შემდგომად
მცირედისა
ჟამისა გარდაიცვალა დედოფალი ჯიგდა-ხათუნ ,და წარიღეს სამარხოსა მეფეთასა
მცხეთას, და
დაკრძალეს: მას ჟამსა წარვიდა მეფე დავით ულუ- ყაენს წინაშე მუღანს, რამეთუ იგი
აქნდა სა-

დგურად საზამთროდ, და მიერ წარმოჰყვა სადგურსა საზაფხულოსა, და მუნით
წარმოავლინა მეფე
ქართლად, რათა მზა იყოს ლაშქრად ეგჴპტესა, რომელ არს მისრი: და შემოიარა
ქვეყანა ავაგ
ათაბაგისა, ივანე ათაბაგის ძისა: რამეთუ მას ჟამსა გარდაცვალებულ იყო ავაგ, და არა
დაშთა
ყრმა-წული, არამედ ქალი ერთი სახელით ხვაშაქ: და მივიდა მეფე ბიჯნის, ტირილად,
და იხილა
ცოლი ავაგისი, კახაბერის ძეთა რაჭის ერის-თავთა, სახელით გვანცა, ქმნულ-კეთილი.
ეტრფიალა,
და შემდგომად მცირედისა მიიყვანა იგი ცოლად და დედოფლად, და წარმოიყვანა
სამეფოდ თჴსად: ხოლო ქალი იგი ავაგისი დაუტე ვა მამულსა თჴსსა ზედა, და შეჰვედრა
მანკაბერდელსა სადუნსა, რომელი იყო კაცი ბრძენი, და გონიერი, და კეთილ- განმზრახი, სვიანი
დიდად, დიდი ტანითა, და ჰაეროვანი, ძალითა ფრიად ძლიერი მორკინალი, ფრიად რჩეული საჩინო
მოისარი ჵელოვანი, რომელი წარსდგა წინაშე ულო-ყაენისა, და მუჵლ-მოყრილ-მან ჰრქა: „ვინადგან მოგცა
თქვენ ღმერთ-მან ძლევა, და ყოველთა კაცთა უმჯობესად გამოგაჩინათ, და აწ აქა არს
მჵედარი
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ასი ათ-ასი, ვინცა მერკინების, ანუ მედგინების, გინა ისარსა განვასრევთ მზა ვარ.“ და
არა-ვინ
იპოვა მსგავსი მორკინალი მისი, და ვინცა იპოვვა ყოველთა ჰსძლო, ესე შეყვარებულ
იქმნა
ულო-ყაენისა-გან, შეიწყნარა და იწყო განდიდებად მისა, და გონიერებითა მის ითა
მეფე-მანცა
პატივ-ჰსცა, და შეჰვედრა სახლი ავაგისი: ხოლო დედოფალი გვანცა მი უდგა, და ჰშვა
ყრმა, და
უწოდეს სახელად დიმიტრი, რომელი შემდგომად დავითისა მეფე იქმნა, რომელი
ქვემორე სიტყვა-მან ცხად ჰყოს:
ამის გვანცას დედოფლობა მძიმედ უჩნდა მესტუმრესა ჯიქურს, რამეთუ მტერ იყნეს.
ამის-თჴს განზრახვითა სუმბატ ორბელისათა, შესმენილ იქმნა, ვითარმედ ჯიქურ
წარავლენს

კაცთა არღუნს წინაშე, რათა აუწყოს ყაენს ულოს, სიმდიდრე მეფისა, და ეგულვების
განდგომა:
ხოლო ვინათ-გან დავით მეფე უმანკო იყო რომლისა-თჴს უმანკოსა ყოველი ჰრწამნ,
წარავლინნა მსწრაფლ წინაშე მდგომელნი და ბრძანა მოყანება წინაშე მისსა, და სახლისა მისისა
იავარ
ყოფად, და ვითარ აღასრულეს მსახურთა მეფისათა, წარადგინეს ჯიქური წინაშე
მეფისა ღამით.
რამეთუ მეფე ჯდა ისანთა, მხედველი მტკვრისა: არღა-რა სიტყა ჰყო მის-თანა,
არამედ განუკითხავად ბრძანა შთაგდებად მტკარსა: ხოლო ვითარ განთენდა იხილეს ჯიქური
რიყესა ზედა
განგდებული წყლისა- გან, და განკვირდეს ყოველნი მხილველნი, ანაზდათისა,
სიკდილისა-თჴს,
და არა-ვინ იპოვა დამფლველი მისი, რამეთუ არა ესვა შჴლი: და შეკრბეს ყოველნი
გლახაკნი და
ქვრივ-ობოლნი და ევედრნეს მეფესა რათა მიანიჭოს გვამი ჯიქურისი, ამად რომე
მრავალი კეთილი
ექმნა მათ ზედა: ისმინა დავით და მისცა გამი მისი, და მრავლითა გოდებითა
წარიღეს ეკკლესიასა წმიდისა ქალწულისა ქრისტინასსა, რომელი ხვარაზმელთაგან დარღუეული
ახლად აღშენებულ იყო, და მუნ დაჰფლეს დიდითა პატივითა, რაცა ოდენ გლახაკთა ძალ-ედვა:
ხოლო შემდგომად ამისა, ინება ყაენ-მან ამჵედრება სულტანსა ზედა მისრეთისასა, და
შეკრიბნა ყოველნი მთავარნი და სპანი მისნი, და მოუწოდა მეფე საცა დავითს, და
სპასა მისსა
წარსლვად ეგჴპტედ: ხოლო შეიწრებულ იყო მეფე, და ყოველი საბრძანებელი მისი
აღთვალისაგან არღუნისა, და რომელი-იგი განეწესა რაცა განისყიდებოდეს ტფილისს ას სათერსა
ზედა
სამი თეთრი საყაენოდ აიღებოდეს. და ამას-ზედა ხოჯა აზის ვინმე, ნათესავით, და
ჰსჯულითაცა
სპარსი, განეჩინა, და დაეტევა ტფილისს, რომელ ეს-ოდენ უწესოდ მიიწია, რომელ
სამზარეულოსა მეფისასა ცხვარი გინა კრავი ისყიდებოდა, მას -ზედაცა ხარაჯა წაუღიან,
რომელსა-იგი
ტაღმად უწოდდეს: ამის მიერ შეიწრებული მეფე იგონებდა: „უკეთუ წარვიდე
ეგჴპტედ, ანუ თუ

განუდ გე ყაენსა:“ გარნა ვერას დაამტკიცებდა, ეგრეცა წარემართა ლაშქრად მისრს. და
ვითარ მიიწია
ქვეყანად ჯავახეთად, დაამტკიცა განდგომად, და მოუწოდა თანა-განმზრახთა მისთა,
და ჰრქა:
„უკეთუ ვისმე ჰნებავნ დაუტევენ მამული და წარმოვედინ ჩემ-თანა, და უკეთუ არა
ჰნებავს წარ1-31 სტრ., 390
ვედინ მსახურებად ყაენისა, მისრს, რათა დაიცვას ქვეყანა მისი რამეთუ ნება კაცადკაცადისა ზედა
იყნედ, და მე არღარა მნებავს მონება თათართა, მძლავრებისა-თჴს ხოჯა-აზიზისა,
რომელი
დაადგინა ჩემ- ზედა არღუნ, რამეთუ ვერ თავს-ვიდებ ეს-ოდენსა შეურაცხებასა:“
ხოლო წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი რომელნი მე დაუმტკიცებდეს, და რომელნი მე არა, გარნა
ეგრეთცა დაამტკიცა განდგომილება, და უმრავლესნი წარვიდეს ყაენს წინაშე: შანშეს ძე ივანე, და
გრიგოლ სურამელი, ორბელი და თორელი, და კახა ერის-თავი, ახალ-ქალაქისა, თავნი და პირნი
ქვეყანისანი
წარვიდეს ყაენს ულოს წინაშე, და უმრავლესნი ჲერ-კახნი: და ვითარ ჰსცნა მეფე-მან
წარსლვა
დიდებულთა, მანცა ნება ჰსცა და წარვიდა განდგომად, და მოუწოდა სარგის ჯაყელსა
ციხისჯვარელსა, რომელსა აქნდა პატივი სამცხის სპა სალარობისა, და ეზრახა რათა განუდგენ
ყაენსა:
ერჩდა სარგის, და წარმოიყვანა სამცხეს სახლსა მისსა, და ფრიადითა პატივითა
განუსვენა, უმეტეს წესისა მეფეთასა, და აძლევდა ყოველთა ციხე- ქალაქთა, და ქვეყანათა მისთა,
გამოსაზრდელად
მეფისა და ლაშქრისა მისისა-თჴს: ხოლო მეფე-მან არა ინება, და დაჰყო ზაფხული-იგი
მცირე
ერთ-გულითა, რომელნი დადგეს ერთგულობასა მისსა ზედა, და ესრეთ იყოფოდეს
სამცხეს:
ხოლო დედოფალი გვანცა, და ძე მისი დიმიტრი დაუტევა სახლსა ავაგისსა ბიჯნის:
მას ჟამსა შინა მოვიდა ყაენი ულო განმარჯვებული ბრძოლისა-გან სულტნისა
მეგჴპტელისა, რამეთუ სძლო მათ და აოტნა, სადა-იგი მუნ დამხვდართა ქართჲლთა ძლიერი
ბრძოლა

ჰყვეს: ხოლო ვითარ მოიწია საზაფხულოსა სადგურსა თჴსსა ალატაღს, და მიერ
საქოსა, და
მერმე წარვიდა საზამთროსა ადგილსა, რომელსა აწ ყარაბაღობით, და მუღანობით
უჵმობენ, იკითხა
საქმე დავითისი, და სცნა განდგომილებაჳ მისი, მოუწოდა არღუნს და ორასთ
მთავართა, და
აჩინა მჵედართ მთავრად, და მისცა მჵედარი ოცი ათ-ასი, და უბრძანა ქართჲლთა
მათ. რომელნი
ერჩდეს მას, რათა წარჰყვენ არღუნ ოირიდსა, და მივიდენ მეფესა ზედა სამცხეს, და
ბძოლა
უყონ: წარმოვიდა არღუნ მჵედრითა ოცი ათ-ასითა შემოვლო განძა, და სომხითი, და
მოიწია
ტფილისს. და მუნ მოერთნეს ყოველნი ესე ზემო-ხსენებულნი მთავარნი
საქართველოსანი, და
წარმოემართნეს სამცხეს, ბრძოლისა ყოფად მეფისა: და ვითარცა ესმა მეფესა დავითს
მოსლა
არღუნისი, და ყოველთა მთავართა ქართლისათა, მოუწოდა მესხთა, შავშ-კლარჯთა,
და ვინცა დადგრომილ იყო ერთგულობასა ზედა მისსა შეკრიბნა მცირედნი კაცნი, მჵედარი რვა
ათ-ასი, და
აჩინა მჵედართ მთავრად სარგის ჯაყელი, კაცი მჵნე და შემმართებელი, და მრავალჯერ გამოცდილი,
და სახელოვან ქმნული წყობათა შინა, ტანითა ახოვანი, ჵელოვნად მბრძოლი ცხენსა
ზედა, მჵნე
მოისარი, საჩინოდ ნადირთა უცთომლად მსროლელი. და მისა მინდობილ იყო მეფე
დავით, რამეთუ ერთგულობაცა დიდი აქნდა მეფისა: და წარავლინა წინა- მიგებებად, და
წყობად არღუნისა,
და წარემართნეს და დადგეს ჵევთა შინა მტკრისათა: ხოლო არღუნ შემოვლო
ქართლი, და
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დადგა სურამს, და წარმოავლინნა წინა-მბრძოლნი მჵედარი ექსი ათ-ასი, და არღუნ
დადგა შინდარას, და წინა- მბრძოლნი მივიდეს ტასის-კარს, და დადგეს სამდინაროსა- მას-ზედა
რომელ არს
შოლა: ხოლო აიყარა სარგის ჵევთათ და წარავლინნა წინა- მბრძოლად კაცნი
რჩეულნი, და გამოცდილნი წყობათა შინა, ათას ხუთ-ასი მჵედარი, არა უწყოდეს მოახლება არღუნისი,
და წარე-

მართნეს და განვლეს ჵიდი ახალ -დაბისა: იყო ყინული და ზამთარი, ვითარ წესი არს
თვისა
დეკემბერისასა: და განვიდეს სივიწრისა-გან წინა-მავალნი იხილნეს რაზმი თათართა,
და წინა
განეწყვნეს ქართველნიცა, და მყის ზედა მიეტევნეს მესხნი, და პირველსა შეკრებასა
აოტნეს
თათარნი, და მოსწყვიდნეს მრავალნი სახელოანნი, და ესრეთ ძლიერად ჰბრძოდეს
თათართა-მათ
მესხნი, რომელ მცირედნიღა განერნეს და შეიხვეწნეს რაზმთა შინა არღუნისასა,
შინდარას გორისასა: და ჰსდევნეს და მოსწყვიდეს პირითა მახვილისათა, რამეთუ მჵედართ მთავარი
სარგის და
სპა მეფისა ვერღა-რა მოილოდინეს, ამის-თჴს რომელ თათართა რაზმი მახლობელად
მდგომარე
იყო, და ესრეთ ძლევითა საჩინოთა შემოქცეულნი მრავალთა სა ხელოვანთა თათართა
თავისა მქონებელნი, მოეგებნეს სარგისს, და ლაშქართა: ხოლო ვითარ იხილა სარგის
განმხიარულება და
უვნებელად დაცვა, განიხარა გარნა მძიმედ აღუჩნდა, რამეთუ ვერ მიეს წრა ომსა.
რამეთუ იყო კაცი მძლე და შემმართებელი: კვალად სურვიელ იყო განწყობისა მესხთა: წარემართა
არღუნსა ზედა, გულითა ქველითა, ხოლო არღუნ მოუწოდა სპათა თვისთა, და კვალად
ქართველნი სპანი ზედა
მისრულნი იხილნა- რა ივლტოდა, გარნა აყენებდეს ქართჲლნი წარჩინებულნი.
ხოლო არა უტევებდეს სივლტოლად, რომელთა უპირობდა თორელი კახა, და ეტყოდა, ვითარმედ:
„ქართჲლნი
მეცნიერნი ვართ ომისა მათისანი, ჩვენ ვბრძოდით თქვენ-წილ:“ და ესრეთ ძლით
არწმუნეს, და
დადგა ადგილსა-მას-ზედა რომელსა დაებანაკა, და განაწყო მჵედარნი თჴსნი:
და ვითარ დაეახლნეს ურთიერთას, ზედა მიეტევნეს მესხნი განლაღებულნი: ხოლო
სარგის ჯაყელი უ პირველეს ყოველთასა მიუჵდა რაზმსა, და უმჵნეს მათი ჩნდა ბაადური,
ოროლითა
ცხენისა-გან ქვეყანად დასცა: და იქმნა ძლიერი ომი, და მრავალნი მოისრვოდეს
არღუნის სპისაგან, და სივლტოლად მიდრკეს: პირველსავე მიჯრასა, სძლევდეს სპანი მეფისანი, და
ვითარ არს

ჩვეულება თათართა ლტოლვა და გარე-უკუნ -ქცევნა, ანასდ გარე-უკუნ-იქცეს, მაშინ
სულ-მოკლე
ქმნილნი სპანი მეფისანი ივლტოდეს მსწრაფლ, ესრეთ განწირულნი და
მიმოდაბნეულნი თათართა
მიერ მოისრვოდეს, ცოდათა ჩვენთა სიმრავლითა, განწირნა ღმერთ-მან და მისცნა
ჵელთა წარმართთასა: ხოლო უწყალოდ ჰჵოცდენ და მრავალნი სახელოანნი მოსრნეს თათართა,
რომელ მცირედნიღა ძლით განერნეს, და სდევნეს ახალ-დაბის ჵიდამდე, გინა უმეტესცა: ხოლო
ზოგნი
ტყვედ წარყვანებულ იქმნნეს გურკლელი მურვან, და სხვანი მრავალნი, და ესრეთ
შეიქცა არღუნი
ყაენს ულოს წინაშე, განმარჯვებული: ხოლო სარგის და მესხნი მივიდეს მეფეს წინაშე,
აწყვერს
მეყვისთა თჴსთა-თჴს მტირალნი, რამეთუ უმრავლესნი მოესრნეს, და მცირედნი
დაშთომილ იყნეს: და დაჰყო მეფე-მან ზამთარი ნახევარი სამცხეს, და გარდვიდა შავშეთს და
კლარჯეთს, და
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წარვიდა ნიგალის-ჵევს: და ვითარ მოიწია თვე მაისი, და აღმოსცენდა მდელო, ყაენმან იგივე
არღუნ დევნად და ძებნად წარმოავლინა, რომელთა თანა იყნეს ქართჲლნიცა
მიმდგომნი
ყაენისანი: და თვესა ივნისსა მოვიდა სამცხეს, ხოლო მესხნი რომელნი მე მიეგებნეს
არღუნს, და
რომელნი მე წარჰყვეს მეფესა, და ესრეთ იწყო ოჵრებად და ტყვენვად სამცხესა, და
მოადგა ციხის-ჯვარსა, და უწყო ბრძოლა ძლიერად. რამეთუ არა ზღუდითა მტკიცითა
განსრულებულ იყო:
ხოლო ციხეს მყოფნი ძლიერად ჰბრძოდეს, და მრავალი კაცი მოკლეს, და დიდად
ავნებდეს გარეთ მყოფთა, დღისით და ღამით განვიდიან, და ადგილ-ადგილად მოჰსწყვედიან, და
ვითარ იხილა
სიმტკიცე ციხის-ჯვარისა, რომელ არს ჯვარის-ციხე აიყარა და წარვიდა. და წიგნიცა
მოუვიდა
ყაენისა, მსწრაფებელი წარსლვად, ვინათ-გან ყაენი თურანისა ქვეყანასა მყოფი
ბრძოლად მოსრულ
იყო ხვარასა ნს და ესრეთ იჵსნა ღმერთ-მან ჭირთა-მათ-გან ქვეყანა სამცხისა, რომელ
ოც დღე

ძლით იყო არღუნ სამცხეს:
ხოლო მეფე დავით კვალად მოვიდა სამცხეს და შავშეთს და ვითარ იხილა სამცხე მოოჵრებული, მოუწოდა თანა-მზრახველთა მისთა, ჰკითხა თუ რა ყონ, რამეთუ ომი
თათართა აღარ
ეგებოდა: მაშინ სარგის ჯაყელ-ციხის- ჯვარელ-მან მოახსენა, ვითარმედ „სამცხე
მცირე არს და
არა კეთილი სადგომი მეფეთა, აწ განგამწარებ რათა წარხვიდე ლიხთ-იმერად
რუსუდანის ძისა
დავითის-თანა, რამეთუ სწორად ორთავე არს სამეფო იგი, და ესეცა: და მე დავსდებ
თავსა ჩემსა,
და საქონელსა ყოველსა, და ლაშქარსა ჩემსა, შენთჴს და ვითარ გენებოს იჵმარე: და
უკეთუ კეთილად გისტუმროს დავით, კეთილ, და უკეთუ არა, აჰა სიმდიდრე ჩემი მზა არს
თქვენ-თჴს: და
ნუცა შენ სწყალობ საჭურჭლესა შენსა, და ვეზრახნეთ თავადთა იმერთა, და განვსცეთ
საჭურჭლე,
და ჩვენ კერძო დავიყენოთ:“ სთნდათ ყოველთა განზრახვა ესე, და წარავლინეს
მოციქული წინაშე
რუსუდანის ძისა, რათა შეიწყნაროს თათართა-გან მირიდებული: ხოლო მან აღუთქვა
შეწყნარება,
და წარვიდეს, და მივიდეს ქუთათის სადა-იგი წინა მიეგება რუსუდანის ძე მეფე
დავით, და კეთილად ისტუმრა, და დაყვეს წელიწადი ერთი: გარნა კეთილად თუ ისტუმრებდა
რუსუდანის ძე,
ეგრეცა კეთილადვე ლაშას ძესა დავითს, არამედ ვითარცა უცხო ვიდოდა მათ თანა:
მაშინ ეზრახნეს
კახა ბერის ძესა, რაჭის ერის-თავსა კახაბერსა, ქვაბულის ძეთა ფარჯანიანთ სარგის,
რათა
ლაშას ძე დავით ჰყონ მეფედ. რომელნი ერჩდესცა, და იქმნა განდგომილებაჳ ლიხთიმერითს: და
რომელნი მე წარმოუდგეს ლაშას ძესა დავითს, და რომელნი მე რუსუდანის ძესა
ნარინ-დავითს.
ეგრეთვე დადიანი ბედიანი ჯვანშერის ძე, დადგრენ ერთ გულობასა ზედა
რუსუდანის ძისასა:
რამეთუ იყო ესე ბედიანი კაცი წარმატებული ყოვლითა ზნითა, უხვი უმეტეს
ყოველთა კაცთა,
სრული გონიერებითა: ამან დააწყნა ოდიში, რომელ მპარავნი და ძვირის მოქმედნი
არა იპო-
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ვებოდეს და სვანნი განიყნნეს ორად გარნა არას ავნებდეს ურთიერთარს ორნივე,
დავით და
დავით, დაღაცათუ ლაშქართა არა ენებათ, ამის-თჴს რომელ არა გასცემდეს ორნივე
მეფენი
საჭურჭლესა ლაშქართა ზედა: ესრეთ იყო აშლილობაჳ და შფოთნი მრავალნი
იმერითს:
მაშინ არღა-რა იყო ღონე, დაამტკიცეს რათა განყონ სამეფო და საჭურჭლე ორად, და
აჩინნეს თავადნი სამეფოსანი, და განუყვეს ორად, თბილისი ორად, და ქუთათისი
ორად, და
თავადნი და ერის-თავნი ურთიერთ შეასწორეს ნიკოფსით დარუბანდამდე: და
განჰყვეს სამეფო
და საჭურჭლენი ორად. გარნა ხამლისა ქვაბსა, რომელი იდვა მცირე რამ გამოიღეს და
გაყვეს,
და უფრო სი ქვაბსავე დაუტევეს: ხოლო ჯაჭვი-იგი სახელდებული სალმასური, და
თვალი-იგი
პატივ-ცემული გვრდემლი, და მარგალიტი -იგი დიდი, რომლისა სწორი არა-ვისსადა უხილავს,
ესე სამივე რუსუდანის ძესა დავითს მიხდა: და აქა იქმნა განყოფაჳ სამეფოსა, და
მიერით-გან
შეიქმნა ორ სამეფოდ: მაშინ უმეფო იყო ამიერი საქართველო, დაშალა ლაშქარი და
მსახურებაჳ
თათართა:
ინება კვალად ყაენ-მან ზავი მეფისა. მოუწოდა არღუნს რათა წარავლინოს მოციქული
მეფის წინაშე ზავის ყოფად, და ფიცსა დაუმტკიცებდა უვნებლობისათა, რამეთუ
დედოფალი გვანცა, ავაგის ცოლ ყოფილი, და ძე თჴსი ყრმა მცირე დარჩეს ჵელთა ულოსთა, რომელნი
ტყვედ წარისხნეს ურდოს: ვითარ ეგულებოდა ბოროტის ყოფა ყრმისა, ნოინის ვისმე ცოლ-მან
აღიყანა
და შვილად მიიყანა რამეთუ იყო უშვილო: ხოლო თქმულ არს ესეცა, ვითარმედ
მიიქვა-რა ყრმა
დიმიტრი წიაღთა, მეყუსეულად საშო განეღო დედა-კაცსა, და მუცლად იღო და ჰშა
ყრმა- წული,
და ამის ძლით კეთილსა უყოფდა ნოინის ცოლი გვანცას და ყრმასა მისსა, რათა მან
წარავლინოს კაცი წინაშე მეფისა ზავისა ყოფად: და წარმოავლინეს მოციქული. ზავისა-თჴს
რათა მისცნეს

სამეფო მისი ყოველი, და კვალად ეგოს პირველსავე პატივსა დედოფლობისასა: ხოლო
მივიდეს-რა მეფის წინაშე მოციქულნი ყაენისნი და აუწყეს ესრეთ: „მიუმცნო მეფე-მან
ესრეთ,
ვითარმედ ხოჯა-აზიზ იქმნა მიზეზი ჩემისა წამოსვლისა, და სამეფოსა დატევებისა:
უკეთუ ჰნებავს ყაენსა შეწყნარებაჳ ჩემი, პირ-მშოსა ძესა ჩემსა გიორგის წარმოვავლენნეს წინაშე
მათსა, და
უბოძოს სამეფო ჩემი, და დედოფალი გვანცა, და ძე ჩემი დიმიტრი წარმოავლინნეს
ჩემდა, და
ხოჯა-აზიზ მომცეს რათა სიკდილითა მისითა შური-ვიგო ნაქმართა მისთა,
რომელმანი ჰყნა
ჩემ-ზედა:
ხოლო ვითარ მიიწივნეს ყაინს წინაშე, სთნდა სიტყა მეფისა, და ითხოვეს ძე მისი
გიორგი, და დაუმტკიცეს ფიცთა მიერ, შესმითა ოქროსა საფიცრისათა, რათა
უვნებლად
დაიცვას ძე მეფისა, და მისცეს სამეფოჳ მისი: უკეთუ დავით მეფე-მან იხილოს ყაინ
ულოჳ
რომელსა ეჯნობითცა უწოდდეს, ხოჯა აზიზცა მისცეს ჵელთა მეფისათა. თუ ენებოს,
მოკლას,
და თუ ენებოს განუტეოს: ამის შუა შემოიყვანა ენუქ -არქუნ კაცი მართალი და
პატიოსანი,
1-30 სტრ., 394
ჰსჯულითა ქრისტეს ჯარისა თაყანის-მცემელი: მან უთავს-მდება ყაინს რათა არა
ევნოს დავითს,
და ძესა მისსა: გიორგის: თჴთ მივიდა ენუქ დავითს წინაშე, შეჰფიცა და წარი ყვანა ძე
მისი
გიორგი, შევიდეს ტფილისს, და მუნ მოეგებნეს ყოველნი მთავარნი, და ერის-თავნი
საქართჲლოსანი. და ბადინი ვინმე ნათესავად სომეხი, რომლისა შეევედრა ტფილისი და თჴთ
მეფობაცა:
არღუნ მოიღო ძღვენი ურიცხვი გიორგის წინაშე და დაჰყვეს მცირედი ჟამი ქალაქსა:
და მერმე
წარვიდეს ეჯნს წინაშე: და მიიყვანეს ურდოსა: პირველად მოუვლინა ეჯნის ცოლსა
ტონღულხათუნს, რამეთუ იყო იგი მაღლისა ჵელ- მწიფისა კოსტანტინე პოლისა ასული,
ჰსჯულითა ქრი-

სტეანე და მართლ-მადიდებელი, ამის-თჴს პატივსა უყოფდა ტონღულ ხათუნი ენუქარქუნს, რომელი იგიცა ქრისტეანე იყო: ვითარ იხილა ყრმა-იგი შეიყვარა, სიკეთისა მისისა-თჴს,
და თვითცა
ქმნულ-კეთილ იყო და მერმე წარიყვანეს ყაინს წინაშე, და მანცა კეთილად შეიწყნარა
და პატივი
დიდი უყო: და ესრეთ პატივ-ცემულ-მან დაყო წელიწადი ერთი, რომელსა მიანიჭა
ყოველი სამეფო მისი ყაინ-მან: და წარავლინა მოციქული, რათა მივიდეს მეფე დავით ეჯნს წინაშე:
ხოლო
მეფე მიზეზობდა ხოჯა-აზიზის არ მიცემასა. „უკეთუ არა მომცეთ მოსიკდიდ არა
მოვალ
ურდოსა:“ ამის მცნობელი ყაენი, სიტყვითა არღუნისითა, განწყრა რამეთუ მძიმედ
აღუჩნდებოდა
სიკდილი ხოჯა- აზიზისი: ამის-თჴს ეტყოდა ყაინს არღუნ, ვითარმედ „მეფე არა
მოვალს მსახურებად შენდა, არამედ კვალად ტყუილით გვაშორებს: აწ ამას განგზრახებ, წარსწყმიდე
ძე მეფისა, და მე წარმგზავნე ლაშქრად მეფესა ზედა, და შეკრულსა მოვიყვან წინაშე თქვენსა:“
ყაინ-მან დაიჯერა ,და გა ნაჩინნა კაცნი რათა წარსწყმიდონ ძე მეფისა და ყოველნი,
რომელნი წარმოევლინეს მეფესა ძისა მისისა თანა: ცნა ესე ენუქ-არქუნ, აღდგა და მსწრაფლ
მივიდა
ტონღულ-ხათუნს წინაშე, და აუწყა სიტყა ესე: ხოლო იგი მსწრაფლ მივიდა ყაინს
წინაშე,
და ენუქ-არქუნ მოახსენა. „დიდო მაღალო ყაინო ,რასა უსამართლოებისა იგი ბრძანება
განგიჩენია,
სიკდილი მეფის ძისა-თჴს და მსახურთა მისთა: არა უწყია შენ, რომელ
წინასწარმეტყველთა
რომელთა ეზრახებოდა ღმერთი, ბრწყინვალთა და საჩინოთა გვართა-გან
შთამომავალთა არს:
კვალად იხილე, რომელ ფიცითა მოიყვანე იგი, და მე და ენუქ-არქუნ სიკდილსა
აღვირჩევთ, და
აჰა თავნი ჩვენნი იყნენ მეფის ძისა-თჴს: და ესეცა უწყოდე, რომელ ძმაჳ შენი დიდისა
ყაინისგან ბათოს შვილი მრავალსა მოციქულსა უგზავნის, და დიდთა ნიჭთა აძლევს, რათა
მისცეს გზა
დარიალმანისა და დასავლეთისა, რამეთუ ორივე ჵელთა შინა მისთა არს: და ამასაც
განგზრა-

ხებ, ერთისა ბერისა ვაჭრისა სპარსისა-თჴს, პირველად რად დიდსა ჵელ-მწიფესა
გააძებ შენთა
მტერთა ზედა. რამეთუ უკეთუ ბათოს ულოსი და მეფე შეაერთნენ, დიდნი შფოთნი
აღდგებიან:“
ვითარცა ესმა ულოს, განჰკვირდა და მსწრაფლ მოიყანა გიორგი, შეიყვანა და პატივი
უყო, და
1-33 სტრ., 395
შემოსა შესამოსლითა ბრწყინვალითა, და მისცა ტონღულ-ხათუნს, და ენუქ-არქუნს,
და ჰრქა:
„აჰა ძე მეფისა, ჩემ-გან მტკიცე ფიცითა. არას ვავნებ დავითს თჴნიერ პატივისა: და შენ
წარვედ,
ენუქ, და ორნივე ძენი მეფისანი დიმიტრი და დედოფალი გვანცა, ვითარცა ტონღულხათუნს
და შენ გნებავს, ეგრეთ ჰყავთ, და მოიყვანეთ დავით:“ ვითარცა ესმათ განიხარეს, და
თაყანისცეს, და მოახსენნეს, „ თავნი ჩვენნი იყნენ ნაცვლად. უკეთუ მოგვცე ხოჯა-აზიზ, და
არ მოვიყანოთ დავით, უკეთუ არ მოგვცემთ ხოჯა-აზიზს არ მოვა:“ ხოლო დაღათუ მძიმედ
აღუჩნდა
არღუნს, მისცა ხოჯა -აზიზ, და წარმოიყვანა ენუქ, და მოუწერა წიგნი ფიცისა
ტონღულ
ხათუნ მეფესა, არა ევნოს ყაინისა-გან უკეთუ მოვიდეს ურდოსა, პატივითა დიდითა
პატივსცეს, და სამეფო დაუკლებელად მისცეს:“ წარმოვიდა ენუქ-არქუნ, და მოვიდა
ტფილისს, და ორნი
ძენი მეფისანი: და წარმოუვლინა მოციქული მეფესა, და აუწყა ყოველი. ხოლო
წარმოვიდა მეფე, და
მოვიდა, ქვიშხეთის ბოლოს, და სურამის შუა დადგა: და მოუწოდა ენუქ-არქუნს,
მოვიდა და მოუსხნა შჴლნი ორნივე, და მოართვა წიგნი ფიცისა, და მოჰგვარა ხოჯა- აზიზ: ვითარცა
იხილა
ხოჯა-აზიზ მეფე-მან ბრძანა თავისა მისისა მოკვეთა, და მოჰკვეთეს და წარგზავნეს
თავი ტფილისს, და აღმართეს ძელი, და მოჰკიდეს თავი ხოჯა-აზიზისა: და ესრეთ წარჰყვა მეფე
ენუქს,
და მოეგებნეს ყოველნი სამეფოსა მისისანი, და წარემართნეს ურდოსა:
ხოლო თანა წარჰყვა სარგის ციხისჯვარელი ჯაყელი დიდად ნამსახური, რომელ-მან
ჰქმნა

ესეცა სათნოებაჳ, რამეთუ ტფილის ყოფნასა მეფისასა მოვიდა ელჩი ყაინისა,
ვითარმედ „მეფესა მოვინდობ, ხოლო პაპა სარგისს არა მივინდობ:“ და არა სათნო უჩნდა ბრძანებაჳ ესე
სარგისს, და ეტყოდა მეფე გარე-უკუნ-ქცევასა: ხოლო იგი არა ერჩდა, და ეტყოდა. „ ნუ
იყოფინ
ქმნად ეგე ჩემდა, რათამცა მე შევიქცე შინა: უკეთუ ცოდათა ჩემთა-გან გევნოს რაჳმე
თათართაგან, ყოველნი კაცნი იტყვიან, განზრახვითა სარგისისით განუდგა მეფე თათართა. აწ
იგი წარვიდა
შინა, მეფე წარავლინა, მოკლვად, ყაინს წინაშე: ნუ ჰყოს ეგე ღმერთ-მან, რამეთუ
ამით წარჰჵდების გვარი ჩემი. არამედ მოთუმკლან ნაცვლად თქვენდა ვიყო: და თუ დავრჩე, თქვენთანა
დავრჩე:“ დაიმადლა ესე მეფე-მან ეზომ, რომელ ქვაბულიანი თემი ერთი, სამცხეს, და
საყდარი
ტბეთისა, შავშეთს სიგლითა სამამულოდ მიუბოძა:
და წარემართნეს ურდოსა, და მოვიდეს ყაინს-ულოს წინაშე ბარდავს, რამეთუ იგი იყო
საზამთრო
სადგური: და არა უწყოდეს რა ეგულების ყოფად მათ-თჴს: და მცირედთა დღეთა
მოუწოდა ყაინმან ხილვად მეფისა და მთავართა, და იკითხვიდა რომლისა მიზეზისა-თჴს განდგა.
და ყოველნი
ჰგონებდეს მეფისა და წარჩინებულთა მისთა სიკდილსა და ევედრებოდეს ღმერთსა,
და ყოვლადწმიდასა მეტეხთასა, და ვედრებისა ღვთის-მშობელსა, რომლისა მინდობილ იყნეს:
და შევიდეს
ყაინს წინაშე: ხოლო -მან მოსცა თჴსითა ჵელითა ღვინო, რამეთუ ესე იყო წესი ყაინთა,
თასითა
დიდითა ოქროსათა. და ვითარ ჯდა მეფე მუჵლ-მოყრილი, და მის-თანა ყოველნი
მთავარნი,
ჰკითხა ყაინ-მან ვითარმედ „რად ჰქმენ განდგომა ჩემი, და ბრძანებასა ჩემსა რად ურჩ
ექმენ, და
1-30 სტრ., 396
არღუნს შემოები: არა დიდნი კეთილნი ვქმენ შენ-ზედა, დაკარგული და სიკდილად
განწირული
გველთა-გან აღმოგიყვანე ჯურღმულით და მეფედ დაგადგინე:“ მაშინ ვითარ არღა-რა
აქნდა პასუ-

ხი მიგებად მეფესა, მოიხედნა უკანით კერძო სარგის ჯაყელისა, ვითარმცა იგი ქმნულ
იყო მიზეზი არღუნის შემობმისა, და თათართ მოსრვისა: და იხილა სარგიზ ბრდღვინვისა
ლომისა
მსგავსად, მეფე-მან მას ზედა მიუტევა საქმე იგი, არა შეშინდა: არამედ უშიშად აღდგა
და
წარდგა ყაინს წინაშე, განმწირველი თავისა თჴსისა მეფისა-თჴს, რათა იგი მოკლას
მეფისა-წილ
და მუჵლ- მოყრილი ეტყოდა, „მე ვარ, დიდო ყაინო, რომელი შემოვები არღუნს:“
ხოლო მან
ჰკითხა: „პაპა სარგიზ შენ ხარ,“ რამეთუ პაპა სარგისს უწოდდეს თათარნი: და მან
ჰრქა: „იგი
ვარ,“ ჰრქა მას. რასა-თჴს განაყენე მეფე ჩემ-გან, და არღუნს შემოები:“ ხოლო სარგიზ
არა მეცნიერ იყო ენასა მათსა: წარმოაყენეს სადუნი თარგმნად, რომელი ფრიად
უყვარდა ულოს,
და დიდად პატივ-ეცა, რამეთუ იყო კაცი-იგი გონიერი, და ენა-კეთილი, სიტყვითა
მარჯვე ყაინს
წინაშე მეტყველებდა:
მაშინ სარგიზ მიუგო. „დიდო ყაინო, არა იყო სხვა მიზეზი, რამეთუ მან მიიღო მეფობაჳ დავითს, ქალაქი და სოფელი. მან დაიჭირნა ეკკლესიანი და ციხენი ყოველნი
დაარღვივნა:
ბედნიერო ყაინო, რათა არღარა-ვინ გაუგონებდა უსამართლობასა ამას, შეკრა კარი
თქვენი
ქრთამითა, ამის მიზეზისა-თჴს მე წარვიყვანე მეფე, რათა ბედნიერ-მან ყაინ-მან
გაიგონოს, და
იკითხოს საქმე ესე, ვითარცა აწ კითხვასა ღირს მყო: ესეცა უწყოდე, ყაინო რომელ
სპარსნი
ძველთა-გან მტერნი არიან ჩვენ ქართჲლთანი, ამისთვის არღუნს თანა ვყავ ბრძოლა
და ომი,
რამეთუ საქმე და უსამართლობაჳ მეფისა მიმართ ხოჯა-აზისისა-გან ვერღარა
დავსთმეთ: აწ,
ყაინო, მეფე უბრალო არის, მე ვარ რომელ-მან განვაყენე მეფე კარისა-გან თქვენისა:“
და განმრავლდა სიტყა მათ შორის და მრავალ-გვარად უბნობაჳ, რომელთა არა არს ჟამი თქმად
და დაწერად, და მეფეცა მრავალსა რასმე იტყოდა, და ენუქ -არქუნ და დიდი-იგი ნოინი სხდეს
შუა, და
სადუნი -იგი კეთილად თარგმნიდა, და ჰკაზმევდა თქმულთა მეფისათა, რამეთუ მეფე
ენა-მძიმე იყო

მცირედ : მანკაბერდელი სადუნი კეთილ-მეტყველებდა, და ყოველნი მოელოდეს
ბოროტის ყოფასა
მეფისა-თჴს, და სიკდილსა სარგისისსა:
მაშინ მოუვლინა ღმერთ-მან წყალობა მოსავთა მისთა, და აწცა დაიცვა, ვითარცა
მარადის
ჰფარავს: და ვითარ სიტყვასა უგებდეს ყაინი და მეფე ურთიერთს, მოვიდა კაცი
დარუბანდით
გზის მცველთა ყაინისთა, რომელთა ყაფულობით უწოდდეს: რამეთუ არღა-რა
განსრულებულ იყო
სიტყა, შევიდა ყაინის კაცი-იგი ურდოსა, ყაინის წინაშე, და მოახსენა: „არა არს ჟამი
მეტყველებად, რამეთუ შეიძრა ულუსი დიდი დიდისა ყაინის ბათოსი, და შვილი მისი. ყაინი
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ქაჳ მოვალს გზასა დარუბანდისასა, უამრავითა, დიდად დიდითა ლაშქრითა:“ ესმა რა
ყაინს
მსწრაფლ აწვია სპაჳ თჴსი და მყის შემოკრბეს მის წინაშე: მას ჟამსა წარმოემართნეს
წინა
განწყობად, და ვითარ დაეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთარს, მაშინ ევედრა მეფე
ყაინს რათა
წინა-მბრძოლად აჩინოს მეფე და სპაჳ მისი, და წესადცა არს ქართჲლთა წინამბრძოლობაჳ
ისმინა და აჩინა წინა-მბრძოლად მეფე, მახლობლად მისსა დგომად: ხოლო სარგის
ჯაყელი თჴთ
წინა დაიყენა, და განაჩინა მარჯვენე და მარცხენე, დამწყობელ-მან რაზ მთა-მან
მიჰმართეს, ხოლო
იქმნა ესეცა რომელ რაზმთა შინა გახლტა შველი, სადა-იგი სარგის ჯაყელ-მან აბჯარ
ცმულ-მან
მოკლა: და მცირედ წარვლეს, და მელი მოკლა იგიცა სარგის ისრითა, და წაიარეს, და
ყურდგელი
მოკლა, და ამას სამსავე ჰხედვიდა ულო-ყაინი, და დიდად აქო სარგის, და კეთილად
უთქმიდა
მრავალსა: მაშინ დაეახლნეს სპანი ორნივე ურთიერთარს, და გამოჩნდა კაცი ერთი
მათ შორის,
რომელი წარმოევლინა დიდსა ყაინს ბერქას, რამეთუ ყაინი არა წარმოსრულ იყო: ესე
მოეახლა
დავითს, რომლისა-თჴს დიდად შეწუხნეს სპანი მეფისანი, რამეთუ იყო კაცი ესე
დიდი და მაგრიად

და უცთომლად მოისარი: ხოლო მეფე-მან აღმოიღო მშვილდი, და ჰკრა ცხენსა მისსა
მკერდსა
და დაასო და გულსა განვლო: ხოლო ქართჲლთა განმხიარულებულთა აღიზახნეს
და მიეტევნეს,
იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი ველსა ზედა შაბურამისასა, ძლიერად ჰბრძოდა მეფე
და სპანი
მისნი, სადა-იგი სარგის ჯაყელ-მან სახელოვანი ომი ჰყო წინაშე ულოსა, რომელ
განჰკვირდა
ყაინი: და განგრძელდა ყოველ-გან ომი, და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი: ივლტოდა
სპა ბერქასი, და დევნა უყვეს ძლიერად: ხოლო იქმნა ესეცა დევნასა-მას ლაშქართასა, დაშთა
ყაინი ულო
ოთხითა ოდენ კაცითა მცირესა რასმე ბორცსა ზედა, და ვითარ იხილეს
ლტოლვილთა, შვიდნი
რჩეულნი კაცნი ზედა მოეტევნეს ყაინსა: იხილა ესე მიმავალ-მან სამითა კაცითა
სარგის, შეუტევდა,
შჴდთა კაცთა და შეება, და ოთხნი ვიდრემე დაჵოცნეს სარგის და აზნაურთა მისთა, და
სამნი
იგი ივლტოდეს: მაშინ იხილა თალითა მისითა სიმჵნე სარგისისი და ყმათა მისთა,
განიხარა და
დევნა უყო კვალადცა სპასა ბერქასსა, დარუბანდის კარამდის: და განვლეს
დარუბანდიცა, და სამსა
დღესა სხვასა დევნა უყვეს ესრეთ განმარჯვებულნი და სახელოვანნი მოვიდეს
სადგურსა მათსა
ბარდავს: ხოლო მეფესა დავითს და სპათა მისთა ფრიადითა პატივითა პატივ- ჰსცა,
და მრავალი
ნიჭი მიანიჭა, ესე-ზომ, რომელ სარგის ჯაყელსა კარნუ ქალაქი და მიმდგომი მისი
ქვეყანა უბოძა, ერაყითა:
მაშინ შეიშურვეს სხათა ვიეთმე მტერთა და მოახსენეს მეფესა. „აწ მეფობაცა სარგიზს
მიეც, ყაინ-მან ეზომ განადიდა ,არღა-რა იქნების მორჩილი მეფობისა თქვენისა:“ მაშინ
დაიჯერა
მეფე-მან, რამეთუ იყო უმანკო და მალე მრწმენი სიტყვათა კეთილთა, და ბოროტთა,
ორთავე: და
წარვიდა ღამით ელგონ-ნოინის წინაშე, და მოახსენა: „უკეთუ ყაინი სარგიზს კარნუ
ქალაქს მისცემს,
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მეფობაცა მისცეს:“ განჰკვირდა ელგონ-ნოინი და ჰრქა „ყაინ-მან შენის მოდგომისათჴს მისცა,
და თუ შენ გიმძიმს არღარა მისცემს, თქვენ ქართჲლნი არას კეთილს უყოფთ მჵნედ
მბრძოლთა წყობათა შინა: არა უწყი ყაინი სარგის დაარჩინა მტერთა-გან, ძლიერი და
სახელოვანი ომი
ჰყო:“ წარვიდა ნოინი რა მოახსენა ყაინს ყოველი-იგი თქმული, და არღა-რა მოჰსცეს
კარნუ ქალაქი: სცნა ესე სარგის, შეიქმნა გულ-კლებით და ქვე-განმხედვარად პატრონისა-გან:
ხოლო მას
ზამთარს დაიმჭირა მეფე ბარდავს თავისა თჴსისა თანა, და სარგის წარვიდა გულკლებული
სამცხეს:
მას ჟამსა გაადგა ულაოს ყაინს შანშეს ძე ზაქარია ამირ-სპასალარი კაცი ყოვლითა
სათნოებითა სრული და საჩინო, და ივლტოდა ქუთათისს, ნარინ-დავითისას.
„რამეთუ ბერქას ლაშქართა გამოსლვა მასმია ჩემ ზედა:“ ხოლო მეფე-მან დავით კეთილად შეიწყნარა და
ჰყო მცირე
ჟამი, და მერმე ფიცით მოიყვანა ყაინ-მან, გარნა არცა ეგრეთ დამშვიდდა გული
ულოსი: და
მოკლა ზაქარია ამირ-სპასალარი, კაცი პატიოსანი და სახელოვანი, და ჰსცნა დიდ-მან
შანშე მამამან მის-მან, მწუხარებითა შეწუხებული იგიცა აღსრულდა: ხოლო გვანცა დედოფალი,
ავაგის
ცოლ-ყოფილი მოკლულ იქმნა, თათართა შინა მყოფი, რომელსა იტყვიან, ვითა
ასულისა მისსა
ხვაშაგის, რომელი იყო ცოლი სევიფარდავისი, ხოჯა-შამშადინისა, მისითა
განზრახვითა მოიკლაო:
და ვითარ უცოლო იყო მეფე იქორწინა ცოლი, სახელით ესუქან, დიდისა ჭორმალონოინისა
(ასული) და დიდისა სირმა ნოინისა, და წარვიდა ტფილისს, და ქმნა ქორწილი
პატიოსანი:
ამა ჟამთა გარდამოვიდეს ბერქას ყაინის-გან ლტოლვილნი ორნი დედა-კაცნი
საკვირველნი,
სახელით ლიმაჩავ, და მან მოიტანნა შჴლნი მცირენი, ნათესავითა ახასარფაკაიანნი.
პირ-მშო
ფარეჯნ, და უმრწამესსა ბაყათარ. და სხვანი თავადნი მრავალნი გამოვლეს კარი
დარუბანდისა, და

მოვიდეს მეფეს წინაშე, ხოლო მან პატივითა ისტუმრნა, და წარავლინნა ყაინს ულოს
წინაშე, და
ყაინ-მან შეიწყნარნა ფრიად, და უბოძა ხარაჯა, და მოლაშქრედ და თანამბრძოლელად განაჩინნა,
და ესრეთ მეფის თანავე წარმოავლინნა: ხოლო მეფე-მან დასხნა რომელნი მე ქალაქსა,
რომელნი მე
დ-მანისსა, და სხვანი ჟინვანს:
და ვითარ მოიწია სთველი, წარვიდა ყაინი ქვეყანად შარვანს საზღართა
საქართჲლოსათა, ადგილსა რომელსა უწოდიან ჩალან -უსური, ესე იგი არს თეთრი-წყალი, და
შეკრეს ობითა
წყლის პირი, რომელსა სიბად უწოდეს, რამეთუ ჰგონებდა გამოსვლასა ბერქაყაინისასა, და ამა
ჟამთა-გან იწყეს სიბასა ზედა დგომად თათართა და ქართჲლთა, სთლით-გან
გაზაფხულამდე,
და გაზაფხულ წარვიდიან საზაფხულოთა ადგილთა: ხოლო იქმნა ესეცა, რომელ
ყაინთა შვილნი
ზემო-ხსენებულნი ულოს-თან წარგზავნილნი, ტუთარ, ყული, და ბალალი, დაიპყრნა
ყაინ-მან ულო,
1-33 სტრ., 399
და მოკლნა სამნივე, და დაიპყრა ქვეყანა მათი, და ყოველი სიმდიდრე მათი: და სცნეს
სიკდილი
პატრონთა მათთა საბერძნეთს მდგომთა დედა-წულთა რომელთა თავადი იყო ალათემურ ვინმე,
კაცი სახელოვანი, აიყარა ბარგითა და დედა-წულითა და ივლტოდა, და მომართა
სამცხის კერძო:
ცნეს თათართა ულო-ყაინისთა სივლტოლა ალა- თემურისი, დევნა უყვეს და
მოეწივნეს, და იგინი
დაბრუნდეს და შეებნეს, და მრავალი კაცი მოკლეს ულოს ლაშქრისა, და რათა არა
განგრძელდეს
სიტყა, ვიდრე კოლის მთათა მოსვლადმდე ათ-ორ-მეტ-ჯერ მოეწივნეს და ათ-ორმეტ-ჯერ შეებნენ, და ათ-ორ-მეტ-ჯერვე ალა-თემურ მოერია და გააქცივნა. და ესრეთ მოიწივნეს
ქვენაარტანს, სოფელსა რომელსა ჰრქვიან გლინავი: და მუნ დახვდა მურვან გურკელელი,
მახუჯაგის
ძე, წინა შეემთხვია ნადირობას მიმავალი, რომელი შეიპყრეს თათართა, და კნინღა
მოაკდინეს:

ხოლო იგი ევედრა და აღუთქვა ლიხთ-იმერით წარყვანება მათი, და ეგრეთ ბერქასყაინს წინაშე
წარსხმა: ხოლო იგინი მიენდვნეს, წარმოიყვანა, და მოასხნა სამცხეს, და მოასხნა
გურკლის ჭალას, და ესრეთ განჰსცნა: წარავლინა კაცი და ამცნო სარგის თმოგველსა და შალვას,
ბოცოს ძესა, და ყოველთა მესხთა, და სარგის ჯაყელის ლაშქართა, რათა შეკრბენ ერთად, და
შეიპყრან
ალა-თემურ, და მიჰგვარონ ულო -ყაინს: და წარმოემართნეს, და ჰსცნა ესე ალათემურ, აიყარა
ბარგითა, და დედა-წულითა, გამოვლო მტკვარი, და მომართა ჯავახეთით კერძო,
შემოიარა ელასის
შემოღმართი, და მივიდა ოშორას ქვეშეთ, ადგილსა, რომელსა ჰქვიან ლერძავნი:
რამეთუ თმოგველი მუნ დაუდგა წინა, რომელნი იხილნა-რა მორიდნა სარ გის და ბოცოს ძე-მ, და
ლაშქარნი ერთ
კერძო მოსდევდეს, და გულ-კლებული მურვან მართლ კვალსა შედგომილი
მოსდევდა: და მოეწია
გურკლელი მცირითა ლაშქრითა. რამეთუ ბოცოს ძე და სარგისის ლაშქარნი არა
მოვიდეს, არცა
შველად გურკელელისა შეიბნეს ძლიერად, ჰსძლეს თათართა, და მრავალი
ტაძრეული აზნაური
მოკლეს, და ივლტოდა გურკელელი: ხოლო თათართა განვლეს ჯავახეთი, და
თრიალეთი, და რუსთავს მტკვარს გავიდეს, და მრავალ-გან მიეწივნეს თათარნი, და სომხითარნი
ლაშქარნი, რომელთა
თჴთოეულად არა არს ჟამი მოთხრობად, ყოველ-გან ალა-თემურ მძლე ექმნა, და
განვლეს კამბეჩანი, კახეთი, ჲერეთი, ყოველ-გან ომითა, და წარვიდეს გზასა ბელაქნისასა: შევიდეს
ღუნძეთს,
რამეთუ წინა-განეწეო მეფე ღუნძთა, და ჰსძლეს თათართავე, და განმარჯვებული
მივიდეს ყაინს
წინაშე, და ესრეთი საკვირველი საქმე ქმნეს, და ამათთანანი, სადაცა დარჩეს,
აღნარღომობით
უჵმობდეს, ესე იგი არს უფროსთანი, გინა უხუცესთა. და ამის-თჴს განძვინებული
ბერქა განემზადა გამოსვლად: და ამათ თეთრსა-წყალსა ზედა ღობე შეკრეს, და მუნ იზამთრიან,
ვითა მითქვამს:
ხოლო ვითარ ამათ საქმეთა-გან უბრალო არს მეფე, განდიდნა ჭყონდიდელი ბასილი,
და

უჯარმელი, და იწყო საურავთაცა ქმნად თჴნიერ მეფისა კითხვისა. და მეფისა იმერით
ყოფნასა
შინა დიადი აწყინა სეფეთა ქვეყანათა, რამეთუ ვითარ თვისთა ხედვიდა: და სიტყვაცა
ესრეთ იყო
ვითარმედ ესუქანს თანა ეყო, ამის-თჴს შესმენილ იქმნა ბასილი წინაშე მეფისა,
რომელ-მან
მსწრაფლ მოიყვანა, და ბრძანა ძელ-ზე დამოკიდება, და მოჰკიდეს ძელსა შუა ქალაქსა:
რამეთუ
1-30 სტრ., 400
იყო მეფე მალე-მორწმუნე და ლიტონიცა: და ვითარ მოიწია სთველი, კვალად
წარვიდა ყაინი
სიბასა ზედა, და მეფეცა მის-თანა: მოიწია რა გაზაფხული წარმოვიდა ყაინი საქოსა,
და ძე
მისი თანქუშ წარმოვიდა გელაქუნსა, რამეთუ მას აქნდა საზაფხულოდ სადგურად
გელაქუნი და
მეფე თანა წარმოიტანა, და მუნ იყო, მაშინ ევედრა მეფე თანქუშს, რათა უაჯოს მამასა
მისსა
ყაინს ულოს წინაშე რათა განუტეოს სამეფოდ თჴსად: ხოლო მან ისმინა და წარავლინა
კაცი,
და ვითარ მიიყანეს საქოდ, ყაინი ულო აღსრულებულ იყო: მაშინ ხათუნთა და
ნოინთა მიუმცნეს
თანქუშს, რათა განუტეონ მეფე სამეფოსა, გამოუშვეს და მოვიდა ტფილისს, და
ყოველსა ქართლსა და სომხითსა განაგნა საქმენი მანდაურნი: ხოლო ნოინთა დასვეს ტახტსა ულოს
ძე
უხუცესი, სახელით აბაღა, კაცი კეთილი, უხვი, მოწყალე, ტკბილი, მდაბალი,
განმკითხველი,
სამართლის მოქმედი, გლახაკთ მოწყალე, და შემნდობელი, ესე-ზომ რომელ, დაღათუ
დიდისა ბოროტის მოქმედი კაცი იყვის არავე მოჰკლევდის, რამეთუ ესრეთ იტყოდა: „ყოვლისა
ქვეყანისა
მპყრობელად დაუდგენი-ვარო ღმერთსა, და რასაცა ვერ მივსცემ, არცა-თუ წაუღებ.“
და მრავალგზის საჭურჭლენი მისნი წარიხუნეს მპარავთა, და არა მოაკდინის, არამედ იტყოდის.
„რად
მაკლს მე საჭურჭლე, ისი წარიღონ გლახაკთა, რამეთუ ნაკლულევან არიან, და მისთჴს იპარვენ:“
კვალად უბოროტო და კეთილი გონება აქნდა: მაშინ აბაღამ განაჩინა მჵედართ
მთავრად კაცი

საჩინო წყობათა შინა, და ურდოსა და სახლისა თჴსისა მოურავად დაადგინა ზემო ხსენებულისა
ჭორმაღონის შვილი სირმონ, კაცი განმარ ჯვებული და საჩინო ბრძოლათა შინა:
ვინათ-გან
ქრთამსა მძიმესა მიიღებდიან მის წინაშე მდგომნი ყოველნი. გამოარჩია კაცი ერთი,
მოწყალე და
სამართლის მოქმედი, და მმარხავი და მლოცავი, ქრისტეანთა და ეკკლესიათა
ღვთისათა მოსავთა
მოყარე, სახელითა აღბუღა: ესე განაჩინა უღონოთა და გლახაკთა განმკითხველად,
არა-თუ
ულოს ყაინის პატივცემულნი ნოინნი გამოცვალნა, არამედ უმრავლესნი
აღსრულებულ იყნეს,
ვითარ ელგან-ნოინი, და სხვანი მრავალნი:
ამას აბაღას წინაშე წარვიდა მეფე დავით, და ფრიად პატივითა შეიწყნარნა, და პატივსცა
და დაემორჩილნეს აბაღას ყოველნი თათარნი, საბრძანებელი მამისა მისისა ულოსი:
მას ჟამსა
გამოვიდა დიდი ყაინი ბერქა გზასა დარუბანდისასა, აურაცხელითა ლაშქრითა,
შურის-გებად ტუთარეს, ბალღას, და ყულის საქმისა-თჴს: ცნა ესე აბაღა ყაინ-მან, და მოუწოდა სპათა
თჴსთა, და
მეფესა დავითს, და წარემართა: ხოლო ვითარ აგრძნა ძლიერება და სიდიდე სპათა
ბერქასთა, არღარა განვიდა მტკვარსა, არამედ შეიარა ნაპირი და განსავალი ყოველი, და აღიღო ზომი
ყოველგან, და დააყენა ლაშქარი სადა შეკრბებიან მტკვარი და რაჵსი, და მუნით-გან ვიდრე
მცხეთადმდე:
ხოლო ბერქა-მან მოაოჵრა ქვეყანა შირვანისა, ჲერეთი, კახეთი და ყოველი იორის
პირი, და
1-33 სტრ., 401
მოვიდა ლაშქარი ტფილისამდე, და მრავალი სული ქრისტეანე მოსწყვიდეს: ხოლო
ბერქა- ყაინი
დადგა მთათა შინა გარესჯისასა, მაშინ მოხედნა ღმერთ-მან წყალობით ქვეყანასა ამას,
და ყაინსა
აბაღას: შეედვა სალმობაჳ რაჳმე ბერქას და მოკდა: ვითარცა იხილეს სპათა მისთა
სიკდილი ყაინისა მათისა სპათა მისთა, წარიღეს მკდარი, და განვლეს კარი დარუბანდისა: ესრეთ
დამშვიდნა

ქვეყანა ესე:
ხოლო თათართა გულად აქნდის შიში მეფისა ბერქას ლაშქრის გამოსლვისა, და
ყოველთა
სთველთა წარვიდიან სიბასა ზედა: ვითარ მოეახლის ჟამი სიბას წარსლვისა. მოუწოდა
მეფე-მან
სპათა მისთა, და სარგის ჯაყელ-ციხისჯვარელსა: ვითარ მივიდა სარგის დავით
მეფისა წინაშე
ტფილისს, ჰგონა სარგისის განდგომილებაჳ ყაინს წინაშე, და დაივიწყა ნამსახურებაჳ
განზრახვითა უკეთურთა კაცთა-თჴს, მოუწოდა პალატად, და შეიპყრა შინა, და ტყვე ჰყო
საჭურჭლესა
შინა, ცნეს ესე აზნაურთა თანა-მყოლთა სარგისისთა, ივლტოდეს და წარვიდეს ყაინს
წინაშე, და
მოახსენეს აბათა- ნოინსა რათა მან განაჩინოს მეფისა-გან დაჭირვა სარგისისი, და
მოახსენოს
ყაინს აბაღას, და სთხოვოს სარგის: ისმინა მსწრაფლ ვედრებაჳ აბათან-ნოინისა, და
მოსცა ელჩი,
და წარმოავლინეს, და მოიწია ტფილისს, და წარიყვანა სარგის, და მოჰგვარეს აბათანნოინსა,
და მიერით-გან იქმნნეს ჯაყელნი მორჩილნი ულოსისანი, ვიდრე ჟამთამდე მეფეთა
შორის ბრწყინვალისა და საჩინოსა დიდისა გიორგისითა:
ხოლო მეფე ჯერეთ არა წარსრულ იყო სიბასა, შეედვა სალმობა მუც ლისა ძესა მისსა
პირ-მშოსა გიორგის, რომელი სიკეთე-აღმატებულებითა სავსე იყო, განგრძელდა
სალმობაჳ ესე ზომ,
რომელი კნინღა მკდარ საგონებელ იყო, და იდვა უხმრად, უძრავად, სულთა
აღმომფშვინველი, და
მითცა ძლით ამას მწუხარებასა და უღონოებასა რა მოეცვა მეფე და ყოველნი
მკვიდრნი საქართჲლოსანი, მოეხსენა მეფესა დმანისისა ღვთის-მშობელი, და წარვიდა წინაშე მისსა,
და თჴთ
წარმოაჩინა ვითარ ყოველი უჵამურითა ფერჵითა მოჰყვებოდეს, და მოეგებოდეს,
მჵურვალითა
ცრემლითა წყალობად მათდა აღსძრვიდეს: მაშინ შეისმინა ვედრება მათი წმიდათა
უწმიდესისა
ღვთის-მშობელმან, და მყის შეხებასავე თანა, და პირსა ზედა შეხებასა თალნი აახვნა
მსწრაფლ,

და ვითარცა უვნებელი წარმოჯდა: იხილეს ესე მეფე-მან და ყოველთა მკვიდრთა
საქართჲლოსათა, განჰკვირდეს ანაზდათსა ამას საკვირველებასა ზედა ყოვლად წმიდისასა, და
ადიდებდეს
ყოველნი ღმერთსა:
და კვალად წარვიდა მეფე სიბას ზედა, და მუნ ყოფასა მისსა ჟამსა წარმოსლვისასა,
დასნეულდა მეფე დავით, მით სალმობითა მუცლისათა, და ვერ განჰკურნეს მკურნალთა,
და წარვიდა
ცხედრითა. და ვითარ მოეახლა მარტო-მყოფსა, მივიდა ხატსა-მას ჵელთ- უქმარსა,
რომელი გამოისახა ტილოსა , ხატისა მიერ კეცსა ზედა: მოყვანება ბძანა მარტო- მყოფისა ხატისა,
და
ევედრა ცრემლითა, და შეუვრდა, და განჰკურნა ვითარ უფლისა მიერ განკურნებული
ცხედარსა
ზედა მდებარე, და ესრეთ მრთელი მოვიდა პალატად ტფილისისა, და იყო
განსვენებასა შინა
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თჴნიერ ამისსა, რამეთუ მთავარნი და ერისთავნი ვერ ჰსცვალნის შიშისა-თჴს ყაინისა:
ხოლო
თქმულ არს ესეცა ვითარ ბრძენისა სოლომონისა-თჴს წერილ არს ჟამსა სიბერისა
მისისასა არა
მართლად ვიდოდა წინაშე ღვთისა, და მძლავრებისა-გან თათართასა უცალო ქმნილმან, იწყო
შლად საყდართა საეპისკოპოსოთა, რომელი სანატრელთა მეფეთა შესავალნი
სოფელნი მიენიჭნეს,
განსცემდა, ეგრეთვე მონასტერთა ამას თანა სხანიცა ბოროტნი აღძრნა მტერ-მან
რომელნი
არა საჵმარ არიან თქმად, და მძლავრა სიბერესა შინა, ვითარ სოლომონს ამის-თჴს
ჰსწრთვიდა
ღმერთი, არა ჩვენებითა არამედ შვენიერებითა ძისა მისისათა სიკდილისა გლოვითა:
ვინათ-გან
უგუნურებასა შინა ვართ ნათესავნი ადამისნი. და გულს-მოდგინედ მიდრეკილ არს
გული კაცისა
ბოროტისა მიმართ, ვითარცა წერილ არს: „არა ინებეს შეგო ნებად, არამედ
გარდავჵედით ცხოვრებასა ჩვენსა, და ყოველნი ვართ ამაოვებასა შინა:“ ვითარ იტყვის ბრძენი ეკკლესიასტე:
„ამაოებაჳ

ამაოებათა და ყოველივე ამავო არს“, და მზესა ამას ქვეშე ხილულსა ყოველსა
ამაოებასა მისცემს:
ხოლო ჩვენ გზისა მცირდ გარდამაბიჯებელნი კვალად მოგზაურ ვიქმნეთ: და ვითარ
მო იწია მსგეფსი სიბას წარსლვისა, წარვიდა მეფე კვალად. ხოლო მუნ ყოფასა მისსა
დასნეულდა
ძე მისი გიორგი. რამეთუ დიდი ნუგეშინის-ცემა აქნდა მეფესა საბრძანებელსა მისსა,
და მისვე
სისხლის მდინარებისა-გან აღსრულდა, და დაუტევა მსწუხარებაჳ მიუთხრობელი,
ყოველთა მკვიდრთა სამეფოსათა დიდით-გან მცირეთამდე: ხოლო გვამი ყრმისა გიორგისი, დაასვენეს
საყდარსა
სიონისასა, რათა მოიცადონ მეფე: და ვითარ მოეახლა ჟამი მოსვლისა და ვითარ
წარჵდა ჟამი
მცირედი, მოვიდა მეფე ტფილისს: ვითარ არა-ვინ გაეგება წინა თჴნიერ მცირეთა
მოქალაქეთასა,
ზარ-განჵდილი მიისწრაფდა პალატად, სადა დახვდეს სპანი და ვაზირნი
დამალულნი და შავითა
მოსილნი: და ვითარ აუწყეს სიკდილი ძისა მისისა გიორგისი, მყის, სმენასავე თანა,
დაეცა და
კნინღა მკდარ იქმნა: და ესრეთ შეიღეს პალატად, ჵელთა ზედა მქონებელი, და ძლით
მოვიდა
ცნობად, რამეთუ უკეთუ მოისპოს სული, მყის მოისპობის ცნობა, და უკეთუ მოისპოს
ცნობა,
არა თანა მოისპობის სული სიტყვის მოქმედი: იტყვის, ვინათ-გან ტკივილთა მიერ
უზომოთა
მოცვულ იყო, და შვილობისა სიყარული, და კვალად სიტურფე-აღმატებულობაჳ
ათრვამეტისა
წლისა მყოფისა, სიმჵნე სამჵედროთა ზნეთა-გან განსრულებულობასა, ტკივილნი
მრჩობლ ზედა
დაერთოდეს: სალმობიერითა გოდებითა ჰგოდებდა, და სიკდილსა აღირჩევდა
თავისა თჴსისა,
რა-ჟამს იხილა აღყვავებული შვენიერი გამი ძისა მისისა გიორგისი, მკდრად,
უფერულად მდებარე, რომელსა იგლოვდა ერი, და ვაებით წარიყვანეს მცხეთას, და მუნ დაკრძალეს,
და უკმოიქცეს, მწუხარებითა სავსენი: ხოლო ეს-ოდენ განუმრავლდეს ტკივილნი შჴლისა
საყარელისანი,
მიერით-გან არღარა აქნდა ლხინებაჳ, და სენთაცა მრავალთა მოიცვეს, და გამითა
უძლურებდა

უმრავლესთა ჟამთა, გარნა ჰმონებდავე ყაინსა აბაღას არა იყო სხა ღონე:
აქა შინა იწყო მანკაბერდელ-მან სადუნ-მან განდიდებად, რომელი პირველი ულოს
შეეწყალა,
რკინობისა ძლით, და ყაინ-მა აბაღაცა პატივ უყო, და დიდი სიბდივანი კეთილს
ყოფად, მით
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რომელ, ცოლისა მისისა ავაგის ასულისა ხვაშაქისა, ეჯიბობაჳ აქნდა, და მეფესა
დავითს მიუბოძნეს მრავალნი ქვეყანანი:
ამათ ჟამთა იქმნა განდგომილებაჳ თათართა ურთიერთარს, რამეთუ განუდგა ყაინსა
აბაღას
თაგუდარ-ყაინი ბარახას ძმა უმრწამესი, რომელი იყო ზემო-ჵსენებულისა ჩინგისყაინის შვილისა
ჩაღატა-ყაინის ნათესავი, რომელსა ეპყრა ქვეყანაჳ თურანისა, და დიდი თურქეთი: ესე
ბარახა-ყაინი
იყო თურანსა, და წარმოავლინა ძმაჳ თჴსი თეგუთარ, რათა ხარაჯა ქვეყანისა რომელ
მას წარხდომოდა, ვითარ ზემო-თქმულარს, თეგუთარს მიხდებოდის: ესე მივიდა, ორისა
ბევრისა
ლაშქრისა მქონებელი, შეიწყნარა აბაღა, და უჩინა ზაფხულის სადგურად ვიდრემე
მთანი არარატისანი, და საზამთროდ რაჵსისა პირი და ნახჭევანი:
ესრეთ იყოფოდა თაგუთარ, შეშურდა ყაინობაჳ აბაღასი და მიუმცნო ძმასა თჴსსა
ყაინსა
ბარახას, ჯეონს იქით მყოფსა, ვითარმედ: „რად მივსცემთ ყაინობასა და ქვეყანასა
დიდსა აბაღას:
აწ წარმოემართე მანდით შენ, და აქათ მე, და ორთავე შევმუსროთ აბაღა, და ჩვენ
დავიპყრათ
ქვეყანა მისი:“ ხოლო მოივერაგა ესრეთ. თავი შეშისა ისრისა აღმოთხარა, და ძვლითა
პილოსათა
შეაწებდა სამნი ისარნი: და მათ შინა შთადვა წიგნი, ამად რომელ ყოველ-გან გზისა
მცველნი
განჩენილ იყნეს თათართა-გან ძველით-გან, და განიკითხიან მგზავრი, და
მოციქული: და ვითარ
მივიდა თეგუთარის მოციქული ძმასა მისსა ბარახა-ყაინს წინაშე: სთნდა სიტყა და
განზრახვაჳ

თეგუთარისი, და მიუმცნო მანცა ეგრეთ, რათა პაემანს შეკრბენ ერთად, და დაამჵვან
აბაღა- ყაინი
და დაიპყრან ჵელმწიფობაჳ: და მოუწერა განჩინებული დრო პაემანისა, რომელ მას
ჟამსა გამოვიდეს ჯეონსა ბარახა სპითა მისითა: ხოლო განგება-მან ზენა-მან განაქარვა განზრახვა
მათი, და
დაიცვა აბაღა უმანკოებისა-თჴს და სიწრფოებისა, და სიმართლისა-თჴს, და შესცდა
მწიგნობარი
მისი, და ორითა მთვარითა და წერა განდგომა თეგუთარისა. რამეთუ თვენი მათნი
მთოვარითა
აღრაცხულ არიან: და შთადვა მანცა თავსა შინა ისრისასა წიგნი ესე: და წარმოვიდა
მოციქული, და
მოიწია თეგუთარს წინაშე, და მოსცნა ისარნი, და განაღო თავი ისრისა, და პოვა
დაწერილი ძმისა
მისისა ბარახასი, და ჟამიცა პაემანისა მოახლებული ჰპოვა წერილსა-მას შინა, და მყის
აღეკაზმა
ბარგითა, და დედა-წულითა, კაცი მბრძოლი, ვითარ ბევრი ერთი, და ხუთ ასი,
რამეთუ სხა-იგი
ლაშქარი ვერ ესწრა სისწრაფისა-გან, ნუ უკჲ განცხადნეს საქმე მისი, და ბოროტი
ეყოს აბაღას მიერ: აიყარა და მომართა მთათა ღადოსათა, კარცხალთა და კარისათა რომელ არს
შორის
შავშეთსა და აჭარასა, და დადგა თავსა შავშეთისასა, ფიჭვთას, და ეზრახა სარგის
ჯაყელსა, რათა
მისცეს გზა, უკეთუ უნდეს წარსლვა აფხაზეთისა მეფესა დავითს წინაშე, რამეთუა იგი
იყოს შუამდგომელ მეფისა და თეგუდარისა, და უკეთუ განუმარჯვდეს, დიდად განადიდოს
სარგის:
და ვითარ ამას ზრახვასა შინა იყნეს, სთნდა სარგისს სიტყა თეგუთარისი: მოუწოდა
სპათა მისთა, და დიდსა შანშეს, შვილსა ივანეს მანდატურთა-უხუცესსა, წარმოავლინა
დივნად
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თეგუთარისა, და აჩინა მჵედართ მთავრად სირმონ-ნოინის შვილი ჩორმაღონისი, კაცი
წყობათა
შინა სახელოვანი, და შემმართებელი, და მრავალნი ნოინნი სხვანი, და მოიწივნეს
მთათა არტანისათა, და დაიბანაკეს მუნ: ხოლო იქმნა ესეცა საკვირველი ყოველთა ნაშობთა დედათა
უმეტესისა,

რომელ-მან ღვთისა სიტყასა ქალწულისა-გან შობილსა ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა,
თჴსითა
ჵელითა ნათელ-სცა, და ხმა მამისა ზე-ცით ესმა, და სული- წმიდაჳ სახითა
ტრედისათა იხილა,
და სამებისა წმიდისა ერთი არსებაჳ ცხად ჰყო და გვასწავა, იოანე ნათლის-მცემელმან, ამისი
უდაბნო შენ არს, და არა უცნაურ მთათა შინა ღადოსათა, ოპიზა, უპირველესი ათ-ორმეტთა
უდაბნოთა: ამას შინა არს უპირატესი ყოველთა წინასწარმეტყველთა და მოწამეთა,
ყოველთა
უაღრესისა ნათლის-მცემლისა იოანეს ჵორჵი -იგი რომელი არა დადუმდებოდა ქებად
ღვთისა
მოსრულისა, და მამხილებელი ჲეროდეს უსჯულოებისა: და ესრეთ პატიოსნითა
საუნჯითა განშვენებული, და საღმერთოთა კრებულითა აღსავსე-იგი სამყოფი ნათლის- მცემლისა,
და ჭეშმარიტი
თჴთ თავადისა სამყოფი ვითარ სიტყა ცხად ჰყოფს: ესმა-რა სიდიდე უდაბნოსა
ოპიზისა და
შემკობა მისი პატიოსნითა ხატითა, და კანდელთა მიერ აღსავსეობაჳ, ინება წარმოღება
მისი, და
წარმოავლინა ვითარ ათ-ასი მჵედარი, რათა მოაოჵრონ: ხოლო წარვიდეს მთისა გზასა,
რომელი
მივალს კარჩხალთა კერძო: გარნა არა დაიდუმა მსჯავრ-მან, ზენა-მან, რამეთუ ეგოდენნი წმიდანი
მამანი რომელ მას ჟამსა ჰბრწყინვიდეს ოპიზას, სასწაულთა ნიშთა მიერ
გაბრწყინვებულნი, და
მინდობილნი წინა-მორბედისა იოანესნი, წარმართთა მიერ მოწყვედილნი, და ჵორჵი
იგი დაუდუმებელი ღვთისა ქადაგი, არა უპატიო ყო ღმერთ-მან: ამის-თჴს დაიცვა საყოფი თჴსი,
და მოუვლინა ნისლი და სიბნელე, და ვერღა-რა ვიდოდეს ფერჵითა საძაგელითა, რამეთუ
მიახლებულ
იყნეს უდაბნოსა, და დადგეს მთისა-მის ძირსა, რომელსა ეწოდების ძეგლი, რომელსა
შინა შენ
არს ეკკლესია წმიდისა გიორგისი, რომელ არს ოპიზასა, და მიძნაძორას: მაშინ
მოჰხედნა წყალობით სამკვიდრებელსა თჴსსა იოანე ნათლის- მცემელ-მან, მსგავსად ყოვლად
უბიწოსა ვლაქერნისა ღვთის-მშობელისა, და მოავლინა ქარი სასტიკი მთისა ღადოსა, და ხორ შაკი
სეტყვა, და

წვიმა მძაფრი, და აღდგეს ღელვანი ვითარცა შუა-ზღვისა, და წარმოეცა წყალი მძაფრი,
და იქმნა
მდინარე დიდი, რომელი განსწორდა ვიდრე წვერადმდე ძეგლისა, რომელი აწცა
იხილვების დიდიიგი ნაღვარევი რომელი შთავალს მართლ ზედა წყალსა შავშურსა: ზედა მოეტევა
წყალი და წარიხნა თათარნი სრულიად. კაცი და ცხენი არა დაშთა, თჴნიერ კიდე ერთისა კაცისა,
და წარვიდა
თხრობად თეგუთარისა, ვითარცა იობის ზედა ღაღადისი, ვითარმედ „სახლი ღვთისა
არს ადგილიიგი, სამყოფი მონათა ღვთისათა ერიდენით მუნ მისლვად:
იდგა მაღალსა არსიანის თავსა, მოვიდეს და ჰქვეს, ვითარმედ მოვიდა ლაშქარი დიდი
აბაღასი, დადგეს მთასა არტანისასა, და ხვალე მოსვლად არიან აქა: ესმა თეგუთარს,
და რა
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გათენდა აღყარა ბარგი, და დედა-წული თჴსი, და უკუ-აყენა მთასა მაგარსა კარისათა,
რომელსა
ერთ-კერძო შევალს გზა, და თჴთ ლაშქრითა და მეომრითა გარდმოიარა არსიანი: აქეთ
სირმონ
ჩამოვლო მთა ყველისა, და მოვიდეს ორნივე თავსა ყველისასა: სირმონ წინა-დაუდგა
რომელი
იყო ბრძოლათა შინა სახელოვანი, ეგრეთვე ძლიერნი მებრძოლნი თეგუთარისნი,
ჯოლაქი, აბიბხანუი თელქა-დემურ, რომელთა დიდად ძლიერი ომი გარდაიხადეს, და მოსწყდა
ორგნითვე
ურიცხვი: და განგრძელდა ორგნითვე ომი, იძლია თეგუთარ, და ივლტოდა დედაწულითა, კერძო
მთასა ღადოსასა, ჯნალის თავსა, და მიუდგა უკანა სირმონ: ხოლო თეგუთარ დაუდგა,
სიმაგრესა
მთისა მინდობილი, და კვალად იქმნა ძლიერი ომი ორ დღე: და ვითარ მისჭირდა
თეგუთარს,
ივლტოდა უცნაურად, რომელი მე აჭარით, და რომელი მე ნიგალის-ჵევით, რომელი
ყოვლად უვალ
იყო კაცთა-გან, და არა დასაჯერებელარს კაცთა-გან, უკეთუ ვისმე ეხილნეს მთანი-იგი
რომელსამცა წარვლნეს: რამეთუ ყოვლად შეუძლებელ არს სლვა კაცისა, არა-თუ ცხენისა,
პირველ სი-

მყაფრითა, და მერმე ტყისა სიჵშირითა, და შქერთა, და ეკალთა, რომელსა ბურწუმელი
ეწოდების,
განთხრმული ბრძწამლითა, რომელი ნადირთა-განცა უვალ იყო ადგილი რომელი
შთავლეს: და
იქმნა ესეცა რომელ -განვლეს ტყესა ერთსა, ქვეშეთ კლდიანსა, და ზედათ მიწისა
მცირისა მქონებელსა, და ზედა მოშენებულ იყო ტყე, გაღმართ განმავალთა წარუსქდა მთა -იგი
ვითარცა ზვავი
თოვლისა, კაცსა ვითარ ათ-ასსა დედა-წულისა მქონებელსა, და შთავიდა ჵევსა
აჭარისასა, და დაიპყრა ცხენი და კაცი და ყოვლად უჩინო ჰყო, და ესრეთ საწყალობლად მოისრვიდეს:
და ჯერეთცა ადგილსა-მას სთხრიან აჭარელნი, და ჰპოებენ სამკაულთა დედათასა, ოქროსა და
ვეცხლისასა:
ჩაიარეს აჭარა, და ნიგალის- ჵევი: და მერმე შეიარეს გურია, და მივიდეს ქუთათის,
მეფესა დავითს
წინაშე: ხოლო იგი სიხარულით მოეგება და სერი დიდი განუმზადა, ხუთ ასი ზროხა,
მოხარშული დაუდვა, თჴნიერ ღორისა და ცხვრისა კიდე, და ლაშქრისა გამოსაზრდელად მასვე
დღესა ცხენი ექს ასი, ზროხა ათ-ას ხუთასი, ცხვარი ორი ათ-ასი, ღორი ორი ათ-ასი: ესე მას
დღესა
მოიღო თეგუთარს წინაშე, და მან განუყო ლაშქართა, რომლისა-თჴს დიდად
განჰკვირდენ თეგუთარ და სპანი მისნი: ხოლო ღვინის ჰამარი არა იყო, მოიღეს ურმითა და ჭურითა, და
აღმოასხმიდეს: ესრეთ კვალად ისტუმრა მეფე-მან რომელი იყო უხვი და მდაბალი, და
მეცნიერი
ყოვლისა საქმისა, და სახელისა მომხვეჭელი. ესე ვითარცა მონა დაუდგა წინაშე
სამსახურად თეგუთარს:
ეგრეთვე დედოფალ-მან ასულ-მან მაღლისა ჵელ-მწიფისა-მან პალიალოღოს
კოსტანტინუპოლის მეფის ასულ-მან, ამანცა ეგრეთ პატივ-სცა ცოლსა თეგუთარისსა, და
გაუშინაურდეს
ურთიერთას, და მიენდვნეს და ზედას-ზედა მივიდის დავით მეფე თეგუთარის წინა
და განუჩინის: ესრეთ იყოფოდა: და ვითარ შეიქცა სირმონ გამარჯვებული ყაინს აბაღას წინაშე,
მოვიდა
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კაცი გზათა მცველთა, ხვარასნით, ვითარ შეიძრა დიდი ულუსი თურანისა, და ყაინი
დიდი ბარახა
გამოვიდა ჯეონსა, უმრავითა ლაშქრითა, რამეთუ ბარახა ჰაემანსა გამოსულ იყო, და
თეგუთარის
გარდახვეწა აუწყეს: ვითარცა ესმა აბაღას, გაჰკვირდა, მოუწოდა ყრმათა მისთა, და
ყოველთა
ქართჲლთა, რამეთუ მეფე დავით შვილის სიკდილითა დაუძლურდა, არამედ
ეგრეთვე წარვიდა
ყოველითა ძალითა მისითა: წარვიდეს ხვარასნით კერძო, და მივიდეს ჲერს, და მიერ
მინდორსა
ამოსისასა, და ეახლნეს ურთიერთას, წარავლინნეს მეფე და სპანი მისნი წინათ, რათა
დაიცვნენ
ლაშქარნი მისნი დასხმისა-გან ბარახასა, და ულუსი და სპა მისი განიცადოს, და
სხვანიცა ნოინნი წარგზავნნა წინა წარსლვად, ვითარ ოთხ გინა ხუთსა მილიონსა: ამცნო რათა
იხილონ სპა ბარახასი, რომელი მათცა შემოეყენა, და გარე-უკუნ-იქცეს: ამათ წინა შორს მდგომთა
ყარაულად
უწოდიან, ენითა მათითა: და წარვიდა მეფე და ყარაულნი თათართანი აბაღასნი:
ვითარ ვლეს ორი
დღე, დადგეს და ცის-კარი მოეახლა: იხილეს მტვერი დიდი, ამოსის მინდორსა
ამაღლებული,
ვითარ ღრუბელი, ცნეს ვითარმედ ბარახასი და სპისა მისისა არს: აეკაზმნეს მეფე და
სიქადურ:
და ენება სიქადურს გარე- უკუნ-ქცევად, შიშისა-ებრ აბათასა, და ჰრქა მეფესა: „ჩვენ
ყარაულნი
ვართ, და ლაშქართა-გან მცირედნი, და აჰა განგვიცდიან ლაშქარნი, და წარვიდეთ
ყაინს წინაშე, და
ვაცნობოთ მოსვლა მათი:“ ხოლო მეფე-მან თქა, „არა არს წესი ჩვენ ქართჲლთა უკჲ
რათა
ვიხილოთ მტერი ჩვენ კერძო მომავალი, შეუბმელად ზურგი შემოვაქციოთ, დაღათუ
იყოს სიკდილი:“ ვითარცა ესმა თათართა, განჰკვირდეს და განწყრეს, და ზედა მოუჵდეს
მეფესა, და ეტყოდეს, „არა იცი რასა იქმ, არა გაქვს ბრძანებაჳ აბაღასი უმისოდ შებმა დიდისა ყაინისა:
თქვენ
ქართჲლნი უცნობონი ხართ, და არა იცით საქმე:“ და მრავალსა ევედრებოდეს
მეფესა, და

ყოველთა სპათა მისთა, და ბოროტის ყოფასაცა აქადებდეს აბაღას მიერ, გარნა ვერ
არწმუნეს
უკუნ-ქცევაჳ: მაშინ წარავლინეს მსწრაფლ კაცი ყაინს წინაშე: და აცნობეს „აჰა მოვიდა
ბარახა,
დიდითა ლაშქრითა, და ჩვენ ვხედავთ მტვერსა დიდსა ამოსისა მინდორსა, სრულიად
მტვერითა
დაბნელებულსა, და ჩვენ, ბრძანებისა-ებრ თქვენისა გვნებავს გარე შექცევა, და წინაშე
შენსა მოსლვა, გარნა ქართჲლნი უცნობო ქმნილნი, არა მოვლენ ჩვენ-თანა: ამას იტყვიან,
ვითარმედ არა
გვაქს ჩვეულებაჳ რათამცა მტერი თვალითა ვნახოთ, და გარე- შევიქცეთ: აწ არა-თუ
შენ ყაინი
მოხვალ, და შენ განაგებ, ჩვენ განგვიწირავს თავნი ჩვენნი სიკდილად, და ისწრაფე
შეწევნად
ჩვენდა:“ ვითარ მოიწია მოციქული და ესმა მოსვლვა ბარახასი, და ყარაულთა-გან არა
მორიდება,
განჰკვირდა და მსწრაფლ ამჵედრდა სპითა მისითა, და წარისწრაფა და მიესწრა რაზმწყობილთა,
და მოიყვანა, და ჰრქა მეფესა:“ ვიცი სიმჵნე თქვენი ბრძოლათა შინა: თქვენ
ქართჲლნი ურჩნი
ხართ და შმაგნი: უკეთუმცა ნოინს რომელსამცა ექმნა, მომცავკალ: ამის-თჴს არა
ბრალეულ გყო,
რამეთუ უმეცარნი ხართ წესისა ჩვენისანი, აწ დადეგ წინათ ლაშქრითა შენითა:“
ხოლო მეფე გარდაჵდა ცხენისა-გან, თაყანის-ცა და ჰრქა: „დიდო ყაინო, არა არს ჩვეულებაჳ ქართჲლისა რათა მტერი იხილოს და ზურგი შემოაქციოს: აწე ბედნიერ-მან
თალ-მან
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ყაინისა-მან გვიხილოს, რომელ დავდვათ თავი ჩვენი სიკდილად: და წარვიდა მეფე
და დაეწესა
წინა-კერძო: ხოლო დიდი-იგი და მჵნე აბათან-ნოინი, რომელი იყო მჵედართ
მთავარი, რომელ
არს ამირ-სპასალარი მარცხენასა მჵარსა, სირმონცა დიდი-იგი მარცხენითვე,
სიქადურ, ტონღაბუღა, ჯინილის არღუნ-აღას და იას-ბუღა მარჯვენით, და სხანი ნოინები გააყენეს
მარჯვნით
და მარცხენით: ეგრეთვე რაზმ-წყობილი ბარახა: მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი, სახელით
ალინაყ,

ასისა კაცისა თავადი, და არა საჩინოსა გვარისა, არამედ ტანითა დიდი და ახოვანი,
ძლიერი ძალითა, და უშიში მჵნედ, და აღმატებული სიტურფითა, ჰაეროანი და შვენიერი: ამან
ითხოვა აბათა-ნოინისა-გან, რათა ფარ-მანი მისცეს წინა მბრძოლობისა ოდესცა სთნდეს: და მისცა
სათხოველი ესე აბათან-ნოინ-მან, და ამას შინა მოეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთას: და იქმნა
ომი
დიდი და საშინელი: ამან ზემო-ჵსენებულ-მან ალინაყ წინა შეუტივა რაზმსა მათსა, და
განაპო
და განვიდა რაზმსა მათსა, ყოველითა მოყვსითა მისითა: შეკრბა და იწყო თქმად ალაალასა, და
მოიქცა და კვალად განხეთქა რაზმი მათი, და გამოვიდა აქათ: და მეორედ კვალად
მიმართა,
დაფრიწა რაზმი და განვიდა, იქით და ი წყო თქმად ალა -ალასა, ვიდრე ხოლო
ქართჲლთა
ძლიერად იბრძოლეს, რამეთუ თჴთ ხედვიდა ყაინი, რამეთულ წინა-მდგომთასა მეფემან და სპა-მან
მის-მან უწინ შეუტივეს და სივლტოლად მიდრიკეს: ეგრეთვე აბათა-ნოინ-მან
ძლიერად იღვაწა
ეს-ოდენ რომელ ოხჭანსა შინა ომისასა სრულიად შეჭურვილი კაცი აღიღო
უნაგირისა-გან, და
ტახტასა თავისასა შემოიდვა, და აქნდა სრულსა ომსა შინა ჵელითა, ვითარცა არწივსა
კაკაბი:
ეგრეთვე სირმონ იღვაწა ძლიერად და ყოველნი მათ კერძონი სივლტოლად მიდრკეს:
ხოლო ბარახა ყაინი შეემთხვია მარჯვენით აბაღასთა, სიქადურს ტონღა-ბუღასა ჯინილის და არღ
უნ-აღას:
ესენი მსწრაფლ სივლტოლად მიჰსდრიკნა ბარახა-მ, ვიდრე მეორე დღე ამათ
ჰსდევნიდა, ხოლო
აბაღა ორ დღე მათ სდევნიდა. და ვერ ჰსცნეს, რაზმისა სიგრძისა-გან თუ-რა
შეემთხვია: ხოლო
ვითარ ჰსცნა ბარახა გაქცევა და ამოწყვეტა სპათა მისთა, დაბრუნდა, ხოლო ეგრეთვე
აბაღაღა,
და შეიმთხვივნეს კვალად ურთიერთას და განეწყნეს: ხოლო ვითარ იხილა აბათანოინ-მა
ბარახა, აღიღო შუბი და მარტო-მან მიმართა რაზმსა მათსა: და ვითარ მიახლდა სპაჳ
მისი
სდევნეს და მოსწყვიდნეს ურიცხვი სული, და ტყვე ჰყვეს, და ესრეთ განმარჯვებულნი
მოვიდეს

ურდოთა მათთა შინა:
ხოლო ვითარ იყო ყაინი აბაღა ხვარასანს, ბრძოლად ბარახა ყაინისა-გან, მაშინ ზემოხსენებულ-მან თეგუთარ წარმოავლინნა სამნი მჵედართ მთავარნი მისნი, დედაწულითა და ბარგითა
მათითა, სახელით სეგზი-ბადურ და აბიბახა და თოლაქ-დემურ, და მეოთხე ჯოლაქა:
წარმოვიდეს, და მოვიდეს და დადგეს მთასა ზედა, რომელი აღმოვლის შტოდ კავკასიისა
რომელ არს
ლიხი: და ვითარ წარვლეს დასავლით კერძო რომელსა უწოდენ ღადოდ, და ამათსა
შესაყარსა
დემოთისასა, დადგეს თათარნი ადგილსა რომელსა ეწოდების ლომის-თავი, და მიერ
არბევდეს
ჯავახეთსა ვიდრე ფანავრამდე: მაშინ მდგომთა თათართა ჩამოვლეს ეკერის- ჵევი, და
განვლეს
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აწყვერს ზედა ფონი მტკრისა, და განვიდეს ჯავახეთს: დახვდა ჯოგი კახა თორელისა
რომელსა
აქნდა პატივად მეჭურჭლეთა-უხუცესობაჳ, და ყურუმჩის ვისმე ჯოგი ათ-ასის
თავადისა მჵედრისა არალიყანისა შვილისა ყურუმჩისი, და წარმოიღეს და მოჰმართეს სადგურსა მათსა,
ლომის
თავსა: ესმა ყურუმჩი-ბადურსა, და მოუწოდა კახას თორელსა და დევნა უყვეს: ხოლო
თეგუთარანნი განსრულ იყნეს მტკარსა სადა მოერთვის წყალი გურკლისა. და ესენი
მივიდეს პირსა
მტკრისასა. რამეთუ იყო სიმრავლე თათართა და ქართველთა სპისა, რამეთუ
მცირედნი იყნეს
იძიეს ღონე: თოლაქ დემურ -განვლო მტკვარი ოც და ათითა კაცითა, უგრძნულად, და
სხვანი
დაუდგეს პირსა მტკრისასა, თოლაქ-დემურ აღვლო ჵევი და აღვიდა ქედსა, და აღაბა
ალამი
რაჳმე სხა დროშისა, და მოეტევა ხმითა მაღლითა: და ვითარ იხილა ყურუმჩი ბადურ წინათ და
უკანაჳ კერძო ლაშქარი ჰგონა და შეშინებულ იქმნა, და ივლტოდა მსწრაფლ,
შეშფოთებული,
სადა-იგი სიმრავლე მოიკლა კაცთა კეთილთა, და ორთა კოხტელთა მიიღეს
აღსასრული და სა-

მძიმარი, ცხენ მოკლული ცურვით ივლტოდა და აწყვერს შევიდა, მჵედართ მთავარი
თათართა
ყურუმჩი-ბადურ მოკლა, და უწესოდ დაბნეულნი გზისა მეოტისა ვერ
დამპყრობელნი, შეივლტოდეს მთად რუგეთისა, აღმართსა ძნელ-სავალსა, სოფელსა რომელსა ჰრქვიან კვირიკე წმიდა:
დაბრუნდეს, და განმარჯვებულნი მივიდეს ყაინის ძმისა თეგუთარისა თანა, და
ალაღებული თეგუთარ გარდმოვიდა ქართლს, და მოაოჵრებდა ყოველსა ქართლსა:
მაშინ ევედრა ყაინი აბაღა მეფესა დავითს, ძესა რუსუდანისასა, რათა არღა-რა
შეეწიოს, და
არცა შეუშვას თეგუთარ, და ნიჭთა დიდთა აღუთქ მიდა: რამეთუ იჭვისა მქონებელი
ღალატსა,
თეგუთარის ყმათა-გან განცხადებულად მცნობელი. თჴნიერ თეგუთარის კითხვისა,
ერჩდა აბაღას
დავით მეფე, და შეკრა გზანი, რომელ არღა-რა შეისვლებოდა ცხენითა, ხოლო
თეგუთარ არა
უწყოდა: ვითარცა ჰსცნა აბაღა რამეთუ არღა-რა შეეწევის მეფე დავით, წარმოავლი ნა
მჵედართ მთავარი მისი სირმონ-ბადური, და სხვანი მთავარნი ნოინნი, და სპისა სიმრავლე, და
მოვიდეს თრიალეთს, და მოუწოდეს მეფესა დავითს და სპათა მისთა, რამეთუ მეფე სნეულებდა მას
ჟამად, და
წარმოავლინა ყოველნი მთავარნი მისნი სირმონს თანა, და შთავიდა სირმონ
ქართლად, და ცნა
თეგუთარ მოსვლა სირმონისა, წინა განაწყო სპაჳ მისი, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და
მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხვი, დაესწრა ღამე და გაიყარნეს: რა გათენდა, განემზადნეს
განეწყნეს
ურთიერთარს პირის-პირ, იქმნა ბრძოლა ძლიერი, და სპა მეფისა წინა- მბრძოლობდა:
და ვითარ
აღერივნეს ურთიერთარს, ივლტოდა სპა თეგუთარისი, მიმო დაიბნივნეს, მოისრნეს
და უჩინო
იქმნეს: დარჩა თეგუთარ, და ძე მისი მცირე უღონო იქმნა: მივიდა სირმონს თანა და
ევედრა
რათა ყაინი აბაღა იხილოს მან და ძე-მან მის-მან: ისმინა სირმონ გარნა დაჰპატიმრნა,
და აღიღო
ტყვედ დედა-წული მისი და ყოველი სიმდიდრე, და ბარგი და საქონელი და ჯოგი, და
მივიდა

1-31 სტრ., 409
აბაღას წინაშე, და მიიყვანა თეგუთარ და ძე მისი: ხოლო აბაღა არა ავნო რა: რამეთუ
იყო კაცი
მოწყალე და შემნდობელი, ვითარ ზემო-ვსთქთ, და წარჰგზავნა ქვეყანასა ერაყისასა,
და მისცა
ათ-ორმეტი კაცი მას, და ძესა მისსა საზრდელი და შესამოსელი უხვად, ქორშავარდენი და
ავაზა, და განუჩინა სარჩომი რომელ არა აკლდეს, დამცველნი დაუდგინნა, რათა არღარა გაუშვას
მამულსა მისსა: და ესრეთ განსვენებით იყოფოდა და აღსრულდა: და ყაინ-მა აბაღა
მრავალნი
ნიჭნი, და ძღვენი წარავლინა მეფის დავითის წინაშე, და ქართლს მრავალნი
სოფელნი, და ატენი
და შემდგომნი სოფელნი მისცნა:
მაშინ წარვიდა ყაინი სიბას, და თანა წარიტანა მეფე დავით, დაჰყო ჟამი ზამთრისა, და
რა
ზაფხული მოიწია, წარმოვიდეს, და მგზავრ მომავალსა მეფესა შეედვა სალმობაჳ
მუცლისა: და
ვითარ მკურნალთა ვერ უძლეს კურნებად, მაშინ ევედრა ხატსა მარტო -მყოფისასა, და
მივიდა მის
წინაშე ვითარ ჩვეულ იყო, რამეთუ პირველ ამისსა მუცლისა სნეულებითა შეპყრობილ
იყო, და
ვითარ მკდარი იდვა, უსიტყოდ, და აღედგინა ხატსა ჵორც-შესხმულისა ღვთისა:
ხოლო აწ
არღა-რა ჰპოვა ლხინებაჳ, ამის-თჴს რომელ მოაკლო ღვთის მსახურებაჳ, დაიწყო
რღვევად
საყდართა მდაბლად, ამის-თჴს აღიღო ღმერთ-მან ჵელი წყალობისა და პირველ
წელთა მოკდა ძე
მისი პირ-მშო გიორგი, სიკეთე აღმატებული. და აქა მიიცვალა მეფე, დავით
მწუხარებითა ძისა
თჴსისათა: და ესვა სხვაცა ძე, კეთილ მოხსენებული, მჵნე და ქველი, რომელი
შემდგომად მეფე
იქმნა: ხოლო ამან დავით რა დაასრულა ცხოვრება, სამარხოსა მეფეთასა დამარხეს,
მცხეთას:
თქმულ არს ესეცა, ვითარმედ წამლისა მიერ აღსრულდა, ცოლისა მისისა ესუქანის
მიერ მიცემითა
წამლისათა, შურისა-თჴს ბასილი უჯარმელისა, რომელი მოაკდინა მეფე-მან,
უწესოებისა-თჴს.

