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გზნა გსლრა მირრა რიქ~რსლი უ~რი და წარავ
ლინა მთავარი ერთი მოქვანებად ები
რკოპორთა ი~ჱმირათა ანტიოუირათა
წრომირათა და ალეურანდრიირათა და ნათ~ლ
იფო მან და დედამან მირმან პალატ ბანაკით
სრთ მათით ც~ ამით ჟამითგან მეათერა წელრა
წარვიდა წელენე იჱ~ლმდ მოშიებ
ად ძსართა და მეათ~ერა წელრა ივლტოდა დედა
კაცი ვინმე მეტეთაგანი ავადგი რ~რა რაცელი
რიტრიმე რ~ირა მიზ~ზირათ~რ რ~ ირმე დედა მშო~შით
სრთ და მირ თ~ნა იქო ტქსჱ ერთი დედაკაცი მო
ღიღი ფ~ირაჲ ღსჱნიერი და უმნსლ კთ~ლი
წგავრ ღვ~ლრა მთ~ვრთარა და რაცელი მირი ნი
ნო რ~ირა რაუმე მირი გამოიშია ელენე დედ~ტალრა
და თსით მოევლო გზაჲ თ~რი და ეუმნნერ კორნე
ბანი მრავ~ლნი შა~ლთა უ~რითა და მოწევნსლ
იქო რაბერშნეთად და მოშფსრიდა მთ~ვრრა
მარ რიტრიმერ ვ~ა წარმოივლტოდა რიტრიმ
ერ გაჲანე და ნინო და რცსანი იგი მ~თ თ~ნა და
გამოვიდერ არეთა რომცითირთა რ~ქოტლთა
თრდატ მეტირთა და იგინი იმარტჳლნერ მო~ნ თრ
დატ მეტირაგან ორმეოცდა რსლი ცცრაჲ რსლი ც~ ნინო
დარყა განგებითა ფ~ირათა და წარმოემართა
მთათა კერშო ყრდო~რათა და მოვიდა
მდინარერა ზ~ა მტკსვარრა და მოწქვა ნაპირრა
მდინარირარა და მოიწია მცცეთად უ~ლურა დი
დრა მეტეთა რაძდსმილრა და იქო რამ
წელ ეგრეთ ილოცვიდა ტარსლად
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ფ~ირა მიერ ადგილრა ერთრა მაქსლითა ღებორ
ვილრა და ღეუმნა ნარცლევირა ძ~ი და აფმ
ართა იგი მონ და ილოცვიდა მირ წ~ე და აწ
მათ მაქსალთა ადგილი ზემორა ეკლ~რირა
რაკორთცეველი არრ. და მეოთცერა წელრა
იწქო უადაგებაჲ და ცარებაჲ უ~რ ფ~ირა რძ~ლირა
და თ~უა რ~ ვპოვე ცთომ~რა ღ~ა ტრი~ადრა ყრ
დილოჲრა უ~ქანაჲ და მეუ~რერა წელრა არწმო
ნა ნანა დედ~ტლრა ცოლრა მეტირ~რა ნანარ რე~ნარა ღ~ა
მირრა და მეღსიდერა წელრა არწმსნა მი~რიან
მეტერა რრწ~ლითა უ~რ მ~რითა და მრწრატლ ა
ფაღენა ეკლ~ერია უსჱმო რამოთცერა ღ~ა
შელირა და რსჱტი იგი პატი~ორნი რ~ი თსით
აფემართა და აფაღ~ნერ ეკლ~რიაჲ და წარავ
ლინნა მეტემ~ნ მოციუ~ლნი და წიგნი ნინორი რა
ბერშნეთად მეტირა კორტანტინერრა თცოვ
ად მფდ~ლთა ც~ მოციუ~ლნი იგი მწრატლ მიი
წინერ წ~ე მეტირა და ვ~ა იცილა იგინი მეტემან
მოწლედ მოიკითცნა და ამბორრ სქო ფიმილ
ით და სყ~ნერ წიგნი მეტირა და ნინორი ც~ ვ~ა
ცნერ მიზ~ზი მორლვირა მ~თირა განიც~რერ რიც~რ
ლითა დიდითა და აფდგერ მრწრატლ რაქდრ
ირაგნ მათირა მეტე კონრტანტინე და ელენე
დ~დტალი და პირ დადებით თაქ~ანი რცერ მესტე
ბარა უ~ერრა და კ~დ აემართნერ ზე და აფიპქრნ

ერ ჴ~ლნი მათნი ცად მ~რთ და აფავრნერ თ~ლნი მა
თნი ცრემლითა მჴორვალითა და ფაფ~დქვერ
ჴმითა მაფლითა და თუსჱრ დ~ბაჲ ღ~ნდა უ~ე ფ~ო
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რ~ნ ერრ~თ რათნო იყინე და ქ~ლთა ჴმა ქვერ ა~ნი
მ~ღნ მეტემან კონრტანტინე თჳრითა ჴ~ლითა აფ
წერნა ებირტოლენი ტ~დითა ღერცმითა და მრ
ავლითა გ~ცნითა ღეამკო მკჳ ~იდრად რრ~ტლი
რა თ~ნა ზიარად შმად მირრა რ~ცელრდვა ეგრ
თვე ელენე აფწერნა ებირტოლენი ორნი ე
რთნი ნანა დედ~ტლირ~თრ და ერთნი ნინორთჳინ
წ~ირა მანცა ეგრეთვე მრვლითა ღერცმითა
და გ~ცნითა და რანატრელ სწოდა დედ~ტლრა
ნანარ ც~ ნეტარრა ნინორ ელენე რ~ორვილით ს
წოდა დ~დტლად და თჳრრა რწორად. რწო
რად წ~თა მოციუ~ლთა და დაბეჩდნერ ებ
ირტოლენი იგი ც~ მეტ~მნ წარავლინნა ეპი
კოპორო ი~ნე და ორნი მფდ~ლნი და ერთი დიაკ~ნი
da ცატი მაცცოვრირა და შელი ცცრებირა და რც
საჲ წიგნები ელენე დდ~ტლირა ნინორთ~რ და
წარვიდერ. და ვ~ა მიიწი~ნერ ნათ~ლრიფერ
რაც~ლრა ზ~ა წ~ირა რამები~რრა მირიან მეტემ~ნდა
ნანა დდტ~ლმნ და ქ~ლმნ პალატ ბანაკმ~ნ მა
თმნ ითცოვერ ცე ებირკოპორმ~ნ და ნინო რ~ა
ღეუმნან ძ~ი და შიება ქვერ ცო~როთა და პო
ვერ ცე ერთი მდგომარე ბორცრა ზ~ა კლდირ
არა რ~ლრა ტსრც~ლი მირი არაოდერ დარცსი
ოდა და რო~ლ აწმოჲ იქო ცე იგი და ღსჱნი
ერი ტ~დ ვ~ა მადლითა უ~ე ღემორილი და ა
დგილი იგი ბორცოი ღესვალი იქო კლდი
რაგნ და სთცრერ მეტერა და ეპირკოპორრა
ც~ მეტ~მნ წარგზავნა შე თ~რი რევ და მთავ
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არ დიაკ~ნი იცილერ ღსჱნიერად დგომაჲ ცირა
მირ ც~ ტსრცლსსდა ჟამთა არი~რთა და იტქ
ოდა მთვრ დიაკონი იგი მოჴლრა დავითირრა
ვ~დ ერე ცე არრ დანერგოლი თ~ა წარრავ~ლრა კ
ლდირრა ზეგარდმოთა ცსარითა მორწქ
სლი და ტორცელნი მირნი არა დარცსვენ სკ~ე.
daსბრშ~ნა ცო~როთა მოკსჱთაჲ ცირა მირ და ღე
უმნერ რაცე პ~ტიორნირა ძ~ირა ვ~ა არწვა მთ
ავარ დიაკონმ~ნ რამ გსამად ღეუმნნერ ცირა მ
ირ ტანირაგ~ნ რამნი ძ~რნი და აფმართნერ მცცეთ
არ ვ~ა რწერია მცირერა მ~რ მოკლედ აფწერილ
რა მ~რ წიგნრა უართლირა მოუც~ვირრა გრ~გლ
ი დიაკონირა მ~რ აფწერ~ლრა და ერთი ძო~არი
აფმართა მირიან მეტემ~ნ მთარა ზ~ა მაფ
ნარირრა რ~ლრა წრუსიან თცოთიირა და ერ
თი იგი მაცლობ~ლად პ~ტიო~რნირა ძ~ირვე და
წარავლინნა მირიან მეტემ~ნ და ითცოვნა
რაბერშნეთით უვირა მთლელნი და კირით
ცორონი და მორცნა მეტემ~ნ და წარმოვიდერ

ერსღეთრ და დადვერ რაშირკ~ლი ეკლირირა და და
სტევერ ტერჴთა ტ~ცარნი მაცცორირნი ს~ირა ყ~
ნირა ი~ჳ უ~რნი და წარმოვიდერ მანგლირრ და
დადვერ რაშირკსჱლი ეკლერ~ირა და დასტ
ევნერ რამრჩ~ალნი და ერრეთ მოვიდერ მცცე
თად. და იწქო მეტემ~ნ ღენებად უვითა ეკ
ლერიარა გარეობნირრა და ვ~ა ცნა მეტემ~ნ რ~
დადვირ რაშირკ~ლი პ~ლ ერო~ღეთრ და მანგლ
ირრა და დასტივნერ მონ რარსრვლნი იგი ტიც
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არნი და რამრჩსალნი აფივრო სრვითა
და დააქენა რაუმე მორწრატებირა ვ~ე ა
რა ირწავა მთავარ ებირკოპორირაგან ვ~დ
ღ~ნ თ~ა არრ ამრ უ~ლურა ღ~ა რამორელი უ~რი
ქ~ად ზეგარდამო ურო~ილი რ~ი ძ~რირ მცომ~ლთა
მ~თ განიქვერ და კსართი იგი ამათ იცსჱ
დრერ ყრდილორა ამ~რ ულ~ურა ღ~ა დატარერ
და აწ ღვ~ლნი მ~თნი არიან ვინ სწქირ თს ა
დგილიცა იცოდენ ც~ ჟამი მირი მერმე არრ ს
დერ გამოყნდერ დიდ~ბით უ~ქანარა ზ~ა ეგრთ
ვე ცალენი ელიარი აუვე დამარცსლ არრ
dა აფივრო რიცარ~ლითა მეტე და მქირ მოცადნა
ქ~თა წო~რიათა და წკითცა თს ნამდო~ილვე
და მ~თ ასარერ მართ~ლი და არა სარქვრ
და თუ~ერ ვ~დ აუეთ წარვიდერ ელიოზ მცცე
თლი და ლონგინოზ კანირელი და თალენ
ავ და მირაელ და კსართირა მირ თუ~ერ
წილით ცსჱდრებაჲ ამათი ც~ ადგ~ლი იგი
სარქვერ მ~ღნ განმციარლდა მირიან მეტე
რ~ ჟ~რ ესწქა ვ~დ პ~ლ მოწევნსლ იქო კსა
რთი იგი უ~ერი იჱლმათ მცც~თად მადლობდა
ფ~ა და იტქოდა კ~ ც~რ ღ~ნ ო~ ი~ჳ უ~ე შეო ფ~ირა ცც
ოველირაო რ~ ღ~ნ პ~ლ ვე გენება ჴრნაჲ ყ~ნი ეღ
მაკირგ~ნ და ადგილირა მირგ~ნ ბნ~ლირა სდერ
იგი რამორ~ლი ღ~ი წარმოეც ებრაელთა ამ~თ
წ~დით ულ~უით ი~ჱლმით სცცოთა ამათ ნათე
რავთა უ~ლუად რ~ ძსარცო~მარა ღ~ნრა ამარ უ~ლუ
რა მ~მნი ყ~ნნი მეტობდერ.
da ამარ ზ~ა დიდად გსლრ
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მოდგინე იუმნა მეტე და წარემართა უ~ეანო
ბარა ზ~ა სუცევ~ლად ნებითა ფ~ირთა ქ~ით რაბ
რშანებლით მირით მ~ღნ რანატრელმ~ნ მან დე
დოტალმნ ნანა თუ~ა კ~ცლ არრ ფ~ი და მ~მაჲ ს~ირა
ყ~ნირა ი~ჳ უ~ერი რ~ნ მოავლინა რიტქ~ჲ წ~ჲ მირი
ზ~ცითა მაფლით თჳით შლიერირაგ~ნ რაქდრირა
უ~ქანარა ზ~ა ჴორცითა იღვა თერლირაგ~ნ დ~თირა
და უ~წლირგ~ნ მრ~მირა წ~ირა და სბ~წორა რ~ი რათ
ნს ექო მ~რ. ამით მიზ~ზითა ცც~რბაჲ ყ~ნი ღეუმნა
და ქ~ი ცარა უსჱღე მქოტი განანათლა და სმე
ტერ მირრა მ~რთ მორწმო~ნენი აცც~ნნა რ~ იღვა
კაცი და პატივ ეცა ვ~ა ფ~თ არრ და ნათ~ლ იფო

ვ~ა მრაცო~რმნ რძლირმ~ნ წქლირა და მიწი~რგნ
ც~ მ~მით და რ~ლით წ~ით ზეგარდამო იწამა და
იდიდა ძ~რრ ეცსა დაეტლა და აფდგა აფ
ჴდა მ~რვე რიმაფლერა მ~მირა თ~ა და კ~დ მომა
ვალ არრ დ~ბითა რ~ღინელითა რ~ლრა ღსჱნირ გლ
ობაჲ ა~ნითა და ვ~ა ერე თუ~ა დედოტ~ლმნ წარ
ვიდა და სკ~ნა წქვებოდა რანატრელრა ნინ
ორ და წარიქვანნერ მ~თ თ~ა მთავარ ეპირ
კოპორი და მფდ~ლნი და ერირთავი და წარვ
იდერ და დადგერ წობენრ. და მსწოდერ მთი
სლთა ქ~თა ჩართალელ ტცო~ელთა წა
ლკარნელთა და ღემოკრიბა ერი სრიცცჳი
მ~ღნ აფდგა წ~ჲ და რანატრლი და განმანათლ
ებელი ნეტარი ნინო. დედაჲ ყ~ნი აფიპქრნა ჴ~ლნი
ს~რა მ~რ და მ~სწოდა ღემწედ წ~ა ფ~ირ მღობ~ლრა
და კ~დ განირთცა ჴელი ერირა მ~რთ და სუად~გა
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რარწმსნო~ბაჲ შირა ფ~ირაჲ ც~ მ~თ პირსტქს რა
ცეთა ვ~ა ერმა უადაგებაჲ სცცოდ განო~
ქრნერ თ~ვნი და პირნი გარე მიიუცვნერ და
იფრჩენდერ კბ~ლთა მ~თთა წ~ირა ნინორთ~რ ც~
ეღინოდა დედოტლ~რ გნ ც~ ნინო სბრშანა ე
რირთავრა რ~ა წარმართორ მცირედ მაცს
ილი მ~თ ზ~ა და ვ~ა ღებმა სქვერ ღიღით მირც
ნერ თავნი მ~თნი ნათლირ ფებარა და დალეწ
ნერ კერპნი მ~თნი და წარვიდერ ერწოდ და დ
ადგერ ედომრ დაბარა ჟალეთრ და ნათ~ლრ
ცა ერწო თიანელთა ც~ ქსარელთა რ~ჲ ერმა
ერე ღეღინდერ და თოღეთრ გარდაკრბერ რ~ი
კ~დ მოიქვნნა მონათლნა და ნინო კ~დ წარვ~და
კასცეთად დადგა კაწარეთრ და მონათლნა
კაოცნი და რსძნი არი~თსრთ მ~თით. და კ~დ გარ
დავიდა დიდად კაცეთად დადგა რანატრ~ლი იგი
უველ დაბარ და მოიქვნნა კაცნი მთვ~რნი
aმათ ვე მეტეთა ნათერვნი და ნათლ რცა და გ
ანიღორა ნათლვაჲ მ~თი ც~ მ~რ ჟ~ა ვინათგან
დარნეო~ლდა და წარემართა და მიიწია კოცე
თად დაბარა რ~ლრა ეწოდებირ ბოდირი და ვ
ერფარა სშლო რლვად და ერმა ერე მეტერა
და ტ~დ ღეწ~ცდერ და მრწრატლ მოვიდერ სჟა
რმით ულ~უით რევ შე მეტირა და რალომე
ცოლი მირი და არსლი მ~თი ზ~ა დადგერ მს
რნედ და მოვიდერ მეტე და დდტ~ლი და
ი~ნე მთავარ ეპირკოპრი კითცვად და წარქ
ვანებად მცცეთად ც~ მან არა ინება
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ა~დ ღეწვედრა იაკობ მფდ~ლი მეტერა და
ეპირკოპ~რრა რ~ა ღ~დ მირრა მან დაი[პ]ქრარ რაქდ
რი მცცეთირა და მირცა წიგნი რალომერ ელე
ნე დ~დტლრა რ~ი მოსწერია ნინორ მოციუს
ლობით და მაცრებლობით ღემკობილი და
შელი ცცრბირაჲ ნანა დდტლრა მ~ანიჩა. და
ღეწირა ჟამი მთავარ ეპირკოპორმ~ნ

da აზიარა რანატრლი ნინო განმაცცოველ
ბლრა რირცლრა და ჴორცრა უ~ერრა და წარი
შფ~ნა რაგზლად რსკო~ნოდ და ღეწვედრა
რ~ლი თ~რი ჴ~ლთა ო~ირთა და მიიშინა შილი
იგი რანატრელი და აწ მეოც ~რრ ყ~ნ თ~რ წ~ე ფ~ირა
kართლრ მორლვითგ~ნ მირით ოც და მეთცო~
თმეტრა წელრა და უ~ერ ამაფლებითგან რამ~რ
ოც და ათსრამეტერა წელრა დარაბამით
გან ცსთი ათარ რვაარ ოცდა მეათსრა
მეტრა წელრა. ამათ ჟამთა ზე იუნა მიცვ~ლებჲ
წ~ირა და რანატრ~ლირა ფირრირა დ~დირა და განმ
ანათლებელირა ყ~ნირა ნეტარირა ნინორი
mაღინ ღეიშრნერ ორნივე ერე უ~ლუნი მცცეთაჲ
და სჟარმოჲ და ერთობ~ლი უართლი რიკ
დლირა მირირათჳინ მოვიდერ და დაწკრშა
ლერ შლევით ღემორილი გსამი მირი ადგილრა
ვე თ~რრა ბოდრ როტ~ლრა კსც~ეთირრა და ვ~რ
ღერაშლებელ არრ თუო~მად თს რაოდენთა
ცრემლთა ანო რასდენთა გოდებათა რალ
მობიერთა აფმოიტქოდერ მეტე და დ~დტლი
ც~ მეტე არ განეღორა რტლვრა მირრა წ~ა ვ~ე ბანა
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კითრთ მირით ვ~ე ღსიდ დფემდი და იქო კრ
ბაჲ დიდშ~ლი რ~ კსრნებნი მარვ~ლნი აფერრსლე
ბოდერ მადლითა უ~რითა და ნეტარ არიან რ~ნი
აფარრ~ლებდენ ჴრენებარა მირრა რ~ დიდრა მად
ლრა ფირრ იუმნებიან ც~ მეღსდერა დფერა ღე
წირერ ჟამი რტ~ლვრა ზ~ა მირ წ~ირარა და წარვ
იდა მეტე მირიან და ქ~ი ერი რ~ იუმოდერ ეკლ
ერიარა ზემორა და განარრ~ლერ მეოცერა წე
ლრა და მეოცდა ერთერა წელრა მოკსდა მირი
ან მეტე დაემარცა რაღსალრა ეკლერირრა
რსჱტირა კერშორა მირ რამცრეთირრა ც~ ყრდი
კერშორა მ~რ რსჱტრა ღ~ა არრ ნაწილი
რსჱტირა მირ ნათლირა ცცოვ~ლირა და მეორე
რა წელრა მოკო~და რ~ნატრ~ლი ნანა დ~დტლი
მეორედ დაძდა მეტედ ბაკ~ორ შე რევირი
და მოკდა ი~ნეცა ეპირკპ~რი და მირ წილ დაძ
და მფ~დელი რ~ი ენება ნინორ მთავარ ეპირკო
პორდ და მერ~მერა წელრა აფმართებითგ~ნ
პ~ტიორნირა ძ~ირა ღეუმნა კობოჲ რევ მოკ~და
და დაემ~რცა ცოლით~რთ უსჱმორა ეკლერ
იარა და ღ~დ მირრა ამან ბაკსრ მეტემან შე
მან რევირმან დაიწქო წილკნირა ეკლერია
და განარ~რლა ოცდამეათერთმ~ტერა წელრა მოკ
და და დაეტლა უსჱმორა ვე ეკლერიარა.
მერამედ დაძდა შმაჲ მირი თრდატ მ~ღნ მთვრ
ებირკპრი იქო ნერრე და მეტ~ემნ რსრთავი
რა რსჲ გამოიფო და კაცეთრ ნეკრირა ეკლ
ერიაჲ აფაღენა. და მეოთცედ მირრა ვარაზ ბაკსრ
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და მირ ზე რპარრნი ღემოვიდერ და მეტედ ჴიდრად
სკსძდა მაღ~ნ მოვიდა ცსარ რპარრთა მეტ
ირა პატია~ცები ტტილირ და კ~დ ციცედ და უ
ართლი მირრა ცარკრა ღედგა და რომც~თი
და რივნიეთი და გსარპსრგანი ც~ ამირ ზე
აფაღენერ აზნასრთა ეკლერიაჲ იგი წ~ირა
მცცეთარ და მიათ~ლერ დიდრა მ~რ ეკლერიარაჲ
როტლები თსრთ და მეცოთედ მეტობდა შე თ
რდატირი მთვარ ეპირკოპრი იქო მ~ღნ ელია
ამან აფაღენა ეკლერიაჲ ეკლერიაჲ ბოლნირრა
და მეეურე ტარრმან მე z მირდატ მე É არყილ და
მთავარ ეპირკოპრი იქო იონა და დაეცა უო
ჱმოჲ ეკლერიაჲ და იონა მიც~ვალა და რო
ჱტი იგი ცცოველი თ~ა წარმოიფო და მირრა
ღ~დ აზნასრთა აფაღენერ რტეტან წ~ჲ არა
გსრა ზ~ა. მ~თ ჟამთა სთცნი მთავარ ეპირკ
პორნი გარდაიცვალნერ. და მე T მირდატ
mთავარ ებირკპორი იქო ბოლნოუონ და ერე
ვე იქო ერირთავადცა ბარაბ პიტიაცღირგ
ღ~დ მირრა მე e მეტობდა ვაცტანგ გორგ~არლი
და მთავარ ეპირკოპრი იქო იოველ მ~ღნ წა
რიქვანერ ვაცტანგ რპარრთა და ღ~დ რაო
დენრამე ჟამირა მოიუცა და მთავარ ებირკ
პ~რი იქო მიუაელ ამან მიამთცსია ტერ
ჴი გორგარალრა რ~ირა თ~რ მიზეზირა თ~რ და
განაშო ეკლერიირაგნ მ~ღნ მეტე აფივრო
გსლირ წქრომითა მრ~ვლთა და ეუცა ტერი
პირირა მირრა და განიზრაცვიდა მრვლთა
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ბოროტთა დამჴობად უ~ენობირა ა~დ ფ~ნ რ~ლ
რა არავირი წნებ~ვრ წარწქმედაჲ მის
ვლინა გ~ლრა მირრა კ~თლი განზრაცვაჲ
აფდგა და განიპქრნა ჴ~ლნი თ~რნი ფ~ირა მ~რ და თუ~ა
დ~ბაჲ ღ~ნდა უ~ე ფ~ო რ~ჲმე არრ რაუმე ერე და ვა
ებ~ჲ მირცა მტერრა და მრწრატლ წარავლი
ნნა მოციუ~ლნი რაბერშნეთად და ითცოვა
მეტირაგ~ნ და პატრიაუირა კათალიკ~ზი და
მორცერ კათოლიკ~ზი პ~ტე. და თ~ნა წქვანდა
რამსჱლ მონაზონი კ~ცი წ~ჲ და ფირრი და ა
ფაღენა უსჱმოჲ ეკლერიაჲ ვაცტანგ მეტ~ემნ
და დარსა მ~ნ ღიგ~ნ პ~ტე კათლიკოზი და ერე იქო
უართლირა მოუცევითგ~ნ არ რამეოც და მეა
თერა წელრა მ~ღნ გარდაცვლებსლ იქვნერ
მეტენი ათნი და კათლიკზნი ცამეტნი აუათგ~ნ
იწქერ კ~თლიკზთა მამადმთვრობად პ~ლი კა
თლიკზი იქო პ~ტე ვაცტანგ მეტირა ზე. და მე ia
მეტობდა დაყი. და კ~თლიკოზი იქო რამოელ. ა
მირრა ზე ულ~ურა თბილირრ კ~ცნი დარცდერ და მ~რმ
წ~ირა ეკლერია აფაღენერ და მე ib მეტ~ბდა
ბაკორ შე დაყირი. და მე ig ტარრმან და მე id
რც~ჲ ტარრმან და კ~თლიკზი იქო რაბა მკსი
დრი მცცეთირა აუათგან ორთა რცსათა და
იპქრერ კთლი~კზობჲ მკსიდრთა მცცეთირათა
მ~ღნ მოვიდა ი~ე ზედა~დანლი ღსა მდინარით იგი
და თორმეტნი მოწატენი მირნი უართლირ მოუცვ

