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გეშისცემოჱ დაღათუჱ ესუაჱ სხუაჱ ძეჱ კეთილადჱ მოჴსენებულიჱ ახოვანიჱ მჴნეჱ დაჱ ქველიჱ
დიმიტრიჱ რომელიჱ შემდგომადჱ მისსაჱ მეფედჱ იქმნაჱ
ხოლოჱ ამანჱ რაჱ დაასრულაჱ ცხორებაჱ იგლოვაჱ ყოველმანჱ სამეფომანჱ დაჱ დამარხესჱ
მცხეთასჱ სამარხოსაჱ მეფეთასაჱ ხოლოჱ თქმულჱ არსჱ
ესეცაჱ ვითარმედჱ წამლისაჱ მიერჱ აღსრულდაჱ ცოლისაჱ მისისაჱ იესუქანისჱ მიერჱ ვითარჱ
სიტყუისმოქმედიჱ იტყუისჱ დიდისაჱ მაკედოვნელ
ისაჱ მიდოსთაჱ მსერებელისაჱ დაჱ შემსუმელისაჱ თასისაჱ ირაკლისისჱ თავმტკივნეულობადჱ
ეჭუისმყოფსაჱ ეგრეთვედჱ დავითისა
თუისჱ თქმულჱ არსჱ იესუქანისჱ მიერჱ შურისათუისჱ ბასილიჱ უჯარმელისაჱ რომელიჱ
მოაკუდინაჱ მეფემანჱ უწესოებისჱ რამე ჱ
თუჱ თქმულჱ არსჱ ვითარმედჱ თანეყოჱ ბასილიჱ იესუქანსჱ დაჱ არაჱ რიდაჱ საწოლსაჱ
პატიოსანსაჱ მეფისასაჱ დაჱ ჩოჴანიცაჱ
აიჴადნაჱ დაჱ დივანთაჱ მთავარობაჱ მიიტაცაჱ ამისჱ უწესოებისათუისჱ მოიკლაჱ ბასილიჱ
დაჱ ვინათგანჱ მიიცვალაჱ მეფეჱ დავითჱ
იგლოვესჱ წესისაებრჱ დაჱ მრავალიჱ ნიჭიჱ გასცესჱ საყდართაჱ ეკლესიათაჱ დაჱ გლახაკთაჱ
ზედაჱ საჴსენებელადჱ მისსაჱ გარნაჱ მწუ
ხარეჱ იყუნესჱ ქართველნიჱ რამეთუჱ მეფეჱ დიმიტრიჱ მცირეჱ დარჩაჱ დაჱ არაჱ ძალედვაჱ
განგებადჱ მეფობისაჱ ამისთუისჱ მთავა
რნიჱ უმრავლესნიჱ წარვიდესჱ დაჱ თუისთუისადჱ მსახურებდესჱ ყაანსაჱ რამეთუჱ ვერცაჱ
მეფემანჱ დავითჱ ცვალნაჱ ერის
თავნიჱ საერისთვოდჱ შიშისათუისჱ ყაანისაჱ მაშინჱ ზემოჴსენებულიჱ იაღლურჱ დაჱ რაჭისჱ
ერისთავიჱ კახაბერიჱ შეი
ზრახნესჱ ურთიერთარსჱ რათაჱ განადგენჱ მეფესაჱ რუსუდანისჱ ძესაჱ დაჱ წარვიდენჱ ყაანსაჱ
აბაღასჱ წინაშეჱ ეზრახ
ნესჱ ალინაყსჱ ბაადურსაჱ რომელიჱ დგაჱ მთათაჱ ჯავახეთისათაჱ დაჱ მანჱ აცნობაჱ ყაანსაჱ
ხოლოჱ მანჱ ნიჭნიჱ დიდნიჱ აღუთქუნაჱ
დაჱ წარმოვიდესჱ ყაანსაჱ წინაშეჱ იაღლურჱ დაჱ კახაბერისძეჱ კახაბერჱ რომელიჱ იყოჱ
ნათესავიჱ თესლთაჱ ბოროტთაჱ ვითაჱ
გუაუწყებსჱ წიგნიჱ მეფეთაჱ ნაქმართაჱ ბახუაშისათაჱ დაჱ ნათესავთაჱ მისთასაჱ დაჱ ვითარჱ
მიიწივნესჱ ყაანსაჱ წინაშეჱ შეიწყნარნაჱ დაჱ
მოუწოდაჱ სირამონსჱ ნოინსაჱ დაჱ ჰრქუაჱ ვინათგანჱ მეფეჱ დავითჱ ესეოდენთაჱ
განდგომილებათაჱ იქმსჱ დაჱ მისსაჱ არაჱ კმაიყოფსჱ დაჱ
ყოველსაჱ განდგომილსაჱ ჩემსაჱ თანაშეეწევისჱ ვითარჱ თაგუთარსჱ დაჱ აწჱ იაღლურსჱ
ხოლოჱ მეჱ ნიჭნიჱ დიდნიჱ წინაუყუენჱ თაგუ
თარისათუისჱ დაჱ კუალადჱ იაღლურჱ შეიწყნარაჱ აწჱ მნებავსჱ რათაჱ შურივიგოჱ მასჱ ზედაჱ
დაჱ ვითარჱ ესმაჱ კახაბერსაჱ წარდგაჱ დაჱ
თქუაჱ უკეთუჱ ნებავსჱ ყაჱ შურისგებაჱ მეფესაჱ ზედაჱ მეჱ თუითჱ ამისთუისჱ მოსრულჱ ვარჱ
რათაჱ შურივიგოჱ მეფესაჱ დავითსჱ ზედაჱ დაჱ ვიც

ნიჱ გზანიჱ დაჱ შესავალნიჱ ყოველნიჱ დაჱ მეჱ წარვასხამჱ ლაშქართაჱ შენთაჱ დაჱ ვგონებჱ
რომელჱ მეფეჱ ჴელთჱ ვიგდოჱ დაჱ იაღლურცაჱ იცისჱ ძალიჱ
დაჱ გზაჱ ქუეყანისაჱ მისმაშინჱ უბრძანაჱ ყაანმანჱ სირამონსჱ ალინაყსჱ თუჩისჱ დაჱ ბაჩისჱ
რათაჱ ილაშქრონჱ მეფესაჱ დავითსჱ ზედაჱ შეკრბაჱ
სიმრავლეჱ ლაშქრისაჱ ვითარჱ სამიჱ ბევრიჱ განვლესჱ თრიალეთიჱ დაჱ მტკუარიჱ დაჱ
ქართლიჱ დაჱ მთაჱ იგიჱ ლიხიჱ გარდავიდესჱ უცნა
ურადჱ დაჱ ზედაჱ დაესხნესჱ ქუთათისჱ მეფესაჱ აბანოსჱ მყოფსაჱ დაჱ ძლითჱ შეესწრაჱ
ცხენსაჱ ერთითაჱ კაბითაჱ ხოლოჱ თათართაჱ მოაოჴრესჱ
ქუთათისიჱ არგუეთიჱ სამოქალაქოჱ დაჱ მოაოჴრესჱ ეკლესიანიჱ დაჱ მრავალიჱ სულიჱ ტყუეჱ
ყვესჱ დაჱ მოსრესჱ დაჱ ესრეთჱ უვნებელადჱ მოვიდესჱ
ყაანსაჱ თანაჱ ხოლოჱ მეფეჱ საკუირველებითჱ დაცულიჱ ღ~თისაჱ მიერჱ განარინაჱ ღთ~ნჱ
მარადისჱ მცველმანჱ მეფეთამანჱ დაჱ ვერჱ ესწრაჱ
ომსაჱ მათსაჱ რამეთუჱ მსწრაფლჱ უკმოიქცესჱ თათარნიჱ დაჱ მესამესაჱ წელსაჱ კუალადჱ
წარვიდესჱ სირამონჱ დაჱ ალინაყჱ ბრძანებითაჱ აბაღაჱ
ყაანისათაჱ შეჰყპრობადჱ მეფისაჱ რამეთუჱ დაემსტუარაჱ კახაბერსაჱ დაჱ არღარაჱ ჰგონებდაჱ
მეფეჱ მისულასაჱ თათართასაჱ დაჱ კუალადჱ დაესხნესჱ
დაჱ მეფემანჱ მირიდნაჱ მოაოჴრნესჱ იგივეჱ ქუეყანანიჱ დაჱ ვითარჱ ცნესჱ შეყრაჱ მეფისაჱ დაჱ
ზედამოსლვაჱ მსწრაფლჱ ივლტოდესჱ დაჱ
მასვეჱ დღესაჱ უკუმიქცესჱ ტყუითაჱ დაჱ ალაფითაჱ სავსენიჱ ამათჱ ჟამთაჱ შინაჱ
განდიდნებოდაჱ სადუნიჱ მანკანაჱ ბურდულიჱ უმეტესჱ ყოვე
ლთაჱ მთავართაჱ მისჱ ჟამისათაჱ რამეთუჱ შეიყუარაჱ ყაანმანჱ აბაღაჱ დაჱ იწყოჱ საურავადჱ
საქმეთაჱ საქართველოსათაჱ რამეთუჱ ასულიჱ
პატრონისაჱ მისისაჱ ავაგჱ ათაბაგისაჱ შეერთოჱ ცოლადჱ დაჱ ქუეყანაჱ ავაგისიჱ შევედრაჱ
სადუნსაჱ დაჱ ეჯიბობაცაჱ მისცაჱ ხუაშაქმანჱ მაშინჱ
შეკრბესჱ თავადნიჱ ქართლისანიჱ ბეგაჱ ქართლისჱ ერისთავიჱ დაჱ მსახურთუხუცესიჱ
ორბელნიჱ დაჱ სხუანიჱ დიდებულნიჱ დაჱ წრიყუანესჱ მეფი
საჱ დავითისჱ ძეჱ დიმიტრიჱ დაჱ მივიდესჱ შანშესჱ ძესაჱ ივანეჱ მანდატურთუხუცესსაჱ თანაჱ
დაჱ იგიცაჱ წარჰყუაჱ ურდოსჱ დაჱ მიყუანესჱ ყაა
ნსაჱ წინაშეჱ დაჱ უურვესჱ მეფობაჱ დაჱ ვითარჱ იხილაჱ ყაანმანჱ მეფეჱ დიმიტრიჱ შეიყუარაჱ
რამეთუჱ იქ(ყ)ოჱ ქმნულკეთილიჱ დაჱ შუენიერიჱ ხი
ლვადჱ დაჱ მოსცესჱ მეფობაჱ დაჱ ყოველიჱ სამეფოჱ მისიჱ თუინიერჱ სარგისჱ ჯაყელისაჱ დაჱ
წარმოატანაჱ თანაჱ სადუნიჱ რომელსაჱ უბოძაჱ მე
ფემანჱ ათაბაგობაჱ მოვიდესჱ ტფილისჱ დაჱ დასუესჱ ტახტსაჱ მამათაჱ მისთასაჱ დაჱ
აღასრულესჱ წესიჱ კურთხევისაჱ კ~ზმანჱ დაჱ ეფისკოპოზთაჱ
დაჱ ყოველთაჱ მთავართაჱ საქართველოსათაჱ ჰერეთითჱ კახეთითჱ სომხითითჱ ქართლითჱ
ჯავახეთითჱ დაჱ ტაოთჱ რომელნიჱ შეკრებულჱ
იყუნესჱ დაჱ იყოჱ მადლობაჱ დიდიჱ ღ~თისაჱ დაჱ სიხარულიჱ დაჱ განცემაჱ გლახაკთაჱ
ზედაჱ დაჱ ობოლთაჱ რათაჱ წარემართოსჱ მეფობაჱ დი

მიტრისიჱ დაჱ კეთილადჱ განაგებდესჱ მეფეჱ დაჱ სადუნიჱ მათჱ ჟამთაჱ შინაჱ იწყოჱ ყაანმანჱ
აბაღაჱ ბრძოლადჱ მეგუიპტელთაჱ მთავრისაჱ დაჱ
სულტანსაჱ მისრისსაჱ ფანდუყადარისაჱ დაჱ წარავლინაჱ ბრძოლადჱ მისსაჱ სპაჱ ძლიერიჱ
დაჱ მათჱ თანაჱ სპაჱ ქართველთაჱ დაჱ აჩინაჱ მჴედარ
თმთავრადჱ თოდანჱ ვინმეჱ ნათესავითჱ ულდუსიჱ ბაალდურთჱ მთავარიჱ დაჱ გაგზავნესჱ
საბერძნეთისაჱ გზასაჱ შამადჱ მიმავალსაჱ დაჱ მიუმცნოჱ
სულტანსაჱ საბერძნეთისასაჱ სახელითჱ ფარვანსჱ რამეთუჱ ამასჱ წინათჱ აღსრულებულიყოჱ
სულტანიჱ დიდიჱ სელჩუქანჱ დაჱ მიე
ტაცაჱ სულტანობაჱ დაჱ ცოლიცაჱ მისიჱ ასულიჱ რუსუდანისიჱ გურჯიხათუნჱ მიეყუანაჱ
ცოლადჱ დაჱ მასჱ აქუნდაჱ ყოველიჱ ასიაჱ დაჱ
კაბადუკიჱ ამასჱ მიუმცნოჱ ყაანმანჱ რათაჱ შეეწიოსჱ სპათაჱ მისთაჱ დაჱ ვითარჱ მივიდესჱ
სპანიჱ აბაღასნიჱ ფარვანსაჱ თანაჱ დაიბანაკესჱ
ევხაიტასჱ რომელიჱ არსჱ აბულისტანიჱ დაჱ ვითარჱ ესმაჱ სულტანსაჱ ფანდუყადარსჱ
მისლვაჱ თათართაჱ მოვიდაჱ სპითაჱ ეგუიპტისათაჱ დაჱ ზედაჱ
დაესხაჱ ჟამსაჱ განთიადისასაჱ დაჱ იქმნაჱ ძლიერიჱ ომიჱ სადაჱ იგიჱ ძლიერიჱ ბრძოლაჱ ყვესჱ
ქართველთაჱ რომელჱ განკუირდესჱ ყოველნიჱ
თათარნიჱ მაშინჱ თათარიჱ ვინმეჱ არასახელოვანიჱ სახელითჱ მურღაულჱ მიეტევაჱ რაზმსაჱ
არაბთასაჱ მარტოჱ დაჱ განვლოჱ ში
განჱ დაჱ გამოვლოჱ დაჱ მომავალსაჱ ცხენსაჱ მისსაჱ უკანაჱ ფერჴიჱ მოჰკუეთაჱ ვინმეჱ
ქუემდებარემანჱ კაცმანჱ საოლავსაჱ დაჱ რქასაჱ შუაჱ დაჱ ივ
ლტოდაჱ სპაჱ აბაღასიჱ მოიკლაჱ თოდანჱ ხოლოჱ იქმნაჱ საქმეჱ საკუირველიჱ რომელჱ
წარმოვიდაჱ ესეჱ მურღანჱ უფერჴოთაჱ ცხენითაჱ დაჱ სამიჱ
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დღეჱ დაჱ ღამეჱ ვლოჱ ფერჴმოკუეთილმანჱ ცხენმანჱ დაჱ ვითარჱ ცნაჱ აბაღაჱ ამოწყუედაჱ
ლაშქართაჱ დაუმძიმდაჱ დიდადჱ დაჱ შეასმინესჱ სულტანიჱ ფარვანაჱ
ვითარმედჱ მოსულვაჱ სულტანისაჱ ფანდუყადარისაჱ მისითაჱ განზრახუითაჱ იქმნაოჱ
ამისთუისჱ შეიპყრესჱ ფარვანაჱ დაღათუჱ მოაკუდინესჱ დაჱ იავარყუესჱ ყოველიჱ
სიმდიდრეჱ მისიჱ დაჱ აიჩინესჱ საბერძნეთსჱ ნოინიჱ დიდიჱ დაჱ კეთილნათესავიჱ საფირთაჱ
გუართათჱ აღმოცენებულიჱ პირველთაჱ ყაანთაჱ ნათესავიჱ ონზ
ანისიჱ სახელითჱ ერინჯჱ ამასჱ ჴელთუდვესჱ მთავარობაჱ საბერძნეთისაჱ დაჱ წაუღესჱ
აწყუერიჱ სამცხისაჱ რომელიჱ აქუნდაჱ ფარმანსჱ ცოლეულადჱ დაჱ უბო
ძესჱ ჯაყელსაჱ სარგისჱ დაჱ ძესაჱ მისსაჱ ბექასაჱ იარლაყითაჱ
დაჱ ვითარჱ აღიზარდაჱ მეფეჱ დიმიტრიჱ იწყოჱ საურავთაჱ სამეფოთაჱ კეთილადჱ განგებადჱ
რამეთუჱ იყოჱ ესეჱ ტანითაჱ სრულიჱ დაჱ ზომიერიჱ ფერითაჱ ჰაე
როვანჱ შესახედველადჱ კეთილჱ თმითაჱ დაჱ წუერითაჱ მწყაზარჱ დაჱ შუენიერჱ თვალითაჱ
გრემანჱ ბეჭითაჱ ბრტყელჱ სამჴედროთაჱ წესითაჱ სრულჱ ცხე

ნოსანიჱ დაჱ მშუილდოსანიჱ რჩეულიჱ უხუიჱ მოწყალეჱ მდაბალიჱ გლახაკთჱ მოწყალეჱ
ესრეთჱ რომელჱ არაჱ სმენილჱ არსჱ მგზავსიჱ მისიჱ მეფეთაჱ გინაჱ სხუათაჱ
კაცთაჱ შორისჱ რამეთუჱ აქუნდაჱ ჩუეულებაჱ რომელჱ კისაჱ გინაჱ კაპტუღაჱ აავსისჱ
საფასითაჱ დაჱ თუითჱ აღდგისჱ ღამითჱ დაჱ მოვლისჱ ყოველიჱ ქალაქიჱ
დაჱ მოიხილნისჱ გლახაკნიჱ დავარდომილნიჱ დაჱ ობოლნიჱ დაჱ თუითჱ მისითაჱ ჴელითაჱ
მისცემდაჱ ქველისსაქმესაჱ დაჱ ყოველთაჱ უწყოდესჱ მოწყალებაჱ მეფისაჱ
ამისთუისჱ გლახაკნიჱ ფოლოცთაჱ შინაჱ დაივანებდიანჱ რათაჱ შემთხვეოდენჱ ღამითჱ
მიმავალსაჱ მეფესაჱ ამისჱ თანაჱ მოეგოჱ მმარხველობაჱ დაჱ ღამითჱ
ლოცვაჱ დაჱ მუჴლთაჱ ყრაჱ რომელჱ ათასხუთასიჱ მუჴლიჱ მდაბლადჱ მიწასაჱ ზედაჱ
მოიგდისჱ დაჱ ესრეთჱ განშუენებულიჱ იყოჱ გარნაჱ ეგრეთცაჱ
ჴელთაჱ შინაჱ სადუნისთაჱ იყოჱ რამეთუჱ ფრიადჱ განედიდდაჱ სადუნიჱ ყაანსაჱ ამანჱ
სადუნმანჱ იურვაჱ მეფესაჱ დიმიტრისაჱ წინაშეჱ თელავიჱ
დაჱ ბელაქანიჱ დაჱ სხუანიჱ მრავალნიჱ ქუეყანანიჱ დაჱ კეთილადჱ განაგებდაჱ სადუნიჱ
საქმეთაჱ საქართველოსათაჱ რამეთუჱ დღეთაჱ მისთაჱ არაჱ იქმნებოდაჱ თათართაგანჱ
მძლავრიჱ დაჱ უსამართლოჱ არცაჱ დიდთაჱ ნოინთაგანჱ დაჱ არცაჱ ელჩთაგანჱ დაჱ ესრეთჱ
აღშენდაჱ დღეთაჱ სადუნისთაჱ ქუეყანაჱ მისიჱ დაჱ მეფემანჱ დიმიტრიჱ იწ
ყოჱ ურდოსჱ დაჱ სიბასჱ წარსლვადჱ მოირჭუნაჱ დაჱ აღაშენნაჱ ქუეყანანიჱ აოჴრებულნიჱ
ამანვეჱ დიმიტრიჱ აღაშენაჱ პალატსაჱ შინაჱ მონასტერიჱ ისნთაჱ საყოფლადჱ მეტეხთაჱ
ღ~თისმშობელისაჱ დაჱ შეამკოჱ განგებითაჱ დიდითაჱ დაჱ შეს
წირნაჱ სოფელნიჱ დაჱ ზუარნიჱ დაჱ განუჩინაჱ მონაზონთაჱ საზარდელიჱ დაჱ სამოსელიჱ
დაჱ განაგოჱ განგებითაჱ კეთილითაჱ დაჱ წარვიდაჱ ურდოსჱ მაშინჱ ურდოსჱ ყოფასაჱ
შინაჱ მეფისაჱ დიმიტრისსაჱ სთხოვესჱ საფასეჱ ურიცხუიჱ რომელსაჱ თქმულჱ არსჱ
ვითარმედჱ განზრახვითაჱ სადუნისითაჱ იქმნაოჱ რამეთუჱ რქუაჱ
მეფესაჱ უკეთუჱ მომცეჱ დმანისიჱ მეჱ მივცეჱ ყაანსაჱ საფასეჱ იგიჱ რომელსაჱ გთხოვსჱ დაჱ
წყალობადცაჱ მომანიჭეჱ ისმინაჱ მეფემანჱ მაგრაჱ უნებლიეთჱ
მისცაჱ დმანისიჱ დაჱ მიმდგომიჱ მისიჱ ქუეყანაჱ დაჱ უმეტესჱ განდიდნაჱ დაჱ იქმოდაჱ
კეთილსაცაჱ საქმესაჱ მონასტერთაჱ ზედაჱ დაჱ გლახაკთაჱ რომელჱ დღეთაჱ ცხო
რებისაჱ მისისათაჱ ამანჱ მისცისჱ ყალანიჱ დაჱ მალიჱ ათორმეტთაჱ უდაბნოსთაჱ
გარეჯისათაჱ დაჱ მსახურებდისჱ მეფესაჱ დიმიტრისჱ ერთგულადჱ რამეთუჱ განდი
დნაჱ დიდადჱ ლაშქრითაჱ დაჱ საქონელითაჱ ოქროსაჱ დაჱ ვეცხლისაჱ დაჱ ჯოგისათაჱ დაჱ
ხუასტაგისაჱ არაჱ იყოჱ რიცხუიჱ რამეთუჱ იყოჱ კაციჱ ესეჱ მაშენებელიჱ
ქუეყანისაჱ დაჱ კეთილადჱ განმგეჱ საქმისჱ მოქმედიჱ დაჱ ბრძენიჱ სიტყუითაჱ ხოლოჱ აბაღაჱ
ყაანიჱ ისმენდაჱ სიტყუასაჱ მისსაჱ დაჱ დიდიჱ სეიბადივანიჱ შეეწეოდაჱ რომელჱ
ათბაგისაჱ მამულიჱ მასჱ აქუნდაჱ დაჱ სადუნისადაჱ შეევედრაჱ დაჱ უმრავლესიჱ ქუეყანაჱ
მიეცაჱ რამეთუჱ ესეჱ სეიბადივანიჱ განდიდებულიჱ იყოჱ ყაანისაჱ ულა
ოსჱ მიერჱ მერმეჱ აბაღასგანჱ დაჱ ყოველიჱ საბრძანებელიჱ ყაანისაჱ მისთაჱ ჴელთაჱ შინაჱ
იყოჱ დაჱ იგიჱ განაგებდაჱ ყოველსაჱ საქმესაჱ დაჱ მეექუსედიჱ ყაანთაჱ
ქუეყანისაჱ დაჱ ქალაქთაჱ რომელნიჱ ბ~ბასაჱ მისსაჱ მორჩილობდესჱ ეყიდაჱ ფასითაჱ ხოჯაჱ
შამშადინსაჱ სეიბადივანსაჱ ეგრეთვეჱ მსგავსადჱ მისსაჱ განდიდნაჱ სადუნიჱ
დაჱ მსგავსადვეჱ მისსაჱ იყიდნაჱ ქუეყანანიჱ მრავალნიჱ დაჱ მეფეთაცაჱ უბოძესჱ კარიჱ დაჱ
დაჯდაჱ კარსჱ დაჱ ეგრეთვეჱ ახალციხელთაგანჱ მოივერაგაჱ კეჩიროლიჱ დაჱ მისიჱ

მიმდგომიჱ ქუეყანაჱ რამეთუჱ ახალციხელისაჱ დავითისჱ ასულიჱ ცოლადჱ მიიყუანაჱ დაჱ
კეჩიროლიჱ დაიჭირაჱ დმანისიჱ დაჱ თელავიჱ მეფემანჱ უბოძაჱ დაჱ საქართველოსაჱ
ლაშქართაჱ საქმეჱ დაჱ განგებაჱ ყაანმანჱ ჴელთჱ უდვაჱ ხოლოჱ მანჱ განყოჱ დაჱ რომელიმეჱ
თუითჱ დაიჭირაჱ ლაშქარიჱ დაჱ სხუაჱ თორელსაჱ კახასაჱ მისცაჱ დაჱ სხუაჱ
სურამელსაჱ ბეგასაჱ ქართლისჱ ერისთავსაჱ დაჱ სხუანიჱ დარბაზისჱ ერნიჱ ქართველნიჱ
სომხითარნიჱ დაჱ ერკახნიჱ მეფისაჱ დიმიტრისჱ წინაშეჱ იყუნიანჱ მარადღეჱ
ამათვეჱ ჟამთაჱ შინაჱ განდიდნაჱ სამცხისჱ სპასალარიჱ დაჱ მეჭურჭლეთუხუცესიჱ სარგისჱ
ჯაყელიჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ ბექაიჱ რომელნიჱ მთავრო
ბდესჱ სამცხესჱ ხოლოჱ საქმენიჱ სარგისისანიჱ ზემოჱ აღგუიწერიანჱ დაჱ ბექასნიჱ
შემდგომადჱ ვაჴსენნეთჱ რამეთუჱ იყოჱ ბექაჱ ტანითაჱ დიდიჱ დაჱ ახოვანიჱ ფერი
თაჱ ჰაეროვანიჱ თმითაჱ დაჱ თუალითაჱ გრემანჱ დაჱ ფრიადჱ შუენიერჱ ბეჭითაჱ დაჱ
მკერდითაჱ სრულჱ დაჱ ძლიერჱ ომსაჱ შინაჱ მჴნედჱ მბრძოლიჱ ცხენსაჱ ზედაჱ მჴნეჱ
დაჱ მოისარიჱ ნადირთაჱ ზედაჱ ჴელოვანიჱ გონებითაჱ ფრთხილიჱ დაჱ ღრმადჱ გამგონეჱ
განმზრახიჱ სუიანიჱ მაშენებელიჱ ქუეყანათაჱ ეკლესიათაჱ დაჱ მონასტერთაჱ დაჱ ღ~თისჱ
მოსავთაჱ კაცთაჱ პატივსმცემელიჱ რომელჱ არსჱ ჟამსაჱ დააკლდისჱ სახლსაჱ მისსაჱ ლოცვაჱ
ცისკრადჱ სამხრადჱ დაჱ მწუხრიჱ ვითარჱ ტუიბიკონიჱ მოსცემდაჱ ჟამ
საჱ ლოცვისასაჱ ამისათუისჱ პატივსცაჱ ღთ~ნჱ დაჱ მეუღლეცაჱ შემსგავსებულიჱ მიანიჭაჱ
ლოცვისაჱ მარხვისაჱ გლახაკთმოწყალებისაჱ დაჱ მონასტერთაჱ
დაჱ ხატთაჱ პატივსმოყუარეჱ დაჱ ობოლთაჱ მზარდელიჱ რამეთუჱ არჱ არსჱ ჟამიჱ კეთილთაჱ
დაჱ პატიოსნებათაჱ მისთაჱ მითხრობადჱ ამანჱ ბექამანჱ დაიპყრაჱ
ქუეყანაჱ ტასისკარითგანჱ ვიდრეჱ ბასიანადმდეჱ დაჱ კარნოქალაქადჱ სამცხეჱ აჭარაჱ
შავშეთიჱ კლარჯეთიჱ ტაოჱ ვაშლოვანიჱ ნიგალისჴევიჱ არტანუჯიჱ დაჱ ათორ
მეტნიჱ უდაბნონიჱ კოლაჱ კარნიფოლაჱ დაჱ ორივეჱ არტაანიჱ დაჱ მრავალნიჱ სოფელნიჱ
რჩეულნიჱ ჯავახეთსჱ დაჱ ესრეთჱ დღითიჱ დღეჱ განდიდნებოდისჱ დაჱ მსახურ
ებდისჱ ყაანსაჱ აბაღასჱ დაჱ მორჩილობდისჱ მეფესაჱ დიმიტრისჱ ხოლოჱ მეფეჱ დიმიტრიჱ
წარემატებოდაჱ ღ~თისმსახურებითაჱ დაჱ კაცთმოყუარებითაჱ დაჱ ყაანიჱ
უმატებდაჱ პატივსაჱ დაჱ კეთილსაჱ დაღათუჱ ჯერეთჱ ყრმაჱ იყოჱ არამედჱ ინებესჱ
მთავართაჱ მისთაჱ რათაჱ ექორწინოსჱ მეუღლესაჱ დაჱ წარავლინესჱ კაციჱ
პონტოსჱ მეფესაჱ კომანიანოსსაჱ წინაშეჱ რომელსაჱ იტყუიანჱ ნათესავადჱ დიდისაჱ
კოსტანტინესაჱ დაჱ მიიყუანესჱ ტრაპეზონტელისაჱ შვილიჱ ასულიჱ დიდი
თაჱ საჭურჭლითაჱ დაჱ დიდებითაჱ დაჱ იქმნესჱ ქორწილიჱ სამეფოჱ წესისაებრჱ დაჱ
შემდგომადჱ მცირედისაჱ მუცლადიღოჱ დედოფალმანჱ დაჱ შვაჱ ძეჱ დაჱ უწოდესჱ სახე
ლიჱ დავითჱ რომელიჱ უკანასკნელჱ მეფეჱ იქმნაჱ ქართლისაჱ ამათჱ ჟამთაჱ მოვიდაჱ იგივეჱ
ნოინიჱ არღუნჱ რომელსაჱ აღერიცხუნესჱ ყოველნიჱ საბრძანებელ
ნიჱ ოთხთავეჱ ყაანთანიჱ რათაჱ ათუალოსჱ დაჱ ცნასჱ ვითარძიჱ არსჱ ქუეყანაჱ აშენდაჱ გინაჱ
აოჴრდაჱ დაჱ ათუალაჱ ახლადჱ დაჱ ცნაჱ რამეთუჱ აოჴრებულიჱ იყოჱ უმრა
ვლესიჱ ქუეყანაჱ დაჱ უმეტესჱ ჰერეთიჱ დაჱ კახეთიჱ დაჱ კამბეჩიანისაჱ ვაკენიჱ გამოსლვასაჱ
მასჱ თათართასაჱ ოდესჱ გამოვიდაჱ ყაანიჱ დიდიჱ ბერქაჱ მაშინჱ ტფილისჱ
ყოფასაჱ არღუნჱ უირიდისსაჱ ინებაჱ არღუნჱ რათაჱ ემზახოსჱ მეფესაჱ დაჱ სთხოვაჱ დაიჱ
მეფესაჱ სახელითჱ თამარჱ რომელიჱ იგიჱ მხოლოჱ ესუაჱ დაჱ თქუაჱ კეთი
ლადჱ მოჴსენებულმანჱ მამამანჱ თქუენმანჱ მომცაჱ ასულიჱ მისიჱ დაიჱ თქუენიჱ სძლადჱ
ჩემადჱ დაჱ ცოლადჱ შვილისაჱ ჩემისადჱ დაჱ იგიჱ ვერჱ ესწრაჱ არამედჱ ვითხოვჱ

რათაჱ არაჱ უღირსიჩინოჱ ვედრებაჱ ჩემიჱ დაჱ მომცეჱ დაჱ შენიჱ შვილისაჱ ჩემისათუისჱ
ვითარცაჱ ესმაჱ ესეჱ დაუმძიმდაჱ დიდადჱ დაჱ ჭმუნვასაჱ ჩავარდაჱ დაჱ სულითაჱ ეძებდაჱ
ღო
ნესაჱ დაჱ სძაგდაჱ წარმართისაჱ ქორწინებადჱ დაჱ მისიჱ ქრისტესჱ ღ~თისაჱ აღმსაარებელიჱ
გარნაჱ არაჱ იყოჱ ღონეჱ რამეთუჱ მეფესაჱ მამასაჱ მისსაჱ მიეცაჱ ქალიჱ იგიჱ არღ
უნისათუისჱ სძლადჱ დაჱ მისცესჱ ცოლადჱ შვილსაჱ არღუნისსაჱ აღასრულესჱ წესიჱ
ქორწილისაჱ დაჱ წარვიდაჱ ხოლოჱ შვილიჱ მისიჱ დაუტევაჱ მეფესაჱ ამათჱ ჟამთაჱ კუალად
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მიუდგაჱ დედოფალიჱ დაჱ შვაჱ ყრმაჱ წულიჱ დაჱ უწოდესჱ სახელიჱ ვახატანგჱ დაჱ კუალადჱ
დამშუიდნაჱ ამათვეჱ ჟამთაჱ შინაჱ ქუეყანაჱ ლიხთიმერისაჱ დაჱ მოიწოჱ მეფემანჱ
დავითჱ სამეფოჱ მისიჱ რამეთუჱ იყოჱ კაციჱ ფრიადჱ კეთილიჱ დაჱ გონიერიჱ უხუიჱ
მდაბალიჱ დაჱ პურადჱ უმჯობესიჱ უწინარესთაჱ მისთაჱ მეფეთაჱ დაჱ იყოჱ მრავალსაჱ
შინაჱ მშუიდობასაჱ ხოლოჱ რაჭისჱ ერისთავიჱ კახაბერიჱ იყოფებოდაჱ ქართლსჱ დაჱ აქუნდაჱ
ქუეყანაჱ ატენისაჱ არცაჱ ყაანისაჱ მიერჱ დაჱ არცაჱ თუჱ დიმიტრიჱ მეფი
საგანჱ ორგულებისათუისჱ მეფეთასაჱ ამისთუისჱ შეიწრებულიჱ კახაბერიჱ ევედრაჱ მეფესაჱ
რათაჱ შეიწყალოსჱ დაჱ შეუნდოსჱ დაჱ უბოძოსჱ მამულიჱ მისიჱ ხოლოჱ ტკბილ
მანჱ დაჱ მოწყალემანჱ მეფემანჱ შეიწყალაჱ დაჱ შეუნდოჱ ფიცთაჱ მიერჱ მტკიცეთაჱ რათაჱ
არაჱ აბრალოსჱ პირველიჱ შეცოდებაჱ უკეთუჱ ეგოსჱ ერთგულებასაჱ ზედაჱ
მისსაჱ დაჱ მიუბოძაჱ ყოველიჱ მამულიჱ მისიჱ დაჱ კუალადჱ ეგოჱ რაჭისჱ მამულსაჱ მისსაჱ
ზედაჱ ხოლოჱ ვითარჱ დაყოჱ მცირეჱ ჟამიჱ იწყოჱ მამურპაპურთაჱ
კუალთაჱ სლვაჱ დაჱ ვითარჱ ღორიჱ ისწრაფდაჱ მწუირისაჱ მიერჱ დაჱ ვითარჱ ყუავიჱ
სკორეთაჱ მიმართჱ დაჱ ვითარჱ იქედნეჱ გესლისაჱ დათხევადჱ რამეთუჱ გუარისაგანჱ
მოაქუნდაჱ ორგულებაჱ დამვიწყებელმანჱ ფიცთაჱ საშინელთამანჱ იწყოჱ ღალატადჱ მეფისაჱ
დაჱ წარავლინაჱ წიგნიჱ დაჱ კაციჱ ალინაყსჱ ათასისთავსაჱ წინაშეჱ რომელიჱ დგისჱ
ზაფხულისჱ მთათაჱ ჯავახეთისათაჱ დაჱ კოლისათაჱ რათაჱ პირველისაებრჱ დაესხასჱ
მეფესაჱ დაჱ ადვილადჱ ჴელთიგდოსჱ გარნაჱ უქმყოჱ ღ~ნჱ საკუირველებათა
მანჱ ზრახუაჱ მისიჱ ვითარცაჱ აქიტოფელისაჱ დავითისჱ მიმართჱ დაჱ საცნაურჱ იქმნაჱ
წიგნიჱ იგიჱ კახაბერისაჱ ამისთუისჱ მიეგოჱ მისაგებელიჱ ბოროტიჱ
დაჱ სიცრუეჱ მისიჱ თხემსაჱ მისსაჱ ზედაჱ დაუჴდაჱ რამეთუჱ შეიპყრაჱ მეფემანჱ პირველადჱ
თუალნიჱ დასწუნაჱ დაჱ მერმეჱ ერთიჱ ჴელიჱ დაჱ ერთიჱ ფერჴიჱ
მოჰკუეთაჱ დაჱ ორნიჱ მისნიჱ შვილნიჱ მისცნაჱ ექსორიობადჱ კოსტანტიპოლისჱ ხოლოჱ
კახაბერიჱ მცირედჱ ცხორებულიჱ განვიდაჱ ამისჱ ცხორებისაგანჱ
დაჱ ესრეთჱ მოისპოჱ ყოველიჱ ნათესავიჱ ბაღუაშისაჱ რამეთუჱ არაჱ დარჩაჱ ნათესავიჱ მისიჱ
დაჱ აღიჴოცაჱ ამათვეჱ ჟამთაჱ შინაჱ ინებაჱ ყაანმანჱ წარსლვაჱ ქუე
ყანასაჱ ზედაჱ გილანისასაჱ რამჱ სხუანიცაჱ აღმოსცენდესჱ ბოროტნიჱ რამეთუჱ იწყესჱ
ურთიერთარსჱ მძლავრობადჱ დაჱ მიხუეჭადჱ დაჱ არავინჱ იპო
ებოდაჱ სამართლისმოქმედიჱ რამეთუჱ იყუნესჱ მღდელთმთავარნიჱ დაჱ მღრდელნიჱ ლაღჱ
ამპარტავანჱ ანგაარჱ ბოროტისმეტყუელჱ უწესურჱ დაჱ ვითარჱ გა
ნამრავლნესჱ ყოველთაჱ ყოვლითჱ კერძოჱ ბოროტნიჱ მაშინჱ მოიწიაჱ სამართალიჱ სასჯელიჱ
ცოდვათაჱ ჩუენთაჱ სამხილებელადჱ რამეთუჱ ზემოჴსენ
ებულიჱ იგიჱ არღუნჱ უირიდიჱ წარმოემართაჱ სამცხესჱ ხილვადჱ სარგისჱ ჯაყელისაჱ
შემოვლოჱ სომხითიჱ ტფილისიჱ დაჱ ქართლიჱ მჴედარითაჱ ვითარჱ

ორითაჱ ბევრითაჱ დაჱ დიდადჱ ავნებდაჱ ქუეყანათაჱ დაღათუჱ არაჱ ბოროტისმყოფელიჱ
იყოჱ არამედჱ საზარდელითაჱ უზომოდჱ მისჭირდაჱ ქუეყანათაჱ მოვიდესჱ
უცნაურადჱ სამცხესჱ დაჱ დადგესჱ აწყუერსჱ დაჱ ვითარჱ ცნაჱ სარგისჱ მოსლვაჱ არღუნისიჱ
მოვიდაჱ წინაშეჱ მისსაჱ დაჱ თანაჱ მოიტანაჱ ძეჱ მისიჱ ბექაჱ რომ
ლისათუისჱ განკუირდაჱ არღუნჱ ორთავეჱ მოსულასაჱ სარგისჱ თანაჱ წარიტანაჱ ურდოსჱ
დაჱ ბექაჱ დაუტევაჱ სამცხესჱ რამეთუჱ იყოჱ მეხუთეჱ კუირიაკეჱ წ~თაჱ
მარხუათაჱ ესენიჱ რაჱ წამოვიდესჱ სამცხითჱ დაჱ მოიწიაჱ ჟამიჱ საუფლოსაჱ ვნებისაჱ
კუირიაკისაჱ დიდსაჱ ოთხშაბათსაჱ შეიძრაჱ ქუეყანაჱ მძლაფრიადჱ სამხილ
ებელადჱ ცოდვათაჱ დაჱ უსჯულოებათაჱ ჩუენთათუისჱ დაჱ კუალადჱ ხუთშაბათსაჱ
მცირედჱ შეიძრაჱ დაჱ არავინჱ გულისჴმაყოჱ რათამცაჱ წყალობადჱ აღეძრაჱ ღ~თიჱ
მოწყალეჱ დაჱ შემდობელიჱ დაჱ ვითარჱ მოიწიაჱ პარასკევიჱ ვნებისაჱ უფლისაჱ კუალადცაჱ
შეიძრაჱ დაჱ მეყუსეულადჱ დაყუნდაჱ დაჱ ვითარჱ მოიწიაჱ დიდიჱ შაბათიჱ დაჱ იყოჱ
ჟამიჱ მესამეჱ დაჱ ხუალისაჱ ჯერიყოჱ მხიარულებაჱ აღდგომისათუისჱ უფლისაჱ დაჱ
ყოველნიჱ მოელოდესჱ სიხარულსაჱ ესეოდენჱ რისხვითაჱ მოხედნაჱ უფა
ლმანჱ სიმრავლისათუისჱ უსჯულოებათაჱ ჩუენთასაჱ რომელჱ საფუძველითურთჱ შეიძრაჱ
ქუეყანაჱ დაჱ შეაძრწუნვნაჱ რომელჱ საფუძველითურთჱ
დაიქცესჱ საყდარნიჱ მონასტერნიჱ ციხენიჱ სახლნიჱ დაჱ ნაშენებნიჱ ყოველნიჱ დაიქცესჱ დაჱ
მოოჴრდესჱ მთანიჱ დაჱ ბორცუნიჱ დაზულესჱ კლდენიჱ სახედჱ
მტუერისაჱ დაიგალნესჱ მიწაჱ განიპისჱ დაჱ შავიჱ წყალიჱ სახედჱ კუპრისაჱ აღმოიჭრისჱ
ხენიჱ მაღალნიჱ დაეცნიანჱ დაჱ ირყეოდიანჱ ძრვასაჱ ქუეყანისასაჱ რო
მელჱ საყდარიჱ აწყურისაჱ დაიქცაჱ რამეთუჱ ყ~დჱ წმიდაჱ აწყურისაჱ ღ~თისმშობელიჱ
საშუალჱ საყდარისაჱ ესუენაჱ დაჱ გუმბადიჱ ჩამოიჭრაჱ დაჱ ვითარჱ
ქუდიჱ თავსაჱ დაერქუაჱ დაჱ დარჩაჱ უვნებელადჱ ძლიერებითავეჱ მისითაჱ დაჱ ესეჱ რისხვაჱ
ღ~თისაჱ სამცხესჱ ოდენჱ მოიწიაჱ დაჱ განგრძელდაჱ რყევაჱ
ქუეყანისაჱ ვიდრეჱ თუისაჱ ერთისაჱ ჟამთამდეჱ გარნაჱ სხუაგანჱ არარაჱ ევნოჱ არამედჱ
მცხეთისაჱ საყდარიჱ დაიქცაჱ დაჱ სამცხესჱ ურიცხუიჱ
სულიჱ მოისრაჱ დაჱ საყდარიჱ ეკლესიაჱ დაჱ ციხეჱ არსადაჱ დარჩაჱ დაუქცეველიჱ დაჱ იქმნაჱ
გლოვაჱ დაჱ მწუხარებაჱ დიდიჱ ხოლოჱ ზემოჴსე
ნებულიჱ იგიჱ არღუნჱ აღაჱ იყოჱ რაჱ ყაანსაჱ წინაშეჱ შეედვაჱ სენიჱ რამეჱ რომლისაჱ მიერჱ
მოკუდაცაჱ დაჱ ვითარჱ ცნაჱ შვილმანჱ არღუნის
მანჱ სიკუდილიჱ მამისაჱ თუისისაჱ წარვიდაჱ სახლადჱ თუისადჱ დაჱ დაიჱ მეფისაჱ ცოლიჱ
მისიჱ დაუტევაჱ ტფილისჱ ხოლოჱ ქალმანჱ მანჱ იჴუმიაჱ სივლ
ტოლაჱ მთიულეთსჱ რამეთუჱ არაჱ ენებაჱ წარმართიჱ ქმარიჱ მაშინჱ ცნაჱ სადუნმანჱ დაჱ
დაევაჭრაჱ რათაჱ მიჰყიდოსჱ დაჱ მეფისიჱ დაჱ ევედრაჱ ყაანსაცაჱ
აბაღასჱ ხოლოჱ იგიჱ ერჩდაჱ დაჱ მიჰყიდაჱ დაჱ მეფისაჱ სადუნსაჱ ხოლოჱ მეფესაჱ ძნელადჱ
აღუჩნდაჱ გარნაჱ არაჱ იყოჱ ღონეჱ დაჱ მისცაჱ დაჱ თუისიჱ სადუნსაჱ დაჱ
ესეჱ უწესოჱ ქმნაჱ რომელჱ სამნიჱ ცოლნიჱ მოიყუანნაჱ სადუნმანჱ ამისთუისჱ განწყრაჱ
კათოლიკოზიჱ ნიკოლაოზჱ მხილველიჱ მართლმადიდებელიჱ დაჱ
მართლმკუეთელიჱ დაღათუჱ მძლავრობდაჱ სადუნიჱ არამედჱ ფრიადჱ შეაჩუენებდაჱ კ~ზიჱ
მასჱ ჟამსაჱ საქმისაჱ რასათუისმეჱ განადგესჱ თათართაჱ სარ
გისჱ დაჱ ძეჱ მისიჱ ბექაჱ მთავარნიჱ სამცხისანიჱ ცნაჱ ესეჱ აბაღაჱ ყაანმანჱ დაჱ წარმოავლინაჱ
ლაშქრითაჱ დიდითაჱ ბუღაჱ წოდბულისაჱ ნოინისაჱ ძმაჱ არუხჱ
სარგისსჱ დაჱ ბექასაჱ ზედაჱ რამეთუჱ სარგისჱ დაბერებულიყოჱ დაჱ მოვიდაჱ კაცითაჱ
მბრძოლითაჱ ოციჱ ათასითაჱ დაჱ მოაოჴრებდაჱ სამცხისაჱ ქუეყანათაჱ

ხოლოჱ ბექაჱ შევიდაჱ მთათაჱ რომელნიჱ არიანჱ შუაჱ გურიასაჱ დაჱ აჭარასაჱ დაჱ მესხნიჱ
შევიდესჱ ციხეთაჱ ქუბთაჱ დაჱ ტყეთაჱ შინაჱ მოვლოჱ ლაშქარმანჱ სამცხეჱ დაჱ
ვერაჱ ავნესჱ დაყვესჱ ოციჱ დღეჱ დაჱ წარვიდესჱ დარჩაჱ ქუეყანაჱ სამცხისაჱ მშუიდობითჱ
რამეთუჱ სიმაგრეთაჱ შინაჱ შესრულჱ იყუნესჱ დაჱ ვითარცაჱ
გარდაჴდაჱ წელიწადიჱ ერთიჱ ინებაჱ ყაანმანჱ აბაღაჱ წარსლვაჱ ეგუიპტესჱ რათაჱ ანუჱ
დაიპყრასჱ ანუჱ მოხარკეჱ ყოსჱ დაჱ მოუწოდაჱ ყოველთაჱ სპათაჱ მისთაჱ დაჱ მეფესაჱ
დიმიტრისჱ ყოვლითაჱ სპითაჱ მისითაჱ წარსლვადჱ დაჱ ბრძოლადჱ ეგუიპტისაჱ სულტანსაჱ
რამეთუჱ მაშინჱ ფანდუყადარჱ გარდაცვალებულჱ იყოჱ დაჱ სხუაჱ დაედ
გინაჱ მეგუიპტელთაჱ სულტანიჱ სახელითჱ ნასირჱ რომელსაჱ უკანასკნელჱ ეწოდაჱ
ნასრიმელიქჱ დაჱ მოუწოდაჱ ძმასაჱ თუისსაჱ მანგუდემურსაჱ დაჱ აჩინაჱ მჴედა
რთმთავარადჱ დაჱ ჴელთუდვაჱ ყოველიჱ სპაჱ მისიჱ ყაანმანჱ დაჱ უბრძანაჱ რათაჱ ჰბრძოდესჱ
სულტანსაჱ მაშინჱ მოუწოდაჱ მანგუდემურჱ მთავარსაჱ სამ
ცხისასაჱ ბექასაჱ რათაჱ წარჰყუესჱ ლაშქრადჱ მისრეთსჱ ხოლოჱ ბექამანჱ თქუაჱ მტერთაჱ
ჩემთაჱ სიტყუითაჱ განწყრაჱ ჩემთუისჱ ძმაჱ თქუენიჱ ყაანიჱ აბაღაჱ დაჱ არუხჱ
წარმოავლინაჱ დაჱ მოაოჴრაჱ ქუეყანაჱ ჩემიჱ ხოლოჱ მეჱ მივრიდეჱ არაჱ შეცოდებისათუისჱ
მისისაჱ დაჱ აწჱ მეშინისჱ ყაანისაგანჱ დაჱ უკუეთუჱ შენჱ ფიცითჱ მიმინდობჱ
რათაჱ არაჱ მაბრალოსჱ ყაანმანჱ დაჱ ქუეყანაჱ დაჱ მამულიჱ ჩემიჱ მშუიდობითჱ დაიცვასჱ
მოვალჱ წინაშეჱ შენსაჱ დაჱ წარმოვალჱ ლაშქრადჱ დაჱ ვითარჱ ესმაჱ სიტყუაჱ ესეჱ
მანგუდემურსჱ ოქროსაჱ წყლითაჱ შეს ასჱ უმელითაჱ შეჰფიცაჱ დაჱ ყოველიჱ სიმტკიცეჱ
აღუთქუაჱ დაჱ მოსცაჱ ბეჭედიცაჱ რომელიჱ ეცვაჱ თითსაჱ მისსაჱ
რამეთუჱ ესეჱ იყოჱ სიმტკიცეჱ უვნებელობისაჱ დაჱ ვითარჱ მოვიდესჱ მოციქულნიჱ ბექასანიჱ
დაჱ აუწყესჱ სიმტკიცეჱ უვნებელობისაჱ მყისჱ უწოდაჱ ყოველთაჱ მესხთაჱ დაჱ
წარემართაჱ მისრისჱ დაჱ ვითარცაჱ მივიდაჱ მანგუდემურისსაჱ წინაშეჱ განიხარაჱ ფრიადჱ
დაჱ პატივნიჱ დიდნიჱ წინაუყუნაჱ დაჱ უჩუენაჱ ყაანიჱ აბაღაჱ რომელმანჱ ფრ
იადჱ პატივსცაჱ დაჱ შეიყუარაჱ სიკეთისაჱ მისისათუისჱ დაჱ ესრეთჱ წარვიდესჱ მისრეთსჱ
ბრძოლისჱ ყოფადჱ სულტანისაჱ დაჱ ვლესჱ მრავალიჱ დღეჱ დაჱ მიიწივნესჱ ერ
თსაჱ ქალაქთაჱ განსაჱ რომელსაჱ ეწოდაჱ დარბუზაკიჱ ვინაჱ მოქალაქენიჱ გამოვიდესჱ დაჱ
წინაგანეწყუნესჱ დაჱ იქმნაჱ ბრძოლაჱ ძლიერიჱ სადაჱ იგიჱ ბექამანჱ დაჱ მისჱ თანაჱ მყოფთაჱ
მესხთაჱ ძლიერადჱ აღუაწესჱ უმეტესჱ სხუათაჱ თათართაჱ დაჱ ქართველთასაცაჱ დაჱ შიგანჱ
ქალაქისაჱ შესთხივნესჱ რამეთუჱ მესხნიჱ უპირატესჱ მიეტევნესჱ სხუა
თასაჱ დაჱ ვითარჱ დასცხრაჱ ღუაწლიჱ ბრძოლისაჱ პატივიჱ დიდიჱ წინაუყოჱ ბექასაჱ
სამოსელთაჱ დაჱ ცხენთაჱ კეთილთაჱ მინიჭებითაჱ ეგრეთვეჱ მისჱ თანაჱ მბრძოლთაჱ
1-50 სტრ., 2v
დიდებულთაჱ დაჱ აზნაურთაჱ ბექასთაჱ უბოძაჱ აიყარნესჱ დაჱ მივიდესჱ ქალაქთაჱ
რომელთაცაჱ ეწოდებისჱ ამასიჱ დაჱ ამაიჱ დაჱ დაიბანაკესჱ მახლობელადჱ ქალაქთაჱ დაჱ ვი
თარჱ ცნაჱ სულტანმანჱ მისრიმელიქჱ მისულაჱ თათართაჱ წარმოვიდაჱ ყოვლითაჱ ძალითაჱ
მისითაჱ დაჱ მოვიდაჱ ამასიასჱ დაჱ ამაიასჱ ხოლოჱ ვითარჱ იხილაჱ მანგუდემურჱ
სულტანიჱ დაჱ სპაჱ მისიჱ ამჴედრდაჱ დაჱ წინაჱ განაწყოჱ სპაჱ თათართაჱ რამეთუჱ იყოჱ
რიცხუიჱ მჴედარისაჱ მისისაჱ ასოცდათორმეტიჱ ათასიჱ ხოლოჱ მეფეჱ დიმიტრიჱ
დაღათუჱ ჯერეთჱ არაჱ სრულჱ იყოჱ ბრძოლათაჱ შინაჱ გარნაჱ ეგრეთცაჱ ევედრაჱ
მანგუდემურსჱ რათაჱ წინამბრძოლადჱ განაჩინოსჱ თუითჱ იგიჱ დაჱ სპაჱ მისიჱ რო

მელიჱ ისმინაჱ დაჱ დააწესაჱ იქმნაჱ ბრძოლაჱ სასტიკიჱ დაჱ ძლიერიჱ ოდესმეჱ ყოფილთაჱ
დაჱ გარდასრულთაჱ ბრძოლათაჱ უდიდესიჱ ხოლოჱ ვინათგანჱ უწყოდაჱ სულ
ტანმანჱ წყობათაჱ შინაჱ სიმჴნეჱ დაჱ წინადაუდგრომელობაჱ მეფისაჱ დაჱ სპათაჱ მისთაჱ
ამისთუისჱ თორმეტიჱ ათასიჱ მჴედარიჱ რჩეულიჱ თუისჱ თანაჱ იპყრაჱ დაჱ წინაშეჱ
მისსაჱ დააყენაჱ ორთაჱ თანაჱ მთავართაჱ მათთაჱ მჴნეთაჱ ყარასუნღულსჱ აყუშფარავსჱ
რათაჱ განძლიერებასაჱ დაჱ შენივთებასაჱ ომისასჱ უკა
ნასკნელჱ იგინიჱ მიეტევნენჱ დაჱ სძლონჱ დაჱ აოტნენჱ ქართველნიჱ დაჱ ვითარჱ
ყოველგნითჱ განგრძელდაჱ ომიჱ მოსწყდაჱ ორგნითვეჱ ურიცხუიჱ მაშინჱ მსწრაფლჱ ზედაჱ
მიეტევნესჱ მეფესაჱ ყარასუნღულჱ დაჱ აყუშფარავსჱ ათორმეტიჱ ათასითაჱ მჴედრითაჱ
რჩეულითაჱ კუალადჱ იქმნაჱ სასტიკებაჱ ბრძოლისაჱ ესევითარიჱ რომელჱ
ორიათასიჱ მჴედარიჱ წინამბრძოლადჱ განეწესაჱ მეფესაჱ დაჱ არაჱ დაშთაჱ მათგანიჱ
თუინიერჱ სამთაჱ კაცთასაჱ დაჱ სრულიადჱ მოისრნესჱ დაჱ ცხენიცაჱ მეფისაჱ დაეცაჱ
შუბითაჱ ყარასუნღულისჱ მიერჱ ხოლოჱ მლტოლველთაჱ ქართველთაჱ დაცემასაჱ მეფისაჱ
ჰონისასაჱ მყისჱ ქუეითქმნილთაჱ იწყესჱ ბრძოლადჱ ყოველთავეჱ
ძლიერადჱ დაჱ უმრავლესნიჱ მეგუიპტელნიჱ მოისრნესჱ დაჱ მეფეცაჱ ძლიერადჱ იბრძოდაჱ
ცხენმოკლულიჱ ვითარჱ იხილაჱ მეფეჱ ქუეითიჱ სიქანელისძემანჱ ჩოგა
შვილმანჱ აბაშმანჱ მყისჱ აღსუაჱ მეფეჱ ონესაჱ თუისსაჱ ზედაჱ დაჱ ვითარჱ იხილესჱ მეფეჱ
აღმჴედრებულიჱ ქართველთაჱ მაშინჱ ყოველნიჱ აღმჴედრდესჱ დაჱ კუალადჱ
მიეტევნესჱ დაჱ მეოტჱ იქმნესჱ ყარასუნღულჱ დაჱ აყუშფარაბჱ ათორმეტიჱ ათასთაჱ თანაჱ
ხოლოჱ ლტოლვილჱ იქმნნესჱ აქათჱ პირველადჱ ნოინნიჱ დაჱ თუითჱ მან
გუდემურჱ უკმოიქცაჱ ყოველთაჱ სპათაჱ თუისთაჱ თანაჱ მაშინჱ უღონოქმნილთაჱ
ქართველთაცაჱ სივლტოლაჱ იჴუმიესჱ გარნაჱ ზეგრდამოთაჱ განგებითაჱ
მეფეჱ დაცულიქმნაჱ დაღაცათუჱ უმრავლესნიჱ ქართველნიჱ მოისრნესჱ დაჱ მოვიდესჱ
მანგუდემურჱ დაჱ მეფეჱ წინაშეჱ აბაღასსაჱ რამეთუჱ სირამონჱ ნოინიჱ
პირველადჱ აღსრულებულჱ იყოჱ დაჱ აბაღაჱ ნოინიჱ ღ~თისაჱ მიერჱ უჴმარჱ ქმნილიყოჱ
ხოლოჱ ნადირობასჱ ყოფასაჱ დაჱ ლაშქართაჱ ამბავისაჱ მომლოდებასაჱ
შინაჱ აბაღაჱ იხილაჱ თათარიჱ ვინმეჱ ლტოლვილიჱ ხოლოჱ მანჱ კითხულმანჱ აბაღასჱ მიერჱ
ყოველივეჱ ლექსთაჱ მიერჱ შეწყობითჱ მარცულედადჱ წარმოუთხრაჱ
ენითაჱ მათითაჱ თუითოეულისაჱ მთავარისაჱ ვითარებაჱ პირველადჱ ალინაყისთუისჱ თქუაჱ
ვითარცაჱ მაღლითჱ მომავალიჱ შავარდენიჱ მიუჴდაჱ დაჱ მანგუდემურჱ ვითარ
ცაჱ ვერძსაჱ მტაკებელსაჱ მიამსგავსაჱ სირამონისჱ შვილიჱ ვითაჱ განხატომილსაჱ ვეფხსაჱ დაჱ
იასიბუღაჱ მოზუერსაჱ ბუღაჱ კამბეჩსაჱ დაჱ თიგნაჱ დედალსაჱ თხასაჱ
ხოლოჱ ქართველთაჱ ესრეთჱ თქუაჱ მეფისათუისჱ ენითაჱ მათითაჱ თუნგრიჱ მეთუჱ
ქუარქურბაჱ ბუღლარჯიჱ ესეჱ იგიჱ არსჱ ვითაჱ ღმერთიჱ გურგვინვიდესჱ დაჱ ვითაჱ აქლ
ემნიჱ ბუღრაობდესჱ დაჱ ვითარცაჱ მოვიდესჱ მეფეჱ დაჱ ქართველნიჱ ფრიადჱ პატივსცაჱ დაჱ
წარმოავლინაჱ სახედჱ თუისადჱ დაჱ ვითარჱ კუალადჱ ეგულებოდაჱ წარსლ
ვადჱ დაჱ შურისგებადჱ სულტანსაჱ ზედაჱ მოკუდაჱ ძმაჱ მისიჱ მანგუდემურჱ დაჱ
შემდგომადჱ მცირედისაჱ მოკუდაჱ სადუნიჱ ათაბაგიჱ დაჱ მიუბოძაჱ მამულიჱ

მისიჱ დიმიტრიჱ მეფემანჱ ძესაჱ მისსაჱ ხუტლუბუღასჱ დაჱ სპასპეტობისაჱ პატივსაჱ
აღიყუანაჱ ხოლოჱ შემდგომადჱ მცირედისაჱ მოკუდაჱ ყაანიცაჱ აბაღაჱ დაჱ დასუ
ესჱ ნოინთაჱ ყაენადჱ ძმაჱ მისიჱ ჰამადაჱ არარათაჱ ნიჭთაჱ მქონებელიჱ სამჴედროთაჱ დაჱ
საჴელმწიფოთაჱ მაშინჱ წარვიდაჱ მეფეჱ დიმიტრიჱ ურდოსჱ ჰამადასჱ წინა
შეჱ ხოლოჱ ყაანმანჱ ფრიადჱ პატივსცაჱ დაჱ მაშინჱ მუნჱ ყოფასაჱ მეფისასაჱ მისცაჱ ასულიჱ
თუისიჱ რუსუდანჱ შვილსაჱ დიდისაჱ ბუღასსაჱ ცოლადჱ რომლისა
თუისჱ განრისხებულიჱ კათალიკოზიჱ ნიკოლაოზჱ დიდადჱ აბრალებდაჱ დაჱ ღ~თისაჱ
სასჯელთაჱ თუალუხუაობასაჱ აქადებდაჱ რამეთუჱ მუნჱ ყოფასაჱ დი
მიტრისსაჱ ქმნაჱ ბოროტიჱ ამადაჱ ყაანმანჱ რომელჱ მოიყუანაჱ ძმაჱ მისიჱ ყუნღრადიჱ
საბერძნეთითჱ დაჱ მოაკუდინაჱ ეგრეთვეჱ ორნიჱ ძმანიჱ აბულეთის
ძენიჱ სადუნისგანჱ ლტოლვილნიჱ ხუტლუბუღაჱ მოაკუდინაჱ ძემანჱ სადუნისმანჱ
აქამომდეჱ კეთილადჱ მმართებელიჱ სკიპტრისაჱ დაჱ პორფირისაჱ
მეფეჱ დიმიტრიჱ დაჱ შემკობილიჱ მოსამართლეობისაჱ დაჱ გლახაკთაჱ მოწყალებისაჱ მიერჱ
მონაზონთაჱ ეკლესიათაჱ დაჱ ყოველთაჱ წესთაჱ საღ~თოთაჱ დაჱ კაცობრივთაჱ კე
თილადჱ განმგეჱ ზედაჱ მიწევნითჱ მმართებელობისაჱ დაჱ სისრულისაგანჱ მცირედჱ
მიდრკაჱ აღერიაჱ წარმართთაჱ დაჱ ისწავნაჱ საქმენიჱ მათნიჱ რამეთუჱ უძ
ღებებითაჱ დაჱ გულისსიტყუათაჱ შედგომილმანჱ მოიყუანნაჱ სამნიჱ ცოლნიჱ ვითარცაჱ
უწარჩინებულესისაჱ დაჱ ბრძენთაჱ უბრძნესისაჱ დაჱ წინასწარ
მეტყუელებისაჱ დაჱ იგივეობისაჱ ღირსქმნილმანჱ ესეცაჱ დედათაჱ მიერჱ შეიცთუნვაჱ დაჱ
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