1-25 სტრ., 1
ლეონტი მროველი
(M 965) სახელითა მამისათა, ძისათა და სულისა წმიდისათა ვიწყო
მითხრობად
ცხოვრებასა ქართუელთა მეფეთასა
და პირველთაგანთა
მამათა და ნათესავთა
თავი პირველი 5
( ჭ 15) პირველად ვახსენოთ ესე, რამეთუ სომეხთა და ქართველთა,
რანთა და მოვაკნელთა, ჰერთა და ლეკთა და მეგრელთა – ამათ
თუისთა ერთი იყო მამა, სახელით თარგამოს. ესე თარგამოს იყო
ძე თარბისი, ძის წული იაფეთისი ნოეს ძისა. და იყო ესე თარგამოს
კაცი გმირი. და შემდგომად განყოფისა ენათასა, ოდეს აღაშენეს
10 ბაბილონს გოდოლი, და განეყუნეს მუნ (ჭ 16) ენანი და განიშენნეს მუნ
ყოველსა ქუეყანასა. და წარმოვიდა ესე თარგამოს ნათესავითურთ
მისით, დაემკუიდრა ორთა მათ მთათა შუა კაც-შეუვალთა, არარატსა და მასისსა. და იყო ნათესავი მისი დიდი და ურიცხუი,
რამეთუ ესხნეს ცოლ მრავალ ძენი და ასულნი, და შვილნი და
15 შ(M 96)ვილის-შვილნი ძეთა და ასულთა მისთანი. რამეთუ ცხოვნდა იგი
ექუსას წელ და ვერღარა იტევდა ქუეყანა არარატისა და მასისისა.
ხოლო ქუეყანა იგი, რომელი წილით ხდომოდა – ესე არს საზღვარი ქუეყანისა
მისისა: აღმოსავლით ზღუა გურგენისი, დასავლით ზღუა პონტოსა,
და სამხრით ზღუა თერისა, და ჩრდილოთ მთა კავკასია. ხო20 ლო შვილთა შორის მისთა გამოჩნდეს კაცნი რვანი, გმირნი ძლიერნი და სახელოვანნი, რომელთა 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 გმი25 რი იყო ყოველთასა, რამეთუ ეგევითარი არაოდეს ყოფილ იყო
არცა წყლის-რღუნას წინათ და არცა შემდგომად, ტანითა და არითა და
სიმჴნითა. ხოლო ვერღარა იტევდა ქუეყანა არარატისა
და მასისისა. განუყო ნათესავი თუისი თარგამოს რვათა ამათ გმირ1-30 სტრ., 2
თა: ნახევარი ნათესავისა მისისა და ნახევარი და უმჯობესი ქუეყანისა მისისა მისისა ჰავოსსა; ხოლო შუიდთა ა(M 97) მათ მისცა ხუედრი მათი
არძანგებისაებრ მათისა, წარმოიყვანნა შუიდნი იგი ჩრდილოთ
(ჭ 17) კერძო და განუყვნნა ქუეყანანი ღირსებისაებრ მათისა.
მისცა ქართლოსს და უჩინა საზღვარი აღმოსავლით ჰერეთი
5 და მდინარე ბერდუჯისი, დასავლით ზღუა პონტოსა, სამხრისა მთა,
რომელი მიჰყუების ბერდუჯის მდინარის თავსა, და მთა რომელი
მიჰყვების დასავლით კერძო, რომლისა წყალი გარდმოდის ჩრდი-

ლოთ კერძო და მიერთვის მტკუარსა, რომელ მიჰყვების მთა შორის კლარჯეთს და ტაოსა ვიდრე ზღუამდის, და ჩრდილოთ სა10 ზღვარი ღადო, მთა მცირე, რომელი გამოვლის ჰშტოდ კავკასიისგან და მოჰკიდავს წუერი დასასრულსა ღადოსა, რომელსა აწ ჰქუიან
ლიხი. და ამათ საზღვართა საშუალ მისცა ყოველი ქართლოსს.
ბარდოსს მისცა მტკუარს სამხრით, ბერდუჯის მდინარითგან ვიდრე
ზღუადმდე, სადა შეკრბებიან [მტკუარი] და არახსი. ამან ბარ15 დაოს აღაშენა ქალაქი ბარდავი და დაეშენა მუნ. ხოლო მოვაკანს
მისცა მტკუარსა ჩრდილოთ, მცირისა ალაზნისა შესართავითგან ვიდრე
ზღუამდე. და ამან აღაშენა ქალაქი მოვაკნე(M 98)თი და დაემკუიდრა
მუნ. ხოლო ჰეროსს მისცა ქუეყანა მტკურისა ჩრდილოთ, მცირისა
ალაზნისა თავიდგან ვიდრე ტყე-ტბამდენ, რომელსა აწ ჰქუიან გოლ20 გოლა. და ამან ჰეროს აღაშენა პირველად ქალაქი შესაკრებელთა
შორის ორთავე ალაზანთასა და უწოდა სახელი თუისი ჰერეთო,
და მის გამო ჰქუიან ჰერეთსა ჰერეთი და აწ მას ადგილსა ჰქუიან
ხორანთა. (ჭ 18)ხოლო ეგროსს მისცა ქუეყანა ზღუის ყურისა, და უჩინა
საზღვარი აღმოსავლით მთა მცირე, რომელსა აწ ჰქუიან ლიხი,
25 დასავლით ზღუა, მდინარე მცირისა ხაზართისა, სადა წარსწუდების
წუერი კავკასიისა. ხოლო ამან ეგროს აღაშენა ქალაქი და უწოდა
სახელი თვისი ეგრისი. აწ მას ადგილსა ჰქუიან ბედიაჳ. ხოლო
კავკასიათა ჩრდილოთ არა იყო ხუედრი თარგამოსისა, არამედ
არცა იყო კაცი კავკასიასა ჩრდილოთ და უმკუიდრო იყო ქუეყანა
30 იგი კავკასიიდგან ვიდრე მდინარემდე დიდად, რომელი შესდის ზღუა[სა]
დარუბანდისასა. ამისთუის გამოიყვანნა მრავალთა გმირთაგან ორნი
გმირნი, ლეკ კავკასი და მისცა ლეკანს ზღუითგან დარუბანდისათა ვიდრე მდინარემდე ლომეკისა, (M 99) ჩრდილოთ ვიდრე მდინა1-35 სტრ., 3
რედმდე დიდად ხაზარეთისათა; და მისცა კავკასის მდინარითგან
ლომეკის ვიდრე დასასრულადმდე კავკასისა დასავალით, ხოლო ჰაოს
დაამკუიდრა საყოფელთა თარგამოსისათა, და იპყრა ქუეყანა ჩრდილოთ, ვითა დამიწერია, მუნითგან ვიდრე ზღუა ორეთისი, აღმოსავლით ვიდრე ზღუადმდე გურგენისა, დასავლი ზღუამდინ პონ5 ტოსა. და ამათ შუიდთავე გმირთა ზედა იყო განმგებელ და უფალ
ჰაოს, და ესე ყოველნი იყუნეს მორჩილ ჰაოსსა და ამათ ყოველთა
იყო ერთი ენაჳ სომხური. და ესე რვანივე ერთობით მონებდეს
ნებროთს გმირსა, რომელი იყო პირველი მეფე ყოვლისა ქუეყანისა. (ჭ 19) შემდგომად ამისსა მცირედ წელიწადთა მოუწოდა ჰაოს შვიდთა მათ
10 გმირთა, შემოკრიბნა და ჰქუა მათ: „მოგუცა ღმერთმან მაღალმან
ძალი და სიმრავლე ნათესავისა ჩუენისა, აწ შეწევნით ღმრთისა დამბადებლისათა ვიყუნეთ არავისა და არავის ვმსახუროთ თუინიერ
ღმრთისა დამბადებელისათა“. ეწიენ დიდნი იგი გმირნი და დაუმტკიცეს განზრახვა იგი; და გან[უ]დგეს ნებროთს და არღარა მისცეს
15 ხარკი. და ეზრახნეს სხუათა ვი(M 100)ეთმე ნათესავთა, დაუორგულდეს

სხუანიცა ნათესავნი.
მაშინ განუწყრა ნებროთ, და შემოკრიბნა გმირნი მისნი და
ყოველნი, რომელნი ერჩდეს სპანი მისნი, და მომართა თარგამოსიანთა. ხოლო ჰაოს მოუწოდა შვიდთავე გმირთა და ყოველსა
20 ნათესავსა თარგამოსსა, და შეეწივნეს სხუანიცა ვინმე ნათესავნი
დასავლეთისანი. შეკრიბნა ჰაოს ესე ყოველნი და დადგა ძირსა მისსა. ხოლო ვითარ მოადგა ნებროთ ქუეყანასა ადარბადაგნისასა, და
დადგა მუნ, წარავლინნა გმირნი სამეოცნი და მათ თანა სპანი
ძლიერნი წყობად თარგამოსანთა. ხოლო ვითარცა მოიწივნეს სპა25 ნი იგი ნებროთისნი, მაშინ მიეგებნეს შვიდნი იგი გმირნი ძმანი
ჰაოსისანი სპითა ძლიერითა. ხოლო ჰაოს სპითა უძლიერესითა დაუდგა უკანი ზურგით. იქმნა მათ შორის ბრძოლა სასტიკი, რომელი ემსგავსა სასტიკებასა ჰაერისასა, რამეთუ მტუერი ფერჴისა მათისა – ვითარცა ღრუბელი სქელი, ელვა აბჯრისა მათისა – ვითარცა
30 ელვა ცისა, ჴმა პირისა მათისა – ვითარცა ჴმა ქუხილისა, სიმრავლე
ერისა, ტყორცა ქუისა მათისა – ვითარცა სეტყ(M 101)უა ჴშირი, და დათხევა სისხლისა მათისა – ვითარცა სეტყუა. განძლიერდა ბრძოლა მათ შორის და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხუი. ხოლო ჰაოს უდგა
ზურგად გმირთა მისთა, რომელ სცემდა ნუგეშინის ცემად ჴმითა
1-30 სტრ., 4
საზარელითა, რომელი მსგავსი იყო მეხის ტეხისა. მაშინ სძლეს თარგამოსიანთა და მოსრნეს სამეოცნი იგი გმირნი ნებროთისნი და
სპანი მათნი. ხოლო შვიდნი ესე გმირნი თარ(ჭ 20)გამოსანნი: ქართლოს,
ბარდოს, მოვაკან, ჰეროს, ლეკან, კავკასან, ეგროს – ესენი დარჩეს
ცოცხლებით თუინიერ წყ[ლ]ულებისა, და ძლევა-შემოსილნი მადლო5 ბდეს ღმერთსა. 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 ქუეშე კერძო ნებროთ, და იყო იგი ჭურვილი რკინითა და რვალითა ტერფთაგან ვიდრე თხემამდე. და
10 აღჴდა გორასა ერთსა ზრახვად ჰაოსსა და ეტყოდა დამორჩილებასავე მისსა,
რათა სთნდეს მიქცევა მისი. ხოლო ჰაოს რქუა გმირთა: „განმიმაგრეთ ზურ(M102)გით კერძო და მივეახლო ნებროთს და წავიდე და
მივიდე პირისპირ მახლობელად ნებროთისა“. და სტყორცა ისარი
და ჰკრა მკერდსა ნებროთისსა ფიცარსა ზედა რვალისასა, და გა15 ნავლო ზურგით. მაშინ დაეცა ნებროთ და იოტა ბანაკი მისი, და
განთავისუფლდეს ნათესავი თარგ[ა]მოსისი. და მაშინ ჰაოს ჰყო თავი
თუისი მეფედ ძმათა თუისთა-ზე და სხუათაცა ნათესავთა-ზე, მახლობელთა საზღუართა მისთასა, ხოლო შუიდნივე ძმანი წარვიდეს
თუისსა-თუისად ქუეყანად, და იყუნეს მოსარჩლე ჰაოსისა. აქამო- 20 მდის დავსწერეთ
ამბავი ესე რვათავე ძმათა.
თავი მეორე

ხოლო აქათგან ვიწყოთ და წარმოვთქუათ ამბავი ქართლისა და
ნათესავისა მა- თისა, და ცხოვრება მათი ვიდრე დღეთა ჩუენთამდე, და ვითარ იგი
განუყო ქუეყანა თარგამოს ნათესავისა მის რვათავე შვილთა მისთა. 25
და მისცა ქართლოს ქუეყანა, რომელი ზემო აღვსწერეთ. და
ესე ქართლოს მოვიდა პირველად ადგილსა მას, სადა შეერთუის
არაგვი მტკუარსა, და განვიდა მთასა მასზე, რომელსა ეწოდების
არმაზი. და პირველ(M 103)ად შექმნა მუნ ზედა სიმაგრე, და იშენა მუნ
ზედა სახლი. (ჭ 21) ვიდრე აღმართებადმდე მუნ ზედა კერპი (იყო) არმა30 ზისი, ერქუა მთასა მას ქართლი; და მის გამო ეწოდა ყოველსა
ქართლსა ქართლი, ხუნანითგან ვიდრე ზღუამდე სპერისა. შემ
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დგომად მისსავე ქართლოს აღაშენა ციხე ორბისა, რომელსა აწ
ჰქუიან სამშუილდე. და კუალად აღაშენა მტუერის ციხე, რომელსა
აწ ჰქუიან ხუნანი. ცხოვნდა იგი მრავალთა წელთა და განმრავლდა
ნათესავი მისი.
ხოლო შვილთა შორის მისთა გამოჩნდეს ხუთნი გმირნი, რო5 მელთა სახელები [ესე არს: პირველსა მცხეთოს, მეორე]სა გარდაბოს
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 ამისსა ცოლმან მისმან აღაშენა დედა10 ციხე. და მანვე აღაშენა ბოსტან-ქალაქი, რომელსა აწ ჰქუიან რუსთავი, და განყუნა ცოლმან მისმან ქართლოსმან ხუთნივე იგი გმირნი, შვილნი მისნი: გარდაბოსს მისცა ხუნანი, და უჩინა საზღუარი
აღმოსავლით მდინარე (M 104) ბერდუჯისი, დასავლით ქალაქი გაჩიანი, და
სამჴრით მთა პირველჴსენებული, და ჩრდილოთ მტკუარი; (ჭ 22) ხოლო
15 გაჩიოსს მისცა ორბის ციხე და სკორეთის მდინარითგან ვიდრე
თავადმდე აბოცისა; და ამან გაჩიოს აღაშენა ქალაქი გაჩიანი, 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 კახეთის მთასა შორის, არაგვიდგან ვიდრე
ტყე-ტბადმდე, რომელი არს საზღუარი ჰერეთისა; და ამან კახოს(ი)
აღაშენა ჩელეთი; კახოსს შეეწია შენებასა მისსა, რამეთუ დედაციხე კახოს ხუედრი იყო, და მისცა კახოს შეწევნისათუის და შესწია შენებასა ჩელეთისასა, რომელსა ბერ ერქუა პირველ შენებულსა
25 კახეთისასა. ხოლო მცხეთოს, რომელი უგმირე იყო ძმათა მისთა, ესე
დარჩა საყოფელთა მამისა მათისათა ქართლოსისათა, რომელსა აწ
ჰქუიან არმაზი; და მანვე აღაშენა ქალაქი შესაკრებელსა შორის
მტკურისა და არაგუისათა, და უწოდა სა(M 105)ხელი თუისი მცხეთა, და
დაიპყრა ქუეყანა ტფილისითგან და არაგვითგან დასავლით ვიდ30 რე ზღუამდე სპერისა. და ესე იყო განმგე და უფალ მათ ოთხთავე
ძმათა ზედა, ესე ოთხნივე იყუნეს მორჩილ მისა. ესე ათ განყო-

ფილნი ქართლოს ძეთანი და რომელნი განყუნა დედამან მათმან
შემდგომად სიკუდილისა ქართლოსსა. მრავალთა წელთა და მრავალთა ჟამთა ცხოვნდა ძე ქართლოსისი და განმრავლდა ნათესავი
35 *მისი.
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(ჭ 23) ხოლო შვილთა შორის [მ]ცხეთოსისათა 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-კარითგან
ვიდრე ზღუამდე სპერის, ქუეყანა კლდოვანი. ამან ოზრ ~ჴოს აღაშე5 ნა ორნი ციხე-ქალაქნი: ოძრჴე და თუხარისი. ჯაოხოს მისცა
ფანავრიდგან ვიდრე თავადმდე მტკურისა. და ამან ჯოვახეს აღაშენა
ორნი ციხე-ქალაქნი: წუნდა და ქალაქი არტანისა, რომელსა მაშინ
ერქუა ქაჯთა-ქალაქი, ხოლო აწ ჰქუიან ჰუ(M 106)რი. ხოლო უფლოს დარჩა საყოფელსა მამისა მათისა მცხეთოსისსა, მცხეთას, და ეპყრა ქუე10 ყანა არაგვითგან და ტფილისითგან ვიდრე ტასის-კარამდე და ფანვარადმდენ; და ამან
აღაშენა უფლისციხე, ურბნისი, კასპი, არაგვითგან
და არმაზისგან ვიდრე ტასის-კარითამდე; უწოდა ამას ქუეყანასა
ზენას-სოფლისა, რომელსა აწ ჰქუიან შინა ქართლი. ხოლო ვიდრე
სიკუდილამდე მცხეთეოსისა ესე ყოველნი ნათესავნი თარგამოსისნი
15 იყუნეს სიყუარულსა ზედა ერთმანერთისასა, და შიში აქუნდა ნებროთიანთა, და ჰგონებდეს იგინი ნებროთიანთაგან ძებნასა სისხლისა ნებროთისსა, და იხარებდეს იგინი მაგრებ[ა]სა ციხე-ქალაქთასა შიშისათუის ნებროთიანთა.
ხოლო ვითარცა მოკუდა მცხეთეოს, ძე ქართლოსი, შთავარ20 და შური შორის შვილთა ქართლოსთა; იწყეს ბრძოლად და ჴდომად ურთიერთარს,
რამეთუ უფლოსს, ძესა მხეთეოსსაა, არა ერჩდეს, არცა
ხადოდეს (ჭ 24) უფლად, რომელი დატევებულ იყო საყდართა ქართლოსისთა, მამისა მისისაგან მიცემულ იყო უფლება ქართლოსიანთა.
იწყეს ბრძოლად და ჴდომად ურთიერთას, და განაგრძელეს (M 107) მათ
25 შორის ბრძოლა, რომელ ჟამსამე აღდგიან ამათგანნი ორნი ნათესავნი ერთსა ზედა და სხუანი შეეწეოდიან რომელნიმე მას; და რომელნიმე კუალად სხუანი აღდგეს ერთმანერთსა ზედა, და სხუანი შეეწეოდიან, რომელსამე ჟამსა იქმნის მშვიდობა მათ შორის, და შეიშალნიან და ებრძოდიან.
და გაგრძელდა მათ შორის ესევითარი საქმე, და არავინ იყო
მათ შორის უწარჩინებულეს და უსახელოვანეს, არამედ ადგილთა თავადი
იჩინიან. ხოლო, ვინაცა იყუის მცხეთასა, რეცა თავადი იგი იყუის
სხუათა ზედა, და არცა [სახელედებოდა მეფედ, არცა ერისთავად,
არამედ მამასახლისი ეწოდებოდათ, და] იგი იყუის მაზავებელი და
35 ბრჭე სხუათა ქართლოსანთა, რამეთუ ქალაქი მცხეთა განდიდებულ
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იყო უმეტეს ყოველთასა, და უწოდდეს დედა-ქალაქად. და მას ჟამსა
დაივიწყეს ღმერთი დამბადებელი მათი, და იქმნეს მსახურ მზისა და
მთოვარისა და ვარსკულავთა ხუთთა, და მტკიცე და უფროსი მათი
საფიცარი იყო [საფლავი] ქართლოსისი.
(ჭ 25) მას ჟამსა შინა განძლიერდეს ხაზარნი და უწყეს ბრძოლად
5 ნათესავთა ლეკისათა და კავკასიოსთა. და ესე თარგამოსიანთა ყოველნი მას ჟამსა იყვნეს სიყუარულსა ერთმ(M 108)ანერთისასა მშვიდობით;
ხოლო შვილთა ზედა კავკასისათა [იყო] უფალ დურძუკ, ძე ტირეთისი. ეზრახნეს ესე ექუსთავე ნათესავთა თარგამოსანთა და ითხოვეს შუელა
ხაზართა ზედა; ხოლო შეკრბეს ყოველნი ნათესავნი თარგამოსანი
10 და გარდავლეს მთა კავკას[ი]ა. და მოტყუენნეს ყოველნი საზღვარნი
ხაზარეთისანი, და აღაშენნეს ქალაქნი პირსა ხაზარეთისასა, და წარმოვიდეს.
ამისსა შემდგომად ხაზართა იჩინეს მეფე და დაემორჩილნეს ყოველნი ხაზარნი მეფესა მას ჩინებულსა მათსა. და წარმოიძღუანეს იგი და გამოვლეს ზღუისკარი, რომელსა აწ ჰქუიან დარუბანდი. ვერ წინა აღუდგეს თარგამოსანნი, რამეთუ იყო სიმრავლე
ურიცხუი ხაზართა; წარტყუენეს ქუეყანანი თარგამოსანთა, და შემუსრნეს ყოველნი ქალაქნი არარატისა და მასისისანი და ჩრდილოსანი. და დაურჩეს ციხე-ქალაქნი: თუხარისისი, სამშვილდე და მტუე20 რის ციხე, რომელ არს ხუნანი, შიდა [ქართლი] და ეგრისი. და ისწავეს ხაზართა ორნივე
ესე გზანი, რომელ არს ზღუის-კარი დარუბანდი და არაგუისკარი, რომელ ( M 109) არს დარიალა. და განამრავლეს
ხაზართა გამოსლვა და ტყუენვა მათი და (ჭ 26) ვერღარა წინააღუდგეს.
მიერითგან იქმნეს ესე ყოველნი თარგამოსანნი მოხარკე ხაზართა,
25 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 დასავლეთამდე მთისა. 30
და დაეშენა უობოს; და მათნი ნათესავნი არიან ოვსნი, და
იგი არს ოვსეთი, რომელ ნაწილი იყო კავკასისა. ხოლო დურძოკ,
რომელი უწარჩინებულეს იყო შვილთა შორის კავკასისთა, მივიდა
და დაჯდა ნაპრალსა შინა მთისასა, და უწოდა სახელი თუისი ურძუკეთი, მისცემდა ხარკსა მეფესა ხაზართასა. ხოლო მასვე გზობას
35
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მისცა მამის ძმისწულსა მისსა ხაზართა მეფემან ნაწილი ლეკანისა, აღმოსავლით ზღუითგან დარუბანდისით მდინარემდე ლომეკისა,
მისცა ტყუე რანისა და მოვაკნისა, და დაეშენა იგი მუნ რომელ
ნაწილი იყო (M 110)ლეკანისი. ხოლო ხოზონიხ, რომელ უწარჩინებულეს იყო ნათესავთა
შორის ლეკანისთა, მივიდა და დაჯდა ნაპრალსა შინა მთისასა, აღა-

შენა ქალაქი და უწოდა სახელი თუისი ხოზანიხეთი. და გარდაჴდეს
მას (ჭ 27) შინა ჟამნი მრავალი, და ესე ყოველნი ნათესავნი იყვნეს მოხარკე
ხაზართა. მიერითგან განძლიერდეს სპარსნი, მიერ მზისა აღმოსავლითგან,
ნათესავნი ნებროთისნი. და გამოჩნდა ნათესავთა შორის ნებრო10 თისთა კაცი ერთი გმირი, რომლისა სახელი არფიმო.
რომელმან შეკრა ჯაჭვითა ბევრასფი გუელთა უფალი
და დააბა მთასა [მას] ზედა, რომელ არს კაცთ(ა)-შეუვალი.
ეს ევითარი წერილ არს ცხოვრებასა სპარსთასა. აფრიდონ
ეუფლა ყოველსა ქუეყანასა სპარსთასა, რომელთამე ქუეყანათა
15 შეგზავნნა ერისთავნი, ჴელადნი მისნი, და რომელიმე ქუეყანა მოხარკე ეყო; ამან წარმოუგზავნა ერისთავი მისი სპითა დიდითა,
რომელსა სახელი ერქუა არდამ, შვილი ნებროთისი ნათესავთა, მოვიდა ქართლად და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და ციხენი ქართლისანი, და მოსრნა ყოველი რაოდენი ხაზარი პოვა ქართლსა
20 შინა.
ამან აღაშენა ქალ(M 111)აქი ზღვის კარს, და უწოდა სახელი დარუბანდი, რომელი ითარგმანების <<დაჴშა კარი>>. და მანვე მოზღუდა
მცხეთა ქალაქი ქუიტკირითა. და აქამომდის არა იყო ქართლსა შინა საქმე ქუიტკირისა; ამის გამო დაისწავლეს ქუითკირი. ამანვე
25 ადარ მოჰკიდა კირი ზღუდე ციხესა არ(და)მაზისსა და აქათ მტკურამდის, და წარმოზღუდა ცხუირი არმაზისი ვიდრე მტკურამდე; და ერისთავობდა აგადონ
მრავალთა წელთა. ხოლო ოდეს განუყო აფრიდონ ყოველი ქუეყანა სამთა ძეთა მისთა, მაშინ რომელს ძეს მისცა
სახლად სპარსეთი, მასვე(დ) ხუდა წილად ქართლი, რომელსა სახელი
30 ერქუა იარედ. ხოლო შემდგომად ადარიმა ერისთაუისა გარდაიცვალნეს
და ერისთავნი. მიერითგან უცალო იქმნეს ძენი აფრი(ჭ 28)დონისნი,
რამეთუ იწყეს ბრძოლად ურთიერთარს, და მოკლეს ორთა ძმათა
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იარედ, ძმა მათი. მაშინ პოვეს ჟამი მარჯუე ქართლოსიანთა... ბ[ე]რძენთასა. ხოლო ეგრის
წყალს ქუემოთ დარჩა ბერძენთა, რამეთუ
მკუიდრთა მას ადგილისათა [ე]ზრახნეს (M 122) ოვსთა, გარდამოიყუანეს
ოვსნი და პოვეს ერისთავი სპარსთა ველსა გარე, და კნისობდა, და
მ(M 123)ოკლეს იგი. და რომელ პოვეს სპარსი, ყოველი მოსწყუიდეს ოვსთა
5 და ქართუელთა, და განთავისუფლდეს ქართველნი, ხოლო რანი
ერთი დარჩა სპარსთა. და შემდგომათ ამისსა მრავალთა წელიწადთა
და კუა(ჭ 29)ლად განძლიერდეს სპარსნი, და განდიდნა მეფობასა სპარსთა რომელსა ერქუა ქეკაპოს: იყო მგრძნებელი ნათესავი ხო(ლო)ზანიხიზ[ი]სი, და მან გრძნებითა თუისითა აბრმო ქეკაპოს მეფე
10 და სპა მისი, და ვერ შევიდა ლეკეთს, უკმოიქცა, და მაშინღა განუნათლდა თუალები. ამან კუალად მოხარკე ყვნა ქართველნი და წარვიდა.
კუალად ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა მოვიდა ამბავი,

ვითარმედ მოსე განვლო ზღუა ისრაელთა, და იზრდებიან იგინი
15 უდაბნოს მანანათა. განკუირდეს ყოველნი, და მათ ყოველთა წარმართთა აქეს ღმერთი ისრაელთა.
და შემდგომად ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა უცალო
იქმნა კე[ქა]პოს, მეფე სპარსთა, რამეთუ იწყო ბრძოლა თურქუთა,
მაშინ პოვეს ჟამი მარჯუე სომეხთა და ქართუელთა, და განუდგეს სპარს20 თა და განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი მათნი, და შეერთნეს ყოველნი ნათესავნი
თარგამოსანნი. შემდგომად ამისსა რაოდენთ(M 124)ამე წელიწადთა გამოგზავნა ქესაპოს, სპარსთა მეფემან,
ძე მისი, რომელსა ერქუა ფარაბოროტ, სპითა დიდთა, სომეხთა და ქართუელთა და ყოველთა თარგამოსანთა ზედა. ხოლო
25 შეკრბეს ესე ყოველნი თარგამოსანნი, მიეგებნეს და დაეწყვნეს ადარგადგას. სძლეს და იოტეს ფარაბორიტ, და მოსრნეს სპაჳ მისი. შემდგომად ამისსა მცირედთა წელთა კუალად გამოგზავნა ამანვე ქეკაპოს
დისწული მისი, ძე ბიობ ბედნიერისა, რომელი მოიკლა თურქეთს,
ვითარცა წერილ არს წიგნსა სპარსთა ცხოვრებისასა. წარმოემართა
30 ესე ძე ბიობისი, სახელით ქეიხოსრო; ვერ წინააღუდგეს მას სო-
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მეხნი [და] ქართველნი, რამეთუ დიდი იყო ძალი მისი. მოვლო
ყოველი სომხითი და ქართლი, მოტყუენა ყოველივე, იავარ ყუნა
ყოველნი ციხენი და ქალაქნი, და დაუტევნა ერისთავნი, და აღაშენნა
ადარბაგანს სახლი სალოცველი სჯულისა მათისა,
და წარვიდა.
მეფე და იწყო ბრძოლად თურქთა, ეძიებდა სისხლსა მამისა მათისასა. და პოეს ჟამი სომეხთა და ქართველთა, განუდგეს სპარსთა და მოსრნეს ერის(M 125)თავნი სპარსთანი, და განთავისუფლდეს. მასვე ჟამსა მოვიდეს თურქნი, ოტებულნი მისვე ქაიხოსრო-საგან. გამოვლეს
ზღუა გურგანისი, აღმოჰყვეს მტკუარსა და მოვი10 დეს მცხეთას, სახლი ოცდა რვა; და ეზრახნეს მამასახლისსა მცხეთისასა, აღუთქუეს შეწევა სპარსთა ზედა. ხოლო მამასახლისმან
მცხეთელმან აუწყა ყოველთა ქართველთა, ინებეს დამეგობრობა მათ
თურქთა, რამეთუ აქუნდა შიში სპარსთა, და შემწეობისათუის
დაემეგობრნეს თურქნი იგი გამოსხმულნ[ი], და განიყვანეს ყოველ15 თა 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 ად20 გილსა სარკინე. და იყუნეს ესე თურქნი და ქართუელნი ნების მყოფელ ერთმანერთის, მოილოდინეს მოსლვასა სპარსთას[ა], ამაგრებდეს ციხეთა და ქალაქთა. მას ჟამსა შინა სადაცა ვინ მივიდის ძვი-

რის-მოქმედთაგან საბერძნეთით, გინა ასურით (M 126) ოტებული გინა ხაზარეთით, ყოველივე მეგობარ არიან ქართუელთა, შემწეობისათუის
25 სპარსთა ზედა.
და გამოჴდეს ამას შინა ჟამნი მრავალნი. მაშინ ნაბუქოდო[ნო]სორ მეფემან წარმოსტყუენა იელუსალემი, და მუნით ოტებულნი
ურიანი მოვიდეს ქართლს, და მოითხოვეს მცხეთელთა მამასახლისისაგან ქუეყანა ხარკით. მისცა და დასხნა არაგუსა ზედა წყაროსა,
30 რომელსა ჰქუიან ზანავი; და რომელი ქუეყანა აქუნდა მათ ხარკითა, აწ ჰქუიან ხერკ, ხარკისა მისთუის.
აქამომდის ქართლოსიანთა ენა სომხური იყო, რომელსა
ზრახვიდეს. ხოლო ოდეს შემოკრბეს ესე ურიცხუნი ნათესავნი
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ქართლ(ჭ 31)სა შინა, მაშინ ქართუელთაცა დაუტევეს ენა სომხური და
ამათ ყოველთა ნათესავთაგანი შეიქმნა ენა ქართული. იპყრეს სჯული
უბოროტ(ე)სი ყოველთა ნათესავთა, რამეთუ ცოლ-ქმრობისათუის არა
უნდა ნათესავობა და ყოველსა ნათესავსა სულიერსა ჭამდეს; საფლავი არა იყო, მკუდარსა შესჭამდეს. შემდგომად ამისსა რაოდენ5 თამე წელიწადთა აღმოვიდა ძე სპარსთა მეფისა ვაშთა(M 127)შიშისი,
სახელით სპანდატა რვალი, გოლიათი იგი და სახელოვანი. ხოლო
ვერ წინააღუდგეს სომეხნი და ქართველნი, არამედ განამაგრნეს
ციხენი და ქალაქნი და მოელოდეს მოსულასა მისსა. ხოლო მოვიდა იგი არდარაბადგანს, ეწია ამბავი სპარსთა, რამეთუ მოკლეს
10 მამის მამა მისი თურქუთა, შემოვიდეს თურქუნი სპარს[ე]თად. 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
15 სახელით ბარამ, რომელი იცნობების არდაშიოშობით. ესე განდიდნა უფროს ყოველთა მეფეთა სპარსთასა. ამან დაიპყრა ბაბილოვანი და ასურეთი, მოხარკე ყუნა ბერძენნი და ჰრომნი. და მაშინ ქართუელნი მოხარკე იყვნეს მისდავე. და იყუნეს ქართლსა
ესრეთ აღრეულ ესე ყოველნი ნათესავნი, და იზრახებოდა ქართლსა
20 შინა ექუს ენა: სომხური, ქართული, ხ(M 128)აზარული, ასურული, ებრაული და ბერძული. ესე ენანი იცოდეს ყოველთა მეფეთა ქართლისათა, მამათა და დედათა.
თავი მესამე
შემოსულა ალექსანდრესი. 25
(ჭ 32) ესე ალექსანდრე გამოჩნდა ქუეყანასა საბერძნეთისასა, ქუეყანასა, რომელსა ჰქუიან მაკედონი, ძე ნიკტანებისი, მეგვიპტელისა, ვითარცა წერილ არს ამბავი მისი წიგნსა. ამან ალექსანდრე და(M 111) იპყრნა
ყოველნი კიდენი ქუეყანისანი. ესე გამოვიდა დასავლით, და შევიდა სამხრით, შემოვიდა ჩრდილოთ, გარდავლნა კავკასნი და მოვიდა (M 112) ქართლად.

30 და პოვნა ყოველნი ქართველნი უბოროტეს ყოველთა ნათესავთა სჯულითა. რამეთუ ცოლ-ქმრობისა და სიძვისა თუისობა უჩნდა, ყოველსა
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სულიერსა ჭამდეს, მკუდარსა შესჭამდეს. დაუკუირდა ესე ალექსანდრეს, რამეთუ არა რომელნი ნათესავნი იქმოდეს მას. და პოვნა
ციხე-ქალაქნი ესე ძლიერნი შუა-ქართლ: წუნდა, ხერთუისი მტკურისა, ოძრჴე, მოკიდებული კლდესა ღადოსსა, თუხარისი მდინარესა
ზედა სპერისასა, რომელსა ჰქუიან ჭოროხი, ორბნისი, კასპი და
5 უფლის-ციხე, ქალაქი დიდი მცხეთა და უბანნი მისნი: სარკინე და
ციხე დიდი ზავნი, უბანი ჰურიათა, და რუსთავი, და დედაციხე
სამშუილდე, და მტურის ციხე, რომელ არს ხუნანი, და კახეთისა ქალაქნი. ამათ ყოველთა ციხე-ქალაქთა შინა პოვნა კაცნი სასტიკად მბრძოლნი, და განუყო ლაშქარი მისი და ყოველთა ამათ ცი10 ხე-ქალაქთა გარემოადგინნა, და თუით დადგა მცხეთას. და დაუდგინა
ლაშქარ იმიერ ზემოთ და ქუემოთ, და თუით დადგა ქსანს ზედა, ადგილსა, რომელსა ჰქუიან ნასტარ იგი.
მტუერის ციხეს და (ჭ 33) თუხრისასა არა (M 113) ჰბრძოდა, რამეთუ ვერ
შეუძლებდა დაპყრობად. ხოლო სხუანი ესე ციხენი და ქალაქნი დაიპყრნა ექუს თუე. ხოლო სარკინელთა ბუნთურქთაგანთა აგინეს მეფესა. განუწყრა ალექსანდრე და არღარა ინება ზავი, ვედრება
მათი და ჰქუა მათ: „ვინადგან მაგინეთ მე, ესე არს ნაწილი თქუენი, რათა დაგჴოცნე ყოველნი“. და მოიცვა ქალაქი სარკინე, და
ვერა-სადეთ განეპარა ერთიცა კაცი. ხოლო სარკინელთა შესჭირდა,
20 რამეთუ ჰბრძოდა ათერთმეტ თუე: იწყეს ფარულად კლდესა კაფა,
და განჴურიტეს 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
25 აღრეულნი ქართლს მყოფნი, და უცხონი იგი ნათესავნი მოსრნა,
და დაატყუევნა, და დედანი და ყრმანი უცებნი, ათხუთმეტისა
წლისა უმცროსნი, და დაუტევნა ნათესავნი ქართლოსანნი. და დაუტევა მათ ზედა პატრიაქად სახელით აზონ, ძე იარედოსისი, ნათესავი მისი, ქუეყანით ჰრომი, რომელსა ჰქუიან ფრო(M 114)ტათოს. ესე
30 ფროტათოსელნი იყუნეს კაცნი ძლიერნი და ეკირთებოდეს ქუეყანასა ჰრომისასა, და მოიყუანნა ქართლად, მისცნა აზოს პატრიარქ-
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სა, და დაუტევა აზონ ქართლს ერისთავად, და მის თანა სპანი იგი, მპყრობელად
ქართლისა.
უბრძანა ალექსანდრე აზონს, რათა პატივ-სცემდენ მზესა
და მთოვარესა და ვარსკულავთა ხუთთა, და ჰმსახურებდენ ღმერთსა

უხილავსა, დამბადებელსა ყოვლისასა. რამეთუ მას ჟამსა არა იყო
5 წინასწარმეტყუელი და მოძღუარი სჯულისა ჭეშმარიტისა, რომელმანცა(ა) 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
10 საფუძუელითურთ და დაუტევნა ოთხნი იგი ციხენი, რომელნი მოსდგმიდეს პირსა ქართლისასა: თავადი ციხე, რომელ არს არმაზი,
და ერთი ციხე დასასრულსა არმაზისასა (ციხე), და ერთი თავსა ზედა (ჭ 34) მცხეთისასა; მეოთხე ციხე დასავლით მცხეთა მტკუარსა ზედა; და
ესენი მომტკიცნა და განავსნა იგინი ლაშქრითა. და ყო(M115)ველთა
15 ქართლის ქალაქთა (და) მოარღუნა ზღუდენი, და დაიპყრნა ყოველნი ზღუდენი ქართლისანი ჰერეთითგან და ბერდუჯითგან
ვიდრე ზღუადმდე სპერისა. და დაიპყრა ქართლსა ზედა ეგრისიცა,
და მოხარკ[ე] ყუნა ოსნი, ლეკნი და ხაზარნი. და ვითარ წარვიდა
ალექსანდრე ეგვიპტედ, და ვითარ აღაშენა ქალაქი ალექსანდრია და
20 თორმეტ წლამდის მოვლო ყოველი ქუეყანა, თორმეტსა წელსა შინა დაეპყრნეს 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 მოი25 ყუანნა ოთხნი ტომნი მისნი, და ანტიოქოზს ასუროსტანი და სომხითი, და კერძო აღმოსავლეთისა უჩინა მას. და მან აღაშენა სახელითა მისითა ქალაქი ანტიოქია.
ხოლო ჰრომოს მისცა თრინიკოსი და უჩინა კერძო დასავლისა
და მან აღაშენა ქალაქი ჰრომი. და ბიზინტიოსს მისცა საბერძნეთი
და ქართლი და უჩინა კერძო ჩრდილოსა ქართლისასა, რათა მსახურებდეს იგი ბი(M 116)ზინტიას; და მან აღაშენა ქალაქი ბიზინტია,
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რომელსა აწ ჰქუიან კოსტანტინეპოლე. ხოლო პლატონ დაუტევა
ალექსანდრიას. და ვითარცა სჯული ალექ(ჭ 35)სანდრესი მოცემული,
იწყო კერპთმსახურებად და შექმნა ორნი კერპნი ვეცხლისანი
განწმედად. და მონებდა 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 იგი 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
10 მრავალნი მათგანნი.
მასა ჟამსა შინა იყო ჭაბუკი ერთი მცხეთას ქალაქსა შინა, რო-

მელსა ერქუა სახელი ფანვარაზ. ესე ფანვარაზ იყო მამულად ქართლელი, ნათესავი უფლოს, მცხეთესი ძისა, და დედულად სპარსი ასპანელი. და იყო იგი დისწული სამარისი, რომელი მოსლვასა მას ალექ15 სანდრესსა მცხეთელ მამასახლისი ყოფილ იყო. ესე სამამრ და ძმა
მისი, მამა ფარ(M 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 თუისსა. და ესე ფარნავოზ იყო კაცი გონი20 ერი, მჴედარი შემმართებელი და მონადირე ჴელოვანი. და იმალვიდა იგი სიკეთესა თუისსა აზონის შიშისაგან. ხოლო მონადირეობით
იქმნა მეცნიერ აზონისსა, და შეიყუარა იგი აზონმან მონადირეობისათუის. ევედრებოდა ფარნავაზ[ს ]დედა მისი: „შვილო ჩემო, ეკრძალე აზონს და ნურარას იჩინებ თავისა შენისა სიკეთესა, ნუ უკუე
25 მოგკლან შენ“. 5
და იყო შიში და ძრწოლა მას ზედა. და ვითარ
განმრავლდა შიში აზონისი მათ ზედა, რქუა ფარნავაზ[ს]დედამან მისმან: „შვილო ჩემო,
დაუტევე საყოფელი მამათა შენთა, და წარ[მ]იყვანე მამულსა
ჩემსა ასპანს, ძმათა თანა, და განერე შენ ცოცხალი (ჭ 36) ჴელისაგან აზონისა“. 30
და დაამტკიცეს განზრახვა ესე, წასულა ასპანისა; ჭირი
უჩნდა ფარნავაზს დატევება 10 საყოფელსა მამათა მისთასა, არამედ
შიშისაგან დედისა დაამტკიცა წარსლვა. (M 118) მაშინ იხილა ფარნავოზ სიზმარი, რეცა იყო იგი სახლსა შინა უკაცურსა, და ეგულებო-
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და განსულა, და ვერ განვიდა.[მაშინ შემოვიდა] სარკუმელსა მისსა
შუქი მზისა და მოერტყა წელთა მისთა, და გაზიდინი და გამოიყუანა
სარკუმელსა მას. ვითარ განვიდა ველად, იხილა მზე ქუე-მდაბლად, მიყო ჴელი მისი, მოჰჴოცა ცუარი პირსა მისსა და იცხო პირსა მისსა. 5
განიღვიძა ფარნავაზ და განუკუირდა სიზმარი იგი: „ესე
არს, მე წარვალ ასპანს, და მუნ კეთილსა მივეცემი“. ხოლო მას
დღესა შინა განვიდა და ნადირობდა მარტო და დევნა უყო ირემთა ველსა დიღომისასა; და ივლტოდეს ირემნი ღრღალთა შინა
ტფილისისათა; მისდევდა ფარნავაზ, ჰსტყორცა ისარი, ჰკრა ირემ10 სა 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 წარვიდა. ხოლო კლდისა მის ძირსა ქუაბი იყო, რომლისა კარი ამქმნილ იყო ქუითა ძუელად, შეჰქონდა დარღუევა შენებუ(M119)ლსა მას;
15 მუნ დაასხა წუიმა მძაფრი. ხოლო ფარნავაზ აღმოიღო ჩუგლოგი
და გამოარღუია კარი ქუაბისა მის, რათამცა მუნ შიგა დაიმშრალა
წუიმისა მისგან. და შევიდა ქუაბსა მას და იხილა მუნ შინა განძი
მიუწდომელი, ოქრო და ვეცხლი მიუწდომელი. მაშინ ფარნაოზ
განკუირდა და აღივსნეს სიხარულითა, და მოეგონა სიზმარი და

20 დაჰკრძალა კარი ქუაბისა ეგრეთვე; მსწრაფლ წარმოვიდა და უთხრა დედასა თუისსა და ორთა დათა მისთა. და მასვე ღამესა წარმოვიდეს სამნივე იგი საჴედრებითა, და იწყეს გამოკრებად განძისა
მის და დაფლეს სიმარჯუესა თუისსა. ვითარ განთენდებოდის, კუალად ეგრეთვე ამოჰქონან კარი ქუაბისა მის, და ესრეთ გამოკრი25 ბეს იგი ხუთ ღამე, და დაიგულეს სიმარჯუესა მათსა მრავალგან.
(ჭ 37) მაშინ ფარნავაზ წარგზავნა მონა თუისი ქუჯის თანა და
ჰქუა: „მე ვარ ნათესავი უფლოსი, მცხეთოსი[ს] ძისა, დისწული სამარა მამასახლისისა, და არს ჩემთანა ხოსტაკი დიდძალი; აწ ინებო, რათა მოვიდე შენ თანა, და ვიყუნეთ ჩუენ ძმა, და ვიჴმაროთ
30 ჩუენ ხოსტაკი იგი ორთავე. გამოუჩნდეთ ჩუენ მტერ აზოვენ ერისთავსა, და (M 120) სუემან ჩუენმან გუცეს ძლევა და კეთილი“. მაშინ განიხარა
ქუჯის სიხარულითა დიდითა, ჰქუა: „აღდეგ და მოვედ ჩუენ თანა, და
ნუ შურობ ხუასტაკსა შენსა, და ხოასტაკითა შენითა განგიმრავლნე
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სპანი შენნი, ვიდრე გამოვჩნდეთ მტერად აზონისა. მაშ[ი]ნ განიხარონ ყოველთა ქართუელთა, აწყუედილთა მისგან და მიწყუდეულთა, და ვაგონე, რომელ რომთა მათგანნიცა გამოგუერთნენ, რამეთუ ურიცხუნი აწყუედილ არიან მათგანნიცა აზონისგან“. მაშინ ფარნავაზ წარვიდა სიხარულითა და რომელი შესაძლებელ იყო
5 წარიტანა თანა და დედაცა და დანი მისნი მის თანა. და
მივიდა ქუჯის თანა და ჰქუა მას: „ქუჯი! შენ ხარ შვილი თავთა
მათთა ქართლისათა და შენ გმართებს უფლება ჩემი. აწ ნუ შურობ
ხოსტაკსა შენსა, რათა განვამრავლნე სპანი შენნი. და უკუეთუ მოგუეცეს ძლევა, შენ ხარ უფალი ჩვენი და მე ვარ მონა შენი“. მა10 შინ 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 ა(M121)ზნის, ხოლო აზონმან მოუწოდა სპათა თუისთა და
შემოკრიბნა. 15
მაშინ ათასი მჴედარი ჰრომთა მათგანი, რომელთა ბოროტი
წაჰკიდებოდა აზონისაგან, განუდგეს აზონს და მოვიდეს წინაშე ფარნავაზისა. მაშინ ყოველნი ქართუელნი განუდგეს აზონს, სპანი რომელ დარჩეს ვერღარა მიენდო მათ, რამეთუ ყოველთა ბოროტისმოქმედი იყო. წარვიდა აზონ და მოვიდა კლარჯეთს, და გამაგრდა
20 იგი სიმაგრეთა შინა (ჭ 38)კლარჯეთისათა. ხოლო მოვიდა ფარნავაზ
მცხეთას და დაიპყრნა ოთხნი ციხენ[ი] მცხეთისანი, და მასვე წელიწადსა შინა დაიპყრა ყოველი ქართლი თუინიერ კლარჯეთისა. ამან
ფარნავაზ წარავლინნა მოციქულნი წინაშე მეფისა ანტიოქოს ასურასტანისა, და წარსცა ძღუენი დიდძალი, და აღუთქუა მას მსახურება,
25 და ითხოვა მისგან შეწევნა ბერძენთა ზედა, ხოლო ანტიოქოს
შეიწყნაროს ძღუენი მისი, და უწოდა შვილად თუისად, და წარ-

მოსცა გვირგვინი, და უბრძანა ერთა სომხეთისათა, რათა შეეწევოდიან ფარნავოზს.
ხოლო წელსა მეორესა აზონამ მოირთნა სპანი
საბერძნეთით, გან(M 122)ძლიერდა ფრიად და მომართა ფარნავაზს. განემ30 რავლნეს ქართუელნი მჴედარნი; მოუწოდა მათ და უჴმო ქუჯის
და ოვსთა, და შეკრბეს ესე ყოველნი და მოერთნეს ერისთავნი
ანტიოქოზის[ნ]ი სომხითით. და ესე ყოველნი შეკრიბნა ფარნავაზ
და მიეგება ნაქალაქევსა თანა არტანისასა, რომელსა ერქუა მაშინ
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ქაჯთა ქალაქი, რომელ არს ჰური. და ეწყვნეს მუნ, და იქმნა
ბრძოლა დიდძალი, და მოსწდეს ორთავეგენნი ურიცხუნი. ხოლო
იძლივნეს ბერძენნი ფარნავაზისგან; ივლტოდა ბანაკი მათი და
მოჰკლეს აზონა, და ურიცხუნი სპანი მათნი მოსრნეს და ტყუე
ქმნნეს. და წარვიდა ფარნავაზ და მოტყუენა საზღვარი საბერძნეთი5 სა ანძიანძორა, და ეკლეცით შემოიქცა, მოვიდა კლარჯეთს დაიპყრა კლარჯეთი, და წარმოვიდა მცხეთად სიხარულითა დიდითა.
ხოლო სიმდიდრესა ზედა მისსა დაერთო ხუ[ა]სტაკი აზონისცა, და
იქმნა სიმდიდრე გარდარეული. (M128) არა ინებეს განდგომა ბერძენთა.
მაშინ ფარნავაზ მისცა დაჳ მისი ოვსთა მეფესა ცოლად, და ერთი
10 დაჳ მისი [მისცა ქუჯის ცოლად]. მიეცა [ქუჯის] ქუეყანა ეგრისი[ს] წყალსა და რიონს შუა, ზღუიდგან 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
15 ზედათ. და (ჭ 39) განამრავლნა ყოველნი მჴედარნი ქართლოსანნი, განაწესნა ერისთავნი რვანი და სპასპეტი. ერ(M 129)თი გაგზავნა მარგუის ერისთავად, და მისცა მცირით მთითგან, რომელ არს ლიხი, ვიდრე
ზღუამდე რიონს ზემოთ. და ამანვე ფარნავაზ აღაშენნა ორნი ციხენი,
შორაპანი და დიმნა. და გაგზავნა მეორე კახეთისა ერისთავად, მის20 ცა არაგვითგან ვიდრე ჰერეთამდე, რომელ არს კახეთი. ერთი გაგზავნა ხუნანისა ერისთავად, და მისცა ბერდუჯის მდინარითგან
ვიდრე ტფილისამდე და გაჩიანთამდის, რომელ არს გარდაბანი.
ერთი გაგზავნა სამშვილდეს ერისთავად, და მისცა სკორეთისა მდინარითგან ვიდრე მთამდე, რომელ არს ტაშირი და აბოცი. ერთი
25 გაგზავნა წუნდას ერისთავად, და მისცა ფანვარითგან ვიდრე თავადმდე მტკურისა, რომელ არს ჯავახეთი და კოლა-არტან[ი]. ერთი გაგზავნა ოძრჴის
ერისთავად, და მისცა ტასისკარითგან ვიდრე
არსიანთამდის, ნოსტის თავითგან ზღუამდის, რომელ არს სამცხე
და აჭარა. ერთი გაგზავნა კლარჯეთს, მისცა არსიანითგან ზღუამ30 დე, და მერვე, ქუჯოს, იყო ერისთავები და ეგრისი.
ხოლო ერთი დაადგინა სპასპეტად და მისცა ტფილისითგან და არაგვიდგან ვიდრე
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ტასისკარამდე და ფანვარადმდე, რომელ არს შიგა ქართლი. და
ესე სპასპეტი იყო შემდგომ(M130)ადვე წინაშე მეფისა, მთავრობით განაგებდის ერისთავთა ზედა. ხოლო ამათ ერისთავთა ქუეშე, ადგილთა
და ადგილთა, განაჩინნა სპასალარნი და ათასისთავნი, და მათ ყოველთაგან მოვიდოდა ხარკი სამეუფო და საერისთავო. ესრეთ განაწესა
5 ესე ყოველი ფარნავაზ მიმსგავსებულად სამეფოსა სპარსთასა. ვერღარა 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 აღაშენნა. და მანვე შე10 ქმნა კერპი დიდი სახელსა ზედა თუისსა. ესე არს არმაზი, და
ფარნავაზ სპარსულად არმაზ ერქუა. ამართა კერპი (ჭ 40) იგი არმაზი
თავსა ზედა ქართლისასა, და მიერითგან ეწოდა არმაზი კერპისა მისთუის. და ქმნა სატფურება დიდი კერპისა მისთუის აღმართებულისა. 15 ოცდა შვიდისა წლისა მეფე იქმნა, სამეოცდახუთ წელ მეფობდა ნებიერ, და მსახურებდა იგი ანტიოქოს, მეფესა ასურასტანისასა. და ყოველნი დღენი მისნი, რაჳ დაჯდა, მშვიდობით აღაშენა
და განავსო ქართლი. ხოლო თუენი გაზაფხულის და სთულისა არისანი (M131) დაყუნეს მცხეთას, სამეუფოსა ქალაქსა, და თუენი ზამთრი20 სანი დაყუნეს გაჩიანთა, ხოლო თუენი ზაფხულისანი წუნდას. და
ჟამითი-ჟამად მივიდის ეგრის[ს] და კლარჯეთს, და მოიკითხნის მეგრელნი და კლარჯნი, და განაგის ყოველი საქმე დაშლილი. ხოლო
იგი რომნი ათასნი მჴედარნი, რომელნი აზონისგან მოერთნეს ფარნავაზს, რომელი ზემოთ
ვახსენეთ, იგინი განყვნა ჴევთა და
25 ქუეყანათა შინა, იპყრნა იგინი კეთილად, რამეთუ ბრძოლასა მას
აზონისსა მჴნედ იყუნეს. და უწოდა მათ სახელად აზნაურნი. და
რადგან წარვიდა ალექსანდრე, არღარა ჭამდეს კაცსა, თუინიერ
რომელ შესწირიან კერპსა მსხუერპლად. იყო განსუენება და სიხარული ყოველსა ქართლსა ზედა მეფობისათუის ფარნავაზისსა და
30 იტყოდეს ამას ყოველნი: „ვჰმადლობთ სუესა ჩუენსა, რამეთუ
მოგუცა ჩუენ მეფე ნათესავთაგან მამათა ჩუენთასა, და აღგვიჴადა
ხარკი და ჭირი უცხოთა ნათესავთაგან. და ესე ყოველი აღასრულა ფარნავაზ სიბრძნითა და 5 სიქადულითა და სიმჴნითა და სიმ-
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დიდრითა“. ესუა ძე და უწოდა სახელი საურმაგ. და ესე ფარნავაზ იყო
პირველი მეფე ქართლსა შინა ქართლოსი(ს)ა ნათესავთაგანი. ამან
განა(M 132)ვრცო ენა ქართლისა, და არღარა იზრახებოდა სხუა ენა ქართლსა შინა თუინიერ ქართულისა. და ამან შექმნა მწიგნობრობა
ქართული. და მოკუდა ფარნავაზ, და დაფლეს წინაშე არმაზისა

5 კერპისა.
და ამის წილ მეფე იქმნა ძე მისი საურმაგ. მას ჟამსა შინა
ზრახვა ყუეს ერისთავთა ქართლისათა და თქუეს: „არა კეთილ (ჭ 41) არს
ჩუენდა, რათამცა ვმსახურებდეთ ნათესავსა ჩუენსა, არამედ ვიყოთ
ერთად, და მოვკლათ ჩუენ საურმაგ, და ვიყუნეთ ჩუენ თავისუფალ,
10 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 ურძუკთს დედის ძმათა მისთა თანა. მაშინ რომთა
15 იგი აზნაურნი წარვიდეს და მივიდეს ურძუკეთსვე და რქუეს საურმაგს:
„დიდი კეთილი დგას ჩუენ ზედა მამისა შენისა; ამისთუის ვართ ჩუენ ერთგულებასა შენსა“.
მაშინ საურმაგ ეზრახა ოვსთა მეფესა, მამისა დისწულსა
მისსა, და შეეწია. ხოლო იგი სიხარულით წარვიდა შუელად მისსა.
20 და საურმაგ შეიკრიბა ურძუკეთიცა, და წარმოემართა ქართუელთა
ზე(M 133)და, და ვერვინ წინა აღუდგა მას; და დაიპყრა ქართლი, და მოსრნა განდგომილნი მისნი, და რომელთამე შეუნდო, ხოლო დაამდაბლნა ქართლოსანნი და წარჩინებულ ყუნა აზნაურნი, ხოლო გან
მრავლებულ ყუნა ურძუკნი, ნათესავნი კავკასისნი, ხოლო ტყუენვასა
25 მას ხაზართასა ყოველნივე მშვიდობით დარჩომილ იყუნეს, სიმაგრისაგან ქუეყანისა, და ვერღარა იტევდა ურძუკეთი.
მაშინ ამან საურმაგ წარმოიყვანნა იგინი ყოველთა კავკასიის ნათესავთა ნახევარნი, და რომელნიმე მათგანნი წარჩინებულ
ყუნა, და სხუანი მიითვალეს, დიდოეთითგან ვიდრე ეგრისამდე, რო30 მელ არს სუანეთი. და ესენი დაიპყრნა მისანდობელად თუისად, დი დებულნი. 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 მსა-
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ხურებდა იგი მეფესა ასურასტანისასა, და მოიყუანა ცოლი სპარსი,
ასული ბარდაველის ერისთვისა; და ესხნეს მის თანა ორნი ასულნი და არა ესუა ძე. მაშინ მოიყუანნა სპარსეთით შვილი ნებროთისა, ნათესავითგან ცოლისა მისისა, დედის დისწული, და (ჭ 42) დაიჭირა
იგი შვი(M 134)ლად, რომელსა ერქუა სახელი მირვან. და მისცა ასული
5 მისი ცოლად, ქალაქი გაჩიანი და საერისთაო სამშუილდისა.
და ერთი ასული მისცა ძესა ქოჯისა, მამისა დისწულსა მისსა. მეფობდა საურმაგ ბედნიერად მრავალთა წელთა; და მოკუდა
საურმაგ, და მეფე იქმნა მის წილ შვილებული მისი მირვან.
ესე იყო მირვან ტანითა სრული, შუენიერი, ძლიერი და ქვე10 ლი. ამისსა მეფობასა დურძუკუთა დაივიწყეს სიყუარული ფარნა-

ვაზისი და საურმაგისი; და გარდამოვიდეს ურძუკეთს მყოფნი, და გააერთნეს თანა ჭართათუის მსხდომნი კავკასიანნი, მოტყუენეს კახეთი და ბაზალეთი.
მაშინ მირიან მეფემან მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა ქართ15 ლისა, და შემოკრიბნა ყოველნი სპანი, მჴედარი და ქუეითი, და
ყოველნი კავკასიანნი იყუნეს სარწმუნოდ მორჩილებასა მირიანისსა, რომელნი გარდამოვლინებულ იყუნეს საურმაგ მეფისა, თუინიერ
ჭართალთასა. შემოკრიბნა ესე ყოველნი, წარემართა დურძუკეთს.
შეკრბეს ურძუკნი, დაუდგეს სიმაგრეთა ზედა გარდასავალთა გზასა
20 მას. მაშინ მირიან გარდაჴდა ცხენისაგან, მივიდა ქუეითთა თანა
თუისთა, და წარუძღუა წინა ქუეითთა, ზურგი(M 135)თ შემოადგინნა მჴედარნი, და მოვიდა კართა მათ შინა, ვითარცა ჯიქუი სიფიცხითა,
ვითარცა ვეფხი სიმჴნითა, ვითარცა ლომი ზახილითა. იქმნა მათ
შორის ბრძოლა ძლიერი. ხოლო მირიანს ვერ ჰკუეთდა მახვილი
25 დურძუკთა, ვითარცა კლდესა სპასა. და დგა უძრავად, ვითარცა კოშკი მტკიცედ; და გაგრძელდა მათ შორის ბრძოლა, და
მოსწყდა ორგნითვე ურიცხუ, ხოლო იძლივნეს დურძუკნი და ივლტოდეს. მიუდგეს უკან ქართველნი, მოსრნეს და ტყუე ქმნეს. და
შევიდა მირიან დურძუკეთს, და მოაოჴრა დურძუკეთი და ჭართ30 ლი. და შეაბნა კარნი (ჭ 43) ქუიტკირითა, და უწოდა სახელად დარუბალ. და დაჯდა მირვან მცხეთას, მეფობდა ნებიერად და უშიშად. იყო კაცი მიმნიჭებელი
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კეთილისა უხუად, და შეიყუარეს იგი ყოველთა მკუიდრთა ქართლისათა. და მსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანელთასა.
ამის-ზე მიიცუალა ანტიოქისა მეფობა ბაბილონს. და მას ჟამსა შინა მეფე იქმნა სომხითს რომელსა ერქუა არბაკ. ეზრახა
მირიან არბაკს. და მოკუდა მირიან, და მეფე იქმნა მის წილ ძე
5 მისი ფარნაჯომ. ამან უმეტა ყოველთა ციხე-ქალაქთა შენება. და
ამან აღაშენა ციხე ზა(M 136)დენი, და შექმნა კერპი სახელით ზადენ, და
ამართა ზადენს. და იწყო შენებად კახეთს ქალაქსა ნელქარისსა,
რომელ არს ნეკრესი. ამისა შემდგომად შეიყუარა სჯული სპარსთა
ცეცხლის მსახურება; მოიყვანეს სპარსეთით ცეცხლის-მსახურნი და
10 მოგუნი, და დასხნა იგინი ადგილსა მას, რომელსა აწ ჰქუიან მოგუთა. ამისთუის მოიძულეს იგი მკუიდრთა ქართლისათა, რამეთუ
დიდი სასოება აქუნდა კერპთა მიმართ. მაშინ შეითქუნეს ერისთავნი
ქართლისანი უმრავლესნი, და წარავლინეს მოციქული წინაშე სომეხთა მეფისა, და ჰქუეს: „მეფე ჩუენი გარდაჴდა სჯულსა მამათა
15 ჩუენთასა: არღარა მსახურებს ღმერთთა მპყრობელთა ქართლისათა, და შემოიღეს სჯული დედული; აწ არღარა ღირს არს იგი
მეფედ ჩუენდა; მოგუეც ძე შენი არბაკ, რომელსა უზის ცოლად
ნათესავი ფარნავაზიანთა, მეფეთა ჩუენთა; გუაშუელე ძალი შენი, და ვაოტოთ ფარ[ნ]აჯომ, შემომღებელი ახლის სჯულისა, და იყოს მე20 ფედ ჩუენდა ძე შენი არბაკ და დედოფლად ჩუენდა ცოლი მისი,

შვილი მეფეთა ჩუენთა.“
მაშინ სთნდა სომეხთა მეფესა განზრახვა ესე, გაგზავნა მოციქული მათი პ[ა]სუხითა კეთილითა და რქუა (M137) მათ: „უკეთუ ჭეშმარიტად უბიწოთა გულითა გნებავს მეფედ თქუენდა ძე ჩემი
25 მეფედ თქუენდა, ყოველთა მომეცით მე მძევალი, და მიგცე. და ყოვლითავე ნიჭითა
აღგავსნე“. მაშინ ერისთავთა ქართლისათა უმრავლესთა მისცეს მძევლები, განაცხადეს განდგომა ფარნაჯომისი.
მაშინ, სომეხთა მეფე ყოვლითა ძალითა მისითა წარმოემართა ქართლსა; ხოლო ფარნაჯომ მეფემან მოუწოდა სპარსთა, და მოიყუა30 ნნა სპარსნი ძლიერნი და რომელნიმე დარჩომოდეს შემოკრიბნა
ქართუელნიცა. ხოლო ერისთავნი ქართლისნი მიეგებნეს სომეხთა მეფესა ტაშირს, და მუნ შეკრბა სიმრავლე სომეხთა და ქართუელთა.

1-30 სტრ., 22
ხოლო ფარნაჯომ მიეგება მუნვე ტაშირს. ქმნა მათ შორის ბრძოლა ძლიერი; მოსწყდა ორგნითვე ურიცხუი, რამეთუ იძლია ფარნაჯომ
სომეხთა და ქართუელთაგან, და მოიკლა ფარნაჯო[მ ], და მოსრეს სპაჳ
მისი. ხოლო ძე ფარნაჯომისი მირიან ერთისა წლისა წარიყუანა
ყრმა მამამძუძემან მისმან, და ივლტოდა სპარსეთს. ხოლო სომეხთა
5 მეფემან მოსცა ძე თუისი არბაკ. დაიპყრა ყოველი ქართლი და მეფობდა იგი ნებიერად, და უმატა ყოველთა სიმა(M 138)გრეთა ქართლისათა. და უმეტეს მოამტკიცნა ზღუდენი ზავახეთს, ქალაქსა
წუნდას.
მოკუდა არბაკ, და მეფე იქმნა არტაგ. (ჭ 45) და ესე მეფე არტაგ ორ წელ ოდენ
10 მეფობდა, და მეორესა წელსა მეფობისა მისისასა მოვიდეს ერისთავნი სპარსთანი სპითა დიდითა ძიებად სისხლისა ფარნაჯომისა და
სპათა მათ სპარსთასა, რომელნი აწყუედილ იყუნეს ფარნაჯომის
თანა. ვერ წინააღუდგა მათ არტაგ, მეფე ქართველთა, რამეთუ
დიდძალი იყო სპარსთა, არამედ განამაგრნა ციხენი და ქალაქნი.
15 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 მას ფარნა20 ჯომისსა წარეყვანა მამამძუძესა მისსა, რომელი ვაჴსენეთ პირველ. ესე მირვან იყო კაცი
ქუელი, მჴნე, მჴედარი; და მრავალგზის გამოიცადა იგი [ბრძოლასა] თურქთა და არაბთასა.
ამან შეკრიბნა სპანი ძლიერნი სპარსეთს, წარემართა ქართლს,
და მოუგზავნა მოციქული ერისთავთა ქართლისათა, და ჰქუა მათ:
25 „მოიხსენა სიყუარული
(

მამის) მამისა (M 139) მირიანისი, და კეთილი მისი
თქუენდა მომართ. დაღაცათუ

მამამან ჩემმან შემოიღო სჯული
უცხო თქუენ შორის და მისგანცა გაქუნდა კეთილი სამართლად და მოიკლა მამა ჩემი, რამეთუ ვერ კეთილად იპყრა სჯული მამათა თქუენთა, და აწ ნუ არს საურავი და შიში გულსა თქუენსა სიკუდილისათუის
30 მამისა ჩემისა, რამეთუ სჯულისა დატევებისათუის მოჰკულენ მამანი
შვილთა და ძმანი ძმათა, და არა იძებნების სისხლი სჯულის დატევებისათუის მწიკულთა. მე ვარ შვილი მეფეთა თქუენთა ფარნავაზიანთა დაღაცა(ჭ 46)თუ აღზრდილ ვარ სპარსთა თანა, არამედ ვარ

1-30 სტრ., 23 მე სჯულსა ზედა მამათა თქუენთასა, და ვესავ მე ღმერთთა
მპყრობელთა ქართლისათა, და სასოებითა მათითა წარმართებულ
ვარ ძიებად მამულისა თქუენისა, აწ ითუალეთ ჩემგან დიდება და კეთილი“.
ხოლო ერისთავთა ქართლისათა არა შეიწყნარეს ბრძანება
5 მირიანისი, არამედ ყოველნი მივიდეს წინაშე ბარტომ მეფისა. ხოლო მცირედნი ვინმე ქართველნი, არა წარჩინებულნი, წარმოვიდეს
და მიერთნეს მირიანს. ხოლო მეფემან ბარტომ შემოკრიბნა ყოველნი მყოფნი ქართლისანი,
და მოირთო ძალი სომხითით, დ(M 140)ა
მოეგება იგი ხუნანს. და იპყრა იგი ზურგად, ქართლი ხუნანი. და
10 მოვიდა მირიან და დადგა მდინარესა ბერდუჯისასა. იწყეს ბრძოლად
და გამოჩნდეს ორთავე შორის მუნ ბუმბერეზნი; იყუნეს ყოველთა
დღეთა ბუმბერეზთა ბრძოლასა თუესა ერთსა: ოდეს მათ სძლიან. და ოდესმე ამათ სძლიან. ხოლო ამას თუესა შინა ერთსა ამან მირიან თავით მოკლა ცამეტი ბუმბერეზი ქართველთა და სომეხთაგანი, და არავინ გამოჩნდა
15 ქართველთაგანი და სომეხთაგანი მძლე მირვანისი; და ვერცაღად
თუით ბარტომ მეფე ებრძოდა მას, რამეთუ არა იყო ბარტომის თანა გოლიათობა. მაშინ ბარტომ მეფემან განიყუნნა სპანი თუისნი და
მიმართა ყოვლითა სპითა და ქმნა ბრძოლა ძლიერი; მოსწყდა
ორგნითვე ურიცხუი, და იძლივნეს სომეხნი და ქართველნი და მოკლეს ბარტომ, მეფე ქართველთა. ხოლო ამას ბარტომს არა ესვა
ძე, არამედ ასული ერთი. და სიცოცხლესავე მისსა მოეყვანა ეგრისით
ძისწული ქუჯისი, სა(ჭ 47)ხელით ქართამ, რომელსა შესდგმიდა ფარნავაზიანობა ფარნავაზისი და ქუჯის ცოლისაგან და დედისა მის(M 141)ისა, საურმაგისაგან ასულისაგან ქუჯის ცოლისა. და ასული მისი ცოლად
25 ბარტომ მეფისა და აეღო შვილად. და ესე ქართველთა სათნოებისათუის ექმნა ბარტამს, რამეთუ ქართველთა დიდი სათნოობა აქუნდა ფარნავაზიანთა მიმართ. და არა ნებვიდა სხუისა ნათესავისა
მეფობა რომელსამცა არა შესდგმიდა ფარნავაზიანობა. ესე ქართუელთა მძედ შვილებული ბარტომ მეფისა, მასვე წყობასა მოიკლა
30 ბარტომის თანა. ხოლო ცოლი მისი, ასული ბარტემისი, უძლები
დარჩა. ივლტოდა და წარვიდა სომხითს და მუნ შუა ყრმა და
უწოდა სახელად ადერკი, და იზრდებოდა მუნ. ხოლო ვითარ მოკ1-30 სტრ., 24

ლა მირიანმან ბარტამი, და შემოვიდა ქართლად და რომელნიმე
დაშთომილ იყუნეს ერისთავნი ქართლისანი ციხეთა და სიმაგრეთა
შინა, მისცა მათ ფიცი და აღთქმა, და გამოიყვანნა ყოველნი.
და მძლავრებით გამოიყვანა ცოლი ბარტომისი სამშვილდითა და შეირთო ცოლად, რომელი შვილი იყო არბაკუნიან5 თავე. ჯდა მცხეთას, და ნებიერად მეფობდა მცირედ ჟა(M 142)მ და
მოკუდა. და დაჯდა მის წილ ძე მისი (ჭ 48) არბაკ. დედით არბაკუნიანი
და მამით ნებროთიანი და ფარნავაზიანი. ამან განაშორა ნენქარ
ქალაქი კახეთისა, რომელ არს ნეკრისი, და მატა სიმაგრესა უფლისციხისასა. და იყო ესე ძლიერი ძალითა, დიდი და გოლიათი.
10 ხოლო ესე ადერკი, ძე ქართამისი, ასულის წული ბარტომ მეფისა,
ვაჴსენე ზემოთ, აღზირდა სომხითს. და იყო კაცი ასაკით შუენიერი, ტანით დიდი და გოლიათი, მრავალგზის გამოცდილ იყო ბრძოლასა სომეხთა და ასურთასა, და მას მოეკლა მრავალი ბუმბერაზი
და სახელოვან ქმნილ იყო იგი. 15
ამან მოითხოვნა სპანი სომეხთა მეფისაგან, და მოსცნა მას,
და წარუმართა არბაკს, ქართველთა მეფესა ზედა, დედის ძმასა
მისსა. ხოლო არბაკ შემოკრიბნა ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი, რანითცა მოირთო ძალი სპათა და მიეგება წინა. და შეკრბეს
ორნივე სპანი თრიალეთს, დაიბანაკეს მახლობელად ერთმანერთისა.
20 ითხოვა ბრძოლა თავისთავ არბაკ ა(M 143)დორკისა, ხოლო ადორკი სიხარულითა
აღიჭურა საჭურველითა შუენიერითა, და აღჯდა ტაიჭსა და ჰქუა
სპათა მისთა: „განმიმაგრეთ ზურგით კერძო ჩემი, და ნუ შესძრწუნდებით“.
განვიდა ეგრეთვე არბაკ, შეიჭურა და განვიდა განწყობ[ი]ლთა
25 შორის. აღიზახნეს ორთავე ჴმითა სასტიკითა, და მიეტევნეს ურთიერთას. და იწყეს ორთავე გურემად ორორი, და ვერა ჰკუეთეს საჭურველსა ერთმანერთისასა; და ბრძილისა სიგრძესა შინა განუტყდა ორო
რები, და აღმოიღეს ჩუგლუგები და იწყეს ბრძოლად ჩუგლუგებითა.
ოდეს უხეთქნიან ჩუგლუგები იგი საჭურველსა ზედა მათსა, ჰგუანდის
30 ჴმა იგი ჴმასა მას უროს მჭედლისასა, რომელი ეცემის გურდემლს,
და ჴმა ზახილისა მათისა მსგავსი იყო ქუხილისა. (ჭ 49)მაშინ ვერ სძლეს
ურთიერთას, დაშურეს და უკუდგეს იმიერ და ამიერ. შეღამდა დღე

1-30 სტრ., 25
იგი, განისუენეს ორთავე, და დილას კუალად გამოვიდეს, და აღიღეს მშუილდები, და იწყეს რბევად და სრვ(M 144)ად ერთმანერთისა.
ჰკრა ადერკი ისარი მკერდსა არბაკისსა და ვერღარა უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან, განვარდა ზურგით, და ჩამოვარდა
არშაკ ცხენისაგან. შემოიქცა ადერკი მსწრაფლ, და მივიდა სპათა
5 თანა სომხითისათა, და ჰქუა მათ: „გაფუცებ ღმერთთა თქუენთა, ნუ
განმარტებთ მახუილთა თქუენთა ქართველთა ზედა, მამულნი [არიან] ჩემნი; და აწ მე ვარ
მეფე მათი ძალითა და შეწევნითა

თქუენითა“. ისმინეს სომეხთა ვედრება მათი და დაადგრეს ადგილსა
ზედა. მივიდა მახლობელად ადერკი ქართველთა სპათასა და ჴმა უყო
ჴმითა მაღლითა: „მე ვარ შვილი მეფეთა თქუენთა, და სუესა ჩემსა
მოუცემია მეფობა ჩემდა. აწ მიიღეთ ჩემგან კეთილი და სიხარული; აჰა ესერა აღარა მოუშნე სპანი სომეხნი თქუენ ზედა“.
მაშინ მიუგეს ქართველ[თ]ა: „შენ (A 1) გამოსჩნდი უმჯობესი ყოველთა
ნათესავთა [ფარნავაზიანთა]. რათგან მოკუდა მეფე ჩუენი, და ვმად15 ლობთ [სუესა ჩუენსა], რამეთუ მოგუეცი [საზღვარად მე]ფისა ამის ჩუენისა შვი(M 145) ლივე მეფეთა ჩუენთა, გოლ[იათი და
სახელოვანი“. და] გარდაჴდეს ყოველნი ქართველნი, დაცუივეს
[პირსა ზედა თუი]სსა და თაყუანის სცეს ადერკის. და მშუიდობ[ით
შეკრბეს ერ]თად სომეხნი და ქართველნი და სპარსნი რ[ანისანი, და
20 მოიღ]ეს ქართველთა გუირგუინი არბაკისი, და დაადგეს ადერკი[ს და წარმოიყვან]ეს.
და ამან ადერკი დაიპყრა ყოველი ქუეყა[ნა ქართლი და ეგ]რისი. და მოსცა სომეხთა [მეფემან ასული თუისი ცოლ]ად და დაჯ(ჭ 50)და მცხეთას და მეფობდა [კეთილად: ოცდა ათის წელი]სა იქმნა მეფე და ორმეოცდა ჩუი[დმეტ წელ მეფობდა. ხოლო]
25 პირველსა წელსა მეფობისა მის[ისასა იშვა უფალი ჩუენი] იესო
ქრისტე, ბეთლემს ურია[სტანისასა. და მოვიდეს მო]გუნი ძღუნისა
შეწირვად, და [მათ მოგუთა შესლვასა იერუსალე]მს მოვიდა ამბავი
მცხეთას, ვი[თარმედ იერუსალემი] წარმოტყუენესო.[და ურიანი რომელნი მცხეთას
იყუნეს, იქმნა მათ შორ](A 2)ის გლოვა და ტირილი.
30 და შემდგომად მეორესა [წლისა სხუა] მოვიდა ამბავი, ვითარმედ
სპარსნი არა წარტყ[უენვად მოვიდე]ს იერუსალემს, არამედ აქუნდა
ძღუ(M 146)ენი ყრმი[სა ვისმე შობილ]ისათუის. და განიხარეს ურიათა მცხეთელთა. [და შემდგომად ამისსა], ვითარ გარდაჴდეს წელნი ოცდა
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ათნი, მოვიდეს მოც[იქულნი ურიათა] იერუსალემით ურიათა მცხეთელთა თანა, [ვითარმედ რომლისა]თუის იგი მოვიდეს მოგუნი
და შეწირეს ძღ[უენი, აღზრდილ ა]რს იგი და იტყუის თავსა თუისსა ძედ ღმრთ[ისა. და აწ წარგვი]ვლინიეს ჩუენ მოციქული ყოველთა თანა უ[რიათა,
რათა მოვიდენ მეცნი]ერნი სჯულისანი. განვიკითხოთ
5 და განვ[ბრჭოთ მის ზედა. და აწ თქუე]ნგანცა წარმოვიდენ მეცნიერნი ს[ჯულისანი და წარვიდეს მანდ]ით ელიოზ მცხეთელი და
ლონგინოზ კანა[ნელი. და მუნ დახუდეს ჯუარ]ცმასა უფლისასა და
მათ მოიღეს... [ელიოზ მცხეთელმ]ან, ვითარცა წერილ არს ესე მოქ[ცევასა შინა
ქართლისასა. და მან მეფემანვე] 10
(ჭ 53) ადერკი უმატა სიმაგრეთა ქართლისათა... [და უმეტეს მო]ამტკიცნა ზღუდენი ქალაქისა მცხე[თისანი, წყლისა იმიერ და
ამიერ. და მისვე] ადერკის მეფობასა მოვიდეს (A 3) ათორმეტთა წმიდათა
მოციქულთაგანნი ანდრია და (M 147) სიმონ კანანელ[ი] აფხაზეთს და ეგრის[ს]. და მუნ აღესრულა წმიდა სიმონ ქალაქ[სა ნი]კოფსისასა, საზღვარსა ბერძენთასა. ხოლო ანდრია მ[ოაქცია მეგრელ]ნი და წარ-

ვიდა გზასა კლარჯეთისასა. ხოლო ვითარც[ა ესმა მეფესა] ადერკის
მეგრთაგან სჯულისა დატევება, განუწყ[რა და წარავლინნა] ერისთავნი მისნი, იძულებით კუალად მიაქცი[ვნა მეგრელნ; და და]მალნეს ხატნი და ჯუარნი. და შერისხდა მეფე ადერ[კი ერისთავსა]
20 კლარჯეთისასა, რომელ მშუიდობით განუტევა [ანდრია მოციქული.
და ამისვე] ადერკისა მეფობასა გამოჩნდა კუალად მეფობა სპარ[სეთისა. რამეთ]უ, რათგან შესრულ იყო ალექ[სანდრე და განერყუნა
სპარსეთი], აქა ჟამადმდე არღარა დაჯდომილ იყო [მეფე სპარსეთს,
რამეთუ (ჭ 61) ადგ]ილთა იყუნეს ერისთავნი.
მაში[ნ შეკრბეს ერისთავნი] სპარსეთისანი და დასუეს მეფედ
აჟღ[ალან ბრძენი. მაშინ სომე]ხნი და ქართველნი იყვნეს მორჩილ
აჟღალ[ანისი... ადერკის] მეფობადმდე ერთი დაჯდის ქართველთა მეფედ, [რაზომცა მრავა]ლნი იყუნიან შვილნი მეფეთანი. ხოლო ამას
[ადერკის ესხნ(M 148)ეს] ორნი ძენი, [რომელთა განუყო ქალაქი მცხეთა]
(A 4) და ყოველი ქართლი მტკუარსა ჩრდილოეთი; ერთითგან [ვიდრ]ე
თავადმდე ქართლისა და ეგრისა, ესე მისცა ბარტამს [ძესა თუისსა].
ხოლო არმაზით კერძი ქალაქი, მტკუარსა ს[ამხრით ქართლ]ი ყოველი ვიდრე თავადმდე მტკურისა და კლარჯეთი, მ[ისცა ქართამს
ძეს]ა თუისსა, და მოკუდა ადერკი. 35
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თერთმეტი.
და მეფ[ობდა შემდგომად მისსა შვილნი] მისნი.
მათსა მეფობასა სპასიანოს [რომთა კეისარმან]
წარმოტყუენა იერუსალემი, და მუნით ოტებულნი ურ[იანი მოვიდეს
მ]ცხეთას და დასხდეს ძუელთავე ურიათა თანა, რომელთა თანა ერ[თნეს შვილ5 ნი ბარაბასნი], რომელი ჯუარცმასა უფლისასა განუ[ტევეს ურიათა უფლისა ჩუ]ენისა იესოს (ჭ62) წილ. და მოკუდეს ბარტამ [და ქართამ.
შემდგომად მათსა მ]ეფე იქმნეს შვილნი: [არმაზს ფარსმან და ში]და ქალაქსა -კაოს.
ადერკითგან ესე მეფენი
[იყუნეს მორჩილებასა შ]ინა სომეხთა მეფისასა, უმეტეს არმ(M 149)აზელნი
10 [მეფენი შეეწეოდიან სო]მეხთა ყოველთა მტერთა ზედა. მაშინ მეფე
[იქმნა სომხითს დიდ]ი იგი მეფე იარვანდ. და დაივიწყა მუნ კეთილი [ქართველთა, ე]მძლავრა ფარსმანს არმაზელსა, და მოუღო
საზღვა[რსა ქართლისასა ქალაქი წუნდა და არტანი მტკურამდენ], და
დასხნა წუნდ(A 5)ას შინა კაცნი მჴეცნი, ნათესავნი დევთანი, და
15 უწო[და... ] სა სახელად საჯატუნი, რომელი ითარგამნების დ[ევთა
სახლად]. და ვერ იძებნეს მეფეთა ქართლისათა საზღვარი, [და მოკუდეს მწუხ]არეასა შინა დიდსა ფარსმან და კაოს.
ცამ[ეტი.
და დასხდეს მეფედ შემდგომად მათსა] შვილნი მათნი, არ20 მაზს აზორკ და შიდა ქართ[ლსა არმაზელ... იყუნ]ეს კაცნი მჴნენი და
შემმართებელნი. შეითქ[უნეს ესენი, და განიძრ]ახეს ძიება საზღვართა ქართლისათა. მაშინ [მოკლა სამბატ ბა]ვრიტიანმან იარვანდ, მეფე

სომეხთა და [დასუა მეფედ ძმა იარ]ავანდისი რომელსა არტაშან. მაშინ ამათ
მეფე[თა ქართლისათა ა]რზოლ და არმაზელ, მოუწოდეს ოვსთა [და
ლეკთა, და გარდამოიყუან]ნეს ოვსთა მეფენი, ძმანი ორნი გო[ლიათნი, ბაზუკი] და აბაზოკ, სპითა ოვსეთისათა, და ამათ [გარდამოატანეს თა]ნა პაჭან(M 150)აკნი და ჯიქნი. და გარდამოვიდა მეფე ლე[კთა
და გარდ]ამოატანნა დურძუკნი და დიდონი. და ამათ მ[ეფეთა
ქართლისათა] შემოკრიბნეს სპანი თუისნი. შეკრბა ესე ყოვე[ლი სი30 მრავლე ურ]იცხუი. და სიმარჯუით [ფარ]ულად შეკრბეს. ვიდ[რე
სპანი შეკრბებოდ]ეს სომეხთანი, [და შევიდეს ესენი სომხითს და
უგრძნებლად წარმოსტყუენეს] (A 6) ბირაეთი და ვანანდი ბაგრევანამდე
და ბასიანამდე. შ[ეიქცეს და ჩატ]ყუენეს დაშტი, ვიდრე ნახჭევანამ-
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დე და აღიღეს ტყუე[... ური]ცხუი, და აღივსნეს ყოვლითავე ხუასტაგითა, და [გამოვლეს გზა ფი]სოსისა.
მაშინ სუმბატ ბივრიტიანმან [მოუწოდა სპათა
ს]ომხითისათა, და შეკრბეს მსწრაფლ სომეხნი და [დევნა უყვეს.
ხოლო] ესე ყოველნი ჩრდილონი განუყრელ იყ[უნეს…] და მის5 რულ იყვნეს კამბეჩოანსა, დაებანაკა იორსა ზედა, და განიყოფდეს
ტყუესა და ნატყუენავსა. მაშინ სუმბ[ატ წარავლინა მოციქ]ული და
რქუა: „რომელი აღგიღია ნატყუენა[ვი სომხითით, პირ]უტყუი, ოქრო,
ვეცხლი და ნაქსოვი, ყოველი მ[იმინიჭებია თქუენდა]. და რომელი
დათხეულ არს სისხლი სომეხთა [თქუენ მიერ, იგიცა] უძებნელ არს 10 თქუენ ზედა;
არამედ რომელი [აწე გყავს კაცი ტყუ]ედ, განუტ(M 151) ევეთ
და წარვედით განმდიდრებულ[ნი“. ხოლო მათ პასუხი] მიუგეს:
„არა სხუად შემოვედით სომხითს, [არამედ ძიებად შე]ნდა, და ვერა
გპოეთ შენ. და აწ მოვედ ჩუენ[და, მიიღე ნაწი]ლი შენი, თუარა
მოვიდეთ შენდა, სადაცა [იყო და ვერ] განერე [ჴელთაგან ჩუენისა]
15 ცოცხალი“. მაშინ * [სუმბატ ბივრიტიანმან განვლო მტკუარი;
და (ჭ 64) ბაზოკ ოვსთა მეფემან სთხოვა მუქარა, მიუგზავნა მოციქული და
სთხოვა თავის-თავ ბრძოლა.
ხოლო სუმბატ აღიჭურა და აღჯდა ვარსამატსა მისსა და განვიდა განწყობილთა შორის, და მუნით გამოჴდა ბაზოკ: და აღიზახ20 ნეს ორთავე და მიეტევნეს. დასცა სუმბატ ჰოროლნი სარტყელსა
ზედა, და განავლო ზურგით წყრთა ერთი, აღიღო ცხენისაგან და
დასცა ქუეყანასა ზედა. მაშინ მიეტევა ანბაზუკ შუელად ძმასა
თუისსა, და მოსწუადნა სუმბატ ჰ[ო]როლნი იგი, მიეგება და ეგრეთვე მას სცნა და განავლო და დასცა ქუეყანასა ზედა და თქუა:
25 „სომეხთა დედათა და მამათა, ყრმათა ჩუილთათუის, რომელნი
თქუენ მოსრენით“. მაშინ სპათა მ(M 152)ათ ყოველთა ოვსთა, ლეკთა და
ქართველთა, და ყოველთა მათ ჩრდილოთა ერთპირად აღიზახნეს და
თქუეს: „ვინათგან მოკლნეს ძმანი ისი ორნი, თავნი გოლიათობისანი
ყოვლისნი, სიკუდილი ჩუენი არად შერაცხელ არს“. და განბოროტ-

30 ნეს და შეკრბეს ყოველნი სპასალარობასა ქუეშე არძუკ და ამაზერისსა, ქართველთა მეფეთასა, და ყოველნი მიეტევნეს სუმბატს
და სპათა სომხითისათა. მაშინ იქმნა ბრძოლა დიდ-ძალი მათ შო-
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რის, და გაგრძელდა მათ შორის ბრძოლა სამ ჟ[ა]მითგან ვიდრე მეცხრედ ჟამადმდე. და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხუი, და აღჴდა
მტუერი, და დღე ბნელ იქმნა ვითარცა ღამე; და იქმნეს
ერთგან და ვერღარა იცნობდეს ერთმანერთსა მტუერისა მისგან. მაშინ იძლია ბანაკი სომეხთაგან, მეოტ იქმნეს და დაიფარნეს ყოველ5 ნივე. მიუდგა სუმბატ, მრავალთაგან მრავალთა მოწყლული, და
სდევნა ღამემდის და მოსრნა ყოველნი ოვსნი და ლეკნი, რომელთაგან მცირედნი დაურჩეს. ხოლო ქართუელნი უფრო დარჩეს სომეხთა გზათა მეც(M 153)ნიერებისაგან. შემოიხუეწნეს (რამეთუ) ორნივე
მეფენი ქართლისანი მცხეთას, მოწყლულნი. 10
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 გამოსულისა(ჭ 65)გან. აღაშენა ციხე ქუეყანასა ოძრჴევისასა, რომელს[ა], ეწოდებოდა სამცხე, ადგილსა, რომელსა ჰქუიან
15 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 ქართლისანი, და არა
20 დასცხრეს კრებულისაგან სომეხთა ზედა. და იწყეს ოვსთა ძებნა
სისხლისა მათისა სომეხთა ზედა, გარდამოვიდოდეს ქართლად, დაემეგობრნეს ქართველთა. და მარადის ჰკრთებდა.
და იყო ოძრჴეს ქალაქსა შინა ერისთავი მეფისა ამაზჰერ(M 154)ისი, აზნაურთაგანი. და იგი დადგრომილ იყო სარწმუნოებით ერთ25 გულებასა ზედა ამზაერისსა, და მას შეეწეოდეს მეგრელნი. ხოლო
წუნდელნი და [დე]მოთელნი შეეწეოდეს ერთმანერთსა. და დაუცხრომელად იბრძოდეს, და უფროსი ბრძოლა მათი იყუის მდინარეს ზედა; რო- მელსა ჰქუიან ნოსტე.
და იყო კლარჯეთს ერისთავი არძუკ მეფისა, აზნაურთავეგა30 ნი; და იგი ავნებდის აზნაურთა სომხითისათა ქუეყანასა პარხლისსა, რომელ არს ტაო, და ვერავინ შეუვიდა მავნე კლარჯეთს,
რამეთუ შეუვალი და მაგარი იყო ტყითა და კლდითა, და მკუიდრნი კლარჯეთისანი იყუნეს მკუირცხნი, მჴედარნიცა.
ხოლო თუით მეფენი ქართლისანი მცხეთით გაღმართ ევნე35 ბოდიან სომხითს, გზასა აბოცისსა, და მარადის ესრეთ ჰკრთებო-
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დეს ქართველნი და ოვსნი. მაშინ წარმოემართა ძალითა მისითა
ყოვლითა არტაბან, მეფე სომეხთა, და სპასპეტი მისი სუმბატ ბავრიტიანი. ხოლო ქართველთა განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი. და
მოვიდეს სომეხნი და დადგეს მცხეთას და ჰბრძოდეს ხუთ თუ(M 155)ე; და
დღეთა ყოველთა იყუის ბრძოლა ბუმბერაზთა. მაშინ შესჭირდა ქარ5 თუელთა და ოვსთა, და ითხოვეს მშვიდობა. და აღუთქუეს მორჩილება და არღარა ძიება სისხლისა და ზღვარისა. მაშინ ისმინა სომეხთა
მეფემან ვედრება მათი: ქმნეს ფიცი და აღთ(ჭ 66)ქმა, და დაიმონნა იგინი ქართველნი და ოვსნი სომეხთა მეფემან, და წარვიდა.
ხოლო გარდაჴდეს ამას შინა წელნი რაოდენნიმე, და აღშენ10 და ქართლი მოოჴრებული სომეხთაგან. მაშინ უცალო იქმნეს სომეხნი, რამეთუ 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,] (A 7) და ვითარცა განამრავლეს
15 ქართველთა და ოვსთა ვნება სომეხთა, მაშინ არტაშან მეფემან შეკრიბნა სპანი, რომელნი შინა დარჩომოდეს, და მისცნა ძესა მისსა
ზარენს, და წარმოგზავნა ქართველთა ზედა. (M 156) ხოლო შეკრბეს ქართველნი და ოვსნი და მიეგებნეს ქუეყანასა ჯავახეთისასა. ეწყვნეს
და სძლეს ზარენს. და აოტეს ზარენ, ძე სომეხთა მეფისა, და მოსრეს სპა მისი ყოველი.
20 და სდევ[ნ]ეს საზღურამდე სომხითისა, ქუეყნასა პარხრისასა, რომე[ლ] არს ტაო. მიეწივნეს ზარენს, ძესა მეფისასა, და შ[ეიპყრ]ეს
ტბისა მის პირსა, რომელსა რქუიან ცელი, და [უკმოიყუა]ნეს. ხოლო ოვსთა ნებვიდა მოკლვა მის [ზარენისი] სისხლისათუის მეფეთა
მათთასა; არამედ [ქართუელთა დაიც]ვეს ცოცხლებით ძიებისათუის
25 საზღვართა [მათთასა, და დასუ]ეს პყრობილად ციხესა დარიალანისასა. ვერ [ძებნეს სომე]ხთა, რამეთუ უცალო იყვნეს სპარსთაგ[ან.
მაშინ წელსა] მესამესა მოვიდა სუმბატ ბივრიტია[ნი და ძენი მეფისანი: არტავაზ და ტიგრანი.] ყოვლითა სპითა სომხითისათა. მაშინ მეფეთ[ა ქართლისა]თა უბრძანეს ქვეყა[ნათა მათთა შელტ]ოლა ციხე[თა და ქალაქთა]. (A 8) და მთეულეთთა გაამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი. მოვიდეს სომეხნი და დადგეს თრიალ(M 157)ეთს. აღდგეს მათ შორის მოციქულნი და დააზავნეს. მისცეს ქართველთა ძე მეფისა შეპყრობით და აღუთქუეს შეწევნა ესრეთ: „უკეთუ ვინ აღდგეს მტერი და მოღმართ [გ]ებრძოდეს, ჩუენ ორნივე
35
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მეფენი თავითა ჩუენითა და სპითა ჩუენითა თანადაგიდგეთ და გიშუელოთა; და თუ ვისმ[ე] მიღმა ბრძოდეთ, ათას-ათასითა მჴედრითა
ჭურვი(ჭ 67)ლითა [შეგე]წეოდეთ“. და ესეცა უქმნეს ქალაქსა ჩუენსა,
დრამა არტაშ[ან მეფისა] ხატითა დავსცეთო. ხოლო ამისთუის სომეხთა [უკმოსცეს სა]ზღვარი ქართლისა, ქალაქი წუნდა და ციხე

5 დამოთ[ისა, ჯავახეთი] და არტანი. და მიერითგან იქმნეს მოყუარე
[სომეხნი და ქართ]ველნი და ოვსნი, სამნივე ერთად ბრძოდეს
[მტერთა. და] აღესრულნეს არზოკ და არმაზაელი. ნუ[გეშინის ცემუ]ლნი დიდად, რამეთუ სიმჴნითა მათითა [უკუმოიხუნეს] საზღვარნი ქართლისანი. 10
და შემდგომად მათ[სა მეფობდეს] შვილნი მათნი: არმაზს – ამზაპ და შინა-ქართლს –
დეროკ.[და შემდ]გომად მათს[ა
მეფ(M 158)ობდეს შვილნი] მათნი; არმაზს – ფარ(A 9)სმან ქუელი და შიდა ქართლსა – მირდატ. აქამომდე ესე მეფენი ყოველნი ორნი იყუნეს
მოყურობასა ზედა: ერთგან მოყუარენი ვისმე და ერთგან მტერნი
15 ვისმე. მაშინ ამან მირდატ ქართველმან მოიყვანა ცოლი სპარსი,
ნათესავი მეფეთა, და წუევითა სპარსთათა მტერ ექმნნეს ფარსმან
ქუველსა [არმაზელსა, და განიზრახეს მუხთლად სიკუდილი ფარსმან
ქველისა. და მოხადა მირდატ ფარსმან ქუელსა] სახლსა თუისსა,
რეცა მიჯლიშად და განცხრომად; უთხრა ვინმე ფარსმანს, და
20 არა მივიდა. მიერითგან იქმნეს მტ[ერ]; მირდატს
შეეწეოდეს სპარსნი, ხოლო ფარსმან[ს] – სომეხნი.
და ესე მირდატ იყო კაცი ურვილი და მოსისხლე, ხოლო ფარსმან
ქუელი – კაცი კეთილი და უხუად მომნიჭებელი და [შ]ემნდობელი,
ასაკითა შუენიერი, ტანითა დიდი და ძლ[იერ]ი, მჴნე, მჴედარი,
25 შემმართებელი ბრძოლისა, უშიში ვითარცა უჴორცო, და (M 159) ყოვლთა უმჯობესი, ყოველთა მეფეთა ქართ[ლ]ისათა, რომელნი გარდაცვალებულ იყუნეს უწინარეს მ[ისსა. ე]სე უყუარდა მირდატის
კერძთაცა ქართველთა, [სძულდა მ]ირდატ მესისხლეობისა და მედგრობისა მ[ისისათუის და გამოერთ]ვნეს უმრავლესნი მირდატი30 საცა [კერძნი... ფარსმან] (A 10) ქუელი აოტა, და წარვიდა მირდატ
სპარსეთად.
იყო სპასპეტი ფარსმან ქუელისა ეგრეთვე ქუელი და გოლიათი, სახელით ფარნაზ, ესე ფარნავაზ, ძუძუსმტე ფარსმანისი.
ერთგული, სარწმუნო და მისანდომელი. და იგი დაადგინა ქართლსა.
35
1-30 სტრ., 32 ადგილსა მირდატისსა. ყოვლადვე იყვის ფარნავაზ სპასპეტი ქართლსა შინა. ხოლო მეფე ფარსმან იარებოდის და განაგებდის სამეფოსა მისსა. მაშინ მირდატ გამოიყვანნა სპარსნი, სპანი ძლიერნი,
და მომართა ფარს[მა]ნს. ხოლო ფარსმან შემოკრიბნა სპანი ქართლისანი და მოირთო ძალი სომხითით, და მიეგება იწროთა რკი5 ნის-ჴევისათა. და იწყე[ს] ბრძოლად მუმბერეზთა დღეთა მრავალთა; (M 160) და
რომელი გამოჩნდ[ის მ]უმბერეზი სპარსთა შორის, რომელსა ვერ
ებრძოდიან [მ]უმბერეზნი ქართლისანი, მას ზედა განვიდის თუით
მეფე ფარსმან [ა]ნუ სპასპეტი (ჭ 69) მისი ფარნავაზ, აჯობიან და სძლიან.
და მას ბ[რძოლ]ასა შინა მოკლა ფარსმან მეფემან ჩუიდმეტი 10 მუმბა[რეზი სპარსი].ხოლო სპასპეტმან მისმან [მოკლა ოცდა სამი]. მაშინ იყო სპარსთა შორის კაცი [ერთი გოლიათი], სახელით ჯონბერ, რომელი