ითაგნ მეორარერრა წელრა. და ამირრა ღ~დ მეტ~ბდა
ბაკორ და კ~თლიკოზი იქო მაკარი და ამირ ზე
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ღოღანიკი იწამა ცსრტავრ ამირ ბაკსრირ
ზე დაერრ~ლა მეტ~ობჲ უ~რთლრ და ვ~ა მე
ტობჲ დაერროლა უართლრ ღ~ა რპარრნი გა
ნშლიერდერ და ერეთი და რომცითი დაიპქრ
ერ ც~ უართლი სმეტერად დაიპქრერ კავ
კარიანთა ღევიდერ და კარი ოვრეთირნი
აიგნერ და ერთი დიდი კარი ოვრეთვე და ო
რნი დვალეთრ და ერთი პარჩსანრ დორ
შსკეთირარა და იგი მთიოლნი გომარდად დაა
დგინნერ და რც~ჲ ვინმე კ~ცი დაადგინერ მთვრად
წანარეთირა ჴევრა და მორყილბჲ დარდვერ მი
რი და ოდერ ერაკლე მეტე მოვიდა მ~ღნ დაი
მჴონერ რპარრნი და რპარრთა ცაზარეთრა
კარნი ღეუმნერ და ცაზარნი მეოტ ქვნერ . ერე ა
ფწერილი გამოკრებლად არრ. მ~ღნ რპარრნი
სტლებდერ უართლრა და რომცითრა და რივნი
ეთრა და გსარპორაგანრა და კათლიკოზი ი
ქო რამსჱლ მე ib და ნელად რე ღეკრბა უა
რთლი და ერირთავ განაყინერ გსარამ დიდი
ერე იქო პ~ლი ერირთავი და მერმე კო~რაპა
ლატადცა იქო ამან ერირთ~ვმნ დადვა რაში
რკსჱლი პ~ტიორნირა ძ~ირაჲ და ტტილირირა დიდ
ირა ეკლერირა ნაცევარრა იუმოდერ ერირთ~ვნი და
ნაცევრრა ქ~ი ერი. და კათალიკოზი იქო id
ბართლომე მ~ღნ ყამოვლო ერაკლი მეტემ~ნ
ბერშენთამ~ნ და სჴმო ციცირ თვმ~ნ კალათ
ტტილირთ მეტერა ერაკლერ გამოზრცვად
ც~ მან ტერჴი დაიპქრა და დანიელი წიგნი მოიფო
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და მოიშია რიტქ~ჲ ერე ვ~დ მაღ~ნ მოვიდერ
ვაყი იგი მზირა დარავალირა და ღემორრ
ნერ რუანი იგი ვერშირა მირ მზირ აფმორა
ვლირნი და თუ~ა ერაკლე სკ~თო ერე ერრთ
იქორ რიტქ~რჲ წწ~ქლირაჲ ყემთ~რ მე მიგაგო მრ
ყობლი მირაგებ~ლი ღ~ნ დასტევა ძიბფო
ერირთვი კალარ ბრშოლად. და იგი წარ
ვიდა ბაბილოვნად ბრშ~ლად ცსარრო
მეტირა ც~ ამან ძიბფო მცირეთა დფეთა
ღ~ა კალა გამოიფო და იგი ციცირ თ~ვი ღე
იპქრა დრაწკნითა აევრო და მერმე ტქა
ვი გაწჴადა და მეტერა სკან მირწიაჭ
mოვიდა ერაკლე მეტე ბაბილოვანრ და
ღეიპქრა ცსარრო მეტე და ღემორრა ბა
ფდადი და ბაბილოანი და მოაფებინა შე
ლი ცცორბირაჲ სკმოიუცა და იწქო ბრშა
ნებითა ფ~ირთა ღენებად იჱლმირა
და მოდირტო დარსა პატრიარუად და წარვი
და კ~დ მონვე და ვ~ე მორლვამდე ტტლირ რი
ონი განარრლერ ც~ ძ~ირა ეკლერიარა აკლდა
ამან ერეკლე მეტემნ ტტლირრ და მცცეთარ

და სჟარმორ განავლინნა უა~დგნი რ~ა ქ~ნი უ~ე
ანენი ეკლერიათა ღ~ა ღემოკრბენ და ქ~ლნი მო
გონი და ცცც~ლირ მრც~ორნი ანო მოინათლნე
ნ ანო მოირრნენ ც~ მათ მონათლაჲ არა
ინებერ ზაკსვით თანა აფერივნერ ვ~დირ
ქ~ლთა ზ~ა წარმართთა მეტ~მნ იჴ~და მაცსილ
ი და ეკლერიათა ღ~ა მდინარენი რირცლირნი დიო
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დერ და განწმიდა ერეკლე მ~ტმან რძოლი უ~რი
და წარვიდა ერირთასბდა რტეტანოზ და
კათ~ლიკზი იქო ბართლომე ie. ღემდგმად
ერირთავობდა ადარნერრე და მირ ზე რამნი კა
თლიკზნი იცვ~ლნერ iv: iz თაბორ და ბაბილე
i~É ამირ ღ~დ ერირთავობდა რტეტნოზვე შმჲ მირი
და კათლიკზი იქო რამსჱლ და ევნონ და აწა
ამბვი მოჴდა ვ~დ ბაფდადი აგარიანთა და
იპქრერო ამირთ~რ უ~ქნირაჲ ერე ქ~ლივე ბერშ
ნთა ძორრა აწკიდერ და წარვიდერ ამირრა
ღ~დ ერირთავობდა გსარმ კსლაპალატი
და გსარამ ქრმაჲ და მერმე არღოღა კსლატ
პალატი და მერმე ვარაზ ბაკორ აპა პტრ
კოზი რ~ნ გარბანელნი მოაუცინა და უ~ეა
ნეობჲ არწ~ვლა სნებლიაჲთ და მერმე ნერრე დიდი და
შენი მირნი ტილიპე და რტეტანოზ ადრნერე
და გსარამ დიდი ბაკსრიანი შე ბადადირ
და შენივე ადარნერერნი აღოტ და გორენ ერე
დიდნი ერირთვნი იქვნერ i~É ც~ კათალიკო
ზნი რ~ნი თვობითგნ იქნერ თავყატაგ კ~ა ა
ვლალი კ~ბ იოველ კ~გ რამოელ კ~დ გ~ი
კ~ე კსირიონ კ~ვ იზიბოდ ±~z თ~ე ±~É პ~ტე ±~T
ერენი ცოლორ~ნნი იქვნერ ც~ ძომ~ლად ევნორ
ირითგნ მოფმართ იქვნერ კათალიკოზნი მ~ე
ც~ ამირა ღ~დ ვინცა ღეიცვალებოდირ კთ~ლიკზთგნი იწერებოდირ
dა ოდერ იგი წ~ნ რრბაჲ თ~რი აფარრლა რარწმ
ონოებრა ზ~ა წ~ირა რამები~რრა.
nეტარმ~ნ და რა
ნატრელმნ დედაკცმნ ნინო რ~ი გსჱუმნა მაცრ
1-28 სტრ., 8r
ებლ გ~ლთა ყ~ნთა და ემბაზ რსლთა და ჴო
რცთა ყ~ნთა გსასწქა ყ~ნ მამაკაცებრ ერ
თარრებჲ წ~ირა რამბირა რ~ი არა დააქენა დე
დობრივმნ ბსნებამნ და არცა სშლრება
მნ ჴორცთამნ დაგაბრკოლა გზათა მ~თ რლ
ვად ტიცცლთა და შნელთა არცა რიმრა
ვლემნ წქლთამნ და არცა სცცსჱბამან
და არცა სმეცრებამნ ენი~რმნ სცცოთა მ~თ
ღ~ა აფრევამან არცა სცცოჱბმნ ა~დ ვ~ა
დედაკ~ცრა ვირმე ღვილთ მოქ~რერა წარწპ
რა ვინმე ღვ~ლი რ~ქოარელი და მრ~ვლ ჟამ
ერმირ მირ რაქსარელრა ღორრა უ~ქანარა ქოტ~ჲ
და რიქსარსლირა მირირგ~ნ აფიშრირ და გა
ნმარტნირ ვ~ა სრბ~მნ ტრთენი თსირნი და ბრ
ალებით რბინ და ეშიებნ და წკითცავნ

ქ~თა მოგზასრთა გზარა მირ უ~ქანირარა რადა
იგი სწქებოლ არრ ქოტაჲ ღვ~ლირა თჳირა
ეგრეთვე წ~ჲ ერე და რანატრელი დ~დკცი იკი
თცვიდა უალურა ამარ ყ~ნრა და ეშიებდა
ჴრნარა რ~ლთა ყ~ნთარა ვ~რ იგი განაღსჱნა ყრ
დილოჲ ერე უ~ქანაჲ მცცეთაჲ დიდთა მეტეთა
რაძდომელი მოვიდა ნეტარი ერე დდკ~ცი
და არწმსნა ქ~ლთა მართალი აფრარებაჲ მ~მჲ
შე და რ~ლი წ~ჲ ნათლირ ფებ~ჲ რიკდ~ლი და აფდ
გომაჲ და ღ~დ რიკდილირა სკო~დავებჲ და ცცორბ~ჲ
და მეორედ მორლვაჲ შირა ფ~ირა უ~ქანად მართ
ალთა ცცორებად ც~ ცოდვლთა ღ~რირ გებ~ჲ რ~ლ
მიაგორ უ~ნ მეოტემ~ნ დ~ბირ მ~ნ რ~ მირი არრ როტ
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ვ~ჲ ს~თი სკ~ე და მერმცა ა~ნ
da იქო მ~თვე ჟამთა ღ~ა მირიან მეტი~რთა რ~ ჟ~რ მო
ინათლა როძი დ~დტლი და მირ თ~ნა მთ~ვრნი მრა
ვლნი ჴ~ლრა ღ~ა ნინორარ ბოდრ ღ~ა გ~კცნ მ~მო ა~ნ:
აფიშრა ღსრითა რფთ~თა და რსრვილითა წ~ი
რა რიონირა კათლიკე ეკლერირათა რ~ი იგი წ~ი
რა ნინორ მ~რ მოენიჩა როტ~ლრა ცნობად ნათ
ელი ჩ~ტი მაღ~ნ დდ~ტლი იგი როძი წარმოემა
რთა ცილვად და თაქ~ნირცემად წ~ირა რიონირა
და წ~ირა მაცრებელირა მოც~უსლთა რწორირა
ნინორი და რლვარა მ~რ მირრა ღ~ა იტქოდა მოწ~
ლედ ვ~რ მ~მთა ყ~ნთა ვერ გ~ლირჴმა ქვერ გ
ზაჲ ერე ჩ~ტი რ~ი იგი გსითცრიან ვაჩართა
წრომთა და ბერშენთა ვ~დ ყ~ნნი მეტენი ერ~რთ
მეტობენ და ერრ~თ არიან ეკლერიანი და ძ~ა
უ~რრა თაქსანირცემ~ნ და ვ~ა მერმირ მ~დირ ღევ
ირსარი ცრემლითა ცცელითა ვ~ა რირცლი
თა ც~ აწ თ~ლითა ყემითა ვიცილე ნათ~ლი გა
მობრწქინვებად წარმართთა ზ~ა ც~ აწ რ~ჲ
მე ღევრწირო ღ~ნდა რიონ წ~ო გარნა თო ერე
პ~დ ღერწირო თ~ვი ყ~ი ღ~ნდა ღვლ~ითრთ დანა
თერვით რრ~წმონობით ყ~ით და მეორედ უ~ლუნი
კ~ნინ ბარ~ათანი და დაბაჲ დიდი ბოდირი ღ~ნ
და ღევრწირნე და არფრა აფჴდა ეტლრა ზ~ა
ა~დ ტერტნი მირნი ღიღსჱლნი მიწარა და უვათა
ზ~ა მოვიდოდერ და მოიწია მდინარერა ზ~ა ა
რაგორა და მდიდროდა მდინარე იგი ტ~დ და ს
კონი იუცეოდერ მრ~ცსრნი იგინი მირნი ქ~ნი მართლ~სკნ
x~ დ~დტლი ტირილით იარებოდა კიდერა მდინარი
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რრა ვ~ა ქრმ~ჲ შოშორთჳნ დედირა თ~რირა ეგ
რეთ რორვიელ იქო ცილვირა თ~რ რარორვ
ლირა თ~რირა და დარყა დედ~ტლი მარტოჲ
ზ~ა მდინარერა და ცედვიდა იოვ~ნე მთავ
არ ეპირკოპრი და ქ~ი ერი მცცეთირაჲ და
იტქოდერ ვ~დ ერითა დიდითა მოვიდა ვი

ნმე წქ~ლრა იმიერ და ღენებდერ რ~ა ადრონგამორლვაჲ ც~ მან რარწმოონომ~ნ
დდ~ტლმნ
ილ~ცა ფ~ირა მ~რთ და აფჴდა ერთრა რაჴედ
არრა და ღევიდა წქ~ლრა მ~რ და განზფოდნა
იმიერ და ამიერ ვ~ა ზფ~დე და განივიდა ს
ვნებლად და მიეგებვოდერ მ~რ ერნი ეკლ
ერირნი და მეტ~ნიცა და რალომე სჟარმს
ელი დ~დტლი და ქ~ლნი მიეგებვოდერ მ~რ და ღე
მოვიდა იგი მტი~რლი ვ~ა აუორ ყსჱსლ
ებჲ მორწმონეთა და სდერ ღემოვიდა
რაქდრად აფდგა მეტე პალ~ტ ბანაკით
სრთ მირით და მთვარ ეპირკოპრი ერი~თრთ
და ღემოვიდერ ეკლერიად და ქვერ ლიტანიაჲ და
ლოც~ვჲ რ~ ზარირა მირგ~ნ უ~ლუი იგი შრ~წდა
და ეკლერიარ მიირწრატედერ რ~ პეროჟავრი
დ~დტლი უართლირა ერირთვირა დედაჲ იქო.
არუირი და ზარი დიდი იქო მ~რ დფერა ღ~ა და მოი
ფერ ძ~ი და ლოცვა წ~ირა მმ~ირა და მთვრეპირკ
ოპზ~ირგნ და ცედვიდერ რრ~წოლთა მ~თ და რა
კსირვ~ლბათა ცილვითა ზარგანჴდილ იუმ
ნა დედ~ტლი. m~ღნ მოიფო დედტლმნ წიგნი
წ~ირა ნინორი წ~ე მეტირა და ი~ნე მთავარ ე
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პირკოპ~რმნ ბოდირით დაბით რ~ სწ~ნარერ
მიწევნსლ იქო მონ წ~ე წ~ირა ნინორრა
და წერლი იქო ერრეთ mეტერა მირიანრ
მორწმსნერა უ~რრა და თ~ნა ღეერთებსლ
რა წ~თა მეტეთარა და რარწმსნოჱბირა წ~ი
რა რამებირრა და თაქსანირ ცემრა ძ~ირა
მირ~ირრა მოგმადლენინ ღ~ნ ფ~ნ ზ~ცით გარ
დამო ვ~ა ცსარი გარდამ~ომავლი რიმრა
ვლე წქ~ლობირა გარემორ ბანაკრა და ღ~ა
გან პალ~ტრა და ქ~ლრა ერრა თუ~ნრა ზ~ა იქვნ
რიუა~დლ ძ~ი უ~რი და რ~ლი უ~რ პირირა ო~რა ა~ნ
ahა ერერა მე მოვლე რანაცები უართლ
ირაჲ ზოგადი ადგილი მთ~თა და ბ~რთა და
აფვრრლე რაც~რბჲ ყ~ი და ვპოვე ღეწევ
ნაჲ ს~ირა მ~რი და ღეიწქნარერ ქ~თა უად~გბჲ
ყემი და მოიუცერ ცთომთა მთ~თგნ
და მოიფერ ნათ~ლი და თაქსანირ ცემჲ წ~ირა
ძ~ირა და ძსარცმოლრა ღეოდგან ქ~ლნი რ~ი
რა თ~რ ღ~ნდა ძერ არრ რიც~რლი მეტეო და დი
დებირ მიცემჲ ქ~თა ღემოუმდირა ფ~ირა
რ~ დფეთა ღ~ნთა მოცედნა ფ~ნ უ~ქანარა ამ~რ ნა
პრალრა ერთრა ყრდილორრა რ~ირა მთანი
დაეტარნერ ნირლრა ცოდვირრა და ველნი ა
ლმსრრა ცთო~მირრა ვინაჲცა დფე ფამედ და
ნათ~ლი ბნ~ლად და როტევდა მ~რ ღ~ა როტლირა
მპქრ~ობლი იგი მთვ~რი რ~ი უროდა წაერი
რა რ~ლითა და ღთააბნევდა ქ~თა როლთა კა
1-28 სტრ., 10r
ცთარა ძძ~ცთად რ~ი განიოტა განიოტა ო~ნ რ~ლითა
პირირა მირრათა უ~ქნით და რირცცსილეჳ

ლი მიივლტირ ადგ~ლთა ბნ~ლირთა ც~ ღ~ნ ზ~ა
გამობრწქინდა ნათ~ლი რამცრირა და მზე
რიმ~რთლირა უ~ე ფ~ო დ~ბით~რთ მირით რ~ირა
აცალი გემოჲ გიცილავრ რ~ ტკბილ არრ
ო~ი და ნათლირ ფებითა უ~ე ღეგიმორიერ
და უსჱღე ტრთეთა მირთა რაგრილრა განირ~ნბ.
ც~ მე ერრა მოვიწიე უ~ქანარა კოცეთირრა და
დაბარა ბოდირრა და აწ ჴრენებოლმცა
არრ დ~დტლი იგი როძი რ~ აფიშრა ეგე ღო
ჳრითა რფ~თთა დალეწად კერპთა და მო
უცევად ერირა მ~თირა რაერირთვორა და
წარავლინნა მრწრატლ რივნე~თად შმირა
და არსლირა და გსარპო~რაგნად რტერე
ონირრა და მოიქვანა იგინი და ნათლრიფერ
ქ~თა ბოდრ ღ~ა და იცნერ ფ~ი და შალი მირი
გ~ლირ ჴმა ქვერ რ~ იგი თავადი არრ ღემოუ
მდი ქ~ირა დაბადებ~ლირა და ადიდებნ მ~მრა და
შერა და წ~რა რ~ლრა და რწქ~ლობდენ მმ~თა მ~თთა
ცთომთა ღ~ა წარრრ~ლთა და ერე ქ~ლნი მოი
რწრატიან მანდა მოჴრენებლრა მ~რ ულ~ურა
და ღეწქნარებსლრა მეტერა და დ~ბითა რა
ვრერა მ~რ ტაშარრა ფ~ირრა რ~ი აფოღენა ფ~ა
რაცლად რასკონოდ უ~ქანარა ზ~ა რადიდ~ბლად
რაცელირა მირირა და ცილვ~ჲ რსჱტრა მ~რ წ~ა.
რ~ი მკ~ლვმნ ფთი~რმნ აფიფო და ცით ყ~მო თჳით
დაამქარა ცარირცრა ზ~ა და თაქ~ნირ ცემად
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ძ~ა მ~რ წ~ა რ~ი აფემართა ბორცორა მ~რ მქარ
რა კლდერა ღესრქვლრა და მაქსალთა
ცა მ~თ რ~ნი იცილნერ თ~ლთა თუ~ნთა მ~რ ღ~ა და
მისშფჳინ ფ~ი ამ~თ აუეთ და მანდა ც~ სდერ
მოვიდერ დედ~ტლი ერე როძი დ~ბაჲ და პ~ტ
ივი თუ~ნირა პატივირებრ წინა სყ~ნეთ და
კსალრა მიადგნეთ და ქ~ნი რრწ~ლნი ოთცრე
ნით და ქ~ნი რაკსირვლნი რაუ~მნი და კსრნე
ბანი სყსჱნენით რ~ა სწქოდენ შალი შირა
ფ~ირა და ღეწევნაჲ მირი მორწმონეთაჲ
და აწ ამარვე ჟ~ა მოაღრევით ყემდა წ~ჲ ეგე
მ~მადმთვრი და მწქემრი კთ~ლი რამწქროთა
რ~ლიერთა რ~ა წარგზავნორ და მომცერ რა
გზალი რ~ლირა ყემირა რ~ მოვიდა და მოიწ
ია ჟამი დფირა დალევნირა და მზირა ყემირა
დავრებირა რ~ არა თო დფე და მზე ღეიცვა
ლებიან წერთა ზ~ა მათთა ა~დ მე დფერა და
სფამდები და იგი წგია სკ~ე ა~დ ქ~ლრა ზ~ა
დ~ბსლ და კც~ლ რაცელი წ~ირა რამებირა ა~ნჭ
და იქო ვ~ა მიწინერ იგი მთვ~რნი ერითა მრავ
ლითა მცცეთად უ~ლუად დიდად და დი
დებოლად ად~ლად წ~დად რიონად რაცლად
ფ~ირა და ვ~ა იცილნერ რაკსირველბ~ნი რრწ~ლ
ნი და კსრნებანი მრავ~ლნი რ~ მრავ~ლნი ბრმა
ნი ქოტილ იქნერ და იქვნერ მცე~დვლ ეგრეთვე
რენთ~გნ თსითო რ~ცეთა ჴრნლნი და განკჳ
რნებ~ლნი დგერ და ადიდებდერ ფ~რა ც~ მეტე და
ცოლი მირი და ქ~ი უ~ლუი მონ იქო და იუმნებ
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ოდერ გრსგსინვნი უ~ლურა ღ~ა უებირა და მ
ადლობირანი ფ~ირა მ~რ და მდინარენი ცრმლთ
ანი დიოდერ ქ~ლრა კაცრა მღ~ნ ღეშრწონდერ ს
ცცონი იგი მთავრნი და ქ~დვე ვერ იკადრე
ბდერ თლ~თა მ~თთა ზე აცლ~ვად ა~დ ცრემლი
თა ლოცვარა და ვედრებრა ფ~ირა ღერწ~რვდრ:
ვ~ა შფსჱნრა და რ~ნი რნესლ იქვნერ მ~თ თ~ნა
მქირ იუმნირ ცოცც~ლ და სვნებლად ადიდე
ბდერ მ~მრა შერა და რ~ლრა წ~არა და წარირწრ
ატდერ ნინორ თ~ნა ნათლირა დ~დირა და ნათ
ლირა მომცემლირა რლ~რად დედირა მ~თირა
რ~ იქო ნეტარი იგი მშიმ~დ რალმ~ობთგნ მირთა
მ~ღნ მს~წოდა აბიათარრ არტირონ მთვრ
მნ გოარპარგნელმნ ტარსლად და წუ~ა
მასწქე რქ~რლო ღ~ნ არა წორიათა მფ~დლ
ი იქ~ვ წილით ცსჱდ~რბლი მკსიდრი რ~
არიან წელნი ვინაგნ მმ~ნი თუ~ნი აუა მოვ
იდერ ტ~გ და ბაგენირნი იქვენით არარადა
ვირ არმია მ~თგანრა უებაჲ უ~ეანეთა ც~
აწ ერრა ღ~ნ გცე~დვ ღ~ნ და არსლრა ღ~ნრა რ~
ქ~ივე დაგიტევებიერ და ქ~ი ერი ღ~ი რიტქჳ
ითა ღ~ითა განგიბნევია და ცე იგი ღსჱ
ნი[ერი] დაგიცემია და ბაგინი დაგიმჴობია და
სტ~რჲრ ქ~თარა ცარ ღ~ნ მორწრატე უ~ერ მრაცო
რებირა უადაგ აწსჱევ და არწავებ
და მნებავრ რმენად შალი რიტქ~თა ღ~თა მიო
გო აბიათარ და წუ~ა მოვედინ ღ~ნ აუა და
ქოველნი მთავარნი წ~ე მეტირა და წარმთუნე რტ~ქნი
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რაუმეთაებრ და ღემოკრბერ ქ~ლნი წ~ე მეტირა
და იწქო რიტქ~ად აბიათარ სწქებოლ იქ~ვ
ღ~ნ არტრიონ მთ~ვრო და ქ~ირა უ~ქანირა მთა
ვრთა რ~ლ მეტ~მნ თჳით იცირ მე ნათერავ
ი ბენიამენირი ვარ რძ~ლითა მორერ მ~რითა
წსრთ~ლი პ~ლ ტ~დ წიგნთა ქ~ი ყ~ნი ნათერავი
და [ა]რიან წიგნნი წსრი~ათნი მრ~ვლნი ტ~დ და ს
წქინოდ ღევლენ კითცვარა მათრა ამირ თ~რ
ერე მიკსირდა გონებრა ყემრა თო ქ~ნი წიგ
ნნი აქენებდერ ქ~ლრა რცოარა ფ~ა მიც~ედვდ
გ~რნა ფ~ირა ერთირა და მერმე მოცი~ულთა
მ~თ მათი მიკსირდა ერე ქ~ლი ღ~დ უ~რი და მირ~თსინ რიკდ~ლი და მერმე მიკჳრდა
რტეტან~რი
და პვლ~რ ვ~დირ მოვიწიე რიფრმირა რაუმ~თა
მ~თ თარა ერე ქ~ნი წიგნნი ამირთ~რ წამებდერ ვ~დ
ღეცვ~ლებად იქო რძ~ლი და რძ~ლირ მდ~ბლი.
მორლვად იქო უ~ქანად ფ~ი მრგავრ კ~ცთა ლი
ტონთა ჟამთა აფრ~რრსლრა პ~ლდ ულ~წირგნ ღო
ბ~ჲ და წქლითა ნათლირ ფებ~ჲ ძ~რცმჲ დატლ
ვაჲ მნათობთა დაბნლებჲ რამარერა დად~ებჲ
და აფდგომაჲ დფერა მერა~მრაჲ და ზ~ცად ამაფლ
ებჲ და კ~დ მორლვჲ მითვე ჴორცითა განრძა
დ ქ~თა დაბადებ~ლთა ერე ქ~ი ყემ~თვე წიგნთა მა
სწქერ ჩ~ტდ და ვნაცენ ებირტ~ლნი პავლე ნა
თერვირა ყ~ირნი და გსლირჴმა ვ~ქვ რიბრშნე
მირი და მოველოდი გამოჴრნარა ყემრა პ

~ლირა მირგ~ნ მორაწქინებლირა წო~რიათა რძ
სლირა ც~ იტქოდა ფ~ი პირითა წწ~ქლთათა და
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და არა რწმენა აწ მონითგნ დარცცრერ და და
დსმდერ დფერ~ითგნ უ~ერამდე არიან წელნი
რამარ ოცდა ათოთცმეტ ვინაჲთგნ ფ~ნ არ
ფარაქო მოცედვა იჱ~ლთა ზ~ა და ვ~ქავ და
კსირვებლ რ~ არა ვინ იქო მოშფ~რ და მრ
მენელ და მკით~ცვლი ამრ უ~ქანარა ვ~ე დფ
ერამდე სდერ მოცედნა ფ~ნ უ~ქანარა ამარ უ
ართლირრა მოსვლინა დედაკ~ცი ერთი ს
ბიწოჲ მქოდროჲ მოღიღებითა სბრლოჲ
წ~ჲ ფ~თ ღემორილი წ~ა ნინო დ~დაჲ ყ~ნი მირგ~ნ
ვცილენ რაკსირველებნი კორ~ნებთანი და
ნიღნი რაზარელნი და რრ~წლნი რაღი~ნლნი ამირ
რსჱტირა აფმართებრა და ძ~ირა აფდგო
მრა და კ~დ მაქსალთა მათ მ~თა რასცცსჱ
თა ვ~დირ ღევშრწონდი და ვიუმენ მოწა
ტე მოწ~ტირა მირირა არსლირა ყ~ირა და ნა
თ~ლ ვიფე მე და ნათ~ერავმნ ყემ~მნ მრავლ
მან და ვადიდებ მამარა და შერა და წ~არა რ~ლრა აწ და მ~დირ
და სკჳირდა ტ~დ მთვრრა არტრიონრ რიტქ~ჲ
იგი აბიათარ მფდ~ლირა და ად~ბდა ფ~ა ქ~თა
რაკსივ~ელბთა მირთა თს~რ და ვ~ა მოვ
ლო წ~ნ და რანატრელმ~ნ ნინო რანაცები
ერე უართლირაჲ და მიიწია უ~ქანარა კოცეთ
ირრა დაბარა რ~ლრა წუსიან ბოდირი დარ
ნეოლდა რნეო~ლბთა დიდითა რ~ითაცა ღე
ირსჱნა მ~ღნ ღეკრბერ მეტენი უ~ქანირნი დიდე
ბით~რთ და ქრმებით და რიმრვლე ერთ
ა მრ~ვლთა რ~ ცედვიდერ პირრა ნინორრა.
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ვ~ა პირრა ანგელოზირ~რა დარცსჱთდრ რარა
მორლერა მირრა მცირე მცირერა მსრამთ
ცსჱვ~ლად რრ~წმონობით და იშოლებით
მ~ღნ ევედრებოდერ ქ~ნი იგი დდ~ტლნი გარემო
რ მირრა რ~ლთა გარდამორდიოდერ ცრემლნი
მწარენი თ~ლთგნ მ~თთა განღორებირთჳნ:
მოშფ~რირა თ~რირა და მოფ~წირა მირ რნეო
ლთრა და სრ~რქიდლოდ მკორნალირა ქ
~ლთარა და ეტქოდერ დ~დტლნი რალომე სჟა
რმაელ და პეროჟავრ რივ~ნელი და მ~თ
ა თ~ნა ქ~ნი მთ~ვრნი წკითციდერ და ეტქოდ
ერ დ~დტლო გსითცარ ვ~რ მოცსჱდ უ~ქნრა
ყ~ნრა განმათავირსტლ~ბლდ რ~ლთა ყ~ნთა
ანო რ~ირა ნათერ~ვირა ანს რ~თა მღობ~ლთაჲ
და გსიჴრნენ კერპთ მრ~ცრებირაგნ და გსი
ყ~ნე ყ~ნ ფ~ი რ~ნ დაგსბადნა ანო რადათმე იქ
ო აფშრვჲ ღ~ი გსასწქე ქ~ი ვე დდ~ტლო
რაუმე ღ~ი ვ~რ იტქოი ტქსჱობრა ტქსჱთა
მჴრნ~ლო რანატრ~ლო რ~ აწა ერრა გსირწ
ავიერ ყ~ნ ღ~ნ მ~რ ვ~დ ქოტლ არიან წ~წქლნი პ~ლ
ნი უ~ერ შირა ფ~ირა და მერმე მოც~ულნი ათო
რმეტნი და რცსანი რამეოც და ათორმეტნი
და ყ~ნდა არავინ მოავლინა ფ~ნ გარნა ღ~ნ

მ~ღნ იწქო რიტქოად ნინო და თ~უა არ~ლნო რარ
წმო~ნსჱბირნო და მაცრებლნო რრწმ~ონოე
ბირა ფ~ირნო გცედავ თუ~ნ ვ~ა პ~ლთა დედ~თა
ქ~ლრა ზ~ა რარწმოონსჱბრა და რიქ~რლრა უ~რრა
და თო გნებვრ გზათა ყემთა ცნო~ბჲ გლ~აცკირა
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მჴვ~ლირა თ~უნირა გასწქო თუ~ნ ქ~ი ვე
აწა ერერა მორრლ არრ რ~ლი ყ~ი ჴორჴრა ყ~ა
და დამეშინებირ შილითა მით დედირა ყ~რა
თა რ~სკნოდ ა~დ მოიცსჱნით აფრაწრ~ლნი წი
გნირნი და დაწერთ რიგლაცკე ერე ყ~ი და ს
დები ცცრ~ბჲ რ~ა სწქოდენ ღვლთაცა თუ~ნ
თა რ~რწმო~ნოებჲ თუ~ნი და ღეწქნ~არბ~ჲ ყ~ი და რრ
წაოლნი ერე ფ~ირა ყ~ნირანი რ~ლნი გიც~ლავნ მცი
ირედნი მთათა ზ~ა და მ~თ ღ~ა რსჱტირა აფმართე
ბრა და მ~რ წქ~რორა მ~რ ზ~ა და ვ~ე აუა მორლვ
ადმდე ყემდა თსით ო~ნ სწქირ და რო~ლმნ
ყემ~მნ რ~ი სც~ლავრ თ~ლრა ყემრა ზ~ცით გარდ
ამო უ~ქანარა ზ~ა. მ~ღნ მრწრ~ტლ მოიც~ნერ რა
წერ~ლნი და იწქო რიტქ~ად და იგ~ნი წერდერ
წინა ღობირა მირირა მღობ~ლთა მოაჴ~რნა და
თ~უა iქო მ~თ ჟ~მთა ღ~ა სდერ იგი გ~ი კაბად
სკლ~ი იწ~მა კ~თლითა აფრრ~ლებითა უ~ერ მ~რთ
ფ~ირა ყ~ნირა მათვე დფეთა ღ~ა კ~ცი ვინმე კაბ
ადოკიათ მთავრთა ღ~რაბამი წარვიდა
მონაჲ ფ~ირა წრომედ მეტირა წ~ე მრაცორ
ებად და ნიჩირა მოფებად ც~ მ~თვე დფეთა ღ~ა
იქო კ~ცი ვინმე მთავ~რი კოლარტარ ღ~ა
და ერცნერ ღვ~ლ ორ შე და აროლ რ~ცელი შირა
მირირა იობენალი და აროლირა რორანა
და აფერრსლა კაცი მთ~ვრი და ცოლი მირი
და დარყერ და შმანი ერე სბოლნი აფდგერ
და წარვიდერ იჱ~ლმად და იმედ სქვერ ქ~ლთა.
უ~ეანეთა წ~დაჲ აფდგომაჲ და მიევდრნერ.
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ერ~ნი მო~ნ და ქრმაჲ იგი მიემთცსა დევტალ
არობარა ც~ რორანა მრაც~რებდა ნიატორრა
რარა ბეთლ~ემლრა ც~ პ~ლ მოჴრ~ნებლი ერე
ჩაბო~კი მიიწია წ~ე მეტირა მ~რ ვე ჟ~ა ღ~ა ეწ
ქვნერ ბრანძოლნი წრომთა მეტერა ბ
რშ~ლად ველრა ზ~ა პოლოტიანირრა და
მორცა ფ~ნ ჩაბსკრა მ~რ კაბადოკ~ლრა შალი
სშლ~ვლი და უმნა წინააფდგომაჲ სზომ
ოდ მტ~რთა მ~თ ვ~დირ სკსნ აუცივნა რივ
ლტოლად და ღეიპქრა მეტე ბრანძოლთა
და მირ თ~ნა ერირთვნი და მთვრნი მრვ~ლნი მო
იქვნნა მეტირა წ~ე და მეტე იგი ბრანძოლ
თა მირ თ~აც~ მეტემ~ნ განაყინა რიკდილი მ~თ
ზ~ა მ~ღნ იწქერ ტირ~ლად ბრანძ~ლთა მ~თ და ე
ვედრებოდერ ზაბილი~ლონრ მოგსჱც პ~დ
რძო~ლი თუსჱნი და ღეგო~ქვ~ნენით ტაშა
რრა ფ~ირრა და მ~ღნ იქვნ რიკ~დილი ყ~ნი რ~ ღ~ნცა
ღეგჳიპქრენ და ღ~ნვე ქავ ერე ყ~ნ ზ~ა რიკ~დლი და სბ
რლო იქო რირცლ~ირგნ ყ~ნირა ც~ ზაბილოვნრ რ~ჲ

ერმა ერე ასწქა მეტერა რიტქ~ჲ მ~თი და პ
ატრიაურა და მირცა მათ ნათ~ლი ჴ~ლრა უსჱღე
ზაბილონირრა და ღეიქვ~ნნერ ტაშ~რრა ფ~ირრა
და აზიარნერ რაიდომლთა ფ~ირთა და სყსჱნა
დ~ბაჲ წ~თა მოციუ~ლთა და დილესლ აფდგერ
ბრანძ~ლნი იგი და რამორ~ლი რამკ~დროჲ ღეიმო
რერ და განვიდერ ადგილრა მ~რ კაცთა რაკლავ
რა მარ რარირცლერა და ილოცვიდერ ფ~ა ნათლი
რფებრა და ზიარ~ებრა ზ~ა და იტქოდერ ვ~დ ყ~ნ
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რიკ~დლრა ღ~ა სკ~დავ ვ~რთ რ~ ფირ გოქვნა ყ~ნ
ო~ნ ერე ვ~რრა დ~ბარა ცილვად დამოგებად
რაგზლრა მ~რ დასლევნელრა ჴორცრა და რი
რცლრა უ~ერ შირა ფ~ირრა სკ~დავირა რ~ი არრ
სმაფლერი ქ~თა მაფ~ლთა და სუსჱრკნ~ლერ
ქ~თა რიფრმეთა რ~ი იგი არრ კ~ცლ სკ~ეჭ
x~ ვაჲ ნათე~ვთა ყ~ნთა ბნ~ლირა მკსიდრთა
და ჴმობდერ შლ~რად და წადიერად და ეტქ~დრ
მოვედინ მეჴრმლე ეგე და აფიცსჱნნ
თვნი ყ~ნნი ყ~ნგნ რ~ა მრწრტლ მივიდეთ წ~ე უ~ერა
ამ~რ რ~ჲ ცედვიდა ზაბილონ აფიშრა გ~ლითა
და გონებითა და ტიროდა რ~ ვ~ა ცცოვ[ა]რ
თა თ~ვნი მ~თნი კლვად წარეპქრნერ და ვ~ა
კრავთა ღვილთა მ~თთა რწქ~ლობდერ ც~ ზაბ
ილონ გამოითცვნა მეტირგ~ნ და ღეკ~ზმლნი
განსტევნა ც~ იგინი ევედრებდერ ზაბი~ლნრ.
რ~ა წარწქვერ უ~ქანარა მ~თრა და მირცერ რძ~ლ
უ~ეანობირა და ნათლ~ირფებჲ წქლითა ქ~ლრა
ერრა მ~თრა ც~ მან ირმინა რიტქ~ირა მ~თირა და
მოჲთცოვა მფდ~ლი პატრია~უირგნ და ბ
რშანებჲ მსიფო მეტირაგ~ნ და წარვიდერ
და ვ~ა მოიწივნერ დფირა ერთირა რავლრა
მიწჴდა ამბავი ვ~დ მეტე მოვ~ლრ ცოც
ცლი და ქ~ნი მთ~ვრნი მირ თ~ნა მ~ღნ ღეიშრნერ
ათნი იგი რაერირთაონი ცალაძა ცენებაგი
ციმგარაგი ზაუაჲ გაზაჲ ზარდაჲ ზარმირა
თამონიგონი რამეოტო ცოლ ~ფმა ცოზაგა ერე
რ~ცელებით მთ~ვრთა მ~თი არრ რ~ნი მოეგბნერ მდი
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ნარერა მ~რ ზ~ა დიდრა და ფრმარა და გან
ქო მეტ~ემნ ერი იგი წქ~ლრა მ~რ იმიერ და ~მიერ
და აკსრთცერ მდინარე იგი და ღთაჴდა ქ~ი ე
რი მდინარერა მ~რ ღ~ა და განიბანებდერ და
აფმოვიდოდრ აფმორლვრა ერთრა დარ
დებდა ჴელრა ზაბილონ ქ~თა ზ~ა ათ დფე
და აფმართნა კარავნი და ღეწირერ ჟ~ი და
აზიარნა რაიდომ~ლთა უ~ერთა და დასტევ
ნა მფდ~ლნი და განო~წერა ქ~ი ვე წერი რაეკლ
ერიოჲ და წარვიდა ნიჩითა დიდითა წრომ
ადვე ც~ განიზრაცა გონებ~ა თ~რრა და თ
თუ~ა წარვიდე იჱ~ლმდ და ვამრაცორო
ნიჩი ერე ყ~ი წ~თა მ~თ გლ~ცკთა სჱ~ლმირთა
და წარვიდა იჱ~ლმდ და მირცა ქ~ი მონაგები

მირი გლც~კთა. და დევტელ~რი იგი პატრ
იაუი უმნილ და იქო დაიმეგობრნერ პატრი
აუი და ზაბილონ დფერა ღ~ა ერთრა თ~უა
რარა ნიატსრმ~ნ პატრიაურა ერე ზაბილო
მამაჲ და ემბაზი ბრანძერაჲ და კაცი რრ~ლი
რიბ~შნითა და ფ~ირ მეცნიერ~ბითა მიეც ერე
ღ~ნი რორანა ცოლად მირრა ც~ მან ქო ეგრე ჭ
x~ იგინი წარვიდერ თჳრრა უ~ლურა კალარტედ
და მე სდენ ვიღევ მ~თგნ ც~ იგინი არიან მღობ
ლნი ყ~მნი და აფმზარდა დედამ~ნ ყემმ~ნ წია
ფთა ღ~ა მირთა მრაცორებრა ღ~ა გლაცაკთარა
და ვ~ა ვიუმენ ათორმტირ წლირა მღობ
ლთა ყემთა განიქვერ და წარვიდერ იჱლ~მდ
და მსნ განოქვერ გლაც~კთა რ~ჲცა წუონდა
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მ~ღნ მმ~მნ ყ~მმნ დაიწერა ძ~ი პატრიაუირ
გნ და იძმნა დედირაგნ ყ~მირა და ღემიტკ
ბო მე მკერდრა მირრა და დამაფსარნა ვ~ა
წქ~რონი ცრემლნი მირნი პირრა ზ~ა ყ~მრა და
მრუსა მე ღ~ნ ცარ ღვ~ლო ყ~ო რ~ირა ფ~ირა ნებ
ითა ვიუმენ ღ~ნდა სდენ მ~მაჲ აწა ერრა და
გიტეობ ღ~ნ ობლად ყემგ~ნ და მიგათ~ლვ ღ~ნ.
მ~მრა ზეც~თარა და ქ~თა მზრდლრა ფ~ა რ~ი იგი მმჲ
არრ ობლთაჲ და მრაძ~ლი უსრივთა ნო გე
ღინინ ღვ~ლო ყემო რაქ~რლო და მრუსა მე
ც~ ღ~ნ მ~რმ მაგდანილირა ღორი აფიფე უ~რ რი
ქრსლირ თ~რ და დათა მ~თ ლაზარერთა და
თო ღ~ნ ეგრთ გეღინოდირ მირგნ ვ~ა მ~თ
ეგრთ მოგცერ ღ~ნ ქ~ი რ~ჲცა რთცოვო მ~რ
ოდერცა გინდერ და მომცა ამბორირა ქოტ~ჲ
და წარვიდა წიაფ იორდანერა კ~ცთა მ~თ
თ~ნა ველორთა რ~ლთა ქოტ~ჲ მ~თი იცირ
ო~ნ ი~ჳ უ~ე ც~ დედაჲ ყემი მირცა პატრიაუ
მნ დედათა სშლორთა მრაცო~რად და მე
ვმრაცორებდი ნ~ატორრ დედაბ~რრა რომ
ეცრა დვინელრა ორ წელ და ვწკით
ცვდი ვნებ~თა მ~თ უ~რთა და ქ~დვე ძ~რც
მრა დატლვრა და აფდგ~ომრა და აფდგო
მირა შ~ლრა და რამორლირა მირირათსინ რ~ი
ძ~რ ცომარა განიქვერ რ ჟ~რ გარშარცსჱრ და
წილი იგდერ და ძსართრა მ~რ რ~ლრა ზ~ა ო~ი
ამაფლდა და ორნი იგი ავაზკთანი რადა
არიან ანო ტილონი რ~ლნი გსამრა მირრა
წ~ა გარე ღეწგრაგნა იორ~ბ არიმათიელ
მნ და როდარაჲ რ~ი იქო თავრა მირრა ერ
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რთ ქ~ლრვე მიწქებით ვწკითცევდი
რ~ამცა ვცან რ~ არა ვინ იქო მირებრი
მეცნიერებითა რძოლირა გზარა შსჱლ
თა და აც~ლთა წიგნთა ც~ მან იწქო ქ~ლ
რავე სწქბად ყემდა და მრუსა მე ვც
ედავ ღვილო ყემო შალრა ღ~ნრა ვ~ა შალ
რა შჳრა ლომირრა რ~ი იზაცებნ ქ~ლრა ზ~ა ო

თც ტერჴრა გინა ვ~ა სრბი დედ~ლი რ~ი
აფვიდირ რიმაფლერა წაერირრა სტ
როჲრ მამლირა და ქ~ი უ~ქანჲ მცირერა მარ
გსგარა თ~ლირრა ღემოიქენირ და იც~ლირ და
განიცადირ რ~ჩმლი მირი ცეცცლებრ დაინაც
ირ იგი და მსტევნირ ტრთ~ნი მირნი ღსრიალ
ებით და მეტრინირ მ~რ ზ~ა ეგრ~თ იქ~რ ცც~რბაჲ ღ~ი
ც~ აწ ვიწქო და გითცრა ღ~ნ ქ~ივე ოდერ იგი
იცილერ ფ~ი სკდავი კ~ცთა მოკსდავთა უ~ქ
ანარა ზ~ა რ~ი მორროლ იქო ერირა მირ თ~რ
რ~ი გამოიქვნა უ~ქანით ეგსიპტით და მი
რცა მ~თ უ~ქნჲ იგი რ~ლრა თ~ლნი მირნი ცედვენ მ~რ
კ~დ მოწოდებად ოცცოთა ნათერ~ვთა და
სცცოთა ფ~თთა მონებოლთა ვ~ა სნდა
ჴრნაჲ როტლირა რ~ი დაწბადა და იწქო
კ~თლირ ქოტად წორიათა მკსდართა აფ
ოდგინებდა ც~ ბრმათა თ~ლთა აფო~ცილვი
და და ქ~თა რნეოლთა განწკორნებდა და
ერე რრწ~ლნი რ~ჲ იცლნერ წორ~იათა მ~თ ღო
რითა განიცერცებოდერ ღეიზრაცნერ
და რწრატით წარავლინნერ რტრატიოტნი ქ~ა
უ~ქანარა რწრატით მორლვად იჱლ~მდ ქ~თა
გნ ნათერვთა და იტქოდერ რ~ აწა ერრა
1-30 სტრ., 16r
წარვწქმდბით მა~ღნ მოიწ~ვნერ ქ~ლით
უ~ქნით კ~ცნი მეცნიერნი რძ~ლრა მორერრა რ~ნი
ანტაკრად წინ აფოდგერ რ~ლრა წ~ა და
რ~ჲ იგი თჳით სნდოდა მ~თ აფარრ~ლერ
ძ~რრ აცსჱრ და რამორ~ლრა მირრა ზ~ა წილი
იგდერ და მ~ცოდა რამორლი იგი ყრდილორ
მცცეთ~ლთა მოუ~ლუეთა და მ~თ წარიფ
ერ და დაწკშლერ და ვერვინ ღემშლე
ბლ არრ ცილვად და ვერცა ღეშვრად
მირრა ვ~დირ არა თჳით ო~ა სნდერ ც~ გო
ამი იგი ო~ირა მ~თ დაწტლერ ვ~ა მკ~დარი ლ
იტონი და მოწატეთა წარპარვირათ~რ ზ~ა
რატლვრა მცვლნი დაადგინნერ ა~დ იგი
აფდგა ვ~ა არრ ფ~ი ჩ~ტი ვერცა ლოდირა მირ
დაბეჩდვამ~ნ დააქენა და არცა მცვ~ლთა
მ~თ განრშალო~ლებმნ და ვ~ა განთენა
მოვიდა რატლ~ვად პილატე და ცოლი მირი
და პოვნერ ტილონი იგი მდებარენი და მოი
თცოვნა ცო~ლმნ პილატ~ერმნ და წა~რვდა
რწრატით პონტოდ რაცლად თჳრად რ~ი ი
გი მორწმნე უ~რი ც~ ტილონი იგი მივიდერ ჴ~ლ
თა ლო~კა მაცრებ~ლრათა ც~ რსდარი არა ი
პოვა ვ~ა გსამი უ~რი ა~დ თუსჱრ ვიეთ
მე პ~ტრრ თ~რ ვ~დ ჴელ ეწიტა აცომად და
აუონდერ მ~რო გარნა განცც~დებლად არა
მიო~თცრერ ერე ვ~რ ერე ძ~რთაცა მ~თ ადგ~ლი
არავინ იცირ ა~დ სდერცა ენებორ ო~ა მ~ღნ
გამყნდენ ც~ მე აფვდეგ და აფვიპქრენ
ჴ~ლნი ყემნი და მივეც მადლი და კ~ცვჲ ო~ა ფ~ა
ყემრა და თაქსანირვეც დედტლრა მ~რ ყემრა
1-30 სტრ., 16v

ამ~რ ქ~ლრა ზ~ა თცრობარა მირრა და კ~დ ვწკით
ცე თო~ რად არრ ყრდილორა იგი უ~ქანაჲ რადა
რამორ~ლი იგი ო~ა ყ~ნირა არრ მრუ~ა ვ~დ წ
უსა ყრდილოჲ უ~ქანაჲ რომცითირა და მთი
სლეთირაჲ და არრ ტ~დ რაწარმართოჲ
რ~ არრ უ~ქანაჲ იგი რაცელმწიტოჲ ბერშე
ნთა და სჟიკთაჲ მ~თ დფ~თა ღ~ა მოვიდა დ~და
კ~ცი ვინმე ეტეროთ ულ~უით თაქ~ნირცემად
წ~ირა აფდგომირა და წკითცვიდა ნეატ
ორი დედ~კცრა თო ელენე დედოტლი და შე
მირი ეგრეთვე რიბნლრა ღ~ა არიან და მეტობ~ჲ
მათი ც~ დედაკ~ცმან მან წ~უა მე ვარ მჴევ
ლი მ~თი და მაცლობლი განზრაცვირა
მ~თირაჲ რ~ დიდი წადიერებ~ჲ აუო~რ წრომთა
უ~რ მ~რთ რძ~ლირ თ~რ და ნათლირ ფებირა ც~ მე
ვარუსი ნიატორრა წარმავ~ლნე მე და წ
არვიდე წ~ე ელენე დდ~ტლრა ნსკსჱ მიმია
ცლორ რიტქირ გებად მირ წ~ე უ~რ თ~რ ც~ მან
ასწქა პატრიაურა ც~ მე მიმ~წდა წ~ნ მამ~მნ
პატრიაუმნ შმამნ დედირა ყემირამნ და დამ
ადგინა აფრავ~ლრა ზ~ა რაკო~რთცვლირრა
და დამრცნა წ~ნი ჴ~ლნი მირნი მჴართა ზ~ა ყემთა
და რსლთ ითუნა ცად ცად მ~რთ და თუ~ა ერე
ო~ო ფ~ო ყ~მო ფ~ო რასკ~ნეთაო ჴელთა ღ~ნთა ღე
ვწვედრებ ობოლრა ამ~რ ღვლრა დირა ყემ
ირრა და წარვავლინებ უადაგებად ღ~ი
რა ფ~თბირა რ~ა აც~რორ აფდგომ~ჲ ღ~ი რადცა
ღ~ნ რათნო იქო რრბაჲ მირი ეუმენ უ~ე მონა
რა ამ~რ ღ~ნრა გზად წინამშფვარ და ენაჲ მე
ცნიერ ვ~ა იგი წ~თა მოც~ულთა დამძმნა
1-29 სტრ., 17r
დედირა ყემირ~გნ და მომცა ძ~ი და კ~ცვაჲ და წ
არვემართე დედაკცირა მირ თ~ა და სდე
რ იგი მივიწიენით რაცლად დედაკცირა მირ
მო~ნა იქო დედკცი ვინმე მეტეთა ავადგი.
რაცელით რიტრიმე რ~ლრა იჱლ~მდ ნათლი
ფ~ებად როროდა უ~რ აფრარებირ თ~რ მ~ღნ მ
ომცა მე დედა~კცმნ მან ჴ~ლთა რიტრიმერ
თა და მივეც მ~რ ნათ~ლი ჴ~ლითა მფ~დლირ
თა ჴელრა უსჱღე ყემრა და ორმეოცრა.
და ათრა რ~ლრა რცო~არა მირ თ~ნა რ~ცლირა მირრათა
და წარვედით რ~ცლად მირრა და ვიქვნით ორ წელ:
მ~ღნ მოცედნა ფ~ნ რაბერშნეთრა და რწმ~ნა მე
ტერა კორტანტონერ და ელენერ დედარა მირრა
და უ~ე ფ~ი რიც~რლით აფიარერ ქ~ლმნ ე~რმნ
და პალატ ბანაკმნ მ~თმნ დარაბ~მითგნთა
წელთა ცსთი ათ~რ რვაარ ორმეოცდაერთრა
და უ~რ ამაფლ~ბითგნ რამარ და ათჳრთმტრა წელრა
და წარემართა ქ~ი რაბერშნეთი უ~ეანობრა ზ~ა.
მეღსიდერა წელრა კრ~ბჲ იქო ნიკიარ და მე
რვერა წელრა იქო რივლტლაჲ ყ~ნი რაბერ
შნეთით რიტრიმე დ~დტლი და გაიანე დე
დამშოშე მირი ორმეოცდაათი რ~ი წარ
მოვემართენით და გამოვედით არეთა.
რომცითირთა რამოთცერა მ~რ ღ~ა თრდატ მეტ
ირრა იგ~ნი იმარც~ოლნერ მ~რვე თსჱრა პ~ლ

რა დფერა პარ~რკვრა ც~ მე დავრყი ეკ~ლთა
ღ~ა ვარდირთა რ~ ვარდი და ნსღი ქსაოდა.
მ~თ ჟ~მთა სდერ აფმოიჴდებოდერ რ~ლნი მ~თ წ
~თანი ვიცლე ზ~ცით გარდამო რამორლირა მრგა
1-29 სტრ., 17v
ვრად ყამომავ~ლი და დიაკ~ნი ოლარითა
ნათლირ~თა და ჴ~ლთა მირთა აუონდა რა
რაკსმ~ვლე რ~ირგნ გამოვიდოდა კსამ
ლი რორნ~ლბირა რ~ი დაწტ~რვიდა ცათა.
და მირ თ~ა რიმრვლე ერთა ცირ~თა და ღეიე
რთნერ რ~ლნი მ~თ წ~თანი სრთიერთარრ ც~ მე
ვიცლე რ~ჲ მ~თი მირლვ~ჲ წ~ე ო~ირა და დარყ
ომჲ ყ~ი ჩირთა ღ~ა იწრსჱბთა მრვლ რაცი
თა ჴმითა ფ~ფად ვქ~ვ ო~ ო~ რად დამიტეობ მე
ღ~რ არპიტთა და იუედენთა და მერმა ჴმ~ჲ რ~ი
მეტქოდა ერრთ იქორ წარქ~ვნებჲცა ღ~ი სდე
რ ეგე ეკ~ლი რ~ი ღ~ნრა გარემორ არრ ქ~ივე იუ
მნარ ვარდირ ტორცელ და რო~რნელ ღ~ნ მ~რ
ც~ ღენ აფდგ და ვიდოდე აფმორვლით რადა იგი
არრ რამკალი ტ~დ ც~ მოღაკნი მცირედ რ~ არა
არრ მოღაკი. მ~ღნ ღეშრწონვებოლი წარ
მოვედ და მოვე სლეპორეთა და დავიზა
მთრე ჩირთა ღ~ა დიდთა და თსჱრა მეოთცერა
წარმოვემართე მთათა ზ~ა ძავაცეთი
ათა რ~ა ვცნა თო~ რადათ არრ მცცეთაჲ და
მივემთცოვე მთ~თა ზ~ა ტბარა დიდრა გარ
დამდინარერა რ~ლრა ერუსა ტარავნაჲ
და დავდეგ მონა სრ დფე ვითცოვე რაზ
რდელი მეთევზო~რთგნ და განვშლიერდი
შალითა მით რაზრდლირთა და მადლი ღევ
რწირე ფ~ა და მ~ქემრნი იქვნერ მ~რვე ადგ
ლრა და ჴსილვიდერ რაჴმილავრა ფა
მირრა რამწქროთა ღ~ა მთ~თა და ცადოდერ
ფთ~თა მთ~თა დაწქეო~ლთა არმაზრ და
1-30 სტრ., 18r
ზადენრ და სთუო~მიდერ ღერაწირავთა
რ~ჟ~რ მოვიდეთო დილრა ადრე მივე
და ვწკითცე ერთრა მთ~გნრა თო რ~ირა
როტლ~ირნი ცართ თუ~ნ ც~ მან მომიგო მე
ზოგნი დაბით და ზოგნი რატორცლით და ზ
ოგნი უინძარელნი და რაბატელნი დიდირა
უ~ლუირა მცცეთირანი რადა ფ~თნი ფ~თობნ
და მეტენი მეტობენ მივცედენ მთათა ყრ
დილორათა რ~ დფეთა ზატცლირთა რავრ
ენი ყნდერ წირირითა და თოვლითა რა
რტიკითა და ღევშრწონდი ტ~დ და თუო
ო~ ო~ მიმიფე რ~ლი ყემი ყემგნ და მოვიფე ლოდი
ერთი და დავიდევ რრთონალდ თავრა და
გარდარადინლრა მირ ტბირარა დავიშინე და
მოვიდა ყსჱნებით კ~ცი ერთი წარაკითა
ზომიერი თმითა ნაცევ~რთმორანი და მო
მცა მე წიგნი დაბეჩდო~ლი და მრუოა მე ა
ფდეგ და რწრატით მიართსი ერე მცც~ეთრ
მეტერა წარმართთრა და ვიწქე ტირლ
ით ვედრებად მირრა და ვარუსი ო~ დედა

კ~ცი ვარ სცცოჲ და სმ~ცარი ვ~რ მივიდე
მე არცა ენაჲ ვიცი თო რაჲ ვთუსა ს
ცცოთა ნათერ~ვთა თ~ა მ~ღნ განჴრნა წი
გნი იგი და მომცა მე კითცვად დაწერლი ი
ქო წრომაელებრ და დაბე~ჩდლი იქო ი~ჳრრი.
დაწერილნი იქნერ ათნი რიტქ~ნი ვ~ა იგი პ~ლ ტი
ცრთა უვ~ირთა პ~ლი რიტქ~ჲ a: რადაცა იუად
აგორ რც~რბჲ ერე მონცა ითუსმოდირ დედაკ
ცი ერე b: არცა მამაკ~ცებჲ არცა დედაკ~ცბჲ
ა~დ თუ~ნ ქ~ნი ერთ ც~რთ g: წარვედით და მო
1-30 სტრ., 18v
იმოწატენით ქ~ნი წარმართნი და ნათ~ლრც
მდით რ~ცლითა მ~მირათა და შირ~თა და რ~ლირა წ~ირათა
დ: ნათ~ლი გამობრწქინივებად წარმ~რთთა
დ~ბად ერირა ღ~ნირა იჱ~ლირა ე: რადაცა იუა
დ~გორ რცრ~ბჲ ერე რრტ~ლრა ქ~ლრა როტ~ლრა ითუმოდერ
v: რ~ნ თუ~ნ ღეგიწქნარნერ მე ღემიწქნარებრ და რ~ნ მე
ღემიწქნარორ ღეიწქნარებრ მომვლნ~ებლრა ყ~ა
z: ტ~დ სქ~რდა მ~რმ ო~რა რ~ მ~დირ ირმენნ მირრა რიბრშნ~რა ჩ~ტრა
É: ნს გეღინინ მ~თგნ რ~ლთა მორწქსიდნენ ჴ
ორცნი თუ~ნი ც~ რ~ლირა ვერ ღემშლ~ბელ არიან მწქ~დდ:
T: წრუ~ა მრ~მ მაგდალენ~ლრა ი~ჳ წარვედ დედკ~ცო.
და აცრე შმთა ყემთა i: რადაცა წუად~გებდეთ
რც~ლითა მმ~ირთა და შირათა და რ~ლირა წ~ირთა.
და ვ~ა ერე წავიკითცე ვიწქე ვედრებ~ჲ ფ~ი
რა მ~რთ და გსლირჴმ~ვქვ ვ~დ ზ~ცით იქო ყსჱნე
ბჲ ერე და აფვიცლენ თ~ლნი ყემნი ზ~ცად და
მაფლი იგი ვაკ~ცე და მირგ~ნ ვითცოვე ღ
ეწევნაჲ ყ~ი ჩირთა ღ~ა და გარდამორადინ~ლ
რა მირ ტბი~რრა მოვწქევ და წარმოვემარ
თე და იქო დინებ~ჲ წქლირა დარავალით კრშო
და მიოდეგ წქ~ლრა მ~რ და მივემთცოვე გზ~თა
შნელთა და ტიცც~ლთა და ვნაცენ ჩირნი.
დიდნი გზთა მ~თგნ და ღიღნი მჴეცთგ~ნ ვ~ე ა
რა მოვიწიე რადა იგი იწქო წქ~ლმნ დინებ~დ
აფმორავალეთით მ~ღნ ფა იუმნა მოლც~ნებჲ ყ~ი
და ვპოვენ მოგზაო~რნი და ღევემოქ~რე მ~თ
და მოვიწიე რანაცებრა უ~რთლირრა და ორბ
ნირა და ვიცილე ერი სრიცცსი და სცც
ოთა ფ~თთა მრაცო~რი ც~ცცლრა და უვათა და
შელთა ფ~თად თაქოანირცემდერ მ~ღნ ღეწო~
1-30 სტრ., 19r
ცდა რ~ლი ყემი და მივე ბაგინრა წო~რიათრა
ენირთ~რ ებრაელთარა და ვიქვ მონა ერთ
თსჱ და განვიცდიდი შალრა ამირ უ~ქანირრა აწ
დფერა ერთრა აფიშრნერ ერნი შლი~ერდ
სრიცცო~ნი მით ულ~უით წარმავლნი რამეტ
ოდ მცცეთად ვაჩრობად და ლ~ცვად წ~ე ა
რმაზირა ფ~ირა მ~თირა დაწქეო~ლირა და წა
რმოვწქევ მეცა მ~თ თ~ნა და მივიწიენით
მცცეთად ულ~უად წიაფ კერშო მოგჳთა
რა ჴიდრა ზ~ა დავდეგით მონით ვცედვდი.
ცც~ცლირ მრაცო~რრა ერრა მოგსჱბარა და
ცთომარა ღ~ა და ვტიროდი ცთომირა მ~თირ

ათ~რ და კ~დ სცცსჱბირა და გლცაკობირა ყ
ემირ თ~რ ც~ ცვ~ლირა დფე იქო ღეიუმნა ოცრაჲ
რაღნ~ლი და ღერაშრწნვებლი ერთა ს
რიცცო~თა და ჴმ~ჲ რაქჳირთა ტ~დთა და გა
მოვიდა ერი სრიცცოი ვ~ა ქსავილორ
ნნი ზარად და რაღინელ იქო ცილვაჲ მ~თი და
და კ~დ რც~ჲ რიმრავლე ერთაჲ გამოვიდა აფ
სრაცცელი დედებით~რთ და ქრმებით და მეტე
არფრა ღეშრლ იქო ძერეთ და ვ~ა მოვი
დოდა იწქერ რივლტლჲ და მიმორიდე
ბა იუით და აუეთ გზი~რგნ და გამოვიდა
ნანა დედ~ტლი მა~ღნ ნელიადფა გამოვიდა რც~ჲ
ერი ტ~დ და ღეამკვერ ქ~ი ტოლოცი ბირონითა
და შოწესლითა და რამორლითა თჳითო რც
ითა და ტერად ტერადითა ჩრელითა და იწქო
ქ~ლმნ ერ~მნ უებ~ჲ მეტირაჲ მ~ღნ გამოვიდა მი
რიან მეტე თ~ლთ ღესდგამითა ცილვითა.
ც~ მე ვწკითცე წო~რიარა დედაკ~ცრა თო რაჲ ა
1-30 სტრ., 19v
და მან მრუ~ა ფ~ი ფ~თთა სწერრ რ~ლ არმაზ.
დაწქეო~ლი და წარვედ ცილვად მირ არა
მაზირრა და აფივრნერ მთანი იგი დროღითა
და ერითა ვ~ა ქსავილითა ც~ მევე ღეორ
წარ ციცედ არმაზდ და დავდეგ მაც
ლობლად კერპირა მირ ნაპრ~ლრა კლდირრა
და ვცედევდი რაკსირვ~ლებთა და რაღ~ნლრა
ცილვ~რა რ~ირა თუსმად ვერ ღემშლებ
ელ არრ ენაჲ ყ~ი ვ~რ იგი იქო რაზარა
ელ და იქო ღიღი და შრწ~ლაჲ დიდი მეტეთა
და ქ~ირა ერირა ვიცილე დგა კ~ცი ერთი რპ
ილენშირაჲ და ტანრა ეცსა ძაჩოი ოურო
ორაჲ და თ~ვრა მირრა ედგა ყატც~ატი ოურო
რა და რამჴარნი სურორ~ანვე და თ~ლნი ვ~ა
ვეც~ცლი და ბივრიტი და ჴ~ლრა მირრა აუჳ
ნდა ჴრმალი ვ~ა ელვაჲ რ~ჲ ბრწქინვიდა
და იუცეოდა ჴელრა ღ~ა მირრა რეცა რ~იცა ღე
ეცბოდირ ვ~ა თვი თ~რი რიკ~დილად განწირ
ირ და იტქოინ თო ვაჲ რა~მცა რადა დავა
კლე ანო ვრცეთ რადა რიტქ~ირებრ ელე
ნთარა ანო რ~ნიმე იტქოი~ან სცებნი დიდრა
ზ~ცირა ფ~ა ვაჲ თო პოვორ რ~ჲ ბიწი ყემ
თ~ნა და მცერ მე მაცსილი მირი რ~ირგნ ეღნი
რ ქ~ლრა უ~ქანარა და ღიღით თაქოანირ ცემდერ
მ~რ მეტე და ქ~ნი ერნი მირნი მრძს~ჱნით მირრა
სდგა კ~ცი ოურო~რაჲ და რაცელი მირი გაიც
და მარცც~ნით კ~ცი ვერც~ცლირაჲ და რ~ცელი მირი
გაცაჲ რ~ნი იგი ფ~თად აუონდერ მმ~თა თუ~ნ
თა. ამიერითგნ ავტირდი მჴორვალედ
და როლთ ვითუსჱნ მამირა მ~რთ ცათარა ც
1-29 სტრ., 20r
ომათა მ~თ თ~რ ყრდილოეთირათა დატარვრა
ნათლირრა და პქრობრა ბნელირრა ღევცე
დევთ მეტ~თა მ~თ შ~ლ დიდთა და ქ~თა მთვრ
თა მირთა რ~ ცოცცლნივე ღთაენთუნერ ძ~ძ
ცთრა და იტქოდერ დამბად~ბლად უვათა.

და შელთა რპილინშირა და რკინირათა
და რვალრა მჩედლთგ~ნ განჩედ~ლრა ფ~თდ
მ~ღნ მოვიჴრნე რიტქ~ჲ იგი რ~ი მამცნო იობ
ენალ პატრიაუმნ წ~ნ მმ~მნ ვ~დ ვ~ა მმ~კცრა
რრ~ლრა წარგ~გზავნი ღ~ნ და მიწევნად ც~რ
ღ~ნ უ~ქანარა სცცორა და ნათერ~ვთა სცცთა
დრგეველ ზევლ ბარკადოლ რ~ლ არრ ტ
რ~გოლად კ~ცნი ფ~ირ მჴდომნი მ~ღნ აფვიცილენ თ~ლნი ზ~ცდ და ვთუსი ო~
მრვ~ლითა
შ~ლითა ღ~ითა გეცროვნერ ღ~ნ მტერნი ერე
და არრა დათმენაჲ ღ~ი დიდითა როლგრშ
ელებითა ღ~ითა და იუმან რარაცა იგონე
ბენ მტქო~ერნი და ნაცარნი უ~ქანირანი ა~დ ნს
სგლებელრ წქოტ რ~ ცატი ღ~ნი არრ რ~ირ თ~რ
ერთი რამებირაგ~ნი კაც იუმენ და აცცო~ნე ქ~ი
როტ~ლი და ამ~თცა ნათერავთა მოცედენ.
და ღეწრრცენ რ~ლთა მ~თ სკეთსრთა სყინ
ოთა როტლირა მპქრობელთა მთვრთა მ~თ
ბნ~ლირათა ა~დ მიყსჱნე მე ფ~ო მ~მირა და დ~დირა
ყ~ირო მჴ~ვლრა ამარ ღ~ნრრა სფირრრა და ნაღ
ობრა მონირა ღ~ნირრა რ~ა იც~ლონ ქ~თა კიდეთა
უ~ქანირთა მაცც~რბჲ ღ~ი რ~ა ყრდ~ლჲ ერე ბფოვ
არრა თ~ნა იცრებ~დერ და ღ~ნ მც~ლორა ფ~ა თ~ქნი
რ გცემდენ უ~ე ი~ჳრრ მ~რ ო~ირა ყ~ნირა რ~ლრა ღსჱნირ
მადლ~ბით დ~ბირა მტქ~ლბჲ აწჭ
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და აწა წამირ ქოტარა თ~ლირრა დარავლეთით
ღეიშრნერ წაერნი და უარნი რრ~ტიკნი და ჴმა
რცერ ფრობელთა უსც~ლთა ჴ~ითა რაზარე
ლითა და რაღ~ინლითა და აყ~ნდა ფრსბლი.
მორცა ნიღან რაღ~ნლთა და მოიფო ნიავ
მან მზირ დარვალ~ირმნ რ~ლი ძერკსალი რიმწ~რირაჲ
და რიმქრ~ლირა მ~ღნ ივლტოდა ქ~ი კ~ცი როტ
ლად და ულ~უად და მე ვცედივდი ეგეო
დენრა მ~რ ზარგანჴდ~ლებრა მ~თრა ვითცო
ვე მაფლით და ეცა დროჲ და ღეიჩრა ქ~ი
რქოტ~ლთა ღ~ა თ~რთა მექრეო~ლად მოიწია
რირცვირა იგი ფრო~ბლი მცირე და მოიფო
რეტქსაჲ ლიტრირა რწორი მ~რ ოდენ ადგლ
რა ოდენ და დალეწნა კერპნი იგი დატუვნა და
დაწოლილნა და დაარფსივნა ზფოდე
ნი იგი უარ~მნ რრტიკმნ და ყაქ~რნა კლდერა
მ~რ რ~ლრა თ~ლნი თუ~ნნი ცედევდერ და თუ~ა
მეტემ~ნ წე წე ერრეთ რარათჳიმებ ცაძარ
თაბანოგ რარო~ლ ტარარაძად რც~ჲ ენაჲ
და ვ~ა და ვ~ა დარცცრა რირცვაჲ იგი გამოვე
დ კლდირა მირგ~ნ ნაპრალირა და ვპოვე
თ~ლი იგი პივრტი აფვიფე და წარმოვ
ედ წიაფ კერშო დარავლრა მირ კლდირრა
რადა შსჱლ უ~ლუი ქოტილ იქო და ციცე.
და დგა მო~ნ ცე ერთი ღსჱნიერი ბრინძირა
მაფ~ლი და რტო მრავლი ც~ მივედ უსჱღე
ცერა მ~რ და გამოირაცე ცცოვ~ლრ მქტ~ლი
ძ~ი უ~რი და და ვილოცევდი მონ ღ~ა ეუსრ დფე
და სდერ იგი გამოცსედით რიმრვლე უ~ლუ

1-30 სტრ., 21r
ირაჲ და ეშიებდით ფ~თთა მ~თ თუ~სნთა
რ~ლთა ვნებჲ დაწბადერ და არა წპ
ოვნით დაწქეო~ლნი იგი მ~ღნ მე მანდა ვ~ქვჭ
რ~ თსჱ იქო მე~ურე და დფე იქო მეუ~ორე თ
ოირა მირ ეგრთვე სდერ იგი ევმანო
ელ თაბორრ მმ~რა ცატი სყსჱნა თ~ვთა
მ~თ ცოცცლ~თა და თ~ვთა მათ მომკდრთა.
მ~ღნ მოვიდა ერე ყ~ი რეტ უ~ლი ღროღანა და
მოიქვნა დედკ~ცი ბერშოლ მეტქ~ლი და მ
კითცა ქ~ი გზაჲ ყ~ი და მე ვასწქე ქ~ი გზ~ჲ
და რაუმე ყემი მ~ღნ ვცედევდი თ~ლთა მირთა
ცრემლითა რავრეთა სცცო~ებირა ყემი
რა თ~რ და მაიშო~ლებდა წარქვანებად
ც~ მე არა ვინებე და მესრერა დფერა ყამო
ვედ უ~ლუად მცცეთად და მივმართე რამ
ოთცერა მ~რ მეტირრა. ვ~რ მოვე კარრა მ~რ
რამოთცირრა ვპოვე რ~ცლი მცირე მცვ
ელირა და ღერაჲვედ ღ~ნა ძდა ერე დ~დკცი.
ანარტორ რ~ ჟ~რ მიცლა აფდგა და ღემიტკბო
ვ~ა მეცნიერმან დადმ~ბნნა ტერჴნი ყ~მნი
მცცო ზეთი და მომ~რთა პო~რი და ფჳინჲ
ც~ დავქვ მ~რ თ~ნა ცცრა თსჱ ც~ დედაკცი ერე
იქო სღვ~ლოჲ და ტ~დ ზრო~ნვიდერ იგი და
უმარი მირი და ვიც~ლე ფამერა ერთრა ყჳ
ჱნებით მოვიდა ვინმე კ~ცი ბრწქ~ნვალე
ნათლირა და მრუსა მე ღევე რამოთცერა
მ~გარ ღ~ა და ნაშოთა უსჱღე ბაბ~ლოთა მონა
ადგილი არრ მცირე რაქსავილედ ღემზად
ებოლი მიწაჲ აფიფე ადგილირა მირგან
ღეაჩამე და ერსარ ღვ~ლი და ვქავ ეგრთ
1-30 სტრ., 21v
და ერცნერ მ~რ შეებ და აროლებ მრვლ რ~ლრა
აწ თ~ლნი თუ~ნნი ცედვენ მ~თვე დფეთა
ღ~ა ვიც~ლე ყო~ნებარა ღ~ა მცირერა მ~რ მირო
ლებრა ყემრა ორგზირ და რამგზირ ტერ
ჴთა რაჲ ყემთა ზ~ა მეშინა მოვიდიან მტ
რინვლნი ცირ~ნი და ღთავიდიან მდინარერა
დაიბანნიან და მოვიდიან რამოთცერა
ღ~ა მ~რ და ბაბილორა მოირთ~ლებდიან და ქ~ლ
რა მ~რ ქსავ~ლრა შოვდიან და მოწლედ
ყემდა მომ~რთ ფფ~დებდიან რეცა თო ყემი ა
რრ რამოთცე გარე მომადგიან ჟფ~ვლით
და ღსჱნიერ იქო ცილვაჲ იგი მ~თი მრვ~ლგზრ
იქო ცილვაჲ ერე ყემდამო და სთცარ ერე
დარა ყემრა რიდონიარ არსლრა აბიათარი
რ~რა ც~ მან მრუსა ტქსჱო და ტქ~ჱთა მჴრნ~ლო
სც~ცო და აუა ღობილო აწ სწქი რ~ ღ~ნ
მ~რ მოიწია და ღ~ნ შლით მოირმარ წმ~ბვი
იგი შსჱლი მმ~თა ყ~ნთა ნაუმარი ზ~ცირა
კ~ცრა ზ~ა რირცლ~რა სბრლორა დათც~ვაჲ
რ~იცა უმნა ფ~ნ წსრიათა რირცცო~ლ და
ცირ კიდეთა განბნევაჲ მეტობირა მ~თირა
და დაცემაჲ ტაშრირა მირ წ~ირა ც~ ერირა მირ
სცცორა მოწოდებ~ჲ დ~ბირა რაოკნორაჲ მ~თ
და მიცემად ერე წ~წქლა და კ~დ თუა იჱლმ.

იჱლმ კ~დ განგიმრტვნა ტრთენი ღ~ნნი და ღ
ეწკრებ ქ~თა ცირ კიდეთა ტრთეთა ღ~თა უ~ღე
აწა ერ~რა აუაცა მორრლ არრ დედკ~ცი ერთი
რ~ ამან ღეცვალორ ქ~ი წერი ამირ უ~ქანირაჲ და
კ~დ მოიუცა ყემდა და მრუსა ყსჱნებჲ ღ~ი ა
რრ მრგავრად ყსნებ~რა იაკობირრა რ~ ად
1-30 სტრ., 22r
გილი ერე ღ~ნ მ~რ იუმნერ რამოთცე სკ~ე
Tავი აფწერა დედაკ~ცმან რიდონია ა
რსლმან აბიათარირამნ
da იქო ოდერ იგი
მოცედნა ფ~ნ წქ~ლობით უ~ქანარა დავიწ
ქებ~ლრა ყრდილორა კავკარიანთა მთ
იოლეთირთა და რომცითირა და რ~დ ქ~ირა
რამეტოჲრა რ~ირა მთანი დაეტარნერ ნირლ
რა და ველნი ალმორრა ცოდვირრა და
იქო უ~ქანაჲ მზირაგნ რიმართლირა დაკლებ
ოლი დაკლებოლი უ~რ შირა ფ~ირა მორლვი
რათსინ და ცცორ~ბირა ვ~ა რაცელი ერუჳა
რამართლად ყრდილოჲ არა თო ამ~რ მზერა
ცირრა დაკლებსლ იქო რ~ი აწ არრ რ~ლ ქ~ლი
ცარა უ~ღე მქოტი იცლ~ვრ და ცედავრ ც~ ამი
რთ~რ ერუსა ყრდილოჲ თო რაოდენნი ჟამნი
და წელნი და ნათერ~ვნი გარდაჴდერ ადა
მირითგნ ნოერამდე და აბრ~ამირრა მ~რ ჟ~ა ღ~ა
იქო იობ განცდილი განმცდ~ლირაგნ ვ~ა
იობ წარონ და მორე იქ~ნერ მფდ~ელბრ
და მრაძო~ლებრ ყამოწქებით რ~ი იგი ვიც
ით რმენით და წიგნ~თგნ ევანგილეთაგნ
რფთ~თა გარდაწჴდერ უ~რ მორლვამდე წე
ლნი ცსთი ათარ ცსთარი და უ~რ ძრცსმითგ~ნ
ვიდრე კონრტანტინერ მეტობამდირ და ბერშენ
თა მონათ~ლამდე რამარ და ათერთმეტი წ
ელიწადი ათოთცმეტრა ღემდგომად.
მოივლინა უ~ქანარა ყ~ნრა უა~გი ჩ~ტი ნინო
დედოტლი ყემი ვ~ა ბნლრა ღ~ა მთიები რ~ი არრ
ცირკარი და ნათობ~ნ და მირა სკსნა აფმოვ
ალრ დიდი იგი მტლობ~ლი დფირა და განმანა
1-30 სტრ., 22v
თლბლი ყ~ნი ერრეთ იქო ცცრ~ბჲ უართვ
ელნო რ~ ვიუცეოდეთ ნათ~ლრა და მკსიდრ
ვიქვნით ბნ~ლრა ვიც~რებდით ღსჱბითა და
ვიონძბდით ღსჱბარა გლოირარა რ~ირა ნო
გეღინირცემაჲ არა იპოვა. ვმრაცორებ
დი დაბადებ~ლრა და არა დამბდე~ბლრა უე
რაბინთა ეტლთა წილ მთათა მაფლთა თა
ვქოანირ რცემდერ მ~მნი გებალრა და გარ
ეზანრა რ~ლრა ზ~ა არა იქო არცა ფ~ი ა
რცა მორე ა~დ კერპნი უვ~ირნი წქეო~ლნი:
x~ ამარ უ~ქანარა უართლირრა იქონერ ორნი მთა
ნი ზ~ა ორნი კერპნი არმაზ და ზადენ რ~ნი
იქნორდერ რსლმქრ~ლობით ათარრა რსლ

რა ქრ~მთა პირმღოთარა და მრცვსჱრპლ
სყნდერ ღერაწირავად მღობ~ლთა მთ~თა
ვ~ე სკ~ე არა რიკო~დლ იქო იქ~ნერ კერპნი რც
სანიცა რამეტონი რცე~ლით გაცი და გა
ცა და ღეიწირვოდა მ~თ და ერთი რეტეწ
სლი ცცც~ლითა დაწსვად და მტსჱრი თა
ვრა გარდაბნევად კერპრა მ~რ და ამირ ქო~ირა ღ~დ
თცრ~ობრა გითცრობ მ~მირა ყ~ირრა რ~ი წიგნთ
აგნ თჳით ვიცი კითცვითა და მ~მირა ყემირა
თცრობითა ოდერ იგი მეტობდა ეწროდე.
და მოგსჱრმა ვ~დ რპარრთა იჱ~ლმი დაიპქ
რერო თორმტნი მეტენი მოვიდერო და გ
ლოვირა წიგნი მოიწია ქ~თა ზ~ა წორიათა
და უ~რთვლთა მცცეთ~ლთა მკსიდრთა და ბ
ოდელთა მფდ~ლთა კოდირწქარო~ვლთა მ
წიგნობრთა და როტირ კანელთა თარგმა
ნთა და ერრეთ ღეიშრნერ ქ~ნი რივლტლად
1-30 სტრ., 23r
ც~ მცირედთა დფეთა ღ~დ რც~ჲ ფაფადირი მო
იწია იჱ~ლმით ქ~ლრა უ~ქანარა ვ~დ: რპარ
რნი არა დაპქრობად მოვიდერ ა~დ აბ
ძრირა და რაჩო~რვლირა და რაგზლირა ნა
წილირა ნაწილი აუსნდაო სუროჲ ქო
ჳთელი და მსრი მრწრატლ მკსრნალი წ
ქლ~ლირა და გსნდრსკი რო~ლ წამოჲ ერე
ქ~თა მჴედართა მთვრთა და თჳით მეტე
თა თჳითო რატსირთვი აუსნდაო.
და ეშიებდერ ქრმრა ვირმე ღობილრა შე
რა დ~ვითირრა რ~ლცა პოვერ მწირი ერთი მ
წირირა დედ~კცირა ღ~ვლი შე სჟამოდ ღო
ბლი სადგილორა ადგილრა ვ~ა აუორ
ყსჱს~ლებჲ გარე მდგომთა კაცთა ერე მირ
ქრმირა მივიდერ და თაქსანირცერ და ერე
ქ~ი მირრა ღერწირერ და მთაჲ გარდავლერ
და წარვიდერ მ~ღნ წუ~ა აწ ნს გეღინინ წ
სრიანო მე წეროდე ვეშიე და ვე ვპ~ვე
ვერცა ქრმ~ჲ იგი და ვერცა დედაჲ მირი და არც
ა იგი შფსჱნი ა~დ წარვმართო მაცსილ
ი ქ~ლრა ზ~ა წო~ლრა ორით წლი~თგნ და სდა
რერამდე რ~ა მორწქდერ იგიცა მ~თ თ~ნა აწ
გოლდებოლ იქვენით რ~ სცნებით იქო
ქ~ლი ამარ ღ~ა გარდაწჴდერ წელი ოც და
ათი მო~წერა ი~ჱლმით წიგნი ანნა მფდ
ლმან მ~მირ მ~მირა ყ~ნრა სზირ იგივე რ~ირა თ~რ
რპარრნი მეტენი მორრლ იქვნერ შფო~ნითა
იგი რამე ქრმაჲ გაზრდილ არრ და წა
რაკრა ზომირრა მოწევნლ არრ წქ~ლრა მ~რ
მდინარერა იორდანერა ზაუარიარ შირაგან
1-30 სტრ., 23v
ნათლ იფო და განვიდოდერ ქ~ნი ნათერვნი იჱ
ლმირნი და ღ~ი მამირ დედირა შმაჲ ელიოზ თ~ნა
იქო აწა ერერა ცაჲ უსცდა და უ~ქანაჲ იშრ
ვოდა მთანი წკრთებოდერ ბორცო~ნი იმფ
ერდერ ზფ~ჲ დადგა წქ~ლნი აფიმრფსჱოდერ
ზაურიარ შე ღეღინდა და ივლტოდა და ყ~ნ ქ~თა

ზარი ღეშრწო~ნვებირა დაგს~ცა და ერი
რა რიმრავლირ თ~რ დავიდომეთ რაუმე ერე რასკ~ნითგნ
და მეოთცერა წელრა გამოჴდა ბრშ~ნებჲ წე
როდე მეტირაგნ ირმინეთ ქ~თა შეთა ი~ჱლირა
თა განბნესლთა ქ~ლრა უ~ქანარა იც~ლეთ ერ
თი ფ~ი და ირწ~ვეთ ერთი რიტქ~ჲ მორერი რ~თ
თუ~ა რ~ნ თუ~არ ფ~ი უ~ქანარა შელრა დამო
ეკიდენ კ~დ თუ~ა წქესლი იქვნ ქ~ი რ~ი დამო
კიდორ შელრა აწა ერ~რა აფდგა კ~ცი ე
რთი რ~ირა რაცელი მირი ი~ჳ თ~ჳით თ~რით ცა
დირ ფ~რა მამად და რეცა თო არრ იგი თჳით ვ~ა
ფ~ი მოვედით ქ~ნი რიკო~დლრა მირრა და აფ
ვარრლოთ მცნებჲ ფ~ირა და მორერი და წა
რვიდა ელიოზ მ~მირ დედირ შმაჲ ყემი იქო
კ~ცი მოცო~ცებლი და ერსა მ~რ დედაჲ მცცეთ~ლი
ტომირგ~ნ ელი მფდ~ლირა და ერსა ერთი დაჲ
და ევედრებოდა დ~დაჲ შერა თ~რრა და ეტქოდა
წოდებარა მეტირრა და წერ~არა რძსლირრა ც~ რ~ლ
რა იგი განიზრცვენ ნო ღეერთვინ ცნობ~ჲ ღ~ი
მ~რ ნო ღვ~ლო ყემო ნო რ~ რიტქ~ჲ არრ წწ~ქლთა
და იგავ ბრშ~ნთა რაიდომლოჲ დატარ~ლი
წორიათგნ და წარ~მრთა ნათ~ლ და ცცორბჲ როკ
სნჲ და წარვიდა ელიოზ და ქ~ნი უართველნი
და აფერრ~ლა ქ~ი აწ რ~ლი ვიცით ნინორ მიერ ევანგილთგნ
1-30 სტრ., 24r
ც~ რამორ~ლი იგი ცსდა უართვ~ლთა წორია
თა და წარმოიფო ელიოზ ც~ დედარა ელი
ოზირრა ერმა ჴ~ჲ იჱლმით მცცეთად სდერ
იგი პარანიკმნ ძ~ა ზ~ა რამრჩ~ალრა დარცა კო
ერი მჩ~დლირა გოლგოთა აუა ერმა და
იკრყციალნა დ~დაკ~ცმნ და თუსა მღსიდო
ბით მეტობ~ო წო~რიათაო რ~ მოწკ~ლით
ფ~ი ჴრცითა მორრ~ლი და მაცც~რი და იუმნე
ნი მტერ ღემო~უმდირა ვაჲ მე რაწქლობლრა თ
ავრა ყემრა რ~ლ არცა წინარე მოვკსჱ
დ რ~ამცა ჴმ~ჲ ერე არრმენილ იქო ყემდა და ა
არცა კნინ სკანარე რ~ლ არა მეც~ლვა და
აწა აწ გამობრწქინვებად წარმ~რთთა
ზ~ა დ~ბაჲ იჱ~ლირა და ამარ ზ~ა ღეირსჱნა დ~დმნ ელ
იოზირმნ ც~ რ~ ჟ~რ მოიფო ელიოზ კსართი
იგი უ~რი მცც~ეთა რ~ცლად ყ~ნდა და ი ვ~ა იცილა რ~
მომკდარ იქო დ~დჲ მირი ც~ ამარ ზ~ა მიწგებვ
ოდა დაჲ მირი ღერს~არლი ცრემლითა ვ~ა რ~რ
ცლითა და მსჱცსია ქელრა შმირა თ~რირრა და
მრწრატლ გამსიფო რამ~ორლი იგი ი~ჳრრი და
ღეიტკბო მკერდრა თ~რრა და მწრატლ რ~ლნი წა
რწჴდერ. მ~ღნ იქო ღტოთი დიდი მცცთარ ღ~ა
მეტთა და ქ~ირა ერირა და იცილა მეტ~მნ ამაზ
აელ რამო~რლი იგი და სნდა წარფებჲ მი
რი ც~ ზარრა მარ დედ~კცირა მკსდრირრა ჴელთ
ღინა დებარა ღეტკბ~ბით ღეღინდა და ვერფ
რა იკადრა ჴ~ლირ მიქოტად და ელიოზ დაწმ
რცა დაჲ თ~რი და ჴელთა აუორ რამორლი
იგი და არრ ადგლი იგი რ~ი ფ~თმნ იცირ და ი
ცირ დედამნ ყემმანცა და არა იტქ~ირ რ~ არა

1-30 სტრ., 24v
ძერ არრ აწ კ~ცითა რიტქ~დ ა~დ ერე სდენ
თუ~ა კმაიქ~ვნ ნინორ მოწტეთა უ~რ მორ
წმონეთა თ~რ რ~ მაცლობელ არრ ადგ~ლი იგი
ნაშსრა მ~რ ლიბანით მოფებ~ლრა და მცც
ეთარ აფმაფლ~ებლრა თჳნიერ ერე მერმა
მ~მირა ყ~ემირგნ და არრ რც~ჲცა შლ~ითა ღემ
ორილი მრყობლი ამარვე უ~ლურა ღ~ა ჴ~ლთა
ღ~ა ყ~ნთა არრ რკ~რც~ლირა რიმტკცერა ღ~ა უვა
თარა ცალენი იგი ელიაჲრი სპოვნ~ლად
ვ~ე ჟამამდერ მირრა და აწ ერე რამორლი
ი~ჳრრი აუა არრ სთუომლად ვ~ე ჟამად
მდე მირრა რ~ მრვლგზირ მაღრომა დედამნ ყე
მმნ ნინო მ~მირა ყემირა მ~რთ რ~ამცა გამოვრ
წსლილე ადგ~ლი იგი რამორლირა მირ ჩ~დ
ც~ მან გსლითად ერე სდენ დადვა ყ~ნ თანა
არრ ადგ~ლი იგი წ~და რამარცოჲ მირი რ~ლ
რა ზ~ა ენანი ანგ~ლზთა და კც~თანი არა დად
სმდენ გლობად ფ~ირა მიმ~რთ მ~რ ზ~ა ც~ არ
რ ადგ~ლი იგი ვ~ა ადგლი იგი იაკობირ კიბ
ედ ც~ლლი ზ~ცად მ~რთ აფწევნ~ლად ამ
იერთგნ და სკ~ე ა~ნ
Tავი v თუსმსლი მირ~ვე
რიდონიარი g~ცკნ მ~მ
oდერ იგი მე რიდონია არ
ოლმან აბიათრირმნ ვიცილე დ~დკცი ერე წ~ჲ
ნინო თ~ვრა ზ~ა ციცირარა პ~ლ მცცეთირა კო
ღკრა ზ~ა მაფ~ლრა მერმე ბრინძთა უსჱღე
ბარტამან მეტირა რარსჱნ~ებლთა ძდა ს
დერ იგი ღემსრრნა ო~ნ კერპნი არმაზ და
ზადენ რაღინლითა რირცვითა პირირა მირი
რთა ვ~ე რწმონებადმდირ ნანა დ~დტლირა
ც~ ნანა უ~ე ფ~ი აფიარა და შედ ფ~ირა ქო ც~ რანა
1-30 სტრ., 25r
ტრ~ლმან ნინო ეუო~რი წელი ამარ ღ~ა დაქო
ვ~რ იგი თჳით იტქო~ირ სდერმე ღსიდნი დე
დანი დაგსიმოწატნა რძ~ლრა მირრა რ~ წ
ქოტდა ტარ~ლად კორნებთა მრვლთა
ვ~დირ რეტეთა ზ~ა იწქო კსრნებად გა
ნგბითა ფ~ირთა დ~დტლრა ზ~ა ნანარ და აყჳ
სჱნა ფ~ნ შალი მირ მ~რ მაქ~ლოვანრა
მ~რ ღ~ა ლ~ცვითა მირითა განწკო~რნა რენირა
მირგან მშიმირა რ~ი ჴელოვნებამნ კაცთ
მნ ვერ ღეოშლ განკორნებად მირრა და ღ~დ
მირრა მსგსი ვინმე მთ~ვრი რპარრი რა
ცელით ცსარა რნეოლ იქო რ~ლითა სკს
ჱთრითა და შნიად იგსჱმებოდა და რიკდლ
რა მიაცლებო~ლ იქო და იქო მთავრი იგი
დედირ შმაჲ ნანა დედ~ტლირა და ევედრნერ დედ
არა ყ~ნრა ნინორ ნანა დედ~ტალი და თჳით მეტე
ცა ყ~ნი იცლვიდა რა~უმრა ამ~რ მცირედ ორგ
სლებით რ~ ეტქსირ ნინორ ჵ დედაკ~ცო რ~ი
რა ფ~ირა შ~ლითა იუმ ღ~ნ კო~რნებთა ამთ
ანო~ ცარ ღ~ნ აროლი არმაზირი ანო ღ~ვლ
ი ზადენირი და ცოცცლებით მოცსჱდ აუა

და ღესვრდი მ~თ და მ~თ ზ~ა აც მოწქ~ლებჲ
და მოგანიჩერ ღ~ნ შალი კსრნებთაჲ რ~ა მ
ით რცცონდერ სცცორა უ~ქანარა დ~ბსლმცა რ
იან სკ~ე ც~ ღ~ნ იქ~ვ წ~ე ყ~ნრა იქავ ვ~ა ერთი ღვლთ
ა ყ~ნთა მაწოვნებ~ლთა განი პატივცე
მოლ უ~ქანარა ამარ ყ~ნრა ა~დ სცცორა მ~რ რიტქ
~რა ნო იტქო~ი და რომთა ღეცთომილთა რძ~ლ
რა ნო გნებ~ვრ ქ~დვე თუო~მად რ~ აწა ერრა
ფ~თნი დიდნი როტლირა მპქრობ~ლნი და მზირა
1-30 სტრ., 25v
მომტ~ენლნი და წსიმირა მომცემლნი უ~ქნით
ნაქოტთა გამომფებ~ლნი უართლირა იგი
ფ~თნი არმაზ და ზადენ და ქ~ირა დატარ~ლი
რა გამომეშიებლნი და შსჱლნი ფ~თნი მამ
ათა ყ~ნთანი გაცი და გაცა და ტიცი იგი
ღ~ნი იქ~ვ დარარწმონებლად კ~ცთა მრ~თ:
aწ სკ~თო ირმინო ყ~ი და განწკორნო მთ~ვარი
ერე განგამდიდრო და გქო ღ~ნ მცცეთირ მკ
ოიდრად და მრაცორად არმაზირა დაფაცა
თო წაერითა და რეტქჳთა მირი ღეიმსრრ
ვაჲ ვიც~ლე ა~დ იგი ადგლი ღესშრა
ვი არრ და წქეოლი არმაზ და ღეყონებ
ოლი უალდვლთა ფ~ი ეთროძანო ქ~დვე
მტერ არიან ორთიერთარრ ამ~ნ მ~რ ზფსჲ
ზ~ა მოადგინირ და მან ამ~რ ზ~ა ერეთი დამჴ
ობჲ მსაწია ვ~ა აუორ ყსჱო~ლბჲ როტლ
ირ მპქრ~ბლთა და კმა გექვნ ღ~ნ ბრშ~ნებჲ ერე
mიო~გო წ~ნ და ემბაზმნ უართლ~ირმნ ნინო
მეტერა და წ~უა მეტე ღ~ნ სკ~ე ცცოვნდი რა
ცელითა უ~ერითა და ვედრებითა დედირა მი
რირათა და ქ~თა წ~თა მირთათა მსავლი
ნენ ღ~ნ ზ~ა ფ~ნ ცირა და უ~ქანირა ღემოუმდმნ.
და დამბადებლმნ ქ~ირა დაბადებლირამნ
დიდირა დ~ბირა და ასრაცცლირა მოწქ~ლები
რა მირირაგნ მოგივლინა ღ~ნ ვ~ა რაჴომილ
ირგან ნაბე~რწკლი ერთი მადლირა მირირა რ~ა
გლირჴმა წქო რიმაფლე ცირა და რინათლე.
მზირა რიფრმე ზფსირა და რაშირკსჱლი
და რივრცე უ~ქანირა და რატოშ~ვლი მირი და სწ
წქებოლ იქვნ ღ~ნ მეტე თო ვინ ღემ~ორნა ცანი
1-30 სტრ., 26r
ფრობლითა და უო~ცან რაღინ~ელბით ჴ
მითა წერირთა და იშრვირ უ~ქანაჲ რიმშ
ატრითა მირითა და რბიედ მეცირტეცანი
და კსალრა მათრა ეგზებინ ც~ცცლი გ~ლირ წ
ქრომითა მირითა ანო სდერ ღეიშრირ ვ
ეღაპი იგი დიდი ზფ~თა ღ~ა და ღეშრირ
ქ~ი უ~ქანაჲ ვ~დირ დაირფსივნიან მთანი
მქარნი და კლდენი ც~ ამ~რ ქ~ლრა ზ~ა მიწევნი
თ მეცნიერ გქორ ღ~ნ ი~ჳ რ~ი ფ~ი არრ ცათა ღ~ა
და სცლავ არრ თავადი იგი ქ~ირა დაბა
დებ~ლრგნ თჳინიერ შირა მირრა რ~ი მირგ~ნ
გამოვიდა და უ~ქანარა ზ~ა იუცეოდა ვ~ა კ

აცი რ~ნ აფარრლა ქ~ივე რ~ირ თ~რ მორრლ
იქო და აფვიდა მთვე რიმაფლეთა მ~მი
რა თ~ნა მან ც~ იცლა დასრაბმოჲ იგი და მც
ოლჲ იგი მაფლ არრ და მდაბლთა ცედა
ვრ და მაფლნი იგი ღორით იცნირ და წ~ნ
წუ~ა მეტე აცლორ არრ მიაცლებჲ ღ~ი ფ~ირა
mე ვცედვ რ~ არრ ამრ ულ~ურა ღ~ა რ~რწლი.
ერთი რარო~რვლი იგი რამო~რლი შირა ფ~ი
რაჲ არრ აუა და ცალენირა მირ ელიარი
ქო~ტჲ თუსჱრ ვიეთმე აუავე და მრავ
ლნი რრ~წლნი არიან აუა რ~ნი თჳით ფ~ნ გიყ~
სჱნნერ მე ც~ ერე მთ~ვრი განვწკო~რნს.
შლითა უ~რ ფ~ირა ყ~ირთა და ძ~ითა ვნებირა
მირირთა ვ~ა იგი დ~დტლი ნანა განწკსრ
ნა უ~ნ რენირაგან დიდირა და რ ~ჲ იგი მე ვაოწ
ქე მ~რ წქ~ოტრ რ~ა რ~ლიცა თ~რი განაბრწქი
ნვორ და ერი თ~რი მიიაცლორ ფ~ა ამარ ზ~ა მო
გსარერ მთვრი იგი და წარი~ქვნა წ~ნ მთ
1-29 სტრ., 26v
ავარი იგი და ნანა დ~დტლი და ღევედით რა
მოთცერა მ~რ ღ~ა ნაშო~თა მ~თ უსჱღე და და
ადგინა იგი აფმორავალით ჴ~ლნი აპქრ
ობად რცნა ფ~ირა მ~რ და ათუო~მევინა რა
მგზირ ვიძმნი ღ~ნგან ეღმაკო და ღემ~დგბი
უ~რა შერა ფ~ირრა და ტიროდა ნინო რლთუ~მი
თა რ~ლირა მირირთა და ითცოვდა ფ~ირგნ ღ
ეწვნარა კაცრა მ~რ ზ~ა და ყ~ნ მირ თანა ერთ
დფე და ორ ფამე და მრწრატლ განვიდა მირგ~ნ
რო~ლი იგი ბორ~ტი და დაემოწატა ნინორ
მთვრი იგი ქ~ით რ~ცლეოლით და ერით~რთ
მირით და ად~ბდა მ~მარა და შერა და წ~ა რ~ლრა აწ
Tავი ზ აფწ~რილი მირვე რიდსნია რ~ი იც~ლა აფწერა
მირიან მეტირა მოუც~ვირა და ძ~ირა აფმართ
ებირათ~რ და ეკლრიათა აფღენებირ თ~რ და
ქ~თა რრწლთა თ~რ და რ~ნი აფარრ~ლნა წ~ნ ნინო რანტრლმ~ნ
dა იქო დფერა ერთრა ჟ~ა ზატც~ლირრა თსჱრა
ივლირრა კ დფერა ღ~ტთრა აფჴდა მეტე და
განვიდა ნადირობად მოცნარირა და განვიდა
მთათა ზ~ა ტცოთირათა მაფნართა რ~ამცა
მიცდნა ციცეთა მ~თ დიდთა არპად და კარპად.
და ო~ირ ციცედ და განვიდა თცემრა მირ მთი
რრა და ღსა რამცროდენ დაბნლდა მირ ზ~ა მზე
და იუმნა ფამე სკო~ნი ბნ~ლი ტ~დ დატ~რნა ბნლ
მან არენი და ადგლნი იგ~ნი და განიბნივნერ
სრვირა მირგ~ნ და ჩირირა სრთიერთარრ
ქ~ნი ერნი მირნი და დარყა მეტე მარტოჲ და იარე
ბოდა მთათა ზ~ა და მაფნართა ღ~ა ღეღინებ~ლი
და ღეშრწო~ნვებოლი და დადგა ერთრა ად
1-30 სტრ., 27r
გლრა და წარეწირა რ~ბჲ ცცრ~ბირა მირირა

ც~ კთ~ლირ მქოტ~ლმნ ფ~ნ აუცია გონებჲ მირი
სცნობელობირგნ ცნობად და სმეცრბ
ირგ~ნ მეცნიერბად და მოეგო ცნ~ობრა და
განიზრცვიდა გ~ლრა თჳრრა და თუსა აწა
ერრა ვცედავ რ~ ვცადი ჴ~ითა მაფლითა
არმაზრ და ზადენრ და არა ვპოვე ლცინე
ბაჲ ყემ ზ~ა აწ სკსჱ ვცადო რ~ლრა იგი
ნინო უა~დაგბრ ძ~ა და ძსარცმლრა და წქო
ტრ კო~რნებთა მრვ~ლთა მირითა რრ~ბითა აწ
არა მცა შალედვა ჴრნაჲ ყემი ამირ ჩირირა
გნ რ~ ვარ მე ცოცცლივ ძ~ძცეთრ ღ~ა და არ
ა სწქი ერე თო~ ქ~ლირა უ~ქანირ თ~რ იუმნა და
უცევაჲ და ნათ~ლი ბნ~ლად გარდაიუცა ა
ნო ყემთჳინ სდენ არრ ჩირი ერე მქრ~ლდ ჴმაქო და თ~უა
ფ~თო ნინორო განმინათლე ბ~ნლი ერე და მიყ~ნე
რაქოტლი ყემი და აფვიარო რაცელი ღ~ი და
აფვმართო შელი ძ~ირა ღ~ირა და თაქსა
ნირვრცე მ~რ და აფგიღ~ნო რაცლი რაცლად
ღ~ნდა და რლოცვლად ყემდა და ვიქო მორყლ
ნინორრა და რძ~ლრა ზ~ა წრომთარა და ერე
რაჲ თ~უა და წარმოთუა მ~ღნ განთენდა
და მრწრატლ გამობრწქინდა მზე მ~ღნ გარდამოვიდა
მეტე ცც~ნირგნ და დავრდა პირდაუც~ვით
უ~ქანარა ზ~ა როლთუმით და ტირლით და
აფდგა და განიპქრნა ჴ~ლნი აფმორავ
ლეთით და თ~უა ღ~ნ ცრ ფ~ი ქ~თა ზ~ა ფ~თთა
და ო~ი ქ~თა ზ~ა ოტალთა ფ~ი რ~ლრა ნინო
უადაგებრ და რაუებლ რ~ცელი ღ~ი ქ~ლირგნ
დაბად~ებლირა ცარა უსჱღე და უ~ქანარა ზ~ა
1-30 სტრ., 27v
ღ~ნ მიჴრ~ნ ჩირირგნ და რცელირდებითა ღ~ითა
მრწრატლ განმინათლე ბნ~ლი ყ~ი აწა ერ
რა მიცნობიერ რ~ გინდა ჴრნაჲ ყ~ი და მიაც
ლებჲ ყ~ი ღ~ნდა და აწ ამრ ადგ~ლრა აფვ
მართო შელი ძ~ირა ღ~ირა რ~ითა იდიდებ~ოდრ
რ~ცელი წ~ჲ ღ~ი და იჴრენებოდერ რაუმე ერე
რრწ~ლთა ამ~თ სკ~ე და ირწ~ვლა ადგლი იგი
და წარმოემართა და გამოვიდა და ვ~ა
იც~ლერ ნათ~ლი ერმან მი~რმნ მქოვარ ჟამ.
ღეიერთნერ განბნეო~ლნი ერე და ღეწ~ცბლნი
და მეტე ფ~ფადებდა და ეტქოდა ქ~ლრა მ~რ ერრა
მირრა ვ~დ მიეცით დ~ბაჲ ფ~ა ნინო~რრა ქ~ლმნ ე
რმან რ~ იგი არრ ფ~ი რასკ~ონჲ და მ~რ მც~ლრა
ღსჱნირ უებ~ჲ სკ~ე ა~ნ ც~ ნანა დედ~ტლი და
ქ~ი უ~ლუი განვიდერ მიგებებად
მეტირა რ~ ერმა პ~დ წარწქმედაჲ და კ~დ მო
რლვაჲ მღსიდობით და იუმნა ტ~დ რი~ცრლი
პალატ ბანაკრა ღ~ა მეტირრა რ~ გლოვაჲ
მ~თი რიც~რლად გარდაიუცა და მიეგბვ
ოდერ უანძ~რრ და ფართარ ც~ ნეტარი ნინოჳ
დგა ლოცვად მწსცრირა მაქსალთა მ~თ
ღ~ა ყსჱლებირაებრ თ~რირა z ჟ~მრა დფირრა
და ვ~ა ღემოვიდა მეტე იშრვოდა ქ~ი ულ
უი და ჴმითა მფ~ლითა ფ~ფდბდა მეტე რა
და არრ დედაკ~ცი იგი სცცოჲ რ~ლ არრ დედ~ჲ
ყემი და ფ~ი მირი მჴრნლი ყ~ი ვ~ა ერმა ერე

ვ~დ მეტერა თო მაქ~ლთა ღ~ა არრ ლოცვად
მრწრატლ მოდრკა მეტე და ქ~ი ლა~ღური
მირ თ~ნა და გარდამოიჩრა წონირგ~ნ თჳრრა
და დავრდა უ~ქანარა ზ~ა და ეტქოდა წ~ა აწ
1-30 სტრ., 28r
სწქი რ~ ფირრ ვიუმენ აფრარებად რცე
ლრა ფ~ირა ღ~ირარა და დამჴრნლირა ყ~ირრა
ც~ რანატრლი იგი არწავებდა და აწო
ევდა მრწრატლ თავქსანირცემრა აფმო
რვლთით და მართლ აფრარებად უ~რა
შერა ფ~ირრა მ~ღნ იქო გორგსინვჲ დიდი
და ტი~რლი ქ~ლირა ერირა ოდერ ცედვიდერ
მეტერა და დდ~ტლრა რ~ რდიოდერ ცრემლნი მწ
არენი თ~ლთგნ მ~თთა მ~ღნ წუ~ა წ~ნ მეტერა
მეტე ირმინე ყ~ი რ~ ფ~ნ მოცედნა უ~ქანარა ამა
რ დფეთა მეტობირა ღ~ირთა და მე დედკ~ცი ვ
არ ცოდვ~ლი და არა ძერ არრ ყე~მგნ ნათ
ლირ ცემჲ ა~დ მრწრატლ წარგზავნენ მო
ციუსლნი რაბერშნეთად კონრტანტინე და ე
ლენე მეტეთა წ~ე და წიგნიცა ყემი რ~ა მოგი
ვლინორ ეპირკოპრი და მფვდელნი და მ~თ მ~რ
აფიბეჩდნეთ რ~ცელრა ზ~ა მ~მირა და შირა და
წ~ირა რ~ლირრა და ცვ~ლირა დფერა წარავ
ლინნა მოც~იულნი რაბერშნეთად ც~ ნეტ
არი ნინო არწავებდა დფე და ფამე მეტ
ერა ქ~ლრა ჩ~ტრა გზარა ფ~ირრა აწ და სკ~თი სკ~ე ა~ნ:
Tავი ჱ მირივე აფწ~რილი აფღ~ნებირა თ~რ ეკლრიათრა
მ~რ ჟ~ა ღ~ა წარემართა მეტე და ქ~ი ერი უარ
თლირა მორწრატებით უ~ეანობარა ზ~ა
ვ~ე მფდლთა მორლვამდირ. მ~ღნ ეტქოდა ნი
ნორ მირიან მეტე ბრშანე ნეტრო თო რა
და აფო~ღენო ფ~რა რაცლი ც~ წ~ნ წუ~ა რადა
ცა მეტეთა გონებჲ მტკიცე არრ ც~ მეტ~ემნ
წუა მიქსარან მაქსალნი ერე ღ~ნნი მონა მნ
ბვრ გონებითა ყემითა რ~ა აფოღნო ფ~ა
1-30 სტრ., 28v
რ~ცლი რალოცვლად ყემდა და არა ვწრი
დო რამოთცერა მ~რ რამეოტორა და ნაშჳ
თა რიმაფ~ლრა და ბაბილთა მირთა ნაქ
ოტიერბარა არცა ბაბილოთა და ქვ~ვი
ლთა რსრნელებარა და მ~რ ღ~ა აფსღენო ტაშ
არი ფ~თირა რალსცველად ყ~მდა და რადიდებლ
ად რაცელირა მირირა წ~ირა და მრწრტლ მოც
ოლოიფერ შელი და დაიწქერ ღენებჲ ეკლრი
ირა და მოწკსეთრ ნაშჳ იგი და ღეამზადერ რს
ეტად და შირთა მირთა ზ~ა დადვერ რაშ
ირკსჱლი და რაღინ~ლ იქო რსჱტი იგი რა
ცილავად და რ~ ჟ~რ რაჴმარ იუმნა აფმ
რთებჲ რსჱტირა მირ დ~ბსლირა წბრშოლერ
ღსიდესლრა ერთრა მეტ~ემნ და რპათა მი
რთა ქ~თავე მანუანითა და ფონირ შიებითა
კაცობრივითა და ვერ ღესშლერ აფმ

ართებჲ და ვერცა თჳით ღეშვრად ადგ
ილირა მირგ~ნ ც~ მეტე ტ~დ ზარგანჴდლ იუ
მნა და დაბრკოლდა რსჱტირა მირ ვერ აფ
მართებრა და დიდითა მწსც~რებითა აფრა
ვრე წარვიდა პალატად და გსლკლებ
ოლი იგი და მირი ერი ტ~დ და მ~რ ფამერა და
დგა წ~ჲ იგი რსჱტრა მ~რ თ~ნა და მე და თორმტნი
დედანი სკანა ღედგომილ ვიქვენით და ვც
ედვდით ქ~ლრავე ფსაწლრა მირრა მაღინ
წ~ჲ იგი გოდებდა და მოადენდა ცრემლთა რსჱ
ტრა მ~რ ზ~ა და ვ~ა ღსა ფამე იუმნა ვიც~ლეთ
ყსჱნებარა ფამირ~რა შილრა ღ~ა ყემრა რაცილვი
ვ~რმცა წარმოიუცეოდერ ორნი ერე მთანი ზა
დენი და არმაზი რეცა თო ერ~რთ ყამოირფო
1-30 სტრ., 29r
ჱრ რ~ლ დააქენერრ სრთავე წქ~ლნი და მტკსა
რმნ გარდამოცეთუა და წარფონიდა უა
ლაურა და ღეიუმნერ ჴმანი რაზარ~ლნი ტქე
ბირა და რივლტ~ლირანი. და მექრლდ დარცცრრ
ჴმანი და იქო არა რ~ჲ და ვ~ა არფრა ექი
ვლა უ~თამრა რამთავე კართა ულუირა
თა დარცა ზარრა ლა~ღურმნ შლ~რმნ და და
ლეწნერ კარნი და აფივრ უ~ლუი რპარრთა
ლაღურითა და ღეიუმნა ზარი და ჟივ~ლი
კლვაჲ და რირცლი ტ~დ დიოდა და მოვიდა ყ~ნ
ზ~ა რიმრვლე მაცსილორნთა და დადნერ ჴ
ორცნი და განილია რ~ლი ყ~ნი ც~ წ~ჲ იგი და ნე
ტარი დგა ღესშრწო~ნვებლად და მე ვ
ტიროდი მ~მარა ყემირ თ~რ და მრწრტლ მერმა
ჴმობდერ შლ~ერად ბრშანე რპარრთა მეტ~თა
მეტეო ცსარან ცსარა ვ~დ ქ~ი წორიაჲ
განარინეთ პირირგნ მაცსილირა და მო
აცლებოლ იქვნერ მაცსილორნნი იგი ყ~ნ
რა გარემორ რცემდერ და კლვიდერ. და ირმა
ჴმაჲ შლ~რად მირიან მეტე ღეიპქრერო
m~ღნ გარდამოიცლა მჴნედ მოფ~წემნ და თ
უ~ა აწ დიდად რამი წჩირრ ვწმადლობ ფ~რა
ყანრ რ~ ნიღანი მათირა წარწქმდირაჲ არრ და
უართლირა ცცორ~ბირაჲ და ამა ადგლირა დ~ბ
ირა და მოეუცა ერრა ამ~რ ყ~ნრა და რ~უა რადა
არიან მეტნი მეტეთა რპარრთანი ცოვარ
ცო~რან ცორან ცოვა რაბრტანით წამოცსჱ
დით და მალე რამე მოც~დით შლ~რად და დაწლ
ეწეთ უ~ლუი ერე და მაცსილი დაეცით აწ
ვ ბრშანებ რ~ცელითა ო~ირა ყ~ნირა ი~ჳ უ~რითა უა
1-30 სტრ., 29v
რთა და ნიავთა წარგოალეთ და კედარ
თა ადგლთა აუა მოვიდა რ~ლთა თუ~ნ
ევლტით და განმარტა მარძ~ნაჲ ჴ~ლი
ძ~ირ რაცედ და მექრო~ლად სყინო იუმნერ ქ~ნი
იგი ეღმაკნი და იუმნა დაქოდებჲ დიდი და ყ~ნ
ვადი~ბდით ფ~თრა და ვნატრიდით წ~ა ნინორ
ც~ ვ~ა ცირკარი აეფებოდა მიერსილა დათა

მ~თ ყემთა ქ~თა ც~ მე მფსიშარე ვიქავ და
დადგა წ~ჲ ჴ~ლთ განპქრობით აწა ე
რრა მოადგა ჩაბოკი ვინმე ღსჱნიერი
ქ~დ ნათლითა ღემკო~ლი და ღებლარდნი
ლი ცცც~ლირა ზეწრითა და წ~უნა რ~ჲ მე
რიტქ~ნი რ~ლ არრ ნეტარბჲ ც~ წ~ჲ ნინო დაე
ცა პირრა ზ~ა თჳრრა და მიწქო ჴ~ლი ჩაბ
სკმნ მ~ნ როეტრა მ~რ და აფმართა ზე და
წარიფო რიმაფლრა ცარარრა და მე განკო
ჳირვებლი მივეაცლე წ~ა და ვარუსი
დდ~ტლო რ~ჲ ერე ც~ მან ჴ~ლითა დამდრიკა
უ~ქნად და ტირილად ვიწქეთ ზარრა მ~რ ზ~ა
და მცირედირა ჟ~ირა ღ~დ ც~ რცოანი იგი დედნი იქვ
ნერ მო~ნვე აწა კ~დ ვიც~ლეთ ცილვაჲ გ
არაკრთ~ომლი რ~ რსჱტი იგი ზ~ცით უ~ქნად.
ც~ცცლირ რაცედ ყამოვიდოდა და მოეაცლ
ა ცარირცრა მ~რ ზ~ა ეგრთ აფმრთებო~ლი
და დადგა უ~ქნით აფღორებოლად ვ~რ ათ
ოდენ წქრთაჲ და ნელიად ნელიად ყამს
იცვლებდა თჳრრა ვე მონაკსჱთრა მ~რ შირრა
თ~რრა ზ~ა ნაშსირრა ვ~ა რიჟორაჟოი იქო
ადგომილ იქო მეტე გოლ გდებოლი სრვ
ათგნ და მოიცედნა რამოთცერა მ~რ და და
1-30 სტრ., 30r
წქებსლრა მ~რ თ~რრა ეკლერიარა რ~ მონ მ
ტკიცე იქო გონებჲ მირი და იცილა ნათ~ლი
ვ~ა ელვაჲ ზ~ცად აფრრ~ლი და აფწევ
ნლი რამოთცით თ~რით და იწქო რრბად
მკსრყცლ მოვიდა მეტე და ქ~ი რიმრვლე
ულ~უირა მირ თ~ნა მოვიდერ და იციერ რა
კსირვლი იგი ნათლითა მბრწქ~ინვლ
ე რსჱტი ყამოვიდოდა ადგ~ლად თჳრდ
რეცა თო~ ზ~ცით და დადგა ცარირცრა ზ~ა
თ~რრა და დაემქნო ჴელთა ღეო~ცბლად.
კაცთ~გნ მ~რ ჟამრა ღიღითა და რიც~რლითა ა
ფივრო მცცეთაჲ უ~ლუი და მდინარენი
ცრემლთანი რდიოდერ თ~ლთგნ მეტერა და მ~თ
ავართა და ქ~ლრა ერრა და წნატრიდერ წ~ა
ნინორ და იუმნერ მ~რ დფერა რრწ~ლნი მრ~ვლნი.
პ~ი რრწ~ლი მოვიდა წო~რიაჲ ღობითგნ
ბრმაჲ და მიეაცლა რსჱტრა მ~რ რ~ მონ თუ~რ
და მცედვლ იუმნა და ა~ბდერ ფ~ა მეორე
რეტეწო~ლი ვინმე ქრმაჲ მრვლ წლირაჲ
რნეოლი მოიქვნა დედამნ მირმნ რარწმო
ნობით და დადვა იგი ცცედრითა წ~ე რსჱ
ტრა მ~რ ნათლირრა და დ~ბლრა ევედრებ
ოდა დ~დაჲ იგი ქრმირა მირ წ~ა და ეტქოირ მო
ცედენ დ~დტლო შერა ყემრა მიაცლებ~ლრა
რიკსდიდ რ~ ვიცი ვ~დ ფ~ი ფ~თთა იგი არრ
რ~ლრა მრაცო~რებ და ყ~ნ გჳიუადაგებ მ~ღნ ღე
აცო ნინო ჴ~ლი რსჱტრა მ~რ და დარდვა ქრმარა
მ~რ ზ~ა და წუ~ა სკ~თო გრწამრა შე ფ~ირა ჴო
რცითა მორრ~ლი ცც~რბად ქ~ირა როტლირა
განიკორნო და მ~რ ადიდებდი ვირმნ შ~ლმნ გან
1-29 სტრ., 30v

გკორნორ და მრწრატლ აფდგა ქრმაჲ იგი
ვ~რმცა ქ~დვე არა რჩირვებოდა. და დაეცა
ღიღი დიდი მეტერა და ქო~ლრა ერრა და ადიდებ
დერ და განიკორნებოდერ ვ~დირ მეტ~ემნ
ღესუმნა რაბო~რვლი შელირა გარემორ
რსჱტრა მ~რ და დატ~რა ცედვირაგნ და ეგ
რეთ რაცედ ღეეც~ბოდერ ერნი რაბსრვლ
რა მ~რ და განიკორნებოდერ. და მრწრატლ
დაიწქო მეტემნ და აფაღენა ეკლერიაჲ
რამოთცერა მ~რ ღ~ა და განაბრწქინა იგი ტ~დ
ითა ოურო~თა და ვერცცლითა და ღეამკო
ქ~ითა რამკაო~ლითა ერრთ რ~ლ ტრტიალ
ებირა მირრ გნ შნიად განეღორებოდერ მე
ტნი და მთ~ვრნი და ქ~ლნი მცი~ლვლნი მირნი
მ~ღნ მოვიდერ რაბერშნეთით მფდ~ლთ მოშფ
არი და მფდელნი და დიაკონნი და იწქერ ნა
თლირ ფებად მეტ~მნ და ქ~ნ ერ~მნ ვ~ა ზემოწერილ არრ:
Tავი თ აფწ~რლი აბიათარ წსრირა რ~ი
იქო მფდლი პ~ლ მცც~თარ და ნათ~ლ იფო ჴ~ლრა
ღ~ა ნინორრა
მე აბიათარ ვიქვ მფ~დლი წ
ილით ცსჱდრებოლი რამფდლორა მირ წე
ლიწდირრა ოდერ ერე ნეტარი დედაკ~ცი მოვ
იდა მცცეთად დიდთა მეტეთა რაძდომთა
დ ც~ მ~რვე ჟ~ა მოვიდა წიგნი ყემ~დ წრომით
და ეგოიპტით და ბაბილოვნით წორიათა
მფდ~ლთა და მწიგნობართა წერილი ერრთ
ვ~დ რამად განცეთუა ფ~ნ მეტობაჲ ი~ჱლირა
რ~ აწა ერერა წ~წქლნი ყ~ნი დარცცრერ რ~ რ~ლრა იგი
მ~თ რ~ლი ასწქებდა რიტქად იგი ქ~ი აფერრლა
1-30 სტრ., 31r
და განვიბნიენით ყ~ნ ქ~ლრა უ~ქანარა და წრო
მთა დაიპქრერ უ~ქანაჲ ყ~ნი მეტობით ც~ ამ~რ
ზ~ა ვტიროდით ქ~ითრთ მაფლირა ~მრთ და
არა ირმინა ყ~ნი რ~ განვარირცეთ ფ~ი ღემო
უმდი ყ~ნი აწ იც~ლენ ღ~ნ წიგნნი მორრნი რ~ნ და
მიწერა ყ~ნ ქ~ივე და ბრშანა რ~ი იტქოდერ თ
ავრა თ~რრა ფ~თდ შელრა დამოეკიდენ ა
ნო თს ღევრცეთით ნაზარეველრა მირ ი~ჳ
რ რიკდილრა რ~ სწქით ერე პ~ლ სდერ იგი მ~მა
თა ყ~ნთა ღერცოდიან ფ~თრა ქ~დვე დაივწქ
ნირ იგი ფ~ნ და მირცნირ იგინი ჴელმწიტერა
შნელრა და ტქსჱობარა და კ~დ სდერ მოიუცი
ან და ფ~ფდქვიან მრწრატლ დარცცრირ რირ
ცვაჲ და განარინნირ იგინი ჩირ~რგნ ერე ღსი
დგზირ ვიცით წერლთგნ ც~ აწ ვინა~თგნ
ჴ~ლნი ღეარცნერ შერა მ~რ დედკ~ცირა მწირრრა
და მოკლერ მ~რითგნ აფიფო ჴ~ლი თ~რი ყ~ნგნ
და განცეთუა მეტობჲ ყ~ნი და განგსა
ღორნა ტაშ~რრა თ~რრა და სგოლებელრ ქო ნა
თერვი ყ~ნი და არრ რამარი წელი ვინათგნ
არა ირმინა ვირი ყ~ნგანირა ვედრ~ბჲ და არ
ცა ქო წქ~ლობჲ და ლცინებჲ ც~ აწ რაგონე
ბელ გსიყ კ~ცი იგი ვ~დ ზ~ცით იქო ერრთ იქო
მოწერლი იგი ც~ მე ვ~ა მერმა ერე და წარვი

კითცე წიგნები იგი გოლრა ღემიჴდა და და
ვიწქე კითცვად დედკ~ცირა ამირგნ ნინრრა
უ~რ თ~რ თს ვინ იქო იგი ანო რ~ირა მიზ~ზირთ~რ ი
უმნა ფ~ი კაცად. მ~ღნ აფაფო წ~ჲ იგი პირი თ~რი
ნეტარმნ ნინო და აფმოდიოდერ რიტქ~ნი მირნი
წქარონი წქლირნი და იწქო დინებად წქ~ლრა
1-30 სტრ., 31v
მ~რ სკდავებირრა რასკო~ნითგნ ყემთავე
წიგნთა ზეპირით წარმოიტქოდა და ქ~ლრავე
განმიმარტებდა და ვ~ა მშინარერა განმა
ფსიშებდა და ვ~ა ღერჳლებლრა გონებარა
განმინათლებდა და მ~მათა ყემთა ღემაწქლებ
და და რძ~ლირა ცვ~ლებრა დამაძერებდა ვ~
დირ გსლირ ჴმა მიქო და მრწმენა რიტქსითა მირ
ითა ი~ჳ უ~ე შე ფ~ირა და ვნებჲ მირი და აფდ
გომჲ მირი და კ~დ დ~ბით მეორედ მორლვჲ მირი
და ჩ~ტად იგი არრ მოლოდებჲ წარმრთთა მ~რ ჟ~ა
მე და აროლი ყემი ფირრ ვიუმნენით რაპკ
ორებლრა მ~რ განრაწმედლრაცოდვათარა
ემბაზირა წქ~ლრა რ~ლრა ინატრიდა დ~თ და ვერ
ფირრ იუმნა და კ~დ მერმა მევე ჴ~ჲ ერთა მგ
გლობ~ლთა რ~ლრა ინატრიდა იგივე დ~თ და ა
წ მე ფირრ ვიუმენ ჩ~ტრა ჴორცრა და რირცლ
რა ფ~თირა კრავირრა ცოდვთათ~რ როტირა
თა ღეწ~ირლირა რ~ლირა რ~ირა ტკბილ არრ მირი იგი გ
ემორც~ლვჲ ც~ მრ~ვლნი რრწ~ლნი ვიც~ლენ თ~ლი
თა ყემითა აფრრსლებ~ლნი ნინორ მ~რ მცცეთარ
ღ~ა. მათ დფეთა ღ~ა მოიწია წიგნი წ~ირა პატრი
აუირა ნინორა მ~რ წრომით მეტერა და ქ~ირა
ერირა წ~ე და წარმოგზვნნერ ეპირკოპ
რნი და დიაკონნი უებირ ღერცმ~დ და კ~ცვირა
მიცემად და ამირ ნეტარირა ლ~ცირა მიმადლებად
და მადლირა ზიარებაბად და წუონდა წიგნი
ტრ~ნგთა მეტირა ნინოჲრ წ~ე რ~ მოენათლნერ იგ~ნი
მა~არა ნინორრა და ერე რრწ~ლი ქ~ივე მირმენილ იქო
მ~თდა იჱლ~მით წრომით და კონრტანტინიპოლით
ვ~დ უ~ქანარა მ~რ ყრდილორრა მიტენილ არრ მზე იგი
1-30 სტრ., 32r
რამართლირა უ~ე ამირ თ~რ წიგნი მოეწრა
რ~ამცა ეო~წქნერ მ~თცა იგი რრწ~ლნი რ~ნი იცლ
ნერ მორრ~ლთა მ~თ რავრნი რიცრ~ლითა წარ
ვიდერ და წარიფერ წიგნები და ად~ბდერ ფ~ა
Tავი ი წიგნი რ~ლი დაწერა მირიან მეტ~მნ
უართლირმნ ჟ~ა რიკდილირა მირრარაჭ
dა იქო ჟ~მრა მ~რ რ~ლრა მოიჴრენე ო~ უ~ქანჲ უა
რთლირჲ დაბნლებოლი ცოდვითა და
რავრე ცთომითა ეღმაკთა მონებირგნ
და ვიქვ~ნით ყ~ნ ვ~ა ცცო~ვრნი კლვადნი რ~ ვა
რ მე მეოცდათეუორმეტე მეტე ვინათგნ
მ~მნი ყ~ნნი აუა მოიწინერ ვ~ე დფეთა ყემთა
მდე ღე~ჩმნა ღვ~ლნი მ~თნი ც~ცცლმნ მრცჱერპ
ლად კერპთათ~რ და სბრ~ლო ერი იგი უ~ქანირაჲ

ამირ რ~ნი ღვ~ლთა მ~თთა ვ~ა კრავთა ს
მანკოთა ღერწირვიდერ და თავრა აფე
ბდერ მ~მნი ყ~ნნი შ~ლით რ~ა რათნო ექნე კერ
პთა სტრორ ც~ ორთა მ~თ ღეყსჱნებლთა
არმაზრ და ზადენრ რ~ლთა უვანიცა დასლ
პიან რირცლითა ყსილთათა და ფირრ ა
რიან მთანი იგი არპოლვად ც~ცცლითა
ს~ირა მ~რითა ც~ ო~დერ მოვიდა დედაჲ ერე
ყ~ნი წ~ჲ ნინო უ~ქანარა ამ~რ პ~ლ ვ~ა ტქსჱ და
სცცო და ვ~ა მწირი და ღეოწვნლი ც~ ვ~ა
სტქსი დასრმი რ~ლთა აწ მეუმნა ტქსჱ
იგი დდ~ტლ და სცცოი იგი და ღესწევნ
ლი დ~დაკცი ღერავედრ~ბელ ქ~თა სტქსი
იგი უად~გ და შლ~ერ და მეცნიერ დატარლთა
ყემთა ამან ნეტა~რმნ აფონთო გ~ლრა ყემრა
რანთ~ლი იგი ნათლირა და ღსა ფ~მერა ოდენ
1-30 სტრ., 32v
მიყსჱნა მზე იგი რიმართლირა ბრწქინვ
ალედ უ~ე ფ~ი რ~ირა ნათ~ლი მირი არა სდერ
მოაკლდებირ სკ~ე ა~ნ და მეუმნა ყ~ნ მოშფ
სარ და ღემშინნა უ~რა ფ~ა ნათლირ ფები
თა ძ~ირა თაქსანიცემითა მომცა ყ~ნ რძ~ლი
აცალი ცც~რბირა და რიც~რლირა და ფირრ გ
ოქვნა გემორცილვად და რაჲდომლთა ზ~ც
ირთა ც~ მე ვიუმენ მორყილ ბრშანებთა
მირთა რ~იცა მარწავა და აფვაღენე ეკლ
ერია ყ~ი რალოცვლად ყ~მდა რამოთცერა
ღ~ა მ~მათა ყ~ნთა მეტეთარა და მ~რ ღ~ა რსჱტი
ერე ნათლირაჲ რ~ი მე ვერ ღეოშლე ქ~ითა შ
ალითა და ცნობითა კაცობრივთა ა~დ
მაფ~ლმან მოავლინა ერთი მრაცორ
თაგანი და წამირქოტითა მირითა უ~ქანად
ცად აფვიდა და ამ~რ ც~ თჳით თ~ლნი თუ~ნნი
ცედვიდერ რაკსირვლებრა მირრა და მირრა ღ~დ
კ~დ რრწ~ლთა და კო~რნებთა რ~ლთა აფარრლე
ბრ დფითი დფე და ოდერ მასწქა ყ~ნ წ~ნ ნინო
აფმართებად ძ~ი წარვავლინენ ცორონი
და ეშებდერ ცერა ვ~დირ პოვერ მარტოდ
მდგომი კლდერა ზ~ა რ~ლრა არა მიაცლებო
ლ იქო ჴ~ლი კაცირა ა~დ მონადირეთგნ რმ
ენით ვიცოდით რარწ~ლი ცირა მირ ერრეთ ვ~დ
oდერ ირემრა ეცირ ირარი მრწრატლ მიივლტ
ბორცორა მ~რ უსჱღე რ~ლრა ზ~ა დგა ცე იგი
და რწრატით ჩამირ ცირა მირგნ ყამოცჳივნლ
რა თერლირა და რიკდლირგ~ნ განერირ ერე
მითცრიან და ვიქ~ვ განკსირვებლ ამირ
თ~რცა მოვწკეთე ცე იგი და ღევუმენ ძ~ი რ~მი
1-30 სტრ., 33r
ერთი რ~ირა ზ~ცით იქო რრწ~ლი მირი რ~ი ენი
რგნ კაცობრივირა ვერ ღემშლ~ბლ არრ თუო
მად დ~ბარა მირრა რ~ გონდნი ანგ~ლოზთანი გარ
დამოწჴდირ ადგილრა მ~რ ზ~ა გოლგოთარ
რ~ლრა ზ~ა აფვმართე ძ~ი მჴრნ~ლირა ყემირა

დასცცრომლად გალობდიან თაქ~ნირ ცემით
და წ~ა რრობით ღეარცმიდიან ერე რარმენელ
ად ქ~თა და ერთი აფვმართე ადგლრა მ~რ
რ~ლრა მცილებჲ იგი ო~ირამ~რი ვიცლე მთა
რა ზ~ა ტცოთირრა და ერთი ულურა სჟარ
მარ რ~ი წარიფო შირ წო~ლმნ ყემმნ რალო
მე და აფვაღენე ეკლერიაჲ მაქსალთა მ~თ
ზ~ა ნინო~რთა რ~ ერთი ტო~რცლიცა არა გამო
ვაჴსი ა~დ გარე ღევცვენ სნებლად რ~
მეცილნერ მრ~ვლნი რრწ~ნი და კო~რნებნი
დიდნი ნინორ მ~რ აფრრსლბლნი მ~რ ღ~ა და აფ
ვაღენე ზემოჲ ეკლ~რიაჲ თ~ვირა ყემირთ~რ
და ერირა რიმრავლირთ~რ რ~ უსჱმორა ეკ
ლერიარა ერუსა წ~ჲ წ~თა და ქ~დ ვერ ვ
იკადრებდით კართა მირთა განცო~მად თჳნ
იერ კ~კთა დფეთა ღევიდიან მფდლთა მოშ
ფრი და მფდლნი რ~ლნი გალობენ მ~რ ღ~ა რ~ დიდი ღ
იღი იქო ქ~ლრა ზ~ა კ~ცრა რსჱტრა მ~რგნ ცცო
ველირა რ~ ცედვიდა ქ~ი კ~ცი როეტრა მარ ვ~ა შალრა ფ~ირრაჭ
და ვერცა ვიკადრე წ~ე მირრა მოკსჱთად მიწაჲ
რატლვად ჴორცთა ყემთა რ~ამცა დავემა
რცე წ~ე მირრა რ~ მეღინოდა ცოდვირა ოდენ მო
უმდრა და ღევიმზადე ზემორა ეკლერიარა
რატლ~ვი ყემ თ~რ რ~ა თ~ლრა მირრა მივწრიდო
და წქ~ლობრა მოვემთცსიო მირრა აფდგო~მრა.
1-27 სტრ., 33v
მ~რ ქ~ლრა და ვ~ა განრრლდერ ქ~ლნივე კთ~ლნი
ფ~ირნი ყემ ზ~ა და აფრავრე ვქავ რიცარლ
ითა და ვწმდლობდი ფ~ა და განვიზრაცე
გონებარა ყემრა წ~ა ნინორ აწა ერრა მოიწია
მრწ~რტლი მოცრებჲ და გლო~ვაჲ ტ~დი
ყ~ნ ზ~ა და ქ~რა ერრა უართლირარა რ~ ობოლ
ვიუმნენით დედირა განმანათლებლირა
ყ~ნირგან მ~ღნ ღეწვედრა ობიწოჲ იგი რ~ლი მი
რი ჴ~ლთა ო~ირთა და დამბადებლირა თჳრრთა
ჩ~ტდ აფარრრ~ლა ქ~ივე მცნებჲ ო~ირა თჳირრა და
რწ~ვლაჲ წ~ირა მირ მ~მირ დედირ შმირა მირია და
დაგსაობლნა ყ~ნ ვ~ა ყჳილნი აც~ლ ღობილ
ნი და ღევშრწონდი მე და ქ~ი უ~ქანაჲ ყრდლო
განღორებირა მირრთ~რ რ~ აფმო ოდენ რრო~ლ
იქო მზე და მოტენლ იქო ნათ~ლი აწა დატ
არა ფრო~ბლმნ ზამთრირმნ ყ~ნგნ ც~ წ~ჲ იგი
ქ~დვე ნათლრა ღ~ა არრ და განანათლებრ ქ~თა
რ~ნი ცადიან რაცელრა მირრა წ~აჭ და განვიზრ
ცე მირნი მცცეთად წ~ე რსჱტრა ნათლირა წარქვანებად
aწა რაუმე რაღინლი და ღერაშრწო~ნვებლი
რ~ არა იპოვე ფონი რამცა ნებაჲ გ~ლირა
აფმერროლა ვერცა განერნერ რლვა
დ ტერჴნი იგი ფონეთა ყ~ნთანი და ვერცა
ღეშრა ორარმნ კაცმნ ცცედარი იგი რ~ლ
რა ზ~ა ღეირსჱნა და მრ~ვლნი ვნებო~ლნი გ
ანიკორნებო~დერ გსამრა მირრა წ~დარა.
მ~ღნ მერა~მრ დფერა შ~ლით რამე დავმარცთ

1-30 სტრ., 34r
ქ~დვე ფსაწლით ღემორლი გსამი მირი
დიდითა პტივითა და დ~ბითა ბო~დრ ღ~ა
დაბარა კოცეთირრა და ვიგლოვე რტლ
ვრა ზ~ა ყ~ნა ზ დფე რამეტთა ყ~ითრთ
და აფვაღენეთ მ~ა ზ~ა ეკლრიაჲ ტ~დ დიდი და ღე
ვამკევ იგი ქ~ითა რამკო~ლითა და ღევ
რწირენ მრ~ვლნი რო~ტლნი და აგარაკნი.
და აწ მირითა სცითა მაუო~რ რრ~ბჲ უ~რ შირა ფ~
ირაგნ და რრწმონოებრა ზ~ა შლ~რრა მმირ
ა და შირა და ცცვლრმქოტეირა რ~ლირრა
დავიშინებ და მოველი აფდგომრა ს
კანარკნით და ღეგვედრბ რ~ლრა ყ~მრა ქ~თა მგა
ლობლთა ო~ილრა მ~რ
aნდერში მირეან მეტირა შირა მ~რთ თ~რრა
რევარირა და ნანა დედ~ტლირა რ~ტქჲ გლოვირჲჭ
aწა ერრა მე წარვ~ლ ვინაჲცა მოვედ და ღ~ნ
ნანა სკ~თს მოგეცერ ღ~ნ ფ~ირა მრ~ი ჟამი ცც
ორებირა ღ~დ ყემრა გა~ნქვ რამეტოჲ ყ~ი ორა
დ და მიიფე ბოდრ რამარცორა წ~ირა ნინორრა
რ~ა ჟამთა რიგრშე~მნ და ღეცვ~ლებამნ არა
ოდერ ღეარ~ქიორ ადგ~ლი იგი დ ეგორ ღეოშ
რვლად სკ~თი სკ~ე და ეგრთვე მთავარ
ეპირკოპრრა წვედრებდა რ~ა დადვრ დ~ბჲ
მირი რ~ი აირრ არრ პ~ტივირცემრა რ~ა მეცა
ფირრ ვიუმნა ცც~რებრა მ~რ რსკონორა:
ც~ შერა თ~რრა არწავებდა ვ~დ აწა ერრა ღვ
ილო ღეიცვლა ბნ~ლი ყ~ნი ნათ~ლთად და მწო
ცრებჲ ყ~ნი რიცრ~ლად როკო~ნოდ რ~ არა ა
რრნი ერე არრად ღევიცვლენით შ~ლრბი
თა უ~რ ფ~ირთა რ~ნ უსჱეკნლით ძ~ძცთით
ინება აფმოქვანებჲ ყ~ნი და გსიჴრნნა
1-30 სტრ., 34v
ჴ~ლთგნ მტრირა მირ კ~ცირ მკლვლირთა რ~ი ა
რა ოდერ განშფებოდა რირცლითა ქრმთა ყ
სილთა და სმანკოთთა და ერეცა სწქე
ბოლ იქ~ვნ ღ~ნდა რ~ მტერნი იგი რ~ლნი გარდა
მორთცვნა მჴრნ~ლმნ ყ~ნმნ და ღეპქრობი
ლ ვიქვენით რაცო~რითა მთითა რ~ ვიცი
ვ~დ კავკარიათა ღიგან არა დაილევ
ვიან და არცა დარცცრებინ ბრშ~ლირგნ
კაცთარა ც~ ღ~ნ ტრთცილ იქ~ვ ღვლო რქვრე
ლო რევ ვ~ა სწქებოლ ვართ წ~ირა და
ნეტარირა დედირა ყ~ნირა ნინორგან მცნებანი მი
რრი დაიმარცენ და თ~ვი ღ~ი ღეწვედრე რსჱ
ტრა მ~რ ზეგარდამო დ~ბლრა და ძ~ა პატიორნა
რა დაიქვნ განრლ~ვჲ ღ~ი ამიერ როტლით
რარწმონსჱბარა ზედა წ~ირა რამ~ბირრა მღდ~ბჲ ღ~ნდაჭ

aფწ~რილი იაკობ მფდ~ლირა და ი~ნე მთვრე
პირკოპორირა და აფმართებირ თ~რ პტ
იორნი და ცც~ვლ მქოტლირა ძ~ირა მცც~თარჭ
da იქო სდერ მოწკეთერ ცე იგი ძ~ირ თ~რ და მსა
უსნდა არრა კაცრა რტოითა და ტორცლითრ
თ მირით და რ ჟ~რ ღემოიფერ უ~ლუად მიექ
რებოდა ერი მრ~ვლი რ~ მწო~ანირ ტერობრა და

ტორცლიანობრა მირრა რტრტიალობდერ ც~ ჟამრა
მ~რ გაზატც~ლი პირრრა რც~ჲ ცე ქ~ივე ჴმ~ლი იქო
და ერე ტორცელ დასცოვნებლ და რ~ლ წამ~ჲ
და ცილვითა ღსჱნიერ იქო ცე იგი და აფმართერ
ცე იგი შირთა ზ~ა მირთა კარრა თ~ა ეკლერირათა
რამცრით კერშო და მოუროდა წქლთგ~ნ ნელი
ნიავი და ღლიდა ტორცლთა მირ ცირთა და რტო
თა მირთა და იქო ცილვაჲ მირი ღსჱნიერ და რრრვლ
1-30 სტრ., 35r
ვ~ა რმ~ნით ვიცით რ~ლ გოარმიერ ცირა მირ ა
ლვირა ც~ ცე იგი კილმორ რ~ცელით მოეკ
სჱთა მარტრა კ~ე დფერა პარარკევრა და დ
გა ცე იგი ოცდა ყსიდმეტრა დფერა და არა
ღეეცვლა ტერი ტორცლრა მირრა ვ~ა შირრა
ვე თ~რრა ზ~ა მდგომარემნ მ~ღნ თსჱრა მაჲრრა ერთ
რა ღეუმნნერ ძ~რნი რამნი და მეღსიდერა დფერა აფ
მართნერ ჴ~ლირ დადებითა მეტირთა და წ[...]
ერ~ბითა ქ~ირა ერირთა და იქვნერ ეკლ[...]
არა ღ~ა ძსარნი იგი და იცლერ ქ~ლმნ რიმრავ
ლემნ უ~ლაუირმნ ქ~თა ფამეთა მიმწო~ცრი აწ
ა ყამოვიდირ ზ~ცით ძ~ი ც~ცცლირა გსირგოინ
ორნი ვარრკოლვითა და ზ~ა დაადგირ ეკლ
ერიარა ვ~ე განთიადადმდე და რიჟო~რაჟრ
ოდენ გამოვიდირ მირგნ ორი ვარრკოლვი
და წარვიდირ ერთი აფმორვლით და ერთი
დარავლით და იგი თავადი რ~ლ არრ ძ~ი უ~რ ფ~ი
რა ეგრთვე ნელიად ადგებინ და წარვიდირ
იმიერ კერშო არაგსრა და დაადგრირ ბორ
ცო~რა ზ~ა კლდირრა ზემო კერშო აცლორ წქარორა
მ~რ რ~ი აფმსაცინერ ცრემლთა წ~ირა ნინორთა
და ეგრთფა ამაფლდირ ზ~ცდ და ერრეთ მრვ
ლგზირ იცლა ქ~ლმან ერმ~ნ მაცცოვრბჲ ფ~ირა
m~ღნ იწქო მეტემნ ქ~თა კითცვად ვედრბით თო~
რაჲმე არრ დდ~ტლი ცცადად გამობრწქინვე
ბოლი ერე რ~რწლი რ~ ჟ~ა ფამირრა ვიც~ლავთ.
რაღინლითა ცილვითა და თ~ლთ ღეოდგამი
თა ნათლითა ზეცით უ~ქნად ღთამომავლრა
ნიღრა ძ~ირრა და რსჱტრა ამ~რ ნათლირრა ფამე ქ~ლ
ზ~ა დადგრომილრა და რიჟო~რაჟორ ოდენ კ~დ ბორ
1-30 სტრ., 35v
ორა იმ~რ ზ~ა ნელიად მიცვალებო~ლრა და კ~დ
უ~ქანით ზ~ცადვე ამაფლ~ბოლრა ანო გოირ
გოინი მარკლავითა ღემკო~ლი რ~ჲ მე არრ
ანო ნაბერწკ~ლი ირი რ~ლ წარვლენ აფ
მორავლით და დარავლით რ~ჲმე არრ ერე
ქ~ი გსაოწქე დდ~ტლო ც~ წ~ნ ნინო წ~უა
წე მეტე იტქირ თო ნო ეშებ გამოჳშებლ
[...] და ნო განრცდი გამ~სცდლრა რ~ რაუმ~ნი
მირნი გამოსკოლევლ არიან აწ სწქ
ეოლ იქავნ ვ~დ მოგცედნა ღ~ნ ფ~ნ და პა
ტივ გცა ოტრორ ქ~თა მეტეთა უ~ქნირთა გ~ცნ
და მციარლ იქვ რ~ ძ~ი იგი რ~ლრა ზ~ა თჳით ნე
ტრით თჳრით ჴელნი განიპქრნა აწ იგი

მოგივლინა ღ~ნ მჴრნ~ლად ღ~ნდა ქ~თგნ რაბრ
ჴეთა მტრირათა და აწ მრწრატლ განავ
ლინენ კ~ცნი მთ~თა ზ~ა მაფ~ლთა აფმორვლ
ეთით ვ~ე დარავალმდე და რითგ~ნ მიაწე
ვრ რამეტოჲ ღ~ი და ოდერ გამობრწქინდენ
მთიებნი იგ~ნი დაირწ~ონ ადგ~ლი იგი და მ~რ
ადგ~ლრა აფემრთნენ ორნი ერე ძო~არნი უ~რნი
მ~ღნ მეტემნ ქო ეგრთ და ღეიცვნა თ~ვნი მთ~თნი
მიწქებით და დფე იგი იქო პარრკვი და ღაბ
თი განთენდებოდა და გამოჳყნდა იგვე რრ
წ~ლი და იუმნა ეგრეთვე ვ~ა ქ~ლირ იუმნებო
დირ. და ცვლირა დფერა მოვიდერ დარავლირნი
რ~ნი დგერ თ~ვთა ზ~ა უსაბთა თავირთა და მი
ოთცრერ მეტერა ვ~ა გამოვიდა ვარრკლა
ვი იგი აფიმაფლა და მიიწია მთ~თა ზ~ა თცო
თირთა გარდარვლრა ნარპირრა და დადგა ა
დგლრა ერთრა და ნელიად სყინო იუმნაჭ
1-30 სტრ., 36r
ეგრ~თვე მოვიდერ მთით კოცეთირათ და
თუსჱრ ვიცლეთ ვარრკ~ლვი აუეთ მო
მავლი და დაადგრა დაბარა ყ~ნრა ბო~დრა უ
ქნარა კოცეთირრა. მ~ღნ ბრშნა ნეტარმნ ნინო
რ~ა წარვიდერ ეპირკპორი და რიმრავლე
ერირა და წარიცო~ნენ ორნი იგი ძ~რნი და
აფმართნენ რადა იგი გამცილა ფ~ნ ერთი
თცოთრ და ერთი მიეცით რალომერ დდ~ტლ
რა მონარა უ~რრა რ~ა აფმართორ სჟარმარ
ულ~ურა რ~ა დაბაჲ ბოდი არა წინააფო
დგერ რაძდომლრა მეტეთარა რ~ ერირა რიმრ
ავლე არრ მონა ტ~დი ბო~დირაჲ დაბა თოთ
ვიცილოთ რათნოჲ იგი ადგლი ფ~ირა და ვ
ქვ იგი ვ~ა გსიბრშნა ნინო ც~ მერამე რრწლი
თა ზ~ცირთა გამოყინებლი პტიორნი ძ~ი მაცც
ოვრირა აფვიპქრით ჴ~ლითა კაცობრი
ვითა და განვიდა მეტე და ქ~ნი მთვრნი მირ
ნი მირნი და ქ~ი ერი უართლირა დედებ~ითრთ
და ქრმებით და მივედით ბო~რცრა მ~რ უსჱღე
წქარორა ზ~ა და ვათიეთ ფამე და ვილცთ
ფ~ირა მ~რთ ც~ წ~ჲ ნინო ცრემლითა ღეზავებდა
წქრორა და იუმნებ~დერ კო~რნებანი და რ~რწლნი
მრვლნი. ცვალირა დფერა აფვედით ზ~ა კლ
დერა მ~რ და მოვიდა წ~ჲცა იგი ზ~ა ბორცრა მ~რ
და დავრდა უვათა მ~თ ზ~ა ტიროდა მწარე
დ და მეტენი და მთვრნი და ქ~ი რიმრვლე ე
რირა დედ~ბითრთ და ქრმებითა ყჳილთათა:
ტირილი და ჟრინვაჲ მიიწეოდა ცამდე ვ~დირ
მთანიცა ჴმობდერ მ~თ თ~ნავე და იქო ღიღი დ~დი
ქ~ლირა რო~ლირა და ღეშრწო~ნვებლნი ად~ბდრ
1-31 სტრ., 36v
ფ~თბრა უ~რრა და ძ~რრა მირრა პატიორნრა
დარდვა ჴელი ერთრა უვარა ნეტარმნ ნი
ნო და წ~უა მთვრ ეპირკპრრა მოვედ ღ~და
ძერ არრ რ~ა დარწერო ძ~ი უვარა ამარ და
ადგ~ლრა მ~რ აფმართერ ძ~ი იგი დ~ბლიჭ

x~ წ~ჲ იგი და მეტნი და მთვრნი და ქ~ი იგი რიმრა
ვლე ერთა სრიცცოთა დადრკერ და თაქნ
ირცერ ძ~ა წ~ა და აფიარერ ძ~რცმლი იგი ჩ~დ
შედ ფ~ირა ცცოვ~ლირა და რამებჲ ერთარრე
ბით დ~ბლი ა~ნ ც~ დედ~ტლი და რცო~ანი იგი მთ
ავრნი დედანი არარადა განეღორებდერ ე
კლერიარა როჱტირა მირ ცცოვ~ლირარა და ნათ
ლირრა რ~ ცედვიდერ ძირრა მირ პ~ტიორნირა რრ
წ~ლთა და კორნებთა მისთცრობელთაჭ
x~ დაო~ტევა წ~ნ ნინო მცცეთაჲ უ~ლუი და წა
რვიდა მთიოლთა ცარებად პიროტქთა
რაცეთა მ~თ კ~ცთა და ღემო~რრვად კერპთა
მთ~თა ც~ მცც~თარ ღ~ა დასტევა მფ~დლი ა
ბიათარ წო~რიაჲ რ~ი იგი იქო მეორე პ~ვლე.
რ~ი არა რადა დარცცრებოდა უადაგებრა უ~ე
რრა და დ~ბარა მირრა ვ~დირ რივლტლად იწქერ წო
რიათა მ~თ რ~ იშლებნ წო~რიანი იგი მეტერა
რ~ა არა ღეიშრან ბაგინი იგი ვ~ეფა არა
გამყენილ იქო აცლი მადლი უ~ქნარა ამრ ტაშ
რრა მ~რ ღ~ა იქო რაცელი რას~ორ მირ და ერყდა
მეტე დფთა მირთა და იქვნერ მ~რ ღ~ა მფდელად
ელიოზირ ნათერ~ვნი წორიათა ზ~ა. ბ~რლრა ღ~ნ ფ~ნ
დაერრ~ლა ცცრბჲ ნეტარირა და ბევრწილ რა
ნატრლირა ფირრირა ყ~ნირა დ~დირა და განმანათლ
ებლირა სბწორა წ~ირა ნინო~რი: წ~ო ნინო სღ~ლე
ბრლირა თლთა