თანა-ეყო ბასილი ესუქანს, და არა ჰრიდა საწოლსა პატიოსნისა მეფისასა: და ჩოჵანიცა
აღიჵადა,
და მთავრობაჳ მიიტაცა, ამის უწესოებისა-თჴს მოიკლა ბასილი: ვინათ-გან მოიწია
მწუხარებაჳ
უნუგეშინის ცემო ყოველთა მკვიდრთა საქართველოსათა, რამეთუ მიიცვალა მეფე
დავით იგლოვეს წესისა-ებრ და მრავალი ნიჭი გასცეს ეკკლესიათა, საყდართა და გლახაკთა,
სახსენებლად
მისა: გარნა მწუხარე იყნეს მთავარნი, რამეთუ მეფე დიმიტრი, მცირე იყო, და არა
ძალ-ედვა
მეფობაჳ ამის-თჴს უმრავლესნი წარვიდეს და მსახურებდეს ყაინსა, რამეთუ ვერცა
დავით მეფემან სწვართნა ერის-თავნი შიშისა-თჴს ყაინისა:
მაშინ ზემო-ხსენებული აღალარ, და რაჭის ერისთავი კახაბერი შეიზრახნეს
ურთიერთას,
რათა -განუდგეს მეფესა დავითს რუსუდანის ძესა, და წარვიდენ ყაინს აბაღას წინაშე,
და ეზრახნეს ალიყანს-ბადურს რომელი იუდგის მთათა ჯავახეთისათა, და მან აცნობა ყაინსა:
ხოლო მან
ნიჭნი დიდნი აღუთქნა, და წარვიდა აღალარ, და კახაბერის ძე კახაბერი, რომელი
იყო თესლით
ბოროტი, ვითარ გვაწყებს წიგნი მეფეთა, ბაღუშისთა და ნათესავთა მისთასა: რამეთუ
მოიწივნეს
1-30 სტრ., 410
ყაინს წინაშე შეიწყნარნა, და მოუწოდა სირმონ-ნოინსა, და ჰრქვა: „მეფე დავით ესოდენთა
განდგომილებათა იქმს, მისსა არა კმა იყოფს, და ყოველთა განდგომილთა ჩვენთა
თანა-შეეწევის,
ვითარ თეგუთარს, და აწ იალხურს: ხოლო მე ნიჭნი დიდნი და პატივნი წინა უყვენ,
თეგუთარის-თჴს, და კვალად იალხურ შეიწყნარნა: აწ მნებავს რათა შური-ვიგოთ მის ზედა:“
და ესმა
კახაბერსა, წარსდგა და თქვა: „უკეთუ ჰნებავს ყაინსა შურის-გებად დავითს მეფეს
ზედა, მე მისთჴს მოვსულ-ვარ: ვიცნი გზანი შესავალნი, და წარვასხამ ლაშქართა, და ვჰგონებ
რომელლ მეფე
ჵელთ-ვიგდო, და აღალარცა იცის გზა და ძალი ქვეყანისა მათისა:“ მაშინ უბრძანა
ყაინ-მან აბაღა

სირმონ- ნოინს ალიყას, და თაიჩოს და აბჩის, რათა ილაშქრონ მეფეს დავითს ზედა,
და შეკრბეს
სიმრავლე ლაშქრისა სამი ბევრი, და გამოვლეს თრიალეთი, და გარდავლეს მთა
ლიხისა, და ზედა
დაესხნეს ქუთათის, აბანოსა შინა მყოფსა მეფესა, და ძლით შეესწრა ცხენსა. ერთითა
კაბითა
მარტო ივლტოდა: ხოლო თათართა მოაოჵრეს ეკკლესიანი და მრავალი სული
ქრისტეანე მოიკლა,
და ტყვე იქმნა, და უვნებელად მივიდეს ყაინს წინაშე: ხოლო მეფე, საკვირველებით
დაცული
ღმერთისა მიერ, განერა, და ვერ ესწრა მეფე ომსა მათსა, რამეთუ მსწრაფლ უკუნიქცეს თათარნი:
წელსა მესამესა, კვალად წარმოვიდეს სირმონ, და ალიყან ბრძანებითა აბაღასთა
შეპყრობად მეფისა, რამეთუ დაემსტურა კახაბერსა, და არაღა-რა ჰგონებდა მისლვასა
თათართასა.
დაესხნეს კვალად, და მეფე-მან მიჰრიდნა, და მოაოჵრნეს ქვეყანანი: და ვითარ ცნეს
შეყრა, და ზედა მოსვლა მეფისა, ივლტოდეს თათარნი მსწ რაფლ, მასვე დღესა, ტყვითა და
ალაფითა:
ამათ ჟამთა სადუნი მანკაბერდელი განდიდებულ იყო, უმეტეს ყოველთა მთავართა
მის
ჟამისათა, რამეთუ შეიპყრა ყაინ-მა აბაღა-მ, დაიწყო ურვად საქმეთა საქართველოსათა,
რამეთუ
ასული პატრონისა მისისა, ავაგ ათაბაგისა, შევედრა სადუნსა, და ხვაშაგ-მან
ეჯიბობაცა მისცა:
მაშინ შეკრბეს თავადნი ქართჲლნი დიდებულნი, და წარიყანეს მეფის ძე დი მიტრი
ურდოსა,
და მივიდეს შანშას ძისა ივანეს თანა, და მანდატურთა-უხუცესსა თანა, და წარჰყვა
იგიცა ურდოს,
და მიიყვანეს ყაინს წინაშე ურდოს, და უურვეს მეფობაჳ, და ვითარ იხილა ყაინ-მან
დიმიტრი, შეიწყალა
და შეიყვარა, რამეთუ იყო ქმნულ-კეთილი და შვენიერი ხილვად, და მოსცა ყოველი
სამეფო,
თჴნიერ სარგის ჯაყელისა, და წარმოატანა თანა სადუნი, რომელსა უბოძა მეფე-მან
დიმიტრი
ათაბაგობაჳ, და მოვიდეს ტფილისსა, და დასვეს ტახტსა ზედა მამათა მისთასა, და
აღასრულეს

წესი კურთხევისა, კათალიკოს-მან, და ეპისკოპოსთა, და ყოველთა მთავართა
საქართველოსათა,
ჲერეთი კახეთით, სომხითით, ქართლით და ჯავახეთით, და ტაოთ, რომელნი
შეკრებულ იყნეს.
და იყო მადლობაჳ ღვთისა და სიხარული დიდი, განცემა გლახაკთა, და ობოლთა, და
დავრდომილთა
ზედა, რათა წარემართოს მეფობაჳ დიმიტრისი, და კეთილად განგება საქართველოსა:
1-29 სტრ., 411
ჳდ. მესამეოცდამეოთხე მეფე ქართლისა, მეორე დიმიტრი, ძე დავით
მეფისა, ბაგრატიონი:
მათ ჟამთა იწყო ყაინ-მა აბაღა-მ ბრძოლად მეგჴპტელთა მთავარსა და სულტანსა
მისრისასა ფუნდუყადარს, და წარავლინა სპაჳ ძლიერი, და მათ-თანა სპაჳ ქართველთა, და
აჩინა მჵედართ
მთავრად თონდა ვინმე ნათესავით სალდუხი-ბადურთა, მთავარი გართათ, და
წარგზავნეს გზასა
საბერძნეთით მიმავალსა შამად: და მიუმცნო სულტანსა საბერძნეთისასა, სახელით
ფარმანსა, რამეთუ
უწინარეს ამის ჟამისა აღსრულებულ იყო სულტანი დიდი სალჩუქიანი ყიასდინ, და
მონასა მისსა
ფარმანს მიეტაცა სულტნობაჳ, და ცოლიცა მისი, ასული რუსუდანისი, გურჯი-ხათუნ
მიიყვანა
ცოლად: და მას აქნდა პონტოჳ, ასია და კაბადუკია: ამას მიუმცნო ყაინ-მან რათა
თანა-შეეწიოს
სპათა მისთა: და წარვიდეს სპანი აბაღასნი, და მივიდეს ფარვანს თანა და დაიბანაკეს
ევხაიტს,
რომელ არს ასურასტანი: და ვითარცა ესმა სულტანს ფუნდუყადარს მისვლა
თათართა, მოუჵდა
სპითა ეგვიპტისათა, და ზედა დაესხა, ჟამსა განთიადისასა, და იქმნა ძლიერი
ბრძოლა, სადა-იგი
მჵნედ ბრძოლა უყვეს ქართველთა რომელ თათარნი განჰკვირდეს: მაშინ თათარი
ვინმე არა სახელოვანი, სახელით მორღულ მიეტევა მარტო რაზმსა არაბთასა, და განვლო შიგან და
მერმე
გამოვლო რაზმი, და მომავალსა ცხენსა მისსა უკანა ფერჵი მარჯვენა მოჰკვეთა ვინმე
ქვემდებარემან კაც-მან საოლავსა ქაჩაჩსა ზედა: იქმნა საქმე საკვირველი, ივლტოდა სპა აბაღასი,
და თანა

მოკლულ იქმნა. წარმოვიდა ესე მორღული უფერჵოთა ცხენითა, სამი დღე და სამი
ღამე ვლო,
ეგრეთ მოკდა ცხენი:
ხოლო ვითარ ცნა აბაღა-მ ამოწყვეტა ლაშქართა და უმეტეს ქართველთა, დაუმძიმდა
დიდად, და შეასმინეს სულტანი საბერძნეთისა, ფარვანა, ვითარმედ განზრახვითა
მისითა იქმნა
მოსლა სულტნისა ფუნდუყადარისა, ამის-თჴს შეიპყრეს ფარვანა. დაღათუ არა ენება
ყაინსა აბაღას მოკლვა მისი, არამედ ნოინთა მოაკდინეს ფარვანა, და აღიღეს ყოველი
სიმდიდრე მისი, და
აჩინეს საბერძნეთსა ნოინი დიდი და კეთილი, ნათესავი პირველთა ყაინთა, ონხნისა
გვარისა, სახელით ერინჯნი: ამას ჵელთა-უდვეს მთავრობა საბერძნეთისა, და წარუღეს აწყვერი
სამცხეს, რომელ
ჰქონდა ფარმანს ცოლეულთა-გან, და უბოძეს სარგის ჯაყელსა, და ძესა მისსა ბერქას:
ხოლო ვითარცა აღიზარდა მეფე დიმიტრი, დაიწყო საურავთა საქმეთა კეთილ
განგებად,
რამეთუ იყო ესე დიმიტრი ტანითა ახოვანი, ფერითა ჰაეროვანი, შესახედავად ტურფა,
თმითა და
წვერითა მწყაზარ და შვენიერ, თვალითა გრემა, ბეჭ-ბრტყელ და შეწყობილ
სამჵედროთა წესითა,
სრული ცხენოსანი, და მშვილდოსანი, რჩეული, უხვი, მოწყალე და მდაბალი,
გლახაკთა ქრივთა და
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დავრდომილთა მოწყალე, რომელ არა სმენილ არს ნათესავი მეფეთა გინა სხვათა
კაცთა: რამეთუ
აქნდა ჩვეულებაჳ, აღიღის საფასე, და აღდგის ღამე, და მოვლის ქალაქი, და
მოიხილნის გლახაკნი და დავრდომილნი და ობოლნი, და თჴსითა ჵელითა მისცემდის და ყოველთა:
უწყოდიეს მოწყალება მეფისა, და გლახაკნი ღამით ფოლორცთა შინა ვიდოდიან, რათა შეემთხვივნენ
მეფესა: ამასთანა მოეგო მარხველობაჳ ღამით, ლოცა და მუჵლთ ყრა ფრიადი, ათ-ას ხუთ ასი
მუჵლი
მოაგდის მდაბლად მიწასა ზედა: ესრეთ ყო ვლითურთ განშებული იყო:
გარნა ესრეთ ჵელთა შინა სადუნისთა იყო, რამეთუ ფრიად განადიდა სადუნი ყაენმან: და

იურვა მეფის დიმიტრის-გან თელავი და ბელაქანი, და მრავალნი ქვეყანანი, და
სადუნი კეთილად
განაგებდა საქმეთა საქართველოსათა, რამეთუ დღეთა მისთა არა იქმნებოდა
თათართა-გან ძალი და
უსამართლო, არცა დიდთა ნოინთა-გან, არცა ელჩთა-გან, ესრეთ აღშენდა
საქართველო, და მოირჭუნა მეფე-მან დაიწყო სიბას წარსვლად და აღაშენნა ქვეყანანი მოოჵრებულნი:
ამანვე აღაშენა
პალატსა შინა მონასტერი ისანთა, საყოფლად, მეტეხთა ღვთის-მშობელისა, და შეამკო
განგებითა დიდითა, და შესწირნა სოფელნი და ზვარნი, და განუჩინა მონაზონთა
საზრდელი და სამოსელი, და განაგო განგებითა კეთილითა: და წარვიდა ურდოსა, და მას შინა ყოფასა
მეფისასა,
სთხოვეს საფასე ურიცხვი მეფესა, განზრახვითა სადუნისითა: ჰრქა: მეფესა სადუნმან: „უკეთუ
მომცე დმანისი, მე მივსცე საფასე ყაინსა:“ისმინა მეფე-მან, და უნებლიად მისცა
დმანისი და
მიმდგომი მისი: და უმეტეს განდიდნა სადუნი: ხოლო ჰქმნა კეთილიცა საქმე
მონასტერთა და
გლახაკთა მიმართ, რომელ დღეთა ცხოვრებისა მისისათა მანცა მისცა ყალანი, და
მალი ათ-ორმეტთა უდაბნოთა გარესჯისათა, და განათავისუფლა ქვეყანაჳ გარეჯისა, და
მსახურებდა მეფესა
დიმიტრის: განდიდნა დიდად ლაშქრითა, და სიმდიდრითა ოქროსა და ვეცხლისა, და
ჯოგისა და
ხვასტაგისა, არა იყო რიცხვი: რამეთუ იყო კაცი ესე მშვებელი, კეთილად გამგონე და
ბრძენი:
რამეთუ ყაინი აბაღა ისმენდა სიტყათა მისთა, და დიდი სიბდივანი ავაგ ათაბაგისა
ამას აქნდა,
და ასული მისი ხვაშაქ მოეყვანა ცოლად: ესე განდიდებულ იყო ყაინისა ულოსა-გან,
და სადუნიცა მის-გან განდიდებულ იყო, და ყოველი საბრძანებელი ყაინისა მისთა ჵელთა შინა
იყო, და
ბრძანებასა მისსა ჰმორჩილობდეს: და იყიდნა მრავალნი ქვეყანანი, და უბოძეს მეფეთა
კარი: და
დაჯდა კარსა, და მისი მიმდგომი ქვეყანა მოივერაგა ახალციხელთა-გან: და ასული
ახალციხელისა
ცოლად მოიყვანა, და საქართველოსა ლაშქართა საქმე და განგებაჳ ყაინ-მან ჵელთუდვა, და დარ-

ბაისერნი ქართველნი, და სომხითარნი, და ჲერ- კახნი მეფეს წინაშე იყნეს:
ამათვე ჟამთა შინა განდიდნა სამცხის სპასალარი და მეჭურჭლეთა-უხუცესი სარგის
ჯაყელი, და ძე მისი ბექა, რომელნი მთავრობდეს სამცხესა: ხოლო საქმენი სარგისისნი
ზემო აღგვიწერიან, და აწ ვახსენოთ ძე მისი ბექა: ხოლო იყო ესე ბექა ტანითა ახოვან, ფერითა
ჰაეროვან,
თმითა და თვალითა გრემა და შვენიერ, ბეჭ-მკერდითა სრულ, და ძალითა ძლიერ,
ომსა შინა
მჵნედ მბრძოლ, ცხენსა ზედა, მჵნედ მოისარი ნადირთა ჵელოვანი, გონებითა
ფრთხილ, მაშენებე1-33 სტრ., 413
ლი ქვეყანათა, ეკკლესიათა და მონას ტერთა, ღვთის მოსავთა კაცთა პატივის-მცემელ,
მლოცავი
რომელ არა დააკლდის ცის-კრის ლოცათა, სამხრად და მწუხრად, ვითარ ტვიბიკონი
მოსცემდა
წესსა ლოცვისასა, ამის-თჴს პატივ-სცა ღმერთ-მან: და მეუღლეცა შემსგავსებული
მოანიჭა ლოცვისა, მარხვისა და გლახაკთ მოწყალებისა. მონასტერთა და ხატთა პატივის-მოყარე,
ობოლთა
და უღონოთა აღმზრდელი: მაშინ ბექა-მან დაიპყრა ქვეყანა ტასის-კარით-გან კარნუ
ქალაქამდის.
სამცხე, აჭარა , შავშეთი კლარჯეთი, და უმრავლესი ტაო, ვაშლოვანი ნიგალის-ჵევი,
არტანუჯი
ათ-ორ-მეტნი უდაბნონი, კოლა, კარნიფოლა, და ორნივე არტანნი, და მრავალნი
სოფელნი ჯავახეთს: ესრეთ დღითი დღე -განდიდნებოდეს და მსახურებდეს ყაინსა აბაღას, და
მორჩილობდეს
მეფესა დიმიტრის: ხოლო მეფე დიმიტრი წარემატებოდა ღვთის მსახურებითა და
კაცთ მოყარებითა, და ყაინი უმეტეს უმატებდა პატივსა მისსა: დაღათუ ჯერეთ ყრმა იყო არამედ
ინებეს და
წარავლინეს კაცი პონტოდ, მეფისა ბერძენთასა კომნიანოსისა, რომელი იყო
ნათესავად დიდისა
კოსტანტინესა, და მოიყვანეს ასული კომნიანოსისა, მეფისა ტრაპიზონელისა,
დიდებითა და
საჭურჭლითა დიდითა, და ქმნეს ქორწილი სამეფოსა წესისა-ებრ, და შემდგომად
მცირედისა ჟამი-

სა მუცლად იღო დედოფალ-მან, და ჰშვა ძე, და უწოდეს სახელად დავით, რომელი
უკანასკნელ
მეფე იქმნა ქართლისა:
ამათ ჟამთა კვალად მო ვიდა იგივე არღუნ, რომელსა აღერიცხნეს ყოველნი
საბრძანებელნი
ყოველთა ყაენთანი, რათა აღთვალოს ქვეყანა, და ჰსცნას ვითარძი ქვეყანა აღშენდა,
გინა აოჵრდა,
ათვალა ახლად და ცნა რამეთუ უმრავლესი მოოჵრებულ იყო, და უმეტეს ჲერეთი და
კახეთი,
რამეთუ კამბეჩის ვაკენი მოოჵრებულ იყო, გამოსვლასა-მას თათართასა, ოდეს
გამოვიდა ყაინი
დიდი ბერქა: მაშინ ტფილისს ყოფასა არღუნ- არდისასა, ეზრახა მეფესა, და სთხოვა
თამარ, დაჳ
მისი რომელი-იგი მხოლო ესვა, და ჰრქვა, ვითარმედ „კეთილად მოჵსენებულ-მან
მეფე-მან მამამან შენ-მან მომცა ასული მისი, დაჳ შენი სძლად, და ცოლად შვილისა ჩემისა: გარნა
იგი ვერ
ესწრა: აწ ვითხოვ რათა არა უღირს იჩინო ვედრებაჳ ჩემი, და მომცე დაჳ შენი
შვილისა-თჴს
ჩემისა:“ ვითარ ესმა მეფესა, დაუმძიმდა, და დიდსა ჭმუნვასა შთავარდა, და გულითა
ტკივნეულითა ეძიებდა ღონესა, და სძაგდა წარმართისა ქორწინებად დაჳ მისი ქრისტეს
აღმსარებელი: გარნა
არა იყო ღონე, რამეთუ მამასა მისსა მიეცა, და მისცეს ცოლად შჴლსა არღუნისსა, და
აღასრულეს წესი ქორწილისა: და წარვიდა არღუნ ურდოს: ხოლო შვი ლი მისი დაუტევა
წინაშე მეფისა:
მათ ჟამთა კვალად მიუდგა დედოფალი, და ჰშა ყრმა, და უწოდეს სახელი ვახტანგ,
და კვალად
ამათ ჟამთა დამშვიდნა ქვეყანაჳ ლიხთ- იმერი: და მოიწყო მეფე-მან დავით, რომელი
იყო კაცი
პირველ კეთილი, და გონიერი უხვი, მდაბალი, და პურად უმჯობეს უწინარესთა
მეფეთა. და იყო
მრავალსა მშვიდობასა შინა: ხოლო რაჭის ერის-თავი კახაბერი იყო ქართლს, და
აქნდა ქვეყანა
ატენისა, და არა პატივი ეპყრა, არცა ყაინისა, და არცა დიმიტრი მეფისა-გან
ორგულობისა-თჴს
მეფეთასა: ამის-თჴს შეიწრებული ევედრა მეფესა, რათა შეიწყალოს, და უბოძოს
მამული მისი:

1-31 სტრ., 414
ხოლო ტკბილ-მან და მოწყალე-მან მეფე-მან, შეიწყალა და შეუნდო ფიცითა მტკიცეთა
მიერ, რათა
არ აბრალოს პირველი შეცოდება, და ეგოს ერთგულობასა ზედა მისსა, და მიუბოძა
მამული მისი ყოველი, და კვალად ეგო მამულსა მისსა რაჭასა: ხოლო ვითარ დაჰყო მცირედი
ჟამი, იწყო
მათვე მამურ-პაპურთა კვალთა სლვად, და ვითარ ღორი ისწრაფდა მწვირეთა მიმართ,
და სკორეთა
მიმართ და ვითარ იქედნე გესლისა დათხევად. გვარისა-გან მოაქნდა ორგულობაჳ:
დამვიწყებელმან ფიცთა საშინელთა-მან იწყო ღალატად მეფეთა: წარავლინა კაცი და წიგნი ალიყას
თანა
ათ-ასის თავსა, რომელი დადგის მთათა ჯავახეთისა და კოლისათა, რათა პირველისაებრ დაესხას
მეფესა, და ადვილად ჵელთ-უგდოს მეფე: გარნა უქმ ჰყო ღმერთ-მან
საკვირველებათა-მან ზრახვა
მისი, ვითარ აქიტობელის დავითის მიმართ, და საცნაურ იქმნა წიგნი. ამის-თჴს მიეგო
მისაგებელი ბოროტი, და სიცრჲ მისი თხემსა მისსა ზედა დაუჵდა: შეიპყრა მეფე-მან და
პირველ
თვალნი დასწვნა. მერმე ერთი ჵელი, და ერთი ფერჵი მოჰკვეთა, და ორნი შჴლნი მისნი
მისცნა
ექსორიობად, კოსტანტინეპოლედ: ხოლო კახაბერი, მცირე ცხორებული, განვიდა
ცხოვრებისაგან და მოკდა, და მოისპო ყოველი ნათესავი მისი, და აღიჵოცა ნათესავი მისი:
ამას ჟამსა ინება ყაინ-მან ამჵედრებაჳ ქვეყანასა ზედა გილანისასა, რამეთუ იგი
დაშთომილ
იყო ჵელთ-უგდებლად, და არა ჰმორჩილობდეს, და არცა ხარაჯასა მოსცემდეს:
წარავლინა სპაჳ
თათართა და ქართველთა, და მეფე არა წარგზავნა: და აჩინა სპათა უხუცესად სირმონბადური:
წარვიდეს და შევიდეს გილანსა, და შეკრბეს გილანელნი, და წინ დაუდგეს სიმაგრეთა
შინა: ხოლო ქვეყანა მათი განმაგრებულ იყო, არს ერთ -კერძო კლდითა და ტყითა, და გზანი
იწრონი,
და ერთ- კერძო ზღვითა: ამათ სიმაგრეთა შინა წინა განეწყნეს, და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი გი-

ლანელთა: დაასხეს ისარი ვითა წვიმა, გარდაჰჵდა სირმონ ცხენისა-გან, და დაჯდა და
ზურგი
შეაქცია მბრძოლთა მისთა, და ყოველნი სპანი დაქოითდეს: და ვითარ შეუმ ცირდათ
ისარი, ახლტა
სირმონ და მიეტევა ვითა ვეფხი, და მის-თანა ქართველნი მიეტევნეს მჵნედ, და აოტეს
გილანელნი, და ორნი თითნი მარჯვენისა ჵელისანი დასჭრნეს სირმონს, და დარჩეს სპანი
თათარნი და
ქართველთანი უნებლად: და ვითარ იხილნეს სიმაგრენი ქვეყანისა, რომელ
უბრძოლველ იყო, და
არა ეგო დაპყრობაჳ, წარვიდეს ყაინს აბაღას წინაშე: ესრეთ დამშვიდდა ქვეყანა და
ყოველით
კერძო იწყო მშვიდობაჳ:
მოჰხედნა ღმერთ-მან წყალობით მოსავთა მისთა, და იყო უხობაჳ პურისა და ღვინისა,
და
მეფე დიმიტრი განაგებდა სამეფოთა საქმეთა: ვითარ მოიცალეს მცირედ ჭირთა-გან
და განისვენებდეს, მიდრკეს გზისა-გან საღმრთოსა, იწყეს განდგომად. რამეთუ მეფე -მან
მოიყვანნა სამნი
ეგრეთვე სადუნ-მან მოიყვანნა სამნი ცოლნი, და მთავართა იწყეს ჵელის-შეხებად
საყდართა და მონასტერთა, მიტაცებად სოფელთა და აგარაკთა, უმეტეს მესხთა საყდარსა
ზედა დიდე1-32 სტრ., 415
ბულსა აწყვერისასა: დაღათუ ამათ უწესოებათა დიდად ამხილებდა ნიკოლოზ
კათალიკოსი: და
ნიკოლოზ მაწყვერელი, ჯუანშერის ძე არა-ვინ ყურად-იღებდა სიტყათა მათთა: და
კვალად სხანიცა აღმოს ცენდებოდეს ბოროტნი, რამეთუ იწყეს ურთიერთარს მძლავრებად და
მიხვეჭად, და
არა-ვინ იპოებოდა სამართლის მყოფელი: რამეთუ იყო მღდელთ-მთავარი და
მღდელი ლაღამპარტავან, ანგარ, ბოროტის მყოფელ უწესო, ვითარ განვამრავლოთ სიტყა, რამეთუ
იყნენ
ყოვლით კერძო ბოროტ: მაშინ მოიწია სამართალი სასჯელი ცოდათა ჩვენთა-თჴს:
რამეთუ ზემო -ხსენებული იგივე არღუნ წარმოემართა სამცხეს, ხილვად სარგის
ჯაყელისა,

რომელი დაბერებულ იყო, და სენთა-გან სიბერისათა დაჵსნილ იყო, ყოველითა ასოთა
სიბერითა და ასოთა მოღებითა მიწყვდეულ იყო: შემოვლო სომხითი, ტფილისი, და ქართლი,
მჵედრითა ორითა
ბევრითა, და დიდად ავნებდა ქვეყანათა. დაღათუ არა ბოროტის მყოფელი, არამედ
საზრდელისა
ძალითა უზომოთა დიდად დასჭირდა ქვეყანაჳ: და უგრძნულად მივიდა სამცხეს, და
დადგა აწყვერს:
და ჰსცნა სარგის მოსვლა არღუნისი, და მივიდა მის წინაშე იგი და ძე მისი ბექა:
განჰკვირდა
ორთავე მოსვლასა, და სარგის წარიტანა ურდოს, და ბექა დაუტევა სამცხეს, რამეთუ
იყო მეხუთე კჴრიკე წმიდათა მარხათა: და რა წარმოვიდეს სამცხით მოიწინვეს სომხითს, და
მოიწია
ვნებისა კჴრიკე: და დიდსა ოთხ-შაბათსა შეიძრა მძაფრიად ქვეყანა, სამხილებელად
უსჯულოებათა-თჴს: და კვალად ხუთ-შაბათსა მცირედ შეიძრა, და არა-ვინ გულის-ხმა-ჰყო
რათამცა წყალობად
აღეძრათ ღმერთი მოწყალე და შემნდობელი: და ვითარ მოიწია პარასკევი ვნებისა
უფლისა კვალადცა შეიძრა ქვეყანა, დაყუდდა, და არღა-რა იქმნა: და ვითარცა მოიწია შაბათი ,და
იქმნა სამ
ჟამად დღე, და ხვალისა დღე, ჯერ იყო სიხარული აღდგომისა-თჴს უფლისა და
ყოველნი
მოელოდეს სიხარულსა, ეს-ოდენ რისხვით მოჰხედნა ღმერთ-მან ქვეყანასა,
სიმრავლისა-თჴს უსამართლოებათა ჩვენთა-თჴს: რამეთუ საფუძველითურთ შეარყია და შეიძრა ქვეყანაჳ,
და შეაძრწუნვა,
რომელ დაიქცეს საყდარნი და მონასტერნი, და ეკკლესიანი, ციხენი, სახლნი,
ნაშენებნი მოოჵრდეს, მთანი და ბორცნი მაღალნი დაზულეს, და კლდენი სახედ მტვერისა
დაიშალნეს, და
მიწა განიპო, და შავი წყალი მსგავსი კუპრისა აღმოიჭრა: ხენი მაღალნი დაეცნიან, და
ირყეოდიან
ძრვასა ქვეყანისასა, რომლისა-თჴს საყდა რი აწყვერისა დაიქცა: რამეთუ ყოვლად
წმიდა აწყვერისა
ღვთის-მშობელი ლიტანიობით შესვენებული საშალ საყდრისა ესვენა. გუმბათი
ჩამოიჭრა, და
ვითარ ქუდი კაცისა, ესრეთ თავსა დაერქვა, და დარჩა უვნებლად ძლიერებითავე
მისითა: ესე

რისხვა ზეგარდამო სამცხესა ოდენ მოიწია, ვიდრე თვისა ერთისა ჟამთამდე. გარნა
სხვაგან არა- სადა
ევნო: მცხეთის საყდარიც დაიქცა, სამცხეს ურიცხვი სული მოსწყდა, და ყოვლად
საყდარი,
ეკკლესია, და ციხე არ-სად დარჩა დაურღვეველი: იქმნა გლოვა და ტირილი უზომო:
ხოლო ზემო-ხსენებული იგი არღუნ-აღა იყო ყაინს წინაშე, და შეედვა სენი, რომლისა
მიერ მოკდა. და ვითარ ჰსცნა შვილ-მან არღუნის-მან, წარმოვიდა სახლად მეფისა, და
ცოლი
1-30 სტრ., 416
მისი დაუტევა ტფილის: ხოლო იჵმია და-მან მეფისა-მან თამარ სივლტო ლად
მთიულეთს. რამეთუ ჰსძაგდა ვითარ უსჯულო და წარმართი, მაშინ სადუნ-მან sცნა ვითარ არღა-რა
ჰნებავს დასა
მეფისასა ქმარი შვილი არღუნისი, დაევაჭრა რაTა მოჰყიდოს დაჳ მეფისა: და ევედრა
ყაინს
აბაღას, ხოლო იგი ერჩდა და მოჰყიდა: ხოლო მეფე-მან მისცა დაჳ თჴსი სადუნსა: ესე
უწესო
ქმნა, რომელ სამნი ცოლნი მოიყვანნა სადუნ-მან თჴსად, ამისთჴს -განწყრა
კათალიკოზი ნიკოლოზ, კაცი მოხუცებული, და მართლ-მკვეთელი, გარნა მძლავრებისა-გან სადუნისა
ვერ უძლო
განყენებად არამედ ფრიად შეაჩვენებდა:
მათ ჟამთა შინა საქმისა რასა-თჴსმე განუდგეს თათართა სარგიზ და ძე მისი ბექა, რამეთუ სარგიზ დაბერებუ იყო სენითა ფერჵის ტკივილისათა, და ბუღა-ნოინის მიერ
თვალად
წოდებულისა ,ძმა არუხა წარმოგზავნა მოოჵრებად სამცხისა: და მოვიდა არუხა სპითა
ოცი ათასითა: ხოლო ბექა-მან მიჰრიდნა მთათა, რომელ არიან შუა გურიასა და აჭარასა: და
მესხნი შევიდეს ციხეთა, ქვაბთა და ტყეთა: და მოვლო ლაშქარ-მან სამცხე, და ვერა-რა ავნო.
დაჰყვეს
ოცი დღე და წარვიდეს, და დარჩა ქვეყანა მშვიდობით:
და ვითარ გარდაჵდა წელიწადი, ინება ყაინ-მა აბაღამ-მ წარსულა ეგჴპტედ, ანუ
დაიპყრას,
ანუ მოხარკე ჰყოს. მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა, და მეფესა დიმიტრის, და
ყოველთა სპათა

მისთა, წარსვლად, და ბრძოლად ეგჴპტისა სულტნისა: რამეთუ მაშინ ფუნდუყადარ
მიცალებულ
იყო, და სხა დაეყენა რომელსა ეწოდებოდა ნასირ-მელიქ, და მოუწოდა ძმასა თჴსსა
უმრწემესსა,
და აჩინა მჵედარ მთავრად, და ჵელთ- უგდო ყოველი სპა მისი, და უბრძანა ბრძოლა
სულტნისა:
მაშინ მანგუ-დემურ მოუწოდა მთავარსა სამცხისასა ბექასა, რათა წარჰყვეს თანა:
ხოლო მან
ჰრქა: „მტერთა ჩემთა სიტყვითა განწყრა ჩემ-თჴს ძმა შენი ყაინი აბაღა, და არუხა
წარმოავლინა
და მოაოჵრა ქვეყანა ჩემი: ხოლო მე მოვრიდენ არას შეცოდებისა-თჴს, და აწ მეშინის
ყაინისაგან: და თუ შენ ფიცითა მიმინდობ, არა მაბრალოს, და ქვეყანა ჩემი და მამული
მშვიდობით
დაიცვას, მოვალ წინაშე შენსა, ლაშქრითა:“ ვითარცა ესმა -მანგუ-დემურს, განიხარა
და ოქროსა
წყლისა შესმითა შეჰფიცა, და ყოველი სიმტკიცე აღუთქვა, და მოსცა ბეჭედი რომელი
ეცვა
თითსა მისსა. რამეთუ ესე იყო მტკიცე საფიცარი: და აუწყეს მოციქულთა ყოველი
ბექასა, მყის
მოუწოდა ყოველთა მესხთა და წარემართა მანგუ-დემურს თანა, და მივიდა მის წინაშე
და განიხარა ფრიად, და პატივნი და ნიჭნი დიდნი უყნა, და უჩვენა ყაინი აბაღა, რომელ-მან
ფრიად
პატივ-სცა, და შეიყვარა სიკეთისა მისისა-თჴს: და ესრეთ წარვიდეს მისრეთს, და ვლეს
მრავალი
დღე, და მიიწივნეს ერთსა ქალაქსა, რომელსა ერქვა დარბუზაკი: გამოვიდეს
მოქალაქენი კარით,
და იქმნა ომი სასტიკი, სადა-იგი ბექა-მან, და მისთა მყოლთა მესხთა ძლიერად
იღვაწეს უფროს
1-33 სტრ., 417
სხვათა თათართა, და ქართჲლთა შიგან ქალაქსა შესთხინეს, და მესხნი უპირატეს
მიეტევნეს, და
დასცხრა ღვაწლი ბრძოლისა: მაშინ პატივი დიდი უყო ბექასა, შესამოსელთა და
ცხენთა საკვირველთა მინიჭებითა, ეგრეთვე დიდებულთა და აზნაურთა ბექასთა:“
აღყარნეს მიერ და წარვიდეს ეგვიპტის კერძო, და მივიდეს ქალაქსა რომელსა
ეწოდების

ამასია და ამო, და დაიბანაკეს მახლობლად ქალაქთა. და ეცნა სულტანსა ნასირმელიქს მოსვლა
თათართა, წარმოსრულ იყო ყოველითა ძალითა მისითა, და მოვიდა იგიცა: და ვითარ
იხილა მანგუდემურ სულტანი და სპა მისი, ამჵედრდა და წინა განეწყო: ხოლო მეფე დიმიტრი,
დაღათუ ჯერეთ
არა სრულ იყო დღითა ბრძოლათა-თჴს ევედრა მანგუ-დემურს რათა წინა მბრძოლად
განაჩინოს
იგი და სპა მისი რომელისა-თჴსცა ისმინა. და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი,
ოდესვე ყოფილთა და გარდასრულთა ბრძოლათა უდიდესი: ხოლო ვინათ-გან უწყოდა სულტანმან წყობათა
შინა მჵნედ წინა- დაუდგრომლობა მეფისა და სპათა მისთა, ამის-თჴს რჩეული
მჵედარი ათ-ორმეტი ათ-ასი წინაშე დაიყენა, ორთა თანა მთავართა მჵნეთა, რათა განძლიერებასა, და
შენივთებასა
ბრძოლისასა, უკანასკნელ მიმტევებელთა სძლონ და აოტნენ ქართველნი.
განძლიერდა ომი და
მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი: მაშინ მსწრაფლ ზედა მოეტევნეს მეფესა ყარა-სუნღულ,
და იაყუბ
ათ-ორ-მეტი ათ-ასითა რჩეულითა მჵედრითა: და კვალად იქმნა სასტიკობაჳ ესევითარი რომელ
ორ ასი მჵედარი წინა-მბრძოლად განეწესნეს მეფესა, სრულიად მოისრნეს თჴნიერ
მეფისა და სამთა კაცთა, სამთა ცხენთასა: ეგრეთვე ჰუნე მეფისა მოიკლა ყარა-სუნღულისა მიერ,
შუბითა:
ხოლო მხილველთა ქართველთა იწყეს ბრძოლა ძლიერად, და უმრავლესნი
მეგვიპტელნი მოისრნეს
და მეფეცა ცხენ-მოკლული ძლიერად იბრძოდა: ხოლო ვითარ იხილა მეფე სიქანალის
ძე-მან,
აბაშ-მან, მყის აღსვა მეფე ჰუნესა თჴსსა: ვითარცა იხილეს მეფე ამჵედრებული
ქართველთა. მაშინ
ყოველნი ამჵედრდეს, და მეოტ იქმნეს ყარა-სუნღულ და იაყუბ, ათ-ორ-მეტი ათ-ასთა
თჴსთა
თანა: ხოლო ლტოლვილ იქმნეს აქათ პირველ ნოინნი და თათარნი, და თჴთ -მან გუ
დემურ უკ-მოიქცა ლტოლვით ყოველთა თანა სპათა მისთა: მაშინ უღონო ქმნულთა ქართველთა
სივლტოლა
იჵმიეს, განგებითა ზეგარდამოთა მეფე დაცულ იქმნა, დაღაცათუ უმრავლესნი
ქართველნი

მოისრნეს, მოვიდეს მანგუ-დემურ და მეფე წინაშე აბაღასა. ხოლო ნადირობის და
ლაშქართა ყოფისა ამბვისა მომლოდეობასა, აბაღა იხილა თათარი ვინმე ლტოლვილი: ხოლო მან,
კითხულ-მან,
ყოველივე ლექსთა მიერ შეწყობით წარმოუთხრა, ენითა მათითა, თვითოეულისა
მთავრისა ვედრებაჳ: ალიყანის-თჴს თქვა. „ვითარცა მაღლით მომავალი შავარდენი მოუჵდა:“ და
მანგუ-დემურ
ვერძსა მიამსგავსა, სირმონის შჴლი ებაგან მხტომელსა ვეფხსა, და იას-ბუღა
მოზვერსა, ბუღა
კამბეჩსა, ხოლო ქართველთა მეფისა-თჴს ესრეთ თქვა, ენითა მათითა. „თენგარიმეთუ
ქაურქურბაჳ,
ბუღარმეთუ ბუირლაჯი:“ ესე იგი არს, ვითარმედ: „ვითა ღმერთი გრგვინვიდეს, ვითა
აქლემი ბუღრობდეს:“ ქართველნი ვითარ მოვიდეს ყაინს წინაშე, მეფესა პატივ-სცა, და
წარმოავლინა სახიდ
თჴსად: და კვალად ეგულებოდა აბაღას წარსვლვად, და შურის- გებად სულტანსა
ზედა, მოკდა ძმა
1-30 სტრ., 418
მისი მანგუ-დემურ. და მცირედისა შემდგომად მოკდა სადუნი ათაბაგი, და მიუბოძა
ძესა მისსა
ხუტლუ-შას მეფე-მან მამული მისი, და სპასპეტობისა პატივსა აღიყვანა:
ხოლო შემდგომად მცირედისა ჟამისა მოკდა აბაღაცა, და დასვეს ნოინთა ყაინად ძმა
აბაღასი აჰმადა, არარაჳ ნიჭთა საჵელმწიფოთა მქონებელი: მაშინ წარვიდა მეფე ურდოსა,
აჰმადას
წინაშე: ხოლო მან პატივ-სცა და შეიწყნარა: მაშინ მუნ ყოფასა მეფისასა მისცა ასული
თჴსი
რუსუდანის შვილსა დიდისა ბუღასა: რომლისა-თჴს დიდად განრისხებული
ნიკოლოზ კათალიკოზი ფრიად აბრალებდა, და ღვთისა სასჯელთა თვალ -უხობისა აქადებდა: რამეთუ
მუნ ყოფასა
დიმიტრისსა ქმნა ბოროტი აჰმადამ ყაინ-მან: და მომყანებელ-მან ძმისა მისისა
ყონღარდას-მან,
საბერძნეთით, მოაკდინა ორნი ძმანი, აბულეთის ძენი, სადუნის-გან ლტოლვილნი,
და ყონღარდას თანა მოაკდინა ხუტლუ-შა, ძე-მან სადუნის-მან მოაკდინა:

აქამომდე მეფე დიმიტრი კეთილად მმართებელი, სკიპტრათა სამეფოთა შემკობილი,
და
მოწყალებისა და მოსამართლეობისა მონაზონთა და ეკკლესიათა ყოველთა წესთა
საღმრთოთა და
კაცობრივთა კეთილად ზედა-მიწევნით მმართებელი, სისრულისა-გან მცირედ
მიდრკა, და აღერია
წარმართთა. და ისწავნა საქმენი მათნი, უძღებებისა, და სიძვისა: გულის-სიტყვისა
უკანა შედგომილ-მან მოიყვანნა ცოლნი სამნი. ერთი ბექას ასული, და სხვა რომელი დედათა
შეაცთუნეს,
სოლომონისა-ებრ, და ურიცხვთა კეთილთა მიერ აღვსებული მცირედ სიბოროტედ
მიდრკა, რომლისა-თჴსცა ნიკოლოზ კათალიკოზი განრისხებული უთქმიდავე, და ამხილებდა
მრავლად, და ვერ
დაარწმუნა: დაუტევა კათალიკოზობაჳ, და ჵელითა თჴსითა აკურთხა ჯვარის
მტვირთველი მეფისაჳ
აბრაჰამ კათალიკოზად და თჴთ წარვიდა მამულად თჴსად, მოხუცებული, და მუნ
იყოფოდა, მრავლითა მოღვაწებითა, მარხვითა, მღვიძარებითა, და გლახაკთ მოწყალებითა, და სავსე
სათნოებითა
ტვირთითა უფლიისა მიერ მიიცვალა:
მათ ჟამთა მოიწია მთა-წმიდით ვასილი მონაზონი, ბიძა ევფემიოს, კათალიკოზისა,
საღმერთოთა წესითა აღსავსე, და წინასწარ-ცნობისა მადლითა განბრწყინვებული. მოიწია
წინაშე დიმიტრი მეფისა, გამოცხადებითა ყოვლად-წმიდისა ღვთის- მშობელისათა: ვითარცა
მოციქული, ძლიერად ამხილებდა და წინა აღუდგებოდა მეფესა, უწესოსა-მის-თჴს ქორწინებისა, და
ასწავებდა
სიწმიდესა, და მოხსენებდა ტაძარ ღვთისა ყოფასა ჩვენსა, და სხეულთა
განუხრწნელობისათა
ტაძრისა ღვთისა განუხრწნელისა სიძვათა შინა, სასუფეველისა ღვთისა
დამკვიდრებასა კეთილთა
მათ, დამკვიდრებასა ლოცვასა, მარხვასა და ცრემლთა, გლახაკთ მოწყალებასა, და
ლმობიერებასა
და უხვებასა, მდინარეთა თანა მწვირიანთა, და უყიანთა ლიამპალთა არა თანაშერთვად: ამათ ესევითართა სწავლათა ეტყოდა: „უკეთუ დაუტევნეს უწესონი ქორწინებანი, მე თავსმდებ გექმნა,
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რათა კეთილად წარგემართოს მეფობაჳ შენი:“ და მთავართაცა ამხილებდა
უწესოებათა, და უმრავლესთა დაფარულნი გულისანი მიუთხრნის, ესე- ვითართა სათნოებითა
განშვენებულ იყო სანატრელი იგი მონაზონი: და ვითარ ვერა არწმუნა მეფესა და შეურაცხ ჰყო სიტყვა მისი,
კვალად
წარმოუდგა მეფესა. და მთავართა მისთა: „უკეთუ მე ჩემებით რასმე ვიტყვი, ვითარცა
ცრუ წინასწარმეტყველი, შემაცთუნებელი კაცისა ღვთისა, რომელი მიივლინა რობოამისა, ძისა
ნაბოტიანისსა,
და არა ყოვლად- წმიდისა ღვთის-მშობელისა მიერ წარმოვლინებულ ვარ, ვითარ
ცრუდ სჯულისა
გარდამავალი შემრაცხეთ. და უკეთუ ყოვლად წმიდისა-ღვთის- მშობელისა მიერ
მოვლინებულ ვარ,
სწავლად შენდა არა ცუდ იქმნენ პირველნი საქმენი შენნი, ლოცვა და ცრემლნი შენნი:
და უკეთუ
არა განეყენო უწესოთა ქორწილ-შეყოფათა, და შეურაცხ-ყვნენ სიტყვანი ჩემნი,
ბოროტად და
უპატიოდ მოიკლა მძლავრთა მიერ, და ოჵერ იქმნე სამეფოსა-გან შენისა, და შვილნი
შენნი მიმოდაიბნინენ, და სხვა-მან და იპყრას მეფობაჳ შენი, და იავარ ჰყონ სიმდიდრე შენი: აჰა
ესე-რა შენ
და მთავართა გეტყვი, და ვესავ ყოვლად- წმიდასა ღვთის- მშობელსა, რომელ სრულ
იქმნნეს და აღესრულოს სიტყვა ჩემი: „უკეთუ ეგო უწესოებასა მაგას-ზედა, მე აჰა ესე-რა წარვალ:“
ხოლო მეფე
-მან განკვირვებულ-მან არა მიუგო სიტყა, რამეთუ იყო წმიდათა კაცთა პატივისმცემელ:
ხოლო ამათვე ჟამთა ბრწყინვიდა პატიოსანი პიმენ სალოსი, რომელი გარესჯით
წარმოვიდა
და დაემკვიდრა ბელაქანს, ქვაბსა რასმე, რომელ-მან ნათესავი ლეკთა წარმართობისაგან მოაქცინა რომელნი ჰგიან სარწმუნოებასა ზედა ქრისტესა: ამას-თანა ბრწყინვიდა დიდიცა
იგი მოღვაწე
ანტონი ნაოჵრებელის-ძე ნათესავით მესხი:
ხოლო ჩვენ ზემო-ხსენებულისა აჰმადის მიმართ აღვიდეთ: ვინათ-გან მოაკდინა
აჰმადა-მ

ძმაჳ-თჴსი ყუნღადარ. იხილეს უწესოება აჰმადასი ნოინთა ხვარასანს მდგომთა,
განდგეს და
დასვეს ყაენად ძე აბაღა ყაინისა, სახელით არღუნ: ვითარ ცნა ესე აჰმადა-ყაინ-მან
შეკრიბა სპა
მისი, და მოუწო და მეფესა და სპასა მისსა, რათა წარყვეს ხვარასანს, ბრძოლად არღუნყაინისა.
და წარვიდა მეფე და თანა წარიტანა ყოველი ძალი მისი, და მანდატურთა-უხუცესი
დიდისა
შანშეს ძეჳ იოანე და სადუნის ძეჳ ხუტლუ-შა ამირ სპასალარი, წარემართნეს და
განვლეს ერაყი, და მივიდეს საზღვარსა არღუნისსა: ხოლო ვითარ იხილა არღუნ სიმრავლე
ლაშქრისა, ვერ
წინა-აღუდგა, არამედ ივლტოდა, და შევიდა ციხესა ქალასად წოდებულსა, რომელსა
უკანა მიუდგა
ყაინი აჰმადა, და მოიცვა ციხე ქალასაჳ: ხოლო ვითარ უღონო იქმნა არღუნ, ევედრა
რათა არა
აბრალოს და შეუნდოს, და მოსცეს ფიცი და მივიდეს წინაშე მისსა, და ისმინა აჰმადამ, და
მისცა აჰმადა-მ ფიცი უვნებლობისა. რამეთუ სპარსთა ჰსჯული აეღო აჰმადას, და
გამოვიდა
არღუნ ციხით, და მოვიდა ბიძასა მისსა წინაშე, და ესრეთ წარემართნეს: ხოლო ვითარ
ვიდოდეს
ხვარასანს, შეკრბეს სპანი ვინმე უწესონი და ცუდნი კაცნი, და მტერნი ქრისტეანეთანი,
რომელთა
ქრისტიანის კაცის სიკდილი დიდად ღვაწლად უჩნდეს, რამეთუ უღმრთოსა-მის
მოჰმედის
მოძღრობაჳ ესრეთ იყო, რომელი დაეწერა ცუდი სიტყვა კურანსა მისსა შინა,
ვითარმედ, „უკეთუ
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მოჰკლა ქრისტეანი სამოთხეს შესვლად ხართ. და უკე თუ მათ-გან მოიკლათ მაშინცა
შესვლად
ხართ:“ ამის-თჴს უღმერთო-იგი კრებული შეკრბა, და სადაცა ჰპოებდეს ქართველსა
ერთსა გინა
ორსა, მოჰკლვიდიან: ცნა ესე სურამელის ბეგას შვილ-მან რატი-მ, რამეთუ ყრმა იყო,
წარვიდა
სამ-ოცითა კაცითა, და ჰპოვნა მთასა რაჳსამე მაგარსა შინა მყოფნი კაცი სამ ასი ოდენ,
ზედა მიეტევა, და იქმნა ბრძოლა ფიცხელი, და პირველსავე შეკრებასა მეოტ იქმნეს, და
უმრავლესნი მათგანნი

მოსრნეს, და სხვანი მოიყვანნა წინაშე მეფისა, რომლისა-თჴსცა დიდად პატივ-სცა
მეფე-მან, და
მრავალი ნიჭი უბოძა: და მიერ წარმოვიდეს და მოიწინნეს ჰერესა და ყაზმინსა. და
ყაინ-მან დიდად დაუმადლა მეფესა თანა-ხლებაჳ ხვარასანს, და პატივიცა უყო დიდი, და
ყოველნი მთავარნი
საქართველოსანი მოსცნა, და ყაინი წარვიდა შინა, რათა მივიდეს ცოლთა თანა
გამარჯვებული,
მეფე თანა წარმოიტანა: ხოლო ძმის-წული მისი არღუნ დაუტევა ჰერესა, და ნოინი
ყოველი დაუტევა არღუნს თანა, და დავედრა ალიყანს და სხვათა ნოინთა, რათა მცირედნი დღენი
დაყვნან
და მერმე მოაკდინონ არღუნ. და იყნეს ნოინნი არღუნს თანა, და ჰქმნეს -განზრახვა
დიდ-მან
ბუღა-მ, და იასბუღა-მ ნათესავად ოირიდთა მთავარ-მან, რათა აბაღას შვილი არღუნ
ყაინად
დასვან, და აჰმადა მოაკდინონ, რომელ ჰყვესცა მსწრაფლ მივიდეს, ღამით, და
გამოიყვანეს
ალიყან კარავსა შინა მწოლი, და მოაკდინეს, და ვითარ განთენდა არღუნ ყაინად
ქადაგეს, და
წარმოვიდეს დევნად აჰმადისა, ხოლო იგი მოვიდა ურდოსა შინა მისთა, უჟანს, და
მოეწივნეს,
და საბლითა მოაშთ ვეს აჰმადა-ყაინი:
ხოლო მეფესა დიმიტრის პირველვე მიუმცნეს, რათა განეყენოს აჰმადას, და ყოცა
მეფემან და მობრუნდა, და მოვიდა ყაინს არღუნს წინაშე: ხოლო მან კეთილად შეიწყნარა,
და მოსცა
ყოველი სამეფო თჴსი და სახლი ავაგ ათაბაგისა, რომელ აქნდა სიფდივანს. რამეთუ
ყაინი
ჵელთა შინა ბუღასათა იყო, და ბუღა მოყარეცა იყო, და მზახალი მეფისა. და წარვიდა
შინა
მშვიდობით, განმარჯვებული, და წარავლინა ძე მისი დავით მცირე, სახლსა ზედა
ათაბაგისასა,
რათა მუნ იზრდებოდეს და აქნდეს საუფლისწულოდ, და ესრეთ დღითი-დღე
წარემატებოდეს
მეფობასა მისსა: და კათალიკოზი აბრაჰამ კეთილად ჰმართებდა საქმეთა კათოლიკე
ეკლესიისათა, რამეთუ იყო კაცი ესე მართლ-მოქმედი კეთილთა საქმეთა, და საურავთა
სამეფოთა გამგე

კეთილი:
ხოლო მეფესა დიმიტრის ესხნეს შვილნი, დედოფლისა ტრაპიზონელისა ასულსა
თანა,
პირ-მშო დავით, ვახტანგ, ლაშა, და მანოველ და ასული რუსუდან. ხოლო თათრის
ასულსა თანა
ძენი ორნი, ბადურ და იადგარ, ასული ჯიგდა-ხათუნ: ხოლო ასულ -მან ბექასა-მან
ნათელ უშვა
ძე მხოლო გიორგი, რომელი უკანასკნელ ძმათა მისთა მეფე იქმნა, და განდიდნა
უმეტეს
შემდგომთა მეფეთა, რამეთუ მარტო იყო ძე დედისა, მარტო ჰშვა დედა-მან, ვითარცა
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ტისა-თჴს თქმულ არს, მარტოება უმჯობესისა-თჴს, ეგრეთვე გიორგი იპოვა
უმჯობესი ყოველთა
კაცთა მის ჟამისათა, არაოდენ ჵელ-მწიფეთა, არამედ ყოველთა კაცთა: ხოლო მან
დიმიტრი მეფემან მოიგო სიმდიდრე დიდად დიდი, სიმდიდრესავე ზედა რომელ დაშთომოდა
მამისა მისისა-გან,
და მსახურებდა ყაინსა არღუნს. რამეთუ, თანა შეეწეოდა ნოინი დიდი ბუღა, რომელსა
პატივად
ჩინგი-ყაინობაჳ მისცა ყაინ-მან, რომელი ყოველთა უმეტეს არს:
მაშინ -განუდგეს ყაინსა დარუბანდელი, და წარვიდა ყაინი დარუბანდს, მოუწოდა
მეფესა
დიმიტრის, და წარჰყვა, და შევიდეს დარუბანდს, და ვერ წინა-აღუდგეს
დარუბანდელნი, და
ივლტოდეს სიმაგრესა ციხისასა, რომელსა ანიყად უწოდეს, და გარე- მოადგეს, და
ვერა ავნეს რა:
მაშინ ყაინ-მან არღუნ უბრძანა მეფესა რათა ებრძოლოს, რამეთუ იყო ფრიად მაგარი:
აღიჭურა
მეფე და სპანი მისნი, გარე-შეეხვივნეს და შეუჵდეს ციხესა: რამეთუ ბეგა-შვილი რატი
უპირველეს გავიდა, და წარუღეს ციხე, და თავადნი მათნი დაჵოცეს, და წარმოიღეს ტყვე, და
განძი და
დედა-წული ურიცხვი, და ციხე დაწვეს, ყოველსა ჰხედვიდა ყაინი თჴთ მეფისა აქნდა
მტერობაჳ,
ჰსთხოვა ჯაჭვი სახელოვანი, და მსწრაფლ მიანიჭა მეფე-მან, და წარმოვიდეს შინა:

და ვითარცა გარდაჵდეს ჟამნი მრავალნი, და რა-ჟამს მოიწია წლის თავი, რომელსა
ურდსინგად უწოდდეს, რომელ არს ენითა მათითა, რომელი იქმნების მარტსა
მეთხუთმეტესა, მიავლინნა ყაინ-მან ნოინი, და დაესხნეს ბუღას, და შეიპყრეს და აღიღეს ყოველლი სიმდიდრე
მისი, და
მოიყვანეს წინაშე ყაინისა და მან მსწრაფლ ბრძანა განუკითხავად მოკლვა მისი და
ძისა მისისა,
და მოაკდინეს ბუღა, და ყოველი ნათესავნი მისნი: წარავლინეს ყოველ-გან კაცი,
საბერძნეთს, შამს და ხვარასანს, და მრავალნი დიდნი ნოინნი მოსწყვიდნეს, და ესრეთ
შეიქმნა კლვა
და მოსრვა ნოინთა: და წარმოავლინა ელჩი მეფისად, მჵმობელ-მან ყაინ-მან, და აწვია
ურდოსა
მეფე: ხოლო ვითარ ცნა სიკდილი ბუღასი მეფე-მან, დაუმძიმდა დიდად: მოუწოდა
მეფე-მან
კათალიკოზსა აბრაჰამს, და ეპისკოპოსთა, მონასტერთა და უდაბნოთა გარესჯისა
მღდელ -მონაზონთა, და ყოველთა მთავართა სამეფოსა მისისათა: შემოკრბეს მის წინაშე და დაჯდა
ტახტსა
ზედა დასხდეს ყოველნი, და აღაღო პირი თჴსი მეფე-მან და ბრძანა: „ისმინეთ ჩემი,
ყოველთა
კათალიკოზთა და ეპისკოპოზთა და წარჩინებულთა სამეფოსა ჩემისათა, ვითარმედ
შეისვენა მამამან დავშთი ყრმა მცირე მძლავრებასა შინა თათართასა, და ღმერთ-მან ყოველისა
მპყრობელ-მან
და უფალ-მან ჩვენ-მან იესო ქრისტე-მან, და ყოვლად წმიდა-მან ღვთის-მშობელ-მან,
რომლისა
ნაწილადცა ვართ, და ჯვარ-მან პატიოსან -მან რომელი მოგვენიჭა ჩვენ მეფეთა მიერ,
დამიცვა და მიმაწია ჰასაკად სისრულისა, და მომმადლა მეფობაჳ, სკიპტრა და პორფირი მეფობისა: და
თანა
-დგომითა წარვმართე მეფობაჳ, და აქამომდე მშვიდობით ჰგიეს სამეფო ჩემი. აწ
განრისხებულ
არს ყაინი, და ყოველი მთავარი მისი მოუწყვედიან, და აწ მე მიწოდს წინაშე მისსა:
ვჰგონებ
ბოროტის ყოფასა, თუ არა წარვიდე ურდოსა, და წარვიდე მთიულეთს სიმაგრეთა
შინა, და დავიცვა თავი ჩემი, და აჰა ყოველი სამეფო წინაშე მათსა ძეს: იხილეთ რავდენი სული
ქრისტეანე
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სიკდილსა მიეცემის, და ტყვე იქმნების, და ეკლესიანი შეიგინებიან და
მოოჵრდებიან, ხატნი და
ჯვარნი დაიმუსრვიან, და უკეთუ წარვიდე ყაინს წინაშე დასტურობით უწყი
მომკლავს, და აწ
სიბრძნითა თქვენითა განაგეთ: მე ესრეთ ვგონებ მრავალ მღელვარე არს საწუთო ესე,
დაუდგრომელ და წარმავალ დღენი ჩვენნი სიზმრებრ და აჩრდილებრ წარვლენ, და უნებელ და
მსწრაფლ
თანა-გვაძს წარსვლა სოფლისა ამის-გან: რა სარგებელ არს ცხოვრება ჩემი, უკეთუ ჩემთჴს მრავალი სული მოკდეს და მე ტვირთ -მძიმე ცოდვითა, -განვიდე სოფლისა ამის-გან: აწ
მნებავს რათა წარვიდე ყაინს წინაშე, და იყოს ნება ღვთისა: უკეთუ მე მომკლან, ვჰგონებ ქვეყანაჳ
უვნებელად დარჩეს:
ხოლო ვითარ ესმათ კათალიკოზსა და ეპისკოპოზსა და მოძღართა და მთავართა,
განჰკვირდეს, თუ ვითარ დადვა მეფე-მან სული თჴსი ერისა მისისა-თჴს, და ესრეთ
პასუხი უგეს: „არა არს
ნაცვალი შენი მეფეო, გაშოროს ღმერთ-მან მოკლვა თათართა-გან. მოოჵრდეს ქვეყანაჳ,
შვილნი
შენნი მიმოდაიბნევიან, თუ ქვეყანაცა დაშთების, რა არს ნაცვალი შენი: აწ
გეზრახებით, რათა
წარხვიდეთ სიმაგრეთა მთიულეთისათა, ანუ აფხაზთასა ვითარ ქნა მამა-მან შენ-მან,
და არა საჭირო არს განწირვა თავისა შენისა, შენ-გან: ჩვენ ყოველნი მტკიცედ ვჰგიეთ
ერთგულობასა:“
ვითარცა ესმა მეფესა, თქვა თქვენ ერთგულობისა და სიყარულისა ჩემისა-თჴს
იტყვით,
გარნა მეწყალვის უბრალო ერი, ვითარცა ცხოვარნი კლვად უღონო არიან, და არა-სადა
აქნ ნუგეშინის -ცემა: მე დავსდებ სულსა ჩემსა ერისა-თვის ჩემისა, და არ დავიშლი ურდოს
წასლვასა:“
მაშინ განკვირვებულნი ყოველნი აღდგეს, და ჰრქა აბრაჰამ კათალიკოზ-მან „არა არს
საქმე, მე-

ფეო , განსწირავ სულსა შენსა, რამეთუ მრავალთა მეფეთა მიურიდნია, და დაუცავს
სული თჴსი:
აწ თუ შენ დასდებ სულსა შენსა ერისა-თვის ჩვენ ყოველლნი ეპისკოპოზნი
ვიტვირთავთ ცოდათა
შენთა: არამედ წინაშე ღვთისა ვწამებთ მოწამეთა თანა შერაცხილ იქმნე, ვითარცა
უფლისა სახარებასა შინა ბრძანებს, უფროს ამისა სიყარული არა არს, რათა დადვას კაც-მან სული
თჴსი
მოყარისა-თჴს: და უკეთუ ერთისა მოყსისა(თჴს) სულისა დადება კეთილ არს,
რავდენ ურიცხთა სულთა ცხოვნებაჳ ეგოდენ სარგებელ არს:“
ხოლო ვითარცა ესმნეს მეფესა კათალიკოზისა-გან, განიხარა და დაასკნა წარსლვა
ურდოსა დიდითა დიდებითა და საჭურჭლითა, და თანა წარჰყვა კათალიკოზი აბრაჰამ, და
განუჩინა
შვილთა საყოფელი. ყოველთა მთავართა რომელნი არა თანა წარჰყვა შევედრნა შჴლნი
თჴსნი, და
წარგზავნა რომელნიმე მთიულეთს, და რომელნი მე კახეთს: ხოლო ყრმა მცირე
გიორგი წარგზავნა ტაოს, იშხნის ციხესა, ასპარაშენს, და თჴთ წარვიდა ურდოსა: და ვითარ მივიდა
ქვეყანასა
ავაგის ასულის ხვაშაქისასა, მუნ დახვდა ძე მისი დავით რომელი იგიცა წარიტანა,
ამის-თჴს
რომელ უეჭველ იქმნეს ყაინი, და ჰგონოს ერთგულებაჳ მისი: ვითარ ვლეს მცირედ,
და მიეახლნეს ურდოსა, ჰგონა ყაინ-მან მეფისა არ მისვლა: წარმო ავლინა ნოინი ერთი,
სახელით სიუქოლ, ძე ზემო -ხსენებულისა იას-ბუღასი, რათა მოიყვანოს მეფე: მგზავრ მიმავალსა
მეფესა
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წინა დაემთხვია, რომელ-მან მყის აღიღო ყოველი ბარგი და სიმდიდრე მისი, და მეფე
პყრობილ
ჰყო და მიიყანა ყაინს არღუნს წინაშე: ხოლო მან პყრობილ ჰყო, და განიზრახვიდა
ყაინი,
უკეთუ ბოროტი უყოს მეფესა, არღა-რა-ვინ არს ღირსი მეფობისა. და თუ არა ბოროტი
შეამთხვიოს, ვითარ განუტიოს მიმდგომი და მზრახავი ბუღასი:

ხოლო ჰრქა ხუტლუ-ბუღა ყაინსა: „ნუ იურვი მაგას, რამეთუ მე მოვიყვანო შვილი
აფხაზთა მეფისა დავითისი, სახელით ვახტანგ, და მას მიუბოძე მეფობაჳ, რომელ
ორივე სამეფო
ბრძანებასა შენსა ჰმორჩილობდეს:“ ჰსთნდა ყაინსა სიტყვა ესე, და წარავლინა
ხუტლუ-ბუღა იმერეთს დავით მეფისა წინაშე, უქადა ძესა მისსა მეფობაჳ, და დაჳ მისი ოლჯათ ცოლათ:
და ვითარ წარვიდა ხუტლუ-ბუღა, ჰკითხეს მეფესა დიმიტრის რათა აღწეროს ყოველი
სიმდიდრე მისი,
საჭურჭლე, ზროხა, და ცხოვარი, და ყოველი საქონელი მისი. რამეთუ პყრობილ იყო
თჴთ მეფე
და მთავარნი მისნი, თვინიერ აბარაჰამ კათალიკოზისა-გან კიდე: და არღა-რა იყო
ღონე, აღწერა რაჳცა აქნდა სიმდიდრე ფრიადი, წარმოგზავნეს კაცი, და წარიღეს ყოველი. არა-რაჳ
დაშთა, რამეთუ მოქალაქეთაცა უწყოდეს საგანძურნი მეფისანი, და შინა გამცემელ იქმნეს: ხოლო
იტყვიან
ამასცა, ხოჯა-აზიზის შვილი, რომლისა მამა მოეკლა მეფესა დავითს, ხუტლუ-ბუღა,
და იგი,
ორნივე მტერობად შეითქვნეს მეფისა: და მივიდა საჭურჭლე მეფისა ყაინს წინაშე:
განჰკვირდა
სიმრავლისა-თჴს, და მცირედ დასცხრა გულის-წყრომისა-გან, და არღა ეგრე ჰგონებდა
ბოროტის
ყოფად: და ვითარ იხილეს ვაზირთა მეფისათა ფლობილად თქვეს: „აჰა თავი შენი
ჵელთა შინა
შენთა არს, ღამით მოიდგინენ ცხენნი მორბედნი და წარვედ, და განერე ჵელთა-გან
ამათთა: არა
არს ნაცვალი სულისა შენისა:“ ჰრქვა მეფე-მან ისმინეთ ჩემი, პირველვე უწყოდი
სიკდილი
ჩემი, გარნა დავდევ თავი და სული, ჩემი ერისა-თჴს ჩემისა: ხოლო აწ თუ წარვიდე,
უბრალო
ერი მოისრას. რა სარგებელ არს უკეთუ ყოველი სოფელი შევიძინო, და სული
წავიწყმიდო:“
არა ისმინა განზრახვა მთავართა მისთა:
ხოლო მოიწია-რა ხუტლუ-ბუღა ლიხთ-იმერით, და მოახსენა ყაინსა, ვითარმედ
დავით მეფე წარმოვლენს ძესა თჴსსა მსახურებად შენ და სპათა აფხაზთასა რათა
გმსახურებდენ:“ ხო-

ლო ვითარ ცნა ყაინ-მან კვალად დააპატიმრა მეფე დიმიტრი, და ვითარ გარდაჵდა
ორი დღე,
კვალად შეიპყრეს მეფე და ძე მისი მცირე ყრმა დავით, ცალკე კალკეჳ და წარჰყვა თანა
მღდელმონაზონი, გაზრდილი მისი, მოსე, და არგნითა ჰსცეს მეფესა, და ეგონა ყოველთა
არღა-რა მოკლვა
მეფისა, რამეთუ წესად აქნდათ, რა არგნითა სციან, არღა-რა მოაკდინიან: გარნა არა
დამშვიდნა
გულის- წყრომა მისი. წარიყვანეს სამსჯავროსა სახლსა, რომელსა დივან-ხანად
უწოდდეს, და ჰკითხვიდეს უკეთუ თანა ეწამა განზრახვასა ჩინქიშან-ბუღასსა, და ვერა ბრალი ჰპოვეს: და
წარვიდა
ტოღნა ვინმე ნოინი ყაინს წინაშე, რათა არა მოაკდინოს მეფე, და ვერ აღასრულა
საწადელი მისი:
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და მოიწივნეს ათ-ორ-მეტნი მხედარნი ყაინისნი, რათა წარიყვანონ და სიკდილსა
მისცენ: ხოლო
ვითარ ცნა მეფე-მან სიკდილი თავისა თჴსისა, მხიარულითა პირითა მოიკითხვიდა
მთავართა საქართველოსათა, რამეთუ ყოველნი მუნ მოსრულ იყნეს, ნუგეშინის-ცემად მეფისა, და
ხუტლუბუღაცა მდგომარე იყო მუნ, ჰრქა მეფე-მან: „უკეთუ ძალ-გიძს, ყაინს წინაშე შემეწიე
სიკდილსა
ამას შინა, და თუ არა გნებავს, ძე ჩემი მცირე დავით იღვაწე, რათა არა მოიკლას
გულის-წყრომითა აღსავსითა ყაინისა-გან:“ ხოლო მან და ყოველთა მთავართა იწყეს ტირილად, და
განვიდეს
გარე, ილოცა და ეზიარაჵორცსა და სისხლსა მეუფისა ჩვენისა ქრისტეს ღვთისასა:
ეგრეთ
აღსვეს ცხენსა და წარიყვანეს ვითარ მილიონ ერთ, და ევედრა მტარვალთა რათა
ილოცოს მცირედ, და ილოცვიდა ცრემლთა მოდინებითა ქვეყანასა ზედა: მერმე წარუპყრა ქედი:
„აჰა დღე საშინელი, ზარის აღსაჵდელი, რომელი იკადრეს ბილწთა ცხებულსა ზედა ღვთისასა:“ და
წარჰკვეთეს
მეფეს დიმიტრის თავი:
ხოლო გამოჩნდა მასვე ჟამსა პატივი ღვთისა მიერ ცხებულსა მისსა, რამეთუ მზე-მან
შა-

რავანდედი თჴსი უჩინო ჰყო სრულიად, და სიბნელე დიდი, და ყოველნი წარმართნი
განჰკვირდეს: იყო
ჟამი მეათე, და მწუხრამდე შეიმოსა ბნელი, ვითარ იგი ყოველისა სოფლისა
ცხოვრებისა ვნებასა
მეუფისასა, ეგრეთვე ამის ნეტარისა და საქართველოსა-თჴს წამებულისა მეფისასა,
რათა საცნაურ
იქმნენ, რამეთუ პატიოსან არიან ცხებულნი ღვთისანი: ხოლო იყო მესამე შაბათი
წმიდათა მარხვათა, და მეათორმეტე თვისა ებრაელთა მიერ ნისანად წოდებული, და ჩვენ მიერ
მარტად: და
აღასრულეს გულის- წყრომა, და არავე დასცხრა გულის-წყრომა, მათი რამეთუ
შეიპყრეს ყრმაცა
დავით, და ნოინსა ტაჩარს მიჰგვარეს, რომელსა მჵედართ მთავრობაჳ აქნდა: მას
ღამესა მწუხარებასა გულისასა მოიცვეს ყრმაცა დავით კარავსა შინა მოსიკდიდ: და ვითარ
განთენდა განიპარა მოსე მღდელი, რომელი არა-ოდეს განეშორებოდა დავითს, და შევიდა ტაჩარს
წინაშე, და
აუწყა მო კლვა დავითისი: ხოლო იგი აღსდგა მსწრაფლ, და წარვიდა ყაინს წინაშე, და
ჰრქვა
ყრმისა დავითის უბრალოებაჳ: „რად გიჵმს მომკდრისა ყრმისა მოკლვაჳ მე
მომადლე:“ ისმინა,
და მოსცა, და წარიყვანა სახლსა თჴსსა, და შევედრა ხოჯასა თჴსსა, რომელი
უკანასკნელ სიბდივან იქმნა:
ხოლო გამი იგი პატიოსანი დიმიტრი მეფისა დაცვეს მრავალ დღე, რათა არა
წარიღონ
ქართველთა: და ესრეთ სრუ იქმნა წინასწარ -თქმული ბასილი მთაწმიდელისა: ხოლო
იყნეს
მრავალნი წარჩინებულნი საქართველოსანი, და ვერა-ვინ იკადრა გამოთხოვად გვამი
მეფისა: მაშინ
კათალიკოზ-მან და მოსე იყიდეს კაცნი, და მოსეც თანა წარჰყვა, და მოიპარეს ღამით
გვამი დიმიტრი
მეფისა: მაშინ განგებითა ზეგარდამოთა, გამოჩნდეს კაცნი ტფილისელნი, რომელთა
აქნდა თევზი
წარსაღებელად, და თევზთა თანა იტვირთეს, და მოიღეს მცხეთას, და დამარხეს
სამარხოსა მამათა მათთასა: ვითარცა იქმნა ესე ყოველი, დავით ძე დიმიტრისი შეინახა კეთილად
ტაქარ ნოინ-
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მან: ხოლო დედოფალი და სხვანი ცოლნი მეფისანი დამალნეს: სორღალა წარვიდა
სახლსა მამისა
მისისა, თათარ-ში, ხოლო ასული ბექასი წარვიდა მამისა მისისა თანა, სამცხეს და
ვახტანგ იყო
მთიულეთს: ხოლო ყრმა-მან მისცა დედოფალს სარჩოდ სკორეთის-ჵევი და ეახლნეს
ორნი მცირედნი ძენი, მანოველ, და ლაშა, და სორღალს წარჰყვეს ორნი შვილნი, ბადურ და
იედგარ, სახლსა
მამისა მისისა, და დარჩა ქვეყანა ესე უმეფოდ:
ხოლო მოუწოდა ყაინ-მან ხუტლუ-ბუღას და ჰრქვა: „აჰა მოვსრენ ყოველნი მტერნი
ჩემნი, და მტერიცა შენი მეფე დიმიტრი, და აწ მეფე არღა-რა, აღმისრულე რომელი
აღმითქვი,
მოიყვანე ძე აფხაზთ მეფისა, და იყოს იგი მეფედ მაშინ მოგითვალო საქართველო
ყოველი,
და განაგებდი ვითარ გნებავს, და წარვედ აფხაზეთს:“ და წარვიდა ხუტლუ-ბუღა
მეფისა დავითის
წინაშე: და ვითარ იხილა ხუტლუბუღა მეფე-მან დავით, მოუწოდა სპათა თჴსთა,
წარმოემართა,
და თანა წარმოიტანა ძე მისი ვახტანგ: გარდამოვიდეს და დადგეს ტასის-კარს
ქვიშხეთის
მინდორსა. აქათ მოვიდეს სირმონ- ნოინის შვილი ყორჩიბა ალიყანის შვილი
ყურუმჩი, რომელი
დგის მთათა ჯავახეთისათა, რომელ არიან არტანსა და სამცხეს შუა, და ყოველნი
დიდებულნი საქართველოსანი შემოკრბეს, და ჰყვეს ფიცი და სიმტკიცე ერთგულობისა, და მოსცა ძე
მისი
მეფე-მან, და მრავალნი თავადნი მისნი თანა წარმოატანნა, და წარმოვიდეს მსწრაფლ,
და მეფე
დავით შეიქცა ქუთათისს. ხოლო მოიწინნეს- რა ყაინს არღუნს წინაშე, იხილა ყაინ-მან
ვახტანგ
შეიყვარა, სიკეთისა მისისა-თჴს, რამეთუ იყო ტანითა სრულ, პირითა ჰაეროვან,
ტკბილ მოწყალე, სიმართლის მოქმედ, უხვი მდაბალი, ენა-ტკბილი, განმზრახი კეთილი, ყოველისა
საქმისა
მცოდნე: ამას ვახტანგს მოსცა მეფობაჳ ყოვლისა საქართველოსა, და დაჳ თჴსი
ოლჯათ
ცოლად, და წარმოგზავნა, და მოვიდა ტფილისს:

ჳე. მესამეოცდამეხუთე მეფე ქართლისა, ვახტანგ, ძე დავით იმერელ
მეფისა, ბაგრატიონი:
ხოლო ვითარ მოვიდა მეფე ვახტანგ ქართლს შემოკრბეს კათალიკოზი და
ეპისკოპოზნი,
დეკანოზნი, და მთავარნი, და დაადგეს გვირგვინი მეფობისა თავსა მისსა, და დასვეს
ტახტსა სამეფოსა, და აღასრულეს წესი კურთხევისა, და დაიპყრა ყოველი საქართველო,
ნიკოფსით დარუბანდამდე. თჴნიერ ჯაყელ-ციხის ჯვარელისა ბექასა, და განიხარეს ყოველთა
მკვიდრთა საქართვე1-29 სტრ., 426
ლოსათა. „რომელ მოეცა ნათესავი მეფეთა ჩვენთა, პატიოსანი, ღვთის-მოყარე,
ტკბილი და მოსამართლე, ახოვანი და მჵნე, და სამჵედროთა ზნითა აღვსავსე:“ ამან აღიყვანა პატივსა
ათაბაგობისასა და ამირსპასალარობისასა ხუტლუ-ბუღა, და მიუბოძა ორივე ჵელი და განგებაჳ
სამეფოთა: ხოლო დავით დაშთა ტაჩარ-ნოინის თანა თათართა შინა, ჭირთა და იწროებასა
შინა,
და დედოფალი დედაჳ მათი დაშთა სკორეთს, და სხვანი ძმანი მისნი მიმოიბნივნეს:
ხოლო
უმრწემესი ძმა მისი გიორგი, რომელი უშვა ასულ-მ ან ბექასა-მან, წარიყვანა პაპა-მან
მის-მან
ბექა-მან, და აღზარდა იგი სახლსა შინა თჴსსა, რამეთუ იყო იგი უმჯობესი ყოველთა
კაცთა,
ვითარ ქვემორე სიტყვა -მან ცხად ყოს:
ხოლო ვითარ გარდაჵდა ორი წელიწადი, შეედვა სალმობაჳ ბოროტი ყაინს
არღუნს. რამეთუ განჵმეს ყოველნი ასონი მისნი და ჵორცნი და ძვალნი, დასცვივდეს
და განიყარა ყოველი გვამი მისი, და იყო სანახავად უშვერ, და საზარელ, და კნინღა
მიმსგავსებულ იყო
მკდარსა, ვითარ სნეულებდა არღუნ, ენება ხუტლუ-ბუღას რათა დავით მეფე ყოს, და
მოდგამი
მის კერძო, დაეცადა ნოინსა წინა, რათა წარუღონ მეფობაჳ ვახტანგს: ტაჩარ თანა
შეეწეოდა
დავითს, და ოვსთა მეფის ძე, სახელით ფარეჯან, იგიცა ძლიერად შეეწეოდა დავითს
ამის-თჴს

საბრჭოდცა წარდგეს თუ რომელსა ჰმართებს მეფობაჳ: ხოლო სხვათა მთავართა
ქართველთა
არა ჰსთნდათ მეფობაჳ დავითისი, რამეთუ მტკიცედ დგეს ერთგულობასა ზედა
ვახტანგისასა,
ამის-თჴს არა მოსცეს მეფობაჳ დავითს, და ადგილ-ადგილ სოფელნი, და ქვეყანა
მოსცეს დავითს:
და ვითარ განგრძელდა ზეგარდამო რის ხვა არღუნს ზედა, და სენი-იგი
განგრძელდებოდა
ოთხისა თვისა ჟამთა, განრღვეული თავით ფერჵამდე, მოეწყინა ნოინთა, შეკრბეს და
ზედა
მიეტევნეს, და კარავსა შინა მოშთობისა მიერ სიკდილსა მისცეს, მასვე დღესა და
ჟამსა, რიცხვსა თვისასა მეათორმეტესა მარტსა, რომელსა შინა პატიოსანი და სანატრელი
ცხებული
ღვთისა მოწამე ბრწყინვალე დიმიტრი მეფეთ მეფე მოკლა: საცნაურ იქმნა, ვიდარმედ
ამის
-თჴს მოიწია სენი ბოროტი არღუნს ზედა, რომელ დასთხია სისხლი უბრალო
მრავალი:
მოკდა არღუნ, და ყოველნი განმზრახნი მისნი, რომელნი მეფისა სიკდილსა თანაშემწე
ყოფილ იყნეს ყოველნი მოისრნეს, და მიერით-გან მიეცა ფლობაჳ დავითს, და
ნოინნი დავითისკენ იყნეს: ეგრეცა მტკიცედ ეპყრა მეფობაჳ ვახტანგს:
წარავლინეს ნოინთა კაცი, და მოიყვანეს ყაინად ქეღთუქონ, ძმაჳ არღუნისი და დასვეს
ტახტსა, და ჵელთ-უგდეს ყოველი საყაინო: ამან შეიყვარა კეთილად ვახტანგ, რამეთუ
ამის-თჴს ჰგონა არღუნს ზედა მიწევნად რისხვა იგი სასტიკი. და ვითარცა ესე ესრეთ იქმნებოდა,
მაშინ
1-31 სტრ., 427
შეედვა მცირე რაჳმე სენი ვახტანგ მეფესა, რომელისა მიერ შეისვენაცა, და მოკდა
მეფე ვახტანგ,
სამ წელ მეფე ყოფილი საღმრთოთა, და საკაცობოთა შინა სრული და შემკობილი,
რამეთუ
აღმზრდელიცა კეთილი და მეცნიერი ესვა, ფარს-მანის შჴლი:

ვითარცა ცნა დავით, დიმიტრი მეფის ძე-მან სიკდილი ვახტანგისი, განმწარდა,
სიკეთისა
და სიჭაბუკისა მისისა-თჴს, და იგლოვა წესისა-ებრ და ფრიად პატივ-სცა, და
წარგზავნა გელათს,
სამარხოსა მეფეთასა: ვითარცა ესმა მამასა მისსა, მეფესა დავითს, სიკდილი
სასურველისა და
ყოველთა მიერ შეყვარებულისა ძისა მისისა ვახტანგისა, უზომოთა ტკივილთა და
მწუხარებათა
მოიცვეს. რამეთუ შეუძლებელ არს მითხრობა, თვითოეულისა: გარნა ეს-ოდენ მოიცვა
მწუხარებამან რომელ ვერღა-რა ჰპოვა ლხინება: და შემდგომად მცირეთა წელთა მანცა შეისვენა,
პატიოსნითა სიბერითა აღსავსე: დაუტევა სამნი ძენი. პირ-მშო ვიდრემე კოსტანტინე, და
მეორე
მიქაელ, და უმრწამესი ალექსანდრე, რომელი უშვა დედოფალ-მან დიდისა
პალიალოღოსის
ასულ-მან, კოსტანტიპოლისა-მან, და საბერძნეთისა მპყრობელ-მან: ხოლო მიიღო
მეფობაჳ
კოსტანტინე-მ პირ-მშობისა ძლით, რომლისა მეფობასა წინა-აღუდგა ძმაჳ მისი
მიქელ, და
დაიპყრა ქვეყანა რაჭისა და არგვეთი, და დღეთა მათთა იშლებოდა ქვეყანა- იგი,
რომელთა საქმენი
არა მოჵსენებულ არიან, და არა ყვეს მშვიდობა ვიდრე არა მიიცვალნეს, რამეთუ
რომელსა ჟამსა
დაიზავნიან, მყის შეიშალნიან:
ხოლო ჩვენ პირველივე გზა აღვლოთ, მცირედ კერძო გარდამბიჯებელთა: დაჯდა-რა
ქეღათუქონ ტახტსა ზედა, განდგა ქალაქი საბერძნეთისა, ტუნღუზალო, რომელი
საბერძნეთით
მოსრულ იყო ქეღათო, ჰგონეს უცალოებაჳ ყაინისი, და განდგეს: მაშინ მოუწოდა
ყოველთა
სპათა მისთა, და მეფის დიმიტრის ძესა დავითს, და მთავართა ქართლისათა: ხოლო
შევედრა
ტახტი, და ცოლი მისი და ხათუნნი, ნოინსა ელგოზს. ხოლო ხუტლუ-ბუღა და სხვანი
საქართველოსა მთავარნი დაუტევნა მუღნს, რამეთუ ეშინოდა გამოსლვისა-თჴს
ბერქალთასა, თვით
წარვიდა, და დავით ძეჳ დიმიტრისი თანა წარიტანა: და ვითარ მიიწივნეს
ტუნღუზალო ქალაქსა,

გარე-მოადგეს ოთხ თვე, და ვერ რაჳ ავნეს: და ვითარ მისჭირდათ, მეხუთესა თვესა
იწყეს ძლიერად ბრძოლად. რამეთუ დავით და მცირედნი ქართველნი ჰბრძოდეს, წარუღეს
ქალაქი და შევიდეს, სადა-იგი ქრისტეანენი ერთსა ყურესა შეკრებულ იყნეს, და ევედრნეს დავითს
რათა
შეიწყალნეს, და ყაინ-მან არა ბოროტი უყოს:, უსმინნა, და მცველნი დაუდგინნა და
დაიცვნა, და აღიღო ხარაჯა და საჭურჭლე ურიცხვი, და მიერ წარმოვიდეს: ხოლო მუნ ყოფასა ფარეჯან
ოვსთა
მეფისა ძისასა, იწყეს ოვსთა ოჵრებად ჵოცად და რბევად, და ტყვენვად ქართლისა, და
ქალაქი
გორი წარტყვენეს, და თჴსად დაიჭირეს ოვსთა: მაშინ შეკრბეს ქართლის ერის-თავისა
ბეგას
წინაშე, ძისა ამადასი, ყოველნი ქართველნი, და მოადგეს გორსა: და მრავალ-გზის
შეებნეს, და
1-27 სტრ., 428
ქალაქსა შინა მრავალი კაცი მოკდა, ოსიცა და ქართველიცა. და დაწვეს გორი
სრულიად: და ვითარ მისჭირდა ოვსთა, ციხიდამან გარდმოუშვეს საბლით კაცი, და წარავლინეს
მუხრანს მდგომთა
თათართა თანა, რათა შეეწივნენ: ვითარცა ესმათ, ჩამოდგეს შუა, შველა ქმნეს და ზავი,
და
მიერით-გან შეიქმნა მტერობა შორის ქართველთა და ოვსთა, ვიდრემდის მეფეთა
შორის ბრწყინვალე-მან დიდ-მან სახელ -განთქმულ-მან გიორგი-მ განასხნა და აღფხურნა: ხოლო
ვითარ მოიწია
დავითს და ჰრქვა: „ვინათ-გან დასდევ თავი შენი მსახურებად ჩემ-თჴს, და ჰსდგა-ხარ
ერთგულობასა ჩემსა ზედა, მომიცემია მეფობა და სამეფო შენი ყოველი:“ და წარმოგზავნა
ტფილისს, და
დასვა ტახტსა მამისა მისისასა, და თანა წარმოატანნა სპანი საქართველოსანი, შანშე
და ხუტლუბუღა, და ყოველნი დიდებულნი, და მოუწოდეს სამცხით ბექასა, და მან არა ინება
მოსლვად: რამეთუ ფრიად განდიდებულ იყო, თჴთ არღა-რა წარვიდის, არცა ყაინს წინაშე, და არცა
მეფეს თანა: წარმოუვლინა ძე თჴსი პირმშო, სამცხის სპასალარი სარგის, და ყოველი ნამარხევი
რომელ

აქნდა მეფის დიმიტრისა-გან შევედრებული, და სარტყელიცა-იგი დიდ ფასისა:
მოვიდა სარგის
და მოიღო ყოველივე დაუკლებელად მეფის დავითის წინაშე, და დასვეს მეფე ტახტსა
ზედა, და
აკურთხეს კათალიკოზ-მან აბრაჰამ, და ეპისკოპოსთა:
ჳვ: მესამეოცდამეექსე მეფე ქართლისა, დავით, ძე დიმიტრი მეფისა,
ბაგრატოანი:
ხოლო მოსცა ყაინ-მან მეფეს დავითს ცოლად დაჳ -თჴსი, რომელსა ეწოდებოდა სახელად, ოლჯათ, რომელ ვახტანგ მეფეს ცოლად ესვა. ხოლო დაიპყრა ამან დავით
ყოველი სამეფო მამისა მისის დიმიტრისი, თვინიერ ბექას, სამცხის მპყრობელისა: არამედ იგი პატივსცემდა მეფესა დავითს, მრავალთა ნიჭთა და ძღვენთა წარმოუვლენდის: ხოლო დავით უმეტესთა
ჟამთა იყვის
წინაშე ყაინისა: დაღათუ ფარეჯან ოვსთა მთავარი მსახურებდა კეთილად მეფესა,
არამედ აქნდა
მტერობაჳ ქართველთა, ეს-ოდენ გარდაეკიდნიან ერთმანეთსა, რომელიცა მძლე
ექმნის მოკლის:
მაშინ წარვიდეს ქალაქსა ოვსნი, ვაჭრობად, და მოიქცეს და იხილეს გლახაკი, და
მისცეს ქველის
საქმე ოვსთა, რომელსა უპირველესსა ეწოდა სათხისა და მეორესა უზურა-ბეგ: და
ჰრქვეს.
„გლახაკო, ევედრე ღმერთსა რათა დღეს ჩვენი, და სურამელის ბეგას შვილის ჵრმალი
ერთ-გან
შეიყარნენ:“ ვითარ წარვლეს მცირედ, დახვდა ნადირობასა შინა მყოფი რატი,
მცირითა კაცითა,
უსაჭურლო, მყის ზედა მოეტევნეს აღიღო ფარი და დაუდგა სივიწრესა წყლის
გასავალსა, და
1-31 სტრ., 429
პირველ სათხეს უხეთქნა მუზარადსა , განუპო და ჩამოაგდო, და მოკდა: მერმე
უზურა-ბეგ მოუჵდა, ჰკრა მასცა მჵარსა ჯაჭვიანსა, განუკვეთა მჵარი, და ჩამოაგდო, და ყრმათა
რატისთა მოაკდინეს: იხილეს სხვათა ოვსთა და ივლტოდეს, ამის-თჴს იტყვის წინასწარმეტყელი:
„უფალი
ამპარტავანთა შეჰმუსრავს:“ კვალად სხა ჰჵმობს. „აღჵოცენინ უფალ-მან ბაგენი
მზაკვარნი, და

ენა დიდად მეტყველი:
ხოლო მოვიდა მწოდებელი ყაენ თუქალისი, წინაშე დავით მეფისა. და წარვიდა
დავით,
რომელი იდგა მთათა არარატისათა: ვითარ იხილა თუქალ დავით მეფე, პატივითა
შეიყვარა:
ინება რომელ ფიცთა მიერ ქმნან ერთობაჳ სიყარულისა: დაამტკიცეს ერთობაჳ, და
წარმოვიდა
მეფე შინა: და მისცა დმანისი, რომელ აქნდა ხუტლუ-ბუღას, ძმასა მანგასარისსა: და
ვითარ
გარდაჵდა მცირედი ჟამი, წარვიდეს ნოინნი რომელნი თუქალის ლტოლვილ იყნეს,
ვითარ ნავროზ
დიდისა არღუნის შვილი, რომელი იყო კაცი მჵნე, ძლიერი, ახოვანი, მანქანი,
შემმართებელი უმეტესობისა. ალიყანის შვილი ყურუმში, რომელისა ძმა ბუღა მოეკლა თუქალს: ესენი
მივიდეს ხვარასანს არღუნის შვილის ყაზანის თანა, რომელსა აქნდა მამისა-გან საუფლისწულოდ
ხვარასანი: შეიყარნეს და ინებეს რათა ყაზან ჰყონ უფლად და ყაინად: შეკრბეს ესე ყოველნი,
და
წარმოვიდეს ბრძოლად ბაიდოსსა, და ვითარ ცნა მოსვლა ყაზანისა, მოუწოდა მანცა
ლაშქართა,
და წარვიდა თუქალცა, სისწრაფითა: ვერღარ მიიცადეს მეფე, აქაცა დაიცვა ღმერთმან, რომე არა
დახვდა: მიეგებნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს, შეკრბეს ურთიერთას და სწორი ძლევა
იქმნა.
უკუდგეს ორნივე და გაიყარნეს. რამეთუ ყაზან მუნ არა იყო, ნავროზ და ხუტლუბუღა წარმოევლინა. ნავროზ ჵელთ-იგდეს, და ძლიერი ბრძოლა ჰყო ჯალირ-მან, და წარვიდა ყაზან
ხვარასნით:
ხოლო ევედრა ნავროზ თუქალს, რათა განუტეოს, და ფიცით დაუმტკიცებდა რათა
ყაზან
ჵელ-შეკრული მოსცეს, ირწმუნა და განუტევა: და ვითარ მივიდა ყაზანს თანა, შეკრა
ქვაბი სპილენძისა, და წარმოგზავნა თუქალს წინა. რამეთუ ენითა თურქულითა ქვაბსა ყაზან
ეწოდების: მოვიდა
ქვაბი შეკრული საბლითა, განუკვირდა და დაუმძიმდა თუქალს. რამეთუ მოსრულ
იყო არარატისა
მთათა:

მაშინ კვალად წარმოემართა ყაზან, უმრავლესითა სპითა, უგრძნეულად, და უჟანს
დაესხა
ბაიდოს. შეიპყრეს და მოაშთვეს, და მის-თანა მრავალნი ნოინნი: ხოლო აქაცა დაიცვა
ღმერთ-მან
მეფე: ხოლო ვითარ ცნა სიკდილი ბაიდო-ყაინისა, თუქალ: ივლტოდა და მივიდა
სამცხეს, ბექასას, რომელი მთავრობდა ტასის-კარით-გან ვიდრე კარნუ ქალაქამდე: და შვილი
წარგზავნა მეფე
დავითს წინაშე, და მას შეჰვედრა: და ვითარ მოვიდა ყაზან ადარბადაგანს, რომელ არს
თავრეჟი,
წარმოუვლინა მოციქული მეფესა და ბექასა, რათა მისცენ თუქალი და შვილი მისი,
ერთ-გზის და
ორ-გზის. და არა მისცეს, არამედ იურვეს რათა შეუნდოს. და მოსცა პირი და ბეჭედი
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ლობისა, და მისცეს თუქალი: ვითარ ცნა ყურუმჩი-მ წარყვანა თუქალისა ურდოსა,
მოეგება ელჩსა
ყაინ ყაზანისსა, ნაჵიდურს, და წაგვარა თუქალი, და მოკლა, სიკდილისა-თჴს
ბაიდოსა, ძმისა
მისისა: და მეფე-მან დავით მოსცა შვილი მისი და ყოველი საჭურჭლე, და სიმდიდრე
ყოველი
რომელი შეევედრა ოვსთა მთავრის ფარეჯანისა, რომელი იდვა ციხესა ატენისასა.
რამეთუ ესე
დაიმადლა ყაზან: გარნა მეფე-მან ვერ გულს-იდგინა წარსვლა ურდოსა, შიშისა-თჴს
რომელ
ჰქონდა სიყარული თუქალისი: კვალად სხვაცა იყო შიში ურდოს წარსვლისა,
რამეთუ ზემო-ხსენებული -იგი ნავროზ, არღუნ, აღას შვილი, მტერი იყო ყოველთა ქრისტეანეთა, ვისცა
ჰგონებდა
ჰსჯულისა დატეობასა, დაჰპატიჟის, და მუსულმანად მიაქცევდის, თვინიერ ცნობისა
ყაზან-ყაინისა: და კვალად რაჳმე აქნდა ბოროტი, ამის-თჴსცა ბოროტად მოკდა, ვითარ ქვემორე
სიტყვა-მან
ცხად ჰყოს:
ხოლო ესე ნავროზ -განდიდნა. თვინიერ ყაინისა განაგებდა საქმეთა საურავთა, და
აქნდა
მტერობაჳ ქრისტეანეთა, და განემზადა სრულიად დაჵოცად, დაქცევად ეკკლესიათა,
თავრეჟსა და

ყოველთა ქალაქთა შინა, და მოიყვანა ეპისკოპოსი მარღა ქალაქისა, ნათესავით და
სარწმუნოებით
ნასრანი, რომელი იყო კაცი მოწყალე და სახიერი, ფრიად სათნოებიანი, პირველთა
ყაინთა-გან
პატივ-ცემული, და მამად ყაინთა-გან სახელ-დებული: ესე პყრობილ ჰყო, და
მრავალნი გვემანი
და ბასრობანი შეამთხვივნა, დატევებისა-თჴს ჰსჯულისა: ხოლო იგი ახოვნად წინააღუდგებოდა,
და მოითმენდა, შეურაცხ ყოფად ჰსჯულისა მახმადისა მიერ ქადაგებულისა. ამის-თჴს
ექსორიობად
დაისაჯა, რამეთუ იყო ფრიად მოხუცებულ: ამას ზედა ესეცა შესძინა ბოროტი ნავროზ.
წარმოავლინა კაცი ერთი უკეთური, ნათესავი მისი, რათა მოაოჵრნეს ეკკლესიანი ყოველსა
საქართველოსა:
პირველად მოაოჵროს საყოფელი ყოვლად უბიწოსა ვარძიისა ღვთის-მშობელისა
საყდარი, და
ყოველსა საქართველოსა რაჳცა პოოს, მას შინა სიმდიდრე:
ჰგონებდა უზომოსა სიმდიდრესა, ოქროსა და ვეცხლსა, თვალთა და მარგალიტთა
პატიოსანთა
მრავალთა:
პირველად უკჲ წარმოვიდა და მოიწივა ნახჭევანს, იწყო რღვევად ეკკლესიათა,
მოიწია
რისხა ყოვლად წმიდისა ვარძიის ღვთის-მშობელისა მას ზედა, რომელ მოვიდოდა
ასაოჵრებლად
ვარძიისა ღვთის-მშობელისა, და პატიოსნისა ჯარისა დასამჵობლად. ამის-თჴს მეხდატეხილ
იქმნა, და განგალა მეხ-მან სრულიად, და დაიწვა ძვალთურთ: ესრეთ
საკვირველებითა დაიცვა
სამყოფი თჴსი ვარძიის ღვთის-მშობელ-მან: ნავროზ ზედაცა მოიწია რისხვა ღვთისა.
რამეთუ
განურისხდა ყაზანი-ყაინი უსამართლოებისა-თჴს და ბოროტთა საქმეთა მისთა-თჴს:
იყო ყაზან
ფრიად-რამე კეთილი, და უბოროტო- გონება, და სამართლისა მოქმედ, უფროს
ყოველთა უწინარეს ყაინთა, ეს-ოდენ, რომელ ჯაჭვი განება ორთა შეშათა ზედა, და ეჟვნები მოება
მრავლად,
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რათა გლახაკნი, უღონონი და უქონელნი, ყაინს და ნოინთა წინა მოსვლისა უღირსნი
და მოჩივარნი, მივიდოდენ და შეარყევდენ ხესა, და ჯაჭვსა, და ესმოდის ყაინსა ჵმა ეჟვანთა,
და ცნას
რომელ სასჯელი უძს გლახაკთა, და შეურაცხთა კაცთა, რომელი თჴთ განიკითხის
პირის-პირ: ესოდენ უყვარდა სამართალი, რომელ დღეთა მისთა არა იქმნებოდა ძალი და
უსამართლება, არა
დიდთა და არცა მცირეთა-გან: ამის-თჴს რისხვეუ ლი ნავროზ ვლტოდა ხორასანს,
რომელ
დევნა უყო ზემო- ხსენებულ-მან ხუტლუ-შა ნოინ-მან. მიეწია და მოაკდინა იგი, და
შვილი
მისი, და ყოველი ნათესავი მისი, მოისპო ქვეყანით სახსენებელი მისი, ვითარცა
წერილ არს.
„მოისპენ უღმრთო, რათა არა იხილოს დიდება ღვთისა:“ და კვალად წარწყმდა
სახსენებელი მისი,
და ესრეთ დამშვიდდეს თათარნი მისნი: იწყო ყაზან ყაინ-მან -განგება ქვეყანისა
სიმართლითა და
მსჯავრთა კეთილთა:
ამათ ჟამთა წარმოავლინა მოციქულნი ყაზან ყაინ-მან, და იჵმო მის წინაშე დავით
მეფე,
ხოლო იგი მსწრაფლ განემზადა, და მოვიდა კახეთს, და ჲერეთს. მივიდეს ჲერ-კახნი
დიდებულნი
და აზნაურნი დავით მეფის წინაშე, ერის-თავი სამადავლა, კაცი ყოველითა
სამჵედროთა ზნითა
შემკობილი, და მოისარი რჩეული, მსგავსი მოსომახოსა ებრაელისა: დაყო მცირედ
ჟამი
ჲერეთს, და განეზრახა ვაზირთა. „უკეთუ წარვიდე ურდოსა, მეშინის ყაინისა-გან:“
არამედ
დაუმტკიცებდეს ვაზირნი წარსვლასა: ხოლო მეფე-მან არა ისმინა მათი და შეიქცა
გარე, რამეთუ
აქნდა შიში თათართა-გან და ყაინის ხილვისა: და მოვიდა მთიულეთს, უკუ-დგა
ჟინვანს, შეკრა
სიბა, და მცველნი დაუდგინნა: ხოლო მეფე დავით მთიულეთს დგა, და წარავლინა
ძმა თჴსი
ურწამესი ვახტანგ, ელჩად დიდისა ბათოს შვილის შვილისა ყაინისა: და უქადა გზა
გამოსვლად
ყაინს ზედა, და მან კეთილად შეიწყნარა, და უქადა ქვეყანაჳ და საჭურჭლე მრავალი,
ვითარ ცნა

დავითის უკუდგომა ყაზან, წარმოგზავნა ხუტლუ-შა მჵედართ მთავარი, რომელსა
იგინი ბეგლარბეგობით უჵმობდენ, სპითა დიდითა: მოვიდეს და დადგეს ტფილისს, გაგზავნეს
მოციქული
მეფესა დავითს თანა, და ითხოვეს კაცნი სარწმუნონი, მისანდობელად. და აძლევდეს
ზავსა, და
სთხოვდეს ერთგულობასა ყაზანისასა, და არა მიქცევასა მტერთა კერძო: და მან
წარმოგზავნა
კათალიკოზი აბრაჰამ, ბურსელი იოანე და ტფილისის ყადი, და ითხოვნა მძევალნი
და ფიცად
მიჰპირდა: ხოლო მათ ჰფიცეს ჰსჯულისა-ებრ მათისა, და მისცეს მძევლად ხუტლუშას შჴლი
სიბუჩიი, ყურუმშის ძმა არფა და სხვათა ნოინთა შვილნი: და მისცეს ბეჭედი ყაინისი,
და სიმტკიცე უვნებელობისა, და იგი მოვიდა ნახვად მათდა, და აღუთქვა წარსვლა
ურდოსა: ხოლო
ხუტლუ-შა-მან შეიწყნარა პატივითა და განუტევა: ხოლო დავით იქცა თჴსადვე, და
მძევალთა
მისცა ნიჭი დიდი და განუტევნა:
ხოლო ვითარ მოიწია არე გაზაფხულისა, აწვივეს კვალად მეფე დავით ურდოსა, და
არა
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ინება წარსვლად, რამეთუ აქნდა შიში, ამის-თჴს წარავლინა ძმა თჴსი ბაადურ
დიდისა ყაინისა
ოთახას წინაშე: ვითარ ჰსცნა ყაზან, კვალად წარმოავლინა მჵედართ მთავარი
ხუტლუ-შა, სპითა
ურიცხვითა: მოვიდეს სომხითს, და კვალადცა აწვივეს მეფე მისვლად, და
აღუთქმიდეს ნიჭთა
დიდთა: და კვალადცა წარავლინა კათალიკოზი აბრაჰამ, ყადი ტფილისისა, და იოანე
ბურსელი, და
აღუთქვა მისლვად: ჰსცნეს თათართა რამეთუ მიზეზობდა, შეიპყრეს იოანე ბურსელი,
და
კათალიკოზი და ყადი განუტევეს უვნებელად, და მომართეს შესლვად მთიულეთს:
მოაოჵრეს
სომხითი, ქართლი, თიანეთი, ერწო, და დადგეს მუხნარს, ხერკ ბაზალეთს ერწოს, და
თიანეთს,
და ვერ ეტეოდეს სადგომად, და არბევდეს ქართლსა და ზემო-ხსენებულთა ქვეყანათა.
ტყვე ჰყვეს,

რომლისა არა იყო რიცხვი, და მოსრეს პირითა მახვილისათა რავდენი ჰპოვეს, და
მიეცა ქვეყანა
განსარყვნელად ცოდვათა ჩვენთა-თჴს: რამეთუ ამას წელსა გამოჩნდა ვარსკვლვი
კვიმატი, ლახვრის სახე, ჩრდილოთ კერძო, და დადგა ვიდრე ოთხ თვემდე, და ყოველთა ღამეთა
იხილვებოდა
ვარსკლავი-იგი ლახვრის სახე, და იტყოდეს: „ლახვრითა მოწყვედასა მოასწავებს:“
კვალადცა ინებეს თათართა ზავის ყოფა მეფისა, და გაუგზავნეს მოციქული, რათა
მეფემან შეჰფიცოს ერთგულობასა ზედა ყაზანისსა, და არა მისცეს გზაჳ ბათოს შვილის
შვილსა,
დიდსა ყაენსა ოხთას, და ესრეთ ჟამად შინა იყოს, მისცეს სამეფო მისი: და ჰყვეს ფიცი
და
აღთქმა ურთიერთს, და წარმოგზავნა დედა თჴსი დედოფალი, და ძმა მისი უმრწამესი
მანოველ,
და კათალიკოზი აბრაჰამ. და დედოფალი ცოლი მეფისა, ოლჯათ, წარმოავლინა, რათა
წარვიდეს
ურდოსა, და იურვოს საქმე მისი: და მოიწივნეს-რა ურდოსა, იხილნა ხუტლუ-შა-მან
და პატივითა შეიწყნარნა, მსწრაფლ უკუ-რიდნა, მოსცა ტფილისი და სამეფო მისი, და
წარვიდა ურდოსა, და წარიტანა დედოფალი ოლჯათ, და კვალად დამშვიდდა მოოჵრებული ქვეყანა:
და ვითარ გარდაჰჵდა ზამთარი-იგი და მოეწურა არე ზაფხულისა, წარმოავლინეს
მოციქული
მეფისა დავითის წინაშე, რათა ცნას, უკეთუ არს ერთგულობასა ზედა ყაინისასა, ანუ
არა: და
ცნა კაც-მან -მან რომელ ბაადურ წარევლინა დავითს ოთხოს თანა, და გზა ექადა გამოსვლად: აცნობა ყაზანს, ხოლო იგი განწყრა და წარმოავლინა ყურუმში, და აღინჯა
ვინმე, შინაური მისი, და შანშე მჵარგრძელი, და მოუწოდეს ძმასა დავითისასა მცირესა გიორგის,
რომელი
ეშვა ასულსა ბექასასა, და მას აღეზარდა, რომელი მარტო ეშვა დედასა, ვითარცა
მარტო-რქა.
რამეთუ ვერ შემძლებელ იყო ბუნებაჳ დედათა სხვათასა ეგე-ვითარსა მრავალთა
შობად, ვითარ
ქვემორე სიტყვა-მან ცხად ჰყოს: ხოლო ესე გიორგი იყო სახლსა ბექასასა, რამეთუ ესე
ბექა
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განდიდებულ იყო, და აქნდა ტასის-კარით-გან, ვიდრე სპერამდე, და ვიდრე
ზღვამდე, სამცხე,
აჭარა, შავშეთი, კლარჯეთი , ნიგალის-ჵევი, ხოლო ჭანეთი სრულიად მოსცა ბერძენმან მეფე-მან
კომნინოს-მან კირ მიხალ, და ასული ბექასი ცოლად მიიყანა: ამის-თჴს აქნდა
უმრავლესი
ტაო, არტანი, კოლა, კარნი ფორა, ამათ შორის ქვეყანანი, ციხენი, არტანუჯი, და
უდაბნონი
კლარჯეთისანი, და დიდებულნი და აზნაურნი, და მონასტერნი ყოველნი მას
აქნდეს, და ხარაჯას მისცემდა ყაზანსა, და ლაშქრითა შეეწეოდა: ამას ჰსთხოვეს ყრმა გიორგი, რათა
მისცეს და
მეფე ჰყონ ქართლსა დავითის -წილ ძმისა მისისა, რომელი აღასრულა და მისცა, და
თანა წარატანა ლაშქარი დიდი: ხოლო წარიყვანეს ესე გიორგი და დასვეს ესე ტფილისს მეფედ,
დაღათუ
მცირე იყო, არამედ წინა დაუსახვიდეს უძლეველობასა მეფობისასა, და წინამოასწავებდეს:
ჳზ. მესამეოცდამეშჴდე მეფე ქართლისა, გიორგი, ძე დიმიტრი მეფისა
და ძმა დავით მეფისა, ბაგრატიონი:
ხოლო იყო ყრმა მცირე გიორგი მეფედ ტფილისისა, და ვითარ მოიწია გაზაფხული,
კვალად წარმოავლინა ყაზან-ყაინ-მან, იგივე ხუტლუ-შა სპითა ძლიერითა, და მრავალნი
ნოინნი სხვანი, და დადგეს ზემო-ჵსენებულთა ადგილთა, მოაოჵრეს ქართლი უბოროტესად:
ხოლო მეფე
დავით დადგა ჵადას, მაშინ ქვენა-ფლაველი შალვა გამოექცა მეფესა, აღსავსე ნიჭთა
მიერ მისთა
რომელნი მას ჟამსა მენიჭნეს, არა მოიხსენა წყალობა ეგ-ოდენი, და მივიდა ხუტლუ-შა
ნოინთანა: ხოლო მან განიხარა და პატივითა შეინახა, და წინა-მღვრად გზისა აჩინა: და
შევიდეს
გზასა ხვარა ზმის ჵევისასა, და განვიდეს მთასა შორის ცხავატსა, და ცხრაზმის ჵევთა,
რომელ არს
ლომისა: და ვითარ ცნა დავით ორგულობა შალვა ქვენა-ფლაველისა, შედგა ციკარეს,
რამეთუ ცი-

კარე მტერთა-გან უბრძოლველ არს, ჩავლო ხუტლუ-შა-მან, და განვიდეს ჵადას, და
გარდვიდეს ჵევსა, მიმართეს გველეთს, რამეთუ მუნ შინა ჰგონებდეს მეფესა დავითს: და
გარემოადგეს სტეფან წმიდა სოფელსა, და განგებითა ღვთისათა განმაგრდეს, რამეთუ
წინა-მავალნი
თათართანი იყნეს ქვენა-ფლაველი შალვა, და ოვსთა მთავარი ბაყათარ, და მუხნარს
მდგომი
1-30 სტრ., 434
თათარი ბანთანაღუთ: ხოლო ვითარ ცნეს რამეთუ სტეფან წმიდელთ ვერას ავნებდეს,
და ვითარცა ცნეს რამეთუ მეფე მუნ არა იყო, ითხოვეს საზრდელი მცირე სტეფანწმიდელთა-გან. მოსცეს და აიყარნეს, და გარდამოადგეს ჵადასა: ხოლო მეფე ციკრეთს იყო, დაამტკიცეს
და
დაადგეს ერთგულობასა მეფისასა, სურამელი აჰმადა და ამირეჯიბი აბაზას ძე ჭილა,
და აზნაურნი
ქართველნი და სომხითარნი, და დიდი ერთგულობა აჩვენეს:
ხოლო ვითარ ცნა ხუტლუ-შა-მან მეფისა ციკარეს დგომა: განჰყო ლაშქარი, და
რიმელიმე წარავლინა ცხაოტით გზასა, რათა ეგრე შევლონ ციკარსა, რომელი ესე შეუძლებელ
იყო:
მაშინ ქვემო შესრულთა ლაშქართა შევლეს გზაჳ ცხაოტისა, და განვიდეს ცხაოტს:
ვითარ ცნა
მეფე-მან და წარავლინა მცირედნი ლაშქარნი, და იქმნა ომი ძლიერი, და მოსწყდა
თათარი ურიცხვი, რამეთუ შემოსრულ იყნეს იწროსა გზასა კაცი მეორე ვითარ ხუთ ასი, რომელნი
ვერღარა გამოესწრნეს, გზისა სივიწროებისა-გან: შეიპყრეს ხუთ ასივე, რომელნი მე მოკლეს,
და რომელნიმე
დარჩეს მოჰგვარეს მეფესა: ხოლო სხვანი ივლტოდეს, და სპანი მეფისანი გამოვიდეს
ჵადას
თავსა, გორასა რასმე, რომელ არს ციკარეს პირის-პირ, და იქმნა ომი ძლიერი: რამეთუ
კეთილად
ჰბრძოდეს შინაურნი მეფისანი ჵადელნი, და ზოგნი ჵევით მოსრულნი რჩეულნი, და
უმეტეს
მოისრვოდეს თათარნი: რამეთუ დიდათ ავნებდეს მთიულელნი, იყნეს ფერჵითა
მალე, ცხენოსანი

ვერ შეუვიდოდა საომარად, და ქვეითათ იბრძოდეს თათარნი, რომელთა შემწედ ჰყვა
იოვანეს ძე
შანშე, და ორნი რომელ სხდეს გორს მესხნი, ლაშქარნი, რომელნი წარმოევლინნეს
სამცხით მთავარსა ბექას. თორელნი, თმოგველნი, და ტაოელნი:და განგრძელდა ომი ვიდრე
მიმწუხრადმდე,
გზათა სივიწროითა არა აღერინეს ურთიერთს: განიყარნეს და უკუ-დგეს ჵადას
თათარნი, და უშველა ღმერთ-მან მეფესა. რამეთუ ცხაოტით შესული ლაშქარი ივლტოდა. და ვითარ
ხუთ ასი
ოდენ კაცი შეიყარა, და ხუტლუ-შაცა დიდი ივნებოდა: იხილა სიმაგრე ქვეყანისა
ხუტლუ-შა-მან,
და ცნა რომელ არა ეგების შესვლა ციკარეს. აიყარა ღამით, გზასა ლომის თავისასა,
დაესხა
ქართლს: დაღათუ ვინმე დარჩომილ იყო, მოსრა და ტყვე ჰყო, და მოაოჵრეს ქართლი,
და წარვიდეს ყაინს ყაზანს წინაშე:
ხოლო მოიწია-რა არე გაზაფხულისა, წარმოემართა იგივე ხუტლუ-შა სიტვითა
ყაენისათა, სპითა უძლიერესითა, და მოიწია ტფილისს, და ეგულვებოდა შესვლად
მთიულეთს, და ვითარ
ცნეს დიდებულთა ამის სამეფოსათა, გაჰნკრთეს და ეძებდეს ღონესა რათამცა
განერნენ პირისა
-გან თათართასა, ქვეყანა თუღა სადამე დაშთომილ იყო შეკრბეს მეფესა დავითს
წინაშე, და მოახსენებდეს რათა წარვიდეს ყაზანს წინაშე, და სიმტკიცე აღიღოს უვნებელობისა:
ისმინა
მეფე-მან, და დაამტკიცა წარსლვა ურდოსა: ჰსთხოვა ზავი და ფიცი: ხოლო მან
დიდად განიხარა
1-29 სტრ., 435
და აღუთქვა უვნებელ ყოფა მეფისა, და დაცვა ქვეყანისა. უკეთუ ოდენ იხილოს ყაინი,
მიერ
წარმოგზავნონ დაცვული მშვიდობით: ამას პირსა შინა იყო ბურსელი იოანე: აღიღო
პირი
მტკიცე, და მოვიდა მეფის წინაშე: იხილა რა პირი სიმტკიცისა, განეხარნეს
ქართველთა ჲერკახთა, და აწვევდეს წარსვლად, და მძევალთაცა აძლევდეს: „ხუტლუ-შა სარწმუნო
კაცი არს, და

არა ეცრუვების აღთქმასა. ვჰგონებ კეთილად შეწყობასა:“ გარნა მეფე-მან არა ისმინა,
რამეთუ
შიში აქნდა თათართა, და დადგეს გველეთს: ხოლო ვითარ იხილეს დიდებულთა
მოოჵრება, უმრავლესნი წარვიდეს, კითხვათა მეფისათა დაცვისა-თჴს ქვეყანისა: ხოლო ხუტლუ-შა
კეთილად
შეიწყნარებდა ვინაცა მოვიდოდა: კვალად მოაოჵრეს ქვეყანა ქართლისა ზემოჵსენებულნი, თვინიერ
მთიულეთისა, და წარვიდეს ურდოსა:
ხოლო ვითარ მოეწია სთველი, ჩამოდგა ცხრაზმის ჵევსა მეფე დავით, და აოჵრებდა
მამულსა
შალვა ქვენა-ფლაველისასა ორგულობისა-თჴს: მაშინ უღონო იქმნა ქვენა- ფლაველი,
ევედრა სურამელსა მსახურთ-უხუცესსა ქართლისა ერისთავს აჰმადას, რათა იურვოს მეფეს
წინაშე: მოახსენა მეფესა და არა ინება ამის-თჴს დაჭირვა, არამედ მიუბოძა აჰმადას: გარდაიყარა
თავსა ნაცარი
შალვა-მან და თქვა: „ესემცა არს მისაგებელი ორ-გულთა მეფეთასა:“ და შეუნდო მეფემან შალვას:
ამა ჟამთა წარმოვიდა ძმა მეფისა ვახტანგ, რამეთუ იკლო რამე სიყვარული და სიკეთე
ძმისა თჴსისა დავითისა-გან, რამეთუ შეპყრობილცა ჰყვა, და პატიმრებული ციხესა
ჟინვანისასა:
გამოიარა და მოვიდა იოანე ბურსელისასა, და ჰრქა: „არღა-რა ბოროტი მიქმნეს და
შეურაცხება წინაშე ძმისა ჩემისა: აწე არა წავალ ურდოსა მტერთა მისთა თანა: აწ წარავლინე
კაცი
წინაშე მეფისა ძმისა ჩემისა, და აუწყე ჩემი შენსა მოსვლა, თუ ჰნებავს, და ფიცით
შემიჯერებს
რომელ არა ავი მიყოს, და არღა-რა შემიპყრას მის წინაშე მივალ. და მცირე სარჩო
მომცეს:“
ხოლო მან წარავლინა კაცი მეფისა დავითის წინაშე, და მოახსენა ესე ყოველი: ხოლო
მეფე-მან
განიხარა და ფიცითა მოიმტკიცა, და წარიყვანა ძმაჳ თჴსი, და კეთილად ხედვიდა:
არამედ კვალად
ჰგონებდა განდგომასა, ამის ძლით რამეთუ შაბურის ძმის ასული შეირთო ვახტანგ
ცოლად. და
ვერღა-რა თავს-იდვა ვახტანგ უპატიოდ ყოფნა, და წარვიდა ურდოს, ყაზანისა წინაშე:
ხოლო

მან პატივითა შეიწყნარა და მოსცა მეფობა, და წარმოატანა ხუტლუ-შა ნოინი სპითა
უძლიერესითა, და მოვიდა ტფილისს, და მუნ შემოიპირნეს ყოველნი თათარნი და ქართველნი,
და სამცხის
ბატონის ბექას შჴლი, სარგის სპასალრი, ტაოელნი, თორელნი, თმოგველნი და
სომხითარნი,
რამეთუ შანშე პირველვე იყო მუნ:
1-29 სტრ., 436
ჳვ. მესამეოცდამეექვსე მეფე ქართლისა, ვახტანგ, ძე დიმიტრი
მეფისა და ძმა დავით მეფისა და გიორგი მეფისა, ბაგრატიონი:
ხოლო ვითარ ცნა მეფე-მან დავით რომელ ვახტანგს მეფეთა ჰყოფენ, წარმოავლინა
იგივე
ბურსელი ზავისა-თჴს, და აღუთქვა ურდოს წასვლა, რათა ფიცითა შეაჯერონ და
მოსცენ მძევალი: ხოლო ხუტლუ-შა-მან შეჰფიცა, და ყოველი სათხოვარი აღუსრულა, და წარვიდა
ბურსელი,
და მოვიდა მეფის წინაშე: ხოლო მან განიხარა, და წარმოავლინა დედოფალი ოლჯათ,
და კათალიკოზი აბრაჰამ, და ბურსელი მოვიდეს მუხნარს ხუტლუ-შა, და სხვანი ნოინნი,
ბაზალეთს წინამოეგებნენ დედოფალსა ოლჯათს, და ვითარ ყაინს ეგრეთ პატივ -სცეს, და მოსცეს
ფიცისა სიმტკიცე, და ბეჭედი ყაინისა, და ჵელის მანდილი: რამეთუ ესე აქნდა სიმტკიცე ფიცის
მინდობისა,
და აძლივეს ხუტლუ-შას შვილი სიბუჩი მძევლად: გარნა ოლჯათ დაიმჭირეს, და
არღა-რა წარავლინეს: არამედ კათალიკოზი და ყადი, და ბურსელი წარგზავნა, რათა მოიყვანონ
მეფე: ვითარ
მივიდნენ მეფის წინაშე, ცნა ოლჯათის არღა-რა მოსლვა, მიზეზ ჰყო და არღა-რა ინება
ნახვა
თათართა, დიდი რაჳმე რიდი და შიში აქნდა: წარავლინა იგივე კათალიკოზი, ყადი,
და ბურსელი, ითხოვა ოლჯად და აღუთქა ხილვა: და ვითარ მივიდეს ხუტლუ-შას თანა,
სცნა არა
მოსლვა მეფისა, ჰრქა ბურსელსა. „კაცო სატყარის რაჳ არს მე მტიცითა ფიცითა
შემიფიცავს, და არ მოვიდა: აწ მიიღე ტყუილისა ნაცვალი პატიჟი, და განრისხე ბულ-მან
მოაკდინა

ბურსელი, რომელისა გვამი აღიღო შანშე-მ, და წარგზავნა სამარხოსა მისსა: ხოლო
ვახტანგს
დაუმტკიცეს მეფობაჳ, და ოლჯად წარავლინეს ურდოსა:
და თათარნი კვალად წარვიდეს მთიულეთს, და გარდავიდეს გველეთს რამეთუ მეფე
შედგომილ იყო, და დიდად ავნებდა სიმაგრეთა შესრულთა თათართა, გარნა სიდიდითა
არა აკლდებოდა: ხოლო ვითარ იხილეს სიმტკიცე, და უბრძოლველობაჳ გველეთისა, აიყარნეს და
წარმოვიდეს,
რამეთუ ქართაცა მოჰბერეს, და იწყო თვითვეულ-მან მოსლვა: მოესწრენ მთიულნი,
და მრავალი
მოკლეს, ეგრეთვე ზანდუკის-ჵევს შესრულნი თათარნი მრავალნი მოისრნეს, და
შთამოვიდეს
ქართლს, და წარვიდეს ყაზანის წინაშე, და მიჰგვარეს ოლჯათ: და არღა-რა მოსცეს
მეფესა დედოფალი ოლჯათ: ხოლო ვითარ ცნა მეფე-მან არღა-რა მოცემა ცოლისა თჴსისა
ოლჯათისი, იქორწინა ქართლისა ერის- თავისა აჰმადის ასული, ფრიად ქმნულ-კეთილი: ამათ შფოთთა
რა შუა იყო
ქვეყანა ქართლისა, რამეთუ არა იყო მათ ჟამთა შინა თესვა, და არცა შენობა,
ყოვლადვე, ვითარ
დღეთა აქაბ მეფისათა ელიას მიერ სამ წელ და ექს თვე, გარნა აქა ხუთ წელთა იყო
ოჵრება:
რამეთუ ეს-ოდენთა ბოროტთა-თჴს და სიბილწეთა, სოდომურთა ცოდვათა
შემოსურისა-თჴს,
1-31 სტრ., 437
განრისხნა ღმერთი, და ვიქმნენით მიცემულ პირველად მცირესა ტყვეობასა, და
მეორედ ბარბაროზთა მიერ სრვასა, და ჵოცასა, და მესამედ იქმნა პურის მოკლებაჳ, რამეთუ
ყოვლად არა
იპოვებოდა სასყიდლად არცა დიდითა ფასითა, ესოდენ განძვინდა შიმშილი რომელ
მძოვრსა არაწმიდისასა ურიდად ჭამდეს სავსე იყნეს უბანნი და ფოლოცნი, გზანი მინდორნი და
ქალაქნი, და სოფელნი მკდრებითა: ყრმანი მკერდთა დედათა ძუძუთა ლეშკთა წოვდიან,
და უმრავლესი ერ ი ქართლისა სამცხეს, წარვიდეს ქვეყანად ბექასასა, სადა-იგი იყოფებოდა
იპოებოდა პური სასყიდლად,

ფრიადსა და უზომოსა მოწყალებასა შინა იყო მეუღლე ბექასი, ვახახი რომელი იყო
ყოველითურთ შემკობილი:
და ვითარცა დამტკიცდა მეფობაჳ ვახტანგისი, რამეთუ ყაზან-მან ჵელთ უდვა სამეფო
და
დაიპყრა ტფილისი და ყოველი სომხითი, დმანისი, და სამშვილდე, ხოლო არა წინააღუდებოდა
ძმასა თჴსსადავითს, რამეთუ იყო ვახტანგ ყოველითურთ სრულ, სარწმუნოებითა
მტკიცე, ეკკლესიათა პატივის-მცემელ, მშვიდ და მდაბალ, არა მოშურნე, მყუდრო და უშფოთველ:
ხოლო ამათ ჟამთა უ მეტეს განდიდნა მთავარი ბექა: ამათ ჟამთა გამოჩნდეს
თურქნი საბერძნეთით მყოფნი, რომელნი დაემკვიდრნეს ზაფხულით მთასა
პარხლისათა, და ზამთრის
მახლობელად პონტოსა, და შეკრბეს ვითარ სამ-ოცი-ათასი რომლისა თავად იყო
აზატ-მოსე,
კაცი მჵნე და ძლიერი: ესე აზატ-მოსე წარვიდა ყოველითა ძალითა მისითა,
მოოჵრებად ყოვლისა საქართველოსა. და ვითარ მოიწია ბასიანს და ტაოს, იწყო მძვინვარედ ოჵრებაჳ,
ჵოცა და
კლვაჳ, რომელ ესე-ოდენი სული მოისრა და ტყვედ იქმნა, ვიდარმედ შეუძლებელ არს
მოთხრობაჳ, ვითარ ბერნი ყრმანი და ჭაბუკნი, უწყალოდ მოისრვოდეს, და ჩჩჴლთა ყრმათა
დედისა ძუძუთა შინა მოჰკლევდიან. რამეთუ არა ჰგონებდეს თურქთა გამოჩენასა: ამის-თჴს
ყოველი სოფელი
ტაოსა შეუძრველად დახვდათ, და ვერა-სადა-ვინ ივლტოდა: ამის-თჴს ურიცხვნი
მოისრნეს, და
ესე-ზომ მოოჵრდა ტაო, რომელ ვაშლოვანით წარსრულნი თურქნი შთავიდეს
მუძღულს, და
ნიგალის ჵევთა, უვალთა ადგილთა, რომელნი მოისრნეს ჵერჵემელის ძეთა
აზნაურთა-გან: მაშინ
ერის-თავი ტაოსა თაყა ფანასკერტელი უღონო იყო, სიმცროსა-თჴს ლაშქრისა, გარნა
ეგრეცა
მცირე წყობა ჰყო, თორთომის ციხისა ძირსა, და დიდად ავნო. გარნა სიდიდისა-თჴს
თურქთასა
ქვეყანით მისით ვერ განასხა, არამედ თურქნი უმეტეს განძვინდეს და მოაოჵრებდეს
ტაოსა: ხოლო მოიწია ანმბავი მთავარსა თანა ბექასა, რომელისა -თჴსცა დიდად ტკივნებულ
იქმნა, ვითარ ხვდე-

ბოდა გონიერებასა, და სიბრძნესა მისსა: და მოუწოდა ყოველთა მის ქვეშე
დაწესებულთა, და
წარემართა წყობად თურქთა: და ვითარ მიიწია ბასიანად, ესმა ვიდარმედ თურქნი
წარვიდეს საზამთროსა სადგურსა მათსა და ვერ ესწრა, შეწუხდა ბექა, მოოჵრებისა-თჴს ტაოსა,
გარნა შეიქცა
სახლად თჴსად:
1-31 სტრ., 438
ეძვინებოდა სულსა მისსა მოსლვა ტაოდ: და ვითარ ანტაკრად ეტყინებოდა სული
მისი
წყობად თურქთა, მოუწოდა ყოველთა წარჩინებულთა სამცხისათა, შავშ-კლარჯთა,
შემოჰკრიბნა
ყოველნი და ჰრქვა. „ისმინეთ მთავარნო საქართველოსანო ძმანო და თანამონათესავენო, ჩემნო
სიტყვა ჩემი, რამეთუ დიდ-მან და სახელოვან-მან სკიპტრისა და პორფირისა
მქონებელთა შორის უმეტეს განთქმულ-მან მეფე-მან დავით დასცა და დაამჵვა ძლიერება თურქთა
ნათესავისა, და
იოტნა სამეფოსა-გან მისისა: მიერ ჟამით -გან აქამომდე არღა-რა ჩენილ არიან თურქნი,
და აწ
ცოდვათა ჩვენთა-თჴს კვალად აღიძრნეს მძვინვარედ და მოაოჵრეს ტაო, და ურიცხვი
სული ტყვე
ჰყვეს და მოსწყვიდეს პირითა მახვილისათა: ეკკლესიანი დასცეს, და სიწმიდენი
შეაგინნეს, და
კვალად განმზადებულ არამეთუნ ბოროტის ყოფად ქრისტეანეთა-თჴს, და
მოოჵრებად: ვინათ-გან მეფე შემცირებულ არს მძლავრებისა-გან თათართასა, და კვალად პირნი და თავნი
საქართველოსანი
განდგომილან, და არა-ვინ არს წინა-აღმდგომ თურქთა: აწ ისმინეთ ჩემი, ტომნო და
ერთნებანო, შევკრბეთ ყოველითა ძალითა ჩვენითა და მივმართოთ თურქთა, და არა
მივსცნეთ თავნი და
შვილნი ჩვენნი, და არა განგწირნეს ღმერთ-მან მოსავნი მისნი და აღმსარებელნი
მისნი, და
მოგვცეს ძლევა მათ -ზედა, ვითარ მისცა მამათა ჩვენთა მათ-ზედა: დავსდვათ თავი
ჩვენი
ჰსჯულისა შეუგინებლობისა-თჴს და ძმათა ჩვენთა-თჴს: უეჭველად ღმერთი
მოგვანიჭებს ცხოვრებასა:“

ხოლო ვითარ ესმათ მთავართა და სპათა ბექასთა, სიხარულით მიემოწმნეს, და
დააპირეს
ლაშქრობაჳ თურქთა ზედა: მაშინ მცირედ-ჟამ განიყარნეს, და მოიწია არე
ზაფხულისა: კვალად
იწყეს თურქთა აღმომართ სლვა, და შეკრბეს სიმრავლე ვითარ ექსი ბევრი. რამეთუ
ყოველთა
ქალაქთა-გან გამოჰყვა კაცი ჰსჯულითა სარკინოზი, ჵოცად ქრისტეანეთა და არა
თურქნი ოდენ
იყნეს, არამედ სპარსნიცა: და ვითარ ცნა ბექა-მან მოსლვა თურქთა, მოუწოდა
ყოველთა მის
ქვეშე დაწესებულთა, ტასის კარით-გან ვიდრე ბასიანადმდე, მესხთა, შავშთა,
კლარჯთა, კოლაარტან კარნიფორელთა, და უმრავლესთა ტაოელთა, რამეთუ ამას აქნდა ქვეყანა ესე,
ამათ-თანა
თმოგველთა და თორელთა, და შეკრბა სიმავლე ერთი ბევრი, და ორი ათ-ასი, და
მიმართეს
თურქთა ზედა: იგინი აღმოსრულ იყნეს მთათა პარხლისათა და დაებანაკათ, და
წარევლინა მჵედრობაჳ ტყვენვად ვაშლოვანისა, და თჴთ ეგულვებოდა მოსლვა ქვეყანად ბექასა,
სამცხეს, ქართლსა
და სომხეთს: ხოლო ვითარ მივიდეს თურქნი ვაშლოვანს, კაცი ვითარ ათი ათ-ასი,
წინა -განეწყნეს სპანი ბექასნი, ხუთ-ასი კაცი, რომელნი წარევლინნეს მცველად, და დაუდგეს
სიმაგრეთა შინა:
იქმნა ომი ძლიერი, და ივლტოდეს თურქნი, და მოსწყვიდეს სიმრავლე ფრიადი,
ადგილსა სიმაგრითა, და ესრეთ წინა დაუსახვიდა ღმერთი ძლევასა ბექას თურქთა ზედა:
ხოლო ვითარ ესმა ბექას ვაშლოვნით გაქცევა თურქთა, განიხარა ფრიად, და
წარისწრაფა,
1-31 სტრ., 439
და მიმართა სპერს და იყნეს თურქნი მდგომარე, ვითარცა იხილეს თურქთა
მოწყვედა სპათა მათთა, მცირეთა ლაშქართა-გან, განძვინდეს ფრიად და იღრჭენდეს
კბილთა მათთა:
მოუწოდა მთავარ-მან მათ-მან აზატ-მოსე-მ სპათა თურქთასა, და გამოიარჩია კაცი ოც
და ათი
ათ-ასი, და წარემართა ვაშლოვანს, ძებნად სისხლთა სპათა მისთასა, რამეთუ მისვლა
და დაახლება
ბექასი არა უწყოდა: ოცდაათი ათ-ასი სხვა წარმოავლინა ტაოს, და ჰრქა: „მე წარვალ

ვაშლოვანს და მოვაოჵრებ, და აღვიზღავ სისხლსა ჩემსა, და თქვენ მიდით ტაოს, და
მოსწყვიდეთ თუღასადმე დარჩომილ იყოს, და დადეგით ბანას. და მეცა გამარჯვებული
შემოვიქცევი და
მოვალ ბანას, და მუნ შევკრბეთ, და მივმართოთ ყოველთა საქართველოსა:“ და ესრეთ
წარემართა
ვაშლოვანით კერძო:
მაშინ აღიჭურა მანდატურთა-უხუცესი ბექა და ყოველი სპა მისი, და მიმართეს
თურქთაკენ,
რამეთუ არა უწყოდა წარსლვა თურქთა ვაშლოვანს: ხოლო ვითარ წარვლო მცირე
ადგილი,
ოთხნი თურქნი მიმავალნი დაიპყრეს და მოუსხნეს ბექასა: ხოლო მან ჰკითხა ამბავი
თურქთა, თუ
სადა არიან, და ოთხნივე ცალკე ცალკე განყნა, და ოთხნივე ერთსა იტყოდეს:
„წარსლვასა თურქთასა
ვაშლოვანს, კვალად აზატ -მოსე ოც და ათი ათ-ასითა მხედრითა წარვიდაო
ვაშლოვანს, და ორმოცი ათ-ასი დაუტევა და წარმოავლინა ტაოს, ხვალე ანუ ზეგე მოვალსო:“ ირწმუნა
სიტყა
მათი, და ორად განჰყო ლაშქარი თჴსი, რჩეული, და უმრავლესი ლაშქრისა მისისა
მისცა შვილსა
მისსა პირ-მშოსა სარგისს, რომელი ოდენ აღზ რდილ იყო აბჯრის მტვირთველად, და
წარავლინა
ვაშლოვანს, აზატ-მოსეს ზედა: ხოლო წარისწრაფა სარგის, და მიიწია ვაშლოვანის
მთათა ზედა
მიმავალსა თურქთა: და ვითარ იხილეს უკანა კერძო ლაშქარი, განჰკვირდეს და
მოაქცინეს ჰუნენი სარგისის კერძო: იხილეს სიმცრო ლაშქრისა, რამეთუ იყნეს მესხნი ხუთ ასი,
ხოლო
თურქნი ოც და ათი ათ-ასი, განიხარეს და ჰგონეს მოწყვეტა ყოველთა: მაშინ
მჵედარნი სარგისისი ზედა მოეტევნეს უშიშრად: ხოლო თჴთ სარგის წინა განეწყო, და სპანი მისნი
მიეტევნეს
მჵნედ, იქმნა ომი სასტიკი: და პირველსავე შეკრებასა მიდრკეს თურქნი სივლტოლად,
და
იოტეს ძლიერად, და ეს-ოდენ მოსრეს რომელ შექცეულთა აღრიცხეს რაზმთა შინა
მკდარი
მდებარე თურქთა, პოეს ხუთ ას და ცამეტი, თჴნიერ მისსა, რომელი დევნასა შინა
მოკდა. და

დევნეს მზისა დასვალისა ჟამადმდე: ხოლო მოჰხედნა ღმერთ-მან წყალობით მოსავთა
ჯვარისათა,
რამეთუ განსაკვირვებელ არს სმენად, რომელ ეგ-ოდენსა წყობასა შინა არა მოიკლა
ბექას ლაშქრისა-გან ხუთთა კაცთა-გან კიდე, იგინიცა უსახელო ვინმე: რამეთუ ესრეთ მოსცა
ძლევა
ღმერთ-მან ბექას ლაშქართა თურქთა მათ ზედა: ხოლო სარგის, დაღათუ ყრმა იყო,
არამედ მჵნედ
იბრძოდა, რამეთუ გვარისა-გან მოაქნდა სიმჵნე მამეულ-პაპეულად:
ხოლო ბექა-მან მიმართა თურქთა დედა-წულთაკენ, და მომავალნი წინა დაემთხვნეს,
და
1-30 სტრ., 440
იხილნეს-რა თურქთა შორით მთით ბექა და სპანი მისნი, მსწრაფლ გარე-შეიქცეს და
ივლტოდეს: ხოლო დედა-წულთა მთათა მიმართეს მთათა, რამეთუ არღა-რა ესვიდეს
საფასისა სიმდიდრეთა, არამედ ყოველსავე დაჰყრიდეს: ხოლო ბექა-მან და სპათა მისთა მსწრაფლ დევნა
უყვეს,
იპყრობდეს და ჰჵოცდეს, რომელისა არა იყო რიცხვი, და თურქნი მცირედნი რაჳმე
შეივლტოდეს
ქალაქსა და ციხესა სპერისასა, და რომელნი მე ნორ-ქალაქს, და მიეწივნეს სპანი
ბექასნი, შესჯარნეს გზათა სივიწრეთა და დედა-წულთა სიმრავლითა, არა სადა აქნდათ გზა
სივლტოლისა: და
იჯრნეს თურქნი ვითა ცხოვარსა დაჯრილსა და ჯოგსა, და ეგრეთ იპყრობდეს და
ჰჵოცდეს: გარნა
იქმნა ესეცა, რამეთუ შვილისა მისისა სარგისის-გან ლტოლვილნი კაცნი თურქნი
უკანა უკანა მოეწივნეს
მანდატურთა უხუცესსა ბექასსა, სადა-იგი მიმართეს მესხთა, და კვალად მოსწყვიდეს,
და გარე მოადგეს ქალაქსა სპერსა, და პირველსავე ომსა აღიღეს ქალაქი, თჴნიერ ციხისა, და
აღივსნეს საქონლითა, ოქროთა, ვერცხლითა ლარითა და ჯოგითა, ცხენითა და აქლემითა,
ძროხითა და ცხვრითა ანგარიში ვის-გან ითქმის: და თჴთ მათ თავე საჵედართა აჰკიდეს, და ძლით
წარმოიღეს: ეზომი
ძლევა მისცა ღმერთ-მან ბექას, რომელი მისთა სპათა-გან ერთი კაცი არა დააკლდა:

მოიცვა ბექა-მან ქალაქი სპერი, და თურქნი გაქცეულნი ორ ასნი ჩავიდეს პონტოსკერძ:
და ვითარ განემარჯვა სარგისს, მომავალსა მამისა-კერძ და მომავალ-მან ააოჵრა ნორა
ქალაქი, და
აღავსნა სპანი, რომელნი იყნეს, საქონლითა, ალაფითა და ტყვითა, და ესრეთ ძლევაშემოსილი
მივიდა მამას წინაშე: ხოლო განძლიერდა სპერელთა გარე -დგომა ბექასი, მოუგზავნა
მოციქული, ვითარ „ჩვენ ყაინისა ყაზანისანი ვართ და ძალით გარდაიხვეწნეს
პონტოსა კერძ, და აწ გევედრები მე, მოგვრიდო და უკუ-სდგე, და უზომო ოქრო და ვეცხლი,
ჯორი და
ცხენი მოგცეთ:“ ისმინა ბექა-მან, და აღიღო განძი ურიცხვი, სპერით და ბაბერდით, და
ძლევა
შემოსილი მობრუნდა, და მოეგებნეს კარნუ ქალაქით თავადნი, და მოართვეს მათცა
ძღვენი, ალაფი,
და არცა-რა მათ ავნო და ესრეთ ბრწყინვალე ძლევა მიანიჭა ღმერთ-მან ბექასა და
მოვიდეს შინა საქონლითა უძლეველითა: რამეთუ იყო ბექა მონასტერთა და ეკკლესიათა
მაშენებელი, და
მონაზონთა და ხუცესთა, და მოწესეთა კაცთა პატივის-მცემელი, და არა დააკლდის
ეკკლესიასა
მისსა წესი ლოცვისა, ცის-კრად სამხარ და მიმწუხრი: და ლაშქარნი მისი ვერ
დააკლდებოდიან
სამსა ამას ლოცვასა, და ამის-თჴს უმარჯვებდა ღმერთი, და მოსცა ყაინ-მან ყაზან, კარი
და
მიმდგომი მისი ქვეყანა:
ხოლო ჩვენ პირველსავე სიტყვასა აღვიდეთ: მას ჟამსა იწყო ყაზან ყაზან ყაინ-მან
ამჵედრება
მეგვიპტელთა ზედა, და მოუწოდა მეფესა ვახტანგს, და მისცა ბექა-მანცა ლაშქარი
მისი რჩეული,
რომელი სვნითა ხვდებოდა: წარემართა ყაზან, და შევიდეს ქვეყანასა ასურასტანისასა
და შამისასა,
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და მოაოჵრებდეს, რამეთუ იყო სიმრავლე ლაშქრისა მისისა ათ-სამეტი ბევრი: და
ვითარ ესმა სულტანსა მისრისასა, რომელსა სახელად უწოდდეს ნასარ-მელიქსა, შეჰკრიბა სპა მისი
ყოველი, და

მივიდა და დევნად განეწყო, და იქმნა ომი სასტიკი ეს-ოდენ, რომელ ხუტლუ-შა
ნოინი ათასითა მჵედრითა წინა დაუდგა ყაზანს, ამად რომელ დიდთა მიმართეს ყაზანს ზედა,
და ათ-ასისა
კაცისა-გან ექს ასი დაჰჵოცეს, და ოთხ ასიღა დარჩა, რომელითა ჰსძლო და იოტნა,
რომელსა
თანა- შემწე ექმნა ჩოფონ სულდური, ხუთ ასითა კაცითა, სადა ვახტანგ და სპანი
მისნი მჵნედ
ჰბრძოდეს: და ვითარ სწყდებოდა, ორგნითვე ურიცხვი, ივლტოდეს ეგჴპტელნი, და
სულტანი
ნასარ-მელიქი: და უკ-მობრუნდა ყაზან დევნისა-გან, და სამ დღე განისვენა და
მეოთხესა დღესა
დევნა უყვეს, და მიეწივნნეს მცირედნი, და ამოსწყვიდნეს. და განიბნივნეს თათარნი,
ტყვევნად, და დევნა უყვეს, და მიეწივნნეს მცირედნი, და ამოსყვიდნეს თათარნი,
ტყვენვად, და
ეწია ლაშქარ-მან ვიდრე წმიდად ქალაქად იერუსალიმად, და იგი მრავალ სული
მოისრა ქრისტეანე,
და უმეტეს სპარსნი: ხოლო ყაზან მიმართა დიამუშყსა ზედა, რომელ არს დამასკო.
ხოლო მათ
ზენარისა მთხოველთა მოსცეს ქალაქი და საქონელი ურიცხვი, და დაამყარა ყაზან
დამასკო და
მიმდგომნი მისნი ქალაქნი, და დაყო ვითარ ოთხ თვე, და დაუტევნა მცველნი
ქალაქისანი და წარმოვიდეს სახლად თჴსად თავრეზად: და ვითარ მოიწია ზაფხული, განდგეს დამასკელნი,
და გამოასხეს მცველნი ყაზანისანი: ცნა-რა ესე ყაზან, მოუწოდა სპასპეტსა მისსა ხუტლუ-შასა,
და
მეფესა ვახტანგს, და ყოველთა მთავართა საქართველოსათა, და წარავლინნა
სულტანსა ზედა ლაშქრად, მივიდეს და შევიდეს შამად და დამასკოდ, და აოჵრებდეს დამასკოს, და ვეღარ
აიღეს: განვლეს
დიდი ანტიოქია, და მივიდეს ვიდრე ლაზამდე, და ვერ შემართა სულტან-მან ომი
მათი, და
მოაოჵრეს ექს თვე და მით უკ-მოიქცეს და მოვიდეს ყაზანს წინაშე, განმარჯვებულნი:
და ვინათ-გან მეფე დავით არა მიენდო თათართა, ზაფხულ მთიულეთს იყვის, და
ზამთარ
ქართლსა. ამის-თჴს იშლებოდა ქვეყანა ქართლისა, და მთავარი ბაყათარ
განდიდებულ იყო, და

აოჵრებდა ქართლსა, თრიალეთსა, და განასხმიდა მამულისა-გან აზნაურთა, და იყო
ჭირი დიდი
მკვიდრთა ქართლისათა: და მეფე-მან დავით შეკრიბა მთიული, წარვიდა და მივიდა
ტფილისს, კაცი ცხენოსანი და ქვეითი, ვითარ ათ-ხუთ-მეტი ათ-ასი, და მოუჵდა ყივჩაყთა
საზაფხულოდ მომავალთა: ხოლო ყივჩაყნი რომელნიმე ქალაქსა ეწივნნეს, და ზოგნი მტკვრის პირით
ივლტოდეს:
ესმა ესე ვახტანგს ტაბაჵმელას მდგომსა, მივიდა მცირითა კაცითა, განვლო ჵიდი და
სახიუდაბელი, და
განვიდა მახათას, რამეთუ დავით და ლაშქარი მისი მახათას დგეს, თავსა ქედისასა: და
ვახტანგ
ქვემოთ მიუდგა, და დადგა, და ვერ შემართა შებმა, სიდიდითა დავითის ლაშქრისათა:
მაშინ მცირედნი ვინმე ჩამოვიდეს და აქათ მცირენი ვახტანგისნი, მიეგებნეს, შეიბნეს, და
დავითის კერძნი
გაიქცივნეს, და ორნი ძმანი და შვილნი დაჵოცნეს: და ვითარ შენივთდებოდა ომი, ათასი ყივჩაყი
გაქცეული შეკრბა ვახტანგს თანა, ჯარად: მაშინ მოიწია რისხვა ღვთისა, და ივლტოდა,
და სპა
მისი ძლიერი უომრად იყო: დავით მოვიდა, და ომისა არა შემმართი მიუდგეს უკანა
ყივჩაყნი და
ქართველნი, და ჰსდევდეს ვიდრე ჯაჭვადმდე, დაჵოცეს კაცი ურიცხვი: არა-თუ
ვახტანგ მტერი
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იყო ძმისა, არამედ თათართა შიშითა იძულებით შეება: ოტებული რა ცნა დავით,
უმძვინვარესად
აოჵრებდა ბაყათარ ქართლსა, და მეფე დავით ვერ წინა აღუდგებოდა. მით სენიცა
შეედვა ბოროტი მიკრისი, ჵელთა და ფერჵთა და უჵმარ იქმნა, და იყოცა კაცი ურწმუნო და უშიში
ღვთისა.
ამის-თჴს ბოროტსა სენსა ჩავარდნილი უღონოებდა, და ბაყათარ აოჵრებდა ქვეყანათა
და ჰჵოცდა
კაცთა: დაღაცა თუ სურამელი აჰმადა, და რატი ძლიერად ებრძოდეს, მაშინ ბაყათარ
წარუღო გამრეკელსა კახას ძესა, ციხე რამისა ცნა ესე ბექა-მა, მოუჵდა დიდითა ლაშქრითა: ხოლო
ბაყათარ,
ციხით გამოსრული, წინ -დახვდა წინ-მავალთა ბექასთა. იქმნა ომი ფიცხელი, და
პირველსავე

შებმასა გაიქცა ბაყათარ, და შევიდა ციხესა: და ვითარ განძლიერდა, ითხოვეს ოვსთა
ზენაარი და
აღუთქვეს არა წყენა, და ესრეთ მოვიდა ბექასა წინაშე გაუშავებელი, და უკანას მოკდა
ბაყათარ:
აწ ვიწყოთ თათართა მოთხრობად: და ვითარ გამოასხნეს მეგვიპტელთა მცველნი
დამასკოსანი, ამის-თჴს გამწყრალ-მან ყაზან გაგზავნა იგივე ხუტლუ-შა, სპითა ძლიერითა, და
ვახტანგ,
სპითა საქართველოსათა. და ვითარ ჰსცნა სულტან-მან მისლვა მათი, მიეგება
სულტანი ომად,
და იქმნა ძლიერი ომი, და იჵოცნეს ორგნითვე ურიცხვი: და მას დღესა სწორი ძლევა
არა
იქმნა, და ღამე-მან განყარნა: და ვითარ უკუ-დგეს, ჰპოვეს ქედი დიდი თათართა, და
მასზედა შემოდგეს ხუტლუ-შა ერითურთ, უსეინ, ხევინჯი, გარნა სიბუჩი, ხუტლუ-შას
შჴლი
მივიდა მახლობელად სულტნისა, და დადგა ვაკედ, რომელსა ახლდეს ბექას
ლაშქარნი და ყველასა ცხენი ჵელთა ჰყვა, მოიჵელოვნა სულტან-მან, რამეთუ ჩამოუშვა წყალი უკანა
კერძო თათართა,
და მას ღამესა ერთი ლამი შეიქმნა: ცხენი და კაცი ორნივე უჩინო იქმნიან ლამსა შიგან,
და
განთენა, იხილეს თათართა უკანა კერძო ლამი, და წინათ ლაშქრისა სიმრავლე უღონო
იქმნნეს.
ჰპოვეს მცირე უგანო ადგილი ლამისა, და მაშიგანცა დაიჵოცნეს სიმრავლე კაცისა და
ცხენისა, და
რა- ჟამს აღივსო კაცითა და ცხენითა, მეოტ-მან ლაშქარ-მან ზედა განსლვა დაიწყო:
დაღათუ
მოსწყდეს ურიცხვი თათარი და ქართველნი და ვახტანგ და ნოინნი მშვიდობით
დარჩეს და მოვიდეს
ყაზანს წინაშე, რომელი განწყრა, საპყრობილესა მისცნა ყოველნი ნოინნი, და
ეკაზმოდა კვალად
სულტანსა ზედა: გარნა დასნეულდა სენითა მუცლისათა, და მოკდა, რომელი
იგლოვა ყოველმან კაც-მან, სიმართლისა-თჴს, რომელ ავის მოქმედი და მეკობრე, და უსამართლო
კაცი, აღარ
იპოვებოდა საყაენოსა მისსა: და ამის-თჴს დაუტევა მწუხარება ყოველთა:

ხოლო შემდგომად მისსა დასვეს ტახტსა ყაენთასა ძმა მისი, სახელით ხარბანდა,
რომლისა
უკანასკნელ ოლჯათ-სულტანსა მისცა, რომელ ერთითა თვალითა არა მხედველ იყო,
და ეძლო,
იპყრობდა წესთა ძმისა მისისა ყაზანისთა, თუ იყო ესეცა კაცი კეთილი: ამან მოიწყო
ყოველი
საბრძანებელი მისი, და ფრიად კეთილსა უყოფდა ვახტანგსა: ამან ხარაბანდა-მან
ინება გილანს
წარსლვა, და მოუწოდა ყოველთა სპათა თათართა და თჴთ მეფესა ვახტანგს, და
ოთხად განჰყო
1-29 სტრ., 443
სპა თჴსი, უკეთესი და უწარჩინებულესი სპა მან დაიჭირა, და მეფე ვახტანგ: და ერთი
ნაწილი
მისცა ხუტლუ-შასა და ბექასა, ლაშქარი თჴთ პირველვე მისი იყო: ერთი ნაწილი
ლაშქარი ჯალაიარს მისცა, და ოვსნი გორს მსხდომნი: ერთი ნაწილი სალდუხსა ჩოფანსა მისცა, და
თითო
თავადი თვითოსა გზასა ჩაგზავნა, და ერთს გზას თჴთ ყაინი ხარბანდა, სადა-იგი
წინა-მბრძოლად
მეფე ვახტანგ აჩინეს გილანს, ყოვლგნით: ხოლო გილანელნი დაღათუ მცირენი
იყნეს, არა შეშინდეს. რამეთუ იყნეს გილანსაცა ოთხნი მთავარნი, რომელთა სახელები იყო
ერქაბაზნ და უბაში, როსტან და ასან. ესე თჴთ დადგა სიმაგრეთა შინა, შეკრა ხარხალი და ერიქაბაზნ
ყაინს
ხარბანდს დაუდგა წინა და შემოება: და იქმნა ძლიერი ომი. რამეთუ ვახტანგ წინამბრძოლობდა. ქვეითნი გზისა სივიწრისა-გან და ტყისა სიჵშირისა-გან ვერა იარებოდეს, და სადაცა
მცირე ვაკე
იყვის იგიცა ლამი იყვის: ხოლო ვითარ გაგრძელდა ომი, პირველ ისრითა და მერმე
ჵრმლითა
იბრძოდეს თათარნი და ქართველნი, და ხარბად თჴთ უჭვრეტდა. მცირედნი
შეეწეოდეს, და ხმითა
განამჵნობდეს: ვითარ შენივთდა ომი და არა შეაქცევდა მეფე ვახტანგ ზურგსა, და
არცა სპანი
მისნი, არამედ სივიწრითა მოისრვოდეს ეს-ოდენ, რომელ ათისა-გან ძლივ ორნი
ცოცხალ იყნიან: სომხითარნი ახლდეს რა-ოდენიცა იპოვებოდეს ცხენსა ზედა მდგომი, და ესრეთ
მოჰსწყვი-