ლომსა (A 11) ჴელითა შეიპყრობდა. და მან სთხოვა ბრძოლა თავის-თავ მეფესა ფარსმანს. ხოლო ფარსმან ქუველი
სიხარულით აღიჭრა და განვიდა. და აღიზახნეს ორთავე ჴმითა სას15 ტიკითა, მიეტევნეს ერთმანერთსა და იწყეს ჴრმლითა ბრძოლა, ჴმა
ბრძოლისა მათისა ემსგავსა ჴმასა ქუხილისასა. აჯობა ფარსმან, ჩამოაგდო და მოაქცია სპისა მისისა კერძო, ჴმა ყო ჴმითა მაღლითა:
„აჰა, ლომნო ბძუინვალენო, ცხოვარნი დასეტყუილნი“. მაშინ მიეტევნეს სომეხნი და ქართველნი სპარსთა ზედა, აოტნეს და მოს20 წყუიდნეს და (M 161) ტყუე ყვნეს ურიცხუნი, და წარვიდა მირდატ მეოტი
სპარსეთადვე. და წელსა მეორესა კუალად მოვიდა მირდატ სპითა
უძლიერესითა. ხოლო ფარსმან შემოკრიბნა ქართველნი მჴედარნი
და ქუეითნი, და და[დ]გა მცხეთა – ქალაქსა შინა, რამეთუ არა ჰყვეს
სპანი მირდატისა სპათა ოდენნი. მოვიდა მირდატ და დადგა ჯა25 ჭუს. და ეგრეთ დღეთა ყოველთა იბრძოდა. და მას ბრძოლასა შინა ფარსმან მოკლა თავისთავითა მუმბერეზი თორმეტი.
მაშინ ფარსმან [მეფემან] სიფიცხითა გულისათა არღარა
განასხ[ნა სიმრავლე სპათა], არამედ განვიდა ჟამსა განთიადისას[ა სპითა თუისითა, დაესხა, და მო] (A 12)სცა სუემან მისმან ძლევა, აოტა
30 ბანაკი მათი და მოსწყუიდნა ურიცხუნი. და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთადვე. ამიერითგან განითქუა სახელი ფარსმან ქუელისა
და სპასპეტისა მისისა ფარნავაზისი. წინამძღუარ ექმნა იგი სპათა
სომხითისათა. და იწყ(M 162)ო ბრძოლად სპარსთა და შესლვად სპარ1-30 სტრ., 33
სეთს. და ვერა ოდეს ვინ წინააღუდგეს სპარსნი. მაშინ სპარსთა გება-ყვეს მარჯუე. და მოიყვანეს მზარეული ერთი, და (ჭ 70) აღუთქუეს მას
კეთილი დიდი და რქუეს: „წარვედ და შეეწყნარე ფარსმანს ქუველსა და წარიტანე თანა წამალი საკლავი, და ჩაურთე საჭმელსა მისსა და შეაჭამე“. წარმოვიდა მზურეული იგი და ყო ეგრეთ, ვი5 თარცა უთხრეს სპარსთა. და მოკლა ფარსმან მეფე. მაშინ იქმნა
გლოვა, ტირილი, და ტყება ყოველთა ზედა, წარჩინებულითგან ვიდრე გლახაკთამდე. იტყებდეს თავთა მა[თთ]ა, და ყოველთა ქალაქთა, უბანთა და დაბათა დასხდიან მგოს[ანნი გლოვ]ისანი, და შეკრბიან ყოველნი და აჴსენებდიან სიმჴნესა და [სიქუე10 ლესა, და სიშუენიერე]სა და სახიერებასა ფარსმან ქუელისასა, და
იტ[ყოდეს ესრეთ: „ვაჳ ჩუენდა, რამეთუ მოგ]უიძულნა (A 13) ჩუენ
სუემან ბოროტმან, და მეფე ჩუენი, რომლისა მიერ ჴსნილ ვიყვენით
მონებისაგან მ(M 163)ტერთასა, მოიკლა იგი აცთა გრძნეულთაგან, დააწმივეცენით ჩუენ წარტყუენვად უცხოთა ნათესავთა“. 15
მაშინ გამოვიდეს სპარსნი, და გამოიტანეს თანა მირდატ, და დაიპყრეს ქართლი, და მისცეს მირდატს ნაწილი
მისი, ხოლო ნაწილი ფარსმანისი თუით დაიჭირეს, და დაუტევეს ერისთავი არმაზს, ხოლო [ფ]არნავაზ სპასპეტმან წარიყვანა ცოლი და
ძე ფარსმან ქუელისა, და ივლტოდა და მივიდა სომხითს, რამეთუ სო-

20 მეხთა მეფისა ასული იყო ცოლი ფარსმანისი; და დაიპყრა ქართლი
მირდატ და ერისთავმან სპარსთამან. ხოლო მეგრნი დადგეს ერთგულობასა ფარსმანის ძისასა.
მას ჟამსა [მო]ყუარედ იყვნეს სომეხნი და ბერძენნი. მაშინ
სომეხთა მეფემა[ნ] მოირთო ძალი ბერძენთაგან და წარმოემართა
25 ბრძოლად სპარსთა და ქართველთა. ეშველნეს მეგრნი, და შეკრბა სიმრავლე ურიცხუი. მაშინ მირდატ და ერისთავმან სპარსთამან
[მოირთე]ს ძალი სპარსეთით. ხოლო სომეხნი [და ბერძენნი და მეგრნი შთავიდეს ში]გა-(M 164) ქართლს, და მუნ მიეგებნეს სპარს[ნი და
ქართველნი მდინარე](A 14)სა ზედა, რომელსა რქუიან ლიახუი, და მუნ
30 იქმნა ბრძოლა მათ შორის ადგილსა, რომელსა ჰქუიან რეჴაჳ.
და
მოსწყდა ორგნითვე ურიცხუი, იძლინეს სპარსნი და ქართველნი,
და მოკლეს
მირდატ და ერისთავი სპარსეთისა, და მოსრნეს სპანი მათნი. (ჭ 71)
თ[ე]ქსუმეტი.
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დასუეს მეფედ ძე ფარსმან ქუელისა, რომელსა
ერქუა ადამი, და სამ წელ ოდენ მეფობდა. მოკუდა და დარჩა ძე
მისი წელიწდისა ერთისა ყრმა; და ვიდრე აღიზარდებოდა ყრმა იგი,
მეფობდა დედა ადამისი, რომელსა სახელი ერქუა ღადან.
ჩუიდმეტი. 5
და ვითარ აღიზარდა ძის წული ფარსმან ქუელისა, სახელით
ფარსმანვე, [მეფე იქმნა].
თურამეტი.
და შემდგომად მისსა მეფობდა ძე მისი ამაზასპ. იყო
კაცი ძლიერი და დიდი გოლიათი, მსგავსებით ფარსმან ქველისა;
10 ამისსა მეფობასა გამოვიდეს ოვსნი, სპანი დიდნი გზასა დვალეთისასა. ვერ იგრძნა ამაზასპ ვიდრე გამოსლვადმდე მათისა. მოვი(M 165)დეს
ოვსნი და დადგეს ლიახუსა [ზედა რვა დღ]ე განსუენებად, და არა სადა განვიდა მარბიელი, რამეთ[უ ქალაქისა მცხეთისასა] შემუსრვად
გამოსრულ იყვნეს. მაშინ ამ[აზასპ მოუწოდა ყოველთა] ერისთავთა
15 ქართლისათა მოვიდეს (A 15) ერისთავნი: აღმოსავალისა ერისთავი, კახეთისა ერისთავი, ხუნანისა ერისთვი, სამშუილდისა ერისთავი. და
შემოკრბეს მჴედარნი სპარსეთისანი, და ვიდრე მოვიდოდეს ერისთავნი, მოვიდეს ოვსნი ჩრდილოთ კართა ქალაქისათა, რომელ არს
მუხნარი. მაშინ ამაზასპ მეფემან განავსნა ციხენი და კარნი მცხეთი20 სანი ლაშქრითა, და იყო სიმრავლე ქუეითთა (ჭ 72) მცხეთელთა, რომელნი კართა და
ზღუდეთა სცვიდეს; მათგან კიდე გარე მეომრად გამავალი ლაშქარი ქუეითი იყო ოცდა ათი ათასი ყოვლადვე, მაშინ
სხუა რომელ ჰყვა მჴედარი ათი ათასი. განვიდა (ამსა) ამაზასპ და განა-

წესნა ქუეითნი არაგუსა იმიერ და ამიერ სიმაგრეთა შინა კართა;
25 ხოლო მჴედრითა ლაშქრითა განვიდა ამაზასპ ადგილსა, რომელსა
რქუიან საფუ(M 166)რცლე, იპყრა ზურგად ქალაქი და ქუეითნი იგი, რომელ
დაეყენნეს კართა შინა. იწყეს ბრძოლად მუმბერეზთა. განვიდა ამაზასპ მშუილდითა, იწყო სროლად გულითა ფიცხელითა და მკლავითა ძლიერით[ა; ეზომ ] შორს ისროდა, რომელ დამართებით[ა 30 მდგომთა ოვსთაგან არა] (A 16) შეეტყობოდა და არცა ინახვებოდა სიშორითა,
ანუ აქუს მშუილდი. და მუნ ჰკრის ისარი, რომელსა ვერ დაუდგნის
სიმაგრემან საჭურველისამან. და მას [დ]ღესა შინა ამაზასპ მოკლა მუმბარეზი თხუთმეტი რჩეული და ცხენი მრავალი. და სხუათაცა მუმბარეზთა ამაზასპისათა მოკლნეს მუმბარეზნი ოვსთანი; და დადვა დი35 დი ვნება ოვსთა ზედა. მას დღესა შინა მოვიდა ამაზასპ ქალაქად
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მჴედრითა სპითა, ხოლო ქუეითნი იგი დგეს მუნვე ადგილსა ზედა კართა შინა. და მას ღამესა მოემატნეს მჴედარნი, რომელნი ვერ
მოეტანნეს თანა ერისთავთა მათ სისწრაფითა.
და ვითარ განთენდა, კუალად განვიდა მუნვე ამაზასპ და აღი(M 157)ხუნა ოროლნი. და გამოვიდა ოვსთაგან კაცი ერთი, რომელსა ერქუა სახელი ხუანხუა; იგი გამორჩეულ იყო სპათა შორის
ოვსთასა. აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს ურთიერთსა, და პირველსა მისულასა ჰკრა ოროლნი ამაზასპ, და გან[ავლო ზუ]რგით, და
მოკლა იგი. და აღმოიჴადა ჴრმალი, და მიეტევა [სხუათაცა ბუმბერეზთა (A 17) ჴრმლითა, და მოკლნა ორნი სხუანი, (A 17) შემოვიდა ქალაქად მჴედრებითურთ, ხოლო ქუეითნი განვიდეს მუნვე კართა ზედა.
და მას ღამესა კუალად მოემატნეს მჴედარნი, და განიზრახეს დასხმა
ოვსთა. განვიდა და დაესხა გან(ჭ 73)თენების ჟამსა, მჴედრითა და ქუეითითა და ყოვლითა ძალითა, და აოტა ბანაკი მათი, და მოკლა
მეფე ოვსთა, და მოსრა ყოველი სიმრავლე მათი. წელსა მეორესა
15 მოირთო ძალი სომხითით და შეკრიბნა სპანი თუისნი ყოველნი და
განვიდა ოვსეთს, ვერვინ წინა აღუდგა და მოტყუენა ოვსეთი. და
მოვიდა შინა გამარჯუებული.
შემდგომად ამისსა შეექმნა სილაღე, და იწყო მესისხლეობად, და მოს(M 168)წყუიდნა მრავალნი წარჩინებულნი. ამისთუის
20 მოიძულა იგი ერმან ქართლისამან. და მტერ ექმნა იგი სომეხთა,
და შეიყუარნა სპარსნი. მაშინ განდგეს ერისთავნი დასავლეთისანი
ხუთნი: ორნი ერისთავნი ეგრისისანი, ერთი ოძრჴისა, ერთი კლარჯეთისა და ერთი წონდისა. ეზრახნეს ესე სომეხთა მეფესა და ითხოვეს სომეხთა მეფისა ძე მისი მეფედ, რამეთუ დისწული იყო ამაზას25 პისი. მაშინ სომეხთა მეფე, ძალითა მისითა, წარმოემართ[ა ქართლად], და მოირთო ძალი საბერძნეთით. და ეზრახნეს [ოვსთაცა.
ხოლო ო](A 18)ვსნი სიხარულითა წარმოვიდეს, რამეთუ მესისხლე იყო
მათი ამაზასპ. და გამოვლეს გზა თაკუერისა და მოვიდეს ერის-

თავთა თანა ეგრისათა. მაშინ ამაზასპ მოუწოდა სპარსთა, და მო30 ვიდეს სპარსნი ძლიერნი: და შეკრიბნა ქართველნიცა, რომელნი
დარჩომოდეს. მაშინ ოვსთა და მეგრთა გარდამოვლეს მთა მცირე.
და შეკრბეს იგინი ერთად და ერისთავნი ქართლისანი განდგომილნი.
და ესე ყოველნი მივიდეს წინაშე სომეხთა მე-

1-30 სტრ., 36
ფისა. ხოლო წარმოემართა ამაზასპ, და მოეგება (M 169) გუთისჴევსა, და არავინ იპოვა ეგეოდენთა მათ სპათა შინა ბერძენთა, სომეხთა, ოვსთა, მეგრთა და ქართველთა მარტოდ მბრძოლი ამაზასპისი, არამედ ეწყვნეს ურთიერთას სპანი, და იქმნა ბრძოლა მათ
შორის. იძლია ამაზასპ, და იძლია სპა მისი,მდა დაიპყრეს ქართლი. 5
ცხრამეტსა.
დაუტევა სომეხთა მეფემან ძე მისი ქართლისა მეფედ, რომელსა სახელი ერქუა რევ, დისწული ამაზასპისი. (ჭ 74) ამან მოიყვანა ცოლი ბერძენთა ასული ლოღოთეთისა, სახელით სეფელია.
და მან მოიტა[ნა თანა] კერპი, სახელით აფროდიტოს, და აღმარ10 თა თავსა მცხ[ეთისასა. ესე რევ მეფე] დაღაცათუ იყო წარმართი,
არამედ იყო (A 19) მოწყალე და შემწე ყოველთა ჭირვეულთა; რამეთუ
სმენილ იყო მცირედ რამე სახარება უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი, და აქუნდა რამე სიყუარული ქრისტესი. ამან მეფობასა შინა
მისსა აკრიბა ქართლს შინა კლვა ყრმათა, რომელსა შესწირვდი15 ან კერპთა მსხუერპლა(M 170)დ.
ვიდრე იყო იგი მეფედ, არღარავინ კლვიდა ყრმათა კერპთათუის, არამედ
ცხოვარსა და ზროხისა. ამისთუისცა
ეწოდა მას რევ მართალი. იყო და მოკუდა.
ოცსა.
და შემდგომად ამისსა მეფობდა ძე მისი ვაჩე. 20
ოცდაერთსა.
და შემდგომად ვაჩესსა მეფობდა ძე ვაჩესი ბაკურ.
ოცდაორსა.
და შემდგომად ბაკურისა მეფობდა ძე ბაკურისი, მირდატ.
ოცდა სამსა.25 და შემდგომად მირდატისა მეფობდა ძე მისი ასფაგურ. და
ამან აღაშენა ციხექალაქი უჯარმა. ალექსანდრეს მეფობითგან ესე
ყოველნი მეფენი მეფობდეს და იყვნეს კერპთმსახურნი; და ესე ასფაგურ იყო (აფსაგურ) უკანასკნელ მეფე ფარნავაზიანთა ნათესავისა. ამის-ზე მეფე იქმნა სპარსეთს ქასრე ანუშარვან სასანიანი,
30 რომელმან მოსრნა მეფენი აჟღალან[იანნი, რომე]ლი იცნობების არდაბირობით, ვითარ[ცა წერილ არს] (A 20) ცხოვრებასა სპარსთასა. მაშინ
სომხითს მეფე იქმნა, რომელსა სახელი ერქუა კოსარო. ამან კოსარო,

1-30 სტრ., 37 სომეხთა მეფემან, უწყო ბრძოლად ქასრე მეფესა სპარსთასა. და
შეეწეოდა მას ასფაგურ, მეფე ქართველთა. და ამან ასფაგურ განახუნის კარნი კავკასიანთანი და გამოიყვანნი(M 171)ს ოვსნი, ლეკნი და ხაზარნი, და მივიდის კოსარო მეფისა თანა ბრძოლად სპარსთასა. და აოტეს
5 ამათ. მიერითგან ვერაოდეს წინააღუდგა.
და განამრავლეს შესლვა
სპარსეთად წარტყუევნად. თავი მეოთხე შემოსლვა სპარსთა ქართლს. მეფობა მირიანისი
ქასრეს ძისა.
ვითარ იოტეს სომეხთა, და ქართველთა და ჩრდილოსა ნათესავ10 თა მეფე სპარსთა, და განამრავლეს შესულა სპარსეთს და ოჴრება
სპარსეთისა, და ვერღარა ოდეს წინააღუდგა მეფე სპარსთა, მაშინ მეფემან სპარსთამან, სავსემან მწუხ[არები]თა, მოუწოდა მთავართა სო(M 172)ფლისათა და ერისთავთა [და ყო განზრახვ]ა. და ეძიებდა ღონესა ბოროტისა მოწევნულსა, (A 21) და აღუთქმიდა ნიჭსა დიდსა
15 და პატივსა, რომელ უძლოს ღონე შურის-გებისა.ხოლო კრებულ
სა მას შორის იყო წარჩინებული ერთი მთავარი, სახელით ანაკ,
ნათესავისაგან კოსაროსა, სომეხთა მეფისა. აღდგა იგი, წარმოდგა
და თქუა: „ოტებულ არს სპა ჩუენი კოსორ სომეხთა მეფისაგან,
აწყუედილ არიან მჴედარნი ჩუენნი, და დასდებია შიში და ძრწო20 ლა მათი სპარსთა ზედა, და განძლიერებულ არიან იგინი, და ვერ
ძალ გუიც წინააღმდგომად მათდა. აწ ესე არს განზრახვა ჩემი, რათა მშუიდობითა და ვედრებითა და ხარკისა მიცემითა დავამშუიდოთ
კოსორ მეფე“. ესე რომელ თქუა ანაკ, არა გულითა თქუა, არამედ სიმრავლესა მას უფარვიდა გულისა მისისა განზრახვასა. მიეახლა მეფე25 სა და თქუა: „არა ესე უწყოდე, რამეთუ ესე არს განზრახვა ჩემი, რომელ ვთქუ,
ვითარმედ ღირს მყავ მარტოდ ზრახვად
შენ წინაშე, და ვავუწყო მეფობასა შენსა გულის ზრახვა ჩემი“.
მაშინ წარჩინებულთა მათ იზრახეს [თუის]-თ(M 173)უისად წინაშე მეფისა
და წარვიდეს. მაშინ [მოუწოდა ფარულად] (A 22) მეფემან ანაკს, და
30 რქუა ანაკ: „მეფე, ცხოვნდი უკუნისამდე, მე გიძიო ღონე შურისგებისა კოსოროს ზედა, წარვიდე დედა-წულით ჩემითურთ, და მომენდობის იგი ნათესაობისათუის, და სუემან შენმან მოავლინოს
კეთილად, და მოვკლა მეფე იგი, და დავდვა თავი ჩემი შენთუის“.

1-30 სტრ., 38
სთნდა განზრახვა ესე მეფესა. და მოკლეთა დღეთა წარმოვიდა ანაკ
და ძმა მისი დედა-წულითა მათითა რეცა განდგომად სპარსთა მეფისაგან; და მოვიდა საზღვართა სომხითისათა, ქალაქსა, რომელსა
რქუიან ხილახილა, საზამთროთა ადგილთა სომეხთა მეფეთასა. იხილა რა მეფემან კოსორო, დიდითა პატივითა შეიწყნარა, (ჭ 77) რამეთუ
5 ყოვლითავე სიმარჯუითა მისლვასა მისსა სარწმუნოდ აჩუენებდა, და ხედ-

ვიდა მეფე, რამეთუ ყოვლითა სახლეულითა მისითა მიემართა. მაშინ მეფემან მისცა პატივი, მეორე დიდი მისსა საყდა(M 174)რთა
აღიყვანა სიხარულით და განსუენებით. დაყუნ[ეს რა დღ]ენი ზამთრისანი, და მოიწივნეს დღენი ზაფხულისანი, [და განდიდნეს მდი]ნარენი,
10 წარმოვიდა მეფე და მოვიდა არატსა (A 23) ქალაქსა, და განმზადებულ
იყო კოსორ მეფე კუალად შესლვად სპარსეთს. მაშინ დღესა ერთსა განვიდა მეფე ნადირობად, და გაჰყვეს თანა ანაკ და ძმა მისი, და იპყრნეს მახუილნი ლესულნი ფარულად საწუიმარსა შინა და
პოვეს დრო და მოკლეს მეფე და ივლტოდეს. ხოლო დევნა უყვეს
15 მთავართა სომხითისათა, მოუსწრეს ვიეთმე ჴიდსა; და ვერვინ წაუვიდა და მოკლნეს
იგინიცა.
და მოსრნეს ყოველნი ნათესავნი მისნი, თუინიერ დაშთეს ორნი შვილნი მათნი. აღიხუნეს მამამძუძეთა
20 მათთა: ერთი შეივლტოდა საზღვართა საბერძნეთისათა, მეორე
საზღვართა სპარსეთისათა. ვითარცა ესმა სპარსთა მეფესა ქასრეს სასა[ნ]იანსა, და წარმოემართა ყოვლ(M 175)ითა ძალითა მისითა: მოვიდა პირველად სომხითს, დაიპყრა სომხითი, მოსრა და ტყუე ყო ყოველი ნათესავი
სომეხთა მეფისა. ხოლო ერთი ძე კოსორ მეფისა, მცირე ყრმა, შეივლ25 ტოდა საზღვართა საბერძნეთისათა, და [მუნ] იზარდებოდა, რომელსა ერქუა თრდატ. მაში[ნ ვითარცა დაი]პყრა სპარსეთი სომეხთ[ა მეფემან წარვიდა ასფაგურ ქა](A 24)რთველთა მეფე ოვსეთად, ეწია სიკუდილი და მოკუდა მუნ. ამას ასფაგურს არა ესუა
30 ძე, არამედ ასული ერთი. მაშინ შეკრბეს ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი მცხეთას ქალაქსა სპასპე(ჭ 78)ტისა თანა, რომელსა ერქუა მაეჟან.
ზრახვა ყვეს ერთბამად სავსეთა მწუხარებითა და თქუეს: „არა ვაუფლოთ გულთა ჩუენთა მწუხარება, რათა არა მიგუეღოს გონიე-
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რება, გარნა ვიძიოთ ღონე ჭირთა და განსაცდელთა ჩუენ(M 176)თათუის“.
მაშინ თქუა მაეჟან სპასპეტმან: „უკუეთუმცა იყო ძალი ესოდენი, ჩუენცა სპარსთა
მესამედთა შევესწორებოდით, დავმცავსხენით თავნი ჩუენნი სიკუდილად და წინააღუდეგით მათ. და
თუმცა იყო მკუიდრი მეფისა ჩუენისა ანუ ნათესავი მეფეთა ჩუენ5 თა, რომელ ღირს იყო მეფობასა, დავდეგითცა ციხე-ქალაქთა შინა,
დავსხენითმცა თავნ[ი] სიკუდილად, ვჭამეთმცა ჴორცი კაცისა,
ვითარცა პირველად [მამათა ჩუენთა. ა]რამედ მოწევნადსა ესრეთ
მოუვლენია: რამეთუ მო[იკლა სპარსთაგან დიდი იგი მეფე] სომხითისა, წაღებულ (A 25) არს სომხითი, რომელსა ეკიდა სამეფო ჩუენი, და აღუღია
10 პირი მისი სპარსთა მეფეთა შთანთქმად ყოვლისა ქუეყანისა. არავინ არს წინააღმდგომი მისი, და დარჩომილ ვართ ჩუენ ობლად,
ვითარცა ცხოვარნი უმწყემსონი. აწ ესე არს განზრახვა ჩემი, რათა მ[ოვ]აგ[ოთ] წინა (M 177) მეფეთა სპარსთასა მორჩილება და
ვითხოვოთ მისგან წყალობა და ძე მისი მეფედ ჩუენდა, და ვევედრ-

15 ნეთ, რათა შერთოს ძესა მისსა ცოლად ასული მეფისა ჩუენისა
ასფაგურისი; ვაუწყოთ ქალისა მის ნათესაობა ნებროთიანთა და
დიდებულთა არშაკონიანთა, და ვითხოვოთ მისგან დამჭირვა სჯულსა ზედა მამათა ჩუენთასა, და ვითხოვოთ ჩუენ თანა არა აღრევა სპარსთა და წარჩინებულად პყრობა ჩუენი. ნუ უკუე შეიწყნა20 როს ვედრება ჩუენი და ყოს ესე ყოველი ჩუენ ზედა; და უკეთუ
სჯულსა მამათა ჩუენთასა მიგუიღებდეს, და ჩუენ ზედა სპარსთა
წარჩინებულ ჰყოფდეს, და ნათესავსა მეფეთა (ჭ 79) ჩუენთასა მოსწყუედდეს, მაშინ [სი]კუდილი უმჯობეს არს თავთა ჩუენთა[თუის]... მონახვასა ესევითარისასა. დავსხნ[ეთ თავნი ჩუენნი ცი](A 26)ხეთა და ქა25 ლაქთა შინა და მოვსწყდეთა, ყოველნი“. მაშინ ეწამნეს ყოველნი ერისთავნი ზრახვასა მაეჟანისსა და წარგზავნეს მოციქული წინაშე
სპარსთა მეფისა, და მოაჴსენეს (M 178) ესე ყოველი, რომელი განეზრახა.
ხოლო გამოიკითხა სპარსთა მეფემან პირველად
ქალაქისა მცხეთისა, და უთხრეს სივრცე და სიმაგრე მისი,
30 და მახლობელობა ხაზართა და ოვსთა. და კუალად გამოიკითხა
გუარი ასფაგურის ასულისა, და უთხრეს ნათესაობა ნებროთიანთა და არშაკონიანთა, ფარნავაზიანთა. კეთილად სთნდა სპარსთა მეფესა, და შეიწყნარა ვედრება ქართველთა. რამეთუ თუითცა

1-30 სტრ., 40
უკუთესად გამოარჩია და მას ჟამსა დასმა ძისა მისისა მეფედ. რამეთუ ყოველთა ქალაქთა სპარსეთისა, ქართლისა და რანისა, მის
კერძოთა, ყოვლისა უფროსად და უმაგრესად გამოარჩია მახლობელად ჩრდილოთა მტერთა, რათა ბრძოდეს მათ მუნით, და იპყრობდეს
ყოველთა კავკასიანთა. აღუსრულა ყოველი სათხოველი ქართ[ვე]ლთა,
5 და მისცა ყოველსა ზედა ფიცი და აღთქმა, და მოვიდა მ[ცხეთას და მიეგე]ბა მაეჟან
სპასპეტი დ(M 179)ა ყოველნი ერისთავნი [ქართლისანი.
მაშინ მოიყვანეს ა]სული ასფაგურ მეფისა სამშუილ [.... და შერთო] (A 27) იგი სპარსთა
მეფემან ძესა თუისსა, რომელი ჰყვა მუნით
შუიდისა წლისა, ნაშობი მჴევლისა, რომელსა ერქუა სპარსულად
10 მირან, ხოლო ქართულად მირიან. ესე მირიან იგი არს, რომელმან
ჟამსა სიბერისა მისისასა იცნა ღმერთი დამბადებელი და შეიწყნარა სახარება მოციქულთა წმიდისა ნინოს მიერ, იქმნა აღმსარებელ
წმიდისა სამებისა და თაყუანისმცემელ ჯუარისა პატიოსნისა.
თავი მეხუთე 15
მეოცდაოთხე მეფე მირიან, ძე სპარსთა მეფისა. ხოსროიანი
(ჭ 80) აწ ვაჴსენოთ ცხოვრება მირიანისი, ძისა ქასრე არდაშირისი
სასანიანისა
ვითარცა შეიწყნარა მეფემან ქასრე ვედრება ქართველთა, და
შეჰრთო ძესა მისსა მირიანს ასული ქართველთა მეფისა და მისცა
20 და დასუა მეფედ მცხეთას, და მისცა ქართლი, სომხითი, რანი.
მოვაკანი და ერეთი. და იყო მირიან წლისა შუიდისა, და თანა

ჰყვა მეფესა დედა მირიანისი, და არა დაუტევა იგი მი(M 180)რიანის თანა, რამეთუ უყუარდა დედა მირიანისი ვითარცა თავი თუისი, არამედ დაუტევა მამამძუძედ და განმგებელად წარჩინებული ერთი,
25 რომელსა ერქუა მარვანოზ, და დაუტევა ორმოცი ათასი მჴედარი სპარსი .... [რჩ]ეული, და არა დასხნა ქართლისა საზღვარ[სა
სპარსნი იგი], (A 28) ფიცისა მისთუის, რომელ ფიცებულ იყო ქართველთად, არამედ დასხნა ჰერეთს და მოვაკანს და სომხითს. ხოლო უბრძანა მირვანოზს, რათა სპარსთა მათგანი რჩეული შუიდი ათასი
მჴედარი ქალაქსა შინა იპყრას მცველად ძისა მისისა. და ესრეთ
დაეზავა ქართველთა, და კარნი და ციხენი [და] ქალაქნი ყოველნი
იპყრნეს ლაშქრითა სპარსითა. ხოლო სხუა სიმრავლე სპარსთა არა

1- 35 სტრ., 41 იყო ქუეყანასა შინა თანააღრეულად; „და იყოს შვილი ჩემი
ორსავე სჯულსა ზედა: მამათა ჩუენთა ცეცხლის-მსახურებასა და თქუენთა კერპთასა“, რამეთუ პირველვე ამაზედა
მოეცა ფიცი.
და წარვიდა მეფე და წარიხუნა ყოველნი ჴევნი კავკასიანთანი,
5 და დასხნა ყოველგან მთავარნი, და უბრძანა მათ ყოველთა, რათა
იყვნენ მორჩილ ძისა მისისა მირიანისსა. და უბ(M 181)რძანა მამამძუძესა
მისსა მირვანოზს, რათა ბრძოდიან ხაზართა, და წარვიდა მეფე. ხოლო ამან (ჭ 81)
მირვანოზ მატა ყოველთა სიმაგრეთა ქართლისათა და
უმეტეს ყოველთასა მოამტკიცნა ზღუდენი ნ[ეკ]რეს ქალაქისა. აღი10 ზარდა მირვან მსახურებასა მას შინა შუიდთა მა[თ კერპთასა და] ცეცხლისასა. და შეიყუარნა ქართველნი, და დაივიწყ[ა ენა სპარსული], და ისწავა ენა
ქართული. და მატა შემკობა (A 29) კერპთა და ბომონთა,
კეთილად იპყრნა ქურუმნი კერპთანი, და ყოველთა მეფეთა ქართლისათა უმეტეს აღასრულებდა მსახურებასა კერპთასა, და შეამკო
15 საფლავი ფარნავაზისი. ესე ყოველი ქართველთა სათნოებისათუის
ქმნა. კეთილად იპყრნა ქართველნი ნიჭითა და ყოვლითა დიდებითა. და შეიყუარეს იგი ყოველთა ქართველთა უმეტეს ყოველთა
მეფეთასა. და მეფობდა ესრეთ მირიან მცხეთით გაღმართ ქართლს, სომხითს, რანს, ერეთს, მოვაკანს და ეგრს. 20
და ვითარ იქმნა მირვან თხუთმეტისა წლისა, მოუკუდა (M 182) ცოლი, ასული ქართველთა მეფისა, და ამას ზედა ამოსწყდა მეფობა
და დედოფლობა ქართლსა შინა ფარნავაზიანთა მეფეთა. შეწუხდეს
ყოველნი ქართველნი სიკუდილსა ზედა დედოფლისა მათისასა, არამედ დაადგრეს ერთობასა ზედა მირიანისსა, არცა ძალ ედვა,
25 არცა ვინ იყო ფარნავაზიანთა ნათესავი, რომელ ღირს იყო მეფედ, და მეფობდაცა
მეფობა მირიანისი.
ხოლო ამან მირიან მეფემან მატა კეთილსა
ქართველთასა, და მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით, პონტოთ, ასული ოლიღოტოსისი, სახელით ნანა. და იწყო ბრძოლად [ხაზართა,
30 და მარადი](A 30)ს ჰბრძოდის; ოდესმე გაადგიან მირიანს ლეკნი, და მათ

გამოიყვანიან ხაზარნი; მიეგების ერეთი ანუ მოვაკან და მუნ ეწყვის;
ოდესმე გააგდიან მირიანს, გამოიყვანიან დურწუკთა და დიდოთა,
და მაშინ ეწყვის, ვერაოდეს სძლეს ხაზართა, (M 183) ყოვლად მირიან
სძლის; და ესრეთ მრავალგზის გარდაიჴადა წყობა ხაზართა. (ჭ 82) და
35
1- 30 სტრ., 42
უფროსი ლაშქრობა მისი იყვის დარუბანდს, რამეთუ მოვიდიან ხაზარნი და მოადგიან დარუბანდს, რათამცა წარიღეს და განაღეს კარი ფართო, და მუნით იწყეს გასლსულად სპარსთა ზედა. ხოლო ოდეს მოვიდიან ხაზარნი დარუბანდს, წარვიდის მირიან შუელად დარუბანდისა: ოდესმე უომრად მირიდიან ხაზართა და
5 ოდესმე ბრძოლითა აოტნის.
ხოლო ვითარ იქმნა მირიან ორმეოცისა წლისა, მოკუდა
მამა მისი, სპარსთა მეფე, და დაჯდა მეფედ ძმა მირიანისი ურწამესი, რომელსა ერქუა ბარტამ. ვითარცა ესმა მირიანს, მოუწოდა
ყოველთა სპათა მისთა, შეიკრიბნა და წარემართა ბ[აღდადს], რათამ10 ცა დაჯდა საყდართა მამისა. ხოლო ძმამა[ნცა მისმან შეიკ]რიბნა
სპანი ურიცხუნი და მიეგება ბ(A 31)რძოლად. და შეკრბეს ჴევსა ზედა
ნისბანისსა. და ვით(M 184)არცა იხილეს მოხუცებულთა და მარზაპანთა
სპარსეთისათა, ვითარმედ მახუილი დაეცემის ურთიერთსა, აღდგეს
მათ შორის მოციქულად და ბჭედ, დასჯერდეს ორნივე მეფენი
15 ბჭობასა მათსა დასხდეს ბჭედ. მირიან სარჩლა: „მეპირმშო შვილი
ვარ მამისა ჩემისა, და საუფლისწულოდ ებოძნეს უცხონი ქუეყანანი
მკლავითა წახმულნი, და მუნ ყოველნი დღენი ჩუენნი დამიყოფიან
ბრძოლასა შინა ხაზართასა, და მრავალგზის სისხლითა ჩემითა დამიცავს სპარსეთი ხაზართაგან. ამისთუის ჩემი არს საყდარი მამისა
20 ჩემისა“. ხოლო ბარტამ იტყოდა ამას: „თუცა პირმშო არს, ნაშობი
არს მჴევლისა, და ნაშობსა მჴევლისასა ეყოფის სუედ, რომელ მას
მიხდომიან სამეფონი. მე ნაშობი ვარ ინდოთა მეფისა ასულისა,
სპარსთა მეფისა, და მოგისმენია ანდერძი მამისა ჩემისა, და მოგინახავს, რამეთუ ჴელითა მისითა დამადგა გუირგუინი თავსა“. ხოლო
25 მათ გაბჭეს და მისცეს მ(M 185)ეფობა სპარსთა ბარტამს, ხოლო მირიანს გულის სადებად [მისც](A 32)ეს ბარტამისგან ჯაზირეთი და შამის ნახევარი, და ადარბადაგანი. ესე ქართლსა, სომ(ჭ 83)ხითსა, რანსა, ერეთსა
და მოვაკანსა ზედა მოურთეს. და წარმოვიდა მირიან. ვიდრეღა
იყო მუნ, გარდამოვლეს ოვსთა ფეროშ და კავტია და განრყუნეს
30 ქართლი. ხოლო მირიან გარესგარ გარდავიდა ოვსეთით, და მოტყუენა
ოვსეთი და მიუწია ხაზართა, და გარდამოვლო გზა დვალეთისა და
მოვიდა შინა. და შემდგომად ამისსა რაოდენთამე წელთა ჩუეულე-
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ბისაებრ მოვიდეს ხაზარნი ბრძოლად დარუბანდისა. ხოლო მირიან

წარვიდა შუელად დარუბანდისა, და ვიდრე იგი სრულ იყო წყობად
ხაზართა, მაშინ მეფე გუთთა სპითა სპარსეთისათა
ურიცხუითა შევიდა საბერძნეთად. ხოლო მეფე ბერძენთა შეკრბა სპითა დიდითა და წინააღუდგა. მაშინ მეფემან გუთთამან
სთხოვა ბრძოლა თავის-თავ კეისარსა. ხოლო კეისარსა ვერ ძალედვა ბრძოლა მისი. და იყო ძე კოსორო სომეხ(M 186)თა მეფისა, სახელით
თრდატ, რომელი ვაჴსენეთ, აღზრდილ იყო საბერძნეთს და იყო
იგი გოლიათი. მას ჟამსა იყო [იგი ] სპასა თანა ბერძენთასა და იგი
გამოარჩიეს ყო(A 33)ველთა სპათა (თანა) ბერძენთა(სა), და შემოსეს იგი სამოსლითა და საჭურველითა კეისრისათა, და კეისრისა სახითა გაგზავნეს ბრძოლად გუთთა მეფესა. გამოვიდა მუნით გუთთა მეფე.
და მიეტევნეს ურთიერთსა ბრძოლად: სძლო თრდატ და ჴელად
შეიპყრა, და აოტეს ბანაკი გუთთა. ხოლო კეისარმან მისცნა სპანი
და გამოგზავნა სომხითს, მამულსა თუისსა. შემოვიდეს და გამოასხ15 ნეს სპანი ერისთავნი მირიანისნი.
მაშინ მირიან შემოიქცა წყობისაგან ხაზართასა, და მოიყვანა თუისი მისი სპარსეთით ნათესავი (ჭ 84) მეფეთა, სახელით ფეროზ; და მან მოიტანა სპა დიდი.ამას ფეროზს მისცა ქუეყანა ხუნანითგან ბარდავამდინ, ორივე კერძი მტკ(M 187)ურისა, სხუაცა
20 ძალი მისცა სპარსეთით და უწყო ბრძოლად თრდატს. ხოლო ოდეს მოირთის ძალი თრდატ საბერძნეთით და მომართის მირიანს, ვერ ძალ
ედვის მირიანს წინააღდგომად, და გაამაგრნის ციხე-ქალაქნი; და
მოვლის თრდატ ქუეყანა მისი, და ოდეს განძლიერდის მირიან
სპარსეთით, მაშინ ვერ წინააღუდგის თრდატ, და მოვლის სომხით[ი.
25 და] ესრეთ დაუცხრომელად იყვის შფოთი მათ შორის წელთა მრავალთა, და არ[ავინ
(A 34)იპოვა მარტოდ მბრძოლი თრდატისა, და სახელოვან იქმნის იგი
ყოველსა ქუეყანასა, და სძლო ყოვლადვე მბრძოლთა მისთა, ვითარცა
წერილ არს ამბავი სომეხთისა შინა.
შემდგომად ამისსა მეფე იქმნა ძმისწული მირიანისი ძე ბარტამისი. მოუვლინა მირიანს მოციქული და რქუა:
„რათა შევკრბეთ, გარდავლოთ სომხითი და შევიდეთ ს(M 188)აბერძნეთად“. მაშინ გამოვიდა სპარსთა მეფე, და მიეგება მირიან, და შეკრბა ურიცხუი, ვითარცა თივანი ველთანი და ფურცელნი ხეთანი
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სიმრავლითა. და გარდავლეს სომხითი და ვერ წინააღუდგა თრდატ,
არამედ განამაგრნა ციხე-ქალაქნი. წარტყუენეს სომხითი და შევიდეს საბერძნეთად, და ვერ წინააღუდგა მათ ბერძენთ მეფე კოსტანტინე და შთავარდა მწუხარებასა შინა. და იწყეს მოტყუენვად
საბერძნეთისა. 5
მაშინ არწმუნეს კაცთა ღმრთის-მსახურთა მეფესა კოსტანტინეს და თქუეს ვითარმედ: „ვიხილეთ საკუირველება ქრისტესი და ძლევა მტერთა მოსავთა მისთაგან, ვითარ ყოველნი მოსავნი

ქრისტესნი წარძღუანებითა ჯუარისათა სძლევენ მტერთა მათთა“. კოსტანტინე მეფემან ირწ[მუნა] მათი, ვითარცა წერილ
10 არს ესე მოქცევასა ბერძენთასა (A 35) განცხადებულად ნათელ იღო კოსტანტინე, და წარმოიძღუანა სახე ჯუარისა, ეწყო სპათა მათ ურიცხუთა სპითა (ჭ 85)მცირითა, და ძალითა (M 189) ქრისტესითა აოტა ბანაკი მათი,
და მოსრა სიმრავლე მათი. ივლტოდეს ორნივე მეფენი მცირედითა
მჴედრითა, და მოუდგა უკანა კოსტანტინე და შევიდა საზღვართა
15 მათთა. სპარსთა მეფე შევიდა მეოტი სპარსეთად, ხოლო მირიან
დადგა ქართლად და განამაგრნა ციხე-ქალაქნი. უღონო იქმნა მირიან და შეეშინა ოტებასა სრულიად ქართლი, რამეთუ აწყუედილ
იყვნეს წყობასა მას შინა ყოველნი წარჩინებულნი მათნი, სპარსნი
და ქართველნი. და ამისთუისცა წარგზავნა მოციქული წინაშე კოსტანტინე მეფე20 სა, ითხოვა მისგან მშუიდობა, და აღუთქუა მას მსახურება და მოწყუედა სპარსთა. სთნდა კოსტანტინეს, რამეთუ შიში აქუნდა კუალად სპარსთა მეფისაგან, და შემწეობისათუის ეზრახა მირიანს. აღიღო შვილი მირიანისი მზევლად, რომელსა ერქუა ბაქარ, და დაამოყურნა თრდატ და მირიან, და ამზახნა. და მისცა თრდატ ასული მისი, რომელსა ერქუა სელომე,
ძესა მირიანისსა ცოლად, რომელ(M 190)სა ერქუა რევ. უჩინა საზღ[უარი] (A 36) ესრეთ: რომელთა ქუეყანათა მდინარენი დიან სამხრით და მიერთვიან რახსსა, ესე ქუეყანანი თრდატის კერძად დაყარნა; ხოლო,
რომლთა ქუეყანათა მდინარენი დიან ჩრდილოთ და მიერთვიან
30 მტკუარსა, მირიანის კერძად დაყარნა. ესერეთ გაუგო კოსტანტინე
მეფემან, შუამდგომელ ექმნა და წარვიდა. მეფობდა მირიან ქართლს,
რანს, ერეთს და მოვაკანს, და აქუნდა ეგრისიცა ვიდრე ეგრის
წყლამდე, და მისცა ძესა მისსა რევს საუფლისწულოდ კახეთი და
კუხეთი, და დასუა იგი უჯარმას; და ცხოვნდებოდეს იგინი უჯარ35 მას. ხოლო, სიძესა მირიანისსა ფეროზს აქუნდა ქუეყანა, რომელი
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ზემო ვაჴსენეთ მიცემული მირიანისგან, და იყო იგი მუნ ერისთავად. მას
ჟამსა მოსულ იყო წმიდა და ნეტარი დედა ჩუენი და ემბაზი ნინო
მცხეთას შინა, და დაეყო სამი წელი, და განეცხადა ქება (M 191) ქრისტეს(ი) სჯულისა, და იქმოდა კურნებათა თუინიერ წამლისა; და ჴმამაღლად იწყო ქებად სჯულსა ჭეშმარიტსა ქრისტეს ღმრთისასა.
(ჭ 86) მოქცევა მირიან მეფისა და ყოვლისა ქართლისა
წმიდისა და ნეტარისა დედისა ჩუენისა ნინო მოციქულ[ისა] მიერ.
პირველად ვაჴსენოთ ცხორება და ნეტარება (A 37) წმიდისა დედისა
ჩუენისა და ყოვლისა ქართლისა განმანათლებელისა ნინო მოციქუ10 ლისა, რომელი თუით მანვე ნეტარმან მოგუითხრა ჟამსა აღსარებისა
მისისასა, რომელი აღწერა მორწმუნემან დედოფალმან სალომე
უჯარმელმან, ძის ცოლმან მირიან მეფისამან, ასულმან თრდატისამან.
მათ ჟამთა, ოდეს წმიდა იგი კაბადუკელი იწამა ქრისტესთუის,

იყო კაბადუკიათ ქალაქით კაცი ვინმე, მთავართა შესაბამი მონა ღმრთისა, სახელით ზაბილონ. წარვიდა რომედ წინაშე მეფისა მსახურებად
(M 192) და ნიჭისა მოღებად. მათვე ჟამთა კაცი ვინმე იყო კოლასტასა შინა.
და ესხნეს მას ორ შვილ, ძე და ასულ: სახელი ძისა მისისა იობანელი,
ხოლო ასულისა სოსანნა. აღესრულნეს მეუღლენი იგი, და დარჩეს დაძმანი ობლად. აღდგეს და წარვიდეს ქალაქად წმიდად იერუსალემად
და მიევედრნეს. ესე ძმა იობენალი მიემთხუია 15 დევტალ[არ]ობასა, ხოლო სოსანა მსახურებდა ნიაფორსა სარა ბეთლემელსა.
ხოლო ესე ჭაბუკი კაბადუკელი ზაბილონ მიიწია წინაშე მეფისა; და აღდგომილ იყუნეს (ჭ
87) მას ჟამსა ბრანჯნი ბრძოლად რომთა, ველსა ზედა პატალანისასა. მისცა (A 38) უფალმან ძალი ზაბილონ,
25 ჭაბუკსა და ქმნა წინა(შე)აღდგომა მტერთა ურიცხუ(ნი), და აოტნა
ბრანჯნი, და შეიპყრა მეფე ბრანჯთა და მისნი მთავარნი მრავალნი, და (M 193) მოიყვანნა წინაშე მეფისა მეფე ბრანჯთა და და ყოველნი იგი
მთავარნი; ხოლო მეფემან განაწესა სიკუდილი მათი. მაშინ იწყეს
ტირილად ბრანჯთა და ევედრებოდეს ზაბილონს: „მოგუეც პირვე30 ლად სჯული თქუენი და შეგუიყვანენ ტაძარსა შენსა, და მაშინ იყავნ
სიკუდილი ჩუენი. რამეთუ შენვე გუიპყრედ და შენვე ყავ ჩუენ ზედა, და უბრალო იქმენ სიკუდილისა ჩუენისაგან, ახოვანო“. ხოლო
ზაბილონს ვითარცა ესმა, მსწრაფლ აუწყა მეფესა და პატრიაქსა
სიტყუა მათი. და მისცეს ნათელი ჴელთა შინა ზაბილონისსა და
35
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შეიყვანნეს ტაძარსა შინა ღმრთისასა და აზიარნეს წმიდათა საიდუმლოთა, ჴორცსა და სისხლსა ქრისტესსა, და უჩუენნეს მათ დიდებანი იგი
მოციქულთანი.
და დილეულ ადრე ადგეს ბრანჯნი იგი და შეიმოსეს სამოსელი სამკუდრო, განვიდეს ადგილსა მას კაცის საკლავსა,
ილოცვიდეს და მადლობდეს ღმერთსა [ნ]ათლის-ღებისათუის (M194) და
იტყოდეს: „ჩუენ სიკუდილსა შინა უკ(A 39)უდავ ვართ, რამეთუ ღირს
გუყუნა ღ(ე)მერთმან ესევითარსა დიდებასა მიღებად საგზალსა მას
დაულევნელსა, ჴორცსა და სისხლსა ქრისტესა, ძისა ღმრთისა უკუდავისა, რომელი უმაღლეს არს ყოველთა მაღალთა და უქუესკნე10 ლეს ყოველთა უფსკრულთა, რომელ იგი არს კურთხეულ უკუნისამდე. ხოლო ვაი ნაშობთა ჩუენთა, ნაყოფთა სიმწარისათა და მკუიდრთა ბნელისათა“. და ჴმობდეს: „მოვედინ მეჴრმე და აღიხუენ თავნი ჩუენნი ჩუენგან“.
ამას რა ხედვიდა ზაბილონ, აღიძრა გონებითა ტირილად,
15 რამეთუ ვითარცა ცხოვართა თავნი მათნი კლვად წარიპყრნეს და
ვითარცა კრავთა შვილთა მათთა სწყალობდეს. გამოითხოვნა იგინი მეფისაგან და შეკაზმულნი (ჭ 88) განუტევნა იგინი. ხოლო იგინი ევედრებოდეს ზაბილონს, რათა წარყვეს ქუეყანასა მათსა და მისცეს (M 195) სჯული
ქრისტესი, ნათლის-ღება წყლითა ყოველს[ა] ერსა მათსა. ხოლო (იგი)
20 მან ისმინა ვედრება მათი, და მოითხოვა ხუცესი პატრიაქისაგან, და ბრძანება მოიღო

მეფისაგან; და წარვიდეს. და ვითარ მიეახლნეს ერთისა დღისა სავალსა, მივიდა წინა (A 40) ამბავი, ვითარმედ მეფე
ცოცხალი არს, მოვალსა, და ყოველნი მთავარნი მის თანა. შეიძრნეს ათნი საერისთაონი: ხოზამა, ხოზა, გაახილაჯა, ტენებაგა, ხინგა25 რაგი, ზიჯა, ზაგა, ზადა, ზარმა თმონიდი და სამეფო. მიეგებოდეს
ესე ყოველნი მდინარესა ზედა დიდსა და ღრმასა.
და დააყენნა მეფემან იმიერ და ამიერ, და აკურთხა წყალი იგი, და შთაჴდა ყოველი იგი ერი, და გამოვიდეს აღმოსავალსა
ერთსა, და დასდებდა ჴელსა ყოველსა მას ერსა. იყო მუნ ათ დღე, და
30 აზიარნა ერნი იგი ყოველნი საიდუმლოსა ქრისტესსა, დაუტ(M 196)ევნა მღდელნი
და განუწესა
წესი ყოველი. ამისა შემდგომად მისცა მშუიდობა ყოველთა და წარვიდა ნიჭითა დიდითა, რომედ, და განიზრახა გონებასა თუისსა: „წარვიდე იერუსალემად, დავმარხო ნიჭი ესე ჩემი ადგილთა ღმრთისასა“.
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წარვიდა და განუყო ყოველი იგი მონაგები მისი გლახაკთა. და პირველ ჴსენებული იგი დევტალარი (იგი) პატრიაქ ქმნილი იყო.
ფრიად დაიმეგობრნეს ურთიერთას ზაბილონ და პატრიაქი. და
რქუა სარა ნიაფორმან პატრიაქსა: „ესე ზაბილონ, მა(ჭ 89)მა და ემბაზი
ბრანჯთა, კაცი სრული ღმრთის-მოშიშობითა და სიბრძნითა. მიეც
5 უ(A 41)კუე დაჳ შენი სოსანა ცოლად. წარვიდა ზაბილონ თუისად ქალაქად კოლასტრად.
ესე წმიდა ნინო, მოძღუარი ქართლისა, მათგ[ან იშვა ოდენ მხოლოდ, თუინიერ
სხუისა შვილისა]. და აღზარდა
10 დედამან მისმან სოსანა მსახურებასა შინა გლახაკთ(M 197)ასა. და ვითარ
იქმნა ნინო ათორმეტისა წლისა, მშობელთა მისთა განყიდეს ყოველივე, რაცა აქუნდა, და წარვიდეს იერუსალიმად. მაშინ ზაბილონ დაიწერა (C 53a) ჯუარი პატრიაქისაგან და იჯმნა ცოლისაგან და
შეიტკბო ასული წმიდა ნინო, და დაყარნა, ვითარცა წყარონი,
15 ცრემლნი თუალთაგან პირსა მისსა და თქუა: „შენ მხოლო ასულო
ჩემო, ესერა დაგიტეობ ობლად ჩემგან, და მიგათუალავ შენსა მამასა ზეცათასა, ყოველთა მზრდელსა ღმერთსა, რომელსა ეგულების
ზრდა ყოველთა ობოლთა და მსაჯული ქურივთა; ნუ გეშინინ შვილო ჩემო; ხოლო შენ მარიამ მაგდანელისა შური აღიღე ქრის20 ტეს სიყუარულისათუის და და[თა მათ ლაზარ]ესთა. და თუ ეგრეთ შეიყუარო იგი,
ვითარცა მათ, მან ეგრეთვე მოგცეს
ეგრეთვე ყოველივე, რაცა ითხოვო“. დაუტევა ამბორის ყოფა საუკუნო
და წარ(M 198)ვიდა წიაღ იორდანეს, კაცთა მათ თ[ანა] (A 42) ველურთა, სადა ყოფა
მისი უწყის ღმერთმან, დამბადებელმან. ხოლო დედა წმიდისა ნი25 ნოსი მისცა პატრიაქმან მსახურად გლახაკთა დედათა. და წმიდა
ნინო მსახურებდა ნიაფორს სომეხსა დვინელსა ორ წელ, და კითხვიდა ყოვლადვე ვნებათა მათ ქრისტესთა, ჯუარცმისა, დაფლვი-

სა და აღდგომისა, და სამოსლისა მისისა, ტილოთა და სუდარისასა,
მიწყებით ყოველსა. რამეთუ არავინ ყოფილ იყო და არცა იყო იე30 რუსალემის სწორი მისა მეცნიერებით სჯულისა გზასა ძუელისა და
ახალსა ყოველსავე. იწყო უწყებად მისა და რქუა: „ვხე(ჭ 90)დავ, შვილო
ჩემო, ძალსა შენსა, ვითარცა ძალსა ლომისა ძუისასა, რომელი იზახებნ ყოველსა ზედა ოთხფერჴსა, გინა ორბი დედალი, რომელი აღ-
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ვიდის სიმაღლესა ჰაერთასა უფროს მა(M 199)მლისა, და ყოველი ჴმელი
გუგასა შინა თუალისა მისისასა მცირისა მარგალიტისა სწორად შეიყენის, განიხილის და განიცადის საჭმელი მისი ცეცხლებრ; დაინახის, მიუტევნის ფრთენი
და მიეტევის მას ზედა. ეგრეთ იყოს ცხოვრება მისი.
აწ ვიწყო და გითხრა ყოველი. ოდეს იხილეს ღმერთი უკუდავი კაცთა მოკუდავთა ქუეყანასა ზედა, რომელი მოსრულ იყო
(A 433) მოწოდებად წარმართთა, ვითარცა თუით უნდა ჴსნა სულისა,
იწყო კეთილის ყოფად ურიათა, მკუდართა აღდგინებად, ბრმათა
ახილვად, სნეულთა აღდგინებად. ესე შეიშურვეს, შეიზრახნეს, და
10 წარავლინეს სტრატიოტნი ყოველსა ქუეყანასა, სწრაფით მოსლვად
ურიათა და თქუეს, რამეთუ: „ესერა წარვწყმდებით, მოვედით და
შემო(C 54a)კერბით ყოველნი“.
მაშინ მოიწივნეს ყოველნი ქუეყანით რიცხუით, სწავლულნი სჯულსა მოსესსა, რომელნი იგი (M 200) წინააღუ15 დგეს სულსა წმიდასა, რა იგი ჯერ იყო ყოფად ქრისტესა, მათ
აღასრულეს: ჯუარს აცუეს და სამოსელსა მისსა წილი განაგდეს.
და ხუდა ჩრდილოველთა მცხეთელთა მოქალაქეთა. ხოლო დაფლეს
იესო და დაკრძალეს საფლავი. არამედ იგი აღდგა, ვითარცა თქუა
პირველად, და ტილონი იგი იპოვნეს საფლავსა შინა. ვითარ გან20 თენა, ესე ყოველი წარმოიცა. და პილატეცა მივიდა საფლავად და
ცოლი პილატესი; და ტილონი იგი ვითარ პოვნეს, მოიხუნა ცოლმან პილატესმან და წარვიდა მსწრაფლ პონტოდ, სახლად თუისად.
და იქმნა მორწმუნე ქრისტესა. და შემდგომად მოვიდეს [ჴელთა] ლუკა
მახარებლისათა, და დასხნა იგინი, სადაცა თუით უწ(A44)ყის. ხოლო
25 სუდარი არა იპოვა, არამედ თქუეს ვიეთმე, ვითარმედ: „პეტრეს
ჴელეწიფა ახმად და აქუნდეს მასო“. არამედ განცხადებულად არა
გუით(M201)ხრეს.
ხოლო ჯუარნი ამასვე ქალაქსა შინა დამარხულ არიან, ( ჭ 91) არამედ ადგილი მათი არავინ
უწყის; ოდეს ინებოს
30 ღმერთმან, გამოჩნდეს იგინიცა“. ვითარცა ესმა ესე ყოველი წმიდასა ნინოს ნიაფორასაგან, მისცა კურთხევა და მადლი ღმერთსა, და
კუალად ჰკითხა; „სადათ არს ჩრდილოსა იგი ქუეყანა, სადათ არს
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სამოსელი იგი უფლისა ჩუენისა“. რქუა ნიაფოარმან: „ქალაქი მცხეთა, ქუეყანა ქართლისა, სომხითისა, მთეულეთისა – საწარმართო,
არამედ ჟამსა ამას უჟიკთა საჴელმწიფოდ შექმნილ არს“.
მათ დღეთა შინა მოვიდა დედაკაცი ვინმე ეფესოთ,
თაყუანის-ცემად წმიდისა აღდგომისა, და ჰკითხვიდა დედაკაც5 სა მას სარა ნიაფორა: „ელენე დედოფალი ეგრეთსავე ცთომილებასა და
ბნელსა შინა არს“? ხ(M 202)ოლო მან რქუა: „მჴევალი ვარ, მეცნიერი
მათი განზრახვასა მათსა დაფარულსა; უწყი, რამეთუ დიდი წადიერება აქუს [ქ]რისტეს სჯულისა და ნათლისღებისათუის“. ესე ყოველი მო(A 45)ისმინა წმინდამან ნინო და რქუა ნიაფორას: „წარმგზავნე
10 და მივიდე წინაშე დედოფლისა ელენესსა, ნუ უკუე მივიახლო მის
წინაშე სიტყუისგებად ქრისტესთუის“. ხოლო ნიაფორმან აუწყა
პატრიაქსა. ხოლო პატრიაქმან მოუწოდა წმიდასა ნინოს და დაადგინა აღსავალსა საკურთხევლისასა, და დასხნა ჴელნი მისნი
მჴართა მისთა ზედა, სულთ-ითქუნა ცად მიმართ და თქუა: „უფა15 ლო, ღმერთო საუკუნეთაო, ჴელთა შენთა შევვედრებ ობოლსა ამას
შვილსა ჩემსა, და წარვავლინებ ქადაგებად ღ~თაებისა შენისა,
რათა ახაროს აღდგომა შენი; სადაცა (შენ) სათნო იყო სრბა მისი, ექმენ, ქრისტე, ამას თანამოგ(M 203)ზაურ, თუითსადგურ, მოძღუარ
და ენა, ვითარცა იგი წინათა მათ მოშიშთა სახელისა შენისათა“.
20 (ჭ 92) და უჯმნა დედისაგან და მისცა ჯუარი და კურთხევა.
წარემართა წმიდა ნინო დედაკაცისა მის თანა.
და ჰპოვეს დედოფალი ვინმე, მეფეთა ნათესავი, სახელით რიფსიმე, და დედამძუძე მისი გაიანე, მონასტერსა შინა ქალწულთასა, რომელთა ქრისტეს აღსარებისათუის სუროდა და ელოდეს იერუსალე25 მით ნათლის-ღებასა. მაშინ დედაკაცმან მან მოი[ყვა](A 46)ნა წმიდა
ნინო და მისცა წმიდასა რიფსიმეს, და აუწყა გზა მისი. და შეიყუარა წმიდა ნინო ქრისტეს მოყუარემან წმიდამან დედოფალმან
რიფსიმე. და მასვე წელიწადსა მიიღო რიფსიმე ნათელის-ღება,
რომლისათუის სუროდა; და მის თანა გაიანე დედამძუძემან მისმან
30 და ორმოცდა-ათმან სულმან სხუამან;
და უმრავლესთა მათგანთა
ჴელსა ქუეშე წმიდისა ნინოსა ნათელ იღეს. და წარვიდეს ესე
ყოველნი მონასტერსა თუისსა. და იყო მათ თანა წმიდა ნინო ორ წელ.

1-30 სტრ., 50
მათ დღეთა შინა გამოგზავნნა კეისარმან ძებნად
ქალისა შუენიერისა, უპოვეს ღირსი ცოლად მისა. და ვითარ მოიწივნეს მონასტერსა მას ქალწულთასა მეძიებელნი იგი, და იხილეს რიფსიმე,
და განიცადეს ხატი მისი, და გამოიკითხეს გუარი მისი, რამეთუ არავინ იყო მსგავსი რიფსიმესი ხატითა. გამოხატეს ხატი მისი ფიცარსა
5 ზედა და წარსცეს წინაშე კეისრისა. სთნდა კეისარსა და აღივსო სიხ(A 47)არულითა, და განაწესა (M 205) ქორწილი სიხარულით აღსრულებდ. და

(ჭ 93) მსწრაფლ წარავლინა მოციქული და განმგებელნი ყოველთა საბრძანებელთა მის[თ]ა, რათა ყოველნი ძღუნითა შემოკრბენ, და დიდით სიხ(A 47)არულითა მოვიდენ ბრძანებასა მეფისასა და ქორწილსა სამეფოსა.
10 იხილეს რა ყოვლად წმიდათა მათ დაფარული მანქანება მტერისა, ისარნი
მისნი განჴურვებულნი, რომლითა ისწრაფდა სისრად წმიდათა
ქალწულთა, იურვოდეს, რამეთუ ჭური რისხვისა იპოვა მეფე, ვითარცა იგი გუელმან, რომელ სამოთხეს შინა მსახრველ ექმნნეს,
ეგრეთვე მსგავსად აქა მისსა უსჯულო ესე, რომელსა აქუნდა მსაჯული
15 შეგინებული ბილწთა და საძაგელთა კერპთა. იხილა რა ნეტარმან რიფსიმე, გაიანე და სხუათა მათ წმიდათა და ყოვლად ქებულთა წმიდათა, მოიჴსენეს ყოვლად უბიწო იგი აღთქმა და ქებული
ცხორება მარტოდ ცხორებისა, რომელსა იგი იყუნეს განსწავლულ;
მაშინ გოდებდეს და ტიროდეს გამოხატვისა თუისისა20 თუის უ(M 206)სჯულოსა მეფისა, ცვიდეს და უფიცხელესთა კანონთა შეაყენეს თავნი მათნი, ევედრებოდეს ღმერთსა ყოვლად მოწყალესა მრავლითა ვედრებითა, და განიზრახვიდეს ერთობით ყოველთა მათ დატევებასა
ქუეყანისა მის და წარვლტოლა დარულად,
ყოვლად უბიწოდ დაიცვენ ჴორცნი მათნი. და წარვიდა ო[რ]მ(A 48)ოც25 დაცამეტი სული. და მოვიდეს არეთა სომხითისათა, რომელსა რქუიან
ახალქალაქი, უაღრეს შენებულსა, რომელ არს დვინი, საყოფელი
სომეხთ მეფეთა. და შევიდეს საწნეხელთა ვენაჴისათა, რომელი
შენებულ არს ჩრდილოთ და აღმოსავალით, და იზარდებოდეს ჴელთსაქმრისაგან ვაჭრობით. კეისარი აღივსო (M 207) მწუხარებითა და წარა30 ვლინა ყოველთა ადგილთა ძებნად. მაშინ მოიწივნეს მოციქულნი
კეისრისანი წინაშე თრდატ (ჭ 94) სომეხთა მეფისა და მოართუეს წიგნი
კეისრისა, რომელსა წერილ იყო ესრეთ:
1-30 სტრ., 51
„თუითმპყრობელი კეისარი საყუარელსა ძმასა და მეგობარსა თანა-მოსაყდრესა ჩემსა
თრდატსა გიკითხავნ. უწყებულ
იყავნ შენი ძმობა და თანა შემწეობა, რომლისათუის იგი ყოვლადვე შეურაცხ იქმნების შეცთომილისა მისგან ქრისტიანეთა ნათესავისა რამეთუ ყოვადვე შეურაცხ [იქმნების] ჩუენი უფლება
5 მათისაგან კრებულისა, და საწუნელ არს ჩუენდა ჴელმწიფება მათი.
რამეთუ იგინი ჯუარცმულსა ვისმე მომკუდარსა მსახურებენ და ძელსა თაყუანის-ცემენ, და ძუალებსა კაცთასა პატივ-სცემენ, და თავისა მათისა სიკუდილი უფ(A 49)ლისა მათისათუის დიდებად შეურაცხიეს, და არა ეშინის, ურიათაგან მოკლულისა და ჯუარცმულისა
ეშინიან და შეცდომილ არიან, მეფეთა აგინებენ, (M 208) ღმერთთა შეურაცხ ჰყოფენ, და ძალსაცა ნათლისასა მთოვარისასა და ვარსკულავ თასა არად შერაცხენ, და შექმნულად ჯუარცმულისა იტყუიან. და
10 და ესრეთ მიაქციეს ქუეყანა, ვიდრმედ დედანი მამათაგან და მამანი
დედათაგან ცოცხლივ განეშორნეს. დაღაცათუ დიდითა ქადებითა
15 და ფერადფერადითა სატანჯველითა მოვსწყუიდენით, უფრო-

სად განმრავლდენ. შემემთხუია მე ხილვა ნათესავისა
მათისაგან ჭაბუკი ერთი ქალი, და განვიზრახე მოყვანება მისი ცოლად; არა თუ ვითარცა მეფისა გული უთქმიდა სურვილად ჩემდა, არამედ სძულდაცა და არაწმიდად შემრაცხეს; რომლითაცა
20 მეოტ იქმნნეს და კერძოთა ქუეყანისა შენისათა წარმოსრულ არიან.
უწყებულ იყავნ შენდა, ძმაო ჩემო, მოიძიენ იგინი და, პოვნე რა მისთანანი
იგი, სიკუდილით მოაკუდინენ. რომელნი შეაცთუნნეს, შუენიერი
ხატითა (M 209) ჩემდა წარმოავლინე; უკეთუ სათნო იყოს, თავისა შენისათუის იგულე, რამეთუ არავინ იპოვო (A 50) მსგავსი მისი იონთა სო25 ფელსა შინა. და ცოცხლებით იყავნ ღმერთთა მსახურებით“. (ჭ 95) და ვითარცა
წარიკითხა ბრძანება იგი კეისრისა, მსწრაფლ იწყო ძიებად მათდა, და პოვნა იგინი საწნეხელთა მათ პირველ ჴსენებულთა.
იხილა რა რიფსიმე, აღივსო სიხარულითა და გულის-თქუმითა და
განიზრახა ცოლებად მისი. ხოლო არა ერჩდა წმიდა რიფსიმე; მაშინ
30 იწამა იგი, დედამძუძე მისი გაიანე და სხუანი მრავალნი მათთანანი, ვითარცა წერილ არს წამება მათი და სასწაული მოქცევასა სომეხთასა. რამეთუ მადლითა ღმრთისათა იქმნა მეფე თრდატ ეშუად. და რომელნიმე (M
210) მათ წმიდათაგანი დაიმალნეს და ივლტოდეს.
1-30 სტრ., 52 მაშინ ესე წმიდა ნინო დაიმალა ეკალთა შინა
ვარდისათა, რამეთუ არა ყუაოდა მას ჟამსა. და ოდეს იგი
აღმოვიდოდეს სულნი წმიდათა მათ მოწამეთანი, იხილა წმიდამან
ნინო სტეფანეს მსგავსი დიაკონი, ჩამომავალი ოლარითა ნათლისათა; და ჴელთა მისთა აქუნდა სასაკუმევლე, რომლისაგან გამოვი5 დოდა კუამლი სულნელებისა, რომელი ცათა დაფარვიდა, და მის
თანა სიმრავლე ჰაერთა ზეცისათა. და მათ შეერთნეს სულ(A 51)ნი
წმიდათა მოწამეთანი.
ხოლო წმიდა[მან] ნინო, ღაღად ყო: „უფალო, უფალო, რად დამიტეობ მე შორის ასპიტთა და იქედნეთა“. ჴმა ესმა
10 მუნით, რომელი ეტყოდა: „ესრეთვე იყოს წარყვანება შენი, ოდეს
ეგე (M 211) ეკალი, რომელი არს გარემოს შენსა, ყოველი იქმნეს ვარდის
ფურცელ სულნელ. აღდეგ და ვიდოდე ჩრდილოთ, სადა იგი არს
სამკალი ფრიად, და მუშაკი არა“. (ჭ 96) და წარმოვიდა წმიდა ნინო და
მოვიდა ორბანთა, საზღვართა სომხითისათა. და მუნ დაიზამთრა ჭირ15 თა შინა მრავალთ, და თუესა მეოთხესა, რომელ არს ივნისი, წარმოემართა და მოიწია მთათა ჯავახეთისათა, და მიემთხუია ტბასა
დიდსა გარდამდინარესა, რომელსა რქუიან ფარავნ. და მიხედნა
მთათა ჩრდილოსათა, რამეთუ დღეთა ზაფხულისათა იყუნეს სავსენი თოვლითა და აერითა სასტიკითა, და შეძრწუნდა ნინო და
20 რქუა: „უფალო, უფალო, მიიღე სული ჩემგან“. და დაყო ორი დღე მუნ; და ითხოვა
საზრდელი მეთევზურთაგან. და მწყემსნი იყუნეს
მასვე ადგილსა და ჴუმილვიდეს ჴუმილვასა ღამისასა სამწყსოთა მათთა ზედა, და ხადოდეს (M 212) ღმერთთა მათთა, არმაზს და ზადენ(A 52)ს, და

აღუთქმიდეს შესაწირავთა: „ოდეს მოვიდეთ მშუიდობითო“.
ხოლო წმიდა ნინო მეცნიერ იყო მცირედ ენასა, რამეთუ პირველ ესწავლა ნიაფორისგან, და პოვა მწყემსთა
მათ შორის სომხურად მზრახველი და ჰკითხა მას: „რომლისა სოფლისანი ხართ?“ ხოლო მან რქუა: „დაბით ელარშნით, საფურცლით,
ქინჯარელნი, რაბატელნი და დიდისა ქალაქისა მცხეთისანი, სადა
ღმერთნი ხედვენ და მეფენი მეფობენ“. ჰკითხა: „სადათ არს მცხეთა?“ ხოლო მწყემსმან მან ესრეთ ოდენ აუწყა, რომელ მდინარე გას-

1-35 სტრ., 53 დის ტბასა ამას მცხეთას მისლვად (არს) ხოლო წმიდამან ნინო დაიდვა ლოდი სასთულად, დაწვა და დაიძინა გარდასადინელსა მის
ტბისასა. და მოვი(ჭ 97)და კაცი ერთი ასაკითა ზომი და თმითა ნახევარ-თმოსანი. და მოსცა წიგნი დაბეჭდული (M 213) წმიდასა ნინოს და რქუა: „მიართუი
ესე მცხეთას მეფესა წარმართთასა“. ხოლო წმიდამან ნინო იწყო
5 ტირილად და ვედრებად მისა: „უფალო, მე დედაკაცი ვარ უცხო და
და არცა ვიცი ენა, ვითარ მივიდე უცხოსა ქუეყანასა და უცხოთა ნათესავთა თანა“. მაშინ განჴსნა წიგნი იგი და მისცა კითხვად, და
წერილ იყო რომაელებრ და ბეჭედულ (A 53) იყო იესოსი წიგნსა მას დაწერილსა, დაწერილ იყუნეს ათნი სიტყუანი: 10
სადაცა იქადაგოს სახ(M 214)არება ესე, მუნცა ითქუას დედაკაცი ესე;
არცა მამაკაცება არს, არცა დედაკაცება, არამედ თქუენ
ყოველნი ერთ ხართ;
წარვედით და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართნი და ნა15 თელს-ცემდით მათ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა
წმიდისათა;
ნათელი გამობრწყინდა წარმართთა ზედა და დიდებად
ერისა შენისა ისრაელისა;
სადაცა იქადაგოს სახარება ესე სასუფეველისა, მუნცა ითქ20 მოდის ყოველსა სოფელსა;
რომელმან თქუენი ისმინოს და შეგიწყნარნეს, მან მე შემიწყნაროს, და რომელმან მე შემიწყნაროს, შეიწყნაროს მომავლინებელი ჩემი;
(ჭ 98)რამეთუ ფრიად უყუარდა მარიამ უფალსა, რამეთუ მარადის
ისმენდა მის[ს]ა სიტყუასა ჭეშმარიტსა; 25
ნუ გეშინინ მათგან, რომელთა მოგწყუიდნენ ჴორცნი თქუენნი, ხოლო სულთა ვერ შემძლებელ არიან მოწყუედად;
რქუა მარიამ მაგდანელსა იესო: „წარვედ, დედაკაცო, და ახარე ძმათა ჩემთა;
სადაცა ქადაგებდით სახელითა მამისათა და ძისათა და
30 სულისა წმიდისათა;
ესე სიტყუანი წარიკითხნა წმიდამან ნინო, იწყო ვედრებად
ღმრთისა მიმართ და გულისჴმა ყო, რამეთუ ზეცით იყო ჩუენება,
(A 54) და აღიხილნა თუალნი ზეცად და ხვალისაგან ითხოვა შეწევნა მისი; და შემდგომად

ამისა წარემართა მდინარესა მას ტბისასა, დაიყო
35
1-30 სტრ., 54
დინება მისი დასავლეთით კერძო. და მიუდგა გზათა ძ(M 215) ნელთა და
ფიცხელთა, ნახნა ჭირნი დიდნი გზათაგან და შიში დიდი მჴეცთაგან, ვიდრეღა მიიწია ადგილსა მას, სადა წყალმან აღმოსავლით
იწყო დინება, ლხინება მისი. პოვნა მოგზაურნი და მიიწია ქალაქსა
ურბნისასა, იხილა ერი უცხოთა თესლთა ღმერთთა მსახური, ცეცხლ5 სა, ქვათა და ძელთა თაყუანის-ცემდეს. და შევიდა უბანსა ურიათასა ენისათუის ებრაულისა. და დაყო მუნ თუე ერთი, განიცდიდა
ძალსა ამის ქუეყანისასა. მაშინ დღესა ერთსა შეიძრნეს ერნი დიდნი
მით ქალაქით, წარმავალ[ნ]ი დედა-ქალაქად სამეფოდ, მცხეთად,
ვაჭრებად წინაშე არმაზ ღმრთისა მათისა; და წარჰყვა წმიდა იგი
10 თანა. და მიიწივნეს ქალაქად (ჭ 99) მცხეთად, წია(M 216)ღ ჴიდსა ზედა, და დადგეს მუნ, და ხე(A 55)დვიდეს წმიდა ნინო ცეცხლის-მსახურთა მათ ერთა მოგუებასა და ცთომასა; და იგლოვდა უცხოებასა თუისსა. აჰა ესერა,
ხვალისა დღე იყო ჴმა ოხრისა და საყუირისა; გამოვიდა ერი ურიცხუი, ვითარცა ყუავილნი ველისანი, და ზარი საშინელი გამოვიდო15 და, და ჯერეთ მეფე არღა გამოსრულ იყო. და ვითარ მოიწია ჟამი,
იწყო სივლტოლა და მიდა-მიმავლა ყოვლისა კაცისა, შიშითა საფარველსა თუისსა შეივლტოდა; მყის გამოვიდა დედოფალი ნანა,
და ნელიად მოვიდოდა ერი, და შეამკუნეს ყოველნი ფოლოცნი თუითო-ფერითა
სამოსლებითა და ფურცლითა. და
20 იწყო ყოველმან ერ[მან] ქებად მეფისა; მაშინ გამოვიდა მირიან მეფე
საზარელითა ხილვითა. და ჰკითხა წმიდამან ნინო დედაკაცსა ვისმე
ურიასა, ვითარმედ: „რა არს ესე?“ და მან რქუა მას: „ღმერთი ღმერთთა მიუწესს, არმაზ რომელ არა არს მისსა გარეშე სხუა კერპი“.
მყის უკუე წარვიდა წმიდა ნინო ხილვად ა(M 217)რმაზისსა. და აღივსნეს
25 ჴევნი იგი დროშებითა და (A 56) ერითა, ვითარცა ველნი ყუავილითა. ხოლო წმიდამან ნინო შეუსწრო ციხედ არმაზისა, დადგა იგი ახლოს კერპისა
მის ნაპრალსა ზღუდისა მის, და ხედვიდა საკუირველებასა მიუწდომელსა და გამოუთქმელსა, ვითარღა იყო ზარის-აღსაჴდელი იგი
შიში მეფეთა მთავართა და და ყოვლისა ერისა შიშით და ძრწოლით.
30 და იხილა წმიდამან ნინო, რამეთუ დგა კაცი ერთი სპილენძისა: და
ტანსა მისსა ეცუა ჯაჭუი ოქროსი, და ჩაბალახი მყარი, და თუალნი ესხნეს ზურგით,და ჴელთა მისთა აქუნდა და ბივრილი, და ჴელთა მისთა ჴრმალი
ბრწყინვა-

1-30 სტრ., 55
(ჭ 100)ლე, ვითარცა ელვა. უკეთუ ვინმე შეეხებინ, თავი თუისი სიკუდილად განწირის და იტყუინ: „ნუ უკუე სამე ვაკლე დიდებასა დი(M 218)დისა
ღმრთისა არმაზისსა, ანუ შე-სამე-ვსცეთ სიტყუად ებრაელთაგან

გინა მოგუთა თანა სმენისა; და რომელ იტყუიან უცებნი უცხოსა ვისთუისმე ღმრთისა, ნუ უკუე პოოს რამე ბიწი, მც(C 61a)ეს მე მახუილი
5 იგი მისი, რომლისა ეშინის ყოველსა ქუეყანასა“. და შიშით თაყუანის-ცემენ მას. იყო მარჯუენით მისსა კაცი ოქროსა, და სახელი მ(A 57)ისი გაცი; და
მარცხენით მისსა უდგა კაცი ვეცხლისა და სახელი
მისი გიმ, რომელნი იგი ღმერთად უჩნდეს ერსა მას ქართლისასა.
მაშინ ტიროდა და სულთ-ითქუმიდა შეცთომათა
10 მათთათუის ქუეყანისა ჩრდილოსა, მიფარვასა ნათლისასა და უფლებასა ბნელისასა. მიხედნა მეფეთა მათ და დედოფალთა ყოველთა
მთავართა, რამეთუ (M 219) ცოცხლებით შთაენთქნეს ჯოჯოხეთსა, დაეტევა დამბადებელი, და ქვათა ძელთა და სპილენძსა რვალსა გაჭედილსა ღმრთად თაყუანის-ცემენ, და ესენი იცნობებოდეს ყოვ15 ლისა შემოქმედად. მაშინ მოეჴსენა სიტყუა იგი, რომელ ამცნო
იობანალმან პატრიაქმან, წმიდამან მამამან, ვითარმედ: „მამაკაცსა
სრულსა წარგავლინებ, და მიწევნად ხარ ქუეყანასა უცხოსა ნათესავთა – დარაგევლ ზეფელ კაბადულ, რომელ არს ბრანჯულად „კაცთა ღმრთის მჴდომთა“. 20
მაშინ აღიხილნა ზეცად და თქუა: „უფალო, მრავლითა ძალითა შენითა გეცრუვნეს მტერნი შენნი და მრავლითა სულგრძელებითა იქმან, რასაცა ი(ჭ 101)გონებენ. არამედ ნუ (A 58) უგულებელს ჰყოფ, რამეთუ ხატი შენი არს კაცი, რომლისათუისცა
ერთი წმიდისა სამებისაგანი კაც იქმენ და აც(M 220)ხოვნე ყოველი სოფე25 ლი; ამათცა ნათესავთა მოხედენ და შერისხენ სულთა ამათ ურჩთა სოფლის მპყრობელთა, მთავართა ბნელისათა, და შთაჴადენ
ადგილთა ძნელთა; და მიჩუენე მე, უფალო ღმერთო მამისა და დედისაო, მჴევალსა ამას შენსა და ნაშობსა მათსა, რათა იხილონ ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათა მაცხოვარება შენი, რათა ჩრდილო
30 ბღუარსა თანა იხარებდეს და ყოველმან ენამან მხოლოსა
ღმერთსა თაყუანის-გცეს ქრისტეს იესოს თანა, ძისა შენისა, რომელსა შუენის მადლობა და დიდების-მეტყუელება“.
1-30 სტრ., 56
და ვითარცა წამისყოფა იყო ოდენ თუალისა , დასავლით ჰაერნი და ქარნი აღდგეს, და ჴმა
სცეს ქუხილითა, ჴმითა საზარელითა, და გამოჩნდეს ღრუბელნი მოსწრაფედ ნიშნითა
საშინელითა, და მოიღო ნიავმან დასავალისა მზისამან სული ჯერკულისა მწარისა და ნავღლისა მყრალისა. (M 221) მაშინ ივლტოდა ყოველი კაცი ქალაქად
და სოფლად; მიეცა (A 59) დრო, რომელ შეესწრნეს კაცნი
საყოფელთა მათთა შინა. და მეყსეულად მოიწია რისხვისა იგი ღრუბელი, მცირე და მოიღო სეტყუა ლიტრისა სწორი მას ადგილსა
ოდენ, და დააწულილნა კერპნი იგი და დამუსრნა, დაარღვივნა
ზღუდენი ქარმან სასტიკმან და შთააბნივნა კლდესა; ხოლო წმიდა
10 ნინო დარჩა მშუიდობით ადგილსა მას, სადა შესრულ იყო.
ხოლო დღესა მეორესა გამოვიდა მირიან მეფე და ყოველი

ერი, ეძიებდეს ღმერთთა მათთა და არა ჰპოვებდეს, (ჭ 102) დაეცა შიში
და ძრწოლა, (M 222) და იგლოვდეს გულფიცხელი ერი იგი, იტყოდეს, ვითარმედ: „ქალდეველთა ღმერთი ითრუჯ და ჩუენი ესე ღმერთი არ15 მაზ მტერ არიან: ამან სამე მას ზედა ზღუა მოაქცია, და აწ მან
შური იძია და მის მიერ მოიწია ესე“. ხოლო რომელნიმე იტყოდეს: „რომლისა ძალითა თრდატ მეფე იქმნა და მისვე ძალითა
ღმერთისა იქმნა კაცად, უკუე ღმერთმან მოაწია ესე, რამეთუ სხუა
ღმერთი ვერ შემძლებელ არს“. ესევითარსა ამას იტყოდეს, რამე20 თუ ვინცა თრდატ მეფე ქრ(A 60)ისტეს ძალითა ეშუად ქმნილ იყო, და ქრისტეს ძალიათვე კაცად მოქცეულ იყო. მიერითგან ქება-დიდება
ქრისტესი არღარა ფარულად ითქმოდა მათ შინა, რამეთუ მადლსა
ღმრთისასა ეწყო მიფენად.
ხოლო მასვ(M 223)ე დღესა რისხვისასა, ოდეს დასცხრა სეტყუა იგი
25 და ქარი სასტიკი, გამოვიდა წმიდა ნინო კლდისა მისგან ნაპრალისა და პოვა თუალი იგი ბივრიტი, აღიღო და წარმოვიდა წინა-კერძო დასასრულსა მის კლდისა ცხუირისასა, სადა ყოფილ იყო ძუელი
ციხე, და მუნ დგა ხე ერთი ბრინჯისა, შუენიერი, მაღალი და
რტოიანი, სადა იგი ყოფილ იყო ბარტამ მეფისა საგრილი და გან30 სასუენებელი. და მივიდა ხესა მას ქუეშე და გამონიშნა ნიში ქრისტეს
ჯუარისა და ილოცვიდა მუნ ექუს დღე, და მადლობდა ღმერთსა
და ევედრებოდა, რათა მოხედნეს წყალობით ერსა მას შეცთომილსა
და იჴსნეს ეშმაკისაგან. ხოლო ოდეს იქმნა ესე, ჟამი იყო მეექუსე და
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დღე მეექუსე და თუისა მის, ოდეს იგი ევმანოელ თაბორს ხატი
უჩუენა თავთა მათ მოწაფეთა და თავთა მათ წინასწარმეტყუელთა.
(ჭ 103) (M 224)მაშინ მოვიდა სეფექალი ვინმე, რომელსა ერქუა
[შროშან] და (A 61) იხილა იგი ხესა მას ქუეშე; განკუირდა და მოიყვანა
ბერძულად მეტყუელი დედაკაცი და ჰკითხა გზა მისი. ხოლო წმიდამან ნინო აუწყა და უთხრა ყოველი გზა და საქმე მისი, თუინიერ
დედა-ძმათა მისთა არა აუწყა, რამეთუ ტყუედ უთხრა თავი თუისი.
მაშინ შეეწყალა შროშანას უცხოებისა მისთუის, აღევსნეს თუალნი
ცრემლითა და აიძულებდა მას, რათამცა წარჰყვა სეფედ. ხოლო
ნინო არა ინება წარყოლა მის თანა, და წარვიდა შროშანია. შემდგომად ამის10 სა მესამესა დღესა ჩამოვიდა ქართლად, გამოვლო მტკუარი და მიმართა სამოთხესა მას მეფისასა, სადა იგი აწ არს სუეტი ღმრთივ
აღმართებული და ეკლესია საკათალიკოზო. და მი-რა-ვიდა კარსა მას
სამოთხისასა მცველისა, (M 225) შევიდა შინა, დაჯდა დედაკაცი, რომელსა
ერქუა ანასტო. ვითარცა იხილა დედაკაცმან მან, აღდგა, მოეხუია
25 და შეიტკბო ვითარცა მეცნიერმან, დაჰბანნა ჴელნი და სცხო
ზეთი, მოართო პური და ღუინო. და დაყო მის თანა ცხორება ი თუე.
ესე ანასტო და ქმარი მისი უშვილო და
ზრუ[ნვიდ]ეს ფრიად. იხილა ( A 62) წმიდამან ნინო ჩუენებასა შინა:

20 მოვიდა კაცი ნათლის ფერი და რქუა: „შევედ სამოთხესა მას, ბაბილო არს მცირე ნაძუთა ქუეშე, საუფლო შეზავებული მიწა, აღიღე მის ადგილისაგან,
შეაჭამე კაცთა მაგას და ესუას შვილი“. ყო ეგრეთ წმიდამან ნინო და რქუა მათ: „ძალითა ქრისტეს ძისა ღმრთისათა დაუსაბამოსა, რომელი თანამოსაყდრე არს მამისა და სულისა
25 წმიდისა და ჴსნისათუის ჩუენისა განკაცნა, ჯუარს ეცუა, დაეფლა
და აღდგა მესამესა დღესა, და ამაღლდა დიდებით, და დაჯდა მარჯუენით მამისა და მერმე მოსლვად არს განსჯად ცხოველთა და
მკუდართა, მან მოგცეს გულისხმის ყოფა“. და აუწყა ყოველი გზა ჭეშმარიტი.
მაშინ ცოლ-ქმართა აღიარეს ქრისტე და დაემოწაფნეს ფარულად. ხოლო წმიდამან ნინო ქალაქისა ზღუდეთა გარეგნით პოვა
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ქოჩი ერთი ბრწამი მაყულისა, სადა აწ არს საკურთხეველი ზემოსა ეკლესიისა საებისკოპოსო, და იგი შექმნა საყოფლად თუისა.
და შექმნა ჯუარი ნასხლევისა და აღმართა ქალაქსა მას ქუეშე,
(A 63) და მარადის ილოცავნ დღე და ღამე დაუცხრომელად. და მსახურებდეს ცოლ-ქმარნი იგი, და იყუნეს დაკუირვებულ ღუაწლთა მისთა,
5 მარხვასა და ლოცვასა, მღუიძარებასა. და მრავალგზის მოვიდის
უ(M 227)ბანსა ურიათასა ენისათუის ებრაულისა და გამოძიებისათუის კუართისა უფლისა, რომელ ასმიოდა ნიაფორისგან ისრაელისაგან, ვითარმედ: „კუართი უფლისა მცხეთელთ ურიათა წარუღიაო“, რათამცა ცნა რამე საქმე კუართისა მის.
და პოვა ჰურია ერთი მღდელი, სახელით აბიათარ, და უქადაგა მას და ასულსა მისსა სიდონიას
სახელი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი. ხოლო მათ რწმენა
და დაემოწაფნეს იგინი და ექუსნი დედანი სხუანი ურიანი, და (და)აღიღეს სწავლა წმიდისა ნინოსი თუინიერ ნათლის-ღებისა, რამეთუ
15 არა იპოვებოდა მღდელი, რომელმან ნათელ სცა, და ფარულად იყვნეს მოწაფე მისი. და ჰყოფდა (ჭ 105) კურნებათა და საკუირველებათა ძალითა
ქრისტესითა; მრავალნი განრღუეულნი განკურნნა რეცა 10 მიზეზითა (A 64)
წამლისათა. და ესრეთ იქცეოდა მცხეთას ქალაქსა შინა (M 228) სამ წელ
ოდენ, და მათ ჟამთა შინა ოდენ იყო შესულა მირიან მეფისა და
20 ძმისწულისა მისისა დიდისა სპარსთა მეფისა საბერძნეთს, ოდეს
კოსტანტინე მეფემან ძალითა ქრისტესითა და წინამძღურებითა
ჯუარისათა იოტნა მეფენი და სპანი მათნი ურიცხუნი მოსრნა.
თქუმული აბიათარ მღდელისა
რომელი დაემოწაფა წმიდასა და ნეტარსა ნინოს. 25
<<მე, აბიათარ მღდელი, ვიყავ წლით ხუედრებული მის წელიწადისა, ოდეს წმიდა ესე და ნეტარი ნინო მოვიდა მცხეთად.
მასვე ჟამსა მოვიდა ანტიოქიით ჰურიათაგან მღდელთაგან ესრეთ წერილი, ვითარმედ: „სამად განხეთქა ღმერთმან მეფობა ისრაელისა;
აჰა ესერა, წინასწარმეტყუელნი ჩუენნი დასცხრეს, და რომელსა

30 სული აწუევდა, აღესრულა ყოველი და განვიბნიენით ყოველსა ქუეყანასა, და რომთა დაიპყრეს ქუეყანა და ურიანი ვტიროდით ჩუენ
ყოვ(M 229)ლითურთ, რამეთუ განვარისხეთ შემოქმედი ღმერთი. აწ განიხილენ წიგნი მოსესნი, რომელი დამიწერ(ი)ა ჩუენ ესე: ყოველი, რომელი იტყოდა ქუეყანასა ზედა (A 65) თავსა თუისსა ძედ ღმრთისა, მოკუე35
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დინო. ანუ-მე უკუე შევსცეთით ნაზარეველისა იესოს სიკუდილისა; რამეთუ ვხედავთ
ოდეს პირველთა მამათა ჩუენთა შესცოდიან ღმერთსა და ყოვლად დაივიწყიან ღმერთი, და მისცის იგინი ჴელმწიფე[ბა]სა
ძნელსა, ტყუეობასა ძნელსა, და ღაღადყვიან. მსწრაფლ განარინნის
იგინი ჭირისაგან. 5
<<ესე შუიდგზის ვიცით წერილისაგან. ვინათგან
ჴელი შეახეს ძესა მას დედაკაცისა მცირისასა და მოკლეს, აღიღო
ჴელი მისი ჩუენ ზედა, განხეთქა მეფობა ჩუენი, და განმაშორნა ტაძარსა მისსა წმიდასა და უგულებელს ყო ნათესავი ჩუენი სრულიედ
და არს სამი წელი, და არა ისმინა ვედრება ჩუენი და არცა იყო
10 ლხინება ჩ(M 230)უენი.
<<საგონებელ გუიჩნს, ვითარმედ ზეცით იყო განგება
ესევითარი; განმრავლდა მოწერილი. ხოლო მე, ვითარცა მესმა ესე,
ვიწყე კითხვად დედაკაცისა მის ქრისტესთუის, თუ ვინა იყო იგი,
ანუ რომლისა მიზეზისათუის იქმნა კაც ძე ღმრთისა. მაშინ აღაღო
15 პირი თუისი, ვითარცა ჯურღმულმან აღმომცერანემან, იწყო საუკუნითგანთა, ზეპირით აღმოიტყოდა (A 66) და განაგებდა, ვითარცა მძინარესა განმაღუიძებდა და დაბნელებულსა განმანათლებდა, მამათა
ჩუენთა შემაწყალებდა, და სჯულისა ცვალებათა დამაჯერებდა, ვიდრემდის მრწმენა სიტყუათა მისთა: იესო ქრისტე ძე ღმრთისა,
20 ვნება მისი და აღდგომა, მეორედ მოსულა მისი საშინელი და სადა
იგი არს მოლოდება წარმართთა. მე და შვილი ჩემი ღირს ვიქმნენით საპკურებელსა მას განსაწმედელსა ცოდვა(M 231)თაგან, ემბაზისა
შვილსა, რომელსა ინატრიდა დავით და ვერ (ჭ 107) იხილა. და მესმა ჴმა
ახლისა სჯულისა, ეჰა საგალობელთა, რომელსა ინატრიდა დავით.
25 და ღირს ვიქმნენა მე ზიარებად ჴორცსა და სისხლსა ქრისტეს ძისა
ღმრთისასა, კრავსა სოფლისათა ცოდვათა შეწირულისათუის, რომლისა ტკბილ არს გემოსხილვა მისი; ამას ზედა, უფალო, ჰყავ განსლვა ჴორცთაგან ჩემთა. და კუალად მრავალნი სასწაულნი იხილნა
თუალმან ჩემმან მცხეთას, წმიდისა ნინოს მიერ>>. აღსრულებული დღეთა ჩუენთა“.
დღეთა ჩუენთა თქმული მისივე აბიათარ მღდელისა
კუართისათუის უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესისა
<<მე, აბიათარ, თხრობასა მიგ(A 67)ითხრობ დედისა მამისა ჩემისასა,
რო(M 232)მელიცა ვიცი წიგნთაგან მამისა და დედისა ჩემისათა; სმენით
ყურთა ჩემთა ესმოდის მამისა თუისისაგან, ოდეს ისი გუერმა, ვი -
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თარმედ „იერუსალემი სპარსთა დაიპყრესო“; იქმნა გლოვა და მწუხარება ურიათა ზედა ქართველთა, მცხეთას მკუიდრთა, ბოდელთა
მღდელთა, კოდისწყაროელთა მწიგნობართა და სობის სინელთა
თარგმანთა – ესე ყოველნი აღიძრნეს სივლტოლად. ხოლო მცირედთა დღეთა მოვიდა
ღაღადისი ნუგეშინის ცემისა, ვითარმედ: „სპარს5 ნი არა დაპყრობად მოვიდეს იერუსალემისა, არამედ მურისა წილ
აქუნდა ოქრო სამეუფო, მური მსწრაფლ მკურნალი წყლულებათა,
გუნდრუკი სულამო, ეძიებდეს ყრმასა ვისმე შობილსა, ძესა დავითისსა, პოვეს მწირი (ჭ 108) ერთი, მწირისა დედაკაცისაგან შობილი
უჟამოდ და უადგილოსა ადგილსა. (M 233) და ესენი მის ყრმისა მოვიდეს თაყუა10 ნისცემად, და შეწირეს მისა ძღუენი იგი“. და იქმნა სიხარული ყოველთა ზედა ჰურიათა ქართველთა.
<<ხოლო შემდგომად ამისსა, ვითარ გარდაჴდა ოცდაათი წელი, მოუწერა ანა მღდელმან ი[ე(A 68)რუსალემით მამასა ჩემისა
ელიოზისა, რამეთუ იგი, რომლისათუის მოვიდეს სპარსნი მეფენი
ძღუნით, აღზრდილ არს იგი, ჰასაკსა საზომსა მიწევნულ არს და
თავსა თუისსა ხადის ძედ ღმრთისა. მოვედით ყოველნი სიკუდილსა
მისსა, რათა აღესრულოს მცნება მოსესი“. წარვიდა აქათ მამის მამა
ჩემი ელიოზ, კაცი მოხუცებული, და ესუა მას დედა ტომისაგან
ელია მღდელისა, და ესუა დაჳ ერთი. ევედრებოდა დედა ძესა
20 თუისსა: „წარვედ, შვილო, წოდებასა მეფისასა და წესსა სჯულისასა. ხოლო რომელსა განიზრახვენ, ნუ შეერთვინ ცნობა შენი, ნუ
შვილო რამეთუ იგი არს სიტყუა წინასწარმეტყუელთა და იგავი
ბრძენთა (M 234) და წარვიდა ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოზ კარსნელი;
მუნ დახუდეს ჯუარცმასა უფლისასა. ხოლო ოდეს დამსჭუალეს უფა25 ლი პასენაკმან კუერითა დაჰკრა სამსჭუალთა. აქა დედასა ელიოზისსა ესმა, და იკრჩხიალნა და თქუა: „ჵ მშუიდობაო და მეფობაო
ურიათაო, რამეთუ მოჰკალთ თავისი მაცხოვარი, და იქმენ მკლ(A 69)ველ
შემოქმედისა თუისისა. ვაი თავსა ჩემსა, რომელ არა წინავე მოვკუედ,
რომე არა სმენილ იყო ყურთა ჩემთა“. (ჭ 109) და ამას ზედა შეისუენა. 30
<<ხოლო კუართი უფლისა წლით ხუდა მცხეთელთა. წარმოიღო ელიოზ, და მოიღო მცხეთას, და მიეგება დაჳ შესუარული ცრემლითა, მ(M 235)ოეხუია ყელსა ძმასა თუისსა, და აღიღო
სამოსელი იესოსი, შეიტკბო მკერდსა და ფიცხლა სულნი წარჴდეს,

1-35 სტრ., 61
სამითა ამით ტკივილითა: სიკუდილისათუის და დედისათუის, რომელ ეზიარა სისხლსა უფლისასა. მაშინ იყო საკუირველი დიდი
მცხეთა-ქალაქსა შინა; განკუირდა ადერკ და ყოველი ერი, და სთნდა
მეფესა ადერკს სამოსელი იგი; არამედ საკუირველებისა მისგან

არა ინება გამოღება მკუდრისა მისგან; და ელიოზ დამარხა დაჳ
5 თუისი და ჴელთა აქუნდა სამოსელი იგი უფლისა. და ადგილი იგი,
რომელი უფალმან უწყის.
<<შემდგომად მრავალთა წელიწად(ჭ 110)თა ძისწულმან ადერკ მეფისამან ძიება ყო სამოსლისა მის ურიათასა და არა პოვა. რამეთუ
აუწყეს ესე ყოველი, რომელი (A 70) იყო, და არავინ უწყის ადგილი იგი
10 რომელ არს მახლობელად ნაძუისა ლიბანით მოღებულისა. (M 236) რამეთუ
მრავალგზის ბრძანა დედამან ჩემმან წმიდამან ნინო, რათამცა მოვიძიეთ სამოსელი იგი, გარნა მეფემან ოდენ უწყოდენ: „და არს
ადგილი იგი, რომელსა ძენი კაცთანი ვერ შემძლებელ არიან გამოთქუმად“. სახლი
ელიოზისი (M 237) იყო ქალაქსა შინა დასავალით
15 წიაღ მოგუთასა, ჴიდსა ზედა.
<<მათ დღეთა შინა მრავალგზის იხილა ჩუენება წმიდამან ნინო
მცირედსა მას მირულებასა მისსა მუჴლთა მისთა ზედა, რეცა მოვიდიან მფრინველნი ცისანი და შთავიდიან შავნი მდინარესა მას შინა, განიბანნიან და განსპეტაკნიან და აღვიდიან სამოთხესა მას
ბაბილოვანისასა, მოისთულებდიან და ყუავილსა მას ძოვდიან, რეცა მისი არს სამოთხე იგი, გარე მოადგიან ჟივილით შუენიერად.
ესე უთხრა წმიდამან ნინო მოწაფესა თუისსა სიდონიას, ასულსა
აბიათარისსა, და მან რქუა: „უცხოვო და აქა შობილო ტყუეო
და (M 238) ტყუეთა მჴს(A 71)ნელო, უწყი, რამეთუ შენ ზედა მოიწია ახალი იგი
ჟამი, და შენ ძლით ისმის ამბავი იგი, მამათა ჩუენთა ნაქმარი ზეცისა მის კაცისა ზედა, უბრალოსა მის სისხლისა უსამართლოდ დათხევა, რომლითაცა იქმნა ურიათა სირცხუილი, ცის-კიდეთა განბნევა, მეფობისაგან დაცემა, ტაძრისა მის წმიდისა მიღება, ერისა
(ჭ 111) უცხოსა წოდება, და დიდება მათი მათდა მიცემად: იერუსალიმ,
30 იერუსალიმ,
1-15 102
ვიდრემდის განგიმარტვან ფრთენი შენნი და შეიკრებ
ყოველთა ცის-კიდისა ფრთეთა შენთა ქუეშე. აჰა, აქაცა მოსრულ
არს დედაკაცი ესე, რომელმან შესცვალოს წესი ქუეყანისა ამის“.
მიექცა წმიდასა ნინოს და რქუა: „ჩუენება ესე შენი არს, რამეთუ
ადგილი ესე შენ მიერ იქმნეს სამოთხე“.
1-35 სტრ., 62 <<ხოლო ვითარ მოვიდა მირიან მეფე საბერძნეთით, ოტებული კოსტანტინე მეფისაგან, ვიდრე მოსლვადმდე მისა
გა(M 239)ნეცხადა წმიდასა ნინოს ქება ქრისტეს სჯულისა, რამეთუ იტყოდა იგი ჴმამაღლად, ვითარმედ: „გპოვენ მკ(A 72)უიდრნი ჩრდილოსანი
ცთომასა შინა“, და გამოაჩინა ჯუარი იგი ნასხლევისა, და მით
5 იქმოდა საკუირველებათა დიდთა; განრღუეულნი განკურნის თუინიერ წამლისა, შეხებითა ჯუარისათა, და მის თანა ქადაგებდეს
მოწაფენი მისნი, რომელნი პირველ დაემოწაფნეს: შუიდნი დედანი
ნათესავნი ჰურიათანი, სიდონია, ასული აბიათარისი, და ექუსნი

სხუანი, და სამოთხისა მცველნი იგი დედანი და ცოლ-ქმარნი, და აბია10 თარ მღდელი, ახალი პავლე, რომელი უშიშად და დაუცხრომელად
ქადაგებდა სჯულსა ქრისტესსა, რომელი ფრიად მეცნიერ იყო ძუელისა სჯულისა, და ახალი ესე სჯული ესწავა წმიდისა ნინოსაგან და
უმეტეს ნინოსსა ამხილებდა ყოველსა კაცსა სჯულსა ჭეშმარიტსა.
<<მაშინ აღიძრნეს ჰურიანი აბიათარს ზედა, რა15 თამცა ქვა დაჰკ(M 240)რიბეს მას. ხოლო მეფემან მიავლინნა მსახურნი და განარინა
აბიათარ სიკუდილისაგან, რამეთუ მირიან
მეფესა აქუნდა სურვილი ქრისტეს სჯულისა, რამეთუ ასმიოდა სასწაული ქრისტეს სჯულისა საბერძნეთით და (A 73) სომხითით. არა დააბრკოლებდა იგი ქადაგებად ნინოს და მოწაფეთა მისთა, არამედ
20 ჰბრძოდა ეშმაკი, მტერი იგი უჩინო, (ჭ 112) და ვერ დაამტკიცებდა აღსაარებასა ქრისტესსა. ხოლო ნანა დედოფალი გულფიცხელ იყო
უმეტეს და შეურაცხ ჰყოფდა ქადაგებასა მას.
<<ხოლო წმიდა ნინო ილოცვიდა დაუცხრომელადსაყუდელსა მას თუისსა მაყუალთა მათ ქუეშე, და დაკუირ25 ვებულ იყვნეს წარმართნი იგი ლოცვასა მისსა და მღუიძარებასა,
და უცხო უჩნდა საქმე იგი; იწყეს გამოკითხვად მისა; იგი აუწყებდა
ძუელთა და ახალთა წიგნთა, და განაბრძნობდა უგუნურთა და
უგულისჴმოთა მათ, და შთაუგდებდა გულსა სიყუარულ(M 241)სა ქრისტესსა.
<<და იყო ესრეთ სამ წელ, ვინათგან განაცხადებულად ქადაგა
ქრისტესი და დაიმოწაფნა მრავალნი. მაშინ იყო ვინმე ყრმა-წული,
უფალი მძიმისა სენისა, და მიმოაქუნდა იგი დედასა მისსა კარითიკარად, რათამცა პოვა მეცნიერი ვინმე კურნებისა და ყომცა სარგებელი მისი, და შეისწავა იგი და არაოდეს პოვა სარგებელი კურ35 ნები(A 74)სა ყრმისა მისთუის. და მკურნალთაცა რქუეს დედაკაცსა მას,
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ვითარმედ: „არა სარგებელ ეყოფვის ყრმასა მაგას“. ხოლო დედაკაცი იგი იყო წარმართი, გულფიცხელი, და მარადის სძაგებნ სჯულსა ქრისტიანეთასა, და აყენებდის სხუათაცა მისლვად და კითხვად
წმიდისა ნინოსა. ხოლო ვითარცა სასოწარკუეთილ იქმნა მკურნალთა მიერ, მოვიდა და დავარდა წინაშე წმიდისა ნინოსსა, და ევე5 დრებოდა კურნებასა ყრმისასა. მაშინ რქუა წმიდამან ნინო: „კურნება, რომელი კაცთაგან არს, მე არა რა ვყო. ხოლო ღმერთმან
ჩემმან ქრისტემან მოსცეს ყრმასა მაგას კურნება, რომელი ყოველთაგან განწირულ არს“. რომელსა კილიკსა ზედა მარადის
ილო(M 242)ცავნ წმიდა ნინო, მას ზედა დადება უბრძანა ყრმისა მის,
10 (ჭ 113) და იწყო ვედრებად ღმრთისა მიმართ, და მასვე ჟამსა განიკურნა
ყრმა იგი და განცოცხლებული მისცა დედასა მისსა. ხოლო დედამან ყრმისამან აღიარა ქრისტე და თქუა: „არა არს სხუა ღმერთი,
თუინიერ ქრისტესა, რომელსა ქადაგებს ნინო“. და დაემოწა-

ფა წმიდასა ნინოს, შეუდგა კუალსა მისსა, და ადიდებდა ღმერთსა. 15
<<მაშინ დე(A 75)დოფალი ნანა შევარდა სენსა დიდსა და მწარესა,
რომლისა კურნება ვერავინ შეუძლო. რამეთუ ყოველთა ჴელოვანთა
მკურნალთა წარმოცალიერნეს წამალნი მათნი და ვერ შეუძლეს კურნება, უღონო იქმნნეს და სასოწარკუეთილ. ხოლო აუწყეს ვიეთმე
დედოფალსა, ვითარმედ: „დედაკაცისა მის რომისა ტყუისა მიერ,
20 რომელსა რქუიან ნინო, ლოცვითა მისითა მრავალნი სნეულნი განიკურნებიან“. მაშინ უბრძანა მსახურთა მათ, რათა მოიყვანონ ნინო. მივიდეს მსახურნი
დედოფლისანი, და პოვეს წმიდა ნინო (M 243) ქუისა მის
ქუეშე [ბ]წამ(ა)ლთასა, ილოცვიდა ჟამსა მეექუსესა, და მიუთხრეს
ბრძანება დედოფლისა. ხოლო წმიდამან ნინო რქუა: „არა ბრძა25 ნებულ არს ჩემდა, რათა განვიდე, სადა შუება ჩუენი არა არს,
არამედ დედოფალი მოვედინ საყოფელსა ამას ჩემსა, და ჭეშმარიტად განიკურნოს ძალითა ქრისტესითა“. ხოლო მსახურთა მათ მიუთხრეს დედოფალსა თქმული იგი ნინოსი, მაშინ დედოფალი გულსმოდგინედ ეტყოდა მათ: „შემიმზადეთ მე ცხედარი და მიმიყვანეთ
30 მე“. მაშინ წარიყვანეს ცხედროთა მსა(A 76)ხურთა მათ, და ძე მისი რევ,
და სიმრავლე ერისა მის თანა. ვითარ მივიდეს საყოფელსა მას ნინოსსა, დადვეს
დედოფალი კილიკსა ზედა, იწყო წმიდამან ნინო ლოცვად და ვედრებად ღმრთისა მიმართ
მყოვარჟამ, და მოიღო
ჯუარი იგი, რომელი აქუნდა, შეახო თავსა, მჴართა და ფერჴთა
35
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ჯუარის სახედ, და მეყსეულად განიკურნა, და აღდგა განცოცხლებული. და რწმენა ქრისტე და თქუა: „არა არს სხუა ღმერთი, თუინიერ ქრისტესსა, რომელსა ქადაგებს ტყუე ესე (ჭ 114) დედაკაცი“. მიერითგან შექმნა იგი მეგობრად თუისად (M 244) შინაურად, მარადის ჰკითხავნ და
გამოიწულილავნ სჯულსა ქრისტესსა, და ასწავებდის წმიდა ნინო
5 და აბიათარ, ახალი პავლე, და ასული მისი სიდონია. და იქმნა დედოფალი მორწმუნე და იცნა ღმერთი ჭეშმარიტი. და ჰკითხვიდა
დედოფალსა მეფე, ვითარ-იგი მეყსეულად განიკურნა. და უთხრობდა დედოფალი ყოველსა, რომელი იქმნა მას ზედა, ვითარ იგი
თუინიერ წამლისა, ლოცვითა და შეხებითა ჯუარისათა განიკურნა.
10 და სიმრავლე იგი, რომელთა ეხილვა, დაამტკიცებდეს სიტყუასა მას
დედოფლისასა.
<<მაშინ მირიან მეფე განკუირდა და (A 77) იწყო გამოძიებად სჯულსა
ქრისტესსა, და მრავალგზის ჰკი[თხუენ] ურია-ყოფილსა მას აბიათარს ძუელთა და ახალთა წიგნთა, სადა იგი აუწყებდა ყოველსა.
15 და წიგნიცა რომელი ჰქონდა მირიან მეფესა ნებროთისი, და მასცა
წიგნსა შინა პოვა წერილი ესრეთ: აღშენებასა გოდლისასა ჴმა იყო
ნებროთის მიმართ, რომელი ეტყოდა: „მე ვარ მიქაელ, რომელი
დადგინებულ ვარ ღმრთისა მიერ მთავრობასა ზედა აღმოსავალისასა; განვედ ქალაქით მაგით, რამეთუ ღმერთი ჰფარავს ქალაქსა მა-

20 გას. ხოლო უკუანასკნელთა ჟამთა მოვიდეს მეუფე იგი ცისა, რო(M 245)მლისა იგი შენ გნებავს ხილვა ერსა შორის შეურაცხსა. შიშმან მისმან განაქარვნის გემონი სოფლისანი; მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა
და ეძიებდენ სიგლახაკესა, მან გიხილოს ჭირსა შინა, და გიჴსნეს შენ.
მაშინ გულისჴმა ჰყოფდა მეფე მირიან, რამეთუ ძუელნი წერილნი
25 და ახალნი ეწამებოდეს და ნებროთის წიგნიცა დაამტკიცებდა. და
შეექმნა სურვილი ქრისტეს სჯულისა. და ბრძოდა უჩინო იგი მტერი,
აყენებდა (A 78) [აღსარე]ბად ქრისტესა, გულსა შთაუგდებდა სასოებასა კერპთასა და ცეცხლისასა. არამედ მარადის ევე(ჭ 115)დრებინ დედოფალი აღსარებასა ქრისტესსა. და იყო მეფე-დედოფლისა მოქცე30 ვითგან წელიწადსა ერთსა ორგულებასა შინა. ხოლო ასწავებდა
ერსა დაუცხრომელად წმიდა ნინო, და არავის აუწყებდა, თუ ვინა
ვარ, ანუ სით მოველ, არამედ ტყუედ იტყოდა თავსა თუისსა.
<<შემდგომად ამისსა მოგუი იგი მთავარი სპარსი,
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სახელით ხუარასნელი იყო, სულითა უკეთურითა ფიცხელითა იგუემებო(M 246)და, და სიკუდილსა მიახლებულ იყო. და იყო
მთავარი იგი ნათესავით მირიანისი. მაშინ ევედრნეს წმიდასა ნინოს დედოფალი და მეფე, ხოლო მეფე იხილვიდა საქმესა მისსა
მცირედ ორგულებით. ეტყუინ ნინოსა: „რომლისა ღმრთისა ძალითა
5 იქმ კურნებასა ამას, ანუ ხარ შენ ასული არმაზისი, ანუ შვილი ზადენისი, უცხოებით მოხუედ, შეურდი, ზედა-აც მოწყალობა და მიგანიჭენ ძალი კურნებათა, რათა მით სცხოვნდებოდე უცხოსა ქუეყანასა, და დიდებულმცა არს უ[კ]უნისამდე; ხოლო შენ წინაშე ჩუენსა იყავ, ვითარცა მაწ(A 79)ოებელი ერთი შვილთა ჩუენთა, და პატივ10 ცემულ [ქალაქსა] ამას შინა. არამედ უცხოსა ამას სიტყუასა (C 72a) ნუ
იტყუი, რომთა მათ შეცთომილთა სჯულსა, და ნუცა გნებავს ყოვლად თქმად; რამეთუ აჰა ესერა, ღმერთნი დიდნი სოფლის მპყრობელნი, მზისა მომფენელნი, წუიმისა მომცემელნი და ქუეყანისა ნაშობთა გამომზრდელნი ღმერთნი ქართლისანი, არმაზ და ზადენ,
15 ყოვლისა წარუვალისა გამომეძიებელნი, ძუელნი (M 247) ღმერთნი მამათა
ჩუენთანი გაცი და გაიმ, იგინი იყუნეს სარწმუნობად კაცთა მიმართ.
აწ უკეთუ განკურნო მთავარი ესე, განგამდიდრო და გყო შენ
მკუიდრ მცხეთას შინა, მსახურად არმაზისა. დაღაცათუ აერითა
მით და სეტყუითა მოიწია მის ზედა შემუსრვილება, არამედ
20 იგი ადგილი უძლეველ არს, ესე არმაზ ქართველ[თა]
და ქალდეველთა ღმერთი ითრუჟან ყოვლადვე მტერ არიან: ამან მას
ზედა ზღუა შემოადგინა, და მან ამას ზედა ესევითარი ურვა მოაწია, ვითარ აქუს ჩუეულება
სოფლის მპყრობელთა. და კმა გეყავნ
ჩემ[გან ბრძანე]ბა ესე“. 25
(A 80) <<[მიუგო] ნეტარმან ნინო: „შენ მეფე, სახელითა ქრისტესითა (ჭ 110) და

ვედრებითა დედისა მისისათა და მის თანა
ყოველთა წმიდათათა მოავლინენ შენ
ზედა ღმერთმან, ცისა და
ქუეყანისა შემოქმედმან, დამბადებელმან
დაბადებულისამან, დიდისა
დიდებულისა მრავალმოწყალებისა მისისაგან
მოავლინენ შენ ზედა,
30 ვითარცა საჴმილისაგან ნაბერწყალი ერთი მადლისა
მისისა, რათა
სცნა და გულისჴმა ჰყო სიმაღლე ცისა და ნ(M 248)ათელი მზისა,
სიღრმე
ზღუისა და სივრცე ქუეყანისა და საფუძველი მისი, და უ(C 72b)წყებულ
იყო შენ, მეფე, ვინ შემოსნის ცანი ღრუბლითა და ქუხნ ჴმითა ჰაერისათა, და
იძრვინ ქუეყანა სიმძლაფრითა მისითა, და რბინ მეხის
ტეხანი, და კუალსა მისსა
ეგზების ცეცხლი გულისწყრომითა მათი-
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თა. ანუ ოდეს შეიძრა ქუეყანა ვიდრემდის შეიძრა და დაირღუეს
მთანი მყარნი, კლდენი, და ქვანი. და მეცნიერ გყვენ შენ ამას ყოველსა
მიწევნად, რამეთუ ღმერთ არს ცათა შინა, უხილავ არს თავადი
იგი ყოველთა დაბად[ებულთაგან], თუინიერ ძისა მისისა, რომელ( 81)ი
მისგან გამოვიდა ქუეყანასა ზედა, გამოჩნდა, ვითარცა [კაც]ი, რო5 მელმან აღასრულა ყოველი, რომლისათუის მოსრულ იყო, და აღვიდა
მათვე სიმაღლეთა მამისა თანა, და იხილა მხოლო დაუსაბამო, რომელი მაღალ არს და მდაბალთა ხედავს, და მაღალნი იგი შორით
იცნის. მეფე, ახლოს არს მიახლება შენი ღმრთისა მიხედვად, რამეთუ არს ამას შინა სასწაული ერთი; სამოსელი ძისა ღმრთისა აქა
10 არს, და ხალენისა მის ელიასი თქუეს ვიეთმე აქავ ყ(М 249)ოფა; მრავალნი
სასწაულნი არიან, რომელნი ღმერთმან გამო[ა]ჩინნეს. და აწ მთავარი მე ესე შენი განვკურნო ძალითა ქრისტეს ღმრთისა ჩემისათა და ჯუარითა ვნებისა მისისათა, ვითარცა იგი დედოფალი განვკურნე სენისაგან დიდისა. და რა იგი ვაუწყე, ჰყოფს
15 იგი, რათა სულიცა თუისი მიიახლოს ღმერთსა“. და მოჰგუარეს
მთავარი იგი. და მოვიდა (ჭ 117) დედოფალიცა იგი სამოთხესა მას შინა
ნაძუთა მათ ქუეშე, და დაადგინა აღმოსავალით, სცნა ჴელნი აპყრობად და თქუა: „სამგზის ვიჯმნი შენგან, ეშმაკო, და შეუდგები ქრისტეს( 82)[ა, ძესა] ღმრთისასა“. და ტიროდა ნინო სულთქმითა სულისა
20 თუისისათა, და ითხოვდა ღმრთისაგან შეწევნასა კაცსა მას ზედა.
და იყუნეს მოწაფენი მისნი მუნვე ერთ დღე და ორ ღამე, და
მსწრაფლ განვიდა მისგან სული იგი ბოროტი, და დაემოწაფნეს

ნინოს სახლით და ერითურთ მისით, და ადიდებდეს მამასა, ძესა
და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნისამდე>>.
25
თქმული სიდონია დედაკაცისა,
რომელი იყო მოწაფე ნინოსი, რომელი ესე იხილა
და დაწერა მოქცევა სასწაულითა მირია(M 250)ნ მეფისა და
შევრდომა ნინოსი აღსარებისათუის ქრისტესისა, ჯუარისა
აღმართებისათუის, ეკლესიათა აღშენებისათუის და მას
30 შინა სასწაულთა მისთა. თავი მეშუიდე. გუაკხენ.
<<მაშინ იქმნა დღესა ერთსა ზაფხულისასა, თუესა ივნისსა
ოცსა, დღესა შაბათსა, განვიდა მეფე მუხრანით კერძო და მოუჴდა უჩინო იგი მტერი ეშმაკი, და შთაუგდო გულსა სიყუარული
კერპთა და ცეცხლისა, და იგონებდა ყოველსა (ჭ 118)მსახურებასა მისსა
35 და მახუილითა მოწყუედასა ყოველთა ქრისტიანეთასა. და რქუა

1-35 სტრ., 67
მეფემან ოთხთა თანა(A 83)მზრახველთა მისთა: „ღირს ვართ ჩუენ
ღმერთთა ჩუენთაგან ბოროტის ყოფასა, რამეთუ უდებ ვიქმნენით
მსახურებასა მათსა, და მიუშუით ჩუენ ქრისტიანეთა გრძნეულთა
ქადაგება სჯულსა მათსა ქუეყანასა ჩუენსა, რამეთუ გრძნებითა
ჰყოფენ საკუირველებათა მათთა. აწ ესე არს გა(M 251)ნზრახვა ჩემი,
5 რათა ბოროტად მოვსრნეთ ყოველნი მოსავნი ჯუარცმულისანი
და უმეტეს შეუდგეთ მსახურებასა ღმერთთა მათ მპყრობელთა
ქართლისათა, ვამხილოთ ნანას, ცოლსა ჩემსა, შენანება, და დატევება სჯულსა ჯუარცმულისასა, და თუ არა მერჩდეს, დავივიწყო სიყუარული მისი და სხუათავე თანა წარვწყმიდო იგი“. დაუმტკიცეს
10 განზრახვა თანამზრახველთა მათ, რამეთუ მჴურვალედ იყუნეს იგინი
საქმესა მას, და ნებევდა პირველითგან, და ვერ იკადრებდეს განცხადებად. ხოლო მეფემან მოვლო ყოველი სანახები მუხრანისა, და
აღვიდა მთასა ზედა თხოთისასა მაღალსა, რათამცა მოიხილა კასპად, უფლის-ციხედ. და განვიდა თხემსა მთისასა. შუა სამხრისა
15 ოდენ დაბ(A 84)ნელდა მზე მათ ზედა და იქმნა ვითარცა ღამე ბნელი,
უკუნი, და დაიპყრნა ბნელმან არენი და ადგილნი; და განიბნინეს
ურთიერთასა ჭირისაგან და ურვისა. და დაშთა მეფე მარტო, და
იარებოდა მთათა და მაღნართა შეშინებული და შეძრწუნვებული,
დადგა ერთსა ადგილსა, და წარეწირა სასოება ცხორებისა მისისა.
20 და მოეგო თავსა თუისსა ცნობასა, და განიზრახვიდა გულსა თუისსა:
„აჰა ესერა, ვხედავ ღმერთთა ჩემთა და არა ვპოვებ (M 252) ლხინებასა. აწ,
რომელსა იგი ქადაგებს ნინო ჯუარსა და ჯუარცმულსა, და ყოფს კურნებასა მისითა სასოებითა, არამცა ძალ ედვაა
ჴსნა ჩემი ამის ჭირისაგან? რამეთუ ვარ მე ცოცხლივ ჯოჯოხეთსა შინა
25 და არა უწყი, თუ ყოველსა იქმნა დაქცევა ესე (ჭ 119) და ბნელი ჩემთუის

ოდენ იქმნა. აწ, თუ ოდენ ჩემთუის არს ჭირი ესე, ღმერთო ნინოსო, განმინათლე ბნელი ესე ღამე და მიჩუენე საყოფელი ჩემი და
აღვიარო სახელი შენი, და აღვმართო ძელი ჯუარისა, და თაყუანის
ვცე მას, და აღვაშენო სახლი სალოცველად ჩემდა, და ვიყო მორჩი(A 85)ლ
30 ნინოსა სჯულსა რომთასა“. ესე ყოველი რა წარმოთქუა, განთენა და გამობრწყინდა მზე. და გარდაჴდა მეფე ცხენისაგან, დადგა
მასვე ადგილსა, განიპყრნა ჴელნი აღმოსავლით ცად მიმართ და
თქუა: „შენ ხარ ღმერთი ყოველთა ზედა ღმერთთა და უფალი ყოველთა ზედა უფალთა, ღმერთი, რომლისა ნინო იტყუის, და საქებე35
1-30 სტრ., 68
ლად არს სახელი ყოვლისა დაბადებულისაგან ცასა ქუეშე და ქუეყანასა ზედა. რამეთუ შენ მიჴსენ მე ჭირისაგან და განმინათლე ბნელი ჩემი. აჰა ესერა მიცნობი(M 253)ეს, რამეთუ გინდა ჴსნა ჩემი, ლხინება და მიახლება ჩემი. უფალო კურთხეულო, ამას ადგილსა
აღვმართო ძელი ჯუარისა, რომლითა იდიდებოდეს სახელი შენი
5 და იჴსენებოდეს საქმე სასწაული უკუნისამდე“.
და დაისწავლა ადგილი იგი და წარმოემართა. იხილეს ნათელი და
მოერთო ერი დაბნელებული.
<<ხოლო მეფე ღაღადებდა: „მიეცით დიდება ღმერთსა ნინოსსა, რამეთუ იგი არს საუკუნითგან ღმერ10 თი და მას მხოლოსა შუენის დიდება უკუნისამდე“. ხოლო ნანა
დედოფალი და ყოველი ერი განვიდა მიგებებად მეფისა, რამეთუ
ესმა პირველ წარწყმედა და მოსლვა მშუიდობით, და მიეგებო[დ](A 86)ეს
ღართას ქინძარას. ხოლო ნეტარი ნინო დადგომილ იყო ლოცვასა მწუხრისასა მაყულოვანსა მას შინა, ჩუეულებისაებრ მისისა,
15 თუისსა ჟამსა, და ჩუენ მის თანა ორმეოც და ათი სული. და ვითარცა მოვიდა მეფე, შეიძრა ქალაქი. და ჴმითა მაღლითა ღაღადებდა მეფე: „სადა არს დედაკაცი იგი უცხო, რომელ არს დედა
ჩემი და ღმერთი მისი (ჭ 120) მჴსნელი ჩემი“. და ვითარცა რქუეს ვითარმედ: „მაყულოვანსა არს და ილ(M 254)ოცავს“, მოვიდა მეფე და ყო20 ველი იგი ლაშქარი. გარდაიჭრა მეფე ცხენისაგან და ეტყოდა ნინოს:„აწ ღირს ვარ სახელის-დებად სახელსა ღმრთისა შენისასა
და მჴსნელისა ჩემისა“. ხოლო წმიდა ნინო ასწავებდა და ეტყოდა
მსწრაფლ თაყუანის-ცემად აღმოსავალით და აღსარებად ქრისტესა,
ძესა ღმრთისასა. მაშინ იყო გრგუინვა და ტირილი ყოვლისა კა25 ცისა, რაჟამს ხედვიდეს მეფესა და დედოფალსა ცრემლოვანთა.
და ხვალისა წარავლინა მოციქული საბერძნეთად მირიან მეფემან
წინაშე კოსტანტინე ბერძენთ მეფისა, და წიგნი ნინოსი ელენე
დედოფალსა წინაშე. და აუწყა ესე ყოველი სასწაული ქრისტეს-მიერი, რომელი იქმნა მცხეთას შინა (A 87) მირიან მეფესა ზედა, და ითხოვ30 ნეს მოსწრაფებით მღდელნი ნათლისღებისათვის. ხოლო წმიდა ნი-

ნო და მოწაფენი მისნი ქადაგებდეს ერსა მას ზედა დღე და
ღამე დაუცხრომელად, და უჩუენებდეს გზასა ჭეშმარიტსა სასუფეველისასა.

1-35 სტრ., 69 თქმული მისივე აღშენებისათუის ეკლესიისა
<<ოდეს წარემართა მეფე და ყოველი ერი ქრისტეანობასა (M 255) მოსწრაფებით ვიდრე მღდელთა მოსულამდე, რქუა მეფემან წმიდასა
ნინოს: „მესწრაფების მე აღშენებად სახლსა ღმრთისასა, სადა აღვაშენო?“ რქუა წმიდამან ნინო: „სადაცა მეფეთა გონება მტკიცე
5 არს“. რქუა მეფემან: „მიყუარან მე მაყუალნი ესე შენნი და მუნ
მნებავს გონებითა ჩემითა, გარნა არა ეგრეთ, არამედ ვრიდო სამოთხესა მას სამეუფოსა, და ნაძუთა ამათ სიმაღლესა, და ბაბილოთა ამათ ნაყოფიერებასა, და ყუავილთა სურნელებასა. რამეთუ
ჩუე(ჭ 121)ნება რომელი იხილე მფრინველთა ფრთითა უშუერითა განბანა
10 წყლითა და განსპეტაკება ბრწყინვალედ, და დასხდომა მათი ხეთა
მათ ზედა სამოთხისათა, და ჴმობა მათი ჴმითა ტკბილითა, ჭეშმარიტად ( A 88) სამოთხე ესე ჴორციელი წარმწყმედელი შეგუეცვალოს
სამოთხედ საუკუნოდ, და მუნ აღვაშენოთ სახლი ღმრთისა სალოცველად ჩუენდა ვიდრე მოსლვადმდე მღდელთა საბერძნეთით“. და
15 მეყსეულად მოიღო ძელი და ასწრაფებდა ხუროთა, და მოჰკუეთა
ნაძუი იგი, და ნაძუისა მისგან შემზადნა შუიდნი სუეტნი ეკლესიისანი. და ვითარ (M 256) აღაშენეს კედელი იგი ძელითა, და აღმართნეს შუიდნი იგი სუეტნი თუისთუისად, ხოლო სუეტი იგი უდიდესი, რომელი საკუირველ იყო ხილვით, საშუვალ ეკლესიასა შესაგდებელად
20 განმზადეს, და ვერ შეუძლეს აღმართებად მისა. და აუწყეს მეფესა
საკუირველი იგი ყოვლად ვერ ძრვა ადგილ[ი]თაცა სუეტისა მის. მაშინ მოვიდა მეფე სიმრავლითა ერისათა, და მოიხუნეს მრავალღონენი
მანქანანი, სიმარჯუითა და ერისა სიმრავლითა ეცადნეს აღმართებად და ვერ შეუძლეს; და იყო დაკუირვებულ. და სიმრავლე ერისა
25 იტყოდეს: „რამე არს ესე“. და ვითარ იქმნა მწუხრი, წარვიდა მეფე
სახლად თუისა, შეწუხებული დიდად. ხოლო წმიდა ნინო და ათორმეტ(A 89)ნი მოწაფენი მისნი და დედანი დაადგრეს სუეტსა მას თანა.
ხოლო სანატრელი იგი გოდებდა სუეტსა მას ზედა და ადინებდა
ცრემლთა მისთა.
30
<<ვითარცა შუა დღე ოდენ იქმნა, წარმოიქცეს
ორნივე ესე მთანი, არმაზ და ზადენ, რეცა თუ ჩამოირღუეს და დააყენნეს წყალნი ორთავე. და მტკუარმან გამოხეთქა,
და წარმოაქუნდა ქალაქი; და შეიქმნეს ჴმანი საზარელნი ტყებისა და
ტირილისანი. და ეგრეთვე არაგუი გარდამოჴდა ციხესა და იქმნე35 ბოდეს საზარ(M 257)ელნი გურგუინვანი. შეეშინა დედათა მათ და ივლ-
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ტოდეს. ხოლო ნეტარი ნინო ღაღადებდა:„ნუ გეშინინ, დანო ჩემნო, მთანი მუნვე ჰგიან, და წყალნი მუნვე დიან, და ერსა ყოველსა
სძინავს“. ხოლო ესე რომელ მთანი (ჭ 112) დაირღუეს, სამართლად გეჩუენების, რამეთუ ურწმუნოებისა მთანი დაირღუეს ქალაქსა შინა, და
წყალნი რომელ დაეყენნეს, სისხლი იგი ყრმათა კერპთა მიმართ
5 შეწირულისა დაეყენოს. ხოლო ჴმა ესე ტყებისა არს ეშმაკთა სიმრავლისა, რამეთუ იგლოვენ იგი თავსა თუისთა, რომელ არიან
მეოტ ამით ადგილ(A 90)ით, ძალითა მაღლისათა და ჯუარითა ქრისტესითა. მოიქეცით და ილოცევდით ღმრთისა მიმართ“. და მეყსეულად დასცხრეს ჴმანი იგი, და არა დადგა. განეპყრნეს ჴელნი და
10 ილოცვიდეს ღმრთისა მიმართ წმიდა ნინო და იტყოდა: „რათა არა
დაებრკოლოს საქმე ესე, რომელ წარმართებულ არს მეფე“.
<<კუალად ვიდრე არა ეყივლა ქათამსა, სამთავე
კართა ქალაქისათა დასცა ზარსა ლაშქარმან ძლიერმან, დალეწნეს კარნი, და აღივსო ქალაქი სპარსითა ლაშქრითა, და შეიქმნა
15 ჴმა ზარის-საჴდელი, ზრინვა, და ყივილი, და კლვა. და აღივსო ყოველი ადგილი სისხლითა, მახუილებითა, და სხუათა მათ შიშისაგან
დასდნებოდეს ჴორცნი და განილია სული მათი. ტიროდეს (M 258) ნათესავთა
თუისთა, და მსწრაფლ ისმოდა, ჴმობდეს რა ძლიერად: „მეფე სპარსთა და მეფეთ-მეფე ხუარან-ხუარა ბრძანებს: ყოველი ურია გა20 ნარინეთ პირისაგან მახუილისა“. ესე რა მესმა, მოვეგე თავისა ცნობასა და შევორგულდით მე და ათნივე იგი ჩემთანანი, და მოახლებულ იყუნეს მახუილოსანნი და გარემოს ჩუენსა სცემდეს (A 91) და
ჰკლვიდეს. ისმა ჴმა ძლიერი „მირიან მეფე შეიპყრესო“. გარემოიხილა მჴნედ მოღუაწემან მან და თქუა: „ესე რომელ ყივის, ვიცი,
25 რომელ აწ სამე დიდად სჭირს, და ვმადლობ ღმერთსა, რომელ ესე
ნიშანი წარწყმედისა მათისა არს და ქართლისა ცხოვრებისა, ამის ადგილისა დიდებისა. და ნუგეშინის გუცემდა, ვითარცა (ჭ 123) მოძღუარი
ჴელოვანი, ჭეშმარიტად მოძღუარი და მოციქული ქრისტესი.
<<მიექცა ერსა მას მომავალსა: „სადა არიან
30 მეფენი სპარსთანი ხუარა და ხუარან-ხუარა. საბატანით
გუშინ წამოხუედით, მალე სამე მოხუედით და დიდი სამე ლაშქარი
ხართ ძლიერი. რად დალეწეთ ქალაქი ესე და მახუილი და-
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ეცით, ქართა და ნიავთა წარვედით, ბნელად ჩრდილოთ კერძო,
მთათა და კედართა, აჰა, მოვიდა, რომელსა თქუენ ევლტით“. და
განძრა ჴელი ჯუარის სახედ, და მეყსეულად უჩინო (M 259) იქმნეს ყოველნი იგი, დაყუდება იქმნა დიდი, და დედანი იგი ნატრიდეს მას
და ადიდებდეს ღმერთსა.

5
<<ხოლო, ვითარცა ცისკარი აღეღებოდა, და მიერულა
ყოველთა მათ დედათა, ხოლო სიდონია, მღუი(A 92)ძარე იყო, და იგი
დგა ჴელ-განპყრობით. აჰა ესერა, ზედა მოადგა ჭაბუკი ერთი ნეტარსა მას, ყოვლად ნათლითა შებლარდნილი, შემკობილი ცეცხლის ზეწრითა, და რქუნა რამე სამნი სიტყუანი. ხოლო იგი დაეცა
10 პირსა ზედა თუისსა, და ჭაბუკმან მან მიჰყო ჴელი სუეტსა მას და
აღმართა, წარიღო სიმაღლეს შინა; და განკუირვებით მივეახლე
მას და ვარქუ ესრეთ: „დედოფალო, რა არს ესე?“ და მან მრქუა:
„მოიდრიკე თავი ქუეყანად“. და ტირილად იწყო ზარისა მისგან.
მცირედისა ჟამისა აღდგა და აღმადგინა, და განვეშორენით მას
15 ადგილსა. ხოლო დედანი იგი ვითარ იყუნეს, იხილეს სუეტი იგი,
ცეცხლის სახედ ჩამოდიოდა და მოახლდებოდა ხარისხად მონაკუეთსა ზედა ძირსა ნაძუისასა. ვითარცა რიჟუ-რაჟუ ოდენ იყო, აღდგა
მეფე გულგდებული ურვათაგან, მიხედნა სამოთხესა მას და დაწყებულსა ეკლესიასა, სადა იგი მტკიცე იყო გონება მისი, (M 260) იხილა
20 ნათელი იგი, ვითარცა ელვა აღწევნული ცამდე, სამოთხით მისით.
იწყო სრბად და მკუირცხლ მოვიდოდა, და ყოველი სიმრავლე სახლისა მისისა და ყოველი ერი ქალაქისა მოვიდა.
<<(A 93)ვითარცა იხილეს საკუირველი იგი, ნათლითა
ბრწყინვალ[ე სუეტი] ჩამოვიდოდა ადგილად თუისად, რეცა
25 ვითარცა ზეცით დადგა ხარისხსა მას ზედა, და დაუმყარა ჴელითა
შეუხებე(ჭ 124)ლად კაცთაგან, და ნეტარ იყო მას ჟამთა შინა, რამეთუ რა
იგი იქმნებოდა, შიშითა და სიხარულითა აღივსო მცხეთა ქალაქი,
და სდიოდეს მდინარენი ცრემლთანი, მეფეთა და მთავართა და ყოველსა ერსა. სულთ-ითქუნა სულითა სულთქმისათასათა და ადიდებ30 დეს ღმერთსა, და ნატრიდეს ნეტარსა ნინოს, და იქმნეს მას დღესა
შინა სასწაულნი დიდნი და მრავალნი.
<<პირველად მოვიდა ურია, ბრმა შობითგან, მიეახლა სუეტსა მას და იქმნა მხედველ მუნთქუესვე, და ადიდებდეს ღმერთსა.
მეორე სეფე-წული მოვიდა ყრმა, ამაზასპანი, იდვა რვისა წლისა;
35 მოიღო დედამან მისმან სარწმუნოებით და დადვა ცხედრითა წინა-
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შე სუეტსა მას ნათლისასა, და ნანდუილვე ნათლისასა, ევედრებოდა ნინოს: „მოხედენ, დედოფალო, ძესა ამას ჩემსა, სიკუდილად
მიახლებულსა, რამეთუ ვი(M 261)ცი ღმერთთა ღმერთი იგი არს, რომელსა
შენ ჰმსახურებ და ჩუენ გუიქადაგებ“. მაშ(A 94)ინ წმიდამან ნინო შეახო
ჴელი სუეტსა, და დასდვა ყრმასა მას და რქუა: „გრწმენინ
5 იესო ქრისტე, ძე ღმრთისა, ცხოვრებისათუის ყოვლისა სოფლისათუისჴორცითა მოსრული; განიკურნე ამიერითგან და

ადიდებდი მას, ვისმან ძალმან განკურნა“. და მსწრაფლ აღდგა
ყრმა იგი, ვითარცა უტკივნელი, და დაეცა შიში დიდი მეფესა და
ყოველსა ერსა. და თუითოსახენი სნეულნი მოვიდოდეს და განი10 კურნებოდეს, ვიდრემდის მეფემან შეუქმნა საბურველი ძელისა გარემო სუეტსა მას, და დაფარა ხედვისაგან, და ეგრეთვე შეეხებოდეს
ერნი სართულსა მას და განიკურნებოდეს. მსწრაფლ იწყო მეფემან
და განასრულა ეკლესია სამოთხესა შინა.
<<და ვითარცა მივიდეს მოციქულნი მირიან მეფისანი კოსტან15 ტინე ბერძენთა მეფესა წინაშე და მიუთხრეს ყოველი, რაცა იქმნა, მაშინ აღივსო სიხარულითა მეფე და დედა მისი
ელენე დედოფალი: პირველად ამისთუის, რამეთუ მადლი ღმრთისა მიეფინებოდა ყოველთა ადგილთა, და ჴელსა ქუეშე
მათსა ნათელს იღებდა ყოველი ქართლი; შემდგომად ამისთუის
20 განმხიარულდეს, რამეთუ დაიდასტუ(ჭ 125)რეს მი(A 95)რიან მეფისაგან სრულიედ მოწყუედა სპარსთა და მტკიცედ მიღება სიყუარულისა მათისა. ადიდებდეს და მად(M 262)ლობდეს ღმერთსა, და წარმოგზავნეს
მღდელი ჭეშმარიტი იოვანე ებისკოპოზად და მის თანა მღდელნი
ორნი და დიაკონნი სამნი. და მოუწერა მირიანს კოსტანტინე მე25 ფემან წიგნი ლოცვისა და კურთხევისა ღმრთისა; და წარმოსცა
ჯუარი და ხატი მაცხოვრისა, და მის თანა ნიჭი დიდი; ელენე დედოფალმან მოუწერა წიგნი ქებისა და ნუგეშინის-ცემისა.
<<მოიწია იოვანე ებისკოპოზი, და მის თანა მღდელნი და
დიაკონნი და მოციქულნი მცხეთად, აღივსნეს სიხარულითა მეფე
30 და დედოფალი და ყოველი ერი მათი. რამეთუ სურვიელ იყუნეს
ნათლის-ღებისათუის. მაშინ მსწრაფლ გაგზავნა ბრძანება მირიან მეფემან ყოველთა თანა ერისთავთა, სპასალართა და ყოველთა პირთა სამეფოსათა, მოწოდებად წინაშე მისსა: და მსწრაფლ მოიწივნეს ყოველნი ქალაქად.
35
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<<მაშინ ნათელ იღო მეფემან ჴელსა ქუეშე წმიდისა ნინოსა და შემდგომად დედოფალმან და შვილმან მათმან ჴელსა ქუეშე მათ მღდელთა (A 96) და დიაკონთასა.
შემდგომად ამისსა აკურთხეს მდინარე მტკუარი, და ებისკოპოზმან
შემზადა ადგილი ერთ[ი] მიწურვით ჴიდისა კარსა მოგუეთისასა, სადა
5 ყოფილ იყო სა(M 263)ხლი ელიოზისი, და მუნ ნათელ სცემდა წარჩინებულთა ერთა; და ეწოდა ადგილსა მას მთავართა სანათლო. ხოლო ქუემოთ მისსა, მდინარისავ პირსა, ორგან ორნი იგი მღდელნი და
დიაკონნი ნათელ-სცემდეს ერსა, და მიატყდებოდა ერი იგი ურთიერთას
მოსწრაფებით და ევედრებოდეს მღდელთა, რათა პირველად მას ვისმე
10 ნათელ-სცეს. ესრეთ სურვიელ იყუნეს ყოველნი იგი ნათლის-ღებისა-

თუის, რამეთუ ესმინა ქადაგება ნინოსი, რომელსა იტყოდა: „ყოველმან რომელმან არა ნათელ იღოს, არა პოვოს ნათელი საუკუნო“;
ამისთუის მოსწრაფე იყუნეს ნათლის-ღებასა ყოველნი იგი, და ესრეთ სახედ ნათელ იღეს ყოველმან ერმან, სიმრავლემან ქართლი15 სამან, თუინიერ ხოლო არა ნათელ იღეს მთიულთა კავკასიანთა, არცა მოვიდეს მოფენასა მას ნათლისასა, არამედ დაადგრეს ბნელსა შინა ჟამსა ოდენმე. და ურია(ჭ 127)თა მცხეთელთა არავე ნათელ იღეს, გარ(A 97)ნა ბარბიანთა ნათელ იღეს ორმეოც
და ათმან სულმან, და იქ[მნეს] ქრისტიანე ჭეშმარიტ. ამისთუისცა
20 დიდ იქმნნეს იგინი წინაშე მეფისა; და მიუბოძა დაბა, რომელსა
რქუიან ციხე-დიდი, არა(M 264)მედ არა ნათელ იღო ფეროზ, სიძემან მეფისამან, რომელსა ჰქონდა რანი ბარდავამდინ მიცემულად მირიანისგან, არცა ერმან მისმან ნათელ იღო, არამედ ჴორციელად
მსახურებდა მირიან მეფესა. მაშინ წარავლინა მირიან მეფემან
25 ებისკოპოზი იოვანე და მის თანა წარჩინებული ერთი წინაშე კოსტანტინე მეფისა, და ითხოვა ნაწილი ძელისა ცხორებისა, რომელი
მას ჟამსა ოდენ გამოჩინებულ იყო ღმრთის-მოყუარისა დედოფლისა ელენესად. და ითხოვნა მღდელნი მრავალნი, რათა განავლინნეს
ყოველთა ქალაქთა და ადგილთა, ნათელ-სცემდეს ერსა, რათა
30 მსწრაფლ ნათელ იღოს ყოველმან სულმან ქართლისამან; და ითხოვნა ქვით-ხურონი აღშენებისათუის ეკლესიათა.
<<ვითარ მიიწივნეს წინაშე კოსტანტინე კეისრისა, სიხარულით მოანიჭა ნაწილი
ძელისა ცხორე-

1-30 სტრ., 74
ბისა, და ფიცარნი იგი, რომელთა ზედა ფერჴნი და(A 98)[მსჭ]უალულ
იყუნეს უფლისანი, და სამსჭუალნი ჴელთანი. და წარმოგზავნნა
მღდელნი და დიაკონნი ფრიად მრავალნი, რამეთუ კოსტანტინე
მეფემან მეფობასა შინა მისსა აღაშენა წმიდა ეკლესია, (M 265) ტაძარი
ღმრთისა ხუთასი, და მოსცა განძი დიდძალი ებისკოპოზსა იო5 ვანეს და უბრძანა: „სადაცა ჯერ იჩინო ადგილთა ქართლისათა,
აღაშენენ ეკლესიანი სახელსა ჩემსა ზედა; და ნიჭნი ესე დაამკუიდ
რენ საზღვართა ქართლისათა“. და წარმოვიდა ებისკოპოსი და
მის თანა მოციქული. და ვითარ მოიწივნეს ადგილსა, რომელსა
რქუიან ერუშეთი, დაუტევნა ხურონი საქმედ ეკლესიისა, და დაუ10 ტევა განძი იგი და სამსჭუალნი უფლისანი და წარვიდა. და დაუტევნა წუნდას ხურონი იგი და განძი და, რაჟამს ეწყო ოდენ ეკლესიასა, წარმოვიდა. და მოვიდა მანგლის[ს], და იწყო ეკლესიასა
შენება. და დაუტევნა ფიცარნი იგი უფლისანი.
<<მაშინ შეწუხნა მირიან მეფე ამისთუის, რამე-

15 თუ პირველ არა სამეუფოსა ქალაქსა მოვი(ჭ 127)დეს, არამედ სხუათა ქალაქთა და ადგილთა იწყეს შენებად ეკლესიათა და დაუტევნეს
ნაწილნი. ხოლო მოვიდა (A 99) წმიდა ნინო წინაშე მეფისა და რქუა:
„ნუ სწუხ, მეფეო, რამეთუ ესრეთ ჯერ არს: სადაცა მოვიდოდიან,
დასთესვიდენ სახლსა ღმრთისასა. ხოლო არს ქალაქსა ამას შინა
20 დიდებული სამოსელი უფლისა“. მაშინ მოიყვანა მეფემან აბიათარ
მღდელი და მის თანა ურიანი მრავალნი, და გამოიკითხა კუართისა
მისთუის მათგან. ხოლო მათ მიუთხრეს ყოველი, რომელი ზემო წერილ არს. აღიპყრნა ჴელნი (M 266) მირიან მეფემან და თქუა: „კურთხეულ ხარ შენ, უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღმრთისა ცხოველისაო,
25 რამეთუ პირველითგანვე გინდა ჴსნა ჩუენი ეშმაკისაგან და ადგილისა მისგან ბნელისა; ამისთუის სამოსელი იგი წმიდა შენი წარმოეც წმიდით ქალაქით იერუსალიმით ებრაელთა მათ, ღმრთაებისა
შენისაგან უცხოქმნილთა და ჩუენგან უცხოთა ნათესავთა“.
<<წარვიდა მეფე და ყოველი ქალაქი მ[ტ]კიცედ
30 ქრისტეანობასა. იწყეს ხუროთა ეკლესიისა შენება გარე
უბანთა, მაყუალთა მათ ზედა, საყოფელსა წმიდისა ნინოსა, სადა
აწ არს ეკლესია საებისკოპოზო. მაშინ თქუა წმიდამან ნინო: „კურთხეულ არს უფალი (A 100) ღმერთი იესო ქრისტე და მამა უფლისა ჩუენისა
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იესო ქრისტესი, რომელმან მოავლინა სიტყუა წმიდა ზეცითგან მაღალთათ, თუით ძლიერებისაგან საყდრისა გარდამოსრული ქუეყანად მდაბლად, შობილი უვეჭველად თესლისაგან დავითისა, დედაკაცისაგან მარტოდ შობილისა, წმიდისა და უბიწოსა, რომელი
სათნო ეყო მას მიზეზითა, მიზეზი ცხორებისა ჩუენისა, რომელმან
5 ცასა ქუეშე ყოველი(M 267)ვე განანათლა და მორწმუნენი აცხოვნნა, რომელი იშვა ვითარცა კაცი, ნათელი ყოველთა, ხატი ღმრთისა მამისა, და ვითარცა მსახურმან ვინმე სჯულისამან ნათელ იღო წყლისაგან და სულისა, ჯუარს ეცუა, დაეფლა და აღდგა მესამესა დღესა, და აღჴდა სიმაღლესა მამისა თანა და კუალად მოვალს, რომელსა
10 შუენის ყოველივე დიდება თანა მამით და სულით წმიდით>>.
(ჭ 128) ამაღლებისათუის პატიოსნისა ჯუარისა
ვითარცა ნათელ იღეს მეფემან და დედოფალმან, და
შვილთა მათთა, და ყოველმან ერმან, მაშინ დგა ხე ერთი ადგილსა
ერთსა, კლდესა ზედა ბორცუსა შეუვალსა, და იყო ხე იგი შუე15 ნიერი ფრიად (A 101) და სულნელი. და ესე საკუირველება იყო ხისა მისგან, რამეთუ ისარცემული ნადირი, რომელი მოვიდის და ჭამის
ფურცელი მისი და გინა თესლი მისი, განერის სიკუდილისაგან,
დაღაცათუ საკლავსა ადგილსა დიდად წყლულ იყვის. ესე დიდად საკუირველ უჩნდის (М 268) წარმართთა მათ პირველთა, და აუწყეს ებისკო-

20 პოზსა იოვანეს ხისა მისთუის. ხოლო ებისკოპოზმან თქუა: „აჰა ესერა,
ჭეშმარიტად პირველითგან დამარხულ არს ქუეყანადესე მსახურად
ღმრთისაგან, რამეთუ ღმრთისაგან აღმოსცენდა ხე იგი დამარხული
ჟამისა ამისთუის, რამეთუ აწ მოეფინა მადლი ღმრთისა
ქართლს, და მის ხისაგან ჯერ არს შექმნა ჯუარისა პატიოს25 ნისა, რომელსა თაყუანის-სცეს ყოველმან სიმრავლემან ქართლისამან“, და წარვიდეს რევ, ძე მეფისა, და ებისკოპოსი და სიმრავლე
ერისა, და მოჰკუეთეს ხე იგი და წარმოიღეს რტოთურთ თუისით.
და მოაქუნდა ათსა ათეულსა კაცსა, ზე-ზე რტოთა და ფურცლითა შემოაქუნდა ქალაქად და მოაქუნდა; შემოკრბა ერი მწუანის ფერო30 ბასა მას და ფურცლიანობასა, ჟამსა ზაფხულის პირისასა, ოდეს
სხუა ხე ჴმ(A 102)ელი იყოს, ხოლო ესე ფურცელ -დაუცუივნებელი,
სულ-ამო და სახილველად შუენიერი. და ძირსა ზედა აღმართეს
ხე იგი კარსა ზედა ეკლესიისასა სამხრით, სადა ბერვიდა ნელი
ნიავი, დაშლიდა (ჭ 129) ფურცელთა მისთა და ძრვიდა რტოთა მისთა.
35
1-35 სტრ., 76 იყო ხილვა მისი შუენიერი, ვი(M 269)თარცა სმენით ვიცით ხისა
მის ალვისა, ესე მოჰკუეთეს მარტსა ოცდახუთსა დღესა პარასკევსა.
და დაადგრა ხე იგი ეგრეთ დღესა ოცდა ჩუიდმეტსა, და არა შეიცვალა ფერი ფურცელმან მისმან, ვითარ5 ცა დგა ძირსავე ზედა მისსა, თავსა ზედა წყაროსასა, ვიდრემდის
ყოველნი ხენი მაღნარისანი შეიმოსნეს ფურცლითა და ხენი ნაყოფის
გამომღებელნი შეიმოსნეს ყუავილითა. მაშინ თუესა მაისსა ერთსა
შექმნეს ჯუარი ესე, და შუიდსა ამის თუისასა აღემართნეს ჴელისა
დადებითა მეფეთათა, სიხარულით და წადიერებით ყოვლისა ერისა
10 ქალაქისათა, და იყუნეს ეკლესიასა შინა. იხილა წმიდამან ერმან
ქალაქისამან, ყოველთა მათ დღეთა: აჰა, ჩამოვიდის ჯუარი ცეცხლისა ზეცით და მისა (A 103) გარემოს, მსგავსად გუირგუინისა ვარსკულავთა, და დაადგრის ზედა ეკლესიათა ვიდრე განთიადმდე, და რიჟუ-რაჟუ ოდენ გამოვიდიან მისგან ორნი ვარსკულავნი, ერთი წარ15 ვიდის აღმოსავალით და ერთი დასავალით, და იგი თავადი ეგრეთ ბრწყინვალედ, ნელიად-ნელიად, განვიდის მიერ კერძო არაგუსა, და დადგის ბორცუსა მას ზედა კლდისასა, ზემო კერძო
ახლოს წყაროსა მას, რომელი აღმოაცენეს ცრ(M 270)ემლთა წმიდისათა, და მუნით აღიმაღლის ზეცად. და ასე მრავალგზის იხილა
20 ყოველმან ერმან მაცხოვარება ღმრთისა ჩუენისა. მაშინ იწყეს კითხვად წმიდისა ნინოსა, თუ „რა არს, რომელ გამოვალს ბრწყინვალე ვარსკულავი, და ერთი წარვალს აღმოსავალით და ერთი დასავალით“. ხოლო მან თქუა: „განავლინენით კაცნი მთათა ზედა მაღალთა, აღმოსავალით ვიდრე კახეთისა მთამდე, დასავალით ვიდრე
25 სანახებამდე ამის ქალაქისა; და, ოდეს გამობრწყინდენ მთიებნი
იგი, ნახონ თუ სადა დგენ, და მუნცა აღემართნენ ჯუარნი ესე ქრის-

ტესნი“. მაშინ ყო მეფემან ეგრე, შეიცვნა თავნი მთათანი მიწყებით, ხოლო დღე ესე იყო პარასკევი და შაბათი გ(A 104)ან(ჭ 103)თენდებოდა.
იყო იგივე სასწაული, და იქმნა ეგრეთვე, ვითარცა პირველ იქმნის.
30 ხვალისა დღე მოვიდეს დასავალისანი, რომელნი დგეს მთათა ზედა
ქუაბთა თავისათა, და მიუთხრეს მეფესა: „გამოვიდა ვარსკულავი
იგი, ამაღლდა და მიიწია მთასა ზედა თხოთისასა, გარდასავალსა
ზედა კასპისასა, დაადგრა ადგილსა ერთსა, და ყოვლად უჩინო იქმნა“.
და ეგრეთვე მოვიდეს მთით კახეთისათ და
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თქუეს: „ვიხილეთ ვარსკულავი აქათ მომავალი, დაადგრა დაბასა ბოდესა კუხეთისასა“. მაშინ უბრძანა ნეტარმან ნინო:
„წარი(M 271)ხუენით ორნი ჯუარნი და აღმართენით ერთი თხოთას, სადა
გამხილა ღმერთმან ძალი მისი და ერთი მიეც სალომეს, მჴევალსა
ქრისტესსა, და აღმართოს უჯარმას ქალაქსა. რამეთუ ბოდი დაბა
5 არა წინა აღუდგეს ქალაქსა მეფეთასა, რამეთუ ერისა სიმრავლე
არს მას შინა. ბოდის კუალ დაბა თუით იხილოთ ადგილი იგი
სათნო ღმრთისა“.
და ყვეს ეგრეთ, ვითარცა უბრძანა დედოფალმან.
ხოლო ესე სასწაულითა ზეცისათა ჯუარი პატიოსანი ჩუენებით
მცხეთას იპყრეს, ჴელითა კაცობრივითა, და მივედით ბორ(A 105)ცუსა
10 მას ქუეშე; წყაროსა მას ზედა ღამე ათიეს, ილოცეს ღმრთისა მიმართ, და ნეტარი ნინო ცრემლითა შეაზავებდა წყაროსა მას,
და იქმნებოდეს კურნებანი და სასწაულნი დიდნი.
ხვალისა დღე აღვიდეს კლდესა მას ზედა, და მივიდა ნეტარი იგი ბორცუსა ზედა, დავარდა ქვათა მათ ზედა, ტიროდა
15 თუით იგი და მის თანა მეფენი და მთავარნი, და ყოველი სიმრავლე
ერისა, ვიდრემდის მთანი ჴმა-სცემდეს. დასდვა ჴელი ერთსა ქვასა
და რქუა ერთსა ებისკოპოზსა: „მოვედ, (M 272) შენდა ჯერ არს და დასწერე ჯუარი ქვასა ამას.“ და მან ყო ეგრეთ, და მუნ აღემართა
ჯუარი იგი დიდებითა მეფეთაგან. მოდრკა ერი იგი სიმრავლე
20 ურიცხუი, და თაყუანის სცეს ჯუარსა და აღიარეს ჭეშმარიტად
ძედ ღმრთისა ცხოველისა. (ჭ 131) ხოლო დიდნი იგი მთავარნი არა განეშორებოდეს ეკლესიასა წმიდასა და სუეტსა ნათლისასა, და ჯუარსა მას ცხოველსა, რამეთუ ხედვიდეს სასწაულთა მათ უზომოთა,
კურნებათა მათ მიუთხრობელთა. და დღესა კუირიაკესა აღვსე25 ბისა ზატიკსა ყო მირიან მეფემან და ყოველმან მცხეთამან, შეწირეს შესაწირავი იგი, (A 106) დღე განაწესეს ჯუარისა მსახურებად აღვსებისა ზატიკი ყოველმან ქართლმან მოდღენდელად დღედმდე.
და იყო რაოდენისამე დღისა შემდგომად მარტუილისა უკა-

ნასა, იხილეს სასწაული დიდად საშინელი, დღესა
30 ოთხშაბათსა: აჰა ესერა, სუეტი ნათლისა, სახედ ჯუარისა, დგა ჯუარსა მას ზედა, და ათორმეტნი ვარსკულავნი სახედ
გუირგუინისა გარემოს მისსა. ხოლო ბორცუი იგი ჯუარისა კუმევად სახედ სულნელად, მიჰხედვიდეს ყოველნი სასწაულსა ამას,
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და მრავალნი უღმრთ(M 273)ოთაგანნი მოიქცეს და ნათელ იღეს მას დღესა შინა. ხოლო ქრისტიანენი უფროს მორწმუნე იქმნებოდეს და
ადიდებდეს ღმერთსა, და მერმე კუალად იხილეს სხუა სასწაული
ჯუარისა, ვითარცა რა ცეცხლი დგა თავსა ზედა მის[სა], შუიდ წილად მზისა უბრწყინვალესი, ზედა დაადგრა მას, ვითარცა საჴუმი5 ლისა ნაბერწყალნი აღვლენ, ეგრეთ სახედ აღვიდოდეს ანგელოზნი
ღმრთისანი, გარდამოვიდოდეს მის ზედა. ხოლო ბორცუი იგი
ჯუარისა იძრვოდა ძლიერად და, ვითარცა სასწაული იგი დასცხრებოდა, ეგრეცა ძრვა იგი დასცხრებოდა. ვითარცა იხილეს სასწა(A 107)ული იგი, დაუკუირდა ყოველთა უფროსად და უმეტესად ადი10 დებდეს ღმერთსა. და ვითარცა იქმნებოდეს წლითი
წლად სასწაულნი იგი, ყოველი ერი ხედვიდეს შიშით და ძრწოლით, მოვიდოდეს თაყუანის-ცემად გულსმოდგინედ. მას ჟამსა რევს,
ძესა მეფისასა, ესუა ყრმა-წული მცირე, და იყო სნეულ; მიწევნულ
იყო სიკუდილსა; რამეთუ იგი ოდენ მხოლო ესუა მათ, მოიღო და
15 დადვა იგი წინაშე ჯუარისა და (ჭ 132) ცრემლით ითხოვდა: „უკეთუ მომიბოძო ყრმა ესე ცოცხალი, აღვაშენო კუბო (M 274) საყოფელად შენდა“.
მუნთქუესვე განიკურნა ყრმა იგი, და განკურნებული და განცოცხლებული წარიყვანეს. მერმე მოვიდა აღთქმისა აღმასრულებელად, და
იყო მადლისა მიცემა ღმრთისა დიდითა სიხარულითა, და გულს20 მოდგინებით აღაშენა კუბო ჯუარისა მცხეთისა რევ, ძემან მეფისამან, და წლითი-წლად მოვიდის და აღასრულის აღნათქუემი იგი
მსხუერპლისა. და მიერითგან უფროს მოვიდოდეს ყოველნი უძლურნი და სნეულნი, განიკურნებოდეს და სიხარულით ადიდებდეს
ჯუარსა წმიდასა ქრისტესსა.
25
იყო ვინმე მამაკაცი ჭაბუკი, და ორნივე თუ[ალნი დასდგომოდეს]. (A 108) ჯდა იგი წინაშე ჯუარსა ქრისტესსა; შემდგომად შუიდისა დღისა აღეხილნეს თუალნი, ხედვიდა და ადიდებდა
ღმერთსა. მერმე დედაკაცი ვინმე იყო გუემულ სულისაგან უკეთურისა ეგეოდენ, რომელ ძალი და გონება მისი მიეღო წელსა რვასა,
30 და სამოსელსა მისსა დაიპებდა. და ვითარ მოიყუანეს პატიოსანსა
ჯუარსა და შეამთხუივეს, შემდგომად ათორმეტისა დღისა განიკურნა და თუისითა ფერჴითა წარვიდა; და ადიდებდა ღმერთსა და
თაყუანის-ცემდა პატიოსანსა ჯუარსა. და კუალად იყო ყრმა ვინმე
მცირე: მეყსეულად დაეცა და მოკუდა. (M 275) აღიღო დედამან მისმან და
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დააგდო წინაშე ჯუარსა ყრმა იგი მომწყდარი, დილითგან მიმწუხრი. ხოლო დედა მისი ტირილით ილოცვიდა წინაშე ჯუარსა, და
სხუანი ეტყოდეს: „წარვედ, დედაკაცო, და დამარხე; რამეთუ მომკუდარ არს და ნუღარა აწყინებ“. ხოლო მან არა წარიკუეთა სასოება, არამედ უფროს და უმეტეს საწყალობელად
5 ტიროდა და ილოცვიდა. ხოლო მიმწუხრის ჟამსა სულიერ იქმნა
და თუალნი აღეხილნეს, და შემდგომად შუიდისა დღისა განიკურნა
და განცოცხლებული წარიყვანა დედამან მისმან, და ადიდებდა
ღმე(A 109)რთსა. იხილეს რა სასწაული და კურნება ყოვლად წმიდისა
ჯუარისა, მრავალნი უშვილონი მოვიდოდეს და ითხოვდეს შვილი10 ე(ჭ 133)რებასა, და შვილმრავალ იქმნებოდეს, შესაწირავთა და მადლთა
შესწირვიდეს. არა თუ რომელნი მოვიდოდეს, მათ ოდენ მიიღიან
კურნება, არამედ რომელნი შორით ილოცვიდიან წმიდასა ჯუარსა,
მუნთქუესვე შეწევნითა მისითა მიიღიან მადლი, მძლე ექმნებიან მტერთა და მოსწრაფედ მოვიდიან მადლისა შეწირვად. მრავალნი უკუე
15 უღმრთონი ჭირსა შთაცუივიან და, რაჟამს ხადოდიან (M 276) წმიდასა
ჯუარსა, მუნთქუესვე განიკურნიან ჭირისაგან, და მოვიდოდიან შემთხუევად სიხარულით პატიოსნისა ჯუარისა, და მსწრაფლ ნათელ
იღიან და ადიდებდიან პატიოსანსა ჯუარსა. და მრავალთა ნათელ
იღეს სიხარულით, ადიდებდეს უფალსა, მრავალნი უკუე მრავალსა
20 ჭირსა შთაცუივნილნი ძალითა პატიოსნისა ჯუარისათა განიკურნებოდეს პირად-პირადთაგან სატანჯველთა, მოივლტიედ ვედრებად, მყის განიკურნებიედ დღენდელად დღედმდე, და ადიდებდეს
მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, რომლისა არს დიდება ( 110)მამისა.
წიგნი , რომელი მიუწერა პატრიაქმან რომისამან და
25 ბრანჯთა მეფემან ნინოს და მეფესა მირიანს და ყოველსა
ერსა ქართლისა
მათ დღეთა შინა მოვიდა წიგნი რომით, წმიდისა პატრიაქისა
ნინოს და მეფესა და ყოველსა ერსა ქართლისასა. და მოვიდა ბრანჯი დიაკონი შესხმად ქებისა და კურთხევისა მიცემად, ამის წმიდი30 სა ნინოსაგან ლოცვისა წარღებად და მადლისა ზიარებად. აქუნდა
წიგნი ბრ(M 277)ანჯთა მეფისა ნინოსცა თანა: რამეთუ მამისა მისისაგან
ნათელ-ეღო ბრანჯეთს, და ესე ყოველი მსმენელ იყო იერუსალემით და კოსტანტინეპოლით, ვითარმედ ქუეყანასა მას ქართლისასა
მიეფინა მზე სიმართლისა. ამისთუის სანატრელი (ჭ 134) წიგნი მოუწე35 რა, რათამცა ეუწყნეს აქანი იგი სასწაულნი სუეტისა მისთუის მა-
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ყლოვნისა, და ძალი იგი კურნებისა. ესე ყოველი იხილა და მოისმინა სასწაული იგი ბრანჯმან დიაკონმან, რომელი ქმნილ იყო
მცხეთას, და განკუირვებული ადიდებდა ღმერთსა; წარიღო წიგნები და წარვიდა.
მაშინ რქუა მეფემან წმიდასა ნინოს და ებისკო5 პოზსა: „მნებავს ესრეთ, [რათა] იძულებით მახუილითა
მოვაქცინეთ მთეულნი და სიძე ჩე(A 111)მი ფეროზ, დავამონნეთ ძესა
ღმრთისასა და ვათაყუანნეთ პატიოსანსა ჯუარსა“. მაშინ რქუეს:
„არა ბრძანებულ არს უფლისაგან მახუილისა აღება, არამედ სახარებითა და ჯუარითა პატიოსნითა უჩუენოთ გზა ჭეშმარიტი, მიმ10 ყვანებელი ცხორებად საუკუნოდ, და მადლმან ღმრთისამან განანათლოს ბნელი იგი გულთა მათთა“. და წარვიდა ნინო და ებისკოპოსი იოვანე, წარვიდა მეფე და ერისთავი ერთი; მივიდეს და
დადგეს (M 278) წობენს, და მოუწოდეს მთეულთა, პირუტყუთ სახეთა მათ
კაცთა, ჭართლელთა, ფხოველთა, წიაღ-ლაკასანელთა და გუდამა15 ყრელთა, და უქადაგეს მათ სჯული ქრისტიანეთა ჭეშმარიტი, მიმყვანებელი ცხორებად საუკუნოდ.
ხოლო მათ არა ინებეს ნათლის-ღება. მაშინ
ერისთავმან ქართლისამან მც[ირედ] წარმართა მახუილი
მათ ზედა, ძლევით შემუსრნეს კერპნი მათნი. გარდამოვიდეს მუნით,
20 და დადგეს ჟალეთს, და უქადაგეს ერწო-თიანელთა. ხოლო მათ
შეიწყნარეს და ნათელ-იღეს. ხოლო ფხოველთა დაუტევეს ქუეყანა მათი (A 112) და გარდავიდეს თუშეთს. და სხუანიცა მთეულნი უმრავლესნი არა მოიქცეს, არამედ დაუმძიმა მათ მეფემან ხარკი, ოდეს
არა ინებეს ნათლის-ღება. არამედ წარკრბეს იგინი და შესცთეს, და
25 რომელნიმე უკანასკნელ მოაქცივნა აბიბოს ნეკრესელმან და რომელნიმე მათგანნი დარჩეს წარმართობასავე შინა დღეს-აქამომდე. ხოლო
წმიდა ნინო, წარემართა წარსლვად რანს, მოქცევად ფეროზისსა. და ვითარცა მივიდა კახეთს, დაბასა ბოდისასა, დაყუნა
მუნ დღენი რაოდენნიმე. მო(M 279)ვიდეს მისსა კახეთით, ჰკითხვიდეს და
30 აღიარებდეს სწავლასა მისსა სიმრავლე ერისა. მაშინ დასნეულდა
მუნ; და ვითარცა ცნა რევ, ძემან მეფი(ჭ 135)სამან, და სალომე, ცოლმან
მისმან, რომელნი ცხორებდეს უჯარმას, მოვიდეს ნინოსა, და აცნობეს მეფესა და დედოფალსა. ხოლო მათ მიავლინეს ებისკოპოსი იოვანე წარმოყვანებად ნინოსსა. ხოლო წმიდა ნინო არა ერჩდა. მაშინ
35
1-30 სტრ., 81
მივიდა თუით მეფე და სიმრავლე ერისა, და შეკრბა მის ზედა სიმრავლე ერთა ძლიერთა, რამეთუ ხედვიდა ყოველი იგი ერი პირსა
ნინოსსა, (A 113) ვითარცა პირსა ზეცისა ანგელოზისასა, და მოსწყუედდიან
ფესუსა სამოსლისა მისისასა, მიიღებდეს და ემთხუეოდეს სარწმუ-

ნოებით, და იძულებით ევედრებოდეს ყოველნი მეფენი და დედო5 ფალნი, გარემოს მსხდომნი, რომელთა გარდამოსდიოდეს ცრემლნი
თუალთაგან მათთა განშორებისათუის მოძღურისა მათისა და მოღუაწისა, და სნეულთა მკურნალისა ჴელოვნისა.
და ეტყოდეს სალომე უჯარმელი და პეროჟავარი
სივნელი და მათ თანა ერისთავნი და მთავარნი, ჰკითხვიდეს: „ვინა
10 და ანუ სადათ მოხუედ ამა ქუეყანასა მაცხოვრად ჩუენდა, ანუ სადათმე იყო აღზრდა შენი, დედოფალო. მაუწყე ჩუენ აღზრდა შენი,
რასა იტყუი ტყუეობასა, ტყუეთა მჴსნელო სანატრელო, რამეთუ
გუის(M 280)წავიეს შენგან, ვითარმედ ყოფილ არიან წინასწარმეტყუელნი
პირველ ძისა ღმრთისა და შემდგომად მოციქულნი ათორმეტნი და
15 სხუანი სამეოც და ათნი, და ჩუენდა არავინ მოავლინა ღმერთმან,
გარნა შენ, და ვითარ იტყუი, ვითარმედ ტყუე ვარი მე, ანუ ვითარცა უცხო;
(A 114) მაშინ იწყო სიტყუად წმიდამან ნინო და თქუა:
„ასულნო სარწმუნოებისანო, მახარებელნო ღმრთისანო,
20 დედოფალნო ჩემნო, გხედავ თქუენ, ვითარცა პირველთა მათ დედათა, სარწმუნოებასა ზედა ქრისტესსა, და გნებავს გზათა ჩემთა
ცნობა, გლახაკისა მჴევლისა, და გაუწყოცა, რამეთუ ესერა მოსრულ არს სუ(ჭ 136)ლი ჩემი ჴორჴად ჩემდა, და მეძინების მე ძილითა
დედისა ჩემისათა საუკუნოდ; მოიხუენით საწერელ[ნ]ი და აწერეთ
25 გლახაკი და უდები ცხორება ჩემი, რათა უწყოდიან შვილთაცა
თქუენთა სარწმუნოება თქუენი და შეწყნარება ჩემი, სასწაულნი
ღმრთისანი, რომელ გიხილვან“. მაშინ მსწრაფლ მოიხუნეს საწერელნი სალომე უჯარმელმან და პეროჟავრ სივნელმან; იწყო სიტყუად წმიდამან ნინო, ხოლო იგინი წერდეს. და წარმოუთხრა
30 ყოველი, რომელი (M 281) ზემო წერილ არს ცხორება მის წმიდისა. და
შევედრა მეფესა მღდელი იაკობ, რათა შემდგომად იოვანესსა იგი
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იყოს ებისკოპოსი. მაშინ იოვანე ებისკოპოსმან წირა ჟამი და აზიარა ჴორცსა და სისხლსა ქრისტესსა წმიდა ნინო. (A 115) და შევედრა სული თუისი მეუფესა ცათასა, ქართლსა მოსლვითგან მისით მეათოთხმეტესა წელსა, ქრისტეს ამაღლებითგან სამას ოცდათურამეტსა , დასაბამითგანთა წელთა ხუთიათას რვაას ოცდათურამეტსა.
5
მაშინ შეიძრნეს ორნივე ესე ქალაქნი: მცხეთა და უჯარმა, და ყოველი ქართლი, მიცვალებასა ნინოსსა. მუნ მოვიდეს და დამარხეს ძლევით შემოსილი გუამი მისი ადგილსავე ზედა კუხეთს, დაბასა ბოდისასა, რამეთუ მუნ ითხოვა თუით დაფლვა მეფისაგან
შეხედვითა ღმრთისათა; სიმდაბლისათუის ქმნა ესე წმიდამან, რა10 მეთუ ადგილი იგი შეურაცხი იყო. მწუხარე იყო მეფე და ყოველ-

ნი წარჩინებულნი მუნ დაფლვასა მისსა, არამედ ანდერძისა და
მცნებისა მისისა აღსრულებისათუის დაფლეს მუნ. და ვითარცა
აღასრულა ესე ღმრთივ-განბრძნობილმან მირიან მეფემან, განამტკიცა ყოველი ქართლი და ერეთი (M 282) სარწმუნოებასა ზედა სამებისა
15 წმიდისასა, ერთარსებისა ღმრთისა დაუსაბამოსასა, დამბადებელისა
ყოვლისა, და განმტკიცდეს სრულსა სარწმუნოებასა.
მაშინ კეისარსა კოსტანტინეს, რომელ ყვა ძე
(A 116) მირიანისი, რომელსა ერქუა ბაქარ, გამოგზავნა იგი მეფემან
კოსტანტინე ნიჭითა დიდითა, და მოუწერა ესრეთ: „მე, კოსტანტინე
20 მეფე, თუითმპყრობელი, ახალი მონა მეფისა, პირველ ეშმაკისაგან
წარტყუენული და მერმე გამოჴსნილი დამბადებელისა მიერ, მოვსწერე შენდა ღმრთივ-(ჭ 137)განბრძნობილისა და ჩემთანავე ახალ-ნერგისა მორწმუნისა მეფისა მირიანისსა. იყავნ შენ თანა მშუიდობა
და სიხარული, ვინაითგან იცან შენ სამება ერთარსება, ღმერთი
25 დაუსაბამო, დამბადებელი ყოვლისა. არღარა მიჴმს მე შენგან მძევალი, არამედ კმა არს ჩუენ შორის შუამდგომელად ქრისტე, ძე
ღმრთისა, პირველ ჟამთა შობილი, რომელი განკაცნა ჴსნისათუის
ჩუენისა, და ჯუარი მისი პატიოსანი, რომელი მოცემულ არს ჩუენდა წინამძღურად, გულითა მოსავთა მისთა და შუამდგომელო(M 283) ბითა
30 ღმრთისა დამბადებელისათა ვიყუნეთ ჩუენ სიყუარული ძმებრივ.
და შვილი შენი შენდავე მიმინიჭებიეს, იხილე და განიხარე, და
ღმრთისაგან მოვლინებული ანგელოზი მშუიდობისა იყავნ შენ თანა.
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განდევნენ ღ(A 117)მერთმან დამბადებელმან ეშმაკი მაცთური საზღვართაგან შენთა“.
მოვიდა ბაქარ, ძე მეფისა მირიანისი, და მოციქული კოსტანტინე მეფისა მცხეთას. აღივსნეს სიხარულითა
მირიან მეფე და ნანა დედოფალი, მადლობდეს ღმერთსა ნიჭთა
5 სრულთა მომცემელსა. მაშინ მირიან მეფემან განასრულა ეკლესია
საებისკოპოსო და აღასრულა სატფურება მისი მრავლითა დიდებითა. და მოქცევითგან მირიან მეფისათ მეოცდახუთესა წელსა მოკუდა ძე მისი რევ, სიძე თრდატ სომეხთა მეფისა, რომლისადავე
მიეცა მეფობა სიცოცხლესავე მისსა და დაფლეს აკლდამასა, რო10 მელი თუით მასვე რევს აღეშენა. და მასვე წელიწადსა დასნეულდა მირიან მეფე, რომლითაცა აღესრულა. და მოიყვანა ძე მისი
ბაქარ და უთხრა: „აჰა ესერა, მე წარვალ ვინაცა მოვედ, და
ვმადლობ მრავალ-მოწყალესა ღმერთსა, დამბადებელსა ცათა და
ქუეყან(M 284) ისასა, რომელმან წარტყუენული ეშმაკისაგან მიჴსნა მე პირი15 საგან ჯოჯოხეთისა და ღირს მყო მე მარჯუენითა მისითა: შენ, ნანა, უკეთუ გეცესღა მოცალება ცხორებისა ჩემისა შემდგომად, გა-

ნიყო სამეფო განძი ჩუენი ორად: და მიიღე სამარხავსა ნინოსა,
განმა(ჭ 138)ნათლებელსა ჩუენსა, ჟამთა შეცუალებისათუის, რათა არა
შეირყიოს უკუნისამდე იგი ადგილი: რამეთუ მეფეთა საჯდომი არს,
20 არამედ მწირ არს. ეგრეთვე დავედრა ებისკოპოსნი, რათა ადიდონ
დიდება მის ადგილისა, რამეთუ ღირს არს პატივ-სცემასა. ხოლო ძესა თუისსა რქუა: „შვილო ჩემო, შეცუალე ბნელი ნათლად
და სიკუდილი ცხოვრებად, შენდა მომიცემია გვრგვნი მეფობისა
ჩემისა. ღმერთმან, დამბადებელმან ცისა და ქუეყანისამან, დაგა25 ნამტკიცენ სრულსა სარწმუნოებასა ზედა. იწურთიდი ყოვლადვე მცნებათა ძისა ღმრთისათა, და დადგერ სრულიად მათ
ზედა, და სახელსა ზედა ქრისტესსა სიკუდილი ცხორებად გიჩნდენ,
რომლითა წარუვალი ცხოვრება მოიგო. და სადა პოვნე ვნებანი
იგი ცხოველისანი, კერპნი, ცეც(M 285)ხლითა დაწვენ და ნაცარი
30 შეასუ, რომელნი მათ ესვიდენ, და ესე შვილთაცა შენთა ამცენ.
რამეთუ მე ვიცი იგი, რომელ კავკასთაცა შინავე დაილევიან. ხოლო შენ ამას შეუდეგ გულითა შენითა, და თავი შენი შევედრე

1-30 სტრ., 84
ძესა ღმრთისასა და პირველ ჟამთა შობილსა, განკაცებულსა და
ვნებულსა ჴსნისათუის ჩუენისა, და წარძღუანებითა პატიოსნისა
ჯუარისათა სძლო მტერთა, ვითარცა აქუს ჩუეულება გულით მოსავთა შენთა. და პატივ სცემდი სუეტსა მას ცხოველსა
ღმრთივ-აღმართებულსა, და იყავნ ყოვლითურთ სასოება შენი მისა
5 მიმართ, და იყავნ მისულა შენი ძილად საუკუნოდ, სარწმუნოებასა
ზედა სამებისასა“. და მოუყვანებიეს ჯუარი შენი იგი წმიდისა ნინოსი, რომელი პირველითგან აქუნდა, და ჩამოჰკიდა გვრგვნი სამეუფო ჯუარსა მას; და მიიყუანა ძე თუისი ბაჰქარ და თავსა მისსა
გამოსახა სახე ჯუარისა, და აღიღო გუირგვნი ჯუარისაგან, და და10 დგა თავსა ზედა ძისა თუისისასა. და აღეს(M 286)რულა მირიან მეფე და
დაეფლა ზემოსა ეკლესიასა, საშუალსა სვეტსა, სამხრით ჩრდილოთ
კერძო, და მას სუეტსა შინა არს ნაწილი ღმრთივაღმართებულისა სუეტისა. და მეორესა წელსა მოკუდა (ჭ 139) ნანა დედოფალი, და
დაეფლა სუეტსა დასავალით, სადა მირიან დამარხულ იყო.
15 დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაქარ, და იყო მორწმუნე
ვითარცა მამა მისი. და ამან მოაქცივნა უმრავლეს[ნ]ი კავკასიანნი,
რომელნი ვერ მოექცივნეს მამასა მისსა. და შთავარდა შორის მისსა მტ(A 118)ერობა სომეხთა: რამეთუ სომეხნი ბაქარის ძმისწულის, რევის ძისა, თრდატისა, სომეხთ მეფის, ასულისა წულის მეფობასა
20 ლამოდეს ქართლსა. ხოლო ესე ბაქარ ეზრახა სპარსთა მეფესა, მამის ძმისწულსა მისსა, დაემოყურა და გაუცვალა ქუეყანა მისი ძესა
მისსა ფეროზს, რომელსა აქუნდა რანი დაბარდავამდის მიცემულად მირიანისგან, და მისცა მის წილ სამშუილდითგან მიღმართ
ქუეყანანი ვიდრე თავამდე აშოტისა; მაშინღა ნათელ-იღო ფეროზ

25 და ერმან მისმან, და მოირთეს ძალი ხუასროსაგან, და ეწყუნეს
სომეხთა ჯავა(M 287)ხეთს, სძლეს და აოტნეს სომეხნი. მაშინ მეფემან ბაქარ, შუამდგომელობითა ბერძენთ მეფისა და სპარსთ მეფისათა,
დააწერინა ჴელით-წერილი ძმისწულთა მისსა და დედასა მისსა სალომეს ესრეთ, ვითარმედ „ვიდრემდის იყოს ნათესავი ბაქარისი,
30 რომელსა ეძლოს პყრობა მეფობისა, მისი იყოს მეფობა, და არაოდეს ძებნონ მეფობა ნათესავთა რევისთა“.

1-35 სტრ., 85
მაშინღა მოიყვან[ნ]ა ძმისწულნი მისნი, და მისცა კუხეთი, და დასხნა რუსთავს ერისთავად. ამან ბაქარ ყოველნი დღენი ცხორებისა მისი(A 119)სანი დიდსა სარწმუნოებასა შინა
აღასრულნა, და განამრავლნა მღდელნი და დიაკონნი ყოველსა
შინა ქართლსა და რანსა დაეკლესიათა მსახურებად. (ჭ 140) ამან აღაშენა
5 ეკლესია წილკნისა, და მოკუდა და დაეფლა ძმასავე, თუისსა თანა.
და დაჯდა ძე მისი მირდატ და მეფობდა სარწმუნოებასა
შინა. და მან აღაშენა ეკლესია თუხარისისა ციხესა შინა; და ჴევსა
კლარჯეთისასა არა იყო ეკლესია, და მუნ დაადგინნა მღდელნი
მოძღურად კლარჯეთს, და მატა შემკობა და შენება ერუშეთისა
10 და წუნდისა (M 288) ეკლესიათა. მაშინ ამის მირდატის მეფობასა იწყეს ქართველთა სუეტისა ცხოველისაგან ნაწილისა გამოღებად და ქმნად
ჯუარად, რამეთუ დიდნი სასწაულნი და კურნებანი იქმნებოდეს,
სადაცა იყვის ნაწილი სუეტისა ცხოველისა. და არა აყენებდა მირდატ ნაწილისა გამოღებად, რამეთუ ებისკოპოსმან ჭეშმარიტმან
15 იაკობ ეგრეთ ჯერ-იჩინა და თქუა: „მინიჭებულ არს უფლისაგან,
ჯერ არს სუეტისა მის ღმრთივ-აღმართებულისა ქმნა სახედ ჯუარისა“. და განეფინა ყოველთა ადგილთა ქართლისათა ნ(A 120)აწილი სუეტისა ცხოველისა.
მაშინ ამან მირდატ მეფემან მისვე სუეტისა20 გან შექმნა ჯუარი ზომიერი, და რომელი დარჩა სუეტისა მისგან ცხოველისა, მას გარეთ მოქნა ქვითკირითა და აღამაღლა ქვითკირი პირველ სუეტისა ოდნად, და თავსა მის სუეტისასა აღმართა ჯუარი იგი, ძელი განმაცხოველებელი. და ყოველნი დღენი ცხორებისა მისისანი უშფოთველად აღასრულნა სარწმუნოებასა შინა დიდ25 სა. და მის-ზე მოკუდა ებისკოპოსი იაკობ, და დაჯდა იოსებ სომეხი,
ნერსე კათალიკოზისა დიაკონი. და მო(M 289)კუდა მირდატ მეფე (ჭ 141) და დაჯდა
მეფედ ძე მისი ვარაზ-ბაქარ, და შეირთნა ორნი ცოლნი: ერთი
ასული თრდატისი, რევის ძისა, მირიანის ძისწულისა, და ერთი
ძისწული ფეროზისი, მირიანის ასულის წულისა. და უშვნა მირიანს
30 რევის ძისწულმან ორნი ძენი, რომელთა სახელები ერქუა მირდატ და
თრდატ. ერთი უშვა ფეროზის ძის წულმან, რომელსა ერქუა ფარსმან.

ესე ვარაზ-ბაქარ მეფე იყო კაცი ურწმუნო და
მოძულე სჯულისა, და ვერ იკადრებდა ერისაგან განცხადებად
სჯულისა ს(A 121)იძულილისა: რამეთუ მოქცეულ იყო ქართლი, და დიდსა
35
1-30 სტრ., 86
სარწმუნოებასა შინა იყუნეს (ჭ 146) აზნაურნი და ყოველი ერი ქართლისა.
და ვარაზ-ბაქარ შიშისა მათისაგან ვერ განაცხადებდა დატევებასა
სჯულისასა; არა სადა აღაშენა ეკლესია, არცარა მატა შენებულთა,
და ყოვლითავე იქცეოდა უსჯულოდ.
ამის -ზე გამოგზავნა სპარსთ მეფემან ერისთავი,
5 სპითა დიდითა სომეხთა და ქართველთა ზედა ხარკისა დადებად. მაშინ სომეხთა მოგზავნეს ვარზა-ბაქარს მოციქული და
რქუეს, რათა შეკრბენ და მოირთონ ძალი ბერძენთაგან, და განახუნენ (M 290) კარნი კავკასიანთანი, და გამოიყვანნენ ოვსნი და ლეკნი, და
წინააღუდგენ სპარსთა წარჩინებულნი. არა ისმინა არცა სომეხთა, არცა
10 წარჩინებულთა; თუისნიცა ეტყოდეს წინააღდგომასა მტერთასა.
რამეთუ იყო იგი ჩუკენი, მოშიში, და უკუჯდა იგი ჴევსა კახეთისასა, და აღაშენა ციხე ჴიდრს, და განამაგრნა ციხე-ქალაქნი, და უბრძანა ყოველთა, რათა დამალნენ ჯუარნი. და მოვიდეს სპარსნი
პირველად სომხითს და მოაოჴრეს სომხითი. შემოვიდეს ქართლსა.
15 და აღაშენა ერისთავმან სპარსთამან ტფილისის კართა შო(A 122)რის ციხე
მცხეთისა. მაშინ ვარზა-ბაქარ ეზრახა შევრდომით და ითხოვა
შენდობა. ხოლო ერისთავმან სპარსთამან რქუა: „პირველად მომეც
რანი და მოვაკანი, რამეთუ საზღვართა სპარსეთისაგან არს, და
მათი არს, რომელნი სრულიად შვილნი არიან სპარსთა მეფეთანი
20 და სხენან საყდართა მამათა მათთასა; და თქუენდა კმა არს ქართლი და ხარკსა მისცემდეთ მეფეთა ხუასროვანთა“.
მაშინ ვარზა-ბაქარ ვერა პასუხი მიუგო შიშისაგან
დიდისა, მისცა რანი და მოვაკანი, (M 291) და გაუკეთა ხარკი, ხოლო ერისთავმან სპარსთამან მოსცა ციხე ტფილისისა; და მიერითგან იქმნნეს
25 სომეხნი და ქართველნი სპარსთა მოხარკენი. ამისსა შემდგომად
განდგეს კლარჯნი ვარზა-ბაქარისაგან და მიერთნეს ბერძენთა, დაიპყრეს ბერძენთა თუხარისი, ყოველი კლარჯეთი ზღუითგან არსიანთამდე. დაჰრჩა ვარაზ-ბაქარს ქართლი, თუინიერ კლარჯეთისა,
და ერეთი და ეგრისი. მანვე ერის(ჭ 147)თავმან სპარსთამან წარიყვანნა
30 ტყუედ შვილნი ფეროზისნი, ასულის წულნი მირიანისნი, მორწმუნისა მეფისანი, და ქუეყანა მათი საზღვარი ქართლისა მისცა
ვარზაბაქარსავე და მო(A 123)კუდა ვარზა-ბაქარ და დარჩეს შვილნი მისნი სწურილნი, რომელნი ვერ იპყრობდეს მეფობასა.

1-30 სტრ., 87
მაშინ წარჩინებულთა ქართლისათა ზრახვა ყვეს და
დასუეს სიმამრი ვარზაბაქარისი მეფედ, რევის ძე, ძის წული მირიანისი, კაცი მოხუცებული, სახელით თერდატ, და მისცნეს შვილნი
ვარზა-ბაქარისნი საზრდოდ, ასულისა წულნი. მესამესა შვილსა მეორის ცოლისასა ზრდიდა ერისთავი სამშუილდისა, რომელსა სახელი
5 ერქუა ფარსმან. ხოლო მეფობდა ესე თერდატ, მოხუცებული კეთილად, იყო კაცი მორწმუნე, ბრძენი და გონიერი. ამან სი(M 292)ბრძნითა თუისითა დაამშუიდნა სპარსნი, გამოაჩინნა ჯუარნი და შეჰკაზმნა ეკლესიანი. და ამისსა შემდგომად, მოკუდა იაკობ, ებისკოპოზი, და დასუა მის წილ ელია, და ხარკსა მისცემდა სპარსთა მეფე10 სა. ხოლო მან გამოიღო რუსთავი და აღაშენა ეკლესია, და მანვე
აღაშენა ეკლესია ნეკრესისა. და მეფობდა უშფოთველად. და მოკუდა სარწმუნოებასა შინა დიდსა.
დაჯდა მეფედ ძე ვარზა-ბაქარისი, ძისწული ფეროზისი, სახელით ფარსმან, რამეთუ იგი უხუცესი იყო ძმა(A 124)თა
15 მისთა. (ჭ148) და მოკუდა ელია ებისკოპოსი, და დასუეს სუიმონ. ესე ფარსმან იყო კაცი მორწმუნე, მჴედარი შემმართებელი. ხოლო
ეზრახა მეფესა ბერძენთასა და ითხოვა მისგან შეწევნა. და აღასრულა თხოვა მისი კეისარმან. მაშინ განდგა და არღარა მისცა სპარსთა ხარკი, და განამრავლნა ჯუარნი, და განაახლნა ეკლესიანი ყო20 ველნი ქართლსა შინა, და აღაშენა ეკლესია ბოლნისისა. და მცირედ-ჟამ მეფობდა და მოკუდა.
დაჯდა მეფედ ძმა მისი მირდატ, ასულის წული
თრდატისი, ძე ვარზა-ბაქარისი, მამულად ბაქარიანი და დედულად
რევიანი; ორთავე მირიანის ძეთა ნათესავი იყო ესე მირდატ კაცი
25 ქუველი, მჴ(M 293)ედარი, შემმართებელი, ურწმუნო, უშიში ღმრთისა,
ლაღი და ამპარტავანი, მინდობილი მჴედრობისა მისისა. არა მსახურა ღმერთსა, არცა აღაშენა ეკლესია და არცარა მატა შენებულთა, და სილაღითა მისითა მტერ ექმნა ბერძენთა და სპარსთა: ბერძენთაგან ეძიებდა კლარჯეთს, საზღვარსა ქართლისასა, ხოლო
30 სპარსთა არა მისცემდა ხარკსა. მაშინ სპარსთა მეფემან გაგზავნა
ერისთავი, რომელსა ერქუა უფრობ, (A 125) სპითა ძლიერითა, მირდატს
ზედა. ხოლო სილაღითა მი[სითა], არა დარიდა სიმრავლესა სპარსთასა, მცირედითა სპით[ა მ]იეგება გარდაბანს და ეწყო: იოტეს

1-4 სტრ., 88 და შეიპყრეს სპარსთა; მოვიდეს ქართლად, დაიპყრეს ქარ(ჭ 149)თლი და
განრყუნნეს ეკლეს[ია]ნი. ხოლო ნათესავნი მეფეთანი დარჩეს ჴევსა
კახეთისასა, [და ს]უიმონ ებისკოპოზი მათ თანავე. ხოლო მირდატ
წარიყვანეს ბაღდადს და მუნ მოკუდა.

1-25 სტრ., 89
[ჯუანშერი]
ცხორება და მოქალაქობა ვახტანგ [გო]რგასლისა
მშობელთა, და თუით მისის, დიდისა და ღმრთის-მოყუ[ა]რისა
მეფისა, რომელი უმეტეს (M 294) სახელგანთქმული გამოჩნდა ყოვ[ელთა
მეფეთა ქართლისათა]
5
ვითარ იგი შეიპყრეს ქართველთ მეფე მირდატ და წარიყვანეს ბაღდადს, მუნ მოკუდა. და დაიპყრეს ქართლი სპარსთა,
გან[რ]ყუნეს ეკლესიანი, და დამალეს ჯუარები ქართველთა, და ყოველთ[ა შინა] ეკლესიათა სპარსთა ცეცხლისმსახურთა აღაგზნეს ცეცხლი. ხოლო ნათესავნი ქართლის მეფეთანი დარჩეს ჴევსა კახეთი10 სასა. და შემდგომად სამისა წლისა უცალო იქმნა სპარსთა მეფე,
რამეთუ აღდგა მტერი აღმოსავალით. მაშინ შეითქუნეს აზნაურნი
ქართლისანი, მოიყვანეს და დასუეს მცხე(A 126)[თას] მეფედ ძე თრდატის,
ძმისწული მირდატის, წარტყუ[ენ]ულისა, სახელით არჩილ. (ჭ 150) ამან
არჩილ მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით, ნათესავი ივბიმიანოს მეფი15 სა, სახელით მ[არ]იამ. განაცხადა მტერობა სპარსთა, გამოაჩინ[ნ]ა
ჯუარნი [და] შეამკვ(M 295)ნა ეკლესიანი, მოსრნა და განასხნა ყოველნი
ცეცხლის-მსახურნი საზღვართაგან ქართლისათა, მოირთო [ძ]ალი
საბერძნეთით და წინამძღურებითა ჯუარისათა იწყო ბრძოლად
სპარსთა. მაშინ ერისთავი სპარსთა მეფისა რო[მ]ელი ერისთაობდა
20 რანს და მოვკანს ვიდრე არჩ[ი]ლის მეფობადმდე, მისვე განგებულ იყო
ქართლი.
ამან ერისთავმან შეკრიბა სპა რანისა და მოვაკანისა და ადარბადაგანისა, და მომართა არჩილს. ხოლო არჩილ სასოებითა და მინდობითა ღმრთისათა მი[ე]გება საზ25 ღვართა ქართლისათა და რანისათა, ეწყო მუნ მდინარესა ზედა
ბერდუჯისასა, და ძალითა პატიოსნისა ჯუარისათა მოსრნა და ტყუე
ყუნა, შევიდა რანს, მოტყუენა, და მოვიდა შინა განმარჯუებული.
განავლინა ქადაგი ყოველსა შინა ქართლსა და რქუა ყოველთა: „არა
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ძალითა ჩემითა, არცა სიმჴნითა, არცა (A 127) სიბერითა, არცა სიმრავლითა სპათათა ვსძლეთ მტერთა, არამედ ჯუარითა უფლისა ჩუენისათა იესო ქრისტესითა, ძისა ღმრთისათა, რომელმან მოგუცა წინამძღურად და საჭურველად პატიოსანი ჯუარი მისი. აწ, ყოველთა
ქართველთა ადიდეთ სამება ერთარსება, ღმერთი დაუსაბამო, დამ5 ბადე(M 296)ბელი ყოვლისა. და მტკიცეცა არს გული თქუენნი სარწმუნოებასა ზედა სამებისა წმიდისასა“.

და ყოველთა ქართველთა შეწირეს მადლობა
ღმრთისა მიმართ, და განაახლნეს ეკლესიანი. მაშინ არჩილ მეფემან აღაშენა ეკლესია სტეფან-წმიდისა, მცხეთას, კართა ზედა
10 არაგუისთა, სადა იყუნეს კოშკნი მტკიცენი (ჭ 151) საბრძოლნი, რომელნი
მას აღეშენნეს. ესუა ძე არჩილს, და უწოდა სახელი მირდატ. აღიზარდა ესე მირდატ, და დადგა ასაკსა მამაკაცობისასა. იყო მორწმუნე და ღმრთის-მსახური ვითარცა მამა მისი, და იყო იგი ქველი და შემმართებელი. ამან უმეტესად უწყო ბრძოლად სპარსთა,
15 შესლვად და ტყუენვად რანსა და მოვაკანსა: რამეთუ მას ჟამსა უცალო იყო მეფე სპარსთა, ბრძოდა იგი ინდოთა, (A 128) სინდთა და აბაშთა, და ვერ შემძლებელ იყო სპისა დიდისა გამოგზავნად. და სპათა
რანისა და მოვაკანისათა და ადარბადაგანისათა ემძლავრებოდეს
ქართველნი. წინამძღუარ ექმნის მირდატ სპათა მამისა მისისათა
20 და მარადის სტყუენვიდა რანსა და მოვაკანსა.
მას ჟამსა შინა იყო რანს ერისთავად ბარზაბოდ.
და ვერ წინააღუდგებოდა იგი, არამ(M 297)ედ გაამაგრნის ციხე-ქალაქნი,
და შესლვასა ქართველთასა რანს, სადაცა ეწყუნიან სპარსნი ნაწყუედთა ლაშქართა, მტყუენველთა ქართველთა, მარადის სპარსნი
25 იძლეოდიან. ხოლო ბარზაბოდს, ერისთავსა რანისასა, ესუა ასული
ქმნულ-კეთილი, შუენიერი, რომელსა ერქუა საგდუხტ. უთხრეს
მირდატს, ძესა არჩილისასა, სიშუენიერე მისი და სმენითა სიშუენიერითა მისითა ტრფიელ იქმნა მირდატ მის ზედა. მოაჴსენა მამასა მისსა: „ვევედრები მეფობასა შენსა, მომგუარე ცოლად ჩემდა
30 საგდუხტ, ასული ბარზაბოდისი და შევქნეთ ჩუენ შორის მშუიდობა. დაღათუ ძალითა ქრისტესითა ჩუენ ვართ მძლენი, არამედ
ვერა ავიხუამთ ც(A 129)იხეთა და ქალაქთა რანისათა. ნუ უკუე იცალოს
მეფემან სპარსთამან და იძიოს ჩუენ ზედა შური და მოაოჴრნეს სა-

1-30 სტრ., 91
ზღვარნი და ეკლესიანი ჩუენნი. და აწ ამით განქარდეს მტერობა
ჩუენ შორის, რამეთუ ჩუენთუის რაცა მოვაჴსენო მეფესა სპარსთასა, უსმენს იგი; ამით მტკიცედ და შეურყეველად ვიპყრნეთ საზღვარნი ქართლისანი და განმტ(M 298) კიცნეს სჯული ქრისტესი ქართლს, და
არღარა შეიქმნას იჭუი გულსა ქართველთასა და გმობა სჯულსა
5 ქრისტესსა მძლავრებისათუის სპარსთასა“. ესე ყოველი სიყუარულისათუის ქალისა მირდატ წარმოთქუა.
მაშინ არჩილ მეფემან აღუსრულა ნება მისი,
წარგზავნა მო(ჭ 152)ციქული ბარზაბოდისსა, და ითხოვა ასული მისი
ცოლად ძისა მისისა. ხოლო ბარზაბოდ განიხარა სიხარულითა დი10 დითა, რამეთუ მოოჴრებულ იყო ქუეყანა მისი. ითხოვა ფიცი და აღ-

თქმა მშუიდობისათუის, და მისცა ასული თუისი ზითვითა დიდითა;
მოიყვანეს მცხეთას და ქმნეს ქორწილი, შუება და განცხრომა
დღეთა მრავალთა. და მისცა მეფემან სამშუილდე, საერისთოთა
მისითა, ძესა თუისსა, და მუ(A 130)ნ დასხდეს მირდატ და საგდუხტ. ხო15 ლო საგდუხტ დედოფალმან გამოიკითხა სჯული ქრისტესი: რამეთუ ქმარმან მისმან მოჰგუარნა კაცნი სჯულისა მეცნიერნი, და
უთარგმანეს სახარება უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი. და ამხილეს, რამეთუ ჭეშმარიტი ღმერთი ქრისტე არს, რომელი განკაცნა
ჴსნისათუის ჩუენისა.
20
მაშინ საგდუხტ გულისხმა ყო და იცნა (M 299) სჯული ჭეშმარიტი, დაუტევა ცეცხლის-მსახურება, ნათელ იღო და იქმნა მორწმუნე. და მან აღაშენა სიონი სამშუილდისა. ამა არჩილის-ზე გარდაიცვალნეს სამნი ებისკოპოზნი: იონა, გრიგოლი, ბასილი. და ბასილის შემდგომად ამანვე არჩილ დასუა ებისკოპოზად მობიდან.
25 ესე იყო ნათესავად სპარსი, აჩუენებდა მართლ-მადიდებლობასა. ხო
ლო იყო ვინმე მოგუი უსჯულო, შემშლელი წესთა, და ვერ უგრძნა
არჩილ მეფემან და ძემან მისმან უსჯულოება მობიდანისა, არამედ
ჰგონებდეს მორწმუნედ. და ვერ განაცხადებდა მაშინ ქადაგებასა
სჯულისასა შიშისაგან მეფისა და ერისა; არამედ ფარულად წერდა
30 წიგნებსა ყოვლისა საც(A 131)თურებისასა, რომელი შემდგომად მისსა დაწუა
ყოველი წერილი მისი ჭეშმარიტმან ებისკოპოსმან მიქაელ, რომელი განიკუეთა კადნიერებისათუის ვახტანგ მეფისა.

