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Mოუცევა მირიან - მეტირა და მი
რ თ~ა ქ~ირა უ~რთლირა - წ~ირ
ა და ნტ~რირა დედირა - ყ~ნირაჲ
ნინო მც~ულირაჲ მ~რ:- ჭ
´~დ სკსჱ ვაჴრენოთ ცც~რბჲ
წ~ირა დანტ~რირა დედირა ყ~ნირა
და ქ~ირა უ~რთლირა გ~ნმნთ
ლებ~ლირა ნინო მცი~ულირა.
რ~ი ერე თჳთ მ~ნვე ნტ~რმ~ნ მ
ოგჳთცრა ჟ~ა - აფრრ~ლე
ბირა მირირა - რ~ი აფწერ~ჲ
მ~რწმნემ~ნ დტ~ლმ~ნ რალო
მე სძარმელმ~ნ. შირცოლმ~ნ
მირიან მეტირამ~ნ - და არ~ლმ~ნ
თ[.]რდატ რომეცთა მეტირამ~ნ.
რ~ი ერე იკითცებირ იანვარ
რაჲ:- ი~დ:- Gკ~ცნ მ~მო:Dაიქო მ~თ ჟ~მთა ღ~ა ოდერ წ~ჲ
გ~ი კაბ~ჲდსკელი იწამაჲ
უ~რ თ~რ კაბ~ჲდსკიათ უ~ლუი
თ კ~ცი ვინმე - მთ~ვრთა ღე
რაბ~ჲმი მონა ფ~ჲ რ~ცლით ზ
აბილონ - და ერე წარვიდა
წრომედ წ~ე მეტირა მრ~ცრ~ბჲ
დ და ნიჩრა მოფებ~ჲდ მირგ~ნ:
და მ~თვე დფ~თა ღ~ა კ~ცი ვი
ნმე იქო კოლჲრტრ~ჲრ ღ~ა და ერცნერ მ~რ ორ ღვილ შე
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და არსლი - რ~ცელი შირა მი
რ იობენალ. ც~ არ~ლირა რორ
ანა - და აფერრ~ლნერ მესფ
ლენი - იგი დარყერ დაჲ შმ
ანი იგი ობლ~დ: Aფდგერ დაწ
არვიდერ იგი უ~ლუ~დ წ~ჲდ ი
ერსრალიმ~დ - და იმედ ქს
ჱრ იმედი იგი ქ~თა უ~ეანეთა
წ~ჲ აფდგ~მა - და მივედრნერ
ერენი მსნ: ვინცა შმა ერე
შმაჲ იობენ~ლი მიემთცჳა დევტა
ლჲრობჲრა. ც~ დაჲ იგი მირ
ი რორ~ნა წმრაც~რბდა ნიამტ
ორრა რარ~ჲ ბეთლემელრ
ა - ც~ ერე ჩ~ბკი კაბ~ჲდსკელ
ი რ~ცლით ზაბსლონ. რ~ი
ვაჴრ~ნეთ ღერე~ლრა ვე - მი
იწია წრომედ წ~ე მეტირა.
დააფდგომილ იქვნერ მ~რ ჟ~ა
ბრაძნი ბრშოლ~დ წრომთ

სიქსან~ნ ყ~ნ ტ~შრრა ღ~ა ფ~ჲ
თუ~ნირ~რა - და მ~ღინფა იქვ~ნ
რიკ~დლი ყ~ნი - რ~ ღეცაჲ ღ~ნ გ
ვიპქრენ. და ღ~ნვე ქ~ვ ერე
ყ~ნ ზ~ა - და სბრ~ლო იუმენ რ
ირცლირგ~ნ ყ~ნირა აცოვ~ნო ც~ ზაბილონრ ვ~ა ერმა ერ
ე მრწრატლ ასწქ~ჲ მეტე
რა და პ~ტრიაურა რიტქ~ჲ მა
თი - და მორცერ ნ~თელი ჴ~ლრა
უ~ღე ზაბილონირ~რა - და ღეიქვ
ანერ ტ~შრრა ფ~ირრა - და აზ
იარნერ რაიდსმლორა ჴო
რცრა დარირცლრა უ~რრა. და
სყსჱნნერ მ~თ დ~ბჲნი იგი
ფ~თა მ~ციულთანი: და ღ~დ ა
მირრა აფიმრთსჱრ. გ~ნთი
ად ბრ~ჲნძთა მ~თ და ღეიმო
რერ რამორელი რ~მკდრო. და
გ~ნვიდერ ადგილრა კ~ცრა რა

ა ველრა ზ~ა პიტ~ლანირ~რა.
და მორცა ო~ნ შ~ლი ზაბილ
ონრ ჩ~ბკრა მ~რ კაბ~ჲდსკელ
რა სშლველი. და უმნა ს
ზომო წინა აფდგომა მტე
რთა მ~თ მრ~თ. და იოტნა ბ
რანძნი იგი - და ღეიპქრაჲ
მეტე ბრ~ჲნძთა - და ქ~ნი იგი
მთ~ვრნი მ~თნი - დამიიქვ~ნნა
იგ~ნი წ~ე მეტირა. ც~ მეტემ~ნ გა
ნაწნა რიკ~დილი მ~თ ქ~თვე: მ~ღნ
იწქერ ტირილ~ჲდ ბრ~ჲნძთა
მ~თ - ევედრ~ბოდერ ზაბილონ
რ დაიტქო~დერ - ვ~დ პ~დ სკ~ჱ
მოგსჱც ღძ~ლი თუ~ნი და ღეგ
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რ~ილ იგი არრ კ~ცლ სკ~ე: ც~
ვაჲ ნაღობთა ყ~ნთა. ნქ~ტ
თა რიმწ~რირათა დამკჳდრთ
ა ბნ~ლირათა. და ჴმობდერ მ
ოვედინ მეჴრმლე და აფიც
სჱნ თ~ვნი ყ~ნნი. ც~ ამ~რ რაჲ
წცედვიდა ზაბილონ აფიშ
რა გონ~ბითა. და ტიროდა მ
წარედ. რ~ ვ~ა ცცოვ~რთაჲ
თ~ვნი მ~თნი წ~რკსჱთად მო
რიკსდიდ მიეპქრნერ. და ვ~ა
კრავთა ღჳლთა მ~თ თ~ა რა
წქ~ლბლ~დ იგლოვდერ:M~ღინ მწქ~ლე უმნილი მთ ქ~თა
თ~რ ღევიდა ზაბილონ წ~ე მე
ტირა. გ~მოითცოვნა იგ~ნი
მეტირგ~ნ დანიჩითა გ~ნსტევ
ნა. ც~ იგ~ნი ევედ~რბდერ ზაბი
ლონრ. რ~ა წ~რწქსჱრ იგი
უ~ქნრა მ~თრა დამირცერ რძ~ლი
უ~რი. და ნ~თლირფ~ბჲ წქ~ლით
ა ქ~ა ერრა მ~თრა: ც~ მ~ნ ი
რმინა ვედ~რბაჲ მ~თი. დამოი
თცოვა მფდ~ლი პ~ტრიაუირა
გ~ნ. და ბრშ~ნებ~ჲ მოიფერ მე
ტირაგ~ნ დაწ~რვიდერ. რიცრ~ლით:Dა ვ~რ მიეაცლნერ დფირა ე
რთირა რავ~ლრა - მოვიდა
წინა ამბ~ჲვი მ~თი. ვ~დ მე
ტე ცოცც~ლი მოვ~ლრ. დაქ~ნი
მთ~ვრნი მირ თ~ა. მ~ღინ ღეიშ
რნერ ათნი რაერირთაონი ცოლაჲმაჲ - დაცოზაბ~ჲ - ცა
ლაჩაჲ. დაცენებაგი - ციმგ~ჲ
რაგი - დაზაუაჲ. გაზაჲ -

მკლველორა. დარირცლირა
დარათცეველრა ილოცვიდე
რ და წმ~დლობდერ ფ~ა ნ~თლირ ფ
ებირა თ~რ - და იტქ~დერ ე
რრეთ. ვ~დ ყ~ნ რიკ~დილრა ამ~რ
ღ~ა სკსდ~ვ
ვართ - რ~ ფი
რრ - გვქვნა ფ~ნ ერე ვ~რრ
ა - დბ~ჲრა ცილვ~ჲდ - დამიფებ
ად რაგზ~ლრა მ~რ დასლევ
ნელრა - ჴ~რცრა დარირცლრაჲ
უ~რ ფ~ჲ სკ~დავირ~რა - რ~ი სმა
ფლერ არრ ქ~თა მ~ფლთთა და სურ~კნ~ლერ ქ~თა სტრკრ
სლთა და უსჱრკნელთა ზარგია. ზარდაჲ. ზამრაჲ. და,
თმონი გონი - რამეტო - და მ
ოეგებვოდერ მდინ~რერა ზ~ა
დიდრა - ფდამ~რარა - და გ~ნქო
მეტემ~ნ ერი იგი ქ~ი - დადააგ
ინა წქ~ლრა მ~რ ამ~რ და იმ~რ და აკ~ცერ მი~დლთა მ~თ მდინა
რე იგი - დაღთაჴდა ქ~ი იგი
ერი წქ~ლრა მ~რ. იგ~ნი ბ~ჲნებო
დერ და აფმოვიდოდერ აფმ
ორავ~ლრა ერთრა. დადარ
დებდა ზაბილონ ჴ~ლრა თ~რრა
ქ~ა მ~რ ერრა ათ დფე მსნ ქ
ოტ~რა მ~რ მირრა მდინ~რერა მ~რ
ზ~ა - და აფმ~რთნა კარ~ვნი. და
ღეწირერ მიდ~ლთაჲ სრირცლ
ო იგი მრცსჱრპლი და აზია
რნერ ერნი იგი ქ~ნი უ~ერ რაიდ
სმლოთა - დასტევნა მფ~ნი
და გ~ნსწერა ქ~ი წერი უ~ნობირა.
და ამირა ღ~დ იძმნა მ~თგ~ნ და
სტევა მღჳდ~ბჲ დაწ~რვიდა
ნიჩითა დიდითა წრომედვე.
და გ~ნიზრ~ცა გ~ნებჲრა თ~რრაჲ
იჱ~ლიმდ წ~რრლვა - და ვ~რ მ
იიწია იჱ~ლმდ
გ~ნსქო მონა
გები თ~რი გლ~ცკთა მცნ~ბი
რა თ~რ ფ~ჲ - დაიცილჲ რ~ პ~ლ
ჴრენ~ბლი იგი დევტალ~ჲრი პ
ატრიაუ უმნლ იქო. და ტ~დ
დამეგობრნერ სრთიერთ
არ ზაბსლონ და პ~ტრია
უი იგი. მ~ღნ წუ~ჲ რარა ნი
ატორმ~ნ პ~ტრიაურა ერრ
ეთ: ვ~დ ერე ზაბილონ მ~მჲ
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და ემბ~ჲზი ბრ~ჲნძთა. კ~ცი რრ
სლი რიბრშნითა და ფ~ირ მრ
აცსრებითა არრ ქ~დვე - და
მიეც სკ~ჱ დაჲ ერე ღ~ნი რსრ
ანა ცოლ~ჲდ მირდა - ვინაცა
რ~თნდა წ~ა პ~ტრიაურა გ~ნზრ
აცსა ერე რარ~ჲ ნიატორი
რაჲ - და მირცა ცოლ~ჲდ ზაბილ
ონრ - და წ~რვიდა თ~რ~ჲდ უ~ლუ
ად კოლ~ჲრტრ~ჲდ:Dა ერე წ~ჲ ნინო მ~შფრი უ~რთ
ლირა - მ~თგნ იღსა იგი მც
ოლოდ - თ~ჳნირ რცჳრა ღჳლი
რა - დააფზარდა დედამ~ნ მი
რმ~ნ რსრანა მრ~ცსრ~ბარა მ~რ ღ~ა
გლ~ცკთარა: და ვ~რ იუმნა ნი
ნო წლირა ათორმეტირაჲ მ~ღინ გ~ნქიდერ მღობ~ლთა მ~თ მ
ირთა ქ~ი რ~ჲცა აუ~ნდა და წ
არვიდერ იჱ~ლმ~ჲ - ც~ მრ~ჲიწ
ინერ იჱლ~მდ მ~რ ჟ~ა ზაბილ
ონ დაიწერ~ჲ ძ~რი პ~ტრიაუ
ირაგ~ნ - დაიძმნა ცოლირაგ~ნ თ
ვირირა - დაღეიტკბო მკერდრა
თ~რრა არ~ლი თ~რი წ~ჲ ერე ნინ
ო - დადაალტვო პირი ნინ
ორი ნ~კდსლითა ცრემლთათ
ა- რ~ნი იგი ვ~რ დამორთცივნა
თ~ლთაგ~ნ - მირთა - და წრუს~~ჲ - ც~
მც~ლოო არ~ლო ყ~მო ერე რ~ჲ
და გიტეობ ობლ~ჲდ. ყ~მგ~ნ და მიგითვ~ლ~ჲვ მ~მრა ზ~ცთრა და ქ~თა მზრდელრა ფ~ა - რ~
იგი არრ მ~მჲ ობოლთა და
მრაძსლი უსრივთა. დანს
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მდედ~რირ~რა. რ~ი იზაცებენ ქ~თა
ზ~ა ოთცტერჴთა - გინა ვ~ა
ორბი დედ~ლი - რ~ი აფვი
დერ რიმ~ფლერა წაერთარა
სტრორ მ~მლირა. და ქ~ი უ
სჱქნა გსგ~ჲრა ღ~ა თ~ლირ
ა მირირ~რა მცირირა მ~რგალ
იტირა რწორ~ჲდ ღეიქენირ. და
გ~ნიცილირ და გ~ნიც~დირ რაჩმ
ელი მირი ცცც~ლებრ - ც~ იცი
ლირ რ~ჲ მისტევნირ ტრთ
ენი და მიიწირ მ~რ ზ~ა. ეგრ
ეთვე რ~ცედ ამირრა იქორ

გეღინირ ღ~ნ ღჳლო ყ~მო. ც~
ღ~ნ მრ~მ მაგდანელირა ღსრ
ი აფიფე უ~რ რიქ~რლირა თ~რ.
დათაჲ მ~თ ლ~ჲზარერთა. და
სკ~თს ღ~ნ ეგრ~თ ღეიქსა
რო იგი ვ~ა მ~თ ღეიქსარერ.
მ~ნ ეგრ~თვე მოგცერ ღ~ნ ქ~ივე
რ~ჲცა ითცოვო მირგ~ნ:X~ ერე რ~ჲ თუ~ჲ - დასტევა ამბ
ორირ ქ~ტჲ რკ~ნო. და წ~რვიდა
წიაფ იორდანერა კ~ცთ მ~თ თ~ა
ფ~ჲ თ~რ ველსრ უმნილთა.
დაკ~ცთგ~ნ გ~ნღორებსლთა.
რ~ირა იგი რადა ქ~ტჲ სწქი
რ ფ~ნ ქ~ირა მცნი~რმ~ნ დადამბ~ჲ
დებ~ლმ~ნ:X~ დედა იგი ნინორი მირცა პ~ტრია
უმ~ნ მრ~ცრ~დ გლ~ცკთა დედათა
და სშ~ლრთა - და წ~ჲ ნინო წმ
რაცსრებდა ნიატორრა რომე
ცრა დვინელრა ორწელ. დაწ
კითცჳდა ქ~დვე ვნ~ბჲთა მათ
უ~რთა - ძ~რცმირა. დატლვირ
ა დააფდგ~მირა მირირა. დარა
მორლირა და ტილოთა. დარს
დარირა. და ძ~რთარა დარ~ცჲრ
ა ქ~ავე - ღ~დგომითი ღ~დ გამ
ოიშიებდა - რ~ არა ვინ ქ~ტილ
იქო - და არცა ვინ იქო ღ~რ
იჱ~ლიმრა რწორ მირრა მეცნი~რბ
ითა ღძ~ლირა შსჱლრა დაა
ცლირათა ქ~ავე ზ~ა მიწევნი
თ: ც~ იქო - სწქებ~ჲდ მირრა და
წუ~ჲ ვცედ~ვ ღჳლო ყ~მო შ~ლ
რა ღ~ნრა ვ~ა შ~ლრა ლომირაჲ
ნტკრად წინა აფსდგერ რს
ლრა წ~ა. და რ~ჲ იგი ძერ იქ
ო ქ~ტდ უ~ა მ~თ აფარრ~ლერ.
რ~ ძ~რრ აცსჱრ და რ~მორელ
რა მირრა ზ~ა წილ იგდერ - და
მეცა დაცსდა წილითა მით
ყრდილოელთა მცცეთ~ლთაჲ
მ~ულუეთა. ც~ დატლერ მ~თ ს
რიათა უ~ე დადაკრშ~ლერ და
დაბეჩდერ რ~ტლ~ვი იგი მირი ა~დ იგი აფდგ~ჲ ვ~ა თუ~ჲ პ~დ.
და ტილონი იგი პოვნერ გა
ნთიად რ~ტლვრა მ~რ ღ~ა ურ~რა.

ცც~რბჲ ღ~ნი - წინა მშ~ფრ~ბი
თა რ~ლირა წ~ირათა:X~ აწ ვიწქო და მიგითცრ~ჲ ღ~ნ
ქ~ვე - რ~ოდერ იგი იცილერ
ფ~ი სკ~დვი კ~ცთა მოკდ~ვთა
უქ~ნრა ზ~ა რ~ი მორრ~ლ იქო
მოწოდებ~ჲდ წ~რმრთთა ვ~ა
თჳთ ინ~ბჲ ჴრნაჲ რ~ტლირა იწქო კ~თილი ქ~ტდ წსრია
თა. მკსდ~რთა აფდგინბ~დ.
ბრმათა აცილვ~ჲდ რნე~ლთ
ა გ~ნკსრნ~ბად. რ~ი ერე ღეი
ღსრვერ. და ღეიზრაცნერ და
წ~რავლინნერ რტრ~ჲტიოტ
ნი ქ~ა უ~ქ~ნრა. რწრატით მ
ორლვად წ~რიათა და თუ~რ რ~ აწა ერერ~ჲ წ~რვწქმ
დებითო. მ~დით დაღემოკერბ
ით ქ~ნი. მ~ღინ მოიწივნერ ქ~ით
უ~ქანით და რ~ტლით კ~ცნი რიცცს
თ რწ~ვლ~ლნი. და მეცნი~რნი ღ
ძსლრა მორერრა - რ~ნი იგი ა
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X~ ვ~ა ერმა ერე ქ~ი წ~ა ნინორ
რარა ნიატორირგ~ნ. მ~ღინ ღე
წირა ფ~ჲ მ~დლბ~ჲ დაკ~ცვა. და
კ~დ წკითცა მ~რ - თს რადა ა
რრ ყრდლორა იგი უ~ქანაჲ
რადათ იგი მორრ~ლთა მ~თ
წ~რიათა წილ ცსდა დაწა
რიფერ რამორელი იგი ო~ჲ
ყ~ნირა უ~რი: მისგო და წუ~ჲ
რარ~ჲ ნიატორმ~ნ ვ~დ არრ
აფმორ~ვლით კერშო უ~ლუ
რაცელით მცცეთა და უ~ქანა
ურთლირა დარომცითირა - მ
თესლეთი არრ რაწ~რმ~რთო დაარრ იგი აწ ჟ~მრა ამ~რ
რ~ჴლმწიტო ბერშენთა და
სჟიკთაჲ:X~ მ~თ დფ~თა ღ~ა მოვიდა დედა
კ~ცი ვინმე ეტეროთ თ~ქნირ ცე
მად წ~ირა აფდგომირა - და
წკითცჳდა დედაკ~ცრა მ~რ რა
რა ნიატორი - ვ~დ ელენე
დ~ტლი ძერ~თცა ეგე ვ~რრა
ვე ცთომილ~ბჲრა და ბნ~ლრა
ღ~ა არრა - ც~ მ~ნ ერრ~თ წუჲ
ვ~დ - ვარ მე მჴევ~ლი მ~თი
და მ~ცლობ~ლი გ~ნზრ~ცვრა მ~თ
რა ქ~ა ცცადრა დადატ~რსლრა -

და მოვიდა პლ~ტეცა დაცოლ
ი პლ~ტერი უ~რ რ~ტლვ~ჲდ. და
ტილონი იგი ვ~რ იპოვნერ მ
მოითცოვნა ცოლმ~ნ პლ~ტერ
მ~ნ დაწ~რვიდა მრწრ~ჲტლ პ
ონტოდ რც~ლდ თ~რჲდ დაიუმნა
მ~რწმნე უ~ა - ც~ ღ~დ ჟ~მთა რ
აოდენთამე მივიდერ ჴ~ლთა
ლ~კა მც~რბლირათა ტილონი
იგი - დარც~ჲნი იგ~ნი მ~ნ რად~ცა
თჳთ იგი სწქირ:X~ რსდარი არა იპოვა და
ფაცათს თუ~რ ვიეთმე პ~ერ
თ~რ. ვ~დ ჴ~ლ ეწიტა აჴს
მადო და აუსრ მ~რო. ა~დ გ
ანცცადებ~ლად არა მოსთცრე
რ ვ~რ რც~ჲ იგი. ც~ ძ~რნი ამა
რვე ულ~ულრა ღ~ა იჱ~ლმრაჲ
დამ~რცსლ~რნ. გ~რნა ადგილ
ი მ~თი. არა ვინ სწქირ დაოდერ ინებორ - ფ~ნ გ~მოყნ
დენ იგ~ნი:ენე დ~ტლირა. ნს სკსჱ და
მივეაცლო რიტქჲრ გებ~ჲდ
უ~რ თ~რ წ~ე მირრა - ც~ ნიატორ
მ~ნ ასწქა პ~ტრურა წად
იარებ~ჲ ერე დარ~უმე ნინორი.
ც~ პ~ტრიაუმან ამ~ნ შმმ~ნ ნინ
ორ დედირამ~ნ მოსწოდა წ~ა
ამ~რ ნინორ დირ წსლრა თ~რრა
დადაადგინა იგი აფრავა
ლრა წ~ირა რკ~ცვლირ~რა - და
დარცნა ჴ~ლნი მირნი წ~ნი მ
ჴართა ზ~ა მირთა რლ~თითუ
სნა ც~ჲდ მ~რთ რიფრმით გს
ლირა მირირათ და წუ~ჲ. ო~
ფ~ო რ~ს~ნეთაო ჴ~ლთა ღ~ნთა
ღეწვედ~რბ ობოლრა ამ~რ
ღჳლრა დირა ყ~მირრა - და წა
რვ~ვლინ~ბ უ~დგბ~ჲდ ფ~თბირა
ღ~ნირა - აც~რორ აფდგომა ღ~ნი
რად~ცა რ~თნო იქორ რრ~ბა ა
მირი - ეუმენ უ~ე ფ~ო ამ~რ მო
გზასრ - ნავთ რადგ~რ - მო
შფს~ჲრ ენაჲ მეცნი~რ - ვ~ა ი
გი სწინარერ ამირრა მოღი
ღთა რ~ცელირა ღ~ნირათა:Dასძმნა დედირაგ~ნ თჳრირა ა
მბორირ ქ~ტითა გ~ნღორ~ბირა
თა - და გ~მორ~ცჲ მ~რ ზ~ა რ~რწლ

და სწქი მე მირი რ~ აუ~რ მ~რ
აწ დიდი წადიერ~ბჲ უ~რ რძ~ლ
ირა დან~თლირფ~ბირა თ~რ:X~ ერმა რ~ჲ ერე დედაკ~ცირაჲ
მირგ~ნ წ~ა ნინორ. წუ~ჲ ნია
მტორრა ერრ~თ- ვ~დ წარმ
გზავნე მე დამივიდე წ~ე ელ
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ომლირა იგი თ~ა მოგზას
რ ეუმნა იცილერ მსნ დ~ტლ
ი ვინმე ნათერ~ვი და ტომი მ
ეტეთა რ~ცელით რიტრიმე.
და დედა მშსშე მირი გ~ჲია
ნე: რ~ნი ერე იქ~ტოდერ მონ~რტ
ერრა ღ~ა უწ~ლთ~რა. დარს
როდა უ~რ აფრ~რბირ თ~რ. და
მომლოდე იქვნ~რ იჱლიმით
ნ~თლირფ~ბჲრა. მ~ღინ დედაკ~ცმ~ნ
მ~ნ წ~რსდგინა წ~ჲ ნინო და
ასწქა რ~უმე მირი დ~ტლრა
რიტრიმერ. რ~ი იგი იცილ~ჲ რ~ჲ
უ~რ მქ~რმ~ნ რიტრიმე რიც~რლ
ით ღეიტკბო დაღეიწქნ~რა
რ~ცედ თჳრად წ~ე მირა წ~ჲ ნინ
ო ჴ~ლთგ~ნ მირ დედაკ~ცირა თ~ა
მოგზასრირათა. დაერრ~თ
იქ~ტბდა რ~ჲ მირ თ~ა წ~ჲ ნინ
ო - მ~რვე ღ~ა წელიწ~დრა ნა
თელ იფო რიტრიმე რ~ირა
თ~რ იგი რსრობა - დამირ თ~ა
გ~ჲიანეცა დედაჲ მშსშემ~ნ
ცა მირმ~ნ. და რც~ჲთა მ~თ რაც
ლესლთა მირთა რიცცჳთ ო
რმეოცთა დაათთა რ~ლთა
ჴ~ლრა უ~ღე. წ~ირა ნინორ~რა
და იქ~ტბდა მონ~რტერრა ღ~ა თ
ვირრა და მ~თ თ~ა წ~ჲ ნინო
ორწელ:M~თ დფ~თა ღ~ა წ~რვლინნაჲ
კეირარმ~ნ შიებ~ჲდ უ~ლირა
უმ~ნილ კ~თილირა დაღსჱნი
ერირა რ~ამცა სპოვერ ფ
ირრ ი ცოლ~ჲდ მირრა - და ვ~რ
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წთა დარაშ~გელთა კერპთა:X~ იცილერ რ~ჲ. ნტ~რმ~ნ რიტრიმ
ე - გ~ჲიანე დარც~ჲთა მ~თ წმიდათა მ
ოწამეთა დედათა გ~ნრაცდელ
ი ერე მ~თ ზ~ა მოწევნსლ~ჲდ.

ი ძ~ი - და ერრ~თ ლ~ცვითა ფ~ჲ
მ~რთ და კ~ცვითა გ~ნსტევნ
ა და წ~რემრ~თა - წ~ჲ ნინო
დედ~კ~ცირა მირ თ~ა ეტერო მო
რრ~ლირა - და ვ~რ მიიწივნ
ერ რ~მეტორა წრომთა
რა რაცედ დედა კ~ცირა მირ - რ

მოიწივნერ მეშიებ~ლნი იგი
მონრტერრა მ~რ ულწ~ლთარა.
და იცილერ და გ~ნიცდერ რიტრ
იმე და ცნერ მეტეთა ნ~თერაო
ბ~ჲ მირი. ტ~დ რთნდა ღსჱნი~რ
ებ~ჲ მირი. რ~ირა ვერ რადა
ეცილერ მრგ~ჲვრი. ცილვითა
და ღსჱნი~რებითა. და გ~მორა
ცერ რ~ცე ვრ~ბირა და ც~ტირა
მირირა ტიცარრა ზ~ა. და წ~რგ
ზავნერ წ~ე კეირარრა. რ~ი ი
ცლ~ჲ რ~ჲ კეირარმ~ნ ტ~დ რთ
ნდა. და რიცრ~ლითა აფივრ
ო და გ~ნაწერა აფრ~რლ~ბჲ
უორწილირა. გ~ნცცრომითა და
კეთილთა რიმრ~ვლითა. რ~ირა
თ~რცა მრწრჲ~ტლ წ~რვლინ
ნა მც~ულნი . და გ~ნმგებ~ლნი
ქ~თა ღ~ა . რაბრ~შნბ~ლთა მირთ
ა. რ~ა ქ~ნი ვე შფჳნითა ღემ
ოკრბენ . დადიდითა რიც~რლი
თა მოვიდენ ბრშანებ~ჲრა ა
მ~რ უორწილრა რამესტორა:X~ იცილერ რ~ჲ ქ~დ წ~თა მ~თ და
ტარ~ლი იგი მ~ნუნ~ბჲ მტ~რირ
ა და ირარნი მირნი გ~ნჴსრვ
ებ~ლნი. რ~ლითა იგი ირწრ
ატდა რირრ~ჲდ წ~თა უ~რთა.
ისრვოდერ - რ~ ჩსრ რირცჳ
რა იპოვა მეტე: ვ~ა იგი
გსჱლი რამოთცერა ღ~ა მზ
რაცსჱლ ეუმნა ეგრეთვ
ე აუა მრგ~ვრად მირრა სღ
ძსლო ერე რ~ლრა აუ~ნდა
ღეგინ~ბლი თქ~ნირ ცემა ბილ
ნერ ჴ~ლთგ~ნ მირთა დატრტია
ლებირგ~ნ მირირა ბრ~ტირა წ~ჲ
რიტრიმე დარც~ჲნი იგი მირთანნი:
აფივრო სნსგ~ღინირ ცემითა
მწ~ცრებითა. და წარავლინნა
კ~თა ადგილთა კ~ცნი მოშიებ

მ~ღინ მოიჴრენერ მჴთ სბიწო
იგი აფთუმა. და ფირრი უები
რა მ~რტოებითი ცც~რბჲ - რ~ლრა
იგი იქვნერ გ~ნრწვლ~ილ. და გ
ოდებით ტიროდერ ღერწავებირ
ა მირ თ~რ წ~ე მეტირა სრძ~ლო
რა ღსჱნი~რებ~ჲრა წ~ირა რიტრი
მერრა. რ~ი იგი გ~მცატჳთ წ
არგზავნირ: და მირცნერ თ~ვნი
თ~რნი ტიცცელრა მიწ~ბჲრა - კ~ნნ
რა ლ~ცვითა და ვედ~რბითა ფ~ირ
ათა დასც~ჲდებ~ლითა დამჴს
რვალითა - და ერთობით გა
ნზრაცჳთ - სრთიერთარ ქ~თა
ვე მ~თ დასტევერ ტარ~ლჲდ
უ~ქნა იგი ორმეოცდა ათ რა
მეტნი რ~ლნი. დამოიწივნერ ლ
ტოლვილნი ერთა დარან~ცებთ
რომცითირათა. ადგილრა მ~რ რ
ომელრა წრუჳან აც~ლ უა
ლაუ სალერერ ღენებ~ლრა
რ~ლ არრ დვინი. რაქ~ტლი რომე
ცთა მეტირა. დაღევიდერ მსნ
ტალ~ჲვართა მ~თ ღ~ა რაწნაც
ელთარა რ~ნი იგი იქსნერ ღე
ნებ~ლ ყრდილოთ კერშ და ა
ფმორავ~ლით. და იზრდებოდერ
მსნ ღ~ა ჴ~ლ რაუმრირა თ~რირა
გ~ნვაჩრებითაჲ:-

ად მ~თდა: მ~ღინ მოიწივნერ მ
ოციუ~ლნი კეირრირანი წ~ე თ[.]რ
დატ მეტირა რომეცთარა: დამო
ართვერ წიგნი კეირრირა რ~ლრა
წერილ იქო ერრ~თ: თჳთ მპ
ქრობელი კეირარი - რ~ქვრ~ლრა
შმ~რა და მეგობ~ჲრრა და თ~ა მ
ორაქდრერა ყ~ა თ[.]რდატრ: გი
კითც~ჲვ: სწქებ~ლ იქვ~ნ ღ~ნი
შმობ~ჲ დაყ~მთ~ა ღემწეობ~ჲ:
რ~ლირა თ~რ იგი ქ~დვე გსჱვნებირ
ღეცთომილირა მირთ~რ უ~ენეთაჲ
ნ~თერ~ვირა. რ~ ქ~დვე ღესრაცც იუ
მნებირ ყ~ნი სტლ~ბჲ მ~თირაგ~ნ
კრებ~ლირა. დარაწსნელ არრ
ყ~ნი ჴ~ლ მწიტებ~ჲ მთ~გნ. რ~ იგ~ნი
ძვ~რცმლრა ვირმე მომკდარრა
წმრ~ცრბნ და შელრა თქ~ნირცე
მენ. და თ~ვირა მ~თირა რიკ~დილრა
ს~ჲ მ~თირა თჳრ: დბ~ჲდ ღეირაცცებ~ნ.
და არა ეღინირ წ~რიათგ~ნ. და
მოკლსლირა მირგ~ნ წ~რიათარ
ა დაძ~რცმლირა ეღინირ დაღ
ეცდომილარ~ნ. დამეტეთა აგინე
ბენ - ფ~თთა ღესრცცქ~ტენ. და
შ~ლრცა მზი[რ]რა მთოვ~რირაჲ .
და ვრ~რკლჲვთა ნ~თლირ~რა ა
რად ღერ~ცცვენ. ა~დ ღეუმნლ~ჲდ
იტქჳან მ~თ ძ~რცმლირა მირ მ~რ

X~ იცილ~ჲ რ~ჲ კეირარმ~ნ. რ~გ~ნერ
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. და ერრ~თ მიაუცერ უქ~ნჲ
ვ~დირ მ~მნი დედათგ~ნ დადედა
ნი მ~მთაგ~ნ. ცოცცლივე გ~ნა
ღორნერ. და ფათს უადები
თა და რ~ტნძველითა მორწქჳდე
ნით. ა~დ კ~დცა სტრორა.
გ~ნმრვლდერ. ც~ აწ ღემემთ
ცჳა მე ცილვა ნ~თერ~ვირა მ
ათ[.....]გ~ნირა უ~ლირა ერთ
ირა ჩ~ბსკირა. და გ~ნვიზრა
ცე მოქნ~ბჲ მირი ცოლ~ჲდ ყ~მ
და - ც~ ამ~რ არცა თს მეტ
ირა სთუ~ჲ გ~ლმ~ნ მირმ~ნ. რ
სრვილ~დ ყ~მდა. ა~დ რა
რაშსლველ~დ და არა წ~ჲდ ღ
ემრ~ცცერ მე. რ~ლითაცა მეოტ
იუნნერ ტ~რლ~ჲდ ყ~ნგ~ნ. და
კერშოთა უქ~ნირ~თა
წ~რმორრ~ლ არ~ნ: სწქებ
სლ იქ~ვნ ღ~ნდა. შ~მო ყ~მო
მოიშიენ იგ~ნი. და წპოვნ

ირ. იწქო მორწრატებით შ
იებაჲ მ~თი: და პოვნა რ~ჲ
რაწნ~ცლთა მ~თ ღ~ა პ~ლ ჴრ~ნ
ებ~ლთა და იცილ~ჲ რიტრიმე .
ტრტიალ~ბირა გ~ლირ თუმით
ა დარიცრ~ლითა დიდითა: და
დაამტკიცა მიქვ~ნბ~ჲ მირი ცო
ლ~დ თ~რად. ც~ სრყე ეუმნა
რ~ჲ თ[.]რდატრ მეტირა ამირ
თ~რ წ~ჲ რიტრიმე. მ~ღინ იწა
მა მირ მ~რ წ~მებირა ფ~წლი
თა. დამირ თ~ა გ~ჲიანეცა დე
და მშსშე იგი მირი და რც~ჲნი
მრ~ვლნი მ~თ თნ~ნი. ვ~ა ი
გი წერილ~რრ წიგნრა მ~რ
წ~მებირა მ~თირ~რა. და გსჱს
წქებიან რრ~წლნი იგი რ~ნი
იუმნერ ჟ~ა წ~მებირა მ~თირ~რა
მოუცევარა ღ~ა რომეცთარა.
რ~ გ~ნგებითა ფ~ჲთა თ[.]რდა
ტ მეტე - ეღსად ღეიც~ლჲ.

ე რ~ჲ, მირ თან~ნი იგი რიკ~დ
ილითა მოაკ~დინ~ნ: ც~ რ~ი იგი
მ~თ ღეაცთსნერ ღჱნიერი ც
ატითა დარაც~ლით: რიტრი
მე ყ~ნდა ვე წ~რმოავლინ
ე: და სკ~თს ღ~ნ გთნდერ ი
გი თ~ვირა ღ~ნირა თ~რ იგს
ლვე. რ~ არა იპოვა რც~ჲ
მრგ~ვრი მირი იონთა რ~ტლ
რა ღ~ა. და ცოცცლ~ბითმცა ი
ქოტები ღ~ნ და მრაც~რბჲრაჲ ღ
ინა ფ~თთარა:X~ აფმოიკითცა რ~ჲ თარდატ
ბრშანებ~ჲ ერე კეირრირა. მქ
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ლთა მირთა რ~ირა კსამლი
რა რ~ცე რლ~ნლბ~ჲ დაწტარვ
იდა ც~თა - და კ~დ იქო მირ თ~ა
რიმრ~ვლე ერთა ზ~ცირათა რ~ მ~რ ჟ~ა გ~ნექ~ტვოდერ ჴ~რც
თაგ~ნ რ~ლნი წ~თა მ~თ მ~წმეთ
ანი - რ~ნი იგი ღეიერთნერ
ბრწქინვ~ლეთა მ~თ შ~ლთა
ზ~ცირ~თა: და ერრ~თ ც~ჲდ მ~რთ
აფიწეოდერ - რ~ი ერე იცილ~ჲ
რ~ჲ წ~ნ ნინო. ფფ~დქო ერრე
თ: ო~ ო~ რ~ჲდ დამიტეობ მე ღ~რ
არპიტთა და იუედნეთა: მ~ღნ
ჴ~ჲ ერმ~ჲ ზეგრდამო რ~ი ეტ
ქოდა ვ~დ ერრ~თვე იქორ ღე
ნიცა წ~რქვ~ნბ~ჲ რრ~ტვლ~დ წ~ე
ფ~ჲ ჟ~ა მ~რ ოდერ ეგე ეკ~ლი
რ~ლ არრ გ~რემორ ღ~ნრა ქო
ველივე იუმნერ ვარდირ ტს
რცელ რლ~ნლ. ა~დ აფდეგ და
ვიდოდე ყრდილოთ კერშ. რა
და იგი ტ~დ არრ რამკალი.
ც~ მსღ~კი ქ~დ არა:Aმირრა ღ~დ წ~რმოვიდა მსნით წ~ჲ
ნინო. და მოიწია ორბ[.]ნით
ად რაზფვ~რთა რომცითირა
თა. და თსჱრა მეოთცერაჲ
რ~ლ არრ მ~რტითგ~ნ ივნირი
წ~რმოემართა დამოიწია მთ
ათა ძ~ცთირათა. რადა იგი
მიემთცჳა ტბ~ჲრა მ~რ დიდრა
გ~რდამომდინ~რერა რ~ლრა ე
წოდებირ ტარავრ~ჲ: ც~ მიც
ედნა რ~ჲ მსნით და იცილნა
მთანი იგი ყრდილორ~ნი დფეთა

ც~ რ~ნი მე მ~თ წ~თაგ~ნნი და იმ
ალნერ დაივლტ~დერ. რ~ლთა
თ~ა ვე მღ~ინ ერეცა წ~ჲ ნინ
ო დამალსლ იუმნა. ეკა
ლთა ღ~ა ვარდირათა რ~ი
იგი ძერთ არფა გ~მომფე
ბელ უმნ~ლ იქო ქსავილ
ირა ჟ~ა მ~რ: და ერრ~თ დამა
ლსლ რ~ჲ იქო წ~ჲ ნინო. ი
ცილ~ჲ მ~ნ მსნით გ~მო რაცი
თა მთ~ვრ დიაკ~ნ ირათა ღ
თამომავ~ლი ზ~ცით ნ~თლი
რა ოლ~ჲრითა მორილი: და
მპქრ~ბლი რ~რკმევლირა ჴე

მ~თ ზატცსლირათა რავრენ
ი თოვლითა და წაერით
ა რ~რტიკითა: ღეშრწსნდა
წ~ჲ ნინო და თუ~ჲ ერრ~თ. ო~ ო~
მიიფე რ~ლი ყ~ი ყ~მგ~ნ. დადაქო
მსნ ორ დფე. და ითცოვაჲ
რაზრდელი მეთევზსრთგ~ნ
ტბ~ჲრა მ~რ ღ~ა მონ~დირეთარა.
რ~ მწქემრნიცა იქვნერ ად
გილრა მ~რვე და ჴსმილვიდერ
რა~ჲ რაჴსმილ~ჲვრა ფ~ჲმირრა
რ~მწქრორა ზ~ა მ~თრა. ცადოდე
რ იგ~ნი ღემწედ დამტარველ
ად თ~რდ ფ~თთა მ~თთა. არ
მაზრ და ზადენრ. დააფსთუმ
იდა მ~თ ღერაწირავრა ოდე
რ მოვიდეთ წ~ე თუ~ნრა მღჳ
დობითო. და ამ~რ იტქ~დერ იგ
ინი ენითა რომცსრითა: რ~ი
ერე მცირედ რ~ჲმე ერწავლ
ა ნინორ~ცა პ~ლვე ნიატო
რირა მირგ~ნ: დაწკითცა ერთ
რა მწქემრთა მ~თგ~ნრა დაწუ~ჲ
ენითა რომცსრითა. ვ~დ რ
ომლირა რ~ტლირ~ნი ც~რთ: ც~ მ~ნ
მისგო და წუ~ჲ უინშარელ
ნი რაბ~ჲტელნი. დადიდირა უ
ალ~ჲუირა მცცეთირ~ნი. რადა ი
გი ფ~თნი ცედვენ და მეტენი მე
ტობენ: და კ~დ წკითცა წ~ნ
ნინო. ვ~დ რადა არ~ნ უ~ლუი
იგი მცცეთა ც~ მ~ნ მისგო. ვ~დ
გ~რდამდინარე ერე ამარ ტბირ
ა თ~ა წ~რვლირ უალ~ურა
მ~რ მცცეთარაჲ:-

1-35 სტრ., 272v
ც~ წ~ჲ ნინორ ღესშინდა რიგრშ
ო გზირა მირ დარიბ~რტე მთა
თა მ~თ რ~ი იცილ~ჲ. და ამირ
თ~რ ღეშრწსნ~ბლმ~ნ რ~ლთ
ითუსნა დაიდვა ლოდი ე
რთი რ~რთსნ~ლ -და ერრ~თ მი
იშინა გ~რდარადინ~ლირა მი
რ ტბირ~რა: და ვ~რ იგი ეში
ნა მ~რ. მოვიდა კ~ცი ერთი
ყსენ~ბით - წარ~კითა ზომიერ.
ც~ თმით ნაცევ~რ თმორან დამირცა მ~რ წიგნი დაბეჩდ
სლი წ~ა ნინორ და წრუ~ჲ.
დამიართვი ერე მრწრატლ
უ~ლურა ღ~ა მცცეთარ მეტერა მ~რ
წ~რმართთარა: ც~ წ~ნ ნინო
იწქო ტირილ~დ და წრუ~ჲ მ~რ
ვედრ~ბით - ვ~დ მე ო~ დედაკ~ცი
ვარ სცცო დასმეც~რი. და
არცა ენირა მეტქ~ლდ მეცნი~რ
ვარ. და ვ~რ მივიდე სცცორ
ა უქ~ნრა - დაკ~ცთა მ~თ თ~ა ს
ცცო თერლთა:M~ღინ კ~ცმნ მ~ნ გ~ნსჴრნა წიგნი
იგი რ~ლრა ზ~ა იქო ბეჩედი
ი~ჱ უ~რი: და წერილ იქვნერ
მსნ ღ~ ენითა წრომელე
ბრითა ათნი რიტქ~ჲნი მრგ~ვ
რადვე ტიცართა მ~თ უვირათ
ა მორერ ზე~. დამირცა წ~ა ნი
ნორ ლითცვად. და იქო და რა
ბამ რიტქ~ჲთა ამ~თ ერე:- ჭ) <note>(ჭ A
S~დაცა იუდ~გორ
რც~რბ~ჲ ერე მს
ნცა ითუმოდერ დე
დაკაცი ერეჭ</note>
B Aრცა მ~მა კ~ცებ~ჲ არრ არცა
დედაკ~ცებ~ჲ ა~დ თუ~ნ ქოველნ
ი ერთ ც~რთ:-

1-33 სტრ., 273r
მირი. დაწ~რემ~რთა დაწმიქვ
აჲ წიაფ კერშო მდინარირა
მირგ~ნ ტბირა მირ გ~რ დმომდ
ინარირა რ~ი იგი წ~რმდინა
რეობრ დარავ~ლით: მერმე
კ~დ იწქებრ - აფმორავ~ლი
თ: რადა იგი ღემთცჳა რი

G Â~წარვედით დამოიმოწ~ტენით ქ~ნი
წ~რმ~რთნი. და ნთ~ლ რცემდით
მ~თ -რ~ცელითა მ~მირათა. და
შირ~თა დარ~ლირა წ~ირთა:D N~თლი გ~მობრწქინვებ[.]ად წ
არმ~რთთაჲ ზ~ა დად~ბჲ ერ
ირა ღ~ნირა იელ~ირა:E Sადაცა იუდ~გორ რცრ~ბჲ ერე
რრ~ტევლირაჲ მსნცა ითუ
მოდერ ქ~ა რ~ტლრა:V R~ნ თუ~ნ ღე ღეგიწქნ~რნერ. მე ღემ
იწქნ~რა. და რ~ნ მე ღემიწქნა
რორ. ღეიწქნ~რორ მომავ
ლინებ~ლი ყ~მი:z R~ ტ~დ სქ~რდა მრ~მ ო~ა. რ~ მ~დირ
ირმენდა მირრა - რიბრშნერა
ჩეღმარიტრა:É Nს გეღინინ მ~თგ~ნ რ~ლთა მო
რწქჳდნენ ჴ~რცნი თუ~ნნი. ც~
რ~ლრა ვერ ღემშლებ~ლ ა
რიან მოწქსჱდ~დ:T Hუ~ჲ მ~რმრ მაგდანელრა ი~ჳ.
წ~რვედ დედაკ~ცო და აცარ
ე შმ~თა ყ~მთა:I Sად~ცა წუ~დგ~ბდეთ რც~ლითაჲ
მ~მირ~თა. დაშირათა და რსლი
რა წ~ირთა:V~ა წ~რიკითცნა რიტქ~ჲნი ერე
წ~ნ ნინო. იწქო ვედ~რბ~ჲდ ფ~ჲ
მ~რ. და გ~ლირ ჴ~ა ქო - ვ~დ ზე
ცით იქო ყსჱნ~ბ~ჲ ერე: და ა
ფიცილნა თ~ლნი ზც~დ დაით
ცოვა მ~ფლთა ღ~ა დამკჳდრე
ბსლირა და ქ~ირა გ~რე ღემც
ველირა ფ~ჲგ~ნ ღეწევნა
რა ერნი დიდნი რიმრ~ვლითა.
მით ულ~უით წ~რმვლნი დიდა
დ ულ~უდ დარ~მესტოდ მცცე
თად - მოვაჩრებ~ჲდ რაჴმა
რთა რ~ა მე წ~ე არმაზ ფ~ჲ
მ~თირა. და წ~რწქსა წ~ჲ ნინ
ა მ~თ თ~ავე. ც~ ვ~რ იგი მიი

შნელე გზათა და რიტიცცეღიღნი მჴეცთაგ~ნ ტ~დნი ჩი
რნი ვ~ე მიწევნადმდე ადგ
ილრა რ~ლრა იწქებრ წქ
ალი იგი აფმორავ~ლი
თ კერშ დინებ~ჲრა. და ამიერ
ითგ~ნ იუმნა ლცინ~ბჲ მირ
თ~ა. რ~ პოვნა მსნ მოგ
ზასრნი. რ~ლთა თ~ა მიიწი
ა რან~ცებრა უ~რთლირ~რაჲ
ულ~ურა მ~რ რ~ლრა ეწოდები
რ სრბნირი: რადა იგი იცილ
ა ერი სცცო დასცცოთა
ფ~თთა მრც~რი. რ~ თქ~ნირცემ
დერ იგი ფ~თდ მ~თდა. ცცც~ლრ
ა. უვ~ჲთა დაშელთა: რ~ი
რა თ~რცა ღეესრვა რ~ლრა
ამირ წ~ირრა. და ღევიდა ბ~აგ~ნრა ღ~ა წ~რიათარა რ~ამცა
ზრაცვიდა მ~თ თ~ა ენითაჲ
ებრესლითა. რ~ლრა იგიცა
მეცნი~რ იქო: და და ქვნა მ
სნ თჳრა ერთირა დფ~ნი: და
გ~ნიცდიდა რ~უმერა და შ~ლრაჲ
მირ უქ~ნირრაჲ:-

წივნერ ულ~უად მცცეთად. დად
ირადგსრერ წიაფ მოგს
თარ ჴიდრა მ~რ ზ~ა. იცილ~ჲ მ
სნ მოგსჱბი იგი ცცც~ლ
ირ მრც~რთა მ~თ ერთა დარ
აცთსრი წ~ნ ნინო. და ტირ
ოდა წ~რწქმედარა მ~რ ზ~ა მა
თრაჲ. და იგლოვდა სც
ცოებ~ჲრა თ~რრა:-

X~ აფიშრნერ დფერა ღ~ა ერთ

Dა აწა ც~ვლირა დფე იქო ჴ~ჲ
ოცრირა დარ~ქჳრირა - დაზა
რი რ~ღინ~ლი და გ~მორლვაჲ
ერირა სრიცცჳრა ვ~ა ქსა
ვილთა სწინ~რერ ღეშ
რვ~რა და გ~მორლვ~რა მ~რ მე
ტირ~რა. და ვ~რ იგი მოიწია
რ~ჲ ჟ~მი. იქო რივლტოლა
დამიმო დაბნევა ქ~ირა კ~ცი
რა. და ღიღირა მირგ~ნ ღეივლ
ტოდერ და მივლტოდერ. რა
ტარველრა ღ~ა თჳრრა. და აწა
მქირ გ~მოვიდა ნანა დე
დოტ~ლი. და ღ~დ მირა გ~მოვ
იდა რიმრ~ვლე ერირა ნე
ლ~ჲდ რ~ლთა ღეამკსნერ ქ
ოველნი გზ~ნი იგი დატო
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ლორცნი რამორელთა მ~რ
თჳთო ტერთა. და ტრცელ
თაგ~ნ ცეთ~რა და ქს~ჲვილთა.
დაიწქო ქ~ნ ერმ~ნ უებ~ჲდ მე
ტირა. მ~ღინ გ~მოვიდა მირი
ან მეტე თ~ლთ ღესდგ~ჲმით
ა ცილვითა. და წკითცნა
წ~ნ ნინო დედაკაცრა ვირმე წ
სრიარა. ვ~დ რ~ჲ არრ ერ
ე. ც~ მ~ნ წრუ~ჲ მ~რ. ფ~ი ფ~თთა
მ~თთა. არმ~ზ სწერრ მ~თ:
წ~ე მირრა აფრლვად. რ~ირა
მრ~გვრ არა არრ რც~ჲ კერ
პი და ესწქა რ~ჲ ერე წ~ა
ნინორ. აფვიდა ცილვ~ჲდ ა
რმაზ კერპირა ერირა მირ
თ~ა რ~ლითა აფივრნ~რ მთ
ანი იგი და გ~ნღსჱნდერ დრ
ოღათა მ~რ დარ~მკსლთა.
ვ~ა ქს~ვილნი ველირ~ნი.
და ღესრწრო წ~ნ ნინო ცი
ცედ არმ~ზად დადადგა მა
ცლობ~ლად კერპირა მირ. ნა
პრ~ჲლრა ზფსდირ~რა. და
ცედვიდა რ~კჳრველბ~ჲრა მი

მირრა ყატცსტი ოურორა. და
რამჴრ~ნი. და თ~ლნი მირნი იქვნ
ერ ზსრმსცტირა. და ბივრიტი
რანი. და ეპქრა ჴრმ~ლი
ჴ~ლთა მირთა ელვარედ ბრ
წქინვ~ლე - რ~ი იგი იუცეოდა ჴ
ელრა ღ~ა მირრა. და ღიღითა მი
რრა მიმთცსჱვრა და რიკ~დილი
რა მირ მ~რირათა არა ვინ
გ~ნსკრშ~ლველ~დ ღეეცებოდირ
კერპრა მ~რ. ა~დ ერრ~თ გ~ნიკ
ითცჳრ თჳრგ~ნ თ~ვი თ~რი და
თუ~რ. ჵ~ ყ~მდა სკეთს დარა
მე ვაკლე. დბ~ჲრა დიდირა ამ
ირ ფ~ჲ არმ~ზირ~რა. ანს ღე
რამე რ~ჲრმე ვრცეთ რიტქ~ჲდ ე
ბრელთა თ~ა. გინა მოგს
თა თ~ა რმენირა დამთცსჱს
ლ ვიქო მზირა მრ~ცრთარა.
და მ~თრა რ~ნი იგი იტქჳან ს
მეცრებით დიდრა ვირმე ფ~ა
და შერა ფ~ჲ ზ~ცთარა. და იპო
ვორ რ~ჲმე ყ~მ ღ~რ ერე ვ~რი
ბიწი. დამცერ მე მ~ცჳლი იგი
მირი რ~ირგ~ნ ეღინირ ქ~ა უ~ქნ~რა.

სწდომელრა და ენითა გ
ამოსთუმ~ლრა. ვ~რ იგი ი
ქო ზარირ აფრაჴდელ. ღი
ღით შრწოლ~ჲ მეტეთა მ~თ
და ქ~ირა ერირა. წ~ე კერპ
თა მ~თ წ~რმოდგომილთა - რ~ იც
ილ~ჲ მსნ წ~ნ ნინო. მდგომ
არედ კ~ცი ერთი რპილენშ
ირა რ~ლრა ეცვა ტანრა მირრა
ძაჩჳ ოურორა. და თ~ვრაჲ
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მირი. გაიმ. რ~ნი იგი ფ~თჲდ ს
ყნდენ. ერრა მ~რ უ~რთლირ~რა:M~ღნ ვ~რ. ერე იცილ~ჲ ნტ~რმნ ნ
ინო იწქო რ~ლთუმით დაცრემ
ლით ტირილ~ჲდ ფ~ჲ მ~რთ ცთ
ომათა მ~თ თ~რ უქ~ნირა ყრდ
ილორათაჲ. დატარვირა მირ
თ~რ მ~თგ~ნ ნ~თლირა დასტლ
ებირა მ~თ ზ~ა ბნ~ლირა. რ~ მი
ცედნა მეტეთა მ~თ დიდ შ~ლთა
და ქ~თა მთ~ვრთა. რ~ნი იგი
ვე ცოცცლივე ღთაენთუნერ:
ძ~ცთრა. დაეტევა დამბ~ჲდებ~ლ
ი. და უვათა. შელთა - რპი
ლენშრა - და რვ~ლრა ფ~თად
თაქ~ნირცემდერ. და ღემოუმედად
იგ~ნი სწქოდერ ქ~ირა. დამოე
ჴრ~ნა წ~ა ნინორ. მ~ღნ რიტქ~ჲ ი
გი რ~ი ამცნო დედირ შმ~მნ
მირმ~ნ იობ~ჲნელ პ~ტრიაუმ~ნ
ფ~ჲმ~ნ და წ~ნ ერრ~თ - ვ~დ მ~მა
კ~ცრა რრ~ლრა წ~რგჲვლინ
ებ. და მიწევნად ც~რ უქ~ნრა
სცცორა და ნ~თერ~ვთა. და
რგველ. ზეველი. ბარკა
დსლ. რ~ლ არრ ბრ~ჲნძ~ლდ.
კ~ცთა ფ~ირ მბრშოლთა და
მჴდომელთაო. დააფიცილ
ნა ზ~ცდ მ~რთ და თუ~ჲ: ო~ მრ
ავლითა შ~ლითა ღ~ნითა
გეცრსვნერ მტ~რნი ერე
ღ~ნნი: და მრ~ვლითა რ~ლგრ
შელ~ბითა ღ~ითა იუმენ გო
ნებ~ჲდ მორრ~ლრა მ~თრა ქ~ა
მტსჱრებრ და ნაცრებრ გ~ნ
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რიმრ~ვლ~ემ~ნ მ~ნ ერირამ~ნ
მ~თ ზ~ა მომვ~ლ~ჲდ - მ~ღინ ი
წქერ მრწრ~ჲტლ რირბილ~დ.
და ღეივლტოდერ უ~ლუ~ჲდ და

და ერრ~თ წინ~რწრვე გ~ნკით
ცჳთა თ~ვთა თ~რთათა ღიღ
ითა დაშრწოლით თქ~ნირცი
ან მ~რ. და კ~დ იქო მ~რძსჱნ
ით მირრა რც~ჲ კერპი ოურორ
ა რ~ცითა კ~ცირათა მდგომა
რე დარ~ცელი მირი გ~ჲცი დაე
გრეთვე მ~რცცენითცა მირი იქ
ო კერპი ვეცცლირა რაცითაჲ
კ~ცირათა მდგომ~რე. და რ~ცელი
უარვებ~ჲდნი ერე უქ~ნრა ზ~ა.
ა~დ ნს სგ~ლბ~ლრ წქ~ტ
კ~ცრა რ~ი ღეწუმენ ც~ტდ ღე
ნდა. და რ~ირა თ~რ ერთი რ
ამებირგ~ნი გ~ნწკ~ცენ დაა
ცცოვნე ქ~ი რ~ტლი. და მოცე
დენ წქ~ლობით ამ~თცა ზ~ა ნ
ათერ~ვთა. და ღერირცენ რს
ლთა ამ~თ ბ~რტთა და სყინო
თა რ~ტლირ. მპქრ~ბლთა მ
თავ~რთა ბნ~ლირათა. და
ღთაჴადენ ადგილთა შნე
ლთა. და მიყსჱნე მე ო~ ფ~ო
მ~მირა და დედირა ყ~ირაო მჴევ
ალრა ამ~რ ღ~ნრა - და ნღ~ბრა
მონ~თა ღ~ნთარა. და რ~ჲ იცი
ლონ ქ~თა კიდეთა უ~ქნირთა
მცც~რებჲ ღ~ი. და რ~ა ყრდილო
ბფს~ჲრრა თ~ა იც~რბდერ.
და ქ~ნ ერმ~ნ მც~ლორა ფ~ა
თაქ~ნირ გცერ - უ~რ ი~ჳრ მ~რ შ
ირა ღ~ნირა რ~ლრა ღსჱნირ
მ~დლბით დბ~ირ მიცემა სკ~ე:Dა ვ~ა დაარრ~ლჲ ლოცვა
ერე და ვედრ~ბაჲ წ~ნ ნინო.
მქირ წამირ ქ~ტითა ფ~ჲთა
აფდგერ დარავლით უარ
ნი და წაერნი ფრსბ~ლთა
თ~ა ცილვითა რ~ღინ~ლითა და
ჴმითა ზარირ რაჴდელი
რა უსცილირათა. და მოწ
ბერ[.]აჲ ნიავ მ~ნ მზირა
დარავლირამ~ნ - რ~ლი ძერ
კს~ჲლი რიმწ~რირა დარიმქრ
ალირა. რ~ი ერე იცილ~ჲ რ~ჲ

ჳ~დ უ~ლდეველთა ფ~ი ითრძ
ან. და ყ~ნი ერე ფ~ი არმაზ
ქ~დვე სრთი~რთარრ მტ~რ ა

რაქ~ტლთა თჳრთა - და რ~ მც
ირედ დრორცა ფ~ნცა ვ~ე გა
ნრინებ~ჲდ მდე თ~ვთა მ~თთა. და
ქ~ტდ ამირრა რ~ამცა ღეერწ
რნერ იგ~ნი მომრრველრა მ~რ.
რაქ~ტლთა ღ~ა თ~რთა და ვ~რ
გ~ნიბნინერ იგი ქ~ნი. მექრ~ლდ
მოიწია რირცჳრა იგი ფრს
ბელი. მცირედ რ~რტიკი: დამ
ოიფო რეტქს~ჲ რწორი უვ
ირა ორთა მ~რ ცელთა მშ
ლედ და შ~ლით რატქორც
ებ~ლირა - ადგილრა მ~რ ოდენ
ზ~ა რაქ~ტელრა კერპთ~რა: და
ღემსრვრით დააწსლილ
ნა იგ~ნი: და დაირფსჱრ ზფს
დენი იგი უარირა მ~რ რ~რტიკირ
ა - და ღთაიბნინერ კლდეთა
მ~თ ღ~ა ‘ ც~ წ~ჲ ნინო ეგო სვ
ნებლ~დ დაცსლი ადგილრაჲ
მ~რვე რადა იგი პ~ლვე ღერრ
სლ დამდგომ~რე იქო:X~ დფერა მეორერა გ~მოვიდა მი
რიან მეტე და ქ~ი იგი ერი
შიებ~ჲდ ფ~თთა მ~თთა - დაა
რა წპოებდერ - რ~ირა თ~რ
იგი დაეცა მ~თ ღიღი და შრწ
ოლ~ჲ - და გ~ნკჳრვებსლჲმ~ნ ღეი
პქრნა. და სმ~რვლერნი იგი
ერნი იტქ~დერ გ~ლტიცცელნი
და მოსდრეკ~ლნი ერრ~თ.
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და უ~ლუი; და იცილნა მსნ მდ
გომ~რედ ცენი ერთნი რ~ლთაჲ
ბრინძ სწოდიან. მ~ფლნი ღს
ჱნიერნი და რტო მრ~ვლნი. რ
ომელთ~ცა იგი რაგრ~ლრა უს
ჱღე გ~მორაცა რ~რწლი ძ~ირა.
და აფარრ~ლნა მსნ დფენი ეუს
რნი. მ~დლობით დავედრ~ბით ფ~ჲ
მ~რთ წქ~ლბით მოცედვირა დაჴ
რნირა თ~რ. ერირა მირ ეღმ~კთა
მ~რ ღეცთომილირა:X~ ოდერ იუმნა ღემსრრვა ერე
კერპთა. იქო თსჱ მ~რტირგ~ნ
მეეუსრე აგჳრტორი. დადფე
მეეუსრე რ~ლრა ღ~ა ტერი იცვ
ალ~ჲ უ~ე წ~ე თ~ვთა მ~თ წწ~ქლ
თა და მოწ~ტეთა თ~რთა:-

რიან რ~ ამ~ნ არმ~ზ ოდერ მე
მ~რ ზ~ა ზფ~ჲ მო~ჲუციაჲ. და ა
წ მ~ნ ღსრი იშია დამოაწ
ია ერე ამ~რ ზ~ა: Xოლო რ~ნი მე ერრ~თ იტქ~დერ . ვ~დ რ
ომლირა ფ~ჲ შ~ლითა თრდა
ტ რომეცთა მეტე ეღსა~ჲდ ღე
იცვ~ლ~ჲ. და კ~დ ეღობირგ~ნ კ
აც~ჲდვე მო~ჲუცია: მ~ნ სკჱ
ფ~ნ ქო დამოაუცია ერე. რ~ რც~ჲ
ფ~ი ვერ ღემშლბ~ლარრ ქ~ტდ
ამირრა. დაამ~რ ერე ვ~რრა
იტქ~დერ მ~ღინ ამირ თ~რ. რ ვი
ნათგ~ნ მეტე თრდატ უ~რ შა
ლითა ეღს~ჲდ გ~რდაუცე
სლ იქო და შ~ლითა უ~რითა
კ~დ კ~ცდვე ღეცვ~ლებ~ლ იქო.
მ~რითგ~ნ უებ~ჲ დად~ბჲ უ~რი. ა
რფარა~ჲ ტ~რლდ ითუმოდა
უ~რთლრ ღ~ა: რ მ~დლრა ფ~ირრ
ა ეწქო მოტენად აფ
მორავ~ლეთრ:X~ მ~რვე დფ~რა რირცჳრა დაკერ
პთა მ~თ ღემსრრვირ~რა. და
რცცრა რ~ჲ რეტქსა იგი დაუა
რი რ~რტიკი: მ~ღნ გ~მოვიდა წ~ჲ ნინო
კლდირა. მირგ~ნ ნაპრალ
ირა და პოვა თ~ლი ბივრ
იტი აფიფო და წ~რმოვი და
წინა კერშო დარრ~რლრა მირ
კლდირა ცცჳრირ~რა. რადა იგი ქ
ოტილ იქო შსჱლ~ჲდვე ციცე
ინორ წ~რრლვ~ჲდ მირ თ~ა რაც
იდ რ~მესტოდ. რ~ი ერე არა
ინებ~ჲ წ~ნ ნინო. ა~დ გ~ნეღ
ორა რ~ჲ და წ~რვიდა მირგ~ნ ღ
როღ~ნაჲ. ღ~დ რ~მთა დფ~თრაჲ
აფდგ~ჲ მსნით გ~ნვლო მ
ტკს~ჲრი. და მიიწია რ~მოთცე
რა მ~რ მეტირ~რა: რადაჲ იგი
აწ არრ რსჱტი იგი ფ~თივ
აფმ~რთებ~ლი და ეკლერიაჲ
რ~კთლიკ~ზო - დაიცილაჲ მსნ
რ~ცლი მცი~რე რ~მოთცირა მირ
მცველირა. და ღერ~ჲვიდა მ~რ ღ~ა.
მოეგებ~ჲ დედაკ~ცი ცოლი რა
მოთცირ მცველირა მირ. რ~ცელ
ით. ან~რტორ. და მოწლ~დ ა
მბორირ ქ~ტით ღეიტკბო მ~ნ
ვ~ა მრ~ვლით ჟ~მითგ~ნ მეცნი

Dა ვ~რ იგი ვთუს იქ~ტებოდა
წ~ჲ ნინო რ~ტრველრა რ~ჲ
უ~ღე ცეთარა. მ~ღინ მოვიდა მ
ირდა რეტე უ~ლი ერთი რ~ცელ
ით ღროღანა. და იცილ~ჲ მ~ნ
წ~ჲ ნინო მსნ. ერრ~თ მქ~ტი
გ~ნწკჳრდა. და წკითცა მ~რ
რცჳრა მ~რ ბერშნსლ მეტქს
ჱლირა დედაკ~ცირა. ვინაობ~ჲ
მირი რცჳრა ქ~ირავე თ~ა რ~უმი
რა მირირა. რ~ი იგი ესწქაჲ
რ~ჲ ქ~ივე ნინორ მ~რ თჳნი~რ
ც~ სწქებირა მღ~ბელთა თ~რთ
არა. დაიყემა ტქსჱობ~ჲ თ
ავირა თ~რირა: მ~ღინ ღროღა
ნა თ~ა ლმობილ და მწქ~ლე
უმნილი სცცოებირა თ~რ მირირა.
ცრემლით აიშ~ლებდა წ~ა ნ
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ვალ ტერთა ღსჱნი~რთა. და
აფიფე მიწაჲ ადგილირა მირ
გ~ნ. და ეცჩმ~დ მესფლეთაჲ
მაგ~თ. დაერვ~ჲრ ღჳლი: ც~
წ~ნ ნინო სლ~ცაჲ დარცაჲ
ჩ~მდ ცოლ უმ~რთა მ~თ. ყსჱნ
ებით სწქებირა მირ ებრ.
და ღსნერ მ~თ შე და არ~ლებ
მრ~ვლ - რ~ირა თ~რცა წრწ
მენა მ~თ უ~ე ნინორ მ~რ დადა
ემოწ~ტნერ მ~რ ტ~რლდ: X~ წ~ნ ნინო ღ~დ ცცრათა მ~თ თ
სჱთა რ~ნი და ექვნერ რ~მოთ
ცირ მცველთა მ~თ თ~ა. პოვ
ა გ~რეგ~ჲნ ზფსდეთა მ~თ
უ~ლუირ~თა რ~ცედ ტალ~ჲვ~რირ
ა მცირირა მ~ქვალთა მ~რ ღე
მზდებ~ლი გ~ნგებითა ფ~ჲთათაჲ ადგილრა მ~რ რადა იგი. აწ
არრ რ~კცველი. ზემორა ეკლ
ერიარა რ~მთავრებირკპრ~რა.
დაქო იგი რაქ~ტელ და გ~ნრრს
ჱნბ~ლ თ~რად. და აფმართაჲ
მსნ ღ~ა ძ~ი თ~რი მირ მ~რ ღემ
ზადებ~ლი ნარცლევთაგ~ნ ვ
აზთარა. რ~ირა წ~ე გ~ნ ათე
ვნ იგი ფ~მეთა მ~დირ მფჳშ
არებითა. და ეგრ~თვე ღე
აფ~მებნ დფ~თა დასცცრ~მლ~ჲდ
ლოცჳთა და მ~რცვითა და ვე
დრ~ბითა ფ~ჲთა. გ~ნკჳრ
ვებ~ლნი რიმრ~ვლერა ზ~ა

ერმ~ნ დამეგობ~ჲრმ~ნ. და და
წბ~ჲნნა ტერჴნი და გ~ნსრ
სჱნა ცცებითა ზეთირ~თა. და
დასგო პსრი და ფჳნო. და
და ქვნა მირ თ~ა წ~ნ ნინო დფ
ენი ჟმ~ნი ცცრ~ჲთა თსჱთ~ნი.
ც~ იქსნ~რ ერე ან~რტორ და უ
მარი მირი სღჳლო. რ~ირაჲ
თ~რ ტ~დ მწსც~რე იქვნ~რ იგ~ნი.
მ~ღინ იცილ~ჲ წ~ნ ნინო ყსჱნ
ებ~ჲრა ღ~ა შლირ~რა კ~ცი ნ~თლ
ითა ღემორილი. რ~ი ეტქოდ
ა ვ~დ ღევედ რ~მოთცერა მა
გ~რ. და წპოო უ~ღე კერშო
ნაშსთ~რა მცირე ბ~ჲბილო
ღემზად~ბლი გ~მომფებელ~ჲდ
ქს~ჲვილთა რლნ~ლთა და მრა

Dა ერრ~თ მსნ მქ~ტი წ~ჲ ნინო
მრ~ვლ გზირ მივ~ლნ სბ~ჲნრ
ა მ~რ წ~რიათარა. ენირა თ~რ
ებრ~ლირა და გ~მოშიებირა
თ~რ კს~ჲრთირა მირ ო~ჲ. რ~ირ
ა იგი ერმინა იჱლ~მრ ნატ
ორირა მირგ~ნ - ვ~დ წ~რსფი
ა იგი მცცეთ~ლთა მ~თ წს
რიათა. რა~მცა ქ~ით კერშო
ვე ცნაჲ დაესწქა მ~რ კსა
რთირა მირ რ~უმირა ვრ~ბჲ:M~ღინ პოვა მ~ნ წ~რია ერთი
რ~ცელით აბიათ~რ მფდ~ლი.
და არ~ლი მირი რიდონია. დას
უ~დგ~ჲ მ~თ რაც~რბჲ ს~ჲ ყ~ნირა
ი~ჳრ უ~რი რ~ლთ~ცა იგი წრწ
მენაჲ დადაემოწ~ტნერ მ~რ.
მ~თ თ~ა რც~ჲნიცა დედანი დაე
მოწ~ტნერ წ~რიანი რიცცჳთ
ეუ~რნი რწ~ვლრა მ~რ წ~ირა ნი
ნორ~რა. თნი~რ ნ~თლირ ფ~ბირა.
რ ქ~დ არა იქო მ~რ ჟ~ა მფ~დლ
ი რ~ამცა ნ~თლრცა მ~თ: და
იქვნერ იგ~ნი ტრ~ლდ მოწ
ატე მირდა:Dა აფ~რრსლ~ბდა ფ~ი ჴ~ლითა წ~ირ
ა ნინორ~თა რ~კჳრველბ~ჲთა
და კრნ~ბჲთა მრ~ვლთა. რ~ რ
ეცაჲ თს მიზეზითა წამ~ლთ
ა ჴმარებირათა მრ~ვლნი გ
ანკსრნ~ბლთა რენთგ~ნ ღე

ამ~რ ფ~წლთა მირთარა წმრ
აცსრ~ბდერ მ~რ მესფლენი იგი
მცველნი რ~მოთცირა მირ მეტირ~ნი:-

პქრობილნი გ~ნთავირსტლნ
ა სშლ~რბთგ~ნ მ~თ თა:Dა ერრ~თ იუცეოდა რ~ჲ უ~ლუ
რა მ~რ ღ~ა მცცეთ~რ წ~ჲ ნინო
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ჟ~მთა რ~მირა წლირ~თა. მ~თ
დფ~თა ღ~ა იუმნა ღერვლა მ~თი
მირიან მეტირა და შმირ წსლ
ირა მირირა რპარრთა მეტირა
რაბერშნეთად. რ~ნი ერე კორ
ტ~ნტინე მეტემ~ნ ბერშენთამ~ნ
იოტნა შ~ლითა უ~რითა და ძ~ირ
ა მირირა წინა წ~რმო შფს
ანებითა ქ~ით რპ~რრეთით მ
ათით:- :ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ
Tუმ~ლი აბიათარ მფდ~ლირაჲ
რ~ი დაემოწ~ტა წ~ა და რნ~ტრლ
რაჲ ნინორ:mე აბიათარ მფდ~ლი ვიქ~ვ:
წილითა ცსჱდრ~ბლი მირ წე
ლიწადირა. ოდერ წ~ჲ. ერე და
ნტ~რი დედა ნინო მოიწია მცც
ეთად დამ~რვე სკსჱ ჟ~ა მ
ოწევნსლ იუმნა ყ~ნდა წიგ
ნი ანტიოუიით წსრიათგ~ნ მფ
სდელთა. რ~ლრა ღ~ა წერილ იქ
ო ერრ~თ. ვ~დ გ~ნცეთუ~ჲ ფ~ნ
რ~მ ნ~წილ~ჲდ მეტობ~ჲ იჱ~ლირ
ა. რ~ აწა ერერ~ჲ წწ~ქლნი
ყ~ნნი და რცცრერ. და რ~ლრა რს
ლი ფ~ჲ აწსჱვდა მ~თ და
თუსჱრ აფერრ~ლჲ ქ~ივე.
და გ~ნვიბნიენით ყ~ნ ქ~ა უს
ჱქნ~რა. და წრომთა დაიპ
ქრერ უქ~ნა ყ~ნი ვტიროდი
თ ყ~ნ ქ~ითრთ. რ დფ~რ გ
ანვარირცეთ ღემოუმედი
ფ~ი. აწ გ~ნიცილეფა ღ~ნ
წიგნი იგი მორერნი დარიტქ~ჲ
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იუმნა კ~ც შე ფ~ჲ: მ~ღინ აფა
ფო პირი თ~რი წ~ნ ნინო. ვ~ა
რ~ ძსრფმ~ლმ~ნ აფმომდინ
არემ~ნ. და იწქო რიტქ~ჲდ და
რაბ~ჲმითგ~ნ ყ~ნთა წიგნთა ზ
ეპირით წ~რმოთუმ~დ და გ
ანმ~რტებ~ჲდ შ~ლრა მ~თრა. რ

იგი რ~ი მ~ნ დამიწერა ერრ~თ.
ვ~დ რ~ი იტქ~დირ უქ~ნარა ზ~ა თ~ვ
რა თ~რრა შედ ფ~ჲ მოკსჱდინ.
ანს ღემე სკ~ჱ ვრცეთით ნაზ
არეველირა მირ თ~რ რიკ~დლირა:
რ~ ვცედავთ ოდერ პ~ლ მ~მთა
ყ~ნთა ღერცოდიან რ~ჲ ფ~ა დაქ~დ
დაივიწქიან იგი: მ~ღინ მირცნირ
იგი ჴ~ლმწიტებ~ჲრა უ~ღე შნელ
რა და ტქსჱბ~ჲრა ბრ~ტრა ც~ მო
იუციან რ~ჲ და ფ~ფდქვიან ფ~ჲ მი
მ~რთ რწრ~ტით გ~ნარინირ იგი
ჩირირა მირგ~ნ. და ერე ერრ~თ ქ
ოტილ~ჲდ და აფარრლ~ბჲდ ღჳდ
გზირ სწქით წერილირგ~ნ ც~ ა
წ ვინათგ~ნ ჴ~ლნი ღეარცნერ
მ~მთა მ~თ ყ~ნთა შერა მ~რ მწ
ირირა დედკ~ცირარა და მოკლე
იგი. აფიფო ფ~ნ ჴ~ლი ყ~ნ
ზ~ა. და გ~ნცეთუ~ჲ მეტობ~ჲ ყ~ნი.
და გ~ნ გს~ჲღორნა ტშ~რრაჲ
თრ~რა დასგლ~ბლრ ქო ნ~თერა
ვი ყ~ნი რ~დ. და არრ მ~თ ჟ~მით
გ~ნ რ~მარი წელი დასმეტერ
ცა. რ~ლ არა ირმინა ვედრ~ბჲ
ყ~ნი. და არცაფა ქო ლცინე
ბ~ჲ ყ~ნი. რ~ირა თ~რ რაგონ~ბლ
გჳყნრ ყ~ნ ვ~დ ნს სკ~ჱ და ზე
ცით იქო კ~ცი იგი. და გ~ნამრა
ვლერ ერე მ~თ ვ~რირა პირ
ირა თ~რ მოწერა ყ~ნდა: ც~ მე
ვ~ა მერმა ერე ვიწქე კით
ცსად დედაკ~ცირა მირ ნინორა
გ~ნ უ~რ თ~რ თს ვინაჲ იქო
იგი. ანს რ~ირა მიზეზირა თ~რ

ყ~ნი ჴ~რცთგ~ნ ყ~ნთა: და კ~დ
რც~ნიცა მრ~ვლნი რ~რწლნი ვ
ცილნეთ თ~ლითა ყ~ნითა
მცცეთარ ღ~ა ნინორ მ~რ აფ
რრსლ~ბლი:ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ

ომლითა ვ~ა მშინარერა
გ~ნმიქჳშებდა მე და ვ~ა დარ
სლებ~ლრა გ~ნმანათლ~ბდა.
და აფმიყენდა რწქ~ლბ~ლდ მ~მ
თა ყ~ნთა: დადამ~რწმსნ~ბდა
ცვ~ლბ~რა ღძ~ლირ~რა. ვ~დირ
მრწმენა მე რიტქჳთა მირითა
ი~ჳ უ~ე შე ფ~ჲ ვნ~ბლ~დ და ა
ფდგ~მილდ. და კ~დ მომავ~ლად
მეორედ დ~ბით. და ვ~დ ჩ~დ
იგი იქო და არრ მოლ~დებ~ჲ
წ~რმრ~თთა. და ფირრ ვი
უმნენით მე და ღჳლი ერე ყ~ი
რიდონია მოფბ~ჲდ რ~პკრ~ბლ
რა მ~რ გ~ნრაწმედელრა ცო
დვათაგ~ნ წ~ლრა ემბ~ჲზირ~რ
ა რ~ლრა ინ~ტრიდა წწ~ქლ
ი მ~თ და ვერ ეწიტა: და მ
ერმა მე ჴ~ჲ აცლირა ღძ~ლი
რა ერთა დამგ~ლბ~ლთა რ~ლრ
ა იგივე დ~თ ინ~ტრიდა. და
ფირრ ვიუმენ მე ზიარებ~ჲდ ჩ~ტრ
ა ჴ~რცრა დარირცლრა. უ~რ
შირა ფ~ირრა. და კრ~ვრა ც~დვთ
ა თ~რ რტ~ლირთა ღეწირ
სლრა. რ~ირა ტკბილ~რრ გე
მორ ცილვა მირი. და ამ~რ ზ~ა
რ~რწმნ~ბჲრა. ქ~ვ ო~ გ~ნრლვა
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ვიდერო. ა~დ რაჩსრველითა
წილ იუმნა ოურო რ~მესტო.
და მსრი მრწრ~ტლ მკსრნ
ალი წქლ~ლირა. და გსნ
დრსკი რსლნ~ლი - და ეშიებდ
ერ ქრ~მრა ვირმე ღობილრა
თერლირგ~ნ დ~თირ~რა. რ~ი რე
ცა პოვერ - მწირი ერთი
მწირირა დედაკ~ცირა ღ~ბილი ს
ჟ~მოდ ს~ჲდგილორა ადგილ
რა. ვ~ა არრ ყსჱსლ~ბჲ გ
არეგ~ჲნ დაბირა მდგ~მარეთ
ა კ~ცთა. და ერე მირ ქრმირა.
მოვიდერ თაქ~ნირცერ მ~რ დაღ
ეწირერ მირრა შფსჱნი იგი
პ~ლ თუმ~ლი და წ~რვიდერ ი
გი მღჳდ~ბით. და იუმნა რიც
არსლი დიდი რმენითა ამი
რ ამბ~ვირ~თა. წ~რათა
ზ~ა უ~რთველთაჲ:X~ ღ~დ ამირრა გ~რდაჴდერ რ~ჲ

Mეორე თუმსლი მირივე აბია
თარ მფდ~ლირა კს~ჲრთირა
თ~რ ო~ჲ ყ~ნირა ი~ჳრ უ~რა:
Mე აბიათ~რ მიგითცრობ თუ~ნ
თცრ~ბჲრა მ~რ რ~ი მესწქა მე
და ქსრითა ყ~მითა ვირმინე
დედირ მ~მირა. დამ~მირ დედირაჲ
ყ~მირგ~ნ. და რ~ი წიგ~ნთგ~ნცა
სწქი. და რ მ~თცა პაპთა
და მღ~ბლთგ~ნ თ~რთა მოთცრ
ობით რმენოდა და სწქ~დერ
ერრ~თ: ვ~დ ოდერ იგი წე
როდე მეტობდა იჱ~ლიმრ.
მ~ღინ ჟ~ა მ~რ გსჱრმა ერრ~თ
ვ~დ იჱ~ლიმი რპ~რრთა დაი
პქრერო რ~ირა თ~რ იგი იუ
მნა გლოვა და წსცილი ს
რათა ზ~ა უ~რთველთა. მცც
ეთელთა მკჳდრთა. ბსდ
ელთა. მფდ~ლთა. კოდირ წ
ქაროელთა მწიგნობ~ჲრთ
ა. დარობირ კან~ნლთა თა
რგმ~ნთა. რ~ირა თ~რცა. ერე
ქ~ნი აფიშრნერ წ~რრსლვ~დ
და ღეწევნად იჱლიმ~ლთა. ც~
ღ~დ მცირეთარა. კ~დ მოიწია
რც ფ~ჲ ფ~ფდირი ნსგეღინირცე
მირა. ჳ~დ რპ~რრნი იგი არა
დაპქრობ~ჲდ იჱ~ლიმირაჲ მო
ი- და ერს~ჲ მ~რ დედა ტომირ
აგ~ნ ელი მფდ~ლირა - და ა
მ~რ ელიოზრ ერს~ჲ დაჲ ე
რთი. ც~ ევედ~რებოდა ელი
ოზრ დედაჲ მირი ერრ~თ. ვ~დ
წ~რვედ ღჳლო წოდებ~ჲრაჲ
მაგ~რ მეტირ~რა. და წერრა ღძ
სლირ~რა. გ~რნა რ~ლრა იგ~ნი
გ~ნიზრ~ცსჱნ ნს ღეერთვი
ნ ცნობ~ჲ ღ~ი. ნს ღჳლო ყ~მო
რ~ იგი არრ რიტქ~ჲ წწ~ქლთა
და იგ~ჲვი ბრშენთა დარაი
დსმლო დატარ~ლი წრიათ
აგ~ნ. და წ~რმ~რთთა ნთ~ლი
და ცცრ~ბჲ რ~კნო. და წ~რვიდა
ელიოზ მცცეთელი და ლ
ონგინოზ კარრნ~ლი. და მსნ
დაცსდერ ძ~რცმ~რა ო~ირრა:X~ რ~ჟრ იგი და მრჩს~ჲლვიდე
რ ო~ა ძ~რრა მ~რ ზ~ა. და პა
რანიგმ~ნ კსჱრითა მით რ

წელი ოცდა ათნი. მ~ღნ მო
წერა ანა მფ~ნ იჱლ~იმით.
მ~მირ მ~მირა ყ~ირა ელიოზირ
თ~ა ერრ~თ. ვ~დ იგივე რ~ირ
ა რპ~რრნი მეტენი შფს
ნითა მოვიდერ აფზრდილ~რრ
და წრ~კრა ზომირრა მოწევ
ნსლ~რრ იგი. და თ~ვრა თ~რრა
შედ ფ~ჲ წცდირ. აწ მ~დით
ქ~ნი რიკ~დილრა მირრა რ~ა ა
ფვარრ~ლოთ მცნ~ბაჲ ფ~ჲ
და მორერი:Dა წ~რჳდა აუათ ელიოზ
მ~მირ მ~მაჲ ყ~ი კ~ცი მოცსცებსლეთ
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რა რიკ~დილი რა~მცა არფარა
რმენილ იქო ერე ქსრთა ყ~მთ
ა. და არცაფა ღ~დ ამირრაჲ
ფირრ ვიუმენ მე ცილვ~დ ნათ
ლირა წ~რმ~რთთა ზ~ა. და
მღ~ჳდ~ბჲ იჱ~ლირა. და მქირ ღეირ
სჱნა მ~ნ რრსლ ქო რ~ჲ რიტქ~ჲ ერე:X~ კსართი იგი ო~ჲ ცსდა წილ
ითა მცცეთელთა მ~თ წ~რია
თა. და მოიფო მცცეთად
ელიოზ. დამიეგებ~ჲ დაჲ მირ
ი ცრემლითა მ~რ ღერსარს
ლი დამოეცჳა ქელრა შმი
რა თჳრრა ელიოზირ~რა. და
მოსფო მ~რ რ~მორელი იგი ი~ჳრი.
ღეიტკბო მკერდრა თჳრრა და
მქირ მ~რვე ჟ~ა რ~ლნი წ~რჴდერ
მ~რ. რ~მთა ამ~თ ტკივილითჲ
რიმწ~რითა. უ~რ რიკ~დილირა თ~რ.
და დედირა თ~რირა. ზიარებირა
თ~რ სარირ მქ~ტელთა თ~ა უ~რთა
შმირა თჳრირა. მ~ღინ იქო რ~კჳ
რველი დიდი მცცეთარ ღ~ა და ღეღ
ტოთებ~ჲ. რ~ გ~ნკჳრდა თჳთ
მეტე ადერიკ და ქ~ი რიმრ~ვლ
ე ერირა და მთვ~რთა. დარ
თნდაჲ მეტერა ადერკრ რამ
ორელი იგი. გ~რნა რ~კჳრველ~ბი
რა მირგ~ნ ზარ გ~ნჴდილ და ღე
ღინებ~ლ იუმნა იგი და ვერფრ~ჲ
იკადრა გ~მოფებ~ჲდ ჴ~ლთგ~ნ მი
რ მკდ~რირათა რ~ლრა იგი მაგ
რად დარსრვილით ღემოემკ
რდლ~ჲ და ერრ~თ ჴ~ლთა მუ
ონებ~ლი რ~მორლირა მირ. და

კინირათა რცაჲ რ~მრჩს~ლთ
ა მ~თზ~ა ო~ჲთა იელ~მრ. მა
ღინ ერმა ჴ~ჲ იგი რ~მრჩსა
ლთა მ~თგ~ნ გ~მორრ~ლი დე
დარა ელიოზირ~რა მქოტთ
ა მცცეთარ ღ~ა- და მქ~რლ~ჲდ
იკრყც~ლნა და თუ~ჲ. მღჳ
დობით მეტობ~ჲო წ~რიათ
აო. რ~ მოწკ~ლთ თ~ვირა
თუ~ნირა მცც~რი და მჴრნ~ლი და
იუმნ~ნით ამი~რითგ~ნ მტერ
და მკლელ ღემოუმედირაჲ:
ვაჲ თ~ვრა ყ~მრა რ~ლ არა
მესტლ~ჲ მე სწინ~რერ ამირ

მარცა შმ~მ~ნ მირმნ ელიოზ
დაჲ იგი თ~რი ადგილრა მ~რ რ~ი
იგი სწქირ ფ~ნ მც~ლომ~ნ და არა
ვინ რც~ჲმ~ნ: თჳნ~რ ამირრა. რ
ომელ ერე სწქიან. ვ~დარრ
ადგილი იგი მაცლობ~ლ ნაშ
ვირა მირ ლიბ~ჲნი წ~მოფ~ბლ
ირა. და მცცეთარ დანერგსლი
რაჲ და აფორშინ~ბლირა:Dა ერეცაჲ მესწქ~ჲ მ~მირაგ~ნ ყ~ირ
აჲ. ვ~დ არრ რცჳთა შ~ლით
ა ღემორილი მრყობლი იგი
ცალენი ელიარი ამ~რ უ~ლუ
რა ღ~ა და ჴ~ლთა ყ~ნთა რკ~ცეველ
ირა რიმტკიცერა უსჱღე უვ~თა
სპოვნელ~დ ვ~ე ჟ~მდმდე მირრაჲ:R~ მრ~ვლ გზირ მაჩირა წ~ნ ნინ
ო მ~მირა მ~რთ ყ~მირა რ~ამცა
გ~მოვიწსლილე მირგ~ნ გ~ლ
ითა მჴსრვ~ლედ ადგილი
იგი რ~მორლირა მირ. ც~ მ~ნ ერე
ოდენ მრუჳრ ვ~დ აუა არრ
ადგილი რამარცავი მირიორ~ლრა ზ~ა ენანი კ~ცთ~ნი არა
დადსმნენ გ~ლბ~ჲდ ფ~ჲ მ~რთ.
და არრ ადგილი იგი ვ~ა ად
გილი იაკ~ბირი კიბედ ცილს
ლი დაზეც~დ აფწევნ~ლი:Dა ღ~დ წელთა მრვ~ლთარა შ
ირწლირა ღჳლმ~ნ ადერიკ მე
ტირამან მეტემ~ნ ამაზაელ
შიებ~ჲ ქო. რ~მორლირა მირ ს
რიათა თ~ა და ვერ სშლო
პოვნ~ჲდ დაცნობ~ჲდ მირრაჲ.

გ~რნა რ~ლ მ~რცაჲ ერრ~თვე
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მიეთცრ~ჲ რ~ლთგ~ნ გ~მოიკით
ცჳდა ვ~ა ერერ~ჲ ზემოთ ითუ~ჲ
ნაშჳრა მირ მცლ~ბლ~დ ქ~ტა ა
დგილრა მირ რ~ლრა იგი და მა
რცსლ იუმნა:X~ რ~ცნრ იქ~ვნ ერეცა ვ~დ რ~ცლი
ელიოზირი რ~ნ კსართი ო~ჲ
მოიფო დადამ~რცა მით~რთ. დაჲ
თ~რი. იქო უ~ლურა დარავ~ლი
თ წინა მოგსთარ ჴიდრა ზ~ა:M~თ დფ~თა ღ~ა იცილ~ჲ წ~ნ ნინო
რ~მგზირ დაოთცგზირცა შილრა
ღ~ა ყსჱნ~ბით. რ~ი იგი მსჴლ
თა თ~რთა ზ~ა მიქრდნ~ბილმ~ნ მ
ცირედ რ~ჲმე მიირ~ლირ. რ წ
ცედვიდა იგი ერრ~თ ჳ~დ რე
ცა თს მოვიდიან მტრინ
ველნი ცირ~ნი ტრთითა ღავ
ნი. და ღთავიდიან მდინ~რერა
მ~რ ღ~ა. გ~ნიბ~ჲნიან და გ~ნრპ
ეტ~კნიან. და აფვიდიან იგი
ნი რ~მოთცერა მ~რ ღ~ა პ~ლ ჴრენ~ბლ
რა ბ~ჲბილონრა. და მსნ
ღ~ა მოირთლ~ბდიან ნქ~ტრაჲ
მირრა. და ქს~ჲვილთა მ~თ ი
ჴსმევდიან და ერრ~თ მოწ
ლედ დარსრვილით წ~ირა
ნინორდა მივლნედ. რეცაჲ
მირი არრ რ~მოთცე იგი დაგ
არემო მირრა მოკრბან ი
გი ღსჱნი~რდ ჟივილირაჲ
ჴმითაჲ:X~ ერე ერრ~თ რ~ჲ წ~ნ ნინო ას
წქა მწ~ტერა თ~რრა რიდონია
რა არ~ლრა აბიათარირ~რაჲ.
1-35 სტრ., 278v
ცთომრა ღ~ა. და გ~მოეყინა ძ~ი
იგი ნარცლევირა და იუმოდა
მირ მ~რ რკ~ჳრვლ~ბთა მ~თ დიდთა.
რ~ გ~ნწკსრნნირ გ~ნსკსრნ~ბლ
ი თჳნი~რ წამალთარ ღეცებით
ა მ~თ ძ~ირთა. დაკ~დ უ~დგბდერ
მირ თ~ა ვე მწ~ტნიცა იგი მირნი.
რ~ნი პ~ლ ტ~რლად იქვნერ მოწა
ტე მირდა: რიცცჳთ ღჳდნი დედა
ნი ნ~თერვნი წ~რიათანი. რიდონი
ა არ~ლი აბიათარ მფდ~ლი

რ~ლირა თ~რ იგი მისგო მ~ნ
და წ~უჲ წ~ა ნინორ. სცცოო
და აუა ღობილო ტქსჱო რი
ტქჳრა ებრ ღ~ნირა და ყ~ნ ტქ
სჱთა მჴრნ~ლო: სწქი რ~ ღ~ნ
ზე მოიწია აცალი ერე ჟ~მიდაღ~ნ შლით ირმირ ამბ~ჲვი
იგი მ~მთა ყ~ნთა ნაუმ~რი. ზეც
ირა: სბრ~ლორა რირცლირა და
თცევაჲ რ~ლითა იუმნა წს
რიათა რირცცჳლი- დაკიდეთა
უ~ქნირათა გნ~ბნევა მეტობირ
აგ~ნ დაცემა. და ტ~შრირა მირ
წ~ირა მიფ~ბჲ მ~თგ~ნ: ერირაჲ
სცცორა წოდბ~ჲ დამიცემა მ~თ
და დ~ბირა მ~თირა: იჱლ~მ იჱლ~მ.
ვ~რ გ~ნგიმრტიან ტრთენი ღ~ნნი
და ღეიკრებ. ქ~თა ცირკიდეთა ნა
თერავთა ტრთეთა ღენთა უსჱღე
ღ~ნთა. რ~ აწა აუცა მორრ~ლ
არრ დედაკ~ცი ერე რ~ნცა ღერცვა
ლორ ქ~ი წერი ამირ უქ~ნირა: და
კ~დცა მიეუცა წ~ა ნინორ და წუ~ჲ
ერრ~თ. ვ~დ ყ~ნბჲ ეგე ღ~ი მო
არწავებრ და ცც~ჲდ წქ~ტრ ა
დგილრა ამ~რ ღ~ნ მ~რ რლ~რჲდ რა
მოთცედ ღეცვ~ლბ~ჲრა. და რფ~ჲთა
ნქ~ტთა გ~მომფ~ბლობარა მ~რ სკ~ე:X~ ვ~რ მოვიდა მირიან მეტე რა
ბერშნეთით ოტებ~ლი კორტა
ნ ტინე მეტირგ~ნ. და ვ~ე მორლ
ვადმდე მირრა გ~ნეცცადა წ~აჲ
ნინორ უ~დაგებ~ჲ უ~რ რძ~ლირა.
რ ეტქ~და ჴ~ჲ მ~ფლ~ჲდ ვ~დ გპო
ვენ მკჳდრნი ეგე ყრდილორ~ნი

წბრშოდა მ~რ მ~ტრი იგი ქ~თა
მ~რთლ მ~რწმ~ნეთა ეღმ~კი. და
ვერ და ამტკიცებდა აფრ~რე
ბ~ჲრა უ~რრა: და ეგრეთვე ნანა
დტ~ლიცა სმეტერ მირრა იქო გ
სლ ტიცცელ და ღესრ~ცცირ მქ~ტლ
უ~დგებ~ჲრა მ~რ უ~რ ღძ~ლირ~რა ჩ~ტრა:X~ წ~ჲ ნინო იქო. ერრ~თ და ილო
ცვიდა დასცცრომლ~დ რაქსდე
ლრა მ~რ მირრა მ~ქსჲლრა უ~ღე.

რა. და რც~ჲნი იგი ეუსრნი. და
რ~მოთცირ მცველნი იგი სრთი
ერთარრ მესფლენი. დააბ
იათარ მფ~ი აც~ლი იგი პ~ვლ
ე. რ~ი სღიღად დასცცრომელ~დ
უდ~გბდა ღძ~ლრა უ~რრა: რ~ი ტ~დ მ
ეცნი~რ იქო შსჱლირა ძ~ლირ
ა. და აც~ლი ერე რძ~ლი ერ
წავა მ~რ წ~ირა ნინორგ~ნ. და
სმეტერ ნინორრა ამცილებ~ჲდ
ქ~ა კ~ცრა და არწავებდა რ
ძსლრა ჩ~ტრა:M~ღინ აფიშრნერ წ~რიანი აბი
ათარრა ზ~ა რ~ამცა უვაჲ და
კრიბერ მ~რ. ც~ მირიან მ~ტემ~ნ მი
ავლინნა მრ~ცრნი და გ~ნარინ
ა აბიათარ მოკლვირგ~ნ ს
რიათარა. რ აუ~ნდა მირიან
მეტერა რსრვილი უ~რ რძ~ლირა
ამირ თ~რ რ~ლ არმიოდერ მრ~ვა
ლნი უ~რ მ~რნი რაბერშნეთით
და რომცითით. და არა დაა
ბრკოლებდა იგი უ~დგბ~ჲდ ნი
ნორ. დამოწ~ტეთა მირთა. ა~დ
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ეთარა. დააქენებდირ რც~ჲთ~ცა
მირლვად დაკითცვ~დ ნინორრა:X~ ვ~ა რ~რო წ~რკსჱთილ იუმნა მკს
რნ~ლთა მ~რ მოჳდა დადავარ
და წ~ე მირრა. ევედრ~ბოდა კს
რნებ~ჲრა ქრმირრა. მ~ღინ წუ~ჲ
წ~ნ ნინო. კრნ~ბჲ რ~ი კაცთგ~ნ ა
რრ მე არა რ~ჲ ვქო. ც~ ფ~ნ ყ~მმ~ნ
უმნრ რ~ლრა მე ვმ~რცსრ~ბ უ~ნ
მირცერ ქრმ~რა ამ~რ კსრნ~ბჲ.
რ~ი ქ~თგ~ნ გ~ნწირსლ~რრ. დარ~ლრ
ა კილიკრა ზ~ა მ~დირ ილ~ცვნ
წ~ჲ ნინო. მ~რ ზ~ა დადებ~ჲდ რცა რ
ნესლი იგი დაიწქო ვედრ~ბჲდ
ო~ჲ. დამ~რვე ჟ~ა გ~ნიკსრნნა ქრ
მა იგი გ~ნცცცლ~ბლი დამციარს
ლი მირცა დედარა თ~რრა. ც~ დედა
მან ქრმირამ~ნ აფიარა უ~ე. და
თუ~ჲ არა არრ თჳნი~რ უ~ა რ
ომელრა უ~დგ~ბრ ნინო. დადაე
მოწ~ტა წ~ა ნინორ დაღესდგ~ჲ
კს~ჲლრა მირრა. დაადიდებდა ფ~ა: M~ღინ დ~ტლი ნანა ღევ~რდა რენ
რა დიდრა დამწ~რერა რ~ლრაჲ

დადაკჳრვებლ იქვნ~რ წ~რმართ
ნი იგი ლ~ცვრა მირრა. და მფჳშ
არებ~ჲრა. და სცცო სყნდა რ
აუმე იგი. იწქერ გ~მოკითცს
ად მირა. ც~ იგი ასწქებდა
შსჱლთა და აც~ლთა წიგნთა.
და გ~ნბრშნობდა სგ~ლირ ჴმო
თა მ~თ- და ღთასგდებდა გ~ლრა
მ~თრა რაქ~ჲრლრა უ~რრა:Dა იქო ერრ~თ რ~მწელ ვინ~ცა
გ~ნცც~ჲდა უდ~გბ~ჲ. დადაიმწ~ტნა.
მ~ღინ იქო ვინმე ქრმაჲ წსლ
ი ო~ი მშიმირა რენირაჲ დამიმოა
უსნდა იგი დედარა მირრა კა
რითი კარ~ჲდ. რ~ამცა ვინმე
წპოვა მეცნი~რი კსრნ~ბირა. და
ქომცა რარგებ~ლი მირი -დაღეი
რწავერ იგი ქ~თა. და არა ოდე
რ წპოვერ რარგებ~ლი. კსრნე
ბირა ქრმირა მირ თ~რ. დამკსრნ
ალთა წრუსჱრ დედაკ~ცრა
მ~რ ვ~დ არა რარგებ~ლ ექოტ
ვირ ქრმ~რა მ~გრ. დადედკ~ცი იგი
იქო გ~ლ ტიცცელი წ~რმ~რთი და მ~დირ რშაგ~ნ ღძ~ლრა უ~ეან
მ~ღინ სბრშ~ნა მრ~ცრთა მირთ
ა რ~ა მოიქვ~ნონ ნინო. და
მივიდერ მრც~რნი დტ~ლირ~ნი და
პოვერ ნინო უოყრა მ~რ უს
ჱღე მ~ქსალთარა წლოცვიდ
ა ჟ~ა მეეუსრერა და მისთცრ
ერ ბრშ~ნებ~ჲ დ~ტლირა: ც~ წ~ნ
ნინო წუ~ჲ არა ბრშ~ნბ~ლ~რრ
ყ~მდა რადა ბნ~ბჲ ყ~ნი არრ ა
რა გ~ნვიდეთ მ~რ. ა~დ დ~ტლი
აუამოვედინ ყ~მდა რქ~ტელრა ამ~რ
ყ~ა. ჩ~დ გ~ნიკსრნორ შ~ლით
ა უ~რითა. ც~ მრც~რთა მ~თ მი
სთცრერ დ~ტლრა რათუმელ
ი იგი ნინორი. მ~ღინ დ~ტლი
გ~ლრ მოდგინედ ეტქოდა მ~თ.
ღემიმზ~დეთ მე ცცედარი დამიმი
ქს~ჲნეთ მირრა: მ~ღინ წ~რიქ
ვანერ ცცედრითა მრც~რთაჲ
მ~თ. დაშე მირი რევ დარი
მრ~ვლე ერირა მირთ~ა:V~რ მივიდერ რქ~ტლრა მ~რ წ~ირა
ნინორ~რა. დადვერ დტ~ლი კელ
ინრა მ~რ მირრა ზ~ა. იწქო წ~ნ
ნინო ლ~ცვდ და ვედრ~ბჲდ ფ~ჲ

კრ~ნბჲ ვერვინ ღესშლორ.
რ~ ქ~თა ჴ~ლოვ~ნთა მკსრნ
ალთა წ~რმოც~ლიერნერ წ
ამ~ლნი მ~თნი და ვერ ღესშ
ლერ კ~რნება სფონო იუმნნ
ერ და რ~რო წ~რკსჱთილ. ც~
ასწქერ ჳეთმე დტ~ლრა
ვ~დ დედაკ~ცირა მირ წ~რომლირა
ტქჳრა მ~რ რ~ლრა წრუჳან
ნინო. ლ~ცვითა მირითა მრა
ვ~ლნი რენნი გ~ნკრნ~ბლ არ~ნ
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ასრად. დამ~დირ წკითცჲვ~ნ
და გ~მოიწსლილ~ჲვნ ღძ~ლრა
უ~რრა. და არწ~ვებნ წ~ჲ ნინო
და აბიათარ აც~ლი პ~ვლე. და
არ~ლი მირი რიდონია. და იუმნა
დტ~ლი მრწმ~ნე. დაიცნა ფ~თი
ჩ~ტი. წკითცჳდა დტ~ლრა მეტე.
ვ~რ იგი მ~ქრლ~დ გ~ნიკრნა. და
რიმრ~ვლე იგი რ~ლთა ეცილვ
ა დაამტკიცებდერ რიტქ~ჲრა
მ~რ დტ~ლირ~რა:M~ღინ მირიან მეტე გ~ნკჳრდა. და
იწქო გ~მოშიებ~ჲდ ღძ~ლრაჲ
ურ~რ ა დამრ~ვლგზირ წკითც~ჲ
ვნ წ~რათა ქ~ტილრა აბი
ათარრ შსჱლთა და აც~ლთ
ა წიგნთ~რა. და იგი ას
წქებდა ქ~ა:Dაწიგნიცა რ~ი წუონდა მირ
იან მეტერა ნებროთირი. მ~რ
ცა წიგნრა ღ~ა წპოვა წე
რილი ერრ~თ. აფღენებ~ჲრა მ~რ
გოდლირ~რა. ჴ~ჲ ზ~ცით ნებრ
ოთირ მ~რთ რ~ი ეტქ~და. მე ვ
არ მიუ~ლ რ~ი დადგინ~ბლ ვა
რ ფ~ჲ მ~რ მთ~ვრბ~ჲრა ზ~ა ა
ფმორ~ვლირ~რა. გ~ნვედ ულ~უით
მაგით. რ ფ~ი დაწტ~რავრ.
ც~ სკნ~რკნლთა ჟ~მთა მოვიდე
რ მეტე იგი ცირა რ~ირა ღ~ნ გნე
ბ~ჲვრ ცილვა ღესრ~ჲცცო ერ
რა ღ~რ ღესრ~ჲცცრა. ღიღმ~ნ მირ
მ~ნ გ~ნაურვნერ გემონი რ~ტლი
რ~ნი. მეტენი დასტეობდენ მეტო
ბ~ჲრა. დაეშიებდენ რიგლ~ჲცკე
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წქ~ლბა ღ~ი. და მიგ~ნიჩორ შ~ლ
ი კ~რნბ~ჲთა. რ~ა მით რცცონდე

მქოვ~რ ჟ~მ. და მოიფო ძ~ი
იგი რ~ი აუ~ნდა. და ღეაცო თ
ა ვრა და ტ~რჴთა და მჴ~ჲრ
თა რ~ცედ ძ~ირა. და მქრ~ლდ გ
ნიკსრნა: დააფდგ~ჲ გ~ნცო
ცცლ~ბლი. დაწრწმენა უ~ე. და
თუ~ჲ არა არრ რც~ჲ ფ~ი თვ
ინიერ უ~ა რ~ლრა უდ~გებრ ტქსჱ
ერე დედაკ~ცი. დამ~რითგ~ნ ღეუმ
ნა იგი მეგობრად თჳრად ღინ

რა. მ~ნ გიცილორ ჩირრა ღ~ნ ჩირრა ღ~ა
დაგჴრნერ ღ~ნ:M~ღინ გ~ლირ ჴ~ჲ წქ~ტდა მეტე
იგი მირიან. რ~ შსჱლნი წიგ
ნნი და აც~ლნი ეწამებოდერ. და
ნებროთირ წიგნნიცა დაამტ
კიცებდერ. და ღეეუმნა რსრვილ
ი უ~რ რძ~ლირა: ა~დ წბრშოდა
მტ~რი იგი სყინო. აქენ~ბდა
აფრ~რ~ბარა უ~ა. გ~ლრა ღთას
გდებდა რ~როებჲრა კერპთარაჲ
და ც~ცცლირ~რა. ა~დ მ~დირ ევედრ
ებინ დ~ტლი აფრ~რბ~ჲრა უ~ა :
და იქო მეტე დ~ტლირა მოუცე
ვიდგ~ჲნ წელიწ~დრა ერთრა
ორგ~ლბ~ჲრა ღ~ა ც~ არწ~ვებდა
ერრა დასცცრომელ~ჲდ წ~ჲ ნი
ნო. და არა ვირ ასწქებდა
თს ვინა ვარ ანს რადათ
მოვედ. ა~დ ტქსჱდ იტქ~და თ
ავრა თ~რრა. ღ~დ ამირრა მოგჳ
იგი მთ~ვრი. რპარრი რ~ცელით
ჴსარა რნესლ იქო რ~ლითა
სკ~თრითა. და ტიცცლ~დ იგსჱ
მებოდა. დარიკ~დილრა მიაცლებ
სლ იქო. და იქო მთ~ვრი იგი
ნ~თერ~ვთგ~ნ მირიან მეტირა. მა
ღინ ევედრ~ჲ წ~ჲ ნინორ დ~ტლი.
და მეტე იცილვიდა რუმერა მირრა
მცირედ ორგლ~ბით. ეტქჳნ წ~ა
ნინორ. რ~ირა ფ~ჲ შ~ლითა იუ
მ კ~რნბჲრა ამ~რ. ანს ც~რ ღ~ნ
არ~ლი არმაზირი. ანს ღჳლ
ი ზადენირი. სცცოებით მოცს
ჱდ და ღესვრდი - და ზ~ა აც მ~თ

გან ბრშ~ნბჲ ერე:-

ბოდე სცცორა უ~ქნრა. დად~ბლ
მცა არ~ნ სკ~ე. ც~ ღ~ნ წ~ე ყ~ნრა
იქ~ვნ. ვ~ა ერთი მაწოვნე
ბელი ღჳლთა ყ~ნთ~ნი. და პა
ტივცემ~ლ ულ~ურა ამ~რ ღ~ა ა~დ
სცცორა ამ~რ რიტქ~ჲრა. ნს იტ
ქჳ- წრომთა მ~თ ღეცთომილთ
ა. ღძ~ლრა ნს გ~ნებ~ჲვრ ქო
ვლ~ჲდ თუმ~დ:·~ აწა ერერ~ჲ ფ~ნი დიდნი რო
ტლირ მპქრ~ბლნი. მზირ მომ
ტენელნი და წჳმირ მომცემე
ლნი. უ~ქნით ნქ~ტთა გ~მომ
ზრდელნი უ~რთლირ~ნი. არმა
ზ დაზადენ ქ~ირა და ტ~რლირა
გ~მომეშიებ~ლნი. შსჱლნი ფმე
რთნი მ~მთა ყ~ნთ~ნი. გაცი და
გაიმ. იგი იქვ~ნნ. დარარწ
მსნ~ბლდ კ~ცთა მ~რთ. და სკ
ეთს გ~ნწკრ~ნო მთ~ვარი ერ
ე გ~ნგამდიდრო და გქო ღ~ნ
მკჳდრ მცცეთარ ღ~ა მრც~რჲდ
არმაზირა. დაფაცათს წა
ერითა დარეტქჳთა მით მოი
წია მ~რ ზ~ა ღემსრრვა მირი.
ა~დ იგი ადგილი სშრავ
ი არრ ეგე არმ~ზ და უ~ლდე
ველთა ფ~ი ითრსძ~ჲნ - ქ~დვე
მტ~რ არ~ნ. ამ~ნ ზფ~ჲ ღემოადგ
ინირ ზ~ა. დამ~ნ ამ~რ ზ~ა ერე
ვ~რი სრვა მოაწირ ვ~რ ა
უსრ ყსჱსლ~ბჲ რტ~ლირ მპ
ქრობ~ლთა დაკმა გექვნ ყ~ნ
1-35 სტრ., 280v
რსლ~ჲ ქ~ი რ~ირა თ~რ მორრ~ლ
იქო. და აფვიდა მ~თვე რი
მ~ფლეთა მ~მირა თ~ა და იცილ
ა დასრჲბ~მო იგი - მც~ლო მ
აფლ~რრ დამდაბ~ჲლთა ცედა
ვრ. და მ~ფლნი იგი ღორით იც
ნირ: მეტე აცლორ არრ მია
ცლებ~ჲ ღენი ფ~ჲ მიცედვად რ~ი
არრ ულ~ურა ამ~რ ღ~ა რრ~წლი
ერთი. რ~მორელი შირა ფ~ჲ
აუა არრ. დაც~ჲლენირა მირ
ელიარი თუ~რ აუავე ქ~ტჲ.
და მრ~ვლნი რრ~წასლნი არ~ნ რ~ნი
ფ~ნ გ~მო~ჲყინნერ თს არა
მე კსლჲ თ~ვიადი ერე ღ~ნი გ~ნ
წკ~რნო რც~ლითა უ~რ ყ~მირა
თა. და ძ~ითა ვნ~ბირა მირი

mისგო წ~ნ ნინო - ღ~ნ მეტე რაც
ელითა უ~რითა და ვედრ~ბთა
დედირა მირირ~თა. და მირ თ~ა ქ~თა
წ~თთა მოავლინენ ღ~ნ ზ~ა ფ~ნ
ცირა და უ~ქნირა ღემოუმედმ~ნ.
დამბ~ჲდბ~ლმ~ნ ქ~ირა დაბ~ჲდებ~ლი
რა მან. დიდირა და დბ~ლირა თ~რი
რა და ასრაცცელირა მრ~ვლ
მწ~ქლბირგ~ნ მოგვლინ~ნ ღ~ნ
ვ~ა რ~ჴმლირგ~ნ. ნაბერწქ~ლ
ი ერთი მდ~ლირა მირირა: და
რცნა გ~ლირ ჴ~ჲ ქო რიმ~ფლე.
ცირა დანთ~ლი. მზირა რიფრმე
ზფჳრა რაშირკსჱლირა. დარი
ვრცე უქ~ნირა დარატსშველ
ი მირი. დასწქებ~ლ იქო მე
ტე ვინ ღემორნირ ც~ნი ფრს
ბლითა. და უსცნ ჴმითაჲ
წაერირათა. და იშრვინ უს
ჱქ~ნა. რიმშატრითა მირითადა არბიან მეცირ ტეც~ჲნი. და ქ~ა მ
თარა ეგზებირ ცცც~ლი გ~ლირ
წქრომითა მ~თითა:Aნს ოდერ ღეიშრირ ვეღაპი ი
გი დიდი ზფ~ჲთა ღ~ა და ღეიშ
რირ ქ~ი უქ~ნა. ვ~დირ დაირფ
ვიან მთანი დამქ~რნი კლდე
ნი და უვანი. დამცნი~რ გქვენ
ღ~ნ. ამ~რ ქ~ა მიწევნად. რ ფ~ი
არრ ც~თა ღ~ა - სცილ~ჲვ~რრ თ
ავადი იგი ქ~თა და ბ~ჲბლთ
აგ~ნ. თჳნი~რ შირა მირირა რ~ი
მირგ~ნ გ~მოვიდა უქ~ნრა ზ~ა გ~მოყნდა ვ~ა კ~ცი. რ~ნ აფარ
სლით და ერით~რთ მირით
და ად~ბდერ მ~მრა და შერა და
წ~ა რ~ლრა აწდა მ~დირ და სკ~ი:ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ
ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ
Tუმ~ლი რიდონია დედაკ~ცირა რ~ი
იქო მოწ~ტე წ~ირა ნინორი რ~ი ე
რე იცილ~ჲ დადაწერ~ჲ მ~უცევა
რრ~წლითა მირიან მეტირათა დაღ
ევრდომა ნინორი აფრარები
რა თ~რ უ~რირა ძ~ირა აფმ~რთებ
ირათ~რ ეკლერიათა აფღენ~ბირ
ა თ~რ დამ~რ ღ~ა რრ~წლთა მირთა
თ~რ თ~ვი:- z~: gკ~ცნ მ~მო:-

რათა. ვ~ა იგი დტ~ლი ნ~ნაჲ
გ~ნიკრნა რენირა დიდირა. და
რ~ჲ იგი ვასწქე მ~რ წქ~ტრ
იგი დამოვიდა ნ~ნაჲ დტ~ლი
ცა რ~მოთცერა მ~რ ღ~ა ნაშს
თა მ~თ უ~ღე დადაადგინაჲ
იგი აფმორავლით და პქრ
ობ~ჲდ რცნა ჴ~ლნი. დაწრუ~ჲ
მ~რ რ~მგზირ ვიძმნი ღ~ნგ~ნ ე
ღმ~კო. ღესდგ~ბი უ~ა შერაჲ
ფ~ჲრა. დატიროდა ნინო რ~ლთ
უმითა რ~ლირა თ~რირათა. და
ითცოვდა ფ~ჲგ~ნ ღეწევ
ნარა კ~ცრა მ~რ ზ~ა. და იქვნერ
მწ~ტენი მირნი მსნვე ერთ დფ
ე და ორ ფ~მე და მრწრ~ტლ გ
ანვიდა მირგ~ნ რ~ლი იგი ბ~რტი
დადაემოწ~ტა ნინორ რაცლე
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მრაც~რბჲრა ფ~თთა მ~თ მპქრო
ბელთა უ~რთლირ~თა. ვამც
ილოთ ნანარ ცოლრა ყ~მრა. ღე
ნანებჲ დადატევებ~ჲ ღძ~ლრაჲ
ძ~რცმ~ლირ~რა. და თს არა მერყ
დერ დავივიწქო რიქ~რლი მირი.
და რც~ჲთა თ~ა წ~რვრწქმიდო იგ
იცა: და სმტკიცერ გ~ნზრცვა
იგი თ~ა მზრაცსჱლთა მ~თ. რ~
მჴსრვ~ლედ ი ქვნერ იგ~ნი რა
უმერაჲ მ~რ. და წნებვიდა პ~ლი
თგ~ნ და ვერ იკადრ~ბდერ გ~ნცც
ადებ~ლ~ჲდ: ც~ მეტემ~ნ მოვლო ქ~ი
რანაცები მსცრ~ნირა. დააფვ
იდა მთარა თცოთირ~რა მ~ფლრ
ა. რ~ამცა მოიცილ~ჲ კარპად და
ო~ირ ციცედ. და გ~ნვიდა თცე
მრა მთირ~რა; ღს~ჲ რ~მცრირ ოდ
ენ და ბნელდა მ~თ ზ~ა მზე.
დაიუმნა ვ~ა ფ~მე ბნ~ლი და ს
კსნი. და დაიპქრა ბნ~ლმ~ნ ა
რენი და ადგილნი. და გ~ნიბნივ
ნერ სრთი~რთ~რ. ჩირირგ~ნ და
სრვირა. დადაღთა მეტე მარ
ტო. დაიარებოდა მთათა მა
ფნართა. ღეღინ~ბლი დაღეშრ
წსნ~ბლი დადგ~ჲ ერთრა ადგ
ილრა. და წ~რეწირა რრ~ბა ცცო
ვრ~ბირა მირირა. დამოეგო თ
ავირა ცნ~ბჲრა. გ~ნიზრ~ცჳდა
ერრეთ გ~ლრა ღ~ა თ~რრა. აწა

Dა იქო დფ~რა ერთრა ზ~ტცსლ
ირ~რა. თსჱრა ივლირრა: Ö: დფ
ერა ღ~ბთრა. გ~ნვიდა მეტე ნ
ადირობ~ჲდ მსცრ~ნით კერშო.
და მოსჴდა სყინო იგი ბ~რტი
მბრშოლი ეღმ~კი. და ღთასგ
დო რიქრ~ლი კერპთა დაც~ცცლ
ირა. და იგონ~ბდა ქ~ა მრც~რ~ბრა
მ~თრა. მცჳლითა მოწქსჱდარა
ქ~თა უ~ნთრა. და წ~უ~ჲ მეტემ~ნ
ოთცთა თ~ა მზრ~ცველთა მირთა.
ფირრ ვართ ყ~ნ ფ~თთა ყ~ნთ
აგ~ნ ბრ~ტირ ქ~ტრა. რ~ სდებ ვ
იუმნ~ნით მრც~რბირა მ~თირგ~ნ. და
მისჱღჳთ ყ~ნ უ~ენეთა გრშნეს
ლთა უდ~გებ~ჲდ ღძ~ლრა მ~თრაჲ
უ~ქნრა ყ~ნრა. რ~ გრშნ~ბითა
წქ~ტენ რ~კჳრვლბ~ჲთა მ~თ. აწ
ერე არრ გ~ნზრცვა ყ~ნი. რ~ა ბო
როტ~ჲდ მოვრრნეთ ქ~ნი მორ~ვნი
ძ~რცმლირ~ნი. სმეტერად ღესდგეთ
ოტრ კრ~ნბჲრა მირითა რრ~ბითა.
არამცა შ~ლ ედვა ჴრნა ყ~ი
ჩირირაგ~ნ. რ ვარ მე ცცც~ლივ ძ
ოძცეთრა ღ~ა. და ვერ სწქი
თს ქ~ირა უქ~ნირა თ~რ იუმნაჲ
დაუცევა ერე. დანთ~ლი ბნ~ლ~დ.
გ~რდაიუცა და თს ყ~მთ~რ ოდენ:Aწ თს ყ~მთ~რ ოდენ არრ ჩირი
ერე ფ~ო ნინორო გ~ნმინათლე
ფ~მე ერე დამიყსჱნე რქ~ტლი ყ~ი.
დააფვიარო რც~ლი ღ~ი. აფვ
მართო შელი ძ~ირა და თაქ~ნირ
ვრცე მ~რ. და აფვაღენო რაც
ლი რალოცველ~ჲდ ყ~მდა. და ვი
ქო მორყილ ნინორრა. ღძ~ლრა
ზ~ა წრომთ~რა: ერერ~ჲ ვ~ი წა
რმოთუს~ჲ გ~ნთენა და გ~მობრ
წქინდა მზე. დაგ~რდმოვიდა
მეტე ცცენირაგ~ნ. დადადგ~ჲ მ~რ ადგ
ილრა. გ~ნიპქრნა მჴარნი აფ
მორ~ვლით ც~ჲდ მ~რთ და თუ~ჲ.
ღ~ნ ც~რ ფ~ი ქ~თა ზ~ა ფ~თთა. და
ო~ი ქ~თა ზ~ა სტ~ლთა. ფ~თი რ~ლრ
ა ნინო იტქჳრ დარ~უბლ~რრ რა
ცელი ღ~ი ღ~ი ქ~ირა დაბდებ~ლირა
გ~ნ. ც~ჲრა უ~ღე და უ~ქნრა ზ~ა.
რ~ ღ~ნ მიჴრ~ნ მე ჩირირგ~ნ. და გ~ნმ
ინათლე ბნ~ლი ყ~ი. აწა ე
რე რ~ჲ მიცნ~ბიერ რ~ გინდა ჴრნა
ყ~ი. და ლცინ~ბაჲ. მიაცლ~ბჲ ღ~ნდა

ერერ~ჲ ვც~ჲდი ფ~თთა ყ~მთა.
და არა ვპოვე ყ~მ ზ~ა ლცინე
ბა. აწ რ~ლრა გუ~დგბრ ნინ
ო. ძ~რრა და ძ~რცმ~ლრა. დაწქ
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რმოემ~რთა. და იცილ~ჲ ერმ~ნ
მ~ნ ნ~თლი და გ~მოერთო ერი
გ~ნბნესლი. ც~ მეტე ფფ~დბდა მი
ეცით დ~ბჲ ფ~ა ნინორ~რა ქ~ნ ერ
მ~ნ. რ~ იგი არრ ფ~ი რკ~ნეთაჲ
და მ~რ მც~ლორა ღსჱნირ დბ~ჲ სკ~ე:X~ ნანა დტ~ლი და ქ~ი ერი გ~ნვი
და მიგებბ~ჲდ მეტირა. რ~ ერმაჲ
პ~ლ წ~რწქმედა და კ~დ მორლ
ვა მღჳდ~ბით. და მიეგ~ბოდერ
უინშ~რრ და ფართარ. ც~ ნტ~რი
ნინო დადგრომილ იქო ლ~ცვა
რა მწსცრირ~რა მქ~ლოვ~ნრაჲ
მ~რ ღ~ა. ყსჱსლ~ბირაებრ მირი
ჟ~ა თ~რრა. და ყ~ნ მირ თ~ა ო
რმეოცდა ათი რ~ლი:Dა იქო ვ~ა გ~მოჳდა მეტე ი
შროდა ულ~უი და ჴმითა მ~ფლ
ითა ფფ~დებ~ჲ მეტე რადა არრ
დედკ~ცი იგი სცცო რლ~რრ დე
და ყ~ნი. და ფ~ი მირი მჴრნ~ლი ყ~ი:ვ~ა ერმა თს აუა მაქლოვ
ანრა არრ დაილც~ვრ მოდრ
კა მეტე და ქ~ი იგი ლ~ჲღუარი.
მოვიდა და გ~რდაიჩრ~ჲ რაჴ
ედრირგ~ნ. და ეტქ~და ნინორ.
აწ ფირრ ვარ რ~ცელირ დებ
ად. რ~ცელრა ფ~ჲ ღ~ნირრა. დამჴ
რნელირა ყ~ირრა. ც~ წ~ჲ ნონო არწ~ვლიდა დააწსჱვდა.
მრწრ~ტლ თქ~ნირ ცემ~დ აფმორ
ავლეთ და აფრარებ~ჲდ
უ~რ შირა ფ~ჲ:M~ღინ იუმნა გრგჳნვა და ტირი
ლი ქ~ირა კ~ცირა - ოდერ ცედვიდე
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იცილ~ჲ მტრინველთა მ~თ ტრ
თითა სღსჱრთა გნბ~ჲნაჲ
წქ~ლთა და გ~ნრპეტაკებ~ჲ ბრ
წქინვ~ლედ. დარცდომა მ~თი
ცეთა მ~თ ზ~ა რ~მოთცირათა. და
ჴმობ~ჲ მ~თი ჴმითა ტკბილი
თა: ჩ~ტდ რ~მოთცე ერე ჴ~რც

ო~ კც~ლო. ამ~რ ადგილრა აფვ
მართო შელი ძ~ირა. რ~ლითა
იდიდებოდირ რ~ცლი ღ~ი. და იჴრნ~ბო
დირ რ~უმე ერე. დარ~რწლი სკ~ე.
დაირწ~ვლ~ჲ ადგილი იგ ი და წა
რ მეტერა დად~დტლრა ცრემლ
ორანთა. და ცვ~ლირა დფე წ
რვლინნა მცი~ული რაბერ
შნეთად მირიან მეტემ~ნ. წ~ე
კორტ~ნტინე მეტირა და წიგნი ნი
ნორი ელენე დტ~ლრა წ~ე. და
ასწქერ ერე ქ~ი რ~რწალი უ~რ
მ~რი რ~ი იუმნა მცცეთარ ღ~ა. მი
რიან მეტერა ზე. და ითცოვნ
ერ მორწრ~ტებით. მფდ~ლნი ნა
თლირფ~ბირა თ~რ. ც~ წ~ჲ ნინო
და მოწ~ტენი მირნი უდ~გებდერ ერ
რა მ~რ ზ~ა. დფე და ფ~მე დასცც
რომ~ლჲდ. და სყნ~ბდერ გზ~რაჲ
ჩ~ტრა რრ~ტვლირ~რა:ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ
ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ
Tუმსლი მირივე აფღენ~ბირა თ~რ
ეკლერათარა:- m~მო გკ~ცნ:Oდერ წ~რემ~რთა ქ~ი ერი უ~ნობ
არა მორწრ~ტებით ვ~ე მფდე
ლთა მორლვამდე. წუ~ა მეტე
მ~ნ წ~ა ნინორ. მერწრ~ტბირ მე
აფღენ~ბჲდ რ~ცლრა ფ~ირრა: რა
და სღენოთ. წუ~ჲ ნინო რა
დაცა მთ~ვართა გნ~ბა მტკიცე
არრ. წუ~ჲ მ~რ მეტემ~ნ. მიქვა
რან მე მ~ქვლნი ერე ღ~ნნი. და
მსნ მნ~ბჲვრ გნ~ბითა. გ~რნ
ა არა ერრე. ა~დ არა ვ
რიდო რამოთცერა ამ~რ რ~მეს
ტორა. და ნაშსთა ამ~თ რი
მ~ფლერა. და ბ~ჲბილოთა ამ~თ
ნქ~ტირ~ბჲრა. და ქს~ჲვილთ აჲ
რლ~ნლბ~ჲრა. რ ყსჱნ~ბჲ რ~ი

ირა. და იტქ~დერ რ~ჲმე არრ ე
რე - და ვ~რ იქო მწ~ცრი. წარ
ვიდა მეტე რაცლ~დ თჳრად ღ
ეწსცებ~ლი. ც~ წ~ჲ ნინო
და ათორმეტნი მწ~ტენი მირნი.
დედანი დაადგრერ რსჱტრა მ~რ
თ~ა. ც~ რნ~ტრლი იგი გოდებდა

იელი წ~რმა ვ~ლი. ღეგსჱც
ვალორ ცც~რბ~ჲდ რკ~ნოდ. და
მსნ აფვაღენოთ რ~ცლი ფ~ირ
ა რალოცველ~დ ყ~ნდა. ვ~ე მ
ორლვადმდე მფდ~ლთა რაბერ
შნეთით: და მ~ქრლდ მოიფო
შელი და არწ~ვებდა ცსრო
თა და მოწკსჱთა ნაშჳ ი
გი. და ნაშჳრა მირგ~ნ ღემზად
ნა ღჳდნი რსჱტნი ეკლერიირ
ანი. და ვ~რ აფაღენერ კედ
ელი იგი შელითა. დააფწ
მ~რთნერ ეუ~რნი იგი რსჱტნი თ
ვირ თჳრად. ც~ რსჱტი იგი ს
დიდერი. რ~ლ რკჳრველ იქო ცილ
ვითა რ~ღსალ ეკლერიირა
ღერაგდებ~ლდ გ~ნმზადებ~ლი. ვ
ერ ღესშლერ აფმ~რთებ~ჲდ
მირა. და ასწქერ მეტერა რ~კჳრ
ველი იგი. ქ~დვერ ღეშრვ
ა ადგილითცა რსჱტირა მირ:M~ღინ მოვიდა მეტე რიმრ~ვლითა
ერირათა. დამოიცსნერ მრ~ვლ
ნი ფონენი მანუანანი. და რიმ~რძჳ
თა დაერირა რიმრ~ვლირა შ
ალითა ეც~დნერ აფმ~რთ~ბჲდ
და ვერ ღესშლერ. და იქო და
კჳრვებ~ლ მეტე დარიმრ~ვლე ერ
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ლით შ~ლითა მ~ფლირათა
და ძ~ითა უ~რითა. მოიუეცი
თ და ილ~ცვიდით ფ~ჲ მ~რთ.
მ~ქრლ~ჲდ დარცცრერ ც~ჲნი იგი
და იქო არა რ~ჲ:Dადგ~ჲ და გ~ნიპქრნერ ჴ~ლნი
და ილ~ცვიდა ფ~ჲ მ~რთ. დაიტ
ქოდა. რ~ა არა და ებრკოლ
ორ რ~უმე ერე რ~ლრა წ~რმ~რთ
ებლ~რრ მეტე. კ~დ ვ~ე არა ე
ქივლ~ჲ უათამრა რ~მთა კარ
თა უ~ლუირ~თა დარცა ზარრა
ლაღუ~რმ~ნ შლ~იერმ~ნ .და წ
ლეწნერ კარნი და აფივრო
ულ~უი რპარრითა ლ~ჲღურით
ა და ღეიუმნა ზარირ რაჴდე
ლი ზრზინვაჲ. და ქივილი.
დაკლვაჲ და რირცლი დიოდა.
და აფივრო ქ~ი ადგილი და
მოჳდა მ~თდა რიმრავლე ზა
ცილითა დამ~ცჳლითა. დარც

რსჱტრა მ~რ ზ~ა დადაადინებდა
ცრემლთა: V~ა ღს~ჲფამე ოდენ იქო. წ~რმ
ოიუცერ ორნივე ერე მთ~ნი.
არმ~ზი დაზადენი. რეცა თს
ყამოირფსჱრ. დადააქენერ წ
ქალნი ორთავე. დამტკსა
რმ~ნ გ~რდმოცეთუა და წ~რმო
აუსნდა უ~ლუი და ღეიუმნერ
ჴმ~ნი რ~ზრელნი ტქებირა და გ
ოდებირ~ნი. ეგრ~თვე არაგვი
გ~რდამოჴდა ციცერა ზ~ა. და ი
უმნებოდერ რ~ზარელნი გრგ
ვინვ~ნი. ღეეღინდერ დედანი და
ივლტოდერ. ც~ ნტ~რი იგი ფფ~დბდ
ა. ნს გეღინინ დანო ყ~მნო.
მთანი მსნვე დიან. და ერ
რა ქ~ა რშინავრ:X~ ერე რ~ლ რეცა მთ~ნი დაირფს
ჱრ- რ~მრთლ~დ გეყსჱნ~ბირ. რ~
სრწმ~ნბირა მთ~ნი დაირფსჱრ
უ~რთლრ ღ~ა. და წქ~ლნი რ~ლ
დაექენნერ. რირცლი იგი ქრ~მთა
კერპთა მ~რთ ღეწირვირა დაე
ქენორ. ც~ ჴ~ჲ ერე ტქებირაჲ
არრ ეღმ~კთა რიმრ~ვლირა.
ეგლოვენ იგი თავრა თ~ვთა თჳრთა.
რ~ლ არ~ნ მეოტ- ამით. ადგი
დაკლევდერ:Dაირმა ჴ~ჲ შლ~რი მირიან მე
ტე ღეიპქრერ. გ~რე მოიცილ
ა მჴნემ~ნ მ~ფწემ~ნ და თუ~ჲ.
ერე რ~ი ქიჳრ ვიცი. რ~ლ აწ
რადმე დიდად რჩირრ. დამ~დლო
ბით ფ~ა. ერე ნიღანი მ~თირა
წ~რწქმედირაჲ არრ. და უ~რთ
ლირა ცც~რბირა. და ამირ ადგ
ილირა დ~ბირა. ნს გეღინირ გ
სცემდა ვ~ა მ~შფრი ჴ~ლოვ
ანი. ჩ~დ მ~შფრი და მოციუს
ლი რ~ნტრ~ლი:mიეუცა ერრა მ~რ მომრვრელრა
დაწუ~ჲ. რადა არ~ნ მეტენი რპ
არრთანი. ცს~ჲრა დაცსარ
აჲ დაცსარ~ჲ. რაბ~ჲრტანით
გსღინ წამოცსჱდით. მალე
რადმე მოცსჱდით. დიდირადმე
ლ~ჲღუ~რი ც~რთ დაშლი~რი რ~ჲდ

სათა მ~თ ღიღირგ~ნ დარდნებო
დერ ჴ~რცნი. დაგ~ნილია რ~ლი
მ~თი. ტიროდერ ნათერავთა
მათ თვირ:Dამრწრ~ტლ ირმოდა ჴმობ
დერ რ~ჲ შლ~რჲდ მეტე რპ
არრთაჲ ცსრ~ჲ ბრშ~ნბრ.
და მეტეთ მეტე ცსრჲნ. ქ~ი სრ
იაჲ გ~ნარინეთ პირირაგ~ნ მა
ც ჳლირა. ერერ~ჲ მერმა დამო
ვეგე ცნობ~ჲრა. დაღეორგს
ლდით მე და ათნი იგი ყ~მთანი.
და მო~ცლბ~ლ იქვნერ მაცჳლო
რ~ნნი გ~რემორ ყ~ნრა რცემდერ
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ერე რ~ჲ მოადგ~ჲ ჩ~ბკი ერთი.
ნტ~რრა მ~რ ქ~დ ნ~თლითა ღემკო
ბილი ღებლ~ჲრდნილი ცცც~ლირ ზეწ
რითა დაწუ~ნა რ~ჲმე რ~მნი რი
ტქ~ჲნი. ც~ იგი დაეცა პირრა ზ~ა
თ~რრა. და ჩაბკმ~ნ მ~ნ მიქო ჴ~ლი
რსჱტრა მ~რ და აფმ~ფლ~ჲ დაწარ
იფო რიმ~ფლერ ღ~ა და გ~ნკჳრვ
ებ~ლი მივეაცლე მე რიდონია
დავარუს ერრეთ დტ~ლო რ~ჲ
არრ. ც~ მ~ნ მრუსა. მოიდრიკე
თ~ვი უქ~ნდა. და ტირილ~ჲდ იწქო
ზარირა მირგ~ნ. და მცირედირა ჟ
ამირა ღ~დ. აფდგ~ჲ და აფმ~დგინა.
დაგ~ნვეღორენით მ~რ ადგილრა.
ც~ დედანი ვ~რ იქვნერ კიდე აფ
რა იცილერ მ~თცა რსჱტი იგი
ცცც~ლირ რ~ცედ ყამოჳდოდა და
მოეაცლ~ჲ ც~ჲრირცრა მ~რ. დადა
დგ~ჲ აფღორებ~ლდ უ~ქნით. ვ~რ
ათორმეტ წქრთა. და ნელია
დ ნელიად ყამოიცვ~ლებდა ც
არირცად თჳრად მონ~კსჱთრა
ზ~ა შირრა მირვე ნაშჳრ~რა:V~ა რიჟს რ~ჲჟს ოდენ იქო. აფ
დგ~ჲ მეტე გსლ დებ~ლი სრვათ
აგ~ნ. მიცედნა რ~მოთცერა. და
დაწქებ~ლრა მ~რ ეკლერიარა რ
ადაიგი მტკიცე. იქო გონ~ბჲ
მირი. იცილ~ჲ ნ~თლი ვ~ა ელვა
აფწევნილი ც~ჲდ რ~მოთცით მი
რით. იწქო რრბ~ჲდ დამკჳრცც
ლ მოვიდოდა და ქ~ი რიმრ~ვლ
ე რ~ცლირა მირირა და ქ~ი ერი

და ლეწეთ ულ~უი ერე დამა
ცვილი და ეცით უართაჲ
და ნიავთა წ~რგს~ჲლეთ
ბნ~ლი ყრდილოთ კერშო მ
თათა დაკედ~რთა. აწა მ
ოჳდა რ~ლრა თუ~ნ ევლტით:Dა გ~ნიპქრ~ჲ ჴ~ლი ძ~ირ რ~ცედ. და მე
ქრსჱლ~დ სყინო იუმნნერ ქ~ნი
იგი დაიუმნა დაქსდებ~ჲ დი
დ დადედანი იგი წნ~ტრიდერ
მ~რ და ად~ბდე ფ~ა.
ც~ ვ~ა ცირკა
რი აეფებოდა. მიერსლა
დედათა მ~თ. ც~ მე რიდონია მფჳ
შარე ვიქ~ვ. და იგი დგ~ჲ ჴ
ელ გ~ნპქრობით. აწა
რ~კჳრველი იგი. ნ~თლითა ბრ
წქინვ~ლე რსჱტი. ყამოვიდ
ოდა ადგილ~ჲდ თჳრად. რეც~ჲ
ვ~ა ზ~ცით. დადადგ~ჲ ცჲ~რირც
რა მ~რ ზ~ა და ემქ~რა ჴ~ლთ ღეს
ცებელ~დ კ~ცთგ~ნ. და ნტ~რ იქო
მ~რ ჟ~ა ღ~ა. რ~ რ~ჲ იგი იუმნებ
ოდა ღიღითა დარიცარ~ლითა ა
ფივრო მცცეთა უ~ლუი. და დიო
დერ მდინარენი
ცრემლთანი. მე
ტეთა და მთ~ვრთა და ქ~ა ერ
რა დარ~ლთუმითა რ~ლირა მ~თირა
თა ადბდერ ფ~ა და წნატრიდე
რ წ~ა ნინორ. და იუმნნერ რ~რწლნი
დიდნი მ~რ დფ~რა ღ~ა:´~დ მოვიდა წ~რია ბრმაჲ. ღ
ობითგ~ნ. მიეაცლ~ჲ რსჱტრა მ~რ
ფ~თივ აფმ~რთებ~ლირა დაიუმნა
მცედველ~დ მსნ თუსჱრვე ადი
დებდერ ფ~ა. და მეორედ რეტეწსლ
ი ქრმაჲ. ამაზარ პინი იდვა რ
ვირ წლირა: მოიფო დედამ~ნ მ
ირმ~ნ რარწმ~ნბით დადადვა ცცე
დრითა წ~ე რსჱტრა მ~რ ნ~თლირ
არა ევედრ~ბოდა ნინორ. მოც
ედე დ~ტლო შერა ამ~რ ყ~ა რიკ~დილ
ად მაცლ~ბლრა: რ~ ვიცი ფ~ი
ფ~თთა იგი არრ რ~ლრა ღ~ნ წმ~რ
აცსრებ. და ყ~ნ გჳუ~დგებ. მ~ღინ ნი
ნო ღეაცო ჴ~ლი რსჱტრა მ~რ და
დარდვაჲ ქრმ~რა მ~რ და წუ~ჲ
გრწამ ი~ჳ უ~ე ფ~ჲ მფსთირა ცცოვრ~ბი
რა თ~რ ქ~ირა რ~ტლირა ჴ~რცითა

უ~ლუირა მივიდა. ვ~ა იცილერ
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გ~ნგკსრნა დამრწრ~ტლ აფ
დგ~ჲ ქრმა იგი ვ~ა მრთელი
დადაეცა ღიღი დიდი მეტერა და
ქ~ა ერრაჲ:Dა თითო რ~ცენი რნესლნი მოვ
იდოდერ და გ~ნიკსრნებოდერ. ვ~დირ
მეტემ~ნ ღესუმნა რაბსრველი
შელირა გ~რემოირ რსჱტრა
მ~რ. დადატ~რჲ ცედვირგ~ნ. და ეგრ
ეთვე ღეეცებოდერ ერნი რარ
თსლრა მ~რ და გ~ნიკრნბ~დერ მრ
წრატლ. იწქო მეტემ~ნ და გა
ნარრ~ლა ეკლერია რ~მოთცერა
ღ~ა. და ვ~ა მიიწივნერ მ~ც~ულ
ნი. მირიან მეტირ~ნი წ~ე კორტ~ნტი
ნე მეტირა. და მისთცრერ რ~ჲც
ა იუმნა. მ~ღინ აფივრო რიცა
რსლითა მეტე. და დედა მირი
ელენე დტ~ლი [პ~დ] ამირ თ~რ.
რ~ მ~დლი ფ~ჲ მოეტინებოდა ქ~თა
ადგილთა. და ჴ~ლრა მ~თრა უ~ღე
ნ~თლრ იფებდერ ქ~ი უართლი.
და ღ~დ ამირ თ~რ გ~ნციარ~ლდერ.
რ~ დაიდარტსრერ მირიან მე
ტირგ~ნ რ~დ მოწქსჱდა რპარ
რთა და მტკიცედ მიფებ~ჲ რიქ
ვარ~ლირა მ~თირა. და ადბდერ
და მდ~ლბდერ ფ~ა: და წ~რმოგზა
ვნერ მფ~დელი ჩ~ტი ი~ნე ებირ
კოპორად. დამირ თ~ა მფ~დლნი
ორნი დადკნნი რ~მნი. მოსწ
ერა მე ტემ~ნ კორტ~ნტინე მირ
იანრ წიგნი ლ~ცვირა და კ~ცევ
ირაჲ. და ფ~ჲ მ~დლობირა: და წა
რმორცა ძ~რი. დაც~ტი მცც~რირაჲ
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რი იგი ნ~თლირ ფ~ბირა თ~რ.
რ ერმინა უდ~გბა წ~ირა ნინო
რი. რ~ლრა იტქჳან. ქ~ნ რ~ნ ა
რა ნ~თლ იფორ არა პოორ მ~ნ
ნთ~ლი რ~კნო. და ამირ თ~რ მორ
წრატე იქვნერ ნ~თლირ ფ~ბჲდ
ქ~ნი იგი. და ერრ~თ რ~ცედ ნ~თლრ
იფერ ქ~ნ ერმ~ნ და რიმრ~ვლე
მ~ნ უ~რთლირამ~ნ. თჳნი~რ ც~ არა
ნ~თლრ იფერ მთესლთა კავკა

მორრსლი. გ~ნკ~რნე ამიერითგ~ნ.
და ადიდებდი მ~რ. ვირმან შ~ლმ~ნ
და მირ თ~ა ნიჩი დიდი. და ელენე
დტ~ლმ~ნ. მოსწერ~ჲ წიგნი უე
ბირა დანსგეღინირცემირა მო
იწია ებირკ~პორი მფ~დლნი დამო
ციუ~ლნი მცცეთად. აფივრ~ნრ რი
ცრ~ლითა მეტე და ქ~ი ერი მ~თი.
რ რსრვიელ იქვნერ ქ~ნი ვე
ნ~თლირ ფ~ბირა თ~რ. მ~ღინ მრწრ
ატლ გ~ჲგზავნა. ბრშ~ნბჲ
მირიან ქ~თა ერირ თ~ვთა თ~ა.
რპარ~ლრთა და ქ~თა პირთაჲ
რ~მეტორ~თა მოწოდებ~ჲდ წ~ე მირრა.
მრწრ~ჲტლ მოიწინერ იგ~ნი ქ~ნი
უალ~უად:M~ღინ ნ~თლ იფო მეტემ~ნ ჴ~ლრაჲ
უ~ღე წ~ირა ნინორ~რა. და ღ~დ დე
დოტ~ლმ~ნ და ღჳლთა მ~თთაჲ
ჴ~ლრა უ~ღე მ~თ მფდ~ლთრა დადი
აკ~ნთარა. და ღ~დ მირრა აკ~ცერ
მდინ~რე მტკს~ჲრი. ებირ~კპრმ~ნ
ღემზადა ადგილი ერთი მიწ
სრჳლ ჴიდრა კარრა მო
გსთირ~რა. რადა ქ~ტილ იქო რ
აცლი ელიოზ მფ~დლირა. და
მსნ ნთ~ლრცემდა წ~რყინებს
ლთა ერთარა. და ეწოდა
ადგილრა მ~რ მთ~ვრთ რნ~თლო:X~ უსჱმოთ მირრა მდინ~რერ~ვე პ
ირრა ორგ~ნ ორნი იგი მფ~ნი
და დ~კნნი ნთ~ლრცემდერ ერრა.
და მიატქდებოდა ერი იგი სრ
თი ერთარ. მორწრ~ტბით ე
ვედრ~ბოდიან მფდ~ლთა რ~ა პ~დ
მ~რ ვირმე ნ~თლრცემდერ ერრა.
და ერრ~თ რსრვიელ იქო ე
და ნ~თლრ ცემდენ ერრა. რ~ა მრწ
რატლ ნთ~ლრ იფორ ქ~ნ რ~მ~ნ
უ~რთლირამ~ნ. დაითცოვნა უვი
თ ცსრორა მშფ~რნი აფრაღე
ნებ~ლად ეკლერიათაჲ:V~ ა მიიწივნერ წ~ე კორტ~ნტინე
კეირრირა რიც~რლითა მიანიჩ
ა ნ~წილი შელირა ცც~რბირა.
და ტიცარნი იგი რ~ლრა ზ~ა ტე

რიანთა მიტენ~რა მ~რ ნ~თლირ~რა.
ა~დ დაადგრერ ბნ~ლრა ღ~ა ჟ~მ
რ~ჲოდენმე. და წ~რიათაჲ მცცე
თელთა არავე ნ~თლრიფერ:-

რჴნი დასმრჩვალნერ ო~ა. და
რ~მრჩსალნი ჴ~ლთანი. წ~რმო
გზავნნერ მფდ~ლნი და ცსრონი
ტ~დ მრ~ვლნი:-

G~რნა კაბრაღანთა ნ~თლრ იფე
რ ორმოცდა ათმ~ნ რ~ლმნ. და
იუმნერ უ~ეანე ჩ~ტ. ამირ თ~რცა
დიდ იუმნერ იგ~ნი წ~ე მეტირა და
მისბოშა დაბ~ჲ რ~ლრა წრ
უვიან ციცე დიდი. ა~დ არა
ნ~თლრ იფო ტეროზ რიშემ~ნ
მირიან მეტირამ~ნ. არცა ე
რმ~ნ მირმ~ნ ნ~თლ იფერ. ა~დ ჴ
ორციელა~ჲდ ოდენ მორყილ~ბდენ
მირიან მეტე:-

X~კორტ~ნტინე მეტემ~ნ მეტბ~ჲრა ღ~ა
მირრა აფაღენა წ~ჲ ეკლერა ტა
შარი წ~ჲ დამორცა გ~ნში დიდშ
ალი ებირკ~პორრა ი~ერ და ს
ბრშანა რადაცა ძერ იქორ ა
დგილთა [.......]ირათა მსნცა
აფაღენნ ეკლერიანი რ~ცელრა
ზ~ა ყ~ა. და ნიჩნი ერე. და ამკჳდ
რე რაზფვ~რთა უ~რთლირათა:-

M~ღინ წ~რავლინა მირიან მეტე
მ~ნ ებირკ~პრი ი~ე. და მირ თ~ა წა
რყინ~ბლი ერთი წ~ე კორტ~ნდ
ინე მეტირა დაითცოვა ნ~წი
ლი შელირა ცცრ~ბირაჲ რ~ი
მ~რ ოდენ ჟ~ა გ~მოეყინა. ფ~ირ
მრც~რრა და ფ~ირ მქ~რერა დტ~ლ
რა ელენერ. დაითცოვნა მ
ფდელნი მრ~ვლნი რ~ა გ~ნვლი
ნნერ ქ~თა უ~ლუთა და ადგილთა.
1-35 სტრ., 284v
გლთა იწქერ ღენებ~ჲდ ეკლ
ერიათა. დადასტევნერ ნაწი
ლნი. ც~ მოვიდა მირრა წ~ჲ ნინო
და წრუ~ჲ. ნს რწსც მეტეო
რ~ ერრ~თ ძერ არრ რად~ცა მ
ივიდოდიან დართერვიდენ რაც
ლრა ფ~ირრა. ც~ არრ უ~ლურა
ამ~რ ღ~ა დ~ბლი იგი რამორე
ლი სტლირა:M~ღინ მოიქვ~ნა მეტემ~ნ აბიათ
არ და მირ თ~ა წ~რიანი მრ~ვა
ლნი. და გ~მოიკითცა მ~თგნ
კსართირა მირ თ~რ. და მ~თ მი
სთცრერ ქ~ი რ~ი ზემო წერ
ილ~რრ. და აფიპქრნა ჴ~ლნი
თჳრნი მირიან მეტემ~ნ და თუ~ჲ:±ც~რ ღ~ნ ო~ ი~ჳ უ~ე შეო ფ~ჲ ცცო
ველირაო. რ~ პ~ლითგ~ნვე გ
ინდ ჴრნა ყ~ნი ეღმ~კირგ~ნ და
ადგილირგ~ნ ბნ~ლირა. ამირ
თ~რ რ~მორელი იგი ღ~ი წ~ჲ. წ
რმოეც წ~ით უ~ლუით ღ~ით

Dაწ~რმოვიდა ებირკ~პორი და მი
რ თ~ა მციუ~ლი. და ვ~რ მოიწი
ვნერ ადგილრა რ~ლრა წრუვია
ნ ერსღეთი. და სტევნა მსნ
ცსრონი რ~უმედ ეკლერიირაჲ
და სტევნა გ~ნში და რ~მრჩსა
ლნი ო~ირნი. და წ~რმოვიდა და
და მოვიდა მანგლირ. და იწქო
ეკლერიარა დადასტევნა ტი
ცარნი იგი ო~ირნი. მ~ღინ ღეწ
სცდა მირიან მეტე. რ~ პ~ლ ა
რა რ~მესტორა ულ~ურა მოვი
დერ. ა~დ რც~ჲთა უ~ლუთა და ად
მოავლინა რიტქ~ჲ მირი წ~ჲ
ც~თგ~ნ მ~ფლთა თჳთ შლ~რირა
გ~ნ რ~ქდრირა გ~რდამორრლი
უ~ქნ~ჲდ მდ~ბლ~დ ღობილი სჱჩს
ჱლ~ჲდ თერლირგ~ნ დ~თირრა. დედ
აკ~ცირგ~ნ მ~რტოდ ღობილირა
წ~ირა და სბიწორა. რ~ი რათ
ნო ექო მ~რ მიზეზთა მიზეზი
ცც~რბირა ყ~ნირა რ~ნ ც~ჲრა უ~ღე
ქ~ივე გ~ნნთლა. დამორწმ~ნ
ნი აცც~ვნნა. რ~ი იღვა ვ~ა
კაცი ნთ~ლი ქ~თა ც~ტი ფ~ჲ. და
ვ~ა მრც~რმ~ნ ვინმე ღძ~ლირაჲ
მ~ნ. ნთ~ლრ იფო წქლირგ~ნ და
რ~ლირა. ძ~რრ ეცს~ჲ დადაეტ
ლა და აფდგ~ჲ მერამერა დფე
რა. ამ~ფლდა რიმ~ფლერა მ~მირა
თ~ა. და კ~დ მოვ~ლრ დ~ბით.
რ~ლრა ღსჱნირ ქ~ივე დბ~ჲ თ~ა
მ~მით და რ~ლით წ~თრთ აწ
და მ~დირ და სკ~ი სკ~ე:ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ
Â~ო ნინო მ~ციუსლო უ~რთველთ გ

იჱლ~მით. ებრ~ელთა მ~თ ფ~თე
ბირა ღ~ნირ~თა სცცო უმნილთ
ა. და ყ~ნგ~ნ სცცოთაჲ ნათ
ერავთაჲ:Dა წ~რემართა მეტე და ქ~ი ულ~უ
ი მტკიცედ უონებ~ჲრა. იწქ
ერ ცსროთა ღენებ~ჲდ ეკლე
რიირა გ~რე სბ~ჲნრა მ~ქს~ლთა
მ~თ ზ~ა. რქ~ტლთა წ~ირა ნინო
რათა რადა აწ არრ ეკლე
რია რაებირკ~პრო:M~ღინ წუ~ჲ წ~ნ ნინო. კ~ცრრ ო~ი
ი~ჳ უ~ე. დამ~მჲ ო~ჲ ყ~ნირა რ~ნ
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ვიდირ დაჩამირ ტსრცელი მი
რი. გინა თერლი ყამოცჳვნ
ებ~ლი. გ~ნერირ რიკ~დილირგ~ნ.
და ფ~ცთს რ~კლ~ვრა ადგილრა
დიდად წქ~ლლ იქვირ:Eრე დიდად რ~კჳრველ სყნდირ პ
ირველთა მ~თ წ~რმართთა. და
ასწქერ ებირკ~პორრა ი~ერ ცირ
ა მირ თ~რ. ც~ ებირკ~პრმ~ნ თ თუ~ჲ.
აწა ჩ~დ. პ~ლითგ~ნვე დამ
არცსლ~რრ უ~ქნა ერე ფ~ჲგ~ნ
მრც~რ~ჲდ თჳრად. და ფ~ჲ მ~რ ა
ფმოცენ~ბლ~რრ ცე იგი. დამ~რც
სლი ჟ~მირა მირ თ~რ. რ~ აწ
ფა მოეტინა მ~დლი ფ~ირა
უ~რთლრა და მირ ცირგ~ნ ძერ
არრ ღეუმნად ძ~ი პ~ტნი.
რ~ლრა თქ~ნირ ცერ ქ~ნ რიმრ~ვლ
ემ~ნ უართლირამ~ნ:Dა წ~რვიდერ რევ შე მეტირა
და ები~რკპრი და რიმრ~ვლე ე
რირა. და მოწკსჱთერ ცე~
იგი და წ~რმოიფერ რტოთ~რთ
მირით. და მოაუ~ნდა იგი ათ
არესლრა კ~ცრა. ზეზე რტო
თსრთ და ტსრცლით~რთ ღე
მოაუნდა უ~ლუდ და ღემოკრ
ბა ერი ცილვ~დ მწქანირ ტ
ერობ~ჲრა მ~რ ჟ~ა ზ~ტცსლირ
პირირრა. ოდერ რც~ჲ ქ~ი ცე~ ჴ
მელ იქო. ც~ ერე ტსრცელ
და სცჳვნებ~ლ და რ~ლ წამო.
დარ~ცილველ~დ ღსჱნი~რი. და შ
ირრა ზ~ა აფმ~რთერ ცე~ იგი

ანმ~ნთლ~ბლო ღს~ჲმდგომელ მე
უმენ მესტჱრთან ც~დვილრ გ~ბრილრ:ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ
AÌმ~რთ~ბირა თ~რ პ~ტიორნირა
ძ~ირა:V~ა ნთ~ლრ იფერ მეტემ~ნ დად~ტლ
მ~ნ. ღჳლთა მ~თთა და ქ~ნ ერმ~ნ
მ~თმ~ნ. მ~ღინ დგ~ჲ ცე ერთი ად
გილრა ერთრა კლდერა ზ~ა ღ
ეს~ჲლრა და იქო ცე იგი ღს
ჱნიერ ტ~დ. და რლ~ნლ. და ერე
რ~კჳრველ~ბჲ იქო ცირა მირგ~ნ.
რ~ ირარ ცემ~ლი ნადირი რ~ი მი
რადა წბერვიდა ნიავი წამ
ო ნელი. დაღლიდა ტსრც
ელთა ცირა მირთა. და შრ
ვიდა რტოთა მირთა. და იქო
ცილვა მირი ღსჱნ~რ. ვ~ა რ
მენით ვიცით ცირა მირ ალ
ვირაჲ:ESე მოწკსეთერ მ~რტრა ოც
და ცსთრა. დფ~რა პარრკევ
რა. დადადგრ~ჲ ცე~ იგი დფ~რაჲ
ოცდა ყჳდმეტრა ეგრ~თვე. და
არა ღეცვ~ლ~ჲ ტერი ტსრც
ელმ~ნ მირმ~ნ ვ~რმცა დგ~ჲ
შირრავე ზ~ა მირრა თ~ვრა ზ~ა
წქ~რორ~რა. ვ~დირ ქ~ნ ცემ~ნ მ
აფნ~რირმ~ნ ღეიმორნერ ტს
რცლითა. დაცენი ნქ~ტირ გ~მ
ომფებ~ლნი. ღეიმორნერ ქსავ
ილითაჲ:M~ღინ თსჱრა მაირრა ერთრა.
ღეიუმნერ ძ~რნი ერე- დაღჳდრა
ამირ თჳრრა აფემ~რთნერ და
დებითა მეტეთათა. რიც~რლით
და წ~დიერ~ბით ქ~ირა ერირაჲ
უ~ლუირათაჲ და იქსვნერ ე
კლერიარა ღ~ა:Iცილ~ჲ ქ~ნ ერმ~ნ უ~ლუირამ~ნ ქ~თა
მ~თ დფ~თა. აწა ყ~მოვიდირ ძ~ი
ცცც~ლირა ზ~ცით მირ ზ~ა გ~რემო
რ მრგ~ჲვრად გჳრგჳნირა ვა
რრკ~ლვითა. დადაადგრირ ზ~ა ე
კლერიარა ვ~ე გ~ნთიადმდე: და
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და ერთი დარავ~ლით. და იგი
თ~ვდი ეგრეთ ბრწქინვ~ლედ
ნელია ნელიად გ~ნვიდირ მ~რ
კერშო აცლორ წქ~რორა მ~რ ზ
ემო კერშო არ~გჳრა. დადად
გირ ბორცსრა მ~რ კლდირ~რა. წქ
არორა მ~რ ზ~ა რ~ი აფმოაცენე
რ ცრემლითა წ~ირა ნინორთა.
დამსნით აფიმ~ფლირ ზც~ჲდ:Dა ერრ~თ მრ~ვლ გზირ იცილ~ჲ ქ~ნ
ერმ~ნ მცც~რბა ფ~ჲ ყ~ნირა. მ~ღინ ი
წქერ კითცვად ნტ~რირა ნინორრა
თს რჲ არრ რ~ი გ~მოვ~ლრ
ბრწქინვ~ლე ვრ~რკლ~ვი. დაე
რთი წავ~ლრ აფმორავ~ლით
ვ~ე კაცეთირ მთადმდე. დადარა
ვალი. ვ~ე რ~ნაცებ~ჲთმდე ამი
რ უ~ლუირა: და ოდერ გამობრწქ
ინდენ მთიებნი იგი ნაცონ თს
რადა დადგენ მსცა აფემ~რთნე
ნ ორნი იგი ძ~რნი უ~რნი:M~ღინ ქო მეტემ~ნ ეგრე. და ღეც
სნა თ~ვნი მთათანი. მიწქე
ბით. ც~ დფე ერე იქო პარ~რკევი.
და ღ~ჲბთი გ~ნთენდებოდა. იქო ი
გივე რ~რწლი და იუმნა ეგრევე.
ვ~ა ქ~დვე იუმნირ - ცვალირა დფ
ე მოვიდერ დარავ~ლირ~ნი. რ~ნი
დგერ მთათა ზ~ა უს~ჲბთა თა
ვირათა და მისთცრერ მეტერა.
ვ~ა. გ~მოვიდა ვარ~რკლ~ჲვი ი
გი. ამ~ფლდა და მიიწია მთარა
ზ~ა თცოთირ~რა გ~რდარ~ვლრაჲ
კარპირ~რა დადაადგრა ადგილრა
ერთრა და ქ~დ სყინო იუმნა:-
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უს~ჲ ებირკ~პრ~რა. მოვედ რ~ ღ~ნ
და. ძ~რარრ დარწერე ძ~ი უვ
არა ამ~რ დამ~ნ ქო ეგრე.
და მსნ აფემ~რთა ძ~ი იგი
დ~ბითა მეტეთგ~ნ დამოდრკა ე
რი იგი სრიცცჳ და თქ~ნირ ცერ
ძ~ა. და აფიარერ ძ~რცმლი
ჩ~დ. შე ფ~ჲ ცც~ველირა. დაწრ

რიჟსრ~ჲჟს ოდენ გ~მოვდია
ნ მირგ~ნ ორნი ვარრკ~ლვნი ერ
თი წ~რვიდირ აფმორავ~ლით.
dაეგრ~თ მოვიდერ მთით კაცეთ
ირათ. და თუ~რ. ვიცილეთ ვ
არრ~კლ~ვი აუათ მომავ~ლი
დადაადგრ~ჲ დაბ~ჲრა. ბსდრ კ
სცეთირ უქ~ნრა:M~ღინ სბრშანა ნტ~რმ~ნ ნინო. წა
ცსჱნით ორნივე ერე ძ~რნი
და აფმ~რთენით ერთი თცოთრ
რადა იგი ფ~ნ გ~ნმცილ~ჲ შ~ლი მირი.
და ერთი მიეც რალომერ. მჴევ
ალრა უ~რრა. და აფმ~რთორ სძა
რმორ უ~ლურა. რ~ ბოდი დაბ~ჲ კ
სცეთირა არა წინა აფსდგერ
უ~ლურა მეტეთარა. რ~ ერირა. რი
მრავლე არრ მსნ ბოდირა
კსლ~ჲ დ~ბჲ თჳთ იცილოთ რა
თნო იგი ადგილი ფ~ჲ:Dა ქვერ ეგრე ვ~ა სბრშ~ნა
დ~ტ~ლმ~ნ. ც~ ერე რ~რწლი ზ~ცირა
ყსჱნ~ბითა ძ~ი პ~ტრნი მცცეთარა
იპქრერ ჴ~ლითა კ~ცბრივითაჲ.
და მივედით ბორცსრა მ~რ უ~ღე.
წქ~რორა მ~რ ზ~ა ათიერ ფ~მე და ილოცერ ფ~ჲ მ~რთ: და ნტ~რი
ნინო ცრემლითა ღეაზავებდა
წქ~რორა მ~რ. და იუმნებოდერ კ
სრნებ~ჲნი და რ~რწლნი დიდნი:Xვ~ლირა დფე აფვიდერ კლდერა
მ~რ ზ~ა. და მივიდა ნტ~რი იგი ბო
რცსრა მ~რ ზ~ა. დადავარდა უ
სათა მ~თ ზ~ა. დატიროდა თჳთ
იგი. და მირ თ~ა მეტენი და მთ~ვა
რნი და ქ~ი რიმრავლე ერირა.
ვ~დირ მთანი ჴ~ჲ რცემდერ. დადა
რდვა ჴ~ლი ერთრა უვ~რა დაწ
Mერმე კ~დ იცილერ რც~ჲ რრ~წლი ძ~ჲ.
ვ~ა ცცც~ლი დგ~ჲ თ~ვრა ზ~ა მირრა
ღჳდ წ~ლდ მზირა სბრწქინვ~ლ
ერი. ზ~ა დაადგრა მ~რ ვ~ა რაჴ
მილირა ნაბერწქ~ლი აფვ
ალნ ეგრე რ~ცედ ანგ~ზნი ფ~ირ
ანი აფვიდოდერ და გ~რდამოვ
იდოდერ მ~რ ზ~ა. ც~ ბორცჳ იგი ძ~ჲ

წმენა რ~მებით დ~ბლი ფ~ი:X~ დიდნი იგი მთ~ვრნი რ~ნი არა გ
ანეღორებოდერ. ეკლერიარა წ~ა
დარსჱტრა ნ~თლირრა. და ძ~ა მ~რ
ცც~ველრა. რ~ ცედვიდერ რ~რწლთა მ~თ
სზომოთა დაკ~რნებათა მ~თ მი
სთცრობ~ლთა. დადფ~რა კ~კრაჲ
აფვრებირ~რა ზატიკრა. ქო მირ
იან მეტემ~ნ. და ქ~ნ მცცეთამ~ნ ღ
ერაწირავი დფე იგი გ~ნაწერე
რ ძ~ჲ მრცრ~ბჲდ აფსრებირა ზა
ტიკი. ქ~ნ უ~რთველმ~ნ დფენდელ
ად დფედმდე:Dაიქო რ~ჲვდენირა მე დფირა ღ~დ.
მ~რტჳლირა სკ~ნირ იცილერ რრ~წ
ასლი დიდად რრწ~ლი რ~ღინელი
დფ~რა ოთცღ~ჲბთრა. აწა ერე რ~ჲ
რსჱტი ერთი ნ~თლირა რ~ცედ ძ~ჲ
დგ~ჲ ძ~უ მ~რ ზ~ა. და თორმეტნი ვ
არრკ~ლვნი რ~ცედ გჳრგჳნირა გა
რემორ მირრა. ც~ ბორცჳ იგი ძ~ჲ
კსმოდა რ~ცედ რსნ~ლდ. დაწ
ცედვიდერ რრ~წლრა ამ~რ ქ~ნი. და
მრ~ვლნი სფთოთ~გნნი მოიუცე
რ და ნათ~ლრ იფერ მ~რ დფ~რა ღ~ა.
უ~ეანნი სტრო მ~რწმ~ნე იუმ
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ცარ~ლითა. და გ~ლრ მოდგინ
ებით აფაღენაჲ კსბო
ძ~ჲ მცცეთირა რევ შემ~ნ მე
ტირამ~ნ დაწლითი წლ~დ მოვ
იდირ დააფრრ~ლირ აფნა
თუსამი იგი მრცსჱრპლირა:
და მ~რითგ~ნ სტრო მოვიდო
დერ ქ~ნი სშლ~რნი დარნესლ
ნი გ~ნიკსრნებოდერ და რიც~რსლი
თ ად~ბდერ ძ~ა წ~ა უ~რრა:Iქო ვინმე მ~მკ~ცი ჩ~ბკი და ორ
ნივე თ~ლნი დადგ~მლ იქვ
ნერ. ძდა იგი წ~ე ძ~ა უ~რრა.
და ღ~დ ღჳდირა დფირა აფეცილ
ნერ თ~ლნი. ცედვიდა დაად~ბდაჲ
პტ~რნრა ძ~რრაჲ:
Mერმე დედკ~ცი ერთი იქო. მ~დირ
გსჱმ~ლი რ~ლთ~გნ სკ~თრთა.
ეგოდენ რ~ლ შ~ლი და გ~ნბაჲ
მირი მიეფო რვარა წელრა.
და რ~მორელრა მირრა დაიპებ

იშროდა შ~ლირად. და ვ~ა რ
არწ~ჲსლი იგი დარცცრ~ბოდა ე
გრეთვე შრვა იგი დარცცრე
ბოდა. ვ~ა იცილერ რრ~წლი იგი
დასკჳრდა ქ~თა დასტრორად
დასმეტერად ად~ბდერ ფ~ა: და ვ~ა
იუმნ~ბოდერ წლითი წლ~ჲდ რრ~წლ
ნი იგი. და ქ~ი იგი ერი ცედვიდე
რ ღიღით და შრწოლით მოვი
დოდერ თქ~ნირცემ~დ გსლრ მო
დგინედ:M~რ ჟ~ა რევრა შერა მეტირ~რა.
ერვა ქრმა წსლი მცირე.
და იქო რნ~ლ დამიწევნ~ლ იქო
რიკდ~ილ~ჲდ. რ~ იგი ოდენ მცოლ
ო ერს~ჲ მ~თ. მოიფო იგი და
დვა წ~ე ძ~ჲ წ~ა. დაცრემლ
ით ითცოვდა. სკ~თს მი
ბოშო ქრმა ერე ც~ცცალი.
აფვაღენო კსბო რაქს
დელ~დ ღ~ნდა. და მსნ თუსჱრ
ვე გ~ნიკრნა ქრმა იგი. და
გ~ნკრნ~ბლი და გ~ნცცცლ~ბლი:
წარიქვანა:Mერმე მოვიდა აფნ~ჲთუს
ამირა აფმრრ~ლბ~ჲდ. დაქო მ
ადლირა მიცემაჲ. დიდითა რი
მ~რცე რ~ მომკდ~რ არრ. დან
სფარა აწქინებ. ც~ მ~ნ არა
წ~რიკსჱთა რრ~ბჲ. ა~დ სტრო
რ და სმეტერ რ~წქლ~ბლდ ტირო
და და ილ~ცვიდა. მწ~ცრი ოდენ
ჟ~ა რლ~რ იუმნა და თ~ლნი აფ
იცილნა. და ღ~დ ღჳდირა დფირა
გ~ნკრნ~ბლი და გ~ნცცოველ~ბლი.
წ~რიქვ~ნა ქრმაჲ იგი დედამ~ნ
მირმ~ნ და ად~ბდა ფ~ა:Iცილ~ჲ რ~ჲ რრ~წლი და კ~რნ~ბა ქ~დ
წ~ირა ძ~ირა. მრ~ვლნი სღჳლ
ონი მივდოდერ და ითცოვდერ
ღჳლ~რბჲრა. და ქჳთ მრ~ვლ
იუმნ~ბდერ. და ღერაწირ~ვთა და
მ~დლთა წქ~ტდერ: არა ც~ თს
რ~ნი მოვლენ~ნ მ~თ ოდენ მია
ნიჩირ კრ~ნბჲ. ა~დ რ~ნი. ღ
ორით ითცოვდიან ღეწევ
ნარა. წ~ირა ძ~ირა მცცეთირგ~ნ.
მსნ თუსჱრვე ღეწ~ვნითა მი
რითა მიიფიან მ~დლი. მშლე

და. და ვ~რ მოიქვ~ნერ და პა
ტიორნრაჲ ძ~რრა ღეამთცჳე
რ. ღ~დ ათორმეტირა დფირაჲ
გ~ნიკრნა და თჳრითა ტერჴ
ითა წ~რვიდა. დაად~ბდა ფ~ა
და თქ~ნირცემდა პტ~რნრა ძ~ა:Mერმე კ~დ იქო ქრმა მცირე.
და მქრ~ლ~დ დაეცაჲ დამოკ~და.
აფიფო დედამ~ნ მირმ~ნ დადა
აგდო იგი წ~ე ძ~ა ქრმა იგი
მომკსდ~რი. დილესლითგ~ნ მი
მწ~ცრამდე. ც~ დედა მირი ტირილ
ით ილ~ცვიდა წ~ე ძ~ა. რც~ნი ე
ტქოდერ წ~რიფე დედ~კცო დადა
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რად პირადთგ~ნ რტ~ნძველთა
მოივლტიედ ვედ~რბ~ჲდ და მქ
ირ გ~ნიკრნ~ბიან. მსნ დფეინ
დელ~ჲდ დფედმდე. და ადიდ~ბდერ
მ~მრა. და შერა. და წ~ა რ~ლრა.
რ~ირა არრ დ~ბჲ აწდა მ~დირ
და სკ~ი სკ~ე ა~ნ:ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ
ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ:
¦იგნი რ~ი მოსწერა პტ~რიაუმ~ნ
წრომირამ~ნ და ბრ~ჲნძთა მეტე
მ~ნ ნინორრა და მეტერა და ქ~თა
ერთა უ~რთლირათა:M~თ დფ~თა ღ~ა მოიწია წიგნი
წრომით წ~ირა პ~ტრიაუირაჲ.
ნინორ დამეტერა და ქ~ა ერრა უ
ართლირ~რა თ~ა. და მოსვლინ
ა ბრანძი დკ~ნი უებირა ღერც
მად. და კ~ცვირა მიცემ~დ. და ა
მირ ნტ~რირა ნინორგ~ნ. ლ~ცვა
რა წ~რფბ~ჲდ. და მდ~ლირა ზიარ
ებ~ჲდ. აუ~ნდა წიგნი ბრანძთ
ა მეტირა ნინორაცა თ~ა: და ა
მირ მ~მირგ~ნ ნთ~ლ ეფო ბრანძ
ეთრა ქ~ა: ერე ქ~ი მრმენ~ლ იქო
იჱ~ლმით. და კორტ~ნტინე პოლით
ვ~დ უქ~ნრა მ~რ უ~რთლირ~რა მი
ეტინა მზე რიმ~რთლირა:Aმირ თ~რ რ~ნტრ~ლი წიგნი მოეწ
ერა. რ~ამცა ესწქნერ ა
უანი იგი რრ~წლნი. რსჱტირა
მირ მ~ქლოვ~ნირა და შ~ლი იგ
ი კსრნებირა. ერე ქ~ი იცილ
ა დამოირმინნერ რრ~წლნი ი

ეუმნიან მტ~რთა და მორწრ
ატედ მოვიდიან ღეწირვად
მადლირა:Mრ~ვლნი სკსჱ სფთონი ჩირრ
ა ღთაცჳვიან. რ~ჟრ ც~ჲდოდია
ნ წ~ა ძ~ა მსნ თუსჱრვე გა
ნერიან ჩირირგ~ნ. დამოვიდიან
ღემთცსჱვად პ~ტიორნრა ძ~ირა.
და მრ~ვლთა ნთლ იფერ დარი
ცრ~ლით ადბ~ბდერ ფ~ა. მრ~ვლ
ნი სკ~ჱ მრ~ვლრა ჩირრა ღთა
ცჳვერ შ~ლითა პ~ტრნირა ძ~რირ
ათა გ~ნიკრ~ნნერ. მრ~ვლნი პი

მცცეთარ დ~კნმ~ნმ~ნ ბრ~ჲნძთა მ~ნ.
და გ~ნკჳრვებ~ლი ად~ბდა ფ~ა.
წ~რიფო წიგნ~ბი და წ~რვიდა:M~ღინ მეტემ~ნ წუ~ჲ წ~ა ნინორ
და ებირკ~პორრა მნებ~ჲვრ ერ
რ~თ რ~ა იშსლ~ბით მაცჳლ
ითა მოვაუცინეთ მთისლნი.
და რიშე ყ~ნი ტეროზ. დადავა
მონნე შერა ფ~ირრა. და ვათა
ქვ~ნნეთ პ~ტირნრა ძ~ა. მ~ღინ
წუ~ჲ. არა ბრშანბ~ლარრ
ს~ირგ~ნ მ~ცჳლირა აფ~ბჲ: ა~დ
რც~რბითა და პ~ტიორნითა ძ~ითა
სყსჱნოთ გზა ჩ~ტი მიმქვ~ნებ
ელი ცცრ~ბ~ჲდ რ~კნოდ. და მ~დლმ~ნ
ფ~ჲმ~ნ გნ~ნათლორ ბნ~ლი იგი
გ~ლთა მ~თთა: და წ~რვიდერ წ~ჲ
ნინო და ებირკ~პორი ი~ე. დამ
ათ თ~ა წ~რიქვ~ნა მეტემ~ნ:
ერირ თ~ვი ერთი დამოვიდერ და
დადგერ წსბენრ. დამოსწო
დერ მთესლთა პირსტქჳრ რა
ცეთა მ~თ კ~ცთა: ჩართლეთაჲ
ტცოელთა გსდა მაქრელ
თა. და სუ~დგერ მ~თ ღძ~ლი უ~ნ
ეთა. ჩ~ტი მიმქსან~ბლი ცცო
ვრებ~ჲდ რკ~ნოდ. ც~ მ~თ არა ი
ნებერ ნ~თლირ ფ~ბჲ. მ~ღინ ერი
რ თავმ~ნ მეტირამ~ნ მცირედ
წ~რმ~რთა მ~ცჳლი მ~თ ზ~ა და
შლევით ღემსრრნერ კერპ
ნი მ~თნი:Gარდამოვიდერ მსნით დადადგ
ერ ჟალეთრ და სუ~დგერ ე

გი ქ~ნი რ~ნი უმნილ იქვნერ

რწო თიან~ლთა. ც~ მ~თ ღეიწქ
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ნარერ. და ნთ~ლ იფერ. ც~ ტცო
ველთა დასტევერ უ~ქნაჲ
მ~თი. და გ~რდვიდერ თსღეთრ. და
რც~ჲნიცა მთესლნი სმრავლ
ერნი არა მოიუცერ. ა~დ დასმ
შიმა მ~თ მეტემ~ნ ც~ჲრკი ოდერ
არა ინ~ბერ ნთ~ლირ ფ~ბჲ. ამ
ირ თ~რ წ~კრბერ იგ~ნიცა დაღე
რცთერ. და რ~ნი მე სკნრ~კნ~ლ მოა
უცივნა. აბიბორ ნეკრერელ ე
პირკოპორმ~ნ. და რ~ნი მე მთ~გნნი და
რყერ წ~რმრთობ~ჲრავე დფერა
მომდე:-

X~ მ~თ რიცრ~ლით ღეიწქნარერ რ
წავლ~ჲ ნტ~რირა ნინორი. და ნა
თელ იფო დტ~ლმ~ნ. და ქ~თა მთ
ავ~რთა. და მჴევ~ლთა მირთ
ა. და ვ~ა ერრ~თ რრ~ლ ქო უა
დგობ~ჲ მირი ნტ~რმ~ნ ნინო დარრ
სლ ქო ფ~წლი თ~რი. ესწქ
ა რლ~ირა მ~რ წ~ირა გ~ნრლვა
მირი ჴ~რცთგ~ნ. და მიწერა წი
გნი მეტირა. და მირცა დტ~ლირა
კაცეთირ~რა რსძირ. რ~ლრა წ
ერილ იქო ერრ~თ:-

X~ წ~ჲ ნინო ყავიდა კ~ცეთრ. გ და
დადგ~ჲ კაწ~რეთრ. და მოაუცი
ვნა იგ~ნიცა. მერმე გ~რდავი
და უსჱლ დაბ~ჲრ. დამოსწო
და მთ~ვრთა კაცეთირათა.
ც~ მ~თ და პ~ლვე სწქებ~ლი ი
ქო რ~რწმნ~ბჲ უ~რი. დან~თლირ
ფებ~ჲ მეტირა. რიც~რლით ღეიწ
ქნარერ რწ~ვლ~ჲ მირი. დამოიუც
ერ და ნთ~ლ იფერ ჴ~ლითა იკ~ბ
მფდ~ლირათა. დამსნით მივიდა
ბოდირ. დამოჳდა მირრა დტ~ლი
კაცეთირა რსძი. და მირ თ~ა მთა
ვარნი და მჴედრ~ბი. დამონა მ
ჴევ~ლთა რიმრ~ვლე. და წ~რმო
ს
თცრა მ~რ უ~რ რაიდსმლორაჲ
გ~ნგებლ~ბჲნი დაარწ~ვა რიტქჳთ
ა ტკბილითა რ~რწმნ~ბაჲ ჩ~ტი.
დარრ~წლნიცა იგი ასწქნა რ~ნი
იუმნებოდერ რსჱტირგ~ნ ცც~ველი
რა. ც~ მ~თდა წწ~რ სწქებ~ლ
იქო ქოველი:-

I~ჳრ უ~რ მონ~ჲრა ერთგსლრა.
და აფმრ~რბლრა წ~ირა რ~მები
რ~რა - და თ~ა ღეერთ~
ბლრა წ~თა
მეტეთარა. მეტირა მირიანირ გ
არდამოგვივლინორ ფ~ნ ცს~ჲრ
ი წქ~ლბირა ზც~ით. და ქ~ა პა
ლატ ბჲნ~კრა ერირა ღ~ნირრა.
და იქ~ვნ მტ~რველ თუ~ნდა ძ~ი
უ~რი. და მც~ბჲ ქ~დ წ~ირა დედირა
მირირა. რ~ აწა მე ერე რ~ჲ მო
ვლე ზოგი რ~ჲმე ამირ უს
ჱქნირა. დაღეიწქნ~რერ უ~დგბჲ
უ~რი. დამოიუცერ დანთ~ლ იფე
რ. და თქ~ნირცერ და მბ~დბლრაჲ
ფ~ა. და ღ~ნდა ძ~რრრ რიც~რლი.
რ~ დფ~თა ღ~ა ღ~ნთა ღ~ა მოცედნა ფ~ნ
თ~რთა დაბ~ჲდებ~ლთა - და აფმ
ოსბრწქინვაჲ ნთ~ლი თ~რირა
მცნ~ბირა. აწ დაიცევით
მ~რთლი რ~რწმნ~ბჲ უ~რი. რ~ა
მირ თ~ა რ~ტევდეთ რ~კნოდ რრ~ტევე
ლრა ც~თრა: რ~ მე აწა ერ
ერა. ვ~ა ერთი რ~ტლდ ღემო
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რრსლი გ~ნვლ ცცოვრ~ბირგ~ნ
და წ~რვლ გზ~რა მ~მთა ყ~ნთრა.
ჴრენებსლმცა არრ რკ~ნოდ კ~თლ
თა ღ~ა ფ~ჲთა. დტ~ლი რსძი. რ~
მოვიდა ჩ~ტრა უ~რ რ~რწმნ~ბრა.
და და მსრრნა კერპნი. და მოა
უცინია ერნი ფ~ირ მრაც~რბჲდ. და
მოსწოდა შმ~რა და არ~ლრაჲ
მირრა. და კ~დ არტერეორ მთა
ვარრა არწავა მ~რთლი რა
რწმსნ~ბჲ. და ქ~თა ბოდერ ღ~ა

ატრირგ~ნ წქ~ლირაჲ მირგ~ნ დიდირა:X~ ვ~ა იგი პ~ე მიმვ~ლი ო~ჲ წქ~ლთ
ა ზ~ა ვიდოდა ეგრ~თვე ამ~ნ
დედკ~ცმ~ნ რავრემ~ნ რ~რწმნ~ბით
ა უ~რითა. და რსრვილითა რს
ჱტირა ცცოველირათა. და მინდო
ბილმ~ნ რ~რწმნ~ბრა მ~რ მ~რცსლი
რა მდგჳრ~რა. აფიბეჩდა თ~ვი
თ~რი ძ~რითა უ~რითა დაწჴდა სნ
ერა. ც~ ცედვიდერ იმიერ კერშო

ნთ~ლ იფერ რც~ლითა მ~მირთა და შირ~თა და რ~ლირა წი~რათაჲ:Aწ წ~რმოგზავნეთ ყ~მდა წ~ჲ
მ~მთ მთ~ვრი რ~ა მორცერ რა
გზალი რ~ლირა რ~კნო. რ~ მოა
ცლბ~ლრრ აფრრ~რლი- და
მიიფო რ~ჲ წიგნი იგი ნინორი
დ~ტლმ~ნ რსძი. რსრვილითა ა
ფშრსლი თქ~ნირ ცემირა თ~რ.
რსჱტირა ცც~ველირა. თჳთ მორ
წრატედ წ~რემრ~თა. რ~ა იც
ილორ. და თაქ~ნირცერ ცცოველ
რა რსჱტრა. და ძ~ა ცცოველრა.
და ქ~ა მ~რ რიღორერა გზირ~რა
ტრჴივ ვიდოდა სჴ~ჲმსრ
ი. და ცრემლითა და ალტ
ობდა უ~ქნრა. და ვ~ა მოიწი
ვნერ პირირ პირ რსჱტირაჲ
ცც~ველირა. იცილერ რ~ჲ წქ~ლი
იგი არა გჳსმეტერ ზომირ
ა დიოდა - რ~ი ვერვინ მჴე
დართაგ~ნმ~ნ წ~რვლო. ა~დ რ~ნი
ცა ღთავიდიან გ~რევე სკ
სნ იუციან და ქენებ~ლნი რიმშ
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პირრა ნინორ~რა. ვ~ა ზ~ცირა ა
ნგ~ზირრა. და მორწქსჱდდიან ტე
რსრა რ~მორლირა მირირრა. მიი
ფებდერ და ემთცსჱოდერ რარწ
მსნოებით. და იშსლ~ბით ევე
დრებოდერ ქ~ნი დტ~ლნი გ~რემო
რ მირცდომ~რენი. რ~ლთა გ~რდამ
ორდიოდერ ცრემლნი თ~ლთგ~ნ მა
თთა. გ~ნღორებირა თ~რ მოშფ~რ
ირა მირ და მოფ~წირა. და რნ~ლთა
მკ~რნ~ლირა ჴელოვ~ნირა. და ეტ
ქოდერ რალომე სძარმელი.
პერო ჟავრი რივნელი. და
მ~თ თ~ა ერირ თ~ვნი დამთ~ვრნი.
წკითცჳდერ. თს ვინ~ჲ. ანს
რადათ. ანს ვ~რ მოცსჱდ უ
სჱქ~ნრა ამ~რ მცც~რჲდ ყ~ნდა. ა
ნს რადათ მე იქო აფზრდა ღ~ნი
დტ~ლო. მასწქე ყ~ნ რ~უმე ღ~ნი.
რ~ჲრა იტქჳ ტქსჱობ~ჲრა ტქს
ჱთა მჴრნ~ლო რნ~ტრლო. რ~ ერე
რ~ჲ გჳრწ~ვიერ ღ~ნ მ~რ ვ~დ ქო
ტილ~რნ წწ~ქლნი პ~ლ შირა ფ~ჲ.
და ღ~დ მ~ციულნი ათორმეტნი. და

მთ~ვრ ებირკ~პრი ი~ე და ქ~ი ერი. და
ვ~ა ღევიდა წქ~ლთა მ~თ ღ~ა მარ
თლსკსნ იუცა მდინარე იგი. ც~
იგი გ~ნვიდა ჴმელ~დ. მ~ღინ მოე
გებ~ჲ მეტე. და მთ~ვრებირკოპრი.
ღეპქრობილნი ღიღითა დარ~კჳრვე
ლბითა - და ღევიდერ ეკლერიად
წ~ე რსჱტირა ცცოველირა. და წლ
ოცა ცრემლითა მჴსრვ~ლით
ა. და ღეწირა თ~ვი თ~რი ღვილი
თსრთ. და ქ~ი მონაგები თ~რი.
და ულ~უიცა იგი მცირე ბ~ჲრთან
ი. დადბ~ჲ დიდი ბოდირი დაიც~რბ
და რსლითა:M~ღინ გ~მოიფო წიგნი იგი ნტ~რი
რა ნინორი დამირცა მეტერა და
წ~რიკითცა რ~ჲ იგი აფივრო
ცრემლითა:X~ მ~თ მიავლინერ ებირკ~პორი ი~ე.
წ~რმოქვ~ნებ~ჲდ. ც~ წ~ა ნინო არა
ერყდა. ც~ წ~რვიდა თჳთ მეტ
ე და დტ~ლი ნანაჲ. და რიმ~რვლ
ე ერირაჲ და მივიდა მირრა ღე
კრებ~ჲ რიმრ~ვლე ერთა შლი
ერთა. და ცედვიდერ ქ~ი იგი ერი
და გ~ჲსწქოცა. რ ერერ~ჲ მორ
რსლ~რრ რ~ლი ყ~ი ჴრ~ცჲდ ყ~მდა
და მე შინ~ბიან მე შ~ლითა დედი
რა ყ~მირათა რ~კნოდ. ა~დ მოიც
სჱნით რ~წერ~ლნი და წერეთ
გლ~ცკი და სდები ცცრ~ბა. რ~ა
სწქოდიან ღჳლთაცა თუ~ნთა.
რ~რწმნ~ბჲ თუ~ნი და ღეწქნრ~ბჲ ყ~ი
და რრ~წლნი ფ~ირნი რ~ლ გიცილ~ჲვნ:M~ღინ მრწრ~ტლ მოიცსნერ რაწე
რელნი რალომე სძ~ჲრმელმ~ნ
და პერსჟავრი რივნ~ლმნ.
იწქო რიტქ~ჲდ და იგ~ნი წერდერ.
და წ~რმოსთცრა ქ~ი იგი ზემო
თ დავრწერეთ ცცრ~ბჲ მირ წ
მინდირა და ნეტ~რირა. და ღევედრ
ა მეტერა იკ~ბ მფდ~ლი - რ~ა ღ~დ
ი~ერრა იგი იქორ ებირკ~პორ:X~ ი~ე ებირკ~პრმ~ნ ღეწირ~ჲ მრცს
ჱრპლი ო~ჲ დააზიარა წ~ჲ ნინო
ჴრ~ცრა დარირცლრა უ~რრა რ~ი იგი
წ~რიშფს~ჲნა მ~ნ რაგზლ~დ რკ~ნოდ.

ყ~ნდა არა ვინ მო~ჲვლინა ფ~ნ
რც~ჲ. გ~რნა ღ~ნ. და ღ~ნ ვ~რ იტქჳ
ვ~რ მე ტქსჱ ვარ. ანს ვ~ა
სცცო. ც~ მ~ღინ იწქო რიტ~დ წ~ნ
ნინო და თუ~ჲ არსლნო რ~რწმ
სნოებირ~ნო მ~ცლობ~ლნო დტ~ლნ
ო ყ~მნო გცედავ თუ~ნ ვ~ა პირ
ველთა მ~თ დედათა ქ~თა რა
რწმნბჲრა დარიქ~რლრა უ~რრაჲ
და გნ~ბჲვრ გზ~თა ყ~მთა ცნობ
ად გლ~ცკირა მჴევ~ლირ~თაჲ.
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ტერა წელრა უ~რთლრ ღემ
ორლვირა მირირა. და უ~რ ამ~ფლ
ებითგ~ნ რ~მარ ოცდა მეათსრ
ამეტერა წელრა. დარაბ~ჲმით
გ~ნ წელთა ცსთი ათარ ღ
ვიდარ ოცდა მეათსრ~ჲმეტერ
ა: მ~ღინ ღეიშრნერ ორნივე
ერე უ~ლუნი. მცცეთა და სძ~ჲრ
მო. და ქ~ი უ~რთლი მიც~ლბ~ჲრა
მირრა მ~ღინ მოვიდერ და ერთი ე
რთარ დართრგსნვიდერ რ~ა
ღეეცნენ ტერსრა რ~მორლირა
მირირ~რა. ც~ მეტემ~ნ შლით დაა
ცცრო. ღტოთი იგი ერირა და
გ~ნიზრაცა რ~ა გს~ჲმი მირი ა
ფიქვ~ნორ დადაკრშ~ლორ. მა
ცლობ~ლდ რსჱტირა ცცოველირ
ა. და ვ~ა ჴ~ლ ქვიან აფბ~ჲდ
გს~ჲმირა მირ. წ~ირა ჴ~ლნი მა
თნი სუმ იუმნიან. და ქ~დ ვერ
სშლიან ღეშრვად მ~ღინ გს
ლირ ჴ~ჲ ქსჱრ და და წკრშ
ალერ მ~რვე ადგილრავე ზ~ა
კსცეთრ. დაბ~ჲრა ბოდირ~რა. რ~
მსნ ითცოვა თჳთ დატლ
ვა მეტირგ~ნ ღევედრებითაჲ
ფ~ირთა. და რიმდ~ბლირა თ~რ უმნ
ა ერე წ~ნ. რ~ ადგილი იგი ღე
სრაცც იქო და მწ~ცრე იქო
მეტე. და ქ~ნი წ~რყინებ~ლნი. მსნ
და ტლვ~რა მირრა. ა~დ მცნ~ბირ
ა და ანდერშირაჲ მირირა აფ
რრსლ~ბირა თ~რ დაწტლერ მ
სნ. და ეკლერია აფსღენერ.
და ებირ~კპრი გ~ნაყინერ მ~რ ზ~ა:

და ღეწვედრა რ~ლი თ~რი ჴ~ლთა
ფ~ირათა. და წ~რვიდა რკ~ნთაჲ
კ~თილთა: ერრ~თ ღემკსლი მო
ციულ~ბირა მ~დლითა და ბრწქი
ნვ~ლე უწ~ლბითა. და გ~ნღსჱნ
ებ~ლი რიმრ~ვლითა ფ~წლთა
თა და აფტჳრთ~ლი ტალ~ჲნტ
თა რიმრ~ვლითა წ~რმოსდგ~ჲ
წ~ა რ~მებ~ჲრა. და მიართსნა შფ
სნად რიმრ~ვლენი ერთანი.
და ფ~წლთა მ~რ გ~ნკატლი რო
ტლირა ამირგ~ნ რსტევ~ჲდ რკ~ნო
დ აფვიდა ოცდა მეათცსთმე
ერრ~თ პ~ტივით და კრშ~ლლ~ბი
თ პ~ტივრცერ წ~ა და ნტ~რრა. და
გ~ნმნ~თლბ~ლრა უ~რთლირ~რა კაც
ეთირა და წერეთირ~რა რ~მგზირ
რნ~ტრ~ლრა ფ~თვ დბ~ლრა ნინორ:Dა ვ~რ აფერრ~ლა ერე ქ~ი ფ~თი
ვ გ~ნბრშნ~ბილმ~ნ მირიან მე
ტემნ გ~ნ~მტკიცა ქ~ი უ~რთლი და
წერეთი რ~რწმნ~ბჲრა ზ~ა რამ
ებირა ერთ~რრებირა ფ~ჲ და
სრაბ~ჲმორა დამბ~ჲდებლირა ქ~ირ
არა და გ~ნმტკიცნერ რრ~ლრაჲ
რ~რწმნ~ბჲრა ზ~ა:M~ღინ კეირარრ კორტნ~ტინერ რ~ლ
წქვა მშევ~ლი შე მირიანი
[...]ირა რ~ლრა ერუს~ჲ ბწუა
რ. გ~მოგზ~ვნა იგი მეტემ~ნ კ
ორტნდინე - ნიჩითა დიდითა და
მოსწერაჲ:Mე კორტნ~ტინე მეტე თჳთ მპქრ
ობ~ლი - აც~ლი მონა ც~თა მე
სტირა - პ~ლ ეღმ~კირა წ~რტქ
სჱნილი და გ~მოჴრნილი დამ
ბადებ~ლირა მ~რ:mოვრწერ ღ~ნდა ფ~თივ გ~ნბრ
შნობილირა. ყ~მ თ~ა ვე აც~ლ
ნერგირა მ~რწმ~ნირა მეტირაჲ
მირიანირ~რა - იქვნ ღ~ნ თ~ა მღჳდ~ბჲ
და რიც~რლი ვინ~თგ~ნ იცან ღ~ნ
რ~მება ერთ~რრ~ბჲ. ფ~ი და სრა
ბ~ჲმო და და მბ~ჲდბ~ლი ქ~ირა. ა
რარ~ჲ მიჴმრ მე ღნგ~ნ მშევ
ალი - ა~დ კმაჲ არრ ყ~მ ღ~რ
ღამდ~გმელ~დ უ~ე შე ფ~ჲ პ~ლ

ქ~თა ღ~ბილი. რ~ი გ~ნკცნა ჴრნი
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რა თ~რ ყ~ნირა - და ძ~ი მირი პ
ატიორ~ნი რ~ი მოწემ~ლრრ ყ~ნდა
წინა მშფრ~სრ~ჲდ: გ~ლითაჲ
მორავთა მირთა. და ღსამდგო
მელ~ბითა ფ~ჲ დამბ~ჲდებლირათა
ვიქვნეთ ყ~ნ რიქ~რლრა ზ~ა შ
მებრჳრა. ღჳლი ღ~ი ღ~ნდა ვე
მიმინიჩებია. იცილე. და გ~ნიცა
რე: და ფ~ირგ~ნ მოვლინბ~ლი
ანგ~ზი მღჳდ~ბირა იქ~ვნ ღ~ნთ~ა.
მ~დირ გ~ნდევნ~ნ ფ~ნ და მბ~დბლ
მ~ნ - ეღმ~კი მცთ~რი რაზფსარ
თაგ~ნ ღ~ნთა:mოვიდა ბ~ჲუარ შე მეტირა. და
მცი~ული კორტ~ნტინე მეტირა კეი
რრირა. მცცეთ~რ. აფივრნერ რიც
არსლითა - მირიან მეტე დანა
ნა დტ~ლი. და წმ~დლობდერ ფ~ა.
ნიჩითა რრ~ლთა მომცემსლრაჲ:
მ~ღინ მირიან მეტემ~ნ. გ~ნარრ~ლჲ
ეკლერია რაებირკ~პრო. დააფ
რრსლ~ჲ რატტსრ~ბჲ მირი. მრა
ვლითა დ~ბითა. და მოუცევ
ითგ~ნ მირიან მეტირამდე - მეო
ცდა მეცსთერა წელრა მოკვდაჲ
შე მირი რევ. რიშე თ~რდატ რო
მეცთა მეტირა. რ~ლირადა მიეცა
მეტობ~ჲ რიცცც~ლერავე მირრა.
დადატლერ აკლდამ~რავე მ~რ.
რ~ი თჳთ მ~რვე რევრ აფეღე
ნა - და მ~რვე წელიწ~დრა დარ
ნესლ~და მირიან მეტე რ~იცაჲ
აფერრ~ლჲ:Dამოიქვ~ნაჲ შე მირი ბ~ჲუარ.
დაცოლი მირი ნ~ჲნა - და წ~უჲ
1-35 სტრ., 290r
ცა ღ~ნთა ამცენ. რ~ ვიცი იგი
რ~ლ კავკარია თ~ცა ღ~ა ვე და
ილევიან - ც~ ღ~ნ ამ~რ ღესდეგგ~ლითა ღ~ნითა. და თ~ვი ღ~ი ღე
წვედრე შერა მ~ირრა. პ~ლ
ჟ~მთა ღობილრა. და გ~ნკც~ბლრ
ა დავნ~ბლრა ჴრნირა თ~რ ყ~ნ
ირა. და წ~რშფს~ჲნბითა პა
ტიორნირა ძ~რირ~თა რშლო მ
ტერთა. ვ~ა აუ~რ ყსჱლ~ბჲ გს
ლითა მორავთა მირთა:-

ნინარ აწა ერერ~ჲ მე წ~რვ~ლ
ვინ~ცა მოვედ. დავმ~დლობ მ
რვ~ლ მოწქ~ლერა ფ~ა. დამბ~ჲდე
ბელრა ც~თა და უ~ქნირრა. რ~ნ წ
არტქსჱნილი ეღმ~კირაგ~ნ მიჴ
რნა მე პირირგ~ნ ძ~ცთირა და ფირ
რ მქო მე მრ~ძნით მირთ~ა:¸~ნ ნ~ჲნა სკ~თს გეცერფა მოცა
ლებ~ჲ ცცრ~ბირა ყ~ა ღ~დ გ~ნქავ
რამეტო გ~ნში ყ~ნი ორად. და
მიიფე რ~მრცავრა ნინორრაჲ.
გ~ნმნთლ~ბლირა ყ~ნირრა. ჟ~მთა
ღეცვ~ლბირა თ~რ რ~ა არა ღეი
რქიორ სკ~ე იგი ადგილი. რ~
მეტეთა რაძდომი არრ. ა~დ
მწირ არრ. და ეგრ~თვე და
წვედრ~ჲ ებირ~კპრრა. რ~ა ადი
დონ და ბ~ჲ მირ ადგილირა. რ~
ფირრ არრ პ~ტივირცემა:X~ შერა თ~რრა წუ~ჲ ღჳლო ყ~მო
ღეიცვ~ლჲ ბნ~ლი ყ~ნი ნ~თლ~ჲდ.
და რიკ~დილი ცცრ~ბჲდ - ღ~ნდა მიმი
ცემია გჳრგჳნი მეტობირა ყ~ნი
რა. ფ~ნ დამბ~ჲდებ~ლმ~ნ ცირა და
უქ~ნირა მ~ნ. და გ~ჲმტკიცენ ღ~ნ რრ
სლრა რ~რწმ~ნბრა ზ~ა:Iწსრთიდი ქ~დ მცნ~ბჲთა შირაჲ
ფ~ჲთა. დადაადგერ რ~დ მ~თ ზ~ა.
და რ~ცლრა ზ~ა უ~რრა რიკ~დილი ცც
ოვრებ~ჲდ გიყნდინ. რ~ლითაჲ
წ~რსალი ცც~რბა მოიგო. და
რადა წპოვნე ვნებ~ჲნი ი
გი ცცც~ლირ~ნი კერპნი ცცც~ლითა
დარწსჱნ და ნაც~რი ღეარს რ~ნი
მ~თ ერვიდენ. და ერე ღჳლთა
ამ~ნ მოჲუცივნა სმრავლ
ერნი კავკარიანნი რ~ნი ვერ
მოეუცივნერ მ~მრა მირრა. და
ღთავ~რდა ღ~რ მირრა და რომეც
თა მტრ~ბჲ. რ~ რომეცნი ბაუა
რირ შმირ წსლირა რევირ
შირა. თრდატ მეტირ არ~ლი
რ წსლირა მეტობ~ჲრა ლამ
ოდერ უ~რთლრ:X~ ერე ბ~ჲუარ ეზრ~ცა რპარრ

dა პტივრცემდი რსჱტრა მ~რ ფ~თივ
აფმ~რთებ~ლრა - და იქ~ვნ ქ~ით~რთ
რრ~ბა ღ~ი მირრა მ~რთ და იქ~ვნ მირლ
ვა ღ~ნი შილჲდ რკ~ნოდ რ~რწმნ~ბჲ
რა ზ~ა წ~ირა რ~მებირ~რა. და მოიქვა
ნებინა ძ~ი იგი წ~ირა ნინორი. რ~ი
პ~ლითგ~ნ აუსნდა. და ყამოწკ
იდა გჳრგჳნი რ~მესტო ძ~რრა მ~რ.
და მიქ~ვნა შე თ~რი ბ~ჲუარ. და თა
ვრა მირრა გ~ჲმორ~ცა რ~ცე ძ~ირა
და აფიფო გჳრგჳნი ძირგ~ნ. და
დაადგ~ჲ თავრა შირა თ~ჳრირ~რა.
და აფერრ~ლჲ მირიან მეტე. და
და ეტლა ზემორა ეკლერიარაჲ
რ~ღსჲლრა რსჱტრა რ~მცრითრ
რა ყრდილოთ კერშო და მ~რ რს
ჱტრა ღ~ა არრ ნწ~ლი ფ~თივ ა
ფმართებ~ლირა მირ რსჱტირა და მეორერა წელრა - მოკ~და ნა
ნაჲ დტ~ლი - დადაეტლ~ჲ მ~რვე
რსჱტრა დარავ~ლით - რადა მი
რიან მეტე დამარცსლ იქო: და
და ძდა მეტედ შე მირი ბ~ჲუარ
და იქო მორწმ~ნე ვ~ა მ~მჲ მირი.

თა მეტერა მ~მირ შმირ წ~ლრა
მირრა. და ემოქსრა. და გ~ჲს
ცს~ლა უქ~ნა. დარიშერა მირრა
ტეროზრ. რ~ლრა აუ~ნდა რ~ჲნი
და ბ~ჲრდა ვამდირ მიცემ~ლდ მ
ირიანირგ~ნ და მირცა მირ წილ რა
მღჳლდითგ~ნ მიფმ~რთ უქ~ნა ვ~ე
თავდმდე აბოცირა:M~ღინფა ნ~თლ იფო ტეროზ და
ერმ~ნ მირმ~ნ დამოირთერ შ
ალი ცს~ჲრრორგ~ნ.
და ეწქ
სნერ რომეცთა ძავ~ცეთრ. რ
შლერ და აოტნერ რომეცნი მ~ღინ მეტემ~ნ ბ~ჲუარ ღს~ჲმდგ
ომელ~ბითა ბერშენთა მეტ
ირა დარპ~რრთა მეტირათა. და
წერა ჴ~ლით წერილი შმირ
წსლთა მირთა. დადედირა მ~თი
რა რალომერგ~ნ. ვ~დირ იქორ
ნთ~ერ~ვი ბ~ჲუარირი. რ~ლ ეშლორ
პქრ~ბჲ მეტობირა. მ~თი იქო
მეტობ~ჲ. არა ოდერ შებნონ მ
ეტობ~ჲ ნ~თერ~ვთა რევირთა:M~ღინა მოიქვ~ნნა შმირ წსლნი
მირნი - დამირცა კსცეთი დადარცნა
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რსრთ~ვრ ერირთ~ვდ. ამ~ნ ბ
აუარ ქ~ნი დფენი ცცრ~ბირა მი
რირ~ნი დიდრა რ~რწმნ~ბრა ღ~ა ა
ფარრ~ლნაჲ. და გ~ნმრ~ვლნა
მფ~დლნი დად~კნნი ქ~ა უ~რთლრ
ა და რ~ჲნრა ღ~ა ეკლერიათა
მრ~ცსრ~ჲდ ამ~ნ აფაღენა ეკ
ლერია წილკნირა. მოკ~და და
და ეტლ~ჲ შმ~რვე თჳრრა თ~ა.
დადაძდა მეტედ შე მირი მირ
დატ. დამეტობდა დიდრა რარ
წმნ~ბრა ღ~ა. და ამ~ნ აფაღე
ნა ეკლერიანი თსც~რირირაჲ
ციცერა ღ~ა. ჴევრა კლ~ჲრძეთირ
არა არა იქო ეკლერია. და
მსნ ღ~ა დაადგინნა მფ~დლნი
მ~შფრ~ჲდ კლ~ჲრძთა. დაწმა
ტა ღემკობ~ჲ და ღენ~ბჲ ერს
ღეთირა და წსნდირა ეკლე
რიათაჲ:M~ღინ ამირ მირდატირ მეტობ~ჲრა
იწქერ უ~რთველთა რსჱტირ
ა ცცოვლირ~გნ ნ~წილირა გა

ცცოვლირაჲ:M~ღინ ამ~ნ მეტემ~ნ მირდატ მირვე
რსჱტირგ~ნ ღეუმნა ძ~ი - და რ~ი
და ფარყა რსჱტირა მირგ~ნ ცც
ოვლირა. მ~რ გ~რე მოაუმნა
უჳთ კირითა დააფმ~ფლა უჳთ
კირი - პ~ლ რსჱტირა ოდნად.
და თ~ვრა ზ~ა მირ რსჱტირ~რა ა
ფმრთა ძ~ი იგი შელი გ~ნმც
ცოველ~ბლი და ქ~ნი დფ~ნი ცც~რბი
რა მირირნი სღტოთველ~დ აფარრ
სლნა რ~რწმნ~ბრა ღ~ა დიდრა. და ი
გიცა წ~რვიდა კს~ჲლრა მ~მთა
მ~თთარა ღემკსლი ფ~ჲ რ~თნბითა:
ც~ რ~ჟრ მოცედვა ქო ო~ნ უ~რთვ
ელთა ზ~ა და ინ~ბა წ~ნ ფ~ირ მღ
ობ~ლმ~ნ რ~ირა ნ~წილნი ვართ.
და ნ~თლ გჳფ~ბიერ რ~ცლრა ზ~ა შირ
ა ფ~ჲ და მ~მირა უ~რ ო~ჲ ყ~ნირრა. მა
დლითა და ღეწევნითა რ~რორა მი
რ ყ~ნირა წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირა დე
დოტლირა მ~დირ უ~ლწლირა მ~რ მირ
ითა არა ოდერ მიდრეკილ~ჲ გ~ლი

ფებ~ჲდ. დაუმ~ნდ ძ~რჲდ. რ~ დიდ
ნი რრ~წლნი დაკ~რნ~ბჲნი იუმნებო
დერ. რადაცა იქვირ ნ~წილი რ
სჱტირა ცცოველირა. და არა
აქენ~ბდა მირდატ მეტე. ნაწ
ილრა გ~ჲფებ~ჲდ: რ~ ებირკ~პორმ~ნ
ჩ~ტმნ იკ~ბ ეგრ~თ ძერ იყინა.
და თუ~ჲ მინიჩებლ~რრ ო~ირგ~ნ. და
ძერარრ რსჱტირა მირ ფ~თივ ა
ფმ~რთებ~ლირა უმნა რ~ცედ ძ~ირა.
და გ~ნეტინაჲ ქ~თა ადგილთა
უ~რთლირ~თა ნ~წილი რსჱტირაჲ
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X~ ღ~დ მირიანირა მეათე მეტე იუმ
ნა ვაცტ~ნგ გორგ~ჲრალ. და ვ
იდრეფა ქრმა იქო. იშსლ~ბით
რპრრეთად წ~რვიდა და უ~რ რარ
წმსნ~ბჲ კ~თილ~ჲდ დაიცვა. და
ღ~დ რაოდენირა მე ჟ~მირა მოიუც
ა დამ~ღინ ჟ~ა მ~რ იქო მიუელ მთ
ავარ ებირკოპორად. დადააძერ
ერ ვ~დ ვაცტ~ნგ უ~ნობ~ჲ დას
ტევაო. ც~ მ~ნ ირწმ~ნა. და მირა
ვიდოდა ვ~ცტანგ მოკითცვად
მირა. ტერჴი ღეწცრ~ჲ და კბი
ლნი ღელწნა. ც~ მეტემ~ნ ვა
ცტანგ რიმღჳდით ფ~ჲ თ~რ დაითმ
ინა იგი. და არფა რ~ჲ ბ~რტი ღე
ამთცჳა. გ~რნა გ~ჲგზავნნააჲ
მცი~ულნი რაბერშნეთრ. და ითცო
ვა მეტირგ~ნ და პ~ტრიაუირა კ~ზი.
და მ~თ წ~რმო~ჲვლინერ პ~ე კ~რზად.
ც~ ვ~ცტნგ. აფაღენა უსჱმო ე
რე დიდი ეკლერია. დადარსა მ~რ ღ~ა
პ~დ კ~ზდ პ~ე. ფირრი და მდ~ბლი და და ამდ~ბლჲ პ~ტივი რ~მთ~ვრორა:Aმ~ნ ვ~ცტ~ნგ აფაღენაჲ ტტილი
რი - დამცცეთა უ~ლუი მსნ მიცვა
ლა. ამ~ნვე დაიმორყილნა ო
ვრნი და ქივყაქნი. და ღეუმნა კ
არნი ოვრეთირ~ნი - და აფაღენ
ა მ~რ ზ~ა გოდოლი და აქენნა მ~რ
ზ~ა მცველნი მაცლ~ბლნი მირ ადგი
ლირ~ნი - და სწოდა მ~თ კარ~ჲდ და
რიალ~ჲრა. და აწ თჳნი~რ ბრშ~ნე
ბირა მეტირა ვერ ჴ~ლეწიტებირ
გ~მორლვად ოვრთა დაქივყთა:Aმ~ნ ვ~ცტ~ნგ რშლო რპ~რრთა და
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ყ~ნი სრწმნბ~ჲდ რ~მებირგ~ნ წ~ირა
ერთარრებირა:X~ ბერშენნი მიიუცერ კერპთ მრაც
სრ~ბჲდ დაკ~დ წვ~ლბირა ფსარ
შლი ღემოიფერ. და კნინფა წა
რწქმდერ დადაეცნერ. ც~ ყ~ნი ერე კე
თილი რ~რწმნ~ბჲ რ~ი მოგსცა ფ~ნ
ნებითა და ძერ ყინებითა დედირაჲ
მირირ~თა მტკიცედ გვიპქრიერ მც~ბი
თა წ~ირა ფ~ირ მღ~ბლირათა. დაზ~ა
მდგომელ~ბითა გ~ნმნ~თლ~ბლირაჲ
ყ~ნირა წ~ირა ნინორ მოცი~ულირათა:და და იმორყილნა - რ~ იქო რაზ~რ
ელ. და გოლიათ. და გ~ნთუმ~ლ
ქ~ა უქ~ნრა. რ იქო რიგრშე მირი
თორმეტი მტკაველი. და აწცა
რაცნ~რ არრ იგი რ~მორლირა და
აბძრირა მირგ~ნ. ც~ იქო ტ~დ ღ
ემკ~ლ ფ~ირ მრც~რბითაჲ. დიდი
ვაცტანგ:X~ მოიკლ~ჲ იგი რპ~რრთა ბრშო
ლ~ჲრა ღ~ა მონა ქ~ტილირგ~ნ მირი
რა. რ~ იცოდა გ~ნაცევი ძ~ჩჳრა
ფლიარა უ~ღე. და აფიპქრნაჲ
რ~ჲ ჴრმ~ლნი თ~რი რ~ა რცერ კ~ცრ
ა რპარრთაგ~ნრა მონამ~ნ მ~ნ ბ
ოროტმ~ნ. წკრა ირარი ფლი
არა უ~ღე დამით მოიკლა. და
უ~რ თ~რ იწამა უ~რ მ~ქრე იგი მეტე.
და არრ რ~ტლვი მირი წ~ე რსჱტ
ირა ცცოველირა. ც~ ღ~დ მირრა მ
ოიწივნერ რპ~რრთგ~ნ უ~რთველ
თა ზ~ა დიდნი ჩირნი ტ~დნი რს
ლნი მორწქჳდნერ და უქ~ნნი და
იპქრნერ. და მრ~ვლნი იწამნერ
უ~რ რ~ცელირათ~რ. რ~ლთანი მე წ
იგნნი აფიწერნერ და რ~ლთა
ნი მე დაღთერ აფსწერ~ლდ. გა
რნა ქ~ნი აფწერილ~რნ წიგნრ
ა ცც~ველთარა ამირა ღ~დ გ~მო
ვიდა წერ~ჲკლე მეტე და ღეე
რთნერ უ~რთველნიცა. და ღევი
და რპ~რრეთრ. და ღეწევნით
ა ფ~ჲთა ღემსრრა რპარრეთი.
დატშ~რნი და ბომონნი მ~თნი და ცსჲრრო მეტე. და შელი ც
ცოვრ~ბირა რ~ი წ~რეტქსჱნაჲ

რპ~რრთა. წ~რმოიქვნა და შლ
ევა ღემორილი ღემოვიდაჲ
რამეტოდვე:Aმირა ღ~დ გ~ნეტინა უდ~გბჲ მს
წამედ სრძ~ლორა და მრ~ვლი
ერი ღესდგ~ჲ მ~რ ღ~დ მირრაჲ გ
ამოვიდერ რპ~რრნი. და პონტ
ომდე მოიწივნერ. და ქ~ი კაბ
ადსკია და იპქრერ. და ვ~რ იგ
ი იქო კ~ცვა კ~ზირა ანტიოუი
ით ვერფ~რა ვირ ჴ~ლეწიტ
ებოდა რლვ~დ გზ~რა ანტიოუ
იირ~რა: ამირ თ~რ დიდი ზრსნ
ვა აუ~ნდა უ~რთველთა: ც~ დფ
ეთა თეოტილე ანტიოუელ
პ~ტრიაუირ~თა. წ~რვლინნერ მო
ციუსლნი. და მისთცრერ ამირ
პირირათ~რ. ც~ თეოტილე ქო კ
რებ~ჲ რაზოგ~ჲდო და გ~ნაწერერ
რ~ა ღეკრბ~ბოდიან ებირკ~პრნი რ
ამრევლორა მირირ~ნი. და აკცევდე
ნ კ~ზრა რ~იცა რთნდერ მეტერაჲ
და ერრა და ამირ პირირა თ~რ და
წერ~ჲ წიგნი. დაბეჩდსლ~ჲდ
წ~რმოგზვნა:X~ ვ~რ იგი პირველ იქვნ~რ არნი
რ~ტლნი რ~რქიდ~ლდ მირონირა. ა
მირ წილ გ~ჲსწერა არი დრა
წკანი. ც~ ღ~დ ამირრა კ~დ ეროდე
ნ გ~ნაყინერ. რ~ა რ~ცელით ოდე
ნ მოიჴრნ~ბირ პ~ტრიაუი ანტი
ოუელი უ~რთლრ ერრ~თ გა
ნაგერ უ~რთლირა ეკლერია
თა წერი და უცევა. და ერრე
თცა არრ ვ~ე დფეინდელ~დ დფ

ედმდე რადიდებლ~დ: მ~მირაჲ და
შირა და წ~ირა რ~ლირა რ~ლრა
არრ დ~ბჲ სკ~ი სკ~ე ა~ნ:- :ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ
ჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭჭ

