1-21 სტრ., 1
სახელითა: მამისათა: ძისათა: და: სულისა: წმიდი- (95)
სათა: ვიწყო: მითხრობად: ცხორებასა: ქართუელთა:
მეფეთასა: და: პირველთაგანთა: მამათა: და: ნათესავთა:
პირველად: ვაჴსენოთ: ესე: რამეთუ: სომეხთა: და: ქართუელთა: რანთა: და: მოვაკნელთა: ჰერთა: და: ლეკთა: და: მეგრელთა:
ამათ: თუისთა: ერთი: იყო: მამა: სახელით: თარგმაოს: ესე: თარგმაოს: იყო: ძე: თარშისი: ძის: წული: იაფეთისი: ნოეს: ძისა:
და: იყო: ესე: თარგამოს: კაცი: გმირი: და: შემდგომად: განყოფისა: ენათასა: ოდეს: აღაშენეს: ბაბილონს: გოდოლი: და: განეყუნეს: მუნ: ენანი: და: განიშენნეს: მუნ: ყოველსა: ქუეყანასა:
წარმოვიდა: ესე: თარგამოს: ნათესავითურთ: მისით: და: ემკუიდრა:
ორთა: მათ: მთათა; შუა: კაც: შეუვალთა: არარატსა: და: მასისას:
და: იყო: ნათესავი: მისი: დიდი: და : ურიცხუი: რამეთუ: ესხნეს:
ცოლ: მრავალ: ძენი: და: ასულნი: და: შვილნი: და: შვილის:
შვილნი: ძეთა: და: ასულთა: მისთანი: რამეთუ: ცხოვნდა: იგი: (96)
ექუსას: წელ: და: ვერღარა: იტევდა: ქუეყანა: არარატისა: და:
მასისისა: ხოლო: ქუეყანა: იგი: წილით: ხდომოდა: ესე: არს: საზღუარი: ქუეყანისა: მისისა: აღმოსავლით: ზღუა: გურგენისი: დასავლით: ზღუა: პონტოსა: და: სამხრით: ზღუა: თერისა: და: ჩრდილოთ: მთა: კავკასია: ხოლო: შვილთა: შორის: მისთა: გამოჩნდეს: კაცნი: რვანი:
გმირნი: ძლიერნი: და: სახელოვანნი: რომელთა:
1-27 სტრ., 2
სახელები: ესე: არს: პირველსა: ერქუა: ჰაოს: მეორესა: ქართლოს:
მესამესა: ბარდოს: მეოთხესა: მოვაკან: მეხუთესა: ლეკ: მეექუსესა:
ჰეროს: მეშვიდესა: კავკას: მერვესა: ეგროს: ესე: რვანი: იყუნეს:
გმირნი: ხოლო: ჰაოს: უმეტეს: გმირი: იყო: ყოველთასა: რამეთუ:
ეგე: ვითარი: არაოდეს: ყოფილ: იყო: არცა: წყლის: რღუნას: წინათ: და: არცა: შემდგომად: ტანითა: და: არითა: და: სიმჴნითა: ხოლო:
ვერღარა: იტევდა: ქუეყანა: არარატისა: და: მასისისა: განუყო: ნათესავი: თჳსი: თარგამოს: რვათა: ამათ: გმირთა: ნახევარი: ნათესავისა: მისისა: და: ნახევარი: და: უმჯობესი: ქუეყანისა: მიისისა:
ჰავოსსა: ხოლო: შვდთა: ამათ: მისცა: ხუედრი: მათი: არძანგებისა: (97)
ებრ: მათისა: წარმოიყუანნა: შვდნი: იგი: ჩრდილოთ: კერძო: და:
განუყვნნა: ქუეყანანი: ღირსებისა: ებრ: მათისა: მისცა: ქართლოსს:
და: უჩინა: საზღუარი: აღმოსავლით: ჰერეთა : და: მდინარე: შერდაოჯისი: დასავლით: ზღუა: პონტოსა: სამხრისა: მთა: რომელი:
მიჰყუების: შერდაოჯს: მდინარის: თავსა: და: მთა: რომელი:
მიჰყვების: დასავლით: კერძო: რომლისა: წყალი: გარდმოდის:
ჩრდილოთ: კერძო: და: მიერთჳს: მტკუარსა: რომელ: მიჰყუების:
მთა: შორის: კლარჯეთს: და: ტაოსა: ვიდრე: ზღუამდის: და: ჩრდილოთ: საზღუარი: ღადო: მთა: მცირე: რომელი: გამოვლის: ჰშტოდ:
კავკასიისგან: და: მოჰკიდავს: წუერი: დასასრულსა: ღადოსა: რომელსა: ჰქიან: ლიხი: და: ამათ: საზღუართა: საშუალ: მისცა:
ყოველი: ქართლოსს: ბარდოს: მისცა: მტკუარს: ნამხრით: ბერდუჯის:

მდინარითგან: ვიდრე: ზღუადმდე: სადა: შეკრბებიან: და: არახსი:
ამან: ბარდაოს: აღაშენა: ქალაქი: ბარდავი: და: დაეშენა: მუნ: ხოლო:
მოვანს: მისცა: მტკუარსა: ჩრდილოთ: მცირისა: ალაზნისა: თავიდგან: ვიდრე: ზღუამდე: და: ამან: აღაშენა: ქალაქი: მოვაკნეთი: და: დაემკუიდრა:
მუნ: ხოლო: ჰეროსს: მისცა: ქუეყანა: მტკურისა: (98)
1-29 სტრ., 3
ჩრდილოთ: მცირისა: ალაზნისა: თავიდგან: ვიდრე: ტყეტბამდენ:
რომელსა: აწ: ჰქჳან: გოლ: გოლგოთა: და: ამან: ჰეროს: აღაშენა: პირველად: ქალაქი: შესაკრებელთა: შორის: ორთავე: ალაზანთასა: და:
უწოდა: სახელი: თჳსი: ჰერეთი: და: მის: გამო: ჰქჳან: ჰერეთსა:
ჰერეთი: და: აწ: მას: ადგილსა: ჰქჳან: ხორანთა: ხოლო: ეგრისსა:
მისცა: ქუეყანა: ზღვის: ყურისა: და: უჩინა: საზღვარი: აღმოსავლით: მთა: მცირე: რომელსა: აწ: ჰქჳან: ლისი: და: სავლით:
ზღუა: მდინარე: მცირისა: ხაზართისა: სადა: წარსწულების: წუერი:
კავკასიისა: ხოლო: ამან: ეგროს: აღაშენა: ქალაქი: და: უწოდა:
სახელი: თვისი: ეგრისი: აწ: მას: ადგილსა: ჰქჳან: შედიაა:
ხოლო: კავკასიათა: ჩრდილოთ: არა: იყო,: ხუედრი: თარგამოსისა:
არამედ: იყო: არა: კაცი: კავკასიასა: ჩრდილოთ: და: უმკუიდრო:
იყო: ქუეყანა: იგი: კავკასიიდგან: მდინარემდე: დიდად: რომელი:
შესდის: ზღუა: დარუბანდისასა: ამისთჳს: გამოიყვანნა: მრავალთა:
გმირთაგან: ორნი: გმირნი: ლეკკაა: ავკასი: და: მისცა: ლეკანს:
ზღუათგან: დარუბანდისათა: ვიდრე: მდინარემდე: ლომეკს: ჩრდი- (99):
ლოთ: ვიდრე: მდინარედმდე: დიდად: ხაზარეთისათა: და: მისცა:
კავკასის: მდინარითგან. ჰომეკის: ვიდრე: დასასრულადმდე: კავკასისა:
დასავალით: ხოლო: ჰაოს: და: ამკუიდრა: საყოფელთა: თარგამოსისათა:
და: იპყრა: ქუეყანა: ჩრდილოთ: ვითა: და: მიწერია: მუნითგან:
ვიდრე: ზღუა: ორეთისი: აღმოსავლით: ვიდრე: ზღუადმდე: გურგენისა: და: სავლი: ზღუამდინ: პონტოსა: და: ამათ: შვიდთავე:
გმირთა: ზედა: იყო.: განმგებელ: და: უფალ: ჰაოს: და: ესე:
ყოველნი: იყუნეს: მორჩილ: ჰაოსსა: და: ამათ: ყოველთა: იყო:
ერთი: ენაა: სომხური: და: ესე: რვანივე: ერთობით: მონებდეს:
ნებროთს: გმირსა: რომელი: იყო: მეფე: ყოვლისა: ქუეყანისა:
შემდგომად: ამისსა: მცირედ: წელიწადთა: მოუწოდა: ჰაოს: შვიდთა:
მათ: გმირთა: შემოკრიბნა: და: ჰქუა: მათ: მოგუცა: ღ~თნ:
მაღალმან: ძალი: და: სიმრავლე: ნათესავისა: ჩუენისა: აწ: შეწევნით:
1-33 სტრ., 4
ღ~თისა: და: მბადებლისათა: ვიყუნეთ: არავისა: და: არავის:
ვმსახუროთ: თუინიერ: ღ~თისა: და: მბადებელისათა: ეწიენ: დიდნი:
იგი: გმირნი: და: დაუმ: ტკიცეს: განზრახვა: იგი: და: განდგეს:
ნებროთს: და: არღარა: მისცეს: ხარკი: და: ეზრახნეს: სხუათა: ვიეთმე: ნათესავთა:
და: უორგულდეს: სხუანიცა: ნათესავნი: მაშინ: განუ(100) წყრა: ნებროთ: და: შემოკრიბნა: გმირნი: მისნი: და: ყოველნი: რომელნი: ერჩდეს: სპანი: მისნი: და: მომართა: თარგამოსიანთა:
ხოლო: ჰაოს: მოუწოდა: შვიდთავე: გმირთა: და: ყოველსა:

ნათესავსა: თარგამოსსა: და: შეეწივნეს: სხუანიცა: ვინმე: ნათესავნი:
დასავლეთისანი: შეკრიბნა: ჰაოს: ესე: ყოველნი: და: დაგა: ძირსა:
მისსა: ხოლო: ვითარ: მოადგა: ნებროთ: ქუეყანასა: ადარ: ბადგისასა: და: დადგა: მუნ: წარავლინნა: გმირნი: სამეოცნი: და: მათთანა:
სპანი: ძლიერნი: წყობად: თარგამოსანთა,: ხოლო: ვითარცა: მოიწივნეს: სპანი: იგი: ნებროთისნი: მაშინ: მიეგებნეს: შვიდნი:
იგი: გმირნი: ძმანი: ჰაოსისანი: სპითა: ძლიერითა: ხოლო: ჰაოს:
სპითა: უძლიერესითა: დაუდგა: უკანით: ზურგით: იქმნა: მათ:
შორის: ბრძოლა: სასტიკი: რომელი: ემსგავსა: სასტიკებასა: ჰაერისასა: რამეთუ: მტუერი: ფერჴისა: მათისა: ვითარცა: ღრუბელი:
სქელი: ელვა: აბჯრისა: მათისა: ვითარცა: ელვა: ცისა: ჴმა: პირისა:
მათისა: ვითარცა: ჴმა: ქუხილისა: სიმრავლე: : ერისა: ტყორცა:
ქუისა: მათისა: ვითარცა: სეტყუა: ჴშირი: და: დათხევა: სისხლისა:
(101) მათისა: ვითარცა: სეტყუა: განძლიერდა: ბრძოლა: მათ: შორის: და:
მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხუი: ხოლო: ჰაოს: უდგა: ზურგად:
გმირთა: მისთა: რომელ: სცემდა: ნუგეშინის: ცემად: ჴმითა:
საზარელითა: რომელი: მსგავსი: იყო: მეხის: ტეხისა: მაშინ:
სძლეს: თარგამოსიანთა: და: მოსრნეს: სამეოცნი: იგი: გმირნი:
ნებროთისნი: და: სპანი: მათნი: ხოლო: შვიდნი: ესე: გმირნი:
თარგამოსანნი: ქართლოს: ბარდოს: მოვაკან: ჰეროს: ლეკან: კავკასან: ეგროს: ესენი: დარჩეს: ცოცხლებით: თჳნიერ: წყულებისა:
და: ძლევა: შემოსილნი: მადლობდეს: ღ~თსა: ხოლო: ვითარცა:
ესმა: ნებროთს: განწყრა: და: წარმოემართა: მით: კერძო: ძალითა:
მისითა: ყოვლითა: ხოლო: ჰაოს: არა: ჰყუეს: სპანი: ნებროთისნი:
სპათა: ოდენნი: განმაგრდა: იგი: ღარღათ: შინა: მასისისათა: მიუდგა:
1-28 სტრ., 5
ქუეშო: კერძო: ნებროთ: და: იყო: იგი: ჭურვილი: რკინითა: და:
რვალითა: ტერფთაგან: ვიდრე: თხემამდე: და: აღჴდა: გორასა:
ერთსა: ზრახვად: ჰაოსსა: დამორჩილებასავე: მისსა: რათა: სთნდეს:
მიქცევა: მისი: ხოლო: ჰაოს: ჰქუა: : გმირთა: განმიმაგრეთ:
ზურგით: კერძო: და: მივეახლო: ნებროთს: და: წავიდე: და: (102)
მივიდე: პირის: პირ: მახლობელად: ნებროთისა: და: სტყორცა:
ისარი: და: ჰკრა: მკერდსა: ნებროთისსა: ფიცარსა: ზედა: რვალისასა: და: განავლო: ზურგით: მაშინ: დაეცა: ნებროთ: და: იოტა:
ბანაკი: მისი: და: განთავისუფლდეს: ნათესავი: თარგმოსისი: და:
მან: ჰაოს: ჰყო: თავი: თჳსი: მეფედ: ძმათა: თჳსთა: ზე: და:
სხუათაცა: ნათესავთა: ზე: მახლობელთა: საზღუართა: მისთასა:
ხოლო: შუიდნივე: ძმანი: წარვიდეს: თჳსს: თჳსად: ქუეყანად: და:
იყუნეს: მოსარჩლე: ჰაოსისა: აქამომდის: და: ვსწერეთ: ამბავი: ესე: რვათავე: ძმათა:
ხოლო: აქადგან: ვიწყოთ: და: წარმოვთქუათ: ამბავი:
ქართლისა: და: ნათესავისა: მათისა: ვიდრე: დღეთა:
ჩუენთამდე: და: ვითარ: იგი: განუყო: ქუეყანა:
თარგამოს: ნათესავისა: მისა: რვათავე: შვილთა: მისთა:
ღ~თო: წარმართე: დედოფალი: მარიამ: და: სასუფეველი:
დაუმკვიდრე:

და: მისცა: ქართლოს: ქუეყანა: რომელი: ზემო: აღვსწერეთ:
და: ესე: ქართლოს: მოვიდა: პირველად: ადგილსა: მას: სადა:
შეერთჳს: არაგვი: მტკუარსა: და: განვიდა: მთასა: მას: ზე: რომელსა: ეწოდების: არმაზი: და: პირველად: შექმნა: მუნ: ზედა: (103)
სიმაგრე: და: იშენა: მუნ: ზედა: სახლი: ვიდრე: აღმართებადმდე:
მუნ: ზედა: კერპი: იყო: არმაზისი: ერქუა: მთასა: მას: ქართლი:
და: მის: გამო: ეწოდა: ყოველსა: ქართლსა: ქართლი: ხუნანითგან:
ვიდრე: ზღუადმდე: სპერისა: შემდგომად: მისსავე: ქართლოს: აღა1-31 სტრ., 6
შენა: ციხე: ორბისა: რომელსა: აწ: ჰქუიან: სამშუილდე: და: კუალად:
აღაშენა: მტუერის: ციხე: რომელსა: აწ: ჰქჳან: ხუნანი: ცხოვნდა:
იგი: მრავალთა: წელთა: და: განმრავლდა: ნათესავი: მისი: ხოლო:
შვილთა: შორის: მისთა: გამოჩნდეს: ხუთნი: გმირნი: რომელთა:
სახელები: საგარდაბოს: მესამესა: კახოს: მეოთხესა: კუხოს: მეხუთესა: გაჩიოს: ესე: ხუთნივე: იყუნეს: გმირნი: არამედ: მცხეთოს:
უგმირე: იყო: სხუათა: მათ: მოკუდა: ქართლოს: და: დაფლეს:
იგი: თავსა: ზედა: ქართლისასა: რომელსა: ეწოდების: არმაზი:
და: შემდგომად: ცოლმან: მისმან: აღაშენა: დედა: ციხე: და: მანვე:
აღაშენა: ბოსტან: ქალაქი: რომელსა: აწ: ჰქჳან: რუსთავი: და:
განყუნა: ცოლმან: მისმან: ქართლოსმან: ხუთნივე: იგი: გმირნი:
შვილნი: მისნი: გარდაბოსს: მისცა: ხუნნი: და: უჩინა: საზღუარი:
აღმოსავლით: მდინარე: ბერდუჯისი: და: სავლით: ქალაქი: გა(104) ჩიანი: და: სამჴრით: მთა: პირველ: ხსენებული: და: ჩრდილოთ:
მტკუარი: ხოლო: გაჩიოსს: მისცა: ორბის: ციხე: და: სკორეთის:
მდინარითგან: ვიდრე: თავადმდე: აბოცისა: და: ამან: გაჩიოს: აღაშენა: ქალაქი: გაჩინი: რომელსა: მაშინ: ერქუა: სანადირო: ქალაქი:
ხოლო: კახოსს: მისცა: ბოსტან: ქალაქი: რომელსა: აწ: ჰქუიან:
რუსთავი: მისცა: ეგრითგან: ვიდრე: თავადმდე: მთასა: კახეთისასა:
და: მტკუარსა: შუა: ხოლო: კახოსს: მისცა: კავკასიასა: და:
კახეთისა: მთას: შორის: არაგვიდგან: ვიდრე: ტყე: ტბადმდე:
რომელი: არს: საზღუარი: ჰერეთისა: და: მან: კიხოსი: აღაშენა:
ჩელეთი: კახოსს: შეეწია: შენებასა: მისსა: რამეთუ: დედა: ციხე:
კახოს: ხუედრი: იყო: და: მისცა: კახოს: შეწევნისათჳს: და: შესწია:
შენებასა: ჩელეთისასა: რომელსა: ბერ: ერქუა: პირველ: შენებულსა:
კახეთისასა: ხოლო: მცხეთოს: რომელი: უგმირე: იყო: ძმათა: ესე:
დარჩა: საყოფელთა: მამისა: მათისათა: ქართლოსისათა: რომელსა:
აწ: ჰქუიან: არმაზი: და: მანვე: აღაშენა: ქალაქი: შესაკრებელსა:
შორის: მტკურისა: და: არაგუისათა: და: უწოდა: სახელი: თჳსი: (105)
მცხეთა: და: დაიპყრა: ქუეყანა: ტფილისითგან: და: არაგვითგან:
და: სავლით: ვიდრე: ზღუამდე: სპერისა: და: ესე: იყო: განმგე:
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და: უფალ: მათ: ოთხთავე: ძმათა: ზედა: ესე: ოთხნივე: იყუნეს:
მორჩილ: მისა: ესე: ათ: განყოფილნი: ქართლოს: ძეთანი: და:
რომელნი: განყუნა: დედამან: მათმან: შემდგომად: სიკუდილისა:

ქართლოსსა: მრავალთა: წელთა: და: მრავალთა: ჟამთა: ცხოვნდა:
ძე: ქართლოსისი:
და: განმრავლდა: ნათესავი: მისი: ხოლო: შვილთა:
შორის: მცხეთოსისათა: გამოჩნდეს: სამნი: გმირნი: სახელოვანნი:
რომელთა: სახელები: ესე: არს: პირველსა: უფლოს: და: შემდგომსა:
ოძროხოს: და: მესამესა: ჯავახოს: განუყო: მათ: ქუეყანა: და:
ნათესავი: მათი: ყოველი: ოძრჴოს: მისცა: ტასის: კარითგა: ვიდრე:
ზღუამდე: სპერის: ქუეყანა: კლდოვანი: ამან: ოზრ: ~ჴოს: აღაშენა:
ორნი: ციხენი: ქალაქნი: ოძრჴე: და: თუხარისი: ჯაოხოს: მისცა:
ფანავრიდგან: ვიდრე: თავადმდე: მტკურისა: ამან: ჯოვახეს: აღაშენა:
ორნი: ციხე: ქალაქნი: წუნდა: და: ქალაქი: არტანისა:
რომელსა: მაშინ: ერქუა: ქაჯთა: ქალაქი: ხოლო: აწ: ჰქუიან: ჰური: ხოლო: (106)
უფლოს: და: რჩა: საყოფელსა: მამისა: მათისა: მცხეთოსსა: მცხეთას: და: ეპყრა: ქუეყანა: არაგვითგან: და: ტფილისითგან: ვიდრე:
ტასის: კარამდე: და: ფანვარადმდენ: და: ამან: აღაშენა: უფლის:
ციხე: კასპიაგვითგან: და: არმაზისგან: ვიდრე: ტასის: კართამდე:
უწოდა: ამას: ქუეყანასა: ზენას: სოფლისა: რომელსა: აწ: ჰქჳან:
შინა: ქართლი: ხოლო: ვიდრე: სიკუდილამდე: მცხეთეოსისა: ესე:
ყოველნი: ნათესავნი: თარგამოსისნი: იყუნეს: სიყუარულსა: ზედა:
ერთმანერთისასა: და: შიში: აქვნდა: ნებროთიანთა: და: ჰგონებდეს:
იგინი: ნებროთიანთაგან: ძებნასა: სისხლისა: ნებროთისსა: და:
იხარებდეს: იგინი: მაგრებასა: ციხე: ქალაქთასა: შიშისათჳს: ნებროთიანთახოლო: ვითარცა: მოკუდა: მცხეთეოს: ძე: ქართლოსი: შთავარდა: შური: შორის: შვილთა: ქართლოსთა: იწყეს: ბრძოლად: და:
ჴიდომად: ურთიერთარს: რამეთუ: უფოს: ძესა: მხეთეოსსა: არა:
ერჩდეს: არცა: ხადოდეს: უფლად: რომელი: დატევებულ: იყო:
საყდართა: ქართლოსისთა: მამისა: მისისაგან: მიცემულ: იყო:
უფლება: ქართლოსიანთა: იწყეს: ბრძოლად: და: ჴდომად: ურთიერთას: და: განაგრძელეს: მათ: შორის: ბრძოლა: რომელ: ჟამსამე: (107)
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აღდგიან: ამათგანნი: ორნი: ნათესავნი: ერთსა: ზედა: და: სხუანი:
შეეწეოდიან: რომელნიმე: მას: და: რომელნიმე: კუალად: სხუანი:
აღდგეს: ერთმანერთსა: ზედა: და: სხუანი: შეეწეოდიან: რომელსა:
მე: ჟამსა: იქმნის: მშვიდობა: მათ: შორის: და: შეიშალნიან: და:
ებრძოდიან: და: გაგრძელდა: მათ: შორის: ესე: ვითარი: საქმე:
და: არავინ: იყო: მათ: შორის: უწარჩინებულეს: და: უსახელოვანეს:
და: ადგილთა: თავადი: იჩინიან: ხოლო: ვინაცა: იყჳს: მცხეთასა:
რეცა: თავადი: იგი: იყჳს: სხუათა: ზედა: და: არცა: იგი: იყჳს:
მაზავებელი: და: ბრჭე: სხუათა: ქართლოსანთა: რამეთუ: ქალაქი:
მცხეთა: განდიდებულ: იყო: უმეტეს: ყოველთასა: და: უწოდეს: დედა:
ქალაქად: და: მას: ჟამსა: და: ივიწყეს: ღ~თი: დამბადებელი: მათი:
და: იქმნეს: მსახურ: მზისა: და: მთოვარისა: და: ვარსკულავთა:
ხუთთა: და: მტკიცე: და: უფროსი: მათი: საფიცარი: იყო: ქართლოსისი: მას: ჟამსა: შინა: განძლიერდეს: ხაზარნი: და: უწყეს:
ბრძოლად: ნათესავთა: ლეკისათა: და: კავკასიოსთა: და: ესე: თარგ-

მაოსიანთა: ყოველნი: მას: ჟამსა: იყვნეს: სიყუარულსა: ერთმანერთისასა: მშვიდობით: ხოლო: შვილთა: ზედა: კავკასისათა: და: მოიტყუენნეს:
ყოველნი: საზღუერნი: ხაზარეთისანი: (108)
და: აღაშენნეს: ქალაქნი: პირსა: ხაზარეთისასა: და: წარმოვიდეს:
ამისსა: შემდგომად: ხაზართა: იჩინეს: მეფე: და: დაემორჩილნეს: ყოველნი:
ხაზარნი: მეფესა: მას: ჩინებულსა: მათსა: და: წარმოიძღუანეს: და: გამოვლეს: ზღუის: კარი: რომელსა: აწ: ჰქჳან:
დარუბანდი: ვერ: წინა: აღუდგეს: თარგამოსანნი: რამეთუ: იყო:
სიმრავლე: ურიცხუი: ხაზართეთ: წარტყუენეს: ქუეყანანი: თარგამოსანთა: და: შემუსრნეს: ყოველნი: ქალაქნი: არარატისა: და:
მასისისანი: და: ჩრდილოსანი: და: დაურჩეს: ციხე: ქალაქნი: თუხარისისი: სამშვილდე: და: მტუერის: ციხე: რომელ: არს: ხუნნი:
შიდა: და: ეგრისი: და: ისწავეს: ხაზართა: ორნივე: ესე: გზანი:
1-27 სტრ., 9
რომელ: არს: ზღუის: კარი: დარუბანდი: და: არაგუის: კარი:
რომელ:არს: და: რღალა: და: განამრავლეს: ხაზართა: გამოსლვა:(109)
და: ტყუენვა: მათი: და: ვერღარა: წინა: აღუდგეს: მიერითგან:
იქმნას: ესე: ყოველნი: თარგამოსანნი: მოხარკე: ხაზართა: ხოლო: ხაზართა: ოდეს:
პირველ: გამოვიდა: ხაზართა: მეფე: და: მოტყუენნა: ქუეყანანი: რომელნი: ზემოთ: დამიწერიან: და: გარდავლო:
მთა: კავკასია: და: იყო: ძე: მისი: სახელით: უობოს: ძესა: მისსა:
მისცა: ტყუე: სომხითისა: და: ქართლისა: და: მისცა: ქუეყანა:
კავკასის: ნაწილი: ლომეკისა: მდინარის: დასავლით: და: სავლეთამდე: მთისა: და: დაეშენა: უობოს: და: მათნი: ნათესავნი:
არიან: ოვსნი: და: იგი: არს: ოვსეთი: რომელ: ნაწილი: იყო:
კავკასისა: ხოლო: დურძოკ: რომელნი: უწარჩინებულეს: იყო: შვილთა:
შორის: კავკასისთა: მივიდა: და: დაჯდა: ნაპრალსა: შინა: მთისასა:
და: უწოდა: სახელი: თჳსი: ურ: ურძუკეთი: მისცემდა: ხარკსა: მეფესა:
ხაზართასა: ხოლო: მასვე: გზობას: მისცა: მამამის: ძმის: წულსა:
მისსა: ხაზართა: მეფემან: ნაწილი: ლეეკნისა: აღმოსავლით: ზღუთგან: და: რუბანდისით: მდინარემდე: ღუმეკის: მისცა: ტყუე: რანისა:
და: მოვაკნისა: და: დაეშენა: იგი: მუნ: რომელ: ნაწილი: იყო:
ლეკანისი: ხოლო: ხოზონიხ: რომელ: უწარჩინებულეს: იყო: ნათე- (110)
სავთა: შორის: ლეკანისთა: მივიდა: და: დაჯდა: ნაპრალსა: შინა:
მთისასა: აღაშენა: ქალაქი: და: უწოდა: სახელი: თჳსი: ხოზანიხეთი:
და: გარდაჴდეს: მას: შინა: ჟამი: მრავალი: და: ესე: ყოველნი:
ნათესავნი: იყუნეს: მოხარკე: ხაზართა: მიერითგან: განძლიერდეს:
სპარსნი: მზისა: აღმოსავლითგან: ნათესავნი: ნებროთისნი: და:
გამოჩნდა: ნათესავთა: შორის: მებროთისთა: კაცი: ერთი: გმირი:
რომლისა: სახელი: არფიმო: რომელმან: შეკრა: ჯაჭვითა: შევრასფ:
გუელთა: უფალი: და: დიდება: მთასა: მას: ზედა: რომელ: არს: კაცთა:
1-25 სტრ., 10
შეუვალი: ესე: ევითარი: წერილარს: ცხოვრებასა: სპარსთასა: აფრიდონ: ეუფლა: ყოველსა: ქუეყანასა: სპარსთასა: რომელთამე: ქუეყა-

ნათა: შეგზავნნა: ერისთავნი: ჴელადნი: მისნი: და: რომელი:
მე: ქუეყანა: მოხარკე: ეყო: ამან: წარმოუგზავნა: ერისთავი: მისი:
სულითა: დიდითა: რომელსა: სახელი: ერქუა: არდამ: შვილი: ნებროთის: ნათესავთა: მოვიდა: ქართლად: და: შემუსრნა: ყოველნი:
ქალაქნი: და: ციხენი: ქართლისანი: და: მორა: ყოველი: რაოდენი:
ხაზარი: პოვა: ქართლსა: შინა: ამან: აღაშენა: ქალაქი: ზღვის: (111)
კარს: და: უწოდა: სახელი: დარუბანდი: რომელი: ითარგმანების:
და: ჴშა: კარი: და: მანვე: მოზღუდა: მცხეთა: ქალაქი: ქჳტკირითა:
და: აქამამდის: არა: იყო: ქართლსა: შინა: საქმე: ქჳტკირისა: ამის:
გამო: დაისწავლეს: ქჳტკირი: ამანვე: ადარ: მოჰკიდა: კირი: ზღუდე:
ციხესა: არდამაზისსა: და: აქათ: მტკურამდის: და: წარმოზღუდა:
ცხუირი: არმაზისი: ვიდრე: მტკურამდე: და: ერისთავობდა: აგადონ:
მრავალთა: წელთა: ხოლო: ოდეს: განუყო: აფრიდონ: ყოველი:
ქუეყანა: სამთა: ძეთა: მისთა: მაშინ: რომელ: სძლეს: მისცა:
სახლად: სპარსეთი: მასვედ: ხუდა: წილად: ქართლი: რომელსა:
სახელი: ერქუა: იარედ: ხოლო: შემდგომად: ადარიმა: ერისთჳსა:
გარდაიცვალნეს: და: ერისთავნი: მიერითგან: : უცალო: იქმნეს: ძენი:
არიდონისნი: რამეთუ: იწყეს: ბრძოლად: ურთიერთა: არს: და:
მოკლეს: ორთა: ძმათა: იარედ: ძმა: მათი: მაშინ: პოვეს: ჟამი:
მარჯუე: ქართლოსიანთა: ბერძენთასა: ხოლო: ეგრის: წყალს: ქუემოთ: (122)
დარჩა: ბერძენთა: რამეთუ: მკჳდრთა: მას: ადგილისათა: ზრახნეს: ოვსთა:
გარდამოიყუანეს: ოვსნი:
და: პოვეს: ერისთავი: სპარსთა:
ველსა: გარე: და: კნისობდა: და: მოკლეს: იგი: და: რომელ: (123)
1-28 სტრ., 11
პოვეს: სპარსი: ყოველი: მოსწყჳდეს: ოვსთა: და: ქართუელთა: და:
განთავისუფლდეს: ქართველნი: ხოლო: რანი: ერთი: დარჩა: სპარსთა:
და: შემდგომათ: ამისსა: მრავალთა: წელიწადთა: და: კუალად:
განძლიერდეს: სპარსნი: და: განდიდნა: მეფობასა: სპარსთა: რომელსა: ერქუა: კექაპოს: იყო: მგრძნებელი: ნათესავი: ხოლო:
ზანიხიზისი: და: მან: გრძნებითა: თჳსითა: აბრმო: ქელკაპოს:
მეფე: და: სპა: მისი: და: ვერ: შევიდა: ლეკეთს: უკმოიქცა: და:
მაშინღა: განუნათლდა: თუალები: ამან: კუალად: მოხარკე: ყუნა:
ქართველნი: და: წარვიდა: კუალად: ამისსა: რაოდენთა: მე: წელიწადთა: მოვიდა: ამბავი: ვითარმედ: მოსე: განვლო: ზღუა: ისრაელთა:
და: იზრდებიან: იგი: უდაბნოსა: მანანათა: განკჳრდეს: ყოველნი:
და: მათ: ყოველთა: წარმართთა: აქეს: ღ~თი: ისრაელთა: და: შემდგომად: ამისსა:
რაოდენთამე: წელიწადთა: უცალო: იქმნეს:
კეპოს: მეფე: სპარსთა: რამეთუ: იყო: ბრძოლა: თურქუთა: პოვეს:
ჟამი: მარჯუე: სომეხთა: და: ქართუელთა: და: განუდგეს: სპარსთა:
და: განამაგრნეს: ციხენი: და: ქალაქნი: მათნი: და: შეერთნეს:
ყოველნი: ნათესავნი: თარგამოსანნი: შემდგომად: ამისსა: რაოდენთამე: წელიწადთა: გამოგზავნა: ქესაპოს: სპარსთა: მეფემან: (124)
რომელსა: ერქუა: ფარა: ბოროტ: სპითა: დიდთა: სომეხთა: და:
ქართუელთა: და: ყოველთა: თარგამოსანთა: ზედა: ხოლო: შეკრბეს:

ყოველნი: თარგამოსანნი: მიეგებნეს: და: დაეწყვნეს: ადარგადგას:
სძლეს: და: იოტეს: ფარაბორიტ: და: მოსრნეს: სპაა: მისი:
შემდგომად: ამისსა: მცირედთა: წელთა: კუალად: მოგზავნა: ამანვე:
ქეკაპოს: დისწული: : მისი: ძე: ბიობ: ბედნიერისა: რომელი: მოიკლა: თურქეთს: ვითარცა: წერილარს: წიგნთა: სპარსთა: ცხორებისასა: წარმოემართა: ესე: ძე: ბიობისი: სახელით: ქეიხოსრო:
ვერ: წინა: აღუდგეს: მას: სომეხნი: ქართველნი: რამეთუ: დიდი:
იყო: ძალი: მისი: მოვლო: ყოველი: სომხითი: და: ქართლი: მო
1-33 სტრ., 12
ტყუენა: ყოველივე: იავარყუნა: ყოველნი: ციხენი: და: ქალაქნი:
და: დაუტევნა: ერისთავნი: და: აღაშენნა: ადარბაგანს: სახლი:
სალოცველი: სჯულისა: მათისა: და: წარვიდა: და: შემდგომად:
ამისსა: რაოდენთამე: წელიწადთა: უცალო: იქმნა: ქეიხოსრო: მეფე:
და: იწყო: ბრძოლად: თურქთა: ეძიებდა: სისხლსა: მამისა: მათისასა:
და: პოეს: ჟამი: სომეხთა: და: ქართველთა: განუდგეს: სპარსთა: და:
მოსრნეს: ერისთავნი: სპარსთანი: და: განთავის: უფლდეს: მა- (125)
სვე: ჟამსა: მოვიდეს: თურქნი: ოტებულნი: მისვე: ქაიხოსროსაგან:
გამოვლეს: ზღუა: გურგანისი: აღმოჰყვეს: მტკუარსა: და: მოვიდეს:
მცხეთას: სახლი: ოცდა: რვა: დაეზრახნეს: მამასახლისსა: მცხეთისასა: აღუთქუეს: შეწევა: სპარსთა: ზედა: ხოლო: მამასახლისმან:
მცხეთელმან: აუწყა: ყოველთა: ქართუელთა: ინებეს: და: მეგობრობა: მათ: თურქთა: რამეთუ: აქუნდა: შიში: სპარსთა: და:
შემწეობისაჳს: და: ემეგობრნეს: თურქნი: იგი: გამოსხმულნ: და:
განიყვანეს: ყოველთა: ქალაქთა: შიგან: ხოლო: უმრავლესნი: მათგანნი: მოვიდეს: და: პოვეს: ადგილი: ერთი: მცხეთას: დასავლით:
კერძო: კლდეთა: შორის: მოკუეთილი: ღრმა: და: მოითხოვეს:
ადგილი: ერთი: იგი: მცხეთელთა: მამასახლისითგან: მისცა: და:
აღაშენა: იგი: მოზღუდეს: მტკიცედ: და: ეწოდა: მას: ადგილსა:
სარკინე: და: იყუნეს: ესე: თურქნი: და: ქართუელნი: ნების:
მყოფელ: ერთმანერთის: მოილოდინეს: მოსლვასა: სპარსთას: ამაგრებდეს: ციხეთა: და: ქალაქთა: მას: ჟამსა: შინა: სადაცა: ვინ:
მივიდის: ძვირის: მოქმედთაგან: საბერძნეთით: გინა: ასურით:
ოტებული: გინა: ხაზარეთით: ყოველივე: მეგობარ: არიან: ქარ- (126)
თუელთა: შემწეობისათჳს: სპარსთა: ზედა: და: გამოჴდეს: ამასა:
შინა: ჟამნი: მრავალნი: მაშინ: ნაბუქოდოსორ: მეფემან: წარმოსტყუენა: იელუსალემი: და: მუნით: ოტებულნი: ურიანი: მოვიდეს:
ქართლს: და: მოითხოვეს: მცხეთელთა: მამასახლისისაგან: ქუეყანა:
ხარკით: მისცა: და: დასხნა: არაგუსა: ზედა: წყაროსა: რომელსა:
ჰქჳან: ზანავი: და: რომელი: ქუეყანა: აქუნდა: მათ: ხარკითა: აწ:
ჰქჳან: ხერკ: ხარკისა: მისთჳს: აქამომდის: ქართლოსიანთა: ენა:
სომხური: იყო: რომელსა: ზრახვიდეს: ხოლო: ოდეს: შემოკრბეს:
ესე: ურიცხუნი: ნათესავნი: ქართლსა: შინა: მაშინ: ქართუელთაცა:
1-29 სტრ., 13
დაუტევეს: ენა: სომხური: და: ამათ: ყოველთა: ნათესავთაგანი:

შეიქმნა: ენა: ქართული: იპყრეს: სჯული: უბოროტესი: ყოველთა:
ნათესავთა: რამეთუ: ცოლქმრობისათუის: არა: უნდა: ნათესავობა:
და: ყოველსა: ნათესავსა: სულიერსა: ჭამდეს: საფლავი: არა: იყო:
მკუდარსა: შესჭამდეს: შემდგომად: ამისსა: რაოდენთამე: წელიწადთა: აღმოვიდა: ძე: სპარსთა: მეფისა: ვაშთა: შიშისი: სახელით: სპან: (127)
და: ტარვალი: გოლიათი: იგი: და: სახელოვანი: ხოლო: ვერ: წინა:
აღუდგა: სომეხნი: და: ქართველნი: არამედ: განამაგრნეს: ციხენი:
და: ქალაქნი: და: მოელოდეს: მოსულასა: მისსა: ხოლო: მოვიდა:
იგი: არდარაბადგანს: ეწია: ამბავი: სპარსთა: რამეთუ: მოკლეს:
მამის: მამა: მისი: თურქუთა: შემოვიდეს: თურქუნი: სპარსეთად:
მაშინ: დაუტევა: სპანდატ: ბრძოლა: სომეხთა: და: ქართუელთა:
შეიქცა: თურქთა: ზედა: ძებნად: სისხლსა: მამისა: მათისასა: და:
განთავისუფლდეს: სომეხნი: და: ქართველნი: შემდგომად: ამისსა:
რაოდენთამე: წელიწადთა: მეფე: იქმნა: სპარსეთს: ძე: სპანდიტისი: რომელი: არს: სახელით: ბარამ: რომელი: იცნობების:
არდა: შიოშობით: ესე: განდიდნა: უფროს: ყოველთა: მეფეთა:
სპარსთასა: ამან: დაიპყრა: ბაბილოვანი: და: ასურეთი: მოხარკე:
ყუნა: ბერძენნი: და: ჰრომნი: და: მა: შინ: ქართუელნი: მოხარკე:
იყვნეს: მისდავე: და: იყუნეს: ქართლსა: ესრეთ: აღრეულ: ესე:
ყოველნი: ნათესავნი: და: იზრახებოდა: ქართლსა: შინა: ექუს: ენა:
სომხური: ქართული: ხაზარული: ასურული: ებრაული: და: ბერძული: (128)
ესე: ენანი: იცოდეს: ყოველთა: მეფეთა: ქართლი: სათა: მამათა: და:
დედათა:
თავი: შემოსულა: ალექსანდრესი:
ღ~თო: აკურთხე: დედოფალი: მარიამ: რომლისა: ბრძანებითა: იწერებიან: ესე: წიგნნი:
ესე: ალექსანდრე: გამოჩნდა: ქყანასა: საბერძნეთისასა: ქუეყანასა: რომელსა: ჰქუიან: მაკედონი: ძენი: კაცნობისი: მეგვიპტელისა:
1-27 სტრ., 14
ვითარცა: წერილარს: ამბავი: მისი: წიგნსა: ამან: ალექსანდრე: და:
იპყრნა: ყოველნი: კიდენი: ქუეყანისანი: ესე: გამოვიდა: და: სავლით: (111)
და: შევიდა: სამხრით: შემოვიდა: ჩრდილოთ: გარდავლნა: კავკასნი: და:
მოვიდა: ქართლად: და: პოვნა: ყოველნი: ქართველნი: უბოროტეს: (112)
ყოველთა: ნათესავთა: სჯულითა: რამეთუ: ცოლ: ქმრობისა: და:
სიძვისა: თჳსობა: უჩნდა: ყოველსა: სულიერსა: ჭამდეს: მკუდარსა:
შესჭამდეს: და: უკჳრდა: ესე: ალექსანდრეს: რამეთუ: არა: რომელნი:
ნათესავნი: იქმოდეს: მას: და: პოვნა: ციხე: ქალაქნი: ესე: ძლიერნი: შუა: ქართლ: წუნდა: ხერთჳსი: მტკურისა: ოძრჴე: მოკიდებული: კლდესა: ღადოსსა: თუხარის: მდინარესა: ზედა: სპერისასა: რომელსა: ჰქჳან: ჭოროხი: ორბნის: კასპი: და: უფლის:
ციხე: ქალაქი: დიდი: მცხეთა: და: უბანნი: მისნი: სარკინე: და:
ციხე: დიდი: ზავნი: უბანი: ჰურიათა: და: რუსთავი: და: დედა:
ციხეს: სამშვილდე: და: მტურის: ციხე: რომელარს: ხუნანი: და:
კახეთი: საქალაქნე: ამათ: ყოველთა: ციხე: ქალაქთა: შინა: პოვნა:
კაცნი: სასტიკად: მბრძოლნი: და: განუყო: ლაშქარი: მისი: და:

ყოველთა: ამათ: ციხე: ქალაქთა: გარე: მოადგინნა: და: თჳთ: დგაა:
მცხეთას: და: და: უდგინა: ლაშქარი: იმიერ: ზემოთ: და: ქუემოთ:
და: თჳთ: დადგა: ქასანს: ზედა: ადგილსა: რომელსა: ჰქჳან: ნასტარ:
იგი: მტუერის: ციხეს: და: თუხრისასა: არა: ჰბრძოდა: რამეთუ: (113)
ვერ: შეუძლებდა: და: პყრობად: ხოლო: სხუანი: ესე: ციხენი: და:
ქალაქნი: დაიპყრნა: ექუს: თუე: ხოლო: სარკინელთა: შუაა: ნათქურთაგანთა: მეფესა: განუწყრა:
ალექსანდრე: და: არღარა: ზაავი:
ვედრება: მათი: და: ჰქუა: მათ: ვინადგან: მაგინეთ: მე: ესე: არს:
ნაწილი: თქუენი: რათა: და: გჴოცნე: ყოველნი: და: მოიცვა:
ქალაქი: სარკინე: და: ვერა: სადეთ: განეპარა: ერთიცა: კაცი: ხოლო:
სარკინელთა: შესჭირდა: რამეთუ: ჰბრძოდა: ათერთმეტ: თუე: იწყეს:
1-30 სტრ., 15
ფარულად: კლდესა: კაფა: და: განჴურიდეს: კლდე: იგი: რომელი:
ლბილ: იყო: და: ადვილად: საჴურეტელი: და: განკრბეს: ჴურელსა:
მას: სარკინელნი: ღამე: და: შეივლტოდეს: კავკასად: და: დაუტევეს:
ცალიერად: ქალაქი: დაიპყრა: ალექსანდრე: მოსრნა: ყოველნი: იგი:
ნათესავნი: აღრეულნი: ქართლს: მყოფნი: და: უცხონი: იგი: ნათესავნი: მოსრნა: : და: დაატყუენვა: და: დედანი: და: ყრმანი: უცებნი:
ათხუთმეტისა: წლისა: უმცროსნი: და: დაუტევნა: ნათესავნი:
ქართლოსანნი: და: დაუტევა: მათ: ზედა: პატრიაქად: სახელით:
აზონ: ძე: იარედოსისი: ნათესავი: მისი: მისი: ქუეყანით: ჰრომი:
რომელსა: ჰქჳან: ფროტათოს: ესე: ფროტათოსელნი: იყუნეს: კაცნი: (114)
ძლიერნი: და: ეკირთებოდეს: ქუეყანასა: ჰრომისასა: და: მოიყუანნა:
ქართლად: მისცნა: აზნოს: პატრიარქსა: და: დაუტევა: აზნო: ქართლოს: ვითარმედ: მის: თანა: სპანი: იგი: მპყრობელად: ქართლისა:
უბრძანა: ალექსანდრე: აზონს: რათა: პატივსცემდენ: მზესა: და:
მთოვარესა: და: ვარსკულავთა: ხუთთა: და: ჰმსახურებდენ: ღ~თსა:
უხილავსა: და: მბადებელსა: ყოვლისასა: რამეთუ: მას: ჟამსა: არა:
იყო: წინასწარმეტყუელი: და: მოძღუარი: სჯულისა: ჭეშმარიტისა:
რომელმანცაა: ამხილა: არამედ: თუით: მოიგონა: სჯული: ესე:
ალექსანდრე: მეფობასა: შინა: მისსასა: ყოველსა: ქუეყანასა: სჯული:
ესე: დაუდვა: და: წარვიდა: ალექსანდრე: ხოლო: ამან: აზოვამან:
მოარღუივნა: ზღუდენი: ქალაქსა: მცხეთას: საფუძუელითურთ: და:
და: უტევნა: ოთხნი: იგი: ციხენი: რომელნი: მოსდგმიდეს: პირსა:
ქართლისასა: თავადი: ციხე: რომელ: არს: არმაზი: და: ერთი:
ციხე: დასასრულსა: არმაზისასა: ციხე: და: ერთი: თავსა: ზედა:
მცხეთისასა: მეოთხე: ციხე: დასავლით: მცხეთა: მტკუარსა: ზედა:
და: ესენი: მომტკიცნა: და: განავსნა: იგინი: ლაშქრითა: და: (115)
ყოველთა: ქართლის: ქალაქთა: და: მოარღუნა: ზღუდენი: და:
დაიპყრნა: ყოველნი: ზღუდენი: ქართლისანი: ჰაერეთითგან: და:
ბერდუჯითგან: ვიდრე: ზღუადმდე: სპერისა: და: დაიპყრა: ქართლსა:
ზედა: ეგრისიცა: და: მოხარკ: ყუნა: ოსნი: ლეკნი: და: ხაზარნი:
1-28 სტრ., 16

და: ვითარცა: წარვიდა: ალექსანდრე: ეგვიპტედ: და: ვითარ: აღაშენა: ქალაქი: ალექსანდრე: და: თორმეტ: წლამდის: მოვლო:
ყოველი: ქუეყანა: თორმეტსა: წელსა: შინა: და: ეპყრნეს: ყოველნი:
კიდენი: ქუეყანისანი: და: მეთოთხმეტესა: წელსა: შინა: ალექსანდრიასა: შინა: მოკუდა: და: ვითარ: მოკუდებოდა: იგი: სიცოცხლესავე: შინა: მისსა: განუტევნა: ყოველნი: მთავარნი: რომელნი:
დამონებულ: იყუნეს: მისდა: თუისად: ქუეყნად: და: მოიყუანნა:
ოთხნი: ტომნი: მისნი: და: ანტიოქოზ: ასუროსტანი: და: სომხითი: და: კერძო: აღმოსავლეთისა: უჩინა: მას: და: მან: აღაშენა:
სახელითა: მისითა: ქალაქი: ანტიოქი: ხოლო: რომს: მისცა: თრინიკოსი:
და: უჩინა: კერძო: და: სავლისა: და: მან: აღაშენა: ქალაქი: ჰრომი:
და: ბიზინტიოს: მისცა: საბერძნეთი: და: ქართლი: და: უჩინა:
კერძო: ჩრდილოსა: ქართლისასა: რათა: მსახურებდეს: იგი: ბიზინტიას: და: მან: აღაშენეს: ქალაქი: ბიზინტია: რომელსა: აწ: (116)
ჰქუიან: კოსტანტინე: პოლე: ხოლო: პლატონ: და: უტევა: ალექსანდრიას: და: ვითარცა: სჯული: ალექსანდრესი: მოცემული: იწყო:
კერპთ: მსახურებად: და: შექმნა: ორნი: კერპნი: ვეცხლისანი: განწმედად: და: მონებად: იგი: ბიზინტიოსსა: მეფესა: ბერძნეთასა:
იყო: კაცი: ძნელი: და: მესისხლე: და: ესე: დააწესა: და: ამცნო:
სპათა: მისთა: ყოველმან: ქართუელმან: ერმან: რომელმან: პოვოს:
საჭურველი: მოჰკალით: იგი: და: ჰყოფდეს: ესრეთ: რომნი:
ქართუელთა: ზედა: ვინცავინ: გამოჩნდის: ქართუელთაგანი: ქმნა:
კეთილი: და: ასაკი: მოკლიან: და: იყო: ჭირი: დიდი: ნათესავსა:
ზედა: ქართუელთასა: და: ესე: აზონ: მათ: ჰრომთა: ზედა: იყო:
მოსისხლე: და: მოესრნეს: მათგანნი: მრავალნი: მასა: ჟამსა: შინა:
იყო: ჭაბუკი: ერთი: მცხეთას: ქალაქსა: შინა: რომელსა: ერქუა:
სახელი: ფანვარაზ: ესე: ფანვარაზ: იყო: მამულად: ქართლელი:
ნათესავი: უფოს: მცხეთესი: ძისა: და: დედულად: სპარსი: ასპა1-33 სტრ., 17
ნელი: და: იყო: იგი: დისწული: სამარისი: რომელი: მოსლვასა:
მას: ალექსანდრესსა: მცხეთელ: მამა: სახლისი: ყოფილ: იყო: ესე:
სარამ: და: ძმა: მისი: მამა: ფარ(117)ნავაზისი: მოკლულ: იყო: ალექსანდრისგან: ხოლო: დედასა: ფარნაოზისასა: წარეყუანნა: ფარნაოზ:
სამისა: წლისა: ყრმა: და: შელტოლვილ: იყო: კავკასიად: და:
მუნ: აღზრდილ: იყო: და: მოსრულ: იყო: მცხეთას: მამულსა: თჳსსა:
და: ესე: ფარნავოზ: იყო: კაცი: გონიერი: მჴედარი: შემმართებელი: და: მონადირე: ჴელოვანი: და: იმალვი: და: იგი: სიკეთესა:
თჳსსა: აზონის: შიშისაგან: ხოლო: მონადირეობით: იქმნა: მეცნიერ:
აზონისსა: და: შეიყუარა: იგი: აზონმან: მონადირეობისათჳს: ევედრებოდა: ფარნავაზ დედა: მისი:შვილო: ჩემო: ეკრძალე: აზონს:
და: ნურას: იჩინებ: თავისა: შენისა: სიკეთესა: ნუ: უკე: მოგკლან:
შენ: და: იყო: შიში: და: ზრწოლა: მას: ზედა: და: ვითარ: განმრავლდა: შიში: აზონისი: მათ: ზედა: ჰქუა: ფარნავაზ: შვილო: ჩემო:
და: უტევე: საყოფელი: მამათა: შენთა: და: წარიყვანე: მამულსა:
ჩემსა: ასპანს: ძმათა: თანა: და: განერე: შენ: ცოცხალი: ჴელი-

საგან: აზონისაა: და: დაამტკიცეს:-განზრახვა: ესე: წასულა: ასპანისა: ჭირი: უჩნდა: ფარნავაზს: დატევება: საყოფელსა: მამათა: მისთასა:
არამედ: შიშისაგან: დედისა: და: ამტკიცა: წარსლვა: მაშინ: იხილა:
(118) ფარნავოზ: სიზმარი: რეცა: იყო: იგი: სახლსა: შინა: უკაცურსა:
და: ეგულებოდა: განსულა: და: ვერ: განვიდა: სარკუმელსა: მისსა:
შუქი: მზისა: და: მოერტყა: წელთა: მისთა: და: გაზიდინი: და: გამოიყუანა: სარკუმელსა: მას: ვითარ: განვიდა: ველად: იხილა: მზე:
ქუ~ე: მდაბლად: მიყო: ჴელი: მისი: მოჰჴოცა: ცუარი: პირსა:
მისსა: და: იცხო: პირსა: მისსა: _ განიღვიძა: ფარნავაზ: და:
განუკჳრდა: სიზმარი: იგი: ესე: არს: მე: წარვალ: ასპანს: და: მუნ:
კეთილსა: მივეცემი: ხოლო: მას: დღესა: შინა: განვიდა: და:
ნადირობდა: მარტოდა: დევნა: უყო: ირემთა: ველსა: დიღომისასა:
და: ივლტოდეს: ირემნი: ღრღალთა: შინა: ტფილისისათა: მისდევდა: ფარნავაზ: ჰსტყორცა: ისარი: ჰკრა: ირემსა: და: მცირედ:
წარვლო: ირემმან: და: დაეცა: ძირსა: კლდისასა: მივიდა: ფარნავაზ:
ირემსა: ზედა: და: დღე: იგი: მწუხრი: გარდაჰჴდა: და: დაჯდა:
ირემსა: მის: თანა: რათამცა: დაყო: მუნ: ღამე: და: დილეულმცა:
1-30 სტრ., 18
წარვიდა: ხოლო: კლდისა: მის: ძირსა: ქუაბი: იყო: რომლისა: კარი:
ამქმნილ: იყო: ქუითა: ძუელად: შეჰქონდა: დარღუევა: შინებელსა: (119)
მას: მუნ: დაასხა: წუიმა: მძაფრი: ხოლო: ფარნავაზ: აღმოიღო:
ჩუგლოგი: და: გამოარღუია: კარი: ქუაბისა: მის: რათამცა: მუნ:
შიგა: და: მაშურალი: წუიმისა: მისგან: და: შევიდა: ქუაბსა: მას:
და: იხილა: მუნ: შინა: განძი: მიუწდომელი: ოქრო: და: ვეცხლი:
მიუწდომელი: მაშინ: ფარნაოზ: განჰკუირდა: და: აღივსნეს: სიხარულითა: და: მოეგონა: სიზმარი: და: დაჰკრძალა: კარი: ქუაბისა:
ეგრეთვე: მსწრაფლ: წარმოვიდა: და: უთხრა: დედასა: თჳსსა: და:
ორთა: დაათა: მისთა: და: მასვე: ღამესა: წარმოვიდეს: სამნივე: იგი:
საჴედრებითა: და: იწყეს: გამოკრებად: განძისა: მის: და: დაფლეს:
სიმარჯუესა: თჳსსა: ვითარ: განთენდებოდის: კუალად: ეგრეთვე:
ამოჰქონან: კარი: ქუაბისა: მის: და: ესრეთ: გამოკრიბეს: იგი:
ხუთ: ღამე: და: დაიგულეს: სიმარჯუესა: მათსა: მრავალგან:-მაშინ: ფარნავაზ:
წარგზავნა: მონა: თჳსი: ქუჯის: თანა: და: ჰქუა: მე: ვარ:
ნათესავი: უფლოსი: მცხეთოსი: ძისა: დის: წული: სამარა: მამასახლისისა: და: არს: ჩემთანა: ხოსტაკი: დიდ: ძალი: აწ: ინებო:
რათა: მოვიდე: შენთანა: და: ვიყუნეთ: ჩუენ: მტერ: აზოვენ: ევასა: და: სუემან:
ჩუენმან: გუცეს: ძლევა: და: კეთილი: მაშინ: (120)
განეხარა: ქუჯის: სიხარულითა: დიდითა: ჰქუა: აღდეგ: და: მოვედ:
ჩუენთანა: და: ნუ: შურობ: ხუასტაკსა: შენსა: და: ხოასტაკითა:
შენითა: განგიმრავლნე: სპანი: შენნი: ვიდრე: გამოვჩნდეთ: მტერად:
აზონისა: მაშნ: განიხარონ: ყოველთა: ქართუელთა: აწყუედილთა:
მისგან: და: მიწყუდეულთა: და: ვაგონე: რომელ: რომთა: მათგანნიცა: გამოგჳრთნენ: რა: მეთუ: ურიცხუნი: აწყუედილ: არიან: მათგანნიცა: აზონისგან: მაშინ: ფარნავაზ: წარვიდა: სიხარულითა:

და: რომელი: შესაძლებელ: იყო: წარიტანა: თანა: და:ჰქუა: მას: ქუჯი: შენ: ხარ:
შვილი: თავთა: მათთა: ქართლისათა: და: შენ:
1-30 სტრ., 19
გმართებს: უფლება: ჩემი: აწ: ნუ: შურობ: ხოსტაკსა: შენსა:
რათა: განვამრავლნე: სპანი: შენნი: და: უკუეთუ: მოუეცეს: ძლევა:
შენ: ხარ: უფალი: ჩვენი: და: მე: ვარ: მონა: შენი: მაშინ:
შეიერთნეს: ეზრახეს: ოსთა: და: ლეკთა: ხოლო: მათ: განიხარეს:
რამეთუ: არა: სთნდა: მიცემა: აზონისა: და: გამოჰყუეს: ოსნი: და:
ლეკნი: და: განიმრავლნეს: სპანი: ეგრისით: შეკრბეს: ურიცხუნი:
სპანი: და: მომართეს: აზნის: ხოლო: აზონმან: მოუწოდა: სპათა: (121)
თჳსთა: და: შემოკრიბნა:-მაშინ: ათასი: მჴედარი: ჰრმით: მათგანი: რომელთა: ბოროტი: წაჰკიდებოდა: აზონისაგან: განუდგეს:
აზონს: და: მოვიდეს: წინაშე: ფარნავაზისა: მაშინ: ყოველნი: ქართუელნი:
განუდგეს: აზონს: სპანი: რომელ: დარჩეს: ვერღარა:
მიენდო: მათ: რამეთუ: ყოველთა: ბოროტის: მოქმედი: იყო:
წარვიდა: აზონ: და: მოვიდა: კლარჯეთს: და: გამაგრდა: იგი:
სიმაგრეთა: შინა: კლარჯეთისათა: ხოლო: მოვიდა: ფარნავაზ: მცხეთას: და: დაიპყრა: ოთხნი: ციხენ: მცხეთისანი: და: მასვე: წელიწადსა: შინა: დაიპყრა: ყოველი: ქართლი: თუინიერ: კლარჯეთისა:
ამან: ფარნავაზ: წარავლინნა: მოციქულნი: წინაშე: მეფისა: ანტიოქოს: ასურასტანისა: და: წარსცა: ძღუენი: დიდ: ძალი: და: აღუთქუა:
მას: მსახურება: და: ითხოვა: მისგან: შეწევნა: ბერძენთა: ზედა:
ხოლო: ანტიოქოს: შეიწყნაროს: ძღუენი: მისი: და: უწოდა: შვილად:
თჳსად: და: წარმოსცა: გვირგვინი: და: უბრძანა: ერთა: სომხეთისათა:
რათა: შეეწევოდიან: ფარნავოზს: ხოლო: წელსა: მეორესა: აზონამ:
მოირთნა: სპანი: საბერძნეთით: განძლიერდა: ფრიად: და: მომართა: (122)
ფარნავაზს: განემრავლნეს: ქართუელნი: მჴედარნი: მოუწოდა: მათ: და:
უჴმო: ქუჯის: და: ოვსთა: და: შეკრბეს: ესე: ყოველნი: და: მოერთნეს: ევანი: ანტიოქოზისი: სომხითით: და: ესე: ყოველნი: შეკრიბნა: ფარნავაზ: და: მიეგება: ნაქალაქევსა: თანა: არტანისასა:
რომელთა: ერქუა: მაშინ: ქაჯთა: ქალაქი: რომელარს: ჰური: და:
უწყნეს: მუნ: და: იქმნა: ბრძოლა: დიდ: ძალი: და: მოსწდეს:
ორთავეგენნი: ურიცხუნი: ხოლო: იძლივნეს: ბერძენნი: ფარნა1-21 სტრ., 20
ვაზისგან: ივლტოდა: ბანაკი: მათი: და: მოჰკლეს: აზონა: და:
ურიცხუნი: სპანი: მათნი: მოსრნეს: და: ტყუე: ქმნნეს: და: წარვიდა:
ფარნავაზ: და: მოტყუენა: საზღვარი: საბერძნეთი: სა: ანძიანძორა:
და: ეკლეცით: შემოიქცა: მოვიდა: კლარჯეთს: და: იპყრა: კლარჯეთი: და: წარმოვიდა: მცხეთად: სიხარულითა: დიდითა: ხოლო:
სიმდიდრესა: ზედა: მისსა: და: ერთო: ხუსტაკი: აზონისცა: და:
იქმნა: სიმდიდრე: გარდარეული:არა: ინებეს: განდგომა: ბერძენთა: (128)
მაშინ: ფარნავაზ: მისცა: დაა: მისი: ოვსთა: მეფესა: ცოლად: და:
ერთი: დაა: მისი: მიეცა: ქუეყანა: ეგრისი: წყალსა: და: რიონს:
შუა: ზღვიდგან: მთამდე: რომელსა: შინა: არს: ეგრისი: და:

სუანეთი: და: დაამტკიცა: ერისთავად: მუნ: და: მან: ქუჯი: აღაშენა: ციხე: გოჯი: მაშინ: ფარნავაზ: უშიშ: იქმნა: ყოველთა:
მტერთა: მისთაგან: და: მეფე: იქმნა: ყოველსა: ქართლსა: და:
ეგურს: ზედათ: და: განამრავლნა: ყოველნი: მჴედარნი: ქართლოსანნი: განაწესნა: ევანი: რვანი: და: სპასპეტი: ერთი: გაგზა- (129)
ვნა: მარგუს: ევად: და: მისცა: მცირით: მათგან: რომელ: არს:
ლიხი: ვიდრე: ზღუამდე: რიონს: ზემოთ: და: ამანვე: ფარნავაზ:
აღაშენნა: ორნი: ციხენი: შორაპანი: და: დიმნა: და: გაგზავნა: ერთი:
კახეთისა: ევად: მისცა: არაგვითგან: ვიდრე: ჰერეთამდე: რომელ:
არს: კახეთი: ერთი: გაგზავნა: ხუნანისა: ევად: და: მისცა: ბერდუჯის: მდინარითგან: ვიდრე: : ტფილისამდე: და: გაჩიანთამდის:
1-30 სტრ., 21
რომელ: არს: გარბნი: ერთი: გაგზავნა: სამშვილდეს: ევად: და:
მისცა: სკორეთისა: მდინარითგან: ვიდრე: მთამდე: რომელ: არს:
ხაშირი: და: გოცი: ერთი: გაგზავნა: წუნდას: ევად: და: მისცა:
ფანვარითგან: ვიდრე: თავადმდე: მტკურისა: რომელ: არს: ჯავახეთი:
და: კოლა: არტან: ერთი: გაგზავნა: ოძრჴის: ევად: და: მისცა:
ტასის: კარიდგან: ვიდრე: არსიანთამდის: ნოსტის: თავითგან:
ზღუამდის: რომელ: არს: სამცხე: და: აჭარა: ერთი: გაგზავნა:
კლარჯეთს: მისცა: არსიანითგან: ზღუამდე: და: მერვე: ქუჯოს:
ერისთავები: და: ეგრისი: ხოლო: ერთი: დაადგინა: სპასპეტად: და:
მისცა: ტფილისითგან: და: არაგვიდგან: ვიდრე: თასის: კარამდე:
და: ფანვარადმდე: რომელ: არს: შიგა: ქართლი: და: ესე: სპასპეტი:
იყო: შემდგომადვე: წინაშე: მეფისა: მთავრობით: განაგებდის: (130)
ევათა: ზედა: ხოლო: ამათ: ევათა: ქუეშე: ადგილთა: და: ადგილთა:
განაჩინნა: სპასალარნი: და: ათასის: თავნი: და: მათ: ყოველთაგან:
მოვიდოდა: ხარკი: სამეფო: და: საერისთო: ესრეთ: განაწესა: ესე:
ყოველი: ფარნავაზ: მიმსგავსებულად: სამეფოსა: სპარსთასა: ვერ:
ღარა: იძიეს: შური: ბერძენთა: მის: ზედა: რამეთუ: უცალო:
იყუნეს: ბერძენნი: ბრძოლისაგან: ჰრომთასა: ამან: ფარნავაზ: მოზღუდა: ქალაქი: მცხეთა: მტკიცედ: და: ყოველნი: ქალაქნი: და:
ციხენი: ქართლისანი: მოოჴრებულნი: ალექსანდრესგან: ამან: აღაშენა: და: მანვე: შექმნა: კერპი: დიდი: სახლსა: ზედა: თჳსსა:
ესე: არს: არმაზი: და: ფარნავაზ: სპარსულად: არმაზ: ერქუა:
ამართა: კერპი: იგი: არმაზი: თავსა: ზედა: ქართლისასა: და:
მიერითგან: ეწოდა: არმაზი: კერპისა: მისთჳს: და: ქმნა: სატფურება: დიდი: კერპისა: მისთჳს: აღმართებუ: ლისა:-ოცდა: შვიდისა:
წლისა: მეფე: იქმნა: სამეოცდა: ხუთ: წელ: მეფობდა: ნებიერ: და: მსახურებდა: იგი:
ანტიოქოს: მეფესა: ასურასტანისასა: და:
ყოველნი: დღენი: მისნი: რაა: დაჯდა: მშვიდობით: აღაშენა: და:
განავსო: ქართლი: ხოლო: თუენი: გაზაფხულის: და: სთულისა: არსნი:
და: ყუნეს: მცხეთას: სამეუფოსა: ქალაქსა: და: თუენი: ზამთრისანი: (131)
1-31 სტრ., 22
დაყუნეს: გაჩიანთა: ხოლო: თუენი: ზაფხულისანი: წუნდას: და:

ჟამითი: ჟამად: მივიდის: ეგრის: და: კლარჯეთს: და: მოიკითხნეს:
მეგრელნი: და: კლარჯნი: და: განაგის: ყოველი: საქმე: და: შლილი:
ხოლო: იგი: რომნი: ათასნი: მჴედარნი: რომელნი: აზონისგან:
მოერთნეს: ფარნავაზს: რომელი: ზემოთ: ვახსენეთ: იგინი: განყვნა: ჴევთა: და: ქუეყანათა: შინა: იპყრნა: იგინი: კეთილად: რამეთუ:
ბრძოლასა: მას: აზონისსა: მჴნედ: იყუნეს: და: უწოდა: მათ: სახელად: აზნაურნი: და: არადგან: წარვიდა: ალექსანდრე: არღარა:
ჭამდეს: კაცსა: თუინიერ: რომელ: შესწირიან: კერპსა: მსხუერპლად:
იყო: განსუენება: და: სიხარული: ყოველსა: ქართლსა: ზედა:
მეფობისათუის: ფარნავაზისსა: და: იტყოდეს: ამას: ყოველნი: ვჰმადლობთ: სპასა: ჩუენსა: რამეთუ: მოგუცა: ჩუენ: მეფე: ნათესავთაგან: მამათა: ჩუენთასა: და: აღგვიჴადა: ხარკი: და: ჭირი: უცხოთა:
ნათესავთაგან: და: ესე: ყოველი: აღასრულა: ფარნავაზ: სიბრძნითა:
და: სიქადულითა: და: სიმჴნითა: და: სიმდიდრითა: ესუა: ძე: და:
უწოდა: საურმაგ: და: ესე: ფარნავაზ: იყო: პირველი: მეფე: ქართლსა: შინა:
ქართლოსსა: ნათესავთაგანი: ამან: განავრცო: ენა: (132)
ქართლისა: და: არღარა: იზრახებოდა: სხუა: ენა: ქართლსა: შინა:
თუინიერ: ქართლისა: და: ამან: შექმნა: მწიგნობრობა: ქართული:
და: მოკუდა: ფარნავაზ: და: დაფლეს: წინაშე: არმაზისა: კერპისა:
და: ამის: წილ: მეფე: იქმნა: ძე: მისი: სარმაგ: მას: ჟამსა:
შინა: ზრახვა: ყუეს: ევათა: ქართლისათა: და: თქუეს: არა: კეთილ:
არს: ჩუენდა: რათამცა: ვმსახურებდეთ: ნათესავსა: ჩუენსა: არამედ:
ვიყოთ: ერთად: და: მოვკლათ: ჩუენ: სურმაგ: და: ვიყუნეთ: ჩუენ:
თავის: უფალ: ვითარცა: ვიყვენით: პირველ: და: მივსცემდეთ:
ხარკსა: ვინცავინ: გამოჩნდეს: მძლე: რამეთუ: ესრეთ: ყოფითა:
უფრო: განვისუენებთ: განამტკიცეს: განზრახვა: და: მოკულა: საურმაგისი: ხოლო: იგრძნა: საურმაგ: და: წარვიდა: ფარულად: და: ივლტოდა: წარიტანა: თანა: დედა: მისი: მივიდა: ურძუკთას: დედის:
ძმათა: მისთა: თანა: მაშინ: რომთა: იგი: აზნაურნი: წარვიდეს:
და: მივიდეს: ურძუკეთსვე: და: რქუეს: სარმაგს: დიდი: კეთილი:
1-31 სტრ., 23
დგას: მამისა: შენისა: ამისთჳს: ვართ: ჩუენ: ერთ~გულებას: შენსა:
მაშინ: საურმაგ: ეზრახა: ოვსთა: მეფესა: მამისა: დისწულსა:
მისსა: და: შეეწია: ხოლო: იგი: სიხარულით: წარვიდა: შუელად:
მისსა: და: საურაგ: შეიკრიბა: ურძუკეთიცა: და: წარმოემართა:
ქართუელთა: ზედა: და: ვერვინ: წინა: აღუდგა: მას: და: დაიპყრა: (133)
ქართლი: და: მოსრნა: განდგომილნი: მისნი: და: რომელთამე: შეუნდო:
ხოლო: და: ამდაბლნა: ქართლოსანნი: და: წარჩინებულყუნა: აზნაურნი: ხოლო: გან: მრავლებულ: ყუნა: ურძუკნი: ნათესავნი: კავკას~ისნი: ხოლო: ტყუენვასა: მას: ხაზართასა: ყოველნივე: მშვიდობით: დარჩომილ: იყუნეს: სიმაგრისაგან: ქუეყანისა: და: ვერღარა:
იტევდა: ურძუკეთი:-მაშინ:-ამან: საურმაგ: წარმოიყვანნა: იგინი:
ყოველთა: კავკასიის: ნათესავთა: ნახევარნი: და: რომელნი: მათგანნი:
წარჩინებულ: ყუნა: და: სხუანი: მიითვალეს: დიდოეთითგან: ვიდრე:
ეგრისამდე: რომელ: არს: სუანეთი: და: ესენი: დაიპყრნა: მისან-

დობელად: თჳსად: დიდებულნი: და: დაჯდა: საურმაგ: მცხეთას:
მეფედ: და: დაუმატა: ყოველთა: სიმაგრეთა: ქართლისა: და: მცხეთისათა: და: მან: შექმნა: ორნი: კერპნი: აინინა: და: დანა: და:
ამართნა: გზასა: ზედა: მცხეთისასა: და: მსახურებდა: იგი: მეფესა:
ასურასტანისასა: და: მოიყუანა: ცოლი: სპარსი: ასული: ბარდაველისი:
ევისა: და: ესხნეს: მის: თანა: ორნი: ასულნი: და: არა: ესუა: ძე:
მაშინ: მოიყუანნა: სპარსეთით: შვილი: ნებროთისა: ნათესავითგან:
ცოლისა: მისისა: დედის: დის: წული: და: დაიჭირა: იგი: შვილად:
რომელსა: ერქუა: სახელი: მირვან: და: მისცა: ასული: მისი: ცოლად: (134)
ქალაქი: გაჩიანი: დასაერისთ~ო: სამშუილდისა:-და: ერთი: ასული:
მისცა: ძესა: ქოჯისა: მამისა: დისწულსა: მისისა: მეფობდა:
საურმაგ: ბედნიერად: მრავალთა: წელთა: და: მოკუდა: საურმაგ:
და: მეფე: იქმნა: მის: წილ: შვილი: მისი: მირვან: ესე: იყო:
მირვან: ტანითა: სრული: შუენიერი: ძლიერი: და: ქველი: ამისსა:
მეფობასა: და: რძუკუთა: დ: ივიწყეს: სიყუარულითა: ფარნავაზისი:
და: საურმაგისი: და: გარდამოვიდეს: ურძუკეთს: მყოფნი: და: გააერთნეს: თანა:
ჭართათჳს: მსხდომნი: კავკასანნი: მოტყუენნეს: კახეთი:
1- 30 სტრ., 24
და: ბაზალეთი:-მაშინ: მირიან: მეფემან: მოუწოდა: ყოველთა:
ევათა: ქართლისა: და: შემოკრიბნა: ყოველნი: მჴედარი: და: სპანი:
და: ქუეითი: და: ყოველნი: კავკასიანნი: იყუნეს: სარწმუნოდ: მორჩილებასა: მირიანისსა: რომელნი: გარდამოვლინებულ: იყუნეს: საურმაგ:
მეფისა: თჳნიერ: ჭურჭელთასა: შემოკრიბნა: ესე: ყოველნი: წარემართა: და: ურძუკეთს: შეკრბეს: ურძუკნი: და: უდგეს: სიმაგრეთა:
ზედა: გარდასავალთა: გზასა: მას: მაშინ: მირიან: გარდაჴდა: ცხენისაგან: მივიდა: ქუეითთა: თანა: თჳსთა: და: წარუძღუა: წინა: ქუეითთა:
ზურგით: შემოადგინნა: მჴედარნი: და: მოვიდა: კართა: მათ: შინა: (135)
ვითარცა: ჯიქუი: სიფიცხლითა: ვითარცა: ვეფხი: სიმჴნითა: ვითარცა:
ლომი: ზახილითა: იქმნა: მათ: შორის: ბრძოლა: ძლიერი: ხოლო:
მირიანს: ვერ: ჰკუეთდა: მახვილი: და: ურძუკთა: ვითარცა: კლდესა:
სპასა: და დგაა: უძრავად: ვითარცა: კოშკი: მტკიცედ: და გაგრძელდა:
მათ: შორის: ბრძოლა: და: მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხუ ხოლო:
იძლივნეს: დრუკნი: და: ივლტოდეს: მიუდგეს: უკანა: ქართველნი:
მოსრნეს: და: ტყუე: ქმნეს: და: შევიდა: მირიან: დურძუკეთს:
და: მოაოჴრა: დურძუკეთი: და: ჭართლი: და: შეაბნა: კარნი: ქჳტკირითა: სახელად: და: რუბალდა: დაჯდა: მირიან: მცხეთას: ნებიერად:
უშიშად: იყო: კაცი: მიმნიჭებელი: კეთილისა: უხუად: შეიყუარეს:
იგი: ყოველთა: მკუიდრთა: ქართლისათა: და: ჰმსახურებდა: იგი:
მეფესა: ასურასტანელთასა:-ამის: ზე: მიიცუალა: ანტიოქის:
მეფობა: ბაბილონს: და: მას: ჟამსა: შინა: მეფე: იქმნა: სომხითს:
რომელსა: ერქუა: არბაკ: ეზრახა: მირიან: არბაკს: და: მოკუდა:
მირიან: და: მეფე: იქმნა: მის: წილ: ძე: მისი: ფარნაჯომ:
ამან: უმეტა: ყოველთა: ციხე:-ქალაქთა: შენება: და ამან: აღაშენა:
ციხე: ზადენი: და: შექმნა: კერპი: სახელით: ზადენ: და: ამართა: (136)
ზადენს: და: იწყო: შენებად: კახეთს: ქალაქსა: ნელქარისსა: რო-

მელ: არს: ნეკრესი: ამისა: შემდგომად: შეიყუარა: სჯული: სპარსთა: ცეცხლის: მსახურება: მოიყვანეს: სპარსეთით: ცეცხლის:
მსახურნი: და: მოგუნი: და: დასხნა: იგინი: ადგილსა: მას: რო1-31 სტრ., 25
მელსა: აწ: ჰქჳან: მოგუთა: ამისთუის: მოიძულვეს: იგი: მკუიდრთა:
ქართლისათა: რამეთუ: დიდი: სასოება: აქუნდა: კერპთა: მიმართ:
მაშინ: შეითქუნეს: ევანი: ქართლისანი: უმრავლესნი: და: წარავლინეს: მოციქული: წინაშე: სომეხთა: მეფისა: და: ჰქუეს: მეფე:
ჩუენი: გარდაჴდა: სჯულსა: მამათა: ჩუენთასა: არღარა: მსახურებდეს:
ღ~თთა: მპყრობელთა: ქართლისათა: და: შემოიღეს: სჯული: დედული: აწ: არღარა: ღირსარს: იგი: მეფედ: ჩუენდა:-მოგუეც: ძე:
შენი: არბაკ: რომელსა: უზის: ცოლად: ნათესავი: ფარნავაზიანთა:
მეფეთა: ჩუენთა: გუაშუელე: ძალი: შენი: ვაოტოთ: ფარნაჯომ:
შემამღებელი: ახლის: სჯულისა: და: იყოს: მეფედ: ჩუენდა: ძე:
შენი: არბაკ: და: დედოფლად: ჩუენდა: ცოლი: მისი: შვილი: მეფეთა:
ჩუენთა:-მაშინ: სთნდა: სომეხთა: მეფესა: განზრახვა: ესე: გაგზავნა:
მოციქული: მათი: პსუხითა: კეთილითა: და: რქუა: მათ: უკეთუ: (137)
ჭეშმარიტად: უბიწოთა: გულითა: გნებავს: მეფედ: თქუენდა:
ძე: ჩემი: მეფედ: თქუენდა: ყოველთა: მომეცით: მე: მრავალი:
და: მიგეც: და: ყოვლითავე: ნიჭითა: აღგავსნე: მაშინ: ევათა: ქართლისათა:
უმრავლებთა: მისცეს: მძევლები: განაცხადეს: განდგომა:
ფარნაჯომისი: მაშინ: სომეხთა: მეფე: ყოვლითა: ძალითა: მისითა:
წარმოემართა: ქართლსა: ხოლო: ფარნაჯომ: მეფემან: მოუწოდა:
სპარსთა: და: მოიყუანნა: სპარსნი: ძლიერნი: და: რომელნიმე:
დარჩომოდეს: შემოკრიბნა: ქართუელნიცა: ხოლო: ევანი: ქართლისნი: მიეგებნეს: სომეხთა: მეფესა: ტაშირს: და: მუნ: შეკრბა:
სიმრავლე: სომეხთა: და: ქართუელთა: ხოლო: ფარნაჯომ: მიეგება:
მუნვე: ტაშირს: იქმნა: მათ: შორის: ბრძოლა: ძლიერი: მოსწყდა:
ორგნითვე: ურიცხვი: რამეთუ: იძლია: ფარნაჯომ: სომეხთა: და:
ქართუელთაგან: და: მოიკლა: ფარნაჯო: და: მოსრეს: სპაა: მისი:
ხოლო: ძე: ფარნაჯომისი: მრიან: ერთისა: წლისა: წარიყუანა:
ყრმა: მძუძემან: მისმან: და: ივლტოდა: სპარსეთს: ხოლო:
სომეხთა: მეფემან: მოსცა: ძე: მისი: არბაკ: და: იპყრა: ყოველი:
ქართლი: და: მეფობდა: იგი: ნებიერად: და: უმატა: ყოველთა:
სიმაგრეთა: ქართლისათა: და: უმეტეს: მოამტკიცნა: ზღუდენი:
(138)
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ზავახეთს: ქალაქსა: წუნდას:-მოკუდა: არბაკ: და: მეფე: იქმნა:
არტაგ: და: ორ: წელ: ოდენ: მეფობდა: და: მეორესა: წელსა:
მეფობისა: მისისასა: მოვიდეს: ევანი: სპარსთანი: სპითა: დიდითა:
ძიებად: სისხლისა: ფარნაჯომისა: და: სპათა: მათ: სპარსთასა: რომელნი: აწყუედილ: იყუნეს: ფარნაჯომისთანა: ვერ: წინა: აღუდგა:
მათ: არცა: გაამეფეს: ქართველთა: რამეთუ: დიდ: ძალი: იყო:
სპარსთა: არამედ: განამაგრნა: ციხენი: და: ქალაქნი: და: მოვლეს:
სპარსთა: ყოველი: ქართლი: და: მოვლეს: ველნი: არამედ: ციხე:

ქალაქნი: ვერა: რომელი: წარიღეს: და: წარვიდეს: მოკუდა: არტაგ:
და: დაჯდა: მის: წილ: ძე: მისი: ბარტონ: ამან: უმეტა: ზღუდეთა:
მცხეთისათა: და: ყოველთა: სიმაგრეთა: ქართლისათა: და: აღზარდეს:
სპარსთა: ძე: ფარნაჯომისი: მირიან: რომელი: სიკუდილსა: ფარნაჯომისსა: წარეყუანა: მამა: მძუძესა: მისსა: რომელი: ვაჴსენეთ:
პირველ: ესე: მირიან: იყო: კაცი: ქუელი: მჴნე: მჴედარი: და:
მრავალ: გზის: გამოიცადა: იგი: თურქთა: და: არაბთასა:-ამან:შეკრიბნა: სპანი: ძლიერნი: სპარსეთს: წარემართა: ქართლს:
მიუგზავნა: მოციქული: ევათა: ქართლისათა: და: ჰქუა: მათ: მოიხსენა:
სიყუარული: მამის: მამისა: მირიანისი: და: კეთილი: მისი: თქუენდა: (139)
მომართ: და: ღაცათუ: მამამან: ჩემმან: შემოიღო: სჯული: თქუენ:
შორის: და: მისგანცა: გაქუნდა: კეთილი: სამართლად: და: მოიკლა:
მამა: ჩემი: რამეთუ: ვერ: კეთილად: იპყრა: სჯული: მამათა:
თქუენთა: აწ: ნუ: არს: საურავი: და: შიში: გულსა: თქუენსა:
სიკუდილისათჳს: მამისა: ჩემისა: რამეთუ: სჯულისა: დატევებისათჳს:
მოჰკულენ: მამანი: შვილთა: და: ძმანი: ძმათა: და: არა: იძებნების:
სისხლი: სჯულისა: დატევებისათუის: მწიკულთა:-მე: ვარ:-შვილი:
მამათა: თქუენთა: ფარნავაზიანთა: და: ღაცათუ: აღზრდილვარ:
სპარსთა: თანა: არამედ: ვარ: მე: სჯულსა: ზედა: მამათა: თქუენთასა:
და: ვესავ: მე: ათთა: მპყრობელთა: ქართლისათა: და: სასოებითა:
მათთა: წარმართებულ: ვარ: ძიებად: მამულისა: თქუენისა: და: აწ:
ითუალეთ: ჩემგან: დიდება: და: კეთილი:-ხოლო: ევათა: ქართლისათა: არა: შეიწყნარეს: ბრძანება: მირიანისი: არამედ: ყოველნი:
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მივიდეს: წინაშე: ბარტომ: მეფისა: ხოლო: მცირედნი: ვინმე:
ქართველნი: არა: წარჩინებულნი: წარმოვიდეს: და: მიერთნეს:
მირიანს: ხოლო: მეფემან: ბარტომ: შემოკრიბნა: ყოველნი: მყოფნი: ქართველნი: და: მოირთო: ძალი: სომხითით: და: მოეგება: (140)
იგი: ხუნანს: და: იპყრა: იგი: ზურგად: ქართლი: ხუნანი: და:
მივიდა: მირიან: და: დადგა: მდინარესა: ბერდუჯისასა: იწყეს:
ბრძოლად: და: გამოჩნდეს: ორთავე: შორის: მუნ: ბუმბერეზნი:
იყუნეს: ყოველთა: დღეთა: ბუმბერეზთა: ბრძოლასა: თუესა: ერთსა:
ოდესმე: მათ: სძლიან: ხოლო: ამას: თუესა: შინა: ერთსა: ამან:
მირიან: თავით: მოკლა: ცამეტი: ბუმბერეზი: ქართველთა: და: სომეხთაგანი: და: არავინ: გამოჩნდა: ქართველთაგანი: და: სომეხთაგანი: მძლე: მირვანისი: და: ვერცაღა: თჳთ: ბარტომ: მეფე:
ებრძოდა: მას: რამეთუ: არა: იყო: ბარტომისთანა: გოლიათობა:
მაშინ: ბარტომ: მეფემან: განიყუანნა: სპანი: მისნი: და: მიმართა:
ყოვლითა: სპითა: და: ქმნა: ბრძოლა: ძლიერი: მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხვი: და: იძლივეს: სომეხნი: და: ქართველნი: და:
მოკლეს: ბარტომ: მეფე: ქართველთა: ხოლო: ამას: ბარტომს: არა:
ესვა: ძე: არამედ: ასული: ერთი: და სიცოცხლესავე: მისსა:: მოეყუანა: ეგრისით: ძისწული: ქუჯისი: სახელით: ქართამ: რომელსა:
შესდგმიდა: ფარნავაზიანობა: ფარნავაზისი: და: ქუჯის: ცოლისაგან:

და: დედისა: მისისა: საურმაგისაგან: ასულისაგან: ქუჯის: ცოლისა: (141)
და: ასული: მისი: ცოლად: ბარტომ: მეფისა: და: აეღო: შვილად:
და: ესე: ქართველთა: სათნოებისათჳს: ექმნა: ბარტამს: რამეთუ:
ქართველთა: დიდი: სათნოობა: აქუნდა: ფარნავაზიანთა: მათით: და:
არა: ნებვიდა: სხვისა: ნათესავისა: მეფობა: რომელსამცა: არა: შესდგმიდა: ფარნავაზიანობა: ესე: ქართუელთა: მძედ: შვილებული: ბარტომ: მეფისა: მასვე: წყობასა: მოიკლა: ბარტომისთა: ხოლო: ცოლი:
მისი: ასული: ბარტემისი: უძლები: დარჩა: ივლტოდა: და: წარვიდა:
სომხითს: და: მუნ: შუა: ყრმა: და: უწოდა: სახელად: ადერკი:
და: იზრდებოდა: მუნ: ხოლო: ვითარ: მოკლა: მირიანმან: ბარტამი:
და: შემოვიდა: ქართლად: და: რომელნი: მე: დაშთომილ: იყუნეს:
1-28 სტრ., 28
ევანი: ქართლისანი: ციხეთა: და: სიმაგრეთა: შინა: მისცა: მათ:
ფიცი: და: აღთქმა: და: მოიყვანნა: ყოველნი:-და: მძლავრებითა: გამოიყუანა: ცოლი: ბარტამისი: სამშვილდითა: და: შეირთო:
ცოლად: რომელი: შვილი: იყო: არბკუნიანვეა: ჯდა: მცხეთას: და:
ნებიერად: მეფობდა: მცირედა: ჟამ: და: მოკუდა: და: დაჯდა: მის: წილ: (142)
ძე: მისი: არბაკ: დედით: არბაკუნიანი: და: მამით: ნებროთიანი:
და: ფარნავაზიანი: ამან: განაშორა: ნენქარ: ქალაქი: კახეთისა:
რომელ: არს: ნეკრისი: და: მატა: სიმაგრესა: უფლის: ციხისასა:
და: იყო: ესე: ძლიერი: ძალითა: დიდი: და: გოლიათი: ხუასადერკი:
ძე: ქართამისი: ასულის: წული: ბარტამ: მეფისა: ვაჴსენე: ზემოთ:
ალზარდ: სომხითს: და: იყო: კაცი: ასაკით: შუენიერი: ტანით:
დიდი: და: გოლიათი: მრავალ: გზის: გამოცდილ: იყო: ბრძოლასა:
სომეხთა: და: ასურთასა: და: მას: მოეკლა: მრავალი: ბუმბერეზი:
და: სახელოვან: ქმნილიყო: იგი: ამან:-მოითხოვნა: სპანი სომეხთა: მეფისაგან: და: მოსცნა: მას: და: წარუმართა: არბაკს:
ქართველთა: მეფესა: ზედა: დედის: ძმასა: მისსა: ხოლო: არბაკ:
შემოკრიბნა: ყოველნი: ევანი: ქართლისანი: რანითცა: მოირთო:
ძალი: სპათა: და: მიეგება: წინა: და: შეკრბეს: ორნივე: სპანი:
თრიალეთს: და: იბანაკეს: მახლობელად: ერთმანერთისა: ითხოვა:
ბრძოლა: არბაკ: ადორკისა: ხოლო: ადორკი: სიხარულითა: აღი(143) ჭურა: საჭურველითა: შუენიერითა: და: დაღჯდა: ტაიჭსა: და:
ჰქუა: სპათა: მისთა: განმიმაგრეთ: ზურგით: კერძო: ჩემი: და:
ნუ: შესძრწუნდებით: განვიდა:-ეგრეთვე: არბაკ: შეიჭურა: და:
განვიდა: განწყობლთა: შორის: აღიზახნეს: ორთავე: ჴმითა: სასტიკითა: და: მიეტევნეს: ურთიერთას: და: იწყეს: ორთავე: გურემა:
ორორი: და: ვერა: ჰკუეთეს: საჭურველსა: ერთმან: ერთისასა: ბრძილისა: სიგრძესა:
შინა: განუტყდა: ორორები: და: აღმოიღეს:
ჩუგლუგები: და: იწყეს: ბრძოლად: ჩუგლუგებითა: ოდეს უხეთქნიან:
1-31 სტრ., 29
ჩუგლუგები: იგი: საჭურველსა: ზედა: მათსა: ჰგუანდის: ჴმა: იგი:
ჴმასა: მას: უროს: მჭედლისასა: რომელი: ეცემის: გურდემლს:
და: ჴმა: ზახილისა: მათისა: მსგავსი: იყო: ქუხილისა: მაშინ: ვერ: სძლეს:
ურთიერთას: და: შურეს: და: უკუდგეს: იმიერ: და:

ამიერ: შეღამდა: დღე: იგი: განისუენეს: ორთავე: და: დილას:
კუალად: გამოვიდეს: და: აღიღეს: მშუილდები: და: იწყეს: რბევად:
და: სრვად: ერთმანერთისა: ჰკრა: ადერკი: ისარი: მკერდსა: არბაკისსა: (144)
და: ვერღარა: უფარა: სიმაგრემან: საჭურველისამან: და: განვარდა:
ზურგით: და: ჩამოვარდა: არბაკ: ცხენისაგან: შემოიქცა: ადერკი:
მსწრაფლ: და: მივიდა: სპათა: თანა: სომხითისათა: და: ჰქუა: მათ:
გაფუცებ: ღ~თთა: თქუენთა: ნუ: განმარტებთ: მახუილთა: თქუენთა:
ქართველთა: ზედა: მამულნი: ჩემნი: და: აწ: მე: ვარ: მეფე: მათი:
ძალითა: და: შეწევნითა: თქუენითა: ისმინეს: სომეხთა: ვედრება:
მათი: დაადგრეს: ადგილსა: ზედა: მივიდა: მახლობელად: ადერკ:
ქართველთა: სპათასა: და: ჴმა: უყო: ჴმითა: მაღლითა: მე: ვარ:
შვილი: მეფეთა: თქუენთა: და: სუესა: ჩემსა: მოუცემია: მეფობად:
ჩემდა: აწ: მიიღეთ: ჩემგან: კეთილი: და: სიხარული: აჰა: ესერა:
აღარა: მოუშნე: სპანი: სომეხნი: თქუენ: ზედა:-მაშინ:-ჰქუეს: ქართველა: შენ:
გამოსჩნდი: უმჯობესი: ყოველთა: ნათესავითა: ფარნავაზიანთა: რადგან: მოკუდა: მეფე: ესე: ჩუენი: შენ:
ხარ: მეფე: ჩუენი: დავამდაბლოთ: სუესა: ჩუენსა: რამეთუ: მოგუეცი:
საზღურად: მეფისა: ამის: ჩუენისა: შვილივე: მეფეთა: ჩუენთა: (145)
გოლიათი: და: სახელოვანი: და: გარდაჴდეს: ყოველნივე: ქართველნი:
და: დაცუივეს: პირსა: ზედა: თჳსსა: და: თაყუანისცეს: ადერკის:
და: მშუიდობით: შეკრბეს: ერთად: სომეხნი: და: ქართველნი: და:
სპანი: რანისანი:-და: მოიღეს: ქართველთა: გუირგჳნი: არბაკისი:
და: დაადგეს: ადერკის: და: წარიყვანეს:-და: ამან:-ადერკი: დაიპყრა:
ყოველი: ქართლი: და: ეგრისი: და: მოსცა: სომეხთა: მეფემან:
ასული: თჳსი: ცოლად: და: დაჯდა: მცხეთას: მეფედ: კეთილად:
ოცდა: ათის: წლის: მეფე: იქმნა: ორმეოცდა: ჩვიდმეტ: წელ:
მეფობდა:-ხოლო: პირველსავე: წელსა: მეფობისა: მისისასა: იშვა:
1-29 სტრ., 30
უფალი: ჩუენი: იესო: ქრისტე: ბეთლემს: ურიასტანისასა: და:
მოვიდეს: მოგუნი: ძღუნისა: შეწირვად: და: მათ: მოგუთა: შესლვასა: იერუსალემად: მოვიდა: ამბავი: მცხეთას: ვითარმედ:
იერუსალემი: წარმოტყუენესო: და: ურიანი: რომელნი: მცხეთას:
იყუნეს: იქმნა: მათ: შორის: გლოვა: და: ტირილი: და: შემდგომად: მეორესა: წელსა:
სხუა: მოვიდა: ამბავი: ვითარმედ: სპარსნი:
არა: ტყუენვად: მოვიდეს: არამედ: ჰქონდა: ძღუენი: ყრმისა:(146)
ვისმე: შობილისათჳს: და: განიხარეს: ურიათა: მცხეთელთა: და:
შემდგომად: ამისსა: ვითარ: გარდაჴდეს: წელნი: ოცდა: ათნი: მოვიდეს:
მოციქულნი: ურიათა: იერუსალემს: ურიათა: მცხეთელთა: ვითარმედ: იგი რომლისათჳს: მოვიდეს: მოგუნი: და: შეწირეს: ძღუენი:
აღზრდილარს: და: იტყჳს: იგი: თავსა: თჳსსა: ძედ: ღ~თისა: აწ:
წარგვივლინია: ჩუენ: ყოველთა: ურიათა: თანა: რათა: მოვიდენ: მეცნიერნი: სჯულისანი: და: განვიკითხოთ: და: განვპრჭოთ: მის: ზედა:
და: აწ: თქუენისა: სჯულისა: მეცნიერნი: წარმოვიდენ: და: წარვიდეს: მანდით: ელიომ: მცხეთელი: და: ლონგინოზ: კარსნელი: და:
მუნ: დახუდეს: ჯუარცმასა: უფლისასა: და: მოიღო: მუნით: კუართი:

უფლისა: ელიოზ: მცხეთელმან: ვითარცა: წერილარს: ესე: განცხადებულად: მოქცევასა: შინა: ქართლისასა: და: მან: მეფემანვე:
ადერკ: უმატა: ყოველთა: ციხე: ქალაქთა: ქართლისათა: სიმაგრე:
და: უმეტეს: მოამტკიცნა: ზღუდენი: ქალაქისა: მცხეთისანი: წყლისა:
იმიერ: და: ამიერ: და: მისვე: ადერკისა: მეფობასა: შინა: მოვიდეს:
ათორმეტთა: მოციქულთაგანი: ანდრია: და: სვიმონ: კანანელი: (147)
აფხაზეთს: და: ეგრის:
და: მუნ: აღესრულა: წმიდა: სუიმონ:
კანანელი: ქალაქსა: ნაკოფისსა: საზღვარსა: ბერძენთასა: ხოლო:
ანდრია: მოაქცია: მეგრელნი: და: წავვიდა: გზასა: კლარჯეთისასა:
ხოლო: ესე: ვითარცა: ესმა: მეფესა: ადერკის: მეგრთაგან:
სჯულისა: დატევება: განუწყრა: და: წარავლინნა: ევანი: მისნი: და:
იძულვებით: კუალადვე: მიაქცივნა: მეგრელნი: და: დამალნეს: ჯუარნი:
1-29 სტრ., 31
და: ხატნი: და: შერისხნა: მეფე: ევათა: კლარჯეთისათა: რომელი:
მშუიდობით: განუტეს: ანდრია: მოციქული:-და: ამასვე: ადერკის:
მეფობასა: გამოჩნდა: კუალად: მეფობა: სპარსეთისა: რამეთუ:
რათგან: შესრულ: იყო: ალექსანდრე: და: განერყუნა: სპარსეთი:
აქა: ჟამადმდე: არღარა: ჯდომილიყო: მეფე: სპარსეთს: რამეთუ: ადგილ: ადგილ:
იყუნეს: ევანი:-მაშინ: შეკრბეს: ევანი: სპარსეთისანი:
და: დასუეს: მეფედ: წინა: ბრძენი: მაშინ: სომეხნი: და: ქართუელნი:
იყვნეს: მორჩილ: აქიან: სპასრთა: მეფისა: და: ვიდრე: ადერკისამდე: ერთი: დაჯდის: ქართველთაგანი: მეფედ: რაზომცა: მრავალ:
იყუნიან: შვილნი: მეფეთანი: და: ამას: ადერკის: ესხნეს: ორ: ძე: (148)
რომელთა: განუყო: ქალაქი: მცხეთა: და: ქუეყანა: მტკუარსა: შიგა:
ქართლი: მცხეთა: მუხრანით: კერძი: და: ყოველი: ქართლი:
მტკუარსა: ჩრდილოეთი: ჰურიდგან: ვიდრე: თავადმდე: მტკურისა: და:
ეგრისა: ესე: მისცა: ბარტოს: ძესა: თჳსსა: ხოლო: არმაზით:
კერძი: ქალაქი: მტკუარსა: სამხრით: ქართლი: ხუნანიდგან: ვიდრე:
თავადმდე: მტკურისა: და: კლარჯეთი: მისცა: ქართამს: ძესა: თჳსსა:
და: მოკუდა: რა: ადერ: მეფობდა: შემდგომად: მისსა: შვილნი:
მისნი: ხოლო: ამათსა: მეფობასა: ზე: სპასიანოს: რომთა: კეისარმან: წარტყუენა: იერუსალემი: და: მუნით: ოტებულნი: ურიანი:
მოვიდეს: მცხეთას: და: დასხდეს: ძუელადვე: მოსრულთა: ურიათა:
თანა: რომელთა: თანა: ერთნეს: შვილნი: ბარაბასნი: რომელი:
ჯუარცმასა: უფლისასა: განუტევეს: ურიათა: უფლისა: ჩუენისა:
იესოს: წილ:-ხოლო: მორაკუდეს: ადერკის: ძენი: ბარტომ: და:
ქართამ: მეფე: იქმნა: შდგომად: მათსა: შვილნი: მათნი: არმაზის: ფარსმან: და: შინა: ქალაქსა: კა~ოს: ადერკისიდგან: ვიდრე: აქამომდე: ესენი: მეფობდეს: მორჩილებასა: შინა:
სომეხთა: მეფეთასა: და: უმეტეს: არმაზელინ: მეფენი: შეე- (149)
წეოდიან: სომეხთა: ყოველთა: მტერთა: მათთა: ზედა: მაშინ:
მეფე: იქმნა: სომხითს: დიდი: იგი: მეფე: იარენდ: და: დაივიწყა:
1- 26 სტრ., 32
მან: კეთილი: ქართველთა: ემძლავრა: ფარსმანს: არმაზელსა: და:

მოუღო: საზღუარსა: ქართლისასა: ქალაქი: წუნდა: და: არტანი:
მტკურამდენ: დასხნა: წუნდას: შინა: კაცნი: მჴეცნი: ნათესავნი:
და: უწოდა: სასახელად: ქაჯატონი: რომელი: ესე: ითარგამნების:
დევთა: სახლად: და: ვერ: ძებნნეს: მეფეთა: ქართლისათა: საზღუარნი:
და: მოკუდეს: მწუხარებასა: შინა: დიდსა: ფარსმან: და: კასპო:
და: დასხდეს: შემდგომად: მათსა: შვილნი: მათნი: არმაზ: საზუკ:
და: შიგა: ქალაქსა: ამას: ზედა: იყუნეს: კაცნი: ესე: მჴეცნი: და:
შემძლებელი: და: შეითქუნეს: ესენი: და: განიძრახეს: ძიება:
საზღუართა: ქართლისათა: და: მას: ჟამსა: მოკლა: სამბატ: ბავრატიანმან: არვან: და: სომეხთა: იგი: მეფე: და: დასუა: მეფედ:
ძმა: არავანდისავე: არტაბტ: მაშინ: ამათ: მეფეთა: ქართლისათა:
აზოკ: და: მაზვარ: მოუწოდეს: ოვსთა: და: ლეკთა: და: გარდამოიყუანნეს: ოვსნი: მეფენი: და: ძმანი: ორნი: ბაზუკი: და: ამბაზუკ: სპითა: ოვსეთისათა: და: მათ: გარდამოიტანეს: თანა: პაჭან(: 150)იგნი: და: ჯიქნი: და: გარდამოვიდეს: მეფე: ლეკთა: და: გარდამოატანნა: დურძუკენი: და: დიდონი: და: ამათ: მეფეთა: ქართლისათა:
შემოკრიბეს: სპანი: თჳსნი: და: შეკრბა: ესე: ყოველი: სიმრავლე:
ურიცხუ: და: სიმარჯუით: ფარულად: შეიკრებს: ვიდრე: შეკრბებოდეს: სპანი: სომეხთანი: და: შევიდეს: ესენი: სომხითს: და:
უგრძნებლად: წარმოსტყუენეს: შირეთი: და: ვანანდი: შაგრევანდამდე: ბასიანამდე: და: შეიქცეს: და: ჩატყუენეს: ურიცხუი: და:
აღივსნეს: ყოვლითა: ხოსტაკითა: და: გამოვლეს: გზა: ფისოსისა:
მაშინ: სუმბატ: ბივრიტიანმან: მოუწოდა: სპათა: სომხითისათა:
და: შეკრბეს: სომეხნი: მსწრაფლ: და: დევნა: უყუეს: ხოლო:
ესე: ჩრდილონი: ყოველნი: განყრილ: იყუნეს: კამბეჩანს: და:
1-29 სტრ., 33
დაებანაკა: იორსა: ზედა: და: განიყოფდეს: ტყუესა: და: ნატყუენავსა: მაშინ: სუმბატ: წარავლინა: მოციქული: და: ჰქუა: რომელი:
აღგიღია: ნატყუენავი: სომხითით: პირუტყჳ: ოქრო: და: ვეცხლი:
და: ნაქსოვი: ყოველი: მიმინიჭებია: თქუენდა: და: რომელი: დათხეულარს: სისხლი: სომეხთა: თქუენ: მიერ: იგიცა: უძებნელ:
იყოს: თქუენზედა: გარნა: რომელი: აწე: გყავს: კაცი: ტყუედ:
გაუტევეთ: და: წარვედით: მშვიდობით: განმდიდრებულნი: ხოლო: (151)
მათ: პასუხი: უგეს: ესრედ: ვითარმედ: არა: სხუად: შემოვედით:
სომხითს: ხოლო: აწ: მოვედ: ჩემდა: და: მიიღე: ნაწილი: შენი:
და: თუარა: მოვიდეთ: ჩუენ: სადაცა: იყო: და: ვერ: განერე:
ჴელისაგან: ჩუენისა: ცოცხალი: მაშინ: სუმბატ: ბივრიტიანმან:
განვლო: მტკუარი: და: ბაზოკ: ჰვსთა: მეფემან: სთხოვა: მუქარა:
მიუგზავნა: მოციქული: და: სთხოვა: თავის: თავ: ბრძოლა: ხოლო:
სუმბატ: აღიჭურა: და: აღჯდა: ვარზანტსა: მისსა: და: განვიდა:
განწყობილთა: შორის: და: მუნით: გამოჴდა: ბაზუკ: და: აღიზახნეს:
ორთავე: და: მიეტევნეს: და: სცა: სუმბატ: ჰოროლნი: სარტყელსა:
ზედა: და: განავლო: ზურგით: წყრთა: ერთი: აღიღო: ცხენისაგან:
და: დასცა: ქუემყანასა: ზედა: მაშინ: მიეტევა: ანბაზუკ: შუელად:
ძმასა: თჳსსა: და: მოსწუადნა: სუმბატ: ჰროლნი: იგი: მიეგება:

და: ეგრეთვე: მას: სცნა: და: განავლო: და: დასცნა: ქუეყანასა: ზედა:
და: თქუა: სომეხთა: დედათა: და: მამათა: ყრმათა: ჩუილთათჳს:
რომელნი: თქუენ: მოსენით: მაშინ: სპათა: მათ: ყოველთა: ოვსთა: (152)
ლეკთა: და: ქართველთა: და: ყოველთა: მათ: ჩრდილოთა: ერთპირად: აღიზახნეს: და: თქუეს: ვინათგან: მოკლნეს: ძმანი: ისი:
ორნი: თავნი: გოლიათობისანი: ყოვლისნი: სიკუდილი: ჩუენი:
არად: შერაცხელარს: და: განბოროტნეს: და: შეკრბეს: ყოველნი:
სპასალარობასა: ქუეშე: არძუკ: და: ამაზერისსა: ქართველთა: მეფეთასა: და: ყოველნი: მიეტევნეს: სუმბატს: და: სპათა: სომხითისათა: მაშინ: იქმნა:
ბრძოლა: დიდ: ძალი: მათ: შორის: და: გაგრძელდა:
1-27 სტრ., 34
მათ: შორის: ბრძოლა: სამჟამითგან: ვიდრე: მეცხრედ: ჟამადმდე:
და: მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხუი: და: აღჴდა: მტუერი: და:
დღე: ბნელ: იქმნა: ვითარცა: ღამე: და: აღრეულ: იქმნეს: ერთგან:
და: ვერღარა: იცნობდეს: ერთმანერთსა: მტურისა: მისგან: მაშინ:
იძლია: ბანაკი: სომეხთაგან: მეოტ: იქმნეს: და: დაფარნეს: ყოველნივე: მიუდგა: სუმბატ: მრავალთაგან: მრავალთა: მოწყლული:
და: სდევნა: ღამემდის: და: მოსრნა: ყოველნი: ოვსნი: და: ლეკნი:
რომელთაგან: მცირედნი: დაურჩეს: ხოლო: ქართუელნი: უფრო:
დარჩეს: სომეხთა: გზათა: მეცნიერებისაგან: შემოიხუეწნეს: რა- (153)
მეთუ: ორნივე: მეფენი: ქართლისანი: მცხეთას: მოწყლულნი: მაშინ: სუმბატ: გამარჯუებული: შემოვიდა: ქართლად: და: მოაოჴრა: ქართლი:
რომელი: არღარა: პოვა: ციხეთა: და: ქალაქთა: გარეგნით: არამედ:
ციხე: ქალაქთა: არა: ებრძოდა: რომელ: არა: მზად: იყო: მსწრაფლ:
გამოსულისაგან: აღაშენა: ციხე: ქუეყანასა: ოძრჴევისასა: რომელს:
ეწოდებოდა: სამცხე: ადგილსა: რომელსა: ჰქჳან: დომთა: მოკიდებულად: მთასა: ღადოსსა: და: დაუტევნა: მას: შინა: ლაშქარნი:
შემწედ: წუნდათ: და: მაბრძოლად: ოძრჴეველთა: და: წარვიდა:
- მეფენი: ესე: ქართლისანი: არზუკ: და: ამზაერ: სიფიცხლითა:
გულისა: მათისათა: არა: შეუშინდეს: არამედ: განამაგრნეს: ციხენი:
და: ქალაქნი: მათნი: განწირნეს: ყოველნი: ველნი: ქართლისნი:
და: არა: დასცხრეს: კრებულისაგან: სომეხთა: ზედა: და: იწყეს:
ოვსთა: ძებნა: სისხლისა: მათისა: სომეხთა: ზედა: გარდამოვიდოდეს: ქართლად: დაემეგობრნეს: ქართუელთა: და: მარადის:
ჰკრთებდა:-და: იყო: ოძრჴეს: ქალაქსა: შინა: ევა: მეფისა: ამზაჰერისი: აზნაურთაგანი: და: იგი: და: დგრომილ: იყო: სარწმუ- (154)
ნოებით: ერდგულებასა: ზედა: ამზაერისსა: და: მას: შეეწევოდეს:
მეგრელნი: ხოლო: წუნდელნი: და: მოთელნი: შეეწეოდეს: ერთ1-29 სტრ., 35
მანერთსა: და: დაუცხრომელად: იბრძოდეს: და: უფროსი: ბრძოლა:
მათი: იყჳს: მდინარესა: ზედა: რომელსა: ჰქჳან: ნოსტე:-და: იყო:
კლარჯეთს: ერისთავი: არძუკ: მეფისა: აზნაურთავეგანი: და: იგი:
ავნებდის: აზნაურთა: სომხითისათა: ქუეყანასა: პარტლისსა: რომელ:
არს: ტააო: და: ვერავინ: შეუვიდა: მავნე: კლარჯეთს: რამეთუ:

შეუვალი: და: მაგარი: იყო: ტყითა: და: კლდითა: და: მკჳდრნი:
კლარჯეთისანი: იყუნეს: მკჳრცხნი: მჴნენიცა:-ხოლო: თჳთ: მეფენი:
ქართლისანი: მცხეთით: გაღმართ: ევნებოდიან: სომხითს: გზასა:
აბოცისსა: და: მარადის: ესრეთ: ჰკრთებოდეს: ქართუელნი: და:
ოვსნი: მაშინ: წარმოემართა: ძალითა: მისითა: ყოვლითა: არტაბან:
მეფე: სომეხთა: და: სპასპეტი: სუმბატ: ბავრიტიანი: ხოლო: ქართველთა: განამაგრნეს: ციხენი: და: ქალაქნი: და: მოვიდეს: სომეხნი:
და: დადგეს: მცხეთას: და: ჰბრძოდეს: : ხუთ: თუე: და: დღეთა: (155)
ყოველთა: იყჳს: ბრძოლა: ბუმბერეზთა: მაშინ: შესჭირდა: ქართუელთა:
და: ოვსთა: და: ითხოვეს: მშვიდობა: და: აღუთქუეს: მორჩილება:
და: არღარა: ძიება: სისხლისა: და: ზღუარისა: მაშინ: ისმინა:
სომეხთა: მეფემან: ვედრება: მათი: ქმნეს: ფიცი: და: აღთქმა: და:
დაიმონნა: იგინი: ქართველნი: და: ოვსნი: სომეხთა: მეფემან: და:
წარვიდა:-ხოლო: გარდაჴდეს: ამას: შინა: წელნი: რაოდენნიმე: და: აღშენდა: ქართლი: მოოჴრებული: სომეხთაგან: მაშინ:
უცალო: იქმნეს: სომეხნი: და: იწყეს: ბრძოლა: სპარსთა: და:
ბერძენთა: და: პოვეს: მას: შინა: ჟამი: მარჯუე: ქართველთა: და:
ოვსთა: იწყეს: კირთებად: სომეხთა: რამეთუ: სპანი: სომეხთანი:
ყოველნი: და: ორნი: ძენი: მეფისანი: სუმბატ: იყუნეს: ბრძოლად:
სპარსთა: და: ვითარ: განამრავლეს: ქართუელთა: ოვსთა: ვნება:
სომხითისა: მაშინ: არტაბ: მეფემან: შეკრიბნა: სპანი:
რომელნი: შინა: დარჩომოდეს: მისცა: ძესა: თჳსსა: ზარენას: და: წარმოგზავნა: ქართველთა: ზედა: და: ოვსთა: ხოლო: შეკრბეს: ქართუე- (156)
ლნი: და: ოვსნი: და: მიეგებნეს: ქუეყანასა: ჯავახეთისასა: ეწყუნეს:
სატანჯუელსა: დიდსა: რომლისა: სიგრძისაგან: (405)
არა: დავწერენ: ღუაწლნი: წმიდისა: შუშანიკისნი: და: მოკლა:
იგი: ქმარმან: მისმან: ვასქენ: ერისთავმან: მაშინ: ბაკურ: მეფემან:
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ქართველთამან: მოუწოდა: და: შემოკრიბნა: ლაშქარნი: ფარულად:
და: წარემართა: ვასქენს: ზედა: პარვით: რამეთუ: ვასქენ: ველსა:
გარე: დგა: კიდესა: მტკურისასა: სადა: შეერთჳს: მდინარე: ანეკრიტისა: მტკუარსა: დაესხა: და: შეიპყრა: ვასქენ: და: დაჭრეს:
წურილად: ასონი: მისნი: და: მოჰკიდეს: ხესა: ხოლო: გუამი:
წმიდისა: შოშანისი: წარმოიღეს: დიდითა: პატივითა: და: დაფლეს:
ტორტვას:-ამან: ბაკურ: მეფემან: წარგზავნა: მოციქული: წინაშე:
სპარსთა: მეფისა: აუწყა: ესე: ყოველი: და: ითხოვა: მისგან: შენდობა: მაშინ: მეფემან: განიზრახა: გონებასა: თჳსსა: და: თქუა:
უკეთუ: შევრისხდეთ: ქართველთა: განერთნენ: იგინი: ბერძენთა:
შენდობა: აღირჩია: გამოგზავნა: მოციქული: ბაკურისსა: პასუხითა:
კეთილითა: და: ყოველი: გმობა: და: ბრალობა: ვასქენ: მოკლულისა:
უბრძანა: და: ამართლა: ბაკურ: სიკუდილსა: მისსა: და: წარგზავნა:
რანს: და: მოვაკანს: სხუა: ერი(A: 235)სთავი: რომელსა: ერქუა: და: რელ: (406)
და: უბრძანა: რათა: კეთილად: მეგობრობდეს: ქართველთა:-და:
მოკუდა:-ქათალიკოზი: მაკარი: და: მანვე: მეფემან: დასუა:
სვიმონ: ქათალიკოზად: და: მოკუდა: ბაკურ: და: დარჩეს: შვილნი:

მისნი: წურილნი: რომელნი: ვერა: იპყრობდეს: მეფობასა: მაშინ:
მეფემან: სპარსთამან: ურმიზდ: მისცა: ძესა: თჳსსა: რანი: და:
მოვაკანი: ბარდავს: და: უწოდა: ზრახვად: ერისთავთა: ქართლისათა: აღუთქუა: კეთილი: დიდი: და: დაუწერა: ერისთავთა: მამულები: შვილითი: შვილამდე: და: ესრეთ: წარიბირნა: ლიქნითა:
და: განგდეს: ერისთავნი: თჳს: თჳსად: ხარკსა: მისცემდეს: ქასრეს:
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აბარვეზსა: და: შვილნი: ბაკურისნი: დარჩეს: მთიულეთს: კახეთისასა: და: ნათესავნი: მირდატისნი: ვახტანგის: ძისანი: რომელნი:
მთავრობდეს: კლერჯეთს: და: ჯავახეთს: იგინი: დარჩეს: კლდეთა:
შინა: კლარჯეთისათა: სხუა: ყოველი: ქართლი: სომხითი: და:
ასფურაგნი: დაიპყრეს: სპარსთა: და: ჰბრძოდეს: ბერძენთა: შემდგომად: ამისსა: მცირედთა: წელთა: იქმნეს: შფოთნი: დიდნი: სპარსთა: შინა: შემოვიდა: თურქთა: მეფე: სპარსეთსა: შინა: მოვიდეს:
ბერძენნი: ეწყუნეს: სპარსთა: შუა: მდინარესა: იოტნეს: შევი- (407)
დეს: სპარსეთს: და: იწყეს: ტყუენვად: სპარსეთისა: მაშინ: ქასრე:
ამბარვეზმან: დაუტევა: რანი: და: ქართლი: და: წარვიდა: შუელად: მამისა: თჳსისა: ესრეთ: რა: უცალო: იქმნეს: სპარსნი: მაშინ:
შეითქუნეს: ყოველნი: ერისთავნი: ქართლისანი: ზემონი: და:
ქუემონი: და: წარგზავნეს: მოციქული: წინაშე: ბერძენთა: მეფისა:
და: ითხოვეს: რათა: უჩინოს: მეფე: ნათესავთაგან: მეფეთა: ქართლისათა: რათა: იყუნენ: ერისთავნი: იგი: თჳს: თჳსსა: საერისთავოსა: შეუცვალებელად: მაშინ: კეისარმან: აღასრულა: თხოვა:
მათი: და: მოსცა: მეფედ: დისწული: მირდატისი: ვახტანგის: ძისა:
ბერძნისა: ცოლისა: რომელსა: ერქუა:
გუარამ: რომელი: მთავრობდა: კლარჯეთს: ამას: გუარამს: მისცა: კეისარმან: კურატ: პალატობა: და: წარგზავნა: მცხეთას: და: შვილნი: ბაკურ: მეფისანი:
ნათესავნი: დაჩისანი: ვახტანგის: ძისანი: რომლისა: მიეცა: მეფობა: ვახტანგ: მეფესა: იგინი: დარჩეს: კახეთს: და: იპყრეს: კუხეთი:
და: ერთი: იორითგან: და: დასხდეს: უჯარმოს: და: იყუნეს: მორჩილებასა: გუარამ: კურატ: პალატისასა: მაშინ: კეისარმან: წარმოსცა:
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განძი: დიდ: ძალი: გუარამ: კურატპალატისა: თანა: უბრძანა: რათა: (408)
მით: განძითა: გამოიყუანნეს: ჩრდილოს: ლაშქარნი: და: შეგზავნნეს:
სპარსეთს: ხოლო: გუარამ: ყო: ეგრე: გამოიყვანნა: ოვსნი: ურძუკუნი: და: დიდონი: და: წარუძღუანნა: ერისთავნი: ქართლისანი:
შევიდეს: ადაბადაგანს: და: უწყუეს: ტყუენვად: და: ესე: ვითარნი:
ჭირნი: და: უცალოებანი: მოიწივნეს: სპარსთა: ზედა:-გამოჩნდა: კაცი: ერთი: სპარსეთს: რომელსა: ერქუა: ბარამ: ჩუეშინი: ესე: ეწყო: თურქუთა: სპარსეთს: შემოსრულთა: ვითარცა:
წერილარს: განცხადებულად: ცხორებასა: სპარსთასა: მოკუდა: თურქუთა: მეფე: და: იოტა: ბანაკი: მათი:-ხოლო:-:სპანი: იგი: ბერძენთანი: რომელნი: შესრულ: იყუნეს: სპარსეთს: შეიქცეს: და: წარვი-

დეს: შინა: და: ჩრდილონი: იგი: კურატპარატისა: შეგზავნილნი: წარმოვიდეს: იგინიცა: შინა: რამეთუ: ვინადგან: მოიცალეს:
სპარსთა: თურქთაგან: შეშინდეს: და: დაეცა: შიში: და: ძრწოლა:
ქართველთა: სპარსთაგან: ამან: გუარამ: კურატ: პალატმან: იწყო:
ციხეთა: და: ქალაქთა: მაგრებად: და: კუალად: წყალობა: ყო: ღ~თნ:
ქრისტიანეთა: ზედა: და: სხუა: შუღლი: და: ვარდა: სპარსთა: (409)
მეფესა: და: დასწუნეს: თუალნი: ურმიზადს: მეფის: ცოლის: ძმათა:
და: იწყეს: ბრძოლად: ჩუბინმან: და: ქასრე: იოტა: ქასრე: ჩუბინისაგან: და: წარვიდა: საბერძნეთს: და: კეისარმან: მავრიკ: მოსცა:
ასული: ცოლად: ქასრეს: და: მოსცა: სპა: მისი: და: წარმოგზავნა:
ჩუბინს: ზედა: იოტა: ჩუბინი: სპარსეთით: მაშინ: მავრიკი: კეი1-19 192
სარმან: იურვა: ქართველთათჳს: ქასრეს: თანა: და: ჰქუა: ვინათგან:
დაუტეობ: ქართველთა: კერპთ: მსახურებად: მუნითგან: მორჩილნია:
ბერძენთანი: რამეთუ: ჟამსა: შინა: მძლავრებისაგან: თქუენისა: იქმნის: განრყუნილ: ქართლი: რამეთუ: სამართალი: თქუენი: არა:
არს: ქართლსა: ზედა: აწ: ბრძანებითა: ღ~თსათა: ვინათგან: სრულსა:
სიყუარულსა: ზედა: ვართ: მე: და: შენ: ქართლი: ჩუენ: შორის:
იყავნ: თავისუფალი: მშვიდობით: მე: ვარ: მოურავი: და: მწე:
ყოველთა: ქართველთა: და: ყოველთა: ქრისტიანეთა:-მაშინ:-ერჩდა: სპარსთა: მეფე:
კეისარსა: და: განთავისუფლდეს: ქართველნი: და:
ესე: გუარამ: კურატ: პალატი: და: დგა: მორჩილებასა: ზედა:
ბერძენთასა: იყო: კაცი: მორწმუნე: და: მაშენებელი: ეკლესიათა:
და: ჯუარის: პატიოსნისა: და: აქამომდე: ჯუარი: ველსა: ზედა: (410)
იყო: და: ქმნა: ეკლესია: წელთამდისი: ოდენ: და: მეფობდა: კეთილად: და: უშფოთველად: არამედ: ერისთავნი: ქართლისანი: ვერ:
ცვალნა: საერისთვოთაგან: მათთა: რამეთუ: სპარსთა: მეფისაგან:
და: ბერძენთა: მეფისაგან: ჰქონდეს: სიგელნი: მკჳდრობისანი: არამედ: იყუნეს:
მორჩილებასა: გუარამ: კურატპარატისასა: და: მოკუდა:
ქათალიკოზი: სვიმიონ: და: დაჯდა: სამოელ: და: მოკუდა:
ქათალიკოზი: სამოელ: და: დასვეს: სამოელვე: ამანვე: კურაპალა1-22 193
ტმან: განაახლა: საფუძველი: ტფილისისა: სიონისა: რამეთუ: ნათესავნი: მირიან: მეფისა: მორწმუნისანი: ყოველნი: ეკლესიათა: მაშენებელნი: იყუნეს: და: მოკუდა: გუარამ: კურატპალატი: და: დარჩა: ძე: მისი:
სტეფანოზ: მეფობისა: სახელი: ვერ: იკადრა: სპარსთა:
და: ბერძენთა: შიშისაგან: არამედ: ერისთავთა: მთავრად: ხადოდეს:
და: მოკუდა: სამოელ: კათალიკოზი: და: ამან: სტეფანოზ: დასუა: ბართლომე:
ქათალიკოზად: და: ესე: სტეფანოზ: იყო: ურწმუნო:
და: უშიში: არა: ჰმსახურა: ღ~თსა: არცა: ჰმატა: სჯულსა: და:
ეკლესიათა: და: ამის: ზე: იქმნა: შფოთი: დიდი: საბერძნეთს:
რამეთუ: მავრიკ: კეისარსა: განუდგა: ფოკას: მჴედარი: და: მოკლა: (411)
მავრიკ: კეისარი: და: შვილნი: მისნი: დაიპყრნა: საბერძნეთი: ფოკას:
მჴედარმან: მაშინ: სიძემან: კეისრისამან: სპარსთა: მეფემან: ქასრე:

იწყო: ძებნად: სისხლთა: ცოლის: ძმათა: და: სიმამრისა: მისთასა:
შესლვად: და: ტყუენვად: საბერძნეთის: განძლიერდა: ბერძენთა:
ზედა: და: ვერ: წინა: აღუდგა: ფოკა: კეისარი: ხოლო: სტეფანოზ:
მთავარი: ქართლისა: შეუშინდა: მეფესა: სპარსთასა: განუდგა: ბერძენთა: და: მიექცა: სპარსთა:-მას:- ჟამსა: მანვე: მეფემან: ქასრე:
წარმოტყუენა: იერუსალემი: და: წარიყუანა: ძელი: ცხორებისა: და:
შემდგომად: ამისსა: აღიღო: ღ~თნ: ჴელი: წყალობისა: ქასრესგან:
შეიპყრა: ძემან: მისმან: შესუა: იგი: საპყრობილესა: მოკუდა:
სენითა: ბოროტითა: ხოლო: ამის: სტეფანოსზე: მცხეთას: მოაკლდებოდა:
და: კულა: აღშენდებოდა: ტფილისი: და: განძლიერდებოდა: და:
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არმაზი: აღთხელდებოდა: კულა: აღშენდებოდა: ძმა: სტეფანოზისი:
სახელით: სტეფანე: აღაშენებდა: ეკლესიასა: ჯუარის: პატიოსნისასა:
რამეთუ: სენიცა: იყო: მისთანა: ბოროტი: და: ვერ: შემძლებელ: იყო:
განშორებად: კარსა: ეკლესიისასა:-და: სტეფანოზ: მთავრობდა: ყოველ(412)სა:
ქართლსა: და: დაჯდა: იგი: თფილისსა: და: ჰმორჩილებდა:
იგი: სპარსთა: ხოლო: შემდგომად: ამისსა: რაოდენთამე: წელიწადთა: გამოჩნდა: კაცი: ერთი: საბერძნეთს: თჳსი: მავრიკ: კეისრისა:
სახელით: ერაკლე: ამან: მოკლა: ფუკას: კეისარი: და: იპყრა:
საბერძნეთი: განძლიერდა: იგი: და: მიიყუანნა: დასავლეთით: თურქნი: და: შეკრიბნა: სპანი: ურიცხვნი: და: წარმოემართა: სპარსეთად: ძებნად: ძელისა: ცხოველისასა: და: მოვიდა: პირველად:
ქართლს: ამან: სტეფანოზ: არა: ინება: განდგომა: სპარსთაგან:
და: განამაგრნა: ციხენი: და: დადგა: ტფილისსა: შინა:-მოვიდა- ერაკლე: მეფე: და:
მოადგა: ტფილისსა: ხოლო: სტეფანოზ: იყო:
ქუელი: მჴედარი: და: შემმართებელი: დღეთა: ყოველთა: გამოვიდის:
კართა: ქალაქისათა: და: ებრძოდის: ბერძენთა: მაშინ: უკუე: მას:
წყობასა: შინა: ჩამოაგდეს: სტეფანოზ: და: მოკლეს: და: დაიპყრა:
კეისარმან: ტფილისი: ხოლო: ციხესა: კალისასა: და: რჩეს: კაცნი:
და: არა: მოერთნეს: მეფესა: და: ციხითა: გამოღმართ: აგინა:
ციხისთავმან: მეფესა: და: ჰქუა: ვაცისა: წუერნი: გასხენ: და: ვაც:
1-18 195
ბოტისა: კისერი: გათქს: მაშინ: ბრძანა: მეფემან: და: ღაცათუ:
კაცმან: ისმინა: ბასრობით: მრქუა: მე: ვაც: ბოტობა: არა: არს: (413)
სიტყუა: მისი: ცუდ: და: მოიღო: წიგნი: და: ნიელ: და: პოვა: მას:
შინა: წერილი: ესრეთ: გამოვიდა: ვაცი: დასავლისა: და: შემუსრნეს: რქანი: ვერძისა: აღმოსავლისანი: მაშინ: განიხარა: მეფემან:
და: დაიდასტურა: რამეთუ: ყოველივე: განემარჯუებოდა: მაშინ:
კეისარმან: მოუწოდა: ძესა: ბაკურისსა: და: ნათესავსა: მეფისასა:
ქართველთა: დაჩისსა: ვახტანგის: ძისასა: რომელი: ერისთაობდა:
კახეთს: რომელსა: ერქუა: ადარნასე: და: მისცა: ტფილისი:
და: მთავრობა: ქართლისა: და: დაუტევა: მისთანა: ერისთავი: რომელსა: ერქუა: ჯიბღა: და: უბრძანა: ბრძოლა: კალას: და: თჳთ:
წარემართა: მეფე: ხოლო: მცირედთა: დღეთა: წარიღეს: კალა:

და: შეიპყრეს: ციხის: თავი: იგი: ამან: ერისთავმან: პირველად: პირი: დრაჰკნითა:
აღუვსო: რომელ: კეისარმან: სიტყჳთა: მისითა: განიხარა: და: შემდგომად: ამისსა: ტყავი: გაჰჴადა: კეისარს: უკანა:
მისწია: გარდაბანს: კადრებისათჳს: მეფისა: უყო: ესე:-და: ესე-:ვითარითა:
სიკუდილითა: წარეგნეს: სტეფანოზ: და: მისნი: მსახურნი: ამისთჳს: უყო: ღ~თნ: მთავარსა: მას: სტეფანოზს: რამეთუ:
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არა: მინდობითა: ღ~თისათა: ცხოვნდებოდა: მორწმუნეთა: ემტერე- (414)
ბოდა: და: ურწმუნოთა: ჰმოყრობდა: მაშინ: კუალად: წარიღეს:
ბერძენთა: საზღუარი: ქართლისა: სპერი: და: ბოლო: კლარჯეთისა:
ზღვის: პირი: და: შვილნი: სტეფანოზისნი: და: რჩეს: კლდეთა:
შინა: კლარჯეთისათა: სხუა: ყოველი: ქართლი: დაიპყრა: ადარნასე:
ბაკურის: ძემან: მთავრობით: და: მეფობისა: სახელით: ვერცა: მან:
იკადრა: და: ერისთავნი: იგი: იყუნეს: თჳს: თჳსსა: საერისთავოსა:
შინა: ჰმკჳდრობდეს: და: ჰმორჩილობდეს: ადარნასეს: ხოლო: ერაკლე:
მეფე: შევიდა: სპარსეთს: მოკლა: ხუასრო: მეფე: და: წარუღო:
ბაღდადი: და: წარმოიყვანა: ძელი: ცხო~რებისა: უკმოიარა: გზა:
ქართლისავე: მეშვიდესა: წელსა: რათგან: ჩავლო:-და: ეკლესია-: ჯუარის:
პატიოსნისა: და: სიონი: ტფილისისა განესრულნეს: ადარნასე: ქართლის: მთავარსა: მაშინ: ერაკლე: მეფემან: წარიტანა:
მანგლისით: და: ერუშეთით: ფერხთა: ფიცარნი: და: სამშჭუალნი:
უფლისა: ჩუენისა: იესოს: ქრისტესნი: რომელი: მოცემულ: იყუნეს:
კოსტანტინეს~გან: მირიან: მეფისად: შეწუხდა: ადარნასე: ქართლის:
მთავარი: ევედრებოდა: კეისარსა: რომელ: არა: წარიხუნეს: ნიჭნი:
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იგი: ღ~თისა: მიერნი: არა: ისმინა: კეისარმან: ვედრება: მისი: (415)
და: წარიხუნა: ხოლო: ამის: ადარნასეს: ზე: გარდაიცუალნეს: სამნი:
ქათალიკოზნი: იოვანე: ბაბილა: და: თაბორ: მოკუდა: ადარნასე:
და: დადგა: ძე: მისი: სტეფანოზ: ესე: სტეფანოზ: იყო: უმეტეს: ყოველთა: ქართლისა: მეფეთა: და: მთავართა: მორწმუნე:
განმწმედელი: სჯულისა: მაშენებელი: ეკლესიათა: და: მან: მოადგინა: ზღუდენი: ეკლესიასა: ჯუარის: პატიოსნის~სა: და: აღაშენა:
დარბაზი: და: დაუწერა: ყოველთა: კრება: პარასკევთა: და: მუნ:
შეკრებნ: ყოველნი: ებისკოპოსნი: და: მღუდელნი: მის: არისანი:
ქათალიკოზსა: თანა: წინაშე: პატიოსნისა: ჯუარისა: ადიდიან:
პარასკევი: ვითარცა: დიდი: პარასკევი: ხოლო: საქათალიკოზოსა:
არიან: კრებანი: ყოველთა: ხუთშაბათსა: საიდუმლოსა: თანა: ჴორცითა: და:
სისხლითა: ქრისტესითა: ხოლო: მცხეთას: ებისკოპოსსა: არიან:
კრება: ყოველთა: სამშაბათთა: და: ჴსენება: პირველ: მოწამისა:
სტეფანესი: და: ყოველთა: მოწამეთა: და: დიდისა: მისგან: ძლიერებისა: სპარსთასა: რომელნი: წამებულ: იყუნეს: აბ~ბოს: ნეკრესელ:
ებისკოპოსისა: რომელმან: მოაქცივნა: უმრავლესნი: მთეულნი: (416)
არაგუსა: აღმოსავლით: ხოლო: პატიოსანი: გუამი: მისი: დადვეს:
მცხეთას: საებისკოპოსოსა: სამარხავსა: ებისკოპოსთასა: და: დღესა-

სწაულსა: უფროს: ყოველთა: დღე: სასწაულთა: შეკრბიან: და:
ადიდებდიან: ღ~თსა:-მათ:-ჟამთა: შინა: გამოჩინებულ: იყო:
მო~ამდ: ნათესავი: სამოელისა: მოძღუარი: სარკინოზთა: სჯულისა:
და: ყოველი: არაბია: და: იამანეთი: და: იპყრა: და: მოკუდა: იგი:
დადგა: მისწილ: აბობიქარ: და: შევიდა: სპარსეთს: რამეთუ: შესრულ1-19 198
იყო: ვინათგან: ჰერაკელ: მეფე: სპარსეთს: და: განერყუნა: სპარსეთი: და: არღარა: ვინ: იყო: წინა: აღმდგომი: სპარსთა: ამან:
აბიბიქარ: აგარიანმან: და: იპყრა: სპარსეთი: შევიდა: ბაღდადს:
და: მძლავრებით: დაატევებინა: უმრავლესთა: ცეცხლის: მსახურება:
და: მოაქცივნა: სარკინოზად: იგი: და: დადგა: მისწილ: უმარ:
და: უმეტეს: განძლიერდა: იგი:-უთხრეს-: ჰერაკელს: მეფესა:
ვითარ: შემოვლეს: აგარიანი: ერთბამად: და: ჯაზი: ერთად: რომელარს: შუა: მდინარე: და: გამოვიდა: ჰერაკლე: ფისტიმედ: რათამცა: ეწყო: მუნ: ხოლო: იყო: მუნ: მონაზონი: კაცი: ღ~თისა:
და: მან: ჰქუა: მეფესა: ივლტოდეთ: რამეთუ: უფალმან: მისცა:
აღმოსავ(417)ლეთი: და: სამხრეთი: სარკინოზთა: რომელ: არს: თარგმანი:
სარას: ძალითა: და: მონაზონისა: მის: სიტყჳთა: ესე: უთხრეს:
ჰერაკლეს: მეფესა: ვარსკულავთა: მრიცხველთა: და: სულ~თა: მისთანა აღაშენა: ერაკლე: სუეტი: და: დაწერა: მას: ზედა: შუა: მდინარეო: და: ფილისტიმო: ვიდრემდის: წარჴდეს: შვიდნი: შვიდეულნი:
შუიდეულისათჳს: ესრეთ: პოვეს: ჟამი: განსაზღურებული: ფილასოფოსთა: ჰრმის: ტროსმან: იჯინტონის: წიგნთა: შინა: სარკინოზთათჳს: რომელ: არს: ორას: ორმოცდა: ათი: წელი: ხოლო:
ჰმედის: გამოჩინებამდე: ალექსანდრეს წელთაგან: იყო: ცხრა: ას:
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ოცდა: შვიდი: წელი: ალექსანდრესი: მაშინ: ყოველნი: ნათესავნი:
ბერძენთანი: წარჩინებულნი: ჰფლვიდეს: ქუეყანათა: შინა: განძღა:
და: რათა: რაჟამს: გამოვიდენ: პოვონ: განძი: იგი: და: არღარა:
ნახონ: ჭირი: წაღებისა: და: კუალად: გამოღებასა: და: მოვლო:
ერაკლე: კეისარმან: გზა: რანისა: და: მეორედ: შემოვიდა: ქართლად: და: ჰქუა: ნათესავსა: სპარსთასა: რომელნი: შემოლტოლვილ:
იყუნეს: სარკინოზთაგან: უკუეთუ: უწყით: ვითარმედ: დასრულდა:
მეფობა: თქუენი: დაუტევეთ: ჩრდილო: და: შემოვედით: ჩუენთანა:
და: მათ: დაუტევეს: ქუეყანა: ესე: და: დაფლნეს: განძნი: მათნი: (418)
რომელნიმე: წარჰყუეს: რომელნიმე: დადგეს: და: შეიტანნეს: ყოვლისა:
საგანძურისა: გჳჯარნი: და: რა: გჳჯარი: აღწერეს: აღწერეს: ნათესავი: თჳსი:
და: ქუეყანა: და: დადვეს: რა: ოდეს: მოვიდეს: ბერძენნი: მით:
გუჯარითა: მოიძინნენ: ნათესავნი: მათნი: და: თჳთოეულად: განუყონ:
განძი: და: ქუეყანა: ხოლო: სტეფანოზს: ესხნეს: ძენი: ორნი:
არჩილ: და: ამჰარ: და: განუყო: ყოველი: ხოასტაკი: სამეფოსა:
მისსა: საგანძური: ოქროსა: და: ვეცხლისა: და: თუალთა: პატიოსანთა: და: ნახევარი: საქონლისა: მისისა: მისცა: არჩილ: უმრწამესსა: ძესა: თჳსსა: ხოლო: არჩილ: და: ფლა: საგანძური: უფროსი:

ჴევსა: კახეთისასა: ხოლო: სამსახურებელნი: ოქროსა: და: ვეცხლისანი: ჴევსა: უჯარმოსა: და: საგანძურნი: ქართლისა: და: ჯავახეთისანი: და: სხნა: მახლობლდ: გორს: რომელი: მანვე: ერაკლე:
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განაჩინა: განძთა: მათთჳს: რომელნი: თანა: ვერ: წარჰქონდეს:სახელი-: გორისა: მის: არს: ტონთიო: რომელ: არს: თარგმანებით: მათ:
ოქროთა: და: დასუა: ტლიზიმი: მას: ზედა: რათა: ვერვინ: შეუძლოს: გამოღებად: ხოლო: საგანძურნი: ყოველთა: ქართლისა:
ეკლესიათანი: და: ფლნა: აჩრდილსა: დიდსა: სიონისა: მცხეთისასა: შემდგომად-:
მცირედთა: დღეთა: შევიდა: არჩილცა: ეგრეთვე: (419)
რამეთუ: მოიწია: ამირა: აგარიანი: ქართლად: რომელსა: ერქუა:
მურვან: ყრუ: ძე: მომადისი: რომელი: წარმოევლინა: ებიმს: ამირმუმლს: ბაღდადელსა: ძესა: აბდალ: მელიქისსა: ნათესავისაგან: ამათისა: ამისთჳს: ეწოდა: ყრუ: მეორედ: რომელ: არა: მითულვიდა: სიტყუასა: განმზრახვისასა: და: ყოველნი: მთავარნი: პატიახშნი: ნათესავნი: ერისთავთანი: და: წარჩინებულთანი: შემოიხუნეს:
კავკასიად: და: დაიმალნეს: კლდეთა: და: არეთა: და: მოვლო: ყრუმან: ყოველი: კავკასია: და: დაიპყრა: კარი: დარიალისა: და: დარუბანდისა: და: შემუსრნა: ყოველნი: ქალაქნი: და: უმრავლესნი: ციხენი: ყოველთა: საზღუართა: ქართლისათა: და: ვითარ: ცნა: რამე1-19 201
თუ: მეფენი: ქართლისანი: და: ყოველნი: ნათესავნი: მათნი: წარვიდეს: ეგრისად: და: მუნით: კუალად: მიიცვალნეს: აფხაზეთად:
შეუდგა: კუალსა: მისსა: და: შემუსრნა: ყოველნი: ქალაქნი: და:
სიმაგრენი: ეგრისი: და: ციხე: იგი: სამზღუდე: შემუსრა: რომელ:
არს: გოჯა: და: შევლო: ზღუდე: იგი: საზღუარი: კილისურისა:
და: მოსულასა: მისსა: ქათალიკოზი: იყო: მთაბორ:- და: ვითარცა: შევლო: ყრუმან:-კლისურა: რომელი: მას: ჟამსა: იყო: საზღვარი: საბერძნეთისა: და: საქართველოსა: შემუსრა: ქალაქი: (420)
აფშილეთისა: ცხ~უმი: მოადგა: ციხესა: ანაკოფისასა: რომელსა:
შინა: არს: ხატი: ყოვლად: წმიდისა: ღ~თის: მშობელისა: არა:
კაცობრივითა: ჴელითა: დაწერილი: არამედ: ზე: გარდამო: რომლისათჳს: არავინ: უწყის: ვინა: იგი: მოსრული: იპოვა: თავსა: ზედა:
მის: გორისასა: რომელსა: მოსდგამს: სამხრით: ზღუა: და: ჩრდილოთ: ჭალკი: მწყურნები: მუნ: შინა: იყვნეს: მაშინ: მეფენი: ქართლისანი: მირიან: და: არჩილ: ხოლო: მამა: მათი: გარდაცვალებულ:
იყო: და: დამარხა: ეგრსა: შინა: და: ერისთავი: კეისრისა: ლეონ:
შესრულ: იყო: ციხესა: შინა: სობღისსა: რომელ: არს: გარდასავალსა:
ოვსეთისასა: და: ვერვინ: შემლებელ: იყო: წყობად: ყრუსა: რამეთუ:
იყუნეს: სპანი: მისნი: უფროს: და: უმრავლეს: ჭალაკთა: ეგრისათა:
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მაშინ: რქუა: არჩილ: მირიანს: ძმასა: თჳსსა: მიწყდეულ: არს:
ციხე: ქალაქი: ესე: შემუსრვად: უკეთუ: შეგიპყრნეს: ჴელად:

გამოიკითხნეს: ყოველნი: საგანძურნი: ნამალევნი: რომელნი: იგი:
დავფლენით: ქუეყანასა: ჩუენსა: მონაგებნი: მირიან: ღთ~თივ:
განბრწყინებულისანი: და: კუალად: ვახტანგ: ღთივ: განბრწყინვებულისანი: და: ყოველთა: შვილთა: მათთანი: რომელთა: გუშუნეს: (421)
ჩუენ: და: იგიცა: ითხოვოს: რომელი: და: მალა: ერეკლე: მეფემან:
რომლისა: აღწერილი: ყოველი: დავდევით: ორთა: მათ: თანა:
გჳრგჳნთა: ზურმუხტისა: და: იაგუნდისა: ძოწეულისათა: რომელი:
იგი: გაიტანნა: მამან: ჩუენმან: დიდმან: ვახტანგ: მეფემან: ჰინდოთით: და: სინდეთით: და: ვფლენით: იგი: უჯარმოს: მახლობელად:
შორის: ორთა: მათ: კოშქთა: უმცველოთა: და: ყოველი: იგი:
აღწერილ: არს: გონებასა: ჩემსა: და: შენ: წარიხუენ: ორნი: იგი:
გჳრგჳნნი: მისვე: ვახანგისანი: რომელი: მოუძღუნა:
სპარსთა: მეფემან: თანა: ოქროსა: და: ვეცხლსა: რომელი: აჰკიდა: სატჳრთავსა: ხუთასსა: და: მკჳრცხლსა: ორი: ათასსა:
და: შენ: და: მამამან: ჩემმან: იგი: ქუთათისს: და: ციხე: გოჯს:
მარტოდ: დავსხენ: აწ: თუ: მოვიდეთ: განძი: იგი: უცნაურად: და: რჩეს: და:
გამოსლვასა: ბერძენთასა: ძიება: ყოს: კეისარმან: ნათესავისა: ჩუენისათჳს: და: მოსცეს: მეფობა: და: განძიცა: იგი: აწ:
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უკუე: არა: ვიქმნეთ: ჩუენ: მიზეზ: მოოჴრებისა: ქართლისა: და:
საბერძნეთისა: არამედ: განვიდეთ: ვეწყუნეთ: ზღვით: კერძოსა: (422)
ამას: გუერდსა: შინა: და: თუ: ენებოს: ღ~თსა: ერთითა: იოტოს:
ათასი: და: ორითა: ბევრი:-და: მოვიდეს-: წინაშე: წმიდისა:
მის: ხატსა: ყოვლად: წმიდისა: ღ~თის: მშობელისასა: თაყუანისცეს:
შევრდომით: და: იტყოდეს: განვლეთ: სასოებითა: ძისა: შენისა:
და: ღ~თისა: ჩუენისათა: რომელი: იშვა: შენგან: მისა: შეიწირე:
ოხა: ჩუენთჳს: და: თანა: მავალ: მეყავ: ჩუენ: წყალობა: შენი: და:
იყო: მათ: თანა: სიმრავლე: მცირედ: ტაძრეული: სამი: ათასი: და:
ნათესავი: ერისთავთა: და: პტიაღშთა: სამი: ათასი: ხოლო: სპათაგან: ორი: ათასი: მბრძოლი: და: ვიდრე: განთენებამდე: მოავლინა:
უფალმან: ხორშაკი: ბღუარისა: და: გუემნა: იგინი: სახლითა: სასახლისათა: და: ეჩუენა: ღამესა: მას: ანგელოზი: არჩილს: რომელმან: ჰქუა: მას: წარვედით: და: ეწყუენით: აგარიანთა: რამეთუ:
მიგუივლენია: მათზედა: გუემა: სასტიკად: მომსრველი: კაცითგან:
მიპირუტყუთამდე: და: განრახვიდეთ: გესმეს: ბანაკსა: შინა: მათს: ჴმა: ვააებისა: და:
ტირილისა: ხოლო: თქუენ: მჴნე: იყვენით: და:
განძლიერდით: სასოებითა: ღ~თისათა: და: ვითარცა: განთენდებოდა:
ისმა: ბანაკით: მათით: ჴმა: ტირილისა: და: გოდებისა:
მაშინ: (423)
უკუე: განვიდეს: სასოებითა: ღ~თისათა: წყობად: მათდა: და: ეწყუნეს:
და: მოსცა: უფალმან: ძლევა: მცირედთა: ერთა: ქრისტეანეთა: და:
მოსწყდა: სახლითა: სარკინოზთაგან: ოცდა: თხუთმეტი: ათასი:
ხოლო: მახვილითა: სამი: ათასი: და: იწყლა: მიჰრმა: ზრაკითა:
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ფერდსა: ხოლო: ქრისტიანეთაგან: მას: დღესა: შინა: მოკლეს:

კაცი: სამოცი: და: სარკინოზთა: ცხენი: დაეცა: ვითარცა: ჭალაკი:
და: ჩაჰყრიდეს: ყოველსა: მას: ზღუად:-მაშინ-: იხილა: ვინმე:
ჩუენება: აგარიანმან: რომელსა: ეტყოდა: მოციქული: მათი: მოუცემია: ღ~თსა: ძლევა: ჩუენდა: ვიდრე: აღსრულებადმდე: ათთა:
მცნებათა: ვითარცა: ჰქუა: აბრაჰმს: აგარსა: ღ~თ~ნ: არამედ: ეკლესიათა: ღ~თისათა: და: კაცთა: ღ~თის: მსახურთა: ეკრძალებოდეთ:
ვითარცა: იგი: გამცენ: კურანსა: შინა: ჩემსა: მსწრაფლ: აღიყარნეს: და: უკუნ: იქცეს: კუალსავე: თჳსსა:- და: ვითარცა: აღიარეს: ციხე: გოჯი: და: და: იბანაკეს: წყალთა: მათ: შინა: მსგეფსისასა: ერთსა: და: გარდამოჴდა: წვიმა: ფიცხელი: აღდგეს: მდინარენი: სასტიკად: და: მიმართა: უმცროსმან: მან: წყალმან: სპასა:
აბაშთასა: და: წარიღო: მათგან: მკჳრცხლი: ოცდა: სამი: ათასი: (424)
და: მიმართა: უფროსმან: წყალმან: მჴედართა: რომელთა: იგი:
მხედარი: იყო: უჭალაკეს: რომელნი მიივლტოდეს: ადგილითა: და:
რომელნიმე: ხეთა: ზედა: გაჴდებოდეს: და: წარიღო: ცხენი:-კ~:და: თხუთმეტი:-ჩ~ს~ი:-და: მიერითგან: სახელ: ედვა: ორთა: ამათ:
მდინარეთა: ერთსა: ცხენის: წყალი: და: ერთსა: აბაშა: და: აღიყარა: მუნით: და: შევლეს: მუნ: გზა: გურისა: და: განვლეს:
სპერისა: და: სიმრავლისაგან: არა: შეჩენილ: იყო: დაკლება: ხოლო:
უწინა: ვერ: დასცრეს: კუდები: ცხენთა: მათთა: რამეთუ: თიჴისაგან:
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ვერ: ითრევდიან:- ხოლო: იქმნა: მას: ჟამსა: განრყუნილ: ქუეყანა:
ქართლისა: სომხითისა: და: რანისა: რამეთუ: არღარა: იპოვებოდა:
ნაშენები: არცა: სჭამადი: კაცთა: და: პირუტყუთა: ყოვლადვე: და:
წარავლინეს: მოციქული: წინაშე: ბერძენთ: მეფისა: მიჰა: და:
არჩილ: ერისთავმან: აფხაზეთისამან: და: აუწყეს: ყოველი: რაცა:
იქმნა: ღთ~ისა: მიერ: ჴელითა: მათითა: ხოლო: მან: წარმოსცა:
ორი: გვირგვინი: მრისა: და: არჩილის: და: მოსწერა: მათ: თანა:
თქუენი: იყოს: მეფობა: სიბრძნე: და: სიმჴნე: ქართლსა: შინა:
აწ: დაღაცათუ: იდევნებით: ჩუენთანა: მსახურებისათჳს: ჯუარისა: (425)
მოქცევასა: ჩუენსა: ვითარცა: აღმითქუა: ჩუენ: ღ~თნ: ჩუენთანავე:
იდიდნეთ: არამედ: დაადგერით: სიმაგრეთა: შინა: თქუენთა: ვიდრემდის: წარჴდეს: წელიწადნი: მათნი: სამასნი: რამეთუ: ორას: და:
მეერგასესა: წელსა: განევლთოს: მეფობა: მათი: და: განსრულებასა:
მესამისა: წლიწადისასა: მოეცეს: ძალი: მეფობასა: ჩუენსა: და:
შევმუსრნეთ: აგარიანნი: და: ყოველნი: მთანი: ამაღლებულნი: და:
მდაბლდენ: და: ჩუენთანა: მდაბალნი: ამაღლდენ: და: მოწერა: ლეონისი: ესრე: სახე: ყოვლადვე: საზღუართა: ქართლისათა: ჩუენგან:
ქმნილ: არს: ვნება: და: მეფეთა: მათთაგან: ჩუენდა: მომართ: რიგება:
და: თანა: დადგომა: აწ: ესე: მესამე: მსახურება: და: რიგება:
დადვეს: ჩუენთანა: საყდარსა: ამას: სამეფოსა: პირველად: ნათელი:
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მიიღეს: ჴელსა: ქუეშე: ჩუენსა: კუალად: შემუსრვისაგან: დარჩინეს:
დიდი: ქალაქი: პონტოსა: შორის: ჩუენსა: და: შორის: სპარსთა:

ყუეს: მშვიდობა: რამეთუ: იგივე: ვახტანგ: მეფე: შუა: მდგომელ:
იქმნა: და: ჴრმლითა: მისითა: უკმოუღო: სამეფოსა: ამას: პალესტინე:
და: ორი: ნაწილი: ჯაზირეთისა:-აწ-: თუმცა: ღ~თსა: მაგათ: მიერ:
და: ებრკოლა: ბოროტი: ეგე: მტერი: შემომცა: სრულ: იყო: (426)
ვიდრე: კოსტანტინეპოვლამდე: და: შვილთა: შორ~ს: ნებროთისთა:
წარჩინებულ: ყუნა: ღ~თნ: ეგენი: რამეთუ: არა: მოაკლდეს: ნათესავსა: მაგათსა: ბრძენი: გულის: ჴმის: მყოფელი: და: მბრძოლი:
ვითარცა: ესე: მოგვითხრობს: ჩუენ: აღწერილი: გვიჯარი: რომელსა: შინა: აღწერილ: არიან: მეფენი: წარჩინებულნი: ტომებით:
და: სოფლებით: მათით: ხოლო: შენდა: მიბრძანებია: ერისთაობა:
აფხაზეთისა: შენ: და: შვილთა: შენთა: და: მომავალთა: მიუკუნისამდე: არამედ: კეთილად: ჰპატიობდი: მეფეთა: და: ერთა: მაგათ:
ქართველისათა: და: მიერითგან: ნუღარამცა: ჴელგეწიფება: ვნებად:
მათდა: და: საზღვართა: მათთა: ეგრისათა: ვიდრემდის: იყუნენ:
მანდა: ანუ: განვიდენ: მანდით: ხოლო: მირდამ: ძმად: წყლულებისა: მისგან: მოსიკუდიდ: და: ჰქუა: ძმასა: თჳსსა: არჩილს: მე:
ესერა: წარვალ: ძმაო: მამათა: ჩუენთა: თანა: არამედ: წარმეც: და:
დამფალ: საფლავსა: მამათავე: ჩუენთა: თანა: და: შენ: გაუწყო: ადგილი:
საგანძურთა: ჩუენთა: ნამალევთა: სადა: არს: და: არა: მივის: ჩუენ:
შვილი: წული: მკჳდრად: არამედ: მისხენ: შვიდნი: აქალნი: აწ:
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შენ: ხარ: მკჳდრი: სახლისაგან: მეფობისა: ჩემისა: მირიან: მე- (427)
ფისა: და: შენ: თჳთ: უწყი: ვითარმედ: ქაღი: შვილი: ჩუენ: არა:
მივსცით: ერისთავთა: ჩუენთა: ანუ: მივსცით: მეფეთა: ანუ: მოვინმე: ვიდის: სპარსთა: განათესავი: მეფეთა: ვითარცა:
ფეროზ: რომელსა: მისცა: მირიან: მეფემან: ასული: ცოლად:და: შემცირებულ: ვართ-: რამეთუ: შენ: ხარ: უცოლო: და:
მე: ვარ: უძეო: აწ: რათგან: მოიყუანნიან: მამათა: ჩუენთა: ცოლნი:
და: ასულნი: ერისთავთა: ჩუენთანი: მისცენ: მათ: ასულნი: ჩემნი:
და: განუყუენ: მათ: ქუეყანანი: ქართლისანი: ნახევარი: შენ: და:
ნახევარი: მათ: ხოლო: საუხუცესოდ: რომელი: მაქუნდა: მამიცემია:
შენდა: და: გაქუნდეს: საუხუცესოდ: ეგრისი: სუანეთი: თაკუერი:
არგვით: და: გურია: ხოლო: კლარჯეთი: და: შუა: მთიულეთი:
მიეც: ასულთა: ჩემთა: რათა: მუნ: შინა: იყუნენ: ჟამთა: ამათ:
ბოროტთა: და: მამაცა: ჩემი: მოკუდა: შფოთსა: ამას: შინა: და:
ვერა: წარვეცით: იგი: მცხეთას: წარსცენ: ძუალნი: მისნი: და:
დაფლენ: საყდარსა: ქუთათისსა: რათა: იპოვოს: იგი: საწამებელად:
სამკჳდროსა: ჩუენისა: და: შენ: დაადგერ: აქა: და: ემოყურებოდი:
ბერძენთა: ვიდრემდის: განქარდეს: ბნელი: ესე: მოკუდა: მირიან:
და: წარმოსცეს: მცხეთას: და: დაფლეს: ზემოსა: ეკლესიასა: შესავალსა: (428)
კარისასა: ხოლო: არჩილ: მოუწოდა: ერისთავთა: ქართლი1-25 208
სათა: და: მისცნა: ძისწულნი: მისნი: ერთი: მისცა: მამის: ძმის:
წულის: შვილსა: მისსა: გუარამ: კურაპალატისასა: რომელსა:

ჰქონდა: კლარჯეთი: და: ჯავახეთი: და: მეორესა: მისცა: პატიახშსა: ნათესავსა: ფეროზისსა: რომელი: ჰმთავრობდა: თრიალეთს:
ტაშირს: და: აბოცს: მესამე: მისცა: ნერსეს: ნერსიანსა: რომელი:
იყო: წარჩინებული: ვახტანგ: მეფისა: მეოთხე: მისცა: ადარნასეს:
ადარნასიანსა: და: ორთა: ამათ: განუყო: ზენა: სოფელი: რომელ:
არს: ქართლი: მეხუთე: მისცა: ვარზმანს: და: მისცა: კოტმანითგან: ქურდის: ჴევამდე: იყო: ესე: ვარზმან: ნათეს~ვი: სპარსთა:
ერისთავი: საბერძნეთსა: რომელი: იყო: დედის: მამა: იგი: ვახტანგ: მეფისა: მეექუსე: მისცა: ჯუანბორს: ჯუანბორიანსა: რომელი:
იგი: იყო: ნათესავი: მირიან: მეფისა: შვილთაგან: რევისათა: და:
მისცა: ჯუარი: და: ხერკი: და: ყოველი: მთიულეთი: მანგლისის:
ჴევი: და: ტფილისი:-ხოლო-: ნაწილი: არჩილისი: იყო: განმზადებით: გამონაყოფი: ყოველთა: ამათ: ჴევთაგან: და: ვითარ: იხილეს:
რამეთუ: ჯუანბერს: უკეთესი: ნაწილი: მისცა: დაუმძიმდა: მცირედ:
რამე: სხუათა: მათ: და: განუტევნა: მთავარნი: ესე: ცოლებითურთ: (429)
თჳს: თჳსად: ადგილად: ხოლო: არჩილ: მოუწოდა: ლეონს:
და: ჰქუა: კურთხეულ: იყავ: შენ: უფლისა: მიერ: რამეთუ: კეთილად:
იღვაწე: სტუმრობა: ჩუენი: და: დამიცვენ: ჩუენ: ადგილთა: ჩუენთა:
მშვიდობით: გარნა: აწ: უწყიეს: შენება: ადგილთა: ჩუენთა:
კილისურითგან: აღმართ: წარვალ: და: დავეშენები: ციხე: გოჯს:
ქუთათის: აწ: ითხოვე: თავისა: შენისათჳს: რაა: გნებავს: ჩემგან:
ნაცულად: კეთილის: მსახურებისა: შენისა: ხოლო: ლეონ: ჰქუა:
მომცა: მე: კეისარმან: ქუეყანა: ესე: მკჳდრობით: კეთილად: სი1-26 209
მჴნითა: თქუენითა: ხოლო: ამიერითგან: არს: ესე: მამულებით:
სამკჳდრებელ: ჩემდა: კილისურითგან: ვიდრე: მდინარედმდე: დიდად: ხაზარეთად: სადა: დასწყდების: წუერი: კავკასიისა: ამის:
შემრთე: მონათა: შენთა: თანა: რომელნი: დღეს: ღირს: შვილად:
და: ძმად: შენდა: არა: მინდა: ნაწილი: შენგან: არამედ: ჩემიცა:
ესე: შენდავე: იყოს: მაშინ: მისცა: ლეონს: ცოლად: ძმისწული:
მისი: გუარანდუხტ: და: გვირგვინი: იგი: რომელი: ბერძენთა:
მეფესა: წარმოეცა: მირიანისათჳს: ყუეს: აღთქ~მა: ფიცი: საშენელი: ვითარმედ: არა: იყოს: მტერობა: შორის: მათსა: არამედ:
ერჩდეს: ლეონ: არჩილს: ყოველთა: დღეთა: მისთა: წარმოვიდა:
არჩილ: და: დაემკჳდრა: ეგრის: ვიდრე: შორაპნადმდე: და: განა- (430)
გნა: ყოველნი: ციხენი: და: ქალაქნი: და: აღაშენა: ციხე: საზღვარსა: ზედა: გურიისასა: და: საბერძნეთისასა: და: წარჴდა: ამათ: შინა:
წელიწადი:-ი~ბ და: იწყო: შენებად: ქართლსა: ხოლო:
განრყუნილ: იყო: საყოფელად: მცხეთა: გარდამოვიდა: არჩილ: ეგრისით: და: დაჯდა: ნაციხა~რსა: ჴიდრისასა:-მაშინ-: მოვიდა: მისსა:
მთავარი: ერთი: რომელი: იყო: ნათესავითგან: დავით: წინასწარმეტყუელისა: სახელით: ადარნასე: დისწული: ადარნასე: ბრმისა:
რომლისა: მამა: მისი: მზახებულ: იყო: ბაგრატონიანთადვე: და:
ბერძენთა: მიერ: დადგინებულ: იყო: ერისთავად: არეთა: სომხითისათა: და: ტყვეობასა: მას: ყრუისასა: შთასრულ: იყო: იგი:

შვილთა: თანა: გუარამ: კურაპალატისასა: კლარეეთს: და: მუნ:
დარჩომილ: იყო: ითხოვა: არჩილისაგან: და: ჰქუა: უკუეთუ: ინებო:
და: მყო: მე: ვითარცა: მკჳდრი: შენი: მომეც: მე: ქუეყანა: და: მისცა:
შულავერი: და: არტანი: ამისა: შემდგომად: მოვიდა: არჩილ: კახეთად: და: ყოველთა: ტაძრეულთა: მისთა: მიუბოძა: კახეთი: და:
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აზნაურ: ყუნა: იგინი: და: აღაშენა: ეკლესია: საძმოურს:-შეირთო-:
ცოლი: ასული: კურაპალატისა: რომელი: იყო: შვილთაგან: ვახტანგ: მეფისათა: ბერძნის: ცოლისა: ნაშობთა: და: დაჯდა: წუქეთს: (431)
და: აღაშენა: კასრის: ჴევის: ლაკუასტისასა: აღაშენა: ციხე: და:
პოვნა: წუქეთს: მავარნი: რომელთა: მიებოძა: ვახტანგ: მეფესა:
წუქეთი: და: იყო: მაშინ: რომელი: ერისთავობდა: თუშთა: და:
ხუზთა: ზედა: და: ყოველთა: წარმართთა: მის: მთისათა: სახელით:
აბუხურო: და: არა: ინება: მისგან: წაღებად: წუქეთი: აღაშენა:
ციხე: ქალაქი: ერთი: ნუსპატსორთა: წყალთა: შუა: ხოლო: ნუსპატელნი: უწინარეს: იყუნეს: კაცნი: წარმართნი: და: მჴეცის: ბუნებანი: არამედ: ყრუსა: მოესრა: სიმრავლე: იგი: მათი: და: იძულებით: მონათლნა: იგინი: განძლიერებულ: იყუნეს: იგინი:
ქუეყანასა: რანისასა: და: ეპყრა: გაზირი: და: სომხითი: და: ჰბრძოდა:
მ~ს: თანა: ბერძენთა: ხოლო: ძმისწულნი: ადარნასე: ბრმისანი:
რათა: დასწუნეს: მამისა: ძმასა: თუალნი: წარმოვიდეს: ტრონით:
ბაკიხად: სამნი: ძმანი: და: დაემკჳდრნეს: მუნ: ბრძანებითა: არჩილისითა: რამეთუ: ყოველი: პირი: კავკასიისა: რანით: კერძო:
უმკჳდრო: ქმნილ: იყო: ხოლო: ჰ~რეთი: და: კახეთი: ჭალაკთა:
და: ტყეთაგან: უკეთუ: და: რჩომილ: იყო: და: დაემკჳდრნეს:
სამნივე: იგი: ძმანი: ვიდრე: გულგულამდის: მასვე: ჟამსა: პატიახ1-17 211
შნი: ვინმე: არა: შეეშუნეს: კლარეეთს: სახვად: და: წარვიდეს: (432)
ნახევარნი: მათგანნი: და: შეიპყრეს: კლდე: ერთი: ტაოს: რომელსა:
ერქუა: კალმახი: და: აღაშენა: ციხედ: ხოლო: რომელნი: იგი:
მოვიდეს: კახეთს: არჩილისთანა: მისცა: ერთსა: მათგანსა: ცოლად:
ნათესავისაგან: აბუხუასროსაგან: რამეთუ: და: დაქურივებულ: იყო:
იგი: და: არა: ესუა: ქმარი: ჟამთა: მათ: დაეცადნეს: სარკინოზნი: შემუსრვად: ქართლად: ყრუსა: წარსლვითგან: წელიწადსა:
ორმოც: და: ათისა: არღარა: შემოვიდოდეს: არამედ: მ~იღებდეს:
ხარკსა: ერისთავთაგან: და: ესხნეს: არჩილს: ძენი: ორნი: ჯუ~მბერ: და: იოვანე: და: ასულნი: ოთხნი: გორანდუხტ: მარიამ: მირანდუხტ: და: შუშან:-არჩილის: წამება: და: მეფეთა: ცხო~რება:
და: ნინოს: ქართლის: მოქცევა: ლეონტი: მროველმან: დედასა:
ასეთნი: ეწერა:წამება: წმიდისა: და: დიდებულისა: მოწამისა: არჩილისი: რომელი: ესე: იყო: მეფე: ქართუელთა:
და: ვითარ-: გარდაჴდეს: ამას: შინა: წელიწადნი: ორმეოცდა:
ათნი: კუალად: მოვიდა: ჭიჭუამ: ძე: მოჰმადისი: მოაოჴრა: და:
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შემუსრა: ყოველი: შენებული: ქართლისა: და: მიჰმართა: შესულად:
კახეთად: რათამცა: მოაოჴრა: ყოვლითურთ: უმკჳდრო: ყო: და:
იყო: შიში: დიდი: მეფეთა: და: (433) მთავართა: და: ყოვლისა: ერისა:
და: არა: შემძლებელ: იყვნეს: წინააღდგომად: რამეთუ: რაომელ- თაგან: განერყუნა:
ქუეყანა: ესე: ყრუსა: დაღაცათუ: გარდავლნა:
ჟამნი: მრავალნი: მშვიდობით: არღარა: მოგებულ: იყო: კუალსა:
თავისსა:-ხოლო-: წმიდამან: არჩილ: განიზრახა: გონებასა თჳსსა:
სიმჴნითა: გულისა: მისისათა: რამეთუ: მივიდეს: და: ნახოს: და:
ითხოვოს: მისგან: მშვიდობა: ქუეყანისა: და: დაცვა: შეურყეველად:
ეკლესიათა: და: არა: დაპატიჟება: დატევებისათჳს: სჯულისა: მინდობითა: ღ~თისათა: არჩია: თავისა: თჳსისა: და: სულის: დადება:
საჴსრად: ქრისტიანეთა: აღდგა: და: მოვიდა: ჭიჭუნუმისთანა: რომელსა: ეწოდა: ასიმ: მან: ცნა: მისულა: მისი: მიეგება: სიხარულითა: და: მოიკითხა: დიდითა: დიდებითა: და: დაყუეს: დღე:
იგი: ერთობით: აქო: სიკეთე: მისი: შეუყუარდა: სისრულე: ასაკისა:
მისისა: და: უმეტესად: შუენიერება: პირისა: მისისა: შემდგომად:
მცირედთა: დღეთა: ეწყო: სიტყუად: ლიქნით: აღუთქუმიდა: ნიჭთა:
და: აწუევდა: და: ტევებასა: ქრისტეს: სჯულისასა: და: მიიქც~ეს:
სარკინოზად: ხოლო: წმიდამან: არჩილ: ყოვლადვე: არა: თავს:
იდვა: სიცბილი: მისი: და: მტკიცითა: გონებითა: მიუგო: და:
ჰქუა: ნუ: იყოფინ: თუმცა: დაუტევე: ქრისტე: ღ~თი: რომელი: (434)
იგი: არს: ღ~თი: ჭეშმარიტი: რომელმან: ჴსნისათჳს: ჩუენისა:
ჴორცითა: სიკუდილი: დაითმინა: და: უკუეთუ: ვისმინო: შენი:
უწყოდე: რომელ: მოვკუდე: სიკუდილითა: რომლითა: ვიტანჯებოდე:
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საუკუნოდ: გარნა: უკუეთუ: შენ: მომკლა: აღვდგე: ვითარცა: ღ~თი:
ჩუენი: და: ვიდიდო: მისთანა: ესმა: რა: ესე: უსჯულოსა: მას: და:
იხილა: სიმტკიცე: მისი: უქცეველი: და უკჳრდა: ფრიად: და: უბრძანა: შეპყრობა: მისი: და: შეყენება: საპყრობილესა: რათა: ღონისძიებითა: მიაქციოს: იგი: რამეთუ: არა: უნდა: სიკუდილი: მისი:
სიშუენიერისათჳს: ხატისა: მის~სა: და: სიმაღლისათჳს: ასაკისა:
მისისა:-და: ვითარ-: შეიყუანეს: საპყრობილესა: აკურთხევდა:
ღ~თსა: და: ითხოვდა: მის: მიერსა: რათა: მოწყალებითა: მისითა:
ღირს: მყოს: მიმთხუევად: და: მკჳდრ: ყოფად: ნათელსა: დაუსრულებელსა: ყოველთა: თანა: წმიდათა: რომელთა: სიკუდილითა: უკუდავება: მოიგეს: მაშინ: უკუე: წარმოდეს: წინაშე: ასიმისა:
მთავარი: ერთი: გარდაბანელი: მიქცეული: სარკინოზად: რომე~ლსა:
მამის: ძმა: მოეკლა: წარმართი: და: მკ~ლველნი: მისნი: განერნნეს:
მშვიდობით: პაპასა: მისსა: ადარნასე: მეფესა: ამისთჳს: უკუე: შური:
იგო: გარდაბნელმან: და: ჰქუა: ასიმს: არა: უწყი: თუ: ვინ: არს: (435)
ესე: არჩილ: ესე: არს: ძე: სტეფანოზის: ნათესავი: და: დიდისა:
მეფისა: ვახტანგისი: რომელი: იყო: ნათეს~ვისაგან: მირიანის:
ძისა: ქასრესა:-და: ესე: იყო: მამისა: თჳსისა: თანა: რაჟამს:

იგი: და: ჰფლვიდეს: საგანძურთა: სამეფოსა: ქართლისასა: და:
იგიცა: იცის: რომელ: ჰერაკლე: მეფემან: დაჰფლა: საგანძური:
თჳსი: რამეთუ: ჰერაკლეცა: უჩუენებდა: სადა: იგი: ჰფლვიდეს:
ესმა: რა: ესე: ამისთჳის: მოუწოდა: კუალად: არჩილს: და: ჰქუა:
უწინ: თუალ: გახუენ: ქმნილ: კეთილისა: შენისათჳს: რამეთუ:
ფრიად: ქმნილ: კეთილი: ხარი: ხოლო: აწ: მითხრეს: შენთჳს:
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რამეთუ: შვილი: ხარ: დიდთა: მეფეთა: ხუასროანთა: არამედ: აწ:
უფროსად: განსდიდნე: წინაშე: ჩემსა: უკუეთუ: ისმინო: ჩემი: და:
იყოს: საშეფო: შენი: შენდავე: და: საგანძურნიცა: მამათა: შენთანი: მიგანიჭნე: შენვე: პირველად: მიჩუენენ: საგანძურნი: მეფეთა:
ბერძენთანი: მოიქეც: სჯულსა: ჩემსა: იქმენ: სარკინოზ: და:
სპასალარ: გყო: შენ: ქუეყანასა: ზედა: ქართლისასა:-მაშინ-:
მიუგო: წმიდამან: არჩილ: უწყოდე: მტკიცედ: რამეთუ: ვიყავ: ასაკით: მცირე: ოდესიგი: განვლო: ქუეყანა: ესე: ჰერაკლე: მეფემან: ხოლო: მამამან: ჩემმან: და: ძმამან: დასხნეს: ყოველნი: საგან- (436)
ძურნი: ციხესა: მას: სადით: იგი: შეიქცა: ყურუ: ამირან:
და: აწ: აქს: იგი: ბერძენთა: ხოლო: მე: არა: დაუტევო: უფალი:
ღ~თი: ჩემი: არცა: განვყიდო: წარუვალი: იგი: დიდება: წარმოვალისა: ამისთჳს: მიუგო: და: ჰქუა: ასიმ: შენ: უკუე: იყავ: დაცემასა: მას: აფხაზეთს: შინა: სარკინოზთასა: ჰქუა: წმიდამან: არჩილ:
და: ჰქუა: ღ~თნ: ცხოველმან: რომელ: არს: შემოქმედი: ცისა:
და: ქუეყანისა: რომელი: იგი: მოვიდა: ზეცით: ჴსნისათჳს: ნათესავისა: კაცთასა: და: სიკუდილითა: თჳსია: აღგუადგინნა: და: უკუდავება: მოგუანიჭა: მან: უკუე: დასცნა: და: დაამდაბლნა: იგინი:
მაშინ: ჰქუა: ასიმ: წმიდასა: არჩილს: რომლისა: ღ~თი: მოკუდავი:
არს: და: სასოება: ცხორებისა: მოკუდავისა: მიმართ: გაქუს: ჯერ:
არს: მისიცა: სიკუდილი: და: უბრძანა: თავისა: მოკუეთითა: და: აღსრულება: წმიდისა: არჩილისი: და: არა: ჰრიდა: სიკეთესა: მისსა:
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არცა: შერცხვინა: დიდებისაგან: წარჩინებულებისა: მისისა: განიყუანეს: გარე: და: მოკუეთეს: თავი: მისი: მახვილითა: თუესა:
მირკანისსა: რომელ: არს: მარტი: და: შევედრა: სული: თჳსი:
ჴელთა: შინა: დამბადებელსათა: აღირჩია: სიკუდილი: უკუდავებისა: (437)
მომატყუებელი: შეცუალა: მცირედ: ჟამისა: ესე: მეფობა: საწუთოსა:
სიხარულად: საუკუნოდ: ღირს: იქმნა: განწყობილსა: შორის: წმიდათასა: ახოვანთა: მოწამეთასა: წარდგომად: წინაშე: ღ~თისა: და:
მათთანა: გჳრგჳნოსანი: იხარებს: წინაშე: სამებისა: წმიდისა: ხოლო:
ვითარცა: აღესრულა: წმიდა: მოწამე: ღამესა: მას: გოდერძიანნი:
ტბელნი: მათ: თანა: სხუანიცა: აზნაურნი: მამეანნი: და: მოიპოვეს: გუამი:
წმიდისა: მოწამისა: არჩილისი: წარმოიღეს: და: შემუსრეს: დიდითა:
პატივითა: და: დამარხეს: ნოტკორას: მის: მიერ: აღშენებულსა:
ეკლესიასა: ხოლო: ცოლმან: მისმან: მიუბოძა: სოფლები: მათ:
რომელთა: მოიღეს: გუამი: წმიდისა: მოწამისა: არჩილისი: კახეთს:

შენა: სამკჳდრებელად: წიგნი-: ესე: წამებისა: მისისა: იპოვა:
ესრეთ: სულ: მცირედ: აღწერილი: რომელი: ჟამთა: შლილობით:
ჯერისაებრ: ვერვის: აღეწერა: ხოლო: წიგნი: ესე: ქართველთა:
ცხოვრებისა: ვიდრე: ვახტანგისამდე: აღიწერებოდა: ჟამითი: ჟამად: ხოლო:
ვახტანგ: მეფისითგან: ვიდრე: აქამომდე: აღწერა: ჯუანბერ:
ჯუანბერიანმან: ძმისწულის: ქმარმან: წმიდისა: არჩილისმან: ნათე- (438)
სავმან: რევისმან: მირიანის: ძისამან: ამიერითგან: შემდგომთა:
ნათესავისათა: აღიარონ: ვითარცა: იხილონ: და: წინა: მდებარემან:
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ჟამმან: უწყებად: მოსცეს: გონებასა: მათსა: ღ~თივ: განბრძნობილსა:-შემდგომად:
ამისსა: რაჟამს: აღესრულა: წმიდა: მოწამე:
არჩილ: დაშთეს: შვილნი: მისნი: იოვანე: და: ჯუანბერ: წარვიდა:
იოვანე: ეგრისად: და: წარიტანნა: ღ~თისა: დედა: და: ორნი: დანი:
მათნი: ხოლო: ჯუანბერ: და: ორნი: დანი: მისნი: დაშთეს: ქუეყანასა: ქართლისასა: და: კახეთისასა: არამედ: უმრწემესი: დაა: მისი:
იყო: სახითა: შუენიერი: და: მიესმა: მისი: ხაზართა: მეფესა: ხაკანსა: მოგზავნა: მოციქული: და: ითხოვა: შუშან: ცოლად: და:
უქადა: შუელა: სარკინოზთა: ზედა: რაჟამს: მოიწია: მოციქული:
ხაკნისა: მიუმცნო: ჯუანბერ: ძმასა: თჳსს: ხოლო: მათ: არა: ინებეს: და: უთხრეს:
უკეთუ: უღონო: იქმნას: ყოფა:
ჩუენი: უმჯობეს: არს: რათა: შევიდეთ: საბერძნეთად: და: მივმართოთ: ქრისტიანეთა: ვიდრეღარა: შეიგინოს: შვილი: ჩუენი: წარმართთა: მიერ: და: შუშანცა: აგინა: ხაზართა: მეფესა: შემდგომად:
სამისა: წლისა: მოგზავნა: ხაკა(439)ნმან: სპასალარი: თჳსი: ბულჩან:
გამოვლო: გზა: ლეკეთისა: და: შემოვიდა: კახეთად: მოადგა: ციხესა: რომელსა: შინა: იყუნეს: ჯუანბერ: დაა : მისი: შუშან: და:
მცირე: დღეთა: წარიღო: და: ტყუე: ყუნა: იგინი: შემუსრა: ქალაქი: ტფილისი: წარტყუენა: ქართლი: და: ყოველი: ესე: ქუეყანა:და: ვითარცა: წარემართა: გზასა: დარიელისასა: დღესა: ერთსა:
ჰქუა: შუშან: ძასა: თჳსსა: უმჯობეს: არს: ჩემთჳს: სიკუდილი:
რათა: ღირს: მყოს: მე: უფალმან: წმიდათა: თანა: დედათა: ვიდრე1-20 217
ღარა: შევიგინო: წარმართთა: მიერ: და: ჰქონდა: მას: ბეჭედი:
აღმოუგდო: მას: თუალი: და: მოწუა: იგი: რამეთუ: იყო: თუალსა:
მას: ქუეშე: წამალი: სასიკუდინე: და: მუნ: თქუეს: მოკუდა: წარმოვიდა: ბულჩან: ხაკანისა: მიგუარა: ჯუმბერ: და: მიუთხრა: სიკუდილი: დისა: მისისა: წადიერ: იყო: ხილვად: შეიპყრეს: ბულჩან:
და: მოაბეს: ყელსა: საბელი: და: განზიდვად: სცეს: ორთა: ცხენოსანთა: ამიერ: და: ამიერ: და: მოსწყჳდეს: თავი: მისი: ბოროტად:
და: ვითარ: დააყო: წელიწადი: შვიდი: განუტევა: ნიჭითა: დიდითა:
და: წარმოგზავნა: ქუეყანად: თჳსად: ხაკანმან: ხოლო: ამიერითგან:
იწყო: შეწყნარებად: მეფობამან: დიდთა: მათ: მეფეთა: ხოსროვანთამან: პირველად: უფლება: სარკინოზთა: განდიდნა: და: მათგან:
მიეცა: ყოველი: ესე: ქუეყანა: ჟამითი: ჟამად: რბევასა: და: ოჴრე- (440)

ბისა: მეორედ: იქმნა: სიმრავლე: მთავართა: ქუეყანასა: ქართლისასა:
და: შეერია: ბრძოლა: იქმნეს: მტერ: ურთიერთას: და: უკეთუ: ვინმე:
გამოჩნდეს: რომელიმცა: რომელიმცა: ღირს: იყო: მეფედ: შვილთა: შორის:
ვახტანგისთა: იქმნე: შემცირებულ: სარკინოზთაგან: რამეთუ: დაიპყრეს: ქალაქი: ტფილისი: აგარიანთა: შექმნეს: სახლად: საყოფელად: თჳსად: მიიღებდეს: ხარკსა: ქუეყანისა: მისგან: რომელსა:
ჰქჳან: ხარაჯა: რამეთუ: განგებითა: ღ~თისათა: სიმრავლისათჳს:
ცოდვათა: ჩუენთასა: განდიდნა: ნათესავი: აგარიანთა: ხოლო: ამან:
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ჯუანბერ: შეირთო: ცოლი: ნათესავი: ბაგრატიონთა: ასული:
ადარნსე: სახელით: ლატავრი: და: აბრალა: დედამან: მისმან: მოყუანება: მისი: ცოლად: არა: თურე: კეთილად: მეცნიერი: იყო: ვითარმედ: არიან: იგინი: ნათესავნი: დავით: წინასწარმეტყუელისანი:
რომელი: იგი: მამად: ღ~თისად: ჴორციელად: იწოდა: და: ვითარიხილა: ძის: ცოლი: შეუყუარდა: აკურთხა: და: დალოცა: და: ვითარ:
გარდაჴდეს: ამას: შინა: წელიწადნი: მრავალნი: მოვიდა: ამიერ:
აგარიანი: რომელი: მთავრობდა: ქართლსა: და: ჰერეთსა: სახელით:
ხურო: ამან: აღაშენა: ტფილისი: ქალაქი: მოოჴრებული: ხაზართაგან: ხოლო: რაჟამს:
მოუძლურდეს: ბერძენნი: გადგა: მათგან: ერისთავი: (441)
აფხაზთა: სახე: ლით: ლეონ: ძმისწული: ლეონ: ერისთავისა: რომელსა: მიეცა: სამკჳდროდ: ხაზარეთი: ესე: მეპრენიონ: ასულის:
წული: იყო: ხაზართა: მეფისა: და: ძალითა: მათითა: აფხაზეთი:
და: ეგრისი: ვიდრე: ლხამდე: სახელ: დვა: მეფე: აფხაზთა: რამეთუ: მიცვალებულ: იყო: ერისთავი: დაბერებული: ჯუმბერ:
შემდგომად: ამისსა: ჯუმბერიცა: მიცუალა: არამედ: სიცოცხლესავე:
ჯუმბერისასა: იცუალა: ადარნასე: ბაგრატიონმან: ნასმალი: კლარჯეთისა: შავშეთისა: და: აჭარისა: ნიგალისა: ისისფორისა: არტანისა: და: ქუემოსა: ტაოსა: და: აწ: ხე: დგან: რომელნი: ჰქონდეს:
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შვილის: შვილთა: ვახტანგ: მეფისათა: და: წარვიდა: ადარნასე: კლარჯეთად: და: მუნ: მოკუდა:-შემდგომად: სიკუდილისა: ადარნასესა: განადიდა:
უფალმან: მეფ~ობა: აშოტ: კურაპალატისა: ხოლო:
ეუფლა: ქართლს: და: საზღვართა: მისთა: რამეთუ: მათვე: ჟამთა:
შესრულიყო: მასლამა: საბერძნეთს: და: შეიქცა: მოუძლურებული:
და: განწბილებული: მაშინ: ბერძენთა: მეფემან: მოუბოძა: კურატ:
პალატობა: აშოტს: მოუძლურებულ: იყო: სარკინოზნი: და: განდიდნა: აშოტ: კურაპალატი: ხოლო: ტფილისს: არავინ: და: რჩა:
სარკინოზთაგან: თჳნიერ: ალშუბის: ძისასა: და: გრიგოლი: მთა- (442)
ვრობდა: კახეთს:- მას: ჟამსა: გამოილაშქრა: აშოტ: კურატპალატმან: და: დაუშალა: თეოდოსი: აფხაზთა: მეფემან: ძემან: მეორის:
ლეონისმან: რომელი: იგი: სიძე: იყო: აშოტ: კურატპალატისა:
მოვიდა: გრიგოლ: კახეთით: და: გრიგოლს: უშუელეს: მითუალულთა: და: წანარეთა: და: მირმან: ტფილისისამან: და: შეიბნეს:
ქსანსა: ზედა: აშოტ: და: გრიგოლ: გააქციეს: გრიგოლ: მთავარი: კახეთისა:

და: დაყარეს: ქუეყანა: რომელი: ჰქონდა: ქართლისაგან: და: დაიპყარა: აშოტ: კლარჯეთითგან: ვიდრე: კსნამდის:- და: მისსა-:
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მოვიდა: ხალილაზიდის: ძე: არბელი: და: დაიპყრა: სომხითი: ქართლი:
და: ჰ~რეთი: აშოტ: კურატპალატი: გარდაბანს: ეკლესიასა: შინა:
და: სისხლი: მისი: რომელი: მას: შინა: დაითხია: იხილვების:
აწცა: ვითარცა: ახალი: ხოლო: ეუფლნეს: სარკინოზნი: ქართლსა:
და: ვერა: წარვიდა: ხალილ: დაუტევა: ამირად: იაპია: შუაბის:
ძე: მას: ჟამსა: შეითქუნეს: გარდაბანელნი: და: განაჩინეს: ქორაფის:
კო~ზად: დაჩი: ძე: იოვანე: ქუბულის: ძისა: და: შემდგომად: მისსა:
დასუეს: ქორაფისკოვზად: სამოელ: დოინაური: კუალად: მოვიდა:
იგივე: ხალილა: არაბი: შეებნეს: გარდაბანელნი: გარნა: გააქციეს:
ხალილ: და: მოსწყჳდა: სიმრავლე: ფრიადი: კუალად: და: ჯდა:
ამირად: ტფილისსა: საჰაკ: ისმაელის: ძე: ხოლო: ალილ: მოვიდა: (443)
მესამედ: და: მოკლეს: ჯავახეთს: და: ძე: მისი: მომად: მოვიდა:
ქართლს: მოერთო: ბაგრატ: ძე: აშოტ: კურაპალატისა: და: მისცა:
მას: ქართლი: გამოვიდა: ჰსაკ: ლაშქრითა: და: დადგა: რეჴს: ხოლო:
უჰმედ: და: ბაგრატ: წარიღეს: უფლისციხე: და: მოვიდეს: კახნი:
1-19 221
გარდაბანელნი: შუელად: საჰაკისა: შეიბნეს: რეჴს: და: იბრძოლეს:
მათ: შორის: არცა: იგინი: გაიქცეს: და: არცა: იგინი: ვიდრემდის:
გაიყარნეს: მოჰმად: და: წარვიდა: აქა: ჟამამდეს: გარდასრულ: იყვნეს: წელიწადნი: მოჰამედის: გამოჩინებითგან: რომელმან: სჯული: სარკინოზთა: დაუდვა:-ს~:- და: ცხრამეტნი: მაშინ:
მოვიდა: შუღა: თურქი: მონა: ბაღდადით: რომელი: გამოეგზავნა:
ამირ: მუმლსა: სპითა: დიდითა: შემუსრა: ყოველი: სომხითი: და:
ტყუე: ყუნა: იგი: ყოველნი: მთავარნი: მათნი: და: მოვიდა: და:
მოადგა: ქალაქსა: ტფილისსა: რამეთუ: არა: მორჩილობდა: ამირ:
ასაკ: მოკლა: საკ: შემუსრა: ქალაქი: ტფილისისა: დაწუა: ცეცხლითა: და: მოაოჴრნა: ყოველნი: არენი: მისნი:-და: თევდოსი:
მეფე: აფხაზთა: გამოვიდა: წინა: აღდგომად: მისსა: დადგა: კუერცხობასა: ხოლო: შუღა: ვითარცა: ცნა: წარავლინა: ზირაქ: სპასალარი: თჳსი: და: ბაგრატ: ძე: აბოტ: კურატპალატისა: და: შეე- (444)
ბნეს: და: გააქცივნეს: აფხაზნი: და: მოსწყდა: სიმრავლე: ურიცხვი:
და: თეოდოსი: მეფე: წარვიდა: მეოტი: გზასა: დასავლისასა:
კუალად: უკუე: მოქცეულთა: დაუდგეს: გარდაბანელნი: ჯუარის:
გუერდსა: და: ავნეს: დიდად: ლაშქარსა: ვითარ: ცნა: შუღა: აღიყარა: მუნით: და: მოვიდა: ჭართლეთს: და: დადგა: მუნ: შინა:
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აღიყვანნა: მთიულთაგან: მძევალნი: კაცი:-ტ~: და: ჰლამოდა: შესულასა: ოვსეთად: და: შევიდა: ცხავცამდის: ხოლო: აბულაბაზ: სომეხთა: ერისთამან: და: გუარამ: აბოტის: ძემან: მიუთხრეს: მთიულთა: რათა: არა: შეუშუან: და: მათ: განეწირნეს: მძევალნი: მათნი:
უშუელა: ღ~თნ: მოვიდა: თოვლი: და: დაუდგეს: წინა: და: შეებნეს:

მოსცა: ძლევა: ღ~თნ: და: მოკუდა: სარკინოზთაგან: ურიცხვი: და:
ცხენმან: მათმან: ძოვა: ლელი: და: დაიჴოცა: ფრიად: ხოლო:
სიმრავლისაგან: ლაშქრისა: არა: ჩნდა: რამეთუ: იყო: სიმრავლე:
მისი: ვითარ: ას: ოცი: ათასი: შეიქცა: გარე: და: დაიზამთრა:
ბარდავს: და: შეიპყრა: ხუცისა: ვინმე: ძე: რომელი: გამთავრებულ:
იყო: და: შემუსრა: გარდაბანი:-განაღო: კარი: დარუბანდისა: და:
გამოიყუანნა: ხაზარნი: სახლისა: მისისა: და: დასხნა: იგინი: შანქორს: და: რამით: გამოიყუანნა: ოვსნი: ვითარ: სახლი: ასი: და:
დასხნა: იგინი: დმანისს: და: ენება: შესლვა: ოვსეთად: ხოლო: ამირ: (445)
მუმლმან: ვითარ: ცნა: ვითარმედ: ხაზართა: ტომთა: მისთა: ზრახვასა: შუღას: რათა: დაუტეოს: ქართლი: ჰუმედს: ხალილს:
ძესა: და: წარვიდა: და: შუღა: ამირობდა: ხალილის: ძე: ნათესავი: ჰუმედისივე: და: ქორაფის კოვზი: იყო: გაბრიელ: და:
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მონა: ორი: ძმა: სამოელ: ქათალიკოზისა: და: წარვიდა: ესე: და:
მოვიდა: სხუა: ამირა: აბრაჰამ: და: მოვიდა: კუალად: ამირად:
ხალის: ძე: ჰუმედ: და: უფროს: ნებიერად: დაიპყრა: ყოველი:
ესე: ქუეყანა: სომხითი: ქართლი: და: რანი: და: წარვიდა: ხალალის:
ძე: და: დადგა: ამირად: კაცი: საჰკის: მონათაგანი: სახელით: გაბულოც: ხოლ: ძემან: გურამ: აშოტ: კურატპალატისამან: შეიპყრა:
გაბუც: და: წარსცა: საბერძნეთად: რამეთუ: გადიდებულ: იყო:
გაბულოც: და: და: ემორჩილნეს: გარბანელნი: და: ბრძოდა: აშოტ:
მამის: ძმისწულსა: მისსა: ძმასა: გუარამისსა: ხოლო: გურამს:
დაეპყრა: ჯავახეთი: თრიალეთი: ტაშირი: და: აბოცი: და: არტანი:
და: ჰბრძოდა: სარკინოზთა: ზოგჯერ: სძლის: გუარამ: და: ზოგჯერ:
სარკინოზთა: ხოლო: გუარამ: განუყენა: ქუეყანანი: ძმათ: თჳსთა:
ადარნასეს: და: ბაგრატს: და: აბოცის: განუყო: ცოლის: ძმასა: (446)
თჳსსა: სომეხთ: მეფესა:- მას: ჟამსა: გამოვიდა: იგი: აფხაზთა:
მეფე: ძმა: თეოდოსესი: და: დიმიტრისი: ძე: ლეონისი: და:
იპყრა: ქართლი: და: დაუტევა: ერისთავად: ჩიხას: ძე: დიმიტრისი:
რომელსა: ერქუა: ბაგრატ: რომელი: იცნობის: ექსორია: ქმნილობით: და: ცოლმან: გიორგი: მეფისამა: მოკლა: ძე: დემეტრესი: ერისთავი:
ჩიხისა: და: ეცრუა: იგი: ივანე: მთავარსა: შავლიანსა: და: შთა1-17 224
აგდეს: ბაგრატ: ზღუასა: ხოლო: ღ~თნ: განარინა: იგი: და: მიიწია: ქალაქად: კოსტანტინეპოლედ: და: მოგუარა: მეფემან: იოვანე:
ძესა: თვისსა: ცოლი: ადარნასეს: ასული: გუარამ: აბოტისი: და:
მოკუდა: იოვანე: მეფე: აფხაზთა: და: მეფობდა: მის: წილ: ძე:
მისი: ადარნასე: და: შეიპყრნა: ლიპარიტ: ქუეყანანი: თრიალეთისანი:
აღაგო: ციხე: კლდე: კართა: იპაღსონ: ძემან: დავით: ბაგრატისმან:
ხოლო: ნასრ: ძე: გუარამისი: იყვნეს: აფხაზთაკერძ: ხოლო: დავით:
და: ლიპარიტ: უშუელდეს: სომეხთა: და: იბრძოდეს: სომეხნი: და:
აფხაზნი: ქართლსა: ზედა: მას: ჟამსა: მონაზონი: იქმნა: გუარამ:და: ვითარ: მოკუდა: კახთა: ქორაფის კოვზი: გაბრიელ: და:

ონაური: დაჯდა: ქორაფისკოვზად: ფადლაი: არევმანელი: კაცი:
ბრძენი: და: საქმის: მეცნიერი: მის: ვითარცა: მოიტანა: ნასრა: (447)
ძემან: გუარამისმან: დავით: ძე: ბაგრატისი: მამის: ძმისწული:
მისი: და: მოკლა: იგი: ხოლო: ნასრას: შეუკრბეს: მტერად: სომეხნი: ლიპარიტ: და: ქართველნი: და: აბოტ: ძმა: დავითისი: და:
მათთანა: სარკინოზნი: და: შეებნეს: ნასრეს: და: გააქციეს: და:
მიუხუნეს: ციხენი: და: წარვიდეს: საბერძნეთს: წინაშე: ბერძენთა:
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მეფისა: და: მოკუდა: გუარამ: ძე: აბოტისი: და: დამარხეს: ოპიზას: მეორედ: მისგან: აღშენებულსა: ხოლო: ბაგრატ: ძე: აფხაზთა:
მეფისა: შემოსრულ: იყო: საბერძნეთად: კოსტანტინეპოლედ: და:
მოსცა: ბერძენთა: მეფემან: ლაშქარი: და: გამოგზავნა: ზღვით:
და: ნავითა: შემოვიდა: აფხაზეთად: მოკლა: ადარნასე: ძე: იოვანესი: და: იპყრა: აფხაზეთი: და: შეირთო: ცოლი: მისი: ცოლად:
ასული: გუარამისი: და: გამოიყუანა: ბაგრატ: მეფემან: აფხაზთა:
ნასრ: ცოლის: ძმისი: საბერძნეთით: და: მისცა: ლაშქარი: ხოლო:
ნასრ: შეიპყრნა: სამნი: ციხენი: სამცხეს: ოძრჴეს: ჯუარის: ციხე:
და: ლომსიანთა: გუარამისივე: აღშენებული:- მოვიდეს: გურ~გან:
და: ადარნასე: ძე: დავითისი: უშუელეს: სომეხთა: შეიბნეს: მტკუარ- (448)
სა: ზედა: იძლივნეს: აფხაზნი: ნასრ: და: ბაყთარ: ოვსი:
და: ერისთავი: აფხაზთა: ხოლო: ფადლა: ქორაფის კოვზი: განძლიერდა: და: დაიმორჩილნა: გარდაბნელნი: და: შემდგომად: მისს:
დაჯდა: კულავე: ქორაფისკოვზად: და: იპყრობდეს: ქართლსა: აზნაურნი: მას: ჟამსა: გამოვიდა: კოსტანტინე: აფხაზთა: მეფე: დაიპყრა: ქართლი: და: დაჯდა: სომეხთ: მეფე: სუმბატ: ტეზერაკალი:
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და: მოილაშქრა: სპითა: დიდითა: და: მოადგა: უფლისციხესა: და:
მოიღეს: ოლან: კურდანი: აღმოაგეს: ზემო: კერძი: და: წარიღეს:
ციხე: ფერჴითა: ხოლო: კეთილად: იმზახნეს: სუმბატ: და: კოსტანტინე: და: უკუსცა: უფლისციხე: და: ქართლი: ხოლო: ამისსა:
შემდგომად: მოვიდა: ამირა: აგარიანი: სახელით: აბულ: კასიმ:
ძე: აბუსაჯისი: რომელი: გამოეგზავნა: ამირმულსა: სპითა: დიდითა: და: ურიცხვითა: რომლითა: არა: იტევდა: ქუეყანა: მოვიდა:
პირველად: სომხითად: და: მოსრა: ყოველი: სომხითი: მეფემან:
სავანეთი: ეძორი: და: ასფაგორნი: და: სუმბატ: სომეხთა: მეფემან:
ვერ: დაიდგნა: ზარისა: მისისაგან: და: წარმოვიდა: მუნით: მეო(449)ტობით:
და: მიმართა: მთათა: აფხაზეთისათა: და: მუნ: იყოფოდა: და:
მოვიდა: აბუსაჯის: ძე: ტბილისი: და: მას: ჟამსა: ამირა: იყო:
ჯაფარ: ძე: ალისა: მოვიდა: და: მოადგა: უჯარმოს: დგა: სამასი:
კაცი: და: ბრძოდეს: მრავალთა: დღეთა: და: ვითარ: იხილეს:
რამეთუ: ვერ: დაუდგმიდეს: დააგდეს: და: ღამით: გარდაიხუეწნეს:
რომელნიმე: წარვიდეს: და: რომელთამე: ეწივნეს: დაჴოცნეს: ვითარცა: ცნეს: ბოჭორმელთა: ციხოვანთა: წაღება: უჯარმოსა: დააგდო:

ციხე: და: გარდაიხუეწნეს: რაჟამს: მოვიდეს: პოეს: იგი: უკაცური: თქუეს: რომელი: ბაკი: იყო: მას: შინა: ფიცხლად: შეეგ~ბნეს:
და: რომელი: ციხია: იგი: უკაცურად: დაუგდია: აღიღეს: ბოჭორმა:
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და: დაიჭირეს: ციხედვე: და: უჯარმის: ზღუდენი: ხოლო: კაე:
ქორეფის: კოვზმან: ვითარ: იხილა: რომელ: არა: იყო: ღონე:
მისი: მიენდო: ფიცითა: მივიდა: და: ნახა: და: ჰკითხა: მან: ვინ:
გაწვია: აქა: მოსლვა: და: უთხრა: მაწიაა: დედამან: ჩემმან: და:
თქუა: არა: ვატკივნო: გული: ერთისა: შემხედვარსა: და: შეუყუარდა:
სიკეთისა: მისისათჳს: და: განუტევა: გარნა: ბოჭორმა: თჳთ: დაიჭირა:
შემდგომად: ამისა: შემოვიდა: ქართლად: და: მოაოჴრა: ქართლი:
და: ვიდრე: იგი: შემოვიდოდა: მოარღუივნეს: ზღუდენი: უფლისციხისანი: რომელ: არა: დაიმჭირონ: შევიდა: მუნით: სამცხეს: (450)
და: მოაოჴრა: სამცხე: და: ჯავახეთი: რამეთუ: მოადგა: ციხესა:
თმოგუესსა: და: ვითარ: იხილა: სიმტკიცე: მისი: და: სიმაგრე:
აღიყარა: მუნით: მოვიდა: ყუელს: მოადგა: გარე: უწყო: ბრძოლად:- იყო: მუნ: შიგა: ჭაბუკი: ერთი: ხა~ლით: გობრონ: ებრძოდა: შიგნით: გამოღმართ: ყოველთა: დღეთა: მოყუასთა: თჳსთა:
თანა: და: ვითარ: წარიღეს: ციხე: იგი: შეიპყრეს: წმიდა: გობრონ:
და: აწამეს: რომლისა: წამება: ვრცელად: აღიწერა: წმიდა: მა~მამან:
ჩუენმან: სტეფანე: ტბევარმან: ების: კოპოსმან: აღიყარა: მუნით:
და: წარვიდა: დუინად: ქალაქად: მოვიდეს: და: უთხრეს: ვითარმედ:
სუმბატ: მეფე: შევიდა: ციხესა: კაპოლიტისასა: მსწრაფლ: აღიყარა:
და: მიუმცნო: ლაშქარსა: თჳსსა: რათა: ყოველი: კაცი: რომელი:
პოვონ: ცოცხალი: გამოიყვანონ: მის: წინაშე: მოვიდა: და: მოადგა:
ციხესა: კაპიტისასა: და: ციხოვანთა: დედა: წული: რომელი: პოვა:
გარეგნით: და: იპყრა: ჴელთა: და: გამოსცეს: ციხე: შეიპყრეს:
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სუმბატ: წარიყუანა: დვინს: ჩამოჰკიდა: ძელსა: და: მოკუდა:-შემდგომად: ამისსა: ვითარ: გარდაჴდეს: წელნი: რაოდენნიმე: და:
მოეშენა: ქუეყანა: მაშინ: უჴმო: კაე: ქორაფის: კოვზმან: კოსტანტინე: აფხაზთა: მეფესა: ჩავიდეს: ჰერეთად: და: მოადგეს: ციხე- (451)
სავე: ჟინისასა: აფხაზთა: მეფე: მოადგა: ზედათ: კერძო: და: კაე:
ქუემოთ: და: ვითარ: მისწურეს: წაღებად: მაშინ: ადარნასე: პატრიკი:
მოვიდა: პარასკევისა: ჯუარსა: მიუპყრა: ზავის: პირი: მოსცა:
აფხაზთა: მეფესა: არიშუ: გავაზნი: და: კაე: ორჭობი: ვითარ: და:
იზავნეს: და: შეიქცეს: მოვიდა: კოსტანტინე: აფხაზთა: მეფე:
ილოცა: ალავერდს: წმიდის: გიორგისა: წინაშე: და: შემოსა: ხატი:
მისი: ოქროთა: ხოლო: ლაშქარი: მისი: უფროსი: წარავლინა:
გზასა: გრძელსა: და: ფრიად: პატივსცა: კაე: ქორაფის: კოვზმან:
და: წარვიდა: ქუეყანად: თჳსად: შემდგომად: მცირედთა: დღეთა:
გარდაიცვალა: კოსტანტინე: მეფე: და: იშლებოდა: ქუეყანა: აფხაზეთისა: ჟამ: რაოდენმე: რამეთუ: ესხნეს: ძენი: ორნი: კოსტანტინე: მეფესა: ერთი: უხუცესი: და: მეორე: რომელი: უშვა: ცოლ-

მან: უმრწემესი: უხუცესსა: იგი: უმრწემესსა: ბაგრატ: და: იყო:
მათ: შორის: ბრძოლა: ფიცხელი: რომელი: თჳთოეულად: ჰპო:
ცხოვრებასა: მათსა: ხოლო: ესე: ბაგრატ: სიძე: იყო: გურგენ: ერისთავთა: და: ერისთავსა: უშუელდა: გურგენ: ყოვლითა: ძალითა:
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მისითა: ვიდრე: არა: მიიცვალა: ბაგრატ: არა: იყო: მშვიდობა:
შემდგომად: სიკუდილისა: მისისა: მიიღო: სრულობით: მეფობა: (452)
აფხაზთა: გ~ი: მეფე: იყო: იგი: სრული: ყოვლითა: სიკეთითა:
სიმჴნითა: და: ახოვნებითა: ღ~თის: მოყუარე: იყო: უმეტეს: ყოველთა: მაშენებელი: ეკლესიათა: მოწყალე: გლახაკთა: უხუი: და:
მდაბალი: და: ყოვლითა: კეთილითა: სათნოებითა: სრული: ამნ: განაგნა: და: განაწყუნა: ყოველნი: საქმენი: კეთილნი: მამულსა: სამეფოსა: თჳსსა: აღაშენა: საყდარი: ჭყონდიდისა: შექმა: საეფისკოპოსოთ: და: განაშუენა: იგი: სიმრავლითა: წმიდათა: მარტვილთათა:-მას-: ჟამსა: გარდაიცვალა: კჳრიკე: ქორაფის: კოვზი: და: დაჯდა: ქორაფის: კოვზად: ფადთა: ძე: კაესი: ამან: აღაშენა: ციხე:
ლოღობანთა: ამასვე: ჟამსა: მოვიდეს: სარკინოზნი: რომელთა:
უჴმობდეს: საჯობით: და: მოტყუენეს: კახეთი: და: დაწუეს: ჯუარი:
მცხეთა: და: შეიქცეს: და: წარვიდეს: და: წარიტანეს: თანა: ჯუარი:
პატიოსანი: დაჭრილი: და: შეედვა: სნება: მუცლისა: და: გულის:
ჴმა: ყუეს: რომელ: ჯუარისაგან: ევნო: შეკრიბნეს: ღუაწლნი: და:
წარმოსცნეს: ჯუარსა: აღკრიბეს: ბუდესა: შინა: და: აღმართეს:
ადგილსავე: თჳსსა: და: ჰერეთს: მეფობამდე: იშხანიკისსა: პირველნი:
ყოველნი: იყვნეს: მწუალებელნი: ხოლო: იშხანიკ: დისწული: იყო:
გურგენ: ერისთავთა: ერისთავის: დედამან: მოაქცივნა: მართლმადი- (453)
დებელად: მდინარ: დედოფალმან: და: სალართა: დაებ: ყოველთა:
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მაშინ: ბარდავი: და: ადარბადაგანი: ხოლო: იგი: აფხაზთა: მეფემან:
მისცა: ქართლი: ძესა: თჳსსა: უხუცესსა: კოსტანტინეს: და: ვითარ:
და: ყო: სამი: წელიწადი: იწყო: მტერობად: მამისა: თჳსისა: და:
ძებნად: მეფობისა: და: ვითარ: გამოცხადნა: საქმე: მისი: შედგა:
იგი: უფლისციხეს: და: შეუდგეს: თანა: ტბელნი: და: სხუანი:
მრავალი: აზნაურნი: ხოლო: გ~ი: მეფემან: ვითარმედ: დადასტურა:
განდგომა: ძისა: თჳსისა: და: გამოილაშქრა: ყოვლითა: ძალითა:
თჳსითა: და: მოიყუანნა: ტაოელნი: მეფენი: და: ფადლა: ქორაფის:
კოვზი: და: მოადგეს: უფლის: ციხეს: და: ჰბრძოდეს: მრავალთა: დღეთა:
და: ვერ: არას: ავნებდეს: ციხეთა: რომელ: მრავლად: დგეს: შინაგანით: ზოგსა: დღესა: შეიბნიან: ცხენითა: და: ზოგსა: დღესა:
ქუეითნი:-მაშინ-: გ~ი: მეფემან: აბირნა: აზნაურნი: საზუერელნი:
ესრე: სახედ: გამოდ: ჩუენ: წარგიყვანოთ: აფხაზეთად: შენ: დაჯედ:
მეფედ: და: მამა: შენი: დარჩეს: გარე: გნით: ხოლო: მან: დაიჯერა: და: მოენდო: გარნა: აზნაურნი: რომელნი: დგეს: თანა:
უშუელიდეს: საქმესა: ამას: და: მან: არა: ისმინა: მათი: გამოვიდა: (454)
ღამე: მტკუარსა: ტივითა: და: ვითარ: განეწურა: პირსა: მტკური-

სასა: ვერღარა: დაითმინეს: და: მიეტევნეს: შეპყრობად: და: ვითარ:
იგრძნა: ზაკულება: მათი: შეაქცივნა: ტივნი: გარე: რათამცა: შევიდეს: ციხესავე: ვერღარა: დაიმორჩილნა: ტივნი: და: ჩაჴდეს:
ადგილსა: სადა: ტივნი: გადებოდეს: შეიქმნა: ჴმა: გამოვიდა:
მეფე: და: ყოველი: ლაშქარი: დაიცუეს: ციხე: გარეშემო: და:
რაჟამს: განთენა: იწყო: ძებნად: ხოლო: იგი: გამოსრულ: იყო:
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წყლით: და: შესრულ: იყო: ნაპრალსა: კლდისასა: და: მუნ:
დამალულ: იყო: პო~ა: იგი: კაცმან: იცნა: მან: უნდომან: შეიპყრეს:
და: მოგუარეს: მეფესა: და: გააპატიჟა: ბოროტად: პირველად:
თუალნი: და: სწუნეს: და: მერმე: გამოყუერეს: და: მოკუდა: ხოლო:
აზნაურნი: რომელნი: დგეს: ციხესა: შინა: და: მინდობით: გამოიყაანნეს: და: ტკბილად: განუტევნა: მშვიდობით: გაგზავნნა: და:
იგინი: წარვიდეს: ასფორანგს: გარდაიცვალა: ქორაფ: და: დაჯდა: კაე: ქორაფის:
კოვზად: ამისსა: შემდგომად: გადგეს: აზნაურნი:
გარშნელნი: იწყეს: ზრახვად: გ~ი:- მეფისა: გამოილაშქრა: გ~ი:
მეფემ~ნ: ჩავიდა: კახეთად: და: მოუწოდა: ასწყჳდა: და: წარვიდა:
თჳსადვე: ქუეყანად: კუალად: დადგა: ატენს: და: ძმა: იყო: ერის- (455)
თავად: ქართლისა: და: აწვია: ყოველი: ლაშქარი: კუალად: შთასლვად: კახეთად: ვითარ: ცნა: კეისარი: ვერ: დაუდგებოდა: წინა:
აღდგომად: მოვიდა: მათსა: წინაშე: და: კუალად: ინება: გაპარვა:
ზაკჳ~თ: შეიპყრა: ჴელთა: და: წარვიდა: კახეთად: რათამცა: დედა: წული: მისი:
აკრიბა: რამეთუ: აცნობეს: აზაურთა: ქართლისათა:
და: გადაეხუეწნეს:-მოერთო: ბურტა: ძმა: კეისარ: ქათალიკოზისა: გიორგი: მეფესა: და: მოუტანა: თანა: ციხე: მისი: უჯა
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რმო: და: ეუფლნეს: სხუათაცა: ციხეთა: კახეთისათა: თჳნიერ:
სამთა: ციხეთა: ნახჭევანისა: ბოჭორმისა: და: ლოწობანთა: ლოწობანნი: ჰქონდეს: ივანე: არისის: ძესა: და: გამაგრდა: შიგან: გაწირა:
პატრონი: აუგეს: ბურის: ციხე: და: შიგან: დააყენნეს: ლაშქარნი:
და: ციხე: მირანისა: ჰქონდა: მაშინ: ხუასრის: ძესა: ივანესსა: ლამოდა: მსგავსად: ძმის: მკულელთა: და: მჭირვასა: მივიდა: მეფე:
უბრძანა: შებმა: ლაშქართა: ხოლო: მათ: წარიღეს: ფერჴითა: და:
ხახუა: მოიყუანეს: შე~ბყრობილი: წინაშე: მეფისა: და: მეფემან:
წარსცა: პყრობილად: ჯიქეთს: ციხე: ნახჭევანისა: ჰქონდა: ფადლას:
ძესა: კესა: იგიცა: გამაგრდა: შიგან: ვითარ: იხილა: კაე: ქორაფის: (456)
კოვზმან: არღარა: იყო: ჰუ~ნე: მისი: ითხოვა: სიმტკიცე: ცოცხლებით: გაგზავნისა: და: დაულოცა: კახეთი: გიორგი: მეფესა: ხოლო:
ლეონ: ძე: მეფისა: არა: ჰლამოდა: განტევებასა: კაესსა: რამეთუ:
არცა: პირველ: შეპყრობასა: იყო: ნება: მისი: გარნა: არა: უსმინა:
მამამან: მისმან: და: კაე: ესე: პირი: ითხოვა: რათა: მას: ზამთარს: არა: აღიღონ: ციხე: ბოჭორმა: და: შემდგომად: აღვსებისა:
წარვიდეს: ნება: სცეს: ამისთჳს: აღიღეს: მისგან: ციხე: ნახჭევნისა: და: შვილი: ერთი:
უმრწემესი: დავით: მძევლად: და: განუ-

ტევეს: დღესა: ლამპრობასა: წარვიდა: მეფე: აფხაზეთად: და: შევიდა: კაე: ბოჭორმას: ეკაზმოდა: შემდგომად: აღვსებისა: წარსულასა:-მაშინ-: შეეზრახნეს: აზნაურნი: ქართველნი: და: მათთანა: კახნი:
გოდერძიანი: მგდეური: ყანჩაელი: მამა
დაჩი: კორინთალი:
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დაჩი: და: იოვანე: სხუილოსელი: სარ: და: გრიგოლ: ძმანი: ფხოველნი: და: მათთანა: ორმეოცდა: ათი: აზნაური: სხუა: და: მიერთნეს: კაეს: და: უწყეს: ბრძოლად: ციხეთა: და: მცირეთა: დღეთა:
წარიხუნეს: და: ციხენი: ყოველნი: დაარღუივნეს: შურის: ციხე:
ლუწიბანდის: და: კუალად: ეუფლა: მამულსა: თჳსსა: მოვიდეს: და:
უთხრეს: გიორგი: მეფესა: წაღება: კახეთისა: და: დაუმძიმდა:
დიდად: და: აბრალა: ყოველთა: ვინცავინ: აწვია: გაშუება: კაე: (457)
კორაფის: კოვზისა: კუალად: გაგზავნა: ლაშქარი: თჳსი: და: ძე:
მისი: ლეონ: უჩინა: წინამძღურად: მოწუა: კახეთი: და: მასვე:
ლაშქრობასა: შინა: მოართუეს: ჰმბავი: მიცვალება: დიდისა: და:
ღ~თის: მოყუარისა: გ~ი: მეფისა: მაშინ: მოუწოდა: კაეს: ქორაფის: კოვზსა:
და: შეკრბეს: ბაზალეთს: ტბისა: პირსა: თჳთო: ცხენოსნითა: და:
იუბნეს: დღე: ერთი: ვიდრემდის: განუცხადა: მიცვალება: მამისა:
თჳსისა: ჰკიდა: სიყუარული: და: უქადა: ძესა: თჳსსა: სიძობა: და:
ვითარცა: ესმა: ესე: კაეს: გარდაჴდა: ცხენისაგან: და: თაყუანისცემით: მოიკითხა: და: მისცა: მადლი: განიხარა: ზავი: და: სიყუარული: და:
უფროსად: პირი: მზახობისა: შეიქცა: ლეონ: და: ეუფლა: მამულსა: და: სამეფოსა: თჳსსა: რამეთუ: მაშინვე: შთავიდა:
აფხაზეთად: და: განადიდა: ღ~თნ: მეფობა: მისი: მსგავსად: მამისა:
მისისა: იყო: იგიცა: ღ~თის: მოყუარე: და: სავსე: ყოვლითა:
კეთილითა: ამან: აღაშენა: ეკლესია: მოგვისა: და: შექმნა: საყდრად:
საეფისკოპოსოდ: აკურთხა: და: განასრულა: ყოვლითა: განგებითა:
და: ვითარ: ეუფლა: მამულსა: თჳსსა: აღუსრულა: აღთქმა: თჳსი:
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კაე: ქორაფის: კოვზსსა: და: მისცა: ცოლად: ასული: ძესა: მისსა: (458)
და: შემდგომად: მცირედისა: მოკუდა: ასული: ლეონისი: კუალად:
იწყო: მტერობად: კახეთისა: და: ძებნად: გაილაშქრა: სპითა: დიდითა:
ჩადგა: არაგვის: პირსა: ასწყჳდა: მუხნარი: ხერკი: და: ბაზალეთი:
და: მასვე: ლაშქრობასა: დასნეულდა: და: შეიქცა: გარე: და: მოკუდა:
შემდგომად: მისსა: დაჯდა: დემეტრე: მეფედ: ძმა: ლეონისი:
და: ეუფლა: ქართლსა: და: ვითარ: მოიწყო: სამეფო: თჳსი: გარდაჴდეს: ამას: შინა: ჟამნი: და: იყო: თეოდოსი: ძმა: მისი: საბერძნეთს: უჴმეს: კაცთა: ვიეთმე: ამის: ქუეყანისათა: რათა: გარდამოვიდეს: ძმასა: თჳსსა: ზედა: რამეთუ: სიცოცხლესავე: დიდისა:
გ~ი: აფხაზთა: მეფისა: გაეგზავნეს: ორნი: შვილნი: საბერძნეთს:
თეოდოსე: და: ბაგრატ: რათა: მუნ: იზრდებოდიან: ამისთჳს: რათა:
შემდგომად: სიკუდილისა: მისისა: არა: იყო: მათ: შორის: ბრძოლა:
და: ჴდომა: გამოვიდა: თეოდოსი: საბერძნეთით: მოვიდა: სამცხეს:

და: დადგა: მარგს: მერეს: უჴმობდა: მესხთა: აზნაურთა: იკრებდა:
ლაშქართა: და: ჰლამოდა: მკლავითა: აღებასა: მამულისა: თჳსსა:
ხოლო: დემეტრე: მეფემან: წარავლინა: ლაშქარი: თჳსი: დაესხნეს:
უგრძნეულოდ: და: გააქციეს: თეოდოსი: წარვიდა: ქართლს: და: (459)
მიმართა: ადარნასეს: ძმელსა: მთავარსა: შეიყვანეს: იგი: ძმის:
ციხესა: და: მუნით: გამოღმართ: ეძიებდა: საქმესა: თჳსსა: მაშინ:
დემეტრე: მეფემან: მიგზავნა: ლაშქარი: თჳსი: მოადგეს: ციხესა:
ძმისასა: და: ჰბრძოდეს: სამ: თუე: ოდენ: და: ციხით: გამოღმართ:
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ევნებოდეს: ფრიად: და: ვითარცა: მისჭირდეს: ციხოვანთა: ითხოვეს: ზავი: და: ფიცი: და: სიმტკიცე: რათა: განუტეონ: თეოდოსი:
და: წარვიდეს: მშვიდობით: და: მათ: მიინდვეს: იგი: და: გამოგზავნეს: მშვიდობით: წარვიდა: დავით: კურაპალატისა: და: მუნ:
და: ყო: წელიწადი: ერთი: და: კუალად: წარმოვიდა: ტაოთ: და:
მოვიდა: კახეთად:-მაშინ-: მოუგზავნა: მოციქული: დემეტრე:
მეფემან: თეოდოსის: და: კაე: ქათალიკოზი: ჰქუა: რაითგან: გამოვიდა: საბერძნეთით: ძმა: ჩემი: არა: და: ილევის: ჩუენ: შორის:
ბრძოლა: სიტყუათა: კაცთათა: აწ: შუა: მდგომელობითა: შენითა:
მომანდვ: ძმა: ჩემი: და: ვიყუნეთ: ორნივე: სწორად: უფალ: სამამულსა: ჩუენსა: ვითარცა: უწინარეს: მე: და: ლეონ: და: აღიღე:
ჩემგან: სიმტკიცე: და: შუა: მდგომელნი: და: შენგან: დიდათ:
დავიმადლო: საქმე: ესე: ვითარ: ცნა: კაე: ქორაფის: კოვზმან: (460)
საქმე: ესე: და: სიტყუა: მეფისა: დემეტრესი: მოიყუანა: თეოდოსი:
და: აწ~ვია: მინდობა: მისი: და: ეტყოდა: მე: ვიყავ: მეძიებელი:
სისხლისა: შენისა: და: თეოდოსი: მიანდო: ძმასა: თჳსსა: და:
გაგზავნა: მაშინ: წარიყუანეს: იგი: ფიცითა: რომლითა: და:
სიმტკიცითა: ეფუცნეს: წინაშე: სუეტსა: ცხოველსა: ქათალიკოზი: მღდელთ: მოძღუარნი: და: ყოველნი: დიდებულნი: და:
ვითარ: მოვიდა: თეოდოსი: წინაშე: ძმისა: თჳსისა: დაყუნა: დღენი:
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მცირედნი: ხოლო: დაემეტერა: და: დაივიწყა: შუა: მდგომლობა:
ღ~თისა: შემართა: ფიცთა: შეიპყრა: თეოდოსი: და: დასწუნა: თუალნი: და: ვითარ:
იხილეს: ესე: მყოფთა: მამულისა: მისისათა:
ძიება: ყუეს: ძმისა: მათისა: რომელსა: ერქუა: ჩალა: მეფე: და:
ვერ: შეუძლეს: ამისი: ქმნა: რამეთუ: დემეტრე: მეფე: იყო: მჴნე:
და: ახოვანი: და: რაჟამს: აღესრულა: დემეტრე: მეფე: იხილეს:
მკჳდრთა: ქუეყანისათა: რომელ: არღარა: და: რჩა: მკჳდრი: აფხაზეთისა: და: ქართლსა: გამოიყუანეს: თეოდოსი: და: დასუეს: მეფედ:
მაშინ: მოვიდეს: ხაკნი: და: მოადგეს: უფლისციხესა: და: იყო:
მათ: ჟამთა: ერისთავი: ქართლისა: იოვანე: მარუბის: ძე: კაცი:
ძლიერი: და: ერ: მრავალი: ამან: წარავლინა: მოციქული: წინაშე: (461)
დავით: კულატ: პალატისა: აწვია: რათა: მოილაშქროს: ძალითა: მისითა: აღიღოს:
ქართლი: ანუ: დაიმჭიროს: თჳთ: ანუ: უბოძოს:
ბაგრატს: ძესა: გურგენისსა: ასულის: წულსა: გ~ი: აფხაზთ: მეფი-

სასა: რომელსა: ეყოდა: დედულად: აფხაზეთი: და: ქართლი: ესევე: იოვანე:
ემარუშისძე: ეძებდა: მეფედ: ბაგრატს: და: ვითარცა: მოისმინა: დავით: კურატ:
პალატმან: სიტყუა: იოვანე: მარუშის:
ძისა: წარმოემართა: ძალითა: თჳსითა: ყოვლითა: და: მოვიდა:
ქართლად: და: რაჟამს: ცნეს: კაცთა: წარვიდეს: ვითარცა: მეოტნი:
და: დაუტევეს: ქართლი:- მოვიდა: დავით: კურაპალატი: ჩაუდგა:
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ქუაჴურელთა: მოეგება: წინა: ქართლის: ერისთავი: მარუშის: ძე: აღიღო: მისგან:
ციხე: და: მიუბოძა: ბაგრატს: და: მამასა: მისსა:
გურგენს: რამეთუ: არა: ესვა: შვილი: დავით: კურაპალატსა: და:
ბაგრატის: ძე: გურგენისი: გაეზარდა: შვილად: თჳსად:-ესე-: დავით:
კულატპალატი: უმეტეს: განდიდნა: ყოველთა: მეფეთა:
ტაოსთა: რამეთუ: იყო: პირველად: ღ~თის: მოყუარე: და: გლახაკთ:
მოწყალე: მდაბალი: მშვიდი: და: ძვირ: უხსენებელი: ტკბილი:
უხუი: და: კაცთ: მოყუარე: ყოველთათჳს: კეთილის: მყოფელ: და: (462)
სავსე: ყოვლითა: კეთილითა: ამან: აღაშენა: მონასტერი: და: საყდარი: ღ~თისა: წმიდა: ეკლესია: ხახულისა:-და: ვითარ: შეიქცა:
მუნითგან: და: უტევნა: უფლისციხეს: გურგენ: და: ძე: მისი:
ბაგრატ: ჯერე: ჰსაკითა: თჳსითა: უსაძულა: ამისთჳს: თანა: განმგებელად: დაუტევა: მამა: მისი: გურგენ: შემოკრიბნა: ქართველნი:
მისნი: აზნაურნი: და: უბრძანა: ესე: არს: მკჳდრი: ტაოსა: ქარ1-21 238
თლისა: და: აფხაზეთისა: შვილი: გაზრდილი: ჩემი: და: მე: ვარ:
მოურავი: მისი: და: თანა: შემწე: ამას: დაემორჩილენით: ყოველნი:
და: დაყუნა: დღენი: მცირედნი: და: წარვიდა: ტაოს: ვითარ: წარჴდეს: ამას: შინა: ჟამნი: რაოდენნიმე: იწყეს: კუალად: მედგრობით: ზაკულებით:
ჟამი: არს: ჩუ~ლება: ქართლისა: აზნაურთა: შეიბნეს:
ნაქურდეველთა: და: საბოტარელთა: და: მოიყუანნეს: ლაშქარნი:
კახეთით: და: გასცეს: უფლისციხე: და: შეიპყრეს: გურგენ: და:
ძე: მისი: ბაგრატ: დედოფალი: გუარანდუხტ: წარიყვანეს: კახეთად:
რაჟამს: სცნა: ესე: კურატპალატან: გამოილაშქრა: ყოვლითა: ძალითა: მისითა: მოვიდა: თრიალეთს: შთასლვად: კახეთად: და: რაჟამს: ცნეს: კახთა: მოგზავნეს: მოციქული: და: მოუპყრეს: პირი:
ზავისა: განუტევნეს: გურ(463)გენ: და: ბაგრატ: დედოფალი: გუარანდუხტ:
და: შეუქციეს: ქართლი: და: უფლისციხე: ხოლო: წირქუალის: ციხე:
და: აგრუა: თჳთ: დაიჭირეს:-მას: ჟამსა: შინა: ეპყრა: ქართლი: და:
უფლისციხე: გუარანდუხტ: დედოფლისა: ესე: გუარანდუხტ: დედოფალი: ასული: იყო: გ~ი: აფხაზთა: მეფისა: და: დედა: ბაგრატისი:
და: ვითარ: გარდაჴდა: წელიწადი: ამამას: შინა: სამი: და: მეფობდა:
აფხაზეთს: თევდოსი: მიუხარე: და: განირყუნა: ქუეყანა: იგი: და:
შეიცუალა: ყოველი: წესი: მისი: და: განგება: პერველთა: მეფეთა:
განწესებული: იხილეს: რა: წარჩინებულთა: მის: ქუეყანისათა: იყუნეს:
ყოველნი: მწუხარებასა: შინა: დიდსა:-ამანვე-: ივანე: მაშურის
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ძემან: ინება: რათა: მოიყვანოს: ბაგრატ: მეფედ: აფხაზეთისა: და:
მისთანა: ყოველთა: დიდებულთა: ერისთავთა: და: აზნაურთა: აფხაზეთისა: და: ქართლისათა: გამოითხოვეს: ბაგრატ: მეფედ: დავით:
კურატპალატისგან: ხოლო: დიდითა: იძულებითა: ძნელად: აღასრულა:
თხოვა: მათი: ვითარმედ:პირველად: ვთქუ: უშვილო: იყო: დავით:
კურატპალატი: და: ბაგრატ: გაეზარდა: შვილად: მპყრობელად:
ორისავე: კერძისა: ტაოსა: გარნა: რაჟამს: უმკჳდრო: ქმნილ: იყო:
ქუეყანა: აფხაზეთისა: მოსცა: მათ: სიმტკიცითა: და: მძევლითა: (464)
შთაგზავნეს: იგი: აფხაზეთს: დალოცეს: მეფედ: და: დაემორჩილნეს: ყოველნი: ბრძანებასა: მისსა: რამეთუ: განსრულებულ: იყო:
ჰსაკითა: და: ვითარ: გარდაჴდა: ამას: შინა: წელიწადი: ორი: იწყო:
გაგებად: და: საურავად: და: განმართლებად: ყოველსა: საქმესა:
მსგავსად: პაპისა: მისისა: დიდისა: გ~ი: მეფისა: გინათუ: უმეტეს:
ადრე: ვთქუა: რამეთუ: ყოვლითურთ: რამეთუ: მიემსგავსებოდა: ქცევასა:
გამზრდელისა: თჳსისასა: დიდისა: მეფისა: დავით: კურატპალატისა: და: იხილვებოდა: ყოველი: საქმე: კეთილისა:-გამოგზავნა: თეოდოსი: მეფე:
დედის: ძმა: მისი: ტაოს: წინაშე: დავით: კურატპალატისა: რამეთუ: ესე: საქმე: გამონახა: უმჯობესად: რათა: ყოველთა: კაცთა: დიდთა: და: მცირეთა: სასოება: კეთილი: გინათუ:
უწესოებისათჳს: მისა: მიმართ: აქუნდეს: შემდგომად: ამისსა: გარდამოვიდა: ქართლს: რათა: განაგნეს: საქმენი: დაშლილნი: ქართლისანი: მოვიდა: და: დადგა: მთიულეთს: ხოლო: მას: ჟამსა: აზნაურთა:
ქართლისათა: რომელთამე: არა: ენება: გარდამოსლვა: მისი: რამეთუ: თჳთეულად: განაგებდეს: საქმეთა: ქართლისათა: და: ღაცათუ:
იყუნეს: მორჩილებასა: შინა: გუარანდუხტისასა: იწინამძღურეს: ქა1-23 240
ვთარ: ტბელი: მოეგებნეს: და: დაუდგეს: თავსა: ზედა: მოღრისასა: (465)
იხილა: რა: ბაგრატ: აფხაზთა: მეფემან: აღუზახნა: სპათა: თჳსთა:
მივიდეს: და: შეებნეს: იოტნეს: ქართველნი: რომელნიმე: და:
ჴოცნეს: რომელნიმე: დაიპყრნეს: და: სხუანი: კუალად: მეოტნი:
გარდაიხუეწნეს: და: დაიფანტნეს: მოვიდა: უფლისციხეს: და:
აღიღო: ციხე: დედისაგან: თჳსისა: დაყუნა: დღენი: და: განაგნა:
მცირედ: საქმენი: ქართლისანი: წარიყვანა: დედა: თჳსი: აფხაზეთად: და: წარვიდა: ქუეყანად: თჳსად:.-და: ვითარ-: ჴელოვანმან:
მენავეთ: მოძღუარმან: განაგო: ყოველი: საქმე: აფხაზეთისა: რამეთუ: მცირედ: ამხილის: ყოველთა: ვინ: უკუე: პოვის: ურჩი: და:
მისსა: ადგილსა: განადიდის: ერთგული: და: მისანდობელი: თჳსი:
და: ამას: შინა: გარდაჴდეს: წელიწადნი: რაოდენნიმე: იყო:
მას: ჟამსა: ერისთავად: კლდეკართა: რატი: და: ჰქონდა: ციხე: ატენისა:
ქართლისაგან: მტკუარსა: სამხრით: კერძო: ყოველივე: თრიალეთი:
მანგლისის: ჴევისა: და: სკორეთი: არა: მორჩილობდა: ბაგრატ:
მეფესა:-შეიკრიბა: უცნაურად: სპა: ათასი: გამოვიდა: ქართლს: ყოველი: ენება: ქართლს: მოდგომა: და: შერევა: რატი: ერისთავთა:
ერისთჳსა: მაშინ: უკუე: აუწყეს: მსწრაფლ: დავით: კურატპალატსა: და: უთხრეს:

ესრეთ: (466): სახედ: არა: სადა: წარვლოს: სხუაგან: არამედ: თჳინიერ: განმზადებულ: არს: სიკუდილი: შენდა: და: შეკაზმულ: იყო: გურგენ: მამა:
ბაგრატისი: მისლვად: შვილისა: თჳსა: თანა: დავით: კურატპალატი:
მსწრაფლ: წარმოვიდა: მოუწოდა: ლაშქარსა: თჳსსა: და: უჴმო:
ყოველთა: მეფეთა: სომხითისათა: მაშინ: ჯერეთ: ცოცხალ: იყო:
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პაპა: ბაგრატისი: ბაგრატ: ქართველთა: მეფე: იგიცა: მოვიდა:
დავით: კურაპალატისა: წინაშე: რამეთუ: ეშინოდა: ძისა: თჳსისა:
გურგენისგან: წაღებასა: მეფობისასა: მოვიდეს: და: დადგეს: დლივს:
სპითა: დიდითა: რომელთა: არა: იყო: რიცხვი: და: გაგზავნნა:
ლაშქარნი: გურგენს: ზედა: მიეგებნეს: წინა: გურგენს: და: შთაიხუეწა: მეოტი: და: შევიდა: ციხესა: წეფთისასა: მას: ჟამსა: მოსრულ: იყო: ბაგრატ: თრიალეთს: დადგა: კარუბეთს: გაგზავნა:
მოციქული: განიცადა: ლაშქარნი: და: იხილა: რომელი: ძალითა:
არა: ეგებოდა: წინა: აღდგომა: დავით: კურატპალატისა: მაშნ:
დაუტევნა: სპანი: თჳსნი: ადგილსა: ზედა: და: თჳთ: მარტო:
მივიდა: წინაშე: მისსა: ითხოვა: შენდობა: და: აუწყა: ვითარმედ:
სხუასა: არა: რომლისათჳს: მოვედ: გარნა: არა: მორჩილებისათჳს: (467)
რატისა: ხოლო: მან: გაგზავნა: და: უბრძან: ესრეთ: მითხრეს:
რომელ: სიკუდილად: ჩემდა: გამოსრულ: იყავ: გარნა: აწ: ვსცან:
მართალი: რომელ: უბრალო: ხარ: არამედ: მითავისუფლებიხარ:
რატის: ზედა: დაიმორჩილე: ვითაცა: სახედ: გწადიან: მაშინ: წარმოვიდა: სიხარულითა: სავსე: და: წარვიდა: მას: ჟამსა: აფხაზეთადვე:
რათა: ვერა: უგრძნას: რატი: და: უგრძნეულად: მივიდეს: არა:
გონებდეს: ვითარ: მოიწია: ჟამი: ზამთრისა: მოვიდა: ძალითა:
თჳსითა: ყოვლითა: მოადგა: კლდე: კართა: იხილა: რა: რატი:
გამოვიდა: გარე: და: გამოიტანა: შვილი: ლიპარიტ: თანა: შევედრა: ბაგრატ: აფხაზთა: მეფესა: და: მისცა: ციხე: თჳსი: ბაგრატს:
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და: თჳთ: დაჯდა: მამულსა: თჳსსა: არგუეთს: კუალად: ვითარ:
წარვიდეს: ამას: შინა: ჟამნი: რაოდენნიმე: და: ვითარ: ვთქუ:
პირველვე: მოიწყუნა: და: განაგნა: ყოველი: საქმენი: აფხაზეთისანი: ურჩნი: თჳსნი: შეცუალნა: დიდებისაგან: ადგილთა: მათთა:
დაადიდნა: ერთგულნი: და: მოსწრაფედ: მორჩილნი: ბრძანებათა:
მისთა: და: წარემატა: ყოველთა: მეფეთა: ყოვლითა: განგებითა:
და: გაამრავლა: ლაშქარი: თჳსი: უმეტეს: ყოვლისა: ჟამისა: გამოილაშქრა: ყოვლითა: სპითა: თჳსითა: გარდამოვიდა: ქართლს: წარგზა- (468)
ვნა: მოციქული: კახეთს: ითხოვნა: ციხენი: ქართლისანი: რომელნი:
მათ: ჰქონდეს: მას: ჟამსა: იყო: ქორაფის: კოვზი: დავით: ხოლო:
მან: არა: ინება: მოცემა: ციხეთა: არამედ: მიუმცნო: ესრეთ:
უკეთუ: ეძიებ: ციხეთა: იყოს: ჩუენ: შორის: და: მჯერებელ:
მკლავი: და: ჰომი: ხოლო: მე: წინა: მოგეგებო: კანასა: ზედა:
განუწყრა: ბაგრატ: აფხაზთა: და: ქართუელთა: მეფე: და: კურატპალატი: იყო: მას: ჟამსა: დლივს: რამეთუ: განაგებდა: საქმეთა:

ტაოსა: და: ქართლისათა: რომელ: მაშინ: თჳთვე: ეპყრა: ტაო:
მიცვალებასა: ზედა: მამისა: მათისა: გურგენ: მეფეთ: მეფისა:
წარგზავნა: კაცი: მოსწრაფედ: აწვია: სპათა: აფხაზეთისათა: და:
ქართლისათა: და: თჳთ: წარემართა: ზემოთა: ლაშქრითა: გაიარა:
თრიალეთი: გავლო: ჴიდი: მცხეთისა: და: მოერთნეს: თანა: აფხაზნი: და: ქართველნი: დადგა: თრიალეთს: და: იწყო: შემუსრა:
კახეთისა: და: ვერ: წინა: აღუდგა: დავით: რამეთუ: იყო: ძალი:
მისი: ურიცხჳ: იწყო: ბრძოლად: ციხეთა: და: მას: ჟამსა: აღიღო:
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ქუეყანა: ჰერეთისა: და: განაჩინა: მთავრად: აბულალ: და: წარმოვიდა: შინა:და: მათვე:-ჟამთა: რაჟამს: წარმოვიდა: ბაგრატ:
აფხაზთა: მეფე: კუალად: მიიქცეს: კაცნი: ჰერეთისანი: და: მიერ- (469)
თნეს: დავითს: აღიღო: დავით: ჰერეთი: შემდგომად: მცირედისა:
ჟამისა: მიიცვალა: კუალად: გამოვიდა: ყოვლითა: სპითა: თჳსითა:
ბაგრატ: აღიღო: ჰერეთი: მეორედ: დაიჭირა: დინარ: დედოფალი:
თჳსად: იწყო: ძებნად: კახეთისა: და: ძალითა: მისითა: მიუწდომელითა: წარიხუნა: ორსა: წელიწადსა: შინა: ყოველნი: ციხენი:
კახეთისანი: შეაწყუდია: კაე: ბოჭორმას: და: დაუყენა: ციხესა:
გარეშემო: მცუელნი: წლითი: წლამდისი: წარიღო: ბოჭორმაცა:
დაიპყრა: სრულიად: ჰერეთი: და: კახეთი: წარმოიყვანა: კაე: და:
იმჭირა: თჳსსა: კარსა: ზედა: მას: ჟამსა: ფადლონ: განძისა: იწყო: კირთებად: ერისთავთა: ჰერეთისა: და: კახეთისათა: ჟამითი: ჟამად: მეკობრობით: და: პარვით: რბევად: ტყუენვად: ადგილითი: ადგილად: ხოლო: იხილა: რა: დიდმან: მეფემან:
განემზადა: ყოვლითა: სპითა: თჳსითა: წარგზავნა: მოციქული: წინაშ: გაგიკ: შანშა: სომეხთა: მეფისა: აწვია:
რათა: იძიოს: შური: ფადლუნისგან: ხოლო: მან: განიხარა: სიხარულითა: დიდითა: მოსწრაფედ: მოუწოდა: ყოველთა: სპათა: თჳსთა:
წარმოემართა: და: მოვიდა: წინაშე: აფხაზთა: მეფისა: შეკრბეს: (470)
ორნივე: ზორაკერტს: და: მიმართეს: ფადლოსანს: დიდად: განლაღებულსა: მოძულეთა: ქრისტიანეთასა: რომელი: იგი: ყოვლითურთ: ეძიებდა: წარწყმედასა: ჯუარის: მსახურთასა: და: ვითარ:
იხილა: ძალი: მათი: უძლეველი: შეუშინდა: წარვიდა: და: მიმართა:
სიმაგრეთა: შესლვად: ამან: დიდმან: და: ყოვლითურთ: ძლევა:
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შემოსილმან: მეფემან: ბაგრატ: წარმოტყუენა: ქუეყანა: რანის:
მოადგა: ქალაქსა: შანქორს: ადგინა: ფილაკავანი: მცირეთა: დღეთა:
და:ჰლეწნეს: ზღუდენი: შანქორისნი: ხუალისა: დღე: ეგულებოდა:
შემუსრვად: და: ქალაქისა: მის: ღამესა: მოუვლინა: მოციქული: ფადლუმან: ითხოვა: შენდობა: აღუთქუა: დღეთა: შინა: სიცოცხლისა:
თჳსისათა: მსახურება: გაუკუეთა: ხარაჯა: და: დაუწერა: თავის:
ფიცითა: ლაშქრობა: მტერთა: მისთა: ზედა:-მას-: ჟამსა: უბრძანა:
და: შემოკრიბნა: ყოველნი: დიდებულნი: წინაშე: მისსა: უბრძანა:

პირველად: რომელი: და: იმჭირონ: ქალაქი: იგი: ძალითა: მათითა:
იხილეს: და: განიცადეს: და: მოაჴსენეს: რომელ: ვერვინ: ძლევდა:
და: უფროსღა: ამისთჳს: რომელ: სხუათა: ყოველთა: სალაშქროთა: (471)
საქმეთაგან: უცალო: იქმნებოდა: კუალა: უბრძანა: და: განიზრახა: და:
ზახება: ფადლონისი: და: სიბრძნითა: მათითა: გამოარჩიეს: და:
უმჯობესად: აწვია: ზავი: უბრძანა: და: გაგზავნა: მოციქული: და:
მისგან: აუწყა: ზავი: და: სტური: მაშინ: ფადლუნ: განიხარა:
სიხარულითა: დიდითა: აღუსრულა: ყოველი: იგი: სიტყჳთ: აღთქმული: საქმით: უძღუნა: ძღუენი: დიდად: მიუწდომელი: აღავსნა: ყოველნი: დიდებულნი: ნიჭითა: მიუწდომელითა: და: წარმოვიდა: შინა:
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გამარჯუებული: ამანვე: დიდმან: მეფემან: აღაშენა: საყდარი: ბედიისა: და: შექმნა: საყდრად: საეფის: კოპოსოდ: მოცვალა: გუდი~სი: საეფისკოპოსო:
შესწირნა: სოფელი: მრავალნი: ყოველთა: ჴევთა: და: ადგილთა:
და: განასრულა: ყოვლითა: განგებითა: შეამკო: ყოვლითა: სამკაულითა:
ეკლესია: აკურთხა: და: დასუა: ეფისკოპოსი: უკეთუ: ვისმე: ენებოს: განცდად: და: გულისჴმის: ყოფად: სიმაღლისათჳს: დიდებისა: მეფეობისა: მისისა: პირველად: განიცადოს: სამკაული: ბედიისა:
ეკლესიისა: და: მისგან: გულის: ჴმა: ყოს: რომელ: არა: ვინ:
ყოფილ: არს: სხუა: მეფე: მსგავსი: მისსა: ქუეყანასა: ქართლისასა:
და: აფხაზეთისასა: ამანვე: აკურთხა: ეკლესია: ქუთათისა: განგებითა:
დიდითა: და: მიუწდომელითა: რამეთუ: ამან: შემოკრიბნა: მახლო- (472)
ბელნი: ყოველნი: ჴელმწიფენი: ქათალიკოზნი: მღუდელთ: მოძღუარნი: და: ყოველთა: მონასტერა: წინამძღუარნი: და: ყოველნი:
დიდებულნი: ზემონი: და: ქუემონი: მამულისა: და: სამეფოსა:
მისისა: მყოფნი: და: სხუათა: ყოველთა: საჴელმწიფოთანი: ესე:
ბაგრატ: აფხაზთა: და: ქართუელთა: მეფე: წარემართა: ყოველთავე:
ჴელმწიფეთა: ყოვლითა: განგებითა: ამისად: მოაჯედ: შემპოვნედ:
შეიქმნეს: ყოველნი: ჴელმწმწიფენი: მახლობელნი: და: მოთაულნი:
და: მამულისა: და: სამეფოსა: და: მოლაშქრედ: ვითარცა: თჳსნი:
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დიდებულნი: და: მისანდობელნი: დაუმორჩილნა: ღ~თნ: ყოველნი:
მტერნი: წინა: აღმდგომნი: მომადლა: დღეთა: მისთა: მშვიდობა:
და: დიდი: დაწყნარება: ქუეყანისა:- და: უკეთუ: ვინმე: თვითეულად: წარმოთქმად: ყოველთა: განგებულებათა: მისთა: მოუძლურდეს:
ძალი: მისი: რომელთაგან: მცირედ: წარმოვთქჳ: ჟამთა: სიგრძისაგან: არა: დავიწყებისათჳს: და: ვთქუ: ესეცა: რომელ: შემდგომად: დიდისა: მეფისა: ვახტანგ: გორგასლისა: არავინ: გამოჩინებულარს: სხუა: მსგავსი: მისა: დიდებითა: და: ძალითა: და: ყოვლითა: გონებითა: ეკლესიათა: მაშენებელი: იყო: გლახაკთ: მო- (473)
წყალე: და: სამართლისა: ყოველთა: კაცთათჳს: მეფობდა: ოცდა:
ათექსუმეტ: წელ: და: გარდაიცვალა: მჴცითა: შუენიერითა: შემკული:
ქრონიკონსა: ს~ლ~დ~:- თუესა: მაისსა: შვიდსა: დღესა: პარასკევსა:
და: იყო: დღეთა: მიცვალებისა: მისისათა: ტაოს: და: წარმოიღო:
გუამი: მისი: ზჳადმან: ერისთავთა: ერისთავმან: და: დამარხა:

ბედიას: შემდგომად: მისსა: მეფე: იქმნა: ძე: მისი: გ~ი: და: იყო:
იგიცა: ყოვლითა: სიკეთითა: სავსე: ესე: ეუფლა: ყოველსა: სამე1-17 247
ფოსა: და: მამულსა: თჳსსა: ჟამსა: ოდენ: სიყრმისა: და: სიჭაბუკისა: მისისასა: რამეთუ: იყო: რაჟამს: მეფე: იქმნა: წლისა: ათექუსმეტისა: ხოლო: მეშჳდესა: წელსა: მეფობისა: მისისასა: გამოვიდა: ბასილი: მეფე: ბერძენთა: მას: ზედა: ყოვლითა: სპითა:
საბერძნეთისათა: უცხო: თესლითა: ურიცხვითა: ხოლო: გ~ი:-მეფე:
განვიდა: სპითა: დიდითა: წინა: აღდგომად: მისსა:-და: დაიბანაკეს: ორთავე: ქუეყანასა: ბასიანისასა: მრავალ: დღე: და: არა:
მიმართეს: ბრძოლად: ურთიერას: მორიდა: გ~ი: მეფემან: მოვიდა:
და: დაწუა: ქალაქი: ოლთისნი: და: მუნით: იგი: მოვიდა: კუალსა:
და: მოადგა: უკანა: ბასილი: მეფე: ბერძენთა: და: შეკრბეს: უკანა: (474)
გიორგისანი: დევნა: მრავალნი: ბასილისანი: და: იქმნა: ბრძოლა: დიდი: სოფელსა: რომელსა: რქჳან: შირიმნი: და: მოისრნეს: ორკერძოვე: მრავლად:-მოკლნეს-: ერისთავნი: და: დიდებულნი: რატი: ძე: ლიპარიტისი: და: ხურსი: და: გვიანდეწია: ჴმა: გ~ი: მეფესა:
ვითარმედ: ომი: არს: უკანა: მავალთა: ზედა: მაშინ: უბრძანა: სპათა:
თჳსთა: და: აღიჭურნეს: მსწრაფლ: განვიდა: თჳთ: გ~ი: მეფე:
რამეთუ: ახოვან: იყო: და: უშიში: ყოვლითურთ: ვითარცა: უჴორცო:
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და: მისთანა: სიმრავლე: სპისა: მისისა: და: მოვიდა: მუნით:
ბასილი: მეფე: ყოვლითა: სპითა: მისითა: შეკრბეს: იმიერ: და:
ამიერ: იქმნა: ბრძოლა: დიდი: მოისრნეს: ბერძენნი: ფრიად:
წარმოიღეს: ავარი: ეზომ: გაგრძელდა: მათ: შორის: ბრძოლა:
რომელ: სივლტოლად: განემზადა: ბასილი: მეფე: ხოლო: ვითარ:
სულ: მოკლე: იქმნა: ქართველნი: მორიდეს: და: წარმოვიდეს:
წარმოუდეს: უკანა: და: დაუჴოცნეს: ურიცხუნი: პირითა: მახვილისათა: მოუწია: ლაშქარმან: არტაანს: ტყუე: ყუეს: და: მოაოჴრეს:
არტაანი: და: რაჟამს: წარვიდა: გ~ი: მეფე: თრიალეთს: მოუდგა:
უკანა: და: ასწყჳდეს: ქუეყანა: ჯავახეთისა: და: აგარდავიდა: თრია:
ლეთს: კუალადცა: და: ეახლნეს: ურთიერთას: რამეთუ: განძლიერდა:
გ~ი: მეფე: მოირთო: ძა(475)ლი: კახეთისა: და: ჰერეთისა: გარნა: და:
უშალეს: შებმა: მეორედ: შეიქცა: ბასილი: მეფე: თრიალეთით:
უკუმოიარა: ჯავახეთი: და: არტანით: და: კუალად: უბოროტოს:
ადრე: შური: საგებლით: მოაოჴრნა: ქუეყანანი: იგი: წარვიდა: და: დაიზამთრა: ქუეყანასა: ხალდიისასა: მახლობელად: ქალაქსა: ტრაპეზონსა:
და: ვიდოდეს: მათ: შორის: მოციქულნი: ზავისა: და: სიყუარულისათჳს: მას: ჟამსა: იქმნა: დიდი: განდგომილება: საბერძნეთით:
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შეერთეს: სპასპეტ: და: წარვაზი: და: წარიდგინეს: ქუეყანა: აღმოსავლეთისა: და: დიდად: შეზრწუნდა: ბასილი: ამისთჳს: გარნა:
პატივ: სცა: მასვე: ღ~თნ: და: მოკლა: წარვეზი: ქსიფე: და: გა-

დგეს: რომელნი: მირთულ: იყუნეს: ხოლო: ქსიფეს: მიეგო: ცრუება: წარვაზისა: რამეთუ: შეიტყუეს: ციხესა: და: სალასან იოსთა: სისხლისათა: ფოპასისძისა: და: შეიპყრეს: და: მოგუარეს: ბასილი: მეფესა: და: მან: ექსორია: ყო: კუნძულსა: რასმე: და: მისთანათა: მოჰკუეთა:
მრავალთა: თავი: მახვილითა: რომელთა: თანა: იყო: ფეზისი: ძე:
ჯოჯიკისი: ნათესავით: ტაოელი: და: სხუანი: იყვნეს: ბერძენნი: კუა
ლად: შემოიქცა: ბასილი: მოვიდა: ბასიანს: ითხოვდა: ქუეყანათა: და:
ციხეთა: და: აღუთქმიდა: ზვსა: და: მშვიდობასა: ცნა: რა: გ~ი: მეფემან: წარავლინა: ზაქადი: ერისთავი: სპითა: მისითა: და: უბრძანა: რათა: (476)
ზავის: მიპყრობითა: მცირედ: ხან: დაიმჭირვად: ადგილსა: და:
თჳთ: წარუდგა: უკანა: სპითა: ძლიერითა: და: განიზრახვიდა:
ესრეთ: უკეთუ: ინებოს: ზავი: ბასილი: მეფემან: იქმნეს: ესრეთ:
და: უკეთუ: ინებოს: ომი: განვემზადნეთ: მისთჳს: ხოლო: რომელთა:
არა: უნდა: ყოფად: მშვიდობისა: იწყეს: განმზადებად: ბრძოლად:
და: მივიდეს: ბასილი: მეფესა: ზედა: და: ბანაკებულსა: რომელსა:
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უწოდიან: სჳნდაქსარ: იწყეს: ბრძოლად: დაუოტევეს: ზოგი: ლაშქრისა: მისისა: განუწერა: ბასილი: მეფე: უბრძანა: მოყუანებად: ძელისა:
ცხოვრებისა: და: მანდილი: წმიდა: დადვ: ქუეყანასა: ზედა: და:
თქუა: უკეთუ: მიმცეც: ჴელთა: მტრისასა: არღარა: ვიყო: თაყუანის:
მცემელ: თქუენდა: მე: უკუე: და: ვითარცა: გაგრძელდა: მათ:
შორის: ბრძოლა: კუალადცა: მეოტ: იქმნეს: სპანი: საქართველოსანი: და: წარმოვიდეს: მეოტად: და: მოისრნეს: ურიცხუნი: პირითა:
მახვილისათა: რომელნი: მეოტ: იქმნეს: წარიღეს: ავარი: დიდძალი: და: განძი: სამეფო: რომელი: ჰქონდა: თანა: და: წარმოუდგა:
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უკანა: ბასილი: მეფე: ხოლო: კუალადცა: იწყეს: ზავად: ვითარცა:
პირველ: რამეთუ: შიში: დიდი: აქუნდა: საბერძნეთით: განდგომისა: დაყუეს: მშჳდობა: და: იზავნეს: და: მისცა:-გ~ი: მეფემან: (477)
მძევლად: ძე: თჳსი: ბაგრატი: წლისა: სამისა: და: ციხენი: რომელნიმე: პირველ: გაეცნეს: აზნაურთა: და: ულოცნა: სხუანიცა:
ციხენი: პირველ: მიცემულნი: და: უკანის: თხუთმეტნი: და:
ქუეყანა: რომელი: ჰქონდა: დავითს: კურაპალატსა: ტაოს: კოლატანს: და: ჯავახეთს: ხოლო: რომელნი: ამათ: ქუეყანათაგან: ეკლესიანი: სოფელნი: და: ადგილნი: დაულოცნა: გ~ი: მეფესა: წარვიდა:
და: წარიყუანა: ბაგრატ: უფლისწული: მძევლად: ძე: გ~ი: მეფისა:
ჩუენისა: აღუთქუა: ფიცითა: აღთქმა: ვითარმედ: წელსა: მესამესა:
გამოგიგზავნო: ძე: შენი: და: იყო: სამწელ: ქალაქსა: სამეფოსა:
კოსტანტიპოლსა: და: წელსა: მესამესა: გამოგზავნა: ვითარცა: აღუთქუა: რაჟამს: მოიწივნეს: მამულსა: და: სამეფოსა: თჳსსა:
მოჰყუა: თანა: კატაბანი: აღმოსავლისა: ვიდრე: საზღვართამდე:
მამულისა: თჳსისა: და: ვითარ: შეიქცა: გარე: მოეწია: მსწრაფილ:
მანდატური: და: მოართუა: კაბა: ტანს: წიგნი: კოსტანტინე: მეფისა:
რომელსა: წერილ: იყო: ესრეთ: სახედ: ვითარმედ: განგებითა:
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ღ~თისათა: მიიცვალა: სანატრელი: ძმა: ჩემი: ბასილი: მეფე: და:
ნაცულად: მისსა: ვიქენ: მეფედ: ყოველსა: საბერძნეთსა: აწ: უკუე: (478)
სადატა: მიწევნულ: იყოს: განსაგებელსა: ჩემსა: ბაგრატ: ძე: გ~ი: აფხაზთა:
ჴელმწიფისა: შეაქციეთ: სწრაფითა: დიდითა: რომელ:
მოიწიოს: წინაშე: ჩუენსა: ხოლო: მან: ვითარცა: წარიკითხა: ბრძანება: ვნება:
რათამცა: შეაქციეს: გარე: ბრძანებისაებრ: მეფისა:
შეიქცა: სწრაფით: დევნა: უყო: უკანა: რაჟამს: მიიწია: იხილა:
რომელ: სიმრავლე: დიდძალი: მიგებებულნი: წინა: დიდებულნი:
ერნი: და: აზნაურნი: ტაოელნი: მესხნი: და: ქართველნი: რომელთა:
არა: იყო: რიცხუი: სიმრავლისა: მათისა: შეიქცა: გარე: და: უთხრა: მას: მანდატურსა: რომელ: მიწეულ: იყო: უკეთუ: ძალ:
გაც: შენ: აქციე: ჩემგან: კულა: ესე: აღარა: ეგების:-ჵი:-დიდი: და:
საკჳრველება: და: მოწყალება: ღ~თისა: ვითარ: მყის: განერა:
მრთელი: ჴელთაგან: მათთა: რომელთა: ენება: ზაკჳთ: შექცევა:
მისი: და: შეწევნითა: ღ~თისა: მიერითა: იხილეთ: და: განიცადენით:
ურიცხუნი: ჴელის: აპყრობანი: ღ~თისა: მიერნი: ამას: დიდსა:
ვახტანგს: აფხაზთა: მეფისა: რომელნი: არავის: ზედა: მოწევნულ:
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იუვნეს: სხუასა: მეფისა: რომლისათჳს: ჟამსა: და: ჟამსა: გაუწყოს: (479)
წინა: მდებარემან: სიტყუამან: ვითარ: უკუე: მოიწია: წინაშე: მამისა: თჳსისა: გ~ი: მეფისა: სახლად: მათდა: იხილეს: მშობელთა:
მისთა: შვილი: მსგავსი: განუცდელისა: და: მიუთხრობელისა:
სიკეთისა: მათისათჳს: შეუძლებელ: არს: კაცთაგან: მითხრობა: იხილეს: რა: განიხარეს: სიხარულითა: მიუთხრობელითა: შეწირეს: მადლობა: ღ~თისა: მიმართ: იყო: ქრონიკონი: მას: ჟამსა:-ს~მ~ე~:-შემდგომად: ორისა:
წლისა: გარდაიცვალა: გიორგი: მეფე: სავსე:
ყოვლითა: სიკეთითა: ჟამსა: ოდენ: სიყრმისასა: რომელ: არავინ:
გამოჩენილ: იყო: მსგავსი: მისი: მამათა: შორის: მისთა: ახოვნებითა: ჭაბუკობითა: და: სიქუელითა: ტანითა: და: სხვითა: ცნობითა: და: ყოვლითურთ: სრული: განგებითა: საჴელმწიფოთა: ქორანიკონსა:-ს~მ~ლ:-თუესა: აგვისტოსა:-ი~ვ:-ქუეყანასა: თრიელეთისასა: ადგილსა: რომელსა: ეწოდების: მყინვარნი: გინა: იწრონი:
და: დაუტევა: გლოვა: და: მწუხარება: ყოველთა: მკჳდრთა: მამულისა: და: სამეფოსა: მისათა: იგლოვდენ: ყოველნი: სიკეთისა: და:
სიჭაბუკისა: და: ახოვნებისა: მისისათჳს: წარიყვანეს: და: დამარხეს: (480)
საყდარსა: ქუთათისსა: ესხნეს: შვილნ: ოთხნი: ძენი: ბაგრატ: და:
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დემეტრე: და: ასულნი: გუარანდუხტ: და: კახაა: მეხუთე: შვილი:
მათი: მართა: მიცვალებულ: იყო: შემდგომად: მიცვალებისა: დიდისა:
მის: მეფისა: მასვე: ჟამსა: მეფე: იქმნა: ბაგრატ: ყოველსა: მამულსა: და: სამეფოსა: მისსა: ზედა: ზემოსა: და: ქუემოსა: წელი-

წდისა: ათსა: მასვე:-:ჟამსა: წარვიდეს: აზნაურნი: ტაოველნი: საბერძნეთს: ვაჩე:
კარიჭისძე: და: ბანელი: ეფის: კოპოსი: იოვანე: და: მათთანა: სიმრავლე: აზნაურთა:
ტაოელთა: ხოლო: კოსტანტინე: მეფემან: მოქცევასა: ოდენ: წელიწდისასა: გამოგზავნა: პარკიმანოზი: ლაშქრითა: ურიცხვითა: მოვიდა: და: ჩამოდგა: და: აოტნა:
იგივე: ქუეყანანი: რომელნი: ბასილი: მეფესა: მოეოჴრნეს: მოვიდა: თრიალეთს: ციხესა: ქუეშე: კლდეთა: მას: ჟამსა: ჰქონდეს: ლიპარიტ: ერისთავთა: ერისთავსა: ძესა: ლიპარიტისასა: შემოკრიბნა:
სხუანიცა: აზნაურნი: დაუდგეს: განძთა: და: შეებნეს: ციხესა: ქუეშე:
რაჟამს: იხილა: პატრიაკმან: ოსმან: რომელ: ვერას: ავნე(481)ბდა: შეექცა: გარე: ჟამსა: წარვიდა: ჩანჩხი: ფალელი: საბერძნეთს: მისცა:
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ციხე: გარყლობისა: მიერთო: ბერძენთა: და: არჯევან: ჰოლოლას:
ძემან: გასცა: ბერძენთავე: ციხე: წერეფთისა: რაჟამს: იხილა: საბა:
ტბევარმან: ეპისკოპოსმან: რომელ: შავშეთს: არღარა: იყო: სხუა:
ღონე: ააგო: ციხე: თავსა: ზედა: ტბეთისასა: და: იმჭირა: ქუეყანა:
შავშეთისა: ქმნა: დიდი: ერთგულობა: ბაგრატ: აფხაზთა: მეფისათჳს:
პატივსცა: ღ~თნ: და: ვერ: წარუღეს: ქუეყანა: მტერთა: რამეთუ:
მას: ჟამსა: გაგზავნა: პატრიკოზმან: და: პროიდროსმან: ერისთავმან:
ბანელი: ხარტურლარი: წარიყუანა: თანა: ვალანგი: ლაშქრითა: დიდითა: და: მისცა: და: მისცა: თანა: დემეტრე: კთარჯი: ძე: სუმბატისი: რეცა: შესატყუევნელად: ქუეყანისა: კაცთათჳს: და: ამით: მიზეზითა:
მოიქცეს: რავალნი: კაცნი: მის: ქუეყანისანი: წურილისა: ერისაგან:
შემოვიდა: მასვე: ციხესა: შინა: ეზრა: ანჩელი: და: რომელნი:
აზნაურნი: გამოჩნდეს: ერთგულად: შეუდგეს: მასვე: ციხესა: შინა:
და: გამრდეს: ხოლო: ციხე: არტანუჯისა: ჰქონდა: იოვანეს: აბუსერსა: და: მას: ჟამსა: ქუეყანათა: ამათ: შინა: იქმნნეს: ბრძოლანი: (482)
შუღლნი: და: მიდამონი: მრავალნი: და: ვითარ: დიდად: იღელვებოდა: ქუეყანა: ესე: კუალადცა: პატივსცა: ღ~თნ: ბაგრატს: აფხაზთა:
და: ქართველთა: მეფესა: ეწია: სენი: სასიკუდინე: კოსტანტინე:
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მეფესა: მოუწერა: პატრკომანოზს: პროედროსსა: უჴმო: შეღმართ:
ხოლო: იგი: წარემართა: მსწრაფლ: და: ვითარ: მოვიდოდა: მიიწცვალა: კოსტანტინე: მეფე: და: რაჟამს: მიიცვალებოდა: დასუა: სხუა:
მეფე: სახელით: რომანოზ: და: შერთო: ცოლად: ასული: თჳსი:
ზოია: შემდგომად: წელსა: მესამესა: წარვიდა: დედოფალი:
მარიამ: დედა: აფხაზთა: მეფისა: საბერძნეთად: ძიებად: მშვიდობისა:
და: კუალად: ძიებად: პატივისა: კულატ: პალატობისა: ძისა: თჳსისათჳს: ვითარცა:
არს: ჩუეულება: და: წესი: სახლისა: მათისა: და:
მოყვანებისათჳს: ცოლისა: და: ვითარცა: მიიწია: წინაშე: ბერძენთ: მეფისა: აღუსრულა: ყოველი: სათხოველი: სიხარულით: მოსცნა:
ფიცნი: და: სიმტკიცენი: ერთობისა: და: სიყუარულისათჳს: და: უწერა:
ოქრო: ბეჭედნი: მოსცა: პატივი: კურატპალატობისა: და: მოსცა:
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ცოლად: ბაგრატისთჳს: ელენე: დედოფალი:-მორაიწია:-მარიამ:
დედოფალი: მამულსა: ძისა: თვისსსა: ქუეყანასა: ტაოსა: მოართუა:
პატივი: აღასრულეს: ქორწილი: უკურთხნეს: გვირგვინი: ბანას: და: (483)
მიიცვალა: ელენე: დედოფალი: ქუთათისს: შინა: და: შეირთო: ბაგრატ: მეფემან: ბორენა: დედოფალი: ოვსთა: მეფეთა: ასული:
დაა: დურღულელის: და: ამისსა: შემდგომად: სხუაცა: ძე: დარჩა:
გ~ი: მეფესა: ანაკოფას: შინა: ოსთსა: მეფეთა: ასულსა: მეორესა:
ცოლსა: თანა: მეფისასა: და: აზნაურთაგან: იყო: მათ: შუა: მიდამო:
საუბარი: და: ყრმა: მცირე: იყო: სახელით: დემეტრე: ვერცა: გაამეფეს: თუცა: ვის: გულსა: ედვა: და: ვერცაღა: გამოინდვეს:
ბაგრატ: მეფემან: და: დედამან: მისმან: და: არცაღა: თავადთა:
დიდებულთა: ამის: სამეფოსათა: და: ვერღარა: დაიდგნა: და: წარვიდა:
სამეფოსა: მიმართა: ბერძენთა: მეფესა: და: წარუტანა: თანა: ანაკოფია:
აფხაზთა: მეფეთა: და: შემდგომად: ამისა: მოიჭურნა: და: დაეუფლა: ზემოსა: და: ქუემოსა: თავის: მამულსა: ზედა: ბაგრატ:- და: დიდი:
ფადლონ:-ავად: იქცეოდა: და: სწუნობდა: ყოველთა:
მოთაულთა: ამის: სამეფოსათა: და: ყოვლადვე: ყრმა: იყო: ბაგრატ: შეკრბეს: ლაშქარნი: ამის: სამეფოსანი: იპირნეს: ლიპარიტ:
და: იოვანე: აბაზას: ძე: მოვიდა: დიდი: კ~ერათა: და: კახთა:
მეფე: დავით: სომეხთა: მეფე: და: ჯაფარ: ამირა: ტფილელი: ესე: ყოველნი:
პირობითა: კეისრისათა: შეკრებულ: იყუნეს: ეკლეცს:
ფადლონს: ზედა: გააქციეს: ფადლონ: და: უწყჳდეს: ლაშქარი:
აიღეს: ავარი: და: განძი: ურიცხვი: ამიერითგან: ვიდრე: სიკუდილამდე: შჰვა: ფადლონ: და: სიმცირესავე: შინა: ბაგრატ: მეფისასა:
ლიპარიტ: ლიპარიტის: ძე: და: ივანე: აბას: ძემან: ქართლის:
ერისთავმან: მუხადგუერს: გამოიტყუეს: თბილელი: ამირა: ჯაფარ:
და: შეიპყრეს: და: დიდი: ხანი: დაყუეს: პატიმრობასა: შინა: და: წარუღეს:
ბირთვისი: შეიწყალა: აფხაზთა: მეფემან: და: გაუტევა: ტფილისს:
ზედა: ამირად: და: მიერითგან: დარჩა: მტერობა: ლიპარიტეთ: და:
ამირას: შუა: და: შემდგომად: მცირედისა: ჟამ~სა: აზრახა: ლიპარიტ: ბაგრატს:
წაღება: ტფილისისა: მოადგეს: ტფილისსა: მტკუარსა: იმიერით: ზემოთ: და: ქუემოთ: აფხაზთა: მეფისა: ლაშქარნი: და:
წყალსა: იმიერით: ჰსინით: კერძო: მოადგინნა: ლაშქარნი: კახნი:
და: ჰერნი: მას: ჟამსა: მოკლულ: იყო: დიდი: კახთა: მეფე: კა~ე: ოვსისა: ვისმე:
მონისაგან: რამეთუ: წყობასა: შინა: ოვსთა: მეფე:
ურდურე: მოეკლა: კაე: მეფესა: და: ნადირობასა: შინა: ფიდრაზის:
გორთა: ო(485)ვსისა: მონისა: მიერ: მას: ჟამსა: იყო: მეფე: კახეთს:
გაგიკის: ძე: დავით: სომეხთა: მეფისა: სამშვილდისა: და: ზოლაკერტისა: დისწული: კაესი: და: ჰბრძოდეს: ორ: წელ: ტფილისს: და: მას: ჟამსა: იყო:
ჯაფარ: ძე: ალესი: და: ესრე: შეაჭირვეს:
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ტფილელთა: რომელ: ლიტრა: ვირის: ჴორცი: ხუთას: დრამად:

იყიდდიეს: და: ვერღარა: დაუდგმიდეს: შიმშილთა: და: ბრძოლათა:
ძლიერთა: ტფილელთა: განიზრახეს: მოცემა: ტფილისისა: და:
ამის: ქალაქისა: ბრძოლასა: შინა: წარტყუენეს: ციხენი: ორბეთი:
და: ფარცხისი: აფხაზთა: მეფისა: ლაშქარმან: და: ამირა: შჰკაზმა:
თავის: ლაშქრითა: შეჰმზადა: ტივები: და: ნავები: ღამით: წასულად: განძას:
ლაშქარსა: თანა: ფადლუნის: შვილსა: და: რომელთამე:
დიდებულთა: აფხაზთა: მეფისათა: ლიპარიტისაგან: ფარულად: გააზრახეს: მეფესა: არა: გააძებ: ამირას: და: ფარულად: ლიპარიტისაგან: და: ჰკითხეს: ზავი: ამირას: გამოაცხადეს: და: დაამკჳდრეს:
ამირა: ტფილისსავე: ზედა: და: იბირნა: აფხაზთა: მეფემან: კახნი:
აბოც: მთავარი: მარღილელი: და: სიძე: კაე: მეფისა: და: ხულა:
გურნი: ჯუარის: ციხითა: და: მოეყარა: აფხაზთა: მეფე: ქალაქსა:
დემეტერე: კახთა: და: მიერითგან: შეიქმნა: ლიპარიტ: ქუე: გამხედვარად: თავის: პატრონისაგან: გაილაშქრა: აფხაზთა: მეფემან: (486)
კახეთს: შეება: და: შეუჴდა: მთასა: ზედა: მიქელ: გაბრიელთასა:
და: წყობასა: შინა: შეიპყრეს: სტეფანოზ: ვარჯანის: ძე: პანკისისა:
ერისთავი: და: ვაჩე: ძე: გურგენ: ბერისა: ხორნაბუჯის: ერისთავი: და:
ჯე: დისწული: გოდერძისა: ტვი~რის: ერისთავი: და: მჭელისა:
გარდადგა: თიანეთს: და: დაწუა: დარბაზი: ბოდოჯისა: სახლი:
სახელოვანი: დიდისა: კაე: მეფისა: აგებული: და: ესე: ერისთავნი:
ქენებით: აძლევდეს: ციხეთა: მათთა: და: ვერღარა: ჩავიდეს: კახეთს:
შემოიქცა: რამეთუ: ლიპარიტ: იწყო: საურავთა: გუერდ: ქცეულთა:
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შემდგომად: მცირედისა: ჟამისა: გამოიყვანა: ლიპარიტ: დემეტრე:
ძმა: ბაგრატისი: სამეფოთა: ბერძენთა: მეფისა: ლაშქრითა: და:
მიერთნეს: სხუანიცა: ვინმე: დიდებულნი: და: აზნაურნი: მოვლეს: ზემო:
ქუეყანა: და: ჩამოვიდეს: ქართლს: მოადგეს: ატენს: არეარე: მოწუეს:
ქართლი: და: ჰყუეს: ლიპარიტს: კახნი: და: ბერძენნი: ვერა: წაიღეს: ატენი: რამეთუ:
ციხეთა: უფალნი: კაცნი: მტკიცე: იყუნეს: ერთგულობასა: ზედა: ბაგრატისსა: თჳნიერ: ფარსმან: თმოგუელისა: და:
ბეშქენ: ჯაყელისა: თუხარის: ერისა: და: იწყეს: ახალ: ქალაქისა:
ზღუდეთა: შენებად: რამეთუ: მას: ჟამსა: უზღუდო: იყო: არე:
ზამთრისა: მოწევნულ: იყო: ბერძ~ნთა: ენება: შეღმართ: წარსულა: (487)
და: ეზავა: ლიპარიტ: აფხაზთა: მეფესა: უბოძა: ქართლის: ერისთა~ობა: წარვიდეს: ბერძენნი: საბერძნეთად: და: წარიტანეს: დემეტრე: თანა: და: კუალად: განძლიერდა: მოიჭურნა: ბაგრატ: მეფემან:
თავის: მამულსა: ზედა: და: იგდო: სუემან: ბაგრატისმან: ჟამი:
მოერთო: ვესტი:-თ~:-ძალითა: ციხითა: ანისისათა: თვინიერ:
ამბერდისათა: და: მოსცეს: ანელთა: ანისი: ბაგრატის: დედასა: რამეთუ:
მამულ: ეყ~ოდ~ეს: სომეხნი: სენაქრემ: სომეხთა: მეფისა:
ასული: იყო: მარიამ: დედოფალი: ბაგრატის: დედა: იყო: ჟამი: გაზაფხულისა: ბაგრატ: აფხაზეთს: შალს: იყო: მოადგა: ანაკოფიას:
და: მისწურა: წასაღებელად: და: მოვიდეს: ტფილელნი: ბერნი:
რამეთუ: მის: ჟამისა: პირველ: მომკუდარ: იყო: ტფილელი: ამირა:
ჯაფარ: უქადეს: ქალაქი: და: უჴმეს: სასწრაფოდ: და: აგდო: და:
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მოეყენა: ანაკოფიას: გარე: ქუაბულელ: ჭაჭას: ძე: უთაღო: აფხაზეთისა: ლაშქრითა: ამოიარა: და: მოვიდა: ქუთათისს: და: მოაყენა: ქუთათისსა:
სამოქალაქოსა: ლაშქარი: და: გურიელნი: აზნაურნი:
და: ლომსიანნი: მოიყუანნა: ხუფათის: და: დაუდგეს: ფილაკავანი:
და: ჰბრძოდეს: და: ამოიარა: მეფემან: და: მოვიდა: ქართლს: და:
მოვიდეს: სხუანი: მჴმობელნი: ბერნი: ტფილელნი: წარემართა: (488)
ტფილისად: და: მოეგებნეს: ქალაქის: ბერნი: დარბაზის: ყმანი:
ცხენოსანნი: დიღმისა: ველსა: და: ყოველი: ერი: ქუეითი: დაკაზმული: უმედეულსა: დედათა: და: მამათა: სიმრავლე: იყო: მოედანს: და: იყო: ჴმობა: ბუკთა: დაუდუმბულთა: ორკერძოვე:
საშინელი: რომლისა: ჴმითა: იძრვოდა: ქუეყანა: და: იყო: სიხარული:
ორ: კერძოვე: განსაკჳრვებელი: შეიყარნეს: მოვლეს: ქალაქი:
ასხმიდეს: დრაჰკანსა:-და: მოართუნეს: კლიტენი: ქალაქისანი:
და: შეიყარნეს: საამირაოსა: რბაზსა: და: დაჯდა: მეფე: ბაგრატ: საურავად: აღიხუნა: კოშკნი: ქართანი: თავისა: კაცითა: და:
აღიღო: ციხე: ქალაქისა: დარიჯელი: და: ორნივე: კოშკნი: წყალ: ყაინისანი: და:
თაბორი: და: დაადგინნა: შიგა: ერისთავნი: თჳსნი:
ხოლო: ისნელთა: ჩააგდეს: ჴიდი: და: არა: მოსცეს: ისნი: და: დაუდგნეს: ფილეკავანნი: და: სროდეს: ისარსა: და: ისნისა: ველსა:
მოვიდეს: კახთა: მეფე: გაგიკ: და: ერისთავი: გოდერძი: და: ყოველნი: დიდებულნი: კახეთისანი: დარბაზობად: ბაგრატ: მეფისა:
წინაშე: და: მშვიდობისა: ძებნად: მაშინ: ბრძანა: და: გავიდა: მეფე:
ბაგრატ: ველსა: ისნისასა: მოიყუანნა: და: მისცა: მშვიდობა:
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სიხარული: და: საურავი: დღითი: დღე: შეემატების: და: ვითარ: გარდაჴდეს: ამას: შინა: დღენი: ზაფხულისანი: და: კუალად: იწყო: ლიპარიტ: (489)
მათვე: ფიცხელთა: საურავთა: და: გამოიყუანა: ანისით: დედოფლისაგან: ერისთავი: არტანუჯისა: ციხითა: და: ციხის: ჯუარისა: და:
აწყუერის: ციხის: პატრონი: ერისთავი: ივანე: დადიანი: და: შეიპყრნა: იგინი: ანისის: კარსა: და: დააგდო: ტფილისის: მეფემან: და:
გავიდა: ჯავახეთს: ამისა: შემდგომად: მოიყვანნა: მაწყუერელმან:
მესხნი: განძითა: ბაგრატისისათჳს: შუელად: მეფისა: და: მეფე: დგას:
ღირტილას: ხოლო: ლიპარიტ: შეკრიბნა: კახნი: და: მოადგა: ფოკათა: გამოექცა: მაწყუერე: მეფესა: ბაგრატს: და: შეეზრახა: ლიპარიტს:
ცნა: ესე: მეფემან: ზამთრისა: შუქთა: საშინელთა: გარდაიარა:
შავშეთი: და: ჩავიდა: ქართლს: და: ლიპარიტ: გამოიყვანნა: ახლათ:
საბერძნეთით: დემეტრ: ძმა: ბაგრატ: მეფისა: ბერძენთა: მეფისა:
განძი: და: ლაშქარი: შემწე: იყო: და: განხეთქნა: ამისსა: მეფობასა:
კაცნი: რომელნიმე: წარუდგინნა: დემეტრეს: და: რომელნიმე: დარჩეს:
ბაგრატის: ერთგულებასა: შინა: და: ძე: ლიპარიტისი: ივანე: მძევლად:
დარჩა: ბაგრატის: ჴელთა: შინა: და: ითხოვა: გ~ი: ბაგრატისგან:
და: ნაცულად: გაუშუა: აბუსერი: თავის: ციხითა: მშვიდობით: და: (490)
იყვნეს: თანა: მდგომნი: კახნი: ძალითა: მათითა: და: დავით: სომეხთა:
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მეფე: ძალითა: მისითა: ამის: კერძოსა: ქართლისასა: და: იყო: მიდამო: საურავი: ჴელოვნად:-და: მოვიდეს: ვარანგნი: სამათასი: კაცი:
და: დააყენა: შუას: გარე: და: მოიტანა: თანა: შვიდასი: კაცი: და:
მოვიდა: ბაგრატ: შვიდასითა: ლაშქრითა: და: ამით: ვარანგითა:
მესხნი: ვ~რღარა: მოილოდინნეს: მივიდეს: და: შეიბნეს: თავსა: სასირეთისა: ჭალისასა: გაიქცა: შიგა: ლაშქარი: და: ჰმისა: ამასვე:
კულა: შეიპყრეს: აბუსერი: და: სხუანიცა: დიდებულნი: მისთანა: ვერღარა: უძლეს: ბრძოლა: ვარნაგთა: და: მისცნა: ლიპარიტ: პაშტნი: და:
წინა: მათსა: პურს: უკაზმიდეს: და: ეგრეთ: ლიხი: გარდავლეს:
და: ამისსა: პირველ: მომკუდარ: იყო: ძმა: ბაგრატისი: დემეტრე:
შემდგომად: გაქცევისა: შეშინდა: ბაგრატ: სამეფოსა: და: მამულსა:
მისისა: განხეთქილობასა: და: უქმნა: მუდარა: ლიპარიტს: და: მცირედითა: ცხენოსნითა: მივიდა: ლიპარიტის: თანა: ხოვლესა: და: არა:
ცნა: ლიპარიტ: მისულა: მისი: არა: ნახა: გარიდა: მუნით: შეიქცა:
და: წარვიდა: აფხაზეთს: და: შემდგომად: მცირედისა: ჟამისა: სულაენ: კლამახისამან: გრიგოლ: ერისთავმან: არტანუჯისამან:
შეაერთეს: სიტყუა: და: შეიწყნარეს: მათთანა: სხუანიცა: აზნაურნი: (491)
მესხნი: და: უჴმეს: მეფესა: ბაგრატს: და: ლაშქრითა: წარმოემართა:
გარდამოვლო: გზა: რკინის: ჯუარისა: და: შეკრბეს: არყის: ციხეს:
ცნა: ესე: ლიპარიტ: შეკრიბა: თავისი: ლაშქარი: და: მოიწყუნა:
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კახნი: და: სომენი: და: ბერძენნიცა: თანავე: ჰყვეს: და: მიუჴდა:
უგრძნეულოდ: არყის: ციხეს: და: შეიბნეს: და: სძლია: ლიპარიტვე:
და: გააქციეს: მეფე: შეიპყრეს: სულა: კალმახისა: პატრონი:
მრავლითა: ტანჯვითა: და: ძალისა: გასულითა: სთხოვეს: კალმახი:
და: არა: მისცა: ამასვე: ომსა: შეიპყრეს: გრიგოლ: ძე: აბუსერისი:
სთხოვეს: არტანუჯი: სიკუდილისა: ქადებითა: და: მისცა: მოირჭუნა:
ლიპარიტ: და: აიხუნა: ზემონი: ციხენი: და: მიერთნა: თავადნი:
კაცნი: და: გარესგარ: წარვიდა: ლიპარიტ: მითვე: ლაშქრითა: დევნად: და:
ულაშქრა:
ბერძენთა: მეფეს: დვინელსა: ზედა: და: შემოიქცა: თავისა: ქუეყანასა: და: შემდგომად: წელიწდისა: მოქცევასა: გამოჩნდეს: თურქნი: სულტნისანი:
ბარალიმ: ილმიანი: ქუეყანასა: ბასიანისასა: გამოვიდა:
ბერძენთა: მეფისა: ლაშარი: და: უჴმეს: ლიპარიტს: და: წარვიდა:
ლიპარიტ: შუელად: ბერძენთა: ყოვლითა: ლაშქრითა: ამის: ზაას: კერძისათა:
ორდროსა: და: უკუმიასა: ქუემოთა: და: გააქციეს: (492)
ყოველი: სპა: საბერძნეთისა: და: ლიპარიტის: თურქთა: იქმნა: მოსრვა:
დიდი: და: შეიპყრეს: ლიპარიტ: და: წარიყვანეს: ხუარასანს: სულტანსა: თანა: დიდებულთა: ამის: სამეფოსათა: და: შვილთა:
ლიპარიტისთა: ივანე: და: ნიანია: იძებნეს: უშიშოება: და: გამოიყვანეს: მეფე: მეფედ: და: კუალად: მოირჭუნა: და: შეიპყრნა:
შვილნი: ლიპარიტისნი: აიღო: უფლისციხე: და: გაუშუა: ივანე:

და: დადგომილ: იყუნეს: განძას: ქუეყანასა: თურქნი: და: წასა1-19 265
ღებელად: მიეწურა: განძა: გამოგზავნა: თავისა: ნაცვლად: ბერძენთა:
მეფემან: ლიხტური: ლაშქრითა: დიდითა: და: აწყუ~ეს: ბაგრატს:
ყოვლითა: ლაშქრითა: მისითა: და: წაჰყუა: თანა: და: ემართნეს: თურქუთა:
და: მივიდეს: განძას: კარსა: და: მორიდეს: თურქთა: და: და:
ირჩინეს: განძის: ქუეყანა: და: შემოიქცეს: მშვიდობით: და: ამისსა:
შემდგომად: კუალად: უჴმეს: ტფილელთა: და: მოსცეს: ტფილისი:
ბაგრატს: და: შეიყუანეს: შინა: და: იყო: სიხარული: და: მშვიდობა: დიდი: და: ამისსა: შემდგომად: ეჴსნა: ლიპარიტ: თურქთა:
და: შემოვიდა: ანის: დააგდო: ბაგრატ: ტფილისი: ლიპარიტის:
გზითა: მოვლო: ქართლი: და: მოვიდა: ჯავახეთს: განძლიერდა:
ლიპარიტ: რამეთუ: მსახურებისა: მისისათჳს: წარვიდა: საბერძენთს: (493)
და: ნახა: ბერძენთა: მეფე: და: მოირთო: ბერძენთა: მეფისაგან:
ძალი: და: ვერღარა: დაუდგა: ბაგრატ: და: მისსა: პირველ: სუმოდა: ძე: მისი: გ~ი: ბაგრატს: დაუტევა: ქუთათისი: მეფედ:
სამეფოსა: ზედა: აფხაზეთისასა: და: წარვიდა: საბერძნეთს: მას:
ჟამსა: იყო: ბერძენთა: მიიახლა: მონა: მეოტი: და: ლიპარიტის: სათნოთა: სწრაფით: ვერღარა: შეაქცია: ბაგრატ: თავისა: მამულსა:
ზედა: დაყო: მუნ: სამი: წელიწადი: დაბასა: ბერძენთასა: და:
პატივსა: შინავე: იყო: ბაგრატ: საბერძნეთს: ითხოვა: ლიპარიტ:
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ძე: ბაგრატისი: გ~ი: მეფედ: და: მოსცა: იგი: დედამან: და: დიდებულთა: მის: ქუეყანისათა: მოიყვანეს: საყდარსა: რუისსა: აკურთხეს:
მეფედ: და: მოიყუანეს: მზრდლად: მისა: და: პატრონად: დაა:
ბაგრატისი: გუარანდუხტ: დედოფალი: კარისა: კაცი: სრული:
და: უნაც~ლო: სახითა: სიბრძნითა: სიუხითა: და: ღ~თის: მსახურებითა: და: ყოვლითა: კეთილითა: და: შემდგომად: მცირედისა: ჟამისა:
მოითხუა: გუარანდუხტ: ბაგრატ: ბერძენთა: მეფისაგან: და: გამოგზავნა: ბერძენთა: მეფემან: დიდითა: დიდებითა: ნიჭითა: და:
განძითა: მიუწდომელითა: მიეგება: ყოველი: ლაშქარი: აფხაზეთისა: (494)
ზღვის: პირსა: ხუფათისა: და: სიხარული: და: ღ~თისა: მადლობა:
დიდი: ბრძანა: და: შემოვიდა: სახლად: თჳსად: ქართლს: და: ლიპარიტ: მოიჭურნა: ზემოსა: კერძსა: დაკლებულად: და: იყო: მოყუარედ: მისსა: ხურასანს: და: ულუნბეგ: სულტანი: და: საბერძნეთს: მეფე: ბერძენთა: და: ზრდიდა: ბაგრატის: ძეთა: გ~ის:
მცერესა: სახელითა: მეფობისათა: ხოლო: ბაგრატს: აქუნდა: ლიხსა:
ქუემოთ: კერძი: და: წყალობით:- და: მცირედისა: ჟამისა: შემდგომად: ამის: სამეფოსა: დიდებულთა: მოიწყინა: პატრონობა:
ლიპარიტისი: სულა: კალმახელი: და: ყოველნი: მესხნი: გამოექცეს:
ლიპარიტს: და: შეიპყრეს: დლივს: ლიპარიტ: და: ძე: მისი: ივანე:
ხოლო: ნიანია: გარდაეხუეწა: და: მიმართა: კლდე: კართა: და: არა:
შეუშვეს: მამისა: მისისა: ციხოვანთა: და: წარვიდა: ანის: ბერძენთა:
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თანა: ლიპარიტ: და: ივანე: პყრობილნი: სულა: წარიყუანნა: კალმახს: გაგზავნა: სულა: მეფისა: წინაშე: სულთა: ზედა: მჴმობელნი:
ხოლო: გუარანდუხტ: და: გ~ი: ძე: ბაგრატისი: დგეს: ღრტილას:
და: რა: ცნეს: შეპყრობა: ლიპარიტისი: შეიყუანეს: ახალ: ქალაქს:
და: მუნ: მოილოდინეს: ბაგრატ: სულთა: ზედა: მოვიდა: მეფე: (495)
და: ამის: მსახურებისა: ნაცულად: მეფემან: უბოძა: მამულობით: ციხის:
ჯუარი: და: ოძრჴე: ბოდო: კლდითა: და: სხუაცა: მრავალი: საქონელი: და: სამღურდელთ: მოძღურენი: და: რაცა: უნდოდა: და:
მოვიდა: მეფესა: წინაშე: სულა: ჯავახეთს: და: მოგუარა: ლიპარიტ:
და: ივანე: პყრობილნი: და: მოაჴსენნა: ჴელთა: აიხუნა: ლიპარიტისაგან: ციხენი: არტანუჯი: და: ყუელი: უფლისციხე: და: ბირთჳსი:
ხოლო: კლდენი: მტკიცედ: ეპყრნეს: ციხოვანთა: რამეთუ: მუნ:
შიგან: დგა: ნაომართა: მწიგნობართა: უხუცესი: ლიპარიტის: კაცი:
და: იამანი: მიშვანეს: თრიალეთს: ჰმათა: თხოითა: არა: მოსცნეს:
ციხოანთა: კლდეკარნი: აღმართნეს: ძელნი: და: გაასხნეს: მას: ლიპარიტ: და: ივანე:
განწირნეს: სიკუდილად: და: შემდგომად:
დღეთა: მრავალთა: მოიმტკიცეს: მეფე: და: დიდებულნი: ამის:
სამეფოსანი: ციხეთა: ლიპარიტისთა: მშვიდობით: გაშუებისათჳს:
ლიპარიტისა: და: ივანესთჳს: მოსცნა: კლდეკარნი: გამოიღო: თავისი: ხუასტაკი: და: ჩაიცუნა: ჩოხანი: შევედრა: ძე: მისი: ივანე:
მეფეს: და: დარჩა: არგუეთის: მამული: ივანეს: ეფუცა: ლიპარიტ:
მეფეს: შეუცოდებლობისა: თჳს: და: გაუშუეს: და: წარვიდა: სამე- (496)
ფოსა: შემდგომად: მცირედისა: ჟამისა: გაიპარა: და: წარვიდა:
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ივანე: საბერძნეთს: და: დაყუნა: წელნი: რაოდენნიმე: და: ნიანია:
მოკუდა: ბერძენთა: ყმობასა: შინა: ანის: და: ივანეს: უურვა: თავის: მამამან: ბაგრატს: თანა: და: თჳთ: ბაგრატცა: გამოიზიდნა:
და: გამოიყვანა: ამს: სამეფოსა: და: უბოძა: მამული: არგუეთისა:
და: ქართლისა: და: ჰმონებდა: ერთგულობით: და: იყო: თავად:
თავადთავე: თანა: ამის: სამეფოსათა: და: სპასალარ: სიკეთითა:
მისითა: ხოლო: ლიპარიტ: მიიცვალა: საბერძნეთს: სამეფოსა:
ქალაქსა: კოსტანტინე: პოლეს: და: წარმოიყუანეს: დიდითა: დიდებითა: ერთგულთა: და: გაზრდილთა: მისთა: მოიყვანეს: და: დამარხეს: კახეთს: სამარხოსა: მამათა: მათთა: და: გამოირჭუნა:
ბაგრატ: და: განძლიერდა: უფროს: ყოველთა: მეფეთა: ამის:
ქუეყანისათა: და: ამან: წარიხუნა: ციხენი: ყოველნი: ჰერეთისა: და:
კახეთისანი: თჳვინ~ერ: კუეტარისა: და: ნახჭევანისა:-და: ამისსა:
იქმნნეს: დიდნი: საქმენი: და: აღძრვანი: დიდთა: მეფეთანი: ამის: მეფობისა:
ჟამთა: შინა: გამოვიდა: სურატნი: არფასარან: მეფე: სპარსეთისა: დასხმის: გუარად: უგრძნეულად: მოვიდეს: შემუსრა: კანგა- (497)
რი: და: თრიალეთი: და: დღეს: ერთს: მარბიელმან: მიუწია: ყუელის:
ყურსა: გარდავიდა: შავშეთს: კლარჯეთს: ტაოს: ვიდრე: ფანასკერტამდე: და: მასვე: დღესა: ჩამოუწია: თორს: და: ღუის: ჴევს:
და: თჳთ: დადგა: თრიალეთს: სამ: დღე: მას: ჟამსა: მომავალი:

იყო: მეფე: ტაოთ: და: თანა: ჰყუანდეს: დედა: და: დაა: და: ძე:
მისი: გ~ი: და: დგრომილ: იყუნეს: ხეკრებულთა: და: აყრისა: მისისა:
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ჟამსა: მოუჴდა: ლაშქარი: სულტნისა: წამოვიდეს: და: წარმოუდეს:
ქედსა: ზედა: ხოლო: იგინი: ჩამოესწრნეს: ქართლს: წავიდა:
ეავახეთს: და: მოადგა: ახალ: ქალაქს: რამეთუ: მესხნი: აზნაურნი: და: ზემოსა:
კერძისანი: ძლიერად: დგეს: ახალქალაქს: და: ჰბრძოდეს: სამ: დღე: რამეთუ: არა: ზღუდითა: მტკიცითა: გარდასრულ:
იყო: ახალქალაქი: ვერღარა: დაუდგს: ბრძოლათა: აღიჭურნეს:
მყოფნი: ქალაქისანაი: და: განახუნეს: კარნი: და: შეიბნეს: ძლიერად:
მოსრეს: პირითა: მახვილისათა: შევიდეს: ქალაქად: თურქნი: და:
ტყუე: ყუეს: ურიცხვი: ერი: სულნი: ქრისტიანეთა: აღიღეს: განძი: და:
ტყუე: ძლიერი: შეიღება: წყალი: ახალ: ქალაქისა: სისხლითა: და: (498)
მოუვლინა: ახალ: ქალაქით: მოციქული: სულტანმან: და: ჰკიდა:
მზახუება: სთხოვა: დის: წული: ცოლად: ბაგრატ: მეფესა: და:
მოიქცა: სულტანი: ანისად: შემუსრა: და: წაიღო: ანისი: მოსრნა:
და: ტყუე: ყუნა: ურიცხუნი: სულნი: და: წარვიდა: ქუეყანად: თჳსად:
სპარსეთად: და: ანისი: წარუღო: ბერძენთა: და: მისცა: მანუიას: ძესა:
აბულასვარისსა: ხოლო: დისწული: ბაგრატისა: რომელსა: ითხოვდა:
სულტანი: იყო: ძმის: წული: სომეხთა: მეფისა: კაესი: სთხოვა:
ბაგრატ: და: არა: მოსცა: სომეხთა: მეფემან: მიგზავნა: ბაგრატ:
მოციქულად: დიდი: ძალად: ერისთავი: ვარაზბაკურ: გამრეკელი:
აბირნა: კაცნი: სომეხთა: მეფისანიცა: და: სამშვილდეს: შემომავალი:
სომეხთა: მეფე: კაე: და: ძმა: მისი: სუმბატ: შეიპყრეს: ქოშის:
ჭალას: და: აცნობეს: ბაგრატს: და: წარვიდა: ქვაჴურელთათ:
მსწრაფლ: და: მოგუარნეს: პყრობილნი: კლდისკართა: ქუეშე: სთხოვა: სამშვილდე: და: არა: მოსცეს: და: ერთი: მამა: მათი: შესრულ:
იყო: სამშვილდეს: ადარნასე: ხოლო: მიიყუანეს: სამშვილდეს: და:
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ამართეს: ძელი: და: გასუეს: სომეხთა: მეფე: კაე: სამ: დღე: ითხოვეს: მშვიდობა: და: მოსცეს: სამშჳლდე: ხოლო: მოსრულ: (499)
იყუნეს: ორნი: ერისთავნი: სომეხთა: მეფისანი: ლუკის: ერისთავი:
და: კაქვაქრის: აძლევდა: და: მოსცემდა: სამთა: ციხეთა: სუმბატ:
ძმა: კაესი: ოფრეთს: და: კობას: და: ვარზაქარს: ხოლო: შეეწყალნეს: ბაგრატ: მეფესა: და: მისცნა: და: უთავის: უფლნა: ყოველნი: ციხენი: თჳნიერ: სამშჳლდისა: და: არცა: სხუანი: ციხეთა: უფალნი: დიდებულნი: მათნი: შუშანა: არამედ: ოდენ: სამშჳლდე: იპყრა: სახლად: თჳსად: და: ეგრეთვე: მონებდეს: სომეხნი: ხოლო: დიდმან: ბაგრატ: მეფემან: გაათხოვა: ასული: მისი:
მართა: და: შერთო: ბერძენთა: მეფესა: ხოლო: შემდგომად: ამისსა:
გაათხოვა: დისწული: მისი: და: შერთო: სპარსთა: მეფესა: სურტანსა: და: შემდგომად: სამისა: წლისა: გამოვიდა: სულტანი: შემოვლო: რანი: და: უგრძნეულად: შევიდა: ჰ~რეთად: და: მის:
ქუეყანისა: დიდებულნი: იყუნეს: მორთულ: და: ერთგულ: ბაგრა-

ტისსა:-და: მას-: ჟამსა: იყო: მცირედითა: საქონლითა: მეფე:
კეისრისა: და: აღსართნა: ძე: გაგიკისი: და: ყოველთა: დაყარნეს:
ციხენი: მათნი: და: ივლტოდეს: კავკასიად: და: იყო: ბაგრატ:
გალაშქრებული: აღებად: კახეთისა: და: ლაშქარი: მისი: წინა: (500)
გაგზავნილი: ვეჟნის: ერისთავსა: თანა: წირქულელსა: შემოიქცეს:
მშჳდობით: და: უამბეს: შემოსულა: სულტანისა: და: დაყრა: ციხე1-25 271
თა: შემოიქცა: სწრაფით: და: მოვიდა: ქუეყანად: თჳსად: ქართლად:
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და: დასძლივეს: ქართუელთა: და: ოვსთა: დაუტევეს: ზარენ: ძე:
სომეხთა: მეფისა: და: მოსრეს: სპა: მისი: ყოველი: და: სდევნეს:
საზღუართამდე: სომხითისა: და: შეიპყრეს: ზარენ: ძე მეფისა:
ტბის: პირსა: რომელსა: ცელი: სახელ ედების: და: უკმოიყუანეს:
ხოლო: ოვსთა: ნებვიდა: მოკულა: ზარენისი: სისხლისათჳს: მეფეთა:
მათთასა: არამედ: ქართუელთა: დაიცუეს: ცოცხლებით: ძიებისათჳს:
საზღუართა: მათთასა: და: დასუეს: პყრობილად: ციხესა: და: რიალასსა: ვიდრე: ძებნეს: სომეხთა: ხოლო: უცალო: იქმნეს: სპარსთაგან: მაშინ: წელსა: მესამესა: მოვიდა: სუმბატ: ბივრი: ტიანი: და:
ძენი: მეფისანი: არტავაზ: და: ტიგრანი: ყოვლითა: სპითა: სომხითიანითა: მაშინ: მეფეთა: ქართლისათა: უბრძანეს: ქუეყანათა: მათთა:
შელტოლვა: ციხეთა: და: ქალაქთა: და: მთიულეთა: და: განამაგრნეს:
ციხენი: და: ქალაქნი: ხოლო: მოვიდეს: სომეხნი: და: დადგეს:
თრიალეთს: აღადგინეს: მათ: შორის: მოციქულნი: და: იზავნეს: (157)
მოსცეს: ქართუელთა: ძე: მეფისა: შეპყრობილი: უთქუეს: შეწევნა:
ესრეთ: ვითარმედ: უკეთუ: ვინმე: აღდგეს: მტერი: თქუენზედა:
და: მოღმართ: ებრძოდეს: ჩუენ: ორნივე: მეფენი: თავითა:
და: სპითა: ჩუენითა: თანა: მდგომ: შემწე გექმნეთ: და: უკეთუ:
კუალად: მიღმართ: ვისმე: მიღმა: ჰბრძოდეთ: ათას: ათასითა: მჴედრითა:
ჭურვილითა: შეგეწეოდეთ: და: ვქმნეთ: ქალაქსა: ამას: ჩუენსა:
ქართუელთასა: და: ძმა: არტაბან: მეფისა: ხატითა: და: ამისთჳსცა:
უკმოსცეს: სომეხთა: საზღუარი: ქართლისა: ქალაქი: წუნდა: და:
ციხე: დამოთისა: ჯავახეთი: და: არტანი: და: მიერითგან: იქმნეს:
მოყუარე: სომეხნი: და: ქართუელნი: და: ოვსნი: სამნივე:
ერთად: ბრძოდეს: მტერთა: და: აღესრულნეს: არზოკ: და:
არმაზაელი: ნუგეშინის: ცე: მულნი: დიდად: რამეთუ: სიმჴნითა: მათითა:
უკუე: მოიხუნეს: საზღუარნი: ქართუელისანი: და: შემდგომად: მათსა:
მეფობდეს: შვილნი: მათნი: არმაზს: და: ამაზსადა: შინა: ქართლსა: დერკუ: და: შემდგომად: მათსა: მეფობდეს: შვილნი: მათნი: (158)
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არმაზს: და: ფარსმან: ქუელი: და: შინა: ქართლსა: მირდატ:
ხოლო: აქამომდე: ესე: მეფენი: ყოველნი: ოროლნი: იყუნეს:
მოყრობასა: ზედა: ერთგან: და: მტერობასა: ვისსამე: ზედა:-მაშინ: ამან: მირდატ: ქართუელმან: მოიყუანა: ცოლი: სპარსი: ნათესავი: მეფეთა: და: წუევნითა: სპარსთა: თანა: მტერ: იქმნა: ფარსმან: ქუელსა: არმაზელსა: განიზრახა: მუხთლად: სიკუდილი: ფარსმან: ქუელისა: არმაზელისა: მირდატ: სახლსა: შინა: თჳსსა ფარსმან:
ქუელსაა: რეცა: მიჯლიშად: და: განცხრომად: რომელი: ესე: აუწყა:
ვინმე: ფარსმანს: და: განკრძალა: ხოლო: იგი: არღარა: მივიდა:
მიერიდგან: იქმნა: იგი: მტერ: ურთიერთას: და: მირდატს: შეეწეოდეს: სპარსნი: ხოლო: ფარსმანს: სომეხნი: და: ესე: მირდატ:
იყო: ჭურვილი: და: მისი: სახელი: ფარსმან: ქუელი: უხუად:
მომნიჭებელი: და: კაცი: კეთილი: და: შემნდობელი: ასაკით:
შუენიერი: ტანით: შუენიერი: ტანითა: დიდი: და: ძლიერი: მჴნე:
და: მჴედარი: და: მიმართებელი: ბრძოლასა: უშიში: ვითარცა:
უჴორცო: ყოვლთავე: უმჯობესი: ყოველთა: მეფეთა: ქართლისათა: (159)
რომელნი: გარდაცუალებულ: იყუნეს: უწინარეს: მისსა: თჳსცა:
უყუარდა: ესე: მირდატის: კერძთაცა: ქართუელთა: სძულდა: მირდატ: მესისხლოობისა: და: მედგრობისა: მისისათჳს: და: გამოერთნეს: უმრავლესნი: მირდატის: კერძნიცა: უმძლავრა ფარსმან:
ქუელსა: და: აოტა: და: წარვიდა: მირდატ: სპარსეთს: ხოლო:
იყო: მაშინ: სპასპეტი: ფარსმან: ქუელისა: ეგრეთვე: ქუელი: და:
გოლიათი: სახელით: ფარნავაზ: ესე: ფარნავაზ: ძუძუის: მტე: იყო:
ფარსმან: ქუელისი: სარწმუნო: და: ერთგული: და: იგი: და: ადგინა:
შიგა: ქართლსა: ადგილსა: მირდატისსა: ყოვლადვე: იყჳს: ფარნავაზ:
სპა: სპეტი: ქართლსა: შინა: ხოლო: მეფე: ფარსმან: იარებოდის:
და: განაგებდის: სამეფოსა: მათს:-მაშინ: მირდატ: გამოიყუანნა:
სპარსნი: სპანი: ძლიერნი: და: მომართა: ფარსმანს: ხოლო: ფარსმან: შეკრიბნა: სპანი: ქართლისანი: და: მოირთო: ძალი: სამხრე:
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თით: და: მიეგება: იწროთა: რკინის: ჴევისათა: და: იწყეს: ბრძოლად: ბუმბერეზთა: დღეთა: მრავალთა:-და: რომელი: გამოჩნდის: (160)
ბუმბერეზი: სპარსთა: შორის: მძლედ: ბუმბერეზთა: ზედა: ქართლისათა: და: სომხეთისათა: მას: ზედა: განვიდეს: თჳთ: ფარსმან:
მეფე: ანუ: სპასპეტი: მისი: ფარნავაზ: და: აჯობიან: და:
სძლიან: ხოლო: მოკლა: ფარსმან: აჩუიდმეტი: ბუმბერეზი: სპარსთა:
ხოლო: სპასპეტმა: ფარნავაზ: მოკლა: ბუმბერეზი: ოცდა: სამი:
მაშინ: იყო: სპარსთა: შორის: კაცი: ერთი: გოლიათი: სახელით:
ჯუმბერ: რომელი: ლომსა: ჴელითა: შეიპყრობდა: და: მან: სთხოვა:
ბრძოლა: მეფესა: ფარსმანს: ხოლო: ფარსმან: ქუველი: სიხარულით:
აღიჭურა: და: განვიდა: და: აღიზახნეს: ორთავე: ჴმითა: სასტიკითა:
და: მიეტევნეს: ურთიერთარს: დაიწყეს: ბრძოლა: ჴრმლითა: და:
ჟამი: ბრძოლისა: მათისა: ემსგავსა: ჟამსა: ქუხილისასა: და: ტეხასა:
აჯობა: ფარსმან: ჩამოაგდო: და: მოკლა: და: მიიქცა: სპისა: მისისა:

კერძო: და: ჴმა: უყო: ჴმითა: დიდითა: და: ჰქუა: ლომნო: მძუინვარენო: ცხრანი და: სეტყუილნი: მაშინ: მიეტევნეს: ქართუელნი:
და: სომეხნი: მათ: ზედა: აოტნეს: და: მოსწყჳდნეს: და: ტყუე: (161)
ყუეს: ურიცხუნი: და: მეოტი: და: წარვიდა: სპარსეთადვე: და:
წელსა: მეორეს: კუალად: მოვიდა: მირდატ: სპითა: უძლიერესითა:
ხოლო: ფარსმან: ქუელმან: შემოიკრიბნა: სპანი: თჳსნი: მჴედარნი:
და: ქუეითანი: და: დადგა: მცხეთას: ქალაქსა: შინა: რამეთუ: არა:
ჰყუეს: სპანი: მირდატის: სპათ~ოდენნი: მოვიდა: მირდატ: და:
დადგა: ჯაჭოს: და: ეგრეთვე: დღეთა: ყოველთა: იბრძოდიან:
ბუმბერეზნი: და: ბრძოლასა: მას: შინა: მოკლა: ფარსმან: მეფემან:
თავის: თავ: ათორმეტი: ბუმბერეზი: ხოლო: სპა: სპეტმან: ფარნავაზ: ათექუსმეტი: მაშინ: სიფიცხლითა: გულისათა: თჳსისათა: ფარსმან:
მეფემან ქუელმან: არღარა: განახა: სიმრავლე: სპათა: არამედ:
განვიდა: ჟამსა: განთიადისასა: სპითა: თჳსითა: და: დაესხა: და:
მოსცა: სუემან: მისმან: ძლევა: აოტა: ბანაკი: მათი: და: მოსწყჳდა:
ურიცხი: და: წარვიდა: მირდატ: მეოტი: სპარსეთადვე: მიე1-29 39
რიდგან: განითქუა: სახელი: ფარსმან: ქუელისა: და: სპა: სპეტისა:
მისისა: ფარნავაზისი: და: წინამძღუარ: ექმნა: იგი: სპათა: ქართლისა: და: სომხითისათა: და: იწყო: ბრძოლად: სპარსთა: შესუ- (162)
ლად: სპარსეთს: და: ვერღარა: ოდეს: ვინ: წინა: აღუდგა: ფარსმან: ქუელსა:-მაშინ: სპარსთა: გება: ყუეს: სიმარჯუე: ესე:
რამეთუ: მოიყვანეს: მზარეული: ერთი: და: აღუთქუეს: მას: კეთილი:
დიდი: და: ჰქუეს: წარვედ: და: შეიწყნარე: ფარსმან: ქუველისა:
და: წარიტანე: შენთანა: წამალი: სასიკუდინე: და: შეუზავე: საჭმელსა: თანა: მისსა: და: შეაჭამე: მას:- ხოლო: წარვიდა: მზარეული:
იგი: და: ყო: ეგრეთ: ვითარცა: ემცნო: სპარსთა: მათ: და:
ესრეთ: მოკლა: ფარსმან: მეფე: ქუელი: მაშინ: იქმნა: გლოვა:
და: ტირილი: და: ტყება: ყოველთა: ზედა: ქართუელთა: წარჩინებულითგან: ვიდრე: გლახადმდე: და: იტყებდეს: ყოველნი: თავთა:
თჳსთა: ყოველთა: შინა: ქალაქთა: და: დაბნებთა: რამეთუ: დასხნან:
მგოსანნი: გროვისანი: და: შეკრბიან: ყოველნი: და: იხსენებდიან:
სიქუელესა: და: სიმჴნესა: და: სიშუენიერესა: და: სახიერებასა:
ფარსმან: ქუელისასა: და: იტყოდეს: ესრეთ: ვაა: ჩუენდა: რამეთუ:
მოგიძივნა: სიკუდილმან: ბოროტმან: და: მეფე: ჩუენი: რომლისაგან: ჴსნილვიყვენით: მონებისაგან: მტერთასა: მოიკლა: იგი: (163)
კაცთაგან: მგრძნებავთა: და: აწ: მივეცენით: წარტყუენად: ნათესავთა ურიცხუთა:-მაშინ: გამოვიდეს: სპარსნი: და: გამოიტანეს:
თანა: მირდატ: და: დაიპყრეს: ქართლი: და: მისცეს: მირდატს:
ნაწილი: მისი: ხოლო: ნაწილი: ფარსმანისი: თჳთ: და: იჭირეს:
და: დაუტევეს: ევი: არმაზისი: ხოლო: ფარნავაზ: სპა: სპეტმან:
წარიყვანა: ცოლი: და: ძე: მეფისა: ქუელისა: ფარსმანისი: ივლტოდა:
და: მივიდა: სომხითს: რამეთუ: სომეხთა: მეფის: ასული: იყო:
ცოლი: იგი: ფარსმანისი: და: დაიპყრეს: ქართლი: მირდატ: და:
ერისთავმან: სპარსთამან: ხოლო: მეგრნი: ეგნეს: ერდგულება-

სა: ფარსმანისსა: ძისასა: ხოლო: მას: ჟამსა: შინა: მოყუარე:
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იქმნეს: სომეხნი: და: ბერძენნი: მაშინ: სომეხთა:
მეფემან: მოირთო: და: წარმოემართა: ბრძოლად: სპარსთა: და:
მეგრელნი: მიერთეს: ქართველთა: და: შეკრბა: სიმრავლე: დიდი:
მაშინ: მირდატ: და: ერისთავმან: მოირთეს: ძალი: სპარსთაგან:
ხოლო: სომეხნი: და: ბერძენნი: და: მეგრელნი: შთავიდეს: : შიგა:
: ქართლს: და: მუნ: მიეგებნეს: ქართუელნი: და: სპარსნი: მდინა- (164)
რესა: ზედა: რომელსა: ჰქჳან: ლიახუი: და: მუნ: იქმნა: ბრძოლა:
მათ: შორის: ადგილსა: რომელსა: ეწოდების: რეჴი: : და: მოსწყდა:
რთგანვე: რიცხუი: იძლივნეს: სპარსნი: და: ქართუელნი: მოკლეს:
მირდატ: და: ევი: სპარსთა: და: მოსრნეს: სპანი: მათნი: და: დასუეს: მეფედ: ძე: ფარსმან: ქუელისა: სახელით: ადამი: და: იმეფა:
რა: სამ: წელ: და: მოკუდა:და: დარჩა: ძე: მისი: ერთისა: წლისა:
ყრმა: და: ვიდრე: აღიზარდებო: ყრმა: იგი: მეფობდა: დედა: ადამისი: და: ცოლი: ფარსმან: ქუელისა: სახელით: ღადანა: და:
ვითარ: აღიზარდა: ძის: წული: ფარსმან: ქუელისა: მეფე: იქმნა:
და: მეფობდა: იგი: და: ამისსა: შემდგომად: მეფე: იქმნა: ძე:
მისი: ამაზასპ: და: იყო: ესე: ამაზასპ: კაცი: ძლიერი: დიდი:
და: გოლიათი: მიმსგავსებული: ფარსმან: ქველისავე: და: ამისსა:
მეფობასა: შინა: გარდამოვიდეს: ოვსნი: დიდნი: სპანი: გზასა:
დოლეთისასა: ხოლო: ვერა: ცნა: ამაზასპ: მეფემან: გარდამოსულვა:
ოვსთა: ვიდრე: გამოსულამდე: მათისა: და: მოვიდეს: რა: (165)
ოვსნი: იგი: და: დადგეს: ლიახუსა: ზედა: რვა: დღე: განსუენებად:
და: არა: სადა: განვიდა: მარბიელი: რამეთუ: ქალაქისა: მცხეთისასა:
შემუსურვად: მოსრულ: იყუნეს:-მაშინ: მოუწოდა: ამაზასპ: ყოველთა: ევათა: ქართლისათა: და: მოვიდეს: ევანი: აღმოსავალისანი:
ევი: კახეთისა: და: ხუნანისა: და: სამშვილდისა: და: შემოკრბეს:
მჴედარნი: სპასპეტისანი: მოსულადმდე: და: სავლეთისა:
ევისა: მოვიდეს: ოვსნი: ჩრდილოს: კართა: ქალაქისათა: რომელ1-32 41
არს: მუხნარი: მაშინ: ამაზასპ: მეფემან: განავრცნა: ციხენი: და:
კარნი: მცხეთისანი: ლაშქრითა: და: იყო: სიმრავლე: ქუეითისა:
მცხეთელთა: რომელნი: კართა: და: ზღუდეთა: სცუიდეს: მათ: გან:
კიდე: რომელი: გარე: მეომრად: განვიდოდეს: ოცდა: ათი: ათასი:
ქუეითი: ყოვლადვე: და: მაშინ: სხუა: რომელი: ჰყუა: მჴედარი:
ათი: ათასი: და: განვიდა: ამაზასპ: და: განაწესნა: ქუეითნი: იგი: არაგუსა: იმიერ:
და: ამიერ: სიმაგრეთა: შინა: კართასა: ხოლო:
მჴედრითა: ლაშქრითა: განვიდა: ადგილსა: რომელსა: ჰქჳან: საფურცლე: და: აღიღო: ზურგად: ქალაქი: და: ქუეითნი: იგი: რო- (166)
მელნი: და: ედგინნეს: კართა: მათ: შინა: და: იწყეს: ბრძოლად:
ბუმბერეზთა: განვიდა: ამაზასპ: მშუილდითა: და: იწყო: ბრძოლად: გულითა: ფიცხელითა: და: მკლავითა: ძლიერითა: ეზომ:
შორით: ისროდა: რომელ: და: მართებითა: მდგომთა: ოვსთაგან:

არა: შეიტყობოდა: და: არცა: ინახოდა: სიშორითა: თუ: ყოვლად:
აქუს: მშვილდი: და: მან: ჰკრის: ისარი: რომელსა: ვერ: დაუდგის:
სიმაგრესან: საჭურველისამან: და: მას: დღესა: მოკლა: ამაზასპ:
თავთავი: ათხუთმეტი: რჩეული: და: ცხენი: მრავალი: და: სხუათაცა: ბუმბერეზთა: ამაზასპისათა: მოკლნეს: ბუმბარეზნი: მრავალნი:
ოვსთანი: და: დასდვეს: დიდი: ვნება: ოვსთა: ზედა:-მას:-დღესა:
შემოვიდა: ამაზასპ: მჴედრითა: ქალაქად: ხოლო: ქუეითნი: იგი:
დგეს: ადგილსავე: თჳსსა: კართა: შინა: და: ღამესა: მას: მოემატნეს: მჴედარნი: რომელნი: ვერ: მოეტანნეს: თანა: ერისთავთა:
მათ: სისწრაფითა: და: ვითარ: განთენდა: განვიდა: შემდგომად:
ამაზასპ: მუნვე: და: აღიხუნა: ოროლნი: და: გამოვიდა: ოვსთა- (167)
გან: კაცი: ერთი: სახელით: ხუანხუა: ურჩეულესი: სპათაგან:
ოვსთასა: აღიზახნეს: ორთავე: და: მიეტევნეს: ურთიერთას: და:
პირველსავე: მოსულასა: სცნა: ოროლნი: ამაზასპ: განავლო: ზურგით: და: მოკლა: იგი: და: აღმოიჰჴადა: ჴრმალი: და: მიეტევა:
სხუათაცა: ბუმბერეზთა: და: მოკლნა: სხუანი: შემოიქცა: და: შემოვიდა: ქალაქად: მჴედრებითურთ: და: დადეს: ქუელნი: მუნვე:
კართა: შინა: და: მას: ღამესა: კუალად: მოემატნეს: მჴედარნი:
ხოლო: განეზრახა: და: განვიდა: და: დაესხა: ოვსთა: განთიადსა:
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ჟამსა: მჴედრითა: და: ქუეითითა: ყოვლითა: სძლია: და: დაიოტა:
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: ვერვინ: წინა: აღუდგა: და: მოტყუენა: ოვსეთი: და:
მოვიდა: შინა: გამარჯუებული: და: შემდგომად: ამისსა: შეიქმნა:
სილაღე: და: იწყო: მესისხლებად: და: მოსწყჳდნა: მრავალნი: (168)
წარჩინებულნი: ამისთჳს: მოიძულეს: იგი: ერმან: ქართლისამან: და: მტერ: ექმნა: იგი: სომეხთა: და: შეიყუარნა: სპარსნი:მაშინ: აღდგეს: ერისთავნი: და: სავლეთისანი: ხუთნი: ორნი: ერისთავნი: ეგრისანი:
ერთი: ოძრჴისა: და: ერთი: წუნდისა:
ეზრახნეს: ესე: სომეხთა: მეფესა: და: ითხოვეს: ძე: მისი: მეფედ:
რამეთუ: დისწული: იყო: ამაზასპისი: მაშინ: სომეხთა: მეფე:
ძალითა: მრავლითა: წარმოემართა: ქართლად: და: მოირთო: ძალი:
საბერძნეთითცა: და: ეზრახნეს: ოვსთაცა: ხოლო: ოვსნი: სიხარულითა: წარმოვიდეს: რამეთუ: მესისხლე: იყო: ამაზასპ: მათი:
და: გარდამოვლეს: გზა: თაკუერისა: და: მოვიდეს: ერისთავთა:
თანა: მეგრისათა:-მაშინ: ამაზასპ: მოუწოდა: სპარსთა: და:
მოვიდეს: სპარსნი: ძლიერნი: და: შეკრიბნა: ქართველნიცა: რომელნი: დარჩომოდეს: მაშინ: ოვსთა: და: მეგრელთა: გარდამოვლეს: მთაა: მცირე: და: შეკრბეს: იგინი: და: ევანი: ქართლისანი:
განდგომილნი: ესე: ყოველნი: წინაშე: სომეხთა: მეფისა: ხოლო:
წარმოემართა: ამაზასპ: და: მოეგება: იგი: გუთის: ჴევს: და: (169)
არავინ: პოვა: ეგეოდენთა: სპათა: ბერძენთა: და: სომეხთა: ოვსთა:
და: მეგრელთა: და: ქართუელთა: შორის: მარტოდ: მბრძოლი:

ერთ: ერთარს: სპანი: და: ქმნა: ბრძოლა: მათ: შორის:
იძლია: ამაზასპ: და: ივლტოდა: სპა: მისი: და: დაუტევა:
სომეხთა: მეფემან: ძე: თჳისი: მეფედ: ქართლისა: დისწული: ამაზასპი1-25 43
სი: სახელით: რევ: ამან: რევ: მოიყუანა: ცოლი: საბერძენეთით: ასული: ლოღოთეთისა: სახელით: სეფელია: და: ამან: სეფელია: მოიხუნა: თანა: კერპი: სახელით: აფროდიდოს: და: აღმართა:
თავსა: ზედა: მცხეთისასა:-ესე: რევ: მეფე: და: ღაცათუ: იყო:
წარმართი: ამად: იყო: მოწყალე: და: შემწე: ყოველთა: ჭირვეულთა:
რამეთუ: სმენილ: იყო: მისდა: სახარება: უფლისა: ჩუენისა: იესოს:
ქრისტესი: და: აქუნდა: რამე: სიყუარული: ქრისტესი: და: მან:
მეფობასა: შინა: მისსა: არღარავის: უტევა: ქართლს: შინა: ყრმათა: რომელსა: იგი: ამისსა: უწინარეს: და პერველ: კერპთა:
მიმართ: შესწირვდეს: მსხუერპლად: ყრმათა:-არამედ: ცხურისა: (170)
და: ძროხისა: შეწირვა: განუწესა: და: ამისთჳის: ეწოდა: მას: რევა:
მართალი: და: მოკუდა რა: რევა: მეფე: იქმნა: ძე: მისი: ვაჩე:
და: შემდგომად: ამისა: მეფე: იქმნა: ძე: ვაჩესი: ბაკურ: და:
შემდგომად: ბაკურისსა: მეფობდა: ძე: ბაკურისი: მირდატ: და:
შემდგომად: მირდატისა: მეფობდა: ძე: მისი: ასფაგურ: ამან:
ასფაგორ: აღაშენა: ციხე: ქალაქი: უჯარმო:-ხოლო: ალექსანდრეს:
მეფობითგან: ესე: ყოველნი: მეფენი: მეფობდეს: ქართლს: და:
იყუნეს: კერპთ: მსახურ: და: ესე: ასფაგორ: იყო: უკანასკნელი:
მეფე: ფარნავაზიანთა: ნათესავისა: ნათესავისა: ამის: ძე: მეფე:
იქმნა: სპარსეთს: ქასერ: ანუ: შარვან: სასანიანი: რომელმან: მოსრნა:
მეფენი: აჟაღანიანი: რომელი: იცნობების: არდაბირობით: ვითარცა:
წერილარს: ცხორებასა: სპარსთასა:-ხოლო:-სომხითს: მეფე:
იქმნა: კასრო: სომეხთა: მეფემან: უწყო: ბრძოლად:
ქასრე: მეფესა: სპარსთასა: და: შეეწეოდა: მას: ასფაგორ: მეფე:
ქართველთა: და: მან: ასფაგორ: განახუნის: კარნი: კავკასიანთანი:
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და: გამოიყვანნეს(171) : ოვსნი: ლეკნი: და: ხაზარნი: და: მივიდის:
კასრო: მეფისა: თანა: სომეხთასა: ბრძოლად: სპარსთასა: და: პირველსავე: შესულასა: სპარსეთად: ეწყო: რა: მეფე: სპარსთა: აოტეს:
იგი: და: მოსრეს: სპაა: მისი: კასრო: და: ასფაგორ: სპითა:
მათითა: და: მიერიდგან: ვერღარა: წინა: აღუდგა: ამათ: მეფე:
იგი: სპარსთა: და: განამრავლეს: შესულა: სპარსეთად: და: ტყუენვა:
სპარსეთისა:-ხოლო:- დაესრულნეს: მეფენი: ქართლისანი: ფარნავაზიანნი:თავი: მეოთხე: ქართლისა :შესულა: სპარსთა: და:
მეფობა: მირიანისი:
ღ~თო: აკურთხე: დედოფალი: მარიამ: დღეთა: შ~ა:
სიგრძისა: მისისათა:-ამინ:ხოლო: ვითარ: იოტეს: სომეხთა: და: ქართველთა: და:
ქართლოს: ნათესავი: მეფე: სპარსთა: და: განამრავლეს: შესულა:

სპარსეთს: და: ოჴრება: მისი: და: ვერღარაოდეს: წინა: აღუდგა:
სპარსთა: მეფე: მაშინ: მეფემან: სპარსთამან: მწუხარებითა: შეპყრობილმან: მოუწოდა: მთავართა: სო(172) ფლებისათა: პატიახშთა: და:
ერის: თავთა: სოფლებისათა: და: ყო: განზრახვა: და: ეძიებდა:
ღონესა: ბოროტისა: მის: მოწევნულისასა: და: აღუთქმიდა: ნიჭსა:
დიდსა: და: პატივსა: რომელმან: უძლოს: და: უძიოს: ღონე:
შურის: გებისა: ხოლო: იყო: კრებულსა: მას: შორის: წარჩინებული: მთავარი: სახელით: ანკა: ნათესავისაგან: კასრო: სომეხთ:
მეფისა: აღდგა: იგი: წარმოდგა: და: თქუა: ოტებულარს: სპა:
ჩუენი: კასრო: სომეხთა: მეფისაგან: აწყუედილ: არიან: მჴედარნი:
ჩუენნი: და: სდებია: შიში: და: ზრწოლა: მათ: სპარსთა: ზედა:
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და: განძლიერებულ: არიან: იგინი: და: ვერ: ძალგვიც: წინა: აღდგომა:
მათდა: და: აწ: ესე: არს: განზრახვა: ჩემი: რათა: მშვიდობითა:
და: ვედრებითა: და: ხარკის: მიცემითა: და: ვამშუიდოთ: კასრო:
მეფე: ხოლო: ესე: რომელ: თქუა: ანკა: არა: გულითა: თქუა:
ამედ: სიმრავლესა: მას: უფარვიდა: გულისა: მისისა: განზრახვა:
მიიახლა: მეფესა: და: თქუა: ანკა: არა: ესე: არს:
განზრახვა შენს: წინაშე: და: ვაუწყო: მეფობასა: შენსა: გულისა:
ჩემისა: განზრახვა: ჩემი: მაშინ: წარჩინებულთა: მათ: იზრახეს: თვის:
თჳსად: წინაშე: მეფისა: და: წარვიდეს: და: შემდგომად: მისსაღა: (173)
მოუწოდა: ფარულად: მეფემან: ანკას: და: ჰქუა: მეფემან: ანკა:
ცხოვნდი: მეფეო: უკუნისამდე: მე: გიძიო: ღონე: შურის: გებისა:
კასროს: ზედა: ესრეთ: რა: წარვედ: მე: მისთანა: დედა: წულითურთ: ჩემით: და: მე: მამენდობის: იგი: ნათესაობისათჳს: და:
დავდვა: თავი: ჩემი: შენთჳს: სთნდა: განზრახვა: ესე: მეფესა:
და: მოკლეთა: დღეთა: წარმოვიდა: ანკა: და: ძმა: მისი: დედა:
წულითურთ: რეცა: განდგომილად: სპარსთა: მეფისაგან: და: მოვიდა:
საზღუართა: სომხითისათა: ქალაქსა: რომელსა: სახელ: ედების:
ხალხააითა: საზამთროთა: ადგილთა: სომეხთა: მეფეთასა: ხოლო:
იხილა: რა: მეფემან: კასორ: დიდითა: პატივითა: შეიწყნარა: იგი:
რამეთუ: ყოვლითავე: სიმარჯჳთა: მოსულასა: მისსა: აჩუენებდა:
სარწმუნოდ: და: ხედვიდა: მეფე: ყოველთა: სახლეულითა: მისითა:
მისა: მიმართ: მაშინ: მისცა: მეფემან: მისცა: პატივი: მეორედ: მისსა:
საყდარსა: აღიყუანა: სიხარულითა: და: განსუენებით: და: იყუნეს: (174)
რა: დღენი: ზამთრისანი: და: მოიწივნეს: დღენი: ზაფხულისა:
არსისანი: და: განდიდნეს: მდინარენი: წარვიდა: მუნით: მეფე:
და: მოვიდა: ქალაქსა: არარატსა: და: განმზადებულ: იყო: კასაროს:
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მეფე: და: შევიდა: სპარსეთად: მაშინ: დღესა: ერთსა: განვიდა:
მეფე: ნადირობად: და: განიყუეს: თანა: ანკა: და: ძმა: მისი: და: იპყრეს:
მახვილნი: ლესულნი: ფარულად: საწუიმრსა: ქუეშე: სტეოდეს:
და: პოვეს: ჟამი: და: მოკლეს: მეფე:
და: ივლტოდეს: ხოლო:

დევნა: უყუეს: მთავართა: სომხითისათა: და: მოუსწრეს: ვიეთმე:
ჴიდსა: ზედა: და: რათამე: ფონსა: ზედა: და: მოსრნეს: იწყოს:
მას: შინა: ყოვლით: ნათესავით: მისთურთ: და: ვერღარა: წარვიდეს:
თუინიერ: მათისა: რომელ: დაშთეს: ორნი: შვილნი: მათნი: და: განარინეს: მამა:
მძუძეთა: მათთა: რამეთუ: წარიყუანა: ერთმან:
ვითარცა: ესმა: ამბავი: ესე: სპარსთა: მეფესა: ქასრეს: სასნესა:
აღივსო: სიხარულითა: და: წარმოემართნეს: ყოვლითა: ძალითა: (175)
თჳსითა: და: მოვიდა: პირველად: სომხითს: და: დაიპყრა: სომხითი:
მოსრა: და: ტყუე: ყო: ყოველი: ნათესავი: სომეხთა: მეფეთა:
ხოლო: ერთი: ძე: კასრო: მეფისა: ყრმა: მცირედ: შეივლტოდა:
საზღუართა: საბერძნეთისათა: სახელით: თრდატ: მეფე: და: იზარდებოდა: მუნ: მაშინ: ვითარცა: დაიპყრა: სომხითი: სპარსეთა: მეფემან:
და: შემოვიდა: ქართლად: და: წარვიდა: ასფაგორ: ქართუელთა:
მეფე: ოვსეთს: რათამცა: მოიმატა: ოვსეთით: სპანი: და: განამაგრნა: ციხე: ქალაქნი: ხოლო: რაჟამს: შევიდა: ასფაგორ: ოვსეთს:
ეწია: სიკუდილი: და: მოკუდა: მუნ: არა: ესუა: ამას: ასფაგორს: ძე: არამედ: ესუა: ასული: ერთი: მაშინ: შეკრბეს: ერისთავნი: ყოველნი: ქართლისანი: მცხეთას: ქალაქსა: შინა: სპასპეტისა:
თანა: რომელსა: ეწოდა: სახელად: მაიჟან: ზრახვა: ყუეს: სავსეთა:
მწუხარებითა: და: თქჳს: არა: ვაუფლოთ: გულთა: შინა: ჩუენთა:
მწუხარება: რათა: არა: მიგუეღოს: გონიერება: გარნა: ვიძიოთ:
ღონე: ჭირთა: და: განსაცდელთა: ჩუენთათჳს: მაშინ: თქუა: მაიზან: (176)
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სპასპეტმან: „უკუეთუმცა: იყო: ჩუენთანა: ძალი: ეზომი: რომელსა:
ჩუენმცა: მეასედთა: სპარსთა: შევესწორებოდეთ: და: მცა: ვისხენით:
თავნი: ჩუენნი: სიკუდილად: და: წინა: აღუდგებით: მათ: და:
თუმცა: დარჩომილიყო: მკჳდრი: მეფობისა: ჩუენისა: ანუმცა: ნათესავი: მეფეთა: ჩუენთა: რომელიმცა: ღირს: იყო: მეფობასა: და:
ვდგითმცა: ციხე: ქალაქთა: შინა: და: დამცა: ვისხენით: თავნი:
ჩუენნი: სიკუდილად: და: ვჭამეთმცა: ჴორცი: კაცისა: ვითარცა:
პირველ: მამათა: ჩუენთა: არამედ: ჟამთა: მოწევნისა: ესრეთ:
მოუვლინე: რამეთუ: სპარსთაგან: მოიკლა: დიდი: იგი: მეფე:
სომხითისა: და: წაღებულარს: სომხითი: რომელსა: ეკიდა: სამეფო: ჩუენი: და: აღუღია: პირი: მეფეთა: შთანთქმად: სპარსთა:
ყოვლისა: ქუეყანისა: და: არავინ: არს: ჩუენთანა: წინა: აღმდგომი:
მისი: და: დარჩომილარს: ერი: ჩუენი: ობლად: ვითარცა: ცხოვარნი: უმწყსონი: ხოლო: აწ: ესე: არს: განზრახვა: ჩუენი: რათა:
მოვეგებოდეთ: წინა: მეფესა: ჩუენსა და ვევედრნეთ: რათა: შერ- (177)
თოს: ცოლად: ძესა: მისსა: ასული: ასფაგორ: მიფისა: ჩუენისა:
და: ვაუწყოთ: ქალისა: მის: ნათესაობა: ნებროთიანთა: და: ადგილთა: არბაკუნიანთა: და: მეფეთა: ჩუენთა: ფარნავაზიანთა: და:
ვითხოვოთ: მისგან: დამჭირველობა: სჯულისა: ზედა: მამათა: ჩუენთასა: და: არა: აღრევა: ჩუენთა: სპარსთა: და: წარჩინებულად:
პყრობა: ჩუენი: და: ნუ: უკუე: შეიწყნაროს: ვედრება: ესე: ჩუენი:
და: ყოს: ესე: ყოველი: ჩუენზედა: ხოლო: უკეთუ: სჯულსა: მამათა:

ჩუენთასა: მიგვიღებდეს: და: ჩუენზედა: სპარსთა: წარჩინებულ:
ჰყოფდეს: და: ნათესავსა: მეფეთა: ჩუენთასა: აღმოსწყუედეს: სიკუდილი: უმჯობეს: არს: თავთა: ჩუენთათჳს: ვიდრე: მოწევნა:
ამისი: ჩუენ: ზედა: არამედ: ვისხნეთ: თავნი: ჩუენნი: ციხეთა: და:
ქალაქთა: შინა: დამოვსწყდეთ: ყოველნი:- მაშინ: სთნდა: განზრახვა: ესე: მაიჟან: სპასპეტისა: ერისთავთა: მათ: და: წარგზავნეს:
მოციქული: წინაშე: სპარსთა: მეფისა: და: მოახსენეს: ესე: ყოველი: (178)
რომელი: განეზრახა:-ხოლო: გამოიკითხა: სპარსთა: მეფემან:
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პირველად: ქალაქისა: მცხეთისა: და: უთხრეს: სივრცე: და: სიგრძე:
მისი: მახლობელობა: ხაზართა: და: ოვსთა: და: კუალად: გამოიკითხა: გუარნათესაობა: ასფაგორის: ასულისა: და: უწყეს: ნათესაობა: ნებროთიანთა: და: არბაკონიანთა: ფარნავაზიანთა: რომელი: ესე: კუალად: სთნდა: სპარსთა: მეფესა: და: შეიწყნარა:
ვედრება: იგი: ქართველთა: რამეთუ: თჳთცა: უმჯობესი: და: უკეთესად:
გამოერჩია: დას~მა: ძისა: მისისა: მეფედ: რამეთუ: ყოველთა: ქალაქთა: სომხეთისათა: და: ქართლისა: და: არანისა: მის:
კერძოსა: ყოვლისა: და: უფროსად: და: უმაგრესად: გამოარჩია:
მახლობელად: ჩრდილოთა: მტერთა: რათა: ჰბრძოდეს: მუნით:
და: იპყრობდეს: ყოველთა: კავკასიათა: აღუსრულა: ყოველი: სათხოველი: ქართველთა: და: მისცა: ყოველსა: ზედა: ფიცი: და: აღთქუმა: და: მოვიდა: მცხეთას: და: მიეგება: მაიჟან: სპასპეტი:
და: ყოველნი: ერისთავნი: ქართლისანი: მაშინ: მოიყუანეს: ასული: (179)
ასფაგორ: მეფისა: სახელით: აბებორა: და: შერთო: იგი: ძესა:
თჳსსა: სპარსთა: მეფემან: რომელი: იგი: მაშინ: თანა: ჰყუა:
წლისა: შუიდისა: შობილი: მჴევლისაგან: თჳსისა: რომელსა: სახელედებოდა: სპარსულად: მირიჰან: ქართულად: მირიან: ესე: მირიან:
იგი: არს: რომელმან: ჟამსა: სიბერისა: მისისასა: იცნა: ღ~თი:
დამბადებელი: და: შეიწყნა: სახარება: მოციქულთა: წმიდისა:
ნინოს: მიერ: იქმნა: აღმსარებელ: სამებისა: და: თაყუანის:
მცემელ: ჯუარისა: პატიოსნისა:- ღ~თო: აცხოვნე: ამისი: მ~წლი:ხოლო: აწ: ვაჴსენოთ: ცხოვრება: მირიანის: ძისა: ქასრე: არდაბირისი:-დედოფალს: მარიამს: შეუნდოს:
ღ~ნ: დღე: გრძელობითა: ამინ:
და: ვითარცა:-შეიწყნარა: მეფემან: ქასრე: ვედრება: ქართუელთა: და: შერთო: ძესა: მისსა: მირიანს: ასული: ქართველთა:
მეფისა: და: მისცა: და: დასუა: მეფედ: და: დასუა: მცხეთას: რანი: და: მოვა1-28 49
კანი: და: რეთი: და: იყო: მირიან: მაშინ: წლისა: შვიდისა:
და: თანა: ჰყუა: მაშინ: მეფესა: დედა: მირიანისი: და: არა: დაუტევა: იგი: მირიანისთანა:
რამეთუ: ფრიად: უყუარდა: დედა: იგი: (180)
მირიანისი: ვითარცა: თავი: თჳსი: არამედ: დაუტევა: მამა: მძუძედ: და: განმგებელად: წარჩინებული: ერთი: სახელით: მირავანოზ:

და: დაუტევა: ორმეოცი: ათასი: მჴედარი: სპარსი: რჩეული: და:
არა: დასხნა: ქართლისა: საზღვარსა: სპარსნი: იგი: ფიცისა: მისთჳს:
რომელ: ფუცა: ქართუელთა: არამედ: დასხნა: ერეთს: და: მოვაკანს: და: სომხითს: ხოლო: უბრძანა: მირვანოს: რათა: სპარსთა:
მათგან: რჩეული: შვიდი: ათასი: ყოვლადვე: ქალაქსა: შინა: იპყრნა:
მცუელად: ძისა: მისისა: და: ესრეთ: დაეზავა: ქართუელთა: რათა:
კარნი: ციხენი: და: ქალაქნი: ყოველნი: იპყრნეს: ლაშქრითა: სპარსითა: და: სხუა: სიმრავლე: სპარსთა: არა: იყოს: ქუეყანასა: შინა:
ქრთლისსა: აღრეულად: და: იყოს: შვილი: ესე: ჩემი: ორსუე:
სჯულსა: ზედა: მამათა: ჩუენთა: ცეცხლის: მსახურებასა: და: თქუენთა: კერპთასა: რამეთუ: პიველ: ამას: ზედა: მოეცა: ფიცი: და:
წარვიდა: მეფე: და: აღიხუნა: და: დაიმორჩილნა: ყოველნი: ჴევნი:
კავკასიანთანი: და: უბრძანა: მათ: ყოველთა: რათა: იყუნენ: მორჩილ:
ძისა: მისისა: მირიანისსა: და: უბრძანა: მირიანს: ძესა: თჳსსა: (181)
და: მირვანოზს: მამა: მძუძესა: მირიანისსა: რათა: ჰბრძოდენ: ხაზართა: და: წარვიდა: თჳთ: სპარსეთადვე:-ხოლო:-ამან: მირვანოზ: მამა: მძუძესა: მირიანისმან: ჰმატა: ყოველთა: სიმაგრეთა:
ქართლისათა: და: უმეტეს: ყოველთასა: მოამტკიცნა: ზღუდენი:
ქალაქისა: ნეკრესისანი: და: აღზარდა: მირიან: მსახურებასა: მას:
შინა: შვიდთა: მათ: კერპთასა: და: ცეცხლისა: ხოლო: შეიყუარნა:
ქართუელნი: და: დაივიწყა: ენა: სპარსული: და: ისწავა: ქართული:
და: ჰმატა: შემკობა: კერპთა: და: ბომონთა: და: კუალად: და:
იპყრნა: ქურუმნი: კერპთანი: და: ყოველთა: მეფეთა: ქართლისათა:
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უმეტეს: აღასრულებდა: მსახურებასა: კერპთასა: და: შეამკო:
საფლავი: ფარნავაზისი: ხოლო: ესე: ყოველი: ქმნა: სათნოებისათჳს: ქართველთასა: და: კუალად: და: იპყრნა: ქართველნი: ნიჭითა:
და: ყოვლითა: ვედრებითა: შეიყუარეს: იგი: ქართველთა: უმეტეს:
ყოველთა: მეფეთასა: და: მეფობდა: იგი: მირიან: მცხეთითგან:
აღმართ: ქართლს: სომხითს: რანს: ჰრეთს: მოაკანს: და: ეგრის:
ხოლო: იქმნა: რაა: მირიან: წლისა: ათხუთმეტისა: მოუკუდა:
ცოლი: ასული: ქართუელთა: მეფისა: და: დაესრულა: ამას: ზედა: (182)
მეფობა: და: დედოფლობა: ფარნავაზიანთა: მეფეთა: და: დიდად:
მწუხარე: იქმნეს: ყოველნივე: ქართუელნი: სიკუდილსა: დედოფლისათჳვს: მათისა: არამედ: და: ადგრეს: ერდგულებასა: ზედა:
მირიანისსა: რამეთუ: არღარა: ვინ: იყო: ყოვლედვე: ნათესავი:
ფარნავაზიანთა: რათამცა: ღირს: ქმნილ: იყო: იგი: მეფობასა:
ქართუელთასა: და: ესრეთ: შეიკრიბა: სამის: მიზეზისათჳს: მეფობა:
მირიანისი: მათ: ზედა: ხოლო:- მირიან: მეფემან: უფროსადღა:
ჰმატა: კეთილის: ყოფა: საქართუელოსა: და: მოიყვანა: ცოლი:
საბერძნეთითა: პონტოთ: ასული: ოლიღოტოსისი: სახელით: ნანა:
იწყო: ბრძოლად: ხაზართა: და: ჰბრძოდა: იგი: მარადის: ხოლო: ოდესმე:
განდგომილ: იქმნიან: (იწყო: ბრძოლად: ხაზართა: ) მირიანისგან: ლეკნი: და: მათ: გამოიყვანიან: რაა: თანა: შემწედ: მათდა: მიეგების: მათ: წინა: მირიან: ჰრეთს: ანუ: მოვა-

კანს: და: მუნ: ეწყჳს: მათ: და: ოდესმე: დურზუკთა: და: დიდოთა:
მოირთნიან: და: გამოიყუანიან: ხაზარნი: და: ეწყვის: რა: ყოვლადვე: (183)
სძლის: მირიან: ხაზართა: და: ესრეთ: მრავალ: გზის: ყო: წყალობა: ხაზართა: და: უფროსი: ლაშქრობა: მისი: იყჳს: დარუბანდს:
რამეთუ: მოვიდიან: ხაზარნი: და: მოადგიან: დარუბანდს: რათამცა:
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წარვლეს: და: განაღეს: კარი: ფართო: და: მუნით: იწყესმცა:
განსულა: სპარსთა: ზედა: ხოლო: ოდეს: მოვიდიან: ხაზარნი: დარუბანდს: მაშინ: წარვიდის: და: შეეწივის: მირიან: დარუბანდს:
და: ოდეს: მიიღო: მირდატ: მიჰრიდიან: ხაზართა: მათ: მირიანს: და: ოდესმე:
ბრძოლითა: აოტნის: ხოლო: ვითარ: იქმნა: მირიან:
წლისა: ორმოცისა: მაშინ: მოკუდა: მამა: მირიანისი: მეფე: სპარსთა: და: დაჯდა: შემდგომად: მისსა: მეფედ: სპარსთა: ძმა: მირიანისი: ურწამესი: სახელით: ბარტამ: და: ვითარცა: ესმა: ესე:
მირიანს: მოუწოდა: ყოველთა: სპათა: მისთა: შეიკრიბნა: და: წარემართა: ბაღდადს: რათამცა: დაჯდა: საყდართა: მამისა: მისისათა:
მაშინ: ძმამანცა: მისმან: შეიკრიბა: სპანი: ურიცხუნი: და: მიეგება: ბრძოლად: ჴევსა: ზედა: ნასიბისასა: და: ვითარცა: იხი- (184)
ლეს: მოხუცებულთა: და: მარზაპანთა: სპარსეთისათა: ვითარმედ:
მახვილი: და: ეცემის: ურთიერთს: აღდგეს: მათ: შორის: მოციქულად: და: ბჭედ: და: დასჯერდეს: ორნივე: მეფენი: ბჭობასა:
მათსა: და: დასხდეს: რა: ბჭობად: მაშინ: მირიან: იოტა: და:
ესრეთ: ისარჩლა: დედა: შვილი: პირმშო: მე: ვარო: მამისა: ჩემისა:
ქუეყანანი: უცხონი: მკლავითა: წახმულნი: და: მუნ: დღენი: ჩემნი:
ბრძოლასა: შინა: და: მიყოფიან: მრავალნი: ხაზართასა: და: მრავალგზის: სისხლითა: ჩემითა: დამიტევეს: სპარსეთი: ხაზართაგან:
და: მისთჳს: ჩემი: არს: მამისა: ჩემისა:-ხოლო: ბარტამ: იტყოდა:
ამას: ესრეთ: ვითარმედ: თუმცა: პირმშო: მირიან: არს: არამედ: ნაშობი: არს:
მჴევლისა: და: ნაშობსა: მჴევლისასა: ეყოფის: სუეთ:
რომელ: მას: მიხდომიან: სამეფონი: ხოლო: მე: ნაშობი: ვარ:
ჰინდოთა: მეფისა: ასულისა: და: სპარსთა: დედოფლისა: და: მოგისმენია: ანდერძი: მამისა: ჩემისა: და: მოგინახავს: რომელ: ჴელითა: მისითა: დამდგა: გვირგვინი: თავსა: ჩემსა: ხოლო: მათ: გაბრჭუეს: და: მისცეს:
მ(185)ეფობა: სპარსეთისა: ბარტამს: ხოლო:
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მირიანს: მისცეს: ბარტამისგან: ლის: სადებად: ჯაზირეთი: და:
ნახევარი: ბამისი: და: არდარ: ბადაგანი: და: ესე: ყოველნი: ქართლს: სომხითს: რანს: ერეთას: და: მოვაკანს: ზედა: მოურთეს: და: წარვიდა: მირიან: ხოლო: ვიდრეღა: ჯერეთ: მუნვე:
ყოფასა: შინა: მირიანს: გარდამოვლეს: ოვსთა: ფაეროშ: და:
კავცია: და: განრყუნეს: ქართლი: ხოლო: მირიან: გარეს: გარ:
გარდავიდა: ოვსეთს: მოტყუენვა: ოვსეთი: და: მოიწია: ხაზართამდე:
რამეთუ: გარდამოვლო: გზა: დუალეთისა: და: მოვიდა: შინა: და:
შემდგომად: ამისსა: რაოდენთამე: წელიწადთა: ჩუეულებისაებრ:

მოვიდეს: ხაზარნი: ბრძოლად: დარუბანდისა: და: ვიდრე: იგი: მუნ:
იყო: წყობად: ხაზართა: მაშინ: უკუე: მეფე: გუთთა: სპითა: ურიცხუითა: შევიდა: საბერძნეთს: ხოლო: მეფე: ბერძენთა: შეკრბა:
სპითა: დიდითა: წინა: აღუდგა: მაშინ: მეფემან: გუთეთმან: ჰსთხოვა: თავის: თავ: ძულა: კეისარსა: ბრძოლა: მისი: არამედ: იყო:
ძე: კასრო: სომეხთა: მიფისა: სახელით: თრდატ: რომელი: (186)
ზემოცა: ვაჴსენეთ: აღზრდილ: იყო: იგი: საბერძნეთს: და: იყო:
იგი: გოლიათი: და: მას: ჟამსა: და: ხუედრებულ: იქმნა: იგი:
სპასა: მას: თანა: ბერძენთასა: და: გამოარჩიეს: იგი: ყოველთა:
მათ: სპათა: ბერძენთა: და: შემოსეს: იგი: შესამოსლითა: და:
საჭურველითა: კეისრისათა: და: სახედ: კაისრისა: გაუგზავნეს: ბრძოლად: მეფესა: მას: გოლიათსა: და: გამორავიდა: მუნით: მეფე:
გუთთა: მიეტევნეს: ურთიერთას: ბრძოლად: და: სძლო: თარდატ:
და: ჴელად: შეიპყრა: და: იოტა: ბანაკი: გუთთა: ხოლო: კეისარმან:
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მისცნა: სპანი: და: თარდატს: და: გამოგზავნა: სომხითს: მამულსა:
თჳსსა: და: გამორავიდეს: სომხითს: გამოასხნეს: სპარსნი: ერისთავნი: მირიანისნი:-მაშინ: მირიან: შეიქცა: წყობისა: მიგან:
ხაზართასა: და: მოიყუანნა: სპარსეთით: თჳსი: ტომი: მისი: ნათესავი: მეფეთა: სახელით: ფეროზ: და: ამან: ფეროზ: მოიტანა:
თანა: სპა: დიდი: და: მისცა: მირიან: ასული: თჳსი: ფეროზს:
ცოლად: და: მისცა: მირიან: ასული: თჳსი: ფეროზს:
ცოლად: და: მისცა: ქუეყანა: ხუნანითგან: ბარდავამდე: მტკუარსა:
ორივე: კერძი: და: დაადგინა: ერისთავად: მუნ: და: მოირთნეს: სხუა- (187)
ცა: ძალი: სპარსეთით: და: უწყო: ბრძოლა: თრდატს: ხოლო:
ოდეს: მოერთის: ძალი: თრდატს: საბერძნეთით: და: მომართის:
მირიანს: და: მას: ვერ: ძალ: იდვის: წინა: აღდგომად: გაამაგრნის:
ციხენი: და: ქალაქნი: და: მოვლის: თრდატ: ქუეყანა: მირიანისი:
და: ოდეს: მე: განძლიერდის: მირიან: სპარსეთით: მაშინ: ვერ:
წინა: აღუდგის: თრდატ: და: მოვლის: მირიან: სომხითი: და:
ესრეთ: დაუცხრომელად: იყჳს: შფოთი: მათ: შორის: წელთა: მრავალთა: და: არა: ვინ: იპოვა: ოდეს: სპარსთა: შორის: მარტოდ:
მბრძოლი: თრდატისი: და: სახელოვან: იქმნა: თარდატ: ყოველსა:
ქუეყანასა: ზედა: და: სძლო: ყოვლადვე: მბრძოლთა: მისთა: ვითარცა:
წერილარს: ამბავი: მისი: ცხორებასა: შინა: სომხითისასა:-ხოლო ამისსა:
შემდგომად: მეფე: იქმნა: სპარსეთს: მესამე: ძმა: მირიანისი: და: ბარდამისი:
მოუვლინა: მირიანს: და: ჰქუა: რათა: შეკრბეთ: და: გარდავლოთ: სომხითი: და: შევიდეთ: საბერძნეთად: მა- (188)
შინ: გამოვიდა: სპარსთა: მეფე: და: მიეგება: მირიან: და: შეკრბა: სიმრავლე:
ურიცხუი: ვითარცა: თივანი: ველთანი: და: ფურცელნი:
ხეთანი: სიმრავლითა: გარდავლეს: სომხითი: და: ვერ: წინა: აღუდგა: თარდატ: არამედ: განამაგრნა: ციხე: ქალაქნი: და: წარტყუენეს:
სომხითი: და: შევიდეს: საბერძნეთად: და: ვერ: წინა: აღუდგა:
მათ: მეფე: ბერძენთა: და: კოსტანტინე: რომლისათჳს: შთავარდა:
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დიდსა: მწუხარებასა: და: ვითარ: იწყეს: მათ: ტყუენვად: საბერძნეთისა: მაშინ: არწმუნეს: მეფესა: კოსტანტინეს: კაცთა: ვიეთმე:
ღ~თის: მსახურთა: ჰქუეს: იხილეს: საკჳირველება: ქრისტესი: ძლევა:
მტერთა: მოსავთა: მისთაგან: ვითარ: ყოველნი: მოსავნი: ქრისტესნი: წარძღუანებითა: ჯუარისათა: სძლევენ: მტერთა: მათთა:
ხოლო: კოსტანტინე: მეფემან: ირწმუნა: მათი: ვითარცა: წერილ:
არს: ესე: განცხადებულად: ცხორებასა: ბერძენთასა: ნათელ: იღო:
კოსტანტინე: და: წარმოიძღუანა: სახე: ჯუარისა: და: ეწყო: მტერთა: სპარსთა: მათ: ურიცხუთა: სპითა: მცირითა: და: ძალითა: ქრისტესითა: აოტა:
ბანაკი: მათი: და: მოსრა: სიმრავლე: მათი: (189)
და: ივლტოდეს: ორნი: იგი: ძმანი: მცირედითა: მჴედრითა: და:
მიუდგა: უკანა: კოსტანტინე: და: შევიდა: საზღუართა: მათთა:
და: სპარსთა: მეფე: შევიდა: სპარსეთად: მეფე: მეოტი: ხოლო:
მირიან: და: დგა: ქართლად: და: განამაგრნა: ციხე: ქალაქნი: უღონო: იქმნა: მირიან: და: შეეშინა: ოტებასათჳს: ქართლით: რამეთუ: მომწყდარ: იყუნეს: წყობასა: მას: შინა: ყოველნი: წარჩინებულნი: მისნი: სპარსნი: და: ქართუელნი: და: ამისთჳსცა: წარგზავნა: მოციქული: წინაშე: კოსტანტინე: მეფისა: და: ითხოვა: მისგან: მშუიდობა: და: აღუთქუა: მას: მსახურება: და: განდგომა:
სპარსთაგან: და:შემოდგომა: მისდა: რომელი: ესე: სთნდა: კოსტანტინეს: რამეთუ: შიში: აქუნდა: კუალადცა: სპარსთა: მეფისაგან:
და: თანა: შემწეობისაგან: და: ეზავა: მირიანს: და: აღიყუანა: შვილი: მირიანისი:
მძევლად: სახელით: ბჰრაქ: და: მირიან: და:
ამზახა: ურთიერთას: რამეთუ: მოსცა: თარდატ: ასული: თჳსი:
სახელით: სალომე: ცოლად: ძესა: მირიანისსა: რომელსა: ეწოდა: (190)
სახელად: რევ: და: უჩიინა: საზღუარი: მირიანს: და: თარდატს:
ესრეთ: რომელთა: ქუეყანათა: მდინარენი: დიან: და: სამხრით:
მიერთიან: რაჴსსა: ესე: ქუეყანანი: თრდატის: კერძად: და: ყარნეს:
და: რომლისა: ქუეყანისა: მდინარენი: ჩრდილოთ: დიან: და: მიერთჳან: მტკუარსა: ესე: მირიანის: კერძად: დაყარნეს: და: ესე: რა:
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გაუგო: კოსტანტინე: მეფემან: შუა: მდგომ: ექმნა: მათ:
წარვიდა: თჳსად: სამეფოდ: და: მეფობდა: მირიან: მუნ: ქართლს:
რანს: დერეთს: და: მოვაკანს: და: აქუნდა: ეგრისიცა: ეგრის:
წყლამდე: და: მისცა: ძესა: მისსა: რევს: საუფლის: წულოდ: კახეთი: კუხეთი: და:
დასუა: იგი: უჯარმას: რევ: და: ცოლი:
მისი: სალომე: ასული: თარდატისი: და: ცხოვნდებოდა: უჯარმას:
ხოლო: ფეროზს: სიძესა: მირიანისსა: აქუნდა: ქუეყანა: რომელი:
ზემო: თავსა: ვაჴსენეთ: მიცემულად: მირიანისგან: და: იგი: იყო:
მუნ: ერის: თავად:-მას: ჟამსა: მოსრულ: იყო: წმიდა: და:
ნეტარი: დედა: და: ემბაზი: ჩუენი: ნინო: და: და: ეყო: მცხეთას: შინა: სამი: წელი:
და: განეცხადა: ქადაგება: ქრისტეს: სჯულისა: (191)
და: იქმოდა: კურნებასა: თჳნიერ: წამალთა: ჴმარებისა: და: ჴმა:
მაღლად: იწყო: ქადაგებად: ქრისტეს: სჯულსა: ჭეშმარიტსა:

მის ქრისტეს: ღ~სა: ჩუენისა:მოქცევა: მირიან: მეფისა: და: მისთანა: ყოვლისა:
ქართლისა: წმიდისა: და: ნეტარისა: დედისა: ჩუენისა:
ნინო: მოციქულისა:ღ~თო: აკურთხე: დედოფალი: მარიამ: დღე: გრძელობითა:პირველად:- უკუე: ვახსენოთ: ცხორება: წმიდისა: და: ნეტარისა: დედისა: ჩუენისა: და: ყოვლისა: ქართლისა: განმანათლებელისა: ნინო: მოციქულისა: რომელი: ესე: თჳთ: მანვე: ნეტარმან:
მოგვითხრა: ჟამსა: აღსრულებისა: მისისასა: რომელი: აღწერა:
მორწმუნემან: დედოფალმან: სალომე: უჯარმელმან: ძისწულმან: მირიან:
მეფისამან: და: ასულმან: თრდატ: მეფისამან:-და: იყო:
მათ: ჟამთა: შინა: ოდეს: წმიდა: იგი: კაბადუკელი: იწამა: ქრისტესთვის: კაბადუკელთა: ქალაქთა: კაცი: ვინმე: მთავართა: შესა1-23 56
ბამი: მონა: ღ~თისა: სახელით: ზაბულონ: და: ესე: წარვიდა:
ჰრომედ: წინაშე: მეფისა: მსახურებად: (192) და: ნიჭის: მოღებად: მისგან: მათვე: დღეთა: შ~ა: კაცი: ვინმე: იყო: კოლასტარს:
შინა: და ესხნეს: მას: ორ: შვილ: ძე: და: ასული: და: სახელი:
ძისა: მისისა: იობენალი: ხოლო: ასულისა: სოსან: და: აღესრულნეს:
მეუღლენი: იგი: და: დარჩეს: ძმანი: იგი: ობლად: და: აღდგეს:
და: წარვიდეს: იგინი: ქალაქად: წმიდად: იერუსალემად: და: იმედ:
ყუეს: იმედი: იგი: ყოველთა: ქასნეთა: წიაღდგომად: მიევედრნეს:
ესენი: მუნ: ვინაცა: ძმა: ესე: იობნელი: მიემთხუია: დევლტრობასა: ხოლო: დაა: იდი: მისი: სოსან: მსახურებდა: ნამფროსა:
სარბე: თვლემელსა: ხოლო: ესე: ჭეშმარიტი: კაბადუკელი: სახელით: ზაბულონ: რომელი: ვჴსენეთ: შესულასავე: მიიწივა: ჰრომედ:
წინაშე: მეფისა: და: აღდგომილიყუნეს: ბრანჯნი: მას: ჟამსა:
ბრძოლად: ჰრმსა: ველსა: ზედა: პიტალანისსა: და: მოსცა: უფალმან: ძალი: ზაბილონს: ჭეშმარიტსა: მას: კაბადუკელსა: უძლეველი:
და: ქმნა: უზომო: წინა: აღდგომა: მტერთა: მიმართ: და: იოტნა:
ბრანჯნი: იგი: და: შეიპყრა: მეფე: ბრანჯთა: და: ყოველნი: იგი:
მთავარნი: მათნი: და: მიიყუანნა: იგინი: წინაშე: მეფისა: ხოლო: (193)
მეფემან: განაჩინა: მათ: ყოველთავე: სიკუდილი: და: მაშინ: იწყეს:
ტირილად: ბრანჯთა: მათ: ევედრებოდეს: ზაბილონს: და: ეტყოდეს: ვითარმედ: პირველად: უკუე: მოგუეცა: სჯული: თქუენი: და:
შეგუიყვანენ: ტაძარსა: შინა: ღ~თისასა: თქუენოსასა: და: მაშინღა:
იყავნ: და: შენვე: ყავ: ესე: ჩუენზედა: და: უბრალო: იქმენ: სი1-25 57
სხლისგან: ჩუენისა: ახოვანო: ხოლო: ზაბილონს: ვითარცა: ესმა:
მსწრაფლ: აუწყა: მეფესა: და: პატრიაკსა: სიტყუა: ესე: და: მოსცეს: ნათელი: ჴელსა:
ქუეშე: ზაბილონისსა: და:შეიყუანნეს: ტაძარსა: შინა: უფლისასა: და: აზიარნეს:
საიდუმლოთა: ჴორცსა:
და: სისხლსა: ქრისტესსა: და: უჩუენნეს: მათ: დიდებანი: იგი:

წმიდათა: მოციქულთანი: და: შემდგომად: ამისსა: აღიმსთუეს:
განთიად: ბრანჯთა: მათ: და: შეიმოსეს: სამოსელი: სამკჳდრო:
და: განვიდეს: ადგილსა: მას: კაცისსამკლველოსა: და: სისხლის:
და: სათხეველსა: და: მადლობდეს: ღ~თსა: ნათლისღებისათჳს: და: ზიარებისა:
რომელი: მიიღეს: მათ: და: იოტეს: ესრეთ: ვითარმედ: ჩუენსა: სიკუდილსა: ამას:
შინა: უკუდავართ: რამეთუ: ღირს- (194)
ვართ: რამეთუ: ღირს: გყუნა: ღ~თნ: ესე: ვითარსა: დიდებასა:
ხილვად: და: მიღებად: საგზალსა: მას: და: ულევნელსა: ჴორცსა:
და: სისხლსა: ქრისტეს: ღ~თისა: უკუდავისა: რომელი: უმაღლეს:
არს: ყოველთა: მაღალთა: და: ქუესკნელსა: ყოველთა: უფსკრულთა:
და ქუესკნელთა: რომელ: იგი: არს: კურთხეულ: უკუნისამდე:
ხოლო: ვითარცა: ნაშობთა: ჩუენთა: ნაყოფთა: სიმწარისათა: და:
მკჳდრთა: ბნელისათა: და: ჴმობდეს: მოვედინ: მეჴრმლე: ეგე: და:
აღახუენ: თავნი: ჩუენნი: ჩუენგან: ხოლო: ამას: ხედვიდა: რა:
ზაბილონ: აღიზრა: გონებითა: და: ტიროდა: მწარედ: რამეთუ:
ვითარცა: ცხოვართა: თავნი: მათნი: წარკვეთად: მოიდრიკნეს: და:
მოსიკუდიდ: მიეპყრნეს: ვითარცა: კრავთა: შვილთა: მათთა: საწყალობელად: იგლოვდეს:-მაშინ: მოწყალე: ქმნული: მათთჳს: შევიდა: ზაბილონ: წინაშე: მეფისა: გამოითხოვნა: იგინი: მეფისაგან:
და: ნიჭითა: განიხუნა: ხოლო: იგინი: ევედრებოდეს: ზაბილონს:
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რათა: წარჰყვეს: იგი: ქუეყანასა: მათსა: და: მისცეს: სჯული:
ქრისტესი: და: ნათლისღება: წყლითა: ყოველსა: ერსა: მათსა: (195)
ხოლო: მან: ისმინა: ვედრება: მათი: და: მოითხოვა: მღუდელი: პატრიაკისაგან: და:
ბრძანება: მოიღეს: მეფისაგან: და: წარვიდეს:
სიხარულით:-და: ვითარ:-მიეახლნეს: დღისა: ერთისა: სავალსა:
მივიდა: წინა: ჰამბავი: მათი: ვითარმედ: მეფე: ცოცხალი: მოვლის:
და: ყოველნი: მთავარნი: მისთანა: მაშინ: შეიძრნეს: ათინის:
ერისთავნი: ხოლამ: და: ხოზაბ: ხლჭა: და: ხენებაგი: ტიმგრარიზქა:
გზაა: ზარგა: ზარდა: და: თმოგონი: სამეუფო: და: მოეგებოდეს:
მდინარესა: ზედა: დიდსა: ღადმარსა: და: განყო: მეფემან: ერი:
იგი: და: დაადგინა: წყალსა: იმიერ: და: ამიერ: და: აკურთხეს:
მღუ~დელთა: მათ: მდინარე: იგი: და: შთაჴდა: ყოველი:
ერი: იგი: წყალსა: მას: განიბანებოდეს: და: აღმოვიდოდეს: აღმოსავალსა:
დასდებდა: ზაბილონ: ჴელსა: თჳსსა: ყოველსა: მას: ერსა: ათდღე:
მუნ: ყოფასა: მისსა: მდინარესა: მას: ზედა: და: ჰმართნა: კრავნი:
შესწირეს მღუ~დელთა: უსისხლო: იგი: მსხუერპლი: და: აზიარნეს:
ერნი: იგი: ყოველნი: ქრისტეს: საიდუმლოთა: და: უტევნა: (196)
მღუ~დელნი: და: განუწესა: ყოველი: წესი: ქრისტიანობისა: და:
ამისსა: შემდგომად: იჯმნა: მათგან: და: უტევა: მშვიდობა: და: წარვიდა: ნიჭითა:
დიდითა: ჰრომედვე: და: განიზრახა: თჳსსა:
იერუსალემად: წასვლა: და: ვითარ: მიიწივა: იერუსალემად: განუყო: ყოველი: იგი: მონაგები: თჳსი: გლახაკთა: მცნებისათჳს
ღ~თისა: და: იხილა: რამეთუ: პირველ: ჴსენებული: იგი: დევხალარი: (იგი): პატრიაკ: ქმნულ: იყო: და: ფრიად: დაიმეგობრნეს: ურ-

თიერთას: ზაბილონ: და: პატრიაკი: იგი: მაშინ: თქუა: სარნიაფორმან: პატრიაქმან: ესრეთ: ვიარმედ: ესე: ზაბილონ: მამა:
და: ემბაზი: ბრანჯთა: კაცი: სრული: სიბრძნითა: და: ღ~თის:
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მოშიშობითა: არს: ყოვლდვე: და: მეტყჳს: დაა: ესე: შენი: სოსან: ცოლად მისდა: ვინცა: სთნდა: წმიდასა: პატრიაკსა: განზრახვა: ესე:
სარნაფორისა: და: მისცა: სოსან: ცოლად: ზაბილონს:
და წარვიდა:-თჳსად: ქალაქად: კოლასტრად:-და ესე: წმიდა:
ნინო: მოძღუარი: ქართლისა: მათგან: იშვა: ოდენ: მხოლოდ:
თჳნიერ: სხუისა: შვილისა: და: აღზარდა: დედამან: მისმან: სოსანა:
მსახურებასა: მას: შინა: გლახაკთასა: ხოლო: ვითარ: იქმნა: ნინო: (197)
წლისა: ათორმეტისა: მაშინ: განყიდეს: მშობელთა: მისთა: ყოველი: რაცა: აქუნდა: და: წარვიდეს: იერუსალემად: ხოლო:
მირა: იწივნეს: იერუსალემად: მას: ჟამსა: ზაბილონ: და: იწერა:
ჯუარი: პატრიაკისაგან: და: იჯმნა: ცოლისაგან: თჳსისა: და: შეიტკბო: მკერდსა: თვისსა: ასული: თჳსი: წ~მა: ესე: ნინო: და:
ალტო: პირი: ნინოსი: ნაკადულთა: ცრემლთათა: რომელნი: იგი:
გარდამოსთხივნა: თუალთაგან:თჳსთა: და: ჰქუა: შენ: მხოლოო:
ასულო: ჩემო: ესერა: დაგიტეობ: ობლად: ჩემგან: და: მიგათუალავ: მამასა: ზეცათასა: და: ყოველთა: მზრდელსა: ღ~თსა: რამეთუ: იგი: არს: მამა:
ობოლთა: და: მსაჯული: ქ~რუივთა: და: ნუგეშინინ: შენ: შვილო: ჩემო: ხოლო: შენ: მარიამ: მაგდანელისა:
შური: აღიღე: ქრისტეს: სურვილისათუის: და: დათა: მათ: ლაზარესთა: და: უკეთუ: შენ: ეგრეთ: შეიყუარო: იგი: ვითარცა: მათ:
შეიყუარეს: მან: ეგრეთვე: მოგცეს: შენ: ყოველივე: რაცა: ითხოვო:
მისგან:-ხოლო: ესერა: თქუა: დაუტევა: ამბორის: ყოფა: საუკუნო: და: წარ(198)ვიდა: წიაღ: იორდანესა: კაცთა: მათ: თანა: ღ~თისათჳს: ველურ: ქმნილთა: და: კაცთაგან: განშორებულსა: რომლისა: იგი: სადა: ყოფა:
უწყის: ღ~თნ: ყოვლისა: მეცნიერად: დამბადებელმან:-ხოლო: დედა: იგი: ნინოსი: მისცა: პატრიაკმან:
მსახურად: გლახაკთა: დედათა: და: უძლურთა: წმიდა: ნინო: მსახურებდა: ნიაფორსა: დანიელსა: ორწელ: და: ჰკითხვიდა: ყოვლადვე:
1-25 60
ვნებათა: მათთჳს: ქრისტესთა: ჯუარცმისა: დაფლვისა: და: აღდგომისა: მისისა: და: სამოსლისა: მას: და: ტილოთა: და: სუდარისა:
და: ჯუარისა: და: სხუისა: ყოვლისავე: შემდგომითი:-შემდგომად:
გამოეძიებდა: რამეთუ: არავინ: ყოფილიყო: და: არცავინ: იყო: შორის: იერუსალემს: სწორ: მისსა: მეცნიერებითა: სჯულისა: ძუელისა: და: ახალსათა: ყოველსავე: ზედა: მიიწიენით: ხოლო: იწყო:
უწყებად: მისსა: ვხედავ: შვილო: ჩემო: ძალსა: შინა: ვითარცა:
ძილსა: ლომისა: მდიდრისასა: რომელი: იზახებენ: ყოველთა: ზედა:
ოთხფერჴთა: გინა: ვითარცა: ორბი: დედალი: რომელი: აღვიდის:
სიმაღლესა: ჰაერთასა: უფროს: მამულისა: და: ყოველი: ქუეყანა: (199)
გუგასა: შინა: თუალისა: მისისასა: მცირისა: მარგალიტისა: სწო-

რად: შეიყუანის: და: განაახლის: და: განცადის: საჭმელი: მისი:
ცეცხლისაებრ: ხოლო: იხილის: რა: მიუტევნის: ფრთენი: და:
მიიწის: მის: ზედა: ეგრეთვე: სახედ: იყოს: ცხოვრება: შენი:
წინამზღურობითა: სულისა: წმიდისათა:-ხოლო:-აწ: ვიწყოთ: და:
მიგითხრათ: შენვე: რამეთუ: ოდეს: იგი: იხილეს: ღ~თი: უკუდავი:
კაცთა: მოკუდავთა: ქუეყანასა: ზედა: ძალი: მოკუდა: და: მოსრულ:
იყო: მოწოდებად: წარმართთა: ვითარცა: თჳთ: ინება: ჴსნა: სოფლისა: იწყო: კეთილის: ყოფად: ჰურიათა: მკუდართა: აღდგინებად:
ბრმათა: ახილვად: სნეულთა: განკურნებად: რომელი: ესე: შეიშურვეს: შეიზრახნეს: და: წარავლინნეს: სტრატიოტნი: ყოველსა:
ქუეყანასა: სწრაფლ: მოსლვად: ურიათა: და: თქუეს: რამეთუ: აჰა:
ესერა: წარვწყმდებით: მოვედით: და: შემოკერბით: ყოველნი: მაშინ: მოიწივნეს: ყოვლით: ქუეყანით: და: სოფლით: კაცნი: რიცხვნით: მსწავლულნი: და: მეცნიერნი: სჯულსა: მოსესსა: რომელი:
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იგი: ანტარაკად: წინა: აღუდგეს: სულსა: წმიდასა: და: არა: იგი: (200)
ჯერ: იყო: ყოფად: ქრისტესა: მათ: აღასრულეს: ჯუარს:
აცუეს: და: სამოსელსა: მისსა: ზედა: წილი: იგდეს: და: მიეცა:
და: ხუდა: წილითა: მით: ჩრდილოელთა: მცხეთელთა: მოქალაქეთა:
ხოლო: დაფლეს: დაფლეს: მათ: ურიათა: ქრისტე: და: კრძალეს: და: დაბეჭდეს: საფლავი: იგი: მისი: არამედ: იგი: აღდგა: ვითარცა: თქუა:
პირველად: და: ტილონი: იგი: პოვნეს: საფლავსა: მას: შინა:
განთიად: ქრისტესსა: და: მოვიდა: პილატეცა: და: ცოლი: პილატესი: ქრისტეს: საფლავად: და: ტილონი: იგი: ვითარ: პოვნეს:
მოითხოვნა: ცოლმან: პილატესმან: და: წარვიდა: მსწრაფლ: პონტოდ: სახლად: თჳსად: და: იქმნა: მორწმუნე: ქრისტესსა: ხოლო:
შემდგომად: ჟამთა: რაოდენთამე: მივიდეს: ჴელთა: ლუკა: მახარებლისათა: ტილონი: და: დასხნა: მან: სადაცა: თჳთ: იგი:
უწყის: ხოლო: სუდარი: არა: იპოვა: და: ღაცათუ: თქუეს: ვიეთმე:
პეტრესთჳს: ვითარმედ: ჴელეწიფა: ახუმადო: და: ჰქუეს: მასო:
არამედ: განცხადებულად: არა: მიუთხ~რეს: ვითარ: სხუა: იგი: (201)
ხოლო: ჯუარნი: იგი: ამასვე: ქალაქსა: შინა: იერუსალემსა: და:
მარხულ: არიან: გარნა: ადგილი: მათი: არავინ: უწყის: და: ოდეს:
ინებოს: ღ~თნ: გამოჩნდეს: იგინიცა:-ხოლო:-ვითარცა: ესე: ესმა:
წმიდასა: ნინოს: სარნიაფორისგან: მაშინ: შეწირა: ღ~თისა: მადლობა: და: აკურთხა: და: კუალად: ჰკითხა: მას: თუ: სადა: არს:
ჩრდილოსა: იგი: ქუეყანა: სადათ: იგი: მოსრულა: მათ: ურიათა:
წილ: ხუდა: და: წარიღეს: სამოსელი: იგი: უფლისა: ჩუენისა:
იესო: ქრისტესი: მიუგო: და: ჰქუა: სარნიაფორმან: ვითარმედ:
არს: აღმოსავლეთით: ქალაქი: სახელით: რომელსა: ჰქჳან: სახელად:
მცხეთა: და: ქუეყანა: ქართლისა: და: სომხითისა: მთეულეთი: და:
საწარმართოთ: არს: იგი: ჟამსა: ამას: საჴელმწიფო: ბერძენთა: და:
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უკიჟთა:-ხოლო:-მათ: დღეთა: მოვიდა: დედაა: კაცი: ვინმე:

ეფესოდ: თაყუანის: ცემად: წმიდისა: აღდგომისა: და: ჰკითხვიდა:
დედა-კაცსა: მას: სარნიაფორი: ვითარმედ: ელენე: დედოფალი:
ეერეთცა: ეგე: ვითარსა: ცთომასა: და: ბნელსა: შინა: არს: ხოლო: (202)
მან: ჰქუა: ესრეთ: ვითარმედ: ვარ: მჴევალი: მათი: და: მახლობელი: განზრახვასა: მათსა: ყოველთასა: ცხადსა: და: დაფარულსა:
და: უწყი: მე: მისი: რამეთუ: აქუს: მას: დიდი: წადიერება: ქრისტეს: სჯულისა: და: ნათლისღებისათჳს:-ხოლო: ესმა: რაა:
ესე: დედაკაცისა: მისგან: წმიდასა: ნინოს: ჰქუა: ნიაფორსა:
ესრეთ: ვითარმედ: წარმგზავნე: მე: და: მივიდე: დედოფლისა:
წინაშე: მისსა: ხოლო: ნიაფორმან: აუწყა: პატრიაკსა: წადიერება:
ესე: და: საქმე: ნინოსი: დედისმან: მოუწოდა: წმიდასა: ამას: ნინოს: დისწულსა: თჳსსა: და: დადგინა: იგი: აღსავალსა: წმიდისა:
საკურთხევლისასა: და: დასხნა: ჴელნი: მისნი: წმიდანი: მჴართა:
მისთა: ზედა: სულთ: ითქუნა: ცად: მიმართ: სიღრმითა: გულისა:
მისისათა: და: თქუა: უფალო: ღ~თო: საუკუნეთაო: ჴელთა: შენთა:
შევვედრებ: ობოლსა: ამას: შვილსა: დისა: ჩემისასა: და: წარვავლინებ: ქადაგებად: ღ~თაებისა: შენისა: რათა: ახაროს: აღდგომა:
შენი: სადაცა: სათნო: იყო: სრბა: ამისი: ექმენ: ქრისტე: ღ~თო:
ამას: მოგზაურ: ნავთსადგურ: მოძღუარ: ენაა: მეცნიერ: ვითარცა: (203)
უწინარეს: ამისსა: მოშიშთა: სახელისა: შენისათა:-და: უჯმნა: დედისაგან: თჳსისა:
ამბორის: ყოფითა: განშორებისათა: და: გამოსცა: სასწაულმან: ჯუარისამან: და: ესრეთ: ლოცვითა: ღ~თისა:
მიმართ: და: კურთხევითა: განუტევა: და: წარემართა: წმიდა: ნინო: დედაკაცისა: მისთანა: ეფესოთ: მოსრულისა: და: ვითარ:
მიიწივნეს: სამეფოს: ჰრომს: სახიდ: დედაკაცისა: რომლისა: იგი:
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თანა: მოგზაურ: იქმნა: იხილეს: მუნ: დედოფალი: ვინმე: და:
ტომი: მეფეთა: სახელით: რიფსიმე: და: დედა: მძუძე: მისი:
გაიანე: რომელნი: ესე: იყოფოდეს: მონასტერსა: შინა: ქალწულთასა: და: ჰსუროდა: ქრისტეს: აღსრულებისათჳს: და: მოლოდე:
იყუნეს: იერუსალემით: ნათლის: ღებასა: მაშინ: დედაკაცმან: მან:
წარუდგინა: წმიდა: ნინო: და: აუწყა: საქმე: მისი: დედოფალსა:
რიფსიმე: სიხარულით: შეიტკბო: და: შეიწყნარა: სახიდ: თჳსად:
წინაშე: მისსა: წმიდა: ნინო: ჴელთგან: მის: დედაკაცისათანა: (204)
მოგზაურისა: და: ესრეთ: იყოფვდა: რა: მისთანა: წმიდა: ნინო:
მასვე: შინა: წელიწადსა: ნათელიღო: რიფსიმე: რომლისათჳს:
იგი: სურვილ: იყო: მისთანა: გაიანეცა: დედა: მძუძემან: მისმან:
და: სხუათა: მათ: სახლეულთა: მისთა: რიცხვთა: ორმოცდა: ათთა:
სულთა: ჴელსა: შინა: წმიდისა: ნინოსსა: და: იყოფოდეს: მონასტერსა: შინა: თჳსსა: და: მათთანა: წმიდა: ნინო: ორწელ:-მათ:
დღეთა: შინა: წარავლინნა: კეისარმან: ძებნად: ქალისა: ქმნილ:
კეთილისა: და: შუენიერისა: რათამცა: უპოვეს: ღირსი: წმიდად:
მისსა: და: ვითარ: მოიწივნეს: მეძიებელნი: იგი: მონასტერსა:
ქალწულთასა: და: იხილეს: და: განიცადეს: რიფსიმე: და: ცნეს:
მეფეთა: ნათესაობა: მისი: რომლისა: სახელი: ფრიად: სთნდა:

შუენიერება: მისი: რომლისა: ვერა: სადა: ეხილვა: მსგავსი: ხილვითა: და: შუენიერებითა: და: გამოსახეს: სახე: შუენიერებისა: და:
ხატისა: მისისა: ფიცარსა: ზედა: და: წარგზავნეს: წინაშე: კეისრისა: რომელი: იხილა: კეისარმან: ფრიად: სთნდა:
შუენიერება: მისი: რომლისა: ვერა: სადა: ეხილვა: მსგავსი: ხილვითა: და: შუენიერებითა: და: გამოსახეს: სახე: შუენიერებისა: და:
ხატისა: მისისა: ფიცარსა: ზედა: და: წარგზავნეს: წინაშე: კეისრისა: რომელი: იხილა: კეისარმან: ფრიად: სთნდა: და: სიხარულითა: აღივსო: და: განაწესა: აღსრულება: ქორწილისა: მრავლითა: (205)
რომლისთჳსცა: მსწრაფლ: წარავლინნა: მოციქულნი: და: განმგებელნი: ყოველთა: შინა: საბრძანებელთა: მისთა: რათა: ყოველნი:
დიდითა: სიხარულითა: მოვიდენ: ბრძანებითა: ამის: ქორწილსა:
სამეუფოსა:-ხოლო: იხილეს: რა: ყოვლად: წმიდათა: მათ: და:
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ფარული: იგი: მანქანება: მტერისა: და: ისარნი: მისნი: განჴურებულნი: რომლითაიგი: ისწრაფდა: სისრად: წმიდათა: ქრისტესთა: იურვოდეს: რამეთუ: ჭური: რისხჳსა: იპოვა: მეფე: ვითარცა:
გული: სამოთხესა: შინა: მზრახელ: ექმნა: ეგრეთვე: აქა: მზგავსად:
მისსა: უსჯულო: ესე: რომელსა: აქუნდა: შეგინებული: თაყუანისცემა: ბილწთა: და: შეგინებულთა: კერპთა:- ხოლო: იხილეს: რა:
ნეტარმან: რიფსიმე: გაიანე: სხუათა: მათ: წმიდათა: დედედათა:
განსაცდელი: ესე: მათ: ზედა: მოწევნულად: მაშინ: მოიხსენეს:
მათ: უბიწო: იგი: აღთქმა: და: ღირსი: ქებისა: მარტოებით: ცხოვრება: რომელსა: იგი: იყუნეს: გოდებით: ტიროდეს: შესწავებისა:
მისთჳს: წინაშე: მეფისა: უსეულოსა: შუენიერებისა: წმიდისა: (206)
რიფსიმესა: რომელი: იგი: გამოვხატავთ: წარგზავნეს: და: მისცნეს:
თავნი: თჳსნი: ფიცხელის: მოღუაწებისა: კანონსა: ლოცვითა: და:
ვედრებითა: ღ~თისათა: და: უცადებელითა: და: მჴურვალითა: და:
ერთობით: განზრახვითა: ურთიერთას: ყოველთავე: და: უტევეს:
ქუეყანა: იგი: ფარულად: ორმეოცდა: ათცამეტმან: სულმან: და:
მოიწივნეს: ლტოლვილნი: არეთა: და: სანახებთა: სომხითისათა:
ადგილსა: მას: რომელსა: ჰქჳან: ახალ: ქალაქ: უაღრეს: შენებულსა:
რომელარს: დვინი: საყოფელი: სომეხთა: მეფისა: და: შევიდეს:
მუნ: ტალავართა: მათ: შინა: საწნეხელთა: რომელნი: იგი: იყუნეს:
შენებულ: ჩრდილოთ: კერძ: და: აღმოსავალით: და: იზრდებოდა:
მუნ: შინა: ჴელით: საქმრისა: თჳსისა: განვაჭრებითა:-ხოლო: იხილა: რა: კეისარმან:
რამეთუ: განერნეს: ჴელთაგან: მისთა: და:
ტრფიალებისაგან: მისისა: ბოროტისა: წმიდა: რიფსიმე: და: სხუანი:
იგი: მისთანანი: აღივსო: უნუგეშინის: ცემოთა: მწუხარებითა: და: (207)
წარავლინნა: კაცნი: ყოველთა: ადგილთა: მოძღურებად: მათდა:
მაშინ: მოიწივნეს: მოციქულნი: კეისრისანი: წინაშე: თარდატ:
სომეხთა: მეფისა: და: მოართვეს: წიგნი: კეისრისა: რომელსა:
1-30 65
წერილ: იყო: თჳთ: მპყრობელი: კეისარი: საყუარელსა: ძმასა: და:

მეგობარსა: და: თანა: მოსაყდრესა: ჩემსა: თრდატს: გკითხავ:
უწყებულ: იყავ: ძმობა: შენი: და: თანა:
შემწეობა: რომლისათჳს:
იგი: პირველად: გუევნების: შეცთომილისა: მის: ქსანთა: ნათესავისა:
რამეთუ: ყოვლადვე: შეურაცხ: იქმნების: ჩუენი: უფლება: მათგან:
კრებულისა: და: საწუნელ: არს: ჴუენი: ჴელმწიფება: მათგან: რამეთუ: იგინი: ჯუარცმულსა: ვისმე: მომკუდარსა: ჰმსახურებენ:
და: ძელსა: თაყუანისცემენ: და: თავისა: მათისა: სიკუდილსა: უფლისა: მათისა: დიდებად: შეურაცხებეს: და: არა: ეშინის: ჰურიათაგან: და: მოკლულისა: მისგან: ჰურიათასა: და: ჯუარცმულისა:
ეშინის: და: შეცდომილ: არიან: მეფეთა: აგინებენ: ღ~თთა: შეუ- (208)
რაცხ: ჰყოფენ: და: ძალსაცა: მზისასა: და: მთოვარისასა: და:
ვარსკულავთა: ნათლისასა: არად: შერაცხენ: არამედ: შექმნულად:
იტყჳან: მათ: ჯუარცმულისა: მის: მიერ: და: ესრეთ: მიიქცეს:
ქუეყანა: ვიდრემდის: მამანი: დედათაგან: და: დედანი: მამათაგან:
ცოცხლებრ: განეშორნეს: და: ღაცათუ: დიდითა: ქადებითა: და:
ფრიადითა: სატანჯუელითა: მოვსწყჳდენით: არამედ: კუალადცა:
უფროსად: განმრავლდეს: ხოლო: აწ: მე: შემემთხუა: მე: ხილვა:
ნათესავისა: მათისაგანისა: ქალისა: ერთისა: ჭაბუკისა: და: განვიზრახე: მოყუანება: ცოლად: ჩემდა: ხოლო: მას: არცაღათუ: ვითარცა:
მეფისა: უთქუა: გულმან: მისმან: სურვილად: ჩემდა: არამედ: სძულელდ: და: არა: წმიდად: შემრაცხეს: მე: რომლითაცა: მეოტ:
იქმნნეს: ფარულად: ჩემგან: და: კერძოთა: ქუეყანისა: შენისათა:
წარმოსრულ: არიან: უწყებულ: იყავნ: შენდა: ძმაო: ჩემო: მოიძიენ:
იგინი: და: ჰპოვნე: რა: მისთანანი: იგი: სიკუდილითა: მოაკუდინენ:
ხოლო: რომელი: იგი: მათ: შეაცთუნნეს: შუენიერი: ხატითა: და: (209)
სახელით: რიფსიმე: ჩემდავე: წარმოავლინე: და: უკ~ეთუ: შენ:
გთენდეს: თავისა: შენისათჳს: იგულე: რამეთუ: არა: იპოვო: სხუა:
მსგავსი: მისი: იონთა: სოფელსა: შინა: და: ცოცხლებითმცა: იყოფი: შენ: მსახურებასა: შ~ა ღთ~თას:-ხოლო: აღმოიკითხა: რა:
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თრდატ: ბრძანება: ესე: კეისრისა: მყის: იწყო: მოსწრაფებით:
მათდა: ძიებად: და: პოვნა: რა: საწნეხელთა: მათა: შინა: პირველ:
ჴსენებულთა: და: რიფსიმე: აღივსო: ტრფიალებითა: გულის:
თქუმისათა: და: სიხარულითა: დიდითა: და: დაამტკიცა: მიყუანება:
მისი: ცოლად: მისდა: ხოლო: ურჩექმნა: რა: თრდატს: საქმისა: ამისთჳს: წმიდა:
რიფსიმე: მაშინ: იწამა: იგი: მის: მიერ: წამებისა: ღუაწლითა: მისთანა: გაიანეცა: დედა: მძუძე: იგი: მისი:
და: სხუანი: მრავალნი: მათთანანი: ვითარცა: იგი: წერილარს:
წიგნსა: მას: წამებისა: მათისასა: და: გვეუწყებიან: სასწაულნი: იგი:
რომელნი: იქმნეს: ჟამსა: წამებისა: მათისასა: მოქცევასა: შინა:
სომეხთასა: რამეთუ: თრდატ: მეფე: განგებითა: ღ~თისათა: ეშუა:
და შეიცვალაა: ხოლო: რომელნიმე: მათგანნი: და: იმალნეს: და: (210)
ივლტოდეს: რომელთა: თანავე: მაშინ: ღირსი: ნინო: და: მალულ:
იქნა: ეკალთა: შორის: ვარდისათა: რომელი: იგი: ჯერეთ: არღარა:
გამომეძიებელ: ქმნილ: იყო: ყუავილისა: ჟამსა: და: ესრეთ: დამა-

ლულ: რაა: იქმნა: წმიდა: ნინო: იხილა: მუნითგამო: სახითა:
მავარ: დიაკუნისათა: შთამომავალი: ზეცით: ნათლისათა: ოლარითა:
მოსილი: და: მპყრობელი: სასაკუმევლისა: ჴელთა: მისთა: რომლისა: კუამლისა:
სახე: სულნელება: და: ჰფარვიდა: ცათა: და: კუალად:
განეყოვოდეს: ჴორცთაგან: სულნი: წმიდათა: მათ: მოწამეთანი:
რომელნი: იგი: შეიერთნეს: ბრწყინვალეთა: მათ: ზეცისა: ძალთა:
და: ესრეთ: ცად: მიმართ: აღიწეოდა: რომელი: ესე: იხილა: რა:
დამიტეობ: მე: შორის: ასპიტთა: იქედნეთა: მაშინ: ჴმა: ესმა: ზე:
გარდამო: რომელი: ეტყოდა: ვითარმედ: ესრეთვე: იყოს: შენიცა: წარყუანება:
სასუფევლად: წინაშე: ღ~თისა: ჟამსა: ეგე: ეკალი: რომელ: არს: გარემოს: შენსა:
ყოველივე: იქმნეს: ვარდის: ფურცელი: სულნელი: არამედ: აღდგა: და: მივიდოდა: ჩრდილოთ: კერძო:
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სადა: იგი: ფრიად: არს: სამკაული: ხოლო: მუშაკი: ყოვლად: არა:-ამისსა:შემდგომად: წარმოვიდა: მუნით: წმიდა: ნინო: და: მოიწია: ურბნითად: საზღვართავე: სომხითისათა: და: თუესა: მეოთხესა: მარტითგან: რომელ: არს: ივნისი: წარმოემართა: და: მოიწია:
მთათა: ჯავახეთისათა: სადა: იგი: მიემთხჳა: ტბასა: დიდსა:
გარდამომდინარესა: რომელსა: ეწოდების: ფარავნა: ხოლო: მიხედნა:
რა: მუნით: და: იხილნა: მთანი: ჩრდილოსანი: დღეთა: მათ: ზაფხულისათა:
სავსენი: თოვლითა: და: ჰერითა: სასტიკითა: შეძრწუნდა: წმიდა: ნინო: და: თქუა: უფალო: უფალო: მიიღე: სული:
ჩემი: ჩემგან: და: დაყო: მუნ: ორი: დღე: და: ითხოვა: საზრდელი: მეთევზურთაგან: ტბასა: მას: შინა: მონადირეთასა: და: რმეთუ:
მწყემსნიცა: იყვნეს: ადგილსა: მას: და: ჴმილვიდეს: რა: საჴუმილავსა: ღამისასა: სამწყსოსა: ზედა: მათსა: ხადოდეს: იგინი: შემწედ: და:
მფარველად: მათდა: ღ~თთა: მათთა: არმაზს: და: ზადენს: (212)
და: აღუთქმიდეს: მათ: შესაწირავსა: ოდეს: მოვიდეთ: წინაშე: თქუენსა: მშჳდობითო: და: ამას: იტყოდეს: იგინი: ენითა: სომხურითა:
რომელი: ესე: ესწავლა: მცირედრამე: ნინოსცა: პირველვე: ნიაფორისა: მისგან: და: ჰკითხა: ერთსა: მწყემსთა: მათგანსა: და:
ჰქუა: ენითა: სომხურითა: ვითარმედ: რომლისა: სოფლისანი: ხართ:
ხოლო: მან: მიუგო: და: ჰქუა: ვითარმედ: ვართ: ჩუენ: დაბით:
ელარბინით: და: საფურცლით: და: ქინძარელნი: რაბატელნ: და:
დიდისა: ქალაქისა: სომხითისანი: ხოლო: მან: მიუგო: ვითარმედ:
გარდამდინარე: ესე: ტბა: თანა: წარვლის: ქალაქსა: მას: მცხეთასა:-ხოლო: წმიდასა:
ნინოს: შეუძინა: და: სიგრძეო: გზისა:
მის: და: სიბრტყე: მთათა: მათ: რომელი: იხილა: და: ამისთჳს
შეძრწუნებულმან: სულთითქუნა: და: იდვა: ლოდი: ერთი: სასთუმალ:
და: ესრეთ: მიიძინა: გარ: სადინელსა: მას: ტბისასა: და: ვითარ:
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ეძინა: იგი: მოვიდა: კაცი: ერთი: ჩუენებით: ჰასაკითა: ზომიერ:
ხოლო: თმითა: ნახევარ: თმოსანი: და: მოსცა: მან: წიგნი: დაბეჭდული: წმიდასა: ნინო(213)ს: და: ჰქუა: მიართუ: ეს: მსწრაფლ: ქალაქსა:

შინა: მცხეთას: მეფესა: მას: წარმართთასა: ხოლო: წმიდამან:
ნინო: იწყო: ტირილად: და: ჰქუა: მას: ვედრებით: ვითარმედ: მე:
უფალო:დედაკაცი: ვარ: უცხო: და: უმეცარი: ვარ: არღა:
მრავლისა: მეტყუედ: მეცნიერ: ვარ: მივედ: უცხოსა: ქუეყანასა:
და: კაცთა: მათ: უცხო: თესლთა:-მაშინ კაცმან: განუჴსნა:
წიგნი: იგი: რომელსა: ზედა: იყო: ბეჭედი: იესოს: ქრისტესნი:
და: წერიყუნეს: მას: შინა: ათნი: სიტყუანი: მსგავსადვე: ფიცართა: მოსეს: ზედა:
მისცა: კითხვად: წმიდასა: ნინოს:
და: იყო: დასაბამი: სიტყუათა: მათ: ესე:-ა~:- სადაცა: იქადაგოს:
სახარება: ესე: მუნცა: იქმოდის: დედაკაცი: ესე:-არცა: დედა: კაცება: არს: არცა:
მამაკაცება: არამედ: თქუენ: ყოველნი: ერთ:
ხართ:-წარვედით: და: მოიმოწაფენით: ყოველნი: წარმართნი:
და: ნათელსცემდით: მათ: სახელითა: მამისათა: და: ძისათა: და: სულისა: წმიდისათა:-ნათელი: გამობრწყინებად: წარმართთა: ზედა:
და: დიდება: ერისა: შენისა: ისრაელისა:-სადაცა: იქადაგოს:
სახარება: ესე: სასუფეველისა: მუნცა: იქადაგოს: ყოველსა: (214)
სოფელსა:-რომელმან: თქუენ: შეგიწყნარნეს: მე: შემიწყნარა:
და: რომელმან: მე: შემიწყნაროს: შეიწყნაროს: მომავლინებელი:
ჩემი:-რამეთუ: ფრიად: უყუარდა: მარიამ: უფალსა: რამეთუ:
მარადის: ისმენდა: მისსა: სიბრძნესა: ჭეშმარიტსა: ნუ: გეშინინ:-მათგან: რომელთა: მოგწყჳდნენ: ჴორცნი: თქუენნი: ხოლო:
სულისა: ვერ: შემძლებელ: არიან: მოწყუედად:-ჰქუა:-მარიამს:
მაგდანელსა: იესო: წარვედ: დედაკაცი: დ~ათა: და: ძმათა: ჩემთა:1-25 69

ვითარცა:- წარიკითხნა: სიტყუანი: ესე: წმიდამან: ნინო:
იწყო: ვედრებად: ღ~თისა: მიერ: და: გულის: ჴმა: ყო: ვითარმედ:
ზეცით: იყო: ჩუენება: ესე: და: აღიხილნა: თუალნი: ზეცად: და:
ითხოვა: მაღალთა: შინა: დამკჳდრებულისა: და: ყოვლისა: გერე:
შემცვ~ალისა: ღ~თისაგან: შეწევნა: მისი: და: წარემართა: და:
მიჰყუა: წიაღ: კერძო: მდინარესა: მის: ტბისაგან: გარდამომდინარისა:
რომელი: იგი: წარმდინარეობს: დასავლით: მერმე: კუალად: იწყების: აღმოსავლით: სადა: იგი: შეემთხუა: სიძნელე: გზათა: და:
სიფიცხლე: შეეშინა: მჴეცთაგან: და: ფრიადნი: ჭირნი: ვიდრე:
მიწევნადმდე: ადგილსა: მას: რომელსა: იწყების: წყალი: იგი:
აღმოსავლით: დინებასა: კერძ: და: მიერითგან: იქმნა: ლხინება:
მისთანა: რამეთუ: პოვნა: მუნ: მოგზაურნი: რომელთა: თანა: მიიწია:
სანახებსა: ქართლისასა: რომელსა: ეწოდების: ურბნისი: სადა: იგი:
იხილა: ერი: უცხო: და: უცხოთა: ღ~თთა: ჰმსახურებდა: რამეთუ:
თაყუანისცემდეს: იგი: ღ~თად: მათდა: ცეცხლსა: ქვათა: და: ძელთა:
რომლისათჳსცა: შეე~ურვა: სულსა: მის: წმიდისასა: და: შევიდა:
ბაგინსა: ჰრომელთასა: რათამცა: ზრახვიდა: მათთანა: ენითა: ებრაულითა: რომელსა:-იგიცა: მეცნიერ: იყო: და დაყუნა: მუნ: თჳსა:
ერთისა: დღენი: და: განიცდიდა: საქმესა: და: ძალსა: მის: ქუეყანისასა:- ხოლო:-აღიძრნეს: დღესა: შინა: ერთსა: ერნი: დიდნი:
სიმრავლითა: მით: ქალაქით: წარმავალნი: დიდად: ქალაქად: და:

სამეუფოდ: მცხეთად: მოვაჭრებად: საჴმართა: რათამე: წინაშე: არმაზ: ღ~თისა: მათისა: და: წარჰყვა: წმიდა: იგი: მათთანავე:
ხოლო: ვითარ: იგი: მიიწიეს: ქალაქსა: და: დაისადგურეს: მათ:
წიაღ: მოგუთასა: ჴიდსა: მას: ზედა: იხილა: მუნ: მოგუება: ცე- (216)
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ცხლის: მსახურთა: მათ: ერთა: და: საცთური: წმიდა: ნინო: და:
ტიროდა: წარწყმედასა: მას: ზედა: მათსა: და: იგლოვდა: უცხოებასა: თჳსსა: და: აჰა: ხუალისა: დღე: იყო: ჴმა: ოხრისა: და:
საყჳრისა: და: ზარი: საშინელი: და: გამოსულა: ერისა: ურიცხვისა:
ვითარცა: ყუავილთა: უწინარესვე: შეძრვასა: და: გამოსლვასა: მას:
მეფისასა: და: ვითარ: იგი: მოიწია: რა: ჟამი: იყო: სივლტოლა:
და: მიმო: დაბნევა: ყოვლისა: კაცისა: და: შიშისაგან: შეივლტოდეს: და: და: იმალვიდეს: საფარველსა: შინა: თჳსსა: და: აჰა: მყის:
გამოვიდა: ნათელი: და: შემდგომად: მისსა: გამოვიდა: სიმრავლე: ერისა: ნელად: რამეთუ: შეამკუნეს: ყოველნი: გზანი: იგი:
და: ფოლორცნი: და: სამოსელთა: მიერ: თჳთო: ფერთა: და:
ფურცლითაგან: ხეთასა: და: ჰკითხა: წმიდამან: ნინო: დედაკაცსა:
ვისმე: ჰ~რიასა: ვითარმედ: რა: არს: ესე: ხოლო: მან: ჰქუა:
ღ~თი: ღ~თთა: მათთა: არმაზს: უწესს: მათ: წინაშე: მისსა:
აღსლვად: რომლისა: მსგავს: არს: სხუა: კერპი: და: ეუწყა: რა:
წმიდასა: ნინოს: აღვიდა: ხილვად: კერპისა: მის: არმაზისსა: ერი- (217)
სა: მის: თანა: რომლითა: აღივსნეს: მთანი: იგი: და: განშუენდეს: დროშითა: მიერ: და: სამკაულითა: ვითარცა: ყუავილნი:
ველისანი: და: შეუსწორა: წმიდამან: ნინო: ციხედ: არმაზად: და:
იგი: მახლობელად: კერპისა: მის: ნაპრალსა: ზღუდისასა: და: ხედვიდა: საკჳრველებასა: მიუწდომელსა: და: ენითა: გამოუთქმელსა:
ვითარ: იგი: იყო: შიში: და: ძრწოლა: ზარის: აღსაჴდელი: მეფეთა:
მათ: და: ყოვლისა: ერისა: წინაშე: კერპთა: მათ: წარდგომილთა:
რამეთუ: იხილა: მუნ: წმიდამან: ნინო: მდგომარე: კაცი: ერთი:
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სპილენძისა: რომელსა: ეცუა: ტანსა: მისსა: ჯაჭვი: ოქროსა: და:
თავსა: მისსა: ჩაფხუტი: ოქროსა: სამჴრენი: და: თუალნი: მისნი:
მყარი: იყუნეს: ზურმუხტისა: და: ბივრიტისანი: და: ეპყრა: ჴრმალი:
ჴელსა მისსა: ელვარე: და: ბრწყინვალე: რომელი: იგი: იქცეოდა:
ჴელთა: შინა: მისსა: და: შიშითა: მისისა: მიმთხუევისა: და: სიკუდიმის: მიმართა: არავინ: განუკრძალველად: შეემთხუეოდეს:
კერპსა: მას: არამედ: ესრეთ: განიკითხის: თავი: თჳსი და თქჳს:-ჵი: ჩემდა: უკეთუ:
და: სამე: ვაკლდი: დიდებასა: დიდისა: ამის: (218)
ღ~თისა: არმაზისსა: ანუ: შესამე: ვსცეთ: სიტყუად: ებრაულთა:
თანა: გინა: მოგუთა: თანა: სმენასა: ოდენ: და: მთხუეულ: იყო:
მზისა: მსახურთა: და: მათისა: რომელნი: იგი: იტყჳან: უმეცრებით: დიდსა: ვისმე: ღ~თსა: და: ძესა: ღ~თისა: ზეცათასა:
და: იპოოს: რამე: ჩემ: შორის: ესე: ვითარი: ბიწი: და: მცეს:
მე: მახვილი: მისი: რომლისაგან: ეშინის: ყოველსა: ქუეყანასა:

და: ესრეთ: წინასწარვე: განკითხვითა: თავთა: თჳსთათა: შიშით:
და: ძრწოლით: თაყუანის: სციან: მას: და: კუალად: იყო: მარჯუენით: მისსა: სხუა: კერპი: ოქროსა: სახითა: კაცისათა: მდგომარე:
და: სახელი: მისი: გაიმაა: და: რომელნი: იგი: ღ~თად: უჩნდა: ერსა:
მას: ქართლისასა:-მაშინ: ვითარ: ესე: იხილა: ნეტარმან: ნინო:
იწყო: სულთ: თქმით: და: ცრემლით: ტირილად: ღ~თისა: მიმართ:
ცთომითა: მათთჳს: ქუეყანისა: ჩრდილოსათა: და: მიფარვისა:
მისთჳს: მათგან: ნათელისა: და: უფლებისა: მათ: ზედა: ბნელისა:
რამეთუ: მიხედნა: მეფეთა: მათ: დიდძალთა: და: ყოველთა: მთავართა: რომელნი: ცოცხალივე: შთაენთქნეს: ჯოჯოხეთსა: და: (219)
ეტევა: დამბადებელი: და: ქუათა: და: ძელთა: სპილენძსა: და:
რვალსა: განჭედილსათა: ღ~თად: თაყუანისცემდეს: შემოქმედად:
იგინი: უწყოდეს: ყოვლისა: და: მოეჴსენა: წმიდასა: ნინოს: მაშინ:
სიტყუა: იგი: რომელი: ამცნო: დედის: ძმამან: მისმან: იობენალ:
პატრიაქმან: ღ~თისამან: წმიდამან: ესრეთ: ვითარმედ: მამაკაცსა:
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სრულსა: მიწევნად: ხარ: ქუეყანასა: უცხოს: და: ნათესავთა: დარგველ: ზეველი: ბარკადულ: რომელ: არს: ბრანჯულად: კაცთა:
ღ~თის: მბრძლთა: და: მჴდომელთაო: და: აღიხილნა: ზეცად: მიმართ: და: თქუა: უფალო: მრავლითა: ძალითა: შენითა: გეცრუვნეს:
მტერნი: შენნი: და: მრავლითა: სულგრძელებითა: შენითა: იქმენ: გონებად: მოსრულსა: მათსა: ყოველსა: მტუ~რე~ბრ: და:
ნაცრჰებრ: განაქარვებდნენ: ესე: ქუეყანასა: ზედა: არამედ: ნუ: უგულებელს: ჰყოფ: რომელი: შექმნეს: ჴელთა: შენთა: კაცი: ხატად:
შენდა: და: რომლისათჳს: ერთი: სამებისაგანი: განჰკაც~ნე: და:
აცხოვნე: ყოველი: სოფელი: და: მოხედენ: წყალობით: ამათცაა: (220)
ზედა: ნათესავთა: და: შეჰრისხენ: სულთა: მათ: ბოროტთა: და:
უჩინოთა: სოფლისა: მპყრობელთა: მთავართა: ბნელისათა: და:
შთაჴდენ: ადგილთა: ძნელთა: და: მიჩუენე: მე: უფალო: ღ~თო:
მამისა: და: დედისა: ჩემისაო: მჴევალსა: ამას: შენსა: და: ნაშობსა:
მონათა: შენთასა: და: რომელ: იხილონ: ყოველთა: კიდეთა: ქუეყანისათა: მაცხოვარება: შენი: და: რათა: ჩრდილო: ბღუარსა: თანა:
იხარებდეს: და: ყოველმან: ენამან: მხოლოსა: ღ~თსა: თაყუანისგცენ: ქრისტეს: იესოსმიერ: ძისა: შენისა: რომელსა: შუენის:
მადლობა: დიდების: მიცემა: უკუნისამდე:-და: ვითარცა: და:
ასრულა: ლოცუა: ესე: წმიდამან: ნინო: და: მყის: წამისყოფითა:
საღ~თოთა: აღდგეს: დასავლით: ქარნი: და: ჰაერნი: ღრუბელთა:
და: ხილვითა: საშინელისა: და: ჴმითა: ზარისა: აღსაჴდელისა:
ქუხილისათა: და: მოჰბერნა: ნიავმან: მზისა: დასავლისამან: სული:
ჯირკუალი: სიმწარისა: სიმყრალისა: რომელი: ესე: იხილა: სიმრავლემან: ერისამან: მათ: ზედა: მომავალად: მაშინ: იწყეს: მსწრაფლ: (221)
სირბილად: შელტოლვად: ქალაქთა: და სოფელთა: თჳსთა: და:
რამეთუ: მცირედ: დროსცა: ღ~თმან: ვიდრე: განრინებადმდე: თავთა:
მათთა: და: ყოფად: ამისსა: რათამცა: შეესწრნეს: იგინი: მომსრველსა: მას: საყოფელთა: შინა: თჳსთა: და: ვითარ: განიბნივნეს:
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იგი: ყოველნი: მეყსეულად: მოიწია: რისხვისა: იგი: ღრუბელი:
მწარედ: სასტიკი: და: მოიღონ: სეტყუა: სწორი: ქჳსა: ორთა:
მიერ: ჴელთა: მძლედ: ძალით: სატყორცებელი: ადგილსა: მას:
ადგილსა: მას: ოდენ: ზედა: საყოფელსა: კერპთასა: და: შემუსრვით: და: აწულილნა: იგინი: და: დაარღვიოს: ზღუდენი: იგი: ქარისა: მიერ:
სასტიკისა: და: შთაიბნივნეს: იგი: მათ: შინა: ხოლო: წმიდა: ნინო:
ეგო: უვნებლად: დაცულ: ადგილსავე: მას: სადა: იგი: პირველ:
შესრულ: და: მდგომარე: იყო:- ხოლო: დღესა: მეორესა: გამოვიდა: მირიან: მეფე: და: ყოველი: იგი: ერი: ძიებად: ღ~თთა:
მათთა: და: არა: ჰპოვეს: რომლისათჳს: იგი: დაეცა: მათ: შიში:
და: ძრწოლა: და: გაკჳრვებამან: შეიპყრნა: და: უმრავლესნი: იგი: (222)
ერნი: იტყოდეს: გულფიცხელნი: მოუდრეკელნი: ესრეთ: ვითარმედ:
ქალდეველთა: ღმერთი: ითრუჯან: და: ჩუენი: ესე: ღ~თი: არმაზ:
ყოვლადვე: ურთიერთას: მტერ: არიან: რამეთუ: ამან: ოდესსმე: მათზედა: ზღუა:
მოაქცია: და: აწ: ამან: შური: იძია: და: მოიწია:
ესე: ამას: ზედა:- ხოლო: რომელნიმე: ესრეთ: იტყოდეს: ვითარმედ: რომლისა: ღ~თისა: ძალითა: თრდატ: მეფე: იშუა:
და: შეიცუალა: და: კუალდ: ეშვისაგან: კაცადვე: მოაქცივნა: მან:
უკ~ე: ღ~თნ: ყო: და: მოიწია: ესე: რისხუა: ღ~თისა: მათ: ზედა:
და: ამას: ესე: ვითარსა: იტყოდეს: ამისთჳს: მაშინ: რამეთუ:
ვინადგან: მეფე: თარდატ: ქრისტეს: ძალითავე: ეშუად: გარდაქცეულ:
იყო: და: ძალითვე: ქრისტესითა: კუალად: კაცადვე: შეცუალებულ:
იყო: მიერიდგან: ქება: დიდება: ქრისტესი: არღარა: ფარულად:
ითქმოდა: ქართლს: შინა: რამეთუ: მადლსა: ღ~თისასა: ეწყო:
მიფენად: აღმოსავლეთს:- ხოლო: მასვე: დღესა: რისხვისასა: და: (223)
კერპთა: შემუსრვისასა: და: ჰს~ხა: რა:
სეტყუა: იგი: და: ქარი:
სასტიკი: მაშინ: გამოვიდა: წმიდა: ნინო: კლდისა: მისგან: ნაპრალისა: და: პოვა: თუალი: იგი: ბივრიტი: აღიღო: და: წარმოვიდა:
წინა: კერძო: დასასრულსა: მას: კლდისა: ცხვირისასა: სადა: იგი:
ყოფილიყო: ძუელადვე: ციხე: და: ქალაქი: და: იხილნა: მუნ:
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მდგომარედ: ხენი: ერთნი: რომელთა: ბრინჯ: უწოდიან: მაღალნი:
შუენიერნი: და: რტო: მრავალნი: რომელთაცა: იგი: საგრილსა:
ქუეშე: გამოსახა: სასწაული: ქრისტეს: ჯუარისა: და: აღასრულნა:
მუნ: დღენი: ექუსნი: მადლობით: და: ვედრებით: ღთისა: მიმართ:
წყალობით: მოხედვისათჳის: და: ჴსნისა: ერსა: მის: ეშმაკთა:
შეცთომილსა:-ხოლო: ოდეს: იქმნა: კერპთა: შემუსრვა: იყო:
თუე: მარტითგან: მეექუსე: აგვისტოსი: და: დღე: მეექუსე: რომელსა: შინა: ფერი: იცუალა: ქრისტემან: წინაშე: თავთა: მათ:
წინასწარმეტყუელთა: და: მოწაფეთა: თჳსთასა:-და: ვითარ იგი: ვთქუ: იყოფებოდა:
რა: წმიდა: ნინო: საფარველსა: მას: ქუეშე: (224)
ხეთასა: მაშინ: მოვიდა: მისდა: სეფექალი: ერთი: სახელით: შრო-

შანა: და: იხილა: მუნ: წმიდა: ნინო: ესრეთ: მყოფი: განუკჳრდა:
და: ჰკითხა: მას: სხვისა: მიერ: ბერძულ: მეტყუელისა: დედა:
კაცისა: ვინაობა: მისი: სხუისა: ყოვლისავე: თანა: საქმისა: მისისა:
რომელი: იგი: ეუწყა: რა: ყოველივე: ნინოს: თჳნიერ: ხოლო:
უწყებსა: მშობელსა: თჳსთასა: და: იჩემა: ტყუეობა: თავისა: თჳსისა:
მაშინ: შროშან: თანა: ლმობილი: და: მოწყალე: ქმნილი: უცხოებისათჳს: მისისა: ცრემლითა: და: აიძულებდა: წმიდასა: ნინოს: წარსულად:
მისთანა: სახით: სამეუფოდ: რომელი: ესე: ინება: წმიდამან:
ნინო: არამედ: განაშორა: და: წარვიდა: მისგან: შროშან: შემდგომად: სამთა: დღეთა: აღდგა: მუნით: განივლტო: მტკუარი: და:
მიიწია: სამოთხესა: მას: მეუფისასა: სადა:იგი: აწ: არს: სუეტი:
იგი: ღ~თივ: აღმართებული: და: ეკლესია: საკათალიკოზო: და:
იხილა: მუნ: სახლი: მცირე: სამოთხისა: მის: მცუელისა: და: შერავიდა: მას: შინა:
იხილა: და: მოეგება: დედაკაცი: ცოლი: სა- (225)
მოთხის მცუელისა: მის: სახელით: ანასტოს: და: მეულედ: ამბორის: ყოფითა: შეიტკბო: მრავალ: ჟამიდგან: მეცნიერმან: და:
მეგობარმან: და: დაჰბანნა: ფერჴნი: და: განუსუენა: ცხებითა:
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ზეთისათა: და: დაუგო: პური: და: ღვინო: და: დაყუნა: მისთანა:
წმიდამან: ნინო: დღენი: და: ჟამნი: ცხრათა: თუეთანი: ხოლო:
იყუნეს: ესე: ანასტასო: და: ქმარი: მისი: უშვილო: რომლისაღჳს:
ფრიად: მწუხარე: იყუნეს: იგინი: მაშინ: იხილა: წმიდამან: ნინო:
ჩუენებასა: შინა: ძილისასა: კაცი: ნათლით: შემოსილი: რომელი:
ეტყოდა: ვითარმედ: შევედ: სამოთხესა: მაგას: და: ჰპოვო: ქუეშე:
კერძო: ნაძუთასა: მცირე: ბაბილო: არს: ნაძუთა: ქუეშე: საუფლო: შემზადებული:
გამოღებულად:
ყუავილთა: სურნელთა: და: აღიღე: მიწა: ადგილისა: მისგან: და:
ეც: ჭამად: მეუღლეთა: მაგათ: და: ესუა: შვილი: ხოლო: წმიდამან: ნინო: ულოცა: და: სცა: ჭამადი: ცოლქმართა: მათ: ჩუენებით: უწყებისა: მისებრ: და: შუნეს: მათ: ძე: და: ასულები: (226)
მრავალ: რომლისათჳსცა: ჰრწმენა: მათ: ქრისტე: ნინოს: მიერ:
და: დაემოწაფნეს: მათ: ფარულად:-ხოლო წმიდამან: ნინო: შემდგომად: ცხრათა:
მათ: თუეთასა: რომელნი: და: ეყუნეს: სამოთხისა: მცუელთა: მათთანა: პოვა: გვირგვინი: ზღუდეთა: მათ:
ქალაქისათა: სახედ: ტალავარისა: მცირისა: მაყუალთა: მიერ: შემზადებული: განგებითა: ღთისათა: ადგილსა: მას: სადა: იგი: აწ: არს:
საკურთხეველი: ზემოსა: ეკლესი~სა: სამთავარებისკობოზოსა: და:
ყო: იგი: საყოფელად: განსასუენებელად: თჳსად: და: აღმართა:
მუნ: შინა: ჯუარი: თჳთ: მისმიერ: შემზადებული: ნასხლევთაგან:
ვაზთასა: რ~ის: წინაშე: განათენ: იგინი: ღამეთა: მარადის: მღუიძარებითა: და: ეგრეთვე: შეაღამებენ: დღეთა: და: უცხრომელად:
ლოცვითა: მარხვითა: და: ვერდებითა: ღ~თისათა: და: განკჳირვებულნი:
იმრავლესა: ზედა: ამას: ღუაწლთა: მის: თასა: მსახურებდეს: მას:
მეუღლენი: იგი: მცუელნი: სამოთხისა: მის: მეუფისანი: და:
ესრეთ: მუნ: მყოფი: იგი: წმიდა: ნინო: მრავალ: გზის: მია-

ვლინა: უბანსა: მას: ურიათსა: ენისათჳს ებრაულისა: და: გამოძიებისათჳს: კუართისა: მის: უფლისა: რომელისათჳს: იგი: ესმინა:
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ერუსალემს: ნიაფორისა: მისგან: ვითარმედ: წარუ~ალი: იგი: მცხეთელთა: მათ: ურიათა: რათამცა: ყოვლით: კერძოვე: ცნა: და:
ეუწყა: მას: კუართისა: მის: ვედრება:-მაშინ: პოვა: მან: ~ურია:
ერთი: სახელით: აბიათარ: მღუდელ: და: ასული: მისი: სიდონა:
და: უქადაგა: სახარება: უფლისა: ჩუენისა: იესოს: ქრისტესი: რომელთაცა: იგი: ჰრწმენა: და: დაემოწაფნეს: მას: და: მათთანა:
სხუანიცა: დედანი: და: ემოწაფნეს: ურიანი: რიცხვით: ექუსნი:
სწავლასა: მას: წმიდისა: ნინოსსა: თჳნიერ: ნათლის: ღებისა: რამეთუ: არა: იყოს: მას: ჟამსა: მღურდელი: რათამცა: ნათელსცა:
მათ: და: იყვნეს: იგინი: ფარულად: მოწაფე: მისი:-და: აღასრულებდა: ღ~თი: ჴელითა: წიმიდისა: ნინოსითა: საკჳრველებათა:
და: კურნებათა: მრავალთა: რამეთუ: რეცათუ: მიზეზითა: წამალთა:
ჴმარებისათა: მრავალნი: განუკურნებელთა: სენთაგან: შეპყრობილნი:
განათავისუფლნა: უძლურებათაგან: მათთა: და: ესრეთ: იქცეოდა:
ქალაქსა: მას: შინა: მცხეთასა: წმიდა: ნინო: ჟამთა: სამისა: წლისა- (228)
თა: მათ: დღეთა: შინა: იქმნა: შესლვა: მირიანისი: და: ძმის:
წულისა: მისისა: სპარსთა: მეფისა: საბერძნეთად: რომელნი: ესე:
კოსტანტინე: მეფემან: ბერძენთამან: იოტნა: ძალითა: ქრისტესითა:
და: ჯუარისა: მისისა: წინამძღრობითა: ყოვლით: სპითურთ: მათით:თქუმული: აბიათარ: მღურდელისა: რომელი: და: ემოწაფა: წმიდასა: და: ნეტარსა: ნინოს:
ღ~თო: დაიცევ: დედოფალი: მარიამ: ორსავე: ცხორებასა: შინა: მისსა: ამინ::მე:-აბიათარ: მღურდელი: ვიყავ: წილით: ხუედრებული: მისი:
წელიწდისა: წმიდა: ესე: და: ნეტარი: ნინო: მოიწია: მცხეთად:
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და: მასვე: უკუე: ჟამსა: მოწევნულ: იქმნა: ჩემდა: წიგნი: ანტიოქიით: ურიათაგან: მღურდელთა: რომელსა: შინა: წერილ: იყო:
ესრეთ: ვითარმედ: განხეთქა: ღ~თნ: სამ: ნაწილად: მეფობა: ისრაელისა: რამეთუ: აჰა: ესერა: წინასწარმეტყუელნი: ჩუენნი: დასცხრეს:
და: რომელსა: სული: ღ~თსა: აწუევდა: მათ: და: თქუეს: აღესრულა:
ყოველივე: და: განვიბნივენით: ჩუენ: ყოველსა: ქუეყანასა: და:
ჰრომთა: და: იპყრეს: ქუეყანა: ჩუენი: ვტიროდით: ჩუენ: ერითურთ: (229)
დღესა: რამეთუ: განვარისხეთ: შემოქმედი: ღ~თი: აწ: განიხილეღა:
შენ: წიგნნი: იგი: მოსესნი: და: სიტყუა: იგი: რომელი: მან:
დამიწერა: ესრეთ: ვითარმედ: რომელი: იტყოდის: თავსა: თჳსსა:
ქუეყანასა: ზედა: ძედ: ღ~თისად: მოკუდინა: ანუ: შეუკუე: ვსცეთით:
ნაზარეველისა: მისთჳს: სიკუდილისა: რამეთუ: ვხედავთ: ოდეს:
პირველ: მამათა: ჩუენთა: შესცოდიან: რა: ღ~თსა: და: ყოვლად:
და: ივიწყიან: იგი: მაშინ: მისცნის: იგი: ჴელმწიფებასა: ქუეშე:

ძნელსა: და: ტყუეობასა: ბოროტსა: ხოლო: მოიქციან: რა: და:
ღაღად: ყჳან: ღ~თისა: მიმართ: მსწრაფით: განარინნის: იგი:
ჭირისა: მისგან: ესე: ესრეთ: ყოფადი: და: აღსრულებადი: შვიდგზის: უწყით: წერილისაგან: ხოლო: აწ: ვინადგან: ჴელნი:
შეასხნეს: მამათა: მათ: ჩუენთა: ძესა: მას: მცირისა: დედაკაცისა:
და: მოკლეს: იგი: აღიღო: ღ~თნ: ჴელი: მისი: ჩუენზედა: და:
განხეთქა: მეფობა: ჩუენი: განგუაშორნა: ტაძარსა: თჳსსა: და:
უგულებელს: ყო: ნათესავი: სრულიად: და: არს: მით:-ჟამითგან:
სამასი: წელი: და: უმეტესცა: რომელ: არა: ისმინა: ვედრება:
ჩუენი: და: არცაღა: ყო: ლხინება: ჩუენი: რომლისათჳს: საგონებელ: (230)
გვი~ჩნს: ჩუენ: ვითარმედ: ნუ: უკუე: და: ზეცით: იყო: კაცი:
იგი: და: განამრავლეს: მათ: ესე: ვითარისა: პირისათჳს მოწერად:
ჩუენდა: ხოლო: მე: ვითარცა: მესმა: ესე: ვიწყე: კითხვად: დედაკაცისა: მის: ნინოსგან: ქრისტესთჳს: თუ: ვინ: იყო: იგი: ანუ:
რისა: მიზეზისათჳს: იქმნა: კაცად: ძე: ღ~თისა: მაშინ: აღაღო:
პირი: თჳსი: წმიდამან: ნინო: ვითარცა: რა: ჯურღმულმან: აღმომდინარემან: და: იწყო: სიტყუად: და: საბამითგან: წიგნთა: ჩუენთა:
ზეპირით: წარმოთქუმად: და: განმარტებულად: ძალსა: მათსა: რომელთა: იგი: ვითარცა: მძინარესა: განმღვიძარებად: მე: და: ვითარცა: და: სოლებულსა: განმანათლებლად: აღმიჩნდა: საწყალობელად: მამათა: ჩუენთა: და: მარწმუნებდა: ცუალებასა: სჯულისა:
ვიდრემდის: მრწმენა: მე: სიტყჳთა: მისითა: იესო: ქრისტე: ძე:
ღ~თისა: ვნებულად: და: აღდგომილად: და: კუალად: მომავლად:
დიდებით: და: ვითარმედ: ჭეშმარიტად: იგი: არს: მოლოდება:
წარმართთა: და: ღირს: ვიქმნენით: მე: და: შვილი: ესე: ჩემი:
სიდონია: მოღებად: საპკურებელსა: მას: განსაწმედელსა: ცოდვა(231)თაგან:
წყალსა: ემბაზისასა: რომელსა: ინატრიდა: წინასწარმეტყუელი: დავით: და: ვერ: ეწიფა: და: მესმა: მე: ჴ~ა: ახლისა: ჯუარისა: ერთად:
მგალობელთა: რომელსა: იგი: დავით: ინატრიდა: და: ღირს:
ვიქმნეთ: ზიარებად: ჭმარიტსა: ჴორცსა: და: სისხლსა: ქრისტეს:
ძისა: ღ~თისასა: და: კრავსა: ცოდვათათჳს: სოფლისათა: შეწირულთა:
რომლისა: ტკბილარს: გემოს: ხილვა: მისი: და: ამას: ზედა:
სარწმუნოება: ვყავ: უფალო: განსლვა: ჩემი: ჴორცთაგან: ჩემთა:
კუალად: სხუანიცა: სასწაულნი: მრავალნი: ვიხილენ: თუალითა:
ჩემითა: მცხეთას: შინა: ნინოს: მიერ: აღსრულებული:
მეორე: თქმული: მისივე: აბიათარ: მღურდელისა: კუართისათჳს: უფლისა: ჩუენისა: იესოს: ქრისტესა:
ღ~თო: წარმართე: დედოფალი: მარიამ: რომლითა:
ბრძანებითა: იწერებიან: ესე: წიგნნი: ამ: სოფელს: დღენი:
განუგრძელე: და: მასუკუნოს: ქალწულთა: თანა: დაამკჳდერე::მე: აბიათარ: მიგითხრობ: თქუენ: თხრობასა: მას: რომელი:
მეუწყა: და: ყურითა: ჩემითა: ვისმინე: დედისა: მამისა: და: მა1-27 79

მის: დედისა: ჩემისაგან: და: რომელი: წიგნთაგანცა: უწყი: რამეთუ: (232)
მათცა: პაპათა: და: მშობელთაგან: თჳსთა: მოთხრობით: და: სმენა:
და: უწყოდეს: ესრეთ: ვიდოდა: იგი: ჰეროდე: მეფობდა: იელუსალემს: მაშინ: ჟამსა: მას: გუესმა: ესრეთ: ვითარმედ: იელუსალემი: სპარსთა: დაიპყრესო: რომლისათჳს: იგი: იქმნა: გლო~ა: და: წუხილი:
ჰრიათა: ზედა: ქართველთა: მცხეთელთა: მკჳდრთა:
ბუდელთა: მღურდელთა: კოდისწყაროელთა: მწიგნობართა: და: სობის: კანანელთა: თარგმანთა: რომლისათჳსცა: ეს: ყოველნი: აღიზრასნეს: წარსვლად: და: შეწევნად: იელუსალემელთა: ხოლო: შემდგომად: მცირედთა: დღეთა: სხუა: მოიწია: ღაღადისი: ნუგეშინის:
ცემისა: ვითარმედ: სპანი: იგი: არა: დაპყრობად: იერუსალემისა:
მოვიდესო: არამედ: საჭურველთა: წილ: აქუნდა: ოქრო: სამეუფო:
და: მური: მსწრაფლ: მკურნალი: წყლულებათა: და: გუნდრუკი:
სურნელი: და: ეძიებდეს: ყრმასა: ვისმე: შობილსა: თესლისაგან:
მათისა: რომელ: ძეცა: პოვეს: მწირი: ერთი: მწირისა: დედაკაცისა:
შობილი: უჟამოდ: უადგილოსა: ადგილსა: ვითარცა: არს: ჩუეულება:
გარეგან: და: ბისა: მდგომარეთა: კაცთა: და: ესე: მის: ყრმისა: (233)
მოვიდეს: თაყუანისცეს: მას: და: შეწირეს: მისა: ძღუენი: იგი:
მშვიდობით: და: იქმნა: სიხარული: დიდი: სმენითა: ამის: ჰმბავისათა: ჰრიათა: ზედა: ქართუელთა:-ხოლო: შემდგომად: გარდაჴდეს:
რა: წელნი: ოცდა: ათნი: მაშინ: მოუწერა: ანნა: მღურდელმან:
იერუსალემით: მამისა: ჩემისა: ელიოზისთანა: ესრეთ: ვითარმედ:
იგივე: რომლისათჳს: სპარსნი: მეფენი: ძღუნითა: მოვიდეს:
აღზრდილარს: იგი: და: ჰასაკსა: ზომისასა: მიწევნულარს: იგი: და:
თავსა: თჳსსა: ძედ: ღ~თისად: ხადის: აწ: მოვედით: ყოველნი:
რათა: აღვასრულოთ: მცნება: ღ~თისა მოსესი:-და: წარვიდა:
აქათ: მამის: მამა: ჩემი: კაცი: მოხუცებული: და: ესუა: მას: დედა:
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ტომისაგან: ელია: მღურდელისა: და: ამან: ელიოზს: დედა: მისი:
ესრეთ: წარვედ: შვილო: წოდებასა: მას: მეფისასა: და: წესსა:
სჯულისასა: გარნა: რომელ: იგი: განიზრახვენ: ნუ: შეერთჳნ:
ცნობა: შენი: შვილო: ჩემო: რამეთუ: იგი: არს: სიტყუა: წინასწარმეტყუელთა: და: იგივე: ბრძენთა: და: საიდუმლო: დაფარული:
ჰრიათაგან: და: წარმართთა: მათელ: და: ცხორება: საუკუნო: და: (234)
წარვიდა: ელიოზ: მცხეთელი: და: ლონგინოზ: კარსნელი: და: მუნ:
დახუდეს: ჯუარცმასა: უფლისასა:-ხოლო: რაჟამს: იგი: დამსჭუალეს: უფალი: ჯუარსა: მას: ზედა: და: პასანგმან: კუერთხითა:
მით: რკინისათა: სცაა: სამსჭუალთა: მათ: ზედა: უფლისათა: იელუსალემს: მაშინ: ესმა: ჴმა: სამსჭუალთა: მათგან: გამოსრული:
დედასა: ელიოზისსა: მყოფსა: მცხეთას: შინა: და: მეყუსეულად:
იკრჩხალნა: და: თქუა: მშვიდობით: მეფეო: ურიათაო: რამეთუ:
მოჰკალთ: თავისა: თქუენისა: მაცხოვარი: და: მჴსნელი: და: იქმნენით: ამიერითგან: მკულველ: და: მესისხლე: შემოქმედისა: ვაა:
თავსა: ჩემსა: რომელ: არა: მეუფლა: ამისსა: უწინარეს: სიკუდილი:
რათამცა: არღარა: სმენილ: იყო: ყურთა: ჩემთა: და: არცაღა:

შემდგომად: ამისსა: ღირს: ვიქმენ: მე: ხილვად: ნათლისა: წარმართთა: ზედა: და: მშვიდობა: ისრაელსა: და: მყის: შეისუენა: რა: სრულყო: სიტყუა: ესე:-ხოლო: კუართი: იგი: ხუდა: წილითა: მცხეთელთა:
მათ: ურიათა: და: მოიღო: იგი: მცხეთად: ელიოზ: და: მიეგება:
დაა: მისი: ცრემლითა: მიერ: შესუარული: და: მოეხვია: ყელსა: (235)
ძმასა: თჳსსა: ელიოზს: და: მოუღო: სამოსელი: იგი: იესოსი:
შეიტკბო: მკერდსა: თჳსსა: და: მყის: მეყუსეულად: სულნი: წარჴდეს:
მასვე: ჟამსა: სამთა: ამათ: ტკივილითა: სიმწარითა: ქრისტეს:
სიკუდილითა: და: დედისა: თჳსსა: და: ზიარებისათჳს: უარის:
მყოფელთა: ქრისტესთა: ძმისა: თჳსისა:-მაშინ: იყო: საკუირველი:
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დიდი: შეშფოთება: მცხეთას: შინა: რამეთუ: განკჳრდა: თჳთ: მეფე:
ადერკი: და: ყოველი: სიმრავლე: ერისა: და: მთავართა: და: სთნდა:
მეფესა: ადერკის: სამოსელი: იგი: გარნა: საკჳრველებისა: მისგან:
ზარგანჴდილ: და: შეშინებულ: იქმნა: იგი: და: ვერღარა: იკადრა:
გამოღებად: ჴელთაგან: მის: მკუდრისაგან: რომელსა: იგი: მაგრად:
და: სურვილით: შემოემკრდლა: და: ესრეთ: ჴელთავე: მქონებელი:
სამოსელი: უფლისა: მის: და: ჰმარხა: ძმამან: მისმან: ელიოზ:
და: იგი: თჳსი: ადგილისა: მის: რომელ: უწყის: ღ~თნ: მხოლომან:
და არავინ: სხუამან: თჳნიერ: ამისა: რომელი: ესე: უწყიან:
ვითარმედ: არს: ადგილი: იგი: მახლობელ: ნაძუსა: მის: ლბანით:
წარმოღებულისა: და: მცხეთას: და: ნერგულისა:-და ესეცა
მეუწყა: მამისგა: ჩემისა: ვითარმედ: არს: სხუაცა: ძალითა: შემოსილი მრჩობლი: იგი: ხალენი: ელიასი: ამას: ქალაქსა: შინა: და:
ჴელითა: ჩუენითა: საკურთხევლისა: სიმტკიცესა: ქუეშე: ქაჯთა:
უპოვნელად: ვიდრე: ჟამად: მისსა:-რამეთუ: მრავალ: გზის:
მოიბირა: წმიდამან: ნინო: მამისა: მიერ: ჩემისა: რათამცა: გამოვიწულ~ე: მისგან: ადგილი: იგი: მჴურლად: სამოსლისა: მის:
ხოლო: მან: ესრეთ: მრქუა: ვითარმედ: აქა: არს: ადგილი: სამარხავი: მისიო: რომლისა: ზედა: ენანი: არა: და: დუმნენ:
გალობად: ღ~თისა: მიმართ: და: არს: ადგილი: იგი: მისი: ადგილი:
ვითარცა: იაკობისი: კიბედ: ხილული: და: ზეცად: აღწევნული:
და: შემდგომად: წელითა: მრავალთას: ძის: წულმან: შვილმან:
ადერკი: მეფისამან: ამაზაელ: ძიება: ყო: სამოსლისა: მის: ურიათა:
თანა: და: ვერ: უძლო: პოვნად: და: ცნობად: მისსა: გარნა: მასცა:
ესრეთ: მიეთხრა: რომელთაგან: გამოიკითხვიდა: ვითარცა: ესერა:
ზემოთ: ითქუა: ნაძვისა: მის: მახლობლად: ყოფა: ადგილსა: მას:
რომელსა: დამარხულ: იქმნა:-ხოლო: და: მარხულ: იყუენ: ესეცა:
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ვითარმედ: სახლი: ელიოზისი: რომელმან: კუართი: უფლისა: (237)
მოიღო: და დამარხა: მითურთ: დაა: მისი: იყო: ქალაქსა: და: სავლით: წინა: მოგუთასა: ჴიდსა: ზედა:-მათ:-დღეთა: შინა: იხილა:
წმიდამან: ნინო: სამ: გზის: და: ოთხ: გზისცა: ძილსა: შინა:
ჩუენებით: რომელი: იგი: მუჴლსა: თჳსსა: ზედა: მიყრდნობილმან:

მცირედ: რამე: მიერულის: რამეთუ: ხედვიდა: იგი: ესრეთ: ვითარმედ: რეცა: თუ: მოვიდიან: მფრინველნი: ფრთითა: შავნი: და:
შთავიდიან: მდინარესა: მას: შინა: განიბანიან: და: განსპიტაკნიან: და: აღვიდიან: იგი: სამოთხესა: მას: შინა: პირველ: ჴსენებულისა: ბაბილონს: და: მუნ: შინა: მოისთულებდიან: ნაყოფსა:
მისსა: და: ყუავილთა: მას: იჴ~მევდიან: და: ესრეთ: მოწყალედ:
და: სურვილით: წმიდისა: ნინოსა: და: მივლენ: რეცა: მისი: არს:
სამოთხე: იგი: და: გარემოს: მისსა: მოაკრბიან: იგი: შუენიერად:
იწვლის: ჴმითა: ხოლო: ესერა: ესრეთ: იხილა: წმიდამან: ნინო:
აუწყა: მოწაფესა: თჳსსა: სიდონიას: ასულსა: აბიათარისსა: როლისათჳს: იგი: მიუგო: მან: და: ჰქუა: წმიდასა: ნინოს: უცხოო: და:
აქა: შობილო: ტყუეო: და: სიყჳსაებრ: შენისა: და: ჩუენ: ტყუეთა: (238)
მჴსნელო: უწყი: რამეთუ: შენ: ზედა: მოიწია: ახალი: ესე: ჟამი:
და: შენ: ჟმით: ისმეს: ჰამბავი: იგი: მუელი: მამათა: ჩუენთა:
ნაქმარი: ზეცისა: მის: კაცისა: უბრალოსა: სისხლისა: და: თხევა:
რომლითა: იქმნა: ჰრიათა: სირცხუილი: კიდეთა: ქუეყანისათა:
განბნევა: მეფობისა: და: დაცემა: ტაძრისა: მის: წმიდისა:
მიღება: მათგან: ერისა: უცხოსა: წოდება: და: მიცემა: მათდა:
დაბისა: მათისა: იერუსალიმ: იერუსალიმ: ვითარ: განგვიმარტავან:
ფრთენი: შენნი: და: შეიკრებ: ყოველთა: ცისკიდითა: ნათესავთა: ფრთე1-28 83
თა: ქუეშე: შენთა: რამეთუ: აქაცა: მოსრულარს: დედაკაცი: ესე: რომელმანცა: შეცვალოს: ყოველი: წესი: ამის: ქუეყანისა: და: კუალადცა: მიექცა: წმიდასა: ნინოს: და: ჰქუა: ესრეთ: ვითარმედ: ჩუენება:
ეგე: შენი: მოასწავებს: და: ცხად~ყოფს: ადგილსა: ამას: შენმიერ:
სულიერად: სამოთხედ: შეუალებისა: და: საღმრთოთა: ნაყოფთა:
გამომღებრობასა: მისსა: უკუნისამდე:-ხოლო:-ვითარ: მოვიდა:
მირიან: მეფე: საბერძნეთით: ოტებული: კონსტანტინე: მეფისაგან:
და: ვიდრე: მოსულ~ადმდე: მისსა: განუცხადა: წმიდასა: ნინოს: (239)
ქადაგება: ქრისტეს: ჯუარისა: რამეთუ: იტყოდა: იგი: ჴმა: მაღლად:
ვითარმედ: გპოვენ: მკჳდრნი: იგი: ჩრდილოსანი: ცთომასა: შინა:
საკჳრველებათა: დიდთა: რამეთუ: განჰკურნის: განკურნებულნი: თჳნიერ: წამლისა: შეხებითა: მით: ჯუარისათა: და: კუალად: ქადაგებდეს: მისთანავე: მოწაფენი: მისნი: რომელნი: პირველ: ფარულად: იყუნეს: მოწაფე: მისდა: რიცხვით: შჳდნი: დედანი: ნათესავნი: ჰრი~თანი: სიდონია: ასული: აბიათარ: მღურდელისა: და:
სხუანი: იგი: ექუსნი: და: სამოთხისა: მცველნი: იგი: ურთიერთარს:
მეუღლენი: და: აბიათარ: მღდელი: ახალი: იგი: პირველვე: უშიშად: და: უცხრომელად: ქადაგებდა: ქრისტესსა: ჯუარცმულსა: რომელი: ფრიად: მეცნიერ: იყო: ძუელისა: სჯულისა:
და: ახალი: ესე: სჯული: ესწავა: წმიდისა: ნინოსაგან: და:
უმეტეს: ნინოსსა: ამხილებდა: ყოველსა: კაცსა: და: ასწავებდა:
ჯუარვმულსა: ჭეშმარიტსა: ქრისტესსა:-მაშინ: აღიძრნეს: ურიანი: აბიათარს: ზედა: რათამცა: ქვაა: და: კრიბეს: მას: ხოლო: (240)
მირიან: მეფემან: მიავლინნა: მსახურნი: განარინა: აბიათარ: მოკლვი-

საგან: ჰრიათასა: რამეთუ: აქუნდა: მირიან: მეფესა: სურვილი:
ქრისტეს: ჯუარისა: ამისთჳს: რომელ: ასმოდეს: მრავალნი: სასწაულნი: ქრისტესრნი: საბერძნეთით: და: სომხითით: და: არა: დაბრკო1-29 84
ლებდა: იგი: ქადაგებდა: ნინოსა: და: მოწაფეთა: მისთა: არამედ: ჰბრძოდა: მათ: მტერი: იგი: ყოვლთა: მიმართ: მორწმუნეთა: ეშმაკი:
იგი: და: ვერ: დაამტკიცებდა: აღსრულებასა: ქრისტესსა: და: ეგრეთვე:
ნანა: დედოფალიცა: უმეტეს: და: გულფიცხელ: და: შეურაცხისმყოფელი: ქადაგებასა: მას: ქრისტეს: ჯუარისასა: ჭეშმარიტსა:ხოლო-: წმიდა: ნინო: იყო: ესრეთ: ილოცვიდა: და: უცხრომელად: სიყარულსა: მას: მისსა: მაყუალთა: ქუეშე: და: დაკჳრვებულ: იყვნეს: წარმართნი: იგი: ლოცვასა: მისსა: და: მღვიძარებასა: და: უცხო: უჩნდა: საქმე: იგი: იწყეს: გამოკითხუად: მისსა:
ხოლო: იგი: აუწყებდა: ძუელთა: და: ახალთა: წიგნთა: და: განაბრძნობდა: უგულის: ჴმოთა: მათ: და: შთაუგდებდა: გულსა: მათსა:
სიყუარულსა: ქრისტესსა:-და: იყო: ესრეთ: სამ: წელ: ვინაცა: (241)
განაცხადა: ქადაგება:და: დაიმოწაფნა: მრავალნი: მაშინ: იყო:
ვინმე: ყრმა: წული: უფლისა: მძიმისა: სენისა: და: მიმოაქუნდა:
დედასა: მისსა: კარითი: კარად: რათამცა: ვინმე: პოვა: მეცნიერი:
კურნებისა: და: ყომცა: სარგებელი: მისი: და: შეისწავეს: იგი:
ყოველთა: და: არაოდეს: პვეს: სარგებელი: კურნებისა: ყრმისა:
მისთჳს: და: მკურნალთა: ჰქრისტეს: დედაკაცსა: მის: ვითარმედ:
არა: სარგებელ: ეყჳს: ყრმასა: მაგას: და: დედაკაცი: იგი: იყო:
გულფიცხელი: წარმართი: და: მარადის: სძაგებენ: სჯულსა: ქრისტიანეთასა: და: აყენებდეს: სხუათა: კითხევად: და: მისულად: ნინოსსა:ხოლო:-ვითარცა: სასო: წარკუეთილიქმნა: მკურნალთა: მიერ:
მოვიდა: და დავარდა: წინაშე: ნინოსსა: და: ევედრებოდა: კურნებასა:
ყრმისასა: მაშინ: ჰქუა: წმიდამან: ნინო: კურნება: რომელი: კაცთაგან: არს: მე: არა: რა: ვყო: ხოლო: ღ~თნ: ჩუენმან: ქმნას: რომელსა: მე: ვჰმსახურობ: ქრისტემან: მისცეს: ყრმასა: ამას: კურნება: რომელი: ყოველთაგან: განწირულარს: და: რომელსა: კილისა:
ზედა: მარადის: ილო(242) ცვენ: წმიდასა: ნინოს: მას: ზედა: დადებად:
სცა: წმიდამან: ნინო: სინანული: იგი: და: იყო: ვედრება: უფლისა:
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და: მასვედ: ჟამსა: განიკურნა: ყრმა: იგი: და: განცოფებული: და:
მხიარული: მსცა: დედასა: თჳსსა: ხოლო: დედამან: ყრმისამან:
აღიარა: ქრისტე: და: თქუა: არა: არს: თჳნიერ: ქრისტესა: რომელსა: ჰქადაგებს: ნინო: და: დაემოწაფა: წმიდასა: ნინოს: და:
შეუდგა: კუალსა: მისსა: და: ადიდებდა: ღ~თსა:- მაშინ:-ნანა:
დედოფალი: შევარდა: სენსა: ფიცხელსა: დიდსა: და: მწარესა:
რომლისა: კურნება: ვერავინ: შეუძლო: რამეთუ: ყოველთა: ჴელოვანთა: მკურნალთა: წარმოცარიელეს: წამალნი: მათნი: და: ვერა:
შეუძლეს: კურნება: მისი: უღონო: იქმნეს: და: სასო: წარკუეთილი:
ხოლო: აუწყეს: ვიეთმე: დედოფალსა: ვითარმედ: დედაკასისა: სი-

ტყჳსა: ჰრომისა: მიერ: რომელსა: ჰქჳან: ნინო: ლოცვითა: მისითა:
მრავალნი: სენნი: განიკურნებიან: მაშინ: უბრძანა: მსახურთა: თჳსთა:
რათა: მოიყუანონ: ნინო: და: მივიდეს: მსახურნი: დედოფლისანი:
და: ჰპოვეს: ნინო: ქოჩსა: მას: ქუეშე: მაყულისასა: ილოცვიდა: (243)
ჟამსა: მეექუსესა: და: მიუთხრეს: ბრძანება: დედოფლისა: ხოლო:
წმიდამან: ნინო: ჰქუა: არა: ბრძანებულარს: ჩუენდა: სადა: ბუნება:
ჩუენი: არს: არა: განვიდეთ: მიერ: არამედ: დედოფალი: აქა: მოვიდეს: საყოფელსა: ჩემსა: ჭეშმარიტსა: და: განვკ~ურნო: ძალითა:
ქრისტესითა: ხოლო: მსახურთა: მიუთხრეს: დედოფალსა: სათქმელი:
იგი: ნინოსი: მაშინ: დედოფალი: გულს: მოდგინედ: ეტყოდა:
მათ: შემიმზადეთ: მე: ცხედარი: და: მიმიყვანეთ: მისსა: მაშინ:
წარიყუანეს: ცხედრითა: მსახურთა: მათ: და: ძე: მისი: რევ: და:
სიმრავლე: ერისა: მისთანა:-ვითარ:-მივიდეს: საყოფელსა: მას:
წმიდისსა: ნინოსსა: და: დადვეს: დედოფალი: კელენსა: მას: მისსა:
და: დაიწყო: წმიდამან: ნინო: ზედა: ლოც~ვად: და: ვედრებად: ღ~თისა:
მყოვარ: ჟამ: და: მოიღო: ჯუარი: იგი: რომელი: აქუნდა: და:
შეახო: თავსა: ფერჴთა: და: მჴართა: სახედ: ჯუარისა: და: მეყუ1-25 86
სეულად: განიკურნა: და: აღდგა: განცოცხლებული: ჰრწმენა: ქრისტე:
და: თქუა: არა: არს: სხუა: ღ~თი: თჳნიერ: ქრისტესა: რომელსა: ჰქადაგებს: ტყუე: ესე: დედაკაცი: და: მიერიდგან: შეექმნა: იგი: მეგობრად: თჳსად: შინაურად: და: მარადის: ჰკითხავნ: და: გამოიწულილ- (244)
ვენ: ზეცით: სჯულსა: ქრისტესსა: და: ასწავებს: წმიდა: ნინო:
და: აბიათარ: ახალი: პირველივე: და: ასული: მისი: სიდონია: და:
იქმნა: დედოფალი: მორწმუნე: და: იქნა: ღ~თი: ჭეშმარიტი: და:
ჰკითხვიდა: დედოფალსა: მეფე: ვითარ: იგი: მეყუსეულად: განიკურნა: სიმრავლე: იგი: ერთაა: რომელთა: ეხილვა: და: ამტკიცებდეს: სიტყუასა: დედოფლისასა:-მაშინ: მირიან: მეფე: გან~კჳრდა: და: იწყო: გამოძიებად: სჯულსა: ქრისტესსა: და: მარადის:
ჰკითხუენ: ჰ~რია: ყოფილსა: მას: აბიათარს: ძუელთა: და: ახალთა:
წიგნთასა: და: იგი: აუწყებდა: ყოველსა:-და: წიგნიცა:- რომელი:
ჰქონდა: მირიან: მეფესა: ნებროთისი: მას: წიგნსა: შინა: პოვა:
წერილი: ესრეთ: აღშენებასა: მას: გოლიათისასა: ჴმა: იყო: ზეცით:
ნებროთის: მიმართ: რომელი: მე: ვარ: მიქაელ: რომელი: და:
დგინებულ: ვარ: ღ~თისა: მიერ: მთავრობასა: ზედა: აღმოსავალისასა:
განვედ: ქალაქით: მაგით: რამეთუ: ღ~თი: და: ჰფარავს: ხოლო:
უკუანასკნელთა: ჟამთა: მოვიდეს: მეუფე: იგი: ცისა: რომლისა: (245)
შენ: გნებავს: ხილვა: შეურაცხი: ერსა: შორის: შეურაცხის: შიშმან: მისმან: განაქარვნეს: გემონი: სოფლისანი: მეფენი: და: უტეობდენ: მეფობასა: და: ეძიებდენ: სიგლახაკესა: მან: გიხილოს: ჭირსა:
შინა: და: გიჴსნეს: შენ:-მაშინ:-გულის: ჴმა: ყო: მეფემან: მირიან:
რამეთუ: ძუელნი: წიგნნი: და: ახალნი: ემოწმებოდეს: და: ნებროთის: წიგნნიცა: და: ამტკიცებდეს: და: შეექმნა: სურვილი: ქრისტეს:
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სჯულისა: არამედ: ჰბრძოდა: მტერი: იგი: უჩინო: აყენებდა:
აღსარებასა: ქრისტესსა: გულსა: შთაუგდებდა: სასოებასა: კერპთასა:
და: ცეცხლისსა: არამედ: მარადის: ევედრებოდა: დედოფლისა: მოქცევიდგან:
აღსარებასა: ქრისტესსა: და: იყო: მეფე: დედოფლისა: მოქცევიდგან:
წელიწადსა: ერთსა: ორგულებასა: შინა: ხოლო: ასწავებდა: ერსა:
და: უცხრომელად: წმიდა: ნინო: და: არავის: აუწყებდა: თუ: ვინ:
ვარ: ანუ: სათ: მოვალ: არამედ: ტყუედ: იტყოდა: თავსა: თჳსსა:
შემდგომად: ამისსა: მოგვი: იგი: მთავარი: სპარსი: სახლით:
ხურსნელი: იყო: სულითა: უკეთურითა: და: ფიცხებულად: იგუემებოდა: და: სიკუდილსა: მიახლებულ: იყო: და: იყო: მთავარი: (246)
იგი: ნათესავიდგან: მირიან: მეფისა: მაშინ: ევედრებოდეს: წმიდასა:
ნინოს: ნანა: დედოფალი: და: მეფე: იხილვიდა: საქმესა: მისსა:
მცირედ: ორგულებით: ეტყვინ: წმიდასა: ნინოს: რომლისა: ღ~თისა:
ძალითა: იქმ: კურნებასა: ამას: ანუ: ხარ: შენ: ასული: არმაზისი:
ანუ: შვილი: ზადენისი: და: უცხოებით: მოხვედ: და: შეურდი:
და: ზედაცა: მათ: წყალობა: შენი: და: მიგანიჭეს: ძალი: კურნებათა: რათა: მით: სცხოვნდებოდი: უცხოსა: ქუეყანასა: და: დიდებულმცა: არიან: უკუნისამდე: ხოლო: შენ: წინაშე: ჩუენსა: იყავ:
ვითარცა: მაწოებელი: ერთი: შვილთა: ჩუენთაგან: და: პატივცემულ: ქალაქსა: ამას: შინა: არამედ: უცხოსა: ამათ: სიტყუასა: ნუ: იტყჳ:
ჰრომთა: მათ: შეცთომილთა: სჯულსა: ნუ: გნებავს: ყოვლადვე:
თ~ქმად:-რამეთუ: აჰა: ესერა: ღ~თნი: სოფლის: მპყრობელნი:
მზის: მომფენელნი: წვიმის: მომყუანებელნი: ქუეყანით: ნაყოფთა:
გამომზრდელნი: ქართლისანი: არმაზ: და: ზადენ: ყოვლისა: და:
ფარულისა: გამომეძიებელნი: ძუელნი: ღ~თნი: მამათა: ჩუენთანი: (247)
გაცი: და: გა~მ: იგი: იყუნენ: სარწმუნებელად: კაცთა: მომართ:
აწ: უკეთუ: განჰკურნო: შენ: მთავარი: ესე: განგამდიდრო: და:
გყო: შენ: მკჳდრ: მცხეთას: შინა: მსახურად: არმაზისა: და: ღაცათუ: ჰაერითა: და: სეტყჳთა: მოიწია: მის: ზედა: შემუსრვა: მისი:
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არამედ: იგი: ადგილი: უძლეველ: არს: და: ქალდეველთა: ღ~თი:
ითრუჯან: ყოვლადვე: მტერ: არიან: ამან: ზღუა: შემოადგინა:
ზედა: და: მან: ამას: ზედა: ესე: ვითარი: ურვა: მოაწია: ვითარ:
აქუს: ჩუეულება: სოფლის: მპყრობელთა: და: ჴმ~ა: გეყავნ: ჩემგან:
ბრძანება: ესე:-მიუგო: წმიდამან: ნინო: შენ: მეფე: სახელითა:
ქრისტესითა: და: ვედრებითა: დედისა: შენისათა: და: მისთა: ყოველთა: წმიდათათა: მოავლინენ: შენზედა: ღ~თნ: ცისა: და: ქუეყანისა: შემოქმედმან: დამბადებელმან: ყოვლისა: დაბადებულისა:
დიდისა: და: დიდებულისა: მისისა: და: აურაცხელისა: მრავალ:
მოწყალებისაგან: მოგივლინენ: შენ: ზედა: ვითარცა: საჴმილისაგან: ნაბერწყალი: ერთი: მადლისა: მისისა:-რათა:-სცნა: და: გულის: ჴმა:
ყო: სიმაღლე: ცისა: და: ნათელი: მზისა: სიღრმე: ზღვისა: საძირ- (248)
კუელისა: და: სივრცე: ქუეყანისა: საფუძველი: მისი: და: უწყებულ: იყავნ: მეფე: ვინ: შემოსცნის: ცანი: ღრუბლითა: და: ქუხნ:
ჴმითა: ჰაერისათა: და: იძრვინ: ქუეყანა: სიმძაფრითა: მისითა:

და: რბინ: მეხის: ტეხანი: და: ყოველსა: მთასა: ეგზების: ცეცხლი: გულის: წყრომითა: მათითა:-მუნ: ოდეს: შეიძრის: ყოველი: ქუეყანა: ვიდრემდის: დაირღუ~ონ: მთანი: და: მყარნი: კლდენი:
და: ქუანი: და: მეცნიერ: ყუენ: შენ: ამას: მიწევნად: ყოველსა:
რამეთუ: ღ~თი: ცათა: შინა: უხილავ: არს: თავადი: იგი: ყოველთა: და: დაბადებულთაგან: თჳნიერ: ძისა: მისისა: რომლისაგან:
გამოვიდა: ქუეყანასა: ზედა: გამოჩნდა: ვითარცა: კაცი: რომელმან:
აღასრულა: ყოველი: რომლისათჳს: მოსრულ: იყო: და: აღვიდა:
მათვე: სიმაღლეთა: მამისათა: და: იხილა: დაუსაბამო: იგი: მხოლო:
მაღალ: არს: და: დაბადებულთა: ხედავს: და: მაღალნი: იგი: შორით: იცნის: მეფე: ახლოს: არს: მიახლება: შენი: ღ~თისა: მიხედვად: რომელი: არს: ქალაქსა: ამას: შინა: სასწაული: ერთი: სამოსელი: ძისა: ღ~თისა: აქან: არს: და: ხალენის: მის: ელიასი:
აქავე: არს: ყოფა: და: მრავალნი: სასწაულნი: არიან: რომელნი: (249)
ღ~თნ: გამოაჩინნეს: თუ: არა: მე: კულა: მთავარი: ესე: შენი:
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განვჰკურნო: ძალითა: ქრისტეს: ჩემისათა: და: ჯუარითა: ვნებისა:
მისისათა: ვითარცა: იგი: დედოფალი: ნანა: განიკურნა: სენისაგან:
დიდისა: და: რა: იგი: ვაუწყე: მას: ჰყოფს: იგი: რათა: სულიცა:
თჳსი: განაბრწყინვოს: და: ერიცა: თჳსი: მიაახლოს: ღ~თსა:-და:
მიგუარეს: მას: მთავარი: იგი: და: მოვიდა: ნანა: დედოფალიცა:
სამოთხესა: მას: შინა: ნაძუთა: მათ: ქუეშე: და: დაადგინა: იგი:
აღმოსავალით: და: პყრობად: სცნა: ჴელნი: და: ჰქუა: მას: სამგზის:
ვიჯმნი: შენგან: ეშმაკო: შეურდები: ქრისტესა: ძესა: ღ~თისასა:
და: ტიროდა: ნინო: სულ~თქმითა: და: ითხოვდა: ღ~თისაგან:
შეწევნასა: კაცსა: ამას: ზედა: და: იყუნეს: მოწაფენი: მისნი:
მუნვე: ერთ: დღე: და: ორ: ღამე: და: მსწრაფლ: განვიდა: მისგან:
სული: იგი: ბოროტი: და: დაემოწაფა: ნინოს: და: სახლეულისათა:
და: ერითა: მისითა: და: ადიდებდეს: მამსა: და: ძესა: და: წმიდასა: სულსა:თქმული: სიდონია: დედაკაცისა: რომელი: ი
ყო: მოწაფე: წმიდისა: ნინოსი: რომელი: ესე: იხ
ილა: დადაიწერა: მოქცევა: სასწაულითა: მირია
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ნ: მეფისათა: და: შევრდომა: ნინოსი: აღსრულების
ათჳს: ქრისტეს: სჯულისა: აღმართებისათჳს: ეკლე
სიათა: აღშენებისათჳს: და: მას: შინა: სასწაულთ
ა: მისთათჳს: თავი: მეშვიდე: მამაო: გუაკურთხენ:ღ~თო: და: წმიდაო: ღ~თის: მშობელო: ორსა
ვე: ცხორე-ბასა: შინა: მისსა: დაიცევ: ქართლისა:
დედოფალი: მარიამ: რომლისა: ბრძანებითა: ი
წერა: ცხორება: ქართლისა: ღ~თნ: აკურთხოს: ამინ:და: იყო:-:დღესა: ერთსა: ზაფხულისასა: თუესა: ივ
ლისსა: ოცსა: დღესა: შაბათსა: განვიდა: მეფე: ნადირობ
ად: მუხნარით: კერძო: და: მოუჴდა: უჩინო: იგი: მტერ

ი: ბოროტი: ეშმაკი: და: შთაუგდო: სიყუარული: კე
რპთა: და: ცეცხლისა: და: ჰგონებდა: ყოველსა: მსახუ
რებასა: მათსა: და: მახვილითა: მოწყუედასა: ყოველთა: ქრ
ისტიანეთა: და: ჰქუა: მეფემან: ოთხთა: თანა: მზრახვალ
თა: მისთა: ღირს: ვართ: ჩუენ: ღ~თთაგან: ჩუენთა: ბოროტის:
ყოფასა: რამეთუ: უდებ: ვიქმნენით: მსახურებისაგან: მ
ათისა: და: მიუშუით: ჩუენ: ქრისტიანეთა: გრძნეულთა: ქ
ადაგებად: სჯულსა: მათსა: ქუეყანასა: ჩუენსა: რამეთუ: გრძ
ნებითა: ჰყოფენ: საკჳრველებათა: მათ: აწ: ესე: არს: გა
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ნზრახვა: ჩემი: რათა: ბოროტად: მოისრნეს: ყოველნი:
მოსავნი: ჯუარცმულისანი: და: უმეტესად: შეუდგეთ: მსა
ხურებასა: ღ~თთასა: მათ: მპყრობელთა: ქართლის
ათა: ვამხილოთ: ნანას: ცოლსა: ჩემსა: შენანება: და: დ
ატეობა: სჯულსა: ჯუარ ცმულისასა: და: თუ: არა: მერჩდ
ეს: და: ვივიწყო: სიყუარული: მისი: და: სხუათავე: თანა: მ
ზრახვალთა: მათ: რამეთუ: მჴურვალედ: იყუნეს: იგინი:
საქმესა: ამას: და: ჰნებვიდა: პირველითგან: და: ვითარ: იკა
დრებდეს: განცხადებუად: ხოლო: მეფემან: მოვლო:
ყოველი: სანახები: მუხნარისა: და: მოვიდა: მთასა: ზედა:
თხოთისასა: მაღალსა: რათამცა: მოიხილა: კასპად: და: უფ
ლის: ციხედ: განვიდა: თხემსა: მთისასა: შუა: სამხრის: ო
დენ: და: ბნელდა: მათ: ზედა: მზე: და: იქმნა: ღამე: ბნელი:
უკუნი: და: დაიპყრა: ბნელმან: არენი: და: ადგილნი: განიბნ
ივნეს: ურთიერთას: ჭირისაგან: და: ურვისა: და: დაშთ
ა: მეფე: მარტო: და: იარებოდა: მთათა: მაღნართა:
შეშინებული: და: დადგა: ერთსა: ადგილსა: და: წარეწირა:
სასოება: ცხორებისა: მისისა: და: მოეგო: თავისა: ცნ
ობასა: და: განიზრახვიდა: ესრეთ: გულსა: შინა: თჳსსა: აჰა:
ესერა: ვხადე: ღ~თთა: ჩემთა: დ: არა: ვპოვე: ჩემზედა:
1-20 სტრ., 126v
ლხინება: აწ: რომელსა: ქადაგებს: ნინო: ჯუარსა: და: ჯუარ
ცმულსა: და: ჰყოფს: კურნებასა: მისითა: მოსაობით
ა: არამცა: ძალ: ედვა: აჴსნა: ჩუენი: ჭირისა: ამისაგან: რ
ამეთუ: ვარ მე: ცოცხლივ: ჯოჯოხეთს: შინა: და: ვერა: უწ
ყი: თუ: ყოვლისა: ქუეყანისათჳს: იქმნა: ესე: და: ქცევა: და: ნ
ათელი: ბნელად: გარდაიქცა: და: ჩემთჳს: ოდენ:-აწ:-თუ:
ჩემთჳს: ოდენ: არს: ჭირი: ესე: ღ~თო: ნინოსო: განმ
ინათლე: ღამე: ესე: და: მიჩუენე: საყოფელი: ჩემი: და: აღვი
არო: სახელი: შენი: აღვმართო: ძელი: ჯუარისა: და:
თაყუანის: ვსცე: მას: და: აღვაშენო: სახლი: სალოცვე
ლად: ჩემდა: და: ვიყო: მორჩილ: ნინოსსა: სჯულსა: ზე
და: ჰრომთასა: ესე: ყოველი: რა: წართქუა: განუთენა: და: გა
ნუბრწყინვა: და: მზე: გარდამოვიდა: მეფე: ცხენისაგან: და:

დადგა: მას: ადგილსა: განიპყრნა: მჴარნი: აღმოსავლი
თ: და: თქუა: შენ ხარ: ღ~თი: ყოველთა: ზედა: ღ~თთა: და: უ
ფალი: ყოველთა: ზედა: უფალთა: ღ~თი: რომელსა:
ნინო: იტყჳს: და: საქებელ: არს: სახელი: შენი: ყოვ
ლისა: და: ბადებულისაგან: ცასა: ქუეშე: და: ყოველსა: ქუე
ყანასა: ზედა: რამეთუ: შენ: მიჴსენ: მე: ჭირისაგან:
და: განმინათლე: ბნელი: ჩემი: აჰა: ესერა: მიცნობი
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ეს: რამეთუ: გინა: და: ჴსნა: ჩემი: და: ლხინება: მი
ახლება: შენდა: უფალო: კურთხეულო: ამას: ადგილ
სა: აღვმართო: ძელი: ჯუარისა: რომლითა: იდიდ
ების: სახელი: შენი: და: იჴსენებოდის: საქმე: ესე: და:
სასწაული: უკუე: და: ასწავა: ადგილი: იგი: და: წარმოემარ
თა: და: იხილა: ერმან: მან: ნათელი: და: გამოერთო:
ერი: განბნეული: ხოლო: მეფე: ღაღადებდა: მიეცით: დი
დება: ღ~თსა: ნინოსსა: ყოველმან: ერმან: რამეთუ:
იგი: არს: ღ~თი: საუკუნეთა: და: მას: მხოლოსა: შუენის: დიდ
ება: უკუნისამდე:- ხოლო:- ნანა: დედოფალი: და: ყოვ
ელი: ერი: განვიდა: მიგებებად: მეფისა: რამეთუ: ესმა: პი
რველ: წარწყმედა: და: კუალად: მოსლვა: დიდებით: და: მი
ეგებოდეს: ქინძას: და: ღართას: ხოლო: ნეტარი: ნინ
ო: დადგომილ: იყო: ლოცვასა: მწუხ~რისასა: მაყლო
ვანსა: მას: შინა: ჩუეულებისაებრ: მისისა: ჟამსა:
თჳსსა: და: ჩუენ: მისთანა: ორმეოცდა: ათი: სული: და: იყო:ვითარცა: გამოვიდა: მეფე: იძრვოდა: ქალაქი: და: ჴმითა:
მალითა: ღაღადებდა: მეფე: სადა: არს: დედაკაცი: იგი: უ
ცხო: რო- მელ: არს: დედა: ჩემი: და: ღ~თი: მისი: მჴსნელი:
ჩემი: ვითარცა: ესმა: თუ: აქა: მაყლოვანი: არს: და: ილ
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ოცეს: მოდრკა: მეფე: და: ყოველი: იგი: ლაშქარი: მოვიდა:
და: გარდაიჭრა: საჴედრისაგან: და: ეტყოდა: ნინოს: აწ: ღ
ირს: ვარ: სახელის: დებად: სახელისა: ღ~თისა: შენისას
ა: და: მჴსნელისა: ჩემისასა: ხოლო: წმიდა: ნინო: ასწავლ
იდა: და: აწუევდა: მსწრაფლ: თაყუანისცემად: აღმოს
ავალით: და: აღსარებად: ქრისტეს: ძისა: ღ~თისა:-მაშ
ინ:-იქმნა: გრგუინვა: და: ტირილი: ყოვლისა: კაცი
სა: ოდეს: ხედვიდეს: მეფესა: და: დედოფალსა: ცრე
მლოსანთა: და: ხუალისა: დღე: წარავლინნა: მოციქ
ულნი: საბერძნეთად: მირიან: მეფემან: წინაშე: კოს
ტანტინე: მეფისა: და: წიგნი: ნინოსი: ელენე: დედო
ფალს: წინაშე: და: აუწყეს: ესე: ყოველი: სასწაული: ქ
რისტეს: მიერი: რომელი: იქმნა: მცხეთას: შინა:
მირიან: მეფესა: ზედა: და: ითხოვნეს: მოსწრაფებით:
მადლნი: ნათლის: ღებისათჳს: ხოლო: წმიდა: ნინო:

და: მოწაფენი: მისნი: ქადაგებდეს: ერსა: მას: ზედა:
დღე: და: ღამე: დაუცხრომელად:
და: უჩუენებდა: გზასა: ჭეშმარიტსა: სასუფეველისასა:- თქმული:
მისვე: აღშენებისათჳს: ეკლესიათა: მ~მო: გ~ხნ:ოდეს: წარემართა: ყოველი: ერი: ქრისტიანობასა:
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მოსწრაფობით: ვიდრე: მღუდელთა: მოსლვადმდე: ჰ
ქუა: მეფემან: წმიდასა: ნინოს: მესწრაფების: მე: აღშ
ენებად: სახლსა: ღ~თისასა: სადა: უშენოთ: ჰქუა: ნინო:
სადაცა: მთავართა: გონება: მტკიცე: არს: ჰქუა: მას: მ
ეფემან: მიყუარან: მე: მაყუალნი: ესე: შენნი: მნებავ
ს: მე: გონებისაებრ: ჩემისა: გარნა: არა: ესერა: არა
მედ: არა: ვჰრიდო: სამოთხესა: ამას: სამეფოსა: და:
ნაძუთა: ამათ: სიმაღლეთა: და: ბაბილოთა: ამათ:
ნაყოფიერებასა: და: ყუავილთა: სურნელებასა: რა
მეთუ: ჩუენებასა: რომელი: იხილა: მფრინველ
თა: მათ: ფრთითა: უშუერითა: განბანა: წყლითა: და:
განსპეტაკება: ბრწყინვალედ: და: დასხდომა: ხეთა: მ
ათ: ზედა: სამოთხისათა: და: ჴდომა: მათი: ჴმითა: ტ
კბილითა:-ჭეშმარიტად: სამოთხე: ესე: ჴორციელი: წა
რმავალი: შეგუეცუალოს: ცხორებად: საუკუნოდ: და: მუნ: აღვაშენო: სახლი:
ღ~თისა: სალოცველად: ჩუენ
და: ვიდრე: მოსლვადმდე: ჩემდა: მღუდელთა: საბერძ
ნეთით: და: მეყუსეულად: მოიღო: ძელი: და: ასწავებდა:
ხუროთა: და: მოჰკუეთა: ნაძუ~ი: იგი: და: ნაძვისა: მისგან:
შემზადნა: შვდნი: სუეტნი: ეკლესიისანი: და: ვითარ:
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აღაშენეს: კედელი: იგი: ძელითა: და: ამართნეს: ექუსნი: იგი:
სუეტნი: თჳს: თჳსად: ხოლო: სუეტი: იგი: უდიდესი: რომელ
ი: საკჳრველ: იყო: ხილვითა: საშუალ: ეკლესიისა: შესაგდ
ებლად: განმზადებული: ვერ: შეუძლეს: აღმართებად: მისსა:
და: აუწყეს: მეფესა: საკჳრველი: იგი: ყოვლადვე: ვერ: ძრვა:
ადგილითცა: სუეტისა: მის:-მაშინ:-მოვიდა: მეფე: სიმრ
ავლითა: ერისათა: და: მოიხუნეს: მრავალ: ღონენი: მანქ
ანნი: და: სიმარჯუითა: და: ერისა: სიმრავლისა: ძალითა: ე
ცადნეს: აღმართებად: და: ვერ: შეუძლეს: და: იყო: და: კჳრვე
ბულ: მეფე: და: სიმრავლე: ერისა: და: იტყოდეს: რამე: არს:
ესე: და: ვითარ: იყო: მწუხ~რი: წარვიდა: მეფე: სახლად: თჳსად: შ
ეწუხებული: დიდად: ხოლო: წმიდა: ნინო: და: ათორმეტნი: მ
ოწაფენი: მისნი: დედანი: და: ადგრეს: სუეტისა: მისთანა: ხოლ
ო: იგი: სანატრელი: გოდება: სუეტსა: მას: ზედა: და: ადინ
ებდა: ცრემლთა:-ვითარცა: შუა: ღამე: ოდენ: იყო: წარმ
ოიქცეს: ორნივე: მთანი: არმაზი: და: ზადენი: რეცა: თუ:
ჩამოღურღეს: და: დააყენეს: წყალი: ორთავე: და: მტკუა

რმან: გარდამოხეთქნა: და: წარჰქონდა: ქალაქი: და: შეიქმნეს:
ჴმანი: საზარელნი: ტყებისა: და: გოდებისანი: ეგრეთვე: ა
რაგჳ: გარდამოჴდა: ციხესა: ზედა: და: იქმნებოდეს: საზარ
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ელნი: გვირგჳნვანი: შეშინდეს: დედანი: და: ივლტოდეს: ხოლო: ნ
ეტარი: იგი: ღაღადებდა: ნუ: გეშინინ: დანო: ჩემნო: მთ
ანი: მუნვე: ჰგიან: და: წყალნი: მუნვე: დიან: და: ერსა: ყოველს
ა: სძინავს:-ხოლო: ესე: რომელ: რეცა: მთანი: დაირ
ღუეს: სამართლად: გუენების: რამეთუ: ურწმუნოების
ა: მთანი: და: ირღუეს: ქართლს: შინა: და: წყალნი: რომელ: და:
ეყუნეს: სისხლნი: იგი: ყრმათა: კერპთა: მიმართ: შეწირ
ვის: და: ეყენოს:-ხოლო: ჴმა: ესე: ტყებისა: არს: ეშმაკთ
ა: სიმრავლისა: რამეთუ: იგლოვენ: იგი: თავთა: თჳსთა: რ
ომელი: არიან: მეოტ: ამით: ადგილით: ძალითა: მაღლისათა:
და: ჯუარითა: ქრისტესითა: მოიქეცით: და: ილოცევდით: ღ~თ
ისა: მიმართ: და: იტყოდა: რათა: არა: და: ებრკოლოს: საქმ
ე: ესე: რომელსა: წარმართებულ: არს: მეფე: და: კიდევე: არა:
ეყივლა: ქათამსა: სამთავე: კერძთა: ქალაქისათა: და: სცა: ზარ
სა: ლაშქარმან: ძლიერმან: და: ლეწნეს: კარნი: და: აღივს
ო: ქალაქი: სპარსთა: ლაშქრითა: და: შეიქმნა: ზარი: საჴდ
ელი: ზრზინვა: და: ყოველი: და: კულვა: და: სისხლი: დიოდა: და:
აღივსო: ყოველი: ადგილი: და: მოვიდა: მათდა: სიმრავლე: ზა
ხილითა: და: მახვილითა: და: სხუათა: მათ: შიშისაგან: და: დ
ნებოდეს: ჴორცნი: და: განილია: სული: მათი: ტიროდეს:
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ნათესავთა: მათთასა:-და: მსწრაფლ: ისმოდა: ჴმობდეს:
რა: ძლიერად: მეფეთა: სპარსთა: ხუარა: ბრძანებს: და: მეფ
ეთა: მეფე: ხუასან: ხუარნა: ყოველი: ურია: განარინეთ:
ურიისაგან: მახვილისა: ესე: რა: მესმა: და: მოვეგე: ცნობა
სა: და: შეორგუ~ლდით: მე: და: ათნი: იგი: ჩემთანანი: და: მახლო
ბელ: იყუნეს: მახვილოსანნი: გარემოს: ჩუენსა: სცემდეს: და:
კლვიდეს:-და: ისმა: ჴმა: ძლიერი: მირიან: მეფე: შეიპყრეს:
გარემო: იხილა: მჴნემან: მოღუაწემან: და: თქუა: ესე: რომე
ლი: ყ~ჳს: ვიცი: რომელი: აწ: სადამე: დიდად: სჭირს: მადლობდი
თ: ღ~თსა: ესე: ნიშ~ი: მათისა: წარწყმე- დისა: არს: და: ქართლის
ა: ცხორებისა: და: ამის: ადგილისა: და: ბისა: და: ნუგეშინის: გუც
ემდ: ვითარცა: მოძღუარი: ჴელოვანი: ჭეშმარიტად: მ
ოძღუარი: და: მოციქული: სანატრელი:-მიექცა: ერსა:
მას: მომსრველსა: და: ჰქუა: სადა: არიან: მეფენი: სპარსნი:
ხუ~რა: და: ხუ~რან: ხუარა: საბასტანით: გუშინ: წამო
ხუედით: მალე: მოხუედით: დიდი: სადმე: ლაშქარი: ხართ: და:
ძლიერი: რად: დალეწეთ: ქალაქი: ესე: და: მახვილი: და: ეცით: ქ
ართა: და: ნიავთა: წარგუალეთ: ბნელით: ჩრდილოთ: კერ
ძო: მთათა: და: კედართა: აჰა: მოვიდა: რომელსა: თქუენ: ე

ვლტით:-და: განიძრა: ჴელი: ჯუარის: სახედ: და: მეყსეულად:
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უჩინო: იქმნეს: ყოველნი: იგი: და: იქმნა: და: ყუდება: დიდი: და დედ
ანი: იგი: ნატრიდეს: მას: და: ადიდებდეს: ღ~თსა: ხოლო: ვითარ
ცა: ცისკარი: აეღებოდა: მიერულა: დედათა: მათ: ხოლო: მ
ე: სიდონია: მღვიძარე: ვიყავ: და: იგი: დგა: ჴელ: განპყრობით:
აჰა: ესერა: მოადგა: ჭაბუკი: ერთი: ნეტარსა: მას: ყოვლად: ნა
თლით: შებლარდნილი: ცეცხლისა: ზეწარითა: და: ჰქუან: რ
ამე: სამნი: სიტყუანი: ხოლო: იგი: და: ეცა: პირსა: ზედა: და: ჭაბ
უკმან: მან: მი~ყო: ხელი: სუეტსა: მას: და: აღამაღლა: და: წარიღ
ო: სიმაღლესა: შინა: და: განკჳრვებული: მე: ვიახელ: მე: სიდო
ნია: და: ვარქუ: ესრეთ: დედო- ფალო: რა: არს: ესე: ხოლო:
მან: მრქუა: მოიდრიკე: თავი: ქუეყანად: და: ტირილად: იწყო: ზა
რისა: მისგან: და: მცირედისა: ჟამისა: შემდგომად: აღდგა: და: აღმ
ადგინა: და: განვეშორენით: მას: ადგილსა: ხოლო: დედანი: ვითა
რ: იყუნეს: კიდე: აჰა: იხილეს: მათცა: სუეტი: იგი: ცეცხლის:
სახედ: ჩამოვიდა: სადა: მოეახლა: ხარისხსა: მას: და: დადგა: აღშ
ორებულად: ქუეყანით: ვითარ: ათორმეტ: წყრთა: და: ნელ
იად: ჩამოიცვალებდა: ხარისხად: თჳსად: მონაკუეთსა: და: ძირსა:
მისვე: ნაძვისასა:-ვითარცა: რიჟ~რაჟი: ოდენ: იყო: აღდგა: მეფე:
გულ: გოდებული: ურვათაგან: მიხედნა: სამოთხესა: და: წყ
ებულსა: მას: ეკლესიასა: და: იგი: მტკიცე: იყო: გონებით:
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იხილა: ნათელი: ვითარცა: ელვა: აღწევნული: ცად: სამოთხით: მ
ისით: იწყო: სრბად: და: კჳრცხლ: მოვიდოდა: და: ყოველი: სი
მრავლე: სახლისა: მისისა: და: ყოველი: ერი: ქალაქისა: მო
ვიდა: ვითარცა: იხილეს: საკჳრველი: იგი: ნათლითა: ბრწყინ
ვალე: სუეტი: ჩამოვიდოდა: ადგილად: თჳსად: რეცა: ვითარცა:
ზეცით: და: დადგა: ხარისხსა: მას: ზედა: და: დაემყარა: ჴელი
თ: შეუხებელად: კაცთაგან: და: ნეტარი: იყო: მას: ჟამსა: ში
ნა: რამეთუ: რა: იგი: იქმნებოდა: შიშითა: და: სიხარულ
ითა: აღივსო: მცხეთა: ქალაქი: და: დიოდეს: მდინარენი: ც
რემლთანი: მეფეთა: და: მთავართა: და: ყოველსა: ერსა: ს
ულთქმითა: სულისა: მათისათა: ადიდებდეს: ღ~თსა: და: ჰნ
ატრიდეს: წმიდასა: ნინოს: და: იქმნეს: სასწაულნი: დიდნ
ი: მას: დღესა: შინა:-პირველად: მოვიდა: ურია: ბრმა:
შობითგან: მიეახლა: სუეტსა: მას: ღ~თივ: აღმართებუ
ლსა: და: იქმნა: მხედველსა: მუნ: ქუესვე: და: ადიდებდა: ღ~თს
ა: მეორე: მეფე: წული: მოვიდა: ყრმა: ამზასპანი: იდვა: რვი
სა: წლისა: მოიღო: დედამან: მისმან: სარწმუნოები
თ: და: დადვა: ცხედრითა: წინაშე: სუეტსა: მას: ნათლისასა:
და: ნანდუილვე: ნათლისასა: ევედრებოდა: ნინოს: მოხედენ: დედოფალ
ო: ძესა: ამას: ჩემსა: სიკუდილად: მიახლებულსა: რამეთუ: ვ
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იცი: ღ~თი: ღ~თთა: იგი: არს: რომელსა: შენ: მსახურებ: და:
ჩუენ: გჳქადაგებ: მაშინ: ნინო: შეახო: ჴელი: სუეტსა: მას:
და: დასდვა: ყრმასა: მას: და: ჰქუა: გრწამს: იესოს: ძე: ღ~თისა:
ცხოვრებისათჳს: ყოვლისა: სოფლისა: ჴორცითა: მოსრ
ული: ამირითგან: განიკურნე: და: ადიდებდი: მას: ვისმან: ძალმ
ან: განკურნა: და: მსწრაფლ: აღდგა: ყრმა: იგი: ვითარცა: მრთ
ელი:-და: თითო: სახენი: სნეულნი: მოვიდოდეს: და: განიკურნებ
ოდეს: ვიდრემდის: მეფემან: შეუქმნა: საბურველი: ძელ
ისა: გარემოს: სუეტსა: მას: და: დაფარა: ხედვისაგან: და: ეგრ
ეთვე: შეეხებოდეს: ერნი: განიკურნებოდეს: მსწრაფ
ლ: იწყო: მეფემან: და: განასრულა: ეკლესია: სამოთხესა:
მას: შინა:- და: ვითარცა: მოიწივნეს: მოციქულნი: მირიან: მ
ეფისანი: წინაშე: კოსტანტინე: მეფისა: და: მიუთხ~რნეს: რა
ცა: იქმნა: მაშინ: აღივსო: სიხარულითა: მეფე: და: დედა:
მისი: ელენე: დედოფალი: პირველად: ამისთჳს: რამეთუ:
მადლი: ღ~თისა: მიეფინებოდა: ყოველთა: ადგილთა: და: ჴელ
სა: მათსა: ქუეშე: ნათლის: ღებად: ყოველი: ქართლი: და:
შემდგომად: ამისთჳს: განმხიარულდეს: რამეთუ: და: დას
ტურეს: მირიან: მეფისაგან: სრულიად: მოწყუდა: სპარ
სთა: და: მტკიცედ: მიღება: სიყუარულისა: მათისა: და: ჰმად
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ლობდეს: ღ~თსა: და: წარმოგზავნეს: მღუდელი: ჭეშმარ
იტი: იოვანე: ების: კოპოზი: და: მისთანა: მღუდელნი:
ორნი: და: დია- კონნი: სამნი: და: მოუწერა: მეფემან: კ
ოსტანტინე: მირიანს: წიგნი: ლოცვისა: და: კურთხ
ევა: ღ~თისა: მადლობისა: და: წარმოსცა: ჯუარი: და: ხატი:
მაცხოვრისა: და: მისთანა: ნიჭი: დიდი: და: ელენე: დედოფ
ალმან: მოუწერა: წიგნი: ქებისა: და: ნუგეშინის: ცემის
ა: მოიწია: ებისკოპოსი: მღუდელნი: და: მოციქულნი: მცხ
ეთად: აღივსნეს: მეფე: და: ყოველი: ერი: მათი: რამეთუ:
სურვიელ: იყუნეს: ყოველნივე: ნათლის: ღებისათჳს: მა
შინ: მსწრაფლ: გაგზავნა: ბრძანება: მირიან: მე
ფემან: ყოველთა: ერისთავთა: თანა: სპასა- ლართა: და: ყ
ოველთა: პირთა: სამეფოსათა: მოწოდებად: წინაშე: მ
ისსა: და: მსწრაფლ: მოიწივნეს: ყოველნი: ქალაქად: მაშ
ინ: ნათელს: იღო: მეფემან: ჴელსა: ქუეშე: წმიდისა: ნ
ინოსსა: და: შემდგომად: დედოფალმან: და: შვილთა: მ
ათთა: ჴელთა: ქუეშე: მათ: მღუდელთასა: და: დიაკონთას
ა: და: შემდგომად: ამისსა: აკურთხეს: მდინარე: მტკუარ
ი: და: ების: კოპსმან: შემზადა: ადგილი: ერთი: მიწურვი
ლთა: ჴიდის: კარსა: მოგუეთისასა: სადა: ყოფილ: იყო: სა
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ხლი: ელიოზ: მღუდელისა: და: მუნ: ნათელსცემდა: წარჩი

ნებულთა: ერთა: ერთასა: და: ეწოდა: ადგილსა: მას: მთავა
რთა: სანათლავი:-ხოლო:- ქუემოთ: მისსა: მდინარის
ავე: პირსა: ორნი: იგი: მღუდელნი: და: დიაკონნი: ნათელ
სცემდეს: ერსა: და: მიატყდებოდა: ერი: იგი: ურთი
ერთას: მოსწრაფებით: ეუბნებოდა: მღუდელთ
ა: რათა: პირველვე: ნათელსცეს: და: ესრეთ: სურვიე
ლ: იყო: ერი: იგი: ნათლის: ღებისათჳს: რამეთუ: ესმინ
ა: ქადაგება: წმიდისა: ნინოსი: რომელსა: იტყჳან: ყ
ოველმან: რომელმან: არა: ნათელიღოს: არა: პო
ვოს: მან: ნათელი: საუკუნო: და: ამისთჳს: მოსწრაფე:
იყუნეს: ნათლისღებად: ყოველნი: იგი: და: ესრეთ: სახედ:
ნათელა: იღეს: ყოველმან: ერმან: და: სიმრავლემან: ქა
რთლისამან: თჳნიერ: ხოლო: არა: ნათელს: იღეს: მთიელ
თა: კავკასიათა: მიფენასა: მის: ნათლისასა: არამედ: და: დგ
ეს: ბნელსა: შინა: ჟამ: რაოდენმე: და: ურიათა: მცხეთ
ელთა: არავე: ნათელს: იღეს:-გარნა:-კაბარბიანთა:
ნათელს: იღეს: ორმეოცდა: ათმან: სულმან: და: იქმნე
ს: ჭეშმარიტ: ამისთჳსცა: დიდ: იქმნეს: წინაშე: მეფისა:
და: მიუბოძა: დიდება: რომელსა: ჰქჳან: ციხედიდი: არ
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ამედ: არა: ნათელს: იღო: ფეროზ: სიძემან: მირიან: მ
ეფისამან: რომელსა: ჰქონდა: ჰრანი: შარვანამდის: მ
ირიან: მეფისაგან: არა: ერმან: მისმან: ნათელს: იღეს: არამედ: ჴორციელად:
ნათელსენ: მორჩილებდეს: მირია
ნ: მეფესა:-მაშინ-: წარავლინა: მირიან: მეფემან: ების
კოპოსი: დოვანე: და: მისთანა: წარჩინებული: ერთი:
წინაშე: კოსტანტინე: მეფისა: და: ითხოა: ნაწილი: ძელ
ისა: ცხორებისა: რომელი: მას: ოდენ: ჟამსა: გამოუჩი
ნა: ღ~თის: მსახურსა: და: ღ~თის: მოყუარესა: ელენე: დე
დოფალსა: და: ითხოვნა: მღუდელნი: მრავალნი: რათ
ა: განავლინნეს: ყოველთა: ქალაქთა: და: ადგილთა: და: ნათე
ლსცემდენ: ერსა: რათა: მსწრაფლ: ნათელს: იღოს: ყოვ
ელმან: სულმან: ქართლისამან: და: ითხოვნ: ქვითა: ხუ
როს: მოძღუარნი: აღშენებისათჳს: ეკლესიათა:-ვითა
რ:-მიი- წივნეს: წინაშე: კოსტანტინესა: კასრის: სიხარ
ულით: მიანიჭა: ნაწილი: ძელისა: ცხორებისა: და: ფიცარ
ნი: იგი: რომელსა: ზედა: ფერჴნი: დაუმსჭუალნეს: უფა
ლსა: და: სამსჭუალნი: ჴელთანი: წარმოგზავნეს: მღუდე
ლნი: და: ხურონი: ფრიად: მრავალნი:-რამეთუ: კოსტან
ტინე: მეფემან: მეფობასა: შინა: მისსა: აღაშენა: ეკლესია:
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ტაძარი: წმიდა: და: მოსცა: განძი: დიდ: ძალი: ებისკოპოსსა:
იოვანეს: უბრძანა: სადაცა: ჯერ: იყოს: ადგილთა: ქარ
თლისათა: მუნცა: აღაშენენ: ეკლესიანი: სახლსა: ზე

და: ჩემსა: და: ნიჭი: ესე: და: მემკჳდრე: საზღუართა: ქა
რთლისათა:-და: წარმოვიდა: ებისკოპოსი: და: მისთანა:
მოციქული: და: ვითარ: მოიწივნეს: ადგილსა: რომელსა:
ჰქჳან: ერუშეთი: და: დაუტევნა: საქმედ: ეკლესიისა: და
უტევნა: განძი: და: სამსჭუალნი: უფლისანი: და: წარმო
ვიდა: და: მოვიდა: მანგლის: და: იწყო: ეკლესიასა: და: უტე
ვნა: ფიცარნი: იგი: უფლისანი: მაშინ: შეწუხდა: მი
რიან: მე: რამეთუ: პირველ: არა: სამეუფოსა: ქალაქ
სა: და: ადგილთა: იწყეს: შენებად: ეკლესიათა: და: დაუტ
ევნეს: ნაწილნი: ხოლო: მოვიდა: მისსა: წმიდა: ნინო:
და: ჰქუა: ნუ: სწუხ: მეფეო: რამეთუ: ესრეთ: ჯერ არს: სადა
ცა: მივიდოდიან: სთესვიდიან: სახლსა: ღ~თისასა: ხო
ლო: არს: ქალაქსა: ამას: შინა: სამოსელი: იგი: დიდებ
ული: უფლისა:-მაშინ-:მოიყუანა: მეფემან: აბიათა
რ: და: მისთანა: ურიანი: მრავალნი: და: გამოიკითხა:
მათგან: კუართისა: მისთჳს: და: მათ: მიუთხ~რეს: ყოველი:
რომელი: ზემო: წერილარს: და: აღიპყრნა: ჴელნი: თჳ
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სნი: მირიან: და: თქუა: კურთხეულხარ: შენ: უფალი: იეს
ო: ქრისტე: ძეო: ღ~თისა: ცხოველისაო: რამეთუ: პირ
ველითგანვე: გინდა: ჴსნა: ჩუენი: ეშმაკისაგან: და: ადგილი
ლისა: ბნელისა: ამისთჳს: სამოსელი: იგი: შენი: წ
მიდა: წარმოეცა: წმი- დით: ქალაქით: შენით: იელ
უსალემით: ებრაელთა: მათ: ღ~თაებისა: შენის
აგან: უცხო: ქმნილთა: და: ჩუენ: უცხოთა: ნათესავ
თა:-და: წარემართა: მეფე: ყოველი: ქალაქი: მტკიცე
დ: ქრისტიანობასა: იწყეს: ხუროთა: შენებად: ე
კლესიისა: გარე: უბანსა: მაყუალთა: მათ: ზედა: წმ
იდისა: ნინოსითა: სადა: აწ: არს: ეკლესია: საების
კოპოსოდ:-მაშინ-: თქუა: წმიდამან: ნინო: კურთხ
ეულარს: უფალი: იესო: ქრისტე: და: მამა: უფლისა: ჩ
უენისა: რომელმან: მოავლინა: სიტყუა: მისი: წ
მიდა: ცათგან: მაღალთა: თჳთ: ძლიერისაგან: საყდრ
ისა: გარდამოსრული: ქუეყნად: მდაბლად: შობილი:
უეჭუელად: თესლისაგან: დავითისსა: დედაკაცისაგან:
მარტოდ: შობი- ლისა: წმიდისა: და: უბიწოსა: რ
ომელი: სათნო: ეყო: მას: მიზე- ზითა: მიზეზი: ცხორ
ებისა: ჩუენისა: რომელმან: ცასა: ქუეშე: ყოველი
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ვე: განანათლა: და: მორწმუნენი: აცხოვნა: რომელი:
იშუა: ვითარცა: კაცი: ნათელი: ყოველთა: ხატი: ღ~თ
ისა: და: ვითარცა: მსახურ- მან: ვინმე: სჯულისამან: ნა
თელ: იღო: წყლისაგან: და: სულისა: ჯუარს: ეცუა:
და: ეფლა: და: აღდგა: მესამესა: დღესა: ამაღლდა: სიმ

აღლესა: მამისა: თანა: და: კუალად: მოვალს: დიდებ
ითა: რო- მელსა: ჰშუენის: ყოველივე: დიდება: თა
ნა: მამით: და: სულით: წმიდითურთ: აწ და: მარა
დის: და: უკუნითი: უკუნისამდე: ა~ნაღმართებისათჳს: პატიოსნისა: ჯუარისა:- ვითარცა:-ნათელ: იღეს: მეფემან: და:
დედოფალ
მან: და: შვილთა: მათთა: და: ყოველმან: ერმან: მათ
მან: მაშინ: დგა: ხე: ერთი: ადგილსა: ერთსა: კლდე
სა: ერთსა: ზედა: შეუ~ალსა: და: იყო: ხე: იგი: შუენი
ერი: ფრიად: სუ~ლნელად: საკჳრველება: იყო: ხისა:
მისგან: რამეთუ: ისარ: ცემული: ნადირი: რომელი:
მივიდის: და: ჭამის: ფურცელი: მისი: გინა: თესლი: ჩა
მოცუინებული: განერის: სიკუდილისაგან: და: ღა
ცათუ: საკლავსა: ალაგსა: დიდად: წყლულ იყჳის:
ესე-: დიდად საკჳრველ უჩნდა: პირველთა: მათ:1-20 სტრ., 134v
წარმართთა: და: აუწყეს: ეფისკოპ~სსა: იოვანეს: სახლ
ისა: მისთჳს: ხოლო: ების: კოპოსმან: თქუა: აჰა: ჭეშმარ
იტად პირველითგანვე: და: მარხულარს: ქუეყანასა: ე
სე: ღ~თისაგან: მსახურად: თჳსად: და: ღ~თისა: მიერ: აღმო
ცენებულარს: ხე: იგი: და: მარხულ: ჟამისა: მისთ
ვის: და: აწღა: მოეფინა: მადლი: ღ~თისა: ქართლსა: და:
მის: ხისაგან: ჯერარს: შექმნად: ჯუარი: პატიოსანი:
რომელსა: თაყუანისცეს: ყოველმან: სიმრავლემა
ნ: ქართლისამან:-და: წარვი- დეს:-რევ: ძე: მეფისა: და:
ებისკოპოსი: მისთანა: სიმრავლე: ერისა: და: მო
ჰკუეთეს: ხე: იგი: და: წარმოიღეს: რტოთურთ: მისით: და: მოაქუნდა: იგი: ათას:
ათეულსა: კაცსა: ზე
ზე: რტოთურთ: და: ფურცლითურთ: შემოაქ
უნდა: ქალაქად: და: შემოკრბა: ერი: ხილვად: მწუა
ნისა: ფერობასა: მას: და: ფურცლიანობასა: ჟამსა: ზა
ფხულისასა: ოდეს: სხუა: ყოველი: ხე: ჴმელი: იყო: ხოლ
ო: ესე: ფურცელი: და: უცუივნელი: სულ: ამო: და: სახ
ილველად: შუენიერი: და: ძირსა: ზედა: ამართეს: ხე: იგი:
კარსა: ზედა: ეკლესიისასა: სამხრით: მის: ხისათა: და: ძრ
ვით: რტოთა: მისთა: და: იყო: ხილვა: მისი: შუენიერი: ვი
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თარცა: სმენით: ვიცით: ხისა: მის: ალვისა:-ესე: მოჰკუეთეს:
მარტსა: ოცდა: ხუთსა: დღესა: პარასკევსა: და: დადგრა: ხე:
იგი: ეგრეთ: დღესა: ოცდა: ჩვიდმეტსა: და: არა: შეიცვალა:
ფერი: ფურცელმან: მისმან: ვითარმცა: დგა: ძირსავე: ზე
და: თჳსსა: თავსა: ზედა: წყაროსასა: ვიდრემდის: ყოველნი: ხ
ენი: მაღნარისანი: შეიმოსნეს: ფურცლითა: და: ხენი: ნაყ
ოფისა: გამომღებელნი: შეიმოსნეს: ყუავილითა:-მაში

ნ-: თუესა: მაისსა: ერთსა: შეიქმნეს: ჯუარნი: ესე: და: შვიდს
ა: ამის: თჳსასა: აღემართნეს: ჴელის: და: დებითა: მეფეთა:
თანა: სიხა- რულითა: წადიერებითა: ყოვლისა: ერისა: ქ
ალაქისათა: და: იყუნეს: ეკლესიასა: შინა:-იხილა: ყოვე
ლმან: ერმან: ქალაქმან: ყოველთა: მათ: დღეთა: აჰა: ჩამ
ოვიდეს: ჯუარი: ცეცხლისა: ზეციდ: მის: ზედა: გარემ
ოს: მსგავსად: გ~რგჳნვითა: ვარსკულავისათა: და: დაადგრეს:
ზედა: ეკლესიასა: ვიდრე: განთიადმდე:-და: რიჟ~რაჟ: ო
დენ: გამოვიდიან: მისგან: ორნი: ვარსკულავნი: ერთ
ი: წარვიდის: აღმოსავლით: და: იგი: თავადი: ეგრეთ: ბრწყ
ინვალედ: ნელიად: განვიდის: მიერ: კერძო: ახლოს: წ
ყაროსა: მას ზემო: კერძო: არაგჳსა: და: დადგის: ბო
რცუსა: მას: ზედა: კლდისასა: რომელი: აღმოაცენის: ცრ
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ემლითა: წმიდისა: ნინოსითა: და: მუნით: აღამაღლის: ზეცა
დ:-და: ესრეთ: მრავალ: გზის: იხილა: ყოველმან: ერმან: მაც
ხოვარება: ღ~თისა: ჩუენისა: მაშინ: იწყე: კითხუად: ნეტარ
ისა: ნინოსსა: თუ: რა: არს: რომელი: გამოვალს: ბ
რწყინვალე: ვარ- სკულავი: და: ერთი: წავლის: ვიდრე: კახეთ
ის: მთამდე: და: დასა- ვალით: ვიდრე: სანახებადმდე: ამ
ის: ქალაქისა: და: ოდენ: გამობრწყინდენ: მთიებნი: იგი: ნ
ახონ: თუ: სადა: დადგენ: მუნცა: აღემართნენ: ორნი: იგი: ჯუარ
ნი: ქრისტესნი:-მაშინ:- ყო: მე- ფემან: ეგრე: და: შეცუ
ნა: თავნი: მთათანი: მიწყებით: ხოლო: დღე: ესე: იყო: პარა
სკევი: და: შაბათი: განთენდებოდა: იყო: იგივე: სასწაულ
ი: და: იქმნა: ეგრეთვე: ვითარცა: პირველ: იქმნის: ხუალისა:
დღე: მივიდეს: და: სავალისანი: რომელნი: დგეს: მთათა:
ზედა: ქუაბთა: თავისათა: და: მიუთხრეს: მეფესა: ვითარცა:
გამოვიდა: ვარსკულავი: იგი: ამაღლდა: და: მიიწია: მთასა:
ზედა: თხოთისსა: გარდასავალსა: კასპისასა: და: დაადგრ
ა: ადგილსა: ერთსა: და: ყოვლად: უჩინო: იქმნა: და: ეგრეთვე:
მოვიდეს: მთით კახეთისით: და: თქუეს: ვიხილეთ: ვარსკულა
ვი: აქათ: მომავალი: და: დადგა: დაბასა: ბუდის: კუხეთისასა:
ქუეყანასა:-მაშინ:-უბრძანა: ნეტარან: ნინო: წარი
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ხუენით: ორნივე: ესე: ჯუარნი: და: აჰმართენით: ერთი: თ
ხოთს: სადა: იგი: ღთნ: სადა: გამოხილა: ძალი: მისი: და: ერ
თი: მიეც: სალომეს: მჴევალსა: ქრისტესსა:
აღმართოს: უჯარმოს: ქალაქსა: რამეთუ: ბუდი: და
ბა: კუხეთისა: არა: წინა: აღუდგეს: ქალაქსა: მეფეთასა:
რამეთუ: ერისა: სიმრავლე: არს: მუნ: ბუდის: კულა:
დ~აბა: თჳთ: იხილოს: სათნო: იგი: ადგილი: ღ~თისა: და: ყ
უეს: ეგრე: ვითარცა: უბრძანა: დედოფალმან: ხოლო: ე
სე: სასწაულითა: ზეცისა: ჩუენებით: ჯუარი: პატიოსა

ნი: მცხეთას: იპყრეს: ჴელითა: კაცობრივითა: მივე
დით: ბორცუსა: მას: ქუეშე: და: წყაროსა: მას: ზედა:
ათიეს: ღამე: და: ილოცეს: ღ~თისა: მიმართ: და: ნეტა
რი: ნინო: ცრემლითა: შეაზავებდა: წყაროსა: მას:
და: იქმნებოდეს: კურნებითა: და: სასწაულნი: დიდნი:-ხო
ლო: ხუალისა: დღე: აღვიდეს: კლდესა: მას: ზედა: და: მი
ვიდა: ნეტარი: იგი: ბორცუსა: მას: ზედა: და: ვარდა:
ქუათა: მათ: ზედა: და: ტიროდა: თჳთ: იგი: და: მ
ისთანა: მეფენი: და: მთავარნი: და: ყოველი: სიმრავლე: ერისა: ვი
დრემდის: მთანი: ჴმასა: სცემდეს: და: დასდვა: ჴელი:
ერთსა: ქუასა: და: ჰქუა: ების: კოპოსსა: მოვედ: რამე
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თუ: შენდა: ჯერარს: და: დასწერე: ჯუარი: ქუასა: ამას: და:
მან: ყო: ეგრეთ: და: მუნ: აღემართა: ჯუარი: იგი: დ~აბითა: მ
ეფეთაგან: და: მოდრკა: ერი: იგი: ურიცხვი: და: თ
აყუანისცეს: ჯუარსა: და: აღიარეს: ჭეშმარიტად: ძე: ღ~თისა:
ცხოველისა: და: ჰრწმენა: სამებით: დიდებული: ღ~თი:-ხ
ოლო: დიდნი: სამებით: მთავარნი: არა: განეშორებ
ოდეს: ეკლესიასა: წმიდასა: და: სუეტსა: ნათლისასა: და: ჯუარსა: მას: ცხოველსა:
რამეთუ: ხედვიდეს: სასწაულთა:
მათ: უზომოთა: და: კურნებათა: მათ: მიუთხრობელ
თა: და: დღესა: კვირიაკესა: აღვსებისა: ზატიკისა: ყო: მირი
ან: მეფემან: და: მცხე- თას: შესაწირავი: დღე: იგი: განაწ
ესეს: ჯუარისა: მსახურებად: აღვსებისა: ზატიკსა: ყო
ველმან: ქართლმან: დღეინდელად: დღედმდე:-და: იყო: რა:
ოდენისამე: დღისა: შემდგომად: მარტვილისა: უკანისა:
იხილეს: სასწაული: დიდად: საშინელი: დღესა: ოთხშაბათ
სა: აჰა: ესე რა: სუეტი: ერთი: ნათლისა: სახედ: ჯუარისა: დგა:
ჯუარსა: მას: ზედა: და: ათორმეტნი: ვარსკულავნი: ს
ახედ: გვირგვინისა: გარემოს: მისსა: ხოლო: ბორც
უი: იგი: ჯუარისა: კმეოდა: სახედ: სურნელად: და: ხედვიდ
ეს: სასწაულსა: ამას: ყოველნი: და: მრავალნი: უღმთ
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ოთაგანნი: მოიქცეს: და: ნათელს: იღეს: მას: დღესა: შ
ინა: ქრისტიანენი: უფრო: მორწმუნე: იქმნებო
დეს: და: ადიდებდეს: ღ~თსა:-მერმე: კუალად: იხილეს: სხუ
ა: სასწაული: ჯუარისა: ვითარცა: ცეცხლი: დგა: თავ
სა: ზედა: მისსა: შვიდ: წილად: მზისა: უბრწყინვალესი:
ზედა: და: ადგრა: მას: ვითარცა: საჴმილისა: ნაბერწყა
ლნი: აღვლენ: ეგრე: სახედ: ანგელოზნი: ღ~თისანი: აღვი
დოდეს: და: გარდამოვიდოდეს: მას: ზედა: ხოლო: ბ
ორცუი: იგი: ჯუარისა: იძრვოდა: ძლიერად: და: ვითარ
ცა: სასწაული: იგი: დასცხრებოდა: ეგრეთვე: ძრვ
ა: იგი: სცხრე- ბოდა: ვითარცა: იხილეს: სასწაული: ი

გი: და: უკჳრდა: ყოველთა: უფროსად: და: უმეტესად:
ადიდებდეს: ღ~თსა: და: ვითარცა: იქმნებოდეს: სასწაულ
ნი: იგი: წლითი: წლად: და: ყოველი: იგი: ერი: ხედვიდე
ს: შიშით: და: ზრწოლით: მოვიდოდეს: თაყუანის:
ცემად: გულს: მოდგინედ:-მას: ჟამსა-: რევის: ძესა:
მეფისასა: ესუა: ყრმა: მცირე: წული: ოდენ: მხოლო:
ესუა: მათ: მოიღო: და: დადვა: იგი: წინაშე: ჯუარსა:
წმიდასა: და: ცრემლით: ითხოვდა: უკეთუ: მომი
ბოძო: ყრმა: ესე: ცოცხალი: აღვაშენო: კუბო:1-20 137v
საუდელად: შენდა: და: მუნ: თქუესვე: განიკურნა: ყრმა: იგი:
და: განკურნებული: და: განცოცხლებული: წარიყუან
ა:-მერმე: მოვიდა: აღ- თქმისა: აღსრულებად: და: ყო: მადლის:
მიცემა: დიდითა: სიხარულითა: და: გულს: მოდგინები
თ: აღაშენა: კუბო: ჯუარისა: მცხეთისა: რევ: ძემან: მეფის
ამან: და: წლითი: წლად: მოვიდის: და: აღასრულის: აღნათქუა
მი: იგი: მსხუერპლისა: და: მერითგან: უფრო: მოვიდ
ოდეს: ყოველნი: უძლურნი: და: სნეულნი: განიკურნებო
დეს: ჯუარსა: წმიდასა: ქრისტესსა:-იყო: ვინმე: მამა: კაცი:
ჭაბუკი: და: ორნივე: თუალნი: დასდგომოდეს: ჯდა: იგი:
წინაშე: ჯუარსა: წმიდასა: ქრისტესსა: და: შემდგომად: შვი
დისა: დღისა: აღეხილნეს: თუალნი: ხედვიდა: და: ადიდებდა: პ
ატიოსანსა: ჯუარსა:-მერმე: დედაკაცი: ერთი: იყო: მარად
ის: გუემული: სულთაგან: უკეთურთა: ეგე: ოდენ: რომ
ელ: ძალი: და: გონება: მისი: მიიღო: რვასა: წელსა: და: ს
ამოსელსა: მისსა: და: აპობდა: და: ვითარ: მოიყუანეს: პატი
ოსანსა: ჯუარსა: შეამთხ~ვიეს: შემდგომად: ათორმეტისა: დღ
ისა: განიკურნა: და: თჳსითა: ფერჴითა: წარვიდა: და: ადიდებდა: ღ
~თსა: და: თაყუანისცემდა: პატიოსანსა: ჯუარსა:-მერმე: კ
უალად: იყო: ყრმა: მცირე: და: მეყსეულად: და: ეცა: და: მოკუდა:
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აღიღო: იგი: დედამან: მისმან: და: დაგდო: წინაშე: ჯუარსა: ყრმა: ი
გი: მომკუდარი: დილეულითგან: მიმწუხ~რადმდე: ხოლო: დე
და: მისი: ტირილითა: ილოცვიდა: წინაშე: ჯუარსა: სხუა
ნი: ეტყოდეს: წარიღე: დედაკაცო: და: დამარხე: რამეთუ: მ
ომკუდარარს: და: ნუღარა: აწყინებ: ხოლო: მან: არა: წარი
კუეთა: სასოება: არამედ: უფროს: და: უმეტეს: საწყა
ლობელად: ტიროდა: და: ილოცვიდა: მწუხრისა: ოდენ:
ჟამსა: სრულ: იქმნა: და: თუალნი: აღიხილნა: და: შემდგ
ომად: შვიდისა: დღისაგან: განკურნებული: და: განცოცხლე
ბული: წარიყუანა: ყრმა: იგი: დედამან: მისმან: და: ადიდ
ებდა: ღ~თსა:- იხილეს:-რა: სასწაული: და: კურნება: ყოვ
ლად: წმიდისა: ჯუარისა:- მრავალნი: შვილნი: მივიდოდეს:
და: ითხოვდეს: შვილიერებასა: და: შვილ: მრავალ: იქმნე

ბოდეს: შესაწირავთა: და: მადლთა: ჰყოფდეს: არა: ხოლ
ო: თუ: მოვლენ: მათ: ოდენ: მიანიჭეს: კურნება: ა
რამედ: რომელნი: შორით: ითხოვდიან: შეწევნას
ა: წმიდისა: ჯუარისა: მცხეთისაგან: მუნ: თქუესვე: შეწევ
ნითა: მისითა: მიიღიან: მადლი: მძლე: იქმნიან: მტე
რთა: და: მოსწრაფედ: მოვიდიან: შე- წირვად:-მრავალნი:
უკუე: უღმრთონი: ჭირსა: შთაცუიან: რჟამს: ხადიან:
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წმიდასა: ეუარსა: მუნ: ქუესვე: განერიან: ჭირის
აგან: და: მოვიდიან: შემთხუევად: პატიოსნისა: ჯუა
რისა: და: მრავალთა: ნათელს: იღეს: და: სიხარულით:
ადიდებდეს: ღ~თსა: მრავალნი: უკუე: მრავალთა: ჭირ
თა: შთაცუივეს: და: ძალითა: პატიოსნისა: ჯუარისათა:
განიკურნნეს: მრავალნი: პირველად: პირადთაგან: ს
ა- ტანჯუელთა: მოივლტიედ: ვედრებად: მყის: განიკურ
ნებიან: მუნ: დღეინდელად: დღედმდე: და: ადიდებდეს: მამა
სა: და: ძესა: და: წმიდასა: სულსა: რომლისა: არს: დიდება:
აწ და: მარადის: და: უკუნითი: უკუნისამდე: ამინ:- წიგნი:
რომელი: მიუწერა: პატრიაქმან: და: ბრანჯთა: მ
ეფემან: ნინოს: მეფესა: და: ყოველთა: ერთა: ქ
ართლისათა:ღ~თო: წარმართე: დედოფალთ: დედოფალი: მარიამ: და: ც
ოდვანი: მისნი: შეუნდვენ: ღ~თო: შე: მწერალი: ამისი: გ~ი:მათ: დღეთა-: შინა: მოიწია: წიგნი: ჰრომით: წმიდისა:
პატრიაქისა: ნინოსა: და: მეფესა: და: ყოველსა: ერსა: ქ
ართლისასა: და: მუვლინა: ბრანჯი: დიანი: ქებისა: შესხმად: და: კ
ურთხევისა: მიცემად: და: ამის: ნეტარისა: ნინოსა: ლო
ცვისა: წარღებად: და: მადლსა: ზიარებად: აქუნდა: წიგნი: ბრ
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ანჯთა: მეფისა: ნინოსცა: თანა: და: მამისა: მისისაგან: ნათელიღ
ო: ბრანჯეთს: ყოველსა: და: ყოველი: ესე: მასმანელ: იყ
ო: იელუსალემით: და: კოსტანტინე: პოლით: ვითარმედ:
ქუეყანასა: მას: ქართლისასა: მიეფინა: მზე: სიმართლი
სა:-ამისთჳს-: სანატრელი: წიგნი: მოეწერა: რათა
მცა: ეუწყნეს: აქანი: იგი: სასწაულნი: სუეტისა: მის: მა
ყლოვანისა: და: ძალი: იგი: კურნებისა: ესე: ყოველი:
იხილა: და: მოისმინნა: სასწაულნი: იგი: ყოველნი: რომ
ელნი: ქმნილ: იყუნეს: მცხეთას: დიაკონმან: ბრანჯთამ
ან: და: განკჳრვებულნი: ადიდებდა: ღ~თსა: წარიღო: წიგნე
ბი:-მაშინ:-მეფემან: ჰქუა: წმიდასა: ნინოს: და: ებისკო
პოსმან: მნებავს: ესრეთ: რათა: იძულებნნე: ძესა: ღ~თი
სასა: და: ვათყუანნე: პატიოსანსა: ჯუარსა: მაშინ: ჰქუა:
მას: არა: ბრძანებულარს: უფლისაგან: მახვილისა: აღე
ბა: არამედ: სახიერებითა: და: პატიოსნისა: ჯუარითა:

უჩუენოთ: გზა: ჭეშმარიტი: მიმყუანებელი: ცხორე
ბად: საუკუნოდ: და: მადლმან: ღ~თისამან: განანათლოს: ბ
ნელი: იგი: გულთა: მათთა:-და: წარვიდა: წმიდა: ნინ
ო: და: ებისკოპოსი: იოვანე: და: მათ: თანა: წარიყუან
ა: მეფემან: ერის- თავი: ერთი: და: მოვიდეს: და: დადგეს:
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წორბნას: და: მოუწოდეს: მთიულთა: პირუტყჳსა: სახ
ეთა: მათ: კაცთა: ჭართლელთა: ფხოელთა: გუდ
ა: მაყრალთა: და: უქადაგეს: მათ: ჯუარი: ქრისტიანე
თა: ჭეშმა- რიტი: მიმყუანებელი: ცხორებად: საუკუნ
ოდ: ხოლო: მათ: არა: ისმინეს: ნათლის: ღება: მაშინ:
ერისთავმან: მეფისამან: მცირედ: წარმართა: მახვილ
ი: მათ: ზედა: და: ძლევით: შემუსრნა: კერპნი: მათნ
ი:-გარდამოვიდეს: მუნით: და: დადგეს: ჟალეთსა: და: უ
ქადაგეს: ერწო: თიანელთა: ხოლო: მათ: შეიწყნარ
ეს: და: ნათელიღეს: ხოლო: ფხოველთა: და: უტევეს:
ქუეყანა: მათი: და: გარდა- ვიდეს: თუშეთს: და: სხუანი
ცა: მთიულელნი: უმრავლესნი: არა: მოიქცეს: არ
ამედ: დაუმძიმა: მათ: მეფემან: ხარკი: ოდეს: არა: ი
ნებეს: ნათლის: ღება: ამისთჳსცა: წაკრბეს: იგინი: შ
ესცდეს: რომელნიმე: უკანასკნელ: მოაქცივნა: ა
ბიბოს: ნეკრესელ: ეფისკოპოზმან: რომელნი: მე
მათგანნი: დარჩეს: წარმართებასავე: დღესა- მომდე:ხოლო-:-წმიდა: ნინო: წარემართა: წარსუ~ლად:
რანს: მოქცე- ვად: ფეროზისსა: და: ვითარცა: მიიახლა:
კუხეთს: და: ბასა: ბოდისასა: დაყუნა: მუნ: დღენი: და: მო
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ვიდეს: მისსა: კახეთით: ჰკითხვიდეს: და: აღიღებდეს:
სწავლასა: მისსა: სიმრავლე: ერისა:-მაშინ:- და: სნეულდ
ა: მუნ: და: ვითარცა: რევ: ძემან: მეფისამან: და: სალომე: დ
ამან: მისმან: რომელნი: ცხოვნდებოდეს: უჯარმოს: მ
ოვიდეს: ნინოსსა: და: აცნობეს: მეფ~ს: და: დედოფა
ლსა:- ხოლო-:-მათ: მიავლინეს: ებისკოპოზი: იოვ
ანე: წარყუანებად: წმიდა: ნინო: არა: ერჩდა: ხოლო: წ
არვიდა: თჳთ: მეფე: და: სიმრავლე: ერისა: ძლიერისა: და:
ხედვიდეს: ყოველი: იგი: ერი: პირსა: ნინოსსა: ვითარც
ა: ზეცისა: ანგელოზისასა: და: მოსწყჳდიან: ფესუსა: ს
ამოსლისა: მისისასა: მიიღებდეს: და: ემთხუეოდეს: სა
რწმუნოებით: და: იძულებით: ევედრებოდეს: ყოვ
ელნი: ფლულნი: გარე: მოსდიოდეს: ცრემლნი: თ
უალთაგან: მათთა: განშორებისათჳს: მოძღურისა:
მის: და: მოღუაწისა: და: სნეულთა: მკურნალისა: ჴელოვნი
სა: და: ეტყოდეს: სალომე: უჯარმელი: პეროჟ: ავრი
სვნელი: და: მათთანა: ერისთავნი: და: მთავარნი: ჰკითხვიდ

ეს: თუ: ვინა: ანუ: სადათმე: იყო: აღზრდა: შენი: დედოფ
ალო: მაუწყეს: საქმე: შენი: რასა: იტყჳ: ტყუეობასა: ტ
ყუეთა: მჴსნელო: სანატრელო: რამეთუ: ესერა: გვის
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წავიეს: შენ: მიერ: ვითარმედ: ყოფილ: არიან: წინასწარმე
ტყუელნი: პირველ: ძისა: ღ~თისა: და: შემდგომად: მოცი
ქულნი: ათორმეტნი: და: სხუანი: სამოცდა: ათორმე
ტნი: და: ჩუენდა: არავინ: მოავლინა: ღ~თნ: სხუა: გარნა: შ
ენ: და: შენ: ვითარ: იტყჳ: ვითარმედ: მე: ტყუე: ვარ: ანუ: ვი
თარ: უცხო:-ხოლო-: მაშინ: იწყო: სიტყუად: წმიდამ
ან: ნინო: და: თქუა: ასულნო: სარწმუნოებისანო: მახლ
ობელნო: დაფლულნო: ჩემნო: გხედავ: თქუენ: ვითარცა:
პირველთა: მათ: დედათა: ყოველთა: სარწმუნოებასა: და:
სიყუარულსა: ქრისტესსა: და: გნებავს: გზათა: ჩემთა: ც
ნობა: გლახაკისა: მჴევლისათა: და: გაუწყოცა: რამეთუ: ე
სერა: მოსრულარს: სული: ჩემი: ჴორჴად: ჩემდა: და: მეძ
ინებიან: მე: ძილითა: დედისა: ჩემისათა: საუკუნოდ: არა
მედ: მოიხუენით: საწერელნი: და: დაწერეთ: გლახაკი:
და: უდები: ცხორება: რათა: უწყოდიან: შვილთაცა: თქ
უენთა: სარწმუნოება: თქუენი: და: შეწყნარება: ჩემი: და:
სასწაულნი: ღ~თისანი: რომელ: გიხილვან:-მაშინ:მსწრაფლ: მოიხუნეს: საწერელნი: სალომე: უჯარმე
ლმან: და: პეროჟ: ავრისინელმან: იწყო: სიტყუად: და: იგინი: წერდეს: და:
წარმოუთხრა: ყოველი: რომელი:
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ზემოთ: დავწერეთ: ცხოვრება: მის: წმიდისა: და: ნ
ეტარისა: და: შევედ: რა: ნეფეს: იაკობ: მღუდელი: რა
თა: შემდგომად: იოვანესა: იგი: იყოს: ებისკოპოს:მაშინ:- იოვანე: ებისკოპოზმან: შეწირა: ჟამი: და:
აზიარა: წმიდა: ნინო: ჴორცსა: და: სისხლსა: ქრისტეს
სა: და: შევედრა: სული: მეუფესა: ცათასა: ქართლად: მო
სულითგან: მისითმე:-იდ: წელსა: და: ქრისტეს: ამაღლ
ებითგან:-ტლჱ.: წელსა: და: დასაბამითგან: წელთა: ჭ~ყ~:
ლ~ჱ~:-მაშინ: შეიძრნეს: ორნივე: ესე: ქალაქნი: მცხ
ეთა: და: უჯარმო: და: ყოველი: ქართლი: მიცუალება
სა: მისსა: მივიდეს: და: დამარხეს: ძლევით: შემოსილი: გ
უამი: მისი: ადგილსავე: ზედა: კუხეთისა: და: ბასა: ბუდი
სასა: რამეთუ: მუნით: ხოვლით: დაფლვა: მეფისაგან:
შეხედვითა: ღ~თისათა: სიმდაბლისათჳს: ქმნა: ესე: წმ
იდამან: რამეთუ: ადგილი: იგი: შეურაცხი: იყო: და: მწუხა
რე: იყო: მეფე: და: ყოველნი: წარჩინებულნი: მუნ: დაფ
ლვასა: მისსა: არამედ: მცნებასა: და: ანდერძსა: მისსა: ა
ღსრულებისათჳს: დაფლეს: მუნ:-და: ვითარ-: აღესრულ
ა: ესე: ყოველი: ღ~თივ: განბრწყინვებულმან: მირიან: მე

ფემან: განამტკიცა: ყოველი: ქართლი: დ
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ა: ჰერეთი: და: სარწმუნოებასა: ზედა: სამებისა: ერთარსებისა: ღ~თ
ისასა: დაუსაბამოსა: დამბადებელსა: ყოვლისასა: და: გან
ამტკიცეს: სრულსა: სარწმუნოებასა: ზედა:. მაშინ:.
კეისარსა: კოსტანტინეს: რომელ: ჰყუა: მძევალი: ძ
ე: მირიანისი: რომელსა: ერქუა: ბილქარა: გამოუგ
ზავნა: მეფემან: კოსტანტინე: ნიჭითა: დიდითა: და: მ
ოუწერა: ესრეთ:-მე: კოსტანტინე:: თჳთ: მპყრობე
ლი: ახალი: მონა: ცათა: მეუფისა: პირველ: ეშმაკის
აგან: წარტყუენული: და: გამოჴსნილი: დამბადებელის
ა: მიერ:-მოვსწერი შენდა: ღ~თივ: განბრძნობილ
სა: ჩემთავე: ახალნერგისა: მორწმუნისა: მეფისა: მ
ირიანისსა: იყავნ: შენთანა: მშვიდობა: სიხარულ
ი: ვინადგან: იცან: შენ: სამება: და: ერთარსება: ღ~თი:
დაუსაბამო: დამბადებელი: ყოვლისა: არღარა: მიჴ
მს: მე: შენგან: მძევალი: არამედ: კმა: არს: ჩუენ: შო
რის: შუა: მდგომელად: ქრისტე: ძე: ღ~თისა: პირველ
თა: ყოველთა: შობილი: რომელი: განჰკაცენ: ჴსნი
სათჳს: ჩუენ
ისა: და: ჯუარი: მისი: პატიოსანი: რომე
ლი: მოცემულარს: ჩუენდა: წინამძღურად: ჩუენდა: გულითა: მოსავთა: მისთა: და:
შუა: მდგომელო
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ბითა: ღ~თისა: და: მბადებელისათა: ვიყუნეთ: ჩუენ: სიყუა
რულსა: ზედა: ძმებრივსა: შვილი: შენი: შენდავე: მი
მინიჭებია: იხილე: და: განიხარე: და: ღთისაგან: მოვლინე
ბული: ანგელოზი: მშვიდობისა: იყავნ: შენთანა:
მარადის: განსდევნენ: ღ~თნ: დამბადებელმან: ეშმაკი: მაც
თური: საზღვართაგან: შენთა:-მოვიდა: ბ~აქარ: ძე: მ
ეფისა: და: მოციქული: კოსტანტინე: მეფისა: კარსა: მც
ხეთას: აღივსნეს: სიხარულითა: მირიან: მეფე: და: ნან
ა: დედოფალი: და: ჰმადლობდეს: ღ~თსა: ნიჭითა: დიდი
თა: მომცემელსა: მაშინ: მირიან: მეფემან: განასრ
ულა: ეკლესია: საების: კოპოზო: და: აღასრულა: სატ
ფურება: მისი: მრავლითა: დიდებითა: და: მოქცევი
თგან: მირიან: მეფისათა:. კ~ე:-წელი: მოკუდა: ძე: მი
სი: რევ: სიძე: თარდატ: სომეხთა: მეფისა: რომელ
სა: მიეცა: მეფობა: სიცოცხლესავე: თჳსსა: და: დაფლეს:
აკლდამასავე: რომელი: თჳთ: მასვე: აღეშენა: და: მასვ
ე: წელიწადსა: დასნეულდა: მირიან: მეფე: რომელი
ცა: აღესრულა: და: მოიყუანა: ძე: მისი: ბაქარ: აჰა: ესერ
ა: მე: წარვალ: ვინაცა: მოვედ: და: ვმადლობ: მ
რავალ: მოწყალესა: ღ~თსა: დამბადებელსა: ცათა: და: ქუეყან
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ისასა: რომელმან: წარტყუენული: ეშმაკისაგან: მიჴსნა: მე: პირისაგან:
ჯოჯოხეთისა: და: ღირს: მყო: მე: მარჯუენითა: მი
სითა:-შენ-:ნანა: უკ~ეთუ: გეცესღა: მოცალება: ცხ
ორებისა: ჩემისა: შემდგომად: განიყო: სამეფო: განძი: ჩუენი:
ორად: და: მიიღეს: მარხუასა: ნინოსა: განმანათლებე
ლსა: ჩუენსა: ჟამთა: შეცუალებისათჳს: რათა: არა: შ
ეირყიოს: უკუნისამდე: იგი: ადგილი: რამეთუ: მეფეთა: საჯდ
ომი: არს: არამედ: მწირ: არს: ეგრეთვე: დავედრა: ების
კოპოსნი: რათა: ადიდონ: დიდება: მის: ადგილისა:
რამეთუ: ღირსაარს: პატივ: ცემასა: ხოლო: ძ
ესა: თჳსსა: რქუა: შვილო: ჩემო: შეცუალე: ბნ
ელი: ნათლად: და: სიკუდილი: ცხოვრებად: შენდა:
მამიცემია: გვირგვინი: მეფობისა: ჩემისა: ღ~თნ: დ
ამბადებელმან: ცისა: და: ქუეყანისამან: და: განამტკი
ცენ: სრულსა: სარწმუნოებასა: ზედა:-იწურ
თიდი: ყოვლადვე: მცნებასა: ძისა: ღ~თისათა: და: დ
ადგრა: სრულიად: მათ: ზედა: და: სახელსა: ზედა: ქ
რისტესსა: სიკუდილი: ცხორებად: გიჩნდენ: რომლ
ითა: წარუვალი: ცხოვრება: მოიგო: და: სადა: პო
ვნე: ვნებანი: იგი: ცხოველისანი: კერპნი: ცეც
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ხლითა: დაწუნა: და: ნაცარი: შეასუ: რომელნი:
მათ: ესვიდენ: და: ესე: შვილთაცა: შენთა: ამცენ:
რამეთუ: მე: ვიცი: იგი: რომელ: კავკასთაცა: შ
ინავე: და: აღთევიან: ხოლო: შენ: ამას: შეუდეგ: გ
ულითა: შენითა: და: თავი: შენი: შევედრე: ძესა:
ღთისასა: და: პირველ: ჟამთა: შობილსა: განკაც
ებულსა: და: ვნებულსა: ჴსნისათჳს: ჩუენისა: და:
წარძღუანებითა: პატიოსნისა: ჯუარისათა: სძლ
ო: მტერთა: ვითარცა: აქუს: ჩუეულება: გულ
ით: მოსავთა: შენთა:-და: პატივ: სცემდი: სუეტსა:
მას: ცხოველსა: ღ~თივ: აღმართებულსა: და: იყავ
ნ: ყოვლითურთ: სასოება: შენი: მისა: მიმარ
თ: და: იყავნ: მისულა: შენი: ძლიერად: საუკ
უნოდ: სარწმუნოებასა: ზედა: სამებისასა: და:
მოუყუანებიეს: ჯუარი: შენი: იგი: წმიდასა: ნ
ინოს: რომელი: პირველითაგან: აქუნდა: და: ჩა
მოჰკიდე: გვირგვინი: სამეუფო: ჯუარსა: მას: და: მი
იყუანა: ძე: თჳსი: ბაჰქარ: და: თავსა: მისსა: გამო
სახა: სახე: ჯუარისა: და: აღიღო: გჳრგვინი: ჯუარი
საგან: და: დადგა: თავსა: ზედა: ძისა: თჳსისასა: და: აღეს
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რულა: მირიან: მეფე: და: დაეფლა: ზემოსა: ეკლესიასა:
საშუალსა: სუეტსა: სამხრით: ჩრდილოთ: კერძო:
და: მას: სუეტსა: შინა: არს: ნაწილი: ღ~თივ: აღმართე
ბულისა: სუეტისა: და: მეორესა: წელსა: მოკუდა: ნანა:
დედოფალი: და: დაეფლა: მასვე: სუეტსა: დასავლი
თ: სადა: მირიან: მეფე: დამარხულ: იყო: და: დაჯდა: ძე:
მისი: ბაქარ: და: იყო: მორწმუნე: ვითარცა: მამა: მ
ისი: და: ამან: მოაქცივნა: უმრავლესნი: კავკასია
ნნი: რომელნი: ვერ: მოექცივნეს: მამასა: მისსა:
და: შთა: ვარდა: შორის: მისსა: და: სომეხთა: მტერ
ობა: რამეთუ: სომეხნი: ბაქარს: ძმისწულსა: რე
ვის: ძისა: თარდატ: მეფისა: ასულის: წულის: მეფობას:
ლამოდეს: ქართლს:-ხოლო:-ესე: ბაქარ: ეზრახა:
სპარსთა: მეფესა: მამის: ძმის: წულსა: მისსა: დაემო
ყურა: და: გაუცუალა: ქუეყანა: და: სიძესა: მისსა: ფერ
ოზს: რომელსა: ჰქონდა: რა~ნი: ბარდამდის: მოც
ემულად: მირიანისგან: და: მისცა: მის: წილ: სამშვილდ
ითგან: მიმართ: თავამდე: აბაოცისა:-მაშინ:- ნ
ათელ: იღო: ფეროზ: და: ერმან: მისმან: და: მოირთეს:
ძალი: ხოსროთაგან: და: დაეწყუნეს: სომეხთა: ჯავა
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ხეთს: სძლიეს: და: აოტნეს: სომეხნი: მაშინ: მეფ
ემან: ბაქარ: შუა: მდგომლობით: ბერძენთა:
მეფისა: და: სპარსთა: მეფისათა: დაიწერა: ჴელით: წე
რილი: ძმის: წულთა: მისთა: და: დედისა: მათისა: სალ
ომესგან: ვიდრემდის: იყოს: ნათესავი: ბაქარისი: რ
ომელ: ეძლოს: პყრობა: მეფობისა: მათი: იყო: მეფ
ობა: არა: ოდეს: ძე: ბანონ: მეფობა: ნათესავთა: რე
ვისთა:-მაშინღა: მოიყუანნა: ძმისწულნი: მისნი: და: მ
ისცნა: კუხეთი: და: დასხნა: რუსთავის: ერისთავად: ამ
ან: ბაქარ: ყოველნი: დღენი: ცხოვრებისა: მისისანი: დი
დსა: სარწმუნოებასა: შინა: აღასრულნა: და: განამ
რავლნა: მღუდელნი: და: დიაკონნი: ყოველსა: ქართლ
სა: და: რანსა: შინა: ეკლესიათა: მსახურად: ამან: აღა
შენა: ეკლესია: წ~ილკნისა: მოკუდა: და: დაეფლა: ძმ
ასავე: თჳსისა: თანა:-და: დაჯდა: მეფედ: ძე: მისი: მირდა
ტ: და: მეფობდა: დიდსა: სარწმუნოებასა: შინა: და: მ
ან: აღაშენნა: ეკლესიანი: თუხარისსა: ციხესა: შინა:
რამეთუ: ჴევსა: კლარჯეთისასა: არა: იყო: ეკლესია: და:
მუნ: შინა: და: ადგინნა: მღუდელნი: მოძღურად: კ
ლარჯთა: და: ჰმატა: შენება: ერუშეთის: და: წუნდისა:
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ეკლესიათა:-მაშინ:-ამის: მირდატის: მეფობასა: ი
წყეს: ქართველთა: სუეტის: ცხოველისაგან: ნაწილ

ისა: გამოღებად: და: ქმნად: ჯუარად: რამეთუ: დიდნი: ს
ასწაულნი: და: კურნებანი: იქმნებოდეს: სადაცა: იყ
ვის: ნათელი: სუეტისა: ცხოვე- ლისა: და: არა: აყენებდა:
მირდატ: მეფე: ნაწილსა: გაღებად: რამეთუ: ებისკოპ
ოზმანცა: ჭეშმარიტმან: იაკობ: ეგრეთვე: ჯერ: ი
ჩინა: და: თქუა: მინიჭებულარს: უფლისაგან: და: ჯერა
რს: სუეტისა: მის: ღ~თივ: აღმართებულისა: ქმნა: სა
ხე: ჯუარისა: და: განეფინა: ყოველთა: ადგილთა: ქართლ
ისათა: ნაწილი: სუეტისა: მის: ცხოვე- ლის:-მაშინ:. ამა
ნ: მეფემან: მირდატ: მისვე: სუეტისაგან: შექმნა: ჯუა
რნი: და: ერთი: წარგზავნა: ერუშეთს: და: რომელი:
და: რჩა: სუეტისაგან: მის: ცხოველისა: მას: გარე: მოადგა:
ქმნა: ქვიტკირითა: პირველ: სუეტის: ოდნად: და: თავსა:
ზედა: მის: სუეტისასა: აღმართა: იგი: ძელი: განმაცხოვე
ლებელი: და: ყოველნი: დღენი: ცხოვრებისა: მისისანი: უ
შფოთველად: აღასრულნა: სარწმუნოებასა: შინა: დი
დსა: და: მისსა: ზე: მოკუდა: იაკობ: ებისკოპოზი: და: დაჯდა:
იობ: სომეხა: ნერსე: კათოლიკოზისა: დიაკონი: და: მ
1-20 სტრ., 145r
ოკუდა: მირდატ: მეფე: და: დაჯდა: ძე: მისი: ვარაზბაქა
რ: და: შეირთნა: ორნი: ცოლნი: ერთი: ასული: თარდ
ატისი: რევის: ძმისა: მირიანის: ძმის: წულისა: და: ერ
თი: რევისი: წული: ფეროზისი: მირიანისვე: ასულ
ის: წულისა: და: უშუნა: რევის: ძის: წულმან: ორნი: ძენი:
რომელსა: ერქუა: მირდატ: და: თარდატ: და: ერთი: უ
შუა: ფეროზის: ძის: წულმან: რომელსა: ერქუა: ფა
რსმან: ესე: ვარაზაბაქარ: კაცი: იყო: მეფე: ურწმუნ
ო: და: მოძულე: სჯულისა: და: ვერ: იკადრებდა: ერ
ისგან: განცხადებად: სჯულის: სიძულილისა: და: მოქცე
ულ: იყო: ქართლი: და: სარწმუნოებასა: შინა: იყუნე
ს: აზნაურნი: და: ყოველი: ერი: ქართლისა:- და: ვარაზბ
აკურ: შიშისა: მათისაგან: ვერ: განაცხადებდა: დატევ
ებასა: სჯულისასა: არა: სადა: აღაშენა: ეკლესია: და: არ
ცა: ჰმატა: შენებულთა: და: ყოვლითავე: იქცეოდა: უ
სჯულოდ: ამისსა: ზე: გამოგზავნა: სპარსთა: მეფემან:
ერისთავი: სპითა: დიდითა: სომეხთა: და: ქართუელთა:
ზედა: ხარკის: დადებად: მაშინ: სომეხთა: მოგზავნეს: ვ
არზა: ბარიქისსა: მოციქული: და: ჰქუეს: რათა: შეკრბ
ენ: და: მოირთონ: ძალი: ბერძენთაგან: და: განუხუნენ:
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კარნი: კავკასიანთანი: გამოიყუანნეს: ოვსნი: და: ლეკ
ნი: და: წინა: აღუდგეს: სპარსთა: და: წარჩინებულნი: თჳს
ნიცა: ეტყოდეს: წინა: აღმდგომსა: სპარსთასა: არა: ისმ
ინა: არცა: სომეხთა: არცა: წარჩინებულთა: მისთა: რამ

ეთუ: იყო: იგი: ჩუკენი: და: მოშიში: უკუჯდა: ჴევსა: კა
ხეთისასა: და: აღაშენა: ციხე: ჴიდარს: და: განამაგრნა: ცი
ხე: ქალაქნი: და: უბრძანა: ყოველთა: რათა: და: მალნენ: ჯ
უარნი: მოვიდეს: სპარსნი: პირველად: სომხითს: და: მოა
ოჴრეს: და: შემოვიდეს: ქართლს: აღაშენა: ერისთავ
მან: სპარსთამან: ტფილისი: კართა: შორის: ციხედ: მ
ცხეთისა: მაშინ: ვარზაბაქარ: ეზრახა: შევრდომი
თ: და: ითხოვა: მშვიდობა: ხოლო: ერისთავმან: სპარსთა
მან: ჰქუა: მას: პირველად: მომეც: რანი: და: მოვაკანი:
რამეთუ: საზღუართა: სპარსეთისგანი: არს: და: მით: არ
ს: რომელნი: სრულიად: შვილნი: არიან: სპარსთა: მეფეთ
ანი: და: სხენან: საყდართა: მამათა: მათთასა: და: თქუენდა: კმ
ა: არს: ქართლი: რომელნი: ნაშობნი: ხართ: მჴევლისანი:
გაქუნდეს: უკუე: ქართლი: და: ხარაკასა: მისცემდით: მეფეთა:
ხოვასროვანთა:-მაშინ: ვარზა- ბაქარ: ვერღარა: პასუ
ხი: მიუგო: შიშისაგან: დიდისა: მისცა: რანი: და: მოვაკანი:
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და: განუკუეთა: ხარკი: ხოლო: მან: ერისთავმან: მისცა: ცი
ხე: ტფილისისა: და: წარვიდა: მიერიდგან: იქმნნეს: მოხარკე:
და: ამისსა: შემდგომად: განგდეს: კლარჯნი: ვარზაბაქ
არ: არს: და: მიერთუნეს: ბერძენთა: და: დაიპყრეს: ბ
ერძენთა: თუხარისი: და: ყოველი: კლარჯეთი: ზღვითგან: ა
რსიანთამდე:- და: დარჩა: ვარზაბაქარს: ქართლი: თჳნი
ერ: კლარჯეთისა: და: პერეთი: და: პეგრისი: მანვე: ერის
თავმან: სპარსთამან: წარიყუანნა: ტყუედ: შვილნი: ფერ
ოზისნი: ასულის: წულნი: მირიანისნი: მორწმუნისა: მეფი
სანი: და: ქუეყანისა: მათისა: საზღუარი: ქართლისა: მოსცა:
ვარზაბაქარსვე: და: მოკუდა: ვარზაბაქარ: და: დარჩეს: ძე
ნი: მისნი: რომელნი: ვერ: იპყრობდეს: მეფობასა:- მა
შინ: წარჩინებულთა: ქართლისათა: ზრახვა: ყუეს: და: დასუ
ეს: მეფედ: სიმამრი: ვარზაბაქარისი: კაცი: მოხუცებ
ული: თარდატ: სახელით: და: მისცნეს: შვილნი: ვარზაბა
ქარისნი: საზრდოდ: ასულის: წულნი: მისნი: და: მესამესა:
შვილსა: მეორესა: ცოლისასა: ზრდიდა: სამშვილდისა: ე
რისთავი: რომელსა: ერქუა: სახელი: ფეროზ:-ხოლო:
მეფობდა: ესე: თარდატ: მოხუცებული: კეთილად: იყ
ო: კაცი: მორწმუნე: ბრძენი: და: გონიერი: ამან: სი
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ბრძნითა: თჳსითა: და: ამშვიდნა: სპარსნი: გამოაჩინნა: ჯ
უარნი: და: შეჰკაზმნა: ეკლესიანი: და: ამის: ზე: მოკუდა: ე
ბისკოპოსი: და: დასუა: მის: წილ: ელია: და: ხარაკასა: მისც
ემდა: სპარსთა: მეფესა: და: მან: გამოითხოვა: რუსთავი: და: ა
ღაშენა: ეკლესია: და: მანვე: აღაშენა: ნეკრისი: და: მეფ
ობდა: უშფოთველად: და: მოკუდა: სარწმუნოებასა:-

შინი: დიდსა: და: დაჯდა:-მეფედ: ძე: ვარზბაქარისა: ძის: წუ
ლისწული: ფეროზისი: რომელსა: ერქუა: ფარსმან:
რამეთუ: იგი: უხუცესი: იყო: ძმათა: და: მოკუდა: ელ
ია: ებისკოპოსი: და: დასუეს: სუიმონ: ესე: ფარსმან: ი
ყო: კაცი: მორწმუნე: მჴედარი: შემმართებელი: ე
ზრახა: მეფესა: ბერძენსა: ითხოვა: მისგან: შეწევნა: აღა
სრულა: თხოვა: მისი: კეისარმან: მაშინ: გადგა: სპარს
თა: აღარ: მისცა: ხარაკი: და: განამრავლნა: ჯუარნი: და: განა
ახლნა: ეკლესიანი: ყოველსა: ქართლსა: შინა: აღაშენა: ე
კლესია: ბოლნისისა: და: მცირედ: ჟამ: მეფობდა: და: მო
კუდა:-დაჯდა: ძმა: მისი: მარდატ: მეფედ: ასულისწუ
ლი: თარდატისი: ძე: ვარზაბაქარისი: მამულად: ბა
ქრიანი: დედულად: რევიანი: ორთავე: მირიანის: ძეთა:
ნათესავი: და: იყო: ესე: მირდატ: კაცი: ქუელი: მჴ
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ედარი: და: შემმართებელი: ურწმუნო: და: უში
ში: ღ~თისა: ლაღი: და: ამპარტავანი: და: მინდობი
ლი: მჴედრობასა: თჳსსა: და: არა: მსახურა: მან: ღ~თსა:
არცა: აღაშენა: ეკლესია: არცარა: ჰმატა: აღშენებუ
ლთა: და: სილაღითა: მისითა: ბერძენთა: და: სპარსთა:
ბერძენთაგან: ეძიებდა: კლარჯეთს: საზღუართა: ქ
ართლისათა: ხოლო: სპარსთა: არა: მისცემდა: ხარა
კსა: მაშინ: სპარსთა: მეფემან: გამოგზავნა: ერისთა
ვი: რომელსა: ერქუა: უბრააბ: სპითა: ძლიერითა: მ
ირდატის: ზედა: მაშინ: მირდატ: სილაღითა: მისითა:
არა: რიდა: სიმრავლესა: სპარსთასა: მცირედით
ა: სპითა: მიეგება: გარდაბანს: ეწყო: აოტეს: და: შეიპყრეს: სპარსთა: შე
მოვიდეს: ქართლს: და: დაიპყრ
ეს: ქართლი: და: განრყუნეს: ეკლესიანი:- ხოლო: ნათ
ესავნი: მეფეთანი: დარჩეს: ჴევსა: კახეთისასა: და: სვი
მიონ: ებისკოპოსი: მათთავე: ხოლო: მირდატ: წა
რიყუანეს: ბაღდადს: და: მუნ: მოკუდა:- ცხოვრებ
ა: ვახტანგ: გორგასლისა: მეფისა: მშობელთა:
და: შემდგომად: თჳთ: მის: დიდისა: და: ღ~თის: მსახუ
რისა: მეფისა: რომელი: უმეტესად: სხუათა:
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განთქმულად: გამოჩნდა: ყოველთა: მეფეთა: ქართლისათა:ღ~თო: შეიწყალე: დედოფალი: მარიამ: რომლის
ა: ბრძანებითა: იწერების: ესე: წიგნნი:. ამინ:ვითარ: იგი: შეიპყრეს: ქართუელთა: მეფე: მრდატ:
სპარსთა: წყობასა: შინა: წარიყუანეს: ბაღდადს: და: მუ
ნ: მოკუდა: და: იპ- ყრეს: ქართლი: სპარსთა: და: განრ
ყუნეს: ეკლესიანი: და: დამალეს: ჯუარნი: ქართველთა:
და: ყოველთა: შინა: ეკლესიათა: ქართლისათა: ცეც

ხლის: მსახურთა: სპარსთა: აღაგზნეს: ცეცხლი
ხოლო:. ნათესავნი: ქართლის: მეფეთანი: დარჩეს:
ჴევსა: კახეთისასა: და: შემდგომად: სამისა: წლისა: უ
ცალო: იქმნეს: სპარსნი: რამეთუ: აღდგეს: მტერ
ნი: აღმოსავლით:-მაშინ: შეითქუნეს: აზნაურნი:
ქართლისანი: მოიყუანეს: და: დასუეს: მეფედ: მცხე
თას: ძე: თარდატისი: ძმისწული: მირდატს: მეფის:
წარტყუენულისა: სახელით: არჩილ:
ამან: არჩილ: მოიყუანა: ცოლი: საბერძნეთით: ნათესავი: ავბი
მოს: მეფისა: სახელით: მარი~მ: და: განაცხადა: მტერ
ობა: სპარსთა: გამოაჩინნა: ჯუარნი: და: შე~კაზმ
1-20 სტრ., 148r
ნა: ეკლესიანი: მოსრნა: და: განასხნა: ცეცხლის: მსახურნ
ი: საზღუართაგან: ქართლისათა: მოირთო: ძალი: საბ
ერძნეთით: და: წარძღუანებითა: ჯუარისათა:- მაშინ: ერ
ისთავი: სპარსთა: მეფისა: რომელი: ერისთაობდა: რანს:
და: მოვაკანს: ვიდრე: არჩილის: მეფობადმდე: მისივე: გასა
გებელი: იყო: ქართლი: ამან: შეიკრიბა: სპა: მოვაკანი
სა: რანისა: და: ადარბადაგნისა: და: მიმართა: არჩილს: ხოლ
ო: არჩილი: სასოებითა: და: მინდობითა: ღ~თისათა: მ
იეგება: საზღუართა: ზედა: ქართლისათა: და: რანის
ათა: ეწყო: მუნ: მდინარესა: ზედა: ბერდუჯისასა: და: ძ
ალითა: პატიოსნისა: ჯურისათა: მოსრნა: და: ტყუე: ყ
უნა: შევიდა: რანს: და: მოტყუენა: და: მოვიდა: შინა: გა
მარჯუებული:- განავლინა: ქადაგი: ყოველსა: ქართლ
სა: შინა: და: ჰქუა: ყოველთა: არა: ძალითა: ჩუენითა: ა
რცა: სიმჴნითა: არა: სიბრძნითა: არცა: სიმრავლი
თა: სპარსთათა: ვსძლივეთ: არამედ: ჯუარითა: უფ
ლისა: ჩუენისა: იესოს: ქრისტეს: ძისა: ღ~თისათა: რო
მელმან: მოგუცა: წინამცძღუარად: საჭურველად: ჯუა
რი: მისი: პატიოსანი: აწ: ყოველთა: ქართუელთა: ადი
დეთ: სამება: ერთარსება: ღ~თი: დაუსაბამო: დამბადე
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ბელი: ყოვლისა: შესწირეთ: მადლობა: და: მტკიცემცა: არ
იან: გულნი: თქუენნი: სარწმუნოებასა: ზედა: სამებისა:
წმიდისასა: და: ყოველთა: ქართველთა: შესწირეს: მადლ
ობა: ღ~თისა: მიმართ: და: განაახლნეს: ეკლესიანი:-მაშინ:.
არჩილ: მეფემან: აღაშენა: ეკლესია: სტეფანა: წმიდისა: მ
ცხეთას: კართა: ზედა: არაგვისთა: სადა: იყუნეს: კოშკ
ნი: მტკიცენი: საბრძოლნი: რომელი: მასვე: აღეშენ
ა:-ესუა:-ძე: არჩილს: და: უწოდა: სახელი: მისი: მირდა
ტ: აღიზარდა: და: დადგა: ასაკსა: მამა: კაცობისასა: იყო: მორ
წმუნე: და: ღ~თის: მსახური: ვითარცა: მამა: მისი: და: იყო: ი
გი: ქუელი: და: შემმართებელი: ამან: უმეტესად: იწყო: ბრ

ძოლად: სპარსთა: შესულად: და: ტყუენად: რანს: და: მოვაკ
ანს: რამეთუ: მას: ჟამსა: შინა: უცოლო: იყო: მეფე: სპარ
სთა: ჰბრძოდა: იგი: ~ინდოთა: და: სინდთა: და: აბაშთა: და: ვე
რ: შემძლებელ: იყო: სპასა: დიდსა: გამოგზავნასა: სპათა:
რანის: და: მოვაკანისთა: და: ადარბადაგნისთა: ემძლავრ
ებოდეს: ქართუელნი: წინამძღუარ: ექმნეს: მირდატ: სპ
ათა: მამისა: მათისათა: და: მარადის: ტყჳნვიდეს: რანს: და:
მოვაკანს:-მას: ჟამსა:-შინა: იყო: რანს: ერისთავად:
ბარბაროზად: და: ვერაოდეს: წინა: აღუდგებოდა: იგი: არამ
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ედ: გაამაგრნის: ციხენი: და: ქალაქნი: შესავალნი: ქარლისა:
რან~ს სადაცა: ეწყუვნიან: სპარსნი: ნაწყუედითა: ლაშქრ
ითა: მოტყუენვილთა: ქართველთა: მარადის: სპარსნი:
იძლეოდიან: ხოლო: ბარზაბუდეს: ერისთავსა: რ
ანისასა: ესუა: ასული: ქმნულ: კეთილი: შუენიერი:
რომელსა: ერქუა: საგდუხტ: უთხრეს: მირდატს:
ძესა: არჩილისსა: სიშუენიერე: მისი: და: სმენითა: სი
შუენიერისა: მისისათა: ტრფიალითა: იქმნა: მირდა
ტ: მის: ზედა:-მოიჴსენე-: მამისა: თჳსისა: ვევედრე
ბი: მეფობასა: შენსა: მომგუარე: ცოლად: ჩემდა: საგდ
უხ~ტ: ასული: ბარზაბუდისი: და: შევქმნათ: ჩუენ:
შორის: მშვიდობა: და: ღ~ათუ: ძალითა: ქრისტესითა:
ჩუენ: ვართ: მძლენი: არამედ: ვერ: წარვიხუამთ: ჩუ
ენ: ციხეთა: და: ქალაქთა: რანისათა: ნუ: უკუე: იცალო
ს: მეფემან: სპარსთამან: და: იძიოს: ჩუენ: ზედა: შუ
რი: და: მოაოჴრნეს: ეკლესიანი: და: საზღუარნი:
ჩუენნი: აწ: ამით: განქარდეს: მტერობა: ჩუენ: შო
რის: და: ჩუენთჳს: რაცა: მოაჴსენოს: მეფესა: სპარს
თასა: უსმენს: იგი: და: ამით: მტკიცედ: და: შეურყევე
ლად: ვიპყრნეთ: საზღუარნი: ქართლისანი: და: განამტ
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კიცეს: სჯული: ქრისტესი: ქართლს: და: არღარა: შეექმ
ნას: გულსა: ქართუელთასა: იჭუი: და: გმობა: სჯულის
ა: ქრისტესისა: მძლავრებისათჳს: სპარსთასა: ესე: ყოველ
ი: მირდატის: სიყუარულისათჳს: მის ქუელისა: თქუა: მა
შინ: არჩილ: მეფემან: აღასრულა: ყოველი: თხოვა: მისი: წა
რგზავნა: მოციქული: ბარზაბუდისსა: და: ითხოვა: ასული: მ
ისი: ცოლად: ძისა: თჳსისა:-ხოლო:-ბარზაბუდ: განიხარა:
სიხარულითა: დიდითა: რამეთუ: მოოჴრებულ: იყო:
ქუეყანა: მისი: და: შესჭირვებოდა: ითხოვა: ფიცი: და: აღთქ
მა: მშვიდობისათჳს: და: მისცეს: ფიცი: და: მოსცა: მან: ასუ
ლი: თჳსი: ზითჳთა: დიდითა: მოიყუანეს: მცხეთას: და: ქმნე
ს: ქორწილი: შუება: და: განცხრომა: დღეთა: მრავალთა:
და: მისცა: სამშვილდე: ძესა: თჳსსა: საერისთაოთა: მისთა:

და: მუნ: დასხდეს: მრდატ: და: საგდუხტ: ხოლო: მამამან: ს
აგდუხტ: დედოფალისამან: გამოი- კითხა: სჯული: ქრისტეს
ი: რამეთუ: ქმარმან: მისმან: მოგუარნა: კაცი: სჯულის: მ
ეცნიერნი: და: უთარგმანეს: სახარება: უფლისა: ჩუენისა:
იესოს: ქრისტესი: და: ამხილა: ყოველი: რამეთუ: ჭეშმარი
ტი: ღ~თი: ქრისტე: არს: რომელი: განკაცნა: ჴსნისათჳს:
ჩუენისა:- მაშინ:-საგდუხტ: გულის: ჴმა: ყო: და: ცნა:
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სჯული: ჭეშმარიტი: და: დაუტევა: ცეცხლის: მსახურ
ება: ნათელ: იღო: და: იქმნა: მორ- წმუნე: და: ამან: აღაშე
ნა: სამშვილდე: სიონი: ამის: არჩილის: ზე: გარდაიც
ვალნეს: სამნი: ებისკოპოსნი: იონა: გრიგოლი: და: ბასი
ლი: და: ბასილისსავე: შემდგომად: ამანვე: არჩილ: და
სუა: ების: კოპოსი: რომელსა: ერქუა: მობადან: იყო:
ნათესავად: სპარსი: და: აჩუენებდა: იგი: მართალ: მა
დიდებლობასა: ხოლო: იყო: ვინმე: მოგვი: უსჯულო: და:
შემშლელი: წესთა: და: ვერ: უგრძნეს: არჩილ: მეფ
ემან: და: ძემან: მისმან: უსჯულოება: მობიდანისი: ა
რამედ: ჰგონებდეს: სარწმუნოდ: და: ვერცა: განაცხადე
ბდა: ქადაგებასა: სჯულისა: მისისასა: შიშისაგან: მეფისა: და: ე
რისა: არამედ: ფარულად: წერდეს: წიგნებსა: ყოვლისა:
საცთურებისასა: რომლისა: შემდგომად: დაწუა: ყოველ
ი: წერილი: მისი: ჭეშმარიტმან: ების: კოპოსმან: მიქ
იელ: რომელი: განიკუეთა: კადრებისათჳს: ვახტა~გ: მეფი
სა:-ხოლო: ამან: არჩილ: მეფემან: ყოველნი: დღენი: ცხ
ოვრებისა: მისისანი: აღასრულნა: სარწმუნოებასა: ში
ნა: სამებისა: წმიდისასა: ეკლესიათა: შუენებასა: და: ყოველ
სა: ქართლსა: შინა: განამრავლნა: მღუდელნი: და: დიაკონნი:
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და: მსახურნი: ეკლესიათანი: და: ამკვიდრნა: და: მეფე:-იქმნა:
მის: წილ: ძე: მისი: მირდატ: და: მეფობდა: იგი: ვითარცა:
მამა: მისი: დიდსა: სარწმუნოებასა: შინა: მიუდგა: დედ
ოფალი: საგდუხტ: და: შვა: ასული: და: უწოდა: სახელ
ი: მისი: ხუარამზე: კალად: ევედრებოდა: ღ~თსა: მირდა
ტ: მეფე: და: დედოფალი: საგდუხტ: რათა: მისცეს: ძე:
და: შემდგომად: ოთხისა: წლისა: მიუდგა: საგდუხტ: და:
შუა: ძე: და: უწოდა: სახელი: მისი: სპარსულად: ვარნახ
უასროთარგ: ხოლო: ქართულად: ეწოდა: ვახტანგ:-აღ
ივსნეს-: სიხარულითა: მშობელნი: მისნი: შობასა: მის:
ყმისა: ვახტანგისასა: და: განავლინეს: მახარობელი: ყო
ველთა: თანა: ერისთავთა: და: გამოიღეს: ხუასტაკი: ურ
იცხვი: ოქრო: და: ვეცხლი: და: განუყუეს: გლახაკთა: და:
შეწირეს: მადლობა: ღ~თისა: მიმართ: ლოცვითა: და: ვედ
რებითა: და: ღამის თევითა: დღეთა: მრავალთა: და: ამისსა:

შემდგომად: მოხედნა: მეფემან: ყოველნი: წარჩინებულნი:
ქალაქად: და: დღეთა: მრავალთა: ყო: პურობა: და: განცხ
რომა: და: ევედრებოდეს: ყოველნი: ღ~თსა: აღზრდისათჳს:
ვახტანგისსა:-მოითხოვა:: მეფისაგან: საზრდოდ: საურმ
აგ: სპასპეტმან: ვახტანგ: დიდითა: ვედრებითა: ხოლო:
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მიანგია: მეფემან: და: მისცა: ძე: მისი: ვახტანგ: საურმ
აგს: სპა: სპეტსა: საზრდოდ: რამეთუ: წესი: იყო: რომე
ლ: შვილნი: მთავართანი: წარჩინებულთა: სახლსა: აღზრდ
ნიან:-შემდგომად: ამისსა: მეექუსესა: წელსა: შუა: საგდუხტ:
ასული: სხუა: და: უწოდა: სახელი: მირიან: საგდუხტ: და: მოი
თხოვა: იგი: საზრდელად: სპასალარმან: კასპისამან: და: მისცა:
იგი: მეფემან: და: წარიყუანა: იგი: ქალაქსა: კასპისასა: და: იზრდ
ებოდა: მუნ:-შემდგომად: ამისსა: წელსა: მეორესა: მოკუდა: მ
ეფე: მირდატ: და: დარჩა: ვახტანგ: შვიდისა: წლისა: ყრმა:მაშ
ინ: საგდუხტ: დედოფალი: შეწუხდა: მამისა: მისისა: ბარ
ზაბუდისაგან: ნუ: უკუე: შური: იგოს: მამამან: ნაქმარისგან:
მამამთილისა: და: ქმრისა: ჩემისა: რომელი: ეგე: ოდენნი: ბო
როტნი: მოიწივნეს: მას: ზედა: და: ნუუკუე: შური: ეგოს:
ჩემზედა: დატევებისათჳს: სჯულისა: და: წარწყმიდოს: შვილ
ი: ჩემი: განრყუნას: ქართლი: და: სჯული: ქრისტესი: წარწყმ
იდოს: ესე: ყოველი: მოიგონა: და: შთავარდა: მწუხარე
ბასა: შინა: დიდსა: ევედრებოდა: ღ~თსა: და: განიზრახა: წარ
სულა: წინაშე: მამისა: მისისა: და: შევრდომა: მისი: მო
იყუანნა: ყოველნი: ერისთავნი: სპასპეტისა: თანა: და: ცრემ
ლითა: სიმწარისათა: შეჰვედრა: ძე: მისი: სპასპეტსა:
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და: ყოველთა: ერისთავთა: და: წარვიდა: ბარდავას: მამისა:
თჳსისა: თანა: განაღო: თავი: და: აღმოყარნა: ძუძუნი: მისნი:
დავარდა: პირსა: ზედა: და: დასდვა: პირი: მისი: ფერჴთ
ა: მისთა: ზედა: და: ალტობდა: ფერჴთა: მამისა: თჳსის
ათა: ცრემლითა: და: ითხოვდა: მის~გან: შეწყალებას
ა: და: არა: ჴსენებასა: და: ნაქმართა: ქმრისა: მისისათა: და:
შენდობასა: დატევებისათჳს: სჯულისა: და: ევედრებოდ
ა: რათა: არა: აღიძულოს: დატევება: ქრისტეს: სჯული
სა: რამეთუ: იგი: არს: ღ~თი: ჭეშმარიტი: და: ევედრებ
ოდა: რათა: იპყრას: შვილი: მისი: მამულსა: შინა: მი
სსა: და: მოურავ: ექმნა: იგი: სპარსთა: მეფეთა: წინა
შე:-მაშინ-:ვარზაბუდ: განმზადებულმან: ბოროტი
ს: ყოფად: ქართველთა: ზედა: შეიწყალა: ასული: თჳსი: ა
რა: აიძულა: დატევება: სჯულისა: და: აღასრულა: ყოვე
ლი: თხოვა: მისი: სჯულისათჳს: ესრეთ: თქუა: იძულებით
ა: არცა: სხუასა: ვის: ქართუელსა: დაგიტეობ: სჯულსა:
ქრისტესსა: არამედ: მივგზავნნე: ცეცხლის: მსა

ხურნი: ქალაქსა: თქუენსა: და: იყუნენ: მუნ: და: მათ: ზ
ედა: ებისკოპოსნი: სჯულისა: ჩუენისა: და: ვინცა: ქართ
ლი: ნებითა: თჳსითა: აღრჩევდეს: სჯულსა: ჩუენსა:
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ნუ: აყენებთ:-მაშინ: საგდუხტ: ერჩდა: მამასა: თჳსსა:
შიშისაგან: დიდისა: და: აღუთქუა: მინდობითა: ღ~თისათა:
და: წარმოვიდა: ქართლად: მაშინ: ბოროტად: წარგზავნა:
ცეცხლის: მსახურნი: მცხეთას: და: მათ: ზედა: ებისკ
ოპოსად: შინქარან: და: დასხდეს: მოგუთას: საგდუ
ხტ: დედოფალი: განაგებდა: მეფობასა: ძალითა: და: შე
წევნითა: მამისა: თჳსისათა:-და: მოკუდა:-ბარზაბოდ: მა
მა: საგდუხტისი: და: მის: წილად: დაადგინა: სპარსთა: მეფ
ემან: ადგილსა: მისსა: ძევე: მისი: ვარაზ: ბკურ: ძმა: სა
გდუხტ: დედოფლისა: და: მოკუდა: საურმაგ: სპასპ
ეტი: მამა: მძუძე: ვახტანგისი: მაშინ: მეფემან: დაად
გინა: სხუა: სპასპეტი: რომელსა: ერქუა: ჯუანბერ: ხ
ოლო: შიქრიან: ებისკოპოსი: მცხეთელთა: რომელ
ი: იყო: სპარსი: ცეცხლის: მსახური: ასწავებდა: ქა
რთველთა: სჯულსა: თჳსსა: არამედ: არა: ერჩდა: წარჩი
ნებულთაგანი: გარნა: წერილისა: ერისაგანი: მოაქცი
ა: ცეცხლის: მსახურებასა: და: შეერია: ქართლსა:
შინა: ერსა: ზედა: წვირილსა: ცეცხლის: მსახურე
ბა: ამისთჳს: დიდად: მწუხარე: იყო: საგდუხტ: დედო
ფალი: არამედ: მძლავრებისაგან: ვრას: ვინ: იკადრებ
1-20 სტრ., 152v
და: მაშინ: მოიყუანა: მღუდელი: ჭეშმარიტი: საბერძ
ნეთით: სახელით: მიქაელ: და: დაადგინა: იგი: ებისკოპ
ოსად: ზემოსა: ეკლესიასა: რამეთუ: მობიდან: ები
სკოპოსი: გარდაცუალებულ: იყო: და: ესე: მიქაელ: ებ
ისკოპოსი: წინა: აღუდგა: შინაქარსა: მაცთურსა: რამე
თუ: ასწავებდა: ყოველთა: სჯულსა: ჭეშმარიტსა: ამა
ნ: იპყრნ: სარწმუნოებასა: ზედა: ყოყელნი: წარჩინ
ებულნი: ქართლისანი: და: ერიცა: უმრავლესი: არ
ამედ: მცირედნი: ვინმე: წრილისა: ერისაგანნი: მოიქ
ცეს: ცეცხლის: მსახურებასა: მაშინ: ვითარ: იქმნა:
ვახტანგ: წლისა: ათისა: გარდამოვიდეს: ოვსნი: სპა
ნი: ურიცხუნი: და: მოტყუენეს: ქართლი: თავითგან: მ
ტკურისათა: ვიდრე: ხუნანამდე: და: მოაოჴრნეს: ვ
ელნი: არამედ: ციხე: ქალაქნი: დარჩეს: თჳნიერ: კასპი
სა: კოლა: ქალაქი: შემუსრეს: ტყუე: ყუეს: და: წარიყუა
ნეს: ვახტანგისა: და: მირანდუხტ: სამისა: წლისა: ქა
ლი: რომელსა: დაურჩეს: წარუტყუენელად: ჴევნი: ქა
რთლისანი: კახეთისა: და: კლარჯეთი: [...] და: ეგრისი: ჩ
ავლეს: რანისა: და: მოვაკანისა: წარტყუენეს: იგიცა:

და: განვლეს: კარი: და: რუბანდისა: რამეთუ: თჳთ: გზა:
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სცეს: დარბანდელთა: და: შევიდეს: ოვსეთს: გამარ
ჯუებულნი:-მასვე:-ჟამსა: გამოვიდეს: ბერძენნი: აფხა
ზეთით: რამეთუ: ბერძენთა: ჰქონდა: ეგრის: წყალსა: ქ
უემოთ: კერძი: და: ყოველი: დაიპყრეს: ქუემოთ: ეგრის:
წყლისითგან: ვიდრე: ციხე: გოჯამდენ: მაშინ: იქმნა: გლოვ
ა: და: მწუხარება: ყოველთა: ზედა: ქართუელთა: და: გეტ
ყოდეს: განვამრავლეთ: ცოდვა: წინაშე: ღ~თისა: და: არა: კ
ეთილად: ვიპყართ: სჯული: და: წესი: ქრისტეს: სჯულისა:სამართლად: მოაწია: ღ~თნ: ჩუენ: ზედა: რ
ისხუა: ესე: რამეთუ: მიგუცნა: ჩუენ: წარტყუე~ნად: უცხოთა: ნათესავთ
ა: მიგვიღო: ჩუენ: საზღუარი: ბერძენთაგან: რამეთუ:
მი~ვღო: ვარაზბაქარ: მეფესა: ბერძენთაგან: კლარჯეთ
ი: იგი: ვარაზბაქურისითა: მოიწია: რამეთუ: ვერ: კეთ
ილად: ეპყრა: სჯული: ქრისტესი: ხოლო: ესე: არა: მეფ
ეთა: ბერძენთაგან: იქმნა: არამედ: ჩუენ: ერისა: ცოდვ
ათაგან:-აწ: მეფე:-ჩუენი: ყრმა: არს: და: არა: გ~ვის: ჩუე
ნ: წინამძღუარი: რომელიმცა: სასოებითა: ქრისტესითა:
და: წინამძღურებითა: ჯუარისათა: წარგვიძღუა: ჩუენ:
და: ვიძიეთ: შური: პირველ: ოვსთა: ზედა: და: შემდ
გომადმცა: ვძებნეთ: საზღუარი: ქართლისა: ბერძ
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ენთაგან: ამას: იტყოდეს: ყოველნი: ქართველნი: და: ი
ყუნეს: მწუხარებასა: შინა: დიდსა:-მაშინ-: ვახტანგ: მეფ
ე: იზარდებოდა: და: ისწავლიდა: მიქიელ: ებისკოპოსი
სგან: ყოველსა: მცნებასა: უფლისასა: და: სიყრმისავე: დღე
თა: შეიყუარა: სჯული: ქრისტესი: უფროს: ყოველთა: მეფ
ეთა: და: მწუხარე: იყო: იგი: ამისთჳს: რამეთუ: შემორევ
ოდა: ქართლსა: ცეცხლის: მსახურება: ტყუეობისა: და: საზ
ღუართა: მიხუმისაგან: და: უმეტეს: იურვოდა: სჯულის
ათჳს: გონებასა: შინა: არამედ: მძლავრების
აგან: სპარსთასა: ვერ: იკადრებდა: გამოცხადება
დ:-მაშინ-: ვითარ: იქმნა: ვახტანგ: წლისა: თორმე
ტისა: მოუწოდა: ყოველთა: წარჩინებულთა: ქართ
ლისათა: და:შემოკრიბნა: ყოველნი: ქალაქნი: და:
განამზადა: მეფემან: სახლი: ერთი: და: დაჯდა: ს
აყდართა: ზედა: მაღალთა: ხოლო: ჯუნბრ: ებისკ
ოპოსნი: და: სხდეს: საყდართავე: და: სხუანი: ყოველ
ნი: ერისთავნი: და: სხდეს: სელებითა: და: ათასის: თ
ავნი: ყოველი: ერი: წარმოდგეს: ზე:-მაშინ: მეფემა
ნ: ვითარცა: მოხუცებულმან: და: ბრძენმან: და: ვი
თარცა: აღზრდილმან: ფილოსოფოსთა: თანა: იწყ
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ო: ზრახვად: ჴმითა: მაღლითა: და: თქუა: მეფეთა:
და: ერთა: ზედა: მოიწევის: განსაცთელი: და: ჭირ
ი: ღ~თისა: მიერ: და: გარდაჴდენ: მცნებასა: მოიწე
ვის: ჭირითა: ესე: ვითართა: ზედა: რომელ: აწ: მო
იწია: ჩუენ: ზედა: რა: მამა: წურთჳნ: კეთილ: შვილსა: კ
ეთილად: კეთილთა: ზედა: საქმეთა: და: უკეთუ: ა
რა: კეთილად: აღასრულებდეს: სწავლასა: მამისა: თჳ
სისასა: გუემის: მამამან: იგი: გუემითა: და: სწავლ
ითა: რათა: ისწავოს: ყოველი: კეთილი: ეგრეთ: გწ
ურთნა: ჩუენ: ღ~თნ: დამბადებელმან: ცისა: და:
ქუეყანისამან: ამისთჳს: გჳჴმს: ჩუენ: რათა: ვმადლო
ბდეთ: მოწყალებათა: მისთა: მაშინ: ამათ:
ყოველთა: მისცეს: მადლობა: ღ~თსა: ტირილი
თა: კუალად: იწყო: ზრახვად: მეფემან: ვახტანგ: და:
თქუა: წარჩინებულთა: ისმინეთ: ჴმისა: ჩემისა: და:
ღაცათუ: ყრმა: ვარ: და: არა: გინახავს: ჩემგან: კეთ
ილი: მამათა: კულა: ჩემგან: გინახუან: დიდნი:
კეთილნი: და: დიდებანი: თქუენ: რომელნი: დადგი
ნებულ: ხართ: მთავრობასა: ზედა: აწ: უკეთუ:
გუაცოცხლებს: ღ~თი: მოგხუდენ: ჩუენგან: კე
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თილნი: და: დიდებანი: რომელნი: არა: გეხილნენ: მა
მათა: ჩუენთაგან: აწ: რომელსა: გეტყჳ: თქუენ: დაღა
ცათუ: თქუენ: ზედა: და: ჩუენ: ზედა: სწორად: მოწე
ვნულ: არს: განსაცთელი: მათ: ზედა: განსაცთ
ელნი: თჳსისა: შურის: გებისათჳს: ჰყოფენ: ამას:
არამედ: ყოველი: ჩემდა: მსახურებულად: დავითუ
ალო:-ყოვლისათჳს: კეთილი: მოგაგო: და: არა: დავი
თმინო: კიცხუა: ოვსთა: არამედ: სასოებითა: სამე
ბისა: ერთ~არსებისა: დამბადებლისა: ღ~თისა: დაუ
საბამოსათა: და: წარძღუანებითა: ჯუარისა: მის
ისა: პატიოსნისანის: რომელი: მოცემულ: ა
რს: წინამძღურად: და: საჭურველად: გულითა:
მოსავთა: მისთა: და: ვიძიოთ: შური: მას: ზედა:
უკ~ეთუმცა: წაგვეკიდებოდა: ესე: სპარსთა: მე
ფეთაგან: ანუ: ბერძენთა: მეფისაგან: მომცა: ვითმ
ინეთ: არამედ: რა: მოწევნულარს: ჩუენ: ზედა:
ოვსთა: კიცხუთაგან: არა: ჴმას: დათმენთა: სიკ
უდილი: უმჯობეს: არს: თავთა: ჩუენთჳს: მაში
ნ: აღდგა: ჯუანებრ: სპასპეტი: და: თქუა: ცხოვნდი
ნ: მეფე: უკუნისამდე: და: დიდებითა: მტერთა:
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შენთა: ზედა: ნება: აღსრულებით: ჭეშმარიტად:

ბრძანე: ცოდვათა: ჩუენთაგან: მოიწია: განსაცდე
ლი: ესე: ჩუენ: ზედა: და: სამართლად: გუსაჯნა: ღ~თ
ნ: რამეთუ: განვამრავლეთ: ცოდვა: მის: წინაშე:
და: გვიღირს: მადლობა: ღ~თისა: რამეთუ: დიდსა:
პატიჟსა: ღირს: ვიყუენით: და: არა: ეზომსა: რომ
ელ: მოიწია: ჩუენ: ზედა: არამედ: მრავალ: მოწ
ყალემან: ღ~თნ: არა: შეცოდებათა: ჩუენთა: ოდე
ნი: პატიჟი: მოგუაგო: და: ამით: კნინითა: პატიჟითა:
გ~წუართნა: ჩუენ: მკჳდრთა: ქალაქისათა: ამისთჳს:
დიდი: მადლობა: გვიღირს: ღ~თისა: მიმართ: რა
მეთუ: შენ: უმჯობესი: ყოველთა: მეფეთა: ქართლ
ისათა: და: მამათა: ნაშობთასა: უფროს: ყოველი
თავე: სრული: მსგავსი: ნებროთ: გმირისა: გამო
გაჩინა: წინამძღურად: ჩუენდა: და: მოცემულ არს:
ჩუენდა: ღ~თისა: მიერ: განმაქარვებელად: ჭირთა:
ჩუენთა: ძუელთა: და: ახალთა: და: უკუეთუ: ცოდვანი:
ჩუენნი: არა: დასძლივენ: შენ: მიერ: მოვლით:
განქარვებასა: ყოველთა: ჭირთა: ჩუენთასა: და: უმ
ეტეს: წარმატებასა: საზღუართა: ჩუენთასა: ყ
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ოვლისა: ჟამისასა: რამეთუ: არავინ: ყოფილარს:
მამათა: ჩუენთაგანი: მსგავს: ჩუენდა:-ცხოვნდინ: მეფ
ე: უკუნისამდე: რადგან: მოწევნულ არს: ოსთაგან: ხუ
თსა: ამასა: წელსა: შინა: ყოფილ: ვართ: ჩუენ: მწუხარ
ებასა: შინა: დიდსა: ამისთჳს: რამეთუ: ყრმა: იყავ:
და: არა: ძალ: გედვა: მჴედრობა: და: წყალობითა: წ
ინამძღურობა: და: არცა: შინა: მყოფისა: განგება:აწ: მეფეო: დაღაცათუ: სრულ: ხარ: სიბრძნითა:
ძალითა: და: სიმჴნითა: და: ასაკითა: არამედ: გაკლს:
სისრულე: დღეთა: მჴედრობისათჳს: ხოლო: ვხედა
ვ: სიბრძნესა: შენსა: დაღაცათუ: ყრმა: ვარ: არამე
დ: ძალ გიც: განგება: მეფობისა: არამედ: მჴედრობის
ა: და: წყობისა: წინა: განწყობისა: შენისა: არა: არს: ჟ
ამი: ესრე: არს: განზრახვა: ჩემი: რათა: სიბრძნითა:
შენითა: და: კითხვითა: დედისა: შენისათა: გამოარჩი
ე: ერისთავნი: ჩუენგანნი: წინამძღურად: სპისა: შე
ნისა: და: მოგუცენ: ჩუენ: ყოველნი: და: ვიყუენიეთ:
მორჩილ: მამისა: შენისა: და: ძალითა: სამებისა: ღ~თ
ისა: ერთარსებისათა: წარვიდეთ: და: ვიძიოთ: შურ
ი: ხოლო: მაშინ: შინა: გაგებდი: მეფობასა: უკუეთუ:
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ცოდვათა: ჩუენთაგან: ვიძლენით: ოვსთაგან: შე
ნი: მეფობა: უნებელად: დარჩეს: უკუეთუ: კუალად:
თავითა: შენითა: ცოდვათა: ჩუენთაგან: იძლიო: ს

რულიად: წარწყმდეს: ქუეყანა: ჩუენი: რამეთუ:
ნაცუალი: შენი: არა: არს: ქუეყანასა: ზედა: ესე:
თქუა: ჯუმბერ: სპასპეტმან: დაემოწმნეს: ყოველ
ნი: წარჩინებულნი: ერისთავნი: ზრახვასა: მისსა:
მაშინ:-თქუა: მეფემან: ვითა: ხუდების: სრულსა: ბ
რძენსა: და: ერთგულობასა: შენსა: ესრეთ: წ
არმოსთქუ: ყოველი: ჯუმბერ: ხოლო: მე: არა: ვ
არ: მორჩილ: ზრახვისა: მაგის: შენისა: რამეთ
უ: რათგან: მოწენულ: არს: განსაცდელნი: იგი:
ჩუენზედა: ყოველნი: დღენი: ჩუენნი: მწუხარებ
ასა: შინა: დამიყოფია: ვითარცა: მყოფს: ბნელისა
სა: და: საწყალული: დისა: ჩემისა: განლევს: გ
ულსა: ჩემსა: ვითარცა: მახვილი: ცეცხლისა:
და: სიკუდილი: მირჩევნია: თავისა: ჩემისა: ვიდრ
ეღა: რა: სიცოცხლესა:-მნდობითა: ღ~თისათა: და:
წინამძღურობითა: ჯუარისა: მისისა: პატიო
სნისათა: თავითა: ჩემითა: წარვალ: და: ვესავ:
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მრავალ: მოწყალებათა: მისთა: არა: გამწიროს: და:
მომცეს: ძლევა: მაშინ: ვითარ: ვერღარა: დაუ
შლიდეს: მიემოწმნეს: ყოველნი: წარჩინებულ
ნი: და: თქუეს: ცხოვნდი: მეფეო: უკუნისამდე: განზრ
ახვა: შენი: ღ~თნ: დამბადებელმან: მოავლინ
ენ: ანგელოზნი: და: დასცენ: ყოველნი: მტერნ
ი: შენნი:-და: დაამტკიცეს: ლაშქრობა: ოვსეთი
სა: და: განიყარნეს: ყოველნი: სახლად: თჳსად: კაზმ
ად: და: ვახტანგ: წარავლინა: მოციქული: წინა
შე: დედის: ძმისა: მისისა: ვარაზბაკურ: ერისთავი
სა: აუწყა: ლაშქრობა: ოვსეთისა: და: ითხოვა: მ
ისგან: შეწევნა: ხოლო: მან: სიხარული: აღუთქ
უა: რამეთუ: ქუეყანა: მისიცა: ტყუე: ქმნილ: იყო:
ოვსთაგან: ხოლო: ვახტანგ: მოუწოდა: ყოველ
თა: სპათა: ქართლისათა: და: შემოკრბეს: ყო
ველნი: და: დაიბანაკნეს: მუნ: არს: და: ხერკს: ი
მიერ: და: ამიერ: არაგუს: იყო: ასი: ათასი: მჴედა
რი: და: სამეოცი: ათასი: მჴედარნი: და: წარემართა:
ვახტანგ: მეფე: განვიდა: ქალაქით: მცხეთით:
და: განასხნა: სპანი: მისნი: მოეწონნეს: სიმრავ
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ლითა: და: ცხენ: კეთილობითა: და: მოკაზმულობითა: და:
იხილნა: ყოველნი: იგი: მხიარულებითა: და: ა
ზარვითა: რამეთუ: სავსენი: იყუნეს: შურითა: ოვ
სთათა: აღივსო: სიხარულითა: და: მადლობდა: ღ
~თსა: შემოვიდა: ქალაქად: და: აღასრულა: შვიდეუ

ლი: ერთი: ლოცვითა: და: მარხვითა: და: ღამ
ის: თევითა: და: განუყო: ხოსტაკი: დიდძალი: გლახაკ
თა: დაუტევნა: განმგებელად: სამეფოსა: მისისა: და:
დედა: მისი: საგდუხტ: და: დამისცა: ხუარანძე: და:
დაწერა: ანდერძი: ესრეთ: უკუეთუ: არღარა: შე
ვიქცე: ცოცხალი: ხუარან: ძე: შეირთოს: მირი
ან: რომელი: ეყუოდა: ვახტანგს: მამის: ძმის: წუ
ლად: ნათესავისაგან: რევისა: მირიანის: ძისა: რო
მელი: სიძე: იყო: თარდატ: სომეხთა: მეფისა: მან:
შეირთოს: დაა: ჩემი: და: მან: იპყრას: მეფობა: და: ესე:
და: წერილი: დედასა: მისსა: მისცა: და: სხუასა: არა
ვის: აუწყა: და: იგი: მირიან: მამის: ძმისწული: მი
სი: დაუტევა: მცხეთას:-წარვიდა: ვახტანგ: და:
დადგა: თინეთს: მუნ: მიერთნეს: ყოველნი: მე
ფენი: კავკასიანნი: ორმეოცდა: ათი: ათასი:
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მჴედარი: წარემართა: სახელსა: ზედა: ღ~თისასა:
განვლო: არიანალისა: შესავალსა: ოვსეთად:
იყო: ვახტანგ: წლისა: თ~ქუსმეტისა: მაშინ: მეფე
თა: ოვსეთისათა: შეკრიბნეს: სპანი: მ
ათნი: მოირთეს: ძალი: ხაზარეთით: და: მოეგებნეს:
მდინარესა: ზედა: რომელი: განვლის: დარღა
ლას: ჩავლის: ველსა: ოვსეთისასა: და: მასცა: მ
დინარესა: არაგვი: ჰქჳან: რამეთუ: ერთის: მთ
ისაგან: გამოვალს: თავი: ორთავე: ქართლისა: ა
რაგვისა: და: ოვსეთისა:-და: დაიბანაკეს: ორთავე:
სპათა: იმიერ: და: ამიერ: რამეთუ: მდინარის
ა: მის: პირსა: ორგნითვე: ქარაფნი: იყუნეს: კლ
დისანი: ჭალაკნი: და: ველოვანნი: პირსა: მდინ
არისასა: განეკრძალნეს: ერთმან: ერთისაგან:
და: დადგეს: გზანი: ქარაფთანი: და: და: დადგეს: ეგრეთ: შვიდ:
დღე: ამას: შვიდსა: დღესა: შეძრულ: იყო: ბუმბ
ერეზთა: მდინარესა: მას: ზედა: რომელ: ჰყუეს: ნი
ჯადნი: ხაზართანი: მათთანა: ერთო: კაცი: ერთი:
გოლიათი: სახელით: თარჴან: გამოვიდა: ესე: თა
რჴან: ხაზარი: და: ჴმა: უყო: ჴმითა: მაღლითა: და: თ
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ქუა: გეტყჳ: თქუენ: ყოველთა: სპათა: ვახტანგისათა:
ვინცა: არს: თქუენ: შორის: გამოვიდეს: ჩემ: ზედა: ხ
ოლო: ვახტანგ: მეფესა: რომელსა: ჰყუეს: სპანი: სპათ
ანი: ჯარნი: მათთანა: ერთო: კაცი: ერთი: რომ
ელსა: ერქუა: ფარსმან: ფარუხ: ამისდა: ვერვის: დ
აედგნეს: ბრძოლასა: შინა: რამეთუ: მრავალი:
ლომი: ჴელითა: შეეპყრა: ესე: განვიდა: ბრძოლ

ად: თარჴნისა: და: აღიზახნეს: ორთავე: და: მიეტე
ნნეს: ურთიერთას: და: პირველსავე: შეკრებასა: უ
ხეთქნა: ჴრმალი: ფარსმანფარუხს: ზედა: და: განუ
პო: თავი: ვიდრე: ბეჭთამდე:-მაშინ-:დაჭმუნდა:
ვახტანგ: და: ყრმანი: მისნი: რამეთუ: არავინ: დარჩა:
მათ: შორის: მსგავსი: ფარსმანფარუხისი: შეძრწუ
ნდეს: ყოველნი: იგი: სპანი: და: აღივსნეს: მწუხარებითა:
დაღამდა: დღე: იგი: და: ვახტანგ: შევიდა: კარვად: თჳსად: და:
დადგა: ლოცვად: და: ცრემლითა: ევედრებოდა: ღ~თსა:
ვიდრე: განთენებადმდე: არა: დაჯდა: ქუე: ლოცვისაგნ: ითხ
ოვდა: ღ~თისაგან: შეწევნასა: და: მინდობითა: ღ~თისა
თა: ეგულებოდა: თჳთ: ბრძოლა: თარჴნისი: რამ
ეთუ: უშიშ: იყო: იგი: ვითარცა: უჴორცო: და: იმედი:
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ჰქონდა: ღ~თისაგან: და: ძალისა: თჳსისაგან:-ვითარ-: გა
ნთენა: კუალად: შთამოვიდა: თარჴან: კიდესა: მდინარისა
სა: აყუედრებდა: კუალად: და: ითხოვდა: მუქარასა: და: ა
რავინ: იპოვა: სპათა: შორის: ვახტანგისათა: მბრ
ძოლი: მისი:-მაშინ: ვახტანგ: ჰქუა: სპათა: მისთა:
არა: მინდობილ: ვარ: მე: ძალსა: ჩემსა: და: სიმჴნესა:
არამედ: მინდობითა: ღ~თისა: დაუსაბამოსათა: სამები
ისა: ერთა~რსებისა: ყოვლისა: დამბადებელისათა: გა
ნვალ: თჳთ: ბრძოლად: თარჴანისსა:-მაშინ: განკჳ
რდეს: წარჩინებულნი: იგი: აყენებდეს: ვახტანგს: და:
მრავალ: ღონედ: ზრახვიდეს: რათამცა: აყენებდეს: ბ
რძოლისაგან: რამეთუ: ყრმა: იყო: ვახტანგ: და: არა:
იცოდეს: გამოცდილობა: მისი: გარდაჴდა: ცხენისაგან:
და: დავარდა: ქუეყანასა: ზედა: თაყუანის: სცა: ღ~თსა: ა
ღიპყრნა: ჴელნი: თჳსნი: და: თქუა: ჰე: უფალო: დამბა
დებელო: ყოვლისაო: და: შემმატებელო: კეთილთაო: აღ
მამაღლებელო: მოსავთა: შენთაო: შენ: იყავ: შემწ
ე: ჩემდა: მოავლინე: ანგელოზი: შენი: ძალად: ჩემდა:
და: დაეც: უსჯულო: ესე: და: არცხვინე: მგმობართა: შენ
თა: რამეთუ: არა: ძალსა: ჩემსა: მინდობილ: ვარ: ა
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რამედ: მოწყალებისა: შენისა: მოიქცა: და: აღჯდა: ტაიჭსა:
თჳსსა: და: ჰქუა: სპათა: მისთა: ევედრებოდით: ღ~თსა: და:
ნუ: შეზრწუნდებით: წარვიდა: ვახტანგ: და: უდგეს: ს
პანი: მისნი: ზურგით: მისსა: შეზრწუნებულნი: და:
სავსენი: მწუხარებითა: თჳს: თჳსსა: სჯულსა: ზედა: ევ
ედრებოდეს: ღ~თსა: ცრემლითა: მაშინ: ვახტანგ: ჩ
ავლო: გუერდი: და: შთადგა: მდინარის: პირსა: აქუნდე
ს: ოროლნი: მოხედნა: თარჴან: და: ჰქუა: მე: გოლიო
თთა: და: გმირთა: გამოცდილთა: მბრძოლი: ვარ: არ

ა: ყმაწვილთა: გარნა: შენზედაცა: დავიმდაბლო: თავი:
ჩემი: და: აღიზრახნეს: და: მიეტევნნეს: ურთიერთას: და:
პირველსავე: შეკრებასა: სცნა: ოროლნი: ვახ
ტანგ: სარტყელსა: ზედა: და: ვერ: უფარა: სმაგრე
მან: საჭურველისამან: და: განავლო: ზურგით: და: მო
კლა: ხოლო: ქართუელთა: ნუგეშინისცემულთა:
და: სავსეთა: სიხარულითა: აღიზრახნეს: ჴმითა: საშ
ინელითა: და: შეწირეს: მადლობა: ღ~თისა: მიმართ:
ხოლო: ვახტანგ: მასვე: ადგილსა: გარდაჴდა: ცხენისაგან:
და: დავარდა: მიწასა: ზედა: თაყუანისცა: და: თქუა: კურ
თხეულხარ: შენ: უფალო: რომელმან: მოავლინე:
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ანგელოზი: შენი: და: დაეც: მტერი: ჩემი: შენ: ხარ:
რომელმან: აღადგინე: ქუეყანისაგან: გლახაკი: და: სკ
ორეთაგან: აღამაღლი: დავრდომილი: მოჰკუეთ
ა-: თავი: თარჴანს: აღჯდა: და: წარვიდა: ლაშქა
რთა: თჳსთა: თანა: და: ყოველთა: მათ: სპათა: ჴმითა:
აღწევნულითა: შეასხეს: ქება: ვახტანგს: და: ჰმა
დლობდეს: ღ~თსა: და: მეორესა: დღესა: სხუა: გამოვი
და: ბუმბერაზი: ოვსთაგან: რომელსა: ერქუა:
ბაყარ: იგი: იყო: გოლიათ: და: რათგან: დაეწყო:
მჴედრობად: და: ვერავის: დაედგნეს: დაედგნეს: მის
და: და: მოესრა: ყოველი: მბრძოლი: მისი: და: იყო: სი
გრძე: მშვილდისა: მისისა: თორმეტი: მტკაველი:
ისარი: მისი: ექუსი: მტკაველი: მოადგა: ესე: ბა
ყათარ: პირსა: მდინარისასა: და: ჴმა: უყო: ჴმითა: მ
აღლითა: და: თქუა: ვახტანგ: მეფეო: ნუ: განლაღნები: შ
ენ: მოკულისათჳს: თარიჴანისა: არა: ერთუ~ა: იგი: გო
ლიათთა: და: ამისთჳს: მოიკლა: იგი: უკუეთუ: შენ
ვე: გამოხვიდე: მებრძოლად: ჩემდა: მოგხუდენ: ჩე
მგან: ბრძოლანი: ფიცხელნი: რომელთან:
ვერღარა: განეძე: თუ: არა: ვინცა: სპათა: შენთა
1-20 სტრ., 160r
განი: გამოვიდეს: მისთჳსცა: მზავარ: მაშინ: პსუხ:
უგო: ბაყათარს: ვახტანგ: და: ჰქუა: არა: ძალითა:
ჩემითა: ვსძლე: თარჴანს: არამედ: ძალითა: დამბ
ადებელისათ: არა: მეშინის: შენგან: ვითარცა: ძაღლი
სა: ერთისაგან: რამეთუ: ძალი: ქრისტესი: ჩემთანა:
და: ჯუარი: მისი: პატიოსანი: საჭურველ: ჩემდა: და: გა
ნაწესნა: ვახტანგ: სპანი: და: დადგინნა: განმზადებუ
ლად: და: აღჯდა: ტაიჭსა: შეჭურვილსა: ჯავშნითა: და:
აღიღო: ფარი: მისი: ვიგრის: ტყავისა: რომელსა: ვე
რა: ჰკუეთდა: მახვილი: და: ჩავლო: გუერდი: და: მიდ
გა: მახლობელად: მდინარისა: ჴმა: უყო: ბაყთარს: და:

ჰქუა: არა: გამოვალ: მე: მდინარესა: რამეთუ: მეფე:
ვარ: არა: მივეახლები: სპათა: ოვსეთისასა: რამ
ეთუ: წარწყმედითა: ჩემითა: წარწყმდების: ყოვე
ლი: ჩემი: სპა: ხოლო: შენ: მონა: ხარ: და: წარწყმ
ედითა: შენითა: არა: ევნების: სპასა: ოვსეთისასა:
ვითარცა: ძაღლისა: ერთისათა: გამოვედ: -------- მ
დინარესა: ჩემ: კერძო: მაშინ: ბაყათარ: აღასრულ
ა: სიტყუა: მისი: და: თქუა: მე: მომკლველმან: შენმან: გა
მოვლო: მდინარე: არამედ: პირისაგან: მდინარი
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სა: უკუდეგ: სამ: უტევან:-მაშინ-:ვახტანგ: უ
კურიდა: გამოვლო: მდინარე: ბაყთარ: და: უწყო:
სროლად: ისრითა: მაშინ: ვახტანგ: სიფიცხლითა:
თუალთა: თჳსთა: და: სიმახვილითა: გონებისა: მისი
სათა: ჰირიდებდა: ისარსა: რამეთუ: შორისავე: ი
ხილის: ისარი: მომავალი: და: უხლდებოდა: და: სი
მარჯჳთ: მიეახლებოდა: ამიერ: და: იმიერ: სპათაგ
ან: იყო: ცემა: ბოკებისა: და: დაბადებითა: და: იზახდეს:
ჴმითა: აღწევნულითა: სპანი: ორნივე: ქართველთ
ანი: და: ოვსნი: რომლითა: იძრვოდეს: მთანი: და: ბ
ორცუნი: და: ვერ: შეჰკრა: ისარი: ორისა: ისრი
საგან: მეტი: ბაყათარ: ფარსა: ვახტანგისასა: და: ვე
რა: უკუეთა: ყოვლად: და: კუალად: ჰკრა: სხუა: ისარი:
ცხენსა: ვახტანგისასა: და: გააგდო: შია: და: ვიდრ
ე: დაეცემოდა: ცხენი: ვახტანგისი: მოუჴდა: ზედ
ა: და: უხეთქნა: ჴრმალი: მჴარსა: ბაყთარისასა: და:
ჩაჰკუეთა: გულამდე: მაშინღა: დაეცა: ცხენი: ვახტ
ანგისი: სწრაფით: მიჰყო: ჴელი: და: შეიპყრა: ცხენი: ბ
აყთარისი: და: ირველ: დავარდა: ქუეყანასა: ზ
ედა: და: თაყუანისცა: ღ~თსა: და: შეწირა: მადლობა:
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უმეტეს: სულისა: აღჯდა: ცხენსსა: და: მოადგა: მახლ
ობლად: სპათა: თჳსთა: და: ჰქუა: ჴმითა:მაღლითა:
მჴნე: იყუენით: და: განძლიერდით: რამეთუ: ღ~თი: ჩუ
ენ: კერძოე: არს:-ხოლო: სპანი: იგი: წარმოემა
რთნეს: განმზადებულნი: ცხენ: თოროსნნი: და: ჯაჭუ:
ჩაბალახოსნნი: წინათ: კერძო: და: მათსა: უკან: ქუეით
ნი: და: ქუეითთა: უკანით: სიმრავლე: მჴედართა: და: ე
სრეთ: მომართეს: ხოლო: ოვსნი: წარმოდგეს: ქარ
აფსა: ზედა: და: დაასხეს: ისარი: ვითარცა: წვიმა: მძაფ
რი:. მაშინ-: მეფე: ვახტანგ: მოქცეულ: იყო: სპისა:
მის: ზურგითა: რჩეულისა: მჴედრობითა: უზახებ
და: განაძლიერებდა: და: ნუგეშინის: ცემდა: სპათა:
მისთა: მაშინ: წინათ: ცხენ: თოროსთა: აღულეს: გ

ზა: ქარაფისა: აღჴდეს: ვაკესა: და: აღუდგეს: უკან: ქუეით
ნი: და: შემდგომად: სიმრავლე: მჴედართა: და: იქმნა:
ბრძოლა: ძლიერი: მათ: შორის: ხოლო: ვახტა
ნგ: უკუეთუ: მარჯუენით: კერძო: იბრძოდა: მა
რცხენით: კერძო: იბრძოდეს: მარჯუენით: კერ
ძნი: ძრწოდიან: და: ეგოდენსა: მას: ჟამსა: ჴმა: სპ
ათა: იცნობებოდა: ჴმა: ვახტანგისი: ვითარცა:
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ჴმა: ლომისა: და: თანა: ჰყუებოდეს: მას: ორნი:
მჴე დარნი: არტევაზ: ძუძუსსტე: ძე: საურმაგ: ს
პასპეტისა: და: ბივრიტიან: სეფე: წული: და: იგინიც
ა: იბრძოდეს: მჴნედ:-მაშინ-: იძლივნეს: ოვს
ნი: და: ივლტოდა: ბანაკი: მათი: მოისრნეს: და: ტყუ
ე: იქმნეს: ხოლო: უმრავლესი: მეოტი: ოვსთა:
მათგანი: ცოცხალი: შეიპყრეს: უკმოჴსნისათჳს: ტ
ყუეთასა: რომელნი: წარკუეთილ: იყუნეს: პირველ:
ოვსთაგან: ქართველნი: ვითარ: უკუ: მოიქცეს:
დევნისაგან: და: დაიბანაკეს: ბანაკსავე: თჳსსა: სამ: დ
ღე: განისვენეს: და: შესწირეს: მადლობა: ღ~თისა: მი
მართ: და: მერმე: განიბნივნეს: ტყჳნვად: ოვსეთის
ა: შემუსრნეს: ქალაქნი: მათნი: და: აღიღეს: ტყუე: დ
ა: ნატყუ~ენავი: ურიცხუი: და: განვიდეს: პაჭანიკეთსა:
რამეთუ: მაშინ: მუნ: იყო: პაჭანიკეთი: მოსაზღ
ურედ: ოვსეთისა: მდინარესა: მას: ოვსეთისასა: წ
აღ: და: ჯიქეთი: მუნვე: იყო: შემდგომად: ჟამთა: მრა
ვალთა: იოტნეს: პაჭინაგნი: და: ჯიქნი: თურქთა
გან: წარვიდეს: პაჭინაგნი: იგი: დასავლით: კერძ
ოსა: ხოლო: ჯიქნი: დაემკჳდრნეს: ბოლოსა: აფხაზ
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ეთისასა:-და: მოტყუენა: ვახტანგ: პაჭინგეთი: და: ჯიქეთი:
და: შეიქცა: და: მოადგა: ოვსეთსავე: და: მეფენი: ოვსთა
ნი: შელტოლვილ: იყუნეს: სიმაგრეთა: კავკასასთა:
ადგეს: მათ: შორის: მოციქულნი: და: დაიზავეს: და:
ითხოვეს: ვახტანგისაგან: ოვსთა: ნაცულად: დისა: მ
ისისა: ოცდა: ათი: ათასი: ტყუე: ოვსეთისა: ყოველი:
უკეთესი: რომელი: სახელდებით: თქუეს: ოვსთა: და:
მისცა: ვახტანგ: ოცდა: ათი: ათასი: ტყუე: დისა: მ
ისისათჳს: და: ესე: მოიყუანა: ხოლო: ტყუენი: ქართვ
ელთანი: რომელნი: ჰყუეს: ოვსთა: გაქუს: სამს: წ
ელიწადსა: იგი: ყოველნი: უკმოიჴსნა: თჳთ
ო: თჳთოსათჳს: და: აღიღო: მძევალი: ოვსთაგან: და: მძე
ვლისათჳს: მისცა: სხუა: ტყუე: ოცდა: თურამეტი:
რომელნი: უკმოიჴსნა: ტყუე: ქართლისა: რიც

ხუთა: სამას: ორმოცდა: თურამეტი: და: რომელ: დარჩა: ტყუე: ოვსი:ამათ:
განტეობილთაგან:
კიდე: თჳთ: ექუსი: ათას: ორმოცდა: თურამეტი:
თჳნიერ: პაჭანგთა: და: ჯიქეთისა: და: ესე: ყოველი: ა
ღასრულა: ოთხ: თუე: მაშინ: მეფემან: განუტე
ვნა: ნიჯდინი: იგი: სპარსთანი: და: მეფენი: კავკასია
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ნთანი: ნიჭითა: დითა: წარმოგზავნა: მირანდუხტ: და: ტ
ყუე: იგი: ყოველი: გზასა: რომლისსა: და: თჳთ: სპითა:
დიდითა: გართლისათა: წარმოვიდა: გზასა: აფხაზეთ
ისასა: სულგრძელად: და: უშიშად: იწყო: ბრძოლად:
ციხეთა: აფხაზეთისათა: რამეთუ: მეფე: ბერძენთა: ლ
ეონ: დიდი: უცალო: იყო: ბრძოლისაგან: სპარსთასა:
და: ვერ: შემძლებელ: იყო: სპათა: გამოგზავნად: აფ
ხაზეთს. და: სამ წელ: წარტყუენა: ყოველნი: ციხენი: ა
ფხაზთანი: ვიდრე: ციხე: გოჯამდე: და: მოვიდა: სახლ
სა: მისსა: ქალაქსა: სამეუფოსა: მცხეთას: გაეგება: წ
ინა: დედა: მისი: და: დანი: მისნი: და: სიმრავლე: მის:
ქალაქისა: მამათა: და: დედათა: მიუფენდეს: საჴელთ
ა: და: სამოსელთა: მათთა: ფერჴთა: ქუეშე: მისთა:
და: აყრიდეს: თავსა: დრამასა: დარკანსა: და: აღწევ
ნულითა: ჴმითა: შეასხმიდეს: ქებასა: რამეთუ: ა
რა: რომელსა: მეფესა: ექნა: ეგე: ვითარი: წყალ
ობა: მაშინ: ვახტანგ: მეფემან: შეწირა: მადლობ
ა: ღ~თისა: მიმართ: მრავლითა: ლოცვითა: და: ღამის:
თევითა: გლახაკთ: მიცემითა: და: გასცა: ნიჭი: ერსა:
თჳსსა: და: წარჩინებულ: იქმნა: მჴედარნი: მსახურ
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ნი: გამოცდილნი: წყობასა: მას: შინა: ოვსთასა:-და: წარ
სცა: ძღუენი: ნატყუენავისა: მისგან: დედის: ძმისა: მისის
ა: თანა: ვარაზბაკურისა: მონა: რვა: ცხენი: საჴედ
არი: რვა: ჴდილი: ცხენი: რვა: და: კუალად: წარსცა: წ
ინაშე: სპარსთა: მეფისა: მონა: თურამეტი: ცხე
ნი: საჴედარი: თურამეტი: ცხენი: ჴდილი: თურამ
ეტი: ესე: ყოველი: მიუძღუნა: სპარსთა: მეფესა: ჴელ
ითა: ბონაქარან: ებისკოპოსისათა: და: ითხოვა: სპა
რსთა: მეფისაგან: ასული: ცოლად: რომელსა: ერქუა: ბ
ანდოხტ: და: მოსცა: სომხითი: და: ყოველნი: მეფენი: კა
ვკასიანნი: ზითუად: და: მისწერა: მისთანა: წიგნი: რ
ომელსა: წერილ: იყო: ესრეთ: რომისა: და: სხუაგან: ყ
ოველთა: მეფეთა: მეფისა: ვახტანგის: მიმართ: ვარან: ხოსრო:
თანგისი: ათთა: მეფეთა: მეფისა: ახოვანისა: და: მოუწე
რა: მან: ბრძოლა: კეისრისა: რამეთუ: კეისარი: განსრ
ულ: იყო: ბრძოლად: სპარსთა: მაშინ: ვახტანგ: ა

უწყო: ყოველთა: სპათა: მისთა: და: ყოველთა: მეფეთ
ა: კავკასისთა: შემოკრბეს: და: დადგეს: მტკიცედ:
იმიერ: და: ამიერ: ორას: და: რვა: და: მოერთო: ვა
რზბაკურ: დიდის: ძმისა: მის: ერისთავი: რანისა: ბრ
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ძანებითა: სპარსთა: მეფისათა: სპითა: ადარბადაგან
ისათა: რანისა: და: მოვაკნისათა: ვითარ: სუეთა: მჴედრ
ითა: მას: ჟამსა: იყო: ვახტანგ: წლისა: ოცდა: ორი
სა: იყო: იგი: უმაღლეს: კაცთა: მის: ჟამისათა: და: უშ
უენიერეს: სხუათა: ძლიერი: ძალითა: რომელ: ჭ
ურვილი: ქუეითი: ირემსა: მიეწიის: უპყრის: რქა: და:
დაიჭირის: და: ცხენი: ჭურვილი: აღიღის: მჴართა: ზე
და: და: მცხეთით: აღვიდის: ციხესა: არმაზისასა: და: მარ
ტო: იყო: იგი: ძე: მამისა: მის
ისა: და: ერთი: დაა: მისი: ხუარანძეცა: იყო: ძლიერი: და: შუენიერი: ნა
თესავისაგან: მირიან: მეფისა: მორწმუნისა: ვახ
ტანგ: და: დაანი: მისნი: დარჩომილ: იყუნეს: იგინი: ი
ყუნეს: ნათესავნი: ბაქარ: მირიანის: ძისა: ხოლო:
მირიან: და: გრიგოლ: იყუნეს: ნათესავისაგან: რევი
სა: მირიანისვე: ძისა: და: აქუნდა: მათ: კოხეთი: და: ც
ხონდებოდეს: რუსთავისა: ქალაქსა: ციხესა: რამეთ
უ: შემცირებულ: იყუნეს: ურთიერთ: არს: კლვით
ა: მირიან: მეფისითგან: ვიდრე: ვახტანგისამდე: გარდა
ცუალებულ: იყო: ნათესავი: რვა: მეფენი: ათნი: და:
წელიწადნი: ასორმოცდა: ჩუიდმეტი: ხოლო: ებისკ
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ოპოსნი: წესსა: ზედა: ჭეშმარიტსა: გარდაცუალ
ებულნი: რვანი: ხოლო: სხუანი: შემშლელნი:
წესისანი:-წარემართა: ვახტანგ: შესულად: საბერძნ
ეთად: მიიწივნეს: სომხითს: და: მოერთნეს: პერჟოკაფ
სა: სადა: იგი: ციხე: აეგო: პირველ: ჴსენებულსა: ფერ
ოზს: ერისთავინი: სომხითისანი: სივინელი: არევა
სფორა: განვლი: ჯუნბერ: ტოროვნელი: ამაზასპ: გრიგ
ოლის: შენებულისა: ქალაქისაგან: თარდატ: ნათ
ესავისაგან: დიდისა: თარდატისა: და: მოადგეს: ქალ
აქსა: რომელსა: ერქუა: კარახპოლო: და: აწ: ეწოდ
ების: ტარნო: ქალაქ: და: ჰბრძოდეს: მას: ვერ: შ
ეუძლეს: პყრობად: რამეთუ: იყო: იგი: ზღუდითა:
მაღლითა: და: დაუტევნა: ორნი: ერისთავნი: მჴ
ედრითა:-ათორმეტ: ორი: ათასი: სპითა: ბრძოლად: ქალა
ქისა: მის: წარვიდა: ვახტანგ: პონტოს: და: მოაოჴ
რნეს: გზასა: ქალაქნი: სამნი: ანძორეთი: ეკლ
ეცი: და: სტერი: მოადგეს: ლაშქარნი: პონტოს:
ქალაქსა: დიდსა: ზღვის: კიდესა: და: ჰბრძოდეს: ს

ამ: თუე: და: მიუწია: ლაშქარმან: ვიდრე: ქალაქ
ისა: მის: კოსტანტინესსა: ხოლო: სპარსნი: რომელ:
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ჰპოვებდეს: ეკლესიისა: მსახურთა: და: ჰკლვიდეს:
არამედ: ვახტანგ: მეფემან: ამცნო: სპათა: სომ
ხითისათა: და: ყოველთა: სპათა: რათა: არავის: კლვი
დენ: მოწესეთაგანსა: არამედ: ტყუე: ჰყოფდენ: ჰ
ქუა: მათ: მამის:-: მამა: ჩემი: მირიან: ოდეს: შე
მოჰყუა: მეფესა: სპარსთასა: ძმისწულსა: მისსა: ბრ
ძოლად: ბერძენთა: ზედა: ესე: ვითარ: ჰყოფდეს:
მოწესეთა: და: ეკლესიისა: მსახურთა: და: იძლივნეს:
ძლევითა: ბოროტითა: ურიცხუნი: სპანი: მ
ცირეთა: ლაშქართაგან: მიერითგან: მიიღე
ს: საზღუარი: იგი: ბერძენთა: ჩუენ: ქართუელთა
გან: აღმოსავლით: ზღუისა: ამის: ხოლო: წყალობ
ა: პირველთა: მეფეთა: იყო: ანძიანძორს: სადა: უ
კუე: აწ: არს: საფლავი: დიდისა: მო: ძღურისა: გრიგ
ოლისი: და: მუნით: იწამნეს: მეფენი: ჩუენნი: ხოლო:
ჩუენ: ათისა: დღისა: სავალი: ჩამოგუივლია: ჩრდ
ილოთ: მოქცეულარ: და: ჩუენცა: ვართ: სჯულსა:
ზედა: ბერძენთასა: აღმსაარებელ: ქრისტესა: რომე
ლ: არს: ღ~თი: ჭეშმარიტი: ყოველთა: ანუ: არა: გა
სმიან: სასწაულნი: რომელ: ქმნნეს: კოსტანტინე
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ლთა: მეფეთა: წარძღუანებითა: ჯუარისათა: ანუ: რ
ომელნი: ქუეყანასა: შინა: სპარსთასა: იქმნეს: სასწ
აულნი: ივლიანე: ზე: მეფისა: მეკერპისა: ვითარ: იგი:
ისარმან: ზეცისამან: მოკლა: და: შეკრბეს: სპანი:
ბერძენთანი: და: იბიმიანოს: მორწმუნე: აჩინეს:
მეფედ:ხოლო: მან: არა: თავს: იდვა: ვიდრემდის:
არა: დამუსრნეს: კერპნი: და: აღმართნეს: ჯუარნი: და:
მას: ზედა: დაარქუეს: გჳრგვინი: მეფესა: ხოლო: ანგ
ელოზმან: უფლისამან: აღიღო: გვირგვინი: და:
დადგა: თავსა: იბიმიანისსა: ჭეშმარიტსა: მეფესა:
და: ჴმა: იყო: ზეცით: რომელი: ეტყოდა: სპარსთა: მ
ეფესა: ხუასროთანგს: და: ეცადენით: ბრძოლად:
იბიმიანოსსა: რამეთუ: რომელი: ჯუარისა: უ
ძლეველ: არს: და: მიერითგან: იქმნეს: მეგობარ:
მეფე: ხუსრო: ვიდრემდის: ორნივე: იგი: შეიც
უალნეს: ანუ: თქუან: მაგათ: მკჳდრთა: სამოთხის
ათა: არბაკონიანთა: ბატახშთა: ბივრიტიან
თა: არა: გახსოვან: საქმენი: გრიგოლი: პართელ
ისანი: და: წინა: აღმდგომთა: მისთა: მირდატ: მეფისა:
არბაკონიანისა: ვითარ: დასცა: ზუ~აბისაგან: და: ი

1-20 სტრ., 165ჳ
ქმნა: იგი: ეშუად: არამედ: გრიგოლი: მოაქცია: ი
გი: და: მიერითგან: იქმნა: იგი: მუშაკ: ეკლესია
თა: და: ეკლესია: აღაშენა: თარდატ: ზურგითა: თჳს
ითა: რამეთუ: იყო: იგი: გმირი: ხოლო: თქუენ: მ
კჳდრნო: ქართლისანო: ნათესავნო: მეფეთა: ქ
ართუელთანო: რომელნი: დღეს: მთავრობასა:
ზედა: და: დგინებულხართ: ჩუენ: მეფეთაგან: რომ
ელნი: ხართ: ნათესავნი: ნებროთ: გმირისანი:
რომელი: უწინარეს: ყოველთა: მეფეთა: ქუეყნი
სათა: გამოჩნდა: ქუეყანა: ზედა: რომელი: ლო
მსა: ძალითა: ვითარცა: თიკანსა: მოიყუანებდა: კ
ანჯართა: ქურციკთა: ქუეითი: იპყრობდა: რამეთ
უ: ეზომ: განდიდნა: ძალი: მისი: რომელ: დაემორ
ჩილნეს: ყოველნი: ნათესავნი: ნოვსნი: ვიდრემ
დის: შეუძლო: ქალაქი: ქმნად: რომლისა: ქუად: შე
ქმნა: ქუა: ოქროდ: და: ხარისხად: ვეცხლი: და: გარემოს:
მისსა: მოიქოდა: მოიქმოდა: აგურითა: და: კირი
თა: ხოლო: ქუდნი: კართა: და: სარკუმელთანი: იაკინ
თისა: და: ზურმუხტისანი: შექმნა: რამეთუ: მათისა: ნ
ათლისაგან: ვერა: შეუძლებდა: ღამე: დაბნელებ
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ად: და: ქმნა: მას: შინა: ტაძრები: და: კოშკები: რომელ
ი: შესაძლებელ: არს: გაგონებად: თქუენდა: მოგ
ონებულ: არს: თუითეულისა: სიბრძნე: მისი: რომე
ლი: მიეცა: მას: ვიდრემდის: აღმართა: სამისა: დღისა: სავ
ალსა: რომელი: ექმნა: აღსულვად: ხარისხად: ზღ
უდეთა: ზედა: და: ენება: რათა: აღვიდეს: ცად: და: იხ
ილნეს: მყოფნი: ცისანი:-ხოლო: ვითარცა: გა
ნვლო: საზღუარი: ჰერისა: და: შევიდა: საზღუარ
სა: ვარსკულავთასა: ვერღარა: უძლებდეს: საქმ
ედ: მოქმედნი: რამეთუ: დადნებოდა: ოქრო: და:
ვეცხლი: რამეთუ: მუნითგან: ვინმე: არს: ჴელმწიფ
ება: ცეცხლისა: ერთისა: მის: რომელი: ეგზები
ს: მზაფრად: სამყაროსა: ქცევისაგან: და: ესმა:
მუნით: საზრახავი: შვიდთა: გუნდთა: ზეცისათა: რ
ომლისაგან: შესულებს: ადამიანი: და: იქმნა: ყოველ
ი: კაცი: თჳთო: ნათესვი: მეტყუელ: თჳთო: ენასა: და:
არღარა: ჩნდეს: ურთიერთას: პირსა: მოყუსის
ა: თჳსისა: და: წარვიდეს: ხოლო: ნებროთს: ენითა: ს
პარსულითა: ჰქუა: მე: ვარ: მიქიელ: ანგელოზი:
რომელი: დადგინებულ: ვარ: ღ~თისა: მიერ: მთავრ
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ობასა: ზედა: აღმოსავლისასა: განვედ: ქალაქით: მ
აგით: რამეთუ: ღ~თი: დაჰფარავს: მაგას: ვიდრე: გა
მოჩინებადმდე: სამოთხისა: რომელი: ესე: დგას:
მახლობელად: ნაშენებსა: მაგას: შენსა: რომე
ლ: შენსა: არს: მთა: ესე: რომლისაგან: აღმვალს:
მზე: და: გამოვლენ: ორნი: მდინარენი: ნილოსი:
და: გეონი: რამეთუ: გეონს: გამოაქუს: სამოთხ
ით: ხე: სულნელი: და: თავი: რომელ: შეეზავების: მ
უშაკსა: აწ: წარვედ: შენ: და: დაჯედ: ორთავე: მდინ
არეთა: შორის: ევფრატს: და: ჯილასა: და: განუტე
ვენ: ნათესავნი: ესე: ვითაცა: ვინ: ინებოს: რამეთ
უ: წარუვლენან: უფალსა: ხოლო: მეფობა: შენი: მ
ეფობდეს: ყოველთა: ზედა: მეფეთა: არამედ: ჟამთა: უ
კანასკნელთა: მოვიდეს: მეფე: ცისა: რომლისა:
შენ: გნებავს: ხილვა: მისი: ერსა: შორის: შეუ
რაცხსა: შიშმან: მისმან: განაქარვნეს: გემო
ნი: სოფლისანი: მეფენი: დაუტეობდენ: მეფობას
ა: და: ეძიებდენ: სიგლახაკესა: მაშინ: გიხილოს:
შენ: ჭირსა: შინა: და: გიჴსნას:-და: დაუტევეს: ყ
ოველთა: ქალაქი: და: დაუტევნა: ჰნდოურნი: მზრ
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ახვალნი: ჰნდოეთს: სინდნი: სინდნეთს: ჰრომნი: ჰრომ
ს: ბერძენნი: საბერძნეთს: აგუგმაგუგნი: მაგ
უგეთს: სპარსნი: სპარსეთს: ხოლო: პირველი: ენ
ა: ასურებრი: იყო: და: ესე: არიან: შვიდნი: ენანი: რ
ომელნი: ნებრთთისამდე: ზრახვიდეს: ამისთჳს: მო
გითხრა: რომელ: მამათა: ჩუენთა: ფარულად: ეპყრ
ა: წიგნი: ესე: ხოლო: მე: შვილმან: საღმ~თომან: მაი
ძულა: თქმად: და: ამისმიერ: და: შეიწყნარა: მი
რიან: მამან: ჩემმან: სახარება: ქრისტესი: ნინო
ს: მიერ:-ანუ-: არა: ქრისტეს: მოსლვადმდე: მ
იიღებდეს: მამანი: ჩუენი: ხარკსა: და: მუნითგან: მ
ოუძლურდით: და: ესე: ბ
ერძენნი: მიღმართ: ჰბრძვნან: და: მან: იხილა: ნებროთ: ჯოჯოხეთს: შინა:
და: იჴსნა: იგი: არს: პირველი: ყოველთა: მეფეთა:
და: დანიელცა: ეწამების: ვითარმედ: მიქაელ: დადგ
ინებულ: არს: ძლიერად: სპარსთა: და: თქუან: ყოველ
მან: ქართლმან: იხილენით: სასწაულნი: ესე: რო
მელ: ქმნა: ნინო: ანუ: გონებთ: ვითარმედ: ბე
რძენნი: განწირნა: ღ~თნ: არა: უმეტესნი: ქრისტი
ანენი: სპარსთანი: მათ: შემოურთვნა: და: დღეს: მ
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ეექუსე: თუე: არს: რადგან: ასმიეს: ჴმა: ლაშქრობი
სა: ჩუენისა: ქცეულ არს: კეისარი: რამეთუ: ასმიეს:

შემოსულა: ჩუენი: და: აწ: მოახლებულარს: ბ
რძოლად: ჩუენდა: აწ: უკუე: ყოველნი: ნათესავნი: უ
ფალსა: ღ~თსა: მსახურებდით: და: დასცხერით: ვნებ
ათაგან: ეკლესიისათა: და: ვითარცა: ესე: ყოველი:
წარმოთქუა: განავლინა: ქადაგი: რათა: ყოველნი:
მოწესენი: გამოვიდენ: სამალავთაგან: მათთა: და:
ტყუენი: განუტევნენ: და: სადათა: უნდენ: განუტევ
ენ: და: წარვიდენ: და: მოვიდა: სიმრავლე: მღუდე
ლთა: და: დიაკონთა: და: მოწესეთა: მონაზონთ
ა: და: ენაკრიტისთა: ქუაბებთა: და: მთათაგან: და: უ
მრავლესნი: პონტო: ქალაქით: ოთხ: თუეოდენ:და: მათთანა: იყუნეს: ორნი: კაცნი: პეტრე: მღუ
დელი: მოწაფეთაგან: გრიგოლი: ღ~თის: მეტ
ყუელისათა: რამეთუ: საფლავსა: მისსა: ზედა: მღ
უდელობდა: სამოელ: მონაზონი: წარდგეს:
წინაშე: ვახტანგისსა: მადლის: მიცემად: განტ
ევებისათჳს: ტყუეთასა: და: განთავისუფლებისათ
ვის: ეკლესიათასა: და: მღუდელთასა: და: ვითარ: წ
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არმოთქუას: ლოცუა: სთნდა: მეფესა: და: მოიახლნა:
იგინი: და: უბრძანა: შემოსად: ყოველთა: ტყუეთ
ა: და: მოწესეთა: განტევებელთა: მისგან: უძლ
ურთა: რამეთუ: ყოველნი: უძლურნი: ქალაქ
ით: შემოსრულ: იყუნეს: უძლურთა: მისცეს: ს
აჴედრები: და: ჭაბუკთა: სამსამი: დრა~კანი: და: გა
ნუტევნა: ხოლო: პეტრე: მღუდელი: და: სამო
ელ: მონაზონი: და: აყენნა: და: ვითარ: წარვიდეს:
სპანი: იგი: კარვად: თჳსად: და: მეფე: შევიდა: სერ
ობად: ჰქუა: მეფემან: პეტრეს: სთნდამცა: ღ~თსა: ს
აქმე: ესე: ჩემი: რამეთუ: დავიცუენ: ეკლესიანი:
და: გაუტევენ: ტყუენი: ჰქუა: პეტრე: იტყოდის: მო
ნა: შენი: წინაშ -----ე-:-----შენსა: კადნიერად:
ანუ: მიქცემდეს: ქებასა: სიცრუისასა: იტყოდე
ს: არა: ვეძიებ: გარნა: მხილებასა: რამეთუ: განვე
რნეთ: სიცრუისაგან: ჰქუა: პეტრე: ეკლესიანი: ჴო
რცთანი: უფროს: არიან: წინაშე: ღ~თისა: ვიდრ
ე: ეკლესიანი: ქუათანი: ეკლესია: ქუათა: ოდესმე:
დაირღუენ: ვერვინ: შემძლებელ: არს: განკურნე
ბად: ვერცაღა: მკურნალი: და: ვერცა: მეფე: აწ: რ
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აოდენნი: გუამნი: კაცთა: მართალთანი: დაგიცემიან:
რომელსა: იტყჳს: სისხლისათჳს: აბელისსა: ყოველ
ი: სისხლი: ნოეს: წყლით: განწმიდა: და: სისხლისათჳ
ს: ზაქარიასა: ბარუქის: ძისა: მიუგო: ყოველი: შ

ეურაცხება: ჰრიათა: ვითარცა: იტყჳს: ესაია: ა
ღიღე: და: წარწყმიდე: ყოველი: წული: მათი: ტიტ
ოს: და: სპასიანსის: მიმართ:-ანუ-: არა: აღმოი
კითხავს: წიგნთაგან: მოსესთა: რჟამს: ისრაიტელ
მან: ისიძვა: უცხო: თესლთა: თანა: რაოდენი: ს
ული: მოკუდა: ერთისა: მის: სიძვისათჳს: აწ: უკუე: ს
პათა: შენთაგან: რაოდენნი: ქალწულნი: განხრწ
ნილ: არიან: ტაძარნი: ღ~თისანი:-და: ჰქუა:-: მე
ფემან: არა: ხედავ: ვითარ:-იგი: ივბიმიანოს:
დაცვისათჳს: ეკლესიათასა: იყო: ივლიანესთანა: უ
კეთურისა: და: თუ: დაბრკოლდეს: კაცი: უმჯობ
ეს: არს: დაცემა: სრულიად: ჰქუა: პეტრე: არა: და
ბრკოლებულსა: და: გცემ: არამედ: დაცემულ
სა: აღგადგინებ: ვითარცა: დავით: საცთურისაგ
ან: ჰრიათასა: და: არა: მნებავს: შენი: რათა: იყ
ო: ვითარცა: კაცი: რომელი: მარჯუენით: იქმოდა:
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და: მარცხენითა: არღუევენ: და: არცა: რომელი: პირ
ითა: მათითა: აკურთხევდენ: და: გულითა: მათითა: სწყ
ევდენ: და: აგინებდენ: არამედ: ვითარცა: მეფენი: კეთი
ლად: ჴსენებულნი: რომელთა: დაიპყრეს: სოფელ
ი: ესე: და: სასუფეველსა: არა: განეშორნეს: დავით: სო
ლომონ: და: კოსტანტინე: იბიმიანოს: და: ყოველნი:
მსგავსნი: მათნი: ხოლო: რა: არს: მსგავსება: შენი:
იბიმიოსსა: და: ვინ: არს: შენზედა: უფალ: რომელმა
ნცა: ჴრმალი: მისი: იყო კისერსა: შენსა: ზედა: ვითა
რცა: იგი: ივბიმიანოსისა: ივლიანესი: ანუ: სად: გევ
ნო: შენ: ვითარცა: ივბიმიანოს: ივლიანესგან: ა
ნუ: ვის: ხედავს: ღ~თი: რომელი: შენ: ზედა: უფალ:
იყო: და: ჰქონდამცა: პასუხი: შენსა: სიმართლეს
ა: წინაშე: ღ~თისა: არა: შენ: უფალ: გყო: ამათ: ყოველ
თა: ზედა: შენ: შეგიდგინა: ყოველნი: ამიერითგა
ნ: ითხოვოს: ღ~თნ: ყოველი: ჴელთაგან: შენთა: საქმე: ბ
არტოსა: და: შენ: მიგაგოს: არა: თუ: შეინანო: ჰ
ქუა: მეფემან: მებავს: განმართლება: თავისა: ჩემისა:
ხოლო: სიმართლით: შენ: დამსჯე: უმსჯავროობ
ასა: ჩემსა: ჰქუა: პეტრე: ვინათგან: გზა: ეც: შეწამებად:
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ცოდვა: შენი: განგეშორო: შენგან: ხოლო: აწ: გითხრა: გ
ულის: სიტყუა: შენი: არა: უმეცრებამან: აღგზრა:
ბრძოლად: ძეთა: ზედა: ღ~თისათჳა: არამედ: შვილისათ
ვის: ნათესავისა: შენისა: სპარსთასა: და: არა: აუწყა: რ
ამეთუ: ბერძენნი: ნათესავნი: ღ~თისანი: არიან: ა
ღთქმისა: მის: ამისთჳს: რაჟამს: უწოდა: მათ: შვილად:

ღ~თისა: და: მოსცა: მათ: ბეჭედი: რომლითა: შეი
მუსრა: ჯოჯოხეთი: და: არს: იგი: ჯუარი:-ჰქუა-: მეფე
მან: აწ: რა: გნებავს: შენ: ჰქუა: მას: პეტრე: მნება
ვს: რათა: შენ: მიერ: აღგზებული: ესე: ცეცხლი: შ
ენივე: დაშრიტო: და: მეგობარი: იყო: კეისრისა: ვი
თარცა: დღესამომდე: იყავ: სპარსთა: მიუგო: მე
ფემან: ესე: მნებავს: რათა: მიჩუენოთ: ლოცვით
ა: თქუენითა: ამას: ღამესა: კაისარი: და: მე: შეკრებუ
ლნ: რომელი: ზრახვად: არს: ჩემ: შორის: სიყუარ
ულისა: ყოფად: და: ვიცან: მე: ესე: ვითარმედ: სთნავს:
ქრისტეს: ზრახვა: ესე: შენი: ჩემდამომართ: ჰ
ქუა: პეტრე: დამძიმდა: თხოვა: ესე: შენი: ჩემ: ზე
და: რამეთუ: ესე: არს: კაცთა: რჩეულთა: რომელ
ნი: არიან: ვითარცა: ანგელოზნი: სრულითა: სა
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სა: ხადა: მთად: ღ~თისა: მთად: პოხილად: და: მთად: შეყოფი ლად: და: დაად
გა: გჳრგვინი: ოქროსა: თავსა: მისსა: ოქროსა: უფზისა: აღმკულ
ი: იაკინთთა: ზამირთა: და: სამარგდოთა: მიერ: და: მდიდარნი: ე
რისანი: ლიტანიობდეს: პირსა: მისსა: და: თჳთ: მეფემან: მაფი
ცებელმან: ერთგულობისა: და: ერთ: სულობისა: მისისათჳს:
და: ცრემლით: მლტოლველი: და: შემვედრებელი: ღ~თისა: მაკურ
თხევე: ექმნა: აბრამიანთა: და: ისაკისადმდე: და: ლუკიანთა: იაკობი სადმდე: და:
იაკობი
ანთა: ვიდრე: იოსებიანთადმდე: რომელი: ჩა
ნს: ვითარ: მზე: უღრუბლო: ჰრისა: მიდღევანდლად: დღედმდე:
კურთხევა: მამისა: შვილსა: საყუარელსა: ნანარსა: და: მშვიდსა: და
ვითიანებრსა: ზედა: რომელი: მსგავსად: ლოდისა: მის: გამოვიდა:
მთისა: მის: დანიელისაგან: ხილულისა: იმტა: იმტო: და: მერმ
ეცა: იმატა: ვითარ: მარადის: იქმნა: მთა: დიდი: ლოდ: საკიდურ
ად: არა: ლოდ: შებორკილებისა: და: შემუსრა: ყოველი: ხატი:
და: ყოველი: კეროანება: ოქროსა: და: ვეცხლისა: რკინისა: რვა
ლისა: და: კეცისა: რომელიმე: უხილავთა: ძალთა: ძეგლები:
ანდრიანები: რომელიმე: ხილულთა: მბრძოლთა: წინა: აღ
მდგომთა: შემდგომად: ამისა: დღე: კეთილობასა: და: სუე: ს
რულობასა: შინა: მოიწია: თანა: ნადებნი: სოფელსა: ამას: შინ
ა: არამედ: მოსრულთა: გარნა: უჟამო: და: შეუსწორებელი: შე
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მცირებით: განწესებულთა: მოქცევათა:-და: მიიცვალა: დედა:
თამარისი: სწორი: ძისა: ღ~თისა: დედისა: და: თუ: ვითარ: ვამათა: და: ვაებათ
ა: სიმრავლენი: იქმნეს: შესატყჳსი: მოსაწევა
რისა: რომელმანცა: ენამან: გამოთქუა: გარნა: ესე: ოდენ: ვთქუათ: პ
ატივად: და: სიმტკიცედ: მოსაწევართა: მეფესა: გუთის: მყოფ
სა: უთხრეს: ესე: ოდენ: ზარგანჴდილობა: თმათა: და: წუერთ
ა: მფხურელი: მგზავრთა: მათ: აბესალომ: ოქრო: თმოსნისათა:
და: ცრემლთა: ნაკად: დენითა: ათასეულთა: და: ბევრეულთა: მცე

მელმან: მკერდსა: მკულ~ელი: უღონო: ქმნილი: მან: აღიკუეც
ნა: თმანიცა: თავისა: მისისანი: სოფლისანი: და: ესე: ვითარითა: შ
ემუსრვილითა: შეყრა: საყუარელისა: და: ტკბილისა: დედისა
გან: უსამშობლო: ქმნილსა: რომელსა: ნათელი: ცისკროვნება: ჰ
ერისა: მისისა: სიმრუდედ: გარდექცეოდა: და: ნაკადნი: ცრემლ
თანი: ოთხ თავე: თუალთაგან: მოხუევასა: შინა: ურთიერთ
ას: მსგავსად: სამო თხისა: მომცენარობდეს: სახედ: გეონისა: ვინათგა
ნცა: ესრე: იქნა: ქუეყანა: ქართლისა: კუალად: ნუგეშინის: მ
ცემელი: და: შემატკბო ბელი: შვილისა: საყუარელისა: და: სატ
ურფოსა: უმეტეს: ზომისა: იმედის: მდებელ: ექმნა: ორკე
რძოვე: საყუარელსა: მინიჭებათასა: და: ჟამის: უქმელობითა:
და: აგდო: ქართლი: და: მი~მართა: ჩაღმართ: ვითარცა: წესი: ი
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ყო: რათა: გარდაჴდა: ჟამი: ამის: ჟამისა: და: მოსწურისა: მოქცე
ვისა: კუალად: იშვებდა: მონადირე: მთათა: და: ბართა: ბრძანე
ბითა: მპყრობელი: აღმოსავლეთისა: და: ჩრდი ლოსა: სძღუნ
ობდეს: და: სძმობდეს: მეფენი: ბერძენთანი: სულიმს: ალმანთა: და:
ჰრომთანი: ჰრომთა: და: ჰნდოთა: და: ხონელნი: და: ეგრეთვე: სულტან
ი: ხორასნისა: ბაბილო~ნისა: შამისა: ეგვიპტისა: და: იკუნისნი: ჰმ
ონებდეს: შემდგომნი: ამათნი: კაკჳთნი: ტაზარნი: ალანნი: ხ
უარაშოანი: ხუარაზმშა: და: ბერეთანი: აბააშნი: არაბნი:
მიდნი: ელმიტელნი: და: შუა: მდინარენი: ანდ: ყოველნი: ენანი:
და: ნათესავნი: მაშრიყით: მაღრიბამდე: ამას: ესე: ვითარსა: სი
სრულესა: სოფლისა: მონაგებთა: და: დიდებათასა:-აჰა: მოიწია:ჟამი: ევას: წყევისა: და: ადამის: ცთომათაგან: და: ნასაჯი: აბელ: მარ
თლისათა: ვიდრე: ზაქარიასა: და: ძმისა: მისისა: იოვანესამდი
ს: აღმსარებელთა: მართალთასა: ჯოჯოხეთებად: ტვირთვად:
სამოელ: მკლველისა: ჩუენისა: და: თუით: თავის: მკაუელისა: ცი
თ: ცათათა: უფსკრულად: ქუესკნელისა: შთასრულისა: ა
ნგელოზობისა: და: ნათელ: მოსილობისა: სიბნელთა: უყისა: და: ე
შმაკად: გარდაქცეულისა: ჴელთა: შენი: იპყრობდეს: მყარებ
ლნი: და: ყრებულნი: ღ~თისანი: ამისად: ჴსნად: მნებებელ
მან: ღ~თნ: კაცთა: ცთომა: კაცობრივითა: სახითა: იმოქმედა: ა
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რა: ძლიერისა: მომძლავრებულმან: ვინათგან: ოცთა: აც
ამეტთა: წელთა: ქმნენ: ნიშნი: და: სასწაულნი: და: იმეუფა: ქუ
ეყანასა: ზედა: მეფემან: და: მექმამან: ცისა: და: ქუეყანისამან: ა
მისად: შემდგომად: თავის: მსხმელმან: ცოდვათა: და: ცთომათ
ა: მედინისა: ამის: და: ხრწნიდისა: სოფლისათამან: მიღო: სიკუდ
ილიცა: უკუდავმან: გარნა: ჴორცთა: ჩუ
ენისაგან: თბის: ჩუენისა: დაჴსნისათჳს: ჩუენისა: მიმხმელმან: და: ვინათგან: ღ~თნ:
და: ძემან: უწინარეს: საუკუოთა: უკუდავმან: არცაღა: მის
გან: მოსილნი: ჴორცნი: უკუდავ: ყუნა: სხუა: რამცა: სახე: ს
ხუა: რამცა: გავისახო: რამცა: ნუგეშინის: მცემელი: სხუა: რ

ამცა: ოთხ: სატუქოთაგან: დამჭირვად: სული: სახლსა: შინ
ა: მსმენელთაგან: ამისთა: თუმცა: ველ: იგი: მზე: მზეთა: და: შ
არავანდი: ჴელმწიფობისა: ახალი: ნებროთ: ალექსანდრე: ა
ქილევ: ქუეყანით: ცად: მიიმართა: და: ამანცა: მასვე: მსგეფს
სა: მის: ვნებისასა: ივნო: ესრეთ: ვითარცა: იგი: ცათა: ში
ნა: ეგრეთვე: ქუეყანასა: ზედა: ვინათ: გან: მან: ჴორცითა: სიგლ
ახაკითა: და: სიმდაბლითა: წარვლნა: ჟამნი: ოცდა: ათცამეტ
ისა: მოქცევისან: ხოლო: ამან: არა: ესრეთ: გარნა: ვითარცა: სახედ:
ჩენილმან: ღმრთისამან: ესერა: ესევითარი: საგოდი: და: მოსაწევარი: მოსაწევარ
თა: განსახეთქელი: კლდეთა: და: განსაპობელი: კართა
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საბლისა: და: საშინელები: შთამოსაცუივრი: მანანათა: და: ვა
რსკულავთა: ესმა: სამ: მნათობიერსა: მეფეთ: მეფისაგან: მეფ
ეთ: ქმნულსა: თამარსა: ქალაქსა: შინა: ტფილისსა: საჯდო
მსა: მათსა: ციხესა: ისანს: ყოვლითურთ: სამოთხის: მს
გავსი: სა~ყოფი: იქმნა: მსგავს: ჯოჯოხეთისა: და: შუებათა: წილ:
და: სიმღერისა: აჰჴდეს: ჴმანი: ვაებისა: და: ტყეპისანი: და:
ნათელთა: წილ: მიუარდილებელთა: და: შეიმუსრნე: არს
ნი: და: საგონებელ: არსნი: და: თამარი: პირი: იგი: ეთე
როვანი: და: უკიმირო: ჰერი: და: უმრუმო: უმრუმო: ნათე
ლი: შეიზუდა: ბნელითა: დამთხურელსა: თამარსა: უსწრ
ობდა: წყარო: სისხლის: წყაროსა: ცრემლთასა: და: წარსრუ
ლმან: პატრიაქმან: და: დიდებულთა: კმა: საყოფელთამან: წარმ
ოიყუანეს: სამშვილდით: მთხრობელთა: საზროთა: და: საშინელ
ისა: და: მიუწდომელისა: სათქმელისათა: და: მეფისა: დედოფა
ლი: რუსუდან: თანა: გაზრდილითა: მისითა: რომელთა: და: შე
მყრელნი: იცნას: მომხუეველნი: ურთიერთისანი: და: მო
ლტობილი: სისხლ: რეულითა: ცრემლითა: შევიდეს: ტაძარ
სა: სამეუფოსა: ამხილველთა: თუალთა: მათთასა: მხილველთა:
საყდრისა: ცამდი: ამაღლებულისათა: ნათელ: ზე: ვასიანისა:
და: შუქის: ჰლონიანისა: საჯდომისა: იმერმენიონთა: და: სუეთაგან:1-20 სტრ., 313v
პოეს: და: ცილობად: მიმოიხილეს: გარემოს: და: იხილეს: მიქ~ელ: პატ
რიაქი: ყოველთა: ებისკოპოზითურთ: მდგომი: ვაზირ: ან
ტონი: და: ამის: სპასალარი: ყუფსურა: და: სხუანი: ჴელის:
უფალნი: ყუთლურს: მეჭურჭლეთა: უხუცესი: აფრიდონ: მსახურთ: უხუცესსა:
ვარდა
ნ: და: დივანი: ჩუხჩრეხი: ჭიაბერი: მეჯინიბეთ: უხუცე
სი: აფრიდონ: მსახურთ: უხუცესი: ივანე: და: დიდებუ
ლნი: აზნაურნი: მონანი: და: მოყმენი: თანა: პორფირი: და: გუი
რგუინი: სკიპტრითა: და: საჭურველითა: სუნადა: ჴმარებე
ლთა: და: კუალად: ამხილველთა: იხილეს: კლდები: და: ცა: სრ
ის: სავსე: მეომართა: რაზმები: სპები: მონა: ს
პები: ქალაქები: და: ციხეები: აწყუედილი: და: ოჴერ: ქმნილ

ი: და: თჳთ: იხილეს: ტანითა: გორგასლიანითა: და: მკლ
ავითა: აქილიანითა: და: პირითა: მნათობიერითა: კაცი: ირ
აოდ: საგონებელი: რომლითამცა: გამოთქუან: ანუ: რომელ
ითაცა: შემოვიდა: სახე: უსახოსა: მის: დღისა: რანი: გლოვანი:
რანი: ტყეებანი: რანი: ვაებანი: რანი: სისხლ: რეულთა: ც
რემლთა: ნაკადნი: ათას: კეცნი: რანი: მოთქმანი: და: მოჴსენე
ბანი: ადამისნი: აბელის: მართალნი: დავითისნი: იონათ
ანისნი: და: მე: და: იაკობისნი: იოსებისადმდე: ამას: ესე: ვით
არსა: უნუეშინის: ცემულობასა: უჭურო: ქნას: სხუაე
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ბისასა: შთაცმასა: და: დაფენასა: ძაძისასა: კიდე: მქნელსა: ყოვ
ლისა: სანოვაგისათა: ესენი: ესთამდის: ხოლო: ამიერითგან: ვიწყო:
წყობად: ბრძოლად: გონებისად: მიმზიდავმან: და: მკუეთებელმა
ნ: მსგავსად: ქვისა: და: რკინისამან: აღმოვშობო: ცეცხლი: ს
იყუარულისა: და: ქებისა: და: სურვილისა: აღვატყინო: და:
აღვამაღლო: საჴმილი: ცამდინ: მუნ: შიგან: აღმოვაჩინოთ: ეთე
რიცა: ცეცხლისა: და: ქუეყანა: ცეცხლთაგან: მლეველი: ურჩ
თა: და: ცეცხლებრ: ღონე: და: მოჴმარებული: მეგობართა: და:
მოყუარეთა: თუ: მაშინ: ნაბუქოდონოსორ: სამთა: ყრმათა:
თანა: ოთხებად: იხილა: ერთი: სამებისაგანი: აქა: კულა: ს
ამებისა: თანა: იხილვების: ოთხებად: თამარ: მისწორებ
ული: და: აღმატებული: ხოლო: შემყრელთა: შვიდთავე: ამ
ის: სამეფოსა: მე: ვთქუ: მეტყ~უთა: ჰკადრეს:
და: მოაჴსენეს: დ
ედოფალსა: რუსუდანს: დღესა: შინა: ჩუენსა: მშობელთა: ა
მათთა: და: ვინათგან: ვხედავთ: ყრმასა: თამარს: გონებითა:
არა: ყრმებრივითა: არამედ: მეცნიერთა: ცნობიერითა: გ
ონიერითა: და: შუენიერითა: მომსმენელად: და: პატივის: მცე
მელად: შენდა: ხუედრთაებრ: ჩუეულებითა: და: უჩინოდ: გ
ხედვიდეს: სახედ: მშობელთა: არქუა: მთქმელმან: მბრძანე
ბელმან: და: მომჴსენებელმან: შეცვალება: ამისი: ესე: ვითარი:
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ისა: შეითისაგან: და: სადა: ძმასა: თქუენსა: და: მამასა: მათსა: დაუ
სუამს: ზეობასა: და: სიმჴნესა: შინა: მათსა: მუნ: ჴელყოს: განბრ
წყინვებად: ჴელმწიფობასა: და: შარავანდედობა
სა: ტომის: გუარისა: თქუენისა: უკეთუმცა: არა: შემეცნებ
ულ: იყო: სისრულესა: და: პყრობასა: ულუმპიანობისა: და: ზე
შთა: სთქუათ: ამთავრებისსა: მანიაკი: იგი: გუგა: მეფობისა:-არმცა: მრწმნებელ:
ქმნილ: იყო: საყდარსა: დავითისსა: და: ბე
ჭედსა: სოლომონისსა: აწ: ვინათგანმან: ჴელყოს: ჴელითა: მეფ
ობასა: და: კურთხევითა: გვირგვინოსან: ყოფად: აღვიდეს: ამაღ
ლდეს: და: დაჯდეს: საყდარსა: თჳსთა: მამათასა: აღპყრობით
ა: აღძღუანებითა: ძელისა: ცხოვრებისათა: და: კურთხევითა: მელ
ქიზედეკისათა: რომელი: ყო: აბრამის: მიმართ: და: მან: დაიპყრ

ნეს: კიდენი: ქუეყანისანი: და: მეფობდეს: იგი: ზღვითი: ზღუადმ
დე: ამისმან: მსმენელმან: მომწონებელმან: და: მაჯერებელმან:
დედოფალმან: უბრძანა: და: მოახსენა: თამარსა: მეფესა: და: დე
დოფალსა:-და: მორჩილებდა: პირველსავე: ბრძანებასა: აწ: კადრ
ებულსა: დიდებულთა: შვიდთავე: მთათასა: და: მსმენელი: ჰ
აჯისა: ძალითასამე: დამორჩილ: იქმნა: აღმყვანელთა: საყდართ
ა: და: საჯდომთა: პაპეულთა: აღსუეს: მზე: იგი: მზეთა: და: ნათელი: ნ
ათელთა: ელვარება: და: მზეებრ: მაშუქებელი: სხუათა: და: მიიღეს:
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გჳრგჳნი: აღიღეს: ჴმა: მგალობელთა: და: ძლევით: გვირგვინოსნობის
ა: და: მძლედ: ფლობელობისა: და: მოაჴსენეს: მთასა: ზეთის: ხილთ
ასა: ჯუარი: გამოჩენილი: კოსტანტინესთჳს: და: ამას: ესე: ვითარსა: შე
სხმასა: და: გალობასა: შინა: ვინათგან: ლიხთიმერითგან: იყო: წესი: და: დგომად:
თავისა: სამეუფოსა: აწუეს: მონაზონი: ღირსი: და: მადლ
შემოსილი: მთავარ: ეპისკოპოსი: ქუთათელი: ანტონე: საღირ
ის: ძე: მიიღებად: გვირგვინისა: და: ცალის: კერძისა: კახაბერი: ე
რისთავი: რაჭისა: და: თაკუეთისა: და: სრულყუეს: მჴევალთა: სუი
ანთა: და დიდებულთა: ვარდანის: ძეთა: საღირის: ძეთა: და: ამ
ანელის: ძეთა: მოღება: და: დადება: ჴრმლისა: ამას: შინა: ჰკრე
ს: სპერმურთა: შუკთა: ქოსთა: და: წინწილთა: და: იყო: ზარი
და: ზაჰმი: ქალაქსა: შინა: სიხარული: და: შუება: და: იმედ: უიმედო: ქნ
ილთა: თაყუანისცეს: დალოცეს: და: ადიდეს: სპათა: შვიდისავე: სამეფოსათა:დაიპყრა: ჟამიერად: თჳთოეულმან: თჳსი: ადგილი: თ
ამარ: შვიდ: მნათობიერი: იდიდა: მისგან: რომელმან: წამოაჩინნა:
და: აღმოაჩინნა: ექუსთა: შინა: დღეთა: ყოველნი: არს: საჩენნი: გა
ნსუენებად: სცა: მეშვიდესა: ესე: თამარ: არს: რომლისათჳს: თქ
უა: განსუენებად: სულსა: შინა: მშვიდსა: და: წრფელსა: და: მოქად
ულ: იქმნა: მოქმედი: აღზრდილისა: აღთბებისა: აწ: მხილველმა
ნ: იხილა: და: იყო: ნათელი: უმეტეს: ნათლისა: მის: პირველისა: და:
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იყო: ნათელი: და: უწოდა: ნათელსა: მას: დღე: ამას: უწოდა: ნათელი: უ
ლუმპიანთა: შორის: დიდ: სუეობისა: და: ამან: განმზადებელმან: ს
იბრძნისა: შვიდთა: სუეტთამან: აღაშენა: მათ: ზედა: ტაძარი: და: ს
ადგური: შვიდთა: მადლთა: შვიდთავე: სამპყრობელთა: განმანათლე
ბელად: და: შვიდგზის: დღესა: შინა: მადიდებელმან: ღ~თისამან: შვიდწ
ილ: განწმენდილ: ყვნა: სიტყუანი: სახედ: მოაბადისა: და: მეფისა: ვითა
რ: იტყჳს:-რომელსამე: ესაია: და: რომელსამე: დავით: და: პატივის:
მცემელი შვიდთა: უფროსიღა: ნაწილ: ჰყოფს: და: მერვისა: მის
თჳს: სიტყჳსაებრ: სოლომონისსა: განმაბრწყინვებელი: შვიდ: არვედ: ე
რთად: კუალად: შვიდცა: სამეოცდა: ათ: შვიდცა: ყვის: შვიდთა: თვითოე
ულსა: შინა: შემნდობლობა: ბრალეულთა: და: შვიდთა: მათ: სარტყე
ლთა: ცისათა: და: მნათეთა: სფეროსთა: რომელ: არიან: კრონილს: ზე
ვსა: და: აფროდისტე: ერმიაპოლონ: და: არე: ამათ: შეასახა: საფერ
ო: მწიერი: ხუთთა: მათ: საგრძნოს: ცნობათათანი: შვიდ: მყოფე

ლად: თანა: დართვითა: სულისა: და: გონებისათა: და: ოდესმე: რო
მელიმე: აღებძვისა: ზენასა: მნათსა: ქუენა: მნათ: გინათუ: შუენები
თა: უცხოთა: და: უსახოთა: გინათუ: სიბრძნისა: მპყრობელთა: გინა
თუ: მზეებრ: უხუებითა: და: მომფენობითა: მართალთა: ზედ
ა: და: ცოდვილთა: ზედა: გინათუ: მძლეველობითა: სძლევდა: საჭირ
ოთა: მიმართ: ამათ: და: ესე: ვითართა: ვინ: ესე: მნათთა: და: ზოდ
1-20 სტრ., 316r
თა: თუ: ვინ: იძიების: თჳს: ძალთა: თჳთებასა: აღაორძინებს: თანა: ჰასაკისს
ა: უმეტესად: უმეტეს: გარდაითავისებ: მონაბერ: ზენათა სუეთამ
ან: აღუსტიანმან : ვითარცა: დასხმული: სამოთხე: ჴელითა: ღ~თისა
თა: და: სულნელებითა: მით: მადედლებელითა: საყნოსელთათა:
და: შეკრიბნიან: შორის: მისსა: ძღუენი გონებათანი: და: სულთა
ნი: გრძნობათანი: და: ნერგოვნებათანი: და: გონება: ღ~თ: უქნია:
და: სული: მხედ: მხედავასა: არსთასა: და: მუნ: შინა: გიეს: ულ
იქნავი: სატანას: და: გუელისა: მიერ: აჰა: იხილვებისცა: პირად
სოვნარი: მცენსა: თანა: მედენთა: ნაკადისათა: და: ვითარ: პითოდრ
ოა: და: კრიტია: შენებულთა: ხედვათაგან: განსაცადნი: და ჴელყ
ო: ქაიხოსროს: მსგავსმან: ჴელმწიფემან: წყობად: და: შეწყალებად:
განცემად: და: მინებებად: განჴსნილითა: მით: თუალითა: განჴსნა: სა
ჭურჭლენი: მონაგანი: პაპათა: და მამათა: მისთანი: პირველ: ეს
ეოდენი: ნაწილი: დაუდვა: პირველსა: მას: და: კუალადსა: და: პი
რველისა: მის: ზეცას: თუსა: და: კოლადსა: ქუეყანისასა: ჩუენთ
ასა: რომლისა: მცნებანი: იპყრნა: მაღლისა: და: განურყუნელის
ა: განრყუნად: შეუხებელსა: ადგილსა: დამდებელმან: და: ესე: ოდე
ნისა: დღეინდლადმდე: წარმოდგინებელ: იქმნა: დარსა: დარსა: წარგ
ებად: მშობელთამდე: რომლისა: რიცხუ: რიცხუ: არსა: და: ჰამარი:
უჰამრავი: და: იჴსნნა: მოვალენი: ვალთაგან: და: მიეცა: ობოლთა
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და: ღონიერ: ქურივთა: ჴელმწიფობა: ქორწინებად: ობოლთა: და: ღ
ონიერ: ყვნა: გლახაკნი: და: მდიდარ: ღონიერნი: და: თუით: დედოფ
ალი: რუსუდან: სწორად: აღსარებულ: იყო: თუით: მისთჳს: და: გაზ
რდილისა: მისისა: თჳს: მიცემითა: ქალაქთაცა: ხეთა: სოფელთაცა: სა
მსჭუალთათა: ამას: ესე: ვითარსა: შინა: დაწყებასა: წყალობისასა: ი
მიერთა: და: ამიერთა: ზემოთა: და: ქუემოთა: შუიდთავე: თემთასა: იწ
ყეს: რომელთამე: ძუელებრი: კაცთა: დაუდგრომელობისასა: შესა
ქემ: და: დიდებულსა: ვიეთმე: ჴელის: უფალთა: ყვეს: ფიცი: ესრ
ეთ: ვითარმედ: აღარ: ვეგებით: ძუელთა: ჴელის: უფალთა: და: გამგ
ებელთა: საქმისათა: ფარმანს: ქუეშე: მყოფნი: ვინათგან: მათგა
ნ: დაძრცვილნი: და: უნატოდ: გარეულნი: ვითარ: და: გუარიანნი:და: მასხურეულნი: სახლნი: უპატიოდ: და: უსახელოდ: გასრულ: ვა
რთ: უგუაროთა: და: უჴმართაგან: აღაცთე: ერდგული: და: კარ
გი: მოყმე: და: ჭაბუკი: იყო: ყუბასარ: გაზრდილი: პატრონთაგან: და: ი
ყო: ამირ: სპასალარი: და: მანდატურთა: უხუცესი: გარსენის: მიერ:
ფილენჯად: წოდებულისა: მოღებად: ენა: ჴელი: და: ფერჴი: და: აწვიეს: მოღ

ებად: ყოვლისა: დიდებულისა: ქონებისა: და: სიმდიდრისა: გარნა: უ
ქმ: იქმნა: განზრახვა: მისი: ვინათგან: თამარი: სახიერ: იყო: და: მოწყალ
ე: მოაჴსენა: სიყუარული: სამსახური და: ზრდილობა: თუინიერ: ჴ
ელის: უფლობისა: და: ლორისაგან: კიდე: არა: რა: დააკლო: და: ეგრეცა:
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სიყუარულითა: დიდითა: და: პატივითა: დაიჭირა: დღემდი: მიცვალები
სა: კუალად: აფრიდონ: აზნაურისა: ყმობისაგან: ღმრთის: მბაძაობით
ა: მიიწია: კაც: ქნილი: და: მსახურთ: უხუცესობამის: თმოგვისა: სა
ხლითა: და: ციხეთა: და: ქუეყანათა: პატრონობამდის: აღზეებული:მოიშალა: და: დაიმჴო: ნებითა: და: თნებითა: ლაშქართათა: და:
ბრძოლა: მყოფთა: ჴელის: უფლობისა: და: დიდებისათჳს: უ
რთიერთს: დაუწყეს: ზიდვა: და: ესეცა: უცხო: მოსაგონებელი:
ყუთლუ: არსან: ცხოვარმან: იჯორის: სახრონ: მყოფელმან: ვერ: მ
ისცემს: ბიჭთა: გონებისა: მზაკვარება: და: თქუა: მომღებელმ
ან: წესსა: რასამე: სპარსთა: განაგისსა: ითხოვა: კარავი: დადგ
ომად: ველსა: ისპანისსა: და: სანახებსა: საღუდებლისასა: და: დასხ
დომილნი: მუნ: შიგ: განმგებელნი: მიცემისა: და: მოღებისა: წყ
ალობისა: და: შერისხვისანი: ვჰკადრებდეთ: და: ვაცნობებდეთ: თ
ამარს: მეფესა: და: დედოფალსა: მაშინღა: სრულ: იქმნებოდეს: გა
ნგებული: ჩუენი:-ესე: ვიეთ: საწყენელ: იყო: დასასრული: ჴელმ
წიფობისა: პატრონისა: მიმცემელი: ესრეთ: იწყიან: და: გაიკჳრვა: და:
გაიგონა: უკლებელმან: გონებითა: და: საუნჯემან: სიბრძნითა: და:
მოიღონ: ჴელით: გდება: თავისა: მის: მოქმედთასა: და: თანა: მზრდელ:
მყოფელმან: ერთგულთა: და: საკუთართა: მის: თამან: შეიპყრა: ყ
უთლურსნ: მეჭურჭლეთ: უხუცესი: და: აწ: თავის: ამარ: სპა
1-20 სტრ., 317v
სალარად: და: სომხითს: სომეხთა: მეფისა: ადგილსა: ლორესა: დაჯდომად:
განმზადებული: და: ვითარცა: ცნეს: ესე: ლაშქართა: ფიცთა: და: თა
ნა: შემწეთა: მისისა: მის გზად: გამოყვლობისად: და: უკეთურები
სათა: შეიყარნეს: და: უკუადგეს: დადგეს ახალი: სიმტკიცე: ყუთლ
უარსლანის: გაშუებულობისა: არა: მშვების: მეტყუელნი: განემზადნე
ს: ისანისაცა: შემობმად: გარნა: ვინათგან: დგენ: ჴელი: საუფლო: და:
მკლავი: მაღალი: შემწე: და: თანა: მბრძოლ: მბრძოლთა: მათ:
მისთა: და: მის: წილ: ამღებელი: ჭურისა: და: ფარისა: ეკუეთებ
ოდა: დამჴობა: და: წინა: აღმდგომთა: მისთა: ცუდ: სამე: იქმნა: გა
ნზრახვა: მათი: ვითარ: განზრახვა: აბიათარ: მღუდელისა: და: იობ:
სპასპეტისა: რომელნი: ეთანებოდეს: ორინსა: ძმასა: სოლომონის
სა: და: ამას: შინა: თამარ: წარმგზვნელმან:-ორთა: საბტიოთა: დედ
ოფალთა: დედოფალმან: რომელი: იყო: ერთი: ხუაშქი: ცოქალი: დ
ედა: ქართლისა: ერისთავთა: ერისა: რატისი: და: ერთ: კარავი:
ჯაყელთა: დედა: აწ: მყოფთა: სამძღუართა: უბრძანა: ფიცით: მონდ
ობა: და: სხუისა: არავისი: ბრალობა და: მოჰყვეს: დიდებულნი: ბრძა
ნებასა: პატრონისასა: და: წინაშე: მოსრულთა: დავრდომით თაყუანი
ს~ცა: ემალთა: აღიღეს: ფიცი: პატრონისაგან: და: მისცეს: მათ: ერ
თგულობისა: და: ნების: მყოფლობისა: მათისა:-კუალად: დაჯდა: ცხებ

ული: ღ~თისა: საყდართა: მათ: ცამდი: აღმართებულთა: შუენ
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ებითა: მით: აფროდიტიანითა: და: სიუხჳთა: მით: მზებ~რითა: აპოლ
ონიანითა: სატრფო: საჭურეტი: დაბნედამდის: და: გაჭრამდის: ყო
ველთა: გამცდელ: მხედთა: და: მეყურებიდისა: წყალ: ჯავარითა: მ
ით: უმსგავსოთა: სახითა: მათ: ღ~თივ: ქმნულთა: და: იურვის: იუ
რვოდა: ურვა: ქმნისათჳს: ყოველთა: შეურვებულთათჳს: პირველად:
გარდაცვალებისა: და: გამორჩენასა: შინა: ორთ: ვაზირთა: და: სპასპე
ტთასა: თანა: დგომითა: და: ერთ: ნებაობითა: ბრძანა: და: მტკიც
ებად: ჭყონდიდლად: და: მწიგნობართა:-უხუცესად: ვზრდი: გაზრდილ:
ლივე: მამისა: მათისა: ბრძენი: და: გონიერი: პატრონთათჳს: ს
ვანი: და: ერთგული და: შემეცნებული: საურავთა: და: გააჩინა: ა
მირ: სპასალარი: სარგის: მჴარგრძელი: კაცი: გუარიანი: და: აღზ
რდილი: ლაშქრობათა: შინა: ჭაბუკობათა: და: უბოძა: ლორე:
სათავადო: სამთავრო: სომხითსა: შინა: და: წყალობა: ყო: ძისაცა:
მისისა: ზაქარიას: და: ლოცვითა: დაითაყვანა: დარბაზის: ყმამან:
უხუცესმან: უმცროსი: შვილი: მისი: ივანე: და: განაჩინა: და: უბ
ოძა: ჭიაბერსა: მანდატურთ: უხუცესობა: და: მისცა: არგა
ნი: ოქროსა: ჴელთა: მისთა: და: შთააცვეს: ტანსა: სალამანგი: მ
ათსა: დასუეს: სელობითა: ოქრო: ჭედილითა: რომელიმე: მარ
ჯუენით: მისსა: და: რომელნიმე: მარცხენით: და: კუალად: უბოძა:
მეჭურჭლეთ: უხუცესობა: დიდსა: და: გვარიანსა: კაცსა: ვა
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რდანის: ძესა: და: მსახურთ: უხუცესობა: ვარდანს: ჩუხჩარე
ხობა: მარუშიანის: ძესა: ჩუხჩარეხისასა: ვინცა: მათ: ორთავე: მ
ამა: მომყსებულ: ქმნულ: იყუნეს: და: დასვა: მამისა: პატივი: მათ
ისა: და: დასხნა: სასთულითა: და: უბოძა: ამილახორობა: გამრე
კელსა: თორელსა: რომელი: ამირ: სპასალარცა: ქმნა: შემდგ
ომად: სარგის: მჴარ: გრძელისა: და: ეთევნი: მის: ჟამისანი: ესე
ნი: იყუნეს: ბარამ: ვარდანის: ძე: სვიანთა: თავი: კახათა: თავად:
დოთღოდ: შარვაშეს: ძე: ცხუმის: ეთვად: ამონის: ძე: დოდიბის: ე
რისთავად: ბედანი: და: ლიხთამერითი: ქართლის: ერისთავად:
რაჭი: სურამელი: და: კახეთის: ერისთავად: ბაკურ: ყმა: ძაგა
ნის: ძე: რომელმან: მისტაცა: მძლავრობით: და: მრევითა: საღ
ირ: კოლონ: კელის: ძესა: და: მცირედ: ჟამ: ქონებასა: შინა: ი
აჯა: არიშიანის: ადგილსა: დაჯდომა: სასთაულითა: და: ჴელთ:
უდვა: შვილსა: მისსა: გრიგოლს: ჰერეთის: ერისთაობა: და:
სამცხის: ერისთავად: აჩინეს: და: სპასალარად: ბოლო: ჯაყ
ელი: და: სხუანი: ჴელის: უფალნი: ტაძრისა: და: საყდრის
ა: სამეუფოსა: შინა: მდგომელი: განაჩინეს: წესისაებრ:
სახლისა: ამას: შინა: აღავსნა: ეპისკოპოზნი: და: საყდარნი: შეწ
ირვითა: თავის: უფალ: ყვნა: ეკლესიანი: ხარაჯისა: და: ბეგარ
ისაგან: გააზნაურდეს: ქუეყანისა: მოქმედნი: და: გადიდებულდეს: ა
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ზნაურნი: და: გაჴელმწიფდეს: დიდებულნი: მეფობასა: შინა: ა
მისსა: რომელი: აწ: ჩუენს: დაწერასა: შინა: ამისსა: ათერთმეტთ
ა: მოქცევთა: ჟამთა: თამარ: სამგზის: სანატრელო:-რომელმან:
სიმშუიდითა: და: თმენითა: სიბრძნითა: სოლომონისათა: სიმჴნითა: და: ს
აურავითა: დღესის: და: ხუალეს: არ: მიგდებითა: ალექსანდრიანეთა:
იპყრნა: ზღვით: პონტოსით: ზღუადმდე: გურგუანისად: და: სპერ
ითგან: დარუბანდამდის: და: ყოველნი: კავკასიის: იმერელნი: და: ამ
ერელნი: ხაზარეთამდის: და: სკვითთამდი: მიმხმელ: იქმნა: ცხორებ
ით: და: ნეტარებითა: რომელმან: ესე: იჴმია: და: ფრიადება: ცნობიე
რებისა: და: სიმშუიდე: გონიერებისა: ვიდრემდისა: ამას: გონე
ბასა: ათორმეტსა: წელიწადსა: შინა: არცა: თუ: ტაჯ: გენგი: უბრ
ძანა: ვის: სადმე: კარვად: კდე: მქონებელი: ყოვლისამე: მესისხლოე
ბისა: და: მბნელობლობისა: და: ასოთა: მიღებისა: ნება: აღმსრულებუ
ლი: შიშისა: და: ზარისა: და: მდებელი: მშვიდი: მშვიდობა: და: მშვიდობი
ს: მყოფელი: იშვებს: და: სუფევს: სამეუფოთა: და: სამფლობელოთა: შ
ინა: მისთა: რომელი: არა: სადა: ვის: უხილავს: თუინიერ: ამისსა:
ესე: ვითარსა: კაცსა: უნებლობასა: შინა: უნებელად: და: მშვიდობით:
და: ჭირვა: მოწურთა: კაცთა: ქედფიცხელობისა: და: გონება: ურ
ჩებისა: ხოლო: სხუანი: ზნენი: გამარჯ~უებლობანი: აღვალნი: საზღუა
რთა: მიმართ: მამადობისანი: მამათა: და: ტომთა: მისთანი: ოდესმე:
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რაინდობანი: და: მკუირცხლ: მოქმედობანი: და: მჴედველობანი: მჴედ
თანი: ირიკლიდ: საგონებლობანი: ოდესმე: ნარნარად: რად:
წყნარ: მშვიდად: მეპასუხობანი: თურალნი: და: რაოდენ: იქმნეს:
წინა: მდებარისაგან: ეუწყენ: მასმენელთა: რათა: სრულ: იქმნეს: წ
ყალობა: და: წადილი: პატრონისა: ტკბილისა: და: სახიერისა: ლაშ
ქართა: სპათა: მისთა: ზედა: შეიყარნეს: შემჭირნენი: და: ზრახვ
ა: ყვეს: ძებნა: წაღმართისა: და: მოყვანა: ქრმისა: რომლისათჳს:
ჴამდა: თუმცა: ყოფილ: იყო: ჟამი: გმირთა: და: გოლიათთა: ყოფი
სა: ანუ: მე: გარეშე: წოდებულთა: ელინთა: სისხლისა: დათხევის
ა: ანუ: მე: გაჭრანი: მიჯნურთანი: ცოფ: ქალთა: ვითარ: თამთა: თა
რნი: მისათჳს: ვითარან: ხორშნისთჳს: ვითარ: ხოსრო: შანშა: ბანუისთჳს:
ვითარ: მზე: მზისათჳს: ხაზართასა: ვითარ: იაკობ: რაქელისთჳს: და: იოსე
ბ: ასანეთისთჳს: დავითი: ბერსაბესთჳს: აბ~რამ: ისაკისთჳს: ვითარ: პელოპი:
მჴნედ: მბრძოლი: იპოა: და: მისთჳს: ონა: მოს: ასლისა: ვითარ: პ
ლატონ: პერსეფონისთჳს: ვითარ: რამინ: ვისისთჳს: ვითარ: ბაჰროს: ნავზის~თვის:
ვითარ: შადბავარ: აინლიეთისთჳს:-და: უჩნდა: საჴამს
ოდ: თუმცა: გამოჩენილ: იყუნეს: ვინმე: ანუ: გმირნი: სხუანი: გმი
რთანი: ანუ: მამანი: სხუანი: მამათ: მთავართა: შუენიერთა: და:
კეთილად: მბრძოლთანი: ანუ: მსგავსნი: გარეშეთანი: სისხლ: დამ
თხეველნი: შეყუარებულთათჳს: ანუ: მიჯნურნი: ლომნი: მზენი: მჴ
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ეცებრ: გაჭრილნი: ამის: მზისა: და: უმეტეს: მზისა: და: თჳთ: მათ:

მიუთხრობელთა: მზედ: და: მნათობლად: საგონებელთა: უბრწყინვა
ლესისა: და: უნათლესისათჳს: გარნა: ვინათგან: ცუდ: საგონებელ: იქმნა:
და: აღარ: დ~ებად: ღ~თისა: სწორი: ამისი: არცა: დაბადე
ბად: არს: გმოვინმე: ჩუენდა: მეტყუელნი: მკჳდრთა: ტფილისის
ათ: შინა: თავადი: და: მეფეთ: მეფისაგან: წყალობა: ჴელ: დასხმ
ული: და: ამირა: ქართლისა: და: ტფილისის: სახელითა: აბულოს
ან: და: მეტყუელმან: თქუა: მე: ვიცი: შვილი: ჴელმწიფისა: ანდრია:
დიდისა: რუსთ: მთავრისა: რომელსა: მონებენ: სამასნი: მთავარნი: რ
უსთანი: და: იგი: მცირე: დარჩომილი: მამისაგან: ექსორია: ქნი
თ: დევნული: გარდამოხუეწება: ძისა: სავლთად: სახელ: წოდებ
ულისაგან: და: არს: იგი: ყივჩაყთა: მეფისა: საუნჯისა: ქალაქსა: მ
აშინ: მომსმენართა: მისთა: უჴმეს: ერთი: მკჳდრთაგანი: დიდ: ვაჭარ
ი: ზანქელ: ზორაბაბელ: მსწრაფლ: მისრულმან: ცვალებითა: ჰო
ნეთათა: წარმოიყვანა: და: მოიყვანა: უწინარე: პაემნითა: მოყმე: სახე: კ
ეკლუცი: სრული: ანაგებით: და: მჭურეტთაგანი: საქანი: გვა
რის შვილად: ამისთა: მნახველთა: და: გამცდელთა: პატრიაქმან: დი
დებულმან: ვაზირთა: და: სპათა: მოაჴსენეს: თამარს: და: მათგან: ნე
ბა: დაურთავი: განმზადნე: ქორწილი: რამეთუ: თამარ: ჭეშმარი
ტი: იყო: და: მტკიცე: სჯულთა: ზედა: და: ვიეთნიმე: დაღონებულ
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ობით: აწვევდეს: ალექსის: მოყვანასა: ქმრად: რომელი: ახლოს: სთვი
სობდა: და: მამულად: მამის: ძმის: წულნი : იყო: ბერძენთა: მეფისა: ესე:
მას: ჟამთა: მყოფ: იყო: და: შიშითა: ამისის: ქმნისათა: ყოვლად: უწადინელ
მან: ქორწინებისამან: იაჯა: ჴსნა: ქმროსნობისაგან: ხოლო: არა: მშვ
ებელმან: დედოფალმან: და: სპათა: აიძულეს: ქმნეს: და: ვითარ: იყო: ხ
უედრი: და: რიგი: ულუმპიანობისა: და: შარავანდედობისა: მათისა: ეგ
რეთ: იქმნა: ქორწილი: სახე: დაუდებელი: და: იგავ: მიუწდომელი: ს
იმრავლენი: სახეობათანი: ძღუნობანი: და: ნიჭებანი: თვალთანი: და:
მარგალიტთანი: ოქროჭედილთა: და: უჭედელთანი: სიმდიდრეთ
ა: და: ლართა: კერულთა: და: უკერულთანი: მსგეფსამდი: სხარუ
ლი: შუება: ძღუნობანი: გაცემა:-ხოლო: მე: ესეცა: გაუწყო: საბრალ
ო: და: საძნაური: საქმე: რამეთუ: მოსრულ: იყვნეს: ორთა: მ
ეფეთა: შვილნი: შუენიერნი: და: სახე: კეთილნი: მოყმენი: მოჰაჯენ
ი: და: მთხოველნი: ღირსნი: და: მონდობილნი: ჭაბუკობისანი: ვითარ: ღ
ირს: რამცა: ვიყავით: მოწონებად: და: მიხდომად: ბედსა: ამას: ს
აჟესთოსა: და: ვინც: უქმ: იქმან: გარნა: ზრახვა: მათი: წარსრულთა:
თჳსად: მამულად: ერთსა: მათგანსა: შეემთხვია: მოუთმენელი: სიკუდი
ლი: და: სიყუარული: თამარისი: რომლისათჳს: ევრე: მძლე: მივრდ
ომილი: საგებლად: ბნედასა: შინა: მიიწია: აღსასრულად: ნიქოზს:
საყდარსა: შინა: წმიდის: რაჟდენისსა: რომელი: მუნვე: დაკრწა
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ლეს: ამისდა: შემდგომად: ჴელ: ყვეს: გალაშქრებად: და: გავიდა: თბი
ლისით: მეფე: რუსთავს: აფხაზთა: და: ააბაშეს: დროშა: სუანი:
და: ჴმარებული: და: წარიძღუანეს: ძელი: ცხო~რებისა: მცველი:

და: მფარველი: მეფეთა: სკიპატრ: პირველ: ილაშქრეს: ქუყა
ნასა: კარისა: და: კარნი: ფოლოსასა: და: მოარბიეს: ვიდრე: ბასიან
ამდის: და: გამარჯუებულნი: და: აღვსებულნი: შემოიქცეს: და: მოვი
დეს: წინაშე: პატრონსა: მას: ღ~თივ: განათლებულსა: და: აღივ
სნეს: სიყუარულითა: და: სიხარულითა: ამისგან: უწინ: მოვიდეს: ლა
შქარნი: არანისა: და: გელაქუნისა: თურქთანი: ქუყანისა: პალაკაც
იოს: და: ძაღლის: ჴევად: წოდებულისასა: და: მომრბეველთა: ზე
და: გამრეკელი: კახას: ძე მიუჴდა: და: სუსაგან: თამარ: უძლევე
ლისა: მცირეთაგან: დიდნი: იძლივნეს: გააქცივნეს: ამოსწყჳდნეს:
და: მოიღეს: არმაღნი: წინაშე: თჳთ: მპყრობელისა: და: მასვე: ჟამსა:
მოვიდეს: კარნუ: ქალაქელნი: შამელნი: და: თურქნი: გარმონისა
ნი: ცხენოსანნი: და: ქოითნი: და: აივსო: შავშეთისა: და: კლარჯეთისა: ქ
უეყანა: აქათ: შეიყარნეს: გუზან: აბულასანის: ძე: ტაოელი: და: მი
ს: ქუეყანისა: ლაშქარნი: და: ბოცო: და: ვინცაღა: იახლა: მიესწრნეს:
მესხნი: და: მარბიელ: გაშუებულთა: შეებნეს: მუნვე: ბედმან: და: სუი
ამან: თამარისმან: სძლია: გაექცნეს: მუნცა: და: დაჴოცნეს: და: მუ
ნითცა: მოიღეს: ურიცხვი: კაცი და: ცხენი: წინაშე: მეფისა: ღ~თივ:
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გვირგვინოსნისა: და: დღითი: დღე: აღმატებულისა: და წარმართ
ებულისა: ამას: შინა: იხარებდეს: იშუებდეს: ნადირობდეს:
მხიარულობდეს: ამისდა: შემდგომად: წავიდეს: მჴარგრძელნი: ძ
ენი: საღირისნი: და: ვარამისნი: მოყმენი: პირ: წაღმართნი:
უხუცესნი: ზაქარია: და: ზაქარია: და: ლოცუილნი: ივანე:
და: სარგის: დაულოცველნი: და: ილაშქრეს: ქუეყანასა: დაივ
ანისასა: და: გამარჯუებულთა: და: ალაფ: აღებულთა: მოე
წივნეს: ლაშქარნი: ძნელნი: და: კმა: იყო: ვინცა: ბოლოდ: გააქცივნეს: და:
გამარჯუებ
ულნი: და: აღვსებულნი: და: სახელოვანნი: მოვიდეს: წინაშე:
მეფეთა: და: მათ: წყალობის: მყოფელთა: გარდაიჴადეს: მად
ლი:-შემდგომად: ამისა: გამოსლვასა: ხანისასა: ლაშქრობდეს:
ქუემონი: ქუემოთ: და: ზემონი: ზემოთ: და: შუანი: შუათ: და: ყოლ
გან: ძლევა: შემოსით: და: გამარჯუებით: და: კუალად: მეფემან: შემყრ
ელმან: სპათამან: ბრძანებითა: თამარისითა: მიმართა: და: მ
ოაოჴრა: ქუეყანა: პართთა: და: წარმომღებული: და: გამომღებელ
ი: ქალაქისა: და: მას: შინა: მყოფთა: საუნჯეთა: და: ტყუეთა: მოვი
და: თამარსავე: სრულსა: და: ნათელ: ბრწყინვესა წინაშე: რომლისა:
თუალი: უღამო: და: დღე: უკუნი: და: საწადელ: და: საშუებელ: სულ
ისა: და: ჴორცთა: ამას: შინა: ოდესმე: მოისვენიან: ლაშქრობათაგან:
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და: მშვებელნი: გარდავიდიან: იმერთა: ქუეყანათა: წესისაებრ: და:
ჟამსა: ოდესმე: ჩავიდა: შარვანის: მზღურამდის: და: მოვიდეს: შ
არვანშე: დიდითა: ნიჭითა: და: ძღუნითა: და: ერთგან: მომნადი
რებელნი: მინდორთანი: და: მხიარულნი: კუალად: განიყარნეს:
და: უბოძის: საბოძვართა: სიმრავლე: და: წარგზავნის: პატი

ვითა: ძმებრივითა: და: მონებდეს: და: მსახურებდეს: იგი: მონ
ებითა: ყმებრივითა: შემდგომად: ამისსა: შეიყარა: დიდ:
ძალითა: ლაშქრითა: და: მომართა: გელაქუნად: რომელი: ძნელ:
იყო: შესამართებლად: ზღუის: ქეშე: სახეობითა: თურქმანთა: და:
ესხნეს: ამოსწყუიტეს: და: აღიღეს: დიდძალი: ნატყუენავი: და: ია
ვარი: გამომართულთა: მოეწია: ყოველი: თურქმანობა: გელაქ
უმის: წინა: ძღომითა: შამელთა: დიდებულთა: როსტომ: და: ია
ლღუზ: ალფესით: რომელნი: მას: შინა: და: მიჭირნე: ყაზილ
არ: სულნსა: ათაბაგსა: და: ვითარ: წყობა: და: რაზმი: ერთმანერ
თს: გაწყუეს: იმათებურეს: მოყმესა: თამარისათა: და: უსწრობდა:
ბერი: ყრმასა: და: ყრმა: ბერსა: პატრონი: ყმასა: და: ყმა: პატრონ
სა: გააქცივნეს და: ამოსწყჳდნეს: და: დაჴოცნეს: და: მოვიდეს: თჳსადვ
ე: სამეფოდ: წინაშე: მეფისა: და: დედოფლისა: ყოვლისა: აღმოსავლეთი
სა: და: დასავლისა: ჩრდილოეთისა: შემდგომად: ამისსა: წვევითა: ა
სთა: გარგლისა: ძისათა: დიდი: და: სასახელო: ილაშქრეს: განძას: ქუემ
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ო: შლუ~ყონმად: შემდგომად: ზემო: კერძო: რახსისა: პირი: მასის
ამდე: მუნცა: დიდთა: ლაშქართა: მოწევასა: შინა: ისახელეს: თავი: ბ
უმბერეზთა: ამის: სამეფოსათა: თჳთ: მეფისა: უჭურეტელობასა: შ
ინა: ვარდან: და: ნამ~ნ: მსახურთ: უხუცესმან: ოთხთავე: მ
ჴარ: გრძელთა: და: სხუათა: დიდებულთა: და: აზნაურთა: დიდი: და:
ჭირებული: ომი: გარდაიჴადეს: და: გააქცივნეს: და: შეიჭრნეს: მ
უნცა: ამას: ესე: ვითარსა: მშვიდობასა: მარჯუებასა: და: ზეობასა: შ
ემოვიდა: უცხო: რამე: და: უმსგავსი: საქმე: შეუმსგავსებელი: და: უ
ჯერებელი: კაცთა: გონებისაგან: შევიდა: სატანასავე: უბედუ
რისა: რუსისასა: საკუეთ: რამე: სახელ: დებულისა: და: სიტყჳ
თ: აღიძრა წყენად: თამარს: ჴელმწიფეთა: მზისა: და: მეფეთა: ელ
ვა: ცისკროვნებისა: და: იუდა: მყოფელმან: თავისა: მისისამან: აღა
რ: იცოდა: რამცა: ექმნა: ძლეული: და: ტაძარ: ქმნილი: შვიდთა: ს
ულთა: უბოროტესთა: პირველისათა: სოდომ: რაცა: მოიპო
ვა: და: ქცევა: და: ქცევითა: დაქცეულმან: წარწყმედითა: წარწემ
ედულმან: ამან: ესე: ვითარისა: უცხოსა: და: ურიგოსა: საქმე
სა: შემოსილსა: შინა: ითმენდა: თამარ: წყნარი: და: ნარნარი:
ცნობიერი: და: გონიერი და: ორ: წლამდის: გინა: უმეტეს:
იყო: განსაცდელისა: უცხოსა: ჩუენსა: შინა: უდავით: უგრძნეს:
ვაზირთა: და: დიდებულთა: და: განკჳრვებულთა: ერთ: ჴმა: ყ
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ვეს: მცნობელთა: ამისთა: ვითარმედ: ესე: მისივე: ძუელისა: მტერ
ისა: არს: რომელმან: მოაკლევინა: ძმასა: ძმა: და: მამასა: შვილი:
ექსორია: ქნა: პირველი: იგი: კაცი: სამოთხით: ვითარ: ესე: აწ: ხ
ილულისა: ამის: სამოთხისა: და: უბრწყინვალეს: ედემისა: და: შე
უმზადებია: ექსორია: ქნა: მისვე: ძუელისა: ხაინ: საკუეთის: შ
ემსგავსებულთა: მოსდგომა: აქაცა: მუნ: თუ: იგი: მოადგა: დ
ედოფალსა: ქალაქთასა: აქა: ესე: დედოფალთა: დედოფალთასა: და: მე

ფესა: მეფეთასა: ბოლოდ: რაღა: ამისსა: ვეღარა: მინდობილთა:
უღონო: ქმნილისა: მის: ეშმთა: ბომონისა: ჴელ: ყვეს: ცრემ
ლ: მდინარებასა: შინა: თამარისსა: ჯერცა: მოწყალისა: და: გა
ურისხებელისასა: და: წარიყვანეს: ექსორია: ქნად: გარნა: აურ
აცხელითა: ლარითა: სიმდიდრითა: და: საჭურჭლითა: ვინათ
გან: რომელი: სიკუდილსა: ემართლებოდა: და: არავის: მისცა: სა
სიკუდინოდ: იგივე: სიუხუითა: მზეებრი: არავის: მიეშვა: გაძრ
ცუასა: და: ვინაცა: ჩასმული: ნავითა: ზღუად: მიიწია: კოსტანტინეპოლედ:
და: იყოფოდა: ჟამთა: რამედ: ამისა: შემდგომად: უფროს: და: უფრ
ოს: უკეთ: და: უკეთ: მთავრობასა: და: ჴელმწიფებასა: ათქმე
ვს: ყოველსა: მწირსა: ჴელი: საუფლო: და: მკლავი: მაღალი: თანა:
შემწე: და: თანა: მძლე: ბრძოლათა: შინა: და: არა: მსგავსებუ
ლი: ბედი: და: სუე: პაპათა: და: მამათა: მისთა : ნუ: უკუე: არცა: ბე
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დისა: ოდენ: მინდობილთა: წარმართთა: რათა: ამას: სძღუნობდენ:
ყოველნი: მეფენი: აღმოსავლით: დასავლეთამდი: ამისთჳს: ხლდებიან: ყოველნი:
მსმენნი: ესრეთ: სახე: ბრწყინვალეობისა: მისისან
ი:-რამეთუ: ბერძენთ: მეფისა: მანოელისა: შვილი: უხუცესი:
იყო: გაჭრითა: და: გახელებითა: არათუმცა: ანდრონიკეს: ჟამსა: მ
ის: მეფობისასა: და: მისგან: ბერძენთა: ამოწყუედისასა: შეიპყრა: და: გა
ეპატიჟა: იგი: მოყმე: პოლიკარპოს: მსგავსი ასურასტანისა: და:
შუა: მდინარისა: ანტიოქელისა: მეფისა: შვილი: იყო: უკუეთუმც
ა: ჰქონებოდა: გზა: მრავალ: გუარად: ბარბაროზთა: შუა: ყოფის
აგან: წამსაცა: შინა: აქა: პოვნილ: იყო: კუალად: სულტნისა: ყიზარს
ლანის: შვილთაგანი: ერთი: ამბვისა: სმენითა: ხელ: ქმნილი: ძალ
ითღა: სამე: დაიჭირა: მამამან: სჯულისა: დაგდებისა: შიშითა:-ხოლო: ახლო:
მყოფთა: ესე: ვითარი: აქუნდა: ტრფიალი: რომელ: ა
რცა: უღირსთა უღირსობისა: აქუნდა: კდემა: რცხუენა: არცაღა:
თჳსთა: თჳსობისა: გავლენ: ვინცა: სახედ: მზისა: შარავანდნი: ცისაგან:
იშუქებდეს: მიწიერთა: საჭურეტლად: ეგრეთვე: ქუეყანისაგან: თ
ამარის: ჴელმწიფობისა: შარავანდთა: ნათელთა: ბრწყინვლებან
ი: ეფინებიან: იატაკსა: ამას: ზედა: ცისასა: მცნებამან: ამისმან: სალ
დუხის: ძის: ძემან: სახელით: მუტაფრადინმან: აღარ: დამხედმან: მ
შობელთა: არ: ნებობისამან: და: დამგდებელმან: მუემედისამან: სჯულ
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ისა: ტკბილისამან: რომელმან: მოზიდვითა: კაცთათა: უმოძღურ
ა: კაცთა: საწუთრო: ესე: ნებასა: ზედა: თჳსსა: სურვილითა: და: ს
მენა: სატურფოთა: სახეთაგან: ძლეული: მოვიდა: წინაშე: თვით
მფლობელისა: ყოველთა: მეფისა: უჟესთაესისა: ამის: თამარის
ა: სამფლობელოთა: დიდითა: ლაშქრითა: მარავლითა: დიდე
ბულითა: ხოჯაებითა: და: საჭურისითა: მონებითა: და: მჴევალ
თა: ბარგითა: და: სიმდიდრითა: საჴელმწიფოთა: ძღუნითა: კმა:
საყოფინელითა: თუალისა: და: მარგალიტისა: საჭურჭლეთა: და:
ლართა: თანა: ავაზებისა: და: ტაიჭებისა: სიმრავლითა:-და: წეს

ისაებრ: სახლისა: საჴელმწიფოსა: მიეგებნეს: დიდებულნი: პატი
ვითა: და: სიყუარულითა: მოიყვანეს: სრა: სამეფოდ: რომლისა: პაპანი: სალდუხ: ე
ზდენი: პაპასა: ამათსა: დემეტრეს: ჴელმწიფესა: დიდსა: და: სახელგანთ
ქმულსა: ჭაბუკსა: გორგასლიანსა: ძალითა: და: ღუაწლთა: სიმრავ
ლითა: ჴელთ: ეგდო: და: მოეყვანა: აწ: ამან: სიტყჳთა: და: ნუ: უკუანის
ამდე: არცაღა: სიტყჳსა: ღირსებითა: მოიყუანა: ვითარცა: მონა: მოხა
რკე: ნელად: და: წყნარად: და: დაყოვნითარე: უდარბაზა: რონ: ნახვა
სავე: თანა: რმინისსა: აჩვენა: ცრემლთა: ნაკადი: მრავლობა: დას
ვა: პატივითა: ტახტსა: თანა: სულითა: და: იქმნა: სიხარული: გამოუთ
ქმელი: ვითა: მართებს: ნადიმსა: და: წყლიანობასა: ამის: სახლის: დი
დებულთა: და: მოყმეთა: უკლებლობასა: მრავალ: გვართა: სახეობათა:
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მუტრიბთა: და: მოთამაშეთა: განწყობილობათა: ნიჭთა: და: საბოძვა
და: შემოსათა: ვინცა: იქმნა: მჰმრევ: ამას: ესრეთსა: სიყუარულ:
პატივსა: და: ბოძებასა: შინა: დაყო: ჟამი: ზამთრისა: სომხითს: და: ტ
ბილისა: მომწონებელმან: სანადიროთა: ქუეყანათა: და: მოყმეთ
ამან: თჳთ: თავადის: პატრონისამან: რომლისა: რილობა: ღ
~თისა: ურილო: არს: და: ჟამსა: იანუყობისა: თანა: წარმტანელთ
ა: აჩუენეს: საყოფნი: სანადირონი: მინდორნი: მოედანი: და ქუემონ
ი: კახეთისანი: დრანისანი: დარნისა: დიდებულნი: მოყმენი: და:
ლაშქარ: განამცა: მომწუონებელნი: და: მაქებელნი: იშვებდეს: და:
იხარებდეს: და: ადიდებდეს: მომლოდენი: ჟამისა: მის: პატრონისა:
მათისა: უკუდავ: ქნილისანი: გარნა: ვინათგან: თამარ: ამაყი: და: ლ
აღი: უჯერო: შესატყჳსობისა: აზებდა: ფრთოვანებასა: გონებისა:
მისისა: შემოსრულთა: ქალაქად: სამეფოდ: და: ამჴუეს: ქედ: მაღლო
ბა: ტრფიალსა: მისისა: და: წინა: უკმოსულისასა: იპოვა: შვილი:
საჩუკეონი: მან: მძებნელმან: კარაულებასა: მამისასა: პო~ვა: მეფ
ობა: ამან: მძებნელმან: მეფობისა: და: ზესთა: მეფეთა: მეფობი
სამან: პოვა: რომელი: სულისა: და: ნაკარგთ: ჴმა: იყო: ვინმე: ე
რთი: ხარფთა: განისა: ნაშობი: რეცა: სახელდებული: შვილად:
მეფისა: და ვინაცა: მთქმელთა: არა: უქმ: საგონებლობისათა: უ
ფროსღა: უქმ: მყოფელთა: და: დამასკუნელთა: ქორწილისათა:1-20 სტრ., 325r
შერთეს: და: გარდაიჴადეს: ქორწილი: სახელოანი: შემოსასა: თანა
მრავალ: მრავალსა: უბოძნეს: ცხენნი: აკაზმულობანი: სხუათა:
საქონელთა: და: სიმდიდრეთა: თანა: და: ლართა: წარგზავნეს: თჳსად:
საყოფლად: არზრუმად: გინათუ: ვითარითა: ცრემლითა: და: ვითარითა:
გლოვითა: გამოუთქმელითა: არს: კაცთა: ენისაგან: ხოლო: შემდგომად: ა
მისა: რეცა: დარბაზობისა: სახედ: მოვიდა: შარვანშ: ახსართან: რომე
ლი: მიჴდილ: იყო: ცნობათა: გინა: სიყუარულისაგან: და: სჯულისაებრ:
ძუელისა: და: თჳთ: დღესა: ისლიმთა: და: ნაგვარისაგან: განვლენილი: თჳ
სობისა: სჯულისა: დაგდებად: განმზადებული: მოქენე: იქმნა: ყოველთა:
საქმისა: მოქმედთა: მოძღურისა: და: კათალიკოზისა: მიუწოდომელისა: ქ
რთამის: მძებნელი: გარნა: უქმ: სადმე: დაცვად: იქმნებოდის: ზაკვან

ი: ეშმაკისანი: ვინათგან: აქუნდა: თამარს: სული: მყოვარე: და: შეყუარე
ბული: ზენარისა: მის: ხუედრისა: და: გონება: მშობელი: სიტყჳს
ა: გონებისა: მის: დიდისა: აღემსჭუალა: და სეფეგვარო: ყოფდა: ტაძა
რსა: შვიდ: წილ: განწმედილისა: ღ~თისა: სიტყჳსა: და: ყოველთა მამონ
ისაგან: ძლეულთა: და: ქნად: მწვეველთა: მრცხველ: ყოფად: მომსმ
ენელთა: სატანას: ზაკჳთ: წარმავლინებელმან: წესისაებრ: პატ
ივითა: და: სიყუარულითა: ნიჭ: მრავლობასა: შინა: მისცა: მცნ
ება: კუალად: აღარა: შესძინედ: ესე: ვითართა: თქმად: თამარ:
სუე: სუანისა: ჴელმწიფისა: იმატებენ: ზარნი: ლაშქრობენ: მოყ
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მენი: არს მარჯუება: სიხარული: სიყუარული: შუება: და: ნადირო
ბა: მთათა: და: ბართა: გარნა: შემჭირნენი: უწაღმართობისა: და: შვი
ლის: უსმელობისანი: და ვითარ: მოვა: შვიდივე: ესე: სამეფო: შეჭი
რვებასა: ესე: ვითარისა: საქმისა: პოეს: ღონე: განგებითა: ღ~თის
ათა: რომელი: აღამაღლებს: მდაბალთა: და: შემუსრავს: ლაღთ
ა: რომელი: ბრძანებს: წმიდასა: შინა: სახარებასა: არა: რომელთ
ამე: გამომირჩიონ: გარნა: რომელმან: მე: გამოვირჩივნე: და: ვითარ: იტყ
ვის: დავით: რომელსა: აწ: სათნო: ეყო: გამოჩინებად: უმცირეს: ვიყავ:
მე: ძმათა: ჩემთა: და: უმრწამეს: სახლსა: მამისა: ჩემისასა:-ხოლო
თავადმან: უფალმან: მოიღო: და: მცხო: ზეთითა: ცხებულისა: მისათ
ა: და: შემდგომი: იყო: სახლსა: შინა: დედოფლისა: რუსუდანისა: მყ
ო: მე: ეფრემის: ძეთა: გინა: რომელ: არიან: ოვსნი: კაცნი: მძლ
ენი: და: ძლიერნი: ბრძოლასა: შინა: ესე: დედოფალსა: ვინათგან:
თჳსი: ეყვოდა: მამის: მისისა: დავითის: ასულისა: ოვსეთს: გათხოვილ
ობისა: მიზეზითა: მოეყვანა: საზრდელად: სახლსა: შინა: მისსა:
და: იხილნეს: მუნ: მიმავალთა: და: წამომავალთა: რამეთუ: მოყმ
ე: იყო: მოყმე: ფერი: ნაკუთად: კარგი: ბეჭ: ბრტყელი: პირად: ტ
ურფა: და: ტანად: ზომიერი: ორთავე: კერძოთა: გვართა
გან: საჴელმწიფო: ჰკადრეს: და: მოაჴსენეს: მკჳდრთა: ამის: სამეფო
სათა: იგი განაღამცა: ნებისა: და: მართავი: ვაზირთა: და: დიდებულ
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თა: თანა: შემწე: ქნითა: მომჴსენებელ: და: მოაჯე: ექმნეს: თამარს:
მეტყუელნი: ამისნი: უკუთუმცა: არა: იყო: ზენა: განგება: მისსა:
მოქმედებასა: ხედეს: შარავანდედება: თქუენი: თუ: რაოდენნი: რ
აოდენ: გზის: მოყმენი: შვილნი: ჴელმწიფეთანი: ბერძენთა: და: ჰრომ
თანი: სულტანთა: და: საკუეთთანი: სპარსთა: და: ოვსთანი : მცდ
ელნი: სამართალთა: ეგრე: უკანა: რღვნა: არს: შემძლეობამა
ნ: თჳნიერ: ბრძანებისა: საუფლოსა: მაშინ: თამარ: მინდობილმან:
მამიდისა: მისისამან: მშობელმან: სახედ: სახე: და: ვისმან: და: მისგან:
დიდად: წყალობიანთა: ლაშქართა: და: სპათამან: ესრეთ: თქუა: ბრძა
ნებულმან: მოწამე არს: ჩუენდა: ღ~თი: აროდეს: ყოფილმან: გუ
ლი: ჩემი: მოწადინე: ქმროსნიბისა: არცა: პირველ: არცა: აწე:
თუმცა: არა: მოსვლოდა: უწაღმართობა: ჩემი: საყდარსა: რომელი: რწ
მუნებულ: არს: ჩემდა: პირველ: ღ~თისაგან: და: შემდგომად: მშობ

ელთა: ჩემთაგან: აწცა: ამისი: ვითარ: მოაჯე: მაშინ: არ: მომშვებ
ელთა: ჰკადრეს: დედოფალსა:-და: წარვიდეს: დიდებულნი: იმერნი:
და: ამიერნი: და: წარმოიყვანეს: დედოფალი: და: გაზრდილი: მისი: დავი
თ: რჩეული: ღ~თისა მის: და: მოვიდეს: სარასა: დიდქბისასა: სანახ
ებსა: ტფილისისასა: და: მუნ: ქმნეს: ქორწილი: შესატყჳსი: და: შემსგა
ვსებული: ჴელმწიფობისა: და: სახელ: ზეობისა: მათისა: ვინათგან: დ
ედოფალი: ყოვლითა: სიბრძნითა: სავსე: მოქმედებად: აქათ: ბაგრ
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ატო[...]ანნი: ბაგრატოანითა: გუარ: ზეობითა: აწყობდა: რიგთა: სახლ
ისათა: და: ქუემოთ: ხუარასნის: და: ერაყისა: სულტანთა: სძლობითა: გამეც
ნიერებული: მონებრთა: სახიობითა: და: შვენებითა: ამოქმედებდა: მ
შუებელნი: იხარებდეს: გლახაკნი: განმდიდრდებოდეს:-იყო: ზმ
ა: მგოსანთა: და: მუშაითთა: სახეობათა: მჭურეტელნი: იყო: რაზ
მთა: სიმრავლე: და: სრულ
ქნას: ამისსა: შინა: მითხრობად: შეუძლე
ბელ: არს: თუ: ვითარ: ბედნიერობასა: სუანობასა: დღე: კეთილობა: თ
ამარისი: დავითის: მოყმისა: დავით: იანაბრისა: თანა: ბედნიერ: და:
განმარჯუებულობა: ექმნა: და: წაღმართ: წაღმართითა: მით: მითხრობად:
წინა: მდებარითა:-ესე: დავით:-წელიწდის: მოქცევამდე: ესრეთ: წაე
ჯობინა: ყოველსა: მშჳლდოსანსა: ცხენოსანსა: და: მცურავსა: მოასპა
რეზესა: მწიგნობარსა: და: ყოველსა: ნასწავლსა: ჴელთა: სიკეთესა: ვი
თა: დვეს: ჩანს: რომელი: ყოფილა: მისი: მსწავლებელი: და: თანა: მოსწა
ვლე: და: თუ: გარეთთა: ქუეყანასა: მოსრულა: ვერავინ: სადა: გამოჩენილ
ა: მისებრი: შემდგომად: ამისსა: მშუიდობისა: და: მტერთა: მძლ
ეობისა: ამათისა: ოდესმე: მოესმა ვითარმედ: რუსი: იგი: ძნელები:
და: სუე: უსუეო: წამოსრულა: კოსტანტინეპოლით: და: მოსრულა: ქუეყ
ანად: ეზინკისად: კარნუ: ქალაქისად: და: მას: ჟამსა: ნაცვალი: მეჭურ
ჭლეთა: უხუცესისა: სჯულითა: ბარბაროზი: და: ქცევითა: ტარტა
როზი: კაცთა: და: ჰომნი: პატრონთაგან: სრულ: წყლიანი: საქ
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მის: მოციქულად: წარავლინა: საქმისა: რასათჳსმე: და: მას: კარნუ: ქალ
აქსა: მისულსა: შინა: შეიყარნეს: რუსი: და: იგი: ერთად: დგეს: ამ
იერნი: რათა: სახლესა: შინა: შეხვეწილ: იყო: მისსა: სარგებელი: მოწადინენი:
შეეხუეწნეს: ამას: დიდსა: რომელი: აქით: მისრულ: ი
ყო: მაშინ: ცნეს: ამის: სამეფოთა: კაცთა: და: უფროსღა: ეშმაკმან: რ
ომელი: მარადის: ბრძოლ: არს: ვითარ: განკჳრვებასა: დავითისა:
სიცრუე: კაცთა: გულებისა: და: რომელნი: თანა: ზიარ: მეფობისა: მათისა: და:
უხუად: და: უგულსავსედ: წყალობითა: იყუნეს: მათცა:
ქნეს: საქმე: ყოველთა: ძუელთა: გინა: ახალთა: გინა: უბოროტესი:
უკეთუ: ამას: სამეფოსა: განდგომად: პატრონთა: უნებელ: ქნილ
ა: რომელი: და: წყებითგან: სოფლისათა: არავის: ოდეს: სადა: უნა
ხავს: წარმართებული: და: გამარჯუებული: გარნა: ეგრეცა: თჳსთ
ა: და: ნატამალთა: შვილთა: და: ძმათა: ამის: სახლისათა: მიზეზითა:
ქნილა: გარნა: ესე: ვინ: ანუ: სით: პირველად: უზან: პატრონი: კლ

არჯეთისა: და: შავშეთისა: რომელი: ძუელთა: მეფეთა: ტაოელთა: დი
დებულთა: და: ადგილსა: ზედა: შეეწყალა: პატრონსა: აქით: ბოც
ოს: სამცხისა: სპასალარი: და: სისრულისაცა: აღმატებით: შეწყ
ალებული: სხჳთამე: სახითა: დიდებულ: აზნაურითურთ: თანა: რომელი: ივანეცა:
ციხისჯუარელისა: რომელსა: ყუარყუარეცა: ე
წოდების ესე: და: მაგრა: და: თჳსითურთ: მოკიდულითურთ: ვითარ:
1-20 სტრ., 327v
გვარ: ეყოდაცა: მომგონებელსა: სულსაცა: ერთგულობისასა: რ
ომელი: ბაღუაშს: ზედა: უერდგულა: ბაგრატს: ვარდან: და: დიდნი: მ
სახურთ: უხუცესი: აქით: პატრონი: ორბეთის: და: კაენისა: ლიხთ: ი
ქით: ნიკოფსამდის: უცილობელად: ქონებისა: და: თჳთ: ქუეშისა: ციხე: მყოფი:
მაგარსა: და: მტერთაგან: უვნებელსა: ესე: მცირედისა:
რასმე: წარვიდა: და: მივიდა: გეგუთს: რეცა: პატრონისა: წადილითა:
შეეყარა: ყოველი: სვანეთი: და: აფხაზეთი: სეგროი: გვარი: სამოქ
ალაქო: რაჭი: თაკუერი: და: არგუეთი: მომრთველმან: სანგთა: და: ქ
ეშიგთამან: აფიცა: რუსისა: გამეფებისა: და: მისის: მეფე: ყოფისათჳს: დიდებულნი:
და: ლაშქარნი: ქუეყანისანი: გაგზავნა: ლაშქარნი: ქ
უეყანისანი: და: მივიდეს: გუზანის: და: მუნით:-წარმოვიდა: რუსი: და:
შეყრილთა: მიჰმართეს: სამცხესა: და: მიეგება: ბოცო: და: ვინცა: მ
ისი: მიმდგომი: იყო : და: გარდამვლელნი: მთისანი: მივიდე: გეგუ
თს: ჵი: ღაღადი: დიდი: და: განსაკჳრვებელი კაცთა: ცნობისა: ვინა:
ანუ: ვისითღა: მოსაყდრე: საყდარსა: დავითიანსა: მაშინ: თამარ: ქა
ლაქთა: მოყუეს: ხურისა: და: უაზრავისა: საქმისა: განკჳრვებული: პი
რველად: მომხედველი: ჩუეულებისა: ზენათა: წყალობათა: მბრ
ძანებელ: ექმნა: ყოველთა: ერთა: ერთგულთა: ვინაცა: შემოკრბ
ეს: სპანი: და: დიდებულნი: ჰერეთით: კახეთით: ქართლით: სომხი
თურთ: და: სამცხით: მკჳრნეთა: საქმითა: ჰკადრეს: ფიცით: არამთ
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აგან: ნება: დართულობა: საქმისა: და: ვითა: შეაჯერეს: უმათოდ: ქ
მნილობა: მჴეცებრ: განჴდა: გული: მათი: ერთგულობისათჳს: და:
თავი: საწამებელად: დადებისათჳს: და: თჳთ: თამარ: ჴელითა: საუფლოთ
ა: და: სიტყჳთა: ოქრო: ნეკატრითა: მრავალი: მართლად: იკით
ხვიდა: მიზეზსა: მკჳდრთა: მისთაგან: ოდესმე: თუ: პატრიაქთ
ა: და: ანტონი: ქუთათელსა: რომელი: იგ: ოდენ: დარჩა: მას: ჟა
მსა: ერთგულად: ლიხთიმერით: სისხლთა: დათხევამდის: და:
სხვათა: ებისკოპოზთა: გზავნიდის: ოდესმე: შინაურსა: ე
ჯიბსა: და: მესტუმრესა: და: მათგან: ვერას: პირის: მპოვნილთა: კ
უალად: მაშინ: შეკრბა: კრებული: ღ~თის: მბრძოლი: აიღე
ს: მახვილები: და: წათები: წარმოემართნეს: პატრონსა: ღ~თ: შე
მოსილსა: ზედა: ნახევარნი: მთით: მეფე: გარდამოვიდეს: მთითა:
ლიხისათა: ამწყუედელნი: და: ამაოჴრებელნი: ქართლისანი: მოვიდ
ეს: ნაჭარმაგევამდის: და: გორამდი: და: ნახევართა: დადიანთა: წინა:
ძღომითა: გარდაიარეს: რკინის: ჯუარი: და: ჩავიდეს: ციხის: ჯუარ
ს: დაწვეს: ქალაქი: ოზრჴე: მუნ: შეიყარნეს: ბოცო: და: მეს

ხნი: ვინცა: იყვნეს: მიმდგომნი: მათნი:-და: გამგებელთა: ესე:
ვითარისა: საქმისა: ღ~თისა: უკითხავად: შვილთა: მზე: გრძელ: უ
ჴმეს: რამეთუ: გააგეს: პირველად აღება: ჯავახეთისა: თმოგჳს
ა: და: ახალ: ქალაქისა: კუალად: თრიალეთისა: და: სომხითისა: ვინათ
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გან: ქურდ: ვაჭრისა: იქით: გასდგომ: და: ვიდრე: ყოველი: სომხითი:
ივანე: ვარდანის: ძე: პატრონი: გეგუთისა: მაყა: პატრონი: კაიწონი
სა: კაენი: თუით: ვარდანისი: იყო: სხუანი: მის: ქუეყანის: აზნაუ
რის: შვილი: თანარ: ზაქარია: ვითარ: მის: ძისა: იგი: კაცი: ერთგ
ული: იყო და: ჭაბუკი: გამოცდილი: ამათ: ყოველთავე: აგარათა: შე
ყრა: გაგასა: და: მუნიდაღმან: მათ და: ზემოთ: ქართლის: მყოფთ
ა: კა~რს: ქალაქი სათა: მოსულა: სადა: იგი: იყო: მზე: მზეთა: ნათე
ლი: ნათელთა: ხატი: იგი: უმანკო: მსგავსი: მისისა: ქესი: მშვიდ
ითა: მათ: დავითიანობრითა: გონებითა: მინდობილი: ზენასა:
მას: განგებასა: იმედისა: მდებელი: წყალობათა: მისთა: გულ: მოწ
ყალეთა: მაშინ: უბრძანა: ამირ: სპასალარსა: გამრეკელსა: და:
ოთხთა: მჴარგრძელთა: და: სხუათა: თორელთა: ზემოთ: და: ქუემ
ოთა: წასულა: და: მიგებება: წინა: ქუეყანასა: ჯავახეთისასა: და: მ
უნვე: ცნობა: ძალისა: მათისა: უფროსღა: ცნობა: ძლიერებ
ისა: მართლ: მსაჯულობასა: ღ~თისასა: და: მივიდეს: მტკუარსა: ზედა:
ვინათგან: იცნა: მუნვე: მოსრულ: იყვნეს: და: მიერთნეს: მესხნ
იცა: ერთგულად: დარჩომილნი: და: აქით: ესენი: მისრულნი: მ
ტკუარსა: ზედა: და: იგინი: მუნით: ჴიდსა: ზედა: შეიბნეს:-და:
შეიქმნა: ომი: და: სროლა: მას: დღესა: სიღამემან: და: წყლის: შ
უა: ყოფამან: გაჰყარნა: ვითარ: შეღამდა: შეიარნეს: და: ზრახვა:
1-20 სტრ., 329r
ყუეს: ვითარ: ვხედავთ: მჴცე: ქნილობასა: ამათ: ლაშქართასა:
და: ვინათგან: არა: გვაქუს: ძალი: და: ღონე: შებმის: აწ: მივრიდოთ:
სიმაგრისაკენ: და: მუნიდაღმან: ღონითა: ვეცადნეთ: ღალატსა: და:
ძლევასა: სიქველისა: მომნიჭებელმან: თამარის: კერძთა: ლაშ
ქართა: ამცნო: გულ: უყოვნელ ქმნა: შებმისა: და: დევნა: ყ
ოფისა: და: გამვლელთა: ჴიდისათა: მიმართეს: მთასა: ტორნაძიად: ს
ახელ: დებულსა: ღონედ: სიმაგრისა: საძებნელად: და: ვეღარამა
ნ: დამდგმელთა: გარიდეს: და: მიიწივნეს: ველსა: ნიალისა: და:
წყალსა: ხინგრისასა: თმოგუს: და: ერუშეთს: შუა: შეიქნა: ო
მი: ვითა: ხუდებოდა: რჩეულებსა: იმერთა: და: ამერთა: მო
ყმეთასა: რომელი: კმა: იყო: ძუელთაცა: გოლიათთა: და: ჭა
ბუკთა: ომად: რომელთა: ზედა: მოვიდოდეს: ქოითათ: სიმწვ
ავენი: და: მოკეთილებანი: ისრისანი: მფეთებანი: ჴრმა
ლთანი: და: მხეთქელობანი: ჰოროლთანი: და: გაგრძობა: შჰმათს: მ
იეცა: ძლევა: ბუმბერეზთა: და: მოყმეთა: თამარისთა: და: გა
ქცეულნი: რომელნიმე: და: იიურნეს: და: ჴოცეს: და: ტყუეყ
უეს: ამათ: არა: ევნო:-არცა: სიკუდილითა: არცა: დაკოდი
თა: რომელ: ივანე: სარგისის: ძე: დაკოდეს: შემოქცეულთა: მხ

იარულთა: პირითა: და განათლებულითა: გულითა: თავის: უფ
ალ და: უდევნელ: ყუეს: იგინი: ქენებისა: და: პატრონისავე: არა:
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დაკლებისათჳს: და: მოვიდეს: წინაშე: ღ~თივ: გვირგჳნოსნისა: მეფი
სა: და: მეფეთ: მეფისა: მიმცემელმან: ღ~თისა: მიმართ: ჯეროვ
ნისა: მადლობისამან: ნახნა: მოყმენი: მისნი: პირითა: ბრწ
ყინვალა: თუალითა: ტკბილითა: და: გულითა: დაჯერებუ
ლითა: ვინცა: ცნეს: ესე: პირველ: მახარობლისა: მოსლვითა:
სარგის: მარამის: ძისათა: ზრახვა: ყუეს: რომელნი: მყოფ: იყ
უნეს: თჳთ: ჭიაბერი: მანდატურთუხუცესი: ჰერნი: და: კ
ახნი: დიდებულნი: და აზნაურნი: თანა: დართვით: ყივ
ჩაყთათა: და: შეყრილთა: ქართლისა: ერისთავისა: და: ქ
ართველთა: დიდებულთა: წინა: ძღუანვითა: დავით: მეფი
სა: სუიანისათა: დასხმა: ქართლს: მყოფთა: რომელთ: მიაე
რთნეს: ვიეთნივე: ქართველნიცა: და: სიმრავლე: ყოვლისა:
კავკასიისა: და: მთულელობისა: და: ვითარ: აგრძნეს: მათ: ამ
ოწყუედა: და: გაქცევა: ზემოთ: ლაშქართა: მსწრაფლ: იჴმი
ეს: გარდავლა: და: შემოქცეულთა: და: მოსრულთა: წინაშე: თ
უით: თამარისა: ჰკადრეს: გასულა: სომხითით: მიმართება:
ურჩთა: და: განდგომილთა: მეფობისა: მისისათა: და: ჰმორჩილ
და: ქრისტე: შემოსილი: ჴელმწიფე: შემეცნებული: ღ~თისა:
წყალობა: აურაცხელობითა: ვინა: ესეცა: უწყოდეთ: რომელ:
წურთითა: ღ~თისათა: სივრცე: დიდ: ფრიად: არს: რამეთუ:
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კეთილთა: და: კეთილ: გამგონეთა: ნიშთა: აღჭენითა: სწურთ
ისა: კეთილად: დართვითა: ძლევა: მინიჭებითა: რამეთუ:
კეთილისა: სულისათჳს: ღ~თის: მოყუარე: და: თჳსად მისი: არს:
ვითარ: იტყჳსცა: დღე: ბერძენთა: ხედ~ვს: პლატონ: კეთილი:
კეთილთა: არს: კეთილი: ვინა: იგივე: კეთილი: ბოროტთ
ათჳს: ბოროტ:-ხოლო: აწ: ჴამს: და: უფროსღა: გაგონე
ბა: ნათქუამთა: მათ: და: უვიწყებად: ხედვა: ხედვისა: ზენათა:
წყალობითა : რათა: და: ვჩყოთ: თუალი: იგი: ამათ: ესე: ვითართა:
წყალობათა: განგრძობითა: ხოლო: ვინცა: ცნეს: განდგომილთ
ა: შერისხვა: ღ~თისა: მათთანათა: თჳს: თჳსთა: რომელნიმე: და
მგდებელ: იქმნეს: აწ: ციხეთა: და: სიმაგრეთა: და: უწინარეს:
სჯულისანიცა: ვინათგან: თამარსა: ზედა: ესე: ვითარი: უსახუ
რი: საქმე: იკადრეს: რომელნიმე: მოვიდეს: ჴელ: საბელ: მობ
მით: რომელნიმე: მკულელ: ექმნეს: თავის: ბიძასა: და: ეგრე: მოვი
დეს: და: მანცა: იქმნეს: ჩუეულებითა: გამარჯუება: შემოქცეუ
ლი: დგა: ჭალასა: აგარათასა: მონადირე: და: მონადიმე: მხი
არული: და: შემწყალებელი: ერთგულთა: და: საკუთართა: მის
თა: შეიწყალა: ზაქარია: ვადანის: ძე: და: უბოძა: გა~გი: ქ
ურდ: ვაჭრითა: განძამდის: მრავლითა: საკუთარითა: და: მრ
ავლითა: სანახევროთა: ქალაქებითა: ციხეებითა: და: სოფლე
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ბითა: შეიწყალეს: და: უბოძეს: სარგისის: ძესა: ივანეს: პირ
ველად: მსახურთ: უხუცესობა: ჴელი: შინაური: და: საპატიო:
და: კაენი: და: ვიწონი: გელაქუნით: და: სხუათა: მრავლითა სახარ
ჯოთა: ქალაქითა: და: ციხითა: შეიწყალნეს: და: დალოცნეს: სხუანი
ცა: დიდებულნი: მრავალნი: და: შექცეულთა: მიმართეს: სა
ხლთა: მათ: და: ნატამალთა: ნაჭარმაგევსა: და: ლიხთიმერთ:
დიდებულთა: შემნანებელთა: შეცოდებისათა: და: მოაჯეთა: შ
ენდობისათა: ითხოვნეს: ცხოველნი: ხატნი: და: თჳთ: დედოფალი: რ
უსუდან: მათ: წინაშე: საყოფელად: კათოლიკისა: მანდატურთ:
უხუცესი: და: სუიანი: ებისკოპოზნი: შინაურითურთ: სახელ
დებულითა: ვინაცა: გარდამოვიდეს: სვიანნი: დიდებულნი: და:
მეჴევენი: და: გარდამოიტანეს: რუსთ: მეფე: ყოფილი: და: მისც
ა: დედოფალმან: სიმტკიცე: პირველად: რუსის: უნებელად: გაშვ
ებისათჳს: და: მერმე: მის: ჟამისა: შეცოდებისათჳს: არას: შენა
ნებისა: დედოფლისათა: მოვიდეს: ნაჭარმაგევად: და: რუსი: ივა
ნეს: მისანდობელად:-მთხოველი: წარვიდა: მასვე: მისსა: სუე: უ
ბედურსა: გზასა: გაემართა: და: შეიქმნა: მშვიდობა: სიხარულ
ი: და: ერთობა: რომელი: არაოდეს: სადა: ვის: უხილავს: და: ე
რთბამად: ძოვდეს: ლომი: და: ჴარი: და: იხარებდეს: ვეფხი: თ
იკანთა: თანა: და: მგელი: ცხუართ: განდიდნა: სხულანი: თამარ
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ისანი: ყოველსა: ზედა: პირსა: ქუეყანის~სა: და: ლაშქრთა: დავი
თის: ბრძანებითა: და: გამორჩევითა: თამარ: სუე: ალექსანდრ
იანის: თანა: და: იმარჯუებდა: შეწევნითა: ზე: გარდამოთა: და: ამას:
შინა: მათ: წავალა: გამრეკელი: ამის: სპასალარი: და: თანა: თმოგვისა
გან: კიდე: არა: დაკლეს: შვილთა: მისთა: მაშინ: უბოძეს: ამირ:
სპასალ~რობა: ზაქარიას: მჴარ: გრძელსა: ძესა: სარგის: ამირ: სპ
ასალარისასა: მჯდომთა: სომეხთა: მეფისათა: ადგილსა: პატრონსა: პ
ატრონსა: ლორისასა: მოუმატეს: ქალაქიცა: რუსთავი: მოყმე
სა: ღირსსა: სპასპეტობისასა: და: ჭიაბერსა: მანდატურთ: უხუცესსა:
მოუმატეს: და: უბოძეს: ჟინოანი: ქალაქი: და: ციხე: მრავლ~თა:
მთიულეთითა: და: შეიწყალეს: სარგის: ვარდანის: ძე: დალოცეს:
და: უბოძეს: თმოგვი: და: ქუემოთ: წირქუალელნი: ზარტიბის: ძე
ნი: გრიგოლის: ძენი: ჭიაბერის: ძენი: და: მახატლის: ძენი: თავ
ნი: კახეთისანი: თორიას: ძენი შეიწყალნეს: თუითოეული: თჳსი
თა: წესითა: რომელნიმე: ახლად: დალეწვითა: რომელნიმე: მომატებ
ითა: ეგრეთვე: ქართველნი: სომხითარნი: თორელნი: მესხნი: და: ტ
აოელნი: ვინაცა: გუზან: პირველითა: განივე: წარმწყმედელი: თავი
სა:-აწცა: გამტანელი: ტაოს: კარისა: ვაშლოვანისა: და: სახლთა:
და: ციხეთა: მრავალთა: წარვიდა: ქუეყანასა: შაერმენისსა: და: სამძ
ღუარი: სახელით: აზნაურისრის: შვილებითა: რომელთა: თანა:
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იყო: მეღჳნეთუხუცესიცა: სეფეშვილად: კლარჯეთისა: და: შ
ვშეთისა: და: გავიდეს: მთასა: კოლისასა: მოეგებნეს: წინა: ზაქა
რია: ფანასკერტელი: და : ძინიელნი: კალმახლელნი: ყრმანი: კა
რგნი: და: პატრონისაგან: შეწყალებულნი: და: შეყრასავე: ც
ნეს: გუზანის: შვილისა: და: შაჰარმენის: ლაშქრითა: მოსლვა: გა
ზანის: ცოლისა: და: შვილისა: წარსხმად: და: ციხეთა: შინა: თურ
ქთა: შეყენებად: დაღაცათუ: ლაშქარნი: დიდნი: იყუნეს: და:
პატრონი: თორმეტისა: დროშისანი და: ესე: მცირენი: და: მჴს
ენებელთა: ქრისტეს: სჯულისათა: და: თამარის: ბედისა: და: სიმართ
ლისათა: შებიბნეს: და: სიდიდითა: მათითა: და: სიკეთითა: დი
დად: დაჭირვებული: ომი: გარდაიჴადეს: ბოლოდ: მათთა: გამ
ოქცეულთა: და: ამომწყედელთა: ჴელთა: მყრელთა გუზანის:
ცოლ: შვილთა: თანა: შემოქცეულთა: აიხუნეს: ციხები: და: სიმ
აგრენი: და: კუალად: მგებელნი: ქუეყანისანი: მოიწივნეს: წი
ნაშე: თამარისა: რომელმან: მი~ფინა: ნათელი: წყალობისა: და:
გარდაჴდა: მადლი: მოჭირვებისა: და: დარჩეს: ყრმანი: სახელოა
ნი: და: პატრონი: სარგებლიანი: და: ამას: ესე: ვითარსა: წყალო
ბასა: შინა: ღ~თისასა: ორნიღა: მკლებიანენი: წაღმართის: გამ
ოჩენილობანი: ილოცვიდეს: მოქენენი: ღ~თისა: და: წმიდათა: ხატ
თა: მომჴსენენი: პირმშოთა: ძლიერებითა:-ხოლო: ვინთგან: ჰყო
1-20 სტრ., 332r
ფს: წყალობათა: და: მრეკელთა: განმღებისასა: და: მთხოველთა:
ნიჭებისასა: და: მეძიებელთა: პოვნისათა: ვითარ: იქმნა: სარას:
ძე: გინათუ: რჩეულისასა: ანუთუ: ელისაბედისსა: და: უფროსღა:
ანანიასასა: და: ვიკადრო: მარიამისსა: მიუდა: თამარი: განწმედილ
ითა: გონებითა: და: ტაძრისა: ღ~თისა: აღმსჭვალულისა: სანთლი
თა: სხეულისათა: მჴურვალებითა: გულითა: და: განათლებულითა:
სულითა: ტ~ბა: ჴმელისა: ბეთლემ: მყოფელმან: მუნ: შვაა: ძე: [.
...............] და: უწოდა: სახელი: ახოვნისა: მის: მამისა: თჳსის
ა: რომლისათჳსცა: ყუავილი: უკუდავთა: ნაწილისა: აღმოგუეყოვლ
ა: ამას: ესე: ვითარსა: მოხედვასა: ღ~თისა: სამებითა: სრულისასა:
პირველად: რჩომისა: თამარისა: და: აღმოშობასა: ძისა: გორგას
ლიანისასა: რამცა: თქმად: მიეგებოდა: სახე: სიხარულისა: ა
ნუ: მადლობისა: ღ~თისა: იხარებდეს: იშვებდეს: იმოთხვიდეს: სამოთხ
ესა შინა: ამის: საწუთოსა: განმათავის: უფლებელნი: ტყუეთანი:
შემეწირველნი: ეკლესიათანი: მწირვებელნი: მღუდელთანი: და:
მიმცემელნი: მონაზონთანი: მოწყალენი: გლახაკთანი: ერთბამად:
მადიდებელნი: ღ~თისანი: მწყობელნი: ეპისკოპოზთანი: შჳდისა
ვე: სამეფოსა: სპათა: თანა: და: თჳთ: დედოფალმან: და: გაზრდილმან: მ
ისმან: მეფემან: და: დამან: თამარისამან: და: ყოველთა: მყოფთა: ამ
ის: სამეფოსათა: მსგავსად: მოგუთასა: ჴელყუეს: ძღუნებად: და: მინიჭე
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ბად: ცნობითა: გარეთ: ბერძენთა: მეფეთა: სულტანთა: ათაბაგთა:
და: ამირთა: სპარსეთისათა: წარმოავლინეს: ნიჭნი: და: განძნი: კმ

ა: საყოფელნი: და: ვითარცა:
ამას: დღე: კეთილობასა: შინა: იხილე
ს: ყრმა: ახალი: პირველ: საუკუნეთა: განწესებული: ძედ: მე
ფისა: მეფედ: შვილად: ცხებულად: დავითიანად:-რამეთუ: ო
დეს: დახატული: ბუნებისაგან: იშვა: და: წარმოაჩინა:მოაქ
უნდეს: თჳსი: შორის: ხატნი: და: სახენი: თჳსთა: დამსახთა: მშობე
ლთა: და: მნათობნი: სცვიდა: მას: და: ენთებოდა: სული: ზენისა: ს
ფეროისა: და: მეტ: ბედი: ბედსა: ზედა: და: სუანობა: სუესა: ზედა:
მარჯუებნი: უმეტესნი: წარემატებოდეს: შარავანდთაგან: მამრჩობ
ლებითა: ესე: ვითარი: იქმნა: გალაშქრება: რომელი: არაოდეს: ვისგან:
ქმნილ: იყო: ბაგრატოანისა: პირველად: შემკრებელთა: ბედსა: და: ს
უესა: ზედა: ლაშასა: რომელი: განმანათლებელად: სოფლისა: ითარგმ
ანა: თ~ეს: ბარდ~ვად: დიდად: და: ძველად: ქალაქთა: ამომწყუედელთა: არანი
სათა: გამოიღეს: დიდ: ძალთა: ჰომთა: პირველისა: ნებროთისა: აჰრიოს:
შვილისა: ბარტოსისა: მამული: და: შენებითა: ავსილთა: სიმრავლი
თა: ტყუეთა: და: საუნჯეთათა: აურაცხელთა: ათავისუფლეს: სამ: ბ
ევრობა: ტყუეთა: დღე: გრძელობისათჳს: თამარისა: და: ძისა: მისისა: მუ
ნით: გამომგზავრებულთა: არცა: თუ: თჳსი: ერთისა: გამომსუენებე
ლთა: მსწრაფლ: წარსრულთა: ილაშქრეს: აზრუმს: კარსა: კარ
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ნუ: ქალაქისათა: და: მუნ: იყო: სიმრავლე: ჰომთა: წყობა: ჰუნეთა: და: ხ
ეთქება: აბჯართა: რომლისა: მეშველად: იყუნეს: სურმანელი: კარელი:
და: შიგნით: სალდუხის: ძე: ნასრადინ: და: ორნი: ძენი: მისნი: ლაშქრი
თა: სიმრავლითა: ქოითისა: და: ცსენოსნისათა: უამრავლსა: და: ცისკრ
ის: ბინდსა: მის: რომელთა: და: დამწყებელთა: ომისათა: ღამისა: ბი
ნდმან: ულხინა: გაყრად: და: ვითარ: გამოჴდა: ღამე: იგი: და: მოვიდეს: ლ
აშქარნი: უთუალავითა: და: მიუწდომელითა: ალაფითა: და: შიგნით: მ
ყოფნი: ვითარცა: მჴეცნი: იღრჭენდეს: კბილსა: მათსა: და: წუერსა: ი
ფხურიდეს: მხილველნი: ვინმე: ცოლთა: დატყუევებულთანი: და: ვინმე:
შვილთა: და: ვინმე: სიმრავლესა: ჯოგისასა: და: რემისასა: და: მთქმელნ
ი: ესრე: ტიროდეს: ვინა: ჩემდა: ესე: ვითარი: შერისხვა: ვინათგან: ა
რა: ოდეს: გვიხილავს: ტომი: ქრისტიანეთა: სანახებსა: საყოფელთ
ა: ჩუენთასა: და: ვითარცა: განთენდა: ჰკრეს: ბუკთა: და: დაბდაბთა:
და: შეიქნა: ზმა: ქალაქთა: შინა: დამსკუენელნი: სისხლთანი: მათთა: და:
თხოვისანი: გამოვიდეს: ბჭეთა: ქალაქისათა: გააწყუეს: რაზმი: ქოითისა:
და: ცხენოსნისა: წარმოდგეს: ბანსა: ზედა: და: ბუკთა: შინა: ის: რის:
მსროლელნი: და: ქვის: მსროლელნი: და: ვითარცა: იხილა: მეფემან: დ
ავით: და: სპათა: მისთა: გულ: მყარად: გამოსრულება: მათი: ითხოვეს:
საჭურველი: და: აღსხდეს: არამთა ამხმელნი: ჰოროლთანი: აჰა: მ
ისულასავე: და: სტეხეს: სახედ: მეხისა: ტეხისა: აღიხუნეს: და: ჰკრ
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ეს: და: დაჯერებულნი: თავის: კატობასა: შეიხუეწნეს: ჯარითა: ამწ
ყუედელნი: ერთმანერთისანი: და: რცხუენილნი: ცალთაგან: საკი
ცხელ: და: სანერწყუავ: იქმნეს: ბიბთა: ელიმთა: და: ხადუმთაგან: მკლ

ენი: და: მგინობარნი: მუჰმედის: რჯულის: მდებლობისანი: და: შემოქც
ეულნი: მეფე: თავით: და: ლაშქარნი: მისნი: მოვიდეს: მხიარულნი:
ქუეყანადვე: თჳსად: მუნით: ძლევა: შემოსილობნი: და: აქათ: მნახავნი:
თამარისა: საშოდ: მთიებისათა: აღმობრწყინვალებისა: იაკობის: ვარ
სკულავისანი: რომელმან: იზმნა: სუენი: იზმნა: ძლევანი: იზმნა: ნა
თელი:-ხოლო: მე: მორიდეს: განგრძობასა: წყინობისასა: მცთონისა: და
გდებც: ღვაწლი: ომთა: და: მარჯვებელთა: უკანასკნელთა: პირველ
ისათა: და: მიძულებული: გული: აღზრავს: ორღანოსა: გონებისა
სა: რომელი: არს: ენა: მეტეუელი: და: წარმომეტეუელი: მთხრობთა: ეს
ე: ვითართა: ოდესმე: ჟამსა: ერთსა: შინა: შეყრილნი: გავიდეს: გე
ლაქუნად: და: ჩაიარეს: ხაჩიანი: და: ჩავიდეს: ქუეყანად: ყუარყარისისა: და:
მიუწიეს: ბლაყუნამდის: და: მოარბიეს: ყოველი: არსი: და: ამოიარეს: კა
რი: განძისა: და: შეიქნა: კართა: ზედა: დიდი: შუღლი: და: განაღამც: გაიქ
ცეს: და: შეიხუეწნეს: ქალაქად: ყარყრით: შანქორამდის: ექუსი: დღე:
იარეს: და: რომელი: დღე: გარდასრულა: თუმცა: მოწეულ: იყვნეს: ლ
აშქარნი: და: არა: შემობმოდეს: და: ყოველგან: ძლევა: შემოსილნი: და:
მძლენი: შემოიქცეს: და: მოვიდეს: სიხარულითა: წინაშე: ყოვლისა: სოფლ
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ისასა: და: კუალად: ლორიდაღმა: წარვიდეს: ორნი: ძმანი: სარგისის: ძ
ენი: ზაქარია: ამირ: სპასალარი: და: მსახურთ: უხუცესი: ივა
ნე: მორბევად: რახსის: პირსა: და: მუნით: წამოსრულ: იყუნეს: ლ
აშქარნი: დვინელნი: ბაჯანელნი: და: ამბერდელნი: მეკობრობა
დ: და: მზერად: ქარავნისა: ვერ: ცნეს: ამათ: შეიყარნეს: საშ
უალობასა: გზისასა: ეკუ~ეთნე: ურთიერთარს: და: უფროს: ო
მისა: და: მჴნედ: ბრძოლვისა: საქებელ: იყო: წამღებელი: სუ
ლისა: სიფიცხედ: ქველობისა: მათისაგან: ავსებულნი: და: სახე
ლოვანი: მოვიდეს: წინაშე: დავით: სუე: ამღელისა: ბულისა: და: თამარ: ღ~თ
ივ: დამყარებულისა: შემდგომად: ამისსა: კაენისისა: პატრ
ონმან: ივანე: მსახურთ: უხუცესმან: დავით: და: აწუა: ლაშქ
რობისა: ძალითა: შესამართებად: დიდსა: და: სასახელოსა: მოსა
რბევლად: დიდისა: გელაქუნისა: სპარსი: ბაზრისა: და: გორ
ლა: ქუნისა: მაშინ: გაჰყვა: მოყმე: დღითი: დღე: მატებული: წა
ღმართებული: და: წაკუეთებული: ომთა: და: ლაშქრობათა: დამსხმ
ელთა: აღიღეს: ტყჳსა: ჯობისა: აქლემისა: ზროხისა: და: ცხურ
ისა: სიმრავლე: შემსგავსებული: ქვიშათა: და: სადაცა: ვის: ლაშქარ
თა: და: მეშუელნი: თავისა: დედა: წულთანი: გარდეკიდნეს: გააქცივნ
ეს: ამოსწყჳდეს: და: დაჴოცეს: ვინც: უარ: ქნილთა: სპარსი: ბაზრის:
სულტნის: მოედანს: შინა: ჴელ: ყუეს: სიხარულად: და: ასპარეზობად: რომ
ელი: ესეცა: აროდეს: ვისგან: ქმნილ: იყო: ვინათგან: ოდესმე: იგივე: რ
უსი: ამის: სამოთხისაგან: ექსორია: ქმნილი: კაენისაებრ: მკლვლე
ლ: არა: ძმისა: არამედ: თავისა: თჳსისა: ვერცა: ღირს: იქმნა:და: მოიშალა: სამოთხესა: ქალაქსა: კოსტანტინეპოლეს: ყოფისაგან: ყოლ
გნით: არა: მტერ: აწყუედილი: მეფე: არამედ: სამბრალ: აწყუედი
ლი: მივიდა: ათაბაგისა: და: მისგან: აიღო: არნის: ქუეყანისა: საყო
ფი: შემსგავსებული: სულისა: მისისა: მუნით: დაღმან: შემყრე

ლი: ლაშქართა: განძისა: და: არნისათა: მოვიდა: ქუეყანასა: კამბეჩისასა:
და: შიგნით: მინდორი: მოარბია: და: აიღო: სიმრავლე: ტყუის
ა: და: ნატყუენავისა: მაშინ: ხორასან: ბუჭის: პატრონმან: საღირ: მ
ახატლის: ძემან: ცნა: ესე: და: შეიყარა: მცირედითა: ლაშქრითა: და:
მიეწია: სამითა: შვილითა: წამებად: თავისა: არა: თუ: ორნი: ერ
თისათჳს: ლაშქრობდეს: და: ათნი: ერთისათჳს: და: ოცნი: ორთათ
ვის: გარნა: მანვე: სუემან: და: სიმრავლემან: თამარისმან: დასცა:
რისხვა: ღ~თისა: უხილავი: და: ვითარცა: გედეონისაგან: მცირედ: მ
იეწივნეს: და: გააქცივნეს: ჩამოყარნეს: და: დაჴოცეს: ვინა: ვინა: რუს
ი: ძალითა: სამე: გარდაიხვეწა:-ხოლო: ესეცა: უწყით: თქუენ: მსმენე
ლთა: აღაცათუ: სამისოდ: გაჭრითა: მჴეც: ქმნილებითა: მჴეცებრ: აჩუენის:
ულმობელობითა: უწყალო: ქნა: გარნა: იხილეთ: თუ: ვით
არ: სატურფო: და: ანდამატებრივი: მომზედობა: აქუს: მჴეცთა: გულობ
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ისა: ოდესმე: შარვაშეს: ლომისა: ბოკუერი: გამოეგზავნა: მათ: გა
ეზარდეს: და: ესდენ: დიდი: გახარება: შეიქნა: რომელ: არცა: ველუ
რი: არცა: შინაური: გაზრდილი: არცა: ვის: უნახავს: მისი: არკი:
რაჟამცა: დარბაზს: მიყვანიან: ესრეთ: აქუნდა: ტრელი: სურ
ვილი: და: სიყუარული: თამარ: ღ~თივ: განათლებელისა: რომე
ლი: მრჩობლთა: ჯაჭუთა: მიდა: მოცალებამან: კაცთა: კიდების
ამან: ვერ: დაიჭირის: ვირე: თავი: უბეთა: არა: ჩაუდვის: და: ლოშნიდ
ის: ვითარცა: ძველ: ოდესმე: მოწამეთა: მეტაფრასები: მოგვითხ
რობს: და: ოდესმე: დაიჭირიან: და: დამაგრდიან: წყაროს: მსგავსნ
ი: ცრემლნი: გარდამოსთხივნის: თუალთაგან: რომელნი: დაალ
ტობდეს: მიწასა: ამას: ესე: ვითარსა: მძლეველობასა: მტერთა: და: მჴეცთასა: წინა:
აღმდგომთა: და: ურჩთა: დამჴობასა: შინათა:
და: გარეთისა: გავიდა: შიში: და: ზარი: სახელი: ოთხ: ბუნებათა: და:
ოთხ: კუთხებათა: სულისა: ანგელოზებისასა: აღმოსავლეთით:
დასავლეთამდე: ჩრდილოეთით: სამხრამდის:-ამას: ჟამსა: შინა:
მოიკლა: ყიზარსლან: ათაბაგი: და: აწ: გასულტნებული: მუჰლიდ
თა: მიერ: დარჩეს: სამნი: შვილნი: ფალავავანდისნი: მპყროე
ბელი: ყოვლისა: სპარსეთისა: რომელთა: მამისაგან: და: ბიძისაგან: გა
ჰყოფოდეს: ქუეყანანი: ესრეთ: უფროსსა: ხუტლო: ინანჩს: ერაყი
თ: ხუარასნამდის: და: ბაბილონამდის: და: შედეგსა: არაბეგნი: ს
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ომხითამდის: და: უმცროს: არიან: გურგენის: ზღვით: გელაქუნის:
ზღვამი: ამას: შინა: ვითარი: წესი: მრავალ: მთავრობისა: შეიქნა: შური: და: ჴდომა:
და: სძლია: ამირ: ბუბაქარ: და: პირველ: იპო
ვა: უფროსი: ძმა: დაჯდა: ათაბაგად: და: უმცროსი: ძმა: ერანი
დაღმან: ამირ: მირიან: შესიძა: შარვანშეს: და: თჳთ: შარვაშაეს: და: მის: ბულანისა:
კარსა: ზედა: დაესხა: და: გააქცივნა: და: თჳთ: დ
არჩა: გადიდებული: და გალაღებული: ჟამადმდე: ხოლო: ვინათგან:
უღონო: იქმნეს: შარვანშიანი: და: ამირ: ამირანი: რამეთუ: მას:
ჟამსა: შერისხვაცა: მოიწია: სახლსა: ზედა: შარვანისასა: რომე

ლი: შეაძრწუნებს: ქუეყანასა: შეახებს: მთათა: აღკუმოლებს:
შერყევით: შეარყევს: და: დასცნა: ზღუდენი: და: ციხენი: შამა
ხისანი: უჩინო: იქმნეს: ყოველნი: მას: შინა: მყოფნი: რომელსა:
შინა: წარწყმდეს: შარვაშის: ცოლი: და: შვილნი: და: მსმენელთ
ა: ამისთა: მტყეპელთა: თავისათა: დამსხმელთა: თავთა: ნაცრ
ისათა: აღიხილნეს: თუალნი: მათნი: და: არავინ: იხილეს: მჴსნელ
ი: და: მაცხოვარი: მათი: გარნა: ღ~თი: მხილველი: ღ~თისაგან: ღ~თ:
ქნილნი: დავით: და: თამარ: წარმოავლინენ: მოციქულნი: შემოს
ახუეწელნი: ძღუნითა: ურიცხვითა: თუალითა: და: მარგალიტი
თა: ფასდაუდებელითა: წარმოგზავნითა: და: მოაჯეთა: და: მოქენეთა
ცა: ამისთა: ვინათგან: ძალ: აქუს: ძალსა: თქუენსა: და: ბრძნივ: გამო
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რჩეულებასა: და: სუესა: ალექსანდრიანსა: თქუენ: თამარისასა: სი
მჴნესა: და: სიქველესა: თქუენ: დავითიანისასა: უებრობასა: ლაშქ
ართა: თქუენთასა: აღება: ყოვლისა: სპარსეთისა მაშინ: დასუით:
ასული: თქუენი: ნათელ: და: შესატყჳსი: ნაყოფსა: ამომეცნიერე
ბისა: და: ბრწყინვალება: შარავანდით: მკართომელობისა: თქუ
ენისა: პატრონად: ყოვლისა: სპარსეთისა: და: მაშინ: არა: აღირს
ა: მან: სიძობისა: მან : უბრძანესა: იმედი: შვილისა: და: ჴელის: აპ
ყრობისა: და: განსცა: ბრძანება: და: წარავლინა: შიქრიქნი: და:
მალე: მსრბოლნი: წუევად: ლაშქრისა: იმერეთად: და: ამერითა
დ: რამეთუ: მას: ჟამსა: ძმა: ყივჩაყთა: მეფისა: საევინჯისა: სალ
ავთი აქა: იყო: სამსახურად: დი~დთა: ლაშქართა: შემყრელნი:
და: დგეს: და: სოთა: შინა: რომლისა: სიმაგრითა: და: სიმრავლითა: აღ~ვსნეს:
მტკურის: პირი: არგ~ეთის: პირი: ესე: ოთხნივე: მდ
ინარენი: ტფილისით: ყარლჩამდის: მაშინ: მოვიდეს: ამირ: მი
რ~ნი: ფალავანდის: შივილნი: და: აღსართან: შარვაშე: ყოვლთ
ა: არიანისა: დიდებულთა: დღუ: ღამითა: დადგეს: ჴელმწიფენი:
სუე: სრულნი: და: ღ~თივ: აღმობრწყინვებულნი: ჭალასა: აგარათ
ასა: და: პატივის: მცემელთა: ნების: მყოფლობისა: მათისათა: აწუი
ვნეს: და: მოიწივნეს: დიდითა: ზარითა: და: პატივითა: დედოფალი:
რუსუდან: აქა: რათამცა: სხუა: ანუ: ვისამცა: გაგონებამან: და: ენამ
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ან: აღმოთქუნა: ქებანი: ზართა: დიდებისათა: კარავთა: და: სარაფარ
დათა: კოშკთა: და: ფილო: პატთანი: მოკაზმულობანი: და: შემკობილებან
ი: ბესელ: ჰელებრნი: გინა: სოლომონიანი: ტაძრისა: ღ~თისა: რომელს
ა: შინა: აქცივნებოდა: ღ~თისაგან: ღ~თ: ქმნილად: შორის: ღ~თთა: გამ
კითხველად: ღ~თისა: სახეობად: რომელთა: სახეობად: მოესთლო: სურნელ
ება: და: შუება: სამოთხისა: მოეფიტკრა: ვარდ: ბუტკობა: ყუავილ
ი: მცენერობა: ასფადელ: ნარგისობა: ივლიოს: ველის: ნამორებთა: ვის
ამცა: ქება: მიხდომოდა: დავითის: მოყმისა: ბაყათარისა: და: თარხნ
ისა მსგავსისა: ეფრემიანისა: და: დიდებულთა: ბუმბერეზთა: და:
მოყმეთა: მსგავსთა: როსტომისთა: და: გივებთა: და: შეიყარნეს: ზა
რითა: მით: გონებისა: ზარგანჴდილითა: და: შეიქმნა: დარბაზობა: და:

დასხდეს: ტახტსა: ზედა: ოქრო: ჭედილსა: თჳთ: თამარ: დავით: და:
ძე: მათი: განმადიდებელნი: და: მასახელებელნი: ყოველთა: ულუმ
პიანობისა: და: შარავანდთ: მპყრობელობისა: გუარ: ფესუობისანი:
და: რომელთათჳს: მოქალაქობისა: მექმედნი: ვითარ: თქუას: სიტყუა
მან: შევინანე: კაცი: ესენი: და: კაცთა: ზეშთანი: კაცთ: მოყუარ
ებამან: კაცთა: საყუირნი: მბაძნი: დასაბამსა: დრკის: ღმრთის: გამგებლობ
ისა: კაცთ: ქმნილობით: კაცთა: ჴსნისათჳს: შეწევნითა: და: ძალი
თა: მის: ზენას: მკლავისათა: იჴსნნეცა: სიკუდილისა: და: ექსორი
ობისაგან: მვედრნი: და: შემხუეწნი: ფერჴთა: მათთანი: პირვე
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ლად: რა: გამოვიდეს: ტფილისით: ქალაქით: მიეგებნეს: წამიდასა: ო
ვსნი: და: ყივჩაყნი: ახალნი: და: შემდგომად: ამისა: ჰერნი: და: კახ
ნი: შემდგომად: ქართველნი: და: შემდგომად: მესხნი: და: თორელ
ნი: შავშ: კლარჯ: ტაოელნი: შემდგომად: სომხითარნი: შემდგო
მად: აფხაზნი: და: სუან: მეგრელ: გურიელნი: თანა: რაჭა: თა
გუერ: მარგელითურთ: და: თჳთ: კარვის: კარსა: ჴელის: უფალნი:
და: შინაურნი:-ხოლო: ვინათგან: შინაური: და: თჳსი: იყო: შარვ
აშ: პირველად: შემოვიდა: იგი: და: თაყუანის: მცემელი: მოიკითხეს: წ
ესისაებრ: და: დასვეს: თჳსსა: ადგილსა: და: შემდგომად: ამისსა: მოვიდ
ა: ამირ: მირმან: მამულად: ძმისწულისა: სულხანის: შვილი: ფ
ალავანისა: და: დედა: მისი: იყო: ასული: ინანჯანისი: ხუარასნის:
მემამულისა: რომელი: აწ: ცილი: იყო: ტუღრილ: სულტნისა: და:
მოიყვანეს: პატივითა: და: ზარითა: მომკითხველთა: სუესა: პატივი
თა: და: შეიტკბეს: ვითარსა: შვილი: მოყმე: კარგი: და: შესახედავ: საყ
უარელი: და: მოასხეს: ს~აყ: დიდებულნი: ზოგნი: ელდ: გოზნი: ზოგნ
ი: შვილთა: მისთანი: ათაყუა~ნეს: და: მოიკითხნეს: შესატყჳსითა:
პატივითა: და: შეიქმნა: სიხარული[..]: გულისა: მათისა: მიუთხრობ
ელი: და: მათ: ქმნილთა: ფიცითა: და: ამტკიცეს: არა: ნახულ: კაცთა:
თუალთაგან: არცა: წაგუიკითხავს: ძუელთა: წერილთა: შინა: გინა: ა
ხალთა: სახე: თამარისი: და: მსგავსი: ქცევითა: ყოფისა: მისისა: და: მოეწ
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ონა: თჳთ: მეფე: დავით: და: დიდებულნი: და: მოყმენი: მათნი: და: თქუეს:
მხიარულთა: და: იმედოანთა: გავიმაგრნეთ: გულნი: ჩუენნი: და: აღვიძარ
ცოთ: კმა~ბი: შეჭირვებისა: თუალთაგან: ჩუენთა: ჭეშმარიტად: ძალ:
უც: ჴსნა: ჩუენი: და: კუალად: გება: მამულადვე: ჩუენდა: მაშინ: ით
ხოვეს: პური: და: შემდგომად: პურობისა: დაიდვეს: ნამი: სიკეთე: სი
ტურფე: გამოუთქმელი: იყო: სიხარული: და: ზმა: მგოსანთა: და: მოშავითა: იგინი
ცა: დამოსნა: ძუირფასითა: შესამოსლითა: იგი: ორნივე: და: ლაშქარნ
ი: მათნი: და: მყოფელთა: მსგეფსისა: ერთისათა: ჰქონდა: ყოველთა: დ
ღეთა: სიხარული: მათგან: ძღუნობა: ამათგან: ბრძანება: ნადირობ
ა: და: ბურთობა: რომლისათჳსცა: ისმოდა: ქება: თუითო: ამირანისა: და:
დიდებულთა: და: ჰულამთა: მისთა: ვითა: ვერასადრა: შეიგნა: სადა:
ერანს: ათბარნი: მობურთალნი: არ: დარჩომილან: უბრძან
ა: მეფემან: ამირ: სპასალარსა: მისსა: ზაქარიას: და: მსახურთა:

უხუცესსა: ივანეს: ჰერეთისა: ერისთავსა: გურგულსა: და: სხ
უათა: მოყმეთა: და: ჩავიდეს: მოედანს:-და: მუნით: ჩამოვიდა: ამ
ირ: მირან: მისითა: დიდებულითა: და: მონითა: თჳთ: თამარ: საჭურ
ეტლად პირითა: მით: ბრწყინვალითა: და: ნათე
ლთა: მოფე~ნსა: ისლიმნი: დაჯერებულნი: მეცნიერობისანი: და:
მძლე: მბრძოლნი: მსწრაფლ: იძლივნეს: დავით: მეფისა: და: მის
თა: მოყმეთაგან: და: შეიქცეს: ძლეულნი: და: მჭმუნვებელნი: ა
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მისა: სიხარულსა: და: შუებასა: შინა: ეკაზმოდეს: და: ემზადებ
ოდეს: დამსკუნელნი: შუღლისანი: და: მოვიდეს: და: აცნობეს: ათ
აბაგსა: ნახჭევანიდაღმან: ყოვლისა: სპარსეთისა შეყრითა:
მყოლისა: არიანსა: მოსული: რომლი: სადა: წარმოეგზავნა: ხალი
ფას: დროშა: მისი: და: ლაშქარნი: რომლისათჳს: ზედა: იყო: ოქ
რო: ათასის: ხალიფთურისა: მაშინ: შეკრბეს: თამარს: წინ
აშე: ყოველნი: ვაზირნი: და: სპანი: და: თჳთ: შარვაშე: და: მასკუნე
ლთა: მიმართებისათა: უყოვნელ: ყუეს: დღენი: ყოველთ
ავე: თჳთეულად: თემთა: და: თჳთ: შარვაშე: და: ამირ: მირან: წინა
შე: ითხოეს: სიტყუა: მდაბლისა: და: გამარჯუებულისა: ძლევისა:
და: წარმართებულისა: პირისა: მისგან: სვიანისა: და: წარემართა: და
ვით: წარმძღუანელი: ძელისა: ცხოვრებისა: და: შემყრელი: დროშ
ისა: სვიანად: მჴმარებულისა: ბაგრატოანურისა: და: უფროსღა:
გორგოსლიანურისა: წარსრულთა: დაიბანაკეს: წყალსა: ზ
ედა: ელეკეცისასა: და: მუნით: აყრილნი: მოვიდეს: სახლესა: შა
ნქორისასა: თუესა: ივნისა: დღესა: ხუთშაბათსა: რომელი: განთ
ენდებოდა: პარასკევად: რომელსა: შინა: ქმნა: ღ~თნ: ჩუენმა
ნ: შემუსრა: ძლიერება: მჴდომისა: და: დათრგუნა: ორთავი:
იგი: ვეშაპი: და: ვითარცა: ცნა: მეფემან: და: სპათა: მისთა: შარ
ვაშ: და: ამირ: მირან: ლაშქართა: მათთა: პირველდ: მხიარულ
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თა: და: მმადლობელთა: ღ~თისათა: ახლოს: პოვნისათჳს: მტერი
სა: მათისა: დაეცა: განკჳრვება: თუ: ვითარ: დამგდებმან: განძისა:
და: არანისა: ჭალათა: მთათა: მაგართასა: აჰჴედ: საფარველი: და:
სირცხვილ: შეუმართებია: ომად: მოგებად: წინა: გარნა: ესე: სამე
გამორჩევითა: და: განზრახვითა: მოსრულ: იყუნეს: ადგილსა: მას: პირ
ველად: იმედითა: სიმრავლე: აურაცხელობისათა: მერმე: ჴ
ევისა: და: სიმაგრისა: შეზღუდვილობისა: მაშინ: აღიჭურა: და: შ
ეიჭურა: მეფე: შეჯდა: ზურდაგსა: რომელ: სახელ: განთქმულ
ობისათჳს: ეყიდა: ვახტანგ: ხაჩენელისაგან: მბოძებელსა: ც
იხისა: და: სოფლისასა: რომელ: არიან: ჭარმანი: ამირ: მირმან: მოყმ
ე: ალაღებული: ჰოროლთამან: მსროლელმან: და: ვითარ: განს
წავლილმან: კენტავროსისაგან: და: მას: ჟამსა: მწიგნობართა: უხუ
ცესი: ანტონიცა: წინაშე: ვიდრე: იყო: კაცი: შესახედავითაცა: ჭაბუ
კი: და: გუარტომად: მას: უბრძანა: წარძღუანა: ძელისა: ცხოვრების
ა: რომელ: არს: სკიპტრა: და: ჯაჭუჭურ: მეფეთა: განმამჴნობელი: ურ

თიერთარსისანი: მომგონებელნი: ქრისტეს: მათისათჳს: ვნება
თანი: აღმხილველნი: ღ~თისა: და: მითუალულნი: და: მიხედა: შე
ვრდომითა: თაყუანის: მცემელთანი: შემვედრნი: სულთა: სხ
ეულთანი: მოაჴსენებდეს: ერთი: ერთისა: სიმჴნესა: მარჯუებულ
ობასა: პაპათა: და: მამათასა: თუ: ვითარ: ძუელ: ოდესმე: წინაშე:
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დავითისა: ოცდა: ათ: შვიდ: მეტნი: გმირნი: მბრძოლობდეს: და:
მძლეობდეს: უცხო: თესლთა: და: ვითარ: სპანი: ვახტანგისნი: წინაშე: ვ
ახტანგს: და: ვითარ: ახლისა: დავითისნი: წყობათა: დავითის
თა: იერუსალემს: ერთობდეს: აწ: შვილისა: მის: თამარისნი: რო
მელ: დავით: წინასწარმეტყუელთანი: ოთხმეოცსა: ერთობს: შვილ
ად: ცხებულად:- და: მეტყუელნი: სპასპეტნი: სპათანი: თუ: იგი: ვინ
მე: მაშინ: მძებარნი: სახელთანი: და: დამდებნი: თავისანი: ისტორიის:
ქებისანი: შესხმათასა: აწ: ჩუენცა: უსწროთ: და: გრდავსტაცოთ: ქე
ბა: მაქებელთა: და: შემსხმელთა: დავძველნეთ: და: დავარცხვინო
თ: ჰომთა: მათთა: და: მოვიგონნეთ: ვიეთნიმე: სჯულისა: და: ქრის
ტეს: კუალთა: შედგომილებისათჳს: თავის: მსხმელნი: ლანძუთა:
და: ტაფაფთა: და: კატაჰელთანი: და: ვინმე: გმირნი: გოლიათნი: ს
ახელის: მძებრობისათჳს: არა: მდიდარნი: სიკუდილისანი: და: ვინ
მე: მიჯნურნი: და: მნათობთა: მათთა: მოგონებითა: ყოვლად: უწ
ყალოდ: მქნელნი: ჴორცთა: და: სულისანი: აჰა: ჩუენცა: ჴელნი:
ჴრმლად: და: სული: ღ~თად: მაშინ: ჰკრეს: სპერი: მურთა: და: ს
ცეს: ზარი: დააწყუეს: რაზმი: წესისაებრ: მიუწია: წუერმან: რ
აზმისამან: მარჯუენითმან: და: მარცხენითმან: და: წარემართნეს: და:
წავიდეს: სიახლესა: შანქორისასა: გარდაეცნეს: ზედა: და: განყო: რა
ზმი: მიმახლებელმან: ქალაქისამან: და: ომთამან: თჳთ: მეფე: რ
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აზმითა: დამგდებელი: მარჯუენით: შანქურსა: მოსწრაფე: იქმნა: გა
ნსლუად: წყლისა: შანქურისასა: კერძოსა: დაუმცირეს: რაზმისა
სა: კართა: ზედა: და: ჴიდთა: შეიქნა: ომი: და: სრულა: ძნელსა: და: ს
აჭიროსა: გზასა: სიმჴნითა: ჴელყვეს: ჴსნა: და: გვიდეს: პირსა: ისლე
მთა: რაზმისასა: რომლისა: ზარი: უზარო: ჰამრი: უამარო: ნების
აგან: და: თუალთა: მხედველობისაგან: შეიქნა: და: კუეთება: არათუ: ს
რულობით: წარმოღურითა: რაზმისათა: გარნა: წინა: მსრბოლთ
ა: გარნა: მელ: ყივჩაყთა: ენითა: ჭალაშ: და: დასნაჭხდა: ეწოდ
ების:
და: გაგრძელდა: ომი: გზისა: სიგრძისაგან: ვინათგან: მეფე: და:
რაზმნი: მისნი: მიზეზითა: ბეღთა: და: კაპანთათა: დაყოვნებულ
ი: იყუნეს: და: მოუკლეს: ცხენი: ზაქარ: ვარამის: ძესა: და: და
უკოდნეს: სხუათა: მრავალთა: დიდებულთა: მაშინ: ცნეს: მჴ
არგრძელთა: ძეთა: სარგისისთა: ზაქარია: ამირ: სპასალარ
მან: და: ივანე: მსახურთ: უხუცესმან: წარმომართეს: ვითარც
ა: ვეფხთა: ფრთოსანთა: და: მოესწრნეს: კნინსა: დაჭირებისაგან:
უკურიდებულთა: და: მომხმდველთა: იხილეს: მიახლებოდა: მე

ფე: და: მისი: რაზმი: დროშა: იგი: გორგასლიანი: რომელი: სინდ
ეთს: შესლვითგან: მოსპეტაკდებოდა: ყოვლადცა: პატივის: მცემ
ელ: ექმნებოდა: ზენა: იგი: განგება: და: მათ: პირველ: მოსრულ
თა: წახეთქნეს: ნახევარნი: ლაშქართა: და: რაზმთანი: ვიდრე: მეფისა: მოსულ
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ამდი: გამაგრდა: რაზმი: ათაბაგისა: და: რაჟამს:-იხილეს: მეფე:
დაეცა: რისხვა: ღ~თისა: უხილავი: და: ჴრმლები: და: ოროლებ
ი: მეფისა: რაზმთა: მისთა: მისრველი: აჰა: მისულამდი: იოტეს: და: გაქც
იეს: ათავნეს: ისარნი: სისხლითა: და: ჴრმალნი: ჭამდეს: ჴორცთა: მტ
ერისათა: მათთჳს: და: მეფე: იქცეოდა: მსგავსად: ალილქისასა: და: მიუ
წია: მევარმან: ერთ: კერძომან: განძის: შუალთამდი: ერთ: კერძომა
ნ: მთამდი: გელაქუნისა: არათუ: წარმქცეველი: ერთი: ათასთა: და:
ორი: ბევრთა: იხილვებოდეს: არამედ: შემომქცეველნი: ერთი:
და: ერთი: ბევრთა: ტყუე: მქნელად: ჴელმწიფეთა: დიდებულთა: და: ა
ზნაურთა: გარნა: ათაბაგი: მიახლა: განერა: ერთითა: მონითა: და: პო
ვნეს: ქალაქნი: სამნი: ვითა: არს: წესი: სარკინოზთა: ლაშქართა: ში
ნა: ქონება: ქალაქთა: და: სიმდიდრეთა: ერთ: ათაბაგისა: ძი
სა: ბეშქენ: ქუელისა: ერთი: სათმ: ზეზდინისა: ძისა: რომლისა: მამ
ისა: სიუხუისა: სახელი: სპარსეთს: ასეთი: ითქმოდა: ეტემ: თუ
ლესი: დაწულეს: და: როშცა: ხალიფისგან: ღაზოდ: წარმოგზავნილი:
მადლიანითა: და: ჭეშმარიტითა: პირითა: კურთხეული: ესე: ვითარითა: ვითარი:
აჩუენეს: აწ: საქმისა: გამარჯუებულება: მიმჴედრებითა
ღა: სამე: დევნისაგან: შემოიქცა: მეფე: და: მიეგება: წინა: ანტონი: ვ
აზირი: ჴელ: გაპყრობით: მადიდებელი: ღ~თისა: და: თჳთ: ავსილი: ზა
რითა: და: საჭურჭლით: ათაბაგისათა: რომელმან: რიდობითა: მონაზონო
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ბისათა: არა: იჴადა: მახვილი: და: მისრულმან: ორითა: ყმითა: შემოაქ
ცია: სამასი: ჯორი: და: აქლემი: მაშინ: მოვიდეს: დიდებელნი: სპანი: და:
სპასალარნი: და: სპასპეტნი: თჳთ: შარვაშე: და: ამირ: მირან: პირითა: მ
ხიარულითა: გარდამოჴდეს: თაყუანის~ცეს: დალოცეს: და: ქება: შე
ასხეს: ბუმბერეზთა: მისთა:-და: მას: ღამესა: და: იბანაკეს: სადგო
მსა: მათსა: რომელი: გუშინ: მნახველთაგან: აღარ: იცნობებოდეს:
მათ: რა: წილ: აღმართნეს: ეკლესიანი: და: მიყუანთა: წილ: ჰკრეს:
ძელსა: და: ნაცულად: მუყრთა: იხილვებოდა: ღაღადება: მღუდ
ელთა: და: ანდონაისამდი: უფალი: საბაოთ: ძალთასა: ვითარცა:
განთენდა: მოვიდეს: შანქურელნი: და: მოართუნეს: კლიტენი: და: ამღ
ებელმან: ქალაქისამან: ყოველთა: მისთა: მიმდგომთა: ქალაქთა:
და: ციხეთამან: ითაყუანა: ამირ: მირმან: და: უბრძანა: მას: თჳთ: გაე
მართა: განძას: და: მივიდა: სიახლოესა: ქალაქისათა: გამოეგებნეს: დი
დებულნი: და: დიდ: ვაჭარნი: ყადი: და: მეყამილნი: დავრდომით: მი
წა: ქნითა: თაყუანის: მცემელთა: შეასხეს: ქება: და: შესხმა: დავით: მ
ეფესა: და: ცრემლით: მოქენეთა: შეავედეს: თავნი: და: შვილნი: გა~ხ
უნეს: კარნი: ქალაქისანი: და: მიუფენდეს: სტავრასა: კართა: სრ
ამდი: სულტინისა: და: გარდაასხმიდეს: თავსა: ოქროსა: და: ვეცხლ

სა: დრამასა: და: დრაჰკანსა: და: ვითარცა: შევიდა: სრადა: აღვიდა: და: დაჯდა:
ტახტსა: სულტნისასა: შეიქნა: დარბაზობა: და: დასხნეს: ამირ: მირან:
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და: შარვაშე: თჳთ: ეულისათჳს: ადგილსა: ეგრეთვე: ვაზირ: მანდატურ
თ: უხუცესი: და: ამირ: სპასალარი: და: შემდგომნი: წესისაებრ: ა
ქუნდა: წესი: ჯდომისა: და: დგომისა: სუესა: მაშინდელი: ზარი: და: ზემ
ი: ვისმანმცა: ენამან: გამოთქუა: ანუმცა: ვისი: გონება: მისწუთა: მე
ფობისა: და: სულტნობისა: ერთად: მქნელობასა: ათაბაგის: ძისა: და: შა
რვაშეს: ყმად: ყოლასა: ყოვლისა: მუსულმანობისა: ტყუე: ქნასა: შინ
ა: და: რომელნი: დარჩომილ: იყუნეს: მოსულასა: და: სამიწოდ: თაყუა
ნებასა: შინა: შეიქნა: პურობა: ნადიმობა: შესატყჳსი: ჟამთა: და: მის:
დღისა: წარმოგზავნეს: მახარობლად: მანდატურთ: უხუცესი: ჭიაბ
ერი: და: მოვიდა: ტაბაჴმელასა: და: ჰკადრა: თამარსა: საქმე: აღსავსე:
სიხარულითა: გამოუთქმელითა:-ხოლო: აღუზავა: ვებეულითა: და: წ
ყნარითა: ტკბილითა: სულითა: და: ლმობიერითა: გულითა: შეწი
რეს: ღ~თისა: მიმართ: მადლი: და: ქება: ჯეროვანი: და: ქალაქს: სულ
ის: გამომრჩეველნი: მივიდეს: სრასა: და: მოვიდა: მეფე: და: მის: წინაშე:
ლაშქარნი: სავსენი: წყალობითა: ღ~თისათა: სახელითა: მიუწდომელ
ითა: და: სარგებლითა: გამოუთქმელითა: მოიღეს: ნიჭი: არმაღანი:
და: განძი: აურაცხელი: კაცი: ჴელმწიფე: აზნაურთა: მონამდის: თ
ორმეტი: ათასი: ავაზა: ორმოცი: ცხენი: ოცი: ათასი: ჯორი: შ
ვიდი: ათასი: აქლემი: თხუთმეტი: ათასი: დროშა: სხუათა: სიმრ
ავლეთა: საჭურჭლეთა: ოქროთა: და: ლართა: ვინმცა: იქმნა: ამ
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არისა: შეწყალება: რომლისათჳს: დროშა: იგი: ხალიფისა: რომელი: იყო: შ
ალვა: ახალციხელმან: წარგზავნა: ესე: მონასტერსა: დიდსა: წინაშე:
ხახულისა: ღ~თის: მშობელისასა: მსგავსად: მამისა: და: პაპისა: მათი
სა: მაშინ: მას: წარეგზავნა: მოძურც~ილი: ქედისაგან: დორბეზესა: და: ყა~ის:
ძი~ს: ჟამსა: დიდგუართა: გაქცევისათა: მანიაკი: ოქროსა: შემკული: თუალ
ებითა: ძუირ: ფასისათა: მიზეზად: ძღუნისა: შემწირველობისასა: და: მვედ
რებელობისა: ამანცა: ესე: ვითარად: ესე: იანბიკო: ხუთეული: ოცდა: ხ
უთ: ლექსად: აღწერა: ცასა: ცათასა: დამწყებს: ღ~თი: მთავრობასა:-ძე:
საუკ~ნობს: პირველ: და: კულადი:-სულმან: ღ~თნ: სრულყო: არა: მოქმ
ედებად:-სამებით: სრულმან: ერთ: ღ~თაებითა:.მიწით: პირს:
პირმშოსა: კაცთასა:-შენ: მიერ: მისთჳს: დრკისა: მის: განმ
გებელი:-დრკუ: მიდრკა: უვნები: ვნები: სადმე:-ივნო: და: ვნება:
პირველი: უვნებელ: ყო:-შენგან: შობილმან: ჩუენ: ღირს: გუყვა: ა
ღმოშობად:-ბნელითა: ნათელსა: ნათელთა: მხედველობად:-შენ
გან: ქალწულო: რომელსა: შენთჳს: დავით:.როკვიდა: ძისა: ღ~თისა: ძედ:
შენდა: ყოფად:-მე: თამარ: მიწა: შენი: და: მიერივე:.ცხებულსა: ღ
ირს: მყავ: და: თჳსობასა:. ედემს: ღადრად: სამხრით: და: ჩრდილოეთი
თ:-შუა: მფლობელი: ავარსა: შენდა: ვმრთუმელობ:-ხალიფს:
დროშა: თანავე: მანიაკსა:.შევრთე: ცრუ: სჯულთა: მოძღურისა: ღაზოდ:
მძღვანი:. ვინ: დავით: ეფრემ: ძე~ბრ: მოისრულმან: მოირთხნა: მოსრნა: ს
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ულტნითა: ათაბაგი:-ჰერანს: ჰებრძოლეს: ჩემ: მიერ: მისთა: ს
პათა:-მოწყლნეს: მოსწყჳდნეს: აგარის: ნათესავთა:.მუნით: მოხმულთა: ნ
იჭთაგან: ერთსა: ამის:.შენდა: შევწირავ: მიოხე: ძ~ებრ: ღ~თო:.
და: ვინათგან: თამარ: მზ~ებრ: უხ~უ: იყო:-და: შემდგომად: უჭენანდ
ა: მთა: ნიჭთა: ამღებელი: იქმნებოდა: ამისგან: თჳთოსა: დამჯერებელ
მან: აიღო: საპატრონო: პატრონმან: მჴელ[...]თა: და: ზღვისამან: და: მად
ლისა: და: წყალობისა: ეკმაებოდეს: ტყუეს: და: ნატყუენავსა: და: თჳთ: იშოებ
დეს: იხარებდეს: ინადირობდეს: სუფევდეს: ულუმპიანთა: და: შუ
ნის: და: ბედიანი: და: სუეანი: თამარ: და: დავით: ორთა: შვილთა: ნათე
ლ: მოსილთა: და: მბრწყინვალეთა: აწ: თქუას: სიტყუამან: ესეცა: ს
აძნაურ: და: საბრალო: ვინათგან: სიბრძნედ: და: მეცნიერობად: ნათეს
ავსა: აბრაიანთასა: საქმე: გრძნებისა: და: მოგმობისა: განსწავლილთა:
იო~ნის: ტანისაგან: რომელ: ნებროთ: იხილა: კიდესა: ზღვისასა: და: კ
უროისა: ზე: და: დრიოსისა: შემდგომით: შემდგომად: არიან: მ
ჩხიბავნი: მწამლველნი: უარის: მყოფელნი: დ~თისა: აქაცა: რწმ
ენა: ვინმე: დიდძალისა: ოქროსა: ქადაგებითა: ბუბუქარ: ათაბა
გ: ყოფილმან: და: ნახჭევანს: გარდახვეწილმან: მოწამლვა: და: სიკუდილ
ი: ძმისა: მისისა: იმირ: მა~რნ: და: მისცეს: წამალი: სასიკუდინე: დასნ
ეულდა: და: გაგზავნეს: კაცი: მცნობელი: და: მუნით: დიდითა: ში
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შითა: და: ზარითა: ასპიტისაგან: კბილნი: მთართახნი: ძლივსადმე: მ
ოვიდა: მთასა: კაპისსა: სანახებსა: განძისანა: და: ცნეს: დასტური: სი
კუდილი: განძას: გავიდეს: და: შეიბნეს: ყმანი: ამირ: მირანისნი:
ეულნი: და: ზოგნი: დაჴოცეს: და: ზოგნი: გარდეხუეწნეს: თჳთ: მოიფიცა:
განძა: და: გამაგრდა: შიშითა: მანდა: არა: დამყოვნელი: ხნისა: გავიდა: ჯ
ეძთ: უმეცარი: ამირ: მირანისა: სიკუდილისა: არად: მხედავი: მცირ
ეთა: ყოლისა: გაემართა: და: მივიდა: შანქურამდი: და: მუნღა: მოეგებნეს:
დიდებულნი: არა: რისანი: მტირალნი: დამსხმელნი: თავსა: ნაც
რისანი: და: ჰკადრეს: ჟამად: აღ~არა: იქნებისო: სიმაგრეთა: ე~რე: წაუ
ხუამთ: და: ბუბქარს: აღარსად: დაუდგნა: ამას: ქუეყანასა: მაშინ: შ
ემოიქცა: მეფე: დიდებულითურთ: მოვიდა: წინაშე: თამარ~სა: და: მსგავ
სად: ალექსანდრესა: ვით: დასდვა: პატივი: დიდი: არეს: ლუსკუმისსა:
შინა: ჯდომითა: ეგრეთვე: შავითა: შეიმოსა: ნა
თელი: იგი: პირველი: ნათლისაცა: უბრწყინვალესი: და: დიდითა: ცრემლითა:
მოიტირნა: დიდე
ბულნი: ხასაგიანნი: და: მონანი: ამირ: მირ~ნისეულნი: დიდითა: პატივითა:
და: სიყუარულითა: და: იჭირნეს:-ხოლო: ივანე: მჴარგრძელი: მჴნე: და: ბრ
ძ~ლენი: იყო: ომთა: და: ლაშქრობისა: საქმესა: შინა: მოჰმართა: და: გავიდა: გელ
აქუნად: მცირედითა: ლაშქრითა: და: დადარნა: ვითარცა: მან: მომზირალმ
ან: ბრჭალსა: მტერისასა: ვით: ლეკ~უმან: ლომისამან: ძეთა: ისრაელისა
თა: ძეთათჳს: ბენიამენისთა: და: არავინ: იხილა: თანა: ყმა: ფიცხელი: ამ
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ას: შინა: თჳთ: ივანე: მდგომმან: მსახურობასა: შინა: იხილნა: ლაშქარ
ნი: შორს: ჯაკმადათ: კეცად: უფროს: ლაშქართა: მისთასა: მომავალი:
განძით: და: მიმავალნი: ქუეყანასა: ვანისა: სურმანს: მასისის: გუირ
აბისა: და: შურისის: თჳთ: ბალშან: გაზრდილი: ერით: გუზს: ათაბაგ
ისა: ლომი: ჭაბუკი: პატრონი: დევნისა: და: სომხითისა: ძმა: სურმანე
ლისა: სურმანელითა: ლაშქრითა: ალი: შურიშამი: დიდად: მყოფი:
კაცი: მმარჯუე: ეგრეთვე დროშის: პატრონი: ვინათგან: კაცი: გუ
ლ: მჴეცი: იყო: არ: დახედნა: სიმცროსა: მათსა: და: უფროსობასა: მ
ტერთა: მათთასა: და: გამომჴდომმან: დაფაჩნა: და: დაპანტნა: ვითა: წერო
ნი: ტუღრილმან: და: ვითა: ჯოგი: კანჯრისა: ლომმან: დაჴოცნა: ამოსწყ
ვიდნა: და: რისხვა: ღ~თისა: მოავლინა: თავსა: მათსა: ზედა: [..]თჳთ: ბა
ლშან: ლაშქარნი: და: დროშანი: მკუდრისაგან: კიდე: კაცნი: ცოცხალი:
ოთხი: მოიღო: თჳთ: მპყრობელთა: განაღამცა: გაიხარნეს: დიდად: წყალ
ობათა: ღ~თსა: შესწირევდეს: მადლობასა: ჯეროვანი: შეიყარა: მეფე: სპ
ითა: იმიერთა: და: ამიერთ: ქუეყანასა: განძისასა: და: თამარ: ჩავიდა: დ
ვირამდი: წინაშე: მოვიდა: შარშეთს: სამსახურად: და: გაგზავნა: ლაშქა
რი: შემოქცეული: დადგა: აგარათა: მორჭმითა: და: სუფევითა: და: მოვი
დეს: კარსა: განძისასა: ამწყუედელთა: და: მთხრელთა: არნისათა: დაყ
უეს: კარსა: ქალაქისასა: დღე: ოცდა: ხუთი: ცალკე: ივანეს: მსახ
ურთ: უხუცესი: დიდითა: ლაშქრითა: და: ურიცხვისა: ალაფსა: შინა:
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გამომგზავნელმან: ხაჩინელნი: დიდებულნი: მ~იტანნა: წინაშე: მეფისა: რ
ამეთუ: განმაქარვებელნი: არ~ისანი: და: განძისა: და: სხვათა: ქალაქთგან:
ხარაჯა: ძლეულნი: სამეფოდ: ძლევა: შემოსილნი: შარვაშეს: თანა:
მომტანელნი: მაშინ: უბოძა: საბოძვარი: და: შემოსეს: მრავალ: მ
რავალჯერ: გაგზავნეს: შინა: პატივითა: და: წარვიდეს: ლიხთიმერი
თს: შთასრულთა: ზღუა: პონტოსა: მოიურვეს: და: მოირჭუნეს:
დიდათ: და: კარგათ: ვინათგან: ქუეყანა: არტანისა: ძაღინის: ჴევის
ა: პალაკაციო: წაეღო: თურქთა:-და: თამა~რსა: გონებითა: და:
განზრახვითა: ბრ~ძნიდა: დავიწყდებოდა: მას: ყაბოს: მკლველი: კ
ოს: დამი: მიუწია: მარბიელმან: ბასიანამდის: და: ყურაბებამდი: ა
ვსილთა: და: იბანაკეს: სისხლის: მუცელსა: აწცა: იხილვებოდა: მს
გავსადვე: ძუელ: ოდესმე: თქმულისა: და: მქონელისა: ქუეყანა: და: საყოფი: მ
ათი: ვითარცა: სისხლის: მუცელი: ამათ: ძლევითა: გამარჯუებითა: ი
ყო: თჳთ: მეფე: მეფესა: მეფეთასა: არცა: იგი: უმადლოდ: იპებოდა: გამმარჯ
უებლობისა: მისისა: არამედ: დიდ: გუნება: იყო: სკიპტრის: მპყრობე
ლთა: შორის: უსაჩინოეს: ესე: თამარ: ამისათჳსცა: უდიდეს: ჴელ:
ყო: საქმეთა: რომელთა: საქმისა: მთხრობელად: მოწევნული: მაყის: თ
ავსა: შორის: ჩემსა: უჴმოსა: და: უგუნებოსა: მსგავსი: იპოებო
დი: უმეცრებით: ლექსთა: მეტყუელებად: და: კულად: საქმითა: დი
დითა: კეთილთა: დავიწყებთ: შეიქნა: არა: ჯერ: ვიჩინე: დადუმებად:
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რომელნი: ზესთა: ძალისა: არიან: არა: ჩემთჳს: ოდენ: არამედ: ვჰ
გონებ: პირველად: სიტყჳსა: მოქმედად: ვინ: უტყუელი: პირი: იტყჳს: ეძი

ებდი: სასუფეველსა: ღ~თისასა: და: სიმართლესა: მისსა: ყოველი: შეგე
ძინოს: და: ამისმან: მსმენელმან: კეთილად: გულის: ჴმის: მყოფელმან:
აღიხილა: თვალ: მაღლისა: მიმართ: და: აღამაღლა: გონება: ყოვლად:
რამე: ბრძენი: და: კეთილად: ცნობა: გონიერი: რომელი: ყოვლითურთ:
შე~ყო: მაღალსა: მას: ყოველთა: ზედა: მხედველსა: და: შემსჭუალა:
თუალი: უმრუმედ: მხედველი: რომლითა: მეცნიერ: ყოს: და: მას: მახუ
ჱლსა: ხედვიდეს: ვერ: შეიტყუა: საშვებელმან: ამის: საწუთროსამან:
არცა: მეფობამან: გჳრგჳნისამან: და: სკიპტრამან: არცა: ქვათა: პატ
რონთა: უხუად: ქონებამან: არცა: სპათა: სიმრავლემან: და: ესოდენ: სი
მჴნემან: რომელ: სიტყუამან: ცხად: ყოს: არა: მიდრკა: ვერცა: წარი
პარა: სიმდიდრემან: ვითარ: ძუელ: ოდესმე: მეფენი: მრავალნი:
და: უმეტეს: ამის: სანატრელისა: მამა: ყოველთა: ბრძენთა: უპილატე
ს: და: უამეს: სოლომონ: ესრე: უბრძნე: იქმნა: ბრძენისა: მის: რომელ:
ესეოდენ: შეიყუარა: ღ~თი: იგი: უცხო: ექმნა: ამან: ისმინა: ჴმა: იგი: უ
ტყუელისა: პირისა: და: შეიტკბო: იგი: რამეთუ: ღამე: ყოველ: მღვიძ
არება: ლოცვა: მუჴლთ: დრეკა: და: ცრემლით: ვედრება: ღ~თისა:
ზე: მდგომრობითა: განსაკჳრვებელ: აქუნდა: და: ღამე: ყოველივე: ჴელ: ს
აქმარი: რომელი: გლახაკთა: მიეცემოდა: ერთი: ოდენ: ვახსენოთ:
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ლოცვისა: და: ჴელ: საქმარისა: მიერ: მშუებელმან: მცირედ: მიძინის:
ბუნებითისა: წესისაებრ: ამას: მცირედ: მირულებასა: შინა: იხილ
ა: ჩუენებით: რაცა: საყოფელი: სახილავად: ტურფა: და: სიკეთე: აღმ
ატებული: ადგილი: ყუავილთა: მწუანვილთა: და: ნერგთა: მიერ: განშუენ
ებული: რომელ: საწადელ: იყო: მხილველთათჳს: და: სიკეთესა: და: შუენ
იერებასა: მისსა: სამოთხისა: მითხრობა: შეუძლებელ: ამას: შინა: იყო: შეს
წორებული: საყდრები: და: სარკმლები: პატიოსნად: შემკული: ოქრ
ოთა: რომელი: ვეცხლითა: თჳთ: ფერად: განშუენებული: საჯდომი: თჳთ:
ე~ულისა: კაცისა: არძანგისაებს: საქმეთა: ნაქმარისა: მისისა:-ხოლო: ზენა:
[..]კერძო: იყო: ტახტი: უპატიოსნესი: ყოველთა: დასაჯდომელთა: ოქ
როთა: შემკული: თუალითა: და: მარგალიტითა: მიერ: პატიოსნითა: ამას:
სამოთხესა: შინა: შეიყვანეს: ჭეშმარიტად: ღირსი: მას: შინა: ყოფისა: მეფე:
თამარ: იხილა: საჯდომები: და: განიზრახა: გულსა: შინა: თჳსსა: ვითარმედ:
მეფე: ვარ: მპყრობელი: და: ჩემი: არს: უზენაესი: და: უპატიოსნეს
ი: ესე: საჯდომი: და: მყის: მიმართა: მან: დაჯდომად: ხოლო: წარმოუდგ
ა: კაცი: ვინმე: ნათლითა: მოსილი: და: უპყრა: ჴელი: მოხედნა: და: თქ
უა: შენი: არს: საჯდომი: ისი: რამეთუ: შენ: ვერ: შემძლებელ: ხარ:
დაპყრობად: იმისსა: და: მეფე: იტყოდა: ვინ: უპატიოსნეს: არს: ჩე
მსა: რომელმან: დაიპყრას: უპატიოსნესი: საჯდომი: მან: რქუა: საყდარ
ი: ისი: შენისა: დიასახლისისა: არს: ამისთჳს: რომელ: ათორმეტთა: მღუდ
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ელთა: მისთა: ჴელთა: შესთული: ჰმოსიეს: რაჟამს: წარდგენ: შესაძ
რწუნებელსა: და: საშინლსა: ტრაპეზსა: შეწირვად: უსისხლოსა: და:
პატიოსნისა: მსხუერპლისა: ამისთჳს: იგი: უზეშთაეს: შენსა: არს: და: აღ~რაც: თუ:
შენ: მეფე: ხარ: კმა: არს: შენდა: დიდება: ესე: და: ღათუ: საყოფი: შ

ენი: აქავე: არს: და: უჩვენა: უდარესი: და: უნდოესი: ვითარ: განიღვიძა:
წინაშე: მოყვანებად: საცა: დიასახლის: რომელმან: აღიარა: თორმე
ტისა: მღდელისათჳს: ფროსად: სრულისა: კუართ: ფილონისა: შეს
თვა: და: მღდელთა მიძღ~ვნვა: მიერითგან: იწყო: ამანცა: ალექსან
დრით: ვაჭართა: მოღებულსა: მატყლისაგან: სთვად: და: ქმნად: შესამოს
ლისა: ვიდრემდის: ათორმეტად: სრულყოს: თქმულ: არს: ესეცა:
და: ღათუ: მოუწყალობელ: არს: სიტყუა: ვითარმედ: თჳსითა: ჴელით
ა: ამასცა: შურებოდა: რომელ: მის: დღისა: საჭამადი: მისი: ფას
რაოდენ: დღივ: შეჭამის: ჴელით: საქმარი: მისი: განყიდა: და: ეგოდე
ნ: ფასი: გლახაკთა: აჴელსაქმრა: მისცნა: არა: სამეფოდ: შემოსავალთ
აგან: საეკლესიო: ლოცვა: და: წესი: ლოცვისა: და: უკლებელად: აღესრ
ულებოდის: ტიბიკონი: მოასწავებდა: განწესება: პალესტინისასა: მონა
სტრისა: მოგვითხრობს: ყოველი: სრულიად: დარბაზის: კარს: მყოფი:
წირვად: ვერვინ: და: აკლდებოდა: მწუხრი: დილეულ: სამხრი: ვი
თარცა: თქმულ: არს: გარნა: სამართალთათჳს: რადღა: მიჴმს: ჟამთა:
მისთა: არა: იყო: მიმძლავრებელი: არცა: მტაცებელი: არცა:
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მეკობრე: და: მპარავი: იტყოდა: ვითარ: მე: ვარ: მამა: ობოლთა:
და: მსაჯული: ქურივთა: მოწყალებისათჳს: კმა: გეყავნ: დადიანი:
ვარდან: გუზან: რომელი: თუალ: მრუმე: ოდენ: ყვეს: ბოცოს: ძ
ე: ბოცო: და: ამათნი: მიმდგომნი: დიდებულნი: და: აზნაურნ
ი: რომელნი: ჩანან: შეწყალებულნი: ვინათგან: უდიდესნი: საქ
მენი: წმიდასა: მდებობენ: ვითა: თქმულ: არს: ვინმცა: მცნამ
ე: ფრთენი: ტრედისანი: ვინმცა: მცნა: მე: ისტორიოთ: აღმწე
ვნელმან: ქმნა: ღ~თის: თამარს: წინაშე: სასწაული: განსაკრთომ
ელი: და: ყოველთა: ქართველთა: და: მართალ: მადიდებელთა: ა
ღმატებითა: სიხარული: ამმაღლებელნი: მოვიდეს: ძანი: ორნ
ი: მეფეს: წინაშე: მსახურებად: ძენი: სარგის: ამირ: სპასალარ
ისანი: რომელნი: მას: ჟამსა: დიდად: განდიდებულნი: იყვნეს: მ
ეფისა: მიერ: ზაქარია: ამირ: სპასალარი: და: ივანე: მსახურთ:
უხუცესი: ყოველი: მკჳდრნი: მეფის: წინაშე: იყუნეს: სულ: მე
ობერული: კაცი: ანგელოზთა: მოსაგრე: და: მცირენი: ები
სკოპოზნი: სხუანიცა: საქართველოს: წარჩინებულნი: შეკრებ
ულ: იყუნეს: ვითარ: კათალიკოზი: იოვანე: უსისხლოსა: მსხუერ
პლსა: მღუდელ: მოქმედებად: მოიღო: შესწირა: მან: ჟამი: აღსრ
ულებისა: ყოველნი: ღირსნი: მოუჴდებოდეს: ჭამად: სეფისკუ
ერისა: ინება: ზაქარია: ამირ: სპასალარმან: შეხებად: და: აიღ
1-20 სტრ., 346r
ებდა: სეფის: კუერსა:-ხოლო: მღუდელთა: არა: მისცეს: რამეთ
უ: იყო: სარწმუნოებით: სომეხი: შეჩუენებულთაგანი: და: სირცხვი
ლითა: იკადრა: ზაქარია: აღტაცება: სებისკუერისა: და: შეჭმად: რ
ომლისათჳს: კათალიკოზი: ცეცხლებრ: აღტყინებული: ძლიერ
ად: ამხილებდა: ნეფსით: არავინ: მართლ: მადიდებელთაგანი: იკად
რებს: მღუდელ: მოქმედებასა: სეფისკუერს: თქუენ: შვიდგზის: წყეულ

თა: სომეხთა: მოცემად: მომტაცებელი: ძაღლიცა: თუ: იპო~ს: რომლ
ისათჳსცა: სირცხვილეულ: წარვიდა: ზაქარია: კარვად: თჳსად: და: დარბაზის: მა
სერებელი: ზაქარია: ამირ: სპასალარი: მცირედ: რასმე: სიტ
ყუას: ყოფდა: ურწმუნოთა: რამეთუ: სიტყუითა: სარწმუნოებ
ისა: ჩუენისა: ვითარ: სულ: მობრუნებული: მიუგებდა: და: აუჴ
სნიდა: წინა: აღდგომად: ვერ: შემძლებელი: ზაქარია: ეტყოდა:
მელაშქრეთა: ვერ: კეთილად: მეცნიერვარ: სიტყუა: გონებ
ად: შენდა: პირველად: მოუწოდო: მოძღუართა: სარწმუნოები
თა: ჩუენითა: რომელთა: ჩემ: წილ: სირცხვილეულ: გყონ: ქათალი
კოზი: იოვანე: მიუგებდა: იყავნ: ნება: ქრისტესი: მარადის: ქა
ლწულისა: ღ~თის: მშობელისა: რომელმან: სირცხვილეულ: ყუნეს:
უარის: მყოფელნი: თჳსნი: ეგრეთ: ამისმან: მსმენელმან: ზაქარია:
წარავლინა: კაცი: კათალიკოზისა: მიმართ: მათისა: თანა: და: ეპისკოპ
ოზთა: ყოველთა: ვართა: პეტთა: და: მეცნიერთა:-ხოლო: ივანე: წარ
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უდგებოდა: და: ეტყოდა: განიყენე: მაგისა: ქმნად: რამეთუ: უწყით:
ჭეშმარიტი: სარწმუნოე: ესე: არს: გარნა: მხოლო: არა: ისმინა: ზაქარი
ა: და: მოვიდა: კათალიკოზი: ვანისა: და: ყოველნი: ვართაპეტნი: და: დ
აიდგა: სამსჯავრო: და: დაჯდა: დედოფალი: დედოფლისა: მოსავი: დავით:
მეფე: და: წარჩინებულნი: საქართველოსა: ერთ: კერძო: მჴარგრძელნი: ზაქ
არია: და: ივანე: ერთ: კერძო: მოუწოდეს: კათალიკოზსა: იოანეს: შევიდა: და: იტ
ყოდა: ფსალმუნსა: ამას: აღდეგ: ღ~თო: საჯე: სჯა: შენი: მოიჴსენე: ყუედ
რება: შენი: რომელ: არს: უგუნურთაგან: ვითარ: შევიდა: აღდგეს: მ
ეფენი: და: პატივითა: თანა: დაისუეს: ეგრეთვე: მარღასთა: და: ვა
რდაპეტთა: სომეხთა: მათცა: პატივი უყვეს: წესისაებრ: ვითარ: მოკითხ
უამან: ჟამი: მოიღო: დადუმნეს: ყოველნი: და: იწყეს: სომეხთა: სარწმუ
ნოებისა: მათისა: თქმად: სიტყუა: მჭევრად: და: ვრცელ: სიტყუად: ვინცა:
კეთილად: მოჴსენებულ: იყვნეს: კათალიკოსი: ზეგარდამოთა: ნიჭითა:
აღსავსე: გონებითა: აღუჴსნიდა: და: ბრძნად: მიუდებდა: უკურღ
უევად: ხოლო: თჳსისა: დამამტკიცებელად: და: გაგრძელდა: სიტყუის: გე
ბა: მიმწუხრამდე: მოშიშმან: ისტორიოს: სიგრძისამან: კმა: ვიყო: თქმ
ად: ვითარ: უწყით: სომეხთა: სიტყუა: მისვეობისა: ძლიერი: ღაღადი: აღ
უთქუეს: ცილობისა: სწორი: ძლევა: იქმნებოდა: ამის: მსმენელი: კოზი:
იოვანე: ღ~თის: მეტყუელისა: ნუ: უკუვე: ზენათა: სულის: წმიდის: მ
იერ: აღვსებულმან: ანუ: თუ: მართლისა: სარწმუნოებისამან: მი
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ნდობილმან: არა: უწყი:-აღაღო: პირი: ბრძნად: მეტყუელი: შეუვალთ
ა: სიტყუათა: ოდესმე: დიდი: ელილა: მსხვერპლსა : ზედა: მოხედვიდ
ა: ცეცხლითა: ღ~თისა: მიერ: მლოცველი: იხილეთ: უღირსი: აღსაჴდ
ელ: არს: უსისხლო: მსხუერპლი: ჴორცი: და: სისხლი ღ~თისა: კაც: ქმნ
ულისა: მსხუერპლსა: ზროხისასა: რომელი: მწერებლად: იყო: ეგოდე
ნ: უბრწყინვალეს: და: უზენაეს: არს: რომელი: აწ: იქმნა: და: ითქუა: ვჰგ
ონებ: სულისა: მიერ: წმიდისა: პირითა: მსახურისა: მისისა: ქათალ
იკოზისა: თანა: რამეთუ: თქუა: სახლით: თარგამოსო: რომელნი: შეკრე

ბულ: ხართ: ზუინად: და: მტერად: მართლისა: სარწმუნოებისა: უწყითა:
რომელ: ნათესავსა: კაცთასა: ეუფლა: ეშმაკი: და: მყოფელმან: თვალთა:
გონებათამან: შეასაკუთრნა: ხირზმოთა: და: რა: მეცნიერნი: და: დამტ
ევებელნი: ღირსნი: უზორვიდეს: კერპთა: ხახუსა: და: ჯინჭარსა: ხოლო: ღ
~თი: არა: უგულებელს: მყოფელი: დაბადებელთა: თჳსთა: ეზრახა: აბ
რაჰამს: და: მერმე: ნათესავსა: მისსა: კუალად: მოსეს: მოსცა: სჯული: მსჯ
ავრი: უკანასკნელ: უმეტესთა: წყალობათა: აღძრული: ზეცით:
გარდამოჴდა: ერთი: სამებისაგანი: ძე: და: სიტყუა: ქალწულისა: მარ
იამისგან: და: ჴორცნი: შეისხა: და: მსგავს: კაცთა: იქმნა: რამეთუ: სისხლ
თაგან: ქალწულისათა: მიუხნა: ჴორცნი: კაცობრივი: და: სული: სიტყ
უიერი: იქცეოდა: კაცთა: აღასრულნა: რაჟამს: შესაძრწუნებელი:
იგი: ნეფსით: ჯუარცმა: ეგულებოდა: ათორმეტთა: მოწაფეთა: თანა: ი
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სერა: და: სრულყო: პასექი: ვითარ: სრულ: იქმნა: იწყო: ახალსა: ამას: ღ~თ: მ
ყოფელსა: საიდუმლოსა: მოიღო: პური: განტეხა: და: მისცა: მოწაფეთა: მიი
ღეთ: და: ჭამეთ: ესე: ჴორცი: ჩემი: არს: მისატევებელად: ცოდვათა: ეგრ
ეთვე: სასმელიცა: ხუთა: ამისგან: ესე: სისხლი: ჩემი: არს: და: პირველ:
იტყოდა: უკეთუ: არა: სჭამოთ: ჴორცი: ძისა: კაცისა: არა: გაქუნდეს: ნაწ
ილი: ჩემთანა: და: კუალად: იტყოდავე: ჴორცი: ჩემი: ჭეშმარიტი: საჭმ
ელი: არს: და: სისხლი: ჩემი: ჭეშმარიტი: სასმელ: და: მრავალ: სადმ
ე: არიან: ესე: ვითარნი: სიტყუანი: აწ: უკუე: მომაგეთ: გრწმენა: ესე:
ვითარნი: ჴმანი: მახარობელთანი: ხოლო: მათ: მიუგეს: უცილობელ: ა
რს: ეგე: მოგუცა: ჴორცი: და: სისხლი: მისი: რათა: უკუდავებად: ვჭა
მდეთ: და: ვსმიდეთ: ესე: არს: ნიჭი: დიდი: მომართ: რათა: ქრისტეს:
ღ~თად: აღმსრულებელნი: ვჭამდეთ: ჴორცსა: მისსა: და: ვსმიდეთ: სი
სხლსა: მისსა: და: კუალად: კოზმან: ჴმა: ყო: ბრწყინვალედ: კეთილ: შვილნო:
ვინათგან: აღიარეთ: აწ: უკუე: ესეცა: გრწამსვე: ახალი: სჯული: და: ახალი:
პასექი: იყო: სერობა: იგი: და: ყოველნი: ქრისტესა: ღ~თად: და: კაცად:
აღმსარებელნი: მღუდელთა: ვმოქმედებთ: ქრისტეს: ვნებათა: მომჴს
ენებელნი: ვჭამთ: ჴორცსა: მისსა: იგი: არს: სჯული: ჩუენი: და: მცნებ
ა: ახალი: სომეხთა: მიუგეს: აგრე: ამას: არავინ: უმეცარ: არს: ქათა
ლიკოზმან: თქუა: აწ: უწყოდეთ: სარწმუნოება: თქუენი: უმჯობეს: სადამ
ე: არს: თქუენ: მიერ: შეიცვალებისა: პური: ჴორცად: უფლისა: თუ:
1-20 სტრ., 348r
ჩუენი: უმჯობეს: არს: ჩუენ: მიერ: მღუდელ: მოქმედებული: შეიცვა
ლების: ჴორცად: უფლისად: მათ: თქუეს: ეგრეთ: არს: ქათალიკოზმან: თქუა:
საშინელი: სასმენელად: სიტყუა: საქმითა: გამოვაჩინოთ: არა: სიტყჳთა: მა
თ: თქუეს: რომელსა: ჰყოფ: ქათალიკოზი: ეტყოდა: მოგცემ: რომელსა: ერ
თსა: დრო: გიყოფ: სამთა: დღეთა: რომე: ღამე: განვანათლოთ: ლიტა~ნითა:
და: ღ~თისა: ვედრებითა: სამ : დღე: ძაღლი: უჭმელად: დამარხეთ: და: ერთი:
ძა~ლი: მე: მომეცით: სამ: დღე: უჭმელად: დავმარხო: ღამე: განვათენო: ლი
ტა~ნითა: და: ღ~თისა: ვედრებითა: გამოჩნდეს: მართალი: სარწმუნოება:-მესამესა:
დღესა: აღვასრულებ: უსისხლოსა: და: მოვიღებ: სეფის: კუერსა:
ხელითა: ჩემითა: და: აღუსაკადრებელ: არს: დაუგებ: ძაღლსა: წინა: რომელ

ი: თქუენ: გყავს: და: ეგრეთვე: თქუენ: სეფისკუერი: მოიღეთ: და: დაუგეთ:
ძაღლსა: მას: რომელი მე: მყავს: რომლისაცა: შეჭამოს: მისი: რწმუნება:
არა: არს: თქუენი: შეჭამოს: თქუენ: გრცხუენეს: თუ: ჩუენი: შეჭამოს: ჩუენ:
გურცხუენეს:-ესმა: ესე: მეფეთა: და: ერსა: განკჳრდეს: და: უღონოებამა
ნ: მოიცუნეს: ვითარ: გონებად: მოვიდეს: რქუეს: ქათალიკოზსა: რა: ესე: სთ
ქჳ: სასმენელადცა: ზარია: კოზი: უმეტეს: დაამტკიცებდა: გარნა: სომეხთა:
აღუარა: ენება: მისცნეს: ძაღლნი: ურთიერ~თს: და: წარვიდეს: კარავთა: მ
იმართ: ხოლო: მეფე: ძლიერად: ბრძოლი: ეტყოდა: ქათალიკოზსა: რა: სთ
ქუ: ვინ: შემძლებელ: არს: ამისდა: ქმნად: მოგონებად: და: სმენად: განსაკ
ვირვებელ: არს: კათალიკოზი: წყნარითა: გონებითა: მიუგებდა: საქმე:
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ესე: არა: მინდობითა: თავისა: ჩემისა: ვჰყოფ: ამას: სასოებითა: ქრისტეს: ღ~თ
ისათა: რათა: აჩუენოს: მორწმუნეთა: მართალი: მორწმუნეობა: თუ: ვისი:
არს: და: ვინ: არიან: მართლ: აღმსარებელნი: და: ვისითა მღუდელ: მოქ
მედებითა: შეიწირავს: უსისხლოსა: მსხუერპლსა: ვითა: ჴელთა: მისცემს:
ტარი: იგი: ღ~თისა: და: კლ~ავთ: თავსათჳს: ანუ: ვინ: ვჭამთ: ჴორცსა: ვს
უამთ: სისხლსა: მინდობილსა: მართალ: მადიდებლობისასა: ცხორებად: ვჰყოფ
თ: ჭეშმარიტებასა: მეფეო: შემეწიე: შენდა: ყოველნი: ქართველნი: დიდი:
და: მცირე: განჰკჳრდა: მეფედ: და: ყოველი: ერი: ისმინეს: ბრძანება: ქათალ
იკოსისა: და: წარვიდეს: თჳსა: იყო: დღე: იგი: პარასკევი: იწყეს: ლიტანიობად:
ერთკენ: მეფემან: და: ქათალიკოზმან: და: ყოველმან: სამღუდელომან: კრებ
ულმან: მცირედნი: იყუნეს: მუნ: ეფისკოპოზნი: რომელი: არა: კრება:
იყო: მეფეს: ერთ: კერძო: სომეხნი: და: მჴარ: გრძელნი: ზაქარია: და: ივან
ე: ღამე: იგი: ორთავე: გა~თენეს: შაფათსა: კუალად: იწყეს: ლიტანიობად:და: მწუხრი: ერთი: შაფათი: გაათენეს: და: აღმოჴდა: მზე: და: ყოველნი: წარემ
ართნეს: ეკლესიად: ცრემლით: მვედრებელნი: ღ~თისანი: განამზადეს: წმი
და: ტრაპეზი: ორგნითვე: იყო: ტირილი: ორისავე: კრებულისაგან:
და: სრულ: იყო: რა: უსისხლოსა: მსხუერპლისა: შეწირვად: აღუქუა: ფეშ
ხუმითა: შესაძრწუნებელი: იგი: ჴორცი: ჩუენთჳს: კაც: ქმნულისა: ქრ
ისტეს: ღ~თისა: წარმოვიდა: კრებულისა: მიმართ: მგზავრ: მეტყუელი:
წმიდა: არს: წმიდა: არს: წმიდა: არს: უფალი: საბაოთ: სავსე: არიან: ცანი: და: ქუეყა
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ნა: მოუწოდა: სომეხთა: ეფისკოპოსთა: და: მჴარგრძელთა: და: ყოველთავე: სარ
წმუნოებისა: მათისა: ზიართა: და: ეტყოდა: ისმინეთ: აწ: სახლო: თა~რგამოსისო:
უწყით: რამეთუ: ღ~თნ: ჩუენთჳს: კაც: ქმნილმან: მან: მოგუცა: ჴორცი: თჳსი: ს
აჭმელად: მეტყუელმან: უკეთუ: არა: სჭამოთ: ჴორცი: ჩემი: არა: გაქუნდ
ეს: ცხოვრება: ამას: ყოფდით: მოსაჴსენებელად: ჩემდა: და: მოციქულიცა: ი
ტყჳს: პურსა: ამას: რომელსა: განვტეხთ: არა: მე: ზიარებად: ჴორცთა: ქ
რისტესთა: არს: პური ესე წმიდა: ჴორცი: ქრისტესი: იქმნების: უკ
ე~თუ: ჩუენი: სარწმუნოება: სთნავს: ჩუენ: მიერ: კურთხეულ: იქმნების:
ჴორციელი: უფალი: ყოვლადვე: ნუ: იყოფინ: რომელ: იკადროს რომელმან
ცა: აწ: მოიყუანეთ: ძაღლი: რომელი: მე: მოგეც: დაღაცათუ: არა: ს
აკადრებელ: არს: წინა: და: უგებ: პურსა: ამას: წმიდასა: უკეთუ: შ~ეხოს:

ძაღლი: იკადროს: მიახლებად: არა: სადამე: არს: სარწმუნოება: ჩუენი: მოყვანებად:
დ
აუდვათ: პური: თქუენ: მიერ: კურთხეული: იხილეთ: რათა: ძე: იქმნას:
და: მას: ზედა: გამოჩნდეს: ვისი: სარწმუნოება: სთნავს: [........]ქრისტესა:-ხოლო:
სომეხთა: და: აღურა: ენება: გარნა: არა: იყო: პასუხი: სამართლ
ისა: იტყოდეს: ქათალიკოზსა: შენ: მიერ: განჩინებულსა: ამას: საქმესა: შ
ენ: გიღირს: ქმნად: ხოლო: იყო: ე~რსა: ზედა: შე~მოსელად: ჯარი: რომელ
თა: ძი: იქმნას: და: ამისმან: მსმენელმან: ქათალიკოსმან: თქუა: მე: ვყო: და:
ბრძანა: ერისა: შორად: განყენება: და: მრგულივ: გარე: მოდგომა: რა
თა: ყოველთა: მიერ: სახილველ: იქმნას: დიდებულება: ღ~თისა: და: გან
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დგა: ერი: შორს: ადრე: წარმოდგა: ქათალიკოზი: იოვანე: შემოსილი: და: ჴელ
თა: ეტვითა: ზარის: ასაჴდელი: იგი: საიდუმლო: ჴორც: ქმნილი: მღუდ
ელ: მოქმედებული: მეფე: და: ყოველი: ერი: და: კათალიკოსი: დგა: ვითარ
ცა: გოდოლი: შეურყეველი: ტურფად: აღშენებული: ესრე: მტკიცე: დ
გა: განშუენებულითა: პირითა: მაშინ: მოყუანება: ბრძანა: სამ: დღე: უჭმ
ლისა: ძაღლისა: და: მოიყვანეს: ძაღლი: იგი: შიმშილითა: განილგებული:
და: წარდგა: იოვანე: კათალიკოზი: და: აღმოუწივა: ჴმა: ბრწყინვალე: ქრი
სტე: მეუფ~ეო: ჴსნისათჳს: კაცთასა: განკაცებულო: ჯუარცმულო: ჩუენთჳ
ს: და: დაფლულო: და: აღდგომილო: და: ზეცად: მამისა: ამაღლებულო: რომ
ელმან: მოგვეც: ჴორცი: შენი: რათა: მოსაჴსენებლად: შენდა: ვჰყოფდეთ: შ
ენ: მეუფეო: გთნავს: სარწმუნოება: ქართველთა: გთნავს: სარწმუნო
ება: ესე: ჩუენი: შეუხებელად: და: მიახლებად: ზარისა: ასაჴდელი: ჴორ
ცი: ესე: შენი: ჩუენ: მიერ: მღუდელ: მოქმედებული: შენ: უკ~უე: შ
ეიწირე: შეუძრველი: ეგე: და: აჩვენე: ერსა: ამას: გზა: ჭეშმარიტი:
და: მოხედე: მსხუერპლსა: ამას: და: სირცვილეულ: ყვენ: და: ჟამიცა: ე
სე: ითხოე: დააგდო: შესაძრწუნებელი: იგი: უსისხლოსა: მსხუერპლ
ისა: აღმონაკუეთი: მომყმარისა: მის: ძაღლისა: წინა: ხოლო: მხილველი: პ
ურისა: და: ვითარ: მიეტევა: მიეახლა: მიახლებულსა: მას: მყის: ძლ
იერად: იყჳირნა: ძაღლმან: და: ვერ: შეეხო: წმიდასა: მას: წმიდათასა:
და: იხილეს: განსაკრთომელი: ესე: სასწაულნი: განკრთეს: მეფე: და: ყო
1-20 სტრ., 350r
ველი: ერი: მაღლითა: ჴმითა: ჴმაყო: ქათალიკოზმა: და: ყოველმა: სიმრა
ვლემან: ერისამან: დიდ: ხარ: შენ: უფალო: და: საკუირველ: არიან: სა
ქმენი: შენნი: და: აღუტევეს: ჴმა: სიხარულისა: მადიდებელად: ღ~თისა:
ცრემლითა: სიხარულისათა: ხოლო: სომეხნი: უღონოებასა:
მიცემულნი: განკჳრვებულნი: დგეს: და: უკუირდა: მაშინ: ევედრა: ქათ
ალიკოზი: მეფესა: რათა: დაადუმოს: ერთი: იგი: და: ვითარ: დაწყნარდ
ეს: ჴმანი: იგი: ნათელ: მოფენილითა: პირითა: მრისანითა: სომხით
ისათა: და მჴარ: გრძელთა: ისმინეთ: და: უწყოდით: ღ~თი: უხილავი:
და: მიუახლებელი: და: შეუხებელი: ბოროტისა: რომლისაგანვე: უბორო
ტე: არს: და: მან: თავადმან: ბრძანა: პურისა: ამის: წმიდისა: ჴორც: ქმ
ნად: ნუ: გიკუირს: რამეთუ: მუნვე: იყავნ: ნათელი: და: კუალად: გ

ამოჩნდა: ნათელი: ჴმელ: და: გამოჩნდა: მანვე: სიტყუამან: არა: რასაგან: ქმნა:
ჴმელი: არა: თუ: სახისმეტყუელებრსა: არამედ:
ჭეშმარიტად: ჴორცი: მისი: ამას: რა: შეეხებოდა: ჴორცი: მისი: ანუ:
ორივე: ერთაარს: ანუ: უმჯობეს: რომელიმე:-ხოლო: სომეხთა: არათუ:
ენება: უნებლიეთა: თანა: ედვა: ამისი: ქმნად: ვითარ: მღდელნი: დგეს:
და: მოიყუანეს: ძაღლი: რომელი: ჰყვა: ქათალიკოზსა: და: მოუგდეს: მ
სხუერპლი: მათი: და: მყის: აღიტაცა: და: ქართველთა: იწყეს: მად
ლობად: ღ~თისა: ჴმითა: სიხარულისათა: იქით: და: აქეთ: ხლდომი
თა: მასვე: იტყოდეს: დიდხარ: შენ: უფალო: და: საკჳრველ: არ
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იან: საქმენი: შენნი: და: ქათალიკოზი: შესუეს: შემოსილი: ჰუნესა:
თჳსსა: და: ჴელთა: ეტვირთა: ტაბაკითა: სეფისკუერი: და: თანა: ჰყვე
ბოდეს: ყოველნი: წარჩინებულნი: და: ლაშქართა: შინა: ვიდოდეს: მე
ტყუენი: ესრეთ: ფსალმუნსა: ოცდამერვესა: მრავალგზის: მებ
რძოდეს: სიყრმით: ჩემიდგან: და: მე: ვერ: მერჩოდეს: ბეჭთა: ჩე
მთა: მცემდეს: მე: ცოდვილნი: და: განაგრძეს: უსჯულოება: მათი: უფა
ლმან: შემუსრეს: ქედნი: ცოდვილთანი:-ჰრცხუენოდენ: და: მართლუკუნ:
იქცენ: ყოველნი: მოძულონი: სიონისანი: უფალსა: უგალობდით: რა
მეთუ: დიდებით: დიდებულარს: უფალმან: შემუსრა: ბრძოლანი: უ
ფლისა: არს: სახელი: მისი: ესრეთ: მხიარულითა: პირითა: მოვლეს: ყო
ველი: ბანაკი: სომეხნი: ვითარცა: მყუარი: უტბო: ეგრეთ: დგეს: უ
ჴმოდ: ქუეყანად: მხედველნი: ვითარ: ძველ: ოდესმე: მღრდელნი: ა
სტარტეს: ხოლო: თუ: ვითარ: სიხარული: სასოება: და: მადლობა:
ღთისა: მოიწია: ქართველთა: ზედა: თხრობა: შეუძლებელ: არს: და:
შერავიდეს: დიდი: სერი: შემზადეს: მეფემან: და: ქათალიკოზმა:-ხოლო: სომეხნი:
სირცხჳლეულნი: წარვიდეს: მჴარგრძელთა: კა
რვად: ივანე: მსახურთ: უხუცესი ეტყოდა: ძმასა: თჳსსა: ამიერ: ს
პა: ზაქარიას: ვითართა: მე: არა: მენება: ცილობა: ქართველ
თა: მართალი: სარწმუნოება: უპყრიეს: რაღა: არს: მყენებელ: ჩ
უენდა: რომე: მართალი: სარწმუნოება: არა: შევიწყნაროთ:
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და: რა: ნათელი: ვიღოთ: ქართველისა: ქათალიკოზისა: მიერ: ხოლ
ო: იგი: მიუგებდა: უწყი: ძმაო: რამეთუ: მართალი: სჯული: არს: ქ
ართველთა: მაგრა: რომელი: განიკითხვის: დღესა: მას: ჰკითხონ: მ
ე: არა: შევერთვი: ქართველთა: და: ესმა: ივანეს: და: რქუა: მიკუირს:
სიბრძნისა: შენისაგან: რამე: უმჯობეს: არა: არჩევ: მე: არა: შ
ევერთჳ: განზრახვასა: შენსა: ნათელ: ვიღებ: სარწმუნოებასა: ქ
ართველთასა: რადღა: საჴმარარს: სიტყუა: მოვიდა: და: ნათელ:
იღო: სარწმუნოებასა: ზედა: იოანეს: მიერ: ქათალიკოზსა: და: მ
რავალი: სიმრავლე: სომეხთა: მოვიდა: ნათლისღებად: და: იქმნ
ა: სიხარული: და: ზაქარია: ეგოვე: ურწმნოებასა: ზედა: ესე:
ვითარი: ნიჭი: და: პატივი: მიმადლა: მისმიერ: შეყუარებულმან: ღ~თ
ნ: თამარსა: გარნა: არცა: ის: უდებ: იქმნა: მოქმედებად: საქმეთ

ა: სათნოთა: ღ~თისათა: ამისთჳს: ჴელ: ყო: ამის: შენებად: საყოფელ
სა: გამმარჯვებელსა: მისსა: ზეშთა: კურთხეულსა: ვარძიისა: ღ~თის:
მშობელსა: ზემო: ვარძიის: ქუემო: ვარძია: მიცვალებასა: რომელი:
კლდისაგან: გამოჰკუეთა: თჳთ: პატიოსანი: ეკლესია: და: მონაზონთა: სა
ყოფი: სენაკები: რომელი: მტერთაგანცა: შეუვალ: და: უბრძოლველ:
იყო: ესე: ვარძია: პირველად: დაეწყო: სანატრელსა: მამასა: მისს
ა: გიორგის: გარნა: ვერ: ექნა: და: დაეტევა: რომელ: დიდმან: ამა
ნ: აღასრულა: და: შეამკო: ყოვლითურთ: და: შესწირნა: მრავა
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ლნი: და: დიდრუვანი: სოფლები: და: შეჰკაზმნა: ტრაპეზისა: შემოსა
ვალნი: დიდნი: რომელი: ყოვლისაგანცა: მოთხრობა: ძნელა
რს: თუ: ვისმე: ნებავს: ამისგანცა: იხილენ: ვარძია: და: საქმენ
ი: მისნი: ქმნულნი: და: ნაშენები: ქუაბ: ქმნილი: ვინ: მეფემა
ნ: თამარ: იდგინა: მსახურებად: უბიწოსა: და: განსაკრთომელი
სა: სასწაულთა: მოქმედისა: ვარძისა: ღ~თის: მშობელისა: ამისათ
ვის: უმეტესა: პირველთა: მეფობა: მისი: ხოლო: სახელოვანი: საქმენი:
აღშენებანი: და: შეწირვანი: მონასტერთანი: ისმინენით: არაოდ
ენ: საქართველოსა: მონასტერნი: ააშენნა: არამედ: პალესტინეს: იერ
უსალემს: ააშენა: პირველად: მონასტერი: და: კუალად: კუპრეს:
ღალია: შეამკო: და: უყიდნა: შესავალნი: და: აღაშენა: მონასტე
რი: შეამკო: ყოვლითა: წესითა: პატიოსნისა: მონასტრისათა: და: კუ
ალად: კოსტანტი: პოლისი: აღაშენა: მათთანა: და: გრძელ: სადმე: ა
რს: ყოვლისა: მოთხრობილობა: რომელ: საბერძნეთს: და: ყოველთა: ელადას:
შინანი: მონასტერნი უხვად: წყალობა: მიფენი
ლ: ყუნა: და: საქართველოსა: მცირითგან: მონასტერ: საყდარ: ეკლეს
იად: არა: დაუტევა: რომელ: არა: წყალობითა: აღივსო: ესრეთ: კე
თილი: და: აღეპყრა: საუკუნოსა: გონებასა: და: მომნიჭებელი: წარმოუმა
რთებდა: საქმესა: დღე: კეთილობასა: შინა: და: ყოველნი: გარემოს: მე
ფენი: ქალაქნი: და: ამირანი: ძღუნითა: და: ხარკითა: მომშვიდებდეს: პ
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ირსა: მჴნეთა: სპათა: მისთვის: დაარბევდიან: ურჩთა: აქამომდე: კა
რი: თურქთა: ჰქონდა: წარავლინნა: ლაშქარნი: გარე: დგომად: და: ცნ
ეს თურქთა: დააგდეს: კარი: და: ივლტოდეს:-ხოლო: მეფემან: აიღო: დამალვითა:
კარი: და: დაუტევა: კარის: მცველად: ახალციხელი: ივანე: და: ა
ჩინა: მონაპირედ: და: უშოროთ: იშობა: და: ამირთა: ამირაობა: რომლისა: თჳს
ცა: დიდი: წყენა: შექნა: თურქთა: და: დიდად: ავნებდა: რომელ: წაუღო: თურ
ქთა: გარეშემონი: ქუეყანანი: აიხუნა: და: მიითვალნა: და: წარმოგზავნა: მახ
არობელი: მეფეს: წინაშე: და: დაიმადლა: ივანესვე: უბოძა: კერუოლი: და:
მისი: ქუეყანა: და: წარემართებოდა: სამეფო: თამარისი: და: შეემატებოდა: დღით
ი: დღე: შიში: და: ზარი: მეფისა: იყო: ყოველთა: სულტანთა: ზედა: უდიდეს
ი: საქმენი: აღმომიჩნდეს: და: გონება: ვიწყე: უღონოებად: თხრობისა: სიდიდ
ითა: საქმეთათა: აღათუ: არა: შესატყჳსი: არს: ჩემდა: ამით: მოთხრობა: ა
რამედ: დიდთა: სიტყუითა: მოქმედი: პირველთა: არს: ესე: ესმა: მაღალსა:
სულტანსა: სული: ჩუქანს: სახელით: ნუქრადინს: რომელი: უმაღლეს:

და: უდიდეს: იყო: სხუათა: ყოველთა: სულტანთა: რომელი: მთავრობ
ს: დიდსა: საბერძნეთსა: ასიას: და: კაბადუკიას: ვიდრე: პონტოდ: ზღუადმდ
ე: ამან: მოუწოდა: ყოველსა: სიმრავლესა: სპასა: მისსა: და: შეკრბა:
კაცი: ოთხმოც: ებრი: რომელ: არს: ოთხასი: ათასი: და: წარმოავლინა:
მოციქული: მეფეს: წინაშე: და: წარმოსცა: წიგნი: რომელსა: წერილ: იყო: ს
ახე: ესე: ვითარი: ღ~თისა: ოდენ: უქუენესისა: და: ყოველთა: კიდეთა: მპყრო
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ბელისა: ყოველი: დიაცი: რეგუენია: და: შენ: გიბრძანებია: ქართველთა
თჳს: აღებად: რჴმალი: მუსლუმანთა: ჴოცა: ესე: არცა: რომელ: ჴრმალ
ი: დიდისა: მოციქულისა: მოჰმედისა: მისისა: მიერისა: თავისა: ბოძე
ბულთა: აწ: წარმომივლენია: ყოველი: მჴედრობა: ჩემი: რათა: აღვჴოცო:
ყოველი: მამაკაცი: მაგა: ქუეყნისა: და: ცოცხალი: იგი: ოდენ: დარჩეს:
რომელი: წინამომეგებოს: თაყუანისცეს: ჩათრსა: ჩემსა: სასოება: იგი:
თქუენი: ჯუარი: წინაშე: ჩემსა: დალეწოს: და: მოჰმადი: აღიაროს: ნა
წილი: სიტყუა: მეფისა: ნუქრადინისამდე: ძალსა: მღთისა: ყოვლისა:
მპყრობელისასა: მინდობილმან: მარადის: ქალწულისა: მარიამისა: სასოე
ბით: მოსავმან: და: პატიოსნისა: ჯვარისა: მვედრებელმან: წარვიკით
ხე: ღ~თისა: განმარისხებელი: წიგნი: შენზედაო: ნუქრადინ: და:
ვცან: სიცრუვენი: შენნი: რომელთა: ბჭე: ღ~თი: იყოს: შენ: ოქროს
ა: მევირეთა: სიმრავლისა: მინდობილხარ: ხოლო: მე: არცა: სიმდიდ
რესა: და: არცა: ძალსა: სპათა: ჩემთასა: არამედ: ძალსა: მღ~თისა:
ყოვლისა: მპყროლბელისასა: და: ჯუარისა: წმიდისა: რომელი: შენ: ჰგმე: აწ:
წარმომივლენია: ყოველი: ჴდომა: ჩემი: წინა: მოგებებად: შენდა: ჰყუნა: ნებ
ა: ღ~თისა: ნუ: შენი: სამართალი: მისი: ნუ: შენი: და: ვითარ: და: ვითა
რ: მოვიდა: მოციქული: და: შეიყვანეს: მეფის: თანა: თამარსა: წინაშე: წ
იგნი: მისცა: და: წარდგა: იწყო: რა: საკადრებელთა: სიტყუათა: თქუა: მეფ
ემან: დაუტეოს: სჯული: იპყრას: იპყრას: სულტანმან: ცოლად: და: უკეთ
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უ: არა: დაუტეოს: სჯული: იყოს: ხარჭად: სულტნისა: ვითარ: ამპარტავნად:
იტყოდა: სიტყუათა: ამათ: წარმოდგა: ზაქარია: ამიერ: სპასალარი: და:
უხეთქა: ჴელითა: პირსა: და: ვითარცა: მკუდარი: დაეცა: და: იდვა: ვითარ: აზ
იდნეს: ამართეს: და: ცნობად: მოვიდა: რქუა: ზაქარია: თუ: მოციქული: არა:
იყავ: პირველად: ენის: აღმოკუეთა: იყო: შენი: სამართალი: და: მერმეღა: თ
ავსა: კადნიერად: კადრებისათვის: აწ: არა: არს: სიტყუა: ესე: წიგნი: მიარ
თვა: ნუქრადინს: და: რქუა: ჩუენ: მზა: ვართ: წყობად: და: წინა: მოგი
გებდა: სამართალი: ღ~თისა: იყავნ:-მერმე: შემოსეს: და: ნიჭი: უბოძ
ეს: წარზავნეს: პასუხითა: მწუავითა: მაშინ: მოუწოდეს: სპათა: იმერთა:
და: ამერთა: ნიკოფსით: დარუბანდამდის: და: შეკრბეს: ჯავახეთს: და: მივიდა:
ვარძიას: ვარძისა: ღ~თისმშობლისა: წინაშე: და: ცრემლით: შევედრა: სო
სლან: დავით: და: სპა: მისი: და: დროშა: მისი: სუენი: და: ბედნიერად: მყოფი: გა
გზავნა: ვარძიით: ლაშქარნი: წარემართნეს: წინა: მებრძოლად იყო: ზ
აქარია: მჴარ: გრძელი: ამირ: სპასალარი: და: ორნიცა: იგი: ძმანი: ახალ
ციხელნი: შალვა: და: ივანე: დაღათუ: შალვა: მანდატურთ: უხუცესი:

იყო: ჭიაბერი: და: სხუანი: თორელნი: და: წარემართნეს: ბასიანის: კერძოსა: და:
მეფე: თამარ: მოვიდა: ოძრჴეს: და: ეახლნეს: შავთელი: კაცი: ფილასოფო
სი: და: რიტორი: ლექსთა: გამომთქმელი: და: მოღუაწებითა: შინა: გამოთქმუ
ლი: და: ევლუგი: სალოსად: წოდებული: და: წინასწარ: მცნობლობისა: ღი
რს: ქმნილი: ამათ: თანა: იყავ: მეფე: დღისი: და: ღამე: ლოცვითა: ფსალ
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მუნებითა: ღამისთევითა: დაუძინებელად: და: ყოველთა: ღამეთა: დღე:
ლიტანიობდა: და: არა: დასცხრებოდა: და: ყოველგან: საყდართა: მონა
სტერთა: და: სოფელთა: უბრძანა: ლიტანიობა: და: ვედრება: ღ~თისა:-ხოლო:
მეფემან: დავით: ქმნა: უნდოდა: რამეთუ: ზედა: მიმართა: სადა:
დაბანაკებულიყო: ბასიანისსა: ადგილსა: ბოლოსტკედ: წოდებულისა:
და: ეახლნეს: ბანაკსა: სულტნისასა: რომელ: არა: იყო: რიცხვი: ცხე
ნისა: ჯორისა: და: აქლემისა: მათისა: კარვებისა: და: სარაფარდებისა:
მინდორი: იგი: ძლივ: იტევდა: კარვებსა: მათსა: და: აღმდგომსა: მის
სა: და: უმეტეს: ქართველთასა: ესრეთ: წყნარად: და: უკადრად: მდგ
ომარე: იყო: და: ეახლა: დავით: და: ქართველნი: აწყუეს: რაზმი: სადა: ი
გი: წინა: მბრძოლად: იყო: ზაქარია: მჴარ: გრძელი: ამირ: სპა
სალარი: და: ახალციხელი: შალვა: და: ივანე: და: სხუანი: თორელ
ნი: და: ერთ: კერძო: აფხაზნი: და: იმერერენი: ერთ: კერძო: ამე
რელნი: ესრეთ: წყნარად: ვიდოდეს: დარაჯნი: არა: უდგეს: სულ
ტანსა: არამედ: იხილნა: კაცმან: სულტანტანს: მოვიდა: სპა: უ
რიცხვი: ქაფარი: სასოება: მეფისა: მათისა: ხოლო: იგინი: განკრთეს: და:
მოიღეს: ჯოგი: აღჭურნეს: და: აღსხდეს: ჰუნეთა: ბარგი: და: კარვებ
ი: დაუტევეს: რა: მოვლეს: კარავთაგან: წინა: განეთვნეს: და: ეახ
ლნეს: წინამბრძოლნი: ორთავე: და: იქმნა: ომი: ფიცხელი: და: ძლ
იერი: რომელი: ძველოდესმე: ქნილ: იყო: მჴნეთაგან: ეგე: ვითარი: ომი:
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და: განგრძელდა: მყოვარ: ჟამ: და: მოსწყდებოდეს: ორგნითვე: ხოლო: უმ
ეტეს: სულტნისა: სპანი: მოისრვოდეს: და: ესოდენ: განგრძელდა: ო
მი: და: მოუკლეს: ცხენი: ივანეს: მსახურუხუცესი: ზაქარია: გ
აგალეს: ახალციხელთა: შალვას: ივანეს: მრავალთა: თაყდინსა: თ
რგუელსა: კაცსა: მჴნესა: და: სხუათა: მრავალთა: თავადთა: და: კნინღა:
სივლტოლად: მოდრიკნეს: და: ქოითად: დარჩეს: რაზმსა: შინა:
მჴნენი: საქართველოსანი: და: იხილეს: ლაშქართა: თავის: თავისი:
პატრონი: ქუეითნი: გაწირნეს: თავი: სიკუდილად: და: ჩამოჴდეს: ცხენ
ისაგან: და: პატრონთა: მათთა: გუერცა: დაუდგეს: ქოითნი: ქოით
თა: და: ეგრეთ: ძლიერი: ომი: შეიქმნა: და: ვითარ: იხილა: და
ვით: მჴნემან: ამანცა: მჴნემან: მორიდა: ერთ: კერძომან: და: მარჯ
ვენასა: მჴარსა: მორიდა: ზაქარია: მჴარ: გრძელმან: და: ვითარ: ქა
რთველთა: განეშორეს: რათა: არა: ცხენითა: მათითა: დაითრგუ
ნნა: ქოითნი: ქართველნი: და: მიმართეს: სპარსთ: კერძ: და: ვითარ: ნადირისთჳს:
მოსწრაფე: იქმნეს: მონადირე: ეგრეთ: მსწრაფლ: მოეტ
ევნეს: ერთ: კერძო: სოსლან: დავით: და: ერთ: კერძო: ზაქარია:
გარნა: ვინ: უმახლობელეს: იყო: უწინარეს: მივიდა: მასვე: წამსა: ში

ნა: დავით: და: სპა: მისი: მივიდა: და: ვითარ: მგელნი: ცხოვართა: ეგრ
ეთ: შეუცვივდეს: ურიცხუსა: მას: სპასა: შინა: სულტნისასა: პ
ირველსა: მოკიდებასა: და: ხუთ: ქებასა: ჴმალთასა: მოხედა: წყალ
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ობა: აურაცხელმან: ღ~თნ: მოსავთა: ჯვარისათა: და: განადიდა: დიდება:
დავითისი: და: თამარისი: ვარძისა: ღ~თის: მშობელმან: და: ანასდ
ათ: ეგოდენი: სიმრავლე: განსაქდა: იძლია: დაიპანტა: და: ამას: ჰგუანდა:
თვალ: გარდუცდომელი: მაღნარი: მიწითურ: მოგლეჯილაო: და: დაზვლ
ეულ: და: ღირს: სადმე: ყოფილიყო: სადგან: თვალი: იხილველობად: ყოველგა
ნ: ტყუეთა: მსგავსი: ლაშქარი: იხილვებოდა: ლტოლვილი:-ხოლო: მჴნე: ესე:
ქართველნი: რომელნი: ესე: ზემო: ქუეითად: მყოფნი: ვა
ხსენეთ: აღსხდეს: უნეთა: და: ვიდრე: ღამედმდე: დევნა: უყვეს: დაჴოცე
ეს: ჩამჰყრიდეს: იპყრობდეს: და: თჳთ: მათვე: ჯარითა: ვერ: ი
ტყვიდეს: და: ურთიერთას: დასთრგუნვიდეს: ამათ: თხრობათა: მწევნუ
ლსა: კაცად: მენება: დუმილი: განკჳრვებულვარ: თუ: ვითარითა: წყალო
ბითა: მოხედა: სამკუიდრებელსა: თჳსსა: ღ~თნ: და: ვარძისა: ღ~თის: მშო
ბელმან: ვითარ: უვნებლად: დაცვა: მის: წინაშე: და: მისი: შევედრებ
/ ული: ერი: ქართველთა: და: ეგრეთ: წარმოვლენილი: ერი: რომელ: ე
გოდენისა: სიმრავლისაგან: არცა: ერთ: ვარგი: მეფისაგან: შესწავლ
ილი: კაცი: მოკუდა: ვითარ: ეგოდენი: სიმრავლე: სპისა: მათისა: ივლ
ტოდა: და: თუ: ვითარ: უნებლიედ: დაიცვა: სპანი: თამარისნი: აღივსეს:
ოქროთა: და: ვეცხლითა: და: ჭურჭლითა: პატიოსნითა: ხოლო: ცხენის: ჯ
ოგისა: და: აქლემის: რომელ: დაყარეს: ხოლო: კარავთა: საფენელთა:
და: შესამოსელთა: და: ლარის: არტახთა: მიერ: სავსე: იყო: ყოველი: საბა
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ნაკო: მათი: რამეთუ: ესოდენ: ზარ: განჴდილნი: ყოველნი: საბანაკო: ივ
ლტოდეს: მოსწრაფენი: არა: მიხედვიდეს: კარავთა: და: ფარდაგთა: მას:
სიმდიდრეთა: არამედ: თჳთოთა: ცხენითა: ივლტოდა: ეს: და: მრქაფაცა: გ
ანუტევებდეს: ესრეთ: ძლევა: შემოსილნი: მადიდებელნი: ღ~თის
ანი: შემოიქცეს: და: დადგეს: კარავთა: შინა: მათთა: ვითარი: რი
ყე: იდვა: მუზარადი: შაქრისა: და: იყო: იგი: ადგილი: წყაროთა: სავსე:
მოვიდის: კაცი: და: მუზარადისა: სადები: ამოჰფრიწის: და: შაქრითა: გ
ატენის: და: წყლითა: აღავსის: და: სმიდის: ესრეთ: სახელოვანმან: დავი
თ: მიმართა: მზეთა: მისა: მიმართ: ხოლო: ესე: თქმულარს: რომელ: მე
ფისა: თამარისა: ოძრჴეს: ყოფასა: შინა: ეახლნეს: შავთელი: ივა
ნე: ევლოგი: და: იყო: ვედრება: ღ~თისა: და: ღამეთა: გათევა: ლაშქართა: გამარჯ
ბევისათვის: დღესა: ერთსა: და: ღამე: მეფესა: თამარსა: და: შავთელსა:
ევლუგის: და: მეფეს: წინაშე: სხდეს: და: ანასდათ: განკუირვება: და
ეცა: ევლუგის: იწყო: აღმართა: ხედვად: ვითარ: ხედვიდა: ანასდა: ჴმა
ყო: ევლოგი: დაეცა: ჭმუნვის: სახედ: და: ვითარ: აჰა: ესერა: სამგზ
ის: და: მეყსეულად: ახლტა: და: ჴმა: ყო: აჰა: წყალობა: ღ~თისა: სახლ
სა: ზედა: თამარისსა: მოიწია: და: ივლტოდა: და: აღვიდა: მთასა: რომ
ელსა: ჰქუიან: არაგანნი: მაშინ: შავთელმან: რქუა: უწყოდე: მე
ფეო: რომელ: ჩუენება: იხილა: სულელ: საგონებელმან: გარნა: ჩ

უენებასა: კეთილსა: ვჰგონებ: ამისთვის: დაწერეს: დღე: და: ღამე:
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და: ჟამი: იგი: მოწყალემან: ღ~თნ: პირველ: შესახა: ესე: ყოველი: ნი
ვთთა: აგება: უკანასკნელისა: ჴსნისა: ჩუენისათვის: და: მოწყალემან: მა
სვე: დღესა: შესახა: ჴსნა: ჩუენი: აღდგომითა: თვისითა: და: ესრეთ:
მხიარულითა: პირითა: სახელ: განთქმულნი: მოვიდეს: ვარძიას: თ
ვით: თამარიცა: მივიდა: და: ჯეროვანი: მადლობა: შეწირეს: ამათ: დღ
ითი: დღე: წარმართებულთა: და: გადიდებულთა: შინა: იყო: სკიპტრის:
მპყრობელთა: უბრწყინვალეს: თამარ: უმეტეს: შეუმატებდა: ღ~თის: მსახურებასა:
ეკლესიათა: და: მონასტერთა: კაზმასა: და: შენებას
ა: ობოლთა: და: ქურივთა: შეწყალებასა: და: სამართლისა: მოფე
ნასა: ამას: შინა: იშვებდეს: და: იხარებდეს: სამეფოსა: ჟამ: გარდვიდ
იან: აფხაზეთს: და: განაგიან: საქმენი: მანდაურნი: და: მოინადირიან: კეთ
ილი: სანადირო: გეგუთი: და: აჯამეთი: გარდმოვიდიან: ქართლს: სო
მხითს: და: დადგიან: დურს: მოვიდიან: ხარაჯითა: განძელნი: და: აღმარ
თა: ქალაქნი: გაზაფხულ: აღმოვლიან: სომხითი: მოიღიან: ხარაჯა:
ნახჭევნელთა: და: წარვიდიან: კოლას: თავსა: აჰტენისასა: და: მუნით: მი
ღიან: ხარაჯა: კარნუ: ქალაქით: და: ეზინკით: და: სხუათა: გარემოსთა:
ქალაქთა: ესრეთ: სიხარულსა: შეუთქს: მწუხარება:ამისთვის: მოიწია: მწუხარება: რამეთუ: მიიცვალა: სოსლან: დავით:
კაცი: აღსავსე: ყოვლითა: სიკეთითა: საღმრთოთა: და: საკაცობოთ
ა: შესახედავად: განმშუენებული: ხოლო: წყობათა: და: ომთა: შინა:
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მჴნე: ვინმე: მგულოვანთაგანი: უხვი: და: მდაბალი: და: სიკეთე: აღმატებ
ული: და: დაუტევა: ორნი: ძენი: ყრმა: ვიდრე: ურმა: იგი: ხოლო: ას
ული: რუსუდან: და: იტირეს: და: იტყებდეს: და: დაუტევეს: მწუ
ხარება: ყოველსა: მკუიდროვანსა: მათ: უკუე: ჟამთა: რა: მცირედ:
მყოფელთა: მშვიდობა: იყო: ყოალგან: და: მეფე: იყო: გეგუთს: რამეთუ:
იყო: წმიდა: მარხუანი: მჴარგრძელნი: ორნივე: მეფეს: წინაშე: იყუ
ნეს: და: ვითარ: ცნა: არდაველის: სულტანმან: აღძრა: მტერობა: ქრ
ისტეანეთა: ზედა: და: მოუწოდა: სპათა: მისთა: და: წარმოემართა: და: მ
ოაოჴრა: ანისი: რამეთუ: მოუწყოდა: მჴარგრძელთა: შინა: უმყოფლ
ობა: წარმოვიდა: და: აღვლო: რახსის: პირი: და: უგრძნობლად: მოვიდა: ა
ნისა: გზა: გზა: არავის: ავნო: და: დიდსა: შაბათსა: მწუხრი: მოვიდ
ა: ქალაქსა: ანისისასა: და: ვითარი: ცისკარი: მოეახლა: და: ჰკრეს: ძ
ალსა: და: განახუნეს: კარნი: ქალაქისანი: მყის: მიეტევნეს: კარ
სა: ქალქისასა: შეუტევეს: ცხენი: და: ვერ: მოასწრეს: კარნი: და:
შეუვიდეს: ქალაქად: იწყეს: ჴოცად: კულად: ტყუეობად: უმრავლ
ესი: ერი: იყო: ეკლესიათა: შინა: ვითარ: შეჰკრავს: ქრისტეან
ეთა: სჯულსა: რომელი: მევლტოდა: დარბაზოანთა: და: მუნ: გამაგრ
და: რომელი: მე: ივლტოდა: ქუაბოანსა: რომელსა: შინა: ქარტ
უნობითა: უჴმობენ: და: რა: განერა: ანუ: ციხესა: ანუ: ქარტუნსა:
შარა: შევიდა: რამეთუ: გარეშემ: სამგნით: ქარაფი: იყო: კლდია
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ნი: და: ქუებიანი: ესრეთ: ჴელთ: იგდეს: ქალაქი: ერთი: ბევრი:
და: ორი: ათასი: კაცი: ეკლესიათა: შინა: ვითარ: ცხვარი: დაღკლ
ეს: თვინიერ: მისსა: რომელი: უბანთა: და: ფოლოცთა: შინა: მ
ოიკლა: ესე: ოდენ: მძჳნვარედ: მოაოჴრეს: ანისი:-და: სავსენი: ტყუითა: და:
ალაფითა: მიიწივნეს: შინა: ესე: ანისისა: მო
ოჴრების: მცნობელნი: ამბავი: გეგუთს: ახლა: კუირიაკედ: აცნობეს: ამიერ:
სპასალარსა: ზაქრიას: და: მსახურთ: უხუცესს: ივანეს: ესმა: და: დ
იდად: დამძიმდეს და: მწუხარებამა: მოიცვნა: და: რამცა: ყუნეს: გუ
ლნი: მათნი: ცეცხლებრ: ენთებოდა: მეფე: და: ყოველნი: სპანი:
მისნი: მწუხარებითა: და: გულის: წყრომითა: მიერ: მოცველი: ს
პარსთა: მიმართ: ბრძოლისა: ყოფად: აღემზადნეს: მაშინ: მჴარგრძ
ელთა: ჰრქუეს: მეფესა: მოიწია: ბოროტი: ჩუენზედა: გარდასლვითა:
უბოროტესი: ესოდენი: სჯული: ქრისტიანე: მოიკლა: ცუდ: რჯულთა:
სარკინოზთა: მიერ: ცოდვათა: ჩუენთა: თვის: არამედ: ვესავ: წყალობ
ასა: ღ~თისასა: და: პატიოსანსა: ჯვარსა: რათა: არა: მისცნეს: მოსავნი:
ჯუარისანი: სრულიადსა: წარწყმედასა: სარკინოზთა: მიერ: არამედ:
შურ: ვაგოთ: ნაცვლისა: ქმნად: განვემზადნეთ: და: სიცრუვე: მა
თი: მათვე: მიექცეს: შენ: მეფეო: ამცენ: სპათა: შენთა: მზა: იყუ
ნეს: არდაველის: სულტანსა: ზედა: წარვიდეთ: ანის: და: ვინ: სადა:
მოვინადიროთ: რაჟამს: ვაცნობოთ: გარნა: მცირენი: რომელთა: თჳს:
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დიდნი: წავალთ: სცნობენ: და: სიმაგრეთა: შევლენ: მცირითა: ლ
აშქრითა: შემეწიე: რაჟამს: შეგინებული: მარხვა: მოვიდეს: მზ
ამცა: არიან: რომელ: ჩუენ: მოგახსენოთ: სთნდა: მეფესა: თქმუ
ლი: მათი: და: უბრძანა: მეფემან: რათა: მზა: იყვნეთ: სპანი:
მისნი: და: მჴარ: გრძელნი: წამოვიდეს: ანის: და: იწყეს: კაზმად: და: მ
ოეახლა: ბილწი: სჯულისა: მათისა: მარხვა: [[რამაზანი]] წარმოავლინაეს: მე
ფეს: წინაშე: კაცი: ლაშქრის: მთხრობელი: მესხთა: მთხრ
ობელი: თორელთა: თმოგუელთა: ერ: კახთა: სომხითართა: ქარ
თველნი: არა: წარიტანნეს: არამედ: რათა: არა: აგრძნან: არდ
აველს: მყოფთა: შეიტყუეს: ანისს: წარემართნეს: არდაველს: გარ
დავლეს: გელაქუნი: და: ჩავლეს: სისპანი: გავიდეს: ხუაფრის: ჴიდს
ა: და: მიმართეს: არდაველს: ესრეთ: მოუწონეს: ჟამი: რომელ:
აიდი: განთენდებოდა: რომელ: არს: აღვსება: მათი: და: მას: ღამესა:
გარე: მიადგეს: არდაველს: ვითარ: ჴმა: ყო: ქადაგმან: ბილწისა: ქად
აგისა: მათისამა: და: გახშირდა: მუყართა: ყივილი: ყოლგნით: ცხ
ენი: შემოუტევეს: მჴარგრძელთა: შეუჴდეს: და: უომრად: ჴელთ: იგ
დეს: ქალაქი: თჳთ: სულტანი: ცოლი: და: შვილნი: მისნი: და: ყოველ
ი: სიმდიდრე: სულტნისა: ქალაქისა: ესრეთ: აღივსნეს: სიმდიდ
რითა: აურაცხელითა: თვალითა: და: მარგალიტითა: ოქროთ
ა: ჭურჭლითა: ოქროსა: და: ვეცხლისათა: შესამოსლითა: სა
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ფენელითა: და: ყოვლითა: სიმდიდრითა: ეგოდენ: გამდიდრებულისა: ქ

ალაქისა: რომელ: მოთხრობა: ძნელ: სადმე: არს: აღივსნეს: ცხენ
ითა: ჯორითა: აქლემითა: საქონელი: მათი: მათვე: თჳთ: საჴედართა:
ძალით: აჰვიდეს: და: წარმოემართნეს:-ხოლო: სულტანი: არდაველ
ისა: მოკლეს: ცოლნი: და: შვილნი: მათნი: ტყუედ: ჰყუეს: და: წამოასხეს:
ათორმეტი: ათასი: კაცი: რჩეული: მიძგითთა: შინა: მოკლეს: ვითარ:
მათ: ყვეს: ანისა: ეკლესიათა: შინა: სხუა: უმრავლესი: ერი: მოს
წყჳდეს: და: სხუა: ტყუე: ჰყვეს: აღმოიარეს: იგივე: ასეთი: ძლევა: შემოსილნი:
მოვიდეს: ანისსა: დიდად: ნუგეშინის: მცემელნი: მოვიდეს: მეფეთა: მეფესა: და:
მზეთა: მზესა: და: დედოფალთ: დედოფალსა: მოი
ღეს: ძღვენი: და: არმენი: აღავსეს: ყოველი: მთავარი: თჳთ: მეფე: და: ყო
ველნი: წინაშე: მყოფნი: მას: ჟამსა: კოლას: დგა: მეფე: აღივსო: ყო
ველი: ქუეყანა: სიმდიდრითა: ოქროთა: ვეცხლითა: თუალითა:
მარგალიტითა: რომელი: მოიღეს: ზაქარია: ივანეს: რომლისა: მიერ: დიდად:
მადლიერმან: მეფემან: უბოძა: მრავალნი: ციხენი: და:
ქალაქნი: ქუეყანანი: ესრე: მადიდებელნი: ღ~თისა: იშვებდა: ნებიერ
ად: იყოფოდა: და: მოუდიოდა: გარე: შემოთაღმა: ხარაჯა: და: ძღუენი: უ
რიცხუნი: არამედ: სხუა: უდიდესნი: საქმენი: აღმოუჩნდეს: მოვიდეს:
მჴარ: გრძელნი: ამირ: სპასალარი: ზაქარია: და: მსახურთ: უხუ
ცესი: ივანე: და: ვითამრე: გაგელი: მეფეს: წინაშე: და: მოაჴსენეს:
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ძლიერო: და: ჴელმწიფეო: შარავან: დედთა: შორის: უმეტეს: აღმ
ობრწყინვებულო: იხილე: და: განიცადე: სამეფო: თქუენი: და: სცან: სი
მჴნე: და: სიქუეთე: სპათა: შენთა: გულის: ჴმა: ყო: რამეთუ: მრა
ვალნი: ახოვანნი: მჴნენი: და: რჩეულნი: იპოებიან: სპათა: შენთა: რ
ამეთუ: არა: არს: წინა: აღმდგომი: მათი: აწ: ბრძანოს: მეფობამან: თ
ქუენმან: რათა: არა: ცუდად: დავიწყებასა: მიეცნეს: სადამე: სპათა: შენ
თა: საქმენი: არამედ: აღამჴედროთ: ერაყს: რომ: გურს: ზედა: რომელ: არს: ხო
რასანი: და: ცნან: ყოველთა: სპათა: აღმოსავლეთით: ძალი: და: სიმჴნე:
ჩუენი: და: უბრძანე: სპათა: საქართველოსათა: მზა: იყუნენ: ლაშქრო
ბად: ხვარასანს: აღათუ: არავინ: ქართველთაგანი: მიწევნულ: არს: ხ
ვარასანს: და: ერაყს: არამედ: ბრძანე: რათა: ნიკოფსით: დარუ
ბანდამდე: აღიჭურნა: და: მზა: იყუნეს:.და: ვითარ: ესმნეს: თქმულ
ნი: მჴარ: გძელთანი: მეფესა: მოუწოდა: ყოველთა: წარჩინებ
ულთა: ამის: სამეფოსათა: იმერთა: და: ამერთა: და: აუწყა: თქმულ
ი: მათი: ვითარ: ესმა: ლაშქრად: წვევა: მჴარგრძელთაგან: სთ
ნდა: ყოველთა: თქმული: მათი: და: დაასკუნეს: ლაშქრობა: და: ი
წყეს: კაზმა: მოიწია: არე: სთვლისა: მოვიდეს: ტფილის: მეფეს: წინაშე: განახვნა:
სპანი: მისნი: და: იხილნა: აბჯართა: კეთილითა:
და: პატიოსნითა: და: მოუწინა: აბჯარი: და: ცხენ: კეთილობა: მა
თი: სიდიდე: და: სიმჴნე: სპათა: მისთა: შურითა: სპარსთათა: აღ
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სავსეობა: და: მოიღო: დროშა: სვიანად: ჴმა: რეული: გორგასლიანი: და:
დავითიანი: და: შეავედრა: მასვე: ვარძისა: ღ~თის: მშობლის: დროშა: და:
ლაშქარი: დალოცა: და: წარავლინა: სპარსეთს: და: მისცა: დროშა: ზაქ

არია: ამირ: სპასალარსა: და: წარემართნეს: სპარსეთად: ჩავლეს: პი
რი: ნახჭევნისა: და: გავიდეს: ჯუღას: და: რაჴასასა: და: შევლის: ვირ: იგ
ი: ჴევი: დარდუზისა: და: აღვიდეს: მარანდსა: ხოლო: მარანდელნი: ამისი:
მცნობელნი: ლტოლვილნი: მცნობელნი: კლდეთა: შინა: ხოლო: ესენი:
მარანდს: რა: მივიდეს: არა: პოვეს: კაცი: ეგონა: მთასა: მარანდისასა: მარანდის
ასა: ყოფად: სპათა: ადარბადაგანისას: ამისთვის: დაარჩიეს: ხუთასი: მჴედარი: და:
რჩეული: დიდებული: და: აზნაური: უჩინა: მჴედართ: მთავრად: თაყა
დინ: თმოგველნი: წარემართნეს: აღვლეს: აღმართნი: მარანდისა
აღვიდეს: ვაკესა: თავსა: მარანდისასა: და: დადგეს: მთასა: მას: რამეთუ: ეს
რეთ: ემცნო: ზაქარიას: არავის: ბრძოლოს: მიღმართ: სადამდის: არა: მი
ვიდეს: იგი: დასრულადა: ლაშქარი: მთასა: მას: ზედა: თუ: დიდი: ლაშქარი:
ნახონ: აცნობონ: ზაქარიას: რაცა: რქუას: ყოს: და: დადგა: ხუთ
ასი: კაცი: წარჩინებული: იხილეს: მთით: მარანდელთა: რომე
ლნი: შელტოლვილ: იყუნეს: ღირღთა: და: კლდეთა: მაღალთა: რ
ომელ: არს: ზედა: კერძო: თავსა: მათასა: მარანდისასა: უმაღლეს:
სხუა: მთა: სავსე: ქვითა: და: კლდითა: იხილეს: მცირე: ლაშ
ქარი: და: აღჭურეს: მოუჴდეს: ზარითა: და: ამბოხებითა: მარანდე
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ლნი: რამეთუ: საწუნელ: უჩნდეს: სიმცროსათჳს: ხოლო: ესენი: მიე
ტევნეს: ესოდენ: ძლიერ: და: აოტნეს: რომელ: მცირედნი: განერნეს:
და: უმრავლესი: მოკლეს: და: დევნა: უყვეს: გრძლად: მაშინ: აღვიდე
ს: ლაშქარნი: და: იხილეს: ნაომარი: ადგილი: მკუდრითა: კაცითა: და:
ცხენითა: სავსე: და: ქართველთა: კაცი: არცა: ერთი: იპოებოდა:
ესოდენი: ძლევა: მოეცა: ღ~თისა: რომელი: ხუთასი: შუბი: ხუთას
სა: კაცსა: და: ცხენსა: ზედა: ესვა: იხილეს: და განკუირდეს: კაც
სა: ქართველისა: ვერ: პოვნა: უკვირდა: ამისთჳს: უღონო: ქნილ: და: მწუხარე:
ზაქარია: იგონებდა: და: რა: უწყოდა: რამცა: ყო: მ
ცირე: ხანი: და: ყუეს: გამოჩნდეს: დევნისაგან: შემოქცეულნი: ლაშ
ქარნი: და: იხილა: ზაქარია: და: გამხიარულდა: და დიდად: მადლობდეს: ღ~თსა:
არცა: ერთი: კაცი: მომკუდარიყო: ქართველი: და: ასეთი: ძლევა:
მისცემოდა: რომე: ხუთასი: შუბი: ხუთასსავე: კაცსა: ხუთასისა: ცხენისა: და:
კაცისათვი: შეეცა: და: ხუთასსა: ზედა: დასობილი: იხი
ლეს: დაღათუ: ესრეთ: გამარჯუებოდა: გარნა: ყოფად: აბ
რალობდეს: და: ყადინსა: და: უმეტეს: ზაქარიას: მქსედ: ეტყოდა: სიტ
ყუის: ამბვის: უცნობებლად: შებმისათვის: გამხიარულებულნი: მად
იდებელნი: ღ~თისანი: გამარჯუებისათვის: წარმოემართნეს: და: მიმარ
თეს: ქალაქსა: თავრეჟსა: ზედა: გარდავლეს: მთა: ევსოფნად: წ
ოდებული: და: ვითარ: ესმა: თავრეჟს: მყოფთა: მისვლა: ქართველ
1-20 სტრ., 359v
თა: ლაშქრისა: განკრთეს: და: ძრწოლამან: შეიპყრნა: ყოველნი: მკუი
დრნი: თავრეჟისანი: ხოჯანი: და: ყოველნი: წარჩინებულნი: და: მიმდგომნ
ი: თავრეჟისანი: რათა: ხარკის: მიცემითა: და: ძღვენისა: და: შევრდომისა:
და: ზენარისა: თხოვნით: დაამშვიდნა: ქართველნი: თავადნი: და: სპანი: წარმოა

ვლინეს: მოციქული: თხოვეს: მშვიდობა: არა: მოჴრება: ქალაქისა: მათისა:
აღუთქუეს: ძღუენი: ოქრო: და: ვეცხლი: უამრავი: თვალი: პატი
ოსნი: მარგალიტნი: ძჳვირ: ფასისანი: განკჳუირდეს: ყოველნი: წარჩინებ
ულნი: ზაქარიაცა: და: ივანე: მჴარ: გრძელნი აღუთქუეს: მშვიდობა: და: უნ
ებელ: განვლა: ქუეყანისა: მათისა: მოიმტკიცეს: ფიცისა: მიერ: მოვიდეს:
ყადნი: ხოჯანი: და: რვეშნი: და: ყოველნი: თავადნი: თავრეჟისანი: მოიღეს: ო
ქრო: და: ვეცხლი: ლარი: ცხენები: ჯოგი: და: ჯოგი: თვალი:
მარგალიტი: შესამოსელი: საზრდელი: ყმა: საყოფი: ლაშქართა:
თვის: აღივსნეს: დიდი: და: მცირე: მისცეს: აქა: მცველნი: და: წარ
ვიდეს: განვლეს: ადარე: ბეგი: მიმართეს: მანას: და: ცნა: მელ
იქმა: მიანისამან: მისლვა: ქართველთა: და: ქმნული: თავრეჟისა:
ითხოვა: მანცა: მშვიდობა: და: აღუთქუეს: მოცემად: ურიცხვი: საქ
ონელი: რომელ: უსმინა: ზაქარიას: მოიყუანა: მშვიდობი
ს: ყოფად: და: მოიღო: მანცა: ოქრო: და: ვეცხლი: და: ქვანი: ძვი
რ: ფასისანი: აღავსნა: მანცა: ყოვლითა: სიმდიდრითა: დაუტ
ეველნი: და: წარმოვიდეს: მშვიდობით: დამტევნელნი: მიანისანი:
1-20 სტრ., 360r
მიიწივნეს: მცირესა: ქალაქსა: ზანგანს: ალიზის: ზღუდით: განმ
აგრებულსა: ხოლო: ქალაქი: ძლიერად: გაამაგრეს: და: იწყეს: ფიც
ხლა: ბრძოლა: ვითარ: გაგრძელდა: ომი: განყუეს: თემთა: და: თემთა: ზ
ღუდე: ქალაქისა: რათა: შესთხარონ: და: იწყეს: თხრად: ზღუდეთ:
უწინარეს: მარჯვენასა: მჴარსა: მესხთა: შეჴურიტეს: ზღუდე: ალ
იზით: იყო: და: უწინ: შევიდეს: ქალაქსა: შინა: იწყეს: ჴოცად: სრვა
დ: ვინცა: მეომარი: იყო: აღივსნეს: მესხნი: საქნლითა: შემოუჴრიტ
ყოველგნით: და: შემოვიდეს: მოატყუიეს: და: აღივსნეს: საქონლითა: დად
გეს: და: მცირედ: განისვენეს: მიერ: აღმჴედრნეს: და: წარემართნეს: ხორასნით: და:
მ
წუხრის: მივიდეს: მცირესა: სოფელ: ქალაქსა: მუსლუმანსა: რო
მელი: მოაოჴრეს: და: განისუენეს: სადამე: მერმე: წარემართნეს: ქა
ლაქსა: ხორასანისასა: და: ყაზმინს: რა: მიიწივნეს: მახლობლად: მიიწი
ვნეს: ყაზმინს: აჰვრის: და: ვერ: წინა: აღუდგეს: მოარბიეს: და: ა
ღივსნეს: საქონლითა: აჰკიდეს: საქონელი: მათი: მათსავე: საჴედ
ართა: კაცთა: არა: ავნეს: ტყუედ: წარმოიყუანდეს: კაცთა:
და: მწირესა: ვაჟსა: წარემართნეს: მათ: ლტოლვილთა: მისწრნეს:
და: მიეწივნეს: აღივსნეს: მანც: ოქროთა: და: ვეცხლითა: ცოლთა:
მათთა: სამკაულითა: და: უშინაგანესისა: რომ: გურისა: მიმართ:
რომელ: არს: ხორასანი: და: რაღა: გრძელ: სიტყუა: საჴმარ: ა
რს: მიიწივნეს: ვიდრე: გურგანისად: ქალაქად: და: მოაოჴრეს: ქვ
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ეყანა: ვერ: ძალ: ედვა: წიაღ: მისლვად: ალაფისაგან: შემოიქცეს: გა
მარჯუებულნი: და: ძლევა: შემოსილნი: ქართველთა: ნათესავი: ვერა
ვინ: მიწევნილ: იყო: ლაშქრად: არა: მეფე: არა: მთავარი: და: ვერვი: წინა: აღუდგა:
სპარსეთს: შესულთა: ვერ: ხვარასნის: სულტ
ანი: ვერ: ერაყის: და: ვერა: რომელი: თემი: ესრეთ: უზომოთა: და:

ურიცხჳთა: სიმდიდრითა: შემოქცეულნი: მივიდეს: კერძი: და: ვითარ: გურგანისა:
ქვე
ყანისა: ამბავი: ქართველთა: უცნაურ: ქმნულ: იყო: ყოველთა: და: ერაყი
ს: სულტნის: მოსრვა: კაცი: ვინმე: მოსრულ: იყო: მანას: სულ
ტანსა: თანა: ესე: ვითარი: ტყუვილი: სიტყუა: ეთქუა: ვითა: ეთქ
ვა: ვითარ: მოვიდა: თვით: დიდი: სულტანი: და: გილანელნი: ყოლგ
ნით: გზა: შეუკრეს: ქართველთა: და: მოსრნეს: და: მოსწყვიდნეს: რომელ: არცა:
ერთი: კაცი: განერა: ეგოდენისა: სიმრავლისაგ
ან: არცა: მითხრობითა: მივა: საქართველოთა: ესმა: მელიქს: მა
ნისასა: და: მანელთა: განიხარნე: ქართველთაგან: დატევებულნი:
მცველნი: მიანისანი: დაჴოცნეს: და: ძელსა: ზედა: ჩამოჰკიდეს: გარნა: ე
რთი: კაცი: დაიმალა: მცველთა: თანა: ქალაქსა: შინა: და: მივი
დეს: ქართველნი: გამარჯუებულნი: მანს: წინა: მიეგება: მანის:
სულტანი: ძღვნითა: ნაქმრისა: მათისა: მთისა: დაფარვა: ე
გონა: და: იხილნა: ზაქარია: იკითხა: მცველნი: მისგან: დატევებ
ულნი: ჰქუეს: მათ: თავრეჟს: წარვიდეს: მუნ: დატევებითა: მცვე
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ლთათა-მოვიდა:-დამალული: იგი: კაცი: მცველთა: აუწყა: ნაქმა
რი: მანელთა: და: მცველთა: მიწყუედა: ტყავისა: ძელსა: ზედა:
დაკიდება: და: შესწამა: მელიქს: პირის: პირ: და: იგინი: იდგეს: უსიტ
ყუელ: და: ვითარ: ესმა: ზაქარიას: და: ივანეს: ძლიერად: გამწარდეს: და: ბო
როტად: აღუჩნდა: და: შეიპყრეს: მელიქი: თჳსნი: მისნი: და: ყოველნი:
სიკუდილად: დასაჯეს: და: მოაკუდინეს: თვით: იგი: და: შვილნი: მისნ
ი: და: განჴდეს: ტყუები: და: საყივარსა: რომელსა: მენდრა: უწოდ
ეს: ხოლო: სიმდიდრე: რომელ: წარმოიღეს: შეუძლებელ: სადამე: არ
ს: და: ესრეთ: მოჰმართეს: გზასა: რომელ: აღმოვლო: აიდარ: ბაგით: და:
მოვიდეს: და: მოეგებნეს: პირველად: უჟენით: და: მერმე: თავრეჟელნი: მ
ითვე: ძღვნითა: ურიცხვითა: და: მოართუეს: სიმდიდრე: აურაცხელი: რ
ომლითა: აივსო: სრულა: სამეფო: თვით: მეფეთ: მზისა: და: მზეთა
ცა: მზისა: თვის: წარმოგზავნეს: თვალნი: დიდ: ფასისანი: ძვირად: საპოვ
ნელნი: და: ჭურჭელნი: უცხონი: დაუტევეს: მშვიდობით: მყოფნი: ად
არ: ბაგისნი: და: გამოვლეს: მშვიდობით: ქალაქნი: ადიარ: ბაგისანი: გა
მოვლეს: რაჴსი: და: შემოვლეს: პირი: ნახჭევნისა: და: მოვიდეს: ტფილ
ის: მეფეს: წინაშე: მხიარულ: იქმნა: მეფეთ: მეფე: მმადლობელი:
ღ~თისა: მხიარულითა: პირითა: გაეგება: ზემითა: და: დიდებითა: იყ
ო: ჴმა: ბუკთა: და: უმბულთა: რომელი: არცა: ძუელოდესმე: ქმნული:1-20 სტრ., 361r
იყო: ესე: ვითარი: გამარჯუება: არცა: მეფეთაგან: არცა: მთავართაგან:
შევიდეს: ისნთა: დაჯდა: მეფე: ტახტსა: სამეფოსა: შეუძღვა: ამირ: სპასალ
არი: და: შევიდნეს: თავადნი: და: დასხდეს: წესისაებრ: და: მოიღეს: არმა
ღანი: ურიცხვი: და: დადვეს: მეფეს: წინაშე: განჰკვირდა: არავის: ქართ
ველთაგანსა: ენახა: ეზომი: სიმდიდრე: და: აურაცხელნი: თვალნი: და: მა
რგალიტნი: ხოლო: მეფეცა: თამარ: არა: უმადლო: იპოვა: ღ~თისა: მ
იმართ: აღასრულებდა: ლიტანიობასა: ღამის: თევასა: მრავალნი: გას
ცა: ობოლთა: და: გლახაკთა: ზედა: და: ლაშქართა: ზედა: გაყო: საჭ

ურჭლე: დიდი: აღვსებულნი: კუალად: აღავსნა: იყო: მადლობა: ესე:
ვითარისა: გამარჯვებისათვის: ღ~თისა: ვინათგან: მოიწია: მწუხარება:
და: მიცვალა: ზაქარი: ამირ: სპასალარი: ძე: სარგის: ამირ: სპ
ასალარისავე: კაცი: დიდად: გამდიდრებული: და: ყოვლითა: სათნოები
თა: აღსავსე: გამარჯვებული: მჴნე: და: ძლიერად: მბრძოლი:
მჴედართა: მბრძოლი: მთავარი: თემისა: ტოქისი: რომელი: მეფე: იგ
ლოვა: ყოველმა: კაცმა: საქართველოს: მყოფმან: რამეთუ: არა: მჴნე
დ: გამოჩენილ: მთავარი: ჟამთა: ამათ: რამეთო: გვარისაგანც: მოვე: ა
ქვნდა: რომელი: იყო: ნათესავი: არტაქსერ: ქსი: მჴერ: გრძელისა: და:
იყო: სარწმუნოებითა: სომეხი: ყოველნი: სათნოებანი: ღ~თისანი: და:
საკაცობონი: აქვნდეს: და: ესრეთ: და: მჴნე: მამად: დამტევებელი: შვი
ლისა: ერთისა: რომელსა: შინა: ეწოდებოდა: მაშინ: მოუწოდა: ძმ
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ასა: ზაქარიასა: ივანე: მსახურთ: უხუცესსა: დაინება: პატივი: ძმისა:
მისისა: აღყუანება: და: უბოძა: ამირ: სპასალარობისა: პატივი:ხოლო: ივანე: საქმეთა: შინა: განკვირვებულიყო: და: საკვირველი: ეს
ე: თქვა: მეფესა: პატივი: ესე: რომლითა: პატივ: გიცემიეს: ჩემდა: დიდად:
დიდი: არს: და: მე: უღირსვარ: ესრეთ:. შემწე:. ძმისა:. ჩემისა:. სახელსა:.
ჩემზედა:. არა:. ახსენებდენ:. რათა:. არა:. მრცხვენეს:. ნაცულად:.
მისა:. დგომად:. არამედ:. ათაბაგობითა:. პატივ:. მეც:. საქართველო
სა:. არარს:. წესად:. დაჴთად:. თქცან:. მეფეთა:. წინაშე:. ათაბაგობა:.
დამით: განადიდე: წყალობა: შენი: ჩემზედა: რომე: ახალსა: და: უაღ
რესა: პატივსა: ღირს: მყო: და: ათაბაგობა: მიბოძა: რომელ: სულტ
ანთა: წესი: არს: ათაბაგი: რომელი: მამად: და: გამზრდელად: მეფეთა:
და: სულტანთა: იწოდების: ათაბაგი: ამით: განდიდე: წყალობა: შე
ნი: უწინარეს: ჩემთა: პირველთა: ყოცა: მეფემან: და: უბოძა: ათ
აბაგობა: რომელი: არა: ყოფილიყო: საქართველოს: მეფეთა: წინაშ
ე: არცა: ვის: ბოძებოდა: მსახურთ: უხუცესობა: ვარამს:
ზაქარიას: გაგელის: ძესა: კაცსა: საპატიოსა: და: ლაშქრობათა: ში
ნა: გამარჯუებულსა: ესრეთ: იყუნან: მეფეს: წინაშე: ხოლო: მ
ეფე: თამარ: ზამთრის: დერს: იყვის: და: ზაფხულის: კოლას: და: წელ
ის: ტბასა: ზოგჯერ: გარდავიდის: აფხაზეთს: გეგუთს: და: ცხუმს:
მათ: უკუე: ჟამთა: იწყეს: მთეულთა: განდგომად: კაცთა: ფხოველ
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თა: და: დიდთა: უკუე: შუენებათა: მშთვართა: და: უხარშავსა: ჭამენ: და: მრა
ვალნი: ძმანი: ერთსა: დედაკაცსა: მიიყუანებენ: ცოლად: რომელი: უჩინა
რსა: რასამე: ეშმაკსა: თაყუანისცემენ: და: ზოგნი: უნიშნოსა: შავს
ა: ძაღლსა: და: ამას: ჰყოფენ:.ხოლო: ფხოველნი: ჯვარის: მსახურ
ნი: არიან: და: ქრისტიანობასა: იჩემებენ: ამათ: იწყეს: რბევად: და: ჴო
ცად: და: ტყუეობად: ცხადად: და: ღამით: მოუწოდა: მეფემან: ათაბაგსა: და: ყოველ
თა: მთეულთა: დვალთა: ცხრაზმელთა: მოჴევეთა: ჴადელთა: ცხვატელთა: ჭარ
თალთა: ერწოთიანელთა: მისცა: ივანეს: ათაბაგსა: და წარავლინა: მათ: ზედა:ხოლო: ივანე: გონიერად: ყო: აღვიდა: მთასა: ჴადისასა: და: წარვლო: წვ
ერი: მთისა: წარდგა: მთასა: ფხოველთასა: დიდოთასა: რომელი: არავის: ე

ქმნა: არცა: პირველ: არცა: შემდგომად: რამეთო: ერთ: კერძო: დაურჩ
ა: დურძუკეთი: და: ერთ: კერძო: დიდოეთი: და: ფხოეთი: ცნეს: რ
ა: მისლვა: ათაბაგისა: მოვიდეს: ძღ~ნითა: მეფენი: და: ურძკეთი: მოსც
ეს: ლაშქარი: და: დაუდგეს: გვერდსა: და: იწყეს: ზეიდაღმან: ბრძოლა: და:
რბევა: და: კლვად და: ტყვეობად: და: წვესავად: მოსწყვიდეს: ურიცხვი:
კაცი: დიდოი: და: ფხოვი: და: დაყვეს სამი: თვენი: ივნისი: ივლის:
და: აგვისტოსი: მაშინ: შეიწრებულთა: ათაბაგისათა: მოსცეს: მძევლე
ბი: და: აღუთქვეს: მსახურებად: ხარაჯა: და: პირი: სიმტკიცისა: აღ
უთქვეს: წარმოასხეს: მძევლები: იქმნეს: ზავნი: და: ესრეთ: გამარჯ
ვებითა: მოვიდა: ივანე: მეფეს: წინაშე: რქვა: ძლიერო: მეფეო: იქ
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მნა: ბრძანება: შენი: მოვაოჴრენ: ურჩნი: შენნი: დიდოეთი: და: ფხოეთი:
ხოლო: მეფემან: დიდად: დაიმადლა: და: უაღრესსა: პატივსა: აღიყვანა: და:
იყო: ყოველგან: მშვიდობა: წარმატება: დღითი: დღე: შემატებს: სამეფოთ
ა: ღ~თივ: დაცული: მეფობა: თამარისი: ხოლო: სპანი: მისნი: განსვ
ენებას: ნადირობასა: და: ბურთაობასა: თვით: თავადნი: და: წარჩინე
ბულნი: მარადის: მეფეს: წინაშე: იყუნიან: განისვენებდიან: და:
აღივსებოდიან: საბოძვრითა: მეფისა: მიერ: მათისა:-ხოლო: ვითარ: დიდისა:
კოსტანტინეს: ძმისწულისა: ივმინოსისათვის: რომელ
თა: ჰრქუა: ანგელოზმან: მონაზონსა: ვისმე: მგოდებელსა: სიკუდილისათჳს:
ივშიმნოსისა: რასა: დააკლო: ქრისტიანეთა: ესე: ვითარი: ეს: მეფე: რო
მელსა: ანგელოზმა: დაადგა: გვირგვინი: სახილველად: ყოველთა: და: ეტყოდა: რა:
არს: ბერო: გამოძიება: შენი: მსჯავრთა: ღ~თისათა: აწ: გიბრძანები
ეს: დასცხერ: ბოროტისგან: არა: უწყი: რომელ: აღმოსავლეთით: დას
ავლეთამდის: ყოველი: ქვეყანა: მართ: მადიდებელი: იყო: არცა: იგი: ღირ
სიყო: მეფობასა: ივშიმნოსსა: არა: თუმცა: საბერძნეთი: ოდეს: ეგრეთ
ვე: აწცა: იქმნა: ამისსა: დიდისა: მეფესა: საქმე: არა: ღირსიყო: არა
მცა: ყოველი: ქვეყანა: არა: თუმცა: საქართველო: ოდენ: ამის: მეფობასა:-ამისთჳსცა:
მოხედნა: რისხვით: მოწყალემა: ღ~თნ: სამკვიდრებელსა: თვი
სსა: და: მიიცვალა: მეფე: თამარ: ჴმელსა: დგომასა: შინა: მოიწია:
მწუხარება: და: მიუთხრობელი: მკვიდრთა: საქართველოსათა: და: ძნე
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ლად: გამწარებულნი: იტყებდეს: და: ისხმიდიან: თავსა: ნაცარსა: და: მტვ
ერსა: ათაბაგი: და: იქმნა: ტყეპა: მსგავსი: კპოთა: ატადესთა: და: გო
დებანი: მსგავსი: მოჴრებისა: იერუსალემისანი: იერუსალემისა: მიერ:
მგოდებელისა: და: ჯერცა: ეგრე: იყო: და: ყოველთა: ადგილთა: მსხდომარეთ
ა: გოდებათა: და: ტყებათა: შეიწვებოდეს: მკვიდრნი: სამეფონი: და: ი
ტყოდიან: მიუთხრობელთა: სიკეთესა: მისთა: გამარჯვებათა: და:
მოწყალეობათა: მოსამართლეობათა: სიუხვეთა: სიმდაბლეთა: და:
მიუთხრობელთა: სიკეთეთა: მისთა: წარიყვანეს: სამკვიდრებ
ელსა: მათსა: გელათს: დადამარხეს: სამარხოსა: პატიოსანსა: დადა
უტევა: სამეფო: ძესა: თვისსა: ლაბას: არსენი: იტყვის: იყავ: ნელი: მეფე: მთავარი:
სიონი: და: წინარი: ჭაბუკი: ქალწული: ებგურ
ი: სებგურო: აღუირნი: კიცვი: თვალნი: იელუსლიმი: გოდ

ოლ: მენელსახლი: და: მამა: მეგვიპტელი: ცხენი: ლაზარე: ქუდ
ი: იოანე: იტყუის: ჭიმჭიმელი: თულთალი: მილისეველმან: საფერო:
შესახა: შამშის: დავით: თქვა: ზესთა: განდიდეს: მით: რჴმალი: ჴორცს
ა: ჭამს: მათ: და: აქლემისებრ: ძალით: მპყრობელად: გეთსა: ჴამს: ის: დიდება:
ღ~თისა:-ღ~თო: წარმართე: ორსავე: ცხორებასა: შინა: დედოფალთ:
დედოფალი: მარიამ:-ამან: დიდმან: და: სახელ: განთქმულმან: ცხორ
ებასა: შინა: დაუტევა: მძლეობა: ქართველთა: გამარჯვებისა:ამას: სანატრელსა: სიცოცხლეშიგან: დაედგა: გჳრგჳნი: ძისა: მისისა: გ
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იორგისდა: რომელსა: ლაშობითცა: უწოდა: იყო: წლისა : ათცამეტისა: რაჟამს:
დაიდგა: გჳრ გჳნი: მეფობისა: და: მეფემან: თამარ: მიულოცა: მეფობა: ხოლო:
რაჟამს: მიიცვალა: თამარ იყო: ლაშა: ათრვამეტისა: Rbწლისა: დაუტევა: მეფობა:
ძესა: თჳსსა: ხოლო: ნათესავსა: ქარ : თველთასა: ცემა: მწუხარება: ვაება: და: გლოვა:
რამეთუ: ცხოველნიცა: ჩასრულ: იყვნეს ჯოჯოხეთს: მკჳდრნი: სამეფოსა: მისისანი:
და: ეგრეთცა: ჯერ: იყო:
შემდგომად: მისსა: დაიპყრა: მეფობა: ძემან: თამარისმან: ლაშაგიორგი: რამეთუ:
იყო ტანითა: ძლიერი: მჴნედ: მოისარი: ნადიმობათა: შინა: მოსწრაფე: ლაღი: და:
თჳთბუნება და: უმეტეს: ამისთჳს: განლაღებულ: იქმნა: რამეთუ: დაემორჩილნეს:
ყოველნი: წინააღ : მდგომნი: მისნი: კეთილად: მოჴსენებულსა: და:
ღმრთისმოყუარესა: დედასა: მისსა: და უშფოთველად: და: წყნარობით: დაეტევა:
სამეფო: თჳსი: და: ყოველნი: მახლობელნი: მათნი მოხარჯე: შეექმნნეს: ვითარ:
განძელნი: და: მიმდგომნი: ნახჭევნელნი: და: კარნუქალა ქელნი: და: სხუანი:
მრავალნი: ძღუნითა: და: ხარკითა: მოვიდოდიან: მისა: მას: ჟამსა იშუებდა:
იხარებდა: და: ყოველგნით: იყო: შუება: და: მხიარულება
მაშინ: იწყეს: განძით: განდგომა: და: არღარა: მოსცეს: მეფესა: ხარკი: ხოლო: ამისმან
მცნობელმან: მეფემან: ლაშა: მოუწRaოდა: ყოველთა: სპათა: საქართველოსათა:
იმერთა: და ამერთა: მჴარგრძელსა: ივანეს: რომელსა: მაშინ: პატივი: ათაბაგობისა:
მინებებოდა: დედისა მათისა: თამარისგან: რამეთუ: იყო: ათაბაგობა: ისრე:
განდიდებუ: ლი: [რომელ]: იყო: უმე ტეს: სხუათა: ერისთავთასა: ესე: იყო: ვაზირი:
კარსა: მეფისასა: მაშინ: თქუა: მეფემან : ვითარმედ: ვინათგან: მეფეთა: შორის:
ბრწყინვალემან: და: სანატრელმან: დედამან: ჩემმან დამიტევა: მეფობა: ყოველნი:
წინააღმდგომნი: პაპა: თა: და: მამათა: ჩემთანი: მოხარაჯედ შექმნა: და:
დღეისმომდე: მორჩილნი: ბრძანებისა: ჩემისანი: არიან: აწ: განძისა: ათაბაგსა
საწუნელ: უქმნიე: და: ხარკისა: არღარა: ნებავს: მოცემა: მე: ესრეთ: განმიზრახავს:
რათა შური: ვიგო: განძასა: ზედა: და: თქუენ: შრომასა: შეგამთხჳო: რამეთუ:
ძალითა: და: თანა : დგომითა: თქუენითა: დაუცემია: სანატრელთა: პაპათა: და:
მამათა: ჩუენთა: დიდთა: სულ ტანთა: ძლიერებანი: და: აწ: მიიღეთ: ჩემგან: პატივი:
და: ნიჭი: და: აღვიმჴედროთ: განძასა ზედა: რათა: სხუათა: მტერთაგან: არღარა:
საწუნელ: ვიქმნნეთ: შეწევნითა: ღმრთისათა: და წარძღუანებითა: პატიოსნისა:
ჯუარისათა: და: Rb: სიქველითა: თქუენითა: ვსძლოთ: მტერთა და:
წინააღმდგომთა: ჩუენთა
ვითარცა: ესმა: ყოველთა: წარჩინებულთა: სამეფოსათა: განიხარეს: და:
დაუმტკიცეს : და: რქუეს: ვითარმედ: დიდი: ნუგეშინისემა: მოგუემატა: ღმრთისა:
მიერ: რამეთუ: გპო ვეთ: ახოვანი: და: გოლიათი: გორგასლიანი: და: დავითიანი:

მსგავსი: მათი: მინდობითა ღმრთისათა: და: ძალითა: თქუენითა:
დავიმორჩილნეთ: ურჩნი: მეფობისა: თქუენისანი: და შევანანოთ: ყოველთა:
ურჩება: თქუენი:
მაშინ: დაამტკიცეს: ლაშქრობა: და: განძის: დარბევასა: წარემართნეს: თჳთ: მეფე
სპითა: დიდითა: ვერ: წინააღუდგეს: განძელნი: და: მოაოჴრეს: ქუეყანა: განძისა:
აღიღეს:
ტყუე: და: ნატყუენავი: ურიცხჳ : და: მოადგეს: ქალაქსა: განძისასა: და: მრავალ: დღე
ებრძოდეს: და: ყოველთა: დღეთა: გამოვიდიან: ქალაქისა: კარსა: ბრძოლად:
ჩალიბად აქათცა: და: მუნითცა: ურჩეულესნი: ებრძოდიან: მაშინ: ინება: მეფემან:
გარეშემოვლად ქალაქისა: მცირედითა: ლაშქრითა: და: ვითარ : მოვლიდა:
მტკურისაკენ: ქუემოთ: ცნეს: ესე განძის: მყოფთა: ყოველნივე: აღიჭურნეს: კაცი:
ჭურვილი: ვითარ: ათი: ათასი
ხოლო: მეფესა: R: a: ჰყვა: ოთხი: ათასი: კაცი: ოდენ: ამათ: შინა: უმეტეს: მესხნი:
იყვნეს რამეთუ: ერთკერძო: მჴარგრძელნი: დგეს: და: ერთკერძო: ჰერკახნი: და:
სომხითარნი ქართველნი: და: თორელნი: ერთკერძო: აფხაზნი: დადიანბედიანნი:
და: ლიხთიქითნი: ზედმოკიდებით: ურთიერთას: ხოლო: მაშინ: ვითარ: მოვლიდა:
მეფე: იცნეს: იგი და: მსწრაფლ: განახუნეს: კარნი: ქალაქისანი: და: ვითარ: მჴეცნი:
ზედა: მიუჴდეს: და: იხილა : მეფემან: ლაშა: სიმრავლე: მათი: უშიშითა: გულითა:
განმჴნობითა: სპათა: მათთათა ეგრეთვე: სპანი: მეფისანი: სიკუდილად:
განმწირველნი: თავთა: მათთანი: ეტყოდეს სიკუდილამდის: ვიღუაწოთ: და:
დავდვათ: თავი: სასიკუდილოდ: და: არა: ვარცხჳნოთ პირველსა: ომსა: მეფობისა:
შენისასა: და: მყის: მიეტევნეს: ურთიერთას: და: იქმნა ბრძოლა: ძლიერი: და:
დიდად: სასტიკი: და: მიეცნეს: პირსა: მახჳლისასა: უმრავლესნი : რჩეულნი:
განძისანი: თჳთ: მეფე: ლაშა: წინა: მიეტევა: მჴნედ: და: ძლიერად: თჳთ: გოლი ათი:
მკლავითა: სჳანითა: და: ჴელითა: გოლიათითა: რომლისა: თანა:
წინამბრძოლობდეს ძლიერად: ყუარყუარე : ყელისა: შვილი: პირმშო: ბიბილა:
გურკელი: ბოცო: ბოცოს: ძე მემნას: ძმა: რამეთუ: ესენი: წინა: განეწესნეს:
ხოლო: ვითარ: იხილეს: სიმჴნე: Rb: მათი: განძელთა: სწრაფით: ივლტოდეს: პირისა
: გან: მათისა: და: სდევნეს: ვიდრე: კართამდე : ქალაქისად: და: მცირედნიღა:
შეესწრნეს: ქალა ქად: და: უმრავლესნი: ტყუე: ყვეს: და: ზოგნი: მოსრნეს:
ხოლო: ამისნი: მხილველნი: დედანი: ძლიერად: იცემდეს: მკერდსა: მათსა: და: საყე
ლოსა: თმითურთ: იფხურიდეს: და: განაძლიერეს: ყივილი: და: ზრიალი:
ყოველგნით ესმა: რა: ესე: ყოველგნით: გარე: მოდგომილთა: ლაშქართა: მეფესა:
მომართეს: მსწრაფლ:
ხოლო: მეფე: უვნებელად: დაცული: ღმრთისა: მიერ: იგი: და: მისნი:
წინამბრძოლნი თავადნი: სახელოვანნი: მოეგებნეს: რომლისათჳს: დიდებულნი:
მებრძოლნი: და: ლაშქარნი : დაამტკიცებდეს: არღარა: ყოფად: მოლაშქრედ: და:
არცა: ყოფად: კარსა: მეფისასა: ხოლო მეფე: იგი: ჰუნისაგან: ჩამოჴდა: და: ევედრა:
უმეცრებით: ქმნულისათჳს: შენდობა: ითხოვა და: ესრეთ: მივიდეს: კარვად:
მეფისა: სიხარულითა: და: მსგეფსამდის: მხიარულება: და გაცემა: იყო: ლაშქართა:
ზედა:
ესრეთ: შემჭირდა: ათაბაგი: განძისა: და: ევედრა: რათა: განუჩინონ: ხარკი:
პირველი : რომელი: ისმინა: მეფემან: და: უკუსცა: ტყუენი: ფასითა: და: მრავლითა:
ძღუენითა: თუა ლითა: და: მარგRaალიტითა: ოქროთა: რა: ვეცხლითა: მივიდა:

თჳთ: მეფე: ტფილისს: და აღავსო: საქართველო: საბოძვრითა: რამეთუ: იყო:
ყოველთა: მეფეთა: უმეტეს: უხჳ: და : არა ვისთჳს: მოშურნე: მლოცველ: მმარხველ:
და: განმკითხველ: და: მოწყალე: არამედ: უკანა სკნელ: მიდრკა: სიბოროტედ:
თანამიყოლითა: უწესოთა: კაცთათა: ვითარცა: სოლომონის : თჳს: წერილ: არს:
რომელი: შეაცთუნეს: დედათა: ეგრეთვე: ესე: უწესოთა: კაცთა: ვითარცა ქუემორე:
სიტყუამან: საცნაურ: ყოს: ვითარ: განისუენებდა: ნადირობითა: და: მსმურთა თანა:
მიდრკა: სიბოროტედმი: ვითარცა: წერილ: არს: ისრაილთათჳს: <<დასხდა: ერი: იგი
ჭამად: და: სმად: და: აღდგეს: სიმღერად>>:
ხოლო: სმამან: მღერასა: და: სიღოდასა: და: ნაყროვნებამან: სიბილწესა: უმეტეს:
გარდა რია: განიშორნა: ვაზირნი: სანატრელისა: დედოფლისა: და : დედის: წესთა:
მასწავლელნი შეიყუარნა: თანამოჰასაკენი: მოსმურობათა: და: დედათა: უწესოთა:
თანა: აღრევითა: რომელ ესეოდენ: უსახურებად: მიიწია: რომელ: ოდესმე: მსმელი:
ფრიადისა: ღჳნისა: თაფლუჭისა ტფილის[ს]: მყოფი: წარიყვანეს: რინდთა: თანა:
რათა: მუნ: განიძღონ: სიბილწე: თჳსი : ხოლო: რინდნი: მეფისა: მისლვასა: Rb: არ:
მგონებელნი: და: ღჳნით: უცნობოქმნილნი: ზედა მიეტევნეს: მგუემელნი:
ძლიერად: ვიდრემდე: ერთიცა: თუალი: მარჯუენე: ხედვისაგან უხედვო: ყვეს:
ამისნი: მცნობელნი: თავადნი: საქართველოსანი: ფრიად: მწუხარენი: და: უმეტეს
ივანე: ათაბაგი: და: ვარამ: გაგელი: ზაქარიას: ძე: განეყენებოდეს: დარბაზს:
ყოფისაგან : არა: თავს: ვიდებთო: ეტყოდეს: შენსა: მეფედ: ყოფასა: უკეთუ: არა:
განეყენო: ბოროტთა კაცთა: სიახლესა: და: ავსა: წესსა: რომელსა: იქმ: ხოლო:
მეფემან: შეინანა: და: აღუთქუა სიმტკიცეთა: მიერ: არარასა: ქმნა: თჳნიერ: მათისა:
განზრახვისა: დაღათუ: აღასრულებდა არამედ: ძლიერებდა: მტერი: უჩინო: ვერ:
არწმუნეს: ცოლისა: სმა: ვითარცა: არს: გულის თქმისა: მიერ: შემწველობა: დედათა:
მი: მართ: მისრულმან: კახეთს: სოფელსა: ერთსა : ველისციხესა: იხილა: ქალი:
ფრიად: ქმნულკეთილი: და: მყის: აღტაცებულ: იქმნა: გულის თქმათა: მიერ: და:
დამვიწყებელმან: დავითის: და: ურიის: ცოლისა: მიმართისა: საქმისამან მსწრაფლ:
თჳსად: მიიყვანა: და: შეიყუარა: ფრიად: და: მუცლად: იღო: დედაკაცმან: მან: და
შვა: ყრმა: რომელსა: Ra: უწოდეს: სახელად: დავით: ესე: დავით: იგი: არს: რომელი:
შემდგო მად : დიდთა: განსაცდელთა: მეფე: იქმნა: რომელი: ქუემორე: სიტყუამან:
საცნაურ: ყოს:
ესე: ყრმა: აღზრდად: მისცა: დასა: თჳსსა: რუსუდანს: რომელი: იგიცა: მხოლო: ესუა
თამარსა: რომელთა: ძმებრივისა: და: დებრივისა: სიყვარულისა: უმეტესობა:
აქუნდა ურთიერთას:
ამათ: წარმართებულობათა: და: დაწყნარებულობათა: შინა: იყო: მეფე: და:
ყოველგნით ნიჭი: და: ძღუენი: მოუვიდოდეს: მოხარკეთა: მიერ: კარვად: მეფისა:
მხიარულითა: პირითა : მოვლიდის: სამეფოსა: თჳსსა: განსაგებელთა: საქმეთათჳს:
გარდავიდის: ქუეითი: აჯამეთს ნადირობდის: ცხუმს: და: აფხაზეთს: და: განაგნის:
საქმენი: მანდაურნი: და: სთუელთა შთავიდის: ტფილისს: ხოლო: საზამთროდ:
დადგის: დურს: სომხითისასა: და: მიერ: ბრძო დის: განძელთა: ზაფხულის:
აღვიდის: თავად: მტკურისად: და: დადგის: კოლას: და: მოვი დოდიან: წინაშე:
მისა: მოხარკენი: ძღუნითა: ხლათით: და: საბერძნეთით
ამით: განსუენებასა: შინა: მყოფმან: არა: ინ: ება: ქორწინება: ცოლისა: ამისთჳს: შეკრ
ბეს: კათალიკოსნი: ეპისRbკოპოსნი: და: ვაზირნი: და: მოაჴსენებდეს: არა: ჯერ: არს:
რათა მჴევალი: გესუას: და: არა: ცოლი: ვითარცა: დასწერს: მოციქული: პირი:

ქრისტესი: პავლე <<ქორწილი: წმიდა: არს: და: საწოლი: შეუგინებელ: ხოლო:
მსიძავნი: და: მემრუშენი: საჯნეს ღმერთმან>>: ხოლო: მეფესა: არა: ენება: არცა:
უსმინა: ამისთჳს: წარგუარეს: ქალი: იგი : დედა: დავითისი: და: ქმარსავე: მისსა:
მისცეს: ხოლო: არცა: მაშინ: ექორწინა: მეუღლესა არამედ: ეგო: უქორწინებელად:
რამეთუ: იყო: ესე: ლაშაგიორი: მჴნე: ა: ხოვანი: ძლიერი: ლაღი: ამპარტავანი
თავჴედი: თჳთბუნება: ვითარცა: მითქუამს: უხჳ: სახიობის: მოყუარე: ღჳნის:
მოყუარე
და: გემოთმოყუარე: და: მშჳდობა: იყო: სამეფოსა: შინა: მისსა: და: შექცეულ: იყო:
სმასა და: ჭამასა: რომლისათჳს: დასწერენ: მამანი: ვითარმედ: <<სამნი: არიან:
მიზეზნი: ვნება თანი: რომელთაგან: იშვებიან: ყოველნი: ბოროტნი:
გემოთმოყუარებანი: ვეცხლის მოყუარება: და: დიდებისმოყუარება: ამათნი:
პირმშონი: არიან: სიძვანი: მრუშებანი რისხვა: მწყნარობა: ამპარტავნება>>: ამათ:
ბოროტთაგან: გამოვლენ: ჴორცთმოყუარებანი : უწესოდ: Ra: ნებისა: მიდევნებანი:
რომლისა: თჳთოეულად: არა: არს: ჟამი: აღწერად: ვითარცა წინასწარმეტყუელიცა:
იტყჳს: ჭამა: იაკობ: განძღა: განსხნა: განსუქნა: და: დაუტევა ღმერთი: შემოქმედი:
თჳსი: და: განუდგა: ღმერთსა: მაცხოვარსა: თჳსსა:
ეგრეთვე: იქმნა: ნათესავსაცა: ამას: შინა: ქართველთასა: რამეთუ: განძღეს: და:
იშუებ დეს: და: უწესოებად: მიდრკეს: სიძვათა: შინა: და: მთრვალობათა: უ:
გუნურნი: კაცნი: მეფის : კარსა: ზედა: არაყოფისაღირსნი: და: აწ: კარსა: ზედა:
მყოფნი: დაღათუ: კათალიკოსთა ორთავე: და: თავადთა: ამის: სამეფოსათა: და:
უმეტს: ივანე: ათაბაგსა: უმძიმდათ: საქმე: ესე არღარა: ინებეს: მას: თანა:
სამარადისო: ყოფა: არამედ: განეშორეს: და: თჳსთჳსად: იყო ფოდეს: ამისთჳს:
აღმოსცენდეს: მიზეზნი: ცოდვათა: სიმრავლითა: საქართველოსა: მოოჴ რებისანი:
რომელი: ქუემორე: სიტყუამან: ცხად: ყოს
ამბავი: ჩინგიზყაენისა: თუ: ვითარ: გამოჩნდეს: ქუეყანასა: აღმოსავლთისასა:
ქუეყანასა: მზისასა: აღმოსავლეთითკერძო: რომელსა: ეწოდების: ჩინმაჩინი: გამო
ჩნდეს: კაცნი: ვინმე: საკჳრველნი: ადგილსა: ყარყურუმად: წოდებულსა: უცხო: Rb:
სახითა წესითა: და: შესახედავადცა : რამეთუ: არცა: ძუელთა: წიგნთა: შინა: სადამე:
იპოების
ამბავი: მათი: რამეთუ: არიან: უცხოენა: უცხოსახე: უცხოცხოვრება: პურისა: გემო:
არა იცოდიან: ჴორცითა: და: პირუტყუთა: სძითა: ცხოვნდებოდეს: ხოლო: იყვნეს:
ტანითა სრულ: გუამითა: ახოვან: და: ძლიერ: ფერჴითა: შუენიერ: და: სპეტაკ:
ჴორცითა: თუალითა მცირე: ჭურიტ: და: გრემან: განზიდულ: და: საჩინო: თავითა:
დიდ: თმითა: შავ: და: ჴშირ შუბლბრტყელ: ცხჳრითა: მდაბალ: ესოდენ: რომელ:
ღაწუნი: უმაღლეს: იყვნიან: ცხვირთა : და: მცირედნი: ოდენ: ნესტუნი: ჩნდიან:
ცხვირთა: ბაგენი: მცირე: კბილნი: შეწყობილნი და: სპეტაკ: ყოვლად: უწუერული:
ესევითარი: აქუნდა: უმსგავსო: საქმე: და: ნუ: ვის: გიკჳრს რომელ: აღმატებული:
რამე: შუენიერება: აქუნდა: ამათ: ყოველთა: მამათა: და: დედათა ხოლო: ამას: თანა:
მოეგოთ: სიმჴ: ნე: და: მოისარნი: იყვნეს: რჩეულნი: მაგრითა: მშჳლ დითა:
უცთომრად: მსროლელნი: რომელთა: ნაკრავსა: ვერამან: საჭურველმან: დაუდგნის :
უფროს: ცხენსა: ზედა: იყვნეს: მჴნე: რამეთუ: აღზრდა: მათი: ცხენსა: ზედა: იყვის:
საჭურვე ლისა: არასა: მქონებელნი: მშჳლდისა: და: Ra: ისრისა: კიდე:
ესე: იყვნეს: კაცნი: განსაკჳრვებელნი: რამეთუ: იხილნი: რა: სულელ: საგონებელ
იყვნიან: ხოლო: ყოველი: სიბრძნე: იპოებოდა: მათ: შორის: და: ყოველი: გონიერება

მოეგოთ: მცირემეტყუელება: და: ტყუვილი: სიტყუა: ყოვლადვე: არა: იყო: მათ:
შორის : არა: თუალახუნიან: პირსა: კაცისასა: არცა: დიდსა: და: არცა: მცირესა:
უმეტეს: საბჭოთა შინა: რამეთუ: კეთილნი: წესნი: ეპყრნეს: ჩინგიზყაენისაგან: გან:
ჩენილნი: რომელთა თჳთოეულად: წარმოთქმა: გრძელ: არს:
ამათ: აქუნდათ: სჯულად: ერთისა: ღმრთისა: უკუდავისა: თაყუანისცემა: პირი:
მზის აღმოსავლეთით: ქნიან: და: სამისა: ჩოქისა: ქნა: და: სამჯერ: თაყუანისცემა:
და: შუათითის : წუერისა: ნებსა: ზედა: დადება: და: დატკაცუნება: და: მეტი:
არარაჲ:
ხოლო: უღურნი: კერპის: მსახურ: იყვნეს: რომელთა: ქუჯნად: უჴმობდეს: ხოლო
მოიპოვეს: წერილიცა: ამა: მცირედითა: ასოთა: რამეთუ: ათექუსმეტითა: ასოთა:
დასწერენ წიგნსა: რომელ: ადვილ: სასწავლოცა: არს: და: ადვილ:
გულისჴმისსაყოფელ: ამათვე შექმნეს: ქორონიკონის: სახედ: ათორმეტი:
წელიწადი: ათორმეტთა: პირუტყუთა: ცხოველთა სახელსა: ზედა: და: თითოსა: პი:
რუტყუსა: და: R b: ცხოველსა: თითოსა: წლის: მთავრობა: განუ ჩინეს: ვითარ: ძუელ:
ოდესმე: ელინთა: ბრძენთა: ათორმეტთა: ზოდთა: რომელ: არიან : ეტლნი: მზისა:
და: მთვარისანი: მათ: ეტლთა: თითოეულთა: მისცეს: მზისა: საჯდომად
ოცდაათათი: დღე: არა: თუ: ცხოველნი: არიან: არამედ: ზოდნი: ეგრეთვე: ამათ:
თჳთოსა წელიწადსა: მთავრობა: განუჩინეს: თჳთოსა: პირუტყჳსა: რომლითა:
თორმეტივე: გათავ დების: და: თავსავე: დაიწყებს: ვითარ: ათცხრამეტული:
ათცამეტული: ზედ ნადები: და: ზედექუსეული: რამეთუ: ცხრამეტ: წლად: გააწევს:
და: მერმე: თავსავე: დაიწყებს: და: ეგრეთვე : ესე: თორმეტ: წლად: გააწყევს: და:
მერმე: თავადვე: დაიწყებს: _: რომელსა: უწოდენ: სახელად ესრეთ: ყულღუნკილ:
უქურჯილ: ფარსინჯილ: თავლაინჯილ: ლუილჯილ: მოღილ ჯილ: მორინჯილ:
ყონიჯილ: მეჩინჯილ : თაღანჯილ: ნოხინჯილ: ყაყაინჯილ: ესე არს: სასელი:
ათორმეტთა: ცხოველთა: რომელთა: მისცეს: მთავრობა: თჳთოსა: წლისა თჳთოსა:
პირუტყჳსსა: რომლისა: პირველად: თავ: ყვეს: ყალღუნ: რომელ: არს: თაგჳ : მერმე:
ზროხა: ავაზა: კურდღელი: ვეშRaაპი: გუელი: ცხენი: ცხოვარი: ყაპუზუნა: ქათამი
ძაღლი: და: ღორი: ესენი: აქუნდეს: წელიწადის: სათუალავად: ვითა: ჩუენ:
ქართველთა ქორონიკონი:
ხოლო: აქუნდათ: წესად: ერთისა: ღმრთისა: თაყუანისცემა: რომელსა: თენგრი: უწო
დეს: ენითა: მათითა: და: წიგნისა: თავსა: ესრეთ: დასწერდეს: მანგუ : თენგრი:
ქუჩუნდურ ესე: არს: უკუდავისა: ღმრთისა: ძალითა:
ხოლო: ესენი: მცირედთა: საზრდელთა: განეშორებოდეს: რამეთუ: ყოველსა: სული
ერსა: ჭამდეს: ჴორცსა: კაცისასა: ძაღლსა: და: ყოველსავე:
ამათნი: ნათესავნი: მრავალ: გუარად: განყოფილ: იყვნეს: და: არიანცა: ჯერეთ: რო
მელთა: ათორმეტთა: ოდენ: მოვიჴსენოთ: სახელი: რამეთუ: პირველი: გუარი: არს:
საყირთა ჰინდნი: ყათნი: ჯალირი: ოირდი: სულდუხი: ნიჰიმნი: მონღარდი:
მანღუთი: თან : ღუთი: ყიათი: და: უღურნი: ხოლო: უღურნი: კერპისმსახურნი:
არიან: რომელთა: უწოდენ ქუნჯითად: ესენი: ენითა: მათითა: უწოდიან: თავთა:
მათთა: მანღოლ: ხოლო: ქართველნი თათრად: რომელთა: ვგონებ:
ერთსოფლელად:
ხოლო: ამათთა: ნათესავთა: ყიათთა: გუარისათა: გამოჩნდა: კაცი: ერთი: Rb:
სახელით თემურჩი: რომელ: არს: ჩინგიზყაენი: ესე: იყო: ჰაეროვანი: და: შუენიერი:
ტანითა: ახო : ვანი: თმითა: მომწითურო: ძლიერი: მჴნე: შემმართებელი: მოისარი:

ჴმლოვანი: ღრმად გამგონე: განმზრახავი: სჳანი: ესე: წარვიდა: ნიჭისა: და:
პატივისა: მოღ: ებად: უმთავრესისა მათისა: რომელსა: ხანობით: უჴმობდეს:
ჴელმწიფესა: მათსა: რომელსა: ერქუა: ონხანდ ვითარ: იხილა: შეიყუარა: სიკეთისა:
მისისათჳს: და: დიდსა: პატივსა: აღიყვანა: უწარჩინებულეს: ყოველთა: სწორთა:
მისთა : და: მჴედართა: მთავრობა: ჴელთ: უდვა: ლაშქართა: მისთა: და: ყოვლგნით:
მოსწყუედდიან: ურჩთა: და: განდგომთა: მისთა: ვინაცა: ყოვლგნით: გამარ ჯუებუ:
ლი: მივიდის: პატრონსა: მისსა: ონხანს: ჴელმწიფეს: წინაშე: ხოლო: მან: უაღრესსა
პატივსა: აღიყვანის:
ესე: შეიშურვა: ძმამან: ონსანისმან: სახელით: უთქინ: და: ძემანვე: მისმან: ქოლაქ
და: შეასმინეს: ონხანს: ვითარმედ: ნებავს: დაპყრობად: მეფობისა: შენისა: რომელსა:
ხანო : ბით: გინა: ყაენობით: უჴმობენ: და: მან: განიზრახა: მოკლვა: მისი: გარნა:
აგრძნა: თემურჩი
განზრახვა: ესე: რამეთუ: უთხრეს: ორთა: ვიეთRaმე: კაცთა: რომელთა: სახელი:
ერთისა: ქო ლაქ: და: მეორესა: ბად: ვითარმედ: ნებავს: სიკუდილი: შენი: ონხანსო:
ხოლო: იგი: ივლტოდა: და: ორნიცა: იგი: კაცნი: მის: თანა: და: მივიდა: სახლსა: შინა
თჳსსა: და: ხარგთა: აჰყარა: დედაწული: და: იარა: ერთი: დღე: და: ერთი: ღამე: და:
მერმე დაჰყარა: დედაწული: და: ბარგი: და: ხვასტაგი: და: მივიდა: წყლისა: მის:
პირსა: რომელსა : ჰყჳან: ბლაჯუნი: და: განაშორა: ლაშქარი: მცირედ: და: უკუ: დგა:
ჴევსა: რასმე:
და: ცნა: ონხან: სივლტოლა: თემურჩისა: მსწრაფლ: დევნა: უყო: და: მოეწია: დედა
წულსა: და: ბარგსა: მისსა: აღიღეს: ტყუე: ურიცხჳ: და: დამძიმდეს: ალაფითა:
ლაშქარი მისი: მაშინ: ზედა: მოუჴდა: თემურჩი: ყოველთა: ლაშქართა: ონხანისთა:
იქმნა: ბრძოლა სასტიკი: და: ძლიერი: მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხჳ: და: იძლია:
ონხან: დევნა : უყვეს: და : შეიპყრეს: და: მოკლეს: ონხან: და: მსწრაფლ: დაესხა:
დედაწულსა: ონხანისსა: და: ჴელთ იგდო: ცოლი: და: შვილნი: და: ყოველი:
სიმდიდრე: მისი: თჳნიერ: ქოლაქ: უხუცესისა: შვილისა: ონხანისსა:
და: დაჯდა: ტახტსა: ზედა: ონხანისსა: და: უწოდეს: თემურჩის: სახელად:
ჩინგიზყაენი:
R: b : და: შემდგომად: მისსა: ბრძოლა: უყო: ყონღარდთ: ჴელმწიფესა: ალთუხანს:
სძლო : და: მოაკუდინა: იგიცა: და: დაიპყრა: მეფობა: მისი: მერმე: ქოლაქ: შვილი:
ონხანისი მივიდა: გორხანსა: ვისმე: თანა: და: ბრძოდა: ჩინგიზყაენს: ხოლო: მან:
ბრძოლა: უყო გორხანსცა: და: სძლო: მასცა: და: მოკლა: გორხან: და: დაიმორჩილნა:
ლაშქარნი: გორ ხანისნი:
ამისა: შემდგომად: უიღურთა: ზედა: წარემართა: რამეთუ: უიღურნი: ჴელმწიფესა :
მათსა: ედუთობით: უჴმობდეს: ხოლო: მას: ჟამსა: სარჩუყ: ვინმე: იყო: ემურთა:
უიღურთა
რომელთა: გუარისა: საქმენი: განსაკჳრვებელ: არიან: ვითა: ზღაპარნი: და: არიანცა:
ზღა პარ: და: ცუდ: ამისთჳს: უჯერო: არს: აწ: თქმა: ხოლო: ჩინგიზყაენს: შეეწყალა:
და: პატი ვითა: დაიჭირა: აღიხუნა: მრავალგუარნი: თათარნი: და: დაიმორჩილნა:
და: ყარყითიცა დაიმორჩილა:
და: ვითარ: მოიწყო: თათართა: ზედა: გამოჩნდა: კაცი: ვინმე: საკჳრველი: რომელსა :
თებთუნ: გუარობით: უჴმობდეს: ესე: მივიდა: ყაენს: წინაშე: ეტყოდა: ვითარმედ:
მე: მას მთასა: რომელსა: უწოდენ: ბალიყ: წარვალ: ღმრთისა: სიტყუა: R: a: მესმის:

ამას: ბრძანებს ღმერთი: ყოველი: ქუეყანა: თემურჩის: და: მისთა: ლაშქართათჳს:
მიმიცემია: და: სახელადცა ჩინგიზყაენი: ერქუას:
ხოლო: ითქუა: ესეცა: ვითარმედ: ჩინგიზყაენი: აღვიდა: მთასა: მაღალსა: და: გამო :
უჩნდა: უფალი: იესო: ქრისტე: ღმერთი: ყოველთა: და: მან: ასწავა: სამართალი:
სჯული სიწმიდე : და: სიმართლე: ტყუილისა: პარვისა: და: ყოვლისა:
ბოროტისაგან: განშორება და: რქუა: თუ: მცნებანი: ესე: დაიმარხნე: ყოველი:
ქუეყანა: შენთჳს: და: ნათესავისა: შენი სათჳს: მიმიცემიეს: წადი: და : აღიღე:
ყოველი: ქუეყანა: რაოდენი: გეძლოს:
ხოლო: იქმნა: რა: ყაენად: და: მივიდა: ხატაეთს: და: შევიდა: ხილვად: ეკლესიათა :
იხილა: მუნ: ხატი: მაცხოვრისა: იესო: ქრისტესი: მეყსეულად: თაყუანისცა: და:
თქუა აჰა კაცი: იგი: რომელი: მთასა: ჩინეთისასა: ვიხილე: ამა: სახითა: იყო: ამან:
მასწავა: ყოველი ესე: წესი: ესე: შეიყუარა: ჩინგიზყაენმან: და: მას: აკურთხევდის:
და: ამისი: მცნება: რაო დენიცა: ამცნო: ყოველივე: მტკიცედ: დაიცვა: მერმე:
ებრძოლა: ხატაეთის: ჴელმწიფესა არსლანხანსა: ზედა: და: სძლო: ესრეთ: ჴელთ:
იგდო: რომელ: ორას: ათასი: კაცი: R: b: მოა : კუდინა: არსლანხანისა: ამისმან:
მცნობელმან: არსლანხან: სახლსა: შინა: შესრულმან ცოლით: და: შვილითურთ:
ცეცხლისა: მოდება: უბრძანა: მსახურთა: თჳსთა: რომელთა
ყვეს: ეგეთი: და: დაიწვა: არსლანხან: დედაწულითურთ: ცეცხლსა: მას: შინა: და:
შევიდა ჩინგიზყაენი: და: დაჯდა: ტახტსა: მას: ზედა: და: დაიპყრა: ხატაეთი: ესე:
აქამომდე: იყავნ:
აწ: ვაჴსენოთ: შვილთათჳსცა: ჩინგიზყაენისათა: მცირედ: რამე:
ხოლო: ამა: ჩინგიზყაენსა: ცოლნიცა: მრავალნი: ესხნეს: და: შვილნიცა: და:
უხუცესის ცოლის: სევინჯისაგან: ესუა: შვილი: რომელსა: ერქუა: თუბის: რომელსა:
ქართველნი : ჯოჩიდ: უ: წოდდეს: მეორე: ჩაღათა: მესამე: ოქროფა: მეოთხე: თული:
ესე: ოთხნი: ყაენად განაჩინნა: ხატაეთს: მყოფმან: უხუცესსა: შვილსა: თუბის[ს]:
მისსა: ლაშქრისა: ნახევარი: და წარავლინა: დიდსა: საყივჩაყეთსა: ზედა: ოვსეთს:
ხაზარეთს: და: რუსეთს: ვიდრე: ბნელე თამდე: და: ესე: ყოველი: ამას: მისცა: ხოლო:
ამათ: სხუათა: უკანასკნელ: ვაჴსენოთ:
ხოლო: ესე: რა: ცნა: მაღალმან: და: ყოველთა: ჴელმწიფეთა: უდიდR: aესმან:
ხუარაზმშა : რომელი: მაშინ: დღეთა: სიმრავლითა: მიმჴცოვნებულ: იყო: და:
შვილისა: თჳსისა: ჯალალ დინისდა: ჴელთ: ედვა: სულტნობა: და: ქუეყანანი:
რომელნი: მას: ეპყრა: ჯეონს: აქეთ ხუარასნისა: და: ერანისა: ცნა: რა: მოახლება:
თათართა: მოუწოდა: სპათა: მისთა: ვითარ ექუსასი: ათასთა : კაცთა: და:
წარემართა: ჩინგიზყაენსა: ზედა:
ხოლო: იგი: ხუარაზმშას: წინა: დაემთხჳა: იქმნა: ძლიერი: და: ფიცხელი: ომი: რო :
მელ: ორგნითვე: მოსწყდა: სიმრავლე: ურიცხჳ: და: იძლივნეს: ხუარაზმელნი:
ხოლო: ბერი: ხვარაზმშა: დაშთა: რაზმთია: შინა: მცირედითა: ლაშქრითა: და: თა
თარნი: გარემოადგეს: მას: ცნა: ესე: შვილმან: მისმან: სულტანმან: ჯალალდინ:
რომელი იყო: კაცი: მჴნე: და: ქველი: შემმართებული: უშიში: ვითარ: უჴორცო:
ძალითა: საჩინო
წყობათა: შინა: უცხო: მივიდა: მცირედითა: კაცითა: შუელად: მამისა: და: მყის:
წარიყვანა მამა: თჳსი: და: ივლტოდეს: ხუარასნად:
ამისა: შემდგომად: ებრძოლა: კუალადცა: სულტანი: ჯალალდინ: მრავალჯერ:
რამეთუ სამჯერ: ჯეონს: იქით: შე: ება: და: ოთხჯერ: ხუარასანს: ჯეონს: აქეთ:

ხოლო: ვინათგან ღმერთსა: ცოდვათა: R: b: ჩუენთათჳს: მიეცა: ყოველი: ქუეყანა: და:
იძლია: სრულიად: და: ივლ : ტოდა: ცნა: რა: სივლტოლა: ამისი: და: სიმაგრეთა:
შინა: შევლტოლა: ჩინგიზყაენმან წარმოავლინნა: ორნი: თავადნი:
ზემოჴსენებულნი: იამა: და: სალპიანი: რომელთა: ქარ თველნი: სებაჯებობით:
უწოდიან: რათა: მოვლონ: ქუეყანა: ხუარასნისა: და: ერაყისა სადამდის: ეძლო:
სლვად: და: განიხილონ: ქუეყანა: ხოლო: ესენი: წარმოვიდეს: ათორმე ტითა:
ათასითა: მჴედრითა: თჳნიერ: საჭურველისა: და: საზრდელისა: ქონებისა: არამედ :
მშჳლდი: ოდენ: უჴრმლოდ:
განვლეს: თურანი: ჯეონი: ხუარასანი: ერაყი: ადარბადაგანი: და: მოიწივნეს: გან
ძას: და: ვერავინ: წინააღუდგა: თუ: ვინ: სადა: გამოჩნდის: ყოველთა: სძლიან: და:
მოი წივნეს: საზღვართა: საქართველოსათა: იწყეს: დარბევად: ქუეყანა: გაგისა: ცნა:
ესე: ვარამ გაგელმან: და: ივანე: ათაბაგ: მან: და: აცნობეს: მეფესა: ლაშას: უცხოსა:
ნათესავისა: მოსლვა : უცხოთა: ენითა: ოჴრებად: სომხითისა: ხოლო: მეფემან:
მოუწოდა: სპათა: თჳსთა: იმერთა და: ამერთა: და: შეკრიბა: ოთხმოცდაRaათი:
ათასი: მჴედარი: და: წარემართნეს: თათართა კერძ: გაგისა: ბოლოს: მდგომთა:
იქით: ივანე: ათაბაგი: და: ძმისწული: მისი: ზაქარიას: ძე ამირსპასალარისა: შანშე:
და: ვარამ: გაგელი: მსახურთუხუცესი: მოერთნეს: დიდითა: ლაშ ქრითა: და:
წარემართნეს:
ხოლო: იგინი: დაბანაკებულნი: წყალსა: ზედა: ბერდუჯსა: და: აწ: საგ: იმად: წოდე
ბულსა: მყის: ამჴედრდეს: და: ეწყვნეს: ურთიერთას: და: იქმნა: ძლიერი: ბრძოლა:
ნახე ვარნი: ივლტოდეს: თათარნი: და: ნახევართა: მზირი: ეყო: და: უკანით:
მოუჴდეს: მაშინ
მოიწია: რისხვა: ზეგარდმო: უსჯულოებათა: და: ცოდვათა: ჩუენთათჳს: და:
ივლტოდეს ქართველნი: და: სპანი: და: თჳთ: მეფე: ლაშა: და: ურიცხჳ: სული:
ქრისტიანე: მოკუდა სადაიგი: დიდიცა: ივანე: ათაბაგი: სამცხისა: სპასალარი:
ძლით: ცოცხალი: განერა: და მეჭურჭლეთუხუცესის: ყუარყუარეს: შვილი: ბექაი:
მოიკლა: ძლიერად: ბრძოლილი: და აქა: იქმნა: მოწევნა: სრულიადისა: ღმრთისა:
რისხვისა: და: განწირვა: ქართველთა: ნათესა : ვისა: სიმრავლისათჳს:
უსჯულოებათა: ჩუენთასა: და: იქმნა: უკუქცევა: სუესჳანისა: ბედისა მაღლისა: და:
საჩინოსა: დავითიაRbნისა: დროშისა: გამარჯუებულისა: რამეთუ: ვინათგან მიეცა:
ღმერთსა: დიდსუესა: და: დიდბედისა: დავითისდა: გამარჯუება: აქა: ჟამამდე:
სჳანი იგი: ბრძოლადა: შინა: დროშა: დავიათიანი: და: გორგასლიანი:
გამარჯუებული: არასადა ძლეულ: იყო: ხოლო: აქა: ვითარ: იქმნა: ცვალება: ბედისა:
ქართველთა: ნათესავისა: არ : ღარა: მიეცა: ძლევა: თათართა: ზედა: ვიდრე
ჟამთამდე: ჩუენთა:
ესრეთ: ლტოლვილნი: მოიწივნეს: ქალაქსა: ძლიერნი: იგი: და: სახელოვანნი: რო
მელნი: სულთქმითა: და: მწუხარებითა: შეიცვალებოდეს: რამეთუ: ვინათგან: ჩუენ:
შევაწუ ხეთ: ღმერთი: საქმითა: ბოროტითა: ეგრეთვე: ღმერთმან: აღავსო: გული:
ჩუენი: მწუხარე ბითა: და: წინაშე: მტერთა: ჩუენთა: სირცხჳლეულ: გვყო:
ხოლო: თათარნი: მოიწივნეს: ვიდრე: სამშჳლდემდე: და: მიერ: უკუნ: იქცეს:
რომელთა ქმნნეს: საკჳრველნი: ესე: საქ: მენი: წარვიდეს: გზასა: დარუბანდისასა:
რამეთუ: ვერცა: შარ ვანშა: წინააღუდგა: და: ვერცა: დარუბანდელნი: განვლეს:
კარი: დარუბანდისა: და: შევიდეს ყივჩაყეთს: რომელთა: ბრძოლა: აჰკიდეს: და:
მრავალგან: შემოებნეს: ყივჩაყნი: და: ყოველ გან: თათარნი: მძლე: ექმნნეს: და:
წარვიდეს: ესრეთ: ომითა: Ra: ხოლო: ვითარცა: მითქუამს : უსაჭურველონი: და:

უჭედელითა: ცხენითა: ესოდენ: გზათა: მავალნი: განვლეს: ყივჩაყეთი და:
შემოუარეს: ამა: დარუბანიისა: ზღუასა: გარე: და: მიიწივნეს: ჴელმწიფესა: მათსა
ჩინგიზყაენს: წინაშე: ყარაყურუმს: და: ქმნეს: საკჳრველი: ესე: საქმე:
მოუსუენებელად: სლვა ამა: მოველთა: გზათა: უჭედელითა: ცხენითა: ყაყურუმით:
წარმოსრულნი: მუნვე: მიიწივნეს:
ამისმან: მცნობელმან: ჩინგისყაენმან: რომელ: ყოველგან: სძლიეს: თათართა: წარ
მოავლინნა: შვილნი: მისნი: ხორასნის: სულტანსა: ჯალალდინს: ძიებად: ცნა: ესე:
სულტან მან: ჯალალდინ: შეიყარა: ლაშქრითა: და: მრავალჯერ: ბრძოლა: ქმნა:
ვითარცა: ვთქჳ და: იგრძნა: რა: სრულიადი: ძლეულება: თჳსი: აიყარა:
დედაწულითურთ: თჳსით: და: ლაშ ქარი: თანა: ჰყვა: დედაწული: კაცი: ას:
ორმოცი: ათასი: და: ივლტოდეს: პირისაგან: თათარ : თასა: და: წარმოემართნეს:
ჩუენ: კერძ: ვითარცა: ქუემორე: სიტყუამან: ცხად: ყოს
ჩანართი:
დაჲ: მათი: რუსუდანი: ითხოვეს: ხლათის: დასასმელად: დიდმან: სულტანმან:
მელიქმან: რომელსა ეგჳპტით: ვიდრე: ხლათამდე: სპაRbრსეთი: ჰქონდა: და:
დააყენა: მოწყალებამან: ღმრთისამან: და: არა ჰყო: ესე: შემდგომად: ამისა: დიდითა:
შემოხუეწითა: სთხოვა: შარვაშე: უქადეს: და: უბრძანეს: მიცე : მისა: პირი:
გაგზავნეს: შარვანს: ქართლისა: ერისთავი: და: თჳთ: გიორგი: მეფე: ბაგავანს:
მივიდა გაკაზმად: და: მიცემად: დისა: მისისა: და: ათ: დღე: დრო: იყო: წარსლვისა:
მისისა: ხოლო: ღმერთ მან: აქაცა: დააყენა:
რამეთუ: არა: დასცხრა: გულისწყრომა: უფლისა: რომლითა: განვარისხეთ: მრავალ
მოწყალე: იგი: და: სახიერი: და: აღესრულა: მეფე: ლაშა
მაშინ: ვითარცა: ცნა: აღსასრული: თჳსი: მეფემან: ლაშა: მოუწოდა: ყოველთა: წარჩი
ნებულთა: სამეფოსა: თჳსისათა: შევედრა: დაჲ: თჳსი: რუსუდან: ცრემლითა:
მომდინარემან და: თქუა: უწყი: უმანკოება: და: ერთგულობა : მეფეთა:
ნათესავისაგან: თქუენ: მკჳდრთა საქართველოსათა: შეხედვებითა: ღმრთისათა:
მიგათუალავ: დასა: ჩემსა: რ: უსუდანს: რათა შემდგომად: ჩემსა: მეფე: ჰყოთ:
ვითარ: არს: ჩუეულება: ნათესავისა: თქუენისა: ერთგულო : ბით: მონებდით: და:
სიმჴნითა: თქუენითა: დაიცევით: ტახტი: მეფობისა: მტერთაგან: უვნე ბელად:
დაღათუ: არა: მამაკაცი: არს: Ra: არამედ: დედაკაცი: არა: აკლია: სიბრძნესა: და: სამე
ფოთა: საქმისა: ცნობასა: თქუენ: წარჩინებულთა: ამის: სამეფოსათა: იცით: და:
გაჴსოვს წყალობა: და: ნიჭი: და: პატივი: სანატრელისა: და: კეთილად:
მოჴსენებულისა: მეფეთა შორის: ბრწყინვალისა: დედისა: ჩემისა: ეგრეთვე: თუ:
ღმერთსა: უნდეს: დამანცა: ჩემმან იცის: პატივი: თქუენი: აწ: შეგვედრებ: წინაშე:
ღმრთისა: რათა: მეფე: ჰყოთ: იგი: შემდ გომად: ჩემსა: ხოლო: დასა: ჩემსა:
რუსუდანს: ვამცნებ: წინაშე: ღმრთისა: და: სასმენელად : თქუენდა: ყოველთა:
რათა: აღზარდოს: შვილი: ჩემი: დავით: ხოლო: რაჟამს: ეძლოს: მეფობა და:
მჴედრობა: რომელ: დავით: მეფე: ყოს: და: იგი: დაადგინეთ: მეფედ: და: მემკჳდრედ
მეფობისა: ჩემისა: დაღათუ: ყრმა: არს: აწ: არამედ: ინებოს: თუ: ღმერთმან: აღზრდა:
მისი ვგონებ: რომელ: შემძლებელ: იყოს: პირობად: მეფობისა: რამეთუ: კეთილითა:
ასაკითა არს: და: ჰაეროვან
ვითარ: დაასრულა: ბრძანება: ესე: შეისუენა:
მეფემან: ლაშაგიორგი: ბაგავანს: მყოფმან: თუესა: იანვარსა: ი~ჱ: ქ~კსა: უ~მბ:
დღესა: ოთხ შაბათსა: მაშინ: მოიწია: გლოვა: და: მწუხარება: უნუგეშინისცემო:

Rbდა: საშინელნი: ტკივილნი ცრემლთა: წილ: გულითა: სისხლთა: დენანი:
წარწირვანი: დარჩომისა: და: სიცოცხლისანი: თანა ზრდილთა: და:
მომჴსენებელთა: კეთილთა: და: სიამოვნეთა: მისთანი: ტკივილსი: და: ნაცართა:
თავსა : სხმანი: ვაზირთა: და: დიდებულთა: და: ყოვლისა: სამეფოსაგან: და: თჳთ:
მისისა: გამზრდელისა: ივანე ათაბაგისაგან:
რომ: ლისათჳს: არს: გლოვა: და: მწუხარება: მიუთხრობელი: რომელ: დამან: მათმან
რუსუდან: აღასრულნა: გონებანი: მრავალ: დღე: და: წარიყვანეს: სამკჳდროსა:
მათსა გელათს
მესამოცდაერთე: მეფე: რუსუდან: ძე: თამარ: მეფისა: დაი: ლაშაგიორგი:
მეფისა ბაგრატოანი:
ვითარ: აღსრულდა: მეფე: შეკრბეს: ყოველნი: წარჩინებულნი: მის: სამეფოსანი
იმერნი: და: ამერნი: კათალიკოსნი: ორნივე: და: ეპისკოპოსნი: ნიკოფსით: ვიდრე:
დარუ ბანდამდე: ყოველნი: მორჩილებასა: ქუეშე: მათსა: მყოფნი: და: მეფე: ყვეს:
რუსუდან: და : დასუეს: საყდართა: სამე: ფოთა: და: მიულოცეს: მეფობა: წესისაებრ:
Raხოლო: იყო: ხილვითა: შუენიერი: ვითა: სანატრელი: დედა: მისი: მდა ბალი: უხჳ:
პატივისმცემელი: პატიოსანთა: კაცთა: მოყუარე: ამან: მოიწყო: ყოველი
საბრძანებელი: თჳსი: და: მეფობა: მშჳდობით: და: აღივსო: ყოველი: სამეფო:
რუსუდანისი ყოვლითა: კეთილითა
გარნა: იწყეს: უძღებება: და: განცხრომა: ყოველმან: ასაკმან: და: მიიქცეს: ყოველნი
სიბოროტედ: და: ვითარ: არა: გამოიცადეს: ღმერთი: ამისთჳს: მისცნა: იგინი:
ღმერთმან უჯეროდ: გინებად: და: ჴოცად: წარმართთა: მიერ: რამეთუ: მეფეცა:
რუსუდან: ჩუეულებითა წესსა: ძმისა: თჳსისასა: ვიდოდა: განცხრომითა: და:
სიმღერითა: ამისთჳს: აღდგეს: ბოროტნი უდიდესნი:
რამეთუ: ზემთჴსენებული: სულტანი: ჯალალდინ: უღონო: იქმნა: რა: ბრძოლილი
თათართაგან: მოუწოდა: სპათა: თჳსთა: და: რქუა: მათ: იცით: და: გაჴსოვს:
ყოველთა მარზაპანთა : და: ერისთავთა: ჩუენთა: კეთილი: და: წყალობა: პაპათა:
და: მამათა: ჩემთა და: აწ: იცით: თუ: რა: მოიწია: ჩემ: ზედა: და: თქუენ: ზედა:
უცხოთა: ნათესავთა: თათართაგან და: მრავალგზის: ბრძოლა: ვყავთ: და: მრავალი:
ღუაწლი: დავითმინეთ: და: Rb: განგებითა : ზეგარდამოთა: ყოველგან: ვიძლიენით:
აწცა: მოახლებულ: არს: მდინარესა: ჯეონისასა და: წინამბრძოლად: წარმოავლინა:
ძე: მისი: უხუცესი: და: აწ: ესე: არს: განზრახვა: ჩემი ვინათგან: მისცა: ღმერთმან:
ძლევა: უკეთუ: გთნავს: დაუტეოთ: ქუეყანა: ესე: აღვიღოთ
დედაწული: სიმდიდრე: და: ჯოგი: და: წარვიდეთ: საბერძნეთს: და: მუნ:
დაემკჳდრნეთ დაღათუ: ჩუენ: თათარნი: გუძლევენ: გარნა: ყოველთა: ნათესავთა:
ჩუენ: ვძლიით: უკუეთუ ვინ: ინებოს: წარმოვიდეს: ჩუენ: თანა: და : თუ: სთნავს:
ვისმე: იყავნ: შინა: რამეთუ: ნება იყავნ: ყოველთა: სათნოდ: უკუნისამდე:
თქმული: ესე: ყოველთა: ეკეთა: და: აღიღეს: დედაწული: და: ყოველი: სიმდიდრე:
მათი : და: წარმოვიდეს: და: მოიწივნეს: ადარბადაგანსა: კაცი: ვითარ: ას: ორმოცი:
ათასი: და: მოი წივნეს: ქუეყანად: მჴარგრძელთა: რამეთუ: ივანე: ათაბაგსა: ეპყრა:
დვინი: და: ანისი: მიეცა ძმისწულისა: მისისა: შანშესდა:
მანდატურთუხუცესისათჳს: და: ესე: ხუარაზმელნი: მოვიდეს წელსა: მესამესა:
ლაშაგიორგის: მიცვალებითგან: ტყუენვად: და: მოოჴრებად: ქუეყRaანათა:
დვინისა: და: კერძოთა: მისთა: ცნეს: რა: ივანე: ათაბაგმან: და: ვარამ: გაგელმან:
მივიდეს : მეფესა: რუსუდანს: წინაშე: მოაჴსენეს: მოსლვა: ხუარაზმელთა: და: თჳთ:

დიდისა: სულტნისა ჯალდინისა: ჴოცად: და : მოსრვად: ქრისტიანეთა: ესრეთ:
უწყალოდ: მოსრვიდეს: რომელ არცა: თუ: დედათა: და: ჩჩჳლთა: ყრმათა:
რიდებდეს:
ვითარ: ცნა: რუსუდან: შემოსლვა: ხუარაზმელთა: სამეფოსა: შინა: მისსა: მოუწოდა
ყრმათა: იმერთა: და: ამერთა: და: მოიღო: დროშა: სეფე: და: მოუწოდა: ივანე:
ათაბაგსა : რომელი: მას: ჟამსა: მიმჴცოვნებულ: იყო: არა: განცხადებულად: არამედ:
ფარულად: მონა ზონ: ქმნილ: იყო: განაჩინა: მეფემან: რუსუდან: სპათა: მისთა:
თავად: და: უბოძა: დროშა სჳანი: და: წარავლინა: ბრძოლად: სულტნისა: მის:
ჯალალდინისა:
ხოლო: მოიწივნეს: დვინსა: და: ამობერდს: და: დაებანაკა: ხუარაზმელთა: სოფელსა
რომელსა: რქჳან: გარნისი: და: მირავიდეს: სპანი: მეფისანი: წინა: განეწყო:
სულტანი : ჯალალდინი: აქათ: ივანე: ათაბაგმან: განაწყო: სპანი: მეფისანი:
იმიერნი: და: ამიერნი: და აჩინა : წინამბრძოლად: თორელნი: და: ძმანიცა: იგი:
ორნი: ახალციხელნი: შალვა: Rb: და: ივანე სახელოვანნი: იგი: მბრძოლნი: ვითარ:
წესად: არს: სახლისა: მათისა: წინამბრძოლობა:
ვითარ: დაეახლნეს: წინამბრძოლნი: და: სულტანი: აქა: დაიპყრა: ფერჴი: ივანე:
ათაბ მან: იტყჳან: ვითარმედ: შურითა: ყო: ახალციხელთა: შალვა: და: ივანესითა:
ჵი: შური: ყო ველთა: ბოროტთა: დასაბამი: და: ძჳრად: მომწეუედელი: ნათესავისა:
კაცთასა: და: ყოველთა ნათესავთა: მწყლველი: ვითარ: ურიათა: ღმრთის:
მკლველობა: არწმუნა: და: კუალად : ამათსა უბოროტესი: უგბილი: დაულმობელი:
და: საქართველოსი: სრულიადი: მოსპოლვა: ვითარ : ქუემორე: სიტყუამან: ცხად:
ყოს: რომელი: ათაბაგსა: ივანეს: არწმუნა: რომელ: ჟამსა: წყო ბისა: და: ჟამსა: მისასა:
უკუნ: დგა: და: არღარა: ვიდოდა: მბრძოლთა: კერძ:
ხოლო: წინამბრძოლთა: ყოველთა: მოუვლინეს: კაცი: და: რქუეს: დაახლოებულ:
ვართ სულტანსა: და: სპათა: მისთა: და: ჩუენ: დიდად: უმცირეს: ვართ: და: ომი:
ძლიერი: წინა გჳც: წარმოიმალონ: მჴნეთა: სპათა: მეფისათა: და: სიმჴნემან: შენმან:
ესე: ორგზის: და : სამგზის: მოუვლინეს: ხოლო: იგი: არარასა: მიუგებდა: ხოლო:
ვინათგან: წინამბრძოლნი თორელნი: და: უმეტეს: ახალციხელნი: შალვა: და: ივანე:
ახოვან: იყვნეს: და: წყობათა: შინა სახელოვანნი: Ra: არღარა: რიდეს: სიმრავლესა:
სულტნისა: სპათასა: ვითა: მჴეცნი: ზედა მიეტევნეს: და: იქმნეს: ძლიერნი: ომნი:
მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხჳ: და: ძლიერად მბრძოლობდეს: შალვა: და: ივანე:
ახოვანთა: და: ძლიერთა: სრვიდეს: და: განგრძელდა : ომი: სასტიკი: ხოლო: ივანე:
ათაბაგი: და: სპანი: ქართველთანი: ხედვიდეს: ძლიერსა: ომსა და: არა:
შეიწყალებდეს: თ: ანამონათესავეთა: და: ერთსჯულთა: ქრისტეს: აღმსარებელთა
თორელთა: და: მათ: თანა: მრავალთა: სახელოვანთა: არამედ: დგეს: შორით: და:
არა: ინება შუელა: ივანე: ათაბაგმან: რომელსა: შურითა: იტყჳან: ამას: ყოფად: და:
არა: თუ: შიშითა:
და: ვითარ: განგრძელდა: ომი: ორთავე: ძმათა: ახალციხელთა: და: უჴოცეს: ცხენნი :
და: ქუეითნი: მჴნედ: იბრძოდეს: და: მოისრნეს: ორგნითვე: ურიცხუნი: და: უმეტეს:
თო რელნი: და: ვითარ: შენივთდა: ძლიერად: ომი: ჴრმალნიცა: ახალციხელთანი:
განტყდეს ჩაბალახსა: ზედა: მაშინ: ივლტოდეს: ქართველნი: ხოლო: შალვა: მუნვე:
შეპყრობილ: იქმნა სიმრავლისა: ფრიადისა: მიერ: და: ივანე: გარნისისა: კლდეთა:
შელტოლვილი: ზენა კერძო: მოტევებულითა: ქვითა: მოიკლა: Rb: ხოლო: შალვა:
წარიდგინა: სულტან: ჯალალდინსა :

წინაშე: რომელი: იცნეს: ნახჭევნელთა: და: ადარბადაგანელთა: და: მოაჴსნეს: [: ]:
სულტანსა ახოვნება: და: წყობათა: შინა: სიქველე: მისი: ხოლო: მან: არა: მოკლა:
არამედ: თჳსთა თანა: იპყრა: დიდითა: პატივითა: და: მიანიჭნა: ქალაქნი:
ადარბადაგანისანი: და: თავადთა თჳსთა: თანა: პატივ: სცა: ხოლო: შემდგომად:
წელიწდისა: ერთისა: მოიკლა: სულტნისა მიერ: არა: დატევებისათჳს: სჯულისა:
ჩანართი:
აიძულებდა: დატევებასა: სჯულისასა: და: უქადებდა: ნიჭთა: და: პატივთა:
უმეტესთა: ხოლო მან: არა: უსმინა: არცა: აღირჩია: წუთ: ჟამისა: ამის: პატივი: არცა:
უარყო: სახელი: ქრისტესი კუალად: სულტანი: ლიქნიდა: და: ეტყოდა: უარყოფასა:
ქრისტესსა: არამედ: იგი: გარემიაქცევდა სიტყუათა: მისთა: კუალად: სულტანი:
ექადოდა: მრავალფერითა: სატნჯველთა: და: აშინებდა არამედ: იგი: მტკიცედ:
ეგო: სარწმუნოებასა: ზედა: ხოლო: შემდგომად: მრავალთა: ტანჯვათა: მწა რითა:
სიკუდილითა: განიყვანა: საწუთოსაგან: წმიდა: შალვა: და: მოწამობისა: გჳრგჳნითა:
შემკული აღვიდა: წინაშე: ქრისტესა: ესე: აქამომდე: სულ: მცირედ: აღიწერა: ჩუენ:
მიერ:
ხოლო: ივანე: ათაბაგი: უკუნ: იქცა: ბიჯნისად: და: სულტანი: მიიქცა:
ადარბადაგანს და: ნახჭევანს: და: Ra: მიერ: აღაოჴრებდეს: საქართველოსა:
არბევდეს: და: ტყუე: ჰყოფდეს: და : სრულიად: უწყალოდ: ჴოცდეს: და: არავინ:
იყო: ნუგეშინისმცემელი: მათი:
შემდგომად: ორისა: წლისა: მიიცვალა: ივანე: ათაბაგი: და: მთავარ: ყვეს: ძე: მისი:
ავაგ და: უბოძეს: მას: ამირსპასალარობა:
ამისა: შემდგომად: უდიდესნი: ბოროტნი: შეიცვიდეს: ნათესავსა: ქა: რთველთასა:
რამეთუ მოხლებულ: იყო: სრულიადი: მოსპოლვა: სიმრავლისათჳს:
უსამართლობათა: ჩუენთასა : რამეთუ: აიმჴედრა: სულტანმან: საქართველოსა:
შემოსლვად: და: მეფეყოფად: თავისა: თჳ სისა: მივიდა: და: მოაოჴრა: ყოველი:
ქუეყანა: დვინისი: კუსტისა: დვინისასა: და: ყოველი ანისი: სომხითი: გაგი: ვიდრე:
განძამდე: შანქორი: უწინარეს: ამისა: ვარამ: გაგელსა
კაცსა: გონიერსა: და: ლაშქრობათა: შინა: წარჩინებულსა: _: ამას: აქუნდა: შანქორი:
და: მიმ დგომნი: მისნი: ქუეყანანი: ესევითარნი: ჭირნი: და: შფოთნი: იძრვოდეს:
ამათ: ჟამთა: შინა: მოეყვანა: მეფესა: რუსუდანს: ტოღრილის: შვილი: მძევლად:
ერთ გულობისათჳს: რომელი: იყო: R: b: ქმნულკეთილი: და: სრული: ასაკითა:
შუენიერი: გუამითა მჴნე: და: ძლიერი: ძალითა: ვითარ: განიცადა: სთნდა: მეფესა:
რუსუდანს: და: ინება: ქმრად : მიყვანება: მისი: რომელი: აღასრულაცა: და:
იქორწილა: ტოღრილის: შვილი: რომლი საგან: იშვა: ასული:
სიტურფეაღმატებული: და: უწოდა: სახელი: სანატრელისა: დედისა მათისა: თამარ:
და: კუალად: მიუდგა: და: შვა: ძე: და: უწოდა: სახელი: დავით: და: კუალად
ზრდიდა: ძმისწულსა: მისსა: ძესა: ლაშაგიორგისსა: დავითს:
ხოლო: ვითარ: აღიზარდა: ასული: მათი: თამარ: ესმა: საბერძნეთისა: სულტანსა:
ძესა : ნუქარდინისსა: ყიასდინს: ქმნულკეთილობა: მეფის: ასულისა: ევედრა:
მრავალთა: ნიჭთა და: ძღუენთა: მიერ: რათა: მისცეს: ცოლად: ასული: მისი: თამარ:
და: აღუთქუა: ფიცით : არა დატევება: სჯულსა: ქრისტიანეთასა: რომელი: ისმინა:
მეფემან: რუსუდან: და: მისცა: ასული მისი: სულტანსა: ყიასდინს: რომელიესე:
უჯერო: იყო: ქრისტიანეთა: მიერ: ხოლო: დი დითა: დიდებითა: მისცა: Ra:
აწყუერი: ზითვად

გარნა: პირველ: ჴსენებულნი: იგი: სპარსნი: ხუარაზმელნი: მცირედ: მოახლობდეს
საქართველოსა: და: განრყუნიდეს: ქუეყანათა:
მაშინ: ცნა: სულტანმან: ჯალალდინ: ავაგ: ათაბაგისა: და: ამირსპასალარისა:
ბიჯნის[ს] ყოფა: ინება: ნახვა: მისი: მიუვლინა: მოციქული: და: რქუა: შენ: ხარ:
ვაზირთუსუცესი მეფისა: და: ითუალავ: საქართველოსა: თჳთოთა: კაცითა:
შევკრბეთ: რამეთუ: მნებავს
: სიტყუად: შენ: თანა: სთნდა: ავაგს: და: ნება: სცა: ხილვად: და: წარვიდა :
ჭურვილი: და იქით: ერთითა: კაცითა: სულტანი: ხრამსა: ზედა: ბიჯნისისასა:
ჭურვილი: იგიცა: და: შეკრ ბეს: მახლობელად: ერთიერთისა: მაშინ: იწყო:
სულტანმან: სიტყჳსა: თქმად: არა: მოვედ მე: რბევად: საქართველოსა: არამედ:
ზავისა: და: მშჳდობისათჳს: გარნა: თქუენ: მსწრაფლ საომრად: აღიჭურენით: და:
ფიცხლა: შემებენით: და: არა: იქმნა: მშჳდობა: აწ: ვინათგან : წარჩინებულ: ხართ:
ქართველთა: შორის: და: ვაზირი: კარსა: მეფისასა: ისმინე: ჩემი: გასმია Rb: გუარი:
და: ნათესავი: ჩემი: სიდიდე: სამეფოსა: ჩემისა: და: სიმრავლე: რომელ: არავის
ჴელმწიფესა: ძალედვას: სწორება: ჩემია: მე: ვარ: მაღლისა: და: დიდისა:
ჴელმწიფისა: ხუარაზმ შას: ძე: და: ფარმანსა: ჩემსა: ქუეშე: იყო: ყოველი: სპარსეთი:
ადარბადაგანითა: ვიდრე ჯეონამდე: და: ჯეონით: ვიდრე: ინდოეთამდე: თურანი:
ხატაეთი: ჩინმაჩინი: და: ყოველი : აღმოსავლეთი: ხოლო: განგებითა: ზენითა:
გამოჩნდეს: ქუეყანასა: ჩინეთისასა: ადგილსა შეურაცხსა: ყარყურუმად:
წოდებულსა: კაცნი: ვინმე: საკჳრველნი: უცხონი: უცხოთა: ენითა და: უცხოთა:
ცხოვრებითა: მყოფნი: რომელთა: ყოველი: აღმოსავლეთი: დაიმორჩილნეს: და
მრავალნი: ჴელმწიფენი: მოსრნეს: სოლო: ჴელმწიფედ: ჰყვის: კაცი: ვინმე:
საკჳრველი ღრმად: გამგონე: საქმისა: მჴნე: ბრძოლასა: შინა: სახელითა:
ჩინგიზყაენი: ამან: რა: ჴელთ : იგდო: ხატაეთი : წარვემართე: ლაშქრითა: ერანითა:
თურანითა: სპარსითა: თურქმანითა და: მრავალგზის: ბრძოლა: ყვეს: ჯეონს: იქით:
და: უკანასკნელ: ჯეონს: აქათაცა: გარნა იქმნა: ქცეულება: ბედისა: ხუარაზმშას:
სახლისა: და: ყოვლგან: ვიძლიე: და: ვითარ: უმეტეRaსად განძლიერდეს: და: ვცან:
არღარა: იყო: ღონე: დაუტევე: სამეფო: ჩემი: და: წარმოვედ: საქარ თველოსა:
მშჳდობისა: და: ზავისა: ყოფად: მესმა: სიმაგრე: ქუეყანისა: და: ქართველთა: ნათე :
სავისა: სიმჴნე: წყობათა: შინა: აწ: მნებავს: რათა: შევერთნეთ: მტკიცითა: ფიცითა:
და ვბრძოლოთ: მტერთა: მასმიეს: რომელ: მეფე: თქუენი: დედაკაცი: არს: და: მყოფ:
ქმარ
მისა: და: მეფე: თქუენ: ზედა: და: ვსძლოთ: ყოველთა: მტერთა: ჩუენთა: უკეთუ:
ესე: არა ჰყოთ: მოოჴრდეს: სამეფო: თქუენი: და: თ: უ: მეცა: წარვიდე: თათარნი:
ეგრეცა: მოსულ არიან: თქუენ: ვერ: წინააღუდგებით: და: ვერცა: შემძლებელ: ხართ:
ბრძოლად: მათდა წარავლინე: კაცი: მეფესა: თქუენსა : წინაშე: და: აუწყე: თქმული:
ჩემი: რამეთუ: არა: მნებავს ოჴრება: საქართველოსა: არამედ: დაცვა: მტერისაგან:
და: თქუენ: მიერ: მე: განვძლიერდე : და: ვიყვნეთ: მშჳდობით:
ესმა: რა: სიტყუანი: სულტნისანი: ავაგს: არა: პასუხუგო: არამედ: თქუა: ვაუწყებ
თქმულსა: მაგას: Rb: მეფესა: და: ვაზირთა: მისთა: მსწრაფლ: წარავლინა: კაცი:
მეფისა: და აუწყა: თქმული: ვითარ: მოიწია: თქმული: ესე: და: იხილეს: წიგნი:
განკჳრდა: მეფე: და უცხო: უჩნდა: საქმე: ესე: და: მიუმცნეს: ავაგს: არცა: თუ:
სმენად: საქმისა: მაგისა: არამედ : სრულიად: განყენებად: და: ავაგ: ფიცხლა:

მიუმცნო: სულტანსა: ხოლო: მან: რა: მოისმინა აიყარა: და: წარმოემართა:
ტფილისს: რათა: ბრძოლოს: ქალაქსა:
ვითარ: ცნა: მეფემან: მოსლვა: სულტნისა: აიყარა: და: წარვიდა: ქუთათისს: ხოლო
ტფილისს: მცველად: დაუტევა: ლაშქარი: და: თავად: ორნი: ძმანი: ბოცოს: ძენი:
მემნა: და ბოცო: მოიწია: სულტანი: სომხითად: და: მოაოჴრა: ყოველი: სომხითი:
დაეცნეს: მკჳდრნი : მისნი: პირითა: მახჳლისათა: და: მოიწივნეს: ტფილისად:
ხოლო: მცველნი: ქალაქისანი: აღიჭურნეს: და: იქმნა: ძლიერი: ბრძოლა: და
ბრწყინვალე: ძლევა: აჩუენეს: ქართველთა: მერმე: მას: ღამესა: [სპარსთა:
ტფილელთა] მიუვლინეს: Ra: კაცი: სულტანსა: ჯალალდინს: შიგნიდაღმა: მეცემად:
ქალაქისა: რათა კართა: რომელთა: სპარსნი: სცვიდეს: განახუნეს: და: შიგნით:
ბრძოლა: უყვეს: ვითარ :
განთენდა: კუალად: აღიჭურა: სულტანი: მინდობილი: სპარსთა: შინაგანცემისა:
ხოლო ამისნი: უმეცარნი: მცველნი : ქალაქისანი: აღიჭურნეს: და: მივიდეს: განძის:
კართა: კერძო მემნა: ბოცოს: ძე: და: ძმა: მისი: ბოცო: და: ეგულებოდა: განსლვად:
და: მუზარადისა: და რქმად: მემნას: სპარსმან: ვინმე: აფთითა: ძლიერ: დაუ: ხეთქა:
უმუზარადოსა: თავსა: განუპო და: მყის: დაეცა: და: მოკუდა
და: იქმნა: შინათ: ომი: რამეთუ: სპარსნი: ზღუდით: მიერ: ბრძოდეს: განახუნეს:
კარნი სპარსთა: ტფილელთა: ესრეთ: რა: შინაგანცემა: იყო: ქალაქისა: ივლტოდეს:
მცველნი ქალაქისანი: და: შედგეს: ისანთა: ბოცოსძემან: ბოცო: გაამაგრა: ისანი: და:
ქმნა: ძლი ერი: ომი:
ხოლო: არა: შემინდობს: ტკივილი: გულისა: მოჴსენებად: თუ: ვითარ: იქმნეს:
ხუარაზ : მელნი: შინაგან: ქალაქსა: ვინმე: უძლოსა: მაშინდელთა: თქმულთა: და:
ქმნილთა: და: გან საცდელთა: რომელი: მოიწია: ქრისტიანეთა: ზედა:
აქა: მეგულების: დადუმებად: რომელ: სალმობიერსა: Rb: მიუთხრობ: ტკივილითა:
გული სათა: რამეთუ: ესეოდენ: მძჳნვარედ: იწყეს: მოსრვად: ვითარ: ჩჩჳლნიცა:
ძუძუთაგან დედისათა: აღიტაცნიან: და: წინაშე: დედისა: ქვაზედა: დაანარცხიან:
და: რომელსამე: თუალნი : წარსცჳვდიან: და: რომელსამე: ტჳნი: დაეთხიის: და:
უკანის: დედანი: მოიკვლოდიან: ბერნი
უწყალოდ: ფოლოცთა: შინა: ცხენთა: მიერ: დაითრგუნვოდეს: ჭაბუკნი:
დაეკუეთებოდეს: სისხ ლისა: მდინარენი: დიოდეს: ტჳნი: კაცთა: დედათა: ბერთა:
ჩჩჳლთა: თმა: და: სისხლი თავი: მჴართაგან: განშორებული : ნაწლევნი: ცხენთა:
მიერ: დათრგუნვილნი: ურთიერთას აღრეულ: იყო: არა: ჰყოფდეს: წყალობასა:
რამეთუ: რომელნიმე: დანითა: იღლიასა: დასო ბილნი: სხუანი: მკერდსა:
დაცემითა: რომელნიმე: მუცელსა: და: ზურგსა: განიგმირებოდეს:
ჵი: სალმობიერი: ღაღადი: და: დიდი: ღაღადი: ცრემლთა: ყვირილთა: და:
ზახილთა და: ვაებათა: საზარელთა: ჴმათაგან: იძვროდა: ქალაქი: ყოველი: რამეთუ:
უმრავლესი: ერი ვითა: ცხოვRaარი: შეკრიბიან: და: კუალად: ხედვიდეს: ზო: გნი:
საყვარელთა: შვილთა: ზოგნი ძმათა: და: მამათა: ცოლნი: ქმართა: და: ქმარნი:
ცოლთა: უპატიოდ: მკუდარ: მდებარეთა ცხენთას: მიერ: დათრგუნვილთა: და:
ფოლოცთა: შინა: ძაღლთა: მიერ: ზიდულთა: და: არცა : თუ: დაფლვასა: მიწასა:
შინა: ღირს: ჰყოფდეს: ეკლესიანი: და: ყოველნი: პატიოსანნი: სა მსხუერპლონი:
შეურაცხ: იქმნებოდეს: და: პატიოსანნი: მღდელნი: ეკლესიათა: შინა: თჳთ ხატთა:
და: ჯუართა: თანა: შეიმუსვროდეს:

და: ესევითარნი : ჭირნი: მოიწივნეს: რომელ: არაოდეს: ძუელთა: სადამე: წიგნთა
მიერ: სმენილ: არს: რომელნი: თანაშეესწორებიან: ქრისტეს: ჯუარისა: მცმელთა :
იუდიანთა: ზედა: ქმნულთა: მიერ: იერუსალიმისა: სრულიადსა: მოსპოლვასა:
ტიტეს: და უესპასია: ნეს: მიერ: ვითარცა: ჟამთააღმწერელი: და:
მრავალმომთხრობელი: იოსიპოს წარმოიტყჳს: ესოდენ: ძნელბედობასა:
იუდელთასა: ვიდრეღა: სამასსა: ბევრსა: აღრაცხავს
მამაკაცსა: ოდენ: სიყმილისა: და: მახჳლისა: მიერ: აღსრულებულსა: რომლისა:
მსგავს იქმნა: ჟამსა: ამას: სარკინოზთა: მიერ: ქალაქსა: Rb: ამას: ტფილისისასა:
ხოლო: ვინათგან: არღარა: იყო: ღონე: და: ლხინება: ქალაქის: ბოცოს: და სხუათა:
მცველთა: ქალაქისათა: წარმოუვლინა: მეფემან: რუსუდან: კაცნი: რათა: დაუ ტეონ:
ისანი: და: წარვიდენ: და: ვითარ: მრავალგზის: მოავლინა: დასტური: მეფემან:
დატე : ვებად: ქალაქისა: ძლით: დაარწმუნა: მეფემან: ბოცოს: წარსლვა: ვითარცა:
სწერს: ვინმე ბერი: მღჳმელი:
და: ესრეთ: რა: ძლიერად: ჴელთ: იგდო: ქალაქი: სულტანმან: კუალად: იწყო: უბო
როტესთა: ბოროტთა: ქმნად: ქრისტიანეთა: ზედა: ესოდენ: მძჳნვარედ: მოსრვიდა:
რომელ სავსე: იყვნეს: ფოლოცნი: ხრამნი: და: ჴნარცუნი: მოკლულთა: მიერ: და:
უმრავლეს: მკუ : დართა: მტკუარსა: შეუტეობდეს: ამას: თანა: არავე: დამშჳდნა:
ცუდრჯული: იგი: და: ბილწი მოიგონა: სხუაცა: სიბოროტე: რომლისა: ჴსენება:
სირცხჳლ: მიჩნს: რამეთუ: გლოვათა და : ცრემლთა: მიერ: შევიცვები: თუ: ვითარ:
განვარისხეთ : მოწყალე: და: შემწყნარებელი ღმერთი: არა: შეწყალებად: ჩუენდა:
იწყო: რღუევად: ეკლესიათა: ვიდრე: საფუძველადმდე Ra: აღფხურა: რომლისათჳს:
იკადრა: და: ჴელყო: სიონისა: გუმბადსა: შემუსრვად: და: ზედა : ბილწისა:
საჯდომისა: მისისა: აღშენებად: რომელიიგი: ჴიდითა: მაღლითა: და: გრძლითა
განჴიდა: აღლსვად: და: ესეცა: შესძინა: რამეთუ: ხატი: უფლისა: ჩუენისა: იესო:
ქრისტესი და: ყოვლად: წმიდისა: ღმრთისმშობელისა: რომელი: სიონს: მკჳდრ: იყო:
ბრძანა: მოყვა ნებად: და: ჴიდისა: შესავალსა: დადებად: პირაღმართ: და: ბრძანა:
ყოველთა: მათ: პყრო
ბილთა: ქრისტიანეთა: მამათა: და: დედათა: იძულებით: დათრგუნვა: პატიოსანთა:
ხატთა და: დატევება: სჯულისა: უკეთუ: არა: ჰყონ: წარკუეთა: თავთა: და: ვითარ:
აღასრულებდეს ბრძანებულსა: ამას: მოიყვანდეს: მამაკაცნი: დედათა: თანა: და:
აიძულებდეს: ესრეთ: ყოფად მრავალთა: უკუე: ბრწყინვალე: ძლევა: აჩუენეს: არა:
თავსდებად: შეურაცხებად: წმიდათა ხატთა: და: დატევებად: სჯულისა: ხოლო:
მრავალი: სიმრავლე: მამათა: და: დედათა: იპოვა : ახოვნად: რომელთა: მიიღეს:
გჳრგჳნი: წამებისა: რომლისა: აღრაცხვა: შეუძლებელ: არს სიმრავლისათჳს:
რამეთუ: ვჰგონებ: ვითარმედ: ათ: ბევრ: აღიწია: რიცხვი: მოკლულთა:
ესრეთ: რა: მოაოჴრეს: ტფილისი: იწყეს: რბევად: ტყუენვად: ჴოცად: და: კლვად
სომხითისა: და: კამბRbეჩიანისა : და: იორის: პირთა: ქართლს: და: თრიალეთს:
ჯავახეთს და: არტანს: ზოგი: სამცხეს: და: ტაოს: კარნიფორას: და: ანისის:
მიმდგომთა: ქუეყანათა
და: გაგრძელდა: ესევითარი: ჭირი: და: ზეგ: არდამომავალი: რისხვა: ხუთისა:
წლისა ჟამთა: რამეთუ: ორ: წელ: პირველ: აღაოჴრეს: ქუეყანა: და: ხუთი: წელი:
ქალაქსა: დაყვეს და: აოჴრებდეს: ქუეყანათა: ამათ: ზემოჴსენებულთა: არღარა: იყო:
შენებულება: თჳნიერ ციხეთა: და: სიმაგრეთა: რამეთუ: ქუეყანა: საქართველოსა:
მიეცა: განსარყუნელად: ამის ძალითა: რამეთუ: დაუტევეს: მეფეთა: და: მთავართა:

სამართალი: მოწყალება: სიყუარული : სიწრფოება: სიმშჳდე: სიმართლე: და: ამის:
წილ: მოიპოვეს: ამპარტავანება: ზაკუა: შური ჴდომა: სიძულილი: ანგარება:
მიმძლავრება: კლვანი: პარვანი: სიძვანი: უწესოებანი ვითარცა: იტყჳს:
წინასწარმეტეუელი: <<ვაჲ: მათდა: რომელნი: კუალსა: ბალამისსა: შეუდგეს>> და:
საქმესა: სოდომელთასა: იქმან: რამეთუ: ყოველმან: ასაკმან: ბერთა: და: ჭაბუკთამან
მცირითგან: ვიდრე: დიდადმდე: მიაქციეს: სიბოროტედ: რამეთუ: სენი: იგი:
სოდომელთა : და: სალმობა: გომორელთა: მოიწია: და: ამის: ძალითა: მისცნა:
იგინი: ღმერთმან: წარწყმე
Raდად: ბოროტად: რამეთუ: განვიწირენით: ღმრთისა: მიერ: რომელ: დავივიწყეთ:
ღმერთი და: ღმერთმანცა: სამართლად: დაგჳვიწყა: და: მოოჴრდა: ქუეყანა:
საქართველოსა: ლიხთ: აქ: ათ: მოოჴრდა: ვითარცა: ჴმობს: ესაია:
წინასწარმეტყუელი: <<ვაჲ: ნათესავსა: ცოდვილსა ერი: რომელი: სავსე: არს:
ცოდვითა: ნათესავნი: ბოროტნი: ძენი: უსჯულოებისანი: დაუ ტევეთ: უფალი: და:
განარისჴეთ: წმიდა: იგი: ისრაელისა: რასღა: იწყლვით: და: შესძინებთ :
უსჯლოებასა: ყოველი: თავი: სლმობად: და: ყოველი: გული: მწუხარებად:
კუალთაგან ფერჴთა: ვიდრე: თავადმდე: არა: არს: მას: შინა: მწუხარე: ბა:
სიცოცხლე: არა: არს: წყლული არცა: ნაგუემი: არცა: ბრძჳლი: განსივებული: არა:
არს: სალბუნი: დასადებელი: არცა ზეთი: არცა: შესახუეველი: ქუეყანა: თქუენი:
ოჴერ: არს: და: ქალაქი: თქუენი: ცეცხლითა მომწუარა: სოფელსა: თქუენსა: წინაშე:
თქუენსა: უცხოთესლნი: მოსჭამენ: და: მოოჴრებულ : არს: და: დაქცეულ: ერისაგან:
უცხოთესლთასა: და: დაშთეს: ასული: სიონისა: ვითარცა კრავი: ვენაჴსა: შინა: და:
ვითარცა: ხილისსაცავი: და: ვითარცა: ქალაქი: მოცული: უკე თუმცა: არა: Rb:
უფალმან: საბაოთ: დამიცვნა: ჩუენ: თესლი: ვითარცა: სოდომელნიცა: შევი
ქმენითცა: და: გომორელთა: მივემსგავსენით>>
ამათ: ულხინობთა: ჭირთა: შინა: იყო: რა: ქუეყანა: საქართველოსა: და: სხუანიცა :
უდიდესნი: ძნელბედობანი: აღმოუჩნდებოდეს: რამეთუ: ზემო: დატევებული:
ამბავი: აღმართ ამბიჯებელთა: კუალად: ვიწყოთ: ამათ: ჭირთაგან: შეიწრებული:
მეფე: რუსუდან: იყო: რა ქუთათისს: და: ყოველსა: აფხაზეთსა: და: იქმნა: ძე: მისი:
დავით: ვითარცა : წლისა: ხუითისა ინება: მეფედ: ყოფად: ძისა: მისისა: ვითარ: არს:
წესი: სოფლის: მოყუარეთა: შეიყუარა
წარმავალი: საწუთრო: დაივიწყა: შიში: ღმრთისა: და: სიყუარული: ძმისა: და:
მოიგონა საქმე: ყოველთა: მიერ: განსაკრთომელი: რამეთუ: ზემოჴსენებული:
ძმისწული: თჳსი: დავით რომელი: ძმისა: მისისგან: გიორგისგან: ანდერძობით:
შევედრებულ: იყო: და: მას: აღე ზარდა: წარავლინა: ფარულად: ასულსა: მისსა: და:
სიძესა: მისსა: სულტანსა: ყიასდინს: თანა საბერძნეთს: რათა: წარსწყმიდონ: და:
იყოს: დაუშფოთველად: ძისა: მისისა: დავითისთჳს : არა: განყოფად: მეფობისა:
Ra: ვითარ: მიიწია : დავით: წინაშე: სულტნისა: და: [მამის]: დისწულისა: მის:
რუსუდანის ასულისა: თამარის: რომელსა: სულტანი: სახელად: უწოდდა:
გურჯიხათუნად: იხილეს: იგი და: შეიყუარეს: თჳსთა: თანა: დაიპყრეს: პატივითა:
და: გურჯიხათუნ: დედოფალიცა კეთილსა: უყოფდა: ყრმასა: ბიძის: ძესა: დავითს:
და: არა: ისმინეს: ბრძანება: მკლველე : ბრივი: მეფისა: რუსუდანისი: და: ფრიად:
პატივსცემდეს: დავითს:
ხოლო: ვითარცა: წარგზავნა: ძმისწული: საბერძნეთს: მოუწოდა: ყოველთა: სპათა
მისთა: აფხაზთა: დადიანბედიანთა: რაჭის: ერისთავსა: და: კათალიკოსსა:

აფსაზეთისასა : და: დასუმს: მეფედ: დავით: ძე: რუსუდანისი: აკურთხეს:
ქუთათისს: და: დაადგეს: თავსა: მისსა გჳრგჳნი: დასუეს: ტახტსა: ზედა: სამეფოსა:
და: მიულოცეს: მეფობა: წესისა: ებრ: და: სრულ : ყო: კათალიკოსმან: წესი:
კურთსევისა:
ხოლო: ამიერი: ესე: სამეფო: უცალო: იყო: ხუარაზმელთაგან: რამეთუ: მანდატურთ
უხუცესი: შანშე: იყო: ანისს: და: ამირსპასალარი: ავაგ: ბიჯნისს: აგრეთვე: ვარამ:
გაგელი ჰერნი: და: კახნი: სომხითარნი: Rb: ქართველნითორელნი: შავშნი:
კლარჯელნი: ტაო ელნი: _: ყოველნი: სიმაგრეთა: შინა: ცხოვნდებოდეს:
თჳთოეული: მორჩილებასა: შინა: მეფისა : რუსუდანისსა: და: უცალოებისა: ძლით:
ვერ: დახუდეს: დალოცვასა: მეფისა: დავითისსა:
გარნა: ვაჴსენოთ: პირველ: ჴსენმბულისა: ჩინგისყაენისა: ვითარცა: მოიწივნეს:
თათარნი:
ქუეყანასა: ჩუენს: მეოტი: სულტანი: ჯალალდინ: ივლტოდა: და: დაუტევა: სამეფო:
მისი ადვილად: ჴელთ: იგდეს: თურანი: სათურქეთი: და: ყოველი: ხუარასანი: და:
განჰყო: ოთხად ლაშქარ: თჳსი: და: განაჩინნა: შვი: ლნი: ოთხნი: ყაენად:
პირმშოსა: მისცა: ნახევარი: ლაშქარი: და: წარავლინა: დიდსა: საყივჩაყეთსა: ვიდრე
ბნელეთადმდე: ოსეთსა: ხაზარეთს: რუსეთსა: ვიდრე: ბორღართა: და: სერბთამდე:
კავკასთა : ჩრდილოთა: ყოველთა: მკჳდროვანთა: ვითარცა: მითქუამს:
ხოლო: მეორესა: შვილსა: ჩაღათას: მისცა: ლაშქარი: და: უიღურთა: ქუეყანა: სამარყა
ნამდე: და: ბუხარა: ვიდრე: ალმუთის: ქუეყანამდე: ვგონებ: ესე: არს: თურანი:
მესამესა: შვილსა: ოქოთას: მისცა: თჳთ: მისი: ტახტი: საჯდომად : და: ყარაყურუმი
Ra: ჩინმაჩინი: ემელისა: და: ყუთაყისა: ქუეყანა: და: ხატაეთი
და: მეოთხესა: შვილსა: თული: ერქუა: ამას: მისცა: ლაშქარი: და: ოქოთას:
ზედამოკი დებით: ქუეყანა: აღმოსავეთით:
ესე: ოთხნი: განაჩინნა: ყაენად: და: ამცნო: წელიწადსა: შინა: ერთხელ: ოქოთასას
მივიდოდენ: ძმანი: მისნი: უხუცესნი: ყურულთისა: საქნელად: ამად: რომე: ტახტი:
მისი ოქოთას: მისცეს
ესრეთ: რა: დააწყუნა: შვილნი: მივიდა: თურანს: და: წარმოავლინა: შვილი: მისი
უმრწმესი: თული: ხუარასნისა: მოთუალვად: გამოვლო: ჯეონი: და: მივიდა:
ნიშაბურს სადა: ნიშაბურელთა: სამგზის: წობა: ყვეს: ბრძოლისათჳს: პირველსა:
ომსა: ჴელად: იგდო
:
ქალაქი: სადაიგი: მოკლა: სამასი: ათასი: კაცი: თავდაკუეთითა: ხოლო: მეორესა:
ჯერსა ასი: ათასი: და: მესამესა: ომსა: ოცდათორმეტი: ათასი: უკეთუ: არა: ჯერ:
ხართ: სამართ ლადცა: არს: დიდისა: სიბდივნისა: ხოჯა: შამშადინის: ძმა:
თანადამხუდარი: იტყოდა: ამას ნიშაბურისა: მოოჴრებასა: წარმოვიდა: ესე: თული:
გამოვლო: ხუარასანი: მაზანდარანი მოეახლა: ერაყის: ქუეყანასა:
ცნა: ესე: სულტანმან: ჯალალდი: ნ: აიყარა: ტფილისით: დედაRbწულითა: და:
ბარგითა წარმოემართა: ბრძოლად: თათართა: და: მოვიდა: ადარბადაგანს:
წარმართა: მოციქული ხლათის: სულტანსა: და: ხალიფას: ბაღდადის: მპყრობელსა:
რათა: შეეწივნენ: მასცა: და თავთაცა: და: მათთაცა: ეგრეთვე: ერაყისა: სულტანსა:
მიუმცნო: უკეთუ: თჳთ: თავითა: არა გნებავს: ბრძოლა: თათართა: ლაშქარნი:
წარმოავლინენით: და: ვბ: რძოდე: რამეთუ: ვიცი : წყობა: მათი: თუ: არა: ისმენთ:
ჩემსა: ვიდრე: მე: წინა: არა: აღუდგები: თქვენ: ვერ: შემძლე ბელ: ხართ: ვითარ:
მივიდა: მოციქული: სულტანისა: და: არა: ინებეს: ბრძოლა: თათართა:

ცნა: ესე: სულტანმან: და: გულისჴმა: ყო: რომელ: სპანი: მისნი: და: ადარბადაგანი
სანი: ვერ: წინააღუაგებიან: დაუტევა: ადარბადაგანი: და: წარმოემართა: მეორედ:
ტფი ლისს: და: ესმა: რა: ესე: მეფესა: რუსუდანს: მოუწოდა: ყოველთა: სპათა:
თჳსთა: იმერთა : და: ამერთა: შანშეს: მანდატურთუხუცესსა: ავაგს:
ამირსპასალარსა: ვარამს: მსახურთ უხუცRaესსა: ჰერკახთა: სომხითართა: ჯავახთა:
მესხთა: ტაოელთა: დადიანსა: ცოტნეს კაცსა: წარჩინებულსა: და: სათნოებიანსა:
აფხაზთა: ჯიქთა: და: ყოველსა: იმერსა: სამეფოსა
რომელთა: თჳთოეულად: არა: არს: ჟამი: თქმად: და: განუხუნა: კარნი:
დარიალისანი: და გარდამოიყვანნა: ოსნი: დურძუკნი: ამათ: თანა: ყოველნი:
მთიულნი: შეკრბეს: ნაჭარმა გევს: სიმრავლე: ურიცხჳ: და: წარავლინა: მეფემან:
ბრძოლად: ხუარაზმელთა:
ხოლო: თჳთ: დროშა: სეფე: არა: წარგზავნა: საქმისათჳს: ივანე: ათაბაგისა: წარე
მართნეს: და: განვლეს: ტფილისი: ხოლო: სულტანი: დაბანაკებულ: იყო: სომხითს:
ჴევსა : ბოლნისისასა:
და: ვითარ: იხილეს: დარა: ჯთა: სულტნისათა: აცნობეს: სულტანსა: ხოლო: იგი
აღიჭურა: რამეთუ: იყო: უშიში: ბრძოლათა: შ: ინა: წინა: განეწყო: და: იქმნა: ომი:
სასტიკი და: პირველსავე: შეკრებასა: სძლევდეს: ქართველნი: ხოლო: ვითარ:
შენივთდა: ბრძოლა მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხჳ: კაცი: მოხედნა: ღმერთმან:
რისხვით: ნათესავსა: ქართველ : თასა: რამეთუ: არა: დასცხრა: გულისწყრომითა:
უფალი: არამედ: ჴელი: მისი: მაღლადვე არს: და: მოიჴსენა: უსჯულოება: ჩუენი:
და: Rb: იძლივნეს: სპანი: მეფისანი: და: ხუარაზმელთა მიერ: ივლტოდეს: ხოლო:
სულტანი: კუალად: მივიდა: ტფილისად: თუღა: სადა: ვინმე პოვნა: დარბევად:
[არბევდა]: ქუეყანათა: მათ: ზემოჴსენებულთა:
ხოლო: თათართა: უმთავრესი: თული: მივიდა: ერაყს: ვიდრე: ყაზვინაიმდე:
მოაოჴრა :
ქუეყანა: მოსწყჳდნა: ურჩნი: წარვიდა: და: განვლო: ხუარასანი: ჯეონი: და: მივიდა:
მამასა მისსა: ჩინგიზყაენს: წინაშე: და: ძმათა: მისთა: თანა: ვითარ: ცნა: სრულიად:
ლტოლვა სულტან: ჯალალდინისა: მოუწოდა: ოთხთა: ერისმთავართა: რომელთა:
ქართველნი: ნოინო ბით: უჴმობენ: სახელით: ჩორმაღანსა: უპირველესსა: და:
მეორესა: ჩაღატას: იოსურსა ბიჩოსა: და: ამათ: ათი: ათასათასი: კაცი: მისცეს:
დედაწულითა: მათითა: და: წარმოავლი : ნეს: ძებნად: სულტნისა: ესე: ოთხნივე:
ნოინნი: ყაენის: შვილები: იყვნეს: თჳთოეულსა აცნობეს: რათა: სადაცა:
მივიდოდენ: და: ზენარსა: ითხოვდენ: შეიწყალებდენ: და: ურჩთა მოსრვიდენ: და:
ხარაჯასა: მის: ქუეყანისასა: ოთხად: იყოფდRaენ: და: თავის: ჴელმწიფეთა
გაუგზავნიდენ:
წარმოვიდეს: ესე: ოთხნი: ნოინ: ნი ჩორმაღანი: ჩაღატა: იოსური: და: ბიჩოი: _
გამოვლეს: ჯეონი: და: ხუარასანი: ვითარ: ორმოცი: ათასისა: კაცითა: და:
დედაწულითა მივიდეს: ქუეყანასა: ალმოთისასა : და: წინა: განეწყენეს: და:
დიდად: ავნეს: და: წარვიდეს მიერ: ქუეყანად: ერაყისა: და: მოაოჴრეს: რომელი:
მივიდის: შეიწყალიან: და: მერმე: მოვი დეს: ადარბადაგანს: რომელ: არს: თავრეჟი:
წინ: მიეგებნეს: ყოველნი: ადარბადაგანელნი ძღუნითა: ურიცსჳთა: მიერ: მივიდეს:
ქალაქად: არდავლისა: იგინიცა: მოეგებნეს: გავლეს : რაჴსი: და: მივიდეს: განძად:
რომელიიგი: მტკიცედ: განმაგრებულ: იყო: და: სამთა: დღეთა

რა: შინა: ბრძოლა: უყვეს: თათართა: მყის: ჴელთი: იგდეს: და: შიგან: ქალაქსა:
შევიდეს მოაოჴრეს: და: მრავალი: სული: მოსწყჳტეს: რამეთუ: საძაგელ: უჩნდათ:
სჯული: მოამედის მიერ: ქადაგებული:
ამისი: მცნობელი: სულტანი: მსწრაფლ: აიყარა: დედაწულითა: და: ივლტოდა:
საბერძ ნეთად: ხოლო: თათართა: დევნა: Rbუყვეს: და: მიეწივნეს: ბასიანს: იხილეს:
რა: განიბნივ : ნეს: ესოდენ: სულტანი: მარტო: დაშთა: სადაიგი: მიიწია: სოფელსა:
რომელსამე: შეურაცხსა და: დაიძინა: ხეთა: ძირსა: იხილა: იგი: კაცმან: ვინმე:
შეურაცხმან: და: მოაკუდინა: რომ ლისა: სარტყელი: და: უნაგირი: და: კაპარჭი:
უფასოთა: თუალთა: მიერ: შემკული: იყო: და მის: ძალითა: მოიკლა: კაცი: იგი:
მაღალი: და: სახელოვანი: ჴელმწიფე: ვინა: დაუდგრომელ არს: მინდობა: სოფელსა:
ამის: ამაოსა: ვითარ: იტეჳს: ბრძენი: ეკლესიასტე: <<ამაოება : ამაოებათა: და:
ყოველივე: ამაო: არს>>: ამისთჳს: ამაო: იქმნეს: სპანი: და: სიმტკიცე: ქედ: ისა
წყობათა: შინა: მძლეობა: და: გარდარეული: სიმდიდრე: და: ყოველივე: ამაო: არს:
გარნა საუკუნო: იგი: უკუდავი: ცხოვრება: დაულევნელი:
ესე: რა: ხუარაზმელნი: განიბნივნეს: და: უმრავლესნი: ივლტოდეს: გარმიანსა: და
სულტანი: ჯალალდინ: მოიკლა: და: აქა: შინა: დასრულდა: სრულიად:
ჴელმწიფობა: მაღალი : ცნა: რა: მოკუდინება: სულტნისა: R: a: ხუარაზმელის: ძისა:
ყიასდინ: სულტანმან: მოიყვანა კაცი: იგი: რომელმან: მოიღო: სარტყელი: უნაგირი:
და: კაპარჭი : სულტნისა: ძნიად
საპოვნელითა: თუალითა: შემკული: განკჳრდეს: ყოველნი: მხილველნი: ხოლო:
კაცი: იგი მომკლველი: სულტნისა: ცეცხლითა: დაწუეს:
ხოლო: მორაიქცეს: თათარნი: ხუარაელზელთა: დევნისაგან: მიერ: წარვიდეს: და
მოაოჴრეს: ქუეყანა: ხლათისა: და: ვალაშკერტისა: და: ვერ: წინააღუდგა: სულტანი:
ხლა თისა: არამედ: გამაგრდა: ქალაქსა: შინა: ხოლო: თათარნი: წარვიდეს:
ადარბადაგანს: და : ზავნი: იქმნეს: თავრეჟელთა: შორის: და: თათართა: და: აღიღეს:
თავრეჟი: და: მიმდგომი: მისი ქუეყანა: და: მეორესა: წელსა: წარვიდეს: ბარდავს:
განძას: და: მუღანს: და: მიერ: იწყეს: რბე ვად: და: ოჴრებად: საქართველოსა: იწყეს:
დარუბანდით: აღმომართ: ქუეყანასა: შარვაშისასა და: კაბალას: ჰერეთს: კახეთს:
სომხითს: და: ქუეყანასა: არშაკუნიანთასა: დვინს: და: ანისსა ხოლო: ვინათგან:
მეზობლობით: მოეახლებოდეს: ქუეყანასა: Rb: საქართველოსასა: უდიდესნი : და:
უბოროტესი: ზემოჴსენებულთა: მათ: განსაცდელთა: მსგავსთაგან: უმეტესცა:
მძჳნვა რენი: განსაცდელნი: აღიძვროდეს: საქართველოსა: საზღვართა :
უკეთურებისათჳს: მკჳდრთა ქართლისათა: რამეთუ: ყოველი: ასაკი: ბერთა: და:
ყრმათა: მეფეთა: და: მთავარია: დიდთა და: მცირეთა: მიდრკა: სიბოროტეთა:
რამეთუ: დაუტევეს: სიმართლე: და: ჭეშმარიტება ვინათგან: თჳთ: მღდელთა: მიერ:
იხილვებოდა: არაწმიდება: ვინათგან: ყოველი: ერი : იქმოდეს: სიბილწესა: ვითარ:
ოდესმე: ძენი: ბენიამენისნი: ვითარ: იგინი: მიეცნეს: მოსა სრველად: ეგრეთვე:
ესენი: აქა: შინა: მისცნა: ღმერთმან: ნათესავნი: ქართველთანი: მოსას რველად:
მსგავსად: ძეთა: ბენიამენისთა: ვითარცა: იტყჳს: წინასწარმეტყუელი: ესაია
<<უფალი: უფალი: საბაოთ: უბრძანებს: ნათესავსა: ჭურვილსა: მისლვად:
ქუეყანით: შორით კიდით: საფუძველითგან : ცისათ: უფალი: და: ჭურვილნი: და:
მბრძოლნი: მისნი: განრყუ ნად: ყოვლისა: სოფლისა: და: ცოდვათა: მოსოლვად:
მისგან: ღაღადებდით: რამეთუ: ახლოს არს: დღე: უფლისა: და: შემუსრვა: ღმრთისა:
მიერ: მოიწიოს>>: და: კუალად: ჴმობს: <<დღე უფლისა: მოვალს: უკურნებელი:

რისRaხვითა: და: გულისწყრომითა: დადებად: ყოველი : სოფელი: ოჴრად: და:
ცოდვილთა: წარწყმედად: მისგანი: ვითარ: იქმნაცა: ყოველი: სოფელი ქართლისა:
ოჴრად:
ხოლო: ვითარ: ცნა: მეფემან: რუსუდან: მოახლება: თათართა: დაუტევა: ტფილისი:
და წარვიდა: ქუთაისს: და: ტფილისის: [მცველად: დაუტევა]: მუხასძე: და: ამცნო:
რომელ უკუ[ეთუ: დმა]ნისამდე: მოვიდენ: თათარნი: რომელ: მოწუას: ტფილისი:
თჳნიერ: ნიტისა : და: ისანთა: რომელ: არღარა: იპყრან: სახლად: ვითარ:
ხუარაზმელთა:
რაჟამს: ცნა: მუხასძემან: მოახლება: თათართა: მოწუა: სრულიად: ქალაქი: და: თჳთ:
პალატი და: ისანნი: და: ესრეთ: მოოჴრდა: ქალაქი: ტფილისისა:
ხოლო: ნოინნი: ესე: ზემოჴსენებულნი: შემოვიდეს: ქართლს: თრიალეთს: სომხითს
ჯავახეთს: სამცხეს: შავშეთს: კლარჯეთს: ტაოს: კოლას: არტანს: ანისს: და:
მოეფინეს : მსგავსად: მკალთა: ოჴრებად: და: ჴოცად: და: არსად: იყო: ლხინება:
უწყალოდ: მოისრვოდა ყოველი: ესე: ქუეყანა: მანდატურთუხუცესი: შანშე:
შეივლტოდა: ქუეყანად: აჭარისა: და ამირსპასალარი: ავაგ: შევიდა: ციხესა:
კაენისასა: და: ვარამ: გაგელი: შეივლტოდა: ქუთათისს
და: ეგრეთვე: ჰერნი: Rb: კახნი: სომხითარქართლელნი: მესხნი: ტაოელნი:
თორელარტან კოლაელნი ყოველნი: ივლტოდეს: ციხეთა: და: მთათა: ტყეთა: და:
სიმაგრეთა: კავკა სიანთასა: და: მთიულეთს:
და: გაგრძელდა: ოჴრება: და: მოსპოლვა: ქუეყანისა: სიმრავლისათჳს:
უსჯულოებათა ჩუენთასა: რამეთუ: განრყუნა: ყოველმან: ასაკმან: ქუეყანა:
დაღათუ: საქართველო: არამედ : სპარსეთი: ბაბილოვანი: და: საბერძნეთი: რამეთუ:
მიეცემოდეს: მწარესა: ტყუეობასა: და უწყალოთა: სიკუდილთა: რომელ: არა: იყო:
წყალობა: სავსე: იყვნეს: მოკლულთა: მიერ ქალაქნი: და: სოფელნი: ველნი: ტყენი:
მთანი: და: ჴევნი: თჳნიერ: სიმაგრეთა: თუღა სადმე: [ვინ]: დაშთომილიყო : სავსე:
იყო: ტყეპითა: და: გოდებითა: მიერ: შეიცვლებოდეს ყოველნი: მკჳდრნი:
საქართველოსანი: ამერისნი: ხედვიდეს: მამადედანი: შვილთა: მო : კლულთა: და:
შვილნი: მამათა: და: დედათა: მკუდართა: მდებარეთა: სხუანი: ძმათა: და
ნათესავთა: და: დათა: თჳსთა: იავარად: წარსხმულთა : ცოლთა: და: შვილთა:
მათთა: და ყოველსა: სიმდიდრესა: მათსა: წინაშე: მათსა: განბნეულსა: და: Ra:
ესეოდენნი: ზარნი: იქმნეს თათართანი: რომელ: უმრავლესნი: ქართველნი: ციხეთა:
და: მაგართა: ადგილთა: დაუტე ობდეს: და: ივლტოდეს: კავკასიად
ხოლო: ამათ: ულხინებელთა: რა: ბოროტთა: მოეცვა: ქუეყანა: ძლიერნი:
ერისთავთა ერისთავნი: და: ვაზირნი: განდგეს: ურთიერთას: თავთა: მათთა:
შემწყობელნი: რამეთუ მეფე: რუსუდან: ყოვლადვე: დამკჳდრდა: ლიხთიქით: და:
ვერცა: ლიხთაქეთ: გარდამოვიდის: და ვერცა: ამიერნი: ვაზირნი: მის: წინაშე:
მივიდიან: უცალოებისა: ძლით: გარნა: ლტოლვილნი
და: ესრეთ: ურთიერთას: ემზრახებელ: იყვნეს: და: შეუთქმელ: რამეთუ: ძლიერნი:
იგი საქართველოსანი: და: სახელგანსმენილნი: უღონო: იქმნეს: ყოვლადვე: ვერ:
შემმართებელნი ჴსენებადცა: წყობისა: მიყოფად: თათართა: რამეთუ: ჰერეთი: და:
კახეთი: ტყეთა: მიერ: ძლიერად იცვებოდეს: მაშინ: მკჳდრნი: საქართველოსანი:
სახელოვანნი: და: წყობათა: შინა: მჴნენი ერისთავნი: სრულიადსა: მოოჴრებასა:
მიეცნეს: ეგრეთვე: აღმომართ: ყოველნი: მკჳდროანნი:

ამათ: და: ბოროტთა: ხედვიდა: ამირRbსპასალარი: ავაგ: ძე: ივანე: ათაბაგისა: წარმო
ავლინა: მოციქული: ბარდავს: სადა: დაებანაკათ: ზემოჴსენებულთა: მათ:
მთავართა: რო მელთა: ზამთრის: აქუნდა: საყოფელად: ბარდავი: და: ზაფხულის
გელაქუნისა: მთანი: და არარატისანი: რამეთუ: მაშინ: აეღო: ანისი: ჩორმაღანს:
ამათ: წარმოუვლინა: ავაგ: მოცი ქული: ზავისა: თხოვად: და: თქუა: მათ: წინაშე:
მისლვა: ხილვა: და: მსახურება: და: ხარაჯის : მიცემა: და: დადება: ქუეყანისა:
მისისა: და: ითხოვა: ფი: ცი: და: სიმტკიცე : ხოლო: მათ გაიხარეს: და: სიხარულით:
შეიწყნარეს: მოციქული: ავაგისი: და: ფიცთა: მიერ: მტკიცეთა გულსავსე: ყვეს:
მათ: აქუნდა: სრულად: ერთისა: ღმრთისა: თაყუანისცემა: და: დილეულ:
აღმოსლვასა მზისასა: მისისა: აღმოსავლით: სამისა: ჩოქისა: ყოფად: და: მეტი: არა:
რა: ხოლო: ფიცთა : სიმტკიცედ: ოქრო: წმიდა: სამჯერ: წყალსა: ჩაყონ: და:
განავლონ: იგი: და: შეასუან: და მინდობილნი: შეიწნარონ: და: ამა: ფიცსა: არა:
ეცრუვნენ: სიტყუა: ტყუვილი: არა: ამოვიდეს
პირით: მათით: მეკობრე: და: მბორგველი: კაცი: გაუკითხავად: მოკლიან: და:
სხუანი: მრა ვალნი: კეთიRaლნი: წესნი: განეჩინნეს: ზემოჴსენებულსა: მას:
მთავარსა: ჩინგიზყაენს: ამით ოქროთა: საფიცრითა: დაუმტიცეს: მოციქულთა:
ავაგისთა: ფიცი: რომლითა: დაჯერებულ იქმნა: ამისთჳს: რომელ: არა: იყო:
ტყუვილი: არცა: სიცრუვე: ფიცთა: მათ: შორის:
მოვიდეს: რა: მოციქულნი: ავაგისნი: და: უამბეს: ესე: ყოველი: მაშინ: წარვიდა: ამირ
: სპასალარი: ავაგ: დამდები: სულსა: მისსა: ქუეყანისა: მისისათჳს: და: მივიდა:
ჩორმაღანს ჩაღატას: ბიჩუსა: და: იოსურს: წინა: რომელთა: იხილეს: და: პატივსცეს:
და: შეიყუარეს და: მცველნი: ქალაქისანი: დაუდგინნეს: რომელთა: შანად:
უწოდდეს: სიტყჳთა: მათითა:
ვითარ: დამშჳდნა: ქუეყანა: ავაგისი: და: ცნა: შანშე: მანდატურთუხუცესმან: ზავი:
ავა გისი: და: თათართა: უვნებელად: დაცვა: ინება: ქუეყანისა: დაცვა: ზავითა:
მყოფელი: და : ავაგსცა: მიუმცნო: უკეთუ: მიუმცნოს: და: მივიდეს: ხილვად:
თათართა: ამისნი: მცნობელნი თათარნი: სიხარულით: შეიწყნარებდეს :
რომლისათჳს: მიუმცნეს: მითვე: ოქროსა: საფიც რითა: მტკიცე: ფიცი: Rb:
უვნებლობისა: და: წარვიდა: შანშეცა: და: იხილნა: იგინი: რომელთა შანშესცა:
ფრიადი: პატივი: უყვეს: და: ანისი: და: მათ: მიერ: წაღებული: მისი: ქუეყანა
ყოველი: მისცნეს: და: მცველნი: დაუდგინნეს: ქუეყანასა: შინა: და: ვინცა: მოვიდის:
ქარ : თველთა: მთავართაგანი: პატივითა: შეიწყნარიან: ხოლო: ურჩთა: ქუეყანა:
მოისრვოდა ამისი: მცნობელი : ვარამ: გაგელი: ზაქარიას: ძესა: მიენდო: და:
ზავითა: შემწყნარებელი ქუეყანა: ამისიცა: დამშჳდნა:
ხოლო: ჰერეთი: და: კახეთი: სომხითი: და: ქართლი: და: აღმართ: კარნუ: ქალაქამ
დის: ყოველი: ქუეყანა: მწარესა: ოჴრებასა: შინა: იყო: არბევდეს: ტყუე: ჰყოფდეს:
სრვი დეს: მამაკაცთა: ვიდრე: დედათა: და: ყრმათა: ტყუედ: წარიყვანებდეს:
და: ქალაქი: ტფილისი: მათვე: დაიჭირეს:
ხოლო: იწყეს: შენებად: და: ზამთრის: დაიბანაკიან: ბარდავს: მტკურისა: პირსა
იორის: პირთა: და: აღმომართ: გაგამდე: და: მოტყუენვიდიან: არბევდიან: ქართლს:
და : სამცხეს: და: ჯავახეთს: და: აღმართ: საბერძნეთამდე: კახეთს: და: ჰერეთს:
დარუბანდამდე:
ამათ: ულხინებელთა: ჭირთაგან: შეიწრებულRaნი: მთავარნი: საქართველოსანი:
ყოველნი მიენდვნეს: თათართა: ჰერკახნი: და: ქართველნი: თორელი: გამრეკელი:

თმოგუელი: სარგის კაცი: სწავლული: და: ფილასოფოსი: და: მრავალღონე: ხოლო:
მესხნი: სათნოებისათჳს მეფისა: რუსუდანისა: არა: მიენდვნეს: ამისთჳს:
განძჳნებულმან: ჩაღატა: ნოინ: აღიმჴედრა : სამცხესა: ზედა: არამედ: მესხნი:
შეიწრებულნი: შიშისაგან: შეივლტოდეს: ციხეთა: შინა ესრეთ: მოისრა: და: ტყუე:
იქმნა: სული: მრავალი : სამცხეს: და: ბევრი: ერი: მოიკლა ოდეს: არღარა: იყო: ღონე:
მოაჴსენა: მეფესა: რუსუდანს: ივანე: ციხისჯუარელმან: ჯაყელ მან: რომელსა:
ყუარყუარეცა: ეწოდებოდა: უკეთუ: სთნდეს: რათა: იჴსნას: ქუეყანა: სამცხისა
ოჴრებისაგან: და: იგიცა: მიენდოს: ჩაღატას: რამეთუ: პატივითა: იყო:
მეჭურჭლეთუხუცესი : და: მთავარი: ქუეყანასა: სამცხისასა: ინება: მეფემან: და:
წარმოგზავნა: მაშინ: წარვიდა: ივანე და: იხილა: ჩაღატა: რომელმან: პატივითა:
შეიწყნარა: და: დაუდგინნა: მთავარნი: ქუეყანისანი:
ესრეთ: რა: ჴელთ: იგდეს: ყოველი: ქუეყანა: განიყვეს: ოთხთა: მათ: ერისმთავართა
Rbოთხად: და: ეგრეთვე: ერისთავნიცა: თჳთეულნი: ხუედრი: მისი: და: ხარაჯა:
რომელსა აიღებდიან: და: წარგზავნიდიან: და: ესრეთ: მცირედ: იწყო: ქუეყანამან:
დაწყნარებად:
გულისჴმა: ყო: რა: მეფემან: რუსუდან: რომელ: წარიღეს: ქუეყანა: ამიერი: თათართა
განიზრახა: რათა: წარმოავლინოს: ძე: თჳსი: დავით: და: მოანდოს: თათართა: და:
აღიღოს სიმტკიცე: უვნებლობისა: და: წარავლინეს: მოციქულად: თათართა: შანშე:
და: ავაგ და: ვარამ: და: ჰერეთის: ერისთავი: შოთაი: რომელსა: მანის: ფერობისათჳს:
კუპრობით უჴმობდეს:
ვიდრე: წარმოავლენდა: მეფე: ძესა: თჳსსა: ინება: აღმჴედრებად: დიდსა: სულტანსა
ყიასდინს: ზედა: ნათესავით: სალჩუქიანსა: რათა: დაიმორჩილონ: რომელსა:
აქუნდა საბერძნეთი: და: წარავლინეს: ბიჩოი: ნოინი: და: თანაწარიყვანნა:
დიდნიცა: იგი: მთა ვარნი: საქართველოსანი: ვითარ: მიიწივნეს: ქუე ყანასა:
სევასტიას: და: ეზინკისასა: იწყეს ოჴრებად: მაშინ: სულთანმან: ყიასდინ: მოუწოდა:
ყოველთა: სპათა: და: შემოიკრიბა: მჴედ : რები: თჳსი: კაცი: ორმოცი: ბევრი:
რომელ: არს: ოთხასი: ათასი: და: განაჩინნა: მჴედართა თავად: შარვაშისRaძე:
აფხაზი: სახელით: დარდინ: რომელი: სიმჴნისა: მისისათჳს: პირველვე დიდსა:
დიდებასა: აღეყვანა: და: მტკიცედ: ეპყრა: სჯული: ამას: თანა: ფარადავლა: თორე
ლისა: ახალციხელისა: შალვას: ძე: რომელი: ლტოლვილი: წარსრული: იყო:
სულტანსა წინაშე: კაცი: მჴნე: და: წყობათა: შინა: სახელოვანი: _: ესენი: მჴედართა:
მთავარ: ყვნა: და : წინამბრძოლად: განაჩინნა: და: მოეახლა: მახლობელად: მათსა:
დაიბანაკა:
ვითარ: ესმა: თათართა: მოსლვა: სულტნისა: წყობად: მათდა: ესეზომ:
განლაღებულ იყვნეს: და: განრისხნეს: რომელ: ამისი: მსმენელი: ბიჩოი: ნოინი:
მივიდა: თხრობად ქართველთა: მუნ: მყოფთა: მოსლვასა: სულტნისასა: და: იხილა:
ძისწული: ყუარყუარე
ჯაყელისა: სახელით: სარგის: კაცი: მჴნე: და: შემმართებელი: ჴელოვანი:
ბრძოლათა: შინა და: ჴმა: უყო: ბიჩოი: და: რქუა: მახარობელად: ვიდრე: მე: მოვალ:
ვიდრე: რა: იყოს: ნიჭი ჩემი: რამეთუ: დიდსა: სულტანსა: ასმიეს: მოსლვა: ჩუენი:
და: ხლებულ: არს: და: ესერა ახლოს: დაუბანაკებიეს: დიდითა: და: უამრავითა:
ლაშქრითა: და: ხვალე: ეგულების: წყო ბად: და: ბრძRbოლისა: ყოფად: ჩუენდა:
ესმა: რა: ესე: სარგისს: განკჳრვებუ: ლმან: რქუა: უწყი: წყობათა: შინა: სიმჴნე: და
გამარჯუება: თქუენი: ჵი: ნოინო: გარნა: სიმრავლისათჳს: მათისა: არას: ვგონებ:

სახარუ: ლევანსა: ხოლო: ბიჩოი: განიღიმნა: და: რქუა: არა: კეთილად: მეცნიერ: ხარ:
ნათესავსა ჩუენ: მოღოლთასა: რათგან: მოგუცა: ღმერთმან: ძლევა: არად:
შეგჳრაცხიეს: სიმრავლე სპათა: რამეთუ: უმრავლესთა: უმჯობესად: ვიდრემე:
ვსძლევთ: და: უმრავლესითა: აღვივსე : ბით: ალაფითა: აწ: განემზადენით:
ხვალისა: ბრძოლად: და: ვიხილოთ: ვითარ: ვებრძვით მტერთა ეზომ:
განლაღებულ: იყვნეს: ყოველთა: ნათესავთა: ზედა:
ვითარ: განთენა: და: მოვიდა: სულტანი: სპითა: საზარელითა: რამეთუ: იყო:
ოთხასი ათასი: მჴედარი: და: განაწყუეს: რაზმი: აქათ: თათართა: განაწყუეს: რაზმი:
და: ურჩეულესნი მათნი: მარცხენასა: მჴარსა: დააწესნეს: ესრეთ: აქუნდა: წესად:
უმჯობესთა: ვიდრემე: მარც : ხენასა: კერძოსა: დააწესებდიან: ამის: ძლით: რომელ:
სხუანი: ნათესავნი: ყოველნი: უმჯო ბესთა: და: უმჴნეთა: მარჯუენით: Ra: აქუნდა:
დაწესებითა: რათა: ურჩეულესნი: ურჩეულესთა შეემთხჳვნენ: ხოლო: დროშათა:
მათთა: სიმეწამულე: მოასწავებდა: სისხლისა: დამოღური ლობასა: მტერთასა:
ამათ: რა: ესრეთ: ყოველი: ნათესავი: ქართველთა: წინამბრძოლ: ყვეს: და: ვითარცა
დაეახლნეს: ურთიერთას: იწყეს: თათართა: ჴმითა: მაღლითა: თქმად: აჰლა: აჰლა
აჰლა: რომელი: ძნელად: სათარგმანებელ: არს: და: უცნაურ: და: სამსა: ვიდრემე :
ჯერასა: აქუნდა წესად: თქმა: ამისი: აჰლა: აჰლა: აჰლა: და: მყის: მიეტევნიან:
ხოლო: ქართველნი: უპი რატეს: და: უმჴნეს: ძლიერად: ეწყუნეს: და: იქმნა: ომი:
სასტიკი: და: მოსწყდა: ურიცხჳ : სიმრავლე: სპათაგან: სულტანისათა: სადა:
სახელოვანიცა: შარვა: შისძე: დარდანი: აფხაზი მჴედართმთავარი: მათი: მოიკლა:
და: ივლტოდეს: სპანი: სულტნისანი: და: დევნა: უყვეს რა: თათართა: და:
ქართველთა: ურიცხჳ: მბრძოლი: მოსრეს: და: შეიპყრნეს: ხოლო ახლციხელი:
სულტნისა: მიერ: მოიკლა: შურითა: ქართველთათა: ესოდენ: ეწყუნეს: პირ ველ:
ვითა: განკჳრდეს: ყოველნი: მჴედართმთავარნი: მათნი: ძლიერად: მბრძოლობასა :
ქართველთასა: ამისთჳს: სიყვარულსა: და: პატივსა: და: ნიჭსა: წინაუყოფდეს: და:
ქებასა შეასხმიდეს: Rb: ხოლო: აღივსნეს: ქართველნი: და: თათარნი: ყოვლითა:
სიმდიდრითა: ოქროთა და: ვეცხლითა: სასმურითა: და: სამზარეულოთა: ოქროსა:
და: ვეცხლისათა: უცხოთა ლარითა: და: სამოსლითა: ცხენისა: ჯორისა: და:
აქლემისა: არა: იყო: რიცხჳ: რაზომი აღიღეს:
ესრეთ: სავსენი: მივიდეს: საბერძნეთს: დევნად: სულტნისა: და: მიჰყვნეს: ვიდრე
იკონიადმდე: რომელ: არს: ქალაქი: დიდად: დიდი: და: ზღუდითა: მტკიცითა:
მიერ: განმა გრებული: სადაიგი: შელტოლვილ: იყო: სულტანი: და: კუალად:
კართა: ქალაქისათა იქმნა: ომი: ძლიერი: რომელ: თჳთოეულად: არა: არს: ჟამი:
მოთხრობად: რამეთუ: უმრავ ლესთა: დღეთა: გამოვიდიან: ჩალიბად: და: ე: სრეთ:
იბრძოდიან: სადაიგიცა: ძლიერი: და : სახელოვანი: ჩალიბობა: გარდაიჴადეს:
მრავალთა: დღეთა: მათ: სახელოვანთა: ქართველთა ხოლო: სულტანმან:
შეიწრებულმან: ომითა: ითხოვა: ზავი: აღუთქუა: ხარაჯა: დიდი: და
მძიმე: და: მრავალთა: ძღუენთა: და: უფასოთა: თუალთა: და: მარგალიტთა:
ძღუნად: მიმცე მელმან: მოამშჳდნა: და: ითხოვნა: მცველნი: და: ესრეთ: ჟამ:
რაოდენმე: არა: იხილონ სულტანი: ვიდრემდის: გამოარჩიონ: უმჯობესი: ამისნი:
შემწყნაRaრებელნი: თათარნი უკმოიქცეს: და: მოვიდეს: ხლათს: ხოლო:
სულტანმან: ხლათისამან: ითხოვა: ზავი: და წინამოეგება: ძღუნითა: დიდითა:
რომელი: კეთილად: შეიწყნარეს: მცველნი: ქუეყანისანი : რომელ: არიან: შანანი:
დაუდგინნეს: და: წარვიდეს: საზაფხულოსა: ადგილსა: გელაქუნს და: არარატისა:

მთათა: და: წარუვლინეს: მოციქული: მეფესა: რუსუდანს: რათა: ზავი იქმნას: მათ:
შორის: და: მოსცეს: ძე: მისი: დავით: და: მისცენ: მეფობა: ტფილისი : და ყოველი:
საქართველო: და: ვითარ: ესმა: ესე: რუსუდანს: სთნდა: სიტყუა: ესე: და: გულსავსე
იყო: ამისთჳს: რომე: ფიცსა: მტკიცედ: იპყრობდეს: და: მინდობილსა:
შეიწყნარებდეს:
გარდამოვიდა: თჳთ: მეფე: და: წარმოგზავნა: ძე: თჳსი: დავით: რომელთა: წინამიე
გებნეს: შანშე: და: ავაგ: რომელი: თათართა: დიდად: პატივითა: შეეწყნარა:
არარათა: ნიჭთა და: ზნეთა: სამამაკაცოთა: მქონებელი: შოთა: კუპარი: გაგელილ:
ვარამ: ქართლის: ერის თავი: სურამელი: გრიგოლ: სამცხის: სპასალარი: და: მეჭურჭ
ლეთუხუცესი: ყუარყუარე ციხისჯუარელი: თორელნი: თმოგუელნი:
შავშკლარჯნი: და: ტაოელნი: და: წარიყვანეს : მეფე: ძე: რუსუდანისი: დავით:
ხოლო: მეფემან: რუსუდან: თანაწარიტანნა: ყოველნი მთავარნი:
ლიხთიმერRbელნი: დადიანი: ცოტნე: კაცი: პატივოსანი: და: სათნოებიანი: და
ბრძოლათა: შინა: სახელოვანი: ბედიანი: რაჭის: ერისთავი: გურიელი: და: ყოველნი
წარჩინებულნი: წარემართნეს: და: შევიდეს: ტფილისს: და: წარვიდეს: მუნით:
ბარდავს სადა: დაებანაკათ: ნოინთა: მიიყვანს: დავით: დიდითა: პატივითა: და:
ლაშქრითა: ვითარ : იხილეს: ჩორმაღან: ჩაღატა: იოსურ: და: ბიჩოი: განიხარეს: და:
პატივი: უყვეს: მეფესა
და: მთავართა: საქართველოსათა: და: მოსცეს: ყოველი: საქართველო: ტფილისი:
სამ შჳლდე: რომელი: პირველ: ომითა: აეღო: იოსურ: ნოინსა: და: ანგურნაგას:
თანადახდო მითა: ავაგისათა: და: ესრეთ: კეთილად: შეიწყნარეს: დავით: მეფე:
რომელსა: ნარინ: დიდე ბითა: უწოდეს: ესე: იგი: არს: სეფის: პირი: დავით:
მაშინ: წარავლინეს: მოციქული: წინაშე: დიდისა: ყაენისა: რომელი: იჯდა: ყარა :
ყურუმს: ტახტსა: ჩინგიზ: ყაენისასა: რამეთუ: ჩინგიზ: ყაენი: გარდაცვალებულ:
იყო: და ჴელთ: იგდო: ძემან: მისმან: სახელით: ოქროფა: ყაენობა: რომელი: იყო:
კაცი: კეთილი და: დიდად: უხჳ: და: მოსამართლე: და: იგიცა: გარდაიცვალა: Ra: და:
დასუეს: ძე: ოქროფასი ყაენად: სახელით: ქუქ: და: იგიცა: მოკუდა: და: ჴელთ:
იგდო: ყაენობა: ძემან : ქუქისმან მანგუ: წარავლინეს: მოციქული: და: აუწყეს: აღება:
სპარსეთისა: საქართველოსა: და: საბერ : ძნეთისა: და: ყოველთა: თემთა:
მოკაზმული: ქუდი: და: აბჯარი: და: ტანისამისი: გაუგზავ ნეს: და: წესი: მიუმცნეს:
და: ესევითარ: ქართველნი: სრულიად: მოვიდეს: მეფე: და ერთობილნი: მთავარნი:
რომელთა: აქუს: სჯული: კეთილი: და: ტყუილსა: ევლტიან: და მწამლველი:
არცათუ: სახელიდების: მათ: შორის: და: სპარსთათჳს: მიუმცნეს: ესრეთ არიან:
სპარსნი: ცრუ: მოღალატე: ფიცისა: არა: შემნახველ: და: მრავალნი: იპოვებიან :
მწამლველნი: და: მამათმავალ: ურცხჳნოდ:
მიიწია: რა: ელჩი: პირველად: ბათოისსა: რომელი: იყო: შვილი: თუბისი: პირ მშოსა:
ჩინგიზ: ყაენის: შვილისა: რამეთუ: მაშინ: უპირატესობა: ყოველთა: ბათოს: ყაენსა
ეპყრა: რომელსა: ჰქონდა: ოვსეთი: და: დიდი: ყივჩაყეთი: ხაზარეთი: და: რუსეთი:
ვიდრე
ბნელეთამდის: და: ზღუადმდე: დარუბანდისა: და: ამან: წარავლინა: წინაშე: მანგუ:
ყაენისა და: ვითარ: იხილა: მოციქული: განიხარა: Rb: და: ჩაბალახისა: ხილვასა:
ზედა: განკჳრდა და: ესრეთ: მიუმცნო: ნოინთა: მანგუ: ყაენმან: ვინათგან:
ქართველნი: წყობათა: შინა: კეთი ლად: გიხილვან: და: ტყუილი: არა: არს: მათ:
შორის: და: მინდობა: იციან: თქუენ: თანა იპყრენით: მტერთა: თქუენთა: ზედა:

ბრძოლად: ხოლო: სპარსნი: მოსწყჳდენით: და: მის : ქუეყანისა: თავადნი: აქა:
წარმოგზავნენითი:
ესე: მოციქული: რა: მოიწია: ავაგ: რომელი: ამირსპასალარობისაგან: ათაბაგ: იქმნა
მეფის: რუსუდანის: მიერ: იგი: წარავლინა: ჩაღატა: ნოინ[მან]: წინაშე: დიდისა:
ყაენისა ბათოსა: და: ხლათისა: სულ: ტანი: წარვიდეს: უცნაურსა: და: ყოვლადვე:
ქართველთა: ნათე სავისაგან: უვალსა: გზასა: და: ვითარ: მიიწივნეს: წინაშე:
ბათოსა: რომელი: იყო: მას : ჟამსა: უმთავრესი: ყაენთა: და: უზეშთაესი: და:
უაღმატებულესი: შუენიერებითა: და: მუნ თანაწარეყვანა: ათაბაგსა: ავაგს: ივანე:
ახალციხელის: ძე: სახელით: დავით: ეჯიბი: ავა გისი: რომელმან: რქუა: ავაგს:
ვინათგან: უცხოთა: ნათესავთა: მომართ: მოიწიე: და: არა უწყი: თუ: რა: ყოფად:
არს: ჩუენდა: ესრეთ: განგაზრახებ: რათა: ვიქმნე: მე: ვითარცა პატრონი: და:
მთავარ: შენდა: Ra: და: შენ: იქმნე: მონა: უკეთუ: ენებოს: მოკუდინება: შენი : მე:
მოვიკლა: და: არა: შენ: და: არღარა: ვეჭუ: უკეთუ: ბატონი: მოიკლას: ყმათაცა: დაჴო
ცად: და: ესრეთ: მრავლითა: ვედრებითა: და: იძულებითა: დაარწმუნეს: ავაგს:
ამისდა: ყოფად ვითარ: შევიდეს: წინაშე: ბათოსა: წინაწაიძღუანა: დავით: ვითარცა:
უმთავრესი: და: ესო დენი: სათნოება: ქმნა: დავით: გამწირველმან: თავისამან:
პატრონისთჳს: სიკუდილად იხილა: რა: ყაენმან: ბათო: განიხარა: და: დიდად:
პატივსცა: მრავალთა: დღეთა: და: ვითარ : ცნეს: კეთილისყოფა: ბათოისგან: და:
უშიშ: იქმნეს: სიკჳდილისა: ერთსა: დღესა: შეუწოდა
ბათო: და: ავაგ: წინაწარუძღუა: რომელი: იხილა: რა: ყაენმან: განკჳრვებით:
შემხედველი ეტყოდა: ავაგს: არა: სადამე: მეცნიერ: ხარა: რომელ: პატრონი: არს:
შენი: რომელი უკანის: შენსა: დგას: და: შენ: წინაწარმოსძღომიხარა: ხოლო: დავით:
ღიმილით: ეტყოდა დიდო: დიდო: განმარჯუებულო: ჴელმწიფეო: ეგე: არს:
პატრონი: და: მე: მო: ნა: მისი და: განკჳრვებული: ყაენი: ჰკითხვიდა: მიზეზსა:
მისსა: ყოფად: რომლისათჳს: დავით: თქუა : მის: ძლით: ვყავ: დიდო: ყაენო:
რომელ: არა: მეცRbნიერ: ვართ: სიკეთისა: შენისა: და: არა უწყოდით: რასა:
შეგუამთხუევდით: უკეთუ: გენება: მოკუდინება: მემცა: მომკუდარვიყავ უწინარეს:
და: არა: პატრონი: ჩემი: რომლისათჳს: დიდად: განკჳრდა: და: აქო: დავით: და
თქუა: ყაენმან: უკეთუ: ნათესავი: ქართველთა: ეგევითარი: არს: ვბრძანებ: რათა:
ყოველთა ნათესავთა: რომელნი: არიან: მორჩილებასა: ქუეშე: მაღალთა: უმჯობეს:
და: უწარჩინე : ბულეს: იყვნეს: და: მაღალთა: თანა: მჴედართა: აღრაცხონ: და:
მამული: და: საქონელი მათთა: ჴელთა: შინა: იყოს: და: ყოველსა: შინა: მისანდოდ:
იყვნენ: რომლისათჳს: ბრძა ნება: დაწერა: და: წარმოსცა: და: ესრეთ: განაჩინა:
წარვლენა: დიდსა: მანგუ: ყაენისსა ხატაეთს: და: ყარაყურუმს: ესენი : აქამდინ:
იყავნ:
ხოლო: ჩუენ: დაშთომილისა: სიტყჳსა: მიმართ: აღვიდეთ: გარდამოვიდა: მეფე:
რუსუ : დან: ლიხით: და: მივიდა: ტფილისად: მიეგებნეს: ყოველნი:
წარჩინებულნი: სამეფოსა მისისანი: და: წარავლინა: ძე: თჳსი: დავით: ნოინთა:
წინაშე: რომელთა: პატივითა: შეი წყნარეს: და: მოსცეს: ყოველი: სამეფო:
წარჩინებულნი: და: Ra: ყოველნი: მთავარნი: საქარ თველოსანი: და: ესრეთ:
კუალად: ეგო: სამეფო: ბრძანებასა: ქუეშე: რუსუდან: მეფისასა:
კუალად: აქაცა: ვინებე: დუმილი: ვინათგან: მეგულების: განსაკრთომელისა:
მოთხრო : ბისა: დაღათუ: არა: საკადრებელ: არს: თხრობა: მეფეთათჳს: უშუერსა:
რასმე: რამეთუ იტყჳს: მოსე: მხილველი: ღმრთისა: ვითარმედ: მთავარსა: ერისა:
შენისასა : არა: ჰრქუა

ბოროტი: გარნა: ვინათგან: წიგნი: ესე: შუამდებარე: არს: კეთილისმოქმედთა: და:
ბოროტის მოქმედთა: შენდობილ: იყვნენ: სიტყუანი: ჩემნი: რამეთუ:
ჟამთააღმწერელობა: ჭეშმარიტის მეტყუელება: არს: და: არა: თუალახმა: ვისთჳსმე:
რამეთუ: ამათ: ჟამთა: დაივიწყა: შიში ღმრთისა: და: ანდერძი: ძმისა: და: ფიცი: იგი:
რომელ: ამცნო: ძმამან: მისმან: რუსუდან მეფესა: და: განიზრახა: ზრახვა: უცხო:
რათა: დაუმკჳდროს: მეფობა: ძესა: მისსა: დავითს : და: წარავლინა: კაცი:
საბერძნეთს: სულტანსა: სიძეს: და: ასულსა: თამარს: წინაშე: რათა ძმისწული: მისი:
დავით: ყრმა: რომელ: პირველ: წარავლინა: მათდა: რათა: ბოროტი: რა ეყოს: მათ:
მიერ: და: არა: რა: ბოროტი: ეყო: აწ: Rb: რომელი: წარსწყმიდონ: და: მოაკუდინონ
და: მიერითგან: უზრუნველად: ეპყრას: მეფობა: მას: და: ძესა: მისსა: დავითს:
ხოლო: მათ: არა: ისმინეს: ესე: და: კუალად: სხუა: წარავლინა: მოციქული: ამავე :
პირისათჳს: ხოლო: იგინი: არა: ერჩდეს: და: მესამედ: სხუა: სავედრებელი: წიგნი:
წარ გზავნა: შვილისა: და: ძმისწულისა: გინა: ძმისა: მკლველობითა: სავსე: და:
იგინი: არცა: მაშინ ერჩდეს: ამისგან: განცჳფრებულმან: და : გულისწყრომითა:
აღვსებულმან: დაივიწყა სჯულიცა: და: ლმობა: ნათესავთა: და: თჳთ: შვილისა:
სიყუარული: დედობრივი: ვითარცა იტყჳს: ბრძენი: სოლომონ: ვითარმედ:
გულისწყრომამან: კაცისამან: სიმართლე: ღმრთისა : არა: ყვის: ვითარ: ამანცა:
კეთილთა: ძირთა: მორჩმან: არა: ყო: სიმართლე: და: წყალობა დაწერა: წიგნი:
სიძესა: თჳსსა: სულტანსა : ყიასდინს: თანა: და: ესრეთ: მიუმცნო: ვითარ მედ:
ამისთჳს: მენება: მოკლვა: ძმისწულისა: ჩემისა: დავითისი: რომე: ცოლსა: შენსა: და
ასულსა: ჩემსა: ძმისწული: ჩემი: დავით: თანაეყოფვის: და: ამისთჳს: არა: ნებავს:
ასულსა ჩემსა: ბოროტი: მისი: ჵი: გონება: მჴეცთა: უმძჳნვარესი: ვაჲ: მკლველობა:
ოდესმე : სმენილRaთა: და: გარდასრულთა: მკლველობათა: უბოროტესი: რომელი:
აღასრულა: შვილსა და: ძმასა: ზედა: დამვიწყებელმან: დედობრივთა: და:
ძმაებრივთა: ლმობათამან:
ხოლო: მიიწია: რა: წიგნა: ესე: სულტანს: წინაშე: მყის: აღშფოთდა: და: შევიდა
სახლსა: სადედოფლოსა: და: უპატიოდ: განითრია: ცოლი: თჳსი: მოფხურითა:
თმათათა და: ფერჴითა: ძლიერად: უხეთქნა: პირსა: მისსა: შუენიერსა: და: ტანი:
ფრიადისა: ცემისა გან: სისხლის: ფრად: იყო: და: ხატნი: იგი: რომელნი:
სამარადისოდ: აქუნდის: სავედრე ბელად: წინაშე: მათსა: შეაგინნა: და: დამუსრნა:
და: ყოველნი: მის: წინაშე: მყოფნი: მსა : ხურნი: და: მოჴელენი: ექსორია: ყვნა: და:
რომელნიმე: მოსწყჳდნა: და: ცოლსა: მისსა შეშინებით: უთქმიდა: უწყალოდ:
სიკუდილსა: უკეთუ: არა: დაუტეოს: სჯული: ქრისტესი: და მუსულმან: იქმნას: და:
მრავალნიცა: ტანჯვანი: შეამთხჳვნა: რომლისა: შემდგომად: მრა ვალთა: ტანჯვათა:
მიერ: მომედგრებულმან: უარუყო: სჯული: ჭეშმარიტი: რამეთუ: აქა მომდე:
მტკიცედ: ეპყრა: სჯული: ქრისტესი: რამეთუ: ხუცესნი: და: ხატნი: წინაშე: Rb: მისსა
: აქუნდეს: არა: ფარულად: არამედ: განცხადებულად:
ხოლო: ყრმა: იგი: დავით: შეიპყრეს: და: მრავალნი: ტანჯვანი: შეამთხჳვნეს: რათა
ჭეშმარიტი: აღიაროს: ხოლო: იგი: იტყოდა: უბრალო: ვარ: მოწა: მე: არს: ღმერთი
დაღათუ: აწ: ესე: ცილი: დამწამა: მამიდამან: ჩემმან: და: დასაჯერებელ: არს: გარნა:
საქარ თველოთა: ბრალისა: და: შეცოდებისათჳს: ექსორია: მყო: და: სიკუდილი:
ჩემი: მოგიმცნო : აწ: იხილე: მოწყალეო: და: მაღალო: სულტანო: რომელ:
პირველითგანვე: მკლველობისა ჩემისა: გული: აქუნდა:

ესე: ვითარ: ესმა: სულტანსა: მცირედ: ვიდრემე: ლმობიერ: იქმნა: და: მაშინ: სიკუ
დილი: არა: ინება: მისი: განგებითა: ზეგარდამოთა: რამეთუ: მსჯავრნი: და:
განგებულე ბანი: ღმრთისანი: გამოუკულეველ: არიან: ვითარცა: წერილ: არს: ვინ:
ცნა: განგება : უფლისა: ანუ: ვინ: თანამზრახველ: ეყო: მას: გარნა: არავე: დამშჳდნა:
გულისწყრომა სულტნისა: ვითარცა: ალითა: მძაფრითა: ენთებოდა: გული: მისი:
ამისთჳს: მოუწოდა მენავეთმოძღუარსა: და: მისცა: დავით: ჴელთა: მათთა: და:
ამცნო: რათა: წარიყვანონ ზღუად: და: შთააგდონ: სიღრმესა: ზღჳსასა: ხოლო:
უკეთუ: არა: ყონ: ესე: იავარ: ყოს სახლი: და: დედაწული: მათი: და: იგინი:
ბოროტად: მოისრნენ: ხოლო: მენავეთა: მათ :
წარიყვანეს: და: შთასუეს: ნავსა: და: მიმართეს: პელაგონად: და: მიიწივნეს:
სიაღრმედ: დიდად განშორებულ: ქვეყანისაგან: და: ენებათ: შთაგდება: დავითისი:
მაშინ: ევედრა: მენავეთა: რათა: ილოცოს: მცირედი: ხოლო: მათ: დრო: სცეს: ვითარ
აღდგა: და: აღმოიღო: უბითგან: ხატი: ყოვლადწმიდისა: ღმრთისმშობელისა:
რომელი ვედრების: სახედ: დასახულ: იყო: და: მარადის: თანა: აქუნდის: და: მისა:
მიმართ: აქუნდა : სასოება: ესე: დაიდვა: პირსა: და: თუალთა: და: ცრემლნი:
სიმწარისანი: გარდმოსთხივნა და: თქუა: ყოვლადწმიდაო: დედაო: მჴსნელისა:
ჩუენისა: იესუ: ქრისტესო: ცო: დვილთა შესავედრებელო: და: ნუგეშინისმცემელო:
შეივედრე: სული: ჩემი: რამეთუ: შენ: ხარ: ნუგე შინისმცემელი: მწარისა: ამის:
სიობლისა: ჩემისა: და: უმსჯავროსა : Rb: სიკუდილისა: რომელ სამარესა: და:
მიწასა: შინა: დაფლვად: არავინ: ღირს: მყო: არამედ: საჭმლად: თევზთა : არცაღა:
საფლავი: ჩემი: საცნაურ: იქმნების: არამედ: მოწყალებათა: შენთა: მინდობილი
ვითხოვ: უკანასკნელსა: ამას: ოხჭანსა: შინა: რომელ: მიჴსნა: ჰაერის: მცველთა:
ჴელთაგან და: საშინელთა: მათ: სატანჯველთაგან: რომელსა: მოელიან: ჩემებრ:
ცოდვილნი: და: ბრა ლეულნი: ყოველნი:
ამას: და: ამისსა: უმრავლესსა: ილოცვიდა: ლმობიერად: ცრემლთა: მწარეთა: და :
მომდინებელი: მაშინ: აღჴადეს: შესამოსელი: და: ხატი: წარუღეს: რომლისათჳს:
ლმობი ერად: ევედრა: რათა: მისცენ: ხატი: იგი: ყოვლადწმიდისა: და: თანა:
აქუნდეს: რომელი ისმინეს: მენავეთა: და: მისცეს: ხატი: იგი: და: დაჰკიდეს: ყელსა:
ხოლო: ვითარ: ეგულე ბოდა: შთაგდება: ერთმან: მენავეთაგანმან: ყო: წყალობა:
განგებითა: ღმრთისათა: და: ვედ რებისა: ღმრთისმშობელისათა: მცირე: რამე:
ფიცარი: მისსა: ჴელთა: მისთა: და: ესრეთ : შთააგდეს: ზღუად: ხოლო: დავით:
მოეხჳა: ფიცარსა: მას: და: მოჰბერა: ქარმან: ძლიერმან და: მყის: უჩინო: იქმნა:
თუალთაგან: მათთა: და: მიმოაქუნდა: ფიცარი: Ra: იგი: ყრმითურთ ღელვათა:
ვითარ: კიდობანი: ნოესი: და: მყის: განაგდო: ჴმელად: და: იხილა: იგი: ვაჭარ
მან: ვინმე: მგზავრ: მომავალმან: და: მიავლინა: მან: მცურველი: რამეთუ: ჯერეთვე:
შორსღა იყო: ქუეყანისაგან: ვითარ: უტევან: ერთ: და: გამოიყვანა: ვაჭარსა: მას:
თანა: მყის: შემოსეს და : საზრდელი: მიართუეს: და: ნუგეშინისცეს: და:
განძლიერდა: რა: სიმშილისა: და წყურილისაგან: შეიწრებული: რომელ:
თუალთაცა: კამკამებად: ძლით: ეძლო: იწყო კითხვად: ვაჭარმან: მან: მიზეზი:
შთაგდებისა: მისისა: ზღუად: ხოლო: მან: ყოველი: ესე : ზემოჴსენებული: აუწყა:
რომლისათჳს: განიხარა: ვაჭარმან: და: სახლად: თჳსად: წარი ყვანა: და: იწყო:
პატივისცემად: ვითარ: საყუარელსა: შვილსა : ესრეთ: ფუფუნებდა: და იყო: მას:
ვაჭარსა: თანა: ექუსი: თუე: ოდენ: და: განცხადნა: საქმე: ესე: ყოველთა: თანა ვითარ:
ვაჭარსა: ვისმე: ზღუასა: შთაგდებული: ქართველთა: მეფის: ძე: უპოვნიეს: და:

მიიწია სიტყუა: ესე: სულტანსა: ყიასდინს: თანა: გულისწყრომითა: აღვსილმან:
წარავლინნა: მჴე : დარნი: და: Rb: მიიყვანა: დავით: და: ვაჭარიცა: იგი: და: მენავენი:
იგი: პყრობილ: ყვნა: და სიკუდილსა: აქადებდა: ხოლო: ისწავა: რა: ვაჭრისაგან:
ზღჳთ: გამოყვანება: განუტყვნა მენავენი:
ხოლო: დავითისთჳს: არავე: დასცხრა: გულისწყრომად: არამედ: შესძინა: ვითარცა
ჰეროდე: კაცის: კლვად: რამეთუ: კაცისკლვასა: ზედა: კუალადცა: კაცის: კლვა:
შესძინა: და : უბოროტესი: სატანჯველი: განაჩინა: რამეთუ: იყო: ჯურღმული: ღრმა:
რომელსა: შინა წყალი: არა: იყო: ამას: შინა: იყვნეს: გუელნი: შთაყრილნი: რომელი:
სავსე: იყო: განძჳნე ბულითა: და: ცოფითა: გუელითა: და: ზედა: იდვა: ლოდი: და:
არა: იყო: ნათელი: და ესრეთ: მწარითა: სიკუდილითა: მოჰკლვიდა: სულტანმან:
მას: შინა: ჩაგდება: ბრძანა: დავი თ: ისი: და: ვითარ: წარიყვანეს: დავით: თანავე:
აქუნდა: ხატი: იგი: აღიღეს: ორმოსა
მისგან: ქვა: შთავიდა: და: დაცულ: იქმნა: ვითარცა: დანიელ: პირისაგან: Ra:
ლომისა: ყოვ ლად: არა: ავნეს: ესოდენ: ყოვლად: გესლიანთა: დაბურეს: ქვა: ზედა:
დავითს: პირველვე თანა: წარტანებულ: იყო: ვინმე: სახელით: სოსან: რომელი:
მიეცა: მამასა: მისსა: ლაშას ესე: შეუდგა: რაჟამს: წარიყვანებდეს: შთაგდებად:
ჯურღმულსა: მას: და: ამან: იხილა: ჯურ ღმული: იგი: ხოლო: კაცთა: მათ:
სულტნისათა: რაჟამს: დაუტევს: ჯურღმული: იგი : გათხარა: სოსან: მცირედ: ქვასა:
ქუეშეთ: და: მიერ: შთაუტევნის: პური: რომელი: ითხოვის და: ესრეთ: ზრდიდა:
ხუთ: წელ: [ორი: გუდა: ჰქონდის: სოსანს: ერთითა: პურსა: და: ერ თითა: წყალსა:
შთაუკიდებდის: საბლითა: ყრმასა: მას]: რა: დაწვის: გუელნი: იგი: რომელ ნიმე:
მოეხჳს: ყელსა: რომელნიმე: ფერჴსა: და: სხუანი: უბესა: სხუანი: გუერდსა: უწვიან
და: ვითარ: ეძინა: და: გარდაიქცეოდა: რა: გუერდსა: ზედა: მჴრითა: დააჭირა:
გუელსა : ერთსა: რომელმან: მჴარსა: სასტიკად: უკბინა: ხოლო: სხუათა: გუელთა:
დაიჭირეს: გუელი იგი: მკბენელი: დავითისი: და: იწყეს: ენითა: ლოკად: Rb:
წყლულთა: მათ: ყრმისათა: და: მყის განკურნეს: დავით: და: გუელი: იგი: შეჭამეს:
გუელთა: მათ: ესრეთ: საკჳრველებით: განა რინა: ღმერთმან: ყოვლისა:
წარსაწყმედელისაგან: რომელნი: მოიწივნეს: მას: ზედა:
რამეთუ: ესრეთ: განიზრახა: მეფემან: რუსუდან: თავით: თჳსით: დამტკიცებად:
მეფო : ბისა: ძისა: თჳსისა: არა: მომჴსენებელმან: სიტყჳსა: წინასწარმეტყუელისა:
ესაიასსა რომელსა: იტყჳს : <<და: მოხედნეს: უფალმან: გონებასა: მას: ზედა: დიდსა:
მთავარსა: ასურა სტანისასა: და: სიმაღლესა: მას: ზედა: დიდებისა: თუალთა: მათ:
მისთასა: რამეთუ: თქუა
ძალითა: ჴელთა: ჩემთათა: ვყო: და: სიბრძნითა: გულისჴმისყოფისა: ჩემისათა:
მოვიპყრნე საზღვარნი: თესლებისანი: და: ძალი: მათი: წარმოვიღო: და: შევძრნე:
[ქალაქნი]: დამკჳდ რებულნი: და: სოფელი: ყოველი: დავიპყრა: ჴელითა: ჩემითა:
ვითარცა: მართუენი: და ვითარცა: კუერცხნი: დაშთომილნი: აღვიხუნე: და: არავინ:
იყოს: რომელი: განმერეს: მე ანუ: სიტყუა: მიგოს: აწ: უკუე: იდიდოსმეა: ცული:
თჳნიერ: მკუეთელისა: ვითარმცა: თავით : თჳსით: კუეთდა: ანუ: ამაღლდეს: ხერხი:
თჳნიერ: მზიდველისა: მისისაა: ეგრეთვე: ვინ აღიღოს: კუერთხი: გინა: შეშა: არა:
ეგრეთ: Ra: არამედ: მოავლინოს: უფალმან: საბაოთ შენსა: პატიოსნებასა: ზედა:
უპატიოება: და: დიდებასა: შენსა: ზედა: ცეცხლი: აღგზებული აღტყდებოდეს>>: _:
ვითარ: აღესრულა: პატიოსნისა: მეფისა: რუსუდანის: ზედა:

რამეთუ: სირცხჳლ: მიჩნს: კადრებად: და: კუალად: ვერ: მიძლავს: დუმილად:
რამეთუ : უპატიო: ჰყო: თავი: თჳსი: ბოროტითა: ამით: რომელ: აღადგინა:
ძმისწულსა: თჳსსა: ზედა გარნა: განაქარვნა: ზრახვანი: მისნი: ზეგარდამომან:
განგებამან: ვითარ: აქიტოფელისნი დავით: წინასწარმეტყუელისზე: და: არა:
გულისჴმაყო: რამეთუ: განაქარვნის: ზრახვანი კაცთანი: ზრახვამან: ღმრთისამან:
ვითარ: ფარაოსი: მოსესზე: ვითარ: განერა: ჴელთა
გან :
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მისთ: ლტოლვილი: პირველად: ვითარ: იტყჳს: ჟამთ: აღმწერელი: იოს
იპოს: და: კუალად: ვითარ: განერა: დავით: ჴელთაგან: სულტნისათა: რამეთ
უ: ცუდათ: იქმნა: განზრახვა: მისი: და: სხუაცა: მოვიჴსენო: რომელ: იქმნა:
განზრახვითა: მეფისა: ასტუვაგისათა: არ: ცუდ: იქმნა: წარავლენა: ასულისმან: და:
ან
ისი: სპარსთათჳს: ყოვლად: ამას: შინა: მოცემა: ძისა: მისისა: კჳროსისი: რ
ომელი: შემდგომად: ასტუვაგისა: მეფე: იქმნა: ანუ: არა: ამაო: იქმნა: ხრ
იზმოზიცა: იგი: აპოლონის: დედოფლისა: შენისა: კარისოსი: განცდ
ილი: მე: ობოლი: მთხრობლი: ძლეული: კარისოსა: შეპყრობილ: იქმნა:
კჳროსის: მიერ: და: უმეტეს: ამისსა: არგანცრიდნა: ხრიზმოზიცა: იგი:
პრიამოსისი: მეფისა: ასიელთასა: და: ყოვლისა: პირისა: მთავრისა:
ალექსანდრე: პარიდოსისა: ზედა: რომელი: იპყრა: წელთა: ოდათორმ
ეტთა: რომელმან: მიმტაცებელმან: ელინესმან: ცოლისა: აღამემნონისა: ძი
სა: მენლეოისგან: ოცდა: რვად: წლად: უმშვიდებელნი: ბრძოლანი: მოუგნა:
ტროველთა: და: სრულიად: მოსპვა: ნათესავსა: მისსა: ესე: ყოველი: არა:
თჳთ: განზრახვით: იქმნა:- ჵ~ი: ბრძენო: კეთილთა: და: პატიოსა
ნთა: ძირთა: მორჩო: დედოფალთ: დედოფალო: მეფეო: რუსუდან:
გარნა: რა: მოივაჭრე: იხილე: რამეთუ: ხუთისა: წლისა: ჟამნი: დაყვნა:
ულხინობთა: ჭირთა: შინა: ჯურღმულსა: ღრმასა: გუელთა: თანა: რამე
თუ: ესე: ზემო: ჴსენებულნი: ზრახვანი: დაჴსნა: ზენამან: განგებამან:
ღმრთისა: ყოვლისა: მპყრობელისამან: ვითარცა: აწცა: ჩუენ: პირველსა: სი
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ტყუასა: აღვიდეთ: მოიწია: მეფე: ტფილისს: და: ძე: მისი: დავით: ნოინთა: წინ
ა: წარავლინა: ხოლო: მათ: ინებეს: დავითის: წარვლინება: დიდსა: ყაენს: ბათოსსა:
და: მ
იერ: ყარაყურუმს: მანგუ: ყაენისსა: და: ვითარ: ცნა: რუსუდან: წარვლინება:
ძისა: თჳსისა: უცხოთა: ნათესავთა: შორის: და: უცნაურთა: გზათა:
ტკივილითა: და: უზომოთა: მწუხარებითა: შეიცვებოდა: და: დაუწყუედელთა:
ცრემლთა: მოადინებდა: და: მოიჴსენებდა: რა: იგი: ყო: ძმისწულსა: თჳსსა: დავი
თს: ვითარ: ექსორია: ყო: ეგრეთვე: თათართა: წარავლინეს: ძე: მისი: ვი
თარ: ექსორიად: წინაშე: ბათოსსა: ხოლო: ვითარ: არღარა: იყო: ღონე: წა
რვიდა: ნარინ: დავით: და: თანა: წარატანა: მეფემან: რუსუდან: მცირედ:
თანაზრდილნი: მისნი: ქართლისა: ერისთავის: სურამელის: გრიგო
ლის: შვილი: ბეგი: და: საგურკლელი: მახუჯაგის: ძე: ამირეჯიბი: ბეშქე
ნ: და: თუალნიცა: ორნი: დაუმალნა: ძჳრად: საფასონი: და: წარვიდა:
შემდგომად: კუალსა: ავაგისსა: და: ხლათის: სულტნისასა: რამეთუ: პირველ:
იგინი: წარავლინეს: თათართა: და: მიიწივნეს: წინაშე: ზემო: ჴსენებულისა:

ბათოსსა: რომელმან: კეთილად: იხილნა: ნარინ: დავით: მეფე: და: ორის: წ
ლისა: ჟამთა: თჳს: თანა: იპყრა: და: მიერ: წარავლინა: ჩინ: მაჩინს:
და: ყარაყურუმს: მანგუ: ყაენს: წინაშე: რომელი: მიიწია: რა: კეთილად:შეი
წყნარა: და: ავაგს: შეეყარა: და: მის: თანა: იყოფოდა: ხოლო: თათართა: მა
თ: ოთხთა: ნოინთა: მოეჴსენა: ბოროტი: ალმუთელთა: რომელი: შ
ეამთხჳეს: მომავალთა: და: აღიმჴედრეს: მათ: ალმუთსა: ზედა: და: თანა:
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მბრძოლება: განაჩინეს: ქართველთა: და: წარმოუვლინეს: მოციქუ
ლი: მეფესა: რუსუდანს: რათა: მისცეს: საყოფი: საქართველოს: ლაშ
ქრად: ალმუთს: ხოლო: მეფე: რუსუდან: მას: ჟამსა: ტკბილისა: შვი
ლისათჳს: მწარედ: ილეოდა: და: დასნეულებული: გარდაიცვალა: ტფილ
ისს: და: წარიყვანეს: მთავართა: დიდითა: პატივითა: და: ტყეპითა:
რამეთუ: არღარავინ: იპოვებოდა: ნათესავი: მეფეთა: რამეთუ: ნა
რინ: დავით: ყარაყურუმს: წარავლინა: და: სხუა: იგი: დავით: მკუდრად:
საგონებელ: იყო: აქა: რუსუდან: გარდაიც
ვალა: და: დამარხეს: სამარხოსა: მამათა: მათთასა: მონასტერსა: გე
ლთს: და: გაჰჴდეს: ქართველნი: უნუგეშინის: მცემლოდ: და: უმეფოდ: რამე
თუ: ერთი: დავით: საბერძნეთს: მკუდრად: იყო:და: არა: უწყოდეს: თუ: რა: შე
მთხუეოდა: ამისთჳს: თჳთოეული: თავისა: თჳს: განგებად: ზრუნვიდა: რა
მეთუ: თჳთოეული: ერის: მთავარი: თჳთოსა: ნოინსა: შეუდგა: და: განაჩინეს:
თათართა: ბაჰვრისა: მთავარი: რომელსა: დუმნისა: თავად: უწო
დეს: და: გამოარჩიეს: მთავარნი: ხოლო: არა: ნიჭთა: მქონებელი: სა
მჴროთა და: რა: სახელ: უდვეს: სპა: ერეთისა: და კახეთისა: და: კამ
ბაჩიანისა: ტბილისითგან: და: აღმართა: ვითარ: მთა: მთამდე: შამახი
ისა: და: შანშეს: ჴელთ: უდვეს: მამული: მისი: და: ავაგისი: [შ] ვარა
მს: ჴელთ: უდვეს: ყოველი: სომხითი: გრიგოლ: სურამელსა: ქარ
თლი: და: გამრეკელსა: თორელსა: მსგავსადვე: ეგარსლანისასა: საჭაბუკოთა:
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შინა: ჴელთ: უდვა: ჯავახეთი: სამცხე: და: აღმართ: ვიდრე: კარნუ: ქა
ლაქადმდე: ხოლო: ცოტნე: დადიანსა: და: რაჭის: ერისთავსა: ყოველი: იმ
ერი: სამეფო: და: ესრეთ: განაჩინეს: თათართა: და: განიყვეს: საქ
ართველო: და: წარვიდეს: ბრძოლად: ალმუთს: და: ქართველნი: თანა: წ
არიტანეს: რომელნი: განიყვეს: ორად: ნახევარნი: ერთსა: წელსა:
და: ნახევარნი: ერთსა: წელსა: იყვნიან: ალმუთს: რამეთუ: შჳდ: წელ:
განგრძელდა: ბრძოლა: ალმუთისი: რომელნი: არიან: კაცის: მკლველნი: მიპარ
ვითა: რომელთა: მულიდად: უწოდიან: და: მათ: ჰბრძოდეს: თათარნი: ჩარ
მაღონი: ჩა~ლტიოსურ: და: ბიჩუ: მოუწყენელად: ზაფხულ: და: ზამთარ: ხოლო:
ქართველნი: განყოფილნი: თჳთოეული: მისსა: წელიწადსა: ხუდის: და: იყვის: ალმ
უთს: და: კუალად: წარვიდიან: სხუანი: ხუედრსა: მისსა: წელიწად: ერთ: იყვის: ალ
მუთს: და: კუალად: სხუანი: ხუედრსა: მათსა: და: ესრეთ: შვიდისა: წლისა: ჟა
მთა: განგრძელდა: ყოფა: და: ომი: ალმუთს: წარმოგზავნეს: მულიდი: ჴელო
ვანი: მივიდა: ღამით: და: შემოეპარა: მცველთა: ჩაღატანისთა: შავიდა: კარ
ავსა: მისსა: მძინარესა: დასდვა: დანა: გულსა: მისსა: და: მოკლა: იგი: რო
მელ: ვერავინ: ცნა: და: ვითარ: განთენდა: იხილეს: კარვის: მცველთა:

ჩაღატა: ნოინი: მოკლული: იყო: მაშინ: თქუეს: ყოველთა: ვინათგან: ქართველნი:
დიდსა: ჭირსა: შინა: არიან: ჩუენ: მოალთაგან: შურით: ქართველთა: მიე
რ: მოიკლა: ამას: ყოველნი: უცილოდ: დაამტკიცებდეს: თჳნიერ: ჩარმაღან: ნო
ინისა: გარეშე: რამეთუ: იგი: ეტყოდა: დასწყნარდით: კაცნო: რა:
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მეთუ: არა: არს: ნათესავი: ქართველთა: კაცის: მკლველი: და: არცა: სჯ
ული: უც: ხოლო: იგინი: აღშფოთებულნი: სიკუდილისათჳს: პატრონისა: განძვინ
ებულნი: წარმოემართნეს: ბანაკისა: მიმართ: ქართველთასა: რამეთუ:
მახლობელად: ჩაღატ: ნოინისასა: დაბანაკებულ: იყვნეს: და: ვითარ: მომარ
თეს: განჰკრნეს: ქართველნი: და: უღონოებასა: მოეცვნეს: და: არა: უწყო
დეს: რათამცა: ყვეს: ხოლო: ზოგნი: ომისა: მიმართ: განემზადებოდეს:და: ზოგნი:
აყენებდეს: რამეთუ: ფრიად: მცირე: იყვნეს: მაშინ: გრიგოლ: სურამელ
ი: ქართველთ: მიუგო: არა: არს: ჟამი: ბრძოლისა: რამეთუ: მცირე:
ვართ: და: უკეთუ: ვებრძვით: დიდით: მცირემდი: მოგუწყუეტენ: და: თუ: არ: ვე
ბრძვით: ჩუენ: წარჩინებულთა: ოდენ: ვგონებ: მოკუდინებად: და: უმჯობეს: მ
იჩნს: რათა: ჩუენ: მოვიკლნეთ: არა: ყოველი: ესე: რომელი: გარნა: შევ
რდომა: ღ~თისა: ჯერაარს: რამეთუ: არა: ვინ: აარს: მჴსნელი: ჩუენი: თჳნიე
რ: იესო: ქრისტე: ძე: ღ~თისა: და: ყოვლად: წმიდა: მშობელი: მისი: მა
რადის: ქალწული: მარიამ: რომელი: მარადის: მცველი: არს: მოსავთა:
ძისა: მისისათა: და: უმეტეს: ჩუენ: ქრისტიანეთა: აწ: ყოველთა: სამსამი:
მუჴლი: მოიდრიკეთ: შევრდომით: ყოვლად: წმიდისა: ღ~თის: მშობელისა:
მიმართ: და: რომელთა: უწყით: თქუით: შესხმა: ესე: მისი: მოწყალებისა:
კარი: განგჳღე: და: შემდგომი: ვითარ: აღასრულეს: ლოცვა: ესე: სამა
დლობელი: და: ქება: ყოვლად: წმიდისა: ღ~თის: მშობელისა: და: მოახლე
ბულიყვნეს: ბარბაროზნი: იგი: უწყალოდ: მსპოლავი: ქართველთა: მა
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შინ: გამოვიდა: კაცი: ერთი: ლერწმოანითა: რომელსა: აქუნდა: ლახუა
რი: წუდილი: შეღებული: სისხლითა: და: ლახუარი: იგი: აღიპყრა: ზე: და: ძ
ლიერად: ჴმა: ყო: მენქუტმა: ჩაღატ: რომელ: არს: ენითა: სპარსულითა: მე: მო
ვკალ: ჩაღატ : ვითარ: იხილეს: თათართა: მიეტევნეს: ხოლო: იგი: ივლტოდ
ა: ლერწმოანთა: მიმართ: ხოლო: მათ: შეუდვეს: ცეცხლი: და: გამოიყვანა: ცეცხლმ
ან: ლერწამთაგან: კაცი: იგი: და: მოიყვანეს: ჩარმაღან: იოსურსა: და: ბიჩუს
ა: წინაშე: ხოლო: იგინი: ჰკითხვიდეს: ვითარ: მოაკუდინა: ჩაღატ: ნოინი: და: მან: ეს
რეთ: აუწყა: მე: მომცეს: ოქრო: ფრიადი: რათა: თქუენგან: ვინმე: მოვაკ
ვდინო: ოთხთა: მაგათგან: წარმოვედ: მოვკალ: და: დავიმალე: იგინი: ეტყოდეს: რა:
ი
ყო: მიზეზი: გამოსლვისა: შენისა: და: ყივილი: მაღლად: სიკუდილი: დიდისა:
ნოინისა:
ვინათგან: დამალულიყავ : და: კუალად: მ~ულიყავ: მიუგებდა: ლერწამთა: იმათ:
უჴ
შირესთა: შევედ: და: დავიმალე: მყის: მოვიდა: დედაკაცი: ვინმე: სიტურფე: ა
ღმატებული: და: მრქუა: მე: რა: ესე: ჰქმენ: კაცო: შენ: მოჰკალ: კაცი: და: დაიმალე:
და: აწ: მრ

ავალი: სული: მოკუდების: მიზეზად: შენდა: და: იგი: უბრალონი: მოსწყდებიან :
და:
მე: ვარქჳ: რა: ვჰყო: დედოფალო : ხოლო: მან: მრქუა: აღდეგ: და: შემომიდე
გ: მე: წარვედ: და: თქუ: რამეთუ: შენ: მოჰკალ: კაცი: იგი: და: განარინე:
ურიცხჳ: სული: სიკუდილისაგანი : ხოლო: მე: მსწრაფლ: აღვდეგ: და: შეუდეგ:
სადა: ი
გი: მომიყვანა: წინაშე: თქუენსა: ვითარ: ჴელ: ყავ: მიხილეთ: დედაკაცი: იგი:
უჩინო: იქმნა: და: არა: უწყი: ვინა: მოსრულ: იყო: და: მე: ესე: ვარ: წინაშე: თ
ქუენსა: ვითარ: ესმა: სიტყუა: კაცისა: მისგან: თათართა: განკჳრდეს: და:
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კაცი: იგი: მულიდი: ჴლმითა: ორად: განკუეთეს: და: ესრეთ: იჴსნა:
ერი: თჳსი: ყოვლად: წმიდამა: ღ~თისმშობელმა: და: განარინა: უ
მსჯავროსა: სიკუდილისაგან: ვითარ: ოდესმე: იჴსნა: ქალაქი:
იგი: დიდი: კოსტანტი: პოლე: რაჟამს: იგი: ბარბაროზთა: მძჳნვა
რედ: გარე: მოიცვეს: მჴედართა: მთავრობასა: სარვარონისასა:
და: უნდა: აღდგომასა: ხათან: მთავრისასა: ვითარ: დაინთქენ: ზღუა
დ: მბრძოლნი: ქალაქისა: მის: მისდა: მინდობილისანი: რამეთუ:
აღდუღიან: ზღუა: და: განდნა: მძივთი: ნავისა: და: დაინთქნეს: ზღვად:
შეწევნითა: ყოვლად: წმიდისა: ღ~თისმშობელისათა:
ღ~თო: დაიცევ: ორსავე: ცხორებასა: დედოფალთა: დედოფალი: მარიამ: და: ძე:
მისი: ოტია:
და: ჴდმითა: ზედა: წვიმა: აწვიმა: ვითარ: სოდომელთა: ამათ: საკჳრველებ
ათა: არა: უდარეს: ვჰგონებ: რომელ: აწ: იქმნა: მსწრაფლი: და: ანასდ
ათი: ქრისტიანეთა: ყოვლად: წმიდისა: ღ~თისმშობელისა: მიერ: გა
რნა: წინაშე: ვინმე: შეუძლოს: დიდების: მეტყუელებისა: მიერ: სამა
დლობელისა: საკჳრველებისა: მისსა: რომელ: დაიცვა: ურიცხვი:
სული: ნათესავისაგან: ქართველთა: ყოვლად: უბიწომა: სიტყუამა:
ღ~თისამშობელმა: ღთაებისა: და: კაცობრისა: გუამოვნებითა: და: შე
ერთებითა: შემაერთებელმან: ღ~თად: სრულად: და: კაცად: სრულად: ორ
თა: შინა: ბუნებათა: და: ორთა: ნებათა: შეურევნელად: ამის:
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უბიწოებისაგან: დაცულნი: ქართველნი: დიდსა: ჭირსა: შინა: იყვნეს: თა
თართა: მიერ: რამეთუ: მიმდები: და: მოუწყინებელი: ბრძოლა:
აქვნდა: ალმუთელთა: მიმართ: და: ქართველნიცა: თანა: წარჰყჳან: და:
ორათ: განყოფილნი: იყვნიან: და: თჳთოეულნი: ერის: მთავარნი: თჳ
თოსა: ნოინსა: დააგნეს: ურთიერთას: ზემო: ჴსენებული: ესე: ეგარსლან
ი: კაცი: საკჳრველი: და: მჴედრობის: წესთაგან: ცარიელი: ეზომ: გ
ანდიდნა: რომელ: კნინღა: და: სახელის: დებადცა: მეფისა: იკადრა: და:
ყოველი: ქართველთა: ნათესავი: ბრძანებასა: მისსა: მორჩილობდ
ეს: ვითარცა: მეფესა: და: თვით: დიდი: და: პატიოსანი: შანშე: მანდატ
ურთა: უხუცესი: და: გაგელი: ვარამ: და: ყოველნი: მთავარნი:
ამათ: ჟამთა: შინა: სხუანიცა: ბოროტნი: აღმოსცენდეს:
და: ვითარ: ცნეს: თურქთა: შამის: მყოფთა: უმეფობა: ქართველთა:
და: ლაშქართა: არმუთს: წასვლა: თათართა: თანა: და: უცალოება:

ქართველთა: შეკრბა: სიმრავლე: ფრიადი: კაცი: ვითარ: სამოცი: ათ
ასი: რომელთა: მთავრად: და: პატრონად: ჰყვა: კაცი: ვინმე: სახელოვანი:
სახელით: ყარახან: ოჴრებად: საქართველოსა: და: მოიწია: ქუეყა
ნასა: ვალაშკერტისასა: რომელი: მას: ჟამსა: ოდენ: აღეღო: შანშეს: და:
იწყეს: ოჴრებად: საქართველოსა: და: ვალაშკერტისა: და: რაჴს: იქით: ქ
ვეყანათა: ვიდრე: სურმანადმდე: რომელი: იგი: იცდენ: და: ეპყრა:
შანშეს: მანდატურთა: უხუცესსა: ვითარ: იხილა: ოჴრება: მო
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უწოდა: სპათა: თვისთა: და: ავაგ: ათაბაგისთა: და: შეკრბეს: მჴედარი:
ვითარ: ოცდაათი: ათასი: განვლეს: რაჴსი: მივიდეს: ვალაშკერ
ტს: სადა: დაებანაკა: ყარახანს: ვითარ: მიეახლნეს: განყუეს: რაზ
მი: და: მიეტევნეს: ხოლო: შანშე: უპირატეს: ყოველთასა: მიეტევა: რომე
ლმან: ჰოროლითა: განგურიმა: თურქი: ერთი: სახელოვანი: იქმნა: ომი: ძლ
იერი: და: მოსწყდა: სიმრავლე: ურიცხვი: ხოლო: სპანი: შანშესნი: კე
თილად: დაცულ: იყვნეს: შეწევნითა: ძელის: ჭეშმარიტისათა: რომლი
მინდობილ: იყო: და: შენივთდა: ომი: იძლია: ყარახან: იგი: და: სპა:
მისი: ივლტოდეს: და: დევნა: უყვეს: ვიდრე: ხლათამდე: მოსრეს: და: ტყუე:
ყვეს: სიმრავლე: ურიცხვი: და: აისავსნეს: ცხენითა: ჯორითა: და: აქლე
მითა: კარვითა: და: ხარგითა: და: ალაფითა: ურიცხვითა: ესრეთ: სახელოვანი:
და: გამარჯვებული: მივიდა: ანისსა: სახლსა: და: ტახტსა: მისსა: გარნა: ვინა
თგან: განითქმოდა: ყოველგან: უმეფობა: საქართველოსა: აღიძრვოდეს:
ყოველნი: ნათესავნი: ოჴრებად: ქართველთა: მაშინ: აღიძრნეს: საბერ
ძნეთს: მყოფნი: თურქნი: და: სულტანი: ეზინკისა: და: სხუათა: ქალაქთა:
შინა: მყოფნი: ამირანი: და: შეკრბა: სიმრავლე: ურიცხვი: და: წარმოე
მართნეს: საქართველოსა: ვითარ: ესმა: მყოფთა: ტაოსთა: შავშ:
კლარჯთა: და: კოლა: არტან: კარნი: ფორელთა:
განკრთეს: და: წარმოავლ
ინეს: კაცი: სამცხეს: ყუარყუარე: ციხის: ჯუარელთა: ჯაყელთანა: რათა:
შეეწიოს: ხოლო: მან: მოუწოდა: ყოველთა: მესხთა: ერის: თავთა: და:
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ყოველთა: ტაძრეულთა: და: შეკრბა: მჴედარი: ვითარ: ათი: ათასი: და:
წარმოემართნეს:-ხოლო: იგინი: მოსრულ: იყვნეს: და: ბანას: გარე: მო
სდგომოდეს: რამეთუ: ოლთისნი: და: ბალთა: ყური: ყოველი: მა
თ: აქვნდა: და: აოჴრებდეს: ტაოსა: და: წინამძღვარ: ექმნა: ყუარყუარე: ს
პათა: მესხთა: და: მოვიდეს: თავსა: კალმახისასა: ვითარ: ესმა: თურ
ქმანთა: მოსლვა: მესხთა: აღიჭურნეს: რათა: თავადნი:იყვნეს: ალ
თუხან: დაონხან: აქათ: მესხნი: ჩავიდეს: მინდორსა: მას: რომე
ლსა: ეწოდების:-აქა: ომი: ვანის: ვაკეს: --------ავნის: ვაკე: და: შეკრბეს: ურთიერთას: და: იქმნა: ომი: ძლიერი:
და: სასტიკი: და: ბერძენნი: და: თურქნი: მინდობილნი: სიმრავლისათჳს:
არა: გარე: უკუნიქცეოდეს: და: ეგრეთვე: მესხნი: მინდობილნი: სი
მჴნისანი: არა: უკუნიქცეს: რამეთუ: ძლიერად: ბრძოდეს: რამეთუ: კაც
მან: ვინმე: აზნაურმან: კაცსა: ერთსა: თურქსა: მუზარადსა: შინა: ჴრმლითა: თავი:
გაუპო: და: მოკლა: და: მეორესა: ონხანის: მჴნეთაგანსა: ზურგსა: უხეთქ

ნა: გაკუეთა: და: ზურგნი: განუწყჳტნა: ვითარ: მკუდარი: დაეცა: და: ეს
რეთ: გაგრძელდა: ომი: და: ორგნითვე: მოსწყდა: ურიცხვი: იძ
ლივნეს: ბერძენნი: და: თურქნი: ივლტოდეს: აღიღეს: ტყუედ: და: ია
ვარი: ურიცხვი: ცხენი: და: ჯორი: აქლემი: კარვები: ყოველი: სიმ
დიდრე: რომელი: აქვნდა: და: ესრეთ: სავსენი: და: სახელოვანი:
მივიდეს: სამცხეს: და: ესოდენ: გამარჯუებულნი: რომელ: ესევითართა: სპათა:
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შინა: არავინ: მოიკლა: სახელ: დებული: კაცი: ხოლო: ამას: ომსა: უწოდ
დენ: ბანის: ჯარად: რომელ: ესდენისა: სიმრავლისა: მათისათჳის:
ეწოდა: ბანაჯარი: რომელ: ძალითა: დაეტივნეს: ბანას: და: ავნის:
ვაკეს: სიმრავლისათჳს: და: ვითარ: იქმნა: ესე: ამანვე: ერის: თავმ
ან: სამცხის: სპასალარმან: ყუარყუარე: წარავლინა: ძისწულნი: თჳსნი:
ივანე: რომელსა: ეწოდა: პაპა: და: უმრწამესი: მისი: სარგის: ორნ
ივე: იყვნეს: ძმანი: ძლიერნი: და: მჴნენი: უმეტეს: ყოველთა: წყო
ბათა: შინა: უშიშნი: და: შემმართებელნი: ბრძოდეს: ოლთ
ისთა: და: აღიღეს: ოლთისნი: და: ბუღათაურის: ციხე: იგი: და: ძლიერად:
განმარჯუებულნი: და: ნაომარი: ომთა: დიდთა: შინა: -----მართალარს: მოთხრობა: ჟამთა: ამათ: შფოთთა: შეკრბეს:
ყოველნი: მთავარნი: საქართველოსანი: კოხტას: თავსა: იმერნი:
და: ამერნი: ეგარსლან: ცოტნე: დადიანი: ვარამ: გაგელი: ყუარყუარე:
კუპარი: შოთა: თორღაი: ერ: კახნი: ქართეელნი: თორელ: გა
მრეკელი: სარგის: თმოგველი: მესხნი: ტაოველნი: და: ყოველნი: ი
ტყოდეს: რათა: ვყოთ: არღარა: არს: ნათესავი: ქართველთა: მე
ფეთა: რათა: წინამძღუარ: გუექმნას: და: ვბრძოდით: თათარ
თა: და: ჩუენ: განდგომილვართ: ვერ: წინა: აღუდგებით: თა
თართა: და: იგინი: ბოროტად: გუაჭირვებენ: ესეოდენ: რომელ:
ყოველთა: წელთა: ალმუთს: წარვალთ: ჭირთა: და: ყოველთა:
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ღვაწლთა: შემთხვევად: არა: არს: ღონე: დაღათუ: უმეფო: ვართ:
არამედ: შევკრბეთ: ყოველნი: და: ვბრძოდით: თათართა: დაამტკიცეს:
ომი: და: დადვეს: პაემანი: ქართლს: შეკრებისა: და: განიყარნეს:
უშორეს: მყოფნი: აფხაზნი: დადიანი: ცოტნე: და: ბედიანი: კაცი:
კეთილი: და: სრული: საღმრთოთა: და: საკაცობოთა: და: რაჭის: ერისთა
ვი: წარვიდეს: კაზმად: ვითარ: ესმა: თათართა: ერდგან: შეკრება: ქარ
თველთა: წარმოვიდეს: ბიჩუ: და: ანგურგ: და: მივიდეს: კოხტას:
თავსა: დახვდეს: ყოველნი: წარჩინებულნი: საქართველოსანი: რამ
ეთუ: ლაშქარი: გაყრილ: იყო: და: ვერღარა: წინა: აღუდგეს:
წარასხეს: ქვეყანასა: ანისისასა: და: ადგილსა: რომელსა: ეწო
დების: შირაკავანი: ვითარ: მიიწივნეს: ჩარმაღონს: ნოინსა: წინაშე: ჰქვა: რა:
არს: შეკრება: თქვენი: არა: იქთ: განდგომილებასა:-ხოლო: მთავარ
ნი: მიუგებდეს: [ა] არა: განდგომად: შევკრბით: არამედ: რათა: გა
ნვაგოთ: საქმე: თქუენი: და: ხარკი: განგიჩინოთ : რომელსა: იგი: უ
წოდეს: ესე: რა: ესმა: არა: სრულიად: ირწმუნა: და: ბრძანა:
განძრცვა: ყოველთა: მჴართა: შეკრვა: ყოველთა: სიცხესა: შინა:

შიშველთა: მჴედართა: ზედა: დასხდომა: და: ყოველთა: დღეთა: ჰკითხვიდ
ეს: მიზეზსა: შეკრებისასა: და: უკეთუ: არა: აღიარონ: ჭეშმარიტი: სიკუდილსა:
მისცენ: ყოველნი: ესე: ზემო: ჴსენებულნი: მთავარნი: ხოლო: იგინი:
დაამტკიცებდეს: რათა: განვაჩინოთ: ხარაჯა: და: ამას: ჰყოფდეს: მრავალ:
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დღე: რამეთუ: არა: არწმუნებდეს: და: ვითარ: მოეახლა: პაემანი:
მივიდა: დადიანიცა: ცოტნე: ლაშქრითა: მათდა: ადგილსა: რომელ: არს: შ
ორის: სამცხისა: რკინის: ჯვარი: და: ღადოსა: და: ვითარ: აუწყეს: წარსხმა: ყოვ
ელთა: მთავართა: საქართველოსათა: ანისად: და: შეკრებულთა:
ყოფა: სატანჯველთა: შინა: ბოროტთა: ვითარ: ესმა: მწუხარე: იქმნა:
უზომოდ: და: თჳსად: სიკუდილად: სირცხჳლად: შერაცხა: საქმე: იგი: და: წარა
ვლინა: ლაშქარი: თჳსი: და: ორითა: კაცითა: წარვიდა: ანისად: დამდები: ს
ულისა: თჳსისა: და: აღმსარბელ:
მცნებისა: უფლისასა: რომელსა:
იტყვის უფროს: ამისსა: საყდარი: არა: არს: რათა: დადვას: კაც
მან: სული: თჳსი: მოყუსისა: თჳსისათჳს : რომელ: ყო: პატიისანმანცა:
ამან: კაცმან: ცოტნე: სათნოება: მაღალი: და: განსათქმელი: საქმე: საკვი
რველი: და: ყოვლისა: ქებისა: ღირსი: განვლო: სამცხე: და: ჯავახეთი: და:
მივიდა: ანისსა: რამეთუ: ქალაქათ: შესრულიყვნეს: ნოინნი: და: ესე: წარჩ
ინებულნი: მოედანსა: შინა: დაკრულნი: მჴრითა: შიშუელნი: მსხდომარე:
იყვნეს: ვითარ: იხილა: ცოტნე: წარჩინებულნი: ესრეთ: უპატიოდ: და:
სიკუდილად: მსხდომარე: განწირულნი: გარდაჴდა: ჰუნისაგან: და: დ
ააბნია: სამოსელი: თჳსი: განშიშულდა: და: შეიკრნა: მჴარი: და: დაჯდა:
წარჩინებულთა: თანა: და: ვითარ: იხილეს: თათართა: განკჳრდეს: და:
მსწრაფლ: აუწყეს: ნოინთა: ვითარმედ: ცოტნე: დადიანი: მოვიდა: ორითა:
კაცითა: და: განიძარცუა: სამოსელი: თჳსი: და: შეკრული: დაჯდა: ქარ
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თველთა: თანა : რამეთუ: კეთილად: მეცნიერნი: იყვნეს: ცოტნესი: რომლ
ისა: თჳს: განკჳრდეს: თათარნი: და: წინაშე: მათსა: მიუწოდეს: და:
ჰკითხვიდეს: მიზეზსა: მუნ: მისლვისა: მისისასა:-ხოლო: იგი: ეტყოდა: ვითარმედ:
ჩუენ: ყოველნი: ამად: შევიკრიბენით: რათა: განვაგოთ: ხარაჯა: თქუენი:
და: ბრძანება: თქუენი: აღვასრულოთ: ესე: იყო: შეკრება: ჩუენი: აწ:
თქუენ: ძჳრის: მოქმედთა: თანა: შეგურაცხენით: და: მე: ამის: ძალ
ითა: მოვედ: წინაშე: თქუენსა: უკეთუ: მოიკითხონ: და: ღირსი: რამე: სიკ
ვდილისა: უქმნა: მეცა: მათ: თანა: მოვჰკუდე: თჳნიერ: ჩემსა: არა:
უქმნიეს: უკეთუ: ცხოვნდენ: მათ: თანა: ვიყო: და: ვითარ: ესმა: ესე: ცოტნე
საგან: ნოინთა: განკჳრდეს: სათნოებისათჳს: და: თქუეს: ვინათგან: ნათე
სავნი: ქართველთანი: ესოდენ: კეთილ: არიან: და: არა: განცრუვდებ
იან: რომელ: აფხაზეთით: მოვიდა: კაცი: რათა: დადვას: სული: თჳსი:
მოყუარეთა: თჳს: და: არა: განცრუვნეს: ესრეთ: განწირა: თავი: თჳს:
სიკუდიდ: არა: არს: სიცრუე: მათ: შინა: და: ამის: ძალითა: უბრა
ლო: ვპოვებთ: ამისთჳს: განუტეოთ: ყოველნი: რქუეს: ცოტნეს: განდგომილება:
ვჰგონოთ: თქუენ: ქართველთა: და: აწ: ვინათგან: ჰყავ: სათნოება: კეთ
ილი: ყოველთა: ქართველთა: შენ: მოგანიჭებთ: და: შენდა: მონდობილ: ვარ
თ: და: განუშვნეს: ყოველნი: ესე: წარჩინებულნი: და: განიყუანეს: მთავა

რნი: საქართველოსანი: და: წინა: აღმდგომ: იქმნა: ურთიერთას:-მაშინ: შეკრბეს:
დიდებულნი: ამის: სამეფოსანი: რამეთუ: ეგულებოდა: მთა:
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ვარ: ყოფა: მათ: ზედა: ეგარსლანისი: არა: საწუნთა: გარეთგან: აღმოჩე
ნილსა: ამისთჳს: შეკრბეს: მთავარნი: ამერის: საქართველოსანი: შა
ნშე: ვარამ: გაგელი: ყუარყუარე: ჯაყელი: სარგის: თმოგველი: კაცი: მე
ცნიერი: და: ფილოსოფოსი: და: რიტორი: სურამელი: გრიგოლ: ქარ
თლის: ერისთავი: გამრეკელი: თორელი: ორბელნი: და: მრავალნი: ე
რის: მთავარნი: და: ძებნა: ყვეს: ლაშას: ძისა: დავითისთჳს: და: ეუ
წყა: ვიეთგანვე: ვაჭართა: ვითარმედ: ჯერეთ: ცოცხალარს: გარნა: პ
ყრობილი: ჯურღმულსა: შინა: ღრმასა: გუელთა: თან
ა: მყოფობასა: ვითარ: ეუწყა: წარვიდეს: ჩორმაღონს: იოსურა:
საბიჩორს: და: ანგურაგს: თანა:
რამეთუ: ჯერეთ: ყაენი: არა:
მოსრულ: იყო: ქუეყანასა: წარავლინამასა: არამედ: ესე: ზემო: ჴსე
ნებულნი: ნოინნი: განაგებდეს: ქუეყანათა: და: მოაჴსენეს: ვინათ
გან: წარავლინეთ: მეფე: ჩვენი: ნარინ: დავით: ყაენს: წინაშე: და: არა:
უწყით: რა: შეემთხჳა: და: და: მათი: რუსუდან: გარდაიცვალა: და: არა:
არს: ნათესავი: მეფეთა: ჩუენთა: და: ჩუენ: ურთიერთას: დაუმორჩილებე
ლ: არს: და: არა: ეგების: თუმცა: დავემორჩილენით: ვისმე: უკე
თუ: არა: იყოს: ნათესავი: მეფეთა: აწ: გუასმიეს: თუ: არს: შვილ
ი: მეფისა: ჩუენისა: რომელი: დაუტევა: ძმამან: დასა: თჳსსა: რ
უსუდანს: რათა: იგი: დაადგინოს: მეფედ: ხოლო: რუსუდან: მეფემ:
წარავლინა: საბერძნეთს: სულტანს: თანა: რათა: წარსწყმიდოს: და: გუასმია: რო
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მე: ცოცხალ: არს: და: პატიმრად: ჰყავს: აწ: გევედრებით: რათა:
წარავლინოთ: ერთი: ვინმე: სახელოვანი: კაცი: და: მოიყვანოთ: და
ვით: მეფე: და: ჰყოთ: ჩუენზედა: და: ვითარ: ესმა: ნოინთა: განკჳრდ
ეს: საქმისა: მისთჳს: რომელი: ექმნა: მეფესა: რუსუდანს: და: მ
სწრაფლ: წარავლინა: ანგურაგ: მოციქული: და: ვარამ: გაგელი: და: სარ
გის: თმოგველი: და: მცირედთა: დღეთა: მიჰყუეს: საბერძნეთს: სულტა
ნს: თანა: და: აუწყეს: ვითარმედ: დავითის: ძებნად: მოვსულვა
რთ: რათა: მოგვცეთ: და: წარვიყვანოთ: იგი: ხოლო: იგი: არღარა:
ჰგონებდეს: სიცოცხლესა: მისსა: და: ეტყოდა: ვითარმედ: ყრმა: და
ვით: წარმოევლინა: მეფესა: ქართველთასა: რათა: ექსორია: ვჰ
ყო: და: ძველ: ოდესმე: ექსორია: ვჰყავ: და: არს: შვიდი: წელი:
არა: უწყი: ცოცხალ: არს: ანუ: მკუდარ:--------ხოლო: მათ: აუწყეს: ვითარმედ: ჩუენ: უწყით: რომე: ცოცხალ: არს: ჯ
ურღულსა: შინა: მყოფი: გუელთა: თანა: რამეთუ: სოსნასა: ასმოდა:
მისლვა: მათი: და: ეხილნეს: ვარამ: და: სარგის: და: ეუწყა: სიცოცხლე:
დავითისი: ხოლო: ვითარ: ცნა: სულტანმა: წარავლინა: კაცი: დავით: კნინღა:
სითმე: მყოფი: ----რათა: ვითარ: აებგრადმე: განყენილად: ანუ: მკუდრად: მოძრ
ავად: საგონებელ: იყო: მხილველთა: მიერ: და: უცხო: იყო: სახილველ

ად: რამეთუ: ფერი: პირისა: მისისა: დაყჳთლებულ: იყო: და: თმანი: ვიდრე:
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მსხვილ: ბარკლამდე: და: ფრჩხილნი: ფრიად: გრძელ: რომელი: იხილეს:
განკვირდეს: სიცოცხლესა: მისსა: სულტანი: და: ვარამ: და: სარგის: დიდად: იც
რემლოდეს: ხოლო: სულტანი: ლმობიერ: იქმნა: განბანა: და: მრავალი:
ნიჭი: მიანიჭა: შესამოსელი: ცხენნი: რჩეულნი: ოქრო: და: ვეც
ხლი: ფრიად: პატივსცა: და: შენდობასა: ევედრებოდა: და: ესრეთ: წარმა
ვლინა: და: ვითარ: მოიწივნეს: საქართველოსა: მიეგებნეს: ყოველნი:
წარჩინებულნი: საქართველოსანი: შანშე: და: ძე: მისი: ზაქარია:
ამირ: სპასალარი: კაცი: სიკეთითა: აღმატებული: ყუარყუარე: ჯაყე
ლი: სურამელი: გრიგოლ: ქართლის: ერისთავი: ორბელი: გამრეკე
ლი: შოთა: კუპრი: და: ყოველნი: მთავარნი: თჳნიერ: ეგარსლან
ისა: და: წარვიდეს: ნოინთა: წინაშე: ხოლო: მათ: იხილეს: და: განიხარეს:
მეფობა: ვერ: დაუმტკიცეს: არამედ: წარავლინეს: დიდსა: ბათო: ყაენის
ასა: და: წარჰყვეს: შანშეს: ძე: ზაქარია: ვარამის: ძე: აღბელ: სარგის:
თმოგველი: წარვიდეს: ბათოს: წინაშე:- ----------ვითარ: მიიწივნეს: კეთილად: შეიწყნარნა: ბათო: შანშეს: ძე: ზაქ
არია: აღშუა: თჳსად: დაიჭირნა: და: მეფე: დავით: მანგუყანს: წარა
ვლინა: და: წარჰყვეს: თანა: სარგის: თმოგველი: ყარაყურუმს: მიიწ
ივნეს: მანგუყანს: წინაშე: რომლი: სადა: მიემცნო: ბათოს: რათა: გა
ნიხარს: და: განბჭოს: და: რომელსაცა: ორთაგან: დავითს: ხუდებოდ
ეს: მეფობა: მას: დაუმტკიცოს: ხოლო: მირაიწივნეს: დახვდეს: მანგუყაენისა:
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ნარინ: დავით: მეფე: ათაბაგი: ავაგ: სურამელი: გამრეკელი: ამირეჯიბი:
ბეშქენ: და: ესრე: მრავალ: ჟამ: იყოფოდეს: ხატაეთს: და: ყარაყურუმს:
მაშინ: ინებეს: თათართა: ნოინთა: საქართველოს: მყოფთა: მიყვანა: და:
სულტანის: ყიასდინის: წინაშე: მათსა: და: მოუწოდეს: ელჩთა: და: მსწრაფ
ლ: ვითარ: იხილეს: სულტანი: სიმდიდრითა: უზომოთა: და: განსაკრთო
მელითა: ინებეს: მისიცა: წარვლენა: ყაენს: ბათოსთანა: და: წარავლინეს: ი
გიცა: და: თუ: სადა: ვინ: იყო: ჴელმწიფე: დამორჩილებული: მათი: ბა
თოს: თანა: წარვლენ:
ბათომან: გაუყენის: წარავლინის: ვითარ: ესე: სულტანი:
ყიასდინცა: წარავლინა: მანგუყაენისასა: სადა: იყოფოდეს: ორნი: იგი: დ
ავით: და: დავით: ყასდანი: სულტანი: საბერძნეთისა: ხლათისა: სულტ
ანი: მუნ: იყო: და: ათაბაგი: ავაგ: ხატაეთს: და: ყარაყურუმს: დაყვნეს: ვითარ: ხუთი
სა: წლისა: ჟამი:-ხოლო: ამათ: ჟამთა: საქმე: ესე: ამას: მანგუყანს:
ესხნეს: ძენი: ორნი: უხუცესი: ვითარმე: ყუბილყან: უცროსი: უ
ლო: რომელსა: ეჯნობითცა: უჴმობდეს: ამან: მანგუ: ყაენმან: განაჩინა:
ყაენად: პირმშო: ძე: თჳსი: ყუბილყან: და: უბრძანა: ლაშქრობა: დ
ასავლეთით: კერძო: ბაბილოვანსა: რომელ: არს: ბაღდადი: და: ეგვიპტ
ისა: და: ყოვლისა: დასავლეთისა: კერძოთა: ხოლო: ულოს: უბრძანა: წარსლვა:
დიდთა: ინდოეთად: და: მუნ: განლაშქრობა: გარნა: ძნელად: აღუჩნდა:
ყუბილყანს: წარმოსლვა: დასავლეთით: ულოს: წარსლვა: ჰინდოე
თის: კერძოთა: მაშინ: ევედრა: ულო: ძმასა: რათა: განცვალონ: ლაშქ

1-20 სტრ., 406r
რობა: და: ულო: დასავლეთით: კერძო: მოვიდეს: და: ყუბილყან:
ინდოეთს: ვითარ: ცნა: ყუბილყანა: სიხარულით: შეიწყნარა: სიტყუა:
ულოსი: და: განცვალეს: ლაშქრობა: და: მოაჴსენეს: მანგუყანს:
მამასა: მათსა: სალაშქროსა: განცვალება: და: ულოსი: ბაბილოვა
ნს: და: ეგვიბტეს: წარსლვა: რომელსა: ნებასა: მანცა: და: მოუწოდა:
ძესა: თჳსსა: და: მისცა: ლაშქარი: ვითარ: ექვსი: ბევრი: მჴედარი:
დედა: წულითა: მათითა:-და: ხუასტაგითა: და: განაჩინა: მჴედართ: მ
თავრად: რომელთა: იგი: ულოს: ნოინობით: უწოდენ: და: აწ: ბე
გლარბეგად: სახელით: ელგანოინ: ნათესავით: ჯალარი: კაცი: პა
ტიოსანი: და: სათნოებიანი: და: სამართლის: მოქმედი: ამას: მოსცა: ვი
თარ: მჴედარი: ათი: ათასი: წარვიდეს: ულო: და: მჴედართ: მთავა
რი: მისი: ელგანოინ: განვლეს: თურანი: და: ჯეონი: მოიწივნეს:
ხოარასნისა: არესა: და: მიერ: ალმუთს: ვითარ: მოიწივნეს: ბრ
ძოლად: ალმუთისა: მოკუდა: მანგუყან: დასუეს: ტახტსა: მამისა:
მისისასა: ყუბლიყან: რომელი: მამასა: მისსა: დაედგინა: ყაენად: და:
დარჩეს: ყარაყუმს: ზემო: ჴსენებულნი: ესე: ჴელმწიფენი: უც
ალოებისაგან: თათართასა:--------ხოლო: ულო: მოიწია: ადარ: ბადაგანს: მჴედრითა: სამოცი: ათასი
თა: ვითარ: ცნეს: ნოინთა: ჩორმაღან: იოსურ: ბიჩო: ანგურაგ: წარემა
რთნეს: მიგებებად: ულოსასა: და: თანა: წარიტანნეს: ყოველნი: წარჩი
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ნებულნი: საქართველოსანი: და: უმეტეს: ეგარსელნი: რომელსა: ვი
თარცა: მეფესა: მორჩილობდეს: ყოველნი: მთავარნი: საქართველო
სანი: და: მიეგებნეს: ადარ: ბაგანს: და: შეკრბეს: ორნივე: თათ
არნი: პირველ: მოსულნი: რომელთა: თამაშობით: უწოდეს:
ულო: ყა~ენს: თანა: მოსულნი:----------ღ~თო: დაიცევ: ორსავე: ცხორებასა: შინა: დედოფალთა: დედოფლი: მარიამ: და: ძე:
მისი: პირმშო: ოტია: რომლისა: ბრძანებითა: იწერება: წმიდა: ესე: წიგნი:
და: წარჩინებულნიცა: საქართველოსანი: მივიდეს: ულოს: წინაშე: იხი
ლნა: და: კეთილად: შეიწყნარნა: და: ამჴედრდა: მათ: თანავე: ბრძო
ლად: განაჩინა: და: უბრძანა: რათა: სამეულად: უჩნდა: და: რომელ:
არს: მეჴრმლე: რომელსა: არტყია: ჴრმალი: და: კარსა: ზედა: მდგო
მარე: არს: და: რომელსამე: სუქურჩად: ესე: იგი: არს: რომელსა: საგრ
ილობელად: შექმნული: მიერ: გულის: შესაკერველი: გაშიშვლებული: აქუნდა:
თავსა: ზედა: ყაენისასა: მაღალსა: შეშასა: ვითარცა: ბუნსა: დროშისასა:
ზედა: განრთხმული: იყვის: ამას: სუქურსად: სახელ: სდებდეს: უ
კეთუ: არა: ყაენთა: ნათესავი: იყვის: არავის: ჴელ: ეწიფებოდა: დაჩ
რდილება: მათ: სხვითა: რომელთა: აქვნდის: ტანისამოსი: და: ალაქ
აბაშმი: სხუათა: ევდრჩად: რომელ: არიან: კარის: მცველნი:
მეკარენი: სხვათა: ყორჩად: რომელთა: აქვნდა: მშჳლდ: ქა
რქაში: უშუერველითა: პატივითა: პატივსცა: ყრმამან: დიდთა:
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ამათ: მთავართა: საქართველოსათა: და: თჳთოეულსა: პატივად:
განუჩინა: და: წარმოვიდეს: და: მოვიდეს: ადგილსა: რომელსა: ეწოდების: ალა
ტაღი: და: მივიდეს: ყოველნი: მორჩილნი: წინაშე: მისსა: და: დაჯდა:
ტახტსა: საჴელმწიფოსა: და: ილოცეს: წესისა: ებრ: მათისა: და: უწოდ
ეს: ყაენად: აქა: იწყეს: ყანობმან: ამათ: ზედა: თ~ამიჩთა: ნოინთა: ო
თხთა: მიერ: განეგებოდა: ქუეყანა: საბრძანებელისა: მათისა: არა
მედ: რომ: გუარი: რომელ: არს: ხვარასანი: ერაყი: აიდ
არ: ბაგანი: მოვაკანი: და: ბარდავი: შარვანი: საქართველო: ყო
ველი: ხლათი: და: საბერძნეთი: დიდი: ვიდრე: ასდამდე: ამათ: ოთ
ხთა: ნოინთაგან: საგონებელ: იყვის: ვითარ: ძალთა: ოდესმე:
შემდგომმა: საკა~დრებელისა: რიმოსა: და: რომოისონ
თა: ქუეყანასა: განაგებდეს: ოთხნი: პატოსანი: და: ვი
ნათგან: მოიწია: ულო: იწყო: სვრად: ქუეყანათა: და: გან
აგებდა: წესთა: ყაენობისათა: აღსრულებად:---------------მათვე: ჟამთა: წარმოვლინეს: სხუათაცა: ყაენთა: შვილნი: მა
თნი: რომელთა: ქოინ: უწოდიან: ბათო: ვიდრე:
მეტურ: ჩაღ
ატ: ყა~ენის: შვილმან: უშან: ყული: დათულის: ნათესავისაგან:
შლაღა: რათა: ყვნა: მათი: წილ: ხდომილ: ყაენის: შვილთა: და: აჯი
ისა: იგინი: აიღებდეს: ყაენის: ძმა: ულო: აქ: დახუდა: პირველ: მოსული:
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ვითარ: იხილა: ულო: სამნი: ესე: ქოუნნი: შეიწყნარნა: და: მის
ცა: ქუეყანა: ხუედრი: მათი: და: ესრეთ: მშვიდობით: იყოფვოდეს: ხოლო:
ქვეყანა: სამეფო: საყდარნი: და: მცხეთა: და: მისი: მიმდგომი: და: მო
ნასტერნი: არა: ვისგან: იცვებოდეს: რამეთუ: წარჩინებულნი: ს
ამეფოსანი: თჳსისა: ქვეყანისანი: ზრუნვიდეს: ამისთჳს: წარვიდა:
ულოს: წინაშე: კათალიკოზი: ნიკოლოზ: კაცი: ანგელ
ოზთა: მობაძე: მრავალთა: მოღვაწებათა: შინა: საკუირველი:
მართლ: მადიდებელი: ძლიერი: და: თვალ: უხვად: მამხილებ
ელი: მეფეთა: და: მთავართა: რამეთუ: იყო: თემანკოც: და: არ
ვის: თვალნი: აუხვნეს: იხილა: რა: ყრმამან: განჰკვირდა: წეს
სა: და: ხილვასა: შესახედავსა: მისსა: რამეთუ: არა: მეცნ
იერ: იყო: ნათესავსა: ქრისტეანეთასა: თჳნიერ: არქვნა: და: ვით
არ: პატივსცა: დაუწერეს: იარუელყი: რომელ: არს: ბაბა: შე
უქმნეს: და: მოსცეს: შანად: ჯუარი: ოქროსანი: და: შეუმკვნა:
თვალითა: და: მარგალიტითა: და: უბოძა: თვით: ერთი: კათა
ლიკოზსა: და: ერთი: მოძღვარსა: ვარძიისასა: რომელი: თანა: ჰყვა:
კათალიკოზსა: და: იგიცა: ოქროთა: შემკული: მოანიჭა: კათა
ლიკოზსა: ოდენ: ჯვარიანი: იგიცა: და: ესრეთ: პატივითა: წარმოა
ვლინეს: და: დაიცვნა: ყოველნი: საყდარნი: და: მონასტერნი:-----ხოლო: იყვნეს: ორნივე: დავით: და: დავით: ყუბულყანს: წინაშე: და: იურვო
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დეს: ორნივე: მეფობასა: თმოგველი: სარგის: ძლიერად: წინა
აღუდგებოდა: თჳთ: ნარინ: დავითს: და: რომელნი: მის: წინაშე: ი

ყვნეს: თანა: ზრდილნი: მისნი: რამეთუ: იტყოდეს: არა: ჯერ: ა
რს: რათამცა: ნაშობმან: დედაკაცისამან: დაიპყრას: მეფობა: და: არა:
ძემან: თ~ჳთ: მპყრობელისა: და: მამაკაცისამან: ხოლო: იგინი: მიუგებდ
ეს: ვითარმედ: დაღათუ: ნარინ: დავით: დედაკაცისა: არამედ: მეფე
ვე: იყო: გჳრგჳნოსანი: რუსუდან: ძმისა: მისისა: გიორგისგან: და:
ვლტოლვილი: და: მეფისავე: ძე: არს: ნარინ: დავით: და: ვითარ:
განგრძელდა: ცილობა: ავაგ: ამირ: სპასალარი: წარმოავლინეს: და:
მისცეს: არა: რაყი: შეწყალებისა: და: ქალი: ქმნილ: კეთილი: ნათ
ესავი: წარჩინებულთა: სახელით: ესლომ: და: ელჩი: ულოს: ყანთანა:
რათა: კეთილად: შეიწყნაროს: ავაგ: და: ესრეთ: მოიწია: ულო: ყა
ნს: წინაშე: ხოლო: მან: პატივით: შეიტკბო: და: წარმოავლინა: საქართვე
ლოსა: მამულსა: თჳსსა: დავითს: წინა: და: ვითარ: ცნეს: ქართველ
თა: მოსლვა: ავაგისი: ამირ: სპასალარისა: წინა: მიეგებნეს: ყოველ
ნი: მთავარნი: და: წარჩინებულნი: თჳთ: შანშე: და: ეგარსლანი: რო
მელნია: კნინღა: სახელიცა: მეფობისა: ეპყრა: და: ვითარ: მიეახლა: ავაგ:
ჰგონებდა: ონისაგან: გარდამჴდომად: და: ეგრეთ: ხილვად: ეგარსე
ლნისაგან: ხოლო: იგი: განლაღებულ: იყო: და: არა: ინება: წესისა: ებრ:
პატივით: ხილვა: და: ამბორის: ყოფად: ავაგისა: და: ვითარ: იხილა: ავაგ:
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გაბრუნდა: თავსა: მათრაჴითა: უხეთქნა: და: უბრძანა: მას: ქუეშე: დაწ
ესებულთა: რათა: ცხენისაგან: უპატიოდ: დაამჴვნა: ქუეყანად: და: ყვესცა:
ეგრეთ: პატივისაგან: უპატიო: ყო: და: განძრცვილი: განაძეს: და: მიე
რითგან: უპატიო: ქმნა: და: ესრეთ: განაგდეს: შანშე: და: ავაგ: საქა
რთველოსა:- ხოლო: ჩუენ: პირველივე: სიტყუა: მოვიჴსენოთ: და: ვითარ:
ცილობა: იყო: მეფეთა: შინა: და: არა: განეჩინეს: ყუბლიყან:
თუ: რომლისა: იყო: მეფობა: ამისთჳს: დაშთეს: მრავალთა: წელთა:
ყარ: ყურუმს: ხოლო: სულტანი: ყასდინი: და: ხალთი: წარმოავლინეს:
ავაგსავე: თანა: და: მივიდეს: სახლსა: სამეფოდ: მათდა: და: ვითარ: გა
ნგრძელდა: ყოფა: ყარაყურუმს: და: ხატაეთს: ორთავე: მეფეთა: მაშ
ინ: ინება: ყუბილ: ყაენმან: და: წარმოავლინნა: ორნივე: მეფენი: ძ
მასა: მისსა: ულოს: თანა: და: მიუმცნო: ესრეთ: რათა: უკვე: სთნდეს:
ორთავე: მისცეს: მეფობა: რომელ: ყოცა: ულო: უკანასკნელ: და: ესრ
ეთ: მოიწივნეს: ულოს: წინაშე: რომელი: იხილა: რა: შეიწყნარა:
და: ორთავე: მეფობა: დაუმტკიცა: და: მისცა: ყოველი: სამეფო: მათი:
და: ვითარ: ესმა: ქართველთა: მოსლვა: მეფეთა: უზომოთა: სიხ
არულითა: აღვსებულნი: წინა: მოეგებნეს: ალატაღს: იმერნი: და: ამ
ერნი: წარჩინებულნი: და: იყო: სიხარული: და: მადლობა: ღ~თისა:
ვითარ: დაყვეს: მცირედი: ჟამი: ულო: ყაენს: წინაშე: და: წარმოავლინნა:
ქართლს: და: მოვიდეს: ტფილისს: სიხარულითა: და: შეკრბეს: კეთი
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ლი: კათალიკოზისა: და: ყოველნი: ეფისკოპოზნი: და: ყოველნი: მთავარნი:
და: ერისთავნი: დასხდეს: ტახტსა: მამათა: მათთასა: ტფილისსა: და
ვით: და: დავით: ორნივე: ხოლო: მოწევნულ: არს: ესეცა: სიტყუა:
რომელ: სხუა: ვინმე: ყოველთა:

აღმწერელი: იტყჳს: ვითარმედ: ყარა
ყურუმს: ყოფასა: ორთავე: მეფეთასა: გვყუნა: ყაენმან: ესრეთ: გაბჭო: რო
მე: მეფობა: ლაშას: ძესა: დაუმტკიცონ: და: ესრეთ: წარმოავლინა: და:
რუსუდანისა: ძე: დავით: მაშინვე: ლტოლვილი: ღამით: განიპარა:
და: წარვიდა: აფხაზეთს: და: მე: არ: შევიწყნარებ: ამას: პირველად:
უწყოდეთ: რომელ: ყაენსა: მას: არა: გაუყო: და: მან: განუყვნა: და: ულ
ოს: მამასა: და: მეფობა: ორთავე: მანგუყანის: შვილმან: ყუბილყან:
მოსცა: და: ულო: ყაენისა: წარმოვლინა: და: მანცა: ორთავე: დაუმ
ტკიცა: მეფობა: და: ორნი: დასხდეს: ტახტსა: ზედა: და: აზომ: რომელ: მ
რავალი: სიგელი: იპოვების: და: თჳთ: მე: მინახავს: რომელ: სიგლების
ათჳს: სწერია: მეფენი: ბაგრატოანნი: და: ნებითა: ღთისათა: დავი
თ: და: დავით : და: ჴელიცა: ორთავესი: რთავს: ჩემ: დავითისგან: მტკი
ცე: და: ჩემ: დავითისგანცა: მტკიცე: არს: ხოლო: დასხდეს: ორნივე: მტ
კიცედ: მეფედ: ვითარ: ვთქუ: რომლისათჳს: საეჭუელ: იქმნა: შან
შესგან: ლაშას: ძისა: დავითისი: სიყუარული: და: ავაგისგან: რუსუდა
ნის: ძისა: დავითისი: მიმდგომობა: და: ვერ: განაცხადეს: რამეთუ:
ორნივე: დავით: და: დავით: სიყუარულსა: ზედა: და: არა: წინა: აღუდ
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გებოდეს: და: მოჩილობდეს: ყანსა: და: ხარაჯას: მისცემდეს:
ხოლო: უპირატესი: პატივი: და: ზემო: ჯდომა: ლაშას: ძესა: დავითს: ეპყრა: ლ
აშას: ძეობისათჳს: დაღაცათუ: უხუცესობისათჳს: ვინათგან: თათა
რნი: არა: დამშვიდნეს: ყოველთა: ნათესავთა: თჳის ოჴრებად: და: თა
ნამბრძოლ: აქვნდეს: ქართველნი: წყობათა: შინა: სიმჴნისა: ამის
თჳს: დიდსა: ჭირსა: შინა: იყვნეს: მეფენი: და: მთავარნი: დაუცხრომ
ელად: ებრძოდეს: ურჩთა: და: ალმუთს: მყოფთა: რამეთუ: შვიდ
ისა: წლისა: მყოფთა: ჟამთა: გაგრძელდა: ბრძოლისა: ყოფა: მათი:
ამისთჳს: წარავლინნა: უცხო: ნოინნი: და: მათთანა: მეფე: გიორგის:
ძე: დავით: ქართველთა: სპითა: რათა: ბრძოდენ: ალმუთს: ხ
ოლო: იგინი: ამისნი: მცნობელნი: და: მრავალთა: ომთა: მიერ: შეიწრ
ებული: ყოვლისა: ღონის: ძიებისაგან: უღონო: ქმნილნი: ივლტოდეს: ე
გჳპტედ: რომელ: არს: მისრი: რამეთუ: აიღეს: დედა: წული: ხვა
სტაგი: და: ყოველი: სიმდიდრე: მათი: და: მან: დაამკუიდრნა: სულტანმან:
მისრეთისამან: და: აწ: რომელ: მულიდნი: მისრეთით: გამოვლენ: იგი
ვე: ალმუთელნი: არიან: დამკჳდრებულნი: და: ესრეთ: რა: ჴელთ:
იგდო: ულო: ალმუთი: და: ყოველი: ხვარასანი: ინება: ამჴედრება:
ყოველთა: ნათესავთა: ურჩთა: და: მმოსრავთა: კაცთა: ესოდენ: რო
მელ: ათორმეტი: დღე: ოდენ: დაყვეს: ერთსა: ადგილსა: ზედა: ამ
ისთჳს: რომე: მოკლულითა: კაცითა: აყროლდის: ადგილი: იგი: რ
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რომელ: დგის: ხოლო: უმეტეს: სპარსთა: მოსწყუეტდის: რამეთუ: არს:
რჯული: მუსულმანთა: ხოლო: ამას: თანა: აქვნდა: სამართალი: გა
ნმკითხველობისა: ამას: ულოსა: თანა: იყვნიან: მარადის: მეფენი: ორ
ნივე: დავით: და: დავით: ხოლო: იყო: ესე: ლაშას: ძე: დავით: ტანითა: დიდ: და:
ახოვან: და: სხჳლ: და: მოისარი: მაგრითა: მშჳლდითა: უმანკო: წრფელი:

და: მალი: შემნდობელ: ბოროტის: მყოფთა: და: რუსუდანის: ძე: დავით: იყო: ტ
ანითა: ზომიერ: და: თხელ: ფერითა: ჰაეროვან: და: შუენიერ: და: თმითა:
თხელ: ფერჴითა: მალე: მონადირე: რჩეული: და: კეთილად: მსროლელი:
ნადირთა: ენა: ტკბილ: და: სიტყვიერ: უხვი: და: მდაბალი: ცხენსა: ზედა:
მჴნე: და: ლაშქრობათა: შინა: გამგონე: და: სამართლის: მოქმედ: უ
მეტესობის: მოღუაწე: ესენი: უმრავლესსა: ჟამსა: ულოს: ყანს:
წინაშე: იყვნენ: და: ულო: ლაშას: ძისა: დავითისთჳს: უმეტეს: მყო
ლიყო: და: რუსუდანის: ძისა: დავითისთჳს: მძლე: ვითარ: იყო: რუსუ
დანის: ძე: ალატაღს: ულოს: წინაშე: დაიპყრნეს: და: წარმოავლი
ნეს: საზამთროსა: ადგილსა: ბარდავს: მოიწივნეს: ნახჭევანს:
მიერ: წარვიდეს: რუსუდანის: ძე: ორითა: ოდენ: კაცითა: წარვიდა:
აფხაზეთს: რომელი: იყო: გურკლელი: და: ამირეჯიბი: და: სურამელი:
ბეგი: რომელსა: თათარნი: სალინ: ბეგობით: უჴმობდეს: ესე: იგი:
არს: კარგი: ბეგაი: რამეთუ: ლაშას: ძე: დავით: ტფილისს: იყო: მას: ჟა
მსა: და: ვითარ: მოიწია: ქუეყანად: ავაგ: ათაბაგისა: შეურაცხითა:
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შესამოსლითა: იხილა: იგი: მომავალი: ნადირობას: მყოფმან: ორგ
ულმან: რომელი: მოწყვედასა: მას: ორბელთა: მეფისა: მიერ: ლტ
ლვილი: წარსულიყო: ნახჭევანს: სახელით: ლიპარიტ: ესე: მიიწია:
ქუეყანად: ელიგუნისმან: ელაგუნ: იხილა: რა: ლიპარიტ: ორბელი:
სიძედ: შეიყვანა: და: ასული: თჳისი: აქორწინა: რომელმან: შვნა: ორ
ნი: ძენი: რომელსა: უწოდეს: ერთსა: ელიგუმ: და: ერთსა: სუმ
ბატ: და: შვილად: მიიყვანა: ელიგუმ: ამისი: სუმბატის: შვილმან:
შვილისამან: სუმბატ: შეემთხვია: დავით: და: წარიყვანა: სახლად: თჳის
ად: ხოლო: დავით: ევედრა: სუმბატს: რათა: არა: განაცხადოს: და: წარავლი
ნოს: აფხაზეთს: და: თუალიცა: მისცა: იგი: სახელოვანი: რომელ: წარეტანებინა:
დედასა: მათსა: რესუდანს: და: მან: წარმოავლინა: უნდოთავე: შესამოსლი
თა: შიშისა: თჳს: თათართასა: და: მოიწია: თორს: ლიპარიტ: თორელ
ისასა: რომელსა: დევის: ყურცა: ეწოდებოდა: და: მან: უძღვნა: ცხენი: და:
შესამოსელი: წაჰყუა: ქუთათის: ხოლო: ვითარ: ცნეს: აფხაზთა: სვანთა: დადიანთა:
ბედიანმან: რაჭის: ერის: თავმან: და: სრულიად: ლიხთ: იმერელთა: შე
მოკრბეს: სიხარულითა: დიდითა: და: მეფე: ყუეს: დავით: აფხაზთა:
ვიდრე: ლიხთამდე: და: აქა: შინა: შეიქმნა: სამთავრო: ესე: ორ: სამე
ფოდ: გარნა: ეგრეთცა: იყვნეს: სიხარულსა: ზედა: ერთმანერთისა
სა: დავით: და: დავით: და: დარჩა: ლიხთ-აქათი: ლაშას: ძესა: დავითს:
დამოიწყო: ყოველი: ქუეყანა: და: მოიგო: სიმდიდრე: უზო: და: წა:
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რმართა: სახლი: სამეუფო: კეთილად: დამონებად: ქვეყნასა: მაშინ: წარმ
ავლინა: ელჩი: დიდმან: ყაენმან: რომელსა: ეპყრა: ყივჩაყეთი: დასეთი: ხაზა
რეთი: რუსეთი: და: ბოძილეთი: ვიდრე: სერეფთამდე: და: რუბანდამდე: და: ხატ
ავეთამდე: და: წარვიდა: წინაშე: ბათოსა: მეფე: დავით: ნიჭითა: უზომოთ
ა: და: დაუტევა: განმგეთად: სახლისა: სამეუფოსა: დედოფალი: ჯიგდა ხათ
უთუნ: და: მესტუმრე: ჯიქურ: რამეთუ: იყო: ესე: ჯიქური: ერთ
გული: მეფეთა: უმეტეს: ყოველთა: კაცთა: სრულიად: სამეფოსა: მ

პარავი: და: ავაზაკი: არა: იპოვებოდა: და: თუ: სადა: გაჩნდის: ძელსა: ჩამ
ოჰკიდიან: და: სხუად: არა: რა: ნიჭთა: მქონებელი: ესე: განდიდნა: მეფი
სა: დავითის: მიერ: დიდად: ერთგულობისათვის:-ჴელთ: უდვა: სამეფო
სა: და: სახლისა: განგება: დაუტევა: ტფილისი: დედოფალსა: წინაშე: რო
მელმან: აღაშენა: ტისიონთა: პალატი: განგებითა: დიდითა: და: ფხოელ
ნი: მოხარკე: ყუნა: და: მეჯორეთ: ყვნა: კაცნი: იგი: მჴეცისა: შუნ
ბნი: და: წარვიდა: მეფე: ბთ~ოსა: პატივითა: შეიწყნარე: და: ყოველი: სა
თხოველი: აღუსრულა: და: იყოფოდა: მეფე: შორის თუითეული: თემის: თემისა:
ადგილი: თუითეულსა: კაცსა: შევედრის: რომლისათუის: კახეთიცა: პანკელსა:
თორღუარს: შევედრა: და: ამცნო: რათა:
ბრძანებასა: დედოფლისასა: ერჩდეს: ჰგონა: თურღუმან: არღარა: მო
სლვა: მეფისა: უკუდგა: პანკისსა: ციხესა: თუ: სამ: დაიჭირა:
კახეთი: არღარა: მორჩილდებოდა: დედოფალსა: და: მესტუმრესა:
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ჯიქურსა: მაშინ: შეიწყალა: ყაენმან: დავით: მეფე: და: მოსცა: ს
უქური: საჩრდილობელი: რომელი: სხუასაცა: აქვნდეს: თუნ
რაყანთა: და: ნათესავსა: მათსა: და: მოუმცნო: ულოს: რათა: თჳ
ნიერ: ულუსისა: ნოინისა: კიდე: ურდოს: შესლვასა: მეფის: ზედათ:
არავინ: დადგებოდის: რამეთუ: ესე: იყო: წესი: თათართა: რომელ:
ყაენს: წინ: არავინ: დაჯდებოდის: არცა: პურისა: ჭამასა: შინა:
ესრეთ: პატივსცა: მეფესა: და: წარმოავლინა: სამეფოდ: ქართლად:
და: ვითარ: მოიწია: ერეთს: მიეგებნეს: ყოველნი: წარჩინებულნი: სა
მეფოსა: მისისანი: ხოლო: თორღუა: შეშინებული: მოიწია: უკუდგა: პან
კისს: ხოლო: მეფე: მოიწია: ტფილის: და: იყო: სიხარული: ყოველი: მკჳდრ
თა: საქართველოსა: ხოლო: თურღვას: მოუწოდა: მეფემან:
და: არა: მოვიდა: კარვად: მეფისა: შიშსათჳის: და: მრავლჯელ: უწოდა: და: ვერ:
ეძლო: გულ: პყრობად: მოსლვად: მაშინ:
განზრახვითა: ჯიქურისათა: წარვიდა: ხორნა: ბუჯელი: და: მივიდა: თურღ
ას: სახლსა: რათა: მას: მიენდო: ფიცითა: მტკიცითა: ხოლო: თორღუა: ჰრქ
ვა: წარვალ: ალავერდს: გიორგის: და: მან: შამომფიცე: და: მუნ: მომე
ნდევ: და: წარვიდეს: ორნივე: და: გამოება: ფესუსა: სამოსლისა:
ალავერდისა: მთავარ: მოწამისასა: და: მივიდა: ხორნაბუჯელიცა: შეჰფი
ცა: და: გამოჴსნა: ფესჳსაგან: ხოლო: თორღუამან: ჰქვა: რა: იგი:
ჰყო: ჩემზედა: ამან: წმიდამა: გიორგი: გიყოს: შენ: რამეთუ: მარტ:
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ვარ: და: სიკვდილითა: ჩემითა: უმკვიდრო: იქმნების: მამული: ჩემი:
და: ეგრეთვე: უმკვიდრო: ყოს: წმიდამა: მთავარმოწამემა: სახლი: შ
ენი : და: წარმოიყვანა: ხორნა: ბუჯელმან: ფიცთა: მტკიცეთა: მიერ: შე
კრულმან: ტაბახმელას: და: შეურაცხყო: აღთქმა: და: ფიცი: იგი: და: შეიპყრა: ჯ
იქურმან: განზრახვითა: დედოფლისათა: თვინიერ: მეფისა: ცნობილ
მან: და: წარიყვანეს: კლდე: კართა: და: გარდამოაგდეს: ვითარ: მიეგო:
ბოროტი: ხორნაბუჯელსა: ალავერდის: მთავარ: მოწამისა: აღთ
ქმისა: და: ფიცის: გატეხისათჳს: რამეთუ: ესვა: შვილი: ხორნაბ
უჯს: სახელით: შალვა: სიკეთე: აღმატებული: ამას: შალვას: ესხნ

ეს: შვილნი: და: დაიჴოცნეს: და: ეგრეთ: ბერი: ხორნაბელი: მოკვდა:
მწუხარებითა: დახედვად: უმკვიდრობს: სახლსა: მისსა: და: მათი: შვი
ლი: სახელით: შალვა: რომელი: უკანასკნელ: თათართა: მიე
რ: მოიკლა: და: უმკუიდრო: იქმნა: სახლი: მისი: და: ესრეთ: შური:
იგო: ალავერდისა: მთავარ: მოწამემან: ხოლო: ვითარ: მოიწყო: მე
ფემან: სამეფო: წარვიდა: ყაენს: ულოს: წინაშე: ნიჭითა: დიდითა:
რომელი: იხილა: რათა: ულოყან: პატივითა: შეიწყნარა: და: ნოინთა:
თანა: წინა: სადგომად: და: გამკითხველად: და: ბჭედ:------ამათ: ჟამთა: ინება: ულო: ყაენმან: აღმჴედრება: ბათონას: ზედა: რო
მელ: არს: ბაღდადი: და: ჴელმწიფესა: ბათოვანთასა: ხალიფზედა: და:
მოუწოდა: ყოველთა: სპათა: მისთა: და: წარემართა: ბაღდადს:
1-20 სტრ., 412v
ბრძოლის: ყოფად: ხალიფისასა: მივიდა: ქვეყანასა: ბაბილოვნისასა:
და: ვერ: წინა: აღუდგა: ხალიფ: არამედ: შეივლტოდა: ბაღდადს: ხ
ოლო: ყაენი: გარე: მოადგა: და: მოიცვა: იგი: ერთ: კერძო: დავი
თ: მეფე: ერთ: კერძო: თჳთ: ყოველნი: მოადგა: წყალს: აქეთ: და: წყ
ალს: იქით: ელგონ: ნოინ: და: ერთ: კერძო: მეფე: დავით: რამეთუ:
მის: წინაშე: იყვნეს: ყოველნი: წარჩინებულნი: და: ბრძოდეს: ძლი
ერად: არა: მრავალთა: დღეთა: არამედ: ათორმეტ: დღე: აღიღეს: ბაღდადი:
მეფემან: დავით: უბრძანა: ლაშქართა: მისთა: რათა: შეთხარონ:
ზღუდეთა: ქუეშე: და: შეთხარეს: ზღუდესა: შიგან: შევიდეს: ქართ
ველნი: და: იქმნა: ძლიერი: ბრძოლა: და: მოსრვიდეს: სპარსთა: ბაღ
დადელთა: და: შიში: ფრიადი: აქვნდა: ბაღდადელთა: და: ესრეთ: გან
უხვნეს: კარნი: ქალაქისანი: ქართველთა: და: თათართა: და: შევიდ
ეს: ამისი: მცნობელი: ხალიფ: რომელ: შევიდეს: ქალაქად: თათა
რნი: ივლტოდა: ნავითა: წყალსა: მას: ზედა: რომელი: ქალაქსა: ს
დის: იხილა: გომოიმ: რომელი: იყო: წყალსა: იმიერ: კერძო: იყო: მო
უჴდა: და: ვერ: უძლო: წარსლვად: არამედ: უკუნიქცა: პალატად: თჳსად:
ესრე: ადვილად: ჴელთ: იგდეს: განსაცდელნი: და: ჭირნი: რომე:
მოიწივნეს: ბაღდადს: ზედა: მოსრნეს: მახვილითა: სიმრავლე: რომელე: რა:
იყო: რიცხვი: და: სავსე: იყვნეს: უბანნი: ფოლოცნი: და: სახლნი: მკვდარ
თა: მიერ: სიმდიდრე: დაჰფასა: მაშინ: პოვნილთა: თანა: რომელნი: ქა
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რთველნი: ოქროთა: ვეცხლითა: თვალითა: მარგალიტითა: პატი
ოსნითა: ლარითა: და: შესამოსლითა: სამსახურებელი:
ჭურჭელითა:
ოქროსა: და: ვეცხლისათა: რომელ: არავინ: აიღებდა: თჳნიერი:
ოქროსა: და: ვეცხლისა: თვალსა: და: მარგალიტსა: და: შესამოსელთაგ
ან: კიდე: სხვანი: ჭურჭელნი: ჭანეთით: და: ქაშანით: მოხმულნი: და: მ
უნ: შექმნილნი: სპილენძი: და: რკინა: უპატიოდ: იბნეოდა: და: ესრეთ:
აღივსნეს: ლაშქარნი: რომელ: უნაგირი: და: კურადანი: ყოველი: შე
რაცხილ: სასხურებელი: თვალითა: და: მარგალიტითა: და: წითლითა:
ოქროთა: განტენნეს: ზოგთა: ჴრმალთა: ვადის: პირსა: მოსტეხდიან:
და: ქარქაშნი: წითლითა: განტენიან: და: ზედა: ნატეხნი: ჴრმლისა: ჩააგნ

იან: ზოგთა: მკვდარი: კაცი: ბაღდადელი: გამოსწლიან: და: წითლითა:
ოქროთა: განტენიან: და: თვალითა: და: მარგალიტითა: და: ვითარ: თჳსი:
მკვდარი: განიყვან: გარეშე: ქალაქსა: და: ესრეთ: აოჴრებდეს: ჰჴოცდ
ეს: და: ტყუე: ჰყოფდეს: მიიწინეს: პალატად: ხალიფისა: გამოიყვა
ნეს: ხალიფა: და: ძე: მისი: და: ყოველი: სიმდიდრე: მისი: განსაკჳრვე
ბელი: და: მოიყვანეს: წინაშე: ყაენის: ულოსსა: და: წარადგინეს: წინა
შე: მისსა: ეტყოდეს: ხალიფას: რათა: თაყუანისცეს: ყაენსა: ხოლო: მ
ან: არა: თავს: იდვა: და: დგა: და: ეტყოდა: ჴელმწიფე: ვითარ: თუით:
მყოფელი: და: მონებადსა: ქუეშე: არავის: მყოფი: უკეთუ: განმიტეოთ: და
გემორჩილები: თუ: არა: განმიტეოთ: არღარა: ვის: მონებასა: ქუეშე:
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მყოფი: მოვკვდები: აიძულებდეს: თაყვანისცემად: გამოუხუნიან: ფერჴნი:
მისნი: და: პირდაღმა: დაეცის: და: არა: თაყუანისსცა: ბრძანა: გაყ
ვანება: გარე: და: წარავლინა: ელგანოინ: რათა: მოკლან: ხალიფ: და: შ
ვილნი: მისნი: და: ჰქვა: ხალიფას: ყაენმან: შეგიწყალა: და: იგი: მხიარ
ულ: იქმნეს: და: ეტყოდეს: ვითარ: შემიწყალებს: განმიტეოს: და: ბა
ბილოვანივე: მომცენ: ხოლო: ელგანოინ: ჰქვა: არა: არამედ: ყაე
ნი: თჳთ: მისითა: ჴელითა: და: ჴრმლითა: მოგაკვდინებს: და: ყა
ნის: შვილი: აღბუღა: შენსა: შვილსა: მოჰკლავს: და: ხალიფა:
განკჳრვებული: ეტყოდა: უკეთუ: მომკლავთ: გენებს: ძაღლმან: და:
გენებს: კაცმან: მომკლას : და: ესრეთ: მოიკლა: ხალიფა: ყოვლითა:
სახლეულითა: მისითა: შეიწყალნეს: დაშთომილნი: ბაღდადელნი: და:
ბრძანა: შენება: და: დაარნეს: შანანი: და: ესრეთ: ტყვედ: ალ
აფითა: მივიდეს: სავსენი: სადგურს: ამათ: ჟამთა: შინა: იქმნა: ესეცა:
არა: თუ: ყაენმან: ბათოს: რომელ: უდიდე: იყო: ყოველთა: ყაენთა:
ინება: განსწორება: და: აღთუალვა: ჟამისა: და: ქვეყანისა: და: პოვა:
კაცი: ვინმე: ნათესავით: ორდი: სახელით: არღუნ: სამართლ
ის: მოქმედი: და: მართლის: მეტყუელი: და: ღრმად: გამგონე: და:
განმზრახი: რჩეული: ესე: წარავლინა: ყოველსა: საბრძანებელსა: მას: მ
ისსა: რუსეთს: ხაზარეთს: ოსეთს: ყივჩაყეთს: ვიდრე: ბნელეთამ
დე: აღმოსავლით: ვიდრე: ჩრდილოეთამდე: და: ხატაეთამდე: რათა: აღ
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თვალოს: და: განაჩინოს: მჴედარი: და: მეომარი: ლაშქრად: განმავა
ლი: ნოინთა: დიდთა: და: მცირეთა: ჰრსბისა: ებრ: მათისა: ულუფა:
რომელ: არს: ძღვენი: მიმავალთა: გზად: და: ქირა: ცხენისა: და: საპა
ლნისა: ვითარ: განჩინა: საბრძანებელსა: ბათოსსა: მიერ: წარ
ავლინა: ყარაყურუმს: ყუბლიყანს: წინაშე: ინება: მანცა: ესრეთ: ქმნად:
და: წარავლინა: იგივე: არღუნ: განგებად: საბრძანებელისა: მა
თისა: და: განუწესა: იგივე: წესი: და: მივიდა: ტახტსა: ჩაღატ
ანისა: და: უყანს: წინაშე: ინება: მანცა: თურანს: და: განაწე
სეს: განაგომანდაური: ყოველი: და: გამოვლო: ჯიონი: და: მოვიდა: ხვა
რასანს: ერაყს: და: ყოველსა: რომგუარსა: და: განაგო: ესრეთ
ვე: და: მოიწია: ყაენს: ულოს: წინაშე: და: მან: პატივითა: შეიწ
ყნარა: და: წარმოავლინა: საქართველოსა: მეფესა: დავითს: წინა

შე: და: საბერძნეთად: და: ყოველსა: საბერძნეთსა: მათსა: ზედა:
განაჩინა: აღწერად: და: განჩენად: და: რომელი: მოიწია: საქართვე
ლოსა: დიდსა: ჭირსა: მიეცნეს: ყოველნი: მკჳდრნი: სამეფოსა:
დავითისნი: და: იწყეს: აღწერად: კაცთამდე: და: პირუტყუთამდე:
ყანით: ვენაჴამდე: წალკოტით: ბოსტნამდე: და: ცხრასა: გლეხსა:
სრულისა: მიწის: მქონებელსა: ერთი: ლაშქარს: წარმავალი:
კაცი: შეაგდიან: და: გამოჴდა: სამეფოსაგან: დავითისა: ცხრა: დ
უმანი: კაცი: მჴედართა: თათართა: თანა: წარმავალი: რომელ: არს:
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ცხრა: ბევრი: და: განაწესეს: ძღუენი: სოფლისაგან: ათასისა: მჴედ
რისა: მთავარსა: კრავი: ერთი: და: დრაჰკანი: ერთი: ხოლო: ბევრ
ისა: მთავარსა: ცხვარი: ერთი: და: დრაკანი: ორი: და: მზდი:
ცხენისა: თეთრი: სამის: დღისა: ერთისა: და: ესრეთ: განუწესა:
და: წარვიდა: საბერძნეთს: და: ბაღდადს: და: ყოველგან: ამან: არღუნ:
განაწესა: რა: იგი: ჯერიყო: ოთხსავე: საყაენოსა: შინა: რა
მეთუ: იყო: კაცი: ესე: სამართლის: მოქმედი: ხოლო: ხუცესთა:
და: მონაზონთა: და: საეკლესიოთა: განწესებათა: არა: შეაგდეს: ს
აზღვარი: არცა: ყალანი: ეგრეთვე: შიხთა: და: დავრეშთა:
და: დავრეშთა: და: ყოვლის: რჯულისა: კაცნი: სამღ~თოთა: განჩე
ნილნი: და: მას: ჟამსა: ინება: ყაენმან: ულო: და: განათავის:
უფლნა: აღმჴედრება: ეგჳპტეს: ზედა: და: მოუწოდა: მეფესა: ყო
ვლითა: სპითა: მისითა: და: წარვიდა: ბრძოლად: სულტნისა: და: მი
იწია: შუა: მდინარედ: და: იწყო: ოჴრებად: ყოველსა: შუა: მდ
ინარესა: და: შამსა: და: ვითარ: ესმა: სულტანსა: ეგჳპტისასა:
აღმჴედრდა: წინა: გაწყობად: თათართა: და: მოიწია: მინდო
რსა: ზედა: ევფრათას: ყოვლით: მჴედებით: მისით: და: მივი
დნეს: თათარნი: და: განვლეს: მდინარე: რამეთუ: არა: მოახ
ლებულიყო: სულტანი: პირსა: მდინარისასა: და: წინ: მიეგებნეს:
სულტანი: განეწყო: და: იქმნა: ომი: ძლიერი: სადა: იგი: დავით: მე
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ფე: და: სპანი: მისნი: წინა: მბრძოლობდეს: ძლიერად: და: მოსწყდეს: ო
რგნითვე: და: ივლტოდეს: მეგჳპტელნი: ხოლო: ერი: მრავალი: მოსწყდა:
სულტნისა: და: ესრეთ: ყაენმან: დაიბანაკა: მრავალ: დღე: პირსა: ე
ეგვიპტისასა: და: ევფრათისასა: სადა: იგი: იხილა: ქალაქი: მცირე: მ
დინარესა: ზედა: ე~ფრატისასა: ძლიერად: განმაგრებული: რომელ:
ერ: კერძო: კლდე: იყო: და: ერთ: კერძო: მინდორისა: ევფრატისა: მიე
რ: და: ვითარ: იხილა: ყაენმან: სიმაგრე: ქალაქისა: უღონო: იქ
მნა: ბრძოლად: გარნა: მოიგონა: საქმე: საკუირველი: რამეთუ: ეტ
ყოდა: მის: ქუეშე: დაწესებულთა: არა: არს: ღონის: ძიება: ბრძოლ
ისა: ყოფად: ქალაქისა: მანგავს: აღვმჴედრდეთ: და: გარე: მოვიცვათ:
ქალაქი: და: ვითარ: ძაღლთა: ვიწყოთ: ყივილი: და: ყვირილი : და: ვითა
რცა: ესმა: ესე: განკუირდეს: და: აღმჴედრდეს: და: ვითარცა: ძაღლთა:
იყივლეს: და: რა: მიიწია: ჴმა: ესე: ქალაქად: იქმნა: საქმე: საკუირ
ველი: რამეთუ: განსქდა: ქალაქი: ორგან: ნახევარი: წარიქცა:

კლდითურთ: წყლისაკენ: და: მოისპო: სული: ურიცხვი: ესრეთ: ჴელ
თ: იგდო: და: წარვიდა: შამად: და: შუა: მდინარედ: და: მოეგებნეს: ყოვე
ლნი: მკუიდრნი: შუა: მდინარისანი: და: შამისანი: სავსენი: ურ
იცხვითა: ძღვნითა: მოიწია: ადარბაგანს: მეფე: დავით: ფრიად:
პატივ: ცემული: და: მიიწია: ტფილისს: ამათ: ჟამთა: შინა: მწუხარე:
მწუხარე: იყვნეს: წარჩინებულნი: მეფისანი: რამეთუ: ჯიგდამან: არა: შვა: შვი
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ლი: ამისთჳს: ინება: მეფემან: შვილიერების: ძალით: ალთუნ: ნა
თესავით: ოსი: მეუღლედ: აღმთქმელმან: უკეთუ: მიეცეს: ყრმა: წული:
არღარა: შეიწყნაროს: არამედ: განუტეოს: და: ვითარ: გამოჰჴდა:
მცირე: ჟამი: მუცლად: იღო: ალთუნ: ძე: და: შვა: და: უწოდ
ეს: სახელი: გიორგი: რომელი: აღთქვა: და: შეიწყნარა: შვილად:
დედოფალმან: ჯიგი: ხათუნ: და: შემდგომად: მცირედისა: კუალად: მიუდგა: და:
შვა: ასული: და: უწოდა: სახელი: თამარ: და: აქა: შინა: განიშ
ორა: საყუარელი: თჳსი: ალთუნ: ნათესავით: ოვსი: რომელ: ქ
მნულ: კეთილ: იყო: და: შემდგომად: მცირედისა: გარდაიცვალა:
დედოფალი: ჯიგი: ხათუნ: და: წარიყვანეს: სამარხოსა: დედოფალთასა: მცხ
ეთას: დაკრძალეს: მას: ჟამსა: წარვიდა: მეფე: დავით: ულო: ყაენს: წი
ნაშე: მუღნს: რამეთუ: იგი: აქვნდა: სადგურად: საზამთროდ: და:
მიერ: წარმოჰყვა: სადგურსა: საზაფხულოსა: და: წარმოავლინა: მეფე:
ქართლად: რათა: მზა: იყოს: მეფე: ლაშქრად: ეგჳპტესა: რომელ:
არს: მისრეთი: და: შემარა: ყანა: ავაგ: ათაბაგისა: ივანე: ათაბა
გის: ძისა: რამეთუ: მას: ჟამსა: გარდაცვალებულ: იყო: ავაგ: და: არა:
დაშთა: ყმა: წული: არამედ: ქალი: ერთი: სახელით: ხვაშაქ: და:
მივიდა: მეფე: ბიჯნისს: ტირილად: და: იხილა: ცოლი: ავაგისი: კახაბერის:
ძეთა: რაჭის: ერისთავთა: ასული: სახელით: გვანცა: ქმნულ:
კეთილი: ეტრფიალა: და: შემდგომად: მცირედისა: მიიყვანა: იგი:
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ცოლად: და: დედოფლად: და: წარმოიყვანა: სამეფოდ: ხოლო: ქალი: იგი:
ავაგისი: დაუტევა: მამულსა: თჳსსა: ზედა: და: შევედრა: მანკა
ბერდელსა: სადუნსა: რომელი: იყო: კაცი: ბრძენი: და: გონიერი:
და: კეთილის: განმზრახავი: და: აჰაეროვანი: ძალითა: ფრიად: და: მორ
კინალი: ძრიერი: რჩეული: საჩინო: და: მოისარი: ჴელოვანი: რომელ:
წარდგა: წინაშე: და: თაყუანისსცა: ულოს: და: ჴელ: პყრობილმან: ჰქვა:
ვინათგან: მოგცა: თქუენ: ღ~თნ: ძლევა: ყოველთა: მტერთა: და: კაცთა:
უმჯობესად: გამოგაჩინა: და: აწ: აქა: არს: მჴედარი: ასი: ათასი:
ვინცა: მერკინების: გინა: მედგინების: ანუ: ისარსა: განვასრევთ:
მზა: ვარ : და: არავინ: იპოვა: მგზავსი: მორკინალი: მისი: და: ვი
ნცა: იპოვა: ყოველთა: სძლო: ესე: შეყუარებულ: იქმნა: ყაენ: უ
ლოსაგან: და: იწყო: განდიდება: და: გონიერებითა: მისითა: მეფემან
ცა: დავით: პატივსცა: და: შევედრა: სახლი: ავაგისი: და: რამეთუ:
გვანცა: მიუდგა: და: შვა: ყრმა: და: უწოდა: და~ტრ: რომელი:
შემდგომად: დავითისა: მეფე: იქმნა: რომელი: ქვემორე: სიტყვა
მა: ცხად: ყოს: ამის: გვანცას: დედოფლობა: მძიმედ: უჩნდა: მესტ

უმრესა: ჯიქურს: რამეთუ: მტერ: იყვნეს: ამისთჳს: განზრახ
ვითა: სუმბატ: ორბელისათა: შესმენილ: იქმნა: ვითარმედ: ჯი
ქურ: წარავლენს: კაცთა: არღულს: წინაშე: რათა: აუწყოს:
ყაენს: ულოს: სიმდიდრე: მათი: მეფისა: და: ეგულების: განდგომა:
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ხოლო: ვინათგან: დავით: მეფე: უმანკო: იყო: რომლისათჳს: უმანკოსა:
ყოველი: რწამნ: წარავლინნა: მსწრაფლ: წინაშე: მდგომელნი: და:
ბრძანა: წინაშე: მოყვანება: მისი: და: სახლისა: მისისა: იავარ:
ყოფად: და: ვითარ: აღასრულეს: მსახურთა: მეფისათა: და: წარად
გინეს: წინაშე: მეფისა: ჯიქური: ღამით: რამეთუ: მეფე: ჯდა:
ისანთა: მხედველი: მტკურისა: და: არა: სიტყუა: ყ~ო: მისთანა: არამედ: გა
ნუკითხავად: ბრძანა: შთაგდებად: მტკვარსა: ხოლო: ვითარ: განთე
ნდა: იხილეს: ჯიქური: რიყესა: ზედა: განგდებული: წყლის
აგან: და: განკჳრდეს: ყოველნი: მხილველნი: ანასდათსა: სი
კვდილისათჳს: და: არავინ: იპოვა: დამფლველი: მისი: რამეთუ:
არა: ესვა: შვილი: და: შეკრბეს: ყოველნი: გლახაკნი: და: ობოლ:
ქვრივნი: და: ევედრნეს: მეფესა: რათა: მიანიჭოს: გვამი: ჯიქ
ურისი: ამად: რომე: მრავალი: კეთილი: ექმნა: მათ: ზედა: ის
მინა: დავით: და: მისცა: გვამი: მისი: და: მრავლითა: გოდები
თა: წარიღეს: ეკლესიასა: წმიდისა: ქალწულისა: ქრისტინასა:
რომელი: ხვარაზმელთაგან: აღშენებულ: იყო: და: მუნ: დაფლეს:
დიდითა: პატივითა: რაოდენ: გლახაკთა: ძალ-ედვა: ----ხოლო: შემდგომად: ამისა: ნება: ყაენმან: აღმჴედრება: ს
ულტანსა: ზედა: მისრეთისასა: და: შეკრიბნა: ყოველნი: მთავარ
ნი: და: სპანი: მისნი: და: მოუწოდა: მეფესა: დავითს: და: ს
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ასა: მისსა: წარსლვად: ეგჳპტედ: ხოლო: შეიწრებულ: იყო: მეფე: და: საბრძა
ნებელი: მისი: არღუნის: აღთუალვისაგან: და: რა: იგი: განეწესა:
რაცა: განისყიდებოდეს: ტფილისს: ანისისა: თეთრსა: ზედა: სამი: თეთრი:
საყაენოდ: დაიდებოდეს: ამას: ზედა: ხოჯა: აზიზ: ვინმე: ნათესავით: და:
სჯულითა: სპარსი: განეჩინა: და: დაეტევა: ტფილისს: რომელი: ესოდენ:
უწესოებად: მიწა: თუ: სამზარეულოსა: მეფისასა: ცხვარი: გინა: კრავი: ისყი
დებოდის: მას: ზედაცა: ხარაჯა: წაუღიან: რომელსა-იგი: ტაღმად: უწოდ
დეს: ამის: მიერ: შეიწრებული: მეფე: იგონებდა: უკეთუ: წარვიდე: ე
გჳპტედ: ანუ: თუ: განუდგე: ყაენს: და: ვერას: დაამტკიცებდა: გარნა:
წარემართა: ლაშქრად: და: ვითარ: მოიწია: ქვეყანად: ჯავახეთისად: და
ამტკიცა: განდგომა: და: მოუწოდა: თანა: განმზრახთა: მისთა: და: ჰქვა:
უკეთუ: ვისმე: ნებავნ: დაუტევბს: მამულსა: და: წარმოვიდენ: ჩემთ
ანა: უკეთუ: არა: ნებავს: წარვიდენ: მსახურებად: ყაენისა: მისრითს:
რათა: დასწვას: ქვეყანა: მისი: რამეთუ: ნება: კაცად: კაცადსა: ზედა:
იყვნედ: და: მე: არღარა: მნებავს: მონება: თათართა: მძლავრებისათჳს:
ხოჯა: აზიზისა: რომელი: დაადგინა: ჩემზედან: არღუნ: რამეთუ: ვერ: თ
ავს: ვდებ: ესეოდენსა: შეურაცხებასა: ხოლო: წარჩინებულნი: ამის:
სამეფოსანი: რომელნი: მე: დაუმტკიცებდეს: და: რომელნიმე: არა: გა

რნა: ეგრეთცა: დაამტკიცა: განდგომილება: და: უმრავლესნი: წარ
ვიდეს: ყაენს: წინაშე: შანშეს: ძე: ივანე: და: გრიგოლ: სურამელი:
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კახა: ერის: თავი: ახალქალაქისა: თავნი: და: პირნი: ქუეყანის
ანი: წარვიდეს: ყაენს: წინაშე: და: უმრავლესნი: ერ: კახნი: ვითარ:
ცნა: მეფემან: წარსლვა: დიდებულთა: მანცა: ნება: სცა: და: წარვიდა: გ
ანდგომად: და: მოუწოდა: სარგის: ჯაყელს: ციხის: ჯვარელსა: რომელსა: აქ
ვნდა: პატივი: სამცხის: სპასალარობისა: და: ეზრახა: რათა: განუდგენ: ყა
ენს: ერჩდა: სარგის: და: წარმოიყვანა: სამცხეს: სახლსა: მისსა: და: ფრი
ადითა: პატივითა: განუსუენა: უმეტეს: წესისა: მეფეთასა: და: აძლევდა:
ყოველთა: ქალაქთა: და: ქუეყანათა: მისთა: გამოსაზრდელად: მეფისა: და: ლ
აშქრისა: მისისა: თჳის: ხოლო: მეფემან: არა: ინება: და: დაყო: ზაფხული:
იგი: მცირე: ერთგულითა: რომელნი: დადგეს: ერთგულებასა: მისსა: ზ
ედა: და: ესრეთ: იპყრობდეს: სამცხეს:-ხოლო: დედოფალი: გვანცა: და:
ძე: მცირე: დაუტევა: სახლსა: ავაგისსა: ბიჯნისა: ამას: შინა: მოვიდა:
ყაენი: ულო: განმარჯვებული: ბრძოლისაგან: სულტანისა: მეგჳპტელისა: რამ
ეთუ: სძლო: მათ: და: აოტნა: სადა: იგი: მუნ: დამხუდართა: ქართველთ
ა: ძლიერი: ბრძოლა: ყვეს: ხოლო: ვითარ: მოიწია: საზაფხულოსა: სადგ
ურსა: თჳსსა: ალტაღს: და: მიერ: საქოსა: და: მერმე: წარვიდა: სა
ზამთროსა: ადგილსა: რომელსა: აწ: ყარაბაღობით: და: მუღანობით: უ
ჴმობენ: იკითხა: საქმე: დავითისი: და: ცნა: განდგომილება: მისი: მ
ოუწოდა: არღუნს: და: ორასთა: მთავართა: და: აჩინა: მჴედართ: მთ
ავრად: და: მისცა: მჴედარი: და: უბრძანა: ქართველთ: რომელნი: ერჩდ
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ეს: მას: რათა: წარჰყვენ: არღუნ: ოირიდსა: და: მივიდენ: მეფესა: ზედა:
სამცხეს: და: ბძოლა: უყონ: წარმოვიდა: არღუნ: მჴედრითა: ოცი:
ათასითა: შემოვლო: განძა: და: სომხითი: და: მოიწია: ტფილისს: და: მ
უნ: მოერთნეს: ყოველნი: ესე: ზემო: ჴსენებულნი: მთავარნი: საქარ
თველოსანი: და: წარმოემართნეს: სამცხეს: ბრძოლა: ყოფად: მე
ფისა: და: ვითარცა: ესმა: მოსლვა: არღუნისი: და: ყოველთა: მთავარ
თა: ქართლისათა: მოუწოდა: მესხთა: ბაგიშ: კლარჯთა: და: ვინცა: დადგ /. რომილ:
იყო: ერთგულებასა: ზედა: მისსა: შეკრიბნა: მცირედნი: კაცნი: მ
ჴედარი: რვა: ათასი: და: აჩინა: მჴედართ: მთავრად: სარგის: ჯაყ
ელი: კაცი: მჴნე: და: შემმართებელი: და: მრავალჯერ: გამოცდ
ილი: და: სახელოვან: ქმნილი: წყობათა: შინა: ტანითა: ახოვანი: ჴელო
ვნად: მბრძოლი: ცხენსა: ზედა: მჴნე: მოისარ: საჩინოდ: ნადირთა: უ
ცთომლად: მომსრველი: და: მისა: მინდობილ: იყო: მეფე: ერდგულ
ობაცა: დიდი: აქვნდა: მეფისა: და: წარავლინა: წინა: მიგებებად:
წყობად: არღუნისა: და: წარემართნეს: და: დადგეს: ჴევთა: ხოლო: ა
რღუნ: შემოვლო: ქართლი: და: დადგა: სურამს: და: წარმოავლინნა: წ
ინამბრძოლნი: მჴედარნი: ექუსი: ათასი: და: არღუნ: დადგა: შინ
დარას: და: წინა: მბრძოლნი: მივიდეს: ტაშის: კარს: და: დადგა: სამდინ
აროსა: მას: ზედა: რომელ: არს: შოლა: ხოლო: აღიყარა: სარგის: ჴე
ვთათ: და: წარავლინნა: წინა: მბრძოლნი: კაცი: რჩეული: და: გა
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მოცდილი: წყობათა: შინა: ათას: ხუთასი: მჴედარი: არა: უწყოდეს: მოახლება: ა
რღუნისი: და: წარემართნეს: და: განვლეს: ჴიდი: ახალდაბისა: იყო: ყი
ნული: და: ზამთარი: ვითარ: წესი: არს: თვესა: დეკემბრისასა: და: განვი
დეს: სივიწროისაგან: წინა: მავალნი: იხილნეს: რაზმი: თათართა: და:
წინა: განეწყუნეს: ქართველნიცა: და: მყის: ზედა: მიეტევნეს: მესხნი:
და: პირველსა: შეკრებასა: აოტნეს: თათარნი: და: მოსწყჳდნეს: მრავა
ლნი: სახელოვანნი: და: ესრეთ: ძლიერად: ბრძოდეს: თათართა: მათ: მესხნი:
რომელ: მცი
რედნიღა: განერნეს: და: შეიხვეწნეს: რაზმსა: შინა: არღუნისასა: შ
ინდარას: გორისასა: და: სდევნეს: და: მოსწყუიდნეს: პირითა: მახვილისათა:
რამეთუ: მჴედართ: მთავარი: სარგის: და: სპა: მეფისა: ვერღარა: მოი
ლოდინეს: ამისთჳს: რომე: თათართა: რაზმი: მახლობელად: მდგომა
რე: იყო: და: ესრეთ: ძლევითა: საჩინოთა: შემოქცეულნი: მრავალ
თა: სახელოვანთა: თათართა: თავისა: მქონებელნი: მოეგებნეს: სა
რგისს: და: ლაშქართა: ხოლო: ვითარ: იხილა: სარგის: განმხიარულება:
და: უვნებელად: დაცვა: განიხარა: გარნა: მძიმედ: აღუჩნდა: რამეთუ: ვე
რ: მიესწრა: ომსა: რამეთუ: იყო: კაცი: მძლე: და: შემმართებელი:
კვალად: განწყობისა: მესხთა: წარემართა: არღუნს: ზედა: გულითა: ქველ
ითა: ხოლო: არღუნ: სპათა: მისთა: მოუწოდა: და: კვალად: ქართველსა:
სპასა: ზედა: მისლვასა: მხილველი: ივლტოდა: გარნა: აყენებდეს: ქართ
ველნი: წარჩინებულნი: და: არა: უტევეს: სივლტოლად: რომელთა: უპი
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რობდა: თორელი: კახა: და: ეტყოდა: ვითარმედ: ქართველნი: მეცნიერნი: ვართ:
ომისა: მათისანი: ჩუენ: ვბრძოდით: თქუენ: წილ: და: ესრეთ: ძალითა:
არწმუნეს: და: დადგა: ადგილსა: ზედა: და: განაწყო: მჴედარნი: ვითარ: დ
აეახლნეს: ურთიერთას: ზედა: მიეტევნეს: მესხნი: განლაღებულნი: ხოლო:
სარგის: ჯაყელი: უპირველეს: ყოველთასა: მიუჴდა: რაზმსა: და: უმჴნეს:
მათი: ჩვენდა: ბაადური: ჰოროლითა: ცხენისაგან: ქუეყანად: დასცა: და:
იქმნა: ძლიერი: ომი: და: მრავალნი: მოისრვოდეს: არღუნის: სპისაგ
ან: და: სივლტოლად: მიდგეს: პირველსავე: მიჯრასა: სძლევდეს: სპანი:
მეფისანი: და: ვითარ: არს: ჩუეულება: თათართა: ლტოლვა: და: გარე:
უკუქცევნა: ანასდა: გარე: უკუნიქცეს: მაშინ: სულ: მოკლე: ქმნულნი:
სპანი: მეფისანი: ივლტოდეს: მსწრაფლ: ესრეთ: განწირული: და: მი
მო: დაბნეულნი: თათართა: მიერ: მოისრვოდეს: ცოდვათა: ჩუენთა: სი
მრავლითა: განწირნა: ღ~თნ: და: მისცნა: ჴელთა: წარმართთასა:
ხოლო: უწყალოდ: ჰჴოცდეს: და: მრავალნი: სახელოვანნი: მოსრნეს:
თათართა: რომელ: მცირედნიღა: ძლით: განერნეს: და: სდევნეს: ახა
ლ: დაბის: ჴიდამდე: გინა: უმეტესცა: ხოლო: ზოგნი: ტყუედ: წარყვანე
ბულ: იქმნეს: გურკელელი: მურვან: და: სხვანი: მრავალნი: და: ეს
რეთ: შეიქცა: არღუნ: ყაენს: ულოს: წინაშე: განმარჯუებული: ხო
ლო: სარგის: და: მესხნი: მივიდეს: მეფეს: წინაშე: აწყვერს: მეყუის
თათჳის: თათჳს: მტირალნი: რამეთუ: უმრავლესნი: მოესრნეს: დაშთომ
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ილიყვნეს: მცირედნი: და: დაყო: მეფემან: ზამთარი: ნახევარი: სამცხ
ეს: და: გარდვიდა: შავშეთს: და: კლარჯეთს: და: წარვიდა: ნიგალის: ჴე
ვს: და: ვითარ: მოიწია: თუე: მაისი: და: აღმოსცენდა: მდელო: ყაენმან:
იგივე: არღუნ: დევნად: და: ძებნად: წარმოავლინა: რომელთა: თ
ანა: იყვნეს: ქართველნიცა: მიმდგომნი: ყაენისანი: და: თვესა:
ივნისსა: მოვიდა: სამცხეს: ხოლო: მესხნი: რომელნიმე: მიეგებნეს: არ
ღუნს: და: რომელნიმე: წარჰყვეს: მეფესა: და: ესრეთ: იწყო: ოჴრ
ებად: და: ტყვენვად: სამცხეს: და: მოადგა: ციხის: ჯვარსა: დაუწყო:
ბრძოლა: ძლიერად: რამეთუ: არა: ზღუდითა: მტკიცითა: განსრულე
ბულ: იყო: ხოლო: ციხეს: მყოფნი: ძლიერად: ბრძოდეს: და: მრავალი:
კაცი: მოკლეს: და: დიდად: ივნებდეს: გარე: მყოფთა: დღისით: და: ღ
ამით: განვიდიან: და: ადგილ: ადგილად: მოსწყუიტიან: და: ვითარ: იხ
ილა: სიმტკიცე: ციხის: ჯვრისა: რომელ: არს: ჯვარის: ციხე: აიყარა:
და: წარვიდა: და: წიგნიცა: მოუვიდა: ყაენისა: მსწრაფებელი: წარსლვად:
ვინათგან: ყა~ენი: თურანისა: ქვეყანასა: მყოფი: ბრძოლად: მოსრულ:
არს: ხუარასანს: და: ესრეთ: იჴსნა: ღ~თნ: ჭირთა: ამათგან: ქვე
ყანა: სამცხისა: რომელ: ოც: დღე: ძალით: იყო: არღუნ: სამცხეს:
ხოლო: მეფე: დავით: კვალად: მოვიდა: შავშეთს: და: სამცხეს: და: ვითარ: იხ
ილა: სამცხე: მოოჴრებული: მოუწოდა: თანა: მზრახავთა: მისთა:
და: ჰკითხა: თუ: რა: ყონ: რამეთუ: ომი: თათართა: აღარ: ეგებოდა:
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მაშინ: სარგის: ჯაყელ: ციხის: ჯვრელმან: მოაჴსენა: ვითარმედ: სამც
ხე: მცირე: არს: და: არა: კეთილი: სადგომი: მეფეთა: აწ: განგაზრ
ახებ: რათა: წარხვიდეთ: ლიხთიმერით: რუსუდანის: ძისა: დავითის: თანა:
რამეთუ: სწორად: ორთავე: არს: სამეფო: იგი: და: ესეცა: და:
მე: დავსდებ: თავსა: ჩემსა: და: საქონელსა: ყოველსა: და: ლაშქა
რსა: ჩემსა: შენთჳის: ვითარ: გენებოს: იჴმარე: და: უკეთუ: კეთილად:
გისტუმროს: დავით: კეთილ: და: უკეთუ: არა: აჰა: სიმდიდრე: ჩემი: მზ
ა: არს: თქუენთჳს: და: ნურცა: შენ: სწყალობ: საჭურჭლესა: შენსა: და:
ვეზრახნეთ: თავადთა: იმერთა: და: განვსცეთ: საჭურჭლე: და: ჩვენ:
კერძო: დავიყენოთ: სთნდა: ყოველთა: განზრახვა: ესე: და: წარავლინეს: მო
ციქული: წინაშე: რუსუდანის: ძისა: რათა: შეიწყნაროს: თათართაგან:
მირიდებული: ხოლო: მან: აღუთქუა: და: წარვიდა: და: მივიდეს: ქუთათის:
სადა-იგი: წინა: მიეგება: რუსუდანის: ძე: და: კეთილად: ისტუმრა: და:
დაყვეს: წელიწადი: ერთი: გარნა: კეთილად: თუ: ისტუმრებდა: რუს
უდანის: ძე: ეგრეცა: კეთილადვე: ლაშას: ძემან: დავით: არამედ: ვითარცა:
უცხო: ვიდოდა: მათ: თანა: მაშინ: ეზრახნეს: კახას: ბერის: ძესა: რაჭის: ერ
ის: თავს: კახაბერსა: ქუაბულის: ძეთა: ფარაჯანიანთა: სარგის: რათა:
ლაშას: ძე: დავით: ყონ: მეფედ: რომელნი: ერჩდესცა: და: იქმნა: განდ
გომილება: ლიხთიმერით: და: რომელნიმე: წარმოუდგეს: ლაშას: ძესა: რო
მელნი: მე: რუსუდანის: ძესა: ეგრეთვე: დადიანი: ბედიანი: ჯუანშერის: ძე:
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დადგა: ერთგულებასა: ზედა: რუსუდანის: ძისასა: რამეთუ: იყო: ესე:

ბედიანი: კაცი: წარმატებული: ყოვლითა: ზნითა: უხვი: უმეტეს: ყოველთა:
კაცთა: სრული: გონიერებითა: ამან: დაუწყო: ოდიში: რომელ: მპარავი:
და: ძვირის: მოქმედი: არა: იპოვებოდა: და: სუანნი: განიყვნეს: ორა
დ: გარნა: არას: ავნებდეს: ურთიერთარს: ორნივე: დავით: და: დავით:
დაღაცათუ: ლაშქართა: არა: ენება: ამისთჳს: რომელ: არა: გასცემდა:
ორნივე: მეფენი: საჭურჭლესა: ლაშქართა: ზედა: ესრეთ: იყო: აშლილო
ბა: და: შფოთი: მრავალნი: იმერით: მაშინ: არღარა: იყო: ღონე: დაამტკიც
ეს: რათა: განყონ: სამეფო: და: საჭურჭლე: ორად: და: აჩინნეს: თავა
დნი: სამეფოსანი: და: განყვეს: ორად: ტფილისი: ორად: ქუთათისი:
ორათ: და: თავადნი: და: ერის: თავნი: ურთიერთ: შეასწორეს: ნ
იკოფსით: დარუბანდამდე: და: განყვეს: სამეფო: და: საჭურჭლენი: გარნა:
ხვამლისა: ქვაბსა: რომელი: იდვა: მცირე: გამოიღეს: და: გაიყვეს: და:
უფროსი: ქვაბსავე: დაუტევეს: ხოლო: ჯაჭვი: იგი: სახელ: დებული:
სალმასური: და: თვალი: იგი: პატივ: ცემული: გვრდემლი: და: მარგ
ალიტი: იგი: დიდი: რომლისა: სწორი: არავის: სადა: უხილავს: ესე: ს
ამივე: რუსუდანის: ძესა: დავითს:-და: აქა: იქმნა: განყოფა: სამეფოსა: და:
მიერითგან: შეიქმნა: [ე]ორთ: სამეფოდ: მაშინ: უმეფო: იყო: ამიე
რი: საქართველო: სამეფო: და: დაიშალა: ლაშქრობა: და: მსახურება: თ
ათართა: ინება: კვალად: ყაენმან: ზავი: მეფისა: მოუწოდა: არღუნს:
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რათა: წარავლინოს: მოციქული: მეფის: წინაშე: ზავის: ყოფად: და: ფიცთა:
დაუმტკიცებდა: უვნებლობისათა: რამეთუ: დედოფალი: გვანცა: ავაგის:
ცოლ: ყოფილი: და: ძე: თჳისი: ყრმა: მცირე: დარჩეს: ჴელთა: ულოს:რომ
ელნი: ტყუედ: წარისხნეს: ურდოს: ვითარ: ეგულებოდა: ბოროტის: ყოფა: ყრმ
ისა: ნოინის: ვისმე: ცოლმან: აღიყვანა: და: შვილად: მიიყვანა: რამ
ეთუ: იყო: უშვილო: ხოლო: თქმულარს: ესეცა: ვითარმედ: მიიქუა: რომელ:
ყრმა: და~ტრი: წიაღთა: მეყუსეულად: საშო: განეღო: დედაკაცსა: და: მუცლ
ად: იღო: და: შვა: ყრმა: წული: და: ამის: ძალითა: კეთილსა: უყოფდა:
ნოინის: ცოლი: გვანცას: და: ყრმასა: რათა: მან: წარავლინოს: კაცი: წინა
შე: მეფისა: ზავისა: ყოფად: და: წარმოავლინეს: მოციქული: ზავისა: თჳის: და:
არა: მისცეს: სამეფო: მისი: ყოველი: და: კვალად: ეგოს: პირველსავე: პ
ატივსა: დედოფლობისასა: რა: მოვიდეს: მეფეს: წინაშე: მოციქული: ყაენის
ანი: და: აუწყეს: ესრეთ: მიუმცნო: მეფემან: ვითა: ხოჯა: აზიზ: იქმნა: მი
ზეზი: ჩემმიერ: წარმოსლვისა: და: სამეფოსა: დატევებისა: უკეთუ: ნებავს:
ყაენსა: შეწყნარება: ჩემი: პირმშოსა: ძესა: ჩემსა: გიორგის: წარმოვა
ვლენ: წინაშე: მათსა: და: უბოძოს: სამეფო: ჩემი: და: დედოფალი: გვანცა:
და: ძე: ჩემი: დატრე: წარმოავლინოს: ჩემდა: და: ხოჯა: აზიზ: მომცეს: რათა:
სიკუდილითა: მისითა: შური: ვიგო: ნაქმართა: მისთა: რომელნი: ყვნა:
ჩემ: ზედა : ვითარ: მიიწივნეს: ყაენს: წინაშე: სთნდა: სიტყუა: მეფისა: და:
ითხოვეს: ძე: მისი: გიორგი: და: დაუმტკიცეს: ფიცთა: მიერ: შესმითა: ოქ
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როსა: საფიცრისათა: რათა: უვნებელად: დაიცვას: ძე: მეფისა: და: მისც
ეს: სამეფო: მისი: უკეთუ: დავით: მეფემან: იხილოს: ყან: ულო: რომელ
სა: ეჯნობითცა: უწოდეს: ხოჯა: აზიზცა: მისცეს: ჴელთა: მეფისათა: ენებოს:

მოკლას: და: თუ: ენებოს: განუტეოს: ამის: შუა: შემოიყვანა: ენუქ: არქ
ოვანი: კაცი: მართალი: და: პატიოსანი: სჯულითა: ქრისტეს: ჯვარისათა:
თაყვანის: მცემელი: და: მან: უთავს: მდება: ყა~ნს: რათა: არა: ევნოს:
დავითს: და: ძესა: მისსა: გიორგის: თჳთ: მივიდა: ენუქ: დავით: წინაშე:
შეჰფიცა: და: წარიყვანა: ძე: მისი: გიორგი: შევიდეს: ტფილის: და: მუნ: მო
ეგებნეს: ყოველნი: მთავარნი: და: ერის: თავნი: საქართველოსანი: და:
შადინი: ვინმე: ნათესავით: სომეხი: რომლისა: შევედრა: ტფილისი: და:
თჳთ: მეფობაცა: არღუნ: მოიღო: ძღვენი: ურიცხვი: გიორგის: წინ
აშე: და: დაყვეს: მცირედი: ჟამი: ქალაქსა: და: მერმე: წარვიდეს: ეჯანს: და:
მოიწინეს: ურდოსა: პირველად: მოუვლინა: აეჯნის: ცოლსა: ტონღუ
ზ: ხათუნს: რამეთუ: იყო: იგი: მაღლისა: ჴელმწიფისა: კოსტანტი
ნე: პოლისა: ასული: სჯულითა: ქრისტეანე: და: მართლ: მადიდებელი: ამ
ისთჳს: პატივსა: უყოფდა: ტონიუზ: ხათუნი: ენუქ: არქონს: რომელი: იგ
იცა: ქრისტეანე: იყო: ვითარ: იხილა: ყრმა: იგი: შეიყვარა: სიკეთისა: მ
ისისათვის: და: თჳთცა: ქმნულ: კეთილ: იყო: და: მერმე: წარიყვანეს: ყა~ნს:
წინაშე: და: მანცა: კეთილად: შეიწყნარა: და: პატივი: დიდი: უყო: და: ეს
რეთ: პატივ: ცემულად: დაყო: წელიწადი: ერთი: რომელსა: მიანიჭა:
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ყოველი: სამეფო: მისი: ყაენმან: და: წარმოავლინა: მოციქული: რათა: მივიდეს:
მეფე: დავით: ეჯნას: წინაშე: ხოლო: მეფე: მიზეზობდა: ხოჯა: აზიზის: არ: მიცე
მას: უკეთუ: არა: მომცეთ: მოსიკვდიდ: არა: მოვალ: ურდოსა: ამის: მ
ცნობელი: ყაენი: სიტყჳთა: არღუნისათა: განწყრა: რამეთუ: მძიმედ:
აღუჩნდებოდა: სიკვდილი: ხოჯა: აზიზისი: ამისთჳის: ეტყოდა: ყა~ნს: ვითარ
მედ: მეფე: არღა: მოვალს: მსახურებად: შენდა: არამედ: კვალად: ტყუილ
ით: გამოუუშვებს: აწ: ამას: განგაზრახებ: წარსწყმიდე: ძე: მეფისა: და: წარ
მგზავნე: მე: ლაშქრად: მეფეს: ზედა: და: შეკრულსა: მოვიყვან: წინაშე:
თქუენსა: ყაენმან: დაიჯერა: და: განაჩინნა: კაცნი: რათა: წარსწყმიდონ:
ძე: მეფისა: და: ყოველნი: რომელნი: წარმოევლინეს: მეფესა: ძისა: მისისა: თანა:
ცნა: ესე: ენუქ: არქონ: ადგა: და: მსწრაფლ: მივიდა: ტონღუზ: ხათუნს:
წინაშე: და: აუწყა: სიტყუა: ესე: ხოლო: იგი: მსწრაფლ: მივიდა: ყაენს: წინ
აშე: და: ენუქ: არქონ: და: მოაჴსენა: დიდო: მაღალო: ჴელმწიფეო: ყა~ნო: რასა:
უსამართლობისა: იგი: ბრძანება: განგიჩენია: სიკუდილი: მეფის: ძისათჳს:
და: მსახურთა: მისთა: არა: უწყი: შენ: რომელ: წინასწარმეტეუელთა:
რომელთა: ეზრახებოდა: ღ~თი: ბრწყინვალეთა: და: საჩინოთა: გვართაგან: შ
თამომავალთა: და: კვალად: იხილე: რომელ: ფიცით: მოიყვანე: იგი: და: მე:
და: ენუქ: არქვან: სიკვდილსა: აღვირჩევთ: და: აჰა: თავნი: ჩვენნი: იყვნეს: მ
ეფის: ძისათჳს: და: ესეცა: უწყოდე: რომელ: ძმა: შენი: დიდისა: ყაენისა
გან: ბათოს: შვილი: მრავალსა: მოციქულსა: უგზავნის: და: დიდთა: ნიჭთა:
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აძლევს: რათა: მისცეს: გზა: რალლამისა: და: დასავლეთისა: რამეთუ:
ორივე: ჴელთა: შინა: მისთა: არს: და: ამასცა: განგაზრახებ: ერთისა:
ბერისა: სპარსისა: ვაჭრისათჳის: რად: დიდსა: ჴელმწიფესა: გააძებ: შე
ნთა: მტერთა: ზედა: რამეთუ: ბათოს: ულოსი: და: მეფე: შეიერთნეს: დი
დნი: შფოთნი: აღდგებიან: ვითარცა: ესმა: ულოს: განკვირდა: და: მსწრაფლ:

მოიყვანა: იგი: შეიყვანა: და: პატივი: უყო: და: შემოსა: შესამოსლითა:
ბრწყინვალითა: და: მოსცეს: ტუნიუზ: ხათუნს: და: ენუქ: არქუნს: და:
ჰქვა: აჰა: ძე: მეფისა: ჩემგან: მტკიცე: ფიცითა: არას: ვავნებ: თვინიერ:
პატივისა: და: შენ: წარვედ: ენუქ: და: ორნივე: შვილნი: და: ძენი: მეფი
სანი: და~ტრი: და: დედოფალი: გვანცა: ვითარცა: ტონღუზ: ხათუნს: და:
შენ: გნებავს: ეგრეთ: ყავთ: და: მოიყვანეთ: დავით : ვითარცა: ესმა: გა
ნიხარეს: და: თაყვანისცეს: და: მოახსენეს: თავნი: ჩუენნი: იყვნენ:
ნაცვლად: უკეთუ: მოგვცე: ხოჯა: აზიზ: და: არ: მოვიყვანოთ: დავით:
უკეთუ: არ: მოგვცემ: ხოჯა: აზიზს: არ: მოვა : დაღათუ: მძიმედ: ა
ღუჩნდა: არღუნს: მოსცეს: ხოჯა: აზიზ: და: წარმოიყვანა: ენუქ: და:
მოუწერა: წიგნი: ფიცისა: ტონღულ: ხათუნ: მეფესა: არა: ევნოს: ყა
ნისაგან: უკეთუ: მოვიდეს: ურდოსა: პატივითა: დიდითა: პატივსცეს: და: ს
ამეფო: დაუკლებელად: მისცეს: და: წარმოვიდა: ენუქ: არქონ: და: მოვი
და: ტფილის: და: ორნი: ძენი: მეფისანი: და: წარმოუვლინა: მოციქული:
მეფესა: და: აუწყა: ყოველი: წარმოვიდა: და: მოვიდა: ქვიშხეთის: ბოლოსა:
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და: სურამს: შუა: დადგა: და: მოუწოდა: ენუქ: არქუნს: და: მოვიდა: და: მოუსხ
ნა: შვილნი: ორნივე: და: მოართვა: წიგნი: ფიცისა: და: მოგუარა: ხოჯა:
აზიზ: ვითარცა: იხილა: მეფემან: ბრძანა: თავისა: მისისა: მოკუეთა: და:
მოჰკვეთეს: და: წარგზავნეს: თავი: ტფილისს: და: აღმართეს: ძელი: და: მო
ჰკიდეს: თავი: ხოჯა: აზიზისი: და: ესრეთ: წარჰყვა: მეფე: ურდოს: ენუქს: და:
მოეგებნეს: ყოველნი: სამეფოსა: მისისანი: და: წარემართნეს: ურდოს: ხო
ლო: თანა: წარჰყვა: მეფესა: სარგის: ციხის: ჯუარელი: ჯაყელი: დიდად: ნ
ამსახური: რომელმან: ქმნა: ესეცა: სათნოება: რამეთუ: ტფილისს: ყოფ
ასა: მეფისასა: მოვიდა: ელჩი: ყაენისა: ვითარმედ: მეფეს: მოვინდობ: ხოლო:
პაპა: სარგისს: არა: მივინდობ : და: არა: უჩნდა: ბრძანება: ესე: სარგის: და: ე
ტყოდა: მეფე: გარე: უკუნქცევად: ხოლო: იგი: არა: ერჩდა: და: ეტყოდა:
ნუ: იყოფინ: ქმნად: ესე: ჩემ: მიერ: რათა: შევიქცე: შინა: უკეთუ: ცო
დვათა: ჩემთაგან: გევნოს: რამე: თათართაგან: ყოველნი: კაცნი: იტ
ყჳან: გან- ზრახვითა: სარგისისითა: განუდგა: მეფე: თათართა: აწ: იგი:
წარვიდა: შინა: და: მეფე: წარავლინა: მოკლვად: ყა~ნს: წინაშე: ნუ: ჰყოს: ე
სე: ღ~თნ: რამეთუ: ამით: წარჰჴდების: გვარი: ჩემი: არამედ: მოთუ: მკლ
ან: ნაცვლად: თქვენდა: ვიყო: და: თუ: დავრჩე: თქუენთანა: დავრჩე: დ
აიმადლა: მეფემან: ეზომ: რომელ: ქუაბულიანი: თემი: ერთა: და: სამცხეს: და: სა
ყდარი: ტბეთისა: შავშეთს: სიგლითა: სამამულოდ: მიუბოძა: და: წარემ
ართნეს: ურდოსა: და: მივიდეს: ყანს: ულოს: წინაშე: ბარდავს: რამე
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თუ: იგი: იყო: საზამთრო: სადგური: და: არა: უწყოდეს: რა: ეგულების:
ყოფად: მათ: თვიის: და: მცირედთა: დღეთა: მოუწოდა: ყაენმან: ხილვად:
მეფისა: და: მთავართა: და: იკითხვიდა: რომლისა: მიზეზისათჳს: განდგა: მ
ეფე: და: ყოველნი: ჰგონებდეს: მეფისა: და: წარჩინებულთა: მისთა: სიკ
ვდილსა: და: ევედრებოდეს: ღ~თსა: და: ყოვლად: წმიდას: მეტეხთასა: და:
ვედრებისა: ღ~თის: მშობელს: რომლისა: მინდობილ: იყუნეს: და: შევიდეს:
ყაენს: წინაშე: ხოლო: მან: მოსცა: თჳისითა: ჴელითა: რამეთუ: ე

სე: იყო: წესი: ყაენთა: თასითა: დიდითა: ოქროსათა: და: ვითარ: ჯდა:
მეფე: მუჴლ: მოყრილი: და: მისთანა: ყოველნი: მთავარნი: ჰკითხა: ყაენ
მან: ვითარმედ: რად: ჰქმენ: განდგომა: ჩემი: და: ბრძანებასა: ჩემ
სა: რად: ურჩ: ექმენ: და: არღუნს: შემოები: არა: დიდნი: კეთილნი:
ვქმნეს: შენზედა: დაკარგული: და: სიკვდილად: განწირული: გველთაგან:
აღმოგიყვანე: ჯურღმულით: და: მეფედ: დაგადგინე: მაშინ: ვითარ: არ
ღარა: აქვნდა: პასუხი: მიგებად: მეფესა: მოიხედნა: უკანით: კერძო: სარ
გის: ჯაყელისა: ვითარმცა: იგი: ქმნულ: იყო: მიზეზი: არღუნისი: შემო
ბმისა: და: თათართ: მოსრვისა: და: იხილა: სარგის: ბრდღვინვისა: ლომ
ისა: მსგავსად: მეფემან: მას: ზედა: მიუტევა: საქმე: იგი: არა: შეშინ
და: არამედ: უშიშად: აღდგა: და: წარსდგა: ყაენს: წინაშე: განმწირველ
ნი: თავისა: თჳისისა: მეფისათჳის: რათა: იგი: მოიკლას: მეფისა: წილ:
და: მუჴლ მოყრილი: ეტყოდა: მე: ვარ: დიდო: ყაენო: რომელი: შემოვები: არ
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ღუნაღას: ხოლო: მან: ჰკითხა: პაპა: სარგის: შენ: ხარ : რამეთუ: პ
აპა: სარგის: უწოდდეს: თათარნი: და: მან: რქუა: იგი: ვარ: რქუა: მას: რასათ
ვიის: განაყენე: მეფე: ჩემგან: და: არღუნს: შემოები: ხოლო: სარგის: არღარა: მ
ეცნიერ: იყო: ენასა: მათსა: წარმოაყენეს: სადუნი: თარგმანად: რო
მელი: ფრიად: უყვარდა: ულოს: და: დიდად: პატივ: ეცა: რამეთუ: იყო:
კაცი: იგი: გონიერი: და: ენა: კეთილი: სიტყუითა: მარჯვედ: შინა: ყაენ
ს: წინაშე: მეტყველებად: მაშინ: სარგის: მიუგო: დიდო: ყაენო: არა: იყო: ს
ხვა: მიზეზი: რამეთუ: მან: მიიღო: მეფობა: დავითისი: ქალაქი: და: სოფელი:
მან: დაიჭირნა: ეკლესიანი: და: ციხენი: ყოველნი: დაარღვივნა: ბედნიერო: ყაენო:
არღარავინ: გაგაგონებდა: უსამართლობასა: ამას: შეკრა: კარი: თქვენი:
ქრთამითა: ამის: მიზეზისათჳის: მე: წარვიყვანე: მეფე: რათა: ბედნიერმა: ყაე
ნმან: გაიგონოს: და: იკითხოს: საქმე: ესე: ვითარცა: აწ: კითხვასა: ღირს: მყო:
ესეცა: უწყოდი: ყაენო: რომელ: სპარსნი: ძველითგა: მტერნი: არიან: ჩვე
ნ: ქართველთა: ამისთჳის: არღუნს: თანა: ვჰყავ: ბრძოლა: და: ომი: სა
ქმე: და: უსამართლობა: მეფის: მიმართ: ხოჯა: აზისისგან: აწ: ყაენო: მეფე:
უბრალო: არს: მე: ვარ: რომელმან: განვაყენე: მეფე: კარისაგან: თქვე
ნისა : და: განმრავლდა: სიტყუა: მათ: შორის: და: მრავალ: გვარად:
უბნობა: რომელთა: არა: არს: ჟამი: თქმად: და: წერად: და: მეფეცა:
მრავალსა: რასმე: იტყოდა: და: ენუქ: არქონ: და: დიდი: იგი: ნოინნი: ს
ხდეს: შუა: და: სადუნი: იგი: კეთილად: თარგმნიდა: და: კაზმევდა: თქმულთა:
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მეფისათა: რამეთუ: მეფე: ენა: მძიმე: იყო: მცირედ: მანკაბერდელი: სად
უნი: კეთილ: მეტყუელებდა: და: ყოველნი: მოელოდეს: ბოროტის: ყოფასა:
მეფისათჳს: და: სიკუდილსა: სარგისისსა: მაშინ: მოუვლინა: ღ~თნ: წყალო
ბა: მოსავთა: მისთა: და: აწცა: დაიცვა: ვითარცა: მარადის: ჰფარავს:
და: ვითარ: სიტყვასა: უგებდეს: ყაენი: და: მეფე: ურთიერთას: მოვიდა:
კაცი: დარუბანდით: გზა: მოციქულთა: რომელთა: ყაქულობით: უწოდდე
ს: რამეთუ: არღარა: განსრულებულ: იყო: სიტყუა: შევიდა: ყაენის:
კაცი: იგი: ურდოსა: ყაენს: წინაშე: და: მოახსენა: არა: არს: ჟამი: მ
ეტყუელებად: რამეთუ: შეიძრა: ულუსი: დიდად: დიდისა: ყა~ნის: ბათო

სი: და: შვილი: მისი: ყანი: დიდი: ბექაი: მოვალს: გზასა: დარუბა
ნდისასა: უმრავლითა: დიდად: დიდითა: ლაშქრითა: და: ვითარ: დაე
ახლნეს: ორნივე: სპანი: მაშინ: ევედრა: მეფე: ყაენს: რათა: წი
ნა: მბრძოლად: აჩინოს: მეფე: და: სპა: მისი: და: წესადცა: არს: ქა
რთველთა: წინა: მბრძოლობა: ისმინა: ულო: და: აჩინა: წინა: მბრძ
ოლად: მეფე: მახლობელად: მისსა: დგომად: ხოლო: სარგის: ჯაყელი: თჳ~თ:
წინა: დაიყენა: და: განაჩინა: მარჯუენე: და: მარცხენე: დამწყობელმან:
რაზმთამან: მიჰმართეს: ხოლო: იქმნა: ესეცა: რომელ: რაზმსა: შინა:
გახლტა: შველი: სადა: იგი: სარგის: ჯაყელმან: აბჯარ: ცმულმან: მოკლა: სადა: იგი:
მცირედ: წარვლეს: და: მელი: მოკლა: იგიცა: სა
რგის: ისრითა: და: წაიარეს: და: ყურდგელი: მოკლა: და: ამას: სამსავე:
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ხედვიდა: ულო: ყა~ნი: და: დიდად: აქო: სარგის: და: კეთილად: უ
თქმიდა: მრავალსა: მაშინ: დაეახლნეს: სპანი: ორნივე:ურთიერ
თას: და: გამოჩნდა: კაცი: ერთი: სახელოვანი: მათ: შორის: რომელი:
წარმოევლინა: დიდსა: ყაენს: ბერქას: რამეთუ: ყაენი: არა: წარ
მოსრულ: იყო: ესე: მოეახლა: მეფესა: დავითს: რომლისათჳის: დიდად: შე
წუხნეს: სპანი: მეფისანი: რამეთუ: იყო: კაცი: ესე: დიდი: და: მაგრიად: და:
უცთომლად: მოისარი: ხოლო: მეფემან: აღმოიღო: მშვილდი: ქარქაშით: და:
ჰკრა: ცხენსა: მისსა: მკერდსა: და: დაასო: და: გულსა: განვლო: ხოლო:
ქართველთა: განმხიარულებულთა: აღიზახნეს: და: მიეტევნეს: იქმნა:
ძლიერი: და: ფიცხელი: ომი: ველსა: ზედა: შაბარანისასა: ძლიერად:
ბრძოდა: მეფე: და: სპანი: მისნი: სადა: იგი: სარგის: ჯაყელმან: სახ
ელოვანი: ომი: ყო: წინაშე: ულოსა: რომელ: განკვირდა: ყაენი: და: გა
ნგრძელდა: ყოველგან: ომი: და: მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხვი: ივლტოდ
ა: სპა: ბერქასი: და: დევნა: უყვეს: ძლიერად: ხოლო: იქმნა: ესეცა: დევნ
ასა: მას: ლაშქართასა: დაშთა: ყაენი: ოთხითა: ოდენ: კაცითა: მც
ირესა: რასმე: ბორცვსა: ზედა: და: ვითარ: იხილეს: ლტოლვილთა: მათ:
შვიდნი: რჩეულნი: კაცნი: ზედა: მოეტევნეს: ყანსა: იხილა: ესე: მიმავალმ
ან: სამითა: კაცითა: შეება: და: ოთხნი: ვიდრემე: დაჴოცნეს: სარგის: და:
აზნაურთა: მისთა: და: სამნი: იგი: ივლტოდეს: მაშინ: იხილა: თუალითა:
1-20 სტრ., 425v
მისითა: სიმჴნე: სარგისისი: და: ყმათა: მისთა: განიხარა: და: დევნა: უ
ყვეს: კუალადცა: სპასა: ბერქასსა: დარუბანდის: კარამდის: და: განვლეს:
დარუბანდიცა: და: სამსა: დღესა: სხვასა: დევნა: უყვეს: ესრეთ: განმ
არჯუებულნი: და: სახელოვანნი: მოვიდეს: სადგურსა: მათსა: ბარდავს:
ხოლო: მეფესა: დავითს: და: სპათა: მისთა: ფრიადითა: პატივითა: პატივსცა:
და: მრავალი: ნიჭი: მიანიჭა: ესე: ზომ: რომელ: სარგის: ჯაყელსა:
კარნუ: ქალაქი: და: მიმდგომი: მისი: ქუეყანა: უბოძა: ერაყითა: მაშინ:
შეიშურვეს: სხუათა: ვიეთმე: მტერთა: და: მოაჴსენეს: მეფესა: აწ:
მეფობაცა: სარგისს: მიეც: ვინათგან: ყაენმან: ეზომ: განადიდა: არღ
არა: იქნების: მორჩილი: მეფობისა: თქუენისა: მაშინ: დაიჯერა: მ
ეფემან: რამეთუ: იყო: უმანკო: და: მალე: მრწმენი: სიტყუათა: კე
თილთა: და: ბოროტთა: ორთავე: და: წარვიდა: ღამით: ელგო: ნოინის:

წინაშე: და: მოაჴსენა: უკეთუ: ყაენი: სარგისს: კარნუქალაქს: მისც
ემს: მეფობაცა: მისცეს: განკჳრდა: ელგო: ნოინი: და: ჰქვა: შენ
ის: მოდგომისათჳს: მისცა: და: თუ: შენ: გიმძიმს: არღარა: მისცე
მს: თქუენ: ქართველნი: არას: კეთილს: უყოფთ: მჴნედ: მბრძოლთა: წყო
თა: შინა: არა: უწყი: ყაენი: სარგის: დაარჩინა: მტერთაგან: ძლ
იერი: და: სახელოვანი: ომი: ყო: წარვიდა: ნოინი: რა: მოაჴსენა: ყანს:
ყოველი: იგი: თქმული: და: არღარა: მოსცეს: კარნუ: ქალაქი: ცნა:
ესე: სარგის: და: შეიქმნა: გულკლებით: და: ქვე: გამხედვარად: პატრონის
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აგან: ხოლო: მის: ზამთარსა: დაიმჭირა: მეფე: ბარდავს: თავისა: თჳისისა:
თანა: და: სარგის: წარვიდა: გულ: კლებით: სამცხეს: მას: ჟამსა: გან
დგა: ულოს: ყანს: შანშეს: ძე: ზაქარია: ამირ: სპასალარი: კაცი: ყოვლ
ითა: სათნოებითა: შემკული: და: საჩინო: და: ივლტოდა: ქუთათისს: ნარინ:
დავითისსა: რამეთუ: ბერქას: ლაშქართ: გამოსულა: მასმია: ჩემ: ზედა: ხოლო:
მეფემან: დავით: კეთილად: შეიწყნარა: და: ყო: მცირე: ჟამი: მერმე: ფიცით: მოიყუა
ნა: ყაენმან: გარნა: არცა: ეგრეთ: და: მშუიდდა: გული: ულოსი: დამოკლა:
ზაქარია: ამირ: სპასალარი: კაცი: პატიოსანი: და: სახელოვანი: და: ცნა: დიდმან:
შანშე: მამამან: მისმანა: მწუხარებითა: შეწუხებული: იგიცა: აღსრულდა: ხო
ლო: გვანცა: დედოფალი: ავაგის: ცოლ: ყოფილი: მოკლულ: იქუნა: თათა
რთა: შინა: მყოფი: რომელსა: იტყჳან: ვითა: ასულისა: მისსა: ხუაშაგისა:
რომელი: იყო: ცოლი: სევი: ფარადავის: ტოჯა: შამშადინისა: მისითა: განზ
რახვითა: მოიკლაო: და: ვითარ: უცოლო: იყო: მეფე: იქორწინა: ცოლი: სახელით: ე
სუქნა: დიდისა: ჭორთმაღო: ნოინისა: და: დიდისა: სირმა: ნოინისა: და:
წარვიდა: ტფილისს: და: ქნა: ქორწილი: პატიოსანი: ამათ: ჟამთა: გა
რდამოვიდეს: ბერქას: ყაენისგან: ლტოლვილნი: ორნი: დედაკაცი: ს
აკჳრველნი: სახელით: ლიმაჩავ: და: მან: მოიტანნა: შვილნი: მცირ
ენი: ნათესავით: ახასარფა: კაიანნი: პირმშო: ფარეჯნ: და: უმრწამესსა:
ბაყათარ: და: სხვანი: თავადნი: მრავალნი: გამოვლეს: კარი: დარუბან
დისა: და: მოვიდეს: მეფეს: წინაშე: ხოლო: მან: პატივითა: ისტუმრნა:
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და: წარავლინნა: ყაენს: ულოს: წინაშე: და: ყაენმან: შეიწყნარნა: ფ
რიად: და: უბოძა: ხარაჯა: და: მოლაშქრედ: და: წინა: მბრძოლე
ლად: განაჩინნა: და: ესრეთ: მეფეს: თანავე: წარმოავლინნა: ხოლო: მე
ფემან: დასხნა: რომელნიმე: დმანისა: და: სხვანი: ჟინვანს: და: ვითარ: მო
იწია: სთველი: წარვიდა: ყან: ქუეყანად: შარვაშესა: საზღვართა:
საქართველოსათა: ადგილსა: რომელსა: უწოდიან: ჩალანუსუნი: ესე:
იგი: არს: თეთრი: წყალი: და: შეკრეს: ობითა: წყლის: პირი: რომე
ლსა: სიბად: უწოდეს: რამეთუ: გონებდა: გამოსლვასა: ბერქაქან
თა: ყაენისასა: და: ამათ: ჟამთაგან: იწყეს: სიბასა: ზედა: დგომად:
თათართა: და: ქართველთა: სთვლითგან: გაზაფხულამდე: და: გაზაფხ
ულ: წარვიდიან: საზაფხულოთა: სადგურთა: ხოლო: იქმნა: ესეცა: რომელ:
ყაენთა: შვილნი: ზემოჴსენებულნი: ულოს: თანა: წარგზავნილნი: ხუ
თრყული: და: ბალალი: დაიპყრა: ყაენმან: და: მოკლნა: სამნივე: და:
დაიპყრა: ქვეყანა: მათი: და: ყოველი: სიმდიდრე: მათი: და: ვითარ: ცნეს: სიკუ

დილი: პატრონთა: მათთა: საბერძნეთს: მდგომთა: დედაწულითა: რო
მელთა: თავადი: იყო: ალათემურ: ვინმე: კაცი: სახელოვანი: აიყარა: ბა
რგითა: და: დედაწულითა: და: ივლტოდა: და: მომართა: სამცხით: კერძო:
ცნეს: თათართა: ულოყაენისთა: სივლტოლა: ალათემურისა: დევნა:
უყვეს: და: მოეწივნეს: და: იგინი: დაბრუნდეს: და: შეებნეს: და: მრა
ვალი: კაცი: მოკლეს: ულოს: ლაშქრისა: და: რათა: არა: განგრძელდეს: სი
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ტყუა: ვიდრე: კოლის: მთათა: მოსვლამდე: ათორმეტჯერ: მოეწივნეს: და:
ათორმეტ: ჯერ: შეებნეს: და: ათორმეტჯერვე: ალათემურ: მოერია: და: გაა
ქცივნა: და: ესრეთ: მოიწივნეს: ქვენა: არტანს: სოფელსა: რომელსა: ჰ
ქვიან: გლინავი: და: მუნ: დახუდა: მურვან: გურკელი: მახუნჯაგის: ძე: წ
ინა: შეემთხჳა: ნადირობას: მიმავალი: რომელი: შეიბყრეს: თათართა:
და: კნინღა: მოაკუდინეს: ხოლო: იგი: ევედრა: და: აღუთქუა: ლიხთიმე
რით: წარყუანება: მათი: და: ეგრეთ: ბერქას: ყაენს: წინაშე: წარსხმა:
ხოლო: იგინი: მიენდვნეს: წარმოიყვანნა: და: მოასხნა: სამცხეს: და: მოასხნა:
გურკელის: ჭალას: და: ესრეთ: განსცნა: წარავლინა: კაცი: და: ამცნო: ს
არგის: თმოგველსა: და: შალვა: ბოცოს: ძესა: და: ყოველთა: მესხთა:
და: სარგის: ჯაყელის: ლაშქართა: რათა: შეკრბენ: ერთად: და: შეიპყრ
ან: ალათემურ: და: მოგვარონ: ულო: ყანს: და: წარმოემართნეს: და: ც
ნა: ესე: ალათემურ: აიყარა: ბარგითა: და: დედაწულითა: და: გამოვლო:
მტკუარი: და: მომართა: ჯავახეთით: კერძო: შემოიარა: ელასი: და: მივიდა:
ოშორას: ქვეშეთ: ადგილსა: რომელსა: ჰქვიან: ლერძავნი: რამეთუ: თმო
გველი: მუნ: დაუდგა: წინა: რომელნი: იხილნა: რა: მორიდნა: სარგის:
ბოცოს: ძე: და: ლაშქარნი: ერთ: კერძო: მოსდევდეს: მურვან: გურკლ
ელი: მართლ: კუალსა: მისდევდა: და: მოეწია: მცირითა: ლაშქრითა: ბო
ცოს: ძე: და: სარგის: ლაშქარნი: არ: მოვიდეს: არცა: შველად: გურკელელ
ისა: შეიბნეს: ძლიერად: სძლეს: თათართა: და: მრავალი: აზნაური: მო
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კლეს: და: ივლტოდა: გურკელელი: ხოლო: თათართა: განვლეს: ჯა
ვახეთი: და: თრიალეთი: და: რუსთავს: მტკუარს: გავიდეს: და: მრა
ვალგან: მიეწივნეს: თათარნი: და: სომხითარნი: ლაშქარნი: რათა: თჳთოეულად:
არა: არს: ჟამი: მოთხრობად: ყოველგან: ალათემურ: მძლე: ექმნა:
და: განვლეს: კამბეჩონი: კახეთი: ჰერეთი: ყოველგან: ომითა: და:
წარვიდეს: გზასა: ბელაქნისასა: შევიდეს: ღუნძეთს: რამეთუ: წინა: გ
ანეწეო: მეფე: ღუნძთა: და: სძლეს: თათართავე: და: განმარჯვე
ბულნი: მივიდეს: ყა~ნს: წინაშე: ბერქას: და: ესრეთი: საკუირ
ველი: საქმე: ქმნეს: და: ამათ: თანანი: თათარნი: სადაცა: დარ
ჩეს: აღნარღომობით: უჴმობდეს: ესე: იგი: არს: უფროსთანი: გინ
ა: უხუცესთა: ამისთჳის: განძვინებული: ბერქა: განემზადა: გამოს
ლვად: და: ამათ: თეთრსა: წყალსა: ზედა: ღობე: შეკრეს:
და: მუნ: იზამთრიან: ვითარცა: მითქუამს: ხოლო: ვითარ: ამათ: საქმეთაგან: უბ
რალო: არს: მეფე: განდიდნა: ჭყონდიდელი: ბასილი: და: უჯარმელი:
და: იწყო: საურავთაცა: ქმნად: თვინიერ: მეფისა: კითხვისა: და: მეფისა:
იმერით: ყოფასა: შინა: დიადი: აწყინა: სეფეთა: ქვეყანათა: ვითარ: თჳის

თა: ხედვიდა: და: სიტყუაცა: იყო: ესუქნს: თანა: ეყო: ამისთჳის: შესმენილ:
იქმნა: ბასილი: წინაშე: მეფისა: რომელმან: მსწრაფლ: მოიყვანა: და: ბ
რძანა: ძელსა: და: მოკიდება: და: მოჰკიდეს: ძელსა: შუა: ქალაქსა: რა
მეთუ: იყო: მეფე: მალე: მორწმუნე: და: ლიტონიცა: და: ვითარ: მო
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იწია: სთველი: კუალად: წარვიდა: ყაენი: სიბასა: ზედა: და: მეფეცა: მის:
თანა: მოიწია: რა: გაზაფხული: წარმოვიდა: ყაენი: საქოსა: და: ძე: მისთანა: ქაშუ:
წარმოვიდა: გელაქუნსა: რამეთუ: მას: აქუნდა: საზაფხულოდ:
სადგურად: გელაქუნი: და: მეფე: თანა: წარმოიტანა: და: მუნ: იყო: მაში
ნ: ევედრა: მეფე: თანქუშს: რათა: უაჯოს: მამასა: მისსა: ყაენს: ულოს:
წინაშე: და: განუტეოს: სამეფოდ: თჳსად: ხოლო: მან: ისმინა: და: წარავლ
ინა: კაცი: და: ვითარ: მიიყუანეს: საქოდ: ყან: ულო: აღსრულებულ:
იყო: მაშინ: ხათუნთა: და: ნოინთა: მიუმცნეს: თანქუშს: რათა: გან
უტეოს: მეფე: სამეფოსა: გამოუშვეს: და: მოვიდა: ტფილისს: და: ყოველსა: ქართ
ლსა: და: სომხითსა: და: განაგნა: საქმენი: მანდაურნი:-ხოლო: ნოინთა:
დასუეს: ტახტსა: ულოს: ძე: უხუცესი: სახელით: აღბულა: კაცი: კეთილი:
უხუი: მოწყალე: ტკბილი: მდაბალი: განმკითხველი: სამართლის: მოქ
მედი: გლახაკთ: მოწყალე: და: შემნდობელი: ესზომ: რომელ: დაღათუ:
დიდისა: ბოროტის: მოქმედი: კაცი: ი~ყვის: არავედ: მოჰკლევდის:რამეთუ: ესრეთ: იტყოდა: ყოვლისა: ქუეყანისა: მპყრობელად:
დაუდგენივარ: ღ~თსა: და: რასაცა: ვერ: მივსცემ: არცა: თუ:
წაუღებ: და: მრავალგზის: საჭურჭლენი: მისნი: წარიხუნეს: მპა
რავთა: და: არა: მოაკუდინის: არამედ: იტყოდის: რად: მაკლს:
მე: ისი: წარიღონ: გლახაკთა: მით: იპარვენ : კ~უალად: უბოროტო: და:
კეთილი: გონება: აქვნდა: მაშინ: აღბულა: მჴედართა: თავდ:
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კაცი: საჩინო: წყობათა: შინა: სახელით: აშათა: და: სახლისა:
მოურავად: დაადგინა: ზემო: ჴსენებულისა: ჭორმაღონის: შვი
ლი: სირმონ: კაცი: განმარჯუებული: და: საჩინო: ბრძოლათა: ვინა
თგან: ქრთამსა: მძიმესა: მიიღებდიან: მის: წინაშე: მდგომნი: ყოველნი:
გამოარჩია: კაცი: ერთი: მოწყალე: და: სამართლის: მოქმედი: და: მმარ
ხავი: და: მლოცავი: ქრისტეანეთა: და: ეკლესიათა: ღ~თისათა: მოსავთა:
მოყუარე: სახელით: აღუბაღა: ესე: განაჩინა: უღონოთა: და: გლახ
აკთა: განმკითხველად: არა: თუ: ულოს: ყაენის: პატივ: ცემულ
ნი: ნოინნი: გამოცვალნა: არამედ: უმრავლესნი: აღსრულ
ებულიყვნეს: ვითარ: ელგა: ნოინი: და: სხვანი: მრავალნი: ამ
ას: აშაღას: წინაშე: წარვიდა: მეფე: დავით: და: ფრიად: პატივითა: შეიწყნ
არა: და: პატივსცა: და: დაემორჩილნეს: აშაღას: ყოველნი: თათარნი:
საბრძანებელი: მამისა: მისისა: ულოსი: მას: ჟამსა: გამოვიდა: დიდი:
ბერქა: გზასა: დარუბანდისასა: აურაცხელითა: ლაშქრითა: შურის: გება
დ: ხუთარეს: ბალაღასდა: ყულის: საქმისათჳის: ცნა: ესე: აშაღა: ყანმა:
და: მოუწოდა: სპათა: მისთა: და: მეფესა: დავითს: და: წარემართა: ხო
ლო: ვითარ: აგრძნა: ძლიერება: და: სიდიდე: სპათა: ბერქასთა: არღარა: გა
ნვიდა: მტკუარსა: არამედ: შეიარა: პირი: და: განსავალი: ყოველი: და: ა

ღიღო: ზომი: ყოველგან: და: დააყენა: ლაშქარი: სადა: შეკრბებიან: მტკვა
რი: და: რაჴსა: და: მუნითგან: ვიდრე: მცხეთამდე: ბერქამან: მოაოჴრა:
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ქუეყანა: შირვანისა: ჰერეთი: კახეთი: და: ყოველი: იორის: პირი: და: მოვი
და: ლაშქარი: ტფილისამდე: და: მრავალი: სული: ქრისტიანე: მოსწ
ყჳტეს: ხოლო: ბერქა: ყაენი: დაადგა: მთათა: შინა: გარეჯისათა: მაშინ:
მოხედნა: ღ~თნ: ქვეყანასა: წყალობით: და: ყაენსა: აშაღას: შეედვა: სა
ლმობა: რამე: ბერქას: და: მოკვდა: ვითარცა: იხილეს: სპათა: მისთა:
სიკუდილი: ყაენისა: მათისა: წარიღეს: მკუდარი: და: განვლეს: კარი:
დარუბანდისა: ესრეთ: დამშვიდნა: ქვეყანა: ესე: ხოლო: თათართა: გულად:
აქვნდის: შიში: ბერქას: ლაშქრისა: გამოსლვისა: და: ყოველთა: სთ
ველთა: წარვიდიან: სიბასა: ზედა: და: ვითარ: მოეახლის: ჟამი: სიბას: წა
რსლვისა: მოუწოდა: მეფემან: სპათა: თჳისთა: და: სარგის: ჯაყელს: ციხის:
ჯვარელსა: ვითარ: მივიდა: სარგის: დავით: მეფესა: წინაშე: ტფილისს: ეგონა:
სარგისის: განდგომილება: ყაენს: წინაშე: და: დაივიწყანა: მსახურება: განზ
რახვითა: უკეთურთა: კაცთათჳის: მოუწოდა: პალატად: და: შეიპყრა: შინა:
და: ტყუე: ყო: ცნეს: ესე: აზნაურთა: თანა: მყოლთა: სარგისისთა: ივლტო
დეს: და: წარვიდეს: ყანს: წინაშე: და: მოაჴსენეს: აშაღა: ნოინსა: რათა: მ
ან: განაჩინოს: მეფისაგან: დაჭირვა: სარგისისი: და: მოაჴსენოს: ყანს: აშაღას: და:
სთხოვოს: სარგის: ისმინა: მსწრაფლ: ვედრება: აშაღა: ნოინისა:
და: მოსცა: ელჩი: და: წარმოავლინეს: და: მოიწია: ტფილისს: და: წარიყუა
ნა: სარგის: და: მოჰგუარა: აშაღა: ნოინსა: და: მიერითგან: იქმნეს: ჯაყე
ლნი: ულოსისანი: ვიდრე: ჟამთა: მეფეთა: შორის: ბრწყინვალისა: და: საჩი
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ნოსა: დიდისა: გიორგისათა: ხოლო: მეფე: ჯერეთ: არა: წარსულიყო:
სიბასა: შეედვა: სალმობა: მუცლისა: ძესა: მისსა: პირმშოსა: გიორგის:
რომელი: სიკეთე: აღმატებითა: სავსე: იყო: განგრძელდა: სალმობა:
ესეზომ: რომელ: კნინღა: მკვდარ: საგონებელ: იყო: და: იდვა: უჴმრად: უძრავა
დ: სულთა: აღმომფშვინველი: და: მითცა: ძალით: ამას: მწუხარებასა: და:
უღონოებასა: რა: მო
ეცვა: მეფე: და: ყოველნი: მკჳდრნი: საქართველოსანი: მოეჴსენა: მეფესა:
დმანისისა: ღ~თის: მშობელი: და: წარვიდა: წინაშე: მისსა: და: თ~ჳთ: წარ
მოაჩინა: ვითარ: ყოველი: უჴამურითა: ფერჴითა: მოჰყვებოდეს: და: მოეგ
ებვოდეს: მჴურვალითა: ცრემრითა: წყალობად: მათდა: აღძრვიდეს: მაშინ:
შეისმინა: ვედრება: მათი: წმიდათა: უწმიდესისა: ღ~თის: მშობელმან: და: მყის:
შეხებასავე: თანა: და: პირსა: ზედა: შეხებასა: თუალნი: აახვნა: მ
სწრაფლ: და: ვითარცა: უვნებელი: წარმოჯდა: იხილეს: ესე: მეფემან: და:
ყოველთა: მკჳდრთა: საქართველოსათა: განკჳრდეს: ანასდათსა: ამას:
საკჳრველებასა: ყოვლად: წმიდისასა: და: ადიდებდეს: ყოველნი: ღ~თსა: და:
კვალად: წარვიდა: მეფე: სიბასა: ზედა: და: მუნ: ყოფასა: მისსა: ჟამ
სა: წარმოსლვისასა: დასნეულდა: მეფე: დავით: მით: სალმობითა: მ
უცლისათა: და: განკურნეს: მკურნალთა: და: წარვიდა: ცხედრითა:
და: ვითარ: მოეახლა: მარტო: მყოფსა: მივიდა: ხატსა: მას: ჴელით: რომე
ლი: თვით: გამოისახა: ტილოსა: ხატისა: მიერ: კეცსა: ზედა: მოყვა

ნება: ბრძანა: მარტო: მყოფისა: ხატისა: და: ევედრა: ცრემლითა: და: შეურ
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და: განკურნა: ვითარ: უფლისა: მიერ: განკურნებული: ცხედარსა:
ზედა: მდებარე: და: ესრეთ: მრთელი: მოვიდა: პალატად: ტფილისისა: და:
იყო: განსუენებასა: შინა: თჳნიერ: ამისსა: რამეთუ: მთავარნი: და: ერის
თავნი: ვერ: სწავლნის: შიშისათჳს: ყაენისა: ხოლო: თქმულაარს: ესე
ცა: ვითარ: ბრძენისა: სოლომონისათჳს: წერილარს: ჟამსა: სიბერისა: მის
ისასა: არა: მართლად: ვიდოდა: წინაშე: ღ~თისა: და: მძლავრებისაგან: თ
ათართასა: უცალო: ქმნილმან: იწყო: შლად: საყდართა: საეფისკოპოს
თა: რომელი: სანატრელთა: მეფეთა: შესავალნი: სოფელნი: მიენიჭნეს:
განსცემდა: ეგრეთვე: მონასტერთა: ამას: თანა: სხვანიცა: ბოროტნი: აღძრ
ნა: მტერმან: რომელნი: არა: საჴმარ: არიან: თქმად: და: მძლავრ:
სიბერესა: შინა: ვითარ: სოლომონს: ამისთ~ჳის: სწრთვიდა: ღ~თი: არა:
ჩვენებითა: არამედ: შვენიერებითა: ძისა: მისისათა: სიკუდილისა: გლოვით: ვინა
თგან: უგუნურებასა: შინა: ვართ: ნათესავნი: ადამისნი: და: გულს:
მოდგინედ: მიდრეკილ: არს: გული: კაცისა: ბოროტისა: მიმართ: ვითარცა:
წერილაარს: არა: ინებეს: შეგონებად: არამედ: გარდავჴედით: ცხორე
ბასა: ჩვენსა: და: ყოველნი: ვართ: ამაოებასა: შინა : ვითარ: იტყუის: ბრძენი: ეკლე
სიასტე: ამაოება: ამაოებათა: და: ყოველივე: ამაო: არს : და: მზესა: ამას: ქვეშე:
ხილულსა: ამაოებასა: მისცეს: ხოლო: ჩვენ: გზისა: მცირდ: გარდამაბიჯებელნი:
კვალად: მოგზაურ: ვიქმნეთ: და: ვითარ: მოიწია: მსგეფსი: სიბას: წარსვლ
ისა: წარვიდა: მეფე: კუალად: ხოლო: მუნ: ყოფასა: მისსა: დასნეულდა: ძე: მისი:
გიო
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რგი: რამეთუ: დიდი: ნუგეშინის: ცემა: აქვნდა: მეფესა: საბრძანებელსა: მისსა:
და: მისვე: სისხლის: მდინარებისაგან: აღსულდა: და: დაუტევა: მსწუხარება:
მიუთხრობელი: ყოველთა: სამეფოსათა: დიდითგან: მცირეთამდე: ხოლო: გვამი: ყ
რმისა: გიორგისი: დაასვენეს: საყდარსა: სიონისასა: რათა: მოიცადონ: მე
ფე: და: ვითარ: მოეახლა: ჟამი: მოსვლისა: ვითარ: წარხდა: ჟამი: მცირედი:
მოვიდა: მეფე: ტფილისს: ვითარ: არავინ: გაეგება: წინა: თ~ჳნიერ: მცირეთა: ქა
ლაქთასა: ზარ: განჴდილი: მიისწრაფდა: პალატად: სადა: დახვდეს: სპან
ი: და: ვაზირნი: დამალულნი: და: შავითა: მოსილნი: და: ვითარცა: აუწ
ყეს: სიკვდილი: ძისა: მისისა: გიორგისი: მყის: სმენასავე: თჳისსა: დაეცა:
და: კნინღა: მკვდარ: იქმნა: და: ესრეთ: შეიღეს: პალატად: ჴელთა: ზედა:
მქონებელი: და: ძლით: მოვიდა: ცნობად: რამეთუ: უკეთუ: მოისპოს: სული: მ
ყის: მოისპობის: ცნობა: და: უკეთუ: არა: მოისპოს: ცნობა: არა: თა
ნა: მოისპობის: სული: სიტყუის: მოქმედი: იტყუის: ვინათგან: ტკივილთა:
მიერ: უზომოთა: მოცვულ: იყო: და: შვილობისა: სიყუარული: და: კვალად:
სიტურფე: აღმატებულება: ათრვამეტისა: წლისა: მყოფისა: სიმჴნე: სამჴედრო
თა: ზნეთაგან: განსრულებულებოსა: ტკივილნი: მრჩობლ: ზედა: დაერთ
ვოდეს: სალმობიერითა: გოდებითა: გოდებდა: და: სიკუდილსა: აღირჩევდა:
თავისა: თჳისისასა: რაჟამს: იხილა: აღყვავებული: და: შუენიერი: გუამი: ძ
ისა: მისისა: გიორგისი: მკჳდრად: უფარულოდ: მდებარე: რომელსა:
იგლოვდა: ერი: და: ვაებით: წარიყუანეს: მცხეთას: და: მუნ: დაკრძალ
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[[ეს]] და: უკმოიქცეს: მწუხარებითა: სავსენი: ხოლო: ესოდენ: განუმრავლდე
ს: ტკივილნი: შვილისა: საყუარელისანი: რომელ: მიერითგან: არღარა: იქმნა:
ლხინება: და: სენთაცა: მრავალთა: მოიცვეს: და: გუამითა: უძლურე
ბდა: უმრავლესთა: ჟამთა: გარნა: მონებდავე: ყანს: აშაღას: არა:
იყო: სხუა: ღონე:- შინა: იწყო: მანკაბერდელმან: სადუნმან: გა
ნდიდებად: რომელი: პირველ: ულოს: შეეწყალა: რკინობისა: ძლ
ით: და: ყაენმან: აშაღაცა: პატივი: უყო: და: დიდი: სიშდივანი: კეთ
ილის: ყოფად: მით: რომელ: ცოლსა: ავაგის: ასულისა: ხვაშაქისა:
ეჯიბობა: აქვნდა: და: მეფესა: დავითს: მიუბოძნეს: მრავალნი: ქვეყა
ნანი:- ჟამთა: იქმნა: განდგომილება: თათართა: ურთიერთ
ას: რამეთუ: განუდგა: ყანს: აშაღას: თაგვთარ: ყანისა: ბარახას: ძმა:
უმრწამესი: რომელი: იყო: ზემო: ჴსენებულისა: ჩიგის: ყანს: შვი
ლისა: ჩაღათა: ყანის: ნათესავი: რომელსა: ეპყრა: ქვეყანა: თურან
ისა: და: დიდი: თურქეთი: ესე: ბარახა: ყაენი: იყო: თურანსა: და: წარ
მოავლინა: ძმა: თჳისი: თეგუდარ: რათა: ხარაჯა: ქვეყანისა: რო
მელ: მას: წაჴდომოდა: ვითარ: ზემო: თქმულაარს: თეგუთარს: მიხვდ
ებოდის: ესე: მივიდა: ორისა: ბევრისა: ლაშქრისა: მქონებელი:
შეიწყნარა: აშაღა: და: უჩინა: ზაფხულისა: სადგურად: ვიდრე: მე:
მთანი: არარატისანი: და: საზამთროდ: რაჴსისა: პირი: და: ნახჭევა
ნი: ესრეთ: იყოფოდა: თეგუთარ: შეშურდა: ყანობა: აშაღასი: და: მიუ
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მცნო: ძმასა: თჳსსა: ყანსა: ბარახას: ჯიონს: იქით: მყოფსა: ვითარ
მედ: რად: მივსცემთ: ყანობასა: და: ქვეყანასა: დიდსა: აშაღას: აწ:
წარმოემართე: მანდით: შენ: და: აქათ: მე: და: ორთავე: შევმუს
როთ: აშაღა: და: ჩვენ: დავიპყრათ: ქვეყანა: მისი: ხოლო: მოივერ
აგა: ესრეთ: თავი:
შეშისა: ისრისა: აღმოთხარა: და: ძვლითა: პი
ლოსათა: შეაწებნა: სამნი: ისარნი: და: მათ: შინა: შთადვა: წიგ
ნი: ამად: რომელ: ყოველგან: გზისა: მცველნი: განჩენილ: იყვნეს: თ
ათართაგან: ძველითგან: და: განიკითხიან: მგზავრი: და: მოციქული:
და: ვითარ: მივიდეს: თეგუთარის: მოციქული: ძმასა: მისსა: ბარ
ღაყანს: წინაშე: სთნდა: სიტყუა: და: განზრახვა: თეგუთარისი:
და: მიუმცნა: მანცა: ეგრეთ: რათა: პაემანსა: შეკრბენ: ერთად:
და: დაამჴვან: აშაღა: ყანი: და: დაიპყრან: ჴელმწიფობა: და: მოუწე
რა: განჩინებული: დრო: პაემანისა: რომელ: მას: ჟამსა: უკუად
გეს: თეგუთარს: რომელსა: ჟამსა: გამოვიდეს: ჯეონსა: ბარახა:
სპითა: მისითა: ხოლო: განგებამან: ზენამან: განაქარვა: განზრახვა: მა
თი: და: დაიცვა: აშაღა: უმანკოებისათვიის: და: სიწრფოებისა: და: სიმა
რთლისათჳს: და: შესცთა: მწიგნობარი: მისი: და: ორითა: მთ
ოვარითა: დაწერა: განდგომა: თეგუთარისა: რამეთუ: თ~ვენი: მა
თნი: მთოვარითა: აღრაცხილ: არიან: და: შთადვა: მანცა: თავსა:
შინა: ისრისასა: წიგნი: ესე: და: წარმოვიდა: მოციქული: და: მ
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მოიწია: ნიგისველსა: თეგუდარს: წინა: და: მოსცნა: ისარნი: და: განაღო:
თავი: ისრისა: და: პოვა: დაწერილი: ძმისა: მისისა: ბარაღასი: და: ჟამიცა: პაე
მანისა: მოახლებული: პოვა: წერილსა: მას: შინა: და: მყის: აღეკაზმა: ბარ
გითა: და: დედაწულითა: კაცი: მბრძოლი: ვითარ: ბევრი: ერთი: და: ხუთასი:
რამეთუ: სხვა: იგი: ლაშქარი: ვერ: ესწრა: სისწრაფისაგან: ნუ: უკუე: გა
ნცხადნეს: საქმე: მისი: და: ბოროტი: ეყოს: აშაღას: მიერ: აიყარა: და: მომ
ართა: მთასა: ღადოსათა: კარცხალთა: და: კარისათა: რომელ: არს: შორის:
შავშეთსა: და: აჭარას: და: დადგა: თავსა: შავშეთისასა: ფიჭვთა: და: ეზრახა:
სარგის: ჯაყელსა: რათა: მისცეს: გზა: უკეთუ: უნდეს: წარსლვა: აფხაზე
თისა: მეფესა: დავითს: წინაშე: რათა: იგი: იყოს: შუა: მდგომელ: მეფისა: და:
თეგუთარისა: და: უკეთუ: განუმარჯვდეს: დიდად: განადიდოს: სარგის: და:
ვითარ: ამას: ზრახვასა: შინა: იყვნეს: სთნდა: სარგის: სიტყუა: თეგუთარ
ისი: მოუწოდა: სპათა: მისთა: და: დიდთა: შანშეს: შვილსა: ივანეს: მა
ნდატურთუხუცესსა: და: წარმოავლინა: დევნად: თეგუთარისა: და: აჩინა:
მჴედართ: თავად: სირმონ: ნოინის: ჩორმაღონის: შვილი: კაცი: წყობათა:
შინა: სახელოვანი: და: შემმართებელი: და: მრავალნი: ნოინნი: სხვანი: და: მოიწ
ინეს: მთათა: არტანისათა: და: დაიბანაკეს: ხოლო: იქმნა: ესეცა: საკუირველი: ყო
ველთა: ნაშობთა: დედათა: უმეტესისა: რომელმან: ღ~თისა: სიტყუა:
ქალწულისაგან:
შობილსა: ქრისტესა: ღ~თსა: ჩვენსა: თჳისითა: ჴელითა: ნათელსცა: და: ჴმა: მამ
ისა: ზეცით: ესმა: და: სული: წმიდა: სახითა: ტრედისათა: იხილა: და: სამებისა:
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წმიდისა: ერთი: არსება: ცხად: ყო: და: გვასწავა: იოვანე: ნათლისმცემელმან:
ამისი: უდაბნო: შენ: არს: და: არა: უცნაურ: მთათა: შინა: ღადოსათა: ოპიზა:
უპირველესი: ათორმეტთა: უდაბნოთა: ამას: შინა: არს: უპირატესი: ყო
ველთა: წინასწარმეტყუელთა: და: მოწამეთა: ყოველთა: უაღრესისა: ნა
თლისმცემლისა: იოანესი: ჴორჴი: იგი: რომელი: არა: დადუმდებოდა:
ქებად: ღ~თისა: მოსრულისა: და: მამხილებელი: ჰეროდესი: უსჯულოებისა: და:
ესრეთ: პატიოსნითა: საუნჯითა: განშვენებული: და: საღ~თოთა: კრებულ
ითა: აღსავსე: იგი: საყოფი: ნათლისმცემლისა: და: ჭეშემარიტი: თჳთ:
თავადისა: საყოფი: ვითარ: სიტყვა: ცხად: ჰყოფს: ესმა: რა: სიდიდე: უდაბნოსა:
ოპიზისა: და: შემკობა: მისი: პატიოსნითა: ხატითა: და: კანდელთა: მიერ: ა
ღსავსეობა: ინება: წარმოღება: მისი: და: წარმოავლინა: ვითარ: ათასი:
მჴედარი: რათა: მოაოჴრონ: ხოლო: წარვიდეს:. მთისა:. გზასა:. რო
მელი:. მივალს:. აკარჩხალთა:. კერძო:. გარნა:. არა:. დაიდუმა:. მსჯა
ვრმან:. ზენამან:. რამეთუ:. ეგოდენნი:. წმიდანი:. მამანი:. რომელ:.
მას:. ჟამსა:. ბრწყინვიდეს:. ოპიზას:. სასწაულთა:. ნიშთა:. მიერ:.
გაბრწყინვებულნი:. და:. მინდობილნი:. წინამორბედისა:.
იოანესნი:. წარმართთა: მიერ: მოწყუედილნი: და: ჴორჴი: იგი: დაუდუმებელისა:
ღ~თისა: ქადაგი: არა: უპატიო: ყო: ღ~თნ: ამისთჳს: დაიცვა: საყოფი: თ~ჳსი: და: მო
უვლინა: ნისლი: და: სიბნელე: და: ვერღარა: ვიდოდეს: ფერჴითა: საძაგელითა:
რამეთუ: მიახლებულ: იყვნეს: უდაბნოსა: და: დადგეს: მთისა: მის: ძირსა: რომელსა:
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ეწოდების: ძეგლი: რომელსა: ზედა: შენ: აარს: ეკლესია: წმიდისა: გიორგისა: რო
მელ: არს: ოპიზას: და: მიძნა: ჯვარს: მაშინ: მოხედნა: წყალობით:
სამკჳდრებელსა: თჳსსა: იოვანე: ნათლისმცემელმან:
მსგავსად: ყოვლად: უბიწოსა: ეჰაერნისა:
ღ~თის: მშობელისა: და: მოავლინა: ქარი: სასტიკი: მთისა: ღადოსა: და: ხორშკელი:
სეტყუა: და: წვიმა: მძაფრი: და: აღდგეს: ღელვანი: ვითარცა: შუა: ზღვასა: და: წ
არმოეცა: წყალი: მძაფრი: და: იქმნა: მდინარე: დიდი: რომელი: განსწორდა: ვი
დრე: წვერადმდე: ძეგლისა: რომელი: აწცა: იხილვების: დიდი: იგი: ნაღუარევი:
რომელი: შთავალს: მართლ: ზედა: ზედა: წყალსა: შავშურსა: მოეტევა: წყა
ლი: და: წარტყუენა: თათარნი: სრულიად: კაცი: და: ცხენი: არა: დაშთა: თჳნი
ერ: კიდე: ერთისა: კაცისა: და: წარვიდა: თხრობად: თეგუთარისა: ვითარცა: იობის:
ზედა: ღაღადისი: ვითარმედ: სახლი: ღ~თისა: არს: ადგილი: იგი: საყოფი: მონა
თა: ღ~თისათა: ერიდენით: მუნ: მისლვად: იდგა: მაღალსა: არსიანის: თავ
სა: მოვიდეს: და: ჰქვეს: ვითარმედ: მოვიდა: ლაშქარი: დიდი: აშაღასი: და:
დადგეს: მთასა: არტანისასა: და: ხვალე: მოსლვად: არიან: აქა : ესმა: თე
გუთარს: და: რა: გათენდა: აიყარა: ბარგი: და: დედაწული: თჳსი: და: უკუაყენა:
მთასა: მაგარსა: კარისათა: რომელსა: ერთ-კერძო: შევალს: გზა: და: თჳთ: ლა
შქრითა: და: მეომრითა: გარდმოიარა: არსიანი: აქეთ: სირმონ: ჩამოვლო:
მთა: ყუელისა: და: მოვიდეს: ორნივე: თავსა: ყველისასა: სირმონ: წინა: დაუდგა:
რომელი: იყო: ბრძოლათა: შინა: სახელოვანი: ეგრეთვე: ძლიერნი: ბრძოლ
ანი: თეგუთარისნი: სეგზი: ჯოლაქი: აბიშხანოხი: თელქადემურ: რომელთა:
დიდად:
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ძლიერი: ომი: გარდაიჴადეს: და: მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხვი: და: განგრძელდა:
ომი: იძლია: თეგუთარ: და: ივლტოდა: დედაწულისა: მიერ: მთასა: ღადოსასა: ჯნ
ალის: თავს: და: მიუდგა: უკანა: სირმონ: ხოლო: თეგუთარ: დაუდგა: სიმაგრ
ესა: მთისა: მინდობილი: და: კუალად: იქმნა: ომი: ძლიერი: ორ: დღე: და: ვით
არ: მისჭირდა: თეგუთარ: ივლტოდა: უცნართა: რომელიმე: აჭარით: რომელიმე:
ნიგალისჴევით: რომელი: ყოვლად: უვალ: იყო: კაცთაგან: და: არა: დაჯერებულ:
არს:
კაცთაგან: უკეთუ: ვინმე: იხილნეს: მთანი: იგი: რომელ: წარვლნეს: შემდგომად:
შესაძრწუნებელ: არს: სლვა: კაცისა: არათუ: ცხენისა: პირველ: სიმყაფრითა:
მერმე: ტყისა: სიხშირითა: და: შქერთა: და: ეკალთა: რომელსა: ბურწუმილ:
ეწოდების: განრთხმული: ბრძღუამლითა: რომელი: ნადირთაგანცა: უვალ: ი
ყო: ადგილი: რომელი: შთავლეს: და: იქმნა: ესეცა: რომელ: განვლეს: ტყესა: ერთსა:
ქ
ვეშე: კლდიანსა: და: ზედათ: მიწისა: მცირისა: მქონებელსა: და: ზედა: მოშენებუ
ლიყო: ტყე: გაღმართ: განმავალთა: წარუსქდა: მთა: იგი: ვითარცა: ზვავი: თოვლისა:
კა
ცსა: ვითარ: ათასსა: დედაწულისა: მქონებელსა: და: შთავიდა: ჴევსა: აჭარ
ისასა: და: დაიპყრა: ცხენი: და: კაცი: და: ყოვლად: უჩინო: ყო: და: ესრეთ: საწყალობ
ელად: მოისრვოდეს: და: ჯერეთცა: ადგილსა: მას: სთხრიან: მაჭარელნი: და: ჰპო
ვებენ: სამკაუშლთა: დედათასა: ოქროსა: და: ვეცხლისათა: ჩაიარეს: აჭარა: და:
ნიგალისჴევი: და: მერმე: შეიარეს: გურია: და: მივიდეს: ქუთათისს: მეფესა:
დავითს:

წინაშე: ხოლო: იგი: სიხარულით: მოეგება: და: სერი: დიდი: განუმზადა: ხ
უთასი: ზროხა: მოხარშული: დაუდვა: თჳნიერ: ღორისა: და: ცხვრისა: კიდე:
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და: ლაშქრისა: გამოსაზრდელად: მასვე: დღესა: ცხენი: ექვსასი: ზროხა: ათას: ხუ
თასი: ცხვარი: ათასი: ღორი: ორი: ათასი: ესე: მას: დღესა: მოიღო: თეგუთარს:
წინაშე: და: მან: განუყო: ლაშქართა: რომლისათჳის: დიდად: გნკუირდეს: თეგ
უდარ: და: სპანი: მისნი: ხოლო: ღვინის: ამარი: არა: იყო: მოიღეს: ურმითა: და:
ჭურითა: და: ამოასხმიდეს: ესრეთ: კუალად: ისტუმრა: მეფემან: დავით: რომე
ლი: იყო: უხვი: და: მდაბალი: და: მეცნიერი: ყოველსა: საქმისა: და: სახელისა:
მომხვეჭელი: ესე: ვითარცა: მონა: დაუდგა: სასამსახუროდ: თეგუთარს: ეგრეთვ
ე: დედოფალმან: ასულმან: მაღლისა: ჴელმწიფისამან: პალიალოღოს: კოსტანტ
ინეპოლის: მეფის: ასულმან: ამანცა: ეგრეთვე: პატივსცა: და: გაუშინაურდეს: უ
რთიერთას: და: მიენდვნეს: და: ზედასა: ზედა: მივიდის: დავით: მეფე: თეგუთა
რს: წინა: და: განუჩინის: ესრეთ: იყოფოდა: და: ვითარ: შეიქცა: სირმონ: გამ
არჯვებული: ყანს: აშაღას: წინაშე: მოვიდა: კაცი: გზათა: მცველთა: ხვარას
ნით: ვითარ:
შეიძრა: ულუსი: დიდი: თურანისა: და: ყაენი: დიდი: ბარახა: გ
ამოვიდა: ჯეონსა: უამრავითა: ლაშქრითა: რამეთუ: ბარახა: პაემანსა: გამოს
ულიყო: და: თეგუთარის: გარდახუეწა: აუწყეს: ვითარცა: ესმა: აშაღას: განკუი
რდა: მოუწოდა: ყრმათა: მისთა: და: ყოველთა: ქართველთა: რამეთუ: მეფე:
დავით: შვილის: სიკუდილითა: დაუძნელდა: არამედ: ეგრეთვე: წარვიდა:
ყოვლითა: ძალ
ითა: მისითა: წარვიდეს: ხვარასნით: კერძო: და: მივიდეს: ჰერს: და: მიერ:
მინდორსა: ამ
ოსისასა: და: დაეახლნეს: ურთიერთას: წარავლინნეს: მეფე: და: სპანი: მისნი:
წინათ: რათა: დაიცვნენ: ლაშქარნი: მისნი: დასხმისაგან: ბარახასა: და: ულ
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უსი: და: სპა: მისი: განიცადოს: და: სხვანიცა: ნოინნი: წარგზავნნა:
წინა: წარსლვად: ვითარ: ოთხსა: გინა: ხუთსა: მილიონსა: ამცნ
ონ: რა: იხილონ: სპა: ბარახასი: რომელი: მათვე: შემოეყენა:
და: გარე: უკუნიქცეს: ამათ: წინა: შორს: მდგომთა: ყარაულ
ად: უწოდიან: ენითა: მათითა: და: წარვიდა: მეფე: და: ყარაულნი: თათ
ართანი: აშაღასნი: და: ვითარ: ვლეს: ორი: დღე: დადგეს: და: ცის:
კარი: მოეახლა: იხილეს: მტვერი: დიდი: ამოსის: მინდორსა:
ამაღლებული: ვითარ: ღრუბელი: ცნეს: ვითარ: ბარახასი: და: სპ
ისა: მისისა: არს: აეკაზმნეს: მეფე: და: სიქადურ: და: ენება: სიქადურს:
გარე: უკუნ: ქცევად: შიშისა: ებრ: აშაღასა: და: ჰრქვა: მეფესა: ჩუენ:
ყარაულნი: ვართ: და: ლაშქართაგან: მცირედნი: და: აჰა: განგვი
ცდიან: ლაშქარნი: და: წარვიდეთ: ყანს: წინაშე: და: ვაცნობოთ: მო
სლვა: მისი:-ხოლო: მეფემან: თქვა: არა: არს: წესი: ჩვენ: ქართ
ველთა: უკუე: რა: ვიხილოთ: მტერი: ჩუენ: კერძო: მომავალი:
შეუბმელად: ზურგი: შემოვაქციოთ: დაღათუ: იყოს: სიკუდ
ილი: ვითარცა: ესმა: თათართა: განკჳრდეს: და: განწყრეს: და:
ზედა: მოუჴდეს: მეფესა: და: ეტყოდეს: არა: იცი: რასა: იქმ: არა:

გაქვს: ბრძანება: აშაღასი: უმისოდ: შებმა: დიდისა: ყანისა:
თქუენ: ქართველნი: უცნობონი: ხართ: და: არა: იცით: საქმე : და: მრ
ავალ: ევედრებოდეს: მეფესა: და: ყოველთა: სპათა: მისთა: და: ბოროტისი: ყოფას
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[[აცა]]: აქადებდეს: აშაღას: მიერ: გარნა: ვერ: არწმუნეს: უკუნქცევა: მაშინ: წარ
ავლინეს: მსწრაფლ: კაცი: ყაენს: წინაშე: და: აცნობეს: აჰა: მოვიდა: ბარახა:
დიდითა:. ლაშქრითა:. და:. ჩვენ:. ვხედავთ:. მტვერსა:. დიდსა:. ამოი
სა:. მიდორსა:. სრულად:. მტვერითა:. დაბნელებულსა:. და: ჩ
ვენ: ბრძანებისა:. ებრ:. თქვენისა:. გვნებავს: გარე:. შექცევა:. და: წი
ნაშე: შენსა: მოსლვა: გარნა: ქართველნი: უცნობო: ქმნილნი: არა: მ
ოვლენ: ჩვენთანა: ამას: იტყუიან: ვითარმედ: არა: გვაქუს: ჩვეულება:
რათამცა: მტერი: თვალითა: ვნახოთ: და: გარე: შევიქცეთ: აწ: არა: თუ:
შენ: ყანი: მოხვალ: და: შენ: განაგებ: ჩვენ: განგვიწირავს: თავნი: ჩ
ვენნი: სიკუდილად: და: ისწრაფე: შეწევნად: ჩვენდა: ვითარ: მოიწია:
მოციქული: და: ესმა: მოსლვა: ბარახასი: და: ყარაულთ~აგან: არა: მო
რიდება: განკუირდა: და: მსწრაფლ: ამჴედრდა: სპითა: მისითა: წარისწრ
აფა: და: მიესწრა: რაზმ: წყობილთა: და: მოიყუანა: მეფე: და: ჰქვა: ვიცი:
სიმჴნე: თქვენი: ბრძოლათა: შინა: თქვენ: ქართველნი: ურჩნი: ხართ:
და: შმაგნი: უკეთუმცა: ნოინს: რომელსამცა: ექმნა: მომცავკალ: ამისთჳის:
არა: ბრალეულ: გყო: რამეთუ: უმეცარნი: ხართ: წესისა: ჩვენისანი:
აწ: დადექ: წინათ: ლაშქრითა: შენითა: ხოლო: მეფე: გარდაჴდა: ცხენის
აგან: თაყუანისცაა: და: ჰქვა: დიდო: ყანო: არა: არს: ჩვეულება: ქართველისა:
რათა: მტერი: იხილოს: და: ზურგი: შემოაქციოს: აწე: ბედნიერმან: თვალმ
ან: ყაენისამან: გვიხილოს: რომელ: დავდვათ: თავი: ჩვენი: სიკუდილად: და:
წარვიდა:
1-20 სტრ., 435v
მეფე: და: დეწესა: წინა: კერძო: ხოლო: დიდი: იგი: დამჴნე: აშბიღაბნი:
რომელი: იყო: მჴედართ: მთავარი: რომელარს: ამირსპასალარი: მარ
ცხენასა: მჴარსა: სირმონცა: დიდი: იგი: შუღაცა: აშაღაცა: მარცხნით
ვე: სიქრდუნ: ტოღნ: ბულღაჯანი: არღუნ: აღას: და: იას: ბუღა: მარჯვენით: და:
სხვანი: ნოინები: გააყენნეს: მარჯვენით: და: მარცხენით: ეგრეთვე: რაზმ:
წყობილი: ბარახა: მაშინ: გამოჩნდა: კაცი: ერთი: სახელით: ალიყ
ასისისა: კაცისა: თავადი: და: არა: საჩინოსა: გვარისა: არამედ: ტანითა: დ
იდი: და: ახოვანი: ძლიელი: ძალითა: და: უშიში: მჴნედ: და: აღმატებული:
სიტურფითა: ჰაეროვანი: და: შვენიერი: ამან: ითხოვა: აშათა: ნოინისაგან:
რათა: ფარმანი: მისცეს: წინა: მბრძოლობისა: და: ოდესცა: სთნდ
ეს: და: მისცა: სათხოველი: ესე: აშაღა: ნოინ: და: ამას: შინა: მოეახლნ
ეს: ორნივე: სპანი: ურთიერთას: და: იქმნა: ომი: დიდი: და: საშინელი: ამ~ან:
ზემო: ჴსენებულმან: ალიყან: წინა: შეუტივა: რაზმსა: მათსა: და: გან
აპო: და: განვიდა: რაზმსა: მათსა: ყოვლითა: მოყუსითა: მისითა: შეკრ
ბა: და: იწყო: ალა: ალასა: და: მოიქცა: და: კუალად: განხეთქა: რაზმი:
მათი: და: გამოვიდა: აქათ: და: მეორედ: კუალად: მიმართა: დაფრიწა:
რაზმი: და: განვიდა: იქით: და: იწყო: თქმად: ალა: ალასა: ვიდრე: ხო
ლო: ქართველთა: ძლიერათ: იწყეს: ომი: რამეთუ: თჳთ: ხედვიდა: ყანი:

რომელ:. წინა:.მდგომთასა:. მეფემან:. და: სპათა: მისთა: უ
წინ: შეუტივეს: და: სივლტოლად: მიდრიკნეს: ეგ
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რეთვე:. აშაღა:. ნოინმან:. ძლიერად:. იღვაწა:. ესოდენ:. რომელ:.
ოხჭანსა:. შინა:. ომისასა:. სრულიად:. შეჭურვილი:. კაცი:.
აღიღო:. უნაგირისაგან:. და:. ტახტასა:. თავისსა:. შემოიდ
ვა:. და:. აქუნდა:. სრულსა:. ომსა:. შინა:. ჴელთა:. ვითარცა:. არწივსა:. კაკაბი:.
ეგრეთვე:. სირმონ:. იღვაწა:. ძლიერად:. და:
ყოველნი: მათ: კერძონი: სივლტოლად: მიდრკეს: ხოლო: ბარახა: ყანი: შ
ეემთხვია: მარჯვენით: აშაღასთა: სიქადურს: ტანღა: შუღას: ჯინილის: და:
არღუნაღას: ესენი: მსწრაფლ: სივლტოლად: მიდრიკნა: ბარახა: ვიდრე:
მეორე: დღე: ამათ: სდევნიდა: ხოლო: აშაღა:ორ: დღე: მათ: სდევნიდა: და: ვე
რ: ცნეს: თუ: რა: შეემთხვა: რაზმისა: სიგრძისაგან: და: ვითარ: ცნა: ბარახა:
გაქცევნა: და: ამოწყუეტა: სპათა: მისთა: დაბრუნდა: ეგრეთვე: აშაღა: და: შეი
მთხვინეს: კუალად: ურთიერთას: და: განეწყუნეს: ვითარ: იხილა: აშაღა: ნო
ინ: ბარახა: აღიღო: შუბი: და: მარტომან: მიმართა: რაზმსა: მათსა: რამე
თუ: იყო: ესე: აშაღა: ნოინ: კაცი: ტკბილი: და: სახიერი: და: ახოვანი: ბეჭი
თა: და: მკერდითა: მზგავსი: ლომისა: უშიში: ძლიერი: შემმართებელი:
და: ჰაეროვანი: და: სიტურფე: აღმატებული: და: ვითარ: მიახლდა: სპა: მისი: სდე
ვნეს: და: მოწყუიდეს: სული: ურიცხვი: და: ტყუე: ყუეს: და: ესრეთ: განმარჯვე
ბულნი: მოვიდეს: ურდოთა: მათთა:-ხოლო: ვითარ: იყო: ყანი: აშაღა: ხვარასან
ს: ბრძოლად: ბარახა: ყაენისაგან: მაშინ: ზემო: ჴსენებულმან: თეგუთარ:
წარმოავლინნა: სამნი: მჴედართა: მთავარნი: მისნი: დედა: წულითა: და: ბარგითა:
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მათითა:. სახელით:. სეგსი:. ბადურ:. და: ბიმახა:. და: თოლაქ:. დემ
ურ:. დამოთხე:. ჯოლაქა:. წარმოვიდეს:. დამოვიდეს:. დადადგეს:. მ
თასა: ზედა: რომელი: აღმოივლის: შტოდ: კავკასისა: რომელ: არს:.
ლიხი: და: ვითარ: წარვლეს: დასავლით: კერძო: რომელარ
ს: ღადოდ: დაამათსა: შესაყარსა: დემოთისასა: დადგეს: თათარნი:-ადგილსა:
რომელსა: ეწოდების: ლომისთავი: და: მიერ: არბევდეს: ჯავა
ხეთსა: ვიდრე: ფარავნამდე: მაშინ: მუნ: მდგომთა: თათართა: ჩამოვლეს: ეკერ
ის: ჴევი: და: განვლეს: აწყუერს: ზედა: ფონი: მტკურისა: და: განვიდეს: ჯავახეთს:
დახუდა: ჯოგი: კახა: თორელისა: რომელსა: აქუნდა: პატივად: მეჭურჭლეთ: უხუ
ცესობა: და: ყურუმჩის: ვისმე: ჯოგი: ათასისა: თავადისა: მჴედრისა: ალიყან
ისა: შვილისა: ყურუმჩისა: და: წარმოიღეს: და: მომართეს: სადგურსა:
მათსა: ლომის: თავსა: ესმა: ყურუმჩის: ბადურსა: და: მოუწოდა: კახას: თორელ
სა: და: დევნა: უყვეს: ხოლო: თეგუთარიანი: განსრულ: იყუნეს: მტკუარსა: სადა:
მოერთვის: წყალი: გურკლისა: და: ესენი: მივიდეს: პირსა: მტკურისასა: რამეთუ:
იყო: სიმრავლე: ფრიადი: თათრისა: და: ქართველთა: სპისა: მათი: რა
მეთუ: იმცირედნი: იყვნეს: იძიეს: ღონე: თელაქდემურ: განვლო: მ
ტკუარი: ოცდაათითა: კაცითა: უგრძნაულად: და: სხვანი: დაუდგეს: პი
რსა: მტკურისათა: თოლაქდემურ: ავლო: ჴევი: და: აღვიდა: ქედსა: და: ა
ღაბა: ალამი: რამე: სხვა: დროშისა: და: მოეტევა: ჴმითა: მაღლ
ითა: და: ვითარ: იხილა: ყურუმში: ბადურ: წინათ: და: უკანა: კერძო:
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[[ლაშქარი:]] ჰგონა: სიმრავლე: და: შეშინებულ: იქმნა: და: ივლტოდა: მსწრაფლ:
შეშფოთე
ბული: სადა: იგი: სიმრავლე: მოიკლა: კაცთა: კეთილთა: და: ორთა: კოხტე
ლთა: მიიღეს: აღსასრული: და: სამძივარი: ცხენ: მოკლული: ცურვით: ივლტო
და: და: აწყუერს: შევიდა: მჴედართ: მთავარი: თათართა: ყურუმჩი: ბადურ: მო
კლა: და: უწესოდ: დაბნეულნი: გზისა: მეოტისა: ვერ: დამპყრობელნი:
შეივლტოდეს:
მთად: რუგეთისა: აღმართსა: ძნელ: სავალსა: სოფელსა: რომელსა: ჰქუან:-კჳრიაკე:
წმიდა: დაბრუნდეს: და: გამარჯუებულნი: მივიდეს: ყაენის: ძმისა: თეგ
უთარის: თანა: და: ალაღებული: თეგუთარ: გარდამოვიდა: ქართლს: და:
მოაოჴრებდა: ყოველსა: ქართლსა: მაშინ: ევედრა: ყანი: აშაღა: მეფესა:
დავითს: რუსუდანის: ძესა: რათა: არღარა: შეეწიოს: და: არცა: შეუშვას:
ნიჭთა: დიდთა: აღუთქმიდა: რამეთუ: იჭვისა: მქონებელი: ღალატსა: თეგუ
თარის: ყმათაგან: განცხადებულად: მცნობელი: თჳნიერ: თეგუთარის: კითხვისა:
ერჩდა:
აშაღას: და: შეკრნა: გზანი: არღარა: შეისლვებოდა: ცხენითა: თეგუთარ: არა:
უწყოდა: და: ვითარცა: ცნა: აშაღა: რამეთუ: არღარა: შეეწევის: მეფე: დავით: გარნ
ა: წერილ: არს: ვითარ: აფროსინელთა: შინა: სიტყუა: იტყუის: ვინმე:
იბრძოლებოდეს: რა: ან
ტი: პატროს: და: ყრმა: კასანდროს: მოაკუდინა: ცნა: აშაღა: ყაენმან: და:
წარმოავლინეს: მჴედართ:
მთავარი: მისი: სირმონ: ბადური: და: სხვანი: მთავარნი: ნოინნი: და: სპისა:
სიმრავლე:
და: მოვიდეს: თრიალეთს: და: მოუვიდდეს: მეფესა: დავითს: და: სპათა: მისთა:
რამეთუ: მეფე:
სნეულობდა: მას: ჟამად: და: წარმოავლინა: ყოველნი: მთავარნი: მისნი:
სირმონთანა:
და: შთავიდა: სირმონ: ქართლად: და: ცნა: თეგუთარ: მოსლვა: სირმონისი: წინა:
განაწყო: ს
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პა: მისი: და: იქმნა: ბრძოლა: ძლიერი: და: მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხვი: და:
ესწრა:
ღამე: და: გაიყარნეს: რა: გათენდა: განეწყუნეს: ურთიერთას: პირის: პირ: იქმნა: ბ
რძოლა: ძლიერი: და: სპა: მეფისა: წინა: მბრძოლობდა: და: ვითარ: აღერინეს:
ურთიერთას: ივლტოდა:
სპა: თეგუთარისი: მოისრნეს: და: უჩინო: იქმნეს: და: დარჩა: თეგუთარ: და: ძე:
მისი: მცირე:
უღონო: იქმნა: მივიდა: სირმონს: თანა: და: ევედრა: რათა: ყანი: აშაღა: იხილოს: მა
ნ: და: ძემან: მისმან: ისმინა: სირმონ: გარნა: დაპატიმრნა: და: აღიღო: ტყუედ:
დედაწულ
ი: მისი: და: ყოველი: სიმდიდრე: და: საქონელი: და: ჯოგი: და: მივიდა: აშაღას:
წინაშე: და: მიიყ
ვანა: თეგუთარ: და: ძე: მისი: ხოლო: აშაღა: არა: ავნო: რამეთუ: იყო: კაცი: მოწყ

ალე: და: შემნდობელი: ვითარ: ზემორ: ვთქვით: და: წარგზავნა: ქვეეყანასა:
ერაყისასა: და:
მისცა: ათორმეტი: კაცი: მას: და: ძესა: მისსა: საზრდელი: და: შესამოსელი: უხვად:ქორ: შავარდენი: და: ავაზა: და: განუჩინა: სარჩომი: რომელ: არა: აკლდეს: და: მც
ველნი: გაუჩინა: რათა: არღარა: გაუშვას: მამულსა: მისსა: და: ესრეთ: განსუენებ
ულ: იყოფოდა: და: აღსრულდა: და: ყანმა: აშაღა: მრავალნი: ნიჭნი: და: ძღვენი:
წარავლი
ნა: მეფესა: დავითს: წინა: და: ქართლს: მრავალნი: სოფელნი: და: ატენი: მისცნა:
მაშინ:
წარვიდა: ყაენი: სიბად: და: თანა: წარიტანა: დავით: მეფე: და: იყო: ჟამი: ზამთრისა:
და: რაა: ზაფხული: მოიწია: წარმოვიდეს: და: მგზავრ: მომავალსა: მეფესა: შ
ეედვა: სალმობა: მუცლისა: ვითარ: მკურნალთა: ვერ: უძლეს: კურნებად: მაშ
ინ: ევედრა: ხატსა: მას: მარტო: მყოფისასა: და: მივიდა: მას: წინაშე: ვითარ: ჩუეულ:
იყო: რამეთუ: პირველ: ამისსა: მუცლისა: სნეულებითა: შეპყრობილ: იყო: და: ვი
თარ: მკუდარი: იდვა: უსიტყუოდ: და: აღედგინა: ხატსა: ჴორც: შესხმულისა:
ღ~თისასა: ხოლო:
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[[აწ:]] არღარა: პოვა: ლხინება: ამისთჳის: რამეთუ: მოაკლო: ღ~თის: მ
სახურება: და: იწყო: რღვევად: საყდართა: და: შლად: ამისთჳის:
აღიღო: ღ~თნ: ჴელი: წყალობისა: და: პირველ: წელთა: მოკუდა:
ძე: მისი: პირმშო: გიორგი: სიკეთე: აღმატებული: და: აქა: მიიც
ვალა: დავითცა: მწუხარებითა: ძისათა: და: ესვა: სხვაცა: ძე: კე
თილ: მოჴსენებული: მჴნე: და: ქველი: რომელი: შემდგომად: მე
ფე: იქმნა: ხოლო: ამან: დავით: რა: დაასრულა: ცხორება: დამარხეს: სამ
არხოსა: მეფეთასა: მცხეთას:-ხოლო: თქმულ: არს: ესეცა: ვითარმედ:
წამლისა: მიერ: აღსრულდა: ცოლისა: მისისა: მიერ: მიცემი
თა: წამლისათა: ვითარ: სიტყუის: მოქმედი: იტყვის: მაკედონე
ლისა: მის: დიდისა: მიდოსით: თავ: მტკივნეულობად: მყოფისა: და: იჭ
ვისა: წამლისასა: მიდოს: და: ანტიპატოს: მიერ: მიცემისა: ეგრ
ეთვე: დავითის: თქულარს: ესუქნის: მიერ: შურისათჳს: ბ
ასილ: უჯარმელისა: რომელი: მოაკუდინა: მეფემან: უწესოებისათჳის:
თანა: ეყო: ბასილი: ესუქნის: და: არა: რიდა: საწოლსა: პატიო
სანსა: მეფისასა: და: ჩოჴანიცა: აღიჴადა: და: მთავრობა: მიიტაცა:
ამის: უწესოებისათჳს: მოიკლა: ბასილი: ვინათგან: მოიწია: მწუ
ხარება: უნუგეშინისცემო: ყოველთა: მკჳდრთა: საქართველოს
ათა: რამეთუ: მიიცვალა: მეფე: დავით: იგლოვეს: წესისა: ებრ: და:
მრავალი: ნიჭი: გასცეს: ეკლესიათა: საყდართა: და: გლახაკთა: საჴსენ
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ებლად: მისა: გარნა: მწუხარე: იყუნეს: მთავარნი: რამეთუ: მეფე: დატრი:
მცირე: იყო: და: არა: ძალ ედვა: მეფობა: ამისთჳს: უმრავლესნი: წარვი
დეს: და: მსახურებდეს: ყანსა: რამეთუ: ვერცა: დავით: მეფემან: სწვ
ართნა: ერისთავნი: შიშისათჳის: ყაენისა: მაშინ: ზემო: ჴსენებულნი:
ღალღურ: და: რაჭის: ერისთავი: კახაბერი: შეიზრახნეს: ურთიერ
თას: რათა: განუდგეს: მეფესა: რუსუდანის: ძესა: და: წარვიდეს: ყა
ნს: აშაღას: წინაშე: და: ეზრახნეს: ალიყანს: ბადურს: რომელი: დგის:

მთათა: ჯავახეთისათა: და: მან: აცნობა: ყაენს: ხოლო: მან: ნიჭნი: დი
დნი: აღუთქუნა: და: წარვიდა: ღალღურ: და: კახაბერის: ძე: კახაბერი: რო
მელი: იყო: თესლით: ბოროტი: ვითარ: გუაწყებს: წიგნი: მეფეთა:
ბაღუშისთა: და: ნათესავთა: მისთა: რამეთუ: მოიწივნეს: ყანს:
წინა: შეიწყნარნა: და: მოუწოდა: სირმონ: ნოინსა: და: რქუა: მე
ფე: დავით: ესეოდენთა: განდგომილებათა: იქმს: მისსა: არა: კმა: ი
ყოფს: და: ყოველთა: განდგომილთა: ჩვენთა: თანა: შეეწევის: ვით
არ: თეგუთარს: და: აწ: ღალხურს: ხოლო: მე: ნიჭნი: დიდნი:
და: პატივნი: წინა: უყვენ: თეგუთარის: თჳის: და: კუალად: აღლუ
რ: შეიწყნარა: აწ: მნებავს: რათა: შური: ვიგოთ: მისთანა: და: ეს
მა: კახაბერსა: და: წარდგა: და: თქვა: უკეთუ: ჰნებავს: ყანსა: შურ
ისგებად: დავით: მეფესა: ზედა: მე: მისთჳს: მოვსულ: ვარ: ვიცნი: გზ
ანი: შესავალნი: და: წარვასხამ: ლაშქართა: და: ვჰგონებ: რომელ: მეფე:
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ჴელთ: ვიგდო: და: აღალღურცა: იცის: გზა: და: ძალი: ქუეყანისა: მათისა: მა
შინ: უბრძანა: ყანმან: აშაღა: სირმონნოინს: ალიყანს: და: თაიჩო
ს: და: აბჩის: რათა: ილაშქრონ: მეფეს: დავითს: ზედა: და: შეკრიბეს: სიმ
რავლე: ლაშქრისა: სამი: ბევრი: და: გამოვლეს: თრიალეთი: და: გარ
დავლეს: მთა: ლიხისა: და: ზედა: დაესხნეს: ქუთათისს: აბანოსა: შინა: მყო
ფსა: მეფესა: და: ძლით: შეესწრა: ცხენსა: ერთითა: კაბითა: მარტო: ი
ვლტოდა: ხოლო: თათართა: მოაოჴრეს: ეკლესიანი: და: მრავალი: სული: ქრ
ისტიანე: მოიკლა: და: ტყუე: იქმნა: და: უვნებელად: მივიდეს: ყანს: წინაშე:
ხოლო: მეფე: საკუირველებით: დაცვული: ღ~თისა: მიერ: განესწრა: მეფე: ო
მსა: მათსა: მსწრაფლ: უკუნიქცეს: თათარნი: წელსა: მესამესა: კუალად:
წარმოვიდა: სირმონ: და: ალიყან: აშაღას: ბ~ბითა: შეპყრობად: მეფისა: და:
ემსტვარა:
კახაბერსა: და: არაღარა: ჰგონებდა: მისლვასა: თათართასა: და: ესხნეს: კუა
ლად: და: მეფემან: მიჰრიდნა: და: მოაოჴრნეს: ქუეყანანი: და: ვითარ: ცნე
ს: შეყრა: და: ზედა: მოსლვა: მეფისა: ივლტოდეს: თათარნი: მსწრაფლ: მსწრა
ფლ: მასვე: დღესა: ტყუითა: და: ალაფითა: ამათ: ჟამთა: სადუნი: მანკაბერდელ
ი: უმეტეს:. ყოველთა:. მთავართა:. მის:. ჟამისათა:. რამეთუ:.
შეიპყრა:. ყანმან:. აშაღა:. დაიწყო:. ურვად:. საქმეთა:. საქართ
ველოსათა:. რამეთუ:. ასული:. პატრონისა:. მისისაავაგ:. ათა
ბაგისა:. შევედრა:. სადუნასა:. და:. ხუაშაგმან:. ეჯიბობაცა:. მისცა:. მაშინ:. შეკრბეს:.
თავადნიქართველნი:. დადიდ
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ებულნი:. და:. წარიყუანეს:. მეფისა:. ძე:. დატრა:. ურდოსა:
და:. მივიდეს: შანშას:. ძისა:. იოანესთანა: დამანდატუ
რთ: უხუცესსა: თანა: და: წარჰყვა: იგიცა: ურდოსა: და: მიიყვან
ეს: ყანს: წინაშე: და: ააურვეს: მეფობა: და: ვითარ: იხილა: ყან
მან: დატრი: შეიწყალა: რამეთუ: იყო: ქმნულ: კეთილი: და:
შვენიერი: ხილვად: და: მოსცა: ყოველი: სამეფო: თჳნიერ: სა
რგის: ჯაყელისა: და: წარმოატანა: თანა: სადუნი: რომელსა:
უბოძა: მეფემან: დატრი: ათაბაგობა: და: მოვიდა: ტფილისსა: დასვ

ეს: ტახტსა: მამათა: მათთასა: და: აღასრულეს: წესი: კურთხევისა:
კათალიკოზმან: და: ეფისკოპოზთა: და: ყოველთა: მთავართა: საქართვე
ლოსათა: ერეთით: კახეთით: სომხითით: ქართლით: ჯავა
ხეთით: და: ტაოთ: რომელნი: შეკრებულ: იყუნეს: და: იყო: მადლობა:
ღ~თისა: და: სიხარული: დიდი: განცემა: გლახაკთა: და: ობოლთა: ზ
ედა: რათა: წარემართოს: მეფობა: დატრისა: და: კეთილად: განგება: სა
ქართველოსა:-მათ:-ჟამთა: იწყო: ყანმან: აშაღა: ბრძოლად: მეგჳ
პტელთა: მთავარსა: და: სულტანსა: მისრისასა: ფუნდუყადარს: და: წარ
ავლინა: სპა: ძლიერი: და: მათთანა: სპა: ქართველთა: და: აჩინა: მჴედა
რთ: მთავრად: თონდა: ვინმე: ნათესავით: სალდუსი: ბადურთა: მთავარ
ი: გართათ: და: წარგზავნეს: გზასა: საბერძნეთით: მიმავალსა: შამად:და: მიუმცნო: სულტანსა: საბერძნეთისასა: სახელით: ფარმანს: რამეთუ:
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უწინარეს: ამის: ჟამისა: აღსრულებულ: იყო: სულტანი: დიდი: სალჩუქიანი:
ყიასდინ: და: მონასა: მისსა: ფარმანს: მიეტაცა: სულტნობა: და: ცო
ლიცა: მისი: და: ასული: რუსუდანისი: გურჯი: ხათუნ: მიეყვანა:
ცოლად: და: მას: აქვნდა: ყოველი: ითატროპსა: პონტო: და: კაბადუკია: ამას:
მიუმცნო:
ყანმან: რათა: თანა: შეეწიოს: სპათა: მისთა: და: წარვიდეს: სპანი: აშაღასნი:
და: მივიდეს: ფარმანს: თანა: და: დაიბანაკა: ევტაიხას: რომელ: არს: ასურა
სტანი: და: ვითარცა: ესმა: სულტანსა: ფუნდუყადარს: მისლვა: თათართა: მო
უჴდა: სპითა: ეგჳპტისათა: და: ზედა: დაესხა: ჟამსა: განთიადისასა: და: იქმ
ნა: ძლიერი: ბრძოლა: სადა: იგი: მჴნედ: ბრძოლა: უყვეს: ქართველ
თა: რომელ: თათარნი: განკჳრდა: მაშინ: თათარი: ვინმე: სახელით: მოძ
ღულ: მიეტევა: მარტო: რაზმსა: არაბთასა: და: განვლო: შიგან: და: გამო
ვლო: რაზმი: და: მომავალსა: ცხენსა: მისსა: უკანა: ფერჴი: მარჯუენა: მოჰკუეთა:
ვინმე: ქუე: მდებარემან: კაცმან: საოლავსა: რქასა: ზედა: იქმნა: საქმე: საკჳ
რველი: ივლტოდა: სპა: აშაღასი: და: თანა: მოკლულ: იქმნა: წარმოვიდა:
ესე: უფერჴოთა: ცხენითა: სამი: დღე: და: სამი: ღამე: ვლო: ეგრეთ: მო
კუდა: ცხენი: ვითარ: ცნა: აშაღა: ამოწყუედა: ლაშქართა: და: უმეტე
ეს: ქართველთა: დაუმძიმდა: დიდად: და: შეასმინეს: სულტანი: საბერძნე
თისა: ფარმანა: ვითარმედ: განზრახვითა: მისითა: იქმნა: მოსლვა: სულ
ტნისა: ფუნდუყადარისა: ამისთჳს: შეიპყრეს: ფარვანა: დაღა: თუ: არა: ენ
ება: აშაღას: მოკლვა: მისი: არამედ: ნოინთა: მოაკუდინეს: ფარვანა: და: აღიღეს:
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ყოველი: სიმდიდრე: მისი: და: აჩინეს: საბერძნეთსა: ნოინი: დიდი: და: კეთილი:
ნათესავი: პირველთა: ყანთა: ონხანისა: გვარისა: სახელით: ერინჯი:
ამას: ჴელთ: უდვეს: მთავრობა: საბერძნეთისა: და: წარუღეს: აწ
ყუერი: სამცხეს: რომელი: ჰქონდა: ფარმანას: ცოლეულთაგან: და: უბოძეს: ჯაყელ
სა: სარგისს: და: ძესა: მისსა: ბერქას: ვითარცა: აღიზარდა: მეფე: და
ტრი: და: იწყო: საურავთა: საქმეთა: კეთილთა: განგებად: რამე
თუ: იყო: ესე: დატრი: ტანითა: ახოვან: ფერითა: ჰაეროვან: შეს
ახედავად: ტურფა: თმითა: და: წვერითა: მწყაზარ: თუალითა: გრემან: ბრტყელ:
და: შეწყობილ: სამჴედროთა: წესითა: სრული: ცხენოსანი:

და: მშვილდოსანი: რჩეული: უხვი: მოწყალე: გლახაკთა: და: მდაბალი:
რომელ: არა: სმენილარს: ნათესავი: მეფეთა: გინა: სხვათა: კაცთა: რ
ამეთუ: აქვნდა: ჩვეულება: აღიღის: საფასე: და: აღდგის: ღამე: და: მოვლ
ის: ქალაქი: და: იხილნის: გლახაკნი: და: დავრდომილნი: და: ობო
ლნი: თჳსითა: ჴელითა: მისცემდის: და: ყოველთა: უწყოდის: მო
წყალება: მეფისა: და: გლახაკნი: ღამით: ფოლოცთა: შინა: ვიდოდიან:
რათა: შეემთხვივნენ: მეფესა: ამისთანა: მოეგო: მარხულობა: ღ
ამით: ლოცვა: და: მუჴლთ: ყრა: ფრიადი: რამეთუ: ათას: ხუთასი: ესრეთ: ყო
ვლითურთ: განშორებულ: იყო: გარნა: ესრეთ: ჴელთა: სადუნისთა:
იყო: რამეთუ: ფრიად: განადიდა: სადუნი: ყანმან: და: იპყრა: მეფისა: და
ტრისგან: თელავი: და: ბელაქანი: და: მრავალნი: ქუეყანანი: და: სადუნი: კეთ
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ილად: განაგებდა: საქმეთა: საქართველოსათა: რამეთუ: დღეთა: მის
თა: არა: იქმნებოდა: თათართაგან: ძალი: და: უსამართლობა: არ
ცა: დიდთა: ნოინთაგან: არცა: ელჩთაგან: და: ესრეთ: აღშენდა: საქართ
ველო: მეფემან: დაიწყო: სიბასა: წარსლვად: და: აღაშენნა: ქვეყანანი:
მოოჴრებულნი: ამანვე: აღაშენა: პალატსა: შინა: მონასტერი: ის
ანთა: საყოფელად: მეტეხთა: ღ~თის: მშობელისა: და: შეამკო: განგები
თა: დიდითა: და: შესწირნა: სოფელნი: და: ზუარნი: და: განუჩინა: მო
ნაზონთა: საზრდელი: და: განაგო: განგებითა: კეთილითა: და: წარვიდა:
ურდოსა: და: მას: შინა: ყოფასა: მეფისასა: სთხოვეს: საფასე: ურიცხვი:
მეფესა: განზრახვითა: სადუნისითა: ჰქუა: მეფესა: სადუნმან: უკე
თუ: მომცე: დმანისი: მე: მივსცე: საფასე: ყაენსა: ისმინა: მეფემან:
და: უნებლიად: მისცა: დმანისი: და: მიმდგომი: მისი: და: უმეტეს: გ
ანდიდნა: სადუნი: ხოლო: იქმნა: კეთილიცა: საქმე: მონასტერთა: და:
გლახაკთა: მიერ: რომელ: დღეთა: ცხოვრებისა: მისისათა: მან: მისცა:
ყალანი: და: მალი: ათორმეტთა: უდაბნოთა: გარესჯისათა: და: განათა
ვის: უფლნა: ქვეყანა: გარესჯისა: და: მსახურებდა: მეფესა: დატრის:
განდიდნა: დიდად: ლაშქრითა: და: სიმდიდრითა: ოქროსა: და: ვე
ცხლისათა: და: ჯოგისა: და: ხუასტაგისა: არა: იყო: რიცხვი: რამეთუ:
იყო: კაცი: ესე: მშუებელი: კეთილად: გამგონე: და: ბრძენი: რამეთ
უ: ყაენი: აშაღა: ისმენდა: სიტყუათა: მისთა: და: დიდი: საბდივანი: ათაბ
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აგისა: ამას: აქუნდა: და: ასული: მისი: ხუაშაქ: მოეყვანა: ცოლად: ესე: ს
იბდევანი: განდიდებულ: იყო: ყანის: ულოსაგან: და: სადუნიცა: მისგან: გა
ნდიდებულ: იყო: და: ყოველი: საბრძანებელი: ყაენისა: მისთა: ჴელთა: შ
ინა: იყო: და: ბრძანებასა: მისსა: მორჩილობდეს: და: იყიდნა: მრა
ვალნი: ქვეყანანი: და: უბოძეს: მეფეთა: კარი: და: დაჯდა: კარსა: და: მ
ისი: მიმდგომი: ქვეყანა: მოივარგა: ახალციხელთაგან: და: ასული: ახალ: ც
იხელისა: ცოლად: მოიყვანა: და: საქართველოსა: ლაშქართა: საქ
მე: და: განგება: ჴელთ: უდვა: ყანმან: და: დარბაისელნი: ქართვე
ლნი: სომხითარნი: და: ერ: კახნი: მეფეს: წინაშე: იყვნენ:-ამათ:-ჟამ
თა: შინა: განდიდნა: სამცხის: სპასალარი: და: მეჭურჭლეთა: უხუც
ესი: სარგის: ჯაყელი: და: ძე: მისი: ბექა: რომელნი: მთავრობდეს: სამ

ცხეს:- ხოლო: საქმენი: სარგისისნი: ზემორე: აღგჳწერიან: და: შემდგომად: ვა
ჴსენოთ: იყო: ესე: ბექა: ტანითა: ახოვან: ფერითა: ჰაეროვან: თმითა: და: თ
ვალითა: გრემან: და: შვენიერ: ბეჭითა: და: მკერდითა: სრულ: ძალითა:
ომსა: შინა: მჴნედ: მბრძოლი: ცხენთა: ზედა: მჴნე: და: მოისარ: ნად
ირთა: ჴელოვანი: გონებითა: ფრთხილ: მაშენებელი: ქვეყანათა: ეკლე
სიათა: და: მონასტერთა: და: ღ~თის: მოსავთა: კაცთა: პატივის: მცემელი:
რომელ: არა: დააკლდის: ცისკრის: ლოცვათა: სამხრად: და: მწუხრად: ვითარ: ტ
ვიბიკონი: მოსცემდის: წესსა: ლოცვისასა: ამისთჳს: პატივსცა: ღ~თნ: და:
მეუღლეცა: შემზგავსებული: მოანიჭა: ლოცვისა: მარხვისა: და: გლახაკთ: მოწყ
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ალებისა: უღონოთა: აღმზრდელი:-მაშინ: ბექამან: დაიპყრა: ქვეყანა: ტასის: კარი
იდამე: კარნუ: ქალაქამდის: სამცხე: აჭარა: შავშეთი: კლარჯეთი: და:
უმრავლესი: ტაო: ვაშთოვანი: ნიგალის: ჴევი: არტანუჯი: ათორმეტნი:
უდაბნონი: კოლა: კარნი: და: ორნივე: არტანნი: და: მრავალნი: სოფელნი: ჯ
ავახეთს: და: ესრეთ: დღითი: დღე: განდიდნებოდეს: და: მსახურებდეს:
ყანს: აშაღას: და: მორჩილობდეს: მეფესა: დატრის: ხოლო: მეფე: დატრი:
წარემატებოდა: ღ~თის: მსახურებითა: და: კაცთ: მოყუარებითა: და: ყანი:
უმეტეს: უმატებდა: პატივსა: მისსა: დაღათუ: ჯერეთ: ყრმა: იყო: არ
ამედ: ინებეს: და: წარავლინეს: კაცი: პონტოდ: მეფისა: ბერძენთასა: კო
მნიანოსისა: რომელი: იყო: ნათესავად: დიდისა: კოსტანტინესა: და: მოიყუა:
ასული: მისი: დიდებითა: და: საჭურჭლებითა: დიდითა: და: ქმნეს: ქო
რწილი: სამეფოსა: წესისა: ებრ: და: შემდგომად: მცირედისა: მუცლად: ი
ღო: დედოფალმან: და: შვა: ძე: და: უწოდეს: სახელად: დავით: რომელი: უკა
ნასკნელ: მეფე: იქმნა: ქართლს: ამათ: ჟამთა: კუალად: მოვიდა: იგივე: არღუნ:
რომელსა: აღერიცხვნეს: ყოველნი: საბრძანებელნი: ყოველთა: ყანთ
ანი: რათა: აღთუალოს: ქვეყანა: და: ცნას: ვითარ: რომელი: ქუეყანა: აოჴრდა: გინა:
აღშენდა: ათუალა: ახლად: და: უმრავლესნი: მოოჴრებული: იყო:
უმეტეს: ერეთი: და: კახეთი: რამეთუ: კამბეჩის: ვაკენი: მოოჴრებუ
ლ: იყო: გამოსლვასა: მას: თათართასა: ოდეს: გამოვიდა: ყანი: დი
დი: ბერქა: მაშინ: ტფილისს: ყოფასა: არღუნარიდისასა: ეზრახა: მეფესა:
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და: სთხოვა: თამარ: რომელი: იგი: მხოლო: ესვა: და: ჰქუა: ვითარმედ: კეთილად:
მო
ჴსენებულმან: მამამან: შენმან: მომცა: ასული: მისი: და: შენი: სძ
ლად: ჩემდა: და: ცოლად: შვილისა: ჩემისა: გარნა: იგი: ვერ: ესწრა:
აწ: ვითხოვ: რათა: არა: უღირს: იჩინო: ვედრება: ჩემი: და: მომცე:
დაა: შენი: შვილისათჳს: ჩემისა: ვითარ: ესმა:მეფესა: დაუმძიმდა:
და: დიდსა: ჭმუნვასა: შთავარდა: და: სულითა: ტკივნეულითა: ეძიებდა:
ღონესა: და: სძაგდა: წარმართისა: ქორწინებად: დაა: მისი: ქრის
ტეს: აღმსარებელი: გარნა: არა: იყო: ღონე: რამეთუ: მამასა: მისსა:
მიეცა: და: მისცეს: ცოლად: შვილსა: არღუნისსა: და: აღასრულეს: წ
ესი: ქორწილისა: და: წარვიდა: არღუნ: ურდოსა: ხოლო: შვილი:
მისი: დაუტევა: მეფისა: თანა: მათ: ჟამთა: კუალად: მიუდგა: დედოფალი:
და: შვა: ყრმა: და: უწოდა: სახელი: ვახტანგ: და: კუალად: ამათ: ჟამთა: დამშვიდ

ნა: ქვეყანა: ლიხთიმერი: და: მოიწყო: მეფემან: დავით: რომელი: იყო:
კაცი: პირველ: კეთილ: და: გონიერი: უხვი: მდაბალი: და: პურად: უმ
ჯობეს: უჩინარეს: მეფეთასა: და: იყო: მრავალსა: მშჳდობასა: ხოლო: რ
აჭის: ერის: თავი: კახაბერი: იყო: ქართლს: და: აქვნდა: ქვეყანა: ატ
ენისა: და: არა: პატივი: ეპყრა: არცა: ყაენისა: და: არცა: დატრი: მეფი
საგან: ორგულობისათჳს: მეფეთასა: ამისთჳს: შეიწრებული: ევედრა:
მეფესა: რათა: შეიწყალოს: და: უბოძოს: მამული: მისი: ხოლო: ტ
კბილმანდა: მოწყალემან: მეფემან: შეიწყალა: და: შეუნდო: ფიცითა: მტკიცითა:
1-20 სტრ., 443r
რათა: არა: აბრალოს: პირველი: შეცოდება: და: ეგოს: ერდგულებასა: ზ
ედა: მისსა: და: მიუბოძა: მამული: მისი: ყოველი: და: კუალად: აგო: მამ
ულსა: მისსა: რაჭას: ხოლო: ვითარ: დაყო: მცირედი: ჟამი: იწყო: მათვე:
კუალთა: სლვად: და: ვითარ: ღორი: ისწრაფდა: მწჳრეთა: მიმართ: და: ვით
არ: იქედნე: გესლისა: დათხევად: გვარისაგან: მოაქვნდა: ორგულობა:
დამვიწყებელმან: ფიცთა: საშინელთამან: იწყო: ღალატად: მეფეთა: და: წარავლინა:
კაცი: და: წიგნი: ალიყას: თანა: ათასის: თავთა: რომელი: იდგის: თავსა:
ჯავახეთისათა: და: კოლისათა: რათა: პირველისავე: ებრ: დაესხას: მე
ფესა: ვითარ: აქიტობელისა: დავითის: მიმართ: და: საცნაურ: იქმნა: წ
იგნი: ამისთჳს: მიეგო: მისაგებელი: ბოროტი: და: სიცრუე: მისი: თხემ
სა: მისსა: ზედა: დაუჴდა: შეიპყრნა: მეფემან: და: პირველ: თვალი:
დასწვა: და: მერმე: ერთი: ჴელი: და: ერთი: ფერჴი: მოჰკუეთა: და: ორ
ნი: შვილნი: მისნი: მისცნა: ექსორიობად: კოსტანტინე: პოლის: წარ
გზავნა: რამეთუ: დედოფალი: ცოლი: მისი: ასული: იყო: დიდისა: პა
ლიალოსი: მეფისა: ხოლო: კახაბერი: მცირე: ცხოვრებული: განვიდა: და: მ
ოკუდა: და: მოისპო: ყოველი: ნათესავი: მისი: ბაღუაშთა: კახაბერის: ძეთა: არა:
დაშთა: და: აღიჴოცა: ნათესავი: მისი: და: საჴსენებელი: მათი:-----ამასვე: ჟამსა: ინება: ყაენმან: ამჴედრება: ქვეყანასა: ზედა: გილანის
ასა: რამეთუ: იგი: დაშთომილ: იყო: ჴელთ: უგდებელად: და: არა: მო
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რჩილობდეს:. და:. არცა:. ხარაჯასა:. მოსცემდეს:. წარავლინა:. სპათ
ა:. თანა:. თათართა:. და:. ქართველთა:. და:. მეფე:. არა:. წარგზა
ვნა:. და:. აჩინა:. სპათა:. უხუცესად:. სირმონ:. ბადური:. და:.
წარვიდეს:. შევიდეს:. გილანსა:. და:. შეკრბეს:. გილანელნი:.
და:. წინა:. და:. უდგეს:. სიმაგრეთა:. შინა:. ხოლო:. ქუეყანა:.
მათი:. განმაგრებულ:. იყო:. არს:. კერძო:. კლდითა:. დატ
ყითა:. და:. გზანი:. იწრონი:. დერთ:. კერძო:. ზღვითა:. სიგ
რძეთა:. შინა:. წინა:. განეწყუნეს:. და:. იქმნა:. ბრძოლა:. ძლ
იერი:. გილანელთა:. დაასხეს:. ისარნი:. ვითარცა:. წვიმა:. გარდ
აჴდა:. სირმონ: ცხენისაგ:. დადაჯდა:. და:. ზურგი:. შეაქცია:. ბ
რძოლთა:. მისთა:. და:. ყოველთა:. სპანი:. დაჰქვეითდეს:. დ
ა:. ვერ:. შემცირდეს:. ისარი:. ახლტა:. სირმონ:. და:. მიეტევა:.
ვითარცა:. ვეფხი:. და:. ვითარცა:. ქართველნიცა:. მიეტე
ვნეს:. მჴნედ: და: აოტნეს: გილანელნი: და: ორნი: თითნი: მარჯვენ
ისა: ჴელისანი: დასჭრნეს: სირმონს: და: დარჩეს: სპანი: თათა

რთანი: და: ქართველნი: უვნებელად: და: ვითარ: იხილნეს: სიმაგრე
ნი: ქვეყანისანი: რომელ: უბრძოლველ: იყო: და: არა: ეგო: დაპყრობად:
წარვიდეს: ყანს: აშაღას: წინაშე:
ესრეთ: დამშვიდნა: ქვეყანა: და: ყოვლით:
კერძო: იწყო: მშვიდობა: მოხედნა: ღ~თნ: წყალობით: მოსავთა: მისთა:
და: იყო: უხვება: პურისა: და: ღვინისა: და: მეფე: დატრი: განაგებდა: სამ
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ეფოთა: საქმეთა: ვითარ: მოიცალეს: მცირედ: ჭირთაგან: და: განის
ვენებდეს: და: მიდრკეს: [...]გზისაგან: სამ~ღთოსა: იწყეს: განდგომად:
რამეთუ: მეფემან: მოიყუანნა: სამნი: ცოლნი: ეგრეთვე: სადუნმან: მო
იყუანა: სამი: ცოლი: და: მთავართა: იწყეს: ჴელი: შეხებად: საყდარ
თა: და: მონასტერთა: და: იწყეს: მიტაცებად: სოფელთა: და: აგარაკე
ბთა: უმეტეს: მესხთა: საყდარსა: ზედა: დიდებულსა: აწყუერისასა: დაღა
თუ: ამათ: უწესოებათა: დიდად: ამხილებდა: ნიკოლოზ: კათალიკოზი:
და: ნიკოლოზ: მაწყუერელი: ჯუანბერის: ძე: და: არავინ: ყურად: იღებდა: სი
ტყუასა: მათსა: და: კუალად: სხვანიცა: აღმოსცენდებოდეს: ბოროტნი:
რამეთუ: იწყეს: ურთიერთას: მძლავრებად: და: მიხუეჭად:
და: არავინ: იპოვებოდა: სამართლის: მყოფელი: რამეთუ: იყო:
მღდელთ: მთავარი: და: მღდელი: ლაღ: ამპარტავანი: ანგარ: ბოროტ
ის: მყოფელ: უწესიერო: და: ვითარ: განვამრავლოთ: სიტყუა: ყოვლით:
კერძო: ბოროტ: მაშინ: მოიწია: სამართალი: სასჯელი: ცოდვა
თა: ჩვენთათჳს: რამეთუ: ზემო: ჴსენებული: იგივე: არღუნ:
წარმოემართა: სამცხეს: ხილვად: სარგის: ჯაყელისა: რომელი:
დაბერებულ: იყო: და: სენთაგან: სიბერისათა: დაჴსნილიყო: ყოვლითა:
ასოთა: შემოვლო: სომხითი: ტფილისი: და: ქართლი: მჴედრითა:
ორითა: ბევრითა: და: დიდად: ავნებდა: ქუეყანასა: დაღა: თუ: არა:
ბოროტის: მყოფელი: არამედ: საზრდელისა: ძალითა: დიდად: დასჭირდა:
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ქუეყანა: და: უგრძნაულად: მივიდა: სამცხეს: და: დადგა: აწყუერს: და:
ცნა: სარგის: მოსლვა: არღუნისი: და: მივიდა: მის: წინაშე: იგიდა:
ძე: მისი: ბექა: განკჳრდა: ორთავე: მოსლვასა: და: სარგის: წარი
ტანა: ურდოს: და: ბექა: დაუტევა: სამცხეს: რამეთუ: იყო: მეხუ
თე: კჳრიაკე: წმიდათა: მარხვათა: და: წარმოვიდეს: სამცხით: მო
ვიდეს: მოვიდა: სომხითს: და: მოიწია: ვნების: კჳრიაკე: და: დიდსა:
ოთხშაბათსა: შეიძრა: მძაფრად: ქვეყანა: სამხილებელად: უ
სჯულოებათა: ჩუენთათჳს: და: კუალად: ხუთშაბათსა: მცირედ: შეი
ძრა: და: არავინ: გულის: ჴმა: ყო: რათამცა: წყალობად: აღე
აღეძრა: ღ~თი: შემნდობელი: და: ვითარ: მოიწია: პარასკევი: ვნებ
ისა: უფლისა: კუალადცა: შეიძრა: ქუეყანა: დაყუდდა: და: არღ
არა: იქმნა: და: ვითარ: მოიწია: შაბათი: და: იქმნა: სამ: ჟამად:
და: ხვალისა: დღე: ჯერ: იყო: სიხარული: აღდგომისათჳს: უფლ
ისა: და: ყოველნი: მოელოდეს: სიხარულსა: ესოდენ: რისხვით: მოხ
ედნა: ღ~თნ: ქვეყანასა: უსამართლოებასა: ჩვენთასა: რამეთ
უ: საფარველითურთ: შეიძრა: ქვეყანა: და: შეძრწუნდა: რომელ:

დაიქცეს: საყდარნი: და: მონასტერნი: ეკლესიანი: ციხე
ნი: ნაშენებნი: მოოჴრდ[...]ეს: მთანი: და: ბორცვნი: დაიზვლეს:
კლდენი: სახედ: მტვერისა: დაიგალნეს: და: მიწა: განიპო: და: შავი:
წყალი: მზგავსად: კუპრისა: აღმოიჭრა: ხენი: დაეცნეს: და: ირყ
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ეოდიან: ძრვასა: ქუეყანისასა: რომლისათჳს: საყდარი: აწყუერისა:
დაიქცა: რამეთუ: ყოვლად: წმიდა: აწყუერისა: ღ~თის: მშობელი:
ლიტანიობით: შესუენებული: საშუალ: საყდრისა: ესუენა: გუმ
ბათი: ჩამოიჭრა: და: ვითარ: ქუდი: კაცისა: ესრეთ: თავსა: დაე
რქვა: და: დარჩა: უვნებელად: ძლიერებითავე: მისითა: ესე: რისხ
ვა: საშინელი: სამცხესაოდენ: მოიწია:
ვიდრე: თ~ჳსა: ერთისა: ჟამ
თამდე: გარნა: სხვაგან: არა: სადა: ევნო: მცხეთის: საყდარიც: და
იქცა: სამცხეს: ურიცხვი: სული: მოსწყდა: და: ყოვლად: საყდარი:
ეკლესია: და: ციხე: არსად: დარჩა: დაუქცევარი: იქმნა: გლოვა: და:
ტირილი: უზომო:-ხოლო: ზემო: ჴსენებული: იგი: არღუნაღა: ი
ყო: ყანს: წინაშე: და: შეედვა: სენი: რომლისა: მიერ: მოკუდა: და: ვით
არ: ცნა: შვილმან: არღუნისმან: წარმოვიდა: სახლად: დიდად:
მეფისა: და: ცოლი: მისი: დაუტევა: ტფილისს: ხოლო: იჴმია: სივლ
ტოლა: მთიულეთს: რამეთუ: სძაგდა: ვითარ: უსჯულო: და: წარმართი:
მაშინ: სადუნმან: ცნა: ვითარ: არღარა: ჰნებავს: დასა: მეფისასა:
ქმარი: და: შვილი: არღუნისი: და: ევაჭრა: რათა: მოჰყიდოს: და:
მეფისა: დაევედრა: ყანს: აშაღას: ხოლო: იგი: ერჩდა: და: მოჰყიდა:
და: მეფემან: მისცა: დაა: თჳსი: სადუნსა: ესე: უწესო: ქმნა: რამე
თუ: სამნი: ცოლნი: მოიყვანა: სადუნ: თჳსად: ამისთჳს: განწყ
რა: კათალიკოზი: ნიკოლოზ: კაცი: მოხუცებული: და: მართლ: მად
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მადიდებელი: გარნა: მძლავრებისაგან: სადუნისა: ვერ: უძლო:
განყენებად: არამედ: ფრიად: შეაჩუენებდა: მათ: ჟამთა: შ
ინა: საქმისა: რასათჳსმე: განუდგეს: თათართა: სარგის:
და: ძე: მისი: ბექა: რამეთუ: სარგის: დაბერებულიყო:
სენითა: ფერჴის: ტკივილისათა: და: ბუღა: ნოინის: მიე
რ: თვალად: წოდებულისა: ძმა: არხუნ: წარმოგზავნა:
მოოჴრებად: სამცხისა: და: მოვიდა: არხუნცა: სპითა: ოცი:
ათასითა: ხოლო: ბექამან: მირიდნა: მთათა: რომელ: არიან:
შუა: გურიასა: და: აჭარასა: და: მესხნი: შევიდეს: ციხეთა: ქვა
ბთა: და: ტყეთა: და: მოვლო: ლაშქარმან: სამცხე: და: ვერარა: ა
ვნო: დაყვეს: ოცი: დღე: და: წარვიდეს: და: დარჩა: ქვეყანა: მშვი
დობით: და: ვითარ: გარდაჴდა: წელიწადი: ინება: ყანმან: აშა
ღა: წარსლვა: ეგჳპტეს: ანუ: დაიპყრას: ანუ: მოხარკე: ყოს:
მოუწოდა: ყოველთა: სპათა: მისთა: და: მეფესა: დატრის: და: სპათა:
მისთა: წარსლვად: და: ბრძოლად: ეგჳპტისა: სულტნისა: რამეთუ:
მაშინ: ფუნდუყადარ: მიცვალებულიყო: და: სხვა: დაეყვნა: ეწო
და: ნასირ: მელიქ: და: მოუწოდა: ძმასა: თჳსსა: უმრწამესსა: და: ა

ჩინა: მჴედართ: მთავრად: და: ჴელთ: უგდო: ყოველი: სპა: მისი:
და: უბრძანა: ბრძოლა: სულტნისა: მაშინ: მანგუდემურ: მო
უწოდა: მთავარსა: სამცხისასა: ბექასა: რათა: წარჰყვეს: თანა: ხოლო:
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მან: რქუა: მტერთა: ჩემთა: სიტყჳთა: განსწყრა: ჩემთ~ჳს: ძმა: შე
ნი: ყანი: აშაღა: და: არუხა: წარმოავლინა: და: მოაოჴრა: ქვ
ეყანა: ჩემი: ხოლო: მე: მოვრიდენ: არას: შეცოდებისათ~ჳს: და: აწ:
მეშინის: ყანისაგან: და: თუ: შენ: ფიცითა: მიმინდობ: არა: მაბრალოს: და:
ქვეყანა: ჩემი: და: მამული: მშჳდობით: დაიცვას: მოვალ: წინ
აშე: შენსა: ლაშქრითა: ვითარცა: ესმა: მანგუდემურს: განიხა
რა: და: ოქროსა: წყლისა: შესმითა: შეჰფიცა: და: ყოველი: სიმტკიცე:
აღუთქუა: და: მოსცა: ბეჭედი: რომელი: ეცვა: თითსა: მისსა: რამეთუ:
ესე: იყო: მტკიცე: საფიცარი: და: აუწყეს: მოციქულთა: ესე: ყოველი: ბექა
სა: მყის: მოუწოდა: ყოველთა: მესხთა: და: წარემართა: მანგუდემუ
რს: თანა: და: მივიდა: მის: წინაშე: და: განიხარა: ფრიად: და: პატივნი:
და: ნიჭნი: დიდნი: უყვნა: და: უჩუენა: ყაენი: აშაღა: და: შეიყუარა: ს
იკეთესა: მისისათჳს: და: ესრეთ: წარვიდეს: მისრეს: და: ვლეს: მრა
ვალი: დღე: და: მიიწინეს: ერთსა: ქალაქსა: რომელსა: ერქუა: და
რბუზაკი: გამოვიდეს: მოქალაქენი: კართა: და: იქმნა: ომი: სადა: იგი: ბექამან: და:
მისთა: მყოლთა: მესხთა: ძლიერად: იღვაწეს: უფროს: სხ
ვათა: თათართა: და: ქართველთა: შიგან: ქალაქსა: შესთხინეს:
და: მესხნი: უპირატეს: მიეტევნეს: და: დასცხრა: ღვაწლი: ბრძო
ლისა: პატივი: დიდი: უყო: ბექასა: შესამოსელთა: და: ცხენთა: საკჳ
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რველთა: მინიჭებითა: ეგრეთვე: დიდებულთა: და: აზნაურთა:
ბექასათა: აიყარნეს: მიერ: და: ივლტოდეს: ეგვიპტით: კერძო:
და: მივიდეს: ქალაქსა: რომელსა: ეწოდების: ამასი: და: ამო: და:
დაიბანაკეს: მახლობელად: ქალაქთა: და: ეცნა: სულტანსა: ნასირ:
მელიქს: მოსლვა: თათართა: წარმოსრულ: იყო: ყოვლითა: ძალი
თა: მისითა: და: მოვიდა: იგიცა: და: ვითარ: იხილა: მანგუდემუს: სულტანი: და:
სპა: მისი: ამჴედრდა: და: წინა-განეწყო: ხოლო: მეფ
ე: დატრი: დაღათუ: ჯერეთ: არა: სრულ: იყო: დღითა: ბრძოლათა
თა: თჳს: ევედრა: მანგუდემურს: რათა: წინამბრძოლად: განა: ჩინოს: იგი: და: სპა:
მისი: რომლისათჳსცა: ისმინა: და: იქმნა: ბრძოლა:
სასტიკი: და: ძლიერი: ოდესვე: ყოფილთა: გარდასრულთა: ბრძო
ლათათა: უდიდესი: ხოლო: ვინათგან: უწყოდა: სულტანმან: წყობ
ათა: შინა: მჴნედ: წინა: დაუდგრომლობა: მეფისა: და: სპათა: მ
ისთა: ამისთჳს: რჩეული: მჴედარი: თორმეტი: ათასი: თანა: იყო: და: წინაშე:
დაიყენა: ორთა: თანა: მთავართა: მჴნეთა: რათა: გა
ნძლიერებასა: და: შენივთებასა: ბრძოლისასა: უკანასკნელ: მი
მტევებელთა: სძლონ: და: აოტნენ: ქართველნი: განძლიერდა:
ომი: და: მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხვი: მაშინ: მსწრ
აფლ: ზედა: მოეტევნეს: მეფესა: ყარასონღურ: იაყაუბ: და:
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აფრაბი: ათორმეტი: ათასითა: რჩეულითა: მჴედრითა: და: კუალად:
იქმნა: სასტიკობა: ესე: ვითარი: რომელ: ორასი: მჴედარი: წინა: მბრძოლად:
განეწესნეს: მეფესა: და: სრულიად: მოისრნეს: სამთა: კაც
თასა: და: ცხენთასა: თ~ჳნიერ: მეფისა: გარნა: მოიკლა: ყარასონღულ
ისა: მიერ: შუბითა: ჰუნე: მეფისა: ხოლო: მხილველთა: ქართვე
ლთა: იწყეს: ბრძოლა: ძლიერად: და: უმრავლესნი: მეგჳპტელნი:
მოისრნეს: და: მეფეცა: ცხენ: მოკლული: ძლიერად: იბრძოდა: ხოლო: ვითარ:
იხილა: მეფე: სიქანალიძემა: აბაშმან: მყის: აღსუა: მეფე: ჰუ
ნესა: თ~ჳსსა: ვითარცა: იხილეს: ქართველთა: ამჴედრება: მეფისა:
მაშინ: ყოველნი: აღმჴედრდეს: და: მეოტ: იქმნეს: ყარასონღულ: და: იაყუბ
ათ: ათორმეტ: ათასთა: თჳსთა: თანა: ხოლო: ლტოლვილ: იქმნეს: აქა
თალ: ნოინნი: და: თათარნი: და: თჳთ: მანგუდემურ: უკმოიქცა: ლ
ტოლვით: ყოველთა: თანა: სპათა: მისთა: მაშინ: უღონო: ქმნილ
თა: ქართველთა: სივლტოლა: იჴმიეს: განგებითა: ზეგარდამოთა: მე
ფე: დაცვულ: იქმნა: დაღაცათუ: უმრავლესნი: ქართველნი: მო
ისრნეს: მოვიდეს: მანგუდემურ: და: მეფე: წინაშე: აშაღასა:ხოლო: ნადირობასა: და: ლაშქართა: ყოფასა: ამბვისა: მომლოდეობასა: აშ
აღა: იხილა: თათარი: ვინმე: ლტოლვილი: ხოლო: მან: კითხულმან:
ყოველივე: ლექსთა: მიერ: შეწყობითა: წარმოუთხრა: ენითა: მა
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თითა: თვითეულისა: მთავრისა: ვედრება: ალიყანისსათჳს: თქუა:
ვითარცა: მაღლით: მომავალი: შავარდენი: მოუჴდა : და: მანგუ
დემურ: ვერძსა: მიამსგავსა: სირმონის: შვილი: ებაგან: მხტ
ომელსა: ვეფხსა: და: იასბუღა: მოზუერს: ბუღა: კამბეჩსა: და: თა
გუნი: დედალსა: თხასა: ხოლო: ქართველთა: მეფისათჳს: ესრეთ:
თქუა: ენითა: მათითა: თენგარი: მეთუ: ქაურ: ქურბა: ბუღარ: მეთუ: ბუირლაჯი:
ესე: იგი: არს: ვითარმედ: ვითა: ღ~თი: გრგჳნვიდეს: ვი
თა: აქლემი: ბუღრაობდეს: ქართველნი: ვითარ: მოვიდეს: ყანს:
წინაშე: მეფესა: პატივისცა: და: წარმოავლინა: სახიდ: თჳსად: და:
კუალად: ეგულებოდა: აშაღას: წარსლვად: და: შურის: გებად: სუ
ლტანსა: ზედა: მოკუდა: ძმა: მისი: მანგუდემურ: და: მცირედისა:
შემდგომად: მოკუდა: სადუნი: ათაბაგი: და: მიუბოძა: ძე
სა: მისსა: ხუტლუბუღას: და: სპა: სპეტობისა: პატივსა: აღიყვა
ნა: ხოლო: შემდგომად: მცირედისა: მოკუდა: აშაღაცა: და: დას
ვეს: ნოინთა: ყანთა: ძმა: აშაღასი: ჰამადა: არა: რა: ნიჭთა: სა
ჴელმწიფოთა: მქონებელი: მაშინ: წარვიდა: მეფე: ურდოსა: აჰმადას:
წინაშე: სოლო: მან: პატივსცა: და: შეიწყნარა: მაშინ: მუნ: ყოფა
სა: მეფისასა: მისცა: ასული: თვისი: რუსუდანისა: შვი
ლსა:. დიდისა:. ბუღასა:. რომლისათვის:. დიდად:. გან
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რისხებული:. ნიკოლოზ:. კათალიკოსი:. ფრიად:. აბრალებდა:.
და:. ღმრთისა:. სასჯელთა:. თუალ:. უხობასა:. იქადებდა:. რ
ამეთუ:. მუნ:. ყოფასა:. დამრისსა:. ქმნა:. ბოროტი:. იმადა:. ყან

მან: დამომყვანებელმან: ძმისა: მისისა: ყონღარდასმან: საბერძნეთი
თ: მოაკუდინა: ორნი: ძმანი: აბულეთის: ძენი: სადუნისგან:
ლტოლვილნი: და: ყონღარდას: თანა: მოაკუდინა: ხუტლუბუღა: ძე
მან: სადუნისმან: მოაკუდინა: აქამომდე: მეფე: დატრი: კეთილად:
მმართებელი: სკიპტრათა: სამეფოთა: შემკობილი: და: მოწყალებისა: და:
მონაზონებისა: და: ეკლესიათა: ყოველთა: წესთა: საღმრთოთა: და: კაცობრივთა:
კეთილად: ზედა: მიწევნით: მმართებელი: სისრულისაგან: მცირედ: მიდ
რკა: და: აღერია: წარმართთა: და: ისწავნა: საქმენი: მათნი: უძღებებ
ისა: და: სიძვისა: გულის: სიტყჳსა: უკანა: შედგომილმან: მოიყვანნა:
სამნი: ცოლნი: ერთი: ბექას: ასული: სხუა: რომელი: დედათა: შეაცთუნ
ეს: სოლომონის: ებრ: და: ურიცხუთა: კეთილთა: მიერ: აღვსებული: მ
ცირედ: სიბოროტედ: მიდრკა: რომლისა: თჳსცა: ნიკოლოზ: კათალიკოსი: გ
ანრისხებული: უთქმიდავე: და: ამხილებდა: მრავლად: და: ვერ: არწმუ
ნა: ამისთჳს: დაუტევა: კათალიკოზობა: და: ჴელითა: თვისითა: აკურთხა: ჯუარის:
მტვირთველი: მეფისა: აბრამ: კათალიკოზად: და: წარვიდა: მამულად: თჳ
სად: მოხუცებული: და: მუნ: იყოფოდა: მრავლითა: მოღუაწებითა: მარ
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ხვითა: მღვიძარებითა: და: გლახაკთ: მოწყალებითა: და: სავსე: სათნოებათა:
ტვირთითა: მიიცვალა: უფლისა: მიმართ: მათ: ჟამთა: მოიწია: ბასილი: მო
ნაზონი: ბიძა: ევფემოს: კათალიკოზისა: საღმრთოთა: წესითა: აღსავსე: და: წ
ინასწარ: ცნობისა: მადლითა: განბრწყინვებული: მოიწია: წინაშე: დ
ატრი: მეფისა: გამოცხადებითა: ყოვლად: წმიდისა: ღ~თის: მშობელ
ისათა: ვითარცა: მოციქული: ძლიერად: ამხილებდა: და: წინა: აღუდგებ
ოდა: მეფესა: უწესოსა: მისთჳს: ქორწინებისა: და: ასწავებდა: სიწმიდ
ესა: და: მოჴსენებდა: ტაძარ: ღ~თისა: ყოფასა: ჩუენსა: და: სხეულთა:
განმხრწნელობისათა: ტაძრისა: ღ~თისა: განმხრწნელისა: სიძვათა: შინა:
სასუფეველისა: ღ~თისა: დამკჳდრებათა: კეთილთა: მათ: მარგალიტთა:
ლოცვასა: მარხვასა: გლახაკთა: მოწყალებასა: და: ლმობიერებასა: და:
უხუებასა: მდინარეთა: თანა: მწვირიანთა: და: ულუყანთა: ლემპართა:
არა: შერთვა: ამას: ესე: ვითართა: სწავლათა: ეტყოდა: უკეთუ: დაუტევნეს:
უწესონი: ქორწინებანი: მე: თავს: მდებ: გექმნე: რათა: კეთილად: წა
რგემართოს: მეფობა: შენი : და: მთავართაცა: ამხილებდა: უწესოებასა:
და: უმრავლესთა: დაფარულნი: გულისა
მიუთხრნის: ესე: ვითარითა: სათ
ნოებითა: განბრწყინვებული: იყო: სანატრელი: იგი: მონაზონი: და: ვითა
რ: ვერა: რა: არწმუნა: მეფესა: და: შეურაცხ: ყო: სიტყუა: მისი: კუალად: წა
რმოუდგა: მეფესა: და: მთავართა: მისთა: უკეთუ: მე: ჩემებით: რასმე:
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ვიტყუი: ვითარცა: ცრუ: წინასწარმეტყუელი: შემაცთუნებელი: კაცისა: ღ~თ
ისა: რომელი: მიავლინა: რობოამისსა: ძესა: ნაბოტიანისა: და: არა: ყოვლად:
წმიდისა: ღ~თის: მშობელისი: მიერ: მოვლინებულ: ვარ: სწავლად: შენდა:
არა: ცუდ: იქმნეს: პირველნი: საქმენი: შენნი: ლოცვა: და: ცრემლ
ნი: შენნი: არა: განეყენენ: უწესოთა: ქორწილ: შეყოფათა: და: შ
ეურაცხყვენ: სიტყუანი: ჩემნი: ბოროტად: და: უპატიოდ: მოიკლა: მძლ

ავრთა: მიერ: და: ოჴერ: იქმნე: სამეფოსაგან: შენისა: და: შვილნი:
შენნი: მიმო: დაიბნენ: და: სხვამან: დაიპყრას: მეფობა: შენი: და: იავა
რ: ყონ: სიმდიდრე: შენი: და: აჰა: ესერა: შენ: და: მთავართა: გეტყჳ: და:
ვესავ: ყოვლად: წმიდასა: ღ~თის: მშობელსა: რომელ: სრულ: იქმნას:
და: აღესრულოს: სიტყუა: ჩემი: უკეთუ: ეგო: უწესოებასა: მა
გას: მე: აჰა: ესერა: წარვალ: ხოლო: მეფემან: განკჳრვებულმან: არა:
მიუგო: სიტყუა: რამეთუ: იყო: წმიდათა: კაცთა: პატივის: მცემელი: ამათ
ვე: ჟამთა: ბრწყინვიდა: პიმენ: სალოსი: რომელი: გარეჯით: წარმოვიდა:
და: დაემკჳდრა: ბელაქანს: ქუაბსა: რასმენ: რომელმან: ნათესავი: ლეკთა:
წარმართობისაგან: მოაქცივნა: რომელნი: ჰგიან: სარწმუნოებასა: ქრისტ
ესა: ამას: თანა: ბრწყინვიდა: დიდიცა: იგი: მოღვაწე: ანტონი: ნაოჴ
რებელის: ძე: ნათესავით: მესხი: ხოლო: ჩუენ: ზემო: ჴსენებულისა: აჰმადის:
მიმართ: აღვიდეთ: ვინადგან: მოაკუდინა: აჰმადა: ძმა: ძმა: თჳსი: ყონღადარ:
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იხილეს: უწესოება: აჰმადასი: ნოინთა: ხუარასანს: მდგომთა: განდგეს:
და: დასვეს: ყანად: შეკრბა: სპა: მისი: და: მოუწოდა: მეფესა: და:
სპასა: მისსა: რათა: წარჰყვეს: ხვარასანს: ბრძოლად: არღუნ: ყა
ნისა: და: წარვიდა: მეფე: და: თანა: წარიტანა: ყოველი: ძალი: მ
ისი: და: მანდატურთა: უხუცესი: დიდისა: შანშას: ძე: ივანე: და: ს
ადუნის: ძე: ხუტლუბუღა: ამირ: სპასალარი: წარემართნეს: და: გ
ანვლეს: ერაყი: და: მივიდეს: საზღვარსა: არღუნისსა: ვითარ: იხ
ილა: არღუნ: სიმრავლე: ლაშქრისა: ვერ: წინა: აღუდგა: არამედ:
არამედ: ივლტოდა: და: შევიდა: ციხესა: ქალსად: წოდებულსა: რომ
ელსა: უკანა: მიუდგა: ყანი: აჰმადა: და: მოიცვა: ციხე: ქალასი:
ვითარ: უღონო: იქმნა: არღუნ: ევედრა: რათა: არა: აბრალოს: და:
შეუნდოს: და: მოსცეს: ფიცი: და: მივიდეს: წინაშე: მისსა: და: ისმინა:
აჰმადა: და: მისცა: ფიცი: უვნებლობისა: რამეთუ: სპარსთა: რჯული:
აეღო: აჰმადას: და: გამოვიდა: არღუნ: ციხით: და: მოვიდა: ბიძასა: მის
სა: წინაშე: და: ესრეთ: წარემართნეს: ხოლო: ვითარ: ვიდოდეს: ხვარას
ანს: შეკრბეს: სპანი: ვინმე: უწესონი: და: ცუდნი: კაცნი: და: მტერნი:
ქრისტეანეთანი: რომელ: ქრისტიანის: კაცის: სიკუდილი: დიდად: ღვა
წლად: უჩნდეს: რამეთუ: მოაჰმადისა: მოძღვრება: რომელ: დაეწერ
ა: ცუდი: სიტყუა: წიგნსა: შინა: მისსა: ვითარმედ: მოჰკლა:
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თ:. მაშინაცა:. შესლვად:. ხართ:. ამისთვის:. უმღ
რ~თო:. იგი:. კრებული:. ჯიმრთა:. შეკრბა:. და:. სად
აცა:. პოებდეს:. ქართველსა:. ერთსა:. გინა:. ორსა:. მო
კულიდიან:. ცნა:. ესე:. სურამელის:. ბეგას:. შვილმან:. რ
ატი:. რამეთუ:. ყრმა:. იყო:. და:. წარვიდა:. სამოცი
თა:. ოდენ:. კაცითა:. და:. პოვნა:. მთასა:. რასამე:. მაგარსა:. შინა:.
მყოფნი:. კაცი:. სამასი:. ოდენ:. ზედა:. მიეტევნენ:. დ
ა:. იქმნა:. ბრძოლა:. ფიცხელი:. და:. პირველსავე:. შეკ
რებასა:. მეოტ:. იქმნა:. და:. უმრავლესი:. მათი: მოსწყდა: და:

სხვანი: მოიყვანნა: წინაშე: მეფისა: რომლისთჳსცა: დიდად: პატივ-სცა: მეფემან: და:
მრავალი: ნიჭი: უბოძა: და: მიერ: წარმოვიდეს: და: მოიწინეს: ჰერესა: და: ყაზმინსა:
და: ყანმა:
დიდად: დაუმადლა: მეფესა: თანა: ხლება: ხვარასანს: და:
პატივიცა: უყო: დიდი: და: ყოველნი: მთავარნი: საქართვ
ელოსანი: მოსცნა: და: ყანი: შინა: წარვიდა: რათა: მივიდეს:
ცოლთა: თანა: გამარჯუებული: მეფე: თანა: წარმოიტანა: ხო
ლო: ძმისწული: მისი: არღუნ: დაუტევა: ჰერესა: და: ნოინი:
ყოველი: დაუტევა: არღუნს: თანა: და: დავედრა: ალიყან
ს: და: სხვათა: ნოინთა: რათა: მცირედნი: დღენი: დაყუნენ: და:
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მერმე: მოაკუდინონ: არღუნ: და: იყვნეს: ნოინნი: არღანს: თანა:
და: ქმნეს: განზრახვა: დიდმან: ბუღა: და: იას: ბუღა: ნათესავით: ოი
რდთა: მთავარმან: რათა: აშაღას: შვილი: არღუნ: ყანად: დასვან: და: აჰ
მადა: მოაკუდინონ: რომელ: ყვესცა: და: მსწრაფლ: მივიდეს: ღამით: და:
გამოიყუანეს: კარავსა: შინა: მწოლი: და: მოაკუდინეს: და: ვით
არ: განთენდა: არღუნ: ყაენად: ქადაგეს: და: წარმოვიდეს: დე
ვნად: აჰმადისა: ხოლო: იგი: მოვიდა: ურდოთა: მისთა: უყანს: მო
ეწივნეს: და: საბლითა: მოაშთვეს: მეფესა: პირველვე: მიუმცნე
ს: რათა: განეყენოს: ჰამადას: და: ყოცა: მეფემან: და: მობრუნდა: და:
მოვიდა: ყანს: არღუნს: წანაშე: ხოლო: მან: კეთილად: შეიწყნარა: და:
მოსცა: ყოველი: სამეფო: მისი: და: სახლი: ავაგ: ათაბაგისა: რომელ: აქ
უნდა: საჰიბდივანს: რამეთუ: ყაენი: ჴელთა: შინა: ბუღასათა: იყო: და: ბ
უღა: მოყუარეცა: იყო: და: მზახალი: მეფისა: და: წარვიდა: შინა: მშვიდობით:
განმარჯუებული: და: წარავლინა: ძე: მისი: დავით: მცირე: სახლსა: ზედა: ათაბ
აგისასა: რათა: მუნ: იზრდებოდეს: და: აქვნდეს: საუფლისწულოდ: და: ესრ
ეთ: დღითი: დღე: წარემატებოდეს: მეფობასა: მისსა: და: კათალიკოზი: აბრაჰამ: კეთ
ილად: მართებდა: საჭეთა: კათოლიკე: ეკლესიისათა: რამეთუ: იყო: კაცი: ეს
ე: მართლ: მოქმედი: კეთილთა: საქმეთა: და: საურავთა: სამეფოთა: გამგე:
ხოლო: მეფესა: დატრის: ესხნეს: შვილნი: დედოფალსა: ტრაპიზონელთა: ასულის:
თანა:
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პირმშო: დავით: ვახტანგ: ლაშა: და: ამონველ: და: ასული: რუსუდანი:
ხოლო: თათრის: ასულსა: თანა: ძენი: ორნი: ბადურ: და: იად
გარ: ასული: ჯიბდა: ხოლო: ასულმან: ბექამან: ნათელ: უშვა: ძე: მხოლო: გ
იორგი: რომელი: უკანასკნელ: ძმათა: მისთა: მეფე: იქმნა: და: განდიდნა:
უმეტეს: შემდგომთა: მეფეთა: რამეთუ: მარტო: იყო: ძე: დედისა: მა
რტო: შვა: დედამან: ვითარცა: მარგალიტისათჳს: თქმულ: არს: მარ
ტოება: უმჯო
ბესისა თ~ჳის: ეგრეთვე: გიორგი: იპოვა: უმჯობესი: ყოველთა: კაცთა:
მის: ჟამისათა: არაოდენ: ჴელეწიფეთა: არამედ: ყოველთა: კაცთა: ამ
ან: დატრი: მეფემან: მოიგო: სიმდიდრე: დიდად: დიდი: სიმდიდრესავე: ზედა:
რომელ: დაშთომოდა: მამისა:
მისისაგან: და: მსახურებდა: ყანსა: არღუნ

ს: რამეთუ: თანა: შეეწეოდა: ნოინი: დიდი: ბუღა: რომელსა: პატივად: ჩინ
გი: ყანობა: მისცა: ყანმან: რომელი: ყოველთა: პატივთა: უმეტეს: არს: მ
აშინ: განუდგეს: ყაენსა: დარუბანდელნი: და: წარვიდა: დარუბანდს: და: ვერ: წი
ნა: აღუდგეს: და: ივლტოდეს: სიმაგრესა: ციხისასა: რომელსა: ანუად:
უწოდდეს: და: გარე: მოადგეს: და: ვერა: ავნეს: მაშინ: ყანმან: არღ
უნ: უბრძანა: მეფესა: რათა: ებრძოლოს: რამეთუ: იყო: ფრიად: მაგარ
ი: აღიჭურა: მეფე: და: სპა: მისი: და: გარე: შეეხვივნეს: და: შეუჴდეს: ცი
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ხესა: რამეთუ: ბეგას: შვილი: რატი: უპირველეს: გავიდა: და: წარუღეს:
ციხე: და: თავადნი: მათნი: დაჴოცეს: და: წარმოიღეს: ტყუ: და: განძი: და:
დედა: წული: მათი: და: ციხე: დაწვეს: ყოველსა: ხედვიდა: ყანი: თ~ჳთ: მე
ფესა: აქვნდა: მტერობა: სთხოვა: ჯაჭვი: სახელოვანი: და: მსწრაფლ: მიანიჭა:
მეფემან: და: წარმოვიდეს: შინა: და: ვითარცა: გარდაჴდეს: ჟამნი: მრ
ავალნი: და: რაჟამს: წელიწდისა: თავი: მოიწია: რომელსა: ურდსი
ნგად: უწოდდეს: რომელ: არს: ენითა: მათითა: რომელი: იქმნების: მარ
ტსა: ათხუთმეტსა: მიავლინა: ყანმა: ნოინი: და: დაესხნეს: ბუღას: და: შ
ეიპყრეს: და: აღიღეს: ყოველი: სიმდიდრე: მისი: და: მოიყვანეს: და: მან:
მსწრაფლ: ბრძანა: განუკითხავად: მოკლვა: მისი: და: ძისა: მისისა: და: მოაკუდ
ინეს: და: ყოველნი: ნათესავნი: ბუღასნი: წარავლინეს: ყოველგან: კაცი:
საბერძნეთს: შამს: და: ხვარასანს: და: მრავალნი: დიდნი: ნოინნი: მოსწ
ყჳდნეს: და: ესრეთ: შეიქმნა: კლვა: და: მოსრვა: ნოინთა: და: წარმო
ავლინა: ელჩი: მეფისად: მჴმობელმან: ყაენმან: და: აწვია: ურდოსა: მეფე:
ხოლო: ცნა: სიკუდილი: ბუღასი: მეფემან: დაუმძიმდა: დიდად: მოუწოდა:
კათალიკოზსა: აბრამს: და: ეპისკოპოზთა: და: მონასტერთა: და: უდაბნოთ
ა: გარესჯისათა: და: ყოველთა: მთავართა: სამეფოსა: მისისათა: შემოკრბეს:
მის: წინაშე: და: დაჯდა: ყოველნი: და: აღაღო: მეფემან: პირი: თვისი: და:
ბრძანა: კათალიკოზთა: და: ეფისკოპოზთა: და: წარჩინებულთა: სამეფოსა: ჩემისა:
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თა: ვითარმედ: შეისუენა: მამამა: ჩემმან: დავშთი: ყრმა: მცირე: მძლ
ავრებასა: შინა: თათართასა: და: ღ~თნ: ყოვლის: მპყრობელმან: იესომ:
ქრისტემან: და: ყოვლად: წმიდამან: ღ~თის: მშობელმან: რომლისა: ნ
აწილადცა: ვართ: და: ჯუარმან: პატიოსანმა: რომელი: მოგუენიჭა:
ჩვენ: მეფეთა: დამიცვას: და: მიმაწიოს: ასაკად: სისრულისა: და: მომმად
ლოს: მეფობა: სკიპტრა: და: პორფირი: მეფობისა: და: თანა: დგომითა:
წარვმართე: მეფობა: და: აქამომდე: მშვიდობით: ჰგიეს: სამეფო: ჩემი:
აწ: განრისხებულარს: ყანი: და: ყოველი: მთავარი: მისი: მოუწყუედ
იან: და: აწ: მე: მიწოდს: წინაშე: მისსა: ვგონებ: ბოროტის: ყოფა
სა: თუ: არა: წარვიდე: ურდოსა: და: წარვიდე: მთიულეთს: სიმაგრ
ეთა: შინა: და: დავიცვა: თავი: ჩემი: და: აჰა: ყოველი: სამეფო: ჩემი:
წინაშე: მათსა: ძეს: იხილეთ: რავდენი: სული: ქრისტიანე: სიკუდ
ილსა: მიეცემის: და: ტყუე: იქმნების: და: ეკლესიანი: შეიგინები
ან: და: მოოჴრდებიან: ხატნი: და: ჯუარნი: დაიმუსრვიან: და: უკეთ
უ: წარვიდე: ყანს: წინაშე: დასტურობით: უწყი: მომკლავს: და: აწ:
სიბრძნითა: ---- თქუენითა: განაგეთ: მე: ესრეთ: ვჰგონე

ბ: მრავალ: მღელვარე: არს: საწუთო: ესე: დაუდგრომელ: და:
წარმავალ: დღენი: ჩვენნი: სიზრმლებ: და: აჩრდილებ: წარვლენ:
და: უნებელ: თანა: გვაც: წარსლვა: სოფლისა: ამისგან: რა: სარ
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გებელ: არს: ცხორება: ჩემი: უკეთუ: ჩემთჳს: მრავალი: სული: მო
კუდეს: და: მე: ტვირთ: მძიმე: განვიდე: სოფლისა: ამისგან: აწ: მნებ
ავს: რათა: წარვიდე: ყანს: წინა: და: იყოს: ნება: ღ~თისა: უკეთუ:
მე: მომკლან: ვჰგონებ: რომე: ქვეყანა: უვნებელად: დარჩეს: ვითარ:
ესმა: კათალიკოზთა: და: ეპისკოპოზთა: და: მოძღვართა: და: მთავარ
თა: განჰკუირდეს: თუ: ვითარ: დადვა: მეფემან: სული: თ~ჳსი: ერისა: მის: ისათჳს:
და: ესრეთ: პასუხი: უგეს: არა: არს: ნაცვალი: შენი: მეფე
ო: გაშოროს: ღ~თნ: მოკლვა: თათართაგან: მოოჴრდეს: ქვეყანა: შვი
ლნი: შენნი: მიმო:
დაიბნევიან: თუ: ქვეყანაცა: დაშთების: რა: არის:
ნაცვალი: შენი: აწ: გეზრახებით: რათა: წარხვიდე: სიმაგრეთა: მ
თიულეთისათა: ანუ: აფხაზთასა: ვითარ: ქმნა: მამამან: შენმან: და: არ
ა: საჭირო: არს: განწირვა: თავისა: შენისა: შენგან: ჩვენ: ყოველნი: მ
ტკიცედ: ვჰგიეთ: ერდგულობასა: ვითარცა: ესმა: მეფესა: თქუა: თქუენ: ერ
დგულებისა: და: სიყუარულისათვის: იტყვით: გარნა: მეწყალის: უბ
რალო: ერი: ვითარცა: ცხოვარნი: კლვად: უღონო: არიან: და: არა: სა
და: აქვნ: ნუგეშინის: ცემა: მე: დავსდებ: სულსა: ჩემსა: ერისა: თ~ჳს:
ჩემისა: და: არ: დავიშლი: ურდოსა: წასვლასა: მაშინ: განკჳრვებულნი:
ყოველნი: და: თქუა: აბრამ: კათალიკოზმა: არა: არს: მეფეო: განსწირვა:
სულისა: შენისა: რამეთუ: მრავალთა: მეფეთა: მიურიდნია: და: დაუც
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ავს: თავი: თჳსი: აწ: თუ: შენ: დასდებ: სულსა: შენსა: ერისა
თჳს: ჩუენ: ყოველნი: ეფისკოპოზნი: ვიტვირთავთ: ცოდვათა: შენთა: არამე
დ: წინაშე: ღ~თისა: ვწამებთ: მოწამეთა: თანა: შერაცხილ: იქმნე: ვი
თარცა: უფალი: სახარებასა: შინა: ბრძანებს: უფროს: ამისსა: სიყ
ვარული: არა: არს: რათა: დადვას: კაცმა: სული: თჳსი: მო
ყუსისა: თჳს: და: უკეთუ: ერთისა: მოყუსისა: სულისა: დადება:
კეთილ: არს: რავდენ: ურიცხვთა: სულთა: ცხოვნება: ეგოდე
ნ: სარგებელ: არს: ვითარცა: ესმნეს: მეფესა: კათალიკოზისაგან:
განიხარა: და: დაასკუნა: წარსლვა: ურდოსა: დიდითა: დიდებითა:
და: თანა: წარჰყვა: კ~ოზი: აბრამ: და: განუჩინა: შვილთა: საყო
ფელი: ყოველთა: მთავართა: რომელნი: არა: თანა: წარჰყვეს:
შევედრნა: შვილნი: მისნი: და: წარგზავნა: რომელნიმე: მთიუ
ლეთს: და: რომელნიმე: კახეთს: ხოლო: ყრმა: მცირე: გიორგი: წარგ
ზავნა: ტაოს: იშხანის: ციხესა: ასპარაბეთს: და: იგი: წარვიდეს: ურ
დოსა: და: ვითარ: მივიდა: ქვეყანასა: ხუაშაქისა: ავაგის: ასულისა: მუნ:
დახვდა: ძე: მისი: დავით: რომელი: იგიცა: წარიტანა: ამისთჳის: რო
მელ: უეჭუელ: იქმნას: ყაენი: და: ჰგონოს: ერთგულობა: მისი: ვითარ: ვლეს:
მცირედ: და: მიეახლნეს: ურდოსა: ჰგონა: ყანმან:
მეფისა: არა: მისლვა: წარმოავლინა: ნოინი: ერთი: სახელით: სიუ
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ქოლ: ძე: ზემო: ჴსენებულისა: იასბუღასი: რათა: მოიყვანოს: მე
ფე: მგზავრ: მიმავალსა: მეფესა: წინა: დაემთხვია: რომელმან: მყის:
აღიღო: ყოველი: ბარგი: და: სიმდიდრე: მისი: და: მეფე: პყრობილ: ყო:
და: მიიყვანა: ყანს: არღუნს: წინაშე: ხოლო: მანცა: პყრობილ: ყო: და: გ
ანიზრახვიდა: რათა: ბოროტი: უყოს: მეფესა: არღარავინ: არს: ღირ
სი: მეფობისა: და: თუ: ბოროტი: არა: შეამთხვიოს: ვითარ: განუტეოს: მი
მდგომი: და: მზრახავი: ბუღასი: ჰქვა: ხუტლუბუღა: ყანსა: ნუ:
იურვი: მაგას: რამეთუ: მე: მოვიყვანო: შვილი: აფხაზთა: მეფისა: და
ვითისი: სახელით: ვახტანგ: და: მას: მიუბოძე: მეფობა: რომელ: ო
რივე: სამეფო: ბრძანებასა: შენსა: მორჩილებდეს: სთნდა: ყაენსა: სიტ
ყუა: ესე: და: წარავლინა: ხუტლუბუღა: იმერით: დავით: მეფესა: წი
ნაშე: უქადა: ძესა: მისსა: მეფობა: და: ასული: მისი: ოლჯათ: ცოლ
ად: და: ვითარ: წარვიდა: ხუტლუბუღა: ჰკითხეს: მეფესა: დატრის: რა
თა: აღწეროს: ყოველი: სიმდიდრე: მისი: საჭურჭლე: ზროხა: და: ცხვა
რი: და: ყოველი: საქონელი: მისი: რამეთუ: პყრობილ: იყო: თ~ჳთ: მეფე:
და: მთავარნი: მისნი: თჳნიერ: აბარამ: კათალიკოზისაგან: კიდე: და: არ
ღარა: იყო: ღონე: აღწერა: რაცა: აქვნდა: სიმდიდრე: ფრიადი:
წარმოგზავნა: კაცი: და: წარიღეს: ყოველნი: არა: რა: დაშთა: რამე
თუ: მოქალაქეთაცა: უწყო
დეს: საგანძურნი: მეფისანი: და: შინა: გამ:
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ცემელ: იქმნეს: ხოლო: იტყუიან: ამასცა: ხოჯა: აზიზის: შვილი: რომლისა: მამ
ა: მოეკლა: მეფესა: დავითს: ხუტლუბუღა: და: იგი: ორნივე: მტე
რობად: შეითქუნეს: მეფისა: და: მივიდა: საჭურჭლე: მეფის
ა: და: განჰკუირდა: და: მცირედ: დასცხრა: გულის: წყრომისაგან: და: არღა: ეგრე:
ჰგონებდა: ბოროტის: ყოფასა: და: ვითარ: იხილეს: ვაზირთა: მეფისათა:
ფლობილთა: ჰქვეს: აჰა: თავი: შენი: ჴელთა: შენთა: შინა: არს: ღამი
თ: მოიდგინენ: ცხენნი: მორბედნი: და: წარვედ: ჴელთაგან: ამათთა:
არა: არს: ნაცვალი: სულისა: შენისა: მაშინ: ჰქვა: მეფემან: ისმინეთ: ჩე
მი: პირველ: უწყოდე: სიკუდილი: ჩემი: და: დავდევ: თავი: და: სული:
ჩემი: ერისათჳს: ჩემისა: ხოლო: აწ: თუ: წარვიდე: უბრალო: ერი: მო
ისრას: რა: სარგებელარს: უკეთუ: ყოველი: სოფელი: შევიძინო: და: სუ
ლი: წავიწყმიდო: არა: ისმინა: განზრახვა: მთავართა: მისთა: და: მოიწ
ია: ხუტლუბუღა: ლიხთიმერით: და: მოაჴსენა: ვითარმედ: დავით: მე
ფე: წარმოვლენს: ძესა: თჳისსა: მსახურებად: შენდა: და: სპათა: აფხაზთ
ასა: რათა: გმსახურებდენ: ცნა: ყანმან: კუალად: დაჰპატიმრეს: მეფე: დატრი: და:
ვითარ: გარდაჴდა: ორი: დღე: კუალად: შეიპყრეს: მეფე: და: ძე:
მისი: მცირე: ყრმა: დავით: ცალკე: და: წარჰყვა: თანა: მღდელ: მონაზონი: გა
ზრდილი: მისი: მოსე: და: არგნითა: სცეს: მეფესა: და: ეგონა: ყოველთ
ა: არღარა: მოკლვა: მეფისა: რამეთუ: წესად: აქვნდა: რა: არგნითა: ს
ციან: არღა: მოაკუდინიან: გარნა: არა: დამშვიდნა: გულის: წყრომისგან: წარი
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ყუანეს: სამსჯავროსა: სახლსა: რომელსა: დივან: ხანად: უწოდდეს: და:
ჰკითხვიდეს: უკეთუ: თანა ეწამა: განზრახვასა: ჩინქიშან: ბუღასსა:
და: ვერა: ბრალი: პოვეს: და: წარვიდა: ტოღნა: ვინმე: ნოინი: ყანს: წ
ინაშე: რათა: არა: მოკუდინოს: მეფე: და: ვერა: აღასრულა: სათხოვ
ელი: მისი: და: მოიწივნეს: ათორმეტნი: მჴედარნი: ყანისნი: რათა: წა
რიყვანონ: და: სიკუდილსა: მისცენ: სცნა: სიკუდილი: მხიარულითა:
პირითა: მოიკითხვიდა: მთავართა: საქართველოსათა: რამეთუ: ყოველნი:
მუნ: მოსრულ: იყვნეს: ნუგეშინისცემად: მეფისა: და: ხუტლუბუღაცა:
მდგომარე: იყო: ჰქვა: მეფემან: უკეთუ: ძალ: გიც: ყანს: წინაშე: შე
მეწიენით: სიკუდილსა: ამას: შინა: და: თუ: არა: გნებავს: ძე: ჩემი: მცი
რე: დავით: იღვაწე: რათა: არა: მოიკლას: გულის: წყრომითა: აღსავსი
თა: ხოლო: მან: და: ყოველთა: მთავართა: იწყეს: ტირილად: და: გან
ვიდეს: გარე: ილოცა: და: ეზიარა: სისხლსა: და: ჴორცსა: ქრისტესსა:
ღ~თისა: ეგრეთ: აღსვეს: ცხენსა: და: წარიყვანეს: ვითარ: მილიონ: ერთ:
და: ევედრა: მტარვალთა: რათა: ილოცოს: მცირედ: და: ილო
ცვიდა: ცრემლ: მოდინებითა: ქვეყანასა: ზედა: და: მერმე: წარუ
პყრა: ქედი: აჰა: დღე: საშინელი: ზარის: აღსაჴდელი: რომელი: იკა
დრეს: ბილწთა: ცხებულსა: ზედა: ღ~თისასა: და: წარკუეთეს: თავი:
ხოლო: გამოჩნდა: მასვე: ჟამსა: პატივი: ღ~თისა: მიერ: ცხებულსა: მის
სა: რამეთუ: მზემან: შარავანდედი: თჳსი: უჩინო: ყო: სრულიად: სიბნელე:
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დიდი: და: ყოველნი: წარმართნი: განკჳრდეს: იყო: ჟამი: მეათე: და: მწუხრამ
შეიმოსა: ბნელი: ვითარ: იგი: ყოვლისა: სოფლისა: ცხოვრებისა: ვნებასა:
მეუფისასა: ეგრეთვე: ამის: ნეტარისა: და: საქართველოსათჳს: წამებულისა: მ
ეფისასა: რათა: საცნაურ: იქმნენ: რამეთუ: პატიოსან: არიან: ცხებულნი: ღ~თისა
ნი: ხოლო: იყო: მესამე: შაბათი: წმიდათა: მარხვათა: და: ი~ბ: ათორმ
ეტ: თჳსა: ებრაელთა: მიერ: ნისად: წოდებული: და: ჩვენ: მიერ: მარტად:
და: აღასრულეს: გულის: წყრომა: და: არავე: დასცხრა: გულის: წყ
რომა: მათი: რამეთუ: შეიპყრეს: ყრმაცა: დავით: და: ნოინსა: ტაჩარს: მიგვარ
ეს: რომელსა: მჴედართ: მთავრო
ბა: აქვნდა: მას: ღამესა: მწუხარებას
ა: გულისასა: მოიცვეს: ყრმაცა: დავით: კარავსა: შინა: მოსი
კუდიდ: და: ვითარ: განთენდა: განიპარა: მოსე: მღდელი: რომელი: არაო
დეს: განეშორებოდა: დავითს: და: შევიდა: ტაჩარს: წინაშე: და: აუწყა:
მოკლვა: დავითისი: ხოლო: იგი: აღდგა: მსწრაფლ: და: წარვიდა: ყანს: წინა:
და: ჰქვა: ყრმისა: დავითის: უბრალოება: რად: გიჴმს: შეუცოდარისა: ყრ
მისა: მოკლვა: მე: მომადლე : ისმინა: და: მოსცა: და: წარიყვანა: სახლსა:
თჳისსა: და: შევედრა: ხოჯასა: თ~ჳსსა: რომელი: უკანასკნელ: სიბდივან: იქმ
ნა: ხოლო: გვამი: იგი: პატიოსანი: დატრი: მეფისა: დასცვეს: მრავალ: დღე: რა
თა: არა: წარიღონ: ქართველთა: და: ესრეთ: სრულ: იქმნა: წინასწარ:
თქმული: ბასილი: მთა: წმიდელისა: ხოლო: იყვნეს: მრავალნი: წარჩინ
ებულნი: საქართველოსანი: და: ვერვინიკადრა: წარყუანება: გვამი: მეფი
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სა: მაშინ: კათალიკოზმა: და: მოსე: იყიდეს: კაცნი: და: მოსეც: თანა:

წარჰყვა: და: მოიპარეს: ღამით: მაშინ: განგებითა: ზე: გარდამოთა: გამოჩ
ნდეს: კაცნი: ტფილისელნი: რომელთა: აქვნდა: თევზი: წარსაღებელად:
და: თევზთა: თანა: იტვირთეს: და: მოიყუანეს: მცხეთას: და: დამარხეს:
სამარხოსა: მამათა: მათთასა: იქმნა: ესე: დავით: ძე: დატრისი: შეინახა:
კეთილად: ტაჩარ: ნოინ: ხოლო: დედოფალი: და: სხვა: ცოლი: მეფისანი: და
მალეს: და: წარვიდა: მამისა: მისისასა: თათარში: ხოლო: ასული:
ბექასი: წარვიდა: მამისა: მისისა: თანა: სამცხეს: და: ვახტანგ: იყო: მთი
ულეთს: ხოლო: ყრმამან: მისცა: დედოფალსა: სარჩოდ: სკორეთის: ჴე
ვი: და: ეახლნეს: ორნი: მცირედნი: ძენი: მანოველ: და: ლაშა: და: სოლღ
არს: წარჰყუეს: ორნი: შვილნი: ბადურ: და: იედგარ: სახლსა: მამისა:
მისისასა: და: დარჩა: ქვეყანა: ესე: უმეფო: და: მოუწოდა: ყანმა: ხუტ
ლუბუღას: და: ჰქვა: აჰა: მოვსრენ: ყოველნი: მტერნი: ჩემნი: და: მტერ
იცა: შენი: მეფე: დემეტრე: და: აწ: მეფე: არღარა: აღმისრულე: რომე
ლი: აღმითქუი: მოიყვანე: ძე: აფხაზთა: მეფისა: და: იყოს: იგი: მეფედ: მაში
ნ: მოგეთვალა: საქართველო: და: განაგებდი: ვითარ: გნებავს: წარვიდა:
ხუტლუბუღა: მეფისა: დავითის: წინაშე: და: ვითარ: იხილა: ხუტლ
უბუღა: მოუწოდა: სპათა: თჳსთა: წარმოემართა: თანა: წარმო
იტანა: ძე: მისი: ვახტანგ: გარდამოვიდა: და: დადგეს: ტასის: კარს: ქვიშხე
თის: მინდორსა: აქათ: მოვიდეს: სირმონ: ნოინის: შვილი: ყონჩიბალიყანის: შვი
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ლი: ყურუმჩი: რომელი: დგის: მთათა: ჯავახეთისასა: რომელ: არიან:
არტანს: და: სამცხეს: შუა: და: ყოველნი: დიდებულნი: საქართველოს
ანი: შემოკრბეს: და: ყუეს: ფიცი: და: სიმტკიცე: ერთგულობისა: და:
მოსცა: ძე: მისი: მეფემან: და: მრავალნი: თავადნი: მისნი: თანა: წარმ
ოატანნა: და: წარმოვიდეს: მსწრაფლ: და: მეფე: დავით: შეიქცა: ქუთათ
ის: და: მოიწივნეს: ყანს: არღუნს: წინა: იხილა: ვახტანგ: შეიყუარ
ა: სიკეთისა: მისისა: თვის: იყო: ტანითა: სრული: აეროვანი: ტკბილ:
მოწყალე: სიმართლის: მოქმედ: უხვ: მდაბალი: სიმართლის: მოქმედ: ენა:
ტკბილ: განმზრახავი: კეთილ: ყოვლისა: საქმისა: მცოდნე: ამას: ვახტანგს:
მოსცა: მეფობა: და: ყოველი: საქართველო და: თჳსი: ოლჯათ: ცოლად:
და: წარმოგზავნა: და: მოვიდეს: ტფილის: და: შემოკრბეს: კათალიკოზი:
და: ეფისკოპოზნი: და: მთავარნი: და: დაადგეს: გ~ჳრგჳნი: მეფობისა: და: დასვეს:
ტახტსა: სამეფოსა: და: აღასრულეს: წესი: კურთხევისა: და: დაიპყრა: ყოველ
ი: საქართველო: ნიკოფსით: დარუბანდამდე: თჳნიერ: ჯაყელ: ციხი: ჯუარე
ლისა: ბექასი: და: განიხარეს: ყოველთა: მკუიდრთა: საქართველოსათა: რო
მელ: მოეცა: ნათესავი: მეფეთა: ჩუენთა: პატიოსანი: ღ~თის: მოყუარე: ამან: აღი
ყუანა: პატივსა: ათაბაგობისასა: და: ამირ: სპასალარობისასა: ხუტ
ლუბუღა: და: მიუბოძა: ორივე: ჴელი: და: განგება: სამეფოთა: ხოლო: დ
ავით: დაშთა: თათართა: შინა: ტაქარ: ნოინისთა: ჭირთა: და: იწროებათა:
შინა: დედოფალი: დედა: მათი: დაშთა: სკორეთს: და: სხვანი: ძმანი: მათნი: მიმო
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იბნივნეს: ხოლო: უმრწამესი: ძე: მისი: გიორგი: რომელი: უშვა: ასულმან: ბექასამან:
წარიყვანა: პაპამან: მისმან: ბექამან: და: აღზარდა: საკჳრველი: და: უმჯობესი: ყო
ველთა: კაცთა: ვითარ: ქვემორე: სიტყუამა: ცხად: ყოს: და: ვითარ: გარდაჴდა: ო

რი: წელი: შეედვა: სალმობა: ყაენსა: არღუნს: რამეთუ: განჴმეს: ყოველნ
ი: ასონი: მისნი: და: მოლპესცა: და: ძვალნი: აღმოსცვივდეს: და: განიყარა:
ყოველი: გვამი: მისი: და: იყო: ნახვა: მისი: უშუერ: და: საზარელ: და: კნინღა: მი
მზგავსებულ: იყო: მკუდარსა: ვითარ: სნეულობდა: არღუნ: ინება: ხუტლუბ
უღა: რათა: დავით: მეფე: ყოს: და: მოდგამი: მის: კერძო: და: ეცადა: ნოინთა:
წინა: რათა: წარუღონ: მეფობა: ვახტანგს: ტაქარ: თანა: შეეწეოდა: დავითს: და: ო
ვსთა: მეფის: ძე: სახელით: ბარეჯან: ძლიერად: შეეწეოდა: დავითს: ამისთჳს: საბრჭ
ოდცა: წარდგეს: თუ: რომელსა: მართებს: მეფობა: ხოლო: სხვათა: მთავართა:
ქართველთა: არა: სთნდა: მეფობა: დავითისი: მტკიცედ: დგეს: ერთგულობასა:
ზედა: ვახტანგისსა: ამისთჳს: არა: მოსცეს: მეფობა: დავითს: და: ადგილ: ადგ
ილ: სოფელნი: და: ქვეყანანი: მოსცეს: დავითს: და: ვითარ: განძლიერდა: ზე:~
გარდამო: რისხვა: არღუნსზედ: და: სენი: იგი: განგრძელდებოდა: ოთხისა:
თჳსა: ჟამთა: განრღუეული: თავით: ფერჴადმდე: მოეწყინა: ნოინთა: შეკრბეს: და:
ზედა: მიეტევნეს: და: კარავსა: შინა: მოშთობისა: მიერ: სიკუდილსა: მისცეს:
მასვე: დღესა: და: ჟამსა: რიცხვისა: თჳსსა: ათორმეტსა: მარტსა: რომელსა: ში
ნა: პატიოსანი: და: სანატრელი: ცხებული: ღ~თისა: მოწამე: ბრწყინვალე:
დატრი: მოიკლა: საცნაურ: იქმნა: ამისთჳს: მოიწია: სენი: ბოროტი:
1-20 სტრ., 457r
არღუნს: ზედა: რომელ: დასთხია: სისხლი: უბრალო: მრავალი: და: იკადრა: ნაცვალ
სა: ღ~თისასა: ჴელის: შეხებად: მოკუდა: არღუნ: და: ყოველნი: განმზრახნი:
მისნი: რომელნი: მეფისა: სიკუდილსა: თანა: შემწე: ყოფილიყვნეს: ყოველნი:
მოისრნეს: და: მიერითგან: მოეცა: ფლობა: დავითს: და: ნოინნი: დავითისკენ:
იყვნეს: ეგრეთცა: მტკიცედ: ეპყრა: მეფობა: ვახტანგს: წარავლინეს: ნოინთა:
კაცი: და: მოიყვანეს: ყანად: ქეღთუქონ: ძმა: არღუნისი: და: დასვეს: ტახ
ტსა: და: ჴელთ: უგდეს: საყაენო: ამან: შეიყუარა: კეთილად: ვახტანგ: ამისთჳს:
ჰგონა: არღუნს: ზედა: მიწევნად: რისხვა: იგი: სასტიკი: და: ესრეთ: შეედ
ვა: მცირე: რამე: სენი: ვახტანგ: მეფესა: რომლისა: მიერ: შეისუენაცა: და: მო
კუდა: სამ: წელ: მეფე: ყოფილი: საღმრთოთა: და: საკაცობოთა: სრული: და:
შემკობილი:
რამეთუ: აღმზრდელიცა: კეთილი: და: მეცნიერი: ესუა: ფარსმანის: შვილი:
ცნა: დავით: განმწარდა: სიკეთისა: და: სიჭაბუკისა: მისისა: თჳის: და: იგლოვა:
წესისაებრ: და: ფრიად: პატივსცა: და: წარგზავნა: გელათს: სამარხოსა: მეფეთ
ასა: ვითარცა: ესმა: მეფესა: მამასა: მისსა: დავითს: სიკუდილი: სასურველ
ისა: და: ყოველთა: მიერ: შეყუარებულისა: ძისა: მისისა: ვახტანგისი: უზომო
თა: ტკივილთა: და: ვაებითა: მოიცვეს: რამეთუ: შეუძლებელ: არს: მო
თხრობად: თჳთეულისა: გარდა: ესოდენ: მოიცვა: მწუხარებამან: რომელ: ვე
რღარა: პოვა: ლხინება: და: მცირეთა: წელთა: შეისუენა: მანცა: პატიოსნი
თა: სიბერითა: აღსავსე: დაუტევა: სამნი: ძენი: პირმშონი: ვიდრემე: კოსტან
ტინე: და: მეორე: მიქელ: და: უმრწამესი: ალექსანდრე: რომელი: უშვა:
დედოფალმა:
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პალილაღაოს: ასულმან: კოსტან: პოლისამან: და: საბერძნეთისმან: მპყრო
ბელმან: ხოლო: მიიღო: მეფობა: კოსტანტინე: პირმშოებისა: ძლით: რომლისა:
მეფობასა: წინა: აღუდგა: ძმა: მისი: მიქელ: და: დაიპყრა: ქვეყანა: რაჭის

ა: და: არღუბეთი: და: დღეთა: მათთა: იშლებოდა: სამეფო: რათა: საქმენი: ა
რა: მოჴსენებულ: არიან: და: არა: ყვეს: მშვიდობა: ვიდრე: არა: მიიცვა
ლნეს: რომელსა: ჟამსა: დაიზავნიან: და: შეიშალნიან:-ხოლო: ჩვენ: პირველ:
გზა: აღვლოთ: მცირედ: კერძო: გარდამბიჯებელთა: დაჯდა: რა: ქეღათუ:
ტახტსა: ზედა: განდგა: ქალაქი: საბერძნეთისა: ტუნღუზო: რა: საბერძნეთ
ით: მოსრულ: იყო: ქეღათო: ჰგონეს: უცალოება: ყაენისა: და: განდგეს:
მაშინ: მოუწოდა: ყოველთა: სპათა: მისთა: და: მეფესა: დატრის: და: მთა
ვართა: ქართლისათა: და: შევედრა: ტახტი: და: ცოლი: მისი: და: ხათუნნ
ი: ნოინსა: ელგოს: ხოლო: ხუტლუბუღა: და: სხვანი: მთავარნი: საქართველო
სანი: დაუტევნა: მუღნს: რამეთუ: ეშინოდა: გამოსლვისათვის: ბერქალნ
თასა: თჳთ: წარვიდა: დავით: და: ძე: დატრი: თანა: წარიტანა: და: ვითარ: მიიწინეს:
ტუნღუზალო: ქალაქსა: გარე: მოადგა: ოთხ: თვე: და: ვერა: ავნო: და: ვით
არ: მისჭირდა: მეხუთესა: თვესა: იწყეს: ძლიერად: ბრძოლად: რამეთ
უ: დავით: და: მცირედნი: ქართველნი: ბრძოდეს: წარუღეს: ქალაქი: და: შ
იგან: შევიდეს: სადა: იგი: ქრისტიანენი: ერთსა: ყურესა: შეკრებულ: იყვნ
ეს: და: ევედრნეს: დავითს: რათა: შეიწყალნეს: და: ყაენმან: არა: ბოროტ
ი: უყოს: უსმინა: და: მცველნი: დაუდგინნა: და: დაიცვნა: და: აღიღო: ხარაჯა:
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და: საჭურჭლე: ურიცხვი: და: მიერ: წარმოვიდა: ხოლო: მუნ: ყოფასა: ფარეჯა
ნისა: იწყეს: ოვსთა: ოჴრებად: ჴოცად: და: რბევად: და: ტყუენვად: ქართ
ლისა: მაშინ: შეკრბეს: ქართლისა: ერის: თავისა: ბეგას: ძესა: ამადას: წინ
აშე: ყოველნი: ქართველნი: და: მოადგეს: გორსა: და: მრავალგზის: შე
ებნეს: და: ქალაქსა: შინა: მრავალი: კაცი: მოკუდინეს: ოსიცა: და: ქართ
ველიცა: და: დაწვეს: გორი: სრულიად: და: ვითარ: მისჭირდა: ოვსთა:
ციხიდამენ: გარდმოუშვეს: საბლითა: კაცი: და: წარავლინეს: მუხრანს: მდგ
ომთა: თათართა: თანა: რათა: შეეწინენ: ვითარცა: ესმა: ჩამოდგეს:
შველა: ქმნეს: და: ზავი: და: მიერითგან: შეიქმნა: მტერობა: შორის: ქართვე
ლთა: და: ოვსთა: ვიდრემდის: მეფეთა: შორის: ბრწყინვალემან: დიდმან:
სახელ: განთქმულმა: გიორგი: განასხნა: და: აღფხურნა: და: ვითარ: მოი
წინეს: შინა: მოუწოდა: დავითს: და: ჰქვა: ვინათგან: დასდევ: თავი: შ
ენი: მსახურებად: ჩემთჳს: და: სდგა: ერთგულობასა: ჩემსა: ზედა: მომიცემ
ია: მეფობა: და: სამეფო: შენთჳს: და: წარმოგზავნა: ტფილისს: და: დასვეს: ტახ
ტსა: მამისა: მათისასა: და: თანა: წარმოიტანნა: სპანი: საქართველოსანი: შან
შა: და: ხუტლუბუღა: და: ყოველნი: დიდებულნი: და: მოუწოდა: სამცხით:ბე
ქასა: და: მან: არა: ინება: მოსლვად: რამეთუ: ფრიად: განდიდებულ: იყო:
თჳთ: არღარა: წარვიდის: არცა: ყაენს: წინა: და: არცა: მეფეს: თანა:
წარმოუვლინა: ძე: თჳსი: პირმშო: სამცხის: სპასალარი: სარგის: და: ყოვე
ლი: ნამარხევი: რომელ: აქუნდა: მეფისა: დატრისაგან: შევედრებული: და: სარტ
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ყელიცა: იგი: დიდ: ფასისა: მოვიდა: სარგის: და: მოიღო: ყოველივე:
დაუკლებელად: მეფე: დავითის: წინაშე: დასვეს: მეფე: ტახტსა: ზედა: და:
აკურთხეს: კათალიკოზმა: აბრამ: და: ეფისკოპოზთა:-ხოლო: მოსცა: ყა
ენმა: დაა: მისი: ოლჯათ: რომელი: ვახტანგს: ცოლად: ესვა: დაიპყრ
ა: ყოველი: მამისა: მისისა: დატრისა: თჳნიერ: ბექას: სამცხის: მპყრ

ობელისა: მთავრისა: ხოლო: იგი: პატივსცემდა: მეფესა: დავითს: მრავალთა: ნი
ჭთა: და: ძღუენთა: წარმოუვლენდის: ხოლო: დავით: უმეტესთა: ჟამთა: იყუის:
წინაშე: დაღათუ: ფარეჯანოსთა: მთავარი: მსახურებდა: კეთილად: მეფესა: არ
ამედ: აქვნდა: მტერობა: ქართველთა: ესოდენ: გარდაეკიდნიან: ერთმანეთს: რო
მელიცა: მძლე: ექმნის: მოკლის: მაშინ: წარვიდეს: ქალაქსა: ორნი: ვაჭრ
ობად: და: მოიქცეს: და: იხილეს: გლახაკი: და: მისცეს: ქველის: საქმე: ორთა:
რომელსა: უპირველესა: ეწოდა: სათხისად: მეორესა: უზურაბეგ: და: ჰქვეს:
გლახაკო: ევედრე: ღ~თსა: რათა: დღეს: ჩვენი: და: სურამელის: ბეგას: შვილის:
ჴრმალი: ერთგან: შეიყარნენ: ვითარ: წარვლეს: მცირედ: და: დახვდა: ნადირობ
ასა: შინა: მყოფი: რატი: მცირითა: კაცითა: უსაჭურვლო: მყის: ზედა: მიე
ტევნეს: აღიღო: ფარი: და: დაუდგა: სივიწრესა: წყლის: გასავალსა: და: პირველსა:
თხეს: უხეთქნა: მუზარადსა: განუპო: და: ჩამოაგდო: და: მოკუდა: მერმე: უზუ
რაბეგ: მოუჴდა: ჰკრა: მასცა: მჴარსა: ჯაჭვიანსა: მჴარსა: განუკვეთა: მჴარი: და: ჩა
მოაგდო: ჟამთა: რატისთა: მოაკუდინეს: იხილეს: სხვათა: ოსთა: და: ივლ
ტოდეს: ამისთჳს: იტყჳს: წინასწარმეტყუელი: უფალი: ამპარტავანთა: შემუს
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რავს : კუალად: სხვა: ჴმობს: აღჴოცენ: უფალმან: ყოველნი: ბაგენი: მზა
კვარნი: და: ენა: დიდად: მეტყუელი:-ხოლო: მოვიდა: მწოდებელი: ყან: თუქა
ალისა: და: წარვიდა: რომელი: იდგა: მთათა: არარატისათა: და: ვითარ: იხილა: თ
უქალ: დავით: მეფე: პატივითა: შეიყუარა: ინება: რომელ: ფიცთა: მიერ: ქმნან: ე
რთობა: სიყუარულისა: დაამტკიცეს: ერთობა: და: წარმოვიდა: მეფე: შინა: და:
მოსცა: დმანისი: რომელ: აქუნდა: ხუტლუბუღას: ძმასა: მანგასარისსა: და: ვით
არ: გარდაჴდა: მცირედი: ჟამი: წარვიდეს: ნოინნი: რომელნი: თუქალის: ლტოლ
ვილ: იყო: ვითარ: ნავროზა: დიდისა: არღუნის: შვილი: რომელი: იყო: კაცი:
მჴნე: ძლიერი: ახოვანი: მანქანი: შემმართებელი: უმეტესობისა: ალიყანის: შ
ვილი: ყურუმში: რომლისა: ძმა: ბუღა: მოეკლა: თუქალს: ესენი: მივიდეს: ხო
რასანს: შეიყარნეს: და: ინებეს: რათა: ყაზან: ყონ: მთავრად: და: ყანად: შე
კრბეს: ესე: ყოველნი: და: წარ მოემართნეს: ბრძოლად: ბაიდოსსა: და: ვი
თარ: ცნა: მოსლვა: ყაზანისა: მოუწოდა: მანცა: ლაშქართა: და: წარვიდა: თუ
ქალცა: სისწრაფითა: ვერღარა: მიიცადეს: მეფე: აქაცა: დაიცვა: ღ~თნ:
რომე: არა: დახვდა: მიეგებნეს: მცირესა: ქალაქსა: ზანგას: შეკრბეს: ურთ
იერთას: და: სწორი: ძლევა: იქმნა: უკუდგეს: ორნივე: და: გაიყარნეს:
რამეთუ: ყაზან: მუნ: არა: იყო: ნავროზ: და: ხუტლუბუღა: წარმოავლი
ნეს: ნავროზ: ჴელთ: იგდეს: და: ძლიერი: ბრძოლა: ყუეს: ჯალირმან:
და: წარვიდა: ყაზან: ხუარასნით: ხოლო: ევედრა: ნავროზ: თუქალს: რათა: გა
ნუტეოს: და: ფიცით: დაუმტკიცა: რათა: ყაზან: ჴელ: შეკრული: მოსცეს: ირწმ
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უნა: და: განუტევა: და: ვითარ: მივიდა: ყაზანს: თანა: შეკრ: ქუაბი: ს
პილენძისა: ენითა: თურქულითა: ქურთულითა: ქვაბსა: ბაზნ: ეწოდ
ების: მოვიდა: ქუაბი: შეკრული: საბლითა: განუკჳრდა: და: დაუმძიმდა:
თუქალს: რამეთუ: მოსრულიყო: არა: რატისა: მთათა: მაშინ: კუალა
დ: წარემართა: ყაზან: უმრავლესითა: სპითა: უგრძნეულად: და: უჟანს: და
ესხა: ბაიდოს: შეკრეს: და: მოაშთუეს: და: მის: თანა: მრავალნი: ნოინნი:
აქაცა: დაიცვა: ღ~თნ: მეფე: ვითარ: ცნა: სიკუდილი: ბაიდაუსი: ყაენის: ი

ვლტოდა: და: მივიდა: სამცხეს: ბექასასა: რომელი: მთავრობდა: ტასისკარ
ითგან: ვიდრე: კარნუ: ქალაქადმდე: და: შვილი: წარგზავნა: მეფისა: დავით
ის: წინაშე: და: მას: შევედრა: და: ვითარ: მოვიდა: ყაზან: ადარბადაგანს: რომ
ელ: არს: თავრეზი: წარმოავლინა: მოციქული: მეფესა: და: ბექასა: რათა:
მისცენ: თუქალი: და: შვილი: მისი: ერთგზის: და: ორგზის: და: არა: მისცეს: ა
რამედ: იურვეს: რათა: შეუნდონ: და: მოსცა: პირი: და: ბეჭედი: უვნებელობ
ისა: და: მისცეს: თუქალი: ვითარ: ცნა: ყურუმჩი: წარყუანა: თუქალისი: ურ
დოსა: მოეგება: ელჩსა: ყანის: ყაზანისსა: ნაჴიდურს: და: წარგვარა: თუქალი: და:
მოკლა: სიკუდილისათჳს: ბაუღდის: ძმისა: მისისა: და: მეფემან: დავით: მოსცა: შვი
ლი: მისი: და: ყოველი: სიმდიდრე: რომელი: შეევედრა: ოსთა: მთავრისა: ფა
რეჯანისა: რომელი: იდვა: ციხესა: ატენისასა: რამეთუ: ესე: დაიმადლა: ყაენმან:
გარნა: მეფემან: ვერ: გულს: იდგინა: წარსლვა: ურდოსა: შიშისათჳს: რომელ: აქვნ
და: სიყუარული: თუქალისი: კუალად: სხუაცა: იყო: შიში: ურდოს: წარსლვისა:
რამეთუ:
1-20 სტრ., 460r
ზემო: ჴსენებული: იგი: ნავროზ: არღუნაღის: შვილი: მტერი: იყო: ყოველთა: ქრის
ტიანეთა: ვისცა: ჰგონებდა: სჯულისა: დატეობასა: დაჰპატიჟებდა: და: მუსულმან
ად: მიაქცევდა: თჳნიერ: ცნობისა: ყაზან: ყაენისასა: და: კუალად: რამე: ბოროტი:
აქვნდა:
ამისთჳსცა: ბოროტად: მოკუდა: ვითარ: ქვემორე: სიტყვამ: ცხად: ყოს: ესე: ნავროზ:
განდიდნა: თჳნიერ: ყაენისა: განაგებდა: საქმეთა: საურავთა: და: აქვნდა: მტერობა:
ქრისტიანეთა: განემზადა: სრულიად: დაჴოცად: და: ქცევად: ეკლესიათა: თავრეჟსა:
და:
ყოველთა: ქალაქთა: და: მოიყვანა: ეპისკოპოზი: მარღისა: ქალაქისა: ნათესავით: და:
სა
რწმუნოებით: ნასრანი: რომელი: იყო: კაცი: მოწყალე: და: სახიერი: ფრიად:
სათნოებ
იანი: პირველთა: ყაენთაგან: პატივცემული: და: მამად: სახელ: დებული: ესე: პყრო
ბილ: ყო: და: მრავალნი: გვემანი: და: ბასრობანი: შეამთხჳვინა: დატევებისათჳს:
რჯულ
ისა: ხოლო: იგი: ახოვნად: წინააღუდგებოდა: და: მოითმენდა: შეურაცხ: ყოფად: სჯ
ულისა: მოამადის: მიერ: ქადაგებულისა: ამისთჳს: ექსორიობად: დაისაჯა:
რამეთუ: იყო: ფრიად: მოხუცებულ: ამას: ზედა: ესეცა: შესძინა: ბორო
ტი: ნავროზ: წარმოავლინა: კაცი: ერთი: უკეთური: ნათესავი: მისი: რათა:
მოაოჴრნეს: ეკლესიანი: ყოველსა: საქართველოსა: პირველად: მოაოჴროს: ს
აყოფელი: ყოვლად: წმიდისა: ღ~თისმშობელი: ვერძია: საყდარი: და: ყოველ
სა: საქართველოსა: რაცა: იპოვოს: და: წარმოიღოს: ჰგონებდა: უზომოსა: სიმ
დიდრესა: ოქროსა: და: ვეცხლსა: თვალთა: პატიოსანთა: და: მარგალიტსა:
მრავალსა: ვარძიას: წარმოვიდა: და: მოიწია: ნახჭევანს: იწყო: რბევად: და:
რღვევა: ეკლესისა: მოიწია: რისხვა: ყოვლად: წმიდისა: ვარძისა: ღ~თის: მშო
1-20 სტრ., 460v
ბელისა: მას: ზედა: რომელ: მოვიდოდა: საოჴრებლად: ვარძისა: ღ~თის: მ
შობელისა: და: პატიოსნისა: ჯუარისა: დასამჴობლად: ამისთჳს: მეხ: დატეხილ:
იქმნა: და: განგალა: მეხმან: სრულიად: დაიწუა: ძვალითურთ: ესრეთ: საკჳრველებ

ით: დაიცვა: საყოფი: თჳსი: ვარძისა: ღ~თის: მშობელმან: ხოლო: ნავროზს: ზედა
ცა: რისხვა: ღ~თისა: რამეთუ: განრისხდა: ყაენი: ყაზან: უსამართლობისათჳს:
და: ბოროტთა: საქმეთათჳს: იყო: ყაზან: ფრიად: რამე: კეთილ: და: უბოროტო: სიმ
ართლის: მოქმედ: იყო: უწინარესთა: ყაენთა: ესოდენ: რომელ: ჯაჭჳ: განება:
ორთა: შეშათა: ზედა: და: ეჟუნები: მოება: მრავლად: რათა: გლახაკნი: და: უქ
ონელნი: ყაენისა: და: ნოინთა: წინა: მისლვისა: უღირსნი: და: მოჩივარნი: მივი
დოდეს: და: შეარყევდეს: შეშასა: და: ჯაჭუსა: და: ესმოდის: ყანსა: ჴმა: ეჟვანთა: და:
ცნ
ას: რომელ: სასჯელი: უც: გლახაკთა: და: შეურაცხთა: კაცთა: რომელი: თჳთ: განი
კითხის: პირის: პირ: ესოდენ: უყუარდა: სამართალი: რომელ: დღეთა: მათთა: არა:
იქმნე
ბოდა: ძალი: და: უსამართლო: არა: დიდთა: და: არცა: მცირეთა: ამისთჳს: რის
ხვეული: ნავროზ: ივლტოდა: ხუარასანს: რომელ: დევნა: უყო: ზემო:ჴსენებულმან:
ხუტლუბა: ნოინ: მიეწია: და: მოაკუდინა: იგი: და: შვილი: მისი: და: ყოველი:
ნათესა
ვი: მისი: მოისპო: ქუეყანით: საჴსენებელი: მისი: ვითარცა: წერილარს: მოისპენ:
უმღ~თო: რათა: არა: იხილონ: დიდება: ღ~თისა: და: კუალად: წარწყმდა:
საჴსენებელ
ი: მისი: და: ესრეთ: დამშვიდნეს: თათარნი: იწყო: ყაზან: ყანმა: განგება: ქუეყანისა:
სიმართლითა: და: მსჯავრთა: კეთილთა: ამათ: ჟამთა: წარმოავლინა: მოციქუ
ლი: ყაზან: ყანმან: და: იწყო: მის: წინაშე: დავით: ხოლო: იგი: მსწრაფლ: განემზადა:
და: მოიწ
1-20 სტრ., 461r
ია: კახეთს: და: ესრეთ: მივიდეს: ერ: კახნი: დიდებულნი: და: აზნაურნი: დავი
თ: მეფეს: წინაშე: ერის: თავი: სამადავლა: კაცი: ყოვლითა: სამჴედროთა: ზ
ნითა: შემკობილი: და: მოისარი: რჩეული: მსგავსი: მოსომახოსა: ებრაელის
ა: გინა: ნეოპტოლემეოს: პიღასი: რჩეულისა: სახელოვანისა: მიერ: მიოდნთ: მოძღვ
რისა: დაყო: მცირედი: ჟამი: ერეთს: და: განეზრახა: ვაზირთა: უკეთუ: წარვიდე:
ურდოსა: დაუმტკიცეს: ვაზირთა: წარსლვა: ხოლო: მეფემან: არა: ისმინა: მათი:
და: შეიქცა: გარე: რამეთუ: აქვნდა: შიში: თათართა: ყაენის: ხილვისა: და:
მოვიდა: მთიულეთს: უკუდგა: ჟინვანს: შეკრა: სიბა: და: მცველნი: დაუდგინნა:
ხოლო:
მეფე: დავით: მთიულეთს: დგა: და: წარავლინა: ძმა: თჳსი: ურწამესი: ვახტანგ: ე
ლჩად: წინაშე: დიდისა: ბათოს: შვილის: შვილისა: ყაენისა: და: უქადა: გზა:
გამოსლვად: ყაენის: ზედა: და: მან: კეთილად: შეიწყნარა: და: უქადა:
ქვეყანა: და: საჭურჭლე: მრავალი: ვითარ: ცნა: დავითის: უკუდგო
მა: ყაზან: წარმოგზავნა: ხუტლუბუღა: მჴედართ: მთავარი:
რომელსა: იგინი: ბეგ ლარ-ბეგობით: უჴმობდეს: სპითა: დიდითა: მ
ოვიდეს: და: დადგეს: ტფილისსა: გაგზავნეს: მოციქული: მეფესა: დავით
ს: წინაშე: და: ითხოვეს: კაცნი: სარწმუნონი: მისანდობელად: და: აძლევდეს:
ზავსა: და: სთხოვდეს: ერთგულობასა: ყაზანისასა: და: არა: მიქცევასა: მტერ
თა: კერძო: და: მან: წარმოგზავნა: კათალიკოსი: აბრამ: ბურსელი: ივა
ნე: ტფილისის: ყადი: და: ითხოვნა: მძევალნი: და: ფიცად: მიჰპირდა: ხოლო: მათ:
ფიცეს: სჯ

ულისა: ებრ: მათისა: და: მისცეს: მძევლად: ხუტლუბუღას: შვილი: სიბუჩი:
ყურუმჩ:
1-20 სტრ., 461v
ის: ძმა: არფა: და: სხუათა: ნოინთა: შვილნი: და: მისცეს: ბეჭედი: ყაენისა: და:
სიმტკიც
ე: უვნებელობისა: და: იგი: მოვიდა: ნახვად: მათდა: და: აღუთქუა: წარსლვად: უ
რდოსა: ხოლო: ხუტლუბუღა: შეიწყნარა: კეთილად: და: განუტევა: ხოლო: დავით:
იქც
ა: თჳსადვე: და: მძევლად: მისცა: ნიჭი: დიდი: და: განუტევნა: და: ვითარ: მოიწია:
ჰარე: გ
აზაფხულისა: აწჳეს: კუალად: ურდოსა: და: არა: ინება: მისლვად: აქვნდა: შიში:
ამისთჳს: წარავლინა: ძმა: მისი: ბადუ: დიდისა: ყანისა: ითხას: წინაშე: ვითარ:
ცნა: ყაზან: ყანმან: კუალად: წარმოავლინა: მჴედართ: მთავარი: ხუტლუბა: სპ
ითა: ურიცხჳთა: მოვიდეს: სომხითს: და: აწვიეს: მეფე: მისლვად: და: აღუთქმიდეს:
ნიჭთა: დიდთა: და: კუალადცა: წარავლინა: კათალიკოზი: აბრამ: ყადი: ტფილელი:
და: იოანე: ბურსელი: და: მოკლეს: კათალიკოზი: და: ყადი: განუტევეს: უვნებ
ელად: და: მიმართეს: მთიულეთს: მოაოჴრეს: სომხითი: ქართლი: თრიალეთი: ერ
წო: და: დადგეს: მუხნარს: ხერკს: ბაზალეთს: ერწოს: და: თიანეთს: და: ვერ: ეტეოდე
ს: სადგომად: არბევდეს: ქართლსა: და: ზემო: ჴსენებულთა: ქუეყანათა: ტყუე:
ყუეს: რომლისა: არა: იყო: რიცხვი: და: მოსრეს: პირითა: მახჳლისათა: რა
ვდენი: პოვეს: და: მიეცა: ქვეყანა: განსარყუნელად: ცოდვათა: ჩუენთათჳს: რამეთუ:
ამას: წელ
სა: გამოჩნდა: ვარსკულავი: კჳმატი: ლახვრის: სახე: ჩრდილოთ: კერძო: და:
დადგა: ვიდრე: ოთხ: თვემდე: და: ყოველთა: ღამეთა: იხილვებოდა: ვარსკულავი:
იგი: ლახვრის: სახე: და: იტყოდეს: ლახვრით: მოწყუედასა: მოასწავებს: კუა
ლადცა: ინებეს: თათართა: ზავის: ყოფა: მეფისა: და: გაუგზავნეს: მოციქული:
რათა: მეფემან: შეჰფიცოს: ერთგულობასა: ზედა: ყაზანისსა: და: არა: მისცეს:
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გზა: ბათოს: შვილის: შვილსა: დიდსა: ყაენსა: თოხთას: და: ესრეთ: ჟამათ:
შინა: იყოს: მისცეს: სამეფო: მისი: და: ყუეს: ფიცი: და: აღთქმა: ურთიერთას:
და: წარმოგზავნა: დედა: თჳსი: დედოფალი: და: ძმა: მისი: უმრწამესი: მანოველ:
და: კათ
ალიკოზი: აბრამ: და: დედოფალი: ცოლი: მეფისა: ოლჯათ: წარმოავლინა: რათა:
წარვიდეს: ურდოსა: და: იურვოს: საქმე: მისი: და: მოიწინეს: ურდოსა: იხილნა:
ხუტლუბა: და: ლოცვითა: შეიწყნარნა: მსწრაფლ: უკურიდა: მოსცა: ტფილისი: და: ს
ამეფო: მისი: და: წარვიდა: ურდოსა: და: წარიტანა: დედოფალი: ოლჯათ: და:
კუალად: და
მშვიდნა: ქვეყანა: და: ვითარ: გარდაჴდა: ზამთარი: იგი: წარმოავლინეს: მოციქ
ული: მეფეს: თანა: რათა: ცნას: არს: ერთგულობასა: ყაენისასა: არა:
და: ცნა: კაცმან: მან: რომელ: ბადურ: წარევლინა: დავითს: ყანსა: თოხთას: თანა: და:
გ
ზა: ექადა: გამოსლვად: აცნობა: ყაზანს: ხოლო: იგი: განწყრა: და: წარმოავლინა:
ყურუმჩი: და: აღნაჯი: ვინმე: შინაური: მისი: და: შანშე: მჴარ: გრძელი: და: მო
უწოდეს: ძმასა: დავითისსა: მცირესა: გიორგის: რომელი: ეშვა: ასულსა: ბ

ექასსა: და: მას: აღეზარდა: რომელი: მარტო: ეშვა: დედასა: ვითარცა: მარტორ
ქა: რამეთუ: ვერ: შემძლებელ: იყო: ბუნება: დედათა: სხვასა: ეგე: ვითარისა: შ
ობად: ვითარ: ქვემორე: სიტყუამან: ცხად: ყოს: ესე: იყო: სახლსა: ბექასსა:
რამეთუ: ესე: ბექა: განდიდებულ: იყო: და: აქვნდა: ტასის: კარითგან: ვიდრე: სპერ
ამდე: და: ვიდრე: ზღუამდე: სრულიად: მოსცა: ბერძენმა: მეფემან: კომნინოსმან:
კირ:
მიხაილ: და: ასული: ბექასი: ცოლად: მიიყვანა: ამისთჳის: აქვნდა: უმრავლესი:
ტაო: არტანი: კოლა: კარნიფორა: და: კარი: და: ამათ: შინა: ქვეყანანი: ციხენი: არ
ტანუჯი: და: უდაბნონი: ათორმეტნი: კლარჯეთისანი: და: დიდებულნი: აზნაურ
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[[ნი]]: და: მონასტერნი: ყოველნი: მას: აქვნდეს: და: ხარაჯას: მისცემდა: ყაზანსა: და:
ლაშქრითა: შეეწეოდა: ამას: სთხოვეს: ყრმა: გიორგი: რათა: მოსცენ:
და: მეფე: ყონ: ქართლსა: დავითის: წილ: ძმისა: მისისა: რათა: აღასრულ
ა: და: მისცა: და: თანა: წარატანა: ლაშქარი: დიდი: ხოლო: წარიყვანეს: და: დასვეს:
მეფედ: დაღათუ: მცირე: იყო: არამედ: წინა: დაუსახვიდეს: უძლეველობასა: მეფობ
ისასა: და: მოასწავებდეს: და: იყო: ყრმა: მცირე: გიორგი: მეფედ: ტფილის
ისა: და: ვითარ: მოიწია: გაზაფხული: კუალად: წარმოავლინა: ყაზან: ყაენმა:
იგივე: ხუტლუბა: სპითა: ძლიერითა: და: მრავალნი: ნოინნი: სხუანი: და: დად
ადგეს: ზემო: ჴსენებულთა: ადგილთა: და: მოაოჴრეს: ქარ[...]თლი: უბო
როტესად: ხოლო: მეფე: დავით: დადგა: ჴადას: მაშინ: ქვენიფლეველი: შალვა:
გამოექცა: მეფესა: აღსავსე: ნიჭთა: მიერ: მისთა: რომელნი: მას: ჟამსა:
მიენიჭნეს: არა: მოიჴსენა: წყალობა: ეგოდენი: და: მივიდა: ხუტლუბა:
ნოინთანა: ხოლო: მან: განიხარა: და: პატივითა: შეიწყნარა: და: წინამძღვა
რ: გზისა: აჩინა: და: შევიდეს: გზასა: ხუარაზმის: ჴევისასა: და: განვიდეს: მთასა:
ცხავატსა: და: ცხრზმის: ჴევთა: რომელ: არს: ლომისა: და: ვითარ: ცნა: დავით: ო
რგულობა: შალვა: ქვენაფლეველისა: შედგა: ციკარეს: რამეთუ: ციკარე: მტე
რთაგან: შეუვალ: იყო: ჩავლო: ხუტლუბამა: და: გავიდეს: ჴადას: და: გარდვი
დეს: ჴევსა: და: მიმართეს: გელეთს: მუნ: შინა: ჰგონებდეს: მეფესა: დავითს: და: გა
რე: მოადგეს: სტეფან: წმიდასა: სოფელსა: და: განგებითა: ღ~თისათა: განმაგრდე
ს: რამეთუ: წინარნი: თათარნი: იყუნეს: ქუენიფლეველი: შალვა: და: ოსთა:
მთავარი: ბაყათარ: და: მუხნარს: მდგომი: თათარნი: ბანთანაღუთ:
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ვითარ: ცნეს: რომელ: სტეფანიათ: ვერას: ავნებდეს: და: მეფე: მუნ: არა: არს:
იხილეს: სა
ზრდელი: მცირე: სტეფანელთა: მოსცეს: და: აიყარნეს: და: გარდამოდგეს: ჴა
დას: ხოლო: მეფე: ციკარეთს: იყო: დაამტკიცეს: და: დადგეს: ერთგულობასა:
მეფისასა:
სურამელი: აჰმადა: ამირეჯიბი: აბაზას: ძე: ჭილა: და: აზნაურნი: ქართველნი: და:
სომხითა
რნი: და: დიდი: ერთგულობა: აჩვენეს: ვითარ: ცნა: ხუტლუბამან: მეფისა: ციკარს:
დგომა: განვლო: ლაშქარი: რომელიმე: წარავლინა: ცხავალტ: გზასა: და: ეგრეთ: შ
ევლონ: და: შევიდეს: ციკარესა: რომელი: ესე: შეუძლებელ: იყო: მაშინ: ქუემო: შეს
რულთა: ლაშქართა: შევლეს: გზა: და: განვიდეს: ცხავალტს: ვითარ: ცნა: მე
ფემან: წარავლინნა: მცირედნი: ლაშქარნი: და: იქმნა: ომი: ძლიერი: და: მ

ოსწყდა: თათარი: ურიცხვი: რამეთუ: შემოსრულ: იყვნეს: ვიწროსა:
კაცი: მეორე: ვითარ: ხუთასი: რომელნი: ვერღარა: გამოესწრნეს: გზისა: სი
ვიწროისაგან: შეიპყრეს: ხუთასივე: რომელი: მოკლეს: და: რომელნი:
დარჩა: მოჰგვარეს: მეფესა: ხოლო: სხვანი: ივლტოდეს: და: სპანი: მეფისანი: [...]
გავიდეს: ჴადის: თავსა: გორასა: რასმე: რომელ: არს: ციკარეს: პირისპი
რ: და: იქმნა: ომი: ძლიერი: კეთილად: ბრძოდეს: შინაურნი: მეფისანი:
ჴადელნი: და: ჴევით: მოსრულნი: რჩეულნი: და: უმეტეს: მოისრვოდეს: თა
თარნი: რამეთუ: დიდად: ავნებდეს: მთიულელნი: იყვნეს: ფერჴთ: მალე: ცხენო
სანი: ვერ: შეუვიდოდა: საომარად: და: ქოითად: იბრძოდეს: თათარნი: რათა: შ
ემწედ: ჰყავ: ივანეს: ძე: შანშა: და: ორნი: რომელ: სხდეს: გორს: მესხ
ნი: ლაშქარნი: რომელნი: წარმოევლინნეს: სამცხის: მთავარსა: ბექას: თორელ
ნი: თმოგველნი: და: ტაოელნი: და: გაგრძელდა: ომი: ვიდრე: მიმწუხრადმდე: გზა:
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თა: სივიწრითა: არა: აღერინეს: ურთიერთას: გაიყარნეს: და: უკუდგეს: ჴად
ას: თათარნი: და: უშუელა: ღ~თნ: მეფესა: რამეთუ: ცხავატით: შესრულ
ი: ლაშქარი: ივლტოდა: და: ვითარ: ხუთასიოდენ: კაცი: შეიყარა: და: ხუტ
ლუბასაცა: დიდი: ვნებოდა: იხილა: სიმაგრე: ქუეყანისა: და: ცნა: რომელ: არა:
ეგების: შესლვა: ციკარეს: აიყარა: ღამით: გზასა: ლომის: თავისასა: დაე
სხა: ქართლს: დაღათუ: დარჩომილიყო: მოსრა: და: ტყუე: ყო: და: მოაოჴრ
ეს: და: წარვიდეს: ყანს: ყაზანს: წინაშე: და: მოიწია: არე: გაზაფხულისა:
წარმოემართა: იგივე: ხუტლუბა: სიტყუითა: ყაენისათა: სპითა: უძლიერ
ესითა: და: მოიწია: ტფილისს: და: ეგულებოდა: შესლვად: მთიულეთს: და: ვითარ:
ცნეს: დიდებულთა: ამის: სამეფოსათა: განკრთეს: და: ეძიებდეს: ღონესა: რათა:
განერნეს: პირისაგან: თათართასა: ქვეყანა: თუღა: სადამე: დარჩომილი:
იყო: შეკრბეს: მეფესა: დავითს: წინაშე: და: მოაჴსენებდეს: რათა: წარვიდ
ეს: ყაზანს: წინაშე: ფიცი: და: სიმტკიცე: აღიღოს: უვნებელობისა: ისმინა:
მეფემან: და: დაამტკიცა: წარსლვა: ურდოსა: სთხოვა: ზავი: და: ფიცი: ხოლო: მან:
დიდად:
განიხარა: და: აღუთქუა: უვნებელად: ყოფა: და: დაცვა: ქვეყანისა: უკეთუ: ოდენ:
იხილოს: ყაენი: მიერ: წარმოგზავნონ: დაცვული: მშვიდობით: ამის: პირსა: შინა:
იყო: ბურსელი: ივანე: აღიღო: პირი: მტკიცე: და: მოვიდა: მეფეს: წინაშე: იხილა:
პირი: სიმტკიცისა: ქართველთა: ერ: კახთა: განეხარნეს: და: აწვევდეს: წარ
სლვად: და: მძევალთაცა: აძლევდეს: ხუტლუბა: სარწმუნო: კაცი: არს: და: არა:
ეცრუვების: აღთქმასა: ვჰგონებ: კეთილად: გარნა: მეფემან: არა: ისმინა: რ
ამეთუ: შიში: აქვნდა: თათართა: და: დადგა: გუელეთს: ხოლო: ვითარ: იხილეს:
დიდებულთა:
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მოოჴრება: უმრავლესნი: წარვიდეს: კითხვითა: მეფისათა: დაცვისათჳს: ქუეყანისა:
ხოლო: ხუტლუბა: კეთილად: შეიწყნარებდა: ვინცა: მოვიდოდა: კუალად: მო
აოჴრეს: ქვეყანა: ქართლისა: ზემო: ჴსენებული: თჳნიერ: მთიულეთისა:
და: წარვიდეს: ურდოსა: ვითარ: მოიწია: სთველი: ჩამოდგა: ცხრაზმის:
ჴევსა: და: აოჴრებდა: მამულსა: შალვა: ქვენაფლეველისასა: ორგულობის
ათჳს: მაშინ: უღონო: იქმნა: ქვენაფლეველი: ევედრა: სურამელსა: მსახუ
რთ: უხუცესსა: ქართლისა: ერისთავსა: ჰამადას: რომელ: იურვოს: მეფეს:

წინაშე: მოაჴსენეს: და: არა: ინება: დაჭირვა: არამედ: მიუბოძა: გარდაიყარა:
თავსა: ნაცარი: და: იტყოდა: ესემცა: არს: მისაგებელი: ორგულთა: მეფეთას
ა: და: შეუნდო: მეფემან: შალვას:- მათ: ჟამთა: წარმოვიდა: ძმა: მეფისა: ვახტანგ:
რამეთუ: იკლო: რამე: სიყუარული: და: სიკეთე: რამეთუ: ძმისა: მისისა: დავითის
გან: შეპყრობილცა: იყო: დაპატიმრული: ციხესა: ჟინვანისასა: გამოიპარა: და: მო
ვიდა: ივანე: ბურსელისასა: და: ჰრქვა: არა: რა: ბოროტი: მიქმნიეს: და: შეურა
ცხება: ძმისა: ჩემისა: აწე: არა: წავალ: ურდოსა: მტერთა: მისთანა: აწ: წარ
ავლინე: კაცი: და: აუწყე: ჩემი: შენსა: მოსვლა: თუ: ჰნებავს: და: ფიცით: შემ
აჯერებს: რომე: არა: მავნოს: და: არა: შემიპყრას: მის: წინაშე: მივალ: და: მცირე:
სარჩომიცა: მომცეს: ხოლო: მან: წარავლინა: კაცი: და: მოაჴსენა: ხოლო: მან: მო
აჴსენა: განიხარა: და: ფიცით: მოიმტკიცა: და: წარიყვანა: ძმა: თჳსი: და: კეთილად:
ხედვიდა: და: ჰგონებდა: განდგომასა: ამის: ძალით: რამეთუ: ბაბურის: ძმის:
ასული:
შეირთო: ვახტანგ: ცოლად: და: ვერღარა: თავს: იდვა: უპატიოდ: ყოფნა: და: წარ
ვიდა: ურდოსა: ყაზანის: თანა: ხოლო: მან: კეთილად: შეიწყნარა: და: მოსცა:
მეფობა:
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და: წარმოატანა: ხუტლუბა: ნოინი: სპითა: უძლიერესითა: და: მოვიდა: ტფილის:
და: მუნ: შემოიპირნეს: ყოველნი: თათარნი: და: ქართველნი: და: სამცხის:
ბატონის: ბექას: შვილი: სარგის: სპასალრი: ტავოელნი: თორელნი: თმოგ
ველნი: და: სომხითარნი: რამეთუ: შანშა: პირველვე: იყო: ვითარ: ცნა: მეფ
ემან: ვითარ: ცნა: დავით: რომე: ვახტანგს: მეფედ: ჰყოფენ: წარმოავლინა: იგივე:
ბურსელი: ზავისათჳს: და: აღუთქუა: ურდოს: წარსლვა: ფიცითა: შეაჯერონ:
და: მოსცენ: მძევალი:-ხოლო: ხუტლუბამან: შეჰფიცა: და: ყოველი: სათხოველი:
აღუსრულა: და: წარვიდა: ბურსელი: მეფეს: წინა: ხოლო: მან: განიხარა: და:
წარმოავლინა: დედოფალი: ოლჯათ: და: კათალიკოზი: აბრამ: და: ბურსელი: და:
მო
ვიდეს: მუხნარს: ხუტლუბა: და: სხვანი: ნოინნი: და: ბაზალეთს: წინა: მოეგებნეს: ო
ლჯათს: და: ვითარ: ყაენსა: ეგრეთ: პატივსცეს: და: მოსცეს: პირი: სიმტკიცისა: ბეჭ
ედი: ყაენისა: და: ჴელის: მანდილი: რამეთუ: ესე: აქვნდა: სიმტკიცე: ფიცის: მინდო
ბისა: და: აძლიეს: ხუტლუბას: შვილი: სიბუჩი: მძევლად: გარნა: ოლჯათ:
არღარა: წარავლინა: არამედ: კათალიკოზი: ყადი: და: ბურსელი: რათა: მოიყვანონ:
მე
ფე: ვითარ: მივიდეს: მეფეს: წინაშე: ცნა: ოლჯათის: არღარა: მოსლვა: მი
ზეზ: ყო: და: არღარა: ინება: ნახვა: თათართა: დიდი: რამე: რიდი: და: შიში:
აქვნდა: წარავლინა: იგივე: კათალიკოზი: ყადი: და: ბურსელი: ითხოვა: ოლჯათ:
და: აღუთქვა:
ხილვა: და: ვითარ: მივიდეს: ხუტლუბასთანა: ცნა: არა: მოსლვა: მეფისა: ჰქუა: ბ
ურსელსა: კაცო: სატყუარი: რა: არს: მე: მტიცითა: ფიცითა: შემიფიცავს: და:
ვერ: მოვიდა: აწ: მიიღე: ტყუილისა: ნაცვალი: პატიჟი : და: განრისხებულმან: მო
აკუდინა: ბურსელი: რომლისა: გუამი: აღიღო: შანშა: სამარხოსა:
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მისსა: ვახტანგს: დაუმტკიცეს: მეფობა: და: ოლჯათ: წარავლინეს: ურდოსა:

და: თათარნი: კუალად: წარვიდეს: ურდოსა: მთიულეთს: და: გარდავიდეს:
გელათს:
რამეთუ: მეფე: შედგომილ: იყო: და: დიდად: ავნებდა: თათართა: გარნა:
სიდიდითა:
არა: აკლდებოდა: ხოლო: ვითარ: იხილეს: სიმტკიცე: და: უბრძოლველობა:
გელათისა: აი
ყარნეს: და: წარმოვიდეს: რამეთუ: ქართაცა: მოჰბერეს: და: იწყო: თჳთოეულმან: მ
ოსლვა: რამეთუ: მოესწრნეს: მთიულნი: და: მრავალი: მოკლეს: ეგრეთვე: ზანდუკის
ჴევს: შესრულნი: მრავალნი: თათარნი: მოისრენ: და: შთამოვიდეს: ქართლს: და:
წარვიდეს: ყაზანს: წინაშე: და: მიჰგუარეს: ოლჯათ: და: არღარა: მოსცეს: და: არღა
რა: მისცეს: მეფესა: ვითარ: ცნა: მეფემან: იქორწინა: ქართლისა: ერისთავისა:
ჰამადას:
ასული: ფრიად: ქმნულ: კეთილი: ამათ: შფოთთა: რა: იყო: ქვეყანა: ქართლისა: არა:
იყო: რათამცა: ძე: ესვა: და: არცა: შენება: ყოვლად: ვითარ: დღეთა: აქაბ: მეფისათა:
ილ
იას: მიერ: სამწელ: და: ექვს: თვე: გარნა: აქა: ხუთ: წელთა: იყო: ოჴრება: რა
მეთუ: ესოდენთა: ღ~თი: სიბილწეთა: სოდომურთა: ცოდვათა: შემოსრულთასა:
ვიქმ
ნენით: პირველად: მცირესა: ტყუეობასა: და: მეორედ: ბარბაროზთა: მიერ: სრვასა:
და: ჴოცასა:
და: მესამედ: იქმნა: პურის: მოკლება: ყოვლად: არა: იპოვებოდა: სასყიდლად: არცა:
დიდითა:
ფასითა: ესოდენ: განძჳნდა: შიმშილი: მძორსა: არა: წმიდასა: ურიდად: ჭამდეს:
სავსე: ი
ყვნეს: უბანნი: და: ფოლოცნი: გზანი: და: მინდორნი: და: ქალაქნი: და: სოფელნი:
მკუდრებითა: ყ
რმანი: მკუდართა: დედათა: ძუძუთა: ლეშკთა: სწოვდიან: და: უმრავლესნი: ერი:
ქართლისა: წავიდა: სამცხეს: ბექასა: სადა: იგი: იპოვებოდა: პური: სასყიდლად:
ფრიადსა: და: უზომოსა: მო
წყალებასა: შინა: იყო: მეუღლე: ბექასი: ვახახი: რომელი: იყო: ყოვლითურთ:
შემკობილი:
დამტკიცდა: მეფობა: ვახტანგისი: ----- რამეთუ: ყაზანმან: ჴე
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ლთ: უდვა: სამეფო: დაიპყრა: ტფილისი: და: ყოველი: სომხითი: რამეთუ: არა: წინა:
ა
ღუდებოდა: ძმასა: თ~ჳსსა: დავითს: რამეთუ: იყო: ვახტანგ: გვამითა: სრულ: სარწ
მუნოებითა: მტკიცე: ეკლესიათა: პატივის: მდებელ: მშვიდ: და: მდაბალ: არა:
მოშურნე:
მყუდრო: და: უშფოთველი: ამათ: ჟამთა: უმეტეს: განდიდნა: მთავარი: სამცხისა:
ბექა: ამ
ათ: ჟამთა: გამოჩნდეს: თურქნი: საბერძნეთს: მეფენი: რომელნი: დაემკჳდრნეს: ზ
აფხულის: მთათა: პარხლისათა: და: ზამთრის: მახლობელად: პონტოსა: და: შეკრბა:
სამო
ცი: ათასი: რომელი: იყო: აზატ: მოსე: კაცი: მჴნე: წარმოვიდა: ესე: აზატ: მოსე:
ყოვლითა: ძალითა: მისითა: მოოჴრებად: ყოვლისა: საქართველოსა: და: ვით

არ: მოიწია: ბასიანს: და: ტაოს: იწყო: მძჳნვარე: ოჴრება: ჴოცა: და: კლვა: ესოდენი:
სული: მოისრა: და: ტყუე: იქმნა: ვითარ: შეუძლებელ: არს: მოთხრობა: ვითარ:
ბერნი: ყრმანი: და: ჭაბუკნი: და: ჩვილთა: ყრმათა: დედისა: ძუძუთა: შინა: მოჰკლვი
დიან: რამეთუ: არა: ჰგონებდეს: თურქთა: გამოჩენასა: ამისთჳს: ყოველი: სოფე
ლი: ტაოსა: შეუძრავად: დახუდა: და: ვერა: სადა: ვინ: ივლტოდა: ამისთჳს:
ურიცხუნი: მო
ისრნეს: და: ესზომ: მოოჴრდა: ტაო: რომელ: ვაშლოვანით: წარსრულნი: თურ
ქნი: შთავიდეს: მურღულს: და: ნიგალის: ჴევს: უვალთა: ადგილთა: რომელნი: მო
ჴერჴემელის: ძეთა: აზნაურთაგან: მაშინ: ერისთავი: ტაოსა: თაყა: ფანასკერტელი:
უღონო: იყო: სიმცროსათჳს: ლაშქრისა: გარნა: ეგრეცა: მცირე: წყობა: ყო: ციხისა:
თორთომის: თავსა: დიდად: ავნო: გარნა: სიდიდისათჳს: თურქთასა: ქუეყანით:
მისით:
ვერ: განასხა: არამედ: თურქნი: უმეტეს: განძვინდეს: და: მოაოჴრებდეს: ტაოსა:
ხოლო:
მოიწია: ამბავი: მთავარსა: თანა: ბექასა: რომლისა: თჳსცა: დიდად: ტკივნეულ:
იქმნიან: ვით
არ: ხვდებოდა: გონიერებასა: და: სიბრძნესა: მისსა: და: მოუწოდა: ყოველთა: მის:
ქუეშე: დაწესე
1-20 სტრ., 466r
ბულთა: და: წარემართა: წყობად: თურქთა: და: ვითარ: მიიწია: ტაოს: და: ბასიანად:
ეს
მა: ვითარმედ: თურქნი: წარვიდეს: საზამთროსა: სადგურსა: მათსა: და: ვერ: ესწრა:
შემ
წუხრდა: ბექა: მოოჴრებისათჳს: ტაოსა: გარნა: შეიქცა: სახლად: თჳსად:
ეძჳნებოდა: სულ
სა: მოსლვად: ტაოს: ვითარ: ანტაკრად: ეტყინებოდა: სული: მისი: წყობად:
თურქთა:
მოუწოდა: წარჩინებულთა: სამცხისათა: შავშ: კლარჯთა: და: შემოკრიბნა: ყოველნი:
და:
ჰქვა: ისმინეთ: მთავარნო: საქართველოსანო: ძმანო: და: თანა: მონათესავენო:
ჩემნო:
სიტყუა: ჩემი: დიდმან: და: სახელოვანმა: სკიპტრისა: და: პორფირისა:
მქონებელთა: შორი
ს: უმეტეს: განთქმულმან: მეფემან: დავით: დასცა: და: დაამჴო: ძლიერება: თურქ
თა: ნათესავისა: და: აოტნა: სამეფოსაგან: მისისა: მას: ჟამითგან: აქამომდე: არღარა:
ჩენილან: თურქნი: და: აწ: ცოდვათა: ჩვენთათჳს: და: კუალად: აღაოჴრეს:
მძვინვარედ: ტაო:
და: ურიცხვი: სული: ტყუე: ყვეს: და: მოსწყჳდეს: პირითა: მახვილისათა:
ეკლესიანი:
დასცნეს: და: სიწმიდენი: შეაგინეს: და: კუალად: განმზადებულ: არიან: ბოროტის:
ყოფად: ქრისტეანეთა: და: მოოჴრებად: ვინათგან: მეფე: შემცირებულ: არს: მძ
ლავრებისაგან: თათართასა: და: კუალად: პირნი: და: თავნი: საქართველოსან
ნი: განდგომილან: და: არა: ვინ: არს: წინა: ამღდგომ: თურქთა: აწ: ის
მინეთ: ჩემი: ტომნო: და: ერთ: ნებანო: შევკრბეთ: ყოვლითა: ძალითა:
ჩუენითა: და: მივმართოთ: თურქთა: და: არა: მივსცნეთ: თავნი: და: შვილნი:

ჩვენნი: და: არა: განგვწირნეს: ღ~თნ: მოსავნი: მისნი: და: აღმსარებელნი:
მისნი: და: მოგვცეს: ძლევა: მათ: ზედა: ვითარ: მამათა: ჩვენთა: ძლევა: [...]მა
თ: ზედა: დავდვათ: თავი: ჩუენი: სჯულისა: შეუგინებლობისათჳს: და: ძმათა: ჩვე
ნთათჳს: უეჭუელად: ღ~თი: მოგვანიჭებს: ცხორებასა: და: ვითარესმა: მთა
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ვართა: და: სპათა: ბექასთა: სიხარულით: მიემოწმნეს: და: დააპირეს: ლ
აშქრობა: თურქთა: ზედა: განიყარნეს: და: მოიწია: არე: ზაფხულისა: იწყეს:
თურქთა: აღმომართ: სლვა: და: შეკრბეს: სიმრავლე: ვითარ: ექვსასი: ბევრი:
რამეთუ: ყოველთა: ქალაქთა: გამოჰყვა: კაცი: სჯულითა: სარკინოზი: ჴოცად: ქრის
ტიანეთა: და: არა: თურქნი: ოდენ: იყვნეს: არამედ: სპარსნიცა: და: ვითარ: ცნა:
ბექამან: მოსლვა: თურქთა: მოუწოდა: ყოველთა: მის: ქუეშე: დაწესებულთა: ტას
ის: კარითგან: ვიდრე: ბასიანადმდე: მესხთა: შავშთა: კლარჯთა: კოლა: არტან:
კარნი
ფორელთა: და: უმრავლესთა: ტაოელთა: რამეთუ: ამას: აქვნდა: ესე: ამათ: თანა:
თმოგველთა: და: თორელთა: და: შეკრბა: სიმრავლე: ერთი: ბევრი: და: ორი: ათასი:
და: მიმართეს: თურქთა: იგინი: აღმოსრულ: იყუნეს: მთათა: პარხლისათა:
დაებანაკა:
და: წარევლინა: მჴედრობა: ტყუენვად: ვაშლოვანისა: და: ეგულებოდა: მოსლვად:
ქვეყანად: ბექასა:
სამცხეს: და: ვითარ: ქართლსა: და: სომხითს: ვითარ: მივიდეს: თურქნი: ვაშლოვანს:
კაც
ი: ვითარ: ათი: ათასი: წინა: განეწყუნეს: სპანი: ბექასნი: ხუთასი: კაცი: რომელ
ნი: წარევლინნეს: მცველად: და: უდგეს: მცველად: სიმაგრეთა: შინა: იქმნა: ომი:
ძლიე
რი: და: ივლტოდეს: თურქნი: და: მოსწყდა: ფრიადი: ადგილთა: სიმაგრითა: და:
ესრე
თ: წინა: დაუსახვიდა: ღ~თი: ძლევასა: ბექასა: თურქთა: ზედა: ვითარ: ესმა: ბექას:
ვაშ
ლოვნით: გაქცევა: თურქთა: განიხარა: და: წარისწრაფა: და: მიმართა: სპერს: და:
შაშერ
დს: სადა: იყვნეს: თურქნი: მდგომარე: ვითარ: იხილეს: მოწყუედა: სპათა: მათთა:
მც
ირეთა: ლაშქართაგან: განძვინდეს: და: იღრჭენდეს: კბილთა: და: მოუწოდა: მთავარ
მან: მათმან: აზატ: მოსე: სპათა: თურქთასა: და: გამოარჩია: კაცი: ოცდაათ
ი: ათასი: და: წარემართა: ვაშლოვანს: ძებნად: სისხლთა: სპათა: მისთასა: რა
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მეთუ: მისლვა: და: დაახლება: ბექასი: არა: უწყოდა: ოცდაათი: ათასი: სხუა: წა
რმოავლინა: ტაოს: და: რქუა: მე: წარვალ: ვაშლოვანს: და: მოვაოჴრებ: და: აღვიზღ
ავ: სისხლსა: ჩემსა: და: თქვენ: მიდით: ტაოს: და: მოსწყუიდეთ: თუღა: სამ: დარჩო
მილ: იყოს: და: დადეგით: ბანას: და: მეცა: განმარჯუებული: შემოვიქცევი: და: შევ
კრბეთ: და: მივმართოთ: ყოველსა: საქართველოსა: და: ესრეთ: წარემართა:
ვაშლოვნით: კერძო: აღიჭურა: მანდატურთა: უხუცესი: ბექა: და: ყოვე
ლი: სპა: მისი: და: მიმართეს: თურქთაკენ: რამეთუ: არა: უწყოდეს: წარს
ვლა: თურქთა: ვაშლოვანს: ვითარ: წარვლო: მცირე: ოთხნი: თურქ

ნი: მიმავალნი: დაიპყრეს: და: მოუსხეს: ბექასა: ხოლო: მან: ჰკითხა: ამბავი:
თუ: სადა: არიან: და: ოთხნივე: ცალკე: გაყო: და: ოთხნივე: ერთსა: იტყოდ
ეს: წარსლვასა: თურქთასა: ვაშლოვანს: ვითარმედ: აზატ: მოსე : ოცდა: ათი: ათას
ითა: მჴედრითა: წარვიდა: და: ორმოცი: ათასი: დაუტევა: და: წარმოავლინა: ტაოს:
ხვალე: ანუ: ზეგე: მოვალს: ირწმუნა: სიტყუა: მათი: და: ორად: განყო: ლ
აშქარი: თჳსი: რჩეული: და: უმრავლესი: ლაშქრისა: მისისა: მისცა: შვილსა:
მისსა: პირმშოსა: სარგისს: რომელი: ოდენ: აღზრდილ: იყო: აბჯრის:
მტჳრთველად: და: წარავლინა: ვაშლოვანს: აზატ: მოსეზე: ხოლო: წარისწრ
აფა: სარგის: და: მიეწია: ვაშლოვანის: მთასა: ზედა: მიმავალსა: თურქსა: და: ვი
თარ: იხილეს: უკან: კერძო: ლაშქარი: განკჳრდეს: და: მსწრაფლ: მოაქცი
ეს: ჰუნენი: სარგისის: კერძო: იხილეს: სიმცრო: ლაშქრისა: რამეთუ:
იყვნეს: მესხნი: ხუთასი: ხოლო: თურქნი: ოცდაათი: ათასი: განიხარეს: და:
ჰგონეს: მოწყუედა: ყოველთა: მჴედარნი: ზედა: მოეტევნეს: უშიშრად: ხოლო: სა
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რგის: წინა: განეწყო: და: სპანი: მისნი: მიეტევნეს: მჴნედ: იქმნა: ომი: სასტ
იკი: და: პირველსავე: შეკრებასა: მიდრკეს: სივლტოლად: და: იოტნეს: ძლიერა
დ: და: ესოდენ: მოსრეს: რომელ: შექცეულთა: აღრიცხუეს: სარაზმოთა: ზედა: მდე
ბარე: მკუდარი: თურქი: პოვეს: ხუთას: და: ცამეტი: თჳნიერ: რომელი: დევნასა: შ
ინა: მოკუდა: და: დევნეს: მზისა: დასვლისა: ჟამამდე: ხოლო: მოხედნა: ღ~თნ: წ
ყალობით: მოსავთა: ჯუარისათა: განსაკჳრვებელ: არს: სმენად: რომელ: ეგ
ოდენსა: წყობასა: შინა: არა: მოიკლა: ბექას: ლაშქარი: ხუთთა: კაცთა: კი
დე: იგინიცა: უსახელო: ვინმე: ესრეთ: მოსცა: ღ~თნ: ძლევა: და: გამარჯუება:
ხოლო: სარგის: დაღათუ: ყრმა: იყო: მჴნედ: იბრძოდა: რამეთუ: გუარისაგ
ან: მოაქვნდა: სიმჴნე: და: მამაცობა: მამურ: პაპეულად: ხოლო: ბექამან: მიმა
რთა: თურქთა: დედა: წულთაკე: და: მომავალნი: წინა: დაემთხვივნეს: და: იხი
ლეს: თურქთა: შორით: მთით: მომავალი: ბექა: და: სპანი: მისნი: მსწრაფლ: გ
არე: შეიქცეს: და: ივლტოდეს: ხოლო: დედა: წული: თათართა: და: მოჰმართეს:
დედა:
წულთა: მთათა: და: არღარა: ესვიდეს: საფასეთა: სიმდიდრეთა: არამედ: დაჰყრი
დეს: ხოლო: ბექამან: და: სპათა: მისთა: მსწრაფლ: დევნა: უყვეს: იპყრობდეს:
და: ჰჴოცდეს: რომლისა: არა: იყო: რიცხვი: და: თურქნი: რამე: შეივლტოდეს: ქა
ლაქსა: და: ციხესა: სპერისასა: და: რომელნიმე: ნორ: ქალაქს: მიეწივნეს:
სპანი: შესჯარეს: სივიწრითა: და: დედაწულთა: სიმდიდრითა: არა: სადა: აქ
ვნდა: გზა: სივლტოლისა: დაიჭირნეს: თურქნი: ვითა: ცხოვარსა: დაჯრილ
სა: და: ჯოგსა: ეგრეთ: იპყრობდეს: და: ჰჴოცდეს: გარნა: იქმნა: ესეცა: შვილის
ა: მისისა: სარგისისგან: ლტოლვილნი: თურქნი: უკანა: მოეწივნეს: მანდა
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ტურთა: უხუცესსა: ბექასას: სადა: იგი: მიმართეს: მესხთა: და: კუალად: მოს
წყჳდეს: და: გარე: მოადგეს: ქალაქსა: სპერსა: და: პირველსავე: ომსა: აღიღეს: ქ
ალაქი: თჳნიერ: ციხისა: და: აღივსნეს: საქონლითა: ოქროთა: ვერცხლითა: ლა
რითა: ჯოგითა: ცხენითა: და: აქლემითა: ოთხნი: მთავარნი: რომელ: არიან: სახ
ელები: მათი: ერქაბაზნ: დუბაში: როსტან: დაასნ: ესე: თ~ჳთ: დადგა: სიმაგრეთა:
შინა: შეკრა: ხარზალი: და: ერიქაბაზნ: ყაენს: ხარბადს: დაუდგა: წინა:
მბრძოლობდა: ქო

ითნი: გზისა: სივიწრისგან: და: ტყისა: სიჴშირისგან: არა: ივლებოდეს:
სადაცა: მცირე: ვაკე: იყუის: ლამი: იყუის: ვითარ: გაგრძელდა: ომი: პირველ: ისრ
ითა: და: მერმე: ჴრმლითა: იბრძოდეს: თათარნი: და: ქართველნი: და: ხარბა
დ: თჳთ: უჭვრეტდა: მცირედნი: შეეწეოდეს: ჴმითა: განამჴნობდეს: ვითარ: შენი
ვთდა: ომი: არღა: შეაქცევდა: მეფე: ვახტანგ: ზურგსა: არცა: სპა: მისი: ადგი
ლთა: სივიწრითა: მოისრვოდეს: ესოდენ: რომელ: ათისაგან: ძლივ: ორნი: ცოცხალ:
იყვნეს: სომხითარნი: ახლვიდეს: რაოდენიცა: იპოვებოდეს: ცხენსა: ზედა: მდგო
მი: და: ესრეთ: მოსწყდეს: მრავალნი: აზნაურნი: უმკჳდრო: გაჴდეს: რამეთუ:
მამა: შვილი: და: ძმა: ყოველნივე: მუნ: იხილა: გარნა: რომელნიმე: დარჩეს: თ~ჳ
თ: ვახტანგ: არა: გარემიაქცევდეს: არამედ: ძლიერად: იბრძოდეს: განკუირ
დეს: თათარნი: სიმჴნესა: ზედა: ქართველთასა: რამეთუ: ვახტანგ: მჴნე: იყო: ომსა:
შინა: და: მჴნედ: იბრძოდა: და: მცირედ: დაიკოდა: ბარკალსა: და: მიდრკა: მზე:
და: მოეახლა: ღამე: და: განიყარნეს: ვითარ: იხილა: ყანმან: სიმაგრე: ქუეყანის
ა: ტყითა: და: კლდითა: ღამე: ყოვლ: წარმოვიდა: ცნეს: გილანელთა: დევნა: უყ
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ვეს: და: რომელთა: ეწივნეს: დიდად: ავნებდეს: ხოლო: ერთ: კერძო: ხუთლუ
ბას: შვილი: დაუდგა: წინა: ხოლო: თავადი: გილანელთა: უბიშ: შეკრნა: მა
ნცა: ჴარჴარი: და: შეაბა: კარი: იწროსა: შესავალსა: და: დაუდგა: ხუტ
ლუბას: ხოლო: იგი: გარდაჴდა: ცხენისაგან: და: დაჯდა: სკამითა: და: უბრძა
ნა: ბექას: ლაშქართა: ქოითად: შესლვა: და: შევიდეს: ტაძარსა: და: გარდვიდეს:
გარდვიდეს: და: შეიქნა: ომი: ძლიერი: აქაცა: ქართველთა: და: მესხთა: ზედა: არც
ა: ამათ: შეაქციეს: ზურგი: არამედ: მჴნედ: ჰბრძოდეს: და: უფროსნი: გილანელნი:
მოისრვოდეს: მაშინ: სტყორცა: ვინმე: ისარი: და: დაეცა: შიშუელსა: თავსა: ხუთლ
უბა: ნოინსა: ყის: მკუდარ: შთაიჭრა: სკამისაგან: ვითარცა: იხილა: შვილ
მან: მისმან: სიბუჩი: სიკუდილი: მამისა: მსწრაფლ: ივლტოდა: იგი: და: სპა:
მისი: ხოლო: მესხნი: დარჩეს: ტაძარსა: შინა: მცირედნი: ივლტოდეს: და: უმეტე
სნი: ივლტოდეს: და: კიდეცა: მოისრნეს: და: მოიწია: უზომო: რისხვა: [...]
ღ~თისა: თათართა: და: მესხთა: ზედა: რამეთუ: უკანით: სადა: ბრინჯი: დგო
მილიყო: ვაკესა: შინა: ღამით: წყალი: ჩაეგდო: ესრეთ: ლამი: შექნილიყო:
ვერცა: ცხენი: და: ვერცა: ქოითი: ვერ: გაიარდა: და: იქმნა: მოსრვა: ძლ
იერი: ხოლო: ჩოფანსცა: შემოება: როსტან: მელიქი: ვაკესა: ადგილსა: გა
რნა: ჩოფან: სძლო: და: იოტა: სიმაგრესა: შინა: არღარა: შეჰყვა: არამედ:
წყნარად: დაბრუნდა: და: აჩინა: მჴედართ: მთავარნი: მისნი: უკანა: მავლად:
ჯავახის: შვილი: გამრეკელი: მჴნედ: იბრძოდა: ომსა: მას: და: გარდამო
ვიდეს: მშჳდობით: ეგრეთვე: უსენს: მჴნედ: იბრძოდა: ომსა: მას: და: გარ
დამოვიდეს: მშჳდობით: ეგრეთვე: უსენს:
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და: ოვსთა: შეება: დაიჴსნა: და: სწორი: ძლევა: იქმნა: და:
იგინიცა: გამოქცეულნი: ივლტოდეს: და: მივიდეს: და: შეკრბ:
უჟანს: ხარბადან: ყაენს: წინაშე: სულდუსი: ჩოფან: მჴედართ: მთავრად:
განაჩინეს: მონაცვალედ: ხუტლუბასა: ხოლო: მეფე: ვახტანგ: პატი
ვცემულ: ყვეს: და: დიდებულნი: მისნი: ყოველნი: მჴნედ: ბრძო
ლისათჳს: და: ნიჭითი: დიდითა: წარმოავლინეს: შინა: და: ვითარ: წ
არვიდა: ვახტანგ: მოუჴდეს: კაცნი: ხოდრისელნი: სჯულითა: სარკინოზნი:
და: მტერნი: ქრისტეს: აღმსარებელთანი: ყაენსა: ხარბათს: და: ჰქუეს:

უკეთუ: არა: ყოველთა: ქრისტეანეთა: დაატევებინო: სჯული: და: ეკლესი
ანი: არა: დააქცივნე: არა: განგემარჯოს: მტერთა: ზედა: და: არა: წარგემარ
თოს: მეფობა: შენი: ესე: სიბილწე: წარმოსთხიეს: ცუდ: რჯულთა: და: ამათ: რო
მელთა: ისმინა: ყაენმან: და: იწყო: რღუევად: ეკლესიათა: და: წარმოა
ვლინა: ლაშქარი: და: ერთი: ნოინთა: მთავარი: რათა: მოვიდეს: საქართ
ველოსა: და: მეფესა: და: ყოველთა: ქართველთა: დაატევებინოს: სჯული: და:
სარკინოზად: შექმნას: და: ყოველსა: საქართველოსა: შინა: დაარღვივნეს: ეკ
ლესიანი: დაეწია: ნახჭევანს: წარმოსლვასა: ვახტანგს: ესე: წარმოვლინებული:
ნოინი: ხოლო: მეფე: ვახტანგ: არა: შეშინდა: არ
ამედ: განმჴნდა: და: უმეტეს: მოაჴსენებდა: სიმჴნეთა: და: ღუაწლთა: ქრისტე
ს: ღ~თისათჳს: და: ჰქუა: სპათა: თჳსთა: კაცნო: ძმანო: და: ერთ: სჯულნო: და: ქრ
ისტეს: ღ~თისა: ჭეშმარიტდ: აღმსარებელნო: უწყით: სჯული: მამათა: მიე
რ: და: გასმიეს: ქადაგება: წმიდათა: მოციქულთა: და: უწყით: ღვაწლნი: და:
ახოვნებანი: მოწამეთანი: და: გიხილვს: თვალითა: თქუენითა: სასწაულნი: უ:
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რიცხვნი: და: გასმიეს: სახარებასა: შინა: უტყუელისა: პირისა: ვითარმედ: რომ
ელმან: აღმიაროს: წინაშე: კაცთა: მეცა: აღვიარო: იგი: წინშე: მამისა: ჩემისა: ზ
ეცათასა : და: კუალად: მოვედით: ჩემდა: ყოველნი: მაშურალნი: და: ტვირთ
მძიმენი: და: მე: განგისუენო: თქუენ : და: აწ: ნუ: შესძრწუნდებით: და: წავიდეთ:
ყანს: წი
ნაშე: და: დავდვათ: სული: ჩუენი: მისთვის: რომელმან: დადვა: ჩვენთჳს: პირვე
ლად: ჩუენ: მივსცეთ: თავნი: ჩვენნი: სიკუდილად: მერმე: იყავნ: ნება: ღ~თ
ისა: და: მან: დაიცვას: სამწყსო: თ~ჳსი: ვითარ: ესმა: სპათა: ვახტანგისთა: ს
იხარულით: შეიწყნარეს: ბრძანებული: მისი: და: მყის: წარემართნეს: ურ
დოსა: და: მივიდეს: ყანს: წინაშე: ხოლო: ყანი: განკჳრდა: მისლვასა: მეფისასა:
გარნა: წარმოემართა: ჩოფან: ლაშქრითა: ურიცხვითა: პირველად:
მოვიდა: კოლას: და: არტანს: ვიდრე: არსიანამდე: და: აცნობა: ბექას: რათა: ნ
ახოს: ყანი: რომელ: არა: თავს: იდვა: ბექამან: არამედ: შვილი: მისი: უმ
რწამესი: თანა: წარატანა: სახელით შალვა: წარვიდა: და: ჩავლო: სომხ
ითი: და: დარჩა: ქუეყანა: ბექასი: მშჳდობით: -----ხოლო: აქა: დაიწყო: აღმოცისკრებად: მზემან: მეფისამან: გიორგი:
რომელ: აღეზარდა: პაპასა: მისსა: დიდსა: ბექასა:- ღ~თო: დაიცევ: ორს
ავე: ცხორებასა: შინა: დედოფალთა: დედოფალი: მარიამ: და: ძე: მისი: პირმშო:
ოტია: ამინ:-რომელი: წარავლინა: ბექამან: ჩოფანს: თანა: და: მან: მიიყვანა: ყანს:
წინაშე:
ხოლო: მან: პატივითა: შეიწყნარა: და: წინათვე: დაუსახვიდა: ნიშთა: მეფობისათა:
ამან: ყაენმან: წარმოუვლინა: მოციქული: და: სთხოვა: შვილი: რათა: მეფე:
ყოს: მაშინ: მცირე: იყო: გიორგი: იგიცა: მოსცეს: და: წარმოგზავნეს:
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ურდოსა: და: ყაენმან: მო […]
რად: და: საქმის: მო […]
ა: ამას: წელსა: მიიცვა […]
ყოველსა: შინა: სამ~ღთო: […]
მოქმედებითა: ეკლესიათა: […]

კეთილად: გლახაკთა: უზო […]
ყო: გამცემელ: ეფისკოპოზთა: […]
კლესიოსა: სოფლისა: ესოდე […]
მეცნიერ: ეფისკოპოზი: გ […]
მოიყვანის: და: მრავლითა: […]
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[…] თჳსითა: და: თანა: წარ
[…] რაბაშანს: ხუთ: თუე: და: ვერა:
[…] არწივი: დამართული: ს
[…] ესოდენ:. დიდი:. იყო:. ძა
[…] არღარა:. სადა:. განი
[…] მშვიდობით:. და:. ნებიერა
[…] ყაენობისა:. ამან:. ოლჯათ:. სულ
[…] ფედ:. და:. ზალ:. მელექ:. ვინ
[…] მა:. ჩოფანისათანა:. წარ
[…] შეკრიბონ:. მეფობასა:.