1-30 სტრ., 92
ხოლო ამან არჩილ მეფემან ყოველნი დღენი ცხორებისა მისისანი აღასრულნა სარწმუნოებასა შინა სამებისა წმიდისასა, ეკლესიათა შენებასა, და ყოველსა ქართლსა შინა განამრავლნა
მღდელნი და დიაკონნი, (M 300) მსახურნი ეკლესიათანი, და მოკუდა
ცხრასა.
5
და დაჯდა მეფედ მის წილ ძე მისი მირდატ. (ჭ 153) და მეფობდა
იგი, ვითარცა მამა მისი, დიდსა სარწმუნოებასა შინა. მიუდგა დედოფალი საგდუხტ, შვა ასული და უწოდა სახელი მისი ხუარანძე.
კუალად ევედრებოდეს ღმერთსა მეფე მირდატ და დედოფალი
საგდუხტ, [რათა მისცეს ძე; და შემდგომად ოთხისა წლისა საგ10 დუხტ] მიუდგა და შვა ძე და უწოდა სახელი მისი სპარსულად
ვარან ხოსროთანგი, ხოლო ქართულად ეწოდა ვახტანგ. აღივსნეს
მშობელნი მისნი სიხარულითა შობასა მას ყრმისასა ვახტანგისსა,
და განავლინეს მახარობელი ყოველთა თანა ერისთავთა და გამოიღეს ხუასტაგი დიდძალი, ოქრო და ვეცხლი, განუყვეს გლახაკთა,
15 და შეწირეს მადლობა ღმრთისა მი(A 132)მართ ლოცვითა და ღამისთე-

ვითა დღეთა მრავალთა.
და შემდგომად ამისა მოხადნა მეფემან ყოველთა წარჩინებულთა ქალაქად. და დღეთა მრავალთა ყო
პურობა, განცხრომა, და ევედრებოდეს ღმერთსა ყოველნი აღზრდი20 სათუის ყრმისა ვახტანგისსა. მოითხოვა საზრდოდ საურმაგ სპასპეტმან დიდითა ვედრებითა, ხოლო (M 301) მიანიჭა მეფემან და მისცა ძე
მისი ვახტანგ საურმაგს სპასპეტსა საზრდოდ: რამეთუ წესი იყო,
რომელ შვილნი მეფეთანი წარჩინებულთა სახლსა შინა აღიზარდნიან. შემდგომად, მეექუსესა წელსა, შვა საგდუხტ ასული სხუა, და
25 უწოდეს სახელი მისი მირანდუხტ; და მოითხოვა იგი სპასალარმან
კასპისამან და მისცა იგი მეფემან, და წარიყვანა იგი ქალაქად
კასპისა; იზარდებოდა მუნ. შემდგომად ამისსა, წელსა მეორესა,
მოკუდა მირდატ მეფე.
დარჩა ვახტანგ შუიდის წლისა ყრმა. (ჭ 154) მაშინ საგ30 დუხტ დედოფალმან, შეწუხებულმან მამისა მისისა ბარზაბოდისგან
„ნუ უკუე შური იძიოს მამამან ჩემმან ნაქმრისათუის მამამთილისა და
ქმრისა ჩემისა, რომელ ეგე(A 133)ოდენნი ბოროტნი მოეწიენ მის ზედა, ნუ
უკუე შური იგოს ჩემზედა დატევებისათუის სჯულისა, და წარწყმიდოს
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შვილი ჩემი, და განრყუნას ქართლი და სჯული ქრისტესი წარწყმიდოს“ ესე მოიგონა და შთავარდა მწუხარებასა შინა დიდსა.
ევედრებოდა ღმერთსა და განიზრახა წარსლვა მამისა მისისა და შევრდომა მისი. მოიყვანნა ყოველნი ერისთავნი სპასპეტისა თანა, და
ცრემლითა სიმწარისათა შევედრა ძე მისი სპასპეტმან (M 302)და ყოველთა
5 ერისთავთა.
და წარვიდა ბარდავს მამისა თუისისა თანა; განიღო თავი, და უყარნა მუჴლნი და აღუპყრნა ძუძუნი მისნი, დავარდა პირსა ზედა, და დადვა პირი მისი ფერჴთა მისთა, დაალტობდა
ფერჴთა მამისა მისისათა ცრემლით. და ითხოვდა შეწყალებასა, არა
10 ჴსენებასა ნაქმართა მამამთილისა და ქმრისა მისისათა, და შენდობასა
დატევებასა სჯულისა. ევედრებოდა, რათა არა აიძულოს დატევება
ქრისტეს სჯულისა, რამეთუ იგი არს ღმერთი ჭეშმარიტი; და ევედრებოდა, რათა იპყრას შვილი მისი მამულისათუის, და მოურავ ექმნეს
სპარსსა მეფესა წი(A 134)ნაშე. მაშინ ბარზაბოდ, განმზადებულმან ბორო15 ტის ყოფად ქართველთათუის, შეიწყალა ასული თუისი, არა აიძულა დატევება სჯულისა, აღასრულა ყოველი თხოვა მისი. სჯულისათვს ესრეთ რქუა: „იძულებით არავინ ქართველსა სხუასა დაგაგდებინებ სჯულსა ქრისტესსა, არამედ მივგზავნნე ცეცხლის-მსახურნი ქალაქსა თქუენსა, და იყუნენ მუნა ებისკოპოზნი მათ ზედა

20 სჯულისა ჩუენისანი: და ვინცა ქართველი ნებსით თუისით აღირჩევდეს
სჯულსა ჩუენსა, (M 303) ნუ აყენებთ“. მაშინ საგდუხტ ერჩდა მამასა (ჭ 155) თუისსა
შიშისაგან დიდისა, და აღუთქუა მინდობითა ღმრთისათა, და წარმოვიდა ქართლად. მაშინ ბარზაბოდ წარმოგზავნნა ცეცხლის-მსახურნი მცხეთას და მათ ზედა ებისკოპოზად შინქარან, დასხდეს მო25 გუთას. და საგდუხტ დედოფალი განაგებდა მეფობასა ძალითა მამისა
მისისათა. და მოკუდა ბარზაბოდ. მის წილ სპარსთა მეფემან დაადგინა ძე მისი ვარზა-ბაქარ, ძმა საგდუხტ დედოფლისა. და მოკუდა საურმაგ სპასპეტი, მამამძუძე ვახტანგისი.
მაშინ დედოფალმან საგდუხტ დაადგინა სპას30 პეტი, რომელსა ერქუა ჯონბერ. (A 135) ხოლო შინქარან, ებისკოპოზი ცეცხლის-მსახურთა, ასწავებდა ქართველთა სჯულსა,
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არამედ არავინ ერჩდა წარჩინებულთაგანი, არამედ წურილი ერი
მიიქცა მრავალი ცეცხლის-მსახურებასა; და შეერია ქართლს წურილსა ერსა ცეცხლის-მსახურება; ამისთუის მწუხარე იყო საგდუხტ
დედოფალი, არამედ მძლავრებისაგან სპარსთასა ვერ იკადრებ(M 304)და.
მაშინ მოიყვანა მღდელი ჭეშმარიტი საბერძნეთით, სახელით მიქა5 ელ, და დაადგინა იგი ებისკოპოზად [ზემოსა ეკლესიასა: რამეთუ
მობიდან ებისკოპოსი] გარდაცვალებულ იყო. და ესე ებისკოპოზი
მიქაელ წინააღუდგა შინქარან მაცთურსა, რამეთუ ასწავებდა ყოველთა ქართველთა სჯულსა ჭეშმარიტსა. ამან იპყრნა სარწმუნოებასა ზედა ყოველნი წარჩინებულნი ქართლისანი და ერიცა უმრავ10 ლესი, არამედ მცირედნი ვინმე წურილისა ერისაგანნი მიიქცეს ცეცხლის-მსახურებასა.
მაშინ, ვითარ იქმნა ვახტანგ წლისა ათისა, გარდამოვიდეს ოვსნი სპანი ურიცხუნი და მოტყუენეს ქართლი თავითგან მტკურისათ ვიდრე ხუნნამდე, და მოაოჴრნეს ველნი, არამედ
15 ციხე-ქალაქნი დაურჩეს, თუინიერ კასპისა; ხოლო (A 136) კასპი ქალაქი შემუსრეს, ტყუე ყვეს, და წარიყვანეს დაჳ ვახტანგისი გურანდუხტ,
სამის წლის ქალი. რომელ დაურჩეს წარუტყუენველად ჴევნი ქართლისანი, კახეთი, (ჭ 156) კლარჯეთი და ეგრისი, წავლეს რანისა და მოვაკანისა, წარტყუენეს იგიცა, და განვლეს კარი დარუბანდისა, რა20 მეთუ თუით გზა (M 305) სცეს დარუბანდელთა, და შევიდეს ოვსეთს განმარჯვებულნი.
მასვე ჟამსა გამოვიდეს ბერძენნი აფხაზეთით,
რამეთუ ბერძენთა ჰქონდა ეგრისწყალს ქუემოთი კერძი ყოველი,
და დაიპყრნეს ეგრის-წყლითგან ვიდრე ციხე გოჯადმდე. მაშინ იქ25 მნა გლოვა და წუხილი ყოველთა ზედა ქართველთა და იტყოდეს:

„განვამრავლეთ ცოდვა ღმრთისა მიმართ და არა კეთილად ვიპყართ
სჯული ქრისტესი და წესი იოვანეს მცნებისა. სამართლად მოაწია
ღმერთმან ჩუენ ზედა ესე რისხვა, რამეთუ მიგუცნა ჩუენ წარტყუენვად უცხოთა ნათესავთა, მიგუიღო ჩუენ საზღვარი ბერძენთა30 გან, ვითარცა მიუღო ვარაზ-ბაქარს მეფესა [კლარჯეთი იგი]. ცოდვითა ვარაზ-ბაქარისითა მოიწია, რამეთუ ვერ კეთილად იპყრათ
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არამედ ერისა ცოდვათაგან. აწ მეფე ჩუენი ყრმა არს, არა გუივის
წინამძღუარი, რომელიმცა სასოებითა ქრისტესითა და წინამძღურებითა ჯუარისათა წარგუიძღუა ჩუენ, და ვიძიეთ შური პირველ
ოვსთა ზედა, და შემდგომად ვძებნეთ საზღვარი ბერძ(M 306)ენთაგან“.
5 ამას იტყოდეს ყოველნი ქართველნი და იყვნეს მწუხარებასა შინა
დიდსა.
მაშინ ვახტანგ იზარდებოდა და ისწავლიდა მიქაელ ებისკოპოზისაგან ყოველსა მცნებასა უფლისასა, და სიყრმისავე დღეთა
შეიყუარა სჯული ქრისტესი უფროს ყოველთა მეფეთა ქართლისა10 თა. და მწუხარე იყო იგი მისთუის, რამეთუ შემორეოდა ქართლს
ცეცხლის-მსახურება ტყუეობისა და საზღვართა მიხუმისაგან. და
უმეტეს იურვოდა სჯულისათუის გონებასა შინა, არამედ მძლავრებისაგან მძლავრთა სპარსთასა ვერ იკადრებდა გამოცხადებად.
მაშინ, ვითარ იქმნა ვახტანგ თხუთმეტისა წლი15 სა, მოუწოდა ყოველთა წარჩინებულთა ქართლისათა, და შემოკრიბნა ყოველნი ქალაქად; განმზადა მეფემან სახლი ერთი და
დაჯდა საყდართა მაღალთა, ხოლო ჯუანშერ სპასპეტი (ჭ 157) და ორნივე ებისკოპოზნი (A 138) დასხდეს საყდართა, და სხუანი ყოველნი ერისთავნი დასხდეს სულ-ღებითა, და ასისთავნი და ყოველი ერი წარ20 მოდგეს ზე. მაშინ მეფემან, ვითარცა მოხუცებულმან ბრძენმან და
ვითარცა აღზრდილმან ფილოსოფოსთა თანა, იწყ(M 307)ო ზრახვად ჴმითა
მაღლითა და თქუა: „მეფეთა და ერსა ზედა მოიწევის განსაცდელი და ჭირი ღმრთისა მიერ ცოდვათა მათთაგან: ოდეს მორწმუნეთა აკლონ მსახურება ღმრთისა, გარდაჴდენ მცნებასა, მოაწევს
25 ჭირთა ესევითართა ზედა, რომელი აწ ესე მოიწია ჩუენ ზედა, ვითარცა რა მამა კეთილი წუთის შვილსა კეთილად კეთილთა საქმეთა ზედა; და უკეთუ არა კეთილად აღასრულებდეს სწავლასა მამისა თუისისასა, ჰგუემს მამა იგი გუემითა და სწავლითა, რათა
ისწავოს ყოველი კეთილი და იქმნას საჴმარ-კეთილ. ეგრეთვე გუ30 წუართნა ჩუენ ღმერთმან, დამბადებელმან ცისა და ქუეყანისამან.
ამისთუის გუიჴსნნა ჩუენ, რათა ვმადლობდეთ მოწყალებათა მისთა“. მაშინ ყოველთა მისცეს მადლი ღმერთსა.

კუალად იწყო მეფემან ვახტანგ ზრახვად და
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თქუა ყოველთა წარჩინებულთა: „ისმინეთ ჴმისა ჩემისა. დაღაცათუ ყრმა ვარ (A 139) და არა გინახავს ჩემგან კეთილი, მამათა კულა
ჩემთაგან გინახვან დიდნი კეთილნი და დიდებანი, რომელნი არა
გეხილნენ თქუენ დადგინებულ ხართ მთავრობასა ზედა. აწ
უკეთუ გუაცოცხლებს ღმერთი, მოგხუდენ კე(M 308)თილნი და დიდებანი,
5 რომელნი არა გეხილნენ მამათა ჩემთაგან. აწ რომელსა გეტყუი
თქუენ, დაღათუ ჩემ ზედა და თქუენ ზედა სწორად მოწევნულ არს
განსაცდელი, ესრეთ იპყართ ვითარმცა არა მოწევნულ არს თქუენ
ზედა, არამედ ჩემ ზედა ოდენ. და არა იყოს გულსა ჩემსა სიტყუა,
თუ რომელ მოიწივნეს მათ ზედა განსაცდელნი, თუისისა შურის-გე10 ბისათუის ჰყოფენ ამას. არამედ ყოველი ჩემდა სამსახურებელად
დავითუალო, ყოვლისათუის კეთილი მოგაგო, არა დავითმინო
კიცხევა ოვსთა, არამედ სასოებითა და მინდობითა ღმრთისათა,
სამებისა ერთარსებისა დაუსაბამოსათა, წარძღუანებითა (ჭ 158) ჯუარისა
მისისა პატიოსნისათა, რომელი მოცემულ არს წინამძღურად და
15 საჭურველად გულითა მოსავთა მისთა, და ვიძიოთ შუ(A 140)რი ოვსთა
ზედა. უკეთუმცა წარგუკიდებოდა სპარსთ მეფეთაგან, ანუ ბერძენთაგან, მო-მცა-ვითმინოთ. არამედ რა მოწევნულ არს ჩუენ ზედა
ოვსთა კიცხთაგან, არა ჴამს მისი დათმენა: სიკუდილი სჯობს თავთა
ჩუენთათუის“.
20
მაშინ აღდგა ჯომბერ სპასპეტი და თქუა:
„ცხონდი, მეფეო, უკუნი[სა]მდე და მტერთა (M 309) შენთა ზედა
ნება-აღსრულებითა. ჭეშმარიტი ბრძანე, ცოდვათა ჩუენთა მიერ
მოიწია განსაცდელი ესე ჩუენ ზედა, და სამართლად დაგუსაჯნა
ღმერთმან: რამეთუ განვამრავლეთ ცოდვა წინაშე მისსა; და გუი25 ღირს მადლობა ღმრთისა, რამეთუ დიდსა პატიჟსა ღირს ვიყვენით, და [არა] ესე ოდენისა, რომელ მოიწია ჩუენ ზედა. არამედ მრავალ-მოწყალემან არა შეცოდებათა ჩუენთა ოდენი პატიჟი მოგუაგო,
და ამით კნინითა პატიჟითა გუწუართნა. ჩუენ, მკუიდრთა ქართლისათა, დიდი მადლობა გუიღირს ღმრთისა მიმართ ამისთუის, რამეთუ
30 შენ უმჯობესი ყოველთა მეფეთა ქართლისათა და მამათა
შენთა უფროს, ყოვლითავე სრული და მსგავსი ნებროთ გმირისა, გამოგაჩინა. წინამძღურად ჩუენდა და მოცემულ ხარ (A 141)
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( 141)ღმრთისა მიერ განმაქარვებელად ჭირთა ჩუენთა ძუელთა და ახალთა. და უკეთუ ცოდვანი ჩუენნი არა დასძლევენ, შენ მიერ მოველით განქარვებასა ყოველთა ჭირთა ჩუენთასა, უმეტეს წარმატებასა საზღვართა ჩუენთასა, (M 310) რამეთუ არავინ ყოფილა მამათა შენთაგან

მსგავს შენდა; ცხოვნდი, მეფეო, უკუნისამდე, რათგან მოწევნულ არს
5 ოვსთაგან ხუთსა ამას წელსა შინა, ყოფილ ვართ ჩუენ მწუხარებასა
დიდსა, ამისთუის რამეთუ ყრმა იყავ და არა ძალ გედვა მჴედრობა
და წყობათა წინამძღურობა, და არცა შენი განგება მეფობისა.
აწ, მეფეო, დაღათუ (ჭ 159) სრულ ხარ სიბრძნითა, ძალითა, სიმჴნითა და ასაკითა, არამედ გაკლს სისრულე დღეთა
10 მჴედრობისათუის. ხოლო ვხედავ სიბრძნესა შენსა: დაღაცათუ ყრმა
ხარ, ძალ გიც განგება მეფობისა; არამედ მჴედრობისა და წყობათა წინააღმდგომისა შენისა არა არს ჟამი. ესე არს განზრახვა
ჩემი, რათა სიბრძნითა შენითა და კითხვითა დედისა შენისათა
ერთი ვინ გამოირჩიე ჩუენგანი წინამძღურად სპისა (A 142) ჩუენისა, და
15 მიგუცენ ჩუენ ყოველნი მას, და ვიყუნეთ მორჩილ ვითარცა მამისა
შენისანი; და ძალითა სამებისა, ღმრთისა ერთარსებისათა, წარვიდეთ და ვიძიოთ შური ჩუენი. ხოლო შენ იყავ შინა და განაგებდი
მეფობასა. უკეთუ (M 311) ცოდვათა ჩუენთაგან ვიძლივნეთ ოვსთაგან, მეფობა შენი დარჩეს უვნებელად; ხოლო უკეთუ თავითა შენითა იძლიო
20 ცოდვათა ჩუენთაგან, სრულიად წარწყმდეს ქუეყანა ჩუენი, რამეთუ ნაცვალი შენი არა არს ქუეყანასა ზედა“. ესე თქუა ჯონბერ
სპასპეტმან და დაემოწამნეს ყოველნი წარჩინებულნი ერისთავნი
ზრახვასა მისსა.
მაშინ თქუა მეფემან:„ვითარ ხუდების სრულსა
25 სიბრძნესა და ერთგულობასა შენსა, ეგრეთ წარმოსთქუი
ყოველი, ჯომბერ. ხოლო მე არა ვარ მორჩილ ზრახვასა მაგას შენსა,
რამეთუ, რათგან მოწევნულ არს განსაცდელი იგი ჩუენ ზედა, ყოველნი
დღენი ცხორებისა ჩემისანი მწუხარებასა შინა დამიყოფიან, ვითარცა
მყოფსა ბნელსა შინა. და სიყუარული დისა ჩემისა განლევს გულსა
30 ჩემსა, ვითარცა მახუილი ცეცხლისა, და სიკუდილი მირჩევნია თავისა ჩემისა, (A 143) ვიდრეღა სირცხუილი. არამედ მინდობითა ღმრთისათა და წინამძღურებითა ჯუარისა მის პატიოსნისათა, თავითა ჩე-
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მითა წარვალ, და ვ(M 312)ესავ მრავალ-მოწყალებათა მისთა არა გამწიროს და მომცეს ძლევა“.
მაშინ ვითარ ვერღარა დაუშლიდეს, მიემოწმნეს
ყოველნი იგი წარჩინებულნი და თქუეს: „ცხოვნდინ უკუნისამდე; იქმნეს (ჭ 160) განზრახვა შენი, ღმერთმან დამბადებელმან მოავლინენ ანგელოზი
5 ძლიერი შენდა და დასცნეს ყოველნი მტერნი შენნი და ამტკიცენ
მეფობა შენი“. და [დაამტკიცეს] ლაშქრობა ოვსეთისა, განიყარნეს
ყოველნი სოფლად თუისად კაზმვად. ხოლო ვახტანგ მეფემან წარავლინა მოციქული წინაშე დედის ძმისა მისისა ვარაზ-ბაკურისა, რანისა ერისთვისა: ითხოვა მისგან შეწევნა. ხოლო მან სიხარულით

10 აღუთქუა, რამეთუ ქუეყანა მისიცა ტყუე ქმნილ იყო ოვსთაგან. მაშინ ვახტანგ მოუწოდა ყოველთა სპათა ქართლისათა, შემოკრბეს
ყოველნი და დაიბანაკეს მუხრანს და ხერკს, ამიერ და იმიერ არაგუსა. და იყო ასი ათასი მჴედარი და სამოცი ათასი ქუეითი. და გამოგზავნა ვარაზ-ბაკურ სპანი თუისნი, თორმეტი ათასი მჴედარი, და ვახ15 ტანგ მეფ[ე] (A 144) განვიდა ქალაქით მცხეთით და განასრულნა სპანი თუისნი და განასხნა: მოეწონნეს სიმრავლ(M 313)ითა, ცხენ-ქუეითობითა, და მოკაზმულობითა, და იხილნა ყოველნი მხიარულად და აზარვით, რამეთუ სავსე
იყუნეს შურითა ოვსთათა. აღივსო სიხარულითა და მადლობდა ღმერთსა, შემოვიდა ქალაქად და აღასრულა შუიდეული ერთი ლოცვითა,
20 მარხვითა და ღამის-თევითა, და განუყო ხუასტაგი დიდძალი გლახაკთა, და დაუტევა განმგებელად სამეუფოსა თუისისა დედა მისი საგდუხტ და დაჳ მისი ხუარანძე. დაწერა ანდერძი ესრეთ: „უკეთუ
არღარა შემოვიქცე ცოცხალი, დაჳ ჩემი ხუარანძე შეირთოს მირიან, რომელი ეყვოდა ვახტანგს მამის ძმისწულად, ნათესავისაგან
25 რევისსა, მირიანის ძისა, რომელი სიძე იყო თრდატ სომეხთა მეფისა. მაშინ შეირთოს დაჳ ჩემი და მან (ჭ 161) ყოს მეფობა“. და ესე დაწერილი დედასა მისცა, და სხუასა არავის აუწყა.
და იგი მირიან, მამის ძმისწული მისი, დაუტევა მცხეთას. წარვიდა ვახტანგ და მიადგა თიანეთს. მუნ მიერთნეს ყოველნი მეფენი
30 კავკასიანნი, (A 145) ორმოცდაათი ათასი (M 314) მჴედარი; წარემართა სახელსა ზედა ღმრთისასა, განვლო კარი დარიალანისა. და შესლვასა მისსა
ოვსეთად იყო ვახტანგ წლისა თექუსმეტისა.
მაშინ მეფეთა ოვსეთისათა შეკრიბნეს სპანი

1-30 სტრ., 99
მათნი და მოირთეს ძალი ხაზარეთით, და მოეგებნეს მდინარესა
ზედა, რომელი განვლის დარიალანსა და ჩავლის ველსა ოვსეთისასა.
და მასცა მდინარესა დარიაელო რქუიან, რამეთუ ერთის მთისაგან
გამოვალს თავი ორთავე, ქართლისა [არაგუისა] და [ოვსეთისა] არაგუისა. დაიბანაკეს ორთავე ამიერ და იმიერ, რამეთუ მდინარისა მის
5 პირსა ორგნითვე ქარაფნი იყუნეს კლდისანი, ჭალაკნი და ველოვანნი
პირთა მდინარისათა, და განეკრძალნეს ერთმანერთსა, და დაცუივეს
გზანი ქარაფთანი, დადგეს ეგრეთ შუიდ დღე; ამა შუიდსა დღესა
ბრძოლა იყო ბუმბერაზთა მდინარესა ზედა. მაშინ ოვსთა რომელ
ჰყვეს ნიჯდანი ხაზართანი, მათ თანა ერთო კაცი ერთი გოლია10 თი, სახელით თარჴან. გამოვიდა თარჴან ხაზარი და ჴმა ყო ჴმითა
მაღლითა და თ(M 315)ქუა: „გეტყუი თქუენ ყოველთა სპათა ვახტანგისათა, ვინცა არს თქუენ შო(A 146)რის უძლიერესი, გამოვიდეს ბრძოლად
ჩემდა“.
ვახტანგ მეფესა რომელ ყვეს სპარსთანი, მას

15 თანა ერთო კაცი ერთი, რომელსა ერქუა ფარზმან-ფარუხ:
ამისდა ვერვის დაედგნეს ბრძოლასა შინა, მრავალი ლომი ჴელითა
შეეპყრა. ესე განვიდა ბრძოლად თარჴანისად, აღიზახნეს ორთავე
და მიეტევნეს ურთიერთას. პირველსავე (ჭ 162) შეკრებასა უხეთქნა ჴრმალი
ფარზმან-ფარუხსა ჩაბალახსა ზედა, განაპო ზურგი მისი ვიდრე ბეჭ20 თამდე. მაშინ დაჭმუნდა ვახტანგ და სპანი მისნი, რამეთუ არა
დარჩა მათ შორის მსგავსი ფარზმან-ფარუხისა. შეძრწუნდეს ყოველნი იგი სპანი და აღივსნეს მწუხარებითა, და მადლობდეს ღმერთსა. ვახტანგ შევიდა კარვად თუისად, დადგა ლოცვად, ცრემლითა
ევედრებოდა ღმერთსა, და ვიდრე განთენებადმდე არა დაჯდა ქუე
25 ლოცვისაგან; ითხოვდა ღმრთისაგან შეწევნასა, და მინდობითა
ღმრთისათა ეგულებოდა თუით ბრძოლა თარჴანისი: რამეთუ უშიშ
იყო, ვითარცა უჴორცო, და იმედი (M 316) ჰქონდა ღმრთისაგან და ძალისა
თუისისაგან. ვითარ განთენა, შთამოვიდა თარჴან კიდესა მდინარისასა, აყუედრებ(A 147)და კუალად ითხოვდა მუქარასა. და არა იპოვა
30 სპათა შორის ვახტანგისათა მბრძოლი მისი.
მაშინ ვახტან[გ] რქუა სპათა: „არა მინდობილ ვარ ძალისად ჩემისა[დ], და სიმჴნისა ჩემისად, არამედ მინდობითა ღმრთი-
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სათა, დაუსაბამოსა, სამებისა ერთარსებისა, ყოვლისა დამბადებელისათა, განვალ თუით ბრძოლად თარჴანისა“. მაშინ განკუირდეს წარჩინებულნი იგი, აყენებდეს ვახტანგს, და მრავალ-ღონედ ზრახვიდეს,
რათამცა დააყენეს ბრძოლისაგან, რამეთუ ყრმა იყო ვახტანგ და
არა იცოდეს გამოცდილება მისი. არა ერჩდა ვახტანგ, არამედ
5 დაამტკიცა ბრძოლა მისი. გარდაჴდა ცხენისაგან და დავარდა ქუეყანასა ზედა, თაყუანის-სცა ღმერთსა, აღიპყრნა ჴელნი და თქუა:
„ჲე უფალო, ყოვლისა დამბადებელო და შემმატებელო კეთილთაო,
აღმამაღლებელო მოსავთა შენთაო, შენ იყავ მწე ჩემდა, მოავლინე
ანგელოზი შენი ძალად ჩემდა, და დაეც უსჯულო ესე, და არცხუი10 ნე მგმობართა შენთა, რამეთუ არა ძალისა ჩემისად მინდობილ
ვარ, ა(M 317)რამედ მოწყალებისად შენისა“.
მოიქცა და აღჯდა ტაიჭსა მისსა და რქუა მისთა: (A 148) „ევედრებოდით ღმერთსა და ნუ შეძრწუნდებით“. წარვიდა
ვახტანგ (ჭ 163) და დადგეს სპანი მისნი ზურგით მისსა, შეძრწუნებულნი და
15 სავსენი მწუხარებითა თუისთუისსა სჯულსა ზედა ევედრებოდეს
ღმერთსა ცრემლითა. მაშინ ვახტანგ ჩავლო გუერდი და შთადგა
მდინარისა პირსა. აქუნდეს ჴელთა ოროლნი. მოხედნა თარჴან: „მე
გოლიათი და გმირთა გამოცდილთა მბრძოლი ვარ, არა ყმაწურილთა; გარნა შენზედაცა დავიმდაბლო თავი ჩემი“. აღიზახნეს
20 და მიეტევნეს ურთიერთას; და პირველსავე შეკრებასა სცნა ვახტანგ ოროლნი სარტყელსა ზედა, და ვერ უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან, განვლო ზურგით და მოკლა.

ხოლო ქართველთა ნუგეშინისცემულთა და აღსავსეთა სიხარულითა, აღიზახნეს ჴმითა საშინელითა და შეწირეს
25 მადლობა ღმრთისა მიმართ. ხოლო ვახტანგ მასვე ადგილსა გარდაჴდა ცხენისაგან, და დავარდა პირსა ზედა, თაყუანის-ცა ღმერთსა და თქუა: „კურთხეულ ხარ შენ, უფალო, რომელმან მოავ
ლინე (M 318) ანგელოზი შენი ძლიერი ჩემდა (A 149) და დაეც მტერი ჩემი. შენ ხარ
აღმამაღლებელი მოსავთა შენთა; შენ ხარ, რომელმან აღადგინი
30 ქუეყანისაგან გლახაკი და სკორეთაგან აღადგინი დავრდომილი“.
მოჰკუეთა თავი თარჴანს და მოვიდა ლაშქართა თუისთა თანა, და
ყოველთა სპათა მისთა ჴმითა აღწევნულითა შეასხეს ქება ვახტანგს
და მადლობდეს. (ჭ 164) მეორესა დღესა სხუა გამოვიდა ბუმბერაზი ოვს-
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დაეწყო მჴედრობად, ვერვის დაედგნეს მისთუის ბრძოლასა შინა,
და მოესრა ყოველი მბრძოლი მისი, რამეთუ იყო სიგრძე მშუილდისა მისისა თორმეტი მტკაველი და ისარი მისი ექუსი მტკაველი.
მოდგა ესე ბაყათარ პირსა მინდორისასა, ჴმა ყო ჴმითა მაღლითა
5 და თქუა: „ვახტანგ მეფეო, ნუ განლაღნები შენ მოკლვისათუის თარჴანისა; არა ერთო გოლიათთა, ამისთუის მოიკლა ყმაწურილისა მიერ; აწ უკეთუ შენვე გამოხუიდე მბრძოლად ჩემდა, მოგხუდენ ჩემგან ბრძოლანი ფიცხელნი, რომელთაგან ვერ განერო, თუ რა სპათა შენთა(M 319)განი გამოვიდეს, მის(A 150)თუის10 ცა მზა ვარ“. მაშინ პასუხ უგო ვახტანგ ბაყათარს და რქუა: „არა
ძალითა ჩემითა ვსძლე თარჴანს, არამედ ძალითა დამბადებელისა
ჩემისათა, და არა მეშინის მე შენგან, ვითარცა ძაღლისა ერთისაგან, რამეთუ ძალი ქრისტესი ჩემ თანა არს, და ჯუარი მისი პატიოსანი საჭურველ ჩემდა არს“. განაწესნა სპანი და დაადგინნა
15 განწესებულად და განმზადებულად, და აღჯდა ტაიჭსა შეჭურვილსა ჯავშანითა, და აღიღო ფარი მისი ვიგრის ტყავისა, რომელსა
ვერ ჰკუეთდა მახუილი, და ჩავლო გუერდით და მიადგა მახლობელად
მდინარესა. ჴმა ყო ბაყათარ[ს] და რქუა: „არა გამოვალ მე მდინარესა, რამეთუ მეფე ვარ; არა მივეახლები მე სპასა ოვსეთისასა,
20 რამეთუ წარწყმედითა ჩემითა წარწყმდების სპა ჩემი ყოველი;
ხოლო შენ, მონა ხარ, და წარწყმედითა შენითა არა ევნების სპათა
ოვსეთისათა; გამოვედ მდინარესა ჩემ კერძო“. მაშინ ბაყათარ ოვსმან აღასრუ(ჭ 165)ლა სიტყუა მისი და რქუა: „მე მკლველმან შენმან
გამოვლო მდინარე, არამედ პირისაგან მდინარი(M 320)სა უკუდეგ სამ
25 უტევან“.
(A 151) მაშინ ვახტანგ უკუდგა. გამოვლო ბაყათარ მდინარე, და უწყო სროლა ისრითა. მაშინ ვახტანგ სიფიცხლითა
თუალთათა და სიმახუილითა გონებისათა და სიკავკასითა ჭანგისა

მისისათა რიდებდა ისარსა, რამეთუ შორსვე იხილის ისარი მომა30 ვალი, უხლდებოდა და სიმარჯუითა მიეახლებოდა. ამიერ და იმი
ერ სპათაგან ცემა იყო ბუკებისა და დაბდაბათა; იზახდეს ჴმითა
აღწევნულითა სპანი ორნივე, ქართველნი და ოვსნი, რომლითა იძრვოდეს მთანი და ბორცუნი. და ვერა ჰკრა ისარი, ორის ისრისა-
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გან მეტი, ბაყათარ ფარსა ვახტანგისასა, და ვერ ჰკუეთდა ყოვლად. და კუალად ჰკრა ისარი ცხენსა ვახტანგისასა, და გააგდო
შიგა, და ვიდრე დაეცემოდა ცხენი ვახტანგისი, მიუჴდა და უხეთქნა ჴრმალი მჴარსა ბაყათარისსა, და ჩაჰკუეთა ვიდრე გულამდე.
მაშინღა დაეცა ცხენი ვახტანგისი, სწრაფით მიყო
5 ჴელი და შეიპყრა ცხენი ბაყათარისი. პირველ დავარდა ქუეყანასა ზედა, თაყუანის-სცა ღმერთსა და შეწირა მადლობა, (M 321) უმეტეს პირველისა. აღჯდა ცხენსა ბაყათარისსა, და მოდგა
მახლობელად სპათა მისთა, და რქუა ჴმითა მაღლ(A 152)ითა: „მჴნე იყვენით და განძლიერდით, რამეთუ ღმერთი ჩუენ კერძო არს“. ხოლო
10 სპანი წარემართნეს განმზადებულნი, ცხენ-თორნეოსანნი, ჯაჭუ-ჩაბალახოსანნი, წინა კერძო და მათ უკანა ქუეითნი და ქუეითთ უკანა სიმრავლე მჴედართა, და ესრეთ მიმართეს ოვსთა. ხოლო
ოვსნი წარმოდგეს ქარაფსა ზედა და დაასხეს ისარი ვითარცა
წუიმა მძაფრი.
15
მაშინ ვახტანგ მეფე მოქცეულ იყო სპასა მისსა
ზურგით, რჩეულითა მჴედრითა, უძახებდა და განაძლიერებდა, ნუგეშინის-სცემდა სპათა მისთა. მაშინ წინა [ცხენ-]თორნეოსანნი აღვიდეს გზა ქარაფისასა, აღჴდეს ჴევსა, წაუდგეს უკანა
ქუეითნი და შემდგომად სიმრავლე მჴედართა, და (ჭ 166) იქმნა ბრძოლა
20 ძლიერი მათ შორის. ხოლო ვახტანგ უკეთუ მარჯუენით კერძო იბრძოდის, მარცხენით კერძო ძრწოდის; და უკეთუ მარცხენით კერძო
იბრძოდის, მარჯუენით ძრწოდიან. და ეგოდენსა სიმრავლესა სპათასა იცნობებოდა ჴმა მისი, ვითარცა (M 322) ჴმა ლომისა, და თანა ჰყვებოდეს მას ორნი მჴედარნი, არტვაზ ძუძუსმტე, ძე საურმაგ სპა25 სპეტისა, და ბივრიტიან სეფე წული; და იგინიცა იბ(A 153)რძოდეს
მჴნედ.
მაშინ იძლივნეს ოვსნი და ივლტოდეს; მოისრნეს და ტყუე იქმნნეს, ხოლო უმეტესი მეოტი ოვსთა ცოცხალი შეიპყრეს უკუმოჴსნისათუის ტყუეთასა, რომელნი
30 წარტყუენულ იყუნეს პირველ ოვსთაგან ქართველნი. ვითარ უკუმოიქცეს დევნისაგან, დაიბანაკესა ბანაკსავე თუისსა, სამ დღე განისუენეს და შეწირეს მადლობა ღმრთისა მიმართ, და მერმე განიბ-

ნივნეს ტყუენვად ოვსეთისა. შემუსრნეს ქალაქნი მათნი, და აღიღეს
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ტყუე და ნატყუენავი ურიცხუი. და განვიდეს
მაშინ მუნ იყო

პაჭანიკეთს, რამეთუ

პაჭანიგეთი მოსაზღვარედ ოვსეთისა, მდინარესა მას
ოვსეთისასა წიაღ, და ჯიქეთი მუნ იყო. შემდგომად ჟამთა მრავალთა იოტნეს პაჭანიგნი, [და] ჯიქნი თურქთაგან; და წარვიდეს
პაჭანიგნი დასავლით კერძო, ხოლო ჯიქნი დაემკუიდრნეს ბოლოსა
5 აფხაზ(M 323)ეთისასა. მოტყუენა ვახტანგ პაჭანიგეთი და ჯიქეთი, შემოიქცა და გამოდგა ოვსეთსავე. და მეფენი ოვსთანი შევლტოლვილ
იყუნეს სიმაგრეთა კავკასიისათა. აღდგეს მათ შორის მოციქულნი და
დააზავნეს. ითხოვეს ოვსთა ვახტანგისგან, ნაც(A 154)ულად დისა მისისა,
ოცდაათი ათასი ტყუე ოვსეთისა, ყოველი უკეთესი, რომელი სა10 ხელდებით თქუეს ოვსთა. და მისცა ვახტანგ ოცდაათი ათასი ტყუე
დისათუის და მოიყვანა დაჳ მისი.
(ჭ 167) ხოლო ტყუენი ქართველნი რომელ ყვეს ოვსთა
ექუს[ს]ა მას წელსა, იგი ყოველნი უკუმოიყვანნა თუითო თუითოსათუის, და აღიღო მძევალი ოვსთაგან და მძევლისათუის მისცა სხუა
15 ტყუე ოცდაათი ათასი. უკუმოიჴსნა ტყუე ქართლისა, რიცხუით
სამას ორმოცდაათი ათასი, თუინიერ პაჭანიგთა და ჯიქთასა. ესე
ყოველი აღესრულა ოთხ თუე, მაშინ მეფემან განუტევნა ნიჯდანი
იგი სპარსთანი და მეფენი კავკასია(M 324)ნთანი ნიჭითა დიდითა, წარმოგზავნნა დადაჳ მისი მირანდუხტ და ტყუე იგი ყოველი გზასა მას
20 დარალანისსა, და თუით სპითა ქართლისათა წარვიდა გზასა აფხაზეთისასა, სულგრძელად და უშიშად იწყო ბრძოლად ციხეთა აფხაზეთისათა. რამეთუ მეფე ბერძენთა დიდი ლეონ, უცალო იყო
ბრძოლისაგან სპარსთასა და ვერშემძლებელ იყო სპათა გამოგზავნად აფხაზეთს, და წარიოტნა სამ (A 155) წელ ციხენი აფხაზეთისანი ყო25 ველნი ვიდრე ციხე გოჯადმდე და მოვიდა სახლსა მისსა, ქალაქსა
სამეუფოსა მცხეთას; გაეგება წინა დედა და დანი მისნი და სიმრავლე ქალაქისა, მამათა და დედათა მიუფენდეს საჴელთა და სამოსელთა ქუეშე ფერჴთა მისთა.
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და აყრიდეს თავსა დრამასა და დრაჰკანსა, და
აღწევნულითა ჴმითა შეასხმიდეს ქებასა; რამეთუ არა რომელსა
ექმნა მეფესა ეგევითარი ძლიერი წყობა. მაშინ ვახტანგ მეფემან
შეწირა მადლობა ღმრთისა მიმართ მრავლითა ლოცვითა და
ღამისთევითა, გლახაკთა მიცემითა, და განსცა ნიჭი დიდი ერსა

5 მისსა ზედა, და წარჩინებულნი ქმნნა მჴედრად მსახურ(M 325)ნი მჴნედ და
გამოცდილნი წყობასა მას შინა ოვსეთისასა. და წარსცა ძღუენი
ნატყუენავისა მისგან დედის ძმასა მას თანა ვარზა-ბაკურსა: მონა
ათასი, ცხენი საჴედარი [ათასი, ჴდალი ცხენი ათასი. და კუალად
წარსცა წინაშე სპარსთა მეფისა მონა ათი ათასი, ცხენი საჴედა10 რი] ათი ათასი, ცხენი ჴდალი ათი ათასი; ესე ყოველი მიუძღუანა
სპარსთა მეფესამან ჴელითა ბუნქარან ებისკოპოზისათა,
და ითხოვა სპარს[თა მეფისაგან] ასული ცოლად. ხოლო სპარსთა
[მეფემან] მოსცა ასული მისი ცო(ჭ 168)ლად, რომელსა ერქუა შალენდუხტ; მოსცა სომხითი (A 156) და ყოველნი მეფენი კავკასიანნი ზითვად.
15 და მოუწერა მის თანა წიგნი, რომელსა პატრუცაგსა წერილ იყო
ესრეთ: „ურმისდისგან, ყოველთა მეფეთა მეფისა, ვახტანგის მიმართ
ვარან-ხუასროთაგანისსა, ათთა მეფეთა მეფისა ახოვნისა“. და მოუწერა მან ბრძოლა კეისრისა, რამეთუ კეისარი განსრულ იყო ბრძოლად სპარსთა.
20
მაშინ ვახტანგ აუწია ყოველთა სპათა მისთა
და ყოველთა მეფეთა კავკასიისათა. შემოკრბეს და დადგეს მტკუარსა იმიერ და ამიერ დასამასი ათასი, და მოერთო
ვარაზ-ბაკურ, დედის ძმა მისი, ერისთავი რანისა, ბრძ(M 326)ანებითა სპარსთა მეფისათა, სპითა ადარბადაგანისა და მოვაკანისათა, ვითარ
25 სამი ათასითა მჴედრითა. მას ჟამსა იყო ვახტანგ წლისა ოცდაორისა, იყო უმაღლეს კაცთა [მის] ჟამისათა და უშუენიერეს სხუა1-30 სტრ., 105
თა, და ძლიერი ძალითა, რომელ ჭურვილი ქუეითი ირემსა მიეწიის და დაიჭირის, ცხენი ჭურვილი აღიღის მჴართა ზედა და მცხეთით აღვიდის ციხესა არმაზისსა. და მარტო იყო ძე მამისა თუისისა, და ერთი დაჳ მისი ხუარანძეცა იყო ძლიერი, შუენიერი;
და ნათესავისაგან მირი(A 157)ან მეფისა მორწმუნისა ვახტანგ და დანი
5 მისნი დარჩომილ იყუნეს: იგინი იყუნეს ბაქარ მირიანის ძისა.
ხოლო მირია[ნ] და გრიგოლ იყუნეს ნათესავისაგან რევის, მირიანის ძისა, და აქუნდა მათ კუხეთი და ცხორებდეს რუსთავს ციხე-ქალაქსა: რამეთუ შემცირებულ იყუნეს ურთიერთას
კლვით[ა]. მირიან მეფისითგან ვიდრე ვახტანგ მეფისამდე გარდა10 ცვალებულ იყო ნათესავი რვა და მეფენი ათნი, და წელიწადი ასორმოცდა შუიდი; ხოლო ებისკ(M 327)ოპოსნი წესსა ზედა ჭეშმარიტსა
გარდაცვალებულნი რვანი, ხოლო სხუანი შ[ე]მშლელნი წესისანი.
(ჭ 169) წარემართა ვახტანგ მეფე საბერძნეთად. და მიიწივნეს სომხითად, და მოერთნეს პეროჟა-კაფას, სადა იგი ციხე ეგო პირველ
15 ჴსენებულისა ფიაროზ[ს], ერისთავნი სომხითისანი: სივნელ[ი]
არევ, ასპურაგნელი ჯონბერ, ტაროვნელი ამაზასპ, შენებულისა-

გან, თრდატ, ნათესავისაგან დიდისა თერდატისა. და მოადგეს
ციხესა, რომელსა რქუიან კარხაპოლა, ხოლო აწ ეწოდების კარნუ ქალაქი. და ბრძოდეს მას, ხოლო ვერ შეუძლეს დაპყრობა: რა20 მეთუ იყო იგი (A 158) ზღუდითა მაღლითა სამითა. დაუტევნეს ორნი ერისთავნი, მჴედრითა თორმეტი ათასითა, ბრძოლად ქალაქისად.
წარვიდა ვახტანგ პონტოს და მოაოჴრნა გზას
სამნი ქალაქნი: ანძორეთი, ეკლეცი, სციერი. და მოადგეს ლაშქარნი პონტოს, ქალაქსა დიდსა ზღუის კიდესა; და ბრძოდეს სამ თუე,
25 და მიუწია ლაშქარმან ვიდრე ქალაქისა მის კოსტანტინისა. ხოლო
სპარსნი რომელთა (M 328) ჰპოვებდეს ეკლესიისა მსახურთა, ჰკლვიდეს; ხოლო ვახტანგ მეფემან ამცნო სპათა სომხითისათა და ყოველთა
სპარსთა, რათა არავის ჰკლვიდენ მოწესეთაგანსა, და რქუა მათ:
„მამის-მამა ჩემი, მირიან, ოდეს შემოჰყვა სპარსთ მეფესა, ძმისწულ30
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სა თუისსა, ბრძოლად ბერძენთა ზედა, ესევითარსა უყოფდეს მოწესეთა, ეკლესიისა მსახურთა, და იძლივნეს ძლევითა ბოროტითა
ურიცხუნი სპანი მცირითა ლაშქრითა; მიერითგან მიიღეს საზღვარი ესე ბერძენთა ჩუენ ქართველთაგან აღმოსავალით ზღუისა ამის.
„ ხოლო წყობა პირველთა მეფეთა იყო ანძიან5 ძორს, სადა უკუე (A 159) აწ არს საფლავი დიდისა გრი(ჭ 170)გოლი მოძღურისა; მუნით იოტნეს მეფენი ჩუენნი.
ხოლო ჩუენ ათისა დღისა სავალი ჩამოგუივლია, ჩრდილოთ მოქცეულ ვართ, და ჩუენცა ვართ სჯულსა ზედა ბერძენთასა აღმასარულებელ ქრისტესსა, რომელ არს ღმერთი ჭეშმარიტი ყოველთა. ანუ არა გასმიან[ა] სასწაულნი, რომელ ქმნნეს
10 კოსტანტინ(M 329)ელთა მეფეთა წარძღომითა ჯუარისათა, ანუ რომელნი
ქუეყანასა ბერძენთასა იქმნნეს სასწაულნი ივლიანეს-ზე, მეკერპესა
მეფესა ვითარ იგი ისარმან ზეცისამან მოკლა, და შეკრბეს სპანი
ბერძენთანი და ივბიმიანოს აჩუენეს მეფედ, ხოლო მან არა თავს
იდვა, ვიდრემდის არა დაიმუსრნეს კერპნი და აღმართნეს ჯუარნი,
15 და მას ზედა დაარქუეს გუირგუინი. ხოლო ანგელოზმან უფლისამან
აღიღო გუირგუინი და დაადგა თავსა ივბიმიანოსსა, ჭეშმარიტისა
მეფისა, და ჴმა იყო ზეცით, რომელი ეტყოდა სპარსსა მეფესა
ხუასროთანგის: „დაეცადენით ბრძოლისაგან ივბიმიანოსისა, ძალითა ჯუარისათა, უძლეველითა არს“. მიერითგან იქმნეს მოყუა20 (A 160)რე მეფე და ხუასრო, ვიდრემდის ორნივე მიიცვალნეს. ანუ თქუენ მკუიდრთა მაგათ სომხითისათა არბაკონიანთა, პატიახშთა ბივრიტიანთა, ბაგრატონიანთა, არა გაჴსოვსთა
საქმენი გრიგოლ პართეველისანი და წინააღმდგომსა მისსა თრდატ
მეფისა არბაკონიანისა, ვითარ დასცა ზუაობისაგან და იქ(M 330)მნა იგი

25 ეშუად? არამედ გრიგოლ მოაქცია იგი და მიერითგან [იქმნა] იგი მუშაკ
ეკლესიისა. და ეკლესია დიდი აღაშენა ზურგით თუისით, რამეთუ
გმირი იყო. ხოლო თქუენ, მკუიდრნო ქართლისანო, ნათესავნო მეფეთა ქართლისათანო, რომელნი დღეს მთავრობასა ზედა დადგინებულ ხართ ჩუენ, მეფეთაგან, რომელნი ვართ ნათესავნი ნებროთ
30 გმირისანი, რომელი უწინარეს ყოველთა მეფეთა გამოჩნდა ქუეყანასა ზედა, რომელი ლომსა ძალითა ვითარცა თიკანსა მოიყვანებდა, კანჯართა და ქურციკთა ქუეითი იპყრობდა: რამეთუ ეზომ
განდიდნა ძალი მისი, რომელ დაემორჩილნეს ყოველნი ნა-
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თესავნი (ჭ 171) ნოესნი, ვიდრემდის შ(A 161)ეუძლო ქალაქი ქმნად, რომელ ქმნა
ქვა, არამედ შექმნა ქვა ოქროდ, და ხარისხად ვეცხლი, გარემოს
მისსა მოიქმოდა აგურითა და კირითა, ხოლო ქუდნი კართანი და
სარკმელთანი იაკინთისა და ზურმუხტისანი შექმნა: რამეთუ მათისა
სინათლისაგან ვერ შეუძლებდა დაბნელებ(M 331)ად ღამე. და ქმნა მას
5 შინა ტაძრები და კოშკები, რომელ ვერ შესაძლებელ არს გაგონებად თქუენდა, ვერ შესაძლებელ არს თუითოეული სიბრძნე მისი, რომელი მიეცა მას, ვიდრემდის აღმართა სამისა დღისა სავალსა, რომელი
ექმნა აღსლვად ხარისხად ზღუდეთა ზედა. და ნებევდა, რათა აღვიდეს ცად და იხილნეს მყოფნი ცისანი. ვითარცა განვლო საზღვა10 რი აერისა და შევიდა საზღვარსა ვარსკულავთასა, ვერღარა უძლებდეს საქმედ მოქმედნი, რამეთუ მუნით დადნებოდა ოქრო და ვერცხლი; რამეთუ მუნითგამო ვინმე არს ჴელმწიფება ცეცხლისა ეთერისა მის, რომელ ეგზები[ს] მძაფრიად სამყაროსა ქცევისაგან. ესმა მუნით საზრახავი შუიდთა გუნდთა ზეცისათა, რომე15 ლისაგან შესლბეს ადამიანნი. (A 162) და იქმნა ყოველი კაცი თუითო ნათესავითურთ მეტყუელ თუითო ენასა, და არღარა ერჩდეს ურთიერთას პირსა მოყუასისა თუისისა, და წარვიდეს. ხოლო ნებროთს
ენითა სპარსულითა რქუა: „მე ვარ მიქაელ ანგელოზი, რომელი
დადგინებულ ვარ ღმრთისა მიერ მთავრ(M 332)ობასა ზედა აღმოსავალით.
20 განვედ შენ ქალაქით მაგით, რამეთუ ღმერთი ჰფარავს ქალაქსა
მაგას, ვიდრე გამოჩინებადმდე სამოთხისა, რომელ ესერა დგას მახლობელად ნაშენებისა მაგის შენისა, რომელსა შორის მთა ესე არს,
რომლისაგან აღმოვალს მზე და გამოვლენ მისგან ორნი მდინარენი:
ნილოსი და გეონი. რამეთუ ნილოსსა გამოაქუს სამოთხით სულნე25 ლი და თივა, რომელი შეეზავების მუშკსა.
„აწ წარვედ შენ და დაჯედ ორსავე მდინარესა შორის, ევფრატსა და ჯილასა, განუტევენ ნათესავნი ესე, ვითარცა
ვინ ინებოს, რამეთუ (ჭ 172) წარუვლინებიან უფალსა. ხოლო მეფობა შენი
მეფობდეს ყოველთა ზედა მეფეთა, არამედ ჟამთა უკანასკნელთა
30 მო(A 163)ვიდეს მეუფე ცისა, რომლისა შენ გნებავს ხილვა მისი, ერსა შო-

რის შეურაცხსა; შიშმან მისმან განაქარვნის გმირნი სოფლისანი,
მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა და ეძიებდენ სიგლახაკესა. მაშინ
გიხილოს ჭირსა შინა და გიჴსნეს ღმერთმან. და დაუტევეს ყოველთა ქალაქი იგი და წარვიდეს: ინდოურად მზრ(M 333)ახველნი ინდო35
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ეთს, სინდნი სინდეთს, რომნი რომს, ბერძენნი საბერძნეთს, აგ და
მაგოგ მაგოგეთს, სპარსნი სპარსეთს. ხოლო პირველი ენა ასურებრი იყო, და ესენი იყუნეს შუიდნი ენანი რომელ ნებროთისამდე
ზრახვიდეს. ამისთუის მოგითხრა, რომელი მამათა ჩუენთა დაფარულად
ეპყრა წიგნი ესე, ხოლო მე შურმან საღმრთომან მაიძუ5 ლა თქმად ამისსა. ამის მიერ შეიწყნარა მამამან ჩემმან, მირიან,
სახარება ნინოსი.
„ანუ არა ქრისტეს მოსულამდე მიიღებდეს მამანი ჩუენნი ხარკსა და მუნითგან მოუძლურდით, და ესერა, ბერძენნი მიღმართ
ბრძვანან. და მან იხილა ნებროთ ჯოჯოხეთსა შინა და იჴსნა: იგი
10 არს პირ(A 164)ველი ყოველთა მეფეთა, და დანიელცა ეწამების, ვითარმედ მიქაელ დადგინებულ არს ძალად სპარსთა. და თქუენ, ყოველთა ქართველთა, იხილენით სასწაულნი, რომელ ქმნნა ნინო.
ანუ ჰგონებთ, ვითარმედ ბერძენნი განწირნა ღმერთმან. არა უმეტესნი ქუეყანანი სპარსთანი მათ შემუსრნეს და მათ შემოურთვან,
15 და დღეს მ(M 334)ეექუსე თუე არს, რათგან ისმა ჴმა ლაშქრობისა ჩემისა;
ქცეულ არს კეისარი, რამეთუ ასმიეს შემოსულა ჩუენი, მოახლებულ არს ბრძოლად ჩუენდა. აწ უკუე ყოველნი ნათესავნი უფალსა ღმერთსა მსახურებდით და დასცხერით ვნებათაგან ეკლესიისათა“.
და ვითარცა ესე ყოველი წარმოთქუა, განავლინა ქადაგი,
20 რათა ყოველნი მოწესენი გამოვიდენ სამალავთაგან, და ტყუენი განუტევნენ, და სადაცა ენებოს წარვიდენ. და გამოვიდა სიმრავლე
მღ(ჭ 173)დელთა და დიაკონთა, მონაზონთა და ენკრატისთა, ქუაბებით და
მთათაგან, და უმრავლესნი პონტოთ ქალაქით, რამეთუ შეიწრებულ იყო ოთხ თუე ოდენ ქალაქი იგი.
25
და მათ თანა იყუნეს (A 165) ორნი კაცნი: პეტრე მღდელი, მოწაფეთაგან გრიგოლი ღმრთის-მეტყუელისათა, რამეთუ საფლავსა
მისსა ზედა მღდელობდა, და სამოელ მონაზონი. წარდგეს წინაშე ვახტანგისსა მადლისა მიცემად განტევებისათუის ტყუეთასა და განთავისუფლებისათუის ეკლესიათასა [და] მღდელთასა. და ვითარცა წ(M 335)არმო30 თქუეს ლოცვა, სთნდა მეფესა, მოიხილნა იგინი და უბრძანა შემოსად
ყოველთა ტყუეთა და მოწესეთა, განტევებულთა მისგან უძლურთა,
რამეთუ ყოველნი უძლურნი ქალაქით გამოსრულ იყუნეს; უძლურთა
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მისცა საჴედრები და ჭაბუკთა სამ-სამი დრაჰკანი, და განუტევნა.
ხოლო პეტრე მღდელი და სამოელ მონაზონი მის თანა დაიჭირნა.
და ვითარ წარვიდეს სპანი იგი კარვად თუისად, მეფე შევიდა სერობად. რქუა მეფემან პეტრეს: „სთნდამცა ღმერთსა საქმე ჩემი
ესე, რამეთუ დავიცვენ ეკლესიანი და განუტევენ ტყუენი“. რქუა
5 პეტრე: „იტყოდე მონა შენი კადნიერად წინაშე შენსა, ანუ მიგცემდე ქებასა სიცრუვისასა“. რქუა : „იტყოდე, რამეთუ არას ვეძიებ, გარნა მხილებასა, რათა გავერო სიცრუვისაგან“. რქუა პეტრე: „ეკლესიანი ჴორცთანი უფროს არიან (A 166) წინაშე ღმრთისა, ვიდრე
ეკლესიანი ქვათანი. ეკლესია ქვათა ოდესმე დაირღუის და აღაშე10 ნიან მითვე ქვითა, ხოლო ეკლესია ჴორცთა ოდეს დაირღუის, ვერვინ შემძლებელ არს განკურნებად, ვერცა მკურნალი, ვერცა მეფე. აწ რა(M 336)ოდენნი გუამნი კაცთა მართალთანი
დაგიცემიან, რომელსა იტყუის სისხლისათუის აბელისსა, რამეთუ
ყოველი სისხლი ნოეს რღუინითგან განიწმიდა; და სისხლისათუის
15 ზაქარიასსა, ძისა ბარუქისა, მიუგო შეურაცხება ურიათა, ვითარცა
იტყუის ესაია, აღაღე და წარწყმიდე ყოველი წული მათი ტიტოს
და სპასიანოს მიერ. ანუ არა აღმოგიკითხავსა წიგნთაგან მოსესთა,
რაჟამს ისრაიტელმან ისიძვა უცხოსა თესლსა თანა, რაოდენი სული (ჭ 174) მოკუდა ერთისა მისთუის სიძვისა. აწ უკუე სპათა შენ20 თაგან რაოდენნი ქალწულნი განხრწნილ არიან, ტაძარნი ღმრთისანი“. რქუა მეფემან: „არა უწყია, ვითარ იგი ივბიმიანოს დაცვისათუის ეკლესიათასა იყო ივლიანეს თანა უკეთურისა,
თუ დაბრკოლდეს კაცი უმჯობეს არ(A 167)ს სრულიედ დაცემა“. რქუა
პეტრე: „არა დაბრკოლებულსა დაგცემ, არამედ დაცემულსა აღგა25 დგინებ, ვითარცა დავით საცთურისაგან ურიასსა. და არა მნებავს
შენი, რათა არა იყო ვითარცა კაცი, რომელი მარჯუენით იქმენ
(M 337) და მარცხენით არღუევენ; და არცა ვითარცა რომელნი პირითა
მათითა აკურთხევენ და გულითა მათითა სწყევენ და აგინებდენ,
არამედ ვითარცა მეფენი იგი კეთილად ჴსენებულნი, რომელთა და30 იპყრეს სოფელი ესე და სასუფეველსა არა განეშორნეს: დავით,
სოლომონ და კოსტანტინე, ივბიმიანოს და ყოველნი მსგავსნი მათნი. ხოლო რა არს მსგავსება შენი ივბიმიანოსისა და ვინ არს
შენ ზედა უფალ, რომელმცა ჴრმალი იყო მისი კისერსა შენსა ზედა, ვითარცა იგი ივბიმიანოსსა ივლიანესი. ანუ სადა გევნო შენ
35 ვითარცა ივბიმიანოს ივლიანესგან, ანუ ვის ხედავს ღმერთი, რო-
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მელი შენ ზედა უფალ ყო, და ჰქონდამცა პასუხი შენსა სიმართლესა
წინაშე ღმრთისა. არა უკუე შენ უფალ ამათ ყოველთა ზედა, შენ
შეგიდგან (A 168) ყოველნი. ამიერ[ი]თგან ითხოვოს ღმერთმან ყოველი ჴელთაგან შენთა საქმე ბოროტისა; არა თუ შეინანო, შენ მიგაგაოს.

რქუა მეფემან: „მენება განმართლება თავისა
5 ჩემისა, ხოლო სიმართლით შენ დამსაჯე უმსჯავროებასა ჩემსა“.
რქუა პეტრე: „ვინათგან გზა ეც შეწამებად,(M 338) ცოდვასა განგეშორა
შენგან. ხოლო აწ გითხრა გულის-სიტყუა შენი: არა უმეცრებამან
აღგძრა ბრძოლად ძეთა ზედა ღმრთისათა, არამედ შუელისათუის
ნათესავისა შენისა სპარსთასა. და არა უწყია რამეთუ ბერძენნი
10 ნათესავნი ღმრთისანი არიან აღთქმისა მისთუის, რაჟამს უწოდა მათ
შვილად ღმრთი(ჭ 175)სა, და მოსცა მათ ბეჭედი, რომლითა შემუსრა ჯოჯოხეთი?“
რქუა მას მეფემან: „აწ რა გნებავს შენ?“ რქუა
პეტრე: „მნებავს, რათა შენ მიერ აღგზებული ესე
ცეცხლი შენვე დაშრიტო და მეგობარ იყო კეისრისა, ვითარცა
დღესამომდე იყავ სპარსთა“. მიუგო მეფემან: „ესე მნებავს, რათა
მიჩუენოთ ლოცვითა თქუენითა ამას ღამესა მე და კეისარი შეკრებულნი, და რომელი ზრახვად არს ჩუენდა შორის სიყუარულ(A 169)ისა ყოფა, და ვცნა მე, ვითარმედ სთნავს ქრისტესა ზრახება ესე შენი
20 ჩუენდა მომართ“. რქუა პეტრე: „დამძიმდა თხოვა შენი ჩემ ზედა,
რამეთუ ესე არს კაცთა რჩეულთა, რომელ არიან ვითარცა ანგელოზნი სრულითა საქ(M 339)მითა, და არიან ამათ კლდეთა შინა და ესევითარი მათგან ეგების საქმედ, რომელსა შენ ითხოვ. მეც მე დრო, რათა
წარვიდე, და ვევედრო მათ, და უთხრა ბრძანება შენი, და ლოცვითა
25 მათითა აღესრულოს განზრახვა შენი; არამედ შეურაცხ გუიჩნს თავი
ჩუენი, რამეთუ კაცნი ვართ ცოდვილნი, ნუ უკუე სილაღედ იხილოს
ღმერთმან“. შერისხნა მას სამოელ მონაზონმან და რქუა: „მღდელო,
საქმესა ღმრთისასა ვითარცა კაცთასა ზრახავ. ანუ არა აღმოგიკითხავსა, ვითარ ეტყუის ღმერთი პასტინეს კარტოს. უკეთუმცა
30 არა დაბრკოლდებოდეს ანგელოზნი კაცთა სათნოებისათუის, ყოველთამცა ქალაქთა შინა ჯუარს ვეცუი, რათა ყოველნი ვაცხოვნნე. ანუ-მე უფროს არს აქაბ, მეფე ისრაელისა, მეფესა ქრისტიანეთასა, რომელსა ეტყუის ესაია: (A 170) „ითხოვე სასწაული სიმაღლედ, ანუ სიღრმედ, და მისთუის თქუა: მიუდგეს ქალ35
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წული. ანუ ვინ რქუა ისრაიტელსა: რაცა ითხოვო სახელითა ჩემითა, მოგეცეს. იესო რქუა სამყაროსა ცისასა: „მოიქეც“; და სამსა
ჭდესა მოიქცა (M 340) იგი. აწ სიტყუა სიმდაბლისა შენისა კეთილ არს,
პეტრე, არამედ საბრკოლებელ არს მცირედ მორწმუნეთა კაცთა.
ხოლო შენ, მეფეო, მცირედ შეგუეწიე სარწმუნოებით, რამეთუ
5 ლოცვამან ჭირვეულისა ამის ქალაქისამან ყოს ნება შენი“. (ჭ 176) და
წარვიდეს წმიდანი იგი სადგურად თუისად.

ხოლო მეფემან მყოვარ-ჟამ ილოცა და დაწვა;
და მირულებასა შინა მისსა, აჰა, მოვიდა დედაკაცი იგი,
რომელ იყო წმიდა ნინო, და რქუა: „აღდეგ, მეფეო, და განკრძა10 ლულად მიეგებვოდე, რამეთუ ორნი მეფენი ზეცისა და ქუეყანისანი მოვლენ შენდა“. რეცა მიხედნა და იხილა პირველ სახე ქალაქისა, ვითარმედ არს კოსტანტინესი, მიიწია იგი სწრაფით და იხილნა ორნი საყდარნი: ერთსა ზედა მჯდომარე ჭაბუკი, საჭურველითა,
გუირგუინოსანი, და მეორეთა საყდართა იხილა მოხუცებული,
15 მჯდომარე ზეწრი(A 171)ითა სპეტაკითა, და თავსა ზედა ედგა გუირგუინი
არა ოქროსა, და ფერჴთა მისთა თანა ჯდა ნინო, და ჴელი ვახტანგისი მარჯუენა ეპყრა პეტრეს მღდელსა და მარცხენა სამოელს
მო(M 341)ნაზონსა. და რქუა სამოელ: „შეუვრდი პირველად დიდსა ამას
მთავარსა ზეცისასა გრიგოლის“. მივიდა და თაყუანის-სცა და რქუა
20 გრიგოლი: „რა ესე ჰყავ, კაცო, ბოროტი, რამეთუ მოაოჴრე ბაკი
ჩემი და მჴეცთა შეაჭამენ საცხოვარნი ჩემნი. უკეთუმცა ორნი ეგე
არა, რომელნი გუერდით გიდგან, და დედაკაცისა ამისთუის სათნოსა, რომელი მარადის იღუწის მარიამის თანა თქუენთუის,
შურ ვიგემცა შენგან, ვითარცა მამათა შენთაგან, რომელნი ესვიდეს
25 ცეცხლსა შემწველსა, არა ბრწყინვალებასა განმანათლებელსა ყოველთასა“.
და მისცა ჴელი და ამბორს უყო, რეცა და მიყო ჴელი გუირგუინსა ნათლისასა, და ეგევითარივე გუირგუინი მისცა ვახტანგს და
რქუა: „არქუ პეტრეს.“ და აღიღო პეტრე მისვე გუირგუინისაგან
30 რეცა უდარესი, დარქუა სა(A 172)მოელს მონაზონსა; და რქუა ნინო ვახტანგს: „აწ უკუე მივედ მეფისა და მიიღე ნიჭი შენი“. მივიდა მეფისა, და ამბორს უყვეს ურთიერთას, და ადგილ სცა საყდართა
თუისთა და დაისუა იგი თანა. და მისცა ბეჭედი ჴელ(M 342)ისა მისისაგან,
რომელსა იყო თუალი ფრიად ნათელი, და რქუა კეისარმან: „უკე-
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თუ გნებავს, რათა მოგცე გუირგუინი, აღუთქუ: ვინ ესე დგას ჩუენ
ზედა, რათა ბრძოდის მტერთა ჩუენთა, მიიღე მისგან გუირგუინი“.
მიეახლა ვახტანგ და იხილა ჯუარი, რომელსა ფრთეთა ზედა
მისთა აქუნდა გუირგუინი, და უმეტესად ხილვამან ჯუარისამან დასცა შეძრწუნებული, რამეთუ უსაშინელეს იყო
5 ზარი მისი და დადუმნა. ხოლო (ჭ 177) აღდგა ნინო, და მიხედნა პეტრეს
კერძო და სამოელს, ერთითა პირითა თქუეს: „ჩუენ ვართ თავსმდებნი, ვითარმედ უმეტესად ყოველთასა წარემართოს, ჵ ჯუარო
უძლეველო“. და მიჰყო ჴელი კეისარმან, მოიღო გუირგუინი ჯუარისაგან, და დაარქუა გუირგუინი იგი ვახტანგს თავსა. და იწყეს გა10 მოსლვად. ჴმა ყო ებისკოპოსმან სამგზის და თქუა: „ვახტანგ, ვახტანგ! (A 173) უმეტეს მორწმუნე იყო შენ ყოველთა შორის ნათესავთა

სპარსთასა; მეორედ, შენგან აღეშენენ ეკლესიანი, და განეწესნენ
ებისკოპოზნი და ები(M 343)სკოპოზთ-მთავარნი; მესამედ, გუირგუინიცა
წამებისა მიიღო“. გამოვიდა და მოუწოდა ძილსავე შინა პეტრეს და
15 სამოელს; უთხრობდა ძილსავე შინა ჩუენებასა, და იგინი აუჴსნიდეს: „რომელი იხილე საყდართა ზედა გუირგუინოსანი ნათლითა,
იგი არს დიდი მღდელთ-მოძღუარი გრიგოლ, და მან რომელ
მომცა [გუირგუინისა მისგან, მომცა] მე ებისკოპო[სობა,] და მე რომელ მივეც გუირგუინისა ჩემისაგან მოყუასსა ჩემ20 სა, ჩემ მიერ ყოფად არს ებისკოპოზად; და რომელ ნახე გუირგუინითა ოქროსათა ჭურვილი, იგი არს კეისარი; და რომელ მოგცა
შენ ბეჭედი, მოგცეს შენ ასული ცოლად, და ყოველი საზღვარი
ქართლისა მისგან უკუმოღებული მოგცეს; ხოლო გუირგუინი ჯუარისაგან რომელი მოგცა, ვრცელნი ღუაწლნი გარდაიჴადნე შეწევნითა
25 ჯუარისათა; ხოლო მოძღუარმან ჩემმან რომელ სამგზის გიჴმო, სამნი ნიჭნი გითხოვნა ღმრთისაგან, რათა შენ მიერ ჭეშმარიტება დაემტკიცოს ქარ(A 174)თლისა კათალიკოზთაგან [და] ებისკოპოზთა, და სძლევდე მ(M 344)ტერთა ვიდრე დღემდე აღსრულებისა შენისა. ხოლო აღსრულებასა შენსა გუირგუინი წამებისა მიიღო ბრძოლასა შინა, ჴელთა
30 მტერისათა არა შევარდე. ესე ყოველი აღესრულოს ვიდრე მოუძლურებად შენდა და სიბერედმდე“.
ვითარცა განიღუიძა მეფემან, მადლობდა
ღმერთსა, რომელმან ყოველივე გამოუცხადა, და მოუწოდა
მსწრაფლ პეტრეს და სამოელს და რქუა: „რა იხილეთ?“ ხოლო მათ
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რქუეს: „იტყოდე (ჭ 178) მეფე! ერთი მარჯუენით და ერთი მარცხენით
ვდეგით, რაჟამს შენ საყდართა მსხდომარეთა წინაშე კეისრისა და
ღმრთივგამომეტყუელისა სდეგ, და კუალად იგივე დედოფალი
ჩუენი დაამშუიდებდა მოძღუარსა მას განძუინებულსა შენ ზედა, და
მიგცემდა შენ ჴელთა მისთა“. და რქუა მათ მეფემან: „დუმენით, წმი5 დანო, რამეთუ ყოველივე ჩემ თანა გიხილავს; აწ ვითარ გნებავს
თქუენ ქალაქისა ამის საქმე, რომელი შემუსრვად მიწევნულ არს,
ანუ რა ვყოთ ტყუეთა ამათთუის, რომელი უმეტეს არს ბევრ (A 175)ი ათასისა, რომელ არს ჴელთა ჩუენთა. აწ უკუე სწ(M 345)რაფით განვიდეს
ჩუენგან აქათ ქადაგი, ვითარმედ სპარსთა ქადაგიმეფე წარმომარ10 თებულ არს ქუეყანად ჯაზირეთად, და გამოვლეს ფილისტიმი
კუალსა მეფისა კეისრისასა, რამეთუ მოაოჴრა ქუეყანა სპარსთა, და
სპარსთა მეფემან ვერ უძლო ბრძოლად. და კეისარმან ვითარცა ცნა, ვითარმედ ჩუენ მოვედით ქუეყანასა მათსა,
მოისწრაფის ბრძოლად ჩუენდა [და ვხედავთ რეცა სპარსთა მეფე
15 მოვალს ძალად ჩუენდა] და ვიცით, ვითარმედ სპანი სპარსთანი სომხითისა და ქართლისა სპათა უმრავლეს არიან, არავინ არს ჩუენ
შორის ჭეშმარიტად მორწმუნე, რომელნი დანერგნა მამამან ჩუენმან

მირიან, გინა თრდატ, დედით ნათესავმან ჩუენმან; აქა ამა ყოველთა
სარწმუნოება ვიცით, რამეთუ სავსე არს საცთურითა. ნუ უკუე გა20 მოცხადებითა საქმისა ჩემისათა განწყრეს დედის ძმა ჩემი, და ვეწყუნეთ ურთიერთსა და ვიქმნეთ საცინელ ყოველთა ზედა მტერთა
ჩუენთა; არამედ ესე ვყო, რეცა მივიდენ სპანი ჩუენნი (A 176) და მაუწყონ ჩუენ მოსლვა კეისრისა და მას ზედა უკუვრიდოთ ჩუენ. (M 346) პირველვე ესე საქმე ვაუწყოთ ჩუენ: ოდეს მოვიდეს და მოგუეახლოს
25 ჩუენ კეისარი, მაშინ ვითარცა იზრახოს სიწმიდემან თქუენმან, ეგრე
ვყო და არცა ერთი ტყუეთაგანი მისთა დააკლდეს“.
და წარვიდა პეტრე კეისრისა, ხოლო სამოელ
დადგა წინაშე მეფისა. ხოლო ხვალისა დღე მოვიდა რეცა
დიასპანი და უქადაგა მეფესა, ვითარმედ სპანი ბერძენთანი შემო30 ვიდეს კოსტანტინეპოლედ. (ჭ 179) მოუწოდა მეფემან დედის ძმასა თუისსა
და ყოველთა მეფეთა და რქუა: „რომელსა იტყუით, რამეთუ უწყით
სიმრავლე სპათა ბერძენთა და ვერაგობა წყობისა მათისა და სიმარჯუე ზღუათა შინა ნავებითა. ესერა შევიდეს იგინი სპარსეთის ქუეყანასა გმირთა და გოლიათთასა, და მათ ვერ უძლეს წყობად.
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აწ მეშინის, ნუ უკუე სპანი ნავებითა მოვიდენ,
და შეიპყრან გზა ჩუენი, და მოგუწყუიდნენ ჩუენ ვითარცა
ბაკსა შინა. აღვდგეთ აქათ და დავიბანაკოთ ზღუისა სომხეთით
კერძო, რათა გუაქ(A 177)უნდეს გზა ჭირსა და ლხინსა. აღიყარა ლაშქარი გარემოს ქალაქისა; და ვლეს ხუთისა დღ(M 347)ისა სავალი სომხე5 თით კერძო, და დადგეს სპერით კერძო, და განვიდეს მყოფნი ქალაქისანი, მიწევნულნი სიკუდილად, და მისცეს მადლი ვახტანგს,
მიართუეს ძღუენი ათასი ლიტრა ოქრო და ხუთასი თავი სტავრა,
და განვიდა ერი იგი მშუიდობით სავაჭროსაგან. ხოლო ვითარცა
მივიდა პეტრე წინაშე კეისრისა და უთხრა ყოველი იგი, განიხარა
10 კეისარმან ფრიად; ყოველი, რომელი ეხილვა ჩუენებასა შინა, მისცა მას ზედა ნება ვახტანგს, და წარმოავლინა პეტრე მღდელი, და
მიუმცნო აღთქმითა და ფიცითა ძლიერითა, რომელი სწორ იყო
მეფობისა მისისა. არამედ ორთავე სპათა დასცნენ სპარსნი, რომელნი იყუნეს ვახტანგის თანა, არა აღვიდენ საბრძანებელთა მათ15 თაგან, ოდეს შეკრბენ ვახტანგ და იგი; ხოლო ვიდრე პეტრე
და მოციქულნი მოვიდოდეს ვახტანგისსა, კეისარი შემოვიდა კოსტანტინეპოლედ და წარმოავლინა ხუთასი დრომონი, რომელსა
შინა ისხდა ხუთას-ხუთასი კაცი, და უბრძანა, რათა მ(M 348)იეახლნენ ვახტან(A 178)[გ]ს და დადგენ თუინიერ ბრძოლისა. და წარმოემართა კეისარი
20 გზასა პონტოსასა რვაასი ათასითა.
და ვითარცა მოეახლნეს სპანი იგი ზღუით, უნდა
წყობა მათი სპარსთა, ხოლო მეფე აყენებდა და არა მიუშუნა
ბრძოლად. ხოლო ვითარცა შეართუეს ძღუენი მოციქულმან კეისრი-

სამან და პეტრე, ჰქონდა სიტყუა საიდუმლო და კუალად ჰქონდა
25 სიტყუა საერო, და თქუა ცხადად, ვითარმედ: „ნუ ივლტი, დადეგ
ვიდრე ჩემად მოსულამდე, რათა რომელნი ეგე შენ თანა არიან
სპარსნი, რომელ(ჭ 180)ნი დაგუირჩეს შესლვასა ამას ჩუენსა სპარსეთად
მოუწყუედელნი, მოვსწყუიდენით იგინიცა.
საიდუმლოდ მოართუეს მას ჯუარი და გუირ30 გუინი შუამდგომელად, და შესამოსელი ტანისა მისისა, და
თქუა: „რა შევკრბეთ ერთად, მიგცე ციხე თუხარისი და საზღვარნი ქართლისანი“. ხოლო მისცა ვახტანგ მეფემან პასუხი საეროდ,
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ვითარმედ: „არა რომლისა მიზეზისათუის მოვედით აქა, გარნა წყობისათუის; აწ მოვედით აქა, თორა ჩუენ მოვიდეთ კოსტანტინედ“.
და ფარულად ამც(M 349)ნო და რქუა: „რომელი არა შუენის შენსა ღმრთისმოყუა(A 179)რებასა, რომელი არა ჰყოთ, სხუასა ნუ აწუევ, რამეთუ ღადრობა არა ჴელი არს კაცთა პატიოსანთა. დაღათუ შენ მიგცნე
5 სპარსნი, არა უკუნისამდე განცრუვნეს სახელი ჩემი, და უმეტეს
ჩუენსა მრავალთა მათგანთა აქუს სიყუარული ქრისტესი, არამედ
შიშისაგან ვერ გამოაცხადებენ. აწ ბრძანე, რათა საქმე ესე ჩუენი
მშუიდობით ვყოთ, ვითარცა ივბიმიანოს და ყოველთა სპარსთა“.
ხოლო შემდგომად ამისსა, რაჟამს გაწყდეს საქმე ჩუენი, უმარჯუე10 სადრე შევყარნეთ იგინი ჴელსა შენსა, და ნუმცარა იქმნების საქმე
უშუერი, და ნუცა საქმე შფოთისა შენ მიერ, რათა არა დაეცნენ პირითა
მახუილისათა ერნი თქუენნი; რამეთუ ერნი თქუენნი განლაღებულ არიან ჯობნასა ზედა სპარსთასა. ხოლო სპარსნი არავე შეშინებულ არიან, არამედ შურითა თქუენითა წადიერ
15 არიან წყობასა: ანუმცა მოკუდეს, ანუმცა იძიეს შური სისხლთა
მათთა, ხოლო სპანი ესე შენნი მოღმა(M 350)რთ მბრძვანან, მემცა უბრალო ვარ“. და წარვიდა მის თანა მოციქულად ვარაზ-მირ, მამამძუძისა მისისა ძმა, (A 180) და სამოელ მონაზონი. ხოლო კეისარი მოწევნულ
იყო პონტოდ ქალაქსა, და პონტოელნი გამოსრულ იყუნეს მიგებე20 ბად, და შეასხმიდეს მეფესა ქებასა და ვახტანგ მეფისა მადლობასა, რამეთუ უკურიდა მათ და არა მისცნა იგინი სიკუდილად.
ვითარცა მიიწივნეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი ქალაქად, მიართუეს ძღუენი ათასი მუთაკალი მუშკი, და ხუთასი ამბარი, და
ათასი ლიტრა ალვა. და განსრულ იყო გუნდი ვახტანგისი ალაფო25 ბად. და მიეტევნეს მათ (ჭ 181) მკუირცხნი ბერძენთანი, და მათ თანა შეკრებულთა ჴევთა და ქალაქთა მჴედარნი ვითარ სამასი ათასი.
ხოლო ვახტანგ მეფე აყენებდა მიძულებად სპათა
მათ მეალაფეთასა, ვიდრე არა მოვიდა დედის ძმა მისი, ერისთავი
სპარსთა, და რისხვით რქუა ვახტანგს: „ჵი გუელო და ნაშობო ასპიტი-

30 საო, არა უწყია (М 351) ივბიმიანოსისა, და გძლო შენ ბუნებამან მამისა და
დედისა შენისამან, და სიყუარული ჯუარცმულისა მის კაცისა მომკუდარისა გიპყრიეს, და გნებავს შეყენება ჩუენი ჴელსა ბერძენთასა“. მაშინ
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ვახტანგ რქუა: „აჰა, დღეს შენ და ბერძენნი, და იხილო ძალი მომკუდრისა მის კაცისა (A 181) და ცეცხლისა მის სასოსა შენისა“. და სცეს
საყუირსა და განვიდეს ყოველი სომხითი, სპარსნი და მეფე დარუბანდისა; ხოლო ვახტანგ განვიდა ხედვად და ქართველნი დადგეს,
და აღჯდა მეფე პილოსა თეთრსა, და ეწყვნეს იგინი ზღუის კიდე5 სა მას, რომელ არს ჭალაკი, რიყე ხერთვიშისა. მისულამდე სპარსთა ლაშქრისა მოეკლა ოცდაშუიდი ათასი ბერძენთა ერისა მისგან,
და განძლიერდა ბრძოლა და მოკლეს დედის ძმა ვახტანგისი, ერისთავი რანისა. მოკლეს იპაჯა[ჯ], დამეფე ლეკთა, და მრავალნი ერის-მთავარნი, და იძლია ბანაკი აღმოსავლეთისა. იყო
10 ბერძენთა სპასალარი პალეკარტოს ლოღოთელი, დისწული
მეფისა; და იყო იგი ძლიერი, და მას მოეკლნეს ძლიერად მბრძოლნი სპარსთანი, და ესეცა ერისთავი მანვე მოკლა. მაშინ გარდამოჴდა მეფე ვახტანგ ეტლთაგან და თქუა: „არა რომელი ჩუენ გუიჩნდა, არამედ რომელ ღმერთსა სთნდა, რამეთუ ჩუენ ვიტყოდ(M 352)ით
15 მშუიდობასა, არამედ სილაღემან სპარსთამან აგინა ღმერთსა, და
მოკლეს ერისთავი რანისა, რომლისა(A 182)თუის ყოველი სპარსეთი ვითარცა მოოჴრებასა სპარსეთისასა იგლოვს. აწ დამდაბლდა სილაღე სპარსთა, მოიყვანეთ ჯუარი და წარვიძღუანოთ, (ჭ 182) რათა რომლითა გუძლევენ, მითვე იძლივნენ, და იქმნენით ძე
20 ნათლისა და ნუვინ ბრძავთ ურთიერთსა სხუისა მიერ; და ნუ ეძიებთ ძლევასა მტერთასა, არამედ იყუნენ ჴელნი თქუენნი ვითარცა
ჴელნი ჩემნი, რათა არა ვიძლივნეთ სრულიად. არა ხოლო თუ აქათ
ვიდევნნეთ, არამედ ვიდრე ადარბადაგანამდე, ვითარცა იდევნნიან
ყორანნი მართუეთაგან თუისთა“. და მოიყვანა პეტრე მღდელმან
25 ჯუარი, და რქუა მეფემან: „დადეგ წინაშე პირსა მტერისასა და
ერისა ჩუენისასა, და არქუი ყოველთა: თაყუანის ეცით ჯუარსა,
რათა ვსძლოთ“. და უბრძანა დემეტრეს, ერისთავსა თუისსა, და
ჯონბერს სპასპეტსა თუისსა, რათა მიყვენ ჯუარსა თანა, და რომელმან არა თაყუანის-სცეს, მოკალთდა ქადაგი ჴმობდა ძლიე30 რად: „რომ(M 353)ელმან არა თაყუანის-სცეს ჯუარსა , მოკუედინ“. და მივიდოდეს ყოველნი, თაყუანისსცემდეს და დადგებოდეს წინაშე
ჯუარსა. ხოლო ბორ(A 183)ზო მოვაკანელმან მეფემან თქუა: „არა დაუტეობ
ნათელსა შემწველსა და არა თაყუანის-ვცემ ძელსა ... რომელნი

1-30 სტრ., 117
განშუენებულ არიან ოქროთა და ანთრაკითა“. და სცა მას ლახუა-

რი ჯონბერ სპასპეტმან, და დაეცა მძორი მისი. მიერითგან არღარავინ იკადრა გმობად ჯუარისა, და აღთქმით ეტყოდა ერი იგი
მეფესა ვახტანგს: „უკეთუ შემეწიოს ჩუენ ჯუარი, არღარა იყოს
ჩუენდა სხუა ღმერთი გარნა ჯუარცმული“.
5
და გარდაჴდა მეფე, თაყუანის-სცა, და ყოველი
იგი ერი მის თანა. და თქუა მეფემან: „აჩუენე ძალი შენი ერსა ამას შენსა ურწმუნოსა, რათა მოიყვანნე სარწმუნოებად, უფალო
ღმერთო; დაღაცათუ მოკუდენ მორწმუნენი შენნი, ცხოველ არიან;
და ცხოველნი შენ ცხოველისა მიერ არიან ძლიერ“. და სპანი
10 იგი ბერძენთანი გამოვიდეს ველად. ხოლო პალეკარტოს ვითარცა
მგელი აღმოსურილი სისხლითა და (M 354) ლომი განძუინებული მოიზახდა,
და შეურაცხ-ჰყოფდა სპათა. ხოლო მეფემან რქუა: „ვინ არს თქ(A 184)უენ
შორის, რომელი ეწყოს იმას და სწორ იყოს მეფობისა ჩემისა“.
წარვლო ქადაგმან ორგზის და ვერვინ იკადრა ყოვლად სიტყუად.
15 (ჭ 183) მაშინ თქუა ვახტანგ: „არა ძალითა განძლიერდების კაცი, არამედ
ღმერთმან მოსცეს ძალი. მე ვესავ ძალსა შენსა, და ვითარცა
დავით განვლო ნიშითა ჯუარისათა; მომეც ძალი ვითარცა დავითს
გოლიათსა ზედა, რამეთუ ესეცა მაყუედრებელად და შეურაცხებით
მოუჴდა ჯუარსა შენსა; რაჟამს იხილა ჯუარი შენი აღმართებული
20 ძალად ჩუენდა, არა ივლტოდა მისგან, არამედ სასოებითა მისითა
მოვალს“. და განემზადა ვახტანგ ბრძოლად და თქუა: „იხილი ღმერთო, ამპარტავანი და დაამდაბლი; კუალად იხილი ჭირვეული და
იჴსნი. ხოლო ისი შეურაცხ მიჩნს და არა მეშინის;
ძალისა შენ მიერ მოცემულისა დიდ არს, რომლითა ვსძლო,
25 არამედ მეშინიან მე შენგან, რამეთუ მდაბალთა ჴმანი ისმინნი, და
შენ გხადი შემწედ ჩემდა“. აღმოიჴადა ჴრმალი და შეამთხუია
ჯუარსა, და განვიდა შორის განწყობი(M 355)ლთა თანა, და თქუა: „არა
ბრძავნ ლომი ჴარსა, რამეთუ მეფე ვარ და შენ მონა, არამედ დავდვა ჩემი თავი (A 185) ერისა ამისთუის სიმდაბლით, რათა რწმენეს ძა30 ლი ჯუარისა“. და მოეტევა პალეკარტოს, ვახტანგ მსმრიად და ნებასა მიახლდებოდა, და აღიზახნეს ორთავე მათ განწყობილთა ჴმითა
საშინელითა, და იყო ჴმა იგი ვითარცა ჴმა ქუხილისა, რომლითა

1-30 სტრ., 118
იძრვოდა ქუეყანა. და დასცა ლახუარი პალეკარტოს ფარსა ვახტანგისსა, რომელი იყო ვიგრის ტყავისა, და განვლო ფარსა ვითარ
წყრთა ერთი.
რამეთუ იყო სიმსხო ლახურისა, ვითარ მკლავი
კაცისა. და მისცა მეფემან ფარი იგი ლახუარსა მ[ის5 სა] და მიეტევა პირისპირ, და სცა ჴრმალი ჩაბალახსა ზედა, და
განაპო თავი მისი ვიდრე (ჭ 184) ბეჭთამდე. და მიჰყო ჴელი და უპყრა თავსა
მისსა ნახევარი, და მოიღო წინაშე ჯუარისა და თქუა: „ყოვლისა

განდგომისა შენისა ესე იყავნ ნაწილი“. და მიეტევნეს სპანი ვახტანგისნი სპასა ბერძენთასა, და აოტნეს იგინი, და აღიჭრნეს იგინი
10 გუნდ-გუნდად, და მოსწყუიდნეს იგინი ზღუის პირსა, და არავინ
განერა მათგანი, გარნა, რომელი შეესწრა (M 356) ზღუად, და ივლტოდა
ნავითა. მას დღესა შინა მოსწყდა სპათაგან ვახტანგისთა ორმოცდასამი (A 186) ათასი, და სპათაგან ბერძენთასა მოსწყდა ოთხას და ორი
ათასი; და შეიპყრეს ტყუედ მათგანი ას ოცდაათი ათასი. და
15 მოიქცეს სპანი იგი და მივიდეს გუამსა ვარაზ-ბაკურისსა, ვახტანგის
დედის ძმისასა, იგლოვეს და შემურეს იგი საბრითა და მურითა,
და წარიღეს ბარდავად. ხოლო ვახტანგ მოუწოდა ყოველთა სპათა
მისთა, და უბრძანა მოყვანება ყოველთა ტყუეთა. და მოიყვანნეს
დაუკლებლად: და აღირიცხუეს ერთ რიცხუად შუიდას ოთხმოცი
20 ათასი; და წარსცა ყოველი იგი წინაშე კეისრისა, ჴელითა ნასრისითა და ადარნასესითა, ერისთავთა მისთათა.
და მიწერა წიგნი, ვითარმედ: „სიბრძნე ღმრთისა მიუწდომელ არს, და სიბრძნესა კაცთასა და ნებასა სძლევს
ნება ღმრთისა. მე უწყი, რამეთუ არა არს ნება შენი საქმესა ამას,
25 რომელი ესე იქმნა პალეკარტოსაგან, არცა თუ იყო ნება ჩემი,
რომელი ესე ქმნა დედის ძმამან ჩემმან, და ორნივე ესე ძუირის-მოქმედნი ძუირმან მოინადირნა. ამისთუის ყო ესე ღმერთმან, რათა
ახალნერგნი ესე მოიყვანნეს (M 357) სარწმუნოებად შიშსა მისსა, ვითარცა
იგი უძღებისა შვილისათუის ყო საქმე განსაცხრომელი. (A 187) ხოლო თქუენ
30 პირმშონი შვილნი ხართ ღმრთისანი, და მარადის მისნი ხართ. აწ

1-35 სტრ., 119
მწუხარება ესე დედის ძმისა ჩემისა, დისწულისა
თქუენისა მიერ ნუგეშინის-ვეც, რაჟამს ვიძიე შური მკლველთა მისთა, ხოლო თქუენ ნუგეშინის-გეცით ერისა ამისთუისა, რომელი იჴსნა ღმერთმან შუიდას ოთხმოცი ათასი. და უკეთუ ბრძა
ნებდენ მიმთხუევად ჩემდა, გამოისწრაფე; და უკეთუ არა, მოცი5 ქულითა განაგე საქმე ჩუენი, რამეთუ დამძიმდა დგომა ქუეყანისა
ამისთუის მოოჴრებულისა“. ხოლო ვიდრე მისულამდე მოციქულთა
ფრიად მწუხარე იყო (ჭ 185) კეისარი, არამედ რაჟამს უთხრეს: ტყუე
პირველ შეპყრობილი და ტყუე ერისაგან მეოტისა ყოველი დაუკლებლად განუტეობია“, მაშინ განიხარა ფრიად და ყოველთა და10 უტევეს მწუხარება. და შეჯდა მეფე ნავსა, სამასითა დრომონითა,
სუბუქად გამოვიდა ზღუის კიდესა, და მოუწოდა ვახტანგს, და ყვეს
ურთიერთას აღთქმა და ფიცი; განაგეს საქმე წინდობისა, და უკუმოსცა კეისარმან საზღვარი ქართლისა: ციხე თუხარისი და კლარჯეთი (A 188) ყოველი, (M 358) ზღუითგან ვიდრე არსიანთამდე, და ჴევნი რომელნი
15 მოსდგმანან ღადოთა. და გამოიკითხა კეისარმან საზღვარი საბერძნეთისა, ქუეყანა ზღუის პირისა, რომელ არს აფხაზეთი, და რქუა

ესრეთ: „ეგრის წყლითგან ვიდრე მდინარედმდე მცირისა ხაზარეთისა,
ესე საზღვარი არს საბერძნეთისა ალექსანდრობითგან, რომელი აწ
შენ მიგიღია მკლავითა ჩუენგან. აწ იგი უკუ მოგუეც, და ოდეს
20 წარიყვანებდე ცოლსა შენსა, ასულსა ჩემსა, მაშინ მოგცე მისგან ქუეყანა“.
და დაუწერა ეგრის წყალსა და კლისურასა შუა ქუეყანა
ზითვად, და სხუა აფხაზეთი უკუსცა ბერძენთა ვახტანგ. და წარმოვიდა ვახტანგ გზასა კლარჯეთისასა, და სპანი მისნი განუტევნა
25 გზასა სომხითისასა. და ვითარ მოიწია თუხარისად, შეხედნა და
შეუყუარდა ციხე, და თქუა: „თუ ხარ შენ ციხე“. და ვითარცა
წარმოვიდა, იხილა კლდე შუა კლარჯეთსა, რომელსა სოფელსა
ერქუა არტანუჯი, და მოუწოდა არტვაზს, ძუძუსმტესა მისსა, და
დაადგინა ერისთავად. და უბრძანა, რათა ააგოს ციხე არტანუჯისა,
30 და უბრძანა, რათა გამონახოს ჴევსა მას შ(A 189)ინა სამონასტრე და აღაშენოს ეკლესია, და ქმნეს მონასტრად, (M 359) ვითარცა ეხილვნეს მონასტერნი საბერძნეთისანი. და რქუა არტვაზს: „უკეთუ განძლიერდენ
სპარსნი ჩუენ ზედა, საყუდელი ჩუენი აქა ყოფად არს“. ხოლო არტვაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისა და მონასტერნი, სამნი ეკლესიანი
35
1-30 სტრ., 120
ბაბამერისა და შინდობნისა და აღიზისა, [და განაახლა ციხე
აღიზისა], ქმნა იგი ქუაბად.
წარმოვიდა ვახტანგ და მოვიდა ქალაქად თუისად მცხეთად, და იყო სიხარული დიდი და მად(ჭ 186)ლისა მიცემა ღმრთისა, რამეთუ მოვიდა იგი მშუიდობით, და მისცა ნიჭი
5 დიდი ერსა თუისსა. ხოლო მეფემან სპარსთამან ვითარცა ცნა, რა
მეთუ მიიქცა ვახტანგ ბერძენთად, მოკუდა. და დაჯდა ძე მისი, და
ვიდრე მოიწიფებოდა, წარჴდა წელიწადისა სამისა. ხოლო ვახტანგს
უშვნა ცოლმან ძე და ასული მარჩბივად, და მოკუდა შობასა შინა
ბალენდუხტ დედოფალი, ასული სპარსთა მეფისა. ხოლო ვახტანგ
10 უწოდა ძესა თუისსა სახელი სპარსულად დარჩილ და ქართულად
დაჩი. მაშინ ვახტანგ ვერ მოიცალა მოყვანებად ცოლი ბერძენთა
მეფისა ასული, და ვერცა კათალიკოზისა და (A 190) ებისკოპოზთა; რამეთუ
მოელოდდა იგი სპარსთა მეფისა მოსულასა, (M 360) ამაგრებდა ციხეთა და
კაზმიდა ქალაქთა და მჴედართა, და განამზადებდა ბრძოლად სპარს15 თა; მაშინ შეაგდო საპყრობილესა შინა ბინქარან მაცთური, ებისკოპოზი ცეცხლისმსახურთა, და მოსრნა ყოველნი მსახურნი ცეცხლისანი საზღვართაგან ქართლისათა.
ხოლო სპარსთა მეფე, შემდგომად სამისა წლისა,
წარმოემართა ბრძოლად ვახტანგისა, და მოიწია ინდაბარიანთა, და
20 დაიბანაკეს. ხოლო ვახტანგ წარავლინა მოციქული ბერძენთა მეფი-

სა თანა და მიუმცნო, ვითარმედ: „აჰა დღე იგი, რომელ აღმითქუამს, ვითარმედ სპარსნი შემოვაწყუდივნე ჴელსა შენსა; აჰა ესერა, მომიყვანებიან იგინი შუვა საზღვართა ქართლისათა და ყოველი კაცი მათ თანა, ვითარ სამასი ათასი (რამეთუ ჰგონებდა გან25 მრავლებასა სპათა მისთასა სომხითით და მეფეთაგან კავკასიანთათა;
ხოლო მათ ვერ იკადრეს განრთვად მისა, რამეთუ რომელთამე მათგანთა აქუს სასოება ჯუარცმულისა, ხოლო რომელნი იძლივნეს ეშმაკისაგან,განერთნეს მეფენი დარ(A 191)უბანდისანი); აწ აღმისრულებიეს
აღთქმა ჩემი, რომელი აღმითქუამს, სადაცა მიპოვნიეს (M 361) სახლი ცე30 ცხლისა, დამივსია ფსლითა, და მოგუნი და მზირნი მიმიცემიან სატანჯველსა ბოროტსა, და მაცთური ბინ(ჭ 187)ქარან მივეც საპყრობი-
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ლესა, სიკუდილისაგან გარდაიხუეწა. მან უკუე მოიყვანნა სპარსნი
ქართლად, და დავსუი ებისკოპოზად მიქაელ, კაცი სარწმუნო. ხოლო ბინქარან, ვითარცა მოიწია საზღვართა ქართლისათა, მოკუდა. აწ სწრაფით წარმოემართნენ სპანი შენნი, რათა აქა შინა დაეცნენ ყოველნი მტერნი ჯუარისანი, და მო5 ვიცალო ყოველთა მტერთა შენთაგან, ხოლო თუ ჩუენ გუძლოს,
განძლიერდეს იგი, და შემოვიდეს საზღვართა შენთა გზასა შიმშატისსა“. ვიდრე მიიწეოდეს მოციქულნი ვახტანგისნი, წარსრულ
იყო კეისარი ქუეყანით ხაზარეთით კერძო, რომლისაგან ვერ მოიცალებ
ოდა მოსლვად ქართლად. ხოლო ვახტანგ განაძლიერნა
10 ციხე-ქალაქნი, და ურჩეულესი მბრძოლი ერისა მისისა ვითარ ასი
ათასი მჴედარი, და ასი ათასი ქუეითი იპყრა მის თანა, და დაუბანაკა მათ დიღ(A 192)მით ვიდრე ქართლის კართამდე, და სპარსთა დაიბა(M 362)ნაკეს ვიდრე ცხენის-ტერფითგან ჩაღმართ. ხოლო ვახტანგ განაფართა ჴიდი მოგუეთისა ვითარ სამეოც მჴარ ქცევისათუის მას
15 ზედა სპათასა. ხოლო მეფე და ჯონბერ სპასპეტი დადგეს
მცხეთას.
ხოლო ნასარ და მირდატ დაუტევნა სპათა ზედა
სომხითისათა, რომელნი დადგეს არმაზის კერძო; და რა ბრძოდიან
სპარსთა არმაზით კერძო, მცხეთით განვიდიან; და რა განვიდეს
20 ლაშქარი იგი მიერ კერძო მცხეთით, ეწყუნიან არაგუსა ზედა. და
ოდესმე განვლიან ფონი მტკურისა, და შეიბნიან ფონსა ზედა
ტფილისისასა, და რომელსამე დღესა მათ (ჭ 188) სძლიან და რომელსამე
დღესა მათ. ხოლო ვახტანგ მეფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქროსი, და
გამოესუა წინათ მგელი და უკანათ ლომი; და რომელსა კერძსა იძ25 ლეოდიან ქართველნი, მუნით მიმართის და მოსრის სპისა მისგან
სპარსთასა, ვითარცა ლომმან კანჯარნი. მიერითგან ვერღარა შეუძლებდეს სპარსნი წყობად მისა, არამედ დაისწავლეს იგი, რომელსა (A 193) ეწერა მგელი და ლომი, და ვითარცა იხილიან ვახტანგ, თქუიან:

„დურ აზ გურგასლან“, რომელ არს: „მირიდეთ თავსა (M 363) მგლისასა“.
30 და მის მიერ სახელ ედვა ვახტანგ მეფესა გურგასლან.
განძლიერდა მათ შორის ბრძოლა ოთხ თუე ოდენ.
და მოვიდა მოციქული კეისრისაგან, და მოართო
ძღუენი ვახტანგს, და მოგუარა სპათაგან ბერძენთასა ოთხმოცი ათასი
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მჴედარი, და მოუწერა ვახტანგს, ვითარმედ: „შევექეც წყობასა ხაკანისსა, და მომივლენია შენდა ოთხმოცი ათასი მჴედარი, და მომიწერია ლეონისდა, უკეთუ გიჴმდეს შენ ლაშქარნი, წინაშე შენსა არს
მელეტითგან ვიდრე ლამედმდე, და მოღმართ ვიდრე კარნუ-ქალაქამდე, და მიბრძანებია ლეონისდა წინაშე შენსა იყოს. და მოწევნულ
5 იყო ლაშქარი ბერძენთა ჯავახეთს. ხოლო, ვითარცა ცნა სპარსთა
მეფემან ბერძენთა მოსულა შუელად მათდა, იწყო ზრახვად ვახტანგისსა, მიამცნო მოციქულსა მისსა და რქუა: „რასათუის მოვსწყდებით ურთიერთას: ძმანი და კაცნი ვართ, შვილნი ნებროთისნი. უკეთუ ცხოველი ღმერთი არს, შე-უკუე-იწიენ იგი; ხოლო (A 194) დავადგრეთ
10 სიყუარულსა მამათა ჩუენთასა; ხოლო თ(M 364)უითოეული ჩუენგანი სათნოსა სულისა თუისისასა მსახურებდეს“.
ვითარცა მოვიდა მოციქული, უთხრა, და სთნდა ვახტანგს და ყოველსა ერსა მისსა, და მისცა ნიჭი ვახტანგ და მიუვლინა მოციქული მისი და რქუა: „გიხილავს ძალი ჯუარისა, ყოველთა მეფეთა
15 მოგუაქუნდა ხარკი ვიდრე გამოჩინებადმდე ჯუარცმულისა; რაჟამს
გამოჩნდა იგი, მძლე გექმნა იგი და ყოველნი თაყუანისმცემელნი
მისნი წინაშე მისსა, და მოხარკენი შენნი ბერძენნი მოღმართ
გბრძვანან, და მოაოჴრნეს სამსახურებელნი ცეცხლისანი. აწ, უკეთუ
გუბრძოდი ჩუენ დატევებისათუის სჯულისა, მოვკუდეთ ჩუენ მის20 თუის, ვითარცა იგი მოკუდა ჩუენთუის, და მან აღმადგინნეს. ხოლო უკეთუ აღა(ჭ 189)სრულო სიტყუა შენი და იყოს ცეცხლი შენდა, და
იყოს ღმრთად ჩემდა ქრისტე, მამად და უფლად გხადო შენ. დაღაცათუ ჩუენ პირმშონი ვართ, არამედ თქუენ სხდეთ საყდართა
ზედა მამისა ჩუენისათა“.
25
და ვითარცა უთხრეს სიტყუა ვახტანგისი, შეიწყნარა და წარ[სცა გორგასალს] (A 195) ძღუენი ძლიერი და
მის თანა გუირგუინი ანთრაკოანი, და ჟამი დად(M 365)ვეს შეკრებისა.
აიყარა მეფე სპარსთა, და უკუდგა რუსთავად, და გამოვიდეს იგინი განთიად და დადგეს ველსა კალაისასა; რამეთუ ტფილისი სო30 ფელი და კალაიცა მოოჴრებულ იყო მაშინ. ხოლო ვახტანგ დადგა ჯაჭუს, და შეკრბეს მასვე ველსა ორნივე მეფენი, და მოიკითხეს
ურთიერთას, და ყვეს აღთქმა თავისთავისა სჯულსა ზედა გარდა-
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უვალი. და მოიხილა მას დღესა სპარსთა მეფე გორგასალმან ლაშქრითურთ თუისით ტფილისად, და უძღუნა გორგასალმან მჴევალი
ათასი, მონა ხუთასი, სტავრა სკარამანგი ხუთასი, ბიზიონი რუზმა
ხუთასი, ჴდალი ცხენი ათი ათასი, ცხენი შარიგი ხუთასი, ჯორი
სამასი, ზროხა ოთხი ათასი, ცხუარი [ათი ათასი]. და დღესა მე5 სამესა მივიდა გორგასალი მის თანა და თანა წარიტანა ლეონ,
ანთიპატრიკი კეისრისა, და ყვეს განზრახვა. და აზრახა ანთიპატრიკმან გორგასალსა, რათა ყოს მშუიდობა კეისრისა და ხუასროსა,
რამეთუ ეშინოდა ბერძენთა ნუ უკუე შევიდენ საბერძნეთად
სპარსნი და მოაოჴრონ იგი, (A 196) რამეთუ სპანი საბერძნეთი10 სანი ყოველნი იყუნეს ხაზარეთს.
და რქუა ხუასრო [გ]ორგასალსა: „ითხოვე ჩემგან რაცა გნებავს თ(M 366)ავისა შენისათუის, ანუ სხუისა ვისთუისმე გნებავს“.
ხოლო გორგასალმან რქუა: „მნებავს, რათა იყოს მშუიდობა შენ
შორის და კეისრისა“. რქუა ხუასრო: „დამიმძიმდა თხოვა შენი ჩემ
15 ზედა: რამეთუ ბერძენთა რაჟამს პოვიან ჟამი ჩუენ ზედა, არა ყვიან
წყალობა; და მე ამით ვყავ სიყუარული შენ ზედა, რათა შევიდე
საბერძნეთად და შური ვიძიო მათგან, და აჰა მოციქული ხაზართა
მეფისა, და მეათე დღე არს რათგან მოსრულ არს, და შენ არა
უწყი მიზეზი მტერობისა ჩუენისა. ხოლო აწ მიგითხრა სილაღე მათი
20 ჩუენ ზედა, და მე(ჭ 190) ვყო ნება შენი, ვინათგან აღგითქუ ფიცითა
ძლიერითა, ვითარმედ არა ვყო უნებელი შენი“. და თქუა, ვითარმედ: „შენ უწყი, რამეთუ ზღუის მოღმართ ჩუენი არს საზღვარი,
განყოფილი ნოესითგან, და აწ იგი მბრძავს ჩუენ ჯაზირსა და შამსა,
[და მოოჴრებულ არიან ქალაქნი; ხოლო შამი] სამეუფო ჩუენი
25 არს, არამედ ჯაზირისა ნახევარი, განწესებული მამათა ჩუენთა,
შენი არს ხუედრი, და მიუღებიეს იგი ბერძენთა, (A 197) და მე ესერა შევიდოდე უკმოღებად მისსა. აწ, რ(M 367)ომელი ნაწილი მამათა
შენთა არს, შენ განუყავ, და შენ იცი [და] ბერძენ[თა],
ხოლო სხუა ჯაზირისა მომცემია ბერძენთად, და რომელი ვითხოვე
30 მე შენგან, ყავ“.
ხოლო, ვითარცა ესმა ესე ლეონ ანთიპატრიკსა, განიხარა ფრიად
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და თაყუანის-სცა ორთავე მეფეთა და თქუა: „ხუთნი ქალაქნი ჯაზირისანი შენდავე იყუნენ, შენ-კერძნი, რამეთუ ნახევარი სიკილისა,
რომელი მოგუეღო შენგან, უკუგცეთ, და დღეთა ჩუენთა იყავნ მშუიდობა შორის შენსა და კეისრისა“. და თქუა: „ვინ უწყის, თუ დასჯერდეს ბერძენთა მეფე ქმნულსა ჩუენსა“. და თქუა ლეონ: „რა5 ჟამს წარმომავლინა მე ძალად ამისსა მეფისა, რქუა მეფესა ჩუენსა

მონაზონმან ვინმე ღმრთის-მოყუარემან, ვითარმედ სთნავს ღმერთსა
მშუიდობა სამთავე ამათ მეფეთა; და იქმნაცა ეგრე. ხოლო კეისარმან უბრძანა მწიგნობარსა და დაწერა წიგნი ზავისა; და აჰა, აქა
არს აღწერილი იგი “.
10
ვითარცა ესე თქუა, წარიკითხეს წიგნი იგი, დაწერილ
იყო ფიცით: „თუინიერ მისსა, რომელი მოსცა სპარსთა მეფემან (A 198) ივბიმიანოსსა, არა ვძებნო თქუენ ზე(M 368)და“. და
მოუწოდა სპარსთა მეფემან ხაზართა მეფისა მოციქულსა, და უთხრა მან აღზრზენა სპარსთა ბერძენთა ზედა. მაშინ მოიღო სპარსთ
15 მეფემან ქარტა და დაწერა ჴელითა თუისითა წიგნი ბერძენთა მეფისა სიყუარულისა და ჩინება საზღვართა და სიკილისა უკუცემისათუის, მისცა ფილისტიმი საზღურითა იელუსალემისათა, და თქუა:
„ქალაქი სჯულისა თქუენისა არს იელუსალიმი“. და მისცა გორგასალს ნიჭი, ალვა ლიტრა სამი ათ(ჭ 191)ასი, ამბარი ლიტრა ხუთასი,
20 მუშკი ლიტრა ხუთასი, ტაიჭი ცხენი სამი ათასი, სამოსელი ხუასროვანი ათასი და ხაზდი სამი ათასი. და წარმოვიდა ვახტანგ შინა; ხვალისა დღე მოუვლინა ვახტანგს ბარზაბანი საკუთარი და მობიდანი, და რქუა ესრეთ გორგასალს: „რომელი გინდა ჩემგან, მე
ვქმნე აწ. აწ განაგე საბრძანებელი შენი, ვითარცა გნე25 ბავს: მიავლინენ დასტურნი და დაითუალენ ქალაქნი შენნი, რომელნი მიგცენ შენ და კეისარსა. ხოლო ბარზაბანისად მიბრძანებიეს მისულა კეისრ(A 199)ისა მითუალვა ქუეყანა(M 369)თა და ქალაქთა თქუენთა. ხოლო შენ უწყი, რამეთუ საქმესა ჩემსა ზედა გან
რისხნენ სპარსნი მოხუცებულნი, რამეთუ მათ ეგონა ჩემთუის შე30 მუსრვა საბერძნეთისა, ხოლო მე დღეს საზღვართა ჩემთაგან ორი
სამეფო მივანიჭე. აწ ესე არს სათხოველი ჩემი, რათა დაჳ შენი
ცოლად მომცე, და შენ წარმოხუიდე ქუეყანასა მამულსა ჩუენსა,
რათა ნახნე ნათესავნი შენნი და შემწე მეყო თავითა შენითა მტერთა ზედა ჩემთა, აბაშთა და ელამთა, ინდოთა და სინდთა, რამეთუ
35
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უძუირესი ბოროტი და დამდაბლება მეფობისა ჩემისა მათ ყვეს. აწ
ოდეს მოხუიდე ჩემ თანა, და ესრეთ ვარქუ მოხუცებულთა და მარზაპანთა ჩემთა, რამეთუ სიყუარული ვყავ ჩემი და მოყუარეთა
ჩემთა, რამეთუ ესრეთ ინება ძმამან ჩემმან ვახტანგ მეფემან. რომელნი ქუეყანანი მივსცენით, მათითავე შემწეობითა მოხარკე ვყვენით
5 მტერნი ჩუენნი, და ამით დავაცხრვოთ გულისწყრომა მათი ბერძენთა ზედა. ხოლო შენ თავითა შენითა ინებ ძალად ჩემდა, არამედ სპანი შენნი (A 200) ადგილსავე იყუნენ“. მაშინ ვახტანგ მოუწოდა თანამზრახველთა თუისთა (M 370) და ეზრახა ლეონ ათიპატი ესრეთ: „დიდ
არს კეთილი შენი ბერძენთა ზედა, უფროს მეფეთა მათ, რომელნი
10 სხენან საყდართა მათთა; რამეთუ შენ დასცევ ქალაქი პონტოსა

შემუსრვისაგან, შენ მიანიჭე შუიდას ოთხმოცი ათასი სული, და
დღეს შენ მიერ მიეცემის ჯაზირა და ფილისტიმი, რომელი მშუიდობით არა რომელსა მეფესა შეუპყრიეს; და მართალ არს ხუასრო,
უკეთუ არა (ჭ 192) იყო მის თანა სათნოება, უჴმრად შერაცხოს იგი ერმან
15 მისმან; დაღაცათუ თუმცა მან არა გითხრა, მიღმართ ვძლიოთ,
რამეთუ ესე არს სრული სიყუარული; მე მიგცე ლაშქრისა ჩემისაგან ათი ათასი ჭურვილი და მე წარვყევ მოციქულთა შენთა თანა წინაშე კეისრისა, და მუნით გამოგერთო ჯაზირსა სპითა ძლიერითა“.
20
ესე განაზრახა ლეონ ათიპატმან, და სთნდა მეფესა ვახტანგს
და ყოველთა წარჩინებულთა მისთა განზრახვა მისი; და მისცა სპარსთა მეფესა დაჳ მისი ვახტანგ მეფემან ცოლად, რომელსა ერქუა
მირანდუხტ, რომელი წარტყუენულ იყო ოვსთაგან და გა(A 201)მოეჴხნა
ვახტანგს. ხუარანძე ა(M 371)მისთუის არა მისცა, რამეთუ დაწინდებულ იყო
25 სომეხთა პატიახშისა და მოიყვანა ვახტანგ ძე მისი, რომელსა ერქუა სპარსულად დარჩილ, ხოლო ქართულად დაჩი; იყო ხუთისა
წლისა, და დაადგა გუირგუინი და დაუტევა ქართლისა მეფედ; და
დაუტევნა მის თანა შუიდნი წარჩინებულნი მისნი: პირველად ჯონბერ სპასპეტი, მპყრობელი შიდა ქართლისა და მფლობელი ყო30 ველთა ერისთავთა; და დემეტრე, ერისთავი კახეთისა და კუხეთისა;
გრიგოლ, ერისთავი ერეთისა; და ნერსარან, ერისთავი ხუნანისა; და
ადარნასე, ერისთავი სამშუილდისა; და ნერსარანდა სამნაღირ,
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ერისთავი შიდა-ეგრისა და სუანეთისა; და ბაკურ, ერისთავი მარგუისა და თაკურისა.
და ამათ შევედრა ძე თუისი დაჩი, და უბრძანა აღშენება უჯარ[მისა] და მუნ შინა ზრდა დაჩი მეფისა, დარამეთუ სიმარჯუედ გამონახა იგი ნადირთა და ცხოვართათუის. და
5 წარიტანნა თანა ოთხნი წარჩინებულნი მისნი: არტვაზ, ერისთავი
კლარჯეთისა; და ნარს, ერისთავი წუნდისა; ბივრიტიან, ერისთავი
ოძრჴისა; და საურმაგ, ეჯიბი დიდი, მათ თანა ათი ათასი მჴედარი
(A 202) ლაშქრისა მისისა რჩეული. და ლეონ ანთიპატრომან დაუტევა
ლაშქრისა მისგან ათი ათასი ბერძენი, და თუით წარვიდა წინაშე
10 კ(М 372)ეისრისა, და ვახტანგ მეფემან წაატანა თანა არტვაზ, ერისთავი
(ჭ 193) კლარჯეთისა; და წარსცა ყოველი ნიჭი წინაშე კეისრისა, რომელი
მიენიჭა მეფესა ხუასროს; გარნა სტავრები და ტაიჭები დაიჭირა
თავისთუის, სხუა ყოველი წარსცა და უბრძანა არტავაზს, რათა
ჯაზირსა მოერთოს ლეონ ანთიპატრისა თანა. ხოლო ვახტანგს
15 ევედრნეს დედა და დაჳ მისი, რათა წარიყვანნეს თანა და ილოცონ იერუსალიმს.

წარიტანა და წარვიდეს ვახტანგ მეფე და ხუასრო გზასა არდაბადაგანისასა, და მუნით წარვიდეს ვახტანგ და
დედა და დაჳ მისი იერუსალიმს, და ხუასრო ელოდა ანტიოქიას
20 შინა. შევიდეს და ილოცეს წმიდასა აღდგომასა, და მოილოცნეს ყოველნი ადგილნი წმიდანი, და შეევედრნეს წმიდასა აღდგომასა, შეწირეს შესაწირავი დიდი და წარმოვიდეს და მოვიდეს ანტიოქიად. ხოლო ლეონ, ანტიპატრო კეისრისა, და არტვაზ, ერისთავი კლარჯეთისა, მოვიდეს ოცი ათასითა მჴედრითა რჩეულითა, და მოართუეს ხუას25 როს (A 203) ძღუენი კეისრისაგან მიუწდომელი. და ვახტანგს ნიჭი მიუწდომელი, და მოემცნო კეისარსა მოციქულთადსიხარული [და] მადლისა
მი(M 373)ცემა ღმრთისა, და ვახტანგის ქება და მადლი მიუწდომელი. მოემცნო ვახტანგისად: „და მიბრძანებიეს ლეონისდა ესრეთ, რათა იყოს
შიშსა და ბრძანებასა ჩემსა“. და შეკრბა ვახტანგის საბრძანებელსა
30 ქუეშე ბერძენნი, ქართველნი და სომეხნი ორმოცდაათი ათასი.
მაშინ უბრძანა სპარსთ მეფემან ვახტანგს: „დედა
და დაჳ შენი დამაშურალ არიან აქამდის, მოვიდენ იგინიცა სამეფოდ ჩემდა, რათა ერთობით აღვასრულოთ სიხარული ჩუენი; მერ-
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მე თუ ინებონ წარსლვა ქართლს, წარვიდენ იგინი გზასა რანისასა; ხოლო თუ ინებონ ლოდინება შენი, გელოდონ ურალასა ქალაქსა შინა“. და სთნდა უკუე ვახტანგს ბრძანება ხუასროსი, წარიტანნეს თანა და წარემართნეს. სპარსთ მეფემან წარგზავნა მოციქული წინაშე ყოველთა წარჩინებულთა სპარსეთისათა, და მიუთხრეს
5 ესე ყოველი.
ხოლო მათ განიხარეს სიხარულითა დიდითა,
რამეთუ ცეცხლებრ ეგზებოდე[ს] ბრძოლისათუის ინდოთა,
სინდელთა და აბაშთა ჯორჯანთათუის: (A 204) და მივიდეს ბაღდადს და
მოეგებნეს ყოველნი წარჩინებულნი სპარსეთისანი სიხარულითა დი10 დითა; (ჭ 194) და აღასრულეს ქორწილი სამეუფო, ექუს თუე განცხრომითა და სიხარულითა დ(М 374)იდითა, და აღსრულეს მიუწდომელითა. და
შემდგომად ქორწილისა მოსცა ნიჭი დედასა ვახტანგისსა. და წარმოვიდეს ურაას, და პატივ-სცემდა ვახტანგს ყოველი ერი სპარსეთისა, ვითარცა ხუასრო მეფესა მათსა, და მერმე წარემართნეს მტერ15 თა ზედა. პირველად მივიდეს ჯორჯანეთს და წარმოტყუენეს ჯორჯანეთი, ყოვლად უმკუიდრო ყვეს, და დასხნეს ადგილსა მათსა ნათესავნი სპარსთანი. და მიერითგან [იქმნნეს] ჯორჯანნი მებეგრე და
გლეხ სპარსთა. და მუნით შევიდეს ინდოეთად და მუნ იქმნნეს ბრძოლანი ძლიერნი და თუითო-თუითო. იყო მუნ წესად: რომელმანცა
20 მათგანმან სძლის, ივლტინ მის წინაშე ბანაკი. ხოლო ვახტანგ მეფემან მოკლა მუნბერაზი თოთხმეტი მუნ შინა, რომელთა დაეცნეს გო-

ლიათნი სპარსთანი. და დაყვეს ბრძოლასა შინა ინდოეთისასა სამი
წელი; და წარმოტყუნ(ჭ 195)ნეს უმრავლესნი ქუეყანანი ინდოეთისანი,
არამედ მტკიცენი ციხენი ვერ განტეხ(A 203)ნეს, რამეთუ ზღუასა შინა (M 375) იყუ25 ნეს, და წარმოიღეს ხარკი ინდოთ მეფისა: მუშკი ლიტრა ათასი,
ამბარი ეგზომივე, ალვა ნავი ათი, თუალი იაკინთი და ზურმუხტი
ნავი ერთი, და მის თანა საფირონი თუითოსახე, ოქრო აქლემი
ასი, ვეცხლი აქლემი ხუთასი.
და მუნით შევიდეს სინდეთს. მაშინ სინდთა მეფე30 მან განყო ერი თუისი ციხეთა და ქალაქთა შინა;
და რომელსაცა კერძსა განვიდიან სპარსნი მტყუენავნ[ი], გამოუჴდიან ციხეთა და ქალაქთაგან სინდნი, და დასდვიან ვნება დიდი სპარსთა
ზედა. და მოსწყდა ურიცხუი ერი სპარსთაგანი; ხოლო ძალითა ქრისტესითა არა სადა იძლივნეს ვახტანგის სპათაგანნი, და ყოვლადვე მძლედ
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გამოჩნდეს მტერთა ზედა ოთხნი წარჩინებულნი ვახტანგისნი და ლეონ
ბერძენი; რამეთუ მათ დასცნეს მრავალნი მჴნედ მბრძოლნი მუბერაზნი სინდთანი. ხოლო სინდთ მეფე იყო ქალაქსა შინა სინდას. მაშინ
ყოვლითა ძალითა მათითა მივიდეს სინდეთს, და მუნ მოხუდეს
ბრძოლანი ძლიერნი, და დღეთა ყოველთა გამოვიდის თუით სინდთ
5 მეფე, რამეთუ (A 206) იყო იგი მჴნე გოლიათი და შემმართებელი, და
გამოიტანნის მჴედარნი სინდეთისანი, და იყვის ბრძ(M 376)ოლა მუბერაზთა:
რომელსამე დღესა მათ სძლიან და რომელსამე მათ. და სინდთ მეფემან სძლო თავის-თავითა ყოველთა მუბერეზთა მბრძოლთა მისთა დღეთა მრავალთა,და არა მიხუდეს (ჭ 196) იგი [და ვახ10 ტანგ მბრძოლასა შინა] დღეთა მრავალთა. მაშინ სინდთ
მეფემან ველსა ზედა, კართა ქალაქისათა, ღამე უთხარა მთხრებლი
დიდი დასამალავად შინაგან მჴედართა, და სიმარჯუით დაუტევნა
გზანი გამოსავალნი მჴედართანი, და ჩაადგინნა მუნ შინა მხედარნი
ათნი რჩეულნი. და დილასა ადრე გამოგზავნა მუბერაზი ერთი; და
15 მას დღესა ხუედრი იყო ვახტანგისი კართა ცვისათუის, და მოდგა
მუბერაზი იგი და სთხოვდა ბრძოლასა თავის-თავ, რათამცა წარიტყუვა, შეჴადა მათ მკუდართა ზედა. მაშინ საურმაგ, ეჯიბი ვახტანგისი, განვიდა და რქუა: „არა ხარ შენ კადნიერ ბრძოლად მეფისა, არამედ მე გებრძოლო მონა მონასა“. ხოლო სინდელი
20 იგი გაიქცა და მისდევდა საურმაგ ჩუეულებისაებრ, რამეთუ მრავალგზის ბრძო(A 207)ლილ იყო ველსა მას ზედა. და ვითარ წარჴდა დამალულთა მათ მჴედართა მათ, ზურგით გამოვიდეს მისსა, (M 377) და იგი მეოტი
შემოიქცა. ხოლო საურმაგ სცნა ორორნი წინასა მას და მოკლა.
ხოლო ათთა მათ მოკლეს იგი საურმაგ.
25
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სამნი იგი წარჩინებულნი: არტვაზ, ბივრიტიანი და ნასარ,
მათ თანა ლეონ ბერძენი. ხოლო სინდელნი ივლტოდეს, და მისდევდა ვახტანგ მოყუსითურთ ვიდრე კარადმდე ქალაქისა, და შეივლტოდეს იგინი ქალაქად. მაშინ შემოიქცა ვახტანგ მწუხარებითა,
30 სავსე მწუხარებითა, და იგლოვდა გუამსა ზედა საურმაგისსა, ვითარცა ძმისა საყუარელისასა, რამეთუ თანაზრდილ იყო მისი, ძმისწული მამამძუძისა მისისა, არტვაზის მამის ერთგული, მისანდობელი
და ქველი.მაშინ სინდთ მეფე გამოდგა კართა ქალაქისათა, და ჴმა
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უყო ჴმითა მაღლითა და რქუა: „ვახტანგ მეფეო, მსგავსი ხარ შენ
ყუავისა მის უგუნურისა, რომელმან პოვა ქორი მოწყლული და გაგლეჯილი არწივისაგან, რომელსა ვერ ეძლო ფრენა და მიახლებულ
იყო სიკუდილ(A 208)სა. და არა უყო ყუავმან ვითა წესია ყუავთა: რამეთუ სხუამან ყუავმან ოდეს იხილის ქორი, იწყის ჴმა-(ჭ 197)მაღლად ყივი5 ლი და ასმინის სხუათაცა, და დაესხის სიმრავლე ყუავთა, (M 378) რათამცა
განიოტეს საყოფელთაგან მისთა და უშიშადმცა დაყუნეს დღენი
მათნი: რამეთუ პირუტყუთაცა იციან სარგებელი თავისა. არა ქმნა
ყუავმან ესევითარი, არამედ შეიწყალა ქორი იგი, ვითარცა კეთილის-მყოფელი მისი, დაუტევა ზრდა მართუეთა თუისთა, მარადის
10 უკრებნ მკალსა და გუელსა, რამეთუ სხუისა შეპყრობა არა
ძალ-უც ყუავსა, და მით ზრდიდა ქორსა. [ვითა]რცა
მოეზარდნეს ქორსა მას ფრთენი, თქუა გონებასა თუისსა: „ესერა
დღეთა მრავალთა გაზრდილ ვართმკალითა და გუელითა, და არა
მომცემია ძალი მამა-დედათა ჩემთა, რამეთუ მკალითა ვერ განვძლი15 ერდები; თუმცა ძალ-მედვა მიწევნა მფრინველთა და მით გამოზრდა
თავისა ჩემისა, არამედ შევიპყრა ყუავი ისი, მზრდელი ჩემი, შევჭამო და განვისუენო ორ დღე, და მომეცეს ძალი და ვიწყო წესისაებრ ნადირობად, მამათა ჩუენთაებრ“. რომლისათუისცა აღასრულა (A 209) ესე, შეიპყრა ყუავი იგი და შეჭამა; მიერითგან იწყო ნადირო20 ბად დიდთა და მალეთა მფრინველთა. ხოლო არა მიეცა ყუავსა
მას ქება მოწყალებისა, არამედ უგუნურად და თავის მკლველ ითქმის. [არცა მიეცა ქორ]სა, მას ყუედრე(M 379)ბა უწყალოებისა და კეთილის უჴსენებლობისა: რამეთუ იგი არს გუარი და წესი ქორისა;
განილეოდა და მოკუდებოდა მკალითა, და ქმნა წესისაებრ, და
25 განერა სიკუდილისაგან. ხოლო ყუავმან წესისა არა ქმნა და მითცა
მოკუდა.
„აწ სპარსნი, რომელნი პირველითგან მოაქამომდე და წაღმართ მიუკუნისამდე მტერნი არიან ჯუარის-მსახურთანი,
ჟამსა შინა უღონოებით, ლიქნითა ყვიან სიყუარული, და ოდეს ეცის
30 ჟამი, არა ყვიან წყალობა და კეთილის ჴსენება. ესე ბევრის-ბევრეულჯერ ქმნილია, რომელი გამიგონია წიგნთაგან. და ოდეს იხილენ
სპარსნი ჩემ მიერ შეკნინებულნი, არა ჰყავ იგი, რომელი ჯერ იყო

შენდა საქმედ, სიხარული და მადლისა შეწირვა ღმრთისა შენისა,
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და ზრახება სხუათაცა ნათესავთა და მტერად აღზრზენა სპარსთა
ზედა, და შეწევნა მტერთა სპარსეთისათა. არა ჰყავ ესევითარი,
(A 210) არამედ (ჭ 198) დაგიტეობიეს საყოფელი მამათა შენთა,
და წინამძღუარ ქმნილ ხარ სპასა დიდსა საქრისტიანოსასა, და მოგივლია ორისა წლისა სავალი გზა, და მოს5 რულ ხარ ძალად სპარსთა, რათამცა განძლიერდეს და მოიწყუნეს
და წარგწყმიდეს (M 380) შენ და ქუეყანა შენი და იპყრან წარსაწყმედელად
ყოველთა ჯუარის-მსახურთა. ჭეშმარიტად ამას იმზადებ თავისა
შენისათუის და ყოველთა ჯუარის-მსახურთა. რად ვთქუი მე შენთუის ყუავისა იგავი? რამეთუ მეფე ხარ თუითმპყრობელი და ახო10 ვანი, ნებითა შენითა მიგიცემია თავი შენი მონად მტერთა შენთა;
და ვითარ არა უგუნურად ვთქუა თავი შენი?“
მაშინ ვახტანგ რქუა: „გეგონა შენ, ვითარმედ სიბრძნით გამონახულად იზრახე, არამედ ცრუ არიან სიტყუანი ეგე შენნი. მე
გითხრა და გაუწყო ჭეშმარიტი: უგუნურო, მსგავს ხარ შენ თაგუისა
15 მის მთხუნველისა, რომელსა არა ასხენ თუალნი, და საყოფელი მისი
მიწასა ქუეშე არს, და არა უწყის ბრწყინვალება მზისა და შუენიერება ველთა, და დაჯერებულ არს იგი ცხორებასა თუისსა, რამეთუ (A 211) ეგეოდენი ჰგონიეს მას ცხორება ყოველთა იძრვისთა, ვითარსა ცხორებასა შინა თუით არს; და არა სურვიელ არს ხილვად ნა20 თელსა ცისა და ქუეყანისასა. ეგრეთვე შენ ბრმა ხარ გონებითა და თუალითა, და ყ(M 381)რუ ხარ გონებისა ყურითა,
არა ხედავ, არცა გესმის და არცა უწყი ცხორება
სულიერი, და არა სურვიელ ხარ მისულად ცხორებასა მას საუკუნესა,
ნათელსა მას დაუსრულებელსა, დიდებასა მას მოუგონებელსა და მი25 უწდომელსა, არცა იცნობ შენ ღმერთსა შემოქმედსა ყოვლისასა,
რომლისა მიერ შეიქმნა ყოველივე. არა მიქმნია მე მოსულა ამა
ქუეყანასა დიდებისათუის ამა სოფლისა, არცა მსახურებისათუის
სპარსთ მეფისა, არამედ მსახურებისათუის ღმრთისა დაუსაბამოსა,
სამებით ერთარსებისა, დამბადებელისა ყოველთასა, დიდებისათუის
30 მერმისა საუკუნოსა დაუსრულებელისა. რამეთუ ჩემითა აქა მოსულითა გამომიჴსნია იერუსალემი, წმიდა ქალაქი, სადა დადგეს
ფერჴნი უფლისა ჩუენისა იესოს ქრისტესნი, და მუნ აღასრულა
ყოველივე, ცხორებისათუის სულთა ჩუენთასა; (A 212) და შემდგომად ყო-
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ველი სა(ჭ 199)ქრისტიანო დამიჴსნა მოოჴრებისაგან, რამეთუ მისცემოდა
ჟამი სპარსთ მეფესა მოტყუენვად ყოვლისა საქრისტიანოსა.
დაღათუმცა ქუეყანა ჩემი დაცულ იყო ძალითა ქრისტესითა და სიმ-

ჴნითა სპათა ჩემთათა, (М 382) არამედ უძალო იყუნეს ბერძენნი და ვერ
წინააღუდგებოდეს. და ესრეთ ჯერ არს ჩუენ ქრისტეს მოსავთა5 გან, რათა ერთისა მოყუსისა ჩუენისათუის დავდვათ სული ჩუენი.
ხოლო ბევრის-ბევრეულთა სული დაჴსნილ არს ჩემითა აქა მოსულითა,
და ამისთუის მიქმნია ესე, რათა ღმერთმან დამბადებელმან შეიწიროს
მსახურება ესე ჩემი, და აღმისუბუქნეს ცოდვანი ჩემნი. რომელ სთქუ,
თუ „მოიწყო სპარსთა, მტერ ექმნებიან ქრისტიანეთა“, მე ძალითა
10 ჩემითა და შეწევნითა ქრისტესითა ჟამსა ამას დამიჴსნიან ჭირისაგან დიდისა ქრისტანენი, და უკანა ღმერთმან დამბადებელმან
წყალობა ყოს კუალად მოსავთა მისთა ზედა.
„დაღათუმცა არა იყო მიზეზი, ქრისტიანეთა
ჴსნისა და თუით ძალად სპარსთა მოსრულ ვიყავ, ჯერ
15 იყო ესეცა (A 213) პირველად ნათესაობისათუის და შემდგომად ამისსა,
დაღაცათუ არა ჭეშმარიტსა სჯულსა ზედა არიან სპარსნი, არამედ მეცნიერნი არიან ღმრთისა დამბადებელისანი, და რწამს ცხორება სულიერი. ხოლო თქუენ სრულიად უმეცარნი ხართ ღმრთისანი და უგულისჴმო, ვითარცა ცხენი და ჯორი. ვითარ (M 383) უკუე არა
20 მსახურებადმცა შეიწირა ღმერთმან დამბადებელმან ყოვლისამან და
საწუთოსაცა ამის საქმეთაგან საძაგელ არს გონება შენი, არცა
ქორმან მან ღადარმან რომელმან შეჭამა ყუავი იგი მზრდელი თუისი, აქებ ნაქმარსა მისსა. ხოლო ბუნება ჩუენი ესე არს, რათა კეთილის-მყოფელისა ჩუენისათუის დავდვათ სული ჩუენი, და მოვი25 გოთ მადლი ღმრთისაგან, და ვპოოთ ცხორება საუკუნო, და სოფელსა ამას მოვიგოთ ნიჭი კაცთაგან. და სახელსა ზედა ღმრთისასა მცნებათა მისთათუის თუ მოვკუდებით, უკუდავნივე ვართ და
სიკუდილისაგან ცხორებად მივიცვალებით“.
რქუა სინდთა მეფემან: „ცუდ არს სიგრძე ზრა30 ხვისა ჩუენ შორის, არამედ რომელ სთქუ შენ [თუ „სახე]ლისათუის ღმრთის[ა ჩემისა] (A 214) მოვკუდე, სიკუდილისაგან ცხორებად მივიცვალებით“. მაშა, უკეთუ კაცმან უწყოდის მომავალი მის ზედა დიდება და კეთილი, (ჭ 200) ჯერ არს, რათა ისწრაფოს მიმთხუევად სუფევისა მის. აწ უწყიჭეშმარიტისა მის სუფევისა მიმართ
35 ჭეშმარიტად უწყი მისლვა შენი. გამოვედ ბრძოლად ჩემდა, რათა ჩემ
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მიერ მიიცვალო; (M 384) რამეთუ წარჩინებული ისი შენი წარმივლენია
წინამორბედად შენდა, რათა განგიმზადოს სადგური შენი“.
რქუა ვახტანგ: „მე აწინდელი სიკუდილი არა
მიჩნს სიხარულად, რამეთუ ცოდვილი ვარ, და არა სრულიად
აღმისრულებიეს მცნება ღმრთისა, და არა აღმიჴოციან ცოდვანი

5 ჩემნი სინანულითა, არამედ ძალითა ქრისტესითა, არა მეშინის შენგან სიკუდილისა; რამეთუ იგი არს მფარველი ჩემი, რომლისა მიერ
დაცულ ვარ ყოვლადვე; და მრავალ-მოწყალემან ღმერთმან, მრავლითა ძალითა მის-მიერითა ჩემ მონისა მისგან მოკლას მგმობარი
მისი, და სული შენი წარვიდეს ბნელსა მას გარესკნელსა, ცეცხლსა
10 უშრეტსა“. მაშინ გამოვიდა სინდთ მეფე, [და ვახტანგ] რქუა მოყუასთა თუისთა: „ღმერთსა ევედრ(A 215)ენით და ზურგით კერძი ჩემი
განმიმაგრეთ“. და განვიდა ვახტანგ. და ორთავე აქუნდა ოროლები.
[მაშინ იწყეს რბევად მრგულივ ნავარდსა, და ღონესა ეძიებდეს
ორნივე, რათამცა შეჰყუეს წვერსა ოროლისასა]. მაშინ დაიჟამა
15 სინდთ მეფემან შეყოლა ვახტანგისი ოროლის წუერისა (M 385) და შეუტევა,
რათამცა სცნა ოროლნი.
ხოლო სიმჴნითა და სიკავკასითა ტანისა მისისათა მიუდრკა ვახტანგ ოროლსა და წარიჴადნა და შემოუმრგლო ვითარცა გრიგალმან, და სცნა ოროლნი სინდთ მეფესა ბეჭსა
20 მარცხენასა. ხოლო ვერ უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან და
იწყლა წყლულებითა დიდითა, რამეთუ წინათ განავლო წყრთა ერთი. და ჩამოაგდო სინდთ მეფე, მივიდა ზედა ვახტანგ, ჩაყო ჴელი
და უპყრა ფერჴი მისი, და თრევით მოიღო წინაშე სპარსთ მეფისა.
მაშინ ყოველმან სპამან ჴმითა მაღლითა შეასხეს ქება ვახტანგს, და
25 აღივსნეს სიხარულითა მეფე სპარსთა და ყოველი ბანაკი მათი. და
მოვიდოდეს ყოველნი წარჩინებულნი წინაშე ვახტანგ მეფისა ძღუენითა და შესწირვიდეს ძღუენსა. ხოლო სპარსთ მეფემან მოიყვანა
მკურნალი (ჭ 201) ჴელოვანი და დაადგინა ზე[და სინდთა] მეფესა, რათა
[განიკურნოს წყლულებისაგან და მის მიერ წარეღო, ყო](A 216)ველი სინ30 დეთი. ხოლო სინდთა დაიჭირეს, ნაცულად მეფისა, ძე მისი. მაშინ
ვახტანგ მოახსენა სპარსთ მეფესა განტევება სინდთ მეფისა, აღება
ხარკისა და მძევალთა, რამეთუ ვერ წარ(M 386)იღებდეს სინდეთსა.
არამედ სთნდა სპარსთ მეფესა განზრახვა ვახტანგისი, და განუტევა სინდთ მეფე; აღიღო მისგან ხარკი ორი
35
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ეგზომი, რომელ აეღო ინდოთაგან, და ორნი შვილნი მძევლად, და
ესე ხარკი სინდთა მეფემან სპარსთამან ყოველი მიანიჭა მეფესა
ვახტანგს. მაშინ მეფე იგი სინდთა დაემოყურა ვახტანგს სიყუარულითა დიდითა; პირველად ამისთუის, რომელ ოდესმე შევარდა ჴელთა ვახტანგისათა, არა მოკლა და ცოცხლებით მიიყვანა
5 წინაშე სპარსთ მეფისა, და შემდგომად ამისთუის, რამეთუ ვახტანგის მიერვე განთავისუფლდა ტყუეობისაგან, და უძღუნა ვახტანგს ძღუენი მიუწდომელი დიდძალი; და წარმოვიდეს სინდეთით
წელსა მეოთხესა სინდეთს შესულისა, დამორჩილდეს მოუოჴრე-

ბელად ქალაქნი სინდეთისანი: სინდილა, თოფორ[ი, კიმრაი. დ]ა
10 მოვიდეს მუნით აბაშეთს. ხოლო აბაშნი მსხ[დომარე იყუნეს ქუეყანასა, რომელსა მოსდგმიდა წყალი] და ლე(A 217)რწმოვანი, რომე ვერ
იარებოდა ნავი, ვერცა ოთხფერჴი, არამედ საზღვარსა ზედა სპარსეთისასა, და სულგრძელადა ბრძოდეს; რამეთუ წყალი იგი რომელ შესდიოდა, გარდამოუგდეს, ლერწმოანი იგი დაწუე(M 387)ს ცეცხ15 ლითა, წარმოტყუენეს აბაშეთი. ყოველი, და განყუნა მეფემან სპარსთამან აბაშნი ორად: ნახევარნი დაუტევნა ადგილსა ზედა, და ნახე(ჭ 202)ვარნი წარმოიყვანნა, ვითარ სახლი ათასი და განყუნა იგინი
ადგილითი-ადგილად. და ესე არიან ქურდნი, ნათესავნი იგი
რომელ წარმოტყუენნა აბაშთაგან.
20 და წარმოვიდა ვახტანგ წელსა მერვესა შესულით მისითგან
სპარსეთად ვიდრე ანტიოქიადმდე, და მოვიდა ურაად. ხოლო სპარსთა მეფე აძლევდა თუისთაგან ცოლად; და ვახტანგ რქუა: „არა
ჯერ არს ჩემგან ორთა ცოლთა პყრობა, რამეთუ მივის მე ცოლი
ასული კეისრისა“. დაუმძიმდა ესე მეფესა ხუასროს, არამედ ვერა
25 რქუა. ხოლო ვახტანგ პოვნა დედა და დაჳ მისი მშუიდობით და
წარმოვიდეს ვიდრე განსაყოფელსა ბერძენთა და სომეხთასა. და
წარვიდა ლეონ ბერძენი და სპა მისი შიმშიტად. ხოლო ვახტანგ
წარავლინა მოციქული წარმოყვანებად ცოლისა მისისა, და პეტრე
კათალიკოზისა, და სა(A 218)მოელ ებისკოპოზისა. წარმოვიდა ვახტანგ
30 ქართლად; და მიეგება ძე მისი დაჩი და ყოველნი სპასალარნი, მათ
თანა ებისკოპოს(M 338)ნი; და ვითარცა ცნა ებისკოპოზმან, ვითარმედ
წარავლინა მეფემან მოციქული მოყვანებად კათალიკოზისა და ებისკოპოსთა, დაუმძიმდა მას ზედა.

1-30 სტრ., 134
და იწყო რეცა ამბორის ყოფად და მიზეზობად;
მიუვლინა მეფესა, ვითარმედ: „შენ დაგიტეობია ქრისტე და
ცეცხლსა ესავ“. ხოლო ვახტანგ მოუვლინა, ვითარმედ: „ძალითა
ქრისტესითა შევედ და სიმრთელით გამოვედ, ძალითავე ქრისტესითა უბრალო ვარ, ღმერთმან იცის, არამედ წარმივლენია მოყვა5 ნებად კათალიკოზისა და ებისკოპოზთა“. და ვითარცა ესმა ებისკოპოსსა, დაიდასტურა; ჰგონებდა, რათა შფოთითა დააცადოს საქმე იგი და მოსულა მათი, კრულ ყო მეფე და ყოველნი სპანი მისნი. ხოლო მეფემან თქუა: „დაღაცათუ უბრალო ვართ, სიმდაბლე
ჯერ არს ჩუენგან“. და მივიდა მეფე, გარდაჴდა საჴედარსა, რა10 თამცა შეემთხუია ფერჴთა ეისკოპოზისათა, და განხარა ფერჴი
(ჭ 203) ებისკოპიზმან და მიამთხუია პირსა მეფისასა ფანდაკითა და შემუსრა კბილი მისი. ხოლო მეფემან თქუა: „სილაღე ესე ამპარტავანებისა (A 219) არს საცთური ეშმაკისა; უკეთუ სიმრავლემან ცოდვათა ჩუენთამან აღგძრა, არა გაქუს ჴელმწიფება ბოროტისა, არამედ შენდო15 ბისა, ვითარცა იტყუის სახარება, ვითარმედ: „არ[ა] დაშრიტო პა-

ტრუკი მგზებარე, არცა განსტეხო ლ(M 389)ერწამი დაჩეჩქუილი“. ხოლო
ჰგონებ ვითარმცა შენითა სივერაგითა დაგუაცადნე სიყუარულსა
ქრისტესსა. მაშინ გამოჩნდა [ცხადად] რაჟამს გესმა უმთავრესისა შენისა ქართლად მოსულა, აღეგზენ შურითა ბოროტითა,
20 ვითარცა იუდა პეტრესითა, რამეთუ შენ ხარ ვითარცა იუდა, ხოლო
ეკლესია ვითარცა პეტრე. ვეცხლის-მოყუარე ხარ შენ, და მეგუადრუცე ქრისტესი. აწ მიგავლინო შენ კოსტანტიპოლედ პატრიაქისა, და ვითარცა ჯერ იყოს, განგიკითხოს“. და წარსცა იგი
დიაფასანთა და მის თანა კბილი მისი, და შეუთუალა, რათა კა25 თალიკოზი და მის თანა თორმეტნი ებისკოპოზნი სწრაფით წარმოავლინენ. და მათ შორისმცა არს პეტრე კათალიკოზად, სამოელ ებისკოპოზად, და სხუანი ვინცა სთნდენ. და ვითარცა მიაწიეს მიქაელ
ებისკოპოზი, რქუა მას პატრიაქმან: „ვინათგან დაითხია სისხლი
შენ მიერ ქუეყან(A 220)ასა ზედა, არღარა ღირს ხარ შენ ებისკოპოზად,
30 და კადრებისათუის მეფისა თანა-გაც სიკუდილი, ვითარცა იტყუის:
„დაემორჩილენით მეფეთა, რამეთუ არა ცუდად ჴრმალ აბიეს, რამეთუ ღმრთისა მიერ მთავრობს, ვითარცა ლომი შორის ცხოვართა“.
1-30 სტრ., 135
და ექსორია ყვეს მიქაელ (M 390) მონასტერსა მღუიძარეთასა; და წარავლინეს პეტრე მღდელი და სამოელ მონაზონი ანტიოქიას. და მიუწერეს ანტიოქიისა პატრიაქსა მეფემან და პატრიაქმან კოსტანტიპოლელმან: „პირველად დასაბამსა ქართლისასა მოქცევასა დედაკაცისასა რომაელისა ნინოს მი(ჭ 204)ერ განავლინა აქათ ებისკოპოზი,
5 რამეთუ შენშორის სპარსთა და ბერძენთა შფოთი იყო, და მით
ვერა მოაწიეს საქმე ესე ჯერისაებრ სჯულისა, რამეთუ ჩუენ უწყით, ვითარმედ ქართლი და აღმოსავლეთი. და ჩრდილო მაგის წმიდისა საყდრისანი არიან, ვითარცა განაწესეს მოციქულთა სახარებასა შინა, რომელ არს უწინარესობა“. და მიუწერეს ყოველი საქმე
10 დიდისა ვახტანგ მეფისა, ვითარმედ: „ებისკოპოსი რომელ მათ მიერ
დადგინებულ იყო, უკუვადგინეთ, და დღეს იცოდეთ ახალ-ნერგ(A 221)ად
ჭეშმარიტად ქართლი. აწ ორნი ესე თხოილნი მათნი აკურთხენ,
სხუანი თორმეტნი, ვინცა ვინ შენ გენებოს, იგინი აკურთხენ, და
ჩუენდა წარმოვიდენ, რათა ჩუენ ნიჭითა და საჴმრითა ყოვლითა
15 განუტევნეთ“. და ანტიოქელმან პატრიაქმან აკურთხნა თორმ(M 391)ეტნი
ებისკოპოზნი და პეტრე კათალიკოზად.
და მოვიდეს კოსტანტიპოლედ, და მეფემან მისცა ნიჭი დიდძალი, და ასული თუისი მისცა მეფესა ვახტანგს, სახელით ელენე, და გამოავლინა იგი სპითა დიდითა ვიდრე
20 საზღურამდე სომხითისა. და მუნ მიეგება ვახტანგ მეფე და შეიქცეს სპანი ბერძენთანი, და წარმოვიდა ვახტანგ მცხეთად. ხოლო
მცხეთას მეფემან ვახტანგ აღაშენა ეკლესია მოციქულთა სუეტი-

ცხოველი, და უპყრა სუეტსა შინა სამხრით ადგილსა მას, სადა
იგი დაცემულ იყო ეკლესია, რომელ არს სიონი დიდი. და მუნ
25 შინა დასუეს პეტრე კათალიკოზად და (ჭ 205) სამოელ ებისკოპოსი მცხეთასავე საებისკოპოზოსა, და სხუა ერთი ებისკოპოზად კლარჯეთს
ეკლესიასა ახიზისა; ერთი არტანს, ერ(A 222)უშეთს; ერთი ჯავახეთს,
წონდას; ერთი მანგლისსა; ერთი ბოლნის[ს]; ერთი რუსთავს; ერთი
ნინოწმიდას, უჯარმის კარსა, რომელი ვახტანგ აღეშენა; ერთი ჭე30 რემს, მისვე აღშენებულსა, და მუნ ქმნა ქალაქი ერთი შორის ორთავე ეკლესიათა, რომელი იგი აღაშენა მანვე; ერთი ჩელთს, რომელ სოფელსა შუა აღაშენა; ერთი ხორნაბუჩს, და ერთი აგარაკს, რომელ არს ხუ(M 392)ნანის გაერთებით.

1-30 სტრ., 136 შემდგომად ამისსა აღაშენა ეკლესია ნიქოზისა საგზებელსა თანა ცეცხლისასა, და დასუა ებისკოპოზი, სადა იგი ეფლა გუამი წმიდისა რაჟდენისი, რომელი იწამა სპარსთა მიერ წყობასა ვახტანგისა[სა]. ესე რაჟდენ იყო მამამძუძე ვახტანგის ცოლისა, რომელი
იგი პირველ მოეყვანა სპარსთა მეფისა ასული, და მოიქცა იგი ქრი5 სტიანედ, და იქმნა იგი დიდად მორწმუნე, და იყო იგი ბრძოლასა
მას შინა ძლიერ, და შეიპყრეს იგი სპარსთა და აიძულებდეს, რათამცა უარყო ქრისტე. ხოლო წმიდამან მან აღირჩია წარუვალი
იგი დიდება და იწამა ქრისტესთუის. და ესხნეს ვახტანგს ბერძნის
ცოლისაგან სამ ძე და ორ ასულ. ხოლო ძესა მისსა, პირმშო(A 223)სა
10 პირველისა ცოლისასა, დაჩის, მისცა ქალაქი ჭერამისა და ნეკრესისა, და ქალაქი კამბეჩოვანისა, რომელ არს ხუარნაბუჩი, და ყოველი ქუეყანა მტკუარსა აღმოსავალით; და თუით
ვახტანგ დაჯდა უჯა[რმოსა], და აღაშენა იგი ნაშენებითა
უზომოთა, და დაჳ მისი მისცა ხუარანძე ბაკურს ცოლად, პატიახშსა
15 სომხითისასა.
(M 393) და ვითარცა წარვიდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე, მოკუდა
ხუასრო, მეფე სპარსთა, და დაჯდა მეფედ მის წილ ძე მისი ხუასრო. და განძლიერებულ იყუნეს სპარსნი, რამეთუ ყოველნი მტერნი
მათნი დაემორჩილნეს შესლვითა ვახტანგისითა; და წარმოემართა
20 იგი ბრძოლად ბერძენთა, და მოუვლინა გორგასალსა მოციქული და
რქუა:„მოკუდა მამა ჩემი, და მეფე მყო ერმან ჩენმან საყდართა მამისა ჩემისათა, და ესრეთ მიბრძანეს მოხუცებულთა ჩემთა, რათა
მოვიდე წინაშე შენსა და ვერჩდე ბრძანებასა შენსა. და შენ წარმიძღუე, მეფეო, წინამძღურად ჩუენდა შესულასა ამას ჩუენსა სა25 ბერძნეთად, და მომეც ასული შენი ცოლად, რათა ვიყო მე ვითარცა ერთი შვილთა შენთაგანი“. და ვითარცა მოვიდა მოციქული
ვახტანგ მეფისა, ვახტანგ მეფე აშენებნ ქალაქსა ტფილისისა, საფუძველი ოდენ დაედვა.

და ვითარცა უთხრა მოციქულ[მან] შეთალულობა
30 ხუასრო მეფისა, თქუა მეფემან: „ამისთუის თქუიან: (A 224) მჭედელო, გამახუე მახუილი, რათა მსწრაფლ განეწონოს ასოთა შენთა“. (M 394) დღეთა
მიწევნულ იყო ვითარ სამეოცისა წლისათა, და რქუა ესრეთ: „უთ
ხართ მეფესა ხუასროს, პირველად განემზადე ბრძოლად ჩუენდა, და

1-30 სტრ., 137
ეგრე შევედ საბერძნეთად, რამეთუ ძალნი რომელნი იქმნნეს ყოველნი ძალითა ჯუარისათა იქმნნეს. აწ ცხორება ჩუენი იყავნ სასოებითა ჯუარცმულისათა“. და წარავლინა ქადაგი, რათა დაუტეონ
სოფლები და ქალაქები, რომელი იყო არა ძლიერი და შეივლტოდიან კავკასიანთა და კახეთად, რამეთუ კახეთი ტყე იყო და შეუ5 ვალი მტერისა მიერ. ხოლო დაჩი მეფე და დისწული მისი გარდავიდეს კახეთად, და შედგეს ჴევსა ლოხათისასა, ქუეყანასა მას კლდითა მოზღუდვილსა. და იყუნეს მის სოფლის კაცნი ცეცხლისა და წყლის
მსახურ, და სავსე იყო ჴევი იგი სიმრავლითა კაცთათა, ვიდრე ნოსამდე. ხოლო გორგასალისა ცოლი და შვილნი უჯარმის ჴევსა, და
10 წინასა ციხესა ქუეშე დგა, და მის თანა ადარნასე, ჯონბერი, და
მცხეთას დემეტრე, და ნერსე, და ბივრიტიანე დაუტევნეს. წარავლინა მოციქული და მიუმცნო კეისარსა.
(ჭ 207) და მოვიდა ხუასრო მეფე და შემუსრნა (M 395)ქალაქი კამბეჩოანი, და ჭერამისა ციხე. და ვითარცა მოიწივნეს კახეთად,
15 დაიბანაკეს იორსა ზედა. ხოლო სპანი ვახტ(A 225)ანგისნი დადგეს ველსა
ზედა გარემოს ციხე-ქალაქისა, სადა რქუიან დარფაკა. და შეიბნეს
იორსა ზედა, და სამ დღე იბრძოდეს, და დაეცემოდა ორთავე სპათაგან ურიცხუი. მაშინ ვახტანგ მოუწოდა პეტრე კათალიკოზსა, და
თქუა: „არცაღა ხარკისა მიცემისათუის გუბრძვანან, არამედ ქრისტეს
20 დატეობისათუის. მე ესე განმიზრახავს, რამეთუ ცხორებასა სიკუდილი უმჯობეს არს სახელსა ზედა ქრისტესსა, რათა სასუფეველი გუაქუნდეს აღთქმულთა მისთა, რომელსა იტყუის: <<რომელმან
წარიწყმიდოს თავი თუისი ჩემთუის, მან პოვოს იგი>>“.
რქუა მას კათალიკოზმან: „გიხილვან საქმენი, რომელნი არა25 ვინ ნათესავთა შენთაგანმან იხილნა, შეწევნანი ქრისტეს-მიერნი;
რამეთუ უწყის სიბრძნემან შენმან, ვითარმედ მტერი იგი, გამომცდელი ჩუენი, აცილობს ღმერთსა ჩუენსა, ვითარცა იგი იობისთუის; რამეთუ ღმერთი მიუშუებს მოძულებულთა მათ თუისთა (M 396) წარწყმედად, ხოლო შეყუარებულთა თუისთა განღმრთობად. იყავ შენ
30 ვითარცა გაზრახოს შენ ღმერთმან, დაღაცათუ არა მოჰკუდეთ“. და
ამით სიტყუითა ამხილა, ვითარმედ წყობასა მას არა დარჩეს და
რქუა: „არა ხოლო თუ ქართლი მიეცეს განსარყუნელად, (A 226) არამედ
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იერუსალემიცა, რომელ არს მშობელი ყოველთა შვილთა ნათლისათა“. და რქუა
[მეფემან]: „დადეგ ეკლესიასა შინა რაჟდენ წმიდისასა, რომელ არს
პალატსა შინა უჯარმოსასა რომელი აღმიშენებია, და ვეჭუ, ვითარმედ ყოველნი ქალაქნი გარემოს უჯარმოსა იძლივნენ, რამეთუ
მტკიცენი და ძლიერნი ზღუდენი აქა დავსხენით“. და ყო კათალი5 კოზმან ეგრე. ხოლო ებისკოპოზნი ყოველნი წმიდანი მუნ შეკრბეს. და იყო ლაშქარი ვახტანგისი ორას ორმოცი ათასი, ხოლო
სპარსთა შუიდას ორმოცი ათასი. და განყო ვახტანგ ლაშქარი
მისი სამად, და კლდით კერძო მიავლინა ქუეითი, და ერთ-კერძო
მიავლინა პატიახშნი და სპასპეტნი; და სადათ სპარსთ მეფე იყო,
10 მუნ თუით მივიდა ვახტანგ, რამეთუ ათასითა სპითა.
ღამესა ნისლოვანსა განცისკრებასა ოდენ დაესხა
ვახტანგ სპარსთა ზედა და რქუა ყოველსა ერსა მისსა: „ყოველი კაცი,
რო(M 397)მელი დარჩეს სიკუდილისაგან, მტერთა ჩუენთაგანისა თავი ანუ
ჴელი არა გამოიტანოს, ჩუენ მიერ მოკუედინ იგი“. და ცისკარი რა
15 აღეღებოდა, დაესხა და შევლო ვიდრე პალატადმდე მეფისა; და
შევიდა კარავსა შინა მეფისასა და მეფე შეესწრა ცხენსა ზედა, და
ძე მისი ბარტამ მოკლა და მოჰკუეთა თავი მისი. და მუნ (A 227) შინა სპარსმან ვინმე სცა ისარი მკერდსა ვახტანგისსა, და იყო ბრძოლა
შუა დღედმდე; და სძლო ვახტანგ სპარსთა მათ, და მოკლა მათგანი
20 ვითარ ას ოცდაათი ათასი; და სპათაგან ვახტანგისთა მოკუდა ვითარ ოცდარვა ათასი; და წარმოიღეს ნატყუენავი ცხენი ორი ათასი, და სრულიად ვერ იოტნეს სიმრავლისაგან. და აიყარა მუნით
სპარსთ მეფე და ჩადგა რუსთავსა. ხოლო დამძიმდა წყლულება ვახტანგისი, რამეთუ შეწეულ იყო ისარი ფირტუად. და წარვიდა უჯარმოს,
25 და უბრძანა სპასალართა ქართლისათა, რათა ადგილსავე დგენ.
ცნეს სპარსთა, ვითარმედ დამძიმდა ვახტანგ,
მოაოჴრეს ტფილისი ქალაქი და არმაზი ქართლი. ხოლო მცხეთა ვერ
დაიპყრეს, გარნა რომელნი ზღუდესა გარ(M 398)ეგნით იყუნეს, მოაოჴრნეს,
რომელნი იგი მუხრანით და არაგუსა ხერთვისისა იყო. (ჭ 209) ხოლო ბერ30 ძენთ მეფე, სიმამრი ვახტანგისი, მოკუდა, და დაჯდა ძე მისი. გამოვიდა სპერად, გამოსულად ქართლს, და ვითარცა ცნა სიმძიმე
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ვახტანგისი, დაადგრა კარნუ-ქალაქსა, და მივიდა მუნ ხუასრო.
[შეიბნეს ხუასრო] და კეისარი კარნიფორას, და დაიჴოცა ორთაგანვე სპათა, რომელი იქმნა სისხლის მდინარე, და მის მიერ
ეწოდა ადგილსა მას კარნიფორა, რეცა სისხლის მუცელი. და ვერ
სძლეს (A 228) ერთმანერთსა, რამეთუ სპანი ორთანივე დაიჴოცნეს, და შეექცა

5 ხუასრო გზასა ქართლისასა. ხოლო ვახტანგ შეიტყო სიკუდილი თავისა თუისისა, და მოუწოდა კათალიკოზსა და ცოლსა თუისსა და
ძეთა და ყოველთა წარჩინებულთა, და თქუა: „მე ესერა წარვალ
წინაშე ღმრთისა ჩემისა, და ვმადლობ დასახელსა მისსა, რომელმან არა დამაკლო წმიდათა მისთა. აწ გამცნებ თქუენ, რათა მტკი10 ცედ სდგეთ სარწმუნოებასა ზედა და ეძიებდეთ ქრისტესთუის სიკუდილსა სახელსა მისსა ზედა, რათა წარუვალი დიდება მოიგოთ“.
და რქუა ყოველთა წარჩინებულ(M 399)თა: „თქუენ მკუ[ი]დრნო ქალაქისანო, მოიჴსენენით კეთილნი ჩემნი, რამეთუ პირველად სახლისა ჩემისა მიერ მიიღეთ ნათელი საუკუნო,
15 და მე ჴორციელებრითა დიდებითა გადიდენ თქუენ, ნათესავთა და
სახელსა ჩუენსა ნუ შეურაცხ-ჰყოფთ, და სიყუარულსა ბრძანებათასა
ნუ დაუტეობთ“. და რქუა ძესა თუისსა დაჩის: „შენ ხარ პირმშო
შვილი ჩემი, და შენდა მიმიცემია გუირგუინი მეფობისა ჩუენისა, და
ნაწილად ძმათა შენთა მიმიცემია ტასის-კარითგან და წონდითგან
20 ვიდრე სომხითამდე და საბერძნეთამდე, საზღვარი აფხაზეთისა.
რომელი მოცემულ არს ეგრის-წყალსა და კლისურასა შუა, იგი
თუით ძმათა შენთა დედისა არ(A 229)ს, და იგი აქუნდეს მათ, და იყუნენ შენდა ერისთავად მორჩილებასა ქუე(ჭ 210)შე ნათესავისა შენისასა“.
და მოუწოდა ნასარ ერისთავსა წონდისასა, და არტვაზ ერისთავ25 სა კლარჯეთისასა, და ბივრიტიანსა, ერისთავსა ოძრჴისასა, და მათ
მიათუალა ცოლი თუისი ელენე და შვილნი მისნი, რომელსა ერქუა ლეონ და მირდატ, და შევედრა მათ სამთა ერისთავთა ცრემლი(M 400)თა და შეხედვითა ღმრთისათა.
მაშინ დღე იყო სასჯელი[სა] წარჩინებულთა და ყო30 ველსა ერსა ზედა, და იტყებდეს ყოველნი და ისხმიდეს ნაცარსა
თავთა ზედა მათთა, და ინატრიდეს სიკუდილსა თავისა თუისისასა
და ჴმისაგან ტირილისა და გოდებისა იძრვოდა ქუეყანა, და მორწმუნე ერი ჰნატრიდა მეფესა, რამეთუ ქრისტესთუის მოიკლა ვახ-
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ტანგ. და დაეფლა მცხეთას საკათალიკოზოსა სუეტსა თანა, რომელსა შინა არს ღმრთივ-აღმართებულისა სუეტისაგან (ჭ 213)დაპყრობით.
და დაჯდა მეფედ ძე მისი დაჩი საყდარსა მამისა თუისისასა.
ხოლო ცოლი და ორნი ძენი ვახტანგისნი წარიყვანნეს სამთა
ერისთავთა, დაიპყრეს დასავლეთი ქართლისა, რომელი მისცა ვახ5 ტანგ. და დასხდეს წონდას ქალაქსა, და ზაფხულის და ზამთრის
იყუნიან ოძრჴეს, და არა ეწოდა მათ მეფედ, არამედ ერისთავთა
მთავრად, და იყუნენ მორჩილებასა ძმისა მათისა დაჩი მეფისასა.

ამან დაჩი მეფემან იწყო შენებადშემდგომად
სიკუდილისა ( 230)ვახტანგისა შენებად ქართლისა, რამეთუ მოოჴრე10 ბულ იყუნეს ყოველნი ჴევნი ქართლისანი, თუინიერ კახეთისა და
კლარჯეთისა და ეგრისისა, და გ(M 401)ანასრულნა ზღუდენი ტფილისისანი; და ვითა ებრძანა ვახტანგს, იგი შეექმნა სახლად სამეფოდ. და
მოკუდა პეტრე კათალიკოზი და დაჯდა სამოელ. და მეფემან მიათუალა მას მცხეთა, რამეთუ ეგრე ებრძანა მეფესა ვახტანგს. ამანვე
15 მეფემან დაჩი დაპადიჟა მთეულთა კახეთისათა, რათა აღიარონ
ქრისტე. ხოლო მათ არა ინებეს, და განდგეს ყოველნი ნოპატელნი.
ხოლო ორთა მათგან
თაძეთა ვახტანგის[თა], ნაშობთა ბერძნისა ცოლისათა, მოკუდა რომელსა ერქუა ლეონ, და
დარჩა მირდატ. ამას მირდატს ევაჭრა ძმა მისი დაჩი, მეფემან გაუ20 ცვალა ქუეყანა, აღიღო მირდატისგან ეგრის-წყალსა და კლი(ჭ 214)სურასა შუა მირდატისა დედული, საზღვარი საბერძნეთისა, და მისცა
ნაცულად ჯავახეთი ფარვანითგან მტკურამდე, ტასის-კარითგან
ვიდრე სპერამდე; ერისთაობდა მუნ, და იყო მორჩილ ძმისა თუისისა,
დაჩი მეფისა. ამან აღაშენა ჯავახეთს ეკლესია წყაროსთავისა. და
25 მოკუდა დაჩი თორმეტისა წლისა. დაჯდა ძე მისი ბაკურ, და მოკუდა ბაკურ ცამეტისა წლისა. დაჯდა ძე მისი მეფედ ფარსმან.
(A 231) და მ(M 402)ოკუდა კათალიკოზი სამოელ, და დაჯდა კათალიკოზად თავფეჩაგ. და ვახტანგისითგან ესე მეფენი მშუიდობით იყუნეს, და
შვილნი მირდატისნი მონებდეს შვილთა დაჩისთა.
30
ამისა ფარსმანის მეფობასა მოვიდეს სპარსნი,
მოაოჴრეს ქართლი და რანი, ხოლო ფარსმან, მეფემან ქართველთამან, ითხოვა სპარსთ მეფისაგან, რათა არა მოაოჴრნეს ეკლესიანი, და იპყრას ქართლი სჯულსა ზედა ქრისტესსა. რამეთუ მას
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ჟამსა ბერძენნი უცალო იყუნეს: დასავლით მტერნი აღდგომილ იყუნეს
და ვერ შემძლებელ (ჭ 215) იყუნეს შეწევნად ქართველთა და წინააღდგომად სპარსთა. მაშინ სპარსთ მეფემან ისმინა ვედრება მისი და დაიცვნა ეკლესიანი; ხოლო ფარსმან დაუწერა მორჩილება და მსახურება, და წარვიდა სპარსთ მეფე. მიერითგან განიყუნეს ნათესავნი
5 ვახტანგ მეფისანი: და დაჩისნი მორჩილობდეს სპარსთა, ხოლო
შვილნი მირდატისნი დაადგრეს მორჩილებასა ზედა ბერძენთასა.
მოკუდა ფარსმან თოთხმეტისა წლისა და დაჯდა მეფედ ძმისწული მისი, რომელსა ერქუა ფარსმანვე, და იყო იგი მორწმუნე ვით(M 403)არცა მამის (A 232) ძმა მისი, და მატა ყოველთა ეკლესიათა შემკობა. მოკუდა
10 კათალიკოზი ჩერმაგ, და ამან ფარსმან მეფემან დასუა საბა. აქათგან
არღარა მოიყვანებდეს კათალიკოზსა საბერძნეთით, არამედ ქართ-

ველნი დასხდებოდეს, წარჩინებულთა ნათესავნი. და მოკუდა კათალიკოზი საბა, და მანვე მეფემან დასუა (ჭ 216) ვალეთი.
მისვე ფარსმანის-ზე მოვიდა იოვანე შუამდინარით, რომელსა
15 ეწოდა ზედაზადნელი, განმანათლებელი ქართლისა და განმწმედელი
სჯულისა, მაშენებელი ეკლესიათა, რომელმან ქმნა
ნიშნები და სასწაულები მრავალი, მან და მოწაფეთა მისთა, რომელმან განაკუირვნის ყოველნი ქართველნი; დაიწერა ცხორება და სასწაულნი მათნი, დაისხნეს ეკლესიათა შინა ქართლისათა.
20
და მეფობითგან მირიან მეფისა, ვიდრე მეფობადმდე მეორისა
ფარსმანისა, გარდაჴდა წელი ორასი, და მეფენი გარდაიცვალნეს
თორმეტნი, და ვახტანგისითგან კათალიკოზნი გარდაიცვალნეს
რვანი, და მოკუდა ფარსმან.
დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაკურ. ესე იყო მორწმუნე და
25 მაშენებელი ეკლესიათა; ამან (М 404) განამრავლნა ეკლესიანი და მღდელნი
სამეფოსა შინა მისსა და განწ( 233)მიდა ქართლი ყოვლისა უსჯულოებისაგან. და მოკუდა კათალიკოზი ელათი, და მან მეფემან დასუა
(ჭ 229) კათალიკოზი მაკარი. ამას ჟამსა მეფობდა სპარსეთს, რომელსა ერქუა ურმიზდ. და მასვე ჟამსა იყო სომხითს კაცი ერთი, გული მთა30 ვართა, სახელით ვარსქენ. და ესუა მას ცოლი, ასული მთავართა,
რომელსა ერქუა შუშანიკ, შვილი ვარდანისი. ხოლო ამა ვარსქენს
ეუფლა ეშმაკი და განიზრახა მიქცევა ცეცხლის-მსახურებად, წარ
ვიდა წინაშე სპარსთ მეფისა, დაუტევა სჯული ქრისტესი, და იქმნა
ცეცხლისმსახურ. ხოლო სპარსთ მეფემან წარმოგზავნა იგი ნიჭითა
35
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დიდითა ერისთავად რანისა. ვითარ მოვიდა და ცნა ცოლმან
მისმან შუშანიკ ქმრისა მისისაგით დატეობა ქრისტეს სჯულისა, არღარა
ერჩდა ცოლებად, დაივიწყა სიყუარული ქმრისა თუისისა, და ყოვლითა გულითა შეუდგა ქრისტესა და აღსრულებდა მცნებათა მისთა.
მაშინ ვასქენ შეუდგა მრავალ-ღონედ, პირველად
5 ლიქნითა და ვედრებითა და ნიჭის მიცემითა, შემდგომად შეაგდო (M 405) სატანჯველთა შინა დიდთა რო(A 234) მელ სიგრძისაგან ვერ დავწერენ ღუაწლნი წმიდისა შუშანიკისნი, და მოკლა იგი ქმარმან მისმან ვასქენ, ერისთავმან რანისამან. მაშინ ბაკურ, მეფემან ქართველთამან, მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა, და შემოკრიბნა ლაშქარ10 ნი ფარულად, და წარემართა ვასქენს ზედა. ხოლო ვასქენ ველსა
გარე დგა კიდესა მტკურისასა, სადა მიერთვის მტკუარსა მდინარე
ანაკერტისა დაესხა და შეიპყრა ვასქენ. დაჭრეს წურილად და
ასონი მისნი მიჰკიდნეს ხესთა; ხოლო გუამი წმიდისა შუშანიკისი
წარმოიღეს დიდითა პატივითა, და დაფლეს ცორტავს. ამან ბაკურ

15 მეფემან წარგზავნა მოციქული წინაშე სპარსთა მეფისა. აუწყა ესე
ყოველი, და ითხოვა მისგან შენდობა. მაშინ მეფემან განიზრახა
გონებასა თუისსა, და თქუა: „უკეთუ შევრისხნე ქართველთა, განერთნენ ბერძენთა იგინი “. და შენდობა აღირჩია: გამოგზავნა მოციქული ბაკურისი პასუხითა კეთილითა, და ყოველი გმობა და ბრა20 ლობა ვასქენ მოკლულისა უბრძანა; და ამართლა ბაკურ სიკუდილსა
მისსა. და წარ(ჭ 230)გზავნა რანს და მოვაკანს სხ(M 406) უა ერი(A 235)სთავი, რომელსა
ერქუა დარელ. და უბრძანა, რათა კეთილად მეგობრობდეს ქართველთა ზედა.
და მოკუდა კათალიკოსი მაკ[არი], და მანვე მეფე25 მან დასუა სუიმონ კათალიკოზად. და მოკუდა ბაკურ და დარჩეს
შვილნი მისნი წურილნი, და ვერ იპყრობდეს მეფობასა. მაშინ მეფემან სპარსთამან ურმიზდ მისცა ძესა თუისსა რანი და მოვაკანი,
რომელსა ერქუა ქასრე ამბარვეზი. მოვიდა და დაჯდა ბარდავს, და
უწყო ზრახვად ერისთავთა, აღუთქუა კეთილი დიდი,
30 და დაუწერა საერისთოთა მამული ლიქნითა. და გააგდეს ერისთავთა და თუის-თუისად ხარკსა მისცემდეს ქასრე ამბარვეზსა. და
შვილნი ბაკურისნი დარჩეს მთიულეთს კახეთისასა, და ნათესავნი
მირდატისნი, ვახტანგის ძისანი, დარჩეს კლდეთა შინა კლარჯეთი-
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სათა. სხუა ყოველი ქართლი, სომხითი და ასფურაგანი დაიპყრეს
სპარსთა და ბრძოდეს ბერძენთა.
შემდგომად ამისსა მცირედთა წელთა იქმნნეს
შფოთნი დიდნი სპარსეთს შინა, 15 რამეთუ შემოვიდა თურქთა მეფე სპარსეთს შინა; მოვიდეს ბერძენნი, ეწყუნეს სპარს(M 407) თა
5 შ(A 236)უამდინარეს,და შევიდეს სპარსეთს; იწყეს ტყუენვად სპარსეთისა.
მაშინ ქასრე ამბარვეზმან დაუტევა რანი, ქართლი, და წარვიდა
შუელად მამისა თუისისა. ესრეთ რა უცალო იქმნეს სპარსნი, შეითქუნეს ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი, ზემონი და ქუემონი,
წარგზავნეს მოციქული წინაშე ბერძენთა მეფისა, და ითხოვეს, რა10 თა უჩინოს მეფე ნათესავთაგან მეფეთა ქართლისათა, და რათა იყუნენ
ერისთავად თუის-თუისად საერისთოსა შეუცვალებელად. მაშინ კეისარმან აღასრულა თხოვა მათი.
და მოსცა მეფედ დისწული მირდატისი, ვახტანგის ძისა, ბერძენთა მეფისაასული, რომელსა ერქუა გუარამ, რომელი
15 მთავრობდა კლარჯეთს და ჯავახეთს.
ამას გუარამს მოსცა კეისარმან (ჭ 234) კულაპარატობა, და წარმოგზავნა მცხეთას.
მოკუდა კათალიკოზი სუიმონ და დაჯდა სამოელ.
და შვილნი ბაკურ მეფისანი, ნათესავნი დაჩისნი, ვახტანგის
20 ძისანი, რომლისადა მიეცა მეფობა ვახტანგ მეფესა, იგინი დარჩეს
კახეთს. დაიპყრეს კახეთი და ერეთი იორითგან, და დასხდეს უჯარ-

მოს (A 237) და იყუნეს მორჩილებასა კულაპარატისსა. მაშინ წარმოსცა
კეისარმან განძი დიდი გუარამ კ(M 408)ურაპალატისა თანა, და უბრძანა,
რათა მით გამოიყვანნეს ჩრდილოთ ლაშქარნი და შეართნეს თანა
25 სპანი ქართველთანი, და შეგზავნნეს სპარსეთს. ხოლო გუარამ ყო
ეგრე: გამოიყვანნა ოვსნი, დურძუკნი და დიდონი, წარუძღუანნა
წინა ერისთავნი ქართლისანი. შევიდეს არდაბადაგანს, დაუწყეს
ტყუენვადა. და ესევითარნი ჭირნი და უცალოებანი მოიწივნეს
სპარსთა ზედა. 30
მაშინ გამოჩნდა სპარსეთს კაცი ერთი, რომელსა
ერქუა ბარამ ჩუბინი. ესე ეწყო სპარსეთს თურქთა შემოსრულთა, ვითარცა წერილ არს განცხადებულად ცხოვრებასა სპარსთასა, მოკლა თურქთა მეფე, და აოტა ბანაკი მათი. ხოლო სპანი
იგი ბერძენთანი, რომელნი შესრულ იყუნეს სპარსეთს, შეიქცეს და
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წარვიდეს შინა, და ჩრდილონი იგი, კულაპარატისა შეგზავნილნი,
იგინიცა წარმოვიდეს შინა; რამეთუ ვინათგან მოიცალეს სპარსთა
თურქთაგან, შეშინდეს, და და(A 238)ეცა შიში და ძრწოლა ქართველთა სპარსთაგან. და ამან
გუარამ კულაპარატმან იწყო ციხეთა და ქალაქთა მაგრებად. და კუალადცა წყალობა ყო ღმერთმან ქრისტი5 ანეთა ზედ; და სხუა (M 409) შუღლი და(ჭ 235)ვარდა სპარსეთს: რამეთუ იგივე
ბარამ ჩუბინი გაადგა სპარსთა მეფესა, და დასწუნა თუალნი ურმიზ[დ] მეფესა, ცოლის
ძმათა მისთა, და იწყეს ბრძოლად ჩუბინმან და
ქასრე. იოტა ქასრე ჩუბინისაგან, და წარვიდა საბერძნეთს. და კეისარმან მავრიკ მოსცა ასული თუისი ცოლად ქასრეს, და მოსცა სპა
10 მისი და წარმოგზავნა ჩუბინსა ზედა. იოტა ჩუბინი სპარსეთით, და
ქასრემან დაიპყრა სპარსეთი.
მაშინ მავრიკ კეისარმან იურვა ქართველთათუის
ქასრეს თანა, და რქუა: „ვინათგან დაუტეობიათ ქართველთა კერპთა
მსახურება, მუნითგან მორჩილნია ბერძენთანი; რამეთუ ჟამსა შინა
15 მძლავრებისაგან თქუენისა იქმნნეს ქართლი განრყუნილ, თუ არა სამართალი თქუენი არა არს ქართლსა ზედა. აწ ბრძანებითა ღმრთისათა, ვინათგან სრულსა სიყუარულსა ზედა ვართ მე და (A 239) შენ, ქართლი ჩუენ შორის იყავნ თავისუფალ: მე ვარ მწე და მოურავი ქართველთა და ყოველთა
ქრისტიანეთა“. 20 მაშინ ერჩდა სპარსთა მეფე კეისარსა, და განთავისუფლდეს ქართ[ველნი]; და ესე გუარამ კულაპარატი დადგა მორჩილებასა ზედა ბერძენთასა.
იყო კაცი მაშენებელი ეკლესიათა და მორწმუნე. ამან იწყო ეკლესია ჯუარის პატიოსნისა, და
აქ(M 410)ამომდე ჯუარი ველსა ზედა იყო, და ქმნა ეკლესია წელთამდე
25 ოდენ. და მეფობდა კეთილად და უშფოთველად; არამედ ერისთავნი ქართლისანი ვერ სცვალნა საერისთვოთაგან, რამეთუ სპარსთა
მეფისაგან და ბერძენთა მეფისაგან ჰქონდეს სიგელნი მკუიდრობისა-

თუის საერისთვოთა მათთა, არამედ იყუნეს მორჩილებასა გუარამ
კულაპარატისასა. 30
და მოკუდა კათალიკოზი სამოელ და დასუეს სამოელვე.
ამანვე გუარამ კულაპარატმან განაახლა საფუძველი ტფილისისა სიონისა, რომელი შემდგომად ამის გუარამისა განასრულეს აღშენება ტფილისისა
სიონისა, (ჭ 236) რამეთუ ნათესავნი მირიან მორწმუნისა მეფისანი
ყოველთა ეკლესიათა მაშენებელნი იყვნეს.
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და მოკუდა გუარამ კულაპარატი და დაჯდა ძე მისი სტეფანოზ. (ჭ 237)(A 240) მეფობისა სახელი ვერ იკადრა სპარსთა და ბერძენთა შიშისაგან, არამედ ერისთავთა მთავრად ხადოდეს. და მოკუდა სამოელ
კათალიკოზი, და ამან სტეფანოს დასუა ბართლომე კათალიკოზად.
ესე სტეფანოზ იყო ურწმუნო და უშიში, არა მსახურა
5 ღმერთსა, არცა მატა სჯულსა და ეკლესიათა.
და ამას-ზე იქმნა შფოთი საბერძნეთს, რამეთუ მავრიკ კეისარსა
განადგა ფუკ(M 411)ას მჴედარი, და მოკლა მა(C159b)ვრიკ კეისარი და შვილნი
მისნი, და დაიპყრა საბერძნეთი ფუკა მჴედარმან. მაშინ სიძემან კეისრისამან, სპარსთ მეფემან ქასრე, იწყო ძუღუნად და ძებნად სის10 ხლსა სიმამრისა და ცოლის ძმათა მისთასა, შესლვად და ტყუენვად
საბერძნეთისა. განძლიერდა ბერძენთა ზედა, და ვერ წინააღუდგა
ფუკას კეისარი; ხოლო სტეფანოზ, მთავარი ქართლისა, შეუშინდა
სპარსთასა მეფესა განუდგა ბერძენთა და მიექცა სპარსთა.
მას ჟამსა ამანვე მეფემან ქასრე წარმოტყუენა
15 იერუსალემი და წარიყვანა ძელი ცხორებისა; და შემდგომად ამისსა აღიღო ღმერთმან ჴელი წყალობისა ქასრესგან, და შეიპყრა ძემან თუისმ(A 241)ან, და შესუა საპყრობილესა, და მოკუდა სენითა
ბოროტითა. ხოლო ამის სტეფანოზის-ზე მცხეთას მოაკლდებოდა და
ტფილისი განძლიერდებოდა, არმაზი აღოჴრდებოდა და კალა აშენ20 დებოდა. და ძმა სტეფანოზისი, სახელით დემეტრე, აშენებდა
ეკლესიასა ჯუარისა პატიოსნისასა; რამეთუ სენიცა იყო მის თანა
ბოროტი, და ვ(C160a)ერ შემძლებელ იყო განშორებად კარსა ეკლესიისასა.
და სტეფა(ჭ 238)ნოზ მთავრობდა ყოველ(M 412)სა ქართლსა ზედა, დაჯდა იგი
ტფილისს, და მორჩილობდა იგი სპარსთა. ხოლო შემდგომად
25 ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა გამოჩნდა საბერძნეთს კაცი ერთი,
თუისი მავრიკ კეისრისა, სახელით ერაკლე. ამან მოკლა ფუკა კეისარი, და დაიპყრა საბერძნეთი. განძლიერდა იგი და მიიყვანნა დასავლეთით თურქნი, და შეკრიბნა სპანი ურიცხუნი, და წარმოემართა
სპარსეთად ძებნად ძელისა ცხოველისა. მოვიდა პირველად ქართლს.
30 და ამან სტეფანოზ განდგომა არა ინება სპარსთა, განამაგრნა ციხე-ქალაქნი და დადგა ტფილისს.
მოვიდა ერაკლე მეფე და მოადგა ტფილისსა. ხო-
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ლო სტეფანოზ იყო ქუელი მჴედარი და შემმართებელი, დღეთა
ყოველთა გამოვიდის (A 242) კართა ქალაქისათა, და ებრძოდის ბერძენთა. მაშინ უკუე მას წყობასა შინა ჩამოაგდეს სტეფანოზ, და
მოკლეს; და დაიპყრა კეისარმა[ნ] ტფილისი. ხოლო ციხესა კალასასა დარჩეს კაცნი, და არა მოერთნეს მეფესა; ციხით გამოღმართ
5 ციხისთავმან აგინა მეფესა და რქუა: „ვაცისა წუერნი გასხენ, ვაცბოტისა კისერი გათქს“. მაშინ ბრძანა მეფემან: „დაღაცათუ კაცმან ამან ბას(M 413)რობით მრქუა მე ვაც-ბოტობა, არა არს ცუდ სიტყუა მისი“. და მოიღო წიგნი დანიელ, და პოვა მას შინა წერილი
ესრეთ: <<გამოვიდეს ვაცი დასავლით, და შემუსრნეს რქანი ვერ10 ძი[სა აღმოსავლი]სანი>>. მაშინ განიხარა მეფემან და დაიდასტურა,
რამეთუ ყოველი განემარჯუებოდა. მაშინ კეისარმან მოუწოდა ძესა
ბაკურისსა, ქართველთა მეფისასა, ნათესავსა დაჩისასა, ვახტანგის
ძისასა, რომელი ერისთაობდა კახეთს, რომელსა ერქუა ადარნასე,
და მისცა ტფილისი და მთავრობდა ქართლის, დაუტევა მის თანა
15 ერისთავი, რომელსა ერქუა ჯიბღაჳ, და უბრძანა ბრძოლა კალისა.
და თუით (ჭ 240) წარემართა მეფე.
შემდგომად მცირედთა დღეთა წარიღეს კალა
(A 243)და შეიპყრეს ციხისთავი იგი. ამან ერისთავმან პირველად პირი
დრაჰკნითა აღუვსო, რომელ სიტყუითა შენითა კეისარმან განი20 ხაროს. და შემდგომად ამისსა ტყავი გაჰჴადა და კეისარსა უკანა
მისწია გარდაბანს: კადრებისათუის მეფისა უყო ესე. და ესევითარითა სიკუდილითა წარეგნეს სტეფანოზ და მსახურნი მისნი. ამისთუის უყო ესე ღმერთმან მთავარსა მას სტეფანოზს, რამეთუ
არა მადლობითა ღმრთისათა ცხოვნდებო(M 414)და: მორწმუნეთა ემტე25 რებოდა და ურწმუნოთა მოყურობდა.
(ჭ 241) მაშინ კუალად წარიღეს ბერძე[ნთა] საზღვარი ქართლისა: სპერი და ბოლო კლარჯეთისა, ზღუის პირი. და შვილნი
სტეფანოზისნი დარჩეს კლდეთა შინა კლარჯეთისათა, ხოლო ყოველი
ქართლი დაიპყრა ადარნასე, ბაკურის ძემან მთავრობით, და მეფის
30 სახელი ვერცა მან იპყრა, და ერისთავნი იგი თუისთუისსა საერისთოსა ზედა შეუცვალებელად მორჩილობდეს ადარნასე მთავარსა.
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(ჭ 242) ხოლო ერაკლე შევიდა სპარსეთად, და მოკლა ხუასრო მეფე, და წარიღო ბაღდადი, და წარმოიყვანა ძელი ცხოვრებისა. უკმოიარა გზა
ქართლისავე, მეშუიდესა წელსა რათგან ჩაევლო. (A 244) და ეკლესია ჯუარის
პატიოსნისა და სიონი ტფილისისა განესრულნეს ადარნასე ქართლისა
მთავარსა. მაშინ ერაკლე (ჭ 243) მეფემან წაასხნა მანგლისით და ერუშეთით
5 ფიცარნი და შამშჭუალნი უფლისა ჩუენისა იესოს ქრისტესნი, რომელნი მოცემულ იყუნეს კოსტანტინესგან მირიანისდა.
შეწუხნა ადარნასე ქართლისა მთავარი, და
ევედრებოდა კეისარსა, რათა არა წარიხუნეს ნიჭნი ი(M 415)გი

ღმრთისა-მიერნი. არა ისმინა კეისარმან ვედრება მისი და წა10 რიხუნა.
ხოლო ამის ადარნასეს-ზეე გარდაიცვალნეს სამნი კათალიკოზნი: იოვანე, ბაბილა და თაბორ. მოკუდა ადარნასე, დადგა მის
წილ ძე მისი სტეფანოზ.
ესე სტეფანოზ იყო უმეტეს ყოველთა
ქართლისა მეფეთა და მთავართა მორწმუნე და განმწმედელი სჯულისა, მაშენებელი ეკლესიათა. და აღაშენნა დარბაზნი, და დაუწერა
კრება ყოველთა პარასკევთა, და მუნ შეკრიბნა ყოველნი ებისკოპოზნი და მღდელნი მის ადგილისანი კათალიკოზის თანა, წინაშე
პატიოსნისა ჯუარისა; ადიდიან პარ(A 245)ასკევი. ხოლო საკათალი20 კოზოსა არიან კრებანი ყოველთა ხუთშაბათსა, და ადიდიან წმიდა
სიონი, ვითარცა დიდსა ხუთშაბათსა, საიდუმლოსა ჴორცსა და სისხლსა ქრისტესსა. ხოლო მცხეთას საებისკოპოზოსა არიან ყოველთა სამშაბათთა კრება და ჴსენება პირველ-მოწამისა სტეფანესი
და ყოველთა მოწამეთა, და დიდისა მის განძლიერებისა
25 სპარსთასა რომელ წამებულ იყუნეს აბიბოს [ნ]ეკრესელ ებისკოპოზი, რამეთუ მოაქცი(M 416)ვნა უმრავლესნი მთეულნი არაგუისა აღმოსავლით. ხოლო პატიოსანი გუამი მისი დადვეს მცხეთას, საებისკოპოზოსა, სამარხავსა ებისკოპოზთასა. და დღესასწაულსა უფროს
ყოველთა დღესასწაულთასა შეკრბიან და [ა]დიდებდიან ღმერთსა. 30
მათ ჟამთა გამოჩენილ იყო მომად, ნათესავი ისმაელისი, მოძღუარი სარკინოზთა სჯულისა, და ყოველი არაბია და იამანეთი
დაიპყრა, და მოკუდა იგი, დადგა მის წილ აბობიქარ, და შევიდა
სპარსეთს. რამეთუ ვინათგან შესრულ იყო ერაკლე მეფე სპარსეთს
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და განერყუნა სპარსეთი, და არავინ იყო წინააღმდგომ სპარსეთს.
ამან აბიბაქარ აგარიან[მან] დაიპყრა (A 246) სპარსეთი, შევიდა ბაღდადს, მძლავრობით
დაუტეობია უმრავლესთა სპარსთა ცეცხლის-მსახურება, და მოაქცივნა სარკინოზად. და მოკუდა იგი, და დადგა
ომარ, და განძლიერდა უმეტეს იგი. უთხრეს მეფესა ერაკლეს, ვითარ შემოვალნ აგარიანნი შამად და ჯაზირეთად, რომელ არს შუამდინარე. და გამოვიდა ერაკლე ფილისტიმად, რათა ეწყოს მუნ.
ხოლო იყო მუნ მონაზონი ვინმე, კაცი ღმრთისა, და მან რქუა მეფესა: „ივლტოდე, რამეთუ (ჭ 245) უფალმან მისცა აღმოსავ(M 417)ლეთი და სამხრეთი
სარკინოზთა, რომელ არს სარას ძა[ღ]ლთა“. და მონაზონისა მის
10 სიტყუითა ესე უთხრეს ერაკლე მეფესა ვარსკულავთ-მრიცხველთა
და სრულთა მისანთა.
აღაშენა ერაკლე სუეტი და მას ზედა დაწერა:
„მშუიდობა შუამდინარეო და ტფილისო, ვიდრემდის
წარჴდეს შუიდნი შუიდეულნი“. შუიდეულისათუის ესრეთ პოვეს
15 ჟამი განსაზღვრებული ფილასოფოსთა რმისტორმან იჯინტონის

წიგნთა შინა, რომელ არს ორას ორმოცდაათი წელი. ხოლო მომადის გამოჩინებამდე
გარდასრულ იყუნეს წელნი ცხრაას ოცდაშუიდნი. მაშინ ყოველნი (A 247) ნათესავნი ბერძენთანი ჰფლვიდეს ქუეყანათა
შინა განძთა, რათა რაჟამს გამოვიდენ, პოვნენ განძნი იგი და არღა20 რა ნახონ ჭირი წაღებისა და კუალად გამოღებისა.
და აღმოვლო ერაკლე კეისარმან გზა რანისა და მეორედ შემოვიდა ქართლად. და რქუა ნათესავსა სპარსთასა, რომელნი შემოლტოლვილ იყუნეს სარკინოზთაგან: უკეთუ: „უწყით, ვითარმედ დასრულდა მეფობა თქუენი, დაუტევეთ ჩრდი25 ლო და შემ[ოვედით ჩუენ თანა]“. და მათ დაუტევეს ქუეყანა ესე, და დაფლნ(M 418)ეს განძნი მათნი; რომელნიმე წარჰყვეს, და რომელნიმე დადგეს, და შეიქმნნეს ყოვლისა საგანძურისა გუჯარნი. და
რა გუჯარი დაწერეს, აღწერეს ნათესავი თუისი, რათა ოდეს გამოვიდეს ბერძენნი, მით გუჯრითა მოიძივნენ ნათესავნი მათნი და
30 თუითოეულად განყონ ქუეყანა და განძი.
(ჭ 247) ხოლო სტეფანოზს ესხნეს ორნი ძენი, არჩილ და მიჰრ. და
განუყო ყოველი ხუასტაგი სამეფოსა მისისა, საგანძური ოქროსა
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და ვეცხლისა, თუალთა (ჭ 248) პატიოსანთა: და ნახევარი წარიღო ქუეყანასა ეგრისსა და წარიყვანა მიჰრ, ძე თუისი პირმშო; და ნახევარი საქონ(A 248)ელისა თუსისა მისცა არჩილს, უმრწემესსა ძესა თუისსა.
ხოლო არჩილ დაფლა საგანძური უფროსი ჴევსა კახეთისასა, ხოლო სამსახურებელნი ოქროსა და ვეცხლისანი ჴევსა უჯარმოსასა,
5 და საგანძურნი ქართლისა და ჯავახეთისანი დასხნა გორს, რომელი მანვე ერაკლე განაჩინა სამალავად განძთა მათთუის, რომელნი
თანა ვერ წარქონდეს. სახელი გორისა მის არს ტონთიო, და თარგმანებით „მთა ოქროსა“.
და დასუა მას ზედა ტილისმი, რათა ვერვინ შეუძლოს გამოღებად. ხოლო საგანძურნი ყოველთა ქარ10 თლისა ეკლესიათანი დაფლნა აჩრდილსა დიდისა სიონისასა აჩრდილსა მცხეთას. და შემდგომად მცირედთა (M 419) ჟამთა შევიდა არჩილცა ეგრისადვე.
რამეთუ მოიწია [ამი]რა აგარიანი ქართლად, რო(ჭ 249)მელსა ერქუა ყრუ მურვან, ძე მომადისი, რომელი წარმოევლინა ეშმის, ამამომლსა, ძესა აბდალმელიქისსა, ნათესავისაგან ამათისა. ამის15 თუის ეწოდა ყრუ, რომელ მეორედ არა მიითუალვიდა სიტყუასა განმზრახთასა.
და ყოველნი მთავარნი და პატიახშნი, ნათესავთანი ერისთავთა და წარჩინებულთანი, (A 249) შევიდოდეს კავკასიად, და დაიმალნეს ტყეთა და ღრეთა. და მოვლო ყრუმან მურ20 ვან ყოველი კავკასია, და დაიპყრა კარი დარიელისა და დარუბანდისა,
და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და უმრავლესნი ციხენი ყოველთა
საზღვართა ქართლისათა. (ჭ 250) და ვითარ ცნა, რამეთუ მეფენი ქართლისანი და ყოველნი ნათესავნი მათნი წარვიდეს ეგრისად და მუნით
კუალად მიიცვალნეს აფხაზეთად, შეუდგა კუალსა მათსა და შემუს-

25 რნა ყოველნი ქალაქნი და სიმაგრენი ქუეყანისა ეგრისისანიცა. (ჭ 251) და ციხე იგი
სამ-ზღუდე, რომელ არს ციხე-გოჯი, შემუსრა, და შევლო
ზღუდე, საზღვარი კლისორისა. და მოსლვასა მისსა კათალიკოსი
იყო თაბორა.
და ვითარცა შევლო ყრუმან კლისორა, რომე30 ლი მას ჟამსა იყო საზღვარი (M 420) საბერძნეთისა და საქართველოსა, და შემუსრა ქალაქი აფხაზეთისა და აფშილეთისა ცხუმი,
და მოადგა ციხესა ანაკოფისასა, რომელსა შინა არს ხატი ყოვლად
წმიდისა ღმრთის-მშობელისა, არა კაცობრივითა ჴელითა დაწერილი,
არამედ ზეგარდამო, რომლისა არავინ უწყის – ვინა იგი მოსრული
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იპოვა თავსა ზედა მის გორისასა, (A 250) რომელსა ზედა მოსდგამს სამხრით ზღუა და ჩრდილოთ ჭალაკი მწყურნები. მუნ შინა იყვნეს
მაშინ მეფენი ქართლისანი მირიან და არჩილ; ხოლო მამა მათი
გარდაცვალებულ იყო და დამარხულ ეგროსს შინა. და ერისთავი
კეისრისა ლეონ შესრულ იყო ციხესა შინა სობღისსა, რომელ არს
გარდასლვასა ოვსეთისასა, და ვერვინ შემძლებელ იყო წყობად ყრუსა; რამეთუ იყვნეს სპანი მისნი უფროს და უმრავლეს ჭალაკთა ეგრისისათა. (ჭ 252)
მაშინ რქუა არჩილ მირიანს, ძმასა თუისსა: „მიწყუდეულ არს ციხე-ქალაქ(ნ)ი ესე შემუსრვად; და უკეთუ შეიპყრნეს
ჴელთა, გამოიკითხნეს ყოველნი საგანძურნი ნამალევნი, რომელნი
10 იგი დავფლენით ქუეყანასა ჩუენსა, მონაგებნი მირიან ღმრთივ-განბრძნობილისანი, და კუალად ვახტანგ ღმრთივ-განბრძნობილისა
მეფისანი, და ყოველთა შვი(M 421)ლთა მათთა, რომელთა გუშვნეს ჩუენ.
და იგიცა ითხოვოს ჴელთა ჩუენთაგან, რომელი დამალა ერაკლე მეფემან, რომლისა წერილი დავდევით (და) ორთა
15 მათ თანა გუირგუინთა ზურმუხტისა და იაგუნდისა (A 251) ძოწეულისათა, რომელნი გამოიტანნა მამამან ჩუენმან, დიდმან მეფემან
ვახტანგ, ინდოეთით და სინდეთით, დავფლენით იგი უჯარმოს,
მახლობელად შორის ორთა მათ კოშკთა უმცველოთა, და ყოველი
იგი აღწერილ არს გონებასა ჩემსა. და შენ წარიხუენ ორნი
20 ი[გი] გუირგუინნი, მისვე ვახტანგისნი, რომელნი
მოუძღვანნა სპარს[თა] მეფემან, ერთი მირიანს და ერთი
ვახტანგს, ყოველსათუის ოქროსა და ვეცხლსა, რომელი აჰკიდა
სატუირთავსა ხუთასსა და მკუირცხსა ორი ათასსა, და შენ და
მამამან ჩუენმან დასდევით იგი ქუთათისს და ციხე გოჯს. ხოლო მე
25 გუირგუინნი ჩემი მარტოდ დავდევ. აწ, უკეთუ მოვსწყდეთ, განძი იგი
უცნაურად დარჩეს. და მოსულასა ბერძენთასა ძიება ყოს კეისარმან
ნათესავისა ჩუენისათუის, და მოსცეს მეფობა და განძიცა იგი, არა ვიქმნეთ ჩუენ მიზეზ
ოჴრებისათუის ქართლისა და საბერძნ(M 422)ეთისა,
არამედ შევიდეთ და ვეწყუნეთ ზღუით კერძოსა მას გუერდსა
30 შინა. თუ ენებოს ღმერთსა, ერთითა იოტოს ათასი და ორითა