დეს: რამეთუ მრავალნი აზნაურნი უმკვიდრო გახდეს, რამეთუ მამა შვილი და ძმა
ყოველივე მუნ
ახლდეს: გარნა რომელნი მე დარჩეს. თვით ვახტანგ არა გარე-მიაქცევდა, არამედ
მჵნედ და ძლიერად
იბრძოდეს, განჰკვირდეს თათარნი სიმჵნესა ზედა ქართველთასა. რამეთუ ვახტანგ
მჵნე იყო ომსა
შინა, და მჵნედ იბრძოდა, და მცირედ დაიკოდა ბარკალსა, და მიდრკა მზე, და
მოეახლა ღამე, და
განიყარნეს:
ხოლო ვითარ იხილა ყაენ-მან სიმაგრე ქვეყანისა მისისა, ტყითა და კლდითა, ღამე
ყოველ
წარმოვიდა, ცნეს გილანელთა, და დევნა უყვეს, და რომელთა ეწივნეს დიდად ავნეს:
ხოლო ერთკერძო ხუტლუ-ბუღას შვილი დაუდგა წინა: ხოლო თავად-მან გილანელთა უშიშ-მან
შეკრა მანცა
ხარხალი, და შეაბა კარი ვიწროსა შესავალსა, და დაუდგა ხუტლუ-ბუღას: ხოლო იგი
გარდაჵდა
ცხენისა-გან და დაჯდა სკამითა, და უბრძანა ბექას ლაშქართა ქვეითად შესლვა, და
ჰყვეს: შევიდეს
ტაძარსა და განვიდეს, და შეიქმნა ომი ძლიერი, აქაცა, ქართველთა და მესხთა ზედა.
არცა ამათ
შეაქციეს ზურგი, არამედ მჵნედ ჰბრძოდეს, და უფროსნი გილანელნი მოისრვოდეს:
ოდეს მაშინ
ჰსტყორცა ვინმე ისარი, და ეცა შიშველსა თავსა ხუტლუ-ბუღა-ნოინსა, და მყის
მკდარი
შთაიჭრა სკამისა-გან: ხოლო ვითარცა იხილა შვილ-მან მის-მან სიბუჩი-მ სიკდილი,
მსწრაფლ
ივლტოდა, იგი და სპა მისი, ხოლო მესხნი დარჩეს ხარძსა შინა. მცირედნი
ივლტოდეს, და
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უმეტესნი მოისრნეს, და მოიწია უზომო რისხვა ღვთისა, თათართა და მესხთა ზედა.
რამეთუ
უკანით, სადა ბრინჯი დგომილ იყო ვაკესა შინა, ღამით წყალი ჩაეგდოთ, და ესრეთ
ლამი შექმნილ
იყო რომე ვერცა ცხენი, და ვერცა ქვეითი ვერ გაიარდა, და იქმნა მოსრვა ძლიერი:
ხოლო ჩოფანსცა შემოება როსტან-მელიქი ვაკესა ადგილსა, გარნა ჩოფან სძლო და

იოტა, და სიმაგრესა შინა არღა-რა შეჰყვა, არამედ წყნარად დაბრუნდა, და აჩინა
მჵედარნი მისნი
უკანა-მავლად: ჯავახის შვილი გამრეკელი, მჵნედ იბრძოდა ომსა-მას, და
გარდამოვიდეს მშვიდობით: ეგრეთვე უსენს და ოვსთა შეება, და იჵსნა და სწორი ძლევა იქმნა, და იგინიცა
გამოქცეულნი ივლტოდეს, და შეკრბეს უჟანს, ხარბადან- ყაენს წინაშე: სულდუსი ჩოფან
მჵედართმთავრად
განაჩინეს, მონაცვალედ ხუტლუ-ბუღა - ნოინისა: ხოლო მეფე ვახტანგ პატივ-ცემულ
ჰყვეს, და
დიდებულნი მისნი ყოველნი მჵნედ ბრძოლისა-თჴს, და ნიჭითი დიდითა
წარმოავლინეს შინა:
და ვითარ წარვიდა ვახტანგ მოუჵდეს კაცნი ხოდრისელნი, ჰსჯულითა სარკინოსნი,
და
მტერნი ქრისტეს აღმსარებელთანი, და ყოველთა ქრისტეანეთა, და ჰრქვეს ხარბადანს:
„უკეთუ არა
ყოველთა ქრისტეანეთა დაატევებინო ჰსჯული, და ეკკლესიანი არა დააქცივნე, არა
განგემარჯოს
მტერთა ზედა, და არა წარგემართოს მეფობაჳ შენი და ჵელმწიფებაჳ:“ ხოლო ესე
სიბილწე
წარმოსთხიეს ცუდ-ჰსჯულთა, და ამათ ძლით ისმინა ყაენ-მან, და იწყო რღვევად
ეკკლესიათა, და წარმოავლინა ლაშქარი, და ერთი ნოინთა მთავარი, რათა მოვიდეს საქართველოსა მეფესა
და ყოველთა ქართველთა დაატევებინოს ჰსჯული და სარკინოზად შექმნას, და ყოველსთა
საქართველოსა
შინა დაარღვივნეს ეკკლესიანი: და ეწია ნახჭევანს წარმოსლვასა ვახტანგს ესე
წარმოვლინებული
ნოინი: ხოლო მეფე ვახტანგ არა შეშინდა, არამედ განმჵნდა, და უმეტეს მოახსენებდა
სიმჵნეთა
და ღვაწლთა ქრისტეს ღვთისა-თჴს, და ჰრქა სპათა თჴსთა: „კაცნო, ძმანო, და ერთ
ჰსჯულნო
და ღვაწლთა ქრისტეს ღვთისა ჭეშმარიტნო აღმსარებელნო, უწყით სჯული მამათა
მიერ, და გასმიესთ
ქადაგება წმიდათა მოციქულთა, და უწყით ღვაწლნი და ახოვნებანი მოწამეთანი, და
გიხილვან
თვალითა თქვენითა ტაძარსა შინა მათსა ურიცხვნი სასწაულნი: და გასმიეს
სახარებასა შინა წე-

რილი უტყველისა პირითა, ვიდარმედ რომელ-მან აღმიაროს მე წინაშე კაცთა, მეცა
აღვიარო იგი
წინაშე მამისა ჩემისა ზე-ცათასა: და კვალად, მოვედით ჩემდა ყოველნი მაშვრალნი და
ტვირთ- მძიმენი, და მე განგისვენო თქვენ: და აწ ნუ შესძრწუნდებით, და წარვიდეთ ყაინს წინაშე,
და დავდვათ სული ჩვენი მის-თჴს, რომელ-მან დადვა სული -თჴსი ჩვენ-თჴს: პირველად
ჩვენ მივსცნეთ
თავნი ჩვენნი სიკდილად, და მერმე იყავნ ნება ღვთისა, და მან დაიცვას სამწყსო
თჴსი:
ხოლო ვითარ ესმა სპათა ვახტანგისათა, სიხარულით შეიწყნარეს ბრძანებული მისი,
და
მყის წარემართნეს ურდოსა, და მივიდეს ყაენს წინაშე: ხოლო ყაენი განჰკვირდა
მისლვასა მეფისასა, და მივიდეს კარსა ყაინისასა, და მუჵლნი დაიდგნეს, და ჰრქვა მეფე-მან ჵმითა
მაღლითა,
„ისმინე მაღალო და ძლიერო ყაინო, მოვიდა ბრძანება თავთა ყოველთა ქრისტეანეთა
დაუტეოთ სჯული ჩვე1-28 სტრ., 445
ნი: აწ ისმინე, ბედნიერთა პაპათა და მამათა თქვენთა ჰმონა და მსახურა პაპა-მან და
მამა-მან ჩვენმან, ამით ჰსჯულითა, და არ ჰდეს გვასმიეს, თუ სჯული ქართველთა ავი არს, არამედ
უწარჩინებულეს ვყოფილ-ვართ ყოველთა-გან და სპარსთა ჰსჯული უფროს საძაგელად
შეერაცხა პირველთა
ყაინთა. ამის-თჴსცა იგინი მოსწყვიდნეს, რამეთუ იყნეს მწამლველ და მამათ-მავალ
და კაცის
მკლელ: და აწ თუ სიტყასა სპარსთასა ისმენ, ყაინო, მე ვარ მეფე ქართველთა, და
ყოველნი
მთავარნი სა ქართველოსანი შენს წინაშე არიან, და სიკდილად მე მზა ვარ,
სიკდილად ჰსჯულისათჴს ქრისტეანობისა, და მერმე ესე ყოველნი, შენს წინაშე მყოფნი ქრისტეანენი, თავნი
ჩვენნი
წარგუკვეთენ:“ და წარუპყრაცა ქედი: და ვითარ ესმა ყაინსა სიტყვა ესე, განჰკვირდა
და პატივ-სცა მეფესა, და სიტყვითა ტკბილითა აღადგინა და შეინანა, და აბრალა რომელთა
აქმნევინეს:

ხოლო იქმნა ესეცა, რომელ არღვევდეს თავრეჟს ეკლესიათა პირველად ოთხსა დღესა
შინა ოთხნი შვილნი ხარბანდასნი დაიჵოცნეს, სახელით ბარტამ, და მას-ზედ და ესრეთ
წარდგომილ-მან მეფე-მან დაჵსნა შური და შფოთი მომავალი საქართველოსა ზედა:
ხოლო წარმოვიდა ვახტანგ პატივ-ცემული, და გარდმოვიდა მუნვე ნახჭევანს შეედვა სალმობა
მუცლისა, და
მოკდა, შემკული გვირგვინითა მეფობისათა, და წარმოიყვანეს და დამარხეს დმანისს:
და დარჩეს
შვილნი ორნი, დიმიტრი და გიორგი: დიმიტრის დმანისი აქნდა, და გიორგის
სამშვილდე: და
ვითარ ჵელთა- უდვეს მჵედართ მთავრობა თჴთ ხუტლუ-შასი ჩოფანს, წარმოემართა
ესე ჩოფან,
ერითა ურიცხვითა. პირველდ მოვიდა კოლას და არტანს, ვიდრე არსიანამდე, და
აწვევდა ბექას
რათა ყაინი ანუ ჩოფან ნახოს. რომელ ესე არა თავს-იდვა ბექა-მან, არამედ შჴლი მისი
უმრწამესი,
სახელით შალვა წარატანა თანა წარვიდა და ჩავლო სომხითი, და დარჩა ქვეყანა ბექასი
მშვიდობით:
აქა დაიწყო აღმოცისკრებად, ძე-მან მეფისა-მან გიორგი: რომელი აღეზარდა პაპასა
მისსა
დიდსა ბექასა: ხოლო ესე გიორგი იგი არს რომელსა ამა მეფის ვახტანგის უწინ მისცა
ყაენ-მა
მეფობა: ესე არს ძე დიმიტრი თავდადებულისა, და ძმა დავით მეფისა და ვახტანგ
მეფისა:
ჳზ: მესამოცდა მეშჴდე მეფე გიორგი ( ბრწყინვალე), ძე დიმიტრი თავდადებულისა, ძის ძე დიდისა ბექასი, ბაგრატიონი: ამას-თან ჳვ
მეფე გიორგი-მცირე, ძე დავითისი, ძმის-წული გიორგი ბრწყინვალისა:
ხოლო ესე გიორგი წარავლინა ბექა-მან ჩოფანს თანა, და მან მიიყუანა ყაენს წინაშე:
ხოლო მან პატივითა შეიწყნარა, და წინათვე დაუსახვიდა ნიშთა მეფობისათა: ამან
ყაინ-მან წარმოუვლინა მოციქული,( დავითს), და ჰსთხოვა შვილი, რათა მეფე ყოს: მაშინ მცირე
იყო გიორგი,
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იგიცა მოსცეს, და წარმოგზავნეს ურდოსა, და ყაინ-მან მოსცა მეფობა და ტფილისი, და
უჩინა მოძღვრად და საქმის მოურავად დიდი იგი, და მივიდეს ტფილისს: და ამას წელსა
მიიცვალა მთავარი
სამცხისა ბექა, კაცი წარმატებული ყოველსა შინა, სიკეთე-აღმატებული, საღთო
საკაცობოთა
საქმეთა, და უმეტეს სამართლის მოქმედებითა, ეკკლესიათა და მონასტერთა
მაშენებლობითა,
სოფლისა კეთილად მორწმუნეობითა, და გლახაკთა და ქვრივ-ობოლთა უზომოთა
მიცემითა:
ხოლო საყვარელი მეუღლე მისი იყო გამცემელ ეპისკოპოსთა, მონაზონთა და
ყოველთა სამღდელოთა და საეკლესიოსა სოფლისა, ესოდენ რომელ სადმე ესმინის კეთილი მოღაწე
და
მეცნიერი ეპისკოპოსი, გინა მონაზონი, მის წინაშე მოუწოდის, და მოიყვანის, და
მრავლითა
ნიჭითა და პატივითა ამყოფის. და სავსე იყო სახლი მისი მონაზონითა და ხუცითა:
ამას აქნდა
თანა-შეწყნარებულობაჳ ობოლთა, და ქვრივთა და დავრდომილთა: ხოლო სახლსა
მისსა არა
დააკლდებოდა სამ-სამი ლოცა, დაამის -თჴსცა წარუმართა ღმერთ-მან დღენი
ცხოვრებისა მისისანი, მტერთა ძლევასა, მშვიდობასა და დაწყნარებასა: მიიცვალა ვითარ სამე-ოც და
ექსისა
წლისა, და დაუტევა გლოვა და მწუხარება უზომო მკვიდრთა სამცხისათა:
და დაიპყრეს სამცხე სამთავე ძეთა მისთა. უხუცეს-მან სარგის, და შედეგ-მან
ყვარყვარე,
და უმრწემეს-მან შალვა: ხოლო აღესრულა მესამესა წელსა მეფე დავით, გარჯილი
სენთა მწარეთა
მიერ, და დაჰფლეს სამარხოსა მეფეთასა, მცხეთას, და დაუტევეს და ნაცვლად მისსა
ძეჳ მისი მცირე
გიორგი ორ-წელ მეფე ქმნილი:
შემდგომად ამისსა ინება ყაინ-მან ამჵედრება ქვეყანასა ზედა შამისასა, ციხესა
რომელსა
ეწოდება რაბაშანი, რომელი აქნდა სულტანსა მისრელსა: წარვიდა ყოველითა
ძალითა თჴსითა, და
თანა წარიტანა გიორგი, და ლაშქარი დიდი, და გარე-მოადგა რაბაშანს, ხუთ თვე, და
ვერა

ავნო რა. და ამის-თჴს აიყარა და წარვიდა. და ჰყვა ექსი არწივი, დამართული სხვათა
მფრინველთა თანა და ავაზათა: აქათ ესოდენ დიდ იყო ძალი მისი. მოვიდა ყაინი შინა, და
მიერით-გან
არღა-რა სადა -განილაშქრა, დღეთა მისთა იყოფოდა მშვიდობით, და ნებიერად, ათცამეტ წელ
დამპყრობელი ყაინობისა:
ხოლო ამან ოლჯათ სულტან-მან წარმოავლინა მცირე გიორგი მეფედ, და ზაალ
მელიქი
ვინმე სპარსი ხვარასნელი, და ახრუნჩი, მამის ძმა ჩოფანისა თანა წარმოიტანა, რათა
ყოველი
საქართველო ერთად შეკრიბონ მეფობასა შინა გიორგისსა, და აჩინეს მათ მჵარ
გრძელი შანშე,
და ზაქარია ავაგის ასულის ხვაშაგის ნაშობი. მივიდეს ჯავახეთს, მიერ კოხტის თავსა,
და აწვევდეს
სარგისს და ყვარყვარეს გამოსლვად. და არა ინებეს გამოსვლად:
ხოლო ამათ ჟამთა შინა იქმნა განდგომილებაჳ საბერძნეთს, და განუდგეს ოლჯათ
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სულტანსა ფარმანის შვილი, და ქალაქი დიდისა კონისა: მაშინ წარავლინა ყაინ-მან
ჩოფან და
სპა მისი საბერძნეთს, და თანა წარატანნა ქართველნი, და წარჰყვა გიორგიცა ჩოფანს:
ხოლო
გოგაზილა მალუქ, შანშე და ზაქარია არა წარჰყვეს თანა, და აიყარნეს, და ტფილისს
შევიდეს:
და წარიტანეს თანა მეფე გიორგი საბერძნეთს, და ვერ წინა-აღუდგეს ფარმანიანნი
ლაშქართა
მათ ერთ წელ, და ყოველნი მას შინა მყოფნი ქართველნი მოსცა მეფესა გიორგისდა:
იახლნეს
ჯავახნი, და თორელნი, რა-ოდენნი ჰყვეს, და სადაცა ილაშქრიან და შეიბნიან ციხეთა
ზედა, მუნ
მჵნედ მბრძოლად გამოჩნდის მეფე გიორგი, და მის-თანა ყოველნი ქართველნი:
ესრეთ მოიმორჩილნა ყოველნი განდგომილნი და ურჩნი მისნი, და მოქცევასა წელიწადისასა
მივიდა შინა: ხოლო
სთვლის ჟამსა ვითარ მივიდა ჩოფან ყაინისა და მცირედღა დაჰყო, ვითარ თვეცა ერთი
და მოკდა ოლჯათ- სულტანი და დაუტევა ძე მცირე, ვითარ შვიდისა წლისა,
სახელით მუსაით:

ხოლო იგი მიასვენეს და დაჰფლეს ქალაქსა მას რომელსა ეწოდების ყორღოლნგი,
რომელი აღაშენა და განავრცო უმეტეს თავრეზისა, და უწოდა სახელად სუღ:
ხოლო ესმა-რა გიორგი მეფესა სიკდილი ყაინისა, და მის-წილ დადგინება
მუსაითისა,
წარვიდა ურდოსა და მივიდა-რა ურდოსა მეფე გიორგი, განიხარა ჩოფან და შეიტკბო
სიყარულითა დიდითა, ვითარცა შვილი, და მოსცა ყოველი საქართველო და ყოველნი
მთავარნი საქართველოსანი, და შვილნი დავით მეფისანი, და მესხნი, შვილნი ბექასნი, და იწყო
მთიებ-მან
აღმოჭვირვებად: ხოლო მე ენა ვერ მიძრავს საკვირველისა და საშინელისა თქმად:
შემატება, გადაწერილი ვახუშტის მიერ თხზულისა „ ქართლის ცხოვრებად“ცა წოდებულისა წიგნისა გამო, ესე იგი არს გაგრძელება ჳზ
მეფისა გიორგი-ბრწყინვალისა მეფობისა:
დაჯდა მეფედ გიორგი, ძე დიმიტრი მეფისა თავ-დადებულისა, და დაიწყო მთიებ-მან
აღმობრწყინვებად, რომელსა ვერ ძალ-მიცს ამისდა შესაბამისა ქებისა თქმად, ვერცა
სიტყვად თუ
რა-ოდენ შვენიერად და გონიერად განაგო ქვეყანა თჴსი, და ჰქმნა ანუ წყობანი და
ბრძოლანი,
ანუ შემატებანი სამეფოსანი, არამედ რაჳცა ძალ-გვედვას მცირედ ვიტყოდეთ:
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რამეთუ ამან ბრწყინვალე-მან გიორგი დაიპყრა საქართველონი, სომხითი, ჲერ-კახნი,
ქართლი, მესხნი, ტაო, შავშ-კლარჯნი, და ვიდრე სპერადმდე და ზღვადმდე. გარნა
თუმცა ძენი
ძექასნი ფრიდ განდიდებულნი იყნენ, და დაეპყრათ სრულიად სამცხე, კლარეთი,
არამედ ვინადთგან მოეცნეს მეფესა გიორგის ყეენისა-გან ამის-თჴს ვერღა-რა ურჩექმნენ ძენი ბექასნი.
გარნა
რამეთუ იყნენ ბიძის ძენიცა მეფისანი, და ამისის განძლიერებისა მსურველნი, და
მცდელნი
პირველით-განვე და სიხარულით მოერთნენ და მორჩილებდენ მონებრივითა
მსახურებითა: რამეთუ ვინად-გან ურჩთა ჩოფან-ნოინის გამო, რომელი მწედ ჰყვა, მარე ექმნებოდა, გარნა
უმეტეს
თჴსისა სიბრძნისა და გონიერებისა-გან და დაიმორჩილებდათ:

მაშინ იჯდა კათალიკოზად ეფთჴმე: არამედ დიდებულნი და ერის-თავნი ვერ სცვალნა
ჟამადმდე, რიდითა ყეენისათა: ხოლო მძლავრებდნენ ოვსნი, ქართლს, და დაეპყრათ
ადგილ ადგილთა
დაბნები და ციხენი, არამედ მეფემან განასხნა ძლიერებითა თჴსითა, და წარუხნა
ციხენი და
დაბნები: მერმე შევიდა და შემუსრნა კავკასსა შინა მყოფნი, ურჩნი მოსრნა და
დაიმორჩილნა, და
მოხარკე ჰყნა ყოველნი-იგი, და დაამშვიდა ქართლი ოვსთა-გან, ვინად-გან გზანი
ყოველნი თჴთ
დაიპყრნა:
ხოლო შემდგომად სიკდილისა ჩოფან-ნოინისა, იკლეს რაჳმე ნოინთა მუსაითყეენისაგან, სიყრმისა-თჴს მისისა; რამეთუ მოჰკლეს მუსაით-ყეენი, და განდგნენ ნოინნი თჴს
თჴსად, და რომელთამე დაიპყრეს სპარსეთი, სხა-მან ხორასანი, სხა-მან ერაყი, სხა-მან ადრაბაგანი,
სხათა
საბერძნეთნი: მაშინ იცა ჟამი ბრწყინვალე-მან გიორგი, და განასხნა თათარნი საქართველოსა-გან, რომელნიმე გონიერებითა, რომელნიმე ბრძოლითა და ძლიერებითა, და
მოსრნა
ყოველნი საზღვართა-გან თჴსთა: მერმე მოიყანნა ყოველნი ამის ქვეყანის ერის-თავნი
და
წარჩინებულნი, რეცა დარბაზობად ცივსა ზედა ჲერეთისასა, და მოსწყჴდნა მუნ ურჩნი
თჴსნი, და
დაადგინნა ყოველთა ადგილთა წარვლინებულნი ერის-თავნი თჴსნი მორჩილებისანი,
და დაიპყრნა
ამათ უმეტეს ყოველნი: მაშინ მიუბოძა სარგის ჯაყელსა ათაბაგობა და
ამირსპასალარობა:
კვალად შემოიკრიბნა სპანი და შევიდა რანს,ვერ-ვინ წინა-აღუდგა, და მუნიდამ
შევიდა შირვანს,
და დაიმორჩილნა იგინიცა, და მოხარკე ჰყნა დარუბანდამდე, ქურდის ლეკითურთ:
შემდგომად
მოიქცა ტფილისს განძლიერებული:
ხოლო იმერეთს, ვითარცა აღვსწერეთ, შემდგომად ნარინ-დავით მეფისა, იყო შლილობა ძმათა შორის, მრავალთა წელთა, და ამის მიერ განდიდნენ მთავარნი, და
განმკჴდრნეს
ერის-თავნი მის ქვეყანისანი: ხოლო შემდგომად მოკდა კოსტანტინეცა, და არა
დაუტევა ძე,

არცა ასული, და დაჯდა მის-წილ მეფედ ძმა მისი მიქელ: მოკდა მიქელცა, და
დაუტევა ძე ყრმა
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ბაგრატ: ამან ბაგრატ სიყრმით თჴსითა და დაუმორჩილებლობითა მთავართათა, ვერ
იკადრა
მეფობა, რამეთუ არღა-რა მოერთნენ ერის-თავნი: მაშინ იხილა ესე ვითარება იმერთა
ბრწყინვალემან მეფე-მან გიორგი და ეზრახა იმერთა: ხოლო ამის-თჴს სათნო იჩინეს მათცა მეფობა
მისი,
ვინად-თგან განძლიერდებოდა: მერმე შემოიკრიბნა სპანი თჴსნი ძლიერნი, გარდავლო
მთა ლიხისა,
სპითა, და ამისი მხილველნი იმერნი ყოველნი მოერთოდენ სიხარულითა: ხოლო
ბაგრატ, ძე
მიქელ მეფისა, შეიყვანეს აღმზრდელთა და ერთ-გულთა მისთა ქუთათისს, და
განამაგრეს ციხე:
მცნობი გიორგი მეფე, მოადგა ქუთათისს, მაშინ ბაგრატ ვერღა-რა წინა-აღმდგომი და
შემჭირვებული რა-ოდენსამე ჟამსა, ევედრა მეფესა გიორგის, რათა არა-რაჳ ევნოს
სიკდილისა, ანუ
პატიმრობითა, და მისცეს სარჩო იმერეთსავე მეფე-მან, მივიდეს წინაშე მისსა, და
მისცეს ყოველნი
ციხენიცა იმერეთისანი მეფესა: „ვინად-გან მოგცა ღმერთ-მან ძლევა:“ ამის-მან
მსმენელ-მან მეფემან, განიხარა და აღუთქვა ყოველნივე აღსრულებად საწადელნი მისნი: მსმენელი
პირისა ამის,
გამოვიდა ბაგრატ, და მოვიდა წინაშე გიორგი მეფისა, და მისცნა ყოველნი ციხექალაქნი და
სიმაგრენი იმერეთისანი: ხოლო გიორგი მეფე-მან პატივ-სცა, ვითარცა მონათესავესა
თვისსა, და
შეიწყნარა იგი ფრიად სიყარულითა და აღიხნა ყოველნი ციხენი და ქალაქნი, და
სიმაგრენი,
ბრწყინვალე-მან მეფე-მან გიორგი იმერეთისანი. ქრისტესით ჩტლ, ქართულსა იჲ, და
დასხნა
ერის-თავნი თჴსნი:ხოლო ბაგრატ მისცა საერისთო შორაპნისა და ჰყო მუნ ერის-თავად:
ამისი მხილველი დადიანი მამია, და გურიელი და სვანთა ერის-თავი და აფხაზეთისა
შარვაშიძე,
მოერთნენ ნიჭითა დიდითა, და დაულოცეს მეფობა იმერეთისა, და ყოვლისა
გიორგიისა: მერმე

შთავიდა ოდიშს, მუნიდამ აფხაზეთს, მუნებურნი, განაგნა, და დაიპყრა ციხენი თჴსად,
და მისცა
ცხომის საერისთო ბედიელს, ვითარცა პირველ ცხომისა იყო: უკ-მოიქცა, შემოავლო
გურია, განაგნა მუნებურნი და მოვიდა სამცხეს: არამედ სამცხეს ყოფასა შინა მეფისასა, მოკდა
ათაბაგი
სარგის, ქრისტესით ჩტლდ, ქართულსა კბ: ხოლო მეფე-მან მიუბოძა ძესავე მისსა
ყვარყვარეს
ათაბაგობა, და დასხნა ერის-თავნი თჴსნი კლარჯეთს, სპერს, კალმახს, არტანუჯს და
სამცხეს:
არტანისა და წუნისა, და საერისთოთა-გან რომელიმე უბოძა ბიძათა, და ბიძის ძეთა
ყვარყვარეათაბაგისათა, და იყნეს ესენი მორჩილებასა ათაბაგისასა: განაგნა მუნებურნი,
ვითარცა კეთილმან ხუროთ-მოძღვარ-მან ყოველნივე, წარმოვიდა და მოვიდა ტფილისს:
მერმე კვალად განიხილნა მეფე-მან მთიულთა და კავკასთა საქმენი, რამეთუ მრავალნი
უჯერონი იქმნებოდნენ: შემოიკრიბნა სპანი, შევიდა და დაიმორჩილნა ყოველნი უმეტეს
პირველისა,
კავკასსა შინა მყოფნი: ხოლო მუნიდამ ჩამოვლო ცხრა-ზმასა ზედა, მოვიდა მუხრანს
და ჩამოიყანნა
მუნ რომელნი კავკასიასა შინა ქრისტიანენი იყნენ თავნი მათნი, და ჵევის ბერნი.
შემოვიდა
ტფილისს და შემოიტანნა იგინიცა, და განუჩინა მათ სამართალი, და წესნი დაუსხნა
წიგნითა,
რათა ჰყოფდნენ წაღმათ ეგრეთ:
შემდგომად მოკდა კათალიკოსი ეფთჴმე, და დასვა ბასილი: არამედ რომელ-მან
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გან-მან დაიპყრა ადრაბაგანი, ამანვე იწყო პყრობად სომხითისა, რანისა და მოვაკანისა,
და
მოვიდა განჯას, რათა დაიმორჩილოს გიორგი მეფეცა: ამისი მცნობელი მეფე, მიეგება
სპითა
თჴსითა, ეწყო და იქმნა ძლიერი. გარნა ძალითა ღვთისათა მოსრნა მეფე-მან ბანაკნი
მათნი და ივლტოდნენ, და მოსწყვედდნენ სპანი მეფისანი მახჴლითა. და შემოიქცა
გამარჯვებული,
ალაფითა დიდითა:

კვალად ეგრეთვე საბერძნეთის სულტან-მან ორხან ინება, რათა დაიპყრას კლარჯეთი
და
მიმდგომნი მისნი: მცნობელ-მან გიორგი მეფე-მან მიუვლინა მას ზავისა პირი, ხოლო
მან არა ინება:
შეკრებული სპითა, მეფე ეწყო სულტანსა, მოსცა ღმერთ-მან ძლევა, და მოსრნა
ურიცხნი თურქნი, და ივლტოდნენ სულტანითურთ: მხირული მეფე, ალაფითა მათითა სავსე,
შემოიქცა განმარჯვებული, და მოვიდა კვალად ტფილისს: ამისა შემდგომად უმეტესად დაიმორჩილნა
რანი, მოვაკანი და სომხითი, და მარადის მოსცემდიან ხარკსა, და არცაღა იყნენ თათარნი
საბრძანებელსა
მისსა: ხოლო ვინად-გან დაიმორჩილნა და დაიმონნა ყოველი გიორგია ნებასა შინა
თჴსსა, და
კავსასნიცა მორჩილებასა მისსა იყნენ, ნიკოფსიიდამ დარუბანდამდე; კვალად რანი,
მოვაკანი
და შარვანში მოხარკედ აქნდა, და არღა-რა იყო წინა-აღმდეგი და ურჩი მისი:
შემოიკრიბნა
კათალიკოზნი და ეპისკოპოზნი ივერიისანი, და განაახლნეს წესნი საეკლესიონი,
განმართნეს და
დაადგინნეს მოწესენი წესსა ზედა თჴსსა, და უწესონი განჰკვეთნეს:
ხოლო კვალად ამის მეფობასავე შინა, მოკდა დადიანი მამია, და მიუბოძა მეფე-მან
გიორგი ძესა მისსავე გიორგის დადიანობა, ქრისტესით ჩტმე, ქართულსა ლგ: ხოლო
ამის-თჴს
ეწოდა ამას გიორგი მეფესა ბრწყინვალე, რამეთუ იყო ჰაეროვნებითა, ფრიად შვენიერ
და ახოვნებით უებრო. მოწყალე, უხვი, ობოლთა და ქვრივთა, დავრდომილთა შემწყნარებელი:
მეორედ, ვინადგან იყო ივერია დაფანტული, სამეფოდ, სამთავროდ და საერითოდ დაყოფილი. ამან
სიბრძნეგონიერებითა და ძლიერებითა თჴსითა, კვალდ შემოიკრიბნა და დაიმონნა, ვითარცა
აღმაშენებელმან. განავსნა და აღაშენნა ქვეყანანი, სჯული და სამოქალაქო წესნი განაბრწყინვა,
ეკკლესიანი
დარღუეულნი და მოოხრებულნი აღაშენნა, განაახლნა. რანი, შარვანში, და მოვაკანი
მოხაკედ ჰყო
თჴსად. სძლო ყოველთა, სადა ჯერ იყო, ბრძოლითა და ძლიერებითა. და სადა ჵამდა,
სიბრძნე-

გონიერებითა და მეცნიერებითა თჴსითა დაამშვიდნა, და მეფობითა კეთილითა
ივერიასა
ზედა ოც და რვა წელი: შემდგომად გარდაიცვალა, ყოვლითა კეთილითა და ღვთისმსახურებითა
აღსავსე, ტფილისსა, ქრისტესით ჩტმვ, ქართულსა ლდ:
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ჳჲ. მესამეოცდამერვე მეფე ქართლისა, დავით, ძე გიორგი- ბრწყინვალისა, ბაგრატიონი:
ხოლო შემდგომად მეფის გირგისა დაჯდა ძე მისი დავით მეფედ: შემოკრბენ კათალიკოზნი- ეპისკოპოსნი და დიდებულნი, ნიკოფსიით, სპერით, დარუბანდამდე, და
აკურთხეს მეფედ.
ამან დავით მეფე-მან დაიპყრნა ყოველნი საბრძანებელნი მამისა თჴსისა, და მატა
უმეტეს შენებასა
ეკკლესიათა, და ციხე-სიმაგრეთა, რომელნი მოოხრებულ იყნენ, და დაუშთნეს
ბრწყინვალესა
მეფესა გიორგის, ვინად-გან მოსცნა ღმერთ-მან ჟამნიცა მშვიდობისანი: ამის ჟამს
მოკდა კათალიკოზი ბასილი და ამან დასვა კათალიკოზად დორათეოს:
და ამისვე ჟამსა, წელსა ქრისტეესით, ჩტნზ, ქართულსა მე, დაბნელდა მზე: კვალად
ამავ დავით
მეფის ნებითა, შეირთო ბაგრატ ერის-თავ-მან მიქელ მეფის ძე-მან, ასული ყვარყვარე
ათაბაგისა:
ხოლო ამან დავით მეფე-მან იმეფა კეთილად დღეთა მისთა, მშვიდობით და ღვთისმსახურებით,
ვინად-გან მეფესა გიოგის დაემორჩილნეს და დაემშვიდნეს ყოველნი, და მოვლიდა ესე
დავით
მეფე სამეფოსა თჴსსა ზემო-ქვემოსა, ამერ-იმერთა. და განაგებდა, ნადირობდა, და
იშვებდა: არამედ
გეგუთს ყოფასა შინა გარდაიცვალა, ქრისტესით ჩტჳ, ქართული მჲ: და დაუტევა
დედოფალი
ცოლი თჴსი, სინდუხტარ, და ძე ბაგრატ: მიმღეს და დაფლეს გელათს:
გათავდა შემატება:
ჳთ. მესამეოცდამეცხრე მეფე ქართლისა, ბაგრატ, ძე დავითისი,
ბაგრატიონი:

დაჯდა მეფედ ბაგრატ, და განაგებდა სამეფოსა ქართლისასა. ხოლო მჯდომარე იყო
წმიდაკათოლიკე ეკლესიისა ხარისხსა ზედა, ჟამსა მას დამწყსიდა კეთილად მწყემსი- იგი
კეთილი
სანატრელი, და ყოვლად-წმიდა კათალიკოზ-პატრიარქი ელიოზ:
და ამას ჟამსა შინა გამოჩნდა მძლავრი ლანგ-თემურ, პირველად ქვეყანასა
თურქეთისასა:
რამეთუ ეწოდა სახელად თემური და მკელობელ იყო, და სპარსთა ენათა მიერ
მკელობელსა ლანგ
ეწოდების: ხოლო ესე ლანგ-თემურ გვარ-ტომობით იყო ჩინგის სამარყანელი: ამის-თჴს
უწოდენ
ჩინყიზად. რამეთუ პირველთა ჟამთა შინა იყო ვინმე ქვეყანასა თურქთასა ასული ერთი
მდიდრისა
რომლისამე, მუნ მკვიდრთაგანისა კაცისა. და იყო ქალი ესე მდიდარ ფრიად,
საჭურჭლეთა და
მონათა სიმრავლითა გარდარეულ. და უფლებდა რომელსამე ელსა და სპათა ზედა:
ესრეთ განაგებდა ელსა და სპათა თჴსთა ქალი ესე, და არა ესვა ქმარი: ხოლო იქმნა მის-ზედა
ჵელოვნება
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რამე ბელიარისა, და მიდგომილება ანტესებრივი, და ეგრეთვე ქალი-იგი მიდგომილ
იქმნა, თჴნიერ
ქმრისადა დაწინდებისა: ხოლო საცნაურ იქმნა მიდგომილება-იგი მისი ყოველთა მიერ.
და მცნობელთა საქმისა ამის სპათა მისთა მიერ, ფრიად შემძნობელთა, განსაქიქებელ და
საკიცხელ
უჩნდათ, რამეთუ დიდად წარჩინებულ იყო მკვიდრთა მის ადგილისათა: ხოლო ვერღარა თავსიდვეს სირცხვილი-იგი მისი სპათა და მონათა მისთა: დღესა ერთსა შეკრბეს ვანად
მისსა, მიუვლინეს და ეტყოდეს: „ვინათ-გან მთავარ და უფალ ქმნილ ხარ ჩვენ-ზედა, რასა-თჴს
ჰყავ საქმე
ესე, და შეამთხვიე თავსა შენსა ესე-ვითარი სირცხვილი“. ხოლო მან უარ-ყო ფრიად და
ეტყოდა მათ: „უკეთუ სარწმუნო ხართ სიტყვათა ჩემთა, ესე უწყოდეთ, რამეთუ მე კაცთა-გან
არა
მიდგომილ ვარ, და უკეთუ არა სარწმუნო გიჩნსთ, დაადგინეთ სრასა ამას ჩემსა
მსტოვარნი, და

მათ ცნან, თუ ვინა მოვალს ჩემდა, და მით გულ-სავსე იქმნნეთ:“ და მათ ჰყვეს ეგრეთ,
განაწესეს
მცველნი, და განმსტრობელთა საქმისა-მის იხილეს მსგავსი ნათლისა მზაკვარება
მთავრისა-მის
ბნელისა, რომელი ჵელოვნებათა თჴსთა მიერ რეცა ნათლად შეიცვალების, და
უფროსღა ნების
მყოფელთა თჴსთა ზედა ესრეთ ჰმოქმედებს: ხოლო მცველთა-მათ იხილეს ნათლისა
სახე-იგი,
რომელი მივიდა ქალისა-მის-თანა, და მსგავს-მან განისვენა მსგავსისა თანა, და
ეგრეთვე ღამე
ყოველ ჰმოქმედებდა: და აუწყეს მცველთა ცხადად ხილული-იგი მათ მიერ: მაშინღა
სარწმუნო
იქმნნეს საქმესა-მას. ხოლო მიუდგა ქალი-იგი და ჰშვა ყრმა-წული, და აღიზარდა იგი,
და უწოდეს მას ძედ ნათლისად, და მიერით-გან უწოდეს ჩინყიზი; და ვითარცა აღიზარდა იგი
და იქმნა
მეფედ თურქთა ზედა, და მიერით-გან მეფობდენ მუნ ტომნი მისნი: და ესეცა ლანგთემურ იყო
ტომობით თესლი ჩინყიზისა-მის: და იყო თურქთა მეფისა ყმა საყვარელი და მჵედართ
მთავარი,
და მიანიჭა ქალიცა თჴსი. ამის-თჴსცა განძლიერდა ფრიად, და უფლებდა სპათა თჴსთა
ზედა, და სხვანიცა მრავალნი მიიმძლავრნა, და დიდად სახელოვან და განთქმულ იქმნა
მკვიდროანთა
მის ადგილისათა: ხოლო ჵელოვნებითა თჴსითა მოიპოვა ჟამი რაჳმე ნებისა თჴსისა, და
მოკლა
მეფე თურქთა, და ძენიცა მისნი ყოველნივე მოსრნა პირითა მახვილისათა, და თჴთ
დაიპყრა
სრულიად ქვეყანა თურქეთისა, და მერმე ინდოეთი და ერანი: და კვალად უმეტესად
განძლიერდა, და
ვერღა-რა-ვინ აღუჩნდეს წინა-აღმდგომად მისა. რამეთუ ვრცელად ცხოვრება მისი
წიგნთა შინა
სპარსთასა განმარტებით წერილ არს, და სომეხთაცა სხვებრ რადმე აღუწერიათ: ხოლო
ამიერითგან უფროსად განძლიერდა ლანგ-თემურ, რამეთუ კნინღა სრულიად დაიპყრა პირი
ყოვლისა ქვეყანისა, და ესრეთ წარემართებოდა საქმე მისი ვითარცა ალექსანდრე მაკედონელისა. და
ესე არა-თუ
კეთილ-მოქმედებისა მისისა-თჴს, არამედ ესრეთ არს სოფლისა მის ჩვეულება: და იგი
მპყრობელი ყოვლისა ქვეყანისა აწ ესე-რა იგიცა ნაცარ და მტვერ ქმნილ არს, და სულითა
ქვესკნელად

შთასრულ არს:
ხოლო აწ პირველსავე სიტყვასა მივიდეთ: მაშინ დაიპყრა ლანგ-თემურ ყოველივე
ქვეყანა
აღმოსავლეთისა, და წარმოვიდა, ძლიერებითა მრავლითა და სპითა ურიცხვითა,
რომელი ჰფარვიდა
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ყოველთა ველთა ქვეყანისათა, და ესრეთ მოიწია სომხითად, და მოიცვა სრულიად
სომხითი: რამეთუ
მოაწია მათ-ზედა ჭირი, სრვა, ტყვენვა და სრულიად იავარ ჰყო სომხითი, ესრეთ ვითა
ცხოვრებასა სომეხთასა განმარტებით წერილ არს: ხოლო დაიპყრა სრულიად სომსხითი და
მრავალი ტყვე
ჰყო, და უმრავლესნი მათნი მოსრნა პირითა მახვილისათა, და სხვანი ყოველნივე
თჴსად მიიმძლავრნა, და ჰყო საბრძანებელსა ქვეშე თჴსსა: და წარვიდა მუნით-გან, და დაიპყრა კარი, და
აღიღო
ყოველნივე ციხენი და სიმაგრენი მათნი: ხოლო წინა-აღმდგომნი და ურჩნი ყოველნივე
მოსრნა
პირითა მახვილისათა. და დაიბანაკა მუნ ზამთარსა ერთსა. რამეთუ იყო ზამთარი
ძლიერი და
ფიცხელი: ხოლო წარვიდა ათაბაგიცა, და მორჩილ ექმნა მას. რამეთუ ვერ ძალ-ედვა
წინააღდგომა მისი, და დიდად პატივ-სცა ათაბაგსა: მაშინ წარვიდა შურდიას- შჴლი
ვირშელი, და
წარმოუძღვა წინა, ყოვლითა სპითა ჩაღნელ ქვეშნელ-სიყალბელ-ნალროელინდუსტანელითა,
და ყოვლისა სპარსეთისა და აღმოსავალისა ლაშქრითა, დიდითა რისხვითა და გულისწყრომითა:
ხოლო შემდგომად ზამთრისა წარმოემართა ქართლსაცა ზედა, ვითარცა ღელვანი
ზღვისანი
განძვინებულნი, რამეთუ წადიერ იყო დაპყრობა საქართველოსა, და ესრეთ იყო ნება
სვინიდისისა
მისისა: გარდამოვლო აბოცი, წარმომტყვენველ-მან და სრულიად იავარ მყოფელ-მან
ყოვლისა
სანახებისა-მან: არა ჰყოვნა მუნ, არამედ წარმოვიდა, გარდმოვლო თრიალეთი და
საბარათიანო,
საშინელებითა და ზარითა დიდითა, ქრისტეს აქეთ ჩტჟგ: რამეთუ ვის ძალ-ედვა წინააღდგო-

მად მისა. რამეთუ ჰყვა ბანაკი და სიმრავლე სპათა ურიცხვი, რომელსა ვერ იტევდენ
მთანი და
ველნი, და ყოველნივე არენი და სანახები საქართველოსანი, და მოსრნა ყოველივე
თრიალეთი,
საბარათიანო, და გარემონი, მკვიდრნი მათ ადგილთანი წარმოჰსტყვენა, და შემუსრნა
ყოველნივე
სიმაგრენი, ციხენი და გოდოლნი. და არა დაშთა დაბანი, რომელნი სრულიად არა
აღაოჵრა:
რამეთუ არა-ოდეს მოწევნულ არს ჭირნი ესე-ვითარი საქართველოსა ზედა, რომელი
მან
მოაწია: მაშინ ჰსცნა- რა საქმე ესე მეფე-მან ბაგრატ, მწუხარე იქმნა ფრიად, და ეძიებდა
ღონესა
რასამე საქმისასა: რამეთუ ვერ ძალ-ედვა წინა-აღდგომა მისი: ხოლო შევიდა ციხესა
ტფილისისასა. მაშინ გიორგი მეფე წარვიდა და მივიდა სამწევრისს: და ოდეს ესმა მოსლვა
ტფილისს
თემურისა, მაშინ აღიყარა მეფე გიორგი ლიხთ-იმერეთით: მაშინ ერის-თავი ვირშელი
უკუ-დგა
ციხესა ბეხუშისასა, დედა-წულითა და ჯოგითა, და თანა ჰყვა კათალიკოზი ელიოს,
ყოვლითა
საყდრის შვილითურთ, და ხიზნითა და ჯოგითა, და ცხვრითა, და გამაგრდა მას შინა:
და
ვითარცა ესმა საქმე ესე ლანგ-თემურს, წინა-აღდგომა და სიმაგრე, ეგრეთ ჰგონებდა
თჴთ
მისლვასა და მორჩილებასა მეფისა ბაგრატისასა, ვითარცა მორჩილ ექმნა ათაბაგი, და
სხვანიცა
მრავალნი: მაშინ ფრიად განრისხნა მძლავრი-იგი ზვავი და ამპარტავანი. მივიდა და
გარე-მოადგა
ციხესა ტფილისისასა, და უბრძანა სპასპეტთა და სპასალართა თჴსთა ყოველთავე
ბრძოლა ძლიერი, და განწირვა თავთა მათთა: ხოლო რომელნიმე დიდებულნი თავადნი
ქართლისანი არა იყნენ
ციხესა- მას შინა, მეფისა ბაგრატის თანა, არამედ წარსრულ იყნეს თჴს-თჴად
სახიზარსა და
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სიმაგრესა შინა, და რომელნიმე თანა ჰყვეს ჰრჩეულნი ჭაბუკნი, რომელნი
სამარადისოდ თანა
ჰყვებოდეს მეფესა: ხოლო მოისვა მძლავრ-მან ლანგ-თემურ სრულიად გარემონი
ტფილისისანი,

და უბრძანა სიმრავლესა ბანაკთა თჴსთასა აღება ციხისა და შემუსრვა ზღუდეთა
ციხისათა: მაშინ
მეფე-მან ბაგრატ, დიდად მინდობილ-მან და მსასოებელ-მან მოწყალებათა ღვთისათამან, განიგულა
წინა-განწყობა მათი, მეტყველ-მან ესრეთ: „ფრიად უმჯობეს არს და სანატრელ
სიკდილი სარწმუნოებასა ზედა ქრისტესსა, ვიდრეღა-რა მორჩილებასა და იძულებით შეპყრობასა
მძლავრისა-მის
მიერ:“ და ესრეთ შეიჭურა ჯაჭვ-ჭური ქრისტეს სარწმუნოებისა, და გამოვიდა
შემთხვევად და
ბრძოლად ლანგ-თემურისა:
და მიმტევნეს ბანაკსა მათსა მეფე ბაგრატ და სპანი ქართველთანი, ესრეთ ვითარცა
გავაზი
გუნდსა წეროთასა, და ვითარცა ლომი მროწეულსა ზროხათასა: და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი
(იმიერ) და ამიერ, და მოისრა ორ კერძოვე სიმრავლენი სპათანი, და უფროსღა
უმრავლესნი
მოსწყდეს სპანი ლანგ-თემურისანი, და ვერა უძლეს ოტებად მათდა, სიმრავლისა-გან
ბანაკთასა
და დაშვრეს ფრიად ქართველნი, ფიცხელთა ბრძოლათა მიერ და სრვათა, და მოისრნეს
ქართველნიცა მრავალნი: და ესრეთ უკუნ-იქცეს მუნვე, ციხესა ტფილისისასა: ამისა შემდგომად
ფრიად
განძვინებულ-მან ლანგ-თემურ, და ვერ მიმთხუეულ-მან ნებასა გულის-თქმისასა,
მოიპოვა ღონე
ესე-ვითარი, და ქმნეს ჩელტები რკინითა შემზადებული: ესე აღიფარეს და მიეტევნეს
ციხესა-მას
ტფილისისასა, და ესრეთ მძლავრებით შემუსრეს და აღიღესს ციხე-იგი, და იავარ ჰყვეს
სრულიად
შინა-გან მყოფნი ციხესა- მას შინა: და რომელნიმე მოსრეს, და რომელნიმე ტყვე ყვეს:
მაშინ
შეიპყრეს თჴთ მეფე ბაგრატ, და დედოფალი ანნა, და მის-თანა მყოფნი ქართველნი
ყოველნივე.
და განიხარა ლანგ-თემურ შეპყრობისა მისისა-თჴს, და პყრობილ ჰყო მეფე ბაგრატ, და
სრულიად
მის-თანა მყოფნი ქართველნიცა, და თჴთ დაიპყრა ციხე, და შეაყენნა მას შინა სპანი
თჴსნი:
ხოლო აიძულა მეფესა ბაგრატს ჰჯული მაჰმადისა ლანგ-თემურ, და აღუთქმიდა ნიჭთა
დიდთა,

და პატივსა ძმებრივსა, და კვალადვე მინიჭებასა სამეფოსა თჴსისასა. ლიქნითა
სიტყვათათა მოქენე
იყო პყრობა ჰსჯულისა მისისა, და არა მორჩილ ექმნა ყოვლადვე. რამეთუ მტკიცედ ეგო
სარწმუნოებასა თჴსსა ზედა მეფე ბაგრატ, და იყო მცირედ-რამე მუნ ლანგ-თემურ. და
მერმე აუწყეს
ნადირთა სიმრავლე, და შექცევა ყარაიასა, და წარვიდა ყარაიასა შინა. მოინადირეს და
შეექცეს
კეთილად, მოსრეს სიმრავლე ნადირთა, და იშვებდეს უზრუნველად და
განსცხრებოდეს: მაშინ
განიზრახა წარსლვად ყარაბაღს, და აღიყარა და წარვიდა, და თანა წარიყვანა მეფე
ბაგრატ პყრობილი: და შთასრულმან ყარაბაღს, დაიბანაკა მუნ რა-ოდენთამე ჟამთა, და იგონებდა
ბოროტსა.
რამეთუ სავსე იყო შორითა და ჵდომითა, რომლისა თხლე არა წარმოიცალიერა, და
გარდამოეცემოდა გესლი ასპიტისა ბაგეთა-გან მისთა. რამეთუ სრულიად ეგულვა და მოქენე იყო
იავარყოფისა-თჴს საქართველოსა, ვინათ-გან მეფე ბაგრატ პატიმრად ჰყვა, და სხა არა-ვინ
საეჭველ
უჩნდა წინა-აღმდგომი მისი: ხოლო განაწესა სპასალარი ერთი ვინმე წარჩინებულთა
თჴსთაგანი, და
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მისცნა სიმრავლენი სპათანი ურიცხვი, წარმოგზავნა საქართველოსა ზედა, და ამცნო
სრულიად
მოოჵრება და დასრულება ქართლისა, და უმეტესად წმიდათა ეკკლესიათა-თჴს,
ციხეთა და შენობათა-თჴს ეტყოდა: „დაარღვიეთ, დაარღვიეთ მისაფუძვლადმდე მისა: ხოლო
მჵცოვანთა მამათა
და დედათა, და უფროსღა სამღდელოთა-გან რომელნიცა შეიპყრან მოსრან ყოველნივე
პირითა
მახვილისათა, და სხვანი წარტყვენონ და ტყვე ჰყონ. და მოწვან ცეცხლითა წმიდანი
ეკკლესიანი,
და ყოველნივე დაბანი და შენობანი ქართლისანი“. და ესრეთ ამცნო და განამტკიცნა
სარდალნი
და ყოველნივე სპანი თჴსნი მძლავრ-მან უწყალო-მან ლანგ-თემურ: მაშინ წარმოვიდენ
და მოიწივნეს მსწრაფლ მყისსა შინა არეთა ქართლისათა, ქრისტეს აქეთ, ჩტჟგ:

და ვითარცა მოიწივნეს, მაშინ მოიცვეს ტფილისი და სრულიად ყოველნივე სანახებნი
ქართლისანი, და სრვიდეს უწყალოდ, ვითარცა პირველ მეგვიპტელთა ღვთისა მიერ
რისხვით მივლინებული-იგი მომსრველი სენი: რამეთუ ესრეთ თქმულ არს: „ ორ გზის ჟამიცა აღარ
მოექცევისო:“
ნანდვილვე ფრიად უბოროტეს ჟამისა გამოჩნდეს იგინი. რამეთუ მომსრველი იგი ჟამი
ზეგარდამო ბრძანებითა ყოვლად მოწყალისა ღვთისათა, მიივლინების კაცთა ზედა,
განმრავლებისა-თჴს
ცოდვათა ჩჲნთა-თჴს, და ჰსწვრთნის ვითარცა საყარელსა ძესა მამა-იგი მოწ ყალე,
რათა შეინანონ და მოიქცენ სინანულად: და განგებითა ღვთისათა, მის მიერ აღსრულებელნი
გამნი მკდართანი ყოველნივე მღდელთა მიერ შეიმუსრვის და იმსახურების, და წმიდათა
ეკლესიათა შინა
განწესებულ არს სამარხო მათი, პატივად და სალხინებელად აღსრულებულთა სულთათჴს: და
მომსრველი-იგი სენი ვერ მიეხების მღდელთა რათურთით, და ესრეთ
განთავისუფლებულ არ~ნ
მღდელნი მომსრველთა სენთა მიერსა, და წმიდათა ეკკლესიათა მიერ ფრიად
შიშნეულ არს, და
მძრწოლარე ჭირი-იგი მომსრველი: არამედ მაშინ ფრიად უბოროტეს გამოჩნდეს
მომსრველისამის-გან ჟამისა სპანი-იგი ლანგ-თემურისანი საქართველოსა შინა. ხოლო არა-თუ
ყოველთა კაცთა
სრვა კმა ვყოთ: არამედ წმიდანი ეკკლესიანიცა, და მას შინა მყოფნი სამღდელონი
კრებულნი
ცეცხლითა დამწვარ იქმნნეს მათ მიერ: მაშინ დაუტევეს ქვე-მოკერძონი-იგი სანახებნი
ქართლისანი,
და წარვიდეს ზემოთ -კერძო, შიდა ქართლად, რომელსა აწ ზემო-ქართლად უწოდენ:
რამეთუ
პირველ მათსა დაშთა შიდა-ქართლი წარუტყუენველად: მაშინ მივიდეს უსჯულონიიგი წმიდა
კათოლიკე ეკკლესიასა მცხეთას, უფროსღა და უმჯობეს სავსენი შურითა მისითა. ეჰა,
ვაჳმე დღისამის-თჴს და ჟამისა, რომელი მოიწია ჩვენდა, სიმრავლისა-თჴს ცოდათა ჩვენთასა: აჰა
წარმოდეგინ
ჩვენდა, გოდებისა მთხზველად, ჵმა ჰრამათ მტირალი საღმერთო, იერემია, მეტყველი
ესრეთ.

„განიშორა უფალ-მან საკურთხეველი თჴსი, განაბნია სიწმიდე თჴსი, შემუსრა ჵელითა
მტერისათა
ზღუდე ტაძართა მისთა. ჵმა ბრძოლისა მოსცა სახლსა შინა უფლისასა, ვითარცა დღესა
შინა
დღესასწაულისასა, და ეკვეთნეს ქვეყანასა ბჭენი მისნი, წარწყმიდნა და შემუსრნა
მოქლონნი მისნი,
მეფე მისი და მთავარნი მისნი, წარმართთა შორის: და არა არს ჰსჯული,
წინასწარმეტყველთაცა
მისთა არა პოვეს ხილვა უფლისა მიერ“. რამეთუ ესრედ სახედ ყოველივე ჰყო მძლავრმან უწყა1-33 სტრ., 456
ლო-მან ლანგ-თემურ საქართველოსა შინა: ვითარცა მეფე-მან ბაბილოვნისა-მან
ნაბუქოდონოსორ
მოაწია იერუსალიმსა შინა, და უფროსღა გარდამატა მას: რამეთუ მან არა იკადრა
დარღვევა
ტაძრისა-მის სოლომონისა, თჴნიერ წარღებისა მრავალ-ფასს-მას პატიოსანთა
ჭურჭელთა ტაძრისათა, არამედ ამან ლანგ-თემურ ესე-ოდენი ბოროტი ჰქმნა, ვითარმედ წარიღო
სრულიად პატიოსანი სამკაული და შემკობილობანი, ჭურჭელნი წმიდისა კათოლიკე ეკკლესიისანი: და
იგი არა ჯერ
უჩნდა კმა ყოფად. არამედ თჴთცა შეჰკადრა, და ბილწითა ჵელითა წარმდებად ჵელჰყო, დარღვევად და მოოჵრებად სვეტისა-ცხოველისა, შინა-გან, და გარეთ ზღუდენი და პალატნი,
და
ყოველნივე შენობანი სრულიად იავარ ჰყვეს სპათა ლანგ-თემურისთა: ამისა
შემდგომად აღიყარნეს
და წარვიდეს, და სადაცა განვლეს დაწვეს და მოაოჵრეს დაბანი და შენობანი ზემოკერძოთა
სანახებთანა.
და ესე ვითარითა სიბოროტითა მიიწივნეს ქვაბთა-ჵევს, და იგიცა მოიცვეს და წარმოსტყვენეს, და უყვეს მრავალი ბოროტი გარეშე წმიდისა ეკკლესიისა, და ინებეს
წმიდისა- მის ეკკლესიისა ცეცხლითა დაწვა და დარღვევა, რამეთუ შინაგან ტაძრისა-მის შევტოლვილ
იყნეს ყოველნივე მუნ მყოფნი, წმიდანი მღდელნი, დიაკონნი და ფირჩოსანნი, მღდელმონაზონნი, გლახაკნი

და უღონონი, დავრდომილნი და დედანი მონაზონნი, რომელნი მდგომ იყნეს
აზნაურთა და
თავადთა ასულნი, და დედანი: ხოლო ესე ყოველნივე მონაზონნი გამოიყვანნა და
შეასხნა სამეჩანგო შესასხმელნი, და დაჰკიდნა ეჟვანნი, და ფერჵითა დააბმევინა, ათამაშა და ამღერა.
და ერთ-მა
ვინმე მონაზონ-მან აღმოთქვა: „ვაჳ ჩუენს დედაბრობასა, ეს- რა გვეჟღარუნებიან“. ამისა
შემდგომად რომელნიცა ინებეს, წარიყვანეს, და რომელთა არა დაუტევეს ჰსჯული ქრისტესი,
და ურჩ
ექმნენ მათ, და გლახაკნი და დავრდომილნი იყნენ, მათ ყოველთა შეუკრნეს ჵელნი და
ფერჵნი,
და დააწყვეს საშუალ ეკკლესიისა: რამეთუ იყო ჵმა მათი ვაებისა და ოჵრებისა ვითარცა
ქუხილი
ცისა: ხოლო მათ ყოველთა, უკეთურებითა აღსავსეთა, აღაგზნეს შიგან და გარეშე
ტაძრისა-მის
ცეცხლი მძფარი, და დაწვეს ტაძარი- იგი ქვაბთა-ჵევისა ღმრთის-მშობელისა, და მას
შინა მყოფნიცა-იგი წმიდანი და სამ-გზის სანატრელნი სამღდელოთა დასნი, რომელნი მას შინა
ცეცხლითა
აღესრულნეს, და წამებისა ღვაწლითა და გჴრგჴნითა შემკულნი აწ იხარებენ წანაშე
ღვთისა, და
ჩვენ-თჴს ჰყოფენ ვედრებასა: ხოლო დამწვარნი- იგი წმიდათა გამთა მათთა
აჩრდილნი ვიდრე
დღეინდელად დღედმდე, მსგავსად კაცთა სახედ, იხილვების იატაკსა შინა, შიგან
წმიდისა ტაძრისასა, და ესენი სურვილითა წამებისათა და ტრფიალებითა ზესთა სასურველისათა
შეთქმულ
იქმნნეს, რათა ღირს იქმნენ იგინი ქრისტეს-თჴს სიკდილსა და ტანჯვასა. და აქა
მცირედ
მოითმინეს და მუნ საუკუნოდ იშვებენ, და იმოთხვენ, ზე-ცათა შინა ყვავილთა-მათ
დაუჭნობელთა:
ხოლო უსჯულოთა -მათ მოვლეს გარემონი მათ ადგილთანი, და წარსტყვენნს
ყოველნი:
და ამისა შემდგომად წარვიდეს, და მიიწივნნეს რუისს, და დაიბანაკეს მუნ, მოიცვეს
სრულიად
შიდა-ქართლი, დაწვეს და აღაოჵრეს, და მოვლნეს ყოველნი არენი და სანახებნი შიდაქართლი-
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სანი, და აღიღეს ციხენი, გოდოლნი და სიმაგრენი ყოველ ნივე, თჴნიერ მთისა
კავკასიისა: მაშინ
ძირითურთ აღმოფხვრეს დიდი ეკკლესია იგი რუისისა, რომელ არს საყდარი
ღვთაებისა, ვიდრე
საფუძველითურთ დაარღვივეს, და არა-სადა დაშთა დაბანი და შენობანი მათ მიერ
წარუტყვენველად:
და ესრეთ სრულ ჰყვეს ბრძანებული-იგი ლანგ-თემურისა სპათა მისთა, ვითარცა
პირველ ნაბუზარდან მთავარ-ქონდაქარ-მან მეფისა ნაბუქოდონორის-მან ჰყო იერუსალიმს შინა,
იუდიანთა
ზედა მოქმედ-მან ესე-ვითარისა უკეთურებისა-მან, რომელ-მან განასახლნა
იერუსალიმით ბაბილოვნად იუდიანნი, ძენი სიონისანი, სიტყვისა-ებრ წინასწარმეტყველისა იერემიასსა,
„მოვიდაო
ნაბუზარდან მთავარ-ქონდაქარი და წინაშე მდგომი მეფისა ბაბილოვნისა,
იერუსალიმად, და დაწვა სახლი უფლისა, და სახლი მეფისა, და ყოველნი სახლნი ქალაქისანი, და ყოველი
სახლი დიადი
მოცეცხლა ცეცხლითა.“ ესე ყოველივე ჩვენდა მომართ აღასრულა უწყალო-მან ლანგთემურ და
სპათა მისთა, რამეთუ სრულ ჰყვეს ყოველივე ბრძანებული მისი:
ამისა შემდგომად აღიძრნეს და წარვიდეს მუნით-გან, და ჩავლეს კახეთი, იგიცა წარმოსტყვენეს, და იავარ-ჰყვეს, და მრავალნი ტყვ ჰყვეს. და რომელნიმე მოსრნეს პირითა
მახვილისათა,
და შენობანი ყოველნივე მოცეცხლეს, და წარვიდეს ლანგ-თემურისა თანა, მიულოცეს
განმარჯვება: ხოლო ჟამსა მას მივიდა ლანგ-თემურ შაქის, და მიერთნეს ყოველნივე მკვიდრნი
მის
ადგილისანი, მიიმძლავრნა და ვერ-ვის ძალ-ედვა. წინა-აღდგომად მისა, და ყვნა
ყოველნივე საბრძანებელსა ქვეშე თჴსსა: მაშინ შემოიკრიბა და მიერთნეს ყოველნივე კავკასიანნი და
ლეკნი,
შირვანელნი და გილან-მაზანდარელნი, და თანა ჰყვა პყრობილად მეფე ბაგრატ, და
ყოველნივე
მის-თანა მყოფნი ქართველნი. რამეთუ დიდად მოქენე იყო, და ღონეჰყოფდა ლანგთემურ,
მიქცევად ჰსჯულსა მისსა ზედა მეფისა ბაგრატისსა: და აღუთქმიდა მრავალსა ნიჭსა და
პატივსა

დიდ-ძალსა, და კვალად მინიჭებასა საქართველოსასა, და „უკეთუ არა სარწმუნო
მექმნა, და არა
ისმინო ჩემი, ვბრძანო ბოროტითა სიკდი ლითა სიკდილი შენი, და ყოველთავე
ქართველთა
რომელნიცა პყრობილ არიან ჩემ მიერ“.
ხოლო მეფე-მან ბაგრატ, არა-რას მზრუნველ-მან თავისა თჴსისა-მან და ვითარცა
სურვიელმან მწარისა სატანჯველისა და სიკდილისა-მან ქრისტეს სარწმუნოებისა-თჴს, არა
ინება და არცა
სათნო უჩნდა მორჩილება მათი და დატევება ჰსჯულისა თჴისისა. არამედ გამოჵსნისათჴს ქართველთასა, რათა არა მიზეზითა მისითა იქმნას აღსასრული მათი, მის უწყალოსა
მძლავრისა მიერ.
ამის-თჴსცა მოიპოვა ღონე რაჳმე ჵელოვნებით, ძვინად მათდა, აღმრჩეველ-მან, რეცათუ პირმორჩილ ქმნილ-მან ნებასა მათსა-მან, ხოლო გულითა შორად განშორებულ-მან
მცირედსა ჟამსა
შინა უმჯობესისა საქმისა წარმართებისა-თჴს, რათამცა ჵსნილ და განტევებულ იქმნენ
მათ მიერ:
და ამის-თჴსცა მიჰყვა ნებასა. ლანგ-თემურისასა. ხოლო ლანგ-თემურს რა ესმა
მორჩილება მეფისა ბაგრატისა, განიხარა სიხულითა დიდითა, და მსწრაფლ წარავლინა კაცი, და თავისუფალ
ჰყო პყრობილებისა-გან, და მიიყანა სახიდ თჴსად, და შეიტკბო და დიდად პატივჰსცა, და
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ეგრეთვე ქართველნიცა განათავისუფლნა კრულებათა-გან. მაშინ მიანიჭა მეფესა
ბაგრატს წყალობა, და უბოძა საბოძვარი მრავალი, და მოფენილობა სახლთა, და სარეცელნი და
სხვანი მრავალნი საჵმარნი, და სამკაულნი ყოველივე შემსგავსებული სიმდიდრისა-ებრ
ჵელმწიფობისა მისისა.
და მრავლითა ნიჭითა და საბოძვართა სიმრავლითა აღუსრულა გული, და უყოფდა
ძმებრივსა
პატივსა და სიყვარულსა უზომოსა, მიქცევისა-თჴს მისისა ჰსჯულსა მაჰმადისსა: ხოლო
მეფე
ბაგრატ დაღაცათუ პირითა აღიარებდა ჰსჯულსა მათსა, არამედ მტკიცედ ეგო გულითა
მჵურვალი-

თა სარწმუნოებასა ზედა ქრისტესსა, და საიდუმლოდ თჴს-გან ევედრებოდა ღმერთსა,
ცრემლითა
მდუღარითა, რათა განტევებულ იქმნეს მათ მიერ: მაშინ ქართველთა ყოველთავე
დაატყვებინეს
იძულებით ჰსჯული მათი, და მიიქცეს ჰსჯულსა მათსა, და უფროსღა მას-ზედა
მწუხარე იყო
მეფე ბაგრატ, მიდრეკისა-თჴს და დატევებისა-თჴს ქართველთა ჰსჯულსა
ქრისტეანობისასა:
და ჟამსა-მას დიდად სათნო უჩნდა ლანგ-თემურს მეფე ბაგრატ, და უსმენდა და
ჰმორჩილებდა სიტყუასა მისსა, და არღა-რა უფარვიდა საიდუმლოსა სვინიდისისა თჴსისასა, და
იყო
თანა-განმზრახი ლანგ -თემურისა: ხოლო ჟამსა-მას დაეპყრა ყოველივე აღმოსავლეთი
ლანგთემურს, და არღა-რა-ვინ საეჭველ უჩნდა წინა-აღმდგომი, ვინათ-გან მეფე ბაგრატ
თანაჰყვა, და
სრულიად საქართველო საბრძანებელსა მისსა ქვეშე იყნეს, და ესრეთ მოქადულ იყო
დაპყრობისათჴს საქართველოსა, და მეფისა ბაგრატისა, რათამცა ჵელ-ეწიფა პყრობად პირი
ყოვლისა ქვეყანისა, და ამის-თჴს დიდად პატივ-ცემულ იყო მის მიერ: ხოლო დღესა ერთსა, ოდეს
იყნეს
მხოლოდ თჴსა-გან თჴთ-მპყრობელი მძლავრი ლანგ-თემურ და მეფე ბაგრატ, და
ზრახვიდენ
ურთიერთას, მაშინ ჰრქა მეფე-მან ბაგრატ ლანგ-თემურს, სიტყვითა ლიქნითა: „ვინათგან ესრეთ
ვსცან სიმტკიცე სჯულისა თქვენისა, და აწ მეცა სარწმუნო მიჩნს, და ესრეთ მნებავს
რათამცა
სრულიად მორჩილ ვყნე ჰსჯულისა თქვენისა მკვიდრნი საქართველოსანი: და უკეთუ
გნებავს
მოქცევა მათი ჰსჯულსა თქვენსა ზედა, აწ მომეც სიმრავლენი სპათა თქვენთანი, და მე
წარვალ
სამეფოსა ჩემსა საქართველოსა, და მე მოვხადო ყოველთავე მკვიდრთა ქართლისათა,
დიდებულთა
და მცირეთა, მთიულთა, ოვსთა და დვალთა, სვანთა და აფხაზთა. ამათ ყოველთავე მე
დავარწმუნო
ჰსჯული თქვენი, და იგინი ვყნე მოხარკე და მორჩილ საბრძანებელსა თქვენსა ქვეშე:“

მაშინ ვითარცა ესმა საქმე ესე ლანგ-თემურს, დიდად მხიარულ იქმნა, და სარწმუნო
იქმნა
განზრახვასა მისსა ზედა, კვალად უმეტესად პატივ-სცა და მიანიჭა საბოძვარი დიდძალი,და
განძი და საჭურჭლე საჵელმწიფო, და აღამზადა სპანი, რჩეული, კაცი ათ-ორ-მეტი ათასი, და
უჩინა მათ სარდალი და ათ-ასის თავნი, და ამცნო მათ ლანგ-თემურ, რათა
ჰმორჩილებდენ მეფესა
ბაგრატს, და არა ურჩ ექმნენ სიტყვასა მისსა: ხოლო წარმოვიდა მეფე ბაგრატ, და მისთანა
მყოფნი ქართველნიცა, და სპანი ლანგ-თემურისნი ათ-ორ-მეტი ათ-ასი, და ესრეთ
იქმნა წინაუკმო აღრჩევა ესე მეფისა ბაგრატის, ვითარცა პირველ აქიტოფელი აბესლომის-თჴს, და
ესე
არა-თუ თანა-განმზრახ იქმნა საქმედ სიბილწისა, არამედ შურის-ძიებისა-თჴს
პირველთა-მათ
1-33 სტრ., 459
სიბოროტეთა და უკეთურებათა ლანგ-თემურისათა, რომელი ჰყო საქართველოსა შინა:
მაშინ
წარმოემართა და მიიწია არეთა და მზღვართა საქართველოსათა, და იმარჯვებდა ჟამსა,
თუ ვითარძი საბრჵე უდგას სპათა ლანგ-თემურისთა. ხოლო ჟამსა-მას დაეპყრა სრულიად
საქართველო
გიორგის, ძესა პირ-მშოსა ბაგრატისასა. მაშინ წინა აღრჩევით იდუმალ წარავლინა
მეფე-მან
ბაგრატ კაცი ერთი მჵედართაგანი, სარწუნო გულისა თჴსისა, მალე მსრბოლად, წინაშე
ძისა
თჴსისა გიორგისა, და მიუწერა ესრეთ. „განვერი საბრჵისა მის-გან ლანგ-თემურისა,
ძალითა
ყოვლად ძლიერისა ღმრთისათა, და აწ მოვალ შურის-გებად და ძიებად პირველთა
სიბოროტეთა,
რომელი ჰყო მან ჩვენ -ზედა და საქართველოსა ზედა. აწ ესე-რა მომყავს სპანი ლანგთემურისანი,
კაცი ვითარ თორმეტი ათ-ასი, დიდად რჩეულნი და წარჩინებულნი მისნი, სავსენი
განძითა და
საჭურჭლითა მრავლითა: და ესე იყო წადილი და სურვილი სვინიდისისა ჩემისა
ესრეთ“.
და ვითარცა მიუმცნო ძესა თჴსსა გიორგის, მაშინ მოვიდა მეფე გიორგი ლიხთ-იმერე-

თით, და ესმა დვალთა-გან ღალატი ქსანთ ერის-თვისა. განჰრისხნა და განილაშქრა
მათ-ზედა, და
შემოვიდა გზასა აჩაბეთისასა, და იწყო ტყვენვა და აოჵრება მათი, და მოაოჵრა
სრულიად დვალეთი: მაშინ მოუწოდა სპათა საქართველოსათა და შემოკრიბნა ყოველნივე, და
წარმოემართა და
მოვიდა, და დაიბნაკა ერთსა ვიწროთაგანსა, გზასა სიმაგრისასა, სადაცა წინასწარ
ბირებულ იყო
მეფისა ბაგრატის მიერ: ხოლო ოდეს მოიწია მეფე ბაგრატ ადგილსა-მასა სადა იგინი
მზირად
განწყობილ იყნენ, უქმნეს წინა-უკანა სპათა ლანგ -თემურისთა. მაშინ მიეტევვეს
ქართველნი
ვითარცა ხანძარი აღტყინებული, ქართა მიერ განძვინებული, მდელოთა ველისათა,
ანუ მაღნართა
შინა: და ვითარცა ხე ცულითა დაკოდნეს ბეჭნი მათნი, და პირითა მახვილისათა
მოსრნეს იგინი,
და მოიწია მათ -ზედა რისხვა ღმრთისა საშინელი, ვითარცა-იგი ილოცა ეზეკია მეფემან ღვთისა
მიმართ, სენექერემისა-თჴს, და გამოვიდა ანგელოსი უფლისა, და მოსრა ბანაკისა-მისგან ასურასტანელთასა ას-ოთხ-მეოცდა ხუთი ათ-ასი, კაცთა-გან მთავართა: ესე-ვითარი რისხვა
ღვთისა
მოიწია სპათა ზედა ლანგ-თემურისთა, და მიუწყვეს მათცა საწყაული-იგი, რომელი
მოუწყეეს საქართველთსა: ვითარცა იტყვის დავით: „ასულო ბაბილოვნისაო, უბადრუკო, ნეტარ არს,
რომელ-მან
მიგაგის შენ მისაგებელი-იგი, რომელ შენ მომაგენ ჩვენ:“ და შემდგომი:
ხოლო მოსრეს პირითა მახვილისათა ყოველნი სპანი ლანგ-თემურისნი, ვითარ ათ-ორმეტი ათ-ასი, და ერთიცა მათგანი არა განერა, და წარიღეს ქართველთა ნატყვენავი და
იავარი
მათი, და იყნენ სიხარულით და შვებით განმარ ჯვებულნი: და უფროსღა მოხარულ
იყნენ
ხილვისა-თჴს მეფისა ბაგრატისა და მის-თანა მყოფთა ქართველთასა, რამეთუ ესრეთ
გამარჯვება
მისცა ღმერთ-მან ქართველთა, რომელ თორმეტის ათ-ასის რჩეულის ლანგ-თემურისა
სპისა მომსრველთა თორმეტი კაცი არა დააკლდა მათ მიერ საქართველოსა, ამა წყობათა შინა:
მაშინ ვითარცა

მიესმა ლანგ-თემურს ამბავი ესე, ესრეთ შეუძნდა, ვითარმცა სრულიად მიღებულ
ქმნილ იყო მის-თჴს
ყოველივე საჵელმწიფო და განსაგებელი თჴსი: იშთვებოდა სულითა, და
განიხერხებოდა შურითა,
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და იმძლავრებოდა ბოროტთა გულის-სიტყვათა-გან: მაშინ დაღაიდუმა საქმე იგი, და
დაიზამთრა
მუნვე, შაქის ბანაკითურთ თჴსით, და იყო მუნ ჟამსა რა-ოდენსა-მე: და ვითარცა მოიწია
თვე
მარტისა, შემოკრიბნა სიმრავლენი სპათანი, უმრავლესი ზღვისა ქვიშისა, და უმეტესნი
პირველთასა: მაშინ მოუწოდა შარვან-შაჰს ბანაკითურთ თჴსით, და მოვიდა იგიცა სპითა
ურიცხვითა, და
წარმოვიდა ლანგ-თემურ ძალითა მრავლითა და საშინელებითა, ზარის საჵდელითა,
საყვირითა და
დაბდაბთა ცემითა, და ბუკთა ტკრციალითა: და ესრეთ მოიწია ბარდავს, და მუნ
დაუტევნა საჭურჭლენი და ბარგნი, სამძიმარი, რომელი არა ეჵმარებოდა, და დაარჩინნა სპანი მეომარნი,
და ესრეთ
წარმოემართა, და მოიწია მდინარესა-მას-ზედა მტკვარსა, და გასდვა ჵიდი ნავებითა,
და განვლეს
მას-ზედა: რამეთუ მას ჟამსა იყო გაზაფხულის პირი და წვიმდა, და მოსთოვდა მთათა
ჰაეროვნებისა-გან, და არღა-რა ჰყოვნეს მუნ, არამედ მოისწრაფეს შენობათა შინა:
ხოლო მეფე-მან ბაგრატ და ძე-მან მის-მან გიორგი-მ შემოიკრიბა სპანი საქართველოსანი, რომელთა მინდობითა და სარწმუნოებისა ღვთისათა არა ჰრიდეს სიკდიდ
განწირვად თავთა
მათთა, დაღაცათუ უმრავლეს იყნეს იგინი უმეტეს ასითა ათ-ასითა ზომითა, არამედ
არა შეშინდეს, არცა მომედგრდეს: ხოლო მეფე-მან ბაგრატ და ძე-მან მის-მან გიორგი-მ და ერთგულთა
სპათა მისთა ქართველთა, მყის მიისწრაფეს მათდა მიმართ: აწ მიხედეთ მაშინდელსამას სიქველესა
და მჵეც-ქმნილობასა და ჰსჯულისა სიმტკიცესა, მკვიდრნო საქართველისანო,
ჩინებულნო და
რჩეულნო, და თუ ვითარი ახოვნება და გულს-მოდგინება აჩვენეს უსჯულოთა ზედა,
არა დაკნინებისა-თჴს საქართველოსა. რამეთუ ესრეთ ჯერ-უჩნდათ მაშინ ბრძოლა მათი,
ვითარმცა მჵეცთა

სრვა და შექცევა ყარაიასა შინა: მაშინ მივიდეს ქართველნი სადა იგინი დაბანაკებულ
იყნეს
პირველ შემოსლვადმდე მათსა შენობათა შინა ქართლისათა, ესენი მიეგებნეს წინა, და
მიეტევნეს
სპანი ქართველთანი, ვითარცა ლომი ჯოგთა მიმართ კანჯართასა, და ვითარცა მგელი
ფარათა
მიმართ თხათასა: და ეკვეთნეს ურთიერთას, და იქმნა ბრძოლა ძლიერი, იმიერ და
ამიერ: აჰა,
მიხედეს რჩეულებსა და ქებულსა ჭაბუკთა ქართველთასა დღე და ჟამი სიხარულისა და
განცხრომისა: და პირველსავე კვეთებასა ზედა მიდრკეს იგინი და შეანარცხეს ურთიერთას.
ვითარცა შავარდენთა მიერ განქრეული გუნდი ჭილყვათა, ეგრეთ საგონებელ იყნეს ბანაკნი
ლანგ-თემურისანი. არამედ სიმრავლისა-გან მათისა, ვერა აგრძნეს ბოლოდ კერძოთა მყოფთა ბანაკთა
მისთა
ესე-ვითარი ძლიერი ბრძოლა თხემსა რაზმთა წყობისა მათისასა: რამეთუ მაშინ ფრიად
სანატრელ
საგონებელ იყო შორით მჭრეტელთა კაცთა მიერ ახალ მოასაკეთ-მათ მოყმეთა
ქართველთა
ჭაბუკთა სიქველე და მკჴრცხლ მორბედობა, რომელი კმა იყო ძველთა-განცა
გოლიათთა და
ჭაბუკთა ომად, რომელთა ზედა მათ მიერ მივიდოდეს სიმწვავენი დამკვეთებელნი
ისართანი,
მფეთებელნი ჵრმალთანი და მხეთქებელნი ოროლთანი, და უშრომელობანი და
სიმაგრენი მკლავთანი:
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და ამას შინა განგრძელდა ომი: ხოლო ლანგ-თემურისა მიერ პირველვე განწესებულ
იყნეს
მცველნი, რათა არა-ვის უტევებდენ მლტოლვარეთაგანსა. და მაშინღა შეკრბეს ზოგად
ერთ
გუნდათ. რამეთუ სიფიცხისა-გან ომისა ფრიად შეძრწუნებულთა ეგულვებოდათ
სივლტოლა და
უკუნ -ქცევა. ხოლო ლანგ-თემურ აღირჩია განწირვა თავისა თჴსისა, და სიკდილი და
არა უკუნქცევა. მაშინ იჵადა მახვილი და თჴთ განვიდა წინა განწყობად: აღიზახა ჵმითა დიდითა
სპათა
მიმართ თჴსთა, და განმჵნდეს სპანიცა მისნი, და მიეტევნეს მიმყოვრებასა თანა
ომისასა: რამეთუ

სპანი ქართველთანი ფრიად დამაშრალ იყნეს და დაელეწნეს აბჯარნი საომარენი:
არამედ კვალადცა ფიცხლად იბრძოდეს და სრვიდეს სიმრავლესა მათსა, და დასთხევდეს სისხლსა
მათსა,
რომელ ყოველნივე მეწამულად იხილვებოდეს სპანი ქართველთა, ცხენით კაცითურთ:
და მოისრა
ორ-კერძოვე ბანაკი ურიცხვი, და უფროსღა ხუთი ზომა სპანი ლანგ-თემურისნი
მოისრნეს. რამეთუ განგრძობასა თანა ომისასა, ვერღა-რა ძალ-ედვათ ქართველთა წინაგანწყობაჳ მათი,
დიდსა
სიმაშვრალისა-გან, და არცაღა იარაღი შერჩომოდათ, არცაღა ცხენთა მათთა ძალ-ედვა
სრბა:
რამეთუ მე ეგრეთ ვერ ძალ-მიძს აღწერად, და შესხმა ქებისა აჵოვნებათა მათ ჭაბუკთა
ქართველთასა, ვითარ-იგი სპარსთა წიგნთა შინა წერილ არს ქება სპათა ქართველთასა: მაშინ უკუნიქცა
მეფე ბაგრატ და ქართველნი და მიმართეს სიმაგრესა მთათასა, და დევნა უყო უკანა
მათსა
ლანგ-თემურ და სრულიად სპათა მისთა: ხოლო წინათვე წარსულ იყნეს ხიზანნი
საქართველოსანი
სიმაგრეთა შინა, რომელნიმე მთათა შინა კავკასიისათა, რომელნიმე სხვათა სიმაგრეთა
მიმართ
იმერთასა, და არღა-რა-ვინ დაშთა საქართველოსა, არცა იპოვებოდა ხიზანი შენობათა
შინა.
ყოველნივე შელტოლვილ იყნეს მთათა მიმართ:
ხოლო მეფე-მან ბაგრატ და ძე-მან მის-მან გიორგი-მ მიისწრაფეს სიმაგრეთა შინა, და
წარვიდეს ქართველნიცა თჴს თჴსად: მაშინ შემოვიდა საქართველოსა შინა, რისხვითა
დაუპყრობელითა და, ვითარ-იგი ჰგონებდა, ვერ მიემთხვივა ნებასა გულის-თქმისა თჴსისასა, ვერ
ჰპოვა
ხიზანნი, და მოვლეს ს რულიად ქართლი, მოაოჵრეს და დაწვეს. ყოველნივე შენობანი,
და უფროსღა
წმიდანი ეკკლესიანი და მონასტერნი დააქციეს და დაწვეს ცეცხლითა: ესე მეორე
ბოროტი მოაწია
წმიდათა ეკკლესიათა ზედა. და შემდგომად მცირედისა ჟამისა წარვიდა ლანგ-თემურ,
და მიიქცა
მუნვე, ყარაბაღს და დაჰყო მუნ ხანსა რა-ოდენსამე: ხოლო მეფე-მან ბაგრატ კვალად
იპყრა სამე-

ფო თჴსი, და განაგებდა კეთილად, და მცირედსა ხანსა შინა, მიიცვალა, სარწმუნოებასა
და სინანულსა შინა, მეფე ბაგრატ: და დაჯდა მის-წილად მეფედ გიორგი, ძე მისი ქრისტეს აქეთ
...
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ო. მესამეოცდამეათე მეფე ქართლისა, გიორგი, ძე ბაგრატ მეფისა,
ბაგრატოანი:
და ამასვე ჟამსა მიიცვალა ყოვლად სანატრელი კათალიკოზი ელიოზ, და დაჯდა მის წილად
კათალიკოზად გიორგი: და ჰყო გლოვა დიდი მეფე-მან გიორგი-მ, და აღასრულეს წესი
დაფლვისა. და შემდგომად ამისა დაიპყრა მეფე-მან გიორგი-მ ყოველივე საქართველოს,
იმერნი
და ამერნი, და მეფობდა ერთობით სრულიად საქართველოსა ზედა: და ვითარცა ესეა
საქმე ესე
მძლავრსა-მას ლანგ-თემურს სიკდილი მეფისა ბაგრატისა და გამეფება ძისა მისისა
გიორგისა,
კვალად აღივსო შურითა და რისხვითა დაუპყრობელითა, რამეთუ ესე-ოდენი ბოროტი
და უკეთურება არა მოეწყინა, და არცა დააცხრო გულის-წყრომა თჴსი; მაშინ გამოაყენა მეწინავეთ
სარდა
-რი თჴსი სახელით ყარალათი, და შემდგომად თჴთცა წარმოვიდა, სპითა ურიცხვითა:
ხოლო გასცა
საბოძვარი მრავალი სპათა თჴსთა ზედა, და დასცალნა სალარონი და საჭურჭლენი
თჴსნი ყოველნივე, და ესრეთ დაიერთგულნა სპანი თჴსნი, და აღაზრ ზინნა იგინი, ვითარცა მჵეცნი,
განრყნად
ქრისტეს სამწყოსთა, და იღრჭენდეს შეგინებულთა კბილთა მათთა ქრისტეს
შემოსილსა მეფესა
ზედა: მაშინღა წარმოემართა და მოიწია ყარაბაღს, საშინელებითა და დიდ-ძალითა
ბანაკთა სიმრავლითა. რამეთუ ვერ იტევდა ვერცა ქალაქნი და ვერცა დაბანი სპათა მისთა, არამედ
სიმრავლისაგან სპათასა არა იყო რიცხვი. და ესრეთ წარმოვიდა გულის-წყრომით აღძრული, და
მოიწია
მზღვართა საქართველოსათა, და დაიბანაკა მუნ: ხოლო წარავლინა კაცი ერთი, და
მიუწერა მეფესა
გიორგის ესრეთ, ვითარმედ: „მამა-მან ძენ-მან შენ-მან, მეფე-მან ბაგრატ, არა სარწმუნო
ქმნილ-მან მო-

რჩილებისა ჩემისა-მან, ქმნა ბოროტი და ზაკვით განხეთქა ზოგი მეფობისა ჩემისა, და
ვითარცა
ქურციკი საბრჵით განერა მახეთა-გან ჩემთა, და მოსრა პირითა მახვილისათა სპანი
ჩემნი რჩეულნი,
რიცხვით თორმეტი ათ-ასი, რომელ არცაღათუ ერთი განერა: და უკეთუ შემდგომად
ამისა
სარწმუნო თუმცა ქმნილ იყო მორჩილებად ჩემდა, არამცა მეძიებელ ვიყავ შურისა-მის
პირველისა:
არამედ, ვინათ-გან აწ შენ დაგიპყრიან საქართველო თჴნიერ ბრძანებისა ჩერსა, რამეთუ
ქუეყანა ესე
ჵრმლითა ჩემითა დამიპყრიეს და ბრძანებელსა ქუეშე ჩემსა არს, აწვე მოვედ ჩემდა და
იყავ
მორჩილ ბრძანებისა, ეგრეთ, ვითარცა არს წესი მონათა თჴსთა უფალთა ზედა, და მეცა
კეთილის
მოქმედ ვიყო შენდა მომართ, და იყოს მშვიდობა ურთიერთას შორის: ხოლო უკეთუ არა
ინებო მორჩილება ჩემი, ვყო მრავლი ბოროტი შენ-ზედა და თემთა შენთა ზედა,
უძვირეს
პირველისა, და ესრეთ სრულიად იავარ ვყო სამეფო შენი:“
მაშინ, ვითარცა ესმა ესე მეფესა გიორგის, განბასრა ამპარტავანება და ქედ-მაღლობა
მისი,
და შეითვალა, მეტყველ-მან ესრეთ. „დაღაცათუ სარკინოზ ხარ და ბარბაროს
ჰსჯულითა, და არა
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უწყი წინასწარმეტყველთა მიერ თქმული, თუ ვითარ იტყვის: უფალი ამპარტავანთა
შემუსრავს,
ხოლო მდაბალთა მოსცის მადლი: ესე უწყოდე, რამეთუ მე მეფობისა შენისა არა
უმცირეს ვარ,
არცა უდარეს: არა უწყია, რამეთუ ძირთა-გან დავით წინასწარმეტყველისათა
აღმოცენებულ ვართ,
და მის-გამო ღვთისა მიერ ცხებით განმგების მეფობა ჩვენ ბაგრატოანთა, და ტომნი
ვართ
დავით მეფისა და წინასწარმეტყველისა, რომლისა-თჴს ბრძანა ღმერთ-მან, ვითარმედ:
ერთ-გზის
ვეფუცე წმიდასა ჩემსა დავითს, და მე არა ვეცრუო მას, ნაყოფისა-გან მუცლისა შენისა
დავსვა
საყდართა შენთაო“. და ესე დავით იგი არს, რომელ-მან ერთითა შურდულითა მოკლა
გოლიათი
და შემუსრა ქედ-მაღლობა მისი: ამის-თჴსცა, განგებითა მრავალ-მოწყალისა ღვთისათა,
მეფედ

დამკვიდრებულ ვართ სრულიად საქართველოსა ზედა, და ესრეთ განთავისუფლებულ
ვართ, და სხვა
მეფე არა უფლებულ არს ჩვენ- ზედა, გარნა მეუფე-იგი ზეცათა უფალი ჩვენი იესო
ქრისტე:
ხოლო მეფობა შენი აქაცა მწრაფლ წარმავალ არს, და უმკვიდრო, და მუნ საუკუნოდ
გეგულების ცეცხლი უშრეტი, რომელი განმზადებულ არს ეშმაკთა-თჴს და შენებრ
მსახურთა ყოველთათჴსვე. და მზაკვარებითა მაგით, და ჵელოვნებითა ბელზებელთათა დაგიპყრიეს
სრულიად აღმოსავლეთი, და გვყავს სიმრავლე ბანაკთა, და სპანი ურიცხნი. და ესე სამ-გზის მოსრულ
ხარ, და
იავარ გიყოფიეს სამკვიდრებელი ესე სამეფო ჩვენი, და წილ-ხდომილი ესე სამწყსო
წმიდასა
დედო ფლისა ჩვენისა ღვთის- მშობელისა: და ესე არა-თუ ძალისა შენისა მოქმედება
არს, არამედ
ცოდათა ჩვენთა განმრავლებისა-თჴს სამართლად გვწვართნა ჩვენ ღმერთ-მან:
რამეთუ ესე-ოდენი
ბოროტი გიყოფიეს. და არა განსძეღ სისხლთა ჩვენთა-გან, და კვალად გნებავს შეჭმად
ჵორცთა
ჩვენთა ძვალთა თანა: და აწ, ვინათ-გან ეგე-ვითარითა სილაღითა მოქადულ ხარ,
ჩვენდა მომართ
მომავალი, მოვედ, თუმცა არა ხარ სეფე-ქალი და დიაც. და თუ შენ არა მოხვალ, მე
მოვალ, ძალითა ღვთისათა რჩეულითა სპითა ჩემითა: რამეთუ სამ-გზის შენცა გიხილავს, და
სიმრავლეთა სპათა შენთათა უწყიან მჵეც-ქმნილობა და გამოცდილება ომსა შინა ჭაბუკთა
ქართველთასა: დაღაცათუ, სიმრავლითა ძალისა შენისათა მრავალი ბოროტი გიყოფიეს ჩვენდა მომართ,
არამედ უვნებელად არცა ჩვენ მიერ წარსრულ ხარ:“
და ესრეთი წარგზავნა მოციქული ლანგ-თემურისა: ხოლო მეფე-მან გიორგი-მ
მსწრაფლ
შემოკრიბა სრულიად სამეფო თჴსი, სპანი რჩეულნი, იმერნი და ამერნი, და მესხნი და
კახნი, და
ყოველივე საქართველო, და წარმოვიდა: მაშინ მივიდა მოციქული-იგი წინაშე ლანგთემურისა,
და წარმოუთხრა ყოველივე თქმული მეფისა გიორგისა, და დიდად აქო სიმჵნე და
სიქველე მეფი-

სა გიორგისა და სპათა მისთა: და სიტყვასა-მას ზედა უფროსღა განძვინდა, ვითარცა
მჵეცი ბოროტი, და აღიყარა სიმრავლითა ძალისა თჴსისათა, და წარმოვიდა იგიცა: და
შეემთხვივნნეს-რა
ურთიერთარს, მაშინ ფიცხად მიეტევნეს ქართველნი, ვითარცა ცეცხლი თივათა, და აჰა,
შეიქმნა
ომი ძლიერი იმიერ და ამიერ, და დიდად სახელოვნად გამოჩნდეს სპანი
ქართველთანი. სრვიდეს
და იპყრობდეს, და განგრძელდა ომი, და შეაძრწუნნეს სპანი ლანგ-თემურისანი, და
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გან ბანაკთა მათთასა ძრვა ვერ ძალ-ედვათ: რამეთუ ესე-ოდენი სიმჵნე სპათა
საქართველოსათა,
ვითარმედ, შეჰჵდიან კისკასად შუასა შინა რაზმთა მათთასა, და ეგრეთ მახვილწვდილნი სრვიდეს,
და განვიდიან თავით-გან ვიდრე ბოლომდე, და კვალად მათ-გან უვნებელად
უკმოქცეოდიან,
შორის ბანაკისა-მის ისმაიტელთასა. და ესრეთ სახელოვნად განმარჯვებულნი
მოვიდიან ღვთივ
გჴრგჴნოსნისა მეფისა გიორგის წინაშე, და მოულოცევდიან განმარჯვებასა:
მაშინ ფრიად შეწუხნა მძლავრი ლანგ-თემურ, ესრეთ რომე ამის-თანა მარცხი და ზიანი
მას არა-ოდეს შემთხვევია. და ესე-ვითარითა სიმჵნითა, ლომებრივითა გულითა, შებმა
უყვეს, და
ურიცხნი სპანი მოისრნეს პირითა მახვილისათა, ქართველთა მიერ. არამედ
სიმრავლისაგან მათისა არა აკლდებოდათ: ხოლო ლანგ-თემურ გამოცდილ იყო, და უწყოდა
ქართველთა ომისა
სიფიცხლე და ადრე სიმაშრალე. ამის-თჴსცა დაღაითმინა, ვიდრემდის დიდად
დაშურეს ომისა-გან
ქართველნი: ხოლო ოდეს მიმყოვრდა ომი, და მზეცა მიდრკა შთასასვლელად, ჰსცნა
ლანგ-თემურ
ფრიადი სიმაშურალე, და დაღალვა მკლავთა, და დალეწა აბჯართა საომართა სპათა
ქართველთასა.
მაშინღა განიწირა თავი თჴსი მოსიკდიდ და აღუზახა ჵმითა დიდითა სპათა თჴსთა,
და განმჵნდეს
იგინიცა, და ესრეთ მიე ტევნეს სპათა ქართველთასა, და რაც ოდენ ძალ-ედვათ, კვალად
შებმა უყვეს,

არამედ ვერღა-რა ძალ-ედვათ წინა დადგრომად, ფრიადისა სიმაშვრალისა და
მოჭირვებისა-გან: და
მაშინღა ჰსძლეს ბანაკ-მან ისმაიტელთა-მან, ლანგ-თემურ და აგარიანთა, და მიდრკეს
ქართველნი,
და ივლტოდეს მთათა მიმართ და სიმაგრეთა: მაშინ ლანგ-თემურ წარმოვიდა
პირველად და მოადგა
ციხესა ტფილისისასა: მაშინ დიდად განმაგრებულ იყო ციხე-იგი ტფილისისა, რამეთუ
მდგომარე
იყნეს შინა-გან ციხისა სპანი ქართველთანი, და ბრძოლა უყო ძლიერად, და ეგრეთვე
ძლიერად
იბრძოდეს მეციხოვანნი. და მოიცვა ლანგ-თემურ სრულიად გარემონი ტფილისისანი,
და მაშინღა
მძლავრებით ინებეს შემუსრვა ციხისა, და ეგრეთცა შემუსრნეს ზღუდენი, და ხანთა
რაო-დენთამე
შინა აღიღეს ციხე იგი ტფილისისა: და ეგრეთვე ყოველნივე სიმაგრენი ქართლისანი
აღიღეს, და
დაიპყრა ქართლი, და შეაყენა ციხესა შინა ტფილისისანა სპანი ხორასნელნი, და თჴთ
აღიყარა
და წარმოვიდა, და დადგა მუხრანს: და შემუსრნეს კვალად წმიდანი ეკკლესიანი და
მონასტრები,
და შენობანი ყოველნი აღაოჵრეს და დაწვეს ცეცხლითა: და მაშინღა მოვიდეს ზოგი
რომელიმე
ქართველთაგანიცა, რომელთა არა აქნდათ ძალი სიმაგრესა:
ხოლო იყო ვინმე მთავარი და დიდად წარჩინებული ქართლსა შინა, სახელით ჯანიბეგ,
ამა ჯანი-ბეგისა მამულსა ჩაუდგა ლანგ-თემურ და აღაოჵრა, დაწვა და დააქცია, და
მოვიდა იგიცა
და შეურიგდა, და იყო ხანსა რაო-დენსამე შინა მუნ: და მოვლეს სრულიად ქართლი, და
მოაოჵრეს და დაწვეს, და დიდად ღონე ჰყოფდა, და წადიერ იყო შეპყრობად მეფისა
გიორგისა,
და ვერ შეუძლო: ხოლო რა-ჟამს მოუვიდა ჯანი-ბეგ, აღიყარა და წარვიდა, და მივიდა
სადაცა
ჰქონდა ბარგი და სამძიმარი თჴსი: ხოლო არცაღა მაშინ დასცხრა ბოროტისა- მის-გან
შურისა,
და გულის-წყრომისა-გან მეფისა გიორგისა-თჴს: რამეთუ ჰგონებდა კვალად
შთამოსლვასა
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ქართლად და დაპყრობასა. ამის-თჴსცა გამოაყენა ამირ-სპასალარად ხოჯა-მიხალი და
ამირჯან-შა:
ესენი წარმოავლინა საქართველოსა ზედა, და წარმოატანნა თანა სპანი ურიცხნი, და
უბრძანა
თვითოეულსა თვითოსა არესა მტკიცედ დგომა, და სრულიად მოოჵრება, დაწვა და
დაქცევა ყოველთავე, რათა არღა-რა დაემკვიდრნენ მკვიდრნი საქართველოსანი მუნ: და წარმოვიდეს
იგინი, და
მოვიდეს ქართლსა შინა: კვალად იწყეს უკეთურებად და ბოროტის ყოფად, წვად და
ქცევად,
ტყვენვად და სრვად, და უფროსღა წმიდათა ეკკლესიათა ზედა ყვეს მრავალი ბოროტი:
მაშინ
დიდად წადიერ იყნეს ჵელ-გდებად და შეპყრობად მეფისა გიორგისა, არამედ ვერ
შეუძლეს, და
ესრეთ მოვლეს დიდითა ოჵრებითა ქართლი: მაშინ შეიპყრეს რომელნიმე შინა-ყმანი
მეფისა
გიორგისანი, და ეკითხვიდეს სადა ყოფასა მისსა, და მათ არა, უწყოდეს, და ვერცაღა
შემძლებელ
იქმნნეს მათ-გან ცნობისა საქმისასა: ხოლო მაშინღა წარმოვიდენ, და მოვიდენ წინაშე
ლანგთემურისა, და აუწყეს ვერ შეპყრობა მეფისა გიორგისა, და მაშინ დაჭმუნდა და დიდად
მწუხარე
იქმნა. და შემდგომად მცირედისა აღიყარა და მივიდა ყარაბაღს, და დაიბანაკა მუნ:
ხოლო იყო ვინმე მუნ კერძოთა არეთასა, სახელით თირ-სულთან, ქვეყანისა ჯალაისა,
და
ესე იყო ჰსჯულითა მაჰმადიანი. მაშინ ოდეს მოვიდა ლანგ-თემურ ყარაბაღს, ესე თირსულთან
ფრიად წინა-აღუდგა ლანგ-თემურს, და მრავალი ბოროტი შეამთხვივა თვით ლანგთემურს და
სპათა მისთა, და იყო განდგომილ მათ-გან, და არა ჰმორჩილებდა ლანგ-თემურს და, რაოდენ
ძალ-ედვა, ბრძოდა მათ: ხოლო ვერღა-რა შეუძლო წინა-აღდგომად მისსა, და ესრეთ
ტოლვილი
წარმოვიდა, და მოვიდა მეფისა გიორგისა თანა. ხოლო მეფე-მან დიდად პატივ-სცა და
კეთილად
ისტუმრნა იგი, და იყო თანა-განმზრახ მისა, და ისმენდა მისსა, და იყო მის-თანა ჟამ რაოდენმე: და ამას შინა კვალად უფროსად განმძლავრდა ლანგ-თემურ. ჰსცნა ესე მეფემან

გიორგი-მ, და დიდად მოურნეობდა საქმის წარმართებასა საქართვეოლოსასა, და
მაშინღა, უმჯობესისა წა რმართებისა-თჴს, ინება მორჩილებად ლანგ-თემურისა, და ჰკითხვიდა
დიდებულთა თანაგანმზრახთა თჴსთა, და განიგულეს წარგზავნად კაცისა, მშვიდობის ყოფისა-თჴს: მაშინ
ჰსცანა-რა
ესე სულთან-თირ, რაც ოდენ ძალ-ედვა, დიდად წადიერ იყო არა ქმნად და დაშლად
საქმისა- მის,
რამეთუ არა ენება მორჩილებად ლანგ-თემურისა. არამედ არა უსმინა მეფე-მან, და
წარავლინა კაცი,
და იჵმო პირველ მოსრული-იგი მოციქული, რომელი წარმოევლინა ლანგ-თემურს
მეფისა გიორგის
თანა. რამეთუ ესე იყო შემეც ნებულ და ცნობილ მეფისა მიერ: ესე იყო ჰსჯულითა
მაჰმადიანი,
სახელით ისმაილ, და თანა-განმზრახი ლანგ-თემურისა. ამას მოუწიდა და წარავლინა
შერიგებისათჴს და მშჴდობის ყოფისა, წინაშე ლანგ-თემურისა, და შეუთვალნა სიტყვანი
მორჩილებისანი:
ხოლო ვითარცა ესმა ლანგ-თემურს, განიხარა სიხარულითა დიდითა, და მართლ-უკუნ
აქცია იგივე
მოციქული, და ესრეთ მიუმცნო მეფესა გიორგის, ვითარმედ „ფრიად კეთილი საქმე
აღირჩივე
თავისა შენისა-თჴს და სამეფოსა შენთა-თჴსცა, და კმა არს დაცადება ესე-ოდენისა
სიბოროტისა:
ამიერით-გან ვყოთ მშვიდობა, და უკეთუ მოხვალ ჩემდა, არცაღა მე მოვიხსენებ
გარდასრულთა-მათ
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ჭირთა, რომელნი გიქმნიან ჩვენ-ზედა, არამედ ნაცვლად სიმდაბლისა და მორჩილებისა
შენისა,
მეცა მრავალი კეთილი ვყო შენ-ზედა, და მიიღო ჩემ მიერ მრავალი საბოძვარი და
ძმებრივი პატივი:“ და
ვითარცა წარავლინა კაცი-იგი. მაშინ განიზრახა თჴსა-გან და თქვა. „ესე უწყი,
ვითარმედ ესე
საქმე ჵელოვნებითრე განუზრახავს, და ჰნებავს ცთუნება ჩემი, ვითარცა ჰყო პირველ
მამა-მან მისმან მეფე-მან ბაგრატ, და მოსრნა პირითა მახვილისათა რჩეულნი სპანი თორმეტი ათასი: ესე
ვერ ეგების, და არცა სარწმუნო მიჩნს საქმე ესე, არამედ ზაკვით ჰნებავს ცთუნება ჩემი:“
მაშინ აემზადა, და წარმოვიდა სპითა ურიცხვითა, საათაბაგოსა ზედა, ამის-თჴს რომე

პირველსა ომსა შინა ახლდა სპითა რჩეულითა ათაბაგი ივანე მეფესა გიორგის, და იყო
მორჩილ
მისა: ამა პირველსავე შურსა იგონებდა მძლავრი-იგი, და წარმო ემართა ძვირის ყოფად
ივანე ათაბაგსა ზედა, და მიიწია, და ჩაუდგა შიგან ზემო- ქართლსა, რომელ არს საათაბაგო, და
ვერცა-რა
წინა-აღუდგა ათაბაგი, და ივლტოდა სიმაგრეთა შინა: მაშინ მრავალი ბოროტი მოაწია,
და
მოსრა პირითა მახვილისათა სულნი მრავალნი, მრავალი ტყვე ჰყო, და დააქცინა
წმიდანი ეკკლესიანი, და დაწვნა ცეცხლითა ყოველნივე შენობანი, თემნი და დაბანი, და სრულიად
იავარ ჰყვეს
ზემო-ქართლი. და წარმოჰსტყვენა, და წარიღო მრავალნი საჵმარნი წმიდათა
ეკკლესიათანი, ხატნი
და ნაწილნი ყოველნივე შერიეს და უჵმარ ჰყვეს. და რა-ოდენნიცა შეიპყრნეს კაცნი
ქრისტიანენი,
რომელნიმე მოკლეს და, რომელთამე დაუტევეს ჰსჯული თჴსი, იგინი თანა
წარმოიყვანნეს: მაშინ
წარმოვიდა მუნით-გან, გარდმოვლო მთა კლარჯეთისა და მოიწია მანგლისს, და
დაიბანაკა მუნ
თვესა ორსა: ხოლო მოვიდეს კაცნი, რომელნიცა მსხემ იყნეს. საზღვართა
საქართველოსათა,
ისმაიტელნი, ჰსჯულითა მაჰმადიანნი. ესენი მოვიდეს ლანგ-თემურისა თანა, ძვინად
მეფისა
გიორგისა და სპათა საქართველოსათა, მეტყველთა ესრეთ, ვითარმედ: „ამიერით-გან
ვერღა-რა
ძალ-გვიძს მკვიდრ ყოფად საზღვართა საქართველოსათა, არამედ განგვასახლეთ
სხვათა ქვეყანისა
კერძოთა, და მუნით-გან ვიქმნებით მოხარკე თქვენდა: რა-ოდენიცა ბოროტი თქვენ
მიერ ქმნილ
არს მათ-ზედა, იგინი უმრავლესისა ბოროტისა მყოფელ არიან ჩვენდა მომართ: და აწცა,
რა-ჟამს
წარხვალთ ამიერ, უეჭუელად იგინი ჩვენდა მომართ მჵდომ არიან, და აღრჭენენ ჩჲნზედა კბილთა
თჴსთა:“ ხოლო ვითარცა ესმა ესე, შეეწყალნა იგინი ლანგ-თემურს დიდად. მაშინ
უბრძანა ამირსპასალარსა თჴსსა ამირ შიხ-ნურადინს, და წარატანა თანა სპანი მრავალნი, და
უბრძანა სულიად
მოოჵრება კერძოთა-მათ საქართველოსათა, რომელნიცა იყნეს მოსაზღრენი
ისმაიტელთანი, და

წარავლინა ესენი მათ-ზედა ბოროტის ყოფად: და ვითარცა მივიდა მუნ, ბრძოლა უყვეს
ურთიერთარს, და დიდად კარგად შემოებნეს ქართველნი, და მრავალი მოკლეს და
ამოსწყვიდნეს: კვალად
წარავლინა სხვა ამირ-სპასალარი თჴსი ლანგ-თემურ, და გაატანა მრავალნი სპანი, და
მივიდეს
იგინიცა, და შეიბნეს და ჰსძლეს სპათა ლანგ-თემურისთა, სიმრავლითა. რამეთუ
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განეწყვნეს ქართველნი და იბრძოლეს დღესა ხუთსა, და ვერღა-რა დაუდგეს, და
აართვეს სიმაგრენი და ციხენი: რამეთუ არა იყნეს მუნ სხვანი ქართველნი, არცა მეფე გიორგი, არამედ
იგინი
ჰბრძოდეს რომელნი იყნეს მოსაზღრენი თათართანი, და იგინი უჵდებოდეს მათ:
ხოლო რაჟამს წარვიდეს იგინი სიმაგრეთა შინა, ვერცაღა ჰპოვეს ხიზანი, და დაწვეს შენობანი
ყოველნივე,
და მოვიდეს წინაშე ლანგ-თემურისა: და ამას შინა მოვიდა ლანგ-თემურისა თანა ელჩი
ფრანგისა,
და მოართუეს ძღვენი საჵელმწიფო: და კვალად ამავე ხანთა შინა სპათა მისთა ძლევა
მოეღო ბერძენთა ზედა, და მაშინ შეეპყრათ ძე პირ-მშო კეისრისა, და მოართვეს ძე-იგი კეისრისა
ლანგთემურს, და განიხარა დიდად, და უბოძა საბოძვარი მრავალი სპათა მისთა: და რა-ჟამს
იხილა ძეიგი კეისრისა, იგიცა დიდად შეიყუარა და ითვისა, და შეიწყალა სიჭაბუკე და
შვენიერება მისი,
და მისცა და მიანიჭა საბოძვარი მრავალი და სამოსელი საჵელმწიფო, და ეგრეთვე
წარგზავნა იგი
სამყოფსა თჴსსა და მშვიდობით განუტევა:
ხოლო შემდგომად ორისა თვისა აღიყარა იგიცა მანგლისით, წარვიდა და მივიდა იგი
ჵევსა
არაგვისასა, და დაიპყრა იგი, და დაამტვრია და აღიღო ციხენი და სიმაგრენი, და
ყოველნივე
ადგილნი იავარ ჰყო, და მოაოჵრა, და ხიზანი ვერა იპყრა: რამეთუ ყოველნივე
შელტოლვილ
იყნეს სიმაგრეთა შინა მთათასა, და ამისა შემდგომად წარმოვიდა მუნით-გან. და ხანსა
რა-ოდენ-

სამე უკან განილაშქრა, და დაიპყრა ქვეყანა სიასი, და სხვანიცა მრავალნი ქვეყანანი
თჴსად
მიიმძლავრნა, და ყოველნივე მოხარკე ჰყნა: ამისა შემდგომად კვალად იპყრა მეფე-მან
გიორგი-მ
საქართველო, და ვითარცა ესმა ლანგ-თემურს, არავე დასცხრა შურისა და ბოროტისა
გულისწყრომისა-გან. კვალად აღამზადა სპანი ურიცხნი და წარმოგზავნნა ძე ნი თჴსნი
სულთან უსეინ,
ფირ-მაჰმად, ამირ შიხ- აბუბექირ, და სხვანი თავადთა მისთაგანნი, და თემურ-ხოჯა,
აღბუღა,
სეიდ-ხოჯა, შიხალი შვილი, და სხვანი მრავალნი თავადთაგანნი, და სპანი ურიცხნი:
წარმოვიდენ
და მოვიდენ ერინჯანგს, და შემოადგნენ ციხესა-მას ერინჯანგისასა. რამეთუ მას ჟამსა
ეპყრა იგი
მეფესა ქართლისასა, და ბრძოლა უყვეს ძლიერად მეციხოვანთა-მათ. და პირველად
ვერა აართვეს
ციხე, და იყნენ მუნ ხანსა რა-ოდენსამე, და შემდგომად ხანსა რა-ოდენსამე აღიღეს,
ამით რომე
არა-ვინ ჰყვა თანა-მწე, და დიდად შეწუხდენ, და თვითვე დაანებეს: გამოვიდეს
მეციხოვანნი და
ციხის თავი, და მოაჯე ექმნეს, და მაშინ წარმოიყვანეს ციხის თავი, და უფროსი
მეციხოვანნი,
და მიგვარეს ლანგ-თემურს: ხოლო ძენი ლანგ-თემურისანი წარმოემართნეს
საქართველოსა ზედა,
მივიდეს მანგლისს და დაიბანაკეს მუნ: ხოლო ჰსცნა საქმე ესე მეფე-მან გიორგი,
წარგზავნა
მოციქული და შეუთვალა სიტყვა სააჯო სიმშვიდისა, ითხოვა მათ-გან მშვიდობა, და
აღუთქვა
მორჩილება და ურთიერთას დაგება: მაშინ უსმინეს ძეთა ლანგ-თემურისათა, და
მიუმცნეს
და აუწყეს ლანგ-თემურს:
ხოლო ვითარცა ესმა ლანგ-თემურს მორჩილება მეფისა გიორგისა, მანცა ინება
მშვიდობისა ყოფა ურთიერთას, და მიუმცნო ძეთა თჴსთა, და იჵმო იგინი თჴს-თანა, და
წარვიდენ:
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მაშინ წარგზავნა ლანგ-თემურ ძენი თჴსნი, ძალითა მრავლითა, ბაღდადსა ზედა, და
მივიდეს და

აღიღეს ბაღდადი, და დაიპყ რეს არაბისტანი, და მრავალნი თემნი დაჰყნა
საბრძანებელსა ქვეშე თჴსსა.
და წარმოიღეს მრავალი ნატყვენავი: მაშინ იდგა ლანგ-თემურ თავრიზსა, და
წარმოვიდა, რათამცა იხილოს ციხე-იგი, რომელი პირველ აღიღეს ძეთა მისთა, ციხე-იგი რომელსა
ეწოდა ალინჯა.
და წარმოვიდა სპითა ურიცხვითა, და სიმრავლითა ბარგისათა, და კარვებითა მრავალფერითა. და მივიდა და ნახა ციხე-იგი ალინჯა, და კვალად განამაგრა იგი, და წარვიდა, და დადგა
ტბასა-მას გელაქუნსა: ჰსცნა რა ესე მეფე-მან გიორგი-მ, მაშინ წარმოუგზავნა ძმა თჴსი და ძღვენი
მრავალი, და
მიუმცნო ესრეთ, ვითარმედ: „პირველცა მოგვიხსენებია და აწცა მასვე პირო ბასა
მოგახსენებთ,
ვითარცა გნებავსთ, ეგრეთ ვართ მორჩილნი ბრძანებისა თქვენისა, და სადაცა
გნებავსთ, გილაშქრებთ, და
ამიერით-გან ვყოთ მშვიდობა და ურთიერთას ერთობა. და ამიერით-გან კმა არს
დაცხრომა
გულის-წყრომისა და არღა-რა მოხსენებად გარდასრულთა მათ საქმეთა“. ხოლო ლანგთემურცა
მორჩილ ექმნა, უსმინა და მიუმცნო: „ვინათგან სარწმუნო ქმნილ ხარ მორჩილებასა
ჩვენსა,
არცაღა მე მოვიხსენებ შურსა პირველსა-მის საქმისასა, და ამიერით-გან ნუღარა-მცა
კადრებულ
არს თქუენ მიერ, და სპათა შენთა წყინობად, და ჵდომად, და რბევად მათდა,
რომელნიცა არიან
საზღვართა საქართველოსათა ჰსჯულითა მაჰმადიანნი, და ვიყნეთ მშვიდობის
მყოფელ ურთიერთარს:“ მაშინ აღიყარა და წარვიდა ბარდავს, და იყო მუნ წელიწადსა ერთსა: მაშინ
განაგო
ყოველივე საქმე თჴსი ლანგ-თემურ. და კვალად ინება წარსლვა ქართლსა ზედა, და
წარმოვიდა და
მოვიდა მუნვე მანგლისს: მაშინ იყო ადგილსა- მას კერძოთა სომხითისასა თავადი
ერთი, რომელსა ეწოდა სახელად ადგილსა-მას მარტინი, ხოლო თავადსა მას ესაია. და ამას
მიეცა პირობა ლანგ -თემურისა-თჴს მისლვად მის-თანა და ვერღა-რა მისრულ იყო, და
იგონებდა
ბოროტსა მის-თჴს: ხოლო ესმა რა თავადსა მას ესაიას, შეწუხდა ფრიად: მაშინ წარვიდა,
შიშითა

შეპყრობილი, და მივიდა ძისა თანა ლანგ-თემურისსა, და ევედრებოდა, რათამცა თანაშემწე ექმნას
მამისა მისისა თანა, და აღუთქვა ნიჭად ლარნი დიდ-ფასისანი: მაშინ შეეწყალა ძესა-მას
ლანგთემურისასა შარუხს, და მივიდა-რა, დიდად შემწე ექმნა, და მიმადლა იგი მას: მაშინ
უძღნა
ძღვენი მრავალი და ლარნი საჵელმწიფონი ლანგ-თემურს, და მიიყვანა იგი შარუხ, ძემან ლანგთემურისა-მან, დაგებად მამისა თჴსისა: იხილა რა იგი ლანგ-თემურ, მიუგო
მრისხანებით. „ვითარ
იკადრე წინა-აღდგომად და ურჩებად ჩემდა:“ მაშინ ფრიად მოაჯე იგი წარსდგა წინაშე
მისსა, და
სათნოებისა-თჴს ძირა მისისა მიუტევა და შეიწყალა, და უბოძა ხალათი. რამეთუ ჰყვა
თავადსა-მას
ესაიას ასული შვენიერი, და რა ჰსცნა ძე-მან ლანგ-თემურის-მან აბუბექირ, ეტრფიალა
იგი და
ჰსთხოვა ცოლად, და მისცა და იყნენ მიერით-გან წყალობის მიმნიჭებელ:
კვლად წარვიდა აღბუღას ძე ათაბაგი ივანე, და მივიდა იგიცა ძღვნითა მრავლითა
ლანგთემურისა თანა, და შეიწყალა იგიცა, და ჰსცნა პატივი, და უბოძა საბოძვარი მრავალი:
და მიუვიდნენ ყოველნივე თავადნი სომხითისა, სამცხისა და კარისა.მაშინ ცნა ესე მეფე-მან
გიორგი-მ,
1-31 სტრ., 469
წარავლინა ძმა თჴსი კოსტანტინე, ძღვნითა მრავლითა, და იყო მოაჯე მის წინაშე. და
ისმინა მისი, და შეიწყალა იგი, და აღიყარა მუნით-გან და წარვიდა ქვეყანასა-მას
ქრისტეანისადა და დაიპყრა ქურთისტანი: და კვალად აჵსენებდა ძვირსა და ბოროტსა
საქართველოსა-თჴს,
და წადიერ იყო გათათრებისა-თჴს მეფისა და სრულიად ქართლისა:მაშინ წარმოგზავნა
პატრონი
შირვანისა, სახელით შიხ ბარაჰიმ საქართველოსა შინა, რათა მივიდეს და შეიტყოს
ყოველივე
ბეგარა და გამოსაღები ქართლისა. და შემდგომად მცირედისა თჴთცა წარმოემართა, და
მოვიდა
კარსა: და ცნა-რა ესე მეფე-მან გიორგი-მ, წარმოავლინა ესაია, თავადი-იგი სომხითისა:
ესე

წარავლინა წინაშე ლანგ-თემურისა, რათამცა არა შემოვიდეს იგი ქართლსა შინა. და
რამეთუ იყო
ჟამი მკისა და მოსავლის აღებისა, შეუთვალნა სიტყუანი სააჯონი ესრეთ: „ვინათ-გან
გვიყოფიეს ერთობა, მიერი-თგან არა-რა ურჩობა გვიქ მნიან, და არცა ჯერ არს თჴთმპყრობელთა
შარავანდედ-თაგან განტეხა პირობისა: აწ შეიწყალე ქვეყანა ესე, და ნუღა-რა განრყნი:
რომელსაც გვიბრძანებთ, მზა ვართ აღსრულებად სამსახურისა და მორჩილებისა თქვენისა:“
წარავლინა
და წარატანა თანა ძღვენი მრავალი და ფეშქაში საჵელმწიფო:და რა მივიდა ესაია,
თავადი-იგი
მეფისა გიორგისა, და მიართუა ძღვენი და ფეშქაში, მოახსენა სიტყანი მდაბალნი და
სააჯონი:
ხოლო ლანგ-თემურ არა უსმინა, და არცა მიირთვა ძღვენი და ფეშქაში, რამეთუ ფრიად
განრისხებულ იყო, და სურვიელ იყო მოოჵრებისა-თჴს საქართველოსა: მაშინ შეუთვალა
მეფესა
გიორგის: „უკეთუ გნებავს მშვიდობის ყოფა და არა იავარყოფა საქართველოსი, და
სიცოცხლე
თავისა შენისა, აწვე მოვედ ჩვენდა და იპყარ ჰსჯული ჩვენი, და იყო ჩუენ მიერ დიდად
პატივცემულ და საყვარელ, და არცა საწაჵდენ სამეფოსა შენსა, და არცაღა აღვიღებ ხარკსა, და
მიიღო
ჩემ მიერ სხვაცა მრავალი ნიჭი და საბოძვარი, და იყოს უკუნისამდე მშვიდობა შორის
ჩემსა და
შორის შენსა: და უკეთუ არა მორჩილ მექმნა, მოვაოჵრო და ვყო სრულიად უმკვიდრო
ქვეყანაეგე შენი: „ხოლო უკეთუ ჰსჯულისა ჩემისა რწმუნება არა გნებავს, მოვედ ჩემდა და
დაიდევ ხარკი,
რაც ოდენ ძალ-გედვას, და შემეცნებულ ვიქმნნეთ მშვიდობით და კეთილად, და,
ვითარცა გნებავს,
ეგრეთ წარვედ სამეფოდვე შენდა, ჩვენ მიერ მინიჭებითა სიმრავლითა ნიჭთა
საბოძვართათა: და
ვითარცა განუტევე ძე-იგი კეისრისა, ეგრეთვე შენ წარვედ მშვიდობით:“
და ესრეთ წარავლინა მოციქული.და ვითარცა წარვიდა იგი, მაშინცა არავე დაცხრა
ზაკვისა და შურისა-მის-გან ბოროტისა, არამედ იტყოდა: „უკეთუ აღიღონ და შეიკრიბონ
მოსავალი

და საზერდო თჴსი მკვიდრთა საქართველოსათა, მიერთ-გან ვერღა-რა შემძლებელ ვარ
ვნებად
მათდა. რამეთუ წარვლენ სიმაგრეთა შინა:“ და აღიყარა, და წარვიდა, და დადგა
მახლობელად
საზღვართა: მაშინ ისწრაფეს და აღიღეს მოსავალი თჴსი, და ივლტოდეს სიმაგრეთა
შინა მათთა მაგართა: და მივიდა მძლავრიცა ლანგ-თემურ, სპითა მრავლითა და
ურიცხვითა, და
1-33 სტრ., 470
შეუვლო ქვემო-ქართლი დიდითა ოჵრებითა, წვითა და ქცევითა: და წარვიდა მეფე
გიორგი სიმაგრეთა შინა, და მივიდა ლანგ-თემურ შიდა-ქართლს, და ჩადგა და მოაოჵრა ყოველნივე
შენობანი,
და შემუსრნეს წმიდანი ეკკლესიანი. არამედ ვერ ეწიფა ბოროტსა -მას გულის-თქმასა
თჴსსა, რამეთუ ენება შეპყრობა მეფისა გიორგისა, და დატყვევება ტყვეთა, და ვერცა ერთსაშემძლებელ
იქმნა პოვნად:
და იყო ხანსა რა-ოდენსამე მუნ, და აღიყარნენ, და წარვიდენ, და მიადგნენ ციხესა
ბირთვისასა. და იყო იგი დიდად განმაგრებულ, და იყნენ შიგან ციხესა-მას შინა
ბირთვისისასა თავადნი
წარჩინებულნი საქართველოსანი, რიცხვით ოც და ათნი. და იყო ციხის თავად
სახელით ნაზალ,
და სხვანი მრავალნი აზნაურნი და მსახურნი საქართველოსანი: ხოლო სპანი ლანგთემურისანი,
შიშით მძრწოლარენი, ფრიად მჭმუნვარე იყნეს, და უარ-ჰყოფდეს ციხისა-მის აღებასა.
რამეთუ
მრავალ-გზის ვნებულ იყნენ მათ მიერ, და უწყოდენ ციხისა მის სიმტკიცე და
საზრდელთა
სიმრავლე, და უფროსღა ციხისათა-მათ, და მჵეც ქმნილობა და ომსა შინა სიფიცხლე:
რამეთუ მრავალნი სპანი მოესრათ, და მათ მიერ მრავალნი ჭირნი შემთხვეოდათ ციხისა-მისგან:
ცნა- რა
ლანგ-თემურ ესე -ვითარი სიმტკიცე, შეძრწუნდა ფრიად, და ჰკითხვიდა თანაგანმზრახთა თჴსთა:
ხოლო დაასკვნეს მიდგომა, მეტყველთა ესრეთ: „არა-სადა დაშთომილ არს სიმაგ რენი
და ციხენი,

რომელი არა აგვეღოს და იგიცა ადვილ არს თქვენ მიერ:“ მაშინ მიადგეს ციხესა-მას
სიმრავლენი სპათანი, და გამოვიდეს ციხოსანნიცა-იგი ჭაბუკნი ჰრჩეულნი, მიეტევნეს და
განეცვნეს
შიგან, ვითარცა მახვილი ლესული, ორ-პირად მკუეთელი მძოვრისა რასამე: და
მრავალნი სულნი
მოსრნეს პირითა მახვილისათა და დასჩქაფნეს ხარბად სისხლნი, ვითარცა ღვარნი
პერად აღძრულნი ფიცხელთა წვიმათა მიერ: ცნეს-რა ესე-ვითარი მჵეც-ქმნილობა სპათა ლანგთემურისთა,
და მყის იჵმიეს სივლტოლა, და უკუნ-იქცეს მუნით. რამეთუ ჰყვა ერთ -კერძო ბანაკი
ფარულად, ადგილსა ერთსა, და დევნა უყვეს უკანა მათსა ქართვლთა, და შეანარცხეს იგინიცა
ურთიერთას, და
ივლტოდეს ორ-კერძოვე განწყობილნი სპანი ისმაიტელთანი, და ამოსწყვიდნეს და
უყვეს მრავალი
ზიანი, და ესრეთ შემოიქცეს, გამარჯვებულნი, და აღვსილნი საშოვარითა მრავლითა
შევიდეს ციხესა შინა:ხოლო სცნა-რა ესე ლანგ-თემურ, წარმოვიდა თჴთცა, ძალითა მრავლითა,
განძვინებული გულითა მრისხანითა, მივიდა და მოიცვა სრულიად გარემონი ციხისანი: და
აღუშენა გარემოს
ციხეები, საფრად, და შეაყენნა სპანი მრავალნი, და თჴთ მიადგა წინა-კერძო ბჭესა მას
ციხისასა,
და მუნცა აღაშენა ციხე, და განავლინა ბრძანება, რათა მტკიცედ ბრძოლა უყონ: და
მოიცვეს
კუთხნი ორ-კერძოვე ციხისანი, და მტკიცედ ეგნენ შიგან მეციხოანნი უზრუნველად,
და იბრძოდეს მსგავსად შეძლებისა მათისა, და გამოჵდა მსგეფსი ერთი, და ვერ შეუძლეს აღებად:
ხოლო იყო კლდე ერთი, და მუნით-გან ჰპოვეს მცირე რაჳმე აღსავალი: და იყო ვინმე
სპათა შორის ლანგ-თემურისთა კაცი, სახელით ბეგიჯან: ესე იყო მეგვიპტელი. ამან
მოიჵელოვნა
და შეიპარა ღამე შიგან ციხისა-მის, და აღიყვანა თანა თხა ერთი, და დაკლა შინა-გან
ციხისა, და
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დაუტევა იგი, და თჴთ წარმოვიდა. ამის-თჴს ჰყო საქმე -იგი მძიმე რათა საცნაურ
იქმნას ციხისა მყოფთა მიერ კადნიერება მათი: სცნეს რა ესე შინა-გან მყოფთა ციხისათა, კვალად უფროსად

განმტკიცდეს, და იყნენ უშიშრად: ხოლო აუწყეს ლანგ-თემურს აღსავალი-იგი
კლდისა-მის:
მაშინ განიხარა ფრიად და უბრძანა ყოველთავე შეწნა კიბეთა ბანბისათა, და კვალად
წარგზავნეს
კაცი-იგი მეგვიპტელი აღსაძრომელსა-მას კლდისასა, და მოაბა წვერი-იგი დაწნულისა
კიბისა
თავსა კლდისა-მის მტკიცედ, და მასვე ღამესა შეუვიდეს თვითოეულად სპანი ლანგთემურისანი
მრავალნი, რომელი ვერა აგრძნეს მეციხოვანთა. კვალად მიიწივნეს შინათ გამო ციხისა
კარსა, და
უგრძნობელად აღახნეს კარნი ციხისა- მის, და ესრეთ მიეტევნნეს შინაგანნიცა და
გარემყოფნი
თათარნი: და მაშინღა ჰსცნეს ქართველთა, და შეიბნეს ფიცხლად. და ერივნეს
ქართველნი, გულითა
სისხლთა მღვრელითა, და განაპეს მრავალ-კეცი-იგი რაზმი მათი, და მსგავსად
ქუხილთა იხილვებოდა მსმენელ თა-გან ცემანი და კვეთებანი აბჯართანი: და ძლიერად ბრძოლა უყვეს
ქართველთა,
და უნრავლესნი მოსრნეს და დაკვეთნეს, და ბოლოს ეგრეთვე დარჩა გამარჯვება და
ძლევა
ლანგ-თემურს სიმრავლისა-გან სპათასა: მაშინ აღიღო ციხე-იგი ბირთვისისა, და
მოართვეს
შეპყრობილნი მრავალნი დიდებულნი, და აზნაურნი ჵელ-პყრობილნი, და თჴთ
ციხისთავი-იგი,
სახელით ნაზალ, პყრობილად მიჰგვარეს, და ყოველთავე წარჰკვეთეს თავნი მათნი: და
მისცა ცოლი
ციხის თავისა ნაზალისა სულთანსა შარვანისასა, და სხვათაცა სხვა მიანიჭა წყალობა
მრავალი
სპათა მისთა, და უფროსღა მას, რომელ-მან იჵელოვნა აღება ციხისა-მის: და
რომელნიცა იყნეს
ციხესა-მას შინა, მრავალნი ამოსწყვიდნა და უნრავლესნი ტყვედ წარიყვანნა: მაშინ
განაწესა ციხისთავად ერთი წარჩინებულთა თჴსთაგანი, რომელსა ეწოდა მაჰმად. და მისცა მას სპანი
მრავალნი,
და შეაყენნა იგინი ციხესა-მას შინა ბირთვისისასა, და უბრძანა მათ დაწვა და მოოჵრება
მუნ
მკვიდრთა და უფროსღა წმიდათ ეკლესიათა დარღვევა, და თჴთ წარვიდა შამს: ხოლო
ტყვე და
ალაფი ყოველი გაგზავნა სამარყანდს, ქორონიკონსა ჟ. და მიერით-გან ვერღა-რა
შემძლებელ იქმნა

კვალად მოსვლად საქართველოსა შინა. რომელი ნუმცაღა ქმნილ არს მოქცევა მისი,
ძალითა ღვთისათა, ვითარ კეთილის მოქმედ და მოწყალე ჵელის ამპყრობელ იყო წმიდათა
ეკკლესიათა და
ქვრივთა და ობოლთა-თჴს მკვიდრთა საქართველოსათა: რამეთუ შვიდ-გზის იავარ
ჰყო საქართველო ბოროტ-მან და ღვთისა მიერ რისხვეულ-მან, და ამიერით-გან დააცადა:
ხოლო წარვიდა-რა ლანგ-თემურ, მაშინ მეფე-მან გიორგი-მ კვალად იპყრა
საქართველო
მოოჵრებული, და იწყეს შენობად. და მას ჟამსა წარვიდა მძლავრი ლანგ-თემურ, და
დაიპყრა
თურქისტანი, ინდოეთი, სპარსეთი, შირაზი, ადარბადაგანი, და შეიპყრა ბურსის
მჯდომი ხვანთქარი,
რომელსა სახელად ეწოდებოდა ბაიაზით: ესე იყო თესლი ოსმანისა: და შემდგომად
ექს ასისა
წლისა მაჰმადის გამოჩინებისა, ამას ჟამსა შინა გამოჩნდა კაცი ერთი, სახელით ოსმან,
და ესე
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იყო ჰსჯულითა სუნი: ამან იწყო მეკობრობად, და შემოიკრიბნა მრავალნი სხვანი
მეკობრენი და
თანა-შემწენი, და გაგმდიდ რებულ იქმნა ფრიად, სიმრავლითა ნატაცებთათა, და
დაიპყრა სულიად
არაბისტანი და ანატოლი, და ტახტად ეპყრა ბურსა, და მის-ზედა განილაშქრა ლანგთემურ:
რამეთუ ამა ოსმანის ძეთა ეპყრა ბურსა, და ესე ბაიაზითცა თესლი იყო ოსმანისა:
ხოლო ლანგთემურ ბრძოლა უყო და სძლო, რამეთუ შეიპყრა ბაიაზით- ხვანთქარი, და ჩასვა რკინის
ყაფაზაში,
და ეგრეთვე პატიმრად თანა-ჰყვა, და დაიპყრა ბურსა და სანახები მისი: ხოლო კეისარმანცა ჰყო
მორჩილება მისი, მიერთო ძღვენი მრა ვალი და მისცა ხარაჯა ლანგ-თემურს: კვალად
რუსეთიცა
დაიპყრა, და ამისა შემდგომად წარმოვიდა და მოვიდა თურქისტანს, და მუნ
სალმობიერ იქმნა,
და ბოროტი-იგი ბოროტად წარწყმდა:
რამეთუ მაშინ განუყო ძეთა თჴსთა ქვეყანანი. რომელსამე მისცა ინდოეთი, რომელსამე

ხვარასანი და რომელსამე ადარბადაგანი, და მიერით-გან ვერღა-რა შესძინეს ძეთა
მისთა მისვლად
საქართველოსა შინა, რამეთუ იქმნა მათ შორის შური და ჵდომა. და მას ჟამსა განისვენა
საქართველო-მან და იწყეს შენობად: და მეფობდა მეფე გიორგი, და მიიცვალა: და მოკლეს
მეგრელთა
მეფე გიორგი იმერეთისა: ამასვე წელსა გარდაჰჵდა დიდი მეფე ბაგრატ იმერეთისა, და
დაჯდა
მეფედ ძე ბაგრატისა კოსტანტინე, და იმეფა შვიდ წელ, და მოკლეს ჩალაღას: ხოლო
ოდეს
ლანგ-თემურ მოვიდა, მაშინ შეინახეს დიდოეთს ძე ბაგრატისა და ძმა გიორგისა
დავით. და
ოდეს აღესრულა მეფე გიორგი, მაშინ შთამოიყვანეს ქართველთა და კახთა
დიდოეთიდამ, და
გააბატონეს ქართლსა და კახეთს:
ოა. მესამეოცდამეათერთმეტე მეფე ქართლისა, დავით, ძე ბაგრატისა,
ბაგრატოანი: ობ. მესამეოცდამეათორმეტე მეფე ქართლისა, გიორგი,
ძე ამავე დავითისა:
და მას ჟამსა ჰმწყსიდა კეთილად საქართველოს კათალიკოზი ბასილი. და იმეფა
დავით კეთილად და
მშვიდობით: და შემდგომად, ჟამსა რა-ოდენსამე შინა მიიცვალა, და დაჯდ მის-წილ
მეფედ ძე
მისი გიორგი: და ესვა ცოლად ამირ-ეჯიბის ქუცნას ასული ნათია: და შვა ძე სამნი.
ალექსანდრე,
ბაგრატ, და გიორგი. და დაჯდა კათალიკოზად ელიოზ, და დაჯდა მიქაელ: და მოკდა
კათალიკოზი
მიქაელ, და დაჯდა დავით: ხოლო მეფობდა მეფე გიორგი კეთილად და მშვიდობით.
და ჟამსა
რა-ოდენსამე შინა მიიცვალა იგიცა, და დაჯდა მის-წილად ძე მისი ალექსანდრე,
ქორონიკონსა რა:
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ოგ. მესამეოცდამეათსამეტე მეფე ქართლისა, ალექსანდრე, ძე გიორგისი,
ბაგრატოანი:
და იყო ჟამსა მას კათალიკოზი დავით. და მიიცვალა იგი, და დაჯდა ელიოზ. და
მიიცვალა

ელიოზ, და დაჯდა კათალიკოზი თეოდორე.და მოკდა კათალიკოზი თეოდო რე, და
დაჯდა კათალიკოზი შიო:
და ამან მეფე-მან გარდამატა სხვათა მეფეთა საქართველოსათა. და იყო კაცი სახიერი
და
განსწავლული. ყოვლისავე საღმერთოსა და საეროსა ზნეობითა აღსავსე, და გული
უთქმიდა კვალად გებად პირველსავე საზომსა ზედა მოყვანებად წმიდათა ეკკლესიათა-თჴს და
საქართველოსა:
რამეთუ იყო მაშინ ყოველი ესე საქართველო უსჯულოსა თემურისა-გან უნუგეშინისცემოდ
განსრული, და სრულიად აოჵრებული დედა-ქალაქი მცხეთა, და დიდი წმიდაჳ
კათოლიკე ეკკლესია, და
ეგრეთვე ყოვლნივე ეკკლესიანი, საყდარნი და ციხენი ყოველნივე სრულიად
საფუძველითურთ
დაექცია, და მოეოჵრებინა, და ყო ველნი სულნი ქრისტიანენი დედა-წულითურთ ტყვე
ექმნა: ესე
იავარ ნაქმარ ქართლ-ზე მეფე იქმნა: ამის მეფობამდე მუდამი ტყვენვა, რბევა და
მოოჵრება
ჰქონდა ქვეყანასა ჩვენსა, რომელ ქართლისა შემცირებულ იყო მრავლის ტყვენვისა და
რბევისა-გან,
და არა-სადათ აღუჩნდათ ნუგეშინის-მცემელი, ვიდრემდის არა მეფე იქმნა დიდი
ალექსანდრე: ამან
იწყო ბრძოლა უსჯულოთა-მათ, და მრავლისა ბრძოლითა და ზეგარდამო შემწეობითა
განასხნა
ყოველნი უსჯულონი საზღვართა-გან საქართველოსათა: ქორონიკონსა რბ: მეფე
ალექსანდრე,
ივანე ათაბაგი, კოხტას შეიბნეს. თურქთა ახალ-ციხე ამოსწყვიდეს: ამა მეფის
ალექსანდრეს
აღმზრდელ-მან მრავლის ჭირნახულობითა, ბებია მის-მან, ქუცნა ამირეჯიბის მეუღლე,
ყოფილმან რუსა, ამან იწყო მრავლის ღვაწლითა და გულს-მოდგინებით აღშენებად წმიდისა
სვეტისცხოველისა: პირველად გამოკაზმა და იწყო შენებად სვეტთა საყდრისათა, და ვერღა-რა
სრულ
ჰყო აღშენება მისი. ეგრეთ მიიცვალა ამიერ სოფლით, და ვითარ ეგულებოდა მეფესა
ალექსანდრეს,
ეგრეთვე იგულა და იგულსმოდგინა. ოც და ოთხისა წლისა მან იწყო აღშენებად
სვეტისა-ცხო-

ველისა, და აწ ახლად აღაშენა და განავრცო, და განასრულა, და ყოვლითა
მოკაზმულობითა
შეამკო და განაშვენა, და დაადგინა პატრიაქად მიქაელ, და მრავალი წმიდანი და
პატიოსანნი მონაზონნი, მღდელნი, მგალობელნი და მოწესენი შეკრიბნა, და რომელნიცა ძველთა-გან
გარიგებული შესავალი ჰქონდა, გინა გარიგებულნი აღაპნი და სხვანი საეკკლესიო საჵმარნი,
ანუ ქვეყანანი ჰქონდეს, მას-ზედა მრავალნი შეუმატა, და უფროსად განავრცელა, და კვალად
ქართლსა და
კახეთსა, და სადაცა ყოფილ იყო მკვიდრი მისი მამულნი, რომელნიცა ძველთა
ჵელმწიფეთა, მამაპაპათა და დედა-შვილთა გაერიგებინნეს და გაესაზღვრნეს, და შეეწირნეს, ეგრეთვე
ამანცა ჯერიჩინა, და ყოველნივე შესწირნა. და ეგრეთვე, სადაცა მოოჵრებულნი აგარაკნი ჰქონდა,
ყოველნივე
აღუშენნა, და ყოველნივე საქართველოს უდაბნონი, მონასტერნი და ეკკლესიანი,
სოფელნი, აგა1-29 სტრ., 474
რაკნი, აზნაურნი და გლეხნი, განუწესნა და შესწირნა: და კვალად აღაშენა მცირე
ეგვტერი
მთავარ-ანგელოზისა მცხეთას, სამარხოდ: ქორონიკონსა რით: მეფე-მან ალექსანდრე-მ
ლორე
აღიღო, და კვალად ინება აღშენება ყოველთა საქართველოს ციხეთა და საყდართა:
აღაშენნა და
განავრცნა: მას ჟამსა შემოსავალი არ-საით იყო სახლისა მისისა-თჴს, და ამით
საქართველოს
კვამლსა ზედა ორ-მეოცი თეთრი მალად განაჩინა:
ას ოც და რვა ქორონიკონ-ზე საქართველოს ციხენი, საყდარნი და მონასტერნი
ყოველნივე
სრულიად იხილა, აღაშენნა და შეამკვნა, და სრულიად მის-გან დადებული მალი მანვე
ამოჰკვეთა, და
ყოველნი ქრისტიანენი ფრიადსა მშვიდობასა და მყუდროებასა შინა ამყოფნა.
თათართა-გან კაცთ
მოასხმიდა და დაასახლებდა, და ქვეყანა ესე საქართველო ესრეთ :
ქორონიკონსა რლ: დასვა მეფე ქართლსა და იმერეთს პირველი შვილი ვახტანგ, და

შეჰრთო ფანასკერტელის ქალი, და დაჳ თაყას ფანასკერტელისა, დედოფალი სითიხათუნ: ხოლო
თჴთ მეფე-მან ალექსანდრე-მ სახე მონაზონებისა შეიმოსა, და უწოდეს სახელად
ათანასე, და
აღაშენნა მის-თჴს სენაკნი და სახლნი დიდნი ქვით-კირისანი, მცხეთას, მის-გან
აღშენებულს
მთავარ-ანგელოსის ეკვდერ-თანა, და მუნ დადგა, ვიდრემდის ცხოვრებდა, სასოებითა
და მოღუაწებითა:
ოდ. მესამეოცდამეათოთხმეტე მეფე ქართლისა, ვახტანგ, ძე ალექსანდრესი, ბაგრატოანი:
ხოლო ოდეს დასვა პირველი შვილი ვახტანგ ქართლსა, და იმერეთს, მას-თან დააყენა
უმრწემსი ძმა მისი დიმიტრი, და დასვა კახეთს, ქორონიკონსა რლგ, მეფედ უმრწემესი
ძმა დიმიტრისი გიორგი: და შერთვეს ნესტან-დარეჯან, იმერელ მეფის ქალი: მაშინ ოდეს
დაიპყრა
ალექსანდრე-მ იმერეთი, განაძეს ძე კოსტანტინესი, მეფე იმერეთისა, ბაგრატ:
ხოლო შემდგომად სიკდილისა მძლავრისა ლანგ-თემურისა კვალად იპყრეს
არაბისტანი,
ანატოლი ,ძეთა-მათ ბაიაზით-ხვანთქრისათა, და კვალად იპყრეს ბურსა ტახტი, და
ყოველი
სამკვიდრო მამულნი მათნი, და უმეტეს გაძლიერდენ, და იწყეს ბრძოლა ქრისტიანეთა
ზედა, და
მცირედ-მცირედ კადნიერ ქმნილთა მათ-ზედა, ძლევის- მოქმედებდენ ყოველთავე
საბერძნეთსა ზედა:
ამის შემდგომად განიგულეს ბრძოლა დიდისა ტახტისა და სამეფოსა დედა-ქალაქისა
კოსტანტინეპოლისა, და იყო ურთიერთას შორის დაუცადებელი ბრძოლა ძლიერი, და ჰსძლიეს
ოსმალთა
და ხვანთქარ-მან სულთან მაჰმად, და მიდრკეს ბერძენნი, შეაიწრეს ფრიად კეისარი,
მძვინვარედ
ზედა-დასხმითა, რომელნი გარემოადგეს კოსტანტინეპოლის, ქალაქსა-მას სამეფოსა.
სძლეს და
აღიღეს კოსტანტინე-პოლი ოსმალთა. ქორონიკონსა რლბ, ქრისტეს აქეთ ჩუმდ: და იყო
1-30 სტრ., 475
ჟამსა-მას კეისარი, სახელით კოსტანტინე პოლეოლოღოს. და იყო პატრიაქი
აღსრულებულ:

მაშინ აღიხუნეს და დაიპყრეს სულიად საბერძნეთი ოსმალთა: და ოდეს აღიღეს
კოსტანტინეპოლი, მას ჟამსა დაბნელდა მზე, რომლისა ამბავნი ვრცე ლად წერილ არს ცხოვრებასა
ბერძენთასა.
და იყო სამარადისოდ ბრძოლა ძლიერი: და კვალად იყო შური და ჵდომა ძეთა შორის
ლანგთემურისთა, რამეთუ ფრიად მოშურნე იყნეს იგინი ურთიერთას შორის: და ჟამსა ამას
განთავისუფლებულ იყნეს მკვიდრნი საქართველოსანი, და იყნენ მშვიდობით,
განსვენებასა შინა:
ამასავე ქორონიკონსა, ჯან-შა-ყაენი ახალ-ციხეს მოუჵდა:
ამასავე ქორონიკონსა ივანე ათაბაგი მიიცვალა:
ქორონიკონსა რლგ, მეფე-მან ალექსანდრე-მ დასვა კახეთს უმრწემესი ძმა დიმიტ რისი
გიორგი, და მისცა ზემო-კერძონი მთის ალაგნი. მუნით-გან არაგუს გამოღმართი,ჵევძმარამდის.
გაყოლილი, ლილოს სერამდის, რა-ოდენი ლილოს სერსა წყალი გასდის, და შეერთვის,
მარტყოფის წყალსა, გაყოლით ვიდრე ამართულამდე. და ამართულას გაყოლით, ვიდრე
მტკვრის შესართავამდე. და მას ქვემოთ მტკვარს გაღმართი და შაქისი, ვიდრე შირვანის საზღვრამდე:
დაჰყო
მცირე რამე ხანი, და აღესრულა, სავსე დღითა:მას ჟამსა იჯდა კათალიკოზი შიო:
ოდეს აღესრულა მეფე ალექსანდრე, მაშინ მოვიდა მეფე ბაგრატ იმერეთს ძე იმერელ
მეფისა კოსტანტინესი, მეფე ბაგრატ, გამოაძო ვახტანგ, ძე ალექსანდრე მეფისა, და დაიპყრა იმერეთი:
ქორონიკონსა რლე: აღბუღა და ყვარყვარე შეიბნეს. ამასვე ქორონიკონსა მეფე ვახტანგ
მიიცვალა:
ოე. მესამეოცდამეათხუთმეტე მეფე ქართლისა, დიმიტრი, ძე ალექსანდრესი და ძმა ვახტანგისი, ბაგრატოანი:
და არა ესვა ძე. და დაჯდა მის -წილად უმრწემესი ძმა მისი დიმიტრი: და ჰყვა
მეუღლედ
დედოფალი გულანშარ, და მეფობდა კეთილითა და მშვიდობის მყოფლობისა
მეფობითა: და მო-

კდა კათალიკოზი შიო, და დაჯდა კათალიკოზად ძე მეფისა ალექსანდრესი დავით:
ქორონიკონსა რმა: მიიცვალა მეფე დიმიტრი, და დარჩა ძე მისი კოსტანტინე: ამისა
შემდგომად იქმნა ბრძოლა კახთა უფლისა გიორგისა და ბაგრატს შუა, მეფობისა-თჴს
ქართლისა:
რამეთუ იყო მეფისა ალექსანდრეს ძმა ბაგრატ, და შვილი, რომელი ზემო ვაჵსენეთ
გიორგი, კახთა
უფალი. ჰსძლო გიორგი-მ ბაგრატს, და დაჯდა ქართლს მეფედ: და იყო რაჳმე ხანი, და
გააძეს გიორგი, და დასვეს ძმა ალექსანდრე მეფისა, და ძე მეფის გიორგისა, ბაგრატ:
ხოლო
კახთა უწოდეს მეფედ: ამიერით-გან უწოდენ კახნი კახთა უფალსა მეფედ: ხოლო რაჟამს იპყრა
მეფობა ქართლისა მეფე-მან ბაგრატ, მოიმორჩინა ქართველნი და მესხნი, შეიყარა
ლაშქარი,
შთავიდა კახეთს, დაიმორჩილნა კახნი და განაძო ძმის-წული მისი, და დაიპყრა
კახეთი:
1-28 სტრ., 476
სახელითა ღვთისათა აწ ვიწყოთ ცხოვრება ბაგრატოანთა მეფობისა.
ოვ. მესამეოცდამეათექვსმეტე მეფე ქართლისა, ბაგრატ, ძე გიორგისი,
ბაგრატოანი:
დაჯდა მეფედ ძე გიორგისა ბაგრატ და ძმა მეფისა ალექსანდრესი, და ჰქვანდა ცოლად
დედოფალი ელენე, და ესხნეს ამათ ძენი ,ალექსანდრე და დავით: და იყო მეფობასა შინა
მეფეთმეფისა ბაგრატისა დიდი მოსვენება ქრისტეანეთა. ამისა ჟამსა შინა იყო ყაენი ასან-ბეგ,
მორჭმული და ორისავე საყაენოსა მპყრო ბელი: არა-ოდეს დარბეულ იყო ქართლი: დიდისა
თემურის უკანის, იყო შენება, და განსვენება: ამას ჟამსა შინა არა იყო ხარაჯა და არცა მალი ქართლსა
შინა,
არამედ განთავისუფლდეს ყოველნი სამეფონი და არენი ქართლისანი მონებისა-გან
თურქთასა: ესე
მეფე ბაგრატ იყო მორჭმული, სახელოვანი: ამას ჰქონდა ქართლი, სომხითი, და
მონებდეს ლორის პიტიახშნი, კახეთისა, შარვანისა და სამცხისა. და ჰყჲს იმერელნი, ოდიშარნი,
გურიულნი,
აფხაზნი, სვანნი, ჯიქნი და მთიულნი, კავკასნი:

ამას შინა უკუ-დგა დადიანი, გურიელი, და უკუ-იტანნეს ოდიშარნი და აფხაზნი.
შეჰყარნეს ერთად და აღა-რა მსახურეს ბაგრატ მეფესა: იწყინა მეფე-მან და შეიყარა. მივიდა
და დადგა
ცხენის-წყალსა ზედა: იქით ისინი მოადგეს. ქნეს რაზმი და შეიბნეს: იპრიანა ღმერთმან და
გაიქცნეს დადიანი, ოდიშარნი. დაჵოცნეს და დაატყჲვეს, და მოსწყვიდეს.
ქართჲლთა, მიჰყჲს
თანა, ჩაუდგეს, შინა-გან, დასწჲს და დააქციეს ციხენი, სიმაგრენი: მობრუნდეს
გამარჯუებულნი და
წარმოიტანეს თანა ტყჲ და მძევალი: ამას -ზედა აღა-რა ჰქონდა თავი ჵელთა მეფესა,
ლიხთ იქით
იყო და ქართჲლნი თანა იახლნეს:
ქორონიკონსა რმდ: შეიყარა ყაენი უზუნ-ასან და მოვიდა სომხითს. მოადგეს
ბარათიანთა,
და ორბეთისა ძირსა დიდად კარგად დახვდეს ბარათიანნი, და გამაგრდეს, და ვერა
უყჲს რა,
მოვიდეს და ტფილისი აიღეს: თჴთ ყაენი მუხრანს დადგა, აღივსო ქართლი ლაშქრითა,
მოოჵრდა სრულ ქართლისა ადგილი: იჵმნა ყაენ-მან ბარათიანნი, მოინდუნაჳ, ნახნაჳ და
შეიწყალნა,
მოსცნა მრავალნი და აავსნა პირთამდის: ამას ზედა აიყარა ყაენი და წარვიდა, და
გამოუშუნა ბარათიანნი შეწყალებულნი, და უბოძა მრავალნი მისაცემელნი:
ამის შემდგომად გარდაჵდეს წელიწადი. ქორონიკონსა რნ, კვალად უზუნოს- ყაენი
მოვიდა
სამცხეს, ყვარყვარეს უშჲლა. ჩიხორს შეიბნეს მეფე ბაგრატ იმერეთისა, და ათაბაგს
ყვარყვარეს
გაემარჯვა:
1-8 სტრ., 577
ქორონიკონსა რნა: ქართჲლთა მეფე-მ თავრეზს გილაქ-მა და თემურა ააოჵრა:
ქორონიკონსა რნგ: მეფე ბაგრატ იმერეთისა დაიჭირა ყვარყვარე-მ ტყვედ, და
დაატყვევა
ციხესა შინა:

ქორონიკონსა რჳგ: ათაბაგი ბაადურ გარდაიცალა წლისა კა, ოკდომბერსა, დასაბამითგან
ქორონიკონსა ექვსი ათ-ას ცხრა ას ოთხ-მოც და ორსა:
დასასრული პირველი ნაწილისა
ესე იგი არს
ძველისა მოთხრობისა საქართველოჳსა:

