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შესავალი წიგნისა ამის ქართლის ცხოვრებისა.
პატიოსანნო და დიდებულნო ქართჲლნო, ჟამთა ვითარებისაგან
ქართლსა შინა ქართლის - ცხოვრება შემცირებულ -იყო ; ხ~
მეფემან ვახტანგ ძემან ლეონისამან და ძმის-წულმან მეფის გიორგისამან, შევჰკრიბენ სწავლულნ კაცნი, და სხათა წერილთა და გუჯართაგან და რ~ლნიმე სხათა ენათაგანცა გამოჴღევით, და ესრეთ შევჰსთხზენით და აღვჰსწერეთ:
~~~~
პირჲლად ვაჵსენოთ ესრეთ, რ~ ქართჲლთა, და სომეხთა,
რანთა და მოვაკანელთა, ჰერთა და ლეკთა, მეგრელთა და კავკასიანთა ამათ ყ~ლთა ერთი იყო მამაჳ სახელით თარგამოს, ესე თარგამოს იყო ძე თარშისი ძისა ავანანისა, ძისა იაფეთისა
ძისა ნო*ესსა: და იყო ესე თარგამოს კაცი გმირი, და შემდგომად განყოფისა ენყოფისა ენათა, ოდეს აღაშენა ბაბილოვანს
გოდოლი: და განეყნეს მუნ ენანი და განიბნინეს მუნით ყო
ველსა ქჲყანასა; და წარმოვიდა ესე თ†არგამოს მრავლით
ნათესავითურთ თვისით და დაემკვიდრა ამათ (მთათა შორის)
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შორის კავკასიისა, არარატისა და მასის მთათა, რ~ლიცა არს მაგარ და
კაცთაგან შეუალი, და იყნეს ნათესავნი მისნი დიდ და ურიცხუ, რ~
ესხნეს ცოლნი მრავალნი, ძენი ასული ძეთა შვილნი და შვილის შვი
ლნი, ხ~ ცხონდა თარგამოს ექუსასწელ, და ესოდენ განმრავლდენ
რომელ ძლითღა იტევდა ქუჲყანა იგი, ხ~ ქუჲყანა იგი რ~ლი წილად
ხუდა მას ესე არს სამზღუარი მისი: აღმოსავლით ზღა გურგანისა (რ~ლ არს ზღა კასპიისა) სამხრით მთა ორეთისა, რომელარს აწ ქურთთა ქჲყანისა პირ პირ მიდიისა; დასავლით
ზღა პონტოისა (რ~ლ არს შავი ზღა) ჩრდილოდ მთა კავკასია;
ხ~ შვილთაგან თარგამოსისათა გამოჩნდეს კაცნი რვანი, გმირნი ძლიერნი და სახელოვანნი რ~ლთა სახელები ესე არს: 1 ქართლოს , 2 ჰაოს, 3 ბარდოს, 4 მავაკან, 5 ლეკ, 6 ჲროს
7 კავკას, 8 ეგროს: ესე რვანი იყნეს გმირნი, ხ~ რა ვერღარა იტევდა ქჲყანა იგი სადა პირველ დაესახლნეს სიმრავლისა გამო ამისთვის თარგამოსმან ძეთა თვისთა განუჩინნა ადგილნი
და სამზღარნი. ქართლოსს მისცა უფლება ზღვით კასპიითგან ვიდრე პონტოს ზღადმდე და ყოველთა ძმათა მისთა ზედა

აუფლა იგი; და ძმათაცა მისთა განუჩინნა თვითოეულსა
ადგილნი ესრეთ: ბარდოს მისცა მტკუარ მდინარისა სამხრით
ბე*რდუჯის მდინარითგან სადა შეკრბებიან მდინარენი მტკ1-21 სტრ. 6r
უარი და მდინარე არაკსი მეწმდე ამან ბარდ აღაშენა ქალაქი
ბარდავი და დაეშენა მუნ; * მოვაკანს მისცა მტკარის ჩრდილოდ მცირის ალაზნისა და დიდის ალაზნის შესართავს ქჲმოთი ვიდრე კასპიის ზღადმდე, ამან აღაშენა ქალაქი მოვაკან
და დაეშენა მუნ: ხ~† ჲეროს განუჩინნა ქჲყანანი მტკურის ჩრდილოდ, ივერა მდინარის შესართავიდამ ვ~ე ტყ
ედბადმდე და ამან ჲეროს აღაშენა; ა~დ სხათა ყ~ლთა ქალაქი შესართავსა საშუალ ამა მდინარეთასა ივერა მდნარისა და მტკურისა და უწოდა ჲერეთი:ხ~ განუჩინნა კავკასოსს ლომეკის მდინარიდამ ვ~ე დასავლით დასასრულადმდე კავკასიისა: განუჩინნა ლეკოსს დარუბანდის ზღვიდგან ვიდრე მდინარემდე ლომეკოსსა ჩრდილოდ ვიდრე მდინარედმე დიდისა ხაზარეთისა:
განუჩინნა ეგროსს ქჲყანა ზღვის ყურისა და უჩინნა
საზღარი აღმოსავალით მთა მცირე რომელსა აწ ჰქვიან ლიხი, დასავალით ზღა და მდინარე მცირისა ხაზარეთისა სადა წარწუდების წვერი კავკასიისა; ხ~ ამან ეგროს აღაშენა ქალაქი და უწოდა სახელი თვისი ეგ†ბრისი: ხ~ ჰაოს დაამკვიდრა მუნ სადაცა თარგამოს
სდგა თვით მთისა არარატისა, და მისცა მას მასისის მთისგან (რ~ლს აწ ალაგაზსა უწოდებენ) ვიდრე სამზღურა1-20 სტრ. 6v
დმდე მიდისა და სამხრითვე შეიცავს საზღარი სომხითისა, და
ჩრდილოდ სამზღურადმდე ბარდოსისა, რ~ლ არიან მთანი საშუალ საქართჲლოსა და ერევნისა: ქართლოს ჰფლობდა სხათა ექსთა ძმათა თვისთა, ხ~ ჰაოს წილსა თვისსა გარნა ფრიადითა სიყარულითა იყუნეს შეკრულ ურთიერთარს, გარნა ჰმონებდა ჰაოს თვისთა ერითურთ მეფესა ასურეთისასა ნებროთს, და შემდგომად თარგამოსისა თხოვითა ქართლოსისათა შე
კრბენ ქართლოს და ჰაოს ერთად და ძმანი მათნი, და ჰსთქჲს ურთიერთას რათა განთავისუფლდეს ნაწილი ჰაოსისა
მონებისაგან ნებროთ მეფისა, და შეწევნითა ძმათა თვისთათა გა-

ნუდგა ჰაოს ნებროთს და არღარა მისცა ხარკი და გარემოთა თვისთა სხუათაცა ეზრახნეს ნათესავთა განუდგეს:
ჰსცნარა ესე ნებროთ განწყრა და შემოკრიბნა გმირნი და
სპანი მისნი და მომართა თარგამოზიანთა, ხ~ ჰაოსსათანა შეკრბეს ქართლოს და ძმანი მისნი ყ~ითურთ სპითა მათითა, ხ~ თვით ნებროთ დადგა მიდიისა ადგილთა შორის და წარმოავლინნა გმირნი მისნი რიცხვით სამეოცნი და მათ თანა სპანი ურიცხვნი:
ხ~ ვ~ა მიეწივნეს სპანი ნებროთისანი მაშინ მიეგებნეს ქართლოს
ჰაოს და ძმანი მისნი სპითა ძლიერითა. იქმნა მათ შორის
ბრძოლა რ~ლი ემსგავსებოდა სასტიკებასა ჰაერისასა რ~ მტ1-20 სტრ. 7r
ვერი ფერხისა მათისა ვ~ა ღრუბელი სქელი, ელვა აბჯრისა
მათისა ვ~ა ელვა ცისა. ჵმა პირისა მათისა ვ~ა ხმა ქუხილისა, სიმრავლე ისართა და ტყორცა ქვისა ვ~ა სეტყვისა ღრუბელთა
მიერ სასტიკთა და ქართა, ხშირი დათხევა სისხლისა მათისა
ვ~ა ღარი წვიმისა, განგრძელდა ბრძოლა მათ შორის და
მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი; მაშინ ჰსძლეს თარგამოსის
ძეთა და მოსრნეს სამეოცნი იგი გმირნი ნებროთ მეფისანი და
სპანი მათნი, ხ~ გმირნი ესე ძენი თარგამოსისანი დაშთეს
ცოცხლებით, და თვინიერ ყოვლისა წყლულებისა, და ძლევა შემოსილნი მადლობდეს ღმერთსა: და ესმა ნებროთს ძლეულება მხედრობისა თჴსისა წარმოემართა ჰაოსს ზედა
მხედრობითა დიდითა; ხ~ ვინაჳდგან ჰაოსსა არა ჰყჲს მოპირის პირედ ნებროთისა მხედრობანი საკმაოდ, შევიდა და გამაგრდა სიმაგრეთა შინა და ღირღალთა მასისისა მთისათა და გარემოიცა ნებროთ მხედრობითა თვისითა, და იყო ნე
ბროთ ჭურვილი რკინითა და რვალითა ტერფითგან ვ~ე თხემადმდე და ჰბრძოდეს მხედრობანი ნებროთისა და ჰაოსისა ურთიერთარს: შ~დ რაოდენისამე დღისა მოინება ნებროთ რათამცა ეზრახა ჰაოსს, და აღჰხდა ერთსა გორასა
ზედა სადა ჰაოს გამაგრებულ-იყო პირის პირ მისსა: და
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მოუწოდა ჰაოსს და ჰზრახვიდა მუნით რათა დაემორჩილოს ჰაოს მას და მისცეს ნებროთ მშვიდობა მას და წარვიდეს, ხ~ ჰა
ოს გამოვიდა სიმაგრით და ჰრქუა გმირთა მისთა განმიმაგრეთ
ზურგით კერძო ჩემი და მოვეახლო მე ნებროთს, მაშინ მოვიდა
რა პირის პირ მახლობელ ნებროთისა რეცა ზრახუად მისსად

მსწრაფლისა მოქმედებითა ჰსტყორცა ისარი და ჰკრა მკერდსა ნებროთისასა ფიცარსა ზედა რვალისასა და განავლო
ზურგით; მაშინ მოწყლული დაეცა ნებროთ მიწასა
ზედა და იოტა ბანაკი ნებროთისა და ივლტოდენ ყ~ლნი:
მაშინ ჰაოს ჰყო სიხარული დიდი და დაიმორჩილნა გარემონი თვისნი და კერძოსა თვისისა ზედა იქმნა იგი მეფედ.
ხ~ სხანი ძმანი მისნი იყნენ მორჩილებასა ქჲშე ქართლოსისასა; და იყნეს ქართლოს და ჰაოს და ძმანი მათნი ყოველსა შინა ცხოვრებასა თვისსა ურთიერთისადმი საყუარელ და შემწე ყოველსა ზედა საჭიროებასა:
გარნა ქართლოს იყო ყოველთა ზედა უხუცეს და უმთავრეს და ესრეთ პატივისცემდენ ყოველნი ძმანი მისნი ვითარცა მფლობელსა თვისსა:1-20 სტრ. 8r
აქედგან ვიწყოთ და წარმოვსთქუათ ამბავი საქართჲლოჳსა
და ნათესავთა ქართლოსისათა და შთამომავლობათა მათთა
და საქმეთა:თარგამოს მამამან ქართლოსისამან მისცნა ქართლ
ოსს ქჲყანანი რომელნიცა ზემოთ აღვსწერეთ, მოვიდა პირველად ქართლოს პირის პირ ადგილისა მის სადა შეერთვის
მდინარე არაგვი მდინარესა მტკარსა და აღვიდა მთასა მას ზე
და მაღალსა, რ~ლსა ეწოდების არმაზი, და პ~დ შექმნა სიმაგრენი მას ზედა და იშენა მუნ ზედა სახლი და უწოდა მთსას მას
და საბრძანებელსა თვისსა კასპიის ზღვიდგან ვიდრე შავს ზღადამდე ქართლი, და ვიდრე აღმართებადმდე მთასა მას ზედა კერპისა არმაზისა ეწოდა ადგილსა მას მთა ქართლოსისა: შ~დ
ამისსა ქართლოსმან აღაშენა ციხე ორბისისა რ~ლს აწ ჰქვიან აწ ჰქვიან †ხუნანი. ცხონდა იგი მრავალთა წელთა და განმრავლდა ნათესავი მისი; ხ~ შორის შვილთა მისთა გამოჩნდენ ხუთნი გმირნი,
მცხეთოს კახოს, კუხოს, გაჩიოს, გარდაბანოს:
მოკ~და ქართლოს და დაფლეს წვერსა ზედა მთისა არმაზისასა და
შემდგომად მისსა აღაშენა ცოლმან მისმან დედა ციხე და
მანვე აღაშენა ქალაქი რ~ლს აწ ჰქვიან რუს თავი და განყუნა
ცოლმან მისმან ხუთნივე იგი ძენი მისნი: მისცა გარდა1-21 სტრ. 8v
ბანოესს ხუნანი, და უჩინნა საზღუარი აღმოსავლით მდინარე ბურდუჯისა; დასავლით ქალაქი გაჩიანი და სამხრით მთაჳ პირ-

ველ ხსენებული და ჩრდილოთ მტკარი: ხ~ გაჩიოს მისცა ორბის ციხე და * სკვირეთის მდინარიდგან ვიდრე თავადმდე აბოცისა, და ამან აღაშენა ქალაქი გაჩიანი რ~ლსა მაშინ ერქა სანადირო ქალაქი: კხოსს მისცა კავკასიის და კახეთის მთის შორის არაგვიდამ ვიდრე ტყე ტპამდ, რ~ლ-არს საზღარი ერეთისა და ამან აღაშენა ჩალენი, რ~ დედა ციხე კახოსისა ხვედრი და მისცა კახოსს შეწევნისათვის და შეეწია კხოს შენებასა ჩალეთისასა რ~ლსა ბერ ერქა პირველ შენებულსა კახეთისასა:
მცხეთოს დარჩა საყოფელსა მამისა თვისისა რ~ლსა აწ ჰქვიან არმაზი, და აღაშენა მან მცხეთა სადაცა შეიყრების ერთად მტკარი და არაგვი დასავლით ვიდრე ზღუადმდე სპერისა: ხოლო კ
ხოსს მისცა ბოსტან ქალაქი რომელსა აწ ჰქვიან რსთავი და არაგვით ერეთადმდე:ხ~ მცხეთოს და ძმანი მისნი იყნეს სიყარულსა ზედა ურთიერთისასა; და ესრეთ ხუთნი ძმანი განაგებდეს ს~დ საქართჲელოსა პონტიის ზღვით ვ~ე კასპიის ზღადმდე: ხ~ შვილთა შორის მცხეთოსისათა გამოჩნდეს სამნი გმირნი, პ~ლი უფლოს, მე
ორე ოძრხოს, მესამე ჯავახოს. მცხეთოსმან მისცა
მათ წილად თვითეულსა, ოძრახოს მისცა ტასის კარი დგან ვ~ე ზღადმდე სპერისა ქჲყანა კლდოანი: ამან ოძ1-20 სტრ. 9r
რახ აღაშენა ორი ციხე ქალაქი, ოძრახე და თუხარისი:
ხ~ ჯავახოსს მისცა ფანვარიდგან ვ~ე თავადმდე მტკვრისა, და
ამან ჯავახოს აღაშენნა ქალაქნი და ციხენი ორნი წუნდა და
ქალაქი არტანი რ~ლსა მაშინ ერქა ქაჯთა ქალაქი, ხ~ აწ ჰქვიან
ჰური. ხ~ უფლოსს დაშთა საყოფელისა მამისა მათისა მცხეთოსისა და დაიპყრნა გარემონი თვისნი არაგვისა მდინარიდგან და ტფილისიდგან ვ~ე ტასის კარადმდე და ფანვარადმდე; ამანვე აღაშენა უფლის ციხე და ურბნისი და კასპი და ყ~ლნივე ესე ნათესავნი თარგამოსისა და ქართლოსისანი, აკეთებდეს ციხეთა და
ქალაქთა და სიმაგერთა რ~ ეშინოდათ ნებროთიანთაგან, და იყუნეს სიმტკიცით ურთიერთისა მიმართ ყ~ლნი ქართლოსისა შთამომავლობანი და სამპყრობელონი მათნი: ხ~ ოდეს მოკდა მცხეთოს ძე ქართლოსისა ჩავარდა შური შორის შვილთა ქართლოსისთა და შემოვიდა მათ შორის უწესოება და ხდომა ურთიერთისა, და არღარა მორჩილებდნენ უფლოსსა. ა~დ თვითოეულმან
კერძომან სრულიად საქართველოსა შ~ა აღირჩინეს თავადნი კაცნი მათ შორის და უწოდეს მამასახლისად. ესე იგი მამად სახლთა (ანუ მამად მოსახლეთა და მართევდენ მათ მამასახლისნი და შე

მდგომად განგრძელდა რა მათ შორის მმართებლობა მამასახლისთა დამშვიდდენ კ~დ ქართლოსიანნი, და აქუნდათ ურთიერთისა
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დმი მშვიდობა და ერთობა და მამასახლისნი განაგებდეს მათ, მას
ჟამსა შ~ა ქალაქი მცხეთა უმეტეს განდიდნა და ხალხი უმრავლეს იქმნა, და შემდგომად დაივიწყეს ღმერთი და დამბადებელი
თვისი და იქმნნეს მსახურ მზისა და მთვარისა და ვარსკულავთა
ხუთთა და ჰფიცევდენ იგინი საფლავსა ქართლოსისასა:
მას ჟამსა შ~ა განძლიერდეს ხაზარნი დაუწყეს ბრძოლა
ნათესავთა ლეკისათა და კავკასიასათა: ხ~ შვილთა ზედა იყო კავკასოსითა მმართებელად დურძუკ ძე ტირეთისა, ამათ სთხოვეს ყ~ლთა მამასახლისთა სრულიად საქართჲლოსათა და შე
მწეეყვნეს ს~დ ერნი ყ~ლთა მათ ადგილთანი, შავით ზღვიდგან
ვ~ე ზღადმდე დარუბანდისა და შეკრბეს ერთად და აჩინეს
წინამძღურად და თავად მხედრობათა მამასახლისნი მათნი და
გარდავლეს მთა კავკასია და წარტყვენეს ყ~ლნი ადგილნი ხაზარეთისანი და აღაშენნეს საზღარსა ზედა ხაზარეთისასა ქალაქი
მტკიცე და შეაყენნეს მცველნი მათ შორის და თვით უკმოიქცეს: ამისა შ~დ ხაზართა იჩინეს მეფე და დაემორჩილნეს ყ~ლნი ხაზარნი მეფესა მას ჩინებულსა მათსა და წარმოიძღუანეს იგი და გამოვლეს ზღვის კარი რ~ლსა აწ ჰქვიან
დარუბანდი, ვერავინ წინა აღუდგა მათ რ~ ფ~დ ურიცხუ
იყნეს და შემუსრეს ყ~ლნი ადგილნი საქართველოსანი და
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განვლეს სამზღარი ქართლისა და შევიდეს სამზღუარსა შ~ა
ჰოსიანთასა და შემუსრნეს ქალაქნი და ციხენი არარატისანი
და მასისანი; ხ~ საქართჲლოსა შ~ა განუმაგრდეს ციხენი მტ
ვერის ციხე ეგრისი და სხუანი ადგილნი რაოდენნიმე და ისწავეს ხაზართა ორნივე ესე გზანი რ~ლი არს ზღვის კარი (ესე
იგი დარუბანდი) და მეორე გზა დარიელასი რ~ლი გარდამოვლის კავკასიასა არაგვის გზით, ხ~ მიუყანა ხაზართა მეფემან
ძე თვისი უბოს და ერი მრავალი და დაასახლნა ერნი მრავალნი კავკასიასა შინა ლომეკის მდინარისა დასავლით დაწყებიდგან და დასასრულამდე მთისა და დაეშენა მუნ უბოს
და განიმაგრნა მუნ ადგილნი იგი, და განიმაგრნა მუნ ადგილნი იგი, და ერი იგი ოვსთა რ~ლი სცხოვრობს კავკასიასა შინა არიან ნათესავნი მათნი: ხ~ დურძუკი მმარ-

თებელი კავკასიისა ერთა შევიდა სიმაგრეთა შორის კავკასიისათა და აღაშენა დურძუკეთი და იყოფოდა მუნ; კ~დ ხა
ზართა მეფემან შიეყანა მამის ძმის წული თვისი ლეკოსისა
სამზღუართა შ~ა და დააშენა მუნ სიმაგრითა ფ~დითა. ხ~ ხოზონის უწარჩინებულესი ლეკთა შევიდა სიმაგრეთა შ~ა ლეკეთისათა და აღაშენა ქალაქი ფ~დ მაგარი და მტკიცე და უწოდა სახელი თვისი ხოზონასეთი; და ამასა შინა გარდახდეს ჟამნი მრავალნი და იბრძოდეს მარადის ხაზარნი და ქა1-20 სტრ. 10v
ქართლოსიანნი ურთიერთარს: ხ~ მიერიდგან განძლიერდეს სპარსნი მზისა აღმოსავლიდგან ნათესავი ნებროთისანი, და გამოჩნდა ნათესავთა შორის ნებროთისთა კაცი ერთი იმირი, რომლისა სახელი აფრიდონ (რომლისათჴს სწერენ სპარსნი ვ~დ
აფრიდონმან შეკრა ჯაჭვითა გველთა უფალი სახელით
ბევსასფ და დააბა მთასა ზედა. რ~ლ არს კაცთა შეუალი)
ესე აფრიდონ ეუფლა ყ~ლსა ქვეყანასა სპარსთასა, რომელთამე ქვეყანათა შეგზავნა ერისთავნი ჵელადნი მისნი
და რომელნიმე ქვეყანანი მოხარკე ჰყო; ამან წარმოგზავნა
ერისთავი თვისი რ~ლსა ერქუა არდამ და იყო ესე შთამომავალობა ნებროთისა, და მოვიდა სპითა დიდითა და
შემუსრნა ციხენი და ქალაქნი და ციხენი საქართველოსანი და მოსრნა ხაზარნი ყ~ლნი რაოდენნი ჰპოვნა ქვეყანათა ამათ შ~ა. ამანვე ერისთავმან არდან აღაშენა ქალაქი ზღვის კარისა და დასდუა სახელად დარუბანდი (რომელი ითარგმანების სპარსთა ენითა ვ~დ დახშა კარი). ამანვე შემოზღუდა მცხეთა ქალაქი ქვითკირითა, რ~ აქამომდე ქართლსა შ~ა არა იყო საქმე ქვითკირისა, ამანვე არდან მოჰკიდა კირითა ზღუდე ციხესა არმაზისასა და აქეთ
მტკურამდინ წარმოზღუდა ცხვირი არმაზისა ვ~ე მტკურ1-20 სტრ. 11r
ადმდე, და ერისთაობდა აგადონ მრავალთა წელთა. ხ~ ოდეს განეყო აფრიდონ ყ~ლი ქეყანა თვისი სამთა ძეთა მისთა
მაშინ რ~ლსცა ძესა მისცა სახლად სპარსეთი მასვე მისცა მძლავრებით ქართლიცა, ხ~ სახელი მისი იყო იარედ: ხ~
შ~დ ოდეს შთამოვარდა გარემზომობა შორის ძეთა აფრიდონისთა და მოკლეს იარედ ორთა ძმათა მისთა. მაშინ ჰპოვეს ჟამი მარჯვე ქართლოსიანთა და შეიწიეს ბერძენიცა და მოკლეს ერისთავი
სპარსთა და ყ~ი მხედრობა მათი მოსწყვიტეს. და განთავის

უფლდა სპარსთაგან საქართველო და აქვნდათ მმართებელად
მამასახლისნი თვისნი და იყოფოდის შეერთებით ყ~ლსა
განზრახუასა და საქმესა შინა, ამას შინა განვლეს რა
ოდენთამე ჟამთა და განდიდნა სპარსთა მეფე ქეპაოს და
მას ჟამსა იყო ვინმე კაცი ლეკეთსა კავკასიის მთასა შ~ა
ნათესავი ზანიხიზისა რომელმან იცოდა გრძნება, და
ოდეს მოიწია მთად კავკასიად ქეპაოს მეფე სპარსთა; მაშინ ნათესავმანმან ზინიხიზისამან დააბრმო ქეპაოს და ყ~ლნი სპანი მისნი. და ვერ შევიდეს ლეკეთს და უკმოიქცნენრა
მაშინ განუნათლდათ თალნი და ვერღარა შევიდეს ლეკეთს გარნა ამან რომელნიმე ქართველნი დაიმორჩილნა
და წარვიდა და შ~დ არა მრავლისა ჟამისა უცალო იქმნა ქეპაოს რ~ აქუნდა ბრძოლა თურქთადმი და გან1-20 სტრ. 11v
თავისუფლდა ქართლი მისგან.
ხ~ შემდგომად ამისსა რაოდენთამე წელთა მოცალე იქ
მნა ქეკაოს მეფე სპარსთა და წარმოგზავნა ძე თვისი ფარშოტ
სპითა დიდითა სომეხთა და ქართველთა ზედა, ხ~ შეკრბეს ქართველნი და სომეხნი ერთად მოეგებნეს და ეწყვნეს † დრაბადგანს სძლეს და იოტეს *ფარშოტ და ს~დ აღს[.]ეს სპაჳ მისი. შემდგომად ამისა მცირედთა წელთა კ~დ
მოგზავნა ამანვე ქეპაოს ძის წული მისი ძე შიოშ ბედ
ნიერისა რ~ლი მოიკლა თურქეთს. ვ~ა წერილ არს წიგნთა სპარსთა ცხოვრებისასა, არა ყ~ლი მართალი. ა~დ უმრავლესი ტყუილი; წარმოემართა ესე ძე შიოშისა
სახელით ქაიხოსრო ვერ წინა აღუდგეს მას ქართველნი და სომეხნი რ~ დიდ იყო ძალი მისი მოვლო
ყ~ლი ქართლი და სომხითი მოტყვენა ყოველნივე და
იავარ ჰყო ყ~ლნი ციხენი და ქალაქნი და დაუტევნა ერისთავნი და აღაშენა ადრაბადაგანს სახლი სალოცავი
სჯულისა მათისა და წარვიდა:
და შემდგომად ამისა რაოდენთამე წელთა უცალო
იყო ქაიხოსრო და იწყო ბრძოლად თურქთა, ეძებდა
სისხლსა მამისა მათისასა და იპოეს ჟამი ქართველთა
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და სომეხთა განუდგეს სპარსთა და მოსრნეს ერისთავნი

სპარსთა და განთავისუფლდენ, მასვე ჟამსა მოვიდეს თურქნი
ოტებულნი მისვე ქაიხოსროსაგან გამოვლეს ზღუაი გურგანისა აღმოჰყვეს მტკუარსა და მოვიდეს მცხეთას სახლი
ოც და რვაათასი და ეზრახნეს მამასახლისსა მცხეთისასა, აღუთქვეს შეწევნა სპარსთა ზედა, ხ~ მამასახლისმან მცხეთელმან აუწყა ყ~ლთა ქართველთა ინებეს დამეგობრებაჳ მათ
თურქთა. ხ~ აქუნდა შიში სპარსთა და შემწეობისათვის დაემორჩილდეს თურქნი იგი გამოსხმულნი, და განიყვნეს ყლ~თა ქალაქთა შ~ა, ხ~ უმრავლესნი მათგანნი მოვიდეს და ჰპოვეს. ადგილი ერთი მცხეთას დასავლით კერძო კლდეთა შორის გამოკვეთილი და მოითხოვეს ადგილი
იგი მცხეთელ მამასახლისისაგან, მისცა და აღაშენეს იგი მოზღუდეს მტკიცედ და ეწოდა ადგილსა მას სარკინე, და იყვნეს ესე თურქნი და ქართველნი ნებისა მყოფელ ერთმანერთისა და მოელოდეს მოსლვასა სპარსთასა, ამაგრებდეს ციხეთა და ქალაქთა. მას ჟ~ა შ~ა სადაცა ვინ მოვიდეს ოტებულნი საბერძნეთით გინა ასურით ოტებულნი გინა ხაზარეთით რ~ლთაცა დაიმეგობრიან ქართველნი შემწეობისათვის
სპარსთა ზედა და უღელი მორჩილებისა მათისა მიიღიან: მოსრულთა მათ ერთა:1-20 სტრ. 12v
და გამოხდეს ამას შ~ა ჟამნი მრავალნი. მაშინ *ნაბუქოდონო
სორ მეფემან წარმოტყვენა იერუსალიმი და მუნით ოტებულნი ჰურიან მოვიდეს ქართლსა მოითხოეს მცხეთელთა მამასახლისისაგან ქვეყანა ხარკითა მისცა და დასხნა არაგვსა ზედა წყაროსა რ~ლსა ჰქჴან ზანავი, და რომელი ქვეყანაჳ აქუნდა მათ
ხარკითა აწ ჰქვიან ხერკი ხარკისა მისთვის:
აქამომდის ქართლოსიანთა ენა იყო მხოლოდ ქართული
რომელსა ზრახვიდეს, ხ~ ოდეს შემოკრბეს ესე ურიცხუნი ნათესავნი ქართლსა შინა მაშინ ქართველთაცა გარყუნეს ენა თვისი ამათ ყლ~თა ნათესავთაგან შეიქმნა ენა მორთული და იპყრეს სჯული სჯული უბოროტესი ყლ~თა ნათესავ
თა. რ~ ცოლ ქმრობისათვის არა უჩნდათ ნათესაობაჳ და
ყ~ლსა სულიერსა ჰსჭამდეს, საფლავი არა იყო მკუდარსა შეჰს
ჭამდეს. შ~დ ამისა რაოდენთამე წელთა აღმოვიდა ძე სპარსთა მეფისა ვაშტაშაბისა სახელით სპანდიატ რვალი გოლიათი იგი და სახელოვანი, ხ~ ვერ წინა აღუდგეს ქარ
თველნი და სომეხნი, ა~დ განამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი

და მოელოდეს მოსლვასა მისსა, ხ~ მოვიდა იგი ადარბადაგანს, ეწია ჰამბავი სპარსთა რ~ მოკლეს მამის მამა მისი
თურქთა, შემოვიდეს თურქნი სპარსეთად, მაშინ დაუტე
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ვა სპანდიატ ბრძოლა ქართველთა და სომეხთა შეიქცა თურქთა ზედა ძებნად სისხლსა მამისა მათისასა და განთავისუფლდეს
ქართველნი და სომეხნი: შ~დ ამისა რაოდენთამე წელთა მეფე იქმნა სპარსეთსა ძე სპანდიატ რვალისა რ~ლ არს სახელით † ბაამან რ~ლი იცნობების არდაშირობით ესე განდიდნა უფროს ყლ~თა მეფეთა სპარსთასა, ამან დაიპყრა ბაბილოვანი და ასურეთი მოხარკე ჰყვნა ბერძენნი და ჰრომნი
და მაშინ ქართველნი მოხარკე იყვნეს მისდავე და იყ~ნეს
ქართლს ესრეთ აღრეულ ესე ყ~ლნი ნათესავნი და იზრახებოდა ქართლსა შინა ექვსი ენა, ქართული, სომხური, ასურული, ებრაული, და ბერძული. ესე ენანი იცოდეს ყოველთა მეფეთა ქართლისათა მამათა და დედათა:
გამოჩინება ალექსანდრე მაკედონელისა.
*ალექსანდრე ქვეყანასა საბერძნეთისასა, ქვეყანასა რ~ლსა ჰქვიან მაკედონ ძენი კაცნობისა მეგვიპტელისა ვ~ა წერილ არს ჰამბავი
წიგნსა ბერძენთასა, ამან ალექსანდრემ დაიპყრნა ყ~ლნ კიდენი
ქვეყანისანი ესე გამოვიდა დასავალით და შევიდა სამხრით შემოვიდა ჩრდილოდ გარდამოვლო კავკასნი და მოვიდა ქართლად
და პოვნა ყ~ლნი ქართველნი უბოროტეს ყ~ლთა ნათესავთა,
სჯულითა, რ~ ცოლ ქმრობისა და სიძვისათვის არა უჩნდათ
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ნათესაობაჳ, ყ~ლსა სულიერსა ჰსჭამდეს, მკუდარსა შეჭამდეს
და უკვირდა ალექსანდრეს, რ~ არა რ~ლნი ნათესავნი იქმოდეს
მას, და პოვნა ციხე ქალაქნი ესე ძლიერნი შუა ქართლი
წუნდა ხერთუსი მტკვრის ოძრჵე მოკიდებული კლდესა
ღადოსსა, თუხარისი მდინარესა ზედა სპერისასა რომელსა ჰქვიან ჭოროხი ურბნისი კასპი და უფლისციხე ქალაქი დიდი
მცხეთა და უბანნი მისნი სარკინე და ციხე დიდი და ზანავი
უბანი ურიათა და რუსთავი და დედა ციხე სამშვილდე და
მტკვრის ციხე რ~ლ არს ხუნანი, და კახეთისა ქალაქნი, ამათ
ყ~ლთა ციხეთა და ქალაქთა შ~ ა ჰპოვნა კაცნი სასტიკად მბრძოლნი და განუყო ლაშქარი მისი და ყლ~თა ამათ ციხე

ქალაქთა გარემოადგინნა და თვით დადგა მცხეთას და დაუდგინნა ლაშქარნი იმიერ და ამიერ ზემოთ და ქვემოთ, და
თვით დადგა ქსანსა ზედა ადგილსა რ~ლსა ჰქვიან ნასტაკისი მტკურის ციხესა და თუხარისისას არა ბრძოდა რ~ ვერ შეუძლებდა დაპყრობად, ხ~ სხუანი ესე ციხენი და ქალაქნი
დაიპყრნა ექვს თჲ, ხ~ სარკინელთა ბუნთურქთაგანთა აგინეს მეფესა, განუწყრა ალექსანდრე და არღარა ინება
ზავი და ვედრებაჳ მათი, ვინადგან მაგინეთ მე ჰრქვა მათ
ესე არს ნაცვალი თქვენი რ~ა დაგხოცნე ყოველნი და მო
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იცუა ქალაქი სარკინე და ვერა სადა განაერა ერთიცა კაცი,
ხ~ სარკინელთა შეჰსჭირდა რამეთუ ათერთმეტ თვე იწყეს ფარულად კლდესა კაფაჳ და განხვრიტეს კლდე იგი რ~ლი რბილ იყო და ადვილად სახვრეტელი და განკრბეს ხურელსა მას
სარკინელნი ღამე. და შეივლტოდეს კავკასიად და დაუტევეს
ცალიერად ქალაქი; დაიპყრნა ალექსანდრე ყ~ლი ქართლი
და ამა ალექსანდრემ მოსრნა ყ~ლნი ნათესავნი აღრეულნი ქართლს მყოფნი და უცხონი იგი ნათესავნი მოსრნა და და ტყუე ჰყვნა და დედანი და ყრმანი უცებნი თხუთმეტის წლისა უმცირესნი დაუტევნა ნათესავნი ქართლოსიანნი და დაუტევა მათ ზედა
პატრიკად სახელით აზონ ძე იარედოსის ნათესავი მისი ქვეყანით მაკედონით და მისცა ასი ათასი კაცი ქვეყანით ჰრომით
რ~ლსა ჰქვიან ფროტატოს, ესე ფროტატოსელნი იყვნეს კაცნი
ძლიერნი და მჵნენი ეკირთებოდეს ქვეყანასა ჰრომისასა და მოიყვანნა ქართლად და მისცა აზონს პატრიკსა და დაუტევა ქართლს ერისთავად აზონ და მისთანა სპანი იგი მპყრობელად
ქართლისა: და უბრძანა ალექსანდრემ აზონს რათა
პატივსცემდენ მზესა და მთოვარესა და ვარსკულავთა ხუთთა
და მსახურებდენ ღმერთსა უხილავსა და დამბადებელსა ყოველთასა, რ~ მას ჟამსა არა იყო წ~წყლი და მოძღუარი სჯუ
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ლისა ჭეშმარიტისა, რომელსაცა ასწავა და ამხილა, ა~დ თვით მოიგონა სჯული ესე ალექსანდრე მეფობასა შ~ა მისსა ყოველსა ქვეყანასა სჯული ესე დაუდვა და წარვიდა ალექსანდრე:
ხ~ ამან აზომან მოარღვივნა ზღუდენი ქალაქსა მცხეთასა საფუძველითურთ და დაუტევნა ოთხნი იგი ციხენი რომელნი მოსდგმიდეს პირსა ქართლისასა თავადი ციხე რ~ლ არს არმაზი ერთი

ციხე დასასრულსა არმაზისა ციხისასა და ერთი თავსა ზედა მცხეთისასა მეოთხე ციხე დასავლით მცხეთა მტკუარსა ზედა და ესენი მოამტკიცნა და განავსნა იგინი ლაშქრითა და ყ~ლსა ქალაქსა
ქართლისასა და მოარღვივნა ზღუდენი და დაიპყრნა ყ~ლნი საზღუარი ქართლისანი და ბერდუჯის მდინარითგან ვ~ე ზღუადმდე
სპერისა და დაიპყრა ქართლსა ზედა ეგრისიცა და მოხარკე ჰყვნა ოვსნი ლეკნი და ხაზარნი, და თვით წარვიდა ალექსანდრე
ეგიპტედ და ვითარ აღაშენა ქალაქი ალექსანდრია და თორმეტ. წლამდის მოვლო ყ~ლი ქვეყანა თორმეტსა წელსა შინა დაეპყრნეს ყ~ლნი კიდენი ქვეყანისანი, და მეათოთხმეტესა წელსა ალექსანდრიას შინა მოკდა იგი უსწორო დიდი ჵელმწიფე; და
ვიდრე მოკუდებოდა იგი მისსავე სიცოცხლესა შ~ა განუტევნა
მთავარნა რ~ლნი შეპყრობილ და დამონებულ იყვნეს მისგან.
და იგინი წარვიდეს თვის თვისად ქალაქად ვ~ა ბრძანებულ იყო:
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მაშინ მოიყუანნა ოთხნი კაცნი ტომნი მისნი რომელნი იყვნეს სახელით, ანტიოხოს. ბიზინტიოს. ჰრომოს. და პლატონ; და მისცა ანტიოხოსს ასურასტანი და სომხითი, და კერძოი აღმოსავლეთისა უჩინნა მას, და მან აღაშენა ქალაქი ანტიოქია: ხ~
ჰრომოსს მისცა თრიმოკოსი და უჩინნა კერძო დასავლეთისა,
და მან აღაშენა ქალაქი ჰრომი: და ბიზანტიოსს მისცა საბერძნეთი და ქართლი და უჩინნა კერძო ჩრდილოჳსა და მოუწერა
წიგნი ანდერძი აზონ პატრიკსა ერისთავსა ქართლისასა რათა
ჰმსახურებდეს იგი ბიზანტიოსს და მან აღაშენა ბიზინტიაჳ, რ~ლსა
აწ ჰქვიან კოსტანტინეპოლი: ხ~ პლატონ დაუტევა ალექსანდრიას, და მოკუდა ალექსანდრე. ამან აზონ დაუტევა ჰსჯული ალექსანდრეს მოცემული იწყო კერპთ მსახურებად,
და შეჰქმნა ორნი კერპნი ვეცხლისანი. გაცი, და გაიმ. და მონებდა იგი ბიზინტიოსს მეფესა საბერძნეთისასა, იყო კაცი ძნელი
და მრისხანე ესე დააწესა და ამცნო სპათა თვისთა ვ~დ ყოველთა ქართველთაგანმან რომელმან ჰპოოს საჭურველი მოჰ
კალთ იგი და ჰყოფდეს ჰრომნი იგი ესრეთ ქართველთა ზედა
და ვინცავინ გამოჰსჩნდის ქართველთაგანი ქმნილ კეთილ ჰასაკოვა
ნი მოჰკლიან იგი და იყო ჭირი დიდი ქართველთა ზედა და ესე აზონ
მათ ჰრომთაცა ზედა იყო მესისხლე და მოსრნეს მრავალნი მათგანნი:
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გამოჩინებისათჴს ფარნაოზ მეფისა პირჲლისა ქართლოსიანისა;

მას ჟამსა იყო ჭაბუკი ერთი ქალაქსა შ~ა მცხეთას რომელსა ერქვა სახელი ფარნავაზ, ესე ფარნავაზ იყო მამეულად ქართჲლი
ნათესავი უფლოსისა მცხეთოს ძისა, და დედულად სპარსი ასპანელი
და იყო იგი ძმის წული სამარასი რ~ლი მოსლასა მას ალექსანდრესსა მცხეთელ მამასახლისი ყოფილიყო, ესე სამარა და ძმა მისი მამაჳ ფარნაოზისა მოკლულ იყო ალექსანდრესგან. ხ~ დედა
სა ფარნაოზისსა წარეყვანა ფარნაოზ სამის წლისა ყრმაჳ და შე
ლტოლვილ იყო კავკასიად და მუნ აღზრდილ იყო და მოსრულ
იყო მცხეთას მამულსა თვისსა: ხ~ ესე ფარნავაზ იყო კაცი გონიერი მხედარი და შემმართებელი და მონადირე ხელოვანი და
იმალვიდა იგი სიკეთესა თვისსა აზონის შიშისაგან; ხ~ მონადირო
ბითა მისითა იქმნა მეცნიერ აზონისა და შეიყუარა იგი აზონმან მონადირობისათვის ევედრებოდა ფარნავაზს დედა მისი,
შვილო ჩემო ეკრძალე აზონს და ნურარას იჩინებ სიკეთესა
თავისა შენისასა, ნუ უკუჲ მოგკლან შენ, და იყო შიში
და ძრწოლა მას ზედა, და ვითარ განმრავლდა შიში აზონისა
მათ ზედა ჰრქვა ფარნავაზს შვილო ჩემო დაუტევე საყოფელი მამათა შენთა და წარმიყვანე მამულსა ჩემსა ასპანს ძმათა
1-11 სტრ. 16r
ჩემთა თანა და განერე შენ ცოცხალი ხელ
ისაგან აზონისა: და დაამტკიცეს
განზრახვა ესე წარსლვა ასპანს ჭირუჩნდა ფარნავაზს დატევება საყოფელთა მამათა მისთასა არამედ შიშისაგან დიდისა
დაამტკიცა წარსლვაჳ:
მაშინ იხილა ფარნავაზ სიზმარი ფარნავაზ რეცა იყო
სახლსა შინა უკაცურსა და ეგუ
ლვებოდა განსლვაჳ და ვერ განვიდა
მაშინ შემოვიდა სარკმელსა მისსა შუ
ქი მზისა და მოერტყა წელსა მისსა გა
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ნიზიდა და განიყუანა სარკმელსა მას და
ვითარ განვიდა ველად იხილა მზე
ქჲ მდებარედ მიჰყო ხელი მისი
მოჰხოცა ცარი პირსა მისსა:

განიღვიძა ფარნავაზ და განუკვირდა სი
ზმარი იგი, და ჰსთქა ესე არს მე წა
რვალ ასპანს და მუნ სიკეთესა მივეცემი, ხოლო მას დღესა შინა განვიდა ნადირობდა მარტო და დევნა უყო ირემთა ველსა დიღომისასა და ივლტოდეს ირე[მ]
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ნი ღირღალთა შინა ტფილისისათა მისდევდა ფარნავაზ სტყორცა ისარი.
და ჰკრა ირემსა და მცირედ წარვლო ირემმან და დაეცა ძირსა კლდისასა მივიდა ფ
არნავაზ ირემსა ზედა. და დღე იგი იყო მწუხრი გარდაჵდა და დაჯდა ირემსა მის თანა
რათამცა დაყო მუნ ღამე იგი. და დილეულმცა წარვიდა. ხ~ კლდისა მის ძირსა იყ
ო ქუაბი რომლისა კარი აღმოქმნულ იყო ქუითა ძუელად. და სიძველითა შეჰქმნოდა
დარღუევა შენებულსა მას მაშინ დაასხა წვიმაჳ მძაფრი ხ~ აღმოიღო (ბ) ფარნავაზ (ა)
ჩუგლუგი და გამოარღვია კარი ქუაბისა მის რათამცა მუნ შიგა დაიმშრალა წვი
მისა მისგან. და შევიდა ქუაბსა მას და იხილა მუნშინა განძი მიუწდომელი. ო
ქრო და ვეცხლი და სამსახურებელი ოქროსა და ვეცხლისა მიუწდომელი მაში
ნ ფარნავაზ განკვირდა და აღივსო სიხარულითა და მოეგონა სიზმარი იგი
და დაჰკრძალა კარი ქუაბისა ეგრეთვე და მსწრაფლ წარმოვიდა და უთხრაჳ დედასა
თუისსა და ორთა დათა მისთა მასვე ღამესაჳ წარმოვიდეს სამნივე იგი საჵედრ
ებითა და ჭურჭლებითა დაიწყეს გამოღებად განძისა მის და დაფლვად სიმა
რჯუესა თვისსა ვითარ განთენდებოდის კვალად ეგრეთვე აღმოქმნიან კარი ქუა
ბისა მის და ესრეთ გამოკრიბეს იგი ხუთ ღამე და დაიგულეს სიმარჯუესა მათ
სა [...........]:- მაშინ ფარნავაზ წარგზავნა მონა თვისი ქუჯის თანა. და ჰქუა მე
ვარ ნათესავი უფლოს მცხეთოს ძისა და ძმის წული სამარაჳ მამასახლისისა და
არს ჩემთანა ხუასტაგი დიდ ძალი აწ ინებო რათა მით ხვასტაგითა მოვიდე
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შენთანა და ვიყვნეთ ჩუენ ძმა. და ვიჵმაროთ ჩვენ ხუასტაგი იგი ორთავე გამოუჩ
ნდეთ ჩუენ მტერად აზონ ერისთავსა. და სუემან ჩუენმან გვცეს ჩუენ ძლევაჳ
კეთილი:- მაშინ განიხარა ქუჯი სიხარულითა დიდითა და ჰქუა აღდეგ და მოვედ
ჩემ თანა. და ნუ შურობ ხვასტაგსა შენსა და ხვასტაგითა შენითა განგიმრა
ვლნე სპანი შენი. ვიდრე გამოვჩნდეთ მტერად აზონისა. მაშინ განიხარონ
ყოველთა ქართველთა აწყუედილთა მისგან და მიწყუდეულთა. და ვგონებ რო
მელ ჰრომთა მათგანნიცა გამოგუერთნენ. რ~ ურიცხვნი აწყუედილ არიან
მათგანნიცა აზონისგან:- მაშინ ფარლად(ბ) ფარნავაზ (ა) წარვიდა სიხარულ
ითა და რომელი შესაძლებელ იყო განძისა მისგან წარიტანა თანა დედა
და დანი მისნი მისთანა და მივიდა ქუჯის თანა. და ჰქუა მას ქუჯი შენ ხარ შვილ
ი თავთა მათთა ქართლისათა და შენ გმართებს უფლობაჳ ჩემი. აწ ნუ შურო
ბ ხვასტაგსა შენსა. რათა განვამრავლნეთ სპანი და უკეთუ მოგუეცეს ძლევა

შენ ხარ უფალი ჩუენი და მე ვარ მონა შენი:- მაშინ შეიერთნეს და ეზრახნ
ეს ოვსთა და ლეკთა ხ~ მათ განიხარეს რ~ არა სთნდაჳ მიცემაჳ(ბ) ხარკისა (ა) აზო
ნისა და გამოჰყუეს ოვსნი და ლეკნი. და განიმრავლეს სპანი ეგრისით შეკრბ
ეს ურიცხვნი სპანი და მომართეს აზონს; ხ~ აზონმან მოუწოდა სპათა თვისთა და შემოკრი
ბნა:- მაშინ ათასი მჵედარი რჩეული ჰრომთა მათგანი რომელთა ბოროტი წაჰკ
იდებოდა აზონისაგან განუდგეს აზონს და მოვიდეს წინაშე ფარნავაზისა მაშ
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ინ ყოველნი ქართველნი განუდგეს აზონს: ხ~ სპანი რომელ დარჩომილი
ყუნეს ვერღარა მიენდო მათ. რ~ ყოველთა ზედა ბოროტის მოქმედ იყო. წა
რვიდა აზონ და მივიდა კლარჯეთს. და გამაგრდა იგი სიმაგრეთა შინა კლა
რჯეთისათა; ხ~ მოვიდა ფარნავაზ მცხეთას და დაიპყრნა ოთხნი იგი ცი
ხენი მცხეთისანი. და მასვე წელიწადსა შინა დაიპყრა ყოველი ქართლი
თვინიერ კლარჯეთისა. ამან ფარნავაზ წარავლინნა მოციქულნი წინ
აშე მეფისაჳ ანტიოქოს ასურასტანისა. და წარსცა ძღუენი დიდ ძალი და
აღუთქუა მას მსახურებაჳ და ითხოვა მისგან შეწევნა ბერძენთა ზედა; ხ~ ა
ნტიოქოს შეიწყნარა ძღვენი მისი. და უწოდა შვილად თვისად და წარმოსცა
გვირგვინი. და უბრძანა ერისთავთა სომხეთისათა. რათა შეეწეოდენ ფა
რნავაზს; ხ~ წელსა მეორესა აზონ მოირთნა სპანი საბერძნეთით. განძ
ლიერდა ფრიად და მომართა ფარნავაზს; ხ~ ფარნავაზს განემრავლნ
ეს მჵედარნი ქართლისანი მოუწოდა მათ და უჵმო ქუჯის. და ოვსთა და შეკ
რბეს ესე ყოველნი და მოერთნეს ერის თავნი ანტიოქოზისნი სომხითი
თ; და ესე ყოველნი შეკრიბნა ფარნავაზ და მიეგება ნაქალაქევსა თანა არ
ტანისსა რომელსა ერქუა მაშინ ქაჯთა ქალაქი რომელ არს ჰური. და ეწყუნეს
მუნ; და იქმნა ბრძოლა დიდ ძალი და მოსწყვიდეს ორგნითვე ურიცხვი. ხ~
იძლივნეს ბერძენნი ფარნავაზისგან. ივლტოდა ბანაკი მათი და მოკლ
ეს აზონ და ურიცხუნი სპანი მათნი მოსრნეს და ტყუე ქმნნეს და წარ
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ვიდა ფარნავაზ და მოტყუენა საზღვარი საბერძნეთისა ანძიანძორა და ე
კლეცით შემოიქცა მოვიდა კლარჯეთს და დაიპყრა კლარჯეთი და წარმო
ვიდა მცხეთად სიხარულითა დიდითა; ხ~ სიმდიდრესა ზედა მისსა დაერთო ხ
უასტაგი აზონისცა. და იქმნა სიმდიდრე გარდარეული:- ხ~ ეგრის წყ
ალს ქუემოთ დარჩა ბერძენთა. რ~ მკვიდრთა მის ადგილისათა არა ინებეს გა
ნდგომა ბერძენთა; მაშინ ფარნავაზ მისცა დაჳ მისი ოვსთა მეფე
სა ცოლად; და მეორე დაჳ მისი მისცა ქუჯის დედის ძმისათვის ცოლად; და მი
სცა ქუჯის ეგრის წყალსა და რიონს შუა ზღვითგან მთამდე. რომელსა შინა
არს ეგრისი და სუანეთი. და დაამტკიცა იგი ერისთავად მუნ და მან ქუჯიმ.
აღაშენა ციხეგოჯი:- მაშინ ფარნავაზ უშიშ იქმნა ყოველთა მტერ
თა მისთაგან. და მეფე იქმნა ყოველსა ქართლსა და ეგურსა ზედა და განამრა
ვლნა ყოველნი მჵედარნი ქართლოსიანნი განაწესნა ერისთავნი რვ
ანი და სპასპეტი:- ერთი გაგზავნა მარგუის ერისთავად. და მისცა მც
ირით მთითგან რომელ არს ლიხი ვიდრე ზღუამდე რიონს ზემოთ. და ამან
ვე ფარნავაზ აღაშენნა ორნი ციხენი შორაპანი. და დიმნა:- და გაგზავნა

მეორე კახეთისა ერისთავად. და მისცა არაგუითგან ვიდრე ჰერეთამდე რო
მელ არს ჰერეთი კახეთი. და კუხეთი:- მესამე გაგზავნა ხუნანისა ერისთ
ვად. და მისცა ბერდუჯის მდინარითგან ვიდრე ტფილისამდე და გაჩია
ნთამდის რომელ არს გარდაბანი:- მეოთხე გაგზავნა სამშვილდეს
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ერისთავად და მისცა სკვირეთისა მდინარითგან ვიდრე მთამდე რომელ არს
ტაშირი და აბოცი:- მეხუთე გაგზავნა წუნდის ერისთავად. და მისცა
ფანავარითგან ვიდრე თავადმდე მტკურისა. რომელ არს ჯავახეთი და კო
ლა და არტანი:- მეექვსე გაგზავნა ოძრჵის ერისთავად. და მისცა ტას
ისკარითგან ვიდრე არსიანთამდის. ნოსტის თავითგან ზღუამდის რომელ
არს სამცხე და აჭარა:- მეშვიდე გაგზავნა კლარჯეთის ერისთავად. და მისცა
არსიანთითგან ზღუამდე:- და ქუჯი იყო ერისთავი ეგრისისა:- მერვე დაადგი
ნა სპასპეტად. და მისცა ტფილისითგან. და არაგუითგან ვიდრე ტასისკა
რამდე. და ფანვარამდე. რომელ არს შიდა ქართლი; და ესე სპასპეტი იყო ყოვ
ლადვე წინაშე მეფისა მთავრობით განაგებდის ყოველთა ერისთავთა
ზედა; ხ~ ამათ ერისთავთა ქვეშე. ადგილთა და ადგილთა განაჩინნა სპასა
ლარნი და ათასის თავნი და მათ ყოველთაგან მოვიდოდა ხარკი სამეფო. და
საერისთავო; ესრეთ განაწესა ესე ყოველი ფარნავაზ. მიმსგავსებ
ულად სამეფოსა სპარსთასა და მოიყვანა ცოლი დურძუკელთა ნათე
სავი კავკასისი:- ამან ფარნავაზ მოზღუდა ქალაქი მცხეთა მტკიცედ.
და ყოველნი ქალაქნი და ციხენი ქართლისანი მოოჵრებულნი ალექსან
დრესგან; ამან აღაშენნა იგინი და ვერღარა იძიეს შური ბერძენთა
ფარნავაზსა ზედა რ~ უცალო იყვნეს იგინი უფლისაგან ჰრომთასა:და
1-18 სტრ. 19v
ამანვე ფარნავაზ შექმნა კერპი დიდი სახელსა ზედა თუისსა ესევე არ
ს არმაზი. და ფარნავაზს სპარსულად არმაზ ერქუა ამართა კერპი იგი არმა
ზი თავსა ზედა ქართლისასა. და მიერითგან ეწოდა არმაზი კერპისა მისთვის.
და ქმნა სატფურება დიდი კერპისა მისთუის აღმართებულისა:- ოცდა
შვიდის წლის მეფე იქმნა. და სამეოცდა ხუთ წელს მეფობდა; ნებიერად და
შეიწევდა იგი ანტიოქოს. მეფესა ასურასტანისასა და ყოველნი დღენი მ
ისნი რა დაჯდა მშვიდობით დაყუნა. და აღაშენა და განავსო ქართლი;

ხ~ თვენი გა
ზაფხულისა და სთვლისა არისანი დაყვნის მცხეთას. სამეუფოსა ქალაქსა და
თვენი ზამთრისანი დაყვნის გაჩიანთა. ხ~ თვენი ზაფხულისანი წუნდას. და ჟ
ამითი ჟამად მივიდის ეგრის და კლარჯეთს და მოიკითხნის მეგრელნი და კლარჯ
ნი. და განაგის ყოველი საქმე დაშლილი; ხ~ იგი რომნი ათასნი მჵედარნი რო
მელნი აზონისგან მოერთნეს ფარნავაზს რომელი ზემოთ ვახსენეთ იგინი
განყვნა ჵევთა და ქუეყანათა შინა. იპყრნა იგინი კეთილად რ~ ბრძო
ლასა მას აზონისსა მჵნედ იყვნეს და უწოდა მათ სახელად აზნაურნი რადგ
ან წარვიდა ალექსანდრე არღარა ჭამდეს კაცსა თვინიერ რომელ შესწი
რიან კერპსა მსხვერპლად. იყო განსუენებაჳ და სიხარული ყოველსა ქ

ართლსა ზედა მეფობისათვის ფარნავაზისსა. და იტყოდეს ამას ყოველ
ნი ვმადლობთ სუესა ჩუენსა რ~ მოგუცა ჩვენ მეფე ნათესავთაგან მამ
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ათა ჩუენთასა და აღგვიჵადა ხარკი და ჭირი უცხოთა ნათესავთაგან; და ესე ყოველი
აღასრულა ფარნავაზ სიბრძნითა და სიქუელითა სიმჵნითა და სიმდიდრითა
ესუა ძე და უწოდა სახელი საურმაგ და ესე ფარნავაზ იყო პირველი მე
ფე ქართლსა შინა. ქართლოსისასა ნათესავთაგანი ამან განავრცო ენა
ქართული და არღარა იზრახებოდა სხვაჳ ენა ქართლსა შინა თვინიერ ქა
რთულისაჳ. და ამან შექმნა მწიგნობრობაჳ ქართული. და მოკუდა ფარნავაზ და და
ფლეს წინაშე კერპისა არმაზისა:და ამის წილ მეფე იქმნა ძე მისი საურმაგ:, მას ჟამსა შინა ზრახვა ყვეს ერისთავთა
ქართლისათა. და თქვეს ა
რა კეთილ არს ჩვენდა რათამცა ვმსახურებდეთ ნათესავსა ჩვენსა არ
ამედ ვიყოთ ერთად და მოვკლათ ჩვენ საურმაგ. და ვიყვნეთ ჩვენ თავისუფ
ალ ვითარცა ვიყვენით პირველ. და მივსცემდეთ ხარკსა. ვინცავინ გა
მოჩნდეს მძლე რ~ ესრეთ ყოფითა უფრო განვისუენებთ; განამტკიცეს გან
ზრახვა და მოკლვაჳ საურმაგისი. ხ~ იგრძნა საურმაგ და წარვიდა ფა
რულად და ივლტოდა; წარიტანა თანა დედა მისი და მივიდა დურძუკთა
სა დედის ძმათა მისთათანა. მაშინ რომთა იგი აზნაურნი წარვიდეს
და მივიდეს დურძუკეთსვე; და ჰქუეს საურმაგს. დიდი კეთილი დგას ჩვენ
ზედა მამისა შენისა. ამის თვის ვართ ჩვენ მტკიცე ერთგულობასა შენსა:1-17 სტრ. 20v
მაშინ საურმაგ ეზრახა ოვსთა მეფესა მამისა დისწულსა მისსა. და ითხოვა
შეწევნა. ხ~ იგი სიხარულით წარვიდა შველად მისსა. და საურმაგ შეიკრ
იბა დურძუკეთიცა და წარმოემართა ქართველთა ზედა; და ვერვინ წი
ნა აღუდგა მას და დაიპყრა ქართლი. და მოსრნა განდგომილნი მისნი.
და რომელთამე შეუნდო. ხ~ დაამდაბლნა ქართლოსიანნი. და წარჩინებულ
ყუნა აზნაურნი. ხ~ განმრავლებულ ყვნა დურძუკნი ნათესავნი კავკ
ასისნი; ხ~ ტყუენვასა მას ხაზართასა ყოველნივე მშვიდობით დარჩომილ
იყვნეს სიმაგრისაგან ქვეყანისა და ვერღარა იტევდა დურძუკე
თი:- მაშინ ამან საურმაგ წარმოიყვ~ნნა იგინი ყოველთა კავკასის
ნათესავთა ნახევარნი და რომელნი მათგანნი წარჩინებულ ყვნა და
სხვანი დასხნა მთიულეთს. დიდოეთითგან ვიდრე ეგრისამდე რომელ არს ს
უანეთი. და ესენი დაიპყრნა მისანდობლად თვისად დედულნი და დაჯდა საუ
რმაგ მცხეთას მეფედ. და უმატა ყოველთა სიმაგრეთა მცხეთისათა და
ქართლისათა და მან შექმნა ორნი კერპნი აინინა და დანანა და ამართნა
გზასა ზედა მცხეთისასა და ჰმსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანისასა. და მო
იყუანა ცოლი სპარსი ასლი: ბარდაველის ერისთვისაჳ და ესხნეს მის თანა ო

რნი ასულნი. და არა ესუა ძე. მაშინ მოიყვანა სპარსეთით შვილ
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ი ნებროთისი. ნათესავითგან ცოლისა მისისა დედის დის წული და დაიჭირა
იგი შვილად რომელსა სახელი ერქუა მირვან. და მისცა ასული თვისი ცო
ლად ქალაქი გაჩიანი და საერისთვო სამშუილდისა:- და ერთი ასული მის
ცა ძესა ქუჯისსა მამის დისწულსა მისსა. მეფობდა საურმაგ ბედნიერა
დ მრავალთა წელთა. და მოკუდა საურმაგ. და მეფე იქმნა მის წილ შვი
ლებული მისი მირვან:მესამე მეფე მირვანოს: ნებროთიანი:ესე იყო მირვან ტანითა სრული შუენიერი ძლიერი მჵნე და ქველი ა
მისსა მეფობასა დურძუკთა დაივიწყეს სიყვარული ფარნავაზისი:
და საურმაგისი და გარდამოვიდეს დურძუკეთს მყოფნი და გაერთნეს თანა ჭა
რთალეთსა მსხდომნი კავკასიანნი მოტყუენეს კახეთი და ბაზალეთი:- მაშ
ინ მირვან მეფემან მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა ქართლისა. და შე
მოკრიბნა ყოველნი სპარსნი მჵედარი და ქუეითი. და ყოველნი კავკასია
ნნი იყვნეს სარწმუნოდ მორჩილებასა ზედა მირვანისსა; რომელნი გა
რდამოვლინებულ იყვნეს საურმაგ მეფისაჳ. თვინიერ ჭართალთასა. შე
მოკრიბნა ესე ყოველნი. და წარემართა დურძუკეთს შეკრბეს დურძუკნი
დაუდგეს სიმაგრეთა ზედა გარდასავალთა გზასა; მაშინ მირვან გა
რდაჵდა ცხენისაგან მივიდა ქუეითთა თანა თვისთა და წარუძღუა წინა
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ქუეითთა ზურგით შემოადგინნა მჵედარნი და მოვიდა კართა მათ შინა ვითარ
ცა ჯიქი სიფიცხითა. ვითარცა ვეფხი სიმჵნითა ვითარცა ლომი ზახილი
თა იქმნა მათ შორის ბრძოლა ძლიერი. ხ~ მირვანს ვერ ჰკუეთდა მა
ხვილი დურძუკთა. ვითარცა კლდესა სიპსა და დადგა უძრავად ვითარ
ცა კოშკი მტკიცე და გაგრძელდა მათ შორის ბრძოლა და მოსწყდა ო
რგნითვე ურიცხვი. ხ~ იძლივნეს დურძუკნი და ივლტოდეს. მიუდგეს
უკან ქართველნი მოსრნეს და ტყუე ქმნეს და შევიდა მირვან დურ
ძუკეთს. და მოაოჵრა დურძუკეთი და ჭართალი და შეაბნა კარნი ქუიტკირ
ითა. და უწოდა სახელად დარუბალ. და დაჯდა მირვან მცხეთას. მეფობდა
ნებიერად უშიშად. იყო კაცი მიმნიჭებელი კეთილისა. [......]
[........] შეიყუარეს იგი ყოველთა მკვიდრთა ქართლისათა. და ჰმსახურებ
და იგი მეფესა ასურასტანელთას:- ამის ზე მიიცვალა ანტიოქისა
მეფობაჳ ბაბილონს და მას ჟამსა შინა მეფე იქმნა სომხითს რომელსა ერ
ქუა არშაკ; ეზრახა მირვან არშაკს და მისცა ასული თვისი ძესა არშაკისა
სა არშაკს. და მოკუდა მირვან. და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი ფარნ
აჯომჱ

მეოთხე მეფე ფარნაჯომ ნებროთიანი:
ამან უმატა ყოვე
ლთა ციხე ქალაქთა შენებაჳ. და ამან აღაშენა ციხე ზადენი. და შექმ
1-17 სტრ. 22r
ნა კერპი სახელით ზადენ. და ამართა ზადენს და იწყო შენებად კახეთს ქალა
ქსა ნელქარისსა. რომელ არს ნეკრესი, ამისა შემდგომად შეიყუარა სჯ
ული სპარსთა ცეცხლის მსახურებაჳ. მოიყვანნა სპარსეთით ცეცხლი
ს მსახურნი და მოგუნი და დასხნეს იგინი მცხეთას. ადგილსა მას რომელ
სა აწ ჰქუიან მოგუთა. და იწყო ცხადად გმობად კერპთა. ამისთვის მოიძულ
ეს იგი მკვიდრთა ქართ ლისათა. რ~ დიდი სასოებაჳ აქუნდა კერპთა მი
მართ. მაშინ შეითქუნეს ერისთავნი ქართლისანი უმრავლესნი და
წარავლინეს მოციქული წინაშე სომეხთა მეფისა. და ჰქუეს მეფე ჩვ
ენი გარდაჰჵდა. სჯულსა მამათა ჩუენთასა. არღარა ჰმსახურებს ღ
მერთთა მპყრობელთა ქართლისათა. და შემოიღეს სჯული მამული. და
დაუტევა სჯული დედული. აწ არღა ღირს არს იგი მეფედ ჩვ
ენდა:- მოგვეც ძე შენი არშაკ. რომელსა უზის ცოლად ნათესავი ფ
არნავაზიანთა მეფეთა ჩუენთა. გუაშუელე ძალი შენი და ვავოტ
ოთ ფარნაჯომ. შემომღებელი ახლისა სჯულისა. და იყოს მეფედ ჩ
უენდა. ძე შენი არშაკ. და დედოფლად ჩუენდა ცოლი მისი შვილი მეფ
ეთა ჩუენთა:- მაშინ სთნდა სომეხთა მეფესა განზრახვა ესე. გაგზა
ვნა მოციქული მათი პასუხითა კეთილითა. და ჰრქუა მათ უკეთუ
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ჭეშმარიტად უბიწოთა გულითა გნებავსთ მეფედ თქუენდა ძე ჩემი თქუ
ენ ყოველთა ერისთავთა მომეცით მე მძევალი. და მიგცე ძე ჩემი მეფ
ედ თქუენდა. და ყოვლითავე ნიჭითა აღგავსნე. მაშინ ერისთავთა ქა
რთლისათა უმრავლესთა მისცეს მძევლები. და განაცხადეს განდგ
ომაჳ ფარნაჯომისი. მაშინ სომეხთა მეფე ყოვლითა ძალითა
მისითა წარმოემართა ქართლს; ხ~ ფარნაჯომ მეფემან მოუწოდა სპარსთა
და მოიყვანნა სპარსნი ძლიერნი. და რომელნიმე დარჩომოდეს შემოკრიბ
ნა ქართველნიცა. ხ~ ერისთავნი ქართლისანი განდგომილნი მიეგე
ბნეს სომეხთა მეფესა ტაშირს. და მუნ შეკრბა სიმრავლე სომეხთა და
ქართველთა. ხ~ ფარნაჯომ მიეგება: მუნვე ტაშირს. იქმნა მათ შო
რის ბრძოლა ძლიერი: მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი რამეთ
უ იძლია ფარნაჯომ სომეხთა: და ქართველთაგან. და მოიკლა ფარნ
აჯომ და მოსრეს სპა მისიჱ ხოლო ძე ფარნაჯომისი მირვან წელიწდ
ისა ერთისა ყრმაი წარიყუანა მამა მძუძემან მისმან და ივლტოდა
სპარსეთსჱ ხოლო სომეხთა მეფემან მოსცა ძე თვისი არშაკ:-

მეხუთე მეფე არშაკ ძე სომეხთა მეფისა არშაკუნიანი:და დაიპყრა ყოველი ქართლი და მეფობდა იგი ნებიერად: და უმატა
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ყოველთა სიმაგრეთა ქართლისათა და უმეტეს მოამტკიცნა ზღუდენი
ჯავახეთს ქალაქსა წუნდას:მოკუდა არშაკ და მეფე იქმნა ძე მისი არტაგჱ
მეექუსე მეფე არტაგ: სომეხთა:, უნიანი:და ორ წელ ოდენ მეფობდა. და მეორესა წელსა მეფობისა მისისასა მოვი
დეს ერისთავნი სპარსთანი სპითა დიდითა ძიებად სისხლისა ფარნაჯომ
ისა და სპითა მის სპარსთასა რომელნი აწყუედილ იყუნეს. ფარნაჯო
მის თანა; ვერ წინა აღუდგაჳ მათ არტაგ მეფე ქართველთა. რ~ დიდ
ძალი იყოსპარსთა. არამედ განამაგრნა ციხენი და ქალაქნი. და მოვლეს სპ
არსთა ყოველი ქართლი და მოაოჵრნეს ველნი; არამედ ციხე ქალაქნი ვ
ერაჳ რომელი წარიღეს და წარვიდესჱ მოკუდა არტაგ და დაჯდა მის წილ
ძე მისი ბარტონჱ
მეშვიდე მეფე ბარტომ არშაკნიანი:ამან უმატა ზღუდე მცხეთისა. და ყოველთა სიმაგრეს~ა ქართლისათა;
ხ~ აღზარდეს სპარსთა ძე ფარნაჯომისი მირვან. რომელი სიკუდილსა
მას ფარნაჯომისსა წარეყვანა მამამძუძესა მისსა. რომელი ვაჵსენეთ
პირველ. ესე მირვან იყო კაცი ქუელი. მჵნე მჵედარი. და მრავალ გ
ზის გამოცდილი. ბრძოლასა თურქთა და არაბთასაჱ ამან შეკრ
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იბნა სპანი ძლიერნი სპარსეთს მოუგზავნა მოციქული ერისთავთა ქა
რთლისათა; და ჰრქუა მათ. მოიჵსენეთ სიყუარული მამისა მის ჩემისა
მირვანისი. და კეთილი მისი თქუენდა მომართ. დაღაცა თუ მამამან
ჩემმან შემოიღო სჯული უცხო თქუენშორის. სამართლად მოიკლა
მამაჳ ჩემი; რ~ვერ კეთილად იპყრა სჯული მამათა თქუენთა. რომ
ლისგან გაქუსთ კეთილი. აწ ნუ არს შიში და საურავი გულსა თქუენსა.
სიკუდილისათვის მამისა ჩემისა რ~ სჯულისა დატევებისა თვის მოჰკლ
ვენ მამანი შვილთა. და ძმანი ძმათა. არა იძიების სისხლი სჯული
სა დატევებისა თვის მოკლულთა:მე ვარ შვილი მეფეთა თქუენთა ფარნავაზიანი. დაღაცა თუ აღ
ზრდილ ვარ სპარსთა თანა. არამედ ვარ მე სჯულსა ზედა მამათა თქ

უენთასა. და ვესავ მე ღთ~თა მამათა თქუენთასა. სასოებითა მათითა
მოვალ ძიებად მამულისა ჩემისა; აწ მიიღეთ ჩემგან დიდებაჳ და კე
თილი; ხ~ ერისთავთა ქართლისათა არა შეიწყნარეს ბრძანებული
მირვანისი არამედ წინაშე ყოველნი მივიდეს წინაშე ბარტომ მეფისა. ხ~ მცი
რედნი ვინმე ქართველნი არა წარჩინებულთაგანი წარვიდეს. და მი
ერთნეს მირვანს. ხ~ მეფემან ბარტომ შემოკრიბნა ყოველნი სპანი
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ქართლისანი მოირთო ძალი სომხითით და მიეგება იგი ხუნანს. იპყ
რა ზურგად ქალაქი ხუნანი. მოვიდა მირვან და დადგა მდინარესა ზე
და ბერდუჯისსა. და იწყეს ბრძოლად. და გამოჩნდეს ორთაგანვე შორი
ს ბუმბერაზნი. იყუნეს თუესა ერთსა ყოველთა დღეთა ბუმბერაზთა ბ
რძოლანი ოდეს მათ სძლიან. და ოდესმე მათ სძლიან; ხ~ ამა თუესა
ერთსა შინა. ამან მირვან თავის თავითა მოკლა ცამეტი ბუმბერაზი [ცამეტ]
ქართველთა და სომეხთაგანი; და არავინ გამოჩნდა ქართველთა და სო
მეხთა შორის მძლე მირვანისი და ვერცა თვით ბარტომ (ბ) მეფე (ა) ჰბრძ
ოდა მას. რ~ არა იყო მის თანა გოლიათობისა:- მაშინ ბა
რტომ მეფემან განაწყვნა სპანი მისნი. და მოჰმართა ყოვლითა
სპითა. და მუნით მირვან მოეგება სპითა ყოვლითა. და იქმნა ბრძოლა: ძლიერი: მა
თ შორის. მოსწყდა ორთაგანვე ურიცხვი. და იძლივნეს სომე
ხნი. და ქართველნი სპარსთაგან. და მოკლეს ბარტომ მეფე ქართ
ველთაჳ:- ხ~ ამას ბარტომ მეფესა არა ესუა ძე. ასული ერთი
და სიცოცხლესავე მისსა მოეყუანა ეგრისით ძის წული ქუჯისი
სახელით ქართამ. რომელსა შესდგმიდა ფარნავაზიანობაჳ. ფარნავა
ზის დისა ქუჯის ცოლისაგან. და დედისა მისისა საურმაგისა ას
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ულისა ქუჯის ძის ცოლისაგან. და ამის ქართამის და ეგრისი[.] მ[ი]
ეცა და ასული ცოლად ბარტამ მეფესა. და აღეღო ესე შვილად ქარ
თველთა სათნოებისა თვის ექმნა. ფარნავაზიანთ მიმართ; რ~ არა უნ
და ქართველთა სხუისა ნათესავისა მეფობაჳ. რომელსამცა არა შესდ
გმიდა ფარნავაზიანობაჳ. ესე ქართამ ძე შვილებული ბარტამ მეფისა. მა
სვე წყობასა მოიკლა ბარტომის თანა; ხ~ ცოლი მისი ასული
ბარტომისი. უძლები დარჩა ივლტოდა და წარვიდა სომხითს. მუნ შვ
ა ყრმაჳ და უწოდა სახელად ადერიკი. და იზარდებოდა იგი მუნ ხ~ ვითარ
ცა მოკლა იგი ბარტამ მეფე შემოვიდა (ბ) მირვან (ა) ქართლად დაიპყრა ყოველი ქარ
თლი; და რომელნი დაშთომილ იყვნეს ერისთავნი ქართლისანი
ციხეთა და სიმაგრეთა შინა მისცა მათ ფიცი და აღთქუმაჳ და გა
მოიყუანნა ყოველნიჱ და მძლავრებით გამოიყუანა ცოლი ბარტომისი
სამშვილდით. და შეირთო ცოლად. რომელნი შვილნი იყო არბშაკონ

იანთავე დაჯდა მცხეთასაჱ მერვე მეფე მირვან და ნებიერად ნეფობდა მცირედ ჟამ და
მოკვდა:- და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი არშაკ:
მერვე მეფე მეცხრე. მეფე არბშაკ ძე მირვანისი: მეფისა: ნებროთიანი:,

ხ~ ესე არშაკ მეფე იყო დედით არშაკონიანი და მამით ნებროთიანი ფარნავაზიანი; ამან
არშაკ განაშ
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უენა ნენქარ ქალაქი კახეთისაჳ. რომელ არს ნეკრესი. და ჰმატა
სიმაგრესა უფლის ციხისასა; და იყო ესე ძლიერი ძალითა
დიდი და გოლიათი:ხ~ ესე ადერკი ძე ქართამ ძისა საურმაგისა. ასულის წული ბარტომ მეფისა.
რომელი ვაჵსენეთ ზემო აღზარდეს სომხითს. და იყო კაცი ასაკითა შუ
ენიერი. ტანითა დიდი და გოლიათი. მრავალ გზის გამოცდილ ი
ყო იგი ბრძოლათა სომეხთა და ასურთასა; და მას მოეკლა მ
რავალი ბუმბერაზნი და სახელოვან ქმნილიყო:ამან მოითხოვნა სპანი სომეხთა მეფისაგან მოსცა მას და წარმოემარ
თა არშაკსა ქართველთა მეფესა ზედა დედის ძმასა მისსა; ხ~ არშაკ
შემოკრიბნა ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი. მოირთო ძალი
სპარსეთით. და მიეგება წინა შეკრბეს ორნივე სპანი თრიალე
თს. და დაიბანაკეს მახლობელად ერთმან ერთისა:სთხოვა ბრძოლაჳ თავის თავ არშაკ ადერკის; ხ~ ადერკი სიხარულ
ით აღიჭურა საჭურველითა შუენიერითა. აღჯდა ტაიჭსა და ჰრქუა
სპათა მისთა განმიმაგრეთ ზურგით კერძო ჩემი და ნუ შესძრწუნდ
ებით. და განვიდა ეგრეთვე არშაკ აღიჭურა. და განვიდა განწყობი
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ლთა შორის. აღიზახნეს ორთავე ჵმითა სასტიკითა. და მიეტევნეს ურ
თიერთას და იწყეს ორთავე გურემად ოროლითა. და ვერა ჰკუეთდეს
საჭურველთა ერთმანერთისასა. და ბრძოლისა სიგრძესა შინა გაუტ
ყდათ ოროლები აღმოიღეს ჩუგლუგები. და იწყეს ბრძოლად ჩუგ
ლუგებითა; ოდეს უხეთქნიან ჩუგლუგი იგი საჭურველსა მათსა. ზე
და მზგავს იყვის ჵმასა მას უროსასა რომელი იცემის მჭედლისაგან გუ
რდემლსა ზედა. და ჵმაჳ ზახილისა მათისაჳ მგზავს იყო ქუხილისა:მაშინ ვერა სძლიეს ერთმანერთსა. დაშურეს და უკუდგეს იმ
იერ და ამიერ. შეღამდა დღე იგი. და განისუენეს ორთავე; და დილე

ულ კვალად გამოვიდეს. აღიღეს მშუილდები იწყეს რბევად და სის
რად ერთმანერთისა ჰკრა ისარ ადერკი მკერდსა არშაკისსა და ვ
ერა უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან. განვარდა ზურგით და ჩა
მოვარდა არშაკ ცხენისაგან:შეიქცა ადერკი მსწრაფლ და მივიდა სპათა თანა სომხითისათა. და
ჰრქუა მათ გაფუცებ ღთ~თა თქუენთა ნუ განმარტებთ მახუილთა
თქუენთა ქართველთა ზედა. რ~ მამულნია ჩემნი. და აწ მე ვარ
მეფე მათი. ძალითა და შეწევნითა თქუენითა. ისმინეს სომეხთა ვე
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დრებაჳ მისი. და დაადგრეს ადგილსა ზედა. შემოიქცა და მოვიდა მახლობელ
ად ქართველთა სპისა. და ჵმა ყო ჵმითა მაღლითა. მე ვარ შუილი
მეფეთა თქუენთაჳ. და სუესა ჩემსა მოუცემია მეფობაჳ ჩემდა; აწ
მიიღეთ ჩემგან კეთილი და სიხარული. აჰა ესერა სპანი სომხით
ისანი არა მოუშუენ თქუენ ზედა:მაშინ მიუგეს ქართველთა. შენ გამოსჩნდი უმჯობესი ყოველ
თაგან ნათესავთა. ფარნავაზისთა; რაჳთგან მოკუდა მეფე ჩუენი შენ
ხარ მეფე ჩუენი და ვმადლობთ სუესა ჩუენსა. რ~ მოგუეცა საზღვა
რად მეფისა ჩუენისა შვილივე. მეფეთა ჩუენთა გოლიათი და სა
ხელოვანი; გარდაჵდეს ყოველნი ქართველნი. დაცუივეს პირსა ზ
ედა თუისსა. და თაყუანისცეს ადერკის და მშუიდობით შეკრბ
ეს ერთად სომეხნი და ქართველნი. და სპარსნი რანისანი. და
მოიღეს ქართველთა გუირგუინი არშაკისი. და დაადგეს ადერ
კის და წარმოიყუანეს :მეათე[....] მეფე ადერკის ძე ბარტომისი [სომეხთ მეფისა:] არბშაკუნიანი:,
და ამან ადერკიმ დაიპყრა ყოველი ქვეყანაჳ ქართლი და ეგ
რისი. და მოსცა სომეხთა მეფემან ასული თუისი ცოლად.
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და დაჯდა მცხეთას. და მეფობდა კეთილად; ოცდა ათის წლისა მეფე
იქმნა. და ორმეოცდა ჩვიდმეტ წელ მეფობდა:ხ~ პირველსა წელსა მეფობისა მისისასა; იშვა უფალი ჩუენი
იესო ქრისტე ბეთლემს ჰურიასტანისასა. მოვიდეს მისსა მოგუნი
ძღუნისა შეწირვად. და მოგუთა შესულისა იერუსალიმს.
მოვიდა ჰამბავი მცხეთას. ვითარმედ სპარსთა იერუსალიმი წარ
ტყუენესო. და ჰურიანი რომელნი მცხეთას იყვნეს იქმნა მათ

შორის გლოვაჳ და ტირილი. და შემდგომად მეორესა წ
ელსა სხუაჳ მოვიდა ჰამბავი; ვითარმედ სპარსნი არა წარტყ
უენვად მოვიდეს იერუსალიმს. არამედ აქუნდათ ძღუენი ყრმისა
ვისმე შობილისათუის. და განიხარეს ჰურიათა მცხეთელთა;
შემდგომად ამისსა ვითარმ~ედ გარდაჰჵდეს წელნი ოცდა ათ
ნი. მოვიდა მოციქულნი ჰურიათა იერუსალემით ჰურიათა თანა
მცხეთელთა; ვითარმედ რომლისა თუის იგი მოვიდეს მოგუნი. და შე
წირეს ძღუენი აღზრდილ არს იგი:და იტყუის თავსა თუისსა ძედ ღ~თისა. და აწ წარგუივლენიან ჩ
უენ მოციქულნი ყოველთა თანა ჰურიათა. რათა მოვიდენ მეცნ
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იერნი სჯულისანი; და განვიკითხოთ და განვბრჭოთ მას ზედა. აწ თქ
უენგანიცა წარმოვიდენ მეცნიერნი სჯულისანი მანდეთ; და წარვიდ
ეს ელიოზ მცხეთელი. და ლონგინოზ კარსნელი. და მუნ დახუდეს ჯ
უარცმასა უფლისასა. და მუნით მოიღეს კუართი უფლისაჳ ელ
იოზ მღდელმან. ვითარცა წერილ არს ესე განცხადებულად მო
ქცევასა ქართლისასა:ამან ადერკი მეფემან უმატა სიმაგრეთა ქართლისათა. ქალაქთა და ციხ
ეთა და უმეტეს მოამტკიცნა ზღუდენი ქალაქისა მცხეთისანი
წყალსა იმიერ და ამიერ. ამისვე ადერკის მეფობასა შინა მოვიდ
ეს ათორმეტთა წმიდათა მოციქულთაგანნი. ანდრია დ სიმონ კანანელი თურთ:
აფხაზეთს და ეგრის. და მუნ აღესრულა წმიდაჳ სუიმონ კანანელი ქა
ლაქსა ნიკოფსისასა. საზღვარსა ბერძენთასა; ხ~ ანდრია მოაქცივნა მე
გრელნი. და წარვიდა გზასა კლარჯეთისასა. ხ~ ვითარცა ესმა მეფ
ესა ადერკის. მეგრელთაგან სჯულისა დატეობაჳ განუწყრა
და წარავლინნა ერისთავნი მისნი. იძლებით. კვალად მიაქცივ
ნა მეგრელნი. და დამალნეს ხატნი. და ჯუარნი. და შეჰრისხდა მე
ფე ადერკი. ერისთავსა კლარჯეთისასა. რომელ მშუიდობით გან
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უტევა ანდრია. ამისვე ადერკის მეფობასა გამოჩნდა კვალად მეფობაჳ
სპარსეთისაჳ; რ~ რაჳთგან შესრულ იყო ალექსანდრე. და განერყუნა სპარ
სეთი აქა ჟამამდე არღარა დაჯდომილიყო მეფე სპარსეთს. რ~ ადგილთა
და ადგილთა იყუნეს ერისთავნი სპარსეთისაჱ
მაშინ შეკრბეს ერისთავნი სპარსეთისანი და დასუეს მეფედ აჟღალან
ბრძენი. მაშინ სომეხნი. და ქართველნი. იყვნეს მორჩილ აჟღალანი

სი სპარსთა მეფისა; და ვიდრე ადერკისა მეფობამდე. ერთი დაჯდის ქარ
თველთა მეფედ. რაჳზომცა მრავალნი იყუნიან შვილნი მეფეთანი. ხ~
ამას ადერკის ესხნეს ორნი ძენი რომელთა განუყო ქალაქი მცხეთაჳ
და ქუეყანაჳ მტკუარსა შიდა ქართლი მუხნარით კერძი ქალაქი
და ყოველი ქართლი მტკუარსა ჩრდილოეთი ჰერეთითგან ვიდრე თავ
ადმდე ქართლისა და ეგრისისა ესე მისცა ბარტომს ძესა თუისსა; ხ~ არმ
აზით კერძი ქალაქი მტკუარსა სამხრით. ქართლი ხუნანითგან ვიდრე თა
ვადმდე მტკურისა. და კლარჯეთი მისცა ქართამს ძესა თუისსა. და მოკუდა ადერკი:მეათერთმეტე, მეფენი ბარტო. და ქართამ. ძენი ადერკი სომეხთ მეფისა:
არშაკუნიანი:,
და მეფობდეს ძენი მისნი:- ხ~ ამათსა მეფობასა ოსპასიანოს ჰრუმთა კეისა
რმან წარმოტყუენა იერუსალემი. და მუნით ოტებულნი ჰურიანი მოვი
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დეს მცხეთას. და დასხდეს ძუელადვე მოსრულთა ჰურიათა თანა
რომელთა თანა ერთნეს შვილნი ბარაბასნი. რომელი ჯუარცმასა უ
ფლისასა განუტევეს ჰურიათა უფლისა ჩუენისა იესოს ქ
რისტეს წილ; და მოკუდეს ადერკის ძენი ბარტო და ქართამ:და მეფე იქმნეს შვილნი მათნი, არმაზს დაჯდა ფარსმან; და შიდა ქა

რთლს კაოს:მეათორმეტე მეფენი. ფარსმან და კაოს ძენი ბარტოსი. და ქა
რთამისა სომეხ მეფეთა: არშაკუნიანნი:,
ხ~ ადერკისითგან ესე მეფენი იყუნეს მორჩილებასა შინა სომეხ
თა მეფისასა; უმეტეს არმაზელნი მეფენი. შეეწეოდეს სომეხთა
ყოველთა მტერთა მათთა ზედა. მაშინ მეფე იქმნა სომხითს დიდი
იგი მეფე იარვანდ. და დაივიწყა მან კეთილი ქართველთაჳ. ემძ
ლავრა ფარსმანს არმაზელსა და მოუღო საზღვარი ქართლისაჳ.
ქალაქი წუნდა და არტანი მტკურამდე. და დასხნა წუნდას
შინა კაცნი მჵეცნი ნათესავნი დევთანი. და უწოდა წუნდასა
სახელად ქაჯა ტუნი. რომელი ითარგმანების დევთა სახლი. და
ვერ იძებნეს მეფეთა ქართლისათა საზღვარი. და მოკუდეს
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მწუხარებასა შინა დიდსა. ფარსმან და კაოს:დასხდეს მეფედ შემდგომად მათსა შვილნი მათნი; არმაზს აზორ

კ. და შიდა ქალაქსა არმაზელ:,
ი~გ(13) მეფენი აზორკ და არმაზელ ძენი ფარსმანისი. და კაოსისა:
არშაკნიანნი:,
ესე იყუნეს კაცნი მჵნენი. და შემმა
რთებელნი და შეითქუნეს ესენი. და განიზრახეს ძიებად: საზღვართ
ა ქართლისათა. მაშინ მოკლა სუმბატ ბივრიტიანმან იარვა
ნდ მეფე სომეხთაი. და დასვა მეფედ ძმაი იარვანდისი არტაშან:მაშინ ამათ მეფეთა ქართლისათა. აზორკ. და არმაზელ მოუწოდ
ეს ოვსთა და ლეკთა. და გარდამოიყუანნეს ოვსთა მეფენი ძმ
ანი ორნი გოლიათნი. ბაზუკ და აბაზუკ. სპითა ოვსეთისათა:
და მათ გარდა მოიტანნეს თანა პაჭანიკნი და ჯიქნი: და გარდამო
ვიდა მეფე ლეკთაი. და მან გარდამოიტანნა დურძუკნი და დიდონი:და ამათ მეფეთა ქართლისათა შემოკრიბნეს სპანი თუისნი და შეკრ
ბა ესე ყოველი სიმრავლე ურიცხუი. და სიმარჯვით ფარულად
შეკრბეს ვიდრე შეკრბებოდეს სპანი სომეხთანი: და შევიდეს ესენი სომხითს.
და უგრძნულად წარმოსტყუენნეს შირაკუანი. და ვანანდი ბაგრევა
ნამდე: და ბასიანამდე. და შეიქცეს. და ჩატყუენეს დაშტი ვიდრე ნახ
ჭევანამდე. და აღიღეს ტყუეი და ნატყუენავი ურიცხუი: და აღივ
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სნეს ყოვლითავე ხუასტაგითა. და გამოვლეს გზაჳ ფარისოსისაჳ:მაშინ სუმბატ ბივრიტიანმან. მოუწოდა სპათა სომხითისათა. და შე
ჰკრბეს მსწრაფლ სომეხნი და დევნა უყვეს; ხ~ ესე ყოველნი ჩრდი
ლონი განსრულიყვნეს მტკუარსა. და მისრულ იყვნეს კამბეჩოანს
დაებანაკათ იორსა ზედა და განიყოფდეს ტყუესა. და ნატყუენავსა. მაშინ
სუმბატ წარავლინა მოციქული და ჰრქუა რომელი აღგიღიათ ნატ
ყუენავი სომხითით პირუტყუი ოქროჳ ვეცხლი და ნაქსოჳ. ყოველი მი
მინიჭებიეს თქუენდა. და რომელი დათხეულ არს სისხლი სომეხთა თ
ქუენ მიერ იგიცა უძიებელ იყოს თქუენ ზედა; არამედ რომელნი გყ
ავსთ კაცნი ტყუედ განუტევეთ. და წარვედით მშუიდობით განმდიდრ
ებულნი და აღსავსენი ყოვლითავე; ხ~ მათ პასუხ უგეს არად სხუად
შემოვედით სომხითს არამედ ძიებად შენდა. და ვერა გპოვეთ შენ; და აწ მო
ვედ ჩუენდა და მიიღე ნაწილი შენი. თუარა მოვიდეთ შენდა სადაცა
იყო და არა განერე ჵელთაგან [..........]ჩუენთა ცოცხალი; მაშინ სუ
მბატ ბივრიტიანმან განვლო მტკუარი. და ბაზოკ ოვსთა მეფემან ს
თხოვა მუქარა მიუგზავნა მოციქული. და ითხოვა თავის თავ ბრძოლაჳ.
ხ~ სუმბატ აღიჭურა. და აღჯდა ვარსამატსა მისსა. და განვიდა
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განწყობილთა შორის. და მუნით გამოჵდა ბარზოკ და აღიზახნეს ორ[თ]
ავე და მიეტევნეს. და სცა სუმბატ ოროლნი სარტყელსა ზედა. და გა
ნავლო ზურგით წყრთა ერთ. აიღო ცხენისაგან. და დასცა ქვეყან
ასა ზედა. მაშინ მიეტევა ანბაზუკ შუელად ძმასა თუისისა და მო
სწუადნა სუმბატ ოროლნი. იგი მიეგება ეგრეთვე მასცა სცა და გა
ნავლო და აღიღო და დასცა ქუეყანასა და თქვა. ესე სომეხთა დედათა და
მამათა ყრმათა ჩუილთა თუის რომელნი თქუენ ასწყუდენით:მაშინ სპათა მათ ყოველთა ოვსთა და ლეკთა და ქართველთა და
ყოველთა მათ ჩრდილოთა ნათესავთა ვითარცა ერთითა პირი
თა აღიზახნეს და თქვეს ვინაჳთგან მოკლნეს ორნი ისი ძმანი თა
ვნი გოლიათობისა ყოვლისანი. სიკუდილი ჩუენი არა რად
შესარაცხელ არს უფროჳსად განბოროტნეს. და შეკრბეს ყ
ოველნი სპასალარობასა ქუეშე არზოკ. და არმაზაელისსა ქართ
ველთა მეფეთასა. და ყოველნი მიეტევნეს სუმბატს და სპა
თა მისთა. მაშინ იქმნა ბრძოლაჳ დიდ ძალი მათ შორის. სა
მ ჟამიდგან ვიდრე ცხრა ჟამამდე. და მოსწყდა ორთაგანვე უ
რიცხუი. აღჵდა მტუერი. და დღე ნათელი იქმნა ვითარცა ღ
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ამეო ბნელ აღრეულ იყუნეს ერთგან. და ვერ იცნობდეს ერთმანერთ
სა. მტუერისაგან მაშინ იძლია ბანაკი ჩრდილოჳსაჳ. სომეხთაგა
ნ მეოტ იქმნნეს. და დაიფანჩნეს ყოველნივე მიუდგა სუმბატ მ
რავალთაგან მოწყლული. და სდევნა ღამემდე. და მოსრნა
ყოველნი ოვსნი და ლეკნი. მცირედნი დაურჩეს. ხ~ ქართველნ
ი უფრო დარჩეს. სამეოტოთა გზათა მეცნიერებითაჳ:და შემოიხუეწნეს ორნივე მეფენი ქართლისანი მცხეთას მოწყლულ
ნი; მაშინ სუმბატ გამარჯუებული შემოვიდა ქართლად. და მოაოჵრა ქა
რთლი რომელნი პოვა ციხეთა და ქალაქთა გარე. არამედ ციხე ქა
ლაქთა არა ჰბრძოდა რ~ არა მზა იყო მსწრაფლ გამოსულისაგან.
არამედ აღაშენა ციხე ერთი ოძრჵისასა. რომელსა ეწოდების სა
მცხე ადგილსა რომელსა ჰქუიან დემოთი. მოკიდებულად მთასა ღადო
ჳსასა. და დაუტევნა შიგან ლაშქარნი შემწედ წუნდელთა. რ~ ბრძოლა
დ ოძრჵელთა წარვიდა: ხ~ მეფენი ესე ქართლისანი არზოკ. და არმაზელ
სიფიცხლითა გულისა მათისათა არა შეუშინდეს. არამედ განამაგრ
ნეს ციხე ქალაქნი მათნი. და განწირნეს ყოველნი ველნი ქართლისანი
და არა დასცხრეს კირთებისაგან სომეხთა ზედა იწყეს ოვსთა სისხლისა
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მათისა ძიებად სომეხთა ზედა გარდამოვიდეს ქართლად. და დაემეგობრნეს
ქართველთა და აღერივნეს ერთგან ოვსნი და ქართველნი. და მარა
დის ბრძოდეს სომეხთა. და იყო ერისთავი ოძრჵეს ქალაქსა შინა მეფისა არ
მაზელისი აზნაურთაგანი. იგი დადგომილ იყო სარწმუნოებით ერთგულ
ებასა ზედა არმაზელისსა. და მას შეეწეოდეს მეგრელნი; ხ~ წუნდელნი
და დემოთელნი შეეწეოდეს ერთმანერ[.]თსა. და დაუცხრომელად იბრ
ძოდეს. და უფროსი ბრძოლაჳ იყვის მდინარესა ზედა რომელსა ჰქუიან ნო
სტე. და იყო კლარჯეთს ერისთავი არზოკ მეფისაჳ აზნაურთაგანივე იგი
ავნებდის საზღვართა სომხითისათა. ქვეყანასა პარხისასა რომელ არ
ს ტაოჳ. და ვერავინ შევიდოდა მავნე კლარჯეთს. რ~ შეუვალი და მაგა
რი იყო ტყითა და კლდითა. და მკუიდრნი კლარჯეთისანი იყუნეს კა
ცნი მკუირცხლნი. და მჵედარნიცა. ხ~ თუით მეფენი ქართლისანი მც
ხეთით გაემართვოდიან სომხითის გზასა აბოცისასა. და მარადის
ესრეთ ჰკრფებოდეს ქართველნიჱ
მაშინ წარმოემართა ძალითა მისითა ყოვლითა. არტაშან სომე
ხთა მეფე. და სპასპეტი მისი სუმბატ ბივრიტიანი; ხ~ ქართველთა
გაამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი. და მოირთეს ძალი ოვსეთით. და გან
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ავსნეს ციხენი და ქალაქნი. მოვიდეს სომეხნი და დადგეს მცხეთასა და
ჰბრძოდეს ხუთ თუე. და დღეთა ყოველთა იყვის ბრძოლაჳ ბუმბერაზთა მა
შინ შესჭირდათ ქართველთა. და ოვსთა. ითხოვეს მშუიდობაჳ. არა
ძიებნად სისხლისაჳ. და ზღვრისაჳ. მაშინ ისმინა სომეხთა მეფემან ვ
ედრებაჳ მათი. მაშინ იქმნა საფიცი და აღთქმაჳ; და დაიმონნა ქართ
ველნი. და ოვსნი სომეხთა მეფემან და წარვიდა:ხ~ გარდაჵდეს ამას შინა წელნი რაოდენნიმე. აღშენდა ქართლი მოო
ჵრებული სომეხთაგან. მაშინ უცალო იქმნეს სომეხნი. რ~ იწყეს
ჰბრძოლა სპარსთა და ბერძენთა:მაშინ პოვეს ჟამი მარჯუე ქართველთა და ოვსთა იწყეს კირთებად
სომეხთა. რ~ სპანი სომეხთანი ყოველნი. და ორნი ძენი მეფისანი. და
სუმბატ იყვნეს ბრძოლად სპარსთა. და ვითარ განამრავლნეს ქარ
თველთა და ოვსთა ვნებაჳ სომეხთაჳ. მაშინ არტაშან მეფემან შე
კრიბნა სპანი რომელნი შინა დაჰრჩომოდეს. და მისცნა ძესა თუისსა
ზარენს. და წარმოგზავნა ქართველთა ზედა; ხ~ შეკრბეს ქართველნი და ო
ვსნი. და მიეგებნეს ქვეყანასა ჯავახეთისასა. და ეწყუნეს. და სძლი
ეს ზარენს. და აოტეს ზარენ და მოსრეს სპაჳ მისი ყოველი. და სდე
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ვნეს საზღურამდე სომხითისა. მიეწივნეს ზარენს ძესა მეფისასა და
შეიპყრეს ტბისა მის პირსა რომელსა ჰქუიან ცელი. და უკმოიყვანეს.
ხ~ ოვსთა ჰნებვიდა მოკლვაჳ ზარენისი სისხლისა თუის მეფეთა მათ
თაჳსა. არამედ ქართველთა დაიცვეს ცოცხლებით ძიებისა თუის სა
ზღვართა მათთაჳსა. დასუეს პყრობილად ციხესა დარღალანისსა.
ვერ ძებნეს სომეხთა. რ~ უცალო იყუნეს სპარსთაგან:მაშინ წელსა მესამესა მოვიდა სუმბატ ბივრიტიანი. და ორნი ძენი
მეფისანი არტვაზ და ტიგრან; ყოვლითა სპითა სომხითისათა
მაშინ მეფეთა ქართლისათა უბრძანეს ქვეყანასა მათსა შელტო
ლაჳ ციხე ქალაქთა. და მთეულეთთა. გაამაგრნეს ციხენი და ქა
ლაქნი; მოვიდეს სომეხნი დადგეს თრიალეთს აღდგეს მათ შორ
ის მოციქულნი და დაიზავნეს. მისცეს ქართველთა ძე მეფისა შეპყრო
ბილი. და აღუთქუეს შეწევნაჳ ესრეთ უკეთუ ვინმე აღდგეს მტერ;
და მოღმართ გბრძოდეს ჩუენ ორნივე მეფენი. თავითა ჩუენითა
და სპითა ჩუენითა თანა დაგიდგეთ. და გიშუელოთ. და თუ ვისმე მ
იღმართ ჰბრძოდეთ. ათას ათასითა მჵედრითა ჭურვილითა შეგ
ეწეოდით; და ესეცა აღუთქუეს ქართველთა ვითარმედ ქალაქსა
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ჩუენსა დრამაჳ არტაშან მეფისა ხატითა და ვსცეთო ხ~ ამისთუის სო
მეხთა უკმოსცეს საზღვარი ქართლისა ქალაქი წუნდა. და ციხე დე
მოთისა ჯავახეთი და არტანი. და მიერითგან იქმნეს მოყუარე სომ
ეხნი და ქართველნი და ოვსნი; სამნივე ერთგან ჰბრძოდეს მტერ
თა მათთა აღესრულნეს არზოკ და არმაზაელ. ნუგეშინის ცემულ
ნი დიდად. რ~ სიმჵნითა მათითა უკუმოიხუნეს საზღვარნი ქართლისანი:და შემდგომად მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი. არმაზს ამაზასპ. და ში
და ქალაქს [..] დეროკ:მეათთოთხმეტე მეფენი. ამაზასპ. და დეროკ; ძენი აზორკ და ა
რმაზელისნი სომეხთ მეფისანი: არბშაკუნიანნი:,
და შემდგომად მათსა მეფობდეს შვილნი მათნი. არმაზს ფარსმან ქვე
ლი. და შიდა ქალაქს[...] მირდატ:მეათ თთხთმეტე მეფენი. ფარსმან ქუელი. და მირდატ; ძენი ამ
ზასპისა. და დეროკისი; სომეხთ მეფეთა:, არბშაკუნიანნი:,

აქამომდე ესე მეფენი ყოველნი ორნი იყუნეს. მოყურობასა ზედა
ერთგან მოყუარენი ვისნიმე. და ერთგან მტერნი ვისნიმე; მაშინ
ამან მირდატ ქართველმან. მოიყვანა ცოლი სპარსი ნათესავი
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მეფეთაჳ. და წუევითა სპარსთაჳთა მტერ ექმნეს ფარსმან ქუელსა არ
მაზელსა. და განიზრახა მუხთლად სიკუდილი ფარსმან ქველისაჳ
და მოხადა მირდატ ფარსმან ქველსა სახლსა თუისსა რეცა მიჯლ
ისად და განცხრომად. რომელი ესე უთხრა ვინმე ფარსმანს. და გან
აკრძალა და არა მივიდა:მიერითგან იქმნეს მტერ ურთიერთას. და მირდატს შეეწეოდეს სპარ
სნი. ხ~ ფარსმანს სომეხნი; და ესე მირდატ იყო კაცი ურვილი და მოს
ისხლე. ხ~ ფარსმან ქველი იყო კაცი კეთილი. და უხუად მომნიჭებ
ელი. და შემნდობელი ჰასაკითა შუენიერი; ტანითა დიდი და ძ
ლიერი. მჵნე მჵედარი და შემმართებელი ბრძოლისა; უშიში ვითარცა უჵორც
ოჳ. და ყოვლითავე უმჯობესი ყოველთა მეფეთა ქართლისათა. რო
მელნი გარდაცვალებულ იყუნეს უწინარეს მისსა. ესე უყუარდ
ათ მირდატის კერძთაცა ქართველთა. და სძულდა მირდატ.
მესისხლეობისა და მედგრობისა მისისა თუის. და გამოერთნეს უმრა
ვლესნი მირდატისაცა კერძნი. ემძლავრა ფარსმან ქველი. აოტა
და წარვიდა მირდატ სპარსეთად:ხ~ იყო მაშინ სპასპეტი ფარსმან ქველისაჳ ეგრეთვე ქველი და გოლ
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იათი სახელით ფარნავაზ. ესე ფარნავაზ ძუძუს მტე იყო ფარსმან
ისი. სარწმუნო. და ერთგული და მისანდობელი; იგი დაადგინა შ
იდა ქალაქსა. ადგილსა მირდატისსა. და ყოვლადვე იყის ფარნავაზ
სპასპეტი ქართლსა შინა; ხ~ მეფე ფარსმან ქველი. იარებოდის და
განაგებდის სამეფოსა მისსა:მაშინ მირდატ გამოიყვანა სპარსნი. სპანი ძლიერნი. მომართა ფ
არსმანს; ხ~ ფარსმან შემოკრიბნა სპანი ქართლისანი. და მოირთო ძალი სო
მხითით. და მიეგება იწროთა რკინისა ჵევისათა; იწყეს ბრძოლად
ბუმბერაზთა დღეთა მრავალთა. და რომელი გამოჩნდის ბუმბერაზნი
სპარსთა შორის. რომელსა ვერ ებრძოდიან ბუმბერეზნი ქართლ
ისანი. და სომხითისანი; მას ზედან განვიდის თუით მეფე ფარსმან და
ანუ სპასპეტი მისი ფარნავაზ. აჯობიან და სძლიან. და მას ბრძო

ლასა შინა მოკლა ფარსმან ათჩვიდმეტი ბუმბერეზნი სპარსნი:ხ~ სპასპეტმან მისმან ფარნავაზ. მოკლა ოცდა სამი; მაშინ იყო სპარს
თა შორის კაცი ერთი გოლიათი სახელით ჯუანშერ. რომელი ლო
მსა ჵელითა შეიპყრობდა. მან სთხოვა ბრძოლა თავის თავ მეფესა
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ხ~ ფარსმან ქველი სიხარულით აღიჭურა და განვიდა; აღიზახნეს
ორთავე ჵმითა სასტიკითა. და მიეტევნეს ურთიერთას. და ი
წყეს ბრძოლად ჵრმლითა. და ზაჰმი ჟამი: ბრძოლისა მათისა ემსგ
ავსა ზაჰმსა ჟამსა: ქუხილისა და ტეხისასა აჯობა ფარსმან ჩამოაგდო და
მოკლა და მოიქცა სპისა თვისისა კერძო. ჵმაყო ჵმითა მაღლი აჰა
ლომნო მძვინვარენო. ცხოვარნი დასეტყუილნი. მაშინ მიეტევნეს ქა
რთველნი. და სომეხნი სპარსთა ზედა აოტნეს და მოსწყუიდნეს და
ტყუე ყუნეს ურიცხუნი. და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთადვე;
და წელსა მეორესა. კუალად მოვიდა მირდატ. სპითა უძლ
იერესითა. ხ~ ფარსმან ქველმან შემოკრიბნა მჵედარნი. [....] და ქ
უეითნი. და დადგა მცხეთას ქალაქსა შინა. რ~ არა ჰყვეს სპა
ნი მირდატის სპათა ოდენნი. მოვიდა მირდატ და დადგა ჯა
ჭუს. და ყოველთა დღეთა იბრძოდიან ბუმბერეზნი. და ამას ბ
რძოლასა შინა ფარსმან მეფემან მოკლა თავის თავითა [...]
თორმეტი ბუმბერეზი. ხ~ სპასპეტმან ფარნავაზ [.......] მოკლა ათექუსმეტი
ბუმბერეზი; მაშინ ფარსმან მეფემან სიფიცხითა გულისა მ
ისისათა. არღარა განახა სიმრავლე სპარსთა არამედ განვიდა ჟა
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მსა განთიადისასა სპითა მისითა. და დაესხა და მოსცა სუემა
ნ მისმან ძლევა. აოტა ბანაკი მათი და მოსწყუიდნა ურიცხუნი.
და წარვიდა მირდატ მეოტი სპარსეთადვე. მიერითგან განითქ
უა სახელი ფარსმან ქველისა. და სპასპეტისა მისისა ფარნავაზი
სი. და წინამძღუარ ექმნა იგი სპათა ქართლისა და სომხითისათა
და უწყო ბრძოლა სპარსთა და შესვლად სპარსეთს. და ვერღარაოდ
ესვინ წინა აღუდგა ფარსმან ქველსა:მაშინ სპარსთა გება ყვეს სიმარჯუით. მოიყვანეს მზარეული
ერთი და აღუთქუეს მას კეთილი დიდი. და ჰქუეს ესრეთ ვითარმ
ედ წარვედ და შეეწყნარე ფარსმანს და წარიტანე თანა წამალი სა
სიკუდინე. ჩაურთე საჭმელსა მისსა და შეაჭამე; ხ~ წარმოვიდა მზარეული
იგი და ყო ეგრე ვითარცა უთხრეს სპარსთა. და მოკლა ფარსმან:-

მაშინ იქმნა გლოა და ტირილი და ტყება ყოველთა ზედა ქარ
თველთა წარჩინებულთაგან ვიდრე გლახაკთამდე იტყებდე
ნ თავთა მათთა ყოველნი. და ყოველთა ქალაქთა და დაბნებთა. და
სხდიან მგოსანნი გლოისანი. შეკრბიან ყოველნი და აჵსენებდი
ან. სიმჵნესა. და სიქველესა. და სიშუენიერესა. და სახიერებასა ფა
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რსმან ქუელისასა; და იტყოდიან ესრეთ ვაი ჩუენდა. რ~ მოგუძინა სუემ
ან ბოროტმან. და მეფე ჩუენი რომლისაგან ჵსნილ ვიყვენით
მონებისაგან მტერთასა მოიკლა კაცთა მგრძნებელთაგან. და
აწ მივეცენით ჩუენ წარტყუენვად ნათესავთა უცხოთა. მაშინ გ
ამოვიდეს სპარსნი და გამოიტანეს თანა მირდატ. და დაიპყრეს ქ
ართლი. და მისცეს მირდატს ნაწილი მისი:ხ~ ნაწილი ფარსმანისი თუით დაიჭირეს და დაუტევეს ერის
თავი არმაზს; ხ~ სპასპეტმან ფარნავაზ წარიყვანა ცოლი და ძე
ფარსმან ქველისა და ივლტოდა და მივიდა სომხითს; რამეთუ
სომეხთა მეფისა ასული იყო ცოლი ფარსმანისი; და დაიპყრეს
ქართლი მირდატ. და ერისთავმან სპარსთამან ხ~ მეგრელნი დად
გეს ერთგულობასა ფარსმანის ძისასა:მას ჟამსა მოყუარე იქმნეს სომეხნი და ბერძენნი. მაშინ სომე
ხთა მეფემან მოირთო ძალი საბერძნეთით. და წარმოემარ
თა ბრძოლად სპარსთა და ქართველთა. მიერთნეს მეგრელ
ნი და შეკრბეს სპანი ურიცხუნი; მაშინ მირდატ და ერ
ისთავმან სპარსთამან მოირთეს ძალი სპარსეთით; ხ~ სომ
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ეხნი და ბერძენნი. და მეგრელნი. ჩავიდეს შიდა ქართლს.
და მუნ მოეგებნეს სპარსნი და ქართველნი. მდინარესა ზედა რომ
ელსა ჰქუიან ლიახუი. და მუნ იქმნა ბრძოლა მათ შორის: ად
გილსა რომელსა ჰქუიან რეჵი; მოსწყდა ორთაგანმვე ურიც
ხუი იძლივნეს სპარსნი და ქართველნი მოკლეს მირდატ. და
ერისთავი სპარსეთისა და მოსრნეს სპანი მათნი:და დასუეს ძე ფარსმან ქველისა. რომელსა ერქუა ადამი:,
ი~გ(13) მეფე ადამი ძე ფარსმან ქველისა:და სამ წელ მეფობდა და მოკუდა და დარჩა ძე მისი წელიწდისა ერთისა ყ
რმა; და ვიდრე აღიზრდებოდა. მეფობდა მამის დედა მისი ცო
ლი ფარსმან ქველისა რომელსა ერქუა ღადანა.......... და ვი

თარ აღიზარდა ძისწული ფარსმან ქველისა. სახელით ფარს
მანვე:მეათ ვ ქა შვიდ მეტე მეფე ფარსმან ძე [.................]ადამისი არბშაკნიანიჱ
მეფობდა იგი. ხ~ შემდგომად მისსა მეფობდა ძე მისი ამაზასპ:მეათ შვიდრვამეტე მეფე ამაზასპ ძე ფარსმანისი: არბშაკუნიანი
ესე ამაზასპ იყო კაცი ძლიერი და დიდი. გოლიათი მსგავს ფა
რსმან ქველისა. და ამისსა მეფობასა გარდამოვიდეს ოვსნი სპანი
1-17 სტრ. 32v
დიდნი გზასა დვალეთისასა; ვერ იგრძნა ამზასპ მეფემან მო
სულა ოვსთა ვიდრე გარდამოვლამდე მთისა. მოვიდეს ოვსნი
დადგეს ლიახუსა ზედა. რვა დღე განსუენებად და არსად
განვიდა მარბიელი. რ~ ქალაქისა მცხეთისა შემუსრვად გარდ
მოსრულ იყუნეს:მაშინ ამაზასპ მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა მოვიდეს. ერისთავ
ნი აღმოსავალისანი. ერისთავი კახეთისა. ერისთავი ხუნანისა. ერ
ისთავი სამშუილდისა; და შემოკრიბნეს მჵედარნი სპასპეტისანი. და
ვიდრე მოვიდოდეს ერისთავნი. მოვიდეს ოვსნი ჩრდილოთ კარ
თა ქალაქისათა რომელ არს მუხნარი:მაშინ ამზასპ მეფემან. განავსნა ციხენი და კარნი ქალაქისანი ლ
აშქრითა; და იყო სიმრავლე ქუეითთა მცხეთელთა რომელნი კა
რთა და ზღუდეთა სცვიდეს. მათგან კიდე გარე გამავალი ქუეი
თი მეომარი იყო ოცდა ათი ათასი ყოვლედვე; და მაშინ რომ
ელ ჰყვანდა მჵედარი ათი ათასი. და განვიდა მჵედარი და ამზასპ. და გან
აწესნა ქუეთნი იგი არაგუსა იმიერ დ ამიერ. სიმაგრეთა ში
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ხ~ მჵედრითა ლაშქრითა განვიდა ადგილსა. რომელსა ჰქუიან საფურც
ლე. იპყრა ზურგად ქალაქი. და ქუეითნი იგი რომელ დაეყენ
ნეს კართა შინა; ხ~ იყო ბუმბერაზთა ბრძოლად. განვიდა ამზასპ
მშუილდითა და იწყო სროლად გულითა ფიცხელითა. და მკლ
ავითა ძლიერითა უზომოდ შორს ისროდა რომელ დამართე
ბითა ოვსთაგან არა შეეტყუებოდა. არცა ინახვოდა სიშორ

ით თუ ყოლად აქუს მშუილდი და მუნ ჰკრის ისარი რომელ
სა არ დაუდგნის სიმაგრემან საჭურველისამან. და მას დღ
ესა შინა ამზასპ თავის თავითა მოკლა ბუმბერეზი ათხუთმეტი;
და ცხენი მრავალი. სხუათაგან ბუმბერაზთა ამზასპისათა მოკლ
ნეს ბუმბერეზნი ოვსთანი და დასდვა წყლულება დიდი ოვსთა ზედა:მას დღესა შინა შემოვიდა ამაზასპ ქალაქადმჵედრითა სპითა. ხ~ ქუეით
ნი იგი დგეს მუნვე ადგილსა ზედა კართა შინა. და ღამესა მას მოე
მატნეს მჵედარნი რომელნი მოეტანნეს თანა ერისთავთა მათ სისწრაფითა:და ვითარ განთენდა განვიდა კუალად მუნვე მაზასპ. და აღიხუნ
ა ჰოროლნი და გამოვიდა ოვსთაგან კაცი ერთი რომელ
სა ერქუა სახელი ხუანხუა. იგი გამორჩეულ იყო სპათა შო
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რის ოვსთასა; აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს ურთიერთას.
და პირველსავე მისულასა სცა ოროლნი და განავლო ზურ
გით და მოკლა იგი; და აღმოიხადა ჵრმალი და მიეტევა სხუათა
ცა ბუმბერაზთა. და მოკლნა ორნი სხუანიცა. შეიქცა და შევიდა ქ
ალაქად მჵედრებითურთ; და დგეს ქუეითნი მუნვე კართა შინა.
და მას ღამესა კუალად მოემატნეს მჵედარნი:ხ~ განიზრახეს დასხმა ოვსთა. და განვიდა და დაესხა ოვსთა განთიადისასა. მჵ
ედრითა და ქუეითითა ყოვლითა ძალითა და აოტა ბანაკი მათი. და მოკ
ლა მეფე ოვსთა. და მოსრა ყოველი სიმრავლე მათი:,
და წელსა მეორესა მოირთო ძალი სომხითით. და შეკრიბნა სპანი მი
სნი ყოველნი. და გარდავიდა ოვსეთს. და ვერვინ წინა აღუდგა
და მოტყუენა ოვსეთი. და მოვიდა შინა გამარჯვებული; და შემდგო
მად ამისსაჳ შეექმნა სილაღე. და იწყო მესისხლეობად. და მოსწ
ყუიდნა მრავალნი წარჩინებულნი. და ამისთუის მოიძულეს იგი. ერ
მან ქართლისამან და მტერ ექმნა იგი სომეხთა და შეიყუარნა სპარსნი:მაშინ განდგეს ერისთავნი დასავლეთისანი ხუთნი; ორნი ერისთა
ვნი ეგრისისანი. ერთი ოძრჵისა. ერთი კლარჯეთისა და ერთი წუნ
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დისა; ეზრახნეს ესე სომეხთა. მეფესა. და ითხოვეს ძე მისი მეფედ. რ~
დის წული იყო ამზასპისი; მაშინ სომეხთა მეფე ძალითა მრავლითა
წარმოემართა ქართლად; და მოირთნა ძალი საბერძნეთითცა. და ეზრა
ხნეს ოვსთაცაჳ. ხ~ ოვსნი სიხარულით წარმოვიდეს. რ~ მესისხლე იყო

ამზასპ მათი. და გარდამოვლეს გზაჳ თაკუერისა. და მოვიდეს ერისთავთა
თანა მეგრელისათა:მაშინ ამზასპ მოუწოდა სპარსთა. და მოვიდეს სპარსნი ძლიერნი. და შეკრ
იბნა ქართველნიცა რომელნი დარჩომოდეს. მაშინ ოვსთა და მეგრელთა.
გარდამოვლეს მთაჳ მცირე. და შეკრბეს იგინი. და ერისთავნი ქართ
ლისანი განდგომილნი. და მოვიდეს ესე ყოველნი წინაშე სომეხ
თა მეფისა; ხ~ წარმოემართა ამზასპ და მოეგებაჳ იგი გუთის ჵევს. და არ
ავინ პოა ეგოდენთა მათ სპათა შინა ბერძენთა და სომეხთა ოვსთა
და მეგრელთა და ქართველთა შორის მარტოდ მბრძოლი ამზასპისი;
ა~დ ეწყვნეს ურთიერთას სპანი იგი. და იქმნა ბრძოლა მათ შორი
ს. იძლია ამზასპ და ივლტოდა სპა მისი. და დაიპყრეს ქართლი
და მოკლეს ამზასპ. და მოსრეს სპა მისი. და დაუტევა სომეხთა მე
ფემან. ძე თუისი მეფედ ქართლს. დისწული ამზასპისი სახელით რევი:,
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მეათ რვაცხრამეტე მეფე რევ ძე სომეხთ მეფისა არბშაკუნიანი:,
და ამან რევ მოიყუანა ცოლი. საბერძნეთით ასული ლოღოთეთისა. სახ
ელით სეფელია. მოიხუნა თანა კერპი სახელით აფროდიტოს და ა
ღმართა თავსა ზედა მცხეთისასა:,
ესე რევ მეფე დაღაცა თუ იყო წარმართი. ა~დ იყო მოწყალე და შემწე ყო
ველთა ჭირვეულთა; რ~ სმენილ იყო მისდა მცირედ რაჳმე სახარებაჳ უ
ფლისაჳ ჩუენისა იესოს ქრისტესი. და აქუნდა რაჳმე სიყუარული ქრ
ისტესი. და ამან მეფობასა შინა მისსა არღარაჳ ვის უტევა ქართ
ლსა შინა ყრმათა კლვა; რომელსა იგი ამისსა უწინარეს და პირვ
ელ კერპთა მიმართ შესწირვიდეს მსხუერპლად ყრმათა; ვიდრე იყო იგი
მეფედ არღარავინ კლვიდა ყრმათა კერპთა თუის:ა~დ ცხურისა და ზროხისა შეწირვა განუწესა. და ამისთუისცა ეწოდა რევ[ი]
მართალი და მეფობდა იგი კეთილად და მოკუდა რევ:, მეფე იქმნა ძე მისი ვაჩე:,
მეოცეათ ცხრამეტე მეფე ვაჩე. ძე რევისა სომეხთ მეფისა: არბშაკუნიანიჱ
და შემდგომად ამისსა მეფე იქმნა ძე ვაჩესი ბაკურ:,
მეოცეერთე მეფე ბაკურ. ძე ვაჩესი სომეხთ მეფისა: არბშაკუნიანი:,
და შემდგომად ბაკურისა. მეფობდა ძე ბაკურისი მირდატ:1-17 სტრ. 35r

მეოც და ეორთე მეფე. მირდატ ძე ბაკურისა სომეხთ მეფისა:- არბშაკუნიანიჱ
და შემდგომად მირდატისი. მეფობდა ძე მისი ასფაგურ:მეოცდა სამე ორე მეფე. ას[.]ფაგურ ძე მირდატისა ომეხ მეფისა: არბშაკუნიანიჱ

და ამან ასფაგურ აღაშენა ციხე ქალაქი უჯარმა:- ხ~ ალექსანდრეს მე
ფობითგან. ესე ყოველნი მეფენი მეფობდეს ქართლს. და იყვნეს
კერპთ მსახურ; და ესე ასფაგორ იყო უკანასკნელი მეფე ფარნავაზ
იანთა ნათესავისა; და ამის ზე მეფე იქმნა სპარსეთს ქასრე ანუ ში
რვან სასანიანი. რომელმან მოსრნა მეფენი აჟღალიანნი რომელი
იცნობების არდაშირობით ვ~ ა წერილ არს ცხოვრებასა სპარსთასა:ხ~ სომხითს მეფე იქმნა კოსაროს. და ამან კოსაროს სომეხთა მეფემან უ
წყო ბრძოლად ქასრე მეფესა სპარსთასა. და შეეწეოდა მას ასფაგო
რ მეფე ქართველთა. და ამან ასფაგურ განუხუნის კარნი კავკასიანთ
ანი. და გამოიყვანნეს ოვსნი ლეკნი და ხაზარნი. და მივიდის კოსარუ
მეფესა თანა სომეხთასა ბრძოლად სპარსთა. და პირველსავე შესვლ
ასა სპარსეთად ეწყო ქასრე მეფე სპარსთა დაოტეს იგი და მოსრეს ს
პა მისი; და მიერითგან ვერღარაჳ წინა აღუდგაჳ ამათ მეფე იგი სპარს
თა. და განამრავლეს შესვლა სპარსეთად და ტყუენვაჳ სპარსეთისა:1-17 სტრ. 35v

ხ~ დაესრულნეს მეფენი ქართლისანი ფარნავაზიანნი: და სომეხთ მეფის
ძენნი:შემოსვლაჳ სპარსთაჳ ქართლს. და მეფობაჳ მირიანისიჱ
ვითარ იოტეს სომეხთა და ქართველთა. და ჩრდილოს ნათესავითა მე
ფე სპარსთაჳ. და განამრავლეს შესვლაჳ სპარსეთს. და ოხრებაჳ სპა
რსეთისაჳ. და ვერღარა ოდეს წინა აღუდგა მეფე სპარსთაჳ; მაშინ
მეფემან სპარსთამან მწუხარებითა შეპყრობილმან. მოუწოდა მთა
ვართა სოფლებისათა პიტიახშთა და ერისთავთა და ყო განზრახ
ვაჳ. და ეძიებდა ღონეს ბოროტისა მის მოწევნულისასა. და ა
ღუთქმიდა ნიჭსა დიდსა და პატივსა. რომელმან უძიოს ღონე შ
ურის გებისაჳ; ხ~ კრებულსა მას შორის იყო წარჩინებული მთავ
არი სახელით ანაკ. ნათესავისაგან კოსაროს სომეხთა მეფისაჳ.
აღდგა იგი წარმოდგა და თქვა. ოტებულ არს სპაჳ ჩუენი კოსარო
ს სომეხთა მეფისაგან აწყუედილ არიან მჵედარნი ჩუენნი. და და
სდებია შიში და ძრწოლაჳ მათი სპარსთა ზედა. და განძლიერებ
ულ არიან იგინი და ვერ ძალ გვიც წინა აღდგომა მათდა. აწ

ესე არს განზრახვაჳ ჩემი. რათა მშვიდობითა და ვედრებითა და ხარ
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კისა მიცემითა დავამშუიდოთ კოსარო მეფე. ესე რა თქვა ანაკ. არა გ
ულითა თქვა. ა~დ სიმრავლესა მას უფარვიდა გულისა მისისა გ
ანზრახვასა:,
მიეახლა მეფესა და ჰრქუა თუისაგან. უწყოდე არა ესრეთ არს განზრახვაჳ

ჩემი რომელი ვთქუ; ა~დ ღირსმყავ მარტოდ შენ წინაშე ზრახ
ვად. და ვაუწყო მეფობასა შენსა გულისა განზრახვაჳ ჩემი. მაში
ნ წარჩინებულთა მათ იზრახეს თუისთუისად წინაშე მეფისა და წარვიდეს:მაშინ ფარულად მოუწოდა მეფემან ანაკს. და ჰრქუა ანაკ. ცხონდინ მე
ფე უკუე მე გიძიო ღონე შურისგებისაჳ კოსაროს ზედა. ესრეთ
რათა წარვიდე მისთანა დედა წულით ჩემითურთ. და მე მომე
ნდობის იგი ნათესაობისათუის. და სუემან შენმან მოავლინოს კ
ეთილად. მოვკლა მეფე იგი და დავდვა თავი ჩემი შენთუის. სთნდა გა
ნზრახვაჳ ესე მეფესა; და მოკლეთა დღეთა წარმოვიდა ანაკ და ძმაჳ მი
სი დედა წულით. რეცა განდგომად სპარსთა მეფისაგან:და მოვიდა საზღვარსა სომხითისასა. ქალაქსა რომელსა რქუიან ხილხალა. სა
ზამთროთა ადგილთა სომეხთა მეფეთასა:იხილა რაჳ მეფემან კოსაროს დიდითა პატივითა შეიწყნარა რ~
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ყოვლითავე სიმარჯუითა მოსულასა მისსა აჩუენებდა სრ
წმუნოდ. და ხედვიდა მეფე რ~ ყოველთა სახლეულთა მისთა მისდა
მოემართა. მაშინ მისცა მას მეფემან პატივი. მეორედ მისსა სა
ყდარსა აღიყუანა სიხარულით და განსუენებით: და დაყვნეს დ
ღენი ზამთრისანი. მოიწივნეს დღენი ზაფხულისა არისანი
და განდიდნეს მდინარენი:წარვიდა მეფე მუნით და მოვიდა არარატსა ქალაქსა; და განმზად
ებულიყო კოსარო მეფე კვალად შესლვად სპარსეთს. მაშინ დღე
სა ერთსა განვიდა მეფე ნადირობად და განჰყვეს თანა. ანაკ და ძ
მაჳ მისი. დაიპყრნეს მახუილნი ლესულნი ფარულად საწუიმარსა
ქუეშე სტეოედსა. და პოეს დარი მოკლეს მეფე და ივლტოდეს; ხ~ დევნა
უყვეს მთავართა სომხითისათა და მოუსწრეს ვიეთმე ჵიდსა ზედა. რო
მელთამე მოუსწრეს ფონსა. და ასწყუიდნეს იწროსა შინა. და ვერღა
რა წარვიდეს მოკლნეს იგინი და მოსრნეს ყოველი ნათესავი მათი. თუინ

იერ დაშთეს ორნი შვილნი მათნი. აიხუნეს მამამძუძეთა მათთა. ერთი შეივლ
ტოდა საზღვართა საბერძნეთისათა. და მეორე საზღვართა სპარსეთისათა:ვ~ა ესმა სპარსთა მეფესა ქასრეს სასანიანსა. აღივსო სიხარულითა და წარმო
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ემართა ყოვლითა ძალითა მისითა მოვიდა პირველად სომხით
ს და დაიპყრა სომხითი. მოსრა და ტყუე ყო ყოველი ნათესავი
სომეხთა მეფისაჳ; ხ~ ერთი ძე კოსაროჳს მეფისაჳ მცირე ყრმაჳ შეივ
ლტოდა საზღვართა საბერძნეთისათა. და მუნ იზარდებოდა რომელსა
ერქუა თრდატ. მაშინ ვ~ა დაიპყრა სომხითი სპარსთა მეფემან. და შემოვი
და ქართლად. წარვიდა ასფაგურ ქართველთა მეფე ოვსეთს რა
თამცა მოიმატნა სპანი ოვსეთით. და განამაგრნა ციხე ქალაქნი. ხ~ რაჟამს
შევიდა ოვსეთს ეწია სიკუდილი და მუნ მოკუდა:ამას ასფაგურს არა ესუა ძე. ა~დ ასული ერთი. მაშინ შეკრბეს ყოველნი
ერისთავნი ქართლისანი მცხეთას ქალაქსა. სპაჳ სპეტისა თანა რომელ
სა ერქუა მაიჟან. ზრახვა ყვეს სავსეთა მწუხარებითა და თქუეს. არა ვაუფ
ლოთ გულთა ჩუენთა ზედა მწუხარებაჳ. რათა არა მიგუეღოს გონებაჳ.
გარნა ვიძიოთ ღონე ჭირთა და განსაცდელთა ჩუენთათუის. მაშინ თქუა მა
იჟან სპასპეტმან უკუეთუმცა იყო ჩუენთანა ძალი ესე ზომი. ჩუენმცა
მესამედთა სპარსთა შევესწორებოდით. დამცა ვსხენით თავნი ჩუენნი სი
კუდილად. და წინა აღუდეგით მათ. და თუმცა დარჩომილიყო მკუიდრი
მეფობისა ჩუენისაჳ. ანუ ნათესავი მეფეთა ჩუენთაჳ. რომელიმცა ღირს იყო
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მეფობას. დავდეგითმცა ციხე ქალაქთა შინ. და დამცა ვსხენით თა
ვნი ჩუენნი სიკუდილად. და ვჭამეთმცა ჵორცი კაცისაჳ ვითარც
ა პირველ მამათა ჩუენთა:ა~დ ჟამ თამოწევნადსა ესრეთ მოუვლენია. რ~ მოიკლა სპარსთაგან დიდი
იგი მეფე სომხითისაჳ. წაღებულ არს სომხითი რომელსაჳ ეკიდა სამ
ეფოჳ ჩუენი. და აღუღია პირი თუისი სპარსთა მეფესა. შთანთქმად ყოვ
ლისა ქუეყანისა. არა ვინ არს ჩუენ თანა წინა აღმდგომი მისი. და და
რჩომილა ერი ჩუენი ობლად ვ~ა ცხოვარნი უმწყემსონი. აწ ესე ა
რს განზრახვაჳ ჩუენი. რათა მივაგებოთ წინა მეფესა სპარსთასა. მო
რჩილებაჳ. და ვითხოოთ მისგან წყალობაჳ. და ვითხოოთ მისგან ძე მისი მეფე
დ ჩუენდა. და ვევედრნეთ რათა შერთოს ცოლად ძესა მისსა. ასული ას
ფაგურისი მეფისა ჩუენისაჳ. ვაუწყოთ ქალისა ამის ნათესაობაჳ ნებრო
თიანთაჳ. და დიდებულთა არბშაკუნიანთაჳ. და მეფეთა ჩუენთა ფარნავაზ

იანთაჳ. და ვითხოოთ მისგან დამჭირვაჳ სჯულსა ზედა მამათა ჩუენთასა.
და ვითხოვოთ არა აღრევაჳ ჩუენთანა სპარსთაჳ და წარჩინებულად პყრობაჳ
ჩუენი. ნუ უკუე შეიწყნაროს ვედრებაჳ ესე ჩუენი. და ყოს ესე ყოველი ჩ
უენ ზედა. და უკეთუ სჯულსა მამათა ჩუენთასა მიგუიღებდეს. და ჩუენ
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ზედა სპარსთა წარჩინებული ჰყოფდეს. და ნათესავსა მეფეთა ჩუენთასა
მოსწყუედდეს სიკუდილი უმჯობეს არს თავთა ჩუენთა თუის. ვიდრემო
ნახვაჳ ესე ვითარისაჳ. დავსხნეთ თავნი ჩუენნი ციხეთა და ქალაქთა
და მოვსწყდეთ ყოველნი:მაშინ დაემოწმნეს ყოველნი ერისთავნი ზრახვასა მაეჟან სპაჳ სპეტი
სასა. და წარგზავნეს მოციქული წინაშე სპარსთა მეფისა. და მოაჵ
სენეს ესე ყოველი რომელი განეზრახა:ხ~ გამოიკითხა სპარსთა მეფემან. პირველად ქალაქისა მცხეთისაჳ. და
უთხრეს სივრცე და სიმაგრე მისი. და მახლობელობაჳ ხაზართა და ოვს
თაჳ. და კვალად გამოიკითხა გუარი ასფაგურის ასულისაჳ. და უთხრეს
ნათესაობაჳ ნებროთიანთაჳ. და არბშაკონიანთაჳ. და ფარნავაზიანთაჳ.
კეთილად სთნდა მეფესა სპარსთასა. და შეიწყნარა [...]ვედრებაჳ ქართველ
თაჳ; რ~ თუითცა უკუე გამოარჩია მცხეთას დასუმაჳ ძისა თუისისაჳ მეფედ. რ~
ყოველთა ქალაქთა სომხითისა და ქართლისა და რანისა და მისკერძუისა
უფრუისად და უმაგრეს გამოარჩია. და მახლობელად ჩრდილოთა მტერთა
რათა ჰბრძოდის მათ მუნით. და იპყრობდეს ყოველთა კავკასიანთა:აღუსრულა ყოველი იგი სათხოველი ქართველთა. და მისცა ყოველსა ზედა
1-17 სტრ. 38v
ფიცი და აღთქმაჳ. და მოვიდა მცხეთას და მიეგება მაჳჟანა სპაჳ სპე
ტი და ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი:მაშინ მოიყუანეს ასული ასფაგურ მეფისაჳ რომელსა ერქუა აბეშურა. და შ
ეჰრთო სპარსთა მეფემან ძესა თუისსა რომელი მუნ თანა ჰყუა შუიდისა წ
ლისაჳ. ნაშობი მჵევლისაჳ. რომელსა ერქუა სპარსულად მიჰრან და ქა
რთულად მირიან:,
ესე მირიან იგი არს რომელმან ჟამსა სიბერისა მისისასა იცნა ღ~თი. და
მბადებელი და შეიწყნარა სახარებაჳ მოციქულთაჳ წმიდისა ნინოჳს მიერ.
იქმნა აღმსარებელ სამებისა. და თაყუანის მცემელ ჯვარისა პატიოსნისა:-

მეოცდა ოთხე მეფე მირიან ძე სპარსთ მეფისა ხოსროიანი:აწ ვაჵსენო ცხოვრებაჳ. მირიანისი ძისა ქასრე არდაშირისი სასან
ელისაჳ:ვ~ა შეიწყნარა მეფემან ქასრე. ვედრებაჳ ქართველთაჳ. და შეჰრთო ძესა მი
სსა მიჰრიანს ასული ქართველთა მეფისაჳ. და მისცა მეფედ და
დასუა მცხეთას; და მისცა ქართლი. სომხითი. რანი. მოვაკანი.
და ჰერეთი. და იყო მირიან მაშინ წლისა შუიდისა. და თანა ჰყვა
დედაჳ მირიანისი. და არა დაუტევა იგი მირიანის თანა. რ~
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უყუარდა დედაჳ იგი მირიანისი. ვ~ა თავი თუისი. ა~დ დაუტევა მამამძუძედ
და განმგებლად წარჩინებული ერთი რომელსა ერქვა მირვანოზდა დაუტევა ორმოცი ათასი მჵედარი სპარსი რჩეული. და არა და
სხნა ქართლისა საზღვართა სპარსნი იგი. ფიცისა მისთუის რომელ
ფიცებულ იყო ქართველთად. ა~დ დასხნა ჰერეთს. და მოვაკანს. და სო
მხითს; ხ~ უბრძანა მირვანოზს რათა სპარსთა მათგანი შუიდი ათასი
რჩეული მჵედარი. ყოვლადვე ქალაქსა შინა იპყრან მცუელად ძ
ისა მისისა. და ესრეთ დაეზავა ქართველთა. რათა კარნი და ციხე
ნი და ქალაქნი ყოველნი იპყრნეს ლაშქრითა სპარსითა. და სხვ
აჳ სიმრავლე სპარსთაჳ არა იყოს ქვეყანასა შინა ქართლისასა აღრე
ულად. და იყოს შვილი ესე ჩემი. ორსავე სჯულსა ზედა. მამათა
ჩუენთა ცეცხლის მსახურებასა. და თქუენთა კერპთასა. რ~პირვ
ელვე ამასცა ზედა მოეცა ფიცი:და წარვიდა ქასრე მეფე და წარუხუნა და დაიმორჩილნა ყოველნი ჵევნ
ი კავკასიანთანი. და დასხნა ყოველგან მთავარნი. და უბრძანა მათ
ყოველთა რათა იყუნენ მორჩილ ძისა მისისა მირიანისა. და უბ
რძანა მირიანს ძესა თუისსა. და მამამძუძესა მისსა მირვანოზს.
1-17 სტრ. 39v
რათა ჰბრძოდიან ხაზართა. და წარვიდა თუით სპარსეთად; ხოლო ამან მი
რვანოზ ჰმატა ყოველთა სიმაგრეთა ქართლისათა. და უმეტეს
ყოველთა მოამტკიცნა ზღუდენი ნეკრესისა ქალაქისანი. აღიზ
არდა მირიან მსახურებასა შუიდთა მათ კერპთასა და ცეცხლისასა.
ხ~ შეიყუარნა ქართველნი და დაივიწყა ენაჳ სპარსული დაისწ
ავლა ენაჳ ქართული. და ჰმატა შემკობაჳ კერპთა და ბომონთაჳ.
კეთილად იპყრნა ქურუმნი კერპთანი. და ყოველთა მეფეთა ქა
რთლისათა აღასრლებდა(ბ) მეტეს(ა) მსახურებასა მას კერპთა

სა. და შეამკო საფლავი ფარნავაზისი. ესე ყოველი ქართველთა
სათნოებისათუის ქმნა:,
კეთილად იპყრნა ქართველნი. ნიჭითა და ყოვლითავე დიდებითა.
და შეიყუარეს იგი ყოველთა ქართველთა. უმეტეს ყოველთა მეფ
ეთასა. და მეფობდა ესრეთ მირიან მცხეთითგან ქართლს. სომხ
ითს. რანს. ჰერეთს. მოვაკანს. და ეგრისს:ვითარ იქმნა მირიან ათხუთმეტისა წლისაჳ. მოუკუდა ცოლი ასული ქარ
თველთა მეფისაჳ. და ამას ზედა დაესრულა ქართლს შინა. მეფობ
აჳ და დედოფლობაჳ ფარნავაზიანთა მეფეთაჳ. შეწუხდეს ყოველნ
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ი ქართველნი სიკუდილსა ზედა დედოფლისა მათისასა. ა~დ და
დგრეს ერთგულობასა ზედა მირიანისსა. არცა ძალ ედვა და არ
ცაღავინ იყო ფარნავაზიანთა ნათესავი. რომელიმცა ღირს ქმნილი
ყო მეფობასა ქართველთასა. და ესრეთ შეიტკბეს ამის მიზეზისათუის
მეფობაჳ მირიანისი:ხ~ მირიან მეფემან უმეტეს ჰმატა კეთილსა ქართველთასა. და მოიყვ
ანა ცოლი საბერძნეთით პონტოჳთ ასული ულიოტორისი. სახე
ლით ნანა. იწყო ბრძოლად ხაზართა. და მარადის ჰბრძოდის. ოდესმე გა
ადგიან მირიანს ლეკნი და მათ გამოიყუანნიან ხაზარნი. მიეგების ჰე
რეთს ანუ მოვაკანს და მუნ ეწყვის:ოდესმე გამოიყვანნიან დურძუკთა და დიდოთა. მაშინ ეწყვის და ვერ
ოდეს სძლეს ხაზართა. და ყოვლადვე მირიან სძლის. და ესრეთ მრ
ავალ გზის გარდაიხადა წყობაჳ ხაზართაჳ. და უფროსი ლაშქრო
ბაჳ მისი იყვის დარუბანდს. რ~ მოვიდიან ხაზარნი და მოადგიან დარ
უბანდსა. რათამცა წარიღეს და განაღეს კარი ფართოჳ. და მუნითმ
ცა იწყეს გასლვაჳ სპარსთა ზედა. ხ~ ოდეს მოვიდიან ხაზარნი დარუ
ბანდს მაშინ წარვიდის მირიან შუელად დარუბანდისა. ოდესმე უჰომროდ
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მიჰრიდიან ხაზართა. და ოდესმე ბრძოლითა აოტნის:ხ~ ვითარ იქმნა მირიან წლისა ორმეოცისაჳ. მაშინ მოკუდა მამაჳ
მისი სპარსთა მეფე; და დაჯდა მეფედ სპარსეთს ძმაჳ მირიანისი უ
მრწემესი რომელსა ერქუა ბარტამ. ვ~ა ესმა ესე მირიანს. მოუწოდა ყოვ
ელთა სპათა მისთა. შეიკრიბნა და წარემართა ბაღდადს. რათამცა დაჯ
და საყდართა მამისა მისისათა. მაშინ ძმამან მისმან შეიკრიბნა სპანი

ურიცხუნი. და მიეგება ბრძოლად. ჵევსა ზედა ნასიბისასა:და ვ~ა იხილეს მოხუცებულთა და მარზაპანთა სპარსეთისათა. ვითარმე
დ მახუილი დაეცემის ურთიერთსა. აღდგეს მათ შორის მოციქულად
და ბჭედ. და დასჯერდეს ორნივე მეფენი ბჭობასა მათსა და დას
ხდეს ბჭედ:მირიან იტყოდა სარჩლად. პირმშოჳ შვილი ვარ მე მამისა ჩემისაჳ. და
საუფლის წულოდ ებოძნეს ქვეყანანი უცხონი მკლავითა წახმულნი.
და მუნ დღენი ჩემნი ყოველნი დამიყოფიან ბრძოლასა შინა ხაზართასა.
და მრავალ გზის სისხლითა ჩემითა დამიცავს სპარსეთი ხაზართაგან.
ამის თუის ჩემი არს საყდარი მამისა ჩემისაჳჱ
ხ~ ბარტამ იტყოდა ამისთუის. თუმცა პირმშოჳ არს იგი. ა~დ ნაშობი არს მჵე
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ვლისაჳ. და ნაშობსა მჵევლისასა ეყოფის სუედ რომელ მას მიუედ
რია. სამეფონი; ხ~ მე ნაშობი ვარ ჰინდოთა მეფისა ასულისაჳ. სპარ
სთა დედოფლისაჳ. და მოგისმენია ანდერძი მამისა ჩემისაჳ. და
მოგინახავს რომელ ჵელითა მისითა დამადგა გუირ
გუინი თავსა ჩემსა:-

ხ~ მათ გაბჭეს და მისცეს მეფობაჳ სპარსეთისაჳ ბარტამს. ხ~ მირია
ნს გულის სადებელად მისცეს ბარტამისაგან. ჯაზირეთი და შა
მისა ნახევარი. და ადაარბადაგანი. ესე ყოველი ქართლსა. სომხი
თსა. რანსა. ჰერეთსა და მოვაკანსა ზედა მოურთეს. და წარმოვ
იდა მირიან; ხ~ მირიან ჯერეთ იყო მუნ გარდამოვლეს
ოვსთა ფეროშ და კავცია. და განრყუნეს ქართლი:ხ~ მირიან გარეს გარე. გარდავიდა ოვსეთს. მოტყუენა ოვსეთი. და მიწ
უა ხაზარეთამდე. და გარდამოვლო გზაჳ დვალეთისაჳ. და მოვიდა ში
ნა: და შემდგომად ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა. ჩუეულები
საებრ მოვიდეს ხაზარნი ბრძოლად დარუბანდისა. ხ~ მირიან

წარვიდა შუელად დარუბანდისა. და ვიდრე იგი მუნ იყო წყობად
ხაზართა. მაშინ უკუე მეფე გუთთაჳ სპითა ურიცხუითა შევიდა
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საბერძნეთს. ხ~ მეფე ბერძენთაჳ შეკრბა სპითა და წინა აღ
უდგა. მაშინ მეფემან გუთთამან სთხოა თავის თავ ბრძოლაჳ კეისარსა.
ვერ ძალ ედვა კეისარსა ბრძოლაჳ მისი. ხ~ იყო ძე კოსაროს სომეხ
თა მეფისაჳ სახელით თრდატ. რომელი ვაჵსენეთ ზემო. აღზრდილ
იყო საბერძნეთს. და იყო იგი გოლიათი. მას ჟამსა შინა იყო იგი სპ
ასა თანა ბერძენთასა. იგი გამოარჩივეს ყოველთა სპათა ბერძ
ენთა. და შემოსეს იგი შესამოსლითა და საჭურველითა კეის
რისაჳთა. და კეისრის სახედ გაუგზავნეს ბრძოლად გუთთა
მეფესა. გამოვიდა მუნით გუთთა მეფე. და მიეტევნეს ურთი ერთსა
ბრძოლად. სძლო თრდატ და ჵელად შეიპყრა და იოტეს ბანაკი გ
უთთაჳ. ხ~ კეისარმან მისცნა სპანი თრდატს. და გამოგზავნა სომხითს
მამულსა მისსა. გამოვიდეს სომხითს. და გამოასხნეს სპანი ერის
თავნი მირიანისნი. მაშინ მირიან შეიქცა წყობისაგან ხაზარ
თასა. და მოიყვანა სპარსეთით თუისი მისი ნათესავი მეფეთაჳ სახე
ლით ფეროზ. და მან მოიტანა თანა სპაჳ დიდი. და მისცა ამას ფერო
ზს მირიან ასული თვისა ცოლად. და მისცა ქვეყანაჳ ხუნანითგან ბ
არდავამდე მტკუარსა ორივე კერძი. და დაადგინა იგი მუნ. ერისთ
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ავად. და სხაჳცა ძალი მოირთო სპარსეთით. უწყო ბრძოლად თრდატს:-

ხ~ ოდეს მოირთის ძალი თრდატ საბერძნეთით და მოჰმართის მირ
იანს. და მას ვერ ძალ ედვის წინა დადგომად. განამაგრნის ციხე
ნი და ქალაქნი. და მოვლის თრდატ ქვეყანაჳ მისი. და ოდესმე
განძლიერდის მირიან სპარსეთით. ვერ წინა აღუდგის თრდა
ტ მოვლის სომხითი. ესრეთ დაუცხრომლად იყვის შფოთი მ
ათ შორის წელთა მრავალთა. და არა ვინ იპოვა ოდეს
სპარსთა შორის მარტოდ მბრძოლი თრდატისი:-

და სახელოვან იქმნა იგი ყოველსა ქუეყანასა. და სძლო ყოვ
ლადვე მბრძოლთა მისთა. ვ~ა წერილ არს ჰამბავი მისი
ცხოვრებასა სომეხთასა. შემდგომად ამისსა მეფე იქმნა სპა
რსეთს ძმის წული მირიანისი ძე ბარტამისი. მოუვლინა
მირიანს მოციქული და ჰრქვა. რათა შევკრბეთ და გარდ
ავლოთ სომხითი. და შევიდეთ საბერძნეთად:-

მაშინ გამოვიდა სპარსთა მეფე და მიეგება მირიან. და შეკრ
ბა სიმრავლე ურიცხუი. ვ~ა თივანი ველთანი. და ფურცე
ლნი ხეთანი სიმრავლითა. გარდავლეს სომხითი. ვერ წინა
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აღუდგა თრდატ. ა~დ განამაგრნა ციხე ქალაქნი. და წარტყუენეს სომ

ხითი. და შევიდეს საბერძნეთად. და ვერ წინა აღუდგა მათ ბერძენ
თა მეფე კოსტანტინე. შთავარდა მწუხარებასა დიდსა. იწყეს ტ
ყუენვად საბერძნეთისა:-

მაშინ არწმუნეს მეფესა კოსტანტინეს. კაცთა ღ~თის მსახურთა
და ჰქუეს. იხილე საკვირველებაჳ ქრისტესი და ძლევაჳ მტერთაჳ მოს
ავთა მისთაგან. ვითარ ყოველნი მოსავნი ქრისტესნი წარძღვან
ებითა ჯვარისათა სძლევენ მტერთა მათთა:-

ხ~ კოსტანტინე მეფემან: ირწმუნა მათი. ვ~ა წერილ არს ესე განცხადებულა
დ ცხოვრებასა ბერძენთასა. ნათელ იღო კოსტანტინე და წა
რმოიძღუანა სახე ჯვარისაჳ. და ეწყო მტერთა სპარსთა მათ ურ
იცხუთა სპითა მცირითა. და ძალითა ქრისტესითა აოტა ბა
ნაკი მათი და მოსრა სიმრავლე მათი. და ივლტოდეს ორნი იგი
ძმანი მცირედითაღა მჵედრითა. და მიუდგა უკანა კოსტან
ტინე და შევიდა საზღვართა მათთა. სპარსთა მეფე შევიდა სპ
არსეთად. მეოტი. ხ~ მირიან დადგა ქართლად. და განამაგრნა
ციხე ქალაქნი. უღონო იქმნა მირიან. და შეეშინა შემდგო
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მად ოტებასა ქართლით. რ~ აწყუედილ იყვნეს წყობასა შინა ყ
ოველნი წარჩინებულნი მისნი სპარსნი და ქართველნი:-

წარგზავნა მოციქული წინაშე კოსტანტინე მეფისა. და ითხოა მისგან
მშუიდობაჳ და აღუთქუა მას მსახურებაჳ და მოწყუედაჳ სპარსთა. სთნდა
კოსტანტინეს. რ~ შიში აქუნდა კვალად სპარსთა მეფისაგან. და შემწე
ობისათუის დაეზავა მირიანს. აღიღო შვილი მირიანისი მძევლად.
რომელსა ერქუა ბაქარ. და დაამოყურნა თრდატ და მირიან და ამ
ზახნა. მოსცა თრდატ ასული მისი რომელსა ერქუა სალომე. ძესა
მირიანისსა ცოლად რომელსა ერქუა რევ:-

უჩინა საზღვარი ესრეთ: რომელთა ქვეყანათა მდინარენი დიან სა
მხრით მიერთვიან რახსსა. ესე ქვეყანანი თრდატის კერძად და
ყარნა; და რომლისა ქვეყანისა მდინარენი ჩრდილოჳთ დი
ან და მიერთვიან მტკუარსა მირიანის კერძად დაყარნა; და
შუა მდგომელ ექმნა მათ და წარვიდა:-

მეფობდა მირიან ქართლს. რანს. ჰერეთს. და მოვაკანს. და აქუნ
და ეგრისიცა ეგრისიცა ეგრის წყლამდე; და მისცა ძესა
მისსა რევს. საუფლისწულოდ. კახეთი. და კუხეთი. და დასუა
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იგი უჯარმოს რევ და ცოლი მისი სალომე ასული თრდატისი. და
ცხოვნდებოდეს უჯარმოს:-

ხ~ ფეროზს სიძესა მირიანისსა. აქუნდა ქვეყანაჳ რომელი ზემო

ჳთ ვაჵსენეთ. მიცემულად მირიანისგან. და იყო იგი მუნ ერისთავად:-

მას ჟამსა მოსრულიყო წმიდაჳ და ნეტარი. დედაჳ და ემ
ბაზი ჩუენი ნინო; და დაეყო მცხეთას შინა სამი წელი. და გან
ეცხადა ქადაგებაჳ ქრისტეს სჯ[..]ულისაჳ. და იქმოდა კურნე
ბასა თუინიერ წამლისა. და ჵმა მაღლად იწყო ქადაგებად ქრ
ისტეს სჯულისა ჭეშმარიტისა ქრისტეს ღ~თისა ჩუენისასა:-

მოქცევაჳ მირიან მეფისაჳ. და ყოვლისა ქართლისაჳ წმიდ
ისა და ნეტარისა დედისა ჩუენისა ნინო მოციქულისა მიერ:-

პირველად ვაჵსენოთ ცხოვრებაჳ წმიდისა და ნეტარისა დედისა ჩ
უენისა. და ყოვლისა ქართლისა განმანათლებელისა ნინო მოც
იქულისაჳ. რომელისა თუის მანვე ნეტარმან მოგუითხრა. ჟამსა აღ
სრულებისა მისისასა, რომელი აღწერა მორწმუნემან დედო
ფალმან სალომე უჯარმელმან ძის ცოლმან მირიან მეფისამან.
ასულმან თრდატ სომეხთა მეფისამან; და იყო მათ ჟამთა ში
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ნა ოდეს წმიდაჳ გიორგი კაბადუკელი იწამა ქრისტეს თუის. იყო კაბად
უკიაჳთ ქალაქით კაცი ვინმე მთავარი შესაბამი. მონაჳ ღთისაჳ სახელ
ით ზაბილონ, და ესე წარვიდა ჰრომედ წინაშე მეფისა მაქსიმიანესა მსახურებად და
ნიჭისა მოღებად მისგან:-

და მათვე დღეთა შინა კაცი ვინმე იყო კოლასტრას შინა; და ესხნეს მ
ას ორ შვილ ძე და ასული. და სახელი ძისაჳ მისისა იობენალი. ხ~ ას
ულისა მის სოსანა. აღესრულნეს ქმარი და ცოლი იგი. და დარ
ჩეს დაძმანი ობლად. აღდგეს და წარვიდეს ქალაქად წმიდად იელუ
სალიმად. იმედ ყვეს იმედი იგი ყოველთა ქრისტიანეთაჳ წმიდაჳ
აღდგომაჳ და მიევედრნეს მუნ:-

ესე ძმაჳ იობენალი მიემთხუია დევტალარობასა. ხ~ დაჳ იგი მისი სო
სანა ჰმსახურებდა ნიაფორსა სარაბეთლემელსა:-

ხ~ ესე ჭაბუკი კაბადუკელი. სახელით ზაბილონ რომელი ვაჵსენ
ეთ; მიიწია ჰრომედ წინაშე მეფისა. და აღდგომილ იყვნეს მას
ჟამსა ბრანჯნი ბრძოლად ჰრომთა ველსა ზედა პატალანის
ასა. მისცა უფალმან ძალი ზაბილონს ჭაბუკსა მას კაბადუ
კელსა. და ქმნა წინა აღდგომაჳ მტერთაჳ მიმართ უზომოჳ. და იოტნა
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ბრანჯნი. და შეიპყრა მეფე ბრანჯთაჳ. და ყოველნი იგი მთავარნი მ
ათნი. და მიიყვანნა იგინი წინაშე მეფისა; ხ~ მეფემან განაწესა სიკუდ
ილი მათი. მაშინ იწყეს ტირილად ბრანჯთა მათ. და ევედრე
ბოდეს ზაბილონს. მოგუეც პირველად სჯული შენი. და შეგუიყვა
ნენ ტაძარსა ღთისა თქუენისასა. მაშინ იყავნ სიკუდილი ჩუენი.

რ~ შენ მიერ შეპყრობილ ვართ. და შენვე ყავ ესე ჩუენზედა. და
უბრალო იქმენ სისხლისა ჩუენისაგან ახოვანო. ხ~ ზაბილონს
ვ~ა ესმა ესე. ფარლად მეფისა აწყა ყოველი. მსწრაფლ მივიდა
იდუმალ პატრიაქისა ფარულად მეფისა აუწყა ყოველი. ხ~ პატრ
იაქმან მისცა ნათელი ჵელსა ქუეშე ზაბილონისსა. და შეიყვანნეს ტ
აძარსა ღთისასა. აზიარნეს საჳდუმლოსა ჵორცსა და სისხლსა ქრ
ისტესსა. და უჩუენნეს დიდებანი იგი მოციქულთანი. და დილეულ ად
რე აღდგეს ბრანჯნი იგი. და შეიმოსეს სამოსელი სამკ~დროჳ. და განვიდეს
ადგილსა მას კაცის საკლავსა სასისხლესა. ილოცვიდეს და ჰმადლობ
დეს ღთსა ნათლის ღებისათუის. და იტყოდეს ჩუენ სიკუდილსა შინა უკ
უდავნი ვართ რ~ ღირს გვყვნა ღ~თნ ესე ვითარსა დიდებასა. მიღებად სა
გზალსა მას დაულევნელსა. ჵორცსა და სისხლსა ქრისტეს ძი
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სა ღთისა უკუდავისასა. რომელი უმაღლეს არს ყოველთა მთა
თა. და უქუესკნელეს ყოველთა უფსკრულთა. რომელ იგი არს
კურთხეულ უკუე. ხ~ ვ~ა მშობელთა ჩუენთა. ნაყოფთა სიმწარისათა
და მკუიდრთა ბნელისათა. და ჵმობდეს მოვედინ მეჵრმლე. და აღიხუენ
თავნი ჩუენნი ჩუენგან. ამას რაჳ იტყოდენ იგინი. ხედვიდა ზაბილონ.
აღიძრა გონებითა და ტიროდა მწარედ რ~ ვ~ა ცხვართა თავნი მა
თნი კლვად წარეპყრნეს. და ვ~ა კრავთა შვილთა მათთა სწყალობ
დეს. მაშინ მოწყალე ქმნული ზაბილონ მათ ზედ შევიდა მეფისა:-

და გამოითხოვნა მეფისაგან. სამკუდროდ შეკაზმულნი და მიმადლნა მეფემან. და ჰქა
მიმინიჭებიანდა. და რაჳცა გნებავ მათ: მაშინ ზა და განუ
ტევნა. ხ~ იგინი ევედრებოდეს ზაბილონს. რათა წარჰყვეს ქვეყან
ასა მათსა. და მისცეს სჯული ქრისტესი. ნათლის ღებაჳ წყლი
თა ყოველსა ერისა მათსა. ხ~ მან. ისმინა ვედრებაჳ მათი. და მოი
თხოვა მღდელი პატრიაქისაგან. და ბრძანებაჳ მოიღეს სხვითა მი
ზეზითა რითამე მეფისაგან და წარვიდეს მათ თანა. და ვითარ მიიახ
ლნეს დღისა ერთისა სავალსა. მოვიდა წინა ჰამბავი ვითარმ
ედ მეფე ცოცხალი მოვალს და ყოველნი მთავარნი მის თანა.
შეიძრნეს ათნი საერისთაონი; ხოზამაჳ. ხოზაჳ. გაახილაჯაჳ. ხონებაგაჳ.
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ხინგარაგაჳ. ზიჯაჳ. ზაგაჳ. ზარდაჳ. ზარმაჳ. და თმონი და სამეფოჳ:-

მიეგებვოდეს ესე ყოველნი. მდინარესა ზედა დიდსა და ღრმასა.
დააყენა მეფემან ერი იგი და წყალსა იმიერ და ამიერ. და აკურ
თხეს წყალი იგი. და შთაჵდა ყოველი იგი ერი და განიბანნეს. და
აღმოჰჵდეს აღმოსავალსა ერთსა და დასდებდა მღდელი ყოველსა
მას ერსა ჵელსა. და იყო მუნ ათ დღე. და აზიარნა საიდ
უმლოსა ქრისტესსა ერი ყოველი:-

დაუტევნა მღდელნი განუწესა წესი ყოველი. და ამისსა შემდგ
ომად მისცა მშუიდობაჳ ყოველთა. და წარვიდა ნიჭითა დიდი
თა ჰრომედ. და განიზრახა გონებასა თუისსა. წარვიდე იერუსალი

მად და ვჰმსახურო ნიჭი ესე ჩემი ადგილთა ღთისათა:-

წარვიდა ზაბლონ და განუყო ყოველი იგი მონაგები გლახაკთა. და პირვე
ლ ჵსენებული იგი დევტალარი. პატრიაქ ქმნულიყო. და ფრი
ად დაიმეგობრნეს ურთი ერთას. ზაბილონ და პატრიაქი.
ჰრქვა სარანიაფორმან პატრიაქსა:-

ესე ზაბილონ მამაჳ და ენმებაზი ბრანჯთაჳ. კაცი სრული ღ~თის
მოშიშობითა და სიბრძნითა. მიეც უკუე დაჳ შენი სოსანა ცოლ
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ად მისსა. და სთნდა წმიდასა პატრიაქსა. და მისცა სოსანა ცოლ
ად და წარვიდა თუისად ქალაქად კოლასტრად:-

ესე წმიდაჳ ნინო და მოძღვარი ქართლისაჳ მათგან იშვა მი
დენ ოდენ მხოლოდ თუინიერ სხვისა შვილისა. და აღზარდა დე
დამან მისმან სოსანა მსახურებასა შინა გლახაკთასა. და
ვითარ იქმნა ნინო ათორმეტისა წლისაჳ მშობელთა მისთა
განყიდეს ყოველი მონაგები მათი და წარვიდეს იერუსალ
იმად. მაშინ ზაბილონ დაიწერა ჯუარი პატრიაქისაგან. და
იჯმნა ცოლისაგან თუისისა. შეიტკბო მკერდსა თუისსა ასულ
ი თუისი წმიდაჳ ნინო. და დაღუარნა ვ~ა წყარონი ცრემლნი
თვალთაგან პირისა მისისა:-

და თქუა. შენ მხოლო ასულო ჩემო ესერა დაგიტეობ ობლად
ჩემგან. და მიგითუალავ შენ მამასა ზეცათასა ყოველთა
მზრდელსა ღ~თსა. რ~ იგი არს მამაჳ ობოლთაჳ. და მსაჯ
ული ქურივთაჳ. და ნუ გეშინინ შენ შვილო ჩემო:-

შენ ხ~ მარიამ მაგდანელისა შური აღიღე ქრისტეს სიყუა
რულის თუის. და დათა მათ ლაზარესთაჳ. და თუ ეგრეთ შეი
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ყუარო იგი ვ~ა მათ. მან ეგრეთვე მოგცეს შენ ყოველივე რაჳცა
სთხოო. და დაუტევა ამბორის ყოფაჳ საუკუნოჳ. და წარვიდა წიაღ
იორდანესა კაცთა მათ თანა ველურთა სადაიგი ყოფაჳ მისი უწყ
ის დამბადებელმან ღ~თნ. ხ~ დედაჳ მისი მისცა პატრიაქმან მსახ
ურებად გლახაკთა დედათა. და წმიდაჳ ნინო მსახურებდა ნია
ფორსა სომეხსა დვიანელსა ორწელ. და ჰკითხვიდა ყოვლადვე
ვნებათა მათ ქრისტესთა. ჯუარცმისა და დაფლვისა და აღდ
გომისა ძალსა. და სამოსლისა მისისა ტილოთა და სუდა
რისასა მიწყებით ყოველსა:-

რ~ არა ვინ ყოფილიყო და არცა იყო შორის იერუსალიმისა სწორ
მისსა მეცნიერობითა. სჯულისა ძუელსა და ახალსა ყოველსავე
ზედა მიწევნით; ხ~ იწყო უწყებად მისსა და ჰრქუა ვხედავ შვილო

ჩემო ძალსა შენსა ვ~ა ძალსა ლომისა ძუისასა. რომელი იზ
ახებენ ყოველთა ზედა ოთხ ფერჵთა. გინა ვითარცა არწივი დედა
ლი. რომელი აღვიდის სიმაღლესა ჰაერთასა უფროს მამლ
ისა. და ყოველი ჵმელეთი გუგასა შინა თვალისა მისისასა მცირ
ისა მარგალიტისა სწორად შეიყენის. განიხილის და განიცად
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ის საჭმელი მისი ცეცხლებრ. და რაჳ ინახნის მიუტევნის
ფრთენი და მიეტევის მას მას ზედა ეგრეთ იყოს ცხოვრებაჳ შენი:-

აწ ვიწყო და გითხრა ყოველივე. ოდეს იხილეს ღ~თი იგი უკუდ
ავი კაცთა მოკუდავთა ქუეყანასა ზედა. რომელი მოსრულ
იყო მოწოდებად წარმართთა. ვ~ა თუით ინება ჵსნაჳ სოფლისაჳ.
იწყო კეთილის ყოფად ჰურიათა. მკუდართა აღდგინებად. ბრმათა
ახილვად. სნეულთა განჰკურნებად; ესე შეიშურვეს და შეიზრა
ხნეს. და წარავლინეს სტრატიოტნი ყოველსა ქვეყანასა.
სწრაფით მოსლვად ჰურიათა და თქუეს. რ~ ესერა წარვწყმდ
ებით. მოვედით და შემოვჰკრბეთ ყოველნი:-

მაშინ მოიწინეს ყოვლით ქვეყანით კაცნი რიცხუნი სწავლ
ულნი სჯულსა მოსესსა. რომელნი იგი ანტაკრად წინა აღ
უდგეს სულსა წმიდასა ანტაკრად; რაჳ იგი ჯერ იყო ყოფად ქვეყ
ანასა. მათ აღასრულეს ჯუარს აცუეს და სამოსელსა მისსა ზ

ედა წილი იგდეს; და ხუდა წილითა მით ჩრდილოელთა მცხეთელთა მო
ქალაქეთა. კუართი იგი უკერავი; ხ~ დაფლეს იესო და დაკრძალეს
საფლავი მისი ა~დ იგი აღდგა ვ~ა თქუა პირველად. და ტილონი იგი
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პოვნეს საფლავსა შინა:-

და შემდგომად რაოდენთამე ჟამთა. მივიდეს ჵელთა ლუკა მახ
არებლისათა. და დასხნა იგინი სადაცა თუით იცის; ხ~ სუდარი არა
იპოვა. ა~დ თქუეს ვიეთმე პეტრესთუის. ვითარმედ ჵელ ეწიფა აჵუმ
ადო და აქუეს მასო. ა~დ განცხადებულად არაჳ გუითხრეს:-

ხ~ ჯუარნი ამასვე ქალაქსა შინა დამარხულ არიან. ა~დ ადგილი
მათი არავინ იცის. ოდეს ინებოს ღ~თნ გამოჩნდეს იგინიცა:-

ვ~ა ესმა ესე ყოველი წმიდასა ნინოს ნიაფორისაგან. მისცა კურთხ
ევაჳ და მადლი ღ~თსა. და კვალად ჰკითხა სადა არს ჩრდ
ჳლოსა იგი ქვეყანაჳ. სადა არს სამოსელი იგი უფლისა ჩ
უენისაჳ. ჰქუა ნიაფორმან. ქალაქი მცხეთაჳ ქვეყანაჳ ქართ
ლისაჳ. სომხითისა მთეულეთი არს საწარმართოჳ. რ~ ჟამსა ამ
ას უჟიკთა საჵელმწიფოთ შექმნილ არს იგი:-

ხ~ მათ დღეთა შინა მოვიდა დედაკაცი ვინმე ეფესოთ. თაყუანისცემად წმ

იდისა აღდგომისა და ჰკითხვიდა დედაკაცსა მას ნიაფორი. ვითარმედ ე
ლენე დედოფალი ჯერეთცა ეგე ვითარსა ცთომასაჳ და ბნელსა შინა არსა;
ხ~ მან ჰქუა ესრეთ ვითარმედ მე ვარ მჵევალი მათი. და მახლობელი განზრა
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ხვასა მათსა ყოველსა ცხადსა და დაფარულსა. და უწყი მე მი
სი. რ~ აქუს მას დიდი წადიერებაჳ ქრისტეს სჯულისა. და ნათ
ლის ღებისა თუის:-

ხ~ ესმა რაჳ ესე დედაკაცისა მისგან წმიდასა ნინოს. ჰქუა ნიაფო
რსა ესრეთ. ვ~დ წარმგზავნე მე და მივიდე დედოფლისა ელენესსა. ნუ
უკუე მივიახლო მის სიტყუის გებად ქრისტეს თუის წინაშე მისსა. ხ~ ნიაფორ
მან აუწყა პატრიაკსა წადიერება ესე და საქმე ნინოსი; ხ~ დედის ძმამა
ნ მოუწოდა წმიდასა ამას ნინოს დისწულსა თუისსა. და დაადგინა იგი აღ
სავალსა წმიდისა საკურთხევლისასა. და დასხნა ჵელნი მისნი წმიდანი მ
ჵართა ზედა მისთა. სულთ ითქუნა ცად მიმართ სიღრმისა გულისა მისი
სათა და თქუა უფალო ღ~თო საუკუნეთაო ჵელთა შენთა შევვედრებ ობო
ლსა ამას შვილსა დისა ჩემისასა. და წარვავლინებ ქადაგებად ღთაებისა
შენისა. რათა ახაროს აღდგომაჳ შენი. სადაცა სათნო იყოს სრბა ამისი.
ექმენ ქრისტე ღ~თო ამას მოგზაურ. ნავთსადგურ მოძღუარ და ენა მეცნიერ.
ვ~ა უწინარეს ამისსა მოშიშთა სახელისა შენისათა:-

და უჯმნა დედისაგან თუისისა. ამბორის ყოფითა განშორებისათა. და გამო

სახა მის ზედა სასწაული ჯვარისა. და ესრეთ ლოცვითა ღ~თისა მიმა
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რთ და კურთხევითა განუტევა; და წარემართა წმიდაჳ ნინო დე
დაკაცისა მის თანა ეფესოთ მოსრულისა. და ვითარ მიიწივნეს სამეფოს
ჰრომს სახიდ დედაკაცისა რომელისა იგი თანა მოგზაურ ექმნა. იხილეს მუნ დ
ედოფალი ვინმე და ტომი მეფეთა სახელით რიფსიმე და დედამძუძე მისი
გაიანე. რომელნი ესე იყოფოდეს მონასტერსა შინა ქალწუ
ლთასა. და ჰსუროდა ქრისტეს თუის. და მომლოდე იყვნეს იე
რუსალიმით ნათლის ღებასა. მაშინ დედაკაცმან მან წარუდგინა წ
მიდაჳ ნინო და აუწყა საქმე მისი დედოფალსა რიფსიმეს. რომელი
იგი იხილაჳ რა. ქრისტეს მოყვარემან რიფსიმე. სიხარულით შეიტკბო
და შეიწყნარა სახიდ თუისად. წინაშე მისსა წმიდაჳ ნინო. ჵელითგან მის დ
ედაკაცისა თანა მოგზაურისა. და ესრეთ იყოფვოდა რაჳ მის თა
ნა წმიდაჳ ნინო მასვე შინა წელიწადსა ნათელ იღო რიფსიმე. რო
მლისა თუის იგი სურვიელ იყო მისთანა გაიანეცა დედამძუძემან მისმან. და
სხვათა მათ სახლეულთა მისთა რიცხუითა ორმეოცდა ათთა სულთა
ჵელსა შინა წმიდისაჳ ნინოსსა. და იყოფოდეს მონასტერსა შინა თუის
სა და იყო მათ თანა წმიდაჳ ნინო ორ წელ:-

მათ დღეთა შინა წარავლინნა კეისარმან ძიებად ქალისა ქმნ
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ულ კეთილისა და შუენიერისა. რათამცა უპოვეს ღირსი ცოლად მისსა.
და ვითარ მოიწინეს მეძიებელნი იგი მონასტერსა ქალწულთას. და იხილ
ეს და განიცადეს რიფსიმე. და გამოიკითხეს გუარი მისი. და ცნეს მეფეთა
ნათესაობაჳ მისი. რომლისა სახე ფრიად სთნდა შუენიერებაჳ მისი. რომლისა ვე
რაჳ სადა ეხილვაჳ მსგავსი ხილვითა და შუენიერებითა. და გამოსახეს სახე შუ
ენიერებისაჳ და ხატისა მისისა. ფიცარსა ზედა და წარგზავნეს წინაშე კეისრ
ისა რომელი იხილა კეისარმან. ფრიად სთნდა და სიხარულით აღივსო. და გა
ნაწესა აღსრულებაჳ ქორწილისა. მრავლითა სიხარულითა რომლისა
თუისცა მსწრაფლ წარავლინნა მოციქულნი და განმგებელნი ყოველთა
შინა საბრძანებელთა მისთა. რათა ყოველნი დიდითა სიხარულითა მოვიდ
ენ ბრძანებითა ამას და ქორწილსა სამეუფოსა:-

ხ~ იხილეს რაჳ ყოვლად წმიდათა მათ დაფარული იგი მანქანებაჳ მტერისა.
და ისარნი მისნი განჵურვებულნი რომლითა იგი ისწრაფდა სისრად წმი
დათა ქრისტესთა იურვოდეს. რ~ ჭური რისხვისა იპოვა მეფე ვ~ა გუელი
სამოთხესა შინა მსახრველ ექმნა. ეგრეთვე აქა მსგავსად მისსა. უსჯულო
ესე რომელსა აქუნდა შეგინებული თაყუანის ცემაჳ. ბილწთა და შეგინებულთა
კერპთა:-

ხ~ იხილეს რაჳ ნეტარმან რიფსიმე გაიანე და სხვათა მათ წმიდათა დედათა.
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განსაცდელი ესე მათ ზედა მოწევნულად: მაშინ მოიხსენეს მათ უბიწო იგი აღთ
ქმა. და ღირსი ქებისა მარტოებით ცხოვრებაჳ. რომელსა იგი იყუნეს განსწავლ

ულ. და გოდებით ტიროდეს გამოხატვით შესწავებისა მისთუის. წინაშე მეფისა უ
სჯულოსა შუენიერებისა წმიდისა რიფსიმესა. რომელი იგი გამოეხატვათ. წარ
გზავნეს და მისცნეს თავნი თუისნი ფიცხელისა მოღვაწებისა კანონსა. ლოცვითა
და ვედრებითა ღთისათა. და უცადებელითა და მჵურვალითა და ერთობით განზრახ
ვითა ურთიერთარს ყოველთავე. დაუტევეს ქვეყანაჳ იგი ფარულად. ორმეო
ცდა ათ ცამეტმან სულმან. და მოიწივნეს ლტოლვილნი. არეთა და სანახე
ბთა სომხითისათა. ადგილსა მას რომელსა ჰქუიან ახალ ქალაქ. უაღრეს შე
ნებულსა. რომელ არს დვინი. საყოფელი სომეხთა მეფისაჳ. და შევიდეს მუნ
ტალავართა მათ შინა საწნეხელთასა. რომელნი იგი იყუნეს შენებულ ჩრ
დილოთ კერძ. და აღმოსავალით და იზრდებოდეს მუნ შინა ჵელთ საქმრისა თუის
ისა განვაჭრებითა:-

ხ~ იხილა რაჳ კეისარმან. რ~განერნეს ჵელთაგან მისთა. ტრფიალებისაგან მი
სისა ბოროტისა წმიდაჳ რიფსიმე. და სხვანი იგი მისთანანი. აღივსო უნ
უგეშინისცემითა მწუხარებითა. და წარავლინნა კაცნი ყოველთა ადგილთა მო
ძიებად მათდა. მაშინ მოიწივნეს მოციქულნი კეისრისანი. წინაშე თრდატ სო
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მეხთა მეფისაჳ. და მოართვეს წიგნი კეისრისა რომელსა წერილ იყო ესრეთ:
თუით მპყრობელი კეისარი საყვარელსა ძმასა. და მეგობარსა და თანა მო
საყდრესა ჩემსა. თრდატ გიკითხავ უწყებულ იყავ ძმობაჳ შენი. და თა
ნა შემწეობაჳ რომლისათვის იგი პირველად გუევნების შეცთომილისა მის
ქრისტიანთა ნათესავისა. რ~ ყოვლადვე შეურაცხ იქმნების ჩუენი უფლებაჳ

მათისგან კრებულისა. და საწუნელ არს ჩუენი ჵელმწიფებაჳ მათგან
რ~ იგინი ჯუარცმულსა ვისმე მომკუდარსა ჰმსახურებენ. და ძელსა თაყუანი
სცემენ. და თავისა მათისა სიკუდილსა უფლისაჳ მათისათვის დიდებად შეირაც
ხებენ. და არა ეშინის ჰურიათაგან. და მოკლულისა მისგან ჰურიათაგან და
ჯუარცმულისა ეშინის. და შეცდომილ არიან. მეფეთა აგინებენ ღ~თთა შეუ
რაცხ ჰყოფენ და ძალსაცა მზისასა და მთოვარისასა და ვარსკულავთა ნა
თლისასა არად შეჰრაცხიან: ა~დ შექმნილად იტყუიან მათ ჯუარცმუ
ლისა მის მიერ. და ესრეთ მიიქცეს ქუეყანაჳ ვიდრემდის მამანი დედ
ათაგან. და დედანი მამათაგან ცოცხალვე განაშორნეს. დაღაცათუ დიდ
ითა ქადებითა და ფრიადითა სატანჯველითა მოვსწყუიდენით. ა~დ
კუალადცა უფროსად განმრავლდეს. ხ~ აწ შემემთხვია მე ხილვა
დ ნათესავისა მათისაგანისა ქალისა ერთი ჭაბუკისა და განვიზრახე
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მოყვანებაჳ მისი ცოლად ჩემდა. ხ~ მას არცაღათუ ვ~ა მეფისა უთქუა გ
ულმან მისმან სურვილად ჩემად. ა~დ საძულელად და არაჳ წმიდად შემრ
აცხეს მე. რომლითაცა მეოტ იქმნნეს ფარულად ჩემმან. და კერძო
თა ქვეყანისა შენისათა წარმოსრულ არიან. უწყებულ იყავნ შენდა ძ
მაო ჩემო. მოიძიენ იგინი და ჰპოვნე რაჳ მისთანანი იგი სიკუდილით
მოაკუდინენ. ხ~ რომელი იგი მათ შეაცთუნეს შუენიერი ხატითა და
სახელით რიფსიმე. ჩემდავე წარმოავლინე. და უკეთუ შენ გთნდეს იგი თა
ვისა შენისა თუის იგულე რ~ არაჳ იპოვო სხვაჳ მსგავსი მისი იონთა
სოფელსა შინა. და ცოცხლებითმცა იყოფები შენ. მსახურებასაჳ შინ

ა ღთთასა:-

ხ~ აღმოიკითხა რაჳ თარდატ. ბრძანებაჳ ესე კეისრისა. მყის იწყო მოსწრა
ფებით ძიებაჳ მათი. და პოვნა რაჳ საწნეხელთა მათ შინა პირველ ხსენე
ბულთა. და იხილა რაჳ რიფსიმე აღივსო ტრფიალებითა გულის თ
ქმისათა და სიხარულითა დიდითა. და დაამტკიცა მოყვანებაჳ მისი ცოლად
მისდა. ხ~ ურჩექმნა რაჳ თარდატს საქმისა ამისთუის წმიდაჳ რიფსიმე. მაშინ იწ
ამა იგი მის მიერ წამებისა ღუაწლითა. მის თანა გაიანეცა დედამძუძე
იგი მისი. და სხუანი მრავალნი მათ თანანი. ვ~ა იგი წერილარს წიგნსა
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მას წამებისა მათისასა. და გუეუწყებიან სასწაული იგი რომელი იქმნეს
ჟამსა წამებისა მათისასა მოქცევასა შინა სომეხთასა. რ~ თრდატ მეფე გ
ანგებითა ღთისათა ეშუად შეიცუალაჳ. ხ~ რომელნიმე მათგანნი წმიდანი დაი
მალნეს და ივლტოდეს. რომელთა თანავე მაშინ ესე წმიდაჳ ნინო დამა
ლულ იქმნა. ეკალთა შორის ვარდისათა. რომელი იგი ჯერეთ არღარაჳ
გამომღებელ ქმნილ იყო ყუავილისა ჟამსა. და ესრეთ დამალულ რაჳ ი
ქმნა წმიდაჳ ნინო. და იხილა მუნით გამო სახითა მთავარ დიაკუნისა
თა. შთამომავალი ზეცით ნათლისა ოლარითა მოსილი. და მპყრობელი
საკუმევლისაჳ ჵელთა მისთა რომლისაჳ კუამლისა სახე სულნელებისაჳ
და ჰფარვიდა ცათა. და კუალად იყო მის თანა ერთა (ბ) სიმრავლე (ა) ზეცისათა.
რ~ მას ჟამსა განეყვოდეს ჵორცთაგან სულნი. წმიდათა მოწამეთანი. რო
მელნი იგი შეიერთნეს ბრწყინვალეთა მათ ზეცისათა ძალთა. და ესრეთ ცად

მიმართ აღიწეოდა რომელი ესე იხილა რაჳ ესრეთ წმიდაჳ ნინო. ღაღ
ადყო ესრეთ. უფალო უფალო რად დამიტეობ მე. შორის ასპიტთა იქედ
ნეთა. მაშინ ჵმა ესმა ზეგარდამო. რომელი ეტყოდა ვითარმედ ესრეთვე ი
ყოს შენიცა წარყვანებაჳ სასუფეველად წინაშე ღ~თისა ჟამსა ეგე ეკალი
რომელი არს გარემოს შენსა. ყოველივე იქმნეს ვარდის ფურცელი
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სულნელი. ა~დ აღდგა და ვიდოდა ჩრდილოთ კერძო. სადა იგი ფრიად არს სა
მკა[.]ლი. ხ~ მუშაკი ყოვლად არა:-

ამისსა შემდგომად წარმოვიდა მუნით წმიდაჳ ნინო. და მოიწია ორბანთად სა
ზღვართავე სომხითისათა. და მუნ დაიზამთრა ჭირთა შინა მრავალთა: და თუ
ესა მეოთხესა რომელ არს ივნისი. წარმოემართა და მოიწია მთა
თა ჯავახეთისათა. სადა იგი მიემთხვია ტბასა დიდსა გარდამომდინარესა რომე
ლსა ეწოდების ფარავნა. ხ~ მიხედნა რაჳ მუნით და იხილნა მთანი ჩრდილო
სანი დღეთა მათ ზაფხულისათა. სავსენი თოვლითა და ჰაერითა სასტიკითა.
შეძრწუნდა წმიდაჳ ნინო და თქუა უფალო უფალო მიიღე სული ჩემი ჩემგან. და და
ყო მუნ ორი დღე. და ითხოვა საზრდელი მეთევზურთაგან ტბასა მას შინა მო
ნადირეთასა. და რ~ მწყემსნიცა იყვნეს ადგილსა მასვე და ჵმილვიდეს რაჳ სა
ჵუმილავსა ღამისასა სამწყსოსა ზედა მათასა. ხადოდეს იგინი შემწედ და მფარ
ველად მათთა ღ~თთა მათთა არმაზს და ზადენს. და აღუთქმიდეს მათ შესაწირავ
თა ოდეს მოვიდეთ წინაშე შენსა მშვიდობითო. და ამას იტყოდეს იგინი ენითა სომ
ხურითა. რომელი ესე ესწავლა მცირედ რაჳმე ნინოსცა. პირველვე ნიაფ

ორისგან და პოვა მწყემსთა მათ შორის მზრახველი სომხურისა ერთი და ჰკი
თხა. და ჰქუა ენითა სომხურითა. ვითარმედ რომლისა სოფლისანი ხართ. ხ~ მან
მიუგო
და ჰქუა. ვითარმედ ვართ ჩუენ დაბით ელარბინით და საფურცლით და ქინძარელნი
რა

1-17 სტრ. 52r
ბატელნი. და დიდისა ქალაქისა მცხეთისანი. სადა ღ~თნი ღ~თობენ. და მეფენი მეფ
ობენ. და ჰკითხა სადათ არს მცხეთა. ხ~ მან მიუგო ვითარმედ გარდამდინარე ესე
ტბისა. თანა წარვლის ქალაქსა მას მცხეთასა:-

ხ~ წმიდასა ნინოს შეუძინა და სიგრძეო გზისა მის და სიბრტყე მთათა მათ. რომელ
იხილა და ამისთუის შეძრწუნებულმან სულთ ითქნა. დაიდვა ლოდი ერთი სასთ
უმალ და ესრეთ მიიძინა გარდასადინელსა მის ტბისასა. და ვითარ ეძინა იგი მოვი
და კაცი ერთი ჩუენებით ჰასაკითა ზომიერ. ხ~ თმითა ნახევარ თმოსანი. და მის
ცა მან წიგნი დაბეჭდული წმიდასა ნინოს. და ჰქუა მიართუი ესე მსწრაფლ ქა
ლაქსა შინა მცხეთას მეფესა მას წარმართთასა. ხ~ წმიდამან ნინო იწყო ტირი
ლად და ჰქუა მას ვედრებით. ვითარმედ მე უფალო დედაკაცი ვარ უცხო და უმე
ცარი. არღა მრავლის მეტყუედ მეცნიერ. ვითარ მივიდე უცხოსა ქვეყანასა
და კაცთა მათ უცხო თესლთა:-

მაშინ კაცმან განუჵსნა წიგნი იგი. და იყო წერილი რომაელებრ. რომელსა ზე
და იყო ბეჭედი იესოს ქრისტესნი. და წერილ იყვნეს მას შინა ათნი სი
ტყვანი. მსგავსადვე ფიცართა მათ ქვისათა მოსეს ზე მისცა კითხვად წმ

იდასა ნინოს. და იყო დასაბამი სიტყუათა მათ ესე:- ა~ სადაცა იქადა
გოს სახარება ესე. მუნცა ითქმოდის დედაკაცი ესე: ბ~ არცა
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მამაკაცება არს არცა დედაკაცება. ა~დ თქვენ ყოველნი ერთხართ:- გ~ წარვედ
ით და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართნი. და ნათელსცემდით მათ სახელითა
მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა:- დ~ ნათელი გამობრწყინვებად წარმ
ართთა ზედა. და დიდებად ერისა შენისა ისრაელისა:- ე~ სადაცა იქადაგოს სახარება ე
სე სასუფეველისა. მუნცა ითქმოდის ყოველსა სოფელსა:- ვ~ რომელმან თქვენ შე
შეგიწყნარნეს მე შემიწყნარა. და რომელმან მე შემიწყნაროს შეიწყნაროს მომავ
ლინებელი ჩემი:- ზ~ რ~ ფრიად უყუარდა მარიამ უფალსა. რ~ მარადის ი
სმენდა მისსა სიტყუასა ჭეშმარიტსა:- ჲ~ ნუ გეშინინ მათგან რომელთა მოსწყუე
დნენ ჵორცნი თქუენნი. ხ~ სულისა ვერ შემძლებელ არიან მოწყუედად:- თ~ ჰქუა მარ
იამს მაგდანელსა იესო. წარვედ დედაკაცო და ახარე ძმათა ჩემთა:- ი~ სადაცა ჰ
ქადაგებდეთ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა:-

ვ~ა წარიკითხნა სიტყუანი ესე წმიდამან ნინო. იწყო ვედრებად ღთისა მიმართ და
გულის ჵმაყო ვითარმედ ზეცით იყო ჩუენებაჳ ესე. და აღიხილნა თვალნი ზე
ცად და ითხოვა მაღალთა შინა დამკუიდრებულისა. და ყოვლისა გარე შემცვე
ლისა ღ~თისაგან შეწევნა მისი. და წარემართა და მიჰყუა მდინარისა მას ტბისაგ
ან გარდამომდინარესა. რომელი იგი წარმდინარობს დასავლით. მერმე კვალად
იწყებს აღმოსავალით დინებასა. მიუდგა გზათა ძნელთა და ფიცხელთა. ნახნა ჭირნ
ი დიდნი გზათაგან. და შიშნი დიდნი მჵეცთაგან. ვიდრე მიწევნადმდე ადგილსა მას
რო
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მელსა იწყებს წყალი იგი აღმოსავლით დინებასა. და მიერითგან იქმნა ლხი
ნებაჳ მისი. რ~ პოვნა მუნ მოგზაურნი რომელთა თანა მიიწია სანახებსა ქა
რთლისასა. ქალაქსა მას რომელსა ეწოდების ურბნისი. სადა იგი იხილა ერი
უცხო. და უცხოთა ღ~თთა ჰმსახურნი. რ~ თაყუანისცემდეს იგი ღთად მათდა
ცეცხლსა ქვასა და ძელთა. რომლისა თუისცა შეეურვა სულსა ამის წმიდ
ისასა. და შევიდა უბანსა ჰურიათასა რომელთაცა ზრახვისა მათ თანა ენისა
თუის ებრაულისა. რომელსა იგიცა მეცნიერ იყო. და დაყვნა მუნ თუისა ე
რთისა დღენი. და განიცდიდა საქმესა და ძალსა მის ქვეყანისასა:-

ხ~ აღიძრნეს დღესა შინა ერთსა. ერნი დიდნი სიმრავლითა მით ქალაქით წა
რმავალნი დედად ქალაქად სამეუფოდ მცხეთად. მოვაჭრებად საჵმართა რათამე. და
ზო
რვად წინაშე არმაზ ღ~თისა მათისა: და წარყვა მათ თავე(ბ) წმიდა ნინო (ა). ხ~
ვითარ იგი მიიწივნეს ქალაქად მცხეთად. და დაისადგურეს მათ წიაღ მოგუ
თასა. ჵიდსა ზედა იხილა მუნ მოგობა ცეცხლის მსახურთა მათ ერთა
და საცთური. და ტიროდა წმიდა ნინო წარწყმედასა მას ზედა მათსა. და იგლო
ვდა უცხოებასა თუისსა:-

და აჰა ხვალისა დღე იყო. ჵმაჳ ოხრისა და საყუირისა. და ზარი საშინელი და გამოსვლ
აჳ ერისა ურიცხუისა. ვ~ა ყუავილთა ველისათა. და ზარი საშინელი გამოვი
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დოდა. ვიდრე გამოსვლადმდე მეფისა. და ვითარ იგი მოიწია ჟამი. იწყო სივლტოლაჳ
და მიმოდაბნევაჳ ყოვლისა კაცისა. შიშისაგან შეივლტოდეს და დაიმალვოდეს
საფარველს შინა თუისსა: და აჰა მყის გამოვიდა ნანა დედოფალი. და შემდგომად
მისსა გამოვიდა სიმრავლე ერისა ნელიად. და შეამკვნეს ყოველნი გზანი იგი
და ფოლორცნი. და სამოსელთა მიერ თვითო ფერთა და ფურცელითაგან ხეთასა: მე
რმეღა გამოვიდა მეფე მირიან. საზარელითა და თვალ შეუდგამითა ხილვითა: დაი
წყო ყოველმან ერმან ქებად მეფისა. და ჰკითხა წმიდამან ნინო დედაკაცსა ვისმე
ჰურიასა. ვითარმედ რაარს ესე. ხ~ მან ჰქუა ღ~თი ღთ~თა მათთა არმაზ უწესს მა
თ. წინაშე მისსა აღსვლად რომლისა მსგავს არა არს სხვა კერპი. და ეუწყა რაჳ
წმიდასა ნინოს. აღვიდა ხილვად კეტრპისა მის არმაზისსა ერის მის თანა. რომლითა
აღივსნეს მთანი იგი და განაშვენებდეს დროშათა მიერ და სამკაულითა. ვ~ა ყავილნი
ვე
ლისანი. და შეუსწრო წმიდამან ნინო ციხედ არმაზად. და დადგა იგი მახლობელ
ად კერპისა მის ნაპრალსა ზღუდისასა. და ხედვიდა საკვირველებასა მიუწდომელსა
და ენითა გამოუთქმელსა: ვითარ იგი იყო შიში და ძრწოლაჳ ზარისა აღსაჵდელი
მეფეთა მათ და ყოვლისა ერისა წინაშე კერპთა მათ წარმოდგომილთა. რ~ იხილა
მუნ წმიდამან ნინო. მდგომარე კაცი ერთი სპილენძისა რომელსა ეცუა ტა
ნსა მისსა ჯაჭუი ოქროსა. და თავსა მისსა ჩაფხუტი ოქროსა. სამჵრენი და თვალ
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ნი მისნი იყვნეს ზურმუხტისა და ბივრიტისანი. და ეპყრა ჵრმალი ჵ
ელსა მისსა ელვარე და ბრწყინვალე. რომელი იგი იქცეოდა ჵელსა შინა მ
ისსა. და შიშითა მისისა მიმთხუევისა და სიკუდილისა მის მიერითა არავინ
განუკრძალველად შეემთხუეოდეს კერპსა მას. ა~დ ესრეთ განიკითხი

ს თავი თუისი და თქუის:-

ჶ~ი ჩემდა უკეთუ დასამე ვაკლდი დიდებასა დიდისა ამის ღთისა არ
მაზისსა. ანუ შესამე ვსცეთ სიტყუად ებრაელთა თანა. გინა მოგუთა თანა სმენ
ისა ოდენ და მიმთხუეულ იყო მზისა მსახურთასა. და მათსა რომელნი იგი იტ
ყუიან უმეცრებით დიდსა ვისმე ღ~თსა და ძესა ღ~თისა ზეცათასა. და იპოოს რა
ჳმე ესე ვითარი ბიწი. დამცეს მე მახვილი მისი რომლისაგან ეშინის ყოველსა
და ქუეყანასა: და ესრეთ წინასწარვე განკითხვითა თავთა თუისითა შიშითა და
ძრწოლით თაყუანის სციან მას. და კუალად იყო მარჯვენით მისსა სხვაჳ კერ
პი ოქროსაჳ სახითა კაცისათა მდგომარე. და სახელი მისი გაცი: და მარც
ხენით მისა უდგა კაცი ვეცხლისა და სახელი მისი გაიმ: რომელნი ი
გი ღ~თად უჩნდენ ერსა მას ქართლისასა:-

მაშინ ვითარ იხილა ნეტარმან ნინო. იწყო სულთქმით და ცრემლით
ტირილად ღთისა მიმართ ცთომითა მათ თუის. ქვეყანისა ჩრდილოსათა.
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და მიფარვისა მათგან. ნათლისა და უფლებასა მათ ზედა ბნელისა თუი
ს: რ~ მიხედნა მეფეთა მათ დიდ ძალთა. და ყოველთა მთავართა რომელნი
იგი. ცოცხლივ შთაენთქნეს ჯოჯოხეთს. დაეტევათ დამბადებელი. და ქვათა
და ძელთა სპილენძსა და რვალსა განჭედილსა ღთ~ად თაყუანისცემდენ: და
ესენი იცნობებოდეს ყოვლისა შემოქმედად: მაშინ მოეხსენა წმიდასა ნინოს. მაშინ ს
იტყუა იგი რომელი ამცნო დედის ძმამან მისმან იობენალ პატრიაქმან

ღ~თისამან ესრეთ. ვითარმედ მამაკაცსა სრულსა წარგავლინებ.
და მიწევნად ხარ ქვეყანასა უცხოსა და ნათესავთა: დარაგველ ზეველი ბარ
კადულ. რომელ არს ბრანჯულად. კაცთა ღ~თის მბრძოლთა და მჵდომე
ლთაჱ მაშინ აღიხილნა ზეცად მიმართ და თქუა. უფალო მრავლითა ძ
ალითა შენითა გეცრუვნეს მტერნი შენნი. და მრავლითა სულგრძე
ლებითა შენითა იქმენ რასაცა იქმან. და მოიგონებენ ყოველსა მტუერებ
რ და ნაცრებრ განქარვებადნი ესე ქვეყანასა ზედა. ა~დ ნუ უგულებელსჰ
ყოფ რომელი შექმნეს ჵელთა შენთა კაცი ხატად შენდა:-

და რომლისათუისცა ერთი სამებისაგანი განჰკაცენ. და აცხოვნე ყოველი სოფელი. და
მოხედენ წყალობით ამათცა ზედა ნათესავთა. და შეჰრისხენ სულთა ამა
თ ბოროტთა და უჩინოთა სოფლისა მპყრობელთა მთავართა ბნელისათა.
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და შთაჵდენ ადგილთა ძნელთა. და მიჩუენე მე უფალო ღ~თო მამისა და დედი
სა ჩემისაო. მჵევალსა ამას შენსა. და ნაშობსა მონათა შენთასა. რომელ იხილონ
ყოველთა კიდეთა ქვეყანისათა მაცხოვარება შენი: და რათა ჩრდილო ბღ
უარსა თანა იხარებდეს. და ყოველმან ერმან მხოლოსა ღ~თსა თაყუანისგ
ცენ. ქრისტეს იესოს მიერ ძისა შენისა რომელსა შუენის მადლობ
აჳ და დიდების მიცემაჳ უკუნისამდე:-

და ვ~ა დაასრულა ლოცვაჳ ესე წმიდამან ნინო. და მყის წამის ყოფა საღთოთა აღ
დგეს დასავლით ქარნი და ჰაერნი ღრუბელთა თანა საშინელითა.

და ჵმითა აღსაჵდელისა ქუხილისათა. და მოჰბერნა ნიავმან მზისაჳ დასავ
ლისამან. სული ჯერკული სიმწარისა სიმყრალისა. რომელი ესე იხილაჳ
სიმრავლემან ერისამან მათ ზედა მომავალადჱ მაშინ იწყეს მსწრაფლ სირბილ
ად შელტოლვად ქალაქთა და სოფელთა თუისთა. და რ~ მცირედ დრო სცა
ღ~თნ ვიდრე განრინებადმდე თავთა მათთა და ყოფად ამისსსა. რათამცა შეესწრნ
ეს იგინი მომსრველსა მას საყოფელთა შინა თუისთა. და ვითარ განიბნივნეს ი
გი ყოველნი მეყსეულად მოიწია რისხვისა იგი ღრუბელი მწარედ სასტიკი.
და მოიღო სეტყუა სწორი ქვისაჳ ორთა მიერ ჵელთა მძლედ ძლით სატ
ყორცებელი ადგილსა მას ოდენ ზედა საყოფელსა კერპთასა. და შემუსრვით დააწვ
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ლილნა იგინი და დაარღუივნა ზღუდენი იგი ქარისა მიერ სასტიკისა. და
შთაიბნივნეს იგი კლდეთა ნაპრალთა მათ შინა: ხ~ წმიდაჳ ნინო ეგო უვნებ
ლად დაცული ადგილსა მასვე. სადა იგი პირველ შესრულ და მდგომარე იყო:-

ხ~ დღესა მეორესა გამოვიდა მირიან მეფე. და ყოველი იგი ერი ძიება ღ~თთა
მათთა. და არაჳ ჰპოებდეს რომლისათუის იგი დაეცა მათ შიში და ძრწოლა. და
განკვირვებამან შეიპყრნა და უმრავლესნი იგი ერნი იტყოდეს გულ ფიცხელ
ნი მიუდრეკელნი ესრეთ ვითარმედ ქალდეველთ ღ~თი ითრუჯან და ჩუენი ე
სე ღ~თი არმაზ. ყოვლადვე ურთიერთარს მტერ არიან. რ~ ამან ოდესმე მათ
ზედა ზღვაჳ მოაქცია. და აწ მან შური იძია და მოაწია ესე ამას ზედა:-

ხ~ რომელნიმე ესრეთ იტყოდეს ვითარმედ რომლისა ღ~თისაჳ ძალითა თრდატ სო

მეხთა მეფე ეშუად შეიცვალაჳ. და კუალად ეშუისაგან კაცადვე მოაქცივნა. მა
შინ უკუე ღ~თნ ყო და მოაწია ესე რისხვაჳ ღ~თისა მათ ზედა. და ამას ესე ვი
თარსა იტყოდეს ამისთუის მაშინ. რ~ ვინათგან მეფე თარდატ ქრისტეს ძალითა
ვე ეშუად გარდაქცეულ იყო. და ძალითავე ქრისტესითა კვალად კაცადვე შეც
ვალებულ იყო: მიერითგან ქებაჳ დიდებაჳ ქრისტესი არღარა ფარულად
ითქმოდა ქართლს შინა. რ~ მადლსა ღთისასა ეწყო მიფენა აღმოსავლეთს:-

ხ~ მასვე დღესა რისხვისა და კერპთა შემუსრვისასა. დასცხრა სეტყუაჳ იგი და ქარი
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სასტიკი. მაშინ გამოვიდა წმიდაჳ ნინო კლდისა მისგან ნაპრალისა. და პო
ვა თვალი იგი ბივრიტი. აღიღო და წარმოვიდა წინა კერძო დასასრულს
ა მის კლდის ცხვირისასა. სადა იგი ყოფილიყო ძველადვე ციხე და ქალაქი. და
იხილნა მუნ მდგომარედ ხენი ერთნი. რომელთა ბრინჯ უწოდიან მაღ
ალნი და რტო მრავალნი. სადა იგი ყოფილიყო: ბარტამ მეფის სა
გრილი და განსასვენებელი. და მივიდა ხესა მას ქვეშე გამოსახა სასწაული ქრ
ისტეს ჯვარისაჳ. და აღასრულნა მუნ დღენი ექუსნი. მადლობით და ვედრებით
ღთისა მიმართ წყალობით მოხედვისათვის და ხსნისა ერისა მის ეშმაკთა
შეცთომილისა:-

ხ~ ოდეს იქმნა კერპთა შემუსრვაჳ. იყო თუე მარტითგან მეექუსე აგვისტოსი და დ
ღე მეექუსე [....] რომელსა შინა ფერი იცვალა ქრისტემან წინაშე თავთა
მათ წინასწარმეტყუელთა და მოწაფეთა თუისთასა:-

და ვითარ იგი ვთქუ იყოფებოდა რაჳ წმისაჳ ნინო. საფარველსა მას ქუეშე ხეთასა:
მაშინ მოვიდა მისდა სეფე ქალი ერთი. სახელით შროშანა. და იხილა მუნ წმიდაჳ
ნინო ესრეთ მყოფი. განკვირდა და ჰკითხა მას სხუისამიერ ბერძულ მეტყუელისა
დედა კაცისა. ვინაობაჳ მისი სხუისა ყოვლისავე თანა საქმისა მისისა. რომელი იგი
უწყა რაჳ ყოველივე ნინო თუინიერ უწყებასა მშობელთა თუისთასა. და იჩემა ტ
ყუეობაჳ თავისა თუისისა: მაშინ შროშანა თანა ლმობილი და მოწყალე ქმნილი უც
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ხოებისათუის მისისა. ცრემლით აიძულებდა წმიდასა ნინოს წარსლვად მისთანა
სახიდ სამეუფოდ. რომელი ესე არაჳ ინება წმიდამან ნინო. ა~დ განეშორა და
წარვიდა მისგან შროშან:-

და შემდგომად სამთა დღეთა აღდგა მუნით განვლო მტკუარი. და მიიწია
სამოთხესა მას მეფისასა. სადა იგი აწ არს სუეტი იგი ღ~თივ აღმართებ
ული და ეკლესია საკათალიკოზო. და იხილა მუნ სახლი მცირე სამოთხისა მ
ის მცველისა. და შერაჳ ვიდა მას შინა იხილა და მოგება დედაკაცი ცოლი
სამოთხის მცველისა მის სახელით ანასტოს. და მოწლედ ამბორის ყოფი
თა შეიტკბო ვ~ა მრავალ ჟამითგან მეცნიერმან და მეგობარმან. და დაჰბანნ
ა ფერჵნი და განუსუენა სცხებითა ზეთისათა. და დაუგო პური და ღვინო.
და დაყვნა მისთანა წმიდამან ნინო დღენი და ჟამნი ცხრათა თუეთანი:

ხ~ იყვნეს ესე ანასტასო და ქმარი მისი უშვილო. რომლისათუის ფრიად მწუხა
რე იყვნეს იგინი. მაშინ იხილა წმიდამან ნინო ჩუენებასა შინა ძილ

ისასა. კაცი ნათლით შემოსილი. რომელი ეტყოდა ვითარმედ შევედ სამოთხე
სა მაგას. და ჰპოო ქვეშე კერძო ნაძვთასა. მცირე ბაბილო შემზადებული გ
ამომღებლად ყუავილთა სურნელთა. და აღიღე მიწაჳ ადგილისა მისგან
და ეც ჭამად მეუღლეთა მაგათ და ესუას შვილი. ხ~ წმიდამან ნინო ულო
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ცა და სცა ჭამადი ცოლქმართა მათ. ჩუენებით უწყებისა მისებრ. და შუნეს მ
ათ ძე და ასულები მრავალ. რომლისთუისცა ჰრწმენა მათ ქრისტე ნინოს მი
ერ. და დაემოწაფნეს მას ფარულად:-

ხ~ წმიდამან ნინო შემდგომად ცხრათა მათ თუეთასა. რომელნი დაეყუნეს სამო
თხისა მცველთა მათ თანა. პოვაჳ გარეგნით ზღუდეთა მათ ქალაქისათა. ქო
ჩი ერთი ბრწამალი სახედ ტალავარისა მცირისა. მაყვალთა მიერ შემზ
ადებლი განგებითა ღ~თისათა. ადგილსა მას სადა იგი აწ არს. საკურთხევ
ელი ზემოსა ეკლესიისა სამთავარებისკოპოზოსა. და იყო საყოფლად განსას
უენებლად თუისად. და აღმართა მუნ შინა ჯუარი თუით მის მიერ შემზადებ
ული ნასხლევთაგან ვაზთასა. რომლისა წინაშე განათენ იგი ღამეთა მარად
ის მღვიძარებითა. და ეგრეთვე შეღამებენ დღეთა დაუცხრომელად ლოცვითა
მარხვითა და ვედრებითა ღთისათა. და განკვირვებულნი სიმრავლესა ზედა
ამას ღვაწლთა მისთასა. ჰმასახურებდეს მას მეუღლესნი იგი. მცველნი სამ
ოთხისა მის მეუფისანი:-

და ესრეთ მუნ მყოფი იგი წმიდა ნინო. მრავალ გზის მივალნ უბანსა მას ჰურ

იათასა. ენისათუის ებრაურილისა. და გამოძიებისათუის კუართისა მის უფლისა
რომლისათუის იგი ესმინა იერუსალიმს ნიაფორისა მისგან. ვითარმედ წარმოუ
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ღიაო იგი მცხეთელთა მათ ჰურიათა. რათამცა ყოვლით კერძოვე ცნა და ეუწყა მ
ას კუართისა მის ვედრ~ბაჳჱ

მაშინ პოვა მან ჰურია ერთი სახელით აბიათარ მღ~დელი. და ასული მისი
სიდონია. და უქადაგა მათ სახარებაჳ უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი. რო
მელთაცა იგი ჰრწმენა. და დაემოწაფნეს მას. და მათ თანა სხვანიცა დედანი დაე
მოწაფნეს ჰურიანი. რიცხვით ექუსნი სწავლასა მას წმიდისა ნინოსსა. თუი
ნიერ ნათლის ღებისა. რ~ არაჳ იყო მას ჟამსა მღვდელი რათამცა ნათე
ლსცა მათ. და იყვნეს იგი ფარულად მოწაფე მისი:-

და აღასრულებდა ღ~თი ჵელითა წმიდისა ნინოსითა. საკვირველებათა და კუ
რნებათა მრავალთა. რ~ რეცა თუ მიზეზითა წამალთა ჵმარებისათა. მრავალნ
ი განკურნებულთა სენთაგან შეპყრობილნი განათავისუფლნა უძლურე
ბათაგან მათთა:-

და ესრეთ იქცეოდა რაჳ ქალაქსა მას შინა მცხეთას წმიდა ნინო. ჟამთა სამისა
წლისათა. მათ დღეთა შინა იქმნა შესვლაჳ მირიანისი. და ძმის წულისა
მისისა დიდისა სპარსთა მეფისა. საბერძნეთად. რომელნი ესე კოსტანტინე მე
ფემან ბერძენთამან. იოტნა ძალითა ქრისტესითა. და ჯუარისა მისისა წინა

მძღრობითა ყოვლით სპითურთ მათით:-
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თქმული აბიათარ მღვდელისა. რომელი დაემოწაფა წმიდასა და ნეტარსა
ნინოს:-

მე აბიათარ მღდელი ვიყავ წილით ხუედრებული მის წელიწდისა. ოდე
ს წმიდაჳ ესე და ნეტარი ნინო. მოიწია მცხეთად და მასვე უკუე ჟამსა მოწევნ
ულ იქმნა. ჩემდა წიგნი ანტიოქით ურიათაგან მღვდელთა რომელსა ში
ნა წერილ იყო ესრეთ. ვითარმედ განხეთქა ღ~თნ სამ ნაწილად მეფობაჳ ი
სრაელისა. რ~ აჰა ესერა წინასწარმეტყუელნი ჩუენნი დასცხრეს. და რომ
ელსა სული ღ~ისა აწუევდა მათ. და თქუის აღესრულა ყოველივე. და გან
ვიბნიენით ჩვენ ყოველსა ქვეყანასა. და ჰრომთა დაიპყრეს ქვეყანაჳ ჩვენი. უ
რიანი ვტიროდით ჩვენ ერითურთ დღეს. რ~ განვარისხეთ შემოქმედი ღ~თი:აწ განიხილენღა შენ წიგნნი იგი მოსესნი. და სიტყუაჳ იგი რომელი მან და
მიწერაჳ ესრეთ. ვითარმედ რომელი იტყოდის თავსა თუისსა ქვეყანასა ზედა ძედ
ღ~ისად მოაკუდინა. ანუ შეუკუე ვსცეთით ნაზარევლისა მისთუის იესოს სი
კუდილისა: რ~ ვხედავთ ოდეს პირველ მამათა ჩუენთა შესცოდიან რაჳ ღ~თსა.
და ყოვლად დაივიწყიან იგი. მაშინ მისცნის იგი ჵელმწიფებასა ქვეშე ძნელსა და
ტყუეობასა ბოროტსა. ხ~ მოიქციან რაჳ და ღაღადყვიან ღ~თისა მიმართ სწრაფი
თ განარინნის იგი ჭირისა მისგან. ესე ესრეთ ყოფადი და აღსრულებადი შუიდ
გზის უწყით წერილისაგან: ხ~ აწ ვინათგან ჵელნი შეასხნეს მამათა მათ ჩვენთა.
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ძესა მას მწირისა დედაკაცისასა. და მოკლეს იგი. აღიღო ღ~თნ ჵელი წყალობისა
მისისა
ჩვენ ზედა. და განხეთქა მეფობაჳ ჩვენი. განგვაშორა ტაძარსა თუისსა წმიდასა. და უგუ
ლებელსყო ნათესავი სრულიად. და არს მით ჟამითგან სამასი წელიწადი. და უ
მეტესცა რომელ არაჳ ისმინა ვედრებაჳ ჩვენი. და არცაღა ყო ლხინებაჳ ჩ
ვენი. რომლისათუის საგონებელ გვიჩნს ჩვენ. ვითარმედ ნუ უკუე ზეცით იყო კა
ცი იგი. და განმრავლეს მათ ესე ვითარისა პირისათუის მოწერაჳ ჩვენდა: ხ~ მე
ვითარცა მესმა ესე ვიწყე კითხვად დედაკაცისა მის ნინოსაგან. ქრისტესთუის თუ
ვინიყო იგი. ანუ რომლისა მიზეზისათუის იქმნა კაცად ძე ღ~თისა: მაშინ აღიღო
პირი თუისი წმიდამან ნინო. ვ~ა რაჳ ჯურღმულმან აღმომდინარემან. და იწ
ყო სიტყუად დასაბამითგან წიგნთა ჩვენთა ზეპირით წარმოთქმად. და განმიმარტ
ებდა ძალსაჳ მათსა. რომლითა იგი ვ~ა მძინარესაჳ განმაღვიძებდა მე. და ვ~ა დასუ
ლებულსა გონიერ მყოფდა. და მამათა ჩვენთა შემაწყალებდა. და მარწყუენებდა
ცვალებასა სჯულისასა:-

ვიდრემდის მრწმენა მე სიტყუითა მისითა იესო ქრისტე ძე ღ~თისაჳ ვნებუ
ლად და აღდგომილად. და კვალად მომავალად დიდებით. და ვითარმედ ჭეშმარ
იტად იგი არს მოლოდებაჳ წარმართთა. და ღირს ვიქმნენით მედა შვილი ესე
ჩემი სიდონია. მოღებად საპკურებელსა მას განსაწმედელსა ცოდვათაგან წყა
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ლსა ემბაზისასაჳ. რომელსა ინატრიდა წწყ~ელი დავით. და ვერ ეწიფაჳ. და
მესმა მე ჵმაჳ ახლისა სჯულისა ერთად მგალობელთა. რომელსა იგი დავით ინ
ატრიდა. და ღირს ვიქმნეთ ზიარებად ჭეშმარიტსა ჵორცსა და სისხლსა ქრის

ტეს ძისაჳ ღთისასა. და კრავსა ცოდვათათუის [..] სოფლისათა შეწირულ
თა. რომლისა ტკბილარს გემოსხილვაჳ მისი. და ამას ზედა სარწმუნოებაჳ ყ
ავ უფალო განსლვაჳ ჩემი. ჵორცთაგან ჩემთა. კვალად სხვანიცა მრავალნი სას
წაულნი ვიხილენ თვალითა ჩემითა მცხეთას შინა ნინოს მიერ აღსრულებულ
ი. დღეთა ჩემთა:-

მეორე თქმული. მისვე აბიათარ მღდელისაჳ. კუართისათუის უფლისაჳ
ჩვენისა იესოს ქრისტესა:-

მე აბიათარ მიგითხრობ თხრობასა(ა) თქენ(ბ) მას. რომელი მეუწყაჳ და ყურ
ითა ჩემითა ვისმინე მამის დედისა ჩემისაგან. და რომელი წიგნთაგანცა უ
წყი. რ~ მათცა პაპათა და მშობელთაგან თუისთა მოთხრობით და სმენით
უწყოდეს: ოდეს იგი მეფობდა ჰეროდე იერუსალიმს. მას ჟამსა შინა გუესმ
ა ესრეთ. ვითარმედ იერუსალიმი სპარსთა დაიპყრესო. რომლისათუის იგი
იქმნა გლოაჳ და წუხილი ჰურიათა ზედა ქართველთა მცხეთელთა
მკუიდრთა. ბოდელთა მღვდელთა. კოდის წყაროელთა. მწიგნობართა და
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სობის კანანელთა თარგმანთა. რომლისათუისცა ესე ყოველნი აღიძრნეს წარს
ლვად. და შეწევნად იერუსალიმელთა: ხ~ შემდგომად მცირედთა დღეთა სხ
ვაჳ მოიწია ღაღადისი. ნუგეშინის ცემისაჳ. ვითარმედ სპარსნი იგი
არაჳ დაპყრობად იერუსალისა მოვიდეს. ა~დ საჭურველთა წილ ა
ქუნდათ ოქრო სამეუფო. და მური მსწრაფლ მკურნალი წყლულ

ებისა. და გუნდრუკი სურნელი: და ეძიებდეს ყრმასა ვისმე შობილსა
თესლისაგან დავითისაჳ. რომელ რეცა პოვეს მწირი ერთი ყრმაჳ
მწირისა დედაკაცისაჳ შობილი. უჟამოდ უადგილოსა ადგილსა.
ვ~ა არს ჩვეულებაჳ გარეგან დაბისა. მდგომარეთა კაცთა. და ესენი
მის ყრმისაჳ მოვიდეს თაყუანისცეს მას. და შეწირეს მისა ძღუენი იგი მშ
ვიდობით. და იქმნა სიხარული დიდი სმენითა ამის ჰამბავისათა ჰ
ურიათა ზედა ქართველთა:-

ხ~ შემდგომად გარდაჵდეს რაჳ წელნი ოცდა ათნი. მაშინ მოწერაჳ ანნა მღ
დელმან იერუსალიმით. მამისაჳ ჩემისა ელიოზის თანა ესრეთ. ვითარმედ
იგივე რომლისათუის სპარსნი მეფენი ძღუენითა მოვიდეს. აღზრდილარს
და ჰასაკსა ზომისასა მიწევნულარს იგი. და თავსა თუისსა ძედ ღ~თისად ხა
დის. აწ მოვედით ყოველნი სიკუდილსა მისსა. რათა აღვასრულოთ მცნებაჳ მოსესი:-
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და წარვიდა აქათ ელიოზ მამის მამაჳ ჩემი. კაცი მოხუცებული. და ესუაჳ მას
დედა ტომისაგან ელი მღვდელისა. და ესვა მას დაჳ ერთი. და ევედრებოდა
ელიოზს დედაჳ მისი ესრეთ. წარვედ შვილო წოდებასაჳ მას მეფისასა.
და წესსა სჯულისასა. გარნა რომელსა იგი განიზრახვენ. ნუ შეერთვინ ცნო
ბაჳ შენი შვილო ჩემო. რ~ იგი არს სიტყუაჳ წწყ~ელთა. და იგავი ბრძენთა.
და საიდუმლოჳ დაფარული პირველთაგან. და წარმართთა ნათელ და ცხოვრ
ებაჳ საუკუნო. და წარვიდა ელიოზ მცხეთელი. და ლონგინოზ კარსნელი. და მუ
ნ დახუდეს ჯუარცმასა უფლისასა:-

ხ~ რაჟამს იგი დამსჭვალვიდეს უფალსა ჯუარსა ზედა. და ჰასანიგმან კუერითა
მით რკინისათა. სცა სამსჭუალთა მათ ზედა უფლისათა იერუსალიმს. მაში
ნ ესმა ჵმა სამსჭუალთა მათგან გამოსრული დედასა ელიოზისასა მყოფსა მცხ
ეთას შინა: და მეყსეულად იკრჩხილნა და თქუა. მშვიდობით მეფობაო ჰურიათაო.
რ~ მოჰკალით თავისა თქუენისა მაცხოვარი და მჵსნელი. და იქმნენით ამიერითგან
მკლველ და მესისხლე შემოქმედისა. ვაჳ თავსა ჩემსა რომელ არაჳ მეუფლაჳ
უწინარესვე ამისსაჳ სიკუდილი. რათამცა არღარა სმენილიყო ყურთა ჩემთა.
და არცაღა შემდგომად ამისსა ღირს ვიქმენ მე ხილვად ნათლისაჳ წარმართთა
ზედა. და მშვიდობაჳ ისრაელსა და მყის შეისუენა რაჳ სრულ ყო სიტყუაჳ ესე:-
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ხ~ კუართი იგი უფლისაჳ ხუდა წილითა მცხეთელთა მათ ჰურიათა. და მოიღო ი
გი მცხეთად ელიოზ. და მიეგებაჳ დაჳ მისი ცრემლთა მიერ შესვარული
და მოეხვია ყელსა ძმასა თუისსაჳ ელიოზს: და მოუღო მას სამოსელი იგი იესოსი. შე
იტკბო მკერდსა თუისსაჳ და მყის მეყსეულად სულნი წარჵდეს მასვე ჟა
მსა. სამთა ამათ ტკივილთა სიმწარითა ქრისტეს სიკუდილითა. და დედი
სა თუისისაჳ. და ზიარებისათუის უარის მყოფელთა ქრისტესთა ძმისა თუის
ისაჳ:- მაშინ იყო საკუირველი დიდი და შეშფოთებაჳ მცხეთას შინა:
რ~ განკუირდა თუით დიდი მეფე ადერკი. და ყოველი სიმრავლე ერისა
და მთავართა. და სთნდა მეფესა ადერკის სამოსელი იგი. გარნა საკუირველე
ბისა მისგან ზარგანხდილ და შეშინებულ იქმნა იგი. და ვერღარაჳ ი
კადრა გამოღებად ჵელთაგან მის მკუდრისათა. რომელსა იგი მაგრად და სურ

ვილითა შემოემკერდა. და ესრეთ ჵელ თვე მქონებელი სამოსელისა უფლისაჳ და
ჰმარხა ძმამან მისმან ელიოზ დაჳ იგი თუისი. ადგილსა მას რომელი უწ
ყის ღ~თნ მხოლომან. და არაჳ ვინ სხუამან თუინიერ ამისა. რომელი ესე უწყი
ან: ვითარმედ არს ადგილი იგი მახლობელ ნაძვისა მის ლიბანით წარმოღებ
ულისა და მცხეთას დანერგულისა და აღორძინებულისა:-

და ესეცა მეუწყაჳ მამისაგან ჩემისა. ვითარმედ არს სხუაცა საღთოთა ძალ
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ითა შემოსილი მრჩობილი იგი ხალენი ელიასი. ამას ქალაქსა შინა.
და ჵელთა ჩუენთა საკურთხეველისა სიმტკიცესა ქუეშე ქვათა უპოვნე
ლად. ვიდრე ჟამადმდე მისსა:-

რ~ მრავალ გზის მოიბირა წმიდამან ნინო. მამისა მიმართ ჩემისა. რათა
მცა გამოვიწულიე მისგან ადგილი იგი მჵურვალედ სამოსლისაჳ მის.
ხ~ მან ესოდენ მრქუა. ვითარმედ აქა არს ადგილი იგი სამარხავი
მისი. რომელსა ზედა ენანი კაცთანი არა დადუმნენ გალობად ღ~თისა
მიმართ: და არს ადგილი იგი ადგილი ვ~ა იაკობისი. კიბედ ხილული და
ზეცად აღწევნული:- და შემდგომად წელთა მრავალთასა. ძის წულმან
შვილმან ადერკი მეფისამან ამზაელ. ძიება ყო სამოსლისა მისთუის ჰურია
თა თანა. და ვერ უძლო პოვნად და ცნობად მისსა. გარნა მასცა ეს
რეთ მიეთხრა რომელთაგან ესრეთ გამოიკითხვიდა. ვ~ა ესერა ზემოთ ითქუა.
ნაძვისა მის მახლობელად ყოფად. ადგილსა მას რომელსა დამარხულ იქმნა:-

ხ~ დამარხულ იყავნ ესეცა. ვითარმედ სახლი ელიოზისი. რომელმან კუა
რთი უფლისაჳ მოიღო. და დამარხა მითურთ დაჳ მისი. იყო ქალაქსა
დასავლით წიაღ მოგუთასა ჵიდსა ზედა:-

მათ დღეთა შინა იხილაჳ წმიდამან ნინო. სამგზის და ოთხგზისცა ძილსა
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შინა ჩუენებით. რომელი იგი მუჵლსა თუისსა ზედა მიყრდნობილამან. მცირ
ედ რაჳმე მიირულის. რ~ ჰხედვიდა იგი ესრეთ. ვითარმედ რეცა თუ მოვიდიან
მფრინველნი ფრთითა შავნი. და შთავიდიან მდინარესა მას შინა. და გა
ნიბანიან და განსპეტაკნიან და აღვიდიან იგი სამოთხესა მას შინა პირველ
ჵსენებულსა ბაბილო[...]სა. და მუნ შინა მისთულებდიან ნაყოფსა მისსა.
და ყუავილთა მათ იჵუმევიდიან. და ესრეთ მოწ[..]ლედ და სურვილით წმიდი
სა ნინოს. და მიმართ მოიღებდაიან რეცა თ მისი არს სამოთხე იგი. და გარემოს მისსა
მოაკრბიან იგი ჟივილითა შუენიერად:-

ხ~ ესერაჳ ესრეთ ისხილა წიდამან ნინო. აუწყა მოწაფესა თუისსა სიდონიას
ასულსა აბიათარისსა. რომლისათუის იგი მიუგო მან. და ჰქუა წმისადა ნინო
ს. უცხო და აქა არა შობილო. ტყუეო სიტყუისაებრ შენისა. და ჩუენ ტყე
თა მჵსნელო. უწყი რ~ შენ ზედა მოიწია ახალი ესე ჟამი. და შენ ჟამით ის
მეს ჰამბავი იგი ძუელი მამათა ჩუენთა ნაქმარი. ზეცისა მის კაცისა უ
ბრალოსა სისხლისა უსამართლოდ დათხევა. რომელთა იქმან ჰურიათა სირ

ცხვილი. და კიდეთა ქვეყანისათა განბნევაჳ მეფობისაგან დაცემა. და ტაძრ
ისა მის წმიდისა მიღებაჳ მათგან. ერისა უცხოსა წოდებაჳ და მიცემაჳ მ
ათდა. დიდებისაჳ მათისა იერუსალიმ ვითარ განგიმარტავნ
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ფრთენი შენნი. და შეიკრებ ყოველთა ცისკიდითა ნათესავთა. ფრთეთა ქუე
შე შენთა. რ~ აჰა აქაცა მოსრულ არს დედაკაცი ესე. რომელმანცა შეცვალოს
ყოველი წესი ამის ქვეყანისა. და კუალადცა მიექცა წმიდასა ნინოს. და ჰქუა ესრ
ეთ: ვითარმედ ჩუენებაჳ ეგე შენი მოასწავებს. და ცხად ჰყოფს ადგილსა ამა
ს შენ მიერ სულიერად სამოთხედ შეცვალებასა. და სა~ღთოთა ნაყოფთა გამომღ
ებარობასა მისსაჳ უკუე:-

ხ~ ვითარ მოვიდა მირიან მეფე საბერძნეთით. ოტებული კოსტანტინე. მეფისაგან.
და ვიდრე მოსვლადმდე მისსა განცხადა წმიდისა ნინოს ქადაგება ქრისტეს სჯ
ულისა. რ~ იტყოდა იგი ჵმა მაღლად. ვითარმედ გპოვენ მკუიდრნი იგი ჩრდ
ილოსანი. ცთომასა შინა. და გამოეჩინა ჯუარი იგი ნასხლევისა. და იქმოდა
მის მიერ საკუირველებათა დიდთა. რ~ განჰკურნის განუკურნებელნი თუინიე
რ წამალთასა შეხებითა მით ჯუარისათა. და კუალად ქადაგებდეს მისთანა
ვე მოწაფენი მისნი. რომელნი პირველ ფარულად იყუნეს მოწაფე მისდა. რი
ცხუით შვიდნი დედანი ნათესავნი ჰურიათანი. სიდონია ასული აბიათარ
მღვდელისა. და სხუანი იგი ექუსნი. და სამოთხისა მცველნი იგი ურთიერთა
ს მეუღლენი. და აბიათარ მღვდელი ახალი იგი პავლე. რომელი უშიშად
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დაუცხრომელად ქადაგებდა ქრისტეს სჯულსა. რომელი ფრიად მეცნიერ იყო.
ძველისა სჯულისაჳ და ახალი ესე სჯული ესწავა მას. წმიდისა ნინოსგან. და
უმეტეს ნინოსსაჳ ამხილებდა ყოველსა კაცსა. და ასწავებდა სჯულსა ჭეშმა
რიტსაჳ ქრისტესასა:-

მაშინ აღიძრნეს ჰურიანი აბიათარს ზედა. რათამცა ქვაჳ დაჰკრიბეს მას. ხ~
მირიან მეფემან მიავლინნა მსახურნი განარინა აბიათარ მოკლვისაგან ჰუ
რიათასა: რ~ აქუნდა მირიან მეფესა სურვილი ქრისტეს სჯულისა. ამის
თუის რომელ ასმოდეს მრავალნი სასწაულნი ქრისტეს მიერნი საბერძნეთით
და სომხითით: და არაჳ დააბრკოლებდა ქადაგებად ნინოსა. და მოწაფეთა მისთაჱ
არამედ ჰბრძოდა მათ მტერი იგი ყოველთა მიმართ მორწმუნეთა ეშმაკი. და ვერ
დაამტკიცებდა აღსარებასა ქრისტესსა. და ეგრეთვე ნანა დედოფალიცა უმე
ტეს გულ ფიცხელ და შეურაცხის მყოფელ იყო. ქადაგებასაჳ მას
ქრისტეს სჯულისასა ჭეშმარიტსა:-:-

ხ~ წმიდაჳ ნინო იყო ესრეთ. და ილოცვიდა დაუცხრომელად. საყუდელსა მას მის
სა მაყუალთა ქვეშე. და დაკვირვებულ იყვნეს წარმართნი იგი. ლოცვასა
მისსა და მღვიძარებასა. უცხო უჩნდა საქმე იგი. იწყეს გამოკითხვად მისსა. ხ~
იგი აუწყებდა ძველთა და ახალთა წიგნთა. და განაბრძნობდა უგულის
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ჵმოთა მათ. და შთაუგდებდა გულსა მათსა სიყუარულსა ქრისტესსა:-

და იყო ესრეთ სამ წელ. ვინაცა განაცხადა ქადაგებაჳ და დაიმოწაფნა მრავალნი.
მაშინ იყო ვინმე ყრმაჳ წული უფლისაჳ. მძიმისა სენისაჳ. და მიმოაქუნდა დედა
სა მისსა კარითი კარად. რათამცა ვინმე პოვაჳ მეცნიერი კურნებისა. და ყო
მცა სარგებელი მისი. და შეისწავეს იგი ყოველთა და არაჳ ოდეს პოვეს სარ
გებელი კურნებისა ყრმისა მისთუის. და მკურნალთა ჰქუეს დედაკაცსა მას.
ვითარმედ არაჳ სარგებელ ეყვის ყრმასა მაგას. და დედაკაცი იგი იყო გუ
ლფიცხელი წარმართი. და მარადის სძაგებენ სჯულსა ქრისტიანეთასა. და ა
ყენებდეს სხვათაცა კითხვად და მისლვად ნინოსსა:-

ხ~ ვ~ა სასოწარკუეთილ იქმნა მკურნალთა მიერ. მოვიდა და დავარდა წინაშე ნინოსსა.
და ევედრებოდა კურნებასა ყრმისასა: მაშინ ჰქუა წმიდამან ნინო. კურნებაჳ რო
მელი კაცთაგან არს. მე არარაჳ ვყო. ხ~ ღ~თნ ჩვენმან ქმნას რომელსა მე ვმ
სახურებ. ქრისტემან მისცეს ყრმასა ამას კურნებაჳ. რომელი ყოველთაგან გა
ნწირულარს. და რომელსა კილიკსა ზედა მარადის ილოცავნ წმიდასა ნინოს მ
ას ზედა დადებად უბრძანა წმიდამან ნინო სნეული იგი. და იწყო ვედრებად უფ
ლისა. და მასვე ჟამსა განიკურნა ყრმა იგი. განცვიფრებული და მხიარული მ
ისცა დედასა თუისსა. ხ~ დედამან ყრმისამან აღიარაჳ ქრისტე. და თქუა არაჳ არს
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სხვა ღ~თი თუინიერ ქრისტესსა. რომელსა ჰქადაგებს ნინო. და დაემოწაფა წმიდასა ნ
ინოს. და შეუდგა კუალსა მისსა. და ადიდებდა ღ~თსა:-

მაშინ დედოფალი ნანა. შევარდა სენსა ფიცხელსა დიდსა და მწარესა. რომელსა კუ
რნება ვერავინ შეუძლო. რ~ ყოველთა ჵელოვანთა მკურნალთა წარმოცალი
ერნეს წამალნი მათნი. და ვერაჳ შეუძლეს კურნება მისი. უღონო იქმნეს და სა
სოწარკუეთილ: ხ~ აუწყეს ვიეთმე დედოფალსა. ვითარმედ დედაკაცისა მის ჰრომისა
ტყუისა მიერ რომელსა ჰქუიან ნინო. ლოცვითა მისითა მრავალნი სენნი განიკურნე
ბიან. მაშინ უბრძანა მსახურთა თუისთა. რათა მოიყუანონ ნინო. და მივიდეს მსახურ
ნი დედოფლისანი. და პოვეს ნინო ქოჩსა მას ქუეშე მაყუალთასა. ილოცვიდა ჟამსა მე
ექუსესა. და მიუთხრეს ბრძანებაჳ დედოფლისა: ხ~ წმიდამან ნინო ჰქუა. არაჳ ბრძანე
ბულარს ჩემდა სადა ბანაკი ჩუენი არს არაჳ განვიდეთ მიერ: ა~დ დედოფალი
აქა მოვიდეს საყოფელსა ჩემსა ჭეშმარიტსა და განიკურნოს ძალითა ქრისტესითა:
ხ~ მსახურთა მიუთხრეს დედოფალსა. თქმული იგი ნინოსი. მაშინ დედოფალი
გულს მოდგინედ ეტყოდა მათ. შემიმზადეთ მე მცხედარი და მიმიყვანეთ მისსა. მა
შინ წარიყუანეს ცხედრითა მსახურთა მათ. და ძე მისი რევ. და სიმრავლე ერისა
მისთანა:-

ვითარ მივიდეს საყოფელსა მას წმიდისა ნინოსსაჳ. და დადვეს დედოფალი კილიკსა
მი
სსა ზედა. იწყო წმიდამან ნინო. ლოცვად და ვედრებად ღ~თისა მყოუარ ჟამ. და მოი
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ღო ჯუარი იგი რომელი აქუნდა. და შეახო თავსა ფერჵთა და მჵართა სახედ ჯუარისა.
და მეყსეულად განიკურნა და აღდგა განცოცხლებული ჰრწმენა ქრისტე. და თ
ქუა არაჳ არს ღ~თი თუინიერ ქრისტესა. რომელსა ქადაგებს ტყუე ესე დედაკა
ცი. და მიერითგან შექმნა იგი მეგობრად თუისად შინაურად. და მარადის ჰკითხ

ავნ და გამოიწულილვენ სჯულსა ქრისტესსა. და ასწავებს წმიდა ნინო. და აბ
იათარ ახალი პავლე. და ასული მისი სიდონია: და იქმნა დედოფალი მორწმუ
ნე და იცნა ღ~თი ჭეშმარიტი: და ჰკითხვიდა დედოფალსა მეფე. ვითარ იგი მეყსე
ულად განიკურნე. და უთხრობდა დედოფალი ყოველსა მასჱ რომელი იქმნა მის ზ
ედა თუინიერ წამლისა: ლოცვითა ნინოსითა და შეხებითა ჯვარისათა განიკურნა სი
მრავლე იგი ერთა. რომელთა ეხილვა დაამტკიცებდეს სიტყუასა დედოფლისასა:-

მაშინ მირიან მეფე განკუირდა და იწყო გამოძიებად სჯულსა ქრისტესსა. და მარ
ადის ჰკითხვენ ჰურია ყოფილსა მას აბიათარს. ძუელთა და ახალთა წიგნ
თასა. და იგი აუწყებდა ყოველსა:-

და წიგნიცა რომელი ჰქონდა მირიან მეფესა ნებროთისი. მასცა წიგნსა შინა პოვა წ
ერილი ესრეთ. აღშენებასა მას გოდლისასა. ჵმა იყო ზეცით ნებროთის მიმართ
რომელი ეტყოდა: მე ვარ მიქელ. რომელი დადგინებულ ვარ ღ~თისა მიერ მთავრო
ბასა ზედა აღმოსავლისასა. განვედ ქალაქით მაგით. რ~ ღ~თი დაჰფარავს. ხ~ უკა
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ნასკნელთა ჟამთა მოვიდეს მეუფე იგი ცისა. რომლისა შენ გნებავს ხილვაჳ.
შეურაცხი ერსა შორის შეურაცხსა. შიშმან მისმან განაქარვნეს გემონი სო
ფლისანი: მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა. და ეძიებდენ სიგლახაკესა. მან გიხ
ილოს ჭირსა შინა და გიჵსნას შენ:-

მაშინ გულის ჵმა ყო მეფემან მირიან. რ~ ძუელნი წიგნნი და ახალნი ემოწმე

ბოდეს. და ნებროთის წიგნიცა დაამტკიცებდა: და შეექმნა სურვილი ქრის
ტეს სჯულისა: ა~დ ჰბრძოდა მტერი იგი უჩინო. და აყენებდა აღსარებასა ქრის
ტესსა. გულსა შთაუგდებდა სასოებასა კერპთასა და ცეცხლისასა. ა~დ მარად
ის ევედრებოდა დედოფალი აღსარებასა ქრისტესსა. და იყო მეფე დედოფლისა
მოქცევითგან წელიწადსა ერთსა ორგულებასა შინა: ხ~ ასწავებდა ერსა დაუც
ხრომელად წმიდაჳ ნინო. და არაჳ ვის აუწყებდა თუ ვინ ვარ. ანუ სადათ მოვალ: ა~დ
ტყუედ იტყოდა თავსა თუისსაჱ შემდგომად ამისსა მოგუი იგი მთავარი სპარსი. სახ
ლით ხუარასნელი იყო. სულითა უკეთურითა ფიცხელად იგუემებოდა. და სიკუდ
ილსა მიახლებულ იყო: და იყო მთავარი იგი ნათესავითგან მირიან მეფისა. მაშინ ე
ვედრნეს წმიდასა ნინოს. ნანა დედოფალი და მეფე იხილვიდა საქმესა მისსა მცირედ
ორგულებით ეტყუინ წმიდასა ნინოს. რომლისა ღ~თისა ძალითა იქმ კურნებასა ა
მას. ანუ ხარ შენ ასული არმაზისი. ანუ შვილი ზადენისი. და უცხოობით მოხუე
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დ და შეუვრდი. და ზედა აც მათ წყალობაჳ შენი. და მიგანიჭეს ძალი კურნებათა. რათა
მით სცხონდებოდი უცხოსა ქვეყანასა. და დიდებულმცა არიან უკუნისამდე: ხ~
შენ წინაშე ჩუენსა იყავ ვ~ა ერთი მაწოვნებელი შვილთა ჩუე[.]ნთაგანი. და პა
ტივ ცემუ ქალაქსა ამას შინა: ა~დ უცხოსა ამას სიტყუასა ნუ იტყუი. ჰრომთა მ
ათ შეცთომილთა სჯულსა ნუცა გნებავს ყოვლადვე თქმად:-

რ~ აჰა ესერა ღ~თნი დიდნი სოფლის მპყრობელნი. მზის მომფენელნი წვიმის მო
მყუაებელნი. ქვეყანით ნაყოფთა აღმომაცენებელნი გამომზრდელი ქართლისა
ნი. არმაზ და ზადენ. ყოვლისა დაფარულისა გამომეძიებელნი ძუელნი ღ~თნი

მამათა ჩვენთანი გაცი და გაიმ. იგინი იყვნენ სარწმუნებლად კაცთა მიმართ.
და უკეთუ განჰკურნო შენ მთავარი ესე. განგამდიდრო და გყო შენ მკუიდრ მცხე
თას შინა. მსახურად არმაზისი. დაღაცათუ ჰაერითა მით და სეტყუითა მოიწია
მას ზედა შემუსრვა მისი. ა~დ იგი ადგილი უძრავი არს. და ქალდეველთ ღ~
თი ითრუჯან ყოვლადვე მტერ არიან. ამან ზღვაჳ შემოადგინა ზედა. და
მან ამას ზედა ესე ვითარი ურვა მოაწი. ვითარ აქუს ჩუეულობაჳ სოფლის მ
პყრობელთა. და კმაჳ გეყავნ ჩემგან ბრძანებაჳ ესე:-

მიუგო წმიდამან ნინო. შენ მეფე სახელითა ქრისტესითა. და ვედრებითა დე
დისა მისისათა. და მისთა ყოველთა წმიდათათა. მოავლინენ შენ ზედა ღ~თნ ცისა
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და ქვეყანისა შემოქმედმან. დამბადებელმან ყოვლისა დაბადებულისა. დიდისა და დ
იდებულისა მისისა და აურაცხელისა მრავალ მოწყალებისაგან. მოგივლინენ შენ
ვ~ა საჵმილისაგან ნაბერწყალი ერთი მადლისა მისისსა:-

რათა სცნა და გულის ჵმაჳ ჰყო. სიმაღლე ცისა და ნათელი მზისა. სიღრ
მე ზღვისა საძირკველისა. და სივრცე ქვეყანისაჳ და საფუძველი მისი. და უწყებ
ულ იყავნ მეფე ვინ შემოსნის ცანი ღრუბლითა. და ქუხან ჵმითა ჰერისათა.
და იძრვინ ქვეყანაჳ სიმძაფრითა. და რბინ მეხის ტეხანი: და ყოველსა მთასა ეგზებ
ის ცეცხლი. გულის წყრომითა მათითა:-

ანუ ოდეს შეიძრის ყოველი ქვეყანა. ვიდრემდის დაირღვან [.....] მთანი და

მყარნი კლდენი და ქვანი. და მეცნიერ იყავნ შენ ამას ყოველსა მიწევნად.
რ~ ღ~თი ცათა შინა უხილავ არს. თავადი იგი ყოველთა და დაბადებულთაგან
თუინიერ ძისა მისისა. რომელი მისგან გამოვიდა ქვეყანასაზედა. გამოჩნდა ვ~ა კაცი:
რომელ
მან აღასრულა ყოველი რომლისათუის მოსრულ იყო. და აღვიდა მათვე სიმაღ
ლეთა მამისათა. და იხილა დაუსაბამო იგი მხოლო მაღალ არს და დაბადებულთა
ხედავს:
და მაღალნი იგი შორით იცნის: მეფეო ახლოს არს მიახლებაჳ შენი ღ~თისა მი
ხედვად. რომელი არს ქალაქსა ამას შინა. სასწაული ერთი სამოსელი ძისა ღ~თისაჳ
აქა არს: და ხალენი მის ელიასი. აქავე არს ყოფაჳ და მრავალნი სასწაულნ
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ი არნ. რომელნი ღ~თნ გამოაჩინნეს. თუარაჳ მე კულაჳ მთავარი ესე შენი
განვჰკურნო სახელითა ქრისტეს ჩემისათა. და ჯვარითა ვნებისა მისი
სათა: ვ~ა იგი დედოფალი ნანა განიკურნა სენისაგან დიდისა. რაჳ იგი ვაუწყ
ე მას ჰყოფს იგი. რათა სულიცა თუისი განაბრწყინვოს. და ერიცა თუისი
მიიახლოს ღთსა:-

და მიჰგუარეს მას მთავარი იგი. და მოვიდა ნანა დედოფალიცა სამოთხესა მას შინ
ა ნაძუთა მათ ქუეშე. და დაადგინა იგი აღმოსავალით და აპყრობად სცა ჵელნი.
და ჰქუა მას სამგზის: ვიჯმნი შენგან ეშმაკო. შეუდგები ქრისტესა ძესა ღ~თისასა:
და ტიროდა ნინო სულთქმითა თუისითა. და ითხოვდა ღ~თისაგან შეწევნასა. კაცსა ამ
ას ზედა: და იყვნეს მოწაფენი მისნი მუნვე ერთ დღე და ორ ღამე. და მსწრა
ფლ განვიდა მისგან სული იგი ბოროტი: და დაემოწაფა ნინოს სახლეულითა და

ერითურთ მისით: და ადიდებდეს მამასა და ძესა და სულსა წმიდასა:-

თქმული სიდონია დედაკაცისა. რომელი იყო მოწაფე წმიდისა ნინოსი: რომ
ელი ესე იხილა და დაიწერა მოქცევა სასწაულითა მირიან მეფისათა. და შე
ვრდომაჳ ნინოსი. აღსარებისათუის ქრისტესისა. ჯვარისა აღმართებისათუი
ს. ეკლესიათა აღშენებისათუის. და მას შინა სასწაულთა მისთათუის: თა
ვი მეშვიდე მამაო გვაკურთხენ:-
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და იყო დღესა ერთსა ზაფხულისასა. თუესა ივლისსა ოცსა. დღესა შაფათსა. განვი
და მეფე მირიან ნადირობად მუხნარით კერძო. და მოუჵდა უჩინო იგი მტერი
ბოროტი ეშმაკი. და შთაუგდო გულსა სიყუარული კერპთა და ცეცხლისა. და
იგონებდა ყოველსა მსახურებასა მათსა. მახვილითა მოწყუედასაჳ ყოველთა ქრის
ტიანეთა: და ჰქუა მეფემან ოთხთა თანა მზრახველთა მისთა. ღირს ვართ ჩვენ
ღთ~თაგან ჩვენთა ბოროტის ყოფასაჳ რ~ უდებ ვიქმნენით მსახურებისაგან მათ
ისა. და მიუშვით ჩვენ ქრისტიანეთა გრძნეულთა ქადაგებად სჯულსა მათსა.
ქვეყანასა ჩვენსა. რ~ გრძნებითა ჰყოფენ საკვირველებათა მათჱ აწ ესე არს განზრ
ახვაჳ ჩემი. რათა ბოროტად მოისრნეს ყოველნი მოსავნი ჯვარცმულისანი. და
უმეტესად შეუდგეთ მსახურებასა ღ~თთასა მათ მპყრობელთა ქართლისათა.
ვამხილო ნანას ჩემსა ცოლსა შენანებაჳ და დატეობაჳ სჯულსა ჯვარცმულ
ისასა. და თუ არაჳ მერჩდეს დავივიწყო სიყუარული მისი. და სხვათავე თანა წა
რვწყმიდო იგიცა: დაუმტკიცეს განზრახვაჳ მისი თანა მზრახველთა მათ:
რ~ მჵურვალედ იყუნეს იგინი საქმესა ამას. და ჰნებვიდა პირველითგან და ვერ

იკადრებდეს განცხადებულად: ხ~ მეფე მან მოვლო ყოველი სანახები მუხნარისა.
და აღვიდა მთასა ზედა თხოთისასა მაღალსა. რათამცა მოიხილა კასპად და უფლისც
იხედ. განვიდა თხემსა მთისასა შუა სამხრისაოდენ. დაუბნელდა მათზედა მზე თქვა
იქ
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მნა ღამე ბნელი უკუნი. და დაიპყრაჳ ბნელმან არენი და ადგილნი. განიბნივნ
ეს ურთიერთას ჭირისაგან და ურვისა. და დაშთა მეფე მარტო და იარებოდა მ
თათა მაღნართა შეშინებული და შეძრწუნებული. და დადგა ერთსა ადგილსა
და წარეწირა სასოება ცხორებისა მისისა. და ვითარცა მოეგო თავისა ცნობასა. და
განიზრახვიდა ესრეთ გულსა შინა თუისსა. აჰა ესერა ვხადე ღ~თთა ჩემთთა. და
არა ვპოვე ჩემზედა: აწ რომელსა ქადაგებს ნინო. ჯვარსა და ჯვარცმულსა და
ჰყოფს კურნებასა მისითა სასოებითა. არამცა ძალ ედვაა ჵსნა ჩვენი ჭირისა
ამისგან. რ~ ვარ მე ცოცხლივ ჯოჯოხეთს შინა. ვერა უწყი თუ ყოვლისა
ქვეყანისათუის იქმნა დაქცევა ესე. და ნათელი ბნელად გარდაიქცა. და თუ ჩემთუის
ოდენ:-

აწ თუ ჩემთუის ოდენ არს ჭირი ესე. ღ~თო ნინოსო განმინათლე ღამე ესე. და მი
ჩუენე საყოფელი ჩემი. და აღვიარო სახელი შენი. აღვმართო ძელი ჯვარი
სა. და თაყუანის ვსცე მას. და აღვაშენო სახლი სალოცველად ჩემდა. და ვიყო მორ
ჩილ ნინოსსა სჯულსა ზედა ჰრომთასა: ესე ყოველი რაჳ წართქვა განთენა და
გამოუბრწყინვა მზე: და გარდამოვიდა მეფე ცხენისაგან და დადგა მას ადგილსა. განიპ
ყრნა ჵე˚ლნი აღმოსავლით და თქუა. შენ ხარ ღ~თი ყოელთა ზედა ღთ~თა. და
უფალი ყოველთა ზედა უფლებჳთა ღ~თი. რომელსა ნინო იტყუის. და საქებელ არ

ს სახელი შენი ყოვლისა დაბადებულისაგან. ცასა ქვეშე და ყოველსა ქვეყან
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ასა ზედა. რ~ შენ მიჵსენ მე ჭირისაგან და განმინათლე ბნელი ჩემი. აჰა ესერა
მიცნობიეს რ~ გინდა ჵსნა ჩემი და ლხინებაჳ მიახლებაჳ შენდა უფალო კურთ
ხეულო. ამას ადგილსა აღვმართო ძელი ჯვარისაჳ რომლითა იდიდებოდის სახე
ლი შენი. და იჵსენებოდის საქმე ესე და სასწაული უკუე. დაისწავა ადგილი იგი
და წარმოემართა და იხილა ერმან მან ნათელი და გამოერთნენ ერი განბნეული:-

ხ~ მეფე ღაღადებდა მიეცით ღ~თსა ნინოსსა დიდებაჳ. ყოელმან ერმან: რ~ იგი
არს ღ~თი საუკუნეთა. და მას მხოლოსა შუენის დიდებაჳ უკუნისამდე: ხ~ ნანა
დედოფალი და ყოველი ერი განვიდეს მიგებებად მეფისაჳ: რ~ ესმა პირველ
წარწყმედა.
და კვალად მოსლვა დიდებით. და მიეგებოდეს ქინძარას და ღართას: ხოლო ნეტარი ნ
ინო დადგომილიყო ლოცვასა მწუხრისასა მაყულოვანსა მას შინა. ჩუეულე
ებრ მისისა ჟამსა თუისსა. და ჩუენ მისთანა ორმეოცდა ათი სული:-

და იყო ვ~ა შემოვიდა მეფე. და აღიძრვოდა ქალაქი. და ჵმითა მაღლითა ღაღადებდა
მეფე. სადა არს დედაკაცი იგი უცხოჳ რომელ არს დედაჳ ჩემი. და ღ~თი მისი
მჵსნელი ჩემი. ვ~ა ესმა თუ აქა მაყულოვანსა არს და ილოცავს. მოდრკა მე
ფე და ყოველი იგი ლაშქარი. მოვიდა და გარდაიჭრა საჵედრისაგან და ეტყოდა ნი
ნოს. აწ ღირს ვარ მყავ სახელის დებად სახელისა ღ~თისა შენისასა და მჵსნელისა ჩე
მისასა: ხ~ წმიდაჳ ნინო ასწავლიდა და აწუევდა მსწრაფლ თაყუანისცემად აღმოსავა
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ლით. და აღსარებად ქრისტეს ძისა ღთისაჳ:-

მაშინ იქმნა გირგუინა და ტირილი ყოვლისა კაცისა. ოდეს ხედვიდეს მეფესა და
დედოფალსა ცრემლოსანთა. და ხვალისა დღე წარავლინნა მოციქულნი საბერძნეთა
დ მირიან მეფემან წინაშე კოსტანტინე მეფისა. და წიგნი ნინოსი ელენე დედოფლ
ისა წინაშე. და აუწყეს ესე ყოველი სასწაული ქრისტეს მიერი. რომელი იქმნა
მცხეთას შინა მირიან მეფესა ზედა: და ითხოვნეს მოსწრაფებით მღდელნი ნათ
ლის ღებისათუის: ხ~ წმიდაჳ ნინო და მოწაფენი მისნი ქადაგებდეს ერსა მას ზედა დ
ღე და ღამე დაუცხრომელად. და უჩუენებდეს გზასაჳ ჭეშმარიტსა სასუფეველისასა:-

თქმული მისივე. აღშენებისათუის ეკლესიისათა: მამაო გვაკურთხენ:-

ოდეს წარემართა მეფე და ყოველი ერი ქრისტიანობასაჳ მოსწრაფებით ვი
დრე მღვდელთა მოსლვამდე. ჰქუა მეფემან წმიდასა ნინოს. მესწრაფების მე აღშენებად
სახლსა ღთისასა სადა უშენოთ. ჰქუა ნინო სადაცა მთავართა გონებაჳ მტკიცე არს.
ჰქუა მას მეფემან მიყუარან მე მაყუალნი ესე შენნი. მნებავს მე გონებისაებ
რ ჩემისა გარნა არა ესერაჳ. ა~დ არაჳ ვრიდო სამოთხესა ამას სამეფოსა და ნა
ძუთა ამათ სიმაღლეთა. და ბაბილოთა ამათ ნაყოფიერებასაჳ და ყუავილთა სუ
რნელებასა. რ~ ჩუენებასაჳ რომელი იხილე შენ. მფრინველთა მათ ფრთითა
უშვერთა განბანა წყლითა და განსპეტაკებაჳ ბრწყინვალედ და დასხდომა ხეთა
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მათ ზედა სამოთხისათა: და ჵმობაჳ მათი ჵმითა ტკბილითა:-

ჭეშმარიტად სამოთხე ესე ჵორციელი და წარმავალი შეგუეცვალოს ცხოვრებად
საუკუნოდ. და მუნ აღვაშენოთ სახლი ღ~თისა სალოცველად ჩუენდა. ვიდრ
ე მოსლვადმდე ჩემდა მღდელთა საბერძნეთით: და მეყუსეულად მოიღო ძელი და
ასწავებდა ხუროთა. და მოჰკუეთა ნაძვი იგი და ნაძუისა მისგან შემზადნა შუიდნი ს
უეტნი ეკლესიისანი. და ვითარ აღაშენეს კედელი იგი ძელითა. და ამართნეს
ექუსნი იგი სუეტნი. თუის თუისად: ხ~ სუეტი იგი უდიდესი რომელი საკუირვე
ლ იყო ხილვითა საშუალ ეკლესიისა შესაგდებლად განმზადებული. ვერ შეუძლ
ეს აღმართებად მისსა. და აუწყეს მეფესა საკუირველი იგი. ყოვლადვე ვერ ძრ
ვა ადგილითცა სუჲტისა მის:-

მაშინ მოვიდა მეფე სიმრავლითა ერისათა. და მოიხუნეს მრავალ ღონენი მანქანანი.
სიმარჯუითა და ერისა სიმრავლისა ძალითა ეცადნეს აღმართებად. და ვერ
შეუძლეს: და იყო დაკუირვებულ მეფე და სიმრავლე ერისა. და იტყოდეს რაჳ
მე არს ესე. და ვითარ იყო მწუხრი წარვიდა მეფე სახლად თუისად შეწუხებული დ
იდად: ხ~ წმიდაჳ ნინო და ათორმეტნი მოწაფენი მისნი დედანი. დაადგრეს სუეტი
სა მის თანა. ხ~ იგი სანატრელი გოდებითა სუეტსა მას ზედა. დაადინებდა ცრემლთა:-

ვ~ა შუა ღამე ოდენ იყო წარმოიქცეს ორნივე ესე მთანი. არმაზი და ზადენი. რეც
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ა თუ ჩამოირღუეს და დააყენეს წყალნი ორთავე. და მტკუარმან გარდამოხეთ

ქა და წარჰქონდა ქალაქი. და შეიქმნეს ჵმანი საზარელნი ტყებისაჳ და გოდებისა
ნი. ეგრეთვე არაგუი გარდამოჵდა ციხესა ზედა. და იქმნებოდეს საზარელნი გრ
გვინვანი. შეშინდეს დედანი და ივლტოდეს: ხ~ ნეტარი იგი ღაღადებდა. ნუ
გეშინინ დანო ჩემნო. მთანი მუნვე ჰგიან. და წყალნი მუნვე დიან. და ერსა
ყოველსა სძინავს:-

ხ~ ესე რომელ რეცა მთანი დაირღუეს სამართლად გეჩუენების. რ~ ურწმუნო
ებისა მთანი დაირღუეს ქართლს შინა. და წყალნი რომელ დაეყვნეს სისხლნი ი
გი ყრმათა კერპთა მიმართ შეწირვის დაეყენოს:-

ხ~ ჵმაჳ ესე ტყებისა არს ეშმაკთა სიმრავლისა. რ~ იგლოვენ იგი თავთა თუისთა.
რომელნი არიან მეოტ ამით ადგილით.˚ ძალითა მაღლისათა და ჯვარითა ქ
რისტესითა მოიქეცით და ილოცევდით ღთისაჳ მიმართ. მეყსეულად დასცხრე
ს ჵმანი იგი: და იყო არარა: და დადგა წმიდა ნინო განეპყრნეს ჵელნი და ილოც
ევდა ღ~თისა მიმართჱ და იტყოდა რათა არაჳ დაებრკოლოს საქმე ესე. რომელ
სა წარმართებულ არს მეფე. და ვიდრე არაჳ ეყივლა ქათამსა სამთავე კერ
ძთა ქალაქისათა. და სცა ზარსა ლაშქარმან ძლიერმან დალეწნეს კარნი. და აღი
ვსო ქალაქი სპარსითა ლაშქრითა. და შეიქმნა ზარი საჵდელი ზრზინვა და
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ყივილი და კლვა. და სისხლი დიოდა. და აღივსო ყოველი ადგილი. და მოვიდა მა
თდა სიმრავლე ზახილითა და მახუილითა. და სხვათა მათ შიშისაგან დადნ
ებოდეს ჵორცნი. და განილია სული მათი ტიროდეს ნათესავთა მათთუის:-

და მსწრაფლ ისმოდა ჵმობდეს რაჳ ძლიერად. მეფე სპარსთა ხუარაჳ ბრძანებს.
და მეფეთა მეფე ხუარან ხუასრა. ყოველი ჰურია განარინეთ პირისაგან მახუი
ლისა: ესერაჳ მესმა და მოვეგე ცნობასა: და შეორგულდით მედა ათნი იგი ჩემთა
ნანი. და მოახლებულ იყუნეს მახუილოსანნი გარემოს ჩვენსა. სცემდეს და კლვიდეს:-

და ისმა ჵმაჳ ძლიერი. მირიან მეფე შეიპყრესო: გარე მოიხილა მჵნემან მოღვ
აწემან. და თქუა ესე რომელი ყივის. ვიცი რომელ აწ სადამე დიდად სჭირს. და ჰმა
დლობდით ღ~თსა რომელი ესე ნიში არს მათისა წარწყმედისაჳ არს და ქართლის ც
ხოვრებისაჳ და ამის ადგილისა დაბისა: და ნუგეშინის გუცემდა ვ~ა მოძღვარი ჵე
ლოვანი. ჭეშმარიტად მოძღვარი და მოციქული სანატრელი:-

მიექცა ერსაჳ მას მომსრველსაჳ და ჰქუა. სადა არიან მეფენი სპარსნი. ხვარა და
ხვარან ხუასრაჳ. საბასტინით გუშინ წამოხუედით მალე მოხუედით. დიდი სადმ
ე ლაშქარი ხართ და ძლიერი. რად დალეწეთ ქალაქი ესე. და მახუილი დაეცით ქა
რთა და ნიავთა წარგუალეთ ბნელით ჩრდილოთ კერძო მთათა და კედართა. აჰა
მოვიდა რომელსა თქვენ ევლტით:-
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და განიძრა ჵელი ჯვარის სახედ. და მეყსეულად უჩინო იქმნეს ყოველნი იგი. და
იქმნა დაყუდებაჳ დიდი. და [...] დედანი იგი ჰნატრიდეს მას და ადიდ
ებდეს ღმერთსა:-

ხ~ ვ~ა ცისკარი აღეღებოდა. მიერულა დედათა მათ: ხ~ მე სიდონია მღვიძარე ვიყა
ვ. და იგი დგა ჵელ განპყრობით: აჰა ესერა ზედა მოადგა ჭაბუკი ერთი. ნეტარ
სა მას. ყოვლად ნათლითა შემკობილი. შებლარდნილი ცეცხლისა ზეწრითა.
და ჰქუა რაჳმე სამნი სიტყუანი: ხ~ იგი დაეცა პირსა ზედა. და ჭაბუკმან მან მიჰყო
ჵელი სუ
ეტსა მას და აღამაღლა. და წარიღო სიმაღლესა შინა: და განკვირვებული მივეახ
ლე მე სიდონია. და ვარქუ ესრეთ დედოფალო რაჳ არს ესე: ხ~ მან მრქუა მოიდრიკ
ე თავი ქვეყანად: და ტირილად იწყო ზარისა მისგან. და მცირედისა ჟამისა შემ
დგომად აღდგა და აღმადგინა. და განვეშორენით მას ადგილსა: ხ~ დედანი ვითა
რ იყუნეს კიდე აჰა იხილეს მათცა სუჲტი იგი ცეცხლის სახედ. ჩამოვიდა და მოეა
ხლა ხარისხსა მას. და დადგა აღშორებულად ქვეყანით ვითარ ათორმეტ წყრთა.
და ნელიად ნელიად ჩამოიცვალებდა ხარისხად თუისად. მონაკუეთსა და ძირსა მისვე
ნაძუისასა:-

ვ~ა რიჟრაჟი ოდენ იყო: აღდგა მეფე გულ გოდებული ურვათაგან. მიხედნა
სამოთხესა დაწყებულსა მას ეკლესიასა. და იგი მტკიცე იყო გონები: იხილა
ნათელი ვ~ა ელვა აღწევნული ცად სამოთხით მისით: იწყო სრბად და მკუირცხლ
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მოვიდოდა. და ყოველი სიმრავლე სახლისა მისისა. და ყოველი ერი ქალაქისა მოვიდა.
ვ~ა იხილეს
საკუირველი იგი ნათლითა ბრწყინვალე სუეტი ჩამოვიდოდა ადგილად თუისად.
რეცა
ვ~ა ზეცით. და დადგა ხარისხსა მას ზედა. და დაემყარა ჵელით შეუხებელად კა
ცთაგან. და ნეტარ იყო მას ჟამსა შინა რ~ რაჳ იგი იქმნებოდა. შიშითა და

სიხარულითა აღივსო მცხეთა ქალაქი. და დიოდეს მდინარენი ცრემლთანი მე
ფეთა და მთავართა და ყოველსა ერსა სულთქმითა სულისა მათისათა ადიდებდ
ეს ღ~თსა. და ჰნატრიდეს წმიდასა ნინოს: და იქმნეს სასწაულნი დიდნი მა
ს დღესა შინა:-

პირველად მოვიდა ჰურია ბრმაჳ შობითგან მიეახლა სუეტსა მას ღთ~ივ აღმ
ართებულსა. და იქმნა მხედველ მუნ თქუესვე და ადიდებდა ღ~თსაჱ მეორე სე
ფე წული ვინმე ყრმა ამზასპანი იდვა რვისა წლისა. მოიღო იგი დედამან მისმან სა
რწმუნოებით. და დადვა ცხედრითა წინაშე სუეტსა მას ნათლისასა. და ნანდვილვე
ნათლისასა ევედრებოდა ნინოს. მოხედენ დედოფალო ძესა ამას ჩემსა სიკუდილ
ად მიახლებულსა: რ~ ვიცი ღ~თი ღ~თთა იგი არს. რომელსა შენ მსახურებ. და
ჩვენ გუიქადაგებ: მაშინ ნინო შეახო ჵელი სუეტსა მას და დასდვა ყრმასა მას.
და ჰქუა. გრწამს იესო ქრისტე ძე ღთისა ცხოვრებისათუის ყოვლისა სოფლისა
ჵორცითა მო
სრული. ამიერითგან განიკურნე და ადიდებდი მას ვისმან ძალმან განკურნა
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და მსწრაფლ აღდგა ყრმაჳ იგი. ვ~ა მრთელიჱ და დაეცა შიში დიდი მეფესა და
ყოველსა ერსა:-

და თითო სახენი სნეულნი მოვიდოდეს და განიკურნებოდეს. ვიდრემდის მეფემან
შეუ
ქმნა საბურველი ძელისა. გარემოს სუჲტსა მას. და დაფარა ხედვისაგან: და ეგრ
ეთვე შეეხებოდეს ერნი და განიკურნებოდეს: მსწრაფლ იწყო მეფემან და გან

ასრულა ეკლესია სამოთხესა მას შინა:-

და ვ~ა მიიწივნეს მოციქულნი მირიან მეფისანი. წინაშე კოსტანტინე მეფისა. და მ
იუთხრეს ყოველი რაჳცა იქმნა: მაშინ აღივსო სიხარულითა მეფე. და დე
და მისი ელენე დედოფალი: პირველად ამისთუის რ~. მადლი ღ~თისა მიეფინებო
და ყოველთა ადგილთა. და ჵელსა მათსა ქუეშე ნათელის ღებად ყოველი ქართ
ლიჱ და შემდგომად ამისთუის განმხიარულდეს. რ~ დაადასტურეს მირიან მეფისა
გან. სრულიად მოწყუედა სპარსთა. და მტკიცედ მიღებაჳ სიყუარულისა მათისა:
და ჰმადლობდეს ღ~თსა:-

და წარმოგზავნეს მღდელი ჭეშმარიტი იოვანე ებისკოპოსი. და მისთანა მღდელნი
ორნი. და დიაკონნი სამნი: და მოუწერა მეფემან კოსტანტინე მირიანს წიგნი
ლოცვისა და კურთხევა ღ~თისა მადლობისა. და წარმოსცა ჯვარი და ხატი მაცხოვ
რისა. და მისთანა ნიჭი დიდი: და ელენე დედოფალმან მოუწერა წიგნი ქებისა და
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ნუგეშინის ცემისა: მოიწია ებისკოპოსი მღდელნი და მოციქულნი მცხეთ
ად. და აღივსნეს სიხარულით მეფე და ყოველი ერი მათი. რ~ სურვიელ
იყვნეს ყოველნივე ნათლის ღებისათუის: მაშინ მსწრაფლ გაგზავნა ბრძანებ
აჳ მირიან მეფემან. ყოველთა ერისთავთა თანა სპასალართა და ყოველთა პირ
თა სამეფოსათა მოწოდებად წინაშე მისსა. და მსწრაფლ მოიწივნეს ყოველნი ქალა
ქადჱ მაშინ ნათელს იღო მეფემან ჵელსა ქუეშე წმიდისა ნინოსსა. და შემდგომად
დედოფალმან და შვილთა მათთა. ჵელთა ქუეშე მათ მღდელთასა და დიაკონთასაჱ და

შემდგომად ამისსა აკურთხეს მდინარე მტკუარი: და ებისკოპოსმან შემზადა ადგილ
ი ერთი მიწურვითა ჵიდის კარსა მოგუთისასა. სადა ყოფილიყო სახლი ელიოზ მღ
დელისა. და მუნ ნათელს სცემდა წარჩინებულთა ერთ ერთსა. და ეწოდა ადგი
ლსა მას მთავართა სანათლავი:-

ხ~ ქუმოთ მისსა მდინარისავე პირსა. ორნი იგი მღდელნი და დიაკონნი ნათელსცემდ
ეს ერსა. და მიატყდებოდა ერი იგი ურთიერთას. მოსწრაფებით ეუბნებოდენ მღდ
ელთა რათა პირველად მასვე ნათელსცეს. და ესრეთ სურვიელ იყო ერი იგი ნა
თლის ღებისათუის: რ~ ესმინა ქადაგებაჳ წმიდისა ნინოსი. რომელსა იტყუიან. ყოველ
მან რომელმან არა ნათელს იღოს არაჳ პოოს მან ნათელი საუკუნო: და
ამისთუის მოსწრაფე იყუნეს ნათლის ღებად ყოველნი იგი. და ესრეთ სახედ ნა
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თელ იღეს. ყოველმან ერმან და სიმრავლემან ქართლისამან. თუინიერ ხ~ არაჳ ნ
ათელს იღეს მთეულთა კავკასიანთა: მიფენასა მას ნათლისასა: ა~დ დადგეს ბნელ
სა შინა. ჟამ რაჳოდენმე: და ჰურიათა მცხეთელთა არავე ნათელს იღეს:-

გარნა ბარბიანთა ნათელს იღეს ორმოცდა ათმან სახლმან. და იქმნეს
ჭეშმარიტ. ამისთუისცა დიდ იქმნეს წინაშე მეფისა: და მიუბოძა დიდებაჳ
რომელსა ჰქუიან ციხედიდიჱ ა~დ არაჳ ნათელს იღო ფეროზ სიძემან მირიან
მეფისამან. რომელსა ჰქონდა რანი ბარდავამდის მირიან მეფისაგან. არცა ერ
მან მისმან ნათელ იღეს: ა~დ ჵორციელად ოდენ მორჩილებდეს მირიან მეფესა:-

მაშინ წარავლინა მირიან მეფემან. ებისკოპოსი იოვანე და მისთანა წარჩი
ნებული ერთი წინაშე კოსტანტინე მეფისა: და ითხოა ნაწილი ძელისა ცხოვ
რებისა. რომელი მას ოდენ ჟამსა გამოეჩინა ღ~თის მსახურსა. და ღთის
მოყუარესა ელენე დედოფალსა: და ითხოვნა მღდელნი მრავალნი. რათა გა
ნავლინნეს ყოველთა ქალაქთა და ადგილთა: და ნათელსცემდენ ერსა. რათა
მსწრაფლ ნათელს იღოს ყოველმან სულმან ქართლისამან. და ითხოვნა ქვი
თა ხუროსა მოძღვარნი აღშენებისათუის ეკლესიათა:-

ვითარ მიიწივნეს წინაშე კოსტანტინესა კეისრის. სიხარულით მიანიჭა
ნაწილი ძელისა ცხოვრებისა. და ფიცარნი იგი რომელსა ზედა ფერჵნი
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დაუმსჭუალნეს უფალსა. და სამსჭუალნი ჵელთანი. წარმოგზავნეს მღდელნი და
ხურონი ფრიად მრავალნი:-

რ~ კოსტანტინე მეფემან მეფობასა შინა მისსა. აღაშენა ეკლესია ტაძარი წმიდაჳ. და
მოსცა
განძი დიდ ძალი ებისკოპოზსა იოვანეს: და უბრძანა სადაცა ჯერ იყოს ადგილ
თა ქართლისათა. მუნცა აღაშენენ ეკლესიანი სახელსა ზედა ჩემსა: და ნიჭ
ი ესე დიდ ძალი დამიმკუიდრე საზღვართა ქართლისათა:-

და წარმოვიდა ებისკოპოსი და მისთანა მოციქული. და ვითარ მოიწივნეს ადგილ
სა რომელსა ჰქუიან ერუშეთი. და დაუტევნა მუნ ხურონი საქმედ ეკლესიისა.
და დაუტევნა განძი და სამსჭუალნი უფლისანი. და წარმოვიდ და მოვიდა მანგ

ლისს, და იწყო ეკლესიასა. დაუტევნა ფიცარნი იგი უფლისანიჱ მაშინ შეწუხდა მირ
იან მეფე. რ~ პირველ არა სამეფოსა ქალაქსა მოვიდეს: ა~დ სხვათა ქალაქთა და
ადგილთა იწყეს შენებად ეკლესიასა. და დაუტევნეს ნაწილნი: ხ~ მოვიდა წმიდაჳ
ნინო და ჰქუა ნუ სწუხ მეფეო: რ~ ესრეთ ჯერარს სადაცა მივიდოდიან და სთე
სვიდიან სახელსა ღ~თისასა: რ~ არს ქალაქსა ამას შინა სამოსელი იგი დი
დებული უფლისაჳ:-

მაშინ მოიყვანა მეფემან აბიათარ და მის თანა ჰურიანი მრავალნი. და გამოიკით
ხა მათგან კუართისა მისთუის. და მათ მიუთხრეს ყოველი რომელი ზემო წერი
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ლ არს. და აღიპყრნა ჵელნი თუისნი მირიან მეფემან და თქუა. კურთხეულხარ
შენ უფალო იესო ქრისტე ძეო ღ~თისაჳ ცხოველისაო. რ~ პირველითგანვე გინდა
ჵსნა ჩვენი ეშმაკისაგან. და ადგილისა მისგან ბნელისა: ამისთუის სამოსელი იგი შე
ნი წმიდაჳ წარმოეცა წმიდით ქალაქით შენით იერუსალიმით ებრაელთა
მათ. ღთაებისა შენისაგან უცხო ქმნილთა. და ჩუენ უცხოთა ნათესავთა:-

და წარემართა მეფე და ყოველი ქალაქი ქრისტიანობასა: იწყეს ხუროთა შენებად
ეკლესიის გარე უბანსა მაყუალთა მათ ზედა. საყოფელთა წმიდისა ნინოსითა.
სადა აწ არს ეკლესია საებისკოპოსოდ:-

მაშინ თქვა წმიდამან ნინომ. კურთხეულ არს უფალი იესო ქრისტე და მამა უფლ
ისა ჩვენისა. რომელმან მოავლინა სიტყუაჳ მისი წმიდაჳ. ცათაგან მაღალთა. თუ

ით ძლიერისაგან საყდრისა გარდამოსრული ქვეყანად მდაბლად. შობილი უეჭველად
თესლისაგან დავითისსა. დედაკაცისაგან მარტოდ შობილისა წმიდისა და უბიწოსა
რომელი სათნო ეყო მას. მიზეზითა მიზეზი ცხოვრებისა ჩვენისა. რომელმან ცასა
ქვეშე ყოველივე განანათლა. და მორწმუნენი აცხოვნნა. რომელი იშვა ვ~ა კა
ცი. ნათელი ყოველთა ხატი ღ~თისაჳ. და ვ~ა მსახურმან ვინმე სჯულისამან ნ
ათელ იღო წყლისაგან. და ს~ლისა ჯვარსეცვა დაეფლა და აღდგა მესამესა დღ
ესა. ამაღლდა სიმაღლესა მამისა თანა. და კვალად მოვალს დიდებითა:
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რომელსა ჰშუენის ყოველივე დიდებაჳ. თანა მამით და სულით წმიდი
თურთ აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე:-

აღმართებისათუის პატიოსნისა ჯვარისა:-

ვ~ა ნათელს იღეს მეფემან დედოფალმან შვილთა მათთა. და ყოველმან ერმან მათ
მან: მაშინ დგა ხე ერთი ადგილსა ერთსა კლდესა ზედა შეუალსა. და იყო ხე იგი
შუენიერი ფრიად სულნელად. საკუირველებაჳ იყო ხისა მისგან. რომელი ისარ
ცემული ნადირი მოვიდის და ჭამის ფურცელი მისი გინა თესლი ჩამოც
ვივნებული. განერის სიკუდილისაგან. დაღაცათუ საკლავსა ალაგსა დიდა
დ წყლულ იყვის:-

ესე დიდად საკუირველ უჩნდა პირველთა მათ წარმართთა. და აუწყეს ებისკოპო
სსა იოვანეს ხისა მისთუის: ხ~ ებისკოპოსმან თქუა. აჰა ჭეშმარიტად პირველთაგან

ვე დამარხულ არს. ქვეყანა ესე ღ~თისაგან მსახურად თუისად. და ღ~თისა მიერ
აღმოცენებულ არს ხე იგი დამარხულ ჟამისა მისთუის. და აწღა მოეფინა მადლი
ღ~თისაჳ ქართლს: და მის ხისაგან ჯერარს შექმნად ჯვარი პატიოსანი. რომელსა
თაყუანისსცეს ყოველმან სიმრავლემან ქართლისამან:-

და წარვიდეს რევ ძე მეფისა. და ებისკოპოსი მისთანა სიმრავლე ერისა. და მოჰკუეთეს
ხე
იგი და წარმოიღეს რტოთურთ მისით. და მოაქუნდა ათსა ათეულსა კაცსა ზეზე რტო
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თურთ და ფურცლითურთ შემოაქუნდა ქალაქად. და შემოკრბა ერი ხილვად მწუან
ისა ფერობასა მას და ფურცლიანობასა. ჟამსა ზამთრისასა. ოდეს სხვა ყოვე
ლი ხე ჵმელ იყო. ხ~ ესე ფურცელ დაუცუივნელი სულ ამო. და სახილველად
შვენიერი. და ძირსა ზედა ამართეს ხე იგი კარსა ზედა ეკლესიისასა. სამხრით მის
ხისათა. და ბერვიდა ნელი ნიავი და შლიდა ფურცელთა ხისა მისთა ძრვითა რტ
ოთა მისთა. და იყო ხილვაჳ მისი შუენიერი. ვ~ა სმენით ვიცით ხისა მის ალვისა:-

ესე მოჰკუეთეს მარტსა ოცდა ხუთსა დღესა პარასკევსა. და დაადგრა ეგრეთ ხე ი
გი დღესა ოცდა ჩვიდმეტსა. და არა შეიცვალა ფერი ფურცელმან მისმან.
ვითარმცა დგა ძირსავე ზედა თუისსა. თავსა ზედა წყაროსასა. ვიდრემდის ყოველნი
ხენი მაღნარისანი შეიმოსნეს ფურცლითა. და ხენი ნაყოფის გამომღებელ
ნი შეიმოსნეს ყუავილითა:-

მაშინ თუესა მაისსა ერთსა შექმნნეს ჯვარნი ესე. და შუიდსა ამის თუისასა აღემა

რთნეს ჵელისა დადებითა მეფეთა თანა. სიხარულითა და წადიერებითა ყო
ვლისა ერისა ქალაქისათა. და იყვნეს ეკლესიასა შინა:-

იხილა ყოელმან ერმან ქალაქისამან. ყოველთა მათ დღეთა: აჰა ჩამოვიდ
ის ჯვარი ცეცხლისა ზეცით და მის ზედა გარემოს მსგავსად გრგუინივით
ვარსკულავისათა. და დაადგრეს ზედა ეკლესიასა. ვიდრე განთიადმდე:-
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და რიჟრაჟ ოდენ გამოვიდიან მისგან ორნი ვარსკულავნი. ერთი წარვიდის
აღ მოსავლით და ერთი დასავლით: იგი თავადი ეგრეთ ბრწყინვალედ ნელიად
განვიდის მიერ კერძო. ახლოს წყაროსა მას ზემო კერძო არაგუისა. და დადგის ბო
რცუსა ზედა კლდისასა. რომელი აღმოაცენეს ცრემლითა წმიდა ნინოსითა.
და მუნით აღიმაღლის ზეცად:-

და ესრეთ მრავალ გზის იხილა ყოველმან ერმან მაცხოვარებაჳ ღ~თისა ჩვენისა:
მაშინ იწყეს კითხვად ნეტარისა ნინოსსა. თუ რაჳ არს რომელი გამოვალ
ს ბრწყინვალე ვარსკულავი. და ერთი წარვალს აღმოსავლით. და ერთი დასავლ
ით. ხ~ მან თქუა განავლინენით კაცნი მთათა ზედა მაღალთა აღმოსავალით ვიდრ
ე კახეთისა მთამდე. და დასავალით ვიდრე სანახებამდე ამის ქალაქისა. და ოდეს
გამობ
რწყინდენ მთიებნი იგი ნახონ თუ სადა დადგენ. მუნცა აღემართნენ ორნი იგი
ჯვარნი ქრისტესნი:-

მაშინ ყო მეფემან. ეგრე. და შეცვნა თავნი მთათანი მიწყებით. ხ~ დღე ესე იყო

პარასკევი და შაბათი განთენდებოდა. იყო იგივე სასწაული. და იქმნა ეგრეთ
ვე. ვ~ა პირველ იქმნის. ხუალისა დღე მოვიდეს დასავლისანი რომელნი დგეს მთათა
ზედა ქუაბთა თავისათა. და მიუთხრეს მეფესა. ვ~ა გამოვიდა ვარსკულავი იგი.
ამაღლდა
და მიიწია მთასა ზედა თხოთისსა. გარდასავალსა კასპისასა და დაადგრა ადგილსა
ერთსა. და ყოვლად [უჩინო იქმნა:-]
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და ეგრეთვე მოვიდეს მთით კახეთისით. და თქუეს ვიხილეთ ვარსკულავი აქათ
მომავალი და
დადგა დაბასა ბუდისა კუხეთისსა ქვეყანასა:-

მაშინ უბრძანა ნეტარმან ნინო. წარიხუენით ორნივე ესე ჯვარნი. დააჰმა
რთენით ერთი თხოთს სადა იგი ღ~თნ გამხილად ძალი მისი. და ერთი მიეც სა
ლომეს მჵევალსა ქრისტესსა. აღმართოს უჯარმოს ქალაქსა. რ~ ბუდი დაბა კუ
ხეთისაჳ არა წინა აღუდგეს ქალაქსა მეფეთასა. რ~ ერისა სიმრავლე არს მუნ.
ბუდისა კულა დაბაჳ თუით იხილოს სათნო იგი ადგილი ღ~თისაჳ. და ყვეს
ეგრე ვითარცა უბრძანა ნინო:-

ხ~ ესე სასწაულითა ზეცისა ჩუენებით. ჯვარი პატიოსანი მცხეთას იპყრეს ჵე
ლითა კაცობრივითა მივიდეს ბორცუსა მას ქვეშე. და წყაროსა მას ზედა. ათიეს
ღამე და ილოცეს ღ~თისა მიმართ: და ნეტარი ნინო ცრემლითა შეაზავებდა
წყაროსა მას. და იქმნებოდეს კურნებანი და სასწაულნი დიდნი:-

ხ~ ხვალისა დღე აღვიდეს კლდესა მას ზედა. და მივიდა ნეტარი იგი ბორცუსა მას

ზედა დავარდა ქვათა მათ ზედა. და ტიროდა თუით იგი და მის თანა მეფენი და მთავა
რნი და ყოველი სიმრავლე ერისა: ვიდრემდის მთანი ჵმას სცემდეს. და დასდვა
ჵელი ერთსა ქვასა. და ჰქუა ებისკოპოსსა მოვედ რ~ შენდა ჯერარს და დასწერე
ქვასა ამას ჯვარი. და მან ყო ეგრეთ. და მუნ აღემართა ჯვარი იგი დიდებითა
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მეფეთაგან. და მოდრკაჳ ერი იგი ურიცხუი. და თაყუანისცეს ჯვარსა. და აღიარეს
ჭეშმარიტად ძე ღ~თისა ცხოველისა. და ჰრწმენა სამებით დიდებული ღ~თი:-

ხ~ დიდნი იგი მთავარნი არა განეშორებოდეს ეკლესიასა წმიდასა. და სუეტსა
ნათლისასა. და ჯვარსა მას ცხოველსა: რ~ ჰხედვიდეს სასწაულთა მათ უზომოთა.
და კურნებათა მათ მიუთხრობელთა: დადღესა კვირიაკესა აღვსებისა ზატიკსა.
ყო მირიან მეფემან და ყოველმან მცხეთამან შეწირვად დღე იგი: განაწესეს
ჯვარის მსახურებად აღვსებისა ზატიკსა. ყოველმან ქართლმან. დღეინდელად
დღედმდე:-

და იყო რაჳოდენისამე დღისა შემდგომად მარტუილისა უკანისა. იხილეს სასწაული
დიდად საშინელი დღესა ოთხშაბათსა: აჰა ესერა სუჲტი ერთი ნათლისა. სახედ ჯ
ვარისა დგა ჯვარსაჳ მას ზედა. და ათორმეტნი ვარსკულავნი სახედ გუირგუინისა გა
რემოს მისსაჱ ხ~ ბორცუი იგი ჯვარისა კმეოდა სახედ სულნელად. და ხედვიდეს სა
სწაულსა ამას ყოველნი. და მრავალნი უღთოთაგანი მოიქცეს და ნათელს იღეს
მას დღესა შინა: ქრისტიანენი უფრო მორწმუნე იქმნებოდეს. და ადიდებდეს ღ~თსა:-

მერმე კვალად იხილეს: სხუაჳ სასწაული ჯვარისაჳ. ვ~ა ცეცხლი დგა თავსა ზე

და მისსა. შუიდ წილად მზისა უბრწყინვალესი ზედა დაადგრა მას. ვ~ა საჵმილისა ნა
ბერწყალნი აღვლენ. ეგრე სახედ ანგელოზნი ღ~თისანი აღვიდოდეს და გარდამო
ვიდოდეს მას ზედა: ხ~ ბორცუი იგი ჯვარისა იძრვოდა ძლიერად. და ვ~ა სასწაული
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იგი დასცხრებოდა. ეგრეთვე ძრვა იგი დასცხრებოდა. ვ~ა იხილეს სასწაუ
ლი იგი დაუკვირდა ყოველთა. უფროსად და უმეტესად ადიდებდეს ღ~თსა. და ვ~ა
იქმნებოდეს სასწაულნი იგი წლითი წლად. და ყოველნი იგი ერი ხედვიდეს.
შიშით და ძრწოლით მოვიდოდეს თაყუანისცემად გულს მოდგინედ:-

მას ჟამსა რევის [...] ძესა მეფისასა. ესუა ყრმა მცირე წული. და იყო სნეულ.
და მიწევნულ იყო სიკუდილად: რ~ იგი ოდენ მხოლო ესუა მათ. მოიღო და დადვა იგი
წი
ნაშე ჯვარისა წმიდისაჳ. და ცრემლით ითხოვდა. უკეთუ მომიბოძო ყრმა ესე ცო
ცხალი. აღვაშენო კუბო საყუდელად შენდა. და მუნ თქვესვე განიკურნა ყრმა
იგი. და განკურნებული და განცოცხლებული წარიყვანა:-

მერმე მოვიდა აღთქუმისა აღსრულებად. და ყო მადლისა მიცემა დიდითა სიხარულ
ითა და გულს მოდგინებით აღაშენა კუბო ჯვარისა მცხეთისა რევ ძემან მეფისა
მან. და წლითი წლად მოვიდის და აღასრულის აღნათქვამი იგი მსხვერპლისა. და
მიერითგან უფრო მოვიდოდეს ყოველნი უძლურნი. და სნეულნი განიკურნებოდეს
და სიხარულით ადიდებდეს ჯვარსა წმიდასა ქრისტესსა:-

იყო ვინმე მამა კაცი ჭაბუკი. და ორნივე თვალნი დასდგომოდეს. ჯდა იგი წინაშე

ჯვარსა წმიდასა ქრისტესსა: და შემდგომად შუიდისა დღისა აღეხილნეს თვალნ
ი. ხედვიდა და ადიდებდა პატიოსანსა ჯვარსა:-

მერმე დედაკაცი ერთი იყო. მარადის გუემული სულთაგან უკეთურთა. ეგე ოდ
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ენ რომელ ძალი და გონებაჳ მისი მიიღო რვასა წელსა. და სამოსელსა მისსა და
იპობდა. და ვითარ მოიყუანეს და პატიოსანსა ჯვარსა შეამთხუიეს. შემდგომად ა
თორმეტისა დღისა განიკურნა. და თუისითა ფერჵითა წარვიდა. ადიდებდა ღ~თ
სა და თაყუანისცემდა პატიოსანსა ჯვარსა:-

მერე კვალად იყო ყრმა ვინმე მცირე და მეყსეულად დაეცა და მოკუდა. აღიღო იგი
დედამან მისმან. და დააგდო წინაშე ჯვარსა ყრმა იგი მომკუდარი დილეულით
გან მიმწუხრადმდე. ხ~ დედა მისი ტირილითა ილოცვიდა წინაშე ჯვარისა. სხვა
ნი ეტყოდეს წარიღე დედაკაცო და დამარხე. რ~ მომკუდარ არს და ნუღარა აწ
ყინებ. ხ~ მან არა წარიკუეთა სასოება. ა~დ უფროს და უმეტეს საწყალობლად
ტიროდა და ილოცვიდა. მწუხრისა ოდენ ჟამსა სულიერ იქმნა და თვალნი აღი
ხილნა. და შემდგომად შვიდისა დღისაგან განკურნებული და განცოცხლებულ
ი წარიყვანა ყრმა იგი დედამან მისმან. და ადიდებდა ღ~თსა:-

იხილეს რა სასწაული და კურნებაჳ ყოვლად წმიდისა ჯვარისა. მრავალნი უშვილო
ნი მივიდოდეს. და ითხოვდეს შვილიერებასა და შვილ მრავალ იქმნებოდეს. და შე
საწირავთა და მადლთა ჰყოფდეს. არა ხ~ თუ რომელნი მოვლენ მათ ოდენ მიანიჭის

კურნება. ა~დ რომელნი შორით ითხოვდიან შეწევნასა წმიდისა ჯვარისა მცხეთ
ისაგან მუნ თქუესვე შეწევნითა მისითა მიიღიან მადლი. მძლე იქმნიან მტერთა
და მოსწრაფედ მოვიდიან შეწირვად მადლისა:-
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მრავალნი უკუე უღ~თონიჭირსა შთაცვივიან. რაჟამს ხადოდიან წმიდასა ჯვარსა მუ
ნთქვესვე განერნიან ჭირისაგან. და მოვიდიან შემთხუევად [....] პატიოსნისა
ჯვარისა. და მრავალთა ნათელს იღეს. და სიხარულით ადიდებდეს ღ~თსაჱ მრა
ვალნი უკუე მრავალთა ჭირთა შთაუივეს და ძალითა პატიოსნისა ჯვარისათა განი
კურნნეს. მრავალნი პირად პირადთაგან სატანჯველთა მოივლტიედ ვედ
რებად მყის განიკურნებიან. მუნ დღეინდელად დღედმდე. და ადიდებდეს
მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა რომლისა არს დიდება აწდა მარადის და უკუნითი
უკუნისამდე:-

წიგნი რომელი მოუწერა პატრიაქმან ჰრომისამან. და ბრანჯთა მეფემან
ნინოს და მეფესა. და ყოველსა ერთა ქართლისათა:-

მათ დღეთა შინა მოიწია წიგნი ჰრომით წმიდისა პატრიაქისა. ნინოსა და
მეფისა და ყოველსა ერსა ქართლისასა. და მოუვლინა ბრანჯი დიაკო
ნი ქებისა შესხმად. და კურთხევისა მიცემად: და ამის ნეტარისა ნინოს ლო
ცვისა წარღებად. და მადლისა ზიარებად. აქუნდა წიგნი ბრანჯთა მეფისა
ცა ნინოსცა თანა. და რ~ მამისა მისისაგან ნათელს ეღო ბრანჯეთს ყოველ
სა ერსა. და ყოველი ესე მისმენილ იყო იერუსალიმით და კოსტან
ტინე პოლით. ვითარმედ ქვეყანასა მას ქართლისასა მიეფინა მზე

სიმართლისა:-
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ამისთუის სანატრელი წიგნი მოეწერა. რათამცა ეუწყნეს აქანი იგი სასწაულნი სუ
ტისა მის მაყულოვანისა. და ძალი იგი კურნებისა. ესე ყოველი იხილა და მოისმინნა
სასწაულნი იგი ყოველნი რომელნი ქმნილ იყვნეს მცხეთას დიაკონმან ბრანჯთამან.
და განკვრვებული ადიდებდა ღ~თსა: და წარიღო წიგნები:-

მაშინ მეფემან ჰქუა წმიდასა ნინოს და ებისკოპოზსა. მნებავს ესრეთ რათა იძულებით
მახვი
ლითა მოვაქცინეთ მთეულნი. და სიძე ჩემი ფეროზ. და დავამონნე ძესა ღ~თისასა. და
ვათაყვანნე პატიოსანსა ჯვარსა: მაშინ ჰქუა მათ არა ბრძანებულარს უფლისაგა
ნ მახვილისა აღება. ა~დ სახარებითა და პატიოსნითა ჯვარითა უჩვენოთ გზა ჭეშმა
რიტი. მიმყვანებელი ცხოვრებად საუკუნოდ. და მადლმან ღ~თისამან განანათლოს
ბნელი იგი გულთა მათთა:-

და წარვიდა წმიდა ნინო. და ებისკოპოსი იოვანე. და მათ თანა მეფემან(ა) წარატანა(ბ)
ერისთავი ერთი.
და მივიდეს და დადგეს წორბანსა. და მოუწოდეს მთიულთა პირუტყუისა მათ(ბ)
სახეთა(ა) კაცთა ჭ
ართალელთა ფხოელთა გუდა მაყრელთა. და უქადაგეს მათ ჯვარი ქრისტიანეთა.
ჭეშმა
რიტი მიმყუანებელი ცხოვრებად საუკუნოდ. ხ~ მათ არაჳ ნათლის ღებაჳ. მაში
ნ ერისთავმან მეფისამა. მცირედ წარმართა მახუილი მათ ზედა. და ძლევით შემუსრ
ნა კერპნი მათნი:-

გარდამოვიდეს მუნით და დადგეს ჟალეთსა. და უქადაგეს ერწო თიანელთა. ხ~ მათ
შეიწყნარეს
და ნათელიღეს: ხ~ ფხოველთა დაუტევეს ქვეყანაჳ მათი. და გარდავიდეს თუშეთს. და
სხ
უანიცა მთიულელნი უმრავლესნი არაჳ მოიქცეს. ა~დ დაუმძიმა მათ მეფემან ხარ
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კი. ოდეს არა ინებეს ნათლის ღებაჳ. ამისთუისცა წაკრბეს იგინიცა და შესცდეს. და
რომელ
ნი უკანასკნელ მოაქცივნა აბიბოს ნეკრესელ ებისკოპოსმან. რომელნიმე მათგანნი და
რჩეს წარმართობასავე დღესამომდე:- ხ~ წმიდაჳ ნინო წარემართა წარსლვად რანს. მოქ
ცევად ფეროზისსა: და ვ~ა მიეახლა კახეთს დაბასა ბუდისასა. დაყვნა მუნ დღენი და
მოვიდო
დეს მისსა კახეთით ჰკითხვიდეს და აღიღებდეს სწავლასა მისსა. სიმრავლე ერისა:-

მაშინ დასნეულდა მუნ და ვ~ა ცნა რევ ძემან მეფისამან. და სალომე ცოლმან[.]
მისმან. რომელნი ცხოვნდებოდეს უჯარმოს. მოვიდეს ნინოსსა. და აცნობეს მეფესა და
დედოფალსა:-

ხ~ მათ მიავლინეს ებისკოპოსი იოვანე წარმოყვანებად წ~ისა ნინოსსა: ხ~ წმიდაჳ ნინო
არაჳ ერჩდა: ხ~ მაშინ წარ
ვიდა თუით მეფე და სიმრავლე ერისა ძლიერისა. და მივიდეს მის ზედა და შეკრბა
სიმრავლე
ერთა: და ხედვიდეს ყოველი იგი ერი პირსა ნინოსსა. ვ~ა ზეცისა ანგელოზისასა. და
მოსწყ

უედიან ფესუსა სამოსლისა მისისასა. მიიღებდეს და ემთხუეოდეს სარწმუნოებით: და
იძულე
ბით ევედრებოდეს ყოველნი დედოფალნი გარემოს მსხდომნი. რომელთა მოსდიოდეს
ცრემლ
ნი თვალთაგან მათთა. განშორებისათუის მოძღვრისა მის და მოღვაწისა და სნეულთა
მკურნალისა
ჵელოვანისა. და ეტყოდეს სალომე უჯარმელი და პეროჟ ავრისვნელი. და მათ თანა
ერის თა
ვნი და მთავარნი: ჰკითხვიდეს თუ ვინაჳ. ანუ ვითარ მოხვედ ქვეყანასა ამას
მაცხოვარებად ჩვენდა.
ანუ სადათმე იყო აღზრდაჳ შენი. დედოფალო მაუწყენ ჩვენ საქმე შენი. რასა იტყუი
ტყუეო
ბასა ტყუეთა მჵსნელო სანატრელო. რ~ ესერა გვისწავიეს შენ მიერ ვითარმედ
ყოფილარიან წი
ნასწარმეტყუელნი პირველ ძისაჳ ღ~თისაჳ. და შემდგომად მოციქულნი ათორმეტნი.
და სხვანი
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სამეოცდა ათორმეტნი. და ჩვენდაჳ არავინ მოავლინა ღ~თან სხუაჳ გარნა შენ. და შენ
ვითარ იტყუი ვითა
რმედ მე ტყუე ვარ. ანუ ვითარ უცხო:- ხ~ მაშინ იწყო სიტყუად წმიდამან ნინო და
თქუა. ასულნო
სარწმუნოებისანო მახლობელნო ჩემნო(ა) დედოფალნო(ბ). გხედავ თქუენ ვ~ა
პირველთა მათ დედათა ყოველთა სარწმ
უნოებასა და სიყუარულსა ქრისტესსა. და გნებავსთ გზათა ჩემთა ცნობაჳ გლახაკისა
მჵევლისათა და გაუწ
ყოცა: რ~ ესერაჳ მოსრულ არს სული ჩემი ჵორჵად ჩემდა. და მეძინებიან მე ძილითა
დედისა ჩემისა

თა საუკუნოდ: ა~დ მოიხუენით საწერელნი და დაწერეთ გლახაკი და უდები
ცხოვრებაჳ ჩემი: რათა
უწყოდიან შვილთაცა თქუენთა სარწმუნოებაჳ თქუენი. და შეწყნარებაჳ ჩემი. და
სასწაულნი ღ~ისანი რომელ გიხილვან:-

მაშინ მსწრაფლ მოიხუნეს საწერელნი. სალომე უჯარმელმან. და პერუჟ
ავრისვნელმან: იწყო სიტყუად
და იგინი წერდეს. და წარმოუთხრა ყოველი რომელი ზემოთ დავწერეთ. ცხოვრებაჳ
მის წმიდისა და
ნეტარისა: და შევედრა ნეფესა იაკობ მღდელი. რათა შემდგომად იოვანესა იგი იყოს
ებისკოპოს:-

მაშინ იოვანე ებისკოპოსმან. შეწირაჳ ჟამი და აზიარა წმიდაჳ ნინო ჵორცსა და
სისხლსა ქრისტ
ესსა: და შევედრა სული მეუფესა ცათასა:- ქართლად მოსულითგან მისითმე.
თოთხმეტ წელსაჱ და ქრი
სტეს ამაღლებითგან სამას ოცდა თურამეტ წელსა:- და დასაბამითგან წელთა
ხუთიათას რვა
ას ოცდა ათვრამეტსა:- მაშინ შეიძრნეს ორნივე ესე ქალაქნი მცხეთა და უჯარმო
და ყოველი ქართლი. მიცვალებასა მისსა. მივიდეს და დამარხეს ძლევით შემოსილი
გუამი მისი.
ადგილსავე ზედა ერეთისა დაბასა ბუდისასა. რ~ მუნ ითხოვა თუით დაფლვაჳ
მეფისაგან. შეხედვითა ღ~თი
სათა. და სიმდაბლისათუის ქმნა ესე წმიდამან. რ~ ადგილი იგი შეურაცხი იყო: და
მწუხარე იყო მეფე და
ყოველნი წარჩინებულნი მუნ დაფლვასა მისსა: ა~დ მცნებისა და ანდერძისა მისისა
აღსრულებისათუის
დაფლეს მუნ:-
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და ვითარ აღასრულა ესე ყოელი. ღვთივ განბრძნობილმან მი
რიან მეფემან. განამტკიცნა ყოველი ქართლი და ჰერეთი. და სა
რწმუნოებასა ზედა სამებისა ერთარსებისაჳ ღ~თისასაჳ დაუსაბა
მოსა დამბადებელსა ყოვლისასა. და განმტკიცნეს სრულსა სა
რწმუნოებასაჳ ზედა:-

მაშინ კეისარსა კოსტანტინეს. რომელ ჰყუა მძევალი ძე მირიანისი
რომელსა ერქუა ბაჰქარ. გამოუზავნა მეფემან კოსტანტინე ნიჭითა
დიდითა. და მოუწერა ესრეთ:

მოვსწერ შენდა ღთივ განბრძნობილისა ჩემთანავე ახალ ნერგ
ისა მორწმუნისა მეფისაჳ მირიანისსა. იყავნ შენთანა მშვიდობაჳ და
სიხარული. ვინათგან იცან შენ სამებაჳ ერთარსებაჳ. ღ~თი დაუსა
ბამო დამბადებელი ყოვლისა. არღარაჳ მიჵმს მე შენგან მძევალი.
ა~დ კმა არს ჩუენ შორის შუა მდგომელად. ქრისტე ძე ღთისაჳ.
პირველ ჟამთა შობილი. რომელი განჰკაცნა ჵსნისათუის ჩუენისა.
და ჯუარი მისი პატიოსანი რომელი მოცემულ არს ჩუენდა წინამძ
ღურად. ჩუენდა გულითა მოსავთა მისთა. და შუამდგომელობითა
ღ~თისაჳ დამბადებელისათაჳ. ვიყვნეთ ჩუენ სიყუარულსა ზედა ძმებ

1-17 სტრ. 79v

რივსა. შვილი შენი შენდავე მიმინიჭებიეს იხილე და განიხარე. და ღ~
ისაგან მოვლინებული ანგელოზი მშუიდობისა იყავნ შენ თანა. მარადის გან
დევნენ ღთ~ნ დამბადებელმან ეშმაკი მაცთური საზღუართაგან შენთა:-

მოვიდა ბაჰქარ ძე მეფისა მირიანისი. და მოციქული კოსტანტინე მეფისაჳ
კეისრისა მცხეთას. აღივსნეს სიხარულითა მირიან მეფე და ნანა
დედოფალი. და ჰმადლობდეს ღ~თსა ნიჭთა სრულითა დიდითა მომცემელსაჱ
მაშინ მირიან მეფემან განასრულა ეკლესია საეპისკოპოსო. და აღასრ
ულა სატფურებაჳ მისი მრავლითა დიდებითა. და მოქცევითგან მირიან მეფი
სჳთა ოცდა მეხუთესა წელსა მოკუდა ძე მისი რევ სიძე თრდატ სომეხთა
მეფისაჳ. რომელსა მიეცა მეფობაჳ სიცოცხლესავე თუისსა. და დაფლეს აკლ
დამასავე. რომელი თუით მასვე რევს აღეშენა: და მასვე წელიწადსა დასნ
ეულდა მირიან მეფე რომელიცა აღესრულა:-

და მოიყვანა ძე მისი ბაქარ. აჰა ესერა მე წარვალ ვინაცა მოვედ და ვმად
ლობ. მრავალ მოწყალესა ღ~თსა. დამბადებელსა ცათა და ქვეყა
ნისასა. რომელი წარტყუენული ეშმაკისაგან მიჵსნა მე. პირისაგან ჯო
ჯოხეთისა. და ღირს მყო მე მარჯუენით მის თანა:-

შენ ნანა უკეთუ გეცესღა მოცალებაჳ ცხოვრებისა ცხოვრებისა ჩემისაჳ. შემდგომად
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განყავ სამეფო განძი ჩუენი ორად. და მიიღე სამარხავსა ნინოსა. გა

ნმანათლებელსა ჩუენსა. ჟამთა შეცვალებისათუის. რათა არა შე
ირყიოს უკუნისამდე იგი ადგილი. რ~ მეფეთა საჯდომი არს. ა~დ მწირ
არს ეგრეთვე: დავედრა ებისკოპოსნი რათა ადიდონ დიდება მის ად
გილისა. რ~ ღირს არს პატივისცემასა: ხ~ ძესა თუისსა ჰქუა. შვილო ჩემო შე
იცვალა ბნელი ჩემი ნათლად. და სიკუდილი ცხოვრებად. შენდა მო
მიცემია გუირგუინი მეფობისა ჩემისაჳ. ღთ~ნ დამბადებელმან ცისა და
ქვეყანისამან და განგამტკიცნეს შენ სრულსა სარწმუნოებასა ზედა:-

იწურთიდი ყოვლადვე მცნებათა. ძისა ღთისათა. და დაადგერ სრულიად
მათ ზედა. და სახელსა ზედა ქრისტესსა. სიკუდილი ცხოვრებად გიჩ
ნდენ. რომლითა წარუალი ცხოვრება მოიგო. და სადაცა პოვნე ვნებანი
იგი ცეცხლის მსახურებისანი და კერპნი. ცეცხლითა დაწუენ. და ნაცარი
შეასუ რომელნი მათ ესვიდენ. და ესე შვილთა შენთა ამცენ. რ~ მე ვიცი იგი
რომელ კავკასიათაცა შინავე დაილევიან: ხ~ შენ ამას შეუდეგ ყოვლითა
გულითა შენითა. და თავი შენი შევედრე ძესა ღ~თისასა. და პირველ ჟა
მთა შობილსა განკაცებულსა. და ვნებულსა ჵსნისათუის ჩუენისაჳ. და
წარძღუანებითა პატიოსნისა ჯუარისათა სძლო მტერთა. ვ~ა აქუს ჩუე
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ულება გულითა მოსავთა მისთა:-

და პატივსცემდე სუეტსა მას ცხოველსა. ღ~თივ აღმართებულსა. და
იყავნ ყოვლითურთ სასოებაჳ შენი მისა მიმართ. და იყავნ მისლ

ვა შენი ძილად საუკუნოდ. სარწმუნოებასა ზედა წმიდისა სამები
სასაჱ და მოაყვანიებია ჯუარი იგი წმიდისა ნინოსი. რომელი პირვე
ლითგან აქუნდა. და ჩამოჰკიდა გუირგუინი სამეფო ჯუარსა მას. და მო
იყვანა ძე თუისი ბაჰქარ. და თავსა მისსა გამოსახა სახე ჯუარისაჳ.
და აღიღო გუირგუინი ჯუარისაგან და დადგა თავსა ზედა ძისა თუი
სისასაჳ. და აღესრულა მირიან მეფე. და დაეფლა ზემოსა ეკლ
ესიასა საშუალსა სუეტსა სამხრით კერძო. და მას სუეტსა შინა არს
ნაწილი ღ~თივ აღმართებულისაჳ. სუეტისა. და მეორესა წელსა
მოკუდა ნანა დედოფალი. და დაეფლა მასვე სუეტსა დასავლით სადა
მირიან მეფე დამარხულ იყო:-

მეოცდა ხუთე მეფე ბაქარ. ძე მირიანისი ხოსროიანი:-

და დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაქარ. და იყო მორწმუნე ვ~ა მამაჳ მისი. და ამა
ნ მოაქცივნა უმრავლესნი კავკასიანნი. რომელნი ვერ მოექცივნეს
მამასა მისსა:-
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და შთავარდა შორის მისსა და სომეხთა მტერობაჳ. რ~ სომეხნი ბაჰქ
არს ძმის წულსა რევის ძისა. თრდატ სომეხთა მეფისაჳ ასულის წუ
ლისა. მეფობასაჳ ლამოდეს ქართლს:-

ხ~ ესე ბაქარ ეზრახა სპარსთა მეფესა. მამის ძმის წულსა მისსა. და

დაემოყურა და გაუცვალა ქვეყანაჳ. და სიძესა მისსა ფერო
ზს. რომელსა ჰქუნდა რანი ბარდავამდის მოცემულად მირიანისგან.
და მისცა მის წილ სამშუილდითგან მიღმართ ქვეყანაჳ. ვიდრე თ
ავამდე აბოცისა:-

მაშინღა ნათელ იღო ფეროზ. და ერმან მისმან. და მოირთეს ძალი ხუ
ასროთაგან. დაეწყვნეს სომეხთა ჯავახეთს. სძლიეს და აოტნეს სომეხნი:
მაშინ მეფემან ბაქარ. შუა მდგომლობითა ბერძენთა მეფისაჳ. და სპა
რსთა მეფისათა. დაწერა ჵელით წერილი ძმის წულთა მისთა. და დ
ედისა მათისა სალომეს. ვიდრემდის იყოს ნათესავი ბაქარისი. რომ
ელ ეძლოს პყრობაჳ მეფობისა. მათი იყოს მეფობაჳ. არაჳ ოდეს
ძებნონ მეფობაჳ ნათესავთა რევისთა:-

მაშინღა მოიყუანნა ძმის წულნი მისნი. და მისცა კუხეთი. და დასხნა რუს
თავს ერისთავად: ამან ბაქარ. ყოელნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი.
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დიდსა სარწმუნოებასა შინა. აღასრულნა და განამრავლნა მღდელ
ნი და დიაკონნი ყოველსა ქართლსა და რანსა შინა. ეკლესიათა მსახურა
დ. ამან აღაშენა ეკლესია წილკნისაჳ. მოკუდა და დაეფლა ძმ
ასავე თჴსსა თანა:-

მეოცდა ექუსე მეფე მირდატ. ძე ბაქარისი ხოსროიანი:-

და დაჯდა მეფედ ძე მისი მირდატ. და მეფობდა დიდსა სარწმუნოებასა შინა.
და მან აღაშენნა ეკლესიანი თუხარისსა ციხესა შინა. რ~ ჵევსა კლა
რჯეთისასა არა იყო ეკლესია. და მუნ შინა დაადგინნა [....] მღდელნი
მოძღურად კლარჯთა. და ჰმატა შენებაჳ და შემკობაჳ ერუშეთისა და წუ
ნდისა ეკლესიათა:-

მაშინ ამის მირდატის მეფობასა. იწყეს ქართველთა სუეტისა ცხოველ
ისაგან ნაწილისა გამოღებად. და ქმნად ჯუარადა. რ~ დიდნი სასწაუ
ლნი და კურნებანი იქმნებოდეს. სადაცა იყვის ნაწილი სუეტისა ცხოვ
ელისა. და არა აყენებდა მირდატ მეფე ნაწილისა გაღებად. რ~ ებ
ისკოპოსმანცა ჭეშმარიტმან იაკობ. ეგრეთვე ჯერ იჩინა. და თქუა მი
ნიჭებულ არს უფლისაგან. და ჯერარს სუეტისა მის ღთივ აღმარ
თებულისა ქმნა სახედ ჯუარისაჳ. და განეფინა ყოველთა ადგი
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ლთა ქართლისათა. ნაწილი სუეტისაჳ მის ცხოველისა:-

მაშინ ამან მეფემან მირდატ. მისვე სუეტისაგან შექმნნა ჯუარნი.
და ერთი წარგზავნა ერუშეთს. და რომელი დარჩა სუეტისა მი
ს ცხოველისა მას გარემო ქმნა ქვითკირითა. პირველ სუეტისაჳ
ოდნად. და თავსა ზედა მის სუეტისასა აღმართა იგი ძელი განმა
ნათლებელი. და ყოელნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი უშფოთვე

ლად აღასრულნა. სარწმუნოებასა შინა დიდსა: და მისსა ზე მოკუ
და იაკობ ებისკოპოსი. და დაჯდა იობ სომეხი. ნერსე კათალიკოზისა
დიაკონიჱ და მოკუდა მირდატ მეფე:-

მეოცდა შვიდე მეფე. ვარაზ ბაქარ ძე მირდატისი ხოსროიანი:-

და დაჯდა ძე მისი ვარაზბაქარ. და შეირთო ცოლი ასული თარდა
ტისი რევის ძისა მირიანის ძის წულისაჱ მორწ
მუნე და კეთილ მოქმედი: ხ~ ამას ანგელოზისა ხარებითა მიენი
ჭა ძე: რომელსა უწოდეს მურვანოს:-

ესე მურვანოს საშოთგანვე დედისათა დიდი წმიდა იქმნა. ვ~ა წინა მორბედი:
და ყოველივე საღთო წერილი დაისწავლა: და წარემატებოდა ასა
კითა და მადლითა წინაშე ღთისა:-
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ვითარ იქმნა ათორმეტისა წლისა: მაშინ ბერძენთა მეფე თეოდოსი მ
ცირე: შეშინებულ იქმნა რათა არა მიერთვნენ ქართველნი სპარ
სთა: ა~დ სთხოვა ვარაზ ბაქარს მურვანოს მძევლად და წარიყვანა კო
სტანტინე პოლედ: და ვ~ა ძესა თუისსა ზრდიდა ფუფუნებითა დიდითა:-

ხოლო მურვანოს არა რა ეურვებოდა სოფლისა ამის დიდებისათუის: ა~დ შე
სძინა ლოცვასა და მარხვასა და სიწმიდით ცხორებად. და შეიმოსა შ

ინაგან ჵორცთა თუისთა ზედა ფლასი თხის ბალნისა და მით აჭირ
ვებდის ჵორცთა მისთა: და მსწრაფლ ისწავა ენა ბერძული და ას
ურებრივი: და ფილოსოფოსობა სრული ვიდრე ყოველთა უკუირდა:
ხ~ მიენიჭნეს მას მადლნი ღ~თისა მიერ სნეულთა კურნებისანი: რო
მელი წერილ არს სრულსა ცხორებასა მისსა:-

და ღამესა განცხადებისასა მდგომარე იყო უძილად. და ჰქვა მსახურსა
მისსა მოღებად ზეთისა აღსანთებლად კანდლისა: ხ~ მან შეურაცხყო: მუ
რვანოს და აყვედრა რ~ მეფისა ძე ხარ და არა გსურის სამეფოთათუის და
ვ~ა მონაზონი იყოფები მშიერი კვირიაკით კვირიაკამდე: ხ~ მურვანოს აღა
ნთო წყალი კანდელთა შინა თვინიერ ზეთისა და ილოცევდა ეგრე: რ~
შვიდ ღამე ენთებოდა კანდელი წყალსა მას შინა: და ეჩვენა უფალი იე

1-17 სტრ. 83r
სო ქრისტე: და აღუთქუა მისთანა ყოფა მარადის: და მრავალი სა
სწაული აღასრულა კანდლისა მის მიერ ცხებითა სნეულთათა:-

ხ~ საჭურისი ვინმე იყო მეფისა რომელი ესე ორნივე შეითქვნეს წარ
სლვად სცნა მეფემან თევდოსი და დაუდგინა მცველნი: ხ~ წინამძღრობ
ითა უფლისათა განვლეს ღამე და წარვიდეს რ~ სვეტი ნათლი
სა წინა უძღოდათ მათ ვ~ა ისრეილთა: და ჵმა ესმათ სვეტის გამო
რომელი შემომიდგეს მე არა ვიდოდეს ბნელსა: და პოვეს ნავი და ვლეს
რაოდენიმე დღენი: ხ~ ქალაქსა ერთსა შინა შეპყრობილ იქმნეს ვის

განმე: და შეიყენეს საპყრობილესა: ხ~ მას ღამესა იქმნა ძვ(ბ)რ(ა)ა
და მეხის ტეხა და ელვა ფრიადი და მთავარსა მას ქალაქისასა და
ადგა კაცი ვინმე საშინელებით ეტყოდა განუტევენ მონანი ღ~თისანი უკეთ
უ არა დაიქცევის ქალაქი ესე: და ესრეთ შეძრწუნებულმან განუტევნა:-

ამისა შემდგომად მოვიდენ იერუსალიმად: და მუნ იყო: ვინმე მეფე
ჰრომისა სამთავროთ მოსრული სახელით პინინოს და მეუღლე
მისი რომელთა დაეტევათ სოფლისა სიცბილი და მუნ იყოფოდეს:
რ~ მონაზონ იქმნეს და აღაშენეს ორნი მონასტერნი რომელნი თ
ვითეულნი მუნ იყოფოდეს: და ამათ მიერ შეწყნარებულ იქმნეს:
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შემდგომად ამისა: საფლავსა უფლისასა მიიწინეს და მუნ აკ
ვეცილ იქმნეს მონაზონებად: და უწოდეს მურვანოსს პეტრე: ხო
ლო საჭურისსა: იოვანე:-

რომელთა ღვაწლნი და შრომანი გამოუთქმელ არიან: და აღაშენეს
მონასტერნი: და ქსენონი: ამისა შემდგომად გამოსცადა ეშმაკმან
პეტრე და აყვედრა მამულთა სამეფოთა დატევება და მონაზონებ
ითა არა კეთილად ცხორება: ხ~ მან შერისხა და განაძო: ამისა
შემდგომად გამოეცხადა კვალად ქრისტე და აჩვენა ცათა შინა
ეკლესია: და ერგასისი კაცნი მგალობელნი შვენიერნი ხილვითა და
აღუთქვა დიდება საუკუნო :-

და ანასტასი პატრიაქის მიერ იძულებით მღდელად ჵელ დასხმულ
იქმნა:- შემდგომად განვიდა უდაბნოთა და აღაშენა მუნცა მონას
ტერნი:- პირსა იოერდანესასა მჯდომი მძვინვარე განკურნა:-

მოვლნო ყოველნი უდაბნონი ეგვიპტისა და სკიტისანი: და მრავ
ალნი სასწაულნი აღასრულნაჱ კვალად მონასტერსა და ქსენონ
სა თუისსა მოიქცა: და სიყმილსა შინა საფქვილე საცერცვე საზეთე და
საღვინე ყოველივე ჭურჭელი ლოცვითა თუისითა აღავსნა:-
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მას ჟამსა აღესრულა ებისკოპოსი მოამისა და შეკრბეს კაცნი მ
ის ქალაქისანი და გამოითხოვეს პეტრე ქართველი: ხ~ მან არა თა
ვსიდვა რათამცა უსმინა პატრიაქსა ა~დ ენება თავისა გარდაგდება
სიმაღლისაგან და ეგრეთ წარტოლვა სხვათა ადგილთა: ა~დ კვალად ქრ
ისტე გამოეცხადა სიმრავლითა თანა ანგელოზთასა და სიტყვითა უფლისა
თა ეფისკოპოსობა თავს იდვა:-

მრავალ გზის ესმა ჵმა ზეგარდამო ქალაქსა მას რომელი ეტყოდა პე
ტრე ქართველსა: და უწვიმრეობასა წვიმიან ყოფდა უშვილოთა შვილიერ ს
ნეულთა განკურნებად: უნაყოფოთა ნაყოფიერ ჰყოფდა მეთევზეთა განუმ
არჯვებდა: ხ~ მისცა ღ~თნ მადლი წ~წყალებისა: და სულსა წმიდათასა:
ხილვისა: რ~ სული მამისა ესაიასი და მამისა ზენონ სკიტელისა ჵორ

ცთაგან რა განვიდეს იხილნა: ზეცად აღამავალნიჱ ამისა შემდგომად
სცნა განსლვა თუისი ჵორცთაგან და ყოველა აუწყა: ხ~ ძმამან ვინმე ათან
ასე იხილა ჩვენება პეტრესთუის რ~ წმიდანი ევედრნეს ღ~თსა: პეტრე ქარ
თველისა ბრძანე მოყვანებად ჩვენდა რ~ ფრიად ტანჯნა ჵორცნი თუისნი.
და შემდგომად ათისა დღისა უბრძანა მოსვლა მისისა: ამისა შემდგომად ა
თ დღე ილოცვიდა სენაკსა თუისსა და გამოვიდა მეათესა დღესა და შეწირა წმიდა
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მსხვერპლი და ეზიარა წმიდათა საიდუმლოთა და სხვანიცა აზიარნა და აკუ
რთხნა და მშვიდობა მისცა. და შევიდა სენაკად მიწვა და დაიძინა ძილი თუი
სი თვესა დეკენ[.]ბერსა ორსა: და იხილეს წ~ათა კაცთა ვიეთმე: წმიდა ს
ული მისი რომელ შეყვანდათ სიმრავლესა წმიდათასა: გალობითა და დიდ
ებითა რომელთა წანა უპირობდა მღდელ მოწამე პეტრე ალექსანდრიელი: და
მრავალნი სნეულნი განიკურნეს რომელნი შეეხნეს წმიდასა გვამსა მ
ისსა რომლისა ცხორებასა შინა მისა წერილარს: ხ~ ამის ნეტარისა. ფრიადი
ქება აღეწერა გრიგოლ დიოლოღოსსა წმიდასა პატრიაქსა რომისასა: წიგნსა შ
ინა თუისსა:-

ხ~ ჩვენ პირველსავე სიტყვასა მოვიდეთ: ვინათგან ესე ვარზაბაქარ დაშათა უ
ძეოდ შეიყვარა სოფელი ესე: და მიდრკა კეთილისაგან. და შეირთო სხვა
ცა ცოლი. ძისწული ფეროზისი მირიანის ასულისა: და უშვნა ფერო
ზის ძის წულმან ძე რომელსა ერქვა ფარსმან: ხ~ რევის ძისწულმა
ნ რომელი პირველ ვახსენე: ორნი ძენი რომელთა ერქვა მირდატ და თრდატ:-

ესე ვარზაბაქარ მეფე იყო კაცი ურწმუნო და მოძულე სჯულისა. და ვერ იკად
რებდა ერისაგან განცხადებად სჯულისა სიძულილისა: რ~ მოქცეულ იყო ქა
რთლი დიდსა სარწმუნოებასა შინა იყვნეს აზნაურნი და ყოველი ერი ქა[რთლისა:-]

1-17 სტრ. 85r
და ესე ვარაზბაქარ შიშისა მათისაგან. ვერ განაცხადებდა დატევებასა სჯულისა
სა: არაჳ სადა აღაშენა ეკლესია. და არცა ჰმატა აღშენებულსა. და ყოვ
ლითავე იქცეოდა უშჯულოდჱ ამისსა ზე გამოგზავნა სპარსთა მეფემან.
ერისთავი სპითა დიდითა სომეხთა და ქართველთა ზედა ხარკისა დადებად: მა
შინ სომეხთა მოგზავნეს ვარაზ ბაქარისსა მოციქული და ჰრქვეს. რათა შეკ
რბეს და მოირთონ ძალი ბერძენთაგან. და განახუნენ კარნი კავკასიანთანი გა
მოიყვანნეს ოვსნი და ლეკნი. და წინა აღუდგეს სპარსთა: და წარჩინე
ბულნი თუისნიცა ეტყოდეს. წინა აღდგომასა სპარსთასა:-

არაჳ ისმინა არცა სომეხთა. არცა წარჩინებულთა მისთა. რ~ იყო იგი
ჩუკენი და მოშიში. უკუჯდა ჵევსა იგი კახეთისასა. და აღაშენა ციხე
ჵიდარს. და განამაგრნა ციხე ქალაქნი. და უბრძანა ყოველთა რათა დამალნეს
ჯუარნი:-

და მოვიდეს სპარსნი პირველად სომხითს. და მოაოჵრეს და შემოვიდეს ქართლს:
აღაშენა ერისთავმან სპარსთამან ტფილისი. კართა შორის ციხედ მც
ხეთისა. მაშინ ვარზაბაქარ ეზრახა შევრდომით და ითხოვა მშჴდობაჳ.
ხ~ ერისთავმან სპარსთამან ჰქუა მას. პირველად მომეც რანი და მოვაკანი

რ~ საზღვართა სპარსეთისაჳგანი არს და მათი არს რანი. სრულიად შვილ
ნი არიან სპარსთა მეფეთანი. და სხენან საყდართა მათთა მათთასა. და
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თქუენდა კმა არს ქართლი. რომელნი ნაშობნი ხართ მჵევლისანი. გაქუნდეს
უკუე ქართლი. და ხარკსა მისცემდით მეფეთა ხუასროანთა:-

მაშინ ვარზაბაქარ ვერღარაჳ პასუხი მიუგო შიშისაგან დიდისა. მისცა რანი
და მოვაკანი და განჰკუეთა ხარკი: ხ~ მან ერისთავმან მისცა ციხე ტფილისისა და წარ
ვიდა. მიერითგან იქმნნეს მოხარკე: ამისა შემდგომად განუდგეს კლარჯნი
ვარზაბაქარს
და მიერთუნეს ბერძენთა. და დაიპყრეს ბერძენთა. თუხარისი და ყო
ველი კლარჯეთი ზღუითგან არსიანთამდე:-

და დარჩა ვარაზბაქარს. ქართლი თუინიერ კლარჯეთისა და ჰერეთი და ეგრისიჱ მანვე
ერისთავმან სპარსთამან წარიყვანნა ტყუედ შვილნი ფეროზისნი.
ასულის წულნი მირიანისნი მორწმუნისა მეფისანი და ქვეყანისა მათისა საზღვ
არი ქართლისა მოსცა ვარაზბაქარსვე. და მოკუდა ვარზაბაქარ და დარჩ
ეს ძენი მისნი სამნი წვრილნი. რომელნი ვერ იპყრობდეს მეფობასა:-

მეოცდა რვა მეფე თარდატ. სიმამრი ვარაზბაქარისა ხოსროიანი:-

მაშინ წარჩინებულთა ქართლისათა. ზრახვაჳ ყვეს და დასუეს მეფედ სიმა
მრი ვარაზბაქარისი ძე რევისა. ძის წული მირიანისა კაცი მოხუ

ცებული სახელით თარდატ. და მისცნეს შვილნი ვარაზბაქარისნი.
საზრდოდ ასულისწულნი მისნი: და მესამესა შვილსა მეორისა ცოლისასა
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ზრდიდა სამშვილდისაჳ ერისთავი. რომელსა ერქუაჳ სახელით ფარსმან:-

ხ~ მეფობდა ესე თარდატ მოხუცებული კეთილად. იყო კაცი მორწმუნე ბრძენი
და გონიერი. ამან სიბრძნითა თუისითა დაამშვიდნა სპარსნი. გამოაჩინნა ჯუ
არნი და შეჰკაზმნა ეკლესიანი: ამის ზე მოკუდა ებისკოპოსი იობ. და დასუა
მის წილ ელია: და ხარკსა მისცემდა სპარსთა მეფესა: და მან გამოითხოვა
რუსთავი. და აღაშენა ეკლესია ეკლესია.და მანვე აღაშენა ნეკრესი: და მეფობდა უშფ
ოთვლად: და მოკუდა სარწმუნოებასა შინა დიდსა:

მეოც და ცხრა მეფე ფარსმან. ძე ვარაზ ბაქარისი ხოსროიანი:-

და დაჯდა მეფედ ძე ვარზაბაქარისა. ძის წულის წული ფეროზისი. რომელსა ერქუა
ფარსმან: რ~ იგი უხუცესი იყო ძმათა: და მოკუდა ელია ებისკოპოსი და დას
უეს სუიმონ: ესე ფარსმან იყო კაცი მორწმუნე მჵედარი შემმართებელი.
ეზრახა მეფესა ბერძენთასა და ითხოვა მისგან შეწევნა აღასრულა თხოვაჳ
მისი კეისარმანჱ მაშინ გაადგა სპარსთა არღარაჳ მისცა ხარკი. და განამრ
ავლნა ჯუარნი და განაახლნა ეკლესიანი ყოველსა ქართლსა შინა
აღაშენა ეკლესია ბოლნისსა. და მცირედ ჟამ მეფობდა და მოკუდა:-

მეოცდა ათე მეფე მირდატ. ძმაჳ ფარსმან მეფისა. ხოსროიანი:-

და დაჯდა ძმაჳ მისი მირდატ. მეფედ. ასულის წული თარდატისი. ძე ვარაზბ
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აქარისი მამულად ბაქარიანი. დედულად რევიანი. ორთავე მირიანის ძეთა ნა
თესავი. და იყო ესე მირდატ კაცი ქველი მჵედარი და შემმართებელი. ურწ
მუნო და უშიში ღ~თისა. ლაღი და ამპარტავანი. და მინდობილი მჵედრობასა თუი
სსა. და არაჳ ჰმსახურა მან ღ~თსა. არცა აღაშენა ეკლესია არცარაჳ ჰმ
ატა აღშენებულთა. და სილაღითა მისითა მტერ ექმნა ბერძენთა
და სპარსთა. ბერძენთაგან ეძიებდა კლარჯეთს საზღვართა ქართლის
ათა. ხ~ სპარსთა არა მისცემდა ხარკსა:-

მაშინ სპარსთა მეფემან გამოგზავნა ერისთავი. რომელსა ერქუა უბარაბ. სპი
თა ძლიერითა მირდატის ზედა: მაშინ მირდატ სილაღითა თუისითა არაჳ
ჰრიდა სიმრავლესა სპარსთასა. მცირედითა სპითა მიეგება გარდაბა
ნს. ეწყო აოტეს და შეიპყრეს სპარსთა წყობასა შინა. შემოვიდეს ქართლს და დაიპ
ყრეს ქართლი და განრყუნეს ეკლესიანი:-

ხ~ ნათესავნი მეფეთანი დარჩეს ჵევსა კახეთისასა. და სუიმონ ეპის
კოპოსი მათ თანავე: ხ~ მირდატ წარიყვანეს ბაღდადს და მუ
ნ მოკუდა:-
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ცხორებაჳ ვახტანგ გურგასლისა მშობელთაჳ და შემდგომად
თუით მისი დიდისა მის და ღ~თის მსახურისა მეფისაჳ რომელი
უმეტესად კაცთაგან [...]განთქმლად გამოჩნდა ყოველთა მეფეთა ქართველთასა:-

ვითარ იგი შეიპყრეს ქართუელთა მეფე მირდატ სპარსთა წყობა
სა შინა. და წარი ყუანეს ბაღდადს და მუნ მოკუდა. და დაიპყრეს ქ
ართლი სპარსთა. განრყუნეს ეკლესიანი. დამალეს ჯვარები ქართ
ველთა. და ყოველთა შინა ეკლესიათა ქართლისათა. ცეცხლის მსა
ხურთა სპარსთა აღაგზნეს ცეცხლი:-

ხ~ ნათესავნი ქართლისა მეფეთანი. დარჩეს ჵევსა კახეთისასა. და შე
მდგომად სამისა წლისა. უცალო იქმნა სპარსთაჳ. რ~ აღუდ
გეს მტერნი აღმოსავალით:-

მაშინ შეითქუნეს. აზნაურნი ქართლისანი. მოიყვანეს და დასუეს. მე
ფედ მცხეთას. ძე მირდატი მეფისა წარტყუენილისა. სახელით არჩილ:-

მეოც და ათ ერთ მეტე მეფე არჩილ ძე მირდატ მეფისა
ხოსროიანი

ამან არჩილ მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით. ნათესავი ივბიმიანოს მეფის
აჳ. სახელით მარიამ მარიამ: და განაცხადა მტერობაჳ სპარსთაჳ. გამოაჩინნა
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ჯუარნი. და შეამკუნა ეკლესიანი. მოსრნა და განასხნა. ყოველნი ცეც
ხლის მსახურნი. საზღვართაგან ქართლისათა. მოირთო ძალი საბერ
ძნეთით. წარძღუანებითა ჯუარისათა. იწყო ბრძოლად სპარსთა. მაშ
ინ ერისთავი სპარსთა მეფისაჳ. რომელი ერისთაობდა რანს. და მოვაკ
ანს. ვიდრე. არჩილის მეფობამდე. მისივე გასაგებელი იყო ქართლი. ამ
ან შეკრიბა. სპაჳ რანისაჳ და მოვაკანისაჳ. და ადარბადაგანისაჳ. და მო
ჰმართა არჩილს:-

ხ~ არჩილ. სასოებითა და მინდობითა ღ~თისათა. მიეგება საზღვართა ზე
და. ქართლისათა. და რანისათა; ეწყო მუნ. მდინარესა ზედა. ბერდუჯისასა.
და ძალითა პატიოსნისა ჯუარისათა მოსრნა. და ტყუე ყუნა. შევიდა
რანს. და წარმოტყუენა. და მოვიდა შინა. გამარჯუებული; განავლინა
ქადაგნი. ყოველსა ქართლსა შინა. და ჰქუა ყოველსთა. არა ძალითა ჩუ
ენითა. არცა სიმჵნითა. არცა სიბრძნითა. არცა სიმრავლითა სპათ
ათა. ვსძლეთ მტერთა; ა~დ ჯუარითა უფლისა ჩუენისა. იესოს ქ
რისტეს ძისა ღთისათა. რომელმან მოგუცა წინამძღურად. და საჭურვე
ლად. ჯუარი მისი პატიოსანი; აწ ყოველთა ქართველთა. ადიდეთ
სამებაჳ ერთარსებაჳ. ღ~თი დაუსაბამოჳ დამბადებელი ყოვლისაჳ. შეწი
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რეთ მადლობაჳ. და მტკიცემცა არიან. გულნი თქუენნი. სარწმუ

ნოებასა ზედა სამებისა წმიდისასა, და ყოველთა ქართველთა. შეწირეს
მადლობაჳ ღთისა მიმართ. და განაახლნეს ეკლესიანი:-

მაშინ არჩილ მეფემან აღაშენა ეკლესიაჳ. სტეფან წმიდისაჳ სტეფან წმიდა. მცხეთ
ას. კართა ზედა არაგუისათა. სადა იყუნეს კოშკნი მტკიცენი საბრძოლ
ნი. რომელნი მასვე აღეშენნეს. ესუა არჩილს ძე. და უწოდა სახელი
მირდატ; და აღიზარდა ესე მირდატ. და დადგა ჰასაკსა. მამა კაცობისასა.
იყო მორწმუნე. და ღ~თის მსახური. ვ~ა მამაჳ მისი. და იყო იგი ქვ
ელი და შემმართებელი; ამან უმეტესად. უწყო ბრძოლად სპარსთა. შე
სლვად და ტყუენვად. რანსა და მოვაკანსა; რ~ მას ჟამსა შინა. უცალო
იყო მეფე სპარსთაჳ. ჰბრძოდა იგი ჰინდოთა. და სინდთა. და აბაშთა; და ვ
ერ შემძლებელ იყო. სპისა დიდისა გამოგზავნასა. და სპათა რანისა.
და მოვაკანისათა. და ადარბადაგანისათა; ემძლავრებოდეს ქართველ
ნი. წინამძღვარ ექმნის მირდატ. სპათა მამისა თუისისათა. და მა
რადის ტყუენვიდა რანსა. და მოვაკანსა; მას ჟამსა შინა იყო ერ
ისთავად. რანს. ბარზაბოდ. ვეროდეს წინა აღუდგებოდა იგი. ა~დ გა
ნამაგრნის ციხენი. და ქალაქნი. და შესლვასა ქართველთასა. რა
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ნს. სადაცა ეწყვნიან სპარსნი. ნაწყუედთა ლაშქრისათა. მტყუენვალთა
ქართველთა. მარადის სპარსნი იძლეოდიან:,

ხ~ ბარზაბუდ ერისთავსა. რანისასა; ესუა ასული ქმნულ კეთილი შ

უენიერი. რომელსა ერქუა საგდუხტ; უთხრეს მირდატს ძესა არჩ
ილისსა. სიშუენიერე მისი. და სმენითა სიშუენიერისა მისისათა. ტრ
ფიალ იქმნა. მირდატ მის ზედაჱ მოაჵსენა მამასა თუისსა. ვევედრები მე
ფობასა თქუენსა მომგუარე ცოლად ჩემდა საგდუხტ ასული ბ
არზაბოდისი: და შევქმნათ ჩუენ შორის მშუიდობაჳ. დაღათუ ძალ
ითა ქრისტესითა. ჩუენ ვართ მძლავრნი; ა~დ ვერ წავიხუამთ ჩ
უენ. ციხეთა და ქალაქთა რანისათა. ნუ უკუე იცალოს მეფემან
სპარსთამან. და იძიოს ჩუენ ზედა შური. და მოაოჵრნეს ეკლესიანი
და საზღვარნი ჩუენნი. აწ ამითღა განქარდეს მტერობაჳ ჩუე
ნი. და ჩუენთუის რაცა მოაჵსენოს. მეფესა სპარსთასა. უსმენს იგი.
და ამით მტკიცედ და შეურყევლად ვიპყრნეთ. საზღვარნი ქარ
თლისანი. და განმტკიცნეს სჯული ქრისტესი ქართლს. და არ
ღარა შეიქმნას გულსა ქართველთასა იჭვი. და გმობაჳ სჯული
სა ქრისტესისაჳ. და მძლავრებისათუის სპარსთასა:,
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ესე ყოველი მირდატ. სიყუარულისათუის. მის ქალისა თქუა: მა
შინ არჩილ მეფემან. აღუსრულა თხოვაჳ მისი: წარგზავნა მოც
იქული ბარზაბუდისსა. და ითხოვა ასული მისი. ცოლად ძისა მისისა:-

ხ~ ბარზაბუდ განიხარა. სიხარულითა დიდითა: რ~ მოოჵრებულ იყო
ქვეყანაჳ მათი. და შესჭირდებოდა: ითხოა ფიცი და აღთქმაჳ მშუიდო
ბისათუის. და მისცეს ფიცი მშუიდობისათუის:-

და მოსცა მან. ასული თუისი. ზითვითა დიდითა. მოიყუანეს მცხეთას. და
ქმნეს ქორწილი. შუებაჳ და განცხრომაჳ. დღეთა მრავალთა: და მი
სცა მეფემან სამშუილდე ძესა თუისსა. საერისთავოთა მისითა. და მ
უნ დასხნეს. საგდხტ (ბ) და მირდატ (ა):-

ხ~ ამან საგდუხტ დედოფალმან. გამოიკითხა სჯული ქრისტესი: რ~ ქ
მარმან მისმან მოჰგუარნა. კაცნი სჯულისა მეცნიერნი: და უთარ
გმნეს. სახარებაჳ უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი. და ამხილ
ეს. ვითარმედ ჭეშმარიტი ღ~თი ქრისტე არს. რომელი განკაც
ნა ჵსნისათუის ჩუენისა:-

მაშინ საგდუხტ. გულის ჵმა ყო. და ცნა. სჯული ჭეშმარიტი:
დაუტევა ცეცხლის მსახურებაჳ. და ნათელ იღო. და იქმნა
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მორწმუნე. და მან აღაშენა სიონი სამშვილდისა:-

ამის არჩილის ზე. გარდაიცვალნეს. სამნი ებისკოპოსნი. იოვა იოვა
ნე ნე. გრიგოლი გრიგოლი. და ბასილი ბასილი: და ბასილისა შემდგომად. ამანვე
არჩილ დასუა ებისკოპოსი. რომელსა ერქუა მობიდან მობიდან: ესე იყო
ნათესავად სპარსი. აჩუენებდა იგი მართლ მადიდებლობასა. ხ~ იყო
ვინმე მოგუი უსჯულოჳ. შემშლელი წესთაჳ. და ვერ უგრძნა არჩილ მე

ფემან. და ძემან მისმან. უსჯულოებაჳ მობიდანისი: ა~დ ჰგონებდეს სარ
წმუნოდ. და ვერც განაცხადებდა მაშინ. ქადაგებასა სჯულისა მისისასა.
შიშისაგან მეფისა. და ერისა: ა~დ ფარულად წერდა წიგნებსა. ყოვლისა
საცთურებისასა. რომელი შემდგომად. დაიწვა. ყოველი წერილი მისი.
ჭეშმარიტმან ებისკოპოსმან მიქელ მიქელ. რომელი განიკუეთა კადრებისა
თუის. ვახტანგ მეფისა:-

ხ~ ამან არჩილ მეფემან. ყოველნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი. აღ
ასრულნა სარწმუნოებასა შინა სამებისა წმიდისასა. ეკლესიათა შე
ნებასა. და ყოველსა ქართლსა შინა განამრავლნა მღრდელ
ნი. და დიაკონნი. მსახურნი ეკლესიათანი: და მოკუდა: და მეფე იქ
მნა მის წილ. ძე მისი მირდატ:-
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მეოცდა ათ ორმეტე მეფე. მირდატ. ძე არჩილ მეფისა. ხოსროიანიჱ

და მეფობდა იგი ვ~ა მამაჳ მისი დიდსა სარწმუნოებასა შინა:-

მიუდგა დედოფალი საგდუხტ საგდხტ. და შვა ასული. და უწოდეს სახე
ლი ხუარანძე ხარანძე: კვალად ევედრებოდეს ღ~თსა. მეფე მირდატ. და დედ
ოფალი საგდუხტ. რათა მისცეს ძე: შემდგომად ოთხისა წლისა
მიუდგა საგდუხტ. და შვა ძე. და უწოდა სახელი მისი სპარსულადჱ ვა
რანხუასროთანგ. ხ~ ქართულად ეწოდა ვახტანგ ვახტანგ:-

აღივსნეს სიხარულითა მშობელნი მისნი. შობასა ყრმისა ამის ვახტანგი
სსა: და განავლინეს მახარობელი: ყოველთა თანა ერისთავთა. და
გამოიღეს ხუასტაგი დიდძალი. ოქრო. და ვეცხლი. და განუყვეს გლ
ახაკთა. და შეწირეს მადლობაჳ. ღთისა მიმართ. ლოცვითა და ღამის
თევითა. დღეთა მრავალთა: და შემდგომად ამისსა მოხადნა მეფემან.
ყოველნი წარჩინებულნი ქალაქად. და დღეთა მრავალთა ყო. პურობ
აჳ და განცხრომაჳ. და ევედრებოდეს ყოველნი ღ~თსა. აღზრდისა თუის ყ
რმისა ვახტანგისსაჱ მოითხოა მეფისაგან საზრდელად. საურმაგ სპასპეტ
მან ვახტანგ. დიდითა ვედრებითა:,
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ხ~ მიანიჭა მეფემან. და მისცა ძე მისი ვახტანგ. საურმაგს სპასპეტსა სა
ზრდელად: რ~ წესი იყო რათა შვილნი მეფეთანი წარჩინებულთა სახლსა
აღიზარდნენ: შემდგომად ამისსა მეექუსესა წელსა. შვა საგდუხტ ასუ
ლი სხვაჳ. და უწოდა სახელი მიჰრანდუხტ მიჰრანდხტ. და მოითხოა იგი საზრდოდ.
სპასა
ლარმან კასპისამან. და მისცა იგი მეფემან. და წარიყუანა. ქალაქსა კა
სპისასა. და იზარდებოდა მუნ:-

შემდგომად ამისსა. წელსა მეორესა. მოკუდა. მეფე მირდატ:
დარჩა ვახტანგ შვიდისა წლისა ყრმაჳ:-

მეოცდა ათ სამ მეტე მეფე ვახტანგ. ძე მირდატისი. ხოსროიანი:-

მაშინ საგდუხტ დედოფალი შეძრწუნდა. მამისა მისისა ბარზაბუ
დისგან: ნუ უკუე შური იგოს. მამამან ჩემმან ნაქმრის თუის მამამთ
ილისა. და ქმრისა ჩემისა: რომელ ეგოდენნი ბოროტნი მოაწივნე
ს მას ზედა. ნუ უკუე შური იგოს ჩემ ზედა. დატევებისა თუის სჯულ
ისა. და წარწყმიდოს შვილი ჩემი. განრყუნას ქართლი. და სჯუ
ლი ქრისტესი. წარწყმიდოს:-

ესე ყოველი მოიგონა. და შთავარდა მწუხარებასა შინა დიდსა: ევე
დრებოდა ღ~თსა. და განიზრახა წარსვლაჳ. წინაშე მამისა მისისა. და
შევრდომაჳ მისი. მოიყვანნა ყოველნი ერისთავნი. სპაჳ სპეტისა თანა. და
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ცრემლითა სიმწარისათა. შეჰვედრა ძე მისი სპასპეტსა. და ერის
თავთა ყოველთა:-

და წარვიდა ბარდავს. მამისა თუისისა თანა: განიღო თავი და ამო
უყარნა ძუძუნი მისნი. დავარდა პირსა ზედა. დადვა პირი
თუისი ფერჵთა მისთა ზედა. დაალტობდა ფერჵთა მამისა თუისი
სათა ცრემლითა. და ითხოვდა მისგან შეწყალებასა. და არა ჵს
ენებასა ნაქმართა ქრმისა მისისათა: და შენდობასა დატევებ
ისა თუის სჯულისა. და ევედრებოდა რათა არა აიძულოს დატე
ვებად ქრისტეს სჯულისაჳ: რ~ იგი არს ღ~თი ჭეშმარიტი: და

ევედრებოდა რათა იპყრას შვილი მისი. მამულსა შინა თუისსა. და
მოურავ ექმნეს იგი. სპარსთა მეფესა წინაშე:-

მაშინ ბარზაბუდ. განმზადებულმან ბოროტის ყოფად ქართლის
ათუის. შეიწყალა ასული თუისი. არა აიძულა დატევებაჳ სჯულისაჳ.
და აღასრულა ყოველი თხოვაჳ მისიჱ ხ~ სჯულისათუის ესრეთ თქ
უა. აიძულებით არცა ვის ქართველსა დაგატეობიებ სჯუ
ლსა ქრისტესსა: ა~დ მივგზავნნე ცეცხლის მსახურნი. ქალაქსა
თქუენსა და იყვნენ მუნ მათ ზედა ებისკოპოსი სჯულისა ჩუენ
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ისაჳ. და ვინცა ქართველი. ნებითა თუისითა აღირჩევდეს სჯუ
ლსა ჩუენსა. ნუ აყენებთ:-

მაშინ საგდუხტ ერჩდა მამასა თუისსა. შიშისაგან დიდისა. და აღუ
თქუა მინდობითა ღთისათა. და წარმოვიდა ქართლად: მაშინ ბარ
ზაბუდ წარმოგზავნა ცეცხლის მსახურნი მცხეთას. და მათ ზედა ებ
ისკოპოსად ბინქარ. და დასხდეს მოგუთას ხ~ და საგდუხტ დედოფალი
განაგებდა მეფობასა. ძალითა და შეწევნითა მამისა თუისისათა:-

და მოკუდა ბარზაბუდ. მამაჳ საგდუხტისი. და მის წილ დაადგინა სპარ
სთა მეფემან. ადგილსა მისსა ძეჳვე მისი ვარაზბაკურ. ძმაჳ სა
გდუხტ დედოფლისაჳ:-

მოკუდა საურმაგ სპაჳ სპეტი მამა მძუძე ვახტანგისი:-

მაშინ მეფემან დაადგინა სხვაჳ სპაჳ სპეტი. რომელსა ერქუა ჯუა
ნშერ: ხ~ ბინქარიან ებისკოპოსი მცხეთელთაჳ. რომელი იყო სპასრსი. ცე
ცხლის მსახური. ასწავებდა ქართველთა სჯულსა თუისისა: ა~დ არ
ავინ ერჩდა წარჩინებულთაგანნი. გარნა წურილისა ერისაგანი.
მიაქცია მრავალი ცეცხლის მსახურებასა:-

და შეერია ქართლს შინა. წურილსა ერსა ზედა. ცეცხლის მსახუ
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რებაჳ ამისთუის მწუხარე იყო დიდად საგდუხტ დედოფალი: ა~დ მძ
ლავრებისაგან სპარსთასა. ვერარას იკადრებდა:- მაშინ მოიყვანა
მღრდელი ჭეშმარიტი საბერძნეთით. სახელით მიქელ. და დაადგინა:-

ებისკოპოსად ზემოსა ეკლესიასა. რ~ მობიდან ეპისკოპო
სი გარდაცვალებულ იყო:-

და ესე მიქელ ებისკოპოსი. წინა აღუდგა ბინქარს. მაცთურსა. რ~ ასწა
ვებდა ყოველთა სჯულსა ჭეშმარიტსა. ამან იპყრნა სარწმუნოებასა
ზედა ყოველნი წარჩინებულნი ქართლისანი. და ერიცა უმრავლესი:
ა~დ მცირედი ვინმე წურილისა ერისაგანნი. მიიქცეს ცეცხ

ლის მსახურებასა:-

მაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ. წლისა ათისაჳ: გარდამოვიდეს ოვსნი
სპანი ურიცხუნი. და მოტყუენეს ქართლი. თავითგან მტკურჳს
ით ვიდრე ხუნანამდე. და მოაოჵრნეს ველნი: ა~დ ციხე ქალაქნი
დაურჩეს თუინიერ კასპისა: ხ~ კასპისა ქალაქნი შემუსრნეს. და ტყუე
ყვნეს. და წარიყვანეს ვახტანგის დაჳ მირანდუხტ. სამისა
წლისა ქალი:-

რომელ დაურჩეს წარუტყუენველად. ჵევნი ქართლისანი. კახეთი
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და კლარჯეთი. და ეგრისი. ჩავლეს რანსა. და მოვაკანს. და მოტყ
უენეს იგიცა. და განვლეს კარი დარუბანდისაჳ: რ~ თუით გზა სცეს
დარუბანდელთა. და შევიდეს ოვსეთს გამარჯვებულნი:-

მასვე ჟამსა გამოვიდეს ბერძენნი აფხაზეთით: რ~ ბერძენთა ჰქონდა ე
გრის წყალს ქუემოთ კერძი ყოველი. დაიპყრეს ქუემოჳთ ეგრის წყლ
ითგან. ვიდრე ციხე გოჯადმდეჱ მაშინ იქმნა გლოაჳ. და წუხილი ყო
ველთა ზედა ქართველთა: და იტყოდეს განვამრავლეთ ცოდვაჳ. წი
ნაშე ღ~თისა. და არაცა კეთილად ვიპყართ სჯული ქრისტესი. და
წესი იოვანეს მცნებისაჳ:-

და სამართლად მოაწია. ღ~თნ ჩუენ ზედა. ესე რისხვაჳ: რ~ მიგუცნა ჩუ
ენ წარტყუენვად. უცხოთა ნათესავთა. მიგუეღო ჩუენ საზღვარი ბე
რძენთაგან: ვ~ა მიეღო ვარაზ ბაჰქარ მეფესა. ბერძენთაგან კლარჯეთი
იგი ცოდვითა ვარაზ ბაჰქარისითა მოიწია: რ~ ვერა კეთილად ეპყრა ს
ჯული ქრისტესი: ხ~ ესე არა მეფეთა ჩუენთა ცოდვისაგან იქმნა.
ა~დ ჩუენ ერისა ცოდვათაგან:-

აწ მეფე ჩუენი ყრმა არს. და არა გუივის ჩუენ წინამძღვარი. რო
მელიმცა სასოებითა ქრისტესითა. და წინამძღვრებითა ჯუარისაჳ
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თა წარგუიძღვა ჩუენ. და ვიძიეთ ჩუენ შური. პირველ ოვსთა
ზედა. და შემდგომადმცა ვძებნეთ საზღვარნი ქართლისაჳ ბერძე
ნთაგან. ამას იტყოდეს ყოველნი ქართველნი. და იყვნეს
მწუხარებასა შინა დიდსა:-

მაშინ ვახტანგ იზარდებოდა. და ისწავლიდა. მიქელ ებისკოპოს
ისაგან. ყოველსა მცნებასა უფლისასა: და სიყრმისავე ჰასაკსა
შეიყუარა სჯული ქრისტესი. უფროს ყოველთა მეფეთა: და მ
წუხარე იყო იგი ამის თუის: რ~ შემოჰრეოდა ქართლს ცეცხლის მ
სახურებაჳ ტყუებისა და საზღვართ მიხუმისაგან. და უმეტე
ს იურვოდა სჯულისა თუის. გონებასა შინა. ა~დ ძლიერების
აგან სპარსთასა ვერ იკადრებდა გამოცხადებად:-

მაშინ ვითარ იქმნა ვახტანგ. წლისა თხუთმეტისაჳ: მოუწოდა
ყოველთა წარჩინებულთა ქართლისათა. და შემოკრიბნა ყოველ
ნი ქალაქნი. და განჰმზადა მეფემან სახლი ერთი. და დაჯ
და საყდართა ზედა მაღალთა: ხ~ ჯუანშერ სპაჳ სპეტი. და ო
რნივე ებისკოპოსნი. დასხდეს საყდართავე. და სხვანი ყოველ
ნი ერისთავნი დასხდეს სელებითა. და ათასის თავნი. და ასის
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თავნი და ყოველი ერი წარმოდგეს ზე:-

მაშინ მეფემან. ვ~ა მოხუცებულმან და ბრძენმან. და ვ~ა აღ
ზრდილმან ფილასოფოსთა თანა. იწყო ზრახვად ჵმითა მაღლ
ითა და თქუა: მეფეთა და ერთა ზედა. მოიწევის განსაცდელი და ჭ
ირი ღ~თისა მიერ. ცოდვათა მათთაგან. ოდეს მორწმუნეთა აკლონ
მსახურებაჳ ღთისა. და გარდაჰჵდენ მცნებათა. მოაწევს ჭირთა
ესე ვითართა ზედა. რომელი აწ ეს მოიწია ჩუენ ზედა: ვ~ა რაჳ
მამაჳ კეთილი წურთინ შვილსა კეთილად. საქმეთა ზედა კეთი
ლთა. და უკეთუ არა კეთილად აღასრულებდეს. სწავლასა მამ
ისა თუისისასა. გუემს მამაჳ იგი გუემითა და სწავლითა. რა
თა ისწაოს ყოელი კეთილი. და იქმნას საჵმარ კეთილისა: ეგრ
ე გუწუართნა ჩუენ ღთ~ნ. დამბადებელმან ცისა და ქუეყანი
სამან: ამისთუისცა გუიჵმს ჩუენ. რათა ვჰმადლობდეთ მოწყალ

ებათა მისთა:- მაშინ ამათ ყოველთა მისცეს ღ~თსა მადლობაჳ ტირილითა:-

კვალად იწყო ზრახვად მეფემან ვახტანგ. და თქუა: ყოველთა წ
არჩინებულთა ისმინეთ. ჵმისა ჩემისაჳ. დაღაცა თუ ყრმა ვარ
და არაჳ გინახავსთ ჩემგან კეთილი: მამათა კულა ჩუენთაგან გინა
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ხვან. დიდნი კეთილნი და დიდებანი თქუენ რომელნი დადგინე
ბულ ხართ მთავრობასა ზედა. აწ უკეთუ გუაცოცხლებს ღ~
თი. მოგხუდენ ჩემგან კეთილნი და დიდებანიჱ რომელნი არა გ
ეხილნენ მამათა ჩუენთაგან:-

აწ რომელსა გეტყუი თქუენ. დაღაცათუ ჩემ ზედა. და თქუენ ზე
და სწორად მოწევნულ არს. განსაცდელი ესე: ა~დ ესრეთ იპყ
ართ თავით თქუენით ვითარმცა. არა მოწევნულ არს თქუენ ზედა. ა~დ ჩემ
ზედა ოდენ. და არა იყოს გულსა ჩემსა სიტყუაჳ. თუ რომელ
მოიწინეს მათ ზედა განსაცდელნი. თუისისა შურის გებისა თუის.
ჰყოფენ ამას: ა~დ ყოველი ჩემდა სამსახურად. დავითუალო ყოვლ
ისათუის კეთილი მოგაგო. არა დავითმინო კიცხევაჳ ოვსთაჳ:-

ა~დ სასოებითა სამებისა ერთარსებისა. დამბადებელისა ღთ~ისა
დაუსაბამოსჳთა. და წარძღუანებითა ჯუარისა მის პატიოსნჳს
აჳთა: რომელი მოცემულ არს წინამძღურად. და საჭურველად

გულითა მოსავთა მისთა: და ვიძიოთ შური მათ ზედა. უკეთუ
მცა წაგუკიდებოდა ესე სპარსთა მეფისაგან. ანუ ბერძენთა მეფი
საგან. მომცა ვითმინეთ: ა~დ რაჳ მოწევნულ არს ჩუენ ზედა.
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ოვსთა კიცხთაგან. არა ჵამს მისი დათმენაჳ. და სიკუდილი ს
ჯობს თავთა ჩუენთა თუის:-

მაშინ აღდგა ჯუანშერ სპაჳ სპეტი და თქუა ცხონდინ მეფეო უკ
უნისამდე. დიდებით და მტერთა შენთა ზედა. ნება აღსრულებ
ით ჭეშმარიტი ჰბრძანე ცოდვათა ჩუენთა მიერ მოიწია ესე გ
ანსაცდელი ჩუენ ზედა: და სამართლად გუსაჯნა ღ~თნ. რ~ განვა
მრავლეთ ცოდვაჳ წინაშე მისსა. და გუიღირს მადლობაჳ ღ~თ
ისაჳ. რ~ დიდსა პატიჯსა ღირს ვიყუენით. და არა ეზომსა რო
მელ მოიწია ჩუენ ზედა: ა~დ მრავალ მოწყალემან ღ~თნ. არ
ცა შეცოდებათა ჩუენთა ოდენი პატიჯი მოგუაგო. და ამ
ით კნინითა პატიჯითა გუწუართნა. და ჩუენ მკუიდრთა ქა
რთლისათა. ამის თუის დიდი მადლობაჳ გუიღირს. ღთ~ისა მ
იმართ: რ~ შენ უმჯობესი ყოველთა მეფეთა ქართლისათა.
და მამათა შენთა უფროსი ყოვლითა სრული მსგავსი ნე
ბროთ გმირისაჳ გამოგაჩინა ღთ~ნ. წინამძღურად ჩუენდა. მო
ცემულ ხარ ღთ~ისა მიერ. განმაქარვებელი ჭირთა ჩუ
ენთა: ძუელთა და ახალთასა:-
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და უკეთუ ცოდვანი ჩუენნი არა დასძლევენ. შენ მიერ მოველით გა
ნქარვებასა ყოველთა ჭირთა ჩუენთასა: უმეტეს წარმატებასა
საზღვართა ჩუენთასა ყოვლისა ჟამისასა. რათა არა ვინ მამათ
ა შენთაგანი ყოფილარს მსგავს შენდაჱ ცხოვნდინ მეფეო უკუნისა
მდე. რაჳთგან მოწევნულ არს ოვსთაგან. ხუთსა ამას წელსა
შინა ვყოფილვართ ჩუენ. მწუხარებასა შინა დიდსა. ამისთუის რ~
ყრმაჳ იყავ. და არა ძალ გედვა მჵედრობაჳ. და წყობათა წ
ინამძღურობაჳ. და არცა შინა მეფობისა განგებაჳ:-

აწ მეფეო დაღაცა თუ. სრულ ხარ სიბრძნითა. და ძალითა სიმჵ
ნითა. და ჰასაკითა: ა~დ გაკლს სისრულე დღეთაჳ მჵედრობის
ათუის. ხ~ ვხედავ სიბრძნესა შენსა. დაღაცათუ ყრმაჳ ხარ.
ა~დ ძალ გიც განგებაჳ მეფობისაჳ. ხ~ მჵედრობისა და წყობათა წ
ინა განწყობისა შენისაჳ არა არს ჟამი:-

ესე არს განზრახვაჳ ჩემი. რათა სიბრძნითა შენითა. და კითხვითა
დედისა შენისაჳთა. გამოარჩიე ერთი ვინ ჩუენგანი. წინამძღუ
რად სპისა შენისა: და მიგუცენ ჩუენ ყოველნი მას. და ვიყუნ
ეთ მორჩილ. ვ~ა მამისა შენისა. და ძალითა სამებისა ღ~თისა
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ერთარსებისაჳთა. წარვიდეთ და ვიძიოთ შური: ხ~ შენ იყავ შინა და
განაგებდი მეფობასა. უკეთუ ცოდვათა ჩუენთაგან ვიძლივნეთ ო
ვსთაგან. მეფობაჳ შენი უვნებელად დარჩეს:-

უკეთუ კულა თავითა შენითა. ცოდვათა ჩუენთაგან იძლიო. სრულ
იად წარწყმდეს ქვეყანაჳ ჩუენი. რ~ ნაცვალი შენი. არა არს
ქვეყანასა ზედაჱ ესე თქუა ჯუანშერ. სპაჳ სპეტმან. და დაემოწმნ
ეს ყოველნი წარჩინებულნი. და ერისთავნი ზრახვასა მისსა:-

მაშინ თქუა მეფემან. ვითარ ხუდების სრულსა სიბრძნესა: და ერ
თგულობასა შენსა: ეგრეთ წარმოსთქუ ყოველი ჯუანშერ: ხ~
მე არა ვარ მორჩილ. ზრახვისა მაგის შენისა. რ~ რაჳთგან მოწევ
ნულარს განსაცდელი იგი ჩუენ ზედა. ყოველნი დღენი ცხოვრ
ებისა ჩემისანი. მწუხარებასა შინა დამიყოფიან; ვ~ა მყოფსა ბნე
ლისასა. და სიწყალული დისა ჩემისაჳ. განლევს გულსა ჩე
მსა: ვ~ა მახვილი ცეცხლისაჳ. და სიკუდილი მირჩევია თავისა
ჩემისაჳ. ვიდრეღა სიცოცხლე:-

მინდობითა ღთ~ისათა. და წინა მძღრობითა ჯუარისა მის პატიო
სნისაჳთა. თავითა ჩემითა წარვალ. და ვესავ მრავალ მოწ
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ყალებათა მისთა. რათა არა გამწიროს და მომცეს ძ

ლევაჳ:-

მაშინ ვითარ ვერღარა დაუშლიდეს. მიემოწმნეს ყოველნი იგი წ
არჩინებულნი: და თქუეს: ცხოვნდინ მეფეო უკუნისამდე. იქმნეს გა
ნზრახვაჳ შენი. ღთ~ნ დამბადებელმან მოავლინენ ანგელოზი მისი
ძალად შენდა. და დასცენ ყოველნი მტერნი შენნი:-

და დაამტკიცეს ლაშქრობაჳ ოვსეთისაჳ. და განიყარნეს ყ
ოველნი სახლად თუისად კაზმვად:-

ხ~ ვახტანგ წარავლინა მოციქული. წინაშე დედის ძმისა მისისა.
ვარაზ ბაკურისა რანისა ერისთვისა: აუწყა ლაშქრობაჳ ოვს
ეთისაჳ. და ითხოვა მისგან შეწევნაჳ: ხ~ მან სიხარულით აღ
უთქუა. რ~ ქვეყანაჳ მისიცა. ტყუე ქმნილიყო ოვსთაგან:-

ხ~ ვახტანგ მოუწოდა. ყოველთა სპათა ქართლისათა. და შე
მოკრბეს ყოველნი. და დაიბანაკეს მოხნარს. და ხერკს. ამიერ
და იმიერ არაგუსა: და იყო ასი ათასი მჵედარი. და სამოცი
ათასი ქუეითი: და გამოგზავნნა ვარაზ ბაკურ. სპანი თუისნი.
თორმეტი ათასი მჵედარი:-
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და ვახტანგ მეფე განვიდა ქალაქით. მცხეთით: და განასხნა სპანი

მისნი. მოეწონნეს სიმრავლითა ცხენ კეთილებითა. და მოკა
ზმულობითა: და იხილნა ყოველნი იგი მხიარულად. და ა
ღძრვით: რ~ სავსე იყუნეს შურითა. ოვსთაჳთა: აღივსო სიხ
არულითა და ჰმადლობდა ღ~თსა:-

შემოვიდა ქალაქად. და აღასრულა შუიდეული ერთი ლოცვითა. და
მარხვითა. და ღამის თევითა: და განუყო ხუასტაგი დიდძალი
გლახაკთა: დაუტევნა განმგებელად სამეფოჳსა მისისა. დედაჳ
მისი საგდუხტ. და დაჳ მისი ხუარანძე. და დაწერა ანდერძი ეს
რეთ: უკეთუ არღარა შემოვიქცე ცოცხალი. დაჳ ჩემი ხუარანძე
შეირთოს მიჰრან. რომელი ეყვოდა ვახტანგს. მამის ძმის წულ
ად. ნათესავისაგან რევისა. მირიანის ძისა. რომელი სიძე იყო თ
რდატ სომეხთა მეფისაჳ: მან შეირთოს დაჳ ჩემი. და მან დაიპყ
რას მეფობაჳ: და ესე დაწერილი დედასა მისსა მისცა. და სხ
უასა არავის აუწყა. და იგი მიჰრიან მამის ძმის წული მისი
დაუტევა მცხეთას:-

წარვიდა ვახტანგ. და დადგა თიანეთს. და მუნ მიერთნეს ყოველნი მე
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ფენი კავკასიანნი. ორმოცდა ათი ათასი მჵედარი: და წარემა
რთა სახელსა ზედა ღმრთისათა. განვლო კარი დარლალაისაჳ იელასი. შე
სვლასა მისსა ოვსეთს. იყო ვახტანგ წლისა თექუსმეტისაჳ:-

მაშინ მეფეთა ოვსეთისათა. შეკრიბნეს სპანი მათნი. და მოირ
თეს ძალი ხაზარეთით. და მოეგებნეს მდინარესა ზედა. რომელი
განვლის დარიელალასა. და ჩაჰვლის ველსა ოვსეთისასა.
და მასცა მდინარესა არაგუი ჰქუიან: რ~ ერთის მთისაგან გა
მოვალს. თავი ორთავე. ქართლისა არაგუისა და ოვსეთისა
არაგუისაჳ:-

და დაიბანაკეს ორთავე სპათა. ამიერ და იმიერ: რ~ მდინარისა მის
პირსა ორგნითვე. ქარაფნი იყვნეს კლდისანი: ჭალაკნი და
ველოვანნი პირთა მდინარისათა. და განეკრძალნეს ერთმან
ერთისაგან. და დაიცვნეს გზანი ქარაფთანი. და დადგეს ეგრე
თ შუიდ დღე:-

ამას შვიდსა დღესა. ბრძოლაჳ იყო ბუმბერაზთაჳ მდინარესა
მას ზედა: ხ~ რომელ ჰყუეს ნიჯადნი ხაზართანი ოვსთა მათ თანა ერ
თო კაცი ერთი გოლიათი. სახელით თარჵან. გამოვიდა ესე თა
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რჵან ხაზარი. ჵმა ყო ჵმითა მაღლითა. და თქუა. გეტყუი თქუენ ყო
ველთა სპათა ვახტანგისთა: ვინცა არს თქუენ შორის უძლიერ
ესი. გამოვიდეს ჩემ ზედა:-

ხ~ ვახტანგ მეფესა. რომელ ჰყუა სპანი სპარსთა ნიჯადნი. მათ
თანა ერთო ერთო კაცი ერთი. რომელსა ერქუა ფარზმან ფარუ
ხ. ამისდა ვერავის დაედგნეს ბრძოლასა შინა. მრავალი ლომ
ი ჵელითა შეეპყრა. ესე განვიდა ბრძოლად თარჵანისა. და აღი
ზახნეს ორთავე. და მიეტევნეს ურთი ერთსა: და პირველ
სავე შეკრებასა. უხეთქნა ჵრმლითა. ფარზმან ფარუხს. ჩაბალ
ახსა ზედა. და განუპო თავი ბეჭთამდე:-

მაშინ დაჭმუნდა ვახტანგ. და სპანი მისნი: რ~ არა ვინ დარჩა
მათ შორის. მსგავსი ფარზმან ფარუხისი:-

შეძრწუნდეს ყოველნი იგი სპანი. და აღივსნეს მწუხარებ
ითა. და დაღამდა დღე იგი:-

ვახტანგ შევიდა კარავად თუისად. და დადგა ლოცვად. და ცრემლ
ითა ევედრებოდა ღ~თსა: და ვიდრე განთენებამდე. არა დაჯდა
ქუე ლოცვისაგან. ითხოვდა ღ~თისაგან შეწევნასა. და მინდობით
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ღთ~ისათა. ეგულებოდა თუით ბრძოლაჳ თარჵანისი. რ~ უშიშ
იყო ვ~ა უჵორცოჳ. და იმედი ჰქონდა ღთ~ისაგან. და ძალი
სა თუისისაგან:-

ვითარ განთენა. კვალად შთამოვიდა თარჵან. კიდესა მდინარის
ასა: აყუედრებდა და კვალად და ითხოვდა მუქარასა. და არავ
ინ იპოვა სპათა შორის ვახტანგისთა. მბრძოლი მისი:-

მაშინ ვახტანგ. ჰქუა სპათა თუისთა. არა მინდობილვარ მე ძა
ლისა ჩემისა და სიმხნისად: ა~დ მინდობილვარ ღ~თისა და
უსაბამოსა. სამებისა ერთარსებისა. უფლისა დამბადებელისჳ
თა: განვალ თუით ბრძოლად თარჵანისსა:-

მაშინ განკუირდეს წარჩინებულნი იგი. აყუედრებდეს ვახტა
ნგს. და მრავალ ღონედ ზრახვიდეს. რათამცა დააყენეს ბ
რძოლისაგან: რ~ ყრმა იყო ვახტანგ. და არა იცოდეს
გამოცდილებაჳ მისი:-

არა ერჩდა ვახტანგ. ა~დ დაამტკიცა ბრძოლაჳ მისი: გარდ
აჰჵდა ცხენისაგან. და დავარდა ქვეყანასა ზედა. თაყუა
ნისცა ღ~თსა. აღიპყრნა ჵელნი თუისნი და თქუა. ჰე უფალო
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დამბადებელო ყოვლისაო. და შემმატებელო კეთილთაო. აღმამაღლ
ებელო მოსავთა შენთაო. შენ იყავ მწე ჩემდა: და მოავლინე ან
გელოზი ძალად ჩემდა. დაეც უშჯულოჳ ისი. და არცხუინე
მგმობართა შენთა: რ~ არა ძალისად ჩემისა მინდობილ ვარ.

ა~დ მოწყალებისა შენისად:-

მოიქცა ვახტანგ. და აღჯდა ტაიჭსა თუისსა. და ჰქუა სპათა
თუისთა. ევედრებოდეთ ღ~თსა. და ნუ შესძრწუნდებით. წარვი
და ვახტანგ. და დადგეს სპანი მისნი. ზურგით მისსა: შეძრ
წუნდებულნი და სავსენი მწუხარებითა. თუის თუისსა სჯულსა
ზედა. ევედრებოდეს ღ~თსა:-

ა~: აქა ვახტანგისი. და თარჵანის ომი. და მოკლვა თარჵანისი ვახტანგისგან:-

მაშინ ჩავლო გუერდი ვახტანგ. და ჩავიდა მდინარისა პირსა.
აქუნდეს ჰოროლნი. მოხედნა თარხან და თქუა: მე გოლია
თთა და გმირთა გამოცდილთა მბრძოლი ვარ. არა ყმაწვი
ლთაჳ. განა შენზედა დავიმდაბლო თავი ჩემი. აღიზახნეს და მი
ეტევნეს ურთიერთსა. და პირველსავე შეკრებასა სცაჱ

ვახტანგ ჰოროლნი. სარტყელსა ზედა. და ვერაჳ უფარა
სიმაგრემან საჭურველისამან. და განვლო ზურგით და მო
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კლაჱ ხ ქართველთა ნუგეშინის ცემულთა: და სავსეთა სიხარუ
ლითა. აღიზახნეს ჵმითა საშინელითა. და შეწირეს ღ~თისა მიმარ
თ მადლობაჳ: ხ~ ვახტანგ მასვე ადგილსა. გარდაჰჵდა ცხენისაგან

და დავარდა მიწასა ზედა. თაყუანისცა ღთსა. და თქუა: კურთხ
ეულხარ შენ უფალო. რომელმან მოავლინე ანგელოზი შე
ნი. და დაეც მტერი ჩემი: შენ ხარ აღმმართებელი. მოსავთა შე
ნთაჳ: შენ ხარ რომელმან აღადგინე. ქვეყანისაგან გლახაკი. და
სკორეთაგან აღამაღლე დავრდომილი:-

მოჰკუეთა თავი თარჵანს. აღჯდა და წარვიდა. ლაშქართა თუისთა
თანა. და ყოველთა მათსპათა. ჵმითა აღწევნითა შეასხეს ქებაჳ
ვახტანგს. და ჰმადლობდეს ღთსა:-

ბ~ აქა ვახტანგისი. და ბაყათარ ოვსის ომი: და მოკულა
ბაყათარისა ვახტანგისგან:-

და მეორესა დღესა სხუაჳ გამოვიდა. ბუმბერაზი ოვსთაგან. რომე
ლსა ერქუა ბაყათარ: იგი იყო გოლიათი. და რაჳთგან დაეწყო მჵე
დრობად. ვერვის დაედგნეს მისდა. და მოესრა ყოველი მბრძო
ლი მისი: რ~ იყო სიგრძე მშუილდისა მისისაჳ. თორმეტი მტკაველი.
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და ისარი მისი. ექუსი მტკაველი:-

მოდგა ესე ბაყათარ. პირსა მდინარისასა. და ჵმაყო ჵმითა დიდ
ითა. და თქუა: ვახტანგ მეფეო. ნუ განჰლაღნები. შენ მოკლვი

სათუის თარჵანისა. არა ერთო გოლიათთა. და ამისთუის მოიკლა იგი
ყმაწურილისაგან. აწ უკეთუ შენვე გამოხუიდე მბრძოლად
ჩემდა. მოგხუდენ ჩემგან ბრძოლანი ფიცხელნი. რომელთა
გან ვეღარა განერე: თუ არა ვინცა სპათა შენთაგანი გამო
ვიდეს. მისთუისცა მზაჳ ვარ:-

მაშინ პასუხ უგო ვახტანგ ბაყათარს და ჰქუა: არა ძალითა
ჩემითა ვსძლე თარჵანს. ა~დ ძალითა დამბადებელისა ჩემისჳ
თა. და არა მეშინის მე შენგან. ვ~ა ძაღლისა ერთისაგან: რ~ ძალი
ქრისტესი ჩემთანა არს. და ჯუარი მისი პატიოსანი. სა
ჭურველ ჩემდა:-

და განაწესნა ვახტანგ სპანი. და დაადგინნა განმზადებლად. და აღ
ჯდა ტაიჭსა შეჭურვილსა ჯავშნითა. და აღიღო ფარი მის
ი ვიგრის ტყავისაჳ. რომელსა ვერ ჰკუეთდა მახუილი. და ჩავლო
გუერდი. მიდგა მახლობელად მდინარისა. ჵმა უყო ბაყათარს
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და ჰქუა. არა გამოვალ მე მდინარესა. რ~ მეფე ვარ. არა მივეა
ხლები სპასა ოვსეთისასა. რ~ წარჩინებული ვარ. რ~ სიკუდილითა
ჩემითა წარწყმდების ყოველი სპაჳ: ხ~ შენ მონაჳ ხარ და წარ
წყმედითა შენითა. არაჳ ევნების სპასა ოვსეთისას. ვ~ა ძაღლ
ისა ერთისაჳ: გამოვედ მდინარესა ჩემ კერძოჱ მაშინ ბაყათარ

ოვსმან აღასრულა სიტყუაჳ მისი. და თქუა: მე მომკლველ
მან შენმან. გამოვლო მდინარე: ა~დ პირისაგან მდინარისა უ
კუდეგ სამ უტევან:-

მაშინ ვახტანგ უკუჰრიდა. და გამოვლო მდინარე ბაყათარ. და
უწყო სროლად ისრითა: მაშინ ვახტანგ სიფიცხლითა თ
უალთა მისთათა. და სიმახუილითა გონებისა თუისისასა. და სი
კისკასითა ტაიჭისა მისისათა. ჰრიდებდა ისარსა: რ~ შორსვე
იხილის ისარი მომავალი. და უხლდებოდის იგი. და სიმარ
ჯუითა. და ვერ მიახვედრებდა:-

ამიერ და იმიერ იყო. სპათაგან ცემაჳ ბუკებისაჳ. და დაბდაბთაჳ.
და იზახდეს ჵმითა აღწევნულითა. სპანი ორნივე. ოვსნი და
ქართველნი. რომლითა იძვროდეს მთანი. და ბორცუნი. და ვერ
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შეჰკრა ისარი. ორის მეტი ბაყათარ. ფარსა ვახტანგისა
სა: და ვერა ჰკუეთა ყოვლად. და კუალად ჰკრა სხუაჳ ისარი. ცხენსა
ვახტანგისასა. განაგდო შიგან. და ვიდრე დაეცემოდა. ცხენი ვახ
ტანგისი. მიუხდა ზედა. და უხეთქნა ჵრმლითა. მჵარსა ბაყ
ათარისსა: და ჩაჰკუეთა. ვიდრე გულამდე:- მაშინღა დაეცა ცხენი
ვახტანგისი. სწრაფით მიყო ჵელი. და შეიპყრა ცხენი ბაყათარ
ისი. და დავარდა ქვეყანასა ზედა. და თაყუანისცა ღ~თსა. და შე

წირა მადლი. უზეშთაეს პირველისა. და აღჯდა ცხენსა ბაყათ
არისსა. და მოდგა მახლობელად სპათა თუისთა. და ჰქუა ჵმითა მაღლ
ითა. მჵნე იყვენით და განძლიერდით. რ~ ღ~თი ჩუენ კერძო არსჱ
ხ~ სპანი იგი წარმოემართნეს განმზადებულნი. ცხენ თორნოსანნი
და ჯაჭუ ჩაბალახოსანნი. წინათ კერძო მათსა: უკანით კერძო ქუეით
ნი. და ქუეითთა უკანით. სიმრავლე მჵედართაჳ. და ესრეთ მი
ჰმართეს: ხ~ ოვსნი წარმოდგეს ქარაფსა ზედა. და დაასხეს ისარი. ვ~ა
წუიმაჳ მძლაფრი:-

მაშინ ვახტანგ მეფე. მოქცეულ იყო. სპასა მისსა ზურგით. რჩეულ
ითა მჵედრითა: უზახებდა და განაძლიერებდა. და ნუგეშინის სცე
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მდა სპათა მისთა: მაშინ წინა ცხენ თორნოსანთა. აღვლეს გზ
აჳ ქარაფისაჳ. აღვიდეს ვაკესა. და აღუდგეს უკანა ქუეითნი: და შე
მდგომად სიმრავლე მჵედართა მისთაჳ: და იქმნა ბრძოლაჳ ძ
ლიერი მათ შორის:-

ხ~ ვახტანგ. უკეთუ მარჯუნით კერძო იბრძოდის. მარცხენით კე
რძოჳ ძრწოდისი. და თუ მარცხენით კერძო იბრძოდის. მარჯუნით
კერძონი ძრწოდიან: და ეგე ოდენსა მას შინა. ჵმასა სპათასა.
იცნობებოდა ჵმაჳ ვახტანგისი. ვ~ა ჵმაჳ ლომისაჳ: და თანა
ჰყვებოდეს მას. ორნი მჵედარნი. არტავაზ ძუძუჳსმტე. ძე სა

ურმაგისი. სპაჳ სპეტისაჳ: და ბივრიტიან. სეფე წული: და
იგინიცა იბრძოდეს მჵნედ:-

მაშინ იძლივნეს ოვსნი. და ივლტოდა ბანაკი მათი: მოისრ
ნეს და ტყუე იქმნნეს. ხ~ უმრავლესი მეოტი. ოვსთაგანი.
ცოცხალი შეიპყრეს. უკმოჵსნისა თუის ტყუეთასა. რომე
ლნი წარტყუენულ იყვნეს. პირველ ოვსთაგან ქართველნი:-

ვითარ უკუე. მოიქცეს დევნისაგან. და დაიბანაკეს. ბანაკსავე
თუისსა. სამ დღე განისუენეს. და შეწირეს მადლობაჳ ღ~თისა მი
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მართ: და მერმე განიბნივნეს. ტყუენვად ოვსეთისა. შემუსრნ
ეს ქალაქნი მათნი. და აღიღეს ტყუე. და ნატყუენავი ურიცხუი:-

და განვიდეს პაჭანიგეთს. რ~ მაშინ მუნ იყო პაჭანიგეთი. მოსაზღვრედ
ოვსეთისა. მდინარესა მას ოვსეთისასა წიაღ. და ჯიქეთი მუნ
ვე იყო: შემდგომად ჟამთა მრავალთა. იოტნეს პაჭანიგნი. და
ჯიქნი. თურქთაგან: და წარვიდეს პაჭანიგნი. დასავლით კერძოსა
ხ~ ჯიქნი დაემკუიდრნეს. ბოლოსა აფხაზეთისასა:-

და მოტყუენა ვახტანგ. პაჭანიგეთი. და ჯიქეთი: და შეიქცა. და გა
მოდგა ოვსეთსავე: და მეფენი ოვსთანი. შელტოლვილ იყუნ

ეს. სიმაგრეთა კავკასისათა჻ აღდგეს მათ შორის მოციქულნი.
და დაიზავნეს. და ითხოვეს ვახტანგისგან ოვსთა. ნაცვლად
დისა მისისა. ოცდა ათი ათასი ტყუე ოვსეთისაჳ. ყოველი
უკეთესი. რომელი სახელ დებით. თქუეს ოვსთა:-

და მისცა ვახტანგ. ოცდა ათი ათასი ტყუე. დისა მისისა თუის.
და ესრეთ მოიყვანა:-

ხ~ ტყუენი ქართველნი რომელ ჰყვეს ოვსთა. ექუსსა მას წელ
სა. იგი ყოველნი უკმოიჵსნნა: თუითოჳ თუითოსათუის: და აიღო
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მძევალი. ოვსთაგან: და მძევლისა თუის მისცა. სხუაჳ ტყ
უე. ოცდა ათვრამეტი ათასი: და რომელი უკმოიჵსნა ტ
ყუე ქართლისაჳ჻ რიცხუით სამას ორმოცდა. ათი ათასი:
და რომელ დარჩა ტყუე ოვსეთისაჳ. ამათ განტეობილთაგან
კიდე თუალვით: ექუსას ორმოცდა. ათი ათასი. თუინიერ პაჭანი
გთა. და ჯიქთასა჻ და ესე ყოველი აღესრულა ოთხ თუე:-

მაშინ ვახტანგ მეფემან. განუტევნა ნიჯადნი იგი სპარსთანი:
და მეფენი კავკასიათანი. ნიჭითა დიდითა: წარმოგზავნნა
დაჳ მისი მიჰრანდუხტ. და ტყუე იგი ყოველი. გზასა დარილელისასა:-

და თუით სპითა ქართლისათა. წარმოვიდა გზასა აფხაზეთისასა:
სულგრძელად და უშიშად იწყო ბრძოლად. ციხეთა აფხაზეთისათა:-

და მოვიდა სახლსა მისსა. ქალაქსა სამეუფოსა მცხეთას: და გაეგება წინა დე
დაჳ. და დანი მისნი: და სიმრავლე ქალაქისაჳ. მამათა და დედათაჳ: მ
იუფენდეს საცხელთა. და სამოსელთა მათთა. ფერჵთა ქუეშე მისთა. და
აყრიდეს თავსა დრამასა. და დრაჰკანსა: და აღწევნულითა ჵმითა
შეასხმიდეს ქებასა:-

რ~ არა რომელსა მეფესა ექმნა. ეგე ვითარი ძლიერი წყობაჳ: მაშინ ვა
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ხტანგ მეფემან. შეწირა მადლობაჳ ღ~თისა მიმართ. მრავლითა ლო
ცვითა და ღამის თევითა. და გლახაკთ მიცემითა. და გასცა ნიჭი ერსა
მისს ზედა: და წარჩინებულ ქმნნა. მჵნედ მსახურნი. და გამოცდილნი
წყობასა მას შინა ოვსთასა:

და წარსცა ძღუენი. ნატყუენავისა მისგან. დედის ძმასა მისსა. ვარაზ
ბაკურისა თანაჱ მონაჳ ათასიჱ ცხენი საჵედარი ათასი: ჵდალი ცხენი
ათასიჱ და კუალად წარსცა წინაშე სპარსთა მეფისაჱ

მონაჳ ათი ათასი: ცხენი საჵედარი. ათი ათასი: ცხენი ჵრდალი ათი
ათას:- ესე ყოველი მიუძღვნა სპარსთა მეფესა. ჵელითა

ბუნქარ ებისკოპოსისათა: და ითხოა სპარსთა მეფისაგან. ასულ
ი ცოლად: ხ~ სპარსთა მეფემან მოსცა ასული ცოლად. რომ
ელსა ერქუა ბალენდუხტ:-

და მოსცა სომხითი. და ყოველნი მეფენი კავკასიანთანი. ზითვად: მ
ისწერა მისთანა წიგნი. რომელსა პატრუცაგსა წერილ იყო
ესრეთ:- ჰურმიზდისა დისაგან. ყოველთა მეფეთა მეფისა. ვახტანგ
ის მიმართ. ვარან ხუასრო თანგისა. ათთა მეფეთა ახოვანისა:-

და მოუწერა მან ბრძოლაჳ კეისრისაჳ. რ~ კეისარი განსრულ იყო
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ბრძოლად სპარსთა:- მაშინ ვახტანგ აუწყა ყოველთა სპათა
მისთა. და ყოველთა მეფეთა კავკასიისათა: შემოკრბეს და და
დგეს. მტკუარსა. იმიერ და ამიერ. ვითარ ორას ათასი:-

და მოერთო ვარაზ ბაკურ დედის ძმაჳ მისი. ერისთავი რანისაჳ ბრ
ძანებითა სპარსთა მეფისათა. სპითა ადარბადაგანისჳთა. რანისა
და მოვაკანისჳთა. ვითარ ორას ათასითა მჵედრითა:-

მას ჟამსა იყო ვახტანგ. წლისა ოცდა ორისაჳ. იყო იგი უმაღ
ლეს. კაცთა მის ჟამისათა. და უშუენიერეს სახითა. და ძლიე
რი ძალითა. რომელ ჭურვილი ქუეითი. ირემსა მი ეწიის. უპყრ

ის რქაჳ. და დაიმჭირის: და ცხენი ჭურვილი. აღიღის მჵართა
ზედა: და მცხეთით აღვიდის. ციხესა არმაზისასა: და მარტო
იყო. ძე მამისა მისისაჳ: და ერთი დაჳ მისი. ხუარანძეცა. იყო ძლი
ერი და შუენიერი:-

და ნათესავისაგან მირიან მეფისა მორწმუნისა ვახტანგ. და დანი მის
ნი. დარჩომილ იყუნეს: იგინი იყუნეს ნათესავისგან. ბაჰქარ მი
რიანის ძისაჱ ხ~ მირიან და გრიგოლ იყუნეს ნათესავისაგან რევი
სსა. მირიანისვე ძისა: და აქუნდა მას კუხეთი. და ცხოვნდებოდეს რუ
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ს თავსა ციხე ქალაქსა. რ~ შემცირებულ იყვნეს ურთიერთს. კლვითა:-

მირიან მეფისჳთგან. ვიდრე ვახტანგ მეფისამდე. გარდაცვალებ
ულ იყო. ნათესავი ათი: და მეფენი რვანიჱ და წელიწადნი. ას ო
რმოც და ჩუიდმეტი: ხ~ ებისკოპოსნი წესსა ზედა ჭეშმარიტსა. გა
რდაცვალებულნი. რვანიჱ ხ~ სხვანი შემშლელნი წესისანი:-

აქა ვახტანგ გორგასლისაგან საბერძნეთს წასულა საომრად:-

წარემართა ვახტანგ. შესლვად საბერძნეთად. და მიიწივნეს სომხითს:
და მოერთნეს პეროჟ კაფარს. სადა იგი ციხე აეგო. პირველ ჵსენებულსა
მას ფეროზსჱ ერისთავნი სომხითისნი: სივნელი არევ ასფორაგნელი.

ჯუანბშერ ტაროვნელი. ამაზასპ:- გრიგოლის შენებულისა ქალა
ქისაგან. თრდატ. ნათესავისაგან დიდისა თრდატისა:-

და მოადგეს ციხე ქალაქსა. რომელსა ერქუა კარახპოლჳ. და აწ ეწოდების
კარნუ ქალაქ. და ჰბრძოდეს მას: ხ~ ვერ შეუძლეს დაპყრობად. რ~ იყო
იგი ზღუდითა მაღლითა სამითა: და დაუტევნეს ორნი ერისთავნი
მჵედრითა: თორმეტ ათას თომეტი ათასითა: ბრძოლად ქალაქისა მის:-

წარვიდა ვახტანგ პონტოს. და მოაოჵრნა გზასა ქალაქნი სამნი: ანძი
აძორი. ეკლეცი. და სტერიჱ და მოადგეს ლაშქარნი. პონტოჳსა ქალაქსა.
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დიდსა ზღუისკიდესა. და ჰბრძოდეს სამ თუე. და მიუწია ლაშქარმან.
ვიდრე ქალაქისა მის კოსტანტისა:-

ხ~ სპარსნი რომელ ჰპოებდეს ეკლესიისა მსახურთა. დაჰკლ
ვიდეს: არამედ ვახტანგ მეფემან ამცნო სპათა სომხითისათა.
და ყოველთა სპარსთა. რათა არავის კლვიდენ. მოწესე
თაგანსა: ა~დ ტყუე ჰყოფდენ:-

და ჰქუა მათ. მამის მამაჳ ჩემი მირიან. ოდეს შემოჰყვა მე
ფესა სპარსთასა. ძმისწულსა მისსა ბრძოლად ბერძენთა
ზედა: ესე ვითარსა უყოფდეს მოწესეთა. და ეკლესიის მსახ

ურთა. და იძლივნეს ძლევითა ბოროტითა ურიცხუნი
სპანი. მცირეთა ლაშქართაგან: მიერითგან მიიღეს საზღვ
არი ესე. ბერძენთა. ჩუენ ქართველთაგან. აღმოსავალით ზ
ღუისა ამის:-

ხ~ წყობაჳ პირველთა მეფეთაჳ იყო ანძიანძორს. სადა უკუე აწ ა
რს საფლავი. დიდისა მოძღურისა გრიგოლისი. და მუნით
იოტნეს მეფენი ჩუენნი: ხ~ ჩუენ. ათისა დღისა სავალი
ჩამოგუივლია. ჩრდილოთ მოქცეულვართ. და ჩუენცა ვა
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რთ სჯულსა ზედა ბერძენთასა. აღმსარებელ ქრისტესი. რომელ
არს ჭეშმარიტი ღ~თი ყოველთაჳ:-

ანუ არა გასმიანა. სასწაულნი. რომელნი ქმნა კოსტანტინეზე. მეფი
სა წარძღუანებითა ჯუარისაჳთა. ანუ ქუეყანასა შინა სპარსთასა იქ
მნეს ივლიანეზე მეკერპისა მეფისა: ვითარ იგი ისარმან ზეცისამან მო
კლა იგი. და შეკრბეს სპანი ბერძენთანი. ივბიმიანოს მორწმუნე აჩ
ინეს მეფედ: ხ~ მან არა თავს იდვა. ვიდრემდის არა დამუსრნეს
კერპნი. და აჰღმართნეს ჯუარნი. და მას ზედა დაარქუეს გ
უირგუინი მეფისაჳ:-

ხ~ ანგელოზმან უფლისამან. აღიღო გუირგუინი. და დაადგა თავ

სა ივბიმიანოსისსა. ჭეშმარიტსა მეფესა. და ჵმაჳ იყო ზეცით.
რომელი ეტყოდა სპარსთა მეფესა ხუასროთანგსა. დაეცადენით ბრ
ძოლად ივბიმიანოსისსა. რ~ ძალი ჯუარისა უძლეველ არს. და
ამიერითგან იქმნნეს მეგობარ. მეფე ივბიმიანოს. და ხუა
სრო. ვიდრემდის ორნივე იგი მიიცვალნეს:-

ანუ თქუენ. მკვიდრთა მაგათ სომხითისათა არშაკუნიანთა. პატ
იახშთა ბივრიტიანთა. არა გახსოვნანა. საქმენი გრიგოლი
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პართეველისანი. და წინა აღმდგომთა მისთათ თრდატ მეფისა
არშაკონიანისაჳ. ვითარ დასცა ზვაობისაგან. და იქმნა იგი ეშ
უად. ა~დ გრიგოლიმ მოაქცია იგი. და მიერითგან იქმნა იგი
მუშაკ ეკლესიათა. და ეკლესიაჳ დიდი აღაშენა თრდატ ზურგი
თა თუისითა. რ~ იყო იგი გმირი: ხ~ თქუენ მკუიდრნო ქართლის
ანო. ნათესავნო მეფეთა ქართლისათანო. რომელნი დადგინებ
ულ ხართ ჩუენ დღეს მთავრობასა ზედა ჩვენ მეფეთაგან:-

რომელნი ჩუენ ვართ ნათესავნი ნებროთ გმირისანი. რამეთუ
ესრეთ წერილარს წიგნთა შინა მათთა. რომელი უწინარ
ეს ყოველთა მეფეთა გამოჩნდა. ქვეყანასა ზედა. რომელი ლომსა ძალ
ითა ვითარცა თიკანსა მიიყუანებდა. კანჯართა და ქურციკთა. ქუეითი
იპყრობდა. რ~ ეზომ განდიდნა ძალი მისი. რომელ დაემორჩილნეს

ყოველნი ნათესავნი ნოესნი. ვიდრემდის შეუძლო ქმნად. ქალაქი რო
მლისა ქვად შეექმნა ქვაჳ ოქროჳ. და ხარისხად ვეცხლი. და გარ
ემოს მისსა. მოიქმოდა აგურითა. და კირითა. ხ~ ქუდნი კართა და სარკ
მელთანი. იაკინთისა და ზურმუხტისანი შექმნნა. რ~ მათისა ნათლ
ისაგან. ვერ შეუძლებდა. დაბნელებად ღამე და ქმნა მას შინა ტაძრები
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და კოშკები. რომელ ვერ შესაძლებელ არს გაგონებად თქუენ
და. მოუგონებელ არს თუითოეული სიბრძნე მისი. რომელი მიეც
ა მას: ვიდრემდის აჰმართა სამისა დღისა სავალსა. რომელი ე
ქმნა აღსავალად. ხარისხად ზღუდეთა ზედა: და ჰნებვიდა რა
თა აღვიდეს და იხილნეს. მყოფნი ცისანი: ხ~ ვ~ა განვლო საზღ
ვარი ჰაერისაჳ. და შევიდა საზღვარსა ვარსკვლავთასა. ვერღარა
უძლებდეს საქმედ მოქმედნი იგი. რ~ დადნებოდა ოქროჳ და ვეცხლი:
რ~ მუნითგან ვინამე არს. ჵელმწიფებაჳ ცეცხლისაჳ ეთერისა მის. რო
მელი ეგზების მძლაფრიად. სამყაროსა ქცევისაგან:-

და ესმა მუნით საზრახავი. შუიდთა გუნდთა ზეცისათაჳ. რომლისაგან შე
სულბეს ადამიანნი. და იქმნა ყოველი კაცი. თუითო ნათესავითურთ
მეტყუელ თუითო ენასა. და არღარა ერჩდეს ურთიერთარს. პირსა
მოყუსისა თუისისასა. და წარვიდეს:-

ხ~ ნებროთს ენითა სპარსულითა ჰქუა. მე ვარ მიქელ ანგელოზი

რომელი დადგინებულ ვარ. ღთისა მიერ მთავრობასა ზედა
აღმოსავლისასა. განვედ ქალაქით მაგით. რ~ ღ~თი ჰფარავ
ს მაგას. ვიდრე გამოჩინებამდე სამოთხისა. რომელ ესე დგას მახ
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ლობელად ნაშენებსა მაგას შენსა: რომელსა შორის არს მთაჳ
ესე. რომლისაგან აღმოვალს მზე. და გამოვლენ მისგან ორნი მდ
ინარენი. ნილოსი და გეონი: რ~ გეონსა გამოაქუს სამოთხით ხე
სულნელი. და თივაჳ. რომელი შეეზავების მუშკსა:-

აწ წარვედ შენ და დაჯედ. ორთავე მდინარეთა შორის. ევფრატ
ასა. და ჯილასა. და განუტევენ ნათესავნი ესე. ვ~ა ვინ ინებოს. რ~ წა
რუვლენიან უფალსა: ხ~ მეფობაჳ შენი მეფობდეს. ყოველთა ზედა მეფეთა:-

ა~დ ჟამთა უკანასკნელთა. მოვიდეს მეუფე ცისაჳ. რომელი შენ გნებავს ხ
ილვაჳ მისი. ერსა შორის შეურაცხსა: შიშმან მისმან განაქარვ
ნეს გემონი სოფლისანიჱ მეფენი დაუტეობდენ მეფობასა. და ეძ
იებდენ გლახაკობასა. მან გიხილოს შენ ჭირისა შინა. და გიჵსნნეს:-

და დაუტევეს ყოველთა ქალაქი. და დაუტევნაჱ ჰინდურად მზრახვე
ლნი. ჰინდოეთსჱ სინდნი სინდეთსჱ ჰრომნი ჰრომსჱ ბერძენნი საბერ
ძნეთსჱ აგდამაგუგ მაგუგეთსჱ სპარსნი სპარსეთს:-

ხ~ პირველი ენაჳ. ასურებრი იყო. და ესე არიან შუიდნი ენანი. რომელნი
ნებროთისამდე ზრახვიდეს: ამისთუის მოგითხარ. რომელ მამათა ჩუენ
თა დაფარულად ეპყრა. წიგნი ესე: ხ~ მე შურმან საღ~თომან მაიძულა
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თქმად ამისსა: ამის მიერ შეიწყნარა. მამამან ჩუენმან მირიან. სახა
რებაჳ იგი ნინოსი. ანუ არა ქრისტეს მოსვლამდე. მიიღებდეს
მამანი ჩუენნი ხარკსა. და მუნითგან მოუძლურდით. ესერა ბერძე
ნნი მიღმართ ჰბრძვანან:-

მაშინ მან იხილა ნებროთ ჯოჯოხეთსა შინა. და იჵსნა. იგი არს პირ
ველი მეფე. ყოველთა მეფეთაჳ. და დანიელცა ეწამების ვითარმ
ედ. მიქელ დადგინებულ არს ძალად სპარსთა:-

და თქუენ ქართველმან. არა ვიხილენითა სასწაულნი. რომელ ქმნნა
ნინო: ანუ ჰგონებთა ვითარმედ ბერძენნი. განწირნა ღთ~ნ. არა უმე
ტესნი ქვეყანანი სპარსეთისანი. მათ შემოურთვანა. და დღეს მეე
ქუსე თუე არს. რაჳთგან ასმიეს ჵმაჳ ლაშქრობისა ჩუენისაჳ. ქც
ეული არს კეისარი. რ~ ასმიეს შემოსლვაჳ ჩუენი. და აწ მოახლებულ არს ბრძოლად
ჩუენდა აწ უკუე ყოველნი ნათესავნი უფალსა ღმერთსა მოახ
ლებულ არს. ბრძოლად ჩუენდა:-

აწ უკუე . ყოველი ნათესავნი. უფალსა ღ~თსა ჰმსახურებდით. და
დასცხერით ვნებათაგან ეკლესიისათაჱ და ვ~ა ესე ყოველი წა

რმოთქუვა განავლინა ქადაგი. რათა. ყოველნი მოწესენი გამოვიდენ
სამალავთაგან მათთა. და ტყუენი განუტევნენ სადათ უნდეს
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წარვიდენ. და გამოვიდა სიმრავლე. მღდელთა და დიაკონთაჳ. და მოწ
ესეთა მონაზონთა. და ენკრატისთაჳ. ქუაბებით და მთათაგან. და უმრა
ვლესნი პონტო ქალაქით. რ~ შეიწრებულ იყო ქალაქი იგი.
ოთხ თუე ოდენ:-

და მათ თანა იყვნეს ორნი კაცნი. პეტრე მღდე~ლი. მოწაფეთაგან
გრიგოლი ღ~თის მეტყუელისათა: რ~ საფლავსა მისსა ზე
და მღდელობდა. და სამოელ მონაზონი: წარდგეს წინაშე ვახტა
ნგისსა. მადლისა მიცემად. განტეობისა თუის ტყუეთასა. და
განთავისუფლებისა თუის ეკლესიათაჳსა. და მღდელთაჳსა. და
ვითარ წარმოთქუეს. სთნდა მეფესა და მოიახლნა იგინი. და
უბრძანა შემოსად ყოველთა ტყუეთა. და მოწესეთა განტ
ეობილთა მისგან უძლურთა. რ~ ყოველნი უძლურნი ქალ
აქით გამოსრულ იყუნეს. უძლურთა მისცა საჵედრები. და
ჭაბუკთა სამსამი დრაჰკანი. და განუტევნა:-

ხოლო პეტრე მღრდელი. და სამოელ მონაზონი. დაიყენნა. და ვითარ წარ
ვიდეს სპანი იგი. კარვად თუისად. და მეფე შევიდა სერობად.
ჰქუა მეფემან პეტრეს. სთნდამცა ღ~თსა საქმე ესე ჩემი. რ~ დავი
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ცვენ ეკლესიანი. და განუტევენ ტყუენი. თქუა პეტრე. იტყოდის
მონაჳ შენი. წინაშე შენსა კადნიერად. ანუ მიგცემდე ქებასა სიცრუ
ვისასა: ჰქუა მას მეფემან. იტყოდე რ~ არას ვეძიებ გარნა მხილებასა. რ
ათა განვერნეთ სიცრუვისაგან:-

ჰქუა პეტრე. ეკლესიანი ჵორცთანი უფროს არიან. წინაშე ღთისა: ვი
დრე ეკლესიანი ქვათანი: ეკლესიაჳ ქვათაჳ ოდეს მე დაირღუეს. და აღ
აშენიან მითვე ქვითა: ხ~ ეკლესიანი ჵორცთანი ოდეს დაირღუენ. ვერ
ვინ შემძლებელ არს განკურნებად. ვერცა მკურნალი. ვერცა მეფე:-

აწ რაოდენნი გუამნი. კაცთა მართალთანი დაგიცემიან. რომელსა იტ
ყუის სისხლისათუის აბელისსა. ყოველი სისხლი ნოეს რღუნითა გა
ნიწმიდა. და სისხლისა მისთუის. ზაქარიასა ბაროქის ძისა. მიაგო ყოველი
შეურაცხებაჳ ჰურიათა. ვ~ა იტყვის ესაია. აღიღე და წარწყმი
დე. ყოველი წული მათი. ტიტოს და სპასიანოსის მიერ:-

ანუ არა აღმოგიკითხავსთა. წიგნთაგან მოსესთა. რაჟამს ისრაიტელ
მან ისიძვა. უცხო თესლთანა. რაოდენი სული მოკუდა. ერთისა მის
სიძვისა თუის: აწ უკუე სპათა შენთაგან რაოდენნი ქალწულნი განხრ
წნილ არიან ტაძარნი ღთისანი:-
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და ჰქუა მეფემან. არა უწყი. ვითარ იგი ივბიმიანოს. დაცვისათუის ე
კლესიათასა. იყო ივლიანეს თანა. უკეთურისა. და თუ დაჰბრკოლ
დეს კაცი. უმჯობეს არს დაცემაჳ სრულიად:-

ჰქუა პეტრე. არა დაბრკოლებულსა დაგცემ. ა~დ დაცემულსა აღგად
გინებ. ვ~ა დავით სისხლისაგან ურიაჳსა საცთურისაგან ჰურიათასა:
და არა მნებავს შენი. რათა იყო ვ~ა კაცი. რომელი მარჯუნითა იქ
მნ და მარცხენით არღუევნ. და არცა რომელნი პირითა მათითა აკ
ურთხევდენ. და გულითა მათითა სწყევდენ. და აგინებდენ: ა~დ ვ~ა მეფ
ენი კეთილად ჵსენებულნი. რომელთა დაიპყრეს სოფელი ესე. და
სასუფეველსა არაჳ განეშორნეს: დავით. სოლომონ. კოსტანტინე. ივბი
მიანოს. და ყოველნი მგზავსნი მათნი: ხ~ არაჳ არს მგზავსებაჳ შენი.
ივბიმიანოსისა. და ვინ არს შენ ზედა უფალ. რომელმცა ჵრმალი მისი
იყო. კისერსა შენსა ზედა: ვ~ა იგი ივბიმიანოსისსა ივლიანესი:-

ანუ სადა გევნოს შენ. ვ~ა ივბიმიანოსს ივლიანესგან: ანუ ვის ხედავს ღ
თ~ი რომელი შენ ზედა უფალ იყოს. და ჰქონდამცა პასუხი შენსა ზედა.
სიმართლესა წინაშე ღთისა: არა შენ უფალ გყო. ამათ ყოველთა ზედა.
და შენ შეგიდგენ ყოველნი. ამიერითგან ითხოოს ღთ~ნ. ყოველი ჵელთ
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აგან შენთა საქმე ბოროტისაჳ. და შენ მიგაგოს არა თუ შეინანო:-

ჰქუა მეფემან. მენება განმართლებაჳ თავისა ჩემისაჳ. ხ~ სიმართლით შ
ენ დამსაჯე. უმსჯავროებასა ჩემსა:-

ჰქუა პეტრე. ვინათგან გზა ეც შეწამებად. ცოდვაჳ შენი განგეშორა შენგან.
ხ~ აწ გითხრა [...] გულის სიტყუაჳ შენი. არა უმეცრებამან აღგძრა
ბრძოლად. ძეთა ზედა ღთისათა: ა~დ შუელისათუის ნათე
სავისა შენისა სპარსთასა. და არა უწყია. რ~ ბერძენნი ნათესავნი
ღ~თისანი არიან. აღთქუმისა მისთუის. რაჟამს უწოდა მათ შუილად ღ~თისა
და მოსცა მათ ბეჭედი. რომლითა შემუსრა ჯოჯოხეთი. და არს იგი ჯუარი:-

ჰქუა მეფემან. აწ რაჳ გნებავს შენ:- ჰქუა მას პეტრე. მნებავს რათა
შენ მიერ აღგზებული ესე ცეცხლი. შენვე დაჰშრიტო. და მეგობა
რ იყო კეისრისა: ვ~ა დღესამომდე იყავ სპარსთაჳ. მიუგო მეფემან. ესე
მნებავს რათა მიჩუენოთ ლოცვითა თქუენითა. ამას ღამესა კეის
არი და მე შეკრებულნი. და რომელი [...] ზრახვად არს ჩუენ შო
რის სიყუარულისა ყოფაჳ. და ვცნა მე ვითარმედ. სთნავს ქრისტესა.
ზრახვაჳ ესე შენი ჩემდა მომართ:-

ჰქუა პეტრე. დამძიმდა თხოვაჳ ესე შენი ჩემ ზედა. რ~ ესე არს კაცთა
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რჩეულთაჳ რომელნი არიან ვ~ა ანგელოზნი სრულითა საქმ

ითა. და არიან ამათ კედელთა შორის. ესე ვითარი მათ განგების
საქმედ. რომელსა შენ ითხოვ. მეც მე დროჳ რათა წარვიდე ვევედრო
მათ. და უთხრა ბრძანებაჳ შენი: და ლოცვითა მათითა აღესრულოს
განზრახვაჳ შენი: ა~დ შეურაცხ გუიჩნს თავი ჩუენ. რ~ კაცნი ვართ
ცოდვილნი. ნუ უკუე. სილაღედ იხილოს ღ~თნ:-

შეჰრისხნა მას სამოელ მონაზონი. და ჰქუა. მღრდელო საქმესა ღთისასა ვ~ა
საქმესა კაცისასა ჰზრახავ. ანუ არა აღმოგიკითხავსა. ვითარ ეტყუის ღ
~თი პალეკარტოსს . უკეთუმცა არა დაჰბრკოლდებოდეს ანგელოზნი
კაცთა სათნოებისათუის. ყოველთამცა ქალაქთა შინა ჯუარს ვეცუი. რა
თა ყოველნი ვაცხოვნნე:-

ანუ მე უფროს არსა. აქაზ მეფე ისრაელისაჳ მეფესა ქრისტიანეთ
ასა. რომელსა ეტყუის ესაია. ითხოე სასწაული სიმაღლედ. ანუ სიღრ
მედ. და მისთუის თქუა მიუდგეს ქალწული. ანუ ვინ ჰქუა ისრაიტელს. რა
ჳცა ითხოო სახელითა ჩემითა მოგეცეს. ისო ჰქუა სამყაროსა ცისასა მო
იქეც და სამსა ჭდესა მოიქცა იგი: აწ სიტყუაჳ სიმდაბლისა შენისაჳ.
კეთილ არს პეტრე. ა~დ საბრკოლებელ არს. მცირედ მორწმუნეთა კაცთა:-
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ხ~ შენ მეფეო. მცირედ შეგუეწიენ ჩუენ სარწმუნოებითა. რ~ ლოცვამან ჭირ
ვეულისა ამის ქალაქისამან. ყოს ბრძანებაჳ შენ: და წარვიდეს წმიდანი
იგი სადგურად თუისად: ხ~ მეფემან მყუარ ჟამ ილოცა და დაწუა. და მირ

ულებასა შინა მისსა. აჰა უკუე მოვიდოდა დედაკაცი იგი. რომელი იყო წმიდაჳ ნი
ნო. და ჰქუა. აღდეგ მეფეო და განკრძალულად მიეგებვოდე: რ~ ორნი მეფენი ზე
ცისა და ქვეყანისანი მოვლენ შენდა. და რეცა მიხედნა და იხილა პირ
ველ სახე ქალისაჳ. ვითარ არს კოსტანტინეს. და მიიწია იგი სწრა
ფით. და იხილნა ორნი საყდარნი. ერთსა ზედა ჭაბუკი მჯდომარე.
საჭურველითა გუირგუინოსანი:-

და მეორეთა საყდართა. მოხუცებული მჯდომარ ზეწრითა სპეტაკითა. და
თავსა ზედა ედვა გუირგუინი ნათლისაჳ. არა ოქროსაჳ. და ფერჵთა თანა დაჯ
და ნინოჳ: და ჵელი ვახტანგისი მარჯუენაჳ ეპყრა პეტრეს მღრდელსა.
და მარცხენაჳ სამოელ მონაზონსა:-

და ჰქუა სამოელ. შეუვრდი პირველად იმას მთავარსა ზეცისასა გრიგოლის. მი
ვიდა და თაყუანისსცა. და ჰქუა გრიგოლი. რაჳ ესე ჰქმენ ბოროტო კაცო.
რ~ მოაოჵრე ბანაკი ჩემი. და მჵეცთა შეაჭამენ ცხოვარნი ჩემნი: უკეთ
უმცა ორნი ეგე არა რომელნი გუერდით გიდგან. და დედაკაცისა ამისთუი
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ს სათნოსა. რომელი მარადის იღუწის. მამისა თანა თქუენთუის. შურ ვიგ
ემცა შენგან. ვ~ა მამათა შენთაგან. რომელნი ესვიდენ ცეცხლსა შემწ
ველსა. და არა ბრწყინვალებასა განმანათლებელსა ყოველთასა:
და მისცა ჵელი. და ამბორს უყო. რეცა მიყო ჵელი გუირგუინსა ნათ
ლისასა. რეცა ეგე ვითარივე გუირგუინი მისცა ვახტანგს. და ჰქუა დაარ

ქუ ეგე პეტრეს. და აღიღო პეტრე მისვე გუირგუინისაგან. რეცა უდარ
ესი დაარქუა სამოელ მონაზონსა:-

და ჰქუა ნინო ვახტანგს. აწუკუე მივედ მეფისა და მიიღე ნიჭი შენი. მი
ვიდა მეფისა და ამბორს უყვეს ურთიერთარს. და ადგილ სცა საყ
დართა თუისთასა დაისუა იგი თანა. და მისცა ბეჭედი ჵელისა მისისა
გან. რომლისაჳ იყო თვალი. ფრიად ნათელი. და ჰქუა კეისარმან უკე
თუ გნებავს. რათა მოგცე გუირგუინი. აღუთქუ ვითარ ესე დგას ჩუენზედა.
რათა ჰბრძოდე მტერთა მისთა. და მიიღე მისგან გუირგუინი:-

მოიხილა ვახტანგ. და იხილა ჯუარი რომელსა ფრთეთა მისთა ზედა.
აქუნდა გუირგუინი. და უმეტესად ხილვამან ჯუარისამან დასცა შეძრ
წუნებაჳ. და რ~ უსაშინელეს იყო ზარი მისი და დადუმნა: ხ~ აღდგა ნი
ნო და მიხედნა პეტრეს კერძო და სამოელს. და ერთითა პირითა თქუეს.
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ჩუენ ვართ თავსდებნი. ვითარმედ უმეტეს ყოველთასა წარემატოს ჶი ჯ
უარო უძლეველო. და მიყო ჵელი კეისარმან. და მოიღო გუირგუინი ჯუარისაგან.
და დაადგა გუირგუინი იგი ვახტანგს თავსა. დაიწყეს გამოსლვად. რე
ცა ჵმა ყო ეპისკოპოსმან სამგზის და თქუა:-

ვახტანგ ვახტანგ. ვახტანგ უმეტეს მორწმუნე იყო შენ. ყოველთა შორის ნა
თესავთა სპარსთა. მეორედ შენგან აღეშენენ ეკლესიანი. და განეწესნენ

ებისკოპოსნი. და ებისკოპოსთა მთავარი. მესამედ გუირგუინიცა წამებისაჳ მი
იღო და გამოვიდა. რეცა მოუწოდა ძილსავე შინა. პეტრეს და სამოელს. და უთხ
რობდა ძილსავე შინა ჩუენებასა:-

და იგინი აუხსნიდეს. რომელიცა იგი იხილეს საყდართა ზედა გუირგუინოსანი ნა
თლითა. იგი არს დიდი მოძღუარი გრიგოლი. და მან რომელ მომცა მე გუი
რგუინისა მისგან. მომცა ებისკოპოსთ მთავრობაჳ. და მე რომელ მივეც გუირ
გუინისა ჩემისაგან მოყუასსა ჩემსა. ჩემ მიერ ყოფად არს ეპისკოპოსად. და
რომელ ნახე გუირგუინითა ოქროსათა ჭურვილი. იგი არს კეისარი და რომელ
მოგცა შენ ბეჭედი. და მოგცეს შენ ასული ცოლად. და ყოველი საზღვარი
ქართლისაჳ მისგან უკმოღებული უკმოგცეს. ხ~ გუირგუინი ჯუარისაგა
ნ რომელ მოგცა. ვრცელნი ღვაწლნი გარდაიჵადნე შეწევნითა ჯუა
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რისაჳთა. ხ~ მოძღვარმან ჩუენმან რომელ სამგზის გიჵმო. სამნი ნიჭნი გითხ
ოვნა ღთისაგან. რათა შენ მიერ ჭეშმარიტებაჳ დაემტკიცოს. ქართ
ლისა კათალიკოზთაგა და ებისკოპოსთა. და სძლევდე მტერთა ვიდრე
დღედმდე. აღსრულებისა შენისა. ხ~ აღსრულებასა შენსა. გუირგუინი წამ
ებისაჳ მიიღო. ბრძოლასა შინა ჵელთა მტერთასა არა შეჰვარდე: ესე ყოვ
ელი აღესრულოს. ვიდრე მოუძლურებამდე შენდა და სიბერემდე:-

ვ~ა განიღუიძა მეფემან. ჰმადლობდა ღთს~ა. რ~ ყოველივე გამოუცხადა. და მოუწო
და მსწრაფლ პეტრეს. და სამოელს. და ჰქუა რაჳ იხილეთ. ხ~ მათ ჰქუეს იტ

ყოდინ მეფე ერთი მარჯუენით და ერთი მარცხენით ვდეგით. რაჟამს შენ საყ
დართა მსხდომარეთა წინაშე კეისრისა. ღ~თივ გამომეტყუელისა დიდისა
გრიგოლისაჳ: და კვალად იგივე დედოფალი დაამშუიდებდა მოძღუარსა მა
ს განრისხებულსა შენ ზედა. და მიგცემდა შენ ჵელთა მისთა:-

და ჰქუა მათ მეფემან დუმენით წმიდანო. რ~ ყოველივე ჩემთანა გიხილავს. აწ ვითა
რ გნებავს თქუენ ქალაქისა ამის საქმე. რომელი შემუსრვად მიწევნულ არ
ს. ანუ რაჳ ვყოთ ტყუისა ამისთუის. რომელი უმეტეს არს ბევრისა ათა
სისა. რომელი არს ჵელთა ჩემთა:-

აწ უკუე სწრაფით განვიდეს აქაჳთ ქადაგი. ვითარმედ სპარსთა მეფე წარ
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მომართებულარს ქვეყანად ჯაზირეთად. და გამოვლეს ფილისტიმი კუალსა
მეფისა კეისრისასა. რ~ მან მოაოჵრა ქვეყანაჳ სპარსთაჳ და სპარსთა მე
ფემან ვერ შეუძლო ბრძოლად. და კეისარმან ვ~ა ცნა ვითარმედ ჩუენ მოვედით
ქუეყანასა მათსა. მოისწრაფის ბრძოლად ჩუენდა. და ვხედავთ რეცა სპარსთა მეფ
ე. მოვალს ძალად ჩუენდა და ვიცით ვითარმედ სპანი სპარსთანი. სომხით
ისა და ქართლისა სპათა უმრავლეს არიან:-

და არავინარს ჩვენ შორის ჭეშმარიტი მორწმუნე რომელნი დაჰნერგ
ნა მამამან ჩუენმან მირიან გინა თრდატ დედით ნათესავმან ჩემ
მან. აქა ამათ ყოველთა სარწმუნოვება ვიცით. რამეთუ სავსე არს საცთურ

ითა. ნუ უკუე გამოცხადებასა საქმისა ჩემისასა. განწყრეს დედის ძმაჳ ესე
ჩემი. დავეწყუნეთ ურთიერთარს. და ვიქმნნეთ საცინელ ყოველთა ზედა
მტერთა ჩუენთა:-

ა~დ ესე ვყო რეცა მოვიდენ სპანი ჩუენნი. მაუწყონ ჩუენ. მოსლვაჳ კეისრისაჳ.
მას ზედა უკუვჰრიდოთ ჩუენ. პირველ საქმე ესე ვაუწყოთ. ოდეს მოვიდეს და და
გუეახლოს ჩუენ კეისარი. მაშინ ვ~ა იზრახოს სიწმიდემან შენმან ეგრეთ
ვყოთ. და არცა ერთი ტყუეთა მისთაგანი დარჩეს ჩუენ თანა:-

და წარვიდა პეტრე კეისრისა. ხ~ სამოელ დადგა წინაშე მეფისა. ხოლო ხვალისა მოვი
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და რეცა დიასპანი. და უქადაგა მეფესა. ვითარმედ სპანი ბერძენთანი.
შემოვიდეს კოსტანტინე პოვლეს:-

ხ~ მოუწოდა მეფემან დედის ძმასა მისსა. და ყოველთა მეფეთა. და ჰქ
უა. რასა იტყუით. რ~ უწყით სიმრავლე სპათა ბერძენთაჳ. და ვერაგო
ბა წყობისა მათისაჳ. და სიმარჯუე ზღუათა შინა ნავებითა. ესერა შე
ვიდეს იგინი სპარსეთს. ქვეყანასა გმირთა და გოლიათთასა. და ვერ
უძლეს წყობად:-

აწ მეშინის ნუ უკუე სპანი ნავებითა. მოვიდენ შეიპყრან გზაჳ ჩუენი.
და მოგუწყუიდნენ ჩუენ. ვ~ა ბაკსა შინა: ა~დ აღვდგეთ აქაჳთ. და დავიბანაკოთ

ზღუასა სომხითით კერძო. რათა გუაქუნდეს ჩუენ გზაჳ ჭირისა და
ლხინისაჳ:- აღიყარა ლაშქარ იგი გარემოს ქალაქისა. და
ვლეს ხუთისა დღისა სავალი. სამხრით კერძო. და დადგეს სპერის
კერძო. და განვიდეს მყოფნი ქალაქისნი. მიწევნულნი სიკვდილად.
და მისცეს მადლი ვახტანგს. და მისცეს ძღუენი ათასი ლიტ
რაჳ ოქროჳ. და ხუთასი თავი სტავრაჳ. და განვიდა ერი მშუიდობით.
სავაჭროსა თუის. და საჵმრისა: ხ~ ვ~ა მივიდა პეტრე წინაშე კეისრისა
და უთხრა ყოველი იგი. ხ~ კეისარმან განიხარა ფრიად. და ყოველი
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რომელი ეხილვა ჩუენებასა შინა. მისცა მას ზედა ნებაჳ. ვახტანგს:-

და წარმოავლინა პეტრე მღრდელი. და მიუმცნო აღთქმითა და საფიცრ
ითა. ძლიერითა. რათა სწორი იყოს მეფობისა მისისა. ა~დ ო
რთავე სპათა დასცნენ სპარსნი. რომელნი იგი არიან ვახტანგის
თანა. არა აღვიდენ საბრძანებელთა მათთაგან ოდეს შეკრბენ
ვახტანგ და იგი:-

ხ~ ვიდრე პეტრე. და მოციქულნი მოვიდოდეს ვახტანგისსა. კეისარი შემო
ვიდა კოსტანტინედ. და წარმოავლინა ხუთასი დრომონი. რომელსა
შინა იყო ხუთას ხუთასი კაცი. და უბრძანა რათა მიეახლნენ ვახტა
ნგს. და დადგენ თუინიერ ბრძოლისა. და წარმოემართა კეისარი. გზასა პო
ნტოჳსსა. რვა ას ათასითა მჵედრითა: და ვითარ მოეახლნეს სპა

ნი იგი ზღუისანი. უნდა სპარსთა წყობაჳ მათი: ხ~ მეფე აყენებდა
და არა მიუშუებდა ბრძოლად:-

ხ~ ვ~ა შეართუეს ძღუენი. მოციქულმან კეისრისამან და პეტრე. ჰქონდა
სიტყუაჳ საიდუმლოჳ. და ჰქონდა სიტყუაჳ საეროჳ. და თქუა ცხადად. ვითა
რმედ ნუ ივლტი და დადეგ. ჩემდა მოსვლამდე. რათა რომელნი ეგე
შენთანა არიან. სპარსნი რომელნი დაგურჩეს შესლვასა ამას ჩუე
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ნსა სპარსეთს მოუწყუედელად მოვსწყუიდნეთ ეგენიცა:-

ხ~ საიდუმლოდ მოართუეს მას ჯუარი. და გუირგუინი შუამდგომელად.
და შესამოსელი ტანისა მისისაჳ. და თქუა რაჳ შევკრბეთ მიგ
ცე ციხე თუხარისისაჳ. და საზღვარნი ქართლისანი: ხ~ მის
ცა მეფემან ვახტანგ. პასუხი საეროდ. ვითარმედ არა რომლისა მიზე
ზისათუის. მოვედით აქა. გარნა წყობისა შენისათუის. აწ მოვედ აქა და თუ
არა ჩუენ მოვიდეთ. კოსტანტინე პოვლედ:-

და ფარულად ამცნო. და ჰქუა. რომელი არა შუენის შენსა ღ~თის მოყ
უარებასა. რომელი შენ არა ჰყოფ სხუასა ნუ აწუევ. რ~ ღადრო
ბაჳ არა ჵელი არს კაცთა პატიოსანთაჳ. დაღაცა თუ აწ შენ მი
გცნე სპარსნი. არა უკუე განცრუვდესა სახელი ჩემი. და უმეტ
ეს ჩუენსა აქუს. მრავალთა მათგანთა სიყუარუალი ქრისტესი.

ა~დ შიშისაგან მათისა ვერ გამოაცხადებენ:-

აწ ბრძანე რათა საქმე ესე ჩუენი. მშუიდობით ვყოთ. ვ~ა ივბიმიანოს
და ყოველთა სპარსთა: ხ~ შემდგომად ამისსა. რაჟამს გაწმდენ საქმე
ნი ჩუენნი. უმარჯუესადრე შევყარნეთ იგინი ჵელსა შენსა. და ნუ
მცარაჳ იქმნების. საქმე უშუერი. და ნუცა საქმე შფოთისაჳ თქუენ
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მიერ. რათა არა დაეცნენ. პირითა მახუილისათა ერნი თქუენნი. რ~
ერნი თქუენნი განლაღებულ არიან. ჯობნასა ზედა სპარსთასა: ხ~
სპარსნი არავე შეშინებით არიან. ა~დ შურითა თქუენითა წადიერ არ
იან წყობასა ანუმცა მოკუდეს. ანუმცა იძიეს. სისხლისა მა
თისაჳ. ხ~ სპანი ესე შენნი თუ მიღმა ჰბრძოდიან მემცა უბრალო ვარ:-

და წარვიდა მის თანა მოციქულად. ვარაზ მიჰრ მამა მძუძისა მისისა ძმაჳ.
და სამოელ მონაზონი. ხ~ კეისარი მოწევნულ იყო პონტოდ ქალა
ქად. და პონტოელნი გამოსრულ იყვნეს მიგებებად. და შეასხმიდეს
ქებასა. და ვახტანგ მეფისა მადლობასა: რ~ უკუჰრიდა მათ. და არა
მისცნა იგინი სიკუდილსა:-

ვ~ა მიიწივნეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი ქალაქად. მიართუეს ძღუე
ნი. ათასი მუტკალი მუშკი. ხუთასი ამბარი. და ათასი ლიტ
რაჳ ალვაჳ:-

და განსრულ იყო გუნდი ვახტანგ მეფისაჳ ალაფობად. მიეტევნეს მა
თ მკურცხლნი ბერძენთანი. და მათ თანა შეკრებულნი. ჵევთა და
ქალაქთანი მჵედარი სამას ათასი: ხ~ მეფე ვახტანგ აყენებდა მიძ
ულებად სპათა მათ მეალაფეთა. ვითარ არა მივიდა დედის ძმაჳ
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მისი. ერისთავი სპარსთაჳ. და რისხვით ჰქუა ვახტანგს: ჶ~ი გუელო
და ნათესაო ასპიტისაო. არა უწყია რ~ დედაჳ მამისა შენისაჳ.
ბერძენი იყო. ნათესავი ივბიმიანოსისი. და გძლო შენ ბუნებამან მა
მის დედისა შენისამან. და სიყუარული ჯუარცმულისა მის
კაცისა მომკუდარისაჳ გიპყრიეს: და გნებავს შეყენებაჳ ჩუენი.
ჵელსა ბერძენთასა:-

ხ~ ვახტანგ ჰქუა. აჰა შენდა ბერძენნი. იხილო ძალი კაცისა მის მომკ
უდარისაჳ. და ცოცხლისა მის სასოჳსა შენისაჳ. და სცეს საყუი
რსა და განვიდეს ყოველი სომხითი და სპარსნი. და მეფე დარუბა
ნდისაჳ. ხ~ მეფე ვახტანგ. და ყოველნი ქართველნი. განვიდეს ხედვად
და დადგეს. და აღჯდა მეფე პილოსა ზედა თეთრსა. და ეწყვნეს ი
გინი ზღუის კიდესა მას. რომელ არს ჭალაკი. რიყე ხერთვისისაჳ.
მისულამდე სპარსთა ლაშქრისა. მოეკლა ბერძენთა ერისა მისგან:-

ოცდა შუიდი ათასი: და განძლიერდა ბრძოლაჳ. და მოკლეს დედის

ძმაჳ ვახტანგისი. ერისთავი სპარსთაჳ. და მოკლეს იპაჯაჯ მეფე
ლეკთაჳ. და მრავალნი ერის მთავარნი. და იძლია ბანაკი აღმ
ოსავლისაჳ. იყო ბერძენთა სპასალარი:-
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პალეკარტოს ლოღოთელი. დისწული მეფისაჳ. და იყო იგი ძლი
ერ და მას მოეკლნეს ძლიერად ბუმბერზნი სპარსთანი. და ეს
ეცა ერისთავი მანვე მოკლა:-

მაშინ გარდამოჵდა. მეფე ვახტანგ ეტლთაგან. არა რომელი ჩუენ
გუინდა გარნა რომელიღა სთნდა: რ~ ჩუენ ვიტყოდით მშუიდობ
ასა. ა~დ სილაღემან სპარსთამან აგინა ღ~თსა. და ღ~თნ შურ
იგო. და მოკლეს ერისთავი რანისაჳ. რომლისათუის ყოველი სპარსე
თი ვ~ა მოოჵრებასა სპარსეთისა იგლოვს აწ. დამდაბლდა სილ
აღე სპარსთაჳ:-

მოიყვანეთ ჯუარი და წარვიძღუანოთ. რათა რომლით გუძლევდენ მ
ითვე იძლინენ. და ჰქმენით ძედ ძლიერების: და ნუვინ ბრძავთ ურ
თიერთსა სხუისა მიერ. და ნუ ეძიებთ ძლევასა მტერთასა. ა~დ იყ
ვნენ ჵელნი თქუენნი. ვ~ა ჵელნი ჩემნი. რათა არა ვიძლინეთ სრ
ულიად. არა ხ~ აქა ვდევნნეთ. ა~დ ადარბადაგანამდე. ვ~ა იდევნნ
იან ყორანნი მართუეთაგან თუისთა:-

და მოიყუანა პეტრე მღრდელმან ჯუარი. და ჰქუა მეფემან დადეგ
წინაშე პირსა მტერისასა. და ერისა ჩუენისასა. და არქუ ყო
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ველთა. თაყუანის ეცით ჯუარსა და ვსძლოთ. და უბრძანა დემ
ეტრეს ერისთავსა თუისსა. და ჯუანბშერს სპაჳ სპეტსა. რათა მიჰ
ყუენ ჯუარსა თანა: ქადაგი ჵმობდა ძლიერად. რომელმან არა თაყუ
ანის სცეს ჯუარსა მოკუედინ. და მივიდოდეს ყოველნი ერნი. და
თაყუანის სცემდეს. დადგებოდეს წინაშე ჯუარისა:-

ხ~ ბორზო მოვაკნელმან მეფემან ჰქუა. არა დაუტეობ ნათელსა შ
ემწუელსა. და არა თაყუანის ვსცემ ძელსა მაშმელსა. რომელი
განშუენებულ არს. ოქროთა და ანთრაკითა. დასცა მას ლახუ
არი ჯუანბშერ სპაჳ სპეტმან. და დაეცა მძორი მისი:-

მიერითგან არღარავინ იკადრა. გმობად ჯუარისაჳ. და აღთქუმით
ეტყოდა ერი იგი მეფესა ვახტანგს. უკეთუ შემეწიოს ჩუენ ჯ
უარი. არღარა იყოს ჩუენდა სხუაჳ ღ~თი. გარნა ჯარცმული.
და გარდაჰჵდა მეფე და თაყუანის სცა. და ყოელი ერი მისთანა.
და თქუა მეფემან. აჩუენე ძალი შენი. ერსა ამას შენსა ურწ
მუნოსა. რათა მოიყუანნე სარწმუნოებად. უფალო ღთო მორ
წმუნენი შენნი. დაღაცა თუ მოკუდენ ცოცხალ არიან. და ცხოვე
ლნი შენნი. შენ ცხოველისაგან ძლიერ არიან. და სპანი იგი ბერძ
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ენთანი გამოვიდეს ვ~ა ველად. ხ~ პალეკარტოს ვ~ა მგელი სისხლითა
აღმოსურილი. და ვ~ა ლომი განძუინებული. მოიზახდა და შეუ
რაცხ ჰყოფდა სპათა მათ:-

ხ~ მეფემან თქუა. ვინარს თქუენ შორის კაცი. რომელი ეწყოს იმას. და
სწორ იყოს მეფობისა ჩემისაჳ. და წარვლო ქადაგმან ორგზ
ის. და ვერვინ იკადრა ყოვლად სიტყუად:-

აქა ვახტანგ გორგასლისა. და პალეკარტოს ბერძენთ ს
პაჳსპეტის ომი. და მოკულა პალეკარტოსისი ვახტანგისაგან:-

მაშინ თქუა ვახტანგ. არა ძალითა განძლიერდების კაცი.
ა~დ ღ~თნ მოსცეს ძალი. და მე ვესავ ძალსა შენსა. და ვ~ა დავით
განვალ ნიშითა ჯუარისა შენისაჳთა. მომეც მე ძალი ვ~ა დავითს
გოლიათსა ზედა. რ~ ესეცა მაყუედრებელად შეურაცხებით მოუ
ჵდა ჯუარსა შენსა. რ~ რაჟამს იხილა ჯუარი აღმართებული
ძალად ჩუენდა. არა ივლტოდა მისგან. ა~დ სასოებითა ძალ
ითა მისისათა განვიდეს ბრძოლად:-

და თქუა. იხილე ღ~თო. ამპარტავანი და დაამდაბლე. კვალად იხილე
ჭირვეული და იჵსენ. ხ~ ისი შეურაცხად მიჩნს. და არა მეშინი
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ს რ~ ძალი შენ მიერ დიდარს. რომლითა ვსძლოთ. ა~დ მეშინის შენგ
ან რ~. მდაბალთა ჵმანი ისმიან. და შენ გხადი შემწედ ჩუენდა:-

აღმოიჵადა ჵრმალი. და შეამთხუია ჯუარსა. და განვიდა შორის გან
წყობილთა მათ. და თქუა არა ჰბრძავნ ლომი ჵარსა. რ~ მე მეფე ვარ
და შენ მონაჳ: ა~დ დავდვა თავი ჩემი ერისა ამის თუის. რათა ჰრწმენ
ეს ძალ ჯარისაჳ. მოეტევა პალეკარტოს. ხ~ ვახტანგ საომრ
ად ნებასა მიეახლებოდა. და აღიზახნეს ორთავე მათ განწყობი
ლთა. ჵმითა საშინელითა. და იყო ჵმაჳ იგი ვ~ა ჵმაჳ ქუხილისაჳ.
რომლითა შეიძრა ქვეყანაჳ. და დასცა ლახუარი პალეკარტოს.
ფარსა ვახტანგისასა. რომელი იყო ვიგრის ტყავისაჳ. და განვლო
ფარსა ვ~ა წყრთაჳ ერთი. რ~ იყო სიმსხოჳ ლახურისაჳ. ვ~ა მკლავი
კაცისაჳ. და მისცა ფარი იგი მეფემან ლახუარსა მისსა. და მიეტევა
პირის პირ. დასცა ჵრმლითა ჩაბალახსა ზედა. და განაპო თავი მის
ი ვიდრე ბეჭთამდე. და მიყო ჵელი დაუპყრა თავისა მისისა ნახევარი.
და მიიღო წინაშე ჯუარისა. და თქუა: ყოვლისა განდგომისა შენისაჳ ესე იყ
ავნ ნაწილი: და მიეტევნეს სპანი ვახტანგისნი. სპათა ბერძენთასა.
და აოტნეს იგინი. და აღიჭრნეს გუნდგუნდად. და მიაწყუდინეს ზღუის
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პირსა. და არა ვინ განერა მათგანი. გარნა რომელი შეესწრა ზღუად.

და ივლტოდეს ნავითა:-

მას დღესა შინა მოსწყდა. სპათაგან ვახტანგისთა:- ორმოცდა
სამი ათასი:- ხ~ სპათაგან ბერძენთასა მოსწყდა:- სამოც და თორმეტი
ათასი. და შეიპყრეს ტყუედ მათგანი:- ას ოცდა ხუთიჱ ათასი:-

და ვ~ა მოიქცეს სპანი იგი. გუამსა ზედა ვარაზ ბაკურ. ვახტანგის დე
დის ძმისა. იგლოეს და შემურეს იგი. შარითა და მურითა. და
წარსცეს ბარდავად:-

ხ~ მეფემან ვახტანგ. მოუწოდა სპათა (ბ) ყოველთა (ა). და უბრძანა მოყუანებაჳ
ყოველთა ტყუეთაჳ. და მოიყუანეს. და იყო ერთრიცხუად ყოველი მა
მა კაცი და დედა კაცი:-

შუიდას ოთხმოცი ათასი. და წარსცა იგი ყოველი წინაშე კეისრ
ისა. ჵელითა ნასარისითა. და ადარ ნერსესითა ერის
თავთა მისთათა:-

და მიწერა წიგნი ვითარმედ. სიბრძნე ღ~თისაჳ მიუწდომელ არს. და სიბ
რძნესა კაცთასა და ნებასა სძლევს. ნებაჳ ღთისაჳ: მე უწყი რ~ არა
არს. ნებაჳ შენი საქმესა ამას. რომელ ესე იქმნა პალეკარტოსის
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აგან. არცა თუ ერთო ნებაჳ ჩემი. რომელი ესე ქმნა დედის ძმამან ჩ
ემმან. და ორნივე ესე ძუირის მოქმედნი. ძუირმანვე მოინადირნა: ამის
თუის ყო ესე ღ~თნ. რ~ ახალ ნერგნი ესე ხ~ იყვნეს სარწმუნოებად შიშ
სა მისსა ვითარცა ქუეშე. ვ~ა იგი უძღებისა თუის შვილისა ყო საქმე განსაც
ხრომელი. ხოლო თქუენ პირველნი შვილნი ხართ ღ~თისანი. და მარ
ადის მისნივე ხართ:-

აწ მწუხარებაჳ ესე დედის ძმისა ჩემისაჳ. და დისწულისა თქუენი
სა მიერ ნუგეშინის ვეც. რაჟამს ვიძიე შური მკლავველთა მისთაჳ. ხ~ თ
ქუენ ნუგეშინის გეცით ერისა ამისთუის. რომელი იჵსნა ღ~თნ. შუიდას
ოთხმოცი ათასი: და უკეთუ ჰბრძანებდე მიმთხუევად ჩემდა გამოი
სწრაფე. და უკუეთუ არა მოციქულითა განაგე საქმე ჩუენი. რ~ დამძი
მდა დგომაჳ ჩუენი. ქუეყანისა ამისთუის მოოჵრებულისა: ხ~ ვიდრე მო
სულამდე მოციქულთა ფრიად მწუხარე იყო კეისარი. ა~დ რაჟამს უთ
ხრეს ვითარმედ ტყუე პირველ შეპყრობილი. და ტყუე ერისაგან მეო
ტისა. ყოველი დაუკლებლად განუტეობია. მაშინ განიხარა
ფრიად. და ყოველთა დაუტევეს მწუხარებაჳ:-

და შეჯდა მეფე ნავსა. სამათასითა დრომონითა. სუბუქად ზღუის კიდ
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ესა და მოუწოდა ვახტანგს. და ყვეს ურთიერთარს აღთქმაჳ
და ფიცი. და განაგეს საქმე წინდობისაჳ:- და კსცა კეისარმან.

საზღვარი ქართლისაჳ: ციხე თუხარისი. და კლარჯეთი. ყოველი
ზღუითგან ვიდრე არსიანთამდე. და ჵევნი რომელნი მოსდგმანან ღ
ადოთა. და გამოიკითხა კეისარმან საზღვარი საბერძნეთისაჳ. ქვე
ყანაჳ ზღუის პირისაჳ. რომელ არს აფხაზეთი:-

და ჰქუა ესე. ეგრის წყლითგან ვიდრე მდინარემდე მცირისა ხაზარე
თისა. ესე საზღვარი არს საბერძნეთისაჳ ალექსანდრობითგან.
რომელი აწ შენ მიგიღია მკლავითა ჩუენგან. აწ იგი უკუმოგუეც.
და ოდეს წარიყვანებდე ცოლსა შენსა ასულსა ჩემსა მაშინ
მოგცე. მისგან ქუეყანაჳ დაუწერა ეგრის წყალსა და კლისუ
რასა შუა ქვეყანაჳ ზითვად. და სხვაჳ აფხაზეთი უკუსცა
ვახტანგ ბერძენთა:-

და წარმოვიდა ვახტანგ გზასა კლარჯეთისასა. და სპანი მისნი განუტ
ევნა გზასა სომხითისასა. და ვითარ მოიწია თუხარისად. მიხედნა
და შეუყუარდა ციხე. და თქუა ჭეშმარიტად თუხარ შენ ციხე. და
ვ~ა წარმოვიდა იხილა კლდე შუა კლარჯეთსა რომელსა სოფე
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ლსა ერქუა არტანუჯი. და მოუწოდა არტავაზ ძუძუს მტესა მისსა.
და დაადგინა იგი ერისთავად. და უბრძანა რათა ააგოს ციხე არტ
ანუჯისაჳ. და უბრძანა რათა გამონახოს. ჵევსა მას შინა სამონა
სტრე. და აღაშენოს ეკლესიაჳ. და ქმნეს მონასტრად. ვ~ა ეხილვ

ნეს მონასტერნი საბერძნეთისანი. და ჰქუა არტავაზს. უკეთუ
განძლიერდენ სპარსნი ჩუენ ზედა. საყუდელი ჩუენი აქა ყოფად არს:-

ხ~ არტვაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისა. და მონასტერი. და სამნი
ეკლესიანი. დაბაჳ მერისაჳ. შინდობისაჳ. და ახიზისაჳ. და განაახ
ლა ციხე ახიზისაჳ. და ქმნა იგი ქუაბად. და ვითარ წარმოვიდა ვახ
ტანგ. ქალაქად თუისად მცხეთად. იყო სიხარული დიდი. და მადლ
ისა მიცემაჳ ღ~თისაჳ. და შეიქცა იგი მშუიდობით. და მისცა
ნიჭი დიდი ერსა თუისსა:-

ხ~ მეფემან სპარსთამან. ვ~ა ცნა ვითარმედ მიიქცა ვახტანგ ბერძენ
თა კერძო. შეიქცა სპარსეთად და მოკუდა. და დაჯდა მეფედ ძე მისი.
და ვიდრე მოიწიფებოდა იგი. წარმოჵდა ამას შინა სამი წელიწადი:
ხ~ ვახტანგ მეფესა უშვა ცოლმან. ძე და ასული მარჩბივად. და
მოკუდა შობასა შინა ბალენდუხტ დედოფალი. ასული სპარ
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სთა მეფისაჳ. ხ~ ვახტანგ უწოდა ძესა თუისსა. სახელი სპარ
სულად დარჩილ. და ქართულად დაჩი:-

მაშინ ვახტანგ მეფემან. ვერ მოიცალა მოყვანებად ცოლისა.
ბერძენთა მეფისა ასულისა და ვერცა კათალიკოზისა და ებ
ისკოპოსთა. რ~ მოელოდა იგი სპარსთა მეფესა მოსლვასა.

ამაგრებდა ციხეთა და ქალაქთა. და ჰკაზმვიდა მჵედართა. და
განამზადებდა ბრძოლად სპარსთა. მაშინ შეაგდო საპყრობი
ლესა შინა. ბინქარ მაცთური. ებისკოპოსი ცეცხლ
ის მსახურთაჳ. და მოსრნა და განასხნა. ყოველნი ცეც
ხლის მსახურნი საზღვართაგან ქართლისათა:-

ხ~ სპარსთა მეფე. შემდგომად სამისა წლისა. წარმოემართა ბრძოლად
ვახტანგისასა. და მოიწია ინდაბრიანთა და დაიბანაკა. ხ~ ვახტა
ნგ წარავლინა ბერძენთა თანა. და მიუმცნო ვითარმედ. აჰა დ
ღე იგი რომელ აღმითქუამს. ვითარმედ სპარსნი შემოვაწყუდინე ჵე
ლსა შენსა. აჰა ესერა მომიყვანებიან შუა საზღვართა ქართლ
ისათა. და ყოველი კაცი მათ თანა. ვითარ სამასი ათასი. რ~ ჰგო
ნებდა იგი განმრავლებასა სპათა მისთასა. სომხითით და მეფ
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ეთაგან კავკასიანთასა. ხ~ მათ ვერ იკადრეს განრთვად მისა.
რ~ რომელთამე მათგანთა. აქუნდა სასოებაჳ ჯუარცმულისაჳ: ხ~
რომელნი იძლივნეს ეშმაკისაგან. მეფენი დარუბანდისანი გაერ
თნეს. აწ აღმისრულებიეს აღთქმაჳ ჩემი. რომელ აღმითქუამს. სა
დაცა მიპოვნიეს სახლი ცეცხლისაჳ. დამივსია ფსლითა. და მოგ
უნი და გაზირნი მიმიცემიან სატანჯველსა ბოროტსა. და მაცთუ
რი ბინქარიან მივეც საპყრობილესა. და სიკუდილისაგან გარ
დაიხუეწა. მან უკუე მოიყუანნა სპარსნი ქართლადჱ და დავსუ ებისკ

ოპოსად მიქელ კაცი სარწმუნოჳ: ხ~ ბინქარ ვ~ა მოიწია საზღვა
რთა ქართლისათა მოკუდა:-

აწ სწრაფით. წარმოემართნენ სპანი შენნი. რომელ აქა შინა დაეცნენ
ყოველნი მტერნი ჯუარისანი. და მოიცალო შენ ყოელთა მტერთა
შენთაგან: ხ~ ჩუენ თუ გუძლოს და განძლიერდეს იგი. და შემოვიდეს
გზათა შიმბატისასა: ხ~ ვიდრე მიიწეოდეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი.
წარსრულ იყო კეისარი ქვეყანით ხაზარეთით კერძო. რომლისაგან
ვერ მოიცალებდა. მოსულად ქართლად: ხ~ ვახტანგ განაძლიერ
ნა ციხენი ქალაქისანი. და ურჩეულესი მებრძოლი ერისა მის
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ისაჳ. ვითარ ასი ათასი მჵედარი. და ასი ათასი ქუეითი. იპყრა მის
თანა და დაუბანაკა მათ: დიღუმით ვიდრე ქართლისა კართამდე: და
სპარსთა დაიბანაკეს ცხენის ტერფითგან ჩაღმართ:-

აქა სპარსთა მოსულა ქართლს. ვახტანგ გორგასლის საომრად:
და ვახტანგისაგან გამარჯუება მათ ზედა:-

ხ~ ვახტანგ განაფართა. ჵიდი მოგუეთისაჳ. ვიდრე სამოცი მჵარ. ქცევისა
თუის მათ ზედა სპათასა. ხ~ მეფე და სპაჳ სპეტი ჯუანბშერ. დადგეს მც
ხეთას: ხ~ ნასარა და მირდატ. დაუტევნა სპათა ზედა სომხითისა
და ქართლისათა. რომელნი დგეს არმაზით კერძო. და რაჳ ჰბრძოდიან

სპარსნი არმაზით კერძო. მცხეთით განვიდიან. და რა განვიდის ლაშქარი
იგი მიერ კერძო. მცხეთით ეწყვნიან არაგუსა ზედა. და ოდეს მე გა
ნვლიან ფონი მტკურისაჳ. და შეიბნიან ფონსა ზედა ტფილისისასა.
და რომელსამე დღესა მათ სძლიან. და რომელსამე დღესა მათ:-

ხ~ ვახტანგს მეფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქროსაჳ. და გამოესუა წინაჳთ
მგელი. და უკანაჳთ ლომი. და რომელსა კერძოსა იძლეოდიან
ქართველნი. მუნითცა მიჰმართის. და მოსრის სპისა მისგან სპ
არსეთისა ვა ლომმან კანჯარნი:-
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მიერითგან ვერღა რა შეუძლებდეს. სპარსნი წყობად მისა. და ისწ
ავლეს იგი. რომელსა ეწერა მგელი და ლომი. და ვ~ა იხილიან ვახ
ტანგ თქუიან. დურაზ გორგასალ. რომელ არს ესე მიჰრიდეთ თა
ვსა მგლისასა. და მის მიერ სახელ ედვა ვახტანგ მეფესა გორგასალ:-

განძლიერდა მათ შორის ბრძოლაჳ ოთხ თუე ოდენ. და მოიწია მოციქ
ული კეისრისაგან. და მოართუა ძღუენი ვახტანგს. და მოჰგუარა
სპათაგან ბერძენთაჳსა. ოთხმოცი ათასი მჵედარი. და მოუწერა ვა
ხტანგს: ვითარმედ შევექეც წყობასა ხაყანისასა. და მომივლენია
შენდა ოთხმოცი ათასი მჵედარი. და მომიწერია ლეონისდა. უკე
თუ გიჵმდეს შენ ლაშქარი. წინაშე შენსა არს მელიტენი[ი]თგან ვიდრე
ლამედემდე. და ამოღმართ ვიდრე კარნუ ქალაქამდე. და მიბრძანებია

ლეონისდა წინაშე შენსა იყოს:-

და მოწევნილ იყო ლაშქარი ბერძენთაჳ ჯავახეთს. ხ~ ვ~ა სცნა სპა
რსთა მეფემან. ბერძენთა მოსულაჳ შუელად მათდა. იწყო ზრახვ
ად ვახტანგისსა. მიამცნო მოციქულსა და ჰქუა. რასათუის მოვსწყ
დებით. ურთიერთარს ძმანი. კაცნი და შვილნი ნებროთისნი. უ
კეთუ ცეცხლი არს ღ~თი შეუკუეეწიენ იგი თავსა. ხ~ თუითოეული
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ჩუენგანი სათნოსა სულისა თუისისასა ჰმსახურებდეს:-

ვ~ა მივიდა მოციქული და უთხრა. სთნდა ვახტანგს და ყოელსა
ერსა მისსა. და მისცა ნიჭი ვახტანგ მეფემან. მიუვლინა მოც
იქული და ჰქუა. გიხილავს ძალი ჯუარისაჳ. და ყოელთა მეფეთაჳ
მოგუაქუნდა ხარკი. ვიდრე გამოჩინებადმდე ჯუარცმულისა. რაჟამს
გამოჩნდა იგი. მძლე გექმნნეს ყოველნი თაყუანის მცემელნი მისნი
წინაშე მისსა. და მოხარკენი შენნი ბერძენნი. მოღმართ გბრძვანან
და მოაოჵრნეს სამსახურებელნი ცეცხლისანი. აწ უკეთუ გუბ
რძოდი ჩუენ. დატეობისა თუის სჯულისა. მოვკუდებით ჩუენ მისთუის.
ვ~ა მოკუდა ჩუენთუის. და მან აღმადგინნეს ჩუენ: ხ~ უკეთუ აღასრ
ულო სიტყუაჳ შენი. და არა იყოს ცეცხლი ღ~თად შენდა. და ი
ყოს ღ~თად შენდა ქრისტე. მამად და უფლად გხადო შენ. დაღ
აცათუ ჩუენ პირმშონი ვართ. ა~დ თქუენ სხდეთ საყდართა ზ

ედა მამისა ჩუენისათა:-

ვ~ა უთხრეს სიტყუაჳ ვახტანგისი შეიწყნარა. და წარსცა ძღუენი გო
რგასალსა ძლიერად. და მისთანა გუირგუინი ანთრაკოანი. და ჟამი
დადვეს შეკრებისაჳ. აჳყარა მეფე სპარსთაჳ. განთიად და დადგეს

1-17 სტრ. 121r
ველსა კალჳსასა. ხ~ ტფილისი სოფელი და კალაჳცა მოოჵრებულ
ი იყო მაშინ:-

ხ~ მეფე ვახტანგ დადგა ჯაჭუს. და შეკრბეს მასვე ველსა ორნივე მეფენი. და
მოიკითხეს ურთიერთარს. და ყვეს აღთქმაჳ თავის თავისა სჯულსა
ზედა გარდაუვალ. და მოჰხადა მას დღესა სპარსთა მეფე გორგ
ასალმან. ლაშქრით თუისით ტფილისად. და უძღუნა გორგასალმან.
მჵევალი ათასი. მონაჳ ხუთასი. სტავრა სკარამანგი ხუთასი. ბიზიონი
ზრუზმაჳ ხუთასი. ჵდალი ცხენი ათი ათასი. ცხენი შბაჰრგისა ხუთასი.
ჯორი სამასი. ზროხაჳ ოთხასი. ცხუარი ათი ათასი. და დღესა მესა
მესა მივიდა გორგასალი მის თანა. და თანა წარიტანა ლეონ ან
თიპატრიკი კეისრისაჳ. და ყვეს განზრახვაჳ. და აზრახა ანთიპატ
რიკმან გორგასალსა. რათა ყოს მშუიდობაჳ. შორის კეისრისა და
ხუასროსა. რ~ ეშინოდა ბერძენთა ნუ უკუე შევიდნენ საბერძნეთ
ად სპარსნი და მოაოჵრონ იგი. რ~ სპანი საბერძნეთისანი. ყოელნი
იყუნეს ხაზარეთს:-

და ჰქუა ხუასრო გორგასალსა. ითხოე ჩემგან რაჳცა გნებავს. თავისა შე
ნისა თუის. და სხუისა ვისთუისცა გნებავს. ხ~ გორგასალმან ჰქუა მნ
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ებავს. რათა იიყოს მშუიდობაჳ. შენ შორის და კეისრისა. ჰქუა ხუა
სრო დაამძიმე თხოაჳ შენი ჩვენ ზედა. არა ყვიან წყალობაჳ. ამისთუის
ვყავ სიყუარული შენ ზედა. რათა შევიდე საბერძნეთად. და შურ
ი ვიძიო მათგან. და აჰა მოციქული ხაზართა მეფისაჳ. მეათე დღე
არს რაჳთგან მოსრულ არს. და შენ არა უწყი მიზეზი. მტერობისა
ჩუენისაჳ. ხ~ აწ მიგითხრა სილაღე მათი ჩუენ ზედა. და მერმე ვყო
ნებაჳ შენი. ვინათგან აღგითქუ ფიცითა ძლიერითა. ვითარმედ არაჳ
ვყო უნებელი შენი. და თქუა ვითარმედ შენ უწყი: რ~ ზღუასა მო
ღმართ ჩუენი არს საზღვარი. განყოფილი ნოესითგან. და აწ იგი
მბრძავს ჩუენ ჯაზირსა და შამსა. და მოოჵრებულ არიან ქალ
აქნი იგი. ხ~ შამი სამეფო ჩუენი არს. ა~დ ჯაზირისა ნახევარი გან
წესებულ არს. მამათა ჩუენთაჳ შენი არს ხუედრად და მიუღებ
იეს იგი ბერძენთა. და მე ესერა შევიდოდე. უკმოღებად მისა. აწ რო
მელი ნაწილი მამათა შენთაჳ არს შენ განყავ. შენ იცი და ბერძენთა:-

ხ~ სხუაჳ ჯაზირისაჳ მომცენ მე ბერძენთა. და რომელი ვითხოე მე შე
ნგან: ხ~ ვ~ა ესმა ესე ლეონ ანთიპატრიკსა განიხარა ფრიად. და
თაყუანის სცა ორთავე მეფეთა. და თქუა ხუთნი ქალაქნი ჯაზი
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რისანი შენდავე იყვნენ შენნი კერძნი. რ~ ნახევარი სიკილიი
საჳ რომელი მოგუეღო შენგან უკუგცეთ. და დღეთა ჩუენთა იყა
ვნ მშვუიდობაჳ. შორის შენსა და მისსა:-

და თქუა მეფემან. ვინაჳ უწყის თუ დასჯერდეს მეფე (ბ) ბერძენთა (ა) ქმნუ
ლსა ჩუენსა. და თქუა ლეონ რაჟამს წარმომავლენდა მე. ძალად
ამის მეფისა. ჰქუა მეფესა ჩუენსა მონაზონმან ვინმე ღ~თის მეცნიერ
მან. ვითარმედ სთნავს ღ~თსა მშუიდობაჳ. სამთავე ამათ მეფეთაჳ. და
იქმნაცა ეგრე: ხ~ კეისარმან უბრძანა მწიგნობარსა. და დაწერა
წიგნი ზავისაჳ. აჰა აქა არს აღწერილი წიგნი მისი. ვ~ა ესე ვთქუ წა
რიკითხეს წიგნი იგი. დაწერილ იყო ფიცით თუინიერ მისა. რომე
ლი მოსცა სპარსთა მეფემან ივბიმიანოზს. არა ვძებნო თქუენ
ზედა. და მოუწოდა მეფემან სპარსთამან ხაზართა მეფისა მოც
იქულსა. და უთხრა მან. აღზრზენაჳ სპარსთაჳ ბერძენთა ზედა:-

მაშინ მოიღო სპარსთა მეფემან ქარტაჳ. და დაწერა ჵელითა თუი
სითა წიგნი ბერძენთა მეფისა სიყუარულისაჳ. და ჩინებაჳ სა
ზღვართაჳ. და სიკილიისა უკუცემისათუის მისცა. ფილისტიმი
საზღვრითა იერუსალიმისჳთა. და თქუა ვითარმედ ქალაქი სჯ
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ულისა თქუენისაჳ არს იერუსალემი:-

და მისცა გორგასალსა ნიჭი. ალვაჳ ლიტრაჳ სამ ათასი. ამბარი ლ
იტრაჳ ხუთასი. მუშკი ლიტრაჳ ხუთასი. სამოსელი ხუასრო
ვანი ათასი. და ხაზდი სამი ათასი. და წარვიდა ვახტანგ მეფე შინა:
ხვალისა დღე მიავლინნა ვახტანგისსა ბარზაბან საკუთარი და მობ
იდან. და ჰქუა ესრეთ გორგასალს. რომელი გინდა ჩემგან მე ვქმნე
აწ იგი. და განაგენ საბრძანებელი შენი ვ~ა გნებავს. მიავლინენ და
სტურნი დაითუალე ქალაქნი შენი. რომელნი მიგცენ შენ. ხ~ ბარზა
ბანისდა მიბრძანებია მისლვაჳ კეისრისა მითუალვად ქუეყანათა
და ქალაქთა თქუენთა: ხ~ შენ უწყი. რ~ საქმესა ამას ჩემსა ზედა. განრ
ისხნენ სპარსნი მოხუცებულნი. რ~ მათ ებრძანა ჩემ მიერ შემუს
რვაჳ საბერძნეთისაჳ. ხ~ მე დღეს საზღვრით ჩემით ორი სამეფ
ოჳ მივანიჭეჱ

აწ ესე არს სათხოელი ჩემი [..] რათა დაჳ შენი მომცე ცო
ლად. და შენ წარმოხვიდე ჩემ თანა. ქვეყანასა მამისა ჩუენისა.
რათა ჰნახნე ნათესავნი შენნი. და შენ შემწე მეყო მე. [...]
თავითა შენითა. მტერთა ჩემთა ზედა. აბაშთა. და ელამთა. ჰი
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ნდოთა. და სინდთა: რ~ უძუირესი ბოროტი. და დამდაბლებაჳ მეფობისა ჩე
მისაჳ. მათ ყვეს. აწ ოდეს მოხუიდე ჩემთანა. ესრეთ ვჰრქუა მოხუცებულ

თა და მარზაპანთა ჩემთა. რ~ სიყუარული ვყავ ჩემი. და მოყუარეთა ჩემთა:-

რ~ ესრეთ ინება ძმამან ჩემმან ვახტანგ მეფემან. რომელნი ქვეყანანი მივს
ცენით. მათითავე შემწეობითა მოხარკე ვყვენით მტერნი ჩვენნი. და
ამით დავაცხროთ. გულის წყრომაჳ მათი ბერძენთა ზედა: ხ~ შენ თავითა
შენითა მინებ ძალად ჩემდა. ა~დ სპანი შენნი ადგილსავე იყვნენ:

მაშინ ვახტანგ მოუწოდა თანა მზრახველთა თუისთა. და ეზრახა ლეონ ან
თიპატრიკს ესრეთ. ვითარმედ დიდარს კეთილი შენი ბერძენთა ზედა. უფ
როს მეფეთა მათ. რომელნი სხენან საყდართა მათთა. რ~ შენ დასცევ ქა
ლაქი პონტოჳსაჳ შემუსრვისაგან. და შენ მიანიჭე შუიდას ოთხმოცი ათ
ასი სული. და დღეს შენ მიერ მიეცემის ჯაზირაჳ და ფილისტიმი.
რომელ მშუიდობით არა რომელსა მეფესა ბერძენთასა შეუპყრია. და მა
რთალ არს ხვასრო. უკეთუ არა ჰყო მის თანა სათნოებაჳ. უჵმრად შე
ურაცხყოს იგი. ერმან მისმან: დაღაცა თუმცა მან არა გუითხრა მი
ღმართ ვაძლიოთ. რ~ ესე არს სრული სიყუარული:-

მიგცე ლაშქრისა ჩემისაგან. ათი ათასი ჭურვილი. და მე წარვჰყვე მოც
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იქულთა შენთა თანა. წინაშე კეისრისა და მუნით გამოგერთო ჯა
ზირას სპითა ძლიერითა: ესე განაზრახა ლეონ ანთი პატმან.
და სთნდა მეფესა ვახტანგს და ყოელთა წარჩინებულთა მისთა.

განზრახვაჳ მისი:-

და მისცა სპარსთა მეფესა ვახტანგ. დაჳ მისი ცოლად. რომელსა ერქუა მიჰ
რანდუხტ. რომელი წარტყუენილ იყო ოვსთაგან. და გამოეჵსნა ვახტა
ნგს. ხუარანძე ამისთუის არა მისცა. რ~ დაწინდებულ იყო იგი სომეხთა პატიახშისაჳ:-

და მოიყვანა ვახტანგ. ძე მისი რომელსა ერქუა სპარსულად დარჩილ. ხ~ ქართულად
დაჩი. მაშინ იყო ხუთისა წლისაჳ. და დაადგა გუირგუინი. და დაუტევა მეფედ. და
დაუ
ტევნა მისთანა შუიდნი წარჩინებულნი მისნი. პირველად ჯუანშერ სპაჳ სპეტი.
მპყრობელი შიდა ქართლისაჳ. და მფლობელი ყოველთა ერისთავთაჳჱ და დემეტ
რე ერისთავი კახეთისა. და კუხეთისაჱ გრიგოლი ერისთავი ჰერეთისაჳჱ ნერსარა
ნ ერისთავი ხუნანისაჳჱ და ადარნასე ერისთავი სამშუილდისაჳჱ და სამნაღირ
ერისთავი შიდა
ეგრისაჳ და სუანეთისაჳჱ და ბაკურ ერისთავი მარგუისაჳ და თაკუერისაჳჱ

და ამათ შეჰვედრა ძეთუისი და[.]ჩი. და უბრძანა აღშენებაჳ უჯარმოსაჳ. და მუნ შინა
ზრდაჳ
დაჩი მეფისაჳჱ რ~ სიმარჯუედ გამონახა იგი. ნადირთა და საცხოართა თუის:-

და წარიტანნა თანა ოთხნი წარჩინებულნი მისნი: არტვაზ ერისთავი კლარჯეთისაჳჱ
და
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ნასარ ერისთავი წუნდისაჳჱ და ბივრიტიანი ერისთავი ოძრჵისა: და საურ

მაგ ეჯიბი მისი დიდიჱ და მათ თანა ათი ათასი მჵედარი ლაშქრისა მისის
აჳ დარჩეული:-

და ლეონ ანთი პატრიკმან. ლაშქრისა მისისაგან დაუტევა ათი ათასი ბე
რძენი. და თუით წარვიდა წინაშე კეისრისა: და ვახტანგ მეფემან წარატანა თანა.
დესპანად არტვაზ ერისთავი კლარჯეთისა თავი. და წარსცა ყოველი ნიჭი წ
ინაშე კეისრისა. რომელი მიენიჭა მეფესა ხუასროს. გარნა სტავრაები
და ტაიჭები. დაიჭირა თავისა თუისისათუის. და სხუაჳ ყოველი წარსცა. და
უბრძანა არტვაზს. რათა ჯაზირს მოერთოს ლეონ ანთი პატრისა თანა:-

ხ~ ვახტანგს ევედრნეს დედაჳ. და დაჳ მისი ხუარანძე. რათა წარიტანნეს თანა.
და ილოცონ იერუსალიმს: წარიტანნა და წარვიდეს. ვახტანგ მეფე და ხუ
ასრო გზასა ადარბადაგანისასა. და მუნით წარვიდეს ვახტანგ და დედაჳ და
დაჳ მისი იერუსალიმს. და ხუასრო ელოდა ანტიოქს. შევიდეს და ილოცეს წმ
იდასა აღდგომასა. და მოილოცნეს ყოველნი ადგილნი წმიდანი შეე
ვედრნეს წმიდასა აღდგომასა. შეწირეს შესაწირავი დიდი და. წარმოვიდეს
ანტიოქსჱ

ხ~ ლეონ ანთიპატრიკ კეისრისა. და არტავაზ ერისთავი ვახტანგისი მოვიდ
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ეს ოცი ათასითა მჵედრითა და რჩეულითა. და მოართვეს ხუასროს კეის
რისაგან. ძღუენი მიუწდომელი. და ვახტანგს ნიჭი მიუწდომელი. და მოემცნო

კეისარსა მოციქულთა და სიხარული და მადლისა მიცემაჳ ღ~თისა. და ვახ
ტანგის ქებაჳ. და მადლი მიუწდომელი:-

და მოემცნო ვახტანგისად. მიბრძანებია ლეონისდა ესრეთ. რათა იყოს შიშსა და
ბრძანებასა შენსა ქუეშე ვ~ა ჩემსა. და შეკრბა ვახტანგის საბრძანებელსა ქვ
ეშე. ბერძენნი და ქართველნი და სომეხნი. ორმოც და ათი ათა
სი მჵედარი რჩეული:-

მაშინ უბრძანა სპარსთა მეფემან ვახტანგს. ოდეს დედაჳ და დაჳ შენი დამ
აშრალ (ბ)არიან აქამომდის (ა). მოვიდენ იგინიცა სამეუფოდ. ჩემდა რათა
ერთობით აღვასრულოთ სიხარული ჩუენი. მერმე თუ ინებონ წარს
ლვაჳ ქართლს. წარვიდენ იგინი გზასა რანისასა: ხ~ თუ ინებონ ლოდი
ნებაჳ შენი გელოდიან ურაჰას ქალაქსა შინაჱ სთნდა კე ვახტანგს ბრ
ძანებაჳ ხუასროსი. და წარიტანნეს თანა და წარემართნეს. და წა
რგზავნა სპარსთა მეფემან მოციქული. წინაშე ყოელთა წარჩინებულ
თა სპარსეთისათა. და მიუთხრა ესე ყოელი: ხ~ მათ განიხარეს სიხ
არულითა დიდითა. რ~ ცეცხლებრ ეგზებოდეს ბრძოლისათუის ჰინდო
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თა. სინდელთა. და აბაშთა. და ჯორჯანთა თუის. და მივიდეს ბაღდადს.
და მოეგებნეს ყოელნი წარჩინებულნი სპარსთანი სიხარულითა დიდითა:-

და აღასრულეს ქორწილი სამეფო ექუს თუე. განცხრომითა და განსუენებითა

მიუწდომელითა. და შემდგომად ქორწილისა მისცა ნიჭი დიდ ძალი. დ
ედასა და დასა ვახტანგისსა. და წარმოვიდეს ურაჰას: პატივსცემდა ვახ
ტანგს ყოელი ერი სპარსთაჳ ვ~ა ხუასროს მეფესა მათსა. და მერმე წა
რემართნეს მტერთა ზედა:-

აქა ვახტანგ გორგასლისაგან. სპარსთ მეფისა შუელა: ჰინდოთა. სინ
დელთა. აბაშთა. და ჯორჯანთა ზედა: და ყოველთა ზე გამარჯუება ვახტანგისგან:-

პირველად მივიდეს ჯორჯანეთს. და წარმოტყუენეს ჯორჯანეთი. ყოვლ
ად უმკუიდრო ყვეს. და დასხნეს ადგილსა მათსა ნათესავნი სპარსთანი. და ელამნი:
და მიერითგან იქმნნეს ჯორჯანნი გლეხად: რომელნი აწ არიან მე
ბეგრენი სპარსთანი დელამნი:-

შესლვა ჰინდოეთს. ვახტანგ გორგასლისაგან. და ვახტანგისგან
გამარჯუება მათ ზედა:-

და მუნით შევიდეს ჰინდოეთად. და მუნ იქმნნეს წყობანი ძლიერნი. ბუმბერ
აზთანი თითოს თითოთანი. და იყო მუნ წესად. რომელმანცა მათგანმან სძ
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ლის ბუმბერეზთა ივლტინ მის წინაშე ბანაკი მისი: ხ~ ვახტანგ მეფემან. მოკ
ლა ბუმბერეზი თხუთმეტი მუნ შინა. რომელთა დაეცნეს მრავა
ლნი გოლიათნი სპარსთანი. დაყვეს ბრძოლასა შინა ჰინდოეთისასა

სამი წელი. და წარმოტყუენნეს უმრავლესნი ქვეყანანი ჰინდოეთისანი.
ა~დ მტკიცენი ციხე ქალაქნი ვერ განტეხნეს. რ~ ზღვათა შინა იყუნეს:-

და წარმოიღეს ხარკი ჰინდოთა მეფისაგან. მუშკი ლიტრაჳ ათასი. ამბარი
ეგზომივე. ალვაჳ ნავი ათი. თვალები იაკინთი და ზურმუხტი ნავი ე
რთი. და მას თანა საფირონი თუითოსახე. ოქროჳ აქლემი ასი. ვეცხლი
აქლემი ხუთასი:-

შესლვა სინდეთს. ვახტანგ გორგასლისაგან და გამარჯუება ვახტანგისგან:-

და მუნით შევიდეს სინდეთს. მაშინ სინდთა მეფემან განყო ერისთავნი ც
იხეთა და ქალაქთა შინა. და რომელსაცა კერძსა განვიდიან სპარსნი
მტყუენავნი. გამოუჵდიან ლაშქარნი სინდელნი ციხეთა და ქალაქ
თაგან. და დასდვიან ვნებაჳ დიდი სპარსთა ზედა. და მოსწყდა ური
ცხუი ერი სპარსთაგანი: ხ~ ძალითა ქრისტესითა არა სადა იძლივნეს
ვახტანგის სპათაგანნი. და ყოვლადვე მძლედ გამოჩნდეს მტერთა ზედა.

და მჵნედ მბრძოლად გამოჩნდეს. ოთხნი იგი წარჩინებულნი ვახტანგის
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ნი. და ლეონ ბერძენი. რ~ მათ დასცნეს მრავალნი მებრძოლნი სინ
დელნი ბუმბერეზნი:-

ხ~ სინდთა მეფე იყო ქალაქსა შინა სინდიას. მაშინ ყოვლითა ძალი
თა მათითა მივიდეს სინდიას. და მუნ მიხუდეს ბრძოლანი ძლიერნი. და
დღეთა ყოელთა გამოვიდის თუით სინდთა მეფე. რ~ იყო იგი მჵნე გოლიათი
და შემმართებელი:-

და გამოიტანნის მჵედარნი სინდეთისანი. და იყვის ბრძოლაჳ ბუმბერაზთაჳ.
რომელსამე დღესა მათ სძლიან და რომელსამე მათ. და სინდთა მე
ფემან სძლო თავის თავითა ყოელთა ბუმბერაზთა მბრძოლთა მისთა: და:
არა მიხუდეს იგი და ვახტანგ ბრძოლასა შინა დღეთა მრავალთა:-

მაშინ სინდთა მეფემან. ველსა მას ზედა კართა ქალაქისათა. ღამე თხ
არა მთხრებლი დიდი. და სამალავები შიგან მთხრებლსა მჵედართაჳ.
და სიმარჯუით დაუტევნა გზანი გამოსავალნი. და ჩაადგინნის მუნ
შინა მჵედარნი ათნი რჩეულნი. და დილასა ადრე გამოგზავნა ბუმბე
რაზი ერთი. მას დღესა ხუედრი იყო ვახტანგისი კართა ცუისათუის. და
მიდგა ესე ბუმბერაზი. დასთხოა ბრძოლაჳ ვახტანგს თავის თავ. რათამცა
წარიტყუა და შეჰჵადა მათ მჵედართა ზედა: მაშინ საურმაგ ეჯიბი.
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ვახტანგისი. განვიდა და ჰქუა. არახარ შენ კადნიერ ბრძოლად მეფისა. ა~დ მე
გებრძოლო მონაჳ მონასა და მიეტევა. ხ~ სინდელი იგი გაიქცა. და მისდევდა
საურმაგ ჩუეულებისაებრ. რ~ მრავალგზის ბრძოლილ იყო ველსა მას ზე
და. და ვითარ წარჰჵდა დამალულთა მათ მჵედართა. გამოუჵდეს ზურგი

თ მისსა და იგი მეოტი შემოიქცა. ხ~ საურმაგ სცა ჰოროლნი წინასა მას
და მოკლა. ხ~ ათთა მათ მოკლეს საურმაგ:-

მაშინ მიეტევა თუით მეფე ვახტანგ. და მის თანა სამნი იგი წარჩინებულნი.
მისნი [....] არტვაზ ბივრიტიან. და ნასარ. და მათ თანა ლეონ ბერ
ძენი: ხ~ სინდელნი იგი ივლტოდეს. და მისდევდა ვახტანგ მოყუსითურთ ვი
დრე კართამდე ქალაქისათა. და სინდნი იგი შეივლტოდეს ქალაქსა შ
ინა. მაშინ ვახტანგ სავსე მწუხარებითა შეიქცა. და იგლოვდა გუამსა
ზედა საურმაგისასა. ვ~ა ძმისა საყუარელისსა. რ~ თანა ზრდილ იყო
მისი ძმისწული მამა მძუძისა მისისაჳ არტვაზის მამისაჳ. ერთგულ
ი მინდობილი და ქველი:- არაკიჱ

მაშინ სინდთა მეფე გამოდგა კართა ქალაქისათა. და ჵმაყო ჵმითა
მაღლითა და თქუა. ვახტანგ მეფეო მსგავსი ხარ შენ ყუავისა მის უ
გუნურისაჳ. რომელმან პოა ქორი მოწყლული და გაგლეჯილი
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არწივისაგან. რომელსა ვერ ეძლო აფრენაჳ. და მიახლებულ იყო სიკ
უდილსა. და არა ქმნა ყუავმან მან. ვ~ა წესი არს ყუავისაჳ. რ~ სხუამან
ყუავმან ოდეს იხილის ქორი. იწყის ჵმა მაღლად ყივილი და ას
მინის სხუათაცა. და დაესხის სიმრავლე ყუავთაჳ ქორსა. რათამცა
განიოტეს საყოფელთაგან მისთა. და უშიშადმცა დაყვნეს დღენი მა
თნი. რ~ პირუტყუთაცა იციან სარგებელი თავისა თავისაჳ:-

არა ქმნა ყუავმან მან ესე ვითარი. ა~დ შეიწყალა ქორი იგი. ვ~ა კეთილ
ის მყოფელი მისი. დაუწყო ზრდაჳ მართუეთა თუისთათანა. მარა
დის უკრებნ მკალსა და გუელსა. რ~ სხუისა შეპყრობაჳ არა რასა ძალ
უც ყუავსა. და მით ზრდიდა ქორსა:-

ვ~ა მოეზარდნეს ქორსა მას ფრთენი. თქუა გონებასა თუისსა. ესე რა დღეთა
მრავალთა გაზრდილ ვარ მკალითა და გუელითა. და არა მომცემია მე
ძალი მამა დედათა ჩემთაჳ. რ~ მკალითა ვერ განვძლიერდები. თუმცა
ძალ მედვა მიწევნაჳ მფრინველთაჳ და მით გამოზრდაჳ თავისა ჩემისაჳ:-

ა~დ შევიპყრა ყუავი ესე მზრდელი ჩემი. შევჭამო და განვისუენო ორდღე.
მომეცეს ძალი დავიწყო წესისაებრ ნადირობად. მამათა ჩემთა ებ
რ. რომლისა თუისცა აღასრულა ესე. შეიპყრა ყუავი იგი და შეჭამა:
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მიერითგან იწყო ნადირობად დიდთა და მალეთა მფრინველთა:-

არა მიეცა ყუავსა მას ქებაჳ მოწყალებისაჳ. ა~დ უგუნურად და თავისა მკვ
ლელად ითქმის. არცა მიეცა ქორსა მას ყუედრებაჳ უწყალობისაჳ და
კეთილის უჵსენებლობისაჳ. და იგი არს გუარი და წესი ქორისაჳ. გ
ანილეოდა და მოკუდებოდა მკალითა და ქმნა წესისაებრ და განერა სი
კუდილისაგან: ხ~ ყუავმან მან არა წესისაებრ თუისისა ქმნა და მითცა მოკუდა:-

აწ სპარსნი რომელნი პირველითგან მოაქამომდე. და წაღმართ მი უკუე მტერნია ჯ
უარისა მსახურთანი. ჟამსა შინა უღონობითა ლიქნით ყუიან სიყუა
რული. და ოდეს ეცის ჟამი. არა ყვიან წყალობაჳ და კეთილის ჵსენებაჳ:
ესე ბევრის ბევრეულჯერ ქმნილარს რომელი გუასმია წიგნთაგანჱ

და ოდეს იხილენ სპარსნი ჩემმიერ შეკნინებულნი. არა ჰყავ იგი რომელი
ჯერ იყო შენდა საქმედ. სიხარული და მადლისა შეწირვაჳ ღთისა შენ
ისა. და ზრახებაჳ სხუათაცა ნათესავთაჳ. და მტერად აღზრზენაჳ სპარს
თა ზედა და შეწევნაჳ მტერთა სპარსეთისათაჳ. არა ჰყავ ესე ვითარი:-

ა~დ დაგიტეობია საყოფელი მამათა შენთაჳ. და წინამძღუარ ქმნილხარ
სპასა დიდსა საქრისტიანოსა საბერძნეთისასა. და მოგივლია ორისა
წელიწდისა გზაჳ. და მოსრულხარ ძალად სპარსთა. რათა განძლიე
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რდეს და მოიწყვეს და წარგწყმიდებს შენ. და ქუეყანაჳ შენი და დაიპყრეს
წარსაწყმედელად ყოველი ჯუარის მსახურ:-

ჭეშმარიტად ამას იმზადებ თავისა შენისათუის. და ყოველთა ჯუარის მსა
ხურთა თუის. რად ვთქუ მე შენთან ყუავისა იგავი. რ~ მეფე ხარ თუით მპყრო
ბელი ახოვანი. და ნებითა შენითა მიგიცემია თავი შენი. მონად მტერთა
შენთა. ვითარ არა უგუნურად ვთქუა თავი შენი:-

არაკი:-

მაშინ ვახტანგ ჰქუა. გეგონა შენ ვითარმედ სიბრძნით გამონახულად იზ
რახე. ა~დ ცრუ არიან სიტყუანი ეგე შენნი. მე გითხრა და გაუწყო ჭეშმარიტი:-

უგუნურო მსგავს ხარ შენ. თაგუისა მის მთხუნველისა. რომელსა არა ასხ
ენ თვალნი. და საყოფელი მისი არს მიწასა ქუეშე. და არა უწყია ბრწყ
ინვალებაჳ მზისაჳ. და შუენიერებაჳ ველთაჳ. და დაჯერებულ არს იგი ცხო
ვრებასა თუისსა. რ~ ეგეოდენ ჰგონიეს მას ცხორებაჳ ყოელთა იძრვისთაჳ.
ვითარსა ცხორებასა თუისსა არს. და არა სურვიელ არს ხილვად ნათლისა
და შუენიერებასა ცისა და ქვეყანისასა:-

ეგრეთვე შენ ბრმაჳ ხარ გონებისა თვალითა. და ყრუ ხარ გონებისა ყურ
ითა. და არა ხედავ და არცა გესმის. და არცა უწყი ცხორებაჳ სრული.
და არცა სურვიელ ხარ შენ. მისლვად ცხოვრებასა მას საუკუნესა ნათე
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ლსა მას დაუსრულებელსა. არა იცნობ შენ ღ~თსა შემოქმედსა ყოვ
ლისასა. რომლისა მიერ შეიქმნა ყოველივე. არა მიქმნია მოსლვა ამ
ას ქვეყანასა დიდებისათვის სოფლისა. არცა მსახურებისათვის
სპარსთა მეფისა: არამედ მსახურებისათვის ღ~თისა დაუსაბამოსა სამებ
ისა ერთარსებისა დამბადებელისა ყოველთასა. და დიდებისათვის მერმისა
საუკუნოსა დაუსრულებელისა. რ~ ჩემითა აქა მოსლვითა. პირველად გა

მომიჵსნია იერუსალიმი წმიდაჳ ქალაქი. სადა დადგეს ფერჵნი უფ
ლისა ჩუენისა იესოს ქრისტესნი. და მუნ აღასრულა ყოველივე
ჵსნისათვის სულთა ჩუენთასა: და შემდგომად ყოველი საქრისტიანო.
დამიჵსნია მოოჵრებისაგან. რ~ მისცემოდა ჟამი სპარსთა მეფესა. მოტყუ
ენვად ყოვლისა საქრისტიანოსა. დაღაცა თუმცა ქვეყანა ჩემი
დაცულ იყო ძალითა ქრისტესითა. და სიმჵნითა სპათა ჩემთათა.
ა~დ უცალო იყუნ[.]ეს ბერძენნი და ვერ წინა აღუდგებოდეს:-

და ესრე ჯერარს ჩუენდა ქრისტეს მოსლვითაგან. რათა ერთისა მოყ
უსისა ჩუენისათუის დავდვათ სული ჩუენი: ხ~ ბევრისა ბევრეული სუ
ლი დაჵსნილ არს ჩემითა აქა მოსულითა. და ამისთუის მიქმნიეს ესე.
რათა ღ~თნ დამბადებელმან ჩემმან შეიწიროს მსახურებაჳ ესე ჩემ

1-17 სტრ. 129r
ი. და აღმისუბუქნეს ცოდვანი ჩემნი:-

და რომელ სთქუ შენ. თუ მოიწყონ რაჳ სპარსთა [..........] მტერ ექ
მნებიან ქრისტიანეთა. მე ძალითა და შეწევნითა ქრისტესითა.
ჟამსა ამას დამიჵსნიან ქრისტიანენი. ჭირისაგან დიდისა. და უკა
ნის ღ~თნ დამბადებელმან წყალობა ყოს კვალად მოსავთა მისთა ზედა:-

დაღაცა თუმცა არა იყო მიზეზი ქრისტიანეთა ჵსნისა თუის. ძალ
ად სპარსთა მოსრულ ვიყავ აქა ჯერ იყო ესეცა. პირველად

ნათესაობისათუის. და შემდგომად ამისთუის დაღაცათუ არა ჭეშმა
რიტსა სჯულსა ზედა არიან სპარსნი. ა~დ მეცნიერნი არიან ღ
~თისა დამბადებელისანი. და ჰრწამს ცხოვრებაჳ სულიერი. ხ~ თქუენ
სრულიად უმეცარნი ხართ ღთისანი. და უგულის ჵმო ვითა
რცა ცხენი და ჯორი:-

ვითარ უკუე არამცა მსახურებად შეიწირა ღ~თნ დამბადებელმან
ყოვლისამან. და საწუთოჳსაცა ამის საქმეთაგან საძაგელ არს გო
ნებაჳ შენი: რ~ ქორმან ღადარმან რომელმან შეჭამა ყუავი იგი მზრ
დელი მისი აქებ ნაქმარსა მისსა:-

ხ~ ბუნებაჳ ჩუენი ესე არს. რათა კეთილის მყოფელისა ჩუენისათუის
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დავდვათ სული ჩუენი. და მოვიგოთ მადლი ღთისაგან. და ვპოვოთ ცხო
ვრებაჳ საუკუნო. და სოფელსა ამას მოვიგოთ ქებაჳ კაცთაგან.
და სახელსა ზედა ღთისასა. და მცნებათა მისთათუის. თუ მოვკუდეთ უ
კუდავნი ვე ვართ და სიკუდილისაგან ცხოვრებად მივიცვალებით:-

მაშინ ჰქუა სინდთა მეფემან. ცუდ არს სიგრძე ზრახვისაჳ ჩუენ შორ
ის. ა~დ რომელი სთქუ შენ თუ სახელისა თუის ღთისა ჩემისა მოვკუდე სიკუ
დილისაგან ცხოვრებად მივიცვალები. მაშინ უკეთუ კაცმან უწყო
დის მის ზედა მომავალი დიდებაჳ და კეთილი. ჯერარს ესრეთ რათა ისწრ

აფოს მიმთხუევად სუფევისა მის:-

აწ უკუე ჭეშმარიტად უწყი. სუფევად მისლვა შენი. გამოედ ბრძოლად
ჩემდა. რათა ჩემ მიერ მიიცვალო დღეს სიკუდილისაგან ცხოვრებ
ად. რამეთუ წარჩინებულიცა შენი წარმივლენია წინა მო
რბედად შენდა. რათა განგიმზადოს სადგური შენი:-

ჰქუა ვახტანგ. მე აწინდელი არა მიჩნს სიხარულად. რ~ ცოდვილი ვარ.
და არა სრულიად აღმისრულებია მცნებაჳ ღთისაჳ. და არა სრულად
აღმიჵოციან ცოდვანი ჩემნი სინანულითა. ა~დ ძალითა ქრისტესითა
არა მეშინიან შენგან სიკუდილისა. რ~ იგი არს მფარველი ჩემი რო
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მლისა მიერ დაცულ ვარ ყოვლადვე. და მრავალ მოწყალემან ღ~თნ
მრავლითა მის მიერითა ძალითა. ჩემ მონისა მისისაგან მოგკლას მგმობარი
მისი. და სული შენი წარვიდეს ბნელსა მას გარესკნელსა ცეცხლსა უშრეტსა:-

მაშინ განვიდა სინდთა მეფე: და ვახტანგ ჰქუა მოყუასთა თუისთა. ღ
~თსა ევედრენით და ზურგით კერძი ჩემი განმიმაგრეთ. და განვიდა ვახ
ტანგ. და ორთავე აქონდა ჰოროლები. მაშინ იწყეს რბევად მრგუ
ლივ ნავარდსა. და ღონესა ეძიებდეს ორნივე რათამცა შეჰყუეს წუ
ერსა ჰოროლისასა. მაშინ დაიჟამა სინდთა მეფემან შეყოლაჳ ვახტანგის
ჰოროლისა წუერისაჳ. და შეუტევნა რათამცა სცნა ჰოროლნი: ხ~

სიმხნითა და სიკისკასითა ტანისა მისისათა წარიჵადნა და მიუდრკა ჰოროლსა:-

და შემოუმრგულა ვ~ა გრიგალმან. და სცა ჰოროლნი სინდთა მეფესა ბეჭ
სა მარცხენასა. ვერ უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან დაწყლა წყლ
ულებითა დიდითა. რ~ წინათ გავლო წყრთაჳ ერთი და ჩამოიჭრა სინდთა მე
ფე. და მივიდა ზედა ვახტანგ ჩაყო ჵელი და უპყრა ფერჵი მისი. და თრ
ევით მოიღო წინაშე სპარსთა მეფისა:-

მაშინ ყოველმან სპამან ჵმითა მაღლითა შეასხა ქება ვახტანგს. და აღ
ივსო სიხარულითა სპარსთა მეფე. და ყოველი ბანაკი მისი. და მოვიდოდეს
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ყოველნი წარჩინებულნი. წინაშე ვახტანგ მეფისა ძღუნითა და
შესწირვიდეს ძღუენსა:-

მაშინ სპარსთა მეფემან მოიყვანა მკურნალი ჵელოვანი. და დაადგინა
ზედა სინდთა მეფესა. რათა განკურნოს წყლულებისაგან. და მის
მიერ წარიღოს ყოველი სინდეთი:-

ხ~ სინდთა დაიჭირეს ნაცვლად მეფისა მათისა ძე მისი. მაშინ მეფემან
ვახტანგ. აზრახა სპარსთა მეფესა. განტევება სინდთა მეფისაჳ აღებაჳ
ხარკისაჳ და მძევალთაჳ. რ~ ვერ წაიღებდეს სინდეს:-

ა~დ სთნდა მეფესა სპარსთა განზრახვაჳ ვახტანგისი. განუტევა მეფე
სინდთაჳ აიღო მისგან ხარკი. ორი ეგზომი რომელი ჰინდოთ
აგან და ორნი შვილნი მძევლად. და ესე ხარკი სინდთაჳ. მაშინ სპა
რსთა მეფემან ყოველივე მიანიჭა ვახტანგს:-

მაშინ მეფე იგი სინდთაჳ. დაემოყურა ვახტანგს სიყუარულითა დი
დითა. პირველად ამისთუის. რომელ ოდეს შევარდა ჵელსა ვახტანგ
ისსა არა მოკლა და ცოცხლებით მოიყუანა წინაშე სპარსთა მეფი
სა. და შემდგომად ამისთუის რ~ ვახტანგისვე მიერ განთავისუფლდა
ტყუეობისაგან. და უძღუნა ვახტანგს ძღუენი მიუწდომლად დ
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იდ ძალი. და წარმოვიდეს სინდეთით წელსა მეოთხესა სინდეთს შესლვისასა:-

და დარჩომოდეს ქალაქნი სინდედსანი მოუოჵრებელად. სინდ
აჳ. თოფორი. კიმრაი:-

აქა სპარსთ მეფისა და ვახტანგ გორგასლისაგან შესლვა აბ
აშეთს. და დაჭირვა აბაშეთისა მათგან:-

და მოვიდეს მუნით აბაშეთს. ხ~ აბაშნი მსხდომარე იყვნეს ქვეყანასა
რომელსა მოსდგმიდა. წყალი და ლერწმოანი. რომელსა ვერ ია
რებოდა ნავი. და ვერცა ოთხ ფერჵი. ა~დ საზღვარსა ზედა არს სპა

რსთასა. და სულგრძელად ჰბრძოდეს. რ~ წყალი იგი რომელ შესდ
იოდა გარდაუგდეს და ლერწმოანი იგი დაწუეს ცეცხლითა. და წა
რმოტყუენეს აბაშეთი ყოველი: და განყუნა მეფემან სპარსთამან
აბაშნი ორად. და ნახევარნი დაუტევნა ადგილსავე ზედა. და ნახ
ევარნი წარმოიყვანნა ვითარ სახლი ათასიჱ და განყუნა იგინი
ადგილითი ადგილად:-

და ესე არიან ქურდნი ნათესავნი იგი. რომელ წარმოტყუენნა აბ
აშთაგან:- და ვითარ მოვიდა ვახტანგ მეფე. წელსა მერვესა. შეს
ლვით მისითგან სპარსეთადვე ანტიოქიამდე. და მოვიდა ურაჰად.
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ხ~ სპარსთა მეფე აძლევდა ვახტანგს ცოლად თუისთაგან მეფეთასა. ხ~
ვახტანგ ჰქუა არა ჯერარს ჩემგან ორთა ცოლთა პყრობაჳ. რ~ მი
ვის ცოლი ასული კეისრისაჳ. დაუმძიმდა ესე მეფესა ხუასრო
ს. არამედ ვერა რაჳ ჰქუა:-

ხ~ ვახტანგ მშუიდობით პოვნა. დედაჳ და დაჳ მისი. და წარმოვიდეს ვიდრე გა
ნსაყოფელსა ბერძენთასა და სომეხთასა. და წარვიდა ლეონ ბერძ
ენი და სპაჳ მისი შიმშატადჱ ხ~ ვახტანგ წარავლინა მოციქული. წა
რმოყვანებად ცოლისა მისისა. და პეტრესთუის კათალიკოზისა. და
სა მოელ ებისკოპოსისა:-

წარმოვიდა ვახტანგ ქართლად. და მიეგება ძე მისი დაჩი. და
ყოელნი სპასალარნი და მათ თანა ებისკოპოსნი:-

და ვ~ა ცნა ებისკოპოსმან. ვითარმედ წარავლინა მეფემან მოყვანებად
კათალიკოზისა და ებისკოპოსთა დაუმძიმდა. რეცა მას ზედა იწყო
რეცა ამბოხებად და მიზეზობად. და მიუვლინა მეფესა ვითარმედ.
შენ დაგიტეობია ქრისტე. და ცეცხლსა ესავ. ხ~ ვახტანგ მოუვლი
ნა ვითარმედ ძალითა ქრისტესითა შევედ. და სიმრთელით გამოვედ.
ძალითა ქრისტესითა უბრალოჳ ვარ იცის ღმერთმან:-
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მაგრა წარმივლენიეს მოყვანებად კათალიკოზისა და ებისკოპო
სთა. და ვ~ა ესმა ესე ებისკოპოზსა. დაიდასტურა და ჰგონებდა რომ
ელ შფოთითა დააცადოს საქმე იგი. და მოსლვაჳ მათი: და კრულ
ყო მეფე და ყოველნი სპანი მისნი:-

ხ~ მეფემან თქუა. დაღაცა თუ უბრალო ვარ სიმდაბლე ჯერარს ჩე
მგან. და მივიდა მეფე და გარდახდა საჵედარსა. რათამცა შეემთხუია
ფერჵთა ებისკოპოსისათა. და განხარა მან ფერჵი და მიამთხუია პი
რსა მეფისასა ფანდაკითა. შემუსრა კბილი მისი. ხ~ მეფემან თქუა. სილა
ღე ესე ამპარტავანებისაჳ არს საცთური ეშმაკისაჳ:-

უკეთუ სიმრავლემან ცოდვათა ჩემთამან აღგძრა. არა გაქუს ჵელმწიფ

ობაჳ ბოროტისა. ა~დ შენდობისაჳ ვ~ა იტყუის სახარებაჳ არა დაშრი
ტო პატრუკი მბდვინვარე. არცა განსტეხო ლერწამი დაჩეჩქუილი. ხ~
შენ ჰგონებ ვითარმედ შენითა სივერაგითა ჩუენ დაგვაცადენ სიყუარულსა
ქრისტესსა:-

მაშინ გამოჩნდა ცხადად. რაჟამს გესმა უმთავრესისა შენისა ქართლ
ად მოყუანებაჳ. და აღეგზენ შურითა ბოროტად ვ~ა იუდა პეტრესითა.
რ~ შენ ხარ ვ~ა იუდა. ხ~ ეკლესია ვ~ა პეტრე. ვეცხლის მოყუარე ხარ. რ~
შენცა მეგვადრუცე ხარ ქრისტესი. აწ მიგავლინო შენ პატრიაქისა
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კოსტანტინე პოლედ. და ვ~ა ჯერ იყოს განგიკითხოს:-

და წარსცა იგი დიასპანთა. და მისთანა კბილი მისი. და შეუთუა
ლა რათა კათალიკოზი და თორმეტნი ებისკოპოსნი სწრაფით წარ
მოავლინენ. და მათ შორისმცა არს პეტრე კათალიკოზი. და სამოელ ების
კოპოსად. და სხუანი ვინცა სთნდენ:-

და ვითარ მიაწიეს მიქელ ებისკოპოსი. ჰქუა მას პატრიაქმან. ვინაჳთგან
დაითხია სისხლი შენ მიერ ქვეყანასა ზედა. არღარა ხარ შენ ღირს
ებისკოპოსად. და კადრებისა თუის მეფისა. თანა გაც შენ სიკუდილი: ვ~ა იტ
ყუის დაემორჩილენით თქუენ მეფეთა. რ~ არა ცუდად ჵრმალი აბიეს. რ~
ღ~თისა მიერ მთავრობს ვ~ა ლომი შორის ცხოვართა. და ექსორია
ყვეს მიქელ ებისკოპოსი მონასტერსა მღუიძარეთასა:-

და წარავლინეს პეტრე მღრდელი. და სამოელ მონაზონი ანტიოქიას.
და მიუწერა ანტიოქიისა პატრიაქსა. მეფემან და პატრიაქმან კო
სტანტინე პოვლელმან. პირველად დასაბამსა ქართლის მოქც
ევისასა. დედაკაცისა ჰრომაელისა ნინოჳს მიერ. განივლინა აქა ები
სკოპოსი. რ~ შორის სპარსთა და ბერძენთა შფოთი იყო და მით ვე
რ მოაწიეს საქმე ესე ჯერისაებრ სჯულისა:-
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რ~ ჩუენ უწყით ვითარმედ ქართლი და აღმოსავლეთი და ჩრდილოჳ. მა
გის წმიდისა საყდრისანი არიან. ვ~ა განაწესეს მოციქულთა სახ
არებასა შინა რომელ არს უწინარესობაჳ:-

და მიუწერეს ყოველი საქმე დიდისა ვახტანგ მეფისაჳ. ვითარ ებისკოპო
სი იგი. რომელი მათ მიერ დადგინებულ იყო უკუვადგინეთ. და დღ
ეს იცოდეთ ახალ ნერგად ჭეშმარიტად ქართლი. აწ ესე ორნი მათგ
ან თხოილნი აკურთხენ. და ათერთმეტნი ვინ შენ გნებავნ აკურთხენ. ხ~
ჩუენდა მოვიდენ რათა ჩუენ ნიჭითა და საჵმრითა ყოვლითა განუტევნეთ:-

ხ~ ანტიოქელმან პატრიაქმან. ყო ეგრე ვ~ა მიუმცნეს პატრიაქმან და
კეისარმან. აკურთხნა თორმეტნი ებისკოპოსნი. და პეტრე კათალ
იკოზად. და მოვიდეს კოსტანტინე პოლედ. და მეფემან მისცა ნიჭი დიდ
ძალი და მისცა ასული თუისი სახელით ელენე ელენე მეფესა ვახტანგს. და

გამოავლინა იგი სპითა დიდითა. ვიდრე საზღვართამდე სომხითისათა. და
მიეგება ვახტანგ მეფე. და შეიქცეს სპანი ბერძენთანი და წარმოვიდ
ეს მცხეთად:-

ხ~ მცხეთას მეფემან ვახტანგ. აღაშენა ეკლესიაჳ მოციქულთა. სუეტი ცხოვ სეტი
ცხოველი
ელი და უპყრა სუეტსა შინა სამხრით. ადგილსა მას სადა იგი
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დაცემულ იყო ეკლესიაჳ რომელ არს სიონი სიონი დიდი. მუნ შინა დასუ
ეს პეტრე პეტრე კათალიკოზად. და სამოელ სამოელ ებისკოპოსად მცხეთისავე
საებისკოპოსოსა:-

დასუა ერთი ებისკოპოსად. კლარჯეთს ეკლესიასა ახიზისასა: ერთი
არტა[..]ნს ერ უშეთსჱ მესამე ჯავახეთს წუნდას:- მეოთხე მანგლ
ისს:- მეხუთე ბოლნისს:- მეექუსე რუსთავს:- მეშუიდე ნინოწმიდას
უჯარმისა. კარსა რომელი გორგასალსა აღეშენა:- მერვე ჭერამს მი
სსავე აღშენებულსა. და მუნ ქალაქი ერთი შორის ორთავე ეკლ
ესიათა. რომელი იგი მანვე აღაშენა:- მეცხრე ჩელეთს. რომელი სოფ
ელსა შუვა აღაშენა:- მეათე ხორნაბუჯს:- მეათ ერთ მეტე აგარაკს
რომელ არს ხუნანს გამართებით:-

შემდგომად მისსა აღაშენა ეკლესიაჳ ნიქოზისაჳ. საგზებელსა თანა ცე
ცხლისასა. და დასუა ებისკოპოზი სადა იგი ეფლა გუამი წმიდი

სა რაჟდენისი. რომელი იწამა სპარსთა მიერ წყობასა ვახტანგისასა:-

ესე იყო რაჟდენ იყო მამამძუძე ვახტანგის ცოლისაჳ. რომელი იგი პირველ
მოეყუანა სპარსთა მეფისა ასული. და მოიქცა იგი ქრისტიანედ. და იქ
მნა იგი დიდად მორწმუნედ. და იყო იგი ბრძოლასა მას შინა ძლიერ. შეიპყ
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რეს იგი სპარსთა და აიძულებდეს რათამცა უარ ჰყო ქრისტე. ხ~
მან წმიდამან აღირჩია წარუალი იგი დიდება და იწამა ქრისტესთუის:-

და ესხნეს ვახტანგს ბერძენისა ცოლისაგან. სამ ძე და ორ ასულ: ხ~ ძე
სა მისსა პირმშოსა პირველისა ცოლისასა დაჩის. მისცა ქალაქი
ჭერემისაჳ. და ნეკრესისაჳ. და ქალაქი კამბეჩისაჳ. რომელ არს ხორ
ნაბუჯი. და ყოველი ქვეყანაჳ მტკუარსა აღმოსავლით: და
თუით ვახტანგ დაჯდა უჯარმოს და აღაშენა იგი ნაშენებითა უზო
მოთა. და დაჳ მისი ხუარანძე. მისცა ბაკურს ცოლად პატიახშსა სომხით
ისასა ცოლადჱ და ვ~ა წარვიდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე. მოკუდა
ხუასრო მეფე. და დაჯდა მის წილ ძე მისი ხუასრო. და განძლიერე
ბულ იყუნეს სპარსნი. რ~ ყოელნი მტერნი მისნი მათნი დაემორჩილნეს
შესლვითა ვახტანგისითა:-

და წარმოემართა იგი ბრძოლად ბერძენთა. და მოუვლინა გორგასა
ლსა მოციქული და ჰქუა. მოკუდა მამაჳ ჩემი და მეფე მყო მე ერმა

ნ მისმან საყდართა მისთა ზედა. და ესრეთ მიბრძანეს მოხუც
ებულთა ჩემთა. რათა მოვიდე წინაშე შენსა. და ვერჩდე ბრძანება
სა შენსა. შენ წარმიძღუე ჩუენ მეფეო წინამძღურად ჩუენდა.
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შესულასა ამას ჩუენსა საბერძნეთს:-

და მომეც ასული შენი ცოლად. რათა ვიყო მე ვ~ა ერთი შუილთა
შენთაგანი. და ვ~ა მოვიდა მოციქული ვახტანგ მეფისა. და ვახტა
ნგ აშენებდა ქალაქსა ტფილისისასა. და საფუძველი ოდენ დაედ
ვა. და ვ~ა უთხრა მოციქულმან შეთუალულობაჳ ხუასრო მეფისაჳ. თ
ქუა მეფემან ამისი თქუიან. მჭედელო განმახუე მახუილი შენი. რათა
მსწრაფლ განეწონოს ასოთა შენთა. დღეთა მიწევნულ იყო ვით
არ სამეოცისა წლის:-

და თქუა ესრეთ უთხართ მეფესა ხუასროს. პირველად განემზადე ბრძოლად
ჩემდა. და ეგრე შეედ საბერძნეთად. რ~ ძალნი რომელნი იქმნნეს
ძალითა ჯუარისაჳთა იქმნნეს აწ ცხოვრებაჳ ჩუენი. იყავნ სა
სოებითა ჯუარცმულისაჳთა:-

და წარავლინა ქადაგი. რათა დაუტეონ სოფლები და ქალაქები რომელი
იყო არა ძლიერი. და შეივლტოდიან კავკასიანთა და კახეთად.
რ~ კახეთი ტყე იყო შეუვალი მტრისა მიერ. ხ~ დაჩი მეფე და დის

წული მისი გარდავიდეს კახეთად. და შევიდეს ჵევსა ლოპოტისასა
ქვეყანასა მას კლდითა მოზღუდვილსა. და იყვნეს სოფლისა მის
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კაცნი ცეცხლისა და წყლისა მსახურნი. და სავსე იყო ჵევი იგი
სიმრავლითა კაცთათა ვიდრე ნოსორამდე:-

ხ~ გორგასალი ცოლი და შვილნი მისნი უჯარმისა ჵევსა. და წი
ნა ციხესა თუით შედგა. და მის თანა ჯუანშერ და ადარნასე. ხ~ მც
ხეთას დემეტრე და ნერსე და ბივრიტიანი დაუტევნა:-

წარავლინა მოციქული და მიამცნო კეისარსა:-

აქა სპარსთ მოსულა ქართლს. ვახტანგ გორგასალზე საომრ
ად. და ვახტანგისგან სპარსთ მეფის შვილის ბარტამის მოკლვა:-

და მოვიდა ხუასრო მეფე. და შემუსრნა ქალაქი კამბეჩისანი. და ჭე
რამისა ციხე. და ველისა ციხე. და ვ~ა მოიწინეს კახეთად დაი
ბანაკეს იორსა ზედა. ხ~ სპანი ვახტანგისნი დადგეს ველსა ზედა გარ
ემოს ციხესა ქალაქსა სადა ჰქუიან დარფაკა. და შეიბნეს იორსა
ზედა. და სამ დღე ყოელთა დღეთა იბრძოდეს. და დაეცემო
და ორთავე სპათაგან ურიცხუი:-

და ვახტანგ მოუწოდა პეტრე კათალიკოზსა და ჰქუა. უწყოდე რ~ არა
ხარკისა მიღებისათუის გუბრძვანან. ა~დ ქრისტეს დატეობისათუი
ს. აწ მე ესე განმიზრახავს. რ~ ცხოვრებასა ჩუენსა სიკუდილი უმ
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ჯობეს არს სახელსა ზედა ქრისტესსა. რათა სასუფეველი გვაქუნ
დეს აღთქმული მათ თანა. რომელთა ეტყუის რომელმან წარიწ
ყმიდოს თავი თუისი. სოფლისა ამის ჩემთუის მან პოოს იგი:-

ჰქუა მას პეტრე კათალიკოზმან. გიხილვან საქმენი რომელნი არავინ
ნათესავთა შენთაგანმან იხილნა შეწევნანი ქრისტეს მიერნი. რ~ უწ
ყის სიბრძნემან შენმან. ვითარმედ მტერი იგი გამომცდელი ჩუ
ენი. აცილობს ჩუენთუის ღ~თსა. ვ~ა იობისთუის. რ~ ღ~თი მიუშუებს
მოაიძულებულთა მათ თუისთა წარწყმედად. ხ~ შეყუარებულთა თუი
სთა განღთობად. იყავ შენ ვ~ა გაზრახოს ღ~თან. დაღაცა თუ არ
ა მოჰკუდეთ მოვკუდეთ:-

და ამით სიტყუითა ამხილა. ვითარმედ წყობასა მას არა დარჩეს. და ჰქუა
არა ხ~ თუ ქართლი მიეცეს განსარყუნელად. ა~დ იერუსალიმიცა რო
მელ არს მშობელი ყოველთა შვილთა ნათლისათაჳ:-

და ჰქუა მეფემან. დადეგ ეკლესიასა შინა რაჟდენ წმიდისასა. რომელ პალ
ატსა შინა უჯარმოსსა აღმიშენებიეს. და ვეჭუ ვითარმედ. ყოელნი ქა

ლაქნი გარემოს უჯარმოსა იძლივნენ. რ~ მტკიცენი ზღუდენი და
ძლიერნი აქა დავსხენით. და ყო ეგრე კათალიკოზმან. ხ~ ებისკოპოსნ
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ი ყოელნი წმიდანი მას შინა შეკრბეს:-

და იყო ლაშქარი ვახტანგისი: ას ორმოცი ათასი:- ხ~ სპარსთაჳ
იყო შუიდას ორმოცი ათასი: და განყო ვახტანგ ლაშქარი მისი სა
მად. და კლდით კერძო მოავლინა ქუეითი. და ერთ კერძო მიავლინნა პ
ატიახშნი და სპაჳსპეტნი. და სადათ სპარსთა მეფე იყო. მუნით
თუით მივიდა ვახტანგ. ვითარ ასი ათასითა კაცითა. ღამესა ნის
ლსა განცისკრებულსა ოდენ დაესხა ვახტანგ სპარსთა ზედა. და
ჰქუა ყოელსა ერსა მისსა. ყოელი კაცი რომელი დარჩეს სიკუ
დილისაგან. და მტერთა ჩუენთა განისა. თავი ანუ ჵელი არა
გამოიტანოს. სიკუდილითა მოკუდეს იგი ჩუენ მიერ:-

და ცისკარი რაჳ აეღებოდა დაესხა. და შევლო ვიდრე პალატა
მდე მეფისა. შევიდა კარავსა შინა მეფისასა. და მეფე შეესწრა
ცხენსა ზედა. და ძე მისი ბარტამ მოკლა. და მოჰკუეთა თავი მი
სი. და მუნ შინა სპარსმან ვინმე სცა ისარი მკერდსა ვახტ
ანგისასა. და იყო ბრძოლაჳ შუა დღემდე: სძლო ვახტანგ
სპარსთა მათ. და მოკლა მათგანი ვითარ: ასოცდა ათი ათ
ასი: ხ~ სპათაგან ვახტანგისთა მოკუდა ვითარ: ოცდა რვაჳ
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ათასი. და წარმოიღეს ნატყუე ნავი ცხენი ვითარ: ასი ათასი:
და სრულად ვერ იოტნეს სიმრავლისაგან. და აიყარა მუ
ნით სპარსთა მეფე. და ჩადგა რუსთავს. და დამძიმდა წყლ
ულებაჳ ვახტანგისი. რ~ შეწეულ იყო ისარი ფირტუად.
და წარვიდა უჯარმოს. და უბრძანა სპასალართა ქართლისათა.
რათა ადგილსავე თუისთა დადგენ. სცნეს სპარსთა ვითარმედ დამძიმდა
ვახტანგ წყლულებისაგან. მოაოჵრს ტფილისი. და არმაზი ქალაქი.
ხ~ მცხეთაჳ ვერ დაიპყრეს. გარნა რომელი ზღუდესა გარეგნით ი
ყო მოაოჵრეს. რომელი იგი მუხნარით და არაგუსა ხერთუისსა იყო:-

ხ~ ბერძენთა მეფე სიმამრი ვახტანგისი მოკუდა. და დაჯდა მეფედ ზენონ ძე მი
სი მეფედ. და გამოვიდა სპერად გამოსულად ქართლად. და ვითარ ც
ნეს სიმძიმე გორგასლისაჳ. დაადგრა კარნუ ქალაქს. და მივიდა მუნ
ხუასრო. და შეიბნეს ხუასრო და კეისარი კარნი ფორას. და დაიხოცა
ორთაგანვე სპათა რომელ იქმნა ორთაგანვე სისხლისა მდინარე. და
მის მიერ ეწოდა კარნიფორას. რეცა ცხენი (ბ) სისხლსა (ა) მუცლითა აპობდა
სისხლსა. და ვერ სძლო ერთმანცა რ~ სპანი ორთანივე დაიჵოცნეს. და
შეიქცა ხუასრო გზასა ქართლისასა:-
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ხოლო ვახტანგ შეიტყო სიკუდილი თავისა თუისისაჳ: და მოუწოდა პე

ტრეს. და ცოლსა თუისსა ელენესა. და ძეთა და ყოველთა წარჩინე
ბულთა. და თქუა მე ესერა წარვალ წინაშე ღ~თისა ჩემისა. და ვჰ
მადლობ სახელსა მისსა რომელმან არა დამაკლო გამორ
ჩეულთა მისთა წმიდათა:-

აწ გამცნებ თქუენ. რათა მტკიცედ სარწმუნოებასა ზედა სდგეთ. და ეძიებდეთ
ეს ქრისტეს თუის სიკუდილსა. სახელსა მისსა ზედა. რათა წარუა
ლი დიდებაჳ მოიგოთ. და ჰქუა ყოველთა წარჩინებულთა. თქუენ მკუი
დრნო ქართლისანო მოიჵსენენით კეთილნი ჩემნი. რ~ პირველად
სახლისა ჩუენისა მიერ მოიღეთ ნათელი საუკუნოჳ. და მე ჵორცი
ელებრითა დიდებითა გადიდენ თქუენ. ნათესავთა ჩემთა და სახლსა ჩემსა. ნუ
შეურაცხყოფთ თქუენ. და სიყუარულსა ბერძენთასა ნუ დაუტეობთ:-

და ჰქუა ძესა თუისსა დაჩის. შენ ხარ პირმშოჳ შვილი ჩემი. შენდა მ
იმიცემია გუირგუინი მეფობისა ჩემისაჳ. და ნაწილად ძმა
თა შენთა და მიმიცემია ტასის კარითგანი და წუნდითგან
ვიდრე სომხითადმდე. და საბერძნეთამდე საზღვარი აფხაზეთისაჳ.
რომელი მოცემულარს ეგრის წყალსა და კლისურასა შუა. იგი
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თუით ძმათა შენთა და დედისა მათისაჳ არს. იგი აქუნდეს მათ. და იყვნენ
შენდა ერისთავად მორჩილებასა ქვეშე ნათესავისა შენისასა:-

და მოუწოდა ნასარს ერისთავსა წუნდისასა. და არტავაზს ერისთავსა კლა
რჯეთისასა. და ბივრიტიანს ერისთავსა ოძრჵისასა. და მათ მიუთ
უალა ცოლი თუისი ელენე. და შვილნი მისნი. რომელთა ერქუა:ლეონ და მირდატ. და შეჰვედრნა მათ სამთა ერისთავთა ცრემლ
ითა და შეხედვებითა ღთისითა:-

მაშინ წარჩინებულთა და ყოველთა ერსა ზედა. დღე იყო სასჯელისაჳ.
და იტყებდენ ყოველნი თავთა თუისთა. ისხმიდეს ყოველნი ნაცარსა. და
ყოველნი ინატრიდეს სიკუდილსა თავისა თუისისასა. და ჵმისაგან გოდებისა
იძვროდა ქვეყანაჳ. და მორწმუნე ერი ჰნატრიდა მეფესა. რამეთუ
ქრისტეს თუის მოიკლა:-

და მოკუდა ვახტანგ. დაეფლა მცხეთას საკათალიკოზოსა სუეტსა თანა. რომ
ელსა შინა არს ღ~თივ აღმართებულისაგან სუეტისა:- და ზედა: საფლავსა:
მისსა: წერილ: არს: ხატი: მისი: სწორი: [.............] ასაკისა: მისისა:

მეოცდა ათ ოთხმეტე მეფე. დაჩი ძე ვახტანგ გორგასა
ლისა. ხოსროიანი:-

და პყრობით დაჯდა საყდარსა მისსა ძე მისი დაჩი. ხ~ ცოლი და ორნი ძე
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ნი ვახტანგისნი წარმოიყვანნეს სამთა მათ ერისთავთა. და დაიპ

ყრეს დასავლით ქართლისაჳ რომელი მისცა ვახტანგ: და დასხდ
ეს წუნდას ქალაქსა ზაფხულის. და ზამთრით იყვიან ოძრჵეს. და ა
რა ეწოდა მათ მეფედ ა~დ ერისთავთა მთავრად. და იყვნეს მორჩილ
ებასა ძმისა მათისა დაჩი მეფისასა:-

ხ~ ამან დაჩი მეფემან. შემდგომად სიკუდილისა ვახტანგ მეფისა. იწყო
შენებად ქართლისა. რ~ მოოჵრებულ იყვნეს ყოელნი ჵევნი ქართლ
ისანი. თუინიერ კახეთისა და კლარჯეთისა და ეგრისისა. და განას
რულნა ზღუდენი ტფილისისანი. და ვითარ ებრძანა ვახტანგს იგი
შექმნა სახლად სამეუფოდ: და მოკუდა პეტრე კათალიკოზი. და დაჯდა
სამოელ. და მეფემან მას მიუთვალა მცხეთაჳ. რამეთუ ეგრე ე
ბრძანა მეფესა ვახტანგს:-

ამანვე მეფემან დაჩი დაიპატიჯა მთეულთა კახეთისათა რათა აღ
იარონ ქრისტე. ხ~ მათ არა ინებეს და განდგეს ყოელნი ნოპაპატელ
ნი. ხ~ ორთავე მათგან ძეთა ვახტანგისათა. ნაშობთა ბერძნისა ცო
ლისათა. მოკუდა რომელსა ერქუა ლეონ. და დარჩა მირდატ ოდენ. ა
მას მირდატს დაევაჭრა ძმაჳ მისი დაჩი მეფე. გაუცვალა ქვეყ
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ანაჳ. და აღიღო მირდატისგან ეგრის წყალსა და კლისურასა შუა.
მირდატის დედული საზღვარი საბერძნეთისაჳ. და მისცა ჯავახ
ეთი ფარავნითგან მტკურამდე. და დაიპყრა მირდატ ძემან ვახტ

ანგისმან ფარავნით და ტასისკარითგან ვიდრე ზღუამდე სპერი
სა. და ერისთავობდა მუნ. და იყო მორჩილ დაჩი მეფისა ძმისა თუი
სისა: ამან აღაშენა ჯავახეთისა ეკლესიაჳ წყაროჳს თავისაჳ: იმეფა დაჩი
თორმეტ წელ და მოკუდა დაჩი მეფე:-

მეოცდა ათ ხუთ მეტე მეფე ბაკურ. ძე დაჩი მეფისა ხოს
როიანიჱ

და დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაკურ. და იმეფა ცამეტ წელ და მოკუდა
ბაკურ მეფე:-

მეოცდა ათექუსმეტე მეფე ფარსმან. ძე ბაკურ მეფისა. ხოსროიანი:

და დაჯდა მეფედ ძე მისი ფარსმანჱ მოკუდა კათალიკოზი სამოელ. და
დაჯდა კათალიკოზად თავფეჩაგჱ და მოკუდა თავფეჩაგ. და დაჯდა
კათალიკოზად ჩირმაგ. და ვახტანგისითგან მოაქამომდე ესე მეფენი მშვი
დობით იყუნეს: და შვილნი მირდატისნი. ჰმონებდეს შვილთა დაჩისთა:-
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ამის ფარსმანის მეფობასა. მოვიდეს სპარსნი და მოაოჵრეს ქართლი. ხ~ ფა
რსმან მეფემან ქართველთამან ითხოვა სპარსთა მეფისაგან რათა ა
რა მოაოჵრნეს ეკლესიანი. დაიპყრას ქართლი სჯულსა ზედა ქრისტ
ესსა. რ~ მას ჟამსა ბერძენნი უცალო იყუნეს დასავლით მტერნ

ი აღდგომილ იყუნენ. და ვერ შემძლებელ იყუნეს შველად ქართ
ველთა წინა აღდგომად სპარსთა:- მაშინ სპარსთა მეფემან ისმინა
ვედრებაჳ მისი და დაიცვნა ეკლესიანი: ფარსმან დაუწერა მას მო
რჩილებაჳ და მსახურებაჳ. და წარვიდა სპარსთა მეფე:-

მიერითგან განიყვნეს ნათესავნი ვახტანგ მეფისანი. რ~ შვილნი და
ჩისნი ჰმორჩილობდეს სპარსთა: ხ~ შვილნი მირდატისნი დაადგრეს მო
რჩილობასა ბერძენთასაჱ იმეფა ფარსმან თოთხმეტ წელ და მოკუდა ფა
რსმან. და დაჯდა ძმის წული მისი მეფედ რომელსა ერქუა ფარსმანვე:-

მეოცდა ათ შვიდ მეტე მეფე ფარსმან. ძმის წული ფარსმან მეფისა ხოსროიანი:-

და იყო იგი მორწმუნე ვ~ა მამის ძმაჳ მისი. და ჰმატა ყოელთა ეკლესიათა შემ
კობაჳ: და მოკუდა კათალიკოზი ჩერმაგ და ამანვე ფარსმან მეფემან დასუა
კათალიკოზად
საბაჱ აქაჳთგან არღარა მოიყუანებდეს კათალიკოზსა საბერძნეთით. ა~დ ქარ
თველნი დასხდებოდეს წარჩინებულთა ნათესავნი: და მოკუდა კათალიკოზი საბა.
და მანვე მეფემან დასუა კათალიკოზი ევლაიოს: და ამისვე ფარსმანის ზე მო
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ვიდა იოვანე შუამდინარელი. რომელსა ეწოდა იოვანე ზედა ზადენელი განმანა
ათლებელი ქართლისაჳ და განმწმედელი სჯულისაჳ. მაშენებელი ეკლესიათაჳ
რომელმან ქმნა სასწაულები და ნიშები მრავალი. მან და მოწაფეთა მისთა
რომელთა განაკვირვეს ყოველნი ქართველნი. დაიწერა ცხოვრებაჳ და სასწაუ

ლნი მათნი. და დაისხნეს ეკლესიათა შინა ქართლისათა:- რომელთა სახელები ესე ა
რს: იოვანე ზედა ზადენელი: დავით გარეჯელი: სტეფანე ხირსელი: იოსებ
ალავერდელი: ზენონ იყალთოელი: ანტონი მარტო მყოფელი: ისე წილკნ
ელი: თათე სტეფან წმიდელი: შიო მღვიმელი: ისიდორე სამთავნელი: აბიბოს ნეკრე
სელი: მიქელ ულუმბელი: პიროს ბრეთელი: და ელია დიაკონი:-

ხ~ იოვანე იყო: ქუეყანით შუა მდინარით: რომლისა მშობელნი არა
უწყით ა~დ მხოლო მამა ზეცისა მშობელად მისა: აღიზარდა და სრულ იქმნა ყო
ვლითა სწავლითა: და შეიმკო სრულითა სათნოებითა: ამისთვის მიენიჭნეს
მას ღ~თისა მიერ სენთა კურნება და ეშმაკთა ოტება რო
მლისა მიერ მრავალნი სასწაულნი აღესრულებოდე
ს. ვინადგან მრავალნი წყინება ჰქონდა ამისთვის მ
ეოტ იქმნა უდაბნოდ: და მუნ დაადგრა: ხოლ
ო მუნ ბრძანება მოიღო ანგელოზისა მიერ რათა ათო

1-17 სტრ. 140r
რმეტით მოწაფითურთ თვისით წარვიდეს ქართლად: და მო
ვიდა მცხეთას: და ბრძანებითა მეფისათა და კურთხევითა კა
თალიკოზისათა აღვიდა მთასა ზედა ზადენსა და მუნ დაემკვი
დრა დაყუდებით: მუნ მთასა ზედა პირველითგან კერ
პნი აღმართებულ იყვნეს და მით დამკვიდრებულ ი
ყო მუნ ეშმაკთა სიმრავლე: ხ~ ლოცვითა წმიდისა მამისა
იოვანესითა ყოველივე განიდევნა მთისა მისგან:-

ხ~ მოწაფენი მისნი წარგზავნა წინა ძღომითა სულისა
წმიდისათა რომელიმე ქართლს და რომელიმე კახეთს: და
რომელიმე უდაბნოდ გარესჯადჱ მაშინ მუნ დაადგ
რა იოვანე ღირსი მამა ჩვენი ერთისა ოდენ მოწაფი
თა: და მრავალნი წინა აღმდგომობა და განსაცდელნი
მოითმინნეს ეშმაკისა მიერ: და მძლედ გამოჩნდეს მათ ყო
ველთა ზედაჱ ამისა შემდგომად მთასა მას ურწყულ
სა წყარო გემრიელი გამოადინა ღ~თნ ლოცვითა მის
ითაჱ რომლისა სმითა და ცხებითა მდაბიურთაგან მრა
ვალნი სნეულნი განიკურნებოდეს:-

1-17 სტრ. 140v
ამისა შემდგომად დათვი წყაროსა მას ზედა მდგომელი
მშვიდითა მოძღვრებითა განიოტა და მიერითგან არღარა
ვის ავნებენ დათვნი მის მთისანი კაცთა ვისმე: ვიდრე დ
ღეინდელად დღედმდე ესრეთ განისწავლნეს დათვნ
ი უმწყსნი:- მოჰგუარეს მას განრღვეული: მრავალ
ჟამეული და ლოცვითა მისითა მყის განიკურნა:-

სხვა მოიყუანეს კაცი რომლისა თანა იყო ეშმაკი უტყ
უებისა და ილოცა მისთვის: და მყის დაუტევა ეშმაკმან და
ივლტოდა. და განიკურნა კაცი იგი: და ადიდებდა ღ

~თსა მრავალთა მისთა სასწაულთაგან მცირედნი ესე წ
არმოვთქუნი: ოდეს მოიწია განსლვა მისი ჵორცთაგან
მოუწოდა ელია დიაკონსა და სხვათა ვიეთთა მოწაფეთა თვის
თა ასწავა და განამტკიცნა და იხილნა ზეცისა მჵედრობან
ი მოსრულნი მის ზედა და შევედრა სული მისი ჵელთა ში
ნა მათთა და დაიძინა მშვიდობით: შემურეს წმიდა გვამი
მისი და მიიღეს საყოფელსავე მას თვისსასა სადა იღვაწა მ
თასა მასვე მუნ:- ხ~ შემდგომად მიცვალებისა მ
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რავალნი სასწაულნი აღესრულნეს რომელთა სრული ც
ხოვრებ წმიდისა იოვანესი მოგვითხრობს:-

წმიდა მამა დავით იყო ქვეყანით შუა მდინარით: რომლ
ისა მშობელთა არა მეცნიერ ვართ: ესე დამოწაფებული იოვ
ანესა თანა მოვიდა: და განვიდა გარესჯასა უდაბნოსა ერთი
სა ოდენ მოწაფითა რომლისა სახელი ლუკიანე: რომელ
თა სიცხენი მზისანი და ნეფხვანი ზამთრთანი ფრიად მრ
ავალნი მოითმინეს: ამისა შემდგომად ვ~ა მამა დიდისა ბ
ასილისა: ირემთა მიერ გამოიზარდნეს რ~ სამნი ირემნი ნ
უკროსანნი მოვიდიან და მოწველიან: და ხაჭოსა მისსა ჭამ
დიან: გარნა ოთხ შაბათს და პარასკევსა: არა მოვიდიანჱ შე
მდგომად მცირედისა ჟამისა ერთი ნუკრთაგანი შთანთ

ქა ვეშაპმან მძვინვარემან: რომელი მკვიდრ იყო ღელესა
რომელსამე ნაპრალთა კლდისათა: რომელი სიტყუითა დავით
ისითა განიდევნა და ველსა ყარაისასა მეხის ტეხითა შეი
წვაჱ და ბუბაქარ დიდებული კაკაბთა ნადირობასა შინა
შეემთხვია წმიდასა: და ენება მახვილითა მოკლვა. რომელსა ჵე
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ლი განმარტებული შეახმო: და ვედრებითა წმიდისათა კ~დ
ეგო ვ~ა უვნებელი: და ძენი ბუბაქარისნი საპყარნი წამსა შ
ინა ლოცვითა განკურნა: ამის გამო განისმაჵმა და ფრიად მრავა
ლი ერნი დაემოწაფნეს: და მრავალნი ჯურღმულნი
აღმოკუეთეს: და მოვიდა ღირსი დოდოც და დაადგრა მისთანა:-

ამისა შემდგომად წმიდამან წყალნი მწარენი დაატკბნა: რომე
ლნი დიან ვიდრე დღეინდელად დღედმდე გარემოს ბერთუ
ბნის მონასტრისაჱ და მრავალნი სასწაულნი აღასრულნ
ა: და შემდგომად წარვიდა წმიდა ქალაქად იერუსალიმად
ქვეითად: და სადა იხილვების ბორცვებთაგან: არა თავს
იდვა შთასლვა მუნ: ა~დ მუნით მოდრკა და თაყვანისცა
და აღიღო სამნი ლოდნი: და შთაისხნა ჩაჵვთა რასამე და წარმო
ემართა: ამისთვის პატრიაქმან იხილა ჩვენება და მალე მსრბ
ოლნი კაცნი მოსწივეს წმიდასა: და ორნი იგი ლოდნი მი
უხუნეს და ერთი მიანიჭეს: რომელი მოვიდა და მოიღო ლო

დი იგი: რომლისა სასწაულნი ითქუა ანგელოზისა მიერ პ
ატრიაქისა მიმართ არა მიცემად სამთა ქვათა ა~დ მესამედ
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ისა მადლისა წმიდისა ქალაქისაჱ მოღებად აქა უდაბნოდ ვინ
ათგან სამგზის აქა ლოცვა მიესწორების ერთგზის იერულსა
ლიმსა მისვლასაჱ ამისსა შემდგომად სული თვისი ღ~თსა შე
ვედრა: და დაისხნა წმიდა გვამი საყოფსა თვისსა გარესჯის მონ
ასტერსა:-

წმიდა მამა შიო იყო ქალაქით ანტიოქით: სიჩოთგან და
მოწაფებული მამისა იოვანესი. ვინადგან წარმოვიდა ქართლ
ად წმიდა იოვანე. წინა ძღომითა სამღ~თოთა სულისათა. არა
უგულებელს ყო სულიერი მამა თვისი: და მისთანავე წარმო
ვიდა ღირსი შიო. მოსრულმა ქალაქსა მცხეთისასა:
მყუდრობისა და მარტო მყოფობისა მოსურნე იყო: ითხოვა შენდო
ბა კათალიკოზისა და მამისა იოვანესგან: წარვიდა წმიდა შიო და
სავლით კერძო მცხეთისა მარჯვენით მდინარესა მტკუართ
ასა: რომელსა ჰქვიან მღვიმე. ღრმათა ჵევთა ფრიადთა მზის ს
იცხეთა. და ზამთრისა ყინვათა განიბძაროდეს ჵორცნი მისნი: პ
ოვა ქვაბი კლდისა გამოკვეთილი. სიცივისა და სიცხისა ნუ
გეშინის იცა: ვინადგან სახიერმან ღ~თნ არა უგულებელს ყო
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მრავალი ღვაწლი. ა~დ ვ~ა ელია ყორნისა მიერ გამოზარდა ეგ
რეთვე აქა დღითი დღე ტრედისა მიერ საზრდელი მოეღებოდა:-

ამისა შემდგომად დღესა ერთსა ფრინვლითა ნადირობდა. გამო
ვიდა კაცი მდიდარი და საჩინო სახელითა ევაგრე მხოლოდ. მდ
გომი კლდისა თავსა ზედა: ნახა ტრედი მიმქონი საზრდელი
სა თვალ აგნა და განეცვიფრნა გონებასა: კ~დ დღესა მეო
რეს ეგრეთვე ნახა ვ~ა პირველ შეუდგა კვალსა ტრედი
სასა ნახა ბერი მოღვაწე შეიშურა მოთმინება ბერისა. არ
ა უგულებელს ყო განშორება მისი. ჰქუა მამაო ღირს მყ
ავ შენთანა დამკვიდრება. რათა მყუდროებასა შინა აღვა
სრულო დღენი ჩემნი: ჰქუა მას წმიდამან შიო. აღიღე
კვერთხი ესე ჩემი უკეთუ იმიერ და ამირ მდინარემან გზ
ა გცეს. განიპოს წყალი იგი ნება უფლისა არს და მოვედ
აქა: და უკეთუ არა გზა გექმნეს იყავ სახლად და სარწმუნ
ოდ მნებებელადწარვიდა განმგებ სახლისაგან: მოსეს მსგავ
სად ორგზის მტკუარი განაპო კუერთხმან იმან აღვიდა მა
მისა შიოსსა ევაგრე არა უკუნ მხედველი ვითარცა ლო

1-17 სტრ. 143r
თ სოდომისა შიშითა არა იქმნეს ძეგლ მარილის: ასწავა მოთ
მინება ლოცვა უძილობა და ღვაწლი მონაზონებისა:-

ამისა შემდგომად ჰქუა წმიდამან შიომ შვილო ევაგრე გვიღ
ირს ეკლესია სადაცა უფალსა უნდეს: მვედრებელი ღ~თისა
აღვიდნენ თავსა კლდისა წვერისასა მარცხენასა ჵელსა საკმე
ველი და ცეცხლი დაიყარა მარჯვენითა ჯვარი გამოსახა საკმლის კვამლით წვერ
ჩამობრუნვით იპოვა ადგილი სად
აცა ეკლესია უნებს უფალსა. აღაშენა საყდარი ყოვლად
წმიდისა ღ~თისა დედისა: იქმნა მონაზონ ევაგრე განითქუა ამბ
ავი ყოველსა გარემოს სოფლებთა. მოვიდნენ სხვანი ური
ცხვნი სულნი მონაზონებად ყოველი საზრდო წყალიცა საზიდი
იყო. სატვირთავად ყვანდათ კარაულნი: უბრძანა მგელთა და
მწყემსთა იდგნენ მგელნი ვირთა. ერთსა დღესა ბერისა კონ
ონის კარაული კლდისა გარდაჭრილი მიუსულელ ი
ქმნა სადგომსა: ჰქუა ბერმან მან წმიდასა შიოს რა ესე ჰყა
ვ ვითარ მგელი მყემსად კარაულთა განაჩინე. ამას შეუ
ჭამიეს ჩვეულ იყო მგელი რა
კარაულთა მიიყვანის ბერთა
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პური დაუნეცვიან და ჭამის ან დატუქსვილი თრთის და ეჭიდ
ების ზიდვად კალთასა ბერისასა. წაყოლილმა ნახა თავსა კლდ
ისასა ნაპრალთა დაგორებული კარაული უსულოთა მდებარ
ე პოვა. თავის უფალ ყო მგელი. უბრძანა ნუღარა იყოფები სავნ
ებელად ადგილსა ამას: სასწაული ესე დღეინდელა დღემდ

ე ჰგიან რ~ ვერას ავნის პირუტყუთა ნადირნი ველისანი: სხვ
აცა მრავალნი სასწაულნი აღასრულნა:-

შემდგომად ამისა მამად ბერთა ევაგრე განაჩინა. თვით ჩავიდა
ლაკვასა მღვიმესა ბნელსა კაცთა მიუვალსა. ვითარ გამოთქვე
ს სიმჵნე და მოთმინება მისი ლოცვა. ეშმაკთაგან განსაცდელთა
შეწყნარება ცრემლი და ვედრება უფლისა მას შინა: კეთი
ლად აღასრულა ცხოვრება მისი: ითხოვა მღრდლისა მიერი
სიწმიდე. და წარვიდა [..........] წინაშე უფლისა. და მუნვე მიმღე
ბელ იქმნა სადა ღვაწლი აღასრულა. და ჩანან საფლავი
დღეისით სასოთ ქართველთა. წლითი წლად ნაწილნი აღმოეც
ენებიან მორწმუნეთა განმამჵნობელად. და ურწმუნოთა განმა
მკვირებელად: ვიდრე სულიერღა იყო მრავალი სასწაული
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აღასრულა დიდსაცა არაგვთა მდინარე განაპო: მკელობელი
ავლინა. განრისხებული მეფე მშვიდ ყო. ვნებული არა წმი
დათაგან განკურნა. უშვილოთა მიანიჭა და ძე იგი კათალიკოზ ყო:დაიდვა წმიდა გვამი მისი. სამყოფსა და საღვაწლოსა ში
ნა მღვიმისასა:-

მამა წმიდა ისე მოწაფე წმიდის მამის იოვანესი. რომლისა არა
უწყით მშობელი. არცა ალაგი სადაურობისა: თვინიერ ეს ვი

ცით თანა მოჰყვა იოვანესა და მრავლითა იძულებითა ქართლ
ისა კათალიკოზმან აკურთხა მღრდელმთავრად. საყდარსა წმი
დისა ღ~თის მშობლისასა ქვეყანასა მუხრანისასა. და სოფელსა
წილკნისასა: ფრიადი ურწმუნონი სწავლითა მოაქცივნა.
მოძღვრება და ქადაგება განფინა სამწყოსა თვისსა: დაბასა მას
უწყლობისა სასო წარკუეთილ იყუნეს ამისთვის. რ~ შორს
იყო ქსანი შუა ტყე და მაღალი გორა ჰქონდა. აღიღო კვერთ
ხი თვისი დღესა ერთსა შესრულმა ვედრებისა წარმთქმე
ლმა წინაშე ხატსა დედისა ღ~თისასა. მიიწია ქსნისა პირსა
უბრძანა წყალსა მას ძლიერებითა უფლისა ჩვენისა იესო
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ს ქრისტესითა. და ღ~თის მშობელისა მარიამისითა გიბრძანებ
მდინარეო გამოვედ და შემოუდეგ კვალსა ჩემსა. და მოსდევდ
ი წვერსა კვერთხისასა უვალსა და უგზაურსა ალაგსა შემო
უდგა ჰყვებოდა ვ~ა მონა. წარმოიღო ვიდრე წილკნის ჩაღ
მა რომელი დღეინდელად მდინარეობს წყალი იგი:-

ამისა შემდგომად ღვაწლი მრავალი განფინა. უფლისა
მიერ წარვიდა სიხარულითა მღრდელთ მოძღურობისა პატივი
აღასრულა. ღირსი წმიდა სული შევედრა ღ~თსა: და მიი
ღო ყოვლად პატიოსანი გვამი მისი. მონასტერსა მასვე წილ
კნისასა. რომელი აწამომდე ჩანს სასოდ და შესავედრებლა

დ ქართველთა:----

ხოლო მამა ანტონი შუა მდინარელი რომელი იყო მოწაფე ივა
ნესი: იყო წმიდა ესე განშორებულთა შორის ფრიად სათნო
და წარჩინებული: ამან ყოვლად სანატრელმან წმიდა
იგი ხატი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი. რომელ სახედ
პირსა თვისსა ტილოსა ზედან გამოსახა. და ავგაროზს სასოება
აღუსრულა. და შემდგომად ამაღლებისა თადეოზის მიე
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რითა ჵელითა მიუვლინა და განკურნა კეთრისა მისგან ქ
უე მდებარისა და ყოვლით სახლეულით მისით ნათელ
იღო თადეოზის მიერითა ჵელითა: და შემდგომად მისსა ძე
კაცისა ავგაროზის და კ~დ შვილის შვილისა ძისა მისისა ე
ნაცვალნეს მათ მეფობათა ოდენ და არა ღ~თის მსახ
ურებითა. რ~ განდგომილ ექმნეს მღ~თის მსახურებასა.
და დამონებულ ეშმაკთა საოცრებასა. რ~ რა იგი ავგაროზს ეყო ეშ
მაკთა. და ვითარ შემუსრნა და განუდგა. მისი ენება შურის გე
ბა რათა მიუზღოს ეშმაკთა სახე ძველსა მის საზორელსა
დამხობისა დამხობათა ხატისა მის საუფლოსათა. რომელი
აღმართა ავგაროზ ბჭეთა ზედა ქალაქისათა სადა იგი ემა
რთა კერპი ბილწი. რ~ მუნ დაუსუენა ხატი იგი ტი
ლოსა ფიცარსა ზედან გარდართხმული რათა ყოველნი

შემავალნი მუნ შინა ხილვით თაყვანის სცემდენ: მაშინ ბ
ილწმან შვილის წულმან ავგაროზისმან აღირჩია დღ
ე კეთილებისა წილ უსახურობა და ხატი იგი უარყო და
ეშმაკთა შეუდგა. და იგონა ხატისა მის ქრისტესისა რათა
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წარწყმიდოს იგი მაშინ ეპისკოპოსმან მის ქალაქისამან გულის
ხმა ყო განზრახვა ბოროტისა მის და ყო განგება ღირსი. და შ
ემსგავსებული მის ჟამისა რ~ სადა იგი ხატი ესვენა კამარე
დად ქმნულ იყო. და წმიდამან ეპისკოპოზმან დადგა კანდელი აღ
მართებული საფარველად ტაზრისა მის აღმართა კეცი წინა პი
რსა ხატისასა. და აღმოყორა კარი იგი კამარისა და შეაფარილა რო
მელ ყოვლად არა ეტყობოდა. თუ ერთი რომელ უახლეს ა
რს. და შემდგომად უკანასკნელთა ჟამთა ხვასრო სპარსთა მე
ფე მოადგა ედესია ქალაქსა და იწყო თხრა ქვეშე
ზღუდესა და ეგრეთ შევიდენ რომელ ვერ აგრძნან თუ ბრძა
ვსოჱ მაშინ ღ~თნ არა დაიდუმა უტყუელი აღთქმა რომე
ლ აღუთქვა ვითარმედ ზღუდე ვარ მე ედესიისა. და მშობლი
სა თვისისა მეოხებითა ევლავიოზს ეპისკოპოსსა მის ქალაქისა
სა გამოეცხადა დედა ღ~თისა და ქვა ვითარმედ მას რომელსამე ბჭ
ესა ზედა არს ხატი იგი ჵელით უქმნელი და დაფარული:
და ვ~ა განიღვიძა ეპის კოპოსმან გულის ხმა ყო ჭეშმარიტები
თ ძილს ჩუენებულსა მას და განთიად წარვიდა ლიტანიით ადგ
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ილსა მას. და პოვა წმიდა ხატი იგი ყოვლად განურყვნ
ელი. და კანდელი იგი წინაშე მისსა ანთებული ეგე ოდენსა
ჟამთა სიმრავლესა შინა. და გარდააწვეთეს ზეთი მის კანდელი
სა ბრძოლთა მათსა ზედან მის ქალაქისათა და მეყუსეულად ვ~ა მია
ხლდა მიედვა და დაიწვნეს და ვ~ა მტუერი განიბნივნეს და
უჩინო იქმნეს:-

ხ~ რომელი იგი კეცი საფარველად მის ხატისა აღმართებულ ი
ყო მას ზედან გამო სახულ იყო სხუა ხატი. და მსგავსება წმიდი
სა მის საუფლოსა ხატისა რომელი იგი სწორებით პატივ იცემებო
დეს. და ნისტორიანთა ეკლესიასა შინა დაესვენნეს:- მაშინ წმიდამ
ან ამან ანტონი იძია მოძღვრისა თვისისა გზა და ისწავა ჭეშმარ
იტი და ცნა რ~ წარვიდა სომხითს ჩრდილოეთითკერძო სხვათა
თანა მოწაფეთა რომელთა აწ მოვიხსენნეთ დავით. და დოდო. და შიო ან
ტიოქელნი და რვანი სხვანი მოწაფენი იოვანესნი ერთისა საზღვ
რისნი: ესე სცნა წმიდამან ანტონი აღიძრა ტრფიალებითა
მოძღვრისა თვისისათა. და ესეცა ეძვინებოდა გულსა თვისსა. რომელ
ნისტორიანთა ეკლესიასა შინა იყვნეს საუფლონი იგი ხატნი:
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და აღიყუანნა კეცი რომელი საფარველად მის ხატისა ყოფილ იყო. და

ხატი ქმნულ იყო ესე უჩინარად წარმეიყუანა წინძღომითა ანგელო
ზისათა და უწყებითა ზეციერითა ჩრდილოეთს. და მიიწია მტკუარს
ზედან განალო იგი და დაემკვიდრა აღმოსავალით ვითარ ოთხ მილიონ
ნაპრალსა კლდისასა შინაგან მთათა აკრიანთა იოვანეს ახლვიდა ვითა
რ ხუთ მილიონ. და შიოს ცხრა მილიონ. დავით დოდოს ათ ცამეტ მი
ლიონ: ხ~ მუნ ქუესვე რომელ წმიდისა ამის ანტონის ედგნეს საზ
დელად გვამისა თვისისა ირემნი. და იყო მთა უღაღი და სერტყიანი
და იყო ქალაქი ვითარ ერთს მილიონ მცირე: და ესე ირემნი წარვიდიან ველ
ს და ვითარ ჟამი მევიდა შინა მოვიდიან წველს და ვითარ მწყემსნი მივი
დოდეს ჟამეულად: ხ~ ერთსა ოდენ ჟამსა მიიწივნეს უჟამოდ.
დაფრთხინ და უკან ნუკრი მოსდევდა ხორც შეკუეთილი: და ესე და
უკუირდა წმიდასა მას და თქუა გულსა შინა თვისსა თუ სადა ვი
ნ შეემთხვია. რ~ არა უწყოდა სიახლე მის ქალაქისა და მყის ვ~ა კა
ცთა თუალ მმრომედ ხედვასა თანა ქვა რა არს ეგე. და მათ ვ~ა პი
რ მეტყუელთა თავ მიზიდვით ქუეს შემომიდეგ და გიჩუენოთ. და
შეუდგა კუალსა მათსა და მიიწია მას ადგილსა სადა იგი შემთ
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ხუეულ იყო მათდა: და აჰა მთავარი მის დაბისა მოვიდოდა ნადირობად
და წინა შეემთხვია და ქუა ვინ ხარ. ხ~ წმიდა იგი ხელით უჩუენე
ბდა სადა იყოფოდა და ყოველსავე საქმესა. რ~ ენა არა ესმოდა:-

მაშინ მთავარმან ქუა მე ენა შენი არა მესმის და რომელ ეგე ჵელ

ითა მეუბნები ეგეცა მოგკუეთო. და ქუა წარიყუანეთ მჭედელისა
თანა და ვ~ა მიიყუანეს მჭედელმან შანთი გაახურა და გამოიღო რა
თა ჵელი მოჰკუეთოს: და დავარდა ქუე და ჵელნი ვ~ა შეშანი შეექმნ
ნეს. მაშინ წმიდამან მიყო ჵელი და ვ~ა ნაკუერცხალი ჵელითა აღ
ებული მიუპყრა და ქუა ყავ ადრე ბრძანებული შენდა: და იგი
განკრთა საშინელსა მას ზედა ხილვასა: და მსწრაფლ მიუმცნ
ეს მთავარსა და ქუეს ყოველი ხილული. და მან ბრძანა რათა წინ
აშე მისსა მიიყუანონ: და ვ~ა მიიყუანეს ქუა მას რა გნებავს სთ
ქუ და ყოველი მიგცე:-

ხ~ მან მცირედი ქვაჳ უჩვენა ვითარ სამ ეული და ლოკდა და ც
ნეს რ~ მარილი უნდა. და მოართუეს ორი ოდენ ქვაჳ განუტე
ხელი. და მან მოხლიჩა ერთი ლიტრა და წარვიდა:- და ალოკა
ფურთა მისთა. და იყოფოდა ხატსა მას წინაშე ვიდრე აღსასრულამდე:
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ცხოვრებისა მისისა: და წმიდა იგი წმიდა შინა წმიდათასა მიიცვალა
და ჩუენ დაგვიტევა ხატი იგი საუფლო. და არს ვიდრე დღეინდელად
დღემდე უჩინრად და სასწაულთ მოქმედებს განცხადებულად რომე
ლ უადვილესა არს აღრიცხვა ზღვითა ქვიშათა ვიდრე საკუირველე
ბათა საუფლოსა მის ხატისათა: გარნა ვინათგან ღ~თი მხოლო არს მო
ქმედი სასწაულთა მანვე მხოლომან უწყის სიმრავლე სასწაულთა
მისთა: და უკეთუ სოლომონცა იყო ვერცა მან შეუძლოს აღრიცხვ

ად თვინიერ ღ~თისა მხოლოსა:-

1-17 სტრ. 148r
და მეფობითგან მირიან მეფისათა. ვიდრე მეორისა ფარსმა
ნისა გარდაჵდეს წელნი ორასი: და მეფენი გარდაიცვა
ლნეს თოთხმეტი: და ვახტანგისითგან კათალიკოზნი გარ
დაიცვალნეს ექვსნი: და მოკუდა ფარსმან. და დაჯდა მეფედ
ძე მისი ბაკურ:-

მეოცდა ათ რვამეტე მეფე ბაკურ. ძე ფარსმან მეფის
ა ხოსროიანი:-

ესე ბაკურ იყო მორწმუნე და მაშენებელი ეკლესიათა. ამა
ნ განამრავლნა ეკლესიანი და მღრდელნი სამეფოსა შინა მისსა.
და განწმიდა ქართლი ყოვლისა უშჯულოებისაგან: და მოკუდა
კათალიკოსი ევლავიოზ. და მანვე მეფემან დასუა კათალიკოზად
მაკარიჱ ამისვე ჟამსა მეფობდა სპარსეთს რომელსა ერქუა უ
რმიზდ: და მასვე ჟამსა იყო სომხითს კაცი ერთი შვილი მთა
ვართა სახელით ვასქენ. და ესუა მას ცოლი მთავართა შვილი
რომელსა ერქუა შუშანიკ ასული ვარდანისი. ხ~ ამას ვასქენ
ს ეუფლა ეშმაკი. და განიზრახა მიქცევა ცეცხლის მსახურებად. წარ
ვიდა წინაშე სპარსთა მეფისაჳ და დაუტევა სჯული ქრისტესი.
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და იქმნა ცეცხლის მსახურ. ხ~ სპარსთა მეფემან წარმოგზავნა ი
გი ნიჭითა დიდითა ერისთავად რანისა. ვითარ მოვიდა და ცნა ცო
ლმან მისმან შუშა[..]ნიკ. ქრმისა მისისაგან დატევებაჳ სჯუ
ლი ქრისტესი. არღარა ერჩდა იგი ცოლად. და დაივიწყა სი
ყუარული ქრმისა თვისისა. და ყოვლითა გულითა შეუდგა ი
გი ქრისტესა. აღსრულებად მცნებათა მისთა:-

მაშინ ვასქენ შეუდგა მრავალ ღონედ. პირველ ლიქნითა და
ვედრებითა და ნიჭისა მიცემითა. შემდგომად შეაგდო სატანჯვ
ელსა დიდსა. რომელი სიგრძისაგან ვერ დავწერენ ღუაწლ
ნი წმიდისა შუშანიკისანი. და მოკლა იგი ქმარმან მისმან ვას
ქენ ერისთავმან რანისამან:- [[წმიდის შუშანიკის ცხორება:-]]

მაშინ ბაკურ მეფემან ქართველთამან. მოუწოდა ყოველთა ერის
თავთა ქართლისათა. და შემოკრიბნა ლაშქარნი ფარულად. და წა
რემართა ვასქენს ზედა პარვით. რ~ ვასქენ ველსა გარე დგა კიდ
ესა მტკურისასა. სადა შეერთვის მდინარე ანაკერიტისაჳ მტ
კუარსა: დაესხა და შეიპყრა ვასქენ და დაჭრეს წვრილად ასო
ნი მისნი. და მოჰკიდეს ხესა: ხ~ გუამი წმიდისა შუშანიკისი წარ
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მოიღეს დიდითა პატივითა. და დაფლეს ცორტავს:-

ამან ბაკურ მეფემან წარგზავნა მოციქული წინაშე სპარსთა მეფი
სა. აუწყა ესე ყოველი და ითხოვა მისგან შენდობაჳ. მაშინ მეფე
მან განიზრახა გონებასა თვისსა და თქუა. უკეთუ შევრისხდეთ
ქართველთა განერთნენ იგინი ბერძენთა. შენდობაჳ აღირჩ
ია. გამოგზავნა მოციქული ბაკურისსა პასუხითა კეთილითა.
და ყოველი გმობაჳ და ბრალობაჳ ვასქენ მოკლულისა. უბრძან
ა და ამართლა ბაკურ სიკუდილსა მისსა: და წარმოგზავნა რან
ს და მოვაკანს სხვაჳ ერისთავი. რომელსა ერქუა დარიელ. და უბ
რძანა რათა კეთილად მეგობრობდეს ქართველთა:- და მოკუდა კა
თალიკოზი მაკარი. და მანვე მეფემან დასუა სვიმონ კათალიკოზადჱ
და მოკუდა ბაკურ ბაკრ მეფე: და დარჩეს შვილნი მისნი წვრილნი
რომელნი ვერა იპყრობდეს მეფობასა:-

მაშინ მეფემან სპარსთამან ურმიზდ. მისცა ძესა თვისსა. რანი და
მოვაკანი. რომელსა ერქუა ქასრე ამბარვეზი და მოვიდა და დაჯდა ბარდავს: და
უწყო ზრახვად ერისთავთა ქართლისათა. აღუთქუა კეთილი დი
დი და დაუწერა საერისთოთა მათთა მამულები. შვილითი შვილამ
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დე და ესრეთ წარიბირნა ლიქნითა: და განდგეს ერისთავნი თვი
ს თვისად. ხარკსა მისცემდეს ქასრეს ამბარვეზსა: და შვილნი ბაკ
ურისნი დარჩეს მთიულეთს კახეთისასა: და ნათესავნი მირდა

ტისნი ვახტანგის ძისანი რომელნი მთავრობდეს კლარჯეთს.
და ჯავახეთს. იგინი დარჩეს კლდეთა შინა კლარჯეთისათა: ს
ხვაჳ ყოველი ქართლი სომხითი და ასფურაგანი დაიპყრეს
სპარსთა და ჰბრძოდეს ბერძენთა. შემდგომად ამისსა მცირედთა
წელთა იქმნეს შფოთნი დიდნი სპარსთა შინა. შემოვიდა თურქთა
მეფე სპარსეთსა შინა. მოვიდნეს ბერძენნი ეწყუნეს სპარსთა შუა
მდინარესა. იოტნეს შევიდეს სპარსეთს და იწყეს ტყუენვად სპა
რსეთისა: მაშინ ქასრე ამბარვეზმან. დაუტევა რანი და ქართ
ლი. წარვიდა შუელად მამისა თვისისა: ესრეთ რაჳ უცალო
იქმნეს სპარსნიჱ მაშინ შეითქუნეს ყოველნი ერისთავნი ქა
რთლისანი. ზემონი და ქუემონი. და წარგზავნეს მოციქული წ
ინაშე ბერძენთა მეფისა. და ითხოვეს რათა უჩინოს მეფე ნათესა
ვთაგან მეფეთა ქართლისათა: რათა იყუნენ ერისთავნი იგინი თ
ვის თვისსა საერისთვოსა შეუცვალებლადჱ მაშინ კეისარმან აღა
სრულა თხოვა მათი და მოსცა მეფედ დის წული მირდატისი ვახტანგის ძისა ბერძნის
ცოლისა
რომელსა ერქუა გუარამ რომელი მთავრობდა კლარჯეთს და ჯავახეთს:-
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მეოც და ათცხრამეტე ქართლისა კურატპალატი გუარამ
ბაგრატოანი: ხ~ ესე გუარამ იყო დედით ხოსროიანი და
მამით ბაგრატოანი და ესე ბაგრატონიანი შვილის შვილნი და ნა
თესავნი არიან ამა გუარამისნი: და ვიწყოთ ყოველივე ამბავი ბაგ
რატოანთა თუ ვითარ არიან ნათესავნი დავით წინასწარმეტ

ყუელისანი და სოლომონისნი: ანუ ვითარ მოიწივნეს ქუეყანასა ჩუენსა
ვიწყოთ ადამითგან და წარმოვთქუათ ყოველი ნათესაობა მათი:-

ადამ შვა სეით. სეით შვა ენოს. ენოს შვა კაინან. კაი
ნან შვა მალელაელ. მალელაელ შვა იარედ. იარედ
შვა ენუქ. ენუქ შვა მათუსალა. მათუსალა შვა ლა
მექ. ლამექ შვა ნოე. ნოე შვა სემ. სემ შვა არფაქსად.
არფაქსად შვა კაინან. კაინან შვა სალა. სალა შვა ებ
ერ. ებერ შვა ფალეგ. ფალეგ შვა რაგავ. რაგავ შვა
სერუქ. სერუქ შვა ნაქორ. ნაქორ შვა თარა. თარა
შვა აბრაჰამ. აბრამ შვა ისაკ. ისაკ შვა იაკობ. იაკობ
შვა იუდა. იუდა შვა ფარეზ. ფარეზ შვა ესრომ. ესრომ
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შვა არამ. არამ შვა ამინადაბ. ამინადაბ შვა ნაასონ. ნა
ასონ შვა სალმონ. სალმონ შვა ბოოს. ბოოს შვა იო
ბედ. იობედ შვა იესე. იესე შვა დავით მეფე. დავით მეფემ
ან შვა სოლომონ. სოლომონ შვა რობუამ. რობუამ შვა
აბია. აბია შვა ასა. ასა შვა იოსაფატ. იოსაფატ შვა იორამ.
იორამ შვა ოზია. ოზია შვა იოთამ. იოთამ შვა აქაზ. აქაზ
შვა ეზეკია. ეზეკია შვა მანასე. მანასე შვა ამონ. ამონ
შვა იოსია. იოსია შვა იექონია. იექონია შვა.
სალათაელ შვა ზორაბაბელ. ზორაბაბელ შვა აბიუდ.

აბიუდ შვა ელიაკიმ. ელიაკიმ შვა აზორ. აზორ შვა სად
უკ. სადუკ შვა აქიმ. აქიმ შვა ელიუდ. ელიუდ შვა
ელეაზარ. ელეაზარ შვა მატთან. მატათან შვა იაკობ.
იაკობ შვა იოსებ ქმარი მარიამისი და ძმაჳ კლეოპასი.
კლეოპა შვა ნაომ. ნაომ შვა სალა. სალა შვა რობუ
ამ. რობუამ შვა მუხთარ. მუხთარ შვა ელიაკიმ. ელია
კიმ შვა ბენიამენ. ბენიამენ შვა იერობემ. იერობემ შვა
მოსე. მოსე შვა იუდა. იუდა შვა ელიაზარ. ელიაზარ
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შვა ლევი. ლევი შვა იორამ. იორამ შვა მანასე მანასე შვა
იაკობ. იაკობ შვა მიქია. მიქია შვა იოაკიმ. იოაკიმ შვა
იერობემ. იერობემ შვა აბრაჰამ. აბრაჰამ შვა იობ. იობ
შვა აქაბ. აქაბ შვა სვიმონ. სვიმონ შვა იზაქარ. იზაქარ შვა
აბია. აბია შვა გად. გად შვა ასერ. ასერ შვა ისაკ. ისაკ
შვა დან. დან შვა სოლომონ. სოლომონ შვნა შვიდნი ძმანი
რომელნი იგი მოსცა ღ~თნ ტყუეობასა შინა:-

და ესენი შვიდნი ძმანი ძენი ამის სოლომონისნი წარმოვიდეს
ქუეყანით ფილისტიმით ტყუეობით წარმოსულნი ჰურ
იანი და მოიწივნეს ეკლეცს წინაშე რაქაელ დედოფლისა და
ნათელ იღეს ჵელითა რაქაელ დედოფლისათა: ერთი მა
თგანი შემოიყუანა სიძედ და ორნი მათგანი ამზახნა სომეხთ

მეფეთა: ხ~ ოთხნი ესე ძმანი გუარამ საჰაკ ასამ და ვარზავ
არდ წარმოემართნეს ქართლსჱ მაშინ ვინათგან მოაკლდა
მეფობაჳ შვილთა გორგასლისათა მით ჟამითგან ეპყრა
უფლებაჳ ქართლისა აზნაურთა ვიდრე ამათადმდე. ა~დ დაეს
რულა უფლებაჳ ქართლისა აზნაუთა ბოროტთა საქმეთა
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მათთაგან: მას ჟამსა მცხეთა აღთხელდებოდა და ტფილისი
აღშენდებოდა არმაზი შემცირდებოდა და კალაჳ განდიდ
დებოდა და სპარსთა დაეპყრა სომხითი ქართლი და ასფურ
აგანი: ხ~ მაშინ ვითარ უცალო იქმნეს სპარსნი ითხოვეს ქარ
თველთა ბერენთა მეფისაგან მეფე ქართლისად მაშინ კეისარ
მან მოსცა ესე გუარამ კურატპალატი რ~ მანვე კეისარმან
მოსცა პატივად კურატპალატობაჳ და წარმოგზავნა მცხეთად:
ხ~ სამნი იგი ძმანი ამის გაუარამისნი წარვიდეს კახეთს და საჰ
აკ დაემზახა ბაკურს ძესა ნერსესისა ხ~ ასამ და ვარზავარდ
წარვიდეს კამბეჩანს და გარდუქციეს ერი ვეზანს ერისთავსა
სპარსთასა და მოკლეს ვეზან. და დაიპყრეს მათ კამბეჩანი და
დასხდეს მუნ და ცხოვნდებოდეს ხორნაბუჯს და ამა ჟამამდე
შვილნი მათნი მთავრობენ მას შინა:-

ხ~ ამის გუარამის ზე მოკუდა კათალიკოზი სვიმონ და დაჯდა
კათალიკოზად სამოელ: და შვილნი ბაკურ მეფისანი ნათესა

ვნი დაჩისნი ვახტანგის ძისანი რომლისათუის მიეცა მეფობ
აჳ ვახტანგ მეფესა იგინი დარჩეს კახეთს. და დაიპყრეს კახ
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ეთი და ჲრეთი იორითგან და დასხდეს უჯარმოს და იყუნეს
მორჩილებასა გუარამ კურატპალატისასა:-

მაშინ კეისარმან წარმოსცა განძი დიდი ძალი გუარამ კურა
პალატისთანა და უბრძანა რათა მით განძითა გამოიყუანნ
ეს ჩრდილოს ლაშქარნი და შეაერთნეს მათ თანა სპანი ქა
რთლისანი და შეგზავნნეს სპარსეთს. ხ~ გუარამ ყო ეგრე გამოი
ყუანნა ოვსნი დურძუკნი და დიდონი და წარუძღვანნა წინა
ერისთავნი ქართლისანი შევიდეს ადარბადაგანს და დაუწყეს
ტყუენვა და ესე ვითარნი ჭირნი და უცალოებანი მოიწივ
ნეს სპარსთა ზედაჱ მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სპარსე
რომელსა ერქუა ბარამ ჩუბინი ესე ეწყო თურქთა სპა
რსეთს შესრულთა ვ~ა წერილ არს განცხადებულად ცხო
ვრებასა სპარსთასა მოკლა თურქთა მეფე და აოტა ბანაკი
მათი. ხ~ სპანი იგი ბერძენთანი რომელნი შესრულ იყუნეს
სპარსეთს შეიქცეს და წარვიდეს შინა და დარჩომილნი იგი
გუარამ კურატპალატისა შეგზავნილნი წარმოვიდეს იგინიცა
შინა: რ~ ვინათგან მოიცალეს სპარსთა თურქთაგან შეში
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ნდეს და და ეცა შიში და ძრწოლა ქართველთა სპარსთაგან:
და იწყო გუარამ კურატპალატმან ციხეთა და ქალაქთა მაგრე
ბად: და კ~დ წყალობა ყო ღ~თნ ქრისტიანეთა ზედა და სხვაჳ
შუღლი დავარდა სპარსეთს რ~ იგივე ბარამ ჩუბინი გაადგა
სპარსთა მეფესა. და დასწუნეს თუალნი ურმიზდს მეფესა
და ცოლის ძმათა მისთა და იწყეს ბრძოლად ჩუბინმან და
ქასრე ამბარვეზმან იოტა ქასრე ჩუბინისაგან და წარვიდა სა
ბერძნეთს: მაშინ კეისარმან მავრიკ მოსცა ასული თვისი ცო
ლად ქასრე ამბარვეზსა და მოსცა სპაჳ თუისი და წარმოგზავ
ნა ჩუბინსა ზედა. იოტა ჩუბინი სპარსეთით და ქასრე ამ
ბარვეზმან დაიპყრა ყოველი სპარსეთი:-

მაშინ მავრიკ კეისარმან იურვა ქართველთათუის ქასრეს თა
ნა და ჰრქუა ვინათგან დაუტეობიათ ქართველთა კერპთ მსახ
ურებაჳ მუნითგან მორჩილნი არიან ბერძენთა. რ~ ჟამსა
შინა მძლავრებისაგან თქუენისა იქმნეს განრყუნილ ქართ
ლი თუარა სხუა სამართალი თქუენი არა რაჳ არს ქართ
ლსა ზედა. აწ ბრძანებითა ღ~თისათა ვინათგან სრულსა სი
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ყუარულსა ზედა ვართ მედა შენ იყოს ქართლი ჩუენ შორ
ის თავის უფალ მშვიდობით. რ~ მე ვარ მოურავი და მწე

ყოველთა ქართველთა და ყოველთა ქრისტიანეთა:-

მაშინ ერჩდა სპარსთა მეფე კეისარსა და განთავისუფლდეს
ქართველნი: და ესე გუარამ კურატპალატი დაადგრა ბერ
ძენთა მორჩილობასა ზედა. იყო ესე გუარამ კაცი მორ
წმუნე და მაშენებელი ეკლესიათა ამან იწყო ეკლესია
ჯვარისა პატიოსნისა და აქამომდე ჯვარი ველსა ზედა იყო
და უქმნა ეკლესია წელთამდის ოდენ. და კ~დ ამანვე კურ
ატპალატმან განაახლა საფუძველი ტფილისის სიონისა
რომელი შემდგომად ამის გუარამისა განასრულეს აღშ
ენება ტფილისის სიონისა ნახევარი ერთმან ვინმე ქურ
ივმან დედაკაცმან და ნახევარი ყოველმან ერმან ჟამსა
პირველის ადარნასე მთავრისასა და იგი ადარნასეცა შე
ეწია აღშენებასა მისსა: რ~ ნათესავნი მორწმუნისა მირი
ან მეფისანი ყოველნივე ეკლესიათა მაშენებელნი იყუნეს:
და მეფობდა ესე გუარამ კულატპალატი კეთილად და უშ
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ფოთველად ა~დ ქართლისა ერისთავნი ვერ სცვალნა საერი
სთვოთაგან მათთა. რ~ სპარსთა მეფისაგან და ბერძენთა მე
ფისაგან ჰქონდათ სიგელნი მკვიდრობისანი საერისთოთა მა
თთა ა~დ იყუნეს მორჩილებასა გუარამ კურატპალატისასა:-

ხოლო ამა გუარამ კურატ პალატსა ესხნეს ძენი რომელთა ეწო
დებოდა სახელად სტეფანოზ და მეორესა დემ
ეტრე: და მისვე ზე მოკუდა კათალიკოზი სამოელ და ამანვე გუარამ კუ
რატ პალატმან დასუა კათალიკოზად სამოელვე. და ამისა
შემდგომად მოკუდა გუარამ კურატპალატი და მის წილ
მეფე იქმნა ძევე მისი სტეფანოზ:განაახლა საფუძველი ტფილისისა სიონისა
მეორმოცე ერისთავთა მთავარი ქართლისა სტეფა
ნოზ. ძე გუარამ კურატპალატისა ბაგრატოანი:-

ხ~ ამან სტეფანოზ მეფობისა სახელი ვერ იკადრა სპარ
სთა და ბერძენთა შიშისაგან ა~დ ერისთავთ მთავრად ხადო
დეს: და მის ზე მოკუდა კათალიკოზი სამოელ და ამან სტეფ
ანოზ დასუა კათალიკოზად ბართლომე: ხ~ ესე სტეფანოზ
იყო ურწმუნო და უშიში ღ~თისა არა ჰმსახურა ღ~თსა არ
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ცა ჰმატა სჯულსა და ეკლესიათა: და ამის ზე იქმნა შფოთი
დიდი საბერძნეთს რ~ მავრიკ კეისარსა განუდგა ფოკას მჵედ
არი და მოკლა მავრიკ კეისარი და შვილნი მისნი და დაიპყ
რა საბერძნეთი ფოკას მჵედარმან: მაშინ სიძემან კეისრისა
მან ქასრე სპარსთა მეფემან იწყო ძებნა სისხლთა სიმამრ
ისა და ცოლის ძმათა მისთა შესლვად და ტყუენვად საბერძნე

თს. განძლიერდა ბერძენთა ზედა და ვერ წინა აღუდგა ფო
კას კეისარი: ხ~ სტეფანოზ მთავარი ქართლისა შეუშინდა
მეფესა სპარსთასა განუდგა ბერძენთა და მიექცა სპარსთა: მას
ჟამსა მანვე ქასრე მეფემან წარმოსტყუენა იერუსალიმი და წა
რმოიღო ძელი ცხოვრებისა. და შემდგომად ამისა აღიღო ღ~თნ
ჵელი წყალობისა ქასრესგან შეიპყრა ძემან მისმან შეს
უა იგი საპყრობილესა ძნელსა და მოკუდა სენითა ბოროტითა:-

ხ~ ამის სტეფანოზის ძმა დემეტრე აშენებდა ეკლესიასა ჯვარის
პატიოსნისასა რ~ სენიცა იყო მისთანა ბოროტი და ვერ შე
მძლებელ იყო განშორებად კარსა ეკლესიისასა. და სტეფანო
მთავრობდა ყოველსა ქართლსა და დაჯდა ტფილისს და ჰმორ
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ჩილობდა იგი სპარსთაჱ ხ~ შემდგომად ამისა რაოდ
ენთამე წელიწადთა გამოჩნდა საბერძნეთს კაცი ერ
თი თუისი მავრიკ კეისრისა სახელით ერაკლე ამან მო
კლა ფოკა კეისარი და დაიპყრა საბერძნეთი. განძლიერ
და იგი და მიიყუანნა დასავლეთით თურქნი და შეკრიბნა
სპანი ურიცხუნი და წარმოემართა სპარსეთად ძებნად ძელი
სა ცხოვრებისასა და მოვიდა პირველად ქართლს:-

მაშინ ამან სტეფანოზ არაჳ ინება განდგომა სპარსთა განა

მაგრნა ციხენი და ქალაქნი და დადგა ტფილისსა შინა: მოვ
იდა ერაკლე მეფე და მოადგა ტფილისსა ხ~ სტეფანოზ
იყო ქუელი მჵედარი და შემმართებელი დღეთა ყოველთა
გამოვიდის კართა ქალაქისათა და ებრძოდის ბერძენთა: მა
შინ უკუე მას წყობასა შინა ჩამოაგდეს სტეფანოზ და
მოკლეს და დაიპყრა კეისარმან ტფილისი: ხ~ ციხესა კალ
ისასა დარჩეს კაცნი და არაჳ მოერთნეს მეფესა და ციხის
გამოღმართ ციხის თავმან ჵმა ყო და ჰქუა მეფესა ესრეთ
ვაცისა წუერნი გასხენ და ვაც ბოტისა კისერი გაქუს: მა
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შინ ვ~ა ესმა სიტყუა ესე კეისარსა ბრძანა დაღაცა თუ კა
ცმან იმან ბასრობით მრქუა მე ვაც ბოტობაჳ ა~დ არა
არს სიტყუა მისი ცუდ. და მოიღო წიგნი დანიელ წინას
წარმეტყუელისა და პოვა მას შინა წერილი ესრეთ: გამ
ოვიდეს ვაცი დასავლისა და შემუსრნეს რქანი ვერძისა
აღმოსავლისანი: მაშინ განიხარა კეისარმან და დაიდასტურა
რ~ ყოველივე განემარჯვებოდა:-

მაშინ კეისარმან მოუწოდა ძესა ბაკურისასა ქართველთა
მეფისასა ნათესავსა დაჩისასა ვახტანგის ძისასა რომელი
ერისთაობდა კახეთს რომელსა ეწოდებოდა სახელად
ადარნასე. და მისცა მას ტფილისი და მთავრობა ქარ

თლისაჳ და დაუტევა მას თანა ერისთავი რომელსა
ერქუა ჯიბღა ბრძოლა კალისა:-

მეორმოც და ერთი მთავარი ქართლისა ადარნასე.
ძე მესამე ბაკურ მეფისა ხოსროიანი:-

ხ~ ამან ადარნასე მთავარმან ქართლისამან და ერისთავ
მან ჯიბღუმ უწყეს ბრძოლა ციხესა კალისასა: და კეის
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არი წარემართა ბაღდადს პირველად მივიდა გარდაბანს
ვარაზ გაგელისასა და დაილაშქრა ადგილსა მას რომელსა
ჰქუა ხუზაშენი. და ნათელსცა ერაკლემ ერისთავსა ვარაზ
გაგელსა და ყოველსა ერსა მისსა და იწყო შენებად ეკლესიისა
რომელი იგი უბრწყინვალეს არს ყოველთა ეკლესიათა. და
მუნით წარვიდა ბერდუჯს და დადგა გულსა სოფლისასა
და აღმართა ჯვარი ქვისა და დადვა საფუძველი წმიდისა ღ~თ
ის მშობელისა ეკლესიად და აღასრულა გუმბათი მისი. და
მუნით მივიდა ლალს და უწოდა მეწეკევნელთა მთავარსა
და ნათელსცა და წარვიდა მუნით ბაღდადს:-

ხ~ ამან ერისთავმან ჯიბღუმ და ადარნასე ქართლისა მთავარ
მან გამოიღეს ციხე კალისა და შეიპყრეს ციხის თავი იგი.

ხ~ ამან ერისთავმან ჯიბღუმ პირველად პირი დრაჰკნითა აღ
უვსო რომელ სიტყუითა მისითა კეისარმან განიხარა და შე
მდგომად მისსა ტყავი გაჵადა და კეისარსა უკანა მისწია გარ
დაბანს. კადრებისათუის უყო ესე ყოველი მას:- და ესე ვით
არითა სიკუდილითა წარეგნეს სტეფანოზ და მისნი მსა
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ხურნი ამისთუის უყო ღ~თნ მთავარსა მას სტეფანოზს. რ~
არაჳ მინდობითა ღ~თისათა ცხოვნდებოდა ა~დ მორწმუნეთა
ემტერებოდა და ურწმუნოთა ჰმოყურობდა:-

ხ~ მაშინ კ~დ წარიღეს ბერძენთა საზღვარი ქართლისა სპერი
და ბოლო კლარჯეთისა ზღვის პირი და შვილნი სტეფანოზი
სნი დარჩეს კლდეთა შინა კლარჯეთისათა: და სხვაჳ ყოველი
ქართლი დაიპყრა ადარნასე ბაკურის ძემან მთავრობით
და მეფობისა სახელი ვერცა მან იკადრა: და ერისთავნი
იყუნეს თუის თუისსა საერისთაოსა შინა მკვიდრობდეს და მორჩ
ილობდეს ადარნასე მთავარსა: და მოკუდა კათალიკოზი ბა
რთლომე და ამან ადარნასემ დასუა კათალიკოზად იოანე: და შე
მდგომად რაოდენისა ჟამისად მოკუდა კუალად კათალ
იკოზი იოანე და ამანვე ადარნასემ დასუა ბაბილა კათალიკოზად:-

ხ~ ერაკლე კეისარი შევიდა ბაღდადს შეიპყრა ხუასრო და

მოაღებინა ძელი ცხოვრებისა და მოკლა ხუასრო და იწყო შე
ნებად იერუსალიმისა და დაუა მოდისტროს პატრიაქად. და წა
უღო ბაღდადი და უკმოიარა გზაჳ ქართლისავე მეშვიდესა
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წელსა რაჳთგან ჩაევლო და ეკლესია ჯვარისა პატიოსნისა
და სიონი ტფილისისა განესრულნეს ადარნასე ქართლისა მთა
ვარსა: მაშინ ერაკლე მეფემან ტფილისს მცხეთას და უჯარ
მოს ქადაგნი განავლინნა რათა ყოველნი ქრისტიანენი ეკ
ლესიას შევიდნენ და ყოველნი მოგუნი და ცეცხლის მსახ
ურნი რომელნიცა არა მოინათლნენ მოისრნენ: ხ~ მათ
ნათლის ღება არაჳ ინებეს ა~დ ზაკვით აღერივნეს ქრისტ
იანეთა თანა და მიაწიეს ყოველთა მათ ზედა მახვილი და
ეკლესიათ შინა მდინარენი სისხლთანი დიოდეს. და განწ
მიდნა სჯული ქრისტეს ღ~თისა ჩუენისა წარვიდა და წარი
ტანა თანა მანგლისით და ერუშეთით ფერჵთა ფიცარნი და
სამსჭუალნი უფლისა ჩუენისა იესოს ქრისტესი რომელნი
მოცემულ იყუნეს კოსტანტინესგან მირიან მეფისდა: მაშინ
შეწუხდა ადარნასე ქართლისა მთავარი ევედრებოდა რათა
არა წარიხუნეს კეისარმან ნიჭნი იგი ღ~თისა მიერნი. ა~დ
არაჳ ისმინა კეისარმან ვედრებაჳ მისი და წარიხუნა თანა:-

ხ~ ამა ადარნასეზე გარდაიცვალა კო~ზი ბაბილა და მანვე ადარნასემ დასუა
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კო~ზად თაბორ: და შემდგომად მისა მოკუდა ადარნასე მთავარი
და მის წილ დაჯდა ძე მისი სტეფანოზ:-

მეორმეოც და ორე მთავარი ქართლისა სტეფანოზ. ძე ად
არნასე მთავრისა ხოსროიანი:-

ხ~ ესე სტეფანოზ იყო უმეტეს ყოველთა ქართლის მეფეთა
და მთავართა მორწმუნე და განმწმედელი სჯულისა მაშენებე
ლი ეკლესიათა: და მან მოადგნა ზღუდენი ეკლესიასა ჯვ
არისა პატიოსნისასა და აღაშენნა დარბაზნი და დაუწერა კრ
ებაჳ ყოველთა პარასკევთა. და მუნ შეკრბიან ყოველნი ეპი
სკოპოზნი და მღრდელნი მის არისანი კათალიკოზსა თანა
წინაშე პატიოსნის ჯვარისა და ადიდიან პარასკევი ვ~ა დიდი
პარასკევი: ხ~ საკათალიკოზოსა არიან კრებაჳ ყოველთა ხუთ
შაბათთა და ადიდიან წმიდა სიონი ვ~ა დიდსა ხუთ შაბა
თსა საიდუმლოსა თანა ჵორცითა და სისხლითა ქრისტესითა:-

ხ~ მცხეთას საეპისკოპოზოსა არნ კრებაჳ ყოველთა შაბათთა
და ჵსენებაჳ პირველ მოწამისა სტეფანესი და ყოველთა მოწა
მეთა. და დიდისა მისგან ძლიერებისა სპარსთასა რომელ წამ
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ებულ იყო აბიბოს ნეკრესელ ეპისკოპოზი რომელმან მოაქ
ცივნა უმრავლესნი მთეულნი არაგუსა აღმოსავლით: ხ~
პატიოსანი გუამი მისი დადვეს მცხეთას საეპისკოპოზოსა
სამარხოსა ეპისკოპოზთასა და დღესასწაულსა მისსა უფ
როს ყოველთა დღესასწაულთა შეკრბიან და ადიდიან ღ~თი:-

მათ ჟამთა უკუე გამოჩინებულ იყო მოჰმედ ნათესავი ისმაი
ლისი მოძღუარი სარკინოზთა სჯულისაჳ. და ყოველი
არაბია და იამანეთი დაიპყრა და მოკუდა იგი და დადგა
მის წილ აბობექარ და შევიდა სპარსეთს: რ~ ვინათგან შეს
რულ იყო ერაკლე მეფე სპარსეთს განერყუნა სპარსეთი
და არღარავინ იყო წინა აღმდგომი მისი სპარსეთს შინა:
ამან აბობექირ დაიპყრა სპარსეთი შევიდა ბაღდადს და
უმრავლესთა მძლავრებით დაატეობინა ცეცხლის მსახ
ურებაჳ და მოაქცივნა ცეცხლის მსახურნი იგი სარკინ
ოზად: და მოკუდა იგი და დადგა მის წილ ომარ
და უმეტეს განძლიერდა იგი:-

მაშინ უთხრეს მეფესა ერაკლეს ვ~დ შემოვლენ აგარი
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ანნი შამად და ჯაზირეთად რომელ არს შუა მდინარე. და

გამოვიდა ერაკლე ფილისტიმედ რათამცა ეწყო მუნ:
ხ~ იყო მუნ მონაზონი კაცი ღ~თისა და მან ჰრქუა
მეფესა ესრეთ ვ~დ ივლტოდეთ სარას განძებულთა ანუ
თუ განკერძოებულთა რ~ უფალმან მისცა აღმოსავლეთი
და სამხრეთი სარკინოზთა რომელ არს თარგმანი მისი სარას ძა
ღლი: და მონაზონისა მის სიტყუითა ესე უთხრეს ერაკ
ლე მეფესა ვარსკულავთ მრიცხველთა და სრულთა მისან
თა: აღაშენა ერაკლე მეფემან სუეტი და დაწერა მას
ზედა მშვიდობით შუა მდინარეო და ფილისტიმო ვიდრემ
დის წარჵდეს შვიდნი შვიდეულნი შვიდეულისათუის ესრეთ
პოეს ჟამი განსაზღვრებული ფილასოფოსთა ჰრიმის
ტროსმან იჯინტონის წიგნთა შინა რომელ არს სარ
კინოზთათუის რომელ არს ორას ორმეოც და ათი წელი:

ხ~ მოჰმედის გამოჩინებამდე ალექსანდრესითგან გარდასრ
ულ იყუნეს წელნი ცხრა ას ოც და შვიდი:-

მაშინ ყოველნი ნათესავნი ბერძენთა წარჩინებულნი ჰფლვ
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იდეს ქუეყანათა შინა განძთა მათთა რათა რაჟამს გამოვ
იდენ პოვნენ განძი იგი და არღარაჳ ნახონ ჭირი იგი
წაღებისა და კ~დ გამოღებასაჱ და აღმოვლო მუნით ერა

კლე კეისარმან გზაჳ რანისა და მეორედ შემოვიდა ქარ
თლად და ჰრქუა ნათესავსა სპარსთასა რომელნი შემო
ლტოლვილ იყუნეს სარკინოზთაგან. უკეთუ უწყით
ვითარმედ დასრულდა მეფობაჳ თქუენი დაუტევეთ ჩრდ
ილოჳ და შემოვედით ჩუენ თანა: და მათ დაუტევეს ქუ
ეყანაჳ ესე და დაფლნეს განძნი იგი მათნი რომელნ
იმე წარყუეს და რომელნიმე დადგეს და შეიტანნეს ყოვლისა საგან
ძურისა გუჯარნი. და რაჳ გუჯარნი დაწერნეს აღწ
ერეს ნათესავი თუისი და ქუეყანაჳ და დადვეს რათა ოდეს
მოვიდნენ ბერძენნი მით გუჯრითა მოიძიონ ნათესავნი
მათნი და თვითეულად განუყონ განძი და ქუეყანაჳ:-

ხ~ სტეფანოზს ესხნეს ორნი ძენი უხუცესსა ეწოდებო
და სახელად მირ და შედეგსა არჩილ. და განუყო ყოველი
ხვასტაგი სამეფოსა მისისა საგანძური ოქროსა და ვეცხ
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ლისა და თუალთა პატიოსანთა: რ~ ნახევარი საქონლისა
მისისა წარიღო ქუეყანასა ეგრისს და წარიტანა ძე თუი
სი პირმშო მირ. და ნახევარი საქონლისა მისისა მისცა
არჩილს უმრწემესსა ძესა თუისსა:- ხ~ არჩილ დაფლა საგა
ნძური მისი უფროსი ჵევსა კახეთისასა ხ~ სამსახურებელნი
ოქროსა და ვეცხლისანი ჵევსა უჯარმოსასა. და საგანძურნი

ქართლისა და ჯავახეთისანი დასხნა მახლობლად გორსა
რომელი მანვე ერაკლემ განაჩინა განძთა სამალავად მათ
თუის რომელნი თანა ვერ წაჰქონდეს. ხ~ სახელი გორისა
მის არს ტონთიო რომელ არს თარგმანებით მთაჳ
ოქროსი და დასუა მას ზედა ტილისმი რათა ვერავინ
უძლოს გამოღებად:-

ხ~ საგანძურნი ყოველთა ქართლისა ეკლესიათანი დაფ
ლნა აჩრდილსა დიდისა სიონისა მცხეთისასა. და შე
მდგომად მცირედთა დღეთა შევიდა არჩილცა ეგრისადვე: და
მუნ ყოფასა შინა მოკუდა სტეფანოზ მთავარი ქართლისაჳ და მის
წილ მეფე იქმნა ძე მისი მირ და არჩილ:-
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მეორმოც და სამი მეფე მირ და ძმაჳ მისი არჩილ.
ძენი სტეფანოზ მთავრისანი ხოსროიანი:-

ხ~ მუნ ეგრისს ყოფნასა შინა ამის მეფის მირისა და ძმისა
მისისა არჩილისა. მოვიდა ამირა აგარიანი ქართლს რომელ
სა ერქუა მურვან ყრუ დის წული მოჰმედისი რომე
ლი წარმოევლინა ეშიმს ამირ მუმლსა ბაღდადელსა
ძესა აბდალ მელიქისასა ნათესავისაგან ამათისა: და მი
სთუის ეწოდა ყრუი რომელ მეორედ არა მიითულიდა

სიტყუასა განმზრახთასა და ყოველნი მთავარნი და პიტ
იახშნი ნათესავნი ერისთავთა და წარჩინებულთანი შევიდ
ოდეს კავკასიად და დაიმალნეს კლდთა და ღრეთა: და
მოვლო ყრუმან ყოველი კავკასია და დაიპყრა კარი
დარიელასი და დარუბანდისი და შემუსრნა ყოველნი ქალა
ქნი და უმრავლესნი ციხენი ყოველთა საზღვართა ქართლისათა:-

და ვ~ა ცნა რ~ მეფენი ქართლისანი და ყოველნი ნათ
ესავნი მათნი წარვიდეს ეგრისად და მუნით კ~დ მიიც
ვალნეს აფხაზეთად. შეუდგა კუალსა მათსა და შემ
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უსრნა ყოველნი ქალაქნი და სიმაგრენი ეგრისის ქუეყანისანი.
და ციხე იგი სამ ზღუდე შემუსრა რომელ არს ციხე
გოჯი შემუსრა და შევლო ზღუდე იგი საზღვარი კლისურისა
და მოსვლასა მისსა კათალიკოზი თაბორვე:-

ხ~ იყუნეს მაშინ მეფე მირ და ძმაჳ მისი არჩილ ცი
ხესა მას შინა ანაკოფისასა რომელსა შინა არს ხატი ყო
ვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა არა კაცობრივითა ჵელითა
დაწერილი ა~დ ზეგარდამო. რომლისათვის არავინ უწყის თუ
ვინა იგი მოსრული იპოვა თავსა ზედა მის გორ
ისასა რომელსა მოსდგმიდა სამხრით ზღუაჳ და ჩრ

დილოთ ჭალაკი მწყურნები: და ერისთავი კეისრისა
ლეონ შესრულ იყო ციხესა შინა სობღისასა რომელ არს გარდასა
ვალსა ოვსეთისასა და ვერავინ შემძლებელ იყუნეს წყობად
ყრუსა მის რ~ იყუნეს სპანი მისნი უფროს და უმრავ
ლეს ჭალაკთა ეგრისისათა:-

ხ~ ამანვე ყრუმ შეიპყრნა და აწამა წმიდა დავით და
კოსტანტინე რომელთა წამებასა ვრცელად მოგვითხრობს ცხოვრება მათი:-
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და ჩვენ პირველივე სიტყუა ვიწყოთ. მაშინ ვითარ იყუნეს
ციხესა მას შინა ანაკოფისასა მუნ მივიდა მურვან
ყრუი და უწყო ბრძოლა მეფეთა მათ: მაშინ ჰქუა
არჩილ ძმასა თუისსა მირს მიწყუდეულ არს ციხე ქალ
აქი ესე შემუსრვად და უკეთუ შეგვიპყრნეს ჵელად და გამო
იკითხნეს ყოველნი საგანძურნი ნამალევნი რომელნი იგი
დავფლენით ქუეყანასა ჩუენსა. მონაგებნი მირ
იან ღ~თივ განბრწყინვებულისანი და კ~დ ვახტანგ
ღ~თივ განძლიერებულისანი და ყოველთა შვილთა მათ
თანი რომელთა გუშუნეს ჩუენ. და იგიცა ითხოვოს ჵელ
თაგან ჩუენთა რომელი დამალა ერაკლე მეფემან რომლ
ისა აღწერილი ყოველი დავდევით ორთა მათ თანა
გუირგუინთა ზურმუხტისა და იაგუნდისა ძოწეულისათა.

რომელნი იგი გამოიტანნა მამამან ჩუენმან დიდმან
ვახტანგ მეფემან ინდოეთით და სინდეთ დავფლენით
იგი უჯარმოს მახლობელად შორის ორთა მათ კოშკთა
უმცუელოთა. და ყოველი იგი აღწერილ არს გონებასა ჩემსა:-
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და შენ წარიხუენ ორნი იგი გუირგუინნი მისვე ვახტანგისნი ოქ
როსა და ანთრაკისანი ერთი მირიან მეფისა და ერთი ვა
ხტანგისი. რომელი მოუძღუნა სპარსთა მეფემან ყო
ველსა თანა ოქროსა და ვეცხლსა რომელი აჰკიდა სატ
ვირთავსა ხუთასსა და მკუირცხლსა ორი ათასსა. შენ და
მამამან ჩემმან დასდევით იგი ქუთათისს და ციხე გოჯს:
ხ~ მე გუირგუინნი იგი ჩემნი და გუჯარნი ტყუივისანი მა
რტოდ დავსხენ და აწ უკეთუ მოვსწყდეთ განძი
იგი უცნაურად დარჩეს ყოველივე. გამოსულასა ბე
რძენთასა ძიება ყოს კეისარმან ნათესავისა ჩუენისათუის და
მოსცეს განძიცა იგი და მეფობაჳ. აწ უკუე არა ვიქმნეთ
ჩუენ მიზეზ ოჵრებისა ქართლისა და საბერძნეთისა ა~დ
განვიდეთ და ვეწყუნეთ ზღვით კერძოსა ამას გუერდსა
შინა. და თუ ენებოს ღ~თსა ერთითა იოტოს ათასი და ორითა ბევრი:-

და მივიდეს წინაშე ხატისა მის ყოვლად წმიდისა ღ~თის
მშობელისასა შევრდომით და იტყოდეს განვალთ

სასოებითა ძისა შენისა და ღ~თისა ჩუენისათა.
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რომელი იშვა შენგან მისა შეწირე ოხა ჩუენთუის და თანა
მავალ მეყავნ ჩუენ წყალობა შენი: და იყო მათ თა
ნა სიმრავლე მცირედ ტაძრეულისა მათისა და ნათესა
ვი ერისთავთა და პატიახშთა ათასი ოდენ. ხ~ სპათაგ
ან აფხაზთა ორი ათასი მებრძოლი:-

და ვიდრე განთენებამდე მოავლინა უფალმან სარკინოზთა ზედა
ხორშაკი ბღუარტისა და გუემნა იგინი სატლითა სისხ
ლისათა: და ეჩუენა მას ღამესა მას ანგელოზი არჩილს რომე
ლმან ჰრქუა მას წარვედით და ეწყუენით აგარიანთა მათ
რ~ მოგვივლენია მათ ზედა გუემანი სასტიკად მომსრველი
კაცითგან მიპირუტყუთამდე. და ოდეს განხვიდეთ გესმასთ
ბანაკსა შინა მათსა ჵმაჳ ვაებისა და ტირილისა ხ~ თქუენ
მჵნე იყუენით და განძლიერდით სასოებითა ღ~თისათა:-

და ვ~ა განთენდებოდა ისმა ბანაკით მათით ჵმაჳ ტირი
ლისა და გოდებისა. მაშინ უკუე განვიდეს სასოებითა
ღ~თისათა წყობად მათდა და ეწყუნეს და მოსცა უფალმან
ძლევა მცირეთა ერთა ქრისტეანეთა: და მოსწყდა სატლ
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ითა სარკინოზთაგან ოც და თხუთმეტი ათასი და მახ
ვილითა სამი ათასი და იწყლა მირ მაზრაკითა ფერდსა:
ხ~ ქრისტიანეთაგან მას დღესა შინა მოკლეს კაცი სამოცი
და სარკინოზთა ცხენი დაეცა ვ~ა ჭალაკი და ჩაჰყრიდეს ყო
ველსა მას ზღვად:-

მაშინ იხილა ვინმე ჩუენებაჳ აგარიანმან რომელსა ეტყო
და რეცა მოციქული მათი მოუცემია ღ~თსა ძლევა
ჩუენდა ვიდრე აღსრულებადმდე ათთა მეფეთა ვ~ა ჰრქუა აბრაჰ
ამს და აგარს ღ~თნ. ა~დ ეკლესიათა ღ~თისათა და კაცთა ღ~თ
ის მსახურთა ეკრძალებოდეთ ვ~ა იგი გამცენ კურა
ნსა შინა ჩემსა და მსწრაფლ აღიყარნეს და უკუნ
იქცეს კუალსავე თუისსა: და ვ~ა აღვლეს ციხე გოჯი და
იბანაკეს წყალთა მათ ზედა ორთა მსგეფსისასა ერ
თსა. და გარდამოჵდა წყალი წვიმისა ფიცხელი და ადგეს მდინა
რენი სასტიკად და მიმართა უმცროსმან წყალმან მან სპა
სა აბაშთასა და წარიღო მათგან მკვირცხლი ოც
და სამი ათასი. და მიმართა უფროსმან წყალმან მან მჵედა
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რთა რომელთა იგი ბანაკი იყო უჭალაკეს რომელნი მიივლ
ტოდეს ადგილთა რომელთამე ხეთა ზედა გან

ჵდებოდენ და წარიღო ცხენი ოც და თხუთმეტი ათასი:
და მიერითგან სახელ ედვა ორთა მათ მდინარეთა ერთსა ცხ
ენის წყალი და ერთსა აბაშა: და აღიყარა მუნით
და შევლეს გზაჳ გურიისა და განვლეს სპერი და სიმრ
ავლისაგან არაჳ შეჩენილ იყო დაკლებაჳ. ხ~ უწინავე დასჭ
რეს კუდები ცხენთა მათთა რ~ თიჵისაგან ვერ ითრევდინა:-

და იქმნა მას ჟამსა განრყუნილ ქუეყანა ქართლისა სომხი
თისა და რანისა რ~ არა რაჳ იპოებოდა ნაშენები არ
ცა საჭამელი კაცთა და პირუტყუთა ყოვლადვე: და წარავ
ლინეს მოციქული წინაშე კეისრისა მირ და არჩილ და ერ
ისთავმან აფხაზეთისამან და აუწყეს ესე ყოველი რაცა იქმ
ნა ღ~თისა მიერ ჵელითა მათითა: მაშინ კეისარმან წა
რმოსცა ორი გუირგუინი და გუჯარი მირსა და არჩილს და მო
სწერა მათ თანა ესრეთ ვ~დ თქუენი იყო მეფობაჳ სიმჵნე და სიბრძნე
ქართლსა შინა აწ დაღაცა თუ იდევნებით ჩუენ თანა
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მსახურებისათუის ჯვარისა ა~დ მოქცევასა ჩუენსა ვ~ა
აღმითქუა ჩუენ ღ~თნ ჩუენთანავე იდიდნეთ: ხ~ თქუენ დაადგ
ერით სიმაგრეთა შინა თქუენთა ვიდრემდის წარჵდენ წე
ლიწადნი მათნი სამასნი რ~ ორას მეერგასესა
წელსა განევლთოს მეფობაჳ მათი და განსრულებასა მესა

მასისა წელიწდისასა მოეცეს ძალი მეფობასა ჩუენსა.
და შევმუსრნეთ აგარიანნი და ყოველნი მათნი ამაღლებულნი
დამდაბლდენ და ჩუენ თანა მადიდებელნი ამაღლდენ: და მო
უწერა ლეონისა ესრე სახედ რ~ ყოვლადვე საზღვართა ქარ
თლისათა ჩუენგან ქმნილ არს ვნებაჳ და მეფეთა მათთა
გან ჩუენდა მომართ რგებაჳ და თანა დადგრომაჳ. და აწ
ესე მესამე მსახურება და რგებაჳ დადვეს საყდარსა ამას
სამეუფოსა. რ~ პირველად ნათელი მიიღეს ჵელსა ქუეშე ჩუ
ენსა კ~დ შემუსრვისაგან დაარჩინეს დიდი იგი ქალაქი
პონტოსი და შორის ჩუენსა და შორის სპარსთა ყუეს მშვი
დობაჳ. რ~ იგივე დიდი ვახტანგ გორგასალ შუა მდგო
მელ იქმნა და ჵრმლითა თვისითა უკმოუღო სამეფ
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ოსა ამას პალესტინე და ორი ნაწილი ჯაზირეთისა:-

და აწ თუმცა ღ~თსა არა მაგათ მიერ დაებრკოლა ბო
როტი ეგე მტერი შემომცა სრულ იყო ვიდრე კოსტანტი
პოლემდე რ~ შვილთა შორის ნებროთისთა ეგენი მხოლოდ ადი
დნა ღ~თნ: რ~ არაჳ მოაკლდეს ნათესავსა მაგათსა ბრ
ძენი გულის ჵმის მყოფელი და მბრძოლი ვ~ა მოგვითხრობს
ჩუენ ესე აღწერილი გუჯარი რომელსა შინა აღწერილ
არიან მეფენი და წარჩინებულნი ტომებით და სოფლებით

მათით: ხ~ შენდა მიბრძანებიეს ერისთაობა აფხაზეთისა შენ
და შვილთა შენთა და მომავალთა სახლისა შენისათა მიუკუნ
ისამდე ა~დ კეთილად ჰპატიობდი მეფეთა და ერთა მაგათ
ქართლისათა. და ამიერიდგან ნუღარამცა ჵელ გეწ
იფება ვნებად მათდა და საზღვართა მათთა ეგრისათა
ვიდრემდის იყუნენ მანდა ანუ განვიდნენ მანდეთ:-

მაშინ მეფე მირ დამძიმდა წყლულებისაგან მოსიკუდიდ და ჰრქუა
ძმასა თუისსა არჩილს ესრეთ რ~ მე ესერა წარვალ ძმაო
ჩემო მამათა ჩუენთა თანა ა~დ წარმეც და დამფალ
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საფლავსა მას მამათა ჩუენთა თანა. და შენ გაუწყო ადგილი სა
განძურთა მათ ჩუენთა ნამალევთა სადა არს რ~
არა მივის ჩუენ შვილი წული მკუიდრად ა~დ მისხენ შვი
დნი ქალნი: და აწ შენ ხარ მკუიდრი სახლისაგან მეფ
ობისა ჩუენისა მირიან მეფისა და შენ თუით უწყი ვ~დ ქალი
შვილი ჩუენი არაჳ მივსცით ერისთავთა ჩუენთა ცოლად.
ანუ მივსცით მეფეთა ანუ მოვინმე ვიდის სპარსეთით ნა
თესავი მეფეთა ვ~ა ფეროზ რომელსა მისცა მირიან მეფე
მან ასული თუისი ცოლად. და ჩუენ შემცირებულ ვართ
რ~ შენ ხარ უცოლო და მე ვარ უძეო:-

და აწ რაჳთგან მოიყუანნიან მამათა ჩუენთა ცოლნი ასუ
ლნი ერისთავთა ჩუენთანი და მისციან ასულნი თუისნი
მათ და ქუეყანანიცა ქართლისანი მისციან მათ. და შენცა
მიეც მათ ასულნი ჩემნი და განუყავ მათ ქუეყანანი
ქართლისანი ნახევარი შენ და ნახევარი მათ: ხ~ საუხუ
ცესოდ რომელ მაქუნდა მე ყოველივე მომიცემია შენდა
და გაქუნდეს საუხუცესოდ ეგრისი სვანეთი თაკუერი
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არგუეთი და გურია: ხ~ კლარჯეთი და შუა მთიულეთი
მიეც ასულთა ჩემთა რათა მუნ შინა იყუნენ ჟამთა
ამათ ბოროტთა: და რ~ მამაცა ჩუენი მოკუდა შფ
ოთსა ამას შინა რომელი დამარხულ არს ეგრისსა შინა
და ვერ წარვეცით იგი მცხეთას. წარსცენ ძუალნი მი
სნი და დაჰფლენ საყდარსა ქუთათისსა რათა იყოს იგი
საწამებელად სამკუიდროსა ჩუენისა. და შენ დაადგერ აქა და ემო
ყურებოდი ბერძენთა ვიდრემდის განქარდეს ბნელი ესე:
და შემდგომად ამისსა მოკუდა მეფე მირ და წარმოსცეს
მცხეთას და დაფლეს ზემოსა ეკლესიასა შესავალსა კარი
სასა. და დაჯდა მის წილ მეფედ ძმაჳ მისივე არჩილ:-

მეორმეც და ოთხე მეფე არჩილ ძე სტეფანოზ მეფისა.
და ძმაჳ მეფისა მირისა ხოსროიანი:-

მაშინ ამან მეფემან არჩილ მოუწოდა ყოველთა ერისთა
ვთა ქართლისათა და მისცნა ძმის წულნი მისნი: ერთი მის
ცა მამის ძმის წულს შვილსა გუარამ კურატპალატის
ასა რომელსა ჰქონდა კლარჯეთი და ჯავახეთი. და მეორე

1-17 სტრ. 165r
მისცა პატიახშსა ნათესავსა ფეროზისსა რომელი მთავრო
ბდა თრიალეთს ტაშირს და აბოცს. მესამე მისცა ნერსეს
ნერსიანსა რომელი იყო წარჩინებული ვახტანგ მეფისა.
მეოთხე მისცა ადარნასე ადარნასიანსა და ორთა ამათ გა
ნუყო ზენა სოფელი რომელ არს ქართლი. მეხუთე მისცა
ვარზმანს და მისცა კოტმანითგან ქურდის ჵევამდე იყო ესე
ვარზმან ნათესავი სპარსთა ერისთავისა ბარდაველისა რომელი
იყო დედის მამაჳ ვახტანგ მეფისა. მეექუსე მისცა ჯუანშე
რს ჯუანშერიანსა რომელი იყო ნათესავი მირიან მეფისა შვილ
თაგან რევის ძეთასა და მისცა ჯვარი და ხერკი და ყოვე
ლი მთიულეთი მანგლისის ჵევი და ტფილისი:-

ხ~ ნაწილი არჩილისი იყო განზოგებით ყოველთა ამათ ჵე
ვთაგან. და ვითარ იხილეს რ~ ჯუანშერს უმეტესი ნაწილი
მისცა დაუმძიმდათ მცირედ რამ სხვათა მათ და განუტ
ევნა მთავარნი ესე ცოლებითურთ თუის თუისად ადგილად:

ხოლო არჩილ მოუწოდა ლეონს და ჰრქუა ესრეთ კურთ
ხეულ იყავნ შენ უფლისა მიერ რ~ კეთილად იღვაწე სტუ

1-17 სტრ. 165v
მრობაჳ ჩუენი და დამიცვენ ჩუენ ადგილთა შინა ა
მშვიდობით გარნა აწ უწყი ესე შენებაჳ ადგილთა ჩუენთა
კლისურითგან აღმართ: წარვალ და დავეშენები ციხე გოჯს
და ქუთათის. და აწ ითხოვე თავისა შენისათუის რაჳ გნებავს
ჩემგან ნაცვლად კეთილის მსახურებისა შენისა: ხ~ ლე
ონ ჰრქუა მომცა მე კეისარმან ქუეყანა ესე მკუიდრობით
კეთილად სიმჵნითა თქუენითა ხ~ ამიერითგან არს ესე მამუ
ლობით სამკუიდრებელ ჩემდა კლისურითგან ვიდრე მდი
ნარედმდე დიდად ხაზარეთად სადა დასწყდების წუე
რი კავკასიისა ამის. შემრთე მეცა მონათა შენთა თანა
რომელი ესე დღეს ღირს მყუენ შვილად და ძმად შენ
და არა მინდა ნაწილი შენგან ა~დ ჩემიცა ესე შენდავე იყოს ყოველივე:-

მაშინ მისცა ლეონს ცოლად ძმის წული მისი გუარანდუხტ და
გუირგუინი იგი რომელი ბერძენთა მეფეს წარმოეცა მი
რისთვის. და ყუეს აღთქმა და ფიცი საშინელი ვ~დ არაჳ
იყოს მტერობაჳ შორის მათსა ა~დ ერჩდეს ლეონ არჩი
ლს ყოველთა დღეთა მისთა: წარმოვიდა არჩილ და დაემ

1-17 სტრ. 166r
კუიდრა ეგრის ვიდრე შორაპნადმდე და განაგნა ყოველნი ციხენი
და ქალაქნი და აღაშენა საზღუარსა ზედა გურიისა და საბე
რძნეთისასა ციხე: და წარჵდა ამათ შინა წელიწადნი
თორმეტი და იწყო შენებად ქართლმა რ~ განრყუნილ
იყო საყოფელად მცხეთა. გარდამოვიდა არჩილ
ეგრისით და დაჯდა ნაციხარსა ჵიდრისასაჱ

მაშინ მოვიდა მისსა ერთი მთავარი ვინმე რომელი იყო
ნათესავისაგან დავით წინასწარმეტყუელისა სახელით ადარნ
ასე ძმის წული ადარნასე ბრმისა. რომლისავე მამა მისი
მზახებულ იყო ბაგრატონიანთადვე და ბერძენთა მიერ დად
გინებულ იყო ერისთავად არეთა სომხითისათა: და ტყუ
ეობასა მას ყრუისასა შთასრულ იყო იგი შვილთა თანა
გუარამ კურატპალატისასა კლარჯეთს და მუნ დარჩომ
ილ: ხ~ ამან ადარნასემ ითხოვა არჩილისაგან და ჰრქუა
უკეთუ ინებო და მყო მე ვ~ა მკუიდრი შენი მომეც მე ქუ
ეყანაჳ და მისცა შოლავერი და არტანი: ამისა შემდგომად
მოვიდა არჩილ კახეთად და ყოველთა ტაძრეულთა მისთა მიუ

1-17 სტრ. 166v
ბოძა კახეთი და აზნაურ ყუნა იგინი აღაშენა ეკლესია საძ

მორს. შეირთო ცოლი ასული გუარამ კურატპალატისა
რომელი იყო შვილთაგან ვახტანგ მეფისათა ბერძნისა ცო
ლისა ნაშობთა და დაჯდა წუქეთს და აღაშენა კასრი და ჵე
ვსა ლაკუასტისასა აღაშენა ციხე. და პოვნა წუქეთს მთა
ვარნი რომელთა მიებოძა ვახტანგ მეფესა წუქეთი: და იყო მა
შინ რომელი ერისთავობდა თუშთა და ხუნზთა ზედა და ყოვ
ელთა წარმართთა მის მთისათა სახელით აბუხუასრო და არა
ინება მისგან წაღებად წუქეთისა: და აღაშენა ციხე ქალა
ქი ერთი ნუხპატის ორთა წყალთა შუა ხ~ ნუხპა
ტელნი იყუნეს უწინარეს კაცნი წარმართნი და მჵეცის ბუ
ნებისანი ა~დ ყრუსა მოესრა სიმრავლე იგი მათი
და იძულებით მონათლნა არჩილ იგინი:-

ხ~ განძლიერებულ იყუნენ სარკინოზნი ქუეყანასა რანისასა
დაეპყრათ გაზირი და სომხითი და ჰბრძოდა მასლამა
ბერძენთა: ხ~ ძმის წულნი ადარნასე ბრმისანი რომელთა
დასწუნეს მამის ძმისა თუალნი წარმოვიდეს ტარო

1-17 სტრ. 167r
ნით შაკიხად სამნი ძმანი და დაემკვიდრნეს მუნ ბრძა
ნებითა არჩილისითა. რ~ ყოველი პირი კავკასიისა რან
ით კერძო უმკუიდრო ქმნილიყო ხ~ ჲერეთი და კახეთი ჭა
ლაკთა და ტყეთაგან უკეთუ დარჩომილ იყო. და დაემკვი

დრნეს სამნივე იგი ძმანი ვიდრე გულგულამდის: მასვე
ჟამსა პიტიახშნი ვინმე არა შეეშუნეს კლარჯეთს სხუად
და წარვიდეს ნახევარნი მათგანნი და შეიპყრეს კლდე ერთი
ტაოს რომელსა ერქუა კალმახი და აღაშენა ციხე. ხ~ რომე
ლნი იგი მოვიდეს კახეთს არჩილის თანა მისცა ერთსა მა
თგანსა ცოლად ნათესავისა აბუხუასროსაგან რ~ დაქურივებულ
იყო იგი და არაჳ ესუა ქმარი და მიუბოძა წუქეთი ციხ
ით და კარითურთ: და ჟამთა მათ დაეცადნეს სარკინოზნი
შემოსლვად ქართლად ყრუსა წარსლვიდგან წელიწადსა
ორმოც და ათსა აქა ჟამამდე არღარა შემოვიდოდეს ა~დ
მიიღებდეს ხარკსა ერისთავთაგან: ხ~ ესხნეს არჩილს ძენი
ორნი იოანე და ჯუანშერ ასულნი ოთხნი გუარანდ
უხტ მარიამ მირანდუხტ და შუშან:-

1-17 სტრ. 167v
წამებაჳ წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი. რო
მელი ესე იყო მეფე ქართლისა ხოსროიანი:-

და ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა წელიწადნი ორმეოც და ათ
ნი კ~დ მოვიდა ჭიჭუმ ნათესავი მოჰმედისი მოაოხრა და შე
მუსრნა ყოველი შენებული ქართლისა. და მიმართა შეს
ლვად კახეთად რათამცა მოაოჵრა და ყოვლითურთ უმკ
ვიდრო ყო. იყო შიში დიდი მეფეთა და მთავართა და ყოვ

ლისა ერისა და არაჳ შემძლებელ იყუნეს წინა აღდგომად.
რ~ რაჳთგან განერყუნა ქუეყანა ესე ყრუსა დაღაცა თუ
გარდავლნა ჟამნი მრავალნი მშვიდობით ა~დ არღარა
მოგებულ იყო კუალსავე თუისსა:-

მაშინ წმიდამან არჩილ განიზრახა გონებასა თუისსა სიმჵნ
ითა გულისა მისისათა რათა მივიდეს და ნახოს და ითხო
ვოს მისგან მშვიდობა ქუეყანისა თუისისა და დაცვა შეურყე
ველად ეკლესიათა და არაჳ დაპატიჯება დატევებისათუის
სჯულისა. მინდობითა ღ~თისათა აღირჩია თავისა თუისისა
და სულისა დადებაჳ საჵსრად ქრისტიანეთა: და აღდგა და მი

1-17 სტრ. 168r
ვიდა ჭიჭუმის თანა რომელსა ეწოდა ასიმ. მაშინ ვ~ა ცნა
მისვლა მისი მიეგება წინა სიხარულით და მოიკითხა დი
დითა დიდებითა და დაყუეს დღე იგი ერთობით და აქო სიკ
ეთე მისი. და შეუყუარდა სიკეთე ასაკისა მისისა და უმე
ტესად შუენიერება პირისა მისისა:-

და შემდგომად მცირედთა დღეთა იწყო სიტყუად ლიქნი
თა და აღუთქმიდა ნიჭთა დიდთა და აწუევდა დატევე
ბასა ქრისტეს სჯულისასა და მიქცევად სარკინოზად: ხ~
წმიდამან არჩილ ყოვლადვე არა თავს იდვა სიცბილი

მისი და მტკიცითა გონებითა მიუგო და ჰრქუა ესრეთ.
ნუ იყოფინ თუმცა სიტყუითა შენითა ვისმინე ანუმცა და
უტევე ქრისტე ღ~თი ცხოველი რომელი იგი არს ღ~თი
ჭეშმარიტი რომელმან ჵსნისათუის ჩუენისა ჵორცითა სი
კუდილი თავს იდვა. და უკუეთუ ვისმინო შენი უწყოდე
რომელ მოვკუდე სიკუდილითა რომლითა ვიტანჯებო
დე საუკუნოდ გარნა უკეთუ შენ მომკლა აღვდგე ვ~ა
ღ~თი ჩემი და მისთანაცა ვიდიდო: ესმა რაჳ ესე უსჯ
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ულოსა მას და იხილა სიმტკიცე მისი უქცეველი დაუ
კვირდა ფრიად და უბრძანა შეპყრობაჳ მისი და შეყენება
საპყრობილესა რათა ღონის ძიებითა მიაქციოს იგი. რ~ არა
სთნდა სიკუდილი მისი სიშუენიერისათუის ხატისა მისისა
და სიმაღლისათუის ასაკისა მისისა:-

და ვითარ შეიყუანეს საპყრობილესა აკურთხევდა ღ~თსა და ით
ხოვდა მის მიერ შეწევნასა რათა მოწყალებითა მისი
თა ღირს ყოს თავი თუისი მიმთხუევად მკუიდრ ყოფად ნათ
ელსა დაუსრულებელსა. ყოველთა თანა წმიდათა რომელთა
ღ~თისათუის სიკუდილითა უკუდავებაჳ მოიგეს:-

მაშინ უკუე წარმოდგა წინაშე ასიმისა მთავარი ერთი

გარდაბანელი მიქცეული სარკინოზად რომლისა მამის ძმაჳ
მოეკლა წანართა და მკულელნი მისნი განერინნეს მშვი
დობით პაპასა არჩილისასა ადარნასე მეფესა. ამისთუის უკ
უე შური იგო გარდაბანელმან და ჰრქუა ასიმს ესრეთ რ~
არა უწყია თუ ვინა არს ესე არჩილ. ესე არს ძე სტეფ
ანოზისი ნათესავი დიდისა მეფისა ვახტანგისი რომელი იყო
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ნათესავისაგან მირიანის ძისა ქასრესა. და ესე იყო მამისა თუი
სისა თანა რაჟამს იგი დაჰფლვიდეს საგანძურთა სამეფოსა
ქართლისასა. და იგიცა იცის რომელი ერაკლე მეფემან
დაფლა საგანძურნი თუისნი რ~ ერაკლეცა უჩუენებდა სადა
ცა ჰფლვიდეს: ესმა რაჳ ესე ყოველი ასიმს მოუწოდა
კ~დ არჩილს და ჰრქუა უწინ თვალ გახუენ ქმნილ კეთ
ილობისა შენისათუის რ~ ფრიად ქმნულ კეთილ ხარ შენ. ხ~
აწ მითხრეს შენთუის რ~ შვილი ხარ დიდთა მეფეთა ხუასროანთა
ა~დ აწ უფროსად განსდიდნე წინაშე ჩემსა უკუეთუ ისმინო ჩემი.
და იყოს სამეფო შენი შენდავე და საგანძურნიცა მამათა შენთანი
მიგანიჭნე შენვე: პირველად მიჩუენენ საგანძურნი მეფეთა
ბერძენთანი მოიქეც სჯულსა ჩემსა ზედა იქმენ სარკინოზ
და სპასალარ გყო შენ ქუეყანასა ზედა ქართლისასა და მეფე
და უფალ ერსავე შენსა ზედა:-

მაშინ მიუგო წმიდამან არჩილ და ჰრქუა ესრეთ უწყოდე მტ
კიცედ რ~ მცირე ვიყავ ასაკითა ოდეს იგი განვლო ქუეყანაჳ
ესე ერაკლე მეფემან. ხ~ მამამან ჩემმან და ძმამან ჩემმან დასხ
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ნეს ყოველნი საგანძურნი ციხესა მას სადაჳთ იგი შეი
ქცა ყრუჳ ამირა და აწ აქუსთ იგი ბერძენთა: ხ~ მე არაჳ
დაუტეო უფალი ღ~თი ჩემი და არცა განვყიდო წარუალი
იგი დიდებაჳ მსწრაფლ წარმავალისა ამისთუის: მიუგო და ჰრქუა
ასიმ შენ უკუე იყავ დაცემასა მას აფხაზეთს შინა სარკ
ინოზთასა. ჰრქუა წმიდამან არჩილ მე ვიყავ მაშინ რა
ჟამს დასცნა იგინი ღ~თნ. ჰრქუა ასიმ რომელმან ღ~თნ და
სცნა სარკინოზნი. მიუგო არჩილ და ჰრქუა ღ~თნ ცხო
ველმან რომელ არს შემოქმედი ცისა და ქუეყანისა და რო
მელი იგი მოვიდა ზეცით ქუეყანად ჵსნისათუის ნათესავისა
კაცთასა. და სიკუდილითა თუისითა აღგუადგინნა და უკუ
დავება მოგუანიჭა მან უკუე დასცნა და დაამდაბლნა
იგინი: მაშინ ჰრქუა არჩილს მთავარმან მან ასიმ რომ
ლისა უკუე ღ~თი მოკუდავი არს და სასოებაჳ ცხორებ
ისა მოკუდავისა მიმართ აქუს ჯერარს მისიცა სიკუდილი.
და უბრძანა თავისა მოკუეთითა აღსრულებაჳ წმიდისა არ
ჩილისა და არა ჰრიდა სიკეთესა მისსა არცა შეიკდ
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იმა დიდებისაგან წარჩინებულობისა მისისა:-

მაშინ განიყუანეს გარე მტარვალთა მათ წმიდა მოწ
ამე არჩილ და მოჰკუეთეს თავი მისი მახვილითა. თუესა
მირკანისასა რომელ არს მარტი ოცსა მის თუისასა. და შე
ჰვედრა სული თუისი ჵელთა შინა დამბადებელისათა აღი
რჩია სიკუდილი იგი უკუდავებისა მომატყუებელი და შეც
ვალა მცირედ ჟამისა ესე მეფობაჳ საწუთოსა სიხარულად
საუკუნოდ ღირს იქმნა განწყობილსა შორის წმიდათასა.
და ახოვანთა მოწამეთასა წარდგომად წინაშე ღ~თისა და მათ
თანა გუირგუინოსანი იხარებს წინაშე სამებისა წმიდისა:-

ხ~ ვ~ა აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ მივიდეს ღამესა მას
გოდერძიანნი ტბელნი და მათ თანა სხუანიცა აზნაურნი
მამეანნი და მოიპარეს გუამი წმიდისა არჩილისი.
წარმოიღეს და შემურეს დიდითა პატივითა და დამარხეს
ნოტკორას მის მიერ აღშენებულსა ეკლესიასა: ხ~ ცოლ
მან მისმან მიუბოძა სოფლები მათ რომელთა მოიღეს
გუამი წმიდისა მოწამისა არჩილისი კახეთს შინა სამკუიდრებელად მათდა:-
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ხ~ წიგნი ესე წამებისა მისისა იპოვა ესრეთ სულმცირედ აღწერილი

რომელ ჟამთა შლილობითა ჯერისაებრ ვერვის აღეწერა: ხ~ წი
გნი ესე ქართველთა ცხოვრებისა ვიდრე ვახტანგისამდე აღიწე
რებოდა ჟამითი ჟამად. ხ~ ვახტანგ მეფისითგან ვიდრე აქამო
მდე აღწერა ჯუანშერ ჯუანშერიანმან ძმის წულის ქმარმ
ან წმიდისა არჩილისამან ნათესავმან რევისმან მირიანის ძი
სამან: და მიერითგან შემდგომთა ნათესავთა აღწერონ ვ~ა
იხილონ და წინა მდებარემან ჟამმან უწყებად მოსცეს გონ
ებასა მათსა ღ~თივ განბრძნობილსა:-

მეორმეოც და ხუთი მთავარნი ქართლისა იოანე და ძმაჳ მი
სი ჯუანშერ. ძენი წმიდის მოწამის არჩილ მეფისანი ხოსროიანნი:-

შემდგომად ამისსა რაჟამს იგი აღესრულა წმიდა მოწამე
არჩილ დარჩეს შვილნი მისნი იოანე და ჯუანშერ.
წარვიდა იოანე ეგრისად და წარიტანნა თანა დედაჳ და ორნი
დანი თუისნი: ხ~ ჯუანშერ და ორნი დანი თუისნი დარჩეს
ქუეყანასა ქართლისასა და კახეთისასა ა~დ უმრწემესი დაჳ მი
სი იყო სახითა შუენიერ. და მიესმა ქება მისი ხაზართა მეფ
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ესა ხაკანს მოუგზავნა მოციქული ჯუანშერისად და სთ
ხოვა დაჳ თუისი ცოლად რომელსა ერქუა სახელად შუშან
და უქადა შუელაჳ სარკინოზთა ზედა რაჟამს მოიწია მო

ციქული ხაკანისა მიუმცნო ესე ყოველი ჯუანშე ძმა
სა თუისსა იოანეს და დედასა თუისსა. ხ~ მათ არაჳ ინებეს
მიცემა მისი ა~დ მიუმცნეს ესრეთ უკეთუ უღონო იქმნეს
ყოფა ჩუენი უმჯობეს არს რათა შევიდეთ საბერძნეთად
და მივმართოთ ქრისტიანეთა ვიდრეღარა შეიგინოს შვ
ილი ჩუენი წარმართთა მიერ და შუშანცა აგინა ხაზარ
თა მეფესა: შემდგომად სამისა წლისა მოგზავნა ხაკანმან
სპასალარი თუისი ბლუჩან გამოვლო გზა ლეკეთისა და შე
მოვიდა კახეთად და მოადგა ციხესა მას რომელსა შინა იყუ
ნეს ჯუანშერ და დაჳ მისი შუშან. და მცირედთა დღეთა
წარიღო ციხე იგი და ტყუე ყუნა იგინი და შემუსრა ქალ
აქი ტფილისისა წარტყუენა ქართლი და ყოველი ესე ქუეყანაჳ:-

და ვ~ა წარემართა გზასა დარიელისასა დღესა ერთსა ჰრქუა ძმ
ასა თუისსა შუშან უმჯობეს არს ჩემთუის სიკუდილი რათა
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ღირს მყოს მე უფალმან ნაწილსა წმიდათა დედათასა ვიდრეღ
არა შევიგინო წარმართთა მიერ. და ჰქონდა მას ბეჭედი
აღმოუგდო მას თუალი და მოწოა იგი რ~ იყო თუალსა
მას ქუეშე სასიკუდინე წამალი და მუნქუესვე მოკუდა. და წა
რვიდა ბლუჩან და მიჰგუარა ჯუანშერ ხაკანსა და მიუთხრა
სიკუდილი დისა მისისა შუშანისა: ხ~ განწყრა მეფე ხაკან არა მო

ტანებისათუის გუამისა შუშანისასა რომლისა წადიერ იყო ხილ
ვად. მაშინ შეიპყრეს ბლუჩან და მოაბეს ყელსა საბელი
და განზიდვად სცეს ორთა ცხენოსანთა იმიერ და ამიერ და
მოსწყუიდეს თავი მისი ბოროტად:-

და ვითარ დაყო ჯუანშერ მუნ წელიწადი შვიდი მეშვიდესა
წელსა წარმოგზავნა ხაკანმან ნიჭითა დიდითა ქუეყანად
თუისად: ხ~ ამიერითგან იწყო შემცირებად მეფობამან დიდ
თა მათ მეფეთა ხუასროანთამან. პირველად უფლებაჳ
სარკინოზთა განდიდნა და მათგან მიეცა ყოველი ესე ქუ
ეყანა ჟამითი ჟამად რბევასა და ოჵრებასა. მეორედ იქმ
ნა სიმრავლე მთავართა ქუეყანასა ქართლისასა და შეერიათ ბრძო
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ლაჳ და იქმნეს მტერ ურთიერთას. და უკეთუ ვინმე გამო
ჩნდის რომელიმცა ღირს იყო მეფედ შვილთა შორის ვახ
ანგისითა იქმნის შემცირებულ სარკინოზთაგან. რ~ დაი
პყრეს ქალაქი ტფილისი აგარიანთა და შექმნეს სახლად სამ
ყოფლად თუისად და მიიღებდენ ხარკსა ქუეყანისა ამისგან
რომელსა ჰქუიან ხარაჯა. რ~ განგებითა ღ~თისათა სიმრავ
ლისათუის ცოდვათა ჩუენთასა განდიდნა ნათესავი აგარია
ნთა:- ხოლო ამან ჯუანშერ შეირთო ცოლი ნათესავი ბაგრატ
ოანთა ასული ადარნასესი სახელით ლატავრი. და აბრა

ლა დედამან მისმან მოყუანებაჳ მისი ცოლად არა თურე
კეთილად მეცნიერი იყო არიან იგინი ნათესავნი დავით
წინასწარმეტყუელისანი რომელი იგი ჵორციელად მამად
ღ~თისად იწოდა. და ვითარ იხილა ძის ცოლი შეუყუ
არდა იგი აკურთხა და დალოცა:- და ვითარ გარდაჵდა
ამას შინა წელიწადნი მრავალნი მოვიდა ამირა აგარ
იანი რომელი მთავრობდა სომხითს ქართლს ჲრეთს
სახელით ხუასრო. ოდეს ამან აღაშენა ტფილისი ქალა
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ქი მოოხრებული ხაზართაგან:-

ხ~ რაჟამს მოუძლურდენ ბერძენნი გაადგა მათგან ერისთავი
აფხაზთა სახელით ლეონ ძმის წული ლეონ ერისთავისა რო
მლისათუის მიეცა სამკვიდროდ აფხაზეთი. ესე მეორე ლეონ
ასულის წული იყო ხაზართა მეფისა და ძალითა მათითა
გაადგა ბერძენთა დაიპყრა აფხაზეთი და ეგრისი ვიდრე
ლიხამდე სახელ იდვა მეფე აფხაზთაჱ რ~ მიცვალებულ
იყო იოანე ერისთავი და დაბერებულ იყო ჯუანშერ და
შემდგომად ამისსა ჯუანშერცა მიიცვალა: ა~დ სიცოც
ხლესავე ჯუანშერისასა ადარნასე ბაგრატონიანმან იცვალა
ნასამალი კლარჯეთისა შავშეთისა აჭარისა ნიგალისა ასის
ფორისა არტანისა და ქუემო ტაოსა და ციხეთაგანცა რომე

ლნი ჰქონდეს შვილის შვილთა ვახტანგ მეფისათა: და შემ
დგომად მისა წარვიდა კლარჯეთად და მუნ მოკუდა ადარნ
ასე. რ~ მამა მისი ნერსე ნერსე ძე ვარაზბაკურ ანთიპატრიკისა
და ამის ვარაზ ბაკურის მამა სახელით გუარამ კურატპალ
ატი ძე პირველისა სტეფანოზისი და ძმა დემეტრესი ეს
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ენი გარდაცვალებულ იყუნეს. და ძმანი ამის ადარნასესნი სახე
ლით ფილიპე და სტეფანოზ იგინიცა მომკუდარ იყუნეს:-

და შემდგომად სიკუდილისა ადარნასესსა განადიდა უფალ
მან მეფობაჳ აშოტ კურატპალატისა რომელი იყო შვილი
ადარნასესი და ძმაჳ გურგენ ერისთავისა:-

მეორმოეც და ექუსი კურატპალატი ქართლისა აშოტ
ძე ადარნასესი ბაგრატოანი:-

ხ~ ესე აშოტ კურატპალატი მთავრობდა ქუეყანასა მას ში
ნა და სახლად მისა იყო ბარდავი და ტფილისი და ჰქონ
და მას ქუეყანაჳ რომელ არს გარემოს მისსა. რ~ მათვე
ჟამთა შესრულ იყო მასლამა საბერძნეთად და შეიქცა მოუ
ძლურებული და განწბილებული: მაშინ ბერძენთა მეფემან
ან მოუბოძა აშოტს კურატპალატობაჳ და მოუძლურებულ

იყუნეს სარკინოზნი და განდიდნა აშოტ კურატპალატიჱ ხ~
/ ტფილის არღარაჳ დარჩა სარკინოზთაგანი თვინიერ
ალი შუაბის ძისასა: და გრიგოლი მთავრობდა კახე
თს. და ესხნეს ძენი აშოტს ადარნასე და ბაგრატ:-
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მას ჟამსა მეორესა წელსა გამოილაშქრა აშოტ კუ
რაპალატმან და უშველა თევდოსი აფხაზთა მეფემან
ძემან მეორისა ლეონისმან რომელი იგი სიძე იყო
აშოტ კურატპალატისა. მოვიდა გრიგოლ კახეთით
და გრიგოლს უშველეს მთიულთა და წანართა და ამი
რამან ტფილისისამან შეიბნეს ქსანსა ზედა აშოტ და გრ
იგოლი გაიქცა გრიგოლი მთავარი კახეთისა და დაი
პყრეს ქუეყანაჳ რომელი ჰქონდეს ქართლისაგან. და
დაიპყრა აშოტ კურატპალატმან კლარჯეთითგან
ვიდრე კსნამდე:-

და შემდგომად მისსა მოვიდა ხალილ იზიდის ძე არაბიით
და დაიპყრა სომხითი ქართლი და ჲრეთი და იწყეს
ძიება აშოტ კურატპალატისა და ვერ უძლო წინა აღდგო
მად მათდა აშოტ. და ივლტოდა მათგან და წარემარ
თა იგი რათა წარვიდეს საბერძნეთად და თანა ჰყუეს
მას დედაჳ და ცოლი და ორნი ძენი მისნი უხუცესი ადარ

ნასე და შედეგი ბაგრატ. ხ~ უმრწემესი ძე სახელით გუარამ
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არტანუჯსა შინა დაებადა და ერი თუისი მცირედ ჰყუა
თანა მკუიდრნი დედაწულითურთ და შვილითურთ
მათით. და მოიწივნეს მთასა ჯავახეთისასა კიდესა დიდ
ისა მის ტბისა ფარავნისასა დამაშვრალნი სლვისაგან და
გარდაჵდეს განსუენებად კიდესა მის ტბისასა ჭამეს რაჳ პუ
რი მცირეთ მიერულათ და მძინარეთა ეწივნეს დიდნი ლა
შქარნი სარკინოზთანი: მაშინ შეეწია ღ~თი აშოტ კურატ
პალატსა და კნინსა ლაშქარსა მისსა მოსცა ძლევა მათ ზე
და და მოსრნეს სიმრავლენი ურიცხუნი წარმოვიდეს მუნ
ით და მოიწივნეს ჵევსა შავშეთისასა:-

ხ~ ჵევი შავშეთისა უშენებელი იყო მაშინ გარეშე მცირედთა
სოფელთასა რ~ ჟამსა სპარსთა უფლებისასა აოჵრდა
ოდეს იგი ყრუმან ბაღდადელმან შემუსრნა ყოველნი
ციხენი და მოვლო შავშეთიცა და ღადონი: და კ~დ შემდგომ
ად მისსა სრვამან სატლობისამან მოაოჵრა შავშეთი კლა
რჯეთი და მცირედღა დაშთეს კაცნი ადგილ ადგილ. ხ~
დაშთომილთა მათ მკუიდრთა შავშეთისათა შეიწყნარეს იგი
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სიხარულითა და სიყუარულითა და დაემკუიდრა მუნ და მისცა
ღ~თნ გამარჯვება და აჵელმწიფა იგი შავშეთ კლარჯეთსა ზედა.
და რომელნიმე სოფელნი მის ქუეყანისანი მოიყიდნა საფასო
თი და ზოგნი ოჵერნი აღაშენა და განამრავლა სოფლები
აშოტ კურატპალატმან ქუეყანათა მათ შინა და განამტ
კიცნა ღ~თნ ჵელმწიფობა მისი ნებითა ბერძენთა მეფეთასა:-

ხ~ ამან აშოტ კურატპალატმან პოვა კლარჯეთის ტყეთა
შინა კლდე ერთი რომელი პირველ ვახტანგ გორგას
ალს ციხედ აღეშენა სახელით არტანუჯი. აოჵრებულ
იყო ბაღდადელისა მის ყრუობითგან იგი განაახლა აშოტ
და აღაშენა ეგრეთვე ციხედ. და წინა კერძო მისა ქუეშეთ
აღაშენა ქალაქი და აღაშენა ციხესა მას შინა ეკლესია წმ
იდათა მოციქულთა პეტრესი და პავლესი და შექმნა მას
შინა საფლავი თუისი და დაემკუიდრა ციხესა მას შინა ცხო
ვრებად: და მერმე კ~დ ეუფლა ქუეყანათა ვიდრე კარად
მდე ბარდავის ქალაქისა და მრავალ გზის მოსცა ღ~თნ
აშოტ კურატპალატსა ძლევა და დიდი დიდება ბრძოლათა შინა:-
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და იყო ერთსა შინა ჟამსა განვიდა აშოტ რათამცა შეკრიბა ლაშ
ქარი ბრძოლისათუის სარკინოზთასა მოვიდა იგი ადგილსა
რომელსამე და განავლინნა ლაშქრისა მაწვეველნი. და ვიდრე

არღა შეკრებულ იყო ლაშქარი იგი მისი მის თანა დაეს
ხნეს მას სარკინოზნი უცნაურად და აოტეს იგი წარმო
ემართა და მოიწია ჵევსა ნიგალისასა და იწყო ძებნად ერისა
რათამცა ვითა განიმრავლა ლაშქარი თუისი. და წარმოემა
რთნეს მის წინაშე იგინი რომელთა მან უბრძანა ხ~ იგი
ნი მოვიდოდეს კლვად მისსა: მაშინ ვიდრე მოწევნადმდე
მათდა კარად მისსა არაჳ უწყოდა აშოტ ზაკუა მათი
და რაჟამს მოიწივნეს იგინი კარად მისსა მაშინღა აგრ
ძნა რაჳ იგი ეგულებოდა მათ. და არა ჰყუა მას ერი თუი
სი თვინიერ მცირედთასა რომლითა ვერ წინა აღუდგებ
ოდა მათ იგი ამისთუის შეივლტოდა აშოტ კურატპალატი
ეკლესიად და მოწყლეს იგი მახვილითა საკურთხეველსა
ზედა და შეისვარა საკურთხეველი იგი სისხლითა მისითა.
რ~ დაკლეს იგი მუნ ვ~ა ცხოვარი აღსავალსა საკურთხევ
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ლისასა და სისხლი იგი მისი დათხეული დღესცა საჩინოდ
სახილველ არს:- ხოლო ესმათ რაჳ ესე ამბავი ერსა მისსა რომე
ლნი იგი იყუნეს დოლის ყანასა ვ~დ მოიკლა უფალი იგი
მათი აშოტ ჵელითა ოროზ მოროზის ძეთათა წარვიდეს დოლ
ის ყანით და დევნა უყუეს მკულელთა მათ უფლისა თუისის
ათა. და ეწივნეს მათ სავანესა ზედა ჭოროხისასა მოსრნეს
იგინი ბოროტად ვიდრემდის არა დაუშთათ არცა ერთი

მათგანი: და წარმოიღეს აშოტ მკუდარი და დაფლეს მისსა
მას საფლავსა შინა ციხესა არტანუჯისასა ეკლესიასა წმ
იდათა მოციქულთა პეტრესი და პავლესისა:-

რ~ მოიკლა ესე აშოტ კურატპალატი დასაბამითგან წე
ლთა. ხყ~ლ ქორანიკონსა მეათცამეტედ მოქცეულსა
შინა: მვ: თუესა იანვარსა კ~თჱ და შემდგომად აშოტის სი
კუდილისა რომელ გარეთ ქუეყანაჳ ჰქონდათ ძეთა აშოტ
ისთა წარუღეს სარკინოზთა რ~ იყუნეს იგინი უსრულ ჰას
აკითა ხ~ რაჟამს სრულ ჰასაკ იქმნეს იგინი კუალადცა მოს
ცა ღ~თნ მათვე ყოველივე იგი ნაქონები მამისა მათისა.
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რ~ იზარდებოდენ სამივე იგი ძმანი ძენი ამის აშოტ კურატპა
ლატისანი ციხესა შინა არტანუჯისასა და იყუნეს ხარკის მიმ
ცემელ სარკინოზთა ყოველნივე ჵევნი შავშეთ კლარჯეთ
ნიგალისანი: რ~ ამირობდა ტფილისსა შინა ალი შუაბის
ძე რომელი დაედგინა ხალილის:-

ხ~ მას ჟამსა შინა შეითქუნეს გარდაბანელნი და განაჩინეს
ქორეპისკოპოსად დაჩი ძე იოანე ქუაბულის ძისა. და შემ
დგომად მისსა დასუეს ქორეპისკოპოსად სამოელ დონა
ური: და კ~დ მეორედ მოვიდა იგივე ხალილა არაბი

შეებნეს გარდაბანელნი გავაზს და გააქციეს ხალილ და მო
სწყდა სიმრავლე ფრიადი: და კუალდ დაჯდა ამირად
ტფილისს საჰაკ ისმაილის ძე: ხ~ ხალილ მოვიდა მესამ
ედ და მოკლეს ჯავახეთს: და ძე მისი მომედ მოვიდა
ქართლს მოერთო მას ბაგრატ ძე აშოტ კურატპა
ლატისა და მისცა მას ქართლი:-------------

1-17 სტრ. 176v
მეორმეც და შვიდი კურატპალატი ბაგრატ ძე აშოტ კურატპ
ალატისა. და ძმაჳ ადარნესესი და გუარამისი ბაგრატოანი:-

ხ~ ამან ბაგრატ და ძმათა მისთა დაიპყრეს არტანუჯით გამოღ
მართ მათი ნაქონები იგი მამულები მამისა მათისა და მორჩ
ილობდეს სარკინოზთა: ხ~ ვითარ მოვიდა მომედ ქართლს
და მიერთო მას ბაგრატ კურატპალატი: მაშინ გამოვიდა საჰაკ
ამირა ტფილელი ლაშქრითა და დადგა რეჵს. ხ~ მუმედ და
ბაგრატ წარიღეს უფლისციხე და მოვიდეს კახნი გარდაბან
ელნი შუელად საჰაკისა შეიბნეს რეჵს და იბრძოლეს და იყო
ბრძოლა ძლიერი მათ შორის. და არცა იგინი გაიქცეს
და არცა იგინი ვიდრემდის გაიყარნეს და აიყარა
მომედ და წარვიდა ბარდავს:-

ხ~ აქა ჟამამდის გარდასრულ იყუნეს წელნი მომედის გამოჩი

ნებითგან რომელმან სჯული სარკინოზთა დაუდვა ორ
ას და ათცხრამეტნი: მაშინ მოვიდა ბუღა თურქი მონა
ბაღდადით რომელი გამოეგზავნა ამირ მუმნსა სპითა დიდ
ითა შემუსრნა ყოველნი სომხითი და ტყუე ყუნა ყოველნი

1-17 სტრ. 177r
მთავარნი მათნი. და მოვიდა და მოადგა ტფილისს
რ~ არა მორჩილობდეს და მოკლა ამირა ტფილისისა სა
ჰაკ და შემუსრა ტფილისი და დაწუვა ცეცხლითა და მო
აოჵრნა ყოველნი არენი მისნი:-

მაშინ გამოვიდა თევდოსი მეფე აფხაზთა წინა აღმდგომად მი
სსა და დადგა კუერცხობსა. ხ~ ბუღა ვ~ა ცნა წარავლი
ნა ზირაქ სპასალარი თუისი და ბაგრატ კურატპალატი
და შეებნეს და გააქცივეს აფხაზნი და მოსწყდა სიმრავლე
ურიცხვი და თევდოსი მეფე წარვიდა მეოტი გზასა დვალ
ეთისასა. კ~დ უკუე მოქცეულთა დაუდგეს წინა გარდაბან
ელნი ჯვარის გვერდსა და ავნეს დიდად ლაშქართა: ხ~
ვითარ ცნა ბუღა აღიყარა მუნით და მოვიდა ჭართა
ლეთს და დადგა მუნ შინა და ლამოდა შესვლასა ოვ
სეთად და შევიდა ცხაოტამდის:-

ხ~ აბულაბაზ სომეხთა ერისთავმან და გუარამ მამფალიმ

ძმამან ბაგრატ კურატპალატისამან მიუთხრეს მთეულ
თა რათა არა შეუშვან: ხ~ მათ განწირნეს მძევ

1-17 სტრ. 177v
ალნი მათნი უშველა ღ~თნ რ~ მოვიდა თოვლი დაუდგ
ეს წინა და შეებნეს და მოსცა ღ~თნ ძლევა და მოკუდა
სარკინოზთაგან ურიცხვი და ცხენმან მათმან მოძოვა იელი
და დაიხოცა ფრიადი. ხ~ სიმრავლისაგან ლაშქრისა არა
ჩნდა რ~ იყო სიმრავლე მისი ვითარ ას ოცი ათასი შე
იქცა გარე და დაიზამთრა ბარდავს. და შეიპყრა ხუცისა ვი
ნმე ძე რომელი გამთავრებულ იყო და შემუსრა გარდაბანი:-

განაღო კარი დარუბანდისა და გამოიყუანნა ხაზარნი სახ
ლი სამასი და დასხნა იგინი შანქორს. და დარიალით გამოი
ყუანნა ოვსნი ვითარ სახლი სამი ათასი და დასხნა დმანის
და ენება ზაფხულის შესვლა ოვსეთად: ხ~ ამირ მულმან
ვითარ ცნა ვ~დ ხაზართა ტომთა მისთა ზრახავს მოუვლ
ინა ბუღას რათა დაუტეოს ქართლი მომედს ხალილის
ძესა წარვიდა ბუღა და ამირობდა მომედ ხალილის ძე: და
გარდაადგინა ამირმუმლმან მომედ და დაადგინა ისე შიხის
ძე ნათესავი მომედისივე: და ქორეპისკოპოზი იყო გაბრიელ
დონაური ძმა სამოელ ქორეპისკოპოზისა და წარვიდა

1-17 სტრ. 178r
ისე და მოვიდა სხვაჳ ამირა რომელსა ერქუა სახელად აბრამ:და კ~დ მოვიდა ამირად ხალილის ძე მომედ და უფროს ნებიერად
დაიპყრა ყოველი ესე ქუეყანა სომხითი ქართლი და რანი.
და წარვიდა ხალილის ძე და დადგა ამირად კაცი საჰაკის მონათა
განი სახელით გაბულუც: ხ~ გუარამ ძემან აშოტ კურატპალა
ტისამან და ძმამან ბაგრატ კურატპალატისამან შეიპყრა გაბ
ულუც და წარსცა საბერძნეთად რ~ განდიდებულ იყო გაბულუც
და დაემორჩილნეს გარდაბანელნი: და ჰბრძოდა აშოტ
მამის ძმის წულსა მისსა ძესა სუმბატ სომეხთ მეფისასა ძმასა გუარამისასა:-

ხ~ გუარამს დაეპყრა ჯავახეთი თრიალეთი ტაშირი და აბოცი
და არტანი და ჰბრძოდა სარკინოზთა ზოგჯერ სძლის გუ
არამ და ზოგჯერ სარკინოზთა: ხ~ გუარამ განუყო ქუეყ
ანანი ძმათა თუისთა ადარნასეს და ბაგრატს. და აბოცი
განუყო ცოლის ძმასა თუისსა სომეხთა მეფესა:- და შემდგ
ომად ამისა გარდაიცვალა ადარნასე ძმა ამის გუარამისი
და ძე აშოტ კურატპალატისი:- გარდაიცვალა ბაგრატ კურატპალა
ტი ძმა ამის ადარნასესი ქ~კსა ჟ~ვ: და დაუტევნა სამნი ძენი

1-17 სტრ. 178v
დავით აშოტ და ადარნასე: გარდაიცვალა ესე ადარნასე ქ~კსა
ჟ~დ: გარდაიცვალა აშოტ ძმა ამის ადარნასესი და ძე ბაგრატ კურა

პალატისა ქკსა რ~ე:-

მას ჟამსა გამოვიდა აფხაზთა მეფე გიორგი ძმა თევდოსესი და დე
მეტრესი ძე ლეონისი დაიპყრა ქართლი და დაუტევა ერ
ისთავად ჩიხას ძე დემეტრესი: და ვითარ გარდაიცვალა
გიორგი აფხაზთა მეფე დარჩა ძე დემეტრესი მცირე რო
მელსა ერქუა ბაგრატ რომელი იცნობების ექსორია ქმნი
ლობით. და ცოლმან გიორგი მეფისამან მოკლა ტინინე ძე დე
მეტრესი ერისთავი ჩიხისა და ეცრუა იგი ივანე მთავარსა
შავლანიანსა: და შთააგდეს ბაგრატ ზღუასა ხ~ ღ~თნ გან
არინა იგი და მიიწია კოსტანტინე პოლედ: და მოჰგუარა მე
ფემან იოანემ ძესა თუისსა ადარნასეს ცოლი ასული გუარამ აშოტის
ძისა. და მოკუდა იოანე მეფე აფხაზთა და მეფობდა მის წილ ძე მისი
ადარნასე:- მაშინ ეპყრა ლიპარიტ ქუეყანა თრიალ
ეთისანი აღაგო ციხე კლდეკართა და იპატრონა დავით
ძე ბაგრატ კურატპალატისა:-

1-17 სტრ. 179r
მეორმოც და რვა მეფე კურატპალატი დავით. ძე ბაგ
რატ კურატპალატისა ბაგრატოანი:-

ხ~ ამას დავით კურატპალატს აღუდგა მტრად ნასრა ძე გუა
რამ მამფლისი რომელი იყო მამის ძმაჳ ამის დავითისი:

ხ~ ესე ნასრ ბისის ძე ამა დავით კურატ პალატისა და გურ
გენ იყუნენ აფხაზთ კერძ. და დავით და ლიპარიტ უშველდეს
სომეხთა და იბრძოდეს სომეხნი და აფხაზნი ქართლსა ზედა:
მას ჟამსა მონაზონ იქმნა გუარამ: ხ~ ამან დავით კურატპ
ალატმან აღაშენა ეკლესია ხახულისა:- და ვითარ მოკუდა
კახთა ქორეპისკოპოზი გაბრიელ დონაური დაჯდა ქორეპ
ისკოპოზად ფადლა არევ მანელი კაცი ბრძენი და საქმის მე
ცნიერი:- მას ჟამსა მოიტყუა ნასრ ძემან გუარამ მამფალ
ისამან დავით კურატპალატი და მოკლა იგი ქკსა რ~ა: და
დაუტევა ძე სახელით ადარნასე რომელი მეფე იქმნა შემდგ
ომად მამისა თუისისა:-

გარდაიცვალა აშოტ კეკელაჳ ძე ადარნასესი ძისა აშოტ დიდ
ისა ქ~კსა პ~ზ:- გარდაიცვალა სუმბატ მამფალი არტანუ

1-17 სტრ. 179v
ჯელი ძმა აშოტ კეკელასი. და ძე ადარნასესი ძისა აშოტ დი
დისა ქ~კსა რ~თ:- გარდაიცვალა ძე ამის სუმბატისა დავით
მამფალი მონაზონ ქმნილი ქ~კსა რ~ჳგ:- გარდაიცვალა სუმ
ბატ ერისთავთ ერისთავი ძე მის დავით მამფალ მონო
ზონისა ქ~კსა სჲ: და დაუტევნა ძენი ორნი დავით და ბაგრატ:
გარდაიცვალა ესე ბაგრატ ძე სუმბატისი და ძმა დავითისი
ქ~კსა ს~ჲ მასვე წელსა რომელსა წელსა მოკუდა მამა მისი

სუმბატ. და დაუტევა ძენი ორნი გურგენ და სუმბატჱ ხ~ გუ
რგენ დაუტევა ძე ერთი სახელით დემეტრე: და სუმბ
ატ დაუტევა ძე ერთი სახელით ბაგრატ:-

გარდაიცვალა გურგენ კურატპალატი ძმა სუმბ
ატ მამფალ არტანუჯელისა. და ძე ადარნასესი ძისა აშოტ
დიდისა ქ~კსა რია:- გარდაიცვალა აშოტ კუხი რომელმან აღა
შენა ტბეთი საეპისკოპოზო. ძე მის გურგენ კურატპალატისა
ქ~კსა რ~ლჲჱ გარდაიცვალა ადარნასე ერისთავთ ერისთ
ავი ძე გურგენ კურატპალატისა. ძმაჳ აშოტ კუხი
სა ქ~კსა რ~ივ: და დაუტევნა ორნი ძენი დავით ერისთავთ

1-17 სტრ. 180r
ერისთავი და გურგენ ერისთავთ ერისთავიჱ გარდაიცვალა ესე გუ
რგენ ერისთავთ ერისთავი ძმა დავით ერისთავისა ქ~კსა რჳა:-

გარდაიცვალა ბაგრატ მამფალ არტანუჯელი ძე სუმბატ მა
მფალ ანთიპატი არტანუჯელისა ძისა ადარნასესი. და ძმაჳ
დავით მამფალ მონაზონ ქმნილისა ქ~კსა რ~კთ:- გარდაიცვალა
ადარნასე ყოფილი და მონაზონ ქმნული ბასილი ძე მის
ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა ქ~კსა რ~ჳეჱ გარდაიცვალა
აშოტ ძმა ადარნასე მონაზონ ქმნილისა. და ძე ბაგრატ მა
მფალ არტანუჯელისა ქ~კსა რ~ნთჱ გარდაიცვალა დავით

ერისთავთ ერისთავი ძე ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა.
და ძმაჳ ადარნასე ყოფილ ბასილისა ქ~კსა რკჲჱ გარდაიც
ვალა გურგენ ერისთავი ძმაჳ ამის დავით ერისთავთ ერ
ისთავისა. და ძე ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა ქ~კსა რ~მგჱ
გარდაიცვალა გურგენ ძე მის გურგენ ერისთავისა. ძისა
ბაგრატ მამფალ არტანუჯელისა ქ~კსა რპ~ჲ:-

ხ~ ვიწყოთ ჩუენ პირველივე ამბავი იგი დავით კურატპალატ
ისა რომელი მოკლა ნასრიმ მამის ძმის წულმან მისმან
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ძემან გუარამ მამფალისამან. ამისთუის შეუკრბეს ნასრის მტრად
სომეხნი და ლიპარიტ და ქართველნი და აშოტ ძმა დავითისი
და მათ თანა სარკინოზნი და შეებნეს ნასრის და გააქციეს და მი
უხუნეს ციხენი. და წარვიდა ნასრი მეოტი კოსტანტი პოლ
ედ წინაშე ბერძენთა მეფისა იყოფოდა მუნ მრავალ ჟამ:
და დასუეს ქართველთა მეფედ ადარნასე ძე დავით კურატპალატისა:-

მერმეოც და ცხრა მეფე ადარნასე ძე დავით მეფე კუ
რატპალატისა ბაგრატოანი:-

ხ~ ამან ადარნასემ მეფობასა შინა მისსა აღაშენა ბანა ჵელითა
კვირიკე ბანელისათა რომელი იგი ქმნა პირველ ეპისკოპოს

ბანელჱ ხ~ მასვე ჟამსა შესრულ იყო ბაგრატ ძე დემეტ
რე აფხაზთა მეფისა საბერძნეთად კოსტანტი პოლედ. და მოსცა
ბერძენთა მეფემან ლაშქარი და გამოგზავნა ზღვით და ნავით შე
მოვიდა აფხაზეთად და მოკლა ადარნასე ძე იოანესი და დაი
პყრა აფხაზეთი: ხ~ ამან ბაგრატ მეფემან შეირთო ცოლი
ადარნასესი ცოლად ასული გუარამ მამფალისა. და გამოიყუა
ნა ბაგრატ აფხაზთა მეფემან ნასრ ცოლის ძმაჳ მისი საბერ
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ძნეთით და მისცა ლაშქარი და მუნით გარდამოვიდა ნასრ სამც
ხეს და შეიპყრა სამნი ციხენი ოძრჵე ჯვარის ციხე და ლომსი
ანთა გუარამისივე აღშენებული. და მუნცა შეიკრიბნა სხვა
ნი ლაშქარნი ურიცხუნი და მომართა ადარნასეს ქართ
ლისა მეფესა ძესა დავით კურატპალატისასა:-

ხ~ ადარნსასე მეფე ძე დავით მოკლულისა განვიდა ბრძოლად
მისსა და მიჰყუა მის თანა შეწევნად გურგენ კურატპალატი
რომელი უწინარეს ამის ადარნასე მეფისა კურატ პალატი
იყო და შვილნი მისნი. და ამათ თანა სომეხნი და ყუეს ბრძო
ლაჳ და ომი დიდ ძალი მტკუარსა ზედა: და შეეწია ღ~თი
მცირეთა ამათ ადარნასეს კერძთა და იძლივნეს ნასრ და
აფხაზნი და ბაყათარ მთავარი ოვსი და მეოტ იქმნეს. და
შეიპყრნეს ნასრ და მოკლეს ჵევსა შინა სამცხისასა სოფელსა

რომელსა ეწოდების ასპინძა ქ~კსა რ~ჲ: და არა დაუშთა შვილი
და აღიჵოცა საჵსენებელი მისი:

გარდაიცვალა გუარამ მამფალი მამა ნასრესი. და ძე აშოტ
დიდისა ქ~კსა რ~ბჱ დარდაიცვალა აშოტ ძე გუარამ მამფალისა
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ძისა აშორტ დიდისა. და ძმაჳ ნასრასი ქ~კსა პ~თ :-

ხ~ ოდდეეს ჯერეთ არა მომკუდარ იყო გურგენ კურატ პალატი
ძე ადარნასესი ძის აშოტ დიდისა. წარმოვიდა ესე გურგენ ტა
ოთ კალმახით მამულით თუისით ცხოვრებად შავშეთს და არ
ტანს: და მისსა შემდგომად შეიმტერნეს ურთიერთას და შე
კრებეს ლაშქარი ერთმანერთსა ზედა ერთი კერძო გურგენ
კურაპალატმან და ერთა მისთა მეორე კერძოსა ადარნასე
მეფემან და ბაგრატ არტანუჯელმან: მოვიდეს ესენი ჵევსა
არტანისასა სოფელს მგლინავს და ჰბრძოდეს ერთმანერთს
და მეოტ იქმნა გურგენ წყლეს და შეიპყრეს და მოკუდა წყ
ლულებისა მისგან გურგენ კურატპალატი ქ~კსა რ~ია. რო
მლისა სიკუდილი ზემორცა აღგვიწერია:-

და ამისსა შემდგომად განძლიერა ფადლა ქორეპისკოპო
ზი და დაიმორჩილნა გარდაბანელნი: და შემდგომად მისსა

დაჯდა კვირიკე კორეპისკოპოზად და დაიპყრობდეს
ქართლსა აზნაურნი:-

მას ჟამსა გამოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე დაიპყრა ქართლი
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და დაემტერა სომეხთ მეფე სუმბატ ტიეზერაკლი და გამოილ
აშქრა სპითა დიდითა და მოადგა უფლის ციხესა და მოიღ
ეს პალანკურდანი აღმოაგეს ზემო კერძო და წარიღეს
ციხე ჵერჵითა. ხ~ კ~დ იმზახნეს სუმბატ და კოსტანტი და
უკმოსცა უფლის ციხე და ყოველი ქართლი:-

ხ~ ამისსა შემდგომად მოვიდა ამირა აგარიანი სახელით აბ
ულ კასიმ ძე აბუსაჯისი არაბელი რომელი გამოეგზავნა
ამირმ მუმლსა სპითა დიდითა და ურიცხვითა რომელთა
არაჳ იტევდა ქუეყანაჳ: და მოვიდა პირველად სომხითად
და მოსრა ყოველი სომხითი სივნეთი ვაეძორი და ასფუ
რაგანი: მაშინ სუმბატ სომეხთა მეფემან ვერ დაუდგნა
ზარისა მისგან და წარმოვიდა მუნით მეოტებით და მიმარ
თა მთათა აფხაზეთისათა და მუნ იყოფოდა: და მოვიდა აბ
უსაჯის ძე ტფილისს და მას ჟამსა ამირა იყო ჯაფარ ძე
ალისი მოვიდა და მოადგა უჯარმოს და შიგან სამასი
ოდენ კაცნი და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა. და ვითარ

იხილეს რომელ ვერ დაუდგმიდეს ამისთუის აღგდეს ღამ
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ით და გარდაიხვეწნეს რომელნიმე წარვიდეს და რომელთამე ეწ
ივნეს და დაჵოცნეს: ვ~ა ცნეს ბოჭორმელთა ციხოვანთა წაღება
უჯარმისა დააგდეს ციხე და გარდამოიხუეწნეს. ხ~ რაჟამს მოვი
დეს მუნ პოვეს იგი უკაცური და თქუეს რომელი
ბაკი იყო მას შინა ფიცხლად შეგვებნეს და რომელი ციხეა
იგი უკაცურად დაუგდიათ აღიღეს ბოჭორმაცა და დაიჭირეს ცი
ხედვე და უჯარმის ზღუდენი დაარღვივნეს:-

ხ~ კვირიკე ქორეპისკოპოზმან ვითარ იხილა რომელ არა
იყო ღონენი მისი ამისთუის მიენდო ფიცითა მივიდა და
ნახა. და ჰკითხა მან ვინ გაწვია აქა მოსვლვაჳ. და უთხრა მა
წვია დედამან ჩემმან. და თქუა არა ვატკივნო გული ერთისა
შემხედვარსა და შეუყუარდა სიკეთისა მისისათუის და განუტევა გარ
ნა ბოჭორმა თუით დაიჭირა:- შემდგომად ამისსა შემო
ვიდა ქართლად და მოაოჵრა ქართლი. და ვიდრე იგი
შემოვიდოდა მოარღვივნეს ზღუდენი უფლის
ციხისანი რომელ არაჳ დაიმჭირონ: შევიდა მუნით
სამცხეს და მოაოჵრა სამცხე და ჯავახეთი და მოადგა ციხესა თმო
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გვისასა და ვითარ იხილა სიმაგრე მისი და სიმტკიცე აღ
იყარა მუნით და მოვიდა ყუელს და მოადგა გარე და უწყო ბრძოლად:-

ხ~ იყო მუნ შიგან ჭაბუკი ერთი სახელით გობრონ ებრძოდა
შიგნით გამოღმართ ყოველთა დღეთა მოყუასთა თუისთა თანა.
და ვითარ წარიღეს ციხე იგი შეიპყრეს წმიდა გობრონ და აწა
მეს რომლისა წამებაჳ აღეწერა ვრცელად წმი
დამან მამამან ჩუენმან სტეფანე მტბევარმან ეპის
კოპოზმან: და ვითარ აიღეს ციხე იგი აღიყარა მუნით და
წარვიდა დვინად ქალაქად. ხ~ მუნ მოვიდეს და უთხრეს ვ~დ სუ
მბატ მეფე შევიდა ციხესა კაპოეტისასა და მსწრაფლ აღიყ
არა და მიმართა ციხესა მას რომელსა შინა იყო სუმბატ
მეფე სომეხთა. და ამცნო ლაშქარსა თუისსა რათა ყოველი
კაცი რომელი პოონ ცოცხალი მოიყუანონ წინაშე მისსა:
და მოვიდა და მოადგა ციხესა კაპოეტისასა და ციხოვანთა დედა
წული რომელი პოვეს გარეგნით დაიპყრეს ჵელთა. და ამ
ისთუის გამოსცეს ციხე იგი და შეიპყრეს სუმბატ მეფე
და წარიყუანეს დვინს ჩამოჰკიდა ძელსა და მოკუდა:-
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შემდგომად ამისსა ვითარ გარდაჵდეს წელნი რაოდენნიმე და
მოეშენა ქართლი: მაშინ უჵმო კვირიკე ქორეპისკოპოზმან
კოსტანტინე აფხაზთა მეფესა და ჩავიდეს ჲრეთად და მოადგეს

ციხესა ვეჟინისასა აფხაზთა მეფე მოადგა ზედა კერძო და კვი
რიკე ქუემოთ. და ვითარ მისწურეს წაღებად მაშინ ადარ
ნასე პატრიკი მოვიდა და პარასკევის ჯვარსა მიუპყრა ზავის
პირი მოსცა აფხაზთა მეფესა არიში გავაზნი და კვირიკეს
ორჭობი და ესრეთ დაიზავნეს და შეიქცეს:-

მაშინ მოვიდა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე და ილოცა ალავ
ერდს წმიდისა გიორგის წინაშე და შემოსა ხატი მისი ოქ
როთა. ხ~ ლაშქარი მისი უფროსი წარავლინა გზასა გარ
ესა და ფრიად პატივსცა კვირიკე ქორეპისკოპოზმან და
წარვიდა ქუეყანად თუისადჱ შემდგომად მცირედთა დღეთა
გარდაიცვალა კოსტანტინე აფხაზთა მეფე და იშლებოდა
ქუეყანაჳ აფხაზეთისა ჟამ რაოდენმე. რ~ ესხნეს ძენი ორ
ნი კოსტანტინე მეფესა ერთი უხუცესი და მეორე რომელი
უშვა მეორემან ცოლმან უმრწემესი. უხუცესსა ერქუა გიორგი და უმრ
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წამესსა ბაგრატ. და იყო მათ შორის ბრძოლა ფიც
ხელი რომელი თვითოეულად ჰპოო ცხოვრებასა მათსა:-

ხოლო ესე ბაგრატ სიძე იყო გურგენ ერისთავთ ერისთავისა ძი
სა ადარნასე ერისთავთ ერისთავისა რომელი იყო ტომად
ბაგრატოანი რომლისა სიკუდილი ზემორე აღგვიწერია:

ხ~ ესე გურგენ უშველდა ბაგრატს ყოვლითა ძალითა მის
ითა ვიდრე არა მიიცვალა ბაგრატ არა იყო მშვიდო
ბაჳ შორის მათსა: და შემდგომად სიკუდილისა მისისა
მიიღო სრულობით მეფობაჳ აფხაზთა გიორგიმ:-

იყო ესე გიორგი მეფე სრული ყოვლითა სიკეთითა და ახოვნ
ებითა ღ~თის მოყუარე იყო უმეტეს ყოველთა. მაშენებელი
ეკლესიათა მოწყალე გლახაკთა უხვი და მდაბალი და ყოვ
ლითა კეთილითა და სათნოებითა სრული: ამან განა
გნა და განაწყუნა ყოველნი საქმენი კეთილნი მამულსა სამ
ეფოსა თუისისა. ამან აღაშენა სა ჭყონდიდის ეკლესია და შექმნა
საეპისკოპოზოდ და განაშვენა იგი ნაწილთა მრავალთა წმი
დათა მარტვილთათა:- მას ჟამსა გარდაიცვალა კვირიკე
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ქორეპისკოპოზი და დაჯდა მის წილ ფადლა ძე კვირიკესი
და ამან აღაგო ციხე ლოწობანთა:-

ამასვე ჟამსა მოვიდეს სარკინოზნი რომელთა უჵმობენ საჯო
ბით და მოტყუენეს კახეთი და დაწუვეს ჯვარი მცხეთა და შე
იქცეს და წარვიდეს და წარიტანეს თანა ჯვარი პატიოსანი
დაჭრილი: და შემდგომად მისსა შეედვათ სნება მუცლისა და

გულის ჵმა ყუეს რომელ ჯვარისაგან ევნოთ და ამისთუის შეკრი
ბნეს ნაწილნი და წარმოსცნეს ქართლისავე. ხ~ მათ ჩაკრიბ
ნეს ნაწილნი იგი ბუდესა შინა და აღმართეს ადგილსავე თუი
სსა: და ჲრეთსავე მეფობამდე იშხანიკისსა პირველნი ყოვ
ელნივე იყუნეს მწვალებელნი ხ~ იშხანიკ დის წული იყო
გურგენ ერისთავთ ერისთავისა. და დედამან მისმან დინარ დე
დოფალმან მოაქცივნა მართლ მადიდებლად: და სალართა
დაეპყრა მაშინ ბარდავი და ადარბადაგანი:-

ხ~ გიორგი აფხაზთა მეფემან მისცა ქართლი ძესა თუისსა უხუცესსა კოსტან
ტინეს: რ~ მაშინ გარდაცვალებულ იყო მეფე ადარნასე
ქ~კსა რ~მგჱ და გარდაიცვალა ძე ამის ადარნასე მეფისა აშოტ კურა
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ტპალატი ქ~კსა რ~ოდჱ გარდაიცვალა ძმაჳ ამის აშოტ კურატ
პალატისა მეფე დავით ქკსა რ~ნზ:- გარდაიცვალა ძმაჳ ამათი
და ძე ადარნასე მეფისა ბაგრატ მაგისტროსი კურატპალ
ატი ქ~კსა რ~ჳეჱ გარდაიცვალა ძე ამის ბაგრატისა ადარნასე
კურატპალატი ქ~კსა რ~პაჱ გარდაიცვალა ბაგრატ ძე ამის ადა
რნასე კურატპალატისა ქ~კსა რპ~თჱ გარდაიცვალა დავით ერი
სთავთ ერისთავი ძმაჳ ამის ბაგრატისი ქ~კსა რპ~ვ:-

გარდაიცვალა სუმბატ მეფე კურატპალატი ძე ადარნა

სე მეფისა. და ძმაჳ დავით მეფისა ქ~კსა რო~ჲჱ და დაუტევნა
ძენი ორნი ბაგრატ რეგუენი რომელი შემდგომად მამისა თუი
სისა მეფე იქმნა. და ადარნასე კურატპალატი:- გარდაიც
ვალა ესე ადარნასე კურატპალატი ქ~კსა ს~გჱ გარდაიცვალა
ძე ამის ადარნასესი დავით დიდი კურატპალატი აღსავსე
სიკეთითა რომლისა ჰამბავი ქუემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს
ქ~კსა ს~კაჱ გარდაიცვალა მამის ძმაჳ ამის დავით კურატპალა
ტისი. და ძე სუმბატ მეფე კურატპალატისი. ბაგრატ მეფე
რეგუენი ქ~კსა ს~იდ:- გარდაიცვალა ძე ამის ბაგრატ მეფე რეგ
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უენისი სუმბატ ქ~კსა ს~იბჱ და არა დაუშთა შვილი:-

მეორმეოც და ათე მეფე ქართლისა კოსტანტინე ძე აფხაზთა მეფისა:-

ხ~ ამან მეფემან კოსტანტინემ ძემან გიორგი აფხაზთა მეფისამან
ვითარ დაყო მეფობასა შინა წელიწადი სამი იწყო მტერობად
მამისა თუისისა და ეძიებდა მეფობასა აფხაზთაცა. და ვითარ გამო
ცხადნა საქმენი მისნი შედგა იგი უფლის ციხეს და შეუდგ
ეს თანა ტბელნი და სხვანი მრავალი აზნაურნი: ხ~ გიორგი
მეფემ ვითარ დაიდასტურა განდგომაჳ ძისა თუისისა მაშინ გამო
ილაშქრა ყოვლითა ძალითა თუისითა. და მოიყუანნა ტაოელ
ნი მეფენი რომელთა გარდაცვალებანი ზემორე აღგვიწერ

ია რომელნი მეფობდეს ქუეყანსა მას შინა. და მოვიდა ფად
ლა ქორეპისკოპოზიცა კახეთით შველად გიორგი მეფისა და მოა
დგეს უფლის ციხესა და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა და ვე
რარას ავნებდეს ციხესა რომელ მრავლად დგეს შიგნით. ზოგ
სა დღესა შეიბნიან ცხენითა და ზოგსა დღესა ქუეითნი:-

მაშინ მეფემან გიორგი აბირნა აზნაურნი საზვერელნი ესრ
ეთ სახედ გამოვედ ჩუენ წარგიყუანოთ აფხაზეთად და შენ დაჯ
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დე მუნ მეფედ და მამაჳ შენი დარჩეს გარეგნით: ხ~ მან დაიჯ
ერა და მოენდო გარნა აზნაურნი იგი რომელნი უდგეს
თანა უშლიდეს საქმესა ამას და მან არა ისმინა მათი: და
გამოვიდა ღამე ტივითა მტკუარსა და ვითარ განეწურა პი
რსა მტკურისასა ვერღარა დაითმინეს და მიეტევნეს შეპ
ყრობად. მაშინ ვითარ იგრძნა ზაკულებაჳ მათი შეაქც
ივნა ტივნი გარე და ჩაჰჵდეს ადგილსა სადა ტივნი გად
გებოდეს: შეიქმნა ჵმაჳ გამოვიდა მეფე და ყოველი ლაშქარი
და დაიცვეს ციხისა გარეშემო და რაჟამს განთენდა იწყეს
ძიება. ხ~ იგი გამოსრულ იყო წყლით და შესრულ
იყო ნაპრალსა კლდისასა და მუნ დამალულ იყო პოვა იგი
კაცმან ვინმე უნდომან შეიპყრეს და მოჰგუარეს მეფესა გიო
რგის. და მან გააპატიჯა ბოროტად რ~ პირველად დასწუნეს

თუალნი და მერმე გამოყუერეს და მოკუდა კოსტანტინე მეფე:-

ხ~ აზნაურნი რომელნი დგეს ციხესა შინა მინდობით გამო
იყუანნეს და ტბელნი განუტევნა მშვიდობით და წარვიდეს
იგინი ასფურაგანს:- გარდაიცვალა კახთა ქორეპისკოპოზი
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ფადლა და დაჯდა ქორეპისკოპოზად კუირიკე:- და ამისა შემდგ
ომად გადგეს აზნაურნი გარდაბანელნი და იწყეს ზრახვად გიო
რგი მეფისა. მაშინ გამოილაშქრა გიორგი მეფემან ჩავიდა კა
ხეთად მოწუა და ასწყუიდნა და წარვიდა თუისადვე ქუეყანად:-

და კ~დ მოვიდა და დადგა ატენს და აუწყა ყოველსა ლაშქარსა თუი
სსა კ~დ შთასვლად კახეთად რ~ იყო მაშინ ძე მისი ლეონ
ერისთავად ქართლისა. ხ~ ვითარ ცნა კვირიკე რომელ ვერ
დაუდგმიდა წინა აღდგომად ამისთუის მოვიდა წინაშე მათსა
და კ~დ ენება გაპარვა ზაკუით. მაშინ შეიპყრა ჵელთა და წარვიდა
კახეთად რათამც დედაწული მისი აკრიბა ჵელთა. და აცნო
ბეს აზნაურთა ქართლისათა და გარდაეხუეწნეს: და მოერთო
შურტა ძმაჳ კვირიკე ქორეპისკოპოზისა გიორგი მეფესა და მოუ
ტანა თანა ციხე მისი უჯარმო და ეუფლნეს სხვათაცა ცი
ხეთა კახეთისათა თვინიერ სამთა ციხეთა ნახჭევანისა ბო
ჭორმისა და ლოწობანთასა: ლოწობანნი ჰქონდეს ივანე არ

ისის ძესა და გამაგრდა შიგან გაწირა პატრონი აუგეს შუ
რის ციხე და დაუყენნეს შიგან ლაშქარნი: და ციხე მარ
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ანისა ჰქონდა მაშინ ხახუას არშის ძესა ძმასავე ივანესსა
ლამოდა ძმისა(ბ) მსგავსად(ა) თუისისა მკლავითა დაჭირვასა მაშინ
მივიდა მეფე მუნ და უბრძანა შებმა ლაშქართა. ხ~ მათ წარი
ღეს ციხე იგი ჵერჵითა და ხახუა შეპყრობილი მოიყუანეს წინ
აშე მეფისა და მეფემან წარსცა პყრობილად ჯიქეთს:
და ციხე ნახჭევანისა ჰქონდა ფადლას ძესა კვირიკესსა და
იგიცა გამაგრდა შიგან. ხ~ ვითარ იხილა კვირიკე ქორეპისკ
ოპოზმან რ~ არღარაჳ იყო ღონე მისი ამისთუის ითხოვა სიმ
ტკიცე ცოცხლებით გაგზავნისა და დაულოცა კახეთი გიორგი მეფესა:-

ხ~ ძე(ბ) ლეონ(ა) მეფისა არაჳ ლამოდა განტევებასა კვირიკესსა
რ~ არცა პირველ შეპყრობასა იყო ნება მისი გარნა არაჳ
უსმინა მამამან მისმან. და კვირიკემ ესე პირი ითხოვა რათა მას
ზამთარსა არა აღიღონ ციხე ბოჭორმისა და შემდგომად აღუ
სებისა წარვიდეს და ნება სცეს: ამისთუის აღიღეს მისგან ცი
ხე ნახჭევანისა და შვილი ერთი უმრწემესი სახელით დავ
ით მძევლად და განუტევეს დღესა ლამპრობასა. და წარვ
იდა მეფე აფხაზეთად და კვირიკე შევიდა ბოჭორმას ეკაზმოდა
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და ლამოდა შემდგომად შემდგომად აღუსებისა წარსვლასა:-

მაშინ შეეზრახნეს აზნაურნი ქართველნი და მათ თანა კახნი
გოდერძი მგდეორი მამა ყანჩიელი დაჩი კორინთელი იოანე
და დაჩი ძმანი სხვილოსელნი გრიგოლი და სარა ძმანი ფხვენ
ელნი და მათ თანა ორმეოც და ათი აზნაური სხვანი. და მიე
რთნეს კვირიკეს დაუწყეს ბრძოლად ციხეთა და მცირედთა
დღეთა წარიხუნეს და დაარღვივნეს ყოველნი ციხენი შურის
ციხე ლოწობანთა და კ~დ ეუფლა კვირიკე მამულსავე თუისსა: მაშინ
უთხრეს გიორგი მეფესა წაღება კახეთისა და დაუმძიმდა დიდად
და აბრალა ყოველთა ვინცა ვინ აწვია გაშვებაჳ კვირიკე ქორეპისკოპოზისა:-

და ვითარ გარდაჵდა ამას შინა ზამთარი იგი კ~დ გაგზავნა ლა
შქარი თუისი მეფემან და ძე მისი ლეონ უჩინა წინ
ამძღვრად და მოვიდა და მოწვა კახეთი: და მასვე ლაშქრობ
ასა შინა მოართვეს ამბავი მიცვალებისა დიდისა და ღ~თის
მოყუარისა გიორგი მეფისა: მაშინ მოუწოდა ლეონ კვირიკე
ქორეპისკოპოზსა და შეკრბეს ბაზალეთს ტბისა პირსა თვითო
ცხენოსნითა და იუბნეს დღე ერთი ვიდრემდის განუცხადა
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მიცვალებაჳ მამისა თუისისა და აჰკიდა სიყუარული და უქადა ძისა

თუისისა სიძობაჳ. და ვ~ა ესმა ესე კვირიკეს გარდაჵდა ცხენისა
გან და თაყუანის ცემით მოიკითხა და მისცა მადლი განიხ
არა ზავი და სიყუარული და უფროსად პირი მზახობისა: შეიქ
ცა ლეონ და ეუფლა მამულსა და სამეფოსა თუისსა რ~ მაშინვე შთა
ვიდა აფხაზეთად და განადიდა ღ~თნ მეფობაჳ მისი მგზავსად მა
მისა თუისისა: რ~ იყო იგიცა ღ~თის მოყუარე და სავსე ყოვლითა
კეთილითა ამან აღაშენა ეკლესია მოქვისა და შექმნა სა
ყდრად საეპისკოპოზოდ აკურთხა და განასრულა ყოვლითა
განგებითა. და ვითარ ეუფლა მამულსა თუისსა აღუსრულა
აღთქმაჳ თუისი კვირიკეს და მისცა ასული მისი ცოლად ძესა მისსა:-

და შემდგომად მცირედისა მოკუდა ასული ლეონისა და კ~დ იწყო
მტერობად კვირიკე ქორეპისკოპოზისა და ძებნად კახეთისა. გა
ილაშქრა სპითა დიდითა ჩადგა არაგვის პირსა ასწყუიდა
მუხნარი ხერკი და ბაზალეთი: და მასვე ლაშქრობასა შინა დას
ნეულდა და შეიქცა გარე და მოკუდა:-

და შემდგომად მისსა დაჯდა დემეტრე მეფედ ძმაჳ ლეონისი და
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ეუფლა ესე დემეტრე მეფე ქართლსა და ვითარ მოიწყო სამ
ეფო თუისი გარდაჵდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე: და იყო ძმაჳ
ამისი დემეტრესი თეოდოსი საბერძნეთს უჵმეს კაცთა: ვიეთმე

ამის სამეფოსათა რათა გარდამოვიდეს ძმისა თუისისა ზედა რ~ სიცოც
ხლესავე დიდისა გიორგი აფხაზთა მეფისასა გაეგზავნეს ორნი შვი
ლნი საბერძნეთს თევდოსი და ბაგრატ რათა მუნ იზრდებ
ოდიან. ამისთუის რათა შემდგომად სიკუდილისა მისისა არა იყოს
მათ შორის ბრძოლა და ჵდომაჳ:-

მაშინ გამოვიდა თევდოსი საბერძნეთით მოვიდა სამცხეს და დად
გა მარგის და უჵმობდა მესხთა აზნაურთა იკრებდა ლაშქარ
თა და ლამოდა მკლავითა აღებასა მამულისა თუისსა: ხ~ დემე
ტრე მეფემან წარავლინა ლაშქარი თუისი დაესხნეს უგ
რძნეულად და გააქციეს თევდოსი და წარვიდა ქართლს და მიმ
ართა ადარნასეს ძელელს მთავარსა და შეიყუანეს იგი ძამის
ციხესა და მუნით გამოღმართ ეძიებდა საქმესა თუისსა:- მაშინ
დემეტრე მეფემან მიგზავნა ლაშქარი თუისი და მოადგეს
ციხესა ძამისასა და ჰბრძოდეს სამ თუე ოდენ და ციხით გამო
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ღმართ ევნებოდათ ფრიად. და ვ~ა მისჭირდა ციხოვანთა
ითხოვეს ზავი და ფიცი და სიმტკიცე რათა განუტეონ თეოდოსი
და წარვიდეს მშვიდობით. და მათ მიინდვეს იგი და გამოზავნეს
მშვიდობით და წარვიდა წინაშე დავით კურატპალატისა და
დაყო მუნ წელიწადი ერთი ოდენ:-

ხ~ ესე დავით კურატპალატი იგი არს რომლისა სიკუდილი ზემო
რე აღგვიწერია ორად ოც და ერთს ქორონიკონზე რომელი
იყო ძე ადარნასე კურატპალატისა ძისა სუმბატ მეფე კურატ
პალატისა რომელი იყო ბაგრატოანი: და შემდგომად წელიწ
დისა ერთისა წარმოვიდა ესე თევდოსი ტაოთ და მოვიდა კახე
თად: მაშინ მოუგზავნა მოციქული დემეტრე მეფემან კვირიკე
ქორეპისკოპოზსა და ჰრქუა ესრეთ რ~ რაიდგან გამოვიდა ძმა ჩე
მი საბერძნეთით არა დაილევის ჩუენ შორის ბრძოლაჳ სი
ტყუითა კაცთათა. და აწ შუა მდგომლობითა შენითა მომ
ანდევ ძმა ჩემი და ვიყუნეთ ორნივე სწორად უფალ მამუ
ლისა ჩუენისა ვ~ა ვიყუენით უწინარეს მე და ლეონ და აღიღე ჩე
მგან სიმტკიცე და შუა მდგომელნი და შენგან დიდად დავიმადლო
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საქმე ესე: ხ~ ვითარ ცნა კვირიკე ქორეპისკოპოზმან საქმე ესე
და სიტყუაჳ მეფისა დემეტრესი მაშინ მოიყუანა თევდოსი და
აწვია მინდობაჳ მისი და ეტყოდა მე ვიყო მეძიებელი სისხლისა
შენისა და თევდოსი მიანდო ძმასა თუისსა და გაგზავნა:-

მაშინ წარიყუანეს თევდოსი ფიცითა და სიმტკიცითა დიდითა
რომლითა ეფუცნეს წინაშე სუეტსა ცხოველსა კათალიკოზი მღ
დელთ მოძღვარნი და ყოველნი დიდებულნი. და ვითარ მო
ვიდა თევდოსი ძმისა თუისისა წინაშე და დაყუნა დღენი მცი

რენი: და შემდგომად მცირედისა ხანისა დაემტერა თე
ვდოსის ძმაჳ მისი დემეტრე და დაივიწყა შუა მდგომლ
ობაჳ ღ~თისა და შემართა ფიცთა გატეხასა და შეიპყრა თე
ვდოსი და დასწუნა თუალნი. და ვითარ იხილეს ესე მყო
ფთა მამულისა მისისათა ძიება ყუეს ძმისა მათისა რომელსა
ერქუა ჩალა მეფე ა~დ ვერ შეუძლეს ამისი ქმნა რ~ დემე
ტრე მეფე იყო მჵნე და ახოვანი: და რაჟამს აღესრულა
დემეტრე მეფე იხილეს ყოველთა მკვიდრთა რომელ არღ
არა დარჩა მკუიდრი აფხაზეთისა და ქართლისა დაგამოი
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ყუანეს თევდოსი ძმა დემეტრე მეფისა და დასუეს მეფედ:-

მოვიდეს კახნი და მოადგეს უფლის ციხესა. და იყო მას ჟამთა
ერისთავი ქართლისა იოანე მარუშის ძე კაცი ძლიერი და
ერ მრავალი. ამან წარავლინა მოციქული წინაშე დავით
კურატპალატისა ტაოს და აწვიეს რათა გამოილაშქროს ძა
ლითა მისითა და აღიღოს ქართლი. ანუ დაიმჭიროს თუით და
ანუ უბოძოს ბაგრატს ძესა გურგენ მეფეთ მეფისასა ასულ
ის წულსა გიორგი აფხაზთ მეფისასა რომელსა ეყოდა დედულ
ად აფხაზეთი და ქართლი ესე იოანე მარუშის ძე ეძიებდა
მეფედ ბაგრატს:- და ვ~ა მოისმინა დავით კურატპალატმან
სიტყუა იოანე მარუშის ძისაჳ წარმოემართა ძალითა თუის

ითა და მოვიდა ქართლად. და რაჟამს ცნეს მოსვლა მისი
კახთა წარვიდეს ვ~ა მეოტნი და დაუტევეს ქართლი: მოვ
იდა დავით კურატპალატი ჩამოდგა ქუაჵურელთა მოეგ
ება წინა ქართლისა ერისთავი იოანე მარუშის ძე აღიღო
მისგან უფლის ციხე და მიუბოძა ბაგრატს და მამასა მი
სსა გურგენ მეფეთ მეფესა. ამისთუის ეწოდა გურგენს მეფეთ
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მეფე რ~უწინარეს მისსა ძე მისი ბგრატ მეფე იქმნა აფხაზეთს:-

ხ~ ამას დავით კურატპალატსა არა ესუა შვილი და ესე ბაგრატ
ძე გურგენ მეფეთ მეფისა რომელი ეყოდა მამის ძმის წულის
წულად გაეზარდა შვილად თუისად: და განდიდნა ესე დავით
კურატპალატი უმეტეს ყოველთა მეფეთა ტაოსათა რ~ იყო
პირველად ღ~თის მოყუარე და გლახაკთ მოწყალე დავრდო
მილთ შემბრალე მდაბალი მშვიდი და ძვირ უჵსენებელი.
ეკლესიათა მაშენებელი ტკბილი უხვი კაცთ მოყუარე და ფიჩვ
ოსანთ მოყუარე ყოველთათუის კეთილის მყოფელი და სავსე
ყოვლითა კეთილითა: ამან აღაშენა მონასტერი და საყდ
არი ღ~თისა წმიდისა ეკლესია ხახულისა: და ვითარ
შეიქცა მუნითგან გარე დაუტევა ბაგრატ უფლის
ციხესა და მისთანა გამგებლად დაუტევა მამა მისი
გურგენ მეფე მეფე რ~ იყო მას ჟამსა ბაგრატ ჯერეთ ჰა

საკსა თუისსა ზედან უსრულ:-

მაშინ ამან დიდმან დავით კურატპალატმან შემოკრიბნა ყო
ველნი ქართველნი აზნაურნი და უბრძანა ესე არს მკუიდ
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რი ტაოსა ქართლისა და აფხაზეთისა შვილი და გაზრდილი
ჩემი და მე ვარ მოურავი ამისი და თანა შემწე ამას დაემო
რჩილენით ყოელნი. და დაყუნა დღენი მცირედნი დავით
კურატპალატმან და წარვიდა მამულსა თუისსა ტაოს:-

მეორმეოც და ათ ერთმეტე მეფე ბაგრატ ძე გურგენ მე
ფეთ მეფისა ბაგრატოანი:-

ხ~ ვითარ დაჯდა მეფედ ბაგრატ და წარჵდა ამას შინა ჟამ
ნი რაოდენნიმე კ~დ იწყეს მედგრობით ზაკულება ვ~ა არს
ჩუეულება ქართლისა აზნაურთა. შეეუბნეს ნაქურდევ
ელთა და საბოტარელთა და მოიყუანნეს ლაშქარნი კახ
ეთით და გასცეს უფლის ციხე და შეიპყრეს გურგენ და
ძე მისი ბაგრატ და დედოფალი გუარანდუხტ და წარ
იყუანეს კახეთად: ხ~ რაჟამს სცნა ესე დავით კურატპა
ლატმან დაუმძიმდა ფრიად და გამოილაშქრა ყოვლი
თა ძალითა მისითა მოვიდა თრიალეთს შთასვლად კა

ხეთად. და რაჟამს სცნეს კახთა მოუგზავნეს მოციქული
და მოუპყრეს პირი ზავისა განუტევნეს გურგენ და ბაგრატ
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და დედოფალი გუარანდუხტ და შეუქციეს ქართლი და უფ
ლის ციხე ხ~ წირქუალის ციხე და გრუი თუით დაიჭირეს:-

მას ჟამსა ეპყრა ქართლი და უფლის ციხე გურანდ
უხტ დედოფალსა ესე გუარანდუხტ დედოფალი ასული
იყო გიორგი აფხაზთა მეფისა და დედა ბაგრატისა: და ვითარ
გარდაჵდა ამას შინა წელიწადი სამი და მეფობდა აფხ
აზეთს თევდოსი მწუხარე განირყუნა ქუეყანა იგი და შეი
ცვალა ყოველი წესი და განგება პირველთა მეფეთა
განწესებული. და იყუნეს ყოველნი წარჩინებულნი
მის ქუეყანისანი მწუხარებასა შინა დიდსა:-

მაშინ ამანვე იოანე მარუშის ძემან ინება რათა მოიყუანოს ბაგ
რატ მეფედ აფხაზეთისა და მის თანა ყოველთა დიდებულთა
ერისთავთა და აზნაურთა აფხაზეთისა და ქართლისათა გამო
ითხოეს ბაგრატ მეფედ დავით კურატპალატისაგან. ხ~
მან დიდისა იძულებითა ძნელად აღუსრულა სათხო
ველი მათი ვ~ა პირველად ვთქუ უშვილო იყო დავით კუ
რატ პალატი და ბაგრატ გაეზარდა შვილად მპყრობლად
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ორისავე კერძისა ტაოს. გარნა რაჟამს უმკუიდრო ქმნილ
იყო ქუეყანა აფხაზეთისა მოსცა მათ სიმტკიცითა და მძევ
ლითა შთაიყუანეს იგი აფხაზეთს დალოცეს მეფედ და დაემ
ორჩილნეს ყოველნი ბრძანებასა მისსა რ~ განსრულებულ იყო ჰასაკითა:-

და ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა წელიწადი ორი იწყო განგებ
ად და საურავად და განმართებად ყოველსა საქმესა მსგავსად
პაპისა მისისა დიდისა გიორგი მეფისა. გინა თუ უმეტეს ადრე
ვთქუა რ~ ყოვლითურთ მიემსგავსებოდა ქცევასა გამზრდელ
ისა თუისისა დიდისა მეფის დავით კურატპალატისასა და იხილ
ვებოდა მის თანა ყოველი საქმე კეთილისა: გამოგზავნა თე
ვდოსი მეფე დედის ძმაჳ მისი ტაოს წინაშე დავით კურატპ
ალატისა რ~ ესე საქმე გამონახა უმჯობესად რათა ყოველთა
კაცთა დიდთა და მცირეთა სასოებაჳ კეთილი გინა თუ შიში
უწესოებისათუის მისა მიმართ ოდენ აქუნდეს:-

შემდგომად ამისსა გარდამოვიდა ქართლს მეფე ბაგრატ რა
თა განაგნეს საქმენი დაშლილნი ქართლისანი მოვიდა და დად
გა თიღვას. ხ~ მას ჟამსა აზნაურთა ქართლისათა რომელთამე
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არა ენება გარდამოსვლა მისი რ~ თუითეულად გააგებდეს
საქმეთა ქართლისათა. დაღაცა თუ იყუნეს მორჩილებასა ზე
და გუარანდხტ დედოფლისასა იწინამძღვრეს ქავთარ ტბე
ლი მოეგებნეს ბრძოლად და დაუდგეს თავსა ზედა მოღრის
ასა: იხილა რაჳ ბაგრატ აფხაზთა მეფემან აღუზახნა სპ
ათა თუისთა მივიდეს და შეებნეს იოტნეს ქართველნი რომელნი
მე დაჵოცეს რომელნიმე დაიპყრნეს და სხუანი კუალად მეოტნი
გარდაიხუეწნეს და დაიფანჩნეს: მოვიდა უფლის ციხეს აღ
იღო ციხე დედისაგან თუისისა დაყუნა დღენი მცირედნი გან
აგნა საქმენი ქართლისანი წარიყუანა დედა თუისი და წარვ
იდა ქუეყანად აფხაზეთად: და ვითარ ჵელოვანმან მენავეთ
მოძღვარმან გააგო ყოველი საქმე აფხაზეთისა რ~ მცირედ
ამხილის ყოველთა ვინ უკუე პოის ურჩი და მისსა ადგილსა
განადიდის ერთგული და მისანდობელი თუისი:-

და შემდგომად ამისსა გარდაჵდეს რაჳოდენნიმე წელნი იყო
კლდეკართა ერისთავი რატი და ჰქონდა ციხე ატენისა და
ქართლისაგან მტკუარსა სამხრით კერძო ყოველივე თრი
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ალეთი მანგლის ჵევისა და სკუირეთი არა მორჩილობდა ბაგ
რატს: მაშინ შეიკრიბა ბაგრატ მეფემან სპაჳ თუისი და გარდ
ამოვიდა ქართლად ენება მოდგომა და შერევა რატი ერის

თავთ ერისთავისა: მაშინ უკუე აუწყეს მსწრაფლ დავით კურატპალატსა
და უთხრეს ესრეთ სახედ არა სადა წარვალს სხვაგან თვინიერ
განმზადებულ არს სიკუდილად შენდა და შეკაზმულ იყო გუ
რგენ მამაჳ ბაგრატისი მისლვად შვილისა თუისისა თანა: ხ~ და
ვით კურატპალატი წარმოემართა მსწრაფ და მოუწოდა
ლაშქარსა თუისსა და უჵმო ყოველთა მეფეთა სომხითისა
თა. ხ~ მაშინ ჯერეთ ცოცხალ იყო პაპი ბაგრატ მეფისა
ბაგრატ რეგუნი რომლისა სიკუდილი ზემორ აღვსწერეთ
იგიცა მოვიდა დავით კურატპალატთან რ~ ეშინოდა ძისა
თუისისა გურგენისგან წაღებასა მეფობისასა. მოვიდეს და დად
გეს დლივს სპითა დიდითა რომელთა არა იყო რიცხვი
და გაგზავნა ლაშქარი გურგენს ზედა მიეგებნეს წინა
გურგენს და შეიბნეს გარდათხრილთა თავსა შავშეთის
ასა გააქციეს გურგენ და შთაიხუეწა მეოტი და შევიდა ცი
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ხესა წეფთისასა:- მას ჟამსა მოსრულ იყო ბაგრატ მეფე
თრიალეთს და დადგა კარუშეთს გაგზავნა მოციქული გან
იცადა ლაშქარი და იხილა რ~ ძალითა არა ეგებოდა წი
ნა აღდგომა დავით კურატპალატისა: მაშინ დაუტევნა
სპანი თუისნი ადგილსა ზედა და თუით მარტო მივიდა წი
ნაშე მისსა ითხოვა შენდობაჳ და აუწყა ვ~დ სხვისა არა რი
სათუის მოვედ გარნა არა მორჩილებისათუის რატისა. ხ~ მან

უბრძანა ესრეთ მითხრეს რომელ სიკუდილად ჩემდა გამო
სრულ იყავ გარნა აწ ვსცან დასტური რომელ უბრ
ალო ხარ ა~დ მითავისუფლებიხარ რატის ზედა დაი
მორჩილე ვითაცა სახედ გწადიან:-

მაშინ წარმოვიდა სიხარულითა სავსე და წარვიდა მას ჟა
მსა აფხაზეთადვე რათა ვერ უგრძნას რატიმ და უგრძნ
ეულად მივიდეს ოდეს არა ჰგონებდეს. ვითარ მოიწია
ჟამი ზამთრისა მოვიდა ძალითა თუისითა მეფე
ბაგრატ და მოადგა კლდეკართა: იხილა რაჳ ესე რატიმ
გამოვიდა გარე და გამოიტანა შვილი მისი ლიპარიტ თანა
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შევედრა ბაგრატ მეფესა და მისცა ციხე თუისი მეფესა ბაგრა
ტს და თუით დაჯდა მამულსა თუისსა არგუეთს:-

ხ~ ამას ჟამსა შინა გარდაცვალებულ იყო დავით დიდი კუ
რატპალატი ვ~ა ვთქუთ ზემორ. და ვითარ მოკუდა ესე დავ
ით არაჳ დაშთა ძე და აოჵრდა იმიერ ტაო: და გამოვიდა
ბასილი ბერძენთა მეფე და მისცნეს მას ციხენი აზნაუ
რთა ამა დავითისთა და დაიპყრა ბასილი მეფემან მამუ
ლი დავით კურატპალატისა: და მივიდეს მის წინაშე ბაგ
რატ აფხაზთა მეფე და მამაჳ მისი გურგენ და მოსცა მათ

ბასილი მეფემან პატივად გურგენს მაგისტროსობაჳ და
ბაგრატს კურატპალატობაჳ რათამცა ვითა მტერ ყუნა
ერთმანერთისა მიმართ მამა ძენი ესე და ამით ღონითა
იძმაცვა. ხ~ გურგენ ჭეშმარიტი და წრფელი იყო და ვე
რაჳ აღძრა გული მისი ზაკვითა ამით მიზეზითა და ვე
რა უძლო ვერას ღონის ძიებითაჱ და შემდგომად ამისა
რაოდენთამე წელთა გარდაიცვალა ესე გურგენ მეფეთ
მეფე მამაჳ ამის ბაგრატ მეფისა და ძე ბაგრატ მეფე რეგუნისა ქ~კსა ს~კჲ:-
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და შემდგომად ვითარ წარჵდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე და
ვითარ ვთქუ პირველვე მოიწყუნა და განაგნა ყოველნი საქმენი
აფხაზეთისანი. ურჩნი თუისნი შეცვალნა დიდებისაგან და ადგი
ლთა მათთა დაადგინნა ერთგულნი და მოსწრაფედ მორ
ჩილნი ბრძანებათა მისთა და წარემატა ყოველთა მეფეთა
აფხაზეთისა ყოვლითა განგებითა და განიმრავლა ლაშქ
არი თუისი უმეტეს ყოვლისა ჟამისაჱ გამოილაშქრა ყოვლ
ითა სპითა თუისითა და გარდამოვიდა ქართლს წარგზავნა
მოციქული კახეთს ითხოვა ციხენი ქართლისანი რომელ
ნი მათ ჰქონდეს: მას ჟამსა იყო კახეთის ქორეპისკოპოზი
დავით ხ~ მან არა ინება მოცემა ციხეთა ა~დ მიუმცნო ეს
რეთ უკეთუ ეძიებ ციხეთა იყოს ჩუენ შორის დამჯერებ
ელ მკლავი და ომი ხ~ მე წინა მოგეგებო კსანსა ზედა. ვ~ა გან

უწყრა ფრიად რ~ კურატპალატი იყო მას ჟამსა დლივს
და განაგებდა საქმეთა ტაოსა და ქართლისათა რომელ მაშინ
თუითვე ეპყრა ტაო მიცვალებასა ზედა მამისა მათისა
გურგენ მეფეთ მეფისასა:-
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მაშინ წარმოგზავნა მეფემან ბაგრატ კაცი მოსწრაფედ და
აწვია სპათა აფხაზეთისა და ქართლისათა და თუით წარემარ
თა ზემოთა ლაშქრითა გაიარა თრიალეთი გავლო ჵი
დი მცხეთისა და მოერთნეს თანა აფხაზნი და ქართველნი.
დადგა თიანეთს დაიწყო შემუსრვად კახეთისა და ვერ წი
ნა აღუდგა დავით რ~ იყო ძალი ბაგრატ მეფისა ურიც
ხვი. და იწყო ბრძოლა ციხეთა რ~ მას ჟამსა აღიღო ქუე
ყანაჳ ჲრეთისა და განაჩინა მთავრად აბულალ და წარმ
ოვიდა შინა: და ამათვე ჟამთა რაჟამს წარმოვიდა ბაგრ
ატ აფხაზთა მეფე კ~დ მიიქცეს კაცნი ჲრეთისანი და მიე
რთნეს დავითს აღიღო დავით ჲრეთი და შემდგომად
მცირედისა ჟამისა მიიცვალა დავით:-

კ~დ გამოვიდა ყოვლითა სპითა თუისითა ბაგრატ მეფე და აღი
ღო ჲრეთი მეორედ დაიჭირა დინარ დედოფალი თუი
სად იწყო ძებნად კახეთისა და ძალითა მისითა მიუ
წდომელითა წარიხუნა ორსა წელიწადსა შინა ყოველ

ნი ციხენი კახეთისანი. შეაწყუდია კვირიკე ბოჭორმას
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და დაუყენნა ციხესა გარეშემო მცუელნი წლითი წდამდის და
წარიღო ბოჭორმაცა და დაიპყრა სრულიად ჲრეთი და
კახეთი წარმოიყუანა კვირიკე და დაიმჭირა თუისსა კარსა ზედა:-

მას ჟამსა გადიდნა ამირა ფადლონ განძისა იწყო კირთებად
ჲრეთისა და კახეთისა ერისთავთა ჟამითი ჟამად მეკობ
რობით და პარვით რბევად და ტყუენვად ადგილითი ადგ
ილად: ხოლო იხილა რაჳ ესე დიდმან მეფემან ბაგრატ კადნიე
რებაჳ მისი აღივსო შურითა და დიდად შეუძენდა კადნიე
რებაჳ მისი განემზადა ყოვლითა სპითა თუისითა წარსვლად
განძას და წარგზავნა მოციქული წინაშე გაგიკ შაჰანშა სომე
ხთ მეფისა წინაშე რათა იძიოს შური ფადლონისაგან. ხ~ მან
განიხარა სიხარულითა დიდითა და მოსწრაფედ მოუწოდა
ყოველთა სპათა თუისთა წარმოემართა და მოვიდა წინაშე ბაგ
რატ აფხაზთა მეფისა შეკრბეს ორნივე ზორაკერტს. მიმ
ართეს ფადლონს დიდად განლაღებულსა მოძულესა ქრი
სტია ნეთასა რომელიიგი ყოვლითურთ ეძიებდა წარწყმე
დასა ყოველთა ჯვარის მსახურთასა: და ვითარ იხილა ძალი
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მათი უძლეველი შეუშინდა წარვიდა და მიმართა სიმაგრეთა შესლვად:-

მაშინ ამან დიდმან და ყოვლითურთ ძლევა შემოსილმან მეფ
ემან ბაგრატ წარმოტყუენა ქუეყანა რანისა მოადგა ქალ
აქსა შანქორსა დაუდგნა ფილაკავანი და მცირედთა დღეთა
დაჰლეწნეს ზღუდენი შანქორისანი და ხვალისა დღე ეგულ
ებოდა შემუსრვად ქალაქისა მის: მას ღამესა მოუვლი
ნა მოციქული ფადლონმან ითხოვა შენდობაჳ აღუთქუა
დღეთა შინა სიცოცხლისა თუისისათა მსახურება გაუკუეთა
ხარაჯა და დაუწერა თავის თავით ლაშქრობაჳ ყოველთა მტერ
თა მისთა ზედა: მაშინ შემოკრიბნა ყოველნი დიდებულნი
მისნი წინაშე მისსა და უბრძანა მათ რათა დაიმჭირონ
ქალაქი იგი ძალითა მათითა. ხ~ მათ იხილეს და განიცა
დეს რომელ ვერვის ძალედვა ამისთუის მოახსენეს და აუწყეს
და უფროსღა ამისთუის რომელ სხვათა ყოველთა სალაშქროთა
საქმეთაგან უცალო იქმნებოდეს: კ~დ უბრძანა და განიზრახა
დაზავებაჳ ფადლონისი და მათ ყოველთა სიბრძნითა მათითა
გამოარჩიეს და უმჯობესად აწვიეს ზავი: უბრძანა და გაგზავნა
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მოციქული და მისგან აუწყა ზავი დასტური:-

მაშინ ფადლონ განიხარა სიხარულითა დიდითა აღუსრულა

ყოველი იგი სიტყუით აღთქმული საქმით. უძღვნა ძღვე
ნი დიდად მიუწდომელი აღავსნა ყოველნი დიდებულნი ნი
ჭითა მიუწდომელითა და წარმოვიდა მეფე ბაგრატ შინა
გამარჯვებული:ამის მეფობისა ზე იყო წ~ა მამა ჩუენი ეფთვიმე
ქართველი მთარგმნელი წიგნთა ჩუენ ქართველთანი:- შ~კ:-

ხ~ ამან მეფემან ბაგრატ აღაშენა საყდარი ბედიისა და შექ
მნა საეპისკოპოზოდ. მოცვალა მუნ გუდაყუისა საეპისკოპ
ოზო და შეწირნა სოფელნი მრავალნი ყოველთა ჵევთა
და ადგილთა და განასრულა ყოვლითა განგებითა და შეამკო
ყოვლითა სამკაულითა აკურთხა და დასუა ეპისკოპოზი მუნ
შინა: ხ~ უკეთუ ვისმე ენებოს განცდად და გულის ჵმის ყოფად
სიმაღლისათუის და დიდებისა მეფობისა მისისა. პირველად განი
ცადოს სამკაული ბედიის ეკლესიისა და მისგან გულის ხმა ყოს
და ცნას რომელ არავინ ყოფილარს სხუაჳ მეფე მსგავსი მისსა ქუ
ეყანასა ქართლისა და აფხაზეთისასა:-
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ხ~ ამანვე მეფემან ბაგრატ აკურთხა ეკლესია ქუთათისა განგები
თა დიდითა და მიუწდომელითა. რ~ შემოკრიბნა მახლობელნი
ყოველნი ჵელმწიფენი და კათალიკოზნი მღრდელთ მოძღვ
არნი და ყოველთა მონასტერთა წინამძღვარნი და ყოველნი

დიდებულნი ზემონი და ქუემონი მამულისა და სამეფოსა
მისისა მყოფნი. და სხვათა ყოველთა საჵელმწიფოთანი: ხ~ ამან
ბაგრატ მეფემან კურატპალატმან დაიპყრა ყოველი კავკა
სია თუით მპყრობელობითა ჯიქეთითგან ვიდრე გურგენამდე. და
ადარბადაგანი და შირვანი მოხარკე ყო სომხითისა ჵელმწიფებ
ით მეფე სპარსთა მეგობარ და ერდგულ ყო სიბრძნითა და ძლ
იერებითა თუისითა უფროს სახლეულთა თუისთასა: და ბერძენთ
მეფესაცა შიში აქუნდა ამისი ყოვლადვე რ~ წარემატა ყოველ
თავე ჵელმწიფეთა ყოვლითა განგებითა. ამისად მოაჯედ და შე
მპოვნედ შეიქმნეს ყოველნი ჵელმწიფენი მახლობელნი და მოთა
ულნი და მამულისა და სამეფოსა მისისანი მოლაშქრედ ვ~ა თუისნი
დიდებულნი და მისანდობელნი. დაუმორჩილნა ღ~თნ ყოველნი
მტერნი და წინა აღმდგომნი მისნი და მომადლა დღეთა მისთა
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მშვიდობაჳ და დიდი დაწყნარებაჳ ქუეყანისა მისისა:-

და უკეთუ ვინმე ინებოს თითოეულად წარმოთქმად და იწყეს ყოვე
ლთა განგებულებათა მისთა მოუძლურდეს ენა მისი რომელ
თაგან მცირედი წარმოვთქუი ჟამთა სიგრძისაგან არა დავიწ
ყებისათუის: და ვთქუ ესეცა რომელ შემდგომად დიდისა მის
მეფისა ვახტანგ გორგასლისა არავინ გამოჩენილარს სხვაჳ მსგ
ავსი მისი დიდებითა და ძალითა და ყოვლითა გონებითა: ეკ

ლესიათა მაშენებელი იყო დავრდომილი და გლახაკთა მოწყალე
და სამართლისა მართლიად მოქმედი ყოველთა კაცთათუის
და ქურივთა და ობოლთ შემწყნარებელი:-

ხ~ ესეცა წარმოვთქუათ ჩუენ რ~ რაოდენნი ბაგრატოანნი მე
ფედ და კურატპალატად ზემორ აღგვიწერია რომელნიმე
მეფობდეს ქართლსა და რომელნიმე სამცხე ტაოსა შინა
ვიდრე ამა ბაგრატის გამეფებამდე. და ოდეს მეფე იქმნა ესე ბა
გრატ რომელნიმე გარდაცვალებულ იყუნეს და რომელნიმე ამ
ის ჟამში გარდაიცვალნეს და არღარავინ იყო ამის ჟამში სხვა
ბაგრატოანი თვინიერ სუმბატისა და ძმისა მისისა გურგენისა
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რომელნი მეფობდეს კლარჯეთს. ძენი ბაგრატ არტანუ
ჯელისანი რომელთა სიკუდილი ზემორე აღვსწერეთ სუ
მბატის სიკუდილი ორას ოც და ათერთმეტს ქორონიკო
ნზე. და ძმისა მისისა გურგენისა სიკუდილი ორას ოც და
ათორმეტს ქორანიკონზე:-

ხ~ ესრეთ იყო გარდაცვალება მათი რ~ მაშინ ოდესმე ამან
ბაგრატ მეფემან კურატპალატმან მოიყუანნა ესე ორნი
ძმანი კლარჯთა ჵელმწიფენი სუმბატ და გურგენ ძენი ბა
გრატ არტანუჯელისანი დარბაზობად მის წინაშე ციხესა

შინა ფანასკერტისასა. და მუნ შინა შეიპყრნა იგინი და აღ
იხუნა ციხენი და ქალაქნი მათნი რ~ იგინი პატიმარ ყუნა
ციხესა შინა თმოგვისასა და მუნ ციხესა შინა გარდაიცვა
ლნეს სუმბატ და გურგენ: ხ~ შვილნი ამათნი წარვიდეს
კოსტანტი პოლედ ძე გურგენისი დემეტრე და ძე სუმბა
ტისი ბაგრატ ბასილი მეფისა წინაშე. და მათნივე შვილნი
კლარჯთა მეფეთანი რომელ დაშთეს ამა ქუეყანასა მოის
რნეს ყოველნი სიკუდილითა პატიმრობასა შინა:-
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ამისა შემდგომად ბაგრატ მეფემან მოვლო ყოველი სამეფო თუი
სი აფხაზეთი ჲრეთი და კახეთი მოვიდა და დაიზამთრა ჵევთა
ტაოსათა. და მორაიწია ზაფხული მოვიდა მასვე ციხესა ფა
ნასკერტისასა წელსა მესამესა და მუნ შინა გარდაიცვალა
ესე ბაგრატ მეფე თუესა მაისსა ზ(7)~ დღესა პარასკევსა ქ~კსა
ს~ლდ: და წარმოიღო გუამი მისი ზვიადმან ერისთავთ
ერისთავმან და დამარხა ბედიას. და მეფე იქმნა ძე მისი
გიორგი. ი~ჲ(18) წლისა:-

მეორმეოც და ათორმეტე მეფე გიორგი ძე ბაგრატ აფხ
აზთა და ქართველთ მეფისა ბაგრატოანი:-

ხ~ დაჯდა რა ესე გიორგი ეუფლა ყოველსა სამეფოსა

და მამულსა თუისსა ჟამსა ოდენ სიყრმისასა და სიჭაბუკისა მისი
სასა რ~ იყო რაჟამს მეფე იქმნა წლისა ათვრამეტისა ოდენ:
მას ჟამსა განადგა ამას ქუეყანა ჲრეთ კახეთისა და ღადრო
ბითა აზნაურთათა შეპყრობილ იქმნნეს ერისთავნი მათ
ქუეყანად და კუალადვე ეუფლნეს მათნი უფალნი რომელთა
პირველ აქუნდა იგი:- ხ~ მეშვიდესა წელსა მეფობისა მისისასა
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გამოვიდა ბასილი მეფე ბერძენთაჳ ამა გიორგი მეფესა ზედა
ყოვლითა სპითა საბერძნეთითა უცხო თესლითა ურიცხვითა:
ხ~ გიორგი მეფე განვიდა სპითა დიდითა წინა აღდგომად მისსა
და დაიბანაკეს ორთავე ქუეყანასა ბასიანისასა მრავალ დღე და
არაჳ მივიდეს ბრძოლად ურთიერთსა ზედა. და მოჰრიდა გიო
რგი მეფემან და მოვიდა და დაწუა ქალაქი ოლთისი გამოუდგა
კუალსა და მოუდგა უკანა მეფე ბერძენთა და შეკრბეს რაჳ უკ
ანა მავალნი გიორგისნი და წინა მავალნი ბასილის ლაშქრ
ისანი იქმნა ბრძოლაჳ დიდი სოფელსა მას რომელსა ეწოდების
შირიმთა. და მრავლად მოისრნეს ორ კერძოვე და მოკლნეს
მუნ დიდინი ერისთავნი გიორგი მეფისანი რატი ძე ლი
პარიტისი და ხურსი:-

და ვ~ა მოესმა ჵმაჳ ომისა გიორგი მეფესა აღბორგნეს განვიდეს
და მივიდეს ადგილსა მას სადა იყუნეს ბრძოლად და მოვიდა

მუნ ბასილიცა მეფე სპითა დიდითა და შეკრბეს იგინი იმ
იერ და ამიერ. და იქმნა მუნ ბრძოლა დიდი და მოისრნეს
მუნ ბერძენნი დიდნი და ფრიადნი და წარმოიღეს გიორგისთა
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ავარი და ეზომ განდიდნა ბრძოლა იგი რომელ სივლტ
ოლა ეგულვებოდა ბასილი მეფესა გარნა გიორგისნივე
სულ მოკლე იქმნეს რ~ მორიდეს და წარმოვიდეს: ხ~ ბასილი
მეფე წარმოუდგა უკანა და მოვიდა არტანს და დაწუა იგი
და რომელი პოვა ტყუე ყო ყოველნივე:-

ხ~ გიორგი მეფე წარვიდა ნიგალით კერძო სამცხედ და მიუდგა
მას უკანა ბასილი ჯავახეთით კერძო და მოაოჵრა ყოვ
ელივე. და მუნით გარდავიდა გიორგი მეფე თრიალ
ეთად და მოადგა ბასილიცა თრიალეთადვე და რაჳ ეახ
ლნეს ერთმანერთსა კუალად განძლიერდა გიორგი მეფე
ლაშქრითა რ~ მოიყუანნა წანარნი და შაქნი: ხ~ იხილა
რაჳ ესე ბასილი მეფემან შეიქცა თრიალეთით და უკმო
მოვლო ჯავახეთი და არტანი დღეთა შინა ზამთრისათა
და კუალად უბოროტეს ადრე მოაოჵრა და წარვიდა და
დაიზამთრა ქუეყანასა ხალადსა მახლობელად ქალაქსა ტრ
აპიზონთასა. და ვიდოდეს მათ შორის მოციქულნი
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ზავისა და სიყუარულისა თვის:-

ხ~ იქმნა მას ჟამსა შინაგანდგომილებაჳ საბერძნეთს
რამეთუ შეიერთნეს ბასილის მეფის სპასპეტი და წარვიზი
ძე ფოკას განდგომილისა და მეფე იქმნა ქსიფენ და მიიდგ
ინეს მათ ყოველი აღმოსავლეთის კერძი ქუეყანაჳ. ხ~ ღ
~თნ ბასილის დიდად შეშინებულსავე პატივსცა რამეთუ
განუდგა ქსიფენს წარვიზი და ყოველნივე ერნი მისად
მიმდგომელნი და მოკლეს ქსიფენ: ხ~ წარვიზს მიეგო ცრ
უებაჳ ქსიფენისა რამეთუ შეიტყუეს ციხესა და ლასანო
სთა სისხლისათუის ფოკას ძისა შეიპყრეს და მოგვარეს
ბასილი მეფესა და მან ექსორია ყო იგი კუნძულსა რას
ამე. და მისთანათა მრავალთა მოჰკუეთა თავი მახვილითა
რომელთა თანა იყო ფერიზ ძე ჯოჯიკისა ნათესავი
ტაოელი და სხუანი იყუნეს ბერძენნი:-

და კუალად შემოიქცა ბასილი მეფე და მოვიდა ბასიანსა
და ითხოვდა ქუეყანათა და ციხეთა და აღუთქმიდა ზავსა

1-16 სტრ. 200v
და მშვიდობასა: სცნა რაჳ გიორგი მეფემან წარავლი
ნა ზვიადი ერისთავი სპითა მისითა და უბრძანა რათა ზა

ვისა მიპყრობითა მცირედ ხან დამჭირვად ადგილსა. და თით მე
ფე გიორგი წარუდგა უკანით სპითა ძლიერითა და განიზ
რახვიდა ესრეთ უკეთუ ინებოს ზავი ბასილი მეფემან იქ
მნას ესრეთ და უკეთუ ინებოს ომი განვემზადნეთ მისთვის:
ხოლო რომელთა არაჳ უნდა ყოფად მშვიდობისა იწყ
ეს განმზადებად ბრძოლისა რამეთუ არაჳ უნდოდათ მშვი
დობაჳ არამედ აზრახეს მეფესა გიორგის ბრძოლაჳ და
იწუიეს იგი ბასილი მეფესა ზედა რომელი იგი ზავად და
მშვიდობად ჰგონებდეს მისულასა მათსა და მოელოდა:-

ხ~ გიორგისთა იწყეს ბრძოლად და აოტეს ზოგი ბასილის
ლაშქრისა. მაშინ უბრძანა ბასილი მეფემან დამოკიდება წუ
ერსა ჰოროლისასა წერილი მათი რომელი მისად დაეწერ
ნეს გიორგი მეფესა სიმტკიცისა და ზავისანი. და ესრეთ
ბასილი მეფემან ჰოროლისა წუერითთა ამართნა იგი და მიუ
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პყრა ღ~თსა და ჰრქუა იხილე მეუფეო წერილი ესე მათი და
[...] საქმე რომელ აწ იქმნა. და კუალად მოიღო ბასილი
მეფემან ძელი ცხოვრებისა მანდილითა წმინდითა და
დასცა იგი ქუეყანასა ზედა და თქუა ესრეთ ვითარმედ
უკეთუ მომცე მე ჵელთა მტერთასა არღარაჳ თაყუანის
გცე შენ უკუნისამდე: და ვითარ ესე ყო და თქუა მყის

მასვე ჟამსა იძივნეს და მეოტ იქმნეს სპანი გიორგი
მეფისანი რომელნი იგი პირველ მივიდეს და მოისრნ
ეს ურიცხვნი პირითა მახვილისათა და რომელნიმე
ტყუე იქმნნეს რამეთუ თვით მეფე გიორგი და უძ
ლიერესი ლაშქარი მისი არღარაჳ მისრულ იყუნეს
ჯერეთ ყოვლადვე:-

და იგინიცა მოისრნეს მას დღესა შინა რომელთაცა მშვ
იდობისა ყოფაჳ არა ენებათ. და წარიღეს ბერძენთა
ავარი დიდ ძალი და განძი სამეფო ყოველი სრული
ად რაოდენი აქუნდათ ქართველთა მათ:-
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და წარმოიძახა მცირედ ბასილი მეფე ბერძენთა და მოუდგა
უკანა მეფესა გიორგის და კუალად იწყო ზავი და მშვიდ
ობაჳ პირველისა ებრვე რამეთუ შიში აქუნდა ბერძენთა
განდგომისა. და ყუეს მშვიდობაჳ და დაიზავნ
ეს და მისცა გიორგი მეფემან მძევლად ძე თუისი
ბაგრატ წლისა სამისა და ციხენი რომელნი
მე პირველ გაეცნეს აზნაურთა დაულოცნა
და მისცნა სხვანიცა ციხენი პირველ მი
ცემულნი და უკანის ვითარ ათოთხმე
ტნი. და ქუეყანაჳ რომელი ჰქო

ნდა დავით კურატ პალატ
სა ტაოს ბასიანს ჯავა
ხეთს და შავშეთს:
ხოლო რომელ
ნიმე ამათ ქუეყა
ნათაგან ეკლესიანი
სოფელნი და ადგილნი დაულო
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ცნა გიორგი მეფესა. და ესრეთ წარვიდა და წაიყუანა ბაგრატ უფლის
წული მძევლად ძე გიორგი მეფისა ჩვენისა. აღუთქუა ფიცითა აღთ
ქმა ვითარმედ წელსა მესამესა გამოგიგზავნო ძე შენი: და იყო სამ
წელ ქალაქსა სამეფოსა კოსტანტი პოლესა. და წელსა მესამესა გა
მოგზავნა ვ~ა აღუთქუა: ხ~ რაჟამს მოიწივნეს მამულსა და სამეფოსა თუი
სსა მოჰყუა თანა კატაბანი აღმოსავალისა ვიდრე საზღვართადმდე მამულ
ისა თუისისა: და ვითარ შეიქცა გარე მოეწია სწრაფით მანდატური და
მოართვა კატაბანსა წიგნი კოსტანტინე მეფისა. რომელსა წერილ იყო ესრ
ეთ სახედ. ვ~დ განგებითა ღ~თისათა მიიცვალა სანატრელი ბასილ მეფე
ძმა ჩემი. და ნაცვლად მისსა ვიქმენ მეფედ ყოველსა საბერძნეთსა. აწ უკ
უე სადაცა მიწევნულ იყოს განსაგებელსა ჩემსა ბაგრატ ძე გიორგი აფხა
ზთა ჵელმწიფისა შეაქციეთ სწრაფითა დიდითა რომელ მოიწიოს წინა
შე ჩვენსა:- ხ~ მან ვ~ა წარიკითხა ბრძანებაჳ მეფისა ენება რათამ
ცა შეაქციეს გარე ბრძანებისაებრ მეფისა. შეიქცა სწრაფით დევნა უყო უკ

ანა. რაჟამს მიეახლა იხილა რომელ სიმრავლე დიდ ძალი მიგებებული
წინა დიდებულნი ერისთავნი და აზნაურნი ტაოელნი მესხნი და ქართველნი
რომელთა არაჳ იყო რიცხვი სიმრავლისა მათისა. შეიქცა გარე და უთ
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ხრა მას მანდატურსა რომელ მიწეულ იყო დასტი დარითა ეკუეთუ
უკეთუ ძალგიც შენ აქციე ჩემგან კულა ესე არა ეგების:-

ჶ~ი დიდი და საკვირველებაჳ და მოწყალებაჳ ღ~თისა ვითარ მყის განერა მარ
თალი ჵელთაგან მათთა. რომელთა ენება ზაკვით შექცევაჳ მისი. და
თუ ვისმე გენებოს განცდად ესე ვითარითა შეწევნითა ღ~თისა მიერ
ითა იხილეთ და განიცადენით ურიცხუნი ჵელის აპყრობანი ამის დიდ
ისა ბაგრატის აფხაზთა მეფისაჳ. რომელნი არაჳ ვის ზედა მოწევნულ იყვ
ნეს სხვისა მეფისა. რომლისათუის ჟამსა და ჟამსა გაუწყოს წინა მდებარემან
სიტყუამან: ხ~ ვითარ უკუე მოიწია წინაშე მამისა თუისისა გიორგი მეფისა სა
ხლად მათდა ქუთათის იხილეს მშობელთა მისთა შვილი მათი მსგავსი განუ
ცდელისა და მიუთხრობელისა სიკეთისა მისისათუის შეუძლებელ არს კაც
თაგან მითხრობაჳ. იხილეს რაჳ განიხარეს სიხარულითა მიუთხრობე
ლითა. შეწირეს მადლობაჳ ღ~თისა მიმართ: იყო ქრონიკონი მას
ჟამსა ს~მე:- შემდგომად ორისა წლისა გარდაიცვალა გიორგი მეფე
სავსე ყოვლითა სიკეთითა ჟამსა ოდენ სიყმისასა რომელი არავინ გამოჩ
ინებულ იყო მსგავსი მისი მამათა შორის მისთა. ახოვნებითა ჭაბ
უკობითა და სიქველითა. ტანითა და სახითა ცნობითა და ყოვლითურთ
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სრული განგებითა საჵელმწიფოთა:- ქრონიკონსაჱ ს~მზ:-თვესა აგვისტ
ოსაჱ ი~ვ(16):- ქუეყანასა თრიალეთისასა. ადგილსა რომელსა ეწოდების
მყინვარნი გინა იწრონი. და დაუტევა გლოვა და მწუხარებაჳ ყოველთა
მკვიდრთა მამულისა და სამეფოსა მისისათა. იგლოვდეს ყოველნი სიკეთ
ისა და სიჭაბუკისა და ახოვნებისა მისისათუის. წარიღეს და დამარხეს საყ
დარსა ქუთათისსა. ესხნე შვილნი ოთხნი ძენი ბაგრატ და დემეტრე. და
ასულნი გურანდუხტ და კატაჳ მეხუთე შვილი მათი მართა მიცვ
ალებულ იყო: შემდგომად მიცვალებისა დიდისა მის მეფისა. მასვე ჟა
მსა მეფე იქმნა ბაგრატ ყოველსა მამულსა და სამეფოსა მისსა ზედა.
ზემოსა და ქვემოსა წელიწდისა ცხრასა:-

მეორმოც და ოთხე მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა. ბაგრატ ძე
გიორგი მეფისა ბაგრატოანი:-

ხ~ რაჟამს დაჯდა მეფედ ბაგრატ. მასვე ჟამსა წარვიდეს აზნაურნი
ტაოელნი საბერძნეთს. ვაჩე კარიჭის ძე და ბანელი ებისკოპოსი იოვანე
და მათ თანა სიმრავლე აზნაურთა ტაოელთა: ხ~ კოსტანტინე მეფემან მოქ
ცევასა ოდენ წელიწდისასა. გამოგზავნა პარკიმანოზი ლაშქრითა ურიც
ხვითა მოვიდა და ჩამოდგა და ააოჵრნა იგივე ქუეყანანი რომელი ბასილი
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მეფესა მოეოჵრნეს. მოვიდა თრიალეთს ციხესა ქუეშე კლდეკართასა
მას ჟამსა ჰქონდეს ლიპარიტ ერისთავთ ერისთავსა ძესა ლიპარი
ტისსა. შემოკრიბნა სხვანიცა აზნაურნი დაუდგეს განძათა და შეებნ
ეს ციხესა ქუეშე: რაჟამს იხილა პარკიმანოზმან რომელ ვერას ავნებ
და შეიქცა გარე: მასვე ჟამსა წარვიდა ჩანჩუხი ფალელი საბერძნეთს მი
სცა ციხე გარყლობისა მიერთო ბერძენთა: და არჯევან ჰოლოლას ძემან
განსცა ბერძენთავე ციხე წეფთისა:- ხ~ რაჟამს იხილა საბა მტბევა
რმან ებისკოპოსმან რომელ შავშეთს არღარა იყო სხვაჳ ღონე. ააგო
ციხე თავსა ზედა ტბეთისასა დაიჭირა ქუეყანაჳ შავშეთისა. ქმნა დი
დი ერთგულობაჳ ბაგრატ აფხაზთა მეფისა თუის. პატივსცა ღ~თნ და ვერ წარ
უღეს ქუეყანა მტერთა: რ~ მას ჟამსა გაგზავნა პარკიმანოზ პროედ
როზი ერისთავმან იოვანე ბანელი ხალტულარი წარიყვანა თანა ვითანგი
ლაშქრითა დიდითა. და მისცა თანა დემეტრე კლარჯი ძე სუმბატისი რეცა
შესატყუევნელად ქუეყანისა კაცთათუის. და ამით მიზეზითა მიიქცეს მრავალნი
კაცნი
მის ქუეყანისანი წვრილისა ერისაგან. შემოვიდა მასვე ციხესა შინა ეზრა ანჩ
ელი და რომელნი აზნაურნი გამოჩნდეს ერდგულად შეუდგეს მასვე ციხესა შინა
და გამაგრდეს:- ხ~ ციხე არტანუჯისა ჰქონდა იოვანეს ერისთავსა აბუსერსა:-
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და მათ ჟამთა ქუეყანათა ამათ შინა იქმნნეს ბრძოლანი შუღლნი და მიდ
ამონი მრავალნი. და ვითარ დიდად იღელვებოდა ქუეყანა ესე კუალადცა პატი
ვსცა ღ~თნ ბაგრატს აფხაზთა და ქართველთა მეფესა. ეწია სენი სასიკუდ
ინე კოსტანტინე მეფესა მოუწერა პარკიმანოზს პროედროსსა უხმო შეღმართ.

ხ~ იგი წარემართა მსწრაფლ და ვიდრე მოვიდოდა მიიცვალა კოსტანტინე მეფე.
და რაჟამს მიიცვალებოდა დასუა სხუა მეფედ სახელით რომანოზ. და შერ
თო ცოლად ასული თვისი ზოია:- შემდგომად წელსა მესამესა წარვი
და დედოფალი მარიამ დედა ბაგრატ აფხაზთა და ქართველთა მეფისა საბე
რძნეთად ძიებად მშვიდობისა და ერთობისა: და კუალად ძიებად პატივისა კუ
რატპალატობისასა ძისა თუისისათუის. ვ~ა არს ჩუეულობაჳ და წესი სახლისა
მათისა. და მოყუანებისათუის მის ცოლისა:-
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ხ~ ჩვენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ: და ვ~ა მიიწია დედოფალი მარიამ წინაშე
ბერძენთა მეფისა. აღუსრულა ყოველი სათხოველი სიხარულით
მოსცნა ფიცნი და სიმტკიცენი ერთობისა და სიყუარულისათუის. დაუწერა
ოქრო ბეჭედნი მოსცა პატივი კურატ პალატობისა. და მოსცა ცოლად ბაგ
რატისთუის ელენე დედოფალიჱ ხ~ მორაიწია მარიამ დედოფალი მამ
ულსა ძისა თუისისასა ქუეყანასა ტაოს. მოართვა პატივი აღასრულა ქორწ
ილი უკურთხეს გვირგუინი ბაგრატს: და შემდგომად მიიცვალა ელენე დედოფალი
ქუთათისს შინაჱ და შეირთო ბაგრატ მეფემან შბორენა დედოფალი ოვ
სთა მეფისა ასული დაჳ დურღულელისი: და ამისსა შემდგომად სხვა
ცა ძე დარჩა გიორგი მეფესა ანაკოფიას შინა ოვსთა მეფეთა ასულსა მე
ორესა ცოლსა თანა გიორგი მეფისასა. და აზნაურთაგან იყო მათ შუა მიდამო
საუბარი. და ყრმა მცირე იყო სახელით დემეტრე. ვერცა გაამეფეს თუ
ცა ვის გულსა ედვა და ვერცაღა გამოინდვეს ბაგრატ მეფემან და დედამან მი
სმან. და არცაღა თავადთა დიდებულთა ამის სამეფოსათა. და ვერღარა დაიდ

გნა და წარვიდა სამეფოსა მისგან და მიმართა ბერძენთა მეფესა. და წარუტა
ნა თანა ანაკოფია და მიერითგან წარუჵდა ანაკოფია მოაქაჟამამდე აფხაზთა
მეფესაჱ და შემდგომად ამისსა მოირჭუნა და ეუფლა ზემოსა და ქუემოსა
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თავისა მამულსა ზედა ბაგრატ მეფეჱ და დიდი ფადლონ ავად იქცეოდა
და სწუნობდა ყოველთა მოთაულთა ამის სამეფოსათა. და ვიდრე ყრმაღა იყო
ბაგრატ შეკრბეს ლაშქარნი ამის სამეფოსანი იპირნეს ლიპარიტ და ივანე
აბაზასძე. და მოვიდა დიდი კვირიკე რანთა და კახთა მეფე დავით სომეხთა მეფე
და ჯაფარ ამირ ტფილელი ესე ყოველნი პირობითა კვირიკესითა შეკრებულ იყუნ
ეს. მიუჵდეს ესე ყოველნი ეკლეცს ფადლონს ზედა გააქციეს ფადლონ და აუწ
ყვიდეს ლაშქარი. აიღეს ავარი და განძი ურიცხუი: ამიერიდგან ვიდრე სიკუდი
ლამდე შეჰავდა ფადლონჱ და სიმცირესავე შინა ბაგრატ მეფისასა ლიპარიტ
ლიპარიტის ძემ. და ივანე აბაზაძემან ქართლისა ერისთავმან მუხათ გუერდს
გამოიტყუეს თბილელი ამირა ჯაფარ და შეიპყრეს და დიდი ხანი დაყუეს
პატიმრობასა შინა და წარუღეს ბირთვისი: შეიწყალა აფხაზთა მეფემან და
დაუტევა ტფილისსა ზედა ამირათ. და მიერითგან დარჩა მტერობაჳ ლიპ
არიტეთ და ამირას შუა. და შემდგომად მცირედისა ჟამსა აზრახა ლიპარიტ
ბაგრატს წაღება ტფილისისა. მოადგეს ტფილისსა მტკუარსა ამიერით ზემოთ
და ქუემოთ აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი. და წყალსა იმიერით ისნით კერძო მოადგი
ნნა ლაშქარნი კახნი და ჰერნი: მას ჟამსა მოკლულ იყო დიდი კახთა მეფე კვირ
იკე ოვსისა ვისმე მონისაგან. რ~ წყობასა შინა ოვსთა მეფე ურდურე მოეკლა
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კვირიკე მეფესა. მესისხლეობით მოეკლა კვირიკე მეფე ნადირობასა შინა ფიდარზის
გორთან ოვსისა მონისა მიერ:- მას ჟამსა იყო მეფე კახეთს გაგიკ ძე
დავით სომეხთ მეფისა სამშვილდარისა და ზოლაკერტელისა დისწული [...]
[...] კვირიკესი: და ჰბრძოდენ ორწელ ტფილისს. და მას ჟამსა იყო ამირად ჯაფ
არ ძე ალისი და ესრე შეაჭირვეს ტფილელთა რომელ ლიტრა ვირის ჵორცი ხუ
თას დრამად იყიდდეს და ვერღარაჳ დაუდგმიდეს შიმშილთა და ბრძოლათა ძლ
იერთა. ტფილელთა განიზრახეს მოცემა ტფილისისა. და ამის ქალაქისა ბრძოლ
ასა შინა წარტყუენეს ციხენი ორბეთი და ფარცხისი აფხაზთა მეფისა ლაშქა
რმან. და ამირა შეეკაზმა თავისა ლაშქრითა შემზადა ტივები და ნავები ღამით
წასულად განძას ლაშქარსა თანა ფადლონის შვილისსა: და რომელთამე დიდებ
ულთა აფხაზთა მეფისათა ლიპარიტისაგან ფარულად გააზრახეს მეფესა. არა
განძება ამირასი. და ფარულად ლიპარიტისგან დაჰკიდეს ზავი ამირასა. გამოა
ცხადეს და დაამკვიდრეს ამირა ტფილისსავე ზედა. და იბირნა აფხაზთა მეფემან
კახნი აშოტ მთავარი მარილელი. და სიძე კვირიკე მეფისა და ხახულა გურთა
ჯვარის ციხითა. და მოეყარა აფხაზთა მეფე ქალაქსა დაემტერა კახთა. და მიერ
ითგან შეიქმნა ლიპარიტ ქუე გამხედვარად თავის: გაილაშქრა აფხ
აზთა მეფემან კახეთს შეება და შეუხდა მთასა ზედა მიქელ გაბრიელთასა. და

1-17 სტრ. 207r
წყობათა შინა შეიპყრეს სტეფანოზ ვარჯანის ძე პანკისისა ერისთავი. და ვა
ჩე ძე გურგენ ბერისა. ხორნაბუჯის ერისთავი დაჯე დისწული გოდერძისა
შტორის ერისთავი და მაჭელისა. და გარდადგა თიანეთს და დაწუვა დარ

ბაზი ბოდოჯისა სახლი სახელოვანი დიდისა კვირიკე მეფისა აგებული. და
ესე ერისთავნი ქენებით აძლევდეს ციხეთა მათთა და ვერღარა ჩავიდეს კახეთს
და შემოიქცა. რ~ ლიპარიტ იწყო საურავთა გუერდ ქცეულთა. შემდგომად მც
ირედისა ჟამისა გამოიყუანა ლიპარიტ დემეტრე ძმა ბაგრატისი სამეფ
ოდ ბერძენთა მეფისა ლაშქრითა და მიერთნეს სხვანიცა ვინმე დიდებულნი
აზნაურნი. მოვლეს ზემო ქუეყანა და ჩამოვიდეს ქართლს. მოადგეს ატენსა
არე არე მოწუვეს ქართლი. და ჰყუეს ლიპარიტს კახნი და ბერძენნი და ვერა წა
იღეს ატენი. რ~ ციხეთა უფალნი კაცნი მტკიცე იყუნეს ერთგულობასა ზედა ბაგ
რატისასა. თუინიერ ფარსმან თმოგუელისა და ბეშქენ ჯაყელისა თუხარისა ერ
ისთუისა: გავიდა მეფე ჯავახეთს და იწყეს ახალ ქალაქისა ზღუდეთა შენებად.
რ~ მას ჟამსა უზღუდო იყო. და არე ზამთრისა მოწევნულ იყო. ბერძენთა ენება
შეღმართ წასულა დაეზავა ლიპარიტ აფხაზთა მეფესა უბოძა ქართლისა
ერისთაობა. წარვიდეს ბერძენნი საბერძნეთად და წარიტანეს დემეტრე თანა:-

და კ~დ განძლიერდა მოირჭუნა ბაგრატ მეფე თავის მამულსა ზედა: და დააგო სუ
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ემან ბაგრატისმან ჟამი მოერთო ვესტი ცხრითა ციხითა ანისისათა თვინიერ ამბ
ერდისათა: და მოსცეს ანელთა ანისი ბაგრატის დედასა. რ~ მამულად ეყვოდეს
სომეხნი სენაქერემ სომეხთა მეფისა ასული იყო მარიამ დედოფალი ბაგრატ
ის დედა: იყო ჟამი გაზაფხულისა ბაგრატ აფხაზეთს იყო. მოადგა ანაკოფიას
და მისწურა წასაღებელად. და მოვიდეს ტფილელნი ბერნი: რ~ მის ჟამისა პირ
ველ მომკუდარ იყო ტფილელი ამირა ჯაფარ. უქადეს ქალაქი და უჵმეს სასწ

რაფოდ დააგდო და მოაყენა ანაკოფიას გარე ქუაბულელ ჭაჭას ძე ოთაღო აფხაზე
ზეთისა ლაშქრითა: ამოიარა და მოვიდა ქუთათის და მოაყენა ქუთათისისა სამოქალა
ქოსა ლაშქარი და გურიელნი აზნაურნი და ლომსიანნი მოაყენა ხოფათის.
და დაუდგეს ფილაკავანი და ჰბრძოდეს: და ამოიარა მეფემან და მოვიდა ქართლს და
მოვი
დეს სხვანი მჵმობელნი ბერნი ტფილელნი წარემართა ტფილისად. და მოეგებნ
ეს ქალაქის ბერნი დარბაზის ყმანი ცხენოსანნი დიღმისა ველსა. და ყოველი
ერი ქუეითი დაკაზმული დედათა და მამათა სიმრავლე იყო მოედანს და იყო
ჵმა ბუკთა და დუმბულთა ორკერძოვე საშინელი რომლისა ჵმითა იძვროდა
ქუეყანა. და იყო სიხარული ორკერძოვე განსაკვირვებელი. შეიყვანეს მოავლ
ეს ქალაქი ასხმიდეს დრამასა და დრაჰკანსა:- და მოართუნეს კლიტენი ქალაქ
ისანი და შეიყუანეს საამირაოსა დარბაზსა. დაჯდა მეფე ბაგრატ საურავად აღ
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იხუნა კოშკნი კართანი თავის კაცითა. და აღიღო ციხე ქალაქისა დარიჯელელი
და ორნივე კოშკნი წყალყინისანი და თაბორი. და დაადგინნა შიგან ერისთავ
ნი თუისნი: ხ~ ისნელთა ჩააგდეს ჵიდი და არაჳ მოსცნეს ისანი. დაუდგნეს ფი
ლაკავანი და ჰბრძოდეს ისნსა და ესროდეს ისართა. და ისნისა მოვიდეს კა
ხთა მეფე გაგიკ და ერისთავთ ერისთავი გოდერძი და ყოველნი დიდებულნი
კახეთისანი დარბაზობად ბაგრატ მეფისა წინაშე და მშვიდობისა ძებნად: მაშინ
ბრძანა და განვიდა მეფე ბაგრატ ველსა ისნისასა. მოიყუანნა კახნი და ითაყუანნა და
მისცა მშვიდობაჳ და განუტევნა: იყო სიხარული და საურავი დღითი დღე შემატ
ებისა: და ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა დღენი ზაფხულისანი. და კ~დ იწყო ლიპა
რიტ მათვე ფიცხელთა საურავთა და გამოიტყუვნა ანისით დედოფლისაგან აბუსერი

ერისთავი არტანუჯისა და ხიხათა და ციხის ჯუარისა. და აწყურის ციხის პატრონი
და ივანე ერისთავი ივანე დადიანი და გვარამ გოდერძის ძე ბეჭის ციხის პატ
რონი. და შეიპყრნა იგინი ანისის კარსა: და დააგდო ტფილისი მეფემან და გავიდა
ჯავახეთს:- ამისა შემდგომად გამოიყუანნა მაწყუერელმან მესხნი განძითა ბაგ
რატისთუის შუელად. და მეფე დგას ხრტილასა: ხ~ ლიპარიტ შეკრიბნა კახნი და
მოადგა
ფოკათა გამოექცა მაწყუერელი ბაგრატს მეფეს და შეეზრახა ლიპარიტს: ცნა
ესე მეფემან ბაგრატ ზამთრისა ბუქთა საშინელთა გარდაიარა შავშეთი და ჩავიდა
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ქართლს. და ლიპარიტ გამოიყუანნა ახლად საბერძნეთით დემეტრე ძმაჳ
ბაგრატ მეფისა. ბერძენთა მეფის განძი და ლაშქარი შემწე იყო. და განხეთქნა
ამის სამეფოსა კაცნი რომელნიმე წარუდგინნა დემეტრეს. და რომელნიმე დარ
ჩეს ბაგრატის ერთგულობასა შინა: და ძე ლიპარიტისი ივანე მძევლად დარ
ჩა ბაგრატის ჵელთა შინა. და ითხოვა იგი ბაგრატისგან და ნაცვლად გაუ
შვა აბუსერი თავის ციხითა მშვიდობით. და იყუნეს თანა მდგომნი ლიპარიტ
ისა კახნი ძალითა მათითა და დავით სომეხთ მეფე ძალითა მისითა. და განძლ
იერდებოდეს იგინი ძალითა მათითა ამას კერძოსა ქართლისასა და იყო მიდამო
საურავი ჵელოვნადჱ და მოვიდეს ვარანგნი სამი ათასი კაცი და დააყენნა ბაშს
გარდამოიტანა თანა შვიდასი კაცი და მოვიდა ბაგრატ შიდათ ლაშქრითა. და ამით
ვარანგითა მესხნი ვერღარა მოილოდინეს. მივიდეს და შეიბნეს თავსა სასირეთისა ჭა
ლისასა. გაიქცა შიდა ლაშქარი და ომსა ამასვე კულა შეიპყრეს აბუსერი და სხ
უანიცა დიდებულნი მისთანა. ვერღარა უძლეს ბრძოლად ვარანგთა მისცნა
ლიპარიტ პაშტნი და წინა მათსა პურსა უკაზმიდეს და ეგრეთ ლხინი გარდ

ავლეს: და ამისსა პირველ მომკუდარ იყო ძმა ბაგრატისი დემეტრე: და შე
მდგომად გაქცევისა შეშინდა ბაგრატ სამეფოსა და მამულისა მისისა განხეთქილობ
ასა. და უქმნა მუდარა ლიპარიტს და მცირედისა ცხენოსნითა მივიდა ლიპარიტ
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ის თანა ხოვლესა. და რაჳ ცნა ლიპარიტ მისულა მისი არაჳ ნახა გაჰრიდა.
მუნით შეიქცა ბაგრატ და წარვიდა აფხაზეთსჱ და შემდგომად მცირედისა
ჟამისა სულა ერისთავმან კალმახისამან. გრიგოლი ერისთავმან არტანუჯ
ისამან. შეაერთნეს სიტყუა. და შეიწყუნეს მათ თანა სხუანიცა აზნაურნი მესხნი
და უჵმეს მეფესა ბაგრატს და წარმოემართა ლაშქრითა. გარდამოვლო გზაჳ რკინის
ჯუარისა და შეკრბეს არყის ციხეს. ცნა ესე ლიპარიტ და შეკრიბა თავისი ლაშქა
რი და მოირთნა კახნი და სომეხნი და ბერძენნი თანავე ჰყუეს. და მიუჵდა არყის
ციხესა უგრძნულად და შეიბნეს სძლია ლიპარიტვე და გააქცია მეფე. შეიპყრ
ეს სულა კალმახისა ერისთავი და მრავლითა ტანჯვითა და ძელსა გასუმითა სთხო
ვეს კალმახი და არაჳ მისცა. მასვე ომსა შეიპყრეს გრიგოლ ძე აბუსერისი
სთხოვეს არტანუჯი სიკუდილისა ქადებითა და მისცა: მოირჭუნა ლიპარიტ
და აიხუნა ზემონი ციხენი და მიირთნა თავადნი კაცნი:-

და გარეს გარე წარვიდა ლიპარიტ მითვე ლაშქრითა დვინად. და ულაშქრა ბერ
ძენთა მეფესა დვინელსა ზედა და შემოიქცა თავის ქუეყანასაჱ და შემდგომად წელი
წდისა მოქცევასა გამოჩნდეს თურქნი სულტნისანი ბაჰრამ ლამიანი ქუეყანასა
ბასიანისასა. გამოვიდა ბერძენთა მეფისა ლაშქარი და უჵმეს ლიპარიტს. და წა
რვიდა ლიპარიტ შუელად ბერძენთა ყოვლითა ლაშქრითა ამის ზემოჳსა კერძისათა.
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შეიბნეს ორდროსა და უკუმიასა ქუემოთ. და გააქციეს ყოველი სპა საბერძნეთისა
და ლიპარიტისა თურქთა. იქმნა მოსრვა დიდი და შეიპყრეს ლიპარიტ და წარ
იყუანეს ხვარასანს სულტანსა თანა: დიდებულთა ამის სამეფოსათა. და შვილთა
ლიპარიტისთა ივანე და ნიანია იძებნეს უშიშოებაჳ და გამოიყუანეს მეფე მეფედ. და
კ~დ მოირჭუნა და შეიპყრნა შვილნი ლიპარიტისნი აიღო უფლის ციხე და გამოუშვა
ივ
ანე. და დადგომილიყუნეს განძისა ქუეყანას თურქნი და წასაღებლად მიეწურა
განძა. გამოგზავნა თავის ნაცვლად ბერძენთა მეფემან ლიხტური ყოვლითა ლაშ
ქრითა დიდითა. და აწვიეს ბაგრატს ლაშქრითა ყოვლითა მისითა და წარყვა თანა
დაემარ
თნეს თურქთა და მივიდეს განძას კარსა. და მორიდეს თურქთა და დაირჩინეს
განძის ქუეყანა და შემოიქცეს მშვიდობით:- და ამისა შემდგომად კ~დ უჵმეს ტფი
ლელთა და მოსცეს ტფილისი ბაგრატს და შეიყუანეს შინა. და იყო სიხარული და
მშვიდობაჳ დიდიჱ და ამისსა შემდგომად დაეჵსნა ლიპარიტ თურქთა და შემოვიდა
ანისს. დააგდო ბაგრატ ტფილისი ლიპარიტის გზით აღმოვლო ქართლი და მივიდა
ჯავახეთს. განძლიერდა ლიპარიტ. რ~ მსახურებისა მისისათუის ტყუე ქმნილ
იყო წარვიდა საბერძნეთს და ნახა ბერძენთა მეფე. და მოირთო ბერძენთა მეფისაგან
ძალი და ვერღარა დაუდგა ბაგრატ: და ამისსა პირველ სუმოდა ძე მისი
გიორგი ბაგრატს დაუტევა ქუთათის მეფედ სამეფოსა ზედა აფხაზეთისსა. და
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წარვიდა თვით საბერძნეთსჱ მას ჟამსა იყო ბერძენთა მეფე მიხაილ მონამოხი.

და ლიპარიტის სათნოთა სწრაფით ვერღარა შეაქცია თავის მამულსა ზედა ბაგრატ
დაყო მუნ სამი წელიწადი დიდსა დიდებასა და პატივსა შინა ბერძენთასა. ვიდრე იყო
ბა
გრატ საბერძნეთს. ითხოვა ლიპარიტ ძე ბაგრატისი გიორგი მეფედ დამხედ მო
სცეს იგი დედამან მისმან და დიდებულთა მის ქუეყანისათა. მოიყუანეს საყდ
არსა რუისისასა აკურთხეს მეფედ და მოიყუანეს მზრდელადა მისსა ლიპარიტ და
პატრონად დაჳ ბაგრატისი გუარანდუხტ დედოფალი კაცი სრული და უნაც
ვალო სახითა. სიბრძნითა სიუხვითა და ღ~თის მსახურებითა და ყოვლითა კეთილ
ითა: და შემდგომად მცირედისა ჟამისა მოითხოა გურანდუხტ ბაგრატ ბერძენთა
მეფისაგან. და გამოგზავნა ბერძენთა მეფემან დიდითა დიდებითა ნიჭითა და განძი
თა მიუწდომელითა. მიეგება ყოველი ლაშქარი აფხაზეთისა ზღვის პირსა ხუ
ფთას. და იყო სიხარული და ღ~თის მადლობა დიდი. ბრძანა და შემოვიდა სახლად
თუი
სად ქუთათის. და ლიპარიტ მოირჭუნა ზემოსა კერძსა დაუკლებლად. და იყო მოყ
უარედ მისსა ხორასანს დუღლუბეგ სულტანი. და საბერძნეთს მეფე ბერძე
ნთა. და ზრდიდა ბაგრატის ძესა გიორგის მცირესა სახელითა მეფობისათა:
ხ~ ბა
გრატს აქუნდა ლიხსა ქუემოთ კერძი მიწყობით:- და მცირედისა ჟამისა შე
მდგომად. ამის სამეფოსა დიდებულთა მოეწყინა პატრონობაჳ ლიპარიტისი
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სულა კალმახელი და ყოველნი მესხნი გამოექცეს ლიპარიტს. და შე
იპყრეს დლივს ლიპარიტ და ძე მისი ივანე. ხ~ ნიანია გარდაეხვეწა და
მიმართა კლდეკართა. და არა შეუშუეს მამისა მისისა ციხოვანთა. და წარვი

და ანის ბერძენთა თანა: ლიპარიტ და ივანე პყრობილი სულა წარიყ
ვანნა კალმახს. გაგზავნა სულა მეფესა წინაშე სულთა ზედა მჵმობელნი:
ხ~ გურანდუხტ და ძე ბაგრატისი გიორგი დგეს ხრტილასა. და რაჳ ცნეს
შეპყრობაჳ ლიპარიტისი შეიყუანეს ახალ ქალაქსა და მუნ მოილოდინეს ბა
გრატ. სულთა ზედა მივიდა ბაგრატ მეფე და ამის მსახურებისა ნაცვლად
მეფემან უბოძა მამულობით ციხის ჯვარი ოძრჵე ბოდოკლდითა. და სხ
უაცა მრავალი საქონელი და სამღდელთ მოძღრონი და რაჳცა უნდოდა.
მოვიდა მეფისა წინაშე სულა ჯავახეთს და მოგვარა ლიპარიტ და ივანე პყ
რობილნი და მოაჵსენნა ჵელთა აიხუნა ლიპარიტეთგან ციხენი არტანუჯი
და ყუელი. უფლის ციხე და ბირთვისი: ხ~ კლდეკარნი მტკიცედ ეპყრნეს
ციხოვანთა. რ~ მუნ შიგან დგა ანამორი მწიგნობართ უხუცესი ლიპარი
ტისი. მიიყუანეს თრიალეთს ამოთა თხოვითა არა მოსცნეს ციხოვანთა კლდეკარ
ნი. აღმართნეს ძელნი და გაასხნეს მას ზედა ლიპარიტ და ივანე განწირნ
ეს სიკუდილად. და შემდგომათ დღეთა მრავალთა მოიმტკიცეს მეფე და
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დიდებულნი ამის სამეფოსანი. ციხოანთა ლიპარიტისთა მშვიდობით გაშვებისა
თუის ლიპარიტისა. და ივანესთუის. მოსცნ კლდეკარნი გამოიღო თავის ხვასტაგი
და ჩაიცუნა ჩოჵანი ლიპარიტ. და შევედრა ძე მისი ივანე მეფესა. და დარ
ჩა არგუეთის მამული ივანეს. ეფუცა ლიპარიტ მეფესა შეუცოდებლობისა
თუის და გაუშვეს და წარვიდა სამეფოსაჱ შემდგომად მცირედისა ჟამისა გა
იპარა და წარვიდა ივანე საბერძნეთს. და დაყუნა წელნი რაჳოდენნიმე. და
ნიანია მოკუდა ანის ბერძენთა ყმობასა შინა. და ივანეს უურვა თავის მამ

ამან ბაგრატს თანა და თვით ბაგრატცა გამოიზიდნა და გამოიყუანა ამას სამეფ
ოსა. და უბოძა მამული არგუეთისა და ქართლისა. და ჰმონებდა ერთგულობით.
და იყო თავადთა თანა ამის სამეფოსათა. და სპასალარ სიკეთითა მისითა: ხ~
ლიპარიტ მიიცვალა საბერძნეთს სამეფოსა ქალაქა კოსტანტინე პოლეს.
და წამოიღეს დიდითა დიდებითა ერთგულთა და გაზრდილთა მისთა მოიტან
ეს და დამარხეს კაცხს სამარხოსა მამათა მათთასაჱ და მოირჭუნა ბაგრატ და
განძლიერდა უფროს ყოველთა მეფეთა ამის სამეფოსათა: და ამან წარუ
ხუნა ყოველნი ციხენი ჰერეთისა და კახეთისანი თვინიერ კუეტარისა და ნახ
ჭევანისა:- და შემდგომად ამისსა იქმნეს დიდნი საქმენი და აღძრვანი
დიდთა მეფეთანი. ამისსა მეფობასა ჟამთა შინა გამოვიდა სურტანი არფასარან მეფე
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სპარსეთისა დასხმის გუარად უგრძნეულად მოვიდეს და შემუსრეს კანგარი და
თრიალეთი: და დღესა ერთსა მარბიელმან მისმან მიუწია ყველის ყურ
სა გარდავიდა შავშეთს კლარჯეთს ტაოს ვიდრე ფანასკერტამდე. და მასვე
დღესა ჩამოუწია თორს და ღვივის ჵევს და თვით დადგა თრიალეთს სამ დღე: მას
ჟამსა მომავალი იყო მეფე ტაოთ და თანა ჰყუანდეს დედაჳ და დაჳ და ძე
მისი გიორგი. დადგრომილიყუნეს ხეკრებულთა და აყრისა მისისა ჟამათ მო
უჵდა ლაშქარი სულტნისა წამოვიდეს და წარმოუდგეს ქედსა ზედა. ხ~ იგინი
ჩამოესწრნეს ქართლს წავიდა ჯავახეთს და მოადგა [.....] ახალ ქალაქსა.
რ~ მესხნი აზნაურნი და ზემოსა კერძისანი ძლიერად დგეს ახალ ქალაქს.
და ბრძოდეს სამ დღე რ~ არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულ იყო
ახალ ქალაქი ვერღარა დაუდგმიდეს ბრძოლათა ძლიერთა. აღიჭურნეს

მყოფნი ქალაქისანი და განახუნეს კარნი და შეიბნეს ძლიერად მოსრეს პირ
ითა მახვილისათა. შევიდეს თურქნი ქალაქად და ტყუე ყუეს ურიცხვი ერი ქრ
ისტიანეთა. აღიღეს განძი და ტყუე ძლიერი და შეიღება წყალი ახალ ქალაქ
ისა სისხლითა. და მოუვლინა ახალ ქალაქით მოციქული სულტანმან დაჰ
კიდა მზახობაჳ სთხოვა დისწული ცოლად ბაგრატ მეფესა. და მიიქცა სულ
ტანი ანისად. შემუსრა და წაუღო ანისი. მოსრნა და ტყუე ყვნა ურიცხვნი
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სულნი და წარვიდა ქუეყანად თუისად სპარსეთად. და ანისი წარუღო ბერძ
ენთა და მისცა მანუჩას ძესა აბულასვარისსა: ხ~ დისწული ბაგრატისი რომ
ელსა ითხოვდა სულტანი. იყო ძმის წული სომეხთა მეფისა კვირიკესი სთხო
ვა ბაგრატ და არაჳ მოსცა სომეხთა მეფემან. მიგზავნა ბაგრატ მოციქულად
დიდ ძალად ერისთავი ვარაზ ბაკურ გამრეკელი. იბირნა კაცნი სომეხთა
მეფისანიცა. და სამშვილდეს შემომავალი სომეხთა მეფე კვირიკე და ძმაჳ მისი
სუმბატ შეიპყრეს ქუეშის ჭალასა. და აცნობეს ბაგრატს. და წარვიდა ქვაჵ
ურელთად მსწრაფლ. და მოგუარნეს პყრობილნი კლდე კართა ქუეშე. სთხო
ვა სამშვილდე და არაჳ მოსცეს. და ერთი ძმაჳ მათი შესრულ იყო სამშვილდეს
ადარნასე. ხ~ მიიყუანეს სამშვილდეს და ამართეს ძელი და გასუეს სომეხთ
მეფე კვირიკე სამდღე ითხოეს მშვიდობაჳ და მოსცეს სამშვილდე:- ხ~ მოსრუ
ლ იყუნეს ორნი ერისთავნი სომეხთა მეფისანი ლუკიის ერისთავი და კაკვაქა
რისა აძლევდეს და მოსცემდეს სამთა ციხეთა სუმბატ ძმაჳ კვირიკესი: ოფ
რეთს და კოშკსა და ვარზაქარსჱ ხ~ შეეწყალნეს ბაგრატ მეფესა და მისცნა და
უთავისუფლნა ყოველნი ციხენი თვინიერ სამშვილდისა. და არცა სხვანი ციხეთა

უფალნი დიდებულნი მათნი შემოუშვნა. ა~დ სამშვილდე ოდენ იპყრა სახლ
ად თუისად. და ეგრეთვე ჰმონებდეს სომეხნიჱ ხ~ დიდმან ბაგრატ მეფემან
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გაათხოვა ასული მისი მართა და შერთო ბერძენთა მეფესა: ხ~ შემდგომად
ამისსა გაათხოვა დისწული მისი და შერთო სპარსთა მეფესა სურტანსა: და შე
მდგომად სამისა წლისა გამოვიდა სულტანი შემოვლო რანი და უგრძნეულად
შევიდა ჰერეთად. და მის ქუეყანისა დიდებულნი იყუნეს მორთულ და ერთგ
ულ ბაგრატისაჱ და მას ჟამსა იყო მცირედითა საქონლითა მეფე კახეთ
ისა აღსართან ძე გაგიკისა. და ყოველთა დაყარნეს ციხენი მათნი და ივლ
ტოდეს კავკასიად: და იყო ბაგრატ გალაშქრებული კახეთისა აღებად. და
ლაშქარი მისი წინა გაგზანილი იყო ვეჟინის ერისთავსა თანა წირქუალე
ლსა. შემოიქცეს მშვიდობით და უამბეს შემოსულა სულტნისა. და დაყრა ციხ
ეთა. შემოიქცა სწრაფით და მოვიდა ქუეყანად თუისად ქართლად: ხ~ აღსართან მიე
რთო სურტანსა. მიუძღუნა ძღუენი დიდი და დაუტევა სჯული დაიც
ვითა წინა აღუთქუა ხარაჯა და მისცნა ყოველნი ციხენი დაყრილნი სულ
ტანმან მასვე. და რომელნი აფხაზთა მეფისა კაცთა დაეყარნეს. და რომელნი თვით
აღსართანისთა მისცა ყოველი აღსართანს:- და შემდგომად სამისა კვირისა წარმოე
მართა აფხაზთა მეფესა ზედა. და მიერთნეს სომეხთა მეფე კვირიკე და ტფილელი
ამირა და აღსართან შემოჰყუეს ქართლს თანა. ჯაჭვითა გაუშვეს მარბიელი ცი
სკრად და სამწუხროდ აღივსო ყოველი ქართლი: თუესა დეკენბერსა ათსა. დღესა სამ
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შაბათსა: ქორანიკონი იყო: ს~პჲ: და იყო ქართლს შინა პური და ღვინო ფრ
იადი. და დაყო ექუსი კვირა. და იწყო ოჵრებად და ჵოცად კაცისა: და გარდავიდა
მარბიელი მისი არგუეთს მიუწიეს დაარბიეს ვიდრე სუერის ციხემდე. და მოი
სრა ურიცხვი სული ქრისტიანეთა და ტყუე იქმნა: და იქმნა საძაგელ ქუეყანაჳ
ქართლისა სახილველ კაცთა. მოოჵრდეს ყოველნი ეკლესიან სიმრავლითა მძორისათა
არაჳ დაედგმოდეს ქუეყანასა თვალნი. და ცოდვათა ჩვენთა მოსაგებელსა რისხვ
ასა ღ~თისასა ზეცით ცაჳ წამებდა სისხლის მწვიმელი ღრუბელი აღმოსავლ
ით მოეფინა ქართლსა ზედა. და იქმნა ღამე უკუნი ვ~ა ნათელი დღისაჳ. და
იყო ხილვაჳ მისი საშინელი და შესაძრწუნებელი. და არე არე სისხლი წვიმ
ული ეხილვა კაცთა. და იქმნა ზამთარი სასტიკი რომელი გარდაეხვეწა ზამ
თარს და მიმართა მთათა მოსწყუიდა იგინიცა სიფიცხემან ზამთრისამან: ხ~ ყოვე
ლსა ქართლსა შინა დადგა ლაშქარი. და თვით თავადი სულტანი დადგა კა
რბს. და მერმე ჩამოდგა შერთულთა დააჭირვა სიძნელემან ზამთრისამან და
ბუქთა ძლიერთა: და მიგზავნა მოციქულად ივანე ძე ლიპარიტისი მეფ
ემან ბაგრატ ძიებნად მშვიდობისაჱ ხ~ სულტანმან შეაქცია იგი აფხაზეთად
და ბაგრატს სთხოვა ხარაჯა და უქადა მშვიდობაჳ: ხ~ სიფიცხლისაგან ზამთრი
სა ვერღარა მოილოდინა და წარვიდა ქართლით: და ჩამავალმან წარუღო ტფი

1-17 სტრ. 213v
ლისი და რუსთავი. და მისცა ფადლონს განძისა პატრონსა: არა თუ მეფეთა ჩვენთა
მტერობისათუის ოდენ ამოსწყვიდა ტფილისი და რუსთავი ამას სამეფოსა. არცა
ამისთუის ქმნა თუმცა იგი [...] ამირანი ორგულად დადგომილ იყუნეს მი
სსა კარსა ზედა. ა~დ კეთილისა და მსახურებისა ნაცვლად ბოროტსა უყოფდ

იან ყოველსა კაცსა. რ~ მინდობილ იყუნეს იგინი ძალსა უღთოებისა მათისასა.
და იყვნეს იგინი ყოვლით კერძო მცბიერ: და ამის ქართლისა ოჵრებასა
შინა იყო ლაშქრისა მისისა სიმრავლე ხუთასი ათასი. და წარვიდა სურტ
ანი ქუეყანად თუისად: და მოიწია არე გაზაფხულისა შეიქმნა სიმდიდრე წყა
ლთა ძლიერი. და მტკუარი ვერღარა ეტია ნადინობსა თუისსა. მოეფინა ველთა
და წარიღო მრავალი სული რომელი დარჩომილ იყო სულტნისაგან:-

და ამისა შემდგომად იწყო ფადლონ ამპარტავანებასა და ურჯუებასა და სი
ახლესა ტფილისისა სადამე სადმე გამოყვანებასა ჵელოსანთასა: და ვითარცა იქმნა
გაზაფხული გარდამოვიდა მეფე ქართლად და ჩადგა დიდგორთა. და ცნა დადგ
ომა მეფისა რ~ საზაფხულო მეფეთა სადგომი არს ადგილი იგი. ხ~ ფადლონ არად შე
რაცხა დიდგორთა დგომა მეფისა. წარმოემართა ლაშქრითა ოცდა ცამეტი ათასითა
კაცითა მოვიდა ტფილის და დაიბანაკა ველსა ისნისასა. ხ~ მუნ დაუტევნა კარავ
ნი და აღმოვლო ღამე ყოლ მუხნარისა დაარბივნა ქართლისა ნაპირნი. ხ~ ცნა
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ტფილისით გაღმართ აფხაზთა მეფემან ქართლისა ვნებაჳ წარმოსვლა
ფადლონისი. გამოგზავნა ხილვად ივანე ძე ლიპარიტისი ერისთავი და ნიანია
ძე ქუაბულისი და მურვან ჯაყელი ერისთავი ყველისა და თანა სხვანიცა
აზნაურნი მცირედნი რჩეულითა ლაშქრითა: ხ~ ქართლს ვერღარა ჩამოეწივ
რნეს. შექცეულთა გაუსწრეს მუხნარს წინა წილკნის გორთა თანა უკანა კე
რძსა შეებნეს. და პირველსავე ჵრმლისა მოკიდებასა გააქციეს ფადლონ. და მოადგა
ფადლონის ლაშქარი გაქცეული ტრამასა ნარეკუავისასა. მიჰჵოცდეს და იპ

ყრობდეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი. და აღმოეგო ხრამი იგი ცხენითა და
კაცითა. და ზედა ლაშქარმან მეოტმან გასულა იწყო შობოს ტყით და ყოვე
ლთა ტყეთაგან და ძეძუნართაგან ვითა ჭივჭუისა მართვეთა გამოჰკრებდეს
დამალულსა ლაშქარსა ფადლონისსა ბაგრატის ლაშქარნი. და შემოუსწრეს
წინა იწროსა ღართისასა და მცირედნი ვინმე გაესწრნეს. და სდევნა ლაშქა
რმან ბაგრატისმა ვიდრე მთამდე ხერკისა მოსრეს და ტყუე ყვეს ლაშქარი
ფადლონისი და დახოცეს: ხ~ ფადლონ თხუთმეტითა ოდენ ცხენოსნითა
წარვლო გზაჳ წილკნისა და მიეხვია პირსა არაგვისასა. და გაჵდა ნარღუევთა გზ
ით ერწოს. და თქუა თავი თუისი მოციქულად ვითარმედ ფადლონის მოციქული
ვარ და მახარობლად მივალ აღსართანის თანა. აფხაზთა მეფისა ლაშქარი გავა
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ქციეთ. დახუდა კაცი ვინმე მეცნიერი რომელი იცნობდა ფადლონს. და ჰქუა
არაჳ ხარ შენ მოციქული ა~დ ხარ შენ ამირათა ამირა ფადლონ. ჰქუა კაცსა
მას ფადლონ მიიღე ჩემგან ოქრო და ვეცხლი დიდ ძალი და საკარგავნი
მრავალნი. და ნუ შემიწამებ გარდამიყვანე მინდორად და წამომყევ თანა.
ჰქუა კაცმან ვერ ვიქმ საქმესა მაგას. რ~ მკვიდრი ვარ მე ამის სოფლისა. აწ ის
მინე ჩემი და მომყევ თანა და მე მიგიყვანო აღსართანისთან და მან გაგგზა
ვნოს ქუეყანასა შენსა. ნებსით არაჳ უნდა ესე ფადლონს. ა~დ ერწოთ ვერღ
არა შემძლებელ იყო წარსვლად. წარუძღუა კაცი იგი და მიჰგუარა ჟალ
ეთს ისაკს ტოლობელის ძესა აზნაურსა მესხსა. ხ~ რაჳ ცნა ფადლონის კარად
მისვლა გაძარცვა ერი ფადლონისა გარდაყარნა ცხენისაგან და დაიჭირნა
ჵელთა და შესუა ჯორსა ზედა ფადლონ და არაჳ იჵსენა ისაკ მკვიდრობაჳ აფხაზ

თა მეფისაჳ. რომელმცა აფხაზთა მეფისაგან გაქცეული ფადლონ შეეპყრა და შე
გუარა ბოჭორმას ბაგრატისთუის:- ამან მსწრაფლ წარიყუანა და მიჰგ
უარა აღსართანს თელავს: ხ~ აღსართან მსწრაფლ წარიყუანა ხორნაბუ
ჯს. ხ~ აფხაზთა მეფისაგან ეშინოდა უკანა ჩამოდგომისა. მიუპყრეს ხორნ
აბუჯს ფადლონ და მისცა ხორნაბუჯი. წარიყუანეს არადეთად და მისცა არადე
თი აღსართანსვე: ხ~ ბაგრატ შეშინდა გაშვებასა ფადლონისასა. მისცა ბოჭორ
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მაჳ და უჯარმო კახთა. და წამოიყუანა ფადლონ გასუეს ძელსა მიუპყრეს ტფი
ლისი და აიღეს ჭირვეულად ტფილისი. რ~ მუნ შიგა მდგომი კაცი გაამირ
ებასა ლამოდა. და არაჳ დაიჭირა ბაგრატ თავისად ტფილისი. ა~დ დმანის დატ
ევებული სითლარაბა ძებნა შემოიყუანა და მისცა მას ტფილისი:
ხ~ თავისად აიხუნა ციხენი რუსთავი ფარცხისი აგარანი გრიგოლ წმიდანი
და ქავაზნი: და ორმოც და ოთხი ათასი დრაჰკანი. და მძევალნი ძმის წული მი
სი ძე მანუჩასი და სამთა თავადთა განძისათა:- და შემდგომად ამისა მოგზა
ვნა სულტანმა სარანგი ალხაზი და მისითა შუამდგომლობითა და სიტყუითა
დაეზავა ბაგრატ და გაუტევა ფადლონ. და გაგზავნა საჵელმწიფოსა თუი
სსა განძას. და წარჰყუა სარანგი თანა და მოართუეს გაგიკეთი და აღიღო აფხა
ზთა მეფემან გაგი: შემდგომად ამისსა ფადლონმა გატეხა ფიცნი და შ
უა მდგომელობანი დიდისა სულტანისანი და მოიპარა ქავაზინი: და შემდ
გომად მისსა მეფე აფხაზეთს იყო. მოვიდა ფადლონ და მოადგა აგარათა და განს
ცნა ციხის თავმან აგარანი. და მსწრაფლ აღმოვიდა მეფე და მივიდა და მოადგა
აგარათა და წაიხუნა აგარანი:- და გამოიყვანა დორღოლელი ოსთა მეფე

ორმოც და რვა ათასითა ოვსითა და წარუძღუანა ძე მისი გიორგი კუ
რატპალატი და მოაოჵრა განძა. და აღიღო ტყუე და ნატყუენავი ურიცხუი
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და გაგზავნა თავის სამეფოდ ამისად: შემდგომად აღისურვილა დიდმან ოვსთა
მეფემან დორღულელმან დის სიძისა მათისა ბაგრატის სევასტოსის თუის. და
ითხოვა დარბაზობაჳ ბაგრატისაგან. ხ~ ბაგრატ ნება სცა და მხიარულად წარმოემ
ართა ოვსთა მეფე ყოვლითა თავადითა ოვსეთისათა. და აღმოვლო გზაჳ აფხაზე
თისა და მოვიდა ქუთათის. და ნახა დაჳ მათი [...] დედოფალი დედაჳ გიორგი
კურატპალატისა. რ~ გიორგი კურატ პალატი გებულ იყო უწინა და მოიყ
ვანეს ქართლს და მეფე იდგა ჵიდის ჭალასა ნადარბაზევს. და მოეგ
ება წინა დიდითა სიამითა პატივითა შეკრბეს ერთგან კეზუთა ზედა: და იყო სი
ხარული და ჵმაჳ ბუკთა და დუმბულათა საშინელი და მიუწდომელი. და
დაყვეს ერთგან დღე ათორმეტი. და განისუენეს ყოვლითა განსუენებითა
და სიხარულითა: და შემდგომად ზამთრისა მიზეზითა გაისწრაფეს და მის
ცა ნიჭი საბოძვარი მეფესა და ყოველსა დიდებულსა ოვსეთისასა. გაგზა
ვნა და წარვიდეს სიხარულითა დიდითა:- და შემდგომად ამისსა
არონიებდა სულტანი მოციქულთა და უკრებდა ძღენთა ბაგრატ მეფესა. ამოთა ენ
ითა სთხოვდა ხარაჯასა. და არაჳ დაიდვა ბაგრატ მეფემან ხარაჯა. ა~დ ავლ
ენდა იგიცა მოციქულთა და უკრებდა იგიცა ძღუენსა: და იყო მათ შო
რის სიტყვით საყუარელიჱ და შემდგომად მცირედთა წელიწადთა სამ
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შვილდისა ტბართა მდგომსა ბაგრატ მეფესა დაეცა სალმობაჳ მუცლისა.
და ჩადგა მარაბდათა და გაუძნელდა სალმობაჳ და ტახტითა წარმოიყუ
ანეს. და თანა ჰყუა გიორგი კურატპალატი და ყოველნი დიდებულნი მის
ნი: ხ~ გიორგი კურატპალატი გაგებულ იყო წინა და მოიყუანეს ქართლს
მეფე. და ყოველნი დიდებულნი მისნი მუნ მოვიდეს: და მოვიდა დედაჳ მისი
მარიამ დედოფალი. და ცოლი მისი შბორენა და ასული მისი მარიამ. და
შემდგომად მცირედთა დღეთა მიუთვალა ძე მათი გიორგი კურატპალატი
მეფედ დიდებულთა ამის სამეფოსათა და ყოველნი შეჰვედრნა მას: და ჰქუა
დედასა თუისსა დედაო მეწყალვი შენ რ~ ყოველნი შობილნი შენნი [წარ] წა
რგვიქციენ წინა და ეგრეთღა შენ მოჰკუდები: და შემდგომად ამისსა გარდ
აიცვალა მეფე ბაგრატ თუესა ნოენბერსა ოცდა ოთხსა: ქრონიკონი
იყო ს~ჟბჱ და ამისვე ბაგრატის სიკუდილისა ჟამთა შინა მოიკლა სულტ
ანი კაცისა ვისგანმე ბერისა თურქისაგან თავის ლაშქართა ხარგასა შინა. გაე
ვლო ჯეონი შვიდასი ათასითა კაცითა გაელაშქრა თურქთა მეფესა ზედა
სამარყანდისა სიახლესა ციხესა მოადგა და მოიკლა მის ციხისა პატრონისა
თურქისა მიერ. და ვერღარა შეესწრა თურქი იგი ციხესა და დაჭრეს
უწყალოდ მახვილითაჱ და ვერღარა ცნეს ბაგრატ და სულტანმან
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ერთმანერთისა სიკუდილი: შემდგომად ამისსა დაჯდა ძე ბაგრ
ატისი გიორგი კურატპალატი მეფედ:-

მეორმოც და ხუთე მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა. გიორგი ძე ბაგრატ

ისი ბაგრატოანი:- ქკსა ტ~ზ : ქკსა: ს~გ

ხ~ ამის ბაგრატის მეფობისა ზე არა აფრინდა ყოველსა შინა მამულსა მისსა ერთი
ცა ქათამი. და დიდითა დიდებითა და პატივითა წარიყუანეს და დამარხეს
ჭყონდიდს: ესე მეფე ბაგრატ წელიწდისა ცხრისა მეფე იქმნა. და აღ
ესრულა წლისა ორმეოც და ათ ექუსმეტისაჱ ესე ბაგრატ პირველ იყო
კურატპარატი. და შემდგომად მერმე იქმნა სევასტოს: იყო
კაცი უშვენიერესი ყოველთასა. სრული სიბრძნითა ფილოსოფოსი ენითა.
სვიანი ბედითა უმდიდრესი ყოველთა აფხაზთა მეფეთასა. მოწყალე შეცო
დებულთათუის. უხვი ალაგთა ზედა: ხ~ ჟამთა მისთა ქუეყანასა დაწყნარებაჳ
არა ჰქონდა. ეკლესიანი გლახაკნი აზნაურნი ვერ იკითხვებოდეს:-

ხ~ მეფე გიორგი იყო მოწყალე და განმკითხველი გლახაკთა და დავრდომილთა.
კაცი საშიში და უხვი ყოველთა მეფეთა აფხაზეთისათა პურად უკეთესი ყოვ
ელთა კაცთასა. ცხენოსან მშვილდოსანი რჩეული: და შემდგომად მამისა მის
ისა დაყო ზამთარი ერთი მშვიდობით და ზაფხულის ნახევარი: ხ~ შემდგომად
თავადთა ამის სამეფოსათა ნიანია ქუაბულისძემან. და ივანე ლიპარიტის ძემან და
ვარდან სვან
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თა ერისთავმან რეცა თუ იკლეს რაჳმე სიყრმითა გიორგი მეფისათა და აუშალეს
ქუეყანაჳ.
ივანემ მოირთნა კახნი და დადგა ქსნის პირსა. და ნიანია წარიღო საჭურჭლე და შედ

გა ქუთათის შიგა. და ვარდან გაადგინნა სუანნი ავისა მოხარულნი დაარბიეს და
ამოსწყვიტეს საეგ
რო: ხ~ გიორგი მეფემან სძლო სიკეთითა სიბრძნითა და ძვირ უჵსენებელ იქმნა. უბოძა
ივანეს
სამშვილდე და ძესა ივანესსა ლიპარიტს მისცა ლოწობანი ნაცვლად რუსთავისა
რომელ მიეცა კახთა:
და ნიანიას თმოგვი და სხვანი საქონელნი რჩეულნი: ვარდანს უბოძა ასკალანაჳ და
უთაღ
უობაჳ ჯაყელთა ივანეს სიტყუით უბოძა. ყოველივე ერთგული და ორგული დაფარა
წყ
ალობითა და დაიწყნარა მეფობაჳ თუისი გიორგი მეფემანჱ კ~დ გადგა ივანე
ლიპარიტის ძე და
ცნა გიორგი მეფემან ქუთათისით გარდამოვიდა სამცხეს მოირთნა მესხნი.
გარდამოიარა და მივიდა
სამშვილდის კარს. მუნ მოიყუანა კახთა მეფე აღსართან. ვერ დადგა ივანე ციხეშიგან
მირიდა
მთათა სამხრისათა. და მასვე შლილობასა შინა წაიხუნა ლოწობანნი ლიპარიტისაგან
აღსა
რთან. მოეყარა მეფე სამშვილდესა გარდადგა ჯავახეთს. და მოიყუანა მეფეთ მეფემან
გიო
რგი მათ წინაშე დაიფიცნეს ეკრანთას. და დაიმტკიცა ივანე კლდეკართა და
სამშვილდესა ზედაჱ

კუალადცა გადგა ივანე გამოსტყუა გაგი ციხოანთა გიორგი მეფისათა და მიჰყიდა
ფადლონს განძის
პატრონსა:- და შემდგომად ამისსა მოვიდა სულტანი მალიქშა მტერად ყოველთა
ქრისტიანეთა.
მიაგება ივანე ძე თუისი ლიპარიტ წინა შეაწყნარა სულტანსა. და დაყო მისთანა ხანი
მცირედი

და გამოეპარა: და მოვიდა სულტანი და მოადგა სამშვილდესა წარუღო სამშვილდე და
ტყუე იქმნა ივანე
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თავითა ცოლითა და შვილის შვილითა და ყოველთა აზნაურთა დედა წულითა და
დაიჭირა სამშვილდე სულ
ტანმან. და მუნ დგომასა მოარბია ქართლი წაიღეს ტყუე და ნატყუენავი ურიცხვი და
შეიქცა
გარე. და აიღო განძა და დააგდო სარანგი თავადად განძას და ბრძოლად ქუეყანისა
ყოვლისა. ორ
მოც და რვა ათასითა კაცითა: შედგა ფადლონ ციხეთა მაგართა და ვერ დაუდგნა
გამოიყუანეს და დააპ
ატიმრეს იგიცაჱ შემდგომად მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი ყოვლითა ლაშქრითა
მის
ითა და განძისათა. დვინისა და დმანისისა ამირათა თანა დგომითა. და მომართა
გიორგი მეფესა.
შეკრბა გიორგი მეფეთ მეფე ყოვლითა სპითა მისითა ზემოჳთა და ქუემოჳთა. და
მოიყუანა მათ
წინაშე აღსართან კახთა მეფე. დაჰმართეს ერთმანერთს განაძლიერა ღ~თნ გიორგი
მეფე წარძღუანებითა პატიოსნისა ჯუარისათა. მიუჵდა ზედა ფარცხის ქუემოთ და
იოტა ბა
ნაკი სარანგისი გააქცია და ასწყუიდა. იყო ჟამი მწუხრისა და სიღამემან დაარჩინ
ა ნეშტი სარანგის ლაშქრისა. და შემოიქცა უკლებლად და მშვიდობით მეფეთ
მეფე გიორგი თავისა სამეფოსა: და შემდგომად ამისსა მომადლა ღ~თნ მძლ
ავრებისაგან ბერძენთასა წახმულნი ციხენი წაუხუნა ბერძენთა. ანაკოფია თა
ვადი ციხეთა აფხაზეთისათა და მრავალნი ციხენი კლარჯეთისა შავშეთისა ჯავა
ხეთისა და არტანისა: და შემდგომად ამისსა ესეცა მომადლა ღ~თნ აღიღო

ქალაქი კარისა ციხე ქუეყანა და სიმაგრენი ვანანდისა და კარნიფორას
იანი. და იოტნა თურქნი მის ქუეყანისაგან:-
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ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი. გიორგის ძისა. რომელი
იყო სამეოც და მეათვრამეტე შვილი შვილთაგანი დავით წი
ნას წარმეტყუელისა: რომელსა ეწოდა დავით აღმაშენებელი: ესე იყო
მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა მეორმეოც და ექუსე:-

ამისა შემდგომად მოვიდა სულტანი მალიქშა მოადგა სამშვილდესა და
წარიღო და ივანე ძე ლიპარიტისა ტყუე ყო და მოაოჵრა სომხითი
და წარვიდა:- ხ~ მასვე წელსა მოვიდა სარანგი ძალითა სულტნისა
თა ჩამოდგა სამშვილდის ბარს. და მივიდეს ლაშქარნი გიორგი მე
ფისანი. და შეიბნეს ფარცხის სძლიეს სპათა გიორგისათა და იოტ
ნეს სპარსნი და რ~ დიდი ძლევა მოსცა ღ~თნ გიორგის:-

წარვიდა მეფე გიორგი მამულსა თვისსა ტაოს და მოვიდა ბანას. ხ~ მუნ მო
ვიდა წინაშე მათსა ზორვარი აღმოსავლისა გრიგოლ ბაკურიანის ძე რო
მელსა ჰქონდეს ოლთისნი და კარნუ ქალაქი და კარი. და დიდათ განი
ხარნეს და განისუენეს: და მოსცა გიორგი მეფესა კარის ციხე ქალა
ქი და მისი მიმდგომი ქუეყანა და განიყარნეს: ხოლო მეფემან გიორგიმ და
უტევნა კარს აზნაურნი შავშნი და წარმოვიდა შინა: ხ~ განძლიერებასა
თურქთასა დაუტევნეს ბერძენთა ქუეყანანი მათნი ციხენი და ქალაქნი რომელ
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აღმოსავლეთს ჰქონდეს. და წარვიდეს რომელნიცა აიხუნეს თურქთა
და დაემკვიდრნეს მას შინა. და ვინათგან მეზობლობით მოეახლნეს სა
ზღვართა ჩუენთა განმრავლდა შიში და ჭირი მათი ჩუენ ზედა. რ~
იწყეს მიერითგან რბევად ტყუენვად და მოოჵრებად წვად სრვად და
ტყუეობად ქრისტიანეთა. რ~ მათ ჟამთა შინა გიორგი მეფესა ყველს გა
რე მდგომსა დაესხნეს უგრძნეულოდ თურქნი დიდნი რომელთა თავ
ადი იყო აჰმად ამირა ძლიერი და მაგრად მოისარი. რომელსა მას
ოდენ ჟამსა აღეღო კარი მოვიდეს ესენი შინა განცემითა ქრისტიან
ეთათა. აოტეს გიორგი მეფე და სპა მისი ურიცხვი. ხ~ საჭურჭლენ
ი დიდნი და სამსახურებელნი სამეფოთა ტაბლათანი ოქროსა და ვეცხ
ლისანი ბაგრატეულნი და სასმურნი სამწდეონი. პატიოსანნი კარავნ
ი სამეფოთა და ყოველთა დიდებულთანი აიხუნეს იავარად და წარვიდეს:
ხ~ გიორგი მეფე წარვიდა მეოტი აჭარით აფხაზეთად:-

მათ უკუე ლაშქართა ესე ვითარითა ალაფითა სავსეთა მიმავალთა წი
ნა დაემთხუივნეს ამირანი დიდნი იასი ვინმე და ბუჟღობ. და მათ თა
ნა სიმრავლე ურიცხვი თურქთა საბერძნეთს მიმავალნი. რომელთა
იხილეს რაჳ ესე ოდენი სიმრავლე ოქროსა და სიმდიდრისა რომელი
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აქუნდა და ცნეს მეოტობა გიორგისი. და ესმაცა მათგან ვითარმედ რად წ

არხუალთ საბერძნეთს აჰა ქუეყანა საქართველო უკაცური და სავსე
ესე ვითარითა სიმდიდრითა. და მათ მყის მოაქცივნეს გზანი მათნი და მო
ეფინნეს პირსა ყოვლისა ქუეყანისასა ვ~ა მკალნი. და დღესა ივანო
ბისასა კახის კარნის ფორნი კლარჯეთი ზღვის პირამდის შავშეთი. აჭარა სამცხე ქა
რთლი არგუეთი სამოქალაქო და ჭყონდიდი აღივსო თურქითა. მოი
სრა და ტყუე იქმნა ამათ ქუეყანათა მკვიდრი ყოველი: მასვე ერ
თსა დღესა დაწუეს ქუთათისი და არტანუჯი და უდაბნონ
ი კლარჯეთისანი. და დაყვეს ამათ ქუეყანათა შინა თურქთა ვიდრე მო
სლვამდე თოვლისა. მოჭამეს ქუეყანა და მოსწყვიდეს თუ სადამე
ვინ დარჩომილ იყო ტყეთა კლდეთა ქუაბთა და ჵურელთა ქუეყანი
სათა: და ესე იყო პირველი და დიდი თურქობაჱ რ~ ქორანიკონი იყო და
ტარიჱ ხ~ თუ ვინმე მთიულეთს ანუ სიმაგრეთა სადაღავინ დაშ
თა კაცი ზამთრისა სიფიცხითა უსახლობითა და შიმშილითა ეგრეცა
მოისრა: და განგრძელდა ესე ვითარი ჭირი ქრისტიანეთა ზედა: რ~ ა
რესა თანა გაზაფხულისასა მოვიდიან თურქნი და მათვე პირველთა სა
ქმეთაებრ იქმოდიან. და ზამთრის წარვიდიან: და არა იყო მათ ჟამთა შინა
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თესვა და მკა. მოოჵრდა ქუეყანა და ტყედ გარდაიქცა: ნაცულად კა
ცთა მჵეცნი და ნადირნი დაემკვიდრნეს მას შინა. და იყო ჭირი მოუთმ
ენელი ყოველთა ზედა მკვიდრთა ქუეყანისათა. და შეუსწორებელნი
და აღმატებული ოდეს მე ყოფილთა სმენილთა და გარდასრულთა ო
ჵრებათასა:-

ხ~ წმიდანი ეკლესიანი შექმნეს სახლად ჰუნეთა მათთა. ხ~ საკურთხეველ
ნი ღ~თისანი ადგილად არა წმიდებისა მათისა: და მღვრდელნი
რომელნი მე თვით შეწირვასავე შინა საღ~თოსა მსხუერპლისასა მუნ
ვე მახვილითა შეწირულ იქმნეს და სისხლნი მათნი აღირინეს მე
უფისა თანა. და რომელნიმე მწარესა ტყუეობასა მიცემულ იქმნეს. მო
ხუცებულნი არა შეწყალებულ იქმნეს. ხ~ ქალწულნი გინებულ. ჭ
აბუკნი დაკუეთებულ. ხ~ ჩვილნი მიმოდატაცებულ. ცეცხლი
უცხო და მბრძოლი რომლითა მოიწუა შენებული ყოველნი. მდინა
რენი სისხლთანი ნაცულად წყლისაჳ ნაკადულთა მრწყუელნი ქ
უეყანისანი: და რათა თვით მათ იერემიასათა ვიტყოდე რ~ ამან ოდენ
კეთილად უწყოდა ჟამისა ამის ჯეროვანი გოდება. ვითარმედ ძენი სიონ
ისანი პატიოსანნი და ბოროტისა გამოუცდელნი უცხოთა გზათა ტყუეო
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ბისათა მოგზაურობენ: ხ~ გზანი სიონისანი იგლოენ არა ყოფისათვის მათ ზედა
მედღესესწაულეთასა. და ჵელნი დედათა მოწყალეთანი არაჳ საზრდელ
ითა შვილთა მიცემად მოქმედებენ ა~დ საზრდელ თვისსა ჰყოფენ თვით
თვისთა მათ საყუარელთაჱ და ესენი ესრეთ და ფრიადცა უძვირეს ამათ რაჳ
საქმეთა ესრეთ რაჳ ხედვიდა მეფე გიორგი და რამეთუ არა სადათ იყო ღონე
ჵსნისა და შეწევნისა არცა რაჳ დამჵსნელი ამათ ძვირთა რომელ მოეც
ვა პირი ყოვლისა ქუეყანისა. რ~ ძალი ბერძენთაცა შემცირებულ
იყო და რომელნი ქუეყანანი მათ აღმოსავლეთს ჰქონდეს ზღვასა გ

არეთ ყოველი თურქთა დაეპყრა: ყო განზრახვა დიდებულთა თ
ვისთა თანა და დაამტკიცეს წარსვლა მაღალსა სულტანსა მალიქ
შას წინაშე. და ესრეთ დადვა სული თვისი და სისხლნი ქრისტეანე
თა ჵსნისათვის. და მინდობითა ღ~თისათა და წარძღუანებითა ძელისა
ცხოვრებისათა წარვიდა ასპანს ნახა სულტანი და შეწყნარებულ
იქმნა მისგან ვ~ა შვილი საყუარელი:-

რ~ იყო კაცი იგი მალიქ შა ვ~ა სიდიდითა კიდეთა მპყრობელობისა შე
უსწორებელ. ეგრეთვე სახითა სიტკბოებისათა და სახიერე
ბითა აღმატებული ყოველთა კაცთასა რომლისანი მრავალ
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არიან და სხუანიცა ურიცხუნი საცნაურებანი მართლმსაჯულობანი მოწ
ყალებანი ქრისტიანეთა სიყუარულნი: და რა არა განვაგრძოთ სიტ
ყუა ყოვლად უბოროტო რამე გონება ყოვლით კერძო აქვნდა ამი
სთვისცა ყოველი სათხოელი აღუსრულა მეფეს გიორგის. უმეტესცა სა
სოებისა და სამეფო მისითავ უფალ ყო ზედა მარბიელთაგან: და მოსცა
კახეთიცა და ჲრეთი გარნა ხარაჯა ითხოვა სამეფოსა მისისა. რომელსა
აიღებდეს ჟამთა მრავალთა და ესრეთ განდიდებითა მრავლითა დიდ
ებითა გამოგზავნა სამეფოდ თვისად. და წარმოაყოლნა სპანი დიდნი რა
თა წარვლონ გზა მშვიდობისა და რათა აართვან კახეთი: და ჟამსა სთ
ულისასა მოვიდეს კახეთს და მოადგეს ციხესა ვეჟინისასა ვიდრე ჰბრძო
დესღა მოვიდა თოვლი:-

ხ~ მეფესა გიორგის მოეჵსენა ნადირობა აჯამეთისა არღარას ზრუნვიდეს
სხვასა არცა ელოდა აღებასა ვეჟინისასა და კახეთისა: ა~დ ლაშქა
რთა თურქთა რომელნი ჰყუეს მისცა ნიჭად სუჯეთი და ყოველი ქ
უეყანა იორის პირისა კუხეთი რომელი მოოჵრდა მუნ დღეინდელა
დ დღედმდე: ხ~ თვით გარდავლო მთა ლიხთა და შთავიდა აფხაზეთადჱ

მათ ჟამთა კახთა მეფე აღსართან წარვიდა მალიქშას წინაშე დაუტ
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ევა ქრისტიანობა და შეეძინა სარკინოზთა სჯულსა. და ამით ღონითა ა
ღიღო სულტანისაგან კახეთი: ამათ ესე ვითართა ჟამთა არავე დამშვიდნა
ქუეყანაჳ არცარაჳ იქმნა ლხინებაჳ კაცთა უკეთურებისათვის მკ
ვიდრთა მისთასა: რ~ყოველმან ჰასაკმან და ყოველმან პატივმან ყოვ
ლით ურთ შესცოდეს ღ~თსა. მიიქცეს გზათაგან წრფელთა ყოვლისა მ
იმართ უკეთურებისა ბუნებით მოწყალე და სახიერი ღ~თი ესე
ოდენ განარისხეს ვიდრემდის თვით მოიხადეს განჩინება რისხვისა ქადე
ბული უსჯულოთათვის ესაიას მიმართ მეტყუელისა ესრეთ: ვაჳ ნათ
ესავსა ცოდვილსა ერი რომელი სავსე არს უსჯულოებითა. კუალითგან ფ
ერჵთათ ვიდრე თავამდე არა არს მას შინა სიცოცხლე. არცა ბრძვილი
არცა შესახუევი და შემდგომნი. ამისთვის ქუეყანა თქუენი ოჵერ ქალა
ქნი ცეცხლითა მომწვარ სოფელთა თქუენთა უცხო თესლნი მოსჭამდენ
მოოჵრებულ და დაქცეულ არს ერისაგან უცხო ტომთასა: ესე ყოველი

მოიწია და თვალითა ჩუენითა ვიხილეთ. და ფრიად უფროს ამათ წარმოთქმუ
ლთასა. რ~ ვითარმცა ვინ წარმოთქვა თვითეულად რათა დღეთა ჩუენთა
მოიწია ჭირი

ამას ყოველსა ზედა არავე დასცხრა გულის წყრომა უფლისა ჩუენ ზედა.
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რ~ არა შევინანეთ არცა გულის ჵმა ვყავთ არცა ჯეროვნათ მოვაქციეთ გზა
თა მიმართ უფლისა ბრძანებისათა. ამისთვისცა ქუეყანისა მავალთა ბორო
ტთა ზედა სხუანიცა საშინელებანი ზეგარდამონი ღ~თივ მოვლენილნი გ
უემანი მოიწივნეს ქუეყანასა ჩუენსა ზედა. რათა არა თქუან მცოდველთა ვი
თარმედ ესე აღძრვანი წარმართთანი არა ცოდვათა ჩუენთა თვის იქმნეს ა
რცა ღ~თისა მიერ მოიწივნესო: ა~დ შეცვალებითა რამე ჟამთათა და დამ
თხუევითა აღძრვისა საქმეთათა. ამისთვისცა დღესა აღვსებასა თვით მას
აღდგომასა მეუფისასა რომელსა შინა სიხარული და განსვენება საგო
ნებელ ჯერ იყო. მოხედნა რისხვით უფალმან ქუეყანასა და შეძრა ქუეყ
ანა საფუძველითურთ ესე ოდენ სასტიკად ვიდრემდის მთანი მაღალნი
და კლდენი სასტიკნი მყარნი სახედ მტუერისა დაიგალნეს. ქალაქნი და სო
ფელნი დაირღუეს ეკლესიანი დაეცნეს სახლნი დაინთქნეს და დაზუ
ლეს და იქმნნეს საფლავ მას შინა მკვიდრთა. რომელთა თანა თმოგვიცა
დაიქცა და დაიპყრა ქუეშე კახაბერი ძე ნიანიასი ცოლითურთ:-

და განგრძელდა ესე ვითარი იგი რყევა ქუეყანისა საშინელი განსრულ

ებამდი ვიდრე წელიწდამდის რომელს შინა მოსწყდა სიმრავლე ური
ცხვიჱ მაშინ რისხვასა შინა მოიხსენა წყალობა მან რომელი სწავლ
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ის ყოველსა შვილსა რომელი უყვარს მოაკუდინებს და
აცხოვნებს. რომელი მზა არს უფროს მამისა მოწყალისა
წყალობად: რ~ წერილისაებრ არათუმცა უფალმან და
მიტევა ჩვენ თესლი ვ~ა სოდომომცა შევიქმნენით. და გო
მორელთა მივემსგავსენითჱ რ~ ამიერითგან ი
წყეს ნიავთა ცხოვრებისათა მობერვად და ღრუბ
ელთა მაცხოვარებისათა აღმოჭურობად ვინა
თგან ათორმეტ წელ ამათ თვითო სახეთა ჭირთა
განგრძობითა ბნელსა უკუნსა შინა იწყო აღ
მოცისკრებად. მზემან ყოველთა მეფობათამა
ნ. დიდმან სახელითა უდიდესმან სხელია
საქმითა სახელ მოდგომმან დავით ღ~თისა მამისა
მან. და თვით სამეოცდა მეათვრამეტემან შვილ
მან ამის დავითისამან დავით: მას ჟამსა რომელ
ი იყო ჰასაკითა თექვსმეტის წლისა: ხ~ ქრონი
კონი ტარი და თანიჱ ამას მარტოდ შობილ
სა გიორგისგან თვით მამამან დაადგა გვირ
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გვინი მეფობისა და უჭეშმარიტესი ითქვინ თვით მამამან ზეცათამან პო
ვა დავით მონა თვისი. და საცხებელი მისი წმიდა სცხო: და რ~ ჵელი მისი
წმიდა შეეწია და მკლავმან წმიდამან მისმა განაძლიერა იგი. წყალო
ბა და ჭეშმარიტება შემოსა. და უაღრეს ყო უფროს ყოველთა მეფე
თა ქუეყანისათა ვიდრემდის დადვა ზღუათა ზედა ჵელი მისი. და მდ
ინარეთა ზედა მარჯუენე მისი გარნა შრომითა ფრიადითა და ღვაწლ
ითა ძლიერითა და მრავალთა დღეთა შემდგომადცა იქმნა ესე ვ~ა
წინა მდებარემან სიტყუამან ცხად ყოს. რ~ მეფე იქმნა რა დავით მო
ოჵრებულ იყო ქართლი და თვინიერ ციხეთასა სადამე არა სადა იყო სოფ
ელსა შინა კაცი არცარა შენებულობა და მათ ჟამთა შინა ჰქონდე
ს თრიალეთი და კლდეკარნი და მიმდგომი ქუეყანა მათი. ლიპარიტს
და მეფეს დავითს წინაშე იყვის რეცა ერთგულად. ეგრეთვე ნიანია კახ
აბერის ძეცა და სხვანიცა აზნაურნი მცირედ მცირედ შემოკ
რიბნა დაშთომილნი სადავე და სოფლებთაცა დაიწყეს შთამოსვლად
და დასხდომად და იყო მაშინ საზღვარი სამეფოსა მთა მცირე ლიხთა. და
სადგომი სამეფო წაღულის თავი: და ოდესცა ნადირობა უნდის ქარ
თლისა ჭალათა ანუ ნაჭარმაგევს. რომელი ყოვლად აღსავსე
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იყო ირემთა და ეშუთა მიერ. არა პირველ შთავიდიან ვიდრემდის ცხენ კ
ეთილთა მჵედართა მიერ მოინახიან და მაშინღა ჩამოვიდიან ნადირობად:-

ხ~ ამა ვითარებასა შინა გარდაჵდა წელიწადი ოთხი. მოკუდა ს

ულტანი მელიქ შა: და ლიპარიტ ამირამან იწყო მათვე მამ
ულ პაპურთა კუალთა სლვა. რ~ ზაკვიდა წინაშე მისსა მოპო
ვნებად უსჯულოებისა. დაღათუ ქრისტიანე იყო სახითა გ
არნა ორგულებითა. და სიძულილი პატრონთა გუარისაგან
მოაქუნდა გონებითა. და ვინათგან გულის ჵმის ყოფა არა ინება კე
თილისა. დგა ყოველსა გზასა არა კეთილსა: ამას რა ესე ვითა
რებასა ხედვითა დავით ინება გაწურთა მისი. ამისთვისცა პ
ყრო ბილ ყო იგი ჟამ რაოდენმე რომელი კმა იყო განსასწავლელა
დ გონიერისა ვისსამე. და ესრეთ მომტკიცებული მრავალთა და
მტკიცეთა ფიცთა მიერ. და ერთობისათვის ღ~თისა შუამდგომელად
მომცემი განუტევა იგი და მითვე დიდებითა ამყოფა და არა შეუ
ცვალა. რ~ კეთილმან არა თუ მართალსა ა~დ არცა თუ ბოროტ
სა ადვილად აბრალის ვინათგან სიბოროტედ არა განსწავლულ
არს არცა მეჭუელ იყო: ხ~ იგი ვ~ა ძაღლი მიექცა ნათხევარსა.
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და ვ~ა ღორი ინწუბა სანგორელსა მწუირისასა განაცხადა მტერობა
და უკეთურებასა იწურთიდა საწოლსა ზედა თვისსა: იხილა რა მ
შვიდმან და ღ~თივ განბრძნობილმან მეფემან დავით. რ~ კუდი ძაღ
ლისა არა განემართების არცა კირჩხიბი მართლად ვალს. მე
ორესა წელსა კუალად შეიპყრა ორ წელ პყრობილ ყო და სა
ბერძნეთს გაგზავნა და მუნ განეხუა ცხოვრებასა:-

ამას ჟამსა გამოვიდეს ფრანგნი აღიღეს იერუსალიმი და ანტიო
ქია. და შეწევნითა ღთისათა მოეშენა ქუეყანა ქართლისა. განძლ
იერდა დავით და განიმრავლნა სპანი და არღარა მისცა სულ
ტანსა ხარაჯა. და თურქნი ვერღარა დაიზამთრებდეს ქართლს:
რ~ მოაქამომდე ზამთრისა მოწევნისა ფალანგებითა მათითა ჩამო
დგიან ჰავჭალას და დიღომს ჩაღმართ მტკურისა და იორის პი
რთა. რ~ მათი იყო სადგომიჱ კახეთს მეფობდა კვირიკე კაცი მე
ფობისავე თანა მეფე ქმნული ვნებათა ზედა და ჭეშმარიტი
ქრისტიანე:-

მოსცა ჟამი ღ~თნ მეფესა დავითს წარუღო კვირიკეს ციხე ზედა
ზადენი. და იყო ქრონიკონი: იყო ტარი კანი და ანიჱ წარემატებოდ
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ა დიდებითა და განმარჯუებულებითა. რომელთა თანა ესეცა იქ
მნა: მოკუდა რატი ძე ლიპარიტისი კაცი ორგული და ნამდვილვე
ნაშობი იქედნესი: და ესრეთ დასრულდა სახლი ბაღვი ვაშთა სახ
ლი განმამწარებელთა. რ~ სუა უკანასკნელი თხლე რისხვისა
სასუმელი ცოდვილთა ქუეყანისათა და არღარავინ დარჩა საყოფე
ლთა მათთა მკვიდრი. რ~ აღიხსენა უსჯულოება მამათა მათთა
წინაშე უფლისა. და მამული მათი აღიღო მეფემან: შემდგომა
დ წელიწდისა ერთისა მიიცვალა კვირიკე მეფე და დასუეს კახთა მეფედ
ძმის წული კვირიკესი აღსართან. და რომელსა არა რა ჰქონდე

ს ნიშანი მეფობისა ა~დ იყო ცუნდრუკი რამე უსჯულო უმე
ცრად უსამართლო და ყოვლად წინა უკმო მამის ძმისა მისისა:-

მას ჟამსა განიცადა მეფემან გონებისა თვალითა და კეთილად გ
ულის ჵმა ყო საქმე რომლითა მოიმადლებოდა ღ~თი და სარ
გებელი დიდი იქმნებოდა: რ~ წმიდანი ეკლესიანი სახლნი ღ~
თისანი ქუაბ ავაზაკთა ქმნილ იყუნეს. და უღირსთა და უწესო
თა მამულობითა უფროს ვიდრე ღირსებით დაეპყრნეს. უფ
როსნი საეპისკოპოსონი არა კართა მწყემსებრ შესრულნი
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ა~დ ავაზაკებრ ერდოთ შესრულნი. და მათნივე მსგავსნი ხუცესნი
და ქორეპისკოპოსნი დაედგინნეს რომელნი ნაცვლად სჯულთა
ღ~თისათა პყრობისა უსჯულოებასა აწურთიდეს. მათ ქუეშეთა ყოვ
ელთა. და თვით სახელით უფლისათა: და მღდელთაგან გამოვიდოდა ყ
ოველი უსჯულოება და ცოდვა რომილთა თვალი ღ~თისა მხედ
ველი ყოველთა: ესე ოდნად რისხვად აღძრულ იყო ვ~ა ზემო
რე სიტყუამან გამოაცხადა და რ~ არა სწორ არს ცოდვა მღვდელისა
და მჵედრისა. არცა ერისა და მღრდელთ მთავრისა. არცა მწ
ყემსისა და სამწყსოსა ვ~ა წერილ არს მონამან რომელმან იცო
დის ნება უფლისა თვისისა და არა განეკრძალოს იგუემოს
დიდადჱ ამათ უკუე ესე ვითართა და დიდთა წყლულებათა კურნ
ებად შემოკრბა კრება ერი მრავალი. რ~ სამეფოსა თვისისა კათა

ლიკოზნი მღდელთ მთავარნი მეუდაბნოენი მოღძვარნი და
მეცნიერნი შემოკრიბნა წინაშე მათსა. ჟამსა და ადგილსა ჯ
ეროვანსა და მრავალ დღე გამოწვლილვითა და ფრიადითა კეთილად გა
მოიძიეს და ყოველი ცთომილი განმართეს. და კეთილ წესიერე
ბა ყოვლითურთ დაამტკიცეს. უღირსად გამოჩინებულნი
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გარდამოსთხივნეს საყდართაგან და შეაჩვენეს. დაღა თუ არა ად
ვილ იყო ესე: რ~ იყუნეს კაცნი მთავართა და წარჩინებულთა შვი
ლნი. რომელთა უწესოდ დაეპყრნეს საყდრები და მათ წილ ჭეშმარ
იტნი მწყემსნი და სათნონი ღთისანი დაადგინეს და ძეგლი შუენ
იერი ჭეშმარიტი სარწმუნოებისა აღწერეს. მიმდგომი და მოწამე
წმიდათა ათოთხმეტთა კრებათა და ესრეთ ყოველნი ნიჭითა სამეფო
თა განგზავნნეს თვითოეული სახიდ თვისად. და ესეცა მიმსგავსებულად
დიდისა კოსტანტინესსა აღასრულა მეფემან დავით. რომლისა სან
აცვლოდ იხილეთ თუ რაჳ განაგო ღ~თნ გულთა მეცნიერმან უძილმ
ან მცუელმან ისრაელისამან:-

რ~ ესე აღსართან კახთა მეფედ ჵსენებული შეიპყრეს ჰერთა დიდებულ
თა არიშიანმან და ბარამ და დედის ძმამან მათმან ქავთარ ბარამის ძემ
ან. და მოსცეს მეფესა და აიხუნა მეფემან ჰერეთი და კახეთი. და ერწ
უხს ქმნნა წყობანი დიდნი და ჵმა გასმენილი იგი დიდი ძლევა.
რომელ მცირედითა ლაშქრითა და განწირულითა ერითა დახოცნა ს

ულტანისა იგი სპანი ურიცხუნი. ათაბაგი განძისა და უმრავლესი
კახთა და ქუეყანისა ერი მტერთავე თანა გარე მოდგომილი ჩუენ თანა
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ესე ოდენ ადვილად და მოსწრაფედ ჵელთ უსხნა ღ~თნ საკვირველებათამ
ან. რომელ ერთი ათასთა არა თუ სდევდა ა~დ ჵელითა იპყრობდა. და
ორთა არა თუ წარექცივნეს ბევრნი ა~დ სანთლითა თვით მათ[ა]ვე ტ
ყეთათ და მთხრებლთათ ტყუედ მოჰყვანდეს იგინი ყოველნი ქრისტიანენი:-

ხ~ თვით მეფე არა თუ ვ~ა სხვაჳ ვინმე ზურგით უდგა ოდენ სპათა თვისთა.
ანუ შორით უზახებდა ვ~ა ერთი [...] მთავართაგანი ვინმე. ა~დ უპ
ირატეს ყოველთა თვით წინა უვიდოდა და ვითა ლომი შეუზახებდა ჵმითა
მაღლითა. და ვითა გრიგალი მიდამო იქცეოდა თვით გოლიათებრ მიმ
ართებდა და მკლავითა მტკიცითა. და ჵმობდა ახოვანთა სრვიდა და დას
ცემდა წინა დამთხუეულთა ყოველთა ვიდრემდის ფრიადისა ცემი
საგან არა თუ ვ~ა ძუელსა დავითს ელიაზარის ჵელი ჵრმლისა ვად
ასა ოდენ დაეწება. ა~დ ჵრმლითა მისითა უკმომდინარითა სისხლითა
წელნი აღსავსე ეტვირთნეს: რაჟამს შემდგომად ომისა გარდაჵდის
[....] და სარტყლისა განხსნისა საცნაურ იქმნა ქუეყნად რა
დაითხია ესე ოდენისა მტკნარისა სისხლისა შეყინებულისა რომელსა პი
რველ განხილვისა თვით მისგან ვგონებდით გამოსრულად: და მას დ
ღესა სამნი ცხენნი გამოუკლეს და მეოთხესაღა ზედა მჯდომმან სრ

1-17 სტრ. 226r
ულ ყო მის დღისა ომი. და ესე მრავლისაგან ყოვლად მცირედი და კ
ნინი წარმოვთქვით ესრეთ რა თვით მპყრობელობით დაიპყრა ჰერე
თი და კახეთი. და ნებიერად აიხუნა ციხენი და სიმაგრენი მათნი. მზებ
რ მიჰფინა წყალობა ყოველთა ზედა მკვიდრთა ქუეყანისათა: და ვინად
გან ღ~თი ესრეთ განაგებდა საქმეთა დავითისთა და წარუმართებდა ყო
ველთა გზათა მისთა. და მოსცემდა ჟამითი ჟამად ძლევათა საკვირველ
ებათა და უძღოდა ძალითი ძალად. არცა იგი უდებებდა განმრავლე
ბად საქმეთა კეთილთა და სათნოთა ღთისათა. ა~დ სრულითა გულითა
მსახურებდა. და მათ იქმოდა რომელნი ნებისა ღ~თისად დაამტკიცნის.
და სათნო ყოფილად მისდა აღუჩნდის ვ~ა აწ ითქუას:-

რ~ მოიგონა აღშენება მონასტრისა და დაამტკიცა რომელიცა გამოირჩია მ
ადლმან საღ~თომან ადგილსა ყოვლად შუენიერსა და ყოვლითურთ უ
ნაკლულოსა რომელსა შინა ვ~ა მეორე ცაჳ გარდაართხა ტაძარი ყო
ვლად წმიდისა და უფროსად კურთხეულისა ღ~თის მშობელისა.
რაბამ რამე აღმატებული ყოველთა წინანდელთა ქმნულობისა რო
მელი ზესთა ჰმატს შუენიერებასა ყოველთასა. სივრცითა და ნივთ
თა სიკეთითა და სიმრავლითა და მოქმნულობისა შეუსწორებლობითა:
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რომელსა აწ თანა მოწამედ ჰქონან თვალნი ყოველთა ჵორცი
ელთა მხედველთანი. და აღავსო სიწმიდეთა მიერ პატიოსანთა ნაწ

ილსა წმიდათასა. წმიდათა ხატთა და სიწმიდისა სამსახურებელთა ყოვლად
დიდებულთა და სხვათა ნივთთა ძვირად საპოვნელთა: ამათ თანა და
სხნა მუნვე დიდთა და ხუასროვანთა მეფეთა ტახტნი და საყდარნი სასა
ნთლეები და საკიდელნი ფერად ფერად ფერად იავარად მოხმულნ
ი. და კვალად გვირგვინნი მანიაკნი და ფიალანი და სასუმელნი რომელნი
მოუხუნა მეფეთა არაბეთისათა. რაჟამს თვით იგინიცა ტყუედ მოიყ
უანნა და მისვე ტაძარსა შინა შეწირნა ღ~თისა საჵსენოდ და სამად
ლობელად ძლევისა მის საკვირველისა. და მუნვე შემოკრიბნა კაც
ნი პატიოსანნი ცხოვრებითა და შემკულნი ყოვლითა სათნოებითა
არა თვისთა სამეფოთა ოდენ შინა პოვნილნი. ა~დ ქუეყანისა კიდ
ეთა სადათცა ესმა ვიეთმე სიკეთე და სისრულე სულიერითა და ჵო
რციელითა სათნოებითა აღსავსეობა. იძაინ და კუალად გამოიძია
მოიყუანნა და დაამკვიდრნა მას შინა მამული ლიპარიტეთი უმკვიდროდ
დაშთომილი იყო სრულიად სხვათა მრავალთა და სამართლიანთა. უსა
რჩლელ მიუხუეჭელთა სოფლებთა თანა მისცნა დედასა ღ~თისასა სა
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მსახურებელად მისსა წინაშე მდგომელთათვის. და უზრუნველი ტრაპეზი
განუჩინა. რომელიცა აწ წინა მდებარე არს ყოვლისა აღმოსავლისა.
მეორედ იერუსალიმად სასწაულად ყოვლისა კეთილისა მოძღურად
სწავლულებისად სხლად ათინად ფრიად უაღრეს მისსა საღთოთა
შინა წესად კანონად ყოვლისა საეკლესიოსა შუენიერებისად:-

და კუალად სხუა მოიგონა საქმე შემსგავსებულად მოწყალისა და ტკ
ბილისა ღ~თისა სახიერისა კაცთ მოყუარებისა თვისისა. აღაშენა ქსე
ნონი ადგილსა შემსგავსებულსა და შუენიერსა. რომელსა შინა შე
კრიბნა ძმანი თვითო სახითა სენითა განცდილნი. და მოუმზადა ყოვე
ლი საჵმარი მათი უნაკლულოდ და უხუებით და განუჩინნა შესავალ
ნი და საღუაწნი მათნი ყოვლადვე. ხ~ თვით მივიდის და მოიხილნის მოიკით
ხნის და ამბორს უყვის. თვითოეულსა ჰფუფუნებდის მამებრ სწყა
ლობდის და ჰნატრიდის. განამჵნობდის მოთმინებისა მიმართ. მო
ნახის თვისითა ჵელითა ცხედრები სამოსლები და საგებელი მათი.
პინაკი და ყოველი საჵმარი მათი. მისცის თვითეულსა ოქრო კმა
საყოფნი. და განაკრძალნის ზედა მდგომელნი მათნი. განაგის
ყოველი საქმე მათი დიდათ შუენიერად და ღ~თის მსახურებით:-
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ხ~ ვიდრე ამა ჟამამდე ქალაქი ტფილისი რუსთავი და სომხითი და ყო
ველი სამშვილდე და აგარანი თურქთა აქვნდეს: ხ~ თრიალეთ
ნი და კლდე კარნი ჰქონდეს თევდორეს ჭყონდიდელისა დისწ
ულსა. კაცსა გონიერსა და დიდათ მყოფსა: რ~ მეფე რა გა
რდავიდის აფხაზეთად უმცრორე ეშინოდის თურქთა და მა
თთა ციხოვანთაჱ მას ჟამსა მეფე გარდავიდა იმერეთს. და შეკრბეს გ
იორგის ჭყონდიდელსა [...] მწიგნობართ უხუცესსა წინაშე. თევდო
რე აბულეთი და ივანე ორბელი და სიმარჯვით მოიპარეს სამშვილდე:
მაშინ იქმნა დიდი სიხარული რ~ დღითი დღე შეემატებოდა სა

ზღვართა სამეფოთა: ცნეს რა თურქთა აღება სამშვილდისა
უმრავლესნი ციხენი სომხითისანი დაუტევნეს და ღამე ივლტო
დეს და ჩუენ თანა მოითუალნეს იგინი. რ~ ვიდრე მოაქამომდე სთუ
ელთა ჩამოიარიან თურქთა სომხითი ყოვლითა ფალანგებითა მა
თითა ჩამოდგიან გაჩიანთა და პირსა მტკურისასა ტფილისითგან ვი
დრე ბარდავამდე. და იორის პირთა და ყოველთა ამათ შუენიერთა
ადგილთა საზამთროთა. რომელთა შინა ზამთრის ვ~ა არესა გაზა
ფხულისასა ითიბების თივა და აქუს შეშა და წყალი უხვებით. და მ
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უნ არს სიმრავლე ნადირთა თვითო ფერი და საშუებელი ყოველი ამ
ათ ადგილთა შინა დადგიან ხარგებითა ცხენისა ცხურისა ჯორისა
და აქლემებისა მათისა არა იყო რიცხვი და აქუნდათ ცხორება სანატრელი.
ნადირობდიან განისუენებდიან და იხარებდიან. და არა იყო ნაკლულევა
ნება მათ თანა. თვისთა ქალაქთა ვაჭრობდიან:-

ხ~ ჩუენთა ნაპირთა არბევდიან ტყვითა და ალაფითა სავსეთა გაზაფხუ
ლსა თანა იწყიან სლვად აღმართ მთათა სომხითისათა და არარატი
სათა. ეგრეთვე ზაფხულისცა ჰქონდისთ შუება და განსუენება თ
ივათა და ველთა შუენიერთა წყაროთა და ადგილთა მწუანვილოვანთა.
და ესეოდენ დიდ იყო ძალი მათი და სიმრავლე რომელი სთქუამცა
თუ ყოველი თურქობა ყოვლისა ქუეყანისა იქი არს. ოდა არა ვის
გან მოსაგონებელ იყო ოდესცა მათი. გასხმა ანუ ვნება არცა თუ

თვით სულტნისაგანჱ

ოდეს სამშვილდე და ძერნა აღიღეს ქორანიკონი იყო: ტარი და ლასიჱ
მას წელსა მოვიდა ძალი სულტნისა და ყოველი თურქობა. კაცი
ვითარ ორასი ათასი: უგრძნეულად სიმარჯვითა. ხ~ მეფე დგა ნაჭ
არმაგევს ტაძრეულითა. ცნა რა მოსულა მათი თრ
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იალეთს ღამე ყოლ წარვიდა მასლათა კაცითა ათას ხუთასითა. რ~ ესეოდ
ენნი დახუდეს მას წინაშე ცისკარს მოვიდეს თურქნი იქმნა ბრძოლა
ფიცხელი მას დღესა. და შეწევნითა ღ~თისათა იძლია ბანაკი მათი. და
მიდრეკასა დღისასა მიდრკეს სივლტოლად ესე ოდენ ზარ განჵდ
ილნი და მოსწრაფნი ვიდრემდის არცა თუ კარავთა მათთა და ჭუ
რჭელთა მიხედნეს ყოვლად. ა~დ მოსწრაფებასა პატივსცეს ფე
რჵთა მათთა უფროს საქონლისა მათისა: და ესრეთ განიბნივნენ თ
ვისთა ქუეყანათა: ხ~ ესე ვითარსა საკვირველსა სივლტოლასა მათ
სა თვით მეფე და სპანი მისნი ესოდენ ურწმუნო იქმნეს ვიდრემდის
არავინ სდევნა ყოვლად. რ~ ხვალისა ომი ეგონაჱ წარიღო გიორგი ჭ
ყონდიდელმან რუსთავიცა მეფისა მუხნარს ყოფასა. ქორონიკონი
ტარი ლასი და ენიჱ რომლისა თვისცა დიდად წყენა შეექ
მნა თურქთა და რიდობა საზამთროთა ადგილთა დგომისა:-

რ~ მოიმსტუარნის მეფემან რომელთა მოსრვა ეგებოდის რ~ უგრძნეუ

ლად დაესხის და მოსწყვიდნის. და ესე არა ერთ გინა ორ ანუ სა
მ ა~დ მრავალგზის ვ~ა აწ ერთი ითქუას. რ~ ტაოს ჩამოდგეს დიდ
ნი თურქნი ხარგებითა ვინათგან ზამთრისა სიფიცხესა და მთათა
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სიმაგრეთა მიენდვნეს. ხ~ მეფემან მოიჵელოვნა ესრეთ რ~ სპათა ქართლ
ისათა მაზაობა უბრძანა და თვით ქუთათისს გარდავიდა რომლითა უ
ეჭუელ ყუნა იგინი. და თუესა ფებერვალსა აცნობა ქართველთა და მ
ესხთა რათა კლარჯეთს დახუდენ პაემანსა. და თვით შვიდითა
სპითა ხუფთით ჭოროხის პირი წარვლო. შეკრბეს ერთად და უგრძნ
ეულად დაესხნეს მათ ზედა უშიშათ გულ დებითა მსხდომარეთა
ბასიანამდე და მთად კარნიფორისა რ~ ქორანიკონი იყო ტარი ლასი
და ვინი. მოსრეს სიმრავლე მათი ურიცხვი და აღიღეს დედა წული
მათი. ცხენები ცხოვარი და ყოველი ნაქონები მათი. რომლითა
აღივსო ყოველი სამეფო მისი ყოვლითა კეთილითა:-

და მასვე წელსა ასული თვისი კატაჳ გაგზავნა საბერძნეთს სძლად ბერ
ძენთა მეფისა: რ~ პირველ ამისსა პირმშო ასული თვისი თამარი გა
ეგზავნა დედოფლად შარვანისა რათა ვ~ა ორნი მნათობნი ერთი აღ
მოსავლეთს ერთი დასავლეთს ცისკროვან ჰყოფდენ სფეროსა. მამ
ისაგან მიმღებელნი მზეებრთა შარავანდედთანი: და მეორესა წელსა
დაიპყრნა გრიგოლის ძენი ასამ და შოთა. და აღიღო ციხე გიში: და
გაგზავნა ძე თვისი დიმიტრი შარვანს სპითა ძლიერითა ლაშქრად. ხ~ მუნ ქმნნა
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ომნი საკვირველნი რომლითა განაკვირვნა მხილველნი და მსმენელნი.
გამოიღო ციხე ქალაძორი და ძლევა შემოსილი მოვიდა წინაშე მამისა
თვისისა სავსე ალაფითა და ტყვითა ურიცხვითა:-

ხ~ მეორესა წელსა ბზობად წარმოემართა მეფე ღანუჵით წარსლვად
რაჵსის პირსა. და ზატიკი გარდაიჵადა ნაჵიდურს: მუნ მოართვეს ამ
ბავი ბეშქენ ჯაყელისა ჯავახეთს თურქთაგან მოკლვისა. და ამისთვის უ
შლიდეს დიდებულნი მას ჟამსა წარსლვად. და ყოვლად არა მოისმი
ნა ა~დ დაესხა თურქთა რაჵსის პირსა მდგომთა და მოსრა სიმრავლე
მათი ურიცხვი. წარმოიღო ტყუე და ალაფი ურიცხვი:-

ამასვე წელსა აიღო სომხითისა ციხე ქალაქი ლორე. და მასვე წელსა ივლისსა აღ
იხუნა აგარანი. მეორესა დღესა ცისკარსა რ~ პირველცა ესევე ციხ
ე აეღო ბაგრატს პაპასა მისსა. გარნა სამ თუე ბრძოლითა: ამასვე
აგვისტოსა მოკუდა სულტანი მალიქი მალიქშას ძე. და ალექსი
ბერძენთა მეფე და ვერა ცნეს ერთმან მეორისა სიკუდილი ქორო
ნიკონი იყო ტარი ლასი და ჲე:- ხედვიდა რა მეფე დავით ესე ო
დენთა ზე გარდამოთა ღ~თისა მიმარ წყალობათა. შეწევნათა ძლ
ევათა და გამარჯუებათა თვისთა. და რომელთა ღ~თი მოსცემდა
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სამეფოთა ქუეყანათა ქალაქთა და ციხეთა. რ~ არა იყო ესე ოდენი სიმრა
ვლე ლაშქართა სამეფოსა შინა მისსა. რათამცა ქალაქთა და ციხეთა
შინა მდგომად და დამჭირველად და კვალად თვსთა თანა მყოფელად და მო
ლაშქრედმცა კმა იყუნეს. დაუცხრომელად და სამარადისოსა მისსა მიმო
სლვასა ზამთარ და ზაფხულ განაღა სადამე ლაშქრობასა:-

ამისთვის შემოიკრიბა გონება კეთილად და გონიერად გამგონე ვ~ა და
ვით სულისა მიერ წმიდისა. აღიღო მაღლად თავი თვისი და მიმოვლო თვალი
გონებისა თვისისა განიცადა კეთილად და განიზრახა სამეფოთა ცნობითა
რომელ არა კმა იყვნეს სამეფოსა მისისანი. თანა მიყოლად კრთომ
ათა და წადიერებათა სულისა თვისისათა და მზგავსად ალექსანდრესსა ჰქ
მნა ამანცა. სულთ ითქუნა. რ~ ითქმის მისთვის ვითარმედ ფილოსოფოსმ
ან ვინმე ჰქუა მას არიანო მრავალნი და ურიცხუნი სოფელნი რომე
ლთა არცა თუ სახელი გასმიეს შენ. და მან სულთ ითქუნა და თქვა
უკეთუ დამიშთეს ესენი რაჳ იყოს მპყრობელობა ჩემი. ამისთვისცა ამა
ნ მეორე ალექსანდრე განიზრახა სივრცითა გონებისათა. რ~ სხუებრ ა
რა იყო ღონე და უწყოდა კეთილად ყივჩაყთა ნათესავისა სიმრავლე და ს
იმჵნე წყობათა შინა სისუბუქე მიმოსლვისა სიფიცხე მიმართებისა ადვილად
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დასამჭირვლობა და ყოვლითურთ მომზავებლობა ნებისა
თუისისა დაამათთანა უადვილეს იყუნეს მოსლვად მ
ახლობელობითაცა. და უპოვარებითა და რ~ პირველ მ

რავალთა წელთასა მიერ მოიყვანა სანატრელი და
ყოვლად განთქმული სიკეთითა გუარანდუხტ დედოფალი. შვი
ლი ყივჩაყთა უმთავრესისა ათრაქა შარაღანის ძისა სჯულიე
რად მეუღლედ თვისა. და დედოფლად ყოვლისა საქართველოსაჱ

ამისთვისცა წარავლინნა კაცნი სარწმუნონი და მოუწოდა ყივჩაყთა
და სიმამრსა თვისსა. ხ~ მათ სიხარულით მიითუალეს გარნა ითხო
ვეს გზა მშვიდობისა ოვსთაგან. ამისთვისცა აიძულა მეფემან
და ბრძანა წარსლვად ოვსეთს და სიტყუასავე თანა წარემართა.
და თანა წარიტანა გიორგი ჭყონდიდელი მწიგნობართა უხუცესი.
თვისი კაცი სრული ყოვლითა სიკეთითა სულისა და ჵორცთასა
სავსე სიბრძნითა და გონიერებითა. განმზრახი სვიანი ფრთხილი
თანა აღზრდილი პატრონთა და თანაგანკაფული ყოველთა გ
ზათა და საქმეთა ღვაწლთა მისთა. შევიდეს ოვსეთს და მოეგებნეს
მეფენი ოვსეთისანი. და ყოველნი მთავარნი მათნი და ვ~ა მონანი
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დადგეს წინაშე მისსა. აღიხუნეს მძევალნი ორთაგანვე ოვსთა და ყი
ვჩაყთა. და ესრეთ ადვილად შეაერთნა ორნივე ნათესავნი და ყო
შორის მათსა მშვიდობა. და სიყუარული ვ~ა ძმათა: აიხუნა ციხენი
დარიელისა და ყოველთა კართა ოვსეთისათა და კავკასიისა მთისათ
ანი და შექმნა გზა მშვიდობისა ყივჩაყთათვის. და გამოიყუანა სიმრავლე ფ
რიად დიდი სიმამრი და ცოლის ძმანი თვისნი. და არცა ცუდად დაშ

ურა არცა უსაქმოდ მათი გამოყვანება ა~დ მათითა ჵელითა მოსრა
სრულიად სპარსეთისა ძალნი და დასცა შიში და ზარი ყოველთა
მეფეთა ქუეყანისათა. და მათითა თანა ყოლითა ქმნნა საქმენი დაუ
რწმუნებელნი ვ~ა ითქუას წაღმართ:-

ხ~ მაშინ ოვსეთ ყოფასა მიიცვალა გიორგი ჭყონდიდელი და თავადგა ს
იყრმითგანთა პატრონი მსახურებათა თვის. და პატივითა დიდითა
წარმოგზავნა მონასტერსა ახალსა და მუნ დაემარხა. რომელი იგ
ლოვა ყოველმან სამეფომან და თვით მეფემან ვითა მამა შემოსითა შავი
სათა ორმეოც დღე ვიდრემდის იშვა ვახტანგ. რომელი ხარები
თა დაჵსნა გლოვა: ხ~ ყივჩაყნი დააყენნა ადგილთა მათთა მარ
ჯუეთა დედა წულითა მათითა. რომელთა თანა იყო წყობად
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განმავალი რჩეული ორმოცი ათასი: ესენი განასრულნა ცხენები
თა და საჭურველითა. და კვალად მონანი რომელ ჰყვეს რჩეულნი
და განსწავლულნი ღუაწლსა ვითარ ხუთათასი კაცი. ყოველნ
ი ქრისტიანე ქმნულნი მისანდონი და გამოცდილნი სიმჵნითა. და თვი
თ ყივჩაყნიცა უმრავლესნი ქრისტიანე იქმნებოდეს დღითი დღე.
და სიმრავლე ურიცხვი შეეძინებოდა ქრისტესა. ესენი რა ესრე
თ შემოიკრიბნა და დააწყუნა გუარად გუარად და დაუდგინნა
სპასალარნი და მმართებელნი. და ეგრეთვე თვისისა სამეფოსა
სპანი რჩეულნი და მოკაზმულნი ცხენ კეთილნი და პირ შეუქც

ეველნი. და საშუალ მათსა თვით იგი უმსგავსო სპასპეტი და წინა მ
ბრძოლი მიმსგავსებული ძუელისა ქაიხოსროსთვის მოთხრობილთ
ა წინა უძღოდა: და იწყო რბევად სპარსეთისა შარვანისა და სო
მხითისა დიდისა. რ~ არა დაშურებოდა არცა მოეწყინებოდა. ა~დ
ჟამიერად და წესიერად ალაშქრებდა მათ. მართებდა და განაგებდა
მსგავსად მისსა დიდ გონეობითა და ვინღამცა იყო წინა დამდგომი
მისი. ანუ მიმმართი ომისა მის წინაშე. რ~ დაღათუ წერილმან
ფრთოვანსა ვეფხსა მიამსგავსა მაკედონელი იგი სიფიცხითა მიმმ
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ართველობისა თვის. და მსწრაფლ მიმოვლისა ქუეყანათა შინა. და
ჭრელად მრავალ ფერობისათვის ქცევათა და განზრახვათა მისთასა.
ა~დ ჩუენი ესე გვირგვინოსანი და ახალი ალექსანდრე დაღათუ ი
ყო ჟამითა შემდგომად. ა~დ არა საქმითაცა არცა განზრახვითა არცა
სიმჵნითა უმცირედ და თვით მათ საქმეთა შინა რომელთა მძლედ ი
თქმის ალექსანდრე არა უმდაბლე ა~დ მრავლითა უმაღლეს მგო
ნეს ესე. და რაოდენ საწუთოთა და ჵორციელთა შინა იგი მისთა სწო
რთა და მისგან მის ჟამისათა ყოველთა უმაღლეს და უზეშთაეს ი
ყო ეგოდენ ესე საღთოთა და ქრისტეს მცნებათა შინა ჵორციელ
თავე თანა მისთა. პირველთა ყოველთა ჰმატა: რ~ არა სცა ძილი
თვალთა არცა ჰრული წამთა არცა განსუენება ჵორცთა თვი
სთა. არა მიდრკა გემოვნებათა მიმართ არცა ნებასა ჵორცთა
სა. არა სასმელ(ბ) საჭმელთა(ა) არცა სიმღერა სიღოდათა. და რაჳთუ

რთ არა რა შემკრველთა ჵორცთა და გონებისათა. გარნა საღ~თო
თა და სასულიეროთა ყოველთა დასრულებად და უდებებად მზიდვ
ელთა ნებისათა. და განიცადეთღა ოთხთა ამათ წელთა ქმნულნი
მისნი. რომელთა მრავალ გზის მცირედი მეგულების თქმად:-

1-17 სტრ. 232v
რ~ აქუნდის ჩუეულებად ესე მეფესა რ~ განგებულებით გარდავიდის აფ
ხაზეთად და ჩამოიტყუვნნის თურქმანნი საზამთროთა ადგილთა მტკვ
რის პირთა. რ~ მათნიცა მსტოვარნი ზედა ადგიან მეფესა და იკულ
ევდიან გზათა მისთა: გარდავიდა მეფე გეგუთს და მიერ ხუფთას და
ამით გულ პყრობილ ყვნა იგინი. ქრონიკონი იყო ტარი და მანიჱ ხ~
მათ ცნეს რა სიშორე მისი ჩამოდგეს ბოტორას დიდნი ფრიად და
დაიზამთრეს და არა ჰრულოდა მეფესა. ა~დ გარდამოიფრინვა თებე
რვალსა ათოთხმეტსა. და უცნაურად დაესხა მათ ზედა და ძლ
ით ვინმე შეესწრა ცხენზედა. და გარდაიხუეწნეს აღიღეს ტყუე და ალა
ფი ურიცხვი. მოვიდეს ღანუჵს და მასვე შვიდეულსა პირ მარხვასა დ
ღესა აღიღო შარვანისა ქალაქი ყაბალა. და აღავსო სამეფო თვის
ი ოქროთა და ვეცხლითა და ყოვლითა სიმდიდრითა და წარმოვიდა ქართ
ლს. და მყის შეიკრიბა სპა და ჩავიდა შარვანს მაისსა შვიდსა. არაბია
ლიჟათათ ქურდევნამდე და შიშტალანთამდე. და სავსენი ალაფითა
მოვიდეს ქართლს:-

მათვე დღეთა შეიბნეს შარვანელი და დარუბანდელი მოკლეს აფრიდონ

და მოსწყვიდნეს შარვანელნი: თუესა ნოენბერსა წარვიდა მეფე აშორნას
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და დაესხნეს თურქმანთა მოსრნა და იავარყვნა წარმოიღო ურიცხვი ჩამოვლო
მგზავრად და დაესხა სევგელამეჯს თურქმანთავე. და არა დაუტევა მოტ
ირალი კარავთა მათთა ესე ერთისა წლისად:-

მასვე ზამთარსა ჩავიდა აფხაზეთს ბიჭვინტამდე და გააგნა საქმენი მანდ
აურნი ღირსნი წყალობისანი შეიწყალნა შემცოდენი დაიპყრნა და
წუართნა. რ~ იყო ზამთარი ძნელი და თოვლი ფრიადი: ესე რა ცნეს
რა თურქთა ვითარმედ შორს არს მეფე გულდებით ჩამოდგეს პირსა მტკ
ურისასა გარნა ჰომსა არა ჰრცხუენოდა არცა დამხრწველთაგან
ი რაჳ იმჭირვიდა არცა ჰრულოდა ომისათვის. წარმოვიდა მსწრაფლ ა
ფხაზეთით თოვლთა საშინელთა გარდაათხრევინა მთა ლიხისა სადა გარდ
ანაკუეთსა თოვლისასა აქუნდა სიმაღლე მჵარი სამი. დახუდა მზად
სპა მისი პირველ ჰამბავისა ქართლისა ცნობამდე. დაესხა ხუნანს და
აღავსო ლაშქარმან მთით მტკურამდე და გაგთათ ბერდუჯამდე. და მო
სრეს პირითა მახვილისათა. რომელ არა დაუშთათ მთხრობი ჰანბავისა
ქორონიკონი იყო ტარი მანი და ანი: თუე იყო მარტი:-

ხ~ ვ~ა მოიწია გაზაფხული გადიდნა მტკუარი ფრიად რომელ ნადინები მისი
ვერღარა იტევდა. ამისითა მინდობითა ჩადგენ თურქმანნი ბარდავს
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გულდებით: მაშინ მონახნა მეფემან იგინიცა და ალონს მტკუარსა გ
აცურდა ყივჩაყითა და ჰუზრავსა მას წყალსა და მოსრნა თურქნი.
არბია ბარდავი და დაყო ორი დღე და ნებიერად მოვიდა შინა სავსე ალ
აფითა. თუე იყო ივნისი: ამათ ესე ვითართა ჭირთაგან შეიწრებულნ
ი თურქმანნი. და კვალად ვაჭარნი განძელ ტფილელ და დმანელნი. წ
არვიდეს სულტანსა წინაშე და ყოველსა სპარსეთსა. შეიღებნეს შა
ვად რომელთამე პირნი. და რომელთამე ჵელები და რომელნიმე სრ
ულიად: და ესრეთ მიუთხრნეს ყოელნი ჭირნი მოწევნულნი
მათ ზედა რომელთა აღძრნეს წყალობად თვისსა: და იქმნა გლოვა ფრ
იადი შორის მათსა:-

მაშინ სულტანმან მოუწოდა არაბეთისა მეფესა დურბეზს სადაყის ძესა.
და მოსცა ძე თვისი მალიქი და ყოველი ძალი მისი. და აჩინა სპასალარად
ელღაზი ძე არდუხისი. კაცი დაჰმანი და მრავალ ღონე და უბრძანა თუ
რქმანობასა სადაღაცა ვინ იყო დამასკოთ და ჰალაბითგან ამოღმართ
ყოველსა მჵედრობად შემძლებელსა. ამათ თანა ათაბაგსა განძისასა. მისი
თა ძალითა და ყოველთა სომხითისა ამირათა. ქრონიკონი იყო ტარი
მანი და ანიჱ შეკრბეს ესე ყოველნი შეითქუნეს შეიმტკიცნეს. სიმ
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რავლითა ვ~ა ქვიშა ზღვისა რომლითა აღივსო ქუეყანა. და აგვისტ
ოსსა თურამეტსა მოვიდა თრიალეთს მანგლის და დიდ გორთა. რომელი

თვით ფერჵთა ზედა ვერა ეტეოდეს ამათ ადგილთა:-

ხ~ მეფემან დავით უშიშმან და ყოვლად უძრავმან გულითა. და თუ ვითა
რ წინა განაწყო სპა მისი და თუ ვითარ ყოველი საქმე შუენიერად
და ღონიერად ყო. რაბამ რამე წყნარად უშფოთველად და გამოცდილებით და
ყოვლად ბრძნად განაგო. და თუ ვითარ თვისნი სპანი დაიცუნა უნებლ
ად. ამათ ყოველთა თვის არა არა ვგონებ რომელ ყოველთა ბრძენთა სოფლი
სათა ენა ვერ შემძლებელ არს მითხრობად ზედა მიწევნით ყოველსავე:-

რ~ პირველსავე ჰომსა იოტა ბანაკი მათი და ივლტოდა. რ~ ჵელი მა
ღლისა შეეწეოდა და ძალი ზეგარდამო ფარვიდა მას. და წმიდა მოწამე
გიორგი განცხადებულად და ყოველთა სახილველად წინა უძღოდა
მას. და მკლავითა თვისითა მოსრვიდა ზედა მოწევნულთა უსჯულოთა
მათ წარმართთა. რომელ თვით იგი უსჯულონი და უმეცარნი მოღმართ
აღიარებდეს და მოგვითხრობდეს სასწაულსა ამას მთავარ მოწამისა გიორ
გისსა. და ვითარითა ღონითა მოსრნა სახელოვანნი იგი მბრძოლნი არაბეთ
ისნი. და ანუ მეოტთა ვითარ სიმარჯვით და განკრძალულად სდევნა და
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მოსრნა. რომლითა აღივსნეს ველნი მთანი და ღელენი მძო
რებითა:- ხ~ სპანი ჩუენნი და უფროსად ყოველი სამეფო აღივსო ო
ქროთა და ვეცხლითა. არაბულითა ცხენებითა. ასურულითა ჯორ
ებითა კარვებითა სრა ფარდაგებითა სხვითა უცხოთა ჭურჭლებითა სა

ბრძოლელთა თვითო სახეთა ქოსთა და ფილაკავანთათა სასმურთა ტ
ურფათა და სანადიმოთათა. საბანელთა და სამზა რეულოთათა რაოდენმ
ან ქარტამან და მელანმან დაიტიოს აღწერად. და რ~ გლეხთა იხილე
მცა ოდეს არაბთა მეფენი მოჰყვანდეს ტყუედ. და სხვათა გოლ
იათთა თვის რადღა რამც გვინდოდა თქმაჳ:-

ხ~ ამად რა თხრობად მოვიწიე ვაებისა ღირსად შევრაცხენ დიდნი ი
გი სახელოვანნი გამომეტყუელნი. ვიტყვი უკუე უმიროზს და არისტო
ტელის ელინთა ხ~ იოსიპოსს ებრაელსა რომელთაგანმან ერთმან
ტროადელთა აქეველთამან შეამკვნა თხრობანი თუ ვითარ აღამენონ
და პრაჟამოან უაქილევი და ეკტონ მერმეცა უდისეოს და ფირესტე ეკ
უეთნეს. და ვინ ვის მძლე ექმნა და მეორემან ალექსანდრესნი წარმოთქუ
ნა მძლეობანი და სიმჵნენი და ძლევა შემოსილობანი: ხ~ მესამემან
ნეტიტოჳს მიერნი მეტომეთა თვისთა ზარნი ჭირნი მისცნა აღწერასა.
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და ვინათგან ამათ ნივთნი საქმეთანი არა აქუნდეს კმად მისათხრობლად:-

ამისთვისცა მის ჵელოვნობისა რიტორობისათა განავრცელნეს ვ~ა იტყ
ვის თვით სადამე ალექსანდრიელი: არა დიდ იყავ აქიველი. ა~დ დიდთა მ
იემთხვია მაქებელსა უმიროზ. რ~ ოცდა რვა წელ განგრძობასა ტროა
დელთა ბრძოლისასა ვერა რა ღირსი ქებისა იქმნაჱ ხ~ მეფისა დავითი
სი ესე ოდენთა მიმართ წინა განწყობაჳ სამ ჟამადმდი იყო. და ვერცა პირ

ველსა ომსა შეუძლეს წინა დადგომად ჰქონებოდესმცა ამათ ბრძენ
თა თხრობათა ნივთად საქმენი დავითისნი და მათმცა აღწერნეს ჯეროვნ
ად მათისაებრ რიტორებისა მსგავსად. და მაშინღამცა ღირს ქმნილ ი
ყუნეს ჯეროვანსა ქებასა და ესენი ესე ოდენჱ ხ~ მეორესა წელსა აღიღო
მეფემან ქალაქი ტფილისი. პირველსავე ჰომსა ოთხას წელ ქონე
ბული სპარსთა. და დაუმკვიდრა შვილთა თვისთა საჭურჭლედ და სახლ
ად თვისად საუკუნოდ: ქორონიკონი იყო ტარი მანი და ბანი:-

და მეორესა წელსა მოვიდა სულტანი შარვანს შეიპყრა შარვანშა აიღო
შამახია. და მოგზავნა მოციქული მეფისა წინაშე და მოუწერა წიგნი და მო
ჰრქუა ვითარმედ შენ ტყეთა მეფე ხარ და ვერა ოდეს გამოხვალ ველთა.
მე ესერა შარვანშა შევიპყარ ჵელთა და ხარაჯასა ვსთხოვ. შენ თუ გენე
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ბოს ძღუენი ჯეროვანი გამოგზავნე. და თუნდა სამალავთათ გამოვედ და მნა
ხე: ხ~ ესმა რა ესე მეფესა მსწრაფლ ჵმა უყო ყოელთა სპათა მისთა და ბ
რძანებასავე მისსა თანა მოვიდეს წინაშე მისსა ყოველნი სამეფოსა მისისანი. და
წარემართა სულტანსა ზედა. და ყივჩაყნი ოდენ აღთუალულ იქმნეს მაშ
ინ და იყო შემბმელი ორმოც და ათი ათასი. და ეუწყა რა სულტანსა
ზედა მისულა და ძალი და სიმრავლე სპათა მისთა და განჰკრთა აიყარა
ველთათ სადა დგა და მსწრაფლ შევიდა ქალაქად. და გარე მოიზღუდა ერ
თკერძო სხრტითა და ხანდაკებითა. და სხვით კერძო ზღუდითა ქალაქ
ისა შამახიისათა. ხ~ ცნა რა ესე მეფემან არღარა ჯერ უჩნდა ზედა მის

ულა მლტოლვარისა. ა~დ დავარდა მიწასა ზედა და მადლობა შე
წირა ღ~თისა სახიერისა და კაცთ მოყუარისა. და ადგილობანსა დადგა:-

მაშინ სულტანმან მრავალთა მიერ ვედრებათა და ძღუენთა და მუდარით
თა შეთულილობათა ვ~ა მონამან ჭირვეულმან. არღა ძღუენი ანუ ჰომნი
ითხოვნა ა~დ გზა სამლტოლვარო ფრიად რამე სიმდაბლით და არა სულტ
ანურად. შეიწრებულმან შიმშილითა და წყურილითა მრავალ დღე:-

მასვე დღესა სულტანსა წინაშე მიმავალი ათაბაგი რანისა აღსუნღული ძ
ალითა მრავლითა მოსრეს მონათა მეფისათა ვითარ ოთხი ათასი კაცი. და იგი
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ოდენ მარტო მეოტი ძლით მივიდა სულტანსა წინაშეჱ იხილა
რაჳ ესე სულტანმან მასვე ღამესა გაიპარა და სასდუნით მეოტი
სხვით გზით წარვიდა სოფლად თვისად. და ესრეთ ძლევა შემოსილი და
მმადლობელი ღ~თისა შემოიქცა მეფე და მცირედთა დღეთა განისუენა ამთენს:

და მეორესა თუესა ივნისსა კუალად წარვიდა შარვანს. აღიღო გულ
ისტანი სახლი თავადი შარვანისა სიცხეთა მათ საშინელთა მოირთო შარვანი
და აღავსნა კეთილითა ყოველნი მორჩილნი ბრძანებათა მისთანი. წა
რმოვიდა ქართლად: ხ~ სთუელთა გარდავიდა გეგუთს ინადირა განი
სუენა განაგო მანდაური ყოველი. და მარტსა გარდავიდა ქართ
ლად. და აღიღო ქალაქი დმანისი. და აპრილსა დაესხნეს ბაბურა

ნს დარუბანდელსა და მოსწყვიდნეს ქურდნი ლეკნი და ყივჩაყნი დ
არუბანდელისანი. და აღიხუნეს შარვანისა ციხენი ღასანნი და ხოზაონდი და მი
მდგომი მათი ქუეყანა:-

და მყის აღისრბოლა ვ~ა არწივმან. და მაისსა აღიხუნეს ციხენი სომ
ხითისნი გაგნი ტერონაკალი ქავაზინნი ნორბედი მანასგომნი
და ტალინჯაქარი: და ივნისსა წარემართა ლაშქრითა განვლო ჯა
ვახეთი კოლაკარნი ფოლა ბასიანნი სპერამდინ. და რაცა პოვა თურ
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ქმანი მოსრა და ტყუე ყო. ჩამოვლო ბუიათა ყური და დაწუნა ოლთისნი
და მოვიდა თრიალეთს დიდითა გამარჯვებითა: და მცირედნი დღენი შუა
გამოჵდეს და განიყარა ლაშქარი თვის თვისადჱ და აგვისტოსსა ოცსა მოვიდ
ეს მწიგნობარნი ანელთა თავადთანი და მოაჵსენეს მოცემა ქალაქისა და ციხ
ეთა ბოჟანას წყაროთა ზედა მდგომსა. და მსწრაფლ წიგნები წუევისა
წარსცა ყოველთა. და მესამესა დღესა სამოცი ათასი მჵედარი წ
ინაშე უდგა:- წარემართა და ვ~ა მიიწია მესამესა დღესა აიღო
ქალაქი ანისი და ციხენი მისნი უჭირველად. და სოფელნი და ქუ
ეყანანი ანისისნი. და წარმოიყუანა ბულასვარ რვათა ძეთა მისთა თა
ნა და მჵევალთა და სძალთა. და ჩაგზავნა აფხაზეთს. და ანისისა მცველად
დაუტევნა აზნაურნი მესხნი და წარმოვიდა ქართლად. და მცირედთა
დღეთა მოუსვენა სპათა თვისთა:-

და მერმე წარემართა შარვანს და აღიღო ქალაქი შამახია. და ციხე ბიგრ
იტი სრულად ყოველი შარვანი. და დაუტევნა ციხეთა და ქალაქთა ში
ნა ლაშქარნი დიდნი ჰერნი და კახნი და განმგებელად და ზედამხედვ
ელად ყოველთა საქმეთა მანდაურთა. აჩინა მწიგნობართ უხუცესი
თვისი სვიმონ ჭყონდიდელი მთავარეპისკოპოსი. მაშინ ბედიელ ალავე
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რდელი მიმსგავსებული გიორგი დედის ძმისა თვისისა. კაცი ყოვლითუ
რთ სრული და ბრძენიჱ

და განაგო მეფემან ყოველი საქმე შარვანისა აღავსნა კეთილითა და საბოძვ
არითა. ქურდნი ლეკნი და თარასნი. მოვიდა ქართლად და ყივჩაყთა თვისთა უ
ჩინა საზამთროდ სადგური და საზრდელი და კაცნი ზედა მდგომნი მათნი. და
განაგო ყოველი საქმე ქართლისა სომხითისა და ანისა: და ეგულებოდა გ
აზაფხულ ქმნა დიდთა საქმეთა და უფროსთა ლაშქრობათა. ვინათგან ა
რავინ წინა აღუდგა მას. რ~ თვით სულტანი მუნ სადა იყო ძრწოდა
შიშისაგან მისისა. და არცაღა თვით ძველად ქონებულთა ქალაქთა და ქ
ვეყანათა ჰგონებდა თვისად ქონებად. ა~დ რაოდენცა შორს იყო ეგრეცა ეო
ცებოდა. მძინარესა შიში და მღვიძარესა სიკვდილი:-

ამისთვისცა ზედასა ზედა წარმოავლენდის მოციქულთა ძღუნითა დამშვიდებ
ად პირსა მისსა. და რ~ წარმოსცნის საჭურჭლენი მძიმენი ტურფანი მრა
ვალ ფერნი მფრინველნი და ნადირნი უცხონი და ძვირად საპოვნელნი

და ეძიებნ მშვიდობასა და სიყუარულსა. და ყივჩაყთაგან არა რბევასა. ამი
სთვისცა არარას მიხედვიდეს წარსაგებელთა სიმრავლესა. ოდენმცა მუ
ნ თვით სადა იყვის იპოის მშვიდობა და სიცოცხლე თავისა თვისისა. და
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ვგონებ ვითარმედ მამათა და პაპათაგან წაღებულნი ქუეყანანი ტყუენი
და სიმდიდრენი მრავალ წილად უკუმოიზღნა. ამან მჵნემან დაამშვიდნა ქუეყანა
აღივსო და გარდაეცა ყოვლითა კეთილითა განავსო და აღაშენა ყოველი ო
ჵერ ქმნილი. და გარდაემატა ყოველთა ჟამთა მშვიდობითა და სიმდიდრითა სა
მეფო ჩუენი ნაცვლად გარდასრულთა ოჵრებათასა. ესე ვითარნი უკუე
არიან მეფობრივთა და მიმოსვლათა მისთა წყობათა და ღუაწლთა ძლევ
ათა და წარმართებულებათა და პყრობათა და ახუმათა დიდთა მათ და მრა
ვალთა სამეფოთა და სამთავროთა მოთხრობანი. და საქმენი რომელნი მან ქმნნა და
აღასრულნა. რომელნი ჩუენ მცირედითა და ყოვლად კნინითა სიტყვითა
წარმოგვიჩენიან დიდთა მათ და მითხრობად შეუძლებელთა საქმეთა მისთა
გან. და ბრჭალთაგან ლომსა და ფესუსა მცირისა ყოვლისა ქსოვილისა
ვითარებასა საცნაურ ყოფად ვმეცადინობთ. ვ~ა აჩრდილისაგან კაცსა რომ
ელნი ესე შეუძლებელ არიან ყოფად: ხ~ ჵორციელთა საქმეთა ესრეთ
მოქმედისგან უკეთუ ვიეთმე ჰგონონ ვითარმედ რადღამცა მოეცალა საღ
თოთა და სულიერთა სათნოებათა მიერ მიხედვადცა და მოგონებად არა თუ
ქმნად. ვინათგან ფრიადცა კმა არიან ესენი. ერთისა ჵორცთა შინა მყო
ფისა კაცისა ქმნად და წარმართებად. და თუ სადათ პოვა სამეფო თვი
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სი სიმდაბლედ შთასრული. და თუ სადა სიმაღლედ აღიყუანა. და თუ
სადა დასხნა საზღვარნი და ძლეულნი ვითა მძლედ გამოაჩინნა ამათნი
მგონებელნი. ნუ უკუე არა იბრალნენ ა~დ ეუწყენ მათ. ვითარმედ უკე
თუ ამათ პირთათვის ვინ გამოიძიოს და ზედა მიწევნით ვინ ცნობა ინ
ებოს. კნინღა და ესე ჵორციელნი საქმენი წარმოთქმულნი ფრიად
უნდო და არა რად პოვნეს ვ~ა ნამდვილვე მცირედი და სასაწუთონი
დადგრომადთა მათ თანა მტკიცეთა და საუკუნოდ ღ~თ მყოფელთა მის
თა საქმეთა რომელ[..]თა იგი უმეტეს ამათსა მათ მოქმედებ: დადა
უსასწრაფოეს. აქუნდა რომელთაგანნი მცირედნი მრავლი
საგან ვითარცა სას~მელი ერთი მტკურისგან ჩუენცა მივს
ცეთ თხრობასა:- იტყუის სოლომონ დასაბამად სიბრძნისა
მოიგე სიბრძნეო: ხოლო დავით მამა ღ~თისა დასაბამად სიბრძნისა
შიში უფლისა: ესე შიში უფლისა მოიგო სიყრმითგან თ
უისით დავით: და ჰასაკსა მისსა თანა აღორძნდა და ჟამსა თუისსა
ესე ვითარნი ნაყოფნი გამოიხვნა რომლითა ორკერძო ცხო
ვრება თუისი განაშუენა რომლითა შეამკუნა საქმენი თუისნი: რო
მლითა განაგნა ჵორციელნი: და წარმართნა სულიერნი:-
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ხ~ თუ ვითარ ისმენდი გონიერად დედად სიბრძნისა რა პოვა შიში უფლ
ისა შიშისად ღ~თისად. საღ~მთონი წერილნი და ესენი მდიდრად შეიკრიბნა რაო
დენნი პოვნა გარდამოღებულად ენასა ქართულსა სხუათა ენათაგან ძუ

ელნი და ახალნი. ვ~ა სხუამან პტოლემეოს ამას ზედა ოდენ სასოვან ქმნი
ლმან. და ესე ოდენ შეიყუარნა და შეითვისნა რომელ სთქუამცა თუ მათ
შინა ცხოველ არს და მათ შინა იძრვის. იგინი იყვნეს მისსა საზრდელ ყოვ
ელთა გემოან და სასუმელ ტკბილ და საწადელ. იგინი შუებად განცხრო
მა საწურთელ და სარგებელ დღე და ღამე მიმოსვლათა შინა მიმდემთა.
ლაშქრობათა მოუწყენელთა შრომათა განუსვენებელთა: წიგნები ეტვი
რთა სიმრავლესა ჯორთა და აქლემებთასა. და სადა გარდაჵდის ჰუნესა
პირველ ყოვლისა წიგნნი მოაქუნდიან ჵელითა და არა დააცადის კითხ
ვა ვიდრე არა დაშურის:-

ხ~ შემდგომად სერობისა ნაცვლად ძილისა ანუ სხუისა რასმე საქმი
სა. კუალად კითხუაჳ წიგნთა. და რაჟამს თუალნი დაშურიან სმენილნი
ანაცუალნის სადა არა გარეწარად. ა~დ ფრიადცა ფრთხილად ისმენნ
წინაშე თვისსა მკითხველისსა გამოეძიებნ ჰკითხავნ. და უფროღა თვით
განმარტებნ ძალსა და სიღრმესა მათსა: და უსაკვირველეს ესე არ
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ს უწყით ყოველთა თუ ვითარ სასწრაფო არს ყოველთა საქმე ნადირობისა.
და თუ ვითარ დაიმონებს შედგომილსა თვისსა და წარტყუენულ ჰყოფს. და
ნადირობასა შინა არა რასა სხვასა განხილვასა და დევნასა ნა
დირისასა. და თუ ვითარ ჵელთ იგდოს მიმხედველ ჰყოფს. გარნა მისი
გულს მოდგინება ამასცა სძლევდა. რ~ თვით ნადირობასა შინა წიგნნი
აქუნდიან ჵელთა. და რაჟამს ჟამი იყვის მისცნის ვისმე მსახურსა და ეს

რეთ დევნა უყვის. და ნუ უკუე ჰგონო ვითარმედ ჵელითა ცალიერითა
მოიქცის ანუ ცუდად დაშურის. რ~ ვინ გავნ ჵორციელი ანუ ვინ ი
ხილა ესე ოდენ განმარჯუებული ნადირობასა შინა:-

მოსამახოს ვინმე ითქმის ებრაელი მოისრობის და კეთილ მმართელობ
ისა თვის ალექსანდრეს სპათა შორის მჯობად. და აქილევი კენტავრ
ოსგან განსწავლულად. მოისრობისა ელენთა შორის. ხ~ ბარაჰმ
ჯური სპარსთა შორის მოქმედად უცხოთა და საკვირველთა. გარნა ჭე
შმარიტად ვერცა ერთი ამათგანი შეუსწორებოდა ამას ვ~ა გვიხილავს:-

და ვთქუა სხუაცა საქმე საცნაურ მყოფელი წიგნთა სიყუარულისა.
რომელსა შინა არა რა იყოს ტყუილი ვინათგან წარსწყმედს უფალი
ყოველნი რომელნი იტყუიან სუცრუესა. წინა დაიდვა ოდესმე წიგნი
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სამოციქულო წარკითხვად და რაჟამს დაასრულის ნიშანი დასვის ბოლო
ოსა წიგნისასა. ხ~ მოქცევასა წელიწდისასა მით ნიშნითა ავთვალეთ
ოც და ოთხჯერ წარეკითხა: არიან უკუე სხვანიცა მრავალნი საცნაურე
ბანი ამის პირისანი. გარნა მე ერთღა შევსძინო სიტყუად სხუაჳ ამათთა:
ქალაქი ტფილისი იყო ოდეს ერთ ჯერ არა სრულიად შემოყუანებულ ი
ყო უღელსა ქუეშე მორჩილებისასა ვ~ა აწ. ა~დ სავსე იყო სისხლითა
ქრისტიანეთათა. ოდესვე ყვიან ღავღავი და თვინიერ მიზეზისაცა მო
სრნიან რაოდენნი პოვნიან ქრისტიანენი. ხ~ ოდესმე ქარავანსა თანა შე

მოყოლილთა თურქთა ზედა განსცნიან შემომავალ გამომავალნი ქრის
ტიანენი და ტყუეობად და სიკუდილსა მისცნიან. და ესრეთ ისრვო
და ქუეყანა მრავალ ჟამ რომელი ესე ეძვინებოდა სულსა
დავითისასა:- შემოვიდა ოდესმე ქარავანი დიდი განძით
და თანა შემოჰყუეს თურქნი დიდნი. ცნა მეფემან და გაგზავ
ნნა მონათაგანნი ათხუთმეტნი კაცნი რჩეულნი. რათა ლო
ჭინით კერძო ნახირი მძოვარი ქალაქისა წარმოიტაცონ. ნუ
უკუე იგი თურქნი გამოვიდენ დევნად და მოსწყვიდნეს ამით ღონ
ითა. ხ~ თვით სამასითა ოდენ კაცითა დაიმალა ღელეთა ავჭალ

1-17 სტრ. 240r
ისათა და არავის მიენდო მჵედარსა სხვასა. ა~დ თვით მარტო წარვიდა
ყოვლად უსაჭურველო ჵრმლითა ოდენ. და თანა წარიტანა წიგნი
ღ~თის მეტყუელი. და ამცნო სპათა არა შეძრვად ყოვლადვე მისვ
ლადმდე მისა მათ თანა:-

ხ~ მონათა ყვეს ბრძანებული მათდა და წარმოიღეს ნახირი. და მოეწივნ
ეს თურქნი ვითარ ასი კაცი: და შემდგომად დიდისა ჰომისა ჩამოყა
რნეს მონანი და დაუჵოცნეს ცხენნი გარნა ქუეითცა იბრძოდეს ფიც
ხლად: ხ~ მეფე ცხენსა რა გარდაჰჵდა არა ჰგონებდა ჯერეთ მოსუ
ლასა შეექცა კითხვასა. და ესე ოდენ წარიტყუენა მისგან გონები
თა რომელ სრულად დავიწყდა წინა მდებარე საქმე. ვიდრემდის ჵ
მაჳ რამე კლვისა შემოისმა ყურთა. მყის დაუტევა წიგნი მუნვე და

აღმჵედრებული მიჰყვა მას ჵმასა. და ვ~ა ზედა წარადგა მონათა თვისთა
ესე ვითარსა ღუაწლსა შინა მყოფთასა. და რ~ აშორვიდა თვისთა სპათა
და უკეთუმცა მათდა ცნობად წარსრულ იყო მონათა დაუჵოცდეს.
მსწრაფლ შთაბრიალდა ვ~ა არწივი და დააბნივნა ვ~ა კაკაბნი. და მ
სწრაფლ ესე ოდენნი მოსწყუიდნა რომელ მათნი ცხენნი კმა ეყვნ
ეს მონათა მათ. და აღმჵედრებულთა ესე ოდენნი მოსრნეს რომელ
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მცირედ შეესწრნეს ქალაქს: ხ~ გზანი სავსენი იყუნეს მძორითა მათ
ითა: და ფრიადისა ცემისაგან ჵრმალმანცა დაღუვალარჭნილმან
უვარ ყო ქარქაში თვისი: მაშინღა მოვიდა სპათა თვისთა თანა რო
მელნი ფ~დ აბრალებდეს მას: განიცადეთღა ჩემდად რომელ
ესე ვითარსა საქმესა შინა: და ესე ოდენ უცალოსა წიგნივე
აქუნდეს უსასწრაფოესად საქმედ და ესენი ესეოდენ:-

ხ~ ვთქუა ესეცა ვითარმედ უკეთუმცა არა წერილთა მეც
ნიერებანი. და გარდასრულთა საქმეთა შემცნებანი. პირ
ველ ყოფილთა მეფეთა კეთილ ძღუანე ბულთა: ანუ ვერასა წარმართებუ
ლთა შემთხვეულნი წინა განსაკრძალებლად. და სახედ არა შემოეხუ
ნეს და არა მოეჵმარნეს ვ~ა იტყუის სოლომონ. ვითარმედ იცნის ქცეულე
ბანი ჟამთანი აჵსნანი იგავთანი. და გარდასრულთა შეამგზავსნ
ის მომავალნი. არათუმცა ესენი ესრეთ კუერთხი მეფობისა ესე
ოდენ დამდაბლებული ძნელი და ნანდვილ დიდ განსაგებელი. რათა

იპყრა ესრეთ მაღლად და ვითარ ვერვინ სხვამან: რ~ განბრძნდა უფ
როს გაბასაელისა და უფროს ეთამ ისრაიტელისა წერილისაებრ.
და ვითარ ვინ აღრაცხნეს რაოდენნი საქმენი ეთხოებიან მეფობასა. რაოდ
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ენნი მართებნი და განსაგებელნი. კიდეთა პყრობანი. ნაპირთა
მჭირვანი. განხეთქილობათა კრძალვანი. სამეფოსა წყნარობისა
ღონენი. ლაშქრობათა მეწცადინობნი. მთავართა ზაკვისა ცნობანი. მჵ
ედართა განწესებანი. საჰერონი შიშნი. საჵელოთა და საბჭოთა სჯ
ანი. საჭურჭლეთა შემოსვლანი. მოციქულთა შემთხუევანი და
პასუხნი: მეძღუნეთა ჯეროვანნი მისაგებელნი. შემცოდეთა წყალობი
თნი წუართანი. მსახურებულთა ნიჭ მრავლობანი. მოჩივართა მარ
თალნი გამოძიებანი. მოსაკითხავთა შესატყუისნი მოკითხვანი. სპათა და
წყობანი. და ღონიერნი მიმართებანი: და რაოდენი ვინ აღმოწყნეს სიტყუითა
უფსკრულისგან სამეფოთა საქმეთასა რომელსა შინა ვერვინ ძუელთა და
ახალთა მეფეთაგანი ემსგავსა. ვ~ა საქმენი წამებენ მზისა შარავან
დთა უბრწყინვალესნი და ცხადნი რომელნი სიბრძნითა თვისითა ქმნნა:-

რ~ სულტანი დასუა მოხარკედ თვისსა. ხ~ მეფე ბერძენთა ვ~ა სახლეული
თვისი: დასცნა წარმართნი. მოსრნა ბარბაროზნი. მრწემად მოიყუანნა მ
ეფენი. ხ~ მონად ჵელმწიფენი. მეოტად წარიქცივნა არაბნი. იავარად ის
მაიტელნი. მტუერად დასხნა სპარსნი. ხ~ გლეხად მთავარნი მათნი. და რა
თა მოკლედ ვთქუა პირველ ყოფილნი მეფენი მსაჯულნი გოლიათნი გ
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მირნი კაცნი იგი საუკუნითგან სახელოვანნი მჵნენი და ძლიერნი რათაცა საქმეთა
ზედა სახელოვანნი. ყოველნივე ესრეთ დასხნა ვითარცა პირუტყუნი ყოვ
ელსა საქმესა შინა:-

ხ~ კუალად საღ~თოთა სათნოებათა და სულიერთა საქმეთა მისთა ვიეთი გონება
მისწუ
თეს. ანუ მოგონებულსა ვისმან ენამან შეუძლოს თხრობად: რ~ ვ~ა ღ~თი მა
რთალ სჯიდა სამეფოთა თვისთა თუალ უხუამითა მით ბჭობითა თვისითა და
არა სადათ მიდრკებოდა წამი მისისა სასწორისა. ვ~ა სოლომონისთვის გუესმის
საბჭოთა შინა და თვით მოსეს მიერნი გუაუწყებენ ბჭობანი და თხრობანი:
ხ~ თავი სათნოებათა სიწმიდე ესე ოდენი მოიგო ვ~ა დიდმან ანტონი. ნუ მეტ
ყუი მისთა სიჭაბუკისათა რათამე. რომელნი არცა ღ~თნ მოიჵსენნეს. უწყი ჭეშმა
რიტებით რ~ ყოველთა ათისა წლისა ჟამთა სამარადისოდ წმიდითა პირითა და
განწმედილითა გონებითა უხრწნელთა ქრისტეს საიდუმლოთა თანა მოწამებითა
სვინდისისათა და არა მხილებითა გონებისათა და რომლისა მოწამე არს სარწმუნო
ცათა შინა კვალად ლოცვისა და მარხვისა თვის რადღა საჵმარ არს თქუმა რომელ
სა იგი საქმარ ოდენ იყო. და კუალად მონასტერნი და საეპისკოპოზონი ეკლესიანი წ
ესსა და რიგსა ლოცვისასა და ყოვლისა საეკლესიოსა განგებისასა დარბაზის კარ
ით მიიღებდიან ვ~ა კანონსა უცთომელსა ყოვლად შუენიერსა და დაწყობილსა
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კეთილ წესიერებასა ლოცვისა და მარხვისასა: ხ~ საეშმაკონი სიმღერანი

სახიობანი და განცხრომანი და გინებაჳ ღ~თისა განმარისხებელი და ყოველი უწ
ესოება მოსპობილ იყო ლაშქართა შინა მისთა. და ურიცხუსა მას შინა ს
იმრავლესა ენათა ნათესავთა ვ~ა ცათაშინა მყოფთა შორის:-

კ~დ წყალობაჳ გლახაკთა ესე ოდენი აქუნდა ვიდრემდის აღავსო ზღუა და ჵმე
ლი ქველის საქმემან მისმან: რ~ ლავრანი და საკრებულონი და მონასტერნი ა
რა თვისთა ოდენ სამეფოთა. ა~დ საბერძნეთისანიცა მთა წმიდისა და ბორღალეთისნი
მერმეცა ასურეთისა და კვიპრიისა შავისა მთისა პალესტინისანი აღავსნა
კეთილითა. უფროსღა საფლავი უფლისა ჩუენისა იესოს ქრისტესი და მყოფ
ნი იერუსალემისნი თვითო ფერთა მიერ შესაწირავთა განამდიდრნა: კვალ
ად უშორესცა ამათსა რ~ მთასა სინასა სადა იხილეს ღ~თი მოსე და ელ
ია აღაშენა მონასტერი. და წარსცა ოქრო მრავალ ათასეული. და მოსაკიდელნი
ოქსინონი და წიგნები საეკლესიაო სრულებით და სამსახურებელი სიწმიდეთა
ოქროსა რჩეულისაჳ:-

და კუალად დღითი დღე წარსაგებელთა რომელთა თვისითა ჵელითა მისცემდა ფ
არულად. ვინ აღრიცხოს თვინიერ მამისა ზეცათასა რომელი მიაგებს ცხად
ად: რ~ იყო მისა კისაკი მცირე აღავსის დრაჰკნითა რაჳ დღე სარწმუნოთა
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თვისთა ჵელითა და სამწუხროდ ცალიერი მოაქუნდის იგი მხიარულსა სულითა
და პირითა. და ოდესმე ნახევარი წარაგის მისი. და ოდეს მე არავინ ეპო
ვნის და ეგრე სავსე მისცის დამარხვად ხვალისა. და სულთქმითა თქვის დ

ღეს ვერა მივეც ქრისტესა მარცხებითა ჩემდა ცოდვათათა. და ამას
არა თუ ჵელოსანთაგან მორთმეულისა იქმოდის ანუ საჭურჭლით. ა~დ ჵელ
თა თვისთა ნადირებულითა რომელთაგანი თვისსა მოძღვარსა იოვანეს
მისცა ოდესმე დრაჰკანი ვითარ ოცდა ოთხი ათასი რათა განუყოს გლახ
აკთა. და ესეცა მცირედი მრავლისგან თქუმად შეუძლებელ: ხ~ განათა
ვისუფლნა არა მონასტერნი ოდენ და ლავრანი მოსაკარგვეთა მაჭირვ
ებელთაგან ა~დ ხუცესნიცა სამეფოსა შინა მისსა. ყოვლისა ჭირისა და
ბეგრისაგან. რათა თავის უფალთა სა~ღმთო მსახურება მიუპყრან ღ~თსა:-

ხ~ ამათ თანა რაოდენნი ეკლესიანი აღაშენნა. რაოდენნი ჵიდნი მდინარეთა სას
ტიკთა ზედა. რაოდენნი გზანი საწყინოდ სავალნი ქვა ფენილ ყვნა. რაოდ
ენნი ეკლესიანი წარმართთაგან შეგინებულნი განწმიდნა სახლად ღ~თისად.
რაოდენნი ნათესავნი წარმართთანი შვილად წმიდისა ემბაზისად და შეაწ
ყნარნა ქრისტესა. და დადვა მისთვის უმეტესი მოსწრაფება რათამცა ყო
ველი სოფელი მოსტაცა ეშმაკსა და შეასაკუთრა ღ~თსა რომლითა მიიღო
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მადლი მოციქულობისა ვ~ა პავლე. და ვ~ა დიდმან კოსტანტინე სხუათავე კეთილთა
თანა აქუნდა ესეცა. რ~ სლვათა შინა თვისთა სამეფოთასა სიმრავლითა სპათათა
და სიმალითა სლვისათა ვერ ადვილად მიემთხვეოდიან მოჩივარნი და დაჭირებ
ულნი და მიმძლავრებულნი. განაღა ვიეთგანმე რომელთა საჭიროდ უჵმდის გ
ანკითხვა და შეწევნა მეფობრივი. ნუ უკუე და ვინმე აღვიდის ბორცუსა ზე
და რასამე გზისა მახლობელსა. ანუ კლდესა გინა თუ ხესა ვ~ა ზაქე. უკეთუ

ოდენ ეპოვის ესე ვითარი რამე და მუნით საცნაურ ყვის ჭრტინვა თვისი: ამის
თვის დაედგინნეს კაცნი მართლად მცნობელნი. და განმკითხვარნი მოჩივ
ართანი რომელთა მიერ მიიღებდეს კურნებასა:-

მრავალგზის გვიხილავს იგი დამლტობელად ღაწუთა თუისთა
ცრემლითა ხილვასა ზედა თითო სახეთა სენთა მიერ განც
დილთასა. და ხილვად საძნაურთა რომელნი შეემთხუევიან
მიუნდობელთა ამათ და უბადრუკთა ჵორცთა: რომელთა სხ
ვათა უმეტეს ზრდის ქუეყანა ქუთათისისაჳჱ ვინ აღრიცხუნეს ტყ
უენი რომელნი მან განათავისუფლნა. რომელნი უკუმოიჵსნნა
ყივჩაყთაგან ფასითა: ვინ ჯეროვნად წარმოთქუნეს პატივის
პყრობანი მონაზონთანი. და სიყუარულით შეწყნარებანი

1-17 სტრ. 242v
მათნი. თვითუეულისა ნიჭნი და საჵმარნი რომლითა უზრუნველ ყვნის ყოველთა
საჭიროთაგან:- ხ~ აქუნდა ამას ყოვლად ბრძენსა მეფესა საქმედ ესეცა. რომელთა
უმეტეს ყოველთა საშიშად საზარელ იყო ყოველთა. რ~ ღ~თისა მიერ იყო მის
ზედა ნიჭი ესე. და საქმე ყოვლად საკვირველი. არარა შორიელი არ
ცა სამეფოთა შინა მისთა. არცა ლაშქართა შინა მისთა მყ
ოფთა კაცთაჳ დიდთა და მცირეთა საქმე ქმნილი კეთილი. გი
ნა სიტყვა ბოროტი სიტყუა თქმული არარა დაეფარვოდ
ა ყ~დვე. ა~დ რაოდენცა ვის ფარულად ექმნის. ანუ თუ
ეთქუის ყოველივე ცხად იყო წინაშე მისსა: ვიდრემდის გულის

სიტყვანიცა მოგონებანი ვიეთნიმე მიუთხრნის მათ. რო
მელთა ზარგანჵდილ ყვნის: და მონაზონთა განშორებულთა
სენაკთა შინა მათთა ქმნილნი ღვაწლნი და სათნოებანი უწყოდ
ნის ცხადად. დასიშორე გზისა ვიდრე ეკლესიამდე ზომით იცო
დის და მოთმინებისათუის აქებდის და ჰნატრიდის: ნუ ამას ეძი
ებ მკითხველო თუ ვითარ იქნებოდა ესე: არამედ ამას ცნობ
და თუ რა სარგებელი პოვის ამათ რ~ არათუ ცუდად.
რადმე დაგანსაკითხავად საგიობელთა საქმედ ანუ საკიცხელა
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დ ვიეთვისმე იქმოდის ნუ იყოფინ ესე წარვედ:-

ა~დ დიდნი საქმენი და ფრიად სასწრაფონი წარმართნა ამით და მრავალითა
კეთილთა მიზეზ ექმნა. ესე პირველად ორგულებასა და ზაკუასა და ღ
ალატსა რასაცა ვერვინ დიდითა ანუ მცირეთაგანი იკადრებდა მოგონებ
ადცა არა თუ თქუმად ვისდა არცა თუ უმაღლესა ვინ თვისსა თან
ა. ანუ მოყუასსა თვისსა გინა ყრმათა თვისთა ვინადგან ესე მტკიცედ უწყოდა
ყოველმან კაცმან პირით აღმოსვლასავე თანა სიტყვისასა საცნაურ ქმ
ნილ არს უეჭუელად წინაშე მეფისა. და მრავალნი განპატიჯებულცა
იყუნეს. და მახლობელ ესე ვითართა თვის. ამის თვისცა ვერცა ოდეს ვინ
განიზრახა ღალატი რაჳთურთით დღეთა მისთა. არამედ იყო ყ
ოველთაგან საკრძალავ და სარიდო:-

და კუალად მღდელთ მოძღუართა მღვდელთა და დიაკონთა მონაზონთა
და ყოველთა კაცთა ესევე საქმე ექმნა წესიერებაჳ გზა ყოველთა სათ
ნოებათა მიმართ. რ~ შიშითა [...] მისითა ვერ იკადრებდიან უწესოდ
სლვად. ვინადგან უწყოდიან არა რას დაფარულობა წინაშე მისსა. და
მის მიერ ქება სათნობისა. და ძაგება არა წმიდათა და უწესოთა საქმეთა: რ~
ვერცა მსოფლიო ვინმე. და ვერცა მოქალაქე. ვერ მჵედარი და ვერ რომელი
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პატივი და ჰასაკი იკადრებდა განდრეკილად სლვად. რ~ ყოველთა კაცთა იყო
წესიერება ყოველთა კანონ ყოველთა პატიოსნება. და თვით მათ მეძავთაცა ყოვ
ელთა კრძალულებაჳ ყოველთა შიშ და მმართებელ გზათა საღთოთა და მ
შვიდობისათა. ესე დიდნი საქმენი ღთისაგან ოდენ შესაძლებელნი ესრეთ
ადვილად წარმართნა ამით ვ~ა ვერ ვინ ადვილი წარმართის. ეგრეთ ამისთ
ვისცა შიში დიდი და ზარი მისი განითქუა კიდეთა ქუეყანისათა. და განკრთ
ეს ყოველნი მკვიდრნი ქუეყანისანიჱ ხ~ შემოკრბა ოდესმე წინაშე მეფისა ნათე
სავი გულარძნილი ყოვლად ბოროტთა სომეხთა ებისკოპოსები. და მონას
ტერთა მათთა წინამძღურები მრავალი ფრიად. რომელნი აზმნობდეს თა
ვთა თვისთა მიწევნად თავსა ყოვლისა და მეცნიერებისასა. და მოაჵსენეს რათ
ამცა ყო ბრძანებითა მისითა კრება. და ყვესმცა სიტყუის გებაჳ. და გამოძიებაჳ
სჯულისაჳ. და უკეთუ იძლივნენ და იქმნენ თანა ერთ ჵმა სჯულისა და
თვისი სჯული შეაჩუენონ. ხ~ უკეთუ სძლონ სომეხთა ესე ოდენ მიემადლოს რათა ა
რღარა გვიწოდდეთ მწვალებლად. და არცა შეგუაჩუენებდეთ:-

ხ~ მაშინ მოუწოდა მეფემანცა იოვანე კათალიკოზსა ქართლისასა. და მის ქუეშეთა
ეპისკოპ
ოზთა და მეუდაბნოეთა. და არსენის იყალთოელსა თარგმანსა და მეცნიერ
სა ბერძენთა და ქართველთა ენათასა და განმანათლებელსა ყოველთა ეკლე
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სიათასა. და სხვათა მეცნიერთა და ბრძენთა კაცთა:-

ყუეს უკუე სიტყვის გება ურთიერთას. ცისკრით ვიდრე ცხრა ჟამამდე. და ვ
ერასა უძლეს დაბოლოებად. რ~ იყო ორკერძოვე ძლევის მოყუარებაჳ ო
დენ და სიტყუათა პაექრობაჳ. რ~ შევიდიან შეუალთა საქმეთა და ძნიად გა
მოსავალთა. შეეწყინა ესე მეფესა და ჰრქუა მათ თქუენ მამანო სიღრმეთა სად
ამე შესრულ ხართ და უცნაურთა ხედვათა ვ~ა ფილოსოფოსნი. და ჩუენ ვერ
არასა უძლებთ ცნობად ვ~ა უსწავლელნი და ყოვლად მსოფლიონი. და ესე
საცნაურ არს თქუენდა რ~ მე შორს ვარ სწავლულებასა და მეცნიერ
ებისაგან ვ~ა მჵედრობათა შინა აღზრდილი. ამისთვისცა უსწავლელთა და
ლიტონთა და მარტივთა მიერ სიტყუათა გეზრახო თქუენ. ესე რაჳ თქუა
იწყო მათდა მიმართ სიტყუითა თქმად. რომელთა ღ~თი მოსცემდა უეჭუ
ელად პირსა მისსა ესე ოდენთა იგავთა და სახეთა წინა დაუდებდა აჵსნათა
საკვირველთა მიერ წინა დაუდგრომელთა და უცილობელთა. რომლითა დაა
ნთქნა ვ~ა მეგვიპტელნი და დაუყო პირი მათი. და უპასუხო ჰყვნა და
ყოვლად უსიტყუელ. ვ~ა ოდესმე დიდმან ბასილი ათინას შინა: ესე მწ
ვალებელნი:- და ესე ოდენ ზარ გაჵდილ ყვნა და ყოვლად უღონო
რომელთა აღიარეს ცხადად ძლეულება თვისი ამისთა ოდენ მეტყუელთა.
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ვითარმედ ჩუენ მეფეო მოწაფე გვეგონე ამათ მოძღვართა თქუენთა გარნა ვითარ ვ
ხედავთ შენ სამე ხარ მოძღუარი მოძღუართაჳ რომლისა ბრჭალსა ვერ. მიმ
წუდარ არიან ეგე მოძღუარ საგონებელნი თქუენნი. და ესრეთ ფრიად მ
აბრალობელნი თავისანი მიიქცეს სირცხვილეულნი. არღარა ოდეს მკ
ადრებელნი ამისნი ოდესცა:-

ხ~ არიან ვინმე მაბრალობელნი მეფისანი ჯერეთცა ესე ოდენ მჭირსედ და მოლა
შქრეობისა თვის. და მჵედრობათა მისთა განუსუენებელისა მიმოსვლისა და
დაჭირვებისათვის. და ვითარმედ არცა მშვილდი თავს იდებსო მარადის გარდა
ცმულობასა. არცა ძალი ორღანოსა მარადის განსხირპულობასა. რ~ ჟამსა
ჵმარებისა მათისასა თუითეული მათი უჵმარ იპოისო: და ესე ვითართა უ
გიობელთა მათ თვის და უმიზეზოსა. და ყოვლად იტყუიან გარნა ისმინეთ ესე ვი
თართა მათ: პირველად ესე რ~ სამეფო აფხაზეთისა მცირე ჰქონდა მოკლებ
ული და მცირედ იყო და ტყუეობათა და ზემოჵსენებულთა ჭირთაგან მ
ცირე გუნდი მჵედრობისა. და იგინიცა დაჯაბნებულნი მრავალ გზის მტ
ერთაგან სივლტოლითა უცხენოდ უსაჭურველონი. და თურქთა წყობი
სა მიმართ ყოვლად უმეცარნი და ფრიად მოშიშნი. უკეთუმცა ესე ოდე
ნ უწყინოთა ლაშქრობითა. და მცირედ მცირედ ბრძოლითა და სწავლი
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თა გუარიანად და ღონიერად წინა ძღომითა. და მრავალთა ძლევათა მიერ მოგვარ

ებითა. არა განეწუართნეს სპანი თვისნი და განეკადნიერნეს წყობათა მიე
რ. მჵნეთა ქებითა და ნიჭთა მიცემითა: ხ~ ჯაბანთა სადედოთა შთაცმითა და
კიცხევით ძაგებითა. არამცა მოეღონნა ვიდრემდის სპათა შორის მისთა. ყოვლად
არა იპოებოდა ჯაბანად ზრახული რათამცა ექმნნეს ესე ოდენნი ძლევ
ანი. ანუ რათამცა ექმნნეს და აღეხუნეს ესე ოდენნი სამეფონი. ნუ უკუე
ძილითა ანუ ადგილთა მწუანვილოვანთა ზედა მოსმურობითა. განცხრომი
თა და მაჩუენებელთა საქმეთა შედგომითა. არა ესრეთ არა არამედ ა
რცა ალექსანდრე ქმნნა ესრეთ:-

რ~ პირველად მამულისა თვისისანი შეკრიბნა. და მით დაიპყრნა დასავ
ლისანი ევროპი იტალია. ჰრომი და აფრიკეთი. და მათითა წარტანებ
ითა დაიპყრა ეგვიპტე შესრულმან კარქედონით. და მიერ ეგვიპტით პა
ლესტინე და ფინიკე და კილიკასა თვისად შემქმნელი წინა განეწყო დარიო
ზს. და რაჟამს სპარსეთი მოირთო მაშინღა სძლო პიროს ჰინდოსა. და ეგრეთღა
ამით ყოვლითა მოვლო ყოველი ქუეყანა და ქმნა რაჳ იგი ქმნა: და თუ
არა ქართველთა სპითა ვერცარას ალექსანდრე იქმოდა კარგსა:- და თუმ
ცა დავითს სპარსთა მეფობა ჰქონებოდა. ანუ ბერძენთა და ჰრომთა ძალი
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ანუ სხუათა დიდთა სამეფოთა. მაშინმცა გენახნეს ნაქმარნი მისნი და სხუათა
ქებულთანი:- ხ~ ვთქუა მეორეცა მიზეზი ამისვე პირისა. ვინათგა
ნ ნათესავი ქართველთა ორგულ ბუნება არს პირველითგანვე თუისთა
უფალთა. რ~ რაჟამს განდიდნენ განსუქნენ და დიდება პოონ და განსუენებაჳ.

იწყებენ განზრახვად ბოროტისა ვ~ა მოგვითხრობს ძველი მატიანე ქართლ
ისა და საქმენი აწ ხილულნი. და ესე მან უბრძნესმან ყოველთა კაცთამან
კეთილად სადმე უწყოდა. ამის თვისცა არა ოდეს მოაცალა ამისად გან
ზრახვად. ანუ განსუენებად ანუ შეკრებად და ქმნად რასამე ესე ვითარისა.
ა~დ საქმეთა რომელთა იწყო ქმნად გაასრულნაცა მაღლად და შუენიერ
ად ნუ უკუე და ლომსაცა აბრალონ ეგე ვითართა. რ~ არა ციდა მტკავ
ლურად იხედავს. არცა კუერნულად ჰკრთების:-

კუალად სხუასა ბრალობასა შემოიღებენ მეტყუელნი. შეიყუარნის ვინმე
და განადიდნის ვინმეო. და კუალად მოიძულნის ვინმეო და დაამცირნისო. ესე
აღამაღლის და ესე დაამდაბლის:-

ეჰა უსამართლოებასა ჶ~ი უგუნურებასა. ამისთვის აბრალებაა. რ~ კაცი
მიწისაგანი ღ~თსა ემსგავსა რაჳთაცა საქმითა ვინ იხილა ესე საუკუნით
გან ჶ~ი კაცო. ამისთვის რად არა ღ~თსა აბრალებ უგუნურო ამასვე ესრე
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თ მოქმედსა. ანუ არა ხუთთა ქანქართა ათ მყოფელსა მისცნაა ათნი ქალაქ
ნი. ანუ არა ერთისა დამფლველსა მოუღო იგიცა. და მისცა ათთა ზედა მეა
თერთმეტედ:- ანუ რასათვის ქადაგებულ არიან სამოთხისა შუებანი და სას
უფეველისა ნეტარებანი ღ~თისა ნებისა მყოფელთათვის ჭეშმარიტად. ხ~ საში
ნელებანი ურჩთა და უღირსთა თუის. და უკეთუ მეფემან ერთ გულნი ფრ
თხილნი და ახოვანნი ნაცულად ორგულთა და ჯაბანთა და უღირსთა ადიდნეს რაჳ
უს

ამართლო ქმნა. ნუ უკუე დუხჭირმანცა აბრალოს სარკესა. რამეთუ სახე
მისი ცხადად უჩუენის:-

უჵმარნი და უღირსნი ნუ მას ა~დ თავთა თვისთა აბრალებდინ. უკეთუ არა ვი
ნ იყო ესოდენ მართლად აღმწონელ საქმეთა და მცნობელ ვითარებასა კაცისასა. რო
მლისა აჩრდილსა შეკრებულ იყუნეს ერნი ტომნი და ენანი მეფენი და ჵელ
მწიფენი ოვსეთისა და ყივჩაყეთისანი. სომხეთისა და ფრანგეთისნი. შარვანისა
და სპარსეთისნი. ხილვისაებრ ნაბუქოდონოსორისა ვხედევდო იტყუის ხესა შო
რის ქუეყანისა სიმაღლედ ცისა მიწდომასა. და რტოთა მისთა კიდემდე ქუე
ყანისა. ფურცელნი მისნი შუენიერ. და ნაყოფი მისი ფრიად. და საზრდელი
მისი შორის ქუეკერძო მისსა დაიმკვიდრეს მჵეცთა ქუეყანისათა. და შორის
რტოთა მისთა მკვიდრობა ყუეს მფრინველთა ცისათა. და მისგან იზარდებოდა
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ყოველი ჵორციელი:- აჰა სახე არა უმსგავსო ა~დ ფრიადცა თანა შეტყუ
ებული ჩუენისა თუით მპყრობელისა. და ყოვლად გამომსახველი სიტყუით
საქმეთა თუალთა ჩუენთა ხილულთა. რ~ სიტკბოებისა და სახიერებისა. და სიბრ
ძნისა მისისა ხილვად წყურიელნი კიდით ქუეყანისათ შემოკრბებოდეს წი
ნაშე მისსა. ვინ იყო ეზომ ტკბილ შემთხუევათა შინა. ვინ სატრფიალო ზრახ
ვითა და სასურველ დუმილითა. იგივე შუენიერ ხატითა უშუენიერეს მორთუ
ლობითა გუამისათა. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა და ძლიერ ძა
ლითა. უძლიერეს სიმახვილითა. საწადელ ღიმილითა უსაწადელეს მჭმუ
ნვარებითა. მადლიერ ხედვითა საზარელ ლომებრ მკრთომელობითა. ბრძენ

ცნობითა უბრძნეს გამორჩევითა. მარტივ სახითა მრავალ სახე მართებითა:-

შემრისხველ მყუდროებითა მაქებელ განმსწავლელობითა. და არცა ერთსა კე
თილთაგანსა შემაშთობელ უზომოებითა. მაღალ უმაღლესთათვის. მდაბალ
მდაბლესთა თუის. და თუის მათ მტერთაგანცა თვით საწადელ და საყუარელ სა
თნოებათა მისთაგან შეკდემებულთა ვინა ესრეთ მიიღო ერთიცა სათნოებათა
განი. ვითარ ვინ ყოველთაგანმან. შეიკრიბა ყოველი სრულებით თითვე
ული რომელთა ყოველთა თუის შეუძლებელ არს დაკვირვება ოდენ ა
რა თუ მიბაძვება რომლითა სრულ იქმნა იგი ყოველსა შინა ესრეთ რ
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აჳ აღსავსე იყო ნავი. უფასოთაგან ტვირთითა სათნოებისათა. და არღარა შ
ემძლებელ წარსლვად ღადირთა:-

და აქუნდა ყოვლით კერძო მშვიდობა და დაწყნარება სამეფოთა მისთა. მაშ
ინ დიდმან მან წინა განმგებელმან ცხოვრებისა ჩუენისამან. და ყოვლის
ავე უმჯობესისა შემცვალებელმან განგებითა მით რომელი მან უწყი
ს. და განაწესებს ჟამთად წელთა ჩუენთა. ესრეთ განაგო ვ~ა მუშაკმან
კეთილმან რაჟამს იხილნის ჵუვილნი აღსავსედ ნაყოფითა. და ქუეყან
ად დადრეკილნი ისწრაფის დაუნჯება მათი. და ვ~ა მენავემან ბრძენმან
განიცადის რაჳ ნავი თვისი აღსავსედ მრავალ ფერითა ტვირთითა მიის
წრაფის ნავთ სადგურად რათა არა რაჳ ევნოს სოფლისა ამის მ
ღელვარისა ზღუისაგან:-

რ~ ჟამსა ზამთრისასა. მშვიდობასა და დაწყნარებასა ყოვლისა სამეფოსასა
არა გარეგნად მენაკიდურესა. ა~დ საშუალ თუისთა სამეფოთა ადგილთა
თვით მის მიერვე წინათ განჩინებულსა განსასუენებელად და მისაძინე
ლად ვ~ა ჰრულითა რათამე შუენიერითა დაიძინა მამათა თუისთა თან
ა. და თუით მებრ ესე კმა არს საცნაურ მყოფლად საკუთრებისა თუისისა
ღ~თისა მიმართ: რ~ მრავალ გზის მრავალთა მიზეზთა და განსაცდელთა
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სიკუდილისათა. შთავარდა იგი რომელთაგანი მცირედი მივსცეთ თხრობასა:
რ~ ნადირთა დევნასა შინა ოდესმე მუხნარს წაექცა ცხენი და ესე ოდე
ნ შეიმუსრა რომელ სამ დღე ყოვლად უსულო მდებარე იყო უძრავად.
სამშვინველისაგან ოდენ საცნაური ცოცხლად. და შემდგომად სამ დღ
ე ნამეტსა სისხლისასა აღმომყრელსა მოექცა სული და სიტყუაჳ და ძ
ლითღა აღდგა ცოცხალი. და ესე ვითარი მრავალ გზის შეემთხვია და ღმ
ერთმან იჵსნა სიკუდილისგან:-

კუალად ციხესა რომელსამე ჰბრძოდეს ქართლს და მეფე კარსა კარვისა
თვისისა დგა პერანგითა მოსილი ოდენ შუა დღე. და ციხით ვინმე შემო
სტყორცა ისარი და ჰკრა ხატსა მთავარ ანგელოზისასა. რომელი ეკიდა ყ
ელსა ოქროსა მცირე. და ძალმან საღ~თომან განარინა მშვიდობით:-

რაოდენ გზის ყივჩაყთა თუისთა განიზრახეს ღალატი. და განაჩინნეს კაცნი მ

ჵნენი. რომელნიმე ჵრმლითა. რომელნიმე შუბითა. სხუანი ისრითა. და ე
სე არა ერთ და ორ გინა სამ ა~დ მრავალგზის. და არაოდეს მიუშა ღ~
თნ კუერთხი ცოდვილთა მართალსა მას ზედა. არცა ოდეს მისცა იგი ჵელ
თა მეძიებელთა მისთასა. დაღათუ მრავალ გზის დევნასა თურქთასა მ
არტო დაეპყრის ანუ უსაჭურველო. გარნა ყოველსა შინა ჵელი ი
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გი ზეგარდამო ფარვიდა მდევართა მისთაგან:-

ა~დ ყოვლადვე და ყოველსა შინა იყო ბედნიერ და სვიან და მადლითა აღსა
ვსე.
ეგრეთვე ჟამსა შინა შუენიერსა და ჯეროვანსა მოუწოდა ღ~თნ შემ
ყუარებელსა თვისსა. და მარადის მოსურნესა სამარადისოდ მეფობად წ
ინაშე მისსა. და არღარა მიუშვა მრავალ ჟამ სჯად და დაჭირვად სამ
სხემოსა ამას კედარსა შინა მკვიდრობითა. და ჵორცთა ამათ ქუე დამზიდ
ველთა მიერ შეკრვად სულსა გონებაჳ ქმნულსა. არცა განხრწნად
ითა გუირგუინითა და პორფირითა. ვ~ა სიზმრითა და ნაოცნითა უმრავლ
ესად მღერად. ა~დ ნამდვილ ჭეშმარიტითა და მტკიცითა წარუდინებელთა
და სამარადისოთა. სადა თუით იგი ბუნებით ღ~თი მეუფებს მადლით ღ~თ ქ
მნილთა ზედა. მუნ აღიყუანა მის თანა მეფობად უხრწნელითა და ბრ
წყინვალითა გუირგუინითა და პორფირითა შემკული. სადა იგი აწ
მკუიდრ არს და იქცევის ნათელსა შინა ღ~თაებისასა:-

რ~ იყო მაშინ თუე იანვარი ოც და ოთხი. და დღე შაბათი: ოდეს ქო

რონიკონი იყო ტარი კანი და ენი:- ხ~ წელიწადნი მისნი შობითგანნი
ორმეოც და ათსამეტჱ ხ~ მეფობდა ოც და ათოთხ მეტ წელ:-

და ვ~ა პირველმან დავით სოლომონი. ამანცა თუისითა ჵელითა დასუა
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საყდართა თუისთა ძე თუისი დიმიტრი სახელით სახელ დებული. მარად
ღე გარდამონასახი ყოვლითურთ მსგავსი მამულთა: და დაადგა თავსა გ
უირგუინი შუენიერი ქვათაგან პატიოსანთა: ვიტყუი უკუე სათნოებათა მამულთა.
და შეარტყა წელთა ძლიერთა მახვილი: ეჰა რაბამ სვიანად ჵმარე
ბული და შეჰმოსა, მკლავთა(ბ) ლომებრთა, პორფირი(ა), და ტანსა ახოვ
ანთა დაულოცა ცხორება წარმართებული და განგრძობაჳ დღეთა ბედ
ნიერობით. თაყუანის ცემად მისსა მეფეთა ქუეყანისათა და ყოველთა
წარმართთა მონებად მისსა. გამობრწყინვებად დღეთა მისთა სიმართლე
და მრავალი მშვიდობაჳ და ესრეთ განცვალა ქუენა მოქალაქობაჳ ზენად ს
უფევად. რომლისა მკვიდრნი განჵსნილ არიან შრომათაგან და ო
ფლთა და ზრუნვათა. და მუნ მეფობს სიმდიდრეთა მათ ზედა. რომე
ლნი წინა წარგზავნნა საუნჯეთა მათ უშიშთა: რ~ მუნ არს შუება
და სიხარული რომელსა არა აქუს მწუხარება: და სიმდიდრე რომელ
სა არა შეუდგს სიგლახაკე. და მხიარლება რომელსა არა განჰკუეთს ურვაჳ და
მეფობაჳ. რომელსა არა აქუს აღსასრული. და მუნა არს ცხოვ
რებაჳ. რომელსა არა შეამღურევს სიკუდილი:-
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ცხოვრება დიმიტრი მეფისა დავითის ძისა რომელი იყო მეორმეოც და შვიდე
მეფე ქართლისა ბაგრატოანი:-

სრულ ყო რაჳ დავით სრბა მეფობისა ქორონიკონსა ტარი კანი და ენიჱ
და მივიდა დაუსრულებელისა სუფევისა: სიცოცხლესავე შინა თუისსა და
სუა მეფედ ძე თუისი დიმიტრი. და დაადგა გუირგუინი თუით მისითა ჵელ
ითა. დაიპყრა სამეფო ტახტი და საჯდომი მკლავითა ლომებრივითა
მისათხრობლად ბრძენთა ქების მოყუარეთა თუის. იტყუის სოლომონცა მეფ
ე ჟამნი არიან მშვიდობისანი სარწმუნოება მეფეთაჳ. პირველად მოშიში ი
ყო ღ~თისა სუიანი და გამარჯვებული. და სიმაღლესა და სიმდიდრესა ში
ნა მდაბალი და გლახაკთ მოწყალე. ობოლთა და ქურივთა განმკ
ითხველი. საყდართა და ეკლესიათა მღვდელთა და მონაზონთა კეთილის
მყოფელი. შემწირველი სოფელთა და აგარაკთა დიდებულთა სამე
ფოსა მათისათა. და კარსა ზედა მყოფთა ტკბილად მოუბნარი. უხვი და
მბოძებელი და ვითარ გაავრცელა და აღაშენა სამეფო მისი:-

ოდეს დიდმან დავით ტფილისი აიღო ჲერეთი და კახეთი მოირთო. ციხეთა
და ქალაქთაგან კიდე კაცი არსადა იყო. ჲერეთი სომხითი ტაშირი ჯავ
ახეთი ქუენაარტაჰნი და აჰრტანი ამათსა მეფობასა შინა აშენდა.
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და ტაოსა ნაპირნი: ოდეს ჯერეთ არა მეფე იყო დიდმან დავით შარვანს გაგზა

ვნა. ჰქმნა ჰომნი და ბრძოლანი რომელ ყოველნი მხედველნი მისნი განა
კვირვნა. და აიღო ციხე ქალაძორი. და აღივსო ალაფითა და ტყუითა ურიცხუითა.
გააქცივნა სუქმნეთნი თავი ყოვლისა სპარსეთობისა. დაჵოცნა და ამოსწყუ
იტნა აავსნა საჭურჭლენი და ლაშქარნი მისნი: ერთგულთა შემწყნარე
[..]ბელი იყო და შეცოდებულთა სამართლიანად მწურთელი: ვინადგან არა
სწორ არს ცოდვა მღდ[ე]ლისა და მჵედრისა. არცა ერისა და მღ[ე]დელთ მთავრ
ისა. რომელმან იცოდის ნება უფლისა თუისისა და არა ყოს იგუემოს ფრიად:-

ყოვლითურთ ემსგავსა ძირსა კეთილსა დავითიანსა ხესა ღ~თივ დანერგუ
ლსა და ცხებულიანსა. წარვლო ცხოვრება და მიიწია სრულ ქმნილი ს
იბერესა: და ესხნეს ძენი ორნი დავით და გიორგი ასული ერთი სახელით რუსუდან:შეიმოსა ჩოხა და იკურთხა სქემითა. დაყო წელიწადი ერთი და აღესრ
ულა და დასუა ძე მისი მეფედ: დავით:-

მეორმეოც და: ჲ(8) მეფე დავით. ძე დიმიტრი მეფისა ბაგრატოანი:-

ხ~ ამან დავით იმეფა ექვს თუე და მოკდა და დატევა ძე ერთი სახელით დიმირტი:
და შემდგომად მისსა დაჯდა ძე დიმირტი მეფისა:და მეფედ გიორგი ძმა მისივე: ქორონიკონსა ტარი ონი და ენი.
ამასვე წელსა მიიცვალა მეფე დიმიტრი წლისა ერთისა ჩოჵოსანი და
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დაჳ დემეტრესი თამარ თიღვისა აღმაშენებელი იგიცა შემონაზუნებუ
ლი გარდაიცუალა. და დაჳ მისი კატა საბერძნეთს გათხოვილ იყო:-

მეორმეოც და: თ~: მეფე გიორგი ძე დიმიტრი მეფისა: და ძმა დავით მეფ
ისა ბაგრატოანი:-

ხ~ მეფე გიორგი ვ~ა დაჯდა ტახტსა ზედა საჵელმწიფოსა. და დაიპყ
რნა ყოველნი სამეფონი მამა პაპათა მისთანი აღმოსავლეთით გურგე
ნის ზრვით ვიდრე ზღვადმედ სპერისა: რომელმან ენამან შეუძლოს სიკ
ეთისა და სიქველისა მისისა. ახოვნებისა და გულოვნობისა მისისა. ღ~თის
მოყუარებისა და მოწყალებისა მისისა. სიუხვისა და სვიანობისა მისისა. სიბ
რძნისა და გონიერებისა გამოთქმად: რ~ იყო უმაღლესი ყოველთა მეფ
ეთასა მძლე და შემუსრველი ყოველთა მტერთა მისთა. მორჭმული
და სუე დოვლათით გამდიდრებული კეთილად მსახური ღ~თისა. ეკლესია
თა და საყდართა მაშენებელი. ეპისკოპოზთა და მეუდაბნოეთა და მღდელ
თათუის კეთილის მყოფელი: დიდთა და ცოტათაგან შეცოდებისა უკადრი:-

გლახაკთა და ქურივთა თუის მოწყალე. და უკეთუ ვინმე იპოვის ორგუ
ლ და შემცოდე ადრე მიმტევებელ ექმნის და შემდობელ. ერთგულ
თა თუის უხვ და მბოძებელ: სპარსეთისა სურტანნი შორს მყოფნი
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და ახლოს მყოფნი მეძღუნედ და მოხარკედ მისდა იყუნეს. და ყოველნი სანაპი
რონი უშიშად ჰქონდეს:-

ამას მამამან ამისმან კეთილად მოჵსენებულმან დიმიტრი მეფემან სიცოცხ
ლესავე თუისსა მოგვარა ცოლი. ასული ოვსთა მეფისა ხუდდანისი. სა
ხელით ბურდუხან რომელი მატდა სიკეთითა ყოველთა დედათასა: მისებ
რი სძალი არა ეხილვა ქართლისა თემსა:- ესე თუით შესატყუისი ქმრისა პ
ირ მზისა ტან ლომისა. თუით მზე მზეთა შუენებითა და მომფენაობითაცა ვითარ
ითქმის ცოდვილთა და მართალთა ზედა. რომელი ყუარობდა მართალთა და სწ
ყალობდა ბრალეულთა: ამას თუის არა ვიტყუი სახეთა გარეშეთა. გინა თუ ვიეთმე
სატრფიალოთა. რომელ ამათგანცა არა უნაწილო იყო. ა~დ ყოველი შუენიერება
და ჵორციელი სიტურფე გარდამეტებულად იხილვებოდა მის შორის.
ა~დ თუით მის ქრისტეს შემოსილობით ვთქვა. რომელი ემსგავსებოდა ეკა
ტირინესა და პელენოპის წილ ირინედ წოდებულსა. ნუ უკუე ზეშთა გარ
დამეტებითა მოუძლურდეს სიტყუა. ანუ მაბრალებდეს ვინ მსაჯიულ ანუ მ
არცხლ გარდაქცევისათუის. ა~დ ყოველი ძალისაებრ შესაწყნარებელარს. ა~დ
ესე ხ~ კმა ვიყო ქებად: რ~ დედა იქმნა შვილისა ნათელ შემოსილისა. თუით გო
რგასლისა ვახტანგისა აღმავსებელი ადგილისა. და წინასწამეტყუელის
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დავითისა მამად თუისად ღ~თისაგან ქენებით აღთქმულსა აღდგინებად ტომთაგან მ
ისთა მისებრ მპყრობელი. აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა თამარს ვიტყუი მე
ფედ ცხებულსა. რომელი ქვემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:-

ხ~ ჩუენ პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ. ამან გიორგიმ იპყრნა რა მეფობისა
შარავანდედი შვიდ სამეფოდ განწესებული. შემკულმან ზე გარდამო პორ

ფირითა და გვირგვინთა. აღიჭურნა მკლავნიცა მოსრვად. და მოწყუედად წინ
ა აღმდგომთა ქრისტეს სჯულისათა. აგარიანთა ისმაიტელთა და მაჰმედიანთა:-

პირველად წყალობისა მიმფენმან იმერთა და ამერთა ზემოთა და ქუემოთა. დიდე
ბულთა და აზნაურთა სპასალართა და სპასპეტთა. შინაურთა და გარეშეთაჱ მე
რმე ჵელ ყო შეყრად და გამართებად ქალაქსა ზედა კათირევანსა. და წარმოსტ
ყუენა ყოველი ჵევნები კლდოვანი. და ქალაქები აშორნისა სომეხთა მეფედ წო
დებულისა შაჰერმენისა:-

და შემდგომად ამისა კ~დ შემყრელმან სპათა მისთამან. მიჰმართა დიდად ქალა
ქად და სახელ განთქმულად აწ რომელ არს არარატისა ძირსა საზღვარი
სომხითისა და ადრაბედაჯანისა. მამული თარდატ გოლიათისა რომელი
ოდესმე ღორ იქმნა. მიზეზითა გრიგოლ პართისათა: თუით წინა მდგომელ
და წყობად განმზადებულ ექმნა სპათა თუისთა. და ახოვანად წინა მსრბოლობითა.
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ეკუეთა როელნიცა დახუდეს ქაალაქსა გარეთ. და კუალად თუით სპითა თუისითა
გამოიღო ქალაქი. რომლისა სიმრავლემან ტყუეთა და საუნჯეთამან დაფარა
პირი ველთა და მთათა. და თუით ქალაქისცა სამეფო ტფილისი აღივსო ნატყუე
ნავთა მიერ. რომელ ტყუესა თუითო დრამად გინა ფუკად მომსყიდველი გამსყიდ
ველობდეს:- შემდგომად ამისა განისუენებდეს და ნადირობდეს მთათა
და ბართა. და მოვლიდის და მოინადირის რომლისა მოისრობასა ვერ რომელი
სახელ განთქმული მოისარი პირველი. ანუ მის ჟამისა ესწორებოდის:-

კვალად ინება შეყრად და გალაშქრებად დიდად ქალაქად ანისად. რომელი ძუ
ელ ოდესმე ბერძენთა მეფეთა სახლი და საჯდომი იყო. რომელსა შინა მოდღე
სამდე არს ათას და ერთი ეკლესია. და მირიდებითა ბერძენთათა და [...] მიმო
ცვალებითა ჟამთათა დიდად გვარიანთა ვიეთმე შანშე დადიანთა თანა განდგომილთა
ქმნილ იყო ამას ზედა: მყის მიმჵდომმან სამ დღე ყო ომთა სიმრავლე და ძგერა
ჰუნეთა: სიტყუით და საქმით ბოლოდ დასტეხნეს მსგავსად მეხის ტეხისა: და ელ
ელისა სახედ გარდახვეწასა შინა შანშე დადიანისსა ჵელთ იგდო ქალაქი ნებისაებრ
თუისისა. და არა წარვიდა მიერ ვიდრე არა განაგო კეთილად. და დაიმჭირა სიმ
ტკიცედ ტახტისა თუისისა შესანახავად და გასამაგრებლად: და დაუტევა ივ
ანე ორბელიანი: მანდატურთა უხუცესი. თანა შემწეობითა ამირ სპასალარისა
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სარგის მჵარ გრძელისთა. და სხვათა თემისა დიდებულთა აზნაურთათა: და ამი
ერ უზრუნველ ქმნილმან მოჰმართა თუისთავე სანადირო
თა და შესაქცევართა და სასიხარულოთაჱ

რომლისა ჯავრისაგან აღძრა სიბოროტე და ქედ მაღ
ლობა აგარიანთა და ისმაიტელთა. და შარიარმან სულ
ტნად მწოდებელმან თავისა თუისისამან. მაწვეველ ექ
მნა ყოველსა შამსა ჯაზირასა და დიარბეგისა თურქთა თანა გარდმანისათა. არ
დოხის ძე: რომელი პაპისა მისისაგან დიდ გვართა კუზის ძე. რომლისა მამამან
ლაშქრობათა შინა პამარიელად სახელ განთქმულად გამოჩენილი ივანე აბულე

თის ძე ლტოლვილ ყო სალდუხა სალჩუკიანი. რომელი სულტანთა გუარტ
ომობდა სრულიად მრავალთა დიდთა ამპარიათა. და ფათაბაშთა სპარსეთისა
თა თანა მსგავსად მჵეცთა აღილესნა კბილნი. და დიდითა და მიუწდომელითა
ძალითა და უამრავითა ლაშქრითა მოვიდა და მოადგა [ა]ნისსა:-

ხ~ ცნა ესე მეფემან მეფეთამან გიორგი ნაჭარმაგევს სახლსა სალხინოსა მდგო
მმან. კაცმან მჵნემან და გულოვანმან და ზეშთა შემმართებელმან წყობათა
შინა: იჵმნა დასნი და დასნი და ზემონი და ქვემონი: და ვითარ ითქმის გმირი სრ
ბად გზასა ეგრეთ მსწრაფლ შეირტყა და წარემართა და სუფევდა:
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არღა დამხედველი მცირეთა და არღარა მომლოდინე ექმნა სახელ განთქმულ
თა ჭაბუკთა ლიხთ იმერელთა და ვიეთმე ამიერთაცა: მინდობილი წყალობათა
შემძლისა: და ხადა სახელსა ზეცათა მეუფებისასა რომელი აღრაცხს სიმრა
ვლესა გარე მოდგომილთა მტერთასა: გარდამვლელი მთათა შთავიდა ში
რაკად. რომელსა იახლა თანა განმზრახად ივანე მწიგნობართა უხუცესი. და
სუმბატ სუიმონქმნილი: რომელი სხვათა საჭურველთა თანა საქმითაცა აღ
ჭურვილ იყო: და ესენი დამშლელ ექმნეს მეფესა სიმცროსათუის სპათასა: ხ~
არა დამორჩილდა მჵნე მჵნეთა და გოლიათი გოლიათთა ჭეშმარიტად
მიმღები მოწამეთა ღუაწლთა და გუირგუინთა თუით სეხნაობითაცა მიმსგავსე
ბელი გიორგი ღუაწლისა მძლისათა: მან თუ ერთი ვეშაპი მოკლა. ამან ბე
ვრის ბევრთა ასპიტთა და იქედნეთა მსგავსთა სძლივნა უძლეველმან:-

ხ~ იხილნა რა სპანი ურიცხვნი სარკინოზთანი. გარდაჵდა ჰუნისაგან და
მლოცველი ევედრებოდა ღ~თსა მჵურვალედ ცრემლითა ნაკადითა თუალთა
ზეცად აღიხილვიდა: და აღიღო საჭურველი. და მისცეს იოვანეს ძელი ცხოვრებ
ისა წინა წარძღვანვად: და ამჵედრდეს გულითა განმახულითა ურთიერთას
განამჵნობდეს: და შვილნი ცხოვრებისანი თავისა თუისსა სიკუდილსა არა რ
იდებდეს: ხ~ მეფემან მტკიცედ აღმჵედრებულმან ჰუნესა ზედა ჵმითა მი
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თ ხოსროვანითა გასცა ღაღადი და სწავლა გულსა ახოვანნი და გულოვა
სპათა თუისთასა ვითარმედ კაცნო ძმანო ერთ სულნო და ერთ რჯულნო თუ
რაზომ დიდად კეთილ არს საღ~თოთა სჯულთა: და ქრისტეს სახარებისათუის
სიკუდილი რომელთა სამარადისოდ ვნატრით ქრისტეს კუალთა შედგომილთა
და მომკუდართა მათ თუით ბუნებითა მოკუდავთა სხეულთაგან. და ხედავთა თუ
რაოდ
ენ უფრო სასახელო არს მჵნებრივი სიკუდილი ვიდრეღა სენითა განდნობითაგა
ნლეულებასა შინა. რ~ სახე და სახელი კეთილისა საუკუნოდ გზად გვყუების: გვასმიე
ს ძუელთა მომთხრობელთაგან თუ რაოდენი ღვაწლნი თავს ისხნეს სა~ღთოთა
სჯულთათუის ტომმან ებრაელთამან. და ახალსა ამას შინა აღთქმასა გუნდმან
და მწყობრმან მოწამეთამან:-

აწ ფრთოვანნო ლომნო ჩემნო ჩვენთუის ლახვარ განწონილისა აღვიხვნ
ეთ ლახვარნი და ოროლნი და უგმირნეთ ურწმუნოთა ღ~თაებისა მისისათაჱ და წ
არმომთქუმელმან უკანასკნელთა ლოცვათამან მოუწოდა ამირახორსა მისსა სუ
მბატის ძესა ლიპარიტს და ბეგსა სურამელსა ქირქიშს აბულეთის ძესა. და

სამ ათასთა თანა მბრძანებელმან მუნცა ღიმილითა და სიცილით მლაღობელმ
ან მოყმენო იგიცა ვჯობთ რომელმანცა უმოსწრაფეს უხეთქნეთ დროშის მქ
ონესა და დაცემითა მისთა დავსცეთ ბანაკი უცხო თესლთა ამათ:-
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ესრეთ სასოებით მოქადულმან განვლნა რაზმნი და სუმპერაზმანი და განაწონა კ
ინენი: და ვითარ იხილეს დროშა დაცემული მკლავითა აქილიანითა იქც
ეს მკუეთრ და იჵმიეს სივლტოლა ძალისაებრ ჰუნეთასა: რომელსა შინა აღე
სრულა სიტყუა წაწწყ~ლთა ვითარმედ ერთმან წარიქციოს ასი და ასმან თქუენგანმან
ბევრეული: ამირსპასალარი დიდებულნი და ლაშქარნი: ამათ აქეთ და
მათ მუნით ადინეს ღვარი სისხლისა: და თვით მეფეს ალექსანდრეს სუე
თა და სიაოშის მოყმეობითა სდევდა მრავალ გზის მცლელი რაზმთა. სცემ
და და იცემებოდა სვრიდა და ისროლებოდა: და ბუმბერაზნი მისნი თან
ა შემწეობდეს: და ესრეთ დევნასა შინა და ზეთა გარდამატებულსა ძ
ლევასა ზედა შთაეწურა მზე და კუალად შეიქცეს სადგომად: და იხილეს სიმრავ
ლე ჵელმწიფეთა და დიდებულთა აზნაურთა და მონათა: სიმრავლე კარავთა
და სარაფარდათა სიმდიდრე თუალთა და მარგალიტთა ურიცხუთა ოქროთა
ჭედილთა და უჭედელთა: აქლემთა ცხენთა და ჯორთა და ყოველთა განძთა
სოფლის სიმდიდრეთა და მონაგებთა აღრიცხუად შეუძლებელთა: ესრეთ
მმადლობელნი ღ~თისანი იშუებდეს და იხარებდეს ვითარ მპოვნელნი მამა ძისა
და ძე მამისა ძმა ძმისა და თუისი ნათესავისა. პატრონი ყმისა და ყმა პატრონისა:-

გამარჯვებულნი და აღვსილნი ყოვლითურთ სიხარულით იღიმოდეს და ამბ
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ორს უყოფდეს: და ესე ვითარსა განცხრომასა და სახარულსა შინა
თუით მეფე მისით სპითურთ გარდამოჵდა და თაყუანისცა ზენასა განგებასა: არა
ესვიდა მკლავთა სიმაგრესა არცა მსხვილ ბარკალთა მამა კაცისათა ა~დ ზე
გარდამოსა.
შეწევნასა და მოხედვასა წმიდასა მარჯუენისა საუფლოსასა უგალობდა. დამხე
დ სიმდაბლით დავარდა წინაშე უფლისა ღ~თისა საბაოთისა. და ცრემლთა მიერ
ადგილი იგი დაასოვლა და მერმეღა დაჯდა განსუენებად და აღებად ბევრის ბევ
რეულთაგან ნიჭთა მცირედ მცირედისა: და ეგრეთცა აღვსებულმან საჭურ
ველთა და საჭურჭლეთა მიერ: აღმსხმელმან ჵელმწიფეთა და დიდებულთამან აზნთა
და მონათამდის. სამ დღე დამყოფელმან კართა ანისისათა დამაურვებელმან
ქალაქისამან. და მას შინა დამყენებელმან ამირისა და ლაშქართამან:-

მუნით აღიყარა და წარემართა პირითა მხიარულითა. წარმოავლინა მახ
არობელნი წინაშე ფილოსოფოსთა და პატრიაქისა რომლისა ლოცვა თანა
შემწედ ქონდა: და თუით განათლებულითა პირითა პირველად მივიდა გამ
ზრდელისა თუისისა და მამიდისა წინაშე თამარ დედოფლისა დედოფალთასა
რომელმან დაალტო პირველად ცრემლითა: და მერმე სიხარულითა
გარდარეულითა: და კ~დ შეეყარა ცოლსა თუისსა ურცხვენელითა პირ
ითა და ახოვნითა სახითა:-
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ამას ესე ვითარსა მისსა მორჭმულობასა და გაზეებასა და აღმატებულებასა რო

მელმან აღვლნა ყოვლითურთ საზღვარნი პაპათა და მამათანიჱ ხ~ განისმა
რა ამბავი ესე საკუირველი ამოწყუეტა შამისა და ჯაზირასი სომხითისა
და აზრუმის ლაშქართა ჵელმწიფეთა და დიდებულთა: მიესმა სულტანს
აცა ხვარასნისა და ერაყისასა და ხალიფას მპყრობელსა დიდისა ბაბილოვნისსა.
და ცრუ სჯულის მდებელსა სარკინოზობისასა: და ვარაზგ ათაბაგსა სპარსეთ
ისსა. მოაწვიეს და შემოიკრიბეს ყოველი ისლემობა და შეიყარნეს რანს: და
მომართეს ქუემო კერძოსა ქვეყანასა სომხითისასა. და მოადგეს ციხესა გაგ
სა. აღიღეს იგი და მოაოჵრნეს ყოველნი საზღვარნი მისნი:

ხ~ ცნა ესე სახელ განთქმულმან და უძლეველმან მჵედარმან და უებრომ
ან ჭაბუკმან გიორგი მეფემან: მსწრაფლ შეიყარა შვიდნივე სამეფონი მის
ნი იმერნი და ამერნი ზემონი და ქვემონი: და გამოასხნა ოვსნი და ქუეყანანი დიდ
ძალნი
და მომართა სულტანსა. რომელი მოსრულ იყო აურაცხელითა და უ
ამრავითა ლაშქრითა: რ~ იყუნეს აქათაც სიკეთე და სიდიდე დაუსრულებელი:
მიმართეს და გავიდეს მთასა ბუბაქართასა: და ვითარ ცნა ესე სულტანმან და
ათაბაგმან და ყოველთა ფალავანთა და დიდებულთა მათთა: და თქვეს ვითარმედ
არა არს დღეს კაცი ქუეყანასა ზედა პირის პირ შემბმელი გიორგისი და მი
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სთა ლაშქართა. მივრიდოთ თავი და ვეფარნეთ პირისა მათისაგან: და დამყრელ
თა ყოვლისა სანოვაგისათა და უფროსღა გაგის შინა მყოფთა ლაშქართამა
ნ აღიძრენს და წარვიდეს. და ვ~ა განვლეს წყალი ეკლეცისა რომელსა [.]შინა მს
წრაფლ მსრბოლობამან და ჯარმან: დაეწივნეს ლაშქართა დაუწყეს ჩა

მოყრა და ჵოცა:-

ხ~ ესე რა ცნა ჵელმწიფემან და სუე განდიდებულმან. მკლავმან აქ
ილეველმან და გულმან მაღნინტოვანმან მიეტევა სახედ მჵეცისა: გარ
ნა უქმ იქმნა ესე ვიეთგანმე რ~ ძლევად განმზადებულსა წინა აღმდგ
ომ და დამხრწეველ ექმნეს დიდებულთა განნი ვინმე ვიდრე სადვეთა
დაჭედებადმდე: ხ~ უფროსღა ვარდან კოლონკელის ძე რომელსა მას ჟა
მსა ერისთაობაცა ეპყრა ჰერეთისა კაცი დღითა მომწყსებული და ბ
რძოლასა შინა ძლიერი და გამოცდილი. ნუ უკუე შურმან და მტერობა
მან ყო ერთი ერთისამან: და არღარა მიუშვეს მეტყუელთა ესრეთ ვინათგ
ან გაქცეულა სულტანი ყოვლითა სპითა მისითა ნუღარა აღზუავე
ბული მკადრებლობ ღ~თისაგან ესრეთ ამაღლებული: ა~დ იყო სიტყუა
მათი უსიტყუ საქმე უსაქმო და მიზეზი უმიზეზო: გარნა ვინათგან მეფე ცნობი
თა ბრძენი და მომსმენი იყო. დამორჩილდა და კუალად ეგო განმყრელი
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ლაშქართა თუისსავე შუებასა სიხარულსა და ნადირობასა შინა:-

შემდგომად ამისსა სულტანი და ათაბაგი ყოვლითა სპითა და ძალითა მათ
ითა აღვიდეს გელაქუნად: და მიერ მოირთეს ძალი: და მოვიდეს კართა ანისისა
თა და ზემოთ შაჰერმანი და ყოველი ჵელმწიფე არაბეთითგანჱ მას ჟამსა შინა
ანისსა განამტკიცებდა თორელი დიდი და სახელ განთქმული მოლაშქრე. და
განმზადნა საბრძოლელნი და მანქანანი მარღვეველმან და მარბეველმ

ან და ამაოჵრებელმან გარეშემოთა ქუეყანათამან: ესე ამბავი ვითარ მოისმა
ქუეყანასა ამას და მიიწია წინაშე მეფისა რომელი მცირედითა ლაშქრითა დ
გა შორის მთათა ლორისა და დმანისისათა ნადირობდა და იშვებდა: რომლისა წინ
აშე მოსრულცა იყო მოციქული სულტნისა კაცი მოგვი და ტრელი მეცნიე
რი საქმისა ამხილველი და განმხილველი ლაშქართა დგომისა ვითარ ი
თქმის ინდოთა აღწერილსა ქლალდიმს ქილილა დამანასა შინა იგავი ბუთა და
ყუავისა. ეგრე
თვე ამან სახედ ყუავისა გამომცდელმან ლაშქართამან მოისხნა ფრთენი
და აღფრინდა და მივიდა წინაშე სულტნისა და ათაბაგისა. და მეტყუელმან
ესრეთ აჰა ჟამი კუალად გებისა ჩვენისა უკუეთუ აწ არა მიხვიდეთ სხვა ჟ
ამი ვეღარა პოოთ. ვინათგან იხილნა მცირედითა მდგომი ამისთუის
და განლაღნა ამას სუე ამაღლებულსა და ძალითა და ახოვნებითა შემმართებელსა მე
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ფესა ზედა:- ხ~ ესმა რა ესე(ბ) მათ(ა) ფრიად მხიარულითა აღისწრაფეს და
ღამე იგი ყოველი აღსწრაფებული წარმომემართნეს და ჟამსა განთიადისასა
მძინარეთა ზედა დაესხნეს ესრეთ უგრძნულად რომელ ძლით უსწრო შეჭუ
რვა და ამჵედრება ჰუნესა ზედა: ამას ზედა ივანე ამირ სპასალარმან და სხ
უათა დიდებულთა კნინღა და შეპყრობისა სახედ იძულებით წარმოიყუანეს
და გამოემართნეს ესრეთ მეტყუელთა. ნუ მეფე ჟამი არს ომისა და ჟამი არ
ს სივლტოლისა ვინათგან ყოველსავე საქმესა ჟამი მიაჩანს. რ~ ოდესმე ალ
ექსანდრეცა უძლეველი იძლია დედაკაცისაგან და ეგრეთვე სამბსონ დალილა
საგან და სოლომონ სიბილასაგან და სხვანი სახელნი ჵელმწიფეთა ძლეულებისან
ი წინა უყუნეს: და ნუ უკუე რომლითამე განვარისხეთ ზეცათა მეუფე მომც

ემი შარავანდედობისა შენისა და სწორად ძისა ინება განსწავლნა სენი ვ~ა
მამამან შვილთ მოყუარემან. ამაღლებულსა ძესა დავითიანსა ზედა ვინათგან იგ
იცა იდევნებოდა საულის მიერ მეფე და წწ~ყელი უფროსღა მამად ძისა ღ~თისა გ
ანჩინებული: აწ ჩვენცა თავს მდებელთა ვიჵუმიოთ სივლტოლა. და კ~დ შემძლ
ებელმან ყოვლისამან და მომნიჭებელმან ძლევისამან ჩვეულებისაებრ მოწყ
ალებისა მისისა მოგვაგოს უძლეველობა:-

და ესრეთ იძულებით წარმომყვანებელნი და გამომართულნი მრავალ გზის იგი
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და მისნი მოყმენი რაზ[.]მსავე შინა იპოვნეს გარე უკუნმქცეველნი და მიმბრუნვ
ელნი ჵოცდეს და ჩამოყრიდეს სპათა მათთა რომელთა სიმჵნითა ესე ვითარი უც
ხო და განსაკრთომელი საქმე იხილვა. რ~ არა დიდებული არა აზნაური არა
ვარგი და საცნაური კაცი აზნაურის ყმაცა და[.]კლებ[.]ლ იქმნა მათ ლაშქართა
შინა: თუინიერ ერთის ჯვარის მტუირთველისა და ერთის ბედითის კაცის აზნაუ
რის კიდე: გარნა ჯვარი წარმოყუანებულ იქმნა მშვიდობით და: უვნებელად:-

ჶი: განსაკრთომელი სიმჵნე და სიქუელე და უფროსღა ჵელი საუფლო
თანა შემწე: ვითარ რომელთა: წყობათა შინა გინა ძუელთა გინა ახალ
თა სმენილ არს ესრეთი უვნებელობა უგრძნეულად დამსხმელობ
ასა შინა ესეოდენთა სპათათაჱ ვინაცა ესერა იხილეს ისლემთა
შემდგომად ამისსა განიფრთხვეს და: თქუეს ჵელთა უკეთუ ესრეთ
უგრძნეულოდ დამსხმელთა ვერ ჵელთ ვიგდეთ და ვერ ვნება

შევამთხუიეთ: აწ დევნა გრძნობილისა აჩრდილთა უკუე არს დევნა მათი:და წიაღითა შეპყრობა ქარისა მაშინ შეიქცეს და წარვიდეს სირცხვილეულნი:

აწ უკუე წამკითხველნი ამისნი და მცნობელნი განიცდიდით საკუირველებათა
ღ~თისათა ვითარ წერილ არს ფსალმუნთა შინა საზღვარი დასდევ რათა არა
გარდაჵდეს ვითარ ითქუმის ზღუისათუის: და კ~დ კესარიელთა მნათობისა დი
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დისა ბასილის მიერ აღწერილი ბუნებათ მეტყუელებისათუის ექუს
თა დღეთათუის. ვითარ ჩიტი ალკუნი ბაგესა ზედა ზღუისასა დამსხმელ ი
ქმნების კუერცხთა ხოლო ოხრანი და ღელვა ტეხილობანი ზღუისანი ვერ
შეარყევენ და ვერცა გარდაჵდებიან ბრძანებასა ღ~თისასა და დამც
ველ ექმნების მართუეთაცა ალკუნისათა:- ეგრეთვე უკუეთუმცა
მიეშვა ზენასა განგებასა და არა უკუნ ექცივნეს სიმჵნესა და სიქუელ
ესა მეფისასა და შიშსა სპათა მისთასა. წარტყუენილ და მოოჵრებ
ულქმნილ იყო ყოველი არენი და ადგილნი უმანკონი სამეფოსა
მისისანი:- შემდგომად ამისა უბოძა ანისი თვისსავე მემამულესა
და ითაყუანა თავისა თუისისა ყმადჱ და თუით შემოეხვეწა ელდაგუზ ათა
ბაგი და ჩამოდგა შუა სულტნისა და ქართველთა და ითხოვა ზავი:
აქათ დედოფალი რუსუდან დაჳ მეფისაჳ სულტნის ცოლ ყოფილი ჩა
მოდგა შუა: და შეიქმნა მშუიდობაჳ და ზავი ჟამ რავდენმე:-

ხოლო თუით მეფე დაჯდა სიხარულად და განსუენებად დანადირობად:

ოდესმე ჟამსა ზამთრისასა გარდავიდის ლიხთ იმერითს და მიუწიის
ზღუად პონტოსა მოვლის და მოინადირის ალანთა ქუეყანა:
რომელ არს აფხაზეთი ოდესმე ზღუადმდე გურგანისა: და ამას
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შინა სუფევდა და იხარებდა:- ვინათგან უღონო იქმნეს ლაშქარნი
და დიდებულნი ამის სამეფოსანი მკადრებელნი მოახსენეს ესე სახედ,
არა არს ღონე დარჩომისა ჩუენისა თუინიერ ლაშქრობისა და რბევისა:-

ხ~ იხილნა მეფემან და წარსცა ფიცი და ზავი შინაურთა: და ერთსა დღ
ესა შინა დაასკუნეს პაემანი ლაშქრობისა უბრძანა ტაოელთა კლარ
ჯთა და შავშთა მორბევა ოლთისისა და ბანისა: ხოლო მესხთა და თორელთა კარისა
და აშორნისა: და ამირ სპასალარსა და სომხითართა მტკუარს აქეთ
ვიდრე განძამდის: თუით ხასაგიანით ლიხთ იმერთა და ქართველთა განძისა
დამართებით: მტკურის პირი იმიერ და ამიერ ხოლთამდის:- და ერთა და
კახთა ალაზნის შესართავით ვიდრე შარვანამდის: იქმნა ესე ვითარი
უცხო ლაშქრობა: რომელ არაოდეს ვის ეხილვა: ესე არა უადრეს მიჩ
ნს ამბაკო მის აღტაცებასა და დანიელის მიმართ მსწრაფლ მოყუანებასა:
არცა ელიას ცეცხლისა ეტლთა მიერ მსწრაფლ აღტაცებასა
რომელი ესე იქმნა დღეთა ამათ ჩუენთა: ღ~თისა არს საკუირველება ესე და
არა კაცობრივისა ძალისა: ესრეთ წამსა შინა მლაშქვრელმან და
აღვსებულმან ურიცხვთა საუნჯეთა მიერ გარდავლო მთა
და იპოვა მუნვე გეგუთს. რომელი მუნ მყოფთა ძლით სადმე ირ
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წმუნეს ყოფა ამისიჱ აწ რომელთამე ენამან ანუ რომელმან მე გო
ნებამან შეუძლოს აღწერად ანუ გამოთქმად: და უკეთუ ჵელ ყოს თი
თოეულად აღწერად საწყენმცა იქმნა სიმრავლითა განგრძობითა აღწერილთათა:
და საკუირველ და დაუჯერებელ სასმენელადჱ ვინათგან დავითიანობა და
სოლომონიანობა ამის თანა ცხად იხილვებოდა ცხებულსა თან
ა ღ~თისასა ამასცა სოლომონისებრ მონებდეს ყოველნი მეფენი
ქუეყანისანი და ძღუნის მრთმელობდეს წინაშე მისსა:-

რამეთუ მოვიდა ოდესმე წინაშე მისსა ანდრონიკე კომნიანოსი
ცოლითა სახე შუენიერითა და ბრწყინვალითა თანა შვილებითა
და დისწულითა: მამის ძმისწული დიდისა მანოელ კეისრისა ყო
ვლისა დასავლეთისა და საბერძნეთისა მეფისა: და ვითარ ჰმართებდა
ეგრეთ მმადლობელმან ღ~თისამან შეიწყნარა: და მისცა პატივი
შესატყუისი სახლის შვილობისა მისისა. და მისცნა ქალაქნი და ციხენი
კმა საყოფელნი მისნი. და დაუდგნა საჯდომნი სიახლესა საყდრისა
თუისისასა. პირის პირ მამის დისწულისა თუისისა აღსართანისა რომელი მეფე
იყო მოვაკანისა და შარვანისა და ზღუის პირისა დარუბანდით ხი
ლ ხილამდის რომელი მეფესა უჩნდა ვითარცა შვილი რამეთუ მამიდ
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ისა მისისა თამარის ძე იყო რომელი პირველ განეთხოვა მეფესა დიდსა დავითს მუნ
ესე

შარვანშა შემოხუეწილ იყო ოდესმე დაჭირებული დარუბანდელ
თა ხაზართაგან:- მაშინ შეიყარა ლაშქარნი იმერნი და ამერნი და
თუით ძმაცა ბერძენთა მეფისა ანდრონიკე თანა წარიყუანა და მი
ვიდა ვიდრე კართამდე დარუბანდისათა და მოაოჵრა ქუეყა
ნა მუსკურისა და შარაბამისა. და აიღო ქალაქი შაბუ
რანი. რომლისა კართა თუით მჭურეტელობასა შინა მეფისასა
დიდად მოსაწონელ იქმნა ანდრონიკე თუით მისგან და ყოვე
ლთა სპათა მისთაგანჱ და უბოძა ქალაქი მამის დისწულსა მი
სსა შარვანშესჱ და მუნიდაღმან მომრბეველი ბასიანისა რო
მელი ესე უცხო იყო კაცობრივისა ძალისაგან შემოიქცა მუ
ნით გამარჯუებული: იშუებდა და იმოთხვიდა საყოფელთა
შინა თუისთა:- ოდესმე გაგზავნიდის სპათა თუისთა და სპასა
ლართა და მიუწევდის ნახჭევანის კარამდის. და ოდ
ესმე მასისამდის და ღაღუამდის: ოდესმე ბარდავამდის და
ბელყუენამდის: ამას ესე ვითარსა მარჯუებასა და გაზეებასა
შინა განამრავლნა საჭურჭლენიცა: და დადვა თუით მისით
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მონაგებით და მისთა ტყუეთაგან მოგებული ციხესა ში
ნა უჯარმოსასა რომელი აგებულ იყო ვახტანგ გორგასლისაგ
ან რომელსა შინა აღესრულა ლომი იგი ლომთა და გოლიათი
გოლიათთა ვახტანგჱ ხოლო სანადიროთა ქორთა და ძაღლთა
სიმრავლე და სიტურფე და მოკაზმულობა არაოდეს ვისგან

ქმნილარს არცა წიაღმომართ ყოფად არს:-

ამას ესევითარსა და სრულ ყოფასა სოფლისასა და საწუთოთა გემო
თა შინა ქცევასა: მოიწიფა ძმის წული დიმიტრი დიმტრი შვილი
ძმისა მისისა უხუცესისა დავითისი. სახე კეთილი და ყოვლითა
ჵელოვნებითა მარჯუე და განსწავლული ზნე კეთილობითა.
მსგავსი სახლი შვილობისა მათისა: გარნა რომელი ცუდ იქმს ა
მათ ყოვლითა სიკეთეთა და სწავლულებათა სახე უკლებლობ
ათა და ჭაბუკობათა იგი ექმნა მკულელ და განმამწარებელ ჟამ
თა ცხოვრებისა მისისათა უშიშოება ღ~თისა და გარდამავლობა
სჯულსა ქრისტეს მცნებათასა: ვითარ შთამამავლობა და
გვართა უბედობა ამის სამეფოსა კაცთა. ვინათგან დავითცა მამ
ამან მისმან ღალატსა და განდგომილებასა შინა მამისა თუისისა
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დიდისა დიმიტრი მეფისასა ამოსწყუიტნა ამის სამეფოსა დიდებუ
ლნი. რომელნი ექსორია ქმნითა და რომელნიმე ექსორიაქმნით
და რომელნიმე სიკუდილით და რომელნიმე განპატიჟებით. აქა
ცა მსგავსად მისსა შევიდა ეშმაკი გულსა და გონებასა მისსა და
მის მიერ შეჰრისხდა ღ~თი ორბელიანთა და ყოველთა ტომთა და მი
მდგომთა მათთა. სამცხელთა ჰერეთთა კახთა და სადაცა ვინ
ნათესავი და ნატამალი მომსმენარ მათდა: იყო: იქმნა განდგომანი
ბრძოლანი კლვანი სისხლნი და რბევანიჱ ხოლო მოქმედმან სამარ

თალთამან ღ~თმან არა მიუშვა ვითარცა დავითის ზე აბესალომს
არცა მისცა უფლება ვითარცა ითქუმის წმიდასა სახარებასა
შინა უკეთუ ჰრქუას შვილმან მამასა გინა დედასა კორბან რომელ
არს ნიჭი რომელი ჩემგან სარგებელ გეყოსო სიკუდილითა მო
ჰკუედინო ამისთუისცა არა წარემართა ძესა მამისა წინა აღმდეგისა
სა და თუით ამასცა წინა აღმდეგსა და განდგომილსა მ[.]ეფისა ღ~თ
ის მოყუარისასა: და მიეცა ძლევა გიორგისვე მძლეთა მძლესა:-

მაშინ შეიყარა ლაშქარი ქალაქით ტფილისით და მიმართა
სომხითისა მთასა შინა მყოფსა. და ეკუეთა ძლიერად იოტნა და
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განაქცივნა დიმიტრი და მიმდგომნი მისნი და შეიხუეწნეს ქალა
ქსა და ციხესა შინა ლორისასა. და მოუხვნა ყოველნი სიმაგრენი
და ციხენი რაოდენნი მას მძლავრებით დაეპყრნესჱ მაშინ წამოუ
ვიდეს დიმიტრის სარგის მჵარგრძელი შვილითა და ძმისწული
თა მისითა. ძმა და საყუარელი ორბელთა: ესე შეიტკბო დაშე
იყუარა მეფემან და მისცა მისანდობლობა მსგავსად გვარისშვილ
ობისა მისისა: და მომრბეველმან ტაშირისა და ლორის ვიდრე კართ
ამდე დაიბანაკა აგარათა:- მაშინ დიმიტრი მყოფმან ციხესა ში
ნა ლორისასა წარგზავნა ლაშქარნი რომელნიცა დარჩომოდეს ე
რთგულობასა შინა მისსა და სხვანი თემისა და თემის მესხნი თორე
ლნი ქართლელნი სომხითარნი. და თუით გამზრდელი მისი მეჯინი

ბეთ უხუცესი ჭიაბერი და მივიდეს ქუეყანასა ჰერეთისასა: და მუ
ნით მოიჵმეს ჰერეთის ერისთავი და ყოველნი ჰერნი სრულითა
ლეკითა და კავკასითა: და შეიქმნეს ომნი ფიცხელნი და კუეთრ
კუეთებანი. რამეთუ იყუნესცა ორკერძოვე გამოცდილნი და
ლომნი ჭაბუკნი: ამას შინა სძლო მსჯავრმან სიმართლისამან
და გააქცივნეს ჰერნი დიდებულნი აზნაურნი და ლეკნი:-
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ხოლო შეიპყრნეს გრიგოლ ასათის ძე ფიცხელი და კარგ მეომა
რი: თუით ჵელ დაკოდილობითა და გამოკულვით ცხენისათა შეიპ
ყრეს ივანე ვარდანის ძე რომელი ითქმოდა პირველითგან ორგ
ულად და მთხრელად მთხრებლისად და მისთანა შოთაცა ძე ართა
ვაჩოს ძისა. ესენი ვითარცა შინათგამოცემულნი განზრახ გა
ნგებითა ჵელთ იპყრნეს. წამოემართნეს და მოვიდეს წინა
შე მეფისა ღ~თივ დაცულისა: ხოლო გაიხარეს სიხარულითა დი
დითა ფ~დ: ვინათგან ხედვიდა ღ~თსა თანა შემწედ თუისსა ჵელის ამ
პყრობელად და მარადღე მარჯუებისა მომცემსა მრავალსა: მადლსა აღუარ
ებდაჱ მაშინ მეფე აგარას მყოფი აღიძრა. აღვიდა და მოადგა
ქალაქსა და ციხესა ლორისასა: ხოლო მას ჟამსა წარეგზავნეს სპარსეთს
დიმიტრის ქართლის ერისთავი სუმბატისძე ლიპარიტ: და მეჯ
ინიბეთ უხუცესი ქავთარ ივანეს ძე: რომელნიესე გიორგისაგანვე
იყუნეს ჵელისუფალნი: და ანანია დვინელი: ზოგნი შაერმანისა თანა
და ზოგნი ელდაგუზის ძეთა თანა: რათამცა მოხადეს თანა შემწედ

თუისსა: ხოლო მათ დაღაცათუ ინებეს თანა შემწეობა დიმიტრ
ისი. და თანა მოყუესცა. არამედ უქმადვე უკუნ აქცია მართლ

1-17 სტრ. 261r
მსაჯულებამან ღ~თისამან:- ამას შინა დაუღონოვდეს ციხესა
შინა ლორისასა მყოფნი. იხილნა რა დიმიტრი თავი თუისი ყოვლითურ
თ შეუწევნელი მოიბა საბელი და გარდამოჵდა ციხით და მოჰ
მართა თუისსავე ბიძასა და ამირ სპასალარი და სხვანი რომელნიცა
დარჩეს ციხესა შინა უნებლებით გამოასხეს ციხით: გამოჰყუან
დეს წინაშე მეფისა სუე სრულისა და ამაღლებულისა: აღიღო ლო
რე და დაიმჭირა თავისა თუისისათუის: ხოლო მას ჟამსა მუნით წარმოვიდა
მორჭმული და ზე ამაღლებული და ურჩთა და მტერთა თუისთა
არა მიაგო მსგავსად მისაგებელსა მათისა. არამედ შენდობით და წ
ყალობით წუართნა. და რომელნიმე ექსორიაყუნა უცხოთა ქუეყანათა:და თუით მოვიდა ნაჭარმაგევს იშუებდა და იხარებდა და მადლობ
და ღ~თსა:- შემდგომად ამისსა მეორესა წელსა შეიყარა ყოვლ
ით სამეფოთ თუისით შემოიქცა ღანუჵით ნაჭარმაგევადვე
და შემკრებელმან შვიდთავე სამეფოთა თუისთამანჱ აწ მოუწოდა
ცოლსა თუისსა დედოფალთ დედოფალსა ბურდუხანს. რომელი იყო ასუ
ლი ოსთა მეფისა. რომელი მატდა სიკეთითა ყოველთა დედათა სი
ბრძნითა და გონიერებითა და სიტურფითა და შუენიერებითა:
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რამეთუ მის ებრი სძალი არა უხილავს ქუეყანასა ქართლისა
სა: და ვითარ იგი მატდა ყოველთა სიკეთითა ეგრეთვე დედობითაცა
თამარისითა თამარისითა მეტეს იყო ყოველთა: და თანა განზრახვითა და
გამორჩევითა მისითა და უფრო
სად განგებითა ზენისა მის ყოველთა მხედისათა შარავანდედთა მ
ინიჭებითა შვილი მათი თამარ ნათელი და ბრწინვალება თუალ
თა მათთა და გვირგვინი და და მანიაკი ყოველთა მეფეთა და ჵელმწიფეთა მეფე ყო
თანა დგომითა პატრიაქთა და ყოველთა ეპისკოპოზთათა: დიდებ
ულთა იმერთა და ამიერთა. ვაზირთა სპა სპეტთა და სპასალართა
თა. და დაისვა მარჯუენით თუისსა მეფე და დედოფალი შემკული
და შემოსილი პირად პირად [.]ფესუედითა ოქრო ვანითა ბი
სონითა და ზეზითა. რომელსა ხადა მთად ღ~თისად მთად პოხილად
და მთად შეყოფილად: და დაადგა გუირგუინი ოქროსა თავსა მისსა. ო
ქროსა მის ოფაზისა აღმკული იაკინთთა და სმარაგდოთა მიერ:
და მდიდარნი ერისანი ლიტანიობდეს წინაშე პირსა მისსაჱ

და თუით მეფემან მფიცებელმან ერთგულობისა და ერთ სულობი
სა მისისათუის. და ცრემლით მლტოლვარემან შეჰვედრა იგი
ღ~თსა. და აკურთხა იგი კურთხევითა აბრამიანთა: რომელი ჩანს
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ვითარცა მზე ვიდრე მოდღენდელად დღედმდე მამისა კურთხევა შვილ
სა ზედა საყუარელსა: ნანარსა და მშვიდსა მსგავსად დავითისა: დალო
დისა მის ებრ დანიელის მიერ ხილულისა რომელი გამოეკუეთა მთი

საგან იმატა და იმატოს და მერმეცა იმატა ვიდრემდის იქმნა მთ
ა დიდ ლოდ საკიდურ არა ლოდ შებრკოლებისა: და შემუსრა ყო
ველი ხატნი და კერპოვნება ოქრ[ო]ს ვეცხლისა რკინისა და რვალ
ისა და კეცისა. რომელნიმე უხილავთა ძალთა ძეგლები და ან
დრიანტები. და რომელიმე ხილულთა მბრძოლთა და წინა აღმდგ
ომთა ძლიერებანი და სილაღენი: რომელნიცა შემდგომმან
სიტყუამან საცნაურ ყოს. რომელნი გუეგულების აღწერად: ხოლო ჩუენ
პირველსავე სიტყუასა მოვიდეთ:- და ვითარცა ესრეთ განსცხრ
ებოდეს და იშუებდეს. და არა სადათ იყო მავნებელი გინა ვნებ
ული: არამედ ყოვლითურთ მოხარულნი და გაზეებულნი იმო
თხვიდეს და იხარებდეს მაშინ მოიწია თანა ნადები იგი ბუნებისა ჩუენისა და საწ
უთოსა ამის პირ უჭეშმარიტობა და სიმუხთლე. მიიცვალა დე
დოფალი დედა თამარისი ყოვლითურთ სიკეთე აღმატებული დედოფალი
ბურდუხან ბურდუხან: და თუ ვითარნი ვაებანი და ტყებანი იქმნეს ჟამსა მას
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შემსგავსებული მოსაწევარისა მათისა სიტყუით გამოთქუმა შე
უძლებელარს და აღწერად შეუკადრებელ და საწყინო მსმსენელთათუის:-

ხოლო მეფესა გეგუთს მყოფსა უთხრეს ესეოდენი ამბავნი ზარის სა
ჵდელნი. ამფხურელმან თმათა და წუერისამან აღისწრაფა
შეყრა საყუარელისა თუისისა ესე ვითარისა დედისაგან უსამშობლო
ქმნილისა ტკბილისა შვილის თუისისა თამარისა. რომელსა ნათელ

ცისკროვნება ჰაერისა მისისა სიმრუმედ გარდაიქცეოდა. ხოლო ნა
კადულნი ცრემლთა მათთანი ურთიერთას ხუევნასა შინა
ოთხთავე თუალთაგან: სახედ სამოთხისა მდინარეთა გეონის
ებრ მცენარეობდეს: და ვითარცა წესისა ებრ იგლოვეს ყოველთა
ქართველთაჱ კუალად იმედის მდებელ ექმნა შვილსა საყუარელსა და
სატურფოსა არა უმეტეს ზომისა გლოვა. ვითარცა არცა იყო თამარ
გარდამსვლელი წესსა და საზღვარსა საღ~თოთა სჯულთასა მო
რჩილ ექმნა მამასა თუისსა და მიმყოლელ ყოველსა ბრძანებასა მისსაჱ

და შემდგომად გლოვისა მის გარდაჵდისა და მოქცევასა წელიწად
თასა. კ~დ იშუებდა და ნადირობდა მომვლელი მთათა და ბართა:
ბრძანებით მპყრობელი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა:
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ჩრდილოსა და სამხრისა: რამეთუ ამას სძღნობდეს და ძმობდ
ეს მეფენი ბერძენთანი: დაჰრომთანი: იჰნდოთა და არაბთანი:
ეგრეთვე სულტანნი ხვარასანისა და ბაბილონისა და შამისა.
ეგვიპტისა და იკონიისანი; და შემდგომნი ამათნი სკუითნი ხაზარნი
და ალმანნი: ხვარასნი და ხვარაზმშა: აბაშნი არაბნი. მიდნი
ელამიტელნი და შუამდინარელნი: და ყოველნი ერნი ენანი და ნათე
სავნი მაღრიბით მაშრიყამდის: ამას ესე ვითარსა გაზეებასა და
ამაღლებასა. სუე სრულობასა და სოფლისა მონაგებთა და დიდება
თასა: აჰა მოიწია ჟამი ევას წყევისა და ადამის ცთომათაგან

დანასაჯი და ყოველთა ტომთა მათთა ზედა თანა წარუვალი ვალი:
სიკუდილი ყოველთა შემჭამელი და მიწადვე მიმაქცეველი:
რამეთუ ვინათგან თით ღ~თნ და ძემან ღ~თისამან ჩუენდა მომართმო
სრულმან ჵორცითა მით ადამიანითა მიიღო სიკუდილი: რა
საკუირველ არს უკეთუ მიწით მოღებულნი მიწადვე მიიქცენ:
ეგრეთვე ამან დიდმან და სუე სრულმან და ყოველთა ღ~თისა სა
თნოთა ქცევათა და კაცობრივთაცა შინა უჟეშთაესმან და
უახოვნესმან ყოველთა მის ჟამისა კაცთამან დიდმან მეფემან გიო
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რგი მიიღო სიკუდილი ქ~კსა: ტდ მასვე მსგეფსსა ქრისტეს ვნებისასა ესე
ვითარი საგოდებელი დასაღაღადო მოსაწევარი მოიწია რომ
ელ ითქმოდაცა თუმცა განსახეთქელი კლდეთა და შემძრველი
იატაკთა და დამაბნელებელი მნათობთა: ესმა ესე მეფეთ მეფ
ისაგან თუით მეფე ქმნულსა თამარს ქალაქსა შინა ტფილისისასა მჯ
დომსა ციხესა შინა ისანს: მაშინ ყოვლითურთ სამოთხისა მსგავ
სი სამყოფი იქმნა მსგავს ჯოჯოხეთისა. და შუებათა წილ და მუსი
კობათ აღჵდეს ჵმანი ვაებისა და ტყებისანი: თამარ პირი იგი ე
თეროვანი და უკიმირო ჰაერი და უმრუმო ნათელი შეიზღუდა
ბნელითა: და დამფხურელი თმათა იხოკდის ღაწუთა ჵელითა მულ
ღაზაროვანთა: და წყარო სისხლისა უსწრობდა ნაკადულსა ცრ
ემლთასა: ხოლო დაჳ მეფისაჳ რუსუდან გამზრდელი თამარისი იყო
ფოდა სამშვილდეს. წარვიდეს პატრიაქი და დიდებულნი და წარმოი

ყუანეს მუნით. შერავიდეს ტაძართა სამეუფოთა. და აღმხილველთა
თუალთასა იხილნეს ამაღლებული და სუე სრულობით გაზეებ
ული ტახტი და სასუენებელი მეფეთა დაცლილი და ოჵერ ქმნ
ილი. და კ~დ იხილა გაზრდილი თუისი თამარ ესრეთ მყოფი. გარდა
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მხუეველნი ურთი ერთას სისხლ რუეულითა ცრემლითა ჵმასა ა
ღუტევებდეს ვაებისასა. მიმო იხილეს გარემოს და იხილეს მიქაელ მიქაელ
პატრიაქი ყოველთა ეპისკოპოზითა თანა მდგომი ვაზირი ან
ტომი: და ამირ სპასალარი ყუბა სრა და სხვანი ჵელის უფალნი: მე
ჭურჭლეთ უხუცესი ვარდან. დადივანი ჩუხჩარხი ჭიაბერი:
მეჯინიბეთ უხუცესი აფრიდონ: მსახურთ უხუცესი იოვანე და
დიდებულნი აზნაურნი. მონანი და მოყმენი თანაპორფირით
და გუირგუინით სკიპტრითურთ: და საჭურველთა სვიანად ჵმარებულ
თაჱ კ~დ ამხილველთა იხილესცა სრაჳ სავსე მეომართა რაზმები
და რაზმები სპები და მონა სპები: და კ~დ ქალაქები და ციხეები
აწყუედილი და ოჵერ ქმნილი: და თუით იხილვებოდა ტანითა გ
ორგასლიანითა და პირითა მნათობიერითა უსულოდ და უძრ
ავად მდებარე: რომელმანცა ენამან გამოთქუას. [..] ანუ რომელ
იმცა სახე მოიღებოდა უსახოსა მის დღისა. რაოდენნი გლოვა
ნი რაოდენნი ტყებანი. რაოდენნი ვაებანი. და რაოდენნი სისხლ რე
ულთა ცრემლთა ნაკადნი ათას კეცნი: რომელნი მე მოთქმანი და
მოჵსენებანი ადამისნი აბელისდამი. და დავითისნი იონათანისადმი:
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და იაკობისნი იოსებისადმიჱ ამას ესე ვითარსა გლოვასა: და ბნელ
თა სახლთა შინა შეწყუდევასა. შთაცმასა და დაფენასა ძაძისასა.
და კიდე ქმნასა ყოვლისა სანოვაგისასა მიმყოვრდა ჟამი გლოვისა ვერღა
რა ეძლოთ ქართველთა უმეფოდ და უპატრონოდ ყოფა: ამისთუის შ
ემოიკრბა შვიდთავე სამეფოთა დიდებულნი რომელნიცა ღირსი
ყუნეს განზრახვად და გამორჩევად: ჰკადრეს და მოახსენეს დედო
ფალსა რუსუდანს გამზრდელსა თამარისასა: დღეს შენ სჩან მშო
ბლად ამისა: და ვინათგან ვხედავთ ყრმასა თამარს გონებითა არა
ყრმებრითა. არამედ გონიერებითა და ცნობიერებითა სრულსა:
და ჯეროვნად დაკეთილად მორჩილსა და მსმენელსა შენდა: და შენ
გხედავს სახედ მშობელთა: არქუ მბრძანებელმან და მომხსენებ
ელმან და მომხსენებელმან შეცვალება ამის ესე ვითარის გლოვასა.
და სადა ძმასა თქუენსა და მამასა მათსა დაუსვამს მუნ ჵელ ყოს გა
ნბრწყინვება მათი. და უკეთუმცა არა შემეცნებულ იყო სისრუ
ლესა და ზეშთა პყრობად და აღმატებად მთავრებრივსა პატივსა: გუი
რგუინი იგი და მანიაკი მეფობისა: არამცა ერწმუნნეს საყდარი დავით
ისი და საბრჭო სოლომონისიჱ. აწ ჵელ ყოს ჵელითა მეფობასა და კურ
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ამას შინა ჰკრეს სპილენძ ჭურთა ბუკთა ქოსთა და წინწილთა
და იყო ზარი და ზიემი ქალაქსა შინა სიხარული და მხიარულება:

შუება და გამოსუენება და იმედი უიმედო ქმნილთა და სასოება უსა
სო ქმნილთა: თაყუანისცეს დალოცეს და ადიდეს სპათა შვიდთავე სა
მეფოსათაჱ და დაიპყრა ჟამისად თუითოეულმან თუისი ადგილი: რამეთუ
რომელმან ადიდნის მადიდებელნი თისნი ღ~თნე თუით მისგან იდიდა თამარ შვიდ
მნათობიერი. რომელმან ექუსთა
დღეთა შინა წარმოაჩინა ყოველნი არსნი. და განსუენება სცა
მეშვიდესა. ესე თამარ არს რომლისათუის თქუა განსუენებად სულსა ში
ნა მშვიდსა და მყუდროსა. აწ მხილველმან იხილა და იყო ნათელი უმ
ეტეს ნათლისა მის ხილულისა და იყო კეთილ და უწოდა ნათელსა
მას დღე ამას უწოდა ნათლად ულუმპიანად. დიდ სუეობისა დადიდ
ბრწყინვალებისა: ამან განმმზადებელმან სიბრძნისა შვიდთა სუეტ
თამან აღაშენა მას ზედა ტაძარიჱ შეუმწიკულებელად სამკუიდრებელად შვიდ
თა მადლთა სულისათა: და შვიდგზის დღესა შინა მადიდებელმან
ღ~თისამან შვიდ წილ განწმენდილ ყუნა სიტყუანი თუისნი მსახურებ
ად უფლისა ვითარ აღსწერენ რომელსამე ესაია და რომელსამე დავით:
და პატივის მცემელი შვიდთა უფროსღა ნაწილის მიმცემი მერვისა:-
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სიტყუისა ებრ სოლომონისაჱ კ~დ შვიდცა და სამეოცდა ათ შვიდ გზის
შვიდეულთა შინა თუითეულსა დღესა შემნდობელმან ბრალეულმან:
ჵმისა ებრ სამეუფოსაჱ და შვიდთა მათ სარტყელთა ცისათა მნათ
ობთა სფეროსთა. რომელარიან: კრონოს. ზევ. და აფროდიტე. აპო
ლონ. ერმი. ირაკლი. და რეა: ამათ შეასახა სფერო მიწიერი ხუ
თთა მათ საგრძნობელთა სულისათა შვიდ მყოფელად თანა დართ

ვითა სულისა და გონებისათა განწმედად განათლებად და განბ
წყინვებად: და ესრეთ აღებაძვა ზენასა მნათსა ქუენა ესე მნა
თი. გინათუ შუენებითა უცხოთა და უსახოთა. გინათუ სი
ბრძნითა და მეცნიერებით. მპყრობელობითა: ანუთუ მზე
ებრ უხუებით მიფენად სწორებით მართალთა და ცოდვილთა:
და ესრეთ განსწავლნა ხუთნივე საგრძნობელნი. და შეიზღუდა
შიშითა ღ~თისათა ხედვა ყნოსა სმენა გემოს ხილვა და შეხება და
ულიქნავად სატანას და გუელისა მიერ: და ესრეთ მარად წარმ
დინარე ესე საწუთო და ქუე დამზიდველი მსგავსად სოლინართა
შეუხებელმან ბიწისამან უვნებელად წარიჵადნა. და ესეოდენთა
დიდებათა [......] და სიმდიდრეთა გარდარეულთა და სიმაღლესა
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შინა ესრეთ იყო ვითარმცა ყ~დ არა რაჳ ჰქონებოდაჱ
და უდარეს და უგლახაკეს ყოველთა კაცთასა შეერაცხა
თავი თუისი მომჵსენებელი ჵმისა მის: შიშველი გამოვედ დ
ედის მუცლით ჩემითგან და შიშველსა მეგულების წარს
ვლადჱ და ესეოდენსა ამა ღ~თის მსახურებასა და კრძალულებ
ასა შინა ნუ უკუე ქუეყნიერი ესე მეფობა უდიდებელად და
განუგებელად დაუტევაა ნუ იყოფინ. არამედ უზესთაეს ყოვე
ლთა მეფეთა და ბრძენთა და ფილოსოფოსთასა კეთილად გ
ანაგო და შეამკო და წარმართა რომელი ესე შეუძლებელარ
ს სხვათა კაცთა მიერ ჵმისა ებრ სამეუფოსა ვითარმედ ორ

თა უფალთა მონება შეუძლებელარსო: არამედ ამან პირველად მეძიებელ
მან სასუფეველისამან და ზენასა სუფევისა მოსურნემან
ქუენაცა ესე დიდება და სიმდიდრე უხუებით და სავსებით
მიიღო: აღთქმისა ებრ უტყუელისა: პირველად ეძიებდ
ით სასუფეველსა ღ~თისასა და სიმართლესა მისსა და ესე ყოელი
შეგეძინოს: რამეთუ აღიმაღლა მაღლად გონება და მდ
აბლითა სულითა განიცადა სიდიდე საქმისა მისდა ხუე
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დრებულისა. მიაყუნა მყუანებელსა თუისსა ხედვაჳ. და ვითარცა
ორბმან ფრთე მალემან აღიფრინვა ზე. და მიმოავლნა გუ
განი სახედველთანი. და სივრცითა გონებისა თუისისათა
შემოიკრიბა ყოველივე საღ~თონი და საერონი წესნი და გან
გებანი. და იწყო განგებად ვითარ იგი მოჰბერვიდა სული:
მიმოიხილა სიმახვილითა ცნობისათა გარემოს ყოველი.
და მყისსა შინა შეემეცნა ხილვითა ოდენ წრფელითა და დრკუ
თა: გულარძნილთა და უმანკოთა: ერთგულთა და ორ
გულთა: და სიბრძნით განგებითა თუისითა: პირველად ყოვე
ლთა ზედა დაასხა წყალობა უხუებით რათა ჟამსა საქმ
ეთასა ერთგულნი ერთგულობით მადლიერობდენ: ხოლო დრკუ
ნი და განდრეკილნი გულითა უსიტყუეულ იყუნენ მიგები
სათუის უშურველად წყალობათასაჱ განახუნა საუნჯენი მამა
პაპათანი და განფინნა ყოველთა ზედა მოწყალებანი და შეწყნ

არებანიჱ პირველად ყოვლისა პირველისა მისთუის იღუაწა სადა
იგი დაიუნჯების სიმდიდრე წარუაპარველი რომელსა მპარავი არა
მიეხების და მღილთა მიერ არა განირყუნების: მუნ წარგზავნა
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უხუებით ჵელითა გლახაკთა და მოქენეთათა რომლისა რიც
ხუი ურიცხვ არს და ჰამრი უამრავ: და დაიჵსნნა მოვალენი ვა
ლთაგან: და მისცა ობოლთა და ქურივთა კმა საყოფელი მათი
და ჵელმწიფება განჰქორწინებად ობოლთა მათთა: ღონი
ერყუნა გლახაკნი და: ღონიერნი მდიდარ: ამა ესე ვითარსაშინა
დაწყებასა წყალობისასა იმერთა და ამერთა ზემოთა და ქუე
მოთა შვილთავე თემთასა არა დაუტევა მოქენე რომელსაცაჱ ზედა
არა უხუებით მიფინა წყალობა და სამართალიჱ ხ~ სჯ
ულთათუის საღ~თოთა მეორე კოსტანტინე იქმნებოდა და
მისებრვე მოსწრაფე იყო დაწყებასა საღ~თოსა: საქმეთასა რამეთუ იწყო
აღლესვად ორპირსა მახვილსა სამხილებელად უღ~თოთა დამო
სასვრელად თესლთა ბოროტთა: და ინება რათა იქმნეს შეყ
რა და გამორჩევა დიდთა მათ და მსოფლიოთა კრებათა: პირველ
ად აღმოუწოდა წმიდით ქალაქით იერუსალემით ნიკ~ოზს
გულაბერის ძესა რომელსა სიმდაბლისა ძალით ეჯმნა ქართლ
ისა კათალიკოზობისაგან. ესერა მოიყუანა შემოკრიბნა ყოველ
ნი სამეფოსა თუისისა მღდელთ მთავარნი მონაზონნი: და მეუდაბ
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ნოენი კაცნი მეცნიერნი სჯულისა საღ~თოსანი: და მოსწრა
ფე იყო რათა მართლ მადიდებლობასა ზედა შემოთესილნი ბოროტნი
თესლნი აღმოფხურნეს სამეფოსაგან თუისისა რომელი ესე გან
ემარჯვა ადრე სასოებითა კეთილის მქონებელითა:-

ხოლო შემორაკრბეს ყოვლით კერძო სამეფოსა ეპისკოპოზნი რომელთა
პირველად აქუნდა ზემო ჵსენებული ნიკ~ზ მსგავსი სეხნისა
თუისისა წმიდის ნიკ~ზისი. და ანტონი ქუთათელი საღირისძე დიდად გა
ნთქმული სათნოებათა შინა და ძლიერი სიტყუით და საქმითჱ

მიეგებოდა მათ თამარ დიდითა სიმდაბლითა ვითარცა ერთი
კაცი შეურაცხი და არა ვითარცა მეფე: ვითარ ანგელოზთა და: არა
კაცთა: შეკრიბნა ყოველნი ერთსა სადგურსა და დასხნა საყდ
რებითა. ხ~ თუით დაჯდა შორის მათსა მარტოდ და არა
მეფობით. და ესრეთ ეუბნებოდა ჶ წმიდანო მამანო თქუენ
ღ~თისა მიერ განჩინებულ ხართ მოძღვრად ჩუენდა და მმარ
თებლად წმიდათა ეკლესიათა და თანა გაცთ სიტყუის მიცემა
სულთა თუის ჩუენთა: გამოიძიეთ ყოველი კეთილად და დაამ
ტკიცეთ მართალი და განჵადეთ ყოველი გულარძნილი:
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იწყეთ პირველად ჩემ ზედა: რამეთუ შარავანდედი ესე მეფობ

ისა არს და არა ღ~თის მბრძოლობისაჱ ნუ თუალ ახუამთ მთავ
ართა სიმდიდრისათუის. ნუცა გლახაკთა უდებ ყოფთ სიმცირისათუის:
თქუენ სიტყუითა ხოლო მე საქმით: თქუენ სწავლით ხოლო: მე განსწავლ
ით: თქუენ წურთით ხოლო მე განწურთით: ზოგად ჵელი მივსცეთ დაცვ
ად სჯულთა საღ~თოთა შეუგინებელად. რათა არა ზოგად ვიზღუივნეთ.
თქუენ ვითარცა მღდელნი ხოლო მე ვითარცა მეფე: თქუენ ვითარცა მნენი
ხოლო მე ვითარცა ებგური:- ესმნეს რა სიტყუანი ესე ყოველსა მას
კრებულსა მამათასა მადლობდეს ღ~თსა და თანად მეფესა ღ~თივ
განბრძნობილსა. ჯდა უკუე თამარ მცირედ ჟამ შორის მათსა.
მერმე მოიღო კურთხევა მათგან და წარვიდა პალატად თუისადჱ

ხოლო წინამძღვართა კრებისათა ნიკ~ზ და ანტონი რომელნი ვითარცა
პირმეტყუელნი მთიებნი უძღოდეს მომრგულებასა ცაებრისა მის
ვარსკულავთა ვარსკულავისასა: ხოლო არა ინება მაშინდელმან მან მიქაელ მიქაელ:
კათალიკოზმან შორის მათსა ყოფა: რამეთუ წინა უკუმო რამე იყო
წესთაგან საეკლესიოთა. და ჭყონდიდელ მაწყუერელობა და მწ
იგნობართა უხუცესობაცა მას მიეხუეჭა ჟამისაგან. არამედ ვერ გა
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ნაყენეს დაღაცათუ ფ~დ იღუაწეს: არამედ რომელი თუით განაყენა ადრე სა
სჯელმან ღ~თისამან: ხოლო სხვანი ვინმე ეპისკოპოზნი შესცვალნეს და
მათ წილ საღ~თონი კაცნი და მეცნიერნი სჯულისანი დასხნესჱ და სხ
უანი საეკლესიონი წესნი განმართნეს უდებთა მიერ დაჵსნილნი:-

ხოლო აღივსებოდა რა კრება და აღდგეს წმიდანი მამანი: კ~დ მეფე
თამარ მიექცა საურავთა და განსაგებელთა სამეფოთა თუისისათა:-

მაშინ იწყეს ძუელითგან ჩუეულებისა ებრ კაცთა დაუდგ
რომელობისა საქმე. დიდებულთა ვიეთმე ჵელის უფალთა ყუეს
ფიცი ესრეთ ვითარმედ აღარ ვეგებით ძუელთა ჵელის უფალ
თა და განმგებელთა საქმისათა ფარმანსა ქუეშე მყოფნი. ვინათგან
მათგან დაძურცილნი და უპატიოდ დასულნი ვართ: და გუარ
იანნი და თუით მსახურეულნი სახლნი უპატიოდ და უსახოდ გას
ულ ვართ. უგუაროთა და უჵმართაგან: დაღაცათუ ერთგულ
ი და კარგი მოყმე და ჭაბუკი იყო ყუბასარ. გაზრდილი პატრ
ონთაგან და იყოცა ამირ სპასალარი და მანდატურთა უხუც
ესი. გარნა სენისა მიერ ფილენჯად წოდებულისა მოჰღებოდა
ენა ჵელი და ფეჵი. და აწუიეს მეფესა თამარს მოღებად ყოვლისა
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ნაქონებისა. გარნა უქმ იქმნა განზრახვა მათი ვინათგან თამარ სახ
იერ იყო და მოწყალე. მოიხსენა სიყუარული და სამსახური დაზ
რდილობა მისი. თუინიერ ჵელის უფლობისა და ლორისაგან კიდე არა
რა დააკლო: და ეგრეთვე სიყუარულითა და დიდითა პატივითა და
იჭირა დღედმდე მიცვალებისა მისისა:- კ~დ აფრიდონ აზნაუ
რის ყმობისაგან ღ~თის მობაძავის მოწყალებით ამაღლებ
ული და გადიდებული ვიდრე მსახურთ უხუცესობამდი და თმოგვისა

და სხვათა ციხეთა პატრონობით აღზეებული მოიშალა და დაიმჵო ნებ
ითა და განზრახვითა ლაშქართათა. და ბრძოლა ყუეს ურთიერთას
ჵელის უფლებისათუის: ერთი ესეცა უცხო მოსაგონებელი და დიდად გან
საკუირვებელი ყუთლუ არსღან. ჯორის სახედ ორგუნებამან და დაუდ
გრომელმან წესსა ზედა თუისსა ვითარ ჩუეულება აქუს ყრმათა ადრე აღ
ზუავებად სიდიდისა მიერ და უფროსღა გვარითა უაზნოთა აღამაღლებს: სიმდიდრე:
მომღებ იქმნა
წესსა რასმე სპარსთა გონება მაღლობისასა და სილაღით ქცევისასა. ითხო
ვა კარავი ველსა ისანისასა სანახებსა საგოდებელისასა: მუნ ში
გან თავის უფლებით მსხდომარენი რათა მივსცემდეთ და მოვიღებდეთ:
რომელთამე ვრისხევდეთ და რომელთამე ვსწყალობდეთ. ამას ერეთ ვკა
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დრებდეთ და ვაცნობებდეთ თამარს მეფესა და დედოფალსა: და მუნღა
სრულ იქმნებოდის გაგებული ჩუენიჱ ესე ვითარ საწყენცა იყო და ვი
თარცა შუენდა მისსა ჵელმწიფობასა და სიბრძნესა და მეცნიერებასა. ეგრე
იწყინა და გაიკუირვა: და ვითარცა გულის ჵმა ყო მათი სივერაგე და უკეთ
ურება უკლებმან გონებითა და სულ გრძელმან და გვიანმან რისხვი
სათუის: და საუნჯემან სიბრძნისამან იძია ღონე შემსგავსებული სიბრძ
ნისა. მისისა რათამცა ჵელთ იგდო მოქმედნი ამის საქმისანი: განეზრახა
ერთგულთა და საკუთართა თუისთა. და შეიპყრა ყუთლუ არსღან მე
ჭურჭლეთა უხუცესი. ხოლო აწ თავით თუისით ამირ სპასალარად და სომეხ
თა მეფისა ადგილსა ლორეს დაჯდომად განმზადებული:-

დავითარცა ცნეს ესე ლაშქართა მისთანა შემწეთა და თანა შეფიცუ
ლთა მისისა მის უკეთურობისა და უგზოდ განზრახულობისათა: შეეყა
რნეს და უკუადგეს თამარს სახიერსა და ბრძენსა. დაჰყუეს ახალი
სიმტკიცე და ფიცი რათა ყუთლუ არსღან გააშუებინნო და არა მი
უშვან ვნებად მისსა. და განემზადნეს ისანისაცა შემოდგომად. და ჵე
ლ ყუეს საქმესა შეუკადრებელსა და ბრძოლად უბრძოლელსა
რომელსაჰფარვიდა ძალი მაღლისა და მკლავი საუფლო იყო მარადის გან
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მზადებულ თანა შემწედ მისსა. მის წილ ამღებელი ჭურისა და ფარისა და
განჰფინის მახვილი წინაშე მაჭირვებელთა მისთა და წინა აღმდგ
ომთა: მისთა ამისთუის ცუდ იქმნა განზრახვა მათი. ვითარ განზრახვა აბია
თარმღდელისა და იოაბ სპასპეტისა რომელნი თანა შემწე ეყოფოდე
ს ორნიას ძმასა სოლომონისასა:- მაშინ თამარ მშვიდმან და მშვიდობის
მეძიებელმან. წარავლინნა ორნი საპატიონი დიოფალნი. რომელი
იყო ერთი ხუაშაქი ცოქელ დედა ქართლისა ერისთავთა ერისთავისა რა
ტისი. მეორე კარავი ჯაყელი დედა აწ მყოფთა სამძივართა: უბრძანა
ფიცით მონდობა და სხვისა აღარავისი ბრალობაჱ ხ~ იხილეს რა
ესე განდგომილთა მათ მაშინვე მოჰყუეს დიდებულნი ბრძანება
სა პატრონისასა. და მოვიდეს წინაშე თამარისა და დავრდომით თაყუა
ნისცეს და აღიღეს ფიცი პატრონისაგან და მისცეს პირი ერთგულ
ობისა და ნების ყოფისა მისისა:- კ~დ დაჯდა ცხებული ღ~თისა საყდ
ართა ხედა ზე მათ ამაღლებულთა. შუენებითა მით აფროდიტიანითა

და სიუხვითა მით მზეებრ აპოლონიანითა სატურფო საჭურეტი
ვიდრე დაბნედამდის და გაჭრა გახელებამდის ყოველთა მისთა გამცდ
დელ მხედთა: და შეპყრობდის წყალ ჯავარითა მით უმსგავსო
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თა სახითა მით ღ~თივ ქმნულითა:- იურვის და იურვოდა ყო
ველთა შეურვებულთათუის:- პირველად და გამოჩე
ნასა შინა ორთა ვაზირთა და სპა სპეტთათა: თანა დგომითა და
ერთ ნებაობითა შვიდთავე სამეფოთა დიდებულთათა:
დიდად დამტკიცება მწიგნობართ ხცესად და ვაზირად გაზრდილივე და
დაამტკიცა მწიგნობართ ხცესად და ვეზირად
მამისა მათისა მეფეთ მეფისა ანტონი გლონის თავისძე კაცი ბრძენი და გო რად
გაზრდილივე მამისა თვისისა მეფეთ მეფისა
[....] პატრონთათის ერთგლი და შემეცნებლი სარ........ ანტონი გელოანი. კაცი
ბრძენი და გონიერი პატრო
ნისათვისისა ერთგლი და შემმეცნებელი: გააჩინა ამირ სპასალარი სარგის მჵარ
გრძელი კაცი გვარიანი და აღ
ზრდილი ლაშქრობათა შინა და ჭაბუკობათა. და უბოძა ლორე სათა
ვადო და სამთავრო სომხითს შინა: და წყალობა ყო ძისაცა მისისა ზაქარიას
<note>ესე ზაქარია და ივანე მჵარგრძელისძენი. დაღაცათ მეფეთათის ერთგლნი
იყნეს და დიდად გამოცდილნი ლაშქრობათა შინა კაცნი სახელოვანნი. არამედ
სჯლითა სომეხნი იყნეს. ესე ივანე წერილთა ზედა მიწევნით მეცნიერი იყო.
რომლისათვისცა გლის ჵმა ყო სიმრდე სჯლისა თისისა. ნათელ იღო და იქმნა
ჭ~ტი ქრისტიანეჱ რომელი ქვემორე სიტყამან საცნარყოსჱ</note> დალოცვითა: და
ითაყუანა დარბაზისა ყმად უმცროსი შვილი მისი ივანე:და გააჩინა და უბოძა ჭიაბერსა მანდატურთა უხუცესობა და მის
ცა არგანი ოქროსა ჵელთა მისთა და შთააცვეს საკრამანგი ტანსა მ

ისსა: და დასუეს სელებითა ოქროჭედილებითა რომელნიმე მარჯუე
ნით მისსა და რომელნიმე მარცხენით:- და კ~დ უბოძა მეჭურჭლეთა
უხუცესობა დიდ გვარიანსა კაცსა კახა ბერსა ვარდანის ძესა: და მსახუ
რთ უხუცესობა ვარდანს დადიანსაჱ და ჩუხჩერახობა მარუშიანსა
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მისიჱ მშვიდ იყო და მყუდრო და მშვიდობის მყოფელი. ამისთუი
ს იშუებს მშუიდობით სიტყუისა ებრ საწ~წტყლსა მშვიდთა და
იკუიდრონ ქუეყანა [.]: და სუფევს შვიდობით სამეუფოთა და სა
მფლობელობათა შინა თუისთა: რომელი არა სადა ვის უხილავს
თუინიერ ამისა ესე ვითარსა უვნებლობასა ად ურისხველობასა ში
ნა უვნებელად და მშვიდობით დაპყრობა საზღუართა მამაპა
პაპურთა: და დაჭირვა და მოწურთა კაცთა ქედ ფიცხელთა
და გონება ურჩთაჱ ხოლო სხვანი ზნენი და ქცევანი. გამარჯ
უებანი და აღმატებანი საზღუართა მამა პაპათანი. და ყო
ვლისა მამაცობისა მიმართ სიმარჯუენი: ოდესმე რაინდობანი
და მჵედართა სიჵელოვნენი და მკუირცხლ მოქმედებანი: ოდეს
მე ნარნარად მშვიდ და წყნარ მეტყუელებანი და სიბრძნით მე
პასუხობანი: ესე ყოველნი წინამდებარისა სიტყუისაგან გეუწყნენ ყ~თა:-

მაშინ შეკრბეს ყოველნი ამის სამეფოსა დიდებულნი სპასალარ
ნი და ერისთავნი წინაშე პატრიაქისა და ეპიკოპოზთა. და მო
ახსენებდის მამათა რათა ზოგად იღუაწონ ყოველთა შემო

ყუანებად სიძისა თამარისათუისჱ რომლისათუის ჵამდა თუმცა ყოფი
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ლ იყო ჟამი გმირთა და გოლიათთა ყოფისა: ანუთუ გარეშედ
წოდებულთა ელინთა სისხლთა დათხევისა: ანუ გაჭრანი მი
ჯნურთა ხელქმნილთანი ვითარ[..] იქმნაცა ამის თამარისთუის
მრავალთა მიერ რომელი ქუემორე სიტყუამან გაუწყოს: რამეთუ შ
უენოდა საჵამსოდ თუმცა გამოჩენილ იყუნეს ანუ გმირნი სახენი გმი
რთანი. ანუ მამანი სახენი ამამათ მთავართა შუენიერთა და კეთ
ილად მბრძოლთანი ანუ მსგავსნი გარეშეთანი სისხლ დამთხევე
ლნი შეყუარებულთათუის. ანუ მიჯნურნი ლომნი და მზენი მჵეც
ებრ განჭრილნი ამის მზისა და უმეტეს მზისა თუით მათ მოთხრ
ობილთა მზედ მნათობად საგონებელთა უბრწყინვალისა და
უნათლესისათუისჱ ვითარ თაჰმთა თანიმანისთუის: ვითარ ამირან ხვა
რაშანისთუის: ვითარ ხუასრო შანშა ბანუშისთუის: ვითარ მზე ჭაბკ მზისათუის
ხაზართასა:- ვითარ პოლემპი მჵნედ მბრძოლი იპოდამიასთუის
ონომაოს ასულისა: ვითარ პლატონ პერსეფონისთუის: ვითარ რამინ
ვისისთუის: ვითარ შარიაროს ოსნაოზისთუის. ვითარ ბადბერ ანალა
თისთუისჱ და უმეტეს ვითარ იაკობ რაქაელისთუის და იოსებ ასანათესთუის,
და დავით ბერსაბესთუის: და აბ ისაკისთუისჱ
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გარნა ვინათგან ცუდ საგონებელ იქმნა და არა სადა დაებადა ღ~თ

სა სწორი ამისი არცაღა მგონიეს თუ დაბადებად არს:-

მაშინ წამოდგა კაცი ერთი ტფილისისა მკუიდრთაგანი თავადი
და მეფეთ მეფისაგან წყალობა ჵელ დასხმული ამირად ქართლ
ისა და ტფილისისა სახელით აბულასან: მან თქუა მე ვიცი
შვილი რუსთა ჵელმწიფისა ანდრია დიდისა მეფისა. რომელ
სა მონებენ სამასნი მეფენი მის კერძოსანი. და იგი მცირე
დარჩომილი მამისაგან: და ბიძისაგან სავალთად წოდებულისა ექსორია ქმნით დევნი
ლი გარდმოიხუეწა: და არს იგი ყივჩაყთა მეფისა სვინჯის
ქალაქსა შინა:- მაშინ განზრახვითა ყოველთათა წარავლ
ინეს კაცი ერთი მკუიდრთაგან ტფილისისათა დიდ ვაჭარი:
სახელით ზანქან ზორაბაბელ. რათა მსწრაფლ წარვიდეს ც
ვალებითა ჰუნეთათა და წარმოიყუანოს იგი. რამეთუ იყუნეს
მაშინ რუსნი ქრისტიანენი და მართლ მადიდებელნი. ამის
თუის უფრო მოიყუანებდეს მას:- არამედ ესე ვერ განიზ
რახეს კეთილად. რამეთუ არცა კაცი ღირსი საქმისა წა
რავლინეს და არცა რომელსა მოიყუანებდეს მისსა მეცნიერ
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იყუნესჱ შემდგომად მცირედისა ჟამისა მოიწია კაცი იგი წარ
ვლინებული. და მოიყუანა კაცი იგი დიდად გვარიანი და უდიდესი
ყოველთა მათ მეფეთა მის კერძოსათა. და სხვითაცა არა უმარჯუი.
არამედ პირითა შუენიერი სრული ანაგებითა. და მჭურეტთაგან

დიდად საჩენი: რომელიცა იხილეს რა. ყოველთა სთნდა ხილვამი
სი: არამედ შინაგანსა მისსა არ რას მეცნიერ იყუნეს არცა ჩუეულ
ებასა მისსაჱ შეკრბეს წინაშე რუსუდან დედოფლისა. პატრიაქი და
დიდებულნი სპა სპეტნი. დაერისთავნი. და მოახსენებდეს თამარს
და აწუევდეს ქორწინებასა. და ასწრაფობდეს ამის პირისათუისჱ არა
მედ იგი მიუგებდა. ვითარმედ კაცნო ვითარ ღირს შეუტყობლად ესე
ვითარისა საქმისა ქმნად: არა ვიცით კაცისა ამისთუის უცხოსა. არცა
ქცევა არცა საქმე. არცა ბუნებისა და ჩუეულობისა. არცა მჵე
დრობისა და სიქუელისაჱ მაცადეთ ვიდრემდის განიცადოთ ყოველთა
სიკეთე გინა სიდრკუე მისიჱ ხოლო იგინი წინა აღუდგებოდეს და უ
შვილებასა მოახსენებდეს. და სახლისა მისისა უნაყოფოებასა დრტუი
ნვიდეს: და წინამძღვარსა სპათასა ითხოვდეს. და ყოვლითურთ შეაიწრებ
დეს სულსა მისსა: ირემთა ემსგავსებოდეს სახისა ოდენ მიხედვითა და
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პილოთა ებრ არა განიხილვიდეს მისაყრდნობელთა: ესეოდენსა
მძიმესა საქმესა სუბუქად შეეხებოდესჱ ხოლო სხვანი ვიეთნიმე
უღონოებით აწუევდეს ალექსის მოყუანასა ქრმად რომელი ახლ
ოს თუისობდა: და მამულად მამისა ძმის წული იყო ბერძენთა მე
ფისა: ესე მას ჟამსა აქა მყოფ იყო. და შიშითა ამისისა ქმნისათა
ყოვლად უწადინელმან ქმრისამან იაჯა ჟამად და ჵსნა ქორწინ
ებისა:- ხოლო დედოფალმან და სპათა არა მიუშვეს ამისა ქმნად.
არამედ ფ~დ აიძულეს და განმზადეს ქორწილი. ვითარ იყო ხუე

დრი და რიგი ულუმპიანობისა და შარავანდედობისა მათისა
ეგრეთ ქმნეს ქორწილი სახე დაუდებელი და იგავ მიუწდომელი:
სიმრავლენი სახიობათანი ძღუნობანი და ნიჭებანი თუალთა
და მარგალიტთანი ოქროთა ჭედილთა და უჭედელთანი:
სიმდიდრეთა და ლართა კერულთა და უკერელთანი: ესრეთ მსგე
ფსამდი იყო სიხარული შუება ძღუნობანი და გაცემანი:-

ხ~ მე ესეცა გაუწყო საბრალო და საძნაური საქმე: რამეთუ მო
სრულ იყუნეს ოვსთა მეფეთა შვილნი შუენიერნი და სახე კე
თილნი მოყმენი: მოჰაჯენი და მთხოველნი ღ~თისანი თამა

1-17 სტრ. 273v
რისთუის მინდობილნი ჭაბუკობისანი ვითარ რომელიმცა ღი
რს ვიყუენით მოწონებად თამარისად. და მიხდომად ბედსა
ამას საზეშთაოსა. ვინაცა უქმ იქმნა განზრახვა მათი. და
წარსრულთა თუისად მამულად. ერთსა მათგანსა შეემთხუია
მოუთმენელი სურვილი და სიყუარული თამარისი. რომლისა
თუის ვერღარა შემძლე მივარდა საგებელად. და ბნედასა შინა
მიიწია აღსასრულად ნიქოზს საყდარსა შინა წმიდასა რაჟდ
ენისასა რომელიცა მუნ დაფლეს:- და სხვანი რავდენნი ჵელ
მწიფეთა ძენი ამისთუის გაჭრით გამიჯნურებულნი და ხელ ქმნილნი
ვერღარა სთმობდეს სურვილსა მისსა ქუემორე სიტყუამან საცნაურყოს:-

შემდგომად ამისა ჵელ ყუეს გალაშქრებად და გავიდეს ტფილისით.

მეფე რუსთა და უფროსღა აფხაზთა: და ააბეს დროშა სუანად
ჵმარებული და წარიძღუანეს ძელი ცხოვრებისა მცველი და მ
ფარველი მეფეთა და ზღუდე ქრისტიანობისა: პირველად ილაშქრ
ეს ქუყანასა კარისა და კარნიფოლასასა: და მოარბიეს ვიდრე ბასია
ნამდის. და გამარჯვებულნი და აღვსებულნი შემოიქცეს და
მოვიდეს წინაშე პატრონისა ღ~თივ განათლებულისა: და იხარებ
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დეს და იშუებდეს: და მადლობდეს ღ~თსა:-

ამისა უწინარეს მოვიდეს ლაშქარნი არანისა და გელაქუნისა
თურქთანი და მოარბიეს ქუეყანა პალაკაციოსი და ძაღლ
ის ჵევად წოდებული: მაშინ მოუჵდა მათ ზედა გამრეკელი
კახას ძე სუისაგან თამარ უძლეველისა და მცირედთაგ
ან დიდნი იძლივნეს გააქცივნეს ამოსწყუიდნეს და მოი
ღეს არმაღანი წინაშე თუით მპყრობელისაჱ

და მასვე ჟამსა მოვიდეს კარნუ ქალაქელნი. შამელნი
და თურქნი გარმიანელნი ცხენოსანნი და ქუეითნი და
აღივსო შავშეთისა და კლარჯეთისა ქუეყანა: აქეთ შეიყა
რნეს გუზან აბულასანისძე. ტაოელნი და მის ქუეყანი
სა ლაშქარნი: და ბოცო და ვინცაღა იახლა. და მიესწ
რნეს მესხნიცა. და მარბიელ გაშვებულთა შეებნეს: მა

ნვე ბედმან და სუემან თამარისმან სძლია გააქცივნეს
და დაჵოცნეს. და მუნითცა მოიღეს ურიცხუი კაცი და
ცხენი წინაშე მეფისა ღ~თივ გვირგვინოსნისა და დღითი დღე
აღმატებულისა და წარმართებულისა. ამას შინა იხარებდ
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ეს იშუებდეს და მადლობდეს ღ~თსა:- ამისსა შემდგო
მად წარვიდეს მჵარგძელის ძენი სარგისისა და ვარამისნი:
მოყმენი კეთილნი და გამოცდილნი ლაშქრობათა ში
ნა. უხუცესი ზაქარია. და ზაქარია დალოცვილნი: ივანე და
სარგის და ულოცავნიჱ დაილაშქრეს ქუეყანასა დვინისასა: და
გამარჯვებულთა და ალაფ აღებულთა. მოეწივნეს უკანა
ლაშქარნი დვინელნი და სურამელნი მიექცეს ესენიცა
და შეექმნათ ომი ფიცხელნი ვინაცა ბოლოდ მჵარგძელ
თა გაემარჯვა და გააქცივნეს: და აღვსებულნი და სახელოვა
ნნი მოვიდეს წინაშე მეფეთა: ხოლო მათ წყალობა მიანიჭეს და
გარდაიჵადეს მადლი უსაზომო:- შემდგომად ამისა ჟამ
რაოდენმე. ლაშქრობდეს ქუემონი ქუემოთ და ზემონი ზემ
ოთ და შუანი შუათ და ყოვლგნით ძლევა შემოსილნი
და გამარჯვებულნი მადლობდეს ღ~თსა და არა სადათ ჩნდა წ
ინა აღმდეგი და ურჩინებისა მათისა:- მოკდა ქართლისა
კ~ზი ჭყონდიდელ მწიგნობართა ხცესი ქართველი მირი
ანისძე მიქაელ მიქაელ. რომელსა აქნდა სამთავისიცა. და არავინ შე
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წხნა მისთის არცა დიდი არცა მცირე. რამეთ ყოველნი სძ
ლობდს მასჱ [...................................................................................]
[.........] კ~დ მეფემან შემოიკრიბნა სპა თუისი ბრძან
ებითა თამარისათა: მიჰმართა დვინად და მოაოჵრა ქუე
ყანა პართთა წარუხვნეს ქალაქნი და გამოიღეს მას შ
ინა მყოფი საუნჯე დიდ ძალი და ტყუეთა სიმრავლე. და მოვიდეს თა
მარისავე სუე სრულისა და ნათელ წყინვალისა წინაშე: რო
მლისა თუალი უღამო და დღე უუკუნო: და საწადელ და
საშუებელ. სულისა და ჵორცთაჱ ამას შინა ოდესმე მოის
უენიან ლაშქრობათაგან და გარდავიდიან იმერთა ქუეყა
ნათა წესისა ებრ და ჟამისა: და ოდესმე ჩავიდიან შარვანისა
ზღურამდე: და მოვიდის შარვანშე დიდითა ნიჭითა და ძღუ
ნითა. და ერთად მოინადირიან მინდორნი: და მხიარულნი
კ~დ განიყარნიან და უბოძის საბოძვართა სიმრავლე. და წარ
გზავნის პატივითა ძმებრივითა: და იგი მსახურებდა იგი მონებდა
მონებითა ყმებრითა:- შემდგომად ამისა შეიყარა დიდ
ძალითა ლაშქრითა და მიჰმართა გელაქუნად. რომელი ძნელ იყო
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შესამართებლად ზღუის ქუიშის სახედ სიმრავლითა თურქმ
ანისათა. დაესხნეს ამოსწყუიტეს და აღიღეს დიდ ძალი ნატ

ყუენავი და იავარი: და ვითარცა გამოემართნეს გამარჯვებულნი
მოეწია უკანა ყოველი თურქმანობა გელაქუნს წინა ძღომი
თა შამელთა დიდებულთა როსტომ და იალღუზ ალფესითა:
და ვითარ წყობა და რაზმი ურთიერთარს განეწყუნეს განმჵდეს სპ
ანი თამარისნი: და უსწრობდა ბერი ყრმასა და ყრმა ბერსა:
პატრონი ყმასა და ყმა პატრონსა. გააქცივნეს ამოსწყუიტნეს
და დაჵოცნეს და მოვიდეს თუისადე სამეფოდ წინაშე მეფისა და დედო
ფლისა:- შემდგომად ამისა წუევითა ასათ გრიგოლის ძის
ათა დიდი და სახელოვანი ლაშქრობა გარდაიჵადეს: განძას ქუემო
თ ბელყუნამდის: კ~დ ზემო კერძო რაჵსის პირი მასისამდის.
მუნცა დიდთა ლაშქართა მოწევასა შინა ისახელეს თავი სპ
ათა ამის სამეფოსათა. და თუით მეფისა მჭურეტელობასა შინ
ა ვარდან დადიანმან მსახურთ უხუცესმან. ოთხთავე მჵარ
გრძელთა და სხვათა დიდებულთა და აზნაურთა დიდი დაჭირ
ებული ომი გარდაიჵადეს და გააქცივნეს: და შემოიქცეს მ
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უნითცა გამარჯვებულნი და აღვსებულნი სიხარულითა:- არა მრავლისა ჟამისა
შემდგომად მიიღეს აღსასრული თამარის სიტყუათა: რ~ შემოჵდა უცხო რამე და
უმსგავსი
საქმე შეუმსგავსებელი და დაუჯერებელი კაცთა გონებისაგან. შევიდა სატანა გულსა
სუე უბ
ედურისა რუსისასა. სკუით რამე სახელ დებულისა ბარბაროზებრივთა გონებათაჳ. და
გულის

სიტყუითა უწესობაჳ: რ~ სიმთვრალეთა შინა იწყო მრავალთ საძაგელთა და უშუერთა
საქმეთა
ქმნად. რომელთა ნამეტნავ არს აღწერად. აღიძრა წყენად თამარისა ჵელმწიფეთა
მზისა და მეფეთა
ელვა ცისკროვნებისა იუდა მყოფელმან თავისა მისისამან. არღარა იცოდა რამცა ექმნა
ძლეული და ტაძ
არ ქმნილი შვიდთა მათ სულთა უბოროტესთა. პირველისათა სოდომურიცა ქცევაჳ
მოიპოვა. დაქცევით დაქცე
ულმან და წარწყმედით წარწემედილმან. ამის ესე ვითარისა უცხოსა და ურიგოსა
საქმისა შემოსვლასა შინა
ითმენდა თამარ მჵნე და წყნარი ნარნარი ცნობიერი და გონიერ ორი წლისა და
ნახევრისა
ჟამთასა უკეთურებათა რუსისათა. რომელსა სხვა ვერავინ მოითმენდა განსაცდელსა
ამას უცხოსა
ჩენასა შინა: და ვ~ა და ვ~ა უგრძნეს ესე ვაზირთა და დიდებულთა ამის სამეფოსათა.
განკვირვებუ
ლთა და განცვიფრებულთა ერთ ჵმა ყუეს მცნობელთა ამისთა. ვითარმედ ესე მისვე
ძუელისა მტერ
ისა არს. რომელმან მოაკულევინა ძმასა ძმაჳ და მამათა შვილნი. და ექსორია ქმნა იგი
კაცი
სამოთხით. ვითარ ესე აწ ხილულისა ამის სამოთხისა და უმეტეს სამოთხისა და
უბრწყინვალეს ედემისა.
შეუმზადებია ექსორი ქნა: რ~ მისვე ძველისა ხაკან სკუითისა შემსგავსებულად
მოსდგომია აქაცა. მუნ თუ
იგი მოადგა დედოფალსა ქალაქთასა. აქა ესე დედოფალსა დედოფალთასა და მეფესა
მეფეთასა: ბოლოდ რაღა
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თვინიერ ამისსა ვერღარა მიმნდობელთა ორღანო ქმნილისა მის ეშმაკთა ბომონისა.
ჵელყვეს დიდად ცრე
მლ მდინარეობასა შინა. იწყეს დრტვინვად ცილობათათუის მათ პირველთასა
რომლითა აიძულებდეს
შერთვასა მისსა. რცხუენოდა ყოველთა თამარისაგან. ჯერცა მოწყალისა და
გაურისხებელისა:
ხ~ ბრძენმან თამარ იძია მრავალი ღონე განკურნებისა მისისა გარნა ვერარას სარგებ
ელ ეყო: უბრძანა სარწმუნოთა მონაზონთა პირითა მრავალგ ზის. და ყოვლადვე
არარას სარ
გებელ ეყო რუსსა მას: ამისთუისცა თვით პირისპირ იწყო მხილებად მისსა. ა~დ
უფროს განძვი
ნებოდა რუსი ვ~ა ღ~თისაგან საფარველ მოძრცვილი: ვ~ა იტყუის წერილი
ვკურნებდით ბაბილოვა
ნსა და არაჳ იყო კურნებაჳ: არა თუ ოდენ არა შეიგონა ა~დ უძვირესთა მიმართ იწყო:
და შერაცხილნიცა კაცნი უბრალოდ გუემნა. და ასოთა ამოგდებითა ტანჯნაჱ შეუძნ
და ესე ყოველი თამარს. და წინაშე ყოველთასა ესე თქუა. დაღათუ საღ~თოსა
სჯულისა
მიერ სწავლულ ვარ. არა განშორებად პირველსა საწოლსა. ა~დ რომელმან არა დაი
ცვას საწოლი თუისი წმიდად არა ჯერარს მისთანა დათმენა. რ~ შემაგინებელ არს
ტაძარსა ღ~თისასა. და მე არა მიძლავს აჩრდილსა მრუდისა ხისასა გამართვად.
და უბრალოდ განვიყრი მტუერსაცა რომელი აღმეკრა შენ მიერ: ესე თქუა და აღდგა
და დაუტევა იგიჱ ხ~ რუ
სუდან დედოფალმან და ყოველთა მთავართა საწყალობლად განაძეს იგი: და [..] არა
ეგ
ოდენ უბადრუკ იქმნა დამჵობითა მეფობისათა. რაოდენ შუენიერების
აგან თამარისა დაკლებითა გამოეჵვა ცხოვრებისაგანჱ
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და ესრეთ ექსორია ქმნით შთასუეს ნავსა შინა აურაცხელ
თა ლართა და სიმდიდრეთა მიერ მიერ განსაგზლებლი დაღაცათუ სიკუდილისა
ღირს
იყო. არამედ ფ~დითა მოწყალებითა და სიტკბოებითა თამარისათა
არავის აუფლა სიკუდილი მისი არცაღა განძარცვა მისი. არ
ამედ ექსორია ქმნით შთასუეს ნავსა და მიიწია კოსტანტინე
პოლედ და ჟამ რაოდენთამე იყოფოდა მუნ:-

შემდგომად ამისსა უმეტეს და უმეტეს და უკეთ და უკეთ წარ
ემატებოდეს საქმენი თამარისნი და სუფევდა და ფარვიდა
ძლიერი ჵელი საუფლო და მკლავი მაღალი თანა შემწე და
თანა მბრძოლ ბრძოლათა შინა. ამას ძღნობდენ ყოველნი
მეფენი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისანი. ამისთუის ხელ
დებიან ყოველნი მსმენელნი ესრე სახე ბრწყინვალებისა მისისანი:-

რამეთუ ბერძენთა მეფისა მანოელის უხუცესი შვილი ამისთ
უის იყო გაჭრით და გახელებით გამიჯნურებული სახელით პოლი კარპ
ოს: არა თუმცა ანდრონიკეს ჟამსა მის მეფობისასა. და მი
სგან ბერძენთა ამოწყუედისასა შეეპყრა და განეპატიჟა:-

კ~დ ასურასტანისა. და შუამდინარის ანტიოქელისა მეფისა
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შვილი იყო: უკუეთუმცა ჰქონებოდა გზა. მრავალ გვართა
ბარბაროზთა შუა ყოფისაგან წამსაცა შინა აქა პოვნილ
იყოჱ კ~დ სულტნის ყიზარსლანის შვილი ერთი. ამისის
ა ბრწყინვალებისა სმენითა ხელ ქმნილი. ძალითღა სამე
დაიმჭირა მამამან სჯულისა გაშვებისა შიშითა:-

ხოლო ახლო მყოფთა ესე ვითარი აქუნდა ტრფიალება და
სურვილი. რომელ არცაღა თუისთა უღირსობისა აქუნდა
კდემა და სირცხუილი. არცაღა თუისთა თუისობისა გავლენა:ვინაცა სახედ შარავანდნიცა მზისანი მისცემენ ნათელსა
ხედვად და განცდად მზისა ეგრეთვე შარავანდნიცა თამარ
ის ნათ~ლითა ბრწყინვალებისანი ეფინებოდეს იატაკსა ამ
ას მიწისასა და ყოველთა აღძრვიდა და სურვილად მისსა:-

მცნობელმან ამისმან სალდუხის ძის ძემან. სახელით მუტა
ფრადინ. არღარა დახედნა მშობელთასა. არამ
ედ დააგდო სჯული მოჰამედისი რომელმან მოზიდვითა
კაცთათა უმოძღურნა კაცთა ნებასა ზედა თუისსა საწუთო ესე:-

ესეჱ სურვილითა და სმენა სატურფოთა სახეთაგან ძლეული:
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მოვიდა წინაშე თუით მფლობელისა: და ყოველთა მეფეთა უზეშთა

ესისა ამის თამარისა. სამეუფოთაჱ თუისითა ლაშქრითა აკაზმლობითა და მრავალ
თა დიდებულთა ხოჯაებითა: საჭურისებითა. და მონებითა და
მჵევლებითა: ბარგითა და სიმდიდრითა საჵელმწიფოთა:
ძღუნითა კმა საყოფელითა: თუალთა და მარგალიტთა და სა
ჭურჭლეთა და ლართა ურიცხუებითა: ავაზებისა და ტაიჭებისა
სიმრავლითა ხოლო წესისა ებრ სახლისა საჵელმწიფოსა მიეგებნეს: დ
იდებულნი და პატივითა და სიყუარულით: მოიყუანეს: სრად
სამეუფოდ: რომლისა პაპი ამისი სალდუხ ეზდინი პაპსა ამ
ისა დიმიტრი მეფესა ძალითა და მკლავთა სიმაგრითა
ჵელთ ეგდო და მოეყუანა: აწ ამან სიტყუითა და: ნუ უკუე
და არცა სიტყუისა ღირსებითა მოიყუანა ვითარცა მონა
მოხარკე ნელიად და წყნარადჱ და მიმყოვრებითრე უდარბაზა
რომელმან ნახვასავე თანა რამინის ებრი აჩუენა ცრემლთა
ნაკადთ მრავლობაჱ და დასვა პატივითა ტახტსა თანა სელი
თა: და იქმნა სიხარული გამოუთქმელი: ვითა მართებს ნადიმსა
და წყლიანობასა. სახლისა ამის დიდებულთა მოყმეთა უკლ
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ებლობლასა. მრავალ გვართა სახიობათა და მუტრიბ
თა და მუშაითთა განწყობილობათა ვინაცა ნიჭთა და საბოძ
ვართა და შემოსათა ვინაცა იქმნა რიცხუი ურიცხუ:-

ამა ესე ვითარსა სიყუარულსა პატივსა და ბოძებასა შინა

დაყო ჟამი ზამთრისა სომხითს და ტბილის: და მოეწონნეს
და ეკუეთნეს სანადირონი ქუეყანათა და: ქუეყანანი და მოყმენი თამა
რისნი და უმეტეს და: ზეშთა ყოვლისა ქებისა და მოგონები
სა სიტურფე და ბრწყინვალება თამარისი რომლისა სიკე
თისა მითხრობა კაცთაგან შეუძლებელ არს: და ჟამსა ღან
უყობისასა თანა წარიტანეს და აჩუენეს საყოფნი სანადი
რონი მინდორნი მოედანნი და ქუემონი კახეთისანი და
რანისანი. და რანისა დიდებულნი მოყმენი და ლაშქარ
ნი განაღამცა მოეწონნეს და ეკუეთნეს: ამაშიგან იშუებდეს
და იხარებდეს და მოელოდა უკუდავ ქმნასა თამარის მიერ რათა
მცა ღირს ქმნილ იყო ზეშთა ღირსებისა მისისაჱ გარნა ვინათ
გან თამარ შორს ქმნილი უჯეროსა რასამე შესატყუისობისა
თუისისა: ზეშთა აღემაღლა გონება და ფრთოვან ქმნილი სულ
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ვიეთნიმე: ქართველნიცა: და: სიმრავლე: ყოვლისა: კავკასისა: და: მთუიულ
ებისა: და: ვითარ: აგრძნეს: ამათ: ამოწყუედა: და: გაქცეუა მათ კერძო
თა: ზემოთა ლაშქართა: მსწრაფლ იჵმიეს: ამათცა გაქცევა: და:
გარდავლა: ლიხთა: შემოიქცეს: და მოვიდეს: წინაშე თამარისა: ჰკადრეს:
გასლვა: სომხითით: და მიმართება ურჩთა: და: განდგომილთა: მეფობისა:
მისისთაა: დადამორჩილდა: ქრისტეს შემოსილი ჵელმწიფე: შემეცნებული:
ღ~თისა: წყალობა აურაცხელობათა: ვინა: უწყოდეთ: ესეცა რომელ:
წყალობათა: და: მოხედვათა: ღ~თისათა: სივრცე აურაცხელ არს: და: დიდ:

ფრიად: რამეთუ: კეთილთა: და: სახიერთა: ნიშთა სიმრავლითა: და:
ძლეუათა: მინიჭებითა: განამდიდრებს: ვითარცა: იტყუის: ბრძენთა: შორის:
პლატონ: ვითარმედ კეთილი კეთილთა თუის: არს: კეთილ: ვინა იგი
ვე: კეთილი ბოროტთათვის ბოროტ: ხოლო: აწ: ჵამს: და: უფროს
ღა: მარადის: გაგონება: ნათქუამთა: ამათ და უწყებად: და ხედვად:
ზენათა: წყალობათა: მონიჭებათა: რათა: მარადის: მოუკლებელად:
იყოს: ჩვენზედა: ესე ვითარნი: წყალობანი: და: მოხედვანი: ღ~თისანი:ხოლო: ვინაცა: ცნეს: განდგომილთა: შეჰრისხვა: ღ~თისა: მათ ზედა: თუით
რომელნიმე: დამგდებელ იქმნეს: ციხეთა: და: სიმაგრეთა: და: უწინარ
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ეს: სჯულისანიცა: ვინათგან: თამარს ზედა: ესე ვითარნი: საქმე
იკადრეს: რომელნიმე: მოვიდეს: ყელ საბელ მობმულნი: რომელნი
მე: მკულელ ექმნეს: თავისა: ბიძასა: და მუნცა: იქმნა: ჩვეულებრი
ვი: გამარჯვება: და: შემოქცეულნი: დადგეს: ჭალასა აგარათა
სა: შეიწყალა ზაქარია ვარდანისძე: და უბოძა გაგი: ქურდ ვა
ჭრითა: განძამდის: მრავლითა: საკუთარითა: და მრავლითა
სანახევროთა: ქალაქებითა: ციხეებითა: დასოფლებითაჱ
შეიწყალა და უბოძა: სარგის ძესა: ივანეს: პირ
ველობა: მსახურთუხუცესობა: ჵელშინ
აურიდა: საპატიო: კაენიდა კაიწო
ნი: გელაქუნითა და: სხვითა:
მრავლითა: სახ

არაჯოთა: და:
ქალაქითა ციხ
ითაჱ
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ითა: იშუებდა: საოებითა: კეთილითაჱ და: ვ~ა: შემოვიდეს: ქალაქად:
სამეუფოდ: და ამჵვეს: ქედ: მაღლობა: ტრფილისა: მისისსა: და: წინა უ
კმო: საულისა: შეემთხვია: სალჩუკანსა: რამეთუ: საულ: ძებ
ნასაშინა: კარაულის~სა: პოვა: მეფობა: და: ამან: მძებნელმან: მ
ეფობისამან: და: ზეშთა: ყოველთა: მეფობისამან: პოვა: ნაცულად:
რომელი: ჵმადამერაინდედ: კარაულებას: საულის~სა: იყო: ვინმე:
ერთი: ხარჭთაგანისა: ნაშობი: რეცა: სახელ: დებული: შვილად: მე
ფისა: ვინაცა: მთქმელთა: ამისთა: და: დაასკუნეს: ქორწილიჱ

შერთესდა: გარდაიჵადეს: ქორწილი: სახელოვანი: და: გასცეს: საბო
ძვარი აურაცხელი: ლართა: თანა: და: სიმდიდრეთა უსაზომოთა:
და: მრავლითა: ზითვითა: წარგზავნეს: იგი: თვისად: სამყოფად: არზრუ
მად: გარნა: თუ: ვითარითა: ცრემლითა: და: ვითარითა: გულითა:
გამოუთქმელ: არს: კაცთა: ენისაგან:-

ხოლო: შემდგომად: ამისა: რეცა: დარბაზობის: სახედ: მოვიდა: შარვანშა:
ახსართან: რომელი: მიჵდილ: იყო: ცნობასა: სიყუარულისაგან: და: ტ
რფიალებისა: თამარისა: სჯულისაებრ: ძველისა: ისლაიმთასა: და:

თვით: დღესცა: რომელსა: იქმან: ტრფიალებითა: რამეთუ: არცა: და
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ხედვენ: თვისობასა: და: არცა: სიდიდესა: საქმის~სა: რათამცა: ეწივნენ: ნ
ებასა: გულის: თქმისა: მათის~სა: რამეთუ: თვისად: ეყვოდა: ესე: ახსა
რთან: თამარს: რამეთუ: მამის: დედა: ამისი: დიმიტრი: მეფის: და: იყო:
დიდის: დავით: მეფის: ასული: რომელი: უკანასკნელ: მოიქცა: სამბობ
ლოდვე: თვისად: და: მონაზონ: იქმნა: და: აღაშენა: თიღვისა: მონასტერი:
სახელსა: ზედა: პატიოსნისა: ჯვარის~სა:

ესე: ახსართან: მოვიდა: სჯულისა: დაგდებად: განმზადებული: მქონე: იქ
მნა: ყოველთა: წინაშე: საქმის: მოქმედთა: და: მოძღვარსა: და: კ~ზსა: მ
იუწდომელითა: ქრთამითა: ევედრებოდა: გარნა: უქმ: იქმნა: ზაკუანი:
და: მანქანებანი: ეშმაკისანი: ვინათგან: თამარს: გონება: ზე: აქუნდა:
დიდისა: მის: გონებისა: მიმართ: და: აღემსჭვალა: საცნობელნი:
თვისნი: ზენასა: მიხვედრისა: მიმართ: და ყოველთა მამონისაგა
ნ: ძლეულთა: და: ამისა: ქმნად: მაწვეველთა: ჰრცხვენოდა: და: არა: მ
სმენელი: ამისი: სირცხვილეულ: ჰყოფდა მათ: რომელი: სატანას: მზაკუა
რებითა: აწვევდა: ამას: ვინაცა: წესისაებრ: პატივითა: და: სიყუარ
ულითა: და: მრავლითა: ნიჭითა: წარავლინეს: და: ამცნეს: რ
ათა: არღარა: შესძინოს: ამისა: თქმად: ანუ: კადრებად: თამარ:
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სუე: სვიანისა: ჵელ მწიფისა: და მზეებრ: შუქთა: მფენისა:-

ამიერითგან: გონება: უჵმს: ვრცელი: და: ენა: ბრძნად: მეტყუელი:
რომელმანცა: შეუძლოს: ღირსებით: აღწერისა: მიცემად: წარმა
რთებანი: თამარის: საქმეთანი: რამეთუ: ვითარ: თმანი: თვისნი:
თვითეულად: ვერვინ: აღრაცხნეს: ეგრეთვე: ვერცავინ: ესენი:
აღრაცხნეს: ანუ თუ: აღწერნეს: და: რომელთაცა ოდენ: შეუძლონ: სა
ეჭუ: მიჩნს: მომავალთაგან: არა: დარწმუნებად: გარნა: ლომი: ბრჭალთაგან:
საცნაურ: არს: და: თამარ: საქმეთაგან: ვის: უნდეს: ცნობად: იხილნეს: ქალ
აქნი: ციხენი: და თემნი: სულტანთანი. სახდომნი: მისგან: ახმულნი: ზღ
ვარნი: რომელნი: მას: დახუდეს: მას: გარეთ: მისა: სამეფოსა: ორად: გა
ნფართებულნი: და: მისგან: სცნას: მეძებელმან: საქმეთამან: მერმე: სცნას: ე
რაყამდის: ქუემოდ: მისგან: დადებული: ხარაჯა: და: ბაღდადის: კერძ: მარაღამდისჱ
და: თუით: იგი: ხალიფა: შეშინებული: კმა არს: ქუე: ჯდომით: მოქმედისაგან:აწ: ითქმოდენ: წერილისა: მოაკლდეს: ძალი: ბაბილოვნისა: და: აღეშენა: მთა:
ერმონისა: განქარდა: კუამლი: სუბაკთა: და განძლიერდა: ბჭენი: სელიმისა
ნი: ესე: ვითარითა: წყალობიათა: შინა: ღ~თისათა: იშვებდა: ერი: ქრისტიანეთა:
გარნა წუხდეს: და იურვოდეს: შემჭირნენი: საქმეთანი: უნაყოფოებისათვის:
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და: შვილის: უსმელობისათვის: ამარისა: და: ვითარ: მოეცვა: შვიდივე: ესე:
სამეფო: შეჭირვებასა: ამას: საქმის~სა: რამეთუ: ხედვიდეს: უშვილოდ: და: მარტო
დ: მკუიდრად: სახლისა: თვის~საჱ პოეს: ღონე: განგებითა: და: ნებითა: ღ~თისა

თა: რომელი: აღამაღლებს: მდაბალთა: და: შემუსრავს: ლაღთა: რომელი: ბრ
ძანებს: წმიდასა: შინა: სახარებასა: არა: რომელთა: მე: გამომირჩიონ: არამედ: რო
მელნიმე: გამოვირჩინე: და: ვითარ: იტყუის: დავით: რომელსა: ესე: აწ: სათნო: იყო:
გამოჩინებად: უმცირეს: ვიყავ: მე: ძმათა: ჩემთა: შორის: და: უმრწამეს: სახლ
სა: მამისა: ჩემის~სა: ხოლო: თავადმან: უფალმან: აღმოიღოდა: მცხო: ზეთითა:
ცხებულისა: მისისათა: და: შემდგომი: იყო: სახლსა: შინა: რუსუდან: დე
დოფლის~ს: მოყმე: ეფრემის: ძეთა: შორისთაგანი: რომელარიან: ოვსნი:
კაცნი: მძლენი: და: ძლიერნი: ბრძოლასა: შინა: ვინათგან: დედოფალსა: რუსუდა
ნს: თვის: ეყვოდა: მამის: დისა: მისისა: დავითის: ასულისა: ოვსეთს: გათხო
ვილობისა: მიზეზითა: რამეთუ: ოვსთა: მეფისა: შვილი: იყო: და: გვარადცა:
ბაგრატიონი: რამეთუ: დიმიტრი: ძე: გიორგი: მეფისა: რომელი: დაშთა: ოვს
თა: მეფე[.]სქალისაგან: მის: დიმიტრის: მეექუსე: ნათესავი: იყო: ძეთაგან: მი
სთა: და: რუსუდან: უშვილო: იყო: და: იგი: მოეყუანა: აღსაზრდელად: სახლსაში
ნა: მისსა: ყრმა: ფრიად: შვენიერი: ვითარცა: შვენის: მეფეთა: შვილსა: და: იხი
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ლეს: მუნ: მიმავალთა: რამეთუ: მოყმე: იყო: ნაკუთად: კარგი: ბეჭ: ბრტყ
ელი: პირად: ტურფა: და: ტანად: ზომიერი: და: ორთავე: კერძთა: გვართა
გან: საჵელმწიფო: სხუით: კულა: ზრდილობით: კეთილად: ზრდილი: და: წურთი
ლი: მჵნედა: ძლიერი: რაინადობითა: სწორო და: მშვილდოსნობითა: უსწორო: ტა
ნითა: ახოვანი: და ყოვლითურთ: სრული: სიკეთითა: ამისი: ინებეს: ყოველ
თა: შეერთება: თამარისა: და: საქმე: ღ~თსა: მიანდვეს: ჰკადრეს: და: მოახსენეს: დედო
ფალსა: რუსუდანს: მკუიდრთა: ამის: სამეფოსათა: იგი: განაღამცა: ნების: დამ

რთველი: ვაზირთა: დადიდებულთა: თანა: შემწეუნითა: მომჵსენებელნი: მოაჯე: ექმ
ნნესთამარს: და: ეტყოდეს: უკუთუმცა: არა: იყო: ზენა: განგება: ამისა: მოქმედ
ებასაშინა: ხედავს: შარავანდედობა: თქუენი: თუ: ვიეთნი: და: რაოდენნი: რაოდ
ენგზის: მოყმენი: შევენიერნიდა: დიდებულნი: შვილნი: ჵელმწიფეთანი: ბ
ერძენთა: და: ჰრომთანი: სულტანთა: და: სკუითთანი: სპარსთა: და: ოვსთანი:
მცდელნი: სამართალთაებრ: უკუნ: არღვივნა: ბრძანებამან: ღ~თისამან: რამ
ეთუ: თვინიერ: ნებისა: მისისასა: ვერარა: სრულ იქმნების:- მაშინ: თამარ
მინდობილმან: მამის: დისა: მისისამან: რამეთუ: მშობლის: სახედ: მორჩილობდ
ის: ბრძანებასა: მისსა: და: დიდებულთა: დარბაისელთა: და: ეფისკოპოზთა:
განზრახვითა:
ესრეთ: თქუა: გლსა: თისსა: მბრძანებელმან: მოწამე: არს: ჩემდა ღ~თი: არაო
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დეს: ყოფილა: გულსა: ჩემსა: წადილი: ქმროსნიბისა: და: ქორწინებისა: არცა: პი
რველ: და: არცა: აწე: თუმცა: იყო: ვინმე: მკუიდრი: საყდრისა: ამის: ჩემისა: რომე
ლი: მერწმუნა: პირველ: ღ~თისაგან: და: მერმე: მშობელთა: ჩემთაგან: და: აწ
ცა: ამისი: ვარ: მოაჯე- მაშინ: არ: მიმშვებელთა: ამისთა: ჰკადრეს: დედოფ
ალსა: რუსუდანს: და: წარვიდეს: დიდებულნიჱ იმერნი: და: იმერნი: და: წა
რმოიყუანეს: დედოფალი: და: გაზრდილი: მისი: რჩეული: ღ~თისა: დავით:-

და: მოვიდეს: სრასა: დიდუბის~სა: სანახებსა: ტფილისის~სა: და: მუნ: ქმნეს:
ქორწილი: შე
სატყუისი: და: შემსგავსებული: ჵელმწიფობისა: და: შარავანდედობისა: მათისა:
ვინათგან: დედოფალი: რუსუდან: ყოვლითა: სიბრძნითა: აღსავსე: მოქმედებდა:

აქეთ: ბაგრატუნიანთა: გვარზეობითა: აწყობდა: რიგთა: სახლისათა: და:
ქუემოთ: ხვარასნისა: და: ერაყისა: სულტანთა: სძლობითა: გამეცნიერებული:
მუნებრივითა: სახიობითა: და: შვებითა: მოქმედებდა: მშვებელნი: იშვებდეს: და: გლ
ახაკნი: განმდიდრდებოდეს: მოვალნი: ვალთაგან: განთავისუფლდებოდეს: ობოლნი:
და: ქურივნი: ღონიერ: იქმნებოდეს: და: ეკლესიანი: აღყუავდებოდეს: იყო: ზმა: მგო
სანთა: და: მუშაითთა: და: სახიობათა: მჭურეტელნი: იყო: რაზმთა: სიმრავლე:
ჯალათიჱ შემდგომად: ამისა: შემოვიდეს: ტფილისად: დადასხდენ: ტახტ: ბედნიერნი:
ორნი მნათობნი: ორნი: მზენი: განმანათლებელნი: ყოველთანი: და: გ

1-17 სტრ. 283r
განიხარეს: ყოველთა: დიდთაგან: მცირედმდე: ყოველმან: ერმან: და: ცხოვრების
ა: ნიშანნი: მაშინვე: იხილვებოდეს: მათზედა იყუნეს: ლაშქრობანი: გამარჯვე
ბულნი: ზემოთ: და: ქუემოთ: და: არასადავინ: ჩნდა: წინა: აღმდგომიჱ ესე: დავ
ით: წელიწდისა: მოქცეუამდის: ესრეთ: წაეჯობინა: ყოველსა: მშვილდოს
ანსა: ცხენოსანსა: და: მკუირცხლსა: მოასპარეზსა: მწიგნობარსა: და: ყოვე
ლთა: ნასწავლთა: ჵელითა: სიკეთითა: ვითა: დღეს: ჩანს: რომელ: შინათვინ: ყოფილა:
ამისი: მსწავლელი: და: თანა: მოსწავლე: და: თუ: გარეთთა: ქუეყანათა: მოსრულა:
ვერავინ: სადა: გამოჩენილა: მისებრიჱ მაშინ: მოკუდა: ქართლისა: კ~ოზი: ჭყიონდ
ელ: მწიგნობართა: უხუცესი: ქართველი: მირიანის: ძე: მიქაელ მიქაელჱ რომელსა
აქუნდა: სამთავისიცა: და: არავინ: შეწუხნა: მისთვის: არცა: დიდი და არცა: მცი
რე: რამეთუ: ყოველნი: სძულობდეს მას: ხოლო: თამარ: ეუედრებოდა: ღ~თსა:
დაიგონებდა:
თუ: ვის: მიანდოს: დავით: და: სპა: თუისი: და: განსაგებელი სახლისა თუისისა:
რომლისათვისც

ა: არა: ჰრცხვენა: ღ~თნ: ა~დ: აღავსო: სიბრძნითა: დამეცნიერებითა: და: მიმოიხილა:
ყოველთა: ზედა: და: მიმოიხილა: ყოველთაზედა: სამეფოსა: თუისისათა: მათავართა:
და: განიცადნა: გონე
ბისათა: თალითა: და მიანდო: ღ~თსა: საქმე: მოიყუანნა: ანტონი: გნოლის თავისძე:
გარესჯით: რომელი: პირ
ველ: ჭყონდიდელი იყო: და: მიქაელ: კ~ზმან: მას: მისტაცა: მოძმაცვით: ვიეთმე:
მეფისა: განმზრახთათა:
ესე: მოიყუანეს: ნამდვილვე: კაცი: ღირსი: ქებისა: მართალი: წრფელი: უმანკო:
სახიერი: მდაბალი:
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მოწყალე: ყოველთა: ტკბილი: პატრონის: ერთგული: და: შემეცნებული: საურავთა:
ეკლესიათა: მონასტერთათვის: რადღა: საჵმარარს: თქმად: თუით წამებენ: ქმნილნი:
მისნი:
ყოველთაგან: ვ~ა: მღვიმესა: და კლარჯეთს: მის მიერ: ქმნილსა: მონასტერსა: და
ყოველთა:
ადგილთა: შვიდთავე: სამეფოთა: დიდებულთა: განზრახვითა: ესე: დასვეს: ვაზირად:
მისცეს ჭ
ყონდიდი: სამთავისი: კისის: ჵევი: და მწიგნობართ: უხუცესობა: რამეთუ: მართალსა:
უკეთუ: უბრკმეს: არავე: დაეცეს: ამიერითგან იწყეს: განზრახვათა: კეთილ
თა: სამეფოსათვის: და: ერისა: უმჯობესთაჱ შემდგომად: ამისა: მოესმა: ვითარმედ
რუსი: იგი ძნელბედი: და სვე: უსვეო: წარმოსრულარს: კოსტანტინოპ
ოლით: და: მოსრულა: ქუეყანასა: ეზინიკისასა: და: კარნუ ქალაქის~სა: პი
რველად: მიერითო: გუზან: პატრონი: კლარჯეთისა: და: შავშეთისა: რომ
ელი: ძველთა: მეფეთა: და: ტაოელთა: დიდებულთა: ადგილსა: შეეწყალა:
მეფესა: დადაედგინა: აქეთ: ბოცო: სამცხისა: სპასალარი: დიდად: შეწყა

ლებული: პატრონთაგან: სხვითა: მესხითა: დიდებულთ: აზნაურითურთ: თვინი
ერ: ივანე: ციხის: ჯვარელისა: რომელსა: ყუარყუარეცა: ეწოდების: ესე: დამაგრად:
თვისით: მოკიდულითურთ: ვითარ: გვარეულდცა: ითქმოდა: ერთგულობა: ამისი:
რომელ: ბაღუაშსა: ზედა: უერთგულა: პანკრატსჱ ვარდან: დადაიანი: მსახურ
უხუცესი:
აქათ: პატრონი: ორბეთისა: დაკაენისა: და: ლიხთ იქით: ნიკოფსამდის: უციებელად:
ქონე
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ბისა: მას: შეეყარა: ყოველი: სვანეთი: აფხაზეთი: საეგროი: გურია: სამოქალაქოჱ
რაჭა: თაკუერი: და: არგვეთი: და: მომრთველმან: სანიგთა: და: ჯაშმათაგანმან:
იფიცეს:
რუსისა: გამეფებისა: და მისისა: მეფე: ყოფისათვის: დიდებულთა: და ლაშქართა: მის:
ქუეყანისათა: ამისთუის: განკუირდების: დავით: და: იტყუის: მე: ვთქუ:
განკუირვებასა ჩემსა: რ
ამეთუ: ყოველი: კაცი: ცრუარს: რამეთუ: რომელნიცა: უფრო: შეწყალებულნი: და
უმეტეს: განდიდებულნი: იყუნეს: პატრონთაგან: დავით: თამარისაგან: მათ: ქმნეს:
უმე
ტესი: განდგომილება: და: იგინი: მიერთნენ: რუსსა: ვერ: გულის: ჵმა: ყუეს: რამეთუ:
არცა: ძველთა: ჟამთაშინა: და: არცა: ახალთა: სადმე: სმენილარს: უკეთუ: სადმე:
ქმნილი
ყოს: ნებსით: ანუ უნებლიეთი: განდგომილება: მეფეთა: დაწყებითგან: სოფლისათ:
არასა დავის:
უხილავს: თუმცა: წარმართებოდეს: ანუ: გამარჯვებოდეს: პატრონთაზედა: გარნათუ:
სადმე:
ქმნილარს: განდგომილება: ეგრეთცა: სახლისა: ამის თვისთა: და ნატამალთა:
მიზეზითა ქმნი

ლარს: გაუგზავნეს ლაშქარნი: გუზანს: და მუნით: წარმოვიდეს: რუსიდა: მისი:
ლაშქარნი:
და: შეყრილთა: მიმართეს: სამცხეს: და: მიეგება: ბოცო: და: ვინცა: მისი: იყუნეს:
მიმდგომნი: გა
რდავლეს: მთა: და: მივიდეს: გეგუთს: და: დასვეს: ტახტსაზედა: სამეფოსაჱ ჶი:
ღაღადი: დიდი: და: განსაკ
რთომელი: კაცთა: ცნობისა: და: გონებისა: ვინა ანუ: ვისთანღა: მოსაყდრე: საყდარსა:
დავითიანსა:-

მაშინ: თამარ: მყოფ: ქალაქსა: ტფილის~სა: ამა: უაზროსა: და: უცხოსა: საქმისა:
განკუირდა: და: პირველად:
მისად: ჩვეულებისაებრ: ზენასა: შეწეუენასა: და: მოწყალებასა: მერმე: უბრძანა:
ყოველთა: ერთგუ
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ლთა: ვინაცა: შემოკრბეს: სპასალარნი: და: დიდებულნი: ერეთით: კახეთით: ქართლ
ით: სომხითით: და: განკუირვებულთა: ამა: საქმისათა: ჰკადრეს: და: მოახსენეს:
მათგან: არა:
ნებისა: დართულობა: და: ვითარცა: შეაჯერეს: უმათოდ: ქმნილობა: ამა: საქმისა:
მჵეცებრ:
განმჵნდა: გული მათი: ერთგულობისათუის: და: თავისა: საწამებელად: დადებისა:
პატრონთა
თვის: თამარ: ჵელითა: საუფლოთა: და: სიტყუითა: ოქრო: ნეკტარითა: მართლიად:
იკითხე
ვდა: მიზეზსა: მკუიდრთა: მისთაგან: ოდესმე: თეუდორე: პატრიაქსა: და ანტონი:
ქუთათელსა: რომე
ლი იგი: ოდენ: დაშთა: მას ჟამსა: ერთგულად: ლიხთ: იმერით: ვიდრე: სისხლთა:
დათხეუამდე:

და: სხვათა: ეპისკოზთა: გზავნიდის: ოდესმე: შინაურთა: ვაზირთა ეჯიბთა: და:
მესტუმრეთა: და:
მათგან: ვერას: პირის: მპოვნელი: კ~დ: შეკრბა: კრებული: ღ~თის: მბრძოლთა: და:
იზრახ
ეს: ზრახვა: ბოროტისა: და: აღიღეს: მახვილები: და: პატრონსა: ქრისტეს:
შემოსილსაზედა: ნახეუა
რნი: თვით: მეფე: საგონებელითურთ: და: გარდამოვიდეს: მთათა: ლიხისათა:
ამოსწყუიტეს და:
ააოჵრეს: არენი: ქართლისანი: მოვიდეს: ნაჭარმაგეუამდისდა: გორამდის: და:
ნახეუართა:
დადიანთა: და ბედიანთა: წინა: წაძღომითა: გარდაიარეს: რკინის: ჯვარი: და:
ჩავიდეს: ციხ
ისჯვარს: დადაწვეს: ქალაქი: ოძრჵე: და: მუნ: შეიყარნეს: ბოცოდა: მესხნი: ვინცღაა:
იყუნეს: მიმდ
გომნიმისნი: დაგანმგებელთა: ესე ვითარისა: ღ~თისა: უკითხავად: შეიშინეს:
სასჯელის
აგან: ღ~თისათა: არცა პატრონისა: ღ~თივ: დაცულისაგან: რომელსა: ჰფარვიდა: ჵელი:
საუფლო:
და: უძღოდა: მკლავი: მადლი: რამეთუ: გააგეს: აღება: ჯავახეთისა: თმოგვისადა:
ახალ: ქალაქისა:
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კ~დ: თრიალეთისა: და: სომხითისა: ვინათგან: ქურდვაჭარს: იქით: გასდგომოდავე:
ყოვე
ლი: სომხითი: ივანე: ვარდანისძე: პატრონი: გაგისა: მააყ: პატრონი: კაიწონისა:
კაენი: თუით: ვარდანისაი: სხვანი: მის: ქუეყნისა: აზნაურნი: და: აზნაურისშვილნი:
თვინიერ: ზაქარია: ვარდანის: ძისა: იგი: კაცი: ერთგული იყო: და: ჭაბუკი: გამოცდ
ილი: ამათყოველთავე: აგარათა: შეყრა: გააგესდა: მუნიდაღმათ: მათდა: ზემოქართ

ლისათა: მყოთა: კართა: ქალაქისათა: ერთად: შეყრა: ინებეს: სადა: იგი: იყო: მზე
მზეთა: დანა
თელი: ნათელთა: ტარიგი: უმანკო: მსგავსი: ძალისაებრ: მისისსა: ქრისტესი: მშვიდი:
დავითის
ებრ: გონებითა: მინდობილი: ზენასამის: განგებისა: და: სასოებისა: მქონებელი: მაშინ:
უბრძანა:
ამირსპასალარსა: გამრეკელსა: ოთხთავე: მჵარგრძელთა: და: სხვათა: თორელთა:
ზემოთა
და: ქუემოთა: წასლვად: მიგებება: წინა: ქუეყანასა: ჯავახეთის~სა: და: მუნვე: ცნობა:
ძალისამა
ათსა: და: მივიდეს: მტკუარსა: ზედა: იგინიცა: მუნვე: მოსრულიყუნეს: და მიერთნეს:
მესხნიცა:
ერთგულად: დადარჩომილნიდა აქათ: ესენი: მისრულნი: მტკუარსაზედან: დაიგინი:
მუნით:
ჵიდსაზედა: შეიბნეს: და: შეიქმნა: ომიდასროლა: მას: დღესა: სიღამემანდა: წყლის:
შუა: მყოფამან:
გაჰყარნა: დავითარ: შეღამდა: შეიყარნესდა: ზრახვა ყუეს: ვ~დ: ვხედავთ: მჵეც:
ქმნილობასა:
ამათლაშქართასა: და: რ~: არა: გუაქუს: ძალი: და ღონე: შებმისა: აწ: მივრიდოთ:
სიმაგრის: კერძ:
და: მუნით: დაღონით რითმე: ვეცადნეთ: ღალატსადა: ძლეუასა: გარნა: რომელი:
ძლეუასა: და:
სიმჵნესა: მისცემდა: თამარის: კერძ: და იღუწიდა: ღ~თი: მისთუის: მან: ამცნო: გულსა:
თამარის:
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რათა: დაუყოვნელად: შებმა: უყონ: დადეუნა: წინა: აღდგომისათამისთა: განვლეს:
მტკურის: ჵიდი: დამი

მართეს: მთასა: ტრაძანად: წოდებულსა: ღონედსიმაგრისა: საძებნელად: დავერცაღა:
მუნ: დაად
გეს: გარიდეს: და: მიიწივნეს: ველსა: ნალისასა: დაწყალსა: ხინგრისასა: თმოგუსა და
ერუშეთს:
შუა: მუნ შეიქმნა: ომი: ვითა: ხუდებოდა: რჩეულებასა: იმერთა: და ამერთასა
მოყმეთასა:
რომელი: კმა: იყო: ძველთაგანცა: გოლიათთა: და: ჭაბუკთა: ომად: რომელთაზედა:
მოვიდოდის: სიმ
წუავენი: დამკუეთელნი: ისართანი: მფეთებელნი: ჵრმალთანი: დამხეთქებელნი: ორო
ლთანი: და განგრძობასაშინა: ომთასა: მიეცა: ძლეუა: მოყმეთა: თამარისათა: და
გაქცეუ
ლნი: რომელნიმე: დაიპყრნეს: დადაჵოცნეს: დადატყუევეს: და ამათ: არაარა ევნო:
არცა: სიკუდ
ილითა: არცა: დაკოდითა: თუინიერ: ივანე: სარგისის: ძე: დაკოდეს: დაშემოიქცეს:
მხიარულ
ითა პირითა: დაგანათლებულითა: გულითა: თავისუფლად: უდეუნელ: ყუნეს: იგინი:
რო
მელნიცა: გარდაიხვეწნეს: შეძეინებისადა: პატრონისა: არდაკლებისათვის: და:
მოვიდეს: წინაშე: ღ~თი
ვ: გვირგვინოსნისა: დაჭეშმარიტად: მეფეთ მეფისა: დამიმცემელმან: ჯეროვნისა:
მადლობისამან:
ნახნა: თუისნი: მოყმენი: პირითა: ბრწყინვალითა: და გულითა: სახიერითა: და:
თვალითა:
ტკბილითა: ვინაცა: ცნეს: ესე: პირველ მახარობლისა: მოსულვითა: ზრახვაყუეს:
რომელნი მყოფ:
იყუნეს: ჭიაბერი: მანდატურთუხუცესი: ჰერნი: და კახნი: დიდებულნი: თანა:
დართვითა:
ყივჩაყთათა: შეყრილთა: ქართლისა: ერისთუისა: და: ქართველთა: დიდებულთა:
წინა: ძღომითა:

და: თვით: მეფისა: სუანისათა: დასხმა: ქართლს: მდგომთა: რომელთა: თანა:
მირთული: ყუნეს:
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და ქუეყანითა: შეიწყალნეს დადალოცნეს სხვანიცა მრავალ
ნი დიდებულნიჱ შეიქცეს და მიმართეს სახლად მათდა ნაჭარმ
აგევს: და ლიხთ იმერთა დიდებულთა შეცოდებისა მათისა შ
ენდობისა მოაჯეთა ითხოვნეს ცხოველნი ხატნი და თუით დედოფ
ალი რუსუდან მათ შუა საყოფლად და კ~ოზი მანდატურთ უხ
უცესი და სხვანი ეპისკოპოზნი შინაურითურთ სახელდებ
ულით: ვინაცა გარდამოვიდეს სუანნი დიდებულნი: და გარდამო
იტანეს რუსი მეფე ყოფილი: და მისცა დედოფალმან სიმტკიცე
ყოველთა მუნ მყოფთა პირველ რუსის უვნებელად გაშვების
ათუის მერმე მის ჟამისა შეცოდებისათუის არცა შენანებისა და
გარდაჵდისა: და წარმოძღუანვითა დედოფლისათა მოვიდეს
ნაჭარმაგევად: ვინცა რუსმა ითხოვა ივანე მისანდობელად: და
წარვიდა მასვე მისსა სუე უბედურსა გზასაჱ და შეიქმნა მშვიდ
ობა სიხარული და ერთობა რომელი არა ოდეს ვის უხი
ლავს: და სიტყუსა ებრ საწ~წტყლოსა ერთბამად ძოვდეს ლო
მი და ჵარი. და იხარებდეს ვეფხი თიკანთა თანა და მგელი
ცხვართა თანა. და განდიდნა სახელი თამარისი ყოველსა ზედა
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პირსა ქუეყანისასაჱ და ლაშქრობდა დავით ბრძანებითა

და გამორჩევითა თამარ სუეალექსანდრიანითა. და ემა
რჯუებოდა ყოველი შეწევნითა ზეგარდამოთაჱ და ამას
შიგან მიიცვალა გამრეკელი ამირ სპასალარი ესე ყოველ
თა იგლოვეს და დიდად დაუმძიმდათ: და თმოგვისაგან კიდე
არა რა დააკლეს შვილთა მისთა:- მაშინ უბოძეს ამირსპასალარობა ზაქარიას
მჵარგრძელსა ძესა სარგის ამირ
სპასალარობა ზაქარიას მჵარ გრძელსა ძესა სარგისისა ამ
ირ სპასალარისასა. მჯდომსა სომეხთა მეფისა ადგილსა პატ
რონსა ლორისასა მოუმატეს ქალაქიცა რუსთავი მოყმესა
ღირსსა სპასპეტობისასაჱ და ჭიაბერსა მანდატურთა უხუ
ცესსა მოუმატეს და უბოძეს ჟინვანი ქალაქი და ციხე მრავლითა
მთიულეთითაჱ და შეიწყალეს და დალოცეს ვარამისძე და უბ
ოძეს თმოგვი და ქუემოთ წირქუალელნი. ზარ ტაიჭის ძენი. გრიგო
ლის ძენი. ჭიაბერის ძენი. და მახატლის ძენი. და თავნი კახეთისანი
თორღაის ძენიჱ და შეიწყალნეს თუითოეულნი თუისითა წესითა. რომე
ლნიმე ახლად დალოცვითა. და რომელნიმე მომატებითა: და ეგრეთვე ქარ
თველნი სომხითარნი. თორელნი მესხნი და ტაოელნიჱ ვინაცა გუზან პი
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რველვე წარმწყმედელი თავისა თუისისა. აწცა განდგა და გაიტა
ნა ტაოსკარი ვაშლოვანი და სხვანი ციხენი მრავალნი და წარ
ვიდა ქუეყანასა შარმანისასა: მაშინ წარავლინეს სარგის თმო
გველი და კახა სამძივარი სხვითა აზნაურის შვილებითა. რომელ
თა თანა იყო მეღუინეთ უხუცესიცა სეფე შვილად კლარჯეთისა

და შავშეთისა: ხ~ გავიდეს რა მთასა კოლისასა მოეგებნეს წინა
ფანასკენტელი ზაქარია და ძინიელნი კალმახლელნი ყრმანი
კარგნი პატრონისაგან შეწყალებულნი: შეყრასავე თანა ცნ
ეს გუზანის შვილისა და შაერმენისა ლაშქრითა მოსვლა: გუ
ზანის ცოლ შვილისა წარსასხმელად: და ციხეთა შინა თურქთა შეყ
ენებაჱ დაღაცათუ ლაშქარნი დიდნი იყუნეს და თორმეტისა
დროშისა პატრონნი: და ესენი მცირენი. ა~დ სასოებითა
ქრისტესითა და სიმართლითა და სუეუძლეველითა თამარ
ღ~თივ დაცულისათა შებმაუყუეს და არა დაჰრიდნეს სიდიდესა
და სიმრავლესა მათსა სიმჵნითა და სიქველითა მათითა: და
დიდი და ძლიერი ომი გარდაიჵადეს: და ბოლოდ გააქცივნეს
იგინი და ამოსწყუიდნეს და გუზანის დედა წულნი ჵელთიპყრ
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ნეს და შემოიქცეს მშუიდობით. აღიღეს ციხენი და სიმა
გრენი და კ~დ აგნეს ამავე სამეფოსა: და მოიწივნეს წინაშეთა
მარისა. რომელმან მიჰფინა ნათელი წყალობისა და გარდაიჵ
ადა მადლი კეთილად მოჭირვებისა და სიმჵნისა ამისათუის:-

ესე ვითარსა წყალობასა შინა ღ~თისასა იშუებდა ერთი ქრისტია
ნეთა. გარნა წუხდეს და იურვოდეს უნაყოფოებისათუის თამარისა
არამედ ღ~თნ რომელმან მოხედნა პირველ მანოეს და აბრაჰამს: და
მდედრთაცა ანნას და ელისაბედს. არა ყოვნა არცა აქა რამეთ

უ შემდგომად მცირედისა ჟამისა დაორსულდა თამარ: და
ცნეს რა ესე ყოველთა იწყეს ლიტანიობით ვედრებად ღ~თისა.
მარხვითა ლოცვითა და ცრემლითა რათა მისცეს ღ~თნ შვილი
წული. რომელი ესე იქმნაცა. და იყუნეს რა დავანებულ ტა
ბაჵმელას მუნ შვა ძე პირმშო ყოვლითურთ მსგავსი პაპისა
და უწოდა სახელი ახოვნისა მამისა მისისა გიორგი გიორგი: რომლისათუი
სცა ყუავილი უკუდავთა ნაწილთა აღმოგუეცენა: ამას ე
სე ვითარსა მოხედვასა შინა ღ~თისასა და პირველ დარჩომასა თამარისასა
და აღმოშობასა ძისასა. რამცა თქმად ეგებოდა სახე სიხარუ
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ლისა. ანუ მადლობისა ღ~თისა ყოველთა მიერ ესე თქუმად შეუძლებელ არს:-

იხარებდეს იშუებდეს და იმოთხვიდეს სამოთხესა შინა ამის სა
წუთოსასა: განმათავისუფლებელნი ტყუეთანი. შემწირველნი
ეკლესიათანი. მწირვებელნი მღდელთანი. და მიმცემელნი მ
ონაზონთანი. მოღუაწენი გლახაკთანი ერთბამად ადიდებდ
ეს ღ~თსა მწყობრნი ეპისკოპოზთანი და სამღრდელოთა კრებუ
ლთანი. და დასნი შვიდთავე სამეფოთა სპათანი: და თუით დედოფალმ
ან რუსუდან და გაზრდილმან მისმან მეფემან დავით: დადამან
თამარისმან და ყოველთა მყოფთა ამის სამეფოსათა. მსგავ
სად მოგვთასა იწყეს ძღნობად. და მინიჭებად ნიჭთა რიცხთაჱ ხ~ ცნეს რა ე
სე ბერძენთა მეფეთა. და სულტანთა ათაბაგთა და ამირათა

სპარსეთისათა წარმოავლინეს ნიჭნი და განძნი კმა საყოფელნი:-

და შემდგომად წელიწდისა: კ~დ დაორსულდა. და შვა ასულ
ი შემსგავსებული თუისი და უწოდეს რუსუდან რსდან: რომლისათუის
კუალად უფროსი სიხარული შეიქმნა ყოველთა ზედა: და უმე
ტეს გარდაემატა ქუეყანა ბედნიერობითა და ყოვლითა კეთილ
ითა და გამარჯუებითა ლაშქართათა რომელ არაოდეს ქმნილ
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იყო ბაგრატონიანისა:- პირველად შემყრელთა ბედსა და სუე
სა ზედა ლაშასა რომელი განმანათლებელად სოფლისა ითარგმა
ნების აფსართა ენითა. მიჰმართეს ბარდავად. დიდად და ძუელად
ქალაქად. და ამომწყუიტეს ჰრანი და გამოიღეს დიდ ძალითა
ომითა. პირველ ნებროთის ძისა ჰაოს შვილის ბარტო
სის მამული. და აღივსნეს ტყუითა და საუნჯითა აურაცხელ
ითაჱ და ათავისუფლნეს სამი ბევრი ტყუე დღეგრძელობი
სათუის თამარისა და ძისა მისისათუისჱ და მუნით რა წარმოვიდ
ეს არღარა შეისუენეს არცაღათუ თუე ერთ. მსწრაფლ წა
რვიდეს და ილაშქრეს აზრმს კარსა კარნუ ქალაქისასა: და მუნ იყო სი
მრავლე ომთა და წყობა ძლიერი და ხეთქება აბჯართა: რომლ
ისა მეშველად იყუნეს სურმანელი კარული სპერული. და შიგ
ნით სალდუხის ძე ნასრადინ და ორნი ძენი მისნი ლაშქარ
თა სიმრავლითა ქუეითითა და ცსენოსნითა: და ცისკრისა ბინდსა

მისრულთა და დაიწყეს ომი და ღამისა ბინდმან გაყარნა:- და ვით
არ გარდაჵდა ღამე იგი. მოვიდეს ლაშქარნი და უთუალავითა და
მიუწდომელითა ალაფითა: შიგნით მყოფნი ვითარცა მჵეცნი
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იღრჭენდეს კბილთა მათთა და წუერთა იფხურიდეს ხედ
ვიდეს რა ცოლთა და შვილთა მათთა ტყუე ქმნილთა და ჯოგისა
და რემაებისა მათისა იავარქმნილთა ესრე ცრემლოდ
ეს და გოდებით იტყოდეს. ვინა იქმნა ჩუენზედა ესეოდენი
შერისხვა: რამეთუ არაოდეს გვიხილავს ჩუენთა სანახებთა
ტომი ქრისტიანეთა:- და ვითარცა განთენდა შეიქმნა ცემა
ბუკთა და დაბდაბთა და ზიემი ქალაქსა შინა დაასკუნეს და
თხევა სისხლისა მათისა და გაწირნეს თავნი მათნი გამოვი
დეს ბჭეთა ქალაქისათა და გააწყუეს რაზმი ქუეითთა და ცხ
ენოსნისა. და წარმოდგეს ბანთა და შუკათა ზედა ისრის
მსროლელნი და ქვის მტყორცებელნი: და ვითარ იხილნა მე
ფემან დავით: სპათა მათთა გულ მყარად გამოსლვა მათი
ითხოვეს საჭურველნი და აღსხდეს ჰუნეთა ზედა და აღიხ
უნეს ოროლნი: და პირველსავე მისვლასა დასტეხეს
სახედ მეხის ტეხისა და აღიხვნეს კარნი ქალაქისანი და ასწყუი
დეს პირველ გამჵეცებულნი იგი წარიქციეს წინა და ურ
თიერთას მოსრვიდეს სიმრავლისაგან და თენებისა და სირცხ
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უილუელნი ცოლითა და ხადუმთა მათთაგან საკიცხელ და სა
ნერწყუელ იქმნნეს მათ მიერ: აგინებდეს და ბასრობდეს მოჰ
ამედს მოციქულსა მათსა და სჯულის სდებასა მისსაჱ

მაშინ შემოიქცა მეფე დავით და ლაშქარნი მისნი. მოვიდეს
მოხარულნი ქუეყანადვე თუისად მუნით ძლევა შემოსილნი
წინაშე თამარისა ნათელ ბრწყინვალისა და ძისა მისისა სა
შოთ მთიებისა აღმობრწყინვებულისა:-

ხოლო მე მორიდმან განგრძობასა წყინობისამან: არამედ მცონის
დაგდებად ღუაწლთა და წყობათა და მარჯუებათა უკანასკნელ
თა უმჯობესთა პირველისათა: აღიძრვის ენა ჩემი სიტყუა
დ და მოთხრობად ესე ვითართა:- ოდესმე ჟამსა ერთსა გან
ვიდეს შეყრილნი გელაქუნად და ჩაიარეს ხაჩიანი. დაჩავიდ
ეს ქუეყანასა ყარყრისისა. და მიუწიეს ბალყუნამდის. და მო
არბეს ყოველი არანი. და შემოიარეს კარი განძისა. და შეიქ
მნა კართა ზედა დიდი შუღლი გაღანამცა გააქცივნეს და
შეიხუეწნეს ქალაქად. და ყარყრით შანქორამდის ექუსი
დღე იარეს. და არა რომელი დღე გარდასრულა თუმცა არა
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მოსწეოდეს ლაშქარნი და არა შემობმოდეს. და ყოველგან

ძლევა ბრწყინვალე აჩუენეს და შემოიქცეს ესრეთ სიხარლით და მოვი
დეს წინაშე სიხარულსა ყოვლისა სოფლისასა:-

კ~დ ლორიდაღმან წარვიდეს ორნი ძმანი სარგისის ძენი ზაქა
რია ამირ სპასალარი. და მსახურთ უხუცესი ივანე. მორბე
ვად რაჵსის პირისა: და მუნით წამოსრულ იყუნეს ლაშქარ
ნი დვინელნი ბიჯნელნი და ამბერდელნი მეკობრობად და მზერ
ად ქარავნისა. და ვითარ ცნეს ამათ და შეიყარნეს საშუალო
ბასა გზისასა. და ეკუეთნეს ურთიერთას და უფროს ომისა და
მჵნედ ბრძოლისა. საქებელ იყო წამღებელი სულისა სიფიც
ხე ქველობისა მათისაგან: აღვსებელი და სახელოვანნი. მოვი
დეს წინაშე დავით სუე ამაღლებულისა და თამარ ღ~თივ დამყა
რებულისა:- ამისა შემდგომად ჰკადრა კაენისა პატრონმან
ივანე მსახურთ უხუცესმან დავითს. და აწუია ლაშქრობად. ძ
ალით შესამართებელსა სახელოვნისა და დიდისა გელაქუნისა
მოსარბეველად: და სპარსი ბაზირისა და გორალაუქისა:-

მაშინ გაჰყვა მოყმე დღითი დღე აღმატებული და წარმართ
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ებული ომთა და ლაშქრობათა შინა: დავითარცა მიიწივნ
ესდა დაესხნეს. აღიღეს ტყუისა ჯოგისა აქლემისა ზროხისა
და ცხურისა სიმრავლე შემსგავსებული ზღუის ქუიშისა: და სა

დაცა ვინ ლაშქარნი და მეშუელნი თავი თავის დედაწულისანი
გარდეკიდნეს. გააქცივნეს ამოსწყუიდნეს და დაჵოცნეს: ვინაცა
სპარსი ბაზრისა არა რად შემრაცხველთა. სულტნისა მოედა
ნსა შინა იწყეს სიხარულად და ასპარეზობად: რომელ ესეცა
აროდეს ვისგან ქმნილარს. არცა სმენილარს:-

ხოლო კ~დ არა მრავლისა ჟამისა ოდესმე იგივე სუე უბედური
რუსი ამის სამოთხისაგან ექსორია ქმნილი კაენისაებრ მკულელი
არა ძმისა არამედ თავისა თუისისა ვერცაღა ნაიდსა ღირს იქმნა
ყოფად: რამეთუ მოიშალა სამეუფოსა ქალაქისაგანცა კოსტანტინეპო
ლის ყოფისაგან და მუნითცა ექსორია ქმნეს: მივიდა ათაბაგისა და
მისგან აიღო არანისა ქუეყანისა სამყოფი შემსგავსებული
უბედობისა თუისისა: მუნიდაღმან შეიყარა ლაშქარი განძ
ისა და არანისა. და მოვიდა ქუეყანასა კამბეჩისასა. და შიგნ
ით მინდორი მოარბიეს და აღიღო სიმრავლე ტყუისა და ნა
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ტყუენავისაჱ მაშინ ხორნაბუჯისა ბატონმან საღირ მახატ
ლის ძემან ცნა ესე: და შეიყარა მცირედითა ლაშქრითა:
და სამითა შვილითა წამებად და დადებად თავისა თისისა განემზადა. და
მიეწია და არათუ ორნი ერთისათუის ლაშქრობდეს და ოც
ნი ორთათუის. გარნა მანვე სიმართლემან თამარისამან და
სცა რისხვა ღ~თისა უხილავი. და ვითარცა გედეონისგან გასმიეს მცირ

ედითა მრავალთა ეწივნეს და გააქცივნეს ჩამოყარნეს
და დაჵოცნეს: ვინა სუე უბედო რუსი ძლით სამე განრომ
ილი გარდაიხუეწა ორითა მონითა:-

ხ~ ესეცა უწყებულ იყავნ თქუენ ყოველთა მსმენელთა
გან. დაღაცათუ სამისოდ გაჭრით მჵეც ქმნილთა მჵეც
ებრ აჩუენესს ულმობელობა. გარნა იხილეთ თუ ვითარ
სატურფო და ანდამატებრივ მომზიდველობა აქუნდა მჵ
ეცთა გულებისა: ოდესმე შარვაშეს ლომის ბოკუერი
გამოეგზავნა მათ მიერ გაზრდილი. და ესთენ დიდი და საზა
რელი შეიქმნა. რომელ არცა ველური და არცა შინაური
არკადაც არავის ასმიეს: ესე რაჟამს დარბაზს მოიყუანიან.
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ესრეთი აქუნდის სურვილი და ტრფიალება თამარ ღ~თივ
განათლებულისა. რომელ მრჩობლითა ჯაჭუითა მიმო
დაქცეულებამან კაცთა კიდებისამან ვერ დაიმჭირის ვიდრე
თავი უბეთა არა შთაუდვის და ლოშნიდის. ვითარცა ძ
უელ ოდესმე მოწამეთა მეტაფრასები მოგვითხრობსჱ და
ოდესმე ძლით დაიმჭირიან და ძლით დამაგრდიან მაშინ წყა
როს მსგავსნი ცრემლნი გარდამოსთხინის თუალთაგან, რომ
ელნი დაალტობდეს მიწასა:- ამა ესე ვითარსა მძლეველობ
ასა მტერთასა დამჵობასა ურჩთასა და მჵეცთა მომდოვრებასა. ხედვიდეს რა ყოველნი:

განისმა ზარი და შიში ყოველთა კიდეთა აღმოსავალით და
დასავალით ჩრდილოთ და სამხრით და ყოველნი მორჩილობ
დეს და ძღუნითა მრავლითა მოიკითხიან:-

ამას ჟამსა შინა მოიკლა ყიზარსლან ათაბაგი აწ გასულტნებული
მოლიდთა მიერ. და დარჩეს სამნი შვილნი ფალავანდისნი მპ
ყრობელად ყოვლისა სპარსეთისა: რომელსა მამისა და ბიძისაგან
გაჰყოფოდეს ქუეყანანი ესრეთ: უხუცესსა ხუტლუ ინანჩის: ერა
ყით ხვარასნამდის და ბაბილონამდისჱ და შედეგსა ამირბბაქარ ადარბად
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აგანი სომხითამდისჱ და უმცროსსა ამირმირმან არანი გურგანის ზღუით ვიდ
რე გელაქუნისა ზღუადმდე: ამას შინა ვითარ არს წესი მრავალ
მთავრობისა შეიქმნა შური და ჵდომა მათ შორის: სძლია უ
შუალესმან ამირ ბუბაქარ და იოტა უფროსი ძმა და დაჯდა
ათაბაგად: და უმცროსი ძმა ამირ მირმან არანიდაღმან შარვაშეს შეესიძა:
და თუით შარვაშეს და მას ბალუყნ კართა ზედა დაესხა და გაა
ქცივნეს და თუით დარჩა გადიდებული და გალაღებული ჟამადმდე:ხოლო ვინათგან უღონო იქმნნეს შარვანშიანნი და ამირ მირან: რამეთუ
მას ჟამსა შერისხვაცა მოიწია სახლსა ზედა შარვანისასა რომელი
შეაძრწუნვებს ქუეყანასა და შეხებით აკმოლებს მთათა. შერყევით შე
არყივნა და დასცნა ზღუდენი და ციხენი შამასიისანი. და უჩი
ნო იქმნნეს ყოველნი მას შინა მყოფნი. რომელსა შინა წარწყმდ

ეს შარვანშეს ცოლი და შვილნი: და ესერა ესმა და იხილეს მოიწია
უზომო გლოვა და მწუხარება მათზედა რამეთუ იტყებდეს თა
ვსა და ისხმიდეს ნაცარსა რამეთუ არასადათ იყო ჵსნისა
მათისა გარნა მხოლო ოდენ ღ~თი და მისგანვე პატივ ცემული დადგინებლი
დავით და თამარ: წარმოავლინნეს მოციქულნი შემოსახვე
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წელად ძღუნითა ურიცხუითა თუალითა და მარგალიტითა ფას
დაუდებელითა: და იაჯნეს შველასა და მოახსენებდეს ამას
ვინათგან ძალი აქუს ჵელმწიფობასა თქუენსა და სიბრძნით განგ
ებასა თქუენსა მორჩილებს ყოველი სუესა ალექსანდრიანსა
თქუენ თამარ ღ~თივ განბრძნობილისასა: და სიმჵნესა და სიქვე
ლესა თქუენ დავითიანსა და უებრობასა ლაშქართა
თქუენთასა აღება ყოვლისა სპარსეთისა: მაშა მოგუეცით
ასული ნათელი და ბრწყინვალება შარავანდედობისა თქუენისა: და
დასვით დედოფლად და პატრონად ყოვლისა სპარსეთისა:-

მაშინ არ მაღირსებელმან სიძობისამან მათისა უბრძანეს იმედი შველ
ისა და ჵელის შეწევნისაჱ მასვე ჟამსა გასცეს ბრძანება და წა
რავლინეს შიკრიკნი და მალე მსრბოლნი წუევად და ჵმობ
ად სპათა იმერთა და ამერთა. რამეთუ მას ჟამსა ძმაცა ყივჩაყ
თა მეფისა სევინჯისა სავალათი აქა იყო სამსახურად დიდითა ლ
აშქრითაჱ შეიყარნეს და დადგეს დასოთა შინა. რომლისა სი

მრავლითა აღივსნეს. მტკურის პირი. ალგეთის პირი. კცის
პირი. და ქურდ ვაჭრის პირი. ესე ოთხნივე მდინარენი. ტფი
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ლისით ყარაღაჯამდის. მაშინ მოვიდა ამირ მირან ფალავა
ნდის შვილი და აღსართან შარვანშე: ყოვლისა არანისა დიდებ
ულითა და ჰალამითა: დადგეს ჵელმწიფენი სუე სრულნი
და ღ~თივ აღმობრწყინვებულნი ჭალასა აგარათასა: პატივი
სცეს და აღუთქუეს აღსრულება ნებისა მათისა. აწუიეს და
მოიყუანეს დიდითა პატივითა ზარითაჱ და დედოფალიცა
რუსუდან: აქა რამცა სახე შემოიღებოდა. ანუ ვისმანცა
გონებამან და ენამან. აღმოთქუა ქებანი ზართა და დიდებისა
ნი: კარავთა და სარა ფარდაგთა კოშკთა და ფილოპატთანი
მოკაზმულობანი და შემკობილობანი. ბესელიელებრი:
ანუ სოლომონიანებრი ტაძრისა ღ~თისა რომ~ლსა შინა იხილვე
ბოდა აქაცა მსგავსი სოლომონისი და უმეტეს სოლომონ
ისი სიბრძნითა და ღ~თის მსახურებითა და შუენიერებითა
უმსგავსოთა: რომელსა მოესთულო სურნელება და შუება
სამოთხისა. და მოებუტკაა ვარდ ბუტკობა ყუავილ მცენა
რეობა ასფ[....]ლატო ნარგისოვნობა ივლიოს ველის ნამორჩები: ან
უ ვისნიმცა ქება მიხდომოდა დავითის მოყმისა პირველთა
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გოლიათთა მსგავსისა ბაყათარისი და თარჵანისი მსგავსი
ეფრემიანისი: და დიდებულთა ბუმბერეზთა მოყმეთა ამის
სამეფოსათაჱ და შეიყარნეს ზარითა გონებისა ზარგანსაჵდელითა:-

და შეიქმნა დარბაზობა და დასხდეს ტახტსა ზედა ოქროჭედი
ლთა თუით თამარ და დავით. და ძე მათი გიორგი: მადიდებელნი
და მასახელებელნი ყოველთა შარავანდედთა მპყრობელო
ბისანი:- პირველად რა გამოვიდეს ტფილისით ქალაქით მ
იეგებნეს წინა ოვსნი და ყივჩაყნი ძუელნი და ახალნი:
შემდგომად ამისა ჰერნი და კახნი: და შემდგომად ქართველნი:
და კ~დ მესხნი და თორელნი შავშ კლარჯ ტაოელითურთ:
შემდგომად სომხითარნი: და კ~დ აფხაზნი. და სუან მეგრელ გ
ურიელნი. თანა რაჭა თაკუერ მარგუელითურთჱ და თუით კა
რვისა კარსა ჵელის უფალნი და შინაურნიჱ ხოლო ვინათგან ში
ნაური და თუისი იყო შარვანშა პირველად შემოვიდა იგი და თა
ყუანისცა და მოიკითხეს წესისა ებრ. და დასუეს თუისსა ადგი
ლსა: და შემდგომად მისსა მოვიდა ამირ მირან მამულად ძმის
წული სულტანისა და შვილი ფალავანდისი: და დედა მისი იყო
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ასული ინანჯანისი ხუარასნის ბატონისა: და აწ ცოლი იყო
ტუღრილ სულტნისა. და მოიყუანეს პატივითა და ზარითა
მოიკითხეს და დასუეს პატივით. და შეიტკბეს ვითარცა შ

ვილი მოყმე კარგი და შესახედავ საყუარელიჱ მოასხნეს
დიდებულნი ზოგნი სულტანთა დაზრდილნი. ზოგნი ელდგუზ
ისნი: და ზოგნი შვილთა მათთანი ათაყუანნეს და მოიკითხნ
ეს შესატყუისითა პატივითა: და შეექნა სიხარული გულსა
მათსა მიუთხრობელი: და ფიცით დაამტკიცეს დაიტყოდეს ვითარმედ არა ოდეს
ნახლა
კაცთა თუალისაგან და არცა წაგვიკითხავს ძუელთა წერილ
თა შიგან გინა ახალთა. სახე თამარისი. და მსგავსი ქცევა ყო
ფისა მისისა: და მოეწონა თუით მეფე დავით. და დიდებულნი. და
მოყმენი მათნიჱ და იტყოდეს სიხარულით და გულ დაჯერ
ებით. გავიმაგრნეთ გულნი და აღვიძარცოთ მწუხარება. რამეთ
უ ჭეშმარიტად ძალ უც ჵსნა ჩუენი და კ~დ გება მამულადვე ჩუენდა:-

მაშინ ითხოეს პური და შემდგომად პრობისა დაიდვეს ნადიმი სიკეთე და სიტურფე
გ
ამოუთქმელი: იყო სიხარული და ზმა მგოსანთა და მოშაით
თა განაღამცა დამოსნა ძუირ ფასითა შემოსილებითა ორნივე
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იგი და ლაშქარნი მათნიჱ და დაყუეს მუნ მსგეფსი ერთი და
ჰქონდათ მ დღე ყოველ სიხარული და მათგან ძღნობა და ამათ
გან ბოძება ნადირობა და ბურთობა. რომლისათუისცა ითქმო
და ქება ამირ მირანისი და დიდებულთა და ულამთა მისთა:
ვითა ერაყსა და ადარ ბადაგანს და ერანს ამათებრ მობურ

თალნი არ დარჩომილარიანჱ მაშინ უბრძანა მეფემან ამირ
სპასალარსა მისა. ზაქარიას და მსახურთ უხუცესა იოვანეს. და
ერისთავსა ჰერეთისასა გრიგოლს და სხვათა მოყმეთა და ჩა
ვიდეს მოედანსაჱ და მუნით ჩამოვიდა ამირ მირმან მისითა
დიდებულითა და მონითა. და თუით თამარ საჭურეტლად პირი
თა მით ბრწყინვალითა ნათელმფენითაჱ და ისლემნი დაჯერ
ებულნი მეცადინობისანი და მძლე მგონებელნი თავისანი:მსწრაფლ იძლინეს დავით მეფისა და მისთა მოყმეთაგან: და
შეიქცეს ძლეულნი და დამჭმუნებულნიჱ ამა სიხარულსა და
შუებასა შინა ეკაზმოდეს და ემზადებოდეს დამსკუნელნი შუ
ღელისანი: მოვიდეს და აცნობეს ათაბაგისა ნახჭევანიდაღმა:
შეყრა და არანს მოსვლა: რამეთუ ყოვლით კერძო შეიწ
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რდეს რი სპარსნი და უღონოებამან მოიცვნა მხოლოდ ერთიღა სასოება ცხოვრებისა
მოიპოვეს ესე იგი არს სიკუდილითაღა ჵსნა თავისა თუისისა:
ამისთუის შეკრბეს ყოვლით კერძო შეთქმულობითა შეიღებნ
ეს სამოსელნი და პირნი და მივიდეს წინაშე ხალიფასა აუწ
ყეს: თუისი ჭირი და აწუევდეს რათა უბრძანოს ყოველსა სპარს
ეთსა შეწევნად მათდა: რომელ ესე ყო ხალიფა: განახვნა ძუელ
ნი საგანძურნი და იდუმალ წარავლინნა კაცნი ყოველსა ში
ნა სპარსეთსა მისცა ოქრო აურაცხელი რათა შეკრიბონ
ყოვლით კერძო ლაშქარი ურიცხუი: და მისცა ბრძანება. რათა

რომლისაცა სამთვაროსაგან სპარსთასა არა წარმოვიდენ თუით მ
ასზედა მისვლით იავარყონ: ხოლო: ესე ესრეთცა იქმნა: იწყეს
ამომართ რომგუაროს და ინდოეთისა და ქუემოთ სამარყანა
მდის და დარუბანდამდის შეკრბა ესეოდენ ვითარ არცა რიცხუი
იცოდეს და ვერცა ერთსა თემსა დაეტეოდეს: შეკრბეს ადარბადა
განს და მაშინღა გაამჟღავნეს წაკიდება თუისი: რამეთუ დროშ
აცა თისი წარმოეცა ხალიფას რომლისა თავსა ზედა იყო ოქრო ათ
ასისა ხალიფაურისაჱ ესმა ესე ყოველი თამარს და მოუწო

1-17 სტრ. 295v
და ყოველთა ვაზირთა თუისთა და შეიქმნა გამორჩევა: უბრძ
ანა ჭყონდიდელსა ანტონის არა ავითა გულითა არცა დედ
აკაცურითა სიტყუითა: არამედ ესრეთ უბრძანა ისწრაფეთ დაწ
ერად და მამაცურითა სიტყუითა მიმო დასდევით ბრძანება: რათა
მსწრაფლ შემოკრბენ მჵედროობა: და კ~დ: მიუმცენით ყოველთა
ეკლესიათა და მონასტერთა. რათა დაუცადებელნი ღამის
თევანი და ლიტანიობანი აღესრულებოდიან ყოველთა ადგ
ილთა და წარგზავნნა ფ~დი საფასე და საჵმარი ეკლესიათა და
გლახაკთათუის რათა მოიცალონ ლოცვად დამოწყალეყონ
ღ~თი. ნუსადა თქუან წარმართთა სადა არს ღ~თი იგი მათი: ესე
უბრძანა და ბრძანება საქმე იქმნა. და ათსა დღესა შინა ვითარც
ა გროი შავარდენთა მოჰფრინდა ვითარცა პირველვე ვთქუ
ყოველი მჵედრობა ყოვლით კერძო სავსენი სიხარულითა: და

აღივსო სპითა თამარისათა: მტკურის პირი ტფილისით ყარაღა
ჯამდის: ალგეთის პირი: კციის პირი: და ბედრუჯის პირი ესე
ოთხნივე მდინარენი რომელნი ძლით იპყრობდეს თავთა შინა
თუისთაჱ ესე ყოველი შეკრბეს სომხითს: და მივიდა თამარ და იხილ
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ნა მუნ იყო თუით შარვაშე და ამირ მირან: და ძმაცა ყივჩაყთა მე
ფისა დიდითა ლაშქრითა:- მუნ დაყუნეს მცირედნი დღენი ლო
ცვისათუის:- მერმე რქუა მათ თამარ ღ~თივ განბრძნობილმან: ძმა
ნო ჩემნო ყ~დ ნუ შეძრწუნდებიან გულნი თქუენნი სიმრავლისა
თუის მათისა და სიმცირისათუის თქუენისა რამეთუ ღ~თი ჩუენთანა
არს: გასმია გედეონისთუის სამასნი. და სიმრავლე ურიცხუი მადი
ამელთა მათ მიერ მოწყუედილი: კ~დ ასურასტანელთა ბანაკი
ლოცვითა ეზეკიასითა წამსა შინა ანგელოზისა მიერ დაცემუ
ლი: მხოლოდ ღ~თსა მიენდვენით და გულნი თქუენნი სიმართლით
იპყრენით წინაშე მისსა: და სასოება თქუენი ყოველი ჯვარისა მ
იმართ ქრისტესისა იყავნ: შეისწრაფედ ქუეყანად მათდა შეწევნ
ითა ყ~დ წმიდისა ღ~თის მშობელისათა. და ძალითა უძლეველ
ისა ჯვარისათა წარემართენითჱ ულოცა მათ და შეჰვედრნა იგი
ნი ღ~თსა წარუძღუანა ძელი ცხოვრებისა. და თანა წარატანა
ანტონი ჭყონდიდელიჱ ხოლო თუით წარიჵადნა სამოსელნი ფე
რჵთანი და შიშულივ ფერჵითა მიიწია ტაძარსა ღ~თის მშ
ობელისასა მეტეხთა: და წინაშე ხატსა მას მდებარე არა და
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სცხრებოდა ცრემლით ვედრებად ვიდრემდის სრულყო ღ~თნ სა
თხოველი მისიჱ და ვითარცა წარემართნეს დაიბანაკეს წყალ
სა ზედა ელკეცისასა: და მუნით აყრილნი მოვიდეს [.]აგამს:
სიახლესა შანქორისასა თუესა ივნისა დღესა ხუთშაბათსა
რომელი განთენდებოდა პარასკევად: რომელსა შინა ქრისტემან
ღ~თნ ჩუენმან შეჰმუსრა ძალი მჵდომისა და დათრგუნა ორ
თავი იგი ვეშაპი: რომლისა იხილეთ აქაცა ძალი და ძლიერება
ძელისა მის ცხოვრებისა და პატივისცემა პარასკევისაჱ და ვითარცა
განთენდა მოვიდეს კაცნი წინა მავალნი აეშაგთაგანნი. და თქუეს
ვითარმედ ჩუენ თუალითა ჩუენითა გუიხილვან ათასნი ათა
სთანი და ბევრნი ბევრთანი უმრავლესნი რიცხუისანი ვითარცა
მკალნი და ვითარცა ქუიშა ზღუისა. შანქორითითგან ვიდრე მთად
შოთისა და ვარდანაშტისა [.....] განძის კარამდი: ვერ მისა
წთომელ არიან თუალნი განცდად და გარდაწთომად: ვითარცა
ცნა ესე მეფემან და სპათა მისთა: შარვანშა და ამირ მირან.
და ლაშქართა მისთა. პირველად განიხარეს და მადლობა შეწირეს
უფლისა ახლოს პოვნისათუის მტერთა მათთასა: და განკუირდეს
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თუ ვითარ დააგდეს განძისა და არნისა ჭალა და მთანი: მაგარ
ნი. და შეუმართებია ომი და წინა მოგებება ჩუენი: გარნა გ

ანზრახვით და გამორჩევით ექმნათ ესე პირველად იმედითა სიმრ
ავლე აურაცხელობისათა და მერმე ჵევისა და სიმაგრისა შე
ზღუდვილობითა:- მაშინ აღიჭურა მეფე და შეჯდა ზერდ
აგსა რომელი სახელ განთქმულობისათუის ეყიდა ვახტანგ ხაჩი
ნელისაგან ფასად ებოძა ციხე და სოფელი რომელ არიან ჭარმან
ანი: ვინათგან მას ჟამსა ჭიაბერი და მწიგნობართა უხუცესი
ანტონიცა მის წინავე იყო კაცი შესახედავად ჭაბუკი და გუ
არტომობით არა უაზნო: მას უბრძანა წარძღუანვა ძელისა
ცხოვრებისა რომელარს სკიპტრა და ჯაჭუ ჭური მეფეთაჱ გა
ნამჵნობდეს ურთიერთას სპანი და სპა სპეტნი და მჵედრობა
ქრისტეს მოსახელე და მოახსენებდეს ქრისტეს ვნებათა ერთი
ერთსა აღიხილვიდეს თუალთა ზეცად და შევრდომით თაყუა
ნისცემდეს ძელსა ცხოველსა და მოიხსნებდეს სიმჵნესა მოწ
ამეთასა თუ ვითარ ფერად ფერადნი სატანჯველები დაითმინნ
ეს ქრისტეს სჯულისათუის და არა დაჰრიდეს ცეცხლსა და მახ
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ვილსა ეგრეთვე მამა პაპათა მათთა სიმჵნესა და განმარჯვებუ
ლობათა: და აღმახიდესთავთა თისთაჱ ანუ ვითარ ძუელ ოდესმე წინაშე დავითისა
ოც
და ათ შუიდმეტნი გმირნი მბრძოლობდეს და სძლევდეს უც
ხო თესლთა. და ვითარ ვახტანგის სპანი წინაშე ვახტანგისა: აწ
ახლისა დავითისთუის და გიორგის ძის თამარისთუის. რომელი
დავით წწ~ყლითგან ოთხმეოც და ერთად აღირაცხვის შვილად ცხე

ბულად: აჰა ჩუენცა ჵელნი ჵრმალსა და სულნი ღ~თსა დანუ
ვრიდებთ თავთა ჩუენთაჱ მაშინ ჰკრეს სპერ მურთა და ბუკთა
საომართა. დასცეს ზარი და შეიქმნა ზიემი: განაწყუეს რაზმი
წესისა ებრ ვითარცა განჩენილარს თემთა და თემთა: მიუწ
ია წუერმან მარჯუენით რაზმისამან მთად. და მარცხენეთამან
მტკურად წარემართნეს და მივიდეს შანქორისა სიახლესა და
გარდაეცვნეს ზედა რეცათუ დარწყმულსა მომახურთაგან:
და განყო რაზმი მიახლებამან ქალაქისამან და მუნვე დაწყებამ
ამან ომისამან. და თუით მეფემან რაზმითა მისითა დააგდო მა
რჯუენით შანქორი მოსწრაფე იყო განსლვად წყალსა
შანქორისასა: კერძოსა და უმცირესისა რაზმისა კართა ზე
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და და ჵიდთა და ბაღთა შიგან შეიქმნა ომი და სროლა: და
დია ძნელსა და საჭიროსა გზასა სიმჵნით ჵელყუეს განსავლად. და
განვიდეს პირსა ისლ~მთა რაზმისასა: რომლისა ჰაზრი უაზრო ჰამ
რი და რიცხუი ურიცხუელ კაცთა გულისა გაგონე
ბისა და თუალთა მხედველობისაგან: შეიქმნა განსლვასავე
ომი და კუეთება. არათუ სრულობით წარმოღურითა რაზმ
ისათა. გარნა წინა მსრბოლთაგან. ყივჩაყთა ენითა ჩალხ
ად და ჩანჩახად ეწოდების. და განგრძელდა ომი გზისა სიგრ
ძისაგან. ვინათგან მეფე და რაზმნი მისნი მიზეზითა ბაღთა
და კაპანთათა დაყოვნებულ იყუნეს და მოუკლნეს ცხენი ზ

აქარიას ვარამის ძესა და დაუკოდნეს სხვათაცა მრავალთა
დიდებულთა: მაშინ ცნეს მჵარგძელთა ძეთა სარგისისთა
ზაქარია ამირ სპასალარმან და ივანე მსახურთ უხუცესმან
წარმოიმალეს ვითარცა ვეფხთა ფრთე მალეთა და მოეს
წრნეს კნინღა დაჭირებისაგან უკურიდებულთა: მოიხე
დეს რა იხილეს მეფე და რაზმი მისი მოახლებულად და დრო
შა იგი გორგასლიანი. იგი რომელი სინდეთს შესვლითგან
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მოსპეტაკობდა რეცა სიბერის სახედჱ და ამათ პირველ მისრ
ულთა წახეთქნეს ნახევარნი ლაშქართა და რაზმთანი. და ვიდ
რე მეფისა მოსვლამდე გამაგრდა რაზმი ათაბაგისა და სპარ
სთა. და რაჟამსცა იხილეს მეფე დაეცა რისხვა ღ~თისა უხილავი
მათ ზედა: აჰა მისლვასავე იოტნეს და გააქცივნეს. და დაათრვნ
ეს ისარნი მათნი სისხლითა და ჵრმალნი მათნი სჭამდეს ჵორ
ცთა მტერთა მათთასა: და მიუწია მდევარმან ერთკერძომან
განძით ბაღთამდი. და ერთ კერძომან მთად გელაქუნისა. დაშ
ესდვეს მახუილი და ძალი ღ~თისა მტერთა მათთა და ათ კეცი რაზმი მათი
დასხნეს. და ვითარცა თაგუთა მოსრვიდეს და ვითარცა ქათამთა
იპყრობდეს დიდთა მათ ამირათა მათთა. ბაღდადელთა
და მუსულიერთა. ავრიელთა და ერაყელთა: და ადარბად
აგანელთა და ერანელთა: და სხვათა მრავალთა ადგილთასა
რომელნი ნიჯადად ჰყუეს ვითარცა ვთქუ ინდოეთითგან: ვითარ

მზარეულნი წუერთა ზიდვითა მოიყუანებოდეს წინაშე დავით
მეფისა. გარნა ათაბაგი მხოლო განერა ერთითა მონითაჱ და და იო
ნავრეს ქალაქი სამნი. ვითარცა არს წესი სარკინოზთა ლაშქ
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ართა შიგან ქონება ქალაქთა და სიმდიდრეთა მათთა: ერთი
ათაბაგისა: ერთი ათაბაგის ძისა ბეშქენ ქუელისა: და ერთი სა
თმაზ ეზდინის ძისა. რომლისა მამისა სიუხუისა სახელი სპართა
შორის დიდად განთქმულ იყოჱ და იხილვებოდა დიდი საკუი
რველი და გარდამეტებული შეწევნა ღ~თისა: რამეთუ თუით მო
იღებდეს ნაქონებთა მათთა და თუით მოასხმიდეს აქლემთა
და ჯორთა კიდებულთა: და თუით იყუნეს მსახურ იავარისა მა
თისა და ნატყუენავისაჱ ხოლო ათაბაგმან ბუბაქარ აქო თუისი
ღონე და ღონიერება: რამეთუ მიწევნულმან სადმე ჵნარცუ
სა მცირესა: მიწასა შინა დაფლა თავი თუისი:- და წარუღეს
დროშაცა ხალიფასაგან ღაზოდ წარმოგზავნილიჱ და მიმყოვ
რებისაგან დევნისა შემოიქცა მეფე და მიეგებნეს წინა. ვაზ
ირი ანტონი ჵელ განპყრობით მმადლობელი ღ~თისა თუით
აღვსილი ლართა და საჭურჭლეთა მიერ ათაბაგისათა: რომ
ელმან რიდობითა მონაზონებისათა არა იჵადა მახვილი.
და მისრულმან სამითა ყმითა შემოიქცია სამასი ჯორი
და აქლემი კიდებული:- მაშინ მოვიდეს დიდებულნი სპ
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ასალარნი და სპა სპეტნი: შარვანშე და ამირ მირან მხიარულნი
გარდაჵდეს და თაყუანისცეს. დალოცეს და ქება შეასხეს მეფ
ესა და ბუმბერაზთა მისთაჱ და მას ღამესა დაიბანაკეს სადგო
მსა მათსა რომელი გუშინ მნახველთაგან არღარა იცნობე
ბოდა. რამეთუ დღეს მადრასათა წილ აღმართნეს ეკლესი
ანი: და მყივანთა წილ ჰრეკეს ძელსა: და ნაცვლად მუყრ
თა ღაღადება მღდელთა: და ვითარცა განთენდა მოვიდეს შ
ანქორელნი მოართვნეს კლიტენი აღიღო ქალაქი და ყოვე
ლი მისი მიმდგომთა ქალაქნი და ციხენი ითაყუანა ამირ მირან
და უბოძა მას შანქორი და ყოველი მისი შესავალიჱ და თუით გა
ემართა განძას და მივიდა სიახლესა ქალაქისათა: გამოეგებნე
ს დიდებულნი და დიდ ვაჭარნი ყადი და მუსალიმნი. დავრდო
მით მიწასა ზედა თაყუანისცეს და შეასხეს ქება დავით მეფესა
და ცრემლით მოქენეთა შეავედრნეს თავნი და შვილნი დამშვიდობა
ითხოვეს: განახუნეს კარნი ქალაქისანი და მიუფენდეს სტავრა
სა კართამდი სრასა სასულტნოსა: გარდაასხმიდეს თავსა ოქრ
ოსა და ვე[რ]ცხლსა დრამასა და დრაჰკანსაჱ და ვითარცა შევიდა
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სრასა სასულტნოსა აღვიდა და დაჯდა ტახტსა სულტნისასა და
შეიქნა დარბაზობა: და დასხნეს ამირ მირმან და შარვანშე თუითეული
თუისსა ადგილსა. ეგრეთვე ვაზირ მანდატურთა უხუცესი და ამირ

სპასალარი და შემდგომნი რომელთაცა აქუნდა წესი ჯდომისა
და დგომისა დასუესჱ მაშინდელი ზიემი და ზარი ვისმანმცა ენ
ამან გამოთქუა ანუმცა ვისი გონება მისწუთა მეფობისა და
სულტნობისა ერთად მქონელობასა. ათაბაგის ძისა და შარ
ვაშეს ყმად ყოლასა: და ყოვლისა მუსულმანობისა ტყუე ქმნასა
შინა: შეიქმნა პურობანადიმობა შესატყუისი მის ჟამისა რამეთ
უ ჵორცითა ღორისათა ქმნეს პურობა იგი: ხოლო განძელთა დ
იდ ძალი ძღუენი და ხარაჯა შეწირეს: გახსნეს საჭურჭლენი და
მრავალ ტურფა ფიალ ჯამები და ფეშხუმები სხვისა თანა გა
ნძისა წარმოიღეს და გარეგან ქალაქისა დაიბანაკეს მცირეთა
დღეთა რამეთუ ეძიებდეს ათაბაგსა და ვერ პოებდეს:-

მაშინ წარმოგზავნეს მახარობლად მანდატურთა უხუცესი ჭი
აბერი და მოვიდა ტაბა ჵმელას. და ჰკადრა თამარს საქმე აღსავ
სე სიხარულითა გამოუთქმელითაჱ ხოლო მან აღუზავებელ
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ითა გულითა და მდაბლითა და შემუსრვილითა სულითა
ცრემლით ვედრება შეწირა ღ~თისა და მარადის მადლობასა ა
ღუარებდა:- და ვითარცა მცირედნი დღენი დაყნეს მნ: მერმე წარმოემართნეს
ლაშქარნი დიდად
მოხარულნი ულუმპიანსა ამას ზედა ძლევასა და ფ~დ უაღრ
ესსა საქებელისა მისგან ძლევისა რომელი ყო ალექსანდროს და
რიოსზედა: ვითარცა მოეახლნეს მოეგებოდა მათ თამარცა

იხარებდა და მადლობდა ღ~თსა: მოიკითხვიდა თითოეულად
[.]ვითარცა შვილთა. და იგინი იშუებდეს ხილვითა მისითა: მოვიდ
ეს ქალაქს სრასა სამეუფოსა: აღივსნეს ყოველნი ველნი გარემოს ტფილ
ისისსანი და ვერღაღა იტევდა კაცსა ცხენსა ჯორსა და აქლემსა. და ესოდენ მოსაწყი
ნელცა იყო სიმრავლე იგი ტყუეთა ვიდრემდის შეიყუანიან ქალ
აქად და ერთად კუტლად ფუკისად გაყიდიან: და ამისი მოწამე
თუით იგი უტყუელი ღ~თი არს: და რათა არა ტყუილი ვისმე ეგონ
ოს და ზღაპრად გიჩნდესთ თქუმული ესე მომავალთა ჟამთაჱ
ნანდუილვე ერმიონთასა უსახელოვნესთა მათ კაცთა ზაქა
რია და იოვანე აღიღეს ფანჯიაქი სამეფოდ. და განაწყუეს ველსა დი
დ უბისასა ავჭალამდის. აქლემი ყოველი ტუირთითა. ცხენი ყოვე
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ლი აკაზმულობითა. ეგრეთვე ყოველი იგი ამირანი თუისად დ
როშითა. პირველად ხალიფას დროშა მერმე ათაბაგისა შემდ
გომითი შემდგომად გააწყუეს კარითგან ქალაქისათ ვიდრე ჵევადმდე
გლდანისა ტყუე [.....] ყოველი: კაცი ჵელმწიფე აზნაურთა მონამდის
თორმეტი ათასი: ავაზა ორმოცი: ცხენი ოცი ათასი: ჯორი
შვიდი თასი: აქლემი თხუთმეტი ათასი ყოველი კიდებული
სხვათა სიმდიდრეთა და საჭურჭლეთა ოქროთა და ლართა ვინ
მცა უძლო აღრიცხვა: განიყუანეს თამარ და შეწირნეს: და
ათაყუანნეს ყოველნი იგი თავნი სპარსეთისანი: თუითცა თაყუან
ისცეს და მიულოცეს მეფობა ბედნიერი ღ~თისა მიერ:-

ამისა შემდგომად შევიდეს ქალაქად და თუითეულმან იწყო ნიჭად
არმაღანად ძღუენთა მოღებად: ოქროსა და სამკაულსა და
ჭურჭელთა მრავალ სახეთა: თუალთა პატიოსანთა და მარგ
ალიტთა [...] უსასყიდლოთა ჯაჭუთა მუზარადთა: ჵრმა
ლთა გამოცდილთა: ნაქსოვთა ფერად ფერადთა ოქრო ქსოვილთა:
და შესამოსელთა მრავალ სასყიდლინათა: ცხენთაა და ჯორთა:
მანიაკთა ოქროსათა უსასყიდლოთა თუალიან მარგალიტია
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ნთა: სულნელთა მრავალ ფერთა: და ალვისა ხეთა სპილ
ენძებითა ტუირთულად: იწყეს ანაკოფის ციხით ვიდრე ციხ
ედმდე გულისტანისა: სეფენი აზნაურთანი აღივსნეს ტყუი
თა რჩეულითა: და ყოველი საგანძური ოქროთა ვითარცა მ
იწათა: და ჰინდო ურიათა ქუითა და პატიოსანთა მარგალიტთა
მიერ ურიცხუთაჱ ხოლო დროშა იგი ხალიფასი რომელი მო
იღო შალვა ახალ ციხელმან: წარგზავნა ესე მონასტერსა
დიდსა წინაშე ხახულისა ღ~თის მშობელისასა: მსგავსად მამ
ა პაპათა მისთა ვითარცა მაშინ დიდსა დავითს წარეგზავნა მო
ძრცუილი ქედისაგან დორბეზეს და ყაისის ძისა დიდ გვა
რთა მანიაკი ოქროსა შემკული თუალებითა ძუირ ფასისა
თა მიზეზად ძღუნისა შეწირვისასა: და მვედრებელობისა ამანცა ესე ვითარად ესე იამ
ბიკო ხუთეული ოცდა ხუთ ლექსად აღწერა:-

ცასა ცათასა დამწყები არს ღ~თ მთავრობა: ძე საუკუნობს პირ
ველ და კუალადი: სულმან ღ~თისამან სრულ ყო არ მოქმედებ
ადი: სამებით სრულმან ერთ ღ~თაებითა: მიწით პირველისა
პირმშოისა კაცისაჱ შენ მიერ მისთუის დრკუსა მის განმგები:
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დრკუი მიდრკა უვნები ვნებისადმი: ივნო და ვნება პირველი
უვნებელ ყო: შენგან შობილმან ჩუენ ღირს გვყუნა აღმოშობად:
ბნელით ნათელსა ნათლითა მხედველობად:- შენგან ქალწუ
ლო რომელსა შენთუის დავით: როკვიდა ძისა ღ~თისა ძედ
შენდა ყოფად: მე თამარ მიწა შენი და მიერივე: ცხებულებ
ასა ღირს მყავ და თუისობასა: ედემს ღადირად სამხრით
და ჩრდილოეთით:- შუა მფლობელი იავარსა შენდა ვრთმე
ლობ: ხალიფას დროშასა თანავე მანიაკსა: შევრთე ცრუ
სჯულთა მოძღურისა ღაზოდ მძღუანი: ვინ დავით ეფრ
ემის ძეებრ მოისარმან: მოირთხნა მოსრნა სულტანთა
ათაბაგი:- ირანს ებრძოლნეს ჩემ მიერ მისთა სპათა: მოწ
ყლნეს მოსწყუიდნეს აგარის ნათესავნი: მუნით მოხმულთა
ნიჭთაგან ერთის ამის: შენდა შევსწირავ მიოხე ძეებრ ღ~თო:-

ვინათგან თამარ მზეებრ უხუ იყო და უნიჭ დიდ ნიჭთა ამ
ღებელ იქმნებოდა ამისგან თუითოსა დამჯერებელმან აღი

ღო საპატრონო პატრონმან ჵმელთა და ზღუისამან და
მადლისა გარდამჵდელმან და წყალობისა მიმნიჭებელმან
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გაყარა ლაშქარნი: ხ~ მწყემსნი ოდენ ეკმარებოდეს
ტყუეთა და ნატყუენავთა და თუით იშუებდეს იხარებდეს
ნადირობდეს და სუფევდეს თამარ და დავით ორთა შვილ
თა თანა ნათელ მოსილთა თანა: ამისთუისცა უდიდესად ჵელ
ყო უდიდესთა საქმეთა საღ~თოთა რომელთა მითხრობა შეუ
ძლებელ არს არა ჩუენ მიერ ა~დ უკეთუმცა შეკრბეს
ბრძენნი ყოვლისა სოფლისანი ჯეროვნად ჵელ ყოფენ
დუმილსა ვერ მიწდომისათუის სიტყუით გამოთქმად საქმეთა
თამარისთა. ა~დ მცირედი რამე ჵელ ვყო კ~დ აღწერად ძლი
საებრ ჩემისა რ~ სრულიად დუმილი დავიწყებასა შეიქმს
საქმეთა მისთა და აღწერა ვერ შეძლებითი დააკნინებს სიდ
იდეთა ბრწყინვალებასა საქმეთა მისთასა:-

ხ~ ვინა უტყუელი პირი იტყუის პირველად ეძიებდი სასუფე
ველსა ღ~თისასა და სიმართლესა მისსა და ესე ყოველი შეგ
ეძინოს თქუენო. ამისმან მსმენელმან კეთილად გულის ჵმაყო
აღიხილნა თუალნი მაღლისა მიმართ და აღამაღლა გონე
ბა ყოვლად რამე ბრძნად და კეთილად და შეიჭურა ცნობა
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გონიერი რ~ ყოვლითურთ შეეყო მაღალსა მას ყოველთა
ზედა მხედველსა. და შემსჭუალა თუალი უმრუმოდ მხედველი
რათა მეცნიერ ყოს და მას მხოლოსა ხედვიდეს და ვერ შეიტყ
უას საშუებელმან ამის სოფლისამან არცა მეფობამან და გუირგუინ სკ
იპტრამან. არცა ქუათა პატიოსანთა უხუად ქონებამან არცა სპ
ათა სიმრავლემან და ესოდენ სიმჵნემან რომელი სიტყუამან
ცხად ყო: არა მიდრკა ვერცა წარიპარა სიმდიდრემან ვით
არ ძუელ ოდესმე მეფენი მრავალნი და უმეტეს ამის სანა
ტრელისა მამა და ყოველთა ბრძენთა უპირატესი და უმეტესი.
სოლომონ ესრეთ უბრძნეს იქმნა ბრძნისა მის რომელ ესო
დენ შეიყუარა ღ~თი იგი და უცხო ექმნა საცთურთა სოფლისათა:
ამან ისმინა ჵმა იგი უტყუელისა და შეიტკბო იგი რ~ ღა
მე ყოველ მღვიძარება ლოცვა მუჵლთ დრეკა და ცრემლით
ვედრება ღ~თისა ზე მდგომრებითა განსაკუირვებელ აქუნდა
ღამე ყოველჵელთ საქმარი რომელი გლახაკთა მიეცემოდა: ერ
თი ოდენ ვახსენოთ რ~ ლოცვისა და ჵელთ საქმრისა მიერ მა
შურალმან მცირედ მიიძინის ბუნებითისა წესისაებრ: ამას
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მცირედ მირულებასა შინა იხილა ჩუენებით საყოფელი
რამე სახილავად ტურფა და სიკეთე აღმატებული ყუავილ
თა მწუანვილთა და ნერგთა მიერ განშუენებული რომელ სა

წადელ იყო მხილველთათუის. და სიკეთესა და შუენიერებასა მის
სა სამოთხისა მითხრობა ეუწყებოდა:-

ამას შინა იყო შესწორებელ საყდრები და ტაბლები და სარკ
მლები პატიოსნად შემკული ოქროთა და რომელიმე ვეცხლითა
თუითო ფერად განშუენებული საჯდომი თითუეულისა კაცისა არ
ძანგისაებრ კაცად კაცადისა საქმეთა მათთასა: ხ~ ზენა კერძო
იყო ტახტი უპატიოსნესი ყოველთა უპატიოსნეს და საჯდომელი
ოქროთა შემკული თუალითა და მარგალიტითა პატიოს
ანთა. ამას სამოთხესა შინა შეიყუანეს ჭეშმარიტად ღირსი
მას შინა ყოფისა მეფე თამარ და იხილა საჯდომები და გან
იზრახა გულსა შინა თუისსა ვ~დ მეფე ვარ მპყრობელი ყოვ
ელთა და ჩემი არს უზენაესი ესე და უპატიოსნესი საჯდომი ისი
და მყის მიმართა მან დაჯდომად. ხ~ მყის წარმოუდგა კაცი
ვინმე ნათლითა შემოსილი და უპყრა ჵელი და ჰრქუა არა
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არს შენი საჯდომი ეგე რ~ შენ ვითარ შემძლებელ ხარ
დაპყრობად ამისა. და მეფე ეტყოდა ვინ უპატიოსნეს არს
ჩემსა რომელმან დაიპყრას უპატიოსნესი საჯდომი:-

ხ~ მან ჰრქუა საყდარი ისი შენისა დიასახლისისაჳ არს ამისთუის
რომელ ათორმეტთა მღრდელთა მისთა ჵელითა შესთული

ჰმოსიეს რაჟამს წარდგენ წინაშე საშინელსა და შესაძრწუნებელსა
ტრაპეზსა შეწირვად უსისხლოსა და პატიოსნისა მსხუერპლ
ისა. ამისთუის იგი უზეშთაეს არს იგი შენსა დაღაცათუ სა
ყოფელი შენი აქავე არს და უჩუენა უდარესი და უუნ
დოესი საჯდომი: და ვითარ განიღვიძა წინაშე მოყუანე
ბად ბძანა დიასახლ იგი ხ~ მან აღიარა თორმეტისა
მღრდელისათუის უფროსად სრულისა კუართ ფილონისა შე
სთვა და მღრდელთა მიძღვანვა: მიერითგან იწყო ამანცა
ალექსანდრიით ვაჭართაგან მოღებულისა მატყლისაგან
სთვად და ქმნად შესამოსლისა ვიდრემდის ათორმეტად სრულ ყო:-

თქმულ არს ესეცა დაღათუ მოუწყობელ არ სიტყუა
ვ~დ თუისითა ჵელითა ამასცა შურებოდა რომელ მის დღისა
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საჭამადი მისი და ფას რაოდენ ღირდის რაოდენიცა შეჭამის
დღითი დღე ჵელთ საქმარი მისი განყიდის და ეგეოდენ ფა
სი გლახაკთა მისცის და არა სამეფოსა შემოსავალთაგან: საეკ
ლესიო ლოცვა და წესი ლოცვისა დაუკლებელად აღესრულებ
ოდის ვ~ა ტიბიკონი განწესება პალესტინისა მონასტრისა
მოგვითხრობს ყოველი სრულიად აღესრულებოდის: ხ~ დარბ
აზისა კარსა მყოფი ლოცვად ვერვინ დააკლდებოდის მწუხრი
დილეულ და სამხრის ვ~ა თქმულ არს გარნა სამართალთ

ათუის რადღა მიჵმს თქმაჳ რ~ ჟამთა მისთა არაჳ იყო მიმძლ
ავრებული და მძლავრებელი არცა მტაცებელი არცა მე
კობრე და მპარავი. იტყოდა ვ~დ მე ვარ მამა ობოლთა და
მსაჯული ქურივთა და მოწყალებისათუის კმა გეყავნ დად
იანი ვარდან გუზ რომელი თუალ მრუმეოდენ ყუეს ბოცოს
ძე ბოცო და ამათნი მიმდგომნი დიდებულნი და აზნაურ
ნი რომელი ჩანს დღეს შეწყალებული:-

აწ ვინადგან უდიდესნი საქმენი წინა მდებარე არიან სათ
ქმელად რადღა ჵამს ყოვნებაჳ რომელი იქმნა სასწაული
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განსაკრთომელი წინაშე თამარ მეფისა ღ~თის მოყუარისა ყოველთა
ქართველთა და მართლ მადიდებელთა აღმატებული სიხა
რული და აღმამაღლებელი ეკლესიათა. რ~ მოვიდეს ორნი
ძმანი ძენი ამირ სპასალარისანი წინაშე მეფისა მსახურ
ებად რომელნი მას ჟამსა დიდად განდიდებულ იყუნეს მე
ფისა მიერ ზაქარია ამირ სპასალარი და ივანე მსახურთა
უხუცესი და ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი მეფ
ის წინაშე იყუნეს. და კათალიკოზი იოანე კაცი ანგელოზ
თა სწორი და სულითა სა~ღთოთა აღსავსე და სხვანიცა
ებისკოპოსნი მცირედნი შეკრებულ იყუნეს წინაშე მეფისა:
დღესა ერთსა მღრდელ მოქმედებდა საუფლოსა მსხუერპ

ლსა კ~ოზი იოანე და ვითარ სრულ იქმნა საიდუმლო იგი
მოიღეს სეფისკუერი და ღირსნი მოუჵდეს ჭამად სეფის
კუერისა მის. ინება ზაქარიაცა ამირ სპასალარმან შეხებად
სეფისკუერისა ხ~ მღრდელთა არაჳ მისცეს რ~ იყო სარწმუ
ნოებითა სომეხი შეჩუენებულთაგანი და სირცხუილითა ინ
ება აღტაცებად და შეჭმად სეფისკუერისა მის:-

1-17 სტრ. 305v
ხ~ ამისთუის ცეცხლებრ აღტყინებული ძლიერად ამხილებ
და და ეტყოდა ვ~დ არაჳ ვინ მართალ მადიდებელთაგანი
იკადრებს მღრდელ მოქმედებად სეფისკუერისა თქუენ შვიდ
გზის დაწყეულთა სომეხთა ვითარ იკადროთ აღებად. რ~
ძაღლიცა თუ იპოოს არაჳ იკადრებს მტაცებად რომლი
სათუისცა სირცხუილეული წარვიდა ზაქარია კარვად თუისად.
და ოდეს მიხადეს დარბაზს სერობად ამირ სპასალარსა
ზაქარიას მცირედ რასმე სიტყუას ჰყოფდა ურწმუნოთა
რ~ სიტყუითა ჰგმობდა სარწმუნოებასა ჩუენსა: მაშინ სულ
ითა წმიდითა აღვსებული კ~ოზი მიუგებდა და აუჵსნ
იდა. ხ~ ზაქარია წინა აღმდგომად ვერ შემძლებელი ეტ
ყოდა მე ლაშქრობათა შინა აღზრდილი ვერ კეთილად
მეცნიერ ვარ სიტყუის გებად შენდა ა~დ მოუწოდ მოძ
ღუართა სარწმუნოებისა ჩუენისათა და მათ ჩემ წილ პას
უხ გიგონ: ხ~ კ~ოზი იოანე მიუგებდა იყავნ ნებაჳ ქრისტ

ესი და მარადის ქალწულის ღ~თის მშობელისა რომელმან
სირცხუილეულ ყუნეს უარის მყოფელნი თუისნი. ამისმან
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მსმენელმან ზაქარია წარავლინა კაცი კ~ოზისა მიმართ მათ
ისა და ეპისკოპოზთა და ვართაპეტთა მიმართ და მეცნიერთა.
ხ~ იოანე წინა აღუდგებოდა და ეტყოდა განეყენე მაგისა ქმ
ნად რ~ უწყით ვ~დ ჭეშმარიტი სარწმუნოებაჳ ესე არს
გარნა ხ~ არაჳ ისმინა ზაქარია:-

მაშინ მოვიდა კ~ოზი ვანისა და ყოველნი ებისკოპოზნი და ვა
რთაპეტნი და დაიდგა სამსჯავრო და დაჯდა დედოფალი
მოსავი წმიდისა დედოფლისა და მეფე დავით და ყოველნი წა
რჩინებულნი საქართველოსანი: და ერთკერძო მჵარგრძელნი
ზაქარია და ივანე. ერთ კერძო მოუწოდეს კ~ოზსა იოანეს
შევიდა და იტყოდა ფსალმუნსა ამას ღ~თო საჯე სჯა შენი
მოიჵსენე ყუედრება შენი რომელ არს უგუნურთაგან: და
ვითარ შევიდა ზე აღდგეს მეფენი და პატივით დაისუეს
ეგრეთვე მოძღუართა და ვართაპეტთა სომეხთა მათცა
პატივი უყუეს წესისაებრ: ვითარ მოკითხვამან ჟამი მოი
ღო დადუმნეს ყოველნივე და იწყეს სომეხთა სარწმუნ
ოებისა მათისა თქმად სიტყუა მჭევრად და ვრცელ სიტ
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ყუად. ვინცა კეთილად მოხსენებული კ~ოზი ზეგარდამოთა
ნიჭითა და მობერვიდა საღ~თოთა გონიერებით აღუჵ
სნიდა და ბრძნად მიუგებდა უკურღუევად თქმულთა
მათთა: ხ~ იგინი თუისსავე დამამტკიცებდეს ცილობასა და
გაგრძელდა სიტყუის გება მიმწუხრადმდე და მოშიშმან
ღამისა განგრძელებისამან კმა იყო სიტყუს გებაჳ. ვითარ
უწყით სომეხთა ცილობა ძლიერი ღაღადისი აღუტევ
ეს და ცილობისა სწორი ძლევა იქმნებოდა:-

ხ~ ამისი მსმენელი კ~ოზი იოანე მოსახელე ღ~თის მეტყუელ
ისა იოანესი ნუ უკუე ზენათ სულისა წმიდისა მიერ აღვ
სებულმან ანუ თუ მართლისა სარწმუნოებისა მინდობ
ილმან არა უწყი. აღაღო პირი ბრძნად მეტყუელი და
იწყო შეუალთა სიტყუათა და ვ~ა ოდესმე დიდი ელია
მსხუერპლთა ზედა მოხედვიდა ცეცხლითა ღ~თისა მიერ
მლოცველი. იხილეთ თუ ვითარ უაღრეს არს ჵორცი
და სისხლი ღ~თისა განკაცებულისა მსხუერპლსა ზროხ
ისასა რომელი აჩრდილის სახედ მოსწავება იყო. ეგრ
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ეთვე უბრწყინვალეს და უზენაეს რომელ აწ იქმნა და ითქუა
სულისა მიერ წმიდისა მსახურისა თუისისა კ~ოზისათა რ~ თქუა

სახლით თარგამოსნო რომელნი შეკრებულ ხართ ძუირ
ად და მტერად მართლისა სარწმუნოებისა. უწყითა რ~ ნათე
სავსა კაცთასა ეუფლა ეშმაკი და დაყუნა თუალნი გონები
სანი და შეასაკუთრნა ხრიზმოსთა და უმეცრებითა დაა
ევებინა ღ~თი და უზორვიდეს კერპთა ხახვსა და ნიორ
სა და ჭინჭარსა: ხ~ ღ~თნ არა უგულებელს ყუნა დაბა
დებულთა თუისნი პირველად ეზრახა აბრაჰამს მერმე ნა
თესავსა მისსა კუალად მოსეს მოსცა სჯული და სამ
ართალი. უკანასკნელ უმეტესითა წყალობითა აღძრ
ული ზეცით ქუეყანად გარდამოჵდა ერთი სამებისაგანი
ძე და სიტყუა ქალწულისა მარიამისგან და ჵორცნი
შეისხა და მსგავს კაცთა იქმნა. რ~ სისხლთაგან ქალ
წულისათა მიიხუნა ჵორცნი კაცობრივნი და სული სი
ტყუიერი იქცეოდა კაცთა თანა და ყოველივე განგებუ
ლება აღასრულა ჵსნისათუის ჩუენ კაცთა:-
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ხ~ რაჟამს შესაძრწუნებელი ნებსით ჯვარცმა ეგულვებოდა
ათორმეტთა მოწაფეთა თანა ისერა და სრულ ყო პასექი
და ვ~ა სრულ იქმნა ძუელი იგი პასექი იწყო ახალსა
ამას ღ~თ მყოფელსა საიდუმლოსა. მოიღო პური განტეხა
და მისცა მოწაფეთა და თქუა მიიღეთ და ჭამეთ ესე
არს ჵორცი ჩემი მისატევებელად ცოდვათა ეგრეთვე სას

უმელიცა სუთ ამისგანი ესე სისხლი ჩემი არს: პი
რველ იტყოდა უკეთუ არა სჭამოთ ჵორცი ძისა კაცისა
არა გაქუნდეს ნაწილი ჩემთანა და კ~დ იტყოდა ჵორცი
ჩემი ჭეშმარიტი საჭმელი არს და სისხლი ჩემი. ჭეშმ
არიტი სასმელი არს და მრავალ არიან ესე ვითარნი სიტყუანი:-

აწ უკუე მომიგეთ გრწამსა ესე ვითარნი ჵმანი მახარობელთ
ანი ხ~ მათ ჰრქუეს უცილობელ არს ეგე სიტყუანი რ~ მოგ
უცა ჵორცი და სისხლი მისი რომელთა უკუდავებად ვსჭ
ამდეთ და ვსმიდეთ და მისთანა ვეგნეთ უკუნისამდე. ესე
არს ნიჭი დიდი ჩუენდა მომართ რათა ქრისტეს ღ~თ
ად აღმსარებელნი ვსჭამდეთ ჵორცსა მისსა და ვსმიდეთ
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სისხლსა მისსა: კ~ოზმან ჵმა ყო ბრწყინვალედ კეთილ შვი
ლნო ვინათგან აღიარეთ აწ უკუე ესეც გრწამსა ვ~დ ახ
ალი სჯული და ახალი პასექი იყო სერობა იგი და ყოველნი
ქრისტეს ღ~თად და კაცად აღმსარებელნი მღდელ ვმოქმ
ედებთ ქრისტეს ვნებათა მომხსენებელნი. ვსჭამთ ჵორც
სა მისსა და ვსუამთ სისხლსა მისსა იგი არს სჯული ჩუ
ენი და მცნება ახალი: ხ~ სომეხთა მიუგეს აგრეთ არს ამას
არავინ რწმნო არს: კ~ოზმან თქუა აწ უწყოდეთ უკეთუ სარწმუნ
ოება თქუენი უმჯობეს სადამე არს თქუენ მიერ შეიცვ

ალების პური ჵორცად უფლისა და თუ ჩუენი უმჯო
ბეს არს სარწმუნოება ჩუენ მიერ მღრდელ მოქმედებუ
ლი შეიცვალების ჵორცად უფლისა. ხ~ სომეხთა მათ
ჰრქუეს ეგრეთ არს:-

მაშინ კ~ოზმან თქუა საშინელი სიტყუა სასმენელად სიტყუა რათა საქ
მით გამოვაჩინოთ არა სიტყუითა მათ თქუეს რომელსაცა
ჰყოფ ჰყავ: კ~ოზი ეტყოდა მოგცემ ძაღლსა ერთსა და დრო
გიყოფ სამთა დღეთა რათა ღამე განვათიოთ ლიტანიითა და
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ღ~თის ვედრებითა და სამ დღე ძაღლი უჭმელად დამარხეთ.
და ერთი ძაღლი მე მომეცით სამ დღე უჭმელად დავ
მარხო და ღამე განვათიოთ ლიტანიითა და ღ~თის ვედრებითა
და გამოჩნდეს მართალი სარწმუნოება: მესამესა დღესა აღ
ვასრულებ უსისხლოსა მსხუერპლსა და მოვიღებ ჵელითა ჩე
მითა სეფისკუერსა დაღათუ არა საკადრებელ არს და დაუგ
ებ წინაშე ძაღლსა რომელი თქუენ გყავს. და ეგრეთვე თქ
უენი სეფისკუერი მოიღეთ და დაუგეთ ძაღლსა მას რომელი
მე მყავს და რომლისაცა შეჭამოს მისი სარწმუნოება ცუდ
არს. თქუენი შეჭამოს თქუენ გრცხუენეს თუ ჩუენი შეჭ
ამოს ჩუენ გვრცხუენეს:-

ხ~ ესმა რა ესე მეფეთა და ერსა განკუირდეს და უღონოებამ
ან მოიცვნა და ვითარ გონებად მოვიდეს რქუეს კ~ოზსა რა
ესე სთქუ რ~ სასმენელადცა საზარელ არს ხ~ კ~ოზი უმეტეს
დაამტკიცებდა. გარნა სომეხთა დაღათუ არა ენება ა~დ მის
ცნეს ძაღლნი ურთიერთას და წარვიდეს თუის თუისად კარა
ვთა მათთა: ხ~ მეფე ძლიერად მბრძოლი ეტყოდა კ~ოზსა
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რა: სთქუ ვინ შემძლებელ არს ამისდა ქმნად მოგონებად
და სმენად რ~ განსაკრთომელ არს: და კ~ოზი წყნარითა გო
ნებითა მიუგებდა საქმე ესე არა მინდობითა თავისა ჩემ
ისათა ვყავ ა~დ ვყოფ სასოებითა ქრისტეს ღ~თისათა რათა
აჩუენოს თუისთა მორწმუნეთა მართალი სარწმუნოება.
თუ ვისი არს მართლ მორწმუნეობა და ვინ არიან მართლ
აღმსარებელნი და ვისითა მღრდელ მოქმედებითა შეიწირ
ავს უსისხლოსა მსხუერპლსა და ვისთა ჵელთა მისცემს ტარ
იგი ღ~თისა დაკლვად თავსა თუისსა. ანუ ვინ ვსჭამთ ჵორცსა
მისსა და ვსვამთ სისხლსა მისსა მინდობითა მართლმადიდე
ბლობისათა ცხად ვყოფთ ჭეშმარიტებასა მეფეო შემეწიე შენ
და ყოველნი ქართველნი დიდი და მცირე:-

მაშინ განკუირდა მეფე და ყოველი ერი ისმინეს რაჳ ბრ
ძანება კ~ოზისა და წარვიდეს თუის თუისად. იყო დღე იგი პა

რასკევი იწყეს ლიტანიობად ერთ კერძო მეფემან და კ~ოზმან
და ყოველმან სამღრდელომან კრებულმან რ~ მცირედნი იყუნ
ეს მუნ ებისკოპოსნი რ~ არა კრება ეყო მეფესა: და ერთ
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კერძო სომეხნი და მჵარგრძელნი ზაქარია და ივანე და ღა
მე იგი ორთავე გაათენეს და შაბათსა კუალად იწყეს
ლიტანიობად: და მწუხრი ერთ შაბათი გაათენეს და აღმო
ჵდა მზე და ყოველნი წარემართნეს ეკლესიად ცრემლით
მვედრებელნი ღ~თისანი განმზადეს წმიდა ტრაპეზი ორ
გნითვე იყო ტირილი ორისავე კრებულისაგან სრულ
იქმნა რა უსისხლოსა მსხუერპლისა შეწირვა:-

მაშინ აღიქუა კ~ოზმან ფეშხუმითა შესაძრწუნებელი იგი
ჵორცი ჩუენთუის: კაც ქმნილისა ქრისტეს ღ~თისა წარმო
ვიდა კრებულისა მიმართ მგზავრ მეტყუელი წმიდა არს
წ~ა არს წ~ა არს უფალი საბაოთ სავსე არიან ცანი
და ქუეყანა დიდებითა მისითა: მაშინ მოუწოდა ეპისკო
პოზთა და მჵარგძელთა ყოველთავე და სარწმუნოებისა მათ
ისა ზიართა ეტყოდა ისმინეთ აწ სახლო თარგამოსნო უწყით
რ~ ღ~თნ ჩუენთუის კაც ქმნილმან მოგცა საჭმლად მეტყუელ
მან. უკეთუ არა სჭამოთ ჵორცი ჩემი არა გაქვნდეს ცხო
რება ამას ყოფდით მოსახსენებელად ჩემდა და მოციქუ
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ლიცა იტყუის პურსა ამას რომელსა განვტეხთ არამე ზიარ
ება ჵორცთა ქრისტესთა არსა: აწ უკუე უკეთუ სარწმ
უნოება თქუენი ჭეშმარიტ არს პური ესე წმიდა ჵორც
ქრისტესა იქმნების და უკეთუ ჩუენი სარწმუნოება სთნა
ვს ღ~თსა ჩუენ მიერ კურთხეული იქმნების ჵორცად უფლისა:-

ხ~ დაღაცა თუ არა საკადრებელ არს აწ მოიყუანეთ ძაღლი
იგი რომელი მე მოგეც და წინა დაუგებ პურსა ამას წმი
დასა უკეთუ შეეხოს ძაღლი იგი და იკადროს მიახლება
არა სადამე არს სარწმუნოება ჩუენი. და თქუენ მიერ მოც
ემული ძაღლი მოყუანებად ვსცეთ და დაუდვათ პური
თქუენ მიერ კურთხეული იხილეთ რაძი იქმნას და მას ზედა
გამოჩნდეს ვისი სარწმუნოება სთნავს ქრისტესა: ხ~ სომე
ხთა დაღაცათუ არა ენება გარნა არა იყო პასუხი სამ
ართალისა ძლით ეტყოდეს კ~ოზსა შენ მიერ განჩინებუ
ლსა ამას საქმესა შენ გიღირს ქმნად: ხ~ იყო ერსა ზედა
შემოსრულად ჯარი რაძი იქმნას და ამისმან მსმენელმან
კ~ოზმან თქუა მე ვიყო ძალითა და შეწევნითა ქრისტეს ჩემ
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ისათა და მინდობითა სარწმუნოებისა ჩემისათა: და ბრძ

ანა ერისა შორად განყენება და მრგულივ გარე მოდ
გომა რათა ყოველთა მიერ სახილველ იქმნეს დიდებუ
ლება ღ~თისა. და განდგა ერი შორადრე და წარმოდგა კ~ოზი
იოანე შემოსილი და ჵელთა ეტვირთა ზარისაჵდელი იგი
საიდუმლო ჵორცი ქრისტესი მღრდელ მოქმედებული: ხ~
მეფე და ყოველი ერი ხედვიდეს განცუიფრებულნი და შეძ
რწუნებულნი და კოზი დგა ვ~ა გოდოლი შეურყეველი პი
რითა განშუენებულიჱ მაშინ მოყუანებად სცა სამდღე
უჭმელისა ძაღლისა და მოიყუანეს ძაღლი იგი შიმ
შილითა განლიგებული და წარდგა იოანე კ~ოზი და აღმო
უტევა ჵმა ბრწყინვალე. ქრისტე მეუფეო ჵსნისათუის კაცთ
ასა განკაცებულო ჯვარცმულო ჩუენთუის დაფლულო და აღდ
გომილო და ზეცად მამისა ამაღლებულო რომელმან მოგუეც
ჵორცი შენი რათა მოსახსენებელად შენდა ვყოფდეთ.
უკეთუ გთნავს სარწმუნოება ქართველთა და გთნავს
სარწმუნოება ესე ჩუენი შეუხებელად და მიუახლებელად
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დაიცევ ზარისა აღსაჵდელი ესე ჵორცი შენი ჩუენ მიერ
მღრდელმოქმედებული: და აჩუენე ერსა ამას შენსა გზა ჭე
შმარიტი და მოხედენ მსხუერპლსა ამას და სირცხუილეულ
ყუენ წინა აღმდგომნი ესე ჩუენნი:-

და დააგო შესაძრწუნებელი იგი უსისხლოსა მსხუერპლისა აღ
მონაკუეთი მოყმარსა მის ძაღლისა წინაშე და იხილა რა
პურად მიეტევა და მიიახლა მიუახლებელსა მას მყის ძლ
იერად იყუირნა და ვერ შეეხო წმიდასა მას წმიდათასა: და
იხილეს განსაკრთომელი ესე სასწაული განკრთეს მეფე და
ყოველი ერი მაღლითა ჵმითა ჵმა ყო კ~ოზმან და სიმრავლე
მან ერისამან. დიდხარ შენ უფალო და საკუირველ არიან საქ
მენი შენნი დააღუტევეს ჵმა სიხარულისა მადიდებელად
ღ~თისა ცრემლითა სიხარულისათა: ხ~ სომეხნი უღონო
ებასა მიცემულნი განლიგებულნი დგეს და განკუირვებულ:-

მაშინ ევედრა კ~ოზი მეფესა რათა დაადუმოს ერი იგი და
ვ~ა დაწყნარდეს ჵმანი იგი ნათელ მოფენილითა პირ
ითა მარღასნთა სომხითისათა და მჵარგრძელთა მისმინეთ და
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უწყოდეთ: ღ~თი უხილავი მიუახლებელი და შეუხებელი ბო
როტისა რომლისაგანვე უბოროტომან თავადმან ბრძანა
პურისა ამის ჵორც ქმნა ნუ გიკუირს რ~ მანვე თქუა იყავნ ნა
თელი და კ~დ გამოჩნდა ნათელი. და მანვე თავადმან სიტყუამან
არა რასაგან ქმნა ჵმელი არა თუ სახის მეტყუელებრ ა~დ ჭე
შმარიტად ჵორცი მისი არს ამისთუის არა რაჳ შეეხებოდა
ანუ ორივე ერთ არს ანუ უმჯობეს რომელიმე:-

ხ~ სომეხთა არა თუ ენება ა~დ უნებლიედ თანა ედვა ამისი ქმნად ვითარ
მღრდელნი დგეს და მოიყუანე ძაღლი რომელი ჰყუა კ~ოზსა
და მიუგდეს მსხუერპლი მათი მყის აღიტაცა: მაშინ ქართვ
ელთა იწყეს მადლობად ღ~თისა ჵმითა სიხარულისათა იქით
და აქეთ ხლდომითა მასვე იტყოდეს დიდხარ შენ უფალო და
საკვირველ არიან საქმენი შენნი და კ~ოზი შემოსილი შესვეს
ჰუნესა თუისსა და ჵელთა ეტვირთა ფეშხუენითა სეფისკუერი. და
თანა ჰყუებოდეს ყოველნი წარჩინებულნი და ლაშქართა შინა
ვიდოდეს მეტყუელნი ესრეთ ფსალმუნსა ამას. მრავალ გზის
მბრძოდეს მე მტერნი ჩემნი სიყრმით ჩემითგან მრავალგზის მბრძ
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ოდეს მე და მე ვერა მერეოდეს ბეჭთა ჩემთა მცემდეს მე
ცოდვილნი და განაგრძვეს უსჯულოება მათი უფალმან შემუ
სრნა ქედნი ცოდვილთანი: ჰრცხუენოდენ და მართლუკუნ იქცენ
ყოველნი მოძულენი სიონისანი უფალსა უგალობდით რ~ დიდებ
ით დიდებულარს უფალმან შემუსრნა მბრძოლნი უფ
ალარს სახელი მისი. ესრეთ მხიარულითა პირითა მოვლ
ეს ყოველი ბანაკი მათი:-

ხ~ სომეხნი ვ~ა მყუარნი უტბონი ეგრეთ დგეს უჵმოდ ქუეყანად
მხედველნი ვ~ა ძუელ ოდესმე მღრდელნი ასტარტესნი

ხ~ თუ ვითარი სიხარული სასოება და მადლობა ღ~თისა მოიწია
ქართველთა ზედა თხრობა შეუძლებელ არს. და შერავიდეს
დიდი სერი შემზადეს მეფემან და კ~ოზმან ხ~ სომეხნი სირც
ხუილეულნი წარვიდეს მჵარგძელთა კარავად. ივანე მსახუ
რთ უხუცესი ეტყოდა ძმასა თუისსა ზაქარიას ამირ სპასალარ
სა ვითარ არა მენება ცილობა ქართველთა რ~ მართალი
სარწმუნოება უპყრიეს აწ რაღა არს მყენებელ ჩუენდა
რათა მართალი სარწმუნოება არა შევიწყნაროთ და არა
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ნათელ ვიღოთ ქართველთა კ~ოზისა მიერ: ხ~ იგი მიუგებდა უწყი
ძმაო რ~ მართალი სჯული არს ქართველთა ა~დ მას ჰკი
თხონ დღესა მას განიკითხვისასა რომელთა პირველად ინებეს გან
წვალება მე არა შევერთვი ქართველთა: და ესმა იოანეს თქ
მული ესე მიუგო და ჰრქუა მიკუირს სიბრძნისა შენისაგან რო
მელ უწყი და უმჯობესსა არა აღირჩევ აწ მე არაჳ ვერჩი
განზრახვასა შენსა ა~დ ნათელ ვიღებ სარწმუნოებასა ზედა
ქართველთასა. და მყის მოვიდა და ნათელ იღო სარწმუნოებასა
ზედა ჩუენსა იოანეს მიერ კ~ოზისა და მრავალი სიმრავლე სომ
ეხთა მოვიდა ნათლის ღებად და იქმნა სიხარული და მხიარულება
ხ~ ზაქარია ეგო ურწმნოებასავე ზედა:-

ხ~ ესე ვითარი ნიჭი და პატივი მიმადლა მის მიერ შეყუარებულმ

ან ღ~თნ თამარს გარნა არცა ესე უდებ იქმნა მოქმედ
ებად საქმეთა სათნოთა ღ~თისათა. ამისთუის ჵელყო აღშენე
ბად საყოფელსა გამმარჯვებელსა თუისსა ზეშთა კურთხეულ
ისა ვარძიისა ღ~თის მშობელისასა ზემო ვარძიით ქუემო
ვარძიით მიცვალებითა. რომელიცა კლდისაგან გამოკუეთა
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თუით პატიოსანი ეკლესია და მონაზონთა საყოფელი სენაკები
რომელი მტერთაგანცა შეუალ და უბრძოლველ ყო: ესე ვა
რძია პირველად დაეწყო სანატრელსა მამასა მისსა გიორგის
გარნა ვერ სრულ ექმნა და დაეტევა რომელ დიდმან ამან
აღასრულა და შეამკო ყოვლითურთ და შესწირნა მრავალ
ნი და დიდროანნი სოფლები. და შეუმზადა ტრაპეზისა
შემოსავალნი და სხვანი შემკობილებანი რომელი ყოვლ
ისაგანვე მოთხრობა ძნელ არს თუ ვისმე ნებავს იხილენ
ვარძია და საქმენი მისნი ნაშენებნი და ქუაბნი გამოკუეთილ
ნი თ ვითარ მეფემან თამარ გულს იდგინა მსახურებად უბ
იწოსა და განსაკრთომელისა სასწაულთა მოქმედებისა ვარძ
იისა ღ~თის მშობელისა ამისათუის უმეტეს იდიდა მეფობა მისი:-

ხ~ სხვანი საქმენი მისნი აღშენებანი და შეწირვანი მონასტე
რთანი ისმინენით არა ხ~ თუ ოდენ საქართველოსა მონა
სტერნი აშენნა და შეამკო. ა~დ პალესტინეს და იერუსალ

იმს აშენნა პირველად მონასტერნი კუალად კუიპრეს და
ღალიას შეამკო და უყიდნა შესავალნი და აღაშენა მონასტერი
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და შეამკო ყოვლითა წესითა პატიოსნისა მონასტრისათა და
კუალად კოსტანტინე პოლის აღუშენა მეტოქნი მათნი: გრ
ძელ სადმე არს ყოვლისა მოთხრობილობა რომელნი საბე
რძნეთს და ყოველსა ელადას შინანი მონასტერნი უხუად წყ
ალობა მიფენილ ყუნა: და საქართველოსანი მცირითგან მონ
ასტერით საყდარ ეკლესიანი არა დაუტევა რომელ არა
წყალობითა აღავსო ესრეთ კეთილად აღეპყრა გონება
საუკუნეთა მიმართ კეთილთა ხ~ მომნიჭებელი წყალობათა
წარუმართებდა საქმესა დღე კეთილობასა შინა: და ყოველნი
გარემოს მყოფნი ქალაქნი და ამირანი ძღუნითა და ხარ
კის მოღებითა მოამშვიდებდეს პირსა მჵნეთა სპათა მის
თასა და არბევდიან ყოველთა ურჩთა მათთა:-

ხ~ აქამომდე კარი თურქთა ქონდა წარავლინნა ლაშქარნი გარე
მოდგომად და სცნეს რა თურქთა დააგდეს კარი და ივლტ
ოდეს ხ~ მეფემან აღიღო კარი და დაუტევა კარის მცველად
ახალ ციხელი ივანე და აჩინა მონაპირედ. და უბოძა ათაბა
გობა და ამირთ ამირაობა რომლისათუისცა დიდი წყება შეექმ

1-17 სტრ. 314r
ნა თურქთა რ~ დიდად ავნებდა და წარუღო თურქთა გარეშ
ემონი ქუეყანანი აღიხუნა და მიითუალნა. და წარმოგზავნა მა
ხარობელი მეფეს წინაშე და დიდად დაიმადლა და ივანესვე უბ
ოძა კარული და მისი მიმდგომი ქუეყანანი. და წარემართებ
ოდა სამეფო თამარისი და დღითი დღე შეემატებოდა და
შიში და ზარი დიდი იყო ყოველთა სულტანთა ზედა:-

აღივსებოდა ნილოსი და იეფობდა ეგვიპტე მოაკლდებოდა ისმ
აელს განიქიტნებოდა აგარ იკურთხეოდა ისაკ ესე სხვამან ვინმე
სხვისათუის თქუა და მე აქა წინა სიტყუა ვყოფ რ~ მოაკლდებოდა
ძალსა მოჰმადიანთასა დამცემელიც ებანსა. რ~ ქრისტი
ანეთა ორღანონი ჵმოვანობდეს კიდით კიდედმდე დაშრტა
სასოება მუსულმანთა და ყოვლითურთ უღონონი ღონე ყოფდ
ეს რათა წყალობად მოიზიდონ წყალობის მოყუარე თამარ: ამისთუის
კ~დ წარვიდეს ხალიფასა არღარა პირველებრ ა~დ ფ~დ შეცვალ
ებით და შესახვეწელთა სიტყუათა მოახსენებდეს რათა ევედრ
ოს თამარს აღებად ხარკისა ოდენ მახვილი მსრველი დააყენონ
და ჯაჭვი შემკურელი. რომელი ესე ყო ხალიფამან და წარმოავ
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ლინა მოციქული ორგზის ამის პირისათუის და დიდნი და მრავალ
ფერნი სამეფონი ძღუენნი უცხონი წარმოგზავნნა და დიდითა სიმდაბ

ლითა შემოეხვეწა თამარს რათა აღიღოს ხარკი და დააცადოს
რბევა: ისმინა თამარ ამისი ვედრება და ესრეთ მისცა პას
უხი აღმისრულებიეს თხოვა შენი და რომელთაცა ინებონ
მშვიდობა თავთა თუისთა და მოიღონ ხარკი წინაშე ჩემსა ამ
ათდა მიმინიჭებიეს მეცა ცხოვრება ვედრებისათუის შენ
ისა რომელი ესე ესრეთ იქმნა:-

ესერა ელმოდა საბერძნეთისა სულტანსა მაღალსა ჩარასლ
ანის ძესა სახელით ნუქარდინს რომელი უმაღლეს და
უდიდეს იყო სხვათა ყოველთა სულტანთა რომელი მთა
ვრობდა დიდსა საბერძნეთსს ასიასა და კაბადუკიასა ვიდრე
პონტოდ ზღუადმდე: ესე იჩემებდა ზაკუით სიყუარულსა
და გზავნიდა მოციქულთა მშვიდობისათუის მრავალ ჟამ და
ძღუენთა შუენიერთა მრავალთა ეგრეთვე თამარ ყოფ
და ნაცვალსა სახედ მოციქულთა წარავლენდა ძღუნითა:
გარნა იგი ზკუასა ფარვიდა და ფიცთა მიერ განმსტრობად
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მოსწრაფე იყო ამის სამეფოსა: ამან მოუწოდა ყოველსა სი
მრავლესა სპათა მისთასა და შეკრიბა კაცი ოთხმეოცი ბევრი
რომელ არს რვაასი ათასი. განახუნა პაპა მამურნი საუნჯენი
და გამოყარნა ოქრო აურაცხელნი და წარგზავნიდა ოქროთა შეკ
რებისათუის მჵედრობისა და ამცნებდა რათა ორსა კეცსა მის

ცემდენ გაჩენილისასა და წარავლინნა ყოველთა საზღვართა
მისთა. და იწყო მესოპოტამს და კალონეროთ გალატიას ღანგ
რას ანკუირიას ისავრიას კაბადუკიას დიდსა სომხითს ბითუი
ნიას და საზღუართა ფებლაღონისათა და არა დაუტევა თუინ
იერ დედაკაცისა სოფელთა შინა მათთა ა~დ ყოველნი აამჵედ
რნა: ხოლო თუით ამოისწრაფნა მიიწია უჯად სახელ
დებულთა მათ თურქთა თანა რომელ არიან მჵნე ბრძოლასა
შინა და არიან სიმრავლითა ვ~ა მკალნი გინა ჯინჭველნი. ამათ
მისცნა ოქრო მრავალნი და კუალად ნიჭნი დიდნი ესეოდენ
ვიდრე ასი ათასი მჵედარი შეკაზმული გამოიყუანა მათგან:
და კ~დ მიირთნა თუინიერ ნებისა მათისა შიშით ეზინკელნი
ხალფერდელნი და კარნუ ქალაქელნი სალდუხის ძე რომელსა
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ნაცვლად მსახურებისა მოუღო კარნუ ქალაქი და თუისი ძმა დას
ვა მუნ: ვ~ა იტყუიან გძღარბისათუის ჵმელისასა შვილ მრავალ
არს ცხოველი ესე და რაჟამს იხილნეს ნაშობნი თუისნი მრავა
ლად გამოვალს ბუდით თუისით მართუეებით და განაწყობს და
გოდლოის მათ ზედა: ეგრეთვე ყო ნუქარდინცა იხილნა რა ფრ
იადი იგი სიმრავლე შეკრებულად რომელთა ზეშთა იყო რიც
ხუისა აღზუავნა გულითა მსგავსად სენაქერემისა და ამაღლდა
ღ~თსა ზედა. არა შეიშინა პირველთა მათ მზაკუვართა ფიც
თაგან და სიყუარულისა აღთქუმათა ა~დ ფ~დ წინა უკუმო გან

მზადა თავი და მოიწია ქალაქად სევასტიად და იწყო მუნ გან
მზადებად საომართა მანქანათა:-

მაშინ წარმოავლინა მოციქული წინაშე თამარისა ესე ვითა
რითა წიგნითა რომელსა წერილ იყო სახე ესე ვითარი. მე
ნუქარდინ სულტანი ყოვლისა ცისა ქუეშისა უმაღლესი მი
მსგავსებული ანგელოზთასა თანა მდგომი ღ~თისა მოვლინ
ებული დიდისა მოჰმედისაგან მოგიმცნობ მეფესა ქართველ
თასა თამარს: ყოველი დიაცი რეგვენია შენ გიბრძანებია
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ქართველთად აღებად ჵრმლისა და ღ~თისაგან საყუარელისა ისლე
მთა ერისა და ჵოცად მუსულმანთა და კ~დ ნათესავსა ზედა თავის
უფალსა დადებად ხარკი ყმებური. აწ მე მოვალ რათა უსა
ჯო სამართალი სახლსა სპარსთასა და განგწუართო შენ და ერი
ეგე შენი არაოდეს კადრებად აღებად ჵრმლისა რომელი ღ~თ
სა ჩუენდა უბოძებია: ხ~ ცხოვნებით იგი ოდენ ვაცხოვნო რომ
ელმან უწინარეს მოსვლისა ჩემისა თაყუანის მცეს წინაშე
კარვისა ჩემისა და აღიაროს ქადაგება მოჰამად მოციქულისა და
უარ ყოს სჯული შენი. და ჵელითა თუისითა იწყოს წინაშე ჩემ
სა ლეწად ჯვარისა რომელთა მიმართ დაგიცთ ცუდი სა
სოება აწ მოელოდი ნაცვალსა ჩემსა რომელი შეამთხუიე სპარსთა:-

და ვითარ მოვიდა მოციქული და შეიყუანეს თამარს წინაშე და წი
გნი მისცა წარდგა და იწყო რა უკადრებელთა სიტყუათა თქ
მად უკეთუ მეფემან თქუენმან დაუტეოს სჯული იპყრას
სულტანმან ცოლად და უკეთუ არა დაუტეოს სჯული იყ
ოს ხარჭად სულტნისა: ხ~ ვითარ ამპარტავანად იტყოდა სი
ტყუათა ამათ წარმოდგა ზაქარია ამირ სპასალარი და უხეთქნა
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ჵელითა პირსა დაეცა და ვ~ა მკუდარი დაედვა. ვითარ აზი
დნეს და აღმართნეს და ცნობად მოვიდა ჰრქუა ზაქარია თუ
მოციქული არა იყავ პირველად ენისა აღმოკუეთა იყო სამ
ართალი შენი და მერმეღა თავისა კადნიერად კადრებისათუის
აწ რაჳ არს სიტყუა ესე: წიგნი ვ~ა მიართვეს და იხილა
თამარ ყოვლად არა აჩქარდა ა~დ სხვა ეზეკია იქმნებოდა
სიმდაბლითა. და განმარტა წიგნი იგი წინაშე ღ~თისა სულთ
ითქუნა სიღრმით გულისათ და ცხელთა ცრემლთა დამოდ
ინებითა და ღმრთისა მიმართ სასოებისა დამდებელმან:-

მერმე მოუწოდა მაშინ რომელნიცა დახვდეს და ეზრახა
მათ ამის პირისათუის არცა ჩუკნად არცა მდედრად არცა გან
უბრძნობელად. მაშინ მოუწოდეს სპათა იმერთა და ამერთა
ნიკოფსით ვიდრე დარუბანდამდის და ბრძანება და წიგნები
ქროდა და მალე მსრბოლთა ცოტათა შინა დღეთა შემო

კრიბეს ვ~ა ვეფხნი სიკისკასითა და ვ~ა ლომნი გულითა. ქრ
ისტესა ღ~თსა ესვიდეს და შეკრბეს ჯავახეთს და არღარა ყოვ
ნეს ა~დ მსწრაფლ მიმართეს ტაძარსა ყოვლად წმიდისა ღ~თის
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მშობელისასა ვარძიას და ვარძიისა ღ~თის მშობელსა წინაშე
ცრემლით შევედრნა სოსლან დავით და სპა მისი და დრო
შა ბედნიერად ჵმარებული: და წარგზავნა ვარძიით ლაშ
ქარნი რომელთა თუით თამარ უძღოდა წინა შიშულითა ფე
რჵითა და ცრემლითა ასოვლებდა ღაწუთა თუისთა და წარ
უძღვა ბასიანის კერძოთა და მიიწივნეს მახლობელად კარისა
და დადგეს დღისა ერთისა სავალსა: და მაშინღა წარგზავნნა
მოციქულნი სულტნისა და წარატანა თანა მოციქულიცა
თუისი და მიუწერა ნაცვალი წიგნისა ესრეთ. ძალსა ღ~თისა
ყოვლისა მპყრობელისასა მინდობილმან და მარადის ქალწ
ულისა მარიამის მვედრებელმან და პატიოსნისა ჯვარისა
სასოებით მოსავმან წარვიკითხე ღ~თისა განსარისხებელი
წიგნი შენი ჶი ნუქარდინ. და ვცან სიცრუენი შენნი
რათა ბჭე ღ~თი იყოს არა გასმიესა რ~ ყოველი ცრუდ
მფუცავი სახელსა ღ~თისასა მის მიერ აღიჵოცოს: შენ ოქრ
ოსა შეკრებულთა სიმრავლისა მევირეთა მინდობილ
ხარ უმეცარი მსჯავრსა ღ~თისასა:-
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ხ~ მე არცა სიმდიდრეთა არცა სპათა ჩემთა სიმრავლისა არ
ცარას სხვასა კაცობრივსა საქმესა მინდობილვარ ა~დ ძალსა
ღ~თისა ყოვლისა მპყრობელისასა და შეწევნასა ქრისტეს ჯუ
არისასა რომელსა შენ გმობ: ესე რა ვითარი შემოგეთვალა
წარმომივლენიან მჵედრობა ქრისტეს მოსახელე არა შენდა
თაყუანის ცემად ა~დ დამჵობად შენდა ზუავისა მაგის და ამპა
რტავანისა გულისა შენისა რათა განისწავლო ღ~თისა მიერ.
არღარა გმობად სახელსა მისსა იყავნ ნება ღ~თისა და ნუ
შენი სამართალი მისი და ნუ შენი:-

ხ~ მე უწყი დაჵსნილობა მსახურთა შენთა ამისთუის წარმომივლენიეს მსახური
ჩემი რათა წიგნისა შენისა პასუხი ადრე მოგართვას და
განგაკრძალოს რ~ ჩემ მიერ წარმოვლენილთა სპათა ფერ
ჵნი ესერა კართა შენთა ზედა დგანან. მისცა ესე ვითარი
წიგნი და მერმე შემოსეს და უბოძეს ნიჭი და წარავლინა
მოციქული სულტნისა: ხ~ თუით უბძანა თუისთა სპათა ყველთა
შესხდომა და თუით განვიდა უმაღლესა ადგილსა სადათ ყოვე
ლთა ხედვიდა და დავარდა მუჵლთა თუისთა ზედა დიდხან და
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ტიროდა წინაშე ღ~თისა მერმე აღდგა რა იხილვებოდა ადგ
ილი იგი ყოვლად დალტობილად ცრემლთაგან მისთა: მერმე

მოიყუანნა წინაშე თუისსა ყოველნი წარჩინებულნი და უბრძანა
ერისთავთა რათა თვითოეული მათი მოვიდოდის წინაშე წმიდასა
ჯვარსა და თაყუანის ცემდენ და შეემთხვეოდიან. და იწყეს მოსვ
ლად ყოველთა ტირილით ვედრებად და თაყუანის ცემად პატ
იოსნისა ჯვარისა და ამბორის ყოფად და ეგრეთვე შემთხუევად
ჵელთა თამარისა: და ანდერძ ყოფდეს ყოველნი სახლთა შვილთა
და სულთა წინაშე მისსა რ~ ერთითა ჵელითა თუით მას ეპ
ყრა ძელი ჯვარისა ხ~ ერთითა ეზოს მოძღუარსა ბასილის და
ჯვარის მტვირთველსა: სრულ იქმნა რა ყოველთაგან ესრე სახ
ედ თაყუანისცემა ჯვარისა მერმე თუით მიიქუა პატიოსანი იგი
ჯვარი ჵმლითა თუისითა. და ამჵედრებულთა ზედა ყოველსა მჵა
რსა ნიში ჯვარისა გამოსახა სამგზის და ულოცა და ეგრეთ წარ
ემართნეს მინდობილნი ღ~თისანი და თამარის ცრემლთანი:-

ხ~ წინა მბრძოლად იყო ზაქარია მჵარგძელი ამირ სპასალარი
და ორნიცა იგი ძმანი ახალ ციხელნი შალვა და ივანე. დაღათუ
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შალვა მანდატურთა უხუცესი იყო ჭიაბერი და სხვანი თორელ
ნი და წარემართნეს ბასიანის კერძოსა და მეფე თამარ მოიქცა
სამცხეს და მოვიდა ოძრჵეს და მოიცალა ლოცვად და მარხვად:
მუნ იყო წინაშე მისსა თევდორე ქართლისა კ~ოზი კაცი წმიდა
და სახიერი და მასთანა მრავალნი ებისკოპოზნი და მონაზონ

ნი ღ~თისა სათნონი რომელთა თანა იყო იოანე შავთელი კაცი
ყოვლად განთქმული და საკუირველი მოღვაწებათა შინა და ლე
ქსთა გამომთქმელი. და ევლოგი ქრისტესთუის სულელი რომელსა
მოეღო მადლი წინასწარ მცნობელობისა:-

იყუნეს მიმდენი ღამის თევანი და ლიტანიობანი ამათ თანა იყუის
მეფე თამარ დღისი და ღამე ყოველ ლოცვითა და ფსალმუნებითა
დაუძინებელად განათიის და ყოველგან საყდართა მონასტე
რთა და სოფელთა უბრძანა ლიტანიობა და ვედრება ღ~თისა
აწ ჯერარს მოხსენებად ვითარ იგი წყალობა ყო ღ~თნ ერსა
თუისსა ზედა მეოხებითა ყ~დ წმიდისა ღ~თის მშობელისა და შეწ
ევნითა ცხოველს მყოფელისა ჯვარისათა: ხ~ ვითარ მიიწივნეს
ქუეყანად ბასიანისა მუნ იყო სულტანი დაბანაკებული ადგი
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ლსა ბოლოსიტეკად წოდებულსა. და იახლნეს რა ბანაკსა სუ
ლტანისასა არა იყო რიცხუი ცხენისა ჯორისა და აქლემისა მათისა
კარვებისა და სარაფარდაგებისა მათისა მინდორი იგი ძლივ
იტევდა კარვებსა მათსა ესრეთ ნებიერად მდგომარე იყუნეს
და არა უდგა დარაჯანი სულტანსა:-

მუნ დააწყუეს რაზმი ქართველთა და მუნ წინა მბრძოლად
იყო ზაქარია მჵარგძელი ამირ სპასალარი და ახალციხელი

შალვა და ივანე და სხვანი თორელნი. და ერთ კერძო აფხაზ
ნი და იმერნი და ერთ კერძო ამერნი და ჲრ კახნი და [ვით]არ
იხილნეს სულტანი ცოტად ცხენნი ააჩქარნეს და მიმართეს:
ხ~ ვითარ იხილნეს სპარსთა რ~ აუზიდავად მიდიოდეს დააგდეს
სადგომი მათი და სიმაგრეთა მიმართეს რ~ მიავლინა მათ ზედა
ღ~თნ შიში დიდი: ხ~ ქრისტიანეთა იხილნეს რა მათ წინაშე
გაქცეულნი მიეტევნეს და არა უტევნეს წარსლვად ა~დ
გარე მოიცვნეს და იქმნა ომი ფიცხელი და ძლიერი და განგ
რძელდა მყოვარ ჟამ და მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხუნი
ხ~ უმეტეს სულტნისა სპანი მოისროდეს: და ესოდენ განგრ
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ძელდა ომი რომელ ცხენი მოუკლეს ივანეს მსახურთ უხ
უცესსა ზაქარიას გრიგოლს და ახალ ციხელთა შალვას
და ივანეს და სხვათა მრავალთა თავადთა. და კნინღა სივ
ლტოლად მიდრიკნეს ქართველნი და ქუეითად დარჩეს რა
ზმსა შინა მჵნენი იგი ქართველნი:-

მაშინ ვ~ა იხილნეს ლაშქართა თუის თუისი პატრონნი ქუეით
ნი გაწირნეს თავნი სიკუდილად ჩამოჵდეს ცხენისაგან და პა
ტრონთა მათთა გვერდსა დაუდგეს ქუეითნი ქუეითთა და ეგ
რეთ ძლიერი ომი შეიქმნა: და ვითარ იხილნა დავით მჵნემან
მორიდა ერთ კერძო და მარჯუენასა მჵარსა მორიდა ზა

ქარია მჵარგრძელმან და ვითარ ქართველთა განეშორნეს რათა
არა ცხენთა მათთაგან დაითრგუნოს ქვეითნი ქართველნი და
მიმართნეს სპარსთა კერძო. მსწრაფლ მიეტევნეს ერთკ
ერძო სოსლან დავით და ერთ კერძო ზაქარია და ვითარ
მგელნი ცხოვართა ეგრეთ შეუცვივდეს ურიცხუთა მათ სპ
ათა სულტნისათა. და პირველსა მოკიდებასა და ხეთქებასა
ჵრმალთასა მოხედა წყალობა აურაცხელმან ღ~თნ მოსა
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ვთა ჯვარისათა და განადიდა დიდება დავითისი და თამარ
ისი ვარძიისა ღ~თის მშობელმან: და ანაზდად ეგეოდენი იგი
სიმრავლე განსქდა იძლია და დაიფანტა და ამას გუანდა თუ
ალ გარდაუწდომელი მაღნარი მიწითურთ მოგლეჯილ
იყო და განქცეულ და სადეთცა თუალი მისწუთებოდა ყო
ველგან ტყეთა მსგავსი ლაშქარი იხილვებოდა ლტოლვილად:-

ხ~ ჯერარს ამისიცა მოხსენება რომელ მეფისა თამარის ოძ
რჵეს ყოფასა შინა იყუნეს მიმდემნი ლოცვანი და ღამის თე
ვანი. დღესა ერთსა აღესრულა რა საღ~თო ჟამის წირვა
ზემო ჵსენებულისა ევლოგის მიერ განკუირვება დაეცა ევ
ლოგის და იწყო ღაღადებად სულელის მსგავსად და იწყო აღ
მართ ხედვად. და ვითარ ხედვიდა ევლოგი და ვითარ აღმა ხე
დვიდა ჵმა ყო ევლოგი ჭმუნვის სახედ და სამგზის დაეცა და მე

ყსეულად აღხლტნა და აღიტყუელნა ჵელნი აჰა დიდება
ღ~თსა ქრისტე ძლიერ არს ჵელო ევლოგის სპარსთაგან არა
გეშინის განუტევეთ რათა ვიდოდის მშუიდობით: ცნეს
ყოველთა რ~ წწ~ყლებით იყო სიტყუა მისი ა~დ ევლოგი
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არავისრა გამოუცხადა საიდუმლო თუისი თვინიერ იოანე შავთ
ელსა. რ~ მას ოდენ აუწყა ვ~დ ჟამსა ამას მოსცნა
ღ~თნ ბარბაროზნი საძლეველად ჵელთა ქრისტიანეთასა და
მყის წარვიდა ევლოგი პირისაგან მათისა და დაიმალა:-

ხ~ ქართველთა იხილნეს რაჳ გაქცეულნი წინაშე მათსა
მტერნი თუისნი აღსხდეს ჰუნეთა მათთა და დევნა უყუეს
ჵოცდეს ჩამოყრიდეს და იპყრობდეს და სიმრავლისაგან ვერ
ივლტოდეს ა~დ ურთიერთას დასთრგუნვიდეს: ხ~ ერი ქარ
თველთა უვნებელად დაიცვნა რომელ არცა ერთი ვარ
გი მეფისაგან შეწავებული კაცი მოკუდა ა~დ ეგეოდენი სიმრ
ავლე სპისა მათისა ივლტოდა და სპანი თამარისნი უვნებე
ლად დაიცვნა მოწყალებამან ღ~თისამან. რ~ მისცნა ღ~თნ ჵე
ლთა მათთა და იხილვებოდა საქმე საკუირველი რ~ თუით იყუნ
ეს მსახურ თუისისა შეკურისა რომელნი განერნეს პირსა მა
ხვილისასა უდიდესი მათი შეიკუროდა უმცროსისა მიერ თუის
ისა. და უწარჩინებულესი მათი მოიყუანებოდა გამობმული

ძუასა ცხენისასა და ერთითა საბლითა ერთისა მიერ კაც
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ისა შეიკრვოდა ოცი და თმითა გამოებმოდა ერთი ერთსა
ყრმისა მიერ მცირისა უმჯობესნი მბრძოლთანი მოიყუანე
ბოდეს ვ~ა თიკანნი: გამოიძივნეს ყოველნი ადგილნი და გაქც
ეულთა ჵოცდეს ხ~ ნეშტთა ვ~ა მართუეთა ქათამთასა მოჰკ
რეფდეს და გაუშვებდეს აურაცხელსა სიმრავლესა რ~ ასსა
სპარსსა ერთი ქრისტიანე ძლით მიხვდებოდა წარმომყუა
ნელად. ესრეთ აღესრულა წწ~ყლება ევლოგისი მასვე ჟამსა
შინა ქმნითა რომელსა შინა იხილა ჩუენება იგი ესეოდენი დიდე
ბული ძლევა მიმადლა ღ~თნ ცრემლთა და სასოებისა სიმტ
კიცესა თამარისთა რომელი ესე იქმნა:-

ხ~ ესე ყოველი რაჳ ესრეთ იქმნა მერმე მოუჵდეს ბარგსა მა
თსა და არაჳ იყო განცდა მისი სიდიდითა ოქროსა და ვეც
ხლისა ჭურჭელთა. ნაქსოვთა სიმრავლე აურაცხელნი სას
მურნი ოქროსანი თუალმარგალიტოვანი ლანკნები პინა
კები ლაგუინებისა და ქუაბებისა თანა ყოვლითურთ სავსეთა
მიუწდომელითა ალაფითა: ხ~ ცხენ ჯორისა და აქლემებისა
სიმრავლე და კარავთა და საფენელთა ურიცხუება რომელ დაყა
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რეს ვინმე აღრაცხნეს რ~ სავსე იყო ყოველი საბანაკო მათი
და ესრეთ ძლევა შემოსილნი მადიდებელნი ღ~თისანი შემო
იქცეს და დადგეს კარავთა შინა მათთა:-

და ამისა შემდომად შეეკაზმა მოქალაქეთა ტფილისი და შევიდა
თამარ და დავით ვ~ა მზისა შარავანდედი მიფენითა და შეი
ღეს დროშა ნუქარდინისი. შეიყუანეს პირველად ეზინკელი
მერმე სხვანი იგი წარჩინებულნი მოიყუანნა რომელნი სთნ
დეს წინაშე თუისსა თამარ ყოველთა ნუგეშინისცეს და დიდად
სახელოვნად სერითა ისტუმრნა და უბოძა ყოველთა შესა
ტყუისად. და წარგზავნნა ციხეთა შინა ყოველსა ადგილსა
თუინიერ ეზინკელისა ა~დ იგი დაიმჭირა ტფილის პატიმრად
პირველისა პატივისა და სიყუარულისა წილ: ხ~ უკანასკნელ
ეგეოდენი სახელოვანი კაცი და დიდებული განყიდა ნალად
ცხენთა რომელი ესე ყო თამარ პატივად სახლისა თუისისა
და დიდებად რომლიესე არაოდეს ვისგან ქმნილიყო დასაბ
ამითგან ესე დიდებად და სახსენებლად თუისა ყო:-

აწ კუალად აღივსნეს ყოველნი საგანძურნი სამეფონი ოქროთა
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და ჭურჭლითა ოქროსათა რ~ მიწისა მსგავსად შეასხმიდეს ოქ
როსა ხ~ თუალსა და მარგალიტსა წყუით დასდებდეს: ხ~ ოქ

რო ქსოვილთა ბერძულთა და სხვათა ძუირად საპოვნელთა
ვ~ა ცუდთა სამოსელთა ურცხელთა დაყრიდეს ხ~ ვეცხლისა
ჭურჭელთა არღარა აქუნდა პატივი პალატსა შინა მეფისასა.
რ~ ყოველი ოქროსა და ბროლისა წინა გებული იყო ინდოუ
რთა ქუათაგან შემკობილი რომლითა აღავსნა ყოველნი
ეკლესიანი რომელთა მიანიჭა სამსახურებელად სიწმიდეთა საი
დუმლოთასა. და აღავსნა ყოველნი მთხოველთანი და განაძღ
ნა ყოველნი გლახაკნი და აღუვსო წიაღნი მათნი:-

ესრეთ ადიდებს ღ~თი მადიდებელთა თუისთა ესრეთ აღამა
ღლებს წინაშე თუისსა მდაბალთა ესრეთ შემწე არს მოს
ავთა მისთა ესე ვითართა ნიჭთა მიანიჭებს მინდობილთა
თუისთა. რ~ არა რაჳ სხვა დაიდვა თამარ გულსა თუისსა ვი
თარ დასაბამი იგი სიბრძნისა შიში ღმრთისა და სამართალი
და წყალობა სწორად ყოველთა ზედა: იყო დღეთა მისთა
სიმართლე და მრავალი მშვიდობა განეფინა მადლი ბაგეთა მისთა
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ამისთუის აკურთხა იგი ღ~თნ უკუნისამდე. და დაადგრა თავსა
მისსა გუირგუინი პატიოსნებისა და დასდვა წელთა მისთა მახვილი
ძლიერებისა და წარემართა სუფევად უკუნისამდე ჭეშმარიტებისა
თუის სიმშვიდისა და სიმართლისა: ჯერარს ამისთუისცა თქმად ვ~დ
ქმნნეს მრავალთა დედათა ძლიერება ა~დ არა ესრეთ ვითარ

ამან არა ვერაგობისაა ღონითა აცხოვნებდა ერსა თუისსა. ა~დ სიბ
რძნისა წინა ძღომითა და სიმართლითა და უმანკოებითა დავი
თიანითა სიმშუიდითა იაკობის მსგავსითა სიუხუითა აბრამის
ებრითა მოწყალებითა იესოს ღ~თისა მსგავსითა და სამართა
ლითა მისისა მობაძავითა: დღეთა შინა თამარისთა არავინ გამო
ჩნდა მიმძლავრებული მეცნიერებითა მისითა არცავინ დაშჯ
ილი თვინიერ ძველისა სჯულისა რომელი ძეს ავაზაკთა ზედა
ძელსა ზედა ჩამორჩობა თუით არცა ვის ღირსსა სიკუდილისასა
და არცა პატიჟისასა მიეჵადა თანანადები. არცავინ ბრძანებითა
მისითა ასო მოკუეთილ იქმნა არცა სიბრმითა დაისაჯა თუინიერ
გუზან ღირსი სიკუდილისა რომელი ორგულობით განდგა და კოლ
ას სადმე მთათა შინა ავაზაკობდა მალვით: ესე შეიპყრეს მთი
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ბავთა თივისათა და დავით მეფისა წინაშე მოიყუანეს ხ~ მან უწყოდა
დიდი მოწყალება თამარისი ამისთუის მისსა შეკითხვამდის თუა
ლნი დასწუნა ნაცვლად მრავალთა სისხლთა ქრისტიანეთასა:-

ხ~ არა ოდეს თუისსა სამეფოსა შინა იყო კეთილიანობა ა~დ ყოველთა ქრი
სტიანეთათუის და რომელნი მძლავრობდეს ქრისტიანეთა ყოვ
ელთა მიუმცნო რათა აზადად იყუნენ და ფიცხლად დამორჩ
ილდენ შიშითა და სიყუარულითა მისითა: წარავლენდის სარწ
მუნოთა თუისთა და დავედრის ესრეთ ალექსანდრიით ყოვლისა

თანა ლუბიისა სინისა მთისა და მათ კერძოთა ეკლესიათა მონ
ასტერთა და ერთა ქრისტიანეთა მიიკითხვიდის: ხ~ იერუსა
ლიმისათუის რადღა საჵმარ არს თქმად რ~ წარგზავნის ამათ
ყოველთა შინა ეკლესიათა ბარძიმ ფეშხუმებსა და სიწმი
დეთა საბურავებსა. და მონაზონთა და გლახაკთათუის ოქროთა
აურაცხელთა ტყუენი განათავისუფლნა და ხარკი ერისა თუით
უკუნსცის და ყოველი ჭირი დაჭირებული აღიღის მათგან:
კ~დ კერძოთა ელადისათა და მთაწმიდისა ეგრეთვე მაკედონიისათა
პეტრიღონოს კერძოთა თრაკისათა და კოსტანტინეპოლის მონას
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ტრებთა რომანას და ყოველგან: და კ~დ ისავრიას კურუსეთს
და ყოველთა მათ სანახებთა შავისა მთისათა და კუიპრისათა ესე ყოვ
ელნი აღავსნა ქუელის საქმითა რომლისათუის ისმინეთ თუ
ვითარ მოხედვიდა ღ~თი საქმეთა მისთა:-

მოიწინეს ოდესმე ჩუეულებისაებრ ქუელის მოქმედებათათუის ამის
თა მონაზონნი შავისა მთისა ანტიოქიით და კუიპრისა ჭალაკ
ით ეგრეთვე მთაწმიდით და მრავალთა ადგილთათ შეიწ
ყნარნა თამარ ვითარ ანგელოზნი და მრავალ დღე არა გაუშვ
ნა: მერმე მისცნა ყოველთა დიადი და აღავსნა ყოვლითა
საჵმრითა უკანასკნელ მათგან უფრო შარიელთა მისცა
დიდ ძალი ოქრო თუით მათთუის და ყოველთა მონასტერთა

განსაყოფელად. წარვიდეს მონაზონნი იგი და მიიწივნეს რა
კოსტანტინე პოლედ ესმა მეფესა ბერძენთასა ალექსის ანგარ
სა რომელმან ძმასა თუისსა ისაკს თუალნი დასწუნა და მეფობა
წარუღო: ესე ყოვლითურთ ბოროტი კაცი იყო და შეუტ
ყუებელი მეფობისა გარნა უმეტეს ანგარებისათუის საძაგელ
იყო ყოველთა მიერ იხილა სიდიდე იგი ოქროსა რომ
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ელი მიეცა თამარს და წარუღო მათ მონაზონთა:-

ხ~ ცნა რაჳ ესე თამარ მეფემან ნაცვლად სხვა უფროსი წარ
გზავნა მათ წმიდათა მიმართ და ამით უმეტეს არცხვინა ეშ
მაკსა. ხ~ განრისხნა მეფესა ზედა ბერძენთასა და წარგზავნნა
მცირედნი ვინმე ლიხთ იქითნი და წარუღეს ლაზია ტრაპი
ზონი ლიმონი სამისონი სინოპი კერასუნდი კიტორა ამასტ
რია არაკლია და ყოველნი ადგილნი ფებლაღონისა და პონტ
ოსანი. და მისცა ნათესავსა თუისსა ალექსის კომნიანოსსა
ანდრონიკეს შვილსა რომელი იყო მაშინ თუით წინაშე თამარისა
შემოხვეწილ: ხ~ ესმა ესე ფრანგთა რ~ მოეღო ბერძენთა შე
წევნა აღმოსავლეთით გამოვიდეს ვენეტიკნი და წარუღეს სამე
ფო ქალაქი მეფობისა თანა და შეიხუეწა უბადრუკი იგი ალე
ქსი ბორღალეთს თუისისა სიძისა თანა:-

ხ~ იხილა რა ბორღალელთა მეფემან სიძემან მისმან შეიყუანა
ციხესა ერთსა და დაუფინნა წინაშე მისსა ოქრო დიადი და
ესრეთ ჰრქუა აჰა ალექსი გულის სათქმელი იგი შენი ოქრო
ესე მიიღე თუინიერ სხვისა რომლისამე საზრიელისა და წყლისა
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წილ. რ~ ამისთუის წარსწყმიდე სახლი სამეუფო ქრისტიანეთა
და დაჵსენ თუით მპყრობელობა ბერძენთა და ესრეთ მოკუდა
საწყალობელი იგი სიყმილითა დაკლებული შეწევნისაგან
ღ~თისა: ესრეთ საზარელ იყო თამარ მტერთა ზედა და
კ~დ ესეოდენ ტკბილ და ძვირ უჵსენებელ ვიდრემდის ესმა რა
ესე ყოველი დიდითა ტკივილითა იგლოვა დაღათუ არა ღი
რს იყო მისთუის ტკივილი რ~ რაცა ვის არა ჭეშმარიტებით
აქუნდეს არა იპყრობს დიდხან. გარნა თამარ უცხოსაცა
ზედა და დავრდომილთა ლმობიერ იყო ტკივნეულობ
ად და წყალობად ვითარ აწ ამასცა ზედა:-

ესრეთ დღითი დღე წარმატებითა და განდიდებათა შინა
იყო სკიპტრის მპყრობელთა ყოველთა უბრწყინვალესი
თამარ უმეტეს ღ~თის მსახურებასა ეკლესიათა და მონა
სტერთა კაზმასა და შენებასა ობოლთა და ქურივთა შეწყ
ალებასა და სამართლის მიფენასა: ამას შინა იშუებდეს და
იხარებდეს სამეფონი მისნი ჟამ გარდვიდიან და განაგნიან სა

ქმენი მანდაურნიდა მოინადირიან კეთილი იგი სანადი
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რო გეგუთი და აჯამეთი. მერმე გარდმოვიდიან ქართლს სო
მხითს და მერმე დადგიან დურს მოვიდიან ხარაჯითა გან
ძელნი და აღმართ ქალაქნი: გაზაფხულ აღმოვლიან სომ
ხითი მოიღიან ხარაჯა ნახჭევნელთა და წარვიდიან კო
ლას თავსა არტანისასა და მუნით მოიღიან ხარაჯა კა
რნუ ქალაქით და ეზინკით და სხვათა გარემოსთა ქალაქთა:-

ოც და მესამედ გინათუ მეოთხედ აღმავლობასა მეფობ
ისა მისისასა წელიწადსა იკითხა საქმე კარისა რ~ მრ
ავლითა ჟამითგან ჰბრძოდეს სარგიზ თმოგუელი შალვა
თორელი და მესხნი გარნა ვერა ღონე ქნეს აღებისა. რ~ ზა
მთრის მკსინვარებისაგან და სიცივისა უღონო იყუნეს მოდგო
მად ხ~ ჟამსა ყინვისასა წყლისაგან გაყინულისა ვერ შეუძლ
ებდეს ბრძოლად გარე შემოუხუნეს ყოველნი ციხენი და
სოფელნი და იგი ხ~ მარტო ჰქონდა სპარსთა: მაშინ განი
ზრახა და წარავლინა დავით ზემოთ ლაშქრითა წაიტანა ზა
ქარია და ივანე და უბრძანა რათა დადგენ მუნ და ძლიერად
ეომონ და ხანგრძლად. იქმნა ესე და თუით თამარ დადგა
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ჯავახეთს და მუნ მოელოდა ამბავსა მათსა ებრძოლეს უკ
უე შეკრულსა მას ღონესა წყლისათუის და მრავალთა შინა
დღეთა განტეხეს ადგილი იგი და გამოიცალა წყალი და მის
თანა უმრავლესნი მოქალაქენიცა: ხ~ დაშთომილთა მათ ითხო
ვეს დავითისგან რათა თუით თამარ მივიდეს და მას მიენდვნენ
რ~ ეშინოდათ სიტყუათა მათთა თუის გინებისათა რომელთა ციხ
ით გამო იტყოდეს პირველ:-

მაშინ მოახსენეს ესე თამარს და მივიდა თუით და მოიხუნეს კლ
იტენი წ~ე ძისა მისისა გიორგისა და მერმე თამარს წინაშე და ით
ხოვდეს თავთა მშვიდობასა და ფიცსა რათა არა განსცეს კა
რი ვითარ ანისი და დვინი ა~დ სამეფოდ დაიჭიროს: მისცა ამი
სთუის სიტყუა მტკიცე და უბრძანა ძესა თუისსა გიორგის რათა
შევიდეს და თუით მოითუალოს ქალაქი და ციხე რომელი ესე ეს
რეთ იქმნა. და ესე ერთი ქალაქი და ციხე თუისად დაიჭირა მათ
ყოველთაგან რომელნი აიხუნა ზორაკერტით რაჵსამდის გაგ
ით განძამდის და ჯავახეთით სპერამდისჱ და ვისცა ათჩვიდმეტსა
წელიწადსა შინა ესე სქმენი თამარისგან გემცრებიან და მი
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სთა ლაშქართაგა წელიწდისა ერთისა დღეთა თუ ვითარ შე
უძლო ყოველთა მათ გარეთა აღმართ ოდენ შეხედვა რო
მელნი ჰქონან ციხენი მჵარგძელთა ოდენ სახლთა ზემოთ და ქუემოთ:-

ხ~ ამა სიხარულსა და შუებასა შეუდგა მწუხარება რ~ მიიცვალა
სოსლან დავით კაცი აღსავსე ყოვლითა კეთილითა საღ~თოთა
და საკაცობოთა შესახედავითა განშუენებული ხ~ წყობათა ომსა
შინა მჵნე: უხუი და მდაბალი და სხვითა ყოვლითა სიკეთე აღმ
ატებული და დაუტევნა ორნი ძენი ყრმა ვიდრემე ლაშა გი
ორგი ხ~ ასული რუსუდან და იტირეს და იტყებდეს და დაუტე
ვეს მწუხარებაჳ ყოველსა მუნ მკუიდროვანსაჱ

და მათ უკუე ჟამთა არა მცირედსა ჟამთა მშვიდობა იყო ყოველგ
ან და მეფე იყო გეგუთს რ~ იყო წმიდანი მარხვანი მჵარ
გძელნი ორნივე მეფეს წინაშე იყუნეს: და ვითარ ცნა არდა
ველის სულტანმან აღძრა მტერობაჳ ქრისტეანეთა ზედა
მოუწოდა სპათა თუისთა და წარმოემართა უწყოდა მჵარგრძელთა
შინა უყოფლობა წარმოვიდა და აღმოვლო რაჵსის პირი გზაგზა
არავის ავნო და უგრძნობლად მოვიდა. და მოიწია ანისის ქალა
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ქის სიახლესა და დიდსა შაბათსა მწუხრი მორაეახლა ქალაქ
სა და ვითარ ცისკარი მოეახლა და ჰკრეს ძელსა და განახვნეს
კარნი ქალაქისანი მყის მიეტევნეს კარსა ქალქისასა შეუტევეს
ცხენით და ვერღარა მოასწრეს კარნი და შევიდეს ქალაქად:
იწყეს ჵოცად და კლვად და ტყუეობად უმრავლესი ერი იყო ეკ

ლესიათა შინა ვითარ შეჰგავს ქრისტეანეთა სჯულსა: ხ~ რო
მელიმე შეივლტოდიან დარბაზოვანთა შინა და მუნ გამაგრდ
იან და რომელნიმე ქვაბოვანთა შინა რომელსა ქარტუნ
ობით უწოდენ. არა განერა ანუ ციხესა ანუ ქარტუნსა
შინა რომელსა არა შევიდა რ~ გარეშემო სამგნით ქარ
აფი იყო კლდოვანი და ქუაბოვანი. ესრეთ ჵელთ იგდეს რა
ქალაქი ყოველი ერთი ბევრი და ორი ათასი კაცი ეკლესი
ათა შინა ვ~ა ცხოვარი დაკლეს თვინიერ მისსა რომელი უბ
ანთა და ფოლორცთა შინა მოიკლა. ესეოდენ მძუინ[უ]არედ მო
აოჵრეს ანისი და სავსენი ტვირთითა და ალაფითა ურიც
ხუითა წარვიდეს და მიიწივნეს შინა:-

ხ~ ესე ანისის მოოხრების ამბავი ახალკუირიაკედ აცნობეს
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მეფეს თამარს სცნეს რა ამირ სპასალარმან ზაქრიამ და მსა
ხურთ უხუცესმან ივანემ დიდად დამძიმდენ და მწუხარებამან
მოიცვნა და გულნი მათნი ცეცხლებრ ენთებოდა და რამცა
ყუეს არაჳ უწყოდეს: ხ~ მეფე და ყოველნი სპანი მისნი მწუხარ
ებითა და გულის წყრომითა მოცულნი სპარსთა მიმართ
ბრძოლისა ყოფად აღეგზნეს: მაშინ მჵარგძელთა ჰრქუეს მეფ
ესა მოიწია ბოროტი ჩუენ ზედა გარდასვლითა მცნებათა
ღ~თისათა რომელ ესეოდენი სული ქრისტიანე მოისრა ცუდ

რჯულთა სარკინოზთა მიერ ცოდვათა ჩუენთათუის. ა~დ ვესავ
წყალობასა ღ~თისასა და პატიოსანსა ჯვარსა რათა არა მისც
ნეს მოსავნი ჯვარისანი სრულიადსა წარწყმედასა ა~დ ჩუენ
ცა შური ვაგოთ და ნაცვლისა ქმნად განვემზადნეთ და სიც
რუე მათი მათდავე მიექცეს: შენ მეფეო ამცენ სპათა
შენთა რათა მზა იყუნენ არდაველის სულტანსა ზედა წარ
სვლად პირველად წარვიდეთ ანის და ვინ სადა ვპოოთ სპა
რსთაგანი მოვინადიროთ. და რათა არა ცნან მცირედითა
ლაშქრითა წარვიდეთ უკუე დიდნი წარვალთ სცნობენ
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და სიმაგრეთა შევლენ ა~დ მცირითა ლაშქრითა შემეწიე და რა
ჟამს შეგინებული მარხვა მოვიდეს მზამცა არიან რაჟამს
ჩუენ მოგახსენოთ: სთნდა მეფესა თქმული მათი და უბრძა
ნა მეფემან რათა მზა იყუნენ სპანი მისნი და მჵარგრძელნი წა
რმოვიდეს ანის და იწყეს კაზმად. და მოიახლა ბილწისა სჯ
ულისა მათისა მარხვა წარმოავლინეს წინაშე მეფისა კაცი ლა
შქრისა მთხოველად არდაველისა სულტანსა ზედა:-

მაშინ უბრძანა მესხთა თორელთა თმოგველთა ჲრ კახთა
სომხითართა ხ~ ქართველნი არა წარატანა რათა არა აგრ
ძნან არდაველს მყოფთა. შეკრბეს ანის და წარემართნეს არ
დაველს გარდავლეს გელაქუნი და ჩავლეს ისპიანი გავიდეს

ხუაფრის ჵიდსა და მიმართეს არდაველს: ხ~ ესრეთ მოუ
წონეს ჟამი რომელ აისი განთენდებოდა რომელ არს აღვ
სება მათი და მას ღამესა გარე მოადგეს არდაველს. და ვითარ
ჵმა ყო ქადაგმან ბილწისა ქადაგებისა მათისამან და გაჵშირდა
მუყრთა ყივილი ყოვლგნით ცხენი შემოუტევეს მჵარგძე
ლთა და უომროდ ჵელთ იგდეს სრულობით ქალაქი იგი. სულ
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ტანი ცოლნი და შვილნი მისნი და ყოველი სიმდიდრე სულ
ტნისა და ქალაქისა მის: ესრეთ აღივსნეს სიმდიდრითა აურა
ცხელითა თუალითა და მარგალიტითა ოქროთა და ვეცხლითა ჭუ
რჭლითა ოქროსა და ვეცხლისათა შესამოსლითა და საფენლითა
და ყოვლითა სიმდიდრითა ეგოდენ გამდიდრებულისა ქალაქისა
რომელ მოთხრობა შეუძლებელ არს: აღივსნეს ცხენითა ჯო
რითა და აქლემითა და საქონელი მათი თუით მათთავე საჵ
ედართა აღკიდეს და ესრეთ გამარჯვებულნი წარმოემართნეს:-

ხ~ სულტანი არდაველისა და ცოლნი და შვილნი მისნი ტყუედ
წამოიყუანეს და ათორმეტი ათასი კაცი რჩეული მიზგითთა
შინა მათთა მოკლეს ვითარ იგი მათ ყუეს ანისისა ეკლესიასა
შინა სხვა უმრავლესი ერი მოკლეს და სხვა ტყუე ყუეს: აღმოი
არეს იგივე გზა და ესეთი ძლევა შემოსილნი მოიწივნეს
ანისს და დიდად ნუგეშინისიცეს და ესრეთ მოიწივნეს წინაშე

მეფეთ მეფესა და დედოფალთ დედოფლისა თამარის წინაშე: მოიღ
ეს ძღუენი და არმაღანი აღავსნეს მეფე და ყოველნი წინაშე
მისსა მყოფნი მას კოლას დგა მეფე აღივსო ყოველი
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სამეფონი ამისნი სიმდიდრითა აურაცხელითა ოქროთა ვეცხ
ლითა და სხვითა ყოვლითა სიმდიდრითა. რომელიცა მოიღეს
ზაქარია და ივანე რომლისა თუისცა დიდად მადრიელმან მეფემ
ან უბოძა მრავალნი ციხენი და ქალაქნი და ქუეყანანი:-

და ესრეთ მადიდებელნი ღ~თისანი იშუებდეს და იხარებდეს და ნე
ბიერად იყოფოდეს და მოუდიოდა გარეშემოთა მყოფთაგან ხარ
აჯა ძღუენი ურიცხუი: ხ~ სხვასა ჟამსა მოვიდეს მეფეს წინაშე
მჵარგრძელნი ზაქარია ამირსპასალარი და მსახურ თუხუცესი იოანე
და ვარამ გაგელი და მოახსენეს ძლიერო ჵელმწიფეო და შარავ
ანდედთა შორის უმეტეს აღმობრწყინვებულო. იხილე და განიცადე
სამეფო თქუენი და სცან სიმჵნე და სიქუელე სპათა შენთა გულის
ჵმა ყავ რ~ მრავალნი ახოვანნი მჵნენი და ქველნი იპოებიან
სპათა შენთა შორის რ~ არავინ არის წინა აღმდგომი მათი. აწ
ბძანოს მეფობამან თქუენმან რათა არა ცუდად ვაუქმოთ სპანი
თქუენნი და დავიწყებასა მიეცეს სიმჵნე მათი ა~დ აღვამჵედროთ
ერაყს რომგუარს ზედა რომელ არს ხვარასანი რათა ცნან ყოვ
ელთა სპათა აღმოსავლეთისათა ძალი და სიმჵნე ჩუენი: აწ უბრ
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ძანე სპათა საქართველოსათა რათა მზა იყუნენ ლაშქრობად ხვარ
ასანს დაღათუ არავინ ქართველთაგანი მიწევნულარს მუნ ხვარა
სანს და ერაყს ა~დ ბრძანე რათა ნიკოფსით დარუბანდამდის
აღიჭურნენ და მზა იყუნენ საომროდ:-

და ვითარ ესმნეს თქმულნი მჵარგძელთანი მეფესა მოუწოდა
ყოველთა წარჩინებულთა ამის სამეფოსათა ამერთა და იმე
რთა აუწყა თქმული მათი. ხ~ ვითარ ესმა ლაშქრად წვევა
მჵარგძელთაგან სთნდა ყოველთა მათი და დაასკუნეს ლაშქრობა
და იწყეს კაზმად: და ვ~ა მოიწია არე სთვლისა მოვიდეს ტფი
ლის წინაშე მეფისა და განიხილნა რა სპანი თუისნი და მოეწონა
აბჯართ განწყობილება და ცხენ კეთილობა მათი სიდიდე და
სიმჵნე სპათა მისთა და შურითა სპარსთათა აღსავსეობა:
და მოიღო დროშა სუიანად ჵმარებული გორგასლიანი და
დავითიანი და შევედრა მასვე ვარძიისა ღ~თის მშობელსა დრო
შა და ლაშქარი და ულოცა და წარავლინა სპარსეთს. მისცა
დროშა ზაქარია ამირ სპასალარსა ზაქარიას და წარემართნეს სპარს
ეთად ჩავლეს პირი ნახჭევნისა და გავიდეს ჯუღას და რაჵსისა
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პირსა და შევლეს იწრო იგი ჵევი დარადუზისა და აღვიდეს

მარანდს: ხ~ მარანდელნი ამისნი მცნობელნი შეივლტოდეს
კლდეთა შინა და ესენი მარანდს რა მივიდეს არა პოეს კაცი
ეგონათ მთასა მარანდისასა ყოფა სპათა ადარბადაგანისათა ამის
თუის დაარჩიეს ხუთასი რჩეული მჵედარი დიდებული და აზ
ნაური. და აჩინეს მჵედართ მთავრად თაყიადინ თმოგ
ველი წარემართნეს და აღვლეს აღმართნი მარანდისანი და
აღვიდეს ვაკესა თავსა მარანდისასა და დადგეს მთასა მას
ზედა. რ~ ესრეთ ემცნო ზაქარიას რათა არავის ბრძოლონ
მიღმართ ვიდრემდის არა მივიდეს იგი და თუ დიდი ლაშქა
რი ნახონ აცნობონ ზაქარიას რაცა რქუას მათ ყონ იგი
და დადგა ხუთასი კაცი წარჩინებული: ხ~ ვ~ა იხილეს მთით
მარანდელთა რომელნი შელტოლვილ იყუნეს ღირღალთა და
კლდეთა მაღალთა რომელ არს ზენა კერძო მთასა მა
რანდისასა უმაღლესი სხვათა მთათა სავსე ქვითა და კლდითა.
იხილეს მცირე ლაშქარი და აღიჭურეს მოუჵდეს ზარითა და
ამბოხებითა მარანდელნი იგი რ~ საწუნელ უჩნდეს ქართველნი სიმცროსათუის:-
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ხ~ ესენი მიეტევნეს ესოდენ ძლიერად და აოტეს რომელ მც
ირედნი განერნეს და უმრავლესი მოკლეს და სხვათა დევნა
უყუეს გრძლად: მაშინ აღვიდეს უმრავლესიცა იგი ლაშქა
რი ქართველთა და იხილნეს ნაომარი ადგილი მკუდრითა
კაცითა და ცხენითა სავსე და ქართველი კაცი არცა ერთი

იპოებოდა და ესე ოდენი ძლევა მისცემოდათ ღ~თისაგან. რო
მელ ხუთასი შუბი ხუთასსა კაცსა და ცხენსა ზედა ესვა ესე
რა იხილეს განკუირდეს და ქართველისა კაცისა ვერ პოვნა
უკუირდათ ამისთუის უღონო ქმნილი და მწუხარე ზაქარია
იგონებდა და არა უწყოდა თუ რამცა ყო: ვ~ა მცირედი
ხანი დაეყოვნათ გამოჩნდეს დევნისაგან შემოქცეულნი ლა
შქარნი იხილა ზაქარია დიდად გამხიარულდა და მადლობა
შეწირა ღ~თისა მიმართ რომელ არცა ერთი კაცი ქართვ
ელი მომკუდარ იყო. და ესეთი ძლევა მისცემოდათ ღ~თისაგან
რომელ ხუთასსა კაცსა ხუთასი შუბი ხუთასისა კაცისა და ცხ
ენისათუის დაესვათ და ესრეთ იხილეს. დაღაცათუ ესრეთ გა
მარჯვებოდათ გარნა ყოვლადვე აბრალებდეს თაყიადინს და
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უმეტეს ზაქარია მქისედ ეტყოდა ამბის უცნობელად შებმისათუის:-

ხ~ ესრეთ გამხიარულებულნი და მმადლობელნი ღ~თისანი გამარჯვებისა
თუის წარმოემართნეს და მომართეს ქალაქსა თავრეჟისასა გარდ
ავლეს მთა დევსოფნად წოდებული. და ვითარ ესმათ თავრეჟს
მყოფთა მისვლა ქართველთ ლაშქართა განკრთეს და ძრწო
ლამან შეიპყრნა ყოველნი მკუიდრნი თავრეჟისანი ხოჯანი და
ყოველნი წარჩინებულნი და მიმდგომნი თავრეჟის ქალაქისანი: მა
შინ განიზრახეს რათა ხარკის მიცემითა და ძღუნითა და შე

ვრდომითა და ზენარისა თხოვნითა დაამშვიდონ ქართველ
თა სპათანი. წარმოავლინნეს მოციქულნი და ითხოვეს მშ
ვიდობა არა მოოხრება ქალაქისა მათისა აღუთქუეს ძღუენ ურ
იცხუი ოქრო ვეცხლი თუალნი პატიოსანნი და მარგალიტნი
ძუირ ფასისანი: განკუირდენ ყოველნი წარჩინებულნი ქართვე
ლთანი ზაქარია და ივანე მჵარგძელნი აღუთქუეს მშვიდობა
და უვნებელად განვლა ქუეყანისა მათისა მოიმტკიცეს ფიცი
სა მიერ მოვიდეს ყადნი ხოჯანი და ყოველნი თავადნი თა
ვრეზისანი. და მოიღეს ოქრო ვეცხლი ლარი თუალი მარ
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გალიტი შესამოსელნი ცხენი ჯორი და აქლემი და საზრ
დელნი კმა საყოფელნი ლაშქართათუის აღავსნეს დიდი და
მცირენ და დაუდგინნეს ქალაქსა მცუელნი და წარვიდეს: გა
ნვლეს ადარბადაგანი და მიმართეს მანას და ცნა მელიქმან
მანისამან მისვლა ქართველთა და ვ~ა თავრეზელთა ქმნეს
მანცა ითხოვა მანცა მშვიდობა და აღუთქუეს მოცემად ურიცუი საქ
ონელი: უსმინა ზაქარიამ და მოიყუანეს მშვიდობის ყოფად და მოი
ღო მანცა ოქრო და ვეცხლნი და ქუანი ძუირფასისანი და
აღივსნეს მუნცა ყოვლითა სიმდიდრითა და დაუტევნეს
მუნცა მცუელნი ქალაქისა მის და წარმოვიდეს მშუიდობით:-

და მუნით წარმავალთა მიიწივნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს

და იყო ალიზის ზღუდით განმაგრებულსა ხ~ ქალაქი ძლიერად
განამაგრეს და იწყეს ფიცხელად ბრძოლა. და ვითარ განგ
რძელდა ომი განყუეს თემთა და თემთა ზღუდე ქალაქისა
რათა შესთხარონ: მაშინ იწყეს თხრად ზღუდეთა პირვე
ლად მარჯუენესა მჵარსა მესხთა შეხურიტეს და უწინ შე
ვიდეს ქალაქსა შინა და რომელნიცა დახუდეს შიგნით მეომა
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რნი იწყეს ჵოცად და სრვად აღივსნეს მესხნი ურიცხუი
თა საქონლითა: და მერმე შემოჵურიტეს ყოვლგნით და წარ
მოტყუევეს და აღივსნეს საქონლითა და მცირედ განისუენეს
მუნჱ და მერმე ამჵდერდეს და წარემართნეს ხვარასნით
და მწუხრი მივიდეს მცირესა სოფელ ქალაქსა მუსულმა
ნსა იგიცა მოატყუენეს და მცირედ განისუენეს:-

და მერმე წარვიდეს ქალაქსა ხორასნისასა და ყაზმინს რა მიი
წივნეს აიყარნეს და ვერ წინა აღუდგეს ყაზმინელნი და
ივლტოდეს მთად. მოარბიეს იგიცა და აღივსნეს საქო
ნლითა და აღკიდეს საქონელი მათი მათსავე საჵედართა კა
ცთა არა ავნებდეს ა~დ ტყუედ წარმოიყუანდეს კაცთა და
მცირეთა ვაჟთა: და წარემართნეს მთად ლტოლვილთა
მიმართ და მიესწრნეს და მიეწივნეს აღივსნეს მუნცა ოქ
როთა და ვეცხლითა და ცოლთა მათთა სამკაულითა და უშ

ინაგანეს რომგურისა მიმართ მიიწინეს რომელ არს ხორა
სანი: და რაღა გრძელ სიტყუა ვითარ მიიწივნეს ვიდრე
ქალაქად გურგნისად და მოაოჵრეს ქუეყანა იგი და ვერ
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ღარა ძალედვა წიაღ სვლა ალაფისაგან: შემოიქცე გამა
რჯვებულნი და შემოსილნი სიმდიდრითა ქართველნი რ~
აქამომდე არავინ ქართველთა ნათესავი მიწევნულ იყო
ლაშქრად არა მეფე არა მთავარი. და ვერვინ წინა აღ
უდგა სპარსეთს შესვლასა მათსა ვერ ხვარასნის სულტა
ნი ვერცა ერაყისა და ვერ რომელი თემი:-

და ესრეთ უზომოთა და ურიცხუითა სიმდიდრითა აღვსებუ
ლნი და განმდიდრებულნი შემოიქცეს და მოვიდეს კერძო
თა ერაყისათა: და ვითარ გურგნის ქუეყანისა ამბავი ქართვ
ელთა მიერ ქმნილი უცნაურ ქმნულ იყო ყოველთა მი
ერ და ერაყის სულტნის მოსრვა: კაცი ვინმე მოსრულ
იყო მანას სულტანსა თანა და ესე ვითარი ტყუილი ეთქუა
ვ~დ მოვიდა თუით დიდი სულტანი და გილანელნი სულტანი
ხვარასნისა და ერაყის სულტანი. და გილანელთა ყოვლგნ
ით გზა შეუკრეს ქართველთა და მოსრნეს რომელ არცა
ერთი კაცი ქართველთაგანი განერა ეგოდენისა სიმრავლ
ისაგან არცა მთხრობელი მივა საქართველოსა:-
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ხ~ ესერა ესმა მელიქს მანისისა და მანელთა დიდად განიხ
არნეს და ქართველთაგან დატევებულნი მცველნი ქალა
ქისანი დაჵოცნეს და ძელსა ზედა ჩამოჰკიდეს გარნა ერთი
კაცი ქართველი დაიმალა მცველთა მათგანი ქალაქსა შინა:
და ვ~ა მოვიდეს ქართველნი ძლევა შემოსილნი და გამდიდ
რებულნი მანას წინა გაეგება სულტანი მანისა დიდითა
ძღუნითა და ეგონა დაფარვა ნაქმრისა მათისა. იხილნა
რა ზაქარია იკითხა მცველნი მათგან დატევებულნი ხ~
მათ რქუეს ვ~დ თავრეჟს წარვიდეს მუნ დატევებულთა
მცველთა თანა: მაშინ მოვიდა დამალული იგი კაცი და
აუწყა ნაქმარი მანელთა მცუელთა მოწყუედა ტყავისა
გაჵდა და ძელსა ზედა დაკიდება და შესწამა პირის პირ
მელიქს და იგინი იდგეს უსიტყუელნი: და ვითარ ესმა ესე
ზაქარიას და ივანეს დიდად გამწარდეს და ძნელად აღუჩნ
დეს ეს შეიპყრეს მელიქი და ყოველნი სახლეულნი და თუი
სნი მისნი და ყოველნი სიკუდიდ დასაჯნეს. თუით იგი და შვი
ლნი მისნი ტყავები დაჵადეს და ძელსა ზედა ჩამოკიდნეს
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და ქალაქი მოაოჵრეს მოწუეს და ტყუე ყუეს ხ~ სიმდიდ
რე რომელ წარმოიღეს შეუძლებელ არს აღრიცხვა მა

თი: და ესრეთ მომართეს გზასა მას რომელ აღმოევლოთ
ადარბადაგანით მოვიდეს და მოეგებნეს პირველად უჟანით
და მერმე თავრეზელნი მითვე ძღუნითა და მოართვეს
სიმდიდრე აურაცხელნი რომლითა აღივსნეს სრულიად
სამეფონი: და თუით მეფეთა მეფისა თამარისათვის წარმოგზავნ
ეს თუალნი დიდფასისანი ძუირად საპოვნელნი და ჭუ
რჭელნი უცხონი: და დაუტევეს მშვიდობით მყოფნი ადა
რბადაგანისანი და გამოვლეს რაჵსი და შემოვლეს პირი
ნახჭევნისა და მოვიდეს ტფილის წინაშე მეფისა. მხიარულ
იქმნა მეფეთა მეფე მმადლობელი ღ~თისა და მხიარულითა პირითა
გაეგება ზიემითა და დიდებითა იყო ჵმა ბუკთა და დუმბ
ულთა რომელი არცა ძუელ ოდესმე ქმნულ იყო :-

და ესე ვითარი გამარჯვება არცა მეფეთაგან არცა მთავართ
აგან ქმნილიყო შევიდეს ისანთა და დაჯდა მეფე ტახტსა ზედა სამეუ
ფოსა შეუძღუა ამირ სპასალარი და შევიდეს თავადნი და დას
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ხდეს წესისაებრ და მოიღეს არმაღანი ურიცხვიი და დადვეს წინ
აშე მეფისა: გაკუირდა მეფე რომელ არავის ქართველთაგანსა ენ
ახა ეზომნი სიმდიდრენი აურაცხელნი თუალნი და მარ
გალიტნი: ხ~ მეფე თამარ არა უმადლო იპოვა ღ~თისა მიმ
ართ აღასრულებდა ლიტანიობასა და ღამის თევათა მრავა

ლი განსცა ობოლთა და ქურივთა ზედა. და ეკლესიანი
აღავსო სიმდიდრითა და ლაშქართა ზედა განყო საჭურჭ
ლე დიდი იყო მადლობა ღ~თისა მიმართ დაუცადე
ბელი ესე ვითარისა გამარჯუებისა თუის:-

მაშინ მოიწია მწუხარება დიდი რ~ მიიცვალა ზაქარია
ამირ სპასალარი ძე სარგიზ ამირ სპასალარისავე კაცი დიდად
გადიდებული და ყოვლითა სათნოებითა აღსავსე რომელ
იცა იგლოვა მეფემან და ყოველმან კაცმან აქართველოსამან.
რ~ არავინ მჵნედ გამოჩენილ იყო მთავართა შორის ჟამთა
ამათ რ~ გუარისაგანცა მოვეაქუნდა რომელი იყო ნათესავით
არტაქსესი ჵელ გრძელისა და იყო სარწმუნოებითა სომეხი
ა~დ ყოველნი სათნოებანი ღ~თისანი და საკაცობონი აქუნდეს და
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დაუტევა შვილი ერთი: მაშინ მეფემან მოუწოდა ივანეს
მსახურთ უხუცესსა ძმასა ამის ზაქარიასა და ინება აღყუანე
ბა პატივსა ძმისა მისისასა და უბოძა ამირ სპასალარობა:-

ხ~ ივანე საქმისა ამისთუის განკუირვებული ეტყოდა მეფესა პატივი
ესე რომლითა პატივი გიცემიეს ჩემდა დიდად დიდებულ
არს და მე უღირს ვარ ა~დ ამას გევედრები რათა ძმისა ჩე
მისა სახელსა არა აჵსენებდეს ჩემ ზედა. რათა არა მრცხუე

ნეს ნაცვლად მისა დგომად ა~დ ათაბაგობითა პატივ მეც
რ~ საქართველოსა შინა არა არს ესე წესად თქუენ მეფეთა
წინაშე ათაბაგობა: ამით განადიდე წყალობა შენი ჩემ ზედა
რათა ახალსა უაღრესსა პატივსა ღირს მყო და ათაბაგო
ბა მიბოძო ვ~ა წესი სულტანთა რომელ მეფეთა გამზრდელთა
და სულტანთა ათაბაგობით უჵმობენ ამით განადიდე წყალობა
შენი ჩემ ზედა: უსმინა ესე მეფემან და უბოძა ათაბაგობა რომ
ელი არა ყოფილიყო ქართველთა მეფისა წინაშე და არცა ვის ბოძ
ებოდა და მსახურთ უხუცესობა უბოძა ვარამს გაგელს ზაქარ
იას ძესა კაცსა საპატიოსა და ლაშქრობათა შინა გამარჯუებულსა
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და ესრეთ იყუნიან მარადის წინაშე მეფის თამარისა:-

ხ~ მეფე თამარ ზამთრ დუინს იყუის და ზაფხულის კოლას და ცელის
ტბას ზოგჯერ გარდვიდის აფხაზეთს გეგუთს და ცხუმს: მათ
უკუე ჟამთა იწყე მთეულთა განდგომად კაცთა ფხოელთა და
დიდოთა დიდონი უკუე მშთვართა და უხარშავსა ჭამენ და მრ
ავალნი ძმანი ერთსა დედაკაცსა მიიყუანებენ ცოლად. და რომე
ლნიმე უჩინარსა რასამე ეშმაკსა თაყუანის ცემენ და ზოგნი უნიშნ
ოსა შავსა ძაღლსა და ამას ესე ვითარსა ჰყოფენჱ ხ~ ფხოელნი
ჯვარის მსახურნი არიან და ქრისტიანობასა იჩემებენ ამათ
იწყეს რბევად და ჵოცად და ტყუეობად ცხადად და ღამით:-

მაშინ მოუწოდა მეფემან თამარ ათაბაგსა ივანეს და ყოვე
ლთა მთეულთა დვალთა ცხრაზმელთა მოჵეველთა ჵადელთა
ცხავატელთა ჭართალთა და ერწო თიანელთა მისცნა ივანე
ათაბაგსა და წარავლინა მათ ზედა: ხ~ ივანემ გონიერად ყო
აღვიდა მთასა ჵადისასა და წარვლო წუერი მთისა და წარადგა
მთასა ფხოელთა და დიდოთასა რომელი ესე არავის ექმნა
არცა პირველ და არცა შემდგომად. ერთ კერძო დაურჩა
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დურძუკეთი და ერთ კეძო დიდოეთი და ფხოელი: ცნეს
რა მისვლა ათაბაგისა მოვიდეს ძღუნითა მეფენი დურძუკთ
ანი მოსცეს ლაშქარი და დაუდგეს გუერდსა და იწყეს ზეიდამ
ბრძოლად რბევა და კლვა და ტყუეობა და დაწუვა და მოსწყუიტეს ურ
იცხუი კაცი დიდო და ფხოელი და დაყუნეს სამნი თუენი ივნისი ივ
ლისი და აგვისტოსი: მაშინ შეიწრებულთა ათაბაგისაგან მოსცეს
მძევლები და აღუთქუეს მსახურება და ხარაჯა და მოსცეს პირი
სიმტკიცისა ქმნეს ზავნი და წარმოასხა მძევლები და ესრეთ
გამარჯვებულნი მოვიდეს წინაშე მეფისა:-

და ჰრქუა ივანე ათაბაგმან მეფესა თამარს ჶი ძლიერო მეფეო
იქმნა ბრძანება შენი და მოვაოჵრენ ურჩნი მეფობისა შენის
ანი დიდოეთი და ფხოლი: ხ~ მეფემან დიდათ დაუმადლა და

უაღრესა პატივსა აღიყუანა და იყო ყოველგან მშვიდობა და წა
რმატება და დღითი დღე შემატება სამეფოსა ღ~თივ დაც
ულისა მეფისა თამარისათა: ხ~ სპანი მისნი განისუენებდენ
ნადირობითა და ბურთობით და თუით თავადნი და წარჩინებუ
ლნი მარადის მეფეს წინაშე იყუნიან იხარებდეს და აღივსებოდეს
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ნიჭითა და საბოძვრითა მეფისა მიერ თამარისა:-

რ~ ვითარ დიდისა მხიარულად ამბისაგან მეტყუელი პირი აწ მწ
უხარებისა მიმართ მიიქცევის რ~ მეგულვების აწ წარმოთქმა
ყოვლისა სოფლისა საგლოველისა ამბისა კოსტანტინეს ძმის წულ
ისა ივბიმიანოსისათუის: წერილ არს რომელ რქვა ანგელოზმ
ან მონაზონსა ვისმე რომელი იგლოვდა სიკუდილისათუის ივბიმი
ანოსისათუის ვ~დ რასა დააკლო ღ~თნ ქრისტიანეთა ესე ვითარი
მეფე რომელსა ანგელოზმან დაადგა გუირგუინი სახილველად ყოვე
ლთა: და ეტყოდა ანგელოზი რა არს ბერო რასა გამოეძიებ შენ
ი მჯავრთა ღ~თისათა აწ გიბრძანებს დასცხერ გამოძიებისაგან მაგ
ის ბოროტისა. არა უწყი რომელ აღმოსავლეთით ვიდრე დას
ავლეთამდე უკეთუ მართლ მადიდებელი იყოს არცა იგი ღი
რს იყო მეფობასა ივბიმიანოსისა არა თუმცა საბერძნეთი
ოდენჱ ეგრეთვე აწცა იქმნა ამის დიდისა მეფისა საქმე არა
თუ ოდენ საქართველო ა~დ არც თუ ოდენ ყოველი ქუეყანა

ღირს იყო მეფობასა თამარისასა: ნაჭარმაგევს გარდამოდგა მე
ფე თამარ და მის წინაშე იყუნეს ყოველნი დიდებულნი და წა
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რჩინებულნი და იურვნა და განაგნა საქმენი სამეფოსა თუისის
ანი და უფროსღა ეკლესიათა და მონასტერთანი:-

და მუნ დგომასა შინა გამოაჩნდ სენი რ~ მომაოჵრებელი ჩუე
ნი რომელი დღითი დღე დაუმძიმდებოდა მის ზედა და დიდხ
ან ფარვიდა რათა არავინ შეაწუხოს გარნა ურგებელ იქმნა
რა ჭირი რა მიმთუალველი კურნებისა მაშინღა განაცხ
ადა: რ~ დედობრივმან უძლურებამან განგრძნობილითა შინ
მჵედრობათა არა თავს იდვა შეუმთხუეველად მიშუება
აგებულებისა და აქა საბრალობელ მიჩნს დიდად ერთგულნი
იგი კაცნი თუ ვითარ უგულებელს ყუეს ეგოდენი ტკივნეულ
ობა. რ~ წარმოიყუანეს კუბოთა ტფილის და შემდგომად მც
ირედთა დღეთა ენებათ ისწრაფდეს ჩუეულებისაებრ რათა დასოს
განვიდენ და მუნ წარიყუანეს კუბოთავე და დიდად განძნლედა
სენი იგი უწყალო: და კ~დ წარმოიყუანეს აგარათა ციხესა და
უქმ იქმნა მის ზედა ყოველი ბუნებათა გამომეძიებლობა მკურ
ნალთა ჵელოვნებისა. ამისთუისცა იყუნეს თუით მუნ და ყოველსა ადგ
ილსა ლიტანიობანი და ღამის თევანი მიმდემნი და ცრემლთა
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დინებანი იხილვებოდეს მდიდართა და გლახაკთანი სწორ
ებით გარნა განჩინებანი წინა აღუდგომელ იყო: და დღემან იწ
ყო მიდრეკად და მზემან დასვლად და ჰაერმან სხვად ფერად უფ
ერულობა და ცისკარ[.]სა დღისასა ზედა იწყეს შემოსად ბნელთა
ღრუბელთა ღაწუთა მათ ვარდოვანთა იწყეს დაჭნობად და თუა
ლთა მათ ტბაებრ მზისა შემცხრომელთა სიმრუმედ მიმართეს: ჵე
ლთა მათ მსახურებისაგან გლახაკთასა არაოდეს დაცხრომილთა იწ
ყეს მოუძლურებად და ფერჵთა მათ მარადის ღ~თისათუის მაშუ
რალთა იწყეს შედრეკად. და ყოველნი ნიშნი ცხოვრებისანი სხვად
და სხვად ფერად იხილვებოდეს: ზოგადმან უღუნოებამან მოიც
ვნა ყოველნი და არაჳ უწყოდეს თუ რამცა ყუეს:-

მთავარნი იცემდეს პირთა გლახაკნი იტყებდეს თავთა და ყოვ
ელნი ნაცვლად მიუპყრობდეს თავთა თუისთა და შვილთა
თუისთა ღ~თსა და ითხოვდეს მის ზედა მომავალსა სიკუდილსა
რათა მარტო ესე დარჩეს და ჩუენ ყოველნი მოგვსრენ: ამას
ჵმობდეს და მოეცვათ სასუენებელი პალატისა რომელსა აქუ
ნდა ცხედარი უბადრუკებისა ჩუენისა და ღონე თუმცა იყო ეცდ
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ებოდეს რათა არა აუფლონ სიკუდილსა შემოსვლად. რა იყო
რომელი არა იხილვებოდა მუნ ანუ სავედრებელთაგანი გინა

მწუხარებათა გარნა მწოდებელი კართა ზედა დგა და მბრძან
ებელისა წინა აღდგომაჳ შეუძლებელ იყო:-

ბრძენმან ბრძნისა ნეტარება აქაცა მოიღო თამარ რ~ შემოუ
წოდა ყოველთა სამეფოსა თუისისათა წინაშე მისსა განიმტკიცა
თავი თუისი და მჵნედ მჯდომარე ესრეთ ეტყოდა. ძმანო ჩემნო
და შვილნო მე ესერა მივიწოდები მსაჯულისაგან საშინელისა უსა
შინელესისა უფროს მეფეთა ქუეყანისათა რომელმან მიუხუნ
ის სულნი მთავართანი: თქუენ ყოველნი თუით მოწამე ხართ
რ~ თავისა ჩემისა თანა მაქუნდა სიყუარული თქუენი და სარგებელსა
და სათნოსა თქუენსა არა დავაკლე თვითოეულისაებრ არზანგისაებრ
ვიდრემდის განგებითა ღ~თისათა ვიყავ თქუენ ზედა მეფედ. აწ მეცა
წარვალ მამათა ჩემთა თანა გზასა ჩემგან უცხოსა ბრძანებ
ითა საშინელითა და განყოფითა საკუირველითა: გევედრები ყოვ
ელთა რათა მარადის კეთილსა შინა იყუნეთ მახსენებელ ჩემდა
აჰა ესერა მკუიდრად სახლისა ჩემისა დაგიტევებ რომელნი მომცნა
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ღ~თნ შვილნი ჩემნი გიორგი და რუსუდან ეგენი მიიხუენით
ჩემ წილ და მაგათ აღმოგივსონ დაკლებული ჩემი: შევედრ
ნა ყოველთა და მიუთუალნა წინაშე ხატსა ქრისტესსა და ჯვა
რსა ცხოველს მყოფელსა და მერმე უკანასკნელ ჵმა აღმოუტევა
და ყოველთა მშვიდობა მისცა ესრეთ მეტყუელმან:-

ქრისტე ღ~თო ჩემო მხოლოო დაუსრულებელო მეუფეო ცათა და
ქუეყანისაო შენ შეგვედრებ სამეფოსა ამას რომელი შენ მიერ
მერწმუნა და ერსა ამას პატიოსნითა სისხლითა შენითა მოსყიდუ
ლსა და შვილთა ამათ ჩემთა რომელნი შენ მომცენ და მერმე სუ
ლსა ჩემსა: მაშინ განვიდეს ყოველნი მწარედ მტირალნი და
დაიძინა თამარ ძილი იგი მართალთა თუესა იანვარსა ი~ჲ(18).
ქკსა: ~ია: და აღივსო მზე ქართლისა და საფლავმან სადიდებელად თუი
სად დაგვაჭირვა ცხოვრება მსოფლიო ყოველთა ქრისტიანეთა:
აქა რაღა ჯერარს თქმა გარნა ბავთისა ღაღადი ბნელი უნა
თლო და გლოვა უნუგეშინისცემო რ~ ვინ იყოს ნუგეშინისმც
ემელი ოდეს მწუხარება ზოგადი იყოს ყოველთათუის: სატუ
ხელ იქმნა პირი ქუეყანისა აღეპარსა ყოველთა თავისა დიდებისა
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თანა თმანიცა მხოლოდ სახელისა ოდენ მქონებელთა ჵმასა
თანა ვაებისასა ქვესკნელნიცა შეიძრნეს ყოველნი ფლასითა
ესრეთ ჰგუანდა დაღათუ ჩუენ თანა იგლოვს ცაჳ და ყოველი სო
ფელი: მაშინ უკუე აღმოიყუანეს და მცირეთა შინა დღეთა
მცხეთად დადვეს და მერმე უკანასნელ თუით მუნვე გელათს
დაამკუიდრეს თუისსა შინა სამარხოსა დიდებად მუნ შინა დამკუიდ
რებულთა პაპათა და მამათა მისთა სახელოვანთა დიდთა მეფეთა თანა:

იცვალა ფერი ქართველთა მხიარულებისა რ~ განბიცნეს ბაგ
ენი მათნი რომელთა პირსა შინა პირველ სხვა არა რა მოა
ქუნდა ვითარ თამარ რ~ სახლთა ზედა აკროსტიხორად თამა
რის შესხმათა დასწერდეს: ბეჭედთა ზედა და დანათა და არგ
ანთა შეამკობდეს და ზედა თამარის ქებათა დასწერდეს და ყოვ
ელთა პირნი ერთბამად მზა იყუნეს რათა ღირსი რამე თამა
რის საქებლობისა სიტყუა აღმოთქვან ყრმანი მემროწლენი გან
პებასა შინა ორნატთასა თამარის ქებათა მელექსეობდიან: ერ
აყს მყოფნი მეებნენი გინა მეჩანგენი თამარის შესხმათა მუს
იკელობდიან ფრანგნი და ბერძენნი ზღუას შინა მენავენი
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ნიავ კეთილობათა შინა თამარის ქებათა იტყოდიან: ესრეთ
ყოველი სოფელი სავსე იყო მის მიერითა ქებითა და ყოველი
ენა ადიდებდა რომელსაცა ოდენ სახელი მისი ასმიოდა. ხ~ საქ
მეთა მისთა თუის რადღა საჵმარ არს თქმად რ~ კიდით კიდედ
მდეს განისმნეს ვ~ა თუით მოწამე არს ყოველი ჩუენ მიერ ხილ
ული სიტყუსაებრ ბრძნისა არა უცთომელობა მგონიეს ძალისა
უზეშთაესსა მეცადინობა. რ~ დაწყება და აღსასრული ამის
ჵელყოფისა სრულებით ესრეთ ჩანს ვ~ა სიმძიმესა და პატიოსნობასა
თანა ოქროსასა ქარქვეტისა ნამუსრევი: რ~ ვინ რა წარმოთქუას
ღირსი ამისთუის გინა რა ვინ პირველ აქოს ანუ რომელი
უკანასკნელ სიმდაბლე უზომო სიმაღლე შეუსწორებელი

სიმშუიდე საქებელი სიმქისე ჯეროვანი ლმობიერება მოწ
ლე მოწყალება თანა ლმობილი. უმანკოება უზაკუელი სი
წრფოება უსიცრუო სახიერება ზოგადი სიუხუე აღუზვავ
ებელი და თავი ყოვლისა კეთილისა შიში ღ~თისა და მსახურება
მისი შეუორგულებელი რომელი ესე ყოველი ამან ესრეთ მო
იგო ვითარ ვერცა ერთი სხვამან ვერვინ:-
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და წამებს ამას ყოველი მახლობელი სამეფო გარეშემო ქარ
თლისა თუ რაოდენნი დაგლახაკებულნი მეფენი განამდიდ
რნა რაოდენთა მიმძლავრებულთა უკუნსცა სამეფო თუისი. რაო
დენნი განდევნილნი სამეფოდვე თუისად კუალად აგნა და რაოდენნი
სიკუდილად დასჯილნი განათავისუფლნა: და ამისი მოწამე
არს სახლი შარვანშეთი და დარუბანდელთა ღუნძთა ოვს
თა ქაშაგთა კარნუ ქალაქელთა და ტრაპიზონელთა რომელნი
თავისუფლებითსა ცხოვრებასა ამის მიერ იყუნეს და მტერთა
გან უზრუნველობასაჱ ხ~ სჯულთა მიმართ საღ~თოთა ვინ იყო ეს
რეთ მოშუნე გინა სიმდაბლით თავისა მომდრეკელ რ~ თე
ვდოსი დიდისაცა აღემატებოდა ლოცვანი და ღამის თევანი
რომელნი პალატსა შინა ამისსა აღესრულებოდეს საეჭუ
ელ მიჩნს მეუდაბნოეთაგანცა: ხ~ მარხვისათუის რაღა ვთქუა რ~
წესი იყო მონაზონთა და მამხილებელ უდებთა ერი პალატისა.
ეგრეთვე სიყუარულისათუის ხუცესთა და მონაზონთასა ნამეტნ

ავ არს თქუმად რ~ წესიერად ცხოვრებულნი კაცნი მარადღე
იყუნან წინაშე მისსა და მახლობელად სასუენებელისა მისცის
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მათ საყოფელი და თუით ზრდიდის საზრდელთა და ყოვლითა სა
ჵმრითა რაცა უნებნ: და უკეთუ მათგანი ვინმე იყუის უძლურ
თუით მივალნ მოხილვად და ნუგეშინისცემად და თუით განუმზადე
ბნ ცხედარსა და სარეცელსა. ხ~ გლახაკთათუის განეჩინნეს სარ
წმუნონი ზედა მდგომელნი და ყოვლისა სამეფოსა მისისა შემო
სავალნი რაცა იყო შინათ და გარეთ ყოვლისა ნაათალი გლახ
აკთა მიეცემოდა დაუკლებელად ერთისა ქართილისა მარცვლამ
დეცა: და ამას ყოვლადვე არა გონებდა ქველის საქმედ მითუ
ალულად წინაშე ღ~თისა რ~ რაჟამს მოიცალის მარტოე
ბით ყოფად მყის აღიღის სასთუელი გინა საკერავი და ნაშრ
ომსა მას თუისთა ჵელითასა ჵუცესთა და გლახაკთა განუყ
ოფენ თავისითა ჵელითა:-

ესრეთ წესითა განმტკიცებულითა ღ~თის სახიერისა სათ
ნოებისათა არა დაწყებისასა მიხედვიდა ა~დ აღსასრულისათა.
და ვ~ა მზე სწორ პატიობით ყოველთა ზედა განუტეობდა
ნათელსა თუისთა შარავანდედთასა ესრეთ წყალობითა ყოვ
ელთათა მოიზიდვიდა წყალობად ღ~თისა. ესრეთ გამოიფრ
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დიდა ჟამთაგან ესრეთ განაძლიერებდა მეგობართა დაღათუ
არა რათ სიცრუით მოგებულითა და უსამართლოთა:- არაოდ
ესე მომედგრდა ჟამისაგან არცა უდებ იქმნა ოდესცა განგ
ებისათუის არაოდეს აუქმა გონება მისდა რწმუნებულთა საქ
მეთათუის არა დაუმძიმა კრთომასა გონებისასა დაზიდველი
რამე ჩუკენებრივ. არცა სიმდაბლესა მირიდა არცა სიმ
აღლესა განეყენა არცა სიტკბოება ჟამიერი უმოთნო ყო
არცა საშინელება შეურაცხ ყო: ყოველი განზრახვა ყოვლითა
რათა სრულებით სრულისაგან წარმოაჩინოს თავსა შორის თუისსა:

უღაფარი მაარსებელისა განუგმობელად დაიცვა რათა მოქც
ევსა შინა სიმრგულისასა არა რად ელმად და უცხოდ მიდრ
კეს არცა გარდაყუეს სავსებელისა დუღილსა შინა. არცა
მოაკლდა შთაზიდვასა შინა საბლისასა ა~დ მეტად დამდაბლ
ებულმან გონიერისა გონებისაგან იყოვლისფერა გარემოდ
რათა მოქცევი თუისი მარტიობით იხილვოს გაურსა შინა
ანაგისასა შეუყოფელად ვნებათა: ისურვებდა და სასურველ
იყო იწადებდა და საწადელ იყო იქებოდა და საქებელ იყო
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ნატრიდეს და სანატრელ იყო და არა რა იყო სხვა კეთილი
რაცა იგი არა იყო მას შორის: ურჩნი თუისნი დაამდაბლნა და

მოყუარენი აღამაღლნა არა იღუწიდა უმეზობლობასა არცა შერთ
ვიდა სახლსა სახლსა ზედა არცა აგარაკსა აგარაკსა ზედა უცხოსა.
ა~დ თუისი მამული ძუელი კმა იყო რათა არა უსამართლოდ ჰგონ
ონ და მიმხუეჭელად ვინადგან სამართალ მანცა ზენამან უბ
ჭო მართალსა არა შინებით უთქმიდა მეზობელთა ა~დ უფ
როსღა სცვიდა მაშინებელთაგან და მათ საშინელ ყოფდა მტერ
თა ზედა შორს განიოტა წურბლის მსგავსი ვერ მაძღრისობა:
ვინ არა გესლოვან ნაყოფი და არცა ბუგრიან ნაშრომი ბჭედ
ჯდა შორის თავისა თუისისა და მეზობელთა მეფეთა არა მიშუებ
ად ბრძოლისა არცა გარდადებად უღელსა მძლავრობისასა
ურთიერთას. და სახედ თავსა თუისსა მისცემდა და ამისთუის
მათ ზედა მეორედ სოლომონ იქმნა მეფეთა შორის:-

და არა ერთი საბელი აღძრა სურვილად ა~დ ყოველნი რომელთა
ესმა სახელი მისი ვინა დიდთა მეფეთა ცუდად შერაცხნეს
თუისი ბედ კეთილობა ვერ ხილვისათუის მისისა კნინღა და ყოვე
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ლსა ზღვასა აღმოიწრედდა თუისად ვ~ა ღრუბელი ყოველთა ზედა
მსახურებელი ტკბილთა წუიმათა: განიგემნე ყოველნი მატ
ანენი ძუელთა გინა ახალთა მეფეთა მაქებელნი რ~ გარდა
ემატა თამარის საქმეთა ჭეშმარიტებით საქებელობა პირველთასა
სახარულ ყო თხრობათა შინა და კდემულ განმსწავლელობ

ათა: შემხებელ ლბილობით და განმწურთელ სიტკბოებით
მგუემელ მოწყალებით და შემრისხუელ თანა ლმობით რათა
ყოვლად ყოვლითურთ განუგმობელ აჩუენოს თუისება ღ~თისა: სან
თელი იყო გონიერთა და უგუნურთა პირველ განმანათლებელ
და მეორეთა დამწუველ. აღვირი იყო უწესოდ მკრთომელთა
და დეზ უდებთათუის კანონი სირცხვილისა მოხუცებულთა და
კუერთხი რკინისა ჭაბუკთათუის კეთილ მავალთა სიბრძნით მც
ველ ხ~ მბორგალეთა თუალ უხუად მგუემელჱ

მღრდელთ მოძღუართა შეიმოსეს შიში მღრდელთა დაიც
ვეს წესი თუისი მონაზონთა მოიგეს წესიერი მოქალაქო
ბა მთავარნი განისწავლნეს სიწმიდით სლვად. ერნი განემ
ტკიცნეს შიშით მონებად ღ~თისა და ერთგულებით უფალთა
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თუისთა ყრმანი განიწუართნეს მოძაგებად უჯეროსა უსჯულ
ოებისა რ~ ბილწებამან უწესომან და ყრმებრივმან მბორგალე
ბითმან ბორგნეულობამ ვერცა თუ კუალი პოვა დღეთა თამარი
სთა. ვინა და თუით გინებადცა შორს იყუნეს რომელნიცა პალატსა
შინა ღირს იყუნეს გინა კარსა ზედა მსახურებად:-

და ესრეთ ყოველსა შინა დაცვითა ღ~თისა მცნებათათა მოიგო წყ
ალობა ღ~თისა და აკურთხა ღ~თნ ცხოვრება მისი და განამრავ

ლა ნაყოფი მისი. და თავ წარსხმულ ყო მსგავსად წერილისა
ნათელი აღმოუბრწყინდა მართალსა განთიადსა თანა და
მეუღლე მისი სიხარული შუადღე და მწუხრი მშვიდობით
დაიძინა სარეცელსა ზედა თუისსა: შემკუნა ღ~თნ დღენი მის
ნი პატიოსნებით და ჟამნი მისნი მშვიდობით და მეფობასა ში
ნა მისსა არა შეიჭუა პირი მისი ამისთუის რ~ არაოდეს გარე
მიაქცია ჵელი სათხოველისაგან ქურივთა ობოლთა და მიმძლა
ვრებულთასა. წარავლნა დღენი მისნი სიხარულსა შინა ამი
სთუის რ~ მარადღე ახარებდა ყოველთა გლახაკთა და დავრდომილთა:

და უკანასკნელ წარვიდა მამათა თუისთა თანა და შეეძინა და დაუტ
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ევნა ორნი ძენი გიორგი და რუსუდან შუენიერნი საწ
ადელნი სასურველნი და საქებელნი. შექმნით სეფის პირნი
გონიერებით აღსავსენი სიბრძნით შემკობილნი და ყოვლითა
სიკეთითა სრულნი: თამარ ოც და სამთა შინა წელიწადთა
შეაწყუდია ყოველი გვარი კეთილ მეფობისა:-

აქა დავჵში სიტყუისა წყობა მომავალთათუის ყოველთაგან აწი
ნდელთა სხვათა ძლევისა მიცემითა ყოველთა. და უმჯობ
ესად შესატყუის შესაძლებელად სახისმეტყუელებასა უაღრე
სისა სიტყუისასა პოვნით: და ამისთუის ჩუენ მიერ დუმი

ლით პატივცემით დავიდუმოთ:-

მესამეოცე მეფე ლაშა გიორგი რომელი ითარგმანებ
ის აფსართა ენითა ქუეყანის მანათობელად. ძე თამ
არ მეფეთ მეფისა ბაგრატოანი:-

ამას სანატრელსა სიცოცხლესა შინა თუისსა დაედგა გუირგუი
ნი ძისა მისისა გიორგისდა რომელსა ლაშობითცა უწოდა
იყო წლისა ათცამეტისა რაჟამს დაიდგა გუირგუინი მეფობ
ისა: ხოლო რაჟამს მიიცვალა თამარ იყო ლაშა ათრვამეტისა
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წლისა დაუტევა მეფობა ძესა თუისსა ხ~ ქართველთა ნათესა
ვსა თავცემა მწუხარება ვაება და გლოვა. რ~ ცოცხლივ
ჯოჯოხეთს შთასრულ იყუნეს მკუიდრნი სამეფოსა მისის
ანი და ეგრეთცა ჯერ იყო:-

შემდგომად მისსა დაიპყრა მეფობაჳ ძემან თამარისმან
ლაშა გიორგი რ~ იყო ტანითა ძლიერი მჵნედ მოისარი
ნადირობათა შინა მოსწრაფე: ლაღი და თუით ბუნება და
უმეტეს ამისთუის განლაღებულ იქმნა რ~ დაემორჩილნ
ეს ყოველნი წინა აღმდგომნი მისნი კეთილად მოხსენებ
ულსა და ღ~თის მოყუარესა დედასა მისსა და უშფოთველად

დაწყნარებით დაეტევა სამეფო თუისი: და ყოველნი მახლობ
ელნი მათნი მოხარაჯე შეექმნნეს ვითარ განძელნი და მიმ
დგომნი ნახჭევნელნი და კარნუ ქალაქელნი და სხუანი მრავ
ალნი ძღუნითა და ხარჯითა მოვიდოდიან მისსა: მას ჟა
მსა იშუებდა იხარებდა და ყოველგნით იყო შუება და მხიარულება:-

მაშინ იწყეს განძით განდგომა და არღარა მოსცეს მეფ
ესა ხარკი: ხ~ ამისმან მსმენელმან მეფემან ლაშა მოუწ
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ოდა ყოველთა სპათა საქართველოსათა იმერთა და ამერთა
მჵარგძელსა ივანეს რომელსა მაშინ პატივი ათაბაგობისა მინ
იჭებოდა დედისა მათისა თამარისაგან. რ~ იყო ათაბაგობა უმე
ტეს სხვათა ერისთავთასა განდიდებული ესე იყო ვაზირი კა
რსა მეფისასა: მაშინ თქუა მეფემან ვ~დ ვინათგან მეფეთა შო
რის ბრწყინვალემან და სანატრელმან დედამან ჩემმან დამიტ
ევა მეფობა ყოველნი წინა აღმდგომნი პაპთა და მამათა ჩემ
თანი მოხარაკედ შექმნნა დღესამომდე და მორჩილნი ბრძან
ებისა ჩემისანი არიან. აწ განძისა ათაბაგსა საწუნელ უქმნ
იე და ხარკისა არღარაჳ ჰნებავს მოცემა მე ესრეთ განმი
ზრახავს რათა შური ვიგო განძასა ზედა და თქუენ შრომასა
შეგამთხუიო. რ~ ძალითა და თანა დგომითა თქუენითა დაუც
ემია სანატრელთა პაპათა და მამათა ჩუენთა დიდთა სულტ

ანთა ძლიერებანი ყოვლითურთ:-

და აწ მიიღეთ ჩემგან პატივი და ნიჭი და აღვიმჵედროთ განძას
ზედა რათა სხვათა მტერთაგან არღარა საწუნელ ვიქმნეთ
შეწევნითა ღ~თისათა და წარძღუანებითა ჯვარისა პატიოსნისათა.
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და სიქველითა თქუენითა ვსძლოთ მტერთა და ყოველთა წინა
აღმდგომთა ჩუენთა: ვ~ა ესმა ყოველთა წარჩინებულთა სამ
ეფოსა მისისათა განიხარეს და დაუმტკიცეს და ჰრქუეს ვ~დ დიდი
ნუგეშინისცემა მოგვემატა ღ~თისა მიერ რ~ გპოეთ ახოვანი და
გოლიათი გორგასლიანი და დავითიანი მსგავსი მათი. მინდო
ბითა ღ~თისათა და ძალითა თქუენითა დავიმორჩილნეთ ურჩ
ნი მეფობისა თქუენისანი და შევანანოთ ყოველთა ურჩება თქუენი:-

მაშინ დაამტკიცეს ლაშქრობაჳ და განძის დარბევასა წარემ
ართნეს თუით მეფე სპითა თუისითა ხ~ ვერ წინა აღუდგეს
განძელნი და მოაოჵრეს ქუეყანა განძისა აღიღეს ტყუე და
ნატყუენავი ურიცხუი. და მოადგეს ქალაქსა განძისასა მოადგეს
გარე და მრავალ დღე ებრძოდეს და ყოველთა დღეთა გამო
ვიდიან ქალაქისა კარსა ბრძოლად აქათცა და მუნითცა ურჩ
ეულესნი ებრძოდიან: მაშინ ინება მეფემან გარე შემოვ
ლად ქალაქისა მცირედითა ლაშქრითა და ვითარ მოვლიდა

მტკურისაკენ ქუემოთ ცნეს ესე განძის მყოფთა ყოველნივე
აღიჭურნეს კაცი ჭურვილი ვითარ ათი ათასი: ხ~ მეფესა
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ჰყუა ოთხი ათასი კაცი ოდენ ამათ შინა უმეტეს მესხნი იყუნეს
რ~ ერთ კერძო მჵარგძელნი დგეს და ერთ კერძო ჲრ კა
ხნი და სომხითარნი. ქართველნი და თორელნი ერთ კერძო
აფხაზნი დადიან ბედიანნი და ლიხთ იქით ზედ მოკიდებით ურთიერთას:-

ხ~ მაშინ ვითარ მოვლიდა მეფე იცნეს იგი და მსწრაფლ განა
ხუნეს კარნი ქალაქისანი და ვითარ მჵეცნი ზედა მიეტევნეს
და იხილა მეფემან ლაშა სიმრავლე მათი უშიშითა გული
თა განმჵნობითა სპათა მათთათა. ეგრეთვე სპანი მეფისა
თუის სიკუდილად განმწირველნი თავთა მათთანი ეტყოდეს
სიკუდილამდის ვიღუაწოთ და დავდვათ თავი სასიკუდილოდ
და არა ვარცხუინოთ პირველსა ომსა მეფობისა შენისასა: და
მყის მიეტევნეს ურთიერთას და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და
ფრიად სასტიკი და მიეცნეს პირსა მახვილისასა უმრავლესნი
რჩეულნი განძისანი. თუით მეფე ლაშა წინა მიეტევა მჵნედ
და ძლიერად რომლისა თანა წინა მბრძოლობდეს ყუარყუარა
ჯაყელისა შვილი პირმშო ბიბლა გურკელი ბოცო ბოცოს
ძე მემნის რ~ ესენი წინა განეწესნეს: ხ~ ვითარ იხილეს სიმჵნე

1-17 სტრ. 344v
მათი განძელთა სწრაფით ივლტოდეს პირისაგან მათისა და
სდევნეს ვიდრე კართამდე ქალაქისა და მცირედნიღა შეესწრნეს
ქალაქად და უმრავლესნი ტყუე ყუეს და ზოგნი მოსრნეს: ხ~ ამისნი
მხილველნი დედანი ძლიერად იცემდეს მკერდსა მათსა და სა
ყელოსა თმითურთ იფხურიდეს და განაძლიერეს ყივილი და ზრ
იალი ყოვლგნით. ესმა რაჳ ესე ყოვლგნით გარე მოდგომილთა
ლაშქართა მეფესა მომართეს მსწრაფლ:-

ხ~ მეფე ღ~თისა უვნებელად დაცული იგი და მისნი წინა
მბრძოლნი თავადნი სახელოვანნი მოეგებნეს რომლისათუის დიდე
ბულნი მებრძოლნი და ლაშქარნი დაამტკიცებდეს არღარა
ყოფად მოლაშქრედ და არცა ყოფად კარსა მეფისასა: ხ~ მეფე
ჰუნისაგან ჩამოჰჵდა და ევედრა უმეცრებით ქმნილისათუის შენ
დობა ითხოვა და ესრეთღა მივიდეს კარვად მეფისა სიხარული
თა და მგზეფსამდის მხიარულება და გაცემა იყო ლაშქართა
ზედა: ესრეთ შესჭირდა ათაბაგი განძისა და ევედრა რათა განუ
ჩინონ ხარკი პირველივე. ხ~ ესე ისმინა მეფემან და უკუნსცა
ტყუენი ფასითა და მრავლითა ძღუენითა თუალითა და მარგ
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ალიტითა ოქროთა და ვეცხლითა. და მიერ წარმოემართნეს
და მივიდეს ტფილის და აღავსო საქართველო საბოძვრითა რ~

იყო ყოველთა მეფეთა უმეტეს უხუი და არავისთუის მოშურნე მლო
ცველ მმარხველ დგან მკითხველ და მოწყალე: ა~დ უკანასკნელ
მიდრკა სიბოროტედ თანა მიყოლითა უწესოთა კაცთათა ვ~ა
სოლომონისთუის წერილ არს რომელი შეაცთუნეს დედათა ეგრ
ეთვე ესე უწესოთა კაცთა ვ~ა ქუემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:-

ხ~ ვითარ განისუენებდა ნადირობითა და სიხარულითა მოსმურ
თა თანა მიდრკა სიბოროტედმი ვ~ა წერილ არს ისრაილთა
თუის დასხდა ერი იგი ჭამად და სმად და აღდგეს სიმღერად: ხ~ სმ
ამან მღერისა და სიღოდასა და ნაყროვნებამან სიბილწესა
უმეტეს გარდარია განიშორნა ვაზირნი სანატრელისა დედო
ფლისა და დედისა წესთა მასწავლელნი. შეიყუარნა თანა მოას
აკენი მოსმურობათა და დედათა უწესოთა თანა აღრევითა
რომელ ესე ოდენ უსახურებად მიიწია ოდესმე მსმელი ფრ
იადისა ღვინისა ტფილის მყოფი წარიყუანეს რაინდთა თანა რა
თა მუნ განიძღონ სიბილწე თუისი: ხ~ რაინდნი მეფისა მისვლასა
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არ მგონებელნი და ღვინით უცნობო ქმნილნი ზედა მიეტევნეს და
ძლიერად გუემეს ვიდრემდი ერთი თუალი მარჯუენე ხედვი
საგან დააკლეს: ამისნი მცნობელნი თავადნი საქართველოსანი
ფრიად მწუხარენი და უმეტეს ივანე ათაბაგი და ვარამ გაგ
ელი ზაქარიას ძე განეყენებოდენ დარბაზს ყოფისაგან. არა

თავს ვიდებთო ეტყოდეს შენსა მეფედ ყოფასა უკეთუ არა
განეყენო ბოროტთა კაცთა სიახლესა და უწესოებასა რომ
ელსა ჰყოფ:- ხ~ მეფემან შეინანა და აღუთქუა სიმტკი
ცეთა მიერ არა რასა ქმნა თუინიერ მათისა განზრა
ხვისა ა~დ ცოლისა სმა ვერ არწმუნეს ვ~ა არს გულის თქ
უმისა მიერ შემწველობა დედათა მიმართ: მისრულმან
კახეთსა სოფელსა ერთსა ველის ციხეს იხილა ქალი
ფრიად ქმნულ კეთილი და მყის აღტაცებულ იქმნა გუ
ლის თქუმათა მიერ და დამვიწყებელმან დავითის და ური
ის ცოლისა მიმართისა საქმისამან. მსწრაფლ თუისად მი
იყუანა და შეიყუარა ქალი იგი ფრიად:-

და მუცლად იღო დედაკაცმან მან და შვა ყრმა რომელსა
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უწოდეს სახელად დავით ესე დავით იგი არს რომელი
შემდგომად დიდთა განსაცდელთა მეფე იქმნა რომელი ქუე
მორე სიტყუამან საცნაურ ყოს: ხ~ ესე ყრმა აღსაზრდე
ლად მისცა დასა თუისსა რუსუდანს რომელთა და ძმებრი
ვსა სიყუარული ფრიადი აქუნდათ ურთიერთას უმეტე
სად ყოველთა დაძმათასა:- ამათ დაწყნარებულთა და წარ
მართებულებათა შინა იყო მეფე და ყოვლგნით ნიჭი და ძღ
უენი მიუვიდოდეს მოხარკეთა მიერ კარვად მეფისა მხიარ

ულითა პირითა მოვლიდის სამეფოსა თუისსა განსაგებელთა
საქმეთათუის: გარდავიდის აჯამეთს ნადირობდის ცხუმს და აფ
ხაზეთს და განაგნის საქმენი მანდაურნი და სთუელთა შთა
ვიდის ტფილისს: ხ~ საზამთროდ დადგის დუინს სომხითისასა და
მუნით ბრძოდის განძელთა ზაფხულით აღვიდის თავად
მტკურისა და დადგის კოლას და მოვიდოდიან წინაშე მისა
მოხარკენი ძღუნითა ხლათით და საბერძნეთით:-

ამათ განსუენებასა შინა მყოფმან არაჳ ინება ქორწინება
სჯულიერსა მეუღლესა თანა. ამისთუის შეკრბეს კ~ოზნი ების
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კოპოზნი და ვაზირნი და მოახსენებდეს არა ჯერარს რათამცა
მჵევალი გესვას და არა ცოლი. ვ~ა დასწერს მოციქული პა
ვლე პირი ქრისტესი ქორწილი წმიდა არს და საწოლი შე
უგინებელ ხ~ მეძავნი და მემრუშენი საჯნეს ღ~თნ: ხ~ მეფესა
არაჳ ენება არცა უსმინა ამისთუის წარგვარეს ქალი იგი დე
და დავითისი და ქმარსავე მისსა მისცეს იგი ხ~ არცა მაშინ
ექორწინა მეუღლესა ა~დ ეგო უქორწინებელად. რ~ იყო
ესე ლაშა გიორი მჵნე ახოვანი ძლიერი ლაღი ამპარტ
ავანი თავჵედი თუით ბუნება ვ~ა გვითქუამს. უხუი სახიობის
მოყუარე ღვინის მოყუარე და გემოთ მოყუარე:-

მას ჟამსა იყო მშვიდობა სამეფოსა შინა მისსა და შექცეულ
იყუნეს სმასა და ჭამასა რომლისათუის დასწერენ მამანი ვ~დ
სამნი არიან მიზეზნი ვნებათანი რომელთაგან იშუებიან
ყოველნი ბოროტნი გემოთ მოყუარებანი ვეცხლის მოყ
უარება და დიდების მოყუარება: ამათნი პირმშონი ნაშობნი არიან სიძ
ვანი მრუშებანი რისხვა მწუხარება ამპარტავნება ამათ
ბოროტთაგან გამოვლენ ჵორცთ მოყუარებანი უწესოდ
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ნებისა მიდევნებანი რომლისა თუითეულად არა არს ჟამი
აღწერად: ვ~ა წწ~ყლიცა იტყუის ჭამა იაკობ განძღა გან
სხვა განსუქნა და დაუტევა ღ~თი შემოქმედი თუისი და განუ
დგა ღ~თსა მაცხოვარსა თუისსა. ეგრეთვე იქმნა ნათესავსაცა
ამას შორის ქართველთასა რ~ განძღეს და იშუებდეს და მიდ
რკეს უწესოებად სიძვათა შინა და მთრვალობათა: და უგ
უნურნი და უწესონი კაცნი მეფისა კარსა ზედა არა ყოფისა
ღირსნი და აწ კარსა ზედა მყოფნი. დაღაცა თუ კ~ოზთა ორ
თავე და თავადთა ამის სამეფოსათა და უმეტს ივანე ათა
ბაგსა უმძიმდათ საქმე ესე არღარა ინებეს მას თანა სამ
არადის ყოფა ა~დ განეშორეს და თუის თუისად იყოფოდეს: ამი
სთუის აღმოსცენდეს ცოდვათა სიმრავლენი მიზეზნი საქა
რთველოსა მოოხრებისანი რომელი ქუემორე სიტყუამან ცხად ყოს:-

ამბავი ჩინგიზ ყაენისანი თუ ვითარ გამოჩნდეს ქუეყანასა აღმო
სავლეთისასა
ქუეყანასა მზისა აღმოსავლეთისა კერძო რო
მელსა ეწოდების ჩინ მაჩინი: გამოჩნდეს კაცნი ვინმე საკუირვ
ელნი ადგილსა ყარყურუმად წოდებულსა უცხო და უცხო
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სახითა წესითა ქცევითა და შესახედავითა:-

რ~ არცა ძუელთა წიგნთა შინა სადამე იპოების ამბავი მათი
რ~ არიან უცხო ენა უცხო სახე უცხო ცხორება პურისა გემო
არა იცოდიან ჵორცითა და პირუტყუთა სძითა იზრდებოდეს:
ხ~ იყუნენ ტანითა სრულ გვამითა ახოვან და ძლიერ ფერჵითა
შუენიერ და სპეტაკ ჵორცითა თუალითა მცირე ჭურიტ
და გრემან განზიდულ და საჩინო. თავითა დიდ თმითა შავ
და ჵშირ შუბლ ბრტყელ ცხვირითა მდაბალ ესოდენ რომელ
ღაწუნი უმაღლეს იყუნიან ცხუირთა და მცირედნი ოდენ
ნესტუნი ჩნდიან ცხვირთა: ესე ვითარი აქუნდა უმსგავსო სახე
და ნუ ვის გიკუირს რ~ აღმატებული რამე შუენიერებაჳ აქუნ
დათ ამათ ყოველთა მამათა და დედათა:ხ~ ამას თანა მოეგოთ სიმჵნე და მოისარნი იყუნეს რჩეულნი
მაგრითა მშვილდითა უცდომრად მსროლელნი რომელთა
ნაკრავსა ვერა რამან საჭურველმან დაუდგნის: უფროს

ცხენსა ზედა იყუნეს მჵნე რ~ აღზრდაჳ მათი ცხენსა ზედა
იყუის საჭურველისა არა რასა მქონებელნი მშვილდისა და
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ისრისა კიდე: ესე იყუნეს კაცნი განსაკუირვებელნი რ~ იხილნი
რაჳ სულელ საგონებელ იყუნიან ხ~ ყოველი სიბრძნე იპო
ებოდა მათ შორის და ყოველი გონიერებაჳ. მოეგოთ მც
ირე მეტყუელებაჳ და ტყუილი სიტყუა ყოვლადვე არაჳ იყო
მათ შორის არა თუალ ახვნიან პირსა კაცისასა არცა დიდ
სა და არცა მცირესა უმეტეს საბჭოთა შინა. რ~ კეთილნი
წესნი ეპყრნეს ჩინგიზ ყაენისაგან განჩენილნი რომელთა
თითოეულად წარმოთქმაჳ გრძელ არს: ამათ აქუნდათ სჯუ
ლად ერთისა ღ~თისა უკუდავისა თაყუანის ცემაჳ პირი მზის
აღმოსავლეთით ქნიან და სამისა ჩოქისა და სამჯერ თაყუანის
ცემაჳ და შუა თითის წუერისა ნებსა ზედა დადება და დატ
კაცუნება და სხუა მეტი არა რაჳ:-

ხ~ მოიპოეს წერილიცა ამა მცირედითა ასოთა რ~ ათექუსმე
ტითა ასოთა დასწერენ წიგნსა რომელ ადვილ სასწავლოცა
არს და ადვილ გულის ჵმის საყოფელ: ამათვე შექმნეს ქორო
ნიკონის სახედ ათორმეტი წელიწადი ათორმეტთა პირუტ
ყუთა ცხოველთა სახელსა ზედა. და თითოსა პირუტყუსა და
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ცხოველსა თითოსა წლის მთავრობაჳ განუჩინეს ვითარ ძუელ
ოდესმე ელინთა ბრძენთა ათორმეტთა ზომთა რომელ არ
იან ეტლნი მზისა და მთოვარისანი. ამათ ეტლთა თითოე
ულთა მისცეს მზისა საჯდომად ოცდათ ოცდათი დღე
არა თუ ცხოველნი არიან ა~დ ზომნი: ეგრეთვე ამათ თით
ოსა წელიწადსა მთავრობა განუჩინეს თითოსა პირუტყუისა
რომელითა თორმეტივე გათავდების და თავსავე დაიწყებს
ვითარ ათცხრამეტეული ათცამეტული ზედ ნადები და ზედ ექუსეული:-

რამეთუ ცხრამეტ წლად გააწევს და მერმე თავსავე დაიწყებს და
ეგრეთვე ესე თორმეტ წლად გააწევს და მერმე თავადვე
დაიწყებს რომელსა უწოდენ სახელად: ყალღუნჯილ. უქურ
ჯილ. ფარსინჯილ. თავლაინჯილ. ლუილჯილ. მოღილ
ჯილ. მორილჯილ. ყონიჯილ. მეჩინჯილ. თაღანჯილ. ნო
ხინჯილ. ყაყაინჯილ: ესე არს სასელი ათორმეტთა ცხოვ
ელთა რომელთა მისცეს მთავრობაჳ თითოსა წლისა თით
ოსა პირუტყუსა რომლისა პირველად თავყუეს ყალღუნ
რომელ არს თაგუი. მერმე ზროხა ავაზა ყურდგელი ვეშ
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აპი გუელი ცხენი ცხოვარი ყაპუზუნა ქათამი ძაღლი
და ღორი ესენი აქუნდეს წელიწდის სათვალავად ვით

არ ჩუენ ქართველთა ქორონიკონი:-

ხ~ აქუნდათ წესად ერთისა ღ~თისა თაყუანის ცემა რომელსა
თენგრი უწოდდეს ენითა მათითა. და წიგნისა თავსა ეს
რეთ დასწერდეს მანგუ თენგრი ქუჩუნდურ ესე არს უკუ
დავისა ღ~თისა ძალითა: ხ~ ესენი მცირედთა საზრდელთა
განეშორებოდეს რ~ ყოველსა სულიერსა ჭამდეს ჵორცსა
კატისა ძაღლისა და ყოველსავე: ამათნი ნათესავნი მრავალ
გუარად განყოფილ იყუნეს და არიანცა ჯერეთ. ხ~ ათორმ
ეტთა ოდენ მოვიჵსენოთ სახელი რ~ პირველი გუარი
არს საყირთა ჰინდნი ყათნი ჯალირი ოირდი სულდუსი
ნიჰმნი ყონღარდი მანღუთი თანღუთი ყიათი და უღურნი.
ხ~ უღურნი კერპის მსახურნი არიან რომელსა უწოდენ
ქუნჯითად: ესენი ენითა მათითა უწოდენ თავთა მათ
თა მანღულ ხ~ ქართველნი :-

ხოლო ამათთა ნათესავთა ყიათთა გუარისათა გამოჩნდა კაცი ერთი
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სახელით თემურჩი რომელ არს ჩინგიზ ყაენი ესე იყო
ჰაეროვანი და შუენიერი ტანითა ახოვანი თმითა მომწით
ურო ძლიერი მჵნე შემმართებელი მოისარი ჵელოვანი
ღრმად გამგონე განმზრახი კეთილი: ესე წარვიდა ნიჭისა და

პატივის მოღებად უმთავრესისა მათისა რომელსა ხანობით
უჵმობდეს ჵელმწიფესა მათსა რომელსა ერქუა ონხანდ:-

ხ~ ვითარ იხილა შეიყუარა სიკეთისა მისისათუის და დიდსა პატ
ივსა აღიყუანა უწარჩინებულეს ყოველთა სწორთა მის
თა და მჵედართ მთავრობა ჵელთ უდვა ლაშქართა მისთა:
და ყოვლგნით მოსწყუედდიან ურჩთა და განდგომილთა მისთა
ვინაცა ყოვლგნით გამარჯუებული მივიდის პატრონსა მისსა
ონხანს ჵელმწიფეს წინაშე ხ~ მან უაღრესსა პატივსა აღი
ყუანის: ესე შეიშურვა ძმამან ონხანისმან სახელით უთქინ
და ძემანვე მისმან ქოლაქ და შეასმინეს ონხანს ვ~დ ნებავს
დაპყრობად მეფობისა შენისა რომელსა ხანობით გინა ყა
ენობით უჵმობენ. და მან განიზრახა მოკლვა მისი გარნა
აგრძნა თემურჩი განზრახვა ესე რ~ უთხრეს ორთა ვიეთ
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მე კაცთა ვ~დ ნებავს სიკუდილი შენი ონხანსო:-

ხ~ იგი ივლტოდა და ორნიცა იგი კაცნი მისთანა და მივიდა
სახლსა შინა თუისსა აიყარა დედაწულით და იარა ერთ
დღე და ერთ ღამე. და მერმე დაჰყარა დედაწული და ბარ
გი და ხვასტაგი და მივიდა წყლისა მის პირსა რომელსა ჰქუიან
ბლაჯუნი და განაშორა ლაშქარი მცირედ და უკუდგა ჵე

ვსა რასმე: და ცნა ონხან სივლტოლა თემურჩისა მსწ
რაფლ დევნა უყო და მოეწია დედაწულსა და ბარგსა მისსა
აღიღეს ტყუე ურიცხუი და დამძიმდეს ალაფითა ლაშქარი
მისი: მაშინ ზედა მოუჵდა თემურჩი ყოველთა ლაშქართა
ონხანისთა იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი მოსწყ
და ორგნითვე ურიცხუი და იძლია ონხან. ხ~ დევნა
უყუეს მოეწივნეს და შეიპყრეს და მოკლეს ონხან და მერმე
მსწრაფლ დაესხა დედაწულსა ონხანისასა და ჵელთ იგდო
ცოლი და შვილნი და ყოველი სიმდიდრე მისი თვინიერ ქულ
აქ უხუცესისა შვილისა მისისა. და დაჯდა ტახტსა ზედა
ონხანისასა და უწოდეს თემურჩის სახელად ჩინგიზ ყაენი:-
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და შემდგომად მისსა ბრძოლა უყო ყონღარდთ ჵელმწიფესა
ალთუხანს სძლო და მოაკუდინა იგიცა და დაიპყრა მეფობა
მისი: და მერმე ქულაქ შვილი ონხანისი მივიდა გორხ
ანსა ვისმე თანა რათამცა თანა შემწე ეყო და ბრძოდა ჩინგიზ
ყაენს ხ~ მან ბრძოლა უყო გორხანსცა და სძლო მასცა და
მოკლა გორხან და დაიმორჩილნა ლაშქარნი გორხანისნიჱ ამ
ისა შემდგომად უიღურთა ზედა წარემართა რ~ უიღურნი
ჵელმწიფესა მათსა ედუთობით უჵმობდეს. ხ~ მას ჟამსა
სარჩუყ ვინმე იყო მთავარი უიღურთა რომელთა გვა
რისა საქმენი განსაკუირვებელ არიან ვითა ზღაპარნი და არ

იანცა ზღაპარ და ცუდ ამისთუის უჯერო არს აწ თქმაჳ:-

ხ~ ჩინგიზ ყაენს შეეწყალა და პატივითა დაიჭირა აღიხუნა
მრავალ გუარნი თათარნი და დაიმორჩილნა და ყარყი
თიცა დაიმორჩილა: და ვითარ მოიწყო თათარნი გამო
ჩნდა კაცი ვინმე საკუირველი რომელსა თეგთუნ გვარობით
უჵმობდეს ესე მივიდა ყაენს წინაშე ეტყოდა ვ~დ მე მას
მთასა რომელსა უწოდენ ბალიყ წარვალ ღ~თისა სიტყუა
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მესმის. ამას ბრძანებს ღ~თი ყოველი ქუეყანა თემურჩის და მის
თა ლაშქართათუის მიმიცემია და სახელადცა ჩინგიზ ყაენ ერქუას:-

ხ~ ითქუა ესეცა ვ~დ ჩინგიზ ყაენი აღვიდა მთასა მაღალსა და გამო
უჩნდა უფალი იესო ქრისტე ღ~თი ყოველთა და მან ასწავა
სამართალი სჯული სიწმიდე და სიმართლე ტყუილისა პარ
ვისა და ყოვლისა ბოროტისაგან განშორება: და ჰრქუა თუ მც
ნებანი ესე დაიმარხნე ყოველი ქუეყანა შენთუის და ნათე
სავისა შენისათუის მიმიცემიეს წარვედ და აღიღე ყოველი ქუე
ყანა რაოდენი გეძლოს: ხ~ იქმნა რაჳ ყაენად და მივიდა ხატ
აეთს და შევიდა ხილვად ქრისტიანეთა ეკლესიასა იხილა
მუნ ხატი მაცხოვრისა იესოს ქრისტესი მეყსეულად თაყუა
ნისცა და თქუა. აჰა კაცი იგი რომელი მთასა ჩინეთისასა ვიხი

ლე ამა სახითა იყო ამან მასწავა ყოველი ესე წესი ესე შეი
ყუარა ჩინგიზ ყაენმან და მას აკურთხევდის და ამისი მცნ
ება რაოდენიცა ამცნო ყოველივე მტკიცედ დაიცვა:-

მერმე ებრძოლა ხატაეთის ჵელმწიფესა არსლან ხანსა ზედა
და სძლო ესრეთ ჵელთ იგდო რომელ ორას ათასი კაცი
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მოაკუდინა არსლან ხანისა. ამისმან მცნობელმან არსლან
ხან სახლსა შინა შესრულმან ცოლით და შვილითურთ ცეცხ
ლისა მოდება უბრძანა მსახურთა თუისთა რომელთა ყუეს ეგრ
ეთ და დაიწვა არსლან ხან დედაწულითურთ ცეცხლსა მას
შინა: და შევიდა ჩინგიზ ყაენი და დაჯდა ტახტსა ზედა და
დაიპყრა ხატაეთი ესე აქამომდე იყავნ:-

აწ ვახსენოთ შვილთა თუისცა ჩინგიზ ყაენისათა მცირედ რამე:-

ხ~ ამა ჩინგიზ ყაენს ცოლნიცა მრავალნი ესხნეს და შვილნ
იცა: უხუცესის ცოლის სევინჯისაგან ესვა შვილი რომელსა
ერქუა თუბის რომელსა ქართველნი ჯოჩიდ უწოდდეს მე
ორე ჩაღათა მესამე ოქროფა მეოთხე თული ესე ოთხ
ნი ყაენად განაჩინა ხატაეთს მყოფმან: უხუცესსა შვილსა
თუბის მისსა ლაშქრისა ნახევარი და წარავლინა დიდსა სა

ყივჩაყეთსა ზედა ოვსეთს ხაზარეთს და რუსეთს ვიდრე ბნ
ელეთამდე და ესე ყოველი ამას მისცა: ხ~ ამათ სხვათა
უკანასკნელ ვახსენოთ:-

ხ~ ესე რაჳ ცნა მაღალმან და ყოველთა ჵელმწიფეთა უდიდ

1-17 სტრ. 352r
ესმან ხუარაზმშა რომელი მაშინ დღეთა სიმრავლითა მიმჵცო
ვნებულ იყო შვილისა თუისისა ჯალალდინისდა ჵელთ ედვა
სულტნობა თუისი და ქუეყანანი რომელნი მას ეპყრა ჯიო
ნს აქეთ ხუარასნისა და ერანისა: ცნა რაჳ მოახლება თათა
რთა მოუწოდა სპათა მისთა ვითარ ექუსასი ათასთა კაც
თა და წარემართა ჩინგიზ ყაენსა ზედა: ხ~ იგი ხუარაზმშას
წინა დაემთხუია იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი რომელ
ორგნითვე მოსწყდა სიმრავლე ურიცხუი და იძლივნეს
ხუარასნელნი ხ~ ბერი ხუარაზმშა დაშთა რაზმთა შინა მც
ირედითა ლაშქრითა და თათარნი გარე მოადგეს მას: ცნა ესე
შვილმან მისმან სულტანმან ჯალალდინ რომელი იყო კაცი
მჵნე და ქუელი შემმართებელი უშიში ვითარ უჵორცო მივ
იდა მცირედითა კაცითა შუელად მამისა და მყის განარი
ნა მამა თუისი წარმოიყუანა და ივლტოდეს ხვარასნად:-

ამისა შემდგომად ებრძოლა კუალადცა სულტანი ჯალა

ლდინ მრავალჯერ რ~ სამჯერ ჯიონს იქით შეება და
ოთხჯერ ხუარასანს ჯიონს აქეთ: ხ~ ვინათგან ღ~თსა ცოდვათა

1-17 სტრ. 352v
ჩუენთათუის მიეცა ყოველი ქუეყანა სრულიად იძლია და ივლ
ტოდა ცნა რაჳ სივლტოლა ამისი და სიმაგრეთა შინა შე
ვლტოლაჳ ჩინგიზ ყაენმან წარმოავლინნა ორნი თავადნი
ზემო ჵსენებულნი. იამა და სალპიანი რომელთა ქართველნი
სებაჯებობით უწოდდეს რათა მოვლონ ქუეყანაჳ ხვარას
ნისა და ერაყისა სადამდის ესძლოთ სლვად და განიხილონ:
ხ~ ესენი წარმოვიდეს ათორმეტითა ათასითა მჵედრითა თვი
ნიერ საჭურველისა და საზრდელისა ქონებითა ა~დ მშვი
ლდი ოდენ უჵრმლოდ:-

განვლეს თურანი ჯიონი ხვარასანი ერაყი ადარბადაგანი
და მოიწივნეს განძას და ვერავინ წინა აღუდგა და თუ ვინ
სადა გამოჩნდის ყოველთა სძლიან: და მოიწივნეს საზ
ღვართა საქართველოსათა იწყეს დარბევად ქუეყანა გაგ
ისა ცნა ესე ვარამ გაგელმან და ივანე ათაბაგმან და აც
ნობეს მეფესა ლაშას უცხოსა ნათესავისა მოსვლაჳ უცხ
ოთა ენითა ოხრებად სომხითისა. ხ~ მეფემან მოუწოდა
სპათა თუისთა იმერთა და ამერთა და შეკრიბა ოთხმოც და
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ათი ათასი მჵედარი და წარემართნეს თათართა კერძ გაგ
ისა ბოლოს მდგომთა. იქით ივანე ათაბაგი და ძმის წული
მისი ზაქარიას ძე ამირსპასალარისა შანშე და ვარამ გაგე
ლი მსახურთ უხუცესი მოერთნეს დიდითა ლაშქრითა და წარემართნეს:-

ხ~ იგინი დაბანაკებულნი წყალსა ზედა ბერდუჯსა და აწ სიგ
იმად წოდებულსა მყის ამჵედრდეს და ეწყუნეს ურთიერთას
და იქმნა ძლიერი ბრძოლა ნახევარნი ივლტოდეს თათა
რნი და ნახევართა მზირი ეყო და უკანით მოუჵდეს: მაშინ
მოიწია რისხვა ზეგარდამო უსჯულოებათა და ცოდვათა ჩუ
ენთათუის და ივლტოდეს ქართველნი და თუით მეფე ლაშა
და ურიცხუი სული ქრისტიანე მოკუდა. სადა იგი დიდიცა
ივანე ათაბაგი სამცხისა სპასალარი ძლით ცოცხალი განერა და მეჭურჭლეთა უხუ
ცესის ყუარყუარეს შვილი ბექაჳ მოიკლა ძლიერად ბრძო
ლილი: და აქა იქმნა მოწევნა სრულიადისა ღ~თისა
რისხვისა და განწირვა ქართველთა ნათესავისა სიმრავლ
ისათუის უსჯულოებათა ჩუენთასა. და იქმნა უკუნ ქცევა
სუე სუიანისა სრულისა და მაღლისა და საჩინოსა დავითია
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ნისა დროშისა გამარჯვებულისა რ~ ვინათგან მიეცა ღ~თსა
დიდისა დავითისდა გამარჯუება აქა ჟამამდე დროშა იგი

სვიანი დავითისა გამარჯვებული არაჳ სადა ძლეულ იყო:-

ხ~ აქა ამიერითგან ვითარ იქმნა ცვალებაჳ სვიანობისა ქართ
ველთა ნათესავისა რ~ არღარა მიეცა ძლევა თათართა ზედა
ვიდრე ჟამთამდე ჩუენთა: ესრეთ ლტოლვილნი მოიწივნეს
ქალაქსა ძლიერნი იგი და სახელოვანნი რომელნი სულთქმითა
და მწუხარებითა შეიწვებოდეს. რ~ ვინათგან ჩუენ შევაწუხ
ეთ ღ~თი საქმითა ბოროტითა ეგრეთვე ღ~თნ აღავსო გული
ჩუენი მწუხარებითა და წინაშე მტერთა ჩუენთა სირცხვი
ლეულ გვყო: ხ~ თათარნი მოიწივნეს ვიდრე სამშვილდედმ
დე და მიერ უკუნ იქცეს რომელთა ქმნნეს საკუირველნი ესე
საქმენი წარვიდეს გზასა დარუბანდისასა რ~ ვერცა შარვა
ნშა წინა აღუდგა და ვერცა დარუბანდელნი. განვლეს კარი
დარუბანდისა და შევიდეს ყივჩაყეთს რომელთა ბრძოლა აჰ
კიდეს და მრავალგან შემოებნეს ყივჩაყნი და ყოველგან თათა
რნი მძლე ექმნნეს და წარვიდეს ესრეთ ომითა:-
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ხ~ ვ~ა მითქუამს უსაჭურველონი და უჭედელითა ცხენითა ესე ოდ
ენ გზათა მავალნი განვლეს ყივჩაყეთი და შემოუარეს ამა
დარუბანდისა ზღვასა გარეშემო და მიიწივნეს ჵელმწიფესა
ჩინგიზ ყაენს წინაშე ყარაყურუმს. და ქმნეს საკუირველი ესე
საქმე მოუსვენებელად სლვაჳ ამა ყოველთა გზათა უჭედელითა

ცხენითა ყარაყურუმით წარმოსრულნი მუნვე მიიწივნეს:

ხ~ ესე რაჳ ცნა ჩინგიზ ყაენმა რომელ ყოვლგან სძლიეს თათ
ართა წარმოავლინნა შვილნი მისნი ხორასნის სულტანსა
ჯალალდინის ძიებად ცნა ესე სულტანმან ჯალალდინ შე
იყარა ლაშქრითა და მრავალჯერ ბრძოლა ქნა ვ~ა ვთქუთ.
და იგრძნა რაჳ სრულიადი ძლეულება თუისი აიყარა დედა
წულითურთ თუი[სი]თ და ლაშქარი თანა ჰყუა დედაწული კა
ცი ას ორმეოცი ათასი და ივლტოდეს პირისაგან თათართ
ასა და წარმოემართნეს ჩუენ კერძ ვ~ა ქუემორე სიტყუამან ცხად ყოს:-

ხ~ მეფე გიორგი იყო რაჳ ტფილის იშუებდა და განსცხრებოდა
დაჳ მათი რუსუდან ითხოეს ხლათის დასასმელად დიდმან სუ
ლტანმან მელიქმან რომელსა ეგვიპტით ვიდრე ხლათამდე სპა
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რსეთი ჰქონდა და დააყენა მოწყალებამან ღთისამა და არაჳ ყო
ესე: შემდგომად ამისა დიდისა შემოხვეწითა სთხოვა შარვაშე
უქადეს და უბრძანეს მიცემისა პირი გაგზავნეს შარვანს ქარ
თლისა ერისთავი და თუით გიორგი მეფე ბაგავანს მივიდა გაკა
ზმად და მიცემად დისა მისისა და ათ დღე დრო იყო წარსვლისა
მისისა. ხ~ ღ~თნ აქაცა დააყენა რ~ არაჳ დასცხრა გულის წყ
რომა უფლისა რომლითა განვარისხეთ მრავალ მოწყალე

იგი და სახიერი რ~ აღესრულა გიორგი მეფე მუნ ყოფასა შინა:-

მაშინ ვ~ა ცნა აღსასრული თუისი მეფემან ლაშა ბაგავანს მყ
ოფმან მოუწოდა წარჩინებულთა სამეფოსა თუისისათა შე
ვედრა დაჳ თუისი რუსუდან ცრემლთა მომდინარემან და
თქუა. უწყი უმანკოებაჳ და ერთგულობა მეფეთა ნათესავისაგან
თქუენ მკუიდრთა საქართველოსათა შეხედვებითა ღ~თისათა მი
გათუალავ დასა ჩემსა რუსუდანს რათა შემდგომად ჩემსა
მეფე ჰყოთ ვითარ არს ჩუეულებაჳ ნათესავისა თქუენისა. ერთგუ
ლობით მონებდით და სიმჵნითა თქუენითა დაიცევით ტახტი
მეფობისა მტერთაგან უვნებელად: დაღა თუ არა მამა კაცი არს
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ა~დ დედაკაცი არა აკლია სიბრძნესა და სამეფოთა საქმისა ცნო
ბასა თქუენ წარჩინებულთა ამის სამეფოსათა იცით და გახსოვსთ
წყალობა და ნიჭი და პატივი სანატრელისა და კეთილად მოჵს
ენებულისა მეფეთა შორის ბრწყინვალისა დედისა ჩემისა: ეგრ
ეთვე თუ ღ~თსა უნდეს დამანცა ჩემმან იცის პატივი თქ
უენი და აწ შეგვედრებ წინაშე ღ~თისა რათა მეფე ჰყოთ
დაჳ ჩემი რუსუდან შემდგომად ჩემსა:-

ხ~ დასა ჩემსა რუსუდანს ვამცნებ წინაშე ღ~თისა სასმენელად თქუენ
ყოველთა რათა აღზარდოს შვილი ჩემი დავით ხ~ რაჟამ ეძლოს

მეფობა და მჵედრობა შვილი ჩემი დავით მეფე ყოს და იგი
დაადგინეთ მეფედ მემკუიდრედ მეფობისა ჩემისა: ხ~ დაღათუ
ყრმაჳ არს აწ ა~დ ინებოს თუ ღ~თნ აღზრდაჳ მისი ვჰგო
ნებ რომელ შემძლებელ იყოს პყრობად მეფობისა ჩემისა
რ~ კეთილითა ჰასაკითა არს და ჰაეროვან:-

და ვითარ დაასრულა ბრძანებაჳ ესე შეისუენა მეფემან ლაშა გი
ორგი ბაგავანს მყოფმან თუესა იანვარსა. ი~ჲ(18). ქკსა: ~ვცზ დღესა ოთხ
შაბათსა: მაშინ მოიწია გლოვა და მწუხარებაჳ უნუგეშინისცემო
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და საშინელნი ტკივილნი ცრემლთა წილ გულითა სისხლთა
დენანი წარწირვანი დარჩომისა და სიცოცხლისანი თანა ზრდი
ლთა და მომჵსენებელთა კეთილთა და სიამოვნეთა მისთანი. ტკ
ივილნი და ნაცართა თავსა სხმანი ვაზირთა და დიდებულთა და
ყოვლისა სამეფოსაგან და თუით მისისა გამზრდელისა ივანე ათა
ბაგისაგან და თუით მისისა გამზრდელისა ივანე ათა
ბაგისაგან ანუ დამან მისმან რუსუდან რავდენი გლოვანი აღა
სრულნა მრავალ დღე ვინ შემძლებელ არს გამოთქმად: ხ~ მეფე
წარიყვანეს სამკუიდროსა მათსა გელათს და დამარხეს სამარხოსა
პაპათა მისთასა:-

მესამოც და ერთე მეფე რუსუდან ძე თამარ მეფეთ

მეფისა. და დაჳ ლაშა გიორგი მეფისა ბაგრატოანი:-

მაშინ შეკრბეს ყოველნი წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი
იმერნი და ამერნი კ~ოზნი ორნივე და ებისკოპოზნი ნიკოფ
სით ვიდრე დარუბანდამდე ყოველნი მორჩილებასა ქუეშე მა
თსა მყოფნი. და მეფე ყუეს რუსუდან და დასუეს საყდართა
სამეფოთა და მიულოცეს მეფობაჳ წესისაებრ:-
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ხ~ იყო რუსუდან ხილვითა შუენიერი ვითა სანატრელი დედაჳ
მისი მდაბალი უხუი პატივის მცემელი პატიოსანთა კაცთა
მოყუარე. ამან მოიწყო ყოველი საბრძანებელი თუისი და მეფ
ობაჳ მშვიდობით და აღივსო ყოველი სამეფო რუსუდანისა
ყოვლითა კეთილითა: იწყეს უძღებება და განცხრომა ყოვ
ელმან ჰასაკმან და მიიქცეს ყოველნი სიბოროტედ და ვითარ
არა გამოიცადეს ღ~თი ამისთუის მისცნა იგინი ღ~თნ უჯე
როდ გინებად და ჵოცად წარმართთა მიერ. რ~ მეფეცა რუ
სუდან ჩუეულებითა წესსა ძმისა თუისისასა ვიდოდა განცხრო
მითა და სიმღერითა ამისთუის აღდგეს ბოროტნი უდიდესნი:
რ~ ზემო ჵსენებული სულტანი ჯალალდინ უღონო იქმ
ნა რა ბრძოლილი თათართაგან მოუწოდა სპათა თუისთა
ვ~ა ზემო ვთქუ. და ჰრქუა მათ იცით და გახსოვსთ ყოველთა
მარზაპანთა და ერისთავთა ჩუენთა კეთილი და წყალობა პა

პათა და მამათა ჩემთა და აწ იცით თუ რაჳ მოიწია ჩემ
ზედა და თქუენ ზედა უცხოთა ნათესავთა თათართაგან: მრავალ
გზის ბრძოლა ვყავთ და მრავალი ღუაწლი დავითმინეთ ა~დ
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განგებითა ზეგარდამოთა ყოველგან ვიძლიენით აწცა მოახლებ
ულ არიან მდინარესა ჯეონსა და წინა მბრძოლად წარმოუ
ვლენია ძე მისი უხუცესი:-

და აწ ესე არს განზრახვაჳ ჩემი ვინათგან მისცა ღ~თნ ძლევა
უკეთუ გთნავსთ დაუტეოთ ქუეყანაჳ ესე აღვიღოთ დედაწ
ული სიმდიდრე და ჯოგი და წარვიდეთ საბერძნეთს და მუნ დავ
ემკუიდრნეთ: დაღათუ ჩუენ თათარნი გუძლევენ გარნა ყოველთა
ნათესავთა ჩუენ ვძლოთ უკუეთუ ვინ ინებოს წარმოვიდეს
ჩუენ თანა და თუ სთნავსთ ვისმე იყავნ შინა რ~ ნე
ბა იყავნ ყოველთა სათნოდ:-

მაშინ თქმული ესე ყოველთა ეკეთა და აღიღეს დედაწული
და ყოველი სიმდიდრე მათი და წარმოვიდეს და მოიწივნეს
ადარბადაგანსა კაცი ვითარ ას ორმეოცი ათასი. და მოიწივნეს
ქუეყანად მჵარგძელთა რ~ ივანე ათაბაგსა ეპყრა დვინი
და ანისი მიეცა ძმისწულისა მისისა შანშესდა მანდატურთა უხ
უცესისათუისჱ ესე ხვარაზმელნი მოვიდეს წელსა მესამესა ლა

შა გიორგის მიცვალებითგან ტყუენვად და მოოჵრებად ქუეყ
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ანათა დვინისა და მიმდგომთა მისთათა: ცნეს რაჳ ივანე ათა
ბაგმან და ვარამ გაგელმან მივიდეს რუსუდანმეფეს წინაშე მო
ახსენეს მოსვლა ხვარაზმელთა და თუით დიდისა სულტნისა ჯა
ლალდინისა ჵოცად და მოსრვად ქრისტიანეთა. ესრეთ უწყა
ლოდ მოსრვიდეს რომელ არცა თუ დედათა და ჩჩვილთა ყრმათა
რიდებდეს: ხ~ ვითარ ცნა რუსუდან შემოსვლა ხვარასნელთა
სამეფოსა შინა მისსა მოუწოდა ყრმათა იმერთა და ამერთა და
მოიღო დროშა სეფე და მოუწოდა ივანე ათაბაგსა რომელი მას
ჟამსა მიმჵცოვნებულ იყო არა განცხადებულად ა~დ ფარულად
მონაზონ ქმნილიყო: განაჩინა მეფემან რუსუდან სპათა მისთა
თავად და უბოძა დროშა ივანე ათაბაგსა და წარავლინნა
ბრძოლად სულტნისა მის ჯალალდინისა:-

ხ~ მიიწივნეს დვინსა და ამობერდს და დაებანაკა ხვარაზმელთა სოფ
ელსა რომელსა ჰრქუიან გარნისი და მირავიდეს სპანი მეფისანი
წინა განეწყო სულტანი ჯალალდინი: აქათ ივანე ათაბაგმან
განაწყო სპანი მეფისანი იმიერ და ამიერ და აჩინა წინა მბრძო
ლად თორელნი და ძმანიცა იგი ორნი ახალციხელნი შალვა

1-17 სტრ. 357v

და ივანე სახელოვანი იგი მბრძოლნი ვითარ წესად არს სახლი
სა მათისადა წინა მბრძოლობა: ხ~ ვითარ დაეახლნეს წინა მბრ
ძოლნი და სულტანიჱ აქა დაიპყრა ფერჵი ივანე ათაბაგმ
ან იტყუიან ვ~დ შურითა ყო ახალ ციხელთა შალვა და ივანეს
ითა ჶი შური ყოველთა ბოროტთა დასაბამი და ძუირ მომწყუედ
ელი კაცთა ნათესავისა და ყოველთა ნათესავთა მწყლველი ვით
არ ურიათა ღ~თის მკულელობა არწმუნა. და კ~დ აქაცა უგბილი
და ულმობელი და საქართველოსი სრულიადი მოსპოლვა ვი
თარ ქუემორე სიტყუამ ცხად ყოს რომელი ათაბაგსა ივანეს არ
წმუნა რომელ ჟამსა წყობისა და ჟამსა ომისასა უკუნდგა და არღარა
ვიდოდა მბრძოლთა კერძ: ხ~ წინა მბრძოლთა ყოველთა მოუ
ვლინეს კაცი და ჰრქუეს დაახლოებულ ვართ სულტანსა და სპ
ათა მისთა და ჩუენ დიდათ უმცირეს ვართ და ომი ძლიერი
წინა გვიც წარმოიმალონ მჵნეთა სპათა მეფისათა და სიმჵნემან შე
ნმან. ესე ორგზის და სამ გზის მოუვლინეს ხ~ იგი არა რასა მიუგებდა:-

ხოლო ვინათგან წინა მბრძოლნი თორელნი და უმეტეს ახალ ციხელნი
შალვა და ივანე ახოვან იყუნეს და წყობათა შინა სახელოვანნი
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არღარა რიდეს სიმრავლესა სულტნისა სპათასა ვითა მჵეცნი
ზედა მიეტევნეს. და იქმნეს ძლიერნი ომნი მოსწყდა ორგნი
თვე ურიცხუი რ~ ძლიერად მბრძოლობდეს შალვა და ივანე

ახოვანთა და ძლიერთა სრვიდეს და განგრძელდა ომი სასტიკი:
ხ~ ივანე ათაბაგი და სპანი ქართველთანი ხედვიდეს ძლიერსა ომ
სა და არა შეიწყალებდეს თანა მონათესავეთა და ერთ სჯულ
თა ქრისტეს აღმსარებელთა თორელთა და მათ თანა მრავალთა
სახელოვანთა. ა~დ დგეს შორით და არა ინებეს შველა ივანე ათა
ბაგმან რომელსა შურითა იტყუიან ამას ყოფად და არა თუ შიშითა:-

და ვითარ განგრძელდა ომი ორთავე ძმათა ახალციხელთა დაუ
ჵოცეს ცხენნი და ქუეითნი მჵნედ იბრძოდეს და მოისრნეს ორ
გნითვე ურიცხუნი და უმეტეს თორელნი: და ვითარ შენივთდა
ძლიერად ომი ჵრმალნიცა ახალციხელთანი განტყდეს ჩაბა
ლახსა ზედა მაშინ ივლტოდეს ქართველნი. ხ~ შალვა მუნ
ვე შეპყრობილ იქმნა სიმრავლისა ფრიადისა მიერ და ივანე
გარნისისა კლდეთა შინა შელტოლვილი ზენა კერძო მოტ
ევებულითა ქვითა მოიკლა მუნ:-
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ხ~ შალვა წარიდგინა სულტან ჯალალდინსა წინაშე რომელი იცნ
ეს ნახჭევნელთა და ადარბადაგანელთა და მოახსნეს სულტანსა
ახოვნება და წყობათა შინა სიქველე მისი. ხ~ მან არა მოკლა ა~დ
თუისთა თანა იპყრა დიდითა პატივითა და მიანიჭნა ქალაქნი ადა
რბადაგანისანი და თავადთა თუისთა თანა პატივსცა: ხ~ შემდგომ
ად წელიწდისა ერთისა აიძულებდა დატევებასა რჯულისასა

და უქადებდა ნიჭთა და პატივთა უმეტესთა. ხ~ მან არა
უსმინა არცა აღირჩია წუთ ჟამისა ამის პატივი არცა უა
რ ყო სახელი ქრისტესი. კ~დ სულტანი ლიქნიდა და ეტყოდა
უარ ყოფასა ქრისტესა ა~დ იგი გარე მიაქცევდა სიტყუა
თა მისთა კ~დ სულტანი ექადოდა მრავალ ფერითა სატ
ნჯველთა და აშინებდა ა~დ იგი მტკიცედ ეგო სარწმუნოებასა ზედა:-

ხ~ შემდგომად მრავალთა ტანჯვათა მწარითა სიკუდილითა გან
იყუანა საწუთოსაგან წმიდა შალვა და მოწამობისა გუირგუინითა
შემკული აღვიდა წინაშე ქრისტესა ესე აქამომდე სულმცი
რედ აღიწერა ჩუენ მიერ: ხ~ ივანე ათაბაგი უკუნიქცა ბიჯ
ნისად და სულტანი მიიქცა ადარბადაგანს და ნახჭევანს და
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მიერ აოჵრებდეს საქართველოსა არბევდეს და ტყუე ჰყო
ფდეს და სრულიად უწყალოდ ჵოცდეს და არავინ იყო ნუგ
ეშინის მცემელი მათი: და შემდგომად ორისა წლისა მიიც
ვალა ივანე ათაბაგი და მთავარ ყუეს ძე მისი ავაქ და უბ
ოძეს მას ამირ სპასალარობაჳ:-

ამისა შემდგომად უდიდესნი ბოროტნი შეიცვიდეს ნათესა
ვსა ქართველთასა რ~ მოხლოებულ იყო სრულიადი მოსპ
ოლვაჳ სიმრავლისათუის უსამართლოებათა ჩუენთასა. რ~ აღი

მჵედრა სულტანმან საქართველოსა შემოსლვად და მეფე
ყოფად თავისა თუისისა მივიდა და მოაოჵრა ყოველი ქუეყანა
დვინისა ანისი და ყოველი ქუეყან ანისისა სომხითი გაგი
ვიდრე განძამდე. რ~ უწინარეს ამისა ვარამ გაგელსა კაცსა
გონიერსა და ლაშქრობათა შინა წარჩინებულსა ამას აქუ
ნდა შანქორი და მიმ დგომი მისნი ქუეყანა ესე ვითარნი
ესე ჭირნი და ბოროტნი და შფოთნი იძროდეს:-

ამათ ჟამთა შინა მოეყუანა მეფესა რუსუდანს ორტუ
ლის შვილი მძევლად ერთგულობისა მისისათუის რომელი იყო
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ქმნულ კეთილ და სრული ჰასაკითა შუენიერი გუამითა მჵ
ნე და ძლიერი ძალითა: ხ~ ვითარ განიცადა სთნდა მეფესა
რუსუდანს და ინება ქმრად მიყუანება მისი რომელი აღა
სრულაცა და იქორწილა ორტულის შვილი რომელთაგან
იშვა ასული სიტურფე აღმატებული და უწოდა სახელი სა
ნატრელისა დედისა მათისა თამარ. და კ~დ მიუდგა და შვა ძე
და უწოდა სახელი დავით და კ~დ ზრდიდა ძმის წულსა
მისსა ძესა ლაშა გიორგისასა დავითს:-

ხ~ ვითარ აღიზარდა ასული მათი თამარ ესმა საბერძნეთი
სა სულტანსა ძესა ნუქარდინისასა ყიასდინს ქმნულ კეთი

ლობა მეფის ასულისა ევედრა მრავალთა ნიჭთა და ძღუენ
თა მიერ რათა მისცეს ცოლად ასული მისი თამარ. და გაუგ
ზავნა ძღუენი დიდ ფასისა და სთხოვა ცოლად და აღუთქუა ფიც
ით არა დატევება სჯულსა ქრისტიანეთასა რომელი ის
მინა მეფემან რუსუდან და მისცა ასული მისი სულტანს
ყიასდინს რომელი ესე უჯერო იყო ქრისტიანეთა მიერ.
ხ~ დიდითა დიდებითა და დიდითა საქორწილოთა მისცა იგი
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და აწყუერი ზითვად მისცა: გარნა პირველ ჵსენებულნი
იგი სპარსნი ხუარაზმელნი მცირედ მოახლოებოდეს საქ
ართველოსა და განრყუნიდეს ქუეყანათა:-

მაშინ ცნა სულტანმან ჯალალდინ ავაქ ათაბაგისა და ამ
ირ სპასალარისა ბიჯნის ყოფა ინება ნახვა მისი მიუვ
ლინა მოციქული და ჰრქუა. შენ ხარ ვაზირთ უხუცესი
მეფისა და საქართველოსა უთავადესი დაითუალავ საქართველოსა
თითოთა კაცითა შევკრბეთ რ~ მნებავს სიტყუად შენთანა:
ხ~ სთნდა ავაქსცა და ნება სცა ხილვად და წარვიდა ჭუ
რვილი და იქით ერთითა კაცითა სულტანი ხრამსა ზედა
ბიჯნისისასა ჭურვილი იგიცა და შეკრბეს მახლობელად ერთი
ერთისა: მაშინ იწყო სულტანმან სიტყუისა თქმად არა მოვ
ედ მე რბევად საქართველოსა ა~დ ზავისა და მშვიდობისათუის

გარნა თქუენ მსწრაფლ საომრად აღიჭურენით და ფიცხლა
შემებენით და არა იქმნა მშვიდობაჳ: აწ ვინადგან წარჩინე
ბულ ხარ ქართველთა შორის და ვაზირი კარსა მეფისასა
ისმინე ჩემი გასმია გუარი და ნათესავი ჩემი სიდიდე სამე
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ფოსა ჩემისა და სიმრავლე რომელ არავის ჵელმწიფესა ძალ
ედვას სწორება ჩემი. მე ვარ მაღლისა და დიდისა ჵელმწი
ფისა ხვარაზმშას ძე და ფარმანსა ჩემსა ქუეშე იყო ყოველი სპ
არსეთი ადარბადაგანით ვიდრე ჯიონამდე და ჯიონით ვიდრე
ინდოეთადმდე თურანი ხატაეთი ჩინმაჩინი და ყოველი აღმოსავლეთი:-

ხ~ განგებითა ზენითა გამოჩნდეს ქუეყანასა ჩინეთისასა ადგილსა
შეურაცხსა ყარყურუმად წოდებულსა კაცნი ვინმე საკუირველ
ნი უცხონი უცხოთა ენითა და უცხოთა ცხორებითა მყოფნი
რომელთა ყოველი აღმოსავლეთი დაიმორჩილნეს და მრავალ
ნი ჵელმწიფენი მოსრნეს: ხოლო ჵელმწიფედ ჰყავსთ კაცი ვინმე
საკუირველი ღრმად გამგონე საქმისა მჵნე და მეცნიერი ბრძ
ოლასა შინა და ჰრქუიან სახელად ჩინგიზ ყაენი. ამან რა ჵე
ლთ იგდო ხატაეთი წარვემართე ლაშქრითა ერანითა
თურანითა სპარსითა თურქმანითა და მრავალჯერ შევებ
ენით და ბრძოლა ვყავთ ჯიონს იქით და უკანასკნელ
ჯიონს აქათაცა გარნა იქმნა ცვალება სიმჵნე ქუელობისა

ხვარაზმშას სახლისა და ყოვლგან ვიძლიენით: და ვითარ უმეტ
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ესად და ვცან არღარა იყო ღონე დაუტევე ქუეყანა და სამ
ეფო ჩემი და სიმდიდრე და წარმოვედ საქართვე
ლოსა მშვიდობისა და ზავისა ყოფად: მესმა სიმაგრე საქართველოსა
და ქართველთა ნათესავისა სიმჵნე წყობათა შინა აწ მნებავს
რათა შევიერთნეთ და შევითქუნეთ მტკიცითა ფიცითა
და ვებრძოლეთ მტერთა მათ ჩუენთა:-

მასმიეს რომელ მეფე თქუენი დედაკაცი არს და მყოფ ქმარ
მისა და იგი ცოლად ჩემდა და მე მეფედ თქუენ ზედა და თუ
ესე იქმნების ვსძლოთ ყოველთა მტერთა ჩუენთა და უკე
თუ ესე არა ჰყოთ მოოჵრდეს სამეფო თქუენი. და თუ მეცა
წარვიდე თათარნი ეგრეცა მოსულ არიან თქუენ ვერ
წინა აღუდგებით და ვერცა შემძლებელ ხართ ბრძოლად მა
თდა: აწ ფიცხლად გაგზავნე კაცი მეფესა თქუენსა წინაშე და
აუწყე თქმული ესე ჩემი რ~ არა მნებავს ოჵრება საქარ
თველოსა ა~დ დაცვა მტერთაგან და თქუენ მიერ მე განვძლიე
რდე და ვიყუნეთ მშვიდობით: ხ~ ესე რაჳ ესმა სულტნისა
გან ავაგს არაჳ პასუხ უგო ა~დ ჰრქუა ვაუწყებ საქმესა მაგას
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მეფესა და ვაზირთა მისთა მყის დაწერა წიგნი და წარმოავლ
ინა და წარმოგზავნა წინაშე მეფისა და აუწყა ყოველი თქმული
ესე რომელი აუწყა სულტანმან მან:-

და ვითარ მოიწია ამბავი ესე და წიგნი იხილეს განკუირდა მეფე რუ
სუდან და უცხო უჩნდა საქმე ესე და მიუმცნეს ავაქს არცა
თუ სმენად საქმისა მაგის ა~დ სრულიად განყენებად და ავაქ
ფიცხლა სულტანსა აცნობა: ხ~ მან რა მოისმინა აიყარა სრ
ულითა ლაშქრითა და წარმოემართა ტფილის ქალაქსა რათა
ბრძოდეს მას: მაშინ ვითარ ცნა მეფემან მოსვლა სულტნ
ისა აიყარა და წარვიდა ქუთათის ხ~ ტფილისის მცველად დაუ
ტევა ლაშქარი და თავადნი ორნი ბოცოს ძენი მემნა და
ბოცო. მოიწია სულტანი სომხითად და მოაოჵრა ყოველი
სომხითი და დასცნა მკუიდრნი მისნი პირითა მახვილისათა ეს
რეთ რომელ არღარაჳ დარჩა მამაკაცი:-

მაშინ მოიწივნეს ტფილისად და მცველნი ქალაქისანი აღიჭუ
რნეს და იქმნა ძლიერი ბრძოლა და ბრწყინვალე ბრძო
ლა აჩუენეს ქართველთა. მერმე მას ღამესა მიუვლინეს
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კაცი სულტანსა ჯალალდინს შიგნიდაღმა მიცემად ქალაქისა
სპარსნი რომელნი კარს სცვიდენ იქიდაღმან შემოშუება: რა გათ

ენდა დაეკაზმნეს და მოვიდა სულტანიცა მონდობილი სპარს
თა იმედითა შიგნით მცველნი ქალაქისანი ამისნი უმეცარნი
იყუნეს და მიმართნეს სულტნისა სპათა და გაუჵდეს განძის კა
რთაკე. მემნა ბოცოს ძე და მისი ძმა მუზარადები
არა დაეხურათ და ლამოდეს კართა გასვლასა ანასდათ სპარ
სმან ვინმე უმუზარადოს თავსა შიგნიდაღმან აფთი დაჰკრა და
ძლიერად გაუხეთქა დაეცა და მოკუდა მემნა. და შეიქმნა შიგ
ნით ომი და ღალატი ტფილელთა სპათაგან განახუნეს კარნი
სპათა ტფილელთა ესრეთ რა შინა განცემა იყო ქალაქისა
ივლტოდეს მცველნი ქალაქისანი და შედგეს ისანთა ბოცოს
ძემან ბოცო გაამაგრა ისანი და ქმნა ძლიერი ომი:-

ხ~ არაჳ შემინდობს ტკივილი გულისა მოჵსენებად თუ ვითარ
იქმნნეს ხვარაზმელნი შინაგან ქალაქსა ვინმე უძლოს მაშინდ
ელთა მოსაწევართა და განსაცდელთა რომელი მოიწია ქრის
ტიანეთა ზედა: აქა მეგულებოდა დადუმებად რომელ სალმობიერსა
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მიუთხრობ ტკივილითა გულისათა და ცრემლითა მიერ აღვივ
სები რ~ ვინ შემძლებელ არს მითხრობად რავდენი მოსაწევ
არნი იქმნეს. რ~ ესე ოდენ მძვინვარედ ჵოცდეს რომელ ჩჩვი
ლნიცა ძუძუთაგან დედისათა აღიტაცნიან და წინაშე დედი
სა დაანარცხიან და რომელსამე თუალნი წარსცუივდიან და

რომლისამე ტუინი დაითხიის და მერმე დედანი მოიკლოდიან: ბერ
ბერნი უწყალოდ ფოლორცთა შინა ცხენთა მიერ დაითრგუ
ნოდეს და ჭაბუკნი დაეკუეთებოდეს სისხლისა მდინარენი დი
ოდეს თავი ტანისაგან განშორებულნი და თმა ნაწევართა შიგ
ან აღრეულნი. და დედაკაცი და მამაკაცი ურთიერთას აღრეუ
ლი მტუერსა შიგან ცხენისა ტერფითა იზილებოდის არაჳ
ჰყოფდეს წყალობასა რ~ რომელიმე დანითა ღლიასა დასობ
ილი სხვანი მკერდსა დაცემითა და სხვანი მუცელსა და
ზურგსა ზედა განიპებოდეს:-

ჶი ჶი სალმობიერი ღაღადი რომელი მუნ მოიწია ტირ
ილი კივილი და ზახილი და უზენარო ვაება და საზარელთა ჵმა
თაგან იძროდა ქალაქი ყოველი რ~ უმრავლესი ერი ვითა ცხოვ
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არნი შეკრიბიან და ჵოცდიან. და ხედვიდეს ზოგნი საყუარელთა
შვილთა და ზოგნი ძმათა და მამათა ქმარნი ცოლთა უპატიოდ
მკუდრად მდებარეთა ცხენთა მიერ დათრგუნვილთა და ფოლო
რცთა შინა ძაღლთა მიერ ზიდულთა და არცა თუ დაფლ
ვასა მიწასა შინა ღირს ჰყოფდეს: ეკლესიანი და ყოველნი პა
ტიოსანნი სამსხვერპლონი შეურაცხ იქმნებოდეს და პატ
იოსანნი მღრდელნი და დიაკონნი და მონაზონნი ეკლესიათა შინა
თუით ხატთა და ჯვართა თანა შეიმუსვროდეს და დაიკლვოდეს:-

და ესე ვითარნი ჭირნი მოიწივნეს რომელ არაოდეს ძუელთა სადა
მე წიგნთა მიერ სმენილ არს უკუნისამდე რომელნი თანა შეე
სწორებიან ქრისტეს ჯვარისა მცმელთა იუდიანთა ზედა
ქმნულთა მიერ. უსალიმისა სრულიადსა მოსპოლვასა ტიტ
ეს და უესპასიანეს მიერ ვ~ა ჟამთა აღმწერელი და მრავალ მო
მთხრობელი იოსიპოს წარმოიტყუის ესე ოდენსა ძნელ ბედობ
ასა იუდიანთასა. ვიდრეღა სამას ისა ბევრისა აღრაცხვას მამა
კაცსასა ოდენ სიყმილისა და მახვილისა მიერ აღსრულებულსა
რომლისა მსგავს იქმნა ჟამსაცა ამას სარკინოზთა მიერ ქალაქსა
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ამას ტფილისისა ხ~ არღარა იყო ღონე და ლხინება ქალაქისა:-

მაშინ წარმოუვლინა კაცი მეფემან რუსუდან ბოცოს და სხვათა
მცველთა ქალაქისათა რათა დაუტეონ ისანი და წარვიდენ და ვით
არ მრავალ გზის მიუვლინა დასტური მეფემან დატევებად
ქალაქისა ძლით დაარწმუნა ბოცოს დაგდება და წასვლა ვ~ა
დასწერს ბერი ვინმე მღვიმელი: და ესრეთ რაჳ ძლიერად ჵელთ
იგდო ქალაქი იგი სულტანმან კ~დ იწყო უბოროტესთა საქმეთა
ქმნად ქრისტიანეთა ზედა ესოდენ მძვინვარედ მოსრვიდა რომელ
სავსე იყუნეს ფოლორცნი ხრამნი და ჵნარცვნი მოკლულთა
მიერ და უმრავლეს მკუდართა მტკუარსა შთაუტეობდეს: ამას

თანა არავე დამშვიდნა ცუდ რჯული იგი და ბილწი მოიგონა სხვ
აცა სიბოროტე რომლისა ჵსენება სირცხუილ მიჩნს რ~ გლოვათა
და ცრემლთა მიერ შევიცვები თუ ვითარ განვარისხეთ მოწყალე
და შემწყნარებელი ღ~თი არა შეწყალებად ჩუენდა: იწყო რღ
უევად ეკლესიათა ვიდრე საფუძველადმდე რომლისათუის იკადრა
და ჵელ ყო სიონისა გუმბათსა შემუსრვად და ზედა ბილწისა საჯმ
დომისა მისისა აღშენებად რომელი იგი ჵიდითა მაღლითა და
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გრძლითა განჵიდა აღსლვად მათ ზედა:-

და ესეცა შესძინა რ~ ხატი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი
და ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა რომელი სიონს მკუიდრ იყო
ბრძანა მოყუანებად და ჵიდისა საშუალსა დადებად პირ აღმართ.
და ბრძანა ყოველთა მათ პყრობილთა ქრისტიანეთა მამათა და
დედათა იძულებით დათრგუნვა პატიოსანთა ხატთა და დატევ
ება რჯულისა და უკეთუ არა ჰყონ წარკუეთა თავთა მათ
თა: და ვითარ აღასრულებდეს ბრძანებულსა ამას მოჰყუანდეს
მამაკაცნი დედათა თანა და აიძულებდეს ესრეთ ყოფად და მრა
ვალთა უკუე ბრწყინვალე ძლევა აჩუენეს და არაჳ თავს იდვ
ეს შეურაცხებაჳ წმიდათა ხატთა და დატევებაჳ ქრისტია
ნობისა სჯულისა მათისა:-

მაშინ მრავალი სიმრავლე მამათა და დედათა იპოვნეს ახოვნად
რომელთა მიიღეს გუირგუინი წამებისა რომლისა აღრიცხვა შეუ
ძლებელ არს სიმრავლისათუის რ~ ვჰგონებ ვ~დ ათ ბევრად აღი
წია რიცხუი მოკლულთა: ესრეთ რაჳ მოაოჵრეს ტფილისი
იწყეს რბევად ტყუენვად ჵოცად და კულად სომხითისა და კამბ
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ეჩანისა და იორის პირთა ქართლს და თრიალეთს ჯავახეთს და
არტანს ზოგნი სამცხეს და ტაოს კარნიფორას და ანისის მიმ
დგომთა ქუეყანათა. და გაგრძელდა ესე ვითარი ჭირი და ზეგარ
დამომავალი რისხვა და მოსაწევარი ხუთისა წლისა ჟამთა რ
ორ წელ პირველ აღაოჵრეს ქუეყანა და ხუთი წელი ქალა
ქსა დაყუეს და აოჵრებდეს ქუეყანათა ამათ ზემო ჵსენებუ
ლთა: და არღარა იყო შენებულება თუინიერ ციხეთა და სი
მაგრეთა რ~ ქუეყანა საქართველოსა მიეცა განსარყუნელად:ამისთუის რ~ დაუტევეს მეფეთა და მთავართა სამართალი მოწ
ყალება სიყუარული სიწრფოება სიმშუიდე და სიმართლე.
და ამის წილ მოიპოეს ამპარტავანება ზაკუვა შური ჵდომა
სიძულილი ანგარება მიმძლავრება კლვანი პარვანი სიძვა
ნი უწესოებანი: ვ~ა იტყუის წწ~ყლი ვაჳ მათდა რომელნი კუ
ალსა ბალამისასა შეუდგეს და საქმესა სოდომელთასა იქმან
რ~ ყოველმან ჰასაკმან ბერთა და ჭაბუკთამან მცირითგან ვიდ
რე დიდადმდე მიაქციეს სიბოროტედ. რ~ სენი იგი სოდომე

ლთა და სალმობა იგი გომორელთა მოიწია და ამის ძლით
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მისცნა იგინი ღ~თნ წარწყმედად ბოროტად რ~ განვიწირენით
ღ~თისა მიერ რ~ დავივიწყეთ ღ~თი და ღ~თნცა სამართლად დაგ
ვივიწყა და მოოჵრდა ქუეყანა საქართველოსა ლიხთ აქათ: ვ~ა ჵმო
ბს წწ~ყლი ესაია ვაჳ ნათესავსა ცოდვილსა ერი რომელი სავ
სე არს უსჯულოებითა ნათესავნი ბოროტნი ძენი უსჯულო
ებისანი დაუტევეთ უფალი და განარისხეთ წმიდა იგი ისრ
აილისა რასაღა იწყლვით და შესძინებთ უსჯლოებასა: ყოვ
ელი თავი სალმობად და ყოველი გული მწუხარებად კუალითგ
ან ფერჵთათ ვიდრე თავადმდე არა არს მას შინა სიცოც
ხლე არა არს წყლული არცა ნაგუემი არცა ბრძვილი გან
სივებული არა არს სალბუნი დასადებელი არცა ზეთი არ
ცა შესახვეველი: ქუეყანა თქუენი ოჵერ არს და ქალაქნი
თქუენი ცეცხლითა მომწუარ სოფელსა თქუენსა წინაშე
თქუენსა უცხო თესლნი მოსჭამდენ და მოოჵრებულ არს და
დაქცეულ ერისაგან უცხო თესლთასა. და დაშთეს ასული
სიონისა ვ~ა კრავი ვენაჵსა შინა და ვ~ა ხილის საცავი შორის
ნესოვანსა და ვ~ა ქალაქი მოცული უკეთუმცა არა უფა
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ლმან საბაოდ დამიტევნა ჩუენ თესლი ვ~ა სოდომა შევიქმ

ნენით და გომორელთამცა მივემსგავსენით:-

ხ~ ამათ ულხინებელთა რა ჭირთა შინა იყო რა ქუეყანა საქარ
თველოსა სხვანიცა უდიდესნი ძნელ ჟამობანი აღმოჩნდებ
ოდეს რ~ ზემო დატევებული ამბავი აწ კ~დ ვიწყოთ: ამა ულხ
ინებელთა ჭირთაგან შეიწრებული მეფე რუსუდან იყო
რა ქუთათის და ყოველსა აფხაზეთსა იქმნა ძე მისი დავით
ვითარ წლისა ექუსისა. ინება მეფე ყოფა. ძისა მისისა ვითარ
არს წესი სოფლის მოყუარეთა შეიყუარა წარმავალი ესე
საწუთრო და დაივიწყა შიში ღ~თისა და სიყუარული ძმისა თუი
სისა. და მოიგონა საქმე ყოველთა მიერ განსაკრთომელი რ~
ზემო ჵსენებული ძმის წული თვისი დავით რომელი ძმისა მი
სისა გიორგისგან ანდერძობით შევედრებულ იყო და მას აღე
ზარდა წარავლინა ფარულად ასულსა მისსა და სიძესა მისსა
სულტანს ყიასდინს თანა საბერძნეთს. რათა წარსწყმიდონ
იგი და იყოს დაუშფოთველად ძისა მისისა დავითისთვის
არაჳ განყოფად მეფობისა:-
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და ვითარ მიიწია დავით წინაშე სულტნისა და ცოლის მისისა რუ
სუდანის ასულისა თამარს თანა რომელსა სულტანი უწო
დდა გურჯიხათუნად: და ვ~ა იხილეს იგი და ეკეთა შე
იყუარეს იგი თუისთა თანა და იპყრეს პატივითა და გურჯიხათ

უნ დედოფალი კეთილსა უყოფდა ყრმასა მას დავითს ბიძის
ძესა მისსა. და არა ისმინეს ბრძანება მკულელებრი მეფისა
რუსუდანისი რომელ დაევედრა რაჟამს წარეგზავნა იგი
ა~დ ფრიად პატივს ცემდეს დავითს:-

ხ~ ვ~ა წარგზავნა ძმის წული საბერძნეთს მოუწოდა ყოველთა სპ
ათა მისთა აფხაზთა დადიან ბედიანთა რაჭის ერისთავსა
და კ~ოზსა აფსაზეთისასა დასვეს მეფედ დავით ძე რუსუდანისა.
აკურთხეს ქუთათის და დაადგეს თავსა მისსა გუირგუინი და დას
უეს ტახტსა ზედა სამეფოსა და მიულოცეს მეფობაჳ წესისა
ებრ და სრულ ყო კ~ოზმან წესი კურთხევისა: ხ~ ამერი ესე სამ
ეფო უცალო იყო ხვარაზმელთაგან ამისთუის რომე მანდატურ
თა უხუცესი შანშე ანის იყო და ავაქ ამირ სპასალარი ბი
ჯნის და ეგრეთვე ვარამ გაგელი ჲრნი კახნი სომხითარნი
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ქართველნი თორელნი შავშ კლარჯნი და ტაოელნი თავის თავის
სიმაგრეთა შინა იყუნეს. მორჩილებასა ზედა რუსუდან მეფი
სასა და უცალოებისა ძლით ვერ დახვდეს დალოცვასა
ზედა რუსუდანის ძის დავითის მეფისასა:-

ხ~ აწ პირველად ზემო ჵსენებული იგი ჩინგიზ ყაენი ვახსენ
ოთ ვ~ა მოიწივნეს თათარნი ქუეყანასა ჩუენსა მათგან მეო

ტი სულტანი ჯალალდინ წარვიდა რა საბერძნეთად სამე
ფო მისი ადვილად ჵელთ იგდეს თურანი სათურქეთი და
ყოველი ხვარასანი: მაშინ განყო ლაშქარი მისი ორად და აჩ
ინნა შვილნი მისნი ყაენად. პირველსა გაუჩინა და მისცა ლა
შქრის ნახევარი და წარგზავნა დიდსა საყივჩაყეთს ვიდრე ბნე
ლეთამდის ხაზარეთს ოსეთს რუსეთს ვიდრე ბორღალეთამ
დე სერბთა და კავკასთა და ჩრდილოთა ყოველთა მკუიდროვანთა
ვ~ა მითქუამს: და მეორესა შვილსა ჩაღათას მისცა ლაშქარი
და უიღურთა ქუეყანაჳ სამარყანი ბუხარა და ვიდრე ალმუ
თისა ქუეყანამდის ამას ვგონებ ესე იყო თურანი: და მესამე
სა შვილსა ოქროფას მისცა თუით მისი ტახტი ყარაყუმი
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და ჩინმაჩინი ემეთისა ყაყვისა ქუეყანა და ხატაეთი: და მეოთ
ხესა შვილსა თული მისცა ლაშქარი და უქუთის ზედა მოკიდ
ებით ქუეყანა აღმოსავეთისა ესე ოთხნი განაჩინნა ყაენად
და ამცნო რათა წელიწადსა შინა ერთგზის ოქოფასა მიმართ
მივიდოდენ უხუცესნი მისი ყურნუთოს საქნელად ამის
თუის რ~ ტახტი მისი ოქროფას მისცა:-

ესრეთ რაჳ დააწყუნა შვილნი მისნი მოვიდა თურანად და გამო
გზავნა შვილი მისი უმრწამესი მოსათუალავად ხვარასნისა
გამოვლო ჯეონი და მოიწია ნიშბურს. და ნიშბურელნი დაეკაზმნ

ეს და შეებნეს თულის და პირველსავე ომსა აღიღო ქალაქი
და მოკლა სამასი ათასი კაცი თავისა მოკუეთითა და მეორესა ომ
სა ასი ათასი და მესამესა ომსა ოც და თორმეტი ათასი. და უკ
ეთუ არა ჯერხართ ამით დაირწმუნეთ დიდისა სიბდივანის ხო
ჯა შამშადინის ძმა თანა დამხვდარ იყო და იგი იტყოდა
ამას ყოველსა ნიშბურისა მოოჵრებასა:-

წარმოვიდა ესე თული გამოვლო მაზანდარა და მოეახლა ერაყის
ქუეყანასა ცნა ესე სულტანმან ჯალალდინ აიყარა დედა
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წულითა და ბარგითა ტფილისით და გაემართა ბრძოლად
თათართა. და მოვიდა ადარბადაგანს და მიუგზავნა მოციქული
ხლათის სულტანსა და ხალიფას ბაღდადისა მპყრობელსა
რათა შეეწივნენ რ~ მათთუისცა სარგებელ არს. ეგრეთვე ერა
ყისა სულტანსა მიუწერა უკეთუ თუით ვერა წარმოხვალთ
ლაშქარი ბარე გვაშველეთო და მე ვებრძოლოთ თათართა ამათ
რ~ მე უწყი კეთილად წესი ბრძოლისა მათისა და წყობათა.
და უკეთუ არა ისმენთ ჩემსა მე მარტო ვერა წინა აღ
უდგები ა~დ მივრიდებ და ვერცაღა თქუენ შემძლებელ
ხართ წინა აღდგომად მათდა:-

ხ~ მივიდა რა მოციქული სულტნისა მათ უქმად წარმოავლ

ინეს და არა ისმინეს. მცნობელმან ამისმან სულტანმან და
უიმედო ქმნილმან სპათა მისთა და ადარბადაგანისა ვერ წინა
აღდგომისამან დააგდო ადარბადაგანი და გამოემართა მეორედ
ტფილისადვეჱ ხ~ ესე რა ესმა რუსუდანს უბრძანა ყოველთა სპა
თა მისთა იმერთა და ამერთა შანშეს მანდატურთა უხუცესსა
და ავაქს ამირ სპასალარსა და ვარამ გაგელსა მსახურთ უხუც
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ესსა. ჲრთა კახთა სომხითართა ჯავახთა მესხთა ტაოელთა და
დადიანსა ცოტნეს კაცსა წარჩინებულსა და სათნოებიანსა აფხ
აზთა ჯიქთა და ყოველსა სამეფოსა რომელთა თვითეულად არა
არს ჟამი თქმისა: და განუხვნა კარნი დარიალისნი და გამო
იყუანნა ოვსნი და დურძუკნი და შეკრიბნა ყოველნი მთეულნი
და შეკრბეს ნაჭარმაგევს ურიცხუნი ერნი და გაგზავნა მეფ
ემან რუსუდან ხვარაზმელთათუის წინა განწყობად: ხ~ სეფე დრ
ოშა არღარა გაგზავნეს ივანე ათაბაგისა მიერ ქმნულისა სა
ქმისათუის წარმოემართნეს და განვლეს ტფილისი და სულტ
ანი დაბანაკებულ იყო სომხითს ჵევსა ბოლნისისასა:-

და ვ~ა იხილეს დარაჯთა სულტნისათა ფიცხლად აცნობეს სულ
ტანსა ჯალალდინს. ხ~ მან აღისწრაფა რ~ იყო მჵნე და უშიში
ბრძოლასა შინა წინა განეწყო და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და
პირველად შეკრებამდის სძლიეს ქართველთა და გაგრძელდა

რა ომი მოსწყდეს ორგნითვე ურიცხუი: კუალად მოხედნა რის
ხვით ღ~თნ ქართველთა ნათესავსა და არა დასცხრა გულის წყ
რომა უფლისა ჩუენ ზედა არა დაივიწყა უსჯულოება ჩუენი
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იძლივნეს სპანი მეფისანი ხვარაზმელთა და გაიქცეს ქართვ
ელნი. კუალადვე მოვიდა სულტანი ტფილისად და იწყო პირვ
ველთავე საქმეთა ქმნად რ~ რისხვით ჵოცდა რასაცა ვით პოე
ბდა ქართველთა და არბევდა ქუეყანათა ამათ ზემო ჵსენებულთა:-

ხ~ ამას უკანის მოვიდა თათართა უმთავრესი თული ჩინგიზ
ყაენის შვილი შემოვიდა ერაყს ვიდრე ყაზმინამდის ამოსწყუიტნა
ქუეყანანი და ურჩნი მისნი წარვიდა და განვლო ჯიონი და მი
ვიდა მამასა მისსა ჩინგიზ ყაენს წინაშე და ძმათა მისთანა: და
ვითარ ცნეს სრულიად გაქცევა სულტან ჯალალდინისი უთ
ხრა ოთხთა ერისთავთა მთავართა რომელსა ქართველნი ნოინ
ობით უჵმობენ. პირველისა სახელით ქარმაღან მეორისა ჩაღ
ატარ მესამისა იოსერ და მეოთხისა ბიჩუის და ამათ ათი ათას
ათი ათასი კაცი მოსცა დედაწულითა მათითურთ და გამოგზავნა
ჯალალდინის ძებნა: ესე ოთხნივე ნოინნი ყაენის შვილები
იყუნეს და ესრეთ დავედრა ვ~დ სადაცა მივიდოდენ და ზენარსა
სთხოვდენ შეუნდობდენ და შეიწყალებდენ და მათთა ურჩთა
მოსრვიდენ და ხარაჯასა მის ქუეყანისასა ოთხად განჰყოფდ
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ენ და მათ ყაენთა გაუგზავნიდნენ ხარაჯასა მას:-

წარმოვიდეს ესე ოთხნი ნოინნი გამოვლეს ჯიონი და ხვარასანი
ორმოცი ათასითა კაცითა დედაწულიანთა და მოვიდეს ქუეყან
ასა აღმოსავლეთისასა სადა მოლიდნი მკუიდრობდეს. შემოებნეს
მოლიდნი ძლიერად და დიდად ავნეს მოვიდეს ერაყს და მოაოჵ
რეს ქუეყანა და რომელნიცა მიენდვნიან შეიწყალნიან: და მე
რმე მოვიდეს ადარბადაგანს რომელსა ქვიან თავრეზი და წინა მი
ეგებნეს ადარბადაგანელნი ძღუნითა ურიცხვითა და მივიდეს
ქუეყანასა არდაველისასა და იგინიცა წინ მოეგებნეს ძღუნი
თა: და გამოვლეს რაჵსი და მოვიდეს განძად რომელი იგი მტკი
ცედ ზღუდითა განმაგრებულ იყო და სამთა დღეთა შინა რა
ბრძოლა უყუეს თათართა მყის ჵელად იგდეს. და შიგან ქალ
აქთა შევიდეს მოაოჵრეს განძა და ურიცხუი სული მოსწ
ყუიდეს რ~ საძაგელ უჩნდათ თათართა სჯული და
წესი მოჰმედის მიერ ქადაგებული:-

ხ~ მცნობელი ამისი სულტანი ჯალალდინ მსწრაფლ აიყა
რა დედაწულითა და წარვიდა საბერძნეთად და თათართა დევნა
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უყუეს და მიეწივნეს ბასიანს. იხილეს რა მსწრაფლ განიბ
ნინეს ესოდენ დაიფანტნეს რომე სულტანი ჯალალდინ მარ
მარტო დაშთა სადა იგი მიიწია სოფელსა რასამე შეურაცხსა და
დაიძინა ხუთ ძირსა იხილა იგი კაცმან ვინმე შეურაცხმან და
მოაკუდინა. რომლისა სარტყელი და უნაგირი და კაპარჭი უფ
ასოთა თუალთა მიერ და მარგალიტთა შემკობილი იყო
და მის ძლით მოიკლა კაცი იგი მაღალი და სახელოვანი ჵელმ
წიფე ვინა დაუდგრომელ არს მინდობაჳ სოფლისა ამის ამაოსა:
ვ~ა იტყუის ბრძენი ეკლესიასტე ამაოება ამაოსა და ყოველი
ვე ამაო არს: ამისთუის ამაო იქმნნეს სპანი მისნი და სიმტკიცე
იგი ქედისა მათისა და წყობათა შინა მძლეობა და გარდარეუ
ლი სიმდიდრე მათი ამისთუის ყოველივე ამაო არს გარნა
საუკუნო იგი დაულევნელი და უკუდავი ცხოვრებაჳ:-

ესერა ხვარაზმელნი იგი განიბნინეს და უმრავლესნი მათ
ნი გარმიანს ივლტოდეს და სულტანი ჯალალდინ მოიკლა:
აქა შინა დასრულდა სრულიად ჵელმწიფობა იგი მაღლის
სულტნისა ხვარაზმელისა: ცნა რა სიკუდილი სულტნისა
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ხვარაზმელის ძისა სულტანმან ყიასდინ მოაყუანინა კაცი იგი
მკულელი სულტნისა და მოაღებინა სარტყელი იგი და უნაგი
რი კაპარჭი ძუირ ფასისა განკუირდენ მნახავნი მისნი რომელ არ

ავის ენახნეს ეგეთნი პატიოსანნი თუალნი და მარგალიტნი. და
კაცი იგი მოკლული სულტან ჯალალდინისა ცეცხლი
თა დააწუევინა სულტნმან ყიასდინ:-

ხ~ მორაიქცეს თათარნი ხვარაელზელთა დევნისაგან მიერ წარვ
იდეს და მოაოჵრეს ქუეყანა ხლათისა და ვალაშკერტისა და
ვერ წინა აღუდგა სულტანი ხლათისა. ა~დ გამაგრდა ქალ
აქთა შინა და თათარნი წარვიდეს თავრეჟს და ზავნი ქმნეს
მათ შორის და დაიპყრეს თავრეზი და მისი მიმდგომი ქუე
ყანა ყოველი: და მეორესა წელსა წარვიდეს ბარდავს განძ
ას და მუღანს და მიერ იწყეს რბევად და ოჵრებად საქართ
ველოსა. დარუბანდს აღმომართ ქუეყანასა მას შარვან
ისასა ყაბალას ჲრეთს კახეთს სომხითს და ქუეყანასა
მას არშაკუნიანთასა დვინსა და ანისს:-

და ვინათგან მეზობლობით მოახლოებუ იყუნეს ქუეყანასა
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საქართველოსასა უდიდესნი და უბოროტესნი განსაცდელნი
მოაწივნეს პირველთასა. აღიძრნეს მძუინვარენი განსაცდელნი
საზღვართა შინა საქართველოსათა უკეთურებისათუის მკუიდრთა
ქართლისათა რ~ ყოველი ჰასაკი ბერთა და ჭაბუკთა მეფეთა
და მთავარია დიდთა და მცირეთა მიდრკა სიბოროტ

ეთა მიმართ რ~ დაუტევეს სამართალი და წყალობა ვინა
თგან თუით მღდელთა მიერ იხილვებოდა არა წმიდებ
აჳ ვინათგან ყოველი ერი იქმოდა სიბილწესა ვითარ ოდეს
მე ძენი ბენიამენისნი ვითარ იგინი მიეცნეს მოსასრველად
ეგრეთვე ესენი: აქა შინა მისცნა ღ~თნ ნათესავნი ქართვე
ლთანი მოსასრველად ვითარ ძენი ბენიამენისნი. ვ~ა იტ
ყუის წწყ~ლი ოსე უფალი საბაოთ უბრძანებს ნათესავსა
ჭურვილსა მოსლვად ქუეყანით შორით კიდითგან ცისათ
ჭურვილნი მბრძოლნი მისნი გარყუნად ყოვლისა სოფლ
ისა. და ცოდვათა მოსპოლვად მისგან ღაღადებისა რ~ ახლ
ოს არს დღე უფლისა და შემუსრვა უფლისა მიერ მოი
წიოს: კ~დ იტყუის დღე უფლისა მოვალს უკურნებელი რის
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ხვითა და გულის წყრომითა დადებად ყოველი სოფელი ოჵრ
ად და ცოდვილნი წარწყმედად ვ~ა იქმნა ყოველი სოფელი ქართლისა ოჵრად:-

ხ~ ვ~ა ცნა მეფემან რუსუდან მოახლება თათართა დაუტევა ტფი
ლისი და წარვიდა ქუთაის და ტფილის მუხას ძე გოჭი და
უტევა და ამცნო უკუეთუ მოვიდენ თათარნი მოწუვას ტფილი
სი თუინიერ პალატისა და ისანთა ამისთუის რათა სადგომად არ
ღარა იპყრან ვითარ ხვარაზმელთა: რაჟამს ცნა მუხას ძე
მან მოახლება თათართა მოწუვა სრულიად ქალაქი და თუით

პალატი და ისანნი და ესრეთ მოოჵრდა ქალაქი ტფილისისა:-

ხ~ ნოინნი ესე ზემო ჵსენებულნი შემოვიდეს ქართლს თრიალ
ეთს სომხითს ჯავახეთს სამცხეს შავშეთს კლარჯეთს კოლას არ
ტანს ანისს და დვინს. და მოეფინნეს ქუეყანასა მსგავსად მკალთა
საოჵრებლად და ჵოცად და არა სადა იყო ლხინებაჳ შეწევნა და
ნუგეშინის ცემა ესრეთ უწყალოდ მოისრვოდა ყოველი ესე
ქუეყანა: და მანდატურთა უხუცესი შანშე შეივლტოდა ქუ
ეყანასა აჭარისასა და ამირ სპასალარი ავაქ შევიდა ციხესა კაე
ნისასა და ვარამ გაგელი წავიდა ქუთათის. ეგრეთვე ჲრნი
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კახნი სომხითარნი ქართველნი მესხნი ტაოელნი თორელ არ
ტან კოლაელნი ყოველნი ივლტოდეს შეიხიზნეს ციხეთა მთათა ტყ
ეთა და ყოველთა სიმაგრეთა კავკასიანთასა და მთიულეთს:-

და გაგრძელდა ესე ვითარი ოჵრება და მოსპოლვა ქუეყანისა ამის
ჩუენისა სიმრავლისაებრ უსჯულოებათა ჩუენთასა ამისთუის რ~
განრყუნა ყოველმან კაცმან გზა თუისი სიმრავლითა ბოროტთა
თა. ამისთუის განირყუნა ყოველი ქუეყანა არა თუ ოდენ საქარ
თველო ა~დ სპარსეთი ბაბილოვანი და საბერძნეთი მიეცემოდა
მწარესა ტყუეობასა და უწყალოთა სიკუდილთა რ~ არაჳ იყო წყ
ალობა: რ~ სავსე იყუნეს მოკლულთა მიერ ყოველნი ალაგნი

ქალაქნი სოფელნი ველნი ტყენი მთანი და ჵევნი თუინიერ
სიმაგრეთა თუღა სადამე დარჩომილ იყო სავსე იყო ტყებ
ითა და გოდებითა ყოველნი მკუიდრნი საქართველოსანი ამერ
ნი. ხედვიდეს მამა დედანი შვილთა მოკლულთა და შვილნი მამა
დედათა მკუდართა მდებარეთა სხვანი ძმათა და ნათესავთა და
დათა თუისთა იავარად წარსხმულთა ცოლთა და შვილთა მათ
თა და ყოველსა სიმდიდრესა მათსა წინაშე მათსა განბნეულსა:
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ესე ოდენნი ზარნი იქმნნეს თათართაგან რომელ უმრავლესნი
ქართველნი ციხეთა და მაგართა ადგილთა დაუტეობდეს და
შეივლტოდეს ყოველნივე კავკასიად:-

ხ~ ამათ ულხინებელთა რაჳ მოეცვა ქუეყანა ესე ძლიერნი
ერისთავთა ერისთავნი და ვაზირნი განდგეს ურთიერთას
თავთა მათთა ოდენ შემწყნარებელნი: და მეფე რუსუდან
ყოვლადვე დამკუიდრა ლიხთ იქით და ვერღარ გარდამოვი
დის ლიხთ აქეთ და ვერცაღა ამერნი ვაზირნი მივიდიან მის
წინაშე უცალოებისა ძლით თუ არა განქცეულნი მიივლ
ტოდეს ხიზნად: ესრეთ შეუთქუმელნი მოშორდეს ერთი ერთ
სა და ირყუნებოდა ქუეყანა მათი და ძლიერნი იგი მბრძო
ლნი და სახელოვანნი უღონო იქმნნეს და ვერღარა ეძლოთ წყო
ბისა ყოფად თათართა რომელნი ტყეთა შინა ძლიერ

ად იცვებოდესჱ მაშინ მკუიდრნი საქართველოსანი სახე
ლოვანნი და წყობათა შინა მჵნენი ერისთავთა ერისთავნი
სრულიადსა მოოჵრებასა მიეცნეს აგრეთვე აღმომართ მკუიდ
როვანნი ყოველნი:- ამათ რაჳ ბოროტთა ხედვიდა ამირ
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სპასალარი ავაგ ძე ივანე ათაბაგისა წარმოავლინა მოციქული
ბარდავს სადა დაებანაკათ ზემო ჵსენებულთა მათ მთავარ
თა. რომელთა ზამთრის აქუნდა საყოფელად ბარდავი და საზაფხუ
ლოდ გელაქუნის მთანი და არარატისნი რ~ მაშინ აეღო ანისი
ჩაღატარს: ამათ წარმოუვლინა ავაგ მოციქული ზავისა
თხოვნად და დაჰპირდა მუნ მისვლასა სამსახურსა და მისთა ქუე
ყანათა შინა ხარაჯასა და ითხოვა ფიცი და სიმტკიცე:-

ხ~ მათ გაეხარეს და სიხარულით შეიწყნარნეს მოციქულნი
ავაგისნი და მტკიცითა ფიცთა გულ სავსე ყუნეს: მათ აქუნ
და სჯულად ერთისა ღ~თისა თაყუანის ცემაჳ და დილეულ
აღმოსვლასა მზისასა აღმოსავლით სამისა ჩოქსა ყოფ
დიან და მეტი არა რაჳ: ხ~ ფიცის სიმტკიცე ესე იყო
განბძმედილი ოქრო სამჯერ წყალსა შთაყონ განავ
ლიან და შესვიან და მინდობილი მათ შეიწნარიან და
ამა ფიცსა არა ეცრუვნიან და სიტყუა ტყუილი არა გამო
ვიდოდა პირით მათით: და მეკობრე და მამათ მბორგელი

კაცი გაუკითხავად მოკლიან. და სხვანი მრავალნი კეთი
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ლნი წესნი იცოდეს: და განეჩინნეს ჵელმწიფესა მათსა ჩი
ნგიზ ყაენსა. ამით ოქროთა საფიცრითა დაუმტიცეს მო
ციქულთა ავაგისთა ფიცი რომლითა დაჯერებულ იქ
მნას ამისთუის რომე არა იყო ტყუილი არცა სიცრ
უე ფიცთა: მოვიდეს რა მოციქულნი ავაგისნი და უამბ
ეს ესე ყოველი მაშინ წარვიდა ავაგ დამდები სულისა
თუისისა ქუეყანისა მისისათუის. და მივიდა ქარმაღანს ჩაღა
ტარს ბიჩუის და იოსერს წინაშე რომელთა იხილეს და
პატივსცეს და შეიყუარეს. და მცველნი დაუდგინნეს ქალ
აქთა და ქუეყანათა მისთა რომელთა შანად უწოდდეს
სიტყუითა მათითა: ვითარ დამშვიდდა ქუეყანა ავაგისი და
ცნა შანშე მანდატურთა უხუცესმან ზავი თათართა და ავა
გისი და ქუეყანათა უვნებლად დაცვა ინება მანცა და გაუ
გზავნა მოციქული და ავაგსცა მიუმცნო უკეთუ მანცა მი
უმცნოს მივიდეს იგიცა ხილვად თათართა:-

ამისნი მცნობელნი თათარნი სიხარულით შეიწყნარებდ
ეს და მისცეს ოქროსა საფიცრითა მტკიცე ფიცი
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უვნებელობისა: რა მივიდა კაცი შანშესი წარვიდა და ნახ
ნა თათარნი და მათ ფრიადი პატივი უყუეს და მათგან
წაღებული ანისი და მისი მიმდგომი ქუეყანა ყოველივე მის
ცეს: და მცველნი დაუდგინეს ქუეყანასა შინა: და ვინც
ა მოვიდის ქართველთა მთავართაგანნი პატივით შეიწ
ყნარნიან: ხ~ ურჩთა ქუეყანა მოისროდა: ამისი მცნო
ბელი ვარამ გაგელი ზაქარიას ძესა მიენდო და შეეზავადა
ამისიცა ქუეყანა დამშვიდდა:- ხოლო ერეთი და კახეთი სომხი
თი ქართლი და ამოღმართ კარნუქალაქამდის ტყვებასა და
მწარესა ოჵრობასა შინა იყუნესჱ არბევდეს ჵოც
დეს მამათა და დედათა და უტურფესთა ვაჟთა და ქალთა
ტყვედ წარმოასხმიდეს და ქალაქი ტფილისი მათვე დაიჭი
რეს და აშენებდიან: და ზამთრის დაიბანაკეს ბარდავს
მტკურის პირთა და აღმომართ გაგამდისჱ არბევდია
ნ და ჵოცდიან ქართლს სამცხეს ჯავახეთს და აღმა
რთ საბერძნეთამდის: და ერეთს და კახეთს დარუბანდა
მდის: და ამა ულხინებელთა ჭირთაგან შეიწრებულ
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ნი მთავარნი საქართველოსანი მიენდვნეს თათართა. ჲრ კახ
ნი და ქართველნი თორელი გამრეკელი თმოგველი სარგიზ
კაცი სწავლული და ფილასოფოსი და მრავალ ღონე:- ხ~ მეს
ხნი სათნოებისათუის მეფისა რუსუდანისა არაჳ მიენდვნეს. ამ

ისთუის განრისხებულმან ჩაღატარ ნოინ აღიმჵედრა სამ
ცხესა ზედა ა~დ მესხნი შეიწრებულნი შიშისაგან შეივლტო
დეს სიმაგრეთა შინა ესრეთ მოისრა და ტყუე იქმნა სულ
ი მრავალი სამცხეს დაჵოცილთა რიცხვი ერთ ბევრად აღვიდა:-

ხ~ ოდეს არღარა იყო ღონე მოახსენა მეფეს რუსუდანს ივანე
ციხის ჯუარელი ძემან რომელსა ყუარყუარეცა ეწოდებოდა
უკეთუ ენებოს იგიცა მიენდოს თათართა. რათა იჵსნნეს ქუე
ყანა სამცხისა ოჵრებისაგან რ~ პატივითა იყო მეჭურჭლეთა
უხუცესი და მთავარი ქუეყანასა სამცხისასა ინება მეფემან და
წარმოგზავნა: მაშინ წარვიდა ივანე და ნახა ჩაღატარ ხ~ მან
პატივით შეიწყნარა და დაუდგინნა მცველნი ქუეყანისა მი
სისანი და დაიცვა ქუეყანა მისი ნახვითა მისითა: ესრეთ რა
ჵელთ იგდეს ყოველი ქუეყანა განიყუეს მათ ოთხთა მთავართა
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ოთხად და ეგრეთვე ერისთავნი ამა ქუეყანისანი თუითეულმან
მიითუალა: და ამათგან რასაცა ხარაჯას აღიღებდიან მათ ყაენ
თა გაუგზავნიდიან და ესრეთ მცირედ იწყო ქუეყანამან დაწყნარება:-

ესერა დაიმტკიცა მეფემან რუსუდან რ~ წარუღეს ამიერ ქუე
ყანა თათართა განიზრახა რათა წარმოავლინოს ძე თუისი
დავით და მოანდოს თათართა და აღიღოს ფიცი მტკიცე უვ

ნებელად დაცვისათუის: მაშინ მოციქულად წარმოგზავნა შანშე
და ავაგ და ვარამ და ჲრეთის ერისთავი შოთა რომელსა სიშა
ვისთუის კუპრობით უჵმობდეს: და ვიდრე დავით მოვიდოდა ინ
ება ამჵედრება დიდსა სულტანსა ყიასდინს ზედა ნათესავით სალ
ჩუქიანსა რათა დაიმორჩილონ რომელსა აქუნდა საბერძნეთი. და
წარავლინეს ბიჩუის ნოინი და თანა წარიტანნა დიდნიცა
იგი მთავარნი საქართველოსანი და ვითარ მიიწივნეს ქუე
ყანასა ეზინკისასა და სევასტიას დაუწყეს ოჵრება:-

მაშინ სულტანმან ყიასდინ მოუწოდა ყოველთა სპათა და შე
მოიკრიბა მჵედრობა თუისი კაცი ორმეოცი ბევრი რომელ
არს ოთხასი ათასი. და უჩინა მჵედართ მთავრად შარვაშის
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ძე აფხაზი სახელით დარდანი რომელი სიმჵნისა მისისათუის პირ
ველვე დიდსა დიდებასა აღეყუანა და მტკიცედ ეპყრა სჯული
ქრისტესი. ამას თანა ფარადავლა თორელის ახალციხელის შა
ლვას ძე რომელი ლტოლვილი წარსრულ იყო სულ
ტანს წინაშე კაცი მჵნე და რაზმთა შინა სახელოვანი: ესენი
მჵედართ მთავარ ყუნა და ლაშქართა წინა მბრძოლად განა
ჩინნა წარმოვიდა მათისა სიახლესა და დაებანაკა:-

ესმა რაჳ ესე თათართა მოსლვა სულტნისა წყობად მათდა ეს

რე ზომ განლაღებულ იყვნეს რომე განიხარნეს ამისი მსმე
ნელი ბიჩუის ნოინი მივიდა თხრობად ქართველთა მუნ მყ
ოფთა მოსვლა სულტნისა ყიასდინისი: და იხილა ძის წული
ყუარყუარე ჯაყელისა სახელით სარგიზ კაცი მჵნე და შემმა
რთებელი და ჵელოვანი ომსა შინა და ჵმა უყო ბიჩუის და ჰრ
ქუა მახარობელად მე მოვალ ვითარ რა იყოს ნიჭი ჩემი:
რ~ დიდსა სულტანსა ასმიეს მოსვლა ჩუენი და იგიცა მოახ
ლოებულ არს და დაუბანაკებიეს ახლოს ჩუენსა დიდითა
და უამრავითა ლაშქრითა და ხვალე ეგულების წყობად და ბრძ
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ოლისა ყოფად ჩუენდა: ესმა რა ესე სარგიზს განკვირვებ
ულმან ჰრქუა უწყი წყობათა შინა სიმჵნე და განმარჯვება
თქუენი ჶი ნოინო გარნა სიმრავლისათუის მათისა არ
ას ვეჭობ სახარულევანსა:-

ხ~ ბიჩუის განიღიმნა და ჰრქუა არა თურე კეთილად მეცნიერ
ხარ ნათესავისა ჩუენ მოლიდთასა რათგან ღ~თნ მოგვცა ჩუ
ენ ძლევა არად შეგვირაცხია სიმრავლე სპათა. რ~ უმრავლ
ესთა უმჯობესად ვიდრემე ვსძლევთ და უმრავლესითა
აღვივსებით ალაფითა აწ განემზადენით ხვალისა ბრძო
ლად და ვიხილოთ ვითარ ვებრძვით მტერთა ესეზომ გან
ლაღებულ იყუნეს ყოველთა ნათესავთა ზედა: ვითარ განთენა

და მოვიდა სულტანი სპითა საზარელითა რ~ იყო ოთხასი
ათასი მჵედარი და განაწყუეს რაზმი აქათ თათართა განაწ
ყუეს რაზმი და ურჩეულესნი მათნი მარცხენესა მჵარსა და
წესნეს. ესრეთ აქუნდათ წესად უმჯობესთა ვიდრემე მარ
ცხენესა მჵარსა დააწესებდიან ამის ძლით რომელ სხვანი
ყოველნი ნათესავნი უმჯობესთა და უმჵნესთა მარჯუენით
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აქუნდა დაწესება რათა ურჩეულესნი ურჩეულესსა შეემთხვივ
ნენ: ხ~ დროშათა მათთა სიმეწამულე მოასწავებდა სისხლისა
დამღვრელობასა მტერთასა და მიმართეს ძლიერად
და რაჳ მიიახლნეს ურთიერთას:-

იწყეს თათართა ჵმითა მაღლითა ძლიერად ზახილი აჰ
ლა აჰლა აჰლა რომელი ძნელად სათარგმანებელ არს და
უცნაურ. და სამჯერ იტყოდიან ამას აჰლა აჰლა აჰლა და მყის
მიეტევნიან: ხ~ ქართველნი უპირატეს და უმჵნეს ძლიერად
ეწყუნეს და იქმნა ომი სასტიკი და მოსწყდა ურიცხვი სიმ
რავლე სპათაგან სულტნისათა. სადა სახელოვანიცა შარვ
აშისძე დარდანი აფხაზი მჵედართ მთავარი მათი მოიკლა და
ივლტოდეს სპანი სულტნისანი და დევნა უყუეს რა თათა
რთა და ქართველთა ურიცხუი სული მოსრეს და შეიპყრ
ნეს მრავალნი. ხ~ ახლ ციხელი სულტნისა მიერ მოიკლა

შურითა ქართველთათა ესეზომ ეწყუნეს ქართველნი ვითა
განკუირდეს ყოველნი თათარნი ამისთუის სიყვარულსა და პატ
ივსა და ნიჭსა წინა უყოფდეს და ქებასა შეასხმიდეს:-
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ხ~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ყოვლითა სიმდიდრითა
ოქროთა და ვეცხლითა სასმურითა და სამზარეულოთა ოქროსა
და ვეცხლისათა უცხოთა ლარითა და სამოსლითა. ცხენისა და ჯო
რისა და აქლემისა არა იყო რიცხუი რაზომი აღიღეს ესრეთ სა
ვსენი მივიდეს საბერძნეთს დევნად სულტნისა და მიჰყუეს ვი
დრე იკონიადმდე რომელ არს ქალაქი დრიად დიდი და ზღ
უდითა მიერ მტკიცითა განმაგრებული რომელსა შინა შელტ
ოლვილ იყო სულტანი: და კ~დ კართა ქალაქისათა იქმნა ომი
ძლიერი რომელთა თითოეულად არა არს ჟამი მოთხრობად
რ~ უმრავლესთა დღეთა გამოვიდიან ჩალისად და იბრძოდიან
სადა იგიცა ძლიერი და სახელოვანი ჩალისობა გარდაიჵადეს
მრავალთა დღეთა მათ სახელოვანთა ქართველთა: ხ~ სულ
ტანმან შეიწრებულმან ბრძოლისაგან ითხოვა ზავი და აღუ
თქუა ხარაჯა დიდი და მძიმე. და მრავლითა ძღუნითა და უფ
ასოთა თვალ მარგალიტთა ძღუნად მიმცემითა მოამშვიდნა
და ითხოვნა მცველნი და ესრეთ ჟამ რაოდენმე არა იხილონ სუ
ლტანი ვიდრემდის გამოარჩიონ უმჯობესი: ამისნი დამჯე
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რებელნი თათარნი წარმოვიდეს და მოვიდეს ხლათს:-

ხ~ სულტანმან ხლათისამან ითხოვა ზავი და წინა მოეგება ძღვნ
ითა დიდითა. ხ~ მან კეთილად შეიწყნარეს და მცველნი დაუ
დგინნეს რომელ არიან შანანი და წარვიდეს საზაფხულოსა სად
გომსა გელაქუნს და არარატისა მთასა:- და გამოგზავნეს მოც
იქული მეფესა რუსუდანს წინა რათა ზავი იქმნას მათ შორ
ის და მოსცეს ძე მისი დავით და მისცენ მეფობა ტფილისი
და ყოველი საქართველო: და ვითარ ესმა ესე რუსუდანს სთ
ნდა სიტყუა ესე და გულ სავსე იყო ამისთუის რ~ ფიცსა მტ
კიცედ იპყრობდეს და მინდობილსა შეიწყნარებდეს. და გარ
დამოვიდა თუით მეფე და წარმოგზავნა ძე თუისი დავით რომელთა
წინა მიეგებნეს შანშე და ავაგ რომელი თათართა დიდათ
პატივითა შეეწყნარა. შოთა კუპარი თორელი ვარამ ქართ
ლის ერისთავი სურამელი გრიგოლ სამცხის სპასალარი და
მეჭურჭლეთ უხუცესი ციხის ჯვარელი თმოგველნი შავშ კლა
რჯნი და ტაოელნი და წარიყუანეს მეფე ძე რუსუდანისი დავით:ხ~ რუსუდან თანა წარიტანნა ყოველნი მთავარნი ლიხთ იმერ
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ელნი დადიანი ცოტნე კაცი პატიოსანი და სათნოებიანი და ბრ
ძოლათა შინა სახელოვანი. ბედიანი რაჭის ერისთავი გურ

იელი და ყოველნი წარჩინებულნი წარემართნეს და შევიდეს
ტფილის და წარვიდეს მუნით ბარდავს სადა დაებანაკათ ნოინ
თა: მიიყუანეს დავით დიდითა პატივითა და ლაშქრითა: ვით
არ იხილეს ქარმაღან ჩაღატარ იოსურ და ბიჩუს განიხარ
ეს პატივი უყუეს მეფესა და მთავართა საქართველოსათა:- და მოს
ცეს ყოველი საქართველო ტფილისი და სამშვილდე რომელი პი
რველ ომითა აეღო იოსურ ნოინსა და ანგურგას თანა დახ
დომითა ავაგისათა. და ესრეთ კეთილად შეიწყნარეს დავით
მეფე რომელსა ნარინ დავითობით უწოდეს ესე იგი
არს სეფის პირი დავით:-

მაშინ წარავლინეს მოციქული წინაშე დიდისა ყაინისა რო
მელი ყარაყურუმს იჯდა ტახტსა ზედა ჩინგიზ ყაინისასა.
რ~ ჩინგიზ ყაინი გარდაცვალებულ იყო და ჵელთ იგდო ძე
მან მისმან სახელით ოქროფა ყაინობა რომელი იყო კაცი
კეთილი დიდად უხვი და მოსამართლე. და იგიცა გარდაიცვალა
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და დასვეს ძე ოქროფასი ყაენად სახელით ქუქ. და იგიცა მოკუ
და და ჵელთ იგდო ყაენობა მანგუ: ამას გაუგზავნეს მოციქუ
ლი და აუწყეს აღება სპარსეთისა საქართველოსა და დიდისა საბერ
ძნეთისა და ყოველთა თემთა და გაუგზავნეს დიადი მოკაზმული ქუ
დი აბჯარი ტანისამისი და მიუწერეს წესი და სჯული: ვ~დ ქარ

თველნი სრულიად მოვიდეს მეფე და ერთობილნი ქართველნი
რომელსა აქუსთ სჯული კეთილი და ტყუილსა ევლტიან და მწა
მლველი და მხიბლავი კაცი არცა თუ სახელ იდების მათ შო
რის: ხ~ სპარსნი არიან ცრუ მოღალატენი ფიცისა არა შემნახ
ავნი და მულიდნი და მწამლველნი მრავალნი იპოებიან მათ შო
რის და ურცხვინოდ მამათ მავალნი:-

მიიწია რაჳ ელჩი ბათოსა რომელი იყო შვილი თუბისი
პირმშოსა ჩინგიზ ყაენის შვილისა რ~ მაშინ ყაენთა უპირ
ატესობა ბათოს ყაენსა ეპყრა. რომელსა ჰქონდა ოვსეთი
და დიდი ყივჩაყეთი ხაზარეთი და რუსეთი ვიდრე ბნელე
თამდის და ზღუადმდე დარუბანდისა: და ამან წარავლინა
წინაშე მანგუ ყაენისა და ვითარ იხილა მოციქული განიხარა
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და ჩაბალახისა ხილვასა ზედა განკუირდა: და ესრეთ მიუმცნო
ნოინთა მანგუ ყაინ ვინათგან ქართველნი წყობათა შინა კეთ
ილად გიხილვან და ტყუილი არა არს მათ შორის და
მინდობა იციან თქუენ და მჵნენი არიან ბრძოლათა შინა. თქუენ
გვერდით იპყრენით მტერთა თქუენთა ზედა ბრძოლად ხ~ სპარ
სნი მოსწყუიდენით და მის ქუეყანისა თავადნი აქა წარმოგზავნენით:-

ესე მოციქულნი რაჳ მოვიდეს ავაგ რომელი ამირ სპასალარობისაგან

ათაბაგ იქმნა მეფის რუსუდანის მიერ იგი წარავლინა ჩაღა
ტარ ნოინ წინაშე დიდისა ყაენისა ბათოსა და ხლათისა
სულტანი: წარვიდეს უცნაურსა და ყოვლადვე ქართველთა
ნათესავისაგან უვალსა გზასა და ვითარ მიიწინეს წინაშე ბათოსა
რომელი იყო მას ჟამსა უმთავრესი ყაენთა და უზეშთაესი და
აღმატებული შუენიერებითა: და მუნ თანა წარეტანა ათა
ბაგსა ავაგს ივანე ახალციხელის ძე სახელით დავით ეჯიბი
ავაგისი. და მან ჰრქუა ავაგს ვინათგან უცხოთა ნათესავთა მომა
რთ მოიწიენით და არაჳ უწყით თუ რაჳ ყოფად არს ჩუენდა
ესრეთ განგაზრახებ რათა ვიქმნე მე ვ~ა პატრონი და მთავარ შენდა
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და შენ იქმნე ვ~ა მონა. უკეთუ ენებოს მოკუდინება შენი მე მო
ვიკლა და არა შენ და არღარა ვეჭუ უკეთუ ბატონი მოიკლას
ყმათაცა დაჵოცად. და ესრეთ მრავლითა ვედრებითა და იძ
ულებითა დაარწმუნეს ავაგს ამისდა ყოფად: ვითარ შევიდეს
წინაშე ბათოსა წინა წაიძღვანა დავით ვ~ა უმთავრესი და
ესოდენი სათნოება ქმნა დავით განმწირველმან თავისა თუის
ისმან სიკუდილად პატრონისათუის:-

ხ~ იხილა რაჳ ყაენმან ბათო განიხარა და დიდად პატივ სცა მრა
ვალთა დღეთა. და ვითარ ცნეს კეთილის ყოფა ბათოსგან და
უშიშ იქმნნეს სიკუიდილისა ერთსა დღესა შეუწოდა ბათო

და ავაგ წინა წარუძღვა. ესერა იხილა ყაენმან განკუირვე
ბით შემხედველი ეტყოდა ავაგს არა სადამე მეცნიერ ხარა
ვ~დ პატრონი არს შენი რომელი უკანის შენსა დგას და შენ
წინა წარმოსძღომიხარ: ხ~ დავით ღიმილით ეტყოდა დიდო
და განმარჯვებულო ჵელმწიფეო ეგე არს პატრონი და მე მონა
მისი: და განკუირვებული ყაენი ჰკითხვიდა მიზეზსა მისსა რომლისათუის
დავით თქუა მის ძლით ვყავ დიდო ყაენო რომელ არაჳ მეც

1-17 სტრ. 379v
ნიერნი ვართ სიკეთისა შენისა და რასა შეგვამთხვევდით არა
უწყოდით. უკეთუ გენება მოკუდინება ჩუენი მემცა მოგეკალ
უწინარეს და არაჳ პატრონი ჩემი რომლისათუის დიდად განკუირ
და და აქო დავით: და თქვა ყაენმან უკეთუ ნათესავი ქართვ
ელთა ეგე ვითარი არს ვბრძანებ რათა რაოდენნიცა ნათეს
ავნი არიან მორჩილებასა ქვეშე ჩუენ ყაენთასა ყოველთა უმა
მაღლესად და უწარჩინებულესად დაგიჭირნე და ყოველთა უპატ
იოსნესად აღგრაცხნე. და მამული და საქონელი თქუენთა ჵელთა
იყოს და ყოველსა საქმესა შინა მისანდონი იყუნეთ ჩუენგან
და ესრეთ ესე ბრძანება დააწერინა და განაჩინა. და მოსწე
რა დიდსა მანგუ ყაენსა და წარგზავნა მის წინაშე ხატა
ეთს და ყარაყურუმს: ესენი აქამდინ იყავნ:-

ხ~ ჩუენ დაშთომილისა სიტყუისა მიმართ აღვიდეთ. გარდამო

ვიდა რა მეფე რუსუდან ლიხით და მივიდა ტფილისად მიე
გებნეს ყოველნი წარჩინებულნი სამეფოსა მისისანი. და წა
რავლინა ძე თუისი დავით ნოინთა წინაშე რომელთა პატივით
შეიწყნარეს და მოსცეს ყოველი სამეფო წარჩინებულნი და
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ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი: და ესრეთ კ~დ ეგო სრუ
ლი სამეფო ბრძანებასა ქუეშე რუსუდან დედოფლისასა:-

კ~დ აქაცა ვინებე დუმილი ვინათგან მეგულების საქმისა განსაკრ
თომელისა მოთხრობად დაღათუ არა საკადრებელ არს თხ
რობად მეფეთათუის უშუერსა რასმე: რ~ იტყუის მოსე მხილვ
ელი ღ~თისა ვ~დ მთავარსა ერისა შენისასა არა ჰქვა ბორ
ოტი: გარნა ვინათგან წიგნი ესე შუა მდებარე არს კეთი
ლის მოქმედთა და ბოროტის მოქმედთა თუის შენდობილ
იყავნ სიტყუანი ჩემნი რ~ ჟამთა აღმწერელობა ჭეშმარიტ
ის მეტყუელება არს და არა თუალახმა ვისთუისმე. რ~ ამათ
ჟამთა დაივიწყა შიში ღ~თისა და ანდერძი ძმისა თუისისა და ფიცი
იგი რომელი აფიცა ძმამან მისმან რუსუდან მეფესა. და განიზ
რახა ზრახვა უცხო რათა დაუმკიცდეს მეფობა ძესა მისსა დავითს
და წარავლინა კაცი საბერძნეთს სულტანსა ყიასდინს და ასუ
ლსა მისსა თამარს წინაშე. რათა ძმის წული მისი დავით ყრ
მა რომელ პირველ წარევლინა მათდა რათა ბოროტი რა

მე უყონ მას და მათ არა რაჳ ბოროტი ეყო. და შეუთვალა აწ
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რათა ბოროტი უყონ წარსწყმიდონ და მოკლან და მიერით
გან უზრუნველად ეპყრას მეფობა მას და ძესა მისსა დავითს:-

ხ~ მათ არა ისმინეს ესე და კ~დ სხვა წარავლინა მოციქული
ამავე პირისათუის ხ~ იგინი არა ერჩდეს და მესამედ სხვა სა
ვედრებელი წიგნი წარგზავნა შვილისა და ძმის მკულელო
ბითა სავსე და იგინი არცა მაშინ ერჩდეს: და ამისგან გან
ცვიფრებულმან და გულის წყრომითა აღვსებულმან დაი
დედობრივ ლმობა და ნათესავობა და სჯული ბუნე
ბითი და თუით შვილისა სიყუარული. ვ~ა იტყუის ბრძენი სოლ
ომონ ვ~დ გულის წყრომამან კაცისამან სიმართლე ღ~თისა
არა ყუის ვ~ა ამანცა კეთილთა ძირთა მორჩმან არა ყო
სიმართლე და წყალობა: დაწერა წიგნი სიძესა თუისსა სუ
ლტანსა ყიასდინს თანა ესრეთ ვ~დ ამისთუის მენება მოკლვა
ძმის წულისა ჩემისა დავითისი რ~ ასულსა ჩემსა და ცოლსა
შენსა ძმის წული ჩემი დავით თანა ეყოფის სიბილწედ. ამი
სთუის არა უნდა ასულსა ჩემსა მისთუის ბოროტ. ჶი გინ
ება მჵეცთა უმძუინვარესი ჶი მკულელობა ოდესმე სმენი
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ლთა და გარდასრულთა მკულელობათა უბოროტესი რო
მელი აღასრულა შვილსა და ძმასა თუისსა ზედა დამვიწყებელმ
ან დედობრივთა და ძმაებრივთა ლმობათამან:-

ხ~ მიიწია რა წიგნა ესე სულტანს წინაშე მყის აღშფოთდა და
შევიდა სახლსა სადედოფლოსა და უპატიოდ განითრია ცოლი თუი
სი მოფხურითა თმათათა და ფერჵითა ძლიერად უხეთქნა
პირსა მას შუენიერსა და ტანი იგი ზარიფი ფრიადისა ცემისა
გან სისხლის ფერ ყო. და ხატნი იგი რომელნი სამარად
ისოდ აქუნდის სავედრებელად მის წინაშე შეაგინნა და დამუ
სრნა და ყოველნი მის წინაშე მყოფნი მსახურნი და მოჵევა
ლნი ექსორია ყუნა და რომელნიმე მოსწყუიდნა. და ცოლსა
მისსა შინებით უთქმიდა უწყალოდ სიკუდილსა უკეთუ
არა დაუტეოს სჯული ქრისტესი და მუსულმან იქმნ
ეს. და მრავალნიცა ტანჯვანი შეამთხუინა რომლისა შემდ
გომად მრავალთა ტანჯვათა მიერ მომედგრებულმან უარ
უყო სჯული ქრისტესი. რ~ აქამომდე მტკიცედ ეპყრა სჯ
ული ჭეშმარიტი რ~ ხუცესნი და ხატნი და ჯვარნი წინაშე
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მისსა აქუნდეს არა ფარულად ა~დ განცხადებულად:-

ხ~ ყრმა იგი დავით შეიპყრეს და მრავალნი ტანჯვანი შე

ამთხუივნეს რათა ჭეშმარიტი აღიაროს. ხ~ იგი იტყოდა
უბრალო ვარ მოწამე არს ღ~თი დაღათუ აწ ესე ცი
ლი დამწამა მამიდამან ჩემმან და დასაჯერებელ არს თქ
უენს წინაშე გარნა საქართველოთა ბრალისა და შეცოდებ
ისათუის ექსორია მყო და სიკუდილი ჩემი გამცნოთ: აწ იხ
ილე მოწყალეო და მაღალო სულტანო რ~ ადრითგა
ნვე ენება ჩემი მოკუდინება და მკულელობისა ჩემისა გუ
ლი აქუნდა: ესე ვ~ა ესმა სულტანსა მცირედ ლმობი
ერ იქმნა და მაშინ სიკუდილი არღარა ინება მისი გან
გებითა ზეგარდამოთა რ~ მსჯავრნი და განგებულებანი
ღ~თისანი გამოუკულეველ არიან. ვ~ა წერილ არს ვინ ცნა
გონება უფლისა ანუ ვინ თანა მზრახველ ეყო მას გარნა
არავე სრულიად დამშვიდნა გულის წყრომა სულტნისა
რ~ ვ~ა ალითა მძაფრითა ეტყინებოდა გული მისი: ამი
სთუის მოუწოდა მენავეთ მოძღუარს და მისცა დავით ჵე
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ლთა მათთა და ამცნო რათა წარიყუანონ ზღვად და შთა
აგდონ სიღრმესა ზღვისასა. ხ~ უკეთუ არა ყონ ესე იავარ
იქმენ იგინი სახლითა და დედაწულითა მათითა და იგ
ინი ბოროტად მოისრნენ:-

ხ~ მენავეთა მათ წარიყუანეს და შთასუეს ნავსა და მიმართ

ეს პელაგონად და მიიწივნეს სიღრმედ დიდად განშორებ
ულად ქუეყანისაგან და ენებათ შთაგდება დავითისი: მაშინ
ევედრა მენავეთა რათა ილოცოს მცირედი ხ~ მათ დრო სც
ეს ვითარ აღდგა და აღმოიღო უბეთგან ხატი ყოვლად წმი
დისა ღ~თის მშობელისა რომელი ვედრების სახედ დახატ
ულ იყო და მარადის თანა აქუნდის და მისა მიმართ აქუნ
და სასოება. ესე დაიდვა პირსა და თუალთა და ცრემლ
ნი სიმწარისანი გარდმოსთხივნა და თქუა ყოვლად წმიდ
აო დედოფალო დედაო მჵსნელისა ჩუენისა იესოს ქრის
ტესო ცოდვილთა შესავედრებელო და ნუგეშინის მცემელო:
შენ შემივედრე სული ჩემი რ~ შენ ხარ ნუგეშინის მც
ემელი მწარისა ამის სიობლისა ჩემისა და უმსჯავროდ
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სიკუდილისა რ~ სამარესა და მიწასა შინა დაფლვად არა
ვინ ღირს მყო რ~ საჭმლად თევზთა მივეცი და საფლავი
ჩემი არა საცნაურ იქმნების: ა~დ მოწყალებათა შენთა
მინდობილი ვითხოვ უკანასკნელსა ამას ოხჭანსა შინა რათა
მიჵსნა ჰაერის მცველთა ჵელთაგან და საშინელთა მათ სატ
ანჯველთაგან რომელსა მიელიან ჩემებრ ცოდვილნი და ბრ
ალეულნი. ამას და ამისსა უმრავლესსა ილოცვიდა ლმო
ბიერად ცრემლთა მწარეთა მომდინებელი:-

მაშინ აჵადეს შესამოსელი და ხატი წარუღეს რომლისათუის
ევედრა ლმობიერად რათა მისცენ ხატი იგი ყოვლად
წმიდისა და რათა თანა აქუნდეს. ისმინეს მენავეთა და მის
ცეს ხატი იგი და დაიკიდა ყელსა: ხ~ ვითარ ეგულებოდათ
შთაგდება ერთმან მენავეთაგანმან ყო წყალობა განგებითა
ღ~თისათა და ვედრებისა ღ~თის მშობელისა მცირე რამე ფი
ცარი მისცა ჵელთა მისთა და ესრეთ შთააგდეს ზღვად:
ხ~ დავით მოეხვია ფიცარსა მას და მობერა ქარმან ძლიერმან
და მყის უჩინო იქმნა თუალთაგან მათთა და მიმოაქუნდა ფიცარი
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იგი ყრმითურთ ღელვათა ვითარ კიდობანი ნოესი და მყის
განაგდო ჵმელად: იხილა იგი ვაჭარმან ვინმე მგზავრ მომ
ავალმან და მიავლინა მან მცურავი რ~ ჯერეთ შორსღა იყო
ქუეყანისაგან ვითარ უტევან ერთ და მოიყუანა ვაჭარსა
მას თანა მყის შემოსეს და საზრდელი მიართვეს და ნუგეშ
ინის ცეს. და განძლიერდა რა შიმშილისა და წყურილისაგან
შეიწრებული რომელი თუალთაცა კამკამებად ძლით ეძ
ლო: მაშინ იწყო კითხვად ვაჭარმან მან მიზეზი შთაგ
დებისა მისისა ზღუად ხ~ მან ყოველი ესე ზემო წერილი
საქმე აუწყა რომლისათუის განიხარა ვაჭარმან მან და სახ
ლად თუისად წარიყუანა და იწყო პატივის ცემა ვ~ა საყუარ
ელსა შვილსა. ესრეთ ფუფუნებდა და იყო მას ვაჭარსა

თანა ექუსი თუე ოდენ და განცხადნა საქმე ესე ყოველთა
თანა ვ~დ ვაჭარსა ვისმე ზღუასა შთაგდებული ქართვ
ელთა მეფისა ძე უპოვნიეს. და მიიწია სიტყუა ესე სულ
ტანსა ყიასდინს თანა:-

მაშინ აღივსო გულის წყრომითა მყის წარავლინნა მჵედარნი
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და მოაყუანინა ყრამ იგი და მენავენი იგი პყრობილ ყუნა
და სიკუდილსა აქადებდა ბრძანებასა ჩემსა რად ურჩ ექმნენი
თო. ხ~ ისწავეს რაჳ ვაჭრისა მისგან ზედა მიწევნით ზღუით
გამოყუანება და შორს ყოფა ადგილსა მის სადა შთაეგდოთ
და რომელსა ნაპირსა გამოიყუანა ყრმა იგი მენავენი იგი გან
უტევნა: ხ~ დავითისთუის არავე დასცხრა გულის წყრომად
ა~დ ვ~ა ჰეროდე შესძინა ძუირი ძუირსა ზედა და კაცის კულა
კაცის კულასა ზედა და უბოროტესი სატანჯველი განაჩინა
რ~ იყო ჯურღმული ღრმა რომელსა შინა წყალი არა იყო.
ამას შინა იყუნეს გუელნი შთაყრილნი ასპიტნი წამლიანნი
სავსენი გესლითა მაკუდინებელითა და ლოდი დიდი ზედა ედვა
და იყო ყოვლად უნათლო მღვიმე იგი და მწარისა სიკუდილისა
ღირსსა მას შინა შთააგდებდიან: მას შინა ბრძანა ყიასდ
ინ შთაგდება ყრმისა მის დავითისი:-

და ვითარ წარიყუანეს დავით თანავე აქუნდა ხატი იგი აღიღ
ეს ორმოსა მისგან ქვა იგი და მას შინა შთააგდეს და ლოდი
იგი ზედა მიაგორვეს: ხ~ დაიცვა ღ~თნ ვ~ა დანიელ პირისაგან
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ლომთასა ეგრეთვე ესე მჵეცთა მათგან გესლიანთა: ამა დავითის
ერთი ყრმა პირველვე თანა წარტანებული მამისა მათისა ლა
შა გიორგისაგან ეახლა ნათესავით როვთი სახელით სოსანა რო
მელი იგი ფრიად უყუარდა ესე შეუდგა რაჟამს შთააგდებდ
ენ ჯურღმულსა მას და დაისწავა ადგილი იგი. და რაჟამს დაუ
ტევეს კაცთა მათ სულტანისათა მივიდა სოსანა მცირედ შეთ
ხარა პირის კერძ და წარვიდა ქალაქად მიმოვიდოდეს და ითხო
ვდის პურსა წარიღის და იდუმალ შთაუგდის პური და ესრეთ
ზრდინ ხუთ წელ. ორი გუდა ქონდის სოსანს ერთითა პუ
რსა და ერთითა წყალსა შთაუკიდებდის საბლითა ყრმასა მას:-

ხ~ მიწვის რა ძილად ყრმა იგი დავით გუელნი იგი რომელნიმე ყე
ლსა მოეხვეოდეს რომელნიმე ფერჵსა სხვანი უბესა სხვანი გვ
ერდსა უწვიან: და ვითარ ეძინა დღესა ერთსა გუერდისა ქცე
ვასა შინა მჵრითა დააჭირა გუელსა ერთსა და ატკივნა რომე
ლმანცა სასტიკად უკბინა მჵარსა ზედა დავითს. და ვითარ სიმ
წარისაგან ძლიერად ჵმა ყო დავით სხვანი იგი გუელნი მოუჵ
დეს და დაჭრეს გუელი იგი მკბენელი დავითისი და იწყე ლოშნად
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წყლულთა მათ ყრმისათა და მყის განკურნეს და გუელი იგი შეჭა
მეს გუელთა მათ: ესრეთ საკვირველებით განარინა ღ~თნ ყოვლის
აგან წარსაწყმედელისა რომელნი მოიწივნეს მის ზედა:-

რ~ ესრეთ განიზრახა მეფემან რუსუდან თავით თუისით დამტკიცება
მეფობა ძისა თუისისა თუის არა მომხსენებელმან სიტყუასა წ~წყ
ე~ლისა ესაიასა რომელსა იტყუის: და მოხედნეს უფალმან
გონებასა მას ზედა დიდსა მთავარსა ასურასტანისასა და სი
მაღლესა მას ზედა დიდისა მთავრობისა მისისასა და სიმდიდ
რესა თუალთა მისთასა. რ~თქუა ძალითა ჵელთა ჩემთათა
ვყო და სიბრძნითა გულის ჵმის ყოფისა ჩემისათა მოვიპყ
რნე საზღვარნი თესლებისანი და ძალი მათი წარმოვიღო. და
შევსძრნე დამკვიდრებულნი და სოფელი ყოველი დავიპყრა
ვ~ა მართუენი და ვ~ა კუერცხი დაშთომილი აღვიხუნე და არავინ
იყოს რომელი განმერეს მე ანუ სიტყუა მიგოს: აწ უკუე
იდიდოს მეა ცული თვინიერ მკუეთელისა ვითარმცა თავით
თუისით კუეთდა ანუ ამაღლდეს ხერხი თუინიერ მზიდველისა
მისისა. ეგრეთვე ვინ აღიღოს შეშა გინა კუერთხი არა ეგრეთ
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ა~დ მოავლინოს უფალმან საბაოთ შენსა მაგას პატიოსნებასა

ზედა უპატიოება და დიდებასა შენსა ზედა ცეცხლი აღგზებული აღა
ტყდებოდეს ვითარ აღესრულა პატიოსნისა მეფისა რუსუდანის
ზედა. რ~ სირცხვილ მიჩნს კადრებად და კ~დ დუმილად ვერ მი
ძლავს რ~ უპატიო ყო თავი მისი ბოროტითა ამით ჵელყოფითა
ა~დ განაქარვა ღ~თნ ზრახვანი მისი ვითარ ზრახვა აქიტობელ
ისი დავითის ზე: არა გულის ჵმა ყუნა თქმულნი იგი წწ~ყლ
ისა უფალმან განაქარვნის ზრახვანი კაცთანი ზრახვამან საღ
თ~ომან ვ~ა მოსეს ძე ფარაოსი და განერა ჵელთაგან მისთა და კ~დ
ვითარ განერა დავით საულისაგან და ცუდ იქმნა განზრახვა მათი:
ეგრეთვე შენი ჶი კეთილთა ძირთა მორჩო დედოფალთ
დედოფალო და მეფეო რუსუდან რა ჰყავ ანუ რაჳ მოივაჭრე
იხილე რ~ ხუთისა წლისა ჟამნი დაყუნა ულხინებელთა ამათ
ჭირთა შინა ჯურღმულსა ღრმასა გუელთა თანა იგი განერა
ზეგარდამოთა განგებითა. ხ~ შენ განსუენებასა და სუფევასა შინა
მყოფი და ტახტსა ზედან მჯდომი მრჩობლ განეჵუი ცხო
ვრებისაგან ვ~ა ქუემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს:-
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ხ~ ჩუენ პირველსა სიტყუასა აღვიდეთ მოიწია რა მეფე რუსუდან ტფი
ლის და ძე მისი დავით ნოინთა წინა წარავლინა. ხ~ მათ ინე
ბეს დავითის დიდსა ყაენს ბათოს წინ წარვლინება და მიერ
ყარა ყურმს მანგუ ყაენის წინა: და ვითარ ცნა რუსუდან წარ
ვლინება ძისა თუისისა უცხოთა ნათესავთა შორის უცნაურთა

და შორთა ქუეყანათა ტკივილითა და უზომოთა მწუხარებითა
შეიცვებოდა და დაუწყუედელთა ცრემლთა მოადინებდა და
მოიჵსენებდა რა იგი ყო ძმის წულსა თუისსა დავითს ზედა. ვითარ
ექსორია ყო ეგრეთვე თათართა წარავლინეს ძე მისი ვ~ა ექს
ორიად წინაშო ბითოსა: ვითარ არღარა იყო ღონე წარვიდა
ნარინ დავით და წარჰყუეს ცოტანი ვინმე თანა შეზრდილნი ქარ
თლისა ერისთავის გრიგოლის სურამელის შვილი ბეგაჳ. გურკ
ლელი მახუჯაგის ძე. ამირეჯიბი ბეშქენ და თუალნიცა
ორნი თანა წარეტანებინეს იდუმალ ძუირ საფასონი:და წარ
ვიდეს შემდგომად კუალსა ავაგისასა და ხლათის სულტნისასა
რ~ პირველ იგინი გაეგზავნეს თათართა და მიიწივნეს წინაშე
ზემო ჵსენებულისა ბათოსა რომელმან კეთილად ისტუმრნა
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და ორისა წლისა ჟამთა თუისთანა იპყრა ნარინ დავით. და მერმე
წარავლინა ჩინ მაჩინს და ყარაყურუმს მანგუ ყაენს წინაშე
რომელი მიიწია რაჳ კეთილად შეიწყნარა და ავაგს შეეყარა
რომელი პირველ მისულიყო მუნ და მის თანა იყოფოდა
და ყაენი კეთილსა უყოფდა მას:-

აწ ოთხთა ამათ ნოინთა მოიგონეს ბოროტის ყოფა ალმუ
თელთა რომელი შეამთხუინეს პირველად აღიმჵედრეს მათ
ალმუთელთა ზედა და თანა წარიტანნეს ქართველნი და მათ

თანა აბრძოლებდეს მტერთა მათთა ზედა: და წარმოუ
ვლინეს მოციქული მეფესა რუსუდანს რათა მისცეს
საქართველომდა ლაშქარი კმა საყოფელი ალმუთსა ზედა:-

მას ჟამსა მეფე რუსუდან შვილისა თუისისა ნაღვლითა და
ტკივილითა მწარედ ილეოდა და დასნეულებული გარდაი
ცვალა ტფილისს ქ~კსაჱ ნაჱ და წარიყუანეს მთავართა დიდითა
პატივითა და გლოვითა და დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთ
ასა მონასტერსა გელათს: და გახდეს ქართველნი უნუგ
ეშინის ცემოდ დაუმეფოდ და არღარავინ იპოებოდა ნათე
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სავი მეფეთა რ~ ერთი დავით საბერძნეთს წარევლინა ყიასდ
ინს თანა რათა წარწყმიდოს. და მეორე დავით რომელსა ნა
რინ დავითობით უჵმობდეს ყარაყურუმს წარეგზავნა და
არაჳ უწყოდეს თუ რაჳ შეემთხუია ამისთუის თითოეული თავ
ადი თავისა თუისისათუის გააგებდა და ზრუნვიდა. რ~ თითოეული
ერის მთავარი მათსა ხუედრსა ნოინსა შეუდგა რ~ პირ
ველვე განყოფილ იყუნეს ნოინთა მიერ და გააჩინეს თათა
რთა ბევრის მთავარი რომელსა დუმნის მთავრად უწ
ოდდეს. და გამოარჩივეს პირველად ეგარსლან ბაკურცი
ხელი კაცი ღრმად მოუბნარი მჵნედ მეომარი და არას
საქონლისა პატრონი ამას მიათვალეს ლაშქარი ჲრეთ

კახეთისა კამბეჩანისა ტფილისითგან აღმართ ვიდრე მთადმდე
შამახისა. და შანშეს ჵელთ უდვეს მამული მისი და ავაგისი.
ვარამ გაგელსა ჵელთ უდვეს ყოველი სომხითი. გრიგოლს
სურამელსა ქართლი. და თორელსა გამრეკელსა მსგავსადვე
ეგარსლანისასა საჭაბუკოთ შინა ჵელთ უდვა ჯავახეთი სამ
ცხე და აღმართ ვიდრე კარნუ ქალაქამდე: ხ~ ცოტნე დადიანსა
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და რაჭის ერისთავსა ყოველი იმერი სამეფო და ესრეთ განა
ჩინეს თათართა და განიყუეს ყოველი საქართველო და წარვიდეს
ალამუთს ბრძოლად და ქართველნი თანა წარიტანეს. და გა
ნიყუეს ორად ნახევარი ერთსა წელსა და ნახევარი ერთსა
წელსა იყუნიან ალმუთს:-

რ~ შვიდ წელ განგრძელდა ბრძოლა ალმუთისი რომელნი არ
იან მიპარვით კაცის მკულელნი რომელთა მულიდად უჵმ
ობენ ამათ ებრძოდენ მრავალ ჟამ ესე ზემო ჵსენებულნი
ნოინნი ქარმაღან ჩაღატარ იოსურ და ბიჩუის მოუწყინებლად
ზამთარ და ზაფხულ: და მათგან განყოფილნი ქართველნი თუით
უეული ხუედრსა მისსა იახლნიან ნახევარნი ერთსა წელიწა
დსა დგიან და ნახევარნი მეორესა და ამა წესითა იბრ
ძოდიან: დღესა ერთსა წარმოგზავნეს ალმუთელთა მუ
ლიდი ერთი ჵელოვანი მივიდა ღამით და შემოეპარა მცუელთა

ჩაღატარ ნოინისათა შევიდა კარავსა მისსა და მძინარესა
განაწონა გულსა მახუილი ერთი და მოკლა იგი რომელ ვერა
ვინ აგრძნა. და ვითარ განთენდა იხილეს კარვის მცველთა
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ჩაღატარ ნოინი მოკლული იწყეს ტირილად და ტყებად და
ვაებად. და ვითარ ესმა სპათა ჩაღატარ ნოინისთა მირბიო
დეს და იხილეს რა მათცა მოკლული იწყეს ვაება და ტირ
ილი და არა უწყოდეს თუ ვითარ ანუ ვის მიერ მოკლულ იყო:-

მაშინ თქუეს ყოველთა ვ~დ ვინათგან ქართველნი დიდსა ჭირსა
და სასჯელსა შინა არიან ჩუენ მიერ ამისთუის მოკლეს ქართ
ველთა ამათ ყოველნი უცილოთ დაამტკიცებდეს თუინ
იერ ქარმაღან ნოინისა კიდე. რ~ იგი იტყოდა დასწყნა
რდით კაცნო რ~ არა არიან ნათესავნი ქართველთანი კაცის
მკულელნი და არცა სჯულ უცთ ესე ვითარისა საქმისა ქმ
ნად: ხ~ იგინი აღშფოთებულნი სიკუდილისათუის პატრო
ნისა განძვინებულნი წარმოემართნეს ბანაკისა მიმართ ქა
რთველთასა რ~ მახლობელად ჩაღატარ ნოინისათა დაბ
ანაკებულ იყუნეს. და ვითარ მომართეს განკრთეს ქართვ
ელნი და უღონოებასა მოეცვნეს და არა უწყოდეს რამცა
ყუეს ხ~ ზოგნი ომისა მიმართ განემზადებოდეს და ზოგნი
აყენებდეს რ~ უმცირეს იყუნეს მათსა:-
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მაშინ გრიგოლ სურამელი ქართლისა ერისთავი იტყოდა არა
არს ძმანო ჟამი ბრძოლისა რ~ ჩუენ მცირე ვართ და ეს
ენი უმრავლესნი არიან და უკეთუ ბრძოლა ვყოთ ყოველთა
მოგუწყუედენ დიდით მცირემდის. და უკეთუ არა ვებრძვით
მე ვგონებ ჩუენ უთავადესთა მოგვწუიდენ და ამა ლაშქა
რთა არღარა და უმჯობესცა არს რათა ჩუენ ოდენ მთა
ვარნი მოგვწყუიდნენ და არა ყოველი ესე სიმრავე მოი
სრნენ: გარნა შევრდომა ღ~თისა ჯერარს რ~ არა ვინ არს
მჵსნელი ჩუენი თუინიერ იესო ქრისტე ძე ღ~თისა და ყოვლ
ად წმიდა მშობელი მისი მარადის ქალწული მარიამ. რო
მელი იგი მარადის მცველი არს მოსავთა ძისა მისისათა
და უმეტეს ჩუენ ქართველთა ნათესავისასა:-

აწ ყოველთა სამ სამი მუჵლი მოიდრიკოთ შევრდომით ყოვლად
წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიმართ და რომელთა უწყით
ვთქუათ შესხმა ესე მისი: მოწყალებისა კარი განგვიღე კუ
რთხეულო ღ~თის მშობელო და შემდგომი. და ვითარ აღასრ
ულეს ლოცვა ესე სავედრებელი ყოვლად წმიდისა ღ~თის
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მშობელისა მოახლებულ იყუნეს თათარნი იგი უწყა

ლოდ დასახოცლად ქართველთა: მაშინ გამოვიდა კაცი
ერთი ლერწმოანით რომელსა აქუნდა ლახვარი წდული
ჵელთა შებღალული სისხლითა ლახვარი იგი აღიპყრა
ზე და ძლიერად ჵმობდა მან ქუშტემ ჩაღატარ მან ქუშტ
ემ ჩაღატარ რომელ არს ენითა სპარსულითა მე მოვკალ ჩაღატარო:
ვითარ იხილეს თათართა მყის მიეტევნეს ხ~ იგი ივლტო
და ლერწმოვანთავე მიმართ. ხ~ მათ შეუდვეს ცეცხლი
ლერწამსა და გამოიყუანეს კაცი ლერწმით იგი და მოიყუან
ეს ქარმაღან იოსურ და ბიჩუის წინაშე:-

ხ~ იგინი ჰკითხვიდეს ვითარ მოაკუდინე ჩაღატარ ნოინი ხ~ უთხ
რა მე ვარ მულიდი მულიდთა შორის საჩინო მათ
მულიდთა თავადთა მომცეს ოქრო ფრიადი წარმომგზა
ვნეს თქუენ ოთხთაგან ერთისა რომლისამე მოკუდინებად. წა
რმოვედ და მოვედ ღამით მოვკალ ჩაღატარ ნოინი და
დავიმალე ლერწმოვანთა შიგა: და იგინი ეტყოდეს რა
იყო მიზეზი გამოსვლისა შენისა და ყივილი მაღლად სიკუდილი

1-17 სტრ. 389r
დიდისა ნოინისა ვინათგან დამალულ იყავ. და კ~დ მულიდი მიუგ
ებდა მე ლერწმოანთა მათ შინა უჵშირესთა რაჳ დამალულ
ვიყავ მყის მოვიდა ვინმე სახითა დედაკაცისათა სიტურფე აღმ
ატებული და მრქუა მე რაჳ ესე ჰქმენ კაცო შენ მოკალ კაცი

იგი და აწ მრავალნი უბრალონი სულნი შენ ძლით მოისრვიან.
და მე მიუგე შიშით რა ვყო დედოფალო. ხ~ მან მრქუა აღდეგ
და შემომიდეგ მე მივედ და ესრეთ თქუ ვ~დ მე მოვკალ კაცი
იგი და განარინე ურიცხვი სული სიკუდილისაგან: ხ~ მე მსწრ
აფლ აღვდეგ და შეუდეგ მას და მან მომიყუანა თქუენსა წინაშე
და მე ვითარ ჵმა ვყავ და თქუენცა მიხილეთ უჩინო იქმნა დედა
კაცი იგი და არაჳ უწყი ვინა მოსრულ იყო და აჰა მე ესერა ვარ წინაშე თქუენსა:-

ხ~ ვითარ ესმათ სიტყუა ესე თათართა კაცისა მისგან ფრიად გან
კუირდეს და კაცი იგი მულიდი ჵრმლითა ორად განკუეთეს. ეს
რეთ იჵსნა ერი თუისი ყოვლად წმიდამან ღ~თის მშობელმან
უმსჯავროსა სიკუდილისა ვითარ ოდესმე იჵსნა ქალ
აქი იგი დიდი კოსტანტინო პოლი რაჟამს იგი ბარბაროზთა მძუი
ნვარედ გარე მოეცვა მჵედართ მთავრობასა სარვანოსსა.
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და მძუინვარედ აღდგომასა ხაღან სკუითთა მთავრისასა ვით
არ დაანთქნა მბრძოლნი მისნი ზღვად ქალაქისა მისდა მინ
დობილისანი. რ~ აღდუღნა ზღვა და განდნა ძივთი ნავისა და
დაინთქნეს მძუინვარედ შეწევნითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის
მშობელისათა და ჵმელეთსა ზედა მყოფთა აწვიმა ცეცხლი ვი
თარ ძუელ ოდესმე სოდომელთა ზედა: ამათ საკუირველებ
ათა არა უდარეს ვჰგონებ ვითარ აწ იქმნა მსწრაფლი და

ანასდათი ჵსნა ქართველთა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა
მიერ: გარნა ვინმე შეუძლოს დიდების მეტყუელებისა მი
ერ სამადლობელი შესხმა საკუირველებისა ამის თუის რომელ
დაიცვა ურიცხვი სული ქართველთა ნათესავისა. ყოვლად
უბიწომან სიტყუისა ღ~თისა მშობელმან ღ~თაებისა და კაც
ებისა ერთ გვამად შემაერთებელმან ორთა შინა
ბუნებათა ღ~თადრულიად ორითა ბუ
ნებითა და ორითა ნებათა შეურევნელად:-

ხ~ ამის უბიწოსაგან დაცულნი ქართველნი დიდსა ჭირსა ში
ნა იყუნეს თათართაგან რ~ მიმდემი და მოუწყინებელი ბრ
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ძოლა აქუნდა ალმუთელთა მიმართ და ქართველნიცა თა
ნა ახლდიან და ორად განყოფილნი იყუნიან. ვ~ა ზემორე ვთ
ქუ თითოეული ერის მთავარი თითოსა ნოინსა განესაკ
უთრნიან და მუდამ გვერდსა იახლნიან: მაშინ ზემო ჵს
ენებული ეგარსლან კაცი საკვირველი და მჵედრობისა ცო
დნითა აღსავსე ასრე განდიდნა კნინღა და მეფობისა სახ
ელის დებადმდე და ყოველი ქართველთა ნათესავი ბრძანებ
ასა მისსა მორჩილობდეს. პ ვ~ა მეფესა. და თუით დიდი და პატ
იოსანი შანშე მანდატურთა უხუცესი და ვარამ გაგ
ელი და სხვანი ყოველნი მთავარნი:-

მათ ჟამთა შინა სხვანიცა ბოროტნი აღმოსცენდეს ვ~ა ცნ
ეს თურქთა შამს მყოფთა უმეფობა ქართველთა და ლაშ
ქართა საქართველოსათა ალმუთს ყოფა და უცალობა ქართ
ველთა. შეკრბა სიმრავლე ფრიადი ვითარ სამოცი ათ
ასი კაცი რომელთა მთავრად და პატრონად ჰყუათ კაცი ვინ
მე სახელოვანი სახელით ყარახან და გამოემართნეს საქართ
ველოსა მოსაოჵრებლად და მოიწივნეს ქუეყანასა ვალაშკერტ

1-17 სტრ. 390v
ისასა. რომელი მას ჟამსა ოდენ აეღო შანშეს და იწყეს ოჵრებ
ად ვალაშკერტისა და რაჵსს იქით ქუეყანათა ვიდრე სურმა
ნადმდე რომელი იგიცა ოდენ დაეჭირა შანშეს მანდატურთა
უხუცესსა: ამან ვითარ იხილა ოჵრება ქუეყანათა მათ უბ
რძანა სპათა თუისთა და ავაგ ათაბაგისთა და შეკრბა მეომარი
ოც და ათი ათასი რჩეული მჵედარი განვლეს რაჵსი მივი
დეს ვალაშკერტს სადა იგი დაებანაკა ყარახანს:-

ხ~ ვითარ მიიახლნეს დააწყუეს რაზმი და მიეტევნეს ერთმან
ერთსა ხ~ შანშე უპირატეს ყოველთასა მიეტევა რომელმ
ან ოროლითა განგმირა თურქი ერთი სახელოვანი. იქმნა
ომი ძლიერი და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხუი სპათაგან
თურქთასა: ხ~ სპათაგან შანშესთა კეთილად დაცულ იქმნეს

შეწევნითა ღ~თისათა და ძელისა ცხოვრებისათა რომლისა
მიმართ მინდობილ იყო. და ვითარ შენივთდა ომი იძლია
ყარახან და სპანი მისი ივლტოდეს შეუქცეველად: მაშ
ინ დევნა უყუეს ვიდრე ხლათამდე მოსრეს და ტყუე ყუეს სიმ
რავლე ურიცხუი და აღისავსნეს ცხენითა ჯორითა და აქლე
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მითა კარვითა და ურიცხვითა ალაფითა ესრეთ სახელოვანნი და
გამარჯვებულნი მივიდეს ანისსა სახლსა და ტახტსა თუისსა:-

გარნა ვინათგან განითქმოდა ყოველგან უმეფობა საქართველოსა
აღიძრვოდეს ყოველნი ნათესავნი ოჵრებად ქართველთა: მა
შინ აღიძრნეს საბერძნეთს მყოფნი თურქმანნი და სულტანი
ეზინკისა და სხვათა ქალაქთა შინა მყოფნი ამირანი და შეკრბა
სიმრავლე ურიცხუი და წარმოემართნეს საქართველოსა: ხ~ ვი
თარ ცნეს ტაოელთა შავშ კლარჯ კოლა არტან კარნიფო
ლელთა განკრთეს და წარმოავლინეს კაცი სამცხეს ყუარყუა
რე ციხის ჯვარელ ჯაყელს თანა რათა შეეწიოს. ხ~ მან მოუ
წოდა ყოველთა მესხთა ერისთავთა და ყოველთა სპათა მის
თა და შეკრბა მჵედარი ვითარ ათი ათასი და წარმოემართნ
ეს ხ~ იგინი მოსრულ იყუნეს ბანას და გარე მოსდგომოდეს რ~
ოლთისნი და ბუღათა ყურნი მას აქუნდეს და აოჵრებდეს ტაოს:-

მაშინ წინამძღვარ ექმნა სპათა მესხთა ყუარყუარე და მოვიდეს
თავსა კალმახისასა ვითარ ესმა თურქმანთა მისვლა მესხთა
აღიჭურნეს იგინიცა რომელთა თავად ყუეს ალთუხან და
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ონხან. აქათ მესხნი ჩავიდეს მინდორსა მას რომელსა ეწოდების ავ
ნის ვაკე და შეკრბეს ურთიერთას და იქმნა ომი ძლიერი და სას
ტიკი: და ბერძენნი და თურქმანნი არა გარე უკუნ იქცეოდეს
მინდობილნი სიმრავლისათუის და ეგრეთვე მესხნი მინდობილნი
სიმჵნისანი არა გარე უკუნ იქცეს რ~ ძლიერად ბრძოდეს. რ~
კაცმან ვინმე აზნაურმან ერთსა კაცსა თურქმანსა მუზარადიანსა
თავი ორად გაუპო და მოკლა და მეორესა ონხანის მჵნეთა
განსა ზურგსა უხეთქნა თუცა ჯაჭვი ვერ გაუკუეთა ა~დ ზუ
რგის მძივი დაამტვრია და ქუე დააკუეთა მკუდარი. და ესრეთ გან
გრძელდა ომი და ორგნითვე მოსწყდა ურიცხუი იძლივნეს
ბერძენნი და თურქმანნი და იწყეს სივლტოლად:-

მაშინ ქართველთა დევნა უყუეს და აღიღეს ნატყუენავი ური
ცხუი და სიმდიდრე აურაცხელი და ესრეთ გამარჯვებულნი
და სავსენი მოვიდეს სამცხეს და ესოდენ განემარჯვათ რომელ
ესე ვითართა სპათა შორის არავინ მოიკლა სახელ დებ
ული კაცი მესხი: ხ~ ამას ომსა უწოდდეს ბანის ჯვარად
რომელ სიმრავლისა მათისათუის ძლით დაეტივნეს ბანს
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ავნის ვაკესა: და ვითარ იქმნა ესე ამან სამცხისა სპასალარმან
ყუარყუარე წარავლინნა ძის წულნი თუისნი ივანე რომელსა ეწ
ოდა პაპა და უმრწემესი მისი სარგის რომელნი იყუნეს ძმანი
ძლიერნი და მჵნენი უმეტეს ყოველთა წყობათა შინა უშიშნი და
შემმართებელნი: ებრძოლნეს ოლთისთა და აღიღეს ოლთისნი
და ბუღათა ყურის ციხე ძლიერად განმარჯვებულნი და ნაომ
არნი ომთა დიდთა შინა მოიქცეს მშვიდობით რომელთა
არა არს აწ ჟამი მითხრობისა:-

ხ~ ამათ შფოთთა რა შინა იყო ქუეყანა საქართველოსა შეკრბეს ყოველ
ნი მთავარნი საქართველოსანი თავსა კოხტისასა იმერნი და ამ
ერნი: შანშე. ეგარსლან. დადიანი ცოტნე. ვარამგაგელი. ყუარყუარე.
კუპარი შოთაჳ. და ყოველნი ჲრ. კახნი. ქართველნი. თორელი გამ
რეკელი. სარგის თმოგველი. მესხნი და ტაოელნი: ყოველნი
იტყოდეს რამე ვყოთ რ~ არღარა არს ნათესავი მეფეთა რათა
წინამძღვარ გვექმნას და ვბრძოდით თათართა და ჩუენ ერთი
ერთისაგან განდგომილ ვართ და ვერ ძალ გვიც წინა აღდ
გომად თათართა. და იგინი ბოროტად გვაჭირვებენ ჩუენ და
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ყოველთა წელთა ალმუთს წარგვასხმენ ყოველთა ჭირთა და ბორ

ოტთა შესამთხუევლად და არა არს ღონე ჩუენი და ჩუენ უმეფონი ვართ:-

არამედ შევკრბეთ ყოველნი და ვებრძოლნეთ თათართა და დააპირეს
ომი და დადვეს პაემანი ქართლს შეყრისა. ამას ზედა განიყარ
ნეს უშორეს მყოფნი აფხაზნი დადიანი ცოტნე და ბედიანი კაცი კე
თილი და სრული ყოვლითა საღ~თოთა და საკაცობოთა და რაჭის
ერისთავი ესენი ყოველნი წარვიდეს კაზმად: ესმა რა ესე თათა
რთა ერთად შეკრება ქართველთა წარმოვიდეს ბიჩუის და ან
გურგ და მივიდეს კოხტას თავსა და ესე ყოველნი მთავარნი
და თავადნი საქართველოსანი მუნვე იყუნეს გაუყრელნი. და
ჯერეთ ლაშქარი არა შეეყარათ და ამისთუის ვერღარა წინა
აღუდგეს სიმცროსა ბედითა მოუჵდეს და დაიპყრნეს და წარა
სხნეს ანისის ქუეყანასა ადგილსა რომელსა ეწოდების შირაკავანი:-

ხ~ ვითარ მიიწივნეს ქარმაღან ნოინს წინაშე ჰრქუა რაჳ
არს მიზეზი შეკრებისა თქუენისა უკეთუ არა განდგომილება
ჩუენი გნებავსთ. ხ~ მთავარნი მიუგებდეს არა განდგომად თქ
უენდა შევკერბით ა~დ რათა განვაგოთ საქმე თქუენი და ხარკი
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გაგიჩინოთ რომელსა იგი უწოდდეს ხარაჯად: ესე რა ესმა ნოინთა
არა სრულიად ირწმუნეს და ბრძანა განძრცვა ყოველთა და მჵა
რთა დაკრვა და შიშველთა მჵარ დაკრულთა სიცხეთა შინა მოედანთა დას

ხდომა. და ყოველთა დღეთა ჰკითხვიდის მიზეზსა შეკრებისასა
და უკეთუ არა აღიარონ სიკუდილსა მისცენ ყოველნი ესე ზე
მო ჵსენებულნი მთავარნი. ხ~ იგინი დაამტკიცებდეს რათა
გაუჩინონ ხარაჯა და ამას უყოფდეს მრავალ დღე და ამა ჭირ
სა და სატანჯველსა შინა იყუნეს არცა ირწმუნებდეს სი
ტყუასა მათსა და არცა განუტევებდეს:-

ხ~ ვითარ მოეახლა პაემანი მოვიდა დადიანიცა ცოტნე ლაშქრითა
მათდა ადგილსა რომელ არს რკინის ჯვარი შორის სამცხისა
და ღადოსა. და ვითარ აუწყეს წარსხმა ყოველთა მთავართა საქ
ართველოსათა ანისად. და ყოველთავე ყოფა ბოროტთა სატა
ნჯველთა შინა. მწუხარე იქმნა უზომოდ და თუისად სიკუდილად
შერაცხა საქმე იგი და წარავლინა ლაშქარი თუისი და ორითა კაც
ითა წარვიდა ანისად დამდები თავისა თუისისა მეგობართა თუისთა
თუის მცნებისათუის უფლისა: ვ~ა იტყუის წმიდასა შინა
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სახარებასა ამისა უფროსი სიყუარული არა არს რათა დადვას
კაცმან სული თუისი მეგობართა თუისთა თუის: რომელ ყო პატიოსან
მანცა ამან კაცმან ცოტნე სათნობა მაღალი და საკუირველი და
ყოვლისა ქებისა ღირსი განვლო სამცხე და ჯავახეთი და მივიდა ანის:-

მაშინ ზემო ჵსენებული ესე ნოინნი ქალაქად შესრულ

იყუნეს და ესე მთავარნი ტყუენი მჵარ დაკრულნი შიშუ
ელნი მოედანსა შინა მსხდომარე იყუნეს. ვითარ იხილნა
ესე ცოტნე წარჩინებულნი ესრეთ უპატიოდ მსხდომარ
ენი და სიკუდილად განწირულნი გარდაჵდა ჰუნისაგან და
დააბნია სამოსელი თუისი განშიშვლდა და შეიკრნა მჵარნი
და დაჯდა წარჩინებულთა თანა მწუხარედ: და ვითარ იხილნ
ეს თათართა განკუირდეს და მსწრაფლ აუწყეს ნოინთა ვ~დ
ცოტნე დადიანი მოვიდა ორითა კაცითა და განიძარცვა სამო
სელი და შეკრული დაჯდა ქართველთა თანა რ~ კეთილად
მეცნიერნი იყუნეს ცოტნესი. რომლისათუის განკუირდეს თათარ
ნი და წინაშე მათსა მიუწოდეს და ჰკითხვიდეს მიზეზსა მუნ მის
ვლისა მისისასა და ამის საქმისა ქმნასა რომელ მან ყო:-

1-17 სტრ. 394r
ხ~ იგი ეტყოდა ვ~დ ჩუენ ყოველნი ამად შევკერბით რათა გან
ვაგოთ ხარაჯა თქუენი და ბრძანება თქუენი აღვასრულოთ ესე
იყო მიზეზი შეკრებისა ჩუენისა. აწ თქუენ ძუირის მოქმედად
შეგურაცხენით და მე ამის ძლით მოვედ წინაშე თქუენსა რათა
გამოიკითხოთ და უკეთუ ღირსი რამე სიკუდილისა გუქმნიეს
მეცა მათ თანა მოვკუდე. და უკეთუ უბრალონი იყუნენ მეცა
უბრალოდ შევირაცხო და მართალ თქუენს წინაშე რ~ თუინიერ
ჩემსა არა რაჳ უქმნიესთ: და ვითარ ესმა ესე ცოტნესგან
ნოინთა მათ განკუირდეს სათნოებისაგან მისისა და თქუეს ვინ

ათგან ნათესავნი ქართველთანი ესე ოდენ კეთილ არიან და
არა ეცრუებიან ერთი ერთსა. რომე აფხაზეთით მოვიდა კაცი
ესე დიდებული რათა დადვას სული თუისი მოყუასთა თუისთა თუის.
და განწირა სული თუისი სიკუდიდ არა არს სიცრუე მათ შო
რის და ამის ძლით უბრალოდ ვპოებთ ამისთუის განუტეოთ
ყოველნი და ნურღარა ვსჯით: ჰრქუეს ცოტნეს განდგომილ
ება ვგონეთ თქუენ ქართველთა და აწ ვინათგან ყავ სათნოება
კეთილი ყოველთა ქართველთა შენ მოგანიჭებთ და შენდა მონდ
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ობილ ვართ და განუშვნეს ყოველნი ესე წარჩინებულნი და წა
ვიდეს თუის თუისად და წინა აღმდგომ იქმნეს ურთიერთას:-

მაშინ შეკრბეს დიდებულნი ამის სამეფოსანი რ~ ჰრცხუენოდათ მთ
ავარ ყოფად მათ ზედა ეგარსლანისი არა მათგან უგვარიანესი
სა კაცისა. ამისთუის შეკრბეს შანშე ვარამ გაგელი ყუარყუარე
ჯაყელი სარგის თმოგუელი კაცი მეცნიერი და ფილოსოფოსი
სურამელი გრიგოლ ქართლისა ერისთავი თორელი გამრეკელი
ორბელიანი და მრავალნი ერის მთავარნი. და ძიება ყუეს ლა
შას ძისა დავითის თუის რ~ ეუწყათ ვიეთგანმე ვაჭართა ვ~დ ჯერეთ
ცოცხალ არს გარნა პყრობილი ჯურღმულსა შინა ღრმ
ასა გუელთა თანა: და ვითარ ჭეშმარიტებით ეუწყათ ესე
მთავართა საქართველოსათა წარვიდეს ქარმაღან იოსურს ბი

ჩუის და ანგურაგს წინაშე რ~ ჯერეთ ყაენი არა რომელი მოს
რულ იყო ამა ქუეყანასა ა~დ ესე ზემო ჵსენებულნი ნოინ
ნი გააგებდეს ამა ქუეყანათა. და მოახსენეს ვინათგან მეფე ჩუ
ენი ნარინ დავით წარავლინეთ ყაენს წინაშე არა უწყით თუ
რაჳ შეემთხვია დედა მათი რუსუდან გარდაიცვალა და არღარა
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არს ნათესავი მეფეთა ჩუენთა და ჩუენ ურთი ერთას დაუმორჩილ
ებელ ვართ. და არაჳ ეგების თუმცა დავემორჩილენით ვისმე უკ
ეთუ არა იყოს ნათესავი მეფეთა: აწ გვასმიეს თუ არს შვი
ლი მეფისა ჩუენისა ლაშასი სახელით დავით რომელი დაუტ
ევა ძმამან დასა თუისსა რუსუდანს რათა იგი დაადგინოს მეფედ
ხ~ რუსუდან მეფემან წარავლინა სულტანს თანა საბერძნეთს
რათა წარსწყმიდოს: აწ გვასმიეს ვ~დ ცოცხალ არს და გუელთა
თანა პატიმრად ჰყავს და აწ გევედრებით რათა წარავლი
ნოთ ერთი ვინმე სახელოვანი კაცი და ჩუენცა თანა წარვყუ
ენთ და მოვიყუანოთ იგი აქა და ყოთ ჩუენ ზედა მეფედ:-

და ვითარ ესმათ ნოინთა განკუირდეს საქმისა ამის თუის რომ
ელი ექმნა რუსუდან მეფესა მსწრაფლ წარავლინეს ანგ
ურაგ ელჩად და თანა წარყუეს ვარამ გაგელი და სარგის თმო
გველი. და მცირედთა დღეთა მიიწივნეს სულტანს წინაშე და
აუწყეს ვ~დ დავითის ძიებად მოსრულ ვართ რათა მოგვ

ცე და წარვიყუანოთ იგი: ხ~ იგი არღარა ჰგონებდა სიცო
ცხლესა მისსა და ეტყოდა ვ~დ ყრმა დავით წარმოევლინა მეფ
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ესა ქართველთასა რათა მოვაკულევინო და მე მაშინვე სიკუდილა
მივეც მღუიმესა შინა გუელთა აწ არს მიერითგან შვიდი
წელი ვითარღა ეგების ცოცხალ ყოფა მისი: ხ~ მათ აუწყე ვ~დ ჩუ
ენ უწყით სიცოცხლე მისი ჯურღულსა შინა მყოფი გუელთა
თანა რ~ მას ოდენ ჟამსა სოსნა მოსრულ იყო და მას ეამბო
ვარამ გაგელისა და მისთანა მყოფთა თავადთათუის სიცოცხლე დავითისი:-

ხ~ ვითარ ცნა სულტანმან წარავლინა კაცი და გამოიყუანეს და
ვით კნინღა სულიერ მყოფი რ~ საგონებელ იყო უსულო რად
მე განყინულად ანუ მკუდრად უძრავად მხილველთა მიერ.
ესრეთ უცხო იყო სახილველად რ~ ფერი პირისა მისისა და
ყუითლებულ იყო და თმანი ვიდრე კოჭამდე შთასრულ და ფრ
ჩხილნი გრძლად წაზრდილ: იხილეს რა ესე განკუირდეს სი
სოცხლესა მისსა თუ ვითარღა იყო სულიერ ცრემლეო
დეს დიდად ვარამ გაგელი და სარგის და სულტანიცა ლმო
ბიერ იქმნა. მყის წარიყუანეს აბანოდ განბანეს და შემოსეს
საპატიოდ სამეუფოთა სამოსლითა და სამკაულითა და მოიყ
უანეს და სხვაცა ფრიადნი ნიჭნი და სიმდიდრენი მიანიჭეს:
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და ევედრებოდა სულტანი განბანა შენდობასა რათა არა იხსენოს ძუირი
მისთუის და ესრეთ წარმოავლინა და ვითარ მოიწივნეს საქართ
ველოს მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი.
შანშე და ძე მისი ზაქარია ამირ სპასალარი კაცი სიკეთითა აღმა
ტებული ყუარყუარე ჯაყელი: სურამელი გრიგოლ ქართლისა
ერისთავი. ორბელიანი. გამრეკელი. შოთა კუპარაი და ყოველნი
მთავარნი თვინიერ ეგარსლანისა და წარვიდეს ნოინთა წინაშე:-

ხ~ მათ იხილნეს და განიხარნეს ა~დ მათ მეფობა ვერ დაუმ
ტკიცეს და წარავლინეს დიდსა ყაენს ბათოს წინაშე და წა
რყუეს შანშეს ძე ზაქარია ვარამის ძე აღბუღა და სარგის თმო
გველი და წარვიდეს ბათოს წინაშე: და ვითარ მიიწინეს კეთ
ილად შეიწყნარნა იგინი ბითო ხ~ მან შანშეს ძე ზაქარია
და ვარამის ძე აღბუღა თუისად დაიმჭირნა და მეფე დავით მანგუ
ყაენს წინ წარავლინა ყარაყურუმს. და წარჰყუეს თანა
სარგის თმოგველი და სხვანი მცირედნი ვინმე ქართველნი და
მიიწინეს მანგუ ყაენს წინაშე რომლისად მიემცნო რათა
განიხილოს და განბჭოს და ორთაგან რომელსაცა ხუდებოდეს
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დავითს და დავითს მეფობა მას დაუმტკიცოს: ხ~ მირაიწინეს დახ
უდეს მანგუ ყაენს თანა ნარინ დავით მეფე ათაბაგი ავაგ სურამ

ელი გამრეკელი ამირეჯიბი ბეშქენ და ესრეთ მრავალ ჟამ
იყოფოდეს ხატაეთს და ყარაყურუმს:-

მაშინ ინებეს თათართა ნოინთა რომელნი საქართველოს იყუ
ნეს რათა მათ წინაშე მიიყუანონ სულტანი ყიასდინ და მოუ
წოდეს ელჩთა და მსწრაფლ წარავლინეს. მაშინ ვერღარა
ურჩ ექმნა ყიასდინ ა~დ წარმოემართა დიდითა სიმდიდრ
ითა თუისითა და მოიწია წინაშე ნოინთა ვითარ იხილეს ნოი
ნთა სულტანი სიმდიდრითა უზომოთა და განსაკრთომე
ლითა ინებეს მისიცა წარვლენა ყაენს ბათოს თანა: და წა
რავლინეს იგიცა და თუ სადა ვინ იყო ჵელმწიფე დამორჩ
ილებული მათი ბათოს თანა წარვლენდიან და ბითო
მანგუ ყაენთანა წარავლენდის ვითარ ესე სულტანიცა ყია
სდინ წარავლინა მანგუ ყაენს თანა:-

და იყოფოდეს ორნი ესე ულუ დავით და ნარინ დავით და მი
ვიდა საბერძნეთისა სულტანი ყიასდინცა და ხლათისა სულ
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ტანი მუნ იყო და ავაგ ათაბაგი და იყუნეს მანგუ ყაენს წინა
შე ხატაეთს და ყარაყურუმს ხუთისა წლისა ჟამნიჱ და ამათ
ჟამთა შინა იქმნა საქმე ესე რ~ მანგუ ყაენს ორნი ძენი
ესხნეს უხუცესისა სახელი ყუბულ ყაენ და უმრწემესისა ულო

და ეჰჯნობითაცა უჵმობდეს: ამან ყაენმა მანგუ განაჩინა
ყაენად პირმშო ძე თუისი ყუბულ ყაენ და უბრძანა ლაშქრ
ობა დასავლეთით კერძო ბაბილოვნისა რომელ არს ბაღდა
დი და ეგვიპტისა და ყოვლისა დასავლეთისა კერძოთა: ხ~ ულოს
უბრძანა წარსლვა დიდთა ინდოეთს დიდითა ლაშქრითა გარნა
ორთავე ძნელად აღუჩნდათ ყუბულს დასავლეთის კერძო და
ულოს ინდოეთის კერძ:-

მაშინ ევედრა ულო ძმასა თუისსა ყუბულს რათა ინდოეთს კე
რძ იგი წარვიდეს და დასავლეთის კერძო თუით წარავლინოს
და ესრეთ განცვალონ ლაშქრობა და მოახსენეს მანგუს მამ
ასა მათსა სალაშქროსა განცვალება რომელსა ნება სცა მანცა:
და მოუწოდა ძესა თუისსა ულოს და მისცა ლაშქარი ექუსი ბე
ვრი მჵედარი დედაწულითა მათითა ბარგითა და ხუასტაგითა.
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და განაჩინა მჵედართ მთავრად რომელსა იგინი ნოინობით
უჵმობდეს და აწ ბეგლარბეგ სახელით ელგა ნოინი
ნათესავით ჯალარი კაცი პატიოსანი და სათნოებიანი და სამართ
ლისა მოქმედი. ამას მოსცა მჵედარი ათი ათასი სახლითა და
დედა წულითა და წარვიდა ულო და მჵედართ მთავარი მის ელ
გან ნოინი გამოვლეს ერანი თურანი და ჯიონი მოვიდეს
ხვარასანს ერაყს და მოიწივნეს ალმუთს: და ვითარ მოადგეს

ბრძოლად ალმუთს მოკუდა ყაენი მანგუ და დასუეს მამისა მი
სისასა ტახტსა ზედა შვილი მისი ყუბულ ყაენად რ~ თუით
მამასა მისსა მისთუის დაეგდო ყაენობა: და დარჩეს ესე ზემო ჵს
ენებულნი ჵელმწიფენი დავით და დავით ყარაყურუმს უცალო
ებისაგან თათართასა და ულო მივიდა ადარბადაგანს ლაშქრითა სამოცი ათასითა:-

და ვ~ა ცნეს ნოინთა ქარმაღან იოსურ ბიჩუის და ანგურაგ
წარემართნეს მიგებებად ულოსა და თანა წარიტანეს ყოველ
ნი წარჩინებულნი საქართველოსანი. და უმეტეს ეგარსლან
რომელსა უმეტეს მეფისა მორჩილობდეს ყოველნი წარჩინე
ბულნი საქართველოსანი და მიეგებნეს თვარეზს: და წარჩინებ
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ულნიცა საქართველოსანი მივიდეს ულოს წინაშე იხილნა და
კეთილად შეიწყნარნა პატივითა და აამჵერნა მათ თანავე მბრ
ძოლად: და უბრძანა რომელსამე ულდაჩად რომელ არს მე
ჵრმლე. და რომელსა არტყია ჵრმალი და კარსა ზედა დგას
ედვაჩად: და რომელსამე სუქურჩად რომელსა საგრილობელი აქუს
შესაკეცელი და გაშაშლელი მრგუალი მაღალსა ხესა ზედა ვ~ა
ბუნსა დროშისასა განრთხმული იყუის და მით ყაენის თავსა
ზედა უგრილობდიან: და თუ არა ყაენისა ნათესავი არავის
ღირს იყო სექურითა დაჩრდილებად: და სხვანი ყაფჩა
ჩად რომელთა აქუნდა ტანისამოსი. და ბაშმაყანი. და ზოგ

ნი კარის მეკარედ და ევჩად. და ზოგნი ყორჩად. რომელთა
ქონდა მშვილდნი და ქარქაშნი ესე ვითარითა უშვერითა პა
ტივითა პატივ სცა ყაენმან დიდთა ამათ მთავართა საქართველოსათა:

და წარმოვიდეს და მოვიდეს ადგილსა მას რომელსა ეწოდების
ალატაღი და მივიდეს ყოველნი მორჩილნი მათნი ყაე
ნს წინაშე და დაჯდა ტახტსა ზედან საჵელმწიფოსა და
დალოცეს წესისა ებრ მათისა:-
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აქა იწყო ყაენობა ულო რ~ პირველ მათ ოთხთა ნოინთა მიერ
განეგებოდა ქუეყანა საბრძანებელისა მათისა პირველად რომ
გუარი რომელ არს ხორასანი ერაყი ადარბადაგანი. მოვაკა
ნი ბარდავი შარვანი საქართველო ყოველი ხლათი და საბ
ერძნეთი დიდი ვიდრე ასიადმდე ამათ ოთხთა ნოინთა მი
ერ განეგებოდა და მათი საურავი იყუის რომელთა თუმო
ჩიანობით უჵმობდეს: ვ~ა ძუელ ოდესმე იონთა ქუეყან
ასა და რომს გააგებდეს ოთხნი იპატოსნი: და ვინათგან მოი
წია ულაო დაუწყო საურავად ქუეყანათა და განაგებდა
წესთა ყაენობისათა აღსრულებად:-

მათვე ჟამთა წარმოვლინეს სხვათაცა ყაენთა შვილნი მა
თნი რომელთა ქოუნ უწოდიან ბათო ვიდრემე ტუთარ

და ჩაღათ ნოინის შვილმან უშან ყული და თულის ნათე
სავი საგან. ბოლღარათა ქუეყანა მათი წილხდომითა ყაე
ნის შვილთა დაიპყრან და ხარაჯასა იგინი აიღებდენ და
აქუთ ყაენის შვილის შვილი ყუბულ ყაენის ძმა ულო
აქა დაჯდა პირველ მოსრული: და ვითარ იხილნა ულო სამნი
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ესე ზემო ჵსენებულნი ქოუნნი შეიწყნარნა და მისცნა ქუ
ეყანა ხუედრი მათი და ესრეთ მშვიდობით იყოფოდა ქუ
ეყანა ესე: და საყდრისა შესავალნი მცხეთა და სხვანი მო
ნასტერნი და მისი მიმდგომი სოფელნი და ქუეყანანი არ
ავისგან იცვებოდეს რ~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი
თვისისა ქუეყანისათვის ზრუნვიდეს:-

ამისთუის წარვიდა ულოს წინაშე კათალიკოზი ნიკოლოზ
კაცი სულითა მხილველი მობაძავი ანგელოზთა და მრა
ვალთა მოღვაწებათა შინა საკუირველი მართლ მადიდ
ებელი ძლიერი და თუალ უხუად მამხილებელი მეფე
თა და მთავართა: რ~ იყოცა უმანკო და არავის თუალ ახ
უვნის იხილა რა ყაენმან განკუირდა წესსა და ხილვასა
შესახედავისა მისისასა. რ~ არა მეცნიერ იყო ნათესავსა ქრ
ისტეანეთასა თუინიერ არქუანთა და ვითარ პატივსცა პატივითა დი
დითა და დაუწერეს იერლაყი რომელ არს წიგნი შეწყალე

ბისა და მოსცეს შანა და შეუქმნეს ჯვარნი ოქროსანი და შე
უმკვნა თუალთა მიერ და მარგალიტთა: და უბოძა ერთი თუით
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კ~ოზსა ერთი მოძღვარსა ვარძიისასა. რომელი თანა ჰყუა
კ~ოზსა და არგანიცა იგი ოქროთა შემკული მოანიჭა კ~ოზსა
ოდენ ჯვარიანი იგიცა და ესრეთ პატივითა წარმოავლინეს
და დაიცვნა ყოველნი ეკლესიანი და მონასტერნი მოწყალებითა ღ~თისათა:-

ხ~ იყუნეს ორნივე დავით და დავით ყუბულ ყაენს წინაშე ყა
რაყურუმს და იურვოდეს ორნივე მეფობასა. ა~დ სარგიდ
თმოგველი ძლიერად წინა აღუდგებოდა თუით ნარინ დავ
ითს და რომელნი მის წინაშე იყუნეს თანა ზრდილნი
მისნი. რ~ ეტყოდეს არა ჯერარს რათამცა ნაშობმან დე
დაკაცისამან დაიპყრას მეფობა და არა ძემან თუით მპყრ
ობელისა მეფისა მამაკაცისამან: ხ~ იგინი მიუგებდეს ვ~დ ნარინ
დავით დაღათუ დედაკაცისა ნაშობი იყო ა~დ მეფევე იყო რუ
სუდან გუირგუინოსანი ძმისა მისისა გიორგისაგან დატევებული
და მეფისავე ძე არს ნარინ დავით. და ვითარ განგრძელდა მათ
შორის ცილობა: მაშინ ავაგ ათაბაგი წარმოავლინეს და მი
სცეს იერლაყი შეწყალებისა და ქალი ქმნულ კეთილი ნათ
ესავი მეფეთა სახელით ესლომ და ელჩი ულო ყაენს თანა
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რათა კეთილად შეიწყნაროს ავაგ და ესრეთ მოიწია ულო
ყაენს წინაშე: ხ~ მან პატივით შეიტკბო და წარმოავლი
ნა საქართველოსა მამულსა თუისსა. და ვითარ ცნეს ქართ
ველთა მოსვლა ავაგ ამირ სპასალარისა წინა მიეგებნეს
ყოველნი მთავარნი და წარჩინებულნი თუით შანშე და ეგა
რსლან რომელსა კნინღა სახელი მეფობისა ეპყრა. და ვ~ა
მიიახლა ავაგ ჰგონებდა ჰუნისაგან გარდაჵდომასა ეგარს
ლანისგან და ეგრე ხილვად ხ~ იგი დიდად განლაღებული
იყო და არა ინება პატივით ხილვა და ამბორის ყოფად ავა
გისა: და ვითარ იხილა ავაგ განძუინდა და თავსა მათრახი
თა უხეთქნა და უბრძანა მას ქუეშე დაწესებულთა რათა
ცხენისაგან უპატიოდ დაამხვან ქუეყანად რომელიცა ყუ
ეს ეგრეთ. და პატივისაგან უპატიო ყუეს და განძრცვილი გან
აძეს და მიერითგან უპატიო იქმნა და საცინელ და ესრეთ განა
გდეს შანშე და ავაგ და თავადთა საქართველოსათა:-

ხ~ ჩუენ პირველივე სიტყუა მოვიხსენოთ და ვითარ ცილობა
იყო მეფეთა შორის და არა რომელსა გაუჩინა მეფობა ყუბ

1-17 სტრ. 400v
ილ ყაენ თუ რომლისა იყოს მეფობა ამისთუის დაშთეს მრ
ავალთა წელთა ყარაყურუმს: ხ~ სულტანი ყიასდინ და ხლა

თელი წარმოავლინეს ავაგსავე თანა და მივიდეს სახლად სამეფოდ მათად:-

და ვითარ განგრძელდა ყოფა მათი ყარაყურუმს და ხატაეთს ორ
თავე მეფეთა მაშინ ინება ყუბულ ყაენმან და წარმოავლინ
ნა ორნივე მეფენი ძმასა მისსა ულოს ყაენს თანა. და მიუ
მცნო ესრეთ რათა უკეთუ სთნდეს ორთავე მისცეს მეფობა
რომელ ყოცა ულო უკანასკნელ და ესრეთ მოიწივნეს ულოს
წინაშე რომელი იხილა რა კეთილად შეიწყნარა: და ვითარ
დაყუეს მცირედი ჟამი ულოს ყაენს წინაშე ორთავე მეფობა
დაუმტკიცა და მისცა ყოველი სამეფო მათი და წარმოავლინ
ა ქართლს. და ვითარ ესმა ქართველთა მოსვლა მეფეთა მათ
თა უზომოთა სიხარულითა აღვსებულნი წინა მიეგებნეს
ალატაღს იმერნი და ამერნი წარჩინებულნი და იყო სიხარ
ული და მადლობა ღ~თისა მიუთხრობელი და შემოვიდეს ტფი
ლის სიხარულითა დიდითა: და შეკრბეს კათალიკოზისა თანა
ყოველნი ეპისკოპოზნი და ყოველნი მთავარნი და ერის თავნი

1-17 სტრ. 401r
და დასხდეს ტახტსა მამათა მათთასა ტფილის დავით და და
ვით ორნივე:-

მესამეოც და ორე მეფენი დავით ძე მეფის ლაშა გიორგისა.
და დავით ძე მეფის რუსუდანისა ბაგრატოანნი:-

ხ~ დასხდეს რა მეფედ ორნივე დავით და დავით იყუნეს მოყუა
რულ ერთმანეთისა ესრეთ. რ~ მრავალი სიგელი იპოებ
ის და მეცა მინახავს რომელ სიგლისა თავსა სწერიან მეფ
ენი ბაგრატოანნი ნებითა ღ~თისათა დავით და დავით და ჵელ
იცა ორთავესი რთავს ჩემ დავითისგან მტკიცეა და ჩემ
დავითისგანცა მტკიცეა: ხ~ დასხდეს ორნივე მტკიცედ მეფ
ედ ვითარ ვთქუ რომლისა თუის საეჭუელ იქმნა შანშესგან ლა
შას ძისა დავითის სიყუარული და ავაგისგან რუსუდანის ძისა
დავითის მიმდგომობა. გარნა ვერ განაცხადებდა რ~ ორნი
ვე დავით და დავით ურთიერთას სიყუარულსა ზედა ეგნეს და
არა რას წინა აღუდგებოდეს ერთმანერთსა და ესრეთ მსახუ
რებდეს ულოს ყაენსა და ხარკსა მისცემდეს და მონებდეს:-

ხ~ უპირატესი პატივი და ზემო ჯდომა ლაშას ძესა დავითს ეპყრა

1-17 სტრ. 401v
ლაშას ძეობისათუის და უხუცესცა იყო გარნა ვინათგან თათა
რნი არა დამშვიდნებოდეს ყოველთა ნათესავთა სრვად და ოჵ
რებად და თანა მბრძოლად აქუნდეს ქართველნი წყობათა
შინა სიმჵნისა მათისათუის: ამისთუის დიდსა ჭირსა შინა იყუნეს
მეფენი და მთავარნი დაუცხრომელად ბრძოდეს
ურჩთა და უმეტეს ალმუთს მყოფთა რ~ შვიდისა წლისა ჟა

მთა განგრძელდა ბრძოლისა ყოფა მათი: ამისთუი წარავ
ლინა ულოცა ნოინი და მათ თანა ძე გიორგისი დავით ქარ
თველთა სპითა რათა ბრძოდეს ალმუთს. ხ~ იგინი ამისნი
მცნობელნი და მრავალთა ომთა მიერ შეიწრებულნი ყო
ვლისა ღონის ძიებისაგან უღონო ქმნილნი ივლტოდეს
ეგვიპტედ რომელ არს მისრი. რ~ აღიღეს დედაწული ხვა
სტაგი და ყოველი სიმდიდრე მათი და მუნ დაამკუიდრნა სუ
ლტანმან მისრისამან და აწ რომელ მულიდნი მისრეთით გა
მოვლენ იგივე ალმუთელნი არიან მუნ დამკუიდრებულნი:-

და ესრეთ რა ჵელთ იგდო ულო ალმუთი და ყოველი ხუარა
სანი ინება ამჵედრება ყოველთა ნათესავთა ურჩთა თუისთა

1-17 სტრ. 402r
და მოსრვიდა კაცთა ესეოდენ რომელ ათორმეტი დღე ოდენ
ერთსა სადგურსა ზედა ვერ დაყუიან. ამისთუის რომე მოკლ
ულითა კაცითა აღყროლდის ადგილი იგი რომელსაცა
ზედა დგის ხ~ უმეტეს სპარსთა მოსწყუედდის რ~ საძაგელ უჩ
ნდისთ რჯული ყოველთა მათ მუსულმანთა:-

ხ~ ამას თანა აქუნდა სამართალი განმკითხველობისა: და ამას ულ
ოს ყაენს თანა იყუნიან მარადის მეფენი ორნივე დავით და
დავით: ხ~ იყო ესე ლაშას ძე დავით ტანითა დიდ და ახო

ვან და სხვილ და მოისარი მაგრითა მშვილდითა უმანკო წრ
ფელი და მალე მრწმუნებელი და შემდობელ ბოროტის
მყოფთა: და რუსუდანის ძე დავით იყო ტანითა ზომიერ
და თხელ ფერითა ჰაეროვან და შუენიერ და თმითა თხელ
ფერჵითა მალე მონადირე რჩეული და კეთილად მსრო
ლელი ნადირთა ენა ტკბილ და სიტყუიერ. უხუი და მდ
აბალი ცხენსა ზედა მჵნე და ლაშქრობათა შინა გამგონე
და სამართლის მოქმედი და უმეტესობის მოღვაწე: ესენი
უმრავლესსა ჟამსა ულო ყაენს წინაშე იყუნენ ხ~ ულო

1-17 სტრ. 402v
ლაშას ძისა დავითის უმეტეს მოყუარულ იყო და რუსუდან
ის ძის დავითის მოძულე:-

ხ~ ვითარ იყო რუსუდანის ძე ალატაღს ულოს წინაშე შეიპყრ
ეს და წარმოავლინეს საზამთროსა ადგილსა მათსა ბარდავს:
და ვითარ მოიწივნეს ნახჭევანს მიერ წარივლტოდა დავით
რუსუდანის ძე ორითა ოდენ კაცითა რომელი იყო გრკლელი ამირეჯიბი და
სრამელი ბეგაჳ. და წარვიდა აფხაზეთს:
და მას ჟამსა ლაშას ძე მეფე დავით ტფილის იყოფოდა და ვით
არ მოიწია ნარინ დავით ქუეყანად ავაგ ათაბაგისა შეურაც
ხითა შესამოსლითა იხილა იგი მომავალი ნადირობას მყო
ფმან სუმბატ ორბელმან: რომელი მოწყუედასა მას ორბ
ელთასა მეფისა მიერ ლტოლვილი წარსულ იყო ნახჭ

ევანს სახელით ლიპარიტ ესე მიიწია ქუეყანად ელიგუმ
ისად ხ~ ელიგუმ რაჳ იხილა ლიპარიტ ორბელი სიძედ შე
იყუანა და ასული თუისი აქორწინა. რომელმან უშვნა ორნი
ძენი რომელსა უწოდეს ერთსა ელიგუმ და ერთსა სუმბატ
და შვილად მიიყუანა ელიგუმ სუმბატ ამის სუმბატის შვილ
ის შვილი სუმბატ შეემთხვია დავითს და წარიყუანა სახლად თუისად:-

1-17 სტრ. 403r
ხ~ დავით ევედრებოდა სუმბატს რათა არა განაცხადოს და წა
რავლინოს აფხაზეთს და თუალიცა მისცა იგი სახელოვანი მის
ცნა რომელ წარეტანებინა დედასა მათსა რესუდანს. და
მან წარავლინა უნდოთავე შესამოსლითა შიშისათუის თა
თართასა და მოიწია თორს ლიპარიტ თორელისასა რომელსა
დევის ყურცა ეწოდებოდა და მან უძღუნნა ცხენნი და შესამოს
ელნი და წარჰყუა ქუთათის: ხ~ ვითარ ცნეს აფხაზთა სუა
ნთა დადიანთა ბედიანმან რაჭის ერისთავმან და სრულად
ლიხთ იმერთა შემოკრბეს სიხარულითა დიდითა და მე
ფე ყუეს დავით რუსუდანის ძე აფხაზთა ვიდრე ლიხთამდე:-

აქა შინა შეიქმნა სამეფო ესე ორ სამთავროდ გარნა ეგრეთცა
იყუნეს სიყუარულსა ზედა ერთმანერთისასა დავით და დავით
და დარჩა ლიხთ აქათი ლაშას ძესა დავითს და ლიხთ იმერი
რუსუდანის ძესა: და მოიწყო ყოველი ქუეყანა და მოიგო

სიმდიდრე უზომოჳ ლაშას ძემან და წარმართა სახლი თვ
ისი სამეფო კეთილად და მონებდა ულო ყაენსა:-

მაშინ წარმოავლინა ელჩი დიდმან ყაენმან ბითო რომელსა ეპყრა

1-17 სტრ. 403v
ყივჩაყეთი და ოვსეთი ხაზარეთი რუსეთი და ბორღალეთი ვიდ
რე სერფთამდე დარუბანდამდე და ხატაეთამდე და მოუწოდა
მეფესა დავითს: მაშინ წარვიდა წინაშე ბათოსა მეფე დავით
ნიჭითა უზომოთა და დაუტევა განმგებლად სახლისა სამ
ეფოსა დედოფალი ჯიგდახათუნ და მესტუმრე ჯიქური.
რ~ იყო ესე ჯიქური ერთგული მეფეთა უმეტეს ყოველთა
კაცთა რ~ ჟამსა შინა ამისსა სრულიად სამეფოსა შინა მპარ
ავი და ავაზაკი არა იპოებოდა და თუ სადა გაჩნდის ძელსა
ჩამოჰკიდიან და სხვისა არა რასა ნიჭისა მქონებელი:-

ხ~ ესე განდიდნა მეფისა დავითის მიერ დიდად ერთგულობისათუის
და ჵელთ უდვა სამეფოსა და სახლისა თუისისა განგება დაუტე
ვა ტფილის დედოფალს წინაშე რომელმან აღაშენა ისანთა
პალატი განგებითა დიდითა: და ფხოელნი მოხარკე და მეჯ
ორე ყუნა კაცნი იგი მჵეცისა ბუნებანი: და წარვიდა მეფე წი
ნაშე ბითოსა ხ~ მან პატივით შეიწყნარა და ყოველი სათხო
ველი აღუსრულა და იყოფოდა მეფე წინაშე ბათოსა ჟამთა

მრავალთა. და თითოეული თემის თემისა ადგილი თითუეუ

1-17 სტრ. 404r
ლსა კაცსა შეჰვედრის რომლისათუის კახეთიცა პანკელსა თორღუას
შევედრა და ამცნო რათა ბრძანებასა დედოფლისასა ერჩდეს:
ხ~ ჰგონა თორღუამან არღარა მოსვლა მეფისა უკუდგა პან
კის ციხესა და თუისად დაიმჭირა კახეთი და არღარა მორჩილე
ბდა დედოფალსა და არცა მესტუმრესა ჯიქურსა:-

მაშინ შეიწყალა ყაენმან ბითო დავით მეფე და მოსცა სუქ
ური საჩრდილობელი რომელი სხუასა არავის აქუნდის თუინ
იერ ყაენთა და ნათესავსა მათსა და მოუმცნო ულოს რათა
თვინიერ ულოსისა ნოინისაგან კიდე ურდოს შესლვასა მეფის
ზედათ არავინ დადგებოდის: რ~ ესე იყო წესი თათართა რომელ
ყაენს წინ ვერვინ დაჯდებოდის არცა პურისა ჭამასა შინა
ესრეთ პატივსცა მეფესა და წარმოავლინა ქართლად სამეფ
ოდ. და ვითარ მოიწია ჲრეთს მიეგებნეს ყოველნი წარჩ
ინებულნი სამეფოსა მისისანი:-

ხ~ თორღუა შეშინებული უკუდგა პანკის ხ~ მეფე მოიწია ტფი
ლის და იყო სიხარული ყოველთა მკუიდრთა ამის სამეფოსათა. ხ~
თორღუას მოუწოდა მეფემან და არა მოვიდა კარად მეფისა ა~დ
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უკუდგა შიშსათუის და მრავლ გზის მოუწოდა და ვერ ეძლო გულ
პყრობაჳ მოსლვად: მაშინ განზრახვითა ჯიქურისათა წარვ
იდა ხორნაბუჯელი და მივიდა თორღუას სახლსა რათა მას მი
ენდოს ფიცითა მტკიცითა. ხ~ თორღუამან ჰრქუა ესრეთ წარვალ
ალავერდს წმიდის გიორგის წინაშე მუნ შემომფიცე და მიმინდევ
მის წინაშე და წარვიდეს ორნივე. და თორღუა გამოება ფესუსა
სამოსლისა ალავერდის მთავარ მოწამისასა და მივიდა ხორნაბ
უჯელი შეჰფიცა და გამოჵსნა ფესუსა სამოსლისა: ხ~ თორღუამ
ან ჰრქუა რაჳ იგი ყო ჩემზედა ამან წმიდამან გიორგიმ გიყოს შენ
რ~ მარტოჳ ვარ და სიკუდილითა ჩემითა უმკუიდრო იქმნების მა
მული ჩემი ეგრეთვე უმკუიდრო ყოს წმიდამან ამან მთავარ მო
წამემან სახლი შენი. და წარმოიყუანა ხორნაბუჯელმან ფიც
თა მტკიცეთა მიერ შეკრულმან და მოიყუანა ტაბა ჵმელსა
და შეურაცხყო აღთქმა და ფიცი იგი დიდი და შეიპყრა ჯიქუ
რმან განზრახვითა დედოფლისათა თუინიერ მეფისა ცნობისა და წა
რიყუანეს კლდეკართა და მუნით გარდამოაგდეს:-

ხ~ ვითარ მიეგო ბოროტი ხორნაბუჯელსა ალავერდისა მთავარ
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მოწამისა აღთქმისა და ფიცისა დავიწყებისათუის იხილეთ. რ~ ესვა
შვილი ხორნაბუჯელსა სახელით შალვაჳ სიკეთე აღმატებული

ამას შალვას ესხნეს შვილნი და მყის დაიხოცნეს და
ამოსწყდეს და ეგრეთ ბერი ხორნაბუჯელი მოკუდა მწუხარ
ებითა. რ~ ვ~ა თორღუას ეგრეთ ხედავთ უმკუიდრობასა სახლისა
მისისასა და დარჩა მათი შვილი ერთი სახელით შალვაჳ რომელი უკან
ასკნელ თათართა მიერ მოიკლა და უმკუიდრო იქმნა სახლი მისი
და ესრეთ შურ იგო ალავერდისა მთავარ მოწამემან:-

და ვითარ მოიწყო დავით მეფემან სამეფო თუისი წარვიდა ულოს ყაე
ნს წინაშე ძღუნითა და ნიჭითა დიდითა რომელი იხილა რაჳ
ულო ყაენმან პატივით შეიწყნარნა და ნოინთა თანა დააწესა
დგომად და ჯდომად და იარაღუჩად რომელ არს განმკითხველობაჳ
და ბჭობაჳ: ამათ ჟამთა ინება ულო ყაენმან ამჵედრება ბაბილო
ვანს ზედა რომელ არს ბაღდადი და ჵელმწიფესა ბაბილოვნელთასა
ხალიფას ზედა და მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა და წარემართა
ბაღდადს ბრძოლის ყოფად ხალიფასა. და ვ~ა მივიდა ქუეყანასა ბაბ
ილოვნელთასა ვერ წინა აღუდგა ხალიფა ა~დ შეივლტოდა ბაღდ
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ადს: ხ~ ყაენი გარე მოადგა და მოიცვა იგი ერთ კერძო თუით ყაე
ნი მოადგა წყალს აქათ და წყალს იქით ელგან ნოინი და ერთ
კერძო დავით მეფე რ~ მის წინაშე იყუნიან ყოველნი წარჩინებულ
ნი საქართველოსანი: და ვითარ ბრძოდეს ძლიერად არა მრავალ
დღე ა~დ ათორმეტ დღე აღიღეს ბაღდადი რ~ მეფემან დავით უბ

რძანა ლაშქართა მისთა რათა ზღუდე შეთხარონ ქუე კერძოჳ
რომელთაცა ყუეს ეგრეთ. შეთხარეს და შიგნით შევიდეს ქართ
ველნი და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და მოსრვიდეს სპარსთა ბაღდ
ადელთა რ~ შიში ფრიადი აქუნდათ სპარსთა ქართველთაგან ეს
რეთ განუხუნეს კარნი ქართველთა და შეიყუანნეს თათარნი ქალაქად:-

ხ~ ამისი მცნობელი ხალიფაჳ ივლტოდა ნავითა წყალსა მას ზე
და რომელი ქალაქსა შუა დის: და ვ~ა იხილა ელგონ ნოინმან
რომელი იყო წყალსა იმიერ კერძოჳ მოუჵდა და ვერღარა ეძლო
სივლტოლად ა~დ უკუნ იქცა პალატად თუისადვე. და ესრეთ ადვი
ლად რაჳ ჵელთ იგდეს სახელ განთქმული იგი ქალაქი ბაბილო
ვანი ვინმე მიუთხრნეს განსაცდელნი და ჭირნი რომელ მოიწინეს
ბაღდადს ზედა რ~ მოსრნეს პირითა მახვილისათა ესოდენ რომელ
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არა იყო რიცხვი. და სავსე იყვნეს უბანნი ფოლოცნი და სახლნი მო
კლულითა კაცითა ხ~ სიმდიდრისა და ალაფისა მაშინ პოვნილთა
ვინმე მიუთხრნეს რ~ აღივსნეს თათარნი და ქართველნი ოქროთა
ვეცხლითა თუალითა მარგალიტითა ლარითა და შესამოსლითა
პატიოსნითა. სამსახურებელითა ჭურჭლისა ოქროსა და ვეცხ
ლისათა რომელ არავინ აიღებდა თუინიერ ოქროსა და ვეცხ
ლისა თუალთა და მარგალიტთა ლართა და შესამოსელთაგან
კიდე. და სხვანი ჭურჭელნი ჩინით და ქაშანით მოხმულნი და

მუნ შექმნილნი სპილენძი და რკინაჳ უპატიოდ მიმო დაიბნეოდა
და ილეწებოდა რ~ ესრეთ აღივსნეს ლაშქარნი. რომელ უნა
გირი კურტანი და ყოველი შეურაცხი სამსახურებელი თუ
ალითა მარგალიტითა და წითლითა ოქროთა განტენიან
და ზოგთა ჵრმალი ვადის პირსა მოსტეხიან და ქარქაში
ოქროთა განტენიან და ზედა ვადა ჩააგნიან. ზოგთა მკუდარი
კაცი ბაღდადელი გამოწლიან და ოქროთა თუალითა
და მარგალიტითა გატენიან და ვ~ა თუისი მკუდარი განიყუა
ნიან გარეშე ქალაქისა: და ესრეთ რაჳ აოჵრებდეს ჰჵოცდეს
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და ტყუე ჰყოფდეს მიიწინეს პალატად ხალიფასა და ძენი მი
სნი ცოლნი და ყოველი სიმდიდრე მისი განსაკუირვებელი. და მოი
ყუანეს ხალიფა წინაშე ულოსი და ვ~ა წარადგინეს წინაშე
მისსა ეტყოდეს რათა თაყუანისცეს ყაენსა ხ~ მან არა თავს
იდვა ა~დ დადგა და ეტყოდა ჵელმწიფე ვარ თუით მპყრობელი
და მონებასა ქუეშე არა ვისა მყოფი. და უკეთუ განმიტეო დაგე
მორჩილები და უკეთუ არა განმიტეო არა ვისსსა მონებ
ასა ქუეშე მოვკუდები:-

ხ~ იგინი აიძულებდეს თაყუანის ცემად გამოუჵუნიან ფერჵნი
და იგი პირდაღმართ დაეცის და ვითარ არა თავს იდვა ბრ
ძანა განყუანებაჳ გარე: და წარავლინა ელგა ნოინი რათა

მოკლან ხალიფა და შვილნი მისნი და ჰრქუა ხალიფას ყაე
ნმან შეგიწყალა და იგი მხიარულ ქმნილი ეტყოდა ვითარ
შემიწყალებს განმიტეობს და ბაბილოვანსავე მომცემს. ხ~ ელ
გონ ჰრქუა არა ა~დ ყაენი თუით მისითა ჵრმლითა და ჵელითა
მოგაკუდინებს და ყაენის შვილი აბაღა შენსა შვილთა მოჰ
კლავს: ხ~ ხალიფა განკუირვებული ეტყოდა უკეთუ მომკლავთ გენე
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ბოს ძაღლმან და გენებოს კაცმან მომკლას და ესრეთ მოიკლა
ხალიფა ყოვლით სახლეულით მისითურთ: და შეიწყალნ
ეს სხვანი დაშთომილნი ბაღდადელნი და კ~დ აღშენება ინე
ბა და დაყარნა შანანი და ესრეთ სავსენი ტყუითა და ალაფითა
მივიდეს სადგურად მათდა მიუთხრობელითა სიმდიდრითა:-

ამათ ჟამთა შინა იქმნა ესეცა რ~ ყაენმან ბითო რომელი უდ
იდეს იყო ყოველთა ყაენთა ინება განსწორება და აღთუა
ლვა ყოვლისა ქუეყანისა: და პოვა ვინმე კაცი ნათესავით
ოირიდი სახელით არღუნ სამართლის მოქმედი და ფრიად
მართლის მეტყუელი ღრმად გამგონი და განმზრახი რჩეუ
ლი. ესე წარავლინა ყოველსა საბრძანებელსა მას მისა რუ
სეთს ხაზარეთს ოვსეთს ყივჩაყეთს ვიდრე ბნელეთადმდე და
აღმოსავლეთს ვიდრე ჩრდილოეთამდე და ხატაეთამდე: რათა აღ
თუალოს და განაჩინოს მჵედარი და მეომარი ლაშქრად განმა

ვალი ნოინთა თანა დიდთა და მცირეთა ღირსებისაებრ მა
თისა ულუფაჳ რომელ არს ძღუენი მიმავალთა გზად და ქირაჳ
ცხენისა და საპალნისა: და ვითარ განაჩინა და განაგო არღუნმან
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საბრძანებელსა ბათო ყაენისასა მიერ წარავლინა ყარაყურუმს
ყუბულ ყაენს წინაშე რათა მანცა ესრეთ განაჩინოს ჵელსა
ქუეშე არღუნისასა. და მირა იწია ყუბულ ყაენს წინაშე ინება
მანცა ესრეთ ქმნად და წარავლინა იგივე არღუნ განგებად
საბრძანებელისა მათისა და განუწესა იგივე წესი და მივიდა ტა
ხტსა ჩაღატასსა და უშანს წინაშე თურანს. და განაწესა და გან
აგო მანდაური ყოველი და გამოვლო ჯეონი და მოვიდა ხუარასა
ნს ერაყს და ყოველსა რომგუარსა და განაგო ესრეთვე და მოიწია
ყაენს ულოს წინაშე. და მანცა პატივით შეიწყნარა და წარავ
ლინა საქართველოსა მეფეს დავითს წინაშე და საბერძნეთად და
ყოველსა საბრძანებელსა მისსა ზედა განაჩინა აღწერად და განგებად:და ვ~ა მოიწია საქართველოსა დიდსა ჭირსა მიეცნეს ყოველნი მკუი
დრნი ამის სამეფოსანი და იწყეს აღწერად კაცითგან და პირუტ
ყუთამდე ყანით ვენაჵთამდე წალკოტით ბოსტნამდე. და ცხ
რასა გლეხსა სრულისა მიწისა მქონებელსა ერთი ლაშქარს
წარმავალი კაცი შეაგდიან და გამოჵდა სამეფოსაგან დავითისა
ცხრა დუმანი მჵედარი თათართა თანა წარმავალი რომელ არს
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ცხრა ბევრი: და განაწესეს ძღუენი სოფლისაგან ათასისა მჵედრ
ისა მთავარსა კრავი ერთი და დრაჰკანი ერთი ხ~ ბევრისა მთავა
რსა ცხოვარი ერთი და დრაჰკანი ორი და მიზდი ცხენისა თე
თრი სამი დღისა ერთისა. და ესრეთ განუწესა და წარვიდა საბე
რძნეთს და ბაღდადს და ყოველგან:-

ხ~ ამან არღუნ განაწესა რაჳ იგი ჯერიყო ოთხსავე საყაენოსა
შინა რ~ იყო კაცი ესე სამართლის მოქმედი: ხ~ ხუცესთა და
მონაზონთა და საეკლესიოთა განწესებათა არა შეაგდო საზღავი
დ არცა ყალანი. ეგრეთვე შიხთა და დარიშმანთა და ყო
ვლისა სჯულისა კაცნი საღ~თოდ განჩენილნი ათავის უფლნაჱ
მას ჟამსა ინება ყაენმან ულო ამჵედრება ეგვიპტეს ზედა
და მოუწოდა მეფესა დავითს ყოვლითა სპითა მისითა და წარ
ვიდა ბრძოლად სულტნისა და მიიწია შუა მდინარედ და
იწყო ოჵრებად ყოვლისა შუამდინარესა და შამისა: და ვითარ
ესმა სულტანსა ეგვიპტისასა ამჵედრდა იგიცა წინა განწყო
ბად თათართა და მოიწია მდინარესა ზედა ევფრატსა ყოვლ
ით მჵედრებით მისით. და მოვიდეს თათარნი და განვლეს მდინ
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არე რ~ არა მოახლებულ იყო სულტანი პირსა მდინარისასა
და წინა მიეგებნეს: მაშინ სულტანი წინა განეწყო და იქმნა

ომი ძლიერი სადა იგი დავით მეფე და სპანი მისნი წინა მბრ
ძოლობდეს ძლიერად და მოსწყდეს ორგნითვე და ივლტო
დეს მეგვიპტელნი ხ~ უმრავლესი ერი მოსწყდა სულტნისა. და
ესრეთ ყაენმან დაიბანაკა მრავალ დღე პირსა ევფრატისასა სადა
იგი იყო ქალაქი მცირე მდინარესა ევფრატისასა ძლიერად გან
მაგრებული რომელ ერთ კერძო კლდე იყო და ერთ კერძო
მინდვრისა კერძ ევფრატისა მიერ შეცული: რომელი იხილა
რა სულტანმან სიმაგრე ქალაქისა უღონო იქმნა ბრძოლად გა
რნა მოიგონა საქმე საკუირველი რ~ ეტყოდა მის ქუეშე დაწესებ
ულთა არა არს ღონის ძიება ბრძოლისა ყოფად ქალაქისა ამის.
მნებავს რათა აღვმჵედროთ და გარე მოვიცვათ ქალაქი ესე და
ვითა ძაღლთა ვიწყოთ ყავილი და ყუირილი და ვითარ ესმათ ესე
განკუირდენ და მყის ამჵედრდენ და ვითარ ძაღლთა იყივლეს. და ვი
თარ მიიწია ჵმა ესე ქალაქად იქმნა საქმე საკუირველი რ~ განს
ქდა ქალაქი ორგან ნახევარი წარიქცა კლდითურთ წყლისა
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კენ და მოისპო სული ურიცხუი. ესრეთ ჵელთ იგდო და წარ
ვიდა შამად და შუა მდინარედ და მოეგებნეს ყოველნი მკუიდრნი შუა
მდინარისანი და შამისანი სავსენი ურიცხუითა ძღუნითა:-

ხ~ მეფე დავით და ქართველნი იაჯნეს ყაენისაგან წარმოსვლასა
რ~ მრავლით ჟამითგან იყუნეს ლაშქრობათა შინა. მაშინ ყაე

ნმან ულო მისცა თავისუფლება და წარმოემართნეს და ესრეთ
სავსენი ურიცხუითა ნიჭითა და ალაფითა გამდიდრებულნი მე
ფე დავით და ქართველნი მოიწივნეს ადარბადაგანს და მუნით
მოვიდეს ტფილის სავსენი სიხარულითა:-

ამათ ჟამთა შინა მწუხარე იყუნეს წარჩინებულნი მეფისანი რ~
ჯიგდახათუნ არა უშვა შვილი: ამისთუის ინება მეფემან მოყუან
ა შვილიერებისა ძლით ქალი ქმნულ კეთილი სახელით ალთუნ
მეუღლედ თუისად აღმთქმელმან უკეთუ მიეცეს ყრმა წული
არღარა შეიწყნაროს ა~დ განუტეოს: და ვითარ წარჵდა მცირ
ედი ჟამი მუცლად იღო ალთუნ ძე და შვა და უწოდეს სახელ
ად გიორგი რომელი აღიქუა და შეიყუანა შვილად დედოფალ
მან ჯიგდახათუნ. და შემდგომად მცირედისა კ~დ მიუდგა და შვა
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ასული სახელი თამარ: და აქა შინა განიშორა საყუარელი თუისი
ალთუნ ნათესავით ოვსი რომელი ფრიად ქმნულ კეთილ იყო.
და შემდგომად მცირედისა ჟამისა გარდაიცვალა დედოფალი
ჯიგდახათუნ და წარიღეს სამარხოსა მეფეთასა მცხეთას და დაკ
რძალეს:- მას ჟამსა წარვიდა მეფე დავით ულო ყაენს წინაშე
მუღანს რ~ იგი აქუნდა სადგურად საზამთროდ და მიერ წარმო
ჰყუა სადგურსა საზაფხულოსა და მუნით წარმოავლინა მეფე ქა
რთლად რათა მზა იყოს ლაშქრად ეგვიპტესა რომელ არს მის

რი. და შემოიარა ქუეყანა ავაგ ათაბაგისა ივანე ათაბაგის ძისა
რ~ მას ჟამსა გარდაცვალებულ იყო ავაგ და არა დაშთა ყრ
მა წული ა~დ ქალი ერთი სახელით ხუაშაქ. და მივიდა მეფე
ბიჯნის ტირილად და იხილა ცოლი ავაგისი კახაბერის ძეთა
რაჭის ერისთავთა სახელით გვანცა ქმნულ კეთილი ეტრფ
იალა და შემდგომად მცირედისა მიიყუანა იგი ცოლად და დედო
ფლად და წარმოიყუანა სამეფოდ თუისად: ხ~ ქალი იგი ავაგისი
დაუტევა მამულსა თუისსა ზედა და შევედრა მანკაბერდელსა სად
უნსა რომელი იყო კაცი ბრძენი და გონიერი და კეთილის განმზრახი
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სუიანი დიდად დიდი ტანითა და ჰაეროვანი ძალითა ფრიად
ძლიერი მორკინალი რჩეული საჩინო მოისარი ჵელოვანი.
რომელი წარდგა წინაშე ულო ყაენისა და მუჵლ მოყრილმან ჰრქუა
ვინადგან მოგცა თქუენ ღ~თნ ძლევა და ყოველთა კაცთა უმჯობესად გამოგ
აჩინათ და აწ აქა არს მჵედარი ასი ათასი ვინცა მერკინების ანუ
მედგინების გინა ისარსა განვასრევთ მზა ვარ. და არავინ იპოვა
მსგავსი მორკინალი მისი და ვინცა იპოვა ყოველთა სძლო ესე შე
ყუარებულ იქმნა ულო ყაენისაგან შეიწყნარა და იწყო განდიდებად
მისა და გონიერებითა მისითა მეფემანცა პატივსცა და შევედრა სახლი ავაგისი:-

ხ~ დედოფალი გვანცა მიუდგა და შვა ყრმა და უწოდეს სახელ
ად დიმიტრი რომელი შემდგომად დავითისა მეფე იქმნა რომელი ქუემ

ორე სიტყუამან ცხად ყოს: ამის გვანცას დედოფლობა მძიმედ უჩ
ნდა მესტუმრესა ჯიქურს რ~ მტერ იყუნეს. ამისთუის განზრახვითა
სუმბატ ორბელისათა შესმენილ იქმნა ვ~დ ჯიქურ წარავლენს კა
ცთა არღუნს წინაშე რათა აუწყოს ყაენს ულოს სიმდიდრე მე
ფისა და ეგულვების განდგომა: ხ~ ვინადგან დავით მეფე უმანკო იყო რომ
ლისათუის უმანკოსა ყოველი რწამნ წარავლინნა მსწრაფლ წინაშე
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მდგომელნი და ბრძანა მოყვანება წინაშე მისსა და სახლისა მისისა
იავარ ყოფად. და ვითარ აღასრულეს მსახურთა მეფისათა წარად
გინეს ჯიქური წინაშე მეფისა ღამით რ~ მეფე ჯდა ისანთა მხედ
ველი მტკურისა არღარა სიტყუა ყო მის თანა ა~დ განუკითხავად ბრ
ძანა შთაგდებად მტკუარსა: ხ~ ვითარ განთენდა იხილეს ჯიქური
რიყესა ზედა განგდებული წყლისაგან და განკუირდეს ყოველნი მხ
ილველნი ანაზდათისა სიკუდილისათუის და არავინ იპოვა დამფლველი მი
სი რ~ არა ესვა შვილი. და შეკრბეს ყოველნი გლახაკნი და ობოლ
ქურივნი და ევედრნეს მეფესა რათა მიანიჭოს გუამი ჯიქურისი ამად
რომე მრავალი კეთილი ექმნა მათ ზედა. ისმინა დავით და მისცა გუამი
მისი და მრავლითა გოდებითა წარიღეს ეკლესიასა წმიდისა ქალწულისა
ქრისტინასსა რომელი ხვარაზმელთაგან დარღუეული ახლად აღშენებულ იყო
და მუნ დაფლეს დიდითა პატივითა რაცა ოდენ გლახაკთა ძალ ედვა:-

ხ~ შემდგომად ამისსა ნება ყაენმან ამჵედრება სულტანსა ზედა მისრეთ

ისასა და შეკრიბნა ყოველნი მთავარნი და სპანი მისნი და მოუწოდა მეფესაცა
დავითს და სპასა მისსა წარსლვად ეგვიპტედ: ხ~ შეიწრებულ იყო მეფე და
ყოველი საბრძანებელი მისი აღთვალისაგან არღუნისა და რომელი იგი განეწ
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ესა რაცა განისყიდებოდეს ტფილისს ასსა თეთრსა ზედა სამი თეთრი
საყაენოდ აიღებოდეს: და ამას ზედა ხოჯა აზიზ ვინმე ნათესავით და სჯულ
ითაცა სპარსი განეჩინა და დაეტევა ტფილის რომელ ესოდენ უწესოდ
მიიწია რომელ სამზარეულოსა მეფისასა ცხვარი გინა კრავი ისყიდებოდა მას
ზედაცა ხარაჯა წაუღიან რომელსა იგი ტაღმად უწოდდეს. ამის მიერ შეი
წრებული მეფე იგონებდა უკეთუ წარვიდე ეგვიპტედ ანუ თუ განუდ
გე ყაენსა გარნა ვერას დაამტკიცებდა ეგრეცა წარემართა ლაშ
ქრად მისრს. და ვითარ მიიწია ქუეყანად ჯავახეთად დაამტკიცა განდგ
ომად და მოუწოდა თანა განმზრახთა მისთა და ჰრქუა უკეთუ ვისმე ჰნებავნ დაუ
ტევენ მამული და წარმოვედინ ჩემთანა და უკეთუ არა ჰნებავს წარვედინ მსახ
ურებად ყაენისა მისრს რათა დაიცვას ქუეყანა მისი. რ~ ნება კაცად კაცად
ისა ზედა იყუნედ და მე არღარა მნებავს მონება თათართა მძლავრებისათუის ხოჯა
აზიზისა რომელი დაადგინა ჩემ ზედა არღუნ რ~ ვერ თავს ვიდებ ესოდენსა
შეურაცხებასა: ხ~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი რომელნიმე დაამტკიცებ
დეს და რომელნიმე არა გარნა ეგრეთცა დაამტკიცა განდგომილება და უმრავლეს
ნი წარვიდეს ყაენს წინაშე. შანშეს ძე ივანე და გრიგოლ სურამელი ორ
ბელი და თორელი და კახა ერისთავი ახალქალაქისა თავნი და პირნი ქუეყანანი წარ

1-17 სტრ. 411v
ვიდეს ყაენს ულოს წინაშე და უმრავლესნი ჲრ კახნი. ვითარ ცნა მე
ფემან წარსლვა დიდებულთა მანცა ნება სცა და წარვიდა განდგომად და მოუ
წოდა სარგის ჯაყელსა ციხის ჯვარელსა რომელსა აქუნდა პატივი სამცხის სპა
სალარობისა და ეზრახა რათა განუდგენ ყაენსა. ერჩდა სარგის და წარმოიყუა
ნა სამცხეს სახლსა მისსა და ფრიადითა პატივითა განუსუენა უმეტეს წე
სისა მეფეთასა და აძლევდა ყოველთა ციხე ქალაქთა და ქუეყანათა მისთა გამო
საზრდელად მეფისა და ლაშქრისა მისისათუის. ხ~ მეფემან არა ინება და და
ყო ზაფხული იგი მცირე ერთგულითა რომელნი დადგეს ერთგულ
ობასა მისსა ზედა და ესრეთ იყოფოდეს სამცხეს:-

ხ~ დედოფალი გვანცა და ძე მცირე მისი დიმიტრი დაუტევა სახლსა ავ
აგისსა ბიჯნის: მას ჟამსა შინა მოვიდა ყაენი ულო განმარჯვებ
ული ბრძოლისა სულტნისა მეგვიპტელისა რ~ სძლო მათ და აოტნა
სადა იგი მუნ დამხვდართა ქართველთა ძლიერი ბრძოლა ყუეს.
ხ~ ვითარ მოიწია საზაფხულოსა სადგურსა თუისსა ალატაღს და მიერ საქ
ოსა და მერმე წარვიდა საზამთროსა ადგილსა რომელსა აწ ყარაბაღობით
და მუღანობით უჵმობენ. იკითხა საქმე დავითისი და სცნა განდ
გომილებაჳ მისი: მოუწოდა არღუნს და ორასთ მთავართა და აჩინა

1-17 სტრ. 412r
მჵედართ მთავრად და მისცა მჵედარი ოცი ათასი და უბრძანა ქართველთა
მათ რომელნი ერჩდეს მას რათა წარჰყუენ არღუნ ოირიდსა და მივი

დენ მეფესა ზედა სამცხეს და ბძოლა უყონ. წარმოვიდა არღუნ მჵედ
რითა ოცი ათასითა შემოვლო განძა და სომხითი და მოიწია ტფილ
ისს და მუნ მოერთნეს ყოველნი ესე ზემო ჵსენებულნი მთავარნი სა
ქართველოსანი და წარმოემართნეს სამცხეს ბრძოლისა ყოფად მეფისა:
და ვ~ა ესმა მეფესა დავითს მოსულა არღუნისი და ყოველთა მთავართა ქარ
თლისათა მოუწოდა მესხთა შავშ კლარჯთა და ვინცა დადგრომილ. იყო ერ
თგულობასა ზედა მისსა შეკრიბნა მცირედნი კაცნი მჵედარი რვა ათ
ასი. და აჩინა მჵედართ მთავრად სარგის ჯაყელი კაცი მჵნე და შემმა
რთებელი და მრავალჯერ გამოცდილი და სახელოან ქმნული წყობათა
შინა ტანითა ახოანი ჵელოვნად მბრძოლი ცხენსა ზედა მჵნე მოისარი
საჩინოდ ნადირთა უცთომლად მსროლელი. და მისა მინდობილ იყო
მეფე დავით რ~ ერთგულობაცა დიდი აქუნდა მეფისა და წარავლინა წინა
მიგებებად და წყობად არღუნისა და წარემართნეს და დადგეს ჵევთა შინა
მტკურისათა: ხ~ არღუნ შემოვლო ქართლი და დადგა სურამს და წარმოავლ
ინნა წინა მბრძოლნი მჵედარი ექუსი ათასი და არღუნ დადგა შინ

1-17 სტრ. 412v
დარას და წინა მბრძოლნი მივიდეს ტასის კარს. და დადგეს სამდინარ
ოსა მას ზედა რომელ არს შოლა:-

ხ~ აიყარა სარგის ჵევთათ და წარავლინნა წინა მბრძოლად კაცნი
რჩეულნი და გამოცდილნი წყობათა შინა ათას ხუთასი მჵედარი
არა უწყოდეს მოახლება არღუნისი და წარემართნეს და განვლეს

ჵიდი ახალ დაბისა. იყო ყინელი და ზამთარი ვითარ წესი არს თუისა
დეკენბრისასა და განვიდეს სივიწრისაგან წინა მავალნი იხილნეს
რაზმი თათართა და წინა განეწყუნეს ქართველნიცა და მყის ზე
და მიეტევნეს მესხნი. და პირველსა შეკრებასა აოტნეს თათა
რნი და მოსწყუიდნეს მრავალნი სახელოანნი და ესრეთ ძლიერ
ად ბრძოდეს თათართა მათ მესხნი რომელ მცირედნიღა გა
ნერნეს და შეიხვეწნეს რაზმთა შინა არღუნისასა შინდარას
გორისასა და სდევნეს და მოსწყუიდეს პირითა მახვილისათა. რ~ მჵ
ედართ მთავარი სარგის და სპა მეფისა ვერღარა მოილოდ
ინეს ამისთუის რომელ თათართა რაზმი მახლობელად მდგომ
არე იყო და ესრეთ ძლევითა საჩინოთა შემოქცეულნი მრავალ
თა სახელოვანთა თათართა თავისა მქონებელნი მოეგებნეს სარ

1-17 სტრ. 413r
გისს და ლაშქართა: ხ~ ვითარ იხილა სარგის განმხიარულე
ბაჳ და უვნებელად დაცვა განიხარა გარნა მძიმედ აღუჩნდა
რ~ ვერ მიესწრა ომსა რ~ იყო კაცი მძლე და შემმართებელი
კუალად სურვიელ იყო განწყობისა მესხთა წარემართა არღუნსა
ზედა გულითა ქუელითა. ხ~ არღუნ მოუწოდა სპათა თუისთა
და კ~დ ქართველნი სპანი ზედა მისრულნი იხილნა რაჳ ივლ
ტოდა გარნა აყენებდეს ქართველნი წარჩინებულნი და არა
უტევებდეს სივლტოლად. რომელთა უპირობდა თორ
ელი კახა და ეტყოდა ვ~დ ქართველნი მეცნიერნი ვართ

ომისა მათისანი ჩუენ ვბრძოდით თქუენ წილ და ესრეთ
ძლით არწმუნეს და დადგა ადგილსა მას ზედა რომელსა
დაებანაკა და განაწყო მჵედარნი თუისნი: და ვითარ დაეახლ
ნეს ურთი ერთას ზედა მიეტევნეს მესხნი განლაღებულ
ნი. ხ~ სარგის ჯაყელი უპირველეს ყოველთასა მიუჵდა რაზ
მსა და უმჵნეს მათი ჩუენდა ბაადური ოროლითა ცხენისაგან
ქუეყანად დასცსა და იქმნა ძლიერი ომი და მრავალნი მოის
რვოდეს არღუნის სპისაგან. და სივლტოლად მიდრკეს პირ

1-17 სტრ. 413v
ველსავე მიჯრასა სძლევდეს სპანი მეფისანი და ვითარ არს ჩუეულ
ებაჳ თათართა ლტოლვა. და გარე უკუნ ქცევნა ანასდ გარე უკ
უნ იქცეს: მაშინ სულ მოკლე ქმნულნი სპანი მეფისანი ივლ
ტოდეს მსწრაფლ ესრეთ განწირულნი და მიმოდაბნე
ულნი თათართა მიერ მოისრვოდეს ცოდვათა ჩუენთა
სიმრავლითა განწირნა ღ~თნ და მისცნა ჵელთა წარმა
რთთასა. ხ~ უწყალოდ ჰჵოცდენ და მრავალნი სახელოანნი
მოსრნეს თათართა რომელ მცირედნიღა ძლით განერ
ნეს და სდევნეს ახალ დაბის ჵიდამდე გინა უმეტესცა:-

ხ~ ზოგნი ტყუედ წარყუანებულ იქმნეს გურკლელი მურ
ვან და სხვანი მრავალნი და ესრეთ შეიქცა არღუნ ყაენს
ულოს წინაშე განმარჯვებული: ხ~ სარგის და მესხნი მივიდ

ეს მეფეს წინაშე აწყუერს მეყუისთა თუისთათუის მტირალნი
რ~ უმრავლესნი მოესრნეს და მცირედნი დაშთომილ იყ
უნეს. და დაყო მეფემან ზამთარი ნახევარი სამცხეს და გა
რდვიდა შავშეთს და კლარჯეთს და წარვიდა ნიგალის ჵევს.
და ვითარ მოიწია თუე მაისი და აღმოსცენდა მდელო ყაენმან

1-17 სტრ. 414r
იგივე არღუნ დევნად და ძებნად წარმოავლინა რომელთა
თანა იყუნეს ქართველნიცა მიმდგომნი ყაენისანი და
თუესა ივნისსა მოვიდა სამცხეს: ხ~ მესხნი რომელნიმე
მიეგებნეს არღუნს და რომელნიმე წარჰყუეს მეფესა და
ესრეთ იწყო ოჵრებად და ტყუენვად სამცხესა და მოად
გა ციხის ჯვარსა და უწყო ბრძოლა ძლიერად რ~ არა
ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულ იყო. ხ~ ციხეს
მყოფნი ძლიერად ბრძოდეს და მრავალი კაცი მოკ
ლეს და დიდად ავნებდეს გარეთ მყოფთა დღისით და
ღამით განვიდიან და ადგილ ადგილად მოსწყუედიან: და
ვითარ იხილა სიმტკიცე ციხის ჯვარისა რომელ არს
ჯვარის ციხე აიყარა და წარვიდა და წიგნიცა მოუ
ვიდა ყაენისა მსწრაფებელი წარსლვად ვინათგან ყაე
ნი თურანისა ქუეყანასა მყოფი ბრძოლად მოსრულს
ხუარასანს. და ესრეთ იჵსნა ღ~თნ ჭირთა ამათგან ქუ
ეყანა სამცხისა რომელ ოც დღე ძლით იყო არღუნ სამცხეს:-

ხ~ მეფე დავით კ~დ მოვიდა სამცხეს და შავშეთს და ვითარ

1-17 სტრ. 414v
იხილა სამცხე მოოჵრებული მოუწოდა თანა მზრახველთა
მისთა ჰკითხა თუ რა ყონ რ~ ომი თათართა აღარ ეგე
ბოდა: მაშინ სარგის ჯაყელ ციხის ჯვარელმან მოახს
ენა ვ~დ სამცხე მცირე არს და არა კეთილი სადგომი მეფ
ეთა აწ განგაზრახებ რათა წარხვიდე ლიხთ იმერით რუ
სუდანის ძისა დავითის თანა. რ~ სწორად ორთავე არს სამ
ეფო იგი და ესეცა და მე დავსდებ თავსა ჩემსა და საქონ
ელსა ყოველსა და ლაშქარსა ჩემსა შენთუის და ვითარ გენებ
ოს იჵმარე. და უკეთუ კეთილად გისტუმროს დავით
კეთილ და უკეთუ არა აჰა სიმდიდრე ჩემი მზა არს თქუენ
თუის და ნუცა შენ სწყალობ საჭურჭლესა შენსა და ვეზ
რახნეთ თავადთა იმერთა და განვსცეთ საჭურჭლე და
ჩუენ კერძო დავიყენოთ:-

სთნდათ ყოველთა განზრახვა ესე და წარავლინეს მოცი
ქული წინაშე რუსუდანის ძისა რათა შეიწყნაროს
თათართაგან მირიდებული: ხ~ მან აღუთქუა შეწყნარება
და წარვიდეს და მივიდეს ქუთათის სადა იგი წინა
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მიეგება რუსუდანის ძე მეფე დავით და კეთილად ისტუ
მრა. და დაყვეს წელიწადი ერთი გარნა კეთილად თუ
ისტუმრებდა რუსუდანის ძე ეგრეცა კეთილადვე ლა
შას ძესა დავითს ა~დ ვ~ა უცხო ვიდოდა მათ თანა:-

მაშინ ეზრახნეს კახა ბერის ძესა რაჭის ერისთავსა
კახა ბერსა ქუაბულის ძეთა ფარჯანიანთ სარგის
რათა ლაშას ძე დავით ყონ მეფედ რომელნი ერ
ჩდესცა და იქმნა განდგომილებაჳ ლიხთ იმერითს:
და რომელნიმე წარმოუდგეს ლაშას ძესა დავითს
და რომელნიმე რუსუდანის ძესა ნარინ დავითს ეგ
რეთვე დადიანი ბედიანი ჯუანშერის ძე დადგრენ
ერთგულობასა ზედა რუსუდანის ძისასა. რ~ იყო
ესე ბედიანი კაცი წარმატებული ყოვლითა ზნითა
უხუი უმეტეს ყოველთა კაცთა სრული გონიერ
ებითა. ამან დააწყუნა ოდიში რომელ მპარავნი და
ძვირის მოქმედნი არა იპოებოდა და სუანნი განიყ
უნეს ორად: გარნა არას ავნებდეს ურთიერთას ორ
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ნივე დავით და დავით დაღაცათუ ლაშქართა არა ენ
ებათ ამისთუის რომელ არა გასცემდეს ორნივე მეფე

ნი საჭურჭლესა ლაშქართა ზედა. ესრეთ იყო აშლ
ილობაჳ და შფოთნი მრავალნი იმერითს:-

მაშინ არღარა იყო ღონე დაამტკიცეს რათა გან
ყონ სამეფო და საჭურჭლე ორად. და აჩინნეს
თავადნი სამეფოსანი და განყვეს ორად თბი
ლისი ორად და ქუთათისი ორად და თავადნი და
ერისთავნი ურთიერთ შეასწორეს ნიკოფსით და
რუბანდამდე და განყუეს სამეფო და საჭურჭლენი ორ
ად. გარნა ხუამლისა ქუაბსა რომელი იდვა მცირე
რამ გამოიღეს და გაყუეს და უფროსი ქუაბსავე დაუ
ტევეს: ხ~ ჯაჭუი იგი სახელ დებული სალმას
ური და თუალი იგი პატივ ცემული გურდე
მლი და მარგალიტი იგი დიდი რომლისა სწ
ორი არა ვის სადა უხილავს ესე სამივე რუს
უდანის ძესა დავითს მიხუდა:-
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და აქა იქმნა განყოფაჳ სამეფოსა. და მიერითგან შეიქმნა ორ სამეფოდ:
მაშინ უმეფო იყო ამიერი საქართველო სამეფო. და დაიშალა ლაშქარი
და მსახურებაჳ თათართა: ინება კ~დ ყაენმან ზავი მეფისა. მოუწოდა არღ
უნს რათა წარავლინოს მოციქული მეფის წინაშე ზავის ყოფად. და ფიც
სა დაუმტკიცებდა უვნებლობისათა. რ~ დედოფალი გუანცა ავაგის ცოლ

ყოფილი და ძე თუისი ყრმა მცირე დარჩეს ჵელთა ულოსთა. რომელნი
ტყუედ წარისხნეს ურდოს: ვითარ ეგულებოდა ბოროტის ყოფა ყრმისა
ნოინის ვისმე ცოლმან აღიყუანა და შვილად მიიყუანა რ~ იყო უშვილო. ხ~ თქმულ
არს ესეცა ვითარმედ მიიქუა რაჳ ყრმაჳ დიმიტრი წიაღთა. მეყუსეულად
საშო განეღო დედაკაცსა და მუცლად იღო და შვა ყრმა წული. და ამის ძლით
კეთილსა უყოფდა ნოინის ცოლი გუანცას და ყრმასა მას: რათა მან წარავლ
ინოს კაცი წინაშე მეფისა ზავისა ყოფად. და წარმოავლინეს მოციქული ზა
ვისათუის რათა მისცნეს სამეფო მისი ყოველი. და კ~დ ეგოს პირველსავე პატი
ვსა დედოფლობისასა: ხ~ მივიდეს რაჳ მეფის წინაშე მოციქულნი ყაენისნი და აუ
წყეს ესრეთ: მიუმცნო მეფემან ესრეთ ვითარმედ ხოჯა აზიზ იქმნა მიზეზი
ჩემისა წამოსვლისა და სამეფოსა დატევებისა. უკეთუ ჰნებავს ყაინსა შეწყნა
რებაჳ ჩემი. პირმშოსა ძესა ჩემსა გიორგის წარმოვავლენ წინაშე მათსა და
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უბოძოს სამეფო ჩემი და დედოფალი გუანცა და ძე ჩემი დიმიტრი წარ
მოავლინნეს ჩემდა. და ხოჯა აზიზ მომცეს რათა სიკუდილითა მისითა შური
ვიგო ნაქმართა მისთა რომელნი ყუნა ჩემ ზედა:- ხ~ ვითარ მიიწივნეს
ყაინს წინაშე სთნდა სიტყუაჳ მეფისა. და ითხოვეს ძე მისი გიორგი. და დაუმტ
კიცეს ფიცთა მიერ შესუმითა ოქროსა საფიცრისათა. რათა უვნებლად დაი
ცვას ძე მეფისა და მისცეს სამეფო მისი. უკეთუ დავით მეფემან იხილოს
ყაინ ულოჳ რომელსა ეჯნობითცა უწოდდეს ხოჯა აზიზცა მისცეს ჵელთა
მეფისათა. თუ ენებოს მოკლას და თუ ენებოს განუტეოს:- ამის შუა შემო
იყუანა ენუქ არქუნ კაცი მართალი და პატიოსანი სჯულითა ქრისტეს

ჯუარისა თაყუანის მცემელი. მან უთავსმდება ყაინს რათა არა ევნოს
დავითს და ძესა მისსა გიორგის. თვით მივიდა ენუქ დავითს წინაშე შეჰფიცა და
წარიყუანა ძე მისი გიორგი. შევიდეს ტფილის და მუნ მოეგებნეს ყოველნი მთ
ავარნი და ერისთავნი საქართველოსანი. და ბადინი ვინმე ნათესავად სომ
ეხი რომლისა შეევედრა ტფილისი და თვით მეფობაცა. არღუნ მოიღო ძღუე
ნი ურიცხვი გიორგის წინაშე. და დაყვეს მცირედი ჟამი ქალაქსა. და მერმე
წარვიდეს ეჯნს წინაშე და მიიყუანეს ურდოსა. პირველად მოუვლინა ეჯნის
ცოლსა ტონღულ ხათუნს. რ~ იყო იგი მაღლისა ჵელმწიფისა კოსტანტინე პოლ
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ისა ასული. სჯულითა ქრისტეანე და მართლ მადიდებელი. ამისთუის პატი
ვსა უყოფდა ტონღულ ხათუნი ენუქარქუნს რომელი იგიცა ქრისტეანე
იყო: ვითარ იხილა ყრმა იგი შეიყუარა სიკეთისა მისისათუის. და თვითცა ქმნულ
კეთილ იყო და მერმე წარიყუანეს ყაინს წინაშე და მანცა კეთილად შეიწყნარა
და პატივი დიდი უყო. და ესრეთ პატივ ცემულმან დაყო წელიწადი ერთი
რომელსა მიანიჭა ყოველი სამეფო მისი ყაინმან:- და წარავლინა
მოციქული რათა მივიდეს მეფე დავით ეჯნს წინაშე: ხ~ მეფე მიზეზობდა
ხოჯა აზიზის არ მიცემასა. უკეთუ არა მომცეთ მოსიკუდიდ არა მოვალ უ
რდოსა. ამის მცნობელი ყაინი სიტყუითა არღუნისითა განწყრა. რ~ მძიმედ
აღუჩნდებოდა სიკუდილი ხოჯა აზიზისი: ამისთუის ეტყოდა ყაინს არღუნ
ვითარმედ მეფე არა მოვალს მსახურებად შენდა. ა~დ კ~დ ტყუილით გუაშორე
ბს. აწ ამას განგზრახებ წარსწყმიდე ძე მეფისა და მე წარმგზავნე ლაშქრად მე
ფესა ზედა და შეკრულსა მოვიყუან წინაშე თქუენსა. ყაინმან დაიჯერა და გან

აჩინნა კაცნი რათა წარსწყმიდონ ძე მეფისა და ყოველნი რომელნი წარმოევლინეს
მეფესა ძისა მისისა თანა. ცნა ესე ენუქარქუნ აღდგა და მსწრაფლ მივიდა ტონ
ღულ ხათუნს წინაშე. და აუწყა სიტყუაჳ ესე. ხ~ იგი მსწრაფლ მივიდა ყაინს
წინაშე და ენუქარქუნ. მოახსენა დიდო მაღალო ყაინო რასა უსამართლოებისა იგი
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ბრძანებაჳ განგიჩენია. სიკუდილი მეფის ძისათუის და მსახურთა მისთა. არა
უწყია შენ რომელ წწყ~ლთა რომელთა ეზრახებოდა ღ~თი ბრწყინვალთა
და საჩინოთა გუართაგან შთამომავალთა არს. კ~დ იხილე რომელ ფიცითა მოი
ყუანე იგი. და მე და ენუქარქუნ სიკუდილსა აღვირჩევთ და აჰა თავნი ჩუენნი
იყუნენ მეფის ძისათუის. და ესეცა უწყოდე რომელ ძმაჳ შენი დიდისა ყაინისაგან
ბათოს შვილი მრავალსა მოციქულსა უგზავნის და დიდთა ნიჭთა აძლევს. რათა
მისცეს გზაჳ დარიალამნისა და დასავლეთისა. რ~ ორივე ჵელთა შინა მისთა
არს. და ამასაც განგზრახებ ერთისა ბერისა სპარსისა ვაჭრისათუის. პირველად
დიდსა ჵელმწიფესა გააძებ შენთა მტერთა ზედა. რ~ უკეთუ ბათოსულოსი
და მეფე შეიერთნენ დიდნი შფოთნი აღდგებიან. ვ~ა ესმა ულოს განკვირდა
და მსწრაფლ მოიყუანა გიორგი შეიყუანა და პატივი უყო და შემოსა შესამოსლითა
ბრწყინვალითა. და მისცა ტონღულ ხათუნს. და ენუქარქუნს. და ჰქუა აჰა ძე მე
ფისა ჩემგან მტკიცე ფიცითა არას. ვავნებ დავითს თვინიერ პატივისა. და შენ წა
რვედ ენუქ და ორნივე ძენი მეფისანი დიმიტრი და დედოფალი გუანცა ვ~ა
ტონღულ ხათუნს და შენ გნებავს ეგრეთ ყავთ და მოიყუანეთ დავით: ვ~ა
ესმათ განიხარეს [........] და თაყუანის სცეს. და მოახსენნეს თავნი ჩვენნი
იყვნენ ნაცვლად უკეთუ მოგუცე ხოჯა აზიზ და არ მოვიყუანოთ დავით. უკე
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თუ არ მოგუცემ ხოჯა აზიზს არ მოვა: ხ~ დაღათუ მძიმედ აღუჩნდა არ
ღუნს მისცა ხოჯა აზიზ. და წარმოიყუანა ენუქ. და მოუწერა წიგნი ფიცისა
ტონღულ ხათუნ მეფესა არა ევნოს ყაინისაგან უკეთუ მოვიდეს ურდოსა
პატივითა დიდითა პატივსცეს. და სამეფო დაუკლებელად მისცეს: წარმოვიდა ენქ არ
ქუნ და მოვიდა ტფილისს და ორნი ძენი მეფისანი. და წარმოუვლინა მოციქული მე
ფესა და აუწყა ყოველი: ხ~ წარმოვიდა მეფე და მოვიდა ქვიშხეთის ბოლოსა და სუ
რამის შუა დადგა. და მოუწოდა ენუქარქუნს. მოვიდა და მოუსხნა შვილნი ო
რნივე და მოართვა წიგნი ფიცისა. და მოჰგუარა ხოჯა აზიზ. ვ~ა იხილა ხოჯა
აზიზ მეფემან ბრძანა თავისა მისისა მოკუეთა. და მოჰკუეთეს და წარგზავნეს თა
ვი ტფილისს. და აღმართეს ძელი და დამოჰკიდეს თავი ხოჯა აზიზისა. და ესრეთ
წარჰყუა მეფე ენუქს: და მოეგებნეს ყოველნი სამეფოსა მისისანი და წარ
ემართნეს ურდოს: ხ~ თანა წარჰყუა სარგიზ ციხის ჯუარელი ჯაყელი
დიდად ნამსახური. რომელმან ქმნა ესეცა სათნოებაჳ. რ~ ტფილის ყოფნასა მე
ფისასა მოვიდა ელჩი ყაინისა ვითარმედ მეფეს მოვინდობ. ხ~ პაპა სარგისს არა მივინ
დობ. და არა სათნო უჩნდა ბრძანებაჳ ესე სარგიზს და ეტყოდა მეფე გარე უკ
უნ ქცევასა: ხ~ იგი არა ერჩდა და ეტყოდა ნუ იყოფინ ქმნად ესე ჩემდა რათა
მცა მე შევიქცე შინა. უკეთუ ცოდვათა ჩემთაგან გევნოს რაჳმე თათართაგან
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ყოველნი კაცნი იტყუიან განზრახვითა სარგისისით განუდგა მეფე თათართა.
აწ იგი წარვიდა შინა მეფე წარავლინა მოკლვად ყაინს წინაშე: ნუ ყოს ეგე

ღ~თნ რ~ ამით წარჵდების გუარი ჩემი. ა~დ მოთუმკლან ნაცულად თქუენდა
ვიყო. და თუ დავრჩე თქუენთანა დავრჩე: დაიმადლა ესე მეფემან ეზომ რო
მელ ქუაბულიანი თემი ერთი სამცხეს და საყდარი ტბეთისა შავშეთს
სიგლითა სამამულოდ მიუბოძაჱ და წარემართნეს ურდოსა და მი
ვიდეს ყაინს ულოს წინაშე ბარდავს. რ~ იგი იყო საზამთრო სადგური. და არა
უწყოდეს რაჳ ეგულების ყოფად მათ თუის: და მცირედთა დღეთა მოუ
წოდა ყაინმან ხილვად მეფისა და მთავართა. და იკითხვიდა რომლისა მიზე
ზისათუის განდგა. და ყოველნი ჰგონებდეს მეფისა და წარჩინებულთა მის
თა სიკუდილსა.. და ევედრებოდეს ღ~თსა და ყოვლად წმიდასა მეტეხ
თასა და ვედრებისა ღ~თის მშობელსა რომლისა მინდობილ იყვნეს. და
შევიდეს ყაინს წინაშე: ხ~ მან მოსცა თუისითა ჵელითა ღვინო. რ~ ესე იყო წე
სი ყაინთა თასითა დიდითა ოქროსათა: და ვითარ ჯდა მეფე მუჵლ მოყრ
ილი და მისთანა ყოველნი მთავარნი: ჰკითხა ყაინმან ვითარმედ რად ჰქ
მენ განდგომა ჩემი და ბრძანებასა ჩემსა რად ურჩ ექმენ და არღუნს
შემოები. არა დიდნი კეთილნი ვქმენ შენზედსა დაკარგული და სიკუდი
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ლად განწირული გუელთაგან აღმოგიყუანე ჯურღმულით და მეფედ დაგ
ადგინე: მაშინ ვითარ არღარა აქუნდა პასუხი მიგებად მეფესა. მოიხედნა უკა
ნით კერძო სარგის ჯაყელისა ვითარმცა იგი ქმნულ იყო მიზეზი არღუნის
შემობმისა და თათართ მოსრვისა. და იხილა სარგიზ ბრდღვინვისა ლომისა მსგა
ვსად მეფემან მას ზედა მიუტევა საქმე იგი. არა შეშინდა ა~დ უშიშად აღდ
გა და წარდგა ყაინს წინაშე განმწირველი თავისა თუისისა მეფისათუის. რათა იგი

მოკლას მეფისა წილ. და მუჵლ მოყრილი ეტყოდა მე ვარ დიდო ყაინო
რომელი შემოვები არღუნს. ხ~ მან ჰკითხა პაპა სარგის შენ ხარ. რ~ პაპა სარ
გისს უწოდდეს თათარნი. და მან ჰქუა იგი ვარ. ჰქუა მას რასათუის განაყენე
მეფე ჩემგან და არღუნს შემოები. ხ~ სარგის არა მეცნიერ იყო ენასა მათსა
წარმოაყენეს სადუნი თარგმანად რომელი ფრიად უყუარდა ულოს და დი
დად პატივ ეცა. რ~ იყო კაცი იგი გონიერი და ენა კეთილი სიტყუითა მარჯუე
ყაინს წინაშე მეტყუელებდაჱ მაშინ სარგიზ მიუგო დიდო ყაინო არაჳ
იყო სხვაჳ მიზეზი. რ~ მან მიიღო მეფობაჳ დავითის ქალაქი და სოფელი. მან
დაიჭირნა ეკლესიანი და ციხენი ყოველნი დაარღვივნა. ბედნიერო ყაინო არღ
არავინ გაუგონებდა უსამართლობასა ამას. შეკრა კარი თქუენი ქრთამითა. ამის
მიზეზისათუის მე წარვიყვანე მეფე რათა ბედნიერმან ყაინმან გაიგონოს და იკი
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თხოს საქმე ესე ვ~ა აწ კითხვასა ღირს მყო. ესეცა უწყოდი ყაინო რომელ
სპარსნი ძუელთაგან მტერნი არიან ჩვენ ქართველთანი. ამისთუის არ
ღუნს თანა ვყავ ბრძოლა და ჰომი. რ~ საქმე და უსამართლობაჳ მეფისა მი
მართ ხოჯა აზისისაგან ვერღარა დავსთმეთ. აწ ყაინო მეფე უბრალო
არის მე ვარ რომელმან განვაყენე მეფე კარისაგან თქუენისა: და განმრა
ვლდა სიტყუაჳ მათ შორის და მრავალ გვარად უბნობაჳ რომელთა არა არს
ჟამი თქმად და დაწერად: და მეფეცა მრავალსა რაჳსმე იტყოდა და ენუქ
არქუნ და დიდი იგი ნოინი სხდეს შუა. და სადუნი იგი კეთილად თარგ
მნიდა და ჰკაზმევდა თქმულთა მეფისათა. რ~ მეფე ენა მძიმე იყო მცირედ მა
ნკაბერდელი სადუნი კეთილ მეტყუელებდა. და ყოველნი მოელოდეს ბო

როტის ყოფასა მეფისათუის და სიკუდილსა სარგისისსაჱ მაშინ მოუვლი
ნა ღ~თნ წყალობაჳ მოსავთა მისთა. დააწცა დაიცვა ვ~ა მარადის ჰფარავს.
და ვითარ სიტყუასა უგებდეს ყაინი და მეფე ურთიერთს. მოვიდა კაცი დარუ
ბანდით გზის მცუელთა ყაინისთა რომელთა ყაფულობით უწოდდეს. რ~
არღარა განსრულებულ იყო სიტყუაჳ. შევიდა ყაინის კაცი იგი
ურდოსა ყაინის წინაშე და მოახსენა არა არს ჟამი მეტყუელებად. რ~ შე
იძრა ულუსი დიდი დიდისა ყაინის ბათოსი. და შვილი მისი ყაინი დი
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დი ბერქაჳ მოვალს გზასა დარუბანდისასა უამრავითა დიდად დიდითა ლა
შქრითა: ესმა რაჳ ყაინს მსწრაფლ აწვია სპაჳ თუისი. და მყის შემოკრბეს
მის წინაშე: მას ჟამსა წარმოემართნეს წინა განწყობად. და ვითარ დაე
ახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთს: მაშინ ევედრა მეფე ყაინს რათა
წინა მბრძოლად აჩინოს მეფე და სპაჳ მისი. და წესადცა არს ქართველთა
წინა მბრძოლობაჳ. ისმინა და აჩინა წინა მბრძოლად მეფე მახლობლად
მისსა დგომადჱ ხ~ სარგის ჯაყელი თუით წინა დაიყენა და განაჩინა
მარჯუენე და მარცხენე. დამწყობელმან რაზმთამან მიჰმართეს: ხ~ იქმნა ეს
ეცა რომელ რაზმთა შინა გახლტა შუელი სადა იგი სარგის ჯაყელმან აბ
ჯარ ცმულმან მოკლა. და მცირედ წარვლეს და მელი მოკლა იგიცა სარგის
ისრითა. და წაიარეს და ყურდგელი მოკლა: და ამას სამსავე ხედვიდა ულო
ყაინი და დიდად აქო სარგის და კეთილად უთქმიდა მრავალსა:- მაშინ დაე
ახლნეს სპანი ორნივე ურთიერთარს. და გამოჩნდა კაცი ერთი მათ შო
რის რომელი წარმოევლინა დიდსა ყაინს ბერქას. რ~ ყაინი არა წარმოსრ

ულ იყო. ესე მოეახლა დავითს რომლისათუის დიდად შეწუხნეს სპანი მეფისანი.
რ~ იყო კაცი ესე დიდი და მაგრიად და უცთომლად მოისარი. ხ~ მეფემან აღმოი
ღო მშვილდი და ჰკრა ცხენსა მისსა მკერდსა და დაასო და გულსა განვლო. ხ~ ქართვ
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ელთა განმხიარულებულთა აღიზახნეს და მიეტევნეს იქმნა ძლიერი და
ფიცხელი ომი ველსა ზედა შაბურამისასა ძლიერად ბრძოდა მეფე და სპ
ანი მისნი სადა იგი სარგის ჯაყელმან სახელოვანი ომი ყო წინაშე ულოსა
რომელ განჰკვირდა ყაინი. და განგრძელდა ყოველგან ომი. და მოსწყდა ორ
გნითვე ომი და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი. ივლტოდა სპაჳ ბერქასი და
დევნა უყვეს ძლიერად: ხ~ იქმნა ესეცა დევნასა მას ლაშქართასა დაშთა ყა
ინი ულო ოთხითა ოდენ კაცითა მცირესა რასმე ბორცუსა ზედა. და ვითარ
იხილეს ლტოლვილთა მათ შვიდნი რჩეულნი კაცნი ზედა მოეტევნეს ყაინსა.
იხილა ესე მიმავალმან სამითა კაცითა სარგის შეუტია შვიდთა მათ კაცთა
და სამითა კაცითა შეება და ოთხნი ვიდრემე დაჵოცნეს სარგის და აზნაურ
თა მისთა. და სამნი იგი ივლტოდეს: მაშინ იხილა თვალითა მისითა სი
მჵნე სარგისისი და ყმათა მისთა განიხარა და დევნა უყო კუალადცა სპ
ასა ბერქასსა დარუბანდის კარამდის. და განვლეს დარუბანდიცა.
და სამსა დღესა სხვასა დევნა უყუეს ესრეთ განმარჯუებულნი და
სახელოვანნი მოვიდეს სადგურსა მათსა ბარდავსჱ

ხ~ მეფესა [...] დავითს და სპათა მისთა ფრიადითა პატივითა პატივს
ცა. და მრავალი ნიჭი მიანიჭა ესე ეზომ რომელ სარგის ჯაყელსა კარ
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ნუ ქალაქი და მიმდგომი მისი ქუეყანა უბოძა ერაყითა: მაშინ შეიშურ
ვეს სხვათა ვიეთმე მტერთა და მოახსენეს მეფესა აწ მეფობაცა სარგისს მიეც
ყაინმან ეზომ განადიდა არღარა იქნების მორჩილი მეფობისა თქუენისა. მა
შინ დაიჯერა მეფემან რ~ იყო უმანკო და მალე მრწმენი სიტყუათა კეთილ
თა და ბოროტთა ორთავე. და წარვიდა ღამით ელგონ ნოინის წინაშე. და მოა
ჵსენა უკეთუ ყაინი სარგისს კარნუ ქალაქს მისცემს მეფობაცა მისცეს.
განკვირდა ელგონ ნოინი და ჰქუა ყაინმან შენის მოდგომისათუის მისცა და თუ
შენ გიმძიმს არღარა მისცემს. თქუენ ქართველნი არას კეთილს უყოფთ მჵნ
ედ მბრძოლთა წყობათა შინა. არა უწყი ყაინი სარგის დაარჩინა მტერ
თაგან ძლიერი და სახელოვანი ომი ყო: წარვიდა ნოინი რა მოახსენა ყა
ინს ყოველი იგი თქმული და არღარა მოსცეს კარნუ ქალაქი. სცნა ესე სა
რგის შეიქმნა გულკლებით და ქუეგანმხედვარად პატრონისაგან: ხ~ მას
ზამთარს დაიმჭირა მეფე ბარდავს თავისა თუისისა თანა. და სარგის წარ
ვიდა გულ კლებული სამცხესჱ მას ჟამსა გაადგა ულაოს ყაინს შა
ნშეს ძე ზაქარია ამირ სპასალარი. კაცი ყოვლითა სათნოებითა სრული
და საჩინო. და ივლტოდა ქუთათისს ნარინ დავითისას. რ~ ბერქას ლაშქართა
გამოსლვა მასმია ჩემ ზედა. ხ~ მეფემან დავით კეთილად შეიწყნარა. დაყო
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მცირე ჟამი: და მერმე ფიცით მოიყუანა. ყაინმან. გარნა არცა ეგრეთ დამ
შვიდდა გული ულოსი. და მოკლა ზაქარია ამირ სპასალარი. კაცი პატიო

სანი და სახელოვანი: და სცნა დიდმან შანშე მამამან მისმან მწუხარებითა
შეწუხებული იგიცა აღსრულდა: ხ~ გუანცა დედოფალი ავაგის ცოლ ყოფილი
მოკლულ იქმნა
თათართა შინა მყოფი. რომელსა იტყუიან ვითა ასულისა მისსა ხუაშაგის. რო
მელი იყო ცოლი სევიფარდავისი ხოჯა შამშადინისა. მისითა განზრახვითა მოიკლაო:
და ვითარ უცოლო იყო მეფე იქორწინა ცოლი სახელით ესუქან. დიდისა
ჭორმალო ნოინისა და დიდისა სირმა ნოინისა. და წარვიდა ტფილის და
ქმნა ქორწილი პატიოსანიჱ ამა ჟამთა გარდამოვიდეს ბერქას ყაინ
ისგან ლტოლვილნი დედაკაცნი საკვირველი სახელით ლიმ
აჩავ და მან მოიტანნა შვილნი მცირენი ნათესავითა ახასარფა კაიანნი. პირ
მშო ფარეჯნ და უმრწამესსა ბაყათარ. და სხვანი თავადნი მრავალნი.
გამოვლეს კარი დარუბანდისა და მოვიდეს მეფეს წინაშე. ხ~ მან პატივითა
ისტუმრნა და წარავლინნა ყაინს ულოს წინაშე და ყაინმან შეიწყ
ნარნა ფრიად. და უბოძა ხარაჯა და მოლაშქრედ და თანა მბრძოლელად
განაჩინნა და ესრეთ და ესრეთ მეფისთანავე წარმოავლინა. ხ~ მეფემან დას
ხნა რომელნიმე ქალაქსა რომელნიმე დმანისსა და სხუანი ჟინვანსჱ
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და ვითარ მოიწია სთუელი წარვიდა ყაინი ქუეყანად შარვანს საზღვართა
საქართველოსათა. ადგილსა რომელსა უწოდიან ჩალან უსური. ესე იგი
არს თეთრი წყალი. და შეკრეს ობითა წყლის პირი. რომელსა სიბად
უწოდეს: რ~ ჰგონებდა გამოსვლასა ბერქა ყაინისასა. და ამა ჟამთაგან იწ
ყეს სიბასა ზედა დგომად თათართა და ქართველთა სთულითგან გაზა
ფხულამდე. და გაზაფხულ წარვიდიან საზაფხულოთა ადგილთა: ხ~ იქმნა

ესეცა რომელ ყაინთა შვილნი ზემო ჵსენებულნი ულოსთან წარგზავნილნი
ტუთრყული და ბალალი დაიპყრნა ყაინმან ულო და მოკლნა სამნივე.
და დაიპყრა ქუეყანა მათი. და ყოველი სიმდიდრე მათი. და სცნეს სიკუდილი
პატრონთა მათთა საბერძნეთს მდგომთა დედაწულთა. რომელთა თავადი
იყო ალათემურ ვინმე კაცი სახელოვანი. აიყარა ბარგითა და დედაწულითა და
ივლტოდა. და მომართა სამცხის კერძო. ცნეს თათართა ულო ყაინისთა სივლტ
ოლა ალა თემურისი. დევნა უყუეს და მოეწივნეს. და იგინი დაბრუნდეს და
შეებნეს. და მრავალი კაცი მოკლეს ულოს ლაშქრისა. და რათა არა განგრ
ძელდეს სიტყუაჳ. ვიდრე კოლის მთათა მოსვლადმდე ათორმეტჯერ მოეწი
ვნეს და ათორმეტჯერ შეებნეს. და ათორმეტჯერვე ალათემურ მოერია და
გააქცივნა. და ესრეთ მოიწივნეს ქუენა არტანს სოფელსა რომელსა ჰქუიან გლინავი.
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და მუნ დახუდა მურვან გურკელელი მახუჯაგის ძე. წინა შეემთხვია ნადი
რობას მიმავალი რომელი შეიპყრეს თათართა და კნინღა მოაკუდინეს. ხ~ იგი
ევედრა და აღუთქუა ლიხთ იმერით წარყვანებაჳ მათი. და ეგრეთ ბერქას ყა
ინს წინაშე წარსხმა. ხ~ იგინი მიენდვნეს წარმოიყუანა და მოასხნა სამცხეს
და მოასხნა გურკლის ჭალას. და ესრეთ განსცნა. წარავლინა კაცი და ამცნო
სარგის თმოგუელსა და შალვას ბოცოს ძესა და ყოველთა მესხთა და სარგის ჯაყ
ელის ლაშქართა რათა შეკრბენ ერთად და შეიპყრან ალათემურ. და მიჰგუა
რონ ულოყაინსა. და წარმოემართნეს: და ცნა ესე ალათემურ აიყარა ბარგითა
და დედაწულითა გამოვლო მტკუარი. და მომართა ჯავახეთით კერძო შემოია
რა ელასის შემოღმართი. და მივიდა ოშორას ქუეშეთ ადგილსა რომელსა ჰქუიან

ლერძავნი. რ~ თმოგუელი მუნ დაუდგა წინა რომელნი იხილნა რაჳ მო
რიდნა სარგის და ბოცოს ძემ. და ლაშქარნი ერთ კერძო მოსდევდეს. და გულ
კლებული მურვან მართლკუალსა შედგომილი მოსდევდა და მოეწია გუ
რკლელი მცირითა ლაშქრითა. რ~ ბოცოს ძე და სარგისის ლაშქარნი არა
მოვიდეს არცა შუელად გურკელელისა შეიბნეს ძლიერად სძლეს თათართა.
და მრავალი ტაძრეული აზნაური მოკლეს და ივლტოდა გურკელელი:
ხ~ თათართა განვლეს ჯავახეთი და თრიალეთი და რუსთავს მტკუარს გავიდეს.

1-17 სტრ. 423r
და მრავალგან მიეწივნეს თათარნი და სომხითარნი ლაშქარნი. რომ
ელთა თვითოეულად არა არს ჟამი მოთხრობად. ყოველგან ალათე
მურ მძლე ექმნა. და განვლეს კახეთი(ბ) კამბეჩანი(ა) ჰერეთი ყოველგ
ან ომითა და წარვიდეს გზასა ბელაქნისასა. შევიდეს ღუნძეთს. რ~ წ
ინა განეწეო მეფე ღუნძთა. და სძლეს თათართავე. და განმარჯვებუ
ლი მივიდეს ყაინს წინაშე. და ესრეთი საკვირველი საქმე ქნეს. და
ამათ თანანი თათარნი სადაცა დარჩეს აღნარღომობით უჵმობდეს.
ესე იგი არს უფროსთანი გინა უხუცესთ: ამისთუის განძვინებული ბე
რქა განემზადა გამოსვლად. და ამათ თეთრსა წყალსა ზედა ღობე შეკ
რეს და მუნ იზამთრიან. ვ~ა მითქუამსჱ ხ~ ვითარ ამათ საქმეთაგან უბ
რალო არს მეფე. განდიდნა ჭყონდიდელი ბასილი და უჯარმელი. და იწ
ყო საურავთაცა ქმნად თვინიერ მეფისა კითხვისა. და მეფისა იმერით ყო
ფასა შინა დიადი აწყინა სეფეთა ქუეყანათა რ~ ვითარ თვისთა ხედ
ვიდა და სიტყუაცა ესრეთ იყო ვითარმედ ესუქანს თანა ეყო. ამისთუის

შესმენილ იქმნა ბასილი წინაშე მეფისა. რომელმან მსწრაფლ მოიყუანა
და ბრძანა ძელსა დამოკიდება. და მოჰკიდეს ძელსა შუა ქალაქსა. რ~ იყო მე
ფე მალე მორწმუნე და ლიტონიცა. და ვითარ მოიწია სთუელი კვალად
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წარვიდა ყაინი სიბასა ზედა. და მეფეცა მისთანა. მოიწია რა გაზაფხუ
ლი წარმოვიდა ყაინი საქოსა და ძე მისი თანქუშ წარმოვიდა გელაქუნსა. რ~
მას აქუნდა საზაფხულოდ სადგურად გელაქუნი და მეფე თანა წარმოიტანა
და მუნ იყო: მაშინ ევედრა მეფე თანქუშს. რათა უაჯოს მამასა მისსა ყა
ინს ულოს წინაშე. რათა განუტეოს სამეფოდ თვისად. ხ~ მან ისმინა
და წარავლინა კაცი და ვითარ მიიყუანეს საქოდ ყაინი ულო აღსრულ
ებულ იყო: მაშინ ხათუნთა და ნოინთა მიუმცნეს თანქუშს. რათა განუტ
ეოს მეფე სამეფოსა. გამოუშვეს და მოვიდა ტფილისს და ყოველსა ქარ
თლსა და სომხითსა განაგნა საქმენი მანდაურნიჱ ხ~ ნოინთა დასუ
ეს ტახტსა ულოს ძე უხუცესი სახელით აბაღა. კაცი კეთილ უხვი
მოწყალე ტკბილი მდაბალი გამკითხველი სამართლის მოქმედი გლა
ხაკთ მოწყალე და შემნდობელი. ესეზომ რომელ დაღათუ დიდისა ბო
როტის მოქმედი კაცი იყვის არავე მოჰკლევდის: რ~ ესრეთ იტყოდა
ყოვლისა ქუეყანისა მპყრობელად დაუდგენივარო ღ~თსა. და რასაცა ვე
რ მივსცემ არცა თუ წაუღებ. და მრავალგზის საჭურჭლენი
მისნი წარიხუნეს მპარავთა და არა მოაკუდინის. ა~დ იტყოდის
რად მაკლს მე საჭურჭლე. ისი წარიღონ გლახაკთა რ~ ნაკლულ
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ევან არიან და მისთუის იპარვენ: კ~დ უბოროტო და კეთილი გონ
ებაჳ აქუნდა: მაშინ აბაღამ განაჩინა მჵედართ მთავრად კაცი
საჩინო წყობათა შინა. და ურდოსა და სახლისა თუისისა მოურავად დაად
გინა ზემო ჵსენებულისა ჭორმაღონის შვილი სირმონ. კაცი
განმარჯვებული და საჩინო ბრძოლათა შინა. ვინადგან ქრთამსა მძი
მესა მიიღებდიან მის წინაშე მდგომნი ყოველნი. გამოარჩია კაცი
ერთი მოწყალე და სამართლის მოქმედი და მმარხავი და მლოცავი. ქრ
ისტეანთა და ეკლესიათა ღ~თისათა მოსავთა მოყუარე. სახელითა
აღუბაღა: ესე განაჩინა უღონოთა და გლახაკთა განმკითხველად. არა
თუ ულო ყაინის პატივ ცემულნი ნოინნი გამოცვალნა. ა~დ
უმრავლესნი აღსრულებულ იყუნეს. ვითარ ელგან ნოინი და
სხვანი მრავალნი: ამას აბაღას წინაშე წარვიდა მეფე დავით. და ფრიად პა
ტივითა შეიწყნარნა და პატივ სცა. და დაემორჩილნეს აბაღას ყოველნი თათა
რნი საბრძანებელი მამისა მისისა ულოსიჱ მას ჟამსა გამოვიდა დიდი
ყაინი ბერქა. გზასა დარუბანდისასა. აურაცხელითა ლაშქრითა. შურ
ის გებად ხუთარეს ბალღასდაყულის საქმისა თუის. ცნა ესე აბაღა
ყაინმან. და მოუწოდა სპათა თუისთა. და მეფესა დავითს და წარემართა: ხ~ ვითარ
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აგრძნა ძლიერება და სიდიდე სპათა ბერქასთა არღარა განვიდა მტკუარსა
ა~დ შეიარა ნაპირი და განსავალი ყოველი. და აღიღო ზომი ყოველ
გან და დააყენა ლაშქარი სადა შეკრბებიან მტკუარი და რაჵსი.

და მუნითგან ვიდრე მცხეთამდე. ხ~ ბერქამან მოაოჵრა ქუეყანა
შირვანისა ჰერეთი კახეთი და ყოველი იორის პირი. და მოვიდა ლაშქარი
ტფილისამდე. და მრავალი სული ქრისტიანე მოსწყუიდეს: ხ~ ბერ
ქა ყაინი დადგა მთათა შინა გარესჯისასა. მაშინ მოხედნა ღ~თნ
წყალობით ქუეყანასა ამას და ყაინსა აბაღას. შეედვა სალმობაჳ
რაჳმე ბერქას და მოკუდა. ვ~ა იხილეს სპათა მისთა სიკუდილი ყაინისა
მათისა. წარიღეს მკუდარი და განვლეს კარი დარუბანდისა. ესრ
ეთ დამშვიდდა ქუეყანაჳ ესე: ხ~ თათართა გულად აქუნდის შიში
ბერქას ლაშქრის გამოსლვისა. და ყოველთა სთუელთა წარვიდიან
სიბასა ზედა. ვითარ მოეახლის ჟამი სიბას წარსლვისა. მოუწოდა მეფემან სპათა
მისთა და სარგის ჯაყელციხისჯუარელსა. ვითარ მივიდა სარგის დავით მე
ფისა წინაშე ტფილის ჰგონა სარგისის განდგომილებაჳ ყაინს წინაშე.
და დაივიწყა ნამსახურებაჳ განზრახვითა უკეთურთა კაცთათუის. მოუწოდა პა
ლატად და შეიპყრა შინა და ტყუე ყო საჭურჭლესა შინა. ცნეს ესე აზნაურ
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თა თანა მყოლთა სარგისისთა ივლტოდეს და წარვიდეს ყაინს წინაშე.
და მოახსენეს აბათა ნოინსა რათა მან განაჩინოს მეფისაგან დაჭირვა სარ
გისისი და მოაჵსენოს ყაინს აბაღას და სთხოვოს სარგის. ისმინა
მსწრაფლ ვედრებაჳ აბათან ნოინისა. და მოსცა ელჩი და წარმოა
ვლინეს და მოიწია ტფილის და წარიყუანა სარგის და მოჰგუარეს აბათ
ან ნოინსა: და მიერითგან იქმნეს ჯაყელნი მორჩილნი ულოსისანი.
ვიდრე ჟამთამდე მეფეთა შორის ბრწყინვალისა და საჩინოსა დიდ

ისა გიორგისითაჱ ხ~ მეფე ჯერეთ არა წარსრულ იყო სიბასა. შეედ
ვა სალმობაჳ მუცლისა ძესა მისსა პირმშოსა გიორგის. რომელი
სიკეთე აღმატებულებითა სავსე იყო. განგრძელდა სალმობაჳ ესე
ზომ რომელი კნინღა მკუდარ საგონებელ იყო. და იდვა უჵმრად უძ
რავად სულთა აღმომფშვინველი. და მითცა ძლით ამას მწუხარებ
ასა და უღონოებასა რაჳ მოეცვა მეფე და ყოველნი მკვიდრნი საქა
რთველოსანი: მოეჵსენა მეფესა დმანისისა ღ~თის მშობელი. და წარვიდა
წინაშე მისსა და თვით წარმოაჩინა ვითარ ყოველი უჵამურითა ფერჵითა მო
ჰყუებოდეს და მოეგებოდეს მჵურვალითა ცრემლითა წყალობად მათდა
აღსძრვიდეს. მაშინ შეისმინა ვედრებაჳ მათი წმიდათა უწმიდესისა
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ღ~თის მშობელმან. და მყის შეხებასავე თანა და პირსა ზედა შეხებასა თვ
ალნი აახუნა მსწრაფლ. და ვ~ა უვნებელი წარმოჯდა. იხილეს ესე მეფემან
და ყოველთა მკვიდრთა საქართველოსათა. განკვირდეს ანასდათსა ამას საკვირ
ველებასა ზედა ყოვლად წმიდისასა. და ადიდებდეს ყოველნი ღ~თსაჱ და კუ
ალად წარვიდა მეფე სიბას ზედა. და მუნ ყოფასა მისსა ჟამსა წარმოსლ
ვისასა დასნეულდა მეფე დავით. მით სალმობითა მუცლისათა. და ვერ
განკურნეს მკურნალთა. და წარვიდა ცხედრითა და ვითარ მოეახლა მარ
ტომყოფსა. მივიდა ხატსა მას უქმარსა რომელი თვით გამოისახა ტილოსა
ხატისა მიერ კეცსა ზედა. მოყუანება ბძანა მარტო მყოფისა ხატისა. და ევედრა
ცრემლითა და შეუვრდა და განკურნა ვითარ უფლისა მიერ განკურნ
ებული მცხედარსა ზედა მდებარე. და ესრეთ მრთელი მოვიდა პალატად ტფი

ლისისა. და იყო განსუენებასა შინა თვინიერ ამისსა. რ~ მთავარნი და ერ
ისთავნი ვერ სცვალნის შიშისათვის ყაინისაჱ ხ~ თქმულ არს ესეცა ვით
არ ბრძენისა სოლომონისათუის წერილარს ჟამსა სიბერისა მისისასა არა
მართლად ვიდოდა წინაშე ღ~თისა. და მძლავრებისაგან თათართასა უცალო
ქმნილმან იწყო შლად საყდართა საეპისკოპოსოთა. რომელი სანატრელთა
მეფეთა შესავალნი სოფელნი მიენიჭნეს განსცემდა. ეგრეთვე მონასტერთა
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ამას თანა სხვანიცა ბოროტნი აღძრნა მტერმან რომელნი არა საჵმარ
არიან თქმად. და მძლავრა სიბერესა შინა ვითარ სოლომონს ამისთვის სწ
რთვიდა ღ~თი. არა ჩუენებითა ა~დ შუენიერებითა ძისა მისისათა სიკუდ
ილისა გლოვითა ვინათგან უგუნურებასა შინა ვართ ნათესავნი ადამისნი.
და გულს მოდგინედ მიდრეკილ არს გული კაცისა ბოროტისა მიმართ. ვ~ა წე
რილ არს არა ინებეს შეგონებად ა~დ გარდავჵედით ცხოვრებასა ჩვენსა.
და ყოველნი ვართ ამაოვებასა შინა: ვითარ იტყუის ბრძენი ეკლესიასტე. ამაო
ებაჳ ამაოვებათა და ყოველივე ამავო არს. და მზესა ამას ქუეშე ხილულსა
ყოველსა ამაოებასა მისცემს: ხ~ ჩვენ გზისა მცირდ გარდამაბიჯებელნი
კ~დ მოგზაურ ვიქმნეთ. და ვითარ მოიწია მსგეფსი სიბას წარსლვისა წარვიდა
მეფე კ~დ: ხ~ მუნ ყოფასა მისსა დასნეულდა ძე მისი გიორგი. რ~ დი
დი ნუგეშინის ცემა აქუნდა მეფესა საბრძანებელსა მისსა. და მისვე სის
ხლის მდინარებისაგან აღსრულდა და დაუტევა მსწუხარებაჳ მიუთ
ხრობელი ყოველთა მკვიდრთა სამეფოსათა დიდითგან მცირეთამდე:
ხ~ გუამი ყრმისა გიორგისი. დაასუენეს საყდარსა სიონისასა რათა მოიცადონ

მეფე: და ვითარ მოეახლა ჟამი მოსვლისა. და ვითარ წარჵდა ჟამი მცი
რედი მოვიდა მეფე ტფილისს. ვითარ არავინ გაეგება წინა თვინიერ მცირეთა
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მოქალაქეთასა. ზარ განჵდილი მიისწრაფდა პალატად სადა დახუდეს სპა
ნი. და ვაზირნი დამალულნი და შავითა მოსილნი. და ვ~ა აუწყეს სიკუდილი
ძისა მისისა გიორგისი მყის სმენასავე თანა დაეცა და კნინღა მკუდარ იქმნა.
და ესრეთ შეიღეს პალატად ჵელთა ზედა მქონებელი. და ძლით მოვიდა ცნო
ბად. რ~ უკეთუ მოისპოს სული მყის მოისპობის ცნობაჳ. და უკეთუ მოის
პოს ცნობა არა თანა მოისპობის სული სიტყუის მოქმედი. იტყუის ვინათგან
ტკივილთა მიერ უზომოთა მოცულ იყო. და შვილობისა სიყუარული და კ~დ
სიტურფე აღმატებულობაჳ ათრვამეტისა წლისა მყოფისა სიმჵნე სამჵედრ
ოთა ზნეთაგან განსრულებასა. ტკივილნი მრჩობლ ზედა დაერთო
დეს სალმობიერითა გოდებითა გოდებდა და სიკუდილსა აღირჩევდა
თავისა თვისისა: რაჟამს იხილა აღყუავებული შუენიერი გუამი ძისა მისისა
გიორგისი. მკუიდრად უფერულად მდებარე რომელსა იგლოვდა ერი. და
ვაებით წარიყუანეს მცხეთას და მუნ დაკრძალეს და უკმოიქცეს მწუხარე
ბითა სავსენი: ხ~ ესოდენ განუმრავლდეს ტკივილნი შვილისა საყუარელისანი.
მიერითგან არღარა აქუნდა ლხინებაჳ. და სენთაცა მრავალთა მოიცვეს. და
გუამითა უძლურებდა უმრავლესთა ჟამთა. გარნა ჰმონებდავე ყაინსა აბაღ
ას. არა იყო სხვა ღონეჱ აქა შინა იწყო მანკაბერდელმან სადუნმან განდი
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დებად. რომელი პირველი ულოს შეეწყალა რკინობისა ძლით. და ყაინმა აბა
ღაცა პატივ უყო. და დიდი საბდივანი კეთილს ყოფად მით რომელ ცოლისა
მისისა ავაგის ასულისა ხვაშაქისა ეჯიბობაჳ აქუნდა. და მეფესა დავითს მიუბო
ძნეს მრავალნი ქუეყანანი:- ამათ ჟამთა იქმნა განდგომილებაჳ თათა
რთა ურთიერთარს. რ~ განუდგა ყაინსა აბაღას თაგუდარ ყაინი ბარახას
ძმა უმრწამესი. რომელი იყო ზემო ჵსენებულისა ჩინგის ყაინის შვილისა ჩა
ღატა ყაინის ნათესავი. რომელსა ეპყრა ქუეყანაჳ თურანისა და დიდი თუ
რქეთი. ესე ბარახა ყაინი იყო თურანსა და წარმოავლინა ძმაჳ თვისი თეგუ
თარ რათა ხარაჯა ქუეყანისა რომელ მას წარხდომოდა ვითარ ზემო თქმულა
რს თეგუდარს მიხუდებოდის. ესე მივიდა ორისა ბევრისა ლაშქრისა მქონებე
ლი. შეიწყნარა აბაღა და უჩინა ზაფხულის სადგურად ვიდრემე მთანი არა
რატისანი. და საზამთროდ რახსისა პირი და ნახჭევანი. ესრეთ იყოფოდა თაგუ
თარ: შეშურდა ყაინობაჳ აბაღასი. და მიუმცნო ძმასა თუისსა ყაინსა ბარახ
ას ჯეონს იქით მყოფსა. ვ~დ რად მივსცემთ ყაინობასა და ქუეყანასა დიდსა
აბაღას. აწ წარმოემართე მანდით შენ და აქათ მე და ორთავე შევმუსროთ აბ
აღა. და ჩვენ დავიპყრათ ქუეყანა მისი: ხ~ მოივერაგა ესრეთ თავი შეშისა ისრ
ისა აღმოთხარა და ძულითა პილოსათა შეაწებნა სამნი ისარნი და მათ შინა
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შთადვა წიგნი ამად რომელ ყოველგან გზისა მცველნი განჩენილ იყუნეს თა
თართაგან ძველითგან და განიკითხიან მგზავრი და მოციქული. და ვითარ მივიდა
თეგუთარის მოციქული ძმასა მისსა ბარახა ყაინს წინაშე. სთნდა სიტყუაჳ და გან
ზრახვაჳ თეგუთარისი და მიუმცნო მუნცა ეგრეთ. რათა პაემანს შეკრბენ ერ

თად და დაამჵუან აბაღა ყაინი და დაიპყრან ჵელმწიფობაჳ. და მოუწერა გან
ჩინებული დრო პაემანისა. რომელ მას ჟამსა უკუადგეს თეგუთ
რომელსა ჟამსა გამოვიდეს ჯეონსა ბარახა სპითა მისითა: ხ~ განგებამან ზენამან
განაქარვა განზრახვა მათი. და დაიცვა აბაღა უმანკოებისათუის და სიწრფოებ
ისა და სიმართლისათუის. და შესცდა მწიგნობარი მისი და ორითა მთვარითა და
წერა განდგომა თეგუთარისა. რ~ თვენი მათნი მთოვარითა აღრაცხულ არიან.
და შთადვა მანცა თავსა შინა ისრისასა წიგნი ესე. და წარმოვიდა მოციქული და მოი
წია თეგუთარს წინაშე და მოსცნა ისარნი. და განაღო თავი ისრისა და პოვა დაწერ
ილი ძმისა მისისა ბარახასი და ჟამიცა პაემანისა მოახლებული პოვა წერი
ლსა მას შინა. და მყის აღეკაზმა ბარგითა და დედაწულითა კაცი მბრძოლი ვით
არ ბევრი ერთი და ხუთასი. რ~ სხვაჳ იგი ლაშქარი ვერ ესწრა სისწრაფისაგან.
ნუ უკუე განცხადნეს საქმე მისი და ბოროტი ეყოს აბაღას მიერ. აიყარა და მომა
რთა მთათა ღადოსათა კარცხალთა და კარისათა რომელ არს შორის შავშეთსა და
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აჭარასა. და დადგა თავსა შავშეთისასა ფიჭუთას. და ეზრახა სარგის ჯაყელსა რათა
მისცეს გზა. უკეთუ უნდეს წარსლვა აფხაზეთისა მეფესა დავითს წინაშე რათა იგი
იყოს შუამდგომელ მეფისა და თეგუდარისა. და უკეთუ განუმარჯუდეს დიდად გან
ადიდოს სარგის. და ვითარ ამას ზრახვასა შინა იყვნეს სთნდა სარგისს სიტყუაჳ თე
გუდარისი. მოუწოდა სპათა მისთა და დიდსა შანშეს შვილსა ივანეს მანდატურ
თა უხუცესსა. წარმოავლინა დივნად თეგუთარისსა და აჩინა მჵედართ მთავრად
სირმონ ნოინის შვილი ჩორმაღონისი. კაცი წყობათა შინა სახელოვანი. და შემმართებ
ელი. და მრავალნი ნოინნი სხვანი. და მოიწივნეს მთათა არტანისათა და დაიბან

აკეს მუნჱ ხ~ იქმნა ესეცა საკვირველი ყოველთა ნაშობთა დედათა უმეტ
ესისა. რომელმან ღ~თისა სიტყუასა ქალწულისაგან შობილსა ქრისტესა ღ~თსა ჩვე
ნსა. თუისითა ჵელითა ნათელსცა. და ჵმაჳ მამისა ზეცით ესმა. და სული წმიდა სახი
თა ტრედისათა იხილა. და სამებისა წმიდისა ერთი არსებაჳ ცხად ყო და გვასწავა
იოვანე ნათლის მცემელმან. ამისი უდაბნო შენ არს და არა უცნაურ მთათა შინა
ღადოსათა. ოპიზა უპირველესი ათორმეტითა უდაბნოთა. ამას შინა არს
უპირატესი ყოვლითა წ~წყლთა და მოწამეთა. ყოველთა უაღრესისა ნათლის მც
ემლისა იოვანეს(ბ) ჵორჵი(ა) იგი რომელი არა დადუმდებოდა ქებად ღ~თისა მო
სრულისა. და მამხილებელი ჰეროდეს უსჯულოებისა. და ესრეთ პატიოსნითა საუ
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ნჯითა განშუენებული და საღ~თოთა კრებულითა აღსავსე იგი სამყოფი ნათლ
ის მცემლისა. და ჭეშემარიტი თვით თავადისა სამყოფი. ვითარ სიტყუაჳ ცხად ჰყო
ფს. ესმა რაჳ სიდიდე უდაბნოსა ოპიზისა და შემკობაჳ მისი პატიოსნითა ხატ
ითა და კანდელთა მიერ აღსავსეობაჳ. ინება წარმოღება მისი. და წარმოავლინა
ვითარ ათასი მჵედარი რათა მოაოჵრონჱ ხ~ წარვიდეს მთისა გზასა რომელი მი
ვალს კარჩხალთა კერძო. გარნა არა დაიდუმა მსჯავრმან ზენამან. რ~ ეგოდ
ენნი წმიდანი მამანი რომელ მას ჟამსა ბრწყინვიდეს ოპიზას სასწაულთა ნიშთა
მიერ გაბრწყინვებულნი. და მინდობილნი წინა მორბედისა იოვანესნი წარმართ
თა მიერ მოწყუედილნი. და ჵორჵი იგი დაუდუმებელი ღ~თისა ქადაგი არა უპ
ატიო ყო ღ~თნ. ამისთვის დაიცვა საყოფი თვისი და მოუვლინა ნისლი და სიბნელე და
ვე
რღარა ვიდოდეს ფერჵითა საძაგელითა. რ~ მიახლებულ იყუნეს უდაბნოსა. და
დადგეს მთისა მის ძირსა რომელსა ეწოდების ძეგლი. რომელსა ზედა შენარს ეკლ

ესია წმიდისა გიორგისი რომელ არს ოპიზას და მიძნაძორას: მაშინ მოხედნა წყ
ალობით სამკვიდრებელსა თვისსა იოვანე ნათლის მცემელმან. მსგავსად ყოვლად
უბიწოსა ვლაქერნისა ღ~თის მშობელისა. და მოავლინა ქარი სასტიკი მთისა ღადოსა.
და ხოშაკი სეტყუა და წვიმა მძაფრი. და აღდგეს ღელვანი ვ~ა შუა ზღვისა. და
წარმოეცა წყალი მძაფრი. და იქმნა მდინარე დიდი რომელი განსწორდა ვიდრე წუ
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ერადმდე ძეგლისა რომელი აწცა იხილვების დიდი იგი ნაღვარევი რომელი შთავალს
მარ
თლ ზედა წყალსა შავშურსა. ზედა მოეტევა წყალი და წარიხუნა თათარნი სრ
ულიად. კაცი და ცხენი არა დაშთა თვინიერ კიდე ერთისა კაცისა. და წარ
ვიდა თხრობად თეგუთარისა. ვ~ა იობის ზედა ღაღადისი ვ~დ სახლი ღ~თისა
არს ადგილი იგი სამყოფი მონათა ღ~თისათა. ერიდენით მუნ მისლვად. იდგა
მაღალსა არსიანის თავსა. მოვიდეს და ჰქუეს ვ~დ მოვიდა ლაშქარი დიდი აბა
ღასი. დადგეს მთასა არტანისასა და ხუალე მოსვლად არნ აქა. ესმა თეგუთა
რს და რა გათენდა აღყარა ბარგი და დედაწული თუისი და უკუაყენა მთ
ასა მაგარსა კარისათა. რომლისა ერთ კერძო შევალს გზა. და თვით ლა
შქრითა და მეომრითა გარდმოიარა არსიანი. აქეთ სირმონ ჩამოვლო
მთა ყველისა და მოვიდეს ორნივე თავსა ყველისასა. სირმონ წინა დაუ
დგა რომელი იყო ბრძოლათა შინა სახელოვანი. ეგრეთვე ძლიერნი მებრძ
ოლნი თეგუთარისნი. სეგზი ჯოლაქი აბიბხანოხი თელქადემურ რომელ
თა დიდად ძლიერი ომი გარდაიჵადეს. და მოსწყდა ორგნითვე ურ
იცხვი და განგრძელდა ორგნითვე ომი. იძლია თეგუთარ და ივლტოდა
დედაწულისა კერძო მთასა ღადოსასა ჯნალის თავსა და მიუდგა უკა

ნა სირმონ. ხ~ თეგუთარ დაუდგა სიმაგრესა მთისა მინდობილი. და კ~დ
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იქმნა ომი ძლიერი ორ დღე. და ვითარ მისჭირდა თეგუთარს ივლტოდა
უცნაურად. რომელიმე აჭარით და რომელიმე ნიგალის ჵევით რომელი ყო
ვლად უვალ იყო კაცთაგან. და არა დასაჯერებელარს კაცთაგან. უკეთუ
ვისმე ეხილნეს მთანი იგი რომელსამცა წარვლნეს. რ~ ყოვლად შეუძლებელ
არს სლვა კაცისა არა თუ ცხენისა. პირველ სიმყაფრითა და მერმე ტყისა
სიხშირითა და შქერთა და ეკალთა რომელსა ბურწუმელი ეწოდების გან
თხრძული ბრძწამლითა რომელი ნადირთაგანცა უვალ იყო ადგილი რო
მელი შთავლეს: და იქმნა ესეცა რომელ განვლეს ტყესა ერთსა ქუეშეთ კლ
დიანსა და ზედათ მიწისა მცირისა მქონებელსა. და ზედა მოშენებულ იყო ტ
ყე. გაღმართ განმავალთა წარუსქდა მთა იგი ვ~ა ზუავი თოვლისა კაცსა
ვითარ ათასსა დედაწულისა მქონებელსა. და შთავიდა ჵევსა აჭარისასა და დაი
პყრა ცხენი და კაცი და ყოვლად უჩინო ყო. და ესრეთ საწყალობლად მოის
რვოდეს. და ჯერეთცა ადგილსა მას სთხრიან აჭარელნი და ჰპოებენ სამკაუ
ლთა დედათასა ოქროსა და ვეცხლისასა: ჩაიარეს აჭარა და ნიგალის ჵევი.
და მერმე შეიარეს გურია და მივიდეს ქუთათის მეფესა დავითს წინაშე. ხ~ იგი
სიხარულით მოეგება და სერი დიდი განუმზადა. ხუთასი ზრო
ხა მოხარშული დაუდვა თვინიერ ღორისა და ცხურისა კიდე. და ლაშქრისა
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გამოსაზრდელად. მასვე დღესა ცხენი ექუსასი ზროხა ათას ხუთასი ცხვა

რი ორი ათასი ღორი ორი ათასი ესე მას დღესა მოიღო თეგუთარს წი
ნაშე. და მან განუყო ლაშქართა რომლისათუის დიდად გნკვირდენ თეგუ
თარ და სპანი მისნი. ხ~ ღვინის ჰამარი არა იყო. მოიღეს ურმითა და ჭუ
რითა და აღმოასხმიდეს. ესრეთ კ~დ ისტუმრა მეფემან დავით რომელი იყო
უხვი და მდაბალი და მეცნიერი ყოვლისა საქმისა და სახელისა მომხუეჭელი
ესე ვ~ა მონა დაუდგა წინაშე სამსახურად თეგუთარსჱ ეგრეთვე დედოფალმან
ასულმან მაღლისა ჵელმწიფისამან პალიალოღოს კოსტანტინე პოლის
მეფის ასულმან. ამანცა ეგრეთ პატივსცა ცოლსა თეგუთარისსა და გაუშინა
ურდეს ურთიერთას და მიენდვნეს. და ზედას ზედა მივიდის დავით მეფე თეგუ
თარის წინა და განუჩინის ესრეთ იყოფოდაჱ და ვითარ შეიქცა სირმონ
გამარჯვებული ყაინს აბაღას წინაშე. მოუვიდა კაცი გზათა მცველთა
ხუარასნით ვითარ შეიძრა ულუსი დიდი თურანისა. და ყაინი დიდი ბარა
ხა გამოვიდა ჯეონსა უმრავითა ლაშქრითა. რ~ ბარახა ჰმანსა გამოსულიყო
და თეგუთარის გარდახუეწა აუწყეს. ვ~ა ესმა აბაღას გაჰკვირდა მოუწოდა
ყრმათა მისთა და ყოველთა ქართველთა. რ~ მეფე დავით შვილის სიკუდი
ლითა დაუძლურდა. ა~დ ეგრეთვე წარვიდა ყოვლითა ძალითა მისითა
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წარვიდეს ხვარასნით კერძო და მივიდეს ჰერს და მიერ მინდორსა ამოსის
ასა და ეახლნეს ურთიერთარს. წარავლინნეს მეფე და სპანი მისნი წინათ
რათა დაიცვნენ ლაშქარნი მისნი დასხმისაგან ბარახასა. და ულუსი და სპაჳ
მისი განიცადოს და სხვანიცა ნოინნი წარგზავნნა წინა წარსლვად ვითარ ოთხ
გინა ხუთსა მილიონსა. ამცნო რათა იხილონ სპა ბარახასი რომელი მათცა შემო

ეყენა და გარე უკუნ იქცეს. ამათ წინა შორს მდგომთა ყარაულად უწოდი
ან ენითა მათითა. და წარვიდა მეფე და ყარაულნი თათართანი აბაღასნი. ვით
არ ვლეს ორი დღე დადგეს და ცისკარი მოეახლა. იხილეს მტუერი დი
დი ამოსის მინდორსა ამაღლებული ვითარ ღრუბელი. ცნეს ვითარმედ ბარ
ახასი და სპისა მისისა არს. აეკაზმნეს მეფე და სიქადურ. და ენება სიქადურს
გარე უკუნ ქცევად შიშისაებრ აბათასა. და ჰქუა მეფესა ჩვენ ყარაულნი ვა
რთ და ლაშქართაგან მცირედნი. და აჰა განგვიცდიან ლაშქარნი და წარვიდეთ
ყაინს წინაშე და ვაცნობოთ მოსვლა მათიჱ

ხ~ მეფემან თქუა არა არს წესი ჩვენ ქართველთა უკუე. რაჳ ვიხილოთ მტერი
ჩვენ კერძო მომავალი შეუბმელად ზურგი შემოვაქციოთ დაღათუ იყოს
სიკუდილი. ვ~ა ესმა თათართა განჰკვირდეს და განწყრეს და ზედა მოუჵ
დეს მეფესა და ეტყოდეს. არა იცი რასა იქმ არა გაქუს ბრძანებაჳ აბაღ
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ასი უმისოდ შებმა დიდისა ყაინისა. თქუენ ქართველნი უცნობონი ხართ
და არა იცით საქმე. და მრავალსა ევედრებოდეს მეფესა და ყოველთა სპ
ათა მისთა. და ბოროტის ყოფასაცა აქადებდეს აბაღას მიერ გარნა ვერ
არწმუნეს უკუნქცევაჳ: მაშინ წარავლინეს მსწრაფლ კაცი ყაინს წი
ნაშე და აცნობეს აჰა მოვიდა ბარახა დიდითა ლაშქრითა. და ჩვენ ვხედავთ
მტუერსა დიდსა ამოსისა მინდორსა სრულიად მტუერითა დაბნელებ
ულსა. და ჩვენ ბრძანებისაებრ თქუენისა გუნებავს გარე შექცევა და წინაშე
შენსა მოსლვა გარნა ქართველნი უცნობო ქმნულნი არა მოვლენ

ჩვენ თანა. ამას იტყვიან ვითარმედ არა გუაქუს ჩვეულებაჳ რათამცა მტე
რი თვალითა ვნახოთ და გარე შევიქცეთ: აწ არა თუ შენ ყაინი მოხუალ
და შენ განაგებ. ჩვენ განგვიწირავს თავნი ჩვენნი სიკუდილად და ის
წრაფე შეწევნად ჩვენდა. ვითარ მოიწია მოციქული და ესმა მოსვ
ლვა ბარახასი და ყარაულთაგან არა მორიდებაჳ. განკვირდა და
მსწრაფლ ამჵედრდა სპითა მისითა და წარისწრაფა და მიესწრა
რაზმ წყობილთა. და მოიყუანა და ჰქუა მეფესა ვიცი სიმჵნე თქუენი ბრ
ძოლათა შინა. თქუენ ქართველნი ურჩნი ხართ და შმაგნი. უკეთ
უმცა ნოინს რომელსამცა ექმნა მომცა ვკალ. ამისთუის არა ბრალეულ
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გყო. რ~ უმეცარნი ხართ წესისა ჩვენისანი. აწ დადეგ წინათ ლაშქრითა
შენითაჱ ხ~ მეფე გარდაჵდა ცხენისაგან თაყუანისცა და ჰქუა. დიდო
ყაინო არა არს ჩვეულებაჳ ქართველისა რათა მტერი იხილოს და ზუ
რგი შემოაქციოს. აწე ბედნიერმან თვალმან ყაინისამან გვიხილოს რო
მელ დავდვათ თავი ჩვენი სიკუდილად. და წარვიდა მეფე და დაეწესა
წინა კერძო: ხ~ დიდი იგი და მჵნე აბათან ნოინი რომელი იყო მჵედა
რთ მთავარი რომელ არს ამირსპასალარი მარცხენასა მჵარსა. სირმო
ნცა დიდი იგი მარცხენითვე სიქადურ ტონღა ბუღაჯინილის
არღუნ აღას და იას ბუღა მარჯვენით და სხვანი ნოინები გააყენეს მა
რჯვნით და მარცხენით: ეგრეთვე რაზმ წყობილი ბარახა: მაშინ გამო
ჩნდა კაცი ერთი სახელით ალინაყ ასისა კაცისა თავადი და არა საჩინო
სა გუარისა. ა~დ ტანითა დიდი და ახოვანი ძლიერი ძალითა და უში

ში მჵნედ და აღმატებული სიტურფითა ჰაეროანი და შუენიერი. ამ
ან ითხოვა აბათა ნოინისაგან რათა ფარმანი მისცეს წინა მბრძოლო
ბისა ოდესცა სთნდეს. და მისცა სათხოველი ესე აბათან ნოინმან. და ამას
შინა მოეახლნეს ორნივე სპანი ურთიერთას: და იქმნა ომი დიდი და
საშინელი: ამან ზემო ჵსენებულმან ალინაყ წინა შეუტივა რაზმსა
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მათსა და განაპო და განვიდა რაზმსა მათსა ყოვლითა მოყუსითა მისითა. შე
კრბა იწყო თქმად ალა ალასა. და მოიქცა და კ~დ განხეთქა რაზმი მათი და
გამოვიდა აქათ. და მეორედ კ~დ მიმართა დაფრიწა რაზმი და განვიდა იქით
და იწყო თქმად ალა ალასა: ვიდრე ხ~ ქართველთა ძლიერად იბრძოლეს
რ~ თვით ხედვიდა ყაინი რომელ წინა მდგომთასა მეფემან და სპამან მისმან
უწინ შეუტივეს და სივლტოლად მიდრიკეს: ეგრეთვე აბათა ნოინმან
ძლიერად იღვაწა ესოდენ რომელ ოხჭანსა შინა ომისასა სრულიად შეჭ
ურვილი კაცი აღიღო უნაგირისაგან და ტახტასა თვისასა შემოიდვა დააქუნდა
სრულსა ომსა შინა ჵელითა ვ~ა არწივსა კაკაბიჱ ეგრეთვე სირმონ იღვ
აწა ძლიერად. და ყოველნი მათ კერძონი სივლტოლად მიდრკეს: ხ~ ბარ
ახა ყაინი შეემთხვია მარჯუენით აბაღასთა სიქადურს ტონღა ბუღასა
ჯინილის და არღუნ აღას. ესენი მსწრაფლ სივლტოლად მიდრიკნა ბარა
ხამ. ვიდრე მეორე დღე ამათ სდევნიდა: ხ~ აბაღა ორ დღე მათ სდევნიდა.
და ვერ სცნეს რაზმისა სიგრძისაგან თუ რაჳ შეემთხვია: ხ~ ვითარ სცნა ბარახა
გაქცევა და ამოწყუეტა სპათა მისთა დაბრუნდა. ხ~ ეგრეთვე აბაღაცა და შე
იმთხვივნეს კ~დ ურთიერთას და განეწყუნეს. ვითარ იხილა აბათა ნოინმა ბარ

ახა აღიღო შუბი და მარტომან მიმართა რაზმსა მათსა. და ვითარ მიახლდა
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სპაჳ მისი სდევნეს და მოწყვიდნეს ურიცხვი სული და ტყუე ყუეს. და ესრ
ეთ განმარჯვებულნი მოვიდეს ურდოთა მათთა შინა:-

ხ~ ვითარ იყო ყაინი აბაღა ხუარასანს ბრძოლად ბარახა ყაინისაგან: მაშინ
ზემო ხსენებულმან თეგუთარ წარმოავლინნა სამნი მჵედართ მთავარნი
მისნი დედაწულითა და ბარგითა მათითა. სახელით სეგზიბადურ და აბიბ
ახა და თოლაქდემურ და მეოთხე ჯოლაქა. წარმოვიდეს და მოვიდეს და დადგეს
მთასა ზედა რომელი აღმოვლის შტოდ კავკასიისა რომელ არს ლიხი. და ვით
არ წარვლეს დასავლით კერძო რომელსა უწოდენ ღადოდ და ამათსა შესაყარ
სა დემოთისასა დადგეს თათარნი ადგილსა რომელსა ეწოდების ლომისთავი.
და მიერ არბევდეს ჯავახეთსა ვიდრე ფანავრამდე. მაშინ მდგომთა თათართა
ჩამოვლეს ეკერის ჵევი და განვლეს აწყუერს ზედა ფონი მტკურისა და განვი
დეს ჯავახეთს. დახუდა ჯოგი კახა თორელისა რომელსა აქუნდა პატივად
მეჭურჭლეთა უხუცესობაჳ. და ყურუმჩის ვისმე ჯოგი ათასის თავა
დისა მჵედრისა არალიყანისა შვილისა ყურუმჩისი და წარმოიღეს და მომ
ართეს სადგურსა მათსა ლომის თავსა. ესმა ყურუმჩი ბადურსა და მოუწოდა
კახას თორელსა და დევნა უყუეს:- ხ~ თეგუდარანნი განსრულ იყუნეს მტ
კუარსა სადა მოერთვის წყალი გურკლისა. და ესენი მივიდეს პირსა მტკურის
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სა. რ~ იყო სიმრავლე თაათართა და ქართველთა სპისა. რ~ მცირედნი იყუნეს
იძიეს ღონე თოლაქ დემურ განვლო მტკუარი ოცდა ათითა კაცითა უგ
რძნულად. და სხვანი დაუდგეს პირსა მტკურისასა. თოლაქდემურ აღვლო
ჵევი და აღვიდა ქედსა და აღაბა ალამი რაჳმე სხვაჳ დროშისა და მოეტევა
ჵმითა მაღლითა. და ვითარ იხილა ყურუმჩი ბადურ წინათ და უკანა კერ
ძო ლაშქარი ჰგონა და შეშინებულ იქმნა და ივლტოდა მსწრაფლ შეშფ
ოთებული სადა იგი სიმრავლე მოიკლა კაცთა კეთილთა. და ორთა
კოხტელთა მიიღეს აღსასრული და სამძიმარი ცხენ მოკლული ცურვით
ივლტოდა და აწყუერს შევიდა. მჵედართ მთავარი თათართა ყურუმჩი
ბადურ მოკლა. და უწესოდ დაბნეულნი გზისა მეოტისა ვერ დამპყრობელნი
შეივლტოდეს მთად რუგეთისა აღმართსა ძნელსავალსა სოფელსა რომელსა
ჰქუიან კვირიკე წმიდა. დაბრუნდეს და განმარჯვებულნი მივიდეს ყაინის
ძმისა თეგუთარისა თანა. და ალაღებული თეგუთარ გარდმოვიდა ქართლს
და მოაოჵრებდა ყოველსა ქართლსაჱ მაშინ ევედრა ყაინი აბაღა მეფ
ესა დავითს რუსუდანის ძესა რათა არღარა შეეწიოს და არცა შეუშვას თეგ
უთარ და ნიჭთა დიდთა აღუთქმიდა. რ~ იჭუისა მქონებელი ღალატსა თე
გუთარის ყმათაგან განცხადებულად მცნობელი თვინიერ თეგუთარის კითხ
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ვისა. ერჩდა აბაღას დავით მეფე. და შეკრა გზანი რომელ არღარა შეისუ
ლებოდა ცხენითა. ხ~ თეგუთარ არა უწყოდა: ვ~ა ცნა აბაღა რ~ არღარა
შეეწევის მეფე დავით წარმოავლინა მჵედართ მთავარი მისი. სირმონ ბად
ური და სხვანი მთავარნი ნოინნი და სპისა სიმრავლე და მოვიდეს თრიალეთს.

და მოუწოდეს მეფესა დავითს და სპათა მისთა. რ~ მეფე სნეულებდა მას ჟამად
და წარმოავლინა ყოველნი მთავარნი მისნი სირმონს თანა. და შთავიდა სირ
მონ ქართლად. და ცნა თეგუთარ მოსულა სირმონისი წინა განაწყო სპაჳ მისი.
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი. და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი დაესწრა ღამე
და გაიყარნეს. რაჳ გათენდა განემზადნეს განეწყუნეს ურთიერთარს პი
რისპირ. იქმნა ბრძოლა ძლიერი. და სპა მეფისა წინა მბრძოლობდა. და ვით
არ აღერივნეს ურთიერთარს ივლტოდა სპა თეგუთარისი მიმო დაიბნივ
ნეს მოისრნეს და უჩინო იქმნეს. დარჩა თეგუთარ და ძე მისი მცირე უღონო
იქმნა. მივიდა სირმონს თანა და ევედრა რათა ყაინი აბაღა იხილოს მან და
ძემან მისმან. ისმინა სირმონ გარნა დაპატიმრნა და აღიღო ტყუედ დედაწ
ული მისი და ყოველი სიმდიდრე და ბარგი და საქონელი და ჯოგი. და მივიდა
აბაღას წინაშე და მიიყუანა თეგუთარ და ძე მისი: ხ~ აბაღა არა ავნო რა. რ~
იყო კაცი მოწყალე და შემნდობელი ვითარ ზემო ვთქუთ. და წარგზავნა ქუ
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ეყანასა ერაყისასა. და მისცა ათორმეტი კაცი მას და ძესა მისსა საზრდელი და
შესამოსელი უხუად. ქორ შავარდენი და ავაზა. და განუჩინა სარჩომი რომ
ელ არა აკლდეს. და მცველნი დაუდგინნა რათა არღარა გაუშვას მამულსა
მისსა. და ესრეთ განსუენებით იყოფოდა და აღსრულდა. და ყაინმა აბაღა
მრავალნი ნიჭნი და ძღუენი წარავლინა მეფის დავითს წინაშე. და ქართ
ლს მრავალნი სოფელნი და ატენი და შემდგომნი სოფელნი მისცნა:-

მაშინ წარვიდა ყაინი სიბას და თანა წარიტანა მეფე დავით დაყო ჟამი ზამთ

რისა. და რაჳ ზაფხული მოიწია წარმოვიდეს. და მგზავრ მომავალსა მეფე
სა შეედვა სალმობაჳ მუცლისა. და ვითარ მკურნალთა ვერ უძლეს კურ
ნებად. მაშინ ევედრა ხატსა მას მარტო მყოფისასა. და მივიდა მის წინაშე ვითარ
ჩუეულ იყო. რ~ პირველ ამისსა მუცლისა სნეულებითა შეპყრობილ იყო.
და ვითარ მკუდარი იდვა უსიტყოდ. და აღედგინა ხატსა ჵორც შესხმულ
ისა ღ~თისასა: ხ~ აწ არღარა პოვა ლხინებაჳ. ამისთუის რ~ მოაკლო ღ~თის
მსახურებაჳ და იწყო რღუევად საყდართა დაბლად. ამისთუის აღიღო ღ~თნ
ჵელი წყალობისა. და პირველ წელთა მოკუდა ძე მისი პირმშო გიორგი.
სიკეთე აღმატებული: და აქა მიიცვალა დავით მწუხარები
თა ძისა თუისისათა: და ესუა სხუაცა ძე კეთილ მოჵსენებული მჵნე და
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ქველი რომელი შემდგომად მეფე იქმნა: ხ~ ამან დავით რაჳ დაასრულა ცხო
ვრებაჳ დამარხეს სამარხოსა მეფეთასა მცხეთასჱ ხ~ თქმულ არს ესე
ცა ვითარმედ წამლისა მიერ აღსრულდა ცოლისა მისისა ესუქანის მიერ
მიცემითა წამლისათა. შურისათუის ბასილი უჯარმელისა. რომელი მოაკუდ
ინა მეფემან უწესოებისათვის თანა ეყო ბასილი ესუქანს. და არა ჰრიდა საწო
ლსა პატიოსნისა მეფისასა. და ჩოჵანიცა აღიჵადა და მთავრობაჳ მიიტაცა.
ამის უწესოებისათვის მოიკლა ბასილი. ვინათგან მოიწია მწუხარებაჳ
უნუგეშინის ცემო ყოველთა მკვიდრთა საქართველოსათა. რ~ მიიცვალა
მეფე დავით იგლოეს წესისაებრ. და მრავალი ნიჭი გასცეს ეკლესიათა სა
ყდართა გლახაკთა სახსენებლად მისა. გარნა მწუხარე იყუნეს მთავარნი.
რ~ მეფე დიმიტრი მცირე იყო და არა ძალ ედვა მეფობაჳ: ამისთვის

უმრავლესნი წარვიდეს და მსახურებდეს ყაინსა: რ~ ვერცა დავით მე
ფემან სწვართნა ერისთავნი შიშისათვის ყაინისა: მაშინ ზემო ხსენებული
აღალარ და რაჭის ერისთავი კახაბერი შეიზრახნეს ურთიერთას რათა გან
უდგეს მეფესა დავითს რუსუდანის ძესა და წარვიდენ ყაინს აბაღას წინა
შე. და ეზრახნეს ალიყანს ბადურს რომელი მიუდგის მთათა ჯავახეთისათა.
და მან აცნობა ყაინს: ხ~ მან ნიჭნი დიდნი აღუთქუნა და წარვიდა აღა
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ლარ და კახაბერის ძე კახაბერი რომელი იყო თესლით ბოროტი. ვით
არ გუაწყებს წიგნი მეფეთა. ბაღუშისთა და ნათესავთა მისთასა.
რ~ მოიწივნეს ყაინს წინაშე შეიწყნარნა და მოუწოდა სირმონ ნოინსა და
ჰქუა მეფე დავით ესოდენთა განდგომილებათა იქმს მისსა არა კმა იყოფს.
და ყოველთა განდგომილთა ჩვენთა თანა შეეწევის ვითარ თეგუთარს და
აწ იალხურს. ხ~ მე ნიჭნი დიდნი და პატივნი წინა უყუენ თეგუთარის
თუის და კ~დ იალხურ შეიწყნანრა. აწ მნებავს რათა შური ვიგოთ მის
ზედა. და ესმა რა კახაბერსა წარსდგა და თქუა უკეთუ ჰნებავს ყაინსა შურ
ის გებად დავითს მეფეს ზედა. მე მისთუის მოვსულ ვარ. ვიცნი გზანი
შესავალნი და წარვასხამ ლაშქართა და ვჰგონებ რომელ მეფე ჵელთ
ვიგდო და ალაღარცა იცის გზაჳ და ძალი ქუეყანისა მათისა: მაშინ
უბრძანა ყაინმან აბაღა სირმონ ნოინს ალიყას და თაიჩოს და აბ
ჩის რათა ილაშქრონ მეფეს დავითს ზედა. და შეკრიბეს სიმრავლე
ლაშქრისა სამი ბევრი. და გამოვლეს თრიალეთი და გარდავლეს მთა
ლიხისა. და ზედა დაესხნეს ქუთათისს აბანოსა შინა მყოფსა მეფესა.

და ძლით შეესწრა ცხენსა ერთითა კაბითა მარტო ივლტოდა: ხ~ თა
თართა მოაოჵრეს ეკლესიანი. და მრავალი სული ქრისტიანე მოიკლა
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და ტყუე იქმნა: და უვნებელად მივიდეს ყაინს წინაშე. ხ~ მეფე სა
კვირველებით დაცული ღ~თისა მიერ განერა. და ვერ ესწრა მეფე
ომსა მათსა რ~ მსწრაფლ უკუნ იქცეს თათარნი:- წელსა მესამესა
კ~დ წარმოვიდეს სირმონ და ალიყან ბრძანებითა აბაღასთა შეპყრობად მეფისა:
რ~ დაემსტურა კახაბერსა და არაღარა ჰგონებდა მისულასა თათართა
სა. დაესხნეს კ~დ და მეფემან მიჰრიდნა. და მოაოჵრნეს ქუეყანანი: და
ვითარ ცნეს შეყრა და ზედა მოსულა მეფისა ივლტოდეს თათარნი
მსწრაფლ მასვე დღესა ტყუითა და ალაფითაჱ ამათ ჟამთა სადუნი მანკა
ბერდელი განდიდებულ იყო უმეტეს ყოველთა მთავართა მის ჟამის
ათა. რ შეიპყრა ყაინმა აბაღამ დაიწყო ურვად საქმეთა საქართველო
სათა. რ~ ასული პატრონისა მისისა ავაგ ათაბაგისა შევედრა სადუნ
სა. და ხუაშაგმან ეჯიბობაცა მისცა: მაშინ შეკრბეს თავადნი ქართ
ველნი დიდებულნი და წარიყუანეს მეფის ძე დიმიტრი ურდოსა. და მი
ვიდეს შანშას ძისა ივანეს თანა და მანდატურთა უხუცესსა თანა. და წარ
ჰყუა იგიცა ურდოს და მიიყუანეს ყაინს წინაშე ურდოს. და დაუურვეს
მეფობაჳ. და ვითარ იხილა ყაინმან დიმიტრი შეიწყალა და შეიყუარა
რ~ იყო ქმნულ კეთილი და შუენიერი ხილვად და მოსცა ყოველი სამეფო
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თვინიერ სარგის ჯაყელისა. და წარმოატანა თანა სადუნი რომელსა უბოძა მე
ფემან დიმიტრი ათაბაგობაჳ და მოვიდეს ტფილისს. და დასუეს ტახტ
სა ზედა მამათა მისთასა. და აღასრულეს წესი კურთხევისა. კათალიკო
ზმან და ეპისკოპოზთა. და ყოველთა მთავართა საქართველოსათა. ერეთ
ით კახეთით სომხითით ქართლით და ჯავახეთით და ტაოთ. რომელნი
შეკრებულ იყუნეს. და იყო მადლობაჳ ღ~თისა და სიხარული დიდი.
განცემა გლახაკთა და ობოლთა და დავრდომილთა ზედა რათა წარ
ემართოს მეფობა დიმიტრისი. და კეთილად განგებაჳ საქართველოსა:-

მესამეოც და სამე მეფე ქართლისა დიმიტრი. ძე დავით მეფისა ბაგრატოანი:-

მათ ჟამთა იწყო ყაინმა აბაღამ ბრძოლად მეგვიპტელთა მთავარსა
და სულტანსა მისრისასა ფუნდუყადარს. და წარავლინა სპაჳ ძლიე
რი. და მათ თანა სპაჳ ქართველთა. და აჩინა მჵედართ მთავრად თო
ნდა ვინმე ნათესავით სალდუხი ბადურთა მთავარი გართათ. და წარ
გზავნეს გზასა საბერძნეთით მიმავალსა შამად. და მიუმცნო სულტანსა
საბერძნეთისასა სახელით ფარმანსა: რ~: უწინარეს ამის ჟამისა აღსრულ
ებულ იყო სულტანი დიდი სალჩუქიანი ყიასდინ: და მონასა მისსა ფარმანს
მიეტაცა სულტნობაჳ და ცოლიცა მისი ასული რუსუდანისა გურჯი
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ხათუნ მიეყუანა ცოლად. და მას აქუნდა პონტოჳ ასია და კაბადუ
კია. ამას მიუმცნო ყაინმან რათა თანა შეეწიოს სპათა მისთა. და წარვი

დეს სპანი აბაღასნი და მივიდეს ფარვანს თანა. და დაიბანაკეს ევხაიტს რო
მელ არს ასურასტანი: და ვ~ა ესმა სულტანს ფუნდუყადარს მისულა
თათართა. მოუჵდა სპითა ეგვიპტისათა და ზედა დაესხა ჟამსა განთიადი
სასა და იქმნა ძლიერი ბრძოლა სადა იგი მჵნედ ბრძოლა უყუეს ქართ
ველთა რომელ თათარნი განჰკვირდეს: მაშინ თათარი ვინმე არა სახელოვანი
სახელით მორღულ მიეტევა მარტო რაზმსა არაბთასა. და განვლო შიგან და
მერმე გამოვლო რაზმი. და მომავალსა ცხენსა მისსა უკანა ფერჵი მარჯვენა
მოჰკუეთა ვინმე ქუემდებარემან კაცმან საოლავსა ქაჩაჩსა ზედა. იქმნა
საქმე საკვირველი ივლტოდა სპაჳ აბაღასი. და თანა მოკლულ იქმნა. წარ
მოვიდა ესე მორღული უფერჵოთა ცხენითა სამი დღე და სამი ღამე ვლო
ეგრეთ მოკუდა ცხენი:- ხ~ ვითარ ცნა აბაღამ ამოწყუეტა ლაშქართა და
უმეტეს ქართველთა. დაუმძიმდა დიდად და შეასმინეს სულტანი საბერ
ძნეთისა ფარვანა. ვითარმედ განზრახვითა მისითა იქმნა მოსულა სულტნ
ისა ფუნდუყადარისა: ამისთუის შეიპყრეს ფარვანა დაღათუ არა ენება
ყაინსა აბაღას მოკლვა მისი. ა~დ ნოინთა მოაკუდინეს ფარვანა. და აიღეს
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ყოველი სიმდიდრე მისი. და აჩინეს საბერძნეთსა ნოინი დიდი და კეთილი ნა
თესავი პირველთა ყაინთა ონხნისა გუარისა. სახელით ერინჯნი: ამას ჵელთ
უდვეს მთავრობა საბერძნეთისა. და წარუღეს აწყუერი სამცხეს რომელი ჰქო
ნდა ფარმანს ცოლეულთაგან. და უბოძეს სარგის ჯაყელსა და ძესა მისსა ბერქას:-

ხ~ ვითარცა აღიზარდა მეფე დიმიტრი დაიწყო საურავთა საქმეთა კეთილ განგებ

ად. რ~ იყო ესე დიმიტრი ტანითა ახოვანი ფერითა ჰაეროვანი შესახედავად ტუ
რფა თმითა და წუერითა მწყაზარ და შუენიერ თვალითა გრემა. ბეჭ ბრტყელ
და შეწყობილ სამჵედროთა წესითა. სრული ცხენოსანი და მშვილდოსანი რჩე
ული უხვი მოწყალე და მდაბალი. გლახაკთა ქვრივთა და დავრდომილთ
ა მოწყალე. რომელ არა სმენილარს ნათესავი მეფეთა გინა სხვათა კაცთა:
რ~: აქუნდა ჩუეულებაჳ აღიღის საფასე და აღდგის ღამე და მოვლის ქალაქი
და მოიხილნის გლახაკნი და დავრდომილნი და ობოლნი და თუისითა ჵე
ლითა მისცემდის და ყოველთა უწყოდიეს მოწყალება მეფისა. და გლახაკნი
ღამით ფოლორცთა შინა ვიდოდიან რათა შეემთხვივნენ მეფესა: ამას თანა
მოეგო მარხველობაჳ ღამით ლოცვა და მუჵლთ ყრა ფრიადი ათას ხუ
თასი მუჵლი მოაგდის მდაბლად მიწასა ზედა. ესრეთ ყოვლითურთ განშ
[...]ებული იყო გარნა ესრეთ ჵელთა შინა სადუნისთა იყო. რ~ ფრიად განადიდა
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სადუნი ყაენმან. და იურვა მეფის დიმიტრისგან თელავი და ბელაქანი და მ
რავალნი ქუეყანანი. და სადუნი კეთილად განაგებდა საქმეთა საქართველოსათა.
რ~ დღეთა მისთა არა იქმნებოდა თათართაგან ძალი და უსამართლო. არცა დი
დთა ნოინთაგან არცა ელჩთაგან. ესრეთ აღშენდა საქართველო და მოირჭუ
ნა. მეფემან დაიწყო სიბას წარსვლად: და აღაშენნა ქუეყანანი მოოჵრებულ
ნი. ამანვე აღაშენა პალატსა შინა მონასტერი ისანთა საყოფლად მეტეხთა
ღ~თის მშობელისა. და შეამკო განგებითა დიდითა და შესწირნა სოფელნი და
ზუარნი. და განუჩინა მონაზონთა საზრდელი და სამოსელი და განაგო განგებ
ითა კეთილითა. და წარვიდა ურდოსა და მას შინა ყოფასა მეფისასა. სთხოეს საფ

ასე ურიცხვი მეფესა განზრახვითა სადუნისითა: ჰქუა მეფესა სადუნმან უკე
თუ მომცე დმანისი მე მივსცე საფასე ყაინსა. ისმინა მეფემან და უნებლიად
მისცა დმანისი და მიმდგომი მისი. და უმეტეს განდიდნა სადუნი:-

ხ~ ქმნა კეთილიცა საქმე მონასტერთა და გლახაკთა მიმართ რომელ დღეთა ცხო
ვრებისა მისისათა მან მისცა ყალანი და მალი ათორმეტთა უდაბნოთა გარე
სჯისათა. და განათავისუფლა ქუეყანაჳ გარეჯისა და მსახურებდა მეფესა დიმ
იტრის. განდიდნა დიდად ლაშქრითა და სიმდიდრითა ოქროსა და ვეცხლისა და
ჯოგისა და ხუასტაგისა არა იყო რიცხვი: რ~ იყო კაცი ესე მშუებელი კეთილად
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გამგონე და ბრძენი. რ~ ყაინი აბაღა ისმენდა სიტყუათა მისთა. და დიდი
სიბდივანი ავაგათაბაგისა ამას აქუნდა. და ასული მისი ხვაშაქ მოეყუანა ცო
ლად: ესე განდიდებულ იყო ყაინისა ულოსაგან. და სადუნიცა მისგ
ან განდიდებულ იყო და ყოველი საბრძანებელი ყაინისა მისთა ჵელთა
შინა იყო და ბრძანებასა მისსა მორჩილობდეს. და იყიდნა მრავალნი ქუ
ეყანანი: და უბოძეს მეფეთა კარი და დაჯდა კარსა და მისი მიმდგომი ქუე
ყანა მოივერაგა ახალციხელთაგან. და ასული ახალციხელისა ცოლად მოიყ
უანა: და საქართველოსა ლაშქართა საქმე და განგებაჳ ყაინმან ჵელთ
უდვა. და დარბაისერნი ქართველნი და სომხითარნი და ერ კახნი მე
ფეს წინაშე იყუნენ:- ამათვე ჟამთა შინა განდიდნა სამცხის სპასა
ლარი და მეჭურჭლეთა უხუცესი სარგის ჯაყელი და ძე მისი ბექა რომელნი მთ
ავრობდეს სამცხესაჱ ხ~ საქმენი სარგისისნი ზემო აღგვიწერიან. და აწ

ვახსენოთ ძე მისი ბექა: ხ~ იყო ესე ბექა ტანითა ახოვან ფერითა ჰაერო
ვან თმითა და თვალითა გრემა და შუენიერ. ბეჭ მკერდითა სრულ ძა
ლითა ძლიერ ომსა შინა მჵნედ მბრძოლ. ცხენსა ზედა მჵნედ მოისარი ნა
დირთა ჵელოვანი. გონებითა ფრთხილ მაშენებელი ქვეყანათა ეკლესიათა
და მონასტერთა. და ღ~თის მოსავთა კაცთა პატივის მცემელ. მლოცავი რომელ
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არა დააკლდის ცისკრის ლოცვათა სამხრად და მწუხრად ვითარ ტვიბიკონი
მოსცემდა წესსა ლოცვისასა. ამისთუის პატივსცა ღ~თნ და მეუღლეცა შემ
სგავსებული მოანიჭა. ლოცვისა მარხვისა და გლახაკთ მოწყალებისა. მონასტ
ერთა და ხატთა პატივის მოყუარე. ობოლთა და უღონოთა აღმზრდელიჱ

მაშინ ბექამან დაიპყრა ქუეყანა ტასისკარითგან კარნუ ქალაქამდის. სამ
ცხე აჭარა შავშეთი კლარჯეთი და უმრავლესი ტაო ვაშლოვანი ნიგალის
ჵევი არტანუჯი თორმეტნი უდაბნონი კოლაკარნი ფოლა და ორნივე არტ
ანნი და მრავალნი სოფელნი ჯავახეთს. და ესრეთ დღითი დღე განდიდნებოდ
ეს და მსახურებდეს ყაინსა აბაღას. და მორჩილობდეს მეფესა დიმიტრისჱ

ხ~ მეფე დიმიტრი წარემატებოდა ღ~თის მსახურებითა და კაცთ მოყუარებ
ითა. და ყაინი უმეტეს უმატებდა პატივსა მისსა: დაღათუ ჯერეთ ყრ
მა იყო ა~დ ინებეს და წარავლინეს კაცი პონტოდ მეფისა ბერძენთა
სა კომნიანოსისა. რომელი იყო ნათესავად დიდისა კოსტანტინესა. და
მოიყუანეს ასული კომნიანოსისა მეფისა ტრაპიზონელისა დიდები

თა და საჭურჭლითა დიდითა და ქმნეს ქორწილი
სამეფოსა წესისაებრ: და შემდგომად მცირედისა ჟამისა მუცლად
იღო დედოფალმან და შვა ძე და უწოდეს სახელად დავით. რომელი უკა
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ნასკნელ მეფე იქმნა ქართლსჱ ამათ ჟამთა კ~დ მოვიდა იგივე არღუნ რომე
ლსა აღერიცხუნეს ყოველნი საბრძანებელნი ყოველთა ყაენთანი. რათა აღთვ
ალოს ქვეყანა და ცნას ვითარძი ქუეყანა აღშენდა გინა აოხრდა. ათუალა ახ
ლად და ცნა რ~ უმრავლესი მოოჵრებულ იყო. და უმეტეს ჰერეთი და კახეთი
რ~ კამბეჩის ვაკენი მოოჵრებულ იყო გამოსვლასა მას თათართასა ოდეს გამო
ვიდა ყაინი დიდი ბერქა: მაშინ ტფილის ყოფასა არღუნ არდისასა ეზრახა
მეფესა და სთხოა თამარ დაჳ მისი. რომელი იგი მხოლო ესუა. და ჰქუა ვითარმედ
კეთილად მოჵსენებულმან მეფემან მამამან შენმან მომცა ასული მისი
დაჳ შენი სძლად და ცოლად შვილისა ჩემისა გარნა იგი ვერ ესწრა. აწ ვითხოვ
რათა არა უღირს იჩინო ვედრებაჳ ჩემი და მომცე დაჳ შენი შვილისათუის ჩე
მისა. ვითარ ესმა მეფესა დაუმძიმდა და დიდსა ჭმუნვასა შთავარდა. და სულითა
ტკივნეულითა ეძიებდა ღონესა და სძაგდა წარმართისა ქორწინებად დაჳ მი
სი ქრისტეს აღმსარებელი. გარნა არა იყო ღონე რ~ მამასა მისსა მიეცა: და მის
ცეს ცოლად შვილსა არღუნისსა. და აღასრულეს წესი ქორწილისა და წარვიდა
არღუნ ურდოს: ხ~ შვილი მისი დაუტევა წინაშე მეფისაჱ მათ ჟამთა
კ~დ მიუდგა დედოფალი და შვა ყრმა და უწოდეს სახელი ვახტანგ: და კ~დ ამათ
ჟამთა დამშვიდნა ქუეყანაჳ ლიხთ იმერი. და მოიწყო მეფემან დავით რომელი იყო
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კაცი პირველ კეთილი და გონიერი უხვი მდაბალი და პურად უმჯობეს უწინ
არესთა მეფეთა. და იყო მრავალსა მშვიდობასა შინა: ხ~ რაჭის ერისთავი კახაბერი
იყო ქართლს და აქუნდა ქუეყანა ატენისა. და არა პატივი ეპყრა არცა ყაინისა
და არცა დიმიტრი მეფისაგან ორგულობისათუის მეფეთასა. ამისთუის შეიწრებული
ევედრა მეფესა რათა შეიწყალოს და უბოძოს მამული მისიჱ ხ~ ტკბილმან
და მოწყალემან მეფემან შეიწყალა და შეუნდო ფიცითა მტკიცეთა მიერ რათა არა აბ
რალოს პირველი შეცოდებაჳ. და ეგოს ერთგულობასა ზედა მისსა. და მიუბოძა მა
მული მისი ყოველი. და კ~დ ეგო მამულსა მისსა რაჭასა: ხ~ ვითარ დაყო მცირედი
ჟამი იწყო მათვე მამურ პაპურთა კუალთა სლვად. და ვითარ ისწრაფდა ღორი
მწვირეთა მიმართ და სკორეთა მიმართ. და ვითარ იქედნე გესლისა დათხევად.
გუარისაგან მოაქუნდა ორგულობაჳ. დამვიწყებელმან ფიცთა საშინელთამან
იწყო ღალატად მეფეთა. წარავლინა კაცი და წიგნი ალიყას თანა ათასის თა
ვსა რომელი დადგის მთათა ჯავახეთისა და კოლისათა. რათა პირველისაებრ დაე
სხას მეფესა და ადვილად ჵელთ უგდოს მეფე. გარნა უქმ ყო ღ~თნ საკვირველებათამ
ან ზრახვა მისი ვითარ აქიტობელის დავითის მიმართ. და საცნაურ იქმნა წი
გნი. ამისთუის მიეგო მისაგებელი ბოროტი. და სიცრუე მისი თხემსა მისსა ზედა
დაუჵდა შეიპყრა მეფემან და პირველ თვალნი დასწუნა. მერმე ერთი ჵელი
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და ერთი ფერჵი მოჰკუეთა და ორნი შვილნი მისნი მისცნა ექსორიობად კოსტან
ტინე პოლედ. ხ~ კახაბერი მცირე ცხორებული განვიდა ცხოვრებისაგან და მოკუდა
და მოისპო ყოველი ნათესავი მისი და აღიჵოცა ნათესავი მისიჱ ამასვე ჟამსა ინება ყაინ

მან ამჵედრებაჳ ქუეყანასა ზედა გილანისასა. რ~ იგი დაშთომილიყო ჵელთუგ
დებლად და არა მორჩილობდეს და არცა ხარაჯასა მოსცემდეს: წარავლინა
სპაჳ თათართა და ქართველთა. და მეფე არა წარგზავნა: და აჩინა სპათა უხუც
ესად სირმონ ბადური. წარვიდეს და შევიდეს გილანსა. და შეკრბეს გილან
ელნი და წინ დაუდგეს სიმაგრეთა შინა. ხ~ ქუეყანა მათი განმაგრებულ იყო.
არს ერთ კერძო კლდითა და ტყითა და გზანი იწრონი და ერთ კერძო ზღვითა.
ამათ სიმაგრეთა შინა წინა განეწყუნეს და იქმნა ბრძოლა ძლიერი. გილან
ელთა დაასხეს ისარი ვითა წვიმაჳ. გარდაჵდა სირმონ ცხენისაგან და დაჯდა და
ზურგი შეაქცია მბრძოლთა მისთა და ყოელნი სპანი დაქოითდეს: და ვითარ
შემცირდათ ისარი ახლტა სირმონ და მიეტევა ვითა ვეფხი და მისთანა ქართვე
ლნი მიეტევნეს მჵნედ. და აოტეს გილანელნი და ორნი თითნი მარჯუენისა
ჵელისანი დასჭრნეს სირმონს. და დარჩეს სპანი თათარნი და ქართველთანი უნე
ბლად: და ვითარ იხილნეს სიმაგრენი ქუეყანისა რომელ უბრძოლველ იყო
და არა ეგო დაპყრობაჳ. წარვიდეს ყაინს აბაღას წინაშე:-
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ესრეთ დამშვიდდა [....] ქუეყანა და ყოვლით კერძო იწყო მშვიდობაჳ. მოხე
დნა ღ~თნ წყალობით მოსავთა მისთა. და იყო უხობაჳ პურისა და ღვინისა და
მეფე დიმიტრი განაგებდა სამეფოთა საქმეთა. ვითარ მოიცალეს მცირედ ჭირთაგან
და განისუენებდეს. მიდრკეს გზისაგან საღ~თოსა იწყეს განდგომად. რ~ მეფე
მან მოიყუანნა სამნი ცოლნი. ეგრეთვე სადუნმან მოიყუანნა სამი ცოლ
ნი. და მთავართა იწყეს ჵელის შეხებად საყდართა და მონასტერთა მიტაც
ებად სოფელთა და აგარაკთა. უმეტეს მესხთა საყდარსა ზედა დიდებულსა

აწყუერისასა. დაღათუ ამათ უწესოებათა დიდად ამხილებდა ნიკოლოზ კა
თალიკოზი და ნიკოლოზ მაწყუერელი ჯუანშერის ძე. არავინ ყურად იღ
ებდა სიტყუასა მათსა: და კ~დ სხვანიცა აღმოსცენდებოდეს ბოროტნი. რ~
იწყეს ურთიერთარს მძლავრებად და მიხუეჭად და არავინ იპოებოდა სამ
ართლის მყოფელი. რ~ იყო მღდელთ მთავარი და მღდელი ლაღ ამპ
არტავან ანგარ ბოროტის მყოფელ უწესო ვითარ განვამრავლოთ სიტყუა
რ~ იყუნენ ყოვლით კერძო ბოროტ: მაშინ მოიწია სამართალი სასჯელი ცო
დვათა ჩვენთა თუის: რ~ ზემო ჵსენებული იგივე არღუნ წარმოემართა სამ
ცხეს ხილვად სარგის ჯაყელისა. რომელი დაბერებულ იყო და სენთაგან
სიბერისათა დაჵსნილ იყო. ყოვლითა ასოთა სიბერითა და ასოთა მოღებითა
მიწყუდეულ

1-17 სტრ. 441r
იყო. შემოვლო სომხითი ტფილისი და ქართლი მჵედრითა ორითა ბევრითა.
და დიდად ავნებდა ქუეყანათა. დაღათუ არა ბოროტის მყოფელი
ა~დ საზრდელისა ძალითა უზომოდ დიდად დასჭირდა ქუეყანაჳ. და უგრძნ
ულად მივიდა სამცხეს და დადგა [....] აწყუერს. და ცნა სარგის მოსულა
არღუნისი. და მივიდა მის წინაშე იგი და ძე მისი ბექა. განჰკვირდა ორთავე
მოსვლასა: და სარგის წარიტანა ურდოს და ბექა დაუტევა სამცხეს: რ~
იყო მეხუთე კვირიაკე წმიდათა მარხვათა. და რაჳ წარმოვიდეს სამცხით მო
იწინვეს სომხითს და მოიწია ვნებისა კვირიაკე. და დიდსა ოთხშაბათსა შეი
ძრა მძაფრიად ქუეყანაჳ სამხილებელად უსჯულოებათა თუის. და კ~დ ხუ
თშაბათსა მცირედ შეიძრა და არავინ გულის ხმა ყო რათამცა წყალობად
აღეძრათ ღ~თი მოწყალე და შემნდობელი. და ვითარ მოიწია პარასკევი ვნე

ბისა უფლისა კუალადცა შეიძრა ქუეყანა დაყუდდა და არღარა იქმნა.
და ვითარცა მოიწია შაბათი და იქმნა სამ ჟამად დღე და ხვალისა დღე
ჯერ იყო სიხარული აღდგომისა თუის უფლისა და ყოველნი მოელოდეს
სიხარულსა. ესოდენ რისხვით მოხედნა ღ~თნ ქუეყანასა სიმრავლისათუის
უსამართლოებათა ჩუენთათუის. რ~ საფუძველითურთ შეარყია და შეიძრა
ქუეყანაჳ და შეაძრწუნვა რომელ დაიქცეს საყდარნი და მონასტერნი ეკლე
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სიანი ციხენი სახლნი ნაშენებნი მოოჵრდეს. მთანი და ბორცვნი მაღალნი
დაზულეს და კლდენი სახედ მტუერისა დაიშალნეს. და მიწა განიპო და შავი წყ
ალი მსგავსი კუპრისა აღმოიჭრა. ხენი მაღალნი დაეცნიან და ირყ ეოდიან
ძრვასა ქუეყანისასა. რომლისათუის საყდარი აწყუერისა დაიქცა. რ~ ყოვლად
წმიდა აწყუერისა ღ~თის მშობელი ლიტანიობით შესუენებული საშუალ
საყდრისა ესუენა. გუმბადი ჩამოიჭრა და ვითარ ქუდი კაცისა ესრეთ თავსა დაე
რქუა და დარჩა უვნებლად ძლიერებითავე მისითა: ესე რისხვა ზეგარდამო სამცხ
ესა ოდენ მოიწია ვიდრე თვისა ერთისა ჟამთამდე. გარნა სხვაგან არა სადა ევნო.
მცხეთის საყდარიც დაიქცა. სამცხეს ურიცხვი სული მოსწყდა. და ყოვლად
საყდარი ეკლესია და ციხე არსად დარჩა დაურღვეველი. იქმნა გლოვაჳ და ტი
რილი უზომოჱ ხ~ ზემო ჵსენებული იგი არღუნ აღა იყო ყაინს წინაშე.
და შეედვა სენი რომლისა მიერ მოკუდა: და ვითარ ცნა შვილმან არღუნისმან
წარმოვიდა
სახლად დიდად მეფისა. და ცოლი მისი დაუტევა ტფილის: ხ~ იჵმია დამან მეფისამან
თამარ სივლტოლა მთიულეთს. რ~ სძაგდა ვითარ უსჯულო და წარმართიჱ მა
შინ სადუნმან ცნა ვითარმედ არღარა ჰნებავს დასა მეფისასა ქმარი შვილი არღუ

ნისი. დაევაჭრა რათა მოჰყიდოს დაჳ მეფისა და ევედრა ყაინს აბაღას. ხ~ იგი ერ
ჩდა და მოჰყიდა. ხ~ მეფემან მისცა დაჳ თუისი სადუნსა: ესე უწესო ქმნა რომელ
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სამნი ცოლნი მოიყუანნა სადუნმა თუისად: ამისთუის განწყრა კათალიკოზი ნი
კოლოზ კაცი მოხუცებული და მართლ კუეთელი. გარნა მძლავრების
აგან სადუნისა ვერ უძლო განყენებად ა~დ ფრიად შეაჩვენებდაჱ

მათ ჟამთა შინა საქმისა რასათუისმე განუდგეს თათართა სარგიზ და ძე მისი ბე
ქა. რ~ სარგიზ დაბერებულ იყო სენითა ფერჵის ტკივილისათა. და ბუღა ნოი
ნის მიერ თვალად წოდებულისა ძმა არუხა წარმოგზავნა მოოჵრებად სამც
ხისა. და მოვიდა არუხა სპითა ოცი ათასითა. ხ~ ბექამან მიჰრიდნა მთათა რო
მელ არიან შუა გურიასა და აჭარასა. და მესხნი შევიდეს ციხეთა ქუაბ
თა და ტყეთა. და მოვლო ლაშქარმან სამცხე და ვერარა ავნო დაყვ
ეს ოცი დღე და წარვიდეს და დარჩა ქუეყანა მშვიდობითჱ და ვითარ გა
რდაჵდა წელიწადი ინება ყაინმა აბაღამ წარსულა ეგვიპტედ. ანუ
დაიპყრას ანუ მოხარკე ყოს. მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა. და მეფესა
დიმიტრის და ყოველთა სპათა მისთა წარსულად და ბრძოლად ეგ
ვიპტისა სულტნისა. რ~ მაშინ ფუნდუ ყადარ მიცვალებულ იყო
და სხვაჳ დაეყენა რომელსა ეწოდებოდა ნასირ მელიქ: და მოუწოდა ძმ
ასა თუისსა უმრწემესსა და აჩინა მჵედარ მთავრად. და ჵელთ უგდო
ყოველი სპა მისი. და უბრძანა ბრძოლაჳ სულტნისა: მაშინ მანგუ
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დემურ მოუწოდა მთავარსა სამცხისასა ბექასა რათა წარჰყუეს თანა:
ხ~ მან ჰქუა მტერთა ჩემთა სიტყუითა განწყრა ჩემთუის ძმა შენი ყა
ინი აბაღა და არუხა წარმოავლინა და მოაოჵრა ქუეყანა ჩემი. ხ~ მე მოვრი
დენ არას შეცოდებისათუის და აწ მეშინის ყაინისაგან. და თუ შენ ფიცითა
მიმინდობ არა მაბრალოს და ქუეყანაჳ ჩემი და მამული მშვიდობით
დაიცვას მოვალ წინაშე შენსა ლაშქრითა: ვა ესმა მანგუდემურს განი
ხარა და ოქროსა წყლისა შესუმითა შეჰფიცა და ყოველი სიმტკიცე აღ
უთქუა. და მოსცა ბეჭედი რომელი ეცუა თითსა მისსა. რ~ ესე იყო მტკიცე სა
ფიცარი. და აუწყეს მოციქულთა ყოველი ბექასა. მყის მოუწოდა ყოველთა
მესხთა და წარემართა მანგუდემურს თანა და მივიდა მის წინაშე და განიხ
არა ფრიად და პატივნი და ნიჭნი დიდნი უყუნა და უჩუენა ყაინი აბ
აღა რომელმან ფრიად პატივსცა და შეიყუარა სიკეთისა მისისათუის. და
ესრეთ წარვიდეს მისრეთს. და ვლეს მრავალი დღე და მიიწივნეს ერთსა
ქალაქსა რომელსა ერქუა დარბუზაკი. გამოვიდეს მოქალაქენი კარით და იქმ
ნა ომი სადა იგი ბექამან და მისთა მყოლთა მესხთა ძლიერად იღუაწეს
უფროს სხუათა თათართა. და ქართველთა შიგან ქალაქსა შესთხინეს. და მე
სხნი უპირატეს მიეტევნეს. და დასცხრა ღუაწლი ბრძოლისა: მაშინ პა
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ტივი დიდი უყო ბექასა. შესამოსელთა და ცხენთა საკუირველთა მინიჭებითა. ეგრ
ეთვე დიდებულთა და აზნაურთა ბექასათა. აიყარნეს მიერ და წარვიდეს ეგვიპ
ტის კერძო. და მივიდეს ქალაქსა რომელსა ეწოდების ამასია და ამო. და დაიბანაკეს

მახლობლად ქალაქთაჱ და ეცნა სულტანსა ნასირმელიქს მოსულა თათართა.
წარმოსრულ იყო ყოვლითა ძალითა მისითა და მოვიდა იგიცა. და ვითარ იხილა მა
ნგუდემურ სულტანი და სპა მისი ამჵედრდა და წინა განეწყო. ხ~ მეფე დიმი
ტრი დაღათუ ჯერეთ [...] არა სრულ იყო დღითა ბრძოლათათუის. ევედრა
მანგუდემურს რათა წინა მბრძოლად განაჩინოს იგი და სპა მისი რომლისათ
ვისცა ისმინა. და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი ოდესვე ყოფილთა და გარ
დასრულთა ბრძოლათა უდიდესი: ხ~ ვინადგან უწყოდა სულტანმან წყობათა
შინა მჵნედ წინა დაუდგრომლობაჳ მეფისა და სპათა მისთა. ამისთუის რჩეული
მჵედარი თორმეტი ათასი თანა იყო და წინაშე დაიყენა ორთა თანა მთავართა
მჵნეთა რათა განძლიერებასა და შენივთებასა ბრძოლისასა უკანასკნელ მიმტე
ვებელთა სძლონ და აოტნენ ქართველნი: განძლიერდა ომი და მოსწყდა ორ
გნითვე ურიცხვი: მაშინ მსწრაფლ ზედა მოეტევნეს მეფესა ყარასუ
ნღულ და იაყუბ აფრაშ ათორმეტი ათასითა რჩეულითა მჵედრითა. და კ~დ
იქმნა სასტიკობაჳ ესე ვითარი რომელ ორასი მჵედარი წინა მბრძოლად
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განეწესნეს მეფესა: სრლიად მოისრნეს თვინიერ მეფისა და სამთა კაც
თა სამთა ცხენთასა. ეგრეთვე ჰუნე მეფისა მოიკლა ყარა სუნღულისა
მიერ შუბითა: ხ~ მხილველთა ქართველთა იწყეს ბრძოლა ძლიერად და
უმრავლესნი მეგვიპტელნი მოისრნეს. და მეფეცა ცხენ მოკლული ძლიერ
ად იბრძოდა: ხ~ ვითარ იხილა მეფე სიქანალის ძემან აბაშმან მყის აღსუა
მეფე ჰუნესა თუისსა: ვ~ა იხილეს ამჵედრებული ქართველთა მაშინ ყო
ველნი ამჵედრდეს და მეოტ იქმნეს ყარა სუნღულ და იაყუბ ათორმეტი

ათასთა თუისთა თანა: ხ~ ლტოლვილ იქმნეს აქათ პირველ ნოინნი და თათარნი.
და თვით მანგუდემურ უკმოიქცა ლტოლვით ყოველთა თანა სპათა მისთა: მაშ
ინ უღონო ქმნულთა ქართველთა სივლტოლა იჵუმიეს. განგებითა ზეგარდ
ამოთა მეფე დაცულ იქმნა. დაღაცათუ უმრავლესნი ქართველნი მოისრნ
ეს. მოვიდეს მანგუდემურ და მეფე წინაშე აბაღასაჱ ხ~ ნადირობის და
ლაშქართა ყოფისა ამბვისა მომლოდეობასა აბაღა. იხილა თათარი ვინმე ლტოლ
ვილი. ხ~ მან კითხულმან ყოველივე ლექსთა მიერ შეწყობით წარმოუთხრა
ენითა მათითა თვითოეულისა მთავრისა ვედრებაჳ. ალიყანისთუის თქუა ვ~ა
მაღლით მომავალი შავარდენი მოუჵდა. და მანგუდემურ ვერძსა მიამსგავსა.
სირმონის შვილი ებაგან მხტომელსა ვეფხსა. და იასბუღა მოზვერსა ბუღა
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კამბეჩსა: ხ~ ქართველთა მეფისათუის ესრეთ თქუა ენითა მათითა თენგარი
მეთუ ქაურქურბაჳ ბუღარმეთუ ბუირლაჯი ესე იგი არს ვითარმედ. ვითა
ღ~თი გრგვინვიდეს ვითა აქლემი ბუღრობდეს: ქართუელნი ვითარ მოვიდეს ყა
ინს წინაშე მეფესა პატივსცა და წარმოავლინა სახიდ თუისად:- და კ~დ ეგუ
ლებოდა აბაღას წარსვლვად და შურის გებად სულტანსა ზედა. მოკუდა
ძმაჳ მისი მანგუდემურ. და მცირედისა შემდგომად მოკუდა სადუნი ათაბ
აგი და მიუბოძა ძესა მისსა ხუტლუშას მეფემან მამული თუისი და სპასპეტ
ობისა პატივსა აღიყუანაჱ ხ~ შემდგომად მცირედისა ჟამისა მოკუდა აბაღ
აცა და დასუეს ნოინთა ყაინად ძმაჳ აბაღასი აჰმადა. არა რაჳ ნიჭთა საჵელმწ
იფოთა მქონებელი: მაშინ წარვიდა მეფე ურდოსა აჰმადას წინაშე ხ~ მან
პატივსცა და შეიწყნარა. მაშინ მუნ ყოფასა მეფისასა მისცა ასული თუისი რ

უსუდანის შვილსა დიდისა ბუღასა. რომლისათუის დიდად განრისხებული
ნიკოლოზ კათალიკოზი ფრიად აბრალებდა და ღ~თისა სასჯელთა თვალ
უხობისა აქადებდა: რ~ მუნ ყოფასა დიმიტრისსა ქმნა ბოროტი აჰმადამ ყაი
ნმან. და მომყუანებელმან ძმისა მისისა ყონღარდასმან საბერძნეთით მოაკუ
დინა ორნი ძმანი აბულეთის ძენი სადუნისგან ლტოლვილნი და ყონღარ
დას თანა მოაკუდინა ხუტლუშა ძემან სადუნისმან მოაკუდინა: აქამომდე
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მეფე დიმიტრი კეთილად მმართებელი სკიპტრათა სამეფოთა შემკობილი.
და მოწყალებისა და მოსამართლეობისა მონაზონთა და ეკლესიათა ყოველთა წესთა
საღ~თოთა და კაცობრივთა კეთილად ზედა მიწევნით მმართებელი სისრულ
ისაგან მცირედ მიდრკა. და აღერია წარმართთა და ისწავნა საქმენი მათნი.
უძღებებისა და სიძვისა გულის სიტყუისა უკანაჳ შედგომილმან მოიყუანნა
ცოლნი სამნი. ერთი ბექას ასული. და სხვაჳ რომელი დედათა შეაცთუნეს სო
ლომონისებრ. და ურიცხვთა კეთილთა მიერ აღვსებული მცირედ სიბოროტ
ედ მიდრკა. რომლისათუისცა ნიკოლოზი კათალიკოზი განრისხებული უთქმიდა
ვე და ამხილებდა მრავლად და ვერ დაარწმუნა. დაუტევა კათალიკოზობაჳ და
ჵელითა თუისითა აკურთხა ჯვარის მტვირთველი მეფისა აბრაჰამ კათალიკოზად.
და თუით წარვიდა მამულად თუისად მოხუცებული და მუნ იყოფოდა მრავლითა
მოღვაწებითა მარხვითა მღვიძარებითა და გლახაკთ მოწყალებითა. და სავსე
სათნოებითა ტვირთითა უფლისა მიმართ მიიცვალა:- მათ ჟამთა მოიწია
ბასილი მონაზონი ბიძა ევფემიოს კათალიკოზისა საღ~თოთა წესითა აღ
სავსე. და წინასწარ ცნობისა მადლითა განბრწყინვებული. მოიწია წინა

შე დიმიტრი მეფისა გამოცხადებითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისათა. ვ~ა
მოციქული ძლიერად ამხილებდა და წინა აღუდგებოდა მეფესა უწესოსა მის
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თვის ქორწინებისა. და ასწავებდა სიწმიდესა და მოჵსენებდა ტაძარ ღ~თისა
ყოფასა ჩვენსა. და სხეულთა განუხრწნელობისათა ტაძრისა ღთისა განუხრწ
ნელისა სიძვათა შინა სასუფეველისა ღ~თისა დამკვიდრებასა კეთილთა მათ.
დამკვიდრებასა ლოცვასა მარხვასა და ცრემლთა. გლახაკთ მოწყალებასა და
ლმობიერებასა და უხუებასა. მდინარეთა თანა მწვირიანთა და უყიანთა ლია
მპალთა არა თანა შერთვად: ამას ესე ვითართა სწავლათა ეტყოდა უკეთუ
დაუტევნეს უწესონი ქორწინებანი. მე თავს მდებ გექმნა რათა კეთილად
წარგემართოს მეფობაჳ შენი: და მთავართაცა ამხილებდა უწესოებათა. და უმრ
ავლესთა დაფარულნი გულისანი მიუთხრნის. ესე ვითართა სათნოებითა განშ
უენებულ იყო სანატრელი იგი მონაზონი. და ვითარ ვერა არწმუნა მეფესა და შე
ურაცხყო სიტყუა მისი: კ~დ წარმოუდგა მეფესა და მთავართა მისთა. უკეთუ
მე ჩემებით რასმე ვიტყუი ვ~ა ცრუ წწ~ყლი შემაცთუნებელი კაცისა ღ~თისა
რომელი მიივლინა რობოამისსა ძისა ნაბოტიანისსა. და არა ყოვლად წმიდისა
ღ~თისმშობელისა მიერ წარმოვლინებულ ვარ. ვითარ ცრუდ სჯულისა გარდა
მავალი შემრაცხეთ. და უკეთუ ყოვლად წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიერ მოვლ
ინებულ ვარ სწავლად შენდა არა ცუდ იქმნენ პირველნი საქმენი შენნი.
ლოცვა და ცრემლნი შენნი. და უკეთუ არა განეყენო უწესოთა ქორწილ შეყოფათა.
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და შეურაცხყვენ სიტყუანი ჩემნი. ბოროტად და უპატიოდ მოიკლა მძლავრთა მიერ.
და ოჵერ იქმნე სამეფოსაგან შენისა: და შვილნი შენნი მიმო დაიბნინენ და სხვამან და
იპყრას მეფობაჳ შენი. და იავარ ყონ სიმდიდრე შენიჱ აჰა ესერა შენდა მთავა
რთა გეტყუი. და ვესავ ყოვლად წმიდასა ღ~თის მშობელსა რომელ სრულ იქმნეს
და აღესრულოს სიტყუა ჩემი. უკეთუ ეგო უწესოებასა მაგას ზედა. მე აჰა ეს
ერა წარვალ: ხ~ მეფემან განკვირვებულმან არა მიუგო სიტყუა რ~ იყო წმიდა
თა კაცთა პატივის მცემელი:- ხ~ ამათვე ჟამთა ბრწყინვიდა პატიოსანი პიმენ
სალოსი რომელი გარესჯით წარმოვიდა და დაემკვიდრა ბელაქანს ქუაბსა რასმე.
რომელმან ნათესავი ლეკთა წარმართობისაგან მოაქცივნა რომელნი ჰგიან სარწმ
უნოებასა ზედა ქრისტესა: ამასთანა ბრწყინვიდა დიდიცა იგი [............]
მოღუაწე ანტონი ნაოჵრებელის ძე ნათესავით მესხიჱ ხ~ ჩვენ ზემო ხსენებ
ულისა აჰმადის მიმართ აღვიდეთ. ვინათგან მოაკუდინა აჰმადამ ძმაჳ თუისი ყუ
ნღადარ. იხილეს უწესოებაჳ აჰმადასი ნოინთა ხვარასანს მდგომთა. განდ
გეს და დასუეს ყაენად ძე აბაღა ყაენისა სახელით არღუნ. ვითარ ცნა ესე აჰ
მადა ყაინმან შეკრიბა სპაჳ მისი. და მოუწოდა მეფესა და სპასა მისსა რათა წარ
ჰყუეს ხვარასანს ბრძოლად არღუნ ყაინისა. და წარვიდა მეფე და თანა წარ
იტანა ყოველი ძალი მისი. და მანდატურთა უხუცესი დიდისა შანშეს ძეჳ
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ივანე. და სადუნის ძეჳ ხუტლუშა ამირ სპასალარი. წარემართნეს და გან
ვლეს ერაყი და მივიდეს საზღვარსა არღუნისსა:- ხ ვითარ იხილა არღუნ სიმ
რავლე ლაშქრისა ვერ წინა აღუდგა. ა~დ ივლტოდა და შევიდა ციხესა ქალსად
წოდებულსა. რომელსა უკანა მიუდგა ყაინი აჰმადა და მოიცვა ციხე ქალსაჳ.

ხ~ ვითარ უღონო იქმნა არღუნ ევედრა რათა არა აბრალოს და შეუნდოს და მოსცეს
ფიცი
და მივიდეს წინაშე მისსა. და ისმინა აჰმადამ და მისცა ფიცი უვნებლობისა. რ~ სპ
არსთა სჯული აეღო აჰმადას და გამოვიდა არღუნ ციხით და მოვიდა ბიძასა მისსა
წინაშე. და ესრეთ წარემართნეს:- ხ~ ვითარ ვიდოდეს ხუარასანს. შეკრბეს სპ
ანი ვინმე უწესონი და ცუდნი კაცნი და მტერნი ქრისტეანეთანი. რომელთა ქრი
სტიანეს კაცის სიკუდილი დიდად ღუაწლად უჩნდეს: რ~ უღთოსა მის მოჰმე
დის მოძღრობაჳ ესრეთ იყო რომელი დაეწერა ცუდი სიტყუაჳ ყურანსა
მისსა შინა. ვითარმედ უკეთუ მოჰკლა ქრისტეანი სამოთხეს შესულად ხართ.
და უკეთუ მათგან მოიკლათ მაშინცა შესულად ხართ: ამისთუის უღთო იგი კრ
ებული შეკრბა და სადაცა ჰპოებდეს ქართველსა ერთსა გინა ორსა მოჰკლვი
დიან: ცნა ესე სურამელის ბეგას შვილმან რატიმ რ~ ყრმა იყო. და წარვიდა სამოც
ითა კაცითა და პოვნა მთასა რაჳსამე მაგარსა შინა მყოფნი კაცი სამასი ოდენ.
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ზედა მიეტევა და იქმნა ბრძოლა ფიცხელი. და პირველსავე შეკრებასა მეოტ იქმნეს
და უმრავლესი მათგანი მოსრნეს და სხვანი მოიყვანნა წინაშე მეფისა. რომლისა
თუისცა დიდად პატივსცა მეფემან და მრავალი ნიჭი უბოძა. და მიერ წარმოვიდ
ეს და მოიწინეს ჰერესა და ყაზმინსა. და ყაინმან დიდად დაუმადლა მეფესა თანა
ხლებაჳ ხვარასანს და პატივიცა უყო დიდი. და ყოველნი მთავარნი საქართველოსა
ნი მოსცნა. და ყაინი წარვიდა შინა რათა მივიდეს ცოლთა თანა გამარჯვებული
მეფე თანა წარმოიტანა: ხ~ ძმის წული მისი არღუნ დაუტევა ჰერესა და ნო
ინი ყოველი დაუტევა არღუნს თანა. და დავედრა ალიყანს და სხვათა ნოინ
თა რათა მცირედნი დღენი დაყვნან და მერმე მოაკუდინონ არღუნ. და იყ

ვნეს ნოინნი არღუნს თანა. და ქმნეს განზრახვა დიდმან ბუღამ და იასბუღამ ნათ
ესავად ოირიდთა მთავარმან. რათა აბაღას შვილი არღუნ ყაინად დასუან და
აჰმადა მოაკუდინონ. რომელ ყვესცა მსწრაფლ მივიდეს ღამით და გამოიყვანეს
ალიყან კარავსა შინა მწოლი და მოაკუდინეს. და ვითარ განთენდა არღუნ ყა
ინად ქადაგეს. და წარმოვიდეს დევნად აჰმადისა. ხ~ იგი მოვიდა ურდოსა შინა მისთა
უჟანს და მოეწივნეს და საბლითა მოაშთვე აჰმადა ყაინი:-

ხ~ მეფესა დიმიტრის პირველვე მიუმცნეს რათა განეყენოს აჰმადას და ყო
ცა მეფემან. და მობრუნდა და მოვიდა ყაინს არღუნს წანაშე. ხ~ მან კეთილად
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შეიწყნარა და მოსცა ყოველი სამეფო თუისი. და სახლი ავაგ ათაბაგისა რომელ აქ
უნდა სიფდივანს. რ~ ყაინი ჵელთა შინა ბუღასათა იყო და ბუღა მოყუარე
ცა იყო და მზახალი მეფისა და წარვიდა შინა მშვიდობით განმარჯვებული. და წარ
ავლინა ძე მისი დავით მცირე სახლსა ზედა ათაბაგისასა რათა მუნ იზრდებო
დეს და აქუნდეს საუფლის წულოდ. და ესრეთ დღითი დღე წარემატებოდეს
მეფობასა მისსა: და კათალიკოზი აბრაჰამ კეთილად მართებდა საჭეთა კათოლი
კე ეკლესიისათა. რ~ იყო კაცი ესე მართლმოქმედი კეთილთა საქმეთა და საურავ
თა სამეფოთა გამგე კეთილი:- ხ~ მეფესა დიმიტრის ესხნეს შვილნი დედოფ
ლისა ტრაპიზონელისა ასულსა თანა პირმშო დავით ვახტანგ ლაშა და მა
ნოველ. და ასული რუსუდან: ხ~ თათრის ასულსა თანა ძენი ორნი ბად
ურ და იადგარ ასული ჯიგდა ხათნ: ხ~ ასულმან ბექასამან ნათელ უშვა
ძე მხოლო გიორგი რომელი უკანასკნელ ძმათა მისთა მეფე იქმნა. და გან

დიდნა უმეტეს შემდგომთა მეფეთა. რ~ მარტო იყო ძე დედისა მარტო
შვა დედამან ვ~ა მარგალიტისათუის თქმულარს მარტოება უმჯობესისათ
ვის. ეგრეთვე გიორგი იპოვა უმჯობესი ყოველთა კაცთა მის ჟამისათა არაო
დენ ჵელეწიფეთა ა~დ ყოველთა კაცთა:- ხ~ ამან დიმიტრი მეფემან მოიგო
სიმდიდრე დიდად დიდი სიმდიდრესავე ზედა რომელ დაშთომოდა მამისა
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მისისაგან და მსახურებდა ყაინსა არღუნს. რ~ თანა შეეწეოდა ნოინი დიდი ბუ
ღა რომელსა პატივად ჩინგი ყაინობაჳ მისცა ყაინმან. ყოველთა უმეტეს
არსჱ მაშინ განუდგეს ყაინსა დარუბანდელი და წარვიდა ყაინი და
რუბანდს. მოუწოდა მეფესა დიმიტრის და წარჰყუა და შევიდეს დარუბანდს და
ვერ წინა აღუდგეს დარუბანდელნი და ივლტოდეს სიმაგრესა ციხისასა.
რომელსა ანიყად უწოდდეს და გარე მოადგეს და ვერა ავნესრა: მაშინ ყაინმან
არღუნ უბრძანა მეფესა რათა ებრძოლოს რ~ იყო ფრიად მაგარი. აღიჭუ
რა მეფე და სპანი მისი გარე შეეხვივნეს და შეუჵდეს ციხესა. რ~ ბეგაშვილი
რატი უპირველეს ყოველთა გავიდა და წარუღეს ციხე. და თავადნი მათნი დაჵოცეს
და წარმოიღეს ტყუ და განძი და დედაწული ურიცხვი და ციხე დაწუეს: ყო
ველსა ხედვიდა ყაინი თუით მეფისა აქუნდა მტერობაჳ სთხოვა ჯაჭვი სახელოვანი
და მსწრაფლ მიანიჭა მეფემან და წარმოვიდეს შინა:- და ვ~ა გარდაჵდეს
ჟამნი მრავალნი. და რაჟამს მოიწია წლის თავი რომელსა ურდსინგად უწოდდეს.
რომელ არს ენითა მათითა. რომელი იქმნების მარტსა მეთხუთმეტესა. მიავ
ლინა ყაინმან ნოინი და დაესხნეს ბუღას და შეიპყრეს და აღიღეს ყოველი
სიმდიდრე მისი. და მოიყუანეს წინაშე ყაინისა და მან მსწრაფლ ბრძანა გან

უკითხავად მოკლვა მისი და ძისა მისისა და მოაკუდინეს ბუღა და ყოველი ნათე
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სავნი მისნი: წარავლინეს ყოველგან კაცი საბერძნეთს შამს და ხუარასანს და მრ
ავალნი დიდნი ნოინნი მოსწყვიდნეს. და ესრეთ შეიქმნა კლვა და მოსრვაჳ ნოი
ნთა:- და წარმოავლინა ელჩი მეფისად მჵმობელმან ყაინმან და აწვია ურდოსა
მეფე. ხ~ ვითარ ცნა სიკუდილი ბუღასი მეფემან დაუმძიმდა დიდად: მოუწ
ოდა მეფემან კათალიკოზსა აბრაჰამს და ეპისკოპოზთა მონასტერთა და უდაბნო
თა გარესჯისა მღდელ მონაზონთა. და ყოველთა მთავართა სამეფოსა მისისათა.
შემოკრბეს მის წინაშე და დაჯდა ტახტსა ზედა დასხდეს ყოველნი. და აღა
ღო მეფემან პირი თვისი და ბრძანა. ისმინეთ ჩემი ყოველთა კათალიკოზთა
და ეპისკოპოზთა და წარჩინებულთა სამეფოსა ჩემისათა. ვითარმედ შეისუენა
მამამან ჩემმან დავშთი ყრმა მცირე მძლავრებასა შინა თათართასა. და ღ~თნ
ყოვლისა მპყრობელმან და უფალმან ჩუენმან იესო ქრისტემან და ყოვლად
წმიდამან ღ~თის მშობელმან რომლისა ნაწილადცა ვართ. და ჯვარმან პატ
იოსანმან რომელი მოგუენიჭა ჩუენ მეფეთა მიერ. დამიცვა და მიმაწია ასაკად
სისრულისა და მომმადლა მეფობაჳ სკიპტრა და პორფირი მეფობისა და თანა
დგომითა წარვმართე მეფობაჳ. და აქამომდე მშვიდობით ჰგიეს სამეფო ჩე
მი. აწ განრისხებულ არს ყაინი და ყოველი მთავარი მისი მოუწყუედიან. და
აწ მე მიწოდს წინაშე მისსა. ვჰგონებ ბოროტის ყოფასა. თუ არა წარვიდე ურდოსა
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და წარვიდე მთიულეთს სიმაგრეთა შინა და დავიცვა თავი ჩემი. და აჰა ყოველი

სამეფო წინაშე მათსა ძეს. იხილეთ რავდენი სული ქრისტიანე სიკუდილსა
მიეცემის და ტყუე იქმნების. და ეკლესიანი შეიგინებიან და მოოჵრდებიან. ხატ
ნი და ჯვარნი დაიმუსრვიან: და უკეთუ წარვიდე ყაინს წინაშე დასტურობით
უწყი მომკლავს. და აწ სიბრძნითა თქუენითა განაგეთ: მე ესრეთ ვჰგონებ მრ
ავალ მღელვარე არს საწუთო ესე. დაუდგრომელ და წარმავალ დღენი ჩუე
ნნი სიზმრებრ და აჩრდილებრ წარვლენ. და უნებელ და მსწრაფლ თანა
გუაც წარსვლა სოფლისა ამისგან. რაჳ სარ გებელ არს ცხოვრებაჳ ჩემი უკეთუ
ჩემთუის მრავალი სული მოკუდეს. და მე ტვირთ მძიმე ცოდვითა განვიდე სოფლისა
ამისგან: აწ მნებავს რათა წარვიდე ყაინს წინაშე და იყოს ნებაჳ ღ~თისა. უკე
თუ მე მომკლან ვგონებ ქუეყანაჳ უვნებლად დარჩეს:- ხ~ ვითარ ესმათ კა
თალიკოზსა და ეპისკოპოზთა და მოძღვართა და მთავართა. განკვირდეს თუ ვითარ
დადვა მეფემან სული თუისი ერისა მისისათუის. და ესრეთ პასუხი უგეს. არა არს ნაც
ვალი შენი მეფეო გაშოროს ღ~თნ მოკლვა თათართაგან. მოოჵრდეს ქვეყანაჳ
შვილნი შენნი მიმოდაიბნევიან. თუ ქუეყანაცა დაშთების რაჳ არს ნაცვალი
შენი. აწ გეზრახებით რათა წარხვიდეთ სიმაგრეთა მთიულეთისათა ანუ აფ
ხაზთასა ვითარ ქნა მამამან შენმან. და არა საჭირო არს განწირვა თავისა შენისა შე
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ნგან. ჩუენ ყოველნი მტკიცედ ვჰგიეთ ერთგულობასა. ვ~ა ესმა მეფესა თქუა
თქუენ ერთგულობისა და სიყუარულისა ჩემისათუის იტყუით გარნა მეწყალვის
უბრალო ერი. ვ~ა ცხოვარნი კლვად უღონო არიან და არა სადა აქუნ ნუგე
შინისცემა. მე დავსდებ სულსა ჩემსა ერისათუის ჩემისა და არ დავიშლი ურდოს
წასულასა: მაშინ განკვირვებულნი ყოველნი აღდგეს და ჰქუა აბრაჰამ კათალი

კოზმან არა არს საქმე მეფეო განსწირავ სულსა შენსა. რ~ მრავალთა მეფეთა
მიურიდნია და დაუცავს სული თვისი. აწ თუ შენ დასდებ სულსა შენსა ერ
ისათვის. ჩუენ ყოველნი ეპისკოპოზნი ვიტვირთავთ ცოდვათა შენთა. ა~დ წინაშე
ღმრთისა ვწამებთ მოწამეთა თანა შერაცხილ იქმნე. ვ~ა უფალი სახარებასა ში
ნა ბრძანებს უფროს ამისსა სიყუარული არა არს რათა დადვას კაცმან სული
თუისი მოყუარისათუის. და უკეთუ ერთისა მოყუსისა სულისა დადებაჳ კეთილ
არს. რავდენ ურიცხვთა სულთა ცხოვნებაჳ ეგოდენ სარგებელ არსჱ

ხ~ ვ~ა ესმნეს მეფესა კათალიკოზისაგან განიხარა და დაასკუნა წარსლვა ურდ
ოსა დიდითა დიდებითა და საჭურჭლითა. და თანა წარჰყუა კათალიკოზი აბ
რაჰამ: და განუჩინა შვილთა საყოფელი ყოველთა მთავართა რომელნი არა თა
ნა წარჰყუა შევედრნა შვილნი მისნი. და წარგზავნნა რომელნიმე მთიულეთს
და რომელნიმე კახეთს: ხ~ ყრმა მცირე გიორგი წარგზავნა ტაოს იშხნის ციხესა
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ასპარაშენს და თუით წარვიდა ურდოსა: და ვითარ მივიდა ქუეყანასა ავაგის ასულის
ხვ
აშაქისასა მუნ დახუდა ძე მისი დავით რომელი იგიცა წარიტანა. ამისთუის რომელ
უეჭუელ იქმნეს ყაინი და ჰგონოს ერთგულებაჳ მისი: ვითარ ვლეს მცირედ
და მიეახლნეს ურდოსა. ჰგონა ყაინმან მეფისა არ მისვლა. წარმოავლინა ნო
ინი ერთი სახელით სიუქოლ ძე ზემო ჵსენებულისა იასბუღასი რათა მოიყუა
ნოს მეფე. მგზავრ მიმავალსა მეფესა წინა დაემთხვა რომელმან მყის აღიღო ყო
ველი ბარგი და სიმდიდრე მისი. და მეფე პყრობილ ყო და მიიყუანა ყაინს არღ
უნს წინაშე. ხ~ მანცა პყრობილ ყო: და განიზრახვიდა ყაინი უკეთუ ბოროტი უყ

ოს მეფესა არღარაჳ ვინ არს ღირსი მეფობისა. და თუ არა ბოროტი არა შეამთხვიოს
ვითარ განუტიოს მიმდგომი და მზრახავი ბუღასიჱ ხ~ ჰქუა ხუტლუბუღა ყა
ინსა ნუ იურვი მაგას რ~ მე მოვიყვანო შვილი აფხაზთა მეფისა დავითისა სახელით
ვახტანგ და მას მიუბოძე მეფობაჳ. რომელ ორივე სამეფო ბრძანებასა
შენსა მორჩილობდეს. სთნდა ყაინსა სიტყუა ესე და წარავლინა ხუტლ
უბუღა იმერითს დავით მეფისა წინაშე. უქადა ძესა მისსა მეფობაჳ და დაჳ
მისი ოლჯათ ცოლად: და ვითარ წარვიდა ხუტლუბუღა. ჰკითხეს მეფესა დი
მიტრის რათა აღწეროს ყოველი სიმდიდრე მისი. საჭურჭლე ზროხა და ცხო
ვარი და ყოველი საქონელი მისი. რ~ პყრობილ იყო თვით მეფე და მთავარნი

1-17 სტრ. 450r
მისნი თვინიერ აბარაჰამ კათალიკოზისაგან კიდე. და არღარაჳ იყო ღონე აღწერა
რაჳცა აქუნდა სიმდიდრე ფრიადი. წარმოგზავნეს კაცი და წარიღეს ყოველი
არა რაჳ დაშთა. რ~ მოქალაქეთაცა უწყოდეს საგანძურნი მეფისანი და შინა განმ
ცემელ იქმნესჱ ხ~ იტყუიან ამასაც ხოჯა აზიზის შვილი რომლისა მამაჳ მოეკლა
მეფესა დავითს. ხუტლუბუღა და იგი ორნივე მტერობად შეითქუნეს მე
ფისა: და მივიდა საჭურჭლე მეფისა ყაინს წინაშე. განკვირდა სიმრავლისათუის
და მცირედ დასცხრა გულის წყრომისაგან. და არღა ეგრე ჰგონებდა ბო
როტის ყოფად: და ვითარ იხილეს ვაზირთა მეფისათა ფლობილად ჰქუეს
აჰა თავი შენი ჵელთა შენთა შინა არს. ღამით მოიდგინენ ცხენნი მორ
ბედნი და წარვედ და განერე ჵელთაგან ამათთა. არა არს ნაცვალი სუ
ლისა შენისა. ჰქუა მეფემან ისმინეთ ჩემი პირველვე უწყოდი სიკუდილი
ჩემი გარნა დავდევ თავი და სული ჩემი ერისათუის ჩემისა. ხ~ აწ თუ

წარვიდე უბრალო ერი მოისრას რაჳ სარგებელარს უკეთუ ყოველი
სოფელი შევიძინო და სული წავიწყმიდო. არა ისმინა განზრახვა მთავა
რთა მისთაჱ ხ~ მოიწია ხუტლუბუღა ლიხთიმერით და მოახ
სენა ყაინსა ვითარმედ დავით მეფე წარმოვლენს ძესა თუისსა მსახურებად
შენდა და სპათა აფხაზთასა რათა გმსახურებდენ: ხ~ ვითარ ცნა ყაინმან კ~დ
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დააპატიმრა მეფე დიმიტრი. და ვითარ გარდაჵდა ორი დღე კ~დ შეიპყრეს
მეფე და ძე მისი მცირე ყრმა დავით ცალკეჳ. და წარყუა თანა მღვდელ
მონაზონი გაზრდილი მისი მოსე და არგნითა სცეს მეფეს. და ეგონა ყოველთა არღარა
მოკლვა მეფისა. რ~ წესად აქუნდათ რა არგნითა სციან არღა მოაკუდინიან. გარ
ნა არა დამშვიდდა გულის წყრომა მისი. წარიყუანეს სამსჯავროსა სახლსა
რომელსა დივახანად უწოდდეს. და ჰკითხვიდეს უკეთუ თანა ეწამა განზრახვასა ჩი
ნქიშანბუღასსა და ვერაჳ ბრალი პოეს. და წარვიდა ტოღნა ვინმე ნოინი ყაინს
წინაშე რათა არა მოაკუდინოს მეფე და ვერ აღასრულა საწადელი მისი: და
მოიწივნეს ათორმეტნი მჵედარნი ყაინისნი რათა წარიყუანონ და სიკუდილსა
მისცენ:- ხ~ ვითარ ცნა მეფემან სიკუდილი თავისა თუისისა მხიარულითა
პირითა მოიკითხვიდა მთავართა საქართველოსათა რ~ ყოველნი მუნ მოსრულ
იყუნეს ნუგეშინის ცემად მეფისა და ხუტლუბუღაცა მდგომარე იყო მუნ. ჰქუა
მეფემან უკეთუ ძალგიც ყაინს წინაშე შემეწიე სიკუდილსა ამას შინა. და თუ
არა გნებავს ძე ჩემი მცირე დავით იღუაწე რათა არა მოიკლას გულის წყ
რომითა აღსავსითა ყაინისაგან. ხ~ მან და ყოველთა მთავართა იწყეს ტირი
ლად და განვიდეს გარე ილოცა და ეზიარა სისხლსა და ჵორცსა მეუფისა ჩუენისა ქრ

ისტეს ღ~თისასა. ეგრეთ აღსუეს ცხენსა და წარიყუანეს ვითარ მილიონ ერთ. და ევ
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ედრა მტარვალთა რათა ილოცოს მცირედ. და ილოცვიდა ცრემლთა მოდინებ
ითა ქუეყანასა ზედა. და მერმე წარუპყრა ქედი აჰა დღე საშინელი ზარის აღსა
ჵდელი რომელი იკადრეს ბილწთა ცხებულსა ზედა ღ~თისასა. და წარჰკუეთ
ეს მეფეს დიმიტრის თავი: ხ~ გამოჩნდა მასვე ჟამსა პატივი ღ~თისა მიერ ცხებუ
ლსა მისსა. რ~ მზემან შარავანდედი თუისი უჩინო ყო სრულიად და სიბნელე დიდი.
და ყოველნი წარმართნი განკვირდეს: იყო ჟამი მეათე და მწუხრამდე შეიმოსა
ბნელი. ვითარ იგი ყოვლისა სოფლისა ცხოვრებისა ვნებასა მეუფისასა. ეგრეთვე
ამის ნეტარისა და საქართველოსათუის წამებულისა მეფისასა. რათა საცნაურ
იქმნენ რ~ პატიოსან არიან ცხებულნი ღ~თისანი:- ხ~ იყო მესამე შაბათი წმ
იდათა მარხვათა. და მეათორმეტე თვისა ებრაელთა მიერ ნისანად წოდებული და ჩუ
ენ მიერ მარტად: და აღასრულეს გულის წყრომა. და არავე დასცხრა გულის
წყრომაჳ მათი: რ~ შეიპყრეს ყრმაცა დავით. და ნოინსა ტაჩარს მიჰგუარეს რომე
ლსა მჵედართ მთავრობაჳ აქუნდა. მას ღამესა მწუხარებასა გულისასა მოიცვეს
ყრმაცა დავით კარავსა შინა მოსიკუდიდ. და ვითარ განთენდა განიპარა მოსე მღ
დელი რომელი არაოდეს განეშორებოდა დავითს. და შევიდა ტაჩარს წინაშე და აუ
წყა მოკლვა დავითისი. ხ~ იგი აღდგა მსწრაფლ და წარვიდა ყაინს წინაშე. და ჰქუა
ყრმისა დავითის უბრალოებაჳ რად გიჵმს მომკვდრისა ყრმისა მოკლვაჳ მე მომ
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ადლე. ისმინა და მოსცა და წარიყუანა სახლსა თუისსა და შევედრა ხოჯასა თუისსა

რომელი უკანასკნელ სიბდივან იქმნა:- ხ~ გუამი იგი პატიოსანი დიმიტრი
მეფისა დაცვეს მრავალ დღე რათა არა წარიღონ ქართველთა. და ესრეთ სრუ იქმ
ნა წინასწარ თქმული ბასილი მთაწმიდელისა: ხ~ იყუნეს მრავალნი წარჩინებ
ულნი საქართველოსანი. და ვერვინ იკადრა გამოთხოვად გუამი მეფისა: მაშინ
კათალი
კოზმან და მოსე იყიდეს კაცნი და მოსეც თანა წარჰყუა და მოიპარეს ღამით გუამი დი
მიტრი მეფისა მაშინ განგებითა ზეგარდამოთა გამოჩნდეს კაცნი ტფილისელნი რო
მელთა აქუნდა თევზი წარსაღებელად. და თევზთა თანა იტვირთეს და მოიღეს მცხე
თას და დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთასა: ვ~ა იქმნა ესე ყოველი დავით ძე დიმ
იტრისი შეინახა კეთილად ტაქარნოინმან. ხ~ დედოფალი და სხვანი ცოლნი მეფისა
ნი დამალნეს. სორღალა წარვიდა სახლსა მამისა მისისა თათარში. ხ~ ასული
ბექასი წარვიდა მამისა მისისა თანა სამცხეს. და ვახტანგ იყო მთიულეთს: ხ~ ყრმა
მან მისცა დედოფალს სარჩოდ სკორეთის ჵევი და ეახლნეს ორნი მცირედნი
ძენი მანოველ და ლაშა: და სორღალს წარჰყუეს ორნი შვილნი ბადურ და იე
დგარ სახლსა მამისა მისისა. და დარჩა ქუეყანაჳ ესე უმეფოდ:-

ხ~ მოუწოდა ყაინმან ხუტლუბუღას და ჰქუა. აჰა მოვსრენ ყოველნი მტერნი ჩემნი
და მტერიცა შენი მეფე დიმიტრი. და აწ მეფე არღარაჳ აღმისრულე რომელი
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აღმითქუი. მოიყუანე ძე აფხაზთ მეფისა და იყოს იგი მეფედ მაშინ მოგითვალო
საქართველო ყოველი. და განაგებდი ვითარ გნებავს და წარვედ აფხაზეთს. და წარ
ვიდა ხუტლუბუღა მეფისა დავითის წინაშე. და ვითარ იხილა ხუტლუბუღა მეფ
ემან დავით მოუწოდა სპათა თუისთა. წარმოემართა და თანა წარმოიტანა ძე მისი ვა

ხტანგ გარდამოვიდეს და დადგეს ტასისკარს ქვიშხეთის მინდორსა. აქათ მოვიდეს სი
რმონ ნოინის შვილი ყონჩიბაჳ ალიყანის შვილი ყურუმჩი რომელი დგის მთა
თა ჯავახეთისათა რომელ არიან არტანსა და სამცხეს შუა. და ყოველნი დიდებუ
ლნი საქართველოსანი შემოკრბეს და ყვეს ფიცი და სიმტკიცე ერთგულობისა. და
მოსცა ძე მისი მეფემან და მრავალნი თავადნი მისნი თანა წარმოატანნა და წარმოვი
დეს მსწრაფლ. და მეფე დავით შეიქცა ქუთათისს:- ხ~ მოიწინეს რა ყაინს არ
ღუნს წინაშე. იხილა ყაინმან ვახტანგ შეიყუარა სიკეთისა მისისა თუის. რ~ იყო ტა
ნითა სრულ პირითა ჰაეროვან. ტკბილ მოწყალე სიმართლის მოქმედ უხვი
მდაბალი ენა ტკბილი განმზრახი კეთილი ყოვლისა საქმისა მცოდნე: ამას ვახტა
ნგს მოსცა მეფობაჳ ყოვლისა საქართველოსი და დაჳ თუისი ოლჯათ ცოლ
ად. და წარმოგზავნა და მოვიდა ტფილისს:

მესამეოც და ოთხი მეფე ქართლისა ვახტანგ. ძე დავით იმერელმეფისა
ბაგრატოანი:-

ხ~ ვითარ მოვიდა მეფე ვახტანგ ქართლს შემოკრბეს კათალიკოზი და ეპისკოპოზნი
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და მთავარნი. და დაადგეს გვირგვინი მეფობისა თავსა მისსა და დასუეს ტახტსა
სამეფოსა და აღასრულეს წესი კურთხევისა. და დაიპყრა ყოველი საქართვე
ლო ნიკოფსით დარუბანდამდე. თვინიერ ჯაყელ ციხის ჯვარელისა ბე
ქასა. და განიხარეს ყოველთა მკვიდრთა საქართველოსათა რომელ მოეცა ნათესა
ვი მეფეთა ჩუენთა. პატიოსანი ღ~თის მოყუარე ტკბილი და მოსამართლე. ახო
ვანი და მჵნე და სამჵედროთა ზნითა აღვსავსე: ამან აღიყუანა პატივსა ათაბა

გობისასა და ამირ სპასალარობისასა ხუტლუბუღა. და მიუბოძა ორივე ჵელი
და განგებაჳ სამეფოთა: ხ~ დავით დაშთა ტაქარ ნოინის თანა თათართა შინა ჭირ
თა და იწროებათა. და დედოფალი დედაჳ მათი დაშთა სკორეთს. და სხვანი ძმანი
მისნი მიმოიბნივნეს: ხ~ უმრწემესი ძმა მისი გიორგი რომელი უშვა ასულმან
ბექასამან წარიყვანა პაპამან მისმან ბექამან და აღზარდა იგი სახლსა შინა თუისსა. რ~
იყო იგი უმჯობესი ყოველთა კაცთა ვითარ ქვემორე სიტყუამან ცხად ყოს:-

ხ~ ვითარ გარდაჵდა წელიწადი ერთი. შეედვა სალმობაჳ ბოროტი ყაინს არღ
უნს. რ~ განჵმეს ყოველნი ასონი მისნი და ჵორცნი და ძუალნი დასცვივდეს.
და განიყარა ყოველი გუამი მისი. და იყო სანახავად უშვერ და საზარელ. და კნი
ნღა მიმსგავსებულ იყო მკუდარსა: ვითარ სნეულებდა არღუნ ენება ხუტ
ლუბუღას რათა დავით მეფე ყოს. და მოდგამი მის კერძო დაეცადა ნოინსა
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წინა. რათა წარუღონ მეფობაჳ ვახტანგს. ტაქარ თანა შეეწეოდა დავითს
და ოვსთა მეფის ძე სახელით ბარეჯან იგიცა ძლიერად შეეწეოდა დავითს. ამ
ისთუის საბრჭოდცა წარდგეს თუ რომელსა მართებს მეფობაჳ: ხ~ სხვათა მთა
ვართა ქართველთა არა სთნდათ მეფობაჳ დავითისი. რ~ მტკიცედ დგეს ერ
თგულობასა ზედა ვახტანგისასა. ამისთუის არაჳ მოსცეს მეფობაჳ დავითს. და ად
გილ ადგილ სოფელნი და ქუეყანა მოსცეს დავითსჱ და ვითარ განგრძელდა
ზეგარდამო რისხუა არღუნს ზედა. და სენი იგი განგრძელდებოდა ოთხისა
თვისა ჟამთა განრღვეული თავით ფერჵამდე. მოეწყინა ნოინთა შეკრბეს და
ზედა მიეტევნეს და კარავსა შინა მოშთობისა მიერ სიკუდილსა მისცეს. მასვე

დღესა და ჟამსა რიცხვსა თვისასა მეათორმეტესა მარტსა. რომელსა შინა პატ
იოსანი და სანატრელი ცხებული ღ~თისა მოწამე ბრწყინვალე დიმიტრი
მეფეთ მეფე მოკლა. საცნაურ იქმნა ვითარმედ ამისთუის მოიწია სენი ბოროტი
არღუნს ზედა. რომელ დასთხია სისხლი უბრალო მრავალი: მოკუდა არღუნ და
ყოველნი განმზრახნი მისნი რომელნი მეფისა სიკუდილსა თანა შემწე ყოფილ
იყუნეს ყოველნი მოისრნეს. და მიერითგან მიეცა ფლობაჳ დავითს. და ნოი
ნნი დავითისკენ იყუნეს: ეგრეცა მტკიცედ ეპყრა მეფობაჳ ვახტანგსჱ წარავლი
ნეს ნოინთა კაცი და მოიყუანეს ყაინად ქეღთუქონ ძმაჳ არღუნისი. და დას
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უეს ტახტსა და ჵელთ უგდეს ყოველი საყაინო:- ამან შეიყუარა კეთილად
ვახტანგ. რ~ ამისთუის ჰგონა არღუნს ზედა მიწევნად რისხვა იგი სასტიკი
და ვ~ა ესე ესრეთ იქმნებოდაჱ მაშინ შეედვა მცირე რაჳმე სენი ვახტა
ნგ მეფესა რომლისა მიერ შეისუენაცა და მოკუდა მეფე ვახტანგ. სამ წელ
მეფე ყოფილი საღ~თოთა და საკაცობოთა შინა სრული და შემკობილი: რ~ აღმზ
რდელიცა კეთილი და მეცნიერი ესუა ფარსმანის შვილიჱ ვ~ა ცნა დავით
დიმიტრი მეფის ძემან სიკუდილი ვახტანგისა განმწარდა სიკეთისა და სიჭა
ბუკისა მისისათუის. და იგლოვა წესისაებრ და ფრიად პატივსცა. და წარგ
ზავნა გელათს სამარხოსა მეფეთასაჱ ვ~ა ესმა მამასა მისსა მეფესა დავითს
სიკუდილი სასურველისა და ყოველთა მიერ შეყუარებულისა ძისა მისისა
ვახტანგისა უზომოთა ტკივილთა და მწუხარებათა მოიცვეს. რ~ შეუძლებე
ლარს მითხრობაჳ თვითოეულისა. გარნა ესოდენ მოიცვა მწუხარებამან რომელ
ვერღარაჳ პოვა ლხინებაჳ: და შემდგომად მცირეთა წელთა მანცა შეის

ვენა პატიოსნითა სიბერითა აღსავსე. დაუტევა სამნი ძენი პირმშო ვიდრ
ემე კოსტანტინე და მეორე მიქაელ და უმრწამესი ალექსანდრე რომელი
უშვა დედოფალმან დიდისა პალიალოღოსის ასულმან კოსტანტი პოლის
მან და საბერძნეთისა მპყრობელმანჱ ხ~ მიიღო მეფობაჳ კოსტანტინემ
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პირმშობისა ძლით. რომლისა მეფობასა წინა აღუდგა ძმაჳ მისი მიქელ. და
დაიპყრა ქუეყანაჳ რაჭისა და არგუეთი. და დღეთა მათთა იშლებოდა ქუ
ეყანა იგი რომელთა საქმენი არა მოჵსენებულ არიან და არაჳ ყვეს მშვიდო
ბაჳ ვიდრე არა მიიცვალნეს. რ~ რომელსა ჟამსა დაიზავნიან მყის შეიშალნიან:-

ხ~ ჩუენ პირველივე გზა აღვლოთ მცირედ კერძო გარდამბიჯებელთა. და
ჯდა რაჳ ქეღათუქონ ტახტსა ზედა. განდგა ქალაქი საბერძნეთისა ტუნღ
უზალო რომელი საბერძნეთით მოსრულ იყო ქეღათო. ჰგონეს უცა
ლოებაჳ ყაინისი და განდგესჱ მაშინ მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა და მე
ფის დიმიტრის ძესა დავითს და მთავართა ქართლისათა. ხ~ შევედრა ტახტი
და ცოლი მისი და ხათუნნი ნოინსა ელგოზს. ხუტლუბუღა და სხვანი საქა
რთველოსა მთავარნი დაუტევნა მუღნს. რ~ ეშინოდა გამოსლვისათუის ბერქალ
თასა. თვით წარვიდა და დავით ძეჳ დიმიტრისი თანა წარიტანა. და ვითარ
მიიწივნეს ტუნღუზალო ქალაქსა გარე მოადგეს ოთხ თუე და ვერრაჳ ავნ
ეს. და ვითარ მისჭირდათ მეხუთესა თუესა იწყეს ძლიერად ბრძოლად. რ~
დავით და მცირედნი ქართველნი ჰბრძოდეს წარუღეს ქალაქი და შიგან შე
ვიდეს. სადაიგი ქრისტიანენი ერთსა ყურესა შეკრებულ იყუნეს. და ევედ

რნეს დავითს რათა შეიწყალნეს და ყაინმან არა ბოროტი უყოს. უსმინა
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და მცუელნი დაუდგინნა და დაიცვნა. და აღიღო ხარაჯა და საჭურჭლე ურიც
ხვი და მიერ წარმოვიდეს: ხ~ მუნ ყოფასა ფარეჯან ოვსთა მეფისა ძისასა. იწყეს
ოვსთა ოჵრებად ჵოცად და რბევად და ტყუენვად ქართლისა. და ქალაქი გო
რი წარტყუენეს და თუისად დაიჭირეს ოვსთაჱ მაშინ შეკრბეს ქართლის ერ
ისთავისა ბეგას წინაშე ამისა ამადასი ყოველნი ქართველნი. და მოადგეს გორსა
და მრავალგზის შეებნეს და ქალაქსა შინა მრავალი კაცი მოკუდა ოსიცა და
ქართველიცა და დაწუეს გორი სრულიად. და ვითარ მისჭირდა ოვსთა
ციხიდამან გარდმოუშვეს საბლით კაცი და წარავლინეს მუხრანს მდგ
ომთა თათართა თანა რათა შეეწივნენ. ვ~ა ესმათ ჩამოდგეს შუა შუელა ქნ
ეს და ზავი. და მიერითგან შეიქმნა მტერობაჳ შორის ქართველთა და ოვს
თა. ვიდრემდის მეფეთა შორის ბრწყინვალემან დიდმან სახელ განთქმულ
მან გიორგიმ განასხნა და აღფხურნაჱ ხ~ ვითარ მოიწია ყაინი შინა. მო
უწოდა დავითს და ჰქუა ვინათგან დასდევ თავი შენი მსახურებად ჩემთუის და
სდგახარ ერთგულობასა ჩემსა ზედა. მომიცემია მეფობაჳ და სამეფო შენი ყო
ველი. და წარმოგზავნა ტფილის და დასუა ტახტსა მამისა მისისასა. და თანა წარმო
ატანნა სპანი საქართველოსანი შანშე და ხუტლუბუღა და ყოველნი დიდე
ბულნი. და მოუწოდეს სამცხით ბექასა და მან არა ინება მოსლვად. რ~ ფრიად გა
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ნდიდებულ იყო თვით არღარა წარვიდის არცა ყაინს წინაშე და არცა მე

ფეს თანა. წარმოუვლინა ძე თუისი პირმშო სამცხის სპასალარი სარგის. და ყოვ
ელი ნამარხევი რომელ აქუნდა მეფის დიმიტრისაგან შევედრებული და სარ
ტყელიცა იგი დიდ ფასისა. მოვიდა სარგის და მოიღო ყოველივე დაუკლე
ბელად მეფის დავითის წინაშე: და დასუეს მეფე ტახტსა ზედა და აკურთ
ხეს კათალიკოზმან აბრაჰამ და ეპისკოპოზთა:-

მესამეოც დახუთე მეფე ქართლისა დავით ძე დიმიტრი მეფისა ბაგრატოანი:-

ხ~ მოსცა ყაინმან მეფეს დავითს ცოლად დაჳ თუისი რომელსა ეწოდებოდა სახელ
ად ოლჯათ. რომელი ვახტანგ მეფეს ცოლად ესუა: ხ~ დაიპყრა ამან დავით
ყოველი სამეფო მამისა მისის დიმიტრისი. თვინიერ ბექას სამცხის მპყრობელისა.
ა~დ იგი პატივსცემდა მეფეს დავითს მრავალთა ნიჭთა და ძღვენთა წარ
მოუვლენდის. ხ~ დავით უმეტესთა ჟამთა იყუის წინაშე ყაინისა. დაღათუ ფა
რეჯან ოვსთა მთავარი მსახურებდა კეთილად მეფესა. ა~დ აქუნდა მტერო
ბაჳ ქართველთა ესოდენ გარდაეკიდნიან ერთმანეთსა რომელიცა მძლე ექმ
ნის მოკლის: მაშინ წარვიდეს ქალაქსა ოვსნი ვაჭრობად. და მოიქცეს და
იხილეს გლახაკი და მისცეს ქველის საქმე ოვსთა რომელსა უპირველე
სსა ეწოდა სათხისა და მეორესა უზურაბეგ. და ჰქუეს გლახაკო ევედრე ღ~თსა
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რათა დღეს ჩუენი და სურამელის ბეგას შვილის ჵრმალი ერთგან შეი
ყარნენ. ვითარ წარვლეს მცირედ დახუდა ნადირობასა შინა მყოფი
რატი მცირითა კაცითა უსაჭურლო. მყის ზედა მოეტევნეს. აღიღო ფა

რი და დაუდგა სივიწრესა წყლის გასავალსა. და პირველ სათხეს უხე
თქნა მუზარათსა განუპო და ჩამოაგდო და მოკუდა. მერმე უზურაბეგ მოუ
ჵდა ჰკრა მასცა მჵარსა ჯაჭვიანსა განუკუეთა მჵარი და ჩამოაგდო და ყრმათა
რატისთა მოაკუდინეს. იხილეს სხვათა ოვსთა და ივლტოდეს: ამისთუის
იტყუის წწ~ყლი უფალი ამპარტავანთა შემუსრავს: კ~დ სხვა ჵმობს
აჵოცენინ უფალმან ყოველნი ბაგენი მზაკვარნი და ენა დიდად მეტყუელი:-

ხ~ მოვიდა მწოდებელი ყაენ თუქალისი წინაშე დავით მეფისა და წარვიდა დავით.
რომელი იდგა მთათა არარატისათა. ვითარ იხილა თუქალ დავით მეფე პატ
ივითა შეიყუარა ინება რომელ ფიცთა მიერ ქმნან ერთობაჳ სიყუარულისა. დაამ
ტკიცეს ერთობაჳ და წარმოვიდა მეფე შინა. და მისცა დმანისი რომელ აქუნდა ხუ
ტლუბუღას ძმასა მანგასარისსა: და ვითარ გარდაჵდა მცირედი ჟამი წარვიდეს
ნოინნი რომელნი თუქალისაგან ლტოლვილ იყუნეს. ვითარ ნავროზ დიდისა არღ
უნის შვილი. რომელი იყო კაცი მჵნე ძლიერი ახოვანი მანქანი შემმართებელი
უმეტესობისა. ალიყანის შვილი ყურუმში რომლისა ძმა ბუღა მოეკლა თუქალს.
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ესენი მივიდეს ხუარასანს არღუნის შვილის ყაზანის თანა. რომელსა აქუნდა
მამისაგან საუფლის წულოდ ხუარასანი. შეიყარნეს და ინებეს რა
თა ყაზან ყონ უფლად და ყაინად. შეკრბეს ესე ყოველნი და წარმოემართნეს
ბრძოლად ბაიდოსსა. და ვითარ ცნა მოსვლა ყაზანისა. მოუწოდა მანცა ლაშქა
რთა და წარვიდა თუქალცა სისწრაფითა ვერღარ მიიცადეს მეფე. აქაცა დაიცვა
ღ~თნ რომე არ დახუდა. მიეგებნეს მცირესა ქალაქსა ზანგანს შეკრბეს ურთი

ერთას და სწორი ძლევაჳ იქმნა. უკუდგეს ორნივე და გაიყარნეს. რ~ ყაზან
მუნ არა იყო ნავროზ და ხუტლუბუღა წარმოევლინა ნავროზ ჵელთ იგდეს.
და ძლიერი ბრძოლა ყო ჯალირმან და წარვიდა ყაზან ხუარასნით: ხ~ ევედრა ნა
ვროზ თუქალს რათა განუტეოს. და ფიცით დაუმტკიცებდა რათა ყაზან
ჵელშეკრული მოსცეს. ირწმუნა და განუტევა. და ვითარ მივიდა ყაზანს თანა შეკ
რა ქუაბი სპილენძისა და წარმოგზავნა თუქალს წინა. რ~ ენითა თურქულითა
ქუაბსა ყაზან ეწოდების. მოვიდა ქუაბი შეკრული საბლითა განუკვირდა და დაუ
მძიმდა თუქალს. რ~ მოსრულ იყო არარატისა მთასაჱ მაშინ კ~დ წარმოემართა
ყაზან უმრავლესითა სპითა უგრძნეულად. და უჟანს დაესხა ბაიდოს შეიპყრ
ეს და მოაშთვეს და მისთანა მრავალნი ნოინნი: ხ~ აქაცა დაიცვა ღ~თნ მეფე. ხ~ ვითარ
ცნა სიკუდილი ბაიდო ყაინისა თუქალ. ივლტოდა და მივიდა სამცხეს ბექასას
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რომელი მთავრობდა ტასის კარითგან ვიდრე კარნუ ქალაქამდე. და შვილი
წარგზავნა მეფეს დავითს წინაშე და მას შევედრა: და ვითარ მოვიდა ყაზან
ადარბადაგანს რომელ არს თავრეჟი. წარმოუვლინა მოციქული მეფესა და ბე
ქასა რათა მისცენ თუქალი და შვილი მისი. ერთგზის და ორგზის და არა მი
სცეს. ა~დ იურვეს რათა შეუნდოს. და მოსცა პირი და ბეჭედი უვნებლობი
სა და მისცეს თუქალი: ვითარ ცნა ყურუმჩიმ წარყუანა თუქალისა ურდოსა.
მოეგება ელჩსა ყაინ ყაზანისსა ნახიდურს. და წაჰგუარა თუქალი და მოკლა
სიკუდილისათუის ბაიდოსა: და მეფემან დავით მოსცა შვილი მისი და ყოველი
საჭურჭლ და სიმდიდრე რომელი შეევედრა ოვსთა მთავრის
ფარეჯანისა რომელი იდვა ციხესა ატენისასა. რ~ ესე დაიმადლა ყაინმ

ან ყაზან. გარნა მეფემან ვერ გულს იდგინა წარსვლა ურდოსა. შიშისა
თუის რომელ ჰქონდა სიყუარული თუქალისი. კ~დ სხვაცა იყო შიში ურ
დოს წარსვლისა: რ~ ზემო ჵსენებული იგი ნავროზ არღუნ აღას შვილი
მტერი იყო ყოველთა ქრისტიანეთა ვისცა ჰგონებდა სჯულისა დატ
ეობასა დაჰპატიჟს და მუსულმანად მიაქცევდის თვინიერ ცნობისა ყაზან
ყაინისა. და კ~დ რაჳმე ბოროტი ამისთუისცა ბოროტად მოკუდა ვითარ
ქვემორე სიტყუამან ცხად ყოს:- ხ~ ესე ნავროზ განდიდნა თვინიერ ყა
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ყაინისა. განაგებდა საქმეთა საურავთა და აქუნდა მტერობა ქრის[......]
და განემზადა სრულიად დაქცევად ეკლესიათა თავრეზსა და ყოველთა ქალაქთა შინა
და მოიყვანა ეპის კოპოსი მარღა ქალაქისა ნათესავით და სარწმუნოებით ნ,
ასრანი რომელი იყო კაცი მოწყალე და სახიერი ფ~დ სათნოებიანი პირველ
თა ყაინთაგან პატივ ცემული და მამად ყაინთაგან სახელ დებული ესე
პყრობილ ყო და მრავალნი გვემანი და ბასრობანი შეამთხვივნა და
ტევებისათვის სჯულისა ხ~ იგი ახოვნად წინა აღუდგებოდა და მოითმ
ენდა შეურაცხყოფად სჯულისა მაჰმადისა მიერ ქადაგებულისა ამისთვის
ექსორიობად დაისაჯა რამეთუ იყო ფ~დ მოხუცებულ ამას ზედა ესეცა შეს
ძინა. ბოროტი ნავროზ წარმოავლინა კაცი ერთი უკეთური
ნათესავი მისი რათა მოაოჵრნეს ეკლესიანი ყოველსა საქართ
ველოსა პირველად მოაოჵროს საყოფელი ყოვლად უბიწოსა ვარ
ძიისა ღ~თის მშობელისა საყდარი და ყოვლისა საქართველოსა რაც
ა პოვოს და წარმოიღოს რაცა რა პოვოს მას შინა სიმდიდ

რე ჰგონებდა უზომოსა სიმდიდრესა ოქროსა და ვეცხლსა თ
ვალთა და მარგალიტთა პატიოსანთა მრავალთა:-

პირველად უკვე წარმოვიდა და მოიწივა ნახჭევანს იწყო რ
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ღვევად ეკლესიათა მოიწია რისხვა ყ~დ წმიდისა ვარძიის ღ
თის მშო ბელისა მას ზედა რომელ მოვიდოდა ასაოჵრებლად ვა
რძიისა ღ~თის მშობელისა და პატიოსნისა ჯვარისა დასამხობლად ამის
თვის მეხ დატეხილ იქმნა და განგალა მეხმან სრულიად და დაიწვა
ძვალთ ურთ ესრეთ საკვირველებითა დაუწვა სამყოფი თვისი ვა
რძიის ღ~თის მშობელმან:-

ხ~: ნავროზს ზედაცა მოიწია რისხვა ღ~თისა რ~ განრისხდა ყაინი
ყაზან უსამართლოებისათვის და ბოროტთა საქმეთა მისთათვის იყო
ყაზან ფ~დ რამე. კეთილი და უბოროტო გონება და სამართლისა
მოქმედ უფროს ყოველთა უწინარეს ყაინთა ესოდენ რომელ ჯაჭვი
განება ორთა შეშათა ზედა და ეჟვნები მოება მრავლად რ~ა
გლახაკნი უღონონი და უქონელნი ყაინს და ნოინთა წინა მოსვ
ლისა უღირსნი და მოჩივარნი მივიდოდენ და შეარყევდენ ხესა და ჯა
ჭვსა და ესმოდის ყაინსა ჵმა ეჟვანთა და ცნას რომელ სასჯელი უცს
გლახაკთა და შეურაცხთა კაცთა რომელი თვით განიკითხის პირი
ს პირ ეს ოდენ უყვარდა სამართალი რომელ დღეთა მისთა არ

ა იქნებოდა ძალი და უსამართლება არა დიდთა და არცა მცირეთაგა[ნ]
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ამისთვის რისხვეული ნავროზ ვლტოდა ხორასანს რომელ დევ
ნა უყო ზემო ხსენებულმან ხუტლუშა ნოინმა მიეწია და მო
აკუდინა იგი და შვილი მისი და ყოველი ნათესავი მისი მოისპო
ქვეყანით საჵსენებელი მისი ვ~ა წერილარს მოისპენ უღ~თო
რათა არა იხილოს დიდება ღ~თისა და კუალად წარწყმდა სახსენ,
ებელი მისი და ესრეთ დამშვიდდეს თათარნი მისნი იწყო ყაზან
ყაინმან განგება ქვეყანისა სიმართლითა და მსჯავრთა კეთილთა

ამათ ჟამთა წარმოავლინა მოციქულნი ყაზან ყაინმან და იჵმ
ო მის წინაშე დავით მეფე ხ~ იგი მსწრაფლ განემზადა და
მოვიდა კახეთს და ერეთს მივიდეს ერ კახნი დიდებულნი და აზნა
ურნი დავით მეფის წინაშე ერისთავი სამადავლა კაცი ყოვლითა სა
მჵედროთა ზნითა შემკობილი და მოისარი რჩეული მსგავსი მოს,
ომახოსა ებრაელისა დაყო მცირედ ჟამი ერეთს და განეზრახა ვა
ზირთა უკეთუ წარვიდე ურდოსა მეშინის ყაინისაგან არა
მედ დაუმტკიცებდეს ვაზირნი წარსვლასა ხ~ მეფემან არა
ისმინა მათი და შეიქცა გარე რ~ აქუნდა შიში თათართაგა
ნ და ყაინის ხილვისა და მოვიდა მთიულეთს უკუდგა ჟინვანს შე
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შეკრა სიბა და მცველნი დაუდგინა ხ~ მეფე დავით მთიულეთს.
დგა და წარავლინა ძმა თვისი ურწამესი ვახტანგ ელჩად დიდის
ა ბათოს შვილის შვილისა ყაინისა და უქადა გზა გამოსვლა
დ ყაინის ზედა და მან კეთილად შეიწყნარა და უქადა ქვეყანა
და საჭურჭლე მრავალი ვითარ სცნა დავითის უკუდგომაჱ
ყაზან წარმოგზავნა ხუტლუბუშა მხედართ მთავარი რომელსა
იგინი ბეგლარ ბეგობით უჵმობდენ სპითა დიდითა მოვიდ,
ეს და დადგეს ტფილისს გაგზავნეს მოციქული მეფესა დავი,
თს თანა და ითხოვეს კაცნი სარწმუნონი მისანდობელად და აძლ,
ევდეს ზავსა და სთხოვდეს ერთგულობასა ყაზანისასა და არა მიქ
ცევასა მტერთა კერძო და მან წარმოგზავნა კათალიკოზი აბრა
ჰამ ბურსელი იოვანე და ტფილისის ყადი და ითხოვნა მძევა,
ლნი და ფიცად დაჰპირდა ხ~ მათ ფიცეს სჯულისა ებრ მათისა
და მისცეს მძევლად ხუტლუშას შვილი სიბუჩი ყურუმში
ს ძმა არფა და სხვათა ნოინთა შვილნი და მისცეს ბეჭედი ყაი
ნისი და სიმტკიცე უვნებელობისა და იგი მოვიდა ნახვად მათდა
და აღუთქვა წარსვლა ურდოსა ხ~ ხუტლუშამან შეიწყნ[არა]
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პატივითა და განუტევა ხ~ დავით იქცა თვისადვე და მძევალთა მისცა:
ნიჭი დიდი და განუტევნა:-

ხ~ ვითარ მოიწია არე გაზაფხულისა აწვიეს კუალად მეფე დავით.

ურდოსა და არა ინება წარსვლად: რ~ აქუნდა შიში ამისთ
ვის წარავლინა ძმა თვისი ბაადურ დიდისა ყაინისა ოთახას:წინაშე ვითარ სცნა ყაზან ყაინმან კ~დ წარმოავლინა მთავარ
თ მჵედართ მთავარი ხუტლუშა სპითა ურიცხვითა მოვიდე
ს სომხითს და კუალადცა აწვივეს მეფე მისვლად და აღუთქმი
დეს ნიჭთა დიდთა და კუალადცა წარავლინა კ~ოსი აბრაჰამ ყადი
ტფილისისა და იოვანე ბურსელი და აღუთქვა მისლვად ცნეს თათა
რთა: რ~: მიზეზობდა მომართეს შესლვად მთიულეთს მოაო
ჵრეს სომხითი ქართლი თიანეთი ერწო და დადგეს მუხნა,
რს ხერკ ბაზალეთს ერწოს და თიანეთს და ვერ ეტეოდეს სად,
გომად და არბევდეს ქართლსა და ზემო ხსენებულთა ქვეყანათა.
ტყუე ყვეს რომლისა არა იყო რიცხვი და მოსრეს პირითა მახვი
ლისათა რაოდენი პოვეს და მიეცა ქვეყანა განსარყუნელად ცო
დვათა ჩვენთა თვის:-
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რ~: ამას წელსა გამოჩნდა ვარსკვლავი კვიმატი ლახვრის ს
ახე ჩრდილოთ კერძო და დადგა ვიდრე ოთხ თვემდე და ყოველთა
ღამეთა იხილვებოდა ვარსკვლავი იგი ლახურის სახე და იტყოდ
ეს ლახურითა მოწყუედასა მოასწავებს კუალადცა ინებეს თათა
რთა ზავის ყოფა მეფისა და გაუგზავნეს მოციქული რათა მე
ფემან შეჰფიცოს ერთ გულობასა ზედა ყაზანისსა და არა მისც
ეს გზა ბათოს შვილის შვილსა დიდსა ყაენსა ოხთას და ესრე,

თ ჟამად შინა იყოს მისცეს სამეფო მისი და ყვეს ფიცი და აღთ
ქმა ურთი ერთსა და წარმოგზავნა დედა თვისი დედოფალი და ძ
მა მისი უმრწამესი მანოველ და კ~ოზი აბრაჰამ და დედოფალი
ცოლი მეფისა ოლჯათ წარმოავლინა რათა წარვიდეს ურდოსა და ი
ურვოს საქმე მისი და მოიწივნეს ურდოსა იხილნა ხუტლუშ
ამან და პატივითა შეიწყნარნა მსწრაფლ უკურიდნა მოსცაჱ
ტფილისი და სამეფო მისი და წარვიდა ურდოსა და წარიტანა დედ
ოფალი ოლჯათ და კუალად დამშვიდდა მოოჵრებული ქვეყანა
და: ვითარ გარდაჵდა ზამთარი იგი და მოეწურა არე ზაფხულისა
წარმოავლინეს მოციქული მეფისა დავითის წინაშე რათა ცნას
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უკეთუ არს ერთგულობასა ზედა ყაინისსა ანუ ა[........] ცნა:კაცმან მან რომელ ბაადურ წარევლინა დავითს [......]ოთხო
ს თანა და გზა ექადა გამოსვლად აცნობა ყაზანს: ხ~ [...] გან,
წყრა და წარმოავლინა ყურუმში და აღინჯა ვინმე შინაური
მისი და შანშე მჵარ გრძელი და მოუწოდეს ძმასა დავითისასა მცირ
ესა გიორგის რომელი ეშვა ასულსა ბექასასა და მას აღეზარდა რო
მელი მარტო ეშვა დედასა ვითარცა მარტორქა რ~: ვერ შემძლებე
ლ იყო ბუნება დედათა სხვათასა ეგე ვითარსა მრავალთა შობად ვითარ
ქვემორე სიტყუამან ცხად ყოს:-

ხ~ ესე გიორგი იყო სახლსა ბექასასა: რ~: ესე ბექა განდიდებულ ი

ყო და აქუნდა ტასის კარითგან ვიდრე სპერამდე და ვიდრე ზღუ
ამდე სამცხე აჭარა შავშეთი კლარჯეთი ნიგალის ჵევი: ხ~: ჭანე
თი სულიად მოსცა ბერძენთა მეფემან კომნინოსმან კირია მიხალჱ
და ასული ბექასი ცოლად მიიყვანა ამისთვინ აქუნდა უმრავლესი
ტაო არტანი კოლა კარნი ფორა ამათ შუას ქვეყანანი
ციხენი არტანუჯი და უდაბნონი კლარჯეთისანი და დიდებულნი ა
ზნაურნი და მონასტერნი ყოველნი მას აქუნდეს და ხარაჯა[ს]
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მისცემდა ყაზანსა და ლაშქრითა შეეწეოდა ამას სთხოვეს ყრმა
გიორგი რათა მისცეს და მეფე ყონ ქართლსა დავითის წილ ძმისა მ
მისისა რომელი აღასრულა და მისცა და თანა წარატანა ლაშქარი დიდი
ხ~: წარიყვანეს ესე გიორგი და დასვეს მეფედ დაღათუ მცირე იყ
ო არამედ წინა დაუსახვიდეს უძლეველობასა მეფობისასა და წინაჱ
მოასწავებდეს:-

მესამეოცდა ექუსე მეფე ქართლისა გიორგი ძე დიმიტრი მ
ეფისა და ძმა დავით მეფისა ბაგრატოვანი:-

ხ~: იყო ყრმა მცირე გიორგი მეფედ ტფილისისა და ვითარ მოიწია გ
აზაფხული კ~დ: წარმოავლინა ყაზან ყაინმან იგივე ხუტლუ,
შა სპითა ძლიერითა და მრავალნი ნოინნი სხუანი და დადგეს ზე
მო ხსენებულთა ადგილთა და მოაოჵრეს ქართლი უბოროტესათ

ხ~: მეფე დავით დადგა ჵადას მაშინ ქვენა ფლაველი შალვა გამოექ
ცა მეფესა აღსავსე ნიჭთა მიერ მისითა რომელნი მას ჟამსა მენი,
ჭნეს არა მოიხსენა წყალობა ეგოდენი და მივიდა ხუტლუშაჱ
ნოინთა: ხ~: მან განიხარა და პატივითა შეინახა და წინამღვრად.
გზისა აჩინა და შევიდეს გზასა ხუარაზმის ჵევისასა და განვიდეს:
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და განვიდეს მთასა შორის ცხავატსა და ცხრაზმის ჵევთა რომელ არს
ლომისა და ვითარ ცნა დავით ორგულობა შალვა ქვენა ფლაველისა
შედგა ციკარეს რამეთუ ციკარე მტერთაგან უბრძოლველ არს ჩა
ვლო ხუტლუშამან და გავიდეს ჵადას და გარდვიდეს ჵევსა და მიმა
რთეს გველეთს: რ~ მუნ შინა ჰგონებდეს მეფესა დავითს და გა
რე მოადგეს სტეფან წმიდასა სოფელსა და განგებითა ღ~თისათა
განმაგრდეს: რ~: წინა მავალნი თათართანი იყვნეს ქუენა ფ,
ლაველი შალვა და ოვსთა მთავარი ბაყათარ და მუხნარს მდგომ
ი თათარი ბანთანაღუთ: ხ~: ვითარ ცნეს: რ~: სტეფან წმიდელთ
ვერას ავნებდეს და ვითარცა ცნეს: რ~: მეფე მუნ არა იყო ითხ,
ოვეს საზრდელი მცირე სტეფან წმიდელთაელთაგან მოსცეს და აიყა
რნეს და გარდამოადგეს ჵადასა: ხ~: მეფე ციკრეთს იყო დაამტკიცეს
და დაადგეს ერთგულობასა მეფისასა სურამელი აჰმადა და ამირეჯიბი
აბაზას ძე ჭილა და აზნაურნი და სომხითარნი და დიდი ერთ გულობა
აჩვენეს: ხ~: ვითარ ცნა ხუტლუშამან მეფისა ციკარეს დგომაჱ
განყო ლაშქარი და რომელი წარავლინა ცხაოტით რათა გზათა

რათა შევლონ ციკერსა რომელი ესე შეუძლებელ იყო მაშინ
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მაშინ ქვემო შესრულთა ლაშქართა შევლეს გზა ცხაოტისა და გა
ნვიდეს ცხაოტს ვითარ ცნა მეფემან და წარავლინა მცირედნი ლაშქ,
არნი და იქმნა ომი ძლიერი და მოსწყდა თათარი ურიცხვი: რ~: შ
ემოსრულ იყვნეს იწროსა გზასა კაცი მეორე ვითარ ხუთასი რომელნი
ვერღარა გამოესწრნეს გზისა სივიწროებისაგან შეიპყრეს ხუთას
ივე რომელნიმე მოკლეს და რომელნიმე დარჩეს მოჰგუარეს მეფესა ხ~ ს
ხვანი ილტოდეს და სპანი მეფისანი გამოიცადეს ჵადის თავსა გო
რასა რასმე რომელ არს ციკარეს პირის პირ და იქმნა ომი ძლ
იერი. რ~ მკვეთლად ბრძოდეს შინაურნი მეფისანი ჵადელნი და ზო
გნი ჵევით მოსრულნი რჩეულნი და უმეტეს მოისრვოდეს თათარნიჱ
რ~: დიდათ ავნებდეს მთიულელნი იყუნეს ფერჵითა მალე ცხე
ნოსანი ვერ შეუვიდოდა საომარად და ქვეითათ იბრძოდეს თათარნი
რომელთა შემწედ ჰყვანდა ივანეს ძე შანშე და ორნი რომელ სხდ
ეს გორს მესხნ ლაშქარნი რომელ წარმოევლინნეს სამცხით
მთავარსა ბექას თორელნი თმოგველნ და ტაოელნი და განგრძელ
და ომი ვიდრე მიმწუხრად მდე: გზათა სივიწროითა არა აღერინეს
ურთი ერთს განიყარნეს და უკუდგეს ჵადას თათარნი დაუშველათ
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ღ~თნ მეფესა: რ~: ცხაოტით შესული ლაშქარი ივლტოდა და ვითარ

ხუთასი ოდენ კაცი შეიყარა და ხუტლუშაცა დიდი ვნებოდაჱ
იხილა სიმაგრე ქვეყანისა ხუტლუშამან და ცნა რომელ არა ეგ
ების შესვლა ციკარეს აიყარა ღამით გზასა ლომის თავისასა დაეს
ხა ქართლს დაღათუ ვინმე დარჩომილ იყო მოსრა და ტყვე ყო და
მოაოჵრეს ქართლი და წარვიდეს ყაინს ყაზანს წინაშე:-

ხ~: მოიწია რა არე გაზაფხულისა წარმოემართა იგივე ხუტლუშა
სიტუითა ყაენისათა სპითა უძლიერესითა და მოიწია ტფილისს
და ეგულვებოდა შესვლად მთიულეთს და ვითარ ცნეს დიდებულთა
ამის სამეფოსათა განკრთეს და ეძებდეს ღონესა რამცა განერ
ნენ პირისაგან თათართასა ქვეყანა თუღა სადამე დარჩომილ იყო
შეკრბეს მეფესა დავითს წინაშე და მოახსენებდეს რათა წარ
ვიდეს ყაზანს წინაშე და სიმტკიცე აღიღოს უვნებელობისა ის,
მინა მეფემან და დაამტკიცა წარსლვა ურდოსა სთხოვა ზავი
და ფიცი: ხ~: მან დიდად განიხარა და აღუთქვა უვნებელ ყოფა მ
ეფისა და დაცვა ქვეყანისა უკეთუ ოდენ იხილოს ყაინი მიერ
წარმოგზავნოს დაცული მშვიდობით ამას პირსა შინა:
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იყო ბურსელი იოვანე აღიღო პირი მტკიცე და მოვიდა მეფის წინა
შე იხილა რა პირი სიმტკიცისა განეხარნეს ქართველთა ერკახთა და
აწვევდეს წარსვლად და მძევალთაცა აძლევდეს ხუტლუბუშა სარწმ,
უნო კაცი არს და არა ეცრუვების აღთქმასა ვჰგონებ კეთილად

შეწყობასა გარნა მეფემან არა ისმინა: რ~: შიში აქუნდა თათარ,
თა და დადგა გველეთს. ხ~: ვითარ იხილეს დიდებულთა მოოჵრებაჱ
უმრავლესნი წარვიდეს კითხვათა მეფისათა დაცვისათვის ქვეყანისა:
ხ~: ხუტლუშა კეთილად შეიწყნარებდა ვინაცა მოვიდოდა კ~დ
კუალად მოაოჵრეს ქვეყანა ქართლისა ზემო ჵსენებულნი თვი
ნიერ მთიულეთისა და წარვიდეს ურდოსა:-

ხ~: ვითარ მოვლა სთველი ჩამოდგა ცხრაზმის ჵევსა მეფე დავით
და აოჵრებდა მამულსა შალვა ქვენა ფლაველისასა ორგულო
ბისათვის მაშინ უღონო იქმნა ქვენა ფლაველი ევედრა ს,
ურამელსა მსახურთ უხუცესსა ქართლისა ერისთავს აჰმადას.
რათა იურვოს მეფეს წინაშე მოახსენა მეფესა და არა ინებაჱ
ამის თვის დაჭირვა არამედ მიუბოძა აჰმადას გარდაიყარა თა
ვსა ნაცარი და თქვა ესემცა არს მისაგებელი ორგულთა მეფე[თასა]
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და შეუნდო მეფემან შალვას:- :- :- ამა თემითა წარმოვიდა ძმა მეფ,
ისა ვახტანგ რ~ იკლო რამე სიყვარული და სიკეთე ძმისა თვისისა დავი
თისაგან: რ~: შეპყრობილცა ჰყვა დაპატიმრებული ციხესა ჟინ
ვანისას გამოიარა და მოვიდა იოვანე ბურსელისასა და თქუა არღარა ბო
როტი მიქმნეს და შეურაცხება წინაშე ძმისა ჩემისა აწე არა წა
ვალ ურდოსა მტერთა მისთა თანა აწ წარავლინე კაცი წინაშე მეფ
ისა ძმისა ჩემისა და აუწყე ჩემი თქუენსა მოსვლა თუ ჰნებავს და ფიც

ით შემიჯერებს რომელ არა ავი მიყოს და არღარა შემიპყრას მისჱ
წინაშე მივალ და მცირე სარჩო მომცეს: ხ~ მან წარავლინა კაცი მე
ფისა დავითის წინაშე და მოახსენა ესე ყოველი: ხ~ მეფემან განიხარა
და ფიცითა მოიმტკიცა და წარიყვანა ძმა თვისი და კეთილად ხედვიდა და
კ~დ ჰგონებდა განდგომასა ამას ძალით: რ~: შაბურის ძმის ასული შეი
რთო ვახტანგ ცოლად და ვერღარა თავს იდვა ვახტანგ უპატიოდ ყო
ფნა და წარვიდა ურდოს ყაზანისა წინაშე: ხ~: მან პატივითა შეიწყ
ნარა და მოსცა მეფობა და წარმოატანა ხუტლუშა ნოინი სპითაჱ
უძლიერესითა და მოვიდა ტფილის და მუნ შემოიპირნეს ყოველნი თა
თარნი და ქართველნი და სამცხის ბატონის ბექას შვილი სარგის სპა
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სპასალრი ტაოელნი თორელნი თმოგველნი და სომხითარნი: რ~: შანშე პ
ირველვე იყო მუნჱ ჱ ჱ ჱ :-

მესამეოცდა შვიდე მეფე ქართლისა ვახტანგ ძე დიმიტრი მეფისა და
ძმა დავით მეფისა და გიორგი მეფისა ბაგრატოვანიჱ ჱ ჱ ჱ ჱ

ხ~ ვითარ ცნა მეფემან დავით რომელ ვახტანგს მეფეთა ჰყოფენ წარმოა
ვლინა იგივე ბურსელი ზავისათვის და აღუთქვა ურდოს წასვლა რათა ფიც
ითა შეაჯერონ და მოსცენ მზევალი: ხ~: ხუტლუშამან შეჰფიცა და ყოვე
ლი სათხოვარი აღუსრულა და წარვიდა ბურსელი და მოვიდა მეფის წინაშ
ე: ხ~: მან განიხარა და წარმოავლინა დედოფალი ოლჯათ და კ~ოზი ა

ბრაჰამ და ბურსელი მოვიდეს მუხნარს ხუტლუშა და სხუანი ნოინნ
ი ბაზალეთს წინა მოეგებნენ დედოფალსა ოლჯათს ვითარ ყაინს ე
გრეთ პატივ სცეს და მოსცეს ფიცისა სიმტკიცე და ბეჭედი ყაენისა და ჵელ
ის მანდილი: რ~: ესე აქნდა სიმტკიცე ფიცის მინდობისა და აძლივეს
ხუტლუშას შვილი სიბუჩი მძევლად განა ოლჯათ დაიმჭირე
ს და არღარა წარავლინეს არამედ კ~ოზი და ყადი და ბურსელი წარგზავნა:
რათა მოიყვანონ მეფე ვითარ მივიდნენ მეფის წინაშე სცნა ოლჯადის აღა
რა მოსლვა მიზეზყო და არღარა ინება ნახვა თათართა დიდი რამე რიდი[ს]
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რიდი და შიში ჰქონდა წარავლინა იგინივე კ~ოზი ყადი და ბურსელი ითხოვა.
ოლჯად და აღუთქვა ხილვა და ვითარ მივიდეს ხუტლუშას თანა სცნა რათა მოს
ლვა მეფისა ჰქვა ბურსელსა კაცო სატყუარის რა არს მე მტიცითა ფიცითა შე
მიფიცავს და არ მოვიდა აწ მიიღე ტყუილისა ნაცვალი პატიჟი და განრი
სხებულმან მოაკვდინა ბურსელი რომლისა გუამი აღიღო შანშემ და წარგზ
ავნა სამარხოსა მისსაჱ ჱ ჱ ჱ ჱ

ხ~: ვახტანგს დაუმტკიცეს მეფობა და ოლჯად წარავლინეს ურდოსა და თათა
რნი. კ~დ: წარვიდეს მთიულეთს და გარდავიდეს გველეთს: რ: მეფე შედგომ
ილ იყო და დიდად ავნებდა სიმაგრეთა შესრულთა თათართა გარნა სიდიდითა
არა აკლდებოდა: ხ~ ვითარ იხილეს სიმტკიცე და უბრძოლველობა გველეთი
სა აიყარნეს და წარმოვიდეს: რ~: ქართაცა მოჰბერეს და იწყო თვითვეულმან
მოსლვა მოესწრენ მთიულნი და მრავალი მოკლეს ეგრეთვე ზანდუკის ჵე

ვს შესრულნი თათარნი მრავალნი მოისრნეს და შთამოვიდეს ქართლს და
წარვიდეს ყაზანის წინაშე და მიგვარეს ოლჯად და აღარ მოსცეს მეფ
ესა დედოფალი ოლჯათჱ ჱ ჱ ჱ ჱ

ხ: ვითარ ცნა მეფემან არღარა მოცემა ცოლისა თვისისა ოლჯათისი
იქორწინა ქართლისა ერისთავისა აჰმადის ასული: ფ~დ: ქმნულ კეთილი:
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ამათ შფოთთა რა შუა იყო ქვეყანა ქართლისა: რ~: არა იყო მათ ჟამ
თა შინა თესვა და არცა შენობა ყოვლადვე ვითარ დღეთა აქაბ მეფისათა ელიას მი
ერ სამ წელ და ექუს თვე გარნა აქა ხუთ წელთა იყო ოჵრება ერდენთა
ბოროტთათვის და სოდომურთა სიბილწეთა ცოდვათა შემოსურისათვის გ,
ანრისხნა ღ~თი და ვიქმნენით მიცემულ პირად მცირესა ტყუეობასა და მეორე
დ ბარბაროზთა მიერ სრვასა და ჵოცასა და მესამედ იქმნა პურის მოკლობა: რ~: ყოვლად არა იპოებოდა სასყიდლად არცა დიდითა ფასითა ეს ოდენ განძვინ
და შიმშილი რომელ მძოვრსა არა წმიდისასა ურიდლად ჭამდეს სავსე იყვნ
ეს უბანნი და ფოლოცნი გზანი მინდორნი და ქალაქნი სოფელნი მკუდრები,
თა ყრმანი მკერდთა დედათა ძუძუთა ლეშკთა სწოვდიან და უმრავლესი ერ
ი ქართლისა სამცხეს წარვიდეს ქვეყანად ბექასასა სადა იგი იყოფებოდა იპოებოდა პუ
რი სასყიდლად ფრიადსა და უზომოსა მოწყალებასა შინა იყო მეუღლე ბექას
ი ვახახი რომელი იყო ყოვლითურთ შემკობილიჱ ჱ ჱ ჱ ჱ

და: ვითარცა დამტკიცდა მეფობა ვახტანგისი: რ~: ყაზანმან ჵელთ უდვაჱ

სამეფო და დაიპყრა ტფილისი და ყოველ სომხითი დმანისი და სამშვილდეჱ
ხ~: არა წინა აღუდებოდა ძმასა თვისსა დავითს: რ~ იყო ვახტანგ ყოვლით
ურთ სრულ სარწმუნოებითა მტკიცე ეკლესიათა პატივის მდებელ მშვი
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მშვიდ და მდაბალ არა მოშურნე მყუდრო და მდაბალჱ ჱ ჱ ჱ ჱ

ხ~: ამათ ჟამთა უმეტეს გამოჩნდეს თურქნი საბერძნეთით მყოფნი რომელნიჱ
დაემკვიდრნეს ზაფხულით მთასა პარხლისათა და ზამთრის მახლობელად პონტოსა
და
შეკრბეს ვითარ სამოცი ათასი რომლისა თავად იყო აზატ მოსე კაცი მჵნე და ძალ
ოვანი ესე აზატ მოსე წარვიდა ყოვლითა ძალითა მისითა მოსაოჵრებად ყოვ
ლისა საქართველოსა და ვითარ მოიწია ბასიანს და ტაოს იწყო მძვინვარედ ოჵრებ
ა ჵოცა და კლვა ესოდენი სული მოისრა და ტყვედ იქმნა ვითარმედ
შეუძლებელ არს მოთხრობა ვითარ ბერნი ყრმანი და ჭაბუკნი უწყა,
ლოდ მოისრვოდეს და ჩვილთა ყრმათა დედისა ძუძუთა შინა მოჰკლევდიანჱ
რ: არა ჰგონებდეს თურქთა გამოჩენასა ამისთვის ყოველი სოფელი ტაოსა
შეუძრველად დახუდათ და ვერასადა ვინ ივლტოდა ამისთვის ურიცხვნი მოის
რეს და ესე ზომ მოოჵრდა ტაო რომელ ვაშლოვანით წარსრულნი თურქნი
შთავიდეს მუძღულს და ნიგალის ჵევსა უვალთა ადგილთა რომელნი მოისრ
ნეს ჵერჵემელის ძეთა აზნაურთაგანჱ ჱ ჱ ჱ ჱ

მაშინ ერისთავი ტაოსა თაყა ფანასკერტელი უღონო იყო სიმცროსათვისჱ
ლაშქრისა გარნა ეგრეცა მცირე წყობა ყო თორთომის ციხისა ძირსა [და]

და დიდად ავნო გარნა სიდიდისათვის თურქთასა. ქვეყანით მისით ვერ განასხა

1-17 სტრ. 465v
და თურქნი უმეტეს განძვინდეს და მოაოჵრებდეს ტაოსაჱ ჱ ჱ ჱ ჱ

ხ: მოიწია ანბავი მთავარსა თანა ბექასა რომლისა თვისცა დიდად ტკივნებუ
ლ იქმნა ვითარ ჵდებოდა გონიერებასა და სიბრძნესა მისსა და მოუწოდაყო
ველთა მის ქვეშე დაწესებულთა და წარემართა წყობად თურქთა და ვითარ და ვითა
რ მიიწია ბასიანად ესმა ვითარმედ თურქნი წარვიდეს საზამთროსა სადგურ
სა მათსა და ვერ ესწრა შეწუხდა ბექა მოოჵრებისათვის ტაოსა გარნა შეი
ქცა სახლად თვისად ეძვინებოდა სულსა მისსა მოსლვა ტაოდ და ვითარ ანტაკრად.
ეტყინებოდა სული მისი წყობად თურქთა მოუწოდა ყოველთა წარჩინე
ბულთა სამცხისათა შავშ კლარჯთა შემოჰკრიბნა ყოველნი და ჰრქვა ის
მინეთ მთავარნო საქართველოსანო ძმანო და თანა მონათესავენო ჩემნო სიტ,
ყუა ჩემი: რ~: დიდმან და სახელოვანმან სკიპტრისა და პორფირისა მქონებ
ელთა შორის უკეთეს განთქმულმან მეფემან დავით დასცა და დაამხ
უნა ძლიერება თურქთა ნათესავისა და იოტნა სამეფოსაგან მის
ისა მიერ ჟამითგან აქამომდე არღარა ჩენილ არიან და აწ ცო
დვათა ჩვენთათვის კ~დ. ცოდვათა ჩვენთა აღიძრნეს მძვინვარედ და მო
აოჵრეს ტაო და ურიცხვი სული ტყუე ყვეს და მოსწყვიდეს პირი
[თ]ა მახვილისათა ეკლესიანი დასცეს და სიწმიდენი შეაგინეს და
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კ~დ განმზადებულ არიან ბოროტის ყოფად ქ~ე ანეთა~თს და მოოჵრებად ვინათგან
მეფე შემცირებულ არს მძლავრებისაგან თათართასა და კ~დ პირნი და თავნი სა,
ქართველოსანი განდგომილან და არა ვინ არს წინა აღმდგომ თურქთა აწ ი
სმინეთ ჩემი ტომნო და ერთნებანო შევკრბეთ ყოვლითა ძალითა ჩვენითა და მივ
მართოთ თურქთა და არა მივსცნეთ თავნი და შვილნი ჩვენნი და არა განგწ
ირნეს ღ~თნ მოსავნი მისნი და აღმსარებელნი მისნი და მოგუცეს ძლევა მა
თ ზედა ვითარ მისცა მამათა ჩვენთა დავდვათ თავი სჯულისა შეუგინებლობის
ათვი და ძმათა ჩვენთა თვის უეჭველად ღ~თი მოგვანიჭებს ცხოვრებასაჱ ჱ ჱ

ხ~: ვითარ ესმათ მთავართა და სპათა ბექასთა სიხარულით მიემოწმნეს და დაა
პირეს ლაშქრობა თურქთა ზედა მაშინ მაშინ მცირედ ჟამ გაიყარნეს
და მოიწია არე ზაფხულისა კ~დ იწყეს თურქთა აღმომართ სლვა და შეკრბეს
სიმრავლი ვითარ ექუსი ბევრი რ~ ყოველთა ქალაქთაგან გამოჰყვა კაცი სჯ
ულითა სარკინოზი ჵოცად ქვეყანეთა და არა თურქნი ოდენ იყუნეს არამ
ედ სპარსნიცა და ვითარ ცნა ბექამან მოსლვა თურქთა მოუწოდა ყოველთა
მის ქუეშე დაწესებულთა ტასის კარითგან ვიდრე ბასიანადმდე მესხთა
შავშთა კლარჯთა კოლა არტან კარნიფორელთა და უმრავლესთა ტაოელთა. რ~ ა[მ]
ას აქუნდა ქვეყანა. ესე ამთ თანა თმოგველთა და თორელთა და შეკრბა სიმ[ავლე]
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ერთი ბევრი და ორი ათასი და მიმართეს თურქთა ზედა და იგინი აღმოსრულ იყვნეს
მთათა პარ
ხლისათა და დაებანაკა და წარევლინა მჵედრობა ტყვენვად ვაშლოვანისა და თვით ე
გულვებოდა მოსლვა ქვეყანად ბექასა სამცხეს ქართლსა და სომხეთს. ხ~ ვითარ მი

ვიდეს თურქნი ვაშლოვანს კაცი ვითარ ათი ათასი წინა განეწყუნეს სპანი
ბექასნი ხუთასი კაცი წარევლინნეს მცველად და დაუდგეს მცველად სიმაგრეთა ში
ნა იქმნა ომი ძლიერი და ივლტოდეს თურქნი და მოსწყვიდეს სიმრავლე ფრია
დი ადგილსა სიმაგრესათა და ესრეთ წინა დაუსახვიდა ღ~თი ძლევასა ბ
ექას თურქთა ზედაჱ ხ~: ვითარ ესმა ბექას ვაშლოვნით გაქცევა თურქთ
ა განიხარა ფრიად და წარისწრაფა და მიმართა სპერს და იყუნეს თურქნი
მდგომარე ვითარცა იხილეს თურქთა მოწყუედა სპათა მათთა მცირეთა ლ
აშქართაგან განძვინდეს. ფ~დ. და იღრჭენდეს კბილთა მათთა მოუწოდა
მთავარმან მათმან აზატ მოსემ სპათა თურქთასა და გამოიარჩია კაცი ოცდა
ათი ათასი და წარემართა ვაშლოვანს ძებნად სისხლთა სპათა მისთასა. რ~. მი
სულა და დაახლება ბექასი არა უწყოდა ოცდაათი ათასი სხუა წარ
მოავლინა ტაოს და თქვა მე წარვალ ვაშლოვანს და მოვაოჵრებ და აღვი
ზღავ სისხლსა ჩემთა და თქუენ მიდით ტაოს და მოსწყვიდეთ თუღასადმე დ
არჩომილიყოს და დადეგით ბანას და მეცა გამარჯუებული შემოვიქცევი
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და მოვალ ბანას და მუნ შევკრბეთ და მივმართოთ ყოველთა საქართველოთა დაეს
რეთ წარემართა ვაშლოვანით კერძოჱ ჱ ჱ ჱ ჱ

მაშინ აღიჭურა მანდატურთა უხუცესი ბექა და ყოველი სპა მისი და.
მიმართეს თურქთა კენ რ~ არა უწყოდა წარსლვა თურქთა ვაშლოვანს
ხ~: ვითარ წარვლო მცირე ადგილი ოთხნი თურქნი მიმავალნი დაიპყრეს
და მოუსხნეს ბექასა ხ~. მან კითხა ანბავი თურქთა თუ სადა არიან და

ოთხნივე ცალკე განყუნა და ოთხნივე ერთსა იტყოდეს წა
რსლვასა თურქთა ვაშლოვანს კ~დ აზატ მოსე ოცდა ათი ათასითა
მხედრითა წარვიდაო ვაშლოვანს და ორმოცი ათასი დაუტევა და წარმო
ავლინა ტაოს ხვალე ანუ ზეგე მოვალსო ირწმუნა სიტყუა მათი
და ორად განყო ლაშქარი თუისი რჩეული და უმრავლესი ლაშქრისა მი
სისა მისცა შვილსა მისსა პირმშოსა სარგისს რომელი ოდენ აღზრდი
ლ იყო აბჯრის მტვირთველად და წარავლინა ვაშლოვანს აზატ მოსეს
ზედა ხ~. წარის წრაფა სარგის და მიიწია ვაშლოვანის მთათა ზედა მი
მავალსა თურქსა და ვითარ იხილეს უკანა კერძო ლაშქარი განჰკვი,
რდეს და მოაქცინეს ჰუნენი სარგისის კერძო იხილეს სიმცრო ლ
აშქრისა რ~ იყვნეს მესხნი ხუთასი. ხ~. თურქნი ოცდა ათი ათასიჱ
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განიხარეს და ჰგონეს მოწყვეტა ყოველთა მაშინ მჵედარნი სარგისისი ზედა.
მოეტევნეს უშიშრად. ხ~. თვით სარგის წინა განეწყო და სპანი მისნი მიეტ
ევნეს მჵნედ იქმნა ომი სასტიკი და პირველსავე შეკრებასა მიდრკეს თურ
ქნი სივლტოლად და იოტეს ძლიერად და ესოდენ მოსრეს რომელ შექცეულთა
აღრიცხეს რაზმთა შინა მკუდარი მდებარე თურქთა პოეს ხუთას და ცა
მეტი თვინიერ მისსა რომელი დევნასა შინა მოკუდა და დევნეს მზისა დასვალი
სა ჟამად მდე. ხ~ მოჵედნა ღ~თნ წყალობით მოსავთა ჯვარისათა. რ~ განსაკ
ვირვებელ არს სმენად რომელ ეგოდენსა წყობასა შინა არა მოიკლა ბ
ექას ლაშქრისაგან ხუთთა კაცთაგან კიდე იგინიცა უსახელო ვინ მე.
რ~: ესრეთ მოსცა ძლევა ღ~თნ ბექას ლაშქართა თურქთა მათ ზედაჱ

ხ~: სარგის დაღათუ ყრმა იყო არამედ მჵნედ იბრძოდა. რ~. გუარისგა
ნ მოაქუნდა სიმჵნე მამურ პაპურადჱ ჱ ჱ ჱ ჱ

ხ~: ბექამან მიმართა თურქთა დედაწულთაკენ და მომავალნი წინა დაემთხვნ
ეს იხილნეს რა თურქთა შორით მთით ბექა და სპანი მისნი მსწრაფლ გა,
რე შეიქცეს და ივლტოდეს. ხ~ დედაწულთა მთათა მიჰმართეს. რ~. არღარა ესვი
დეს საფასისა სიმდიდრეთა არამედ ყოველთავე დაჰყრიდეს. ხ~. ბექამან და სპათა
მისთა მსწრაფლ დევნა უყვეს იპყრობდეს და ჵოცდეს რომლისა არა იყო რიც[ხვ]
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და თურქნი მცირედნი რამე შეივლტოდეს ქალაქსა და ციხესა სპერისასა და რომელნ
იმე ნორ ქალაქს მიეწივნეს სპანი ბექასნი შესჯარეს გზათა სივიწრეთა
და დედაწულთა სიმრავლითა არა სადა აქუნდათ გზა სივლტოლისა დაიჯრნეს
თურქნი ვითა ცხოვარსა დაჯრილსა და ჯოგსა ეგრეთ იპყრობდეს და ჵოცდეს გარ
ნა იქმნა ესეცა. რ~. შვილისა მისისა სარგისისგან ჰლტოლვილნი კაცნი თურქ
ნი უკანა უკანა მოეწივნეს მანდატურთა უხუცესსა ბექასა საცა იგი მიჰმარ
თეს მესხთა და კ~დ მოსწყვიდეს და გარე მოადგეს ქალაქსა სპერსა და პირველსავე ომ
სა აღიღეს ქალაქი თვინიერ ციხისა და აღივსნეს საქონლითა ოქროთა ვერცხლი
თა ლარითა და ჯოგითა ცხენითა და აქლემითა ძროჵითა და ცხვრითა ანგარიში:
ვისგან ითქმის და თვით მათთავე საჵედართა აჰკიდეს ძალით წარმოიღეს ეს ზომი ძლ
ევა მისცა ღ~თნ ბექას რომელი მისთა სპათაგან ერთი კაცი არა დააკლდა და მოი
ცვა ბექამან ქალაქი სპერი და თურქნი გაქცეულნი ორასნი ჩავიდეს პ,
ონდოს კერძ ვითარ განემარჯვა სარგისს მომავალსა მამისა კერძ და მომა,

ვალმან აღაოჵრა ნორა ქალაქი და აღავსნა სპანი რომელნი იყუნეს საქონ
ლითა ალაფითა და ტყუითა და ესრეთ ძლევა შემოსილი მივიდა მამას წინაშე
ხ: განძლიერდა სპერელთა გარე დგომა ბექასი მოუგზავნა მოციქული
ვითარ ჩვენ ყაინისა ყაზანისანივართ ძალით გარდაიხვეწნეს პონტოსა კერძ
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და აწ გევედრები მე მოგვრიდო და უკსდგეს და უზომო ოქრო და ვეცხლი ჯო
რი და ცხენი მოგცეთ ისმინა ბექამან და აღიღო განძი ურიცხვი სპერ
ით და გაბრუნდა და ბაბერდით და ძლევა შემოსილი მობრუნდა დამოეგ
ებნეს კარნუ ქალაქით მთავარნი და მოართვეს მათცა ძღვენი ალაფი და
არცარა მათ ავნო და ესრეთ ბრწყინვალე ძლევა მიანიჭა ღ~თნ ბექასა და
მოვიდეს შინა საქონლითა უძლეველით:-