ბევრი“.
(ჭ 253) და (A 252) მივიდეს წინაშე წმიდისა მის ხატისა ყოვლად წმიდისა
ღმრთისმშობელისასა, თაყუანის-ცეს შევრდომით და იტყოდეს: „განვალთ სასოებითა ძისა შენისათა და ღმრთისა ჩუენისათა, რომელი
35
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სიმრავლე მცირედ ტაძრეულისა მათისა და ნათესავი ერისთავთა და
პატიახშთა ათასი, ხოლო სპათაგან აფხაზთა მბრძოლი ორი ათასი.
და ვიდრე განთენებამდე მოავლინა უფალმან სარკინოზთა ზედა
ხორშაკი ბღუარისა და გუემნა იგინი სატლითა სისხლისათა. და
5 ეჩუენა მას ღამესა არჩილს ანგელოზი უფლისა, რომელმან რქუა მას:
„წარვედით და ეწყუენით აგარიანთა; რამეთუ მიმივლენია მათ ზედა გუემა სასტიკად მომსრველი, კაცითგან მიპირუტყუთამდე. განრა-ხუიდეთ, გესმეს ჴმა ტირილისა და ვაებისა. ხოლო მჴნე იყვენით
და განძლიერდით სასოებითა ღმრთისათა“. და ვითარცა განთენდე10 ბოდა, ისმა ბანაკით მათით ჴმა ტირილისა და გოდებისა.
(M 423) მაშინ განვიდეს სასოებითა ღმრთისათა წყობად
მათდა, ეწყუნეს; და უფალმან მოსცა ძლევა მტე(A 253)რთა მცირედთა
ერთა ქრისტეანეთა, და მოსწყუიდნა სატლითა სარკინოზთაგან
ოცდათხუთმეტი ათასი, ხოლო მახუილითა – სამი ათასი. და იწყლა
მიჰრ მაზრაკითა ფერდსა. ხოლო ქრისტიანეთაგან მას დღესა შინა
მოკლეს კაცი სამოცი, (ჭ 254) სარკინოზთა ცხენი დაეცა ვითარცა ჭალაკი,
და ჩაჰყრიდეს ყოველსა მას ზღუასა.
მაშინ იხილა აგარიანმან ვინმე ჩუენება, რომელსა ეტყოდა რეცა მოციქული მათი: „მოუცემია ღმერთსა
20 ძლევა მტერთა ჩუენდა ვიდრე აღსრულებადმდე ათთა მეფეთა, ვითარცა რქუა ღმერთმან აბრაამს და აგარს. არამედ ეკლესიათა და
წმიდათა კაცთა ეკრძალებოდეთ, ვითარცა იგი გამცენ კურანსა
შინა ჩემსა“. მსწრაფლ აღიყვანეს და უკუნ იქცეს კუალსავე თუისსა, და აღიარეს ციხე გოჯი, და დაიბანაკეს წყალთა მათ ზედა
25 ორთა, მსგავსად ერთისა. და გარდამოჴდა წუიმა მძაფრი, აღდგენ
მდინარენი სასტიკად; და მიმართა უმცროსმან წყალმან აბაშთა, და
წარიღო მათგან მ(M 424)კუირცხლი სამი ათასი, და მიმართა უმცროს
მან წყალმან მჴედართა, რომელთა იგი ბანაკი იყო უჭალაკე, რომელნი(A 254)მე ივლტოდეს ადგილითა, რომელნიმე ხეთა გაჴდეს;
30 და წაიღო ცხენი ოცდათხუთმეტი ათასი. მიერითგან სახელ ედვა
ორთა მათ მდინარეთა: ერთსა ცხენისწყალი და ერთსა აბაშა. და
აღიყარა მუნით, და შემოვლო გზა გურიისა, განვლეს სპერისა,
და სიმრავლისაგან არა შეჩენილ იყო კლება. ხოლო უწინავე დასჭრეს კუდები ცხენთა მათთა, რამეთუ თიჴისაგან ვერ იარებოდეს. 35
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(ჭ 255) ხოლო იქმნა მას ჟამსა განრყუნილ ქუეყა-

ნა ქართლისა, სომხითისა და რანისა: რამეთუ არღარა იპოვებოდა ნაშენები არცა საჭამადი კაცთა
და პირუტყუთა ყოვლად. და წარავლინეს მოციქული საბეძნეთს
მეფესა წინაშე მიჰრ, და არჩილ, ერისთავმან აფხაზეთისამან,
5 და აუწყეს ესე ყოველი, რაცა იქმნა ღმრთისა მიერ ჴელითა მათითა. ხოლო მან წარმოსცა ორი გუჯარი და გუირგუინი მირიანისი და არჩილსა, და მოუწერა მათ თანა, ვითარმედ: „თქუენი
იყო მეფობა, სიმჴნე და სიბრძნე ქართლსა შინა; დაღაცათუ აწ
იდევნებით ჩუენ (A 255) თანა (M 425) მსახურებისათუის ჯუარისა, მოქცევასა
10 ჩუენსა, ვითარცა აღმითქუა ჩუენ ღმერთმან, ჩუენ თანა იდიდნეთ.
არამედ დაადგერით სიმაგრეთა შინა თქუენთა, ვიდრემდის წარჴდენ წელინი მათნი სამასნი; რამეთუ ორას მეერგასესა წელსა
განიყოს მეფობა მათი, და განსრულებასა მესამისა წლისასა მოეცეს ძალი მეფობასა ჩუენსა. შე(ჭ 256)მუსრნეთ აგარიანნი, და ყოველ15 ნი მათნი ამაღლებულნი დამდაბლდენ, და ჩუენ თანა მადიდებელნი ამაღლდენ“.
და მოუწერა ლეონს ესრე სახედ: „ყოვლადვე
საზღვართა ქართლისათა ჩუენგან ქმნულ არს ვნება და მეფეთა მათთაგან ჩუენდა მომართ თანადადგომა. ესე მსახურება და20 დვეს ჩუენ თანა საყდარსა ამას სამეუფოსა: პირველად ნათელი მოიღეს ჴელსა ჩუენსა ქუეშე; კუალად შემუსრვისაგან დაარჩინეს დიდი ქალაქი პონტოსა, და შორის ჩუენსა და შორის სპარსთა ყვეს
მშუიდობა. რამეთუ იგივე ვახტანგ მეფე შუამდგომელ იქმნა, და ჴრმლითა
მისი(A 246)თა უკმოუღო სამეფოსა ამას პალესტინე და ორი ნაწილი ჯაზირეთისა. აწ თუმცა ღმერთსა არა მაგათ მიერ დაებრკოლა ბორ(M 426)ოტი ეგე მტერი, მო-მცა-სრულ იყო ვიდრე კოსტანტინეპოლედმდე.
და შვილთა შორის ნებროთისთა წარჩინებულ ყუნა ღმერთმან ეგენი, რამეთუ არა მოაკლდეს ნათესავსა მაგათსა ბრძენი გულისხმისმყოფელი და მბრძოლი, ვითარცა ესე მოგუითხრობს ჩუენ აღწერილი
30 გუჯარი, რომელსა შინა აღწერილ არიან მეფენი და წარჩინებულნი
ტომებით და სოფლებით მათით. ხოლო შენდა მიბრძანებიეს ერისთაობა
აფხაზეთისა შენ და შვილთა შენთა და მომავალთა შენთა უკუნისამდე. არამედ კეთილად აპატიობდი მეფეთა და ერთა მაგათ ქართლისათა.
ამიერითგან ნუღა(ჭ 257)რამცა ჴელგეწიფების ვნებად მათდა, საზღვართა
35 მათთა ეგრისათა, ვითარმედ იყუნენ მანდა ანუ განვიდენ მანდით. მიჰრ
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დამძიმდა წყლულებისა მისგან მოსიკუდიდ, და რქუა ძმასა თუისსა არჩილს: „მე ესერა წარვალ, ძმა-უფალო, მამათა ჩუენთა თანა;
[არამედ წარმეც და დამფალ საფლავსა მამათავე ჩუენთა თანა],
და შენ გაუწყო ადგილი საგანძურთა ჩუენთა ნამალევთა სადა არს.
და არა მივის მე წული შვილი მკუიდრად, (A 257) [არამედ მისხენ შვიდნი
ქალნი. აწ შენ ხარ მკუიდრი სახლისაგან] მეფობისა ჩუენისა, მირიან მეფისა. (M 427) და შენ თუით უწყი, ვითარმედ ქალი შვილი ჩუენი არა

მივსცით ერისთავთა ჩუენთა ცოლად. ანუ მივსცით მეფეთა, ანუ მოვინმევიდის სპარსთაგან ნათესავი მეფეთა, ვითარცა ფეროზ, რომელსა
მისცა მირიან მეფემან ასული ცოლად. ხოლო ჩუენ შემცირებულ
10 ვართ, რამეთუ შენ ხარ უცოლო, და მე ვარ უძეო.
აწ რათგან მოიყვანნიან მამათა ჩუენთა ცოლნი
ასულნი ერისთავთა ჩუენთანი და მისციან ასულნი
თუისნი მათ, და ქუეყანანიცა ქართლისა [მისციან
მათ, და შენცა] მისცენ მათ ასულნი ჩემნი, განუყვენ მათ
15 ქუეყანანი ქართლისანი, ნახევარი შენ და ნახევარი მათ. ხოლო საუხუცესოდ რომელ მქონდა, მომიცემია შენდა, და გქონდეს საუხუცესოდ:
ეგრისი, სუანეთი, თაკუერი, არაგუეთი და გურია. ხოლო კლარჯეთი და შუა მთიულეთი მიეც ასულთა ჩემთა, რათა მუნ შინა იყუნენ
ჟამთა ამათ ბოროტთა. მამა ჩუენი მოკუდა შფოთსა ამას შინა და ვერ
20 წარვეცით იგი მცხეთას, წარსცენ (ჭ 258) ძუალნი მისნი და დაჰფლენ საყდარსა
ქუთათისსა. რათა იყოს იგი საწამებელად სამკუიდროსა ჩუენისა.
და შენ დაადგერ აქა და ემოყურებოდი ბერძენთა, ვიდრემდის გან(A 258)ქარდეს ბნელი ესე“. და მოკუდა მირ, და წარმოსცეს მცხეთ(M 428)ას,
და დაფლეს ზემოსა ეკლესიასა, შესავალსა კარისასა. 25 არჩილ მოუწოდა ერისთავთა
ქართლისათა, და მისცნა ძმისწულნი: ერთი მისცა მამის ძმასა მისსა, შვილსა გუარამ კულაპარატისასა,
რომელსა ჰქონდა კლარჯეთი და ჯავახეთი; მეორე მისცა პატიახშსა,
ნათესავსა ფეროზისსა, რომელი მთავრობდა თრიალეთს, ტაშირს
და აბოცს; მესამე მისცა ნერსეს ნერსიანსა რომელი იყო იგი იყო წარჩინებული ვახტანგ მეფისა; მეოთხე მისცა ადარნასეს ადარნასიანსა,
და ორთავე ამათ განუყო ზენა სოფელი, რომელ არს ქართლი; მეხუთე მისცა ვარზმანს, და მისცა კოტმანითგან ქურდის-ჴევამდე.
იყო ესე ვარზმან ნათესავი სპარსთა ერისთავისა ბარდაველისა, რო-
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მელი იყო დედის მამა ვახ- ტანგ მეფისა; მეექუსე მისცა ჯონბერს ჯო(ჭ 259) ნბერიანსა, რომელი-იგი იყო ნათესავი მირიან მეფისა შვილთაგან რევის
ძეთასა; და მისცა ჯუარი და ხერკი, და ყოველი
მთიულეთი, მანგლისის ჴევი და ტფილისი. ხოლო ნაწილი არჩილისი იყო განზოგებით გამონაყოფი ყოველთა (A 259) მათ ჴევთაგან. და ვითარ (დაუმძიმდა) იხილეს, რამეთუ ჯონბერს უმეტესი ნაწილი მისცა, დაუმძიმდა რამე მცირედ სხუათ(M 429)ა მათ, და განუტევნა მთავარნი
ესე თუის-თუისად ადგილად. ხოლო არჩილ მოუწოდა ლეონს და
რქუა: „კურთხეულ იყავ შენ უფლისა მიერ, რამეთუ კეთილად
იღუაწე სტუმრობა ჩუენი, და დამიცვენ ჩუენ ადგილთა შენთა მშუი10 დობით. გარნა აწ უწყიეს შენებად ადგილთა ჩუენთა კლისურითგან აღმართ. წარვალ და დავეშენები ციხე გეგუთს და ქუთათისს.
აწ ითხოვე თავისა შენისა, რა გნებავს ჩემგან, ნაცულად მსახურებისა შენისა“. ხოლო ლეონ რქუა: „მომცა მე კეისარმან ქუეყანა ესე

მკუიდრობით კეთილად სიმჴნითა მისითა. ხოლო მიერითგან არს
15 ესე მამულობით სამკუიდრებელ ჩემდა კლისურითგან ვიდრე მდინარედმდე დიდად ხაზარეთისა, სადა წარწუდების წუერი კავკასიისა ამისი. შემრთე მეცა მონათა შენთა თანა, რომელნი-ესე დღეს ღირს
ყვენ შვილად და ძმად შენდა. არა მინდა ნაწილი შენგან, არამედ
ჩემიცა ესე შენდავე იყოს“.
მაშინ მისცა ლეონს ცოლად ძმისწული (A 260) მისი გუარანდუხტ
და გუირგუინი, რომელი ბერძენთა მეფესა წარმოეცა
მირისთუის. ყვეს აღთქმა და ფიცი საშინელი, ვითარმედ არა
იყოს მტერობა მათ შორის, არამედ ერჩდეს ლეონ არჩილს ყოველთა დღეთა მისთა. წარმოვიდა ა(M 430)რჩილ და დაემკუიდრა ეგრისსა
25 ვიდრე შორაპნამდე. განაგნა ციხენი და ქალაქნი და აღაშენა ციხე
საზღვარსა ზედა გურიისა და საბერძნეთისასა. და წარჴდა ამას შინა
წე(ჭ 260)ლიწადი თორმეტი, და იწყო შენებად ქართლმან. ხოლო განრყუნილ იყო საყოფელად მცხეთა. გარდავიდა არჩილ ეგრისით და დაჯდა ნაციხვარსა თანა ჴიდრისსა.
მაშინ მოვიდა მთავარი ერთი მისა, რომელი [იყო ]
ნათესავისაგან დავით წინასწარმეტყუელისა, სახელით ადარნასე,
ძისწული ადარნასე ბრმისა, რომლისა მამა მისი მზახებულ იყო
ბაგრატონიანთად, და ბერძენთა მიერ დადგინებულ იყო ერისთავად
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არეთა სომხითისა, და ტყვეობასა მას ყრუისასა შთასრულ იყო იგი
შვილთა თანა გურამ კულაპარატისთა კლარჯეთს, მუნ დარჩომილ
იყო. ითხოვა არჩილისაგან და რქუა: „უკეთუ ინებო, (A 261) მყო მე ვითარცა მკუიდრი შენი, მომეც ქუეყანა“. და მისცა შულავერი და არტანი. ამისსა შემდგომად მოვიდა არჩილ კახეთად, [და ყოველ5 თა ტაძრეულთა მისთა მიუბოძა კახეთი და] აზნაურ ყუნა იგინი, აღაშენა ეკლესია საძმორს, შეირთო ცოლი, ასული გუარამ
კულაპარატისა, რომელი იყო შვილთაგან ვახტანგ მეფისათა, ბერძნის ცოლის ნაშობთა. დაჯდა (M 431) წუქეთს, და აღაშენა კასრი, და ჴევსა ლაკუასტისსა აღაშენა ციხე. და პოვნა წუქეთს მთავარნი
10 რომელთადა მიებოძა ვახტანგ მეფესა წუქეთი, და იყო მაშინ
რომელი ერისთაობდა თუშთა და ხუნზთა ზედა და ყოველთა წარმართთა მის მთისათა, სახელით აბუ-ხუასრო, და არა ინება მისგან
წაღებად წუქეთი.
და აღაშენა ციხე-ქალაქი ერთი ნოპატას, ორთა
15 წყალთა შუა. ხოლო ნოპოტელნი უწინარეს იყუნეს კაცნი წარმართნი და მჴეცის-ბუნებანი, არამედ ყრუსა მოესრა სიმრავლე მათი
და იძულებით მონათლნა იგინი. განძლიერებულ იყუნეს სარკინოზნი
ქუეყანასა რანისსა, დაეპყრა გაზირი და სომხითი, და ჰბრძოდა მასლამა
ბერ(ჭ 261)ძენთა. ხოლო ძმისწულნი ადარნასე ბრმისანი, რომელთა დასწუ20 ნეს მამის ძმასა თუალნი, (A 262) წარმოვიდეს ტარონით შაკიხად, სამნი

ძმანი და დაემკ(C171a)უიდრნეს მუნ, ბრძანებითა არჩილისითა. რამეთუ ყოველი პირი კავკასისა, რანით კერძი, უმკუიდრო ქმნილ იყო. ხოლო
ერეთი და კახეთი ჭალაკთა და ტყეთაგან უკეთუ დარჩომილ იყო,
და დაემკუიდრნეს სამნივე იგი ძმანი ვიდრე გულგულამდე. 25
მასვე ჟამსა პატიახშნი ვინმე არა შეეშუნეს კლარჯეთს, სხუად (M 432) წარვიდეს ნახევარნი მათგანნი და შეიპყრეს კლდე ტაოსა, რომელსა ერქუა კალმახი, და აღაშენეს ციხედ; ხოლო ნახევარნი
მოვიდეს კახეთად არჩილის თანა. ერთსა მათგანსა მისცა ცოლად
ნათესავისაგან აბუ-ხოსროსა, რამეთუ დაქურივებულ იყო იგი და
30 არა ესუა ქმარი. და მიუბოძა წუქეთი ციხით და კასრითურთ. ჟამთა მათ, და ეცადნეს სარკინოზნი შემოსლვად ქართლად ყრუსა წარსლვითგან წელიწადსა ორმოცდამეათესა. აქა ჟამამდე არა შემოვი-
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დოდეს, არამედ მიიღებდეს ხარკსა ერისთავთაგან. და ესხნეს
არჩილს ძენი ორნი: ჯუანბერ და იოვანე; და ასულნი ოთხნი: გუარანდუხტ, მარიამ, მირანდუხტ და შუშანა.
ესე არჩილის წამება, და მეფეთა ცხოვრება, და ნინო(A 263)ს ქართლის
მოქცევა ლეონტი მროველმან აღწერა. 5
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(ჭ 262) წამება წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი
რომელი იყო მეფე ქართლისა
და ვითარ გარდაჴდა წელიწადნი ორმეოცდაათი, კუალად მოვიდა ჭიჭნაომ, ძე მოჰმადისი.
მოაოჴრა და შემუსრა ყოველი შენებული ქართლისა, და მიჰმართა შესლვად კახეთად, რათამცა მოა5 ოჴრა და ყოვლითურთ უმკუიდრო ყო. და იყო შიში დიდი მეფეთა
და (M 433) მთავართა და ყოვლისა ერსა ზედა შემძლებელ იყუნეს
წინააღდგომად: რამეთუ რათგან განერყუნა ქუეყანა ესე ყრუსა,
დაღაცათუ გარდავლნა ჟამნი მრავალნი მშუიდობით, [არღარა
მოგებულ იყო კუალსა თუისსა]. ხოლო წმიდამან არჩილ განიზ10 რახა გონებასა თუისსა, სიმჴნითა გონებისათა, რათა მივიდეს
და ნახოს და ითხოვოს მისგან მშუიდობა ქუეყანისა და დაცვა
შეურყეველად ეკლესიათა არა დაპატიჟება დატეობისათუის სჯულისა. მინდობითა ღმრთისათა აღირჩია თავისა თუისისა და სულისა დადება საჴსრად ქრისტიანეთა, და მივიდა ჭიჭანაომს
თანა, რომელსა ეწოდა ასიმ. მაშინ ვითარცა ცნა მისულა მისი,
მიეგება სიხარულით, და მოიკითხა დიდითა დი(A 264)დებითა. და დაყვეს
დღე იგი ერთობით. აქო სიკეთე მისი, შეუყუარდა სისრულე ასაკისა მისისა უმეტესად შუენიერება პირისა მისისა. შემდგომად
მცირედთა დღეთა იწყო ლიქნით სიტყუად, აღუთქმიდა ნიჭთა და
20 აწუევდა დატეობასა ქრისტეს სჯულისასა და მიქცევად სარკინოზად. ხოლო წმიდამან არჩილ არა თავს იდვა სიცბილი მისი და

მტკიცითა გონებითა მიუგო და რქუა: „ნუ იყოფინ; თუმცა ვინმე
სიტყუათა შენთა ვისმინე, ანუმცა დაუტევე ქ(M 434)რისტე ღმერთი ცხოველი, რომელი იგი არს ღმერთი ჭეშმარიტი, რომელმან ჴსნისათუის (ჭ 263) ჩუენისა ჴორცითა სიკუდილი დაითმინა; და უკუეთუ ვისმინო
შენი, უწყოდე, რომე მოვკუდე სიკუდილითა, რომლითა ვიტანჯებოდი უკუნისამდე. გარნა უკუეთუ შენ მომკლა, აღვდგე ვითარცა ღმერთი ჩემი და მის თანაცა ვიდიდო“.
ესმა რა ესე ყოველი უსჯულოსა მას, და იხილა
30 სიმტკიცე მისი უქცეველი, დაუკუირდა ფრიად. და უბრ-
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ძანა შეპყრობა მისი და შეყენება საპყრობილესა, რათა ღონისძიებითა მიაქციოს; რამეთუ არა სთნდა სიკუდილი მისი სიშუენიერისათუის ხატისა მისისა და (A 265) სიმაღლისათუის ასაკისა მისისა; და
ვითარ შეაყენეს საპყრობილესა, აკურთხევდა ღმერთსა და ითხოვდა შეწევნასა მისგან, რათა მოწყალებითა მისითა ღირს ყოს მი5 მთხუევად და მკუიდრ-ყოფად ნათელსა დაუსრულებელსა ყოველთა
თანა წმიდათა, რომელთა ღმრთისათუის სიკუდილითა უკუდავება
მოვიგოთ.
მაშინ უკუე წარმოდგა წინაშე ასიმისა მთავარი
ერთი გარდაბანელი, მიქცეული სარკინოზად, რომლისა მამის ძმა მოეკლა წანართა, და მკლველნი მისნი განერნ
ნეს მშუიდობით პაპსა არჩილისსა, ადარნასე მეფესა. ამისთუის
უკუე შური იგო გარდაბანელმან და რქუა ასიმს: (M 435) „არა უწყი,
ვინ არს ესე არჩილ? ესე არს ძე სტეფანოზისი, ნათესავი დიდისა
მეფისა ვახტანგისი, რომელი იყო ნათესავისაგან მირიან მეფისა, ქასრეს ძისა. და ესე იყო
მამისა თუისისა თანა, რაჟამს დაფლვიდეს
საგანძურთა სამეფოთა ქართლისათა, და იგიცა იცის, რომელი
ერაკლე მეფემან დაფლნა საგანძურნი თუისნი; რამეთუ ერაკლეცა
უჩუენებდა სადაცა დაჰფლვიდა“. ესმა რა ესე ყოველი ასიმს, კუალად მოუწოდა არ(A 266)ჩილს და რქუა: „თუალ გასხენ განახუენ
20 ქმნილ-კეთილობისა შენისათუის, რამეთუ ფრიადცა ქმნულ-კეთილ ხარ.
აწ მითხრეს შენთუის, ვითარმედ შვილ ხარ დიდთა მეფეთა ხუასროანთა. არამედ აწ უფრო(ჭ 266)ს განდიდნე წინაშე ჩემსა, უკუეთუ ისმინო ჩემი, იყოს სამეფო შენი შენდავე და საგანძურნიცა მამათა
შენთანი მიგანიჭნე შენვე. პირველად მიჩუენენ საგანძურნი მეფეთა
25 ბერძენთანი, მოიქეც სჯულსა ჩემსა. იქმენ სარკინოზ, და სპასალარ
გყო შენ ქუეყანასა ქართლისასა, მეფე და უფალ ერთა ზედა ქართლისათა“. მაშინ მიუგო და რქუა წმიდამან არჩილ: „უწყოდე
მტკიცედ, რამეთუ მცირე ვიყავ ასაკითა, ოდეს იგი განვლო ქუეყანა ესე ერაკლე (M 436) მეფემან. ხოლო მამამან და ძმამან ჩემმან დასხნეს იგინი ციხესა მას სადათ იგი შეიქცა ყრუ ამირა; და აწ აქუს
იგი ბერძენთა. ხოლო მე არა დაუტეო უფალი ღმერთი

ჩემი, არცა განვყიდო წარუვალი იგი დიდება მსწრაფლ წარმავალისა ამისთუის“. მიუგო და რქუა ასიმ: „შენ უკუე იყავ დაცემა-
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სა მას სარინოზთასა აფხაზეთს შინა“. რქუა წმიდამან (A 267) არჩილ: „მე
ვიყავ მაშინ, რაჟამს დასცნა იგინი ღმერთმან“. რქუა ასიმ: „რომელმან ღმერთმან დასცნა სარკინოზნი?“ მიუგო წმიდამან და რქუა
მას: „ღმერთმან ცხოველმან, რომელ არს შემოქმედი ცათა და
ქუეყანისა და რომელი იგი არს და მოვიდა ზეცით ქუეყანად ჴსნი5 სათუის ნათესავისა კაცთასა, სიკუდილითა თუისითა აღგუადგინნა, და
უკუდავება მოგვანიჭა; მან უკუე დასცნა და დაამდაბლნა იგინი“.
მაშინ რქუა ასიმ წმიდასა არჩილს: „რომელი ღმერთი მოკუდავი არს და სასოება ცხორებისა მოკუდავისა მიმართ აქუს, ჯერ არს მისიცა სიკუდილი“. და უბრძანა
10 თავისა მოკუეთა, და აღსრულება წმიდისა არჩილისა. და არა ჰრიდა სიკეთესა მისსა, არცა შერცხუინა დიდებისაგან წარჩინებულებისა მისისა. და განიყვანეს გარე და მოჰკუეთეს თავი თუესა მირკანისსა, რომელ არს მარტი. და
შევედრა სული (M 437) და(ჭ 265)მბადებელსა
თუისსა, აღირჩია სიკუდილი უკუდავებისა მომატყუებელი, შესცვალა
15 მცირედ ჟამისა ესე მეფობა საწუთროსა სიხარულად საუკუნოდ.
ღირს იქმენ განწყობილთა თანა წმიდათა და ახოვანთა მოწამეთასა წარდგომად წინაშე ღმრთისა, და მათ თანა გუირგუინოსანი
იხარე(A 268)ბ წინაშე სამებისა წმიდისა.
ვითარცა აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ, მივიდეს ღამესა
20 მას გოდერძიანნი ტბელნი და მათ თანა სხუანიცა აზნაურნი მამეანნი და მოიპარეს გუამი წმიდისა მოწამისა არჩილისი, წარმოიღეს და შემურეს პატივითა დიდითა, დამარხეს ნოკტორას, მის
მიერვე აღშენებულსა ეკლესიასა. ხოლო ცოლმან მისმან მიუბოძა
სოფლები მათ, რომელთა მოიღეს გუამი წმიდისა მოწამისა არჩილისი კახეთ25 სა შინა, სამკუიდრებელად თუისად.
წიგნი ესე წამებისა მისისა იპოვა ესრეთ სულ მცირედ აღწერილი, რომელ ჟამთა შლილობითა ჯერისაებრ ვერვის
აღეწერა. ხოლო წიგნი ესე ქართველთა ცხორებისა აღიწერებოდა ჟამითი-ჟამად, ვიდრე
ვახტანგამდე. ხოლო ვახტანგ მეფისა ვიდ30 რე აქამომდე აღწერა ჯონბერ ჯუანბერიანმან, ძმისწულის ქმარმან
წმიდისა არჩილის(M 438)მან, ნათესავმან რევისამან, მირიანის ძისამან.
მიერითგან შემდგომთა მომავალთა ნათესავთა აღწერონ ვითარცა
იხილონ და წინამდებარემან ჟამმან უწყებად მოსცეს გონებასა მათსა ღმრთივგანბრძნობილსა. 35
1-25 სტრ., 160 მატიანჲ ქართლსაჳ
შემდგომად ამისსა, რაჟამს აღესრულა წმიდა მოწამე არ-

ჩილ, დაშთეს შვი(A 269)ლნი მისნი იოვანე და ჯონბერ.[წარვიდა იოვანე
ეგრისად და წარიტანა თანა დედა და ორნი დანი თუისნი; ხოლო (ჭ 266) ჯონბერ და ორნი დანი მისნი დაშთეს ქუეყანასა ქართლისასა და კახეთისა. არამედ უმრწემესი დაჳ მისი იყო სახითა შუენიერ; და მიესმა (მას) მისი ხაზართა მეფესა ხაკანს, მოუგზავნა მოცი
ქული და ითხოვა შუშან ცოლად; უქადა შუელად სარკინოზთა ზედა. და რაჟამს მოიწია მოციქული ხაკანისი, მიუმცნო ჯონბერ ძმასა თუისსა და დედასა. ხოლო მათ არა ინებეს და უთხრეს: „უკეთუ
10 უღონო იქმნეს ყოფა ჩუენი, უმჯ(C175a)ობეს არს, რათა შევიდეთ საბერძნეთად და მივმართოთ ქრისტიანეთა, ვიდრეღარა შეიგინოს შვილი
ჩუენი წარმართთა მიერ“. და შუშანცა აგინა ხაზართა მეფესა. შემდგომად სამისა წლისა მოგზავნა ხაკა(M 439)ნმან სპასალარი თუისი ბლუჩან, გამოვლო გზა ლეკეთისა და შემოვიდა კახეთად, მოადგა ცი15 ხესა, რომელსა შინა იყვნეს ჯონბერ და დაჳ მისი შუშან, და
მცირედთა დღეთა წარიღო და ტყუე ყუნა იგინი, შემუსრა ქალაქი
ტფილისი, წარტყუენა ქართლი და ყოველი ქუეყანა (დღესა ერთსა).
და ვითარ წარემართა გზ[ასა დარიალაისასა],
20 დღესა ერთსა რქუა შუშან ძმასა თუისსა: „უმჯობეს ა(A 270)რს ჩემთუის
სიკუდილი, რათა ღირს მყოს უფალმან წმიდათა დედათა თანა, ვიდრეღარა შევიგინო წარმართთა მიერ“. და ჰქონდა მას ბეჭედი,
აღმოუგდო მას თუალი და მოწოა იგი; რამეთუ იყო თუალსა მას ქუე
შე წამალი საკუდინელი, და მუნქუესვე მოკუდა. წარვიდა ბლუჩან
ხაკანისა, მიგუარა ჯუანბერ და მიუთხრა სიკუდილი დი(ჭ 267)სა მისისა
შუშანისი. ხოლო იგი განუწყრა არამიტანებისათუის გუამისა მისისა, რომლისა წადიერ იყო ხილვად. შეიპყრეს ბლუჩან, მოაბნეს
ყელსა საბელნი, განზიდვად სცეს იმიერ და ამიერ ორთა ცხენოსან-

1-30 სტრ., 161 თა და მოსწყუიდეს თავი მისი ბოროტად. და ვითარ დაჰყო წელიწადი შუიდი ჯონბერ, განუტევა იგი ნიჭითა დიდითა ხაკანმან და
წარმოგზავნა ქუეყანად თუისად.
ხოლო ამიერითგან იწყო შემცირებად მეფობამან
დიდთა მეფეთა ხუასროანთა. პირველად უფლება სარკინოზთაგან
5 განდიდნა და მათგანცა მიეცა ყოველი ესე (M 440) ქუეყანა ჟამითი-ჟამად
რბევასა და ოჴრებასა. მეორედ, იქმნა სიმრავლე მთავართა ქუეყანა(A 271)სა ქართლისასა, შეერია ბრძოლა, იქმნნეს მტერ ურთიერთას. და
უკეთუ ვინმე გამოჩნდეს შვილთა შორის ვახტანგისთა, რომელიცა
ღირს იყო მეფედ, იქმნის შემცირებულ სარკინოზთაგან: რამეთუ
10 დაიპყრეს ტფილისი ქალაქი აგარიანთა, შექმნეს სახლად საყოფლად
თუისად, მიიღებდეს ხარკსა ქუეყანისა ამისგან, რომელსა ჰქუიან
ხარაჯა. რამეთუ განგებითა ღმრთისათა სიმრავ(C176a)ლისათუის ცოდვათა
ჩუენთასა განდიდნა ნათესავი სარკინოზთა.
ხოლო ამან ჯო[ნბერ] შეირთო ცოლი ნათესავი ბაგრატონიანთა,
15 ასული ბაგრტონიანისა ადარნასესი, სახელით ლატავრი, და აბრალა

დედამან მისმან მოყვანება მისი ცოლად. არათურე კეთილად მეცნიერ იყო, რამეთუ არიან იგინი ნათესავნი დავით წინასწარმეტყუელისანი, რომელი იგი მამად ღმრთისად იწოდა. და ვითარ იხილა ძის ცოლი თუისი, შეუყუარდა, აკურთხა და დალოცა. და ვი(ჭ 268)თარ
20 გარდაჴდეს ამას შინა წელიწადნი მრავალნი, მოვიდა ამირა აგარიანი, რომელი მთ(A 272)ავრობდა სომხითს, ქართლს და ერეთსა, სახელით ხუასრო, ოდეს ამან აღაშენა ტფილისი ქალაქი, მოოჴრებული
ხაზართაგან.
ხოლო რაჟამს მოუძ(M 441)ლურდეს ბერძენნი, გაადგა მათგან ერისთავი
25 აფხაზთა, სახელით ლეონ, ძმისწული ერისთავისა, რომლისად მიეცა სამკუიდროდ აფხაზეთი. ესე მეორე ლეონ ასულის წული იყო
ხაზართა მეფისა, და ძალითა მათითა გაადგა ბერძენთა, დაიპყრა
აფხაზეთი და ეგრისი ვიდრე ლიხამდე, სახელით მეფე აფხაზთა;
რამეთუ მიცვალებულ იყო ივანე და დაბერებულ იყო ჯონბერ. და
30 შემდგომად ამისსა ჯონბერცა მიიცვალა; არამედ სიცოცხლესავე ჯონბერისსა იცვალა ადარნასე ბაგრატონიანმან ნასამალი კლარჯეთისა,
შავშეთისა, აჭარისა, ნიგალისა, ასისფორისა, არტანისა და ქუემო1-30 სტრ., 162
სა ტაოსა, და ციხეთაგანცა რომელნი ჰქონდეს შვილისშვილთა ვახტანგ მეფისათა. და წარვიდა ადარნასე კლარჯეთად, და მოკუდა მუნ.
შემდგომად სიკუდილისა ადარნასესისა, განადიდა უფალმან მეფობა აშოტ კულაპარატისა, (ჭ 269) რამეთუ ეუფლა ქართლს და საზღვართა მისთა. (A 273) რამეთუ მათ ჟამთა შესრულ იყო მუსლამაჳ საბერძნეთად, და შეიქცა მოუძლურებული და გაწბილებული. მაშინ ბერძენთ მეფემან მოუბოძა კულაპარატობა აშოტს, და მოუძლურებულ
იყვნეს სარკინოზნი, და გაადიდნა აშოტ კულაპარატი. ხოლო ტფილისს არავინ-რა დარჩა სარკინოზთაგანი, თუინიერ იაჰი შუაბის
ძ(M 442)ისა, და გრიგოლი მთავრობდა კახეთს. 10
მეორესა წელსა, მას ჟამსა გამოილაშქრა აშოტ
კულაპარატმან და უშუელა თეოდოს აფხაზთა მეფემან, ძემან მეორისა ლეონისმან, რომელი იგი სიძე იყო აშოტ კულაპარატისა.
მოვიდა გრიგოლ კახეთით, და გრიგოლს უშუელეს მთიულთა და
წანართა ამირამან ტფილელმან. და შეიბნეს კსანს ზედა აშოტ და
15 გრიგოლ. გააქციეს გრიგოლ, მთავარი კახეთისა, და იპყრეს ქუეყანა, რომელი ჰქონდა ქართლისაგან; და დაიპყრა აშოტ კლარჯეთითგან ვიდრე კსნამდე. (ჭ 270) შემდგომად ამისსა მოვიდა ხალილ, იზიდის
ძე არაბიით, დაიპყრა სომხითი, ქართლი, ერეთი, (ჭ 272) და მოკლეს აშოტ
კულაპარატი გარდაბანს ეკლესიასა შინა, და სისხლი მისი, რომე20 ლი მაშინ დაითხია, აწცა იხი(A 274)ლვების ვითარცა ახალი.
(ჭ 273) ვითარცა კუალადცა ეუფლნეს სარკინოზნი ქართლს.
და ვითარ წარვიდა ხალილ, დაუტევა ამირად იაჰია შუაბის ძე.
მას ჟამსა შეითქუნეს გარდაბანელნი და განაჩინეს ქორეპისკოპოზად
დაჩი ივანეს ძე ქობულის ძისა. და შემდგომად ამისსა განაჩინეს

25 ქორეპისკო[პო]სად სამოელ დიონაონი. კუალად მეორედ მოვიდა
იგივე ხალილ არაბიით. შეებნეს გარდაბანელნი, გავაზს; გააქცივნა
ხალილ და მოსწყუიდნა სიმრავლე ფრიად. კუალად დაჯდა ამირად ტფილისს (M 443) საჰაკ, ისმაელის ძე. ხოლო ხალილ მოვიდა მესამედ, და მოკლეს ჯავახეთს, და ძე მისი მოჰმად მოვიდა ქართლს;
30 და მოერთო მას ბაგრატ, ძე აშოტ კულაპარატისა, და მისცა მას
ქართლი.
(ჭ 274) გამოვიდა სააკ, ამირა ტფილელი, ლაშქრითა, და

1-30 სტრ., 163
დადგა რეჴსა; ხოლო მოჰამედ და ბაგრატ წარიღეს უფლის-ციხე; და
მოვიდეს კახნი გარდაბანელნი შუელად სააკისსა: და შეიბნეს რეჴს
და იყო ბრძოლა მათ შორის. არცა იგინი გაიქცეს და არცა იგინი,
ვიდრემდის გაიყარნეს. და მოემად წარვიდა ბარდავს.
აქა ჟამნი გარდასრულ იყუნეს წელიწადნი მოამედის გამოჩინებითგან, (A 275) რომელმან სარკინოზთა სჯული დაუდვა, ორასცხრამეტნი. მაშინ მოვიდა ბუღა თურქი მონა, რომელი გამოეგზავნა
ამირ-მუმნს ბაღდადით, სპითა დიდითა, და შემუსრა ყოველი სომხეთი და ტყუე ყუნა ყოველნი მთავარნი მათნი. მოვიდა და მოადგა ტფილისის ქალაქსა, რამეთუ არა მორჩილობდა სააკ ამირა: მო10 კლა სააკ, შემუსრა ტფილისი, დაწუა ცეცხლითა და მოაოჴრნა
ყოველნი არენი მისნი. და თეოდოსი, აფხაზთა მეფე, გამოვიდა წინააღმდგომად მისა, დადგა კუერცხობს. ხოლო ბუღა, ვითარცა
ცნა, წარავლინა ზირაქ, სპასალარი თუისი, და ბაგრატ, ძე აშოტ
კულაპარატისა: (M 444) შეიბნეს და გააქცივნეს აფხაზნი, და მოსწყუიდნეს
15 სიმრავლე ურიცხუი. და თეოდოსი მეფე წარვიდა მეოტი გზასა
დვალეთისასა.
კუალად უკუმოქცეულთა დაუდგეს გარდაბანელნი ჯუარის
გუერდსა, და ავნეს ლაშქარსა დიადი. ვითარ ცნა ბუღა, აღიყარა მუნით და მოვიდა ჭართალეთს, დადგა მუნ შინა, აიყვანნა
20 მთიულთაგან მძევალნი კაცი სამასი, და ლამოდა შესულასა ოვსეთად; და შევიდა ცხავატამდის. ხოლო აბულაბაზ სომეხთ ერისთავმან,
და გუარამ, აშოტის ძემან, მიუწერეს მთიულთა, რა(A 276)თა არა შეუშონ.
ხოლო მათ გაწირნეს მძევალნი მათნი; უშუელა ღმერთმან: რამეთუ
მოვიდა თოვლი, დაუდგეს წინა და შეებნეს. მოსცა ღმერთმან ძლე25 ვა, და მოკუდა ურიცხუი ერი სარკინოზთა, და ცხენმან მათმან ძოვა იელი, და დაიჴოცა ფრიად. ხოლო სიმრავლისაგან ლაშქრისა
არა (ა)ჩნდა, რამეთუ იყო სიმრავლე მისი, ვითარ ასოცი ათასი.
შეიქცა გარე და დაიზამთრა ბარდავს. და შეიპყრა ხუცისა
ვინმე ძე, რომელი გამთავრებულ იყო, და შემუსრა გარდაბანი. განაღო კარი დარუბანდისა, და გამოიყვანნა ხაზარნი სახლი სამასი, და
დასხნა შანქორს. დარიალამით გამოიყვანნა ოვსნი, სახლი ასი, (M 445) დასხნა იგინი დმანისს, და ენება ზაფხულის შესულა ოვსეთს. ამირ-მუმ-

[მან] ვითარცა ცნა, ვიდრემდის ხაზართა, ტომთა მისთა, ზრახავს,
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მოუვლინა ბუღას, რათა დაუტეოს ქართლი მუმედს, ხალილის ძესა.
და წარვიდა ბუღა, და ამირობდა მუმედ, ხალილის ძე. და გარდაადგინა ამირ-მანმან მაუმედ, და დაადგინა ისე, შიხის ძე, ნათესავი უმედისივე.
და ქორეპისკოპოვზი გაბრიელ იყო დონაური, ძმა
სამოელ ქორეპისკოპოვზ[ი]სა. და წარვიდა ისე, და მოვიდა სხუა
ამირა სახელით აბრაამ. და კუალად მოვიდა ამირად ხალ[ილ]ისძე ჰუმედ, და უფროს ნებიერად დაიპყრა ყოველი ესე ქუეყანა, სომხითი, ქართლი და რანი. და წარვიდა ხალილის ძე, და დადგა ამირად
კაცი საჰ[ა]კის მონათაგანი, სახელით გაბულოც. ხოლო გუარამ,
10 ძემან აშოტ კულაპარატისმან, შეიპყრა გაბუ[ლო]ც და წარსცა საბერძნეთად: რამეთუ გადიდებულ იყო გაბულოც, და დაემორჩილნეს
გარ[და]ბანელნი. და ბრძოდა აშოტ მამის ძმისწულსა მისსა, ძმასა
გუ[ა]რამისასა. ხოლო გუ[ა]რამს დაეპყრა ჯავახეთი, თრიალეთი,
ტაშირი და აბოცი, და არტანი, და ჰბრძოდა სარკინოზთა. ზოგ15 ჯერ სძლის გუარამ, და ზოგჯერ სარკინოზთა. ხოლო გუარამ განუყუნა ქუეყანანი ძმათ[ა] თუისთა, (M 446) ადარნასეს და ბაგრატს, და აბოცი(ს) განუყო ცოლის ძმასა თუისსა, სომეხთა მეფესა.
(ჭ 277) მას ჟამსა გამოვიდა გიორგი, აფხაზთა მეფე, ძმა თეოდოსესი და დიმიტრისი, ძე ლეონისი, დაიპყრა ქართლი და დაუტევა
20 ერისთავად ჩიხას ძე დიმიტრისი, რომელსა ერქუა ბაგრატ, რომელი იცნობ[ებ]ის ექსორიაქმნილობით. და ცოლმან მეფისამა[ნ] მოკლა ძე დემეტრესი, ერისთავი ჩიხისა, და ეცრუა იგი ივანე მთავარსა შავლიანსა, და შთა[ა]გდეს ბაგრატ ზღუას. ხოლო ღმერთმან
განარინა იგი, და მიიწია ქალაქად კოსტანტინეპოლედ. და მოგუა25 რა მეფემან იოვანე ძესა თუისსა ადარნასეს ცოლი, ასული გუარამ
აშოტისი. და მოკუდა იოვანე, მეფე აფხაზთა, და მეფობდა მის
წილ ძე მისი ადარნასე. და შეიპყრნა ლიპარიტ ქუეყანანი თრიალეთისანი, აღაგო ციხე კლდე-კართა; და იპაღსონ დავით ბაგრატისმან. (ჭ 278) ხოლო ნასრ ძე გუარამისი [და გურგენ] იყუნეს აფ30
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ხაზთა კერძ, ხოლო დავით და ლიპარიტ უშუელდეს სომეხთა, და
იბრძოდეს სომეხნი და აფხაზნი ქართლსა ზედა. მას ჟამსა მონაზონი იქმნა გუარამ.
და ვითარ მოკუდა კახთა ქორეპისკოპოსი გაბრიელ დონაური, დაჯდა ქორეპისკოპოსად ფადლა არევმანელი, (M 447) კაცი ბრძენი
5 და საქმის მეცნიერი. მას ჟამსა შინა მოიტყუა ნასრა, ძემან გუარამისმან, დავით, ძე ბაგრატისი, მამის ძმისწული მისი, და მოკლა

იგი. ხოლო ნასრას შეუკრბეს მტერად სომეხნი, ლიპარიტ, და
ქართველნი, და აშოტ ძმა დავითისი, (ჭ 280) და მათ თანა სა](A 277)რკინოზნი.
და შეებნეს ნასრას, გააქციეს, და მიიხუნეს ციხენი; და წარვიდა
10 საბერძნეთს წინაშე ბერძენთა მეფისა. და მოკუდა გუ[ა]რამ, ძე აშოტისი, და დამარხეს ოპიზას, მეორედ მისგან აღშენებულსა. ესე ბაგრატ, ძე დემეტრე აფხაზთა მეფისა, შესრულ იყო საბერძნეთად, კოსტანტი[ნე]პოლეს, და მოსცა ბერძენთა მეფემან ლაშქარი, და გამოგზავნა ზღუით ნავითა, შემოვიდა აფხაზეთად, და მოკლა ადარნესე,
15 ძე იოვანესი, და დაიპყრა აფხაზეთი. და შეირთო ცოლი მისი ცოლად,
ასული გუ[ა]რამისი; და გამოიყვანა ბაგრატ აფხაზთა მეფემან ნასრა. ხოლო შეიპყრნა ნასრა სამნი ციხენი სამცხეს: ორძჴე, და ჯუარის-ციხე და ლომსიანთა, გუარამისივე აშენებული.
მოვიდა გურგენ და ადარნასე, ძე დავითისი;
20 უშუ(M 448)ელეს სომეხთა, და შეიბნეს მტკუარსა ზედა; და იძლინეს აფხაზნი, ხოლო მოკლეს ნასრა და ბაყათარ, მთავარი ოვსი, და ერისთავი აფხაზთა. ხოლო ფადლა ქორეპისკოპოზი
განძლიერდა და დაიმორჩილნა გარდაბანელნი. და შემდგომად მისა დაჯდა კუირიკე ქორეპისკოპოზად; და იპყრობდეს ქართლს
25 აზნაურნი.
მას ჟამსა გამოვიდა კოსტანტი, აფხაზთა მეფე, დაიპყრა ქართლი; და ემტერა სომეხთა (A 278) მეფე, სუმბატ ტეძერაკალი, გამოილაშქრა სპითა დიდითა, მოადგა უფლის-ციხესა, მოიღეს პალანკურდანი, აღმოაგეს ზემოთ-კერძო, და წარიღეს ციხე ჴერჴითა.
30 ხოლო კუალად იმზახნეს სუმბატ და კოსტანტი, და უკუმოსცა
უფლის-ციხე და ყოველი ქართლი.
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ხოლო ამისსა შემდგომად მოვიდა ამირა აგარიანი, სახელით
აბულ-კასიმ, ძე აბუსაჯისი, რომელი გამოეგზავნა ამირ-მუმნსა სპითა დიდითა და ურიცხუითა; და არა იტევდა ქუეყანა. რამეთუ მოვიდა პირველად სომხითს, და მოსრა ყოველი სომხითი, სივნეთი,
ვაეძორი და ასპურაგანი. და სუ[მ]ბატ, სომეხთ მეფემან, ვერ და5 იდგნა ზარისა მისისაგან, და წარმოვიდა მუნით მეო(M 449)ტობით და მიმართა მთათა აფხაზეთისათა, და მუნ იყოფოდა.
მოვიდა აბუს[ა]ჯის ძე ტფილისს, და მას ჟამსა ამირა
იყო ჯაფარ(ას), ძე აიასი. მოვიდა და მოადგა უჯარმას, შიგა დგა
სამასი კაცი, და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა. და ვითარ იხილეს,
10 რამეთუ ვერ დაუდგმიდეს, დააგდეს ღამე და გარდაიხუეწნეს: რომელნიმე წარვიდეს, და რომელთამე ეწივნეს და დაჴოცნეს. ვითარცა ცნეს ბოჭორმელთა ციხეონთა წაღება უჯარმისა, დააგდეს ციხე
და გარდაიხუ(A 279)ეწნეს. რაჟამს მოვიდეს, პოვეს იგი უკაცური; აიღეს
ბოჭორმა და დაიჭირეს ციხედვე; და უჯარმის ზღუდენი დაარღუივნეს. 15
ხოლო კუირიკე ქორებისკოპოზმან ვითარ იხილა, რომელ
არა იყო ღონე მისი, მიენდო ფიცითა, მივიდა და ნახა; (ჭ 283) ჰკითხა მან:

„ვინ გაწუა აქა მოსლვა?“ და რქუა: „მაწუა დედამან ჩემმან“.
ხოლო მან თქუა: „არა ვატკინო გული ერთისა შემხედვარსა“. და
შეუყუარდა სიკეთისა მისისათუის, განუტევა ხოლო ბოჭორმა თუით
20 დაიჭირა. შემდგომად ამისა შემოვიდა ქართლად და მოაოჴრა ქართლი; და ვიდრე იგი შემოვიდოდა, მოარღუივნა ზღუდენი უფლისციხისანი, რომელ არა დაიმჭირონ. შე(M 450)ვიდა მუნით სამცხეს, და მოაოჴრა სამცხე და ჯავახეთი, მოადგა ციხესა თმოგუისასა. და ვითარ
იხილა სიმტკიცე მისი და სიმაგრე, აიყარა მუნით, და მოვიდა
25 ყველს, მოადგა გარე და უწყო ბრძოლად.
იყო მუნ შინა ჭაბუკი ერთი, სახელით გუბრონ; [ებრძოდა შიგნით გამოღმართ, ყოველთა დღეთა, მოყუასთა თუისთა
თანა. და ვითარ წარიღეს ციხე იგი, შეიპყრეს წმიდა გობრონ]. აწამეს და წამება მისი ვრცელად აღწერა წმიდამან მამამან ჩემმან
სტეფანე მტბევარმან ეპისკოპოზმან. აიყარა მუნით და წარვიდა დვინად ქალაქად. მოვიდეს და უთხრეს, ვითარმედ სუმბატ მეფე შევიდა (A 280) ციხესა კაპოეტისასა, მსწრაფლ აიყარა მუნით და მიუმცნო ლაშქარსა თუისსა, რათა ყოველი კაცი, რომელი პოვონ ცოცხალი, გამოიყვანონ მის წინაშე მოვიდა და მოადგა ციხესა კაპოვეტისასა;
35 და ციხოვანთა დედა-წული რომელი პოვა გარეგნით, დაიპყრა ჴელ-

1-35 სტრ., 167
თა. ამისთუის გამოსცეს ციხე, და შეიპყრეს სუმბატ და წარიყვანა დვინს, ჩამოჰკიდა ძელსა
და მოკლა. შემდგომად ამისა, ვითარ გარდაჰჴდეს წელნი რაოდენნიმე მოეშენა ქუეყანა.
მაშინ უჴმო კუირიკე ქორე(M 451) ბისკოპოსმან კოსტანტი აფხაზთა მეფესა, (ჭ 284) ჩავიდეს ერეთად, მოადგეს ციხე(ჭ 284)სა ვეჟინისა.
5 აფხაზთა მეფე დაუდგა ზედათ-კერძო და კუირიკე ქუემოთ. და ვითარ მისწურეს წაღებად, მაშინ ადარნასე პატრიკი მოვიდა, პარასკევსა ჯუარსა მიუპყრა ზავის პირი, მოსცა აფხაზთა მეფესა
არიში, გავაზნი, ხოლო კუირიკეს ორჭობი; ვითარ დაიზავნეს,
შემოიქცეს. მოვიდა კოსტანტი, აფხაზთა მეფე, ილოცა ალავერდს
10 წმიდის გიორგის წინაშე, და შემოსა ხატი მისი ოქროთა. ხოლო ლაშქარი მისი
უმრავლესი წარავლინა გზასა გარესა და ფრიად პატივსცა კუირიკე ქორებისკოპოსმან და წარ(A 281)ვიდა ქუეყანად თუისად.
შემდგომად ამისსა მცირედთა დღეთა მიიცვალა კოსტანტი, აფხაზთა მეფე, და იშლებოდა ქუეყანა აფხაზეთისა ჟამ რა15 ოდენმე. რამეთუ ესხნეს ძენი ორნი კოსტანტი მეფესა: ერთი უხუცესი და მეორე უმცროსი, რომელი უშვა ცოლმან.
უხუცესსა ერქუა გიორგი და უმრწემესსა ბაგრატ. და იყო მათ შორის ბრძოლა
ფიცხელი, რომელი თუითოეულად პოვო ცხოვრებასა მათსა.
ხოლო ესე ბაგრატ იყო სიძე გურგენ ერისთავთა ერისთა20 ვისა, უშუელდა გურგენ ყოვლითა ძალითა მისითა. ვიდრე არა მი-

იცვალა ბაგრატ, არა იყო მშუიდობა და შ(M 452)ემდგომად სიკუდილისა მისისა მიიღო სრულებით მეფობა აფხაზთა გიორგი მეფემან. იყო იგი სრული ყოვლითავე სიკეთითა, სიმჴნითა და ახოვანებითა; ღმრთის-მოყუარე იყო და უმეტეს მაშენებელი ეკლესიათა,
25 მოწყალე გლახაკთა, უხუი, მდაბალი, და ყოვლითა კეთილითა და
სათნოებითა სრული. ამან განაგნა და განაწყუნა ყოველნი საქმენი მამულსა და სამეფოსა მისსა: აღაშენა საყდარი ჭყონდიდისა,
შექმნა საების(A 285)კოპ(A 282)ოზოდ, და განაშუენა იგი ნაწილთა სიმრავლითა წმიდათა მარტუილთათა.
მას ჟამსა მიიცვალა კუირიკე ქორებისკოპოსი, და დაჯდა
ქორებისკოპოსად ფადლა, ძე კუირიკესი. ამან აღაშენა ციხე ლოწობანთა.
ამასვე ჟამსა მოვიდეს სარკინოზ[ნ]ი, რომელთა უჴმობდეს
ს[ა]ჯობით, და მოტყუენეს კახეთი, დაწუეს ჯუარი და მცხეთა, და
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შეიქცეს; წარვიდეს და წაიტანეს თანა ჯუარი დაჭრილი. და შეედვა სნება მუცლისა, და გულისჴმა ყვეს, რომე ჯუარისაგან ევნებოდა. შეკრიბნეს ნაწილნი და წარმოსცნეს ჯუარსა; ჩაკრიბნეს
ბუდესა შინა და აღმართეს ადგილსავე თუისსა.
და ერეთს ვიდრე, მეფობამდე იშხანიკისსა პირველნი
5 ყოველნი იყუნეს მწუალებელნი; ხოლო იშხანიკ დისწული იყო (M 453) გურგენ ერისთავთა ერისთავისა, და დედამან მისმან მოაქცივნა მართლმადიდებელად, დინარ დედოფალმან. და სალართა დაეპყრა ბარდავი და ადარბადაგანი. ხოლო გიორგი, აფხაზთა მეფემან, მისცა
ქართლი ძესა თუისსა უხუცესსა კოსტანტის. (ჭ 291) და ვითარ დაყო
10 სამი წელიწადი, იწყო მტერობად მამისა თუისისა და ძებნად მეფობისა. და ვითარ გამოცხადნა საქმე მისი, შედგა იგი უფლისციხეს და (ჭ 292) შეუდგ(A 283)ეს თანა ტბელნი და სხუანი მრავალი აზნაურნი.
ხოლო გიორგი მეფემან, ვითარ დაიდასტურა განდგომა
15 ძისა თუისისა, გამოილაშქრა ყოვლითა ძალითა თუისითა, და მოიყვანნა ყოველნი მეფენი და ფადლა ქორებისკოპოსი. მოადგეს
უფლის-ციხესა, და ბრძოდეს დღეთა მრავალთა, და ვერას ავნებდეს
ციხესა, რომელ მრავლად დგეს შიგნით. და ზოგსა დღესა შეებმიან
ცხენითა, და ზოგსა დღესა ქუეითად. 20
მაშინ გიორგი მეფემან აბირნა აზნაურნი საზუერელნი ესრეთ სახედ, ვითარმედ: „გამოედ ჩუენ წარგიყვანოთ აფხაზეთად,
შენ დაჯედ მეფედ და მამა შენი დარჩეს გარეგან“. ხოლო მან დაიჯერა და მიენდო. გარნა აზნაურნი იგი,რომელნი უდგეს თანა,
უშლიდეს საქმესა (M 454) ამას, და მან არა ისმინა მათი; გამოვიდა ღამე
25 ტივითა მტკუარსა, და ვითარ განეწურა პირსა წყლისასა, ვერღარა
დაითმინეს, მიეტევნეს შეპყრობად. და ვითარ იგრძნა ზაკულება მა-

თი, შეაქცივნა ტივნი გარე, რათამცა შევიდა ციხესავე. ვერღარა დაიმორჩილნეს ტივნი და ჩაჴდეს ადგილსა, სადაცა ტივნი გადგებოდეს. შეიქმნა ჴმა, გამოვი(A 284) და მეფე და ყოველი ლაშქარი; დაიცვეს ციხე გარეშამო და, რაჟამს განთენა, იწყეს ძებნად.
ხოლო იგი გამოსრულ იყო [წყლით და შესრულ იყო] ნაპრალსა
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კლდისასა, და მუნ დამალულ იყო. პოვა იგი კაცმან ვინმე უნდომა[ნ], შეიპყრეს და მოჰგუარეს იგი მეფესა, და მეფემან გააპატიჟა ბოროტად: პირველად თუალნი დასწუნეს და მერე გამოყუერეს, და მოკუდა. ხოლო აზნაურნი, რომელნი დგეს ციხესა შინა,
მინდობით გამოიყვანნა და ტბელნი განუტევნა, მშუიდობით გაგ5 ზავნნა; იგინი წარვიდეს ასპურაგანს.
(ჭ 293)მიიცვალა ფადლა ქორებისკოპოსი; დაჯდა კუირიკე ქორეპისკოპოსად. ამისა შემდგომად გადგეს აზნაურნი გარდაბანელნი,
იწყეს ზრახვად გიორგი მეფისა. გამოილაშქრა გიორგი მეფემან, ჩავიდა კახეთად. [და მოსწუა და ასწყუიდა, და წარვიდა თუისადვე
10 ქუეყანად. კუალად დადგა (M 455) ატენს. და ძე მისი ლეონ იყო ერისთავად
ქართლისა; და აწვია ყოველი ლაშქარი კუალად შთასლვად კახეთად]. ვითარ ცნა კუირიკე – ვერ დაუდგებოდა, ადგა და მოვიდა
მათ წინაშე. და კუალად ენება გაპარვა ზაკვით, შეიპყრა ჴელთა და
წარვიდა კახეთად, რათამცა დედა-წული მისი აკრიბა ჴელთა. გარდა15 ეხუეწნეს, რამეთუ აცნობეს აზნაურთა ქართველთა.
მოერთო შტორა, ძმა კუირიკე ქორებისკოპოსისა, გიორგი
მეფესა, და მოუტანა (A 285) თანა ციხე მისი უჯარმო, და ეუფლნეს სხუათაცა ციხეთა კახეთისათა თუინიერ სამთა ციხეთა: ნახჭოვანისა,
ბოჭორმისა და ლოწობანთა. 20
ლოწობანნი ჰქონდეს ივანე არშის ძესა; და გამაგრდა
შიგან, გაწირა პატრონი. აუგეს შურის-ციხე და დააყენნეს შიგა
ლაშქარნი. და ციხე მარანისა ჰქონდა ხანხუასა, არსის ძესავე,
ძმასა ივანესსა; ლამოდა მსგავსად ძმისა თუისისა მკლავითა დაჭერასა. მივიდა მეფე და უბრძანა შებმა ლაშქართა. ხოლო მათ წარი25 ღეს ჴერჴითა და ხანხუა მოიყვანეს შეპყრობილი წინაშე მეფისა;
და მეფემან წარსცა პყრობილად ჯიქეთს.
ციხე ნახრჭევანისა ჰქონდა ფადლასა, ძესა კუირიკესსა. იგიცა
გამაგრდა შიგნით; ვითარ იხილა კუირიკე (M 456) ქორეპისკო(ჭ 294)პოსმან, რამეთუ არა იყო ღონე მისი, ითხოვა სიმტკიცე ცოცხლებით გაგზავ30 ნისა, და დაულოცა კახეთი გიორგი მეფესა. ხოლო ლეონ, ძე მეფისა, არა ლამოდა განტევებასა კუირიკესსა, რამეთუ არცა პირველ შეპყრობასა იყო ნება მისი, გარნა არა უსმინა მამამან მისმან, და კუირი-
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კე ესე პირი ითხოვა, რათა მას ზამთარსა არა აიღონ ციხე (A 286) ბოჭორმა, და შემდგომად აღვსებისა წარვიდეს და ნება სცეს. ამისთუის
აიღეს ციხე ნახრჭევანისა, და შვილი ერთი უმრწემესი, დავით, მძევლად; და განუტევეს დღესა ლამპრობასა.
წარვიდა მეფე აფხაზეთად, და შევიდა კუირიკე ბოჭორ5 მას ეკაზმოდა და ლამოდა შემდგომად აღვსებისა წარსლვასა.
მაშინ შეეზრახნეს აზნაურნი ქართველნი და მათ თანა კახნი: გოდერძი მაგდეური, მამა ყანჩაელი, დაჩი კორინთელი, დაჩი და ივანე
სხუილოსელნი, სარ და გრიგოლ ძმანი ფხუენელნი, და მათ თანა
ორმოცდაათი აზნაური სხუა, და მოერთნეს კუირიკეს. დაუწყეს
10 ბრძოლად ციხეთა, და მცირედთა დღეთა წარიხუნეს ციხენი ყოველნი, დაარღუივნეს შურის-ციხენი და ლოწობანი; და კუალადცა ეუფლა კუირიკე მამულსა თუისსა.
მოვიდეს და უთხრეს გიორგი მეფესა წაღება კახეთისა.
დ(M 457)აუმძიმდა დიდად, და აბრალა ყოველთა ვინცა ვინ აწუია გაშუება
15 კუირიკე ქორებისკოპოსისა. და ვითარ ამას შინა გარდაჴდეს ჟამნი
იგი, კუალად გაგზავნა ლაშქარი თუისი, და ძე მისი ლეონ უჩინა
წინამძღურად. და მივიდა და მოწუა კახეთი, და მასვე ლ(A 287)აშქრობასა შინა
მოართუეს ამბავი: მიცვალება დიდისა და ღმრთის-მოყუარისა გიორგი
მეფისა. მოუწოდა ლეონ ქორებისკოპოსსა კუირიკეს; და შეკრბეს
20 ბაზალეთს, ტბისა პირსა, თუითოთა ცხენოსნითა, და იუბნეს დღე
ერთი, ვიდრემდის განუცხადა მიცვალება მამისა თუისისა, და აჰკიდა სიყუარული, და უქადა ძისა მისისა სიძობა. და ვითარცა ესმა
ესე კუირიკეს, გარდაჴდა ცხენისაგან, და თაყუანისცემითა მისცა
მადლი, და განიხარა ზავი და სიყუარული, და უფროს პი(ჭ 295)რი მძა25 ხობისა.
შეიქცა ლეონ, და ეუფლა მამულსა და სამეფოსა
თუისსა, რამეთუ მაშინვე შთავიდა აფხაზეთად; და განადიდა უფალმან
ღმერთმან მეფობა მისი; მსგავსად მამისა თუისისა იყო იგიცა ღმრთისმოყუარე და სავსე ყოვლითა კეთილითა. ამან აღაშენა ეკლესია მო30 ქუისა და შექმნა საებისკოპოზოდ, აკურთხა და განასრულა ყოვლითა
განგებითა. და ვითარ ეუფლა მამულსა თუისსა, აღუსრულა აღთქმა
თუისი კუირიკე ქორებისკოპოსსა, და მისცა ასუ(M 458)ლი თუისი ცოლად
ძესა კუირიკესსა. კუალად იწყო მტერობად კუირიკესა და ძებნად
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კახეთისა, გაილაშქრა სპითა დიდითა, ჩადგა არაგუის პირსა, (A 288) ასწყუიდა ხერკი, მუხრანი და ბაზალეთი; და მასვე ლაშქრობასა დასნეულდა, შეიქცა გარე და მოკუდა.
დაჯდა მეფედ დემეტრე, ძმა ლეონისი, ეუფლა ქართლს;
და ვითარ მოიწყო სამეფო თუისი, გარდაჴდეს ამას შინა ჟამნი.
5 იყო ძმა მისი თეოვდოს საბერძნეთს. უჴმეს ვიეთმე კაცთა ამის
ქუეყანისათა, რათა გამოვიდეს ძმასა თუისსა ზედა, რამეთუ სიცო-

ცხლესავე დიდისა გიორგი აფხაზთა მეფისასა გაეგზავნეს საბერძ
ნეთს ორნი შვილნი, თეოდოს და ბაგრატ, რათა მუნ იზრდებოდენ, ამისთუის რათა შემდგომად სიკუდილისა მისისა არა იყოს მათ
10 შორის ბრძოლა და ჴდომა.
გამოვიდა თეოდოსი საბერძნეთით, მოვიდა სამცხეს, დაადგა
მარგის მერეს, უჴმობდა მესხთა აზნაურთა, იკრებდა ლაშქარსა და
ლამოდა მკლავითა თუისითა აღებასა მამულისა თუისისასა.
ხოლო დემეტრე მეფემან წარავლინა ლაშქარი თუისი, დაესხნეს უგრძნაუ15 ლად და გაიქცეს (M 459) თეოდოსი, წარვიდეს ქართლს და მიმართა ადარნასეს, მთავარსა; შეიყვანეს იგი ძამის ციხესა და მუნით გამოღმართ (ჭ 296) ეძიებდა საქესა თუისსა.
მაშინ დემეტრე მეფემან მიგზავნა ლაშქარი თუისი,
მოადგეს (A 280) ციხესა ძამისასა, და ბრძოდეს სამ თუე ოდენ. და ციხით
20 გამოღმართ ევნებოდეს ფრიად. და მოსჭირდა ციხოვანთა; ითხოვეს ფიცი და სიმტკიცე, რათა განუტეონ თეოდოსი და წარვიდესნ
მშუიდობით. და მათ მიინდვეს იგი, და გაგზავნეს მშუიდობით. წარვიდა წინაშე დავით კულაპარატისა, და მუნ დაყო წელიწადი
ერთი. წარმოვიდა და მოვიდა კახეთად. 25
მაშინ მოგზავნა მოციქული მეფემან თეოდოსისა და
კუირიკე ქორეპისკოპოსისა და რქუა: „რადგან მოვიდა ძმა ნემი საბერძნეთით, არა დაილევის ჩუენ შორის ბრძოლა, სიტყუითა კაცთათა; აწ შუამდგომელობითა შენითა მომანდევ ძმა ჩემი, და ვიყუნეთ ორნივე სწორად უფალ მამულსა ჩუენსა, ვითარცა ვიყუვენით
30 უწინარეს მე და ლეონ; აღიღე ჩემგან სიმტკიცე და შუამდგომელნი,
და შენგან დიდად დავიმადლო საქმე ესე“. ვითა(M 460)რ ცნა კუირიკე ქორებისკოპოსმან სიტყუა დემეტრე მეფისა, მოიყვანა თეოდოსი და
აწუია მინდობა მისი, და ეტყოდა: „მე ვიყო მეძიებელ სისხლისა შენისა“. თეოდოსი მიანდო ძმასა თუისსა და გაგზავნა. 35
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მაშინ წარიყვანეს ფიცითა და სიმტკიცითა, რომლითა
ეფუც(A 290)ნეს წინაშე სუეტსა-ცხოველსა კათალიკოზი, მღდელთ-მოძღუარნი და დიდებულნი ყოველნი; და ვითა მივიდა თეოდოსი წინაშე
ძმისა თუისისა, დაყუნა დღენი მცირედნი. ხოლო (ჭ 297) დემეტრე დაივიწყა შუამდგომლობა ღმრთისა და შემართა ფიცთა, შეიპყრა თეო5 დოსი და დასწუნა თუალნი და ვითარ იხილეს ესე მყოფთა მამულისა
მისისათა ძიება ყვეს ძმისა მათისა, რომელსა ერქუა ჩალამეფე, და
ვერ შეუძლეს ამისი ქმნა, რამეთუ დემეტრე მეფე იყო მჴნე და
ახოვანი. და რაჟამს აღესრულა დემეტრე მეფე, იხილეს ყოველთა
მკუიდრთა ქუეყანისათა, რომელ არღარა დარჩა მკუიდრი აფხაზეთისა
10 და ქართლისა, გამოიყვანეს თეოდოსი, და დასუეს მეფედ.
მაშინ მოვიდეს კახნი და მოადგეს უფლის-ციხესა. და იყო
მათ ჟამთა ერისთავი ქართლისა ივანე მარუშის ძე, კაცი ძლიერი
(M 461) და ერ-მრავალი. ამან წარავლინა მოციქული წინაშე დავით კურაპალატისა; აწუია, რათა გამოილაშქროს და ძალითა მისითა, აი-

15 ღოს ქართლი: ანუ დაიმჭიროს თუით, ანუ უბოძოს ბაგრატს, ძესა
გურგენისსა, ასულის წულსა გიორგი აფხაზთა მეფისა, რომელ(A 291)სა
მართებდა დედოფლად აფხაზეთი და ქართლი.
ესევე იოვანე მარუშის ძე ეძებდა ბაგრატს მეფედ; და
ვითარცა მოისმინა დავით კულაპარატმან სიტყუა მარუშის ძისა,
20 წარმოემართა ძალითა მისითა, მოვიდა ქართლად. და რაჟამს ცნეს
მოსულა მისი კახთა, წარვიდეს ვითარცა მეოტნი და დაუტევეს ქართლი.
მოვიდა დავით კულაპარატი, ჩამოდგა ქუა-ჴურელთა,
მოეგება წინა ივანე ქართლის ერისთავი, აღიღო მისგან უფლის-ცი25 ხე და მიუბოძა ბაგრატს და მამასა მისსა გურგენს, რამეთუ (ჭ 298) არა
ესუა შვილი (გურგენს) დავით კულაპარატსა, და ბაგრატ, ძე გურგენისი, გაეზარდა შვილად თუისად. ესე დავით კულაპარატი უმეტეს განდიდნა ყოველთა მეფეთა ტაოსთა. (ჭ 299) რამეთუ იყო პირველად
ღმრთის-მოყუარე და გლახაკთ-მოწყალე, მდაბალი და მშუიდი და ძუირ30 უჴსენებელი, ეკლესიათა მაშენებელი, ტკბილი, უხუი, კაცთ-მოყუარე და ფიჩოსანთა მოყუარე, ყოველთათუის კეთილის მყოფ(M 462)ელი და
სავსე ყოვლითა კეთილითა. ამან აღაშენა საყდარი ღმრთისა, წმიდა
ეკლესია ხახულისა. და ვითარ შეიქცა მუნით გარე, დაუტევნა უფ-
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ლის-ციხელნი გურგენ და ძე მისი 5 ბაგრატ. მას ჟა(A 292)მსა იყო ბა(ჭ 300)გრატ
ასაკითა თუისითა უსრულ; ამისთუის თანაგანმგებელად დაუტევა მამა
მისი გურგენ. შემოკრიბნა ქართველნი აზნაურნი და უბრძანა: „ესე
არს მკუიდრი ტაოსი, ქართლისა და აფხაზეთისა, შვილი და გაზრდილი ჩემი, და მე ვარ მოურავი ამისი და თანაშემწე; ამას დაე5 მორჩილენით ყოველნი“. და დაყუნა დღენი მცირედნი და წარვიდა
ტაოს.
ვითარ წარჴდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე, იწყეს
კუალად მედგრობად ზაკულებით, ვითარცა არს ჩუეულება ქართლისა აზნაურთა, შეეუბნეს ნაქორდეველთა და საბოტარელთა, მოი10 ყვანნეს ლაშქარნი კახეთით, და გასცეს უფლის-ციხე, და შეიპყრნეს
გურგენ და ბაგრატ და დედოფალი გუარანდუხტ, წარიყვანეს კახეთად.
რაჟამს ცნა ესე დავით კულაპარატმან, დაუმძიმდა ფრიად,
გამოილაშქრა ყოვლითა ძალითა მისითა, მოვიდა თრიალეთს შთა15 სლვად კახეთად. და რაჟამს ცნეს კახთა, მოუგზავნეს მოციქული,
და მოუპყრეს პირი ზავისა. და განუტევნეს გურ(M 463)გენ და ბაგრატ და
დედოფალი გუარანდუხტ, შეუქციეს ქართლი და უფლის-ციხე, ხოლო წი(A 293)რქუ(ჭ 301)ლის ციხე და გურა თუით დაიჭირეს.
მათ ჟამთა ეპყრა უფლის-ციხე და ქართლი გუარანდუხტ
20 დედოფალსა. ესე გუარანდუხტ დედოფალი იყო ასული გიორგი აფხაზთა მეფისა, დედა ბაგრატისი. და ვითარ გარდაჰჴდა ამას შინა წე-

ლიწადი სამი და მეფობდა აფხაზეთს თეოდოსი მწუხარე, განირყუნა
ქუეყანა იგი და შეიცვალა ყოველი წესი და განგება პირველთა მეფეთა
განწესებული. იხილეს რა წარჩინებულთა მის ქუეყანისათა, იყუნეს
25 ერთობით მწუხარებასა შინა დიდსა. ამანვე ივანე მარუშის ძემან
ინება, რათა მოიყვანოს ბაგრატ მეფედ აფხაზეთისა, და მის თანა ყოველთა დიდებულთა და ერისთავთა, აზნაურთა აფხაზეთისა და ქართლისათა გამოითხოვეს ბაგრატ მეფედ დავით კულაპარატისაგან. ხოლო
მან დიდითა იძულებითა ძნელად აღასრულა თხოვა მათი; ვითარცა
30 ვთქუ პირველად, უშვილო იყო დავით კულაპარატი და ბაგრატ
გაეზარდა შვილად, მპყრობელად ორისავე კერძოსა ტაოსა, გარნა
რაჟამს უმკუიდრო ქმნილ იყო ქუეყანა აფხაზეთისა, მოსცა მათ
ს(M 464)იმტკიცითა და მძევლითა.
1-30 სტრ., 174
შთაიყვანეს აფხაზეთს და დალოცეს (A 294) მეფედ, და
დამორჩილდეს ყოველნი ბრძანებასა მისსა: რამეთუ განსრულ იყო
ასაკითა. და ვითარ გარდაჴდა წელიწადი ორი,
იწყო განგებად და
საურავად და გამართებად ყოველსა საქმესა, მსგავსად პაპისა მისისა, დიდისა გიორგი მეფისა, გინა თუ ემეტესადრე ვთქუა. რამეთუ ყოვლითურთ მიემსგავსებოდა ქცევასა გამზრდელისა თუისისა,
დიდისა მეფისა დავით კულაპარატისა, და იხილვებოდა მის თანა ყოველი
სახე კეთილისა. გამოგზავნა თეოდოსი მეფე, დედის ძმა მისი, ტაოს, წინაშე დავით კულაპარატისა, რამეთუ ესე საქმე გამონახა უმჯობესად,
რათა ყოველთა კაცთა, დიდთა და მცირეთა, სასოება კეთილისა,
10 გინა შიში უწესოებისათუის მისა მიმართ აქუნდეს. (ჭ 302) შემდგომად ამისა
გარდამოვიდა ქართლს, რათა განაგნეს საქმენი დაშლილნი ქართლისანი. მოვიდა და დადგა თიღუას. ხოლო მას ჟამსა აზნაურთა
ქართლისათა რომელთამე არა ენება გარდამოსლვა მისი, რამეთუ
თითოეულად განაგებდეს საქმეთა ქართლისათა, დაღაცათუ იყუნეს
15 მორჩილებასა შინა გუარანდუხტისასა.
იწინამძღურეს ქავთარ ტბელი, (M 465) მოეგებნეს ბრძოლად, დაუდგეს თავსა ზედა მუღრისასა. იხილა რა ბაგრატ აფხაზთ (A 295) მეფემან, აღუზახნა სპათა თუისთა, მივიდეს, შეებნეს და იოტნეს ქართველნი, რომელნიმე დაჴოცნეს, რომელნიმე დაიპყრნეს,
20 და სხუანი კუალად მეოტნი გარდაიხუეწნეს და დაიფანჩნეს. ხოლო
მოვიდა უფლის-ციხეს, აიღო ციხე დედისაგან თუისისა, დაყუნა
დღენი და განაგნა მცირედ საქმენი ქართლისანი; წარიყვანა დედა
თუისი და წარვიდა ქუეყანად აფხაზეთისა და ვითარცა ჴელოვანმან მენავეთმოძღუარმან განაგო ყოველი საქმე აფხაზეთისა; რამეთუ
მცირედ ამხილის ყოველთა, ვინ უკუე პოვის ურჩი, და მისსა ადგილსა განადიდის ერთგული და მისანდობელი თუისი. და ამას შინა
გარდაჴდეს წელიწადნი რაოდენნიმე. და იყო მათ ჟამთა ერისთავად კლდე-კართა რატი, და ჰქონდა ციხე ატენისა და ქართლი-

საგან მტკუარისა სამხრით კერძო ყოველივე: თრიალეთი, მანგლის30 ჴევი და სკუირეთი; არა მორჩილობდა კეთილად მეფესა ბაგრატს.
შეკრიბა [უცნაურად] სპა თუისი ყოველი, და გამოვიდა
ქართლად. და ენება მოდგომა და შერევა რატ ერისთავისა. მაშინ
უკუე აუწყეს მსწრაფლ კულაპარატსა, და უთხრეს ესრე: (M 466) „არა

1-30 სტრ., 175
სადა წარვალს სხუაგან, არამედ განმზადებულ არს სიკუდილად
შენდა“. და შეკაზმულ იყო მამა (A 296) ბაგრატისი, მოსლვად შვილისა თანა თუისისა. ხოლო დავით კულაპარატი(სა) წარმოვიდა მსწრაფლ და მოუწოდა (ჭ 303) ლაშქარსა თუისსა და უჴმო ყოველთა მეფეთა სომხითისათა. და მაშინ ჯერეთ ცოცხალ იყო პაპა ბაგრატისი, ბაგრატ ქარ5 თველთა მეფე; იგიცა მოვიდა დავით კულაპარატსა წინაშე; რამეთუ ეშინოდა ძისა თუისისა გურგენისგან წაღებასა მეფობისასა. მოვიდეს და დადგეს დლივს სპითა დიდითა, რომელთა არა იყო რიცხუი, და გაგზავნნა ლაშქარნი გურგენს ზედა. მიეგებნეს გურგენს
წინა, გარდათხრილთა თავსა შავშეთისასა, გააქციეს გურგენ და
10 შთაიხუეწა მეოტი, და შევიდა ციხესა წერბეთისასა.
მას ჟამსა მოსრულ იყო ბაგრატ თრიალეთს, და
დადგა კარუშეთს. გაგზავნა მოციქული, განახნა ლაშქარნი და იხილა, რომელ ძალითა არა ეგებოდა წინააღდგომა
დავით კულაპარატისა. მაშინ დაუტევნა სპანი თუისნი ადგილ15 სა ზედა, და თუით მარტო მივიდა წინაშე მისსა და ითხოვა შენდობა და აუწყა, ვითარმედ: „სხუისარომლისა არასათუის (M 467) მოვედ,
გარნა არამორჩილებისათუის რატისა“. ხოლო მან გაგზავნა და
უბრძანა ესრეთ: „მითხრეს რომელ ჩემდა სიკუდილად გამოსრულ
იყავ; გარნა აწ ვსცან (A 297) დასტური, რომელ უბრალო ხარ, არამედ
20 მითავისუფლებიხართ რატის ზე; დაიმორჩილე ვითაც
სახედ გწადიან“.
მაშინ წარმოვიდა სიხარულითა სავსე, და წარვიდა მას ჟამსა აფხაზეთადვე, რათა ვერა უგრძნას რატი და უგრძნეულად მივიდეს [ოდეს] არა გონებდეს, ვითარ მოიწია ჟამი ზამთრისა. მოვიდა
25 ძალითა თუისითა ყოვლითა, მოადგა კლდე-კართა. იხილა რა ესე რატი,
გამოვიდა გარე და გამოიტანა შვილი მისი ლიპარიტ თანა, შევედრა
ბაგრატ აფხაზთა მეფესა, და მისცა ციხე თუისი ბაგრატს, და
თუით დაჯდა მამულსა თუისსა არგუეთს. (ჭ 304) კუალად, ვითარ წარვიდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე და ვითარ ვთქუ პირველვე, მოიწ30 ყუნა და განაგნა ყოველნი საქმენი აფხაზეთისანი, ურჩნი თუისნი შეცუალნა დიდებისაგან, ადგილთა მათთა დაადგინნა ერთგულნი და
მოსწრაფედ მორჩილნი ბრძანებათა მისთა; და წარემატა ყოველთა
მეფეთა ყოვლითა განგებითა. და განამრავლა ლაშქარი თუისი უმე-

1-35 სტრ., 176
ტეს ყოვლისა ჟამისა. გა(M 468)მოილაშქრა ყოვლითა სპითა თუისითა,
გარდამოვიდა ქართლს, წარგზავნა მოციქული კახეთს, ითხოვნა
ციხენი ქართლისანი, რომელნი მათ ჰქონდეს. მას ჟამსა იყო ქორებისკოპოსი დავით. ხოლო მან არა ინება მოცემა ციხეთა, არამედ
მიუმცნო ესრეთ: „უკეთუ ეძიებ ციხეთა, იყოს ჩუენ შორის დამჯე5 რებელ მკლავი და ჰომი. ხოლო მე წინა მოგეგებო კსანსა ზედა“.
განუწყრა ბაგრატ, აფხაზთა და ქართუელთა მეფე; და კურაპალატი იყო მას ჟამსა დლივს, რამეთუ განაგებდა საქმეთა ტაოსა და
ქართლისათა, რომელ მაშინ თუითვე (ჭ 305) ეპყრა ტაო, მიცვალებასა ზედა
მამისა მათისა გურგენ მეფეთ-მეფისა. წარგზავნა კაცი მოსწრა10 ფედ, აწუია სპათა აფხაზეთისათა და ქართლისათა, და თუით წარემართა ზემოთა ლაშქრითა, გაიარა თრიალეთი, გავლო ჴიდი
მცხეთისა და მოერთნეს თანა აფხაზნი და ქართველნი. დადგა თრიალეთს, და იწყო შემუსრა კახეთისა, და ვერ წინააღუდგა დავით,
რამეთუ იყო ძალი მისი ურიცხვი; იწყო ბრძოლად ციხეთა და მას
15 ჟამსა აღიღო ქუეყანა ჰერეთისა, და განაჩინა მთავრად აბულალ
და წარმოვიდა შინა.
და მათვე ჟამთა, რაჟამს წარმოვიდა (M 469) ბაგრატ აფხაზთა მეფე, კუალად მიიქცეს კაცნი ჰერეთისანი, და მიერთნეს დავითს.
აიღო დავით ჰერეთი.
შემდგომად მცირედისა ჟამ[ი]სა მიიცვალა.
20 (A 297) კუალად გამოვიდა ყოვლითა სპითა მისითა ბაგრატ, აიღო მეორედ
ერეთი. დაიმჭირა დინარ დედოფალი თუისად, იწყო ძებნად კახეთისა და ძალითა მისითა მიუწდომელითა ორ წელ წარიხუნა
ყოველნი ციხენი კახეთისანი. შეაწყუდია კუირიკე ბოჭორმას, დაუყენნა ციხესა გარეშამო მცველნი წელიწდამდი, წარიღო ბოჭორ25 მაცა. და დაიპყრა სრულიად ჰერეთი და კახეთი, წარმოიყვანა კუირიკე და
დაიჭირა კარსა ზედა თუისსა.
მას ჟამსა განდიდნა ფადლუნ, ამირა განძისა, იწყო
კირთებად ერისთავთა კაეთისათა, ჟამითი-ჟამად მეკობრობით და
პარვით რბევად და ტყუენვად ადგილითი-ადგილად. ხოლო იხილა
30 რა დიდმან მეფემან ბაგრატ კადნიერება მისი, აღივსო შურითა და
დიდად შეუძნდა კადნიერება მისი, განემზადა ყოვლითა სპითა მისითა, წარგზავნა მოციქული წინაშე გურგაკ შანშა სომეხთა მეფისა, აწუია, რათა შური იძიონ ფადლონისგან. ხოლო მან განიხარა სიხარულითა დიდით; (ჭ 306) და მოუწოდა მსწრაფლ ყოველთა სპათა
35
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თუისთა, წარმოემართა და მოვი(M 470)და წინაშე ბაგრა(A 298)ტ აფხაზთა მეფისა. შეკრბეს ორნივე ძორაკერტს, მიმართეს ფადლონს, დიდად განლაღებულსა, მოძულესა ქრისტიანეთასა, რომელი ყოვლითურთ ეძიებდა წარწყმედასა ყოველთა ჯუარის მსახურთა. და ვითარ იხილა

ძალი მათი უძლეველი, შეუშინდა, წარვიდა და მიმართა სიმაგრეთა
5 შესლვად. ამან დიდმან და ყოვლითურთ ძლევა-შემოსილმან მეფემან ბაგრატ წარმოტყუენა ქუეყანა რანისა, მოადგა ქალაქსა შანქორსა, დაუდგნა ფილაკავანნი, და მცირედთა დღეთა დალეწნა
ზღუდენი შანქორისნი. ხვალისა დღე ეგულებოდა შემუსრვად და
წარტყუენვად ქალაქისა მის. მას ღამესა მოუვლინა მოციქული ფად10 ლონ, ითხოვა შენდობა და აღუთქუა დღეთა შინა სიცოცხლისათა მსახურება, გაუკუეთა ხარაჯი, დაუწერა თავისუფლება და თავის-თავითა ლაშქრობა მტერთა მისთა ზედა. მაშინ უბრძანა და
შემოკრიბნა წინაშე მისსა ყოველნი დიდებულნი; უბრძანა პირველად, რათა დაიჭირონ ქალაქი იგი ძალითა მათითა. იხილეს, გა15 ნიცადეს და მოაჴსენეს, რომელ ვერვის დაედვა, და უფროსად ხოლო ამისთუის, რომელ სხუათა ყოველთა (M 471) სალაშქროთა საქმეთაგან
უცალო იქმნებოდეს.
კუალად (A 299) უბრძანა და განიზრახა დაზავება ფადლონისი. და
მათ ყოველთა, სიბრძნითა მათითა, გამოარჩიეს უმჯობესად და
20 აწუიეს ზავი. უბრძანა და გაგზავნა მოციქული, და მისგან აუწყა ზავი დასტური. მაშინ ფადლუმან განიხარა სიხარულითა დიდითა,
აღასრულა ყოველი იგი სიტყუითა აღთქმული საქმით: უძღუნა
ძღუენი დიდი და მიუწდომელი, აღავსნა ყოველნი დიდებულნი ნიჭითა მიუწდომელითა, და წარმოვიდა შინა გამარჯუებული. 25
ამანვე (ჭ 307) დიდმან მეფემან აღაშენა საყდარი ბედიისა, შექმნა
საებისკოპოზოდ, მოცვალა მუნ გუდაყუისა საებისკოპოზო, შეწირნა
სოფელნი მრავალნი ყოველთა ჴევთა და ადგილთა, განასრულა ყოვლითა განგებითა, და შეამკო ყოვლითა სამკაულითა ეკლესია,
აკურთხა და დასუა ებისკოპოზი. 30
უკეთუ ვისმე ენებოს განცდად და გულისჴმის ყოფად
სიმაღლისათუის და დიდებისა მისისა, პირველად განიცადოს
სამკაული ბედიისა ეკლესიისა, და მისგან გულისჴმა ყოს და
ცნას, რომელ არავინ ყოფილ არს სხუა მეფე ქუეყანასა ქართლისასა და აფხაზეთისასა. ამანვე აკურთხა ეკლესია ქუ35
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თა(A 300)თისა გა[ნ]გებითა დიდითა (M 472) და მიუწდომელითა: რამეთუ შემოკრიბნა მახლობელნი ყოველნი ჴელმწიფენი, კათალიკოზნი, მღდელთმოძღუარნი და ყოველთა მონასტერთა წინამძღუარნი, და ყოველნი
დიდებულნი ზემონი და ქომონი, მამულისა და სამეფოსა მისისა
მყოფნი და სხუათა ყოველთა საჴელმწიფოთანი. 5
ესე ბაგრატ, აფხაზთა და ქართველთა მეფე წარემატა ყოველთა მეფეთა ყოვლითა განგებითა. ამისდა შემპოვნედ და
ამისდა მოაჯედ შეიქმნეს ყოველნი ჴელმწიფენი, მახლობელნი და მოთუალულნი მამულისა და სამეფოსა მისისანი, მოლაშქრედ ვითარცა
თუისნი დიდებულნი და მისანდობელნი. და დაუმორჩილნა ღმერთმან

10 ყოველნი მტერნი და წინააღმდგომნი, მომადლა დღეთა მისთა მშუიდობა და დიდი დაწყნარება ქუეყანისა. და უკეთუ ვინმე ინებოს
თუითოეულად წარმოთქმად ყოველთა განგებათა მისთა, მოუძლურდეს ძალი მისი, რომელთაგან მცირედ წარმოვთქუი ჟამთა სიგრძისა
არა დავიწყებისათუის. 15
(ჭ 308) და ვთქუ ესეცა, რომელ შემდგომად დიდისა მეფისა ვახტანგ გორგასლისა არავინ გამოჩენილ არს სხუა მსგავსი მისი დიდებითა და (A 301) ძალითა, და ყოვლითა გონებითა, ეკლესიათა მ(M 473)აშენებელი
გლახაკთა მოწყალე და სამართლის მოქმედი ყოველთა კაცთათუის. 20
მეფობდა ოცდათექუსმეტ წელ და გარდაიცვალა შემკობილი მჴცითა შუენიერითა, ქრონიკონსა ორას ოცდათოთხმეტსა, თუესა მაისსა შუიდსა, დღესა პარასკევსა.
და იყო დღეთა მიცვალებისა მისისათა ტაოს და წარმოიღო
გუამი მისი ზუიადმან ერისთავთა ერისთავმან, და დამარხა ბედიას.
25 შემდგომად მისსა მეფე იქმნა ძე მისი გიორგი. და იყო იგიცა სავსე
ყოვლითა სიკეთითა. ესე ეუფლა ყოველსა მამულსა და სამეფოსა
თუისსა ჟამსა ოდენ სიყრმისა და სიჭაბუკისა მისისასა, რამეთუ
იყო, რაჟამს მეფე იქმნა, წლისა თორმეტისა. ხოლო მეშუიდესა
წელსა მეფობისა მისისასა გამოვიდა ბასილი, მეფე ბერძენთა, მას
30 ზედა ყოვლითა სპითა მისითა და უცხოთესლითა ურიცხუითა.
ხოლო გიორგი მეფე განვიდა სპითა დიდითა წინააღდგომად მისა. და დაიბანაკეს ორთავე ქუეყა(ჭ 311)ნასა ბასიანისასა
მრავალდღე, და არა მიმართეს ბრძოლად ურთიერთას. მორიდა გიორგი მეფემან, მოვიდა, დაწუა ქალაქი ოლ(A 302)თისნი, და მუნით იგი
35
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მოვიდა [კოლასა და გამოუდგა] კუალსა, და მოუდგა უკანა ბასიანთა, მეფე ბერძენთა. (M 474) და შეკრბეს უკანა მავალნი გიორგისნი და
დევნნა მავალნი ბასილისნი, და იქმნა ბრძოლა დიდი; და სოფელსა,
რქუიან ბირიმნი. და მოისრნეს მრავლად ორკერძოვე, მოკლნეს
ერისთავნი დიდებულნი: რატი, ძე ლიპარიტისი, და ხურსი. და
5 გუიანადა ეწია ჴმა მეფესა, ვითარმედ ომი არს უკანა მავალთა
ზედა. მაშინ უბრძანა სპათა თუისთა და აღიჭურნეს მსწრაფლ. და
განვიდა თუით იგი რმეფე; ხოლო ახოვანი იყო და უშიში ყოვლითურთ ვითარცა უჴორცო, და მის თანა სიმრავლე სპისა მისისა.
და მოვიდა მუნით ბასილი მეფე (და) ყოვლითა სპითა მისითა. შე10 კრბეს იმიერ და ამიერ, იქმნა ბრძოლა დიდი, და მოისრნეს ბერძენნი ფრიად, და წარმოიღეს ავარი; ეზომ გაგრძელდა მათ შორის
ბრძოლა, რომელ სივლტოლად განემზადა ბასილი მეფე.
ხოლო ვითარ სულ მოკლე იქმნეს ქართველნი, მორიდეს და
წარმოვიდეს. და წარმოუდგეს უკანა ბერძენნი და დაჴოცნეს ურიცხუნი
15 პირითა მახუილისათა. მოუწია ლაშქარმან დაატყოვეს ყვეს არტანი და

მოაოჴრეს, გიორგი მეფე თრიალეთს მოადგა უკანა, (ჭ 312) ასწყუიდა (A 303) ქუეყანა ჯავახეთისა და გარდავიდა თრიალეთს. კუალადცა მიეახლნეს
ურთიერთას, რამეთუ განძლიერდა გიორგი მეფე და მოირთო ძა(M 475)ლი
კახეთისა და ერეთისა, გარნა დაუშალეს შებმა მეორედ. 20
შეიქცა ბასილი მეფე თრიალეთით, უკუმოიარა
ჯავახეთი და არტანი, კუალად უბოროტესად შურის-გებით მოაოჴრნა ქუეყანანი იგი, წარვიდა, დაიზამთრა ქუეყანასა ხალდისასა,
მახლობელად ქალაქსა ტრაპიზონთასა. და ვიდოდეს მათ შორის
მოციქულნი ზავისა და სიყუარულისათუის.
მას ჟამსა იქმნა დიდი განდგომილება საბერძნეთი; შეიერთნეს სპასპეტი და წარვიზი, და მოვლო ქუეყანა აღმოსავლეთისა, და დიდად შეძრწუნდა მისთუის ბასილი. გარნა პატივ-სცა
ღმერთმან მასვე, და მოკლა წარვეზი ქსიფე [და გადგეს რომელნი
მირთულ იყუნეს. ხოლო ქსიფეს] მიეგო ცრუობა წარვიზისა:
30 რამეთუ შეიტყუეს ციხესა დალასანოსთა სისხლისათუის ფუკასისა ძისა, შეიპყრეს (ჭ 313) და მოგუარეს ბასილი მეფესა, და მან ექსორია ყო კუნძულსა რომელსამე და მისთანათა მრავალთა მოჰკუეთა
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თავი მახუილითა, რომელთა თანა იყო ფერის, ძე ჯოჯიკისი, ნათესავით ტაოელი, და სხუანი იყვნეს ბერძენნი.
კუალად შემოიქცა ბასილი მეფე, მოვი(A 304)და ბასიანს, ითხოვდა ქუეყანათა და ციხეთა, და აღუთქმიდა ზავსა და მშუიდობასა.
ცნა რა გიორგი მეფემან, წარავლინ(M 476)ა ზუიადი ერისთავი სპითა
5 მისითა და უბრძანა, რათა ზავისა მიპყრობითა მცირედ ხან დაიმჭირვა ადგილსა; და თუით წარვიდა წარდგომად უკანა სპითა ძლიერითა. და განიზრახვიდა ესრეთ: „უკეთუ ინებოს ზავი ბასილი მეფემან,
იქმნეს ესრეთ; და უკეთუ ინებოს ომი, განვემზადნეთ მისთუისცა“.
ხოლო რომელთა არა უნდა ყოფად მშუიდობისა, იწყეს განმზადებად
10 ბრძოლა. და მივიდეს ბასილი მეფისა ზედა დაბანაკებულსა ზედა რომელსა უწოდიან სუინააქსად. იწყეს ბრძოლად, და აოტეს ზოგი
ლაშქრისა მისისა. განუწყრა ბასილი მეფე და უბრძანა მოღებად
ძელი ცხორებისა (ჭ 314) და მანდილი წმიდა დადვა ქუეყანასა ზედა და
თქუა: „უკეთუ მიმცე ჴელთა მტრითასა, არღარა ვიყო თაყუანის15 მცემელ თქუენ თანა უკუნისამდე“. და ვითარ გაგრძელდა ბრძოლა მათ შორის,
კუალადცა მეოტ იქმნნეს სპანი ქართველთანი და წარმოვიდეს მეოტად. მოისრნეს ურიცხუნი პირითა მახუილისათა; და
რომელნიმე ტყუე იქმნნეს, წარიღეს ავარი დიდძალი და განძი სამეფო, რომელი ჰქონდა (A 305) თანა. 20
და წარმოუდგა ბასილი მეფე უკანა. ხოლო კუალადცა იწყეს
ზავად, ვითარცა პირველ; რამეთუ შიში დიდი აქუნდა საბერძნეთით (M 477) განდგომისა. და ყვეს მშუიდობა და დაიზავნეს, და მისცა გიორგი მეფემან მძევლად ძე თუისი ბაგრატ წელიწდისა სამისა და

ციხენი რომელ პირველ [გაეცნეს აზნაურთა დაულოცნა, სხუანიცა
25 ციხენი პირველ] მიცემულნი და უკანას იადნი, და ქუეყანა, რომელი ჰქონდა კულაპარატსა ტაოსთა, და არტანთა და ჯავახეთს. ხოლო
რომელნი(ჭ 315)მე ამა ქუეყანათაგან იძლივნეს, და კუალად დაულოცნა
ეკლესიანი, სოფელნი და ადგილნი გიორგი მეფესა. ხოლო თუით
წარვიდა, და თანა წარიყვანა ბაგრატ უფლისწული მძევლად, ძე
30 გიორგი მეფისა ჩუენისა.
აღუთქუა ფიცით აღთქმა, ვითარმედ: „წელსა მესამესა გამოგიგზავნო ძე შენი“. და იყო სამ წელ ქალაქსა სამეფოსა კოსტან-

1-30 სტრ., 181 ტიპოლეს და წელსა მესამესა გამოგზავნა, ვითარცა აღუთქუა.
რაჟამს მოიწია მამულსა და სამეფოსა თუისსა, მოჰყვა თანა კატაბანი აღმოსავლეთისა ვიდრე სამზღურამდე მამულისა მისისა, და
ვითარ შეიქცა გარე, მოეწია სწრაფით მანდატური და მო[ა]რთო
კატაბანსა (და მოართო) წიგნი კოსტანტი მეფესა, რომელსა წე5 რილ იყო ესრეთ სახედ, ვითარმედ: „განგებითა ღმრთისათა (A 306) მიიცვალა სანატრელი მეფე ბასილი, ჩემი ძმა, და ნ(M 478)აცულად მისა
ვიქმენ მე მეფედ ყოველსა ზედა საბერძნეთსა. აწ უკუე, სადაცა მიწევნულ იყოს განსაგებელსა შენსა ბაგრატ, ძე გიორგი მეფისა, რომელსა წე5 რილ იყო ესრეთ სახედ, ვითარმედ: „განგებითა ღმრთისათა (A 306) მიიცვალა სანატრელი მეფე ბასილი, ჩემი ძმა, და ნ(M 478)აცულად მისა
ვიქმენ მე მეფედ ყოველსა ზედა საბერძნეთსა. აწ უკუე, სადაცა მიწევნულ იყოს განსაგებელსა შენსა ბაგრატ, ძე გიორგი მეფისა,
აფხაზთა ჴელმწიფისა, შეაქციე სწრაფითა დიდითა, რათა მოვიდეს
10 ჩუენ თანა“. ხოლო მან, ვითარცა წარიკითხა ბრძანება მეფისა, ენება,
რათამცა შეაქცია გარე ბრძანებისაებრ მისისა შეიქცა სწრაფით,
დევნა უყო უკანა. რაჟამს მოეახლა, იხილა, რომელ სიმრავლე
დიდძალი მიგებებულ იყო: დიდებულნი წინა, ერისთავთა ერისთავნი
და ერისთავნი ტაოელნი, მესხნი და ქართველნი, რომელთა არა
15 იყო რიცხუი. შეიქცა გარე და უთხრა მანდატურსა, რომელი მიწეულ
იყო: დასტირითა„უკეთუ ძალ გიც შენ, აქციე, ჩემგან კულა ესე აღარა ეგების“. ჵ, დიდი საკუირველი და მოწყალება ღმრთისა:
ვითარ მყის განერა მართალი ჴელთაგან მათთა, რომელთა ენება
ზაკუით შექცევა მისი. და თუ ვისმე გენებოს განცდად ესევითართა
20 შე(ჭ 316)წევნათა ღმრთისა მიერით, იხილნეთ და განიცადნეთ ურიცხუნი
ჴელის აპყრობანი ღმრთისა-მიერნი ამას დიდსა ბაგრატს აფხაზთა
ზე(A 307)და მეფესა, რომელნი არავის ზედა მოწევნულ იყვნენ სხუისა მეფისა. რომლისათუი(M 479)ს (გაუწყრა) ჟამსა და ჟამსა გაუწყოს წინამდებარემან სიტყუამან ესე. უკუე მოიწია მამისა წინაშე თუისისა
25 გიორგი მეფისა, სახლად მათდა ქუთათისს. იხილეს მშობელთა
მისთა შვილი მათი და მსგავსი მათი განუცდელისა და მიუთხრობელისა სიკეთისა მათისა, ყოვლითურთ შუენიერი, რომლისა სიკეთისა მათისა შეუძლებელ არს კაცთაგან მითხრობა. იხილეს რა,

განიხარეს სიხარულითა მიუთხრობელითა და შეწირეს მადლობა
30 ღმრთისა მიმართ. იყო ქრონიკონი მას ჟამსა ორას ორმოცდახუთი.
შემდგომად ორის წლისა გარდაიცვალა გიორგი მეფე,
სავსე ყოვლითა სიკეთითა, ჟამსა ოდენ სიყმისასა, რომელ არავინ

1-30 სტრ., 182
გამოჩენილ იყო მსგავსი მისი მამათა (ჭ 217) შორის მისთა ახოვნებითა,
ჭაბუკობითა და სიქველითა, ტანითა. სახითა და ცნობითა, ყოვლითურთ
სავსე ყოვლითა განგებითა საჴელმწიფოთა, ქ~კსა [ორ]ას ორმოცდაშუიდს, თუესა აგუისტოსა თექუსმეტსა, ქუეყანასა თრიალეთისასა, ადგილსა, რომელსა ეწოდების მყინვარნი გინა იწრონი.
5 დაუტევა გლოვა და მწუხარება ყოველთა მკუიდრთა მამულისა (A 308) და
სამეფოსა მ(M 480)ისისათა. იგლოვდეს ყოველნი სიკეთისა და სიჭაბუკესა მისსა. წარიყვანეს და დამარხეს საყდარსა ქუთათისსა. ესხნეს
შვილნი ორნი ძენი, ბაგრატ და დემეტრე, და ასულნი გუარანდუხტ, კატა; მეხუთე შვილი მათი მართა მიცვალებულ იყო.
ხოლო შემდგომად მიცვალებისა დიდისა მეფისა, მასვე ჟამსა მეფე
იქმნა ბაგრატ ყოველსა მამულსა და სამეფოსა მისსა ზედა, ზემოსა და ქუემოსა, წელიწდისა ცხრისასა.
მასვე ჟამსა წარვიდეს აზნაურნი ტაოველნი საბერძნეთს:
ვაჩე კარიჭისძე და ბანელი ებისკო[პო]სი იოვანე, და მათ თანა სიმ15 რავლე აზნაურთა (ჭ 318) ტაოელთა. ხოლო კოსტანტი მეფემან მოქცევასა
ოდენ წელიწდისასა გამოგზავნა პარკიმანოზი ლაშქრითა ურიცხუითა,
მოვიდა ჩამოდგა, და აოჴრნა იგივე ქუეყანანი, რომელნი ბასილი მეფესა მოეოჴრნეს. მოვიდა თრიალეთს ციხესა ქუეშე კლდე-კართასა;
მას ჟამსა ჰქონდეს ლიპარიტ ერისთავთა ერისთავსა, შემოკრიბნა
20 სხუანიცა აზნაურნი, დაუდგეს განძათა და შეებნეს ციხესა ქუეშე.
რაჟამს იხილა პარკიმანოზმან, რომელ ვერას ავნე(M 481)ბდეს, შეიქცა
გარე. მასვე ჟამსა წარვიდა ჩანჩახი ფალელი საბერძნეთს, მისცა
ციხე და მ[ი]ერთო ბერძენთა, და არჯევან ლოლოლას ძემან
მისცა ციხე წერეფთისა ბ(A 309)ერძენთა. რაჟამს იხილა საბა, მტბევარ25 მან ებისკოპოზმან, რომელ შავშეთს არღარა იყო სხუა ღონე, ააგო
ციხე თავსა ზედა ტბეთისასა, დაიმჭირა ქუეყანა შავშეთისა, ქმნა
დიდი ერთგულობა ბაგრატ აფხაზთა მეფისათუის. პატივ-სცა ღმერთმან და ვერ წაუღეს ქუეყანა მტერთა. (ჭ 319) რამეთუ მას ჟამსა გაგზავნა
პარკიმანოზმან და პროედროსმან იოვანე ბანელი ხარტულარი,
30 წარიყვანა თანა ელიანბი ლაშქრითა დიდითა, და მისცა თანა

1-30 სტრ., 183
დემეტრე კლარჯი, ძე სუმბატისი, რეცა შესატყუევნელად ქუეყანისა --კაცთათუის, და
მით მიზეზითა მოიქცეს მრავალნი კაცნი მის ქუეყა-

ნისანი წურილისა ერისაგან. შემოვიდა მასვე ციხესა შინა ეზრა არჩელი, და სხუანი აზნაურნი, გამოჩნდეს ერთგულად, შეუდგეს ციხესა
და გაამაგრეს ფრიად. 5
ხოლო ციხე არტანუჯისა ჰქონდა იოვანე ერისთავსა აბუსერსა, და მათ ჟამთა ქუეყანათა ამათ შინა (A 310) ი(M 482)ქმნნეს ბრძოლანი და შუღლნი და მი-დამონი მრავალნი. და ვითარ დიდად იღელვებოდა ქუეყანა ესე, კუალადცა პატივსცა ღმერთმან ბაგრატს, აფხაზთა და ქართველთა მეფესა. ეწია სენი სასიკუ(ჭ 320)დინო კოსტანტი მე10 ფესა. მოწერა პარკიმანოზსა პროედროსსა, უჴმო შეღმართ. ხოლო იგი წარემართა მსწრაფლ და, ვიდრე მოვიდოდა, მიიცვალა
კოსტანტი მეფე.[და რაჟამს მიიცვალებოდა, დასუა სხუა მეფე], სახელით რომანოზ;
შე[ი]რთო ცოლად ასული თუისი ზოია.
შემდგომად ამისსა წელსა მესამესა, წარვიდა დე15 დოფალი მარიამ, დედა ბაგრატისი, აფხაზთა მეფისა, საბერძნეთად,
ძიებად მშუიდობისა და ერთობისა, და კუალად ძიებად პატივისა კულაპარატობისასა ძისათუის თუისისა, ვითარცა არს ჩუეულება სახლისა მათისა, და მოყვანებისათუის მის ცოლისა. (ჭ 321)და ვითარცა მიიწია
საბერძნეთად წინაშე ბერძენთა მეფისა, აღუსრულა ბერძენთა მეფემენ
20 ყოველი სათხოველი სიხარულით. და მოსცნა ფიცნი და სიმტკიცენი ერთობისა და სიყუარულისათუის, დაუწერნა ოქრობეჭედნი,
მოსცა პატივი კულაპარატობისა, მოსცა ბაგრატისთუის ცოლად
ელენე დედოფალი.
მო-რა-იწია მარიამ დედოფალი მამულსა ძისა
25 თუისისასა, ქუეყანასა ტაოს, მოართუა პატივი, აღასრულ(A 311) ქ(M 483)ორწილი. უკურთხეს გუირგუინი ბაგრატს. და მიიცვალა ელენე დედოფალი ქუთათის, და შეირთო ცოლად ბაგრატ მეფემან ბორენა
დედოფალი, ოვსთ მეფისა ასული, დაჳ დორღოლელისა. და
ამისსა შემდგომად სხუაცა ძე დარჩა გიორგი მეფესა ანაკოფიას
30 შინა, ოვსთა მეფისა ასულსა, მეორის ცოლსა თანა. და აზნაურთაგან იყო მათ შუა მიდა-მო საუბარი, და ყრმა მცირე იყო სახელით ბაგრატ. ვერცა გაამეფეს, თუცა ვის გულსა ედვა, და
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ვერცაღა გამოინდვეს ბაგრატ მეფემან და დედამან მისმან, არცაღა
დიდებულთა თავადთა ამის სამეფოსათა, და ვერღარა დაიდგნა,
და წარვიდა სამეფოსა მისგან, მიმართა ბერძენთა მეფესა, და წარუტანა თანა ანაკოფია. მიერითგან წარუჴდა ანაკოფია აფხაზთა მეფესა მოაქაჟამადმდე. 5
(ჭ 322)და შემდგომად ამისა მოირჭუნა და ეუფლა ზემოსა და
ქუემოსა თავის მამულსა ზედა ბაგრატ. (ჭ 323) და დიდი ფადლონ ავად
იქცეოდა, მოთუაულთა ამის სამეფოსათა, და ვიდრე ყრმაღა
იყო ბაგრატ, შეკრბეს ლაშქარნი ამის სამეფოსანი, იპირნეს ლიპარიტ და ივანე აბაზას ძე, მოვიდა დიდი კუიირიკე, რანთა და კახთა

10 მეფე, დავით, (A 312) სომეხ(M 484)თ მეფე, ჯაფარა, ამირა ტფილისისა. რამეთუ
ესე ყოველნი შეკრებულ იყუნეს ეკლეცს ფადლონს ზედა, გააქციეს
ფადლონ და აუწყუიდეს ლაშქარი, აღიღეს ავარი და განძი ურიცხუი. ამიერითგან ვიდრე სიკუდილამდე შევიდა ფადლონ.
და სიმცირესავე შინა ბაგრატ მეფისასა ლიპარიტ
15 ლიპარიტის ძემან და ივანე აბაზასძემან, ქართლის ერისთავმან, მუხათ გუერდსა (და) გამოიტყუეს ტფილელი ამირა ჯაფარ,
შეიტყუეს და ჴელითა შეიპყრეს, დიდი ხანი დაყვეს პატიმრობასა
შინა, და წარუღეს ბირთუისი. შეიწყალა აფხაზთა მეფემან და გაუტევა ტფილისს [ზედა ამირა, და მიერითგან დარჩა მტერო20 ბა ლიპარიტეთ და ამირას შუა. და შემდგომად მცირედისა ჟამისა აზრახა ლიპარიტ წაღება ტფილისისა]. მოადგეს ტფილისსა
მტკუარსა იმიერით კერძო და ქუემოთ, აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი,
და წყალსა იმიერით, ისნით მოადგეს ლაშქარნი კახნი და ერნი მას ჟამსა მოკლულ იყო დიდი მეფე კახთა კუირიკე ოვსისა
25 ვისმე მონისა მიერ, რამეთუ წყობასა შინა ოვსთა მეფე ურდურე
მოეკლა კუირიკე მეფესა.[ამისთვის მოიკლა კუირიკე მეფე] ნადირობასა შინა.
მას ჟამსა იყო მეფე კახეთს გაგიკ, ძე დავით სომეხთ მეფე სამშუილდარისა და ზორაკერტელისა, დისწული კუი30 რიკესი, და ბრძოდეს ორ წელ ტფილისსა. და მ(A 313)ას ჟამსა იყო
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ამირად ჯაფარ, ძე აისი. (ჭ 324) და ესრე შეაჭირვეს ტფილელთა, რომელ ლიტრა ვირის ჴორცი ხუთას დრამად ასყიდიეს, და ვერღარა
დაუდგმიდეს შიმშილ(ი)თა და ბრძოლათა ძლიერთა. ტფილელთა
განიზრახეს მოცემა ტფილისისა, და ამა ქალაქისა ბრძოლასა შინა წაუხუნეს ციხენი ორბეთი და ფარცხისი აფხაზთ მეფისა ლაშ5 ქართა. და ამირა შეეკაზმა თავის ლაშქრითა შემზადა ტივები და
ნავები ღამით წარსლვად განძას ლაშქარსა თანა ფადლონის (თანა) შვილისა.
და რომელთამე დიდებულთა აფხაზთა მეფისათა ფარულად აზრახეს მეფესა არა განძება ამირისა, და ფარულად ლიპა10 რიტისაგან დაჰკიდეს ზავი ამირას, გამოაცხადეს და დაამკუიდრეს ამირა ტფილისსავე
ზედა. და აბირნა აფხაზთ მეფემან კახნი, აშოტ
მთავარი მარილელი, დისი ძე კუირიკე მეფისა, და ხახუილა გურთა ჯუარის-ციხითა; და მოეყარა აფხაზთა მეფე ქალაქსა, და ემტერა კახთა. და მიერითგან შეიქმნა ლიპარიტ ქუეგამხედვარად თავის
15 პატრონისაგან. გაილაშქრა აფხ(M 486)აზთა მეფე[მან] კახეთს, შეება და შეუჴდა მთასა ზედა მიქაელ(A 314)-გაბრიელთასა, და წყობასა შინა შეიპყრნა
სტეფანოზ ვარჯანის ძე, პანკისისა ერისთავი, და ვაჯე, სიძე
გურგენ ბერისა, ხორნაბუჩის ერისთავი, და ჯედი, დისწული გოდერძისა, ტურის ერისთავი და მჭელისა. გარ20 დადგა თიანეთს და დაწუა დარბაზი ბოდოჯისა, სახლი სახელოვანი, დიდის კუირიკე მეფისაგან აგებული. და ესე ერისთავნი
ქენებით აძლევდეს ციხეთა მათთა და ვერღარა ჩავიდეს კახეთად,

და შემოიქცა, რამეთუ ლიპარიტ იყო საურავთა გარდაქცეულთა. და შემდგომად მცირედისა ჟამისა გამოიყვანა ლიპარიტ დე25 მეტრე, ძმა ბაგრატისი, ბერძენთ ლაშქრით, და მიერთნეს სხუანიცა ვინმე დიდებულნი და აზნაურნი, მოვლეს ზემო ქუეყანა და ჩამოვიდეს ქართლს, მოადგეს ატენს და მოწუეს არე-არე ქართლი.
და იყუნეს ლიპარიტის თანა კახნი და ბერძენნი, და ვერ წაიღეს ატენი, რამეთუ ციხის უფალნი კაცნი მტკიცე იყუნეს ერთგულობასა ზედა ბაგრატისსა, თუინიერ ფარსმან თმოგუელისა და ბეშქენ ჯაყელისა, (ჭ 325) თუხარისისა ერისთავისა. გავიდეს ჯავა-
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ხეთს და იწყეს ახალქალაქისა ზღუდეთა შენებად, რამეთუ მას (A 315) ჟამსა
უზღუდე იყო. არე ზამთრისა მოწევნულ იყო; ბერძენთა ენება (M 487) შეღმართ წასულა; დაეზავა ლიპარიტ, უბოძა ქართლის ერისთაობა.
წარვიდეს ბერძენნი საბერძნეთად და წარიტანეს დემეტრე თანა.
და კუალად განძლიერდა და მოირჭუნა ბაგრატ მეფემან თავის მამულსა
5 ზედა, და დააგდო სუემან ბაგრატისმან ჟამი ვესტი ცხრითა ციხითა ანისისათა, თუინიერ ამბერდისათა. და მოსცეს ანელთა ანისი
ბაგრატის დედასა, რამეთუ მამულად ეყვოდეს სომეხნი სენექე(რე)რემ სომეხთა მეფისა ასული იყო მარიამ დედოფალი, ბაგრატის დედა. იყო
ჟამი გაზაფხულისა და ბაგრატ აფხაზეთს იყო, და მოადგა ანაკო10 ფიას და მისწურა ასაღებელად. და მოვიდეს ტფილელნი ბერნი, რამეთუ მის ჟამისა პირველ მომკუდარ იყო ტფილელი ამირა ჯაფარ.
უქადეს ქალაქი და უჴმეს სასწრაფოდ. დააგდო და მოაყენა ანაკოფიას გარე ქობულ უთაო სამ ჭაჭა ძე აფხაზეთისა ლაშქრითა.
ამოიარა და მოვიდა ქუთათის, და ქუთათისისა ლაშქარი, და გურიელნი აზნაურნი და ლომსიანნი მოიყვანნა ხუფათსა, დაუდგნეს
ფილაკავანნი და ბრ(A 316)ძოდეს. ამოიარა მეფემან და მოვიდა ქართლს
და მოვიდეს სხუანი მჴმ(M 488)ობელნი ბერნი ტფილელნი. წარემართა
ტფილისად, და მოეგებნეს ქალაქისა ბერნი ტფილელნი, დარბაზისა ყმანი, ცხენოსანნი, დიღმისა ველსა, და ყოველი ქუეითი დაკაზ20 მული, და დედათა სიმრავლე იყო მოედანს.
და იყო ჴმა ბუკთა და დუმბულთა ორკერძოვე საშინელი,
რომლისა ჴმითა იძრვოდა ქუეყანა; და იყო სიხარული ორკერძოვე
განსაკუირვებელი. შეიყვანეს და მოვლეს ქალაქი, ასხმიდეს დრამასა
და დრაჰკანსა, და მოართუნეს კლიტენი ქალაქისანი, და შეიყვანეს სა25 ამირაოსა დარბაზსა. დაჯდა მეფე ბაგრატ საურავად. აღიხუნა კოშკნი წყალყინისანი და კოშკნი კართანი, და აიღო ციხე ქალაქისა
დარიჯელელი და მთაბორი, და დაადგინნა შიგან ერისთვნი თუისნი. ხოლო ისნელთა
ჩააგდეს ჴიდი (ჭ 326) და არა მოსცეს ისნი, დაუდგნეს ფილაკავანნი და ბრძოდეს ისნთა.
და ისნის ველსა მო30 ვიდეს კახთა მეფე გაგიკ და ერისთავი გოდერძი, და ყოველნი
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დიდებულნი კახეთისანი დარბაზობად ბაგრატისა. მაშინ განვიდა
ბაგრატ ველსა ისნისასა, მოიყვანნა კახნი და ითაყვანნა, (A 317) მისცა მშუიდობა და განუტევნა. და იყო სიხარული და მშუიდობა და საურავი დღითი-დღე
შემატებისა.
და ვითარ ამას შინა (M 489) გარდაჴდეს დღენი ზაფხულისანი, და
5 კუალად იწყო ლიპარიტ მათვე ფიცხელთა საურავთა. და გამოიტყუვნა ანისით დედოფლისაგან აბუსერი, ერისთავი არტანუჯისა, და ხიხათა და ციხის ჯურისა, და იოვანე ერისთავი,
ივანე დადიანი, და შეიპყრნა იგინი ანისის კარსა და დააგდო ტფილისი მეფემან, და გავიდა ჯავახეთს. ამისსა შემდგომად გამოიყვანნა
10 მაწყუერელმან მესხნი, განძითა ბაგრატისითა შუელად მეფისა, და
მეფე დგა ღრტილას. ხოლო ლიპარიტ შეკრიბნა კახნი და მოადგა
ფუკათა, გამოექცა მაწყუერელი მეფესა, და შეეზრახა ლიპარიტს.
ცნა ესე მეფემან, ზამთრისა ბუქთა საშინელთა გარდაიარა შავშეთი,
და ჩავიდა ქართლს. და ლიპარიტ გამოიყვანნა ახლად საბერძნეთით
15 დემეტრე, ძმა ბაგრატ მეფისა; ბერძენთა მეფისა განძი და ლაშქარი
შემწე იყო. და განხეთქნა ამის სამეფოსა კაცნი: რომელნიმე წარუდგინნა დემეტრეს, და რომელნიმე დარჩეს ბაგრ(A 318)ატის ერთგულობასა
შინა; და ძე ლიპარიტისი ივანე მძევლად დარჩა ბაგრატის ჴელთა
შინა, და ითხოვა იგი ბაგრატისგან, ნაცვლად გაუშუა აბუსერი
20 თავის (M 490) ციხითა მშუიდობით.
და იყუნეს თანამდგომ ლიპარიტის კახნი ძალითა მათითა,
და დავით სომეხთა მეფე ძალითა მისითა: განძლიერდეს იგინი ძალითა მათითა ამას კერძოსა ქართლისასა, და იყო
მი-და-მო საუბარი ჴელოვნებისა. და მოვიდეს ვარგნი სამი ათასი
25 კაცი [და დააყენა შუას გარე და მოიტანა თანა შვიდასი კაცი].
და მოვიდა ბაგრატ შიდათ ლაშქრითა; და ამათ ვარანგითა, მესხნი ვეღარა მოილოდინნეს. მი(ჭ 327)ვიდეს და შეიბნეს თავსა სასირეთის ჭალისასა, გაიქცა შიდას ლაშქარი. და ომსა ამასვე შეიპყრეს აბუსერი
და სხუანიცა დიდებულნი მის თანა; ვერღარა უძლეს ბრძოლად
30 ვარანგთა (ბრძოლად); მისცნა ლიპარიტ პაშტნი, და წინა მათსა
პურსა უკაზმიდეს, და ეგრეთ ლიხნი გარდავლეს.
1-30 სტრ., 188
და ამისა პირველ მომკუდარ იყო ძმა ბაგრატისი დემეტრე და შემდგომად გაქცევისა შეშინდა ბაგრატ სამეფოსა და
მამულისა მისისა განხეთქილობასა. და უქმნა მუდარა ლიპარიტს, და ცხენოსნით მცირედითა მივიდა ლიპარიტს თანა ხოვლესა. და რა ცნა ლიპარიტ მი(A 319)სულა მისი, არა ნახა, გარიდა მუნით, შეიქცა მეფეცა და წარვიდა აფხაზეთს. და შემდგომად ამისა
მცირედისა ჟამისა სულა ერისთავმან კალმახისამან, გრიგოლ ერისთავმან არტ(M 491)ანუჯისამან შეირთუეს სიტყუა, და შეიწუივნეს სხუანიცა

აზნაურნი მესხნი, და უჴმეს მეფესა ბაგრატს. და წარმოემართა ლაშქრითა, გარდამოვლო [გზა] რკინის-ჯუარისა და შეკრბეს არყის-ციხეს.
10 ცნა ესე ლიპარიტ, და შეკრიბა თავის ლაშქარი, და მოირთნა კახნი, სომეხნი, და ბერძენნი თანავე ჰყვეს, და მიუჴდა უგრძნეულად
არყის-ციხეს, და შეიბნეს. და სძლო ლიპარიტ, და გააქცია მეფე.
შეიპყრეს სულა, კალმახისა ერისთავი, და მრავლითა ტანჯვითა და
ძელსა გასუმითა სთხოვა კალმახი, და არა მისცა. მასვე ომსა
15 შინა შეიპყრეს გრიგოლ, ძე აბუსერისა, სთხოვეს არტანუჯი სიკუდილისა ქადებითა, და მისცა. მოირჭუნა ლიპარიტ აიხუნა ზემონი ციხენი, და მიიერთნა
თავადნი კაცნი, გარეს-გარე წარვიდეს ლიპარიტ მითვე ლაშქრითა დვინად, და ულაშქრა ბერძენთ მეფესა
დვინელსა ზედა, და შემოიქცა თავის ქუეყანად. 20
შემდგომად წელიწდისა მოქცევისა გამოჩნდეს თურქნი
სულტნისანი ბარაიმ ილმია(A 320)ნი ქუეყანასა არტანისსა. გა(ჭ 328)მოვიდა
ბერძენთა მეფისა ლაშქარი, და უჴმეს ლიპარიტს. და წარვიდა
ლიპარიტ შუელად ბერძენთა ყოვლითა ლაშქრითა ამის ზედაჳს
კ(M 492)ერძისათა. შეიბნეს, და გააქციეს ყოველი სპა საბერძნეთისა და
25 ლიპარიტისა თურქთა. და იქმნა მოსრვა დიდი, და შეიპყრეს ლიპარიტ, და წარიყვანეს ხუარასანს სურტანსა თანა. დიდებულთა ამის
სამეფოსათა და შვილთა ლიპარიტისთა, ივანე და ნიანია, იძებნეს
უშიშობა, გამოიყვანეს მეფე მეფედ. კუალად მოირჭუნა და შეიპყრნა შვილნი ლიპარიტისნი; აიღო უფლის-ციხე და გამოუშუო ივანე. 30
დადგომილ იყვნეს განძას ქუეყანასა თურქნი, წასაღებელად მიეწურა განძა. გამოგზავნა თავისა ნაცვლად ბერძენთ მეფემან

1-30 სტრ., 189
ლიხტური ლაშქრითა დიდითა, და აწუივეს ბაგრატს ყოვლითა ლაშქრითა მისითა, და წაყვა თანა, და მიმართნეს თურქთა;
და მივიდა განძას კარსა ზედა, და მირიდეს თურქთა, დაარჩინეს
განძისა ქუეყანა, და შემოიქცეს მშუიდობით. და ამისსა შემდგომად
კუალად უჴმეს ტფილელთა და მოსცა ტფილისი ბაგრატს, და შე5 იყვანეს ბაგრატ, და იყო სიხარული და მშუიდობა დიდი.
ამისსა შემდგომად (A 321) დაეჴსნა ლიპარიტ თურქთა, და შემოვიდა ანის, დააგდო ბაგრატ ტფილისი ლიპარიტის გზითა, აღმოვლო ქართლი, მივიდა ჯავახეთს. განძლიე(M 493)რდა ლიპარიტ, რამეთუ
მსახურებისა მისისათუის ტყუე-ქმნილ იყო, წარვიდა საბერძნეთს,
10 და ნახა ბერძენთ მეფე, მოიღო ბერძენთ მეფისაგან ძალი. და ვერღარა
დაუდგა ბაგრატ. ამისსა პირველ სუმოდა ძე მისი გიორგი ბაგრატს, დაუტევა ქუთათის მეფედ სამეფოსა ზედა აფხაზეთისასა,
წარვიდა საბერძნეთს. მას ჟამსა იყო ბერძენთ მეფე მიხაელ მონომახი, და ლიპარიტის სათნოთა სწრაფით ვერღარა შემოიქცა
15 ბაგრატ თავის მამულსა ზედა; და დაყო მუნ სამი წელიწადი დიდსა
დიდებასა, და პატივსა (შეძენასა) შინა.

ვიდრეღა იყო ბაგრატ საბერძნეთს, ითხოვა ლიპარიტ ძე ბაგრატისი, გიორგი, მეფედ, და მხედ. მოსცეს იგი დედამან მისმან
და დიდებულთა მის ქუეყანისათა. მოიყვანეს საყდარსა რუისისასა და
აკურთხეს მეფედ; მოიყვანეს მზრდელად მისა ლიპარიტ
და პატრონად დაჳ მისი გუარანდუხტ დედოფალი, კაცი სრული (ჭ 330) და უნაცვალო სახითა, სიბრძნითა, სიუხუითა, ღმრთისმსახურები(A 322)თა და ყოვლითა სიკეთითა. და შემდგომად მცირედისა ჟამისა
ითხოვა გუარანდუხტ ბაგრატ მეფისაგან, და გამოგზავნა ბერძენთ
25 მეფემან დიდითა დიდებითა, ნიჭითა და განძითა (M 494) მიუწდომელითა. და
მისულსა მისსა მიეგება ყოველი ლაშქარი აფხაზეთისა ზღუისპირსა, ხუფათს. და იყო სიხარული და ღმრთისა მადლობა დიდი,
ბრძანა და შემოვიდა სახლად თუისად ქუთათისს. და ლიპარიტ მოირჭუნა ზემოს კერძო დაუკლებელად, და იყო მოყუარედ მისა ხუა30 რასანს დოღლუბეგ სურტანი და საბერძნეთს ბერძენთ მეფე, და
ზრდიდა ბაგრატის ძესა გიორგის მცირესა სახელითა მეფობისათა.
ხოლო ბაგრატს აქუნდა ლიხსა ქომოთი კერძი მიწყობით.
1-30 სტრ., 190
და მცირ[ე]დისა ჟამისა შემდგომად ამის სამეფოსა
დიდებულთა მოეწყინა 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 შეუშუეს მამისა მისისა ციხოვანთა,
და წარვიდა ანის. და ლიპარიტ და ივანე პყრობილნი სულა წარიყვანნა კალმახს. გაგზავნა სულა მეფისა (A 323) წინაშე სულთა ზედა მჴმობელნი. ხოლო გუარანდუხტ და ძე ბაგრატისი გიორგი დგეს ღრტილას, და ცნეს რა შეპყრობა ლიპარიტისი, შეიყვანეს ახალ-ქალაქსა, მუნ მოილოდინეს ბაგრატ (და ამისა) სუ(M 495)ლთა ზედა. მოვიდა
10 ბაგრატ და ამისსა მსახურებისა ნაცვლად მეფემან უბოძა მამულობით ციხის-ჯუარი და ოძრჴე ბოდო-კლდითა, და სხუაცა მრავალი საქონელი და სამღდელმოძღუარნი, და რაცა უნდა. მოვიდა
მეფეს წინაშე სულა ჯავახეთს, და მოგუარნა ლიპარიტ და ივანე
პყრობილნი, და მოაჴსენნა; ჴელთა აღიხუნა ლიპარიტთაგან ციხენი
15 არტანუჯი და ყუელი, არტან, უფლის-ციხე და ბირთუისი. ხოლო
კლდე-კარნი მტკიცედ იყუნეს ციხეონთა, რამეთუ მუნ შინა დგა ანამორი, მწიგნობართა უხუცესი ლიპარიტისა. მიიყვანეს თრიალეთს,
(ჭ 331) ამოთა თხოვითა არა მოსცეს კლდე-კარნი და აღმართნეს ძელნი
და გაასხნეს მას ზედა ლიპარიტ და ივანე, და განწირნეს სიკუდილად.
20 და შემდგომად დღეთა რაოდენთამე დაამტკიცეს მეფე და დიდებულნი ამის სამეფოსანი (ხოლო) ციხიონთა ლიპარიტისთა მშუიდობით გაშუებისათუის ლიპარიტისა, (A 324) და ივანესა. მოსცნეს კლდეკარნი, გამოიღო თავისი ხუასტაგი, და ჩაიცუნა ჩოჴანი ლიპარიტ,
შევედრა ძე თუისი მეფესა ივანე. დარჩა არგუეთის მამული ივა25 ნეს. ეფუცა ლიპარიტ მეფესა შეუცოდლობისა(M 496)თუის, და გაუშუეს და

წარვიდა სამეფოსა. და შემდგომად მცირედისა ჟამისა გაიპარა და
წარვიდა ივანე საბერძნეთს, დაყვნა მუნ წელნი რაოდენნიმე. და
ნიანია მოკუდა ანის ბერძენთა ყმობასა შინა, და ივანეს უურვა თავის მამამან ბაგრატს თანა.
და თუით ბაგრატცა გამოიზიდნა და გამოიყვანა
ამა სამეფოსა, და უბოძა მამული არგუეთისა და ქართლისა,
და მონებდა ერთგულობით, და იყო თავადთა თანა ამის სამე-

1-35 სტრ., 191
ფოსათა. ხოლო ლიპარიტ მიიცვალა საბერძნეთს, სამეფოსა ქალაქსა კოსტანტინეპოლეს, და წარმოიყვანეს დიდითა დიდებითა
ერთგულთა და გაზრდილთა მისთა, მოიყვანეს და დამარხეს კაცხს,
სამარხოსა მამათა მათთასა. მოირჭუნა ბაგრატ და განძლიერდა
უფროს ყოველთა მეფეთა ქუეყანისათა: და ამან წარიხუნა ყოველ5 ნი ციხენი ერეთისა და კახეთისანი, თუინიერ კუეტარისა და ნახჭევანისა. და შემდგო(A 325)მად ამისსა იქმნნეს საქმენი დიდნი: ამის მეფობასა შიგან გამოვიდა სურტანი არფასარან, მეფე სპარსეთისა, დასხმის გუარად; უგრძნეულად (M 497) მოვიდა და შემუსრა კანგარი და თრიალეთი; დღესა ერთსა მარბიელმან მისმან მიუწია ყუელის ყურსა,
10 გარდავიდა შავშეთს, კლარჯეთს და ტაოს, ვიდრე ფანასკერტამდე.
და მასვე დღესა ჩამოიწია თორს და ღუივისჴევს, და თუით დადგა თრიალეთს სამ დღე. რამეთუ მას ჟამსა მომავალ იყო მეფე ტაოთ, და თანა ჰყვანდეს დედა, და დაჳ, და ძე მისი
გიორგი დადგომილ იყუნეს ხეკრებულთა; და აყრისა მისისა ჟამსა
15 მოუჴდა ლაშქარი სურტანისა; წამოვიდეს და წარმოადგეს ქედსა ზედა,
ხოლო იგინი ჩამოესწრნეს ქართლს. წავიდა ჯავახეთს, და მოადგა (ჭ 332) ახალქალაქსა: და ბრძოდეს სამ დღე, რამეთუ არა ზღუდითა მტკიცითა გასრულებულ იყო ახალქალაქი. ვერღარა დაუდ20 გმიდეს ბრძოლათა ძლიერთა, აღიჭურნეს მყოფნი ქალაქისანი, (A 326) და
განახუნეს კარნი, და შეებნეს ძლიერად, მოსრნეს პირითა მახუილისათა. და შევიდეს თურქნი და ტყუე ყუნეს ურიცხუნი სულნი ქრისტიანეთანი; აღიღეს განძი ძლიერი, და შეიღება წყალი ახალქალაქისა სისხ(M 498)ლითა. 25
და მოუვლინა ახალ ქალაქით მოციქული სულტანმან
ბაგრატ მეფესა, აჰკიდა მზახობა. და სთხოვა ასული მისის დისა; და
მიიქცა სურტანი ანისად, შემუსრა და წარმოიღო ანისი, მოსრნა
და ტყუე ყვნა ურიცხუნი სულნი, და წარვიდა ქუეყანად თუისად
სპარსეთად. და ანისი წარუღო ბერძენთა, და მისცა მანუჩას, ძესა
30 აბულასვარისსა. ხოლო დისწული ბაგრატისი, რომელსა ითხოვდა
სურტანი, იყო ძმისწული სომეხთა მეფისა კუირიკესი. სთხოვა ბაგრატ და არა მოსცა სომეხთა მეფემან. მიგზავნა ბაგრატ მოციქულად დიდძალად ერისთავი ვარაზ-ბაკურ გამრეკელი. იბირნა
კაცნი სომეხთ მეფისანი, და სამშუილდეს შემომავალი სომეხთ მე-
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ფე კუირიკე და ძმა მისი სუმბატ შეიპყრეს ქუეშის ჭალას და აცნობეს ბაგრატს, და წარვიდა ქუვა-ჴურელთათ მსწრაფლ, მოგუარნეს
პყრობილნი კლდე-კართა ქუეშე. (A 327) სთხოვა სამშუილდე და არა მოსცეს, რამეთუ ერთი ძმა მათი ადარნასე შესრულ იყო სამშუილდეს.
ხოლო მიიყვანეს სამშ(M 499) უილდეს და ამართეს ძელი, და გასუეს სო5 მეხთა მეფე კუირიკე სამ დღე; ითხოვეს მშუიდობა და მოსცეს სამშუილდე. ხოლო მოსრულ იყვნეს ორნი ერისთავნი სომეხთ მეფისანი: ლოკის ერისთავი
და კაქვაქარისა. აძლევდეს და მოსცემდეს
სამთა ციხეთა სუმბატ, ძმა კუირიკესი.
ხოლო შეეწყალნეს ბაგრატ მეფესა, მისცნა და
10 უთავისუფლნა ყოველნი ციხენი, თუინიერ სამშუილდისა, არცა სხუანი
ციხეთ-უფალნი, კაცნი დიდებულნი შემოუშნეს, არამედ სამშუილდე ოდენ იურვა სახლად თუისად, და ეგრეთ მონებდეს სომეხნი.
(ჭ 333) ბაგრატ გაათხოვა ასული თუისი მართა და შერთო ბერძენთა
მეფესა. (ჭ 334) შემდგომად ამისსა გაათხოვა დისწული და შერთო სპარსთ
15 მეფესა სურტანსა. და შემდგომად სამისა წლისა მოვიდა სურტანი,
შემოვლო რანი, და უგრძნეულად შევიდა ერეთად; და ამის
ქუეყანისა დიდებულნი იყუნეს მორთულ და ერთგულ ბაგრატისსა.
და მას ჟა(A 328)მსა იყო მცირედითა საქონლითა მეფე კახეთისა ახსართან,
ძე გურგაკისი. და ყოველთა დაყარნეს ციხენი მათნი, და ივლტო20 დეს კავკასიად. და იყო ბაგრატ გალაშქრებული აღებად კახეთისა,
და ლაშქარი მისი (M 500) წინა გაგზავნილი იყო ვეჟინის ერისთავსთან
წირქუალელს(ა)თან, შემოაქციეს მშუიდობით, და უამბეს შემოსულა
სურტანისა და დაყრა ციხეთა. შემოიქცა სწრაფით, და მოვიდა
ქუეყანად თუისად ქართლად.
ხოლო აღსართან მიერთო სულტანს. მიუძღუანა ძღუენი დიდი, დაუტევა სჯული, დაიცუითა წინა, აღუთქუა ხარაჯა, და მისცნა ციხენი დაყრილნი სურთანმან მასვე:
და რომელნი აფხაზთ მეფისა კაცთა დაეყარნეს, და რომელნი
თუით ახსართანს, მისცნა ყოველნი. და შემდგომად სამისა კუირისა
30 წარმოემართა აფხაზთა მეფესა ზედა, მიერთნეს სომეხთ მეფე კუირიკე, და ტფილელი ამირა, და ახსართან; შემოვიდეს ქართლს თანა ჯაჭუით. გაუშუეს მარბიელი ცისკრად, და სამწუხროდ აღივ(ჭ 335)სო
ქართლი, თუესა დეკენბერსა ათსა, დღესა სამშაბათსა, ხოლო ქრონიკონი იყო ორას ოთხმოც და რვა.
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და იყო ქართლს შინა პური და ღუინო (A 329) დიდი, და
დაყო ექუსი კუირა, იწყო ოჴრებად და ჴოცად კაცისა, და გარდავიდა მარბიელი მისი არგუეთს. მიუწიეს და დაარბივეს ვიდრე

სუერის ციხემდე, და მოისრა ურიცხუი სული ქრისტიანეთა, ტყუე იქმნა. და ი(M 501)ქმნა
საძაგელ ქუეყანა ქართლისა სახილველ კაცთა:
5 მოოჴრდეს ყოველნი ეკლესიანი, და სიმრავლითა მძორისათა არღარა დაედგმოდეს ქუეყანასა თუალნი, და ცოდვათა ჩუენთა მოსაგებელსა რისხვასა ღმრთისასა ზეცით ცაჳ წამებდა, და სისხლის
მწუიმელი ღრუბელი აღმოსავლეთით მოეფინა ქართლსა ზედა, და
იქმნა ღამე უკუნი, ვითარცა ნათელი დღისა. და იყო ხილვა მისი
10 საშინელი, და არე-არე სისხლის წუიმა ეხილვა კაცთა. და იქმნა
ზამთარი სასტიკი, რომელი გარდაეხუეწა და მიმართა მთათა, მოსწყდა იგიცა სიფიცხისაგან ზამთრისა, ხოლო ყოველსა ქართლსა
შინა იყო და დადგა ლაშქარი, და თუით თავადი სურტანი დადგა
კარბს, და მერმე ჩამოვიდა შერთულთა, და აჭირა სიძნელემან ზამ15 თრისამან, ბუქთა ძლიერთა, და მიგზავნა მოციქული ივანე, ძე ლიპარიტისი, მეფემან ბაგრატ (A 330) ძიებად მშუიდობისა. ხოლო სურტანმან
შეაქცია იგი აფხაზეთს ბაგრატსა სთხოვა ხარაჯა და უქადა
მშუიდობა. ხოლო სიფიცხლისაგან ზამთრისა მოილოდინა, და წარვიდა ქართლს. და ჩამავალმან წაუღო რუსთავი და ტფილისი, და
20 მისცა ფადლონს, განძისა პ(M 502)ატრონსა. არა თუ მეფეთა ჩუენთა
მტერობისათუის ამოსწყუიდა ტფილისი და რუსთავი ამას სამეფოსა,
და არცა ამისთუის, უკეთუმცა იგი ამირანი ორგულად დადგრომილ იყუნეს კარსა მისსა ზედა, არამედ კეთილისა და მსახურებისა
ნაცულად ბოროტსა უყოფდიან ყოველსა კაცსა:
25 რამეთუ მინდობილ იყუნეს ძალსა უღთოებისა მათისასა, და
იყვნეს იგინი ყოვლითურთ მცბიერ; და ამის ქართლისა ოჴრებასა შინა
ლაშქრისა მისისა იყო სიმრავლე ხუთასი ათასი.
(ჭ 336) წარვიდა სურტანი ქუეყანად თუისად, და მოიწია არე გაზაფხულისა; შეიქნა სიმდიდრე წყალთა ძლიერი, და მტკუარი ვერღარა ეტია ნადინებსა
30 თუისსა, მოეფინა ველთა და წარიღო მრავალი სული, რომელი
დარჩომილ იყო სულტანის.
და ამისა შემდგომად იწყო ფადლონ ამპარტავანებასა
და ურჯვებასა და სიახლესა ტ(A 331)ფილისისა, და სადმე გამო-
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ყვანებასა ჴელოსანთასა. და ვითარცა იქმნა გაზაფხული, გარდამოვიდა მეფე ქართლად და ჩადგა დიდგორთა, რამეთუ საზაფხულო
მეფეთა სადგური არს იგი ადგილი. ხოლო ფადლონ არად
შერაცხა იგი დიდგორთა დგომა, წარმოემართა ლაშქრითა,
ოცდაცამეტი ათასითა კაცითა, მოვიდა ტფილისად, დაიბანაკა
5 ვ(M 503)ელსა ისნისასა. ხოლო მუნ დაუტევნა კარავნი და აღმოვლო მუხრანისა.
არბინა ქართლისა ნაპირნი. ხოლო ცნა ტფილისით გა-

ღმართ მეფემან ქართლისა ვნება, წარმოსულა ფადლონისა, გამოუგზავნა ხილვად ივანე, ძე ლიპარიტისი, იოვანე ერისთავი, და
10 ნიანია, ძე ქუაბულისი, და მურვან ჯაყელი, ერისთავი ყველისა,
და თანა სხუანიცა აზნაურნი მცირედითა რჩეულითა მხედრითა.
ხოლო ქართლს ვერღარა ჩამოესწრნეს, შექცეულთა გაუსწრეს მუხრანს წინა, წილკნის გორთა თანა. უკანასა კერძსა შეიბნეს და
პირველსავე ჴრმლისა მოკიდებასა გააქცივნა ფადლონ, და მიედგა
15 ფადლონის ლაშქარი გაქცეული საშინელსა ხრამსა, მიჰჴოცდეს და
იპყრობდეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი, და აღმოიგო ხრამი იგი
ც(A 332)ხენითა და კაცითა.
და ზედა ლაშქარმან მეოტმან განსლვად დაიწყო
შობასა ტყით, და ყოველთა ტყეთაგან და ძეძუნართა ვითა ჭუი20 სა მართუესა გამოკრებდეს დამალულსა ფადლონისსა ბაგრატის ლაშქარნი. და შემოუსწრეს
წინა იწროსა ღართისსა, და მცირედნი (ჭ 337) ვინმე გაესწრნეს. და სდევნა ლაშქარმან ბაგრატისმან ვიდრე მთამდე ხერკისა. მოსრეს და
ტყუე ყვეს ლაშქარი ფადლონისი. ხოლო ფადლონ თხუთმეტითა
25 ოდენ ცხენოსნითა ვლო გზა წილკნისა, (M 504) და მიეახლა პირსა არაგუისასა, და გაჴდა ნარღუევთა გზით ერწოთ, და თქ~უა თავი თუისი მოციქულად, ვითარმედ: „ფადლონის მოციქული ვარ, მახარობლად მივალ აღსართანის თანა; აფხაზთა მეფისა ლაშქარი გავაქციეთ“. დახუდა კაცი ვინმე მეცნიერი, რომელი იცნობდა ფად30 ლონს, და რქუა: „არა ხარ შენ მოციქული, არამედ ხარ ამირათამირა ფადლონ“. და რქუა კაცსა მას ფადლონ: „მიიღე ჩემგან
ოქრო და ვეცხლი დიდძალი და საკარგავნი მრავალნი, ნუ შემიწამებ და გარდამიყვანე მინდორად და წამომყევ თანა“. რქუა

1-25 სტრ., 195
მას კაცმან მან: „ვერ ვიქმ მესა მაგას, რამეთუ
მკუიდრი ვარ ამის ქუეყანისა. აწ ისმინე ჩემი და მო(A 333)მყევ თანა, და
მე მიგიყვანო ახსართანს თანა, და გამოგზავნოს ქუეყანასა შენსა“.
ნებსით არა უნდა ესე ფადლონს, არამედ ერწოთ ვერღარა შემძლებელ იყო წარსულად. წარუძღუა კაცი იგი, და მიგუარა ჟა5 ლეთს ისაკ თოლობელის ძესა, აზნაურსა მესხსა. ხოლო რა
ცნა ფადლონისი კარად მისულა, გაძარცუა ერი ფადლონისი, გარდაყარნა ცხენსა, დაიჭირნა ჴელთა და გასო ჯორსა ფადლონ; და იჴსენა ისაკ მკუიდრობა
აფხაზთა მეფისა, რომელმცა აფხაზთა მეფისაგან გაქცეული ფადლონი შეიპყრა, და შეგუარა ბო10 ჭორმას ბაგრატისად. არამედ [მსწრაფლ წარიყვანა და მიგუარა
ახსართანს თელავს. ხოლო ახსართან] მსწრ( 505)აფლ წარიყვანა ხუარნაბუჩს, რამეთუ აფხაზთა მეფისაგან ეშინოდა უკანა ჩამოდგომა.
მიუპყრეს ხუარნაბუჩს ფადლონი, და მოსცეს ხუარნაბუჩი. წარი-

ყვანეს არადეთად, მოსცა არადეთი ახსართანსვე.
15
ხოლო ბაგრატ შეშინდა გაშუებასა ფადლონისსა, მისცა ბოჭორ[მა] და უჯარმა კახთა, და წამოიყვანა
ფადლონი, გაასუა ძელსა, მიუპყრეს ტფი(ჭ 338)ლისსა, აიღეს ჭირვეულად: რამეთუ მუნ
შინა მდგომი კაცი თუით გაამირებასა ლამოდა, და არა დაიჭირა ბაგრატ თავისად ტფილისი, არა20 მედ დმანის[ს] დატეობილი და მათ ამირათა ძებნა დმანის, და იგი
(A 334) შემოიყვანა მემამულედ,სახელით სილილარაბა, და მისცა მას ტფილისი. ხოლო თავისად აიხუნა ციხენი რუსთავისანი, ფარცხისი,
აგარანი, გრიგოლ-წმიდანი, ქავაზინი, და ორმოცდაოთხი ათასი
დრაჰკანი, და მძევლად ძმისწული მისი, ძე მანუჩასი, და სამთა თა25 ვადთა განძისათა. და [მოუგზავნა სულტანმან სარანგი ალხაზი, და]
მისითა შუამდგომელობითა და სიტყუითა სურტანისათა გაუშუა
და დაეზავა ბაგრატ და გაგზავნა საჴელმწიფოსა თუისსა გა(M 506)ნძას,
და წარყვა სარანგი თანა.
1-30 სტრ., 196 და მოართუეს გაგიკეთი, და აიღო აფხაზთა მეფემან
გაგი. შემდგომად ამისსა ფადლონმან გატეხნა ფიცნი და შუამდგომელობანი დიდისა სურტანისანი, და მოიპარა ქავაზინი. და შემდგომად ამისსა მეფე აფხაზეთს იყო. მოვიდა ფადლონ და მოადგა აგარათა; და გაუშუნა ციხისთავმან აგარანი. და მსწრაფლ აღ5 მოვიდა მეფე, მივიდა და მოადგა აგარათა. და წარუხუნა აგარანი
და გამოიყვანა დორღოლელი, ოვსთ მეფე, ორმოცი ათასითა კაცითა ოვსითა, და წარუძღუანა ძე მისი გიორგი კულაპარატი, მოაოჴრა
განძა, და აიღო ტყუე და ნატყუენა[ვი] ურიცხუი, და გაგზავნა თავის სამეფოდ. და ამისსა შემდგ(A 335)ომად აღისურვილა დიდმან ოვსთ
10 მეფემან დორღოლელმან დისი ძისა მათისა ბაგრატისა სევასტოსისათუის, და ითხოვა დარბაზობა. ხოლო ბაგრატ ნება სცა, და მხიარულად წარმოემართა ოვსთ მეფე ყოვლითა თავადითა ოვსეთისათა,
და ამოვლო გზა აფხაზეთისა და მივიდა ქუთათისს. და ნახა მარიამ
დედოფალი დაჳ მათი, დედა გიორგი კურაპალატისი; და გიორგი
15 კურაპალატი გებულ იყო უწინა, და მოიყვან[ეს] ქართლს,
ჴიდის-ჭალასა ნადარბაზევთა, და გამოეგება წინა დიდითა ზიამეითა
და პატივითა. შეკრბეს კესუთა ზედა, და იყო სიხარული და ჴმა
ბუკთა და დუმბულთა საშინელი და (M 507) მიუწდომელი. (ჭ 339) და დაყვეს
ერთგან დღე თორმეტი, და განისუენეს ყოვლითა განსუენებითა,
20 სიხარულითა. და მიზეზითა ზამთრისათა განისწრაფეს, და მისცეს
ნიჭი და საბოძვარი მეფესა და ყოველსა დიდებულსა აფხაზეთისასა. გაგზავნა და წარვიდა სიხარულითა.
და შემდგომად ამისსა არებდა სულტანი მოციქულთა, და უკრებდა ძღუენთა ბაგრატ მეფესა, ამოთა ენი25 თა სთხოვდა ხარაჯასა; ხოლო არა დაიდვა ბაგრატ მეფე(A 336)მან ხა-

რაჯა; არამედ ავლენდა ესეცა მოციქულთა, და უკრებდა იგიცა
ძღუენსა სურტანსა. და იყო მათ შუა სიტყუით სიყუარული.
და შემდგომად მცირედთა წელიწადთა სამშუილდის ტბათა მდგომსა ბაგრატ მეფესა დაეცა სალმობა მუცლისა,
30 და ჩადგა მარაბდათა, და გაუძნელდა სალმობა; ტახტითა წარმოიყვანეს, და თანა იყო გიორგი კურაპალატი და ყოველნი დიდებულ-

1-30 სტრ., 197
ნი მისნი. [ხოლო გიორგი კურაპალატი გაგებულ იყო წინა, და
მოიყუანეს ქართლს მეფე, და ყოველნი დიდებულნი მისნი]; მოვიდა დედა მისი მარიამ დედოფალი, და ცოლი მისი ბორენა, და
ასული მისი მარიამ. შემდგომად მცირედთა დღეთა მიუთუალა ძე
მათი გიორგი კურაპალატი მეფედ დიდებულთა ამის სამეფოსათა,
5 და ყოველნი შევედრნა მას, და რქუა დედასა თუისსა: „დედაო,
მეწყალი შენ, რამეთუ ყოველნი შობილნი შ(M 508)ენნი წარგუიქციენ წინა და ეგრეთღა შენ მოჰკუდები“. და შემდგომად ამისსა მიიცვალა თუესა ნოენბერსა ოცდაოთხსა, ქრონიკონსა ორას
ოთხმოცდათორმეტსა.
და შემდგომადამისაბაგრატის სიკუდილისა ჟამსა შინა
მოიკლა სურ(ჭ 340)ტანი კაცისა ვისგანმე, ბერისა თურქისა, თავის ლაშქართა ხარგასა შინა. გაევლო ჯეონი (A 337) შუიდასი ათასითა კაცითა,
გაელაშქრა თურქთა მეფესა ზედა, სამარკანდისა მოახლესა ზედა
ციხესა რომელსამე მოადგა; მოიკლა მის თურქისაგან ციხის პატრო15 ნისა, და ვერღარა შეესწრა თურქი იგი ციხესა, და დაჭრეს უწყალოდ მახუილითა, და ვერღარა ცნეს ბაგრატ და სურტანმან ერთმანერთისა სიკუდილი. შემდგომად ამისა დაჯდა ძე ბაგრატისი,
გიორგი კურაპალატი, მეფედ. და არა აფრინდა ყოველსა მამულსა
მისსა შიგან ერთიცა ქათამი. და წარიყვანეს ბაგრატ დიდითა დი20 დებითა და პატივითა, და დამარხეს ჭყონდიდს.
ესე ბაგრატ წელიწდისა ცხრისა იქმნა მეფე, და აღესრულა
წლისა ორმოცდაა[თექუსმეტისა]. ესე ბაგრატ პირველ იყო
კულაპარატი, და შემდგომად ნოველიმოსისა, და მერმე იქმნა სევასტოს. იყო კაცი სახითა უშუენიერეს ყოველთა კაცთასა, სრული
25 სიბრძნითა, ფილოსოფოსი ენითა, სუიანი ბედითა, უმდიდრეს ყოველთა მეფეთა ( 509)აფხაზეთისათა, მოწყალე შეცოდებულთა, უხუი ალაგთა
ზედა. ხოლო ჟამთა მისთა დაწყნარება ქუყანასა არა ჰქონდა: ეკლე
სიანი, და გლეხნი, აზნაურნი და გლახაკნი ყოვლად იკითხვებოდეს.
ხოლო გიორგი მეფე იყო მოწყალე (A 338) და განმკითხველი გლა30 ხაკთა, კაცი საშიში და უხუი ყოველთა მეფეთა (ჭ 341) აფხაზეთისათა, პუ-

რად უკეთესი ყოველთა კაცთასა, ცხენოსან-მშუილდოსანი რჩეული. და შემდგომად მამისა მისისა დაყო მშუიდობით ზამთარი ერთი
და ზაფხული ნახევარი.
1-30 სტრ., 198
შემდგომად ამისსა თავადთა ამის სამეფოსათა, ნიანია ქუაბულის ძემან და ივანე ლიპარიტის ძემან, ვარდან სუანთა ერისთავმან, იკლეს სიყრმითგან გიორგი მეფე და აშალეს ქუეყანა: ივანე
მოირთნა კახნი, დადგა ქსნის პირსა; და ნიანია წაუღო ქუთათისისა
საჭურჭლე და შედგა ქუთათის შინა; და ვარდან გაადგინნა სუანნი
5 ავის მოხარულნი, დაარბიეს და ამოსწყუიდეს საეგრო. ხოლო გიორგი მეფემან სძლო სიკეთითა, სიბრძნითა, და ძვირ-უჴსენებელ იქმნა,
უბოძა ივანეს სამშვილდე, და ძესა ივანესსა ლიპარიტს მისცა ლოწობანი ნაცულად რუსთავისა, რომელი მიეცა კა(M 510)ხთა, და ნიანიას
თმოგვი და სხუანი საქონელნი რჩეულნი, ვარდანს უბოძა ასკლნა
10 და უთაღუბო ჭასყლთა ივანეს სიტყუით უბოძა; ყოველივე ერთგული და ორგული დაფარა წყალობითა, და დაიწყნარა მეფობა
თუისი გიორგი მეფემან.
კუალად გადგა ივანე ლიპარიტის ძე, და ცნა გიორგი მეფემან. ქუთათისით გარდამოვიდა სამცხეს, მოირთნა მესხნი, გარ15 დამოიარა და მივიდა სამშუილდის კარსა. მუნ მოიყუანა კახთა მეფე აღსართან. ვერ დადგა ივანე ციხეშიგან, მირიდა მთათა სამხრისათა. და მას ვერ-წყობილობასა შინა წაიხუნა ლოწობანნი
ლიპარიტისაგან აღსართან, მოეყარა სამშვილდესა, გარდადგა ჯავახეთს, და მოიყუანა მეფეთ-მეფემან გიორგი მათ წინაშე, და დაიფიც20 ნეს ეკრანთას, დაიმტკიცა ივანე კლდე-კართა და სამშვილდეს ზედა.
კუალადცა გადგა ივანე, გამოსტყუა გაგი ციხოვანთა გიორგი
მეფისათა, და მიჰყიდა ფადლონს, განძის პატრონსა, და მოვიდა
სულტანი მალიქ-შა მტერად ყოველთა ქრისტიანეთა. მიაგება ივანე ძე მისი ლიპარიტ წინა, შეაწყნარა სულ(ჭ 342)ტანსა, და დაყო მის
25 თანა მცირედი ხანი, გამოეპარა. და მოვიდა სულტანი, და მოადგა
სამშვილდესა, და წაუღო სამშვილდე, და ტყუე იქმნა ივანე, თავითა, ცოლითა, და შვილის-შვილითა, და (M 511) ყოველთა აზნაურთა დედაწულითა, და დაიჭირა სამშვილდე სულტანმან. და მუნ დგომასა
მოარბია ქართლი, წაიღეს ტყუე და ნატყუენავი ურიცხვი, და შე30 იქცა გარე. და აიღო განძა, და დააგდო სარანგი თავადად განძას და ბრძოლად ქუეყანისა ყოვლისა, კაცისა მ~ჲ, შედგა ფადლონ ციხეთა მაგართა, და ვერ დაუდგნა, გამოიყუანეს და დააპატიმრეს იგიცა.

1-15 სტრ., 199
შემდგომად მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი ყოვლითა

ლაშქრითა მისითა, და განძისათა, დვინისა და დმანისისა ამირათა
თანა დგომითა, და მომართა გიორგი მეფესა. შეკრბა გიორგი მეფეთ-მეფე ყოვლითა სპითა მისითა, ზემოთა და ქუემოთა, და მოიყუანა მათ წინაშე აღსართან, კახთა მეფე, დაჰმართეს ერთმანერთსა.
5 განაძლიერა ღმერთმან გიორგი მეფე წარძღუანებითა პატიოსნისა
ჯუარისათა. მიუჴდა ზედა ფარცხს ქუემოთ, და იოტა ბანაკი სარანგისი: გააქცია და ასწყუიდა. იყო ჟამი მწუხრისა, და სიღამემან დაარჩინა ნეშტი სარანგისილაშქრისა, და შემოიქცა უკლებლად მშუიდობით მეფეთ-მეფე გიორგი თავისა სამეფოსა.
10
და შემდგომად ამისსა მომადლა ღმერთმან მძლავრებისაგან
ბერძენთასა წახმულნი ციხენი: წაუხვნა ბერძენთა ანაკოფია, თავადი ციხეთა აფხაზეთისათა, და მრავალნი ციხე(M 512)ნი კლარჯეთისა,
შავშეთისა, ჯავახეთისა და არტ~ანისა. და შემდგომად ამისსა ესეცა მომადლა ღმერთმან, აღიღო ქალაქი კარისა, ციხე-ქუეყანა, და
15 სიმაგრენი ვანანდისა და კარმიფორ-ასიანი, და იოტნა თურქნი
მის ქუეყანისანი.

1-25 სტრ., 200
(ჭ 343) [ცხოვრება მეფეთ-მეფისა დავითისი] ამისსა შემდგომად მოვიდა სულტანი
მალიქ-შა,
მოადგა სამშუილდეს და წარიღო, ივანე, ძე ლიპარიტისი, ტყუე ყო,
მოაოჴრა სომხითი და წარვიდა. ხოლო მასვე წელსა მოვიდა სარანგი ძალითა სულტანისათა, ჩამოდგა სამშუილდეს; და მივიდეს
5 ლაშქარნი გიორგი მეფისანი, შეიბნეს ფარცხის, სძლეს სპათა გიორგისთა და აოტნეს სპარსნი, რამეთუ დიდი ძლევა მოსცა ღმერთმან გიორგის.
და წარვიდა გიორგი მეფე მამულსა თუისსა ტაოს, მივიდა ბანას; ხოლო მუნ მოვიდა წი(A 339)ნაშე მათსა ზორვარი აღმო10 სავალისა, გრიგოლ ბაკურიანის ძე, რომელსა ჰქონდეს ოლთისნი,
და კარნუ-ქალაქი და კარი; დიდად გაიხარეს და განისუენეს; და მოსცა გიორგი მეფესა კარის ციხე-ქალაქი და მისი მიმდგომი ქუეყანა, და განიყარნეს. ხოლო მეფემან გიორგი დაუტევნა კარს აზნაურნი შავშნი, და წარმოვიდა შინა. ხოლო განძლიერებასა თურქ15 თასა დაუტევნეს ბერძენთა ქუეყანანი, (M 513) ციხენი და ქალაქნი მათნი,
რომელ აღმოსავლეთს ქონდეს, და წარვიდეს; რომელნიცა აიხუნეს თურქთა, დაემკუიდრნეს მას შინა. ვინათგან მეზობლობით
მოეახლნეს საზღვართა ჩუენთა, განმრავლდა შიში და ჭირი მათგან
ჩუენ ზედა: რამეთუ იწყეს მიერითგან რბევად და ტყუენვად, მო20 ოჴრებად, და წვად და სრვად ქრისტიანეთა. რამეთუ მათ ჟამთა
შინა გიორგი მეფესა და(ჭ 344)ესხნეს, ყველს გარემდგომსა უგრძნაულად თურქნი დიდნი, რომელთა თავადი იყო ამად, ამირა ძლიე-

რი და მაგრად მოისარი, რომელსა მას ჟამსა ოდენ აეღო კარი,
მოვიდეს ესენი შინა განცემითა ქრისტიანეთათა, აოტეს გიორგი
25 მეფე და სპა მისი ურიცხუი.
(A 340) ხოლო საჭურჭლენი დიდნი და სამსახურებელნი
სამეფოთა ტაბლათანი, ოქროსა და ვეცხლისანი, ბაგრატეულნი

1-30 სტრ., 201
სასმურნი, და საწმედონი პატიოსანნი, კარავნი სამეფონი და
ყოველთა დიდებულთანი აიხუნეს იავარად და წარვიდეს. ხოლო
გიორგი მეფე წარვიდა მეოტი აჭარით აფხაზეთად. მათ უკუე ლაშქართა, (A 350) ესევითარითა ალაფითა სავსეთა მიმავალთა, წინა დაემთხუივნეს ამირანი დიდნი, იასი ვინმე და ბუჟღუშ, მათ თანა სიმრავლე ურიცხუი თურქთა, საბერძნეთს მიმავალთა, რომელთა იხილეს რა ესეოდენი სიმრავლე ოქროსა და სიმდიდრისა, რომელი
ქონდა, და ცნეს მეოტება გიორგისი, და ესმა მათგან, ვითარმედ:
„რად (M 514) წარხუალთ საბერძნეთად? აჰა ქუეყანა საქართველო, უკაცური და სავსე ესევითარითა სიმდიდრითა“. ხოლო მათ მყის
10 მოაქცივნეს გზანი მათნი და მოეხუივნეს პირსა ყოვლისა ქუეყანისასა, ვითარცა მკალნი.
დღესა ივანობისასა ასისფორნი და კლარჯეთი
ზღუის პირამდინ, შავშეთი, აჭარა, სამცხე, ქართლი, არგუეთი,
სამოქალაქო და ჭყონდიდი აღივსო თურქითა.
მოისრა და ტყუე
15 იქმნა ამათ ქუეყანათა მკუიდრი ყოველი. და მასვე ერთსა დღესა დაწუეს ქუთათისი, არტანუჯი, და უდაბნონი კლარჯეთისანი; დაყუვეს
ამათ ქუეყანათა შინა თურქთა ვიდრე მოსულადმდე თოვლისა, მოჭამეს ქუეყანა და მოსწყუიდეს, თუ სადღა ვინ დარჩომილ იყო
(ჭ 345) ტყეთა, კლდეთა, ქუაბთა და ჴურელთა ქუეყანისათა. ესე იყო პირ20 ველი და დიდი თურქობა, რამეთუ ქრონიკონი იყო სამ(A 351)ასი. თუ
ვინმე მთიულეთს ანუ სიმაგრეთა სადამე ვინ დაშთა კაცი, ზამთრისა სიფიცხითა, უსახლობითა და შიმშილითა ეგრეცა მოისრა.
და განგრძელდა ესევითარი ჭირი ქრისტიანეთა ზედა,
რამეთუ არესა თანა გაზაფხულისასა მოვიდიან თურქნი, და მათვე
25 პირველთა საქმეთა იქმოდიან, ზამთრის წარვიდიან; და არა იყო
მათ ჟამთა შინა თესვა და მკა: მოოჴრდა ქუეყანა და ტყედ გარდაიქცა, და ნაცულად კაცთა მჴეცნი და ნადირნი ველისანი დაემკუიდრნეს
მას შინა. და იყო ჭირი მოუთმენელი ყოველთა ზედა მკუიდრთა ქუეყანისათა, შეუსწორებელი და აღმატ(M 515)ებული ოდესვე ყოფილთა სმენილთა
30 გარდასრულთა ოჴრებათასა, რამეთუ წმიდანი ეკლესიანი
შექმნეს სახლად ონეთა თუისთა, ხოლო საკურთხეველნი ღმრთი-

1-30 სტრ., 202
სანი ადგილად არაწმიდებისა მათისა, და მღდელნი რომელნიმე
თუით შეწირვასა შინა საღმრთოსა მსხუერპლისასა მუნვე მახუილითა შეწირულ იქმნნეს და სისხლნი არინეს თუისნი მეუფისათა
თანა, და რომელნიმე მწარესა ტყუეობასა შინა მიცემულ იქმნნეს. მოხუცებულნი არა
შეწყალებულ იქმნეს, ხოლო ქალწულნი გინე5 ბულ, ჭაბუკნი დაკუეთებულ, (A 342) მიმოდატაცებული, ცეცხლი უცხო და
მბრძოლი, რომლითა მოიწუა შენებულნი ყოველი, მდინარენი
სისხლისანი. ნაცულად წყლისა ნაკადულთა, მრწყველნი ქუეყანისანი.
და რათა თუით მათ იერემიასთა ვიტყოდით: რამეთუ
10 ამან ოდესმე კეთილად უწყოდა ჟამისა ამის ჯეროვანი გოდება, ვითარმედ: „ძენი სიონისანი, პატიოსანნი და ბოროტის მოქმედნი გამოუცდელნი, უცხოთა გზათა ტყუეობისათა მოგზაურობენ. ხოლო
გზანი სიონისანი იგლოვენ არა ყოფისათუის მათ ზედა მედღესესწაულეთათა, და ჴელნი დედათა მოწყალეთანი არა საზრდელისა
15 შვილთა მიცემად მოქმედებენ, არამედ საზრდელსა თუისსა ჰყოფენ
თუით მათ საყუარელთათუის“. (A 343) და ესენი ესრეთ და ფრიადცა
უძუირეს.
ამათ რა საქმეთა ესრეთ ხედვიდა მეფე გიორგი, და რა(ჭ 346)მეთუ არა (M 516) სადათ იყო ღონე შეწევნისა და ჴსნისა, არცა-რა მჴსნელი
20 ამათ ძუირთა რომელ მოეცვა პირი ყოვლისა ქუეყანისა, რამეთუ
ძალი ბერძენთაცა შემცირებულ იყო, და რომელნი ქუეყანანი ამათ
ქონდეს აღმოსავლეთს ზღუის გარეთ, ყოველსა თურქსა დაეპყრა, ყო განზრახვა დიდებულთა თანა. დაამტკიცეს წარსლვა
მაღალსა სულტანსა მალიქ-შას წინაშე.
25
და ესრეთ დადვა სული თუისი და სისხლნი ქრისტეანეთათუის, და მინდობითა ღმრთისათა და წარძღუანებითა ძელისა ცხორებისათა წარვიდა ასპანს, ნახა სულტანი და შეწყნარებულ იქმნა
მისგან, ვითარცა შვილი საყუარელი. და რამეთუ იყოცა მალიქშა ვითარცა სიდიდითა კიდეთა მპყრობელობისათა შესწორებულ,
30 ეგრეთვე სახითა სიტკბოებისათა და სახიერებითა აღმატებულ
ყოველთა კაცთასა, რომლისანი მრავალ არიან და სხუანიცა ურიც-
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ხუნი საცნაურებანი, მართლმსაჯულობანი, ქრისტიანეთა (A 344) სიყუარულნი, და, რათა არა განვაგრძოთ სიტყუა, ყოვლად
უბოროტო რამე გონება ყოვლით კერძო აქუნდა. ამისთუისცა ყო-

ველი სათხოველი აღუსრულა მეფესა გიორგის, უმეტესცა სასოებისა. და სამეფო მისი განათავისუფლა ზედა მარბეველთაგან, და მო5 სცა კახეთი და ერეთი, გარნა ხარაჯა ითხოვა სამეფოსა მისისა,
რომელსა აიღებდეს ჟამთა მრავალთა. და ესრე გა( 517)ნდიდებითა დიდითა გამოგზავნა თუისად სამეფოდ, და წარმოაყოლნა სპანი დიდნი, რათა [წარვლონ გზა მშუიდობისა და რათა] აართონ კახეთი. და ჟამსა სთულისასა მოვიდეს კახეთად და მოადგეს ციხესა
10 ვეჟინისასა, და ვიდრე ბრძოდესღა მოვიდა თოვლი. ხოლო მეფესა
გიორგის მოეჴსენა ნადირობა აჯამეთისა, აღარას ზრუნვიდა სხუასა, არცა ელოდა აღებასა ვეჟინისასა და კახეთისა, არამედ ლაშქართა თურქთა, რომელ ჰყვა, მისცა ნიჭად სუჯეთი და ქუეყანა
იორის პირი, კუხეთი, რომელი მოოჴრდა მუნ დღენდელად დღედმ15 დე, ხოლო თუით გარდავლო მთა ლიხთა და შთავიდა აფხაზეთად.
მათ ჟამთა ახსართანცა, კახთა მეფე, წარვიდა მალიქ-შასა წინაშე, დაუტევა ქრისტეანობა და შეეძინა სარკინოზთა
სჯულსა; და ამით ღონითა აიღო სულტანისაგ(A 345)ან კახეთი. ამათ ესევითართა ჟამთა (ჭ 347) არავე დაამშუიდნა ქუეყანა, არცარა იქმნა ლხინე20 ბა კაცთა უკეთურებისათუის მკუიდრთა მისთასა: რამეთუ ყოველმან
ასაკმან და ყოველმან პატივმან ყოვლითურთ შესცოდეს ღმერთსა,
და მიიქცეს გზათაგან წრფელთა ყოვლისა მიმართ უკეთურებისა.
და ბუნებით მოწყალე და სახიერი ღმერთი ესეოდენ განარისხეს, ვიდრემდის თუით მოიხადეს განჩინება რისხვისა, ქადებული
25 უსჯულოთათუის ესაიას მიმართ მეტყუელისა ესრეთ: „ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა, ერი, რ(M 518)ომელი სავსე არს უსჯულოებითა, კუალითგან ფერჴთათ ვიდრე თავადმდე, არა არს შუა მას შინა სიცოცხლე,
არცა ბრძუილ, არცა შესახუეველ“, და შემდგომნი: „ამისთუის ქუეყანა თქუენი ოჴერ, ქალაქნი ცეცხლითა მომწუარ, სოფელთა თქუენ30 თა უცხოთესლნი მოსჭამდენ, და მოოჴრებულ და დაქცეულ არს
ერისაგან უცხო ტომთასა“.
1-30 სტრ., 204
ესე ყოველი მოიწია, და თუალითა ჩუენითა ვიხილეთ
და ფრიად უფროსი ამათიწარმოთქმულთასა: დარამეთუ, ვითარმცა ვინ გამოთქუა თითოეულად რომელი დღეთა ჩუენთა მოიწია ჭირი, ამას ყოველსა ზედა არავე (A 346) დასცხრა გულის-წყრომა უფლისა ჩუენ ზედა. რამეთუ არა შევინანეთ, არცა გულისხმა ვყავთ,
5 არცა ჯეროვნად მოვიქეცით გზათა მიმართ უფლისათა; ამისთუისცა ქუეყანით მავალთა ბოროტთა ზედა სხუანიცა საშინელებანი ზეგარდამონი, ღმრთისა მიერ მოვლინებულნი გუემანი მოიწივნეს
ქუეყანასა ჩუენსა ზედა, რათა არა თქუან მცოდველთა, ვითარმედ:
„ესე აღძრვანი წარმართთანი არა ცოდვათა ჩუენთათუის იქმნნეს,
10 არცა ღმრთისა მიერ მოიწივნეს, არამედ შეცვალებითა რათამე
ჟამთათა და დამთხუევითა საქმეთათა“.

ამისთუისცა დღესა აღვსებასა, თუით მას აღდგომასა
უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესსა, რომელსა შინა სიხარული და
განსუენება ჯერ იყო, მოხედნა უფალმან რისხვითა და შეძრა ქუე15 ყანა საფუძველითურთ, ესეოდენ სასტიკებითა, ვიდრემდის მთანი
მაღალნი და კლდენი მყარნი სახედ მ(M 519)ტუერისა დაიგალნეს, ქალაქნი და სოფელნი დაირღუეს, ეკლესიანი დაეცნეს და სახლნი დაინთქნეს, და დაზულეს, და იქმნნეს საფლავ მას შინა მკუიდრთა, რო(ჭ 348)მელთა თანა თმოგუიცა დაიქცა, დაიპყრნა ქუეშე კახაბერის ძე
20 ნიანია ცოლითურთ. და განგრძელდა ესევითარი ძრვა ქუეყანისა
(A 347) ვიდრე წელიწდამდის, რომელსა შინა მოსწყდა სიმრავლე ურიცხუი.
მაშინ რისხვასა შინა მოიჴსენა წყალობა მან, რომელი სწავლის ყოველსა შვილსა, რომელი უყუარს, მოაკუდინებს და აცხოვნებს, რომელი მზა არს წყალობად, უფროს მამისა მოწყალისა,
25 რამეთუ წერილისაებრ: <<არათუმცა უფალმან დამიტევა ჩუენ თესლი,
ვითარცა სოდომნიმცა შევიქმნენით და გომორელთამცა მივემსგავსენით>>. რამეთუ ამიერითგან იწყეს ნიავთა მობერვად, ღრუბელთა მაცხოვარებისათა აღმოჭუირობად. ვინათგან ათორმეტ წელ
ამათ თუითო-სახეთა ჭირთა და განგრძობილსა ჭირსა, ბნელსა უკუნსა
30 შინა იწყო აღმოცისკრობად მზემან ყოველთა მეფობათამან, დიდმან
სახელითა და უდიდესმან საქმითა, სახელ-მოდგამმან დავით, ღმრთისა
მამამან და თუით სამეოცდამეათურამეტემან შვილმან ამის დავითისმან, დავით.

1-30 სტრ., 205
მას ჟამსა იყო ქრონიკონი სამას და ცხრა. ამას მარტოდ
შობილსა გიორგისგან თუით მამამან დაადგა გუირგუინი მეფობისა, და, უჭეშმარიტესი ვთქ(M 520)უათა, თუით მამამან ზეცათამან პოვა
დავით, მონა თუისი, და საცხებელი მისი წმიდა სცხო მას, რამეთუ
ჴელი მისი შეეწეოდა მას, და მკლა(A 348)ვმან წმიდამან მისმან განაძლიე5 რა იგი, წყალობა და ჭეშმარიტება შეემოსებოდა მას, და უზეშთაეს ყო
იგი უფროს ყოველთა მეფეთა ქუეყანისათა, ვიდრემდის დავსდვა
ზღუასა ზედა ჴელი მისი და მდინარეთა ზედა მარჯუენე მისი; გარნა
შრომითა ფრიადითა და ღუაწლითა ძლიერითა, მრავალთა დღეთა შემდგომად იქმნა ესე, ვითარცა წინამდებარემან სიტყუამან
10 ცხად ყოს.
რამეთუ მეფე იქმნა რა დავით, მოოჴრებულ [იყო
ქართლი], და თუინიერ ციხეთასა სადამე არა იყო კაცი სოფელსა შინა, არცარა შენებულობა. და მათ ჟამთა შინა ქონდეს
თრიალეთი და კლდე-კარნი და მიმდგომი მისი ქუეყანა ლიპარიტს,
15 და მეფესა დავითს წინაშე იყო რეცა ერთგულად. ეგრეთვე ნიანია

კახაბერის ძესაცა და სხუანიცა აზ(ჭ 349)ნაურნი მცირედ-მცირედ შემოკრბიან დაშთომილნი სადავე და სოფლებთავეცა იწყეს შთამოსლვად
და დასხდომად. იყო მაშინ საზღვარი სამეფოსა მთა მცირე ლიხთა,
და სადგომი სამეფო წაღულისთავი. და ოდესცა ნადირობა უნდის
20 ქართლისა ჭალათა, ანუ ნაჭარმაგევს, რომელი ყოვლად აღსავსე
იყო ირემთა და ეშუთა მიერ, (M 521) ხოლო ცხენკეთილნი კაცნი ჩამოგზავნიან და გაინახიან, ეგრეთღა ჩამოვიდიან ნა(A 349)დირობად ვაკესა.
ხოლო ამა ვითარობასა შინა გარდაჴდა წელიწადი ოთხი. მოკუდა სულტანი მალიქ-შა, და ლიპარიტ ამირამან
25 იწყო მათვე მამულის-პაპათა კუალთა სლვა: რამეთუ ზაკვიდა წინაშე
მისსა მოპოვნებად უსჯულოებისა, დაღათუ ქრისტიანე იყო სახითა,
გარნა ორგულებით და სიძულილით პატრონთაგან მოაქუნდა გონებითა, ვინათგან გულისჴმის ყოფა არა ინება კეთილისა, დადგა ყოველსა გზასა არა კეთილსა; და მას ესე ვითარებასა ხედვითა და30 ვით, ინება გაწურთა მისი: და პყრობილ ყო იგი ჟამ რაოდენმე,
რომელი კმა იყო განსასწავლელად გონიერისა ვისმე. და ესრეთ
მომტკიცებული მრავალთა და მტკიცეთა ფიცთა მიერ და ერთგუ-

1-30 სტრ., 206
ლობისათუის ღმრთისა შუამდგომელად მომცემი განუტევა იგი,
და მითვე დიდებითა ადიდა და არა შეუცვალა. რამეთუ კეთილმან
არა თუ მართალისა, არამედ არცაღა თუ ბოროტისა ადვილად
აბრალის, ვინათგან სიბოროტედ არა განსწავლილ არს, არცა მეჭუელ იყო.
5
ხოლო იგი ვითარცა ძაღლი მიექცა ნათხევარსა, და ვითარცა ღორი ინწუბა სანგორელსა
მწუირისასა: განაც(A 350)ხადა
მტერობა (A 340) და უკეთურებასა იწურთიდა საწოლსა ზედა თუისსა.
იხილა რა მშუიდმან და (M 522) ღმრთივგანბრძნობილმან მეფემან დავით,
კუალად კუდი ძაღლისა არა გაემარტების, არცა კირჩხიბი მართ10 ლად ვალს, მეორესა წელსა კუალად შეიპყრა, ორ წელ პყრობილ
ყო და საბერძნეთს გაგზავნა, და მუნ განეჴო ცხორებასა.
კუალად ამას ჟამსა გამოვიდეს ფრანგნი, აღიღეს იელუსალემი და ან(ჭ
350)ტიოქია, და შეწევნითა ღმრთისათა მოეშენა ქუეყანა ქართლისა,
განძლიერდა დავით, განამრავლნა სპანი. და არღარა მისცა
15 სულტანსა ხარაჯა, და თურქნი ვერღარა დაიზამთრებდეს ქართლს: რამეთუ ვიდრე
აქამომდე ზამთრისა მოწევნასა ფალანგებითა მათი-

თა ჩამოდგიან ავჭალას, დიღომს, და ჩაღმართ მტკურისა და
იორის პირსა, რამეთუ მათი იყო სადგური.
კახეთს მეფობდა კუირიკე, კაცი მეფობისავე თანა
20 (A 341) ქმნული ვნებათა ზედა, და ჭეშმარიტი ქრისტიანე. მოსცა ჟამი
ღმერთმან მეფესა დავითს, და წარუღო კუირიკეს ციხე ზედაზადენი.
ქრონიკონი იყო სამას ოცდასამი. და წარემატებოდა დიდებითა
და გამარჯუებულობითა, რომელთა თანა ესეცა იქმნა: მოკუდა რატი, ძე ლიპარიტისი, კაცი ორგული და ნანდუილვე ნაშობი იქედ25 ნეთა. ესრეთ დასრულდა სახლი ბაღუივაშთა, სახლი განმამწარებელთა: რამეთუ სუა უკანასკნელი თხლე რისხვისა, სასუმელი ცოდვილთა ქუეყანისათა. და არღარავინ დაშთა საყოფელთა მათთა
მკუიდრი, რამეთუ აიჴსნა უსჯულოება მამათა (M 523) მათთა წინაშე უფლისა, და მამული მათი აღიღო მეფემან. და შემდგომად წელიწა30 დისა ერთისა მიიცვალა მეფე კუირიკე. და
დასუეს კახთა მეფედ
ძმისწული კუირიკესი

აღსართან, რომელსა არა რა ქონდეს

ნიშანნი
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მეფობისანი; რამეთუ იყო ცუნდრუკი რამე, უსჯულო და ყოვლად
უმეცრად უსამართლო.
მას ჟამსა განიცადა მეფემან გონებისა თუალითა,
კეთილად გულისჴმა ყო საქმე, რომლითა მოიმადლებდა ღმერთსა,
და სარგებელი იქმნებო(A 342)და; რამეთუ წმიდანი ეკლესიანი, სახლნი
5 ღმრთისანი, ქუაბ-ავაზაკთა ქმნილნი, უღირსთა და უწესოთა მამულობით დაეპყრნეს საებისკოპოზოსანი, (ჭ 351) ვითარცა ავაზაკთა, და
მათნივე მსგავსნი ხუცესნი და ქორებისკოპოზნი დაედგინნეს, რომელნი ნაცულად სჯულითა საღმრთოთა უსჯულოებასა აწურთიდეს მათ ქუეშეთა ყოველთა, და თუით (A 351) სახელითა უფლისათა. და
10 მღდელთაგან გამოვიდო(A 352)და ყოველი უსჯულოება და ცოდვა, რომელთა თუალი ღმრთისა ხედვიდა ყოველთა, და განრისხებულ იყო,
ვითარცა ზემო ვთქუით.
და ვითარრამეთუ არა სწორ არს ცოდვა მღდელობისა და მჴედრისა, არცა ერისა და მღდელთ-მთავრისა, არცა
15 მწყემსისა და სამწყსოსა, ვითარცა წერილ არს: <<მონამან, რომელმან იცოდის ნება უფლი(M 524)სა თუისისა და არა განემზადოს ნებისაებრ მისა, იგუემოს ფრიად>>. ამათ უკუე ესევითართა და დიდთა
წყლულებათა კურნებად შემოკრბა ერი მრავალი; სამეფოსა თუისისა კათალიკოზნი, მღდელთ-მთავარნი, მეუდაბნოენი, მოღძუარნი და

20 მეცნიერნი შემოკრიბნა ყოველნი წინაშე მისსა ჟამსა და ადგილსა
ჯეროვანსა, და დღეთა მრავალთა ფრიადითა გამოწულილვითა კეთილად გამოიძიეს, ყოველი ცთომა განმართეს, კეთილი და სათნო
ღმრთისა წესი ყოველი დაამტკიცეს, უღირსად გამოჩინებულნი განკუეთნეს და შეაჩუენნეს, გარდამოსთხინეს საყდართაგან, დაღათუ
25 ძნელღა იყო ესე, რამეთუ იყვნეს კაცნი მთავართა და წარჩინებულთა შვილნი, რომელთა უწესოდ დაეპყრა საყდრები, და მათ
წილ ჭეშმარიტნი და სათნონი ღმრთისანი მწყემ(A 353)სნი დაადგინნეს,
და ძეგლი ჭეშმარიტისა სარწმუნოებისა აღწერეს, მიმდგომი და
მოწამე წმიდათა ათორმეტთა კრებათა. და ესრეთ ყოველნი ნიჭი30 თა სამეფოთა წარგზავნნეს თუითოეული სახედ თუისად. და ესეცა მიმსგავსებულად დიდისა კოსტანტინესა აღასრულა მეფემან დავით, რომლისა სანაცულოდ იხილეთ თუ რა განაგო ღმერთმან
გულთ-მეცნიერმან, მცველმან ისრაელისამან.
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რამეთუ ესე ახსართან კახთ მეფედ ჴსენებულ
იყო, შეიპყრეს ჰერთა დიდებულთა, არიშიანმან და ბარამ, და დედის ძმამან მისმან ქავთარ ბარაამის ძემან, მოსცეს მეფესა; და აიხუნა მეფემან ერეთი და კახეთი, და ერწუხს ქმნნა (ჭ 352) წყობ(M 525)ანი დიდნი, და
ჴმა-გასმენილი დიდი ძლევა, რომელ მცირედითა ლაშქრითა და
5 განწირულითა ერითა დაჴოცნა სულტანისა იგი ურიცხუნი სპანი,
და ათაბაგი განძისა, უმრავლესი კახთა და ქუეყანისა ერი,
მტერთავე თანა გარემოდგომილი ჩუენდა. ესეოდენ და ადვილად
ჴელთ უსხნა ღმერთმან საკუირველმან, რომელ ერთი ათასთა არა
თუ სდევდა, არამედ ჴელითა იპყრობდა, ორთა არა თუ ბევრნი
10 წარექცივნეს, არამედ სანთლითა თუით მათვე ტყუეთა და მთხრებლთათა ტ(A 354)ყუედ მოიყვანდეს ყოველნი ქრისტიანენი. ხოლო თუით
მეფე არა თუ ვითარცა სხუა ვინმე ზურგით უდგა ოდენ სპათა მისთა, ანუ შორით უზახებდა, ვითარცა ერთი მთავართაგანი ვინმე,
არამედ უპირატეს ყოველთასა თუით წინა უვიდოდა, და ვითა ლო15 მი შეუზახებდა ჴმითა მაღლითა, და ვითა გრიგალი მიდამო იქცეოდა, და თუით გოლიათებრ მიმართებდა და მკლავითა ძლიერითა
დაამჴობდა ახოვანთა, სრვიდა და დასცემდა წინადამთხუეულთა
ყოველთა, ვიდრემდის ფრიადისა ცემისაგან არა თუ ვითარცა ძუელისა დავითის ელიაზარის ჴმლისა ვადასა ოდენ დაეწება, არამედ
20 ჴმლით მისით უკუმომდინარითა სისხლითა წელნი აღსავსე ესხნეს,
რაჟამს შემდგომად ერისაომისა გარდაჴდისა და სარტყლისა
განჴსნისა საცნაურ იქმნა, ქუეყნად რა დამტკნარებული
(M 526) სისხლი და რამეთუ ჩუენთუის მისგან გამოდენასა ვაყენებდით. და
მას დღესა სამნი ცხენნი გამოუკლნეს, და მეოთხესა ზედა სრულ ყო
25 მის დღისა ომი. და ესე მრავლისაგან მცირედი წარმოვთქუით.
ესრეთ რა თუით-მპყრობელობით დაიპყრა ერე-

თი (A 355) და კახეთი, ნებიერად აიხუნა ციხენი და სიმაგრენი მათნი, მზეებრ მიჰფინა წყალობა ყოველთა ზედა მკუიდრთა ქუეყანისათა. ვინათგან ღმერთი ესრეთ განაგებდა საქმეთა დავითისთა, და წარუ30 მართებდა ყოველთა გზათა მისთა, და მოსცემდა ჟამადჟამად ძლევათა საკუირველთა, და უძღოდა ძალითი-ძალად, არცა იგი უდებებდა განმრავლებად საქმეთა კეთილთა და სათნოთა ღმრთისათა,
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არამედ სრულითა (ჭ 353) გულითა მსახურებდა, და მათ იქმოდა, რომელნი მას სათნო ეყოფვოდიან, ვითარცა აწ ითქუმის.
რამეთუ მოიგონა აღშენება მონასტრისა და დაამტკიცა რომელიცა გამოირჩია მადლმან საღმრთომან ადგილსა
ყოვლად შუენიერსა და ყოვლითურთ უნაკლულოსა, რომელსა შინა
5 ვითარცა მეორე ცაჳ გარდააკარვა ტაძარი ყოვლად წმიდისა და
უფროსად კურთხეულისა დედისა ღმრთისა, რაბამ რამე აღმატე(M 527)ბული წინანდელთა ქმნულთა, რომელი ზეშთა მატს შუენიერებითა
ყოვლითა, სივრცითა და ნივთთა სიკეთითა, სიმრავლითა და მოქმნულობითა შესწორებულობითა, რომელსა აწ თანა მოწმობით ხე10 დვენ თუალნი ყოველთანი. და აღავსო სიწმი(A 356)დეთა მიერ პატიოსანთა ნაწილთა წმიდათათა, და წმიდათა ხატთა მიერ და სიწმიდისა
სამსახურებელთა ყოვლად დიდებულთა და სხუათა ნივთთა ძნიად
საპოვნებელთა.
ამათ თანა დასხნა მუნვე დიდთა და ხოსროანთა მეფეთა
15 ტახტნი, საყდარნი, სასანთლენი და კიდელნი ფერად-ფერადნი
იავარად მოხმულნი თუისნი, და კუალად გუირგუინნი და მანიაკნი,
ფიალნი და სასუმელნი, რომელნი მოუხუნა მეფეთა არაბეთისათა,
რაჟამს თუით იგინიცა ტყუედ მოიყვანნა, მასვე ტაძარსა შინა შეწირნა ღმრთისა საჴსენოდ და სამადლობელად ძლევისა მის საკუირ20 ველისა. მუნვე შემოკრიბნა კაცნი პატიოსანნი ცხორებითა და შემკულნი ყოვლითა სათნოებითა, არა თუისთა ოდენ სამეფოთა პოვნილნი, არამედ ქუეყანის კიდეთათ სადაცა ესმის ვიეთიმე სიწმიდე,
სიკეთე, სისრულე, სულიერითა და ჴორციელითა სათნოებითა აღსავსეობა, იძინა და კუალად გამოიძინა, მოიყვანნა და დაამკუიდრ25 ნა მას შ(M 528)ინა. და მამული ლიპარიტეთი უმკუიდროდ დარჩომილ
იყო, არამედ სხუათა მრავალთა და სამართლიანთა უსარჩლელიმიუხუეჭელთა სოფლებთა თანა (A 357) მისცნა დედასა ღმრთისასა,
სამსახურებელნი წინაშე მდგომელთა მისთათუის, და უზრუნველი ტრაპეზი განუჩინა, რომელიცა აწ წინამდებარე არს ყოვლი30 სა აღმოსავალისა მეორედ ი[ელუსა]ლიმად, სასწაულად ყოვლისა
კეთილისად, მოძღურად სწავლულობისად, სიტყუად ათი(ჭ 354)ნად,
ფრიად უაღრეს მისსა საღმრთოთა შინა, წესთა დიაკონად ყოვლი-

სა საეკლესიოსა შუენიერებისად.
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და კუალად სხუა მოიგონა საქმე, შემსგავსებული მოწყალისა და ტკბილისა ღმრთისა სახისა, კაცთ-მოყუარებისა თუისისა:
აღაშენა ქსენონი ადგილსა შემსგავსებულსა და შუენიერსა, რომელსა შინა შეკრიბნა ძმანი, თუითო-სახითა სენითა განცდილნი, და
მოუმზადა ყოველი საჴმარი მათი, უნაკლულოდ, უხუებით, და გა5 ნუჩინა შესავალნი და საღუაწი მათნი ყოვლადვე. თუით მივიდის და
მოიხილნის, მოიკითხნის და ამბორს უყვის, თუითოეულსა მამებრ
სწყალობდის და ნატრიდის, განამჴნობდის მოთმინებისა მიმართ, მონახის თუისითა ჴელითა ცხედრები, სამოსლები და საგებელი მათი,
პინაკი და ყოველი საჴმარი მათი, მოსცის თუი(A 358)თოეულსა ოქრო
10 საყოფინი და გა(M 529)ნკრძალულნი ზედამდგომელნი მათნი, და განაგის
ყოველი საქმე მათი დიდად და შუენიერად ღმრთის-მსახურებით.
ხოლო ვიდრე ამა ჟამადმდე ქალაქი ტფილისი, რუსთავი და სომხითი, ყოველი სამშუილდე, აგარანი თურქთა ჰქონდეს.
ხოლო თრიალეთი და კლდე-კარნი ჰქონდეს თევდორეს, ჭყონდი15 დელისა დისწულსა, კაცსა გონიერსა და დიდად მყოფსა, რამეთუ
რა მეფე გარდავიდის აფხაზეთად, უმცრორე ეშინოდის თურქთა და
მათთა ციხოვანთა. მას ჟამსა მეფე გარდავიდა იმერით; შეკრბეს გიორგი ჭყონდიდლის წინაშე და მწიგნობართა უხუცესსა თევდორე,
აბულეთ და ივანე ორბელი, და სიმარჯუით მოიპარეს სამშუილდე.
20
მაშინ იქმნა დიდი სიხარული, რამეთუ დღითი-დღე შეემატებოდა საზღვართა სამეფოთა. ცნეს რა თურქთა აღება სამშუილდისა, უმრავლესნი ციხენი სომხითისანი დაუტევნეს, და ღამით
მეოტ იქმნნეს, და ჩუენ თანა მოითუალნეს იგინი. რამეთუ ვიდრე
მოაქამომდე სთუელთამდის ჩამოიარიან თურქთა სომხითი ყოვლი25 თა ფალანგითა მათითა, ჩამოდგიან გაჩიანთა, პ(A 359)ირსა მტკუარისასა,
ტფილისითგან ვიდრე ბარდავადმდე, და იორის პირთა ყოველთა
მათ საზამთროთა შუენიერთა ადგილთა, რომელთა შინა ზამთრის, ვითარცა არესა გაზაფხულისასა, ითიბების თივა, და აქუს შეშა და წყალი უხუებით, (ჭ 355) და მუნ არს სიმრავლე ნადირთა თუითო-ფერი და საშუე30 ბელი ყოველი. ამათ ადგილთა შინა დადგიან ხარგებითა.
ცხენისა, ჯორისა, ცხურისა და აქლემისა მათისა არა იყო რიცხ(M 530)უი;
და აქუნდა ცხორება სანატრელი, ინადირობდიან, განისუენებდიან, იხარებდიან, და არა იყო ნაკლულევანება მათ თანა. თუისთა ქალაქთა
ვაჭრობდიან, ხოლო ჩუენთა ნაპირთა არბევდიან, ტყუითა და ალა35
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ფითა. გაზაფხულსა თანა იწყიან სლვა აღმართ მთათა სომხითისა და

არარატისათა; ეგრეთვე ზაფხულისაცა ჰქონდის შუება და განსუენება, თივათა და ველთა შუენიერთა, წყაროთა და ყუავილოვანთა
ადგილთა ყოფილთა. და ესეოდენ დიდი იყო ძალი და სიმრავლე
მათი, რომელ სთქუამცა: „თუ ყოველი თურქობა ყოვლისა ქუეყა5 ნისა უმისოდ“. არა ვისგან მოსაგონებელ იყო ოდესცა მათი გასხმა
ანუ ვნება, არცა თუ თუით სულტ(A 360)ანისაგან.
ოდეს სამშუილდე და ძერნა აიღეს, ქრონიკონი იყო სამას
ოცდაათი. მაშინ მოვიდა ძალი სულტანისა და ყოველი თურქობა, კაცი ვითარ ასი ათასი, უგრძნეულად სიმარჯუითა, ხოლო
10 მეფე დგა ნაჭარმაგევს ტაძრეულითა. ცნა რა მიმწუხრი მოსულა მათი თრიალეთს, ღამე
ყოველ წარვიდა მასლათა კაცითა ათას ხუქთასითა, რამეთუ ესეოდენნი დახუდეს მას წინაშე. ცისკარს მოვიდეს თურქნი, და იქმნა ბრძოლა ფიცხელი, და შეწევნითა ღმრთისათა იძლია ბანაკი მათი. და მიდრეკასა დღისასა მიდრკეს სივლ15 ტოლად ესეოდენ ზარგანჴდილნი და მოსწრაფენი, ვიდრემდის
არცა თუ კარავთა მათთა და ჭურჭელთა მათთა მიხედნეს ყოვლად,
არამედ მოსწრაფებასა პატივ-სც(M 531)ეს ფერჴთა მათთა უფროს საქონლისა მათისა, და ესრეთ განიბნივნეს თუისთა ქუეყანათა.
ხოლო ესევითარსა ქუეყანასა საკუირველსა მათსა
20 თუით მეფე და სპანი მისნი ესოდენ ურწმუნო იყუნეს, ვითარმედ
არავინ სდევნა ყოვლად, რამეთუ ხვალისა ომი ეგონა. და წაიღო
გიორგი ჭყონდიდელმან რუსთავიცა, მეფისა მუხნარს ყოფასა,
იყო ქრონიკონი სამას ო(A 361)ცდათხუთმეტი. რომლისათუის შეწყენა
შეექმნა თურქთა, და რიდობა საზამთროთა ადგილთა (ჭ 356) დგომისა.
25 რამეთუ მოიმსახურნა მეფემან რომელთა მოსრვა ეგებვოდის, და
უგრძნაულად დაესხის, მოსწყუიდნის; და ესე არა ერთგზის, ანუ
ორგზის, გინა სამ, არამედ მრავალგზის, ვითარცა ერთი ითქუმის.
რამეთუ ტაოს ჩამოდგეს დიდნი თურქნი ხარგებითა, რამეთუ ზამთრისა სიფიცხესა და მთათა სიმაგრეთა მიენდვნეს. ხო30 ლო მეფემან მოიჴელოვნა ესრეთ, რამეთუ სპათა ქართლისათა
მზაობა უბრძანა, და თუით ქუთათის[ს] წარვიდა, რომლითა უეჭუელ ყუნა იგინი. და თუესა ფებერვალსა აცნობა ქართველთა და
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მესხთა, რათა კლარჯეთს დახუდენ პაემანსა, და თუით შუიდითა
სპითა ხუფთითა ჭოროხის პირი წარვლო. და შეკრბეს ერთად, და
უგრძნეულად დაესხა მათ ზედა, უშიშად გულ-დებითა მსხდომარეთა
ბასიანამდე და მთად კარმიფორისად: რამეთუ ქრონიკონი იყო
სამას ოცდათექ[უსმეტი].
მოსრეს სიმრავლე მათი ურიცხუი, აღიღეს [დედა-წულ]ი მა-

თი ცხენებითა, ცხოვარი, აქლემი და ყოვე[ლი ნაქონ](A 362)ები მათი,
რომლითა აღივსო ყოველი სამეფო მისი ყოვლითა კეთი(M 532)ლითა.
და მასვე წელსა ასული თუისი კატა გაგზავნა საბერძნეთს
სძლად ბერძენთა მეფისად, რამეთუ პირველ ამისსა პირმშო ასუ10 ლი თამარ გაგზავნა შარვანისა დედოფლად, რათა ვითარცა ორნი
მნათობნი ერთი აღმოსავალს, ხოლო მეორე დასავალს ცისკროვან ყოფდენ სფეროსა მამისაგან მიმღებელნი მზეებრთა შარავანდედთანი.
და მეორესა წელსა დაიპყრნა გრიგოლის ძენი ასა და
15 შოთა, და აიღო ციხე გიში. გაგზავნა ძე თუისი დემეტრე შარვანს
სპითა ძლიერითა ლაშქრად. ხოლო მუნ ქმნნა ომნი საკუირველნი,
რომლითა განაკუირვნა მხილველნი და მსმენელნი აიღო ციხე (ჭ 357) ქალაძორი, და ძლევა-შემოსილი მოვიდა წინაშე მამისა თუისისა, სავსე ალაფითა და ტყუითა ურიცხუითა მოვიდა მამისა თუისისა.
20
ხოლო მეორესა წელსა დაიპყრნაწარმოემართა
ბზობად ღანუჴით წარსლვად რახსის პირსა, [და ზატიკი] გარდაიჴადა ნაჴიდურს. მუნ მოართუეს ამბავი ბ[ეშქენ ჯაყე]ლისა ჯავახეთს
თურქთაგან მოკლვისა; ამისთუი(A 363)ს უშლიდეს დიდებულნი მას ჟამსა
წარსლვად. და არა მოისმინა ყოვლად, არამედ დაესხა თურქთა,
25 რასის პირსა მდგომთა, და მოსრა სიმრავლე მათი ურიცხუი, და
წარმოიღო ტყუე და ალაფი.
ამასვე წელსა აღიღო ციხე ლორე. მაშინ ივლისსა, აიხუნა
აგარანი, მეორესა დღესა, ცისკარს. რამეთუ პირველცა ესე ციხე
აეღო ბაგრატს, პაპასა მისსა, გარნა (M 533) სამ თუე ბრძოლით. ამასვე
30 აგუისტოსსა მოკუდა სულტანი მალიქი, მალიქ-შას ძე, და ალექსი
ბერძენთ მეფე. და ვერ ცნეს ერთმან მეორისა სიკუდილი. ქრონიკონი იყო სამას ოცდათურამეტი.
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ხედვიდა რა მეფე დავით ესეოდენთა ზეგარდამოთა ღმრთისა
მიმართ წყალობათა, ძლევათა და გამარჯუებათა თუისთა, და რომელთა ღმერთი მოსცემდა სამეფოთა ქუეყანათა, ქალაქთა, და ციხეთა, რამეთუ არა ეგრე იყო ესოდენი სიმრავლე ლაშქართა სამეფოსა შინა მისსა, რათამცა ქალაქთა და ციხეთა შინა მდგომი და დამ5 ჭირველად, და კუალად თუით მის თანა მყოფად, და მოლაშქრედცა კმა ეყუნეს დაუცხრომელად მიმოსლვასა ლაშქრობასა მისსა
ზამთარ და ზაფხულ.
(A 364) ამისთუისცა შემოიკრიბა გონება, კეთილად და გონიერად
გამგონე, ვითარცა დავით, სულისა მიერ წმიდისა, და მიმოავლო
10 თუალი გონებისა თუისისა და განიცადა კეთილად, განიზრახა სამეფოთა ცნობითა, რომელ არა კმა იყუნეს სამეფოსა მისისანი თა-

ნა (ჭ 358) მიყოლად კრთომითა წადიერებითა სულისა მისისათა.
და მსგავსად ალექსანდრესსა ქმნა და ამანცა სულთ-ითქუნა. რამეთუ ითქუმისცა ფილოსოფოსმან ვინმე რქუა მას: „არიან
15 მრავალნი და ურიცხუნი სამეფონი, რომელნი არცა თუ სახელი
ასმიეს შენი.“ და მან სულთ-ითქუნა და თქუა: „უკეთუ დამიშთეს
ესენი, რა იყოს მპყრობელობა ჩემი“. ამისთუისცა ამან მეორემან
ალექსანდრე განიზრახა სივრცითა გონებისათა, რამე(M 534)თუ სხუაებრ არა იყო ღონე, და უწყოდა კეთილად ყივჩაყთა ნათესავ20 თა სიმრავლე, და წყობათა შინა სიმჴნე, სისუბუქე და მიმოსლვა,
სიფიცხე მიმართებისა, ადვილად დასაჭირვლობა და ყოვლითურთ
მომზავებლობა ნებისა თუისისა. ამათ თანა უადვილეს იყუნეს
მოსლვად მახლობელობითაცა და უპოვარებითა, და რამეთუ მრავალთა წელთა მიერ (A 365) მოეყვანა კუალად სანატრელად და განთქმული
25 სიკეთითა გუარანდუხტ დედოფალი, შვილი ყივჩაყთა უმთავრესისა
თრაქა შარაღანის ძისა, სჯულიერად მეუღლედ თუისად, დედოფლად ყოვლისა საქართველოსა. ამისთუისცა წარავლინნა კაცნი
ყოვლისა საქართველოსა სარწმუნონი. და მოუწოდა ყივჩაყთა და
სიმამრსა თუისსა.
30
ხოლო მათ სიხარულით მიითუალეს, გარნა ითხოვეს გზა მშუიდობისა ოვსთაგან. ამისთუისცა ბრძანა მეფემან წარსლვა
ოვსეთს. და სიტყუასავე თანა წარემართა და თანა წარიტანა გიორგი
ჭყონდიდელი და მწიგნობართ უხუცესი თუისი, კაცი სრული ყოვლითა სიკეთითა სულისა და ჴორცთასა, სავსე სიბრძნითა და გონიერები35
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თა, განმზრახი, სუიანი და ფრთხილი, თანა-აღზრდილი აღმზრდელი პატრონისა, და თანა-განკაფული ყოველთა გზათა, საქმეთა და
ღუაწლთა მისთა.
შევიდეს ოვსეთს და მოეგებნეს ოვსეთის მეფენი და
მთავარნი მათნი, და ვითარცა მონანი დადგეს წინაშე მისსა, და
5 აღიხუნეს მძევალნი ორთაგანვე, ოვსთა და ყივჩაყთა. ესრეთ ადვილად შეაერთნეს ორნივე ნა(A 366)თესავნი. და ყო შორის მათსა სიყ( 535)უარული და მშუიდობა ვითარცა ძმათა. და აიხუნა ციხენი დარიელისნი და ყოველთა კართა ოვსეთისა და კავკასისა მთისანი. შექმნა
გზა მშუიდობისა და სიმამრი და ცოლის ძმანი თუისნი არა ცუდად
10 დაშურეს; არცა ცუდ იქმნა გამოყვანა მათი, (ჭ 359) არამედ მათით ჴელითა მოსრნა სრულიად სპარსეთსა ძალნი, დასცა შიში და
ზარი ყოველთა მეფეთა ქუეყანისათა, და მათითა თანადგომითა
ქმნნა საქმენი დაურწმუნებელნი, ვითარცა ითქუას წაღმართ.
ხოლო მაშინ ოვსეთს ყოფასა მიიცვალა ჭყონდიდელი და

15 თავადგა სიყრმითგანთა პატრონისა მსახურებათათუის, და პატივითა დიდითა წარმოგზავნნა მონასტერსა ახალსა, და მუნ დაემარხა; რომელი იგლოვა ყოველმან სამეფომან და თუით მეფემან,
ვითა მამა, შემოსითა შავისათა ორმეოც დღე, ვიდრემდის იშვა
ვახტანგ, რომლისა ხარებითა დაიჴსნა გლოვა.
20
ხოლო ყივჩაყნი დააყენნა ადგილთა მათთა მარჯუეთა დედა-წულითა მათითა, რომელთა თანა იყო წყობად განმავალი რჩეული ორმოცი ათასი. და კუალად მონანი რომელ ჰყვეს
რჩეულნი და განსწავლულნი ღუაწლსა, ვითარ ხუთასი კაცი. ყოველი ქრისტიანედ ქმნილნი, მისანდონი და გამოცდილნი სიმ(A 367)ჴნითა.
25 და თუით ყივჩაყნიცა უმრავლესნი, ქრისტიანე ქმნილნი, დღითიდღე შეეძინებოდა სიმრავლე ქრისტესა; ესენი რა (M 536) ესრეთ შემოიკრიბნა, და დააწყუნა გუარად-გუარად და დაუდგინ[ნ]ა სპასალარნი მმართებელნი, და ეგრეთვე თუისისა სამეფოსანი სპანი, რჩეულნი და მოკაზმულნი, ცხენკეთილნი და პირშექცეულნი, და საშუალ
30 მათსა თუით იგი უმსგავსო სპასპეტი და წინამბრძოლი, მიმსგავ-
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სებული ძუელისა ქაიხოსროსთუის მოთხრობილთა, წინა უძღოდა;
და იწყო რბევად სპარსეთისა, შარვანისა და სომხითისა დიდისა.
რამეთუ არა დაშურებოდა, არცა მოეწყინებოდა,
არამედ ჟამიერად და წესიერად ალაშქრებდა მათ. მართებდა, და განაგებდა მსგავსად მისსა, დიდისა გონიერებისა, და ვინღამცა იყო წინა5 მდგომი მისი, და ანუ მიმმართი ომისა. რამეთუ დაღათუ ფრთოვანსა
ვეფხსა მიამსგავსა წერილმან (ჭ 360) მაკედონელი იგი სიფიცხისა მი[მ]მართველობისათუის, და მსწრაფლ მიმოვლისა ქუეყანასა შინა, და
ჭრელად მრავალ-ფერობისათუის ქცევათა და განზრახვათა მისთასა, არამედ ჩუენი ესე გუირგუინოსანი და ახალი ალექსანდრე, და10 ღათუ იყო ჟამით შემდგომი, არამედ არა საქმითა, არა განზრახვითა, არცა (A 368) სიმჴნითა უმცირედ. თუით მათ საქმეთა შინა, რომელთა მძლედ ითქუმის ალექსანდრე, არა უმდაბლეს, არამედ მრავლითა უმაღლეს მგონიეს ესე; და რაოდენთა საწურთოთა და ჴორციელთა იგი შინა მისთა სწორთა და მისგან და მის ჟამისათა ყო15 ველთა უმაღლეს და უზეშთაეს იყო, ეგეოდენ საღმრთოთა და ქრისტეს მცნებათა შინა ჴორციელთავე (M 537) თანა მისთა პირველთა ყოველთა მატდა, რამეთუ არცა ძილი თუალთა, არცა რული წამთა, არცა განსუენება ჴორცთა თუისთა, არა მიდრკა გემოვნებათა მიმართ,
არცა ნებასა ჴორცთასა, არა სასმელ-საჭმელთა, არცა სიმღერა-სი20 ღოდათა და არათურთითა არარა ჴორციელთა შეაკრა გონება,
გარნა საღმრთოთა და სასულიეროთა ყოველთა.

ხოლო აქუნდის ჩუეულება ესე მეფესა, რამეთუ განზრახვით გარდავიდის აფხაზეთად, და ჩამოიტანნის თურქმანნი
საზამთროთა ადგილთა მტკურის პირისათა; რამეთუ მათნიცა მსა25 ხურნი ზედა ადგიან მეფესა, და ეძებდიან გზათა მისთა. გარდავიდა მეფე გეგუთს, და მიერ ხუფათს, და ამით გულპყრობილ ყუნა
იგინი. ქრონი[კონი] (A 369) იყო სამას ორმოცი. ხოლო მათ ცნეს რა
სიშორე მისი, ჩამოდგეს ბორტიას, დიდნი ფრიად, დაიზამთრეს.
არა რულოდა მეფესა, არამედ გარდამოიფრინვა ფებერვალსა ათ30 ოთხმეტსა, უცნაურად დაესხა ზედა, და ძლით ვინმე შეესწრა ცხენსა და გარდაიხუეწა. აღიღეს ტყუე, ალაფი ურიცხუი. და მოვიდა ღანუჴს. მასვე შუიდეულსა პირმარხვასა აიღო შარვანს ქა-
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ლაქი ყაბა, და აღივსო სამეფო ოქროთა და ვეცხლითა, ყოვლითა
სიმდიდრითა. წამოვიდა ქართლს, და მსწრაფლ შეკრიბა სპა და
შევიდა შარვანს მაისსა შუიდსა არბიალით-ჟა(ჭ 361)ით ვიდრე ქურდევანამდი და ხიშ(M 538)ტალანთამდე, სავსენი ალაფითა მოვიდეს ქართლად.
მასვე დღესა შეიბნეს შარვანელი და დარუბანდელი, მოკლეს ფრი5 დონ, ამოსწყუიდნეს შარვანელნი.
თუესა ნოენბერსა წარვიდა მეფე აშორნიას, დაესხა თურქმანთა, მოსრნა და იავარ-ყუნა, და წარმოიღო ურიცხუი.
ჩამოვლო მგზავრად, დაესხა სივგელამეჯს თურქმანთა, და არა
დაუტევა მეოტი ძალი კარავთა მათთა; ესე ერთისა წლისა. და
10 მასვე ზამთარსა ჩავიდა აფხაზეთს ბიჭუინტამდე, და განაგნა საქმენი მანდაურნი: ღირსნი წყალობისანი შეიწყალნა, შემცო(A 370)დენი
დაიპყრნა, წუართნა; რამეთუ იყო ზამთარი და თოვლი ფრიად.
ხოლო ცნეს რა თურქთა, ვითარმედ შორს არს მეფე, გულდებით
ჩამოდგეს პირთა მტკურისათა, გარნა ლომსა არა ჰრცხუენო15 და, არცა რულოდა ომისათუის, ვერცარა დამხრწეველთაგანი
დაიმჭირვიდა. წარმოვიდა მსწრაფლ აფხაზეთით თოვლთა საშინელთა, და გარდაათხრევინა მთა ლიხისა, რამეთუ გარდანაკუეთსა
თოვლისასა აქუნდა მჴარი სამი. და დახუდა მზად სპა მისი, და
პირველ ამბავისა ცნობამდე დაესხა ხუნას და აღივსო ლაშქ20 რითა მათითა მტკურამდე და გაგთიათ ბერდუჯამდე. მოსრეს
პირითა მახუილისათა, რომელ არა დაუშთა მთხრობი ამბავისა.
ქრონიკონი იყო სამას ორმოცდაერთი, თუე მარტი.
ხოლო ვითარცა მოიწია გაზაფხული, და განდიდნა მტკუარი
ფრიად, რამეთუ ნადინები მისი ვერღარა იტევდა. და მისითა
25 მინდობითა ჩადგეს თურქნი ბარდავს გულდებითა. მაშინ მონახუნა
მეფემან იგინიცა, და მტკუარსა გაცურდა ყივჩაყითა, და(M 539)უზრავსა
ამას წყალსა. მოსრნა თურქნი, არაბია, ბარდავი, და დაყო ორი

დღე, და ნებიერად მოვიდა შინა სავსე ალაფითა. თუე იყო ივნისი.
მათ ესევითართა ჭირ(A 371)თაგან შეიწრებულნი თურქმანნი და (ჭ 362) კუალად
30 ვაჭარნი, განძელ-ტფილელ-დმანელნი, წარვიდეს სულტანს წინაშე,
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რომელთამე ჴელები სრულიად; და ესრეთ მიუთხრნეს ჭირნი, მოწევნულნი მათ ზედა, რომლითა აღძრნეს წყალობად თუისა.
მაშინ სულტანმან მოუწოდა არაბეთისა მეფესა
დურბეზს, სადაყის ძესა, და მოსცა ძე თუისი მალიქი და ყოველი ძა5 ლი მისი, და აჩინა სპასალარად ელღაზი, ძე არდუღისი, კაცი დამანი,
მრავალ-ღონე, და უბრძანა თურქმნობასა სადღაცა ვინ იყო, დამასკოთ და ალაბითგან ამოღმართ, ყოველსა მჴედრობად შემძლებელსა.
ამათ თანა ათაბაგსა განძისასა მისითა ძალითა და ყოველთა სომხითისა ამირათა. ქრონიკონი იყო სამას ორმოცდაერთი.
10
შეკრბეს ესე ყოველნი, შეითქუნეს, შეიმტკიცნეს სიმრავლითა ვითარცა ქუიშა ზღუისა, რომლითა აღივსო ქუეყანა, და
აგუისტოსსა თურამეტსა მოვიდა თრიალეთს, მანგლისს და დიდგორთა, რომელითუით ფერჴთა ზედა ვერ ეტეოდეს ამათ ადგილთა. ხოლო მეფემან დავით, უშიშმან და ყოვლად უძრავმან გულითა,
15 და თუ ვითარ (A 372) წინა განაწყო სპა მისი, და თუ ვითარ ყოველი საქმე შუენიერად და ღონიერად ყო, რაბამ რამე წყნარად, (M 540) უშფოთველად და გამოცდილობით, ყოვლად ბრძნად განაგო, და თუ ვითარ
თუისნი სპანი დაიცვნა უვნებელად, ამათ ყოველთათუის ვგონებ,
რომელ ყოველთა ბრძენთა სოფლისათა ვერ შემძლებელ არს მით20 ხრობად ზედამიწევნით ყოველსავე.
რამეთუ პირველსავე ომსა იოტა ბანაკი მათი
და ივლტოდა, რამეთუ ჴელი მაღლისა შეეწეოდა, და ძალი ზეგარდამო ფარვიდა მას, და წმიდა მოწამე გიორგი განცხადებულად ყოველთა სახილველად წინაუძღოდა მას და მკლავითა თუისითა მოს25 რვიდა ზედამოწევნულთა უსჯულოთა მათ წარმართთა, რომელ
თუით იგი უსჯულონი და უმეცარნი მოღმართ აღიარებდეს და მოგუითხრობდეს სასწაულსა ამას მთავარ-მოწამისა გიორგისსა. და
[ვითარითა ღონითა მოსრნა სახელოვანნი იგი მებრძოლნი არაბეთისანი და] ანუ მეოტთა ვითარ სიმარჯუით განკრძალულად სდევნნა
30 და მოსრნა, რომლი(ჭ 363)თა აღივსნეს ველნი, მთანი და ღელენი მძორითა.
და სპანი ჩუენნი და ყოველი სამეფო აღივსო ოქროთა და
ვეცხლითა, არაბულითა ცხენებითა, ასურულითა ჯორებითა, (A 373) კარ-
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ვებითა, სარა-ფარდაგებითა, სხუითა უცხოთა ჭურჭლებითა საბრძოლელთა თუითო-სახეთათა, ქოსთა და ფილაკავანთათა, სასმურთა
ტურფათა და სანადიმოთათა, საბანელთა და სამზარეულოთათა,
რაოდენმან ქარტამან და მელანმან დაიტიოს აღწერად! და რამეთუ გლეხთა იხილემცა ოდეს არაბთა მეფენი მოჰ5 ყვანდეს ტყუედ, და სხუათა გოლიათთათუის რადღა რამცა გუინდოდა თქმად.
ხოლო ამად რა თხრობად მოვიწიე, ვაებისა ღირსად შევრაცხენ დიდნი იგი სახელოვანნი გამომეტყუელნი, ვიტყუი უკუე
უმიროზს, არისტოვლის ელინთა, ხოლო იოსიპოს ებრაელსა,
10 რომელთაგანმან ერთმან ტროადელთააქილ[ე]ველთანი შეამკვნა
თხრობანი, თუ ვითარ აღამენონ და (M 541) პარაჟამონ უაქიველი და
ეკტონ, მერმეცა უდისეოს და ფირესტე, ეკუეთნეს, და ვინ ვის
მძლე ექმნეს; და მეორემან ალექსანდრესნი წარმოთქუნა მძლეობანი, სიმჴნენი და ძლევა-შემოსილობანი; ხოლო მესამემან ნეტი15 ტოს-მიერნი მეტომეთა თუისთა ზედანი ჭირნი მისცნა აღწერასა,
და ვინათგან ამათ ნივთნი საქმეთანი არა აქუნდეს კმად მისათხრობელად, ამისთუისცა მის ჴელოვნებისა რიტორობისათა
განავ(A 374)რცელნეს, ვითარცა იტყუის თუით სად[ამ]ე ალექსანდრიელი:
„არა დიდ იყავ აქიველი, არამედ დიდთა მიემთხუია მაქებელსა
20 უმიროსს“. რამეთუ ოცდარვა წელ განგრძობასა ტროადელთა ბრძოლისასა ვერა-რა ღირსი ქებისა იქმნა. ხოლო მეფისა დავითისი ესოდენთა მიმართ წინაგანწყობა სამ ჟამადმდე იყო, და ვერცა პირველსა ომსა შეუძლეს წინადადგომად. ქონებოდესმცა ამათ ბერძენთა ნივთთა საქმენი დავითისნი, და მათმცა აღწერნეს ჯეროვნად
25 მათისაებრ რიტორობისა მსგავსად, და მაშინღამცა ღირს ქმნილ
იყუნეს ჯეროვანსა ქებასა. და ესენი ესეოდენ.
(ჭ 364) ხოლო მეორესა წელსა აიღო მეფემან ქალაქი ტფილისი,
პირველსავე ომსა, ოთხას წელ ქონებული სპარსთა. დაუმკუიდრა
შვილთა თუისთა საჭურჭლედ და სახლად თუისად საუკუნოდ. ქრო30 ნიკონი იყო სამას ორმოცდაორი.
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და მოვიდა სულტანი შარვანს, შეიპყრა შარვა-შა, აიღო შამახია, და მოგზავნა მოციქული მეფის წინაშე, და მოუწერა წიგნი
და რქუა, ვითარ(M 542)მედ: „შენ ტყეთა მეფე ხარ, და ვერა ოდეს გამოხუალ ველთა; მე ესერა შარვა-შა შევიპყარ ჴელთა და ხარაჯასა ვითხოვ; შენ თუ გენებოს ძღუენი ჯეროვანი გამო(A 375)ვგზავნო, და თუ
5 გინდა სამალავთათ გამოედ და მნახე“. ხოლო ესმა რა ესე მეფესა,
მსწრაფლ ჴმა უყო ყოველთა სპათა მისთა. და ბრძანებასავე მისსა
თანა მოვიდეს წინაშე მისა ყოველნი სამეფოსა მისისანი. და წარე-

მართა სულტანსა ზედა და ყივჩაყნი ოდენ აღთუალულ იყუნეს მაშინ. და იყო შემბმელი ორმოცდაათი ათასი. ეუწყა რა სულტან10 სა ზედა-მისულა, ძალი და სიმრავლე სპათა მისთა, და განკრთა,
აიყარა ველთათ, მსწრაფლ შევიდა ქალაქად, და გარემოიზღუდა
ერთ-კერძო ხანდაკებითა, და სხუით-კერძო ზღუდითა ქალაქისა
შამახიისათ. ხოლო ცნა რა ესე მეფემან, არღარა ჯერ უჩნდა ზედამისულა მლტოლვარისა, არამედ დავარდა მიწასა ზედა, და მად15 ლობა შეწირა ღმრთისა-სახიერისა და კაცთ-მოყუარისა, და ადგილობანსა დადგა.
მაშინ სულტანმან მრავალთა მიერ ვედრებათა, ძღუენთა და მუდარითთა შეთულილობათა, ვითარცა მონამან
ჭირვეულმან, არღა ძღუენი ანუ ომნი ითხოვნა, არამედ გზა სამ20 ლტოლვარო, ფრიად რამე სიმდაბლით, და არა და არასულტანურად, შეიწრებულმან შიმშილითა და წყურილითა მრავალ დღე.
მასვე დღესა სურტანსა წინაშე მიღმავალი ათაბაგი რანისა
აღსუნღული ძალითა მრავლ(A 376)ითა, მოსრეს მონათა (M 543) მეფისათა, ვითარ
ოთხი ათასი კაცი, და იგი ოდენ მარტო მეოტი ძლით მივიდა
25 სულტანსა წინაშე. იხილა რა ესე სულტანმან, მასვე ღამესა გაიპარა, და სასადუნით მეოტი სხუით გზით წარვიდა სოფლად თუისად.
და ესრეთ ძლევა-შემოსილი და მმადლობელი ღმრთისა შემოიქცა
მეფე. (ჭ 365) და მცირედთა დღეთა განისუენა ამთენს.
და მეორესა თუესა, ივნისსა, კუალად წარვიდა
30 შარვანს, აღიღო გულისტანი, სახლი თავადი შარვანისა, სიცხეთა
მათ საშინელთა, მოირთო შარვანი და აღავსნა კეთილითა ყოველნი მორჩილნი ბრძანებათა მისთანი, წარმოვიდა ქართლად. ხოლო
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სთუელთა გარდავიდა გეგუთს, ინადირა, განისუენა, განაგო მანდაური ყოველი, და მარტსა გარდავიდა ქართლად: აღიღო ქალაქი
დმანისი. და აპრილსა დაესხნეს შაბურანს, დარუბანდელსა, და
მოსწყუიდნეს ქურდნი, ლეკნი და ყივჩაყნი დარუბანდელისანი, და აღიხუნეს ციხენი ღასანნი და ხოზაონდი და მიმდგომი მათი ქუეყანა.
5
და მყის აღამსრბოლა, ვითარცა არწივმან, და მაისსა
აიხუნეს ციხენი სომხითისანი, გაგნი, ტერონაკალი, ქავ(A 377)აზინნი, ნორბედი, მანასგომონი და ტალინჯქარი. და ივნისსა წარემართა
ლაშქრითა, განვლო ჯავახეთი, კოლა, კარნიფოლა, ბასიანნი სპერამდინ, და, რაცა პოვა თურქმანი, მოსრა და ტყუე ყო, ჩამოვლო
10 ბუიათა-ყური, და დაწუნა ოლთის(M 544)ნი, მოვიდა თრიალეთს დიდითა
გამარჯუებითა, და მცირედნი დღენი შუა გამოჴდეს, და განიყარა
ლაშქარი თუის-თუისად. და აგუისტოსსა ოცსა მოვიდეს მწიგნო-

ბარნი ანელთა თავადთანი და მოაჴსენეს მოცემა ქალაქისა და
ციხეთა ბოჟანასა, წყაროთა ზედა მდგომსა, და მსწრაფლ წიგნები
15 წუევისა წარსცა ყოველთა. მესამესა დღესა სამეოცი ათასი მჴედარი წინაშე უდგა.
წარემართა და, ვითარცა მიიწია, მესამესა დღესა
აიღო ქალაქი ანისი და ციხენი მისნი უჭირველად, სოფელნი და ქუეყანანი მიმდგომნი ანისისნი, და წარმოიყვანნა ბულასვარ, რვათა
20 ძეთა მისთა თანა, მჴევალთა და სძალთა, და ჩაგზავნა აფხაზეთად;
ანისისა მცველად დაუტევნა აზნაურნი მესხნი. წარმოვიდა ქართლად. და მცირედთა დღე(ჭ 366)თა მოუსუენა სპათა მისთა, და მერე წარემართა შარვანს, და აიღო ქალაქი შამახია და ციხე (A 378)ბირიტი,
სრულად ყოველი შარვანი, და დაუტევნა ციხეთა და ქალაქთა შინა
25 ლაშქარნი დიდნი, ჰერნი და კახნი; განმგებელად და ზედამხედველად
ყოველთა საქმეთა მანდაურთა აჩინა მწიგნობართ-უხუცესი თუისი
სუიმონ ჭყონდიდელი მთავარებისკოპოზი, მაშინ ბედიელ-ალავერდელი, მიმსგავსებული გიორგი, დედის ძმისა თუისისა, კაცი ყოვლითურთ სრული და ბრძენი.
30
და განაგო მეფემან ყოველი საქმე შარვანისა, აღავსნა კეთილითა საბოძვარითა ქურდნი, ლეკნი და თარასნი, მოვიდა

1-30 სტრ., 221
ქართლად. და ყივჩაყთა თუისთა უჩინა საზამთროდ სადგური და საზრდელი, კაცნი ზედამდგომნი (M 545) მათნი, და განაგო ყოველი საქმე ქართლისა, სომხითისა და ანისა, და ეგულებოდა გაზაფხულ ქმნა დიდთა საქმეთა, უფროსთა ლაშქრობათა, ვინათგან არავინ წინააღუდგა მას; რამეთუ თუით სულტანი მუნ სადა იყო, ძრწოდა შიშისაგან
5 მისისა, და არცაღა თუით ძუელად ქონებულთა ქალაქთა და
ქუეყანათა ჰგონებდა თუისად ქონებად, არამედ თუისად რაოდენცა შორს იყო, ეგრეცა ეოცნებოდა მძინარესა შიში და მღუიძარესა
სიკუდილი.
ამისთუისცა ზედას-ზედა წარ[მოავლე]ნდის (A 379) მო10 ციქულთა ძღუენითა დამშუიდებად პირსა მისსა; რამეთუ წარმოსცნის საჭურჭლენი მძიმენი, ტურფანი, მრავალფერნი, მფრინველნი
და ნადირნი, უცხონი და ძუირად საპოვნელნი, ეძიებენ მშუიდობასა და სიყუარულსა, და ყივჩაყთაგან არა რბევასა. ამისთუისცა არარას მიხედვიდეს წარსაგებელთა სიმრავლესა, ოდენცა მუნ თუით
15 სადა იყვის, იპოვის მშუიდობა და სიცოცხლე თავისა თუისისა, და
ვგონებ, ვითარმედ მამათა და პაპათაგან წაღებულნი ქუეყანანი,
ტყუენი და სიმდიდრენი, მრავალ-წილად უკუმოიზღუნა ამან მჴნემან,
დაამშუიდა ქუეყანა, აღივსო და გარდაეცა ყოვლითა კეთილითა,

განავსო და აღაშენა ყოველი ოჴერქმნილი, და გარდაემატა ყოველთა
20 ჟამთა მშუიდობითა და სიმდიდრითა სამეფო ჩუენი, ნაცულად
გარდასრულთა ოჴრებათასა. ესე(ჭ 367)ვითარნი უკუე არიან მეფობრივთა
და მიმოსლვათა მისთა, წყობათა, ღუაწლთა, ძლევათა და წარმართებულებათა, და პყრობათა და ახმათა დიდთა მათ, და მრავალთა
სა(M 546)მეფოთა და სამთავროთა მოთხრობანი და საქმენი, რომელნი მან
25 ქმნნა და აღასრულნა, რომელნი ჩუენ მცირედითა და ყოვლად კნინითა სიტყუითა წარმოგუიჩენიან, (A 380) დიდთა მათ და მითხრობად შეუძლებელთა საქმეთა მისთაგან, და ბრჭალთაგან ლომსა და ფესუსა
მცირისა ყუავილისასა ქსოვილისა ვითარებასა საცნაურ ყოფად
ვმეცადინობთ, ვითარცა აჩრდილისაგან კაცსა, რომელ30 ნი ესე შეუძლებელ არიან ყოფად.
ხოლო ჴორციელთა საქმეთა ესრეთ მოქმედისაგან უკეთუ ვიეთმე ჰგონონ, ვითარმედ რადღამცა მოეცალა საღმრთოთა და
სულიერთა სათნოებათა მიერ მიხედვად და მოგონებად, არა თუ
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ქმნად, ვინათგან ფრიადცა კმა არიან ესენი ერთისა ჴორცთა შინა
მყოფისა კაცისა ქმნად და წარმართებად, და თუ სადათ პოვა სამეფო თუისი სიმდაბლედ შთასრული, და თუ სადა სიმაღლედ აღიყვანა, და თუ სადა დასხნა საზღვარნი, და ძლეულნი ვითა მძლედ
გამოაჩინნა, ამათნი მგონებელნი ნუ უკუე არა იბრალნენ, არამედ
5 ეუწყენ მათ, ვითარმედ უკეთუ ამათ პირთათუის ვინ გამოიძიოს და
ზედამიწევნით ვინ ცნობა ინებოს, კნინღა და ესე ჴორციელნი საქმენი წარმოთქმულნი ფრიად უნდოდ და არა-რად პოვნეს, ვითარცა მცირედ[ი] და სასაწუთონი და დგრომათა მათ თანა მტკიცედ
[და] (A 381) საუკუნოდ ღმერთ-მყოფელთა მისთა საქმეთა, რომელთა იგი
10 უმეტეს ამათსა მათ მოქმედებდა და უსასწრაფოვეს აქუნდა, რომელთაგან[ნ]ი მცირედნი მრავლისაგან, ვითარცა სასმელი
ერთი მტკურისაგან, ჩუენც[ა მივსცნეთ] თ(M 547)ხრობასა. იტყუის სოლომონ: <<დასაბამად სიბრძნისა მოიგე სიბრძნეო>>. ხოლო
დავით, მამა ღმრთისა: <<დასაბამად სიბრძნისა შიში უფლისა>>. ესე
15 შიში უფლისა მოიგო სიყრმითგან თუისით დავით და ასაკსა მისსა
თანა აღორძნდა. ჟამსა თუისსა ესევითარნი ნაყოფნი გამოიხუნა,
რომლითა ორკერძო ცხორება თუისი (ჭ 368) განაშუენა, რომლითა შეამკუნა
საქმენი თუისნი, რომლითა განაგნა ჴორციელნი და წარმართნა
სულიერნი.
20
ხოლო თუ ვითარ ისმენდი გონიერად დედად სიბრძნისა რა
პოვა შიში უფლისად შიშისად ღმრთისად საღმრთონი წერილნი.
და ესენი მდიდრად შეიტკბნა, რაოდენნი პოვნა გარდამოღებულად
ენასა ქართულსა სხუათა ენათაგან, ძუელნი და ახალნი, ვითარცა
სხუამან პტოლემეოს, ამას ზედა ოდენ სასოვან ქმნი(A 382)ლმან და ესე-

25 ოდენ შეიპყრნა და შეითუისნა, რომელ სთქუამცა თუ მათ შინა
იძრვის და მათ შინა ცხოველ არს, იგინი იყუნეს მისსა საზრდელ,
ყოველთა გემოვან და სასმელ ტკბილ და საწადელი. იგინი შუებად,
განცხრომა საწურთელ და სარგებელ, დღე და ღამე მიმოსლვათა
შინა, მიმდემთა ლაშქრობათა, მოუწყენელთა შრომათა განუსუე30 ნებელთა წიგნები ეტუირთა სიმრავლესა ჯორთა და აქლემთასა;
სად არ გარდაჴდეს ონესა, პირველ ყოვლისა წიგნნი მოაქუნდიან
ჴელითა, და არა დააცადის კითხვა ვიდრე არა დაშურის.

1-30 სტრ., 223
ხოლო შემდგომად სერობისა ნაცულად ძილისა
ანუ სხუისა რასმე საქმისა კუალად კითხვა წიგნთა. და რაჟამს
თუალნი დაშურიან, სმენილნი ანაცვალნის გარეწარად, არამედ
ფრიადცა ფრთხილად ისმენნ წინაშე თუისსა მკითხ(M 548)ველისასა, გამოეძიებნ, ჰკითხავნ, უფროსღა თუით განმარტებნ ძალსა და სი5 ღრმესა მათსა, და უსაკუირველეს არს: უწყით ყოველთა, და სასწრაფო ყოველთა საქმე ნადირობისა, და თუ ვითარ დაიმონებს შედგომილსა თუისსა და წარტყუენულ ჰყოფს. ნადირობ(A 383)ასა შინა არა
რასა შინა სხუასა, გარნა ხილვასა და დევნასა ნადირისასა, თუ
ვითარ ჴელთ იგდოს, მიმხედველ ჰყოფს. გარნა მისი გულს-მოდგი10 ნება ამასცა სძლევდა, რამეთუ თუით ნადირობასა შინა წიგნნი
აქუნდიან ჴელთა, და რაჟამს ჟამი იყვის, მისცნის ვისმე მსახურსა,
და ესრეთღა დევნა უყვის; და ნუ უკუე ჰგონო, ვითარმედ ჴელითა
ცალიერითა მოიქცის, ანუ ცუდად დაშურის, რამეთუ (ჭ 369) ვინ იხილა
ესეოდენი განმარჯუებული ნადირობასა შინა,ანუ ვინ ჰგავნ ჴორ15 ციელი. მოსამახოს ვინმე ითქმის ებრაელი მოისრ[ობისა] და კეთილ-მმართებლობისათუის ალექსანდრეს სპათა შორის მჯობად, და აქილევი კენტავროსაგან განსწავლულად მოისრობისა ელენთა შორის, ხოლო ბარამ-ჯური სპარსთა შორის მოქმედად უცხოთა და საკუირველთა, გარნა ჭეშმარიტად ვერცა ერთი
20 ამათგანი შეუსწორებდა ამას, ვითარცა გუიხილავს.
და ვთქუ სხუაცა საქმე, საცნაურ მყოფელი
წიგნთა სიყუარულისა, რომელსა შინა არარა იყო ტყუვილი, ვინათგან წარსწყმედს (A 384) უფალი ყოველნი რომელნი იტყუიან
სუცრუვესა. წინა დაიდვა ოდესმე წიგნი სამოციქულო წარკითხვად;
25 რაჟამს დაასრულის, ნიშანი დასუის ბოლოსა წიგნისასა. ხოლო (M 549) მოქცევასა წელიწდისასა მით ნიშნითა ავთუალეთ, ოცდაოთხჯერ წარეკითხა. არიან უკუე სხუანიცა მრავალნი საცნაურებანი ამის პირისანი, გარნა მე ერთიღა შევსძინო სიტყუად სხუა ამათთა. ქალაქი ტფილისი იყო, ოდეს ერთჯერ არა სრულიად შემოყვანებულ
30 იყო უღელსა ქუეშე მორჩილებისასა, ვითარცა აწ; არამედ სავსე
იყო სისხლითა ქრისტიანეთათა: ოდესვე ყვიან ღავღავი და თუინი

ერ მიზეზისაცა მოსრნიან რაოდენნი პოვნიან ქრისტიანენი, ხოლო
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ოდესმე ქარავანსა თანა შემოყოლილთა თურქთა ზედა განსცნიან
შემომავალგამომავალნი ქრისტიანენი და ტყუეობად სიკუდილსა
მისცნიან; და ესრეთ ისრვოდა ქუეყანა მრავალჟამ. რომელი ესე
ფრიად ეძუინებოდა სულსა დავითისსა, შემოვიდა ოდესმე ქარავანი (A 385) დიდი განძით, და თანა შემოჰყვეს თურქნი დიდნი. ცნა რა მე5 ფემან, გაგზავნნა მონათაგანნი თხუთმეტნი კაცნი რჩეულნი, რათა
ლოჭინით კერძო ნახირი მძოვარი ქალაქისა წარმოიტაცონ, ნუ
უკუე იგი თურქნი გამოვიდენ დევნად, და მოსწყუიდნეს ამით ღონითა.
ხოლო თუით სამასითა ოდენ კაცითა დაიმალა ღელეთა ავჭალისათა, და არავის მიენდო მხედველსა სხუასა, არამედ თუით მარტო
10 წარვიდა ყოვლად უსაჭურველო, ჴრმლითა ოდენ, და თანა წარიტანა წიგნი ღმრთის-მეტყუელი, და ამცნო სპათა არა შეძრვად ყოვლადვე მისლვადმდე მი(M 550)სა მათ თანა.
ხოლო მონათა ყვეს ბრძანებული მათდა და წარმოიღეს ნახირი. მოეწივნეს თურქნი, ვითარ ასი კაცი. (ჭ 370) და შემ15 დგომად დიდისა ომისა ჩამოყარნეს მონანი, დაჴოცნეს ცხენნი, გარნა ქუეითცა იბრძოლეს ფიცხლად. ხოლო მეფე ცხენსა რა გარდაჴდა, არა ჰგონებდა ჯერეთ მოსულასა, შეექცა კითხვასა. და ესეოდენ წარიტყუენა გონებითა, რომელ სრულად დაავიწყდა წინამდებარე (A 386) საქმე, ვიდრემდის ჴმა რამე კლვისა შემოისმა ყურთა.
20 მყის დაუტევა წიგნი მუნვე, და ამჴედრებული მიყვანდა მას ჴმასა.
და ვითარცა ზედა წარადგა მონათა თუისთა, ესევითარსა ღუაწლსა
შინა მყოფთა, და აშორვიდა თუისთა სპათა, და უკეთუმცა მათდა
ცნობად წარსულ იყო, მონათა დაუჴოცდეს, მსწრაფლ შთაბრიელდა ვითარცა არწივი, და დააბნივნა ვითარცა კაკაბნი, და მსწრაფლ
25 ესეოდენნი მოსწყუიდნა, რომელ მათნი ცხენნი კმა ეყუნეს მონათა მათ.
და ამჴედრებულთა ესეოდენნი მოსრნეს, რომელ მცირედ შეესწრნეს ქალაქსა. ხოლო გზანი სავსენი იყუნეს მძორითა
მათითა, და ფრიადისა ცემისაგან ჴრმალმანცა დაღულარჭნილმან
30 უარ ყო ქარქაში თუისი. მოვიდა სპათა თუისთა თანა, რომელნი
ფრიად აბრალებდეს მას. განიცადეღა ჩემად, ესევითარსა საქმესა
შინა და ესეოდენ უცალოს წიგნივ აქუნდეს უსასწრაფოესად საქმედ.
და ესეოდენი.

1-30 სტრ., 225
ხოლო ვთქუა ესეცა, ვითარმედ, (A 387) უკეთუმცა არა წერილთა მეცნიერებანი და გარდასრულთა საქმეთა შემცნებანი, პირ-

ველ მეფეთა ყოფილთა კეთილთა ძღუანებულთა, ანუ (M 551) ვერას წარმართებულთადა შემთხუეულნი წინა განსაკრძალებელად სახედ არა
შემოეხუნეს და არა მოეჴმარნეს, ვითარცა იტყუის სოლომონ, ვითარ5 მედ: <<იცნის ქცეულებანი ჟამთანი, აჴსნანი იგავთანი და გარდასულთა შეამსგავსნის მომავალნი>>. არათუმცა ესენი ესრეთ, კუერთხი მეფობისა ესეოდენ დამდაბლებული, ძნელი და ნანდუილვე დიდი განსაგებელი, რათაიპყრა ესრეთ მაღლად, ვითარ ვერვინ
სხუამან, რამეთუ განბრძნა უფროს გაბრიელისსა, და უმეტეს ეთამ
10 ისრაიტე(ჭ 371)ლისა, წერილისაებრ, და ვითარ ვინ აღრაცხნეს რაოდენნი საქმენი ეთხოვებიან მეფობასა, რაოდენნი მართებანი და განსაგებნი, კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი, განხეთქილობათა კრძალვანი, სამეფოსა წყნარობისა ღონენი, ლაშქრობათა მეცადინობანი, მთავართა ზაკვისა ცნობანი, მჴედართა
15 განწესებანი, საერონი ში(A 388)შნი, საჴელოთა და საბჭოთა სჯანი, საჭურჭლეთა შემოსავალნი, მოციქულთა შემთხუევანი და პასუხნი,
მეძღუნეთა ჯეროვანნი მისაგებელნი, შემცოდეთა წყალობითნი წურთანი, მსახურებულთა ნიჭმრავლობანი, მოჩივართა მართალნი გამოძიებანი, მოსაკითხავთა შესატყუისნი მოკითხვანი, სპათა დაწყო20 ბანი და ღონიერნი მიმართებანი. და რაოდენნი ვინ აღმოწყუნეს
სიტყუითა უფსკრულისაგან სამეფოთა საქმეთასა, რომელთა შინა
ვერვინ ძუელთა და ახალთაგან მეფეთა ემსგავსა, ვითარცა საქმენი
წამებენ მზისა შარავანდედთა უბრწყინვალესნი და ცხადნი, რომელნი სიბრძნითა თუისითა ქმნნა.
25
რამეთუ სულტანი დასუა მოხარკედ თუისა, ხოლო მეფე ბერძენთა ვითა(M 552)რცა სახლეული თუისი. დასცნა წარმართნი, მოსრნა ბარბაროზნი, მრწემად მოიყვანნა მეფენი, ხოლო
მონად ჴელმწიფენი, მეოტად წარიქცივნა არაბნი, იავარად ისმაიტელნი, მტუერად დასხნა სპარსნი, ხოლო გლეხად მთავარნი მათნი.
30 და რათა (A 389) მოკლედ ვთქუა, პირველ ყოფილნი მეფენი, გოლიათნი,
გმირნი კაცნი იგი, საუკუნითგან სახელოვანნი, მჴნენი და ძლიერნი,
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და რათაცა საქმეთა ზედა სახელოვანნი, ყოველნივე ესრეთ დასხნა, ვითარცა პირუტყუნი ყოველსა შინა საქმესა.
ხოლო კუალად საღმრთოთა სათნოებათა და სულიერთა საქმეთა მისთა ვიეთი გონება მისწუთეს, ანუ მოუგონებელსა ვისმან ენამან შეუძლოს თხრობად. რამეთუ ვითარცა
5 ღმერთი მართლ სჯიდა სამეფოთა თუისთა თუალ-უხუავითა მით
ბჭობითა თუისითა და არა სადათ მიდრკებოდა წამი მისისა სასწორისა, ვითარცა სოლომონისთუის გუესმის, საბჭოთა შინა და
თუით მოსეს-მიერნი გუაუწყებენ ბჭობა(ჭ 372)ნი და თხრობანი. ხოლო

თავი სათნოებათა, სიწმიდე, ესეოდენი მოიგო, ვითარცა დიდმან
10 ანტონი; ნუ მეტყუი მისთა სიჭაბუკისათა რათამე, რომელნი არცა
ღმერთმან მოიჴსენნეს! უწყი ჭეშმარიტებით, რამეთუ ყოველთა
ათისა წლისა ჟამთა, სამარადისოდ წმიდითა პირითა და განწმედილითა გონებითა, უხრწნელთა ქრისტეს საიდუმ(A 390)ლოთა თანა-მოწამებითა სუინდისისათა და არა მხილებითა გონებისათა, რომლი15 სა მოწამე არს სარწმუნო ცათა შინა. კუალად ლოცვისა და მარხვისათუის რადღა საჴმ(M 553)არ არს თქმა, რომლისა იგი საქმარ ოდენ იყო,
და კუალად მონასტერნი, საებისკოპოზონი ეკლესიანი წესსა და რიგსა ლოცვისასა და ყოვლისა საეკლესიოსა განგებისასა დარბასის
კარით მიიღებდიან, ვითარცა კანონსა უცთომელსა, ყოვ20 ლად შუენიერსა და დაწყობილსა, კეთილ-წესიერებასა ლოცვისა
და მარხვისასა.
ხოლო საეშმაკონი სიმღერანი, სახიობანი და განცხრომანი,
და გინება ღმრთისა განმარისხებელი, და ყოველი უწესოება მოსპობილ იყო ლაშქართა შინა მისთა და ურიცხუსა მას შინა სიმრავ25 ლესა ენათა ნათესავთასა, ვითარცა ცათა შინა მყოფთა შორის.
კუალად წყალობა გლახაკთა ესეოდენი აქუნდა, ვიდრემდის აღავსო
ზღუა და ჴმელი ქველის საქმემან მისმან, რამეთუ ლავრანი და საკრებულონი და მონასტერნი არა თუისთა ოდენ სამეფოთა,
არამედ საბერძნეთისნიცა, ( 391)მთაწმიდისა და ბორღალეთისანი, მერ30 მეცა ასურეთისა და კუიპრისა, შავის მთისა პალესტინისანი,
აღავსნა კეთილითა, უფროსღა საფლავი უფლისა ჩუენისა იესოს
ქრისტესი და მყოფელნი იელუსალემისანი თუითო-ფერთა მიერ შე-
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საწირავთა განამდიდრნა. კუალად უშორესცა ამათსა: რამეთუ მთასა სინასა, სადა იხილეს ღმერთი მოსე და ელია, აღაშენა მონასტერი, და წარსცა ოქრო მრავალ-ათასეული, და მოსაკიდელნი ოქსიონნი, და წიგნები საეკლესიაონნი სრულობით, და სამსახურებელი სიწმიდეთა ოქროსა რჩეულისა.
და კუალად დღითი-დღე წარსაგებელთა რომელთა თუისითა ჴელითა მისცემდა ფარულად, ვინ ა(M 554)ღრაცხოს
თუინიერ მამისა ზეცათასა, რომელი მიაგებს ცხადად. რამე(ჭ 373)თუ იყო
მისა კისაკი მცირე: აღავსის დრაკნით რა დღე სარწმუნოთა თუისთა ჴელითა, და სამწუხროდ ცალიერი მოაქუნდის იგი მხიარულსა
10 სულითა და პირითა; ოდესმე ნახევარი წარაგის ნახევარიმისი,
და ოდესმე არავინ პოვნის, და ეგრე სავსე მისცის დამარხვად ხვალ(A 392)ისა, და სულთ-ითქუის: „დღეს ვერა მივეც ქრისტესა მარცხებითა ჩემთა ცოდვათათა“. და ამას არა თუ ჴელოსანთაგან მოთულისა იქმოდის, ანუ თუ საჭურჭლით, არამედ ჴელთა თუისთა

15 ნადირებულითა, რომელთაგანი თუისსა მოძღუარსა იოვანეს მისცა
ოდესმე დრაჰკანი, ვითარ ოცდაოთხი ათასი, რათა განუყოს გლახაკთა. და ესეცა მცირედი მრავლისაგან თქმად შეუძლებელ. ხოლო განათავისუფლნა არა მონასტერნი ოდენ და ლავრანი მოსაკარგვეთა მაჭირვებელთაგან, არამედ ხუცესნიცა სამეფოსა შინა
20 ყოვლისა ჭირისა და ბეგრისაგან, რათა თავისუფალთა საღმრთო
მსახურება მიუპყრან.
ხოლო ამათ თანა რაოდენნი ეკლესიანი აღაშენნა, რაოდენნი ჴიდნი მდინარეთა სასტიკთა ზედა, რაოდენნი გზანი, საწყინოდ სავალნი, ქვა-ფენილ ყვნა, რაოდენნი ეკლესიანი, წარმართ25 თაგან შეგინებულნი, განწმიდნა სახლად ღმრთისად, რაოდენნი ნათესავნი წარმართთანი შვილად წმიდისა ემბაზისად შეაწყნარნა
ქრისტესა, და დად(A 393)ვა მისთუის უმეტესი მოსწრაფება, რათამცა ყოველი სოფელი მოსტაცა ეშმაკსა და შეასაკუთრა ღმერთსა, რომლითა მიიღო (M 555) მადლი მოციქულობისა, ვითარცა პავლე და ვითარცა
30 დიდმან კოსტანტინე. სხუათავე კეთილთა თანა აქუნდა ესეცა, რამეთუ სლვათა შინა სამეფოთასა სიმრავლითა სპათათა და სიმალითა სლვისათა ვერ ადვილად მიემთხუეოდიან მოჩივარნი და დაჭი-

1-30 სტრ., 228
რებულნი, მიმძლავრებულნი, განაღა ვიეთგანმე რომელთა საჭიროდ
უჴმდის განკითხვა და შეწევნა მეფობრივი.
ნუ უკუე და ვინმე აღვიდის ბორცუსა ზედა რასმე, გზისა მახლობელსა, ანუ კლდესა, გინა თუ ხესა, ვითარცა ზაქე, უკეთუ ოდენ ეპოვის ესევითარი რამე, და მუნით საცნაურ ყვის
5 ჭრტინვა თუისი, ამისთუის დაედგინნეს კაცნი მართლად მცნობელნი და განმკითხველნი მოჩივართანი, რომელთა მიერ მიიღებდეს
კურნებასა. მრავალგზის გუიხილავს იგი დამალტობელად ღაწუთა
თუისთა (ჭ 374) ცრემლითა ხილვასა ზედა თუითო-სახეთა სენთა მიერ განსაცდელთასა, და ხილვად სა(A 394)ცნაურთა, რომელნი შეემთხუევიან
10 მიუნდობელთა ამათ და უბადრუკთა ჴორცთა, რომელთა ზრდის
სხუათა უმეტეს ქუეყანა ქუთათისა. ვინ აღრიცხუნეს ტყუენი, რომელნი მან განათავისუფლნა და რომელნიმე უკუმოიჴსნნა თუისთა
ყივჩაყთაგან ფასითა. ვინ ჯეროვნად წარმოთქუნეს პატივის პყრობანი მონაზონთანი, სიყვარულით შეწყნარებანი მათნი, თუითოეული15 სა ნიჭნი და საჴმარნი, რომლითა უზრუნველ ყვნის ყოველთა საჭიროთაგან.
ხოლო აქუნდა ამას ყოვლად ბრძენსა მეფესა საქმედ ე(M 556)სეცა, რომელთა უმეტეს ყოველთა საშიშად საზარელ იყო
ყოველთა რამეთუ ღმრთისა მიერ იყო მის ზედა ნიჭი ესე და საქმე
20 ყოვლად საკუირველი. არა-რა შორიელი, არცა სამეფოთა შინა
მისთა, არცა ლაშქართა შინა მისთა მყოფთა კაცთა, დიდთა და
მცირედთა, საქმე კეთილი, გინა სიტყუა ბოროტი, სიტყუა თქმული,

არა-რა დაეფარვოდა ყოვლადვე, არამედ რაოდენცა ვის ფარულად
ექმნის, ანუ თუ ეთქუის, ყოველივე ცხად იყო წინაშე მისსა, ვიდ25 რემდის გ(A 395)ულისსიტყუანიცა, მოგონებანი ვიეთნიმე მიუთხრნის მათ,
რომლითა ზარგანჴდილ ყუნის, და მონაზონთა განშორებულთა სენაკთა შინა მათთა ქმნულნი ღუაწლნი და სათნოებანი უწყოდნის
ცხადად, და სიშორე გზისა ვიდრე ეკლესიამდე ზომით იცოდის,
და მოთმინებისათუის აქებდის და ნატრიდის. ნუ ამას ეძიებ, მკით30 ხველო, თუ ვითარ იქმნებოდა ესე, არამედ ამას სცნობდა, თუ
რა სარგებელი პოვის ამით, რამეთუ არა თუ ცუდად რადმე და
განსაკითხავად საგინებელთა საქმეთად, ანუ საკიცხელად ვიეთთუისმე იქმოდის, ნუ იყოფინ ესე, წარვედ.

1-35 სტრ., 229
არამედ დიდ[ნ]ი საქმენი და ფრიად სასწრაფონი
წარმართნა; ამით და მრავალითა კეთილითა მიზეზ ექმნა ესე
პირველად ორგულებასა,ზაკვასა და ღალატსა, რასაცა ვერვინ
დიდთა, ანუ მცირეთაგანი იკადრებდა მოგონებადცა, არა თუ თქმად
ვისდა, არცა თუ უმაღლესსა ვინ თუისსა (ჭ 375) თანა, ანუ მოყუასსა
5 თუისსა, გინა ყრმათა თუისთა. ვინათგან (M 557) მტკიცედ უწყოდა ყოველმან კაცმან პირით აღმოსლვასავე თანა სიტყუისასა, საცნაურ (A 396) ქმნილ
არს უეჭუელად წინაშე მეფისა. და მრავალნი განპატიჟებულცა იყუნეს და მხილებულ ესევითართათუის. ამისთუისცა ვერ ოდეს ვინ
განიზრახა ღალატი რათურთით დღეთა მისთა, არამედ იყო ყო10 ველთაგან საკრძალავ და სარიდო.
და კუალად მღდელთ-მოძღუართა, მღდელთა და დიაკონთა, მონაზონთა და ყოველთა კაცთა ესევე საქმე ექმნა წესიერება, გზა ყოველთა სათნოებათა მიმართ: რამეთუ შიშითა მისითა ვერ იკადრებდიან უწესოდ სლვად, ვინათგან უწყოდიან არა15 რას დაფარულობა წინაშე მისსა, და მის მიერ ქება სათნოებისა,
ძაგება არაწმიდათა და უწესოთა საქმეთა; რამეთუ ვერცა მსოფლიო
ვინმე და ვერცა მოქალაქე, ვერ მჴედარი და ვერ რომელი პატივი
და ასაკი იკადრებდა განდრეკილად სლვად; რამეთუ ყოველთა კაცთა იყო წესიერება, ყოველთა კანონ, ყოველთა პატიოსნობა და
20 თუით მათ მეძავთა ყოველთა კრძალულება, ყოველთა შიშ და მმართებელ გზათა საღმრთოთა და მშუიდობისათა.
ესე დიდნი საქმენი, ღმრთისაგან ოდენ შესაძლებელნი, ესრე(A 379)თ ადვილად წარმართნა ამით, ვითარცა ვერვინ ადვილი წარმართის ეგრეთ. ამისთუისცა შიში დიდი და ზარი მისი განითქუა კი25 დეთა (M 558) ქუეყანისათა და განკრთეს ყოველნი მკუიდრნი ქუეყანისანი.
ხოლო შემოკრბა ოდესმე წინაშე მეფისა ნათესავი გულარძნილი,
ყოვლად ბოროტთა სომეხთა ებისკოპოზები და მონასტერთა მისთა

წინამძღურები მრავალი ფრიად, რომელნი აზმნობდეს თავთა თუისთა მიწევნად თავსა ყოვლისა სწავლულებისა და მეცნიერებისასა.
30 მოაჴსენეს, რათამცა ყო ბრძანებითა მისითა კრება, ყვესმცა სიტყუის-გება და გამოძიება სჯულისა: უკეთუ იძლივნენ, და იქმნენ თანა ერთ-ჴმა სჯულისა და თუისი სჯული შეაჩუენონ; ხოლო უკეთუ
სძლონ, ესეოდენ მიემადლოს, რათა არღარა გუიწოდეთ მწვალებელად და (ჭ 376)არცა შეგუაჩუენებდეთ.

1-30 სტრ., 230
ხოლო მოუწოდა მეფემანცა იოანეს, კათალიკოზსა ქართლისასა, და მის ქუეშეთა ებისკოპოზთა და მეუდაბნოეთა, და არსენი
იყალთოველსა, თარგმანსა და მეცნიერსა ბერძენთა და ქართველთა ენათასა, და განმანათლებელ(A 398)სა ყოველთა ეკლესიათასა, სხუათა
მეცნიერთა და ბრძენთა კაცთა. ყვეს უკუე სიტყუის-გება ურთიერ5 თას ცისკრითგან ვიდრე ცხრა ჟმამდე, და ვერვინ უძლეს დაბრალობად, რამეთუ იყო ორ-კერძოვე ძლევის მოყუარება ოდენ და ცუდი სიტყუათა პაექრობა: რამეთუ შევიდიან შეუვალთა საქმეთა და
ძნიად გამოსავალთა, შეეწყინა მეფესა და რქუა მათ: „მამანო,
სიღრმეთა სადმე შესრულ ხართ და უცნაურთა ხედვათა, ვითარცა
10 ფილასოფოსნი, (M559) და ჩუენ ვერას უძლებთ ცნობად, ვითარცა უსწავლელნი და ყოვლად მსოფლიონი. ესე საცნაურ არს თქუენდა, რამეთუ მე შორს ვარ სწავლულებასა და მეცნიერებასა, ვითარცა
მჴედრობისა შინა აღზრდილი. ამისთუისცა უსწავლელთა, და ლიტონთა, და მარტივთა მიერ სიტყუათა გეზრახო თქუენ“. ესერა
15 თქუა, იწყო მათდა მიმართ სიტყუათა თქმად, რომელთა ღმერთი
მოსცემდა უეჭუელად პირსა მისსა, ესეოდენთა იგავთა და სახეთა
წინადაუდებდა, აჴსნათა საკუირველთა მიერ წინადაუდგრომელთა უცილობელთა, (A 399) რომლითა დაანთქნა, ვითარცა მეგუიპტელნი,
და დაუყო პირი მათი, და უპასუხო ყუნა და ყოვლად უსიტყუელ,
20 ვითარცა ოდესმე დიდმან ბასილი ათინას შინა.
ესენივ მწვალებელნი და ესეოდენ ზარგანჴდილ
ყვნა და ყოვლად უღონო, რომელთა აღიარეს ძლეულება თუისი
ამისთა ოდენ მეტყუელთა, ვითარმედ: „ჩუენ, მეფე, მოწაფე გუეგონე ამათ მოძღუართა თქუენთა, გარნა, ვითარ ვხედავთ, შენ სამე
25 ხარ მოძღუარი მოძღუართა, რომლისა ბრჭალსა ვერ მიმწუდარ
არიან ეგე მოძღუარ საგონებელნი“. და ესრეთ ფრიად მაბრალებელნი თავისანი მიიქცეს სირცხუილეულნი, არღარა ოდენ მკადრებელნი ამისნი ოდესცა.
ხოლო არიან ვინმე მაბრალობელნი მეფისანი
30 ჯერეთცა ესეოდენ მჭირსედ მოქალაქობისა მოლაშქრეობისათუის
და მჴედრობათა მისთა განუ(ჭ 377)სუენებელისა მიმოსლვისა და ჭირებისა-

თუის, ვითარმედ: „არცა მშუილდი თავს იდებდა მარადის გარდა-

1-30 სტრ., 231
ცმულობასა, არცა ძალი ორ(M 560)ღანოსა მარადის განსხირპულობასა,
რამეთუ ჟამსა ჴმარე(A 400)ბისა მისისასა თითოეული მათი უჴმარ იპოვოსო“. და ესევითართა უგბილოთა მათთუის და უმიზეზოთა, და
ყოვლად იტყუიან. გარნა ისმინეთ ესევითართა მათ პირველად ესე,
რამეთუ სამეფო აფხაზეთისა მცირე ქონდა მოკლებული, მცირედ
იყო, და ტყუეობათა და მოჴსენებულთა ჭირთაგან მცირე გუნდი
მჴედრობისა, იგინიცა დაჯაბნებულნი, მრავალგზის მტერთაგან სივლტოლითა უცხენო და უსაჭურველონი და თურქთა წყობისა მიმართ ყოვლად უმეცარნი, ფრიად მოშიშნი. უკეთუმცა ესეოდენ უწყინოთა ლაშქრობითა და მცირედ-მცირედ ბრძოლითა და სწავლი10 თა გუარიანად და ღონიერად წინაძღომითა, და მრავალთა ძლევათა მიერ მოგონებითა არა განეწუართნეს სპანი თუისნი, და განეკადნიერნეს წყობათა მიერ მჴნეთა, ქებითა და ნიჭთა მიცემითა,
ხოლო ჯაბანთა სადედოთა შთაცუმითა და კიცხევით ძაგებითა
არამცა მოეღონა, ვიდრემდის სპათა შორის მისთა ყოვლად არა
15 იპოვებოდა ჯაბანად ზრახული, რათამცა ექმნეს ესოდენნი ძლევანი, ანუ რათამცა ექმნნეს და აღეხუნეს ესეოდენნი სამეფონი.
ნუ (A 401)უკუე ძალითა, ანუ ადგილთა მწუანვილოვანთა ზედა მოსმურობითა, განცხრომითა და მაჩუენებელთ საქმეთა შედგომითა არა
ესრეთ, არამედ არცა ალექსანდრე ქმნნა ესრეთ, რამეთუ პირვე20 ლად მამულისა თუისისანი შეკრიბნა და მით დაიპყრნა
დასავლისანი ევროპი, იტალია, რომი და აფრიკეთი, და მათით
წარ(M 561)ტანებითა დაიპყრა ეგუიპტე შესრულმან კარქედონით, მიერ
ეგუიპტით პალესტინე, პინიკე და კილიკიასა თუისად შემქმნელი
წინა განეწყო დარიოზს.
და რაჟამ სპარსეთი მოირთო, მაშინღა
25 სძლო პიროს ინდოსა, და ეგრეთღა ამით ყოვლითა მოვლო ყოველი ქუეყანა, და ქმნა რა იგი ქმნა, თუ არა ქართველითა სპითა,
ვერცარას ალექსანდრე იქმოდა კარგსა, და თუმცა დავითს სპარსთა ქონებოდა მეფობა, ანუ (ჭ 378) ბერძენთა და რომთა ძალი, ანუ სხუათა დიდთა სამეფოთა, მაშინმცა ნახნეს ნაქმარნი მისნი და სხუათა
30 დიდთა ქებულთანი.

1-30 სტრ., 232
ხოლო ვთქუა მეორეცა მიზეზ[ი] ამისვე პირისა. ვინათგან ნათესავი ქართველთა ორგულ ბუნება არს პირველითგან
თუისთა უფალთა: რა(A 402)მეთუ, რაჟამს განდიდნენ, განსუქნენ და დიდება პოვონ და განსუენება, იწყონ განზრახვა ბოროტისა, ვითარცა მოგუითხრობს ძუელი მატიანე ქართლისა და საქმენი აწ ხი-

5 ლულნი. და ესე მან უბრძნესმან ყოველთა კაცთამან კეთილად სადმე უწყოდა. ამისთუისა არაოდეს მოაცალა ამისად განზრახვად,
ანუ განსუენებად. ანუ შეკრებად და ქმნად რასამე ესევითარსა; არამედ საქმეთა რომელთა იწყო ქმნად, გაასრულნაცა მაღლად, შუენიერად, ნუ უკუე და ლომსაცა აბრალონ ეგევითართა, რამეთუ არა
10 ციდამტკაველურად იხედავს, არცა კუერნაულად კრთების.
კუალად სხუასა ბრალობასა შემოიღებენ მეტყუელნი:
„შეიყუარნის ვინმეო და განადიდნის ვინმეო, და კუალად მოიძულნის ვინმე და დაამცუინისო, ესე აღამაღლის, და ესე დაამდაბლის“. ეჰა უსამართლო(M 562)ებასა, ჵი უგუნურებასა! ამისთუისცა აბ15 რალება, რამეთუ კაცი მიწისაგანი ღმერთსა ემსგავსა რათაცა საქმითა, ვინ იხილა ესე საუკუნითგან? ჵ კაცო, ამისთუის რადღა
ღმერთსა აბრალებ, [უგუნურო, ა]მ(A 403)ასვე ესრეთ მოქმედსა? ანუ არა
ხუთთა ქანქართა ათმყოფელსა მისცნაა ათნი ქანქარნი? ანუ არა
ერთისა დამფლველსა მოუღო იგიცა და მისცა ათთა ზედა მეთერთ20 მეტედ?
ანუ რასათუის ქადაგებულ არიან სამოთხის შუებანი
და სასუფეველისა ნეტარებანი, ღმრთისა ნების-მყოფელთათუის ჭეშმარიტად, ხოლო საშინელებანი ურჩთა და უღირსთათუის? უკეთუ მეფემან ერთგულნი, ფრთხილნი და ახოვანნი, ნაცულად ორგულ25 თა, ჯაბანთა და უღი[რ]სთა, ადიდნეს, რა უსამართლო ქმნა? ანუ
უკუე დუხჭირმანცა აბრალოს სარკესა, რამეთუ სახესა ცხადად
უჩანს უჴმარნი და უღირსნი, ნუ მას, არამედ თავთა თუისთა აბრალებდენ. უკეთუ არავინ იყო ესოდენ მართლად აღმწონელ საქმეთა და მცნობელ ვითარებასა კაცისასა, რომლისა აჩრდილსა შე30 კრებულ იყუნეს ერნი, ტომნი და ენანი, მეფენი და ჴელმწიფენი
ოვსეთისა და ყივჩაყეთისანი, სომხე(ჭ 379)თისა და ფრანგეთისანი, შარვანისა და სპარსეთისანი, ხილვისაებრ ნაბუქოდონოსორისა:
1-35 სტრ., 233 <<ვხედევდო, იტყუის, ხესა შორის ქუეყანისა ს(A 404)იმაღლედ ცისა მიწდომასა, და რტოთა მისთა კიდედმდე ქუეყანისა. ფურცელნი მისნი
შუენიერ, და ნაყოფი მისი ფრიად საზრდელი მისი. შორის ქუე-კერძო მისა დაიმკუიდრეს მჴეცთა ქუეყანისათა, და შორის რტოთა
მისთა მკუიდრობა ყვეს მფრინველთა ც(M 563)ისათა, და მისგან იზრდე5 ბოდა ყოველი ჴორციელი>>.
აჰა ესერა, სახე არა უმსგავსო, არამედ ფრიადცა
თანა შეტყუებული ჩუენისა თუითმპყრობელისა, ყოვლად გამომსახველნი სიტყუით საქმეთა თუალთა ჩუენთა ახილულთა. რამეთუ
სიტკბოებისა, სახიერებისა და სიბრძნისა მისისა ხილვად წყურიელ10 ნი კიდით ქუეყანისათ შემოკრბებოდეს წინაშე მისა. ვინ იყო ეზომ
ტკბილ შემთხუევათა შინა, ვინ სატრფიალო ზრახვითა და სასურველ დუმილითა, იგივ შუენიერ ხატითა, უშუენიერეს მორთულო-

ბითა გუამისათა, შეწყობილ ანგელოზთა ანაგებითა და ახოვან
ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახუილითა, საწადელ ღიმი15 ლითა, უსაწადელეს მჭმუნვარებითა, მადლიერ ხედვითა, საზარელ
ლომებრ მკრთომელობითა, ბრძე(A 405)ნ ცნობითა, უბრძნეს გამორჩევითა,
მარტივ სახითა, მრავალ-სახე მართებითა, შემრისხველ მყუდროებითა, მაქებელ განმსწავლელობითა, და არცა ერთსა კეთილთაგანსა
შემაშთობელ უზომოებითა, მაღალ უმაღლესთათუის და მდაბალ
20 მდაბლთათუის, და მტერთაგანცა თუით საწადელ და საყუარელ,
სათნოებათა მისთაგან შეკდიმებულთა, ვინა ესრეთ მიიღო ერთიცა სათნოებათაგანი, ვითარ ვინ შეიკრიბა ყოველი სრულებით
თითოეული, რომელ ყოველთათუის შეუძლებელ არს დაკუირვება
ოდენ, არათუ მიბაძვება, რომლითა სრულ იქმნეს იგი ყოველსა
25 შინა, ე(M 564)სრეთ რა აღსავსე იყო ნავი უფასოთაგან ტუირთთა სათნოებისათა, და არღარა შემძლებელ ღადირთა წარსვლად.
და აქუნდა ყოვლით კერძო მშუიდობა სამეფო(ჭ 380)თა
მისთა. მაშინ დიდმან მან წინაგანმგებელმან ცხოვრებისა ჩუენისამან და ყოვლისავე უმჯობესისა შემცვალებელმან განგებითა მით,
30 რომელნი მან უწყის, და განაწესებს ჟამთა და წელთა ჩუენთა, ესრეთ განაგო, ვითარცა მ(A 406)უშაკმან კეთილმან: რაჟამს იხილნის ჴუვილნი აღსავსედ ნაყოფითა და ქუეყანად დადრეკილნი, ისწრაფის დაუნჯება მათი; და ვითარცა მენავემან ბრძენმან განიცადის რა ნავი
თუისი აღსავსედ მრავალ-ფერითა ტუირთითა, მიისწრაფის ნავთსა35 დგურად, რათა არარა ევნოს სოფლისა ამის მღელვარისა ზღუისაგან.

1-30 სტრ., 234
რამეთუ ჟამსა ზამთრისასა, მშუიდობასა და
დაწყნარებასა ყოვლისა სამეფოსასა არა გარეგნად მენაკიდურესა, არამედ საშუალ თუისთა სამეფოთა ადგილთა, თუით მის
მიერვე წინათ განჩინებულთა განსასუენებელად და მისაძინელად,
რულითა რათმე შუენიერითა დაიძინა მამათა თუისთა თანა. და თუით
5 მებრ ესე კმა არს საცნაურ მყოფელად საკუთრებისა თუისისა ღმრთისა მიმართ. რამეთუ მრავალგზის მრავალთა მიზეზთა და განსაცდელთა სიკუდილისათა შთავარდა იგი, რომელთაგან მცირედ მივსცეთ თხრობასა. რამეთუ ნადირთა დევნასა შინა ოდესმე მუხნარს
წაექცა ცხენი და ესეოდენ შემუსრა, რომელ სადმე სამ დღე უსუ10 ლო მდებარე იყო (A 407) უძრავად, სამშუინველისაგან ოდენ საცნაური
ცოცხლად. და შემ(M 565)დგომად სამ დღე ნამეტსა სისხლისასა აღმომყრელსა მოექცა სული, სიტყუა, და ძლითღა აღდგა ცოცხალი. და
ესევითარი მრავალგზის შეემთხუია, და ღმერთმან იჴსნა სიკუდილისაგან.
15
კუალად ციხესა რო[მელსამე] ბრძოდეს ქართლსა, და

მეფე კარსა კარვისასა დგა, პერანგითა მოსილი ოდენ, შუადღე, და
ციხით ვინმე შემოსტყორცა ისარი, და ჰკრა ხატსა მთავარანგელოზისასა, რომელი ეკიდა ყელსა, ოქროსა მცირე; და ძალმან საღმრთომან განარინა მშუიდობით. რაოდენ გზის ყივჩაყთა თუისთა
20 განიზრახეს ღალატი, და განაჩინნეს კაცნი მჴნენი, რომელნიმე შუბითა, სხუანი ისრითა, და ესე არა ერთ და ორ, გინა სამ, არამედ
მრავალგზის, და არაოდეს მიუშუა ღმერთმან კუერთხი ცოდვილთა
მართალსა მას ზედა. არცა ოდეს მისცა იგი (ჭ 381) ჴელთა მეძიებელთა
მისთასა, დაღათუ მრავალგზის დევნასა თურქთასა მარტო დაეპ25 ყრის ანუ უსაჭურველო, გარნა ყოველსა შინა ჴელი იგი (A 408) ზეგარდამო
ფარვიდა მდევართა მისთაგან, არამედ ყოვლადვე და ყოველსა შინა იყო ბედნიერ და სუიან, და მადლითა აღსავსე.
ეგრეთვე ჟამსა შინა შუენიერსა და ჯეროვანსა მოუწოდა
ღმერთმან შემყუარებელსა თუისსა და მარადის მოსურნესა სამარა30 დისოდ მეფობად წინაშე მისსა, და არღარა მიუშუა მრავალჟამ შჯად
და დაჭირვად სამსხემოსა ამას კედარსა შინა მკუიდრობითა, და
ჴორცთა ამათ ქუე-დამზიდველ(M 566)თა მიერ შეკრვად სულსა გონებაქმნულსა, არცა განხრწნადითა გუირგუინითა და პორფირითა, ვითარ-
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ცა სიზმრითა და ნაოცნითა უმრავლესად მღერად, არამედ ნანდუილ
ჭეშმარიტითა მტკიცითა, წარუდინებელითა და სამარადისოთა,
სადა თუით იგი ბუნებით ღმერთი მეუფებს მადლით ღმერთ-ქმნილთა
ზედა, მუნ აღიყვანა მის თანა მეფობად, უხრწნელითა და ბრწყინვალითა გუირგუინითა და პორფირითა შემკული, სადა იგი აწ
5 მკუიდრ არს და იქცევის ნათელსა შინა ღმრთაებისასა.
რამეთუ იყო მაშინ თუე იანვარი ოცდაოთხი, და
დღე შაბათი, ოდეს ქრონიკონი იყო სამ(A 409)ას ოცდახუთი, ხოლო წელიწადნი მისნი შობითგან ორმეოცდაცამეტ. ხოლო მეფობდა
ოცდათოთხმეტ წელ და, ვითარცა პირველმან დავით და სოლო10 მონ, ამანცა თუისითა ჴელითა დასუა საყდართა თუისთა ძე თუისი,
დიმიტრი, სახელით დახელდებული, მარადღე გარდამონასახი, ყოვლითურთ მსგავსი მამულთა, დაადგა თავსა გუირგუინი შუენიერი
ქვათაგან პატიოსანთა, ვიტყუი უკუე სათნოებათა მამულთა, და
შეარტყა წელთა ძლიერთა მახუილი, ეჰა, რაბამ სუიანად ჴმარე15 ბული, და შემოსა პორფირი მკლავთა ლომებრთა, და ტანსა ახოვანსა. დაულოცა ცხორება წარმართებული, და განგრძობა დღეთა
ბედნიერობით, თაყუანისცემად მისა მეფეთა ქუეყანისათა, და ყოველთა წარმართთა მონებად მისა, გამობრწყინვებად დღეთა მისთა
სიმართლე და მრავალი მშუიდობა. ესრეთ განიცვალა ქუე20 ყანა მოქალაქობა ზენად სუფევად, (ჭ 382) რომლისა მკუიდრნი განჴსნილ

არიან შრომათაგან და ოფლთა, ზრუნვათა, და მუ[ნ] მეფობს სიმდიდრეთა მათ ზედა, ( 567)რომელნი წინა წარგზავნნა, საუნჯეთა მათ
უშიშთა. რამეთუ მუნ არს შრომა, შუებ[ა] (A 410) და სიხარული, და რომელსა არა აქუს მწუხარება და სიმდიდრე, რომელსა არა შეუდგს
25 სიგლახაკე, და რომელსა არა გაჰკუეთს ურვა და მეფობა, რომელსა
არა აქუს აღსასრული, და მუნ არს ცხორება, რომელსა არა შეამღურევს სიკუდილი.
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[გადამწერის ანდერძი]
საქმენი ჴელთა ჩუენთანი წარმართენ უფალო.
ცხორება და მოქცევა ქართლისა, და მოთხრობა ნათესაობისა, და თუ რომელნი რომელთა ტომთანი ვართ, ანუ თუ ვითარ
მოვიქეცით და მოვღიეთ სჯული ქრისტეანობისა და ვიცანთ ღმერ5 თი, ისმინეთ აღწერილი აბიათარისი.
ადიდენ ღმერთმან და დაამყარენ ორთავე ცხორებათა
შინა პატრონნი: დედოფალთა დედოფალი ნესტან-დარეჯან, და ძე
მათი მეფე ალექსანდრე და დედოფალი ანა. ესენი იყუნეს უმეტეს
ყოველთა ქართლისა მეფეთა და მთავართა მორწმუნენი, მაშენებელ10 ნი ეკლესიათანი, რამეთუ ალავერდი წარტყუენულ იყო წარმართთაგან, რომელ სხუათა მეფეთა ვერ ჴელ ეყო განწმედად და აღშენებად; ამათ აღაშენეს და განწმიდნეს ყოვლისაგან ღუარძლისა, აღაშენნეს ცაჳ და გუმბათი და სამჴრონი რაბამ რამე აღმატებულად და
შემსგავსებულად, ვითარცა ჯერ იყო წინანდელთა ქმნულთა ნივთ(A 411)თა
15 სიკეთითა და მოქმნულებისა შეუსწორებელობისა. და აღავსო სიწმიდეთა მიერ პატიოსანთა ნაწილთა წმიდათათა, წმიდათა ხატთა
და სიწმიდისა სამსახურებელთა, ყოვლად დიდებულთა ყოვლითა
სიკეთითა, შესწირნა მრავალნი გლეხნი სამსახურებელად წმიდისა
გიორგისა და მოწესეთა მისთათუის. შემდგომად ამათ თანა რაო20 დენნიმე ეკლესიანი აღაშენნეს და რაოდენნიმე წარმართთაგან შეგინებულნი ეკლესიანი განწმიდნეს სახლად ღმრთისა და წარსამართებელად მეფობისა თუისისა.
ღმერთო და ყოველნო წმიდანო მისნო და წმიდაო გიორგი
ალავერდისაო, მთავარ-მოწამეო, მცველ და მფარველ, მჴარსა მდგო25 მელ და განმმარჯუებელ ექმნენით ორთა ცხორებათა შინა პატრონთა
დედოფალთა დედოფალსა ნესტანდარეჯანს და ძესა მათსა, ღმრთივგუირგუინოსანსა მეფესა ალექსანდრეს, და დედოფალსა ანას, რომლისა მიერ გუებრძანა პატიოსანთა ამათ წიგნთა აღწერა, დაღაცათუ ჩუენ
შეუძლებელ ვიყვენით, არამედ ბრძანებათა მისთა ვერღარა ურჩ
30 ვექმნენით. ხოლო ჩუენ ძალისაებრ, (A 412) ვითარცა ძალ-გუედვა, ვიღუაწეთ. დაღაცათუ ნაღუაწი ესე უნდო და უშუერ არს, არამედ შენდობა იყავნ ყოველთაგან.
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[ლაშა გიორგის - დროინდელი მემატიანე]
ცხორება დემეტრე მეფისაჱ
სრულ ყო რა დავით სრბა მეფობრივი ქრონიკონსა სამას ორმეოცდახუთსა და მივიდა დაუსრულებელსა სუფევასა საუკუნოდ, სიცოცხლესა5 ვე შინა მისა დასუა. მეფედ ძე მისი დემეტრე და დაადგა გუირგუინი თუით მისითა ჴელითა. დაიპყრა სამეფო ტახტი და საჯდომი მკლავითა ლომებრივითა მისათხრობელად ბრძენთა ქების
მოყუარეთათუის. იტყუის სოლომონცა მეფე <<ჟამნი არიან მშუიდობისანი სარწმუნოება მეფეთა. პირველად მოშიში იყო ღმრთისა,
10 სუიანი და გამარჯუებული, სიმაღლესა და სიმდიდრესა შინა მდაბალი, და გლახაკთა მოწყალე, ობოლთა და ქურივთა განმკითხველი, საყდართა და ეკლესიათა, მღდელთა და მონაზონთა კეთილის მყოფელი, შემწირველი სოფელთა და აგარაკთა.
დიდებულთა სამეფოსა მათისათა და კარსა ზედა მყოფთა ტკბი15 ლად მოუბარი, უხუი და მბოძებელი. ვითარ გაავრცელა და
აღაშენა სამეფო მისი: ოდეს დიდმან დავით ტფილისი აიღო,
ჰერეთი და კახეთი მოირთო, ციხეთა და ქალაქთაგან კიდე
კაც(A 413)ი არსადა იყო. ჰერეთი, სომხითი, ტაშირი, ჯავახეთი,
ქუენა არტანი და [ზენა] არტანი ამათსა მეფობასა შინა აშენ20 დეს, ტაოს ნაპირნი[ცა].
ოდეს ჯერ არა იყო მეფე, დიდმან დავით შარვანს გაგზავნა
შვილი დემეტრე და ქმნნა ომნი და ბრძოლანი, რომელ ყოველნი მხედველნი მისნი განაკუირვნა და აღიღო ციხე ქუელაძო-
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რი, აღივსო ალაფითა და ტყუითა ურიცხუითა, გააქცივნა
სუქმანეთნი ოდეს სუქმ[ან]ეთნი გააქცივნა დემეტრე, ქრონიკონი
იყო სამას ორმოცდაათი, თავნი ყოვლისა სპარსეთობისა დაჴოცნა და ამოსწყუიდნა და აღავსნა საჭურჭლენი
და ლაშქარნი მისნი.
5 ერთგულთა შემწყნარებელი იყო და შეცოდებულთა სამართლიანად მწურთელი. ვინათგან არა სწორ არს ცოდვა მღდელისა და მჴედრისა და არცა ერისა და მღდელთ-მთავრისა; რომელმან იცოდის ნება უფლისა თუისისა და არა ყოს, იგუემოს
ფრიად. ყოვლითურთ ემსგავსა ძირსა კეთილსა დავითიანსა, ხესა
10 ღმრთივ-დანერგულსა და ცხებულიანსა. წარვლო ცხორება და
მიიწია სრულ-ქმნილი სიბერესა, შეიმოსა (A 414) ჩოჴა და იკურთხა
ცრემლითა სქემა და მას უკანის დაყო წელიწადი ერთი და

მოკუდა.
და დასუეს მეფედ ძე მისი დავით. იმეფა ექუს თუე და
15 მოკუდა.
შემდგომად მისსა დაჯდა ძე მისივე გიორგი ქრონიკონსა
სამას სამეოცდა ათხუთმეტსა.
ამასვე წელსა დემეტრე მეფე მოკუდა, და დაჳ დემეტრესი თამარ, თიღუისა აღმაშენებელი, იგიცა შემონაზონებული გარდა20 იცვალა. და დაჳ მისი კატა დედოფალი საბერძნეთს გათხოვილ იყო.
ამის დავითის შვილი და გიორგის ძმისწული დემეტრე
დარჩა და ოდეს ორბელნი უკუადგეს გიორგი მეფესა, იგი თანაუკუიტანეს და ლო( 414)რეს შედგეს. მუნით გამოასხნა ორ25 ბელნი მეფემან და იპყრნა და დაჴოცნა. და დემეტრე კლდე-
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კართა დასუეს, უკანის თუალნი დასწუნეს და მოკუდა და
მცხეთას დამარხეს.
დემეტრე მეფე ბელტის ციხეს მიიცვალა და გელათს წარიყვანეს მისგანვე კურთხეულსა ახალსა მონასტერსა. ქრონიკონი იყო
სამას სამოცდაათოთხმეტი. დემეტრე აბულეთის ძესა,
5 ივანეს, თავი მოჰკუეთა ჩხერეს მერეს მეოცესა წელიწადსა მეფობისა მისსა და მე(A 415)ტეხთა დადვა ფიცის არ გატეხისათუის.
ცხო[რება გიორგი] მეფისა.
დაჯდა მეფედ გიორგი, უმაღლესი ყოველთა მეფეთასა, მძლე
10 და მორჭმული მტერთა და შეცოდებულთათუის, კეთილად-მსახური
ღმრთისა. საყდართა, ებისკოპოზთა მეუდაბნოვეთა, მღდელთათუის კეთილის მყოფელი იყო და უკადრი შეცოდებისა დიდთა და
ცოტათაგან, გლახაკთა და ქურივთათუის მოწყალე იყო და ერთგულთათუის უხუი და მბოძებელი იყო.
15
სპარსეთისა სულტანნი, შორს მყოფნი და ახლოს მყოფნი, მეძღუნედ და მოხარკედ მისდა იყუნეს და ყოველნი სანაპირონი სამეფოსა მისისანი უშიშად ჰქონდეს.
აიღო ანისი, ადრითგან წანაღები თურქთა, ქრონიკონსა სამას ოთხმეოცსა. შეიპყრა სალდუხი, ამოსწყუიტა ყოველი
20 ძალი მისი, მოაღებინა ძღუენი და საჭურჭლენი, რომელი არა
აითუალვოდა. და აღივსნეს სამეფო და ლაშქარნი მისნი.

უშიშად ჰქონდეს განძას სულტანი და ხლათის სულტანი.
[და შამისა, ჯაზირისა და არდოხისძე სალდუხი] გააქცივნა და დაჴოცნა. და მოვიდა ილდღუზი დიდითა ლაშქრითა სპარსეთისა25 თა (A 416), დაარბია შავშეთი, კლარჯეთი და გავალის ჯარს (sic) ესრე
დაჴოცნეს, რომელ მოამბე ერთიცა ვერ წავიდა.

1-30 სტრ., 240
აქა ორბელნი გადგეს; ოდეს რბელნი დადაგეს ქრონიკონი იყო სამას ოთხმოცდა ჩუიდმეტი.
და აფხაზეთი, სუანეთი და ყოველი სამოქალაქო აქუნდა დაწყნარებით. და ოვსთა და ყივჩაყთა რაოდენი ათასი კაცი
უბრძანის, მოვიდიან, ეგრეთვე შარვანის სახლი.
და მოსცა ღმერთმან შვილი გუირგუინის ცოლსა თანა ბურდუხანს, მსგავსად აღთქმით შობილისა, ვითარ ანნას სამოელი,
რომლისა მიერ გამობრწყინდა სიმართლე და მრავალი მშუიდობა
დღეთა მისთა. და იმეფა ოცდარვა წელი და მიიცვალა სტაგირს
კახეთისასა, თუესა მარტსა ოცდაშუიდსა, სამშაბათსა ვნებისასა და
10 დამარხეს მცხეთას ჟამის სიძნელისაგან და მასვე წელსა გელათს
წაიყვანეს.
ცხოვრება დიდისა მეფეთ-მეფისა თამარისი.
იქმნა ყოველთა მეფეთა შორის უდიდეს, სუიანი და ბედნიერი, ღმრთის-მოშიში, ტკბილი, სახიერი. და თავი ყოველთა
15 კეთილთა ღმრთის-მოშიშება არს და სიმდაბლე. ეკლესიათა და
მონაზონთა მოყუარე, გლახაკთა და მოჩივართ განმკითხველი.
საბერძნეთისა მთაწმიდისა, (A 417) იერუსალემისა და შავისა მთისა საყდარნი და ეკლესიანი რომელნიმე დარღუეულნი აღაშენნა, [რომელნიმე] მათითა საფასოთა დაიჴსნნა ხარკისაგან უცხო
20 თესლთასა. და თუით ჴელთაგან მისთა სთულისა სამსხუერპლოდ
ღმრთისა და სიწმიდისა სამსახურებელად აკერვინებდა და ეგრე
დასდებდეს ეკლესიათა იქი და აქა აღმოსავლეთისათაცა შინა.
ლოცვისა მოყუარე იყო დაუცადებელი: ვითარ მოწესემან
უწინარეს ძილისა ლოცვა და ფსალმუნება გარდაიჴადა.
20 ვაზირთა მისთა და ლაშქართა განურისხებელი, ღირსთათუის
მშობლურთა წყალობათა მიმფენელი და [ეგზომ], რომელ მისსა სამეფოსა შინა ერთიცა მსახური არ გაპატიჯებულა, თუინიერ გუზან ტაოსკარელისაგან კიდე: მას თუალნი დასწუნეს. გაღმა გასული სპარსეთს ზაქარია ასპანის (sic) ძემან შეიპყრა და დარ-

30 ბაზს მოგუარეს.

1-30 სტრ., 241
და რომელ მისა მეფობასა შინა სულტანნი გააქცივნეს, ქალაქნი და ციხენი აიხუნნეს, ესე არს: ათაბაგი განძისა გააქციეს, ქრონიკონი იყო [ოთხ[ას და რ[ვა]. აღივსო ტყუითა
და ალაფითა სამეფო მათი. მჴარგრძელმან ზაქარია მანდატურთ
უხუცესმან და სპასალარმან, მისმან ძმამან ივანე ათაბაგმან აი5 ღეს დვინი მეცხრესა წელსა მე(A 418)ფობისა მისისასა, ქრონიკონი
იყო [ოთხ]ას ოცდაცამეტი.
მათვე აიღეს გელაქუნი, ბიჯნისი, ამბერდი და ბარგუშატი
ზემოთ ანისთ (sic) და ვიდრე ხუაფრიდისა ჴიდამდის. არავის
ასმია, არცა ყოფილა სხუა ჴელმწიფისა ყმა, ვითარ ესენი, ერთ10 გულად მსახურებითა სუიანნი და გამარჯუებულნი.
მოვიდა რუქნადინი, და თანა ჰყუა ლაშქარი დიმუშკით და
ალაბით ამოღმა, წაღებად ამის სამეფოსა. მიეგებნეს ბასიანის ქუეყანასა, გაიქციეს(sic), ჴოცეს და ამოსწყუიდეს. მოასხნნეს სულტანნი და ამირანი ტყუედ ერზინკიელი, შამელი და ბივრიტელი,
15 საჭურჭლისა ზანდუკთა ოქროთა და მარგალიტითა სავსეთა, და
დროშათა სასულტანოთა მრავალთა კარავთა, ვეცხლის ჭურჭელთა
და ოქროსათა სადა იყო სიმრავლე. აქლემითა, ჯორითა და
ცხენითა აღავს[ნ]ეს მინდორნი და ველნი. ქრონიკონი იყო [ოთხ]ას
ოცდაათხუთმეტი.
20
ამისსა შემდგომად აიღეს კარი და ციხენი კარნიფორისა
და ვანანდისნი და რაჴ[ს]ის პირის ციხენი და წინა ამისსა ხახული,
ოშკი და ბანა წაეღო.
ამათ ესოდენთა ღმრთისა წყალობათა უფროსიცა ღმრთისმოშიშება მოემატებოდა. საყდართა (A 419) და მონასტერთა დალეწასა
25 ვერვინ იკადრებდა. ქარავანსა ვერვინ ძარცუიდა ამერი და
იმერი, ძუელი სამეფო მათი აფხაზეთისა დაწყნარებით ჰქონდა, რომელ ერთიცა ქათამი არსად მოიკლვოდა: მპარავი, ავის-მოქმედი
აღარ იყო. თუ ნაპარევი ვინმე პოვის, კარსა ზედა მიიღის და
დროშათა ქუეშე დადვის. ოვსმან, მთიულმან, და ყივჩაყმან და
30 სუანმან ვერ იკადრიან პარვა. და იყო მდიდრად ესე სამეფო, რომელ აზნაურის ყმანი მათთა პატრონთა სწორად იმოსებოდეს.

1-30 სტრ., 242
თამარის ქმარი დავით ის ქმარიიყო ოვსთ მე-

ფე, ტომი ბაგრატიონთა (sic), ჭაბუკი და ლომი და მისათხრობელი, ამათ ყოველთა განმარჯუებათა და ნაქმართა თანა-დამხუდარი
და თუით-მქონელი, შემმართებელი, მოლაშქრე მკუირცხლი.
დალეწნეს სპარსეთისა ქალაქნი და მარანდი ამოსწყუიდეს
5 და ერანის ქუეყანა. ესოდენად სიშორესა შინა მივიდენ, რომელ
არცა თუ სახელი ქართველობისა ისმოდა.
ორნი შვილნი მიეცნეს: გიორგი და რუსუდან. ამის გიორგის
შობასა ზედა გაილაშქრა და აიღო კარი: ესრე ჩნდა ბედნიერობა
ამისი და თამარ მეფისა.
10
და ასუ(A 420)ლი მამის მისისა გიორგისი, რუსუდან დედოფალი,
იყო ტკბილი და მოწყალე, ნუგეშინის-მცემელი და შემხუეწელი
დაჭირვებულთა, და მზრდელი ჩუილთა და ობოლთა, რომელ
ღირსნი მათგან ზრდისანი ნაშობთა მათთა წინაშე მიუსხმიდიან. ჴელთა მისთაგან ნაქმარი საყდართა და ეკლესიათა იგზავ15 ნებოდა.
მოახლენი მათნი სულტანნი მოხარკედ დასხნა და
სამეფო განუხეთქელად დაიცვა, ყოველნივე შეიტკბნა და მშუიდობა ყო ყოველთათუის. მეფობასა შინა დაყო ოცდასამი წელიწადი და აღვიდა წინაშე ღმრთისა, სადა იგი მკუიდრობენ წი20 ნასწარმეტყუელნი, და მამათ-მთავარნი, და მეფენი, თუესა იანვარსა თორმეტსა, დღესა ოთხშაბათსა, აგარათა სომხითისათა,
ქრონიკონსა ოთხას ოცდაშუიდსა, დამარხეს ახალსა მონასტერსა გელათს.
ვაი იყო ჟამისა მისთუის რაოდენ ულხინებელი გლოვა, ტყე25 პა და თმათა ფხურა იქმნებოდა, ლმობიერებანი, სიტკბოებანი, ღირსთათუის მშობლურნი ზრდანი და ბოძებანი. საჴმარ იყო გულისჴმის ყოფა მეცნიერთაგან, მოთქუმა ნუგეშინისმცემელთაგან. იგლო(A 421)ვა
ყოველმან ამან სამეფომან ჟამსა ჯეროვანსა. დასუეს გიორგი ძე მისი
მეფედ მასვე წელიწადსა, რომლისა წელნიცა მრავალ-ჟამეულ არიან
30 და ცხოვრება მათი კეთილად წარმართებულ აქა ცვალებადსა თანა,
მერმესაცა, დაუსრულებელსა.

1-30 სტრ., 243
ცხორება გიორგი მეფისა, თამარის ძისა
ოდეს დაიბადა, ქრონიკონი იყო ოთხას და ცამეტი.
მრავალ არიან ჭირნი მართალთანი, იტყუის წინასწარმეტყუელი, და ყ[ო]ვლისავე ბოროტისაგან იჴსნნეს მოშიშნი მისნი. და

კუალად მოციქული: ჵი სიბრძნე სიმდიდრისა და სიბრძნისა ღმრთი5 სა, ვითარ გამოუკულეველ არიან გზანი მისნი, ვინ ცნა გონება უფლისა, ანუ ვინ თანამზრახველ ეყო მას.
შემდგომად გარდაცვალებისა თამარ მეფეთ-მეფისა, წარიწირა
სასოება ყოველმან ამან სამეფომან, გარნა ღმერთმან გუიანმან მრისხანებისათუის, და მოსწრაფემან მოწყალებისათუის, მოსცა მშობე10 ლისავე მსგავსი მისგანვე შობისა ლაშა. ათორმეტისა წლისა
იყო, ოდეს მეფედ დაჯდა ნერგი კეთილი, მოზარდი და ყუავილი
ყოველთა ფერთაგან შემკობილი, ლომი ძალითა და უმანკო გონებითა, მოყუარული ყოველთა კაცთა დიდთა და [მცირეთა], მთა(A 422)ვართა მათითა პატივითა, მონაზონთა და მღდელთა მათითა პატივითა,
15 მშუიდი და განურისხებელი ბუნებითა, შუიდთა სამეფოთა მეფე,
მონისაცა ერთისა მათრაჴისა არა მკრველი, მშუილდოსანი და
ცხენოსანი, გულოვანი და შემმართებელი, რომელ მისითა მკლავითა ომნი დასხნა და გარდაიჴადნა სიმცროსავე შინა სწორნი
დავით პაპის-პაპისა მისისანი. ბედნიერი ლაშქრობითა, ბედნიე20 რი ქუეყანისა ნაყოფთა მოსულისათუის, დაჭირებულთა განმკითხველი, ბჭე და მოსამართლე, და მხედვარი მეტად ჟამისა და ასაკისა მისისა.
და იყო სამეფო მისი დიდსა დაწყნარებასა შინა, და იყუნეს
გამგედ და განმზრახად ყოველთა საქმეთა მისთა მისისავე მშობლი25 სობითაგან (sic) მჴარგრძელი ზაქარია, მანდატურთ-უხუცესი და ამი[რ]სპასალარი და ივანე ათაბაგი. პირველსა
მშობელმან მათმან დიდმან თამარ მეფეთ-მეფემან გაალაშქრებინა
მისსა ბედსა ზედა და აიღო კარი. შემდგომად გაილაშქრა, წარვიდა და შევიდა დიდსა სპარსეთს, გატეხა არდაველი, დალეწნა ციხე30 ქალაქნი და აღავსო სამეფო ალაფითა.
ამისსა შემდგომად მოწუა და მოარბივა ხლათისა ქუეყანა,
შემოიხუეწა ხლა(A 423)თელი და ძლევა-შემოსილმან მას ზედა მისცნა ზა-
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ვისა სიმტკიცენი მათგან შეუცოდებელობასა შინა წყალობისნი. და
სხუა შემოიხუეწა კარნუ-ქალაქელი მოყურად და ერთგულად სახლისა მისისა, ჩადგა ბასიანს და მუნ ითამაშეს და გაისუენეს ერთგან.
აიღო კეჩროლი შალვა თორელმან მისითა ჴრმლითა და ომითა მისათხრობელითა, რომელ არა ყოფილა კაცთა შორის მისებრი ჭა5 ბუკი და მეომარი.
მეფემან აიღო ოროტი და ყოველნი ციხენი და
მიმდგომნი მისნი ვიდრე ნახჭევანამდე და განძას კართამდის,
აიღო შანქორი.

და შემოვიდეს უცხო თესლნი ვინმე ლაშქარნი სომხითს და
10 ჰერეთს, ევნო რამე მცირედი მათგანცა. შექცეულთა მიეწია ბალის (sic) წყალთა ზედა და პირველი წყლულება მათგან იქმნა. შემდგომ მოხედვითა ღმრთისათა და ლმობიერ ქცევითა მეფისა გიორგისითა გააქცივნეს და ამოსწყუიდნეს გაქცეულნი. და მეორესა
წელიწადსა კულადცა მომართეს და დადგეს ბარდავის ჭალასა.
15 შეიყარა სამეფო მისი და მოირთნა კარნუ-ქალაქისა ლაშქარნი,
დადგა ლომთაგორსა და აგარათა შუა და ვიდრე ზედა მისლვადმდე გაექცნეს, და გარდაიხუეწნეს, განვლე(A424)ს დარუბანდისა გზა.
და ვიტყოდეთ ქებასა მისსა წინაშე ყოველთა კაცთა, არა
ვტყუოდეთ, არცა გურცხუენოდის. ვითარ იტყუის დავით მამა
20 ღმრთისა: იქმნნეს მშუილდ რვალისა მკლავნი მისნი და ექმნა შემწედ მაცხოვარება მისი.
ესრეთ წარმართებასა და ბედნიერობასა შინა მათსა, დაჳ მათი, რუსუდან, ითხოვეს ხლათსა დასასმელად დიდმან
სულტანმან მელიქმან, რომელსა ეგუიპტით ვიდრე ხლათამდის
25 სპარსეთი ჰქონდა, და დაშალა მოწყალებამან ღმრთისამან და არა
ყო ესრე.
შემდგომად ამისსა დიდითა შემოხუეწითა სთხოვა შარვან-შაჰმან. უქადეს და უბრძანეს მიცემისა პირი. გაგზავნა შარვანს ქართლისა ერისთავი და თუით გიორგი მეფე ბაგავანს მივიდა გაკაზ30 მად და მიცემად დისა მისისა და ათ დღე [დაყო], დრო იყო წასულისა მისისა. ხოლო ღმერთმან მოგუაგო პატიჟად ცოდვათა ჩუენთა: მოკუდა გიორგი მეფე ბაგავანს იანვარსა ათურამეტსა, დღესა ოთხშაბათსა, ქრონიკონი იყო ოთხას (A 425) ორმ[ე]ოცდა ორი.
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და იქმნეს საშინელნი ტკივილნი, ცრემლთა წილ გულითა
სისხლის დენანი, წარწირვანი დარჩომისა და სიცოცხლისანი თანააღზრდილთა და მომჴსენებელთა კეთილთა და სიამოვნეთა მისთანი,
ტკივილნი, და ნაცრისა თავსა სხმანი ვაზირთა და დიდებულთა და
ყოვლისა სამეფოსაგან და თუით მისისა გამზრდელისა ივანე ათა5 გისაგან.
ღმერთმან, რომელი მდიდარ არს მოწყალებითა და მიუწდომელ ძლიერებითა, მოხედნა და არა გაწირა ესე სამეფო, რისხვასა შინა წყალობით მოიჴსენა: ესრე ღმრთისა ნებითა დარჩომილი ამასვე სამეფოსა შინა რუსუდან დასუეს მეფედ მასვე წე10 ლიწადსა, უკეთუმცა ღმერთსა წარწყმედისაგან არა დავეცვენით,
აღარ საგონებელ იყო სიცოცხლესა ტკივილისაგან ძმისა მისისა.

წაიყვანეს მაშინვე გელათს, დამარხეს საფლავსა მამისა მისისასა. და არა დარჩა ცოლსა თანა გუირგუინისა შვილი.
ხოლო ღმერთმან ყოვლისა სახიერებისამან, რომელი არა გან15 სწირავს მოშიშთა მისთა, დაიცავნ სამეფო ესე და მეფე ჩუენი
ღმრთივ-გუირგუინოსანი რუსუდან და ყავნ ნაყოფი მისი ჩუენდა სალხინებელად თესლითი-თესლადმდე და მიეცინ სიმრავლე წელიწადთა, შემდგომად უწინარესი და სასუფეველი ცათა.

