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პატიოსანნო და დიდებულნო ქართველნო: ჟამთა ვი
თარებ[.]ისაგან ქართლის ცხოვრება განყუნილიყო. რო
მელიმე მწერალთა მიერ და რომელიმე ჟამთა ვითარე
ბისაგან არღარა წერებულიყო ხ~ მეხუთემან ვახტანგმან მ
ემან ლეონისამან, და ძმისწულმან სახელოვანის გიორგი
სამან შეკრიბნა მეცნიერნი კაცნი და მოიხუნა საცრამ
ქართლოის ცხოვრება პოვნა: დაკუალად გუჯარნი მც
ხეთისანი, გელათისანი და მრავალთა ეკლესიათა და დიდებუ
ლთანი და შეამოწმეს, რომელი განყუნილყო განმართ
ლეს: და სხუანიცა წერილნი მოიხუნეს, რომელიმე სომეხ
თა. და სპარსთა ცხოვრებისაგან გამოიხუნეს დაესრეთ აღ
წერეს:–
სათნო უჩნდა სიბრძნით შემოქმედსა მას, ღთისა და უფლისა ჩვენისა
რათა შექმნას სოფელი ესე მრავლისა სიბრძნისა მისითა და აურ
აცხელისა სახიერებისა მისისათა: არა არსებისაგან არსებად მო[..]ყუანებ
ად ამისად, და ვ~ა იტყუიან ღ~თის მეტყუელნი ეკლესისანი ვითარმედ მხოლო
დ სიტყუათა ოდენ თქუა დაყოველივე იქმნა: და ვ~ა სამე[..]თცა იგი
დავით იტყუის. რ ~ მან თქუა და იქმნა: დათავადმან ამცნო დად
აებადნეს დაშექმნა რათა იყოფოდეს ვიდრე აღსასრულამდე
სოფლისა ამის. ხ~ არა რასაგან მოყუანება[დ] ამთ ყოველთავე რად
ენცა რა არსებად მოიყუან რ~თნ, ესრეთ გულის ჵმა იყოფების
ხ~ თჴნიერ ყოფისა ერთისაცა ნივთსა წინასწარ გამზადებუ
ლისა, დათჴნიერ რაოდენობისა ჟამისა, მამამან ნებითა ძისა მ
[...]ათა დათანა ყოფითა სულისა წმინდისათა შეიქმნა სოფელი ე
[......] ამისთჴს გალობს ეკლესიაცა და იტყუის რომელმან ა [..]
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არ არსასგან არსებად მოიყუანე ყოველივე , სიტ
ყუითა აღმშენებელო და სულითა აღმასრულებელო:
მეფეო ყოვლისა მპყრობელო სიყუარულისა შე
ნსა ზედან და დამამტკიცე მე: ხ~ მოსეცა იგი ამას გვე
ტყუის ექვსთა დღეთა შინა პირველთა შესვლათა
დასაბამდ ქმნა ღთ~ნ ცადა ქუეყანა, ხ~ დასაბამსა მას სიყტუა შემოკლებულად,
დიდიცა იგი ბასილი იტ
ყუის მრავალ დავევრ რიცხვეულად ელენთა მიმ
ართ თუ რად გულისხმა იყოფების დასაბამი იგი ხ~
ჩვენ მიერ ესრეთ არა გულის ჵმა იყოფების, ვ~ა
გულისხმა ჰყოფინ ელენნი, იგინი დასაბამსა რასმე
არამედ ესრეთ იყტუის დასაბამითა დაძალითა რომე
ლიცა აქვნდა ღთს~ა მით შექმნა სოფელი ესე, და

ყოველთა მიერ გულის ჵმა იყოფების ესრეთ ხ~
უკუეთუ სთქვა ოდესმე ესრეთ რ~ კაცსა ერთსა ა
ქეს დასაბამი დამეყსეულად შეისწავე ესეცა რ:~ უფლ
ებს და მთავრეობს ხ~ ამის გამოეწოდებიან მეფენი და
მთავარნი: რ~ სუფევენ დამთავრობენ ხ~ ესრეთ
ჯერ არს დასაბამად თქმად ვ~ა ვსთქუათ ძალი
და ჵელმწიფება დაუფლება რომელნიცა აქუნდა
მას ყოვლად ძლიერსა ღთი~სა დამამისა მით ქმნა ცად
აქუეყანა. ხ~ დღესა მას პირველსა ქმნა ანგელოზნი
დაყოველივე უფლებანი ზეცისათანი: ვ~ა იტყუის ღთი~ს
მეტყუელი გრიგოლი რ~ ღთ~ნ დამამამან პირვე
ლად მოიგონაო ანგელოზნიო დაძალი ზეცათანი ხ~ მოგონება იგი სრულ ყოფა იყო
სიტყ[...]
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და აღსრულება სულით ურთ ხ~ შემდგომად ან
გელოზთა ქმნა ნათელი ვ~ა იტყუის მოსე და თქუა ღ
თ~ნ იყავნ ნათელი ხ~ თარგმანი ამისი ესრეთ
არს, ვ~დ თქუა მამამან ძისა თანა იქმენ ნათ
ელი არ~ა თუ მზესა მას უწოდს ნათლად, ა~დ ნა
თელი ერთი იგი რომელი მოაფრქუია ქუეყანათა ზ
ედა, და ნათელი იგი შ~დ შეკრიბა, დაშთადვა
დისკონსა მისსა თვისმე რომელი არს ჭურჭელი მ
ზისა და მთვარისა, დავარსკულთანი, ხ~ უკუეთუ ვინ
მე იტყოდის ამას რ~ მოსე იტყუისო, და თქვა ღ
თ~ნ იყავნ ნათელი და იქმნა ნათელი რ~ ამ
ის შ~დ იტყუის რ~ მეოთხეს დღესა ქმნა მნათობნი, შეისწავეთ რ~ ესრეთ გულის ჵმა
იყოფების ესე ვითარ
მედ პირველად ქმნა ღთ~ნ ნათელი ვ~ა ზემორე ვსთქუით
ყოველგან განფრქუეულად, დამაშინ ქმნა მნათობნიცა ი
იგინი ვ~ა ორნი რამე მნათობნი სასანთლენი, დაშეკრბ
ა ყოვლითურთ განფრქუეული ნათელი იგი. დაშთადვა ჭ
ურჭელთა მათშინა: ხ~ ამისთვისცა არა სახელსა ვსდ
ებთ მზესა დამთვარესა ნათლად ა~დ მნათობად, რამე არი
ან ჭურჭელნი რომელთაცა უპყრიეს ნათელნი
და დღესა მეორესა ქმნა სამყარონი ცისანი
ხ~ დღესა მესამესა უბრძან ღთ~ნ შეკრბად წყლთა მათ
შესაკრებელსა ერთსა, დაშეკრბეს ყოველივე იგი წყალნი შესაკრებელსა ერთსა,
დაეწოდა ზღვად, ხ~ დასაბამსა
მას ზღვა ესე გინა თუ წყალი ესე ტკბილი იყო, ვინათგა
ნ უკუე წყალი არს მდგომარე ადგილსა ერთსა ამისთვის მარ
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მართლიანყო: ხ~ ვ~ა აქ მლაშე არს ესე უწოდეთ ყოველთა რ~: მ
დინარენი წყარნი და ჯურღმულნი: ყოველნი რაოდენიცა არი
ან ტკბილ ზღვისა მიერ დიან, ვინათგან მოედინებიან ადგილთა ვი
წროთა დატკბებიან და არიან ტკბილ, დამიიღებენ კაცნი სასმელ
და ხ~ ოდეს შეკრბეს წყალნი იგინი შესაკრებელსა ერთსა და
მაშინ გამოჩნდა ქუეყანაცა ესე ხ~ რომელიცა პირველ უჩინო იყო ამ
ისთვიცა რ~ იყო უსამკაულო დაგანმზადებელ, ხ~ არა აქუნდა არც
ა ყუავილნი და არცა არცა ნერგნი, და არცა ნაყოფი რამე ამის
თჴს რ~ წყალსა მას აქვნდა დაფარულ, დამეყუსეულად უბრ
ძანა ქუეყანასა ამას ამოცენება მწვანილთა დათივათა აღმოსცე
ნდა და აღივსო ესე მრავლიფერითა, დაფერად ფერადითა მწვანივლ
ვანით, დაშეიმკო ფერად, დაშვენიერად, და აღმოეცენნეს ხენიცა
იგინი ნაყოფიერნი დაუნაყოფონი, დაზოგადნი ამათგანნი იყუნ
ეს ნაყოფითა დაუმრავლესნი ყოვლითა დასხვანი ფურცლითა
შვენიერითა, დაიყუევნეს სრულნი ნაყოფთა უტურფესითა,
ხ~ ესრეთ განვლო დღემან მესამემან: და დღესა მას მეოხესა ქ
მნა ღ~თნ ორნი იგი დიდნი მნათობნი მზედა მთოვარე, დამსგავს
ად მისსა ვარსკვლავნიცა, იგინი ცისანი და შეამკოცათა ესე დაგვი
რგვინოსან ყო ვ~ა მარგალიტი ფენილი დაოქრო ქსოვილ ფარჩა, ხ~
თითოეულთა მათგანთა ვარსკვლავთა აქუნდათ სხვა და სხვა ფერი:
და გამოჩნდა პირი იგი ცის უშვნიერესი დაუბრწყინვალესი: და
ყოველნივე იგინი მსახურებენ ბრძანებისა ებრ ღთის~ა მის
რომელმაცა უბრძანა მზესა ერთსა მას მნათობსა ჵემ
წიფებად დღისა ამისთვისცა რ~ მზისა მიერ იქმნების დღ
ე ესე ბრწინვალე: ხ~ მთვარესა დავარსკვლავთა უბრ
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ძანა ჵელმწიფებად ღამისად რათა ანათობენ ღამეს ამას ხ~ დღესა
მეოთხესა გარდმოვარდა ეოს ფოროსცა იგი რომელი იყო პირველ ანგელო
ზთა რ~ ღთისა მურიყო დადგინებულ მთავრად ანგელოზთა: ერ
თისა მის გუნდისა ანგელოზთასა: რომელმანცა ამპარტავნებითა თვისითა თქუა რ~
დადადგას საყდართა უკეთესად საყდართა მღთაებისათა:
და მეყუსეულად დაკნინ ოდენ განივლო დაგანიძრახა გონებასა შინა
მისსა შთავარდა ქვესკნელად სიღრმესა ჯოჯოხეთისათა: ხ~ ანგე
ლოზობისაგან იქმნა ეშმაკ და მისთანა გარდმოცვივდნენ ყოველ
ნივე კრებულნი მისნი: ხ~ რომელნიმე მათგანი მისწუთეს უფრსკულისა
ჯოჯოხეთისასა დარომელიმე დაშთა ქუეყა
ნათა ზედნ დაზოგნი წყალთა და სხვანი ჰაერთა შინა:
ხ~ ოდ

ესცა განეღო ცა იგი დაგარგამოცვივდენ ეშმაკნი იგინი მაშინ
შეკრბეს ყოველნივე ზეცისა იგი მჵედრობანი დამთავარი იგი
მჵედართა მიქაელ დადგა შორის მათსა და თქუა ვდგეთ კეთილად ვდგეთ შიშითა
ღთი~სათა: ხ~ ეშმაკთა მათგანი სადაცა იპოვა დადა
შთა აწცა მუნ არიან ვიდრე დღეინდელად დღედნდე დამეხუთესა მას დღეს
ა დასდვა მრძანება ღთ~ნ შორის წყალთასა გამოცენებად მჵეცთა მფრინვე
ლთა და ყოველთავე ნადირთა რაოდენნიცა არიან ზღუათა შინა და
ქმნაა თევზნიცა იგინი დამიანიჭა მათცა მადლი მიდი დაძალი
ნი რათა შობდენ და გამრავლდენ:. და შექმნა ღთ~ნ ფრინველნი ცისანი
წყალთაგან: და დღესა მეექვსესა უბრძანა ქუეყანასა და ყოველნიბე ო
თხ ფეჵნი მჵეცნი და ნადირნი პირუტყვნი თესლად თესლადნი და ყოველი
ნივე რაოდენიცა არიან ქუეყანასა ზედა: და შ~დ აკურთხნა ყოველნივე
იგინი, და თქუა აღორძინდით და განავსეთ ქვეყანა ესე
ეჰა დიდებულებასა მისსა სიბრძნისასა დაგამოუთქმელისა სიბრ
ძნისა მისისასა, რ~ ნადირნი დათვნი ვეშაპნი კარნი და პირუტ
1–26 სტრ., 4v
ყუნი, ხ~ რაოდენნიცა არიან სამსახურებად კაცთათვის, ხედავ ქველის მოქმედე
ბასა მისსა, სიბრძნ დაგულის ხმის ყოფასა, რ~ ექვსთა დღეთა შექმნ
ნა ესე ყოველივე რაოდენიცა არიან ხილულნი და უხილავნი ნა
თელი ცა ქუეყანა ზღვანი ნადირნი პირუტყუნი მზე მთვარე ვა
რსკულანი მთანი დაბორცვნი ველნი თევზნი ცხენნი
ყოველნივე ზღვისანი დაჵმელეთისანი: ხოლო სულისათვის მათ
ცხელთასა ესრეთ უწყოდეთ რ~ სამშვინველისა ქარისა მიერ
იქმნებიან ცხოელობისა მოძრაობისა სისხლისა მის ცხოელობის და
ქარისა ამოფრინავისა რომელი იგი ანაფორენს დაცხოელს ჰყოფს
დასული იგი რომელიცა მიეცემისთ მათ: იქნების ოთხთა მ
ათ ნივთთაგან ხ~ ოდესცა მოაკლდესთ: ცხოვრება მათი კლად
ოთხთავე მათ ნივთთაგან განილევია ცხოველი იგი: დაქმნა ღთნ ს
ამთხეცა იგი ედემისა აღმოსავლეთისა, დღესა ამას მეექვსესა შვენიერა
დ და კეთილ, და მუნ იყო ხეთაგან ყოველთა დანერგთაგან ნაყოფი
ერთი უტკბილესთა დაუსურნელესთა დაგანუძღომელთა დაუ
კუდავთა ხ~ მუნად გამოვიდნა: მდინარეცა იგი რომელიცა რწყევ
და სამოთხესა მას, ხ~ ოთხ ნაწილად მდინარე იგი და ე
რთსა მას ეწოდების ფისონ, რომელიცა მოვლის ქვეყანსა მას ეულატ
ისსა: ხ~ მუ არს ოქრო, და ოქრო ქუეყანისა მის კეთილარს ფრიად,
ხ~ გამოვალს მუნ ანთრაკიცა დაქუა იგი კაპოეტ, და მეორეს მას მდინა
რეს ეწოდების გეონ, ხ~ ესე მოვლის ყოველსა ქუეყანასა ეთიოპისსა, და
მესამესა მდინარესა ეწოდების ტიგროსი, დაშთამოვლის დიდისა ღელ
ვითა დაგრგვინვითა, დაგარემოვლის ქუეყანასა მას ასურასტანისსა, დამეოთხესა მას
მდინარესა ეწოდების ივფრატი დაგანვლის ბაბილოვანსა, დაგამო

ჰყარის თვლთა პატიოსანთა მრვლ სასყიდელისათა დაყოვლად შვენიერ
თა: ხ~ ჩვენ ესრეთ გვრწამს დავიტყუით, რ~ ღთ~ნ სიტყუითა სიბ
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რძნისა მისისათა დაძალითა მისითა შექმნა სოფელი ესე. დასრულდა სახიერ
ებითა სათნოებითა დასიყუარულსა მისისათა, წინასწარ ხედავს დასწყალობს მას:
ხ~იტყუის დავითცა იგი, სიტყუითა უფისათა ცანი დაემტკიცნენ დასულითა პ
ირისა მისისათა ყოველნი ძალნი მათნი: ხ~ ცანი რომელ არიან ანგე
ლოზნი. ჟამთა იგი სოფელი. ხ~ჟამთა იგი სოფელი და ქვემორე ესე სოფელი
ძემან ღთისმან სულისა წმიდისათა შექმნეს სოფელი ესე ნებითა მამისათა,
ხ~ ამისთვის ვინათგან ღთი თვით სახიერ არს ყოველივე რაოდენიცა ქმნა სა
ხიერ არიან, ამისთვის წინასწარ განიზრახვს დაეჵმარების და ყოველივე ბ
უნებანი ქმნულთა მათ თვისთა შეაერთა სოფელი ამას სახიერად, დაწესისაე
ბრ ბუნებათა მათ ქმნილთასა, ამისთვისცა რ~ა უწყოდეთ: თუ რასა იტყუის წ
ესი იგი ბუნებათა მათ თვითეულისა ქმნულთასა, ესე უწყოდეთ რ~ ღთ~ნ ოდეს
ცა შექმნნა სოფელი ესე განყო ოთხ ნივთეულად. დაოთხ ჟამეულად წე
ლიწადისა ოთხნი ნივთნი არიან, ქარი ცეცხლი მიწადაწყალი. დაოთ
ხ ჟამეულად ითქმიან გაზაფხულნი ზაფხული შემოდგომა და ზამთარი, და
ქმნა ესრეთ რ~ა წყალი იგი წესისაებრ თვისისა ვიდოდეს და არა აღერეოდეს
ცეცხლისა თანა, და არცა ცეცხლი ქარისათანა და არცა მიწა წყლისათანა,
ხ~ რათა არა იყუნენ წინა აღმდგომი ურთიერთისა თითოეულ ჰყოფენ ბუნებ
ისა ებრ მათისა ქუეყანასა რაოდენიცა ებრძანა ღთისა მიერ ყოფად ჰყოფ
დეს, დამსავსად იმისისა წყალიცა და ცეცხლიცა და ქარიცა იგი. დამსგავს
ად ოთხნიცა იგი ჟამდა დრონი თვითეული თვისისა ბუნებისა ებრ დაწესი
სა, დავითარცა განუწესა ღთ~ნ თვითეულსა მათგანსა, ხ~ გაზაფხული ი
გი რ~ა აღმოაცენებდეს და გამიღებდეს ყუავილთა და ნაყოფთა დამკასა შუა ზა
ფხულსა დრომან შემიყუანონ დამწიფოს დასრულყოს ყოველივე ნა
ყოფნი, დაშემოდგომამნ რ~ა მისთვლოს დამოიკრიბოს ყოველივე: და
ზამთარმან რ~ა მოიწყოს დაგანაცოცხლოს ვიდრემდის მიწიოს გაზაფხუ
ლი იგი დაკულად აღმოსცენდენ დანაყოფიერ იქმნენ ყოველნივე, ესე უწყოდე[თ]
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რ~გაზაფხული დაიწყების: ი~ზ თებერვლიდამ ვიდრე: ი~ზ მაისამდი: ხ~ შუა
ზაფხული დაიწყების: ი~ჲ: მაისითგან ვიდრე ი~დ: აგვისტომდის: და შემ
დგომად დაიწყების: ი~ვ: აგვისტოდამე დადასრულდება:. ი~გ: ნოემბერ
სა ზამთარი:, ი~დ: ნოემბრიდამ დაიწყების ვიდრე თექვსმეტ თებერ
ვლამდის, ხ~ სხვანი სხვარიგად სცვალებენ და იტყუიან: რომელნი
მე ვარსკულავთა მრიცხველთაგანი, დათვითეულისა ქუეყნის მოწესენი.,
ხ~ თქუა ღთ~ნ იყუნ ნათელი დაიქმნა ნათელი და თქვა იქმენ: სამყარო
ნი, დაიქმნა სამყარონი, დათქუა იქმენ წყალი და იქმნა ესრეთ.,
დათქუა აღმოსცენდინ ქუეყანა დაიქმნა ესრეთ., დათქვა იქმნენ მანათობ

ნი დაიქმნა ესრეთ:, დათქუა გამოეცით წყალთა ცხოველნი და იქმნა ეს
რეთ:, დათქუა აღმოაცენე ქუეყანამან სული ცხოველი, თესლად თესლად და
იქმნა ესენი. რომელიცა ქმნა ღთნ., ხ~ სიტყუითა ოდენ თქუა და
იქმნა: და არათუ წინასწარ განემზადებიან გინათუ აქუნდა წინასწარ გ
ანზრახულად, ა~დ ოდესცა თქუა იქმნეს ყოველივე ესრეთ მეყვსეულად
ხ~ კაცი იგი წინასწარ განზრახულად ითქმის ვიდრემდის შეიქმნოდა კაც
სა მას აქვნდა განძრახულად წინასწ გონებისა მისისა რ~ა შექმ
ნას კაცი იგი ვინათგან უპატიოსნეს არს, ყოველთავე ხ~ ოდესაც აღასრ
ულა საქმენი ესენი:. მაშინღა: თქუა ვაქმნეთ კაცი ხატათ, დამსგავსად
ჩვენდა, და რთუ ლიტონი დამძიმე მიწა მოიღო უფალმანდა შექმნა
კაცი იგი ვ~ა ნადირნი დამფრინველი ქუეყნისანი იქმნეს მიწსა მის
გან მძიმისა, ა~დ შექმნა კაცი მიწისა სუბუქისა რომელ არ
ს უწმიდესისა ქუეყანისა მისგან, დაოთხთა მათთაგან ნივთთა, ცეცხლის ნედლისა
გრილისადა ჵმელისა., ცეცხლისაგან, ქარისაგან, წყლისაგან, და
მიწისაგან, ხ~ სისხლი ვინათგან მჵერვლე არს, ქარისა მისგან იქ
ნების, და ფ[..]ლეღმ[.]ა ვ~ა გრილი წყლისა მისგან იქმნების:,
დანაღველი იგი ვ~ა ჵმელ ას მიწისა მისგან იქმნების, და ყუითელი
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იგი ზაფრა ცეცხლისა მისგან იქმნების, აწ შექმნა ღთ~ნ კაცი ხა
ტად დამსგავსად მისად, დაოდესაც შექმნა იგი:. დაშთაბერა მას ს
ულიცა იგი ცხოველი პირსა მისსა დაიქმნა კაცი იგი, სულად ცხ
ოელად., ხ~ სული იგი კაცისა ვინათგან სამღთო შთაბერულარს ღ
თისა მიერ მიემსგავსების ღთისა:. არა თუ ბუნებითა ა~დ მიმგზავ
სებითა, ხ~ აწე ამისთვისცა არს სული იგი უხილავი დაგამოუძიებელი
და მიუთხრობელი, დამონიად გულის ჵმის საყოფელი: და არავისგან ა
რა გულის ხმა იყოფების თუ რა არს სული იგი კაცისა შეუპყ
რობელი არს რომელიცა არა შეიპყრობის არავისგან:, დაწა
რუალი არს რომელიცა არაოდეს., ხ~ ვინათგან თვით
ღთ~ი შემქმნელი არს ყოველთა., და კაცთა იგი მოქმედნი ვინათგან მშობელი არს
კაცი ერთი მეორისა ჰყოფს ჵელოვანებათა დასიტყუითა განაგებს
ყოველსავე:, აღაშენებს ციხეთა ქალაქთა დაბათა, ვენაჵსა, დანერგუას
ხეთა, დასმოთხეთა შეამკობს, წისქვილთა აღაბრუნებს, დახომალდთა შეკარა
ვს:, და ასაქმებს., დასხვანი რაოდენიცა ჵელოვნება და განგებულება
ჩანან ქუეანასა მას, ხ~ ესენი ყოველნივე იქმნებიან სულისა მის მთა
ვრებისაგან., დამთავრობა ბუნებისა მის კაცისა., დაესე არს ხატება ღთსა:
ხ~ესე ოდენი რაოდენიცა აქუს ღთ~სა., გინა თუ უხილაობა, ანუ თუ მიუწ
დომლობა, გამოუთქმელობა: შეუხებლობა, წარუალობა, დაუკუდავება:, თვით ბუნ
ებით აქეს მას:. ხ~ სულსა მას კაცისსა მიმადლებულად აქვს ესე ყოველივე
ღთი~სა მიერ და ამის გამო ეწოდების კაცსა ხატი ღთისა: ხ~ არათუ ბუნე
ბითა, ხ~ ბუნებრივ იგი ხატი ღთისა არს ძე დასიტყუა იგი ღთისა. შეუ

ცვალებელი ხატი იგი მამისა., ხ~ ამის გამო ითქმის სულისა მისთვის
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აქუს მსგავსება ღთსა მიმადლებულად, ხ~ აწ ვთქვათ ამისთვისცა ვქმნათ
ო კაციო ხატად დამსგავსად ჩვენდაო, რად გულის ჵმა იყოფების ესე., ვ~ა სა
მღთო იგი მიტროფანე იტყუის სამებიანსა შინა; რათა გამოუცხადო კა
ცთ, ერთ ღთაებისა შენისა სამ ბრწყინვალება; პირველად შექმენ კაცი
დახატებისა შენისა მსგავსად გამოხატე იგი; დამიეც მას გონება, სიტყუა,
დასული, ვ~ა კაცთ მოყუარემან: ხ~ ვ~ა უწოდთ, მამისა მას გონებ
ად, დაძესა სიტყუად, დასულსა წმიდასა სულად, ხ~სამნი არიან სახითა,
და ძალითა და ღთაებითა ერთ; და სამთა ამთ მიერ განუშორებელად, უ
რთი ერთისაგან შექმნა კაციცა იგი ხატად თვისად. რათა შემძლებელ ვიქმნეთ
გულისხმის ყოფასა მას თუ ვითარ შესაძლებელარს, სამპი
რება იგი ღთაებისა განუშორებელად, დაქმნა კაცი დამისცა მას, გონება
სიტყუა და სული: რომელნიცა სამნივე ესენი არიან კაცთა შორის: ხ~ ერ
თი იგი ძალსა შინა რ~ არიან ესენი ერთი მეორისაგან – განუშორე
ბელად; ხ~ გონება იგი არა ოდეს განეშორების გონებისა მისგან,
და არცა ჵმა იგი სიტყუისა მისგან დაგონებისა, ხ~ ჵმასა მას იტყუი
ს სულად წმინდად:, დავ~ა გესმათ ჵმა იგი კაცისა და მეყუსეულად გულის ჵმა ყ
ავით სიტყუასაცა და გონებასცა მას და ვ~ა წმიდათა მათ მამათა სახელსდ
ვეს, მამა ძედა სული წმინდა, ხ~ გონება სიტყუა და სული, და კუალად იტყუის
სამებებიანსა შინა ბუნებად უშობელად ღთისა მეტყუელთა ქადაგეს მამა ხ~ სიტყუა
თანა დაუსაბამოდ ძედ: დასული წმინდა თანა მოსაყდრე, რომელმან ქალწ
ულისა საშოსა განჵორციელება შემზადა: ხ~ სიტყუა იგი რომელ თქუა, ვითარ
მედ შეუქმნათ კაცი ხატად ჩვენდა არა რასა იტყუის სხვასა გარნა ამისსა, ხ~ მ
ამამან თქუა ძისა მიმართ დასულსა წმინდისა ვიქმნეთ კაცი ჩვენ ერთ ღ
თაებამან დასამთჴითებამან, რათა იყოს ხატად დამსგავსად ჩვენდა; რომელსაცა
აქუნდეს გონება, სიტყუა და სული რომელიცა გამოხატვნ მამასა, რომელსა ეწოდების
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გონება; დაძესა მას რომელსაცა ეწოდების სიტყუა, დასულსა მა
ს, რომელსაცა სახელ ედების სულად წმინდად: და ვ~ა ერთსა კაცსა შო
რის არიან ესენი სამნი, დაკაცი იგი ერთარს, ხ~ესრეთ არს
ღთისა თანაცა და სამ თვითება დაერთ ღთაება განუყოფელი; და ვ~ა
შექმნა ღთ~ნ კაცი ჵორციელად დასულიერად, შთაუდვა სული რათა აფრ
ფინდეს დაცხოველ იყოს., დამისცა მას თავის უფლებაცა, რათა იყოს
თავის უფალ, ვ~ა თვით ღ~თი არს თავის უფალ: და არავინ არს ჵელ
მწიფედ მისა, და არცავის ჵელ ეწიფების მის ზედან: ეგრეთვე გო
ნებისაცა მის კაცისა არავის არს ჵელმწიფე ხ~ დასაბამსა მ
ას ღთნ კაცი იგი ჵელმწიფებ მისსა ზედან მიუშვა და არა ჵებ
ულყო ჵელმწიფებისა მისსა [...] ან ხ~ არცა ურჩობისათვის მის

ოდესაცა გარდაჵდა მცნებასა მისსა, ა~დ მიუშვა ნებასა მისსა
ზედან დაარს ჵელმწიფე, ესე იგი არს თჴთოეულმან კაცთაგანმან
გინათუ კეთილი შეიყუაროს გინათუ ბოროტი, და აწ მისჴს უფალი
ცა იტყუის რომელსა უნდეს შემდგომად ჩემსა, უარყავნ თავი
თვისი ესე იგი არს კ~დ არცავის ძალს უყოფო და არცავის ვესწ
რაფებო: ა~დ რომელსა უნდეს ნებსით თვისით მოვიდეს ჩემდა
ო: ხ~ ღთნ დადგინა იგი სამოთხესა შინა რათა იყოს იგი დასცვიდეს
სამოთხესა მას: დასდვა სახელი მისი ადამ და ვინათგან ოთხი კუთხე
არს ქუეყანისა აღმოსავლეთი დასავლეთი სამხრეთი და ჩრდილოეთი დაამისთვისცა
სახელს დვა სახელი ესე ხ~ პირველი ანი აღმოსა
ვლეთათ ითქმის და დონი დასავლეთად და მეორე ანი ჩრდი
ლოეთად და მანი სამჵრეთად: ხ~ შეისწავების სხვა რიგადაცა
სახელი ესე რ~ ებრაულად ადამ, და ადამან ქუეყანასა ეწოდების და აწ
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ვინათგან მიწითგან იყო გამოსული . ამისთვი სახელედვა ადამ:
დაიყოდღეიგი მეექვსე ოდესცა იქმნა კაცი: და ვ~ა ზემორე
ვთქვათ, დღესა ამას სრულ იქმნა შესაქმისა იგი ყოვლისავე რა
ოდენიცა შექმნა ღთ~ნ: ხ~ დღესა მას მეშვიდესა განისვენა
ყოველთაგან საქმეთა მისთა რაოდენთაცა იწყო და აკურთხა
დღე იგი მეშვიდე დაწმინდაყო ამისთვის რ~ დღესა ამა
ა სრულყო საქმენი მისნი რაოდენიცა
სათნო უჩნდა ქმნად
და ვ~ა იტყუის მოსეცა: ხ~ დღე იგი მეშვიდე რომელარს შა
ბათი განისვენაო ღთ~ნ ყოველთაგან საქმეთა მისთაგან: ხ~
შაბათ ელენურად დაცხრობას ეწოდების: და მისთვის სათნო უ
ჩნდა რ~ ვიდრე განჵორციელდეს პატივცემულყო დღე იგი
შაბათისა, ხ~ აწ განგებითა განჵორციელებისა ძისა დასიტ
ყუისა ღთის~ა ჩვენისა უფლისა იესოს ქრისტესისა თანა გვა
ჩვენ ქრისტიანეთა რომელნიცა ვართ ძენი მისნი
მიმადლბულად პატივს ვსცემდით დავდღესასწაულებდით
აღდგომასა დღესა კუირიაკესა: რომელსაც შინა აღასრულნა
უფალმან ჩვენმან იესო ქრისტემან ყოველნივე განგებუ
ლებანი მისნი:, რომელსაცა სათნო უჩნდა ცხოვრებად
კაცისა დადღესა ამას კვირიაკესა აღდგა მკუდრეთით, დაგანის
ვენა ყოველთაგან საქმეთა მისთა რომლისა თვისცა მოვი
და განგებულებისა მისისა განჵორციელებისა: რათა განახლო
ს სულიერად სოფელი ესე დაწმინდა ყოესე მისისა განგებულ
ებისა განჵორციელებითა დაგანათავისუფლა . ქმნული ჵე
ლთა მისთა კერპთა მსახურების მისგან დაჵელთაგან ეშმაკისათა და
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უხრწნელ ყო კაცობრიული ჵორცი ესე, რომელიცა აღიყუანა ზეცად
და დაჯდა მით მარჯვენით ღვთისა და მამისა. და ამისთვის ჯერ
არს ჩვენ ქრისტიანეთა მიერ, რათა დავიცვათ და პატივსცეთ
კუირიაკესა ყოვლითავე პატივითა და კრძალულებითა, არათუ მ
ხ~დ ჵორციელად; ა~დ სულიერადცა ფსალმუნითა გალობითა
და ქებითა, და ნუ შევამკობთ მხ~დ ჵორცთა და სისხლთა ჩვენთა, ა~დ
პირველად შევამკნეთ სული ჩვენი კეთილისა საქმითა და სიწმი
ნდითა, ვილხენდეთ, და განვეკრძალნეთ, რათა არა ვცოდეთ, და არცა
რამე უჭერნი საქმენი ბოროტნი ვქმნეთ. და ნურცარა ოდეს
მე, ვიდრემდის წარვიდოდეთ ეკლესიათა და ვისმენდეთ წირვა
თა. ვსჭამდეთ და ვსმიდეთ რასმე და ესრეთ არღარა ეწოდ
ების, რათა წმიდა ვყოფთ დღესა მას კვირიაკესა და ვ~ა გვიბრძანე
ბს წმინდანი იგი მამანიც ნამდვილვე და ღ~თიცა მათ მიერ, ხ~ გარნა
დღეს იგი კვირიაკესა თვით წმიდავე არს თავით თვისით, ა~დ
სათნო არს ესრეთ ღვთისა, რათა ჩვენ კაცნი ესენი, რომელთა
ცა გვაქვს სახელი ქრისტესი. და აღმოვიშვენით წმინდისა ნათლის
ღებისა მიერ, ხ~ აღდგომაცა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი
დავიცვათ და წმიდა ვყოთ პირველად სულნი და ჵორცნი ჩვენნი, და
მაშინ გალობითა სულიერითა, ფსალმუნითა და ქებითა წმინდა ვყ
ოთ დღე იგი კვირიაკისა სადიდებლად მკვდრეთით აღდნომილისა დღეს
ა ამას ქრისტესღთისა ჩვენისასა. ხ~ არა თუ მარტოდ კვირიაკეთა დღ
ეთაპატივს ცემდეთ, ა~დ ყოვეკთავე საუფლოთა დღეთა ღვთის მშობ
ლისა და წმინდათა მოციქულთასა და სხვათა ყოველთა მოწამეთა და წმ
იდათა, რომელთა ღვაწლითა და სისხლითა მათითა წმეს სარწმუნოე
ბა ესე ჩვენი. ხ~ აწ არიან მავედრებელად ჩვენდა წინაშე ღთი~სა.
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ხ~ აწ არიან მავედრებელად ჩვენდა წინაშე ღთი~სა: ხ~ აწ მოვეგოთ პ
ირველსავე სიტყვათა ჩვენთა კაცისა მისთვის. ხ~ კაცი იგი იყო საკვი
რველი და საშინელი საქმე ღვთისა და უყვარდა იგი ფრიად. ამის
თვისცა დიდებითა და პატივითა გვირგვინოსან ჰყო იგი. და ვ~ა იტყუის სამღ
თოცა იგი დავით და დაადგინე იგი ქმნულსა ჵელთა შენთასა. კ~დ მე
ფედ და ჵელმწიფედ ყო ღ~თნ კაცი იგი ყოველთავე ქმნილთა ხელთა მი
სთა და ყოველივე დაუმორჩილა ქვეშე ფერჵთა მისთა. ესე იგი არს
რომელმან ყოველნივე ქმნულნი მისნი დაიმონნა ღ~თნ კაცსა
მას ვ~ა მონანი რამე და ყოველნივე ნადირნი რჩომანი ოთხ ფე
ჵნი და მფრინველნი, ესე ყოველნივე გარე ეხვევოდნენ ადამს და თაყიანის
სცემდენ მას, ვ~ა მეფესა დიდსა და ძრწოდნენ წინაშე მისსა, ვ~ა მო
ნანი სარწმუნონი მეუფისა მეფისაგან. ხ~ იგი საშინელთა დადაუ
მშვიდებელთა მათ ნადირთა ჵელითა მისითა შეიპყრობდა და დაი

ურვებდა და ჵელითა უსვამდა მათ ზედან, ვ~ა კრავთა, რომელ
თამე მშვიდთა და არა ეშინოდა მათგან. ხ~ ვინათ ვისერეთ არა ი
ყო ცოდვა სოფელსა ამას და არც გულსა კაცისასა. ხ~ სახელე
ბი რომელიც დასდვა მათ ადამ ცხოველთა მაშინ და აწ ვიდრე დღეი
ნდელად დღემდე: , კ~დ იგივე სახელი ედებიან მათ ყოველთავე,: და
ამის შემდგომად დასდვა დანკვირვება ღ~თნ დისა ადამს და დაიძინა აღმო
უღო ფერცხალი ერთი გვერდისა მისგან და განუღო ღ~თნ ადამს გ
ვერდი იგი, რომელიცა მოუდო მას ცოლად, და ვ~ა განიღვიძა ად
ამ და იხილა იგი, განიხარა ფრიად და თქუა: რამე თუ ესე არს ძვალი
ძვალთა ჩემთა და ჵორცი ჵორცთაგან ჩემთა და ამისთვის ეწოდოს
ცოლ, რ~ კაცისაგან იშვა და ამისთვისცა ჯერ არ
ს, რათა დაუტეოს კაცმან მამა დედა მისი და შეეყოს ცოლსა
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თვისსა და იყუნენ ერთ ჵორც. და იყუნენ ორნივე შიშვე
ლ ადამ და ცოლი მისი ევა და არა სირცხვილ უჩნდათ ში
შლოება მათი, რ~ იყუნენ შემოსილნი სამოსლითა საღმთო
თა ქსოვილითა და მადლი ღთ~ისა იყო მათ ზედან და აკუ
რთხნა იგინი ღ~თნ და რქუა: აღორძინდით და განმრავლდით და
განავსეთ ქუეყანა და უფლებდით მათ ზედან. ხ~ აწ ვინათ
გან კაცი იგი შექმნა ღ~თნ ხატად და მსგავსად მისდა არ
სიცა უმჯობეს და უდიდებულესი ქმნული ღ~თისა,
სხვათა ყოველივე ქმნულთა მისთა, რაოდენიცა ქმნა, და
მთავრადცა იგივე დაადგინა მათ ზედან, ვინათგან შ
ექმნა უკანასკნელი კაცი იგი სხვათა ყოველთავე ქმნ
ულთა მისთა, რაოდენიცა ქმნა ღ~თნ, და ვ~ა მეფესა ერ
თსა, რომელსაცა ეგულვების წარსვლად დაბასა ე
რთსა, და იქმნებიან სამზადისი და განამზადებენ, შეამკობე
ნ და განიშვენებენ ადგილთა მათ, სადაცა ეგულების მისვლ
ად, რათა განისვენოს მეფემან მან მუნ. და ჰყოგენ სამყოფ
თა და საჵმართა მისთა ყოველთავე, რაოდენიცა ეხმარების
მას. და მაშინ მოვალს მეუფეცა იგი და ჰპოებს ყოველთავე
განმზადებულად და განისვენებს მუნ ესრეთ. ესრეთ იქმნა კაც
ისა მისთვისცა პირველად იზრუნ ღ~თნ განსასვენე
ბელისა მისთვის და ყო სამყოფელი მისი და ყოველი
ვე საჵმარი მისი, რომელ არს სოფელი ესე, და
მერმე შექმნა კაცი იგი. ხ~ ვინათგა ღმრთმან ვ~ა შ
ექმნა კაცი ქუეყანისაგან, რომლისათვის არა შექმ
ნა დედაკაციცა იგი ქუეყანისა მისგან, ა~დ გამოიყუანა
გვერდისაგან მისისა; ამისთვის რათა არა აქვნდეს კა
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ცთა მიზეზი და იტყოდიან სხვა იყო მიწა და კაცისა და სხვა დედაკა
ცისა მის. და უმჯობესი იყო მიწა იგი კაცისა, რომლითაცა შ
ექმნა ადამ. ხ~ ამისთვისც არიან კაცნი უმჯობესნი და უწარ
ჩინებულესნი დღეთა მათ. ხ~ ღ~თნ მან ვ~ა სიბრნითა შემოქმედმან
ყოველივე, რაოდენიცა ქმნა, სიბრძნითა და რათა არა იყოს კაცთა შო
რის სიტყუანი წინააღმდეგობისანი. ხ~ შექმნა კაცი იგი, და გამოიღო
დედაკაცი და ამცნო გვერდისა მისგან. და ოდესცა შექმნა ღ~თნ
კაცი და დედაკაცი და ამცნო მათ მცნება საშინელი და ჰქუა მა
თ: ჶი ნათესავნო და მოქალაქენო სამოთხისანო, ამთ ყოველთავე რ
ომელთაცა ხედავთ ხეთა ნაყოფთა ნერგთა, და ყოველთავე კეთი
ლთა ქუეყნისათა, თქუენთვის ვქმნეთ. ხ~ ყოველთაგან სჭამდეთ დაი
შვებდეთ დაუბრკოლებლად; და ხისა მისგან ცნობადისა, რომელ არ
ს შორის სამოთხისა ნუ განჰყოფთ მას ზედან ჵელთა თქუენთა, რ~
მავნებელ არს თქუენად იგი, და ეკრძალენით მისგან, და ნურცა მი
ეახლებით და ნურცა მიხედავთ, ხ~ უკეთუ გენებოსთ და განიზ
რახოთ განყოფად მას ზედან ჵელნი თქუენნი და ნურცა დამოღებად
მისდა და ჭამად. ესე უწყოდეთ, რ~ მოატყუებთ რისხვასა დიდსა თა
ვსა თქუენსა, რომელიცა არღარა განიკურნების არცა ერთი
თა სამკურნალოთა რითმე. ხ~ პატივისა დიდისა, რომელიცა აწ გაქ
უთ, ნაცვლად ამისსა იქმნებით მონანი და უკანასკნელ სიკვდი
ლისაცა მოჰკვდები. ხ~ ნაყოფი ესე მწარე არს და სასიკვდინე თ
ქვენთვის. ხ~ უკეთუ დაიცვნათ მცნებანი ესე ჩვენი და არა გან
ჰყოთ ჵელნი თქუენნი მას ზედან, აროდესმცა უფლებდეს სიკუ
დილი თქუენ ზედან, და არცა სხვა რამე მწარე, ა~დ იყუნ
ეთ უკუდავ, ვ~ა გაქმენ უკუდავ. ხ~ ვ~ა ისმინა ადამ და ცოლმან
მისმან მცნება ასე და ვედრება ღვთისა მიერ, შეძრწ
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უნდეს და შე[ე]შინათ შიშითა დიდითა და ვ~ა სამღთოსა ბრძნებისა
გან და ხე იგი საძულველი იყო მათდა ფრიად, რ~ მას არცა
თუ ოდენ მიხედვიდეს, ა~დ ივლტოდეს შორად მისგან. ხ~ ადამ
ცოლსა მისსა უწოდა სახელად ევა, რომელი შეისწავების ცხოვრ
ებად. ხ~ ეშმაკმან იხილა ესე ოდენი ბრწყინვალება და
პატიოსნება პირველთა მამათა ჩუენთა, რ~ ვ~ა ანგელოზნი ღთი
სანი იქცევიან შორის სამოთხესა თვინიერ ერთისაცა ჭირი
სა მწუხარებისა და სულთქმისა და რუდუნებისა: და ვერღა
რა უძლო ხილვად ესე ოდენისა და დიდებისა და პატივისა მათისა
რომელიცა აქუნდათ, და შური იძია მათ ზედა ფრიად და
განიძრახა, რათა გამოაძოს სამოთხისაგან იგინი. ხ~ ეშმაკმან მა
ნ თვით ვერ იკადრა პირისპირ მისვლად ევასსა მასთანა, რ

ათა არა საცნაურ იქმნას მის მიერ და არა ყოს ნება მისი:
ხ~ აწ ესე ისმინეთ ჵელოვნებისა მისისა მანქანება, თუ ვითარ ჵე
ლყო უკეთურისა საქმისა მისისა აღსრულებად. ხ~ გველი იგი
უმეცნიერს იყო ყოველთავე პირუტყვთა ქუეყნისათა, დაშევიდა
მას შიგან ეშმაკ და გველი იგი არა თუ მუცლია ცორვიდა
ა~დ ზედ ამართვით არონინებდა ფერჵთა მისთა ზედან. და ვ~ა სხვანი ყ
ოველნივე ნადირნი და ესე შევიდა სამოთხედ და მუნ პოვა ევა,
და დაეუბნა მას გინა თუ მეტყუელ იქმნა მისდა სიტყუითა რათმე მ
ზაკვარითა და წამლიანითა, და პირველად ესჰკითხა მას, რასათვის თ
ქუა ღ~თნ თქუენ შორის არა ჭამად ნაყოფი სამოთხისა მის. ხ~ სახე
ლი ღთისა არცა ადამ და არცა ცოლმან მისმან უწოდეს: გა
რნა ეშმაკისა მის მიერ ისწავეს, ვინათგან ასმინა მათ სიტ
ყუა ესე თუ რა გიბრძანათ ღ~თნო. და ვ~ა ჰკითხა ეშმაკმან მან დედ
აკაცსა მას, თუ რა გითხრაო ღ~თნ ხ~ დედაკაცმან მან მიუგო
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მას და რქუა: ყოველთაგან ხეთა სამოთხისათა ვსჭამოთ ხ~ ხისა მისგ
ან ცნობადისა კეთილისა და ბოროტისა, რომელ არსო დანერგული შ~ს
სამოთხისა მისო, არა ვსჭამოთო, არცა ღა თუ მივეახლოთ მას, არცა და
ვიმჭიროთ ჵელითა ჩვნითა იგიო, რათა არა მოვუკვდეთ სიკვდილით,
გარდამჵდომითა მცნებათა მისსაო. ხ~ მიუგო გველმან მან დედაკა
ცსა მას და ჰრქუა: არა მოკუდეთ სიკუდილითა, ა~დ უწყოდა ღ~თნ, რ~ რომელსა
ჟამსა სჭამოთ ხისა მისგან, იქმნეთ ღმერთნი და სც
ნობდეთ კეთილსა და ბოროტსა და ამისთვის გამცნოთ თქუენ ღ
~თნ და გრქვთ: ეკრძალენით, რათა არა სჭამოთო და იქმენ თქვენცა
ვ~ა თვით იგი არს ღმერთი. და აწ ისმინე ჩემი და ჭამე შენ და მიე
ც ქმარსაცა შენსა, რათა ჭამოს მანცა და აგეხილნენ თვალ
ნი თქუენნი და სცნათ კეთილიცა და ბოროტიცა. ხ~ ვ~ა ესმა
დედაკაცსა მას სიტყუანი ესე, გარნა ენათგან ბრძენთა იყო იგი,
ა~დ წარეტაცა გონება და სიბრძნე იგი მისი, დიდებულებისა და
ღმერთყოფისა მისთვის, რომელიცა აღუთქვა ეშმაკმან მან მას. ხ~ ა
რც რად შერაცხნა სიტყვანი იგი არცაღა თუ განიკითხა გულსა შინა
მისსა, თუ რამე არიან სიტყუანი ესენი, რომელიცა მრქუა მე, ამი
სთვის რ~ არა უწყოდა კ~დ ეშმაკი არს პირსა გუელისსა, ხ~ სცთა
ესრეთ და მიისწრაფა ხისა მის ცნობადისა და იხილა იგი უშვენიერე
ს ყოველთა ხეთა მათ სამოთხისათა. და ესრეთ გოდებდა იგი, რ~ნაყოფი
ცა იგი ესე მის ოდენ ტკბილ არს, რაოდენიცა ხე იგი შვენიერ იყო,
და ნამდვილვე ჯერ არს ჩვენდა მღთვთად ყოფა სიტყვისა ებრ გველი
სა მის დაუწყებდა ჩვენდა კეთილისა და ბოროტისაცა: და იტყვიან რ
ომელიმე რ~ გველი
იგი დაეუბნაო ევასა მას კაცობრივითა სიტ

ყვითაო, და ვინეთგან ვოველნივე ცხოველნი იგინი მეტყუელ იყუნესო
კაცობრივისა ჵმითაო, ვიდრემდის გარდაჵდებოდა კაცი იგი
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მცნებასა ღთისასაო. და აწ ესე არა არს მართალ, რ~ ცხოველ
ნი იგინი მეტყუელ იყუნეს კაცობრივისა ჵმითაო, ხ~ გველი იგი თვით
არა მეტყუელ ექმნა ევასა მას, ა~დ ეშმაკი იგი, რომელიცა შ
ესრულ იყო პირსა მისსა და იქმნა გველი იგი პირი ეშმაკისა დაეს
რეთ დაეუბნა მას და აწ ესე უწოდეთ, რ~ მეტყველებისა ბუნებ
ა მხ~დ კაცთა აქვსთ, გონება, სიტყუა და ჵმა ამისათსათვის, რ~
არს ხატი ღთისა, და არა თუ ცხოელნი იგინი. ხ~ ცხოველთა მ
ათ არა უმეტყუელებად და არცა მეტყუელებენ, და არცა უ
ბრძაბიეს უფალსა მეტყუელებად მათდა. ხ~ გველი იგი ვინა
თგან იქმნა შესამოსელი და ეშმაკისა მის, დაიწყევ
ლა ღვთისა მიერ, ვ~ა გნებავსთ სმენად ქუემორე. ხ~ აქუნდა საწამ
ლავი გველსა მას პირსა მისისაგან, ვინათგან პირისა მისის
აგან მეტყუელ ექმნა ეშმაკი იგი ევასა მას და მოსწამლა იგი
სიტყვითა მით გესლიანითა. და მოიღო უკუდავებისა მის წილ მოკუდა
ება, და უხრწნელებისა მის წილ ხრწნილება. და ნათლისა მის
წილ ბნელი და მეუფობისა მის წილ ტყუეობა.არა თუ მარტო
იგი მოწამლა გუელმან მან ა~დ ყოველნივე ნათესავნი კაცთა
ნი. ხ~ ევამ ისმინა განზრახვა იგი გველისა მის და განყო ჵელი
მისი ხისა მის და მოიღო ნაყოფი მისი და ჭამა და მისცა ქმარსაცა
მისსა და ჭამა მანცა მის მიერ და ოდესაც ჭამეს მეყუსეულად
შიშველ იქმნეს სამღთოსა მის ქსოვილისა სამოსლისაგან ორნი
ვე ზოგად. და აღეხილნეს თვალნი მათნი და გულისხმა ყვნეს ში
შიშვნე მათი და სასჯელიცა, რომელი მიეჵადა ღთისა მი
ერ გარდაჵდომით მცნეათა მისთათა. და ესრეთ მოიღეს
ფურცელი ლეღვისა და შეიკერეს სამოსელად მათდა: და და
იფარეს სიშიშვლე მათ და სირცხვილი. ხ~ წმინდა
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ისიდორე პილისტოტი ესრეთ იტყუის იტ რათა ხე იგი ცნობადისაო
იყო ლეღვიო და ოდესაც იცნესო, თავნი მათნიო განშიშ
ვლებულად მუნად და მუნვედ მიიღესო ხისა მისგან ფურ
ცელიო და შეიკერნესო სამოსელიო და შეიმოსეს ჵორცნი მათნ
იო. ხ~ რომლისაგანაც ეუწყათ სირცხვილიო და სიშიშვლე მა
თიო მუნვე დაიფარეს იგი, და აწ სხვა რიგადაც გულის ხმა ი
ყოფების სიტყუა ესე სხუად რადმე და ვ~ა იტყუის ღთის მეტყუელიცა
იგი გრიგოლი, სადა პოესო მათ ნემსიო და ძაფიო და შეიკერნ
ეს ფურცელნიო რათა დაიფარნესო. და აწ ისმინეთ გონებაც

ა წერისა, თუ რად გულის ჵმა იყოფების. ხ~ ლეღვი იგი ორკერძ
ი არს, ნაყოფითა ტკბილ და ფურცლითა ზრქელ და ცოდვაცა იგი
მზგავსი მისი არს, რ~ ტკბილ არს პირად და მერმედ იქმნების
მწარედ, ზრქელ. ხ~ მსგავსად ამისსა ეუფლა ადამსაცა მას, ოდესაც
ა ჭამა ნაყოფი ხისა მის, ტკბილ უჩანდა მას და ოდესაც გულის ხმ
ა ყო, რ~ განშიშვლდა არა თუ სამოსლისა მისგან, ა~დ მადლისაგან
სამღთოსა. ხ~ მაშინ ეჩვენა მას მწარედა და ყოვლისავე სიმწარისად
უმწარესად, და მაშინღა მიითო ზრქელი ესე ჵორცი და მაცბიერი დამ
ძიმე. ხ~ აწ, რომელიცა გვაქუს და მსგავსად ამისა სიკვდილი
ცა იგი, რომელიცა იყო პირველად წვრილი და სუბუქი და უკუდავიმ რომელა
რს ჵორცი ესე. და ვ~ა ჭამეს აქმდე ევამ ხისა მისგან, მეყუ
სეულად ესმათ ჵმა უფლის და ღთისა წარვლიდა სამოთხედ მუხრ დადა
იმალნენ ადამ და ევა პირისაგა უფლისა შ~ს სამოთხესა და ჵმა უყო
ღ~თნ ადამს და რქუა მას ადამ სადა ხარ და სადა იმყოფები დამალ
ულ ვ~ა სირცხვილეული. უწყოდა ღ~თნ რომელი განიკითხავს გუ
ლთა და თირკმელთა, თუ სადა არს ადამ ა~დ რათა მისცეს მიზეზ
სიტყუისა მოგონებისა მისდა მიმართ ხ~ კაცთმოყუარესა ღ
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ღთ~სა მას სათნო უჩნდა რათა მოიზიდოს სინანულად იგი; ამისთვის უ
ჵმო მას ესრეთ ეჰა ვნებისა მის ჶი სასჯელი მიჵდისა მის.
ხ~ პირად ყოველთავე ძალითა მისათა ხედვიდა დიდებასა მას ღვთისასა თ
ვით ადამ იგი, და ისმინდა მან ჵმა იგი ღთისა ყოველითავე სი
ხარულითა მისითა მაშინ. ხ~ აწ ვინათგა იყო სასჯელ მიჵდ
ილი მიუგო შიშით და რქვა მას; მესმა ჵმისა შენისა წ
არუვლიდი სამოთხედ და დავიმალე, რ~ სიშველ ვარ.
ხ~ ღ~თნ მიუგო და რქუა მას: აჰა ესერ ხისა მისგან სჭამ
ე და არცა სურვილისა გულისა შენისასა ეწიე, აჰე ესე რა მც
ნებისა გარდამავლობაცა ჰქმენ, და საღმთოსა მისგანაცა მად
ლისაგან გარდამოვარდი მაშინ კ~დ მიუგო ღ~თნ მას და რ
ქვა: ხედაო ცოდვისა სირცხვილსა: ხედავა თუ ვითარ იქმენე ს
იშველ შენ ვინათგან გარდაჵედ მცნებასა ჩემსა და სჭამე ხი
სა მისგან, რომელიცა გაუწყე შენ არა ჭამად, და რასათვის არ
მიუგოთ ადამ ესრეთ, ვ~ა მონამან და არა რქვია მას რ~
გცოდე ღმერთო ჩემო დავაშავე შემოქმედო ჩემო და მოვტყუვდი
უფალო ჩემო, გცოდე და დარდავჵედ მცნებასა შენსა და ნებასა
და ამისთვის ვსტირი ვიგლოვ და მწუხარე ვარ ფრიად. ამის
თვის გევედრები შემიწყნარე კველად ურჩქმნილი ესე შენი. ხ~
არა თუ ესრეთ მიუგო, ა~დ კ~დ მიაგდო მიზეზი ღთისა ზედ
ან და რქუა მას ესრეთ. დედაკაცი რომელიცა მომეც მე ამხანა
გად მან მაცდუნაო. და მეყუსეულად საჩინო ყო მისდა რათა იგი ა

რ არს მცოდველი ა~დ ღმერთი იგი რომელმანცა მისცა მას
დედაკაცი იგი ამხანაგად. ხ~ ჰკითხა დედაკაცსა მას ღ~თნ და არ
ცა მან მიუგო ესრეთ, რათა გცოდეთო, ა~დ მიაგდო მიზეზი მანცა
გველსა ზედან, რ~ მან მაცდინაო და მაშინ დასწყევლაო
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ღ~თნ გველი იგი. მიუგო და რქუა მას ვინათგან შენ ქმენ საქმე ე
სეო, წყეულ იყავნ ქუეყანათა ზედა და აქამომდე ამართვით და ფერჵთა
შენთა ზედან ვლიდი და აწ მკერდითა და მუცლითა სცორვიდე დაიყ
ოს საზრდელად შენდა მიწა ყოველთა ჟამთა ცხოვრებისა შენი
სათა დავდვა მტერობა შორის შენსა და შორის დედაკაცისა ამის
და შორის ნათესავისა შენისა. ხ~ ამისთვის უკეთუ ოდესმე იხილოს
ვინმე გველი მიისწრაფის რათა მოკლას იგი. და იტყვიან რომელ
თა მკვლელთაგანი რ~ გველსა მას ოთხი ფერჵი აქუნდაო ვიდრე
მდის გარდაჵდებოდა მცნებასა მცნებასა ღთისას და შ~გ ოდესაც გ
არდაჵდა მცნებას ღთისასა და დაიწყევლა ღთისაგან იქმნა მცო
რავ მუცლითა მისითა გესლი იგი, რომელიცა აქუნდა შინაგან ა
წე პირსა შინა მისსა აქვს. და ესრეთ მიუგო დედაკაცსაცა
მას ვინადგან ისმინე სიტყუა გველისა მის და გარდაჵედ მც
ნებასა ჩემსა, განმრავლებით განმრავლენ მწუხარებანი
შენნი და სულთქმანი შენნი და სალმობითა შობდე შვილთა შ
ენთა ქრმისა შენისა მიმართ იყოს მიქცევა შენი და იგი
მთავრობდეს. და აწ, ხ~ ამისთვის დედაკაცი ოდესაც შობს აქვს
ფრიადი მწუხარებ წყევისა მის მიერ, რომელთაცა დასწ
ყევლა ღ~თნ. და გინა თუ მიიყრების სიცოცხლე მისი ვიდრე სი
კვდილამდე შობისა მისისა. მაშინ დაიწყევლა ადამიცა იგი: ვინა
თგან ისმინე სიტყვა ცოლისა შენისა უმჯობეს სიტყვისა ჩ
ემისაგან წყეულ იყოს ქუეყანი იგი საქმითაგან შენთა ჭირი
თა დამწუხარებითა შენითა იქმოდე ქუეყანასა ყოველთა დღე
თა ცხოვრებისა შენისათა. და სხვასა არა რას აღმოგიცენებდ
ეს, გარნა ეკალსა და კუროს თავსა: ხედავთა რ~ ეკალი და
კუროსთავი ჯერეთ მაშინა ქუეყანასა არღარა აქუნდა
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აღმოცენებულად ა~დ ოდესაც გარდაჵდა კაცი მცნებ
ასა ღთისასა, მაშინ აღმოუცენა და აღორძინდა რისხვისა მი
სთვის ურჩებისა. და კ~დ მიუგო მას და რქუა ესრეთ
რ~ პირისა ოფლისა შენისათა სჭამდე პურსა შენ
სა ვიდრემდის მიიქცე კ~დ მიწამდე, რომლისაგანცა
დაიბადე, რ~ მიწა ხარ და მიწადვე მიიქეც. ესე იგი არს
რათა ეუფლოს სიკვდილი მას და შეეცვალოს მიწადვე. და

მაშინ უქმნა მათ სამოსელი ტყავისა და შემოსა იგინი.
ხ~ საღმთოცა იგი გრიგოლი იტყვის ესრეთ: და შემოსა მათ სამო
სელი ტყავისაო. ვინა უწყის, თუ ჵორცისა ამის ცბიერისა
და მოკუდავისათვი იტყუის. ხ~ აწ ტყავისა იგი სამოსელი სხვას არ
ას მოასწავებდა გარნა ამისა რათა უკვდავებისა მის წილა
დ რომელიცა აქუნდა ადამს, მიიღოს მოკუდაება. ხ~ ტყავისა მ
ის სამოსლისათვის, რომლითაცა დაისაჯა ადამ, რათა მ
იიღოს სამოსლად მისდა ამისთვის სახელ უდვა კარავად
ქრისტესა, რათა შემოსოს ადამ[ს] უკვდავებისა სამოსელი: და
მაშინ თქუა ღ~თნ: აჰა ესერა იქმნა ადამ, ვ~ა ერთი ჩ
ვენთაგანი მცნობელი კეთილისა და ბოროტისა და ესრეთ გ
ულისჵმა იყოფების ძალი სიტყვისა ამის კ~დ მამა ძე და
სული წმინდა ხ~ ჯერ არს ჩვენდა ესრეთ თქმად. რ~ აწ
კეთილ არს ყოფნა და მისდა ესრეთ რომელიცა სათნო უჩ
ნდა ღმერთ ყოფად. არა თუ ღმერთ იქმნა ა~დ განშიშვლდაცა:
და რომლისაცა აქუნდა ესე ოდენი მადლი და საფარველი ღთი
სა ამათ ყოველთა მიერ შიშველ იქმნა და შთავარდა
რისხვასა ღვთისასა და უკვდებისა მის წილ მოიგო მოკუდ
ავება. ხ~ აწ კეთილ არს ყოფნად მისდა ესრეთ რომელსაცა
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ეგულვებოდა ყოფნად. და ვ~ა ერთსა ჩვენთაგანსა და აწ სიტყუი
თა ამათ მრავლიადთა რომელსაცა იტყვის ესრეთ, რ~ ვ~ა ე
რთი ჩვენთაგანსაო ესრეთ გამოაცხადებს სამებისა ერთარსება
სა რ~ სამნი არიან მამა ძე და სული წმინდა თვითებით, ხ~ ღ
თაებით ერთ. და მაშინღა განდევნა იგინი გარეგან სამოთხი
სა მისგან, რათა გულისხმა ყონ კეთილი იგი რომლისა
განცა ჵვებულ იქმნების გარდაჵდომითა მცნებათა მი
სთა.ხ~ უკეთუ კაცსა ერთსა აქუნდეს რამე კეთილი და მი
ს მიერ ჵვებულ იქმნების და არღარა ხედვიდეს მას სამარ
ადისოდ მალედ დავიწყებულ იქმნების იგი მისგან დაარცა
მწუხარება აქუს მისთვის ეგოდენი. ხ~ უკეთ კეთილ
სა მას მარადის ხედავნ და უფროსად დღე ყოველ ფ~დ ა
რს მწუხარება, გლოვა და სულთქმა მისთვის რ~ ესე ოდე
ისა კეთილისაგან ჵვებულ იქმნა და დაკლებულ იგი
და აწ ამისთვის დაადგინა იგინი ღ~თნ მახლდობელად სამოთ
ხესა პირის პირ, რათა ხედვიდენ დღე ყოველ კეთილსა მ
ას და უკუდავსა ცხოვრებასა, რომლისაგანცა გამოეჵვნეს ტი
როდენ და იგლოვდენ მარადის და ვ~ა იქმნა ესრეთ რ
ომელნიცა მარადის მტირალ იყუნეს ყოველთა დღეთა
ცხოვრებისა მისისათა ჵელმწიფებისა მისთვის რომელი

ცა აქუნდათ და წარწყმინდეს. და მაშინ უბრძანა უფალმან ქერა
ბინსა და მახვილსა იქცევისსა დაცვა კარისა მის ედემისა, რ
ომელ არს სამოთხე. ხ~ უკეთუ ენებოს ვისმე ცნობად
თუ რაოდენი დღენი დაყო ადამ სამოთხესა შიგან, და აწ რომ
ელნიმე იტყვიან ესრეთ, რ~ ასი წელი დაყოო მუნ, და სხვ
ანი იტყვიან, რ~ მესამესა ჟამსა დღეისასა შეიქმნაო, და
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მეექვსესა გარდაჵდაო და მეცხრესა გამოვიდაო ურჩქმნილო
ბისა მისთვისაო: ხ~ იოვანე ოქროპირი ესრეთ იტყ
ვის სახარებასა თარგმანსა შინა მათეს თავსსა, მეექვსესა
დღესა პირველსა შვიდეულისასაო, ესე იგი არს რ~ რომელ
საცა დღესა შეიქმნა ადამი, კ~დ მასვე დღესა განიჵადაო სამ
ოთხის ევათურთ. და იყო დღე იგი მეექვსე, რომელ არს პარა
სკევი და დღესა ამას შეიქმნა ადამცა იგი მეექვსესა ჟამსა ამ
სა დღისსა გარდაჵდა მცნებასა ღთისსა იგი. ხ~ ახლმა ადამ
უფლმან ჩვენმან იესო ქრისტემან ძემა და სიტყუამან
ღთის~ამან, რათა განაქვოს ცოდვა იგი პირველისა მის მ
ამისა ჩვენისა ადამისი, ჯვარს ეცვა მეექვსესა ჟამსა
პარასკევისსა, ცხობნებულ ყო და განათავისუფლა ადამ ნათესავი
თურთ ცოდვისა მის წყეულისა ურჩებისაგან, ესე უწყ
ოდეთ ყოველთავე რ~ მცირედ რამე დაკლებულ არს კაც
ი ანგელოზთა. და ვ~ა იტყუის წინასწარმეტყელიცა იგი დავით დად
აკლე იგი მცირედ რამე ანგელოზთა ამით არს დაკლებუ
ლ ანგელოზთა კაცი რ~ მოკუდავი არს. ხ~ არა თუ ღ~თნ ქმ
ნა კაცი უდარესი ანგელოზთა, ა~დ თავით თვისით იქმნა კაცი
უქვედეს ანგელოზთა, ვინათგან გადრაჵდა მცნებასა ღთისასა. ხ~ საწყ
ალობელი იგი ადამ, ოდესაც განიდევნა სამოთჵისაგან ევათურთ ბ
რძანებისაებრ უფლისა იმყოფებოდეს გარეგან სამოთხისა
მის უპატიოდ და შეურცხად უბადრუკ ქმნილი და ფრიად ყუედრებ
ულნი, და ყოფასა მათსა მუ იცნა ადამ ცოლი მისი ევა და მიუ
დგა მას და მუცლად ეღო კაენ და შვა იგი: ხ~ კაენ იყო მოქმ
ედი ქუეყანისა და იქმოდა მას და აბელ იყო მწყემსი ცხოვარ
თა და მოიღეს ორთავე ზოგან საქმეთაგან მათთა შესაწირავად
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ღთისად; დაშესწირეს მას. ხ~ შესაწირავი იგი აბელისა შეიწირა
ღ~თნ ამისთვის, რ~ იყო უმჯობეს საცხოვართაგან პოხილ და შვენიერ
ხ~ ვ~ა კაენის შესაწირავი იგი არა შეიწირა, ამისთვის რ~ იყო
უჵმი და უშვერ რამე საქმეთაგან მისთა; დავინათგან არა
შესწირა შესაწირავი და გულითა წმიდითა და სახიერითა, ა~დ

ზაკვითა და ორგულებითა და არცაღა თუ აქვნდა შიში ღ
თისა, ა~დ შორად განშორებულ იყო მისგან; არცა სასოება და
სარწმუნოვება აქვნდა მისდა მიმართ, ა~დ იყო ჭურჭელი
რამე აღსავსე უკეთურებითა და შურითა. ხ~ მადლი იგი ღ~თი
სა არა შევალს ესე უკეთურთა ჭურჭელთა, და ვ~ა იტყვის სო
ლომონცა იგი წინასწარმეტყველი, ცოდვილისა კაცისა გულსა ღ~თი
არა შევალსო, ხ~ უკეთუ შევიდეს მსწრაფლ გამოვიდესო. ხ~ იყო
კაენ იგი გულ კლებულ ფრიად ამისთვის, რ~ ღ~თნ არა შეიწ
ირა შესაწირავი მისი. და იყო პირი მისი სირცხვილეულ
და ხედვიდა რა ესრეთ, რ~ შესაწირავი მისი სათნო არს ღთი~
სა, და იძია ფრიად შური მის ზედა. და უფროსად ამისთჴსცა
რ~ ცხოვარსა მისსა უმჯობესად წარემატებოდა და ვე
რ უძლო ესე ოდენსა კეთილისა მისსა ხედვად აღივსო შუ
რითა და ჵდომითა და დაიდვა გულსა მისსა რისხვა ძმისა
მისისათვის. რა დღე ყოველ ამას განიზრახვიდა თუ რომელი
თა საქმითა მოკლას ძმა იგი მისი, და არა უწყოდა ჯერ
ად სიკუდილისა იგი საჭურველი, რ~ ჯერეთ არ შ
ემმოსრულიყო ქუეყანასა ზედან და არცაღა უწყო
დენ თუ რა არს სიკვდილი იგი. და იყო ფრიადსა მწ
უხარებასა და ჭმუნვარებასა. ხ~ ვინათგან ეშმაკი იგი
მგრძნებელი არს ბოროტისა განძრახვისა ოდესაც
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თუ განზრახვიდეს ვინმე რასმე ბოროტსა, ხ~ მაშინღა
ეშმაკი იგი მოვალს მახლობელად მიზდა და შემწე ექმნების
იგიცა მას უკეთურისა მის განძრახვისათვის და იძულებს მას
მრადის და დაუცხრომელად დღე და ღამე ჟამ და წუთ და ჰყოფს
მას გულსმოდგინედ ესე ოდენ, ვიდრეღა სრულყოს საქმე ი
გი და დააცეს იგი ბოროტითა განზრახვითა მით. ხ~ ვ~ა აგრძნ
ა ეშმაკმან მან უკეთური განძრახვა იგი კაეენისა მის
და ორგულება რომელიცა აქუნდა ძმისა მისისა მიმარ
თ: ხ~ ეშმაკი მიეახლა მას და თანა ზიარ მისსა იქმნა რა
თა აუწყოს მას თუ რომლითა სიკვდილითა მოკლას ძ
მა იგი მისი, და დღესა ერთსა მოიმუშაკებდა რა კაენ სა
მუშაკოსა მისსა ქუეყანასა მას; რ~ იყო იგი მუშაკი ქუეყანისა
და მოვიდენ ცხოვარნი ძმისა მისისანი სადაცა იყოფოდა კაე
ნ ხ~ ვინათგან დამშვრალიყვნეს ცხოვარნი იგინი დაცვივდ
ეს ქუეყანასა ზედა განსვენებად მათდა: და აბელიცა მუნ ი
ყო ცხოვართა მისთა თანა. ხ~ ყოფნასა მათსა მუნ შ
ეიცვალა ეშმაკი იგი ვ~ა თხა რამე დიდრქოსანი: ესე უწოდე

თ ყოველთა რ~ ეშმაკი იგი ყოვლის ფერის მსგავსად შეიცვლების და მივიდა ეშმაკი
მუნად, სადაცა იყუნენ მუნ ცხოვარნი იგი
მწოლარენი ხ~ ეშმაკმან მან რქითა მისითა დააგორა ლოდ
ი ერთი და ლოდი იგი ეცა ცხოვარსა ერთსა მათგანსა
და მეყუსეულად მოკლა იგი. და ვ~ა იხილა კაენ ესე ესრეთ გან
იხარა ფ~დ. ამისთჴს რათა ყოს მანცა ესრეთ და აღას
რულოს ნება გულისა მისისა: დამეყუსეულად მიისწრაფა და
პოვა ლოდი ერთი და დამარხა იგი ადგილსა ერთსა. კ~დ უ
კუნ იქცა. მოვიდა, პოვა ძმა თვის აბელ და რქუა მას მო
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ვედ და წარვიდეთ ველად. ხ~ აბელ ვ~ა უმანკო და უბრალო
იყო ყოვლისავე ოროტისა, არა რა განიძრახა, ა~დ
მეყუსეულად სიტყვიასაებრ ძმისა მისისა თანა წარიყუანა
და ამისთჴს რ~ უხუცესი იყო კაენ აბელისა და არა
წინა აღუდგა სიტყუასა უხუცესისა ძმისა მისისა, ა~დ დაემორ
ჩილა მას და ვ~ა მიეახლნეს ადგილსა მას, სადაცა მიუწოდა ძმა
სა მისსა და მირავიდაეს მეყუსეულად დასხდენ ორნივე ზოგად
მცირესა რასამე ჟამსა და აღდგა კაენ ფერჵთა მისთა ზედან და
აღიღო ლოდი იგი, რომელიცა აქუნდა დამარხულად მუ და
დასცა თავსა ძმისა მისისასა და მოკლა იგი და ესრეთ შვიდი იგი ც
ოდვა: პირველად, რ~განრისხდა მეორედ ღ~თი, მეორედ, რ~ შ
ეწუხებულყო მამა მისი, მესამედ რ~ უშვილოდ ყო დედა მის
ი მეოთხედ რ~ მოაკვდინა. ოდესცა ჰკითხა მას თუ სად არ
სო მეხუთედ რ~ უეყანა შეაგინა მეექუსედ რ~ სიტყვა წშ~
ღთისა, ოდესაც ჰკითხა მას თუ სად არსო ძმა შენიო და მიუ
გო არა უწყიო, მეშვიდე, რ~ უარის ყოფა ღთისა განიზრახა და
ოდესცა მოკლა ძმა იგი მისი და მუნვე დაუტევა დაიგი
განეშორა და წარვიდა. და აწ ღმერთი ვინათგან მეცნიერ არს
ყოველთა და არა რა არს წინაშე თვალთა მისთა დაფარულ მეყ
ვსეულად უჵმო კაენსა დიდითა რისხვითა მისითა და რქუა მას თუ სადა
არს ძმა შენი აბელ? მიუგო და რქუა მას, არა უწყი თუ სადა
არს ძმა იგი ჩემი რ~ არა ვარ მცველ ძმისა ჩემისა. მიუგო ღთნ და
რქუა: რა ეს ჰყავ, რ~ მოჰკალ ძმა შენი, ხ~ სისხლი მისი ღა
ღადებს ქუეყანით ჩემდამო ხ~ აწ ვინათგან ეს ჰყავ დამოჰკალ
ძმა იგი შენი წყეულ იყავნ ქუეყანათა ზედან ძრწოლი
თა და სულთქმითა შენითა იქმოდე ქუეყანასა და არა რა
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აღმოგიცენებდეს იგი, და არავინ იყოს მკადრე მოკულად შენდა, ი
ყუნ მოძულებულ და განდევნილ პირისაგან ჩემისა. ხ~ ე

სოდენ ფრიად ძრწოდა ჵელი იგი კაენისა, რომლითაცა ი
ყო უმსჯავრო იგი სიკუდილი რ~ ვერცაღათუ ეძლო ს
აზრდელისა მიტანა პირად მისად და არცაღა თუ სხვისა რ
ასამე საჵმარისა ჵორცისა მისისა ქმნად. ხ~ ვ~ა მიიღო წყე
უვა პირისაგან ღთისა რ~ ქუეყანამან არა აღმოუცენოს
არცაღა თუ ერთისა ნაყოფისაგან მიილტოდა ამიერ და იმიე
რ ადგილითი ადგილად ვ~ა წყეულ პირისაგა[ნ] ღთისა და წარვიდა
და დაემკვიდრა ქუეყანასა მას ნაგირისასა: და მი
უდგა ცოლსა მისსა და მუცლად იღო და შვა ენოს. და აღუშენა მუნ ქალაქი დაუ
წოდა სახელი ქალაქსა მას სახელი ენოს ძისა მისისა, და
ამან შემოიღონ პირველ შენებად ქუეყნად. ხ~ ენოს შვა გაიდა
დ და გაიდად მალალელი და მალალელ მათუსალა, და მა
თუსალა ლამექ. ხ~ ლამექ ესე იგი არს რომელმანცა
პირველად შემოიღო მშვილდი ქუეყნად. და ჰყვანდა მას ორნი ცოლნი და ერთსა მას
ერქვა ადა და მეორესა სელა ხ~ ადასგან
ორნი ძენი, და ერთსა მას უწოდა იუვილი და მე
ორესა მას იუვალ, დასელას მისგან იშვა მხოლოდ თოველ
ესე იგი არს რომელმანცა შემოიღო პ~დ ქუეყანად მჭედლო
ბა რკინისა და რვალისა. ხ~ ძემან მისმან იოვე
ლ შემოიღო პ~დ ქუეყანად კრავი რ~ იყო მონადირე ნა
დირთა და მფრინველთა და ოდესხა წარვიდის მონადირებად
ნადირთა, დაიდგინეს კარავნი მუ; და ძმამან მისმან ი
უეალ შემოიღო პ~დ ქუეყანათ სიმღერანი, საკრავნი ორღანოკნი და საყვირნი
და სხვანი ყოველნივე მსგავსნი ამისნი: და ვ~ა დაბერ[და]
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ლამექ, მოეღო თვალთა მისთა ნათელი და იქმნა ბრმა. ხ~ ო
დესაც ბრმაღა იყო იგი, არა მოურჩის მას ნადირნი რომე
ლნიცა არა მოჰკლის. ესოდენი სიმარჯვე აქუნდის ჵელ
სა მისსა და ჩვეულება. ხ~ არა მოკლის საჭმელად მისდა: ა~დ
ტყავისა და ბეწვისა მისთვის რათა იქმოდის სამოსლად მათდა,
და იტყვიან რომელნიმე რ~ მაშინაო კაცნი იგინი არა
სჭამდენ ჵორცსაო ა~დ შემდგომად წყლით რღვნისა იწყესო ჭა
მად ჵორცისა კაცთაო: ხ~ ლამექ სამარადისოდ იყოფოდა ჭა
ლაკსა შინა წინამძღვრისა მისისა თანა და არა სხ
ვად რადმე ეჵმარებოდა წინამძღვარი იგი მისი თჴნიერ
ამის: და ოდესცა იხილვიდის ნადირთა აუწყებდის მას თ
უ სადა არს ნადირი იგი. ხ~ დღესა ერთსა გამოვიდა ლა
მექ ნადირობად წინამძღვარითა მისითურთ და მოვიდნენ ჭალ
აკსა ერთისა პირსა. და ვ~ა მიეახლნეს ჭალაკსა მას. წი
ნამძღვარსა მისსა ესმა ჵმა რამე დაცემა ვ~ა ნადირისა რასმე

დიდისა. და მეყუსეულად მიიქცა და რქუა ლამექს აჰა აქა
არს ნადირი დიდი. და ვ~ა ესმა ლამექს მეყუსეულად მ
ოიმართა მშვილდი და ისარი და რქუა წინამძღვარსა
მისსა თუ სადა არს. და მან გაუნიშნა და აუწყა და განუ
ტევა ლამექ ისარი, და ჰკარა გულსა მისსა დამოკლა
იგი და არა იყო ნადირი, ა~დ იყო კაენ და მიეჵადა
სასჯელი აბელისა ძმასა მისსა, ხ~ ლამექ გულის
ხმაყო ძგერითა მით, რ~ მოკლა იგი და იქმნა მწუხარე ფ
რიად მოკულისა მისთჴს კაენისა და ესეოდენ განრისხდა რ~
მოკლა წინამძღვარიცა იგი მისი: ხ~ უბადრუკი იგი გვამ
ისა კაეენისა დაშთა მუნ ჭალაკსა შინა დაუფვლელად: და
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და თავისა მისისაგან გამოვიდა წყარო ერთი სიმყრალისა. და
წყალსა მას გამოაქუნდა მატლი რამე რომელიცა ა
რა ხულულა არაოდეს და არცა გამოჩენილა ქუეყანად
მსგავსი მისი. ხ~ მატლთა მათ აქუნდათ ოთხი ფეჵი
თვალნი და ყურნი მათნი იყუნეს ვ~ა ნადირისა რას
მე დიდისანი: ხ~ იტყუიან რომელნიმე რ~ ძაღლნი
მათ მიერ იშვნესო. ხ~ ადამისა და ევასი უნუგეშინ
ისმცემლო მწუხარება იგი სიკვდილისათვის აბელი
სა მისისა იხილა ღ~თნ და შეეწყალნა იგინი. და
მისცა მათ ღ~თნ ნაცვლად აბელისა და შვეს სეით:
და იქმნა სეით კაცი ჭკვიან და ბრძენ და მართალ.
ხ~ ამან დაზდვა სახელები შვიდთა მათ ვარსკულ
ავთა მაცდურთა: და ამანვე გულის ხმა ყო სიბ
რძნითა მისითა საბრუნავსაცა მას ცისასა: და
სიბრძნეს მისსა. და წიგნიცა იგი ებრეული ამი
ს მიერ დაიწერა. ხ~ აქათგან იწყეს განმრავლ
ება ნათესავთა კაცთამან ქუეყნად და განითესნეს ყოველ
თა პირთა ზედა ქვეყანისათა, და იცოცხლა ადამ ყოვე
ლნივე წელნი ცხოვრებისა მისისანი ცხრაას ო
ცდა ათი და მოკუდა მასვე დღესა, რომელსაცა გარ
დაჵდა ბრძანებასა უფლისას, და დაუტევნა ძენი ოცდა
ცამეტნი და ასულნი ოცდა შვიდნი: დაკაცნი იგი
ნი მის ჟამისანი შთაცვივდეს ბოროტსა და უკეთუ
რსა გულის თქმასა და საქმეთა და ურწმუნო
ებათა და ცდომათა. დიდებასა და ამპარტავნება
სა ეს ოდენ, რ~ დაუტევეს სარწმუნოვება
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ჭეშმარიტისა მის ღთისა, და იწყეს თაყუანისცემად კერპ
თა ზოგთა მზესა და ზოგთა მთოვარეს, ზოგთა ვარს
კვლავთა ზოგთა ქუეყანისა ზოგთა ნათელსა ზოგთა წ
ყალთა ზოგთა ხეთა, ზოგთა კლდეთა და ლოდთა, ზო
გთა თვითო ფერთა პირუტყვთა, ხ~ მას ჟამსა შინა იყო
ერთი შვილის შვილთაგანი სეითისა სახელდებული ნ
ოე. და ესე იყო ყოველთავე სიკეთეთა სრულიად
უნაკარულ. და მოძულე ყოვლისავე უკეთურებისა. და უსამართლოების, და
მტოლვარე ყოვლისავე
ცოდვისა და უკეთუ ვინმე იხილის უტყუარად მქცევი დაუსჯ
ელად, ჰყვედრიდის და ამხილის მზს უკეაურება იგი
მისი. და იყო მაიძულებელ მისდა, რათა მოიზიდ
ოს იგი შიშსა და კრძალვასა ღთისას: დავინათგან ვე
რღარა უძლი მოქცევად მათდა, ამისათვის რ~ ეშმაკსა მ
ას ჰყუანდა ბირებულ იგინი მისდა და რწმუნებულ ყ
ოვლისავე წადიერებისა მისსა ზედან: და განიძრახა
ნოე გულსა მისსა ესრეთ, რათა განეშოროს მ
ათგან, აღდგა და განეშორა და დაუტევა მამისა
მამული იგი მისი წარვიდა და განეშორა მათგან
და ესრეთ იტყოდა, რ~ უმჯობეს არს ჩემდა ყო
ფად უცხოთა და უმეცართა ქუეყანათა, ვიდრე ყო
ფად უღთოთა და უკეთურთა და უსჯულოთა კაცთა თანა
მაშინ იხილა ღ~თნ მიურდეკელი იგი გუნება მი
სი. რ~ არა მიდრკების უკეთურებასა ზედან. მო
უვლინა ანგელოზი მისი და ქუა ნოეს ესრეთ: რ~
ნებავს უფალსა ესრეთ აღჵოცად ყოველთავე ნათ
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ესავთა კაცთასა. ხ~ აწ შენ განმზადენ ულტოლველნი
და მაგარნი და შემზადე კიდობანი და იყოს სივრცე
მისი სამს მწყართა და ოცდაათ სიმაღლე და უქმენ კა
რნი გვერდით კერძოვე და ქმენ ძირით კერძო სახ
ლნი ორ რიგნი და სამ რიგნი და შევედ შენ და ცოლი
შენი და ძენი შენნი და ცოლნი ძეთა შენთანი და ყოვე
ლთაგან საცხოვართა პირუტყვთა და ნადირისაგან
და ყოველთავე ჵორციელთა, რაოდენიცა არიან ქ
ვეყანათა ზედან, ოროლნი მამალნი და დედალნი შეი
ყუანე შენ თანა და გამოზარდენ იგინი. ხ~ შენ იზრ
უნე და შეკრიბე საზრდელი მათთვის. და იწყო ნოე
სიტყვისაებრ ანგელოზისა მის. დაიწყო შენება
კიდობნისა მის და სრულ ყო მესამესა წელსა. ხ~ ეე

სოდენსა წელსა შენება კიდობნისა მის სხვა არა
რა იყო. გარნა ამისა ვინ უწყის უკეთუ შეინანონ
კაცთა მათ უსჯულოვებათა მათთაგან ხედვითა მისითა:
ხ~ ოდესცა ჰკითხვიდეს ნოესა მას კაცნი, გინა თუ რასა
თვის აშენებს მას: მიუგებდა და ეტყოდა მათ რ~ ს
აძულველ იქმნა წშ~ ღთი~სა უშჯულოება ერისა ამის ,
და უნებს უფალსა, რათა მოავლინოს წყლით ღრღვ
ნა და ახოცოს პირისაგან ქვეყანის ყოველნივე კაც
ნი და პირუტყვნი. და მკითხველნი იგი ეკითხვიდეს და
ემღერდეს სიტყვათა მათ ნოესთა: და ოდესცა აღასრულა
ნოე კიდობანი იგი, მაშინ უბრძანა ღთნ ნ
ოესა შევედ შენდა ცოლი შენი, და ცონი ძეთა შენ
თანა და ძენი და შვილნი ძეთა შენთანი, და
1–26 სტრ., 18r
ყოველთაგან პირუტყვთა და მჵეცთა და
ცხოველთა და ყოველთავე ჵორციელთა ორ
ორნი მამალნი და დედალნი შეიყვენენ შენთანა: აჰა
შვიდ დღეთა არს და იწყების წვიმა საშინელი ორმე
ოც დღე და ორმეოც ღამე და ყო ნოე ბრძანები
საებრ უფლისა და შევიდა კიდობანსა მას იგი, და ცოლი
მისი და სამნი ძენი მისნი სემ ქამ და იაფე
თ და სამნი ცოლნი ძეთა მისთანი, და წულნი მა
თნი და თოთა შეიყვანეს ყოვლისავე თესლადისა, ცხო
ველისა ორორნი მამალნი და დედალნი: და და
ხურა კარი კიდობანისა მის ნოე და განრისხნა უფალი
გულის წყრომითა მისითა უშჯულოვებასა მას
კაცთასა და განაღო საქონელი ცისა და ყოველნ
ივე წყარონი უფსკრულისანი: და გარმოეცემოდა
წყალი და ვ~ა ზღვა ორმეოც დღე და ორმეოც ღამე:
და განმრავლდა წყალი და ზე აღიღო კიდობანი
იგი ქუეყანით და იყო კიდობანი ზედა წყალთა და
დაფარნეს წყალთა მათ ყოველნი მთანი ბორ
ცვნი ქუეყანისანი და აღჵდეს წყალნი იგი მთთა
მათ უმაღლესად, ვიდრე ათხუთმეტ მწყართაოდენ:
და მოსწყდენ ყოველნივე ჵორციელნი რაოდენ
იცა იყო ქვეყანასა ზედან ფრინველნი დაპ
ირუტყვნი, ნადირნი მჵეცნი და ყოველნი კაც
ნი. და ყოველნივე რომელსაცა აქვნდა სული
ცხოველნი და აღიჵოცნეს სრულიად ყოვლისაგ
ნ პირისა ქვეყანისა კაცთაგან მიპირუტყვა

1–26 სტრ., 19r
თამდე მჵეცნი და მფრინველნი ცისანი ხ~ კიდობა
ნი იგი დადგა მთასა ერთსა რომელსაცა ეწოდ
ების არარატ და ოდესაც დასცხრა სიმრავ
ლე იგი წყალთა მათ განაღო ნოე კიდობანი და
განუტევა ყორანი ერთი, რათა იუწყოს მის მიე
რ უკეთუ დასცხრა სიმრავლე იგი წყალთა მა
თ: ხ~ ყორანი იგი ვ~ა წარვიდა და ჰპოვა და
მრჩვალთა მათ კაცთა და პირუტყვთა მძოვრი ა
რღარა უკუნ იქცა მისდა, რათა აუწყოს მას რ~
დასცხრა წყლით რღუნა იგი და შემდგომად ამისა იხი
ლა ნოე რ~ არღარა მოიქცა ყორანი იგი მისდა:
განაღო კ~დ კიდობანი იგი და განუტევა სხვაღა ერთი
ყორანი რათა მიოქცეს მისდავე: და მოართვას მას ნ
იშანი რამე უკეთუ დასცხრა წყლით ღრღუნა ი
გი. ხ~ არცა იგი მოიქცა მისდა, დაითმინა სხვაღა შ
ვიდი დღე ნოე კიდობანსა მას; და კ~დ განაღო კიდობა
ნი იგი დღესა მას მეშვიდესა და განუტევა ტრედი
ერთი და წარვიდა, ხ~ ტრედი იგი ვინათგან წმინდა
არს და უმანკო არა სათნო იჩინა დაჯდომა ტალახ
თა ზედან და მიიღო პირით მისით რტო ერთი
ზეთის ხილისა და მიიქცა კ~დ მუნვე კიდობნად,
და მეყუსეულად სცნა ნოე რ~ დასცხრა წყლით ღ
რღუნა იგი და ესრეთ გამოვიდა ნოე კიდობნისა მი
სგან ცოლითურთ და ძეთა მისთათ და ყოვლითურთ
სახლეულით მისით და გამოვიდნეს ცხოველიცა იგი
ნი: რომელნიცა შესრულ იყვნეს მისთანა
1–26 სტრ., 19v
კიდობანსა მას ყოველთაგან თესლთა ქუეყანისათა: და მოიღო
ნოე შესაწირავი ღთის და შესწირა მას და იხილა უ
ფალმან შესაწირავი ნოესი და აკურთხა ღ~თნ კ~დ ბ
უნებანი კაცთანი და ცხოველთანი: ესრეთ აღორძინდ
ებოდა და განმრავლდებოდა ყოველსა პირსა ქუეყანისსა:
და იყო წყალნი გარდაჵდომილად მისგან. ვიდ
რე წყლით ღრუანმდე ორიათას ორას ორმ
ოცდა ორი: ხ~ მას ჟამსა იყუნეს შვილის შვილთაგა
ნი ნოესთა: და გამოსჩნდეს გმირნი და გონება მაღალნი: მეს
რემ და ნებროთ ხ~ იყო სხვაცა ძის ძე ნოესი: ავნან რ
ომელნი შვა იაფეთ ძემან ნოესმან: და ავნან შვა თარი

შის: და თარიშის შვა თარგამოზ: დაესე თარგამოზ იყო მამ
ა სომეხთა დაქართველთა: და რანთა და მოვაკანელთა: ჲე
რთა და ლეკთა მეგრელთა და კავკასიელთა: და იყო კა
ცი გმირი და შ~დ განყოფისა ენათასა: ოდეს აღა
შენა ნებროთ ბაბილოვანსა გოდოლი და განუყენე
ეს მუნ ენანი, და განიბნივნეს ყოველსა ქუეყანასა ადამს აქეთ ჩღჟჲ წელს უკან იყო
ნებროთ. არა რატი
ალაგზეა – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
და წარმოვიდა ესე თარგამოზ ნათესავითურთ მისით და
დაემკუიდრა ორთა მათ მთათა შუა კაც
თ შეუვალთა არა რატსა და მაისისასა და იყო ნა
თესავი მისი დიდი დაურიცხვი: რ~ ესხნეს ცოლ მ
რავალ ძენი და ასულნი, შვილნი და შვილის შვი
ლნი, ძეთა და ასულთა მისთანი: რ~ ცხოვნდა იგი
ექუსას წელ: და ვერღარა იტევდა ქუეყანა არა
1-26 სტრ., 20r
რატისა: და მასისისა ხ~: ქუეყანა იგი წილით ხდომ[ო]
და ესე არს საზღვარი ქუეყანისა მისისა:. აღ
მოსავლით ზღვაÁ გურგენისა, რომელსა აწ გი
ლონის ზღვად სახელ სდებენ დასავლით ზღვაÁ
პონტოსა რომელსა აწ შავ ზღვად სახელ სდებენ:სამხრით მთაÁ ო[რ]ეთისა რომელ არს ქურთთა
ქუეყანას, პირის პირ მიდიისა: მიდისა თავრიზისა
ჩრდილოთ მთაÁ კავკასია რომელსა სპარსნი იალბ
უს უწოდებენ: ხ~ შვილთაგან თარგამზისათა გა
მოჩნდეს კაცნი რვანი გმირნი ძლიერნი და სახე
ლოვანნი რომელთა სახელებ ესე არს: პირველის
ჰოს: მეორესა: ქართლოს: მესამესა: ბარდოს: მეოთხეს
ა: მოვაკოს: მეხუთესა: ლეკოს: მექვსესა: ჲროს: მეშვიდესა
კავკას: მერვესა: ეგროს, ესე რვანი იყუნეს გმირნი
ხ~ ჰოს უმეტეს გმირი იყო ყოველთასა რ~ ეგე ვი
თა არი არა ოდეს ყოფილიყო არცა წყლის რღუნი
ს წინათ და არცა შ~დ ტანითა და არითა და სიმჵნ
ითა:, ხ~ ვერღარა იტევდა ქუეყანა არა რატისა და
მასისა განუყო თარგამოს ქვეყანა ნათესავი თჴსი რ
ვათა ამათ გმირთა: ნახევარი ნათესავისა მის
ისა და ნახევარი და უმჯობესი ქვეყანისა მიისისა მისცა ჰოს: ხ~ შვდთა ამათ მისცა
ხუედრი მათი
არძანგებისაებრ მათისა წარმოიყუანნა შვიდნი ი
გი ჩრდილოთ კერძო და განუყუნა ქუეყანანი ღი

რსებისა ებრ მათისა: მისცა ქართლოს და უჩ
ინა საზღუარი აღმოსავლით ჰაერთა და მდინა
1-26 სტრ., 20v
რე ბერდუჯისი დებედაა: დასავლით ზღუა პონტოსი
სამხრით მთაÁ რომელი მიყუების ბერდუჯის მდინა
რის თავსა და მთა რომელი მიჰყვების დასავალ კერძი
რომლისა წყალი გარდამოდის ჩრდილოთ კერძო
და მიერთვის მტკუარსა რომელი მიყუების მთათა კალა
რჯეთს და ტაოს ვიდრე ზღუამდის. და ჩრდილოთ სასღუა
რი ღადო მთათა რომელი გამოვლის შტოდ კავკასი
საგან დამაკიდავს წვერი დასასრულსა ღადოსა რომე
ლსა ქუიან ლიხი: და ამათ საზღვართა საშუ
ალ მისცა ყოველი ქართლოსს: ხ~ ბარდოს მისცა მტკუა
რსა სამჵრით ბერდუჯის მდინარისაგან ვიდრე სადა
შეკრბებიან მტკუარი და რაღსი დამან ბარდოს აღაშენა ქალაქი ბარდავი და დაეშენა
მუნ:. და მოვაკანს მის
ცა მტკვარსა ჩრდილოთ მცირისა ალაზნის შესართავ
ითგან ვიდრე ზღვამდე და ამან აღაშენა ქალაქი მოვაკან
ეთი დადაემკუიდრა მუნ: ხ~ ჰეროსს მისცა ქუეყანა მტკვრი
სა ჩრდილო მცირისა ალაზნისა შესართავითაგან ვიდრე ტყე
ბამდე რომელსა აწ ჰქვიან გოლგოლგოთა და ამან ჰერო
ს აღაშენა პ~დ ქალაქი შესაკრებელთ შ~ს ორთავე
მტკუართა და ალაზანსა და უწოდა სახელი თჴს ჰერეთი
და მის გამო ჰქუიან ჰერეთსა ჰერეთი და აწ მას ად
გილსა ჰქუიან ხორანთა: ეგროსს მისცა ქუეყანა ზღ
ვის ყურისა და უჩინა საზღვარი აღმოსავლით მთაÁ
მცირე რომელსა აწ ჰქჴან ლიხი: დასავლით ზღუაÁ მდინარე მცირისა ხაზარეთისა
სადა წარსწვ
დების წუერი კავკასისა ხ~ ამან ეგროს აღაშე
1-26 სტრ., 21r
[ნა] ქალაქი და უწოდა სახელი თჴსი ეგრისი აწ მას ადგილსა ჰქჴან
ბედია ხ~ კავკასიათა ჩრდილოთ არაÁ იყო ხვედრი თარგამოს
ისა ა~დ არცა იყო კაცი კავკასიანთა ჩრდილოთ დაუმკჴ
დრო იყო ქუეყანა იგი კავკასიიდგან მდინარემდ
ე დიდად რომელი შესდის ზღუა დარუბანდისა
სა: ამისთჴს გამოიყუანნა მრავალთა გმირთაგან ორნი
გმირნი ლეკკან და კავკას: მისცა ლეკანს ზღვიადგან და
რუბანდისათა ვიდრე მდინარემდე ლომეკსა ჩრდილოთ
ვიდრე მდინარედმდე დიდად ხაზარეთისათა: კავკასის მისცა

ლომეკის მდინარითგან ვიდრე დასასრულადმდე კავკასისა დას
ავალი ხ~ ჰაოს დაემკუიდრა საყოფელთა მამისა თჴსისასა
თარგამოსისა დადაიპყრა ქუეყანა ჩრდილოთ ვითა დაგვიწერია
სამხრით მთით ოსეთისაგან აღმოსავლით ვიდრე ზღ
ვადმდე პონტოსა: გურგანისა, დასავლით ვიდრე ზღვამდე პონ
ტოსა: და ამათ შვიდთავე ძმათა ზედა იყო გამგებელ და უფალ
და ესე ყოველნი იყუნეს მორჩილ ჰაოსსა და ამათ ყოველთა
იყო ერთი ენა სომხური: და ესე რვანი ერთობით ჰმონებდ
ეს ნებროთს გმირსა რომელი იყო პირველი მეფე ყო
ვლისა ქუეყანისა:- შემდგომად ამის მცირედთა წელიწად
თა მოუწოდა ჰაოს შვიდთა მათ გმირთა შემოკრიბნა და
ჰრქუა მათ მოგვცა ღ~თნ მაღალმან ძალი და სიმრავლე ნათეს
ავისა ჩვენისა. აწ შეწევნით ღ~თისა და მბადებლისათა ვიყუნე
თ არავის მონა და არავის მსახუროთ თჴნიერ ღ~თისა და
მბადებელისათა ეწამნეს შვიდნი იგი გმირნი დადაუმტკიცე
ს განზრახვაÁ იგი დაგანდგეს ნებროთს და არღარაÁ მისცეს ხარკი და ეზრახნეს სხვათა
ვიეთმე ნათესავთა
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და დაუორგულდეს სხვანიცა ნათესავნი -- - - - - მაშინ განუწყრა ნებროთ და შემოკრიბნა გმირნი მის
ნი დაყოველნი რომელნი ერჩდეს სპანი მისნი და მომა
რთ თარგამოსანთა: ხ~ ჰაოზ მოუწოდა შვიდთავე გმ
ირთა და ყოვლისავე ნათესავსა თარგამოსიანსა და შეეწი
ვნეს სხვანიცა ვინმე ნათესავნი დასავლეთისანი შეკრ
იბნა ჰაოს ესე ყოველნი დადაადგა ძირსა მასისისა
სა: დავითარ მოადგა ნებროთ ქვეყანასა ადრაბადგანისას
ა და დადგა მუნ დამუნით წარავლინნა გმირნი მი
სნი სამეოცნი და მათ თანა სპანი ურიცხვნი წყობად თა
რგამოსანთა. ხ~ ვ~ა მოიწივნეს სპანი ნებროთისანი მაშ
ინ მიეგებნეს შვიდნი იგი გმირნი გმირნი ჰაოსისანი სპათა ძლ
იერითა ხ~ ჰაოს სპითა უძლიერესითა დაუდგა უკანით ზ
ურგით: იქმნა მათ შ~ს ბრძოლა სასტიკი რომელი ემსგავს
ებოდა სასტიკებასა ჰაერისასა რ~ მტუერი ფერჵისა
მათისა ვ~ა ღრუბელი სქელი ელვა აბჯრისა მა
თისა ვ~ა ელვა ცისა ჵმაÁ პირისა მათისა ვ~ა ჵმა
ქუხილისა სიმრავლე ისართა და ტყორცნა ქვისა მათი
სა ვ~ა სეტყუა ჵშირი და დათხევა სისხლისა მათისა ვ~ა
ღუარი სეტყუათა განგრძელდა ბრძოლა მათ შ~ს და
ამოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი სული: - ხ~ ჰაოს უდგა ზურგად გმირთა მისთა ძალს
სცემდა დანუგეშ

ინის ცემად ჵმითა საზარელითა რომელი მსგავ
ს იყო მეხის ტეხისა: მაშინ სძლეს თარგამოზი
ანთა და მოსრნეს სამეოცნი იგი გმირნი ნებროთისანი და სპანი მათნი ხ~ შვიდნი ესე
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გმირნი თარგამოსანნი ქართლოს ბარდოს მოვაკან ჰ
ეროს ლეკან კავკასან და ეგროს ესენი დარჩეს ცოცხლებ
ით თჴნიერ წყულებისა და ძლევა შემოსილნი ჰმადლო
ბდეს ღ~თსა დამბადებელსა: - ხ~ ვ~ა ესმა ნებროთს
განწყრა და წარმოემართა მით კერძო ყოვლითა ძა
ლითა მისითა ხ~ ჰაოს არა ჰყუეს სპანი ნებროთის სპ
ათა ოდენნი გამაგრდა იგი ღარღალთა შინა მასისისა
თა მიუდგა ქუეშე კერძო ნებროთ და იყო იგი ჭ
ურვილი რკინითა და რვალითა ტერფთაგან ვიდრე
თხემამდე და აჰაჵდა ერთსა გორასა ზედა ზრახვა
დ აჰაოსსა და ეტყოდა დამორჩილებასავე მისსა რა
თა სთნდეს მიქცევა მისდავე: ხ~ ჰაოს ჰრქუა გმი
რთა მისთა განმიმაგრეთ ზურგით კერძი ჩემი და
მივეახლო ნებროთს და წარვიდა და მივიდე პირის პი
რ მახლობელად ნებროთისა სტყორცა ის არი
და ჰკრა მკერდსა ნებროთისსა ფიცარსა ზედა რვ
ალისასა და განვლო ზურგით მაშინ დაეცა ნებ
როთ და იოტა ბანაკი მისი და განთავისუფლდ
ეს ნათესავი თარგმოსისანი და მან ჰაოს ყო
თაჴ თჴსი მეფედ ძმათა თჴსთა ზედა დასხ
ვათაცა ნათესავთა ზე მახლობელთა საზღუა
რთა მისთასა:. ხ~ შვიდნივე ესე ძმანი წარვიდ
ეს თჴს თჴსად ქუეყნად და იყუნეს მორჩილ
ჰაოსისა: ხ~ აქამომდის დავწერეთ ჰამბავი ესე რვათავე ძმათა:. - - - - - - - - - - - ხ~ აქათგან ვიწყოთ და წარმოვთქუათ ჰამბავი ქ
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ართლისა და ნათესავისა მათისა დაცხოვრება მათი ვიდრე დღ
ეთა ჩვენთამდე: და ვითარ იგი განუყო ქუეყანაÁ თარგამოს ნა
თესავისა მისა რვათავე შვილთა მისთა:დამისცა ქართლოს ქუეყანა იგი რომელი ზემო აღვსწერ
ეთ და ესე ქართლოს მოვიდა პ~დ ადგილსა მას სადა შეერთ
ვის არაგვი მტკუარსა და განდავიდა მთასა მას ზედა რომე
ლსა ეწოდების არმაზი. და პ~დ შექმნა სიმაგრენი მას
ზედა დაიშენა მუნ ზედა სახლი დაუწოდა მთასა მას სახელი თ

ჴსა თჴსისა ქართლი დავიდრე აღმართებადმდე მუნ ზე
და კერპი იყო არმაზისი ერქუა მთასა მას ქართლი და მის გ
ამო ეწოდა ყოველსა ქართლსა ქართლი ხუნანითგან ვიდ
რე ზღუადმდე სპერისა:- აქ არი ხუნანის განმარტება
შემდგომად ამისსა ამანვე ქართლოს აღაშენა ციხე ორბისა
რომელსა აწ ქვიან სამშვილდე კუალად აღაშენა მტუერი რომელსა აწ ქვიან ხუნანი
ცხონდა იგი მრავალთა წელთა დაგანმრავლ
და ნათესავი მისი ხ~ შვილთაგან შორის მისთა გამოჩნდეს ხუთნი გ
მირნი რომელთა სახელები ესე არს პირველსა:- მცხეთოს მეო
რესა გარდაბოს მესამესა კახოს მეოთხესა კუხოს მეხუთესა გაჩ
იოს ესე ხუთნივე იყუნეს გმირნი ა~დ მცხეთოს უგმირე იყო
ხუთთავე მათ: და ამის შდ მოკვდა ქართლოს დადაფლეს
იგი თავსა ზედა ქართლისასა რომელსა აწ ეწოდების არმაზი
და შ~დ ამისსა ცოლმან მისმან აღაშენა დედა ციხე დამანვე აღაშენა ბო
სტან ქალაქი რომელსა აწ ჰქვია რუსთავი და განყუნა ცოლმა
ნ ქართლოსისამან ხუთნივე იგი გმირნი შვილნი მისნი:- გარდაბოს მისცა ხუნანი
დაუჩინა საზღუარი აღმოსავლი
თ მდინარე ბერდუჯისი დასავლით ქალაქი გაჩიანი და სამჵ
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[რით] მთა პირველ ხსენებული. და ჩრდილოთ მტკვარი
ხ~ გაჩიოს მისცა ობის ციხე და სკორეთის მდინარი
დგან ვიდრე თავადმდე აბოცისა. და ამან გაჩიოს აღ
აშენა ქალაქი გაჩიანი რომელსა მაშინ ერქუა სანადირო
ქალაქი:. და კახოს მისცა ბოსტან ქალაქი რომელ
სა აწ ქჴიან რუსთავი მისცა არაგვიდგან ვიდრე ჲრ
ეთამდე თავდმდე მთასა კახეთისასა და მტკუარსა შუა:.
კახოს მისცა კავკასისა და კახეთის მთასა შორის არაგვი
თგან ვიდრე ტყეტბადმდე რომელი არს საზღვარი ჲრეთისა და ამან კიხოს აღაშენა
ჩელეთი კახოს შეეწ
ია შენებასა ჩელეთისსა რ~ დედა ციხე კახოსი ხ
ვედრი იყო დამისცა კახოს შეწევნისათჴს და შეეწ
ია შენებასა ჩელეთისასა რომელ არს ბერ ერქუა პირველ შ
ენებულსა კახეთისასა:-ხ~ მცხეთოს რომელი უგმირ
ე იყო ძმათა მისთა ესე დარჩა საყოფელთა მამისა მათისა ქართლოსისათა რომელსა აწ
ჰქვიან არმ
აზი და მანვე აღაშენა ქალაქი შესაკრებელსა შ~ს მტკურისა და არაგჴისასა და უწოდა
სახელი თჴსი მც
ხეთა და დაიპყრა ქვეყანა ტფილისითგან და და არაგვითგან დასავლით ვიდრე
ზღვადმდე სპერისა. და
ესე იყო განმგე და უფალი მათ ოთხთავე

ძმათა ზედა ესე ოთხნივე იყუნეს მორჩილ მი
სსა ესე ათ განაყოფნი ქართლოსის ძეთანი რ
ომელნი განყუნა დედამა მათმან შ~დ სიკუდილი
სა ქართლოსისა: ხ~ მრავალთა წელთა და მრავალთა
ჟამთა ცხონდა ძე ქართლოსისი და განმრავლ და
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ნათესავი მისი დამთ ყოველთა:- ხ~ შვილთა შ~ს მცხეთო
სისათა გამოჩნდეს სამნი გმირნი სახელოვანნი რ
ომელთა სახელები ესე არს პირველს უფლოს მე
ორესა ოძრხოს მესამესა ჯავახოს განუყო მათ ქუე
ყანა და ნათესავი მათი ყოველი:- ოძრჵოს მისცა
ტასის კარისაგან ვიდრე ზღვამდე სპერის ქუეყან
აÁ კლდოვანი ამან ოძრჵოს აღაშენა ორნი ცი
ხენი ქალაქნი ოძრჵე და თუხარისი ხ~ ჯავახოსს
მისცა ფანკარიდამ ვიდრე თავადმდე მტკვრისა და
ამან ჯაოვახოს აღაშენა ორნი ციხე ქალაქნი წუნდა
და ქალაქ არტანისი რომელსა მაშინ ერქუა ქაჯ
თა ქალაქი ხ~ აწ ქჴან ჰური:- ხ~ უფლოს და რჩ
ა სოფელი მამისა მათისა მცხეთოსისა მცხეთას დაი
პყრა ქუეყანა არაგვითგან და ტფილისითგან ვიდრე
ტასის კარამდე და ფანამრამდე და ამან უფალოს აღა
შენა უფლის ციხე ურბნისი კასპი არაგუთაგან
და არმაზითგან ვიდრე ტასის კართამდე უწოდა ამა
ს ქუეყანასა ზენასა სოფლისა რომელსა აწ ჰქჴან შ
ინა ქართლი ხ~ ვიდრე სიკუდილამდე მცხეთოსისა ესე
ყოველნი ნათესავნი თარგამოსისნი იყუნეს სიყუა
რულსა ზედა ერთმანერთისასა და შიში აქუნდათ ნ
ებროთიანთაგან ძებნასა სისხლისა ნებროთისასა დაი
სწრაფებდეს იგინი მაგრებასა ციხე ქალაქთაგან შიშისათჴს ნებროთიანთასა:ხ~ ვ~ა მოკუდა მცხეთეოს ძე ქართლოსისათა იწყეს
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შთავარდა შური შ~ს შვილთა ქართლოსთა იწყეს ბრძ
ოლად და ჵდომად ურთიერთას: რ~ უფოს ძესა მხეთ
ოსისა არაÁ ერჩდეს არცა ხადეს უფლად რომელი
დატევებულიყო საყდართა ქართლოსისთა რ~ მ
ამისაგან მიცემულ იყო უფლებაÁ ქართლოსიანთა: იწ
ყეს ბრძოლად და ჵდომად ურთი ერთას და განაგრძელეს მ
ათ შორის ბრძოლად რომელსამე ჟამსამე აღდგიან ამათ
განნი ორნი ნათესავნი ერთსა ზედა და სხვანი შეეწ
ეოდიან რომელნიმე მას. და რომელიმე კ~დ სხვანი აღდ

გიან ერთმანერთსა ზედა და სხვანი შეეწეოდიან და რომელსამე
ჟამსა იქმნის მშვიდობაÁ მათ შ~ს და კ~დ შეიშალნია
ნ და ებრძოდიან და გაგრძელდა მათ შ~ს ესე ვითარ
ი საქმე და არავინ იყო მათ შ~ს უწარჩინებულ და
უსახელოვანეს[ი] ა~დ ადგილთი ადგილად თავადი იჩინია ხ~ რ
ომელიცა იყუნის მცხეთას რეცა თავადი იგი იყუის ყო
ველთა მათ სხვათა ზედა და არცა სახელდებოდათ მე
ფედ არცა ერისთავად ა~დ მამასახლისი ეწოდებოდათ და
იგი იყუის მაზავებელი და ბჭე სხვათა ქართლოსანთა
რ~ ქალაქი მცხეთა გადიდებულიყო უმეტეს ყოველთასა და
უწოდდეს დედა ქალაქად:. და მას ჟამსა დაივიწყეს ღ~თი
დამბადებელი მათი დაიქმნეს მსახურ მიზისა და მთვარი
სა და ვარსკულავთა ხუთთა და მტკიცეს და უფროსი საფი
ცარი მათი იყო საფლავი ქართლოსისა:.
გამოსვლა ხაზართ მას ჟამსა შინა განძლიერდეს
ხაზარნი დადაიწყეს ბრძოლა ნათესავსა ლეკისათა
და კავკასიოსთა: ესე თარგმაოსიანნა ყოველნი მას ჟამსა იყვნ
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ეს მშვიდობით სიყუარულსა ზედა ერთმანერთისასა: ხ~
შვილთა ზედა კავკასისათა იყო უფალ და ურძუკ ძე ტირეთისი
ეზრახნეს ესე ექუსთავე ნათესავთა დ თარგამოსანთა დაითხ
ოვეს შველა ხაზართა ზედა: ხ~ შეკრბეს ყოველნი ნათესა
ვნი თარგამოსანი და გარდავლეს მთაÁ კავკასია და მოტ
ყუელნეს ყოველნი საზღვარნი ხაზარეთისანი და აღაშენნეს ქა
ლაქნი პირსა ხაზარეთისასა და წარმოვიდეს:- ამისსა შ~დ ხა
ზართა იჩინეს მეფე და დაემორჩილნეს ყოველნი ხაზარნი მე
ფესა მას ჩინებულსა მთასა დაწარმოიძღვნეს დაგამოვ
ლეს ზღვის კარი რომელსა აწ ჰქვიან დარუბანდი: ვერ წინ
აღუდგეს თარგამოზიანნი რ~ იყო სიმრავლე ხაზარეთა ურიც
ხვი წარტყუენეს ქუეყანანი თარგამოზიანთა და შემუსრეს ყოვე
ლნი ქალაქნი არა რატისანი დამასისისანი და ჩრდილოსა
ნი. ხ~ დაურჩეს ციხე ქალაქნი თუხარისისა სამშვილდე
და მტუერის ციხე რომელ არს ხუნანი შიდა ქართლი და
ეგრისი და ისწავეს ხაზართა ორნივე ესე გზანი რომელარ
ს ზღვის კარი დარუბანდი და არაგვის კარი რომელ არს
დარიელა და განამრავლეს ხაზართ გამოსვლაÁ და ტყუენვა მათი
და ვერღარა წინ აღუდგეს და მიერითგან იქმნას ესე ყოველნი
თარგამოსანნი მოხარკე ხაზართა:. ხ~ ოდეს პ~ლ გამოვიდა ხა
ზრთ მეფე და მოტყუენნა ქუეყანანი რომელნი ზემოთ და
გვიწერია და გარდავლო მთაÁ კავკასია და იყო ძე მ

ისი სახელით უობოს. და მისც ძესა თჴსსა ტ
ყუე სომხითისა და ქართლისა და მისცა ქუეყანა
კავკასისა ნაწილი ლომეკისა მდინარის დასავლეთამდ
ე მთისა და დაეშენა უობოს და მათნი ნათესავნი
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არიან ოვსნი და იგი არს ოვსეთი რომელ ნაწილი ი
ყო კავკასისა: ხ~ დურძუკი რომელნი უწარჩინებულესი
იყო შვილთა შ~ს კავკასისთა მივიდა და დაჯდა ნაპრა
ლსა შინა მისსა და უწოდა სახელი თჴსი დურძუკეთი
და მისცემდა ხარკსა მეფესა ხაზართასა: ხ~ მასვე გზო
ბას მისცა მამამის ძმისწულსა მისსა ხაზართა მეფემ
ან ნაწილი ლეკანისა აღმოსავლით ზღვიდგან დარუბ
ანდისით მდინარედმდე ლომეკისა: და მისცა ტყუე რანისა და
მოვაკნისა და დაეშენა იგი მუნ რომელ ნაწილი იყო ლე
კანისი: ხ~ ხოზონიხ რომელ უწარჩინებულეს იყო ნ
ათესავთა შორის ლეკანისთა მივიდა დადაჯდა ნაპრალსა
შინა მთისასა აღაშენა ქალაქი დაუწოდა სახელი თჴსი
ხოზანიხეთი:. და გარდაჵდეს მას შინა ჟამი მრავალნი და ესე
ყოველნი ნათესავნი იყუნეს მოხარკე ხაზართა: ხ~ მიერიდგა
ნ განძლიერდეს სპარსნი მზის აღმოსავლითგან ნათესავნი
ნებროთისანი დაგამოჩნდა ნათესავთა შ~ს ნებროთისათა კაცი ე
რთი გმირი რომლისა სახელი აფრიდონ. რომელმან შ
ეკრაო ჯაჭვით ბევრასფ გუელთა უფალიო დადაება მთა
სა ზედა რომელ არს კაცთა შეუვალიო: ესე ვითარი წერილო
არს ცხოვრებასა სპარსთასა აფრიდონ ეუფლა ყოველსა
ქუეყანასა სპარსთასა ხ~ რომელთამე ქუეყანათა შეგზავნნა ერ
ის თავნი ხელადანი მისნი და რომელიმე ქუეყანაÁ მოხარ
კე ეყო ამან წარმოგზავნა ერის თავი თჴსი სპითა დ
იდითა რომელსა ერქუა არდამ შვილი ნებროთისა ნათეს
ავთა მოვიდა ქართლს დაშემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და ციხენი
ქართლისანი და მოსრნა ყოველი რაოდენი ხაზარი (ეს მშვიდობით უკიღმა, ეტყობა
მანდედან დაიწყო)
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პოვა ქართლსა შინა: - ამან არდამ ერისთავმან აღაშენა
ქალაქი ზღვის კარსა და უწოდა სახელი დარუბანდი რომელი
ითარგმანების დახშა კარი: და მანვე მოზღუდა მცხეთა ქალაქი
ქვითკირითა და აქამამდის არა იყო ქართლსა შინა საქმე ქვი
ტკირისა დამის გამო დაისწავლეს ქვიტკირი ამანვე არდამ
მოჰკიდა კირით ზღუდე ციხესა არმაზისა და აქთ მტკურამდის
და წარმოზღუდა ცხვირი არმაზისი ვიდრე მტკურამდე და ერის

თაობდა არდამ მრავალთა წელთა: - ხ~ ოდეს განუყო აფრიდონ ყ
ოველი ქუეყანა სამთა ძეთა მისთა მაშინ რომელსაცა ძესა მ
ისცა სახლად სპარსეთი მასვე ხვდა წილად ქართლი რომე
ლსა სახელად ერქუა იარედ: ხ~ შ~დ არდამ ერისთჴსა გარ
დაიცვალნეს: და ერისთავნი მიერითგან უცალო იქმნეს ძენი
აფრიდონისნი რ~ იწყეს ბრძოლად ურთიერთას და მოკლეს ორთა ძმათა იარედ ძმაÁ
მათი: მაშინ პოვეს ჟამი მარ
ჯვე ქართლოსიანთა: ბერძენთასა:აქა ამბები. აკლდა დედნებ[ი]ს
ხ~ ეგრის წყალს ქუემოთ დარჩა ბერძენთა რ~ მკუიდრთა მი
ს ადგილისათა ეზრახნეს ოვსთ გარდამოიყუანეს ოვსნი დაპოვე
ს ერისთავი სპარსთა ველსა გარე დავნ სობად დამოკლეს იგი. და
რომელ პოვეს სპარსი ყოველი მოსწყუიდეს ოვსთა და ქარ
თველთა დაგანთავისუფლდეს ქართველნი:- ხ~ რანი და ჲრთი და
რჩა სპარსთა:- და შ~დ ამისსა მრავალთა წელიწადთა და კუალად გა
ნძლიერდეს სპარსნი და განდიდნა მეფე სპარსთა რომელ
სა ერქუა კექაპოს:- ხ~ამას ჟამსა ქექეოს იყო ლევეთის კა
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მასახლისისაგან ქუეყანაÁ ხარკითა. ხ~ მამასახლისმან მც
ხეთელმან მისცა დადასხნა არაგუსა ზედა წყაროსა რომელსა ჰქვიან
ზანავი. და რომელი ქუეყანაÁ აქუნდა მათ ხარკითა აწ ჰქუიან
ხერკ ხარვისა მისთჴს:- აქამმდინ ქართლოსიანთა ენა სომ
ხური იყო რომელსა ზრახვიდეს ხ~ ოდეს შემოკრბეს ესე
ურიცხვი ნათესავნი ქართლსა შინა მაშინ ქართუელთაც და
უტევეს ენა სომხური და ამათ ყოველთა ნათესავთაგა შეი
ქმნა ენა ქართული. დაიპყრეს სჯული უბოროტესი ყო
ველთა ნათესავთა რ~ ცოლქმრობისათჴს არა უნდათ ნათ
ესავობაÁ დაყოველსა ნათესავსა სულიერსა ჭამდეს საფლავი არ
იყო მკუდარს შესჭამდეს:- შემდგომად ამისსა რაÁ ოდენ
თამე წელიწადთა აღმოვიდა ძე სპარსთა მეფისა ვაშტაშაბისა სახელით ს
პანდიატ რვალი გოლიათი იგი და სახელოვანი ხ~ ვერ წინა
აღუდგეს სომეხნი და ქართველნი ა~დ განამაგრეს ციხენი
და ქალაქნი და მოელოდეს მოსულასა მისსა. ხ~ მოვიდა რა იგი
ადრაბდაგანსა ეწია ანბავი კ~დ შემოვიდეს თურქნი სპარ
სეთათ და მოკლეს მამაÁ მისი მაშინ დაუტევეს სპანდი
ატი ბრძოლა სომეხთა და ქართუელთა შეიქნა თურქთა ზ
ედა სისხლსა მამისა მათისასა და განთავისუფლდენ სომე
ხნი და ქართველნი:- შ~დ ამისსა რაოდენთამე წელიწადთა მე
ფე იქმნა სპარსეთს ძე სპანდიატრვალისა რ~სა ერქუა სახელით ბა
მან რ~ი იცნობების არდაშელობით ესე განდიდნა უფროს ყო
ველთა მეფეთა სპარსთასა ამან დაიპყრა ბაბილოვანი და ასუ

რეთი მოხარკე ყუნა ბერძენნი და ჰრომი და მაშინ ქართვე
ლნი მოხარკე იყუნეს მისდავე დაიყუნეს ქართლსა ე
სრეთ აღრეულ ესე ყოველნი ნათესავნი: და იზრახებოდა
1-26 სტრ., 26v
ქართლსა შინა ექუსი ენა სომხური ქართული ხაზარული
ასურული ებრაული ბერძნული ესე ენანი იცოდენ [..]ლა
ქართველთა მამათა და დედათა: - შემოსვლა ალექსანდრე მა
კედონელისა:- ესე ალექსანდრე გამოჩნდა ქყანასა საბერ
ძნეთისასა ქუეყანასა [საბერძ] მას რომელსა ჰქუიან მაკედონი
ძე ფილიპესი ვაცნობისა მეგვიპტელისა ვ~ა წერილარს
ჰამბავი მისი წიგნთა ბერძენთასა: ამან ალექსანდრემ და
იპყრნა ყოველი კიდენი ქუეყანისანი ესე გამოვიდა დასავლი
თ დაშევიდა სამხრით შემოვიდა ჩრდილოთ გარდავლნო კავკასნი და მოვიდა
ქართლად დაპოვნა ყოველნი ქარ
თველნი უბოროტეს ყოველთა ნათესავთა სჯულითა რ~
ცოლ ქმრობისა დასიძვისათჴს არა უჩნდათ ნათესაობაÁ ყ
ოველსა სულიერსა სჭამდეს მკუდარსა შესჭამდეს იხ
ილა რაÁ ნათესავნი სასტიკნი წარმართნი რომელსა
აწ ბუთურქად ყივჩაყად უწოდათ მსხდომარენი მდინარეს
ა ზედა მტკურისასა მიხედვით დაუკჴრდა ესე ალექსანდრეს რ~
არა რომელნი ნათესავნი იქმოდეს მას. დაპოვნა ციხე ქალა
ქნი ძლიერნი შუა ქართლ წუნდა ხერთვისი მტკურისა
ოძრჵე მოკიდებული კლდესა ღადოსსა თუხარის მდინა
რესა ზედა სპერისასა რომელსა ჰქჴან ჭოროხი ურბ
ნისი კასპი დაუფლის ციხე ქალაქი დიდი მცხეთა და
უბანი მისი სარკინე და ციხედიდი დაზანავი უბანი ჰურია
თა დარუსთავი და დედა ციხე სამშვილდე და მტკურის
ციხე რომელარს ხუნანი დაკახეთის ქალაქნი. ამა
თ ყოველთა ციხე ქალაქთა შინა პოვნა კაცინი
სასტიკად: მბრძოლნი: და განუყო ლაშქარი თვისი და
1-26 სტრ., 27r
ყოველთა ამათ ციხე ქალაქთა გარე მოადგინნა დათვით დადგ
ა მ[ცხეთას] დადაუდგინა ლაშქარნი იმიერ და ამიერ ზემოთ [და] ქუემოთ და თვით
დადგა ქასანს ზედა ადგილსა
რომელსა ქუიან ნასტავისი:- ხ~ მტუერის ციხესა და თუ
ხრისს არა ჰბრძოდა რ~ ვერ შეუძლებდა დაპყრობად ხ~ ს
ხვანი ესე ციხენი და ქალაქნი დაიპყრნეს ექუს თვე: ხ~ სარკი
ნელთა ბუთერქათაგანთა მეფესა განუწყრა ალექს
ანდრე და არღარაÁ ზავი ვედრებაÁ მათი არა შეიწყნარა

და ჰქუა მათ ვინათგან მაგინეთ მე ესე არს ნავალი თქუენი რა
თა დაგჵოცნე ყოველნი და მოიცვა ქალაქი სარკინე დავერაÁ
სადეთ განერა ერთიცა კაცი: ხ~ სარკინელთა შესჭირდა
თ რ~ ჰბრძოდა თერთმეტ თუე იწყეს ფარულად კლდ
ესა კაფაÁ განჵურიდეს კლდე იგი რ~ ლბილ იყო და ად
ვილად საჵურეტელი და განკრბეს ჵურელსა მას სარკინელ
ნი ღამე დაშეივლტოდეს კავკასად. დადაუტევეს ცალიერად
ქალაქი დაიპყრა ალექსანდრემ ყოველნი ქართლი და ამა
ნ ალექსანდრემ მოსრნა ყოველნი ნათესავნი იგი აღრე
ულნი ქართლს მყოფნი დაუცხონი იგი ნათესავნი მოსრ
ნა და დაატყუენვა დედანი და ყრმანი უცებნი თხუთმეტის
წლისა უმცროსნი დადაუტევნა ნათესავნი ქართლოსი
ანნი დადაუტევა მათ ზედა პატრიკად სახელით აზონ ძ
ე იარედოისი ნათესავი მისი ქუეყნით ჰრომით რომელსა ჰქუიან
ფროდტას: ესე ფროტათოსელნი იყუნეს კაცნი ძლი
ერნი დამხნენი და ეკირთებოდეს ქვეყანასა ჰრომისას
ა ესენი მოიყუანა ქართლად დამისცა აზნოს პატრიკსა
1-26 სტრ., 27v
დადაუტევა ქართლოს ერისთავად აზონ დამისთანა სპანი იგი
მპყრობელად ქართლისა: - დაუბრძანა ალექსან[დრე ა]ზონ
სა რათა პატივსცემდენ მზესა და მთვარეს[ა და ვ]არსკუ
ლავთა ხუთთა და მსახურებდენ ღ~თსა უხილავსა დადა
მბადებელსა ყოვლისასა რ~ მას ჟამსა არა იყო წწტყუელი და მოძღვარი შჯულისა
ჭეშმარიტისა რ~ნცა ა
სწავა და ამხილა ა~დ თჴთ მოიგონა სჯული ესე ალექს
ანდრემან მეფობასა შინა მისსა ყოველსა ქუეყანასა შჯუ
ლი ესე დაუდვა და წარვიდა ალექსანდრე: - ხ~ ამან აზონმან
მოარღვივნა ზღუდენი ქალაქსა მცხეთას საფუძუელითურთ დადაუ
ტევნა ოთხნი იგი ციხენი რ~ლნ მოსდგმიდეს პირსა ქ
ართლისასა თავად ციხე რ~ლ არს არმაზი და ერთი ცი
ხე დასასრულსა არმაზისა ცხვირისასა დაერთი თავსა ზ
ედა მცხეთისასა მეოთხე ციხე დასავლით მცხეთა მტ
კუარსა ზედა და ესენი მომტკიცნა დაგანავსნა იგინი ლ
აშქრითა დაყოველთა ქართლის ქალაქთა და მოარღვივნა ზღ
უდენი დადაიპყრნა ყოველნი საზღვარნი ქართლისანი ბ
ერდუჯისმდინარითგან ვიდრე ზღვამდე სპერის. დადაიპ
ყარა ქართლსა ზედა ეგრისიცა და მოხარკე ყუნა ოვსნი
ლეკნი დახაზარნი: - ხ~ ვითარ წარვიდა ალექსანდრე ეგვიპტე
დ და აღაშენა ქალაქი ალექსანდრია და თორმეტ წლამდინ მოვლო
ყოველი ქუეყანა თორმეტ წელსა შინა დაიპყრნეს ყოველი

ქუეყნის კიდენი და მეთერთმეტეს წელსა შინა ალექსანდრიას მო
კუდა დაიგი სიცოცხლესა შინა მისსა განუტეუნა მთავარნი იგი
რ~ნი შეპყრობილ დამონებულ იყუნეს მისგან და იგინი
1-26 სტრ., 28r
წარვიდეს თჴს თჴსად ქალაქად ვ~ა ბრძანებულიყო: - და მე
რმე: - მაშინ მოიყუანნა ოთხნი კანი ტომნი მისნი რომელ
თა სახელად ეწოდებოდა ერთსა ანტიოქოზ მეორესა ჰრზ
მესამესა ბიზანტიოს მეოთხესა პლატონ:და მისცა ანტიოქოზს ასურასტანი და სომხითი და კერძო
აღმოსავლეთისაÁ უჩინა მას და მან აღაშენა ქალაქი ანტი
ოქიაÁ: - მისცა ჰროს თრიმიკოზი დაუჩინა კერძო დასა
ვლისა და მან აღაშენა ჰრომის ქალაქი:- დაბიზინტიას მისცა
საბერძნეთი და ქართლი და უჩინა კერძო ჩრდილოსაÁ დამოუ
წერა წიგნი ანდერძი აზონ პატრიკისა ერისთავს ქართლისასა
რათა მსახურებდეს იგი ბიზინტიასსა და ამან აღაშენა ქალაქი ბი
ზინტიაÁ რომელსა აწ ეწოდების კოსტანტი პოლე:ხ~ პლატონ და უტევა ალექსანდრიას დამოკუდა ალექსანდრე:-ხ~ ამან აზონ დაუტევა
შჯული ალექსანდრესი მოცემული ი
წყო კერპთ მსახურებად და შექმნა ორნი კერპნი ვეცხლ
ისანი გაცი და გაიმ დამონებდა იგი ბიზინტიოსს მეფესა
საბერძნეთისასა: ხ~ იყო ესე აზონ კაცი ძნელიდა მრისხანე ესე
და აწესა და ამცნო სპათა მისთა კ~დ ყ~ლთა ქართველთაგანმან რომე
ლმან იქონიოს საჭურველი მოჰკალით იგი და ჰყოფდეს ჰრო
მნი იგი ესრეთ ქართველთა ზედა. დავინცავინ გამოჩნდდა
ქართველთაგანი ქმნული კეთილი ჰასაკოვანი მოკლიან იგი და
იყო ჭირი დიდი დამოუთმენელი ყოველსა ქართველთა ზე
და:- და ამან აზონ პატრიკმან მათ ჰრომთა ზედაცა მოა
წია რისხვა დაუცადებელი რ~ იყო მოსისხლე მათი
ცა დამოესრნეს მრავალი მათგანიცა:- - - - - - ცხოვრება ფარნავაზისი რ~ი იყო პირველ მეფე ქართ
1-26 სტრ., 28v
ლისა ქართლოსიანი: მას ჟამსა შინა იყო ჭაბუკი ერთი მცხეთა
ს ქალაქსა შინა რომელსა ერქუა სახელი ფანვარაზ ესე ფ
ანვარაზ იყო მამულად ქართველი ნათესავი უფლოსი მცხ
ეთეს ძისაÁ დადედულად სპარსი ასპანელი და იყო იგი ძმისწული სამარისი რომელი
მოსლვასა მას ალექსანდრესსა მცხე
თელ მამასახლისი ყოფილიყო ესე სამარ და ძმაÁ მისი მა
მაÁ ფარნავაზისი მოკლულ იყო ალექსანდრისგან ხ~ დედასა

ფარნაოზისასა წარეყუანნა ფარნავაზ სამის წლისა ყრმაÁ
დაშელტოლვილიყო კავკასად და მუნ აღზრდილიყო და მოს
ულიყო მცხეთას მამულსა თჴსსა:- ხ~ ესე ფარნავაზ იყო
კაცი გონიერი მჵედარი დაშემმართებელი დამონადირე
[დამონ] ჵელოვანი დაიმალვიდა იგი სიკეთესა თჴსსა აზონი
ს შიშისაგან: ხ~ მონადირეობითა მისითა იქმნა მეცნიერ ა
ზონისა დაშეიყუარა აზონმა მონადირობისათჴს ევედრებოდა
დედაÁ მისი ფარნავაზს შვილო ჩემო ეკრძალე აზონს დან
ურა რას იჩინებ სიკეთესა თავისა შენისასა ნუ უკე მოგკ
ლან შენ: და იყო შიში დაძრწოლაÁ მას ზედა დავითარ გა
ნმრავლდა შიში აზონისი მათ ზედა ჰქუა დედამან მისმა
ნ [და] ფარნავაზას შვილო ჩემო დაუტევე საყოფელი მამ
თა შენთა და წარიყუანე მამულსა ჩემსა ისპანს ძმათა
ჩემთა თანა დაგანერე შენ ცოცხალი ჵელისაგან აზონის
ა და დაამტკიცეს განზრახვა ესე წასვლა ასპანისა ჭ
ირ უჩნდა ფარნავაზას დატევება საყოფელსა მამათა მის
თასა ა~დ შიშისათჴს დიდისა და ამტკიცა წარსლვა:
მაშინ იხილა სიზმარი ფარნავაზ რეცა იყო იგი სახ
ლსა შინა უკაცურსა და ეგულებოდა განსვლა
1-26 სტრ., 29r
დავერ განვიდა მაშინ შემოვიდა სარკუმელსა მისსა შუქი მზ
ისა და მოერტყა წელთა მისთა განიზიდნა და განიყუანა სარ
კუმელსა მას ვითარ განვიდა ველად იხილა მზე ქვემდებარედ მჰყ
ო ჵელი მისი მოჰჵოცა ცხვირი პირისა მისისა დაიცხო პირსა მისსა:- განიღვიძა
ფარნავაზ და განუკჴრდა და
თქუა სიზმარი იგი ესე არს მე წარვალ ასპანს და მუნ სიკეთესა მივეცემი:- ხ~ მას დღესა
შინა განვიდა ფარნავაზ და
ნადირობდა მარტო და დეუნა უყო ირემთა ველსა დიღ
მისასა და ივლტოდეს ირემნი ღრღალთა შინა ტფილი
სისათა. მისდევდა ფარნავაზ სტყორცა ისარი დაჰკრა ირემსა დამცირედ წარვლო
ირემმან დადაეცა ძირსა კლდისასა: მივიდა ფარნავაზ ირემსა ზედან დადღე იგი
იყო მწუხრი გარდაჵდა დაჯდა ირემსა მის თანა რათა
მცა დაიყო მუნ ღამე იგი დილეულმცა წარვიდა: ხ~ კლ
დისა მის ძირსა იყო ქუაბი რომლისა კარი აღმქმნულ იყო
ქუითა ძუელად დასიძველითა შექმნოდა დარღვევა შენებულ
სა მას. მაშინ დაასხნა წვიმაÁ მძლავრი ხ~ ფარნავაზ ა
ღმოიღო ჩუგლუგი დაგამოარღვია კარი ქუაბისა მის რათა
მცა მუნ შიგ დაიმაშვრალა წვიმისა მისგან დაშერავიდა ქ
ვაბსა მას შინა იხილა მუნ შიგ განძი მიუწდომელი
ოქრო და ვეცხლი მიუწდომელი: მაშინ ფარნავაზ განკუირდა და აღივ
სო სიხარულითა და მოეგონა სიზმარი დადაჰკა

რძლა კარი ქუაბისა ეგრეთვე მსწრაფლ წარმოვიდა შ
ინა დაუთხრა დედასა თჴსსა და ორთა დათა მისთა და
მასვე ღამეს წარმოვიდეს სამნივე იგი საჵედრებითა
1-26 სტრ., 29v
დაჭურჭლებით დაიწყეს გამოკრებად განძისა მის დადა
ფლვად სიმარჯვესა თჴსსა ხ~ ვითარ განთენდებოდის კ~დ
ეგრეთვე აღმოქმნიან კარი ქუაბისა მის დაესრეთ გამოკრიბეს
განძი იგი ხუთ ღამე დადაიგულეს სიმარჯვესა მათსა:მაშინ ფარნავაზ წარგზავნა მონა თჴსი ქუჯის თანა დაჰქუა მევარ ნა
თესავი უფლოს მცხეთოს ძისა და ძმისწული სამარა მამას
ახლისისა და არს ჩემდა ხუსტაკი დიდ ძალი აწ ინებო
რათა მით ხუსტაგითა მოვიდე შენთანა დავიყუენეთ ჩვენ
ძმა დავიჵმაროთ ხვასტაგი იგი ორთავე გამოუჩნდეთ
ჩვენ მტერად აზონს ერისთავსა ქართლისასა და სუემან
ჩუენ მან გუცეს ჩუენ ძლევაÁ კეთილი: მაშინ განიხარა ქუჯ
იმ სიხარულითა დიდითა და რქუა აღდეგ და მოვედ ჩუენთანა და
ნუ შურობ ხვასტაგსა შენსა დახვასტაგითა შენითა განგი
მრავლებ სპანი შენნი ვიდრე გამოვჩნდეთ მტერად აზონი
სსა: მაშინ განიხარონ ყოველთა ქართველთა აწყუედილ
თა მისგან და მიწყუდეულთა დავგონებ რომელ ჰრმთა
მათგანიცა მრავალნი გამოგვირთნენ რ~ ურიცხუნი ა
წყუეტილ არიან მათგანნიცა აზონისაგან: - - - - - - - - მაშინ ფარნავაზ ფარულად წარვიდა სიხარულითა და რო
მელი შესაძლებელ იყო განძისა მისგან წარიტანა თანა და
დედა და დანი მისნი მისთანა და მივიდა ქუჯისთანა: და ჰქუა
მას ქუჯიმ შენ ხარ შვილი თავთა მათთა ქართლისათა და
შენ გმართებს უფლებაÁ ჩემი აწ ნუ შურობ ხუსტა
გსა შენსა რათა განვამრავლნეთ სპანი და უკუეთუ მ
ოგვეცეს ძლევა შენხარ უფალი ჩვენი და მე ვარ მონ
ა შენი:- მაშინ შეიერთნეს დაეზრახნეს ოვსთა
1-26 სტრ., 30r
[და] ლკთა ხ~ მათ განიხარეს რ~ არაÁ სთნდა ხარკის მი
ცემა აზონისა გამოყუეს ოვსნი და ლეკნი და განიმრავლეს
სპანი ეგრისით შეკრბეს ურიცხვნი სპანი დამომართეს
აზონსა ხ~ აზონმან მოუწოდა სპათა თჴსთა და შემოკრიბნა:
მაშინ ათასნი მჵედარი რჩეული ჰრომთა მათგანი რომელ
თა ბოროტი წაჰკიდებო[ბ]და აზონისაგან განუდგეს, აზ
ონს დამოვიდეს წინაშე ფარნავაზისსა. მაში
ნ ყოველნი ქართველნი განუდგეს აზონს ხ~ სპანი რომე
ლ დარჩომილიყვნეს აზონს ვერღარა მიენდო აზონ

მათ რ~ ყოველთა ბოროტის მოქმედი იყო წარვიდა
აზონ დამივიდა კლარჯეთს დაგამაგრდა იგი სიმაგრეთა
შინა კლარჯეთისათა:- ხ~ მოვიდა ფარნავაზ მცხეთას და
დაიპყრა ოთხნი ციხენი მცხეთისანი და მასვე წელიწადს
ა შინა დაიპყრა ყოველი ქართლი თვინიერ ვარჯეთისა:
ამან ფარნავაზ წარავლინა წინაშე მოციქულნი მეფისა ა
ნტიოქოს ასურას ტანისა დაწარსცა ძღვენი დიდ ძალ
ი და აღუთქუა მას მსახურებაÁ დაითხოვა მისგან შეწე
ვნა ბერძენთა ზედა: ხ~ ანტიოქოს შეიწყნარა ძღუენი
მისი და უწოდა შვილად თჴსად და წარმოსცა გვირგვინი და
უბრძანა ერისთავთა სომხეთისათა რათა შეეწეოდენ ფარნავაზს
ხ~ ფარნავაზს განემრავლნეს მჵედარნი ქართლისანი მ
უწოდა მათ დაუჵმო ქუჯის და ოვსთა. დაშეკრბეს ე
სე ყოველნი და მოირთნეს ერისთავნი ანტიოქოზისი სო
მხითით ესე ყოველნი შეკრიბნა ფარნავაზ და მიეგება ნა
1-26 სტრ., 30v
ქალაქევსა თანა არტანისასა რომელსა ერქუა მაშინ ქაჯთა ქალა
ქი რომელ არის ჰური დაეწყნეს მუნ და იქმნა ბრძოლა დ
იდ ძალი დამოსწდეს ორგნითვე ურიცხვი: ხ~ იძლივნეს ბერ
ძენნი ფარნავაზისგან დაივლტოდა ბანაკი მათი დამოკლეს აზონ დაურიცხუნი სპანი
მათნი მოსრნეს და ტყუე ქმნეს დაწა
რვიდა ფარნავაზ და მოტყუენა საზღვარი საბერძნეთისა ანძი
ანძორისა დაეკლეცით შემოიქცა მოვიდა კლარჯეთს დადაიპყრა
კლარჯეთი და წარმოვიდა მცხეთად სიხარულითა დიდითა ხ~
სიმდიდრესა ზედა მისსა დაერთო ხუსტაგი აზონისაცა და
ექმნა სიმდიდრე გარდარეული ფარნავაზს: - ხ~ ეგრის წყალს
ქვემოთ დარჩა ბერძენთა რ~ მკუიდრთა მის ადგილისათა ა
რა ინებეს განდგომა ბერძენთა: მაშინ ფარნავაზ მისცა
დაÁ მისი ოვსთ მეფესა ცოლად და მეორე დაÁ მისი
მისცა ქუჯის ცოლად და მისცა ქუჯის ეგრის წყალსა
და რიონს შუა ზღვიდგან მთამდე რომელსა შინა არს
ეგრისი დასვანეთი და დამტკიცა იგი ერისთავად მუნ ქუჯ
იმ აღაშენა ციხე გოჯი: - მაშინ ფარნავაზ უშიშ ი
ქმნა ყოველთა მტერთა მისთაგან და მეფედ იქმნა ყოველსა ქ
ართლსა და ეგურსა ზედა დაგანამრავლდა ყოველნი
მჵედარნი ქართლოსისანნი განაწესნა ერისთავნი რ
ვანი დასპასპეტი: - ერთი გაგზავნა მარგუს ერი
სთვად დამისცა მცირით მთითგან რომელ არს ლი
ხი ვიდრე ზღუამდე რიონს ზემოთ და ამანვე ფარ
ნავაზ აღაშენნა ორნი ციხე შორაპანი და დიმნა: -

და გაგზავნა მეორე კახეთისა ერისთვად და მისცა არა
გვითგან ვიდრე ჰერეთამდე რომელ არს კახეთი
1- 26 სტრ., 31r
კუხეთი მესამე გაგზავნა ხუნანისა ერისთავად და მი
სცა ბერდუჯის მდინარითგან ვიდრე ტფილისა
მდე და გაჩიანთამდის რომელ არს გარდაბანი:- მეოთხე გაგზავნა სამშვილდის ერის
თავად და მისცა სკუი
რეთისა მდინარითგან ვიდრე მთამდე რომელა
რს ტაშირი და აბოცი:- მეხუთე გაგზავნა წუნდას ე
რისთავად და მისცა ფანვარიდამ ვიდრე თავადმდე მტკუ
რისა რომელ არს ჯავახეთი დაკოლა და არტანი:მეექუსე გაგზავნა ოძრჵის ერისთავად და მისცა ტასი
ს კარითგან ვიდრე არსიანთამდის ნოსტის თავიდგ
ან ვიდრე ზღუამდე რომელ არს სამცხე და აჭარა:მეშჴდე გაგზავნა კლარჯეთის ერისთავად დამისცა ა
რსიანითგან ზღუამდე:- და ქუჯი იყო ერისთავი ეგრი
სისა მერვე დაადგინა სპასპეტად და მისცა ტფილი
სითგან და არაგვითგან ვიდრე ტასის კარამდე
და ფანავრადმდე რომელ არს შიდა ქართლი
და ესე სპასპეტი იყო ყოვლადვე წ~შე მეფისა მთავრ
ობით განაგებდის ყოველთა ერისთავთა ზედა:
ხ~ ამათ ერისთავთა ქუეშე ადგილთა და ადგილთა განა
ჩინნა სპასალარნი და ათასის თავნი დამათ ყო
ველთაგან მოვიდოდა ხარკი სამეფო და საერისთ:
ესრეთ განაწესა ესე ყოველი ფარნავაზ მიმ
სგავსებულად სამეფოსა სპარსთასა და მოიყუანა
ცოლი დურძუკელთ ნათესავი კავკასის ამან
ფარნავაზ მოზღუდა ქალაქი მცხეთა მტკიცედ
და ყოველნი ქალაქნი და ციხენი ქართლი
1-26 სტრ., 31v
[სანი] მოოჵრებულნი ალექსანდრესგან. ამან ფარნავაზ
იგინი დავერღარა იძიეს შური ბერძენთა ფარნავაზი
სა ზედა რ~ უცალო იყუნეს იგინი უფლებისაგა ჰრო
მთასა:- და ამანვე ფარნავაზ შექმნა კერპი დიდი სახელ
სა ზედა თჴსსა ესეუე არს არმაზი რ~ ფარნავაზ
სპარსულად არმაზს ერქუა ამართა კერპი იგი არ
მაზი თავსა ზედა ქართლისასა დამიერითგან ეწოდა
არმაზი კერპისა მისთჴს და ქმნა სატფურება დიდი
მის კერპისათჴს აღმართებულისა:- ოცდა შვიდის წლის

მეფე იქმნა და სამეოცდა ხუთს წელ მეფობდა ნებიე
რად დაჰმსახურებდა იგი ანტიოქოზ მეფესა ასურა
სტანისასა. დაყოველნი დღენი მისნი რ~ დაჯდა მშვი
დობით დაყუნა და აღაშენა დაგანავსო ქართლი:- ხ~ თუენი გაზაფხულისა და
სთულისა არისანი დაყუი
ს მცხეთას სამეუფოსა ქალაქსა და თვენი ზამთრის
ანი დაყუის გაჩიანთა ხ~ თვენი ზაფხულისანი წუნდ
ას და ჟამი ჟამად მივიდის ეგრისს და კლარჯეთს
და მოიკითხნის მეგრელნი და კლარჯნი დაგანაგის
ყოველნი საქმენი დაშლილი:- ხ~ იგი ჰრომნი ათასნ
ი მჵედარნი რომელნი აზონისგან მოერთნეს ფ
არნავაზსა რომელი ზემოთ ვახსენეთ იგინი განყუნა
ჵევთა ქუეყანათა შინა იპყრნა იგინი კეთილად რ~ ბრ
ძოლასა მას აზონისასა მჵნედ იყუნეს დაუწოდა მათ
აზნაურნი:- ხ~ რადგან წარვიდა ალექსანდრე აღარა
სჭამდეს კაცსა თჴნიერ რომელ შესწირიან კერ
პსა მსხუერპლსა: იყო განსუენებაÁ და სიხარული
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ყოველსა ქართლსა ზედა მეფობისათჴს ფარნავაზისას
ა და იტყოდეს ამას ყოველნი „ვჰმადლობთ სუესა ჩვენსა
რ~ მოგუცა ჩუენ მეფე ნათესავთაგან მამათა ჩუენთასა და
აღგვიჵადა ხარკი და ჭირი უცხოთა ნათესავთაგან და ესე ყ
ოველი აღასრულა ფარნავაზ სიბრძნითა და სიქუელითა სიმჵნითა
და სიმდიდრითა სიქადულითა თჴსითა: ესვა ძე და უწოდა
სახელი: საურმაგ და ესე ფარნავაზ იყო პირველი მ
ეფე ქართლსა შინა ქართლოსისა ნათესავთაგანი ამ
ან განავრცო ენა ქართლისა და არღარა იძრახებოდა [ეს]
სხუაÁ ენა ქართლისა შინა თჴნიერ ქართულისაÁ და ამ
ან შექმნა მწიგნობრობაÁ ქართული და მოკუდა ფარნავა
ზ დადაფლეს წინაშე კერპისა მის არმაზისა: და მის
წილ მეფე იქმნა ძე მისი საურმაგ:მეორე მეფე საურმაგ ძე ფარნავაზ მეფისა ქართლისანი:
ხ~ დაჯდა რა მეფედ საურმაგ მას ჟამსა შინა ზრახვა ყუეს
ერისთავთა ქართლისათა და თქუეს არა კეთილ არს ჩ
ვენდა რათამცა ვმსახურებდეთ ნათესავსა ჩუენსა ა~დ
ვიყოთ ერთად და მოვკლათ ჩუენ საურმაგ და ვიყვნეთ ჩუენ თა
ვისუფალ ვ~ა ვიყუენი
თ პირველ დამივსცემდეთ ხარკსა ვინცავინ გამ
ოჩნდეს მძლე რ~ ესრეთ ყოფითა უფრო განვისვენებ
თ: დამტკიცეს განძრახვა და მოკლვა საურმაგის

ი ხ~ იგრძნა საურმაგ და წარვიდა ფარულად და
ივლტოდა წარიტანა თანა დედა მისი და მივიდა დურძუკ
თს დედის ძმათა მისთა თანა: მაშინ რომთა იგი
აზნაურნი წარვიდეს და მივიდეს დურძუკეთსვე:
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და ჰრქვეს საურმაგს დიდი კეთილი დგას ჩუენ ზედა მამისა
შენისა ამისთვის ვართ ჩუენ მტკიცე ერდგულებასა შენსა: მაშინ საურმაგ ეზრახა
ოვსთა მეფესა მამისა დისწულ
სა მისსა და ითხოვა შეწევნა ხ~ იგი სიხარულით წ
არემართა შველად მისსა: მაშინ საურმაგ შეიკრიბა და
ურძუკეთიცა დაწარმოემართა ქართველთა ზედა და
ვერვინ წინააღუდგეს მას დადაიპყრა ყოველი ქა
რთლი და მოსრნა განდგომილნი მისნი და რომელთამე
შეუნდო. ხ~ დაამდაბლნა ქართლოსიანნი და წარჩინებულ
ყუნა აზნაურნი ხ~ განმრავლებულ ყუნა: დურძუ
კნი და ნათესავნი კავკასისნი:- ხ~ ტყუენვასა მას ხ
აზართასა ყოველნივე მშვიდობით დარჩომილ იყუნ
ეს სიმაგრისაგან ქუეყანისა მათისა დავერღარა იტ
ევდა მათ დურძუკეთი:- მაშინ ამან საურმაგ წ
არმოიყუანნა იგინი ყოველთა კავკასის ნათესავთა ნ
ახევარნი და რომელნიმე მათგანნი წარჩინებულ ყუნა
და სხვანი დასხნა მთიულეთს დიდოეთითგან ვიდრე
ეგრისამდე რომელ არს სუანეთი და ესენი დაიპყრნა მ
ისანდობელად თჴსად დედული: დადაჯდა საურმაგ მც
ხეთას მეფედ დაუმატა ყოველთა სიმაგრეთა მცხე
თისა და ქართლისათა. დამან შექმნა ორნი კერ
პნი აინინა და დანანა და ამართნა გზასა ზედა მც
ხეთისასა დამსახურებდა იგი მეფესა ასურას ტ
ანისასა. და მოიყვანა ცოლი სპარსი ასული ბარ
დაველის ერისთჴისა დაესხნეს მის თანა ორნ
ი ასულნი და არა ესვა ძე: მაშინ მიყუანა სპარ
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სეთით შვილი ნებროთის ნათესავითგან ცოლისა მისისა დ
ედის დისწული და დაიჭირა იგი შვილად რომელს
ა სახელი ერქუა სახელი მირვან და მისცა ასული თ
ჴსი ცოლად ქალაქი გაჩიანი და საერისთო სამშვილდ
ისა და მეორე ასული მისცა ძესა ქუჯისსა მამი
სა დისწულსა მისსა მეფობდა საურმაგ ბედნიერად მრ
ავალთა წელთა და მოკუდა:- საურმაგ და მეფე იქმნა მის წილ შ

ვილებული მისი მირვან:- - - - - - - - - - - - - - - - - მესამე მეფე მირვან შვილებული საურმაგ მე
ფის ნებროთიანი:ესე მირვან იყო ტანითა სრული შუენიერი ძლიერი მ
ჵნე და ქუელი ამისსა მეფობასა დურძუკთა დაივიწყეს სიყ
უარული ფარნავაზისი დასაურმაგისი. და გარდამოვიდეს დურ
ძუკეთს მყოფნი და გაერთნეს თანა ჭართალეთსა მსხ
დომნი კავკასიანნი მოტყუენეს კახეთი და ბაზალეთი:- მაში
ნ მეფემან მირვან მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა ქა
რთლისათა და შემოკრიბნა ყოველნი სპანი თჴსნი მჵედა
რი დასპანი ქუეითი და ყოველნი კავკასიანნი იყუნეს სარ
წმუნოდ მორჩილებასა ზედა მირვანისსა რომელნი გარდ
ამოვლინებულ იყუნეს საურმაგ მეფისაგან თვინიერ ჭართალთ
ასა შემოკრიბნა ესე ყოველნი დაწარემართა დურძუკე
თს. შეკრბეს დურძუკნი დაუდგეს სიმაგრეთა ზედა
გარდასავალთა გზასა მაშინ მირვან გარდაჵდა ცხენ
ისაგან დამივიდა ქვეითთა თანა თვისთა დაწარუძღუა წ
ინა ქუეითთა დაზურგით შემადგინნა მჵედარნი დათჴთ
მივიდა კართა მათ შინა ვ~ა ჯიქი სიფიცხით ვ~ა
1-26 სტრ., 33v
ვეფხი სიმჵნითა ვ~ა ლომი ზახილითა იქმნა მათ
შ~ს ბრძოლა ძლიერი: ხ~ მირვანს ვერ ჰკუეთდა მახ
ვილი დურძუკთა ვ~ა კლდესა სიპსა და დადგა უძ
რავად ვ~ა კოშკი მტკიცე და განგრძელდა მათ შ~ს ბრ
ძოლაÁ დამოსწყდა ორგნითვე ურიცხვნი: ხ~ იძლივნეს დ
ურძუკნი დაივლტოდეს მიუდგეს უკან ქართველნი მოს
რნეს და ტყუე ქმნეს დაშევიდა მირვან დურძუკეთს მირვან და
მოაოჵრა დურძუკეთი დაჭართალეთნი და შეაბნა კა
რი ქუიტკირითა დაუწოდა სახელად დარულა: დადა
ჯდა მირვან მცხეთას მეფობდა ნებიერად და უში
შად იყო კაცი უხვად მიმნიჭებელი კეთილისა და
შეიყუარეს იგი ყოველთა მკუიდრთა ქართლისათა და
მსახურებდა იგი მეფესა ასურასტანისასა:- ხ~ ამის
ზე მიიცუალა ანტიოქისა მეფობაÁ ბაბილონს და
მას ჟამსა შინა მეფე იქმნა სომხითს რომელსა ერქ
ვა არშაკ ეზრახა მირვან არშაკს და მისცა ასუ
ლი თჴსი ძესა არსაკისსა არშაკ და მოკუდა მირვან
და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი ფარნაჯომ:მეოთხე მეფე ფარნაჯომ ძე მირვან მეფისა ნებროთიანნი: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ხ~
ამან ფარნაჯომ მეფემან უმატა ყოველთა ციხე

ქალაქთა შენება და ამან აღაშენა ციხე ზადენი დაშე
ქმნა კერპი სახელით ზადენ და ამართა ზადენს და
იწყო [დაიწ] შენებად კახეთს ქალაქი რომელ არს
ნეკრესი:-შემდგომად შეიყუარა სჯული სპარს
თა ცეცხლის მსახურებაÁ მოიყვანნა სპარსეთ
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[ით] ცეცხლის მსახურნი და მოგუნი და დასხნა იგინი მცხ
ეთას ადგილსა მას რომელსა აწ ჰქჴან მოგვი
ითა და იწყო ცხადად გამობადა კერპთა ამისთჴს მოიძ
ულეს იგი მკუიდრთა ქართლისათა რ~ დიდი სასოე
ბაÁ აქუნდათ პ კერპთა მათთა:- მაშინ შეითქუნეს ერის
თავნი ქართლისანი უმრავლესნი დაწარავლინეს მოციქ
ული წინაშე სომეხთა მეფისა დარქუეს მეფე ჩუენი გარ
დაჵდა სჯულსა მამათა ჩუენთასა არღარა ჰმსახურებს
ღთთა მპყრობელთა ქართლისათა. დაშემოიღო სჯული მამ
ული და დაუტევა სჯული დედული აწ არღარა ღირს ა
რს იგი მეფედ ჩუენდა: მოგუეც ძე შენი არშაკ რომელ
სა უზის ცოლად ნათესავი ფარნავაზიანთა მეფეთა ჩუე
ნთა გუაშუელე ძალი შენი და ვაოტოთ ფარნაჯო
მ შემომღებელი ახლის სჯულისა და იყოს მეფედ
ჩუენდა ძე შენი არშაკ და დედოფლად ჩუენდა ცოლი მ
ისი შვილი მეფეთა ჩუენთა:- მაშინ სთნდა სომეხთ
ა მეფესა განზრახვაÁ ესე გაგზავნა მოციქული მათი პ
ასუხითა კეთილითა და ჰრქუა მათ უკეთუ ჭეშმარიტად
უბიწოთა გულითა გნებავსთ მეფედ თქუენდა ძე ჩემი თქ
ვენ ყოველთა ერისთავთა მომეცით მე მძევალი და
მიგცე ძე ჩემი მეფედ თქუენდა და ყოვლითავე ნიჭითა
აღგავსნე:- მაშინ ერისთავთა ქართლისათა უმრავლე
სთა მისცეს მძევლები და განაცხადეს განდგომა ფარნაჯ
ომისი მაშინ სომეთ მეფე ყოვლითა ძალი
თა მისითა წარმოემართა ქართლსა: ხ~ ფარნა
ჯომ მეფემან მოუწოდა სპარსთა და მოიყუანნა
1-26 სტრ., 34v
სპარსნი ძლიერნი და რომელნიმე დარჩომოდეს შემოკრიბნა ქართველნ
ი ხ~ ერისთავნი ქართლისანი გან
დგომილნი მიმგებნეს სომეხთა მეფესა ტაშ[ირ]სა დამუ
ნ შეკრბა სიმრავლე სომეხთა და ქართველთა. ხ~ ფა
რნაჯომ მიეგება მუნვე ტაშირს იქმნა მათ შორი
ს ბრძოლა ძლიერი მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი ი

ძლია ფარნაჯომ და მოსრეს სპა მისი. ხ~ ძე ფარნაჯო
მისი სახელითა მირვან წელ[ი]წადსა ერთს
ა ყრმაÁ წარიყვანა მამამძუძემან მისმან და
ივლტოდა სპარსეთს: ხ~ სომეხთა მეფემან [[მოსცა]] ქართველ
თა მეფედ ძე თჴსი სახელითა არშაკ:მეხუთე მეფე არშაკ არშაკიანი:დაჯდა მეფე არშაკ და დაიპყრა ყოველი ქართლ
ი და მეფობდა იგი ნებიერად დაუმატა ყოველთა სიმაგ
რეთა ქართლისათა და უმეტეს მოამტკიცნა ზღუდ
ენი ჯავახეთს წუნდას ქალაქსა დამოკუდა არშაკ დამეფე
იქმნა ძე მისი არტაგ:- - - - მეექუსე მეფე არტაგ ძე არსაკ მეფისა არშაკიანი:და ესე მეფე არტაგ ორ წელ ოდენ მეფობდა და მე
ორესა წელსა მეფობისა მისისასა მოვიდეს ერისთა
ვნი სპარსთანი სპითა დიდითა ძიებად სისხლისათჴს ფ
არნაჯომისა და სპათა მათ სპარსთასა რომელნი აწ
ყუედილ იყვნეს ფარნაჯომის თანა: ხ~ ვერ წინ აღუდგაეს მათ მეფე არტაგ რ~ დიდ იყო
ძალი მათი სპარ
სთა ა~დ განამაგრნა ციხენი და ქალაქნი და მოვლეს
1-26 სტრ., 35r
სპარსთა ყოველი ქართლი და მოაოჵრეს ყოველნი ა~დ ციხე ქალაქნი ვერა რომელი
წარიღეს. დაწ
არვიდეს. დამოკუდა მეფე არტაგ და დაჯდა მის წ
ილ ძე მისი ბარტონ მეფედ: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - მეშვიდე მეფე ბარტომ ძე არტაგ მეფისა არშაკუნიანი:ამან მეფემან ბარტომ უმატა ზღუდეთა მცხეთისათა და
ყოველთა სიმაგრეთა ქართლისათა. ხ~ აღზარდეს სპარ
სთა ძე ფარნაჯომისი მირვან რომელი სიკუდილსა მას
ფარნაჯომისსა წარეყვანა მამამძუძესა მისსა რომ
ელი პირველ ვაჵსენეთ. ესე მირვან იყო კაცი ქ
ველი მჵნე მჵედარი და მრავალ გზის გამოიცდილი ბრ
ძოლასა თურქთა და არაბთასა ხ~ ამან მირვან შეკ
რიბნა სპანი ძლიერნი სპარსეთს და მოუგზავნა
მოციქული ერისთავსა ქართლისათა და რქუა მათ მო
ვიჵსენეთ სიყუარული მამის მამისა მირვან
ისი და კეთილი მისი თქუენდა მომართ დაღაცათუ მ
ამა მან ჩემმან შემოიღო შჯული უცხ
ო თქუენ შორის და სამართლად მოიკლა მამაÁ ჩემი
რ~ ვერ კეთილად იპყრა სჯული მამათა თქუენთა
რომლისაგან გაქვსთ მრავალი კეთილი და აწ ნუ ა

რს შიში და საურავი გულსა თქუენსა სიკუდილის
ათჴს მამისა ჩემისა რ~ სჯულისა დატევებისათ
ვის მოკულენ მამანი შვილთა და ძმანი ძმათა და არა
იძიების სისხლი სჯულისა დატევებისათჴს მო
კლულთა:- მეუარ შვილი მეფეთა თქუენთა ფა
რნავაზიანთა დაღაცათუ აღზრდილ ვარ სპარ
[სთა]
1-26 სტრ., 35v
თანა ა~დ ვარ მე სჯულსა ზედა მამათა თქუენ
თასა და ვესავ მე ღთთა მამათა თქუენთა. და ს
ასოებითა მათითა: მოვალ ძიებად მანძულისა ჩ
ემისა აწ მიიღეთ ჩემგან დიდებაÁ და კეთილი
თქუენ ყოველთა ქართველთა:- ხ~ ერისთავთა ქართლისათა არაÁ შეიწყნარეს
ბრძანებული: მირვა
ნისი ა~დ მივიდეს ყოველნი წინაშე ბარტომ მეფი
სა ხ~ მცირედნი ვინმე ქართველნი არ წარჩინებ
ულთაგანი წარვიდეს და მიერთნეს მირვანს: ხ~
მეფემან ბარტომ შემოკრიბნა ყოველნი სპანი ქარ
თლისანი და მოირთო ძალი სომხითით და მიეგება ი
გი ხუნანს იპყრა ზურგად ქალაქი ხუნანი. მოვი
და მირვან და დადგა მდინარესა ბერდუჯისასა და
იწყეს ბრძოლად და გამოჩნდეს ორთავე შორის ბუ
ნბერაზნი და იწყეს ბრძოლა თუესა ერთსა ყოველთა დ
ღეთა ოყო ბუნბერაზთა ბრძოლანი ოდეს მათ სძლიან: ხ~ ამას თუესა შ
ინა ამან მირვან თავის თავით მოკლა ცამეტი ბ
უნბერაზი ქართველთა და სომეხთაგანი და არავინ გა
მოჩნდა ქართველთა და სომეხთა შორის მძლე მირ
ვანისი და ვერც თვით მეფე ბარტომ ჰბრძოდა მას
რ~ არა იყო მისთანა ძალი გოლიათობისა:- მაში
ნ ბარტომ მეფემან განაწყვნა სპანი თვისნი და მიმა
რთა ყოვლითა სპითა მირვანს და მუნით მირვან
მოეგება ყოვლითა სპითა თვისითა და იქმნა ბრ
ძოლა ძლიერი მათ შორის მოსწყდა ორგნითვე უ
1-26 სტრ., 36r
რიცხვი და იძლივნეს სომეხნი და ქართველნი სპარსთაგან
და მოკლეს მეფე ამას ბარტომ მეფესა არა
ესვა ძე ა~დ ასული ერთი და სიცოცხლესვე მისსა მო
ეყვანა ეგრისით ძისწული ქუჯისი სახელითა ქა
რთამ რომელსა შესდგმიდა ფარნავაზიანობაÁ ფა
რნავაზის დის ქუჯის ცოლისაგან და დედისა მისი

სა საურმაგის ასულისა ქუჯის ძის ცოლისაგან და
ამის ქართამისთჴს ეგრისი
მიეცა და ასული თვი
სი ცოლად ბარტამ მეფესა და აღეღო ესე შვილა
დ და ქართველთა სათნოებისათჴს ექმნა ფარნავაზია
ნთ მიმართ: რ~ არა ქართველთა სხჴს ნ
ათესავის ნეფობაÁ რომელსამცა არა შესდგმიდა
ფარნავაზიანობა:- ხ~ ესე ქართამ ძედ შვილებული ბ
არტომ მეფისა მასვე წყობასა მოიკლა ბარტ
ომის თანა, ხ~ ცოლი მისი ასული ბარტომიმეფისაი უ
ძლები დარჩა: ივლტოდა და წარვიდა სომხითს და მუნ შუ
ა ყრმა და უწოდა სახელად ადერკი და იზრდებოდა მ
უნ ხ~ ვითარცა მოკლა მეფე მირვან ბერტომ ბარტომი მეფემან დაშემოვიდა ქა
რთლსა ხ~ და დაიპყრა ყოველი ქართლი და რომელნიმე დაშთომილ იყვნეს
ერისთავი ქა
რთლისანი ციხეთა და სიმაგრეთა შინა მისცა მათ
ფიცი და აღთქმა მეფემან მირვან და მოიყვანნა ყოველნი:- და მძლავრებ
ითა გამოიყვანა ცოლი ბარტამისი სამშვილდითა და შეი
რთო ცოლად რომელი შვილი იყო არბშაკუნიანთ
ვე და დაჯდა იგი მცხეთას და ნებიერად მეფობდა მცირედ
ჟამ და მოკუდა მეფე მირვან და დაჯდა მის წილ ძე მისი არბაკ დედით არბაკუნიანი
და მამით ნებროთიანი და ფა
[რნავაზიანი ამან]
1-26 სტრ., 36v
მეცხრე მეფე არშაკ ძე მირვან მეფისა ნებროთიანი:ხ~ ესე მეფე არშაკ იყო დედით არშაკიანი და მამით ნებროთიანი
და ფარნავაზიანი ამან განაშუენა ნელქარ ქალაქი კახეთ
ისაÁ რომელ არს ნეკრესი დაჰმატა სიმაგრესა
უფლის ციხისასა და იყო ესე არშაკ ძლიერი ძ
ალითა დიდი მჵნე დაგოლიათი:- ხ~ ესე ადერკი ძე ქა
რთამისი ასულის წულისა: დათვით არდე
კი ბარტომ მეფის ასულის წული რომელი ვახსენე
თ ზემო აღზარდეს სომხითს იყო ესე ადერკი კაცი
ასაკით შვენიერი ტანითა დიდი და გოლიათი მრა
ვალ გზით გამოცდილი იყო ბრძოლათა მათ სომე
ხთა და ასურთასა და მას მოეკლა მრავალი ბუნ
ბერაზი დასახელოვან ქმნილნი იყო ხ~ ამან ადე
რკიმ მოითხოვა სპანი სომეხთა მეფისაგან
და მოსცნა მას და წარმოემართა არშაკს ქართველთა
მეფესა ზედა დედის ძმასა მისსა:- ხ~ არშაკ შემ
ოკრიბნა ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი მოირთო

ძალი სპარსეთით და მიეგება წინა და შეკრბეს ორნ
ივე სპანი თრიალეთს დადაიბანაკეს მახლობელად ე
რთმანერთისა - სთხოვა ბრძოლა თავისთავ არშაკ ად
ერკის. ხ~ ადერკი სიხარულით აღიჭურა საჭურველ
ითა შუენიერითა და აღჯდა ტაიჭსა და რქუა სპათა მისთ
ა განმიმაგრეთ ზურგით კერძო ჩემი და ნუ შესძ
რწუნდებით და განვიდა ეგრეთვე არშაკ აღიჭურა და
განვიდა განწყობილთა შორის აღიზახნეს ორთავე ჵ
მითა სასტიკითა დამიეტევნეს ურთი ერთსა და
1-26 სტრ., 37r
იწყეს ორთავე გურემად ორორითა და ვერა კუეთ
დეს საჭურველთა ერთმანერთისასა და ბრძოლისა ს
იგრძეს შინა განუტყდათ ოროლები: და აღმოიღეს
ჩუგლუგები დაიწყეს ბრძოლაÁ ჩუგლუგებითა ო
დეს უხეთქნიან ჩუგლუგი იგი საჭურველსა მათსა ზედა მსგავს იყვის ჵმასა უროსასსა
რომელი იც
ემის მჭედლისაგან გურდემლსა და ჵმაÁ ზახ
ილისა მათისა მსგავსი იყო ქუხილისა:- მაშინ ვე
რ სძლეს ერთმანეთსა დაშურეს და უკუდგეს იმ
იერ და ამიერ შეღამდა დღე იგი და განისუენეს ო
რთავე. და დილეულ კ~დ გამოვიდეს აღიღეს მშვი
ლდები იწყეს რბევად და სრვად ერთმანერთისად ჰ
კრა ისარი ადერკიმ მკერდსა არშაკისასა დავერ
უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან განვიდა ზ
ურგით და ჩამოვარდა ცხენისაგან და მოკუდა: - - - - - - - არშაკ მეფე ქართველთა:- შემოიქცა ადერკი და მივი
და სპათა თანა სომხითისათა დაჰქუა მათ გაფუცებ ღთ
სა თქუენთა ნუ განმარტებთ მახვილთა თქვენთა
ქართველთა ზედა რ~ მამულნია ჩვენნი. და აწ
მეუარ მეფე მათი ძალითა დაშეწევნითა თქუენითა:
ისმინეს სომეხთა ვედრებაÁ მისი და დაადგრეს ა
დგილსავე ზედა:- ხ~ ადერკი შემოიქცა დამოვიდა მახლო
ბელად ქართველ სპისა და ჵმა ყო ჵმითა მაღ
ლითა და თქუა მეუარ შვილი მეფეთა თქვენთა და
სუჲესა ჩემსა მოსცემია მეფობაÁ თქუენი ჩემდა: და აწ მიღეთ ჩემგან კეთილი და
სიხარული
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აჰა ესერა სპანი სომხითოსანი არ მოუშვენ თქუენსა ზე
და:- მაშინ მიუგეს ქართველთა შენ გამოჩნდი

უმჯობესი ყოველთა შორის ნათესავთა ფარნავაზისთა რაÁდ
გან მოკუდა მეფე ესე ჩუენი აწ შენხარ მეფე ჩუენი და ვმადლო
ბთ სვესა ჩვენსა რ~ მოგუეცა საზღვარად მეფისა ჩ
ვენისა შვილივე მეფეთა ჩვენთა გოლიათი და სახელ
ოვანი გარდაჵდეს ყოველნი ქართველნი დაცვივნე
ს პირსა ზედა თჴსსა. და თაყუანისცეს ადერკის და
მშვიდობით შეკრბეს ერთგან სომეხნი და ქართ
ველნი და სპარსნი: და მოიღეს ქართველთა გვირ
გჴნი არშაკ მეფისა დადაადგეს თავსა ადერკი მეფისა და წარმოიყუანეს ქართლსა:მეათე მეფე ადერკი ასულის წული ბარტ
მეფისა შვილობი და ძე ქართამისი ბარტამ მე
ფის შვილობილისა არშაკიანი:და ამან მეფემან ადერკიმ დაიპყრა ყოველი ქართლ
ი და ეგრისი და მოსცა სომეხთა მეფემან ასუ
ლი თვისი ცოლად და დაჯდა მცხეთას და მეფობდა
კეთილად ოცდა ათის წლისა მეფე იქმნა დაორ
მეოცდა ჩვიდმეტი წელი მეფობდა:- ხ~ პ~სა წელსა მ
ეფობისა მისისასა იშვა უფალი ჩუენი იესო ქრისტე ბეთლემს
ურიასტანისასა და მოვიდა მისსა მოგუნი ძღუნისა შ
ეწირვად და მო გუთა შესლვასა იერუსალემსა მოვიდა ჰმ
ბავი მცხეთას კ~დ სპარსთა იერუსალემი წარტყუენესო
და ჰურიანი რომელნი მცხეთას იყუნეს იქმნა მათ
შორის გლოვა და ტირილი და შემდგომად მეორესა წ
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ელსა სხუა მოვიდა ამბავი ვითარმედ სპარსნი იგი არა წარტყუენვად
მოვიდეს იერუსალემს არამედ აქუნდათ ძღვენი ყრმისა ვ
ისმე შობილისათჴს განიხარეს ურიათა მცხეთელთა:შ~დ ამისსა გამოჵდეს რაÁ წელნი ოცდა ათი მოვიდა მო
ციქულნი იერუსალემით მცხეთელთ ჰურიათა თანა ვ~დ რ
ომლისათჴს იგი მოგუნი მოვიდეს დაშეწირეს ძღვენი იგი ა
ღზრდილარს იგი და იტყვის თავსა თჴსსა ძედ ღ~თისა აწ
წარმოგჴვლენიან ჩვენ მოციქულნი ყოველთა თანა ჰური
ათა რათა მოვიდენ მეცნიერნი სჯულისანი და განვიკით
ხოთ და განვბჭოთ მას ზედა. და აწ თქუენგანცა წარ
მოვიდენ მეცნიერნი სჯულისანი დაწარვიდეს აქათ ელი
ოზ მცხეთელი და ლონგინოს კარსანელი დამუნ დახვდე
ს ჯვარცმასა უფლისა. და მუნით მოიღეს კუართი უ
ფლისაÁ ელიოზ მღდელმან ვ~ა წერილარს განცხადებულად
მოგცევასა ქართლისსა ხ~ ამან ადერკიმ მეფემან უმატა სი
მაგრეთა ქართლისათა ქალაქისა მცხეთისანი წყალსა იმიე

რ და ამიერ: ამისსა ადერკის მეფობასა შინა მო
ვიდეს ათორმეტთა წმინდათა მოციქულთაგანი ანდრია და
სიმონ აფხაზეთსა და ეგრისსა და მუნ აღესრულა წდა სიმო
ნ კანანელი ქალაქსა ნიკოფსისასა საზღვართა ბერძენთასა:- ხ~ ანდრიამ მოაქცია
მეგრელნი და წარვიდა გზასა კალარჯეთისასა: ხ~ ვ~ა ესმა მეფესა ადერკის
მეგრელთაგან სხულ
ის დატევებაÁ განუწყრა და წარავლინნა ერისთავნი
მისნი იძულებით კ~დ მიაქცივნა მეგრელნი დადამა
ლნეს ხატი და ჯვარნი. და შერისხდა მეფე ადერკი
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ერისთავსა კლარჯეთისასარომელ მშვიდობით გა
ნუტევა ანდრია მოციქული:.
ხ~ ამისვე ადერკის მეფობასა გამოჩ
ნდა კ~დ მეფობა სპარსეთისა რ~ რადგან შესრული
ყო ალექსანდრე და განერყუნა სპარსეთი აქა ჟამამ
დე არღარა დაჯდომილიყო მეფე სპარსეთს რ~ ადგი
ლთა და ადგილთა იყვნეს ერისთავნი სპარსეთის შინა:- მაშინ შეკრბეს
ერისთავნი სპარსეთისანი დაასვეს მეფე
დ აჟღალან ბრძენი მაშინ სომეხნი და ქართვე
ლნი იყვნეს მორჩილ აჟღალან სპარსთა მეფი
საÁ: დავიდრე ადერკის მეფობამდე ერთი დაჯდის ქ
ართველთა მეფედ რაÁ ზომცა მრავალნი იყუნია
ნ შვილნი მეფეთანი: ხ~ ამას ადერკის ესხნეს ო
რნი ძენი რომელთა ერქუა სახელად ერთსა ბარტო
მ და მეორესა ქართამ და ამათ განუყო ყოველი ქუეყ
ანაÁ თჴსი: მისცა ქალაქი მცხეთაÁ და ქუეყანა მტ
კუარსა შიდა ქართლი მუხნარით კერძი ქალაქი და
ყოველი ქართლი მტკუარსა ჩრდილოეთი ჰერეთით
გან ვიდრე თავადმდე ქართლისა და ეგრისისა ესე
ყოველი მისცა ბარტომს ძესა თჴსსა: ხ~ არ
მაზით კერძი ქალაქი მტკუარსა სამჵრით ქარ
თლი ხუნანითგან ვიდრე თავადმდე მტკურისა და
კლარჯეთი ესე ყოველი მისცა ქართამს ძესა თ
ჴსსა - და შემდგომად ამისსა მოკუდა მეფე ადერკი
და მეფე იქმნა მის წილ ძემისნი მცხეთას დაჯ
და ბარტამ. და არმაზს ქართამ: - -- - - მეათერთმეტე მეფენი მცხეთით ბარტამ და
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არმაზოთ ქართამ. ძენი ადერკის მეფისანი არ

შაკუნიანნი: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - და მეფობდენ ძენი მეფის ადერკისანი მცხეთით ბარტომ მეფე. და არმაზით ქართამ
მეფე: ხ~ ამათსა მეფობას
ა შინა ოესპასიანოსა ჰრომთა კეისარმან წარმ
სოტყუენა იერუსალიმი და მუნით ოტებულნი ჰრი
ანი მოვიდეს მცხეთას დადასხდეს ძველთავე მოსრულ
თა ჰურიათა თანა. რომელთა თანა ერთნეს შვილნი
ბარაბასნი რომელი ჯუარცმასა უფლისასა განუ
ტევეს ურიათა უფლისა ჩუენისა იესოს ქრისტეს წ
ილ:- და მეფობდა ესე ბარტომ და ქართამ მშვიდობით
და სიყუარულსა ზედა ერთმანეთისასა. ესუა ძე ბარ
ტომს რომელსა ერქუა კაოს და ქართამს ესუა ძე
სახელითა ფარსმან: და შემდგომად ამისა მოკუდ
ეს მეფენი ბარტომ და ქართამ და მათ წილ დასხ
დეს მეფედ მცხეთას ძე ბარტომისი კაოს: და არმ
ასს ძე ქართამისი ფარსმან: - - - - - - - მეთორმეტე მეფენი მცხეთით კაოს ძენი ბარტომომ
მეფისა და არმაზით ფარსმან ძე ქართამ მე
ფისა არშაკიანნი:ხ~ დასხდეს რა ესე მეფენი კაოს და ფარსმან: რ~
ადერკისითგან ვიდრე ამათ მეფობამდე იყვნეს
მორჩილებასა შინა სომეხთა მეფისასა . უმეტეს
არმაზელნი მეფენი შეეწეოდეს სომეხთა ყო
ველთა მტერთა მათთა ზედა. მაშინ მეფე იქ
მნა სომხითს დიდი იგი იარვანდ მეფე და
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ამან იარვანდ მეფემან დაივიწყა კეთილი ქართვე
ლთა ემძლავრა ფარსმანს არმაზელსა და მოუღო
საზღუარი ქართლისა ქალაქი წუნდა და არტანი მ
ტკურამდე . და დასხნა წუნდას შინა კაცნი მჵეცნი ნ
ათესავნი დევთანი დაუწოდა წუნდასა სახელად ქაჯ
ტუნ რომელი ითარგამნების დევთა სახლი. და ვერ იძებნეს მეფეთა ქართლისათა
საზღუარნი მათნი
და მოკუდეს მეფენი კაოს და ფარსმან მწუხარე
ბასა შინა დიდსა: და დაუტევეს შვილნი მეფემან
კაოს დაუტევა რომელსა ერქუა სახელად აზორკ და შ~დ
სიკუდლილისა კაოსისა და ფარსმანისა დასხდეს მეფედ
შიდა ქართლსა არმაზელი და არმაზს აზორკ:მეათორმეტე მეფენი შიდა ქართლით არმაზელ

ძე კაოს მეფისა, და არმაზით აზორკ ძე ფარსმან მეფისა არშაკიანნი: - - - - - - - - -------------ხ~ ესე მეფენი არმაზელ და აზორკ იყვნეს კაცნი მჵნ
ენი და შემმართებელნი და შეითქუნეს ესენი და განიზრახეს ძ
იება საზღვართა ქართლისათა მაშინ მოკლა სუმბა
ტ ბივრიტიანმან იარვანდ მეფესომეხთაÁ და დასვა მე
ფედ ძმაÁ იარვანდ მეფის რომელსა ეწოდებოდა
სახელად არტაშან:- მაშინ ამათ მეფეთა ქართლისა
თა აზორკ და არმაზელ მოუწოდეს ოვსთა და ლე
კთა და გარდამოიყვანნეს ოვსთა მეფენი ძმანი ორნ
ი გოლიათნი სახელით ბაზუკ და აბაზუკ სპი[თა]
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ოვსეთისათა და მათ გარდა მოიტანნეს თანა პაჭან იკნი და ჯიქნი და გარდამოვიდა მეფე ლეკთა და გარდამოიტანნა დუ
რძუკნი და დიდონი და ამათ მეფეთა ქართლისათა შ
ემოკრიბნეს სპანი თჴსნი და შეკრბა ესე ყოველი სიმრა
ვლე ურიცხჴ და სიმარჯჴთ ფარულად შეკრბეს:ხ~ ვიდთარე შეკრბებოდეს სპანი სომეხთანა და შეუიდნენ
ესენი სომხითს და უგრძნეულად წარმოსტყუენეს შირა
კუანი და ვანანდი ბაგრევანამდე და ბასიანამდე - და
შეიქცეს და ჩატყუენეს დაშტი ვიდრე ნახჭეუ
ნამდე და აღიღეს ტყუე და ნატყუენავი ური
ცხვი და აღივსნეს ყოვლითავე ხუასტაგითა და გამო
ვლეს გზაÁ: ფარისოსისა:- მაშინ სუმბატ ბი
ვრიტიანმან მოუწოდა სპათა სომხითისათა და შე
მოკრიბნეს მსწრაფლ სომეხნი და დევნა უყუე
ს - ხ~ ესე ყოველნი ჩრდილონი განსრულ იყუნ
ეს მტკუარსა და მისრული ყუნეს კამბეჩოანსა და
დაებანაკათ იორსა ზედა და განიყოფდეს ტყუეთა
და ნატყუენავთა: მაშინ სუმბატ წარავლინა მ
ოციქული და ჰქუა რომელი აღგიღიათ ნატ
ყუენავი ოქრო და ვეცხლი და ნაქსოვი ყ
ოველი მომინიჭებიეს თქუენდა და რომელი
დათხეულარს სისხლი სომეხთა თქუენ მიერ
იგიცა უძიებელ იყოს თქუენ ზედა. ა~დ რომელნიც გყავსთ კაცნი ტყვედ განუტევეთ
და
წარვედით მშვიდობით განმდიდრებულნი
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და აღსავსენი ყოვლითავე, ხ~ მათ [პა]სუხი უგე

ს ესრეთ არა სხვად შემოვედით სომხითს ა~დ ძი
ებად შენდა და ვერა გპოვეთ შენ და აწ მოვე
დ ჩუენდა მიიღე ნაწილი შენი თუარ მოვი
დეთ შენდა სადაცა იყო და ვერ განერე ჵელთ
აგან ჩუენთა ცოცხალი მაშინ სუმბატ ბივრიტიანმა
ნ განვლო მტკუარი და ბაზოკ ოვსთა მეფემა ს
თხოვა მუქარა მიუგზავნა მოციქული და ითხოვა თავის თ
ავის ბრძოლაÁ ხ~ სუმბატ აღიჭურვა და აღჯდა ვარ
სამატსა თჴსსა და განვიდა განწყობილთა შორის და
მუნით გამოჵდა ბაზოკ და აღიზახნეს ორთავე და
მიეტევნეს. და სცა სუმბატ ჰოროლნი სარტყელსა
ზედა და განავლო ზურგით მწყრთა ერთი აღიღო ცხ
ენისაგან დადასცა ქუეყანასა ზედა მაშინ მიეტევა ამბ
აზუკ შველად ძმისა თვისსა და მოსწუადნა სუმბ
ატ ოროლნი იგი და მიეგება ეგრეთვე მასცა სცა
და განავლო აღიღო დადასცა ქუეყანასა და
თქუა ესე სომეხთა დედათა და მამათა ყრმათა ჩ
ვილთა თვის რომელნი თქუენ ასწყუიტენით:მაშინ სპათა მათ ყოველთა ოვსთა ლეკთა და
ქართველთა და ყოველთა მათ ჩრდილოთა ნათესავთა ვ~ა ერთითა პირითა აღიზახნეს
და თქუეს ვინათგა მოკლნეს ძმ
ანი ის ორნი თავნი გოლიათობისანი ყოვლისა
ნი სიკუდილი ჩუენი არად შესარაცხელ არს და გან
ბოროტნეს და შეკრბეს ყოველნი სპასალარობა
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[სა] ქუეშე არზოკ და არმაზაელისსა ქართველთა მეფეთასა და
ყოველნი მიეტევნეს სუმბატს და სპათა მისთა - მაშ
ინ იქმნა ბრძოლა დიდძალი მათ შ~ს მას ჟა
მითგან ვიდრე ცხრა ჟამადმდე და მოსწყდა ორგნით
ვე ურიცხვი აღდგა მტუერი და დღე ნათელი იქმ
ნა ვ~ა ღამე ბნელი - აღრეულნი იყუნეს ერთგან და
ვერ იცნობდეს ერთმანერთსა მტუერისაგან. მაშინ იძლია
ჩრდილოსი სომეხთაგან მეოტ იქმნეს დადაიფანჩნეს
ყოველნივე მიუდგა სუმბატ მრავალთაგან მოწყლული
და სდევნა ღამემდე და მოსრნა ყოველნი ოვსნი და
ლეკნი მცირედნი დაურჩნეს - ხ~ ქართველნი უფრო
და რჩნეს სამეოტოთა გზათა მეცნიარებითაÁ: - და შემოიხვეწნენ ო
რნივე მეფენი ქართლისანი მცხეთას მოწყლულნი - მაშინ სუმბატ გამარჯვებული
შემოვიდა ქართლად და მოაოხ
რა ქართლი რ~ნი პოვა ციხეთა და ქალაქთა გა

რე ა~დ ციხეთა და ქალაქთა არა ჰბრძოდა რ~ არა მ
ზა იყო მსწრაფლ გამოსლვისაგან - ა~დ აღაშენა ციხე
ერთი ოძრჵეს რომელსა ეწოდების სამცხე ადგილს
ა რ~სა ჰქუიან დემოთი მოკიდებულად მთასა ღადო
სსა და დაუტევნა შიგან ლაშქარნი შემწედ წუნდ
ელთა რ~ ბრძოდა ოძრჵელთა და წარვიდა ხ~ ესენი
მეფენი ქართლისანი აზორ და არმაზელ სიფიცხ
ლითა გულისა მათისათა არა შეუშინდეს ა~დ გან
ამაგრნეს ციხენი და ქალაქნი თჴსნი განწირნეს ყოვე
ლნი ველნი ქართლისანი და არა დასცხრეს კირ
თებისაგან სომეხთა ზედა. და იწყეს ოვსთა ძებნა სისხლ
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[ისა] მათისა ძიებად სომეხთა ზედა გარდამოვიდოდეს ო
ვსნი ქართლად დადაემეგობრნეს ქართველთა და აღერი
ვნეს ერთგან ოვსნი და ქართველნი და მარადის ბრძო
დეს: ხ~იყო ერისთავი ოძრჵეს ქალაქსა შინა მე
ფისა არმაზელისა აზნაურთაგანი და იგი დადგრომილიყო ს
არწმუნოებით ერთგულებასა ზედა არმაზელისსა და
მას შეეწეოდეს მეგრელნი: ხ~ წუნდელნი და დემოთელნი შ
ეეწეოდეს ერთმანერთსა და დაუცხრომელად იბრძოდეს დაუ
ფროსი ბრძოლაÁ იყვის მდინარესა ზედა რომელსა ჰ
ქჴან ნოსტე: დაიყო კლარჯეთ ერისთავი აზორკ
მეფისაÁ აზნაურთაგანივე და იგი ავნებდის საზღვართა სომ
ხითისათა ქვეყანასა პარხლისასა რომელარს ტაოÁ
და ვერავინ შეუიდოდა მავნე კლარჯეთს რ~ შეუვალი და
მაგარი იყო ტყითა და კლდითა და მკჴდრნი კალარ
ჯეთისანი იყუნეს კაცნი მკუირცხლნი და მჵედარნიცა: ხ~ თვით მეფენი ქართლისანი
მცხეთით გაემართოდიან
სომხითს გზასა აბოცისსა დამარადის ესრეთ ჰკრფებოდის
ქართველნი: - მაშინ წარმოემართა არტაშან მეფე ყოვლითა ძალი
თა მისითა და სპასპეტი მისი სუმბატ ბივრიტიანი ხ~ ქარ
თველთა განამაგრეს ციხენი და ქალაქნი და მოირთეს
ძალი ოვსეთით და განავსნეს ციხენი და ქალაქნი - და მივიდნ
ეს სომეხნი და დადგეს მცხეთას დაჰბრძოდეს ხუთ თვე
დადღეთა ყოველთა იყვის ბრძოლაÁ ბუმბერაზთა მაშინ
შესჭირდათ ქართველთა და ოვსთა ითხოვეს მშვიდობაÁ არა ძიებად სისხლისაÁ და
ზღვარისაÁ მაშინ ისმინა
სომეხთა მეფემან ვედრებაÁ მათი და მაშინ იქმნა საფიცი [და]
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აღთქმაÁ და დაიმონნა ქართველნი და ოვსნი სომეხთა მეფემან და წა

რვიდა: - ხ~გარდაჵდეს ამას შინა წელნი რაოდენნიმე და აღშენდა ქართლი მოოჵრებული სომეხთაგან მაშინ უცალო იქმნეს სომეხ
ნი რ~ იწყეს ბრძოლა სპარსთა დაბერძენთა - მაშინ პოვეს ჟა
მი მარჯუე ქართველთა და ოვსთა იწყეს კირთება სომეხთა რ~ ს
პანი სომეხთანი ყოველნი და ორნი ძენი მეფისანი დასუმბატ იყვ
ნეს ბრძოლად სპარსთა. დავითარ განამრავლეს ქართველთა და
ოვსთა ვნებაÁ სომეხთა მაშინ არტაშან მეფემან შეკრიბნა
სპანი რ~ნი შინა დარჩომოდეს და მისცნა ძესა თვისსა ზარენს
და წარმოგზავნა ქართველთა ზედა - ხ~ შეკრბეს ქართველნი და ო
ვსნი და მიეგებნეს ქუეყანასა ჯავახეთისასა და ეწყუნეს და სძ
ლიეს ზარენს და აოტეს ზარენ - მოსრეს სპა მისი ყოველ
ი და სდევნეს საზღუარამდე სომხითისა მიეწივნეს ზარენს
ძესა მეფისასა დაშეიპყრეს ტბისა მის პირსა რომელსა ჰქვია
ნ ცელი და უკმოიყუანეს - ხ~ ოვსთა ჰნებვიდა ზარ
ენისი სისხლისათვის მეფეთა მათთასა ა~დ ქართველთა და
იცვეს ცოცხლებით ძიებისათვის საზღვართა მათთასა. დადასვე
ს პატიმრად ციხესა დარიალასა - და ვერ ძებნეს სომეხთა ძე მეფისა რ~ იყუნეს უცალო
სპარსთაგან ხ~ წელსა მესამეს
ა მოვიდა სუმბატ ბივრიტიანი:- და ორნი ძენი მეფისანი ა
რტავაზ დატიგრან ყოვლითა სპითა სომხითისათა: მაშინ მ
ეფეთა ქართლისათა უბრძანეს ქუეყანათა მათსა შელტლ
ვაÁ ციხე ქალაქთა და მთეულეთთა განამაგრნეს ციხენი
და ქალაქნი. მოვიდეს სომეხნი და დადგეს თრიალეთს
და აღდგეს მათ შ~ს მოციქულნი დადაიზავნეს. მისცე
ს ქართველთა ძე მეფისა შეპყრობილი და აღუთქუეს
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შეწევნაÁ ესრეთ: უკეთუ ვინ აღდგეს მტერი და მოღმ
ართ გვებრძოდის ჩვენ ორნივე მეფენი თავითა ჩვე
ნითა და სპითა ჩუენითა თანა დაგიდგეთ და გიშუელოთ და თუ ვისმე მიღმართ ჰბრძოდით ათას ათასითა მჵედ
რითა ჭურვილი შეგეწეოდით თქვენ - და ესეცა აღუთქვე
ს ქართველთა ვითარმედ ქალაქსა ამას ჩვენსა დრამაÁ არ
ტაშან მეფისა ხატითა დავსცეთო. ხ~ ამისთვის სომეხთა უ
კმოსცეს საზღვარი ქართლისა ქალაქი წუნდა და ციხე დემოთი
სა ჯავახეთი და არტანი. და მიერითგან იქმნეს მოყუარე იქმნ
ეს სომეხნი და ქართველნი და ოვსნი და სამნივე ერთგან
ჰბრძოდეს მტერთა მათთა:ხ~ მეფეთა ქართლისათა ესხნე
ს ძენი. არმაზელსა ესვა ძე რომელსა ეწოდებოდა სახე
ლად ამაზასპ: და მეფესა აზოკს ესვა ძე სახელითა დეროკ და

და შემდგომად ამისა რამდენთამე წელიწადთა აღესრულნეს
ესე მეფენი ქართლისანი არმაზელ და აზორკ ნუგეშინ
ის ცემულნი დიდად. რ~ სიმჵნითა და სიქუელითა მათთა
უკმოიხვნეს საზღვარნი ქართლისანი ჯავახეთი და არტანი ქალაქი წუნდა და ციხე დემოთისა - ესე ყოველნი უკმოიხვნეს
სომეხთა მეფისაგან რ~ნი წახუმდა მამათა მათთ მეფეთა ფ
არსამანსა და კასსა სომეხთა მეფის იარვანდისაგან - და შ~დ
არმაზელ და აზორკ მეფისა - მეფობდეს ძენი მათნი მც
ხეთით ამაზასპ ძე არმაზელ მეფისაÁ - და არმაზით
დეროკ ძე აზორკ მეფისაÁ:მეათოთხმეტე მეფენი შიდა ქალაქსა ამაზასპ ძე არმაზელ მ
ეფისა . და არმაზით დეროკ ძენი აზორკ მეფისა არშკუნიანი:ხ~ მეფობდეს ქართლს ესე ამაზას დადეროკ მშვიდობით
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დაუშფოთველად - ესხნეს ძენი: მეფეს ამაზასპს ესუა ძე რ~სა ე
წოდებიდა სახელად მირტად და მეფესა დეროკს ესვა ძე სახე
ლით ფარსამან ქუელი და შ~დ ჟამთა რაოდენთამე მოკუდეს
მეფე ამაზასპ და დეროკ მათ წილ მეფე იქმნეს შიდა
ქალაქსადა და შინა ქართლსა მირდატ ძე ამაზასპ მეფისა და არმაზით ფარს
ამან ქუელი ძწ დერკ მეფისა:
მეათხუთმეტე მეფენი შიდა ქალაქსა მირდატ ძე ამაზასპ მეფი
სა - და არმაზით ფარსამან ქუელი და ძე დეროკ მეფისა არშაკუნიანნი:ხ~ ამან ფარსამან ქველისა და მირდატის მეფობამდე
ყოველნი იყუნეს მოყრობასა ზედან ერთგან მოყუარენი
ვისნი მე და ერთგან მტერნი ვისნიმე - მაშინ ამან
მირდატ ქართველმან მეფემან მოიყუანა ცოლი სპარ
სი ნათესავი მეფეთაÁ და წუევითა სპარსთათა მტერ
ექმნეს ფარსამა ქუელსა არმაზელსა - და განიზრახა მუ
ხთლად სიკუდილი ფარსმან ქუელისაÁ და დღესა ერთ
სა მოხადა მირდატ მეფემან ფარსამან ქუელსა არმაზელსა და
განაკრძალა და არღარა მივიდა:
ხ~ მიერითგან იქმნეს მტერ ურთიერთას და მირდა
ტს შეეწეოდეს სპარსნი. ხ~ ფარსამან ქუელს შეე
წეოდეს სომეხნი - ხ~ ესე მეფე მირდატ იყო კაცი უ
რვილი და მოსისხლე, და ფარსამან ქველი იყო
კაცი კეთილი და უხვად მიმნიჭებელი და შემნდობელი ასაკითა შუენიერი ტანითა
დიდი და ძლიერი მჵნე მჵედარი და შემანდ
ობელი და ჰასაკითა იყო შვენიერი ტანით დიდი და ძ
ლიერი მჵნე მჵედარი და შემმართებელი ბრძოლისა
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უშიში ვ~ა უჵორცოÁ და ყოვლითავე უმჯობესი ყოველთა
მეფეთა ქართლისათა რ~ნი გარდაცვალებულ იყუნეს უ
წინარეს მისსა - და ესე უყუარდათ მირდატის
კერძთა ქართველთა დასძულდათ მირდატ მეფე მესისხლეობი
სა და მედგრობისა მისისათჴს. და გამოერთნეს უმრა
ვლესნი მირდატისაცა კერძნი -და ემძლავრა ფარსამ
ან ქუელი და აოტა მირდატ მეფე. და წარ
ვიდა მირდატ მეფე სპარსეთს: - ხ~ იყო მაშინ სპა
სპეტი ფარსამან ქუელისაÁ ეგრეთვე ქუელი და გოლია
თი სახელით ფარნავაზ ესე ფარნავაზ ძუძუს მატე იყო ესე ფარ
ნავაზ ფარსამანისი სარწმუნო და ერთგული და მისანდ
ობელი. იგი დადგინა შიდა ქართლსა რ~ლ არს მცხე
თა ადგილსა მირდატისასა და ყოვლადვე იყუის ფარნ
ავაზ სპასპეტი ქალაქსა შინა - ხ~ მეფე ფარსამან
ქველი იარებოდის და განაგებდის ყოველსა სამეფო
სა თჴსსა:მაშინ მირდატ გამოიყუანა სპარსნი ს
პანი ძლიერნი და მომართა ფარსამანს ხ~ ფარსამან შ
ემოკრიბნა სპანი ქართლისანი და მოირთო ძალი ს
ომხითით დამიეგება იწროთა რკინის ჵევისათა ი
წყეს ბრძოლად ბუმბერაზთა დღეთა მრავალთა და რ~ი
გამოჩნდის ბუმბერაზნი სპარსთა შ~ს რ~ლსა ვერ ებ
რძოდიან ბუმბერაზნი ქართლისა და სომხითისანი მ
ას ზედა განვიდის თვით მეფე ფარსამან ანუ
სპასპეტი მისი ფარნავაზ აჯობიან და სძლიან, და
მას ბრძოლასა შინა მოკლა ფარსამან მეფემან ათჩვიდმეტ
ი ბუმბერაზი სპარსნი - ხ~ სპასპეტმან მის
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მან ფარნავაზ მოკლა ოცდა სამი ბუნბერაზი:- ხ~ იყო
სპარსთა შორის კაცი ერთი გოლიათი სახელით ჯუნ
შერ რ~ი ლომსა ჵელითა შეიპყრობდა და მან სთხოვა ბრ
ძოლა თავის თავ მეფესა ფარსამანს - ხ~ ფარსამან ქუე
ლი სიხარულითა აღიჭურა და განვიდა აღიზახნეს ჵმითა
სასტიკითა და მიეტევნეს ურთი ერთასა დაიწყეს ბრძო
ლად ჵრმლითა - რ~ ჟამი ბრძოლისა მათისა ემსგავსა ჟა
მსა ქუხილისსა დატეხისასა აჯობა ფარსამან ჩამოაგდო
და მოკლა - დამოიქცა სპისა მის კერძო და ჵმა ყო ჵმითა
მაღლითა და ჰქვა მათ აჰა ლომნო დამძვინვარენო ცხო
ვარნი და სეტყუილნი, მაშინ მიეტევნეს ქართველნი და
სომეხნი სპარსთა ზედა აოტეს და მოსწყუიტეს და ტყუე

ყუეს ურიცხუნი და წარვიდა მირდატ მეოტ სპარ
სეთადვე: - ხ~ წელსა მეორესა კ~დ მოვიდა მირდატ სპითა მეტად უ
ძლიერესითა ხ~ ფარსამან ქუელმან შემოკრიბნა მჵედარ
ნი და ქუეითნი და დადგა მცხეთას ქალაქსა შინა რ~ არა
ყუეს სპანი მირდატის სპათა ოდენი - მოვიდა მირდატ დადა
დგა ჯაჭვს და ყოველთა დღეთა იბრძოდიან ბუნბერაზნი
და ბრძოლასა მას შინა მოკლა ფარსამან მეფემან მოკლა თავის
თავით თორმეტი ბუნბერაზი ხ~ სპასპეტმან ფარ
ნავაზ ათექუსმეტი ბუმბერაზი - მაშინ ფარსამან მეფემა
ნ სიფიცხითა გულისა მისისათა არღარა განახა სიმრავლ
ე სპათა ა~დ განვიდა ჟამსა განთიადისასა სპითა მისითა და
დესხა თავსა სპარსთა მათ და მოსცა სვემან მისმან
ძლევა აოტა ბანაკი მათი და მოსწყჴდნა ურიცხვნი და
წარვიდა მირდატ სპარსეთადვე:- ხ~ მიერითგან განი
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[სმა] ჰამბავი და სახელი ფარსამან ქუელისა და სპასპეტისა მი
სისა ფარნავაზისა:- და მიერითგან წინამძღვარ ექმ
ნა იგი სპათა სომხითისა და ქართლისათა დაუწყო
ბრძოლა სპარსთა დაშესლვდა სპარსეთს და ვერღარა ო
დეს ვინ წინა აღუდგეს ფარსამან ქუელსა: - მაშინ ს
პარსთა განგება ყუეს სიმარჯვით მოიყუანეს მზარეული ერთი და
აღუთქუეს მას კეთილი დიდი და ყოს ესრეთ ვ~დ წარ
ვედ და შემწყნარე ფარსამანს და წარიტანე შენ თანა წ
ამალი სასიკუდინე ჩაურთე საჭმელსა მისსა და
შეაჭამე - ხ~ წარმოვიდა მზარეული იგი დაყო ეგრე
ვ~ა უთხრეს სპარსთა მათ და ესრეთ მოკლა ფარსამან მ
აშინ იქმნა გლოვა დატირილი და ტყუება ყოველთა ზ
ედა. ქართველთა წარჩინებულითგან ვიდრე გლახა
კთამდე იტყებდენ თავთა მათთა ყოველთანი - დაყოვე
ლთა ქალაქთა დაბანებთა დასხდიან მგოსანნი გლოვის
ანი და შეკრბიან ყოველნი და ახსენებდიან სიმჵნესა და
სიქუელესა დასიშუენიერესა და სახიერებასა ფარს
ამან ქუელისასა და იტყოდიან ესრეთ ვა~ჳ ჩვენდა რ~ მოგუძინ
ა სუემან და მეფე ჩვენი რომლისაგან ჵსნილ ვიყუე
ნით მონებისაგან მტერთასა მოიკლა იგი კაცთა მგრძნებე
ლთაგან და აწ მივეცენით ჩვენ წარტყუენვად ნათეს
ავთა უცხოთა:- მაშინ გამოვიდეს სპარსნი დაგამ
ოიტანეს თან მირდატ და დაიპყრეს ქართლი და
მისცეს მირდატს ნაწილი მისი ხ~ ნაწილი ფა
რსამანისი თვით დაიჭირეს დადაუტევეს ერისთავი არ

მაზს: ხ~ სპასპეტმა ფარნაზ წარიყვანა ცოლი და
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ძე ფარსამან ქუელისა და ივლტოდა და მივიდა სომხითს რ~ სო
მეხთა მეფისა ასული იყო ცოლი ფარსამანისი და დაიპყრეს ქ
ართლი მირდატ და ერისთავმან სპარსთამან ხ~ მეგრე
ლნი დადგეს ერთგულობასა ფარსამანის ძისასა: - მას ჟამსა მოყუარე იყვნეს სომეხნი
და ბერძენნი მაშინ სომე
ხთ მეფემან მოირთო ძალი საბერძენთით და წარმოემარ
თა ბრძოლად სპარსთა და ქართველთა მიერთნეს მეგრელ
ნი და შეკრბა სიმრავლე ურიცხვნი: მაშინ მირდატ და
ერისთავმან სპარსთამან მოირთეს ძალი სპარსეთით - ხ~
სომეხნი და ბერძენნი და მეგრნი შთავიდეს შიდა ქართლს
და მუნ მიეგებნეს სპარსნი და ქართველნი მდინარესა ზედა რო
მელსა ჰქჴან ლიახვი და მუნ იქმნა ბრძოლა მათ შ~ს ადგ
ილსა რ~სა ჰქჴან რეჵი და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი
იძლივნეს სპარსნი და ქართველნი და მოკლეს მირ
დატ და ერისთავი სპარსეთისა დამოსრნეს სპანი მათნი და დას
უეს ძე მეფედ ფარსამან ქუელისა მეფედ რომელსა ერქუა სახელად ადამი: - მაეთექუსმეტე მეფე ადამი - ძე ფარსამან ქუელისა არშაკუნიანი:და სამ წელ ოდენ მეფობდა და მოკუდა მეფე ადამი
და დაუტევაძე წლისა ერთისა ყრმაÁ და რომელსა ეწოდ
ებოდა სახელად ფარსამან და ვიდრე აღიზარდებო
და ყრმაÁ იგი ფარსამან მეფობდა მის წილ
მამის დედა მისი ცოლი ფარსამან ქუელისა რომელსა
ერქუა სახელად ღადან და ვითარ აღიზარდა ძის წული
ფარსამან ქუელისა და ძე ადამისა სახელითა ფარ
სამანვე დაჯდა თვით მეფედ
1-26 სტრ., 45v
მეათშვიდმეტე მეფე ფარსამან ძე ადამისი არშაკუნიანი
ხ~ მეფობდა ესე ფარსამან ყოველსა ქართლსა ზედა
და ესვა ძე და უწოდა სახელად ამაზასპ და შ~დ ამისსა მოკუდ
ა ფარსამან და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი
რომელსა ეწოდებოდა სახელად ამაზასპ
მეათვრამეტე მეფე ამაზასპ, ძე ფარსამანისი არ
შაკიანნი
ხ~ ესე ამაზასპ იყო კაცი ძლიერი და დიდი გოლიათი მს
გავსი ფარსამან ქუელისა - ამისსა მეფობასა გარდამოვიდნ
ეს ოვსნი სპანი დიდნი გზასა დვალეთისასა ვერ იგრძნ
ა ამაზასპ მეფემან მოსლვა ოვსთა ვიდრე გარდამოვლამ

დე მათისა - მოვი დეს ოვსნი და დადაგეს ლიახვსა ზედა რვა
დღე განსვენებად და არასად გავიდა მარბიელი რ~ ქალაქსა
მცხეთისასა შემუსრვად გარდამოსვლ იყუნეს - მაშინ ამაზასპ
მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა და მოვიდეს ერისთავი სამ
შვილდისა, და შემოკრბეს მჵედარნი სპარსეთისანი, დავიდრ
ე მოვიდეს ერისთვნი - მოვიდეს ოვსნი ჩრდილოთ კართ
ა ქალაქისათა რ~ლ არს მუხნარი - მაშინ ამაზასპ მეფემ
ან განავსნა ციხენი და კარნი ქალაქისანი ლაშქარ
თა და იყო სიმრავლე ქუეითთა მცხეთელთა რ~ნი კართა დაზღ
უდეთა სცვიდეს მათგან კიდე გარე განმავალი ქუეითი მე
ომარი იყო ოცდა ათი ათასი ყოვლადვე და მაში
ნ სხუა რ~ლ ჰყუანდა მჵედარი იყო ათი ათასი და გა
ვიდა მჵედარი და ამაზასპ და განაწესნა ქუეითნი
1-26 სტრ., 46r
იგი არაგუსა იმიერ და ამიერ სიმაგრეთა შინა კ
ართასა ხ~ მჵედრითა ლაშქრითა განვიდა ადგილსა რომელ
სა ჰქუიან საფურცლე იპყრა ზურგად ქალაქი და
ქუეითნი იგი რ~ნი დაეყენნეს კართა შინა – ხ~ იწყო
ბუნბერაზთა ბრძოლა დაგანვიდა ამაზასპ მშჴლდითა დაიწ
ყო სროლა გულითა ფიცხელითა და მკლავითა ძლიერი
თა უზომოს შორის ისროდა რ~ლ დამართებითა ოვ
სთაგან არა შეეტყობოდა და არცა ინახოდა სიშორით
თუ ყოვლად აქუს მშვილდი და მუნ ჰკრის ისარი რ~სა არა დაუდგინის სიმაგრემან
საჭურველისამან – და მას
დღესა შინა ამაზასპ თავის თავითა მოკლა ბუნბერაზი
თხუთმეტი და ცხენი მრავალი და სხუათაცა ბუნბ
ერაზთა ამაზასპისათა მოკლნეს ბუნბერაზნი ოვსთა და
დასდვა წყლულება დიდი ოვსთა ზედა:– მას დღესა შემოვიდა
ქალაქად. ამაზასპ მჵედრითა სპითა ხ~ ქუეითნი იგი დგეს
მუნვე ადგილსავე. ზედა კართა შინა – დაღამესა მას მოემატნეს მ
ჵედარნი რომელ~თა ვერ მოეტანნეს თან ერისთავთა მათ სის
წრაფითა: და ვითარ განთენდა კ~დ განვიდა კ~დ მუნვე ამ
აზასპ და აღიხუნა ოროლნი და გამოვიდა ოვს
თაგან კაცი ერთი რომელსა ერქვა სახელად ხუნ
ხუა იგი გამორჩეულ იყო სპათა შორის ოვსთასა –
აღიზახნეს ორთავე დამიეტევნეს ურთი ერთას და
პლს~ვე მისლვასა სცნა ოროლნი განავლო ზურგით და
მოკლა იგი და აღმოიჵადა ჵრმალი და მიეტევა სხვათაც
ა ბუნბერაზთა დამოკლნა ორნი სხუანიცა შეიქცა და შევიდა ქა
ლაქად მჵედრებითურთ დადგეს ქუეითნი მუნვე კარ [თა]

1–26 სტრ., 46v
შინა: და: მას: ღამესა: კ~დ: მოემატნეს მჵედარნი ამაზასპს: – განიზრა
ხა დასხმა ოვსთა ზედა და გავიდა და დაესსა ჟამსა განთიადისა
მჵედრითა და ქვეითითა ყოვალითა ძალითა მისითა: – და აოტა
ბანაკი მათი და მოკლა მეფე ოვსთა და მოსრა ყოველი ს
იმრავლე მათი: – ხ~ წელსა მეორესა მოირთო ძალი
სომხითით ამაზასპ და შეკრიბნა სპანი თჴსნი ყოველნი და გარდავიდა
ოვსეთს და ვერავინ წინააღუდგა და მოტყუენა ოვსეთი
და მოვიდა გამარჯუებული შინა – და შ~დ ამისსა შექ
მნა სილაღე და იწყო მესისხლეობად და მოსწყუიტა მრ
ავალი წარჩინებულნი და ამისთჴს მოიძულეს იგი ერმან ქართლისამან და მტერ ექმნა
ამაზასპ სომეხ
თა და შეიყუარა სპარსნი: –
მაშინ განდგეს ერისთავნი დასავლეთისანი ხუთნი – ორნი ერისთავნი ეგრისისანი
ერთი ოძ
რჵისა ერთი კლარჯეთისა და ერთი წუნდისა ეზრახნეს ესე
ნი სომეხთა მეფესა და ითხოვეს ძე მისი მეფედ რ~ დისწუ
ლ იყო ამაზასპისი – მაშინ სომეხთა მეფე ძალითა მრ
ავლითა წარმოემართა ქართლად და მოირთო ძალი საბ
ერძნეთითცა და ეზრახნეს ოვსთაცა ხ~ ოვსნი სიხარულ
ითა წარმოვიდეს რ~ მესისხლე იყო ამაზასპ მათი და გარ
დამოვლეს გზა თაკუერისა და მოვიდეს ერისთავთა თანა ეგრისათა:–
მაშინ ამაზასპ მოუწოდა სპარსთა და მოვიდეს სპა
რსნი ძლიერნი და შეკრიბნა ქართველნიცა რ~ნი დარჩომ
ოდეს: მაშინ ოვსთა დამეგრელთა გარდამოვლეს მთაჳ მც
ირე და შეკრბეს იგინი და ერისთავნი ქართლისა განდგო
მილნი და მოვიდეს ესე ყოველნი წ~შე სომეხთა მეფისა:– ხ~ წარმოემართა ამაზასპ და
მოეგება იგი გუთის ჵევს და
არავინ პოვა ეგოდენთა მათ სპათა შინა ბერძე [ნთა]
1–26 სტრ., 47r
სომეხთა ოვსთა მეგრთა და ქართველთა შორის მარ
ტო მბრძოლი ამაზასპისი – ა~დ ეწყვნეს ურთიერთას სპა
ნი იგი და იქმნა ბრძოლა მათ შ~ს იძლივა ამაზასპ
და ივლტოდა სპაჳ მისი და მოკლეს მეფე ამაზასპ და მოსრეს ს
პაჳ მისი და დაიპყრეს ქართლი და დაუტევა
სომეხთა მეფემან ძე თვისი მეფედ ქართლად დისწუ
ლი ამაზასპ მეფისა რ~სა ერქუა სახელად რევ: –
მეცხრამეტე მეფე რეუ – დისწული ამაზასპ მეფი
სა არშაკუნიანი:.

ხ~ მან რევ მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით ას
ული ლოღოთეთისა სახელით სეფელია და ამან სეფელია მოიყტანა
თანა კერპი სახელით აფროდიტოს და აღმართა თავსა ზ
ედა მცხეთისასა – დაუშვა ძე დაუწოდა სახელით ვაჩე
ხ~ ესე რეუ მეფე დაღაცა თუ იყო წარმართი ა~დ
იყო მოწყალე დაშემწე ყოველთა ჭირვეულთა – რ~ სმენილ იყო მისდა მცირედ რაჳმე
სახრე
ბა უფლის ჩვენი იესოს ქრისტესი და აქუნდა რ
ამე სიყუარული ქრისტესი – და ამან მეფემან რეუ მეფობასა შინა მისსა არღარაჳვის
უტევა ქართლსა შინა
ყრმათა კლვა რ~სა იგინი ამისსა უწინარეს და პ~ლ
კერპთა მიმართ შესწირვიდეს მსხუერპლად ყრმათა ვიდ
რე იგი იყო მეფედ არღარავინ კვლიდა ყრმათა კე
რპთა მიმართ ა~დ ცხურისა და ძროხისა შეწირვა გ
ანუწესა კერპთა თჴს – და ამისთვის ეწოდა რევ მარ
თალი და მეფობდა ესე რევ კეთილად ყოველსა ქ
ართლსა ზედა და მშვიდობით და უშფოთველად აღასრულა
1–26 სტრ., 47v
ცხოვრება მისი – და მოკუდა მეფე რევ დამეფედ იქმნა მი
სწილ ძე მისი ვაჩე:–
მეოცე მეფე ვაჩე – ძე მეფის რევისა არშაკუნიანი:–
და: ~დ მეფობდა ესე ვაჩე ყოველსა ქართლსა შინა. და
ესვა ძე და უწოდა სახელად: ბაკურ – და შ~დ ამისსა მო
კუდა მეფე ვაჩე და დაჯდა მეფედ ძე მისი რ~სა ეწ
ოდებოდა სახელად ბაკურ:–
მეოცდაერთე მეფე ბაკურ ძე მეფის ვაჩესი არშაკუნიანი:
ხ~ იმეფა ამან ბაკურ მეფემან ყოველსა ქართლსა შინა მშვიდობით და უვნებელად ვ~ა
მამამან მისმ
ან ვაჩემ დაჰყუანდა ძე რ~ლსა ეწოდებოდა სახელად მ
ირდატ – და შ~დ ამისსა მოკუდა მეფე ბაკურ დამეფე
იქმნა მის წილ ძე მისი მირდატ:–
მეოცდაორე მეფე მირდატ – ძე ბაკურ: მეფისა არშაკუნიანი:–
და დაჯდა მეფედ ესე მირდატ და დაიპყრა ყოველი
ესე ქართლი ვ~ა მამამან მისმან ბაკურ. და ესუა ძე
დაუწოდა სახელად არსფაგურ და დაჯდა მეფედ ძე მისი
რომელსა ეწოდებოდა სახელად ასფაგურ: –
მეოცდა სამე მეფე ასფაგურ – ძე მირდატ მეფისა არშაკუნიანი
ხ~ ამან ასფაგურ აღაშენა ციხე ქალაქი უჯარმა ხ~ ალექსანდ
რეს მეფობიდგან ესე ყოველნი მეფენი მეფობდეს
ქართლსა დაიყვნეს კერპთ მსახურნი და ესე ასფ

აგურ იყო უკანასკნელი მეფე ფარნავაზიანთა ნათე
სავისა – და მის ზე მეფე იქმნა სპარსეთს ქასრე ან
უ შარვან სასანიანი რ~ნ მოსრნა მეფენი აჟღალ
ანიანნი რომელი იცნობების არდაშირობით ვ~ა წერილარ [ს]
1–26 სტრ., 48r
ცხოვრებასა სპარსთასა ხ~ სომხითს მეფე იქმნა კოსარო და ამან კოსა
როს და ამან კოსაროს სომეხთ მეფემან უწყო
ბრძოლად ქასრე მეფესა სპარსთასა და შეეწეოდა მას ასფაგურ მეფე ქართველთა – და
ამან ასფაგუ
რ განუხუნის კარნი კავკასიანთანი და გამოიყვანის
ოვსნი ლეკნი და ხაზარნი და მივიდის კოსარო მე
ფესთანა ბრძოლად სპარსთა – და პირველსავე შესლვასა
სპარსეთად ეწყო ქასრე მეფე სპარსთა და აოტე
ს იგი და მოსრეს სპაჳ მისი – და მიერითგან ვერ
ღარაჳ წინა აღუდგაეს ამათ მეფე იგი სპარსთა
დაგანამრავლეს შესლვა სპარსეთს და ტყუენვა ს
პარსეთისაჳ:– ხ~ ამიერითგან დაესრულნეს მეფე
ნი ქართლისანი ფარნავაზიანნი და სომეხთ მეფის
ძენი:– ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
თავი მეოთხე ქართლისა შესვლა სპარსთა და მე
ფობა მირიანისი: – ღთ: მშვიდობაში მოაჵმარე:– გიორგის ამილღანბარის შვილს
მაჩაბელს:–
~
~ ~
~
~
~
~
~
~
~
~
~ ~
~
~ ~ ~ ~ ~

ხოლო: ვითარ იოტეს სომეხთა და ქართვე
ლთა და ქართლოს ნათესავი მეფე სპარსთა და
განამრავლეს შესლვა სპარსეთს და აოჵრება მის
ი: და ვერღარა ოდეს წინა აღუდგა მეფე სპარსთ მეფე:
მაში მეფემან სპარსთამან მწუხარებითა შეპყრობილმა მთავართა სოფლებისათა
პატიოსანთა და
ერისთავთა სოფლებისათა და ყო განზრახვა
და ეძიებდა ღონებასა ბოროტისა მის მოწე
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ვნულისასა და აღუთქმიდა ნიჭსა დიდსა და პატივსა
რომელმან უძლოს და უძიოს ღონე შურისგებისა ხ~ იყო
კრებულსა მას შორის იყო წარჩინებული მთავარი სახ
ელით ანკა ნათესავისაგან კოსარო სომეხთა მეფისა: აღდგა იგი
წარმოდგა და თქუა ოტებულარს სპა ჩვენი კოსარო სო

მეხთ მეფისაგან აწყუედილ არიან მჵედარნი ჩვენნი და
სდებია შიში და ძრწოლა მათი სპარსთა ზედა და გან
ძლიერებულ არიან იგინი და ვერ ძალგვიც წინა აღდ
გომა მათდა აწ ესე არს განზრახვა ჩემი რ~ა მ
შვიდობითა და ვედრებითა და ხარკისა მიცემითა დავამშვიდ
ოთ კასრო მეფე ხ~ ესე რ~ლ თქუა ანკა არა გულითა
თქუა ა~დ სიმრავლესა მას უფარვიდა გულისა მისი
სა განზრახვასა მიიახლა მეფესა და ჰქუა თჴსგან ვ~დ არა
ესე არს განზრახვა შენს წ~შე და ვაუწყო მეფობასა
შენსა გულისა ჩემისა განზრახვა: მაშინ წარჩინებუ
ლთა მათ იზრახეს თჴს თჴსად წინაშე მეფისა და
წარვიდეს და შ~დ მისსსაღა მოუწოდა ფარულად მეფე
მან ანაკს და ქუა მეფემან ანკა ცხონდი მეფე
ო უკუნისამდე მე გიძიო ღონე შურის გებისა კა
სროს ზედა ესრეთ რ~ა წარვედ მე მის თანა დედა წ
ულითურთ ჩემით და მე მომენდობის იგი ნათესაობი
სათჴს და სუემან შენმან მოავლინონს კეთილად
მოვკლა მეფე იგი და დავდვა თავი ჩემი შენთვის
სთნდა განზრახვა ესე მეფესა და მოკლეთა დღეთა
წარმოვიდა ანკა და ძმა მისი დედაწულითურ
თ რაეცა განდგომილად სპარსთა მეფისაგან და
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მოვიდა საზღვართა სომხითისათა ქალაქსა რ~სა
სახელდების ხალხააითა საზამთროთა ადგილ
თა სომეხთა მეფეთასა ხ~ იხილა რა მეფემ
ან კასრო დიდითა პატივითა შეიწყნარა რ~ ყ
ოვლითავე სიმარჯჴთა მოსულარს მისსა აჩუენ
ებდა სარწმუნოდ და ხედვიდა მეფე ყოველთა სახლე
ულითა მისითა მის მიმართ მაშინ მისცა მეფე
მან პატივი მეორედ მისსა საყდარსა აღიყუანა
სიხარულითა დაგანსუენებით და იყუნეს რა დღენი
ზამთრისანი და მოიწივნეს დღენი ზაფხულისა ა
რისანი და განდიდნეს მდინარენი: წარმოვიდა მუნ
ით მეფე დამოვიდა არარატისასა დაგა
ნმზადებულ იყო კასრო მეფე კ~დ და შეუიდა სპარს
ეთად – მაშინ დღესა ერთსა განვიდა მეფე ნა
დირობად და განიყუანეს ანკა და ძმა მისი და
იპყრეს მახვილნი ლესულნი ფარულად საწვიმ
არსა ქუეშე სტეოდეს და პოვეს დრო და მ
ოკლეს მეფე და ივლტოდეს ხ~ დევნა უყვეს

მთავართა სომხითისათა და მოუსწრეს ვიეთმე ჵი
დსა და რათამე ფონსა ზედა და მოსრნეს –
იწყოს მას შინა ყოვლით ნათესავით მისითუ
რთ ვერღარა წარვიდეს თუინიერ მათისა რომე
ლ დაშთეს ორნი შვილნი მათნი და გნარინეს
მამა მძუძეთა მათთა რ~ წარიყუანა ერთმან ს
აბერძნეთსა ხ~ მეორემან საზღვართა სპარეთისათა:–
და ვ~ა ესმა ანბავი ესე სპარსთა მეფესა ქასრეს
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სასნესა აღივსო სიხარულითა და წარმოემართა ყოვლითა ძალითა თჴ
სითა და მოვიდა პ~დ სომხითს დადაიპყრა სომხითი მოსრა და ტყუეყო ყოვე
ლი ნათესავი სომეხთა მეფეთა ხ~ ერთი ძე კასრო მეფისა მცი
რედ შეივლტოდა საზღვართა საბერძნეთისათა სახელით თრდატ მეფე
და იზრდებოდა მუნ: მაშინ ვ~ა დაიპყრა სომხითი სპარსთა მეფემან და
შემოვიდა ქართლად და წარვიდა ასფაგორ ქართველთ მეფე ოვს
ეთს რათამცა მოიმატნა სპანი ოვსეთით სპანი და განამაგრა ციხე ქალაქნი ხ~
რაჟამს შევიდა ასფაგორ ოვსეთს ეწია სიკუდილი და მოკუდა მუნ და
არა ესვა ამას ასფაგურს ძე ა~დ ესუა ასული ერთი მაშინ შეკრბე
ს ერისთავნი ყ~ნი ქართლისანი მცხეთას ქალაქსა შინა სპა სპეტისა თანა რომე
ლსა ეწოდებოდა სახელად მაიჟან ზრახვა ყუეს სავსეთა მწუხარები
თა და თქუის არა ვაუფლოთ გულთა შინა ჩვენთა მწუხარება რა
თა არა მოგვეღოს გონიერება გარნა ვიძიოთ ღონე ჭირ
თა და განსაცდელთა ჩვენთათჴს: მაშინ თქუა მაიზან სპასპ
ეტმა უკუეთუმცა იყო ჩვენთანა ძალი ეზომი რ~სა ჩვენმცა მეასედ
თა სპარსთა შევესწორებოდეთ და მცა ვსხენით თავნი
ჩუენნი სიკუდილად და წინა აღუდგებით მათ და თუმცა დარჩომილ
იყო მკუიდრი მეფეობისა ჩვენისა ანუმცა ნათესავი მეფეთა ჩუ
ენთა რომელიმცა ღირს იყო მეფობასა დავდგიმცა ციხე
ქალაქთა შინა და დამცავსხენით თავნი ჩუენნი სიკუდილად და
ვჭამეთმცა ჵორცი კაცისა ვ~ა პ~ლ მამათა ჩვენთა ა~დ ჟამთა მოწევნისა ესრეთ
მოუვლინე რ~ სპარსთაგან მოიკ
ლა დიდი იგი მეფე სომხითისა წაღებულ არს სომხითი რ~სა
ეკიდა სამეფო ჩუენი და აღუღია პირი მეფესა შთანთქმად ს
პარსთა ყ~სა ქუეყანისა და არავინ არს ჩვენთანა წინა აღმდგ
ომი მისი დადარჩომილარს ერი ჩუენი ობლად ვ~ა ცხოვარნი
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უმწყემსონი ხ~ აწ ესე არს განზრახვა ჩემი რ~ა მ
ივეგებოდეთ წინა მეფესა ჩუენსა და ვევედრნეთ რ~ა შერ
თოს ცოლად ძესა მისსა ასული ასფაგორ მეფისა ჩუენისა და ვაუ

წყოთ ქალისა მის ნათესაობა ნებროთიანთა და ადგილთა არბაკუ
ნიანთა და მეფეთა ჩვენთა ფარნავაზიანთა და ვითხოვოთ მისგა
ნ დამჭირველობა სჯულსა ზედა მამათა ჩვენთასა და არა აღრევა
ჩვენთა სპარსთა დაწარჩინებულად პყრობა ჩუენი ნუუკუე შე
იწყნაროს ვედრება ესე ჩვენი და ყოს ესე ყ~ლი ჩვენზედა ხ~
უკეთუ სჯულსა მამათა ჩუენთასა მიგვილებდეს და ჩუენზედა
სპარსთა წარჩინებულ ჰყოფდეს და ნათესავსა მეფეთა ჩვენთა
სა აღმოსწყუედე სიკუდილი უმჯობეს არს თავთა ჩვენთა
თვის ვიდრე მოწეუნა ამისი ჩუენზედა ა~დ ვისხნეთ თავ
ნი ჩვენნი ციხეთა და ქალაქთა შინა და მოვსწყდეთ ყოველნი:–
მაშინ სთნდა განზრახვა ესა მაეჟან სპასპეტისა ერი
სთავთა მათ და წარგზავნეს მოციქული წ~შე სპარსთა მე
ფისა დამოახსენეს ესე ყ~ლი რ~ი განეზრახა ხ~ გამოიკით
ხა სპარსთა მეფემან პ~დ ქალაქისა მცხეთისა და უთხრეს ს
ივრცე და სიგრძე მისი და მახლობელობა ხაზართა და ოვს
თა და კ~დ გამოიკითხა გუარ ნათესაობა ასფაგორის ასულის
ა და უთხრეს ნათესაობა ნებროთიანთა და არბაკუნიანთა და
ფარნავაზიანთა რ~ი ესე კ~დ სთნდა სპარსთა მეფესა და
შეიწყნარა ვედრება მათი იგი ქართველთა რ~ თუითც
ა უმჯობესი და უკეთეს ად გამოერჩია მცხეთას და
სმა ძისა მისსა მეფედ რ~ ყოველთა ქალაქთა სომხ
ითისა და ქართლისა და რანისა და მის კერძოსა ყ
ოვლისა უფროსად და უმაგრესად გამოარჩიავა და
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და მახლობელად ჩრდილოთა მტერთა რათა ჰბრძოდის მათ მუნი
თ დაიპყრობდეს ყ~თა კავკასიათა აღუსრულა ყ~ი ს
ათხოველი ქართველთა და მისცა ყ~სა ზედა ფიცი და
აღთქუმა და მოვიდა მცხეთას და მიეგება მაიჟან სპას
პეტი დ ა ყ~ნი ერისთავნი ქართლისანი:– მაშინ მოიყუ
ანეს ასული ასფაგორ მეფისა სახელითა აბებორა
დაშერთო იგი ძესა თჴსსა სპარსთა მეფემან. რ~ი იგი მ
აშინ თანა ჰყუა წლისა შვიდისა შობილი მჵევლისაგან
თჴსისა რს~ა სახელდებოდა სპარსულად მირიჰან
ქართულად მირიან ესე მირიან იგი არს რ~ნ ჟამსა
სიბერისა მისისასა იცნა ღ~თი დამბადებელი და შეიწ
ყნარა სახარება მოციქულთა წ~ისა ნინოს მიერ და
იქმნა აღმასარებელი სამებისა და თაყუანის მცემელ ჯ
ვარისა პატიოსნისა ღ~თ აცხოვნე ამის მწერალი:–
ხ~ აწ ვაჵსენოთ ცხოვრება მირიანისი ძისა ქასრე არ
დაბირისაი. გიორგი მაჩაბელს ღ~თ მიეც შე

წევნა შენი წერისათვის თვისისა
და ვ~ა შეიწყნარა მეფემან ქასრე ვედრება ქართვე
ლთა დაშერთო ძესა მათსა მირიანს ასული ქართვე
ლთ მეფისა და მისცა მეფედ ძე მისი დადასუა მცხეთას რანი
და მოვაკანი და რეთი და იყო მირიან მაშინ წლისა
შვიდისა და თანა ჰყუა მაშინ მეფესა: დედა მირიანისი და
არა დაუტევა იგი მირიანის თანა რ~ ფ~დ უყუარდა
დედა იგი მირიანისი ვ~ა თავი თჴსი ა~დ დაუტეუა მა
მამძუძედ და განმგებელად წარჩინებული ერთი სახე
ლით მირვანოზ დადაუტევა ორმეოცი ათასი
1–26 სტრ., 51r
მჵედარი სპარსი რჩეული და არა დასხნა ქართლისა საზღ
ვართა სპარსნი იგი ფიცისა მისთჴს რ~ლ ფუცა ქართვე
ლთად ა~დ დასხნა ჰერეთს და მოვაკანს და სომხითს ხ~ უ
ბრძანა მირვანოზს რ~ა სპარსთა მათგანი რჩეული შ
ვიდი ათასი მჵედარი ყოვლადვე ქალაქსა შინა იპყრას მცველად
ძისა მისისა და ესრეთ დაეზავა და ქარველთა რ~ა კა
რნი და ციხენი და ქალაქნი ყოველნი იპყრნეს ლაშ
ქრითა სპარსითა და სხვა სიმრავლე სპარსთა
არა იყოს ქუეყანასა შინა ქართლისასა არღეულად
და იყოს შვილი ესე ჩემი ორსავე სჯულსა
ზედა მამათა ჩუენთა ცეცხლის მსახურებასა და თ
ქუენთა კერპთასა რ~ პ~ლ ამას ზედა მოეცა ფიცი და
წარვიდა მეფე და წარიხუნა ყოველნი ჵევნი
კავკასიანთანი და უბრძანა მათ ყოველთა
რათა იყვნენ მორჩილ ძისა მისისა მირიანისსა
და უბრძანა მირიანსა ძესა თვისსა და მირვანოზს
მამამ ძუძესა მირიანისსა რ~ა ჰბრძოდეს ხაზ
ართა და წარვიდა მეფე სპარსეთადვე:–
ხ~ ამან მირვანოზ მამა მძუძესა მირიანისმან ჰმატა ყოველთა
სიმაგრეთა ქართლისათა და უმეტეს ყოველთასა მოა
მტკიცნა ზღუდენი ნეკრესისანი და აღიზარდა
მირიან მსახურებასა მას შინა შვიდთა მათ კერ
პთასა და ცეცხლისა ხ~ შეიყუარნა ქართველნი და
დაივიწყა ენა სპარსული და ისწავა ენა ქართულ
ი და ჰმატა შემკობა კერპთა და ბომონთა კ~დ
დაიპყრნა ქურუმნი კერპთანი და ყოველთა მეფეთა
1–26 სტრ., 51v
ქართლისათა უმეტეს აღასრულებდა მსახურებასა მას კერპ

თასა დაშეამკო საფლავი ფარნავაზისი ხ~ ესე ყოველ
ი ქმნა სათნოებისათვის ქართველთასა და კ~დ დაიპყრნ
ა ქართველნი ნიჭითა და ყოვლითა ვედრებითა შ
ეიყუარ იგი ქართველთა უმეტეს ყოველთა მეფეთასა
და მეფობდა ესრეთ მირიან მცხეთითგან აღმართა
ქართლს სომხითს რანს ჰერეთ მოვაკანს და ეგრის
ხ~ იქმნა რა მირიან ათხუთმეტისა წლისა მოუკუდა
ცოლი ასული ქართველთა მეფისა და დაესრულა ამას ზ
ედა მეფობა და დედოფლობა ფარნავაზიანთა
მეფეთა და დიდათ მწუხარე იქმნეს ყოველგნითვე ქართველნი სიკუდილისა ზედა
დედოფლისათჴს მათისა
ა~დ დაადგრეს ერთგულებასა ზედა მირიან
ისსა რ~ არღარავინ იყო ყოვლადვე ნათესავი
ფარნავაზიანთა რათამცა ღირსქმნლიყო იგი
მეფობასა ქართველთასა და ესრეთ შეიკრიბა
სამის მიზეზისათჴს მეფობა მირიანისი მათ ზედა ხ~ მირიან მეფემან ჰმატა კეთილს
ყოფა საქართველოსა და მოიყვანა ცოლი საბე
რძნეთითა პონტოთ ასული ოლიღოტო
სისი სახელითა ნანა და იწყო ბრძოლად ხაზართა
და ბრძოდა იგი მარადის ხ~ ოდესმე განდგგმილ ი
ქმნიან იწყო ბრძოლად ხაზართა მირიანისაგან ლეკნი
და მათ გამოიყუანიან რაა ხაზარნი თანა შემწედ მათ
და მიეგების მათ წინა მირიან ჰრერს ანუ მო
ვაკანს და მუნ ეწყუის მათ და ოდესმე დუ
1–26 სტრ., 52r
რზუკთა და დიდოთა მოირთნიან და გამოიყვანიან
ხაზარნი მაშინ ეწყუის რა
ყოვლადვე სძლის მირია
ნ ხაზართა და ესრეთ მრავალ გზის ყო წყალობა
ხაზართა და უფროსი ლაშქრობა მისი იყვის დარუბ
ანდს რ~ მოვიდიან ხაზარნი ამოადგიან დდარუბანდს რ
ათამცა წარიღეს და განაღეს კარი ფართო და
მუნით იწყესმცა განსვლა სპარსთა ზედა ხ~ ოდე
ს მოვიდიან ხაზარნი დარუბანდს მაშინ წავიდის
დაშეწივის მირიან შუელად დარუბანდს და ოდეს მ
იღო მირდატ მიჰრიდიან ხაზართა მათ მ
ირიანსა და ოდესმე ბრძოლითა აოტიან ხ~
ვითარ იქმნა მირიან წლისა ორმოცისა მ
აში მოკუდა მამა მირიანისი მეფე სპარსთა
და დაჯდა შ~დ მისსა მეფედ სპარსთა ძმა

მირიანისი ურწამესი სახელით ბარტამ და
ვ~ა ესმა ესე მირიანსა მოუწოდა ყოველთა
სპათა მისთა შეიკრიბნა და წარემართა ბა
ღდადს რათამცა დაჯდა საყდართა მამისა მის
ისათა მაშინ ძმამანცა მისმან შეიკრიბნა ს
პანი ურიცხვნი და მიეგება ბრძოლად ჵე
ვსა ზედა ნასიბისასა და ვ~ა იხილეს მოხუ
ცებულთა და მარზაპანთა სპარსეთისათა ვი
თარმედ მახჴლი დაეცემის ურთიერთას აღ
დგეს მათ შ~ს მოციქულად დაბჭედ და და
სჯერდეს ორნივე ბრჭობასა მათსა და
დასხდეს რა ბრჭობად მაშინ მირიან
1-26 სტრ., 52v
იოტა და ესრეთ ისარჩლა დედა შვილი პირმშო
ვარ მე მამისა ჩემის და ქუეყანანი
უცხონი მკლ
ავითა წახმულნი და მუნ დღენი ჩემნი ბრძოლასა შინა დამიყოფიან
მრავალნი ხაზართასა და მ
რავალგზის სისხლითა ჩემითა დამტეუეს სპარსე
თი ხაზართაგან და ამისთჴს ჩემი არს საყდარი მამისა ჩ
ემისა ხ~ ბარტამ იტყოდა ამას ესრეთ თუმცა პ
ირმშო მირიან არს ა~დ ნაშობი არს მჵევლისა და
ნაშობსა მჵევლისასა ეყოფის სუეთ რ~ლ მას მიჵდ
ომიან სამეფონი ხ~ მე ნაშობი ვარ ჰინდოთ მეფისა
ასულისა სპარსთა დედოფლისა და მოგისმენია ა
ნდერძი მამისა ჩემისა და მოგინახავს რ~ლი ჵელ
ითა მისითა დამადგა გჴრგჴნი თავსა ჩემსა ხ~ მათ
გაბრვჭეს და მისცეს მებობა სპარსეთისა ბარ
ტამს ხ~ მირიანს მისცეს ბარტამისგან ლის სადებად ჯაზირეთი და ნახევარი ბამისი
და არდარ ბადაგანი და ესე ყოველნი ქართლ
ს სომხითს რანს და ჰერეთს და მოვაკანსა
ზედა მოურთეს და წარ
ვიდა მირიან ხ~ ვი
დრეღა მირიან ჯერეთ მუნვე ყოფნაში მირიანის გარდამოვლ
ეს ოვსთ ფეროშ და კავცია და განრყუნ
ეს ქართლი ხ~ მირიან გარეს გან გარდავიდა ოვსეთს მოტყუენვა ო
ვსეთი და მოიწია ხაზარეთამდე რ~ გარდამოვლო გზა დვალეთისა და მოვიდა ში
ნა და შ~დ ამისსა რაოდენთამე წელიწა
1–26 სტრ., 53r

დთა ჩვეულებისა ებრ მოვიდეს ხაზარნი ბ
რძოლად დარუბანდისა და ვიდრე იგი მუნ იყო წყობად
ხაზართა მაშინ უკუე მეფე გუთთა სპითა
ურიცხვითა შეუიდა საბერძნეთს ხ~ მეფე ბე
რძენთა შეკრბა სპითა დიდითა წინ ა
აღუდგა მაშინ მეფემან გუთთამან ს
თხოვა თავის თავ ძულა კეისარს ბრძო
ლა მისი არამედ იყო ძე კოსარო სომეხ
თა მეფის სახელითა: თრდატ რ~ი ვაჵსენეთ ზემოცა ვახ
სენეთ და აღზრდილ იყო იგი საბერძნეთს და
იყო იგი გოლიათი და მას ჟამსა და
ხვედრებულ იქმნა იგი სპასა მას თანა ბერ
ძენთასა და იგი გამოარჩივეს იგი ყოველთა მათ
სპათა ბერძენთა და შემოსეს იგი შესამოსლ
ითა და საჭურველითა კეისრისათა და სახედ კეი
სრისა გაუგზავნებს ბრძოლად მეფესა მას
გოლიათსა და გამორავიდა მუნით მეფე გუ
თთა მიეტევნეს ურთიერთასა ბრძოლად და
სძლო თრდატ და ჵელად შეიპყრა და იოტა ბ
ანაკი გუთთა ხ~ კეისარმა მისცნა სპანი თ
რდატს და გამოგზავნა სომხითს მამულსა თჴს
სა გამოვიდეს სომხითს და გამოასხნეს ს
პარსნი ერისთავნი მირიანისნი მაშინ მირიან
შეიქცა წყობის მისგანხაზართასა და მოიყვანა სპა
რსეთით თჴსი ტომი მისი ნათესავი მეფეთა
სახელით ფეროზ და მან მოიტანა თანა სპა დიდი [და]
1–26 სტრ., 53v
მისცა მირიან: ასული: თჴსი: ფეროზს: ცოლად: და მისცა ქუეყანა ხუნანიდგან ბარდავა
მდე მტკუარსა ორი კერძი დადადგინა ერის
თავად მუნ და მოირთნეს სხვაცა ძალი სპარ
სეთით დაუწყო ბრძოლად თრდატს ხ~ ოდეს
მოირთის ძალი საბერძნეთით თრდატს და მომარ
თის მირიანს და მას ვერ ძალ ედვის წინა აღდგომა
გაამაგრნის ციხენი და ქალაქნი და მოვლის თრ
დატ ქუეყანა მირიანისი და ოდესმე განძლიერდი
ს მირიან სპარსეთით მაშინ ვერ წინ ააღუდგის
თრდატ და მოვლის მირიან სომხითი და ესრეთ დ
აუცხრომელად იტყუის დაშფოთი მათ შ~ს წელთა მ
რავალთა და არავინ იპოვა ოდეს სპარსთა შ~ს მა
რტოდ მბრძოლი თრდატისი და სახელოვან იქმნა თრ

დატ ყ~სა ქუეყანასა ზედა და სძლო ყოვლადვე მბრძო
ლთა მისთა ვ~ა წერილარს ამბავი მისი ცხორ
ებასა სომეხთასა: ხ~ ამისსა შ~დ მეფე იქ
მნა სპარსეთს მესამე ძმა მირიანისი და ბარტამისი
მოუვლინა მირიანს და ჰქუა რ~ა შევკრბეთ და გარდა
ვლოთ სომხითი დაშევიდეთ საბერძნეთად მაშინ
გამოვიდა სპარსთა მეფე და მიეგება მირიან
და შეკრბა სიმრავლე ურიცხვი ვ~ა თივანი ველ
თანი და ფურცელნი ხეთანი სიმრავლითა და გარდა
ვლეს სომხითი და ვერ წინ აღუდგა თრ
დატ ა~დ განამაგრნა ციხექალაქნი და წ
არტყუენეს სომხითი და შევიდეს საბერძნეთად და
ვერ წინ აღუდგა მათ მეფე ბერძენთა კოს
1–26 სტრ., 54r
ტანტინე რომლისათვის ჩავარდა დიდსა მწუხა
რებასა და ვითარ იწყეს ტყუენვად საბერძნეთ
ისა მაშინ არწმუნეს მეფესა კოსტანტინეს კაცთა ვი
ეთმე მღთის მსახურთა და რქუეს იხილეს საკჴრველ
ება ქრისტესი ძლევა მტერთა მოსავთა მისთაგან ვი
თარ ყოველნი მოსავნი ქრისტესნი წარძღუანებ
ითა ჯვარისათა სძლევენ მტერთა მათთა ხ~
კოსტანტინე მეფემან ირწმუნა მათი ვ~ა წერ
ილარს ესე განცხადებულად ცხოვრებასა ბ
ერძენთასა ნათელ იღო კოსტანტინე და წა
რმოიძღუანა სახე ჯუარისა და ეწყო მტერთა
სპარსთა მათ ურიცხუთა სპითა მცირითა და
ძალითა ქრისტესითა აოტა ბანაკი მათი და მ
ოსრა სიმრავლე მათი და ივლტოდეს ო
რნი იგი მეფენი მცირედითა მჵედრითა და
მიუდგა უკანა კოსტანტინე და შეუიდა სა
ზღუართა მათთა და სპარსთა მეფე შევი
და სპარსეთად მეოტი ხ~ მირიან
დადგა ქართლად და განამაგრნა ციხე ქალა
ქნი უღონო იქმნა მირიან დაშეშინა ო
ტებისათჴს ქართლით რ~ მომწყდარ იყუნ
ეს წყობასა მას შინა ყ~ნი წარჩინებ
ულნი მისნი სპარსნი და ქართველნი და ამ
ისთჴსცა წარგზავნა მოციქული წ~შე კოსტ
ანტინე მეფისა და ითხოვა მისგან მშვიდო
ბა და აღუთქუა მას მსახურება და განდ
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გომა სპარსთაგან და შემოდგომა მისდა რ~ი ე
სე სთნდა კოსტანტინეს რ~ი შიში აქვნდა კ~დცა
სპარსთა მეფისაგა თანა შემწეობისაგან დაეზ
ავა მირიანს და აღიყვანა შვილი მირიანისი
მძევლად სახელითა ბჰრაქ და მირიან დამზახა
ურთიერთას რ~ მოსცა თრდატ ასული
თჴსი სახელით სალომე ძესა მირიანისსა
რ~სა ეწოდა სახელად რევ და უჩინა საზღვარი
მირიანს და თრდატს ესრეთ რ~თა ქუეყანათა
მდინარენი დიან სამხრეთით და მიერთიან რ
ახსსა ესე ქუეყანანი თრდატის კერძად დაყა
რნეს და რომლისა ქუეყანისა მდინარენი ჩრდი
ლოთ დიან და მიერთვიან მტკუარსა ესე მირია
ნის კერძად და ყარნეს და ესე რა განუგო
კოსტანტინე მეფემან და შუამდგომ ექმნა
მათ წარვიდა თვისდა სამეფოდ და მეფობდა მი
რიან მუნ ქართლს რანს ჰერეთს და მოვა
კანს და აქუნდა ეგრისიცა ვიდრე ეგრის წყლამდე
და მისცა და მისცა ძესა მისსა რეუს ს
აუფლისწულოდ კახეთი კუხეთი და დასვა იგი
უჯარმას რევ და ცოლი მისი სალომ
ე ასული თრდატისი და ცხოვნდებოდა უჯარმას რევ და ცოლი მისი სალომე
ასული თრდატისი და ცხოვნდებოდა უჯარ
მას ხ~ ფეროზ სიძესა მირიანისსა აქვნდა
ქუეყანა რომელი ზემო თავსა ვაჵსენეთ მიცე
მულად მირიანისგან და იგი იყო ერის
თავად მას ჟამსა: მოსრულ იყო წმიდა და ნეტარი დედა და
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ემბაზი ჩვენი ნინო და დაეყო მცხეთას შინა
სამი წელი და განაცხადა ქადაგება ქ~სი სჯუ
ლისა და იქმოდა კურნებასა თვინიერ წამალთა და ჵმა
მაღლად იწყო ქებად ქ~ს სჯუ
ლსა ჭეშმარიტსა მის ქ~ს ღთისა ჩვენისა::–
მოქცევა მირიან მეფისა და მის თანა ყ~სა ქ
ართლისა წ~ის~ა და ნეტარისა დედისა ჩვენისა
ნინო მოციქულისა ღ~თ აკურთხე მეფე ვახტანგ
დღეგრძელობითა
პირველად ვაჵსენოთ ცხოვრება წ~ისა და ნე

ტარისა დედისა ჩვენისა და ყოვლისა ქართლისა გ
ანმანათლებელისა ნინო მოციქულისა რ~ი ესე თვით
მანვე ნეტარმან მოგვითხრა ჟამსა აღსრულებისა მ
ისისასა რ~ი აღწერა მორწმუნემან დედოფალმან სალო
მე უჯარმელმან ძის წულმან მირიან მეფისამან და
ასულმან თრდატ მეფისამან:. და იყო მათ ჟამთა შ~ნა
ოდეს წ~და ი~გი კაბადუკელი იწამა ქრისტესთჴს იყო კაბად
უკელთა ქალაქთ კაცი ვინმე მთავართა შესაბამი მ
ონა ღ~თისა სახელით ზაბულონ და ესე წარვიდა ჰრ
ომედ წ~შე მეფისა მსახურებად და ნიჭის მოღებად მი
სგან და მათვე დღეთა შ~ნა კაცი ვინმე იყო კოლას
ტრას შინა და ესხნეს მას ორ შვილ ძე და ას
ული და სახელი ძისა მისისა იობენალი ხ~ ასულ
სა სოსან და აღესრულნეს მეუღლენი იგი და დარჩეს ძმ
ანი იგი ობლად და აღდგეს და წარვიდეს იგინი
ქალაქად წ~დად იერუსალემად და იმედ ყუეს ი
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მედი იგი ყოველთა ქრისტიანეთა წმიდა აღდგომა და მივედრნე
ს ესენი მუნ ვინაცა ძმა ესე იობენალი მიემ
თხვია დევტალარობასა ხ~ დაა იგი მისი სოსა
ნ მსახურებდა ნამფროსა სარბე თვლემელ
სა ხ~ ესე ჭაბუკი კაბადუკელი სახელით
ზაბულონ რ~ი ვაჵსენეთ მიიწი
ვა ჰრომედ წ~შე მეფისა და აღდგომილიყუნეს ბრანჯნი მას ჟამსა ბრძოლად ჰრამსა
ველსა
ზედა პატალანისასა და მოსცა უფალმან ძალი
ზაბილონს ჭაბუკსა მას კაბადუკელსა
უძლეველი და ქმნა წინა აღდგომა მტე
რთა მიმართ უზომოთა და აოტნა ბრანჯნი დაშე
იპყრა მეფე ბრანჯთა და ყ~ნი იგი მთა
ვარნი მათნი და მიიყვანნა იგინი წინაშე მეფი
სა ხ~ მეფემან განაჩინა მათ ყოველთავე ს
იკუდილი და მაშინ იწყეს ტირილად ბრანჯთა
მათ ევედრებოდეს ზაბილონს და ეტყოდეს ვ~დ
პ~დ უკუე მოგვეც სჯული თქუენი და შეგვიყ
ვანე ტაძარსა ღმრთისა თქუენისასა და მაშინღა
იყუენ და შენვე ყავ ესე ჩვენზედა და უბრალო
იყავნ სისხლისა ჩვენისაგან ახოვანო ხ~ ზ
აბულონს ვ~ა ესმა ესე მსწრაფ აუწყა მეფ
ესა და პატრიაქსა სიტყუა მათი და მოსცეს ნ

ათელი ჵელსა ქუეშე ზაბილონისსა და შეიყუანეს
ტაძარსა შინა უფლისასა აზიარნეს საიდუმლოთა ჵ
ორცსა და სისხლსა ქრისტესსა და უჩვე
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ნნეს მათ დიდებანი იგი წ~თა მოციქულთანი და შ~დ ამისსა აღიმსთვეს განთიად
ბრანჯთა მათ დაშეიმოსეს სამოსელი სა
მკუდრო და განვიდეს ადგილსა მას კაცის მკლველოსა და
სისხლის დასათხეველსა ილოცვიდეს და ჰმადლობდეს ღ~თსა ნათლის ღ
ებისათვის და ზიარებისა რ~ი მიღას მათ და იოტეს
ესეთ ვ~დ ჩვენსა სიკუდილსა ამას შ~ა უკუდავ ვარ
თ რ~ ღირს ვართ და ღირს გყუნა ღ~თნ ესე ვითარ
სა დიდებასა ხილვად და მიღებად საგძალსა მას დაულე
ვნელსა ჵორცსა და სისხლსა ქ~ს ღთ~სა უკუდავისასა
რ~ი უმაღლეს არს ყ~თა მაღალთა და ქუესკნელესა: რ~ი ყოველთა უფსკრულთა და
ქვესკნელთა
რ~ი იგი არს კურთხეულ უკუნისამდე ხ~ ვ~ა ნაშობთა ჩვე
ნთა ნაყოფთა სიმწარისათა დამკუიდრთა ბნელისათა
და ჵმობდეს მოვედინ მეჵრმლე და აღიხუენ თავნ
ი ჩვენნი ჩვენგან ამას რა ხედვიდა ზაბილონ აღ
იძრა გონებითა და ტიროდა მწარედ რ~ ვ~ა ცხოვარ
თა თავნი მათნი წარკუეთად მოიდრიკნეს და მოსიკუდიდ
მიეპყრნეს და ვ~ა კრავთა შვილთა მათთა საწყალობელად
იგლოვდეს:–
მაშინ მოწყალე ქმნული მათთჴს შევიდა ზაბ
ილონ წ~ე მეფისა გამოითხოვნა იგინი მეფისაგან და ნიჭ
ით განუხვნა ხ~ იგინი ევედრებოდეს ზაბილონს რ~ა
წარყვეს ქუეყანასა მათსა და მისცეს სჯული ქრისტესი
და ნათლისღება წყლითა ყ~სა ერსა მათსა ხ~ მ
ან ისმინა ვედრება მათი და მოითხოვა მღვრდე
ლი პატრიაკისაგან და ბრძანება მოიღეს მეფისაგ
ან და წარვიდეს სიხარულით და ვითარ მიეახლ
ნეს დღისა ერთისა სავალსა მივიდა წინა ჰამბავი მათი
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ვ~დ მეფე ცოცხალი მოვლის და ყ~ნი მთავარნი მისთანა მაშინ
შეიძრნეს ათინის ერისთავნი ხოლამ და ხოზაბ ხალჭა და ხენ
ებაგი ტიმაგარა გიზაქა გაზა ზარგა ზარდა დათმოგონი
სამეფო და მიეგებვოდეს ესე ყ~ნი მდინარესა ზედა დიდსა და ღრმასა
და განყო მეფემან ერი იგი და დაადგინა წყალსა იმიერ და ამიერ
და აკურთხეს მღდელთა მათ წყალი იგი და შთაჵდა ყ~ი

ერი იგი წყალსა მას განიბანნეს და აღმოვიდეს აღმო
სავალსა ერთსა და დასდებდა ზაბილონ ჵელსა თჴსსა ყოველსა მას ე
რსა ათ დღე მუნ ყოფასა მისსა მდინარესა მას ზედა
და ჰმართნა კარავნი შესწირეს მღდელთა უსისხლო
იგი მსხვერპლი და აზიარნეს ერნი იგი ყოველნი ქ~ს
საიდუმლოთა დაუტევნა მღუდელნი და განუწესა ყ~ი წესი ქრისტიანობისა და ამისა
შ~დ იჯმნა მათგან და
უტევა მშჴდობა ყოველთა და წარვიდა ნიჭითა დიდითა ჰრომედ
ვე და განიზრახა თჴსსა იერუსალემად წარსვლა ვ~რ მიიწია იერუსალემად განუყო
ყოველი იგი მონაგები
თჴსი გლახაკთა მცნებისათჴს ღთისა და იხილა რ~ პ~ლ
ჵსენებული იგი დეუახლარი პატრიაკ ქმნული იყო
და ფ~დ დაიმეგობრნეს ურთიერთას ზაბილონ და პატრიაკი იგი
მაშინ რქუა სარნიაფორმან პატრიაქმან ესრედ ვითარმე
დ ესე ზაბილონ მამა და ემბაზი ბრანჯთა კაცი ს
რული სიბრძნითა ღ~თის მოშიშობითა არს ყო
ვლადვე და მეტყუის დაა ესე შენი სოსან ც
ოლად მისდა ვინაცა სთნდა წ~სა პატრიაქსა განზრ
ახვა ესე სარნაფორისა და მისცა სოსან ცოლა
დ ზაბილონს და წარვიდა თჴსად ქალაქად კოლასტრად
1–26 სტრ., 57r
ესე წინა ნინო მოძღუარი ქართლისა მათგან იშვა ოდენ
მხოლოდ თჴნიერ სხვის შვილისა და აღზარდა დედამან მისმან სოსანა
მსახურებასა შინა გლახაკთასა ხ~ ვითარ იქმნა ნ
ინო წლისა ათორმეტისა მაშინ განყიდეს მშობელთა მ
ისთა ყ~ი რაცა აქუნდა და წარვიდეს იერუსალემად ხ~ მ ირა
იწივნეს იერუსალემად მაშინ ზაბილონ დაიწერა ჯ
უარი პატრიაქისაგან და იჯმნა ცოლისაგან თჴსისა და
შეიტკბო მკერდსა თჴსსა ასული თჴსი წ~დმა და ესე ნინო
და ალტო პირი ნინოსი ნაკადულითა ცრემლთათა რ~ნი
იგი გარდმოთხივნა თუალთაგან თჴსთა და ჰქუა შენ
მხ~ო ასულო ჩემო ესერა დაგიტეობ ობლად
ჩემგან და მიგათუალავ შენ მამასა ზეცათასა და ყ~თა
მზრდელსა ღ~თსა რ~ იგი არს მამა ობო
ლთა და მსაჯული ქურივთა ნუ გეშინინ
შენ შვილო ჩემო ხ~ შენ მარიამ მაგდანელისა შ
ური აღიღე ქ~ს სურვილისათჴს და დათა მათ
ლაზარესთა და უკეთუ შენ ეგრეთ შეიყუარო იგი
ვითარცა მათ შეიყუარეს მან ეგრეთვე მოგცეს შენ
ყოველივე რაცა ითხოვო მისგან:– ხ~

ესრეთ თქუა და უტევა ამბორის ყოფა საუკუნო
და წარვიდა წიაღ იორდანესა კაცთა მათ ღ~თისა
თჴს ველურ ქმნილთა და კაცთაგან განშორებულსა რ~სა
იგი სადა ყოფა უწყის ღ~თნ ყ~სა მეცნიერად და
მბადებელმან: – ხ~ დედა იგი ნინოსი მისცა პატრიაკმან
მსახურად გლახაკთა დედათა დაუძლურთა წ~და
ნინო მსახურებდა ნაფროსა დანიელსა ორწელ
1–26 სტრ., 57v
და ჰკითხვიდა ყოვლადვე ვნებათა მათთჴს ქრისტესთა ჯ
უარცმისა დაფლვისა და აღდგომისა მისისა და სამ
ოსლისა მის და ტილოთა და სუდარისა და ჯუარი
სა და სხჴსა ყოვლისავე შემდგომითიშ~დ გამოეძიებდა
რ~ არავინ ყოფილიყო და არცავინ იყო შ~ს იე
რუსალემისა სწორ მისსა მეცნიერებითა სჯულ
ისა ძუელისა და ახლისათა ყოველსავე ზედა მი
წევნით ხ~ იწყო უწყებად მისა და რქუა ვხედავ შვილო ჩე
მო ძალსა შენსა ვითარცა ძალსა ლომისა ძუისასა რ~ი ი
ზახებნ ყოველთა ზედა ოთხფერჵთა გინა ვითარცა ორბ
ი დედალი რ~ი აღვიდის სიმაღლესა ჰაერთასა უ
ფროს მამლისა და ყოველი ჵმელი გუგასა შ~ა
თუალისა მისისასა მცირისა მარგალიტისა სწორად შ
ეიყვანის განიხილის და განიცადის საჭმელი მ
ისი ცეცხლებრ ხ~ იხილის რა მიუტევნის ფრ
თენი და მიეტევის მას ზედა ეგრეთვე სახედ იყო
ს ცხოვრება შენი წინამძღურებითა სულისა წ
მინდისათა:– ხ~ აწ ვიწყო და მიგითხრა ყოველივე რ~ ოდე
ს იხილეს ღ~თი იგი უკუდავი კაცთა მოკუდავთა ქუეყანა
სა ზედა ძალი მოკუდა და: მოსრულ იყო მოწო
დებად წარმართთა ვითარცა თჴთ უნდა ჵსნა სოფლისა ი
წყო კეთილის ყოფად ჰურიათა მკუდართა აღდ
გინებად ბრმათა ახილვად სნეულთა განკურნებად
რ~იესე შეიშურვეს და შეიზრახნეს და წარავლი
ნეს სტრატიოტნი ყ~სა ქუეყანასა სწრაფლ მო
სლვა თურიათა და: თქუეს რ~ აჰა ესე რა წა
1–26 სტრ., 58r
რვწყმდებით მოვედით და შემო კერბით ყ~ნი მაშინ მო
იწივნეს ყოვლით ქუეყანით კაცნი რიცხვნი
თ მსწავლულნი და მეცნიერნი სჯულსა მოსესსა
რ~ი იგი ანტრაკად წინა აღუდგეს სულსა წმინდასა

და არა იგი ჯერ იყო ყოფად ქრისტესა მათ აღ
ასრულეს რ~ ჯვარს აცვეს და სამოსელსა მისსა
ზედა წილი იგდეს და ხვდა წილითა მი
თ ჩრდილოელთა მცხეთელთა მოქალაქეთა ხ~ და
ფლეს რა მათ ჰურიათა ქრისტე და დაკრძალეს და დაბეჭ
დეს საფლავი იგი მისი ა~დ იგი აღდგა ვ~ა თქუა
პ~დ და ტილონი იგი პოვნეს საფლავსა მას შინა
ვითარ განთენა ესე ყოველი წარმოიცა და მოვიდა პილატეცა და ცოლი
პილატესი ქრისტეს საფლავად და ტილონი იგი ვითარ პ
ოვნეს მოიხუნა ცოლმან პილატესმან და წა
რვიდა მსწრაფლ პონტოდ სახლად თჴსად და იქმ
ნა მორწმუნე ქრისტესა ხ~ შ~დ ჟამთა რაოდენ
თამე მივიდეს წელთა ლუკა მახარებლისათა
და დასხნა მან იგინი სადაცა თჴთ იგი
უწყის ხ~ სუდარი არა იპოვა დაცათუ თქუე
ს ვიეთმე პეტრესთჴს ვ~დ ჵელეწიფა ახუ
მადო და აქუნდეს მასო ა~დ განცხადებულად
არა მიუთხრეს ვითარ სხუა იგი ხ~ ჯვარნ
ი იგი ამასვე ქალაქსა შინა იელუსალემს
ა დამარხულ არიან გარნა ადგილი მათი
არავინ უწყის ოდეს ინებოს ღ~თნ გა
მოჩნდეს იგინიცა:– ხ~ ვ~ა ესმა წ~სა ნინოს
1–26 სტრ., 58v
სარნიაფორისაგან მაშინ შეწირა ღ~თისა მადლობა
და აკურთხა და კ~დ ჰკითხა მას თუ სადა არს ჩ
რდილოს იგი ქუეყანა სადათ იგი მოსრულთა მ
ათ ჰურიათა წილხუდა და წარიღეს სამოსელი იგი
უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი მიუგო და რქუა სარ
ნიაფორმან ვ~დ არს აღმოსავლეთით ქალაქი ს
ახელით რ~სა ჰქვიან სახელად მცხეთა ქუე
ყანა ქართლისა და სომხითისა მთეულეთი სა
წარმართო არს იგი ჟამსა ამას საჵელმწ
იფო ბერძენთა და უჟიკთა ხ~ მათ დღეთა მოვიდა
დედაკაცი ვინმე ეფესოთ თაყუანისცემად წმინდ
ისა აღდგომისა და ჰკითხვიდა დედაკაცსა მას
სარნიაფორი ვ~დ ელენე დედოფალი ეგრეთცა ვითარს ცთომასა და ბნელსა შინა არს
ხოლო მან რქუა ესრეთ ვ~დ ვარ მჵეველ
ი მათი და მახლობელი განზრახვასა მათს
ა ყოველსა ცხადსა და დაფარულსა უწყი
მე მისი რ~ აქუს მას დიდი წადიერება ქ~ს სჯულისა და ნათლის ღებისა ხოლო

ესმა რაა ესე დედაკაცისა მისგან წ~სა ნინოს ჰქუა
ნიაფორსა ესრეთ ვ~დ წარმგზავნე მე და მივიდე წინაშე დედოფ
ლისა ელენესსა ნუ უკუე მივიახლო დასიტკბოებად
ქრისტეს წ~ე მისსა ხ~ ნიაფორმან აუწყა პ
ატრიაქსა წადიერება ესე და საქმე ნინოსი
ხ~ დედისამან მოუწოდა წ~სა ამას ნინოს დ
ისწულსა თჴსსა და დაადგინა იგი აღსავალსა წმი
1–26 სტრ., 59r
ნდისასა საკურთხევლისასა და დასხნა ჵელნი მისნი წ~ნი მჵა
რთა მისთა ზედა სულთითქუნა ცად მიმართ სი
ღრმითა გულისა მისისათა და თქუა უფალო ღ~თო სა
უკუნეთაო ჵელთა შენთა შევვედრებ ობოლსა ამა
ს შვილსა დისა ჩემისასა და წარვავლინებ ქადაგ
ებად ღმრთეებისა შენისა რათა ახაროს აღდგომა შე
ნი სადაცა სათნო იყო სრბა ამისი ექმენ ქ~ე ღ~თო
ამას მოგზაურ ნავთსადგურ მოძღუარ და ენა მეცნიე
რ ვითარცაიგი წინათა მათ მოშიშთა სახელისა შენისა
თა:– და უჯმნა დედისაგან თჴსისა ამბორის ყოფითა
განშორებისათა და: გამოსცა სასწაულმან ჯვარ
ისამან და ესრეთ ლოცვითა ღმრთისა მიმართ და
კურთხევითა განუტევა და წარემართა წმიდა ნინო დე
დაკაცისა მის თანა ეფესოთ მოსრულისა და ვითარ
მიიწივნეს სამეფოსა ჰრომს სახიდ დედაკაცისა რ~სა
იგი თანამოგზაურ იქმნა პოვეს მუნ დედოფ
ალი ვინმე მეფეთა ნათესავი სახელით რიფსიმ
ე და დედამ მძუძე მისი გაიანე რნი ესე იყო
ფოდეს მონასტერსა შინა ქალწულთასა და
სუროდა ქ~ს აღსრულებსათჴს და მოლოდე იყუნეს
იერუსალემით ნათლის ღებასა მაშინ დედა
კაცმან მან წარუდგინა წმიდა ნინო და აუ
წყა საქმე მისი დედოფალს რიფსიმეს რ~ი იგი
იხილა რა ქს~ეს მოყუარემ რიფსიმე სიხარუ
ლით შეიტკბო და შეიწყნარა სახიდ თჴსად წი
ნაშე მისსა წმინდა ნინო ჵელითგან მის დედაკაც [ისა]
1–26 სტრ., 59v
თანა მოგზაურისა და ესრეთ იყოფვოდა რა მის თანა წმ
იდა ნინო მასვე შინა წელიწადსა ნათელ იღო
რიფსიმე რომლისათჴს იგი სურვიელ იყო მისთანა
გაიანეცა დედამძუძემან მისმან და სხუათა მათ

სახლეულთა მისთა რიცხჴთა ორმოცდა ათთა ს
ულთა ჵელსა ქუეშე წმინდისა ნინოსსა და იყოფოდ
ეს მონასტერსა შინა თჴსსა და მათ თანა წმიდა
ნინო ორწელ:– მათ დღეთა შინა გამოგზავნნა კეი
სარმან ძებნად ქალისა ქმნილ კეთილისა და შვე
ნიერისა რათამცა უპოვეს ღირსი ცოლად მისსა
და ვითარ მოიწივნეს მეძიებელნი იგი მონასტერ
სა ქალწულთასა და იხილეს და განიცადეს რი
ფსიმე და ცნეს მეფეთა ნათესაობა მისი რ~სა
სახელი ფ~დ სთნდა შვენერება მისი რ~ისა ვერ
ა სადა ეხილვა მსგავსი ხილვითა და შვენიერ
ებითა და გამოსახეს სახე შვენიერებისა და ხა
ტისა მისისა ფიცარსა ზედა და წარგზავნეს კეი
სრისა რ~ი იხილა კეისარმან ფ~დ სთნდა
და სიხარულით აღივსო და განაწესა აღსრუ
ლება ქორწილისა მრავლითა რომლისა თჴსცა
მსწრაფლ წარავლინნა მოციქულნი და განმგე
ბელნი ყ~თა შ~ა საბრძანებელთა მისთა რ~ა
ყ~ნი დიდითა სიხარულითა მოვიდენ ბრძანები
თა ამის ქორწილსა სამეფოსა:– ხ~ იხილეს რა
ყ~დ წ~დათა დაფარული იგი მანქანება მტერისა
და ისარნი მისნი განჵურვებულნი რ~თა იგი ი
1–26 სტრ., 60r
სწრაფდა სისრად წმიდათა ქალწულთა იურვოდეს რ~ ჭუ
რი რისხჴსა იპოვა მეფე ვითარცა გუელი რომელ სამოთხესა შინა
მსახრველ ექმნა ეგრეთვე აქა მსგავსად მისსა უსჯულო
ესე რომელსა აქუნდა შეგინებული თაყუანისცემა ბი
ლწთა და შეგინებულთა კერპთა:– ხ~ იხილეს რა ნეტარ
მან რიფსიმე გაიანე სხუათა მათ წ~დთა დედათა განსაც
დელი ესე მათ ზედა მოწევნულად მაშინ მოიჵსენეს მათ
უბიწო იგი აღთქმა და ღირსი ქებისა მარტოებით ცხოვრ
ება რომელსა იგი იყვნეს გოდებით ტიროდეს შესწავე
ბისა მისთჴს წინაშე მეფისა უსჯულოსა შვენიერებისა
წ~ისა რიფსიმესა რ~იიგი გამოეხატათ და წარ
გზავნეს: და მისცნეს თავნი თვისნი ფიცხელის მოღვაწები
სა კანონასა ლოცვითა და ვედრებითა ღ~თისათა დაუცადებელ
ითა დამჵურვალითა და ერთობით განზრახვითა ურთიე
რთას ყოველთავე და უტევეს ქუეყანა იგი ფარულად
ორმოცდა ათ ცამეტმან სულმან დამოიწივნეს ლტოლვილი ა
რეთა და სანახებთა სომხითისათა ადგილსა მას რომელსა ჰქჴა

ნ ახალ ქალაქი უალერეს შენებულსა რომელ არს დვინი
საყოფელი სომეხთა მეფისა და შევიდეს მუნ ტალავა
რთა მათ შინა საწნეხელთასა რომელნი იგი იყუნეს შ
ენებულ ჩრდილოთ კერძ და აღმოსავალით და იზრდებო
დეს მუნ შინა ჵელით საქმრისა თჴსისა განვაჭრე
ბითა:– ხ~ იხილა რა კეისარმან რ~ განერეს ჵელ
თაგან მისთა და ტრფიალებისაგან მისისა ბორო
ტისა წ~და რიფსიმე და სხვანი იგი მისთანან
ი აღივსო უნუგეშინის ცემითა მწუხარებითა და
1–26 სტრ., 60v
წარავლინნა კაცნი ყ~თა ადგილთა მოძღურებად დამათდა მ
აშინ მოიწივნეს მოციქულნი კეისრისანი წინაშე თრდატ სომ
ეხთა მეფისა და მოართუეს წიგნი კეისრისა რომელსა წერილ ი
ყო ესრეთ თჴთმპყრობელი კეისარი საყუარელსა ძმასა და
მეგობარსა და თანამოსაყდრესა ჩემსა თრდატს გ
იკითხავ უწყებულ ყავ ძმობა შენი და თანა შემწეობა რო
მლისათჴსიგი ყოვლადვე გუევნების შეცთომილისა მისგან ქას
ანითა ნათესავისა რ~ ყოვლადვე შეურაცხ იქმნების
ჩუენი უფლება მათისაგან კრებულისა და საწუნელ არს
ჩვენი ჵელმწიფება მათგან რ~ იგინი ჯუარცმულ
სა ვისმე მომკუდარსა მსახურებენ და ძელსა თა
ყუანისცემენ და თავისა მათისა სიკდილსა უფლისა მა
თისა დიდებად შეირაცხებენ და არა ეშინის ჰურიათა
გან დამოკლულისა მისგან ჰურიათა და ჯუარცმ
ულისა ეშინის და შეცდომილ არიან მეფეთა აგინებენ
ღმერთთა შეურაცხ ჰყოფენ და ძალსაცა ნათლისა მზისა და მთოვ
არისასა და ვარსკულავთასა არად შერაცხია
ნ ა~დ შექმნულად იტყჴან მათ ჯვარცმულისა მის მი
ერ და ესრეთ მიაქციეს ქუეყანა ვიდრემდის მამა
ნი დედათაგან და დედანი მამათაგან ცოცხლივ განშ
ორნეს დაღაცათუ დიდითა ქადებითა და ფ~დითა სატა
ნჯველითა მოვსწყჴდენით ა~დ კ~დცა უფროსად გა
ნმრავლდეს: ხ~ აწ შემემთხუია მე ხილვა ნათეს
ავისა მათისაგანისა ქალისა ერთისა ჭაბუკისა და
განვიზრახე მოყვანება მისი ცოლად ჩემდა ხ~ მას არც
აღა თუ ვ~ა მეფისა უთქუა გულმან მისმან
1–26 სტრ., 61r
სურვილად ჩემდა ა~დ საძულელადცა და არა წმიდად
შემრაცხეს რომლითაცა მეოტ იქმნნეს ფარულ

ად ჩემგან და კერძოთა ქუეყანისა შენისათა წარმოსრ
ულ არიან უწყებულ იყავნ შენდა ძმაო ჩემო მო
იძიენ იგინი და პოვნე რა მისთანანი იგი სიკუდილ
ით მოაკუდინენ ხ~ რ~იიგი შეაცთუნნეს შუენიერი
ხატითა და სახელით რიფსიმე ჩემდა წარმოავლინე და
უკეთუ შენ გთნდეს თავისა შენისათჴს იგულე რ~ არა იპ
ოვო სხუა მსგავსი მისი იონთა სოფელსა შინა და
ცოცხლებითამც იყოფი შენ მსახურებასა შ~ა მღთისასა:
ხ~ აღმიკითხა რა თრდატ ბრძანება ესე კეისრისა
მყის იწყო ძიება მათი და პოვნა იგინი საწნეხელ
თა მათ შინა პირველ ჵსენებულთა და რიფსიმე აღივსო
ტრფიალებითა გულის თქუმისათა და სიხარულითა დიდ
ითა და დაამტკიცა ცოლად მისდა ხ~ ურჩე
ქმნა რა თრდატს საქმისა ამისთჴს წმიდა რიფსიმე
მაშინ იწამა იგი მისმიერ წამებისა ღვაწლითა მის
თანა გაიანეცა დედა მძუძე იგი მისი და სხვანი
მრავალნი მათთანანი ვითარცა წერილ არს წამ
ებისა მათისასა და გუეუწყებიან სასწაულნი იგი რ~ნი
იქმნეს ჟამსა წამებისა მათისათა მოქცევასა შინა სომე
ხთასა რ~ მოქცევასა შინა სომეხთასა რ~ თრდატ მეფე განგებითა რთისათა ეშუა
და შეიცვლაა რომელ: არს: ღორი: ხ~ რ~ნი მე მათგანნი და იმალნეს დივლ
ტოდეს რ~თა თანავე მაშინ ღირსი ნინო დამალ
ულ იქნა ეკალთა შორის ვარდისათა რ~ი იგი
ჯერეთ არღარა გამომეძიებელ ქმნილი იყო ყუა
1–26 სტრ., 61v
ჟამსა და ესრეთ დამალულ რაა იქმნა წმინდა ნინო იხილა
მუნითგან სახითა მავარ დიაკონისათა შთამომავალი ზეცით ნა
თლისათა ოლარითა მოსილი და მპყრობელი სასაკუმელ
ისა ჵელითა მისითა რომლისა კუამლისა სახე სულნელებ
ადა ჰფარვიდა ცათა და კუალად მისთანა სიმრავლ
ე ერთა ზეცისათა რ~ მას ჟამსა განეყო ვოდეს ჵორ
ცთაგან სულნიშეერთნეს სულნი წ~თა მათ მოწამეთანი რ~ნი იგი შეერთნეს
ბრწყინვალეთა მათ ზეცისა ძალთა და ესრეთ წ~და
ნინო ღაღატყო ესრეთ უფალო უფალო რად დამიტეო
ბ მე შორის ასპიტთა იქედნეთა მაშინ ჵმა ესმა ზეგ
არდამო რ~ი ეტყოდა ვითარმედ ესრეთვე იყოს შე
ნიცა წარყუანება სასუფევლად წინაშე ღ~თისა ჟამსა ეგე
ეკალი რომელ არს გარემოს შენსა ყოველივე იქმნეს
ვარდის ფურცელი სულნელ ა~დ აღდგა და მივიღო
და ჩრდილოთ კერძო სადა იგი ფ~დ არს სამკალი ხ~

მუშაკი ყოვლად არა . ამისსა შ~დ წარმოვიდა მ
უნით წმიდა ნინო და მოიწია ურბანისს
საზღვართა სომხითისათა და თუესა მეოთხესა მარტი
თგან რ~ლ არს ივნისი წარმოემართა და მოიწია მთათა
ჯავახეთისათა სადა იგი მიემთხვია ტბასა დიდსა გარ
დამდინარესა რომელსა ჰქჴან ფარავნა ხო
ლო მიხედნა რა მუნით და იხილნა მთანი ჩრდი
ლოსანი რ~ დღეთა მათ ზაფხულისათა იყვნეს სავსენი თოვ
ლითა და ჰაერითა სასტიკითა და შეძრწუნდა წმიდ
ა ნინო და თქუა უფალო უფალო მიიღე სული
1–26 სტრ., 62r
ჩემი ჩემგან და დაყო მუნ ორი დღე და ითხოვა ს
აზრდელი მეთევზურთაგან ტბასა მას შინა მონადი
რეთასა და რ~ მწყემსნიცა იყვნეს მასვე ადგილსა და
ჵუმილვიდეს რა საჵუმილავსა ღამისასა სამწყსოსა ზე
და მათსა. ხადოდეს იგინი შემწედ და მფარველა
დ მათ და ღ~თთა არმაზს და ზადენს და აღუთ
ქმიდეს მათ შესაწირავთა ოდეს მოვიდეთ წინაშე
თქუენსა მშჴდობითო და ამას იტყოდეს იგინი ე
ნითა სომხურითა რ~ი ესე ესწავლა მცირე
დ რამე ნინოსაცა პირველვე ნიაფორისა მის
გან და ჰკითხა ერთსა მწყემსთა მათგანსა და ჰქუა
ენითა სომხურითა ვ~დ რ~სა სოფლისანიხართ
ხ~ მან მიუგო და ჰქუა ვ~დ ვართ ჩუენ დაბით
ელარბინით და საფურცლით და ქინძარელნი რ
აბატელნი და დიდისა ქალაქისა სომხითისანი ხ~მ
ან მიუგო ვ~დ გარდამდინარე ესე ტბისა თანა წ
არვლის ქალაქსა მას მცხეთასა:– ხ~ წ~სა ნინოს
შეუძიანდა სიგრძეო გზისა მის და სიბრტყე მთათ
მათ რ~ი იხილა და ამისთჴს შეძრწუნებულმან ს
ულით ითქუნა და იდვა ლოდი ერთი სასთუმალ დაწვა
და ესრეთ მიიძინა გარდასადინელსა მას ტბისასა და
ვითარ ეძინა იგი მოვიდა კაცი ერთი ჩუენები
თ ჰსაკითა ზომიერ ხ~ თმითა ნახევარ თმოსან
ი და მოსცა მან წიგნი დაბეჭდული წმიდასა ნინ
ოს და ჰქუა მიართუეს მსწრაფლ ქალაქსა
შინა მცხეთას მეფესა მას წარმართთასა
1–26 სტრ., 62v

ხ~ წმიდამან ნინო იწყო ტირილად და ჰქუა მას ვე
დრებით ვ~დ მე უფალო დედაკაცი ვარ უცხო და უ
მეცარი ვარ არღა მრავლის მეტყუად მეცნიერ
ვარ მივედ უცხოსა ქუეყანასა და კაცთა მათ უცხო
თესლთა მაში კაცმან განუჵსნა წიგნი იგი რ~სა ზედა იყ
ო ბეჭედი იესოს ქრისტესი: და წარიყუანეს მას შინა
ათნი სიტყუანი მსგავსადვე ფიცართა მათ ქუისათა მო
სეს ზედა მისცა კითხვად წმინდასა ნინოს და
საბამი სიტყუათა მათ ესე: ა~: სადაცა იქადაგოს სახ
არება ესე მუნცა ითქუას დედაკაცი ესე არ
ცა დედაკაცება არს არცა მამაკაცება ა~დ თქუე
ნ ყოველნი ერთ ხართ:– წარვედით და მოიმოწაფე
ნით ყ~ნი წარმართნი და ნათელ სცემდით მათ მამისა
თა და ძისათა და სულისა წმინდისათა: ნათელი გამობ
რწყინებად წარმართთა ზედა დიდება ერისა შე
ნისა ისრაელისა სადაცა იქადაგოს სახ არება ესე
სასუფეველისა მუნცა იქადაგოს ყოველსა სოფელსა
რომელმან თქუენ შეგიწყნარნეს მე შემიწყნარა და
რ~ნ მე შემიწყნაროს შეიწყნაროს მომავლინებელი
ჩემი რამეთუ ფ~დ უყუარდა მარიამ უფალსა რ~
მარადის ისმენდა მისსა სიბრძნეს ჭ~ტსა ნუგეშინ
იან მათგან რ~თა მოგწყუიდნენ ჵორცნი თქუენნი ხ~
სულისა ვერ შემძლებელ არიან მოწყუედად ჰქუა მა
რიამს მაგდანელსა იესო წარვედ დედაკაცი დათა
და ძმათა ჩემთა: ვ~ა წარიკითხონ სიტყუანი ესე
წ~მნ ნინო იწყო ვედრებად ღ~თისა მიერ დაგუ
1–26 სტრ., 63r
ლის ხმა ყო ვ~დ ზეცით იყო ჩვენება იგი და აღიხილ
ნა თუალნი ზეცად და ითხოვა მაღალთაშინა დამკუი
დრებულისა ყ~სა გარე შემცვალისა ღთისაგან შეწეუ
ნა მისი და წარემართა და მიჰყუა წიაღ კერძო
მდინარისა მის ტბისაგან გარდამომდინარისა რ~ი იგი წარმდინარეობს დასავლით
მერმე კ~დ იწყებ
ის აღმოსავლით სადა იგი შეემთხვა სიძნელე გზათა
და სიფიცხლე შეეშინა მჵეცთაგან და ფრიადნი ჭირნ
ი ვიდრე მიწევნად ადგილსა მას რ~სა იწყების წყ
ალი იგი აღმოსავლით დინებასა და მიერითგან იქ
მნა ლხინება მისთანა რ~ პოვნა მუნ მოგზაურნი რ~თა
თანა მიიწია სანახებსა ქართლისასა რ~სა ეწოდების
ურბნისი სადა იგი იხილა ერი უცხოთა

ღ~თთა ჰმსახურებდა რ~ თაყუანის ცემდეს იგი ღ~თად მათდა
ცეცხლის ქუათა და ძელთა ღმერთად რომლისათჴსცა შეეურვა სუ
ლსა ამის წმინდისასა და შევიდა ბაგინსა ჰრომელთასა
რათამცა ზრახვიდა მათთანა ებითა ებრაულითა რო
მელსა იგიცა მეცნიერიყო და დაყუნა მუნ თჴსა ერ
თისა და განიცდიდა საქმესა და ძალსა მი
ს ქუეყანისასა: ხ~ აღიძრნეს დღესა შინა ერთს ერნი დ
იდნი სიმრავლითა მით ქალაქით წარმავალნი დიდა
დ ქალაქად სამეუფოდ მცხეთად მოვაჭრებად საჵმ
ართა რათამე წინაშე არმაზ ღ~თისა მათისა და წარ
ყუა წმინდა ნინო მათთანავე ხ~ ვითარ იგი მიიწიეს ქ
ალაქსა და დაისადგურეს მათ წიაღ მოგუთასა ჵიდ
სა მას ზედა იხილა მუნ მოგვება ცეცხლის მსახუ [რთა]
1–26 სტრ., 63v
მათ ერთა და საცთური წმიდა ნინო დატიროდა წარწ
ყმედასა მას ზედა მათსა და იგლოვდა უცხოებასა თვი
სსა და აჰა ესერა ხვალისა დღე იყო ჵმა ოხრისა და საყუირ
ისა და ზარი საშინელი და გამოსვლა ერისა ურიცხვი
სა ვ~ა ყუავილთა უწინარესვე შეძრვასა და გამოსვლ
ასა მას მეფისსა და ვითარ იგი მოიწია რა ჟამი იყო სი
ვლტოლა და მიმო დაბნეუა ყოვლისა კაცისა შიში
საგან შეივლტოდეს და დაიმალვიდეს საფარველსა შინა თვი
სსა და აჰა მყის გამოვიდა ნათელი და შ~დ მისსა გამოვი
და სიმრავლე ერისა ნელად რ~ შეამკუნეს ყ~ნი გზანი
იგინი და ფოლოც და სამოსელთა მიერ თვით ფერთა და ფურცელთაგან
ხეთასა და კითხა წმიდამან ნინომ დედაკაცსა ვისმე ჰრ
იასა ვითარმედ რაარს ესე ხ~ მან ჰქუა ღ~თი ღ~თთა მათთა
არმაზს უწესს მათ წინშე მისსა აღსლვად რომლისა მ
სგავს არს სხუა კერპი და ეუწყა რა წ~სა ნინოს
აღვიდა ხილვად კერპისა მის არმაზისსა ერისა მის თანა რომლითა აღივსნეს მთანი
იგი და განშვენდეს დრ
ოშითა მიერ და სამკაულითა ვ~ა ყუავილნი ველისანი და
შეუსწრო წ~მან ნინო ციხედ არმაზად და იგი მახლო
ბელარს კერპისა მის ნაპრალისა ზღუდისასა და ხედვიდა საკუირველებასა
მიუწდომელსა და ენითა გამოუთქმელს
ა ვითარ იგი იყო შიში და ძრწოლა ზარის აღსაჵდ
ელი მეფეთა მათ და ყ~სა ერისა წინაშე კერპთა მათ
წარმოდგომილთა რ~ იხილა მუნ წმიდამან ნინო მდგო
მარე კაცი ერთი სპილენძისა
რ~სა ეცვა ტანსა მი

სსა ჯაჭუი ოქროსა და თავსა მისსა ჩაფხუტი
1–26 სტრ., 64r
ოქროსა სამჵრენი და თუალნი იყუნეს ზურმუხტი
და ბივრიტისანი და ეპყრა ჵმლი ჵელთა მისსა ელ
ვარე და ბრწყინვალე რ~ი იგი იქცეოდა ჵელსა ში
ნა მისსა და შიშითა მისისა მიმთხუევისა და სუკუდილ
ისა მის მიმართა არავინ განუკრძალველად შეემთხვეოდ
ეს კერპსა მას ა~დ ესრეთ განიკითხის თავი თჴსი და
თქუეს ჶ ჩემდა ნუ უკუე და სამე ვაკლდი დიდებასა დი
დისა ამის ღთისა არმაზისასა ანუ შესამე ვსცეთ სიტყ
ვად ებრაულთა თანა გინა მოგუთა თანა სმენასა ოდე
ნ დამთხუეულ იყო მზის მსახურთასა და მათისა რ
ომელნი იგი იტყუიან უმეცრებითა დიდსა ვისმე ღთ
სა და ძესა ღთისა ზეცათასა და იპოოს რამე ჩემში რის ესე ვითარი ბიწი დამცეს მე
მახვილი მისი რომ
ლისაგან ეშინის ყ~სა ქუეყანასა და ესრეთ წინას
წარვე განკითხვიდა თავთა თვისთათა შიშითა და ძრწო
ლით თაყუანისციან მას და კ~დ იყო მარჯუენით მისსა სხვა კერპი ოქროს სახითა
კაცისათა მდგომარე და სახე
ლი მისი გაიმაა რ~ნი იგი ღთად უჩინა ერსა მას
ქართლისათასა,: მაშინ ვითარ ესე იხილა ნეტარმან ნი
ნო იწყო სულთ თქმით და ცრემლით ტირილად ღ~თისა
მიმართ ცთომითა მათთათვის ქუეყანისა ჩრდილოსა და მი
ფარვისა მათგან ნათლისასა და უფლებისა მათ
ზედა ბნელისა რ~ მიხედნა მეფეთა მათ დიდ ძალთა და ყ
ოველთა მთავართა რომელნივე ცოცხალივე შთაენთქნ
ეს ჯოჯოხეთსა დაეტევა დამბადებელი და ქუათა და ძე
ლთა სპილენძსა და რვალსა განჭედილსა ღ [თად]
1–26 სტრ., 64
თაყუანისცემდეს შემოქმედად იგინ უწყოდეს ყოვლისა დამო
ეხსენა წმინდა სა ნინოს მაშინ სიტყუა იგი რომელი
ამცნო დედის ძმამან მისმან იობენალ პატრიაქმა ღ
თისამან წმიდამან ესრეთ ვითარმედ მამაკაცსა სრულს
ა მიწევნად ხარ ქუეყანასა უცხოსა და ნათესავთა და
რაგეველ ზეფელი ბარკადულ რომელ არს ბრანჯულ
ად კაცთა ღ~თის მბრძოლთა დამჵდომელთა და აღიხი
ლნა ზეცად მიმართ და თქუა უფალო მრავლითა
ძალითა შენითა გეცრუვნეს მტერნი შენნი და მრ
ავლითა სულგრძელობითა შენითა იქმენ გონებად მო

სრულსა მათსა ყოველსა მტურებრ და ნაცრ
ჰებრ განაქარვებდნენ ესე ქვეყანასა ზედა არამედ
ნუ უგულებელს ჰყოფ რომელნი შექმნეს ჵელთა
შენთა ხატად შენდა და რომლისათვისცა ერთი
სამებისაგანი განჰკაცნე და აცხოვნე ყოველი
სოფელი და მოხედენ წყალობით ამათცა ზედა
ნათესავთა და შერისხენ სულთა მათ ბოროტთა
და ურჩინოთა სოფლის მპყრობელთა მთავარსა ბნ
ელისათა და შთაჵადენ ადგილთა ძნელთა დამიჩუენე მე
უფალო ღ~თო მამისა და დედისა ჩემისო მჵევალსა
ამას ამას შენსა და ნაშობსა მონათა შენთასა
და რომელ იხილონ ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათა მ
აცხოვარება შენი რათა ჩრდილო ბღვარსა თანა
იხარებდეს და ყოველმან ერმან მხოლოსა ღთსა
თაყუანის გცენ ქ~ს ი~ს მიერ ძისა შენისა რ~სა შვენი
ს მადლობა დადიდების მიცემა უკუნისამდე: და ვ~ა დას
1–26 სტრ., 65r
დაასრულა ლოცვა ესე წმიდამან ნინო და მყის წა
მის ყოფითა საღთოთა აღდგეს და სავლით ქარნი და ჰა
ერნი ღრუბელთა თანა ხილვითა საშინელისა და ჵმითა
ზარისა აღსაჵდელისა ქუხილისათა და მიჰბერა ნიავმან
მზისა დასავალისამან სული ჯერკული სიმწარისა სიმყრალისა რ~ი ესე იხილა რა
სიმრავლემან ერისამან
მათ ზედა მომავლად მაშინ იწყეს მსწრაფლ სირბი
ლად შელტოლვად ქალაქთა და სოფლთა თჴსთა რ~ მ
ცირედ დროაც ღ~თნ ვიდრე განრინებადმდე თავთა მათ
თა და ყოფად ამისსა რათამცა შეესწრნეს იგინი მომსვ
რელსა მას საყოფელთა შინა თჴსთა და ვითარ განიბ
ნივნეს იგი ყოველნი მეყუსეულად მოიწია რისხვა ი
გი ღრუბელი მწარედ სასტიკი და მოიღო სეტყუა სწ
ორი ქუისა ორთა მიერ ჵელთა მძლედ ძალით სტ
ყორცებელი ადგილსა მას ოდენ ზედა საყოფელსა კე
რპთასა და შემუსრვით და აწულილნა იგინი და და
ირღვიოს ზღუდენი იგი ქარისა მიერ სასტიკისა და
შთააბნივნეს იგი მათ შინა ხ~ წ~და ნინო ეგო უვნე
ბლად და ცულ ადგილსავე მას სადა იგი პირველ შეს
რულ და მდგომარე იყო:– ხ~ დღესა მეორესა გამ
ოვიდა მირიან მეფე და ყოველი იგი ერი ძიებად ღ~თთა
მათთა და არა ჰპოვეს რომლისათჴს იგი დაეცა
მათ შიში და ძრწოლა და განკუირებამან შეიპყა

რნა და უმრავლესნი იგი ერნი იტყოდეს გულ
ფიცხელნი მოუდრეკელნი ესრეთ ვითარმედ ქა
ლდეველთა ღ~თი ითრუჯან და ჩუენი ესე [ღ~თი]
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არმაზ ყოვლადვე ურთიერთას მტერ არიან რ~
ამან ოდ
ესმე მასზე ზღვა მოაქცია და აწ მან შური იძ
ია და მოიწია ესე ამას ზედა:– ხ~ რომელნიმე ამას იტყოდეს ვ~დ
რ~ლსა ღ~თისა ძალითა თრდატ მეფე იშვა და შეიცვალა და
კ~დ ეშვისაგან კაცადვე მოაქცივნა მან უკუე ღ~თნ ყ~დ მოაწ
ია ესე რისხუა ღ~თისა მათ ზედა და ამას ესე ვითარსა ი
ტყოდეს ამისთვის მაშინ რ~ ვინადგან მეფე თრდატ ქ~ს ძა
ლითავე ეშვად გარდაქცეულიყო და ძალითავე ქს~თა კ~დვე
კაცადვე შეცვალებულ იყო მიერითგან ქება დიდება ქ~სი
არღარა ფარულად ითქმოდა ქართლს შინა რ~ მადლ
სა ღმრთისასა ეწყო მიფენად აღმოსავლეთს:– ხ~ მასვე დღესა
რისხვისასა და კერპთა შერისხვისასა და ჰსხა რა სეტყუა ი
გი და ქარი სასტიკი მაშინ გამოვიდა წ~და ნინო კლდი
სა მისგან ნაპრალისა და პოვა თვალი იგი ბივრიტი
აღიღო და წარმოვიდა წინა კერძო დასასრულსა მას კ
ლდისა ცხვირისასა სადა ყოფილი ყო ძუელადვე ცი
ხე და ქალაქი და იხილნა მუნ მდგომარედ ხენი ე
რთნი რ~ლთა ბრინჯ უწოდიან მაღალნი მშუენიერნ
ი და რტო მრავალნი რ~ლთაცა იგი საგრილსა ქუეშე
გამოსახა სასწაული ქ~ს ჯვარისა და აღასრულნა მუნ დღ
ენი ექვსნი მადლობითა და ვედრებითა ღ~თისა მიმარ
თ წყალობით მხედვთათვის და ხსნისა ერსა მის ეშმაკთა
შეცდომილისა:– ხ~ ოდეს იქმნა კერპთა შემ
უსრვა ვ~ა იყო თვე მარტითგან მეექუსე აგვისტოსი და დღე მეექუსე რ~სა შინა ფერი
იცვალა ქს~მან წ~შე თავთა მათ წინასწარ მეტყუელთა და მოწაფეთა თვისთა
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და ვითარ იგი ვთქუ იყოფებოდა რა წმინდა ნინო საფარველსა
მას ქუეშე ხეთასა მაშინ მოვიდა სეფექალი ერთი სახე
ლით შროშან და იხილა მუნ წმინდა ნინოესრეთ მ
ყოფი განკუირდა და ჰკითხა მას სხვისა მიერ ბერძნულ
მეტყუელისა დედა კაცისა ვინაობა მისი სხუისა ყოვლისავე
თანა საქმისა მისისა რომელი ეუწყა რა ყოველი
ვე ნინოს თჴნიერ ხ~ უწყებასა მშობელსა თჴსთასა და
იჩემა ტყუეობა თავსა თჴსსა მაშინ შროშან თანა ლმობ

ილი და მოწყალე ქმნილი უცხოებისა თჴს მისისა ცრემლ
ით აიძულებდა წ~დასა ნინოს წარსვლად მისთანა სა
ხით სამეუფოდ რ~ი ესე არა ინება წ~დამან ნინო ა~დ განე
შორა და წარვიდა მისგან შროშან შ~დ სამსა დღეთა
აღდგა მუნით განივლტო მტკუარი და მიიწია სამოთ
ხესა მას მეფისასა სადა იგი აწ არს სუეტი ი
გი ღ~თივ აღმართებული და ეკლესია საკათალი
კოზო და იხილა მუნ სახლი მცირე სამოთხისამის
მცუელისა და შერავიდა მას შინა იხილა და
მოეგება დედაკაცი ცოლი სამოთხის მცუელისა მის სა
ხელით ანასტასო და მეულედ ამბორის ყიფითა შე
იტკბო მრავალ ჟამიდგან მეცნიერმან და მეგ
ობარმან და დაჰბანნა ფერჵნი და განუსვენა ცხ
ებსა ზეთისათა და უგო პური და ღვინო და
დაყუნა მისთანა წმიდამან ნინო დღენი და ჟამი ცხ
რათა თუეთანი ხ~ იყვნეს ესე ანასტასო და ქმარ
ი მისი უშვილო რომლისათვის ფ~დ მწუხარე ი
ყინეს იგინი მაშინ უშვილოებისათჴს მაშინ იხილა წმიდამან ნინო
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ჩუენებასა შინა ძილისასა კაცი ნათლით შემოსილი
რ~ი ეტყოდა ვ~დ შევედ სამოთხესა მაგას და ჰპოვო
ქუეშე კერძო ნაძუთასა მცირე ბაბილო შემზადებ
ული გამოღებულად ყვავილთა სურნელთა და აღიღე მიწ
ა ადგილისა მისგან და ეც ჭამად მეუღლეთა მაგათ
და ესუა შვილი ხ~ წმიდამან ნინო ულოცა და სცა ჭამადი
ცოლ ქმართა მათ ჩუენებით უწყებისა მის ებრ და
შუნეს მათ ძენიდა ასულები მრავალ რომლისათვისცა
ჰრწმენა მათ ქ~ე ნინოსა მიერ და დაემოწაფნეს მა
ას ფარულად ხ~ წმინდამან ნინო შ~დ ცხრათა მა
თ თუეთასა რ~ნი დაეყუნეს სამოთხის მცუელთა მათ
თანა პოვა გვირგვინი ზღუდეთა მათ ქალაქისათა სახე
დ ტალავარისა მცირისა მაყუალთა მიერ შემზა
დებული განგებითა ღთისათა ადგილსა მას სადა იგ
ი აწ არს საკურთხეველი ზემოსა ეკლესიასა სამ
თავარ ეფისკოპოზოსა და ყო იგი საყოფლად
განსასვენებელად თვისად და აღმართა მუნ შინა ჯ
ვარი თჴთ მის მიერ შემზადებული ნასხლევისაგან
ვაზთასა რ~ისა წინაშე განათენ იგინი ღამეთა მარადი
ს მღვიძარებითა და ეგრეთვე ეგრეთვე შეაღმებენ დღეთა დაუც
ხრომელად ლოცვითა მარხვითა და ვედრებითა

ღთისათა და განკუირვებულნი სიმრავლესა ზედა
ამას ღვაწლთა მის თანა მსახურებდეს მას მე
უღლენი იგი მცველნი სამოთხისა მის მეფისანი
და ესრეთ მუნ მყოფი იგი წმინდა ნინო მრა
ვალ გზის მიავლინა უბანსა მას ურიათასა
1–26 სტრ., 67r
ენისათჴს ებრაულისა და გამოძიებისათვის კუართის
ა მის უფლისა რომლისათვის იგი ესმინა იელ
უსალემს ნაფორისამისგან ვ~დ წმრავალი იგი მცხეთელა მათ ურიათა რათამცა
ყოვლით კერძო
ვე ცნა და ეუწყა მას კუართისა მის ვედრება მაში
ნ პოვა მან ურია ერთი სახელით აბიათარ მღრდელ
და ასულსი მისი სიდონია და უქადაგა სახარება უფლისა
ჩვენისა იესო ქრისტესი რომალთაცა იგი ჰრ
წმენა და დაემოწაფნეს მას და მათთანა სხუა
ნიცა დედანი დაემოწაფნეს ურიანი რიცხვით ე
ქუსნი სწავლისა მას წმინდის ნინოსსა თჴნიერ ნა
თლის ღებისა რ~ არა იყოს მას ჟამსა მღრ
დელი რათამცა ნათელსცა მათ და იყუნეს იგი
ნი ფარულად მოწაფე მისი და აღასრულებდა
ღ~თი ჵელითა წმინდის ნინოსითა საკჴრველებათა და კ
ურნებათა მრავალთა რ~ რაეცათუ მიზეზითა წამა
ლთა ჵმარებისათა მრავალნი განუკურნებელთა
სენთაგან შეპყრობილნი განათავის უფლნა უძლუ
რებათაგან მათთა და ესრეთ იქცეოდა ქალაქსა მა
ს შინა მცხეთასა წ~და ნინო ჟამთა ჟამთა სამის წლისათა
მათა დღეთა შინა იქმნა შესვლა მირიანისი მეფისა საბერძნეთად რ~ნი ესე კო
სტანტინე მეფემან ბერძენთამან იოტნა ძალითა
ქრისტესითა და ჯვარისა მისისა წინამძღრობი
თა ყოვლით სპითურთ მათით::::
თქუმული აბ
იათარ მღდელისა რ~ი დაემოწაფა წმინდასა და
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ნეტარსა ნინოს::::
მე აბიათარ მღურდელი
ვიყავ წლითი ხუედრებული მის წელიწადისა წ~და ესე და ნეტარი ნინო მოიწია
მცხეთად და მასვე უკუე
ჟამსა მოწევნულ იქმნა ჩემდა წიგნი ანტიოქით
ურიათაგან მღურდელთა რომელსა შინა წერ
ილ იყო ესრეთ ვ~დ სამად განხეთქა ღ~თნ სამ ნაწილად მე

ფობა ისრაელისა რ~ აჰა ესერა წინასწარმეტყუელნი
ჩვენნი დასცხრეს და რ~სა სული ღთსა აუწყეს
აწუევდა მათ და თქუეს აღესრულა ყოველი და განვიბ
ნიენით ჩუენ ყოველსა ქუეყანასა და ჰრომთა დაიპ
ყრეს ქუეყანა ჩვენი ვტიროდით ჩვენ ერითურ
თ დღესა რ~ განვარისხეთ შემოქმედნი ღ~თი აწ განიხი
ლეღა შენ წიგნნი იგი მოსესნი და სიტყუა იგი რ~ი მან
დამიწერა ესრეთ ვითარმედ რ~ი იტყოდის თავსა თვის
სა ქუეყანასა ზედა ძედ ღთისად მოკუედინა ანუ შეუკ
უე ვსცეთით ნაზარეველისა მისთჴს სიკუდილისა რ~ ვხე
დავთ ოდეს პ~ლ მამათა ჩუენთა შესცოდიან რა ღთ
სა და ყ~დ დაივიწყიან იგი და მისცნის იგინი ჵელმ
წიფებასა ქუეშე ძნელსა დატყუეობასა ბოროტსა ხოლო
მოიქციან რა და ღაღადყუიან ღთისა მიმართ მსწრაფით განარინნის იგინი
ჭირისა მისგან ესე ესრეთ ყოფა
დი და აღასრულებადი შვიდ გზის უწყით წერილის
აგან ხ~ აწ ვინათგან ჵელი შეასხნეს მამათა მათ
ჩვენთა ძესა მას დედაკაცისა მწირისასა და მოკლეს
იგი აღიღო ღ~თნ ჵელი მისი ჩვენზედ და განხეთქა მე
ფობა ჩუენი განგვაშორნა ტაძარსა თვისსა და უ
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გულებელს ყო ნათესავი ჩვენი ს~დ და არს მით ჟამითგან
სამასი უმეტესცა რ~ლ არა ისმინა ვედრება
ჩუენი და არცაღა ყო ლხინება ჩუენი რომლისათჴს საგონე
ბელ გვიჩნდს ჩუენ ვ~დ ნუ უკუე და ზეცით იყო კაცი იგი
და განმრავლეს მათ ესე ვითარისა პირისათჴს მოწერა
დ ჩუენდა ხ~ მე ვითარცა მესმა ესე ვიწყე კითხვად დე
დაკაცისა მის ნინოსგან ქრისტესთჴს თუ ვინიყო იგი
ანუ რის მიზეზისათჴს იქმნა კაც ძე მღთისა მაშინ ა
ღაღო პირი თვისი წ~დმნ ნინო ვ~ა ჯურღმულმა
ნ აღმომდინარემან და იწყო სიტყუად გასაბამითგან წიგნ
თა ჩუენთა ზეპირით წარმოთქმად და განმიმარტებ
ულად ძალსა მათსა რ~ლთა იგი ვ~ა მძინარესა
განმღვიძარებად მე და ვ~ა და სოლებულსა გა
ნმანათლებელად აღმიჩნდა საწყალობელად მამათა
ჩუენთა და მარწმუნებდა ცვალებასა სჯულისასა ვი
დრემდის მრწმენა მრწმენა მე სიტყუითა მისთა იე
სო ქ~ე ძე მღთისა ვნებულად და აღდგომილად და კ~დ მომავალად დიდებითა და
ვ~დ ჭ~დ იგი არს მოლო
დებ წარმართთა და ღირს ვიქმნენით მე დაშვი

ლი ესე ჩემი სიდონია მოღებად საპკურებელ
სა მას განსაწმედელსა ცოდვათასაგან წყალსა
ემბაზისასა რ~სა ინატრიდა წინასწარმეტყუელი
დავით და ვერ ეწიფა და მესმა ახლისა ჯ
ვარისა ერთა და მგალობელთა რომელსა იგი
დავით ინატრიდა და ღირს ვიქმნენით ზრა
ხებად ჭ~სა ჵორცსა და სისხლსა ქ~ს ძისა
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ღთისასა და კრავსა ცოდვათათჴს სოფლისათა შეწურულ
სა რომლისა ტკბილ არს გემოსხილვა მისი და ამას ზედა
სარწმუნოვება ვყავ უფალო განსლვა ჩემი ჵორცთაგ
ან ჩემთა და კ~დ სხვანიცა სასწაულნი მრავალნი ვიხილე თუალი
თა ჩემითა მცხეთას შინა ნინოს მიერ აღსრულებ
ული: –
მეორე თქმული მისივე აბიათარ მღურდელისა
კუართისათჴის უფლისა ჩუენისა იესოს ქრისტესისა ::::
მე აბიათარ მიგთხრობ თქუენ თხრობასა მას რ~ი
მეუწყა და ყურითა ჩემითა ვისმინე დედისა მამისა და მამისა დედისა ჩემისაგან და
რ~ი წიგნთა
ცა უწყი რ~ მათცა პაპათა და მშობელთაგან თჴსთა მო
თხრობით და სმენა და უწყყოდეს ესრეთ ვიდო
და იგი ჰეროდე მეფობდა იელუსალემს მაშინ ჟა
მსა მას გვესმა ესრეთ ვ~დ იელუსალემი სპარსთა
დაიპყრესო რომლისათჴსიგი იქმნა გლოვა და
წუხილი ჰურიათა ზედა ქართველთა მცხეთელთა მ
კჴდრთა ბუდელთა მღერდელთა კოდის წყაროელ
თა მწიგნობართა და სობის კანანელთა თარ
გმანთა რომლისათჴსცა ესე ყოველნი აღიზრა
ხნეს წარსვლად და შეწევნად იელუსალემთა ხ~ შ~დ მცირედთა დღეთა სხუა მოიწია
ღაღადისი
ნუგეშინის ცემისა ვ~დ სპანი იგი არა დაპყრო
ბად მოვიდეს იელუსალემისა მოვიდეს ა~დ საჭურველ
ისა წილ აქუნდა ოქრო სამეუფო და მური მსწრა
ფლ მკურნალი წყლულებისა და გუნდრუკი ს
ურნელი და ეძიებდეს ყრმასა ვისმე შობილსა თ
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ესლისაგან მათისა რ~ლ ძეცა პოვეს მწირი ერთი
მწირისა კ დედა კაცისაგან შობილი უჟამოდ და უადგილო

სა ადგილსა ვ~ა არს ჩუეულება გარეგან და ბისა
მდგომარეთა კაცთა და ესე მის ყრმისა მოვიდეს თა
ყუანისცეს მას და შესწირეს მის ძღუენი იგი მშვიდობ
ით და იქმნა სიხარული დიდი სმენითა ამისთ ჰამ
ბისათა ჰურიათა ზედა ქართუელთა ხ~ შ~დ გარდავიდეს რა
წელნი ოცდა ათნი მაშინ მოუწერა ანნა მღდელმან
იელუსალემით მამის მამისა ჩემისა ელიოზის თანა ესრ
ეთ ვ~დ იგი რომლისათვის სპარსნი მეფენი ძღუ
ენითა მოვიდეს აღზრდილარს და ჰასაკსა ზომისა
სა მიწევნულარს იგი და თავსა თჴსსა ძედ ღთისად
ხადის მოვედით ყ~ნი რ~ა აღვასრულოთ მცნება მ
ღთისა მოსესი: – და წარვიდა აქათ მამის მამა
ჩემი კაცი მოხუცებული და ესუა მას დედა ტ
ომისაგან ელ~იოზ მღურდელისა და ამან ელიოზს დედ
ა მისი ესრეთ წარვედ შვილო წოდებასა მას მე
ფისასა და წესსა სჯულისასა გარნა რ~ლ იგი გა
ნიზრახვენ ნუ შეერთვინ ცნობა შენი შვილო ჩემო
რ~ იგი არს სიტყუა წინასწარ მეტყუელთა და იგი
ვე ბრძენთა და საიდუმლო და ფარული ჰურუათაგ
ან და წარმართთა ნათელ და ცხოვრება საუკუ
ნო და წარვიდა ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი და მუნ დახუდეს
ჯუარცმასა უფლისასა
ხ~ რაჟამს იგი დამსჭუალეს უ~ლი ჯვარსა მას ზედა და
ჰასანაგმან კუერთხითა მით რკინისათა სცაა სამჭუა [ლთა]
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მათ ზედა უფლისათა იელუსალემს მაშინ ესმა ჵმა სამსჭ
უალთა მათგან გამოსრული დედასა ელიოზისასა მყო
ფსა მცხეთასა შინა და მეყუსეულად იკრჩხლნა და თქუა მ
შვიდობით მეუფეო ურიათაო რ~ მოჰკალთ თავისა თ
ქუენისა მაცხოვარი და მხსნელნი და იქმნენით ამიერ
ითგან მკვლელ და მესისხლე შემოქმედისა ვაა თავსა ჩ
ემსა რ~ლ არა მეუფლა ამისსა უწინარეს სიკუდილი რ
ათამცა არღარა სმენილ იყო ყურთა ჩემთა და
არცაღა შ~დ ამისსა ღირს ვიქმენ მე ხილვა ნა
თლისა წარმართთა ზედა და მშვიდობა ისრაელისა
და მყის შეისვენა რა სრულ ყო სიტყუა ესე:– ხ~ კუართი იგი ხუდა წილითა
მცხეთელთა მათ ურიათა
და მოიღო იგი მცხეთად ელიოზ და მიეგება დაა მ
ისი ცრემლითა მიერ შესუარული და მოეხვია ყე
ლსა ძმასა თვისსა ელიოზს და მოუღო სამოსე

ლი იგი იესოსი შეიტკბო მკერდსა თჴსსა და მყი
ს მეყუსეულად სულნი წარჵდეს მასვე ჟამსა სა
მითა ამათ ტკივილითა ქ~ს სიკუდილითა
და დედისა თვისისა და ზიარებისა თუის უარის მყ
ოფელთა ქრისტესთა ძმისა თჴსისა მაშინ იყო სა
კუირველი დიდი და შეშფოთება მცხეთას შინა რ~ განკუი
რდა თჴთ მეფე ადერკი და ყოველნი სიმრავლე ე
რისა და მთავართა და სთნდა მეფესა ადერკის სამოსელი იგი გარ
ნა საკუირველებისა მისგან ზარ განჵდილ და შე
შინებულ იქმნა იგი და არა ვერღარა იკადრა გა
მოღება ჵელთაგან მის მკუდრისათა რომელსა
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იგი მაგრად და სურვილით შემოემკრდა და ეს
რეთ ჵელთა მქონებელი სამოსელი უ~ლისა მის და
ჰმარხა ძმამან მისმან ელიოზ დაა იგი თჴსი ად
გილსა მის რ~ი უწყის ღ~თნ მხოლომან და
არავინ სხვამან ამისა რ~ი ესე უწყიან ვ~დ არს ადგილი იგი მახლობელ ნაძუსა მის
ლიბანით
წარმღებულისა და მცხეთას და ნერგულისა:–
და ესეც მეუწყა მამისაგან ჩემისა ვ~დ არს სხუაცა
ძალითა შემოსილი მრჩობლი იგი ხალენი ელიასი ამ
ას ქალაქსა შინა და ჵელითა ჩუენითა საკურთხეველ
ისა სიმტკიცესა ქუეშე ქუთა უპოვნელად ვ~ე ჟამად
მისსა:– რ~ მრავალ გზის მიბირა წ~დნ ნინო მამისა მ
იერ ჩემისა რათამცა გამოვიწულე მისგან ადგილი იგი
მჵურლად სამოსელისა მის ხ~ მან ესრეთ მრქუა
ვ~დ აქა არს ადგილი სამარხავი მისიო რ~სა
ზედა ენანი კაცთანი არა და დუმნენ გალობად ღ~თისა
მიმართ და არს ადგილი იგი მისი ადგილი ვ~ა იაკობისი კიბედ ხილული და ზეცად
აღწეუნული და შ~დ
წელთა მრავალთასა ძის წულმან შვილმან ადერკი მე
ფისამან ამზაელ ძიება ყო სამოსლისა მის ურიათ
ა თანა და ვერ უძლო პოვნად და ცნობად მის
სა გარნა მასცა ესრეთ მიეთხრა რომელთაგან გამოკითხ
ვიდა ვ~ა ესერა ზემოთ ითქუა ნაძვისა მის მახლო
ბელად ყოფა ადგილსა მას რ~სა დამარხულ ი
ქმნა:– ხ~ და მარხულ იყუენ ესეც ვ~დ სახელი ელიო
ზისი რ~ნ კუართ უფლისა მოიღო და დამარხა მით [ურთ]
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და მისი იყო ქალაქსა და სავლით წინა მოგუთას
ა ჵიდსა ზედა:– მათ დღეთა შინა იხილა წმინდამან ნ
ინო სამ გზის და ოთხ გზისაცა ძილსა შინა ჩუენებ
ით რ~ იგი მუჵლსა თჴსსა ზედა მიყრდნობილმან მც
ირეს რამე მიერულის რ~ ხედვიდა იგი ესრეთ მოვიდიან მფრინველნი ფრთითა თა
შავნი და შ
თავიდიან მდინარესა მას შინა და განიბანიან და გან
სპეტაკნიან და აღვიდიან სამოთხესა მას შინა პ~ლ
ჵსენებულსა ბაბილონს და მუნ შინა მოისთულებდია
ნ და ნაყოფსა მისსა და ყუავილსა მათ იჵმეუდიან და ეს
რეთ მოწყალედ და სურვილით წ~ისა ნინოსა და მივლე
ნ რაეცა მისი არს სამოთხე იგი და გარე მოს მ
ისსა მოაკრბიან იგი შვენიერად იწვლის ჵმითა
ხ~ ესრეთ იხილა წ~დნ ნინო აუწყა მოწაფესა თ
ვისსა სიდონიასა ასულსა აბიათარისსა რ~სთს იგი
მიუგო მან და ჰრქუა წმიდასა ნინოს უცხოო და აქა
შობილო ტყუეო სიტყუისა ებრ შენისა და ჩუენ
ტყუეთა მჵსნელო უწყი რ~ შენ ზედა მოიწია ახალი ე
სე ჟამი და შენ ჟამითა ისმენს ჰამბავი იგი ძუელი
მამათა ჩვენთა ნაქმარი ზეცისა მის კაცისა ზედა უბ
რალოსა მის სისხლისა და თხევა რომლითაცა იქმნა
ჰურიათა სირცხუილი და კიდეთა განბნევა მ
ეფობისაგან დაცემა ტაძრისა მის წ~ისა მ
იღება ერისა უცხოსა წოდება და მიცე
მა მათდა დაბისა მათისა იელუსალემ იელუ
სალემ ვითარ განგიმარტვან ფრთენი შე
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ნნი და შეიკრებ ყოველთა ცის კიდითა ნათესავთა ფრთე
თა შენთა ქუეშე აჰა აქაცა მოსრულარს დედა კაცი ესე რ
ომელმანცა შესცვალოს ყოველი წესი ამის ქუეყანისა და კ~დცა
მიექცა წმიდასა ნინოს და ჰქუა ესრედ ვ~დ ჩუენება ეგ
ე შენი მოასწავებს და ცხად ყოფს ადგილსა ამას შენ
მიერ სულიერად სამოთხედ შეუალების და საღმართოთა ნ
აყოფთა გამომღებრობასა მისსა უკუნისამდე:– ხ~ ვითარ მოვიდა
მირიან მეფე საბერძნეთით ოტებული კოსტანტინე მეფისაგან
და ვ~ე მოსრულამდე მისსა განეცხადა წ~სა ნინოს ქადაგება ქ~ს
ჯვარისა რ~ იტყოდა იგი ჵმა მაღლად ვ~დ გპოვენ მკჴდრნი ი
გი ჩრდილოსანი ცთომასა შინა და გამოაჩინა ჯუარი იგი
ნასხლევისა და მით იქმოდა საკჴრველებათა დიდთა რ~
ჰგანკურნის განკურნებულნი თჴნიერ წამლთასა შეხებისა მ

ის ჯვარისათა და კ~დ ქადაგებდეს მის თანავე მოწაფენი მისნი
რ~ნი პ~ლ ფარულად იყუნეს მოწაფე მისდა რიცხვნი შვიდნ
ი დედანი ნათესავნი ჰურიათანი სიდონია ასული აბიათარ მ
ღურდელისა ექუსნი სხუანი და სამოთხისა მცუელნი
იგი ურთიერთარს მეუღლენი და აბიათარ მღდელი ახალი
იგი პირველვე უშიშად რ~ი და და უცხრომელად ქადაგებდა ჯ
ვარცმულსა რ~ი ფ~დ მეცნიერ იყო ძუელისა სჯულისა და
ახლესე სჯული ესწავა წ~ისა ნინოსაგან და უმეტეს ნ
ინოსსა ამხილებდა ყ~სა კაცსა და ასწავებდა ჯვა
რცმულსა ჭეშმარიტსა ქრისტესსა მაშინ აღიძრახნეს
ურიანი აბიათარს ზედა რათამცა ქუა დაკრიბეს მას ხ~ მირიან მეფემან მიავლინნა
მსახურნი და განარინა აბიათარ
მკულელისაგან ჰურიათასა რ~ აქუნდა მირიან მეფესა სურ[ვილი]
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ქ~ს ჯვარისა ამისთჴს რ~ ასმიოდეს მრავალნი სასწაული
ქრისტეს სჯულისა საბერძნეთით და სომხითით და არა დააბრკოლებ
და იგი ქადაგებად ნინოს და მოწაფეთა მისთა ა~დ ჰბრძოდა მა
თ მტერი იგი ყოველთა მიმართ მორწმუნეთა ეშმაკი
და ვერ დაამტკიცებდა აღსრურებასა ქრისტესსა და ეგრეთ
ვე ნინო დედოფალიცა უმეტეს და გულფიცხელ და შეურ
ცხის მყოფელი ქადაგებასა მას ქ~ს ჯვარისასა ჭეშმარიტისა:–
ხ~ წმიდა ნინო იყო ესრეთ და ილოცვიდა და უცხრო
მელად სიყუარულსა მას მისსა მაყუალთა ქუეშე და დაკუირვე
ბულ იყვნეს წარმართნი იგი ლოცვასა მისსა და მღვიძა
რებასა და უცხო უჩნდა საქმე იგი იწყეს გამოკითხვად
მისა ხ~ აუწყებდა ძუელთა და ახალთა წიგნთა და განაბ
რძნობდა უგულის ხმოთა მათ და შთაუგდებდა გულსა მათ
სა სიყუარულსა ქრისტესსა:– და იყო ესრეთ სამ წელ
ვინაცა განაცხადა ქადაგება და დაიმოწაფნა მრავალნი მაშინ
იყო ვინმე ყრმაწული უფალი მძიმისა სენისა და მიმო
აქუნდა დედასა მისსა კარითიკარად რათამცა პოვა მე
ცნიერი ვინმე კურნებისა და ჰყომცა სარგებელი მისი და შეის
წავეს იგი ყ~თა და არა ოდეს პოვეს სარგებელი კურნებისა ყ
რმისა მისთჴს და მკურნალთაცა რქუეს დედაკაცსა მას ვ~დ ა
რა სარგებელ ეყვის ყრმასა მაგას ხ~ დედა კაცი იგი იყო
წარმართი მარადის სძაგებნ სჯულსა ქ
რისტიანეთასა და აყენებდის სხვათა კითხვად და მისლვად ნი
ნოსა:– ხ~ ვ~ა სასო წარკუეთილ იქმნა მკურნალთა მიერ მ
ოვიდა და დავარდა წინაშე ნინოსსა და ევედრებოდა კურნება
სა ყრმისასა მაშინ რქუა წ~დან ნინო კურნება რ~ი კაცთა
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გან არს მე არა რა ვყო ხ~ ღ~თნ ჩუენმა ქმნა
ს რ~სა მე ვჰმსახურებ ქმ~ან მისცეს ყრმასა ამას კუ
რნება რ~ი ყოველთაგან განწირულარს და რ~სა კილისა
ზედა მარადის ილოცავნ წს~ა ნინო მას ზედა და დებად სც
ა წმიდამან ნინო სინანული იგი და იყო ვედრება უ
ფებული და მხიარული მისცა დედასა მისსა ხ~ დედამ
ან ყრმისამან აღიარა ქრისტე და თქუა არა არს თჴნი
ერ ქრისტესა რომელსა ქადაგებს ნინო და დაემოწაფა წ~სა
ნინოს და შეუდგა კუალსა მისსა და ადიდებდა ღ~თსა:–
მაშინ ნანა დედოფალი შევარდა სენსა დიდსა და
მწარესა რ~სა კურნება ვერავინ შეუძლო რ~ ყოველთა ჵელოვა
ნთა მკურნალთა წარმოცალიერნეს წამალნი მათნი და ვე
რ შეუძლეს კურნება მისი უღონო იქმნეს და სასო
წარკუეთილი ხ~ აუწყეს ვიეთმე დედოფალსა ვითარმედ დე
დაკაცისა სიტყუასა ჰრომისა მიერ რ~სა ჰქუიან ნინო
ლოცვითა მისითა მრავალნი სენნი განიკურნებიან მაშინ უ
ბრძან მსახურთა თჴსთა რათა მოიყვანონ ნინო და მივიდ
ეს მსახურნი დედოფლისანი და ჰპოვეს ნინო ქოჩასა
მას ქუეშე მაყულისასა ილოცვიდა ჟამსა მეექვსესა და მიუ
თხრეს ბრძანება დედოფლისა ხ~ წმიდამან ნინო ჰქუა არ
ა ბრძანებულარს ჩუენდა სადა ბრნება ჩვენი ა
რა განვიდეთ მიერ ა~დ დედოფალი მოვედეს საყო
ფელსა ჩემსა და ჭეშმარიტისა განიკურნო ძალითა ქ
რისტესითა ხ~ მსახურთა მიუთხრეს დედოფალსა სათქმ
ელი იგი ნინოსი მაშინ დედოფალი გულს მოდგინედ [ეტყოდა]
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მათ შემიმზადეთ მე მცხედარი და მიმიყვანეთ მისსა მაშინ წ
არიყვანეს ცხედრითა მსახურთა მათ და ძე მისი რევ და სიმ
რავლე ერისა მის თანა:– ვ~თ არ მივიდეს საყოფელსა მას
წ~ისა ნინოსსა და დადვეს დედოფალი კელენსა მას მისსა და
დაიწყო წ~დმნ ნინო ზედა ლოცვად და ვედრებად ღ~თისა მყოვა
რ ჟამ და მოიღო ჯუარი იგი რ~ი აქუნდა შეახო თავსა ფე
რჵთა და მჵართა სახედ ჯუარისა და მეყსეულად განიკუ
რნა და აღდგა განცოცხლებული და ჰრწმენა ქრისტე და
თქუა არა არს სხუა ღ~თი თჴნიერ ქრისტესა რომელსა ქადაგებ
ს ტყუე ესე დედაკაცი და მიერითგან შექმნა იგი მეგო
ბრად თჴსად შინაურად და მარადის ჰკითხავნ და გამოიწ
ულილავნ სჯულსა ქრისტესა და ასწავებნ წ~და

ნინო და აბიათარ ახ~ლი პავლე და ასული მისი ს
იდონია და იქმნა დედოფალი მორწმუნე და იქმნა ღ
~თი ჭეშმარიტი და ჰკითხვიდა დედოფალსა მეფე ვით
არ იგი მეყუსეულად განიკურნა სიმრავლე იგი ერთაა
რომელთა ეხილვა დამტკიცებდეს სიტყუასა დედოფლისა:
მაშინ მირიან მეფე განკჴრდა და იწყო გამოძიებად სჯულს
ა ქრისტესსა და მრავალგზის ჰკითხავნ ჰურიაყოფილსა მას აბ
იათარს ძუელთა და ახალთა წიგნთასა და იგი აუწყებდა ყო
ველსა:– და წიგნიცა რ~ი ჰქონდა მირიან მეფესა ნებრო
თისი და მას წიგნსა შინა პოვა წერილი ესრეთ აღშენებას
ა მას გოდლისასა ჵმა იყო ზეცით ნებროთის მი
მართ რ~ი მე ვარ მიქაელ რომელი დადგინებულ
ვარ ღთისა მიერ მთავრობასა ზედა აღმოსავალისასა განვედ
ქალაქით მაგით რ~ ღ~თი და ჰფარავს ხ~ უკუანასკნელთა ჟამთა
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მოვიდეს მეუფე იგი ცისა რო მლისაიგი შენ გნებავს ხილვა
შეურაცი ერსა შორის შეურაცხის შიშმან მისმა
ნ განაქარვნეს გემონი სოფლისანი მეფენი დაუტეობდენ
მეფობასა და ეძიებდენ სიგლახაკესა მან გიხილოს ჭი
რსა შინა და გიჵსნეს შენ:– მაშინ გულისხმა ყო მეფემა
ნ მირიან რ~ ძუელნი წიგნნი და ახალნი ეწამებოდეს და ნებრ
ოთის წიგნიცა და ამტკიცებდეს და შეექმნა სურვილი ქრისტეს ს
ჯულისა ა~დ ჰბრძოდა მტერი იგი უჩინო აყენებდა აღსარებასა ქ
რისტესა გულსა შთაუგდებდა სასოებასა კერპთასა და ცეცხლისასა
არამედ ჰბრძოდა მტერი იგი უჩინო აყენებდა აღსარებასა ქ
რისტესსა გულსა შთაუგდებდა საოებასა კარპთასა და ცეცხლისასა
არამედ მარადის ევედრებოდა დედოფალი აღსარებასა ქრისტესსა და
და იყო მეფე დედოფლისა მოქცევითგან წელიწადსა ერთსა ორ
გულებასა შინა ხ~ ასწავებდა ერსა დაუცხრომელად წმიდა
ნინო და არავის აუწყებდა თუ ვინა ვარ ანუ სათ მოვალ ა~დ
ტყუედ იტყოდა თავსა თჴსსა შ~დ ამისსა მოგჴ იგი მთავარი სპარ
სი სახელით ხუარა სნეულ იყო სულითა უკეთურითა ფიცხე
ლად იგუემებო და და სიკუდილსა მიახლებულ იყო და იყო მთ
ავარი იგი ნათესავისაგან მირიან მეფისა მაშინ ევედრნეს წ
მიდასა ნინოს ნანა დედოფალი და მეფე ხ~ მეფე იხილვიდა საქმე
სა მისსა მცირედ ორგულებით ეტყჴნ წმიდასა ნინოს რომლ
ისათჴს ძალითა იქმნა კურნებასა ამას ანუ ხარ შენ ასულ
ი არმაზისი ანუ შვილი ზადენისი უცხოებით მოხვედ და
შეუვრდი და ზედააც მათ წყალობა შენი და მიგანიჭეს ძალი კუ
რნებათა რათა მით სცხოვნდებოდი უცხოსა ქუეყანასა დი

დებულმცა არიან უკუნისამდე ხ~ შენ წინაშე ჩვენსა იყავ ვ~ა
მაწ ოებელი ერთი შვილთა ჩვენთა და პატივ ცემ
ულ ქალაქსა ამას შინა ა~დ უცხოსა ამას სიტყუასა ნუ იტყჴ ჰრომთა მათ
[შეცთომილთა]
1–26 სტრ., 73v
სჯულსა ნუცა გნებავს ყოვლადვე თქმად:– რ~ აჰა ესერა ღ~თნი სოფლ
ის მპყრობელნი მზისა მომფენელნი წვიმის მომყუანბებელნი ქუეყ
ნით ნაყოფთა გამომზრდელნი ქართლისანი არმაზ და ზადენ ყოვ
ლისა დაფარულისა გამომეძიებელნი ძუელნი ღმერთნი მამათა ჩუე
ნთანი გაცი და გაიმ იგი იყუნენ სარწმუნებელად კაცთა მიმა
რთ აწ უკეთუ განკურნო მთავარი ესე განგამდიდრო და
გყო შენ მკჴდრ მცხეთას შინა მსახურად არმაზისა დაღა
ცათუ ჰაერითა მით და სეტყჴთა მოიწია მის ზედა შემუსრვა მისი
ა~დ იგი ადგილი უძრავი არს და ქალდეველთა ღ~თი ითრუ
ჯან ყოვლადვე მტერ არიან ამან ზღვა შემოადგინა ზედა და მან
ამაზედა ესე ვითარი ურვა მოაწია ვითარ აქუს ჩუეულება
სოფლის მპყრობელთა და კმა გეყავნ ჩემგან ბრძანება ე
სე:– მიუგო ნეტარმან ნინო შენ მეფე სახელითა ქრისტესითა
და ვედრებითა დედისა მისისათა და მის თანა ყოველთა წმიდათათა მო
ავლინენ შენ ზედა ღ~თნ ცისა და ქუეყანისა შემოქმედმან დამბ
ადებელმან ყ~სა დაბადებულისა დიდისა და დიდებულისა მისისა
და აურაცხელისა მრავალ მოწყალებისაგან მოავლინენ შ
ენ ვ~ა საჵმილისაგან ნაბერწკალი ერთი მადლისა მ
ისისა:– რათა სცნა და გულისხმა ჰყო სიმაღლე ცისა და
ნათელი მზისა სიღრმე ზღჴსა და სივრცე ქუე
ყანისა და საფუძველი მისი და უწყებულ იყავნ მეფე ვინ შე
მოსნის ცანი ღრუბლითა და ქუხან ჵმითა ჰაერისათა
და იძრვინ ქუეყანა სიმძაფრითა მისითა და რბიან მეხის
ტეხანი და ყოველსა მთასა ეგზების ცეცხლი გულის
წყრომითა მათითა: მუნ ოდეს შეიძრის ყოველი ქუეყან
ა ვიდრემდის დაირღჴან მთანი მყარნი კლ [დენი]
1–26 სტრ., 74r
და ქუან და მეცნიერ გყვენ შენ ამას მიწევნად ყ~სა რამე
თუ ღ~თი არს ცათა შინა უხილავ არს თავადი იგი ყ~თა და
ბადებულთაგან თჴნიერ ძისა მისისა რომლისაგან გამოვიდა
და ქუეყანასა ზედა გამოჩნდა ვითარცა კაცი რ~ნ აღასრულა ყ~ი
რომლისათჴს მოსრულ იყო და აღვიდა მათვე სიმაღლეთა
მამისა თანა და იხილა მხ~ დაუსაბამო რ~ი მაღალ
არს და მდაბალთა ხედავს და მაღალნი იგი შ~თ იცნ

ის მეფეო ახლოს არს მიახლება შენი ღმრთისა მიხედვა
დ რ~ არს ქალაქსა ამას შინა სასწაული ერთი სა
მოსელი ძისა ღმრთისა აქა არს და ხალენისა მის ელია
სი თქუეს ვიეთმე აქავე ყოფა და მრავალნი სასწაულნი არიან
რომელნი ღ~თნ გამოაჩინნეს და აწ მე მთავარი ესე
შენი განვკურნო ძალითა ქრისტეს ღმრთისა ჩემისათა და ჯვა
რითა ვნებისა მისისათა ვითარცა დედოფალი განვკურ
ნე სენისაგან დიდისა და რა იგი ვაუწყე მას ჰყოფს
იგი რათა სულიცა თჴსი განაბრწყინვოს და ერიც
ა თჴსი მიაახლოს ღმერთსა:– და მიჰგუარეს მას მთავარი იგი და
მოვიდა დედოფალიცა იგი სამოთხესა მას შინა ნაძუთა მათ
ქუეშე და და ადგინა იგი აღმოსავალით და პყრობად სცნა ჵე
ლნი აპყრობად და ათქუმია სამგზის ვიჯმნი შენგან ეშმაკო შეუვრ
დგები ქრისტეს ა ძესა ღმრთისასა და ტიროდა ნინო ს
ულთქმითა სულისა თჴსისათა და ითხოვდა ღმრთისაგან შეწევნასა კაცსა ა
მას ზედა და იყვნეს მოწაფენი მისნი მუნვე ერთ დღ
ე და ორ ღამე და მსწრაფლ განვიდა მისგან სული იგი ბო
როტი და დაემოწაფნეს ნინოს სახლით და ერ
ითა მისითა და ადიდებდეს მამასადა ძესა და წ~სა [სულსა]
1–26 სტრ., 74v
თქმული სიდონია დედაკაცისა რ~ი იყო მოწაფე ნინო
სი რ~იესე იხილა და დაიწერა მოქცევა სასწაულითა მ
ირიან მეფისა და შევრდომა ნინოსი აღსრულებისათჴ
ს ქ~ს სჯულისა აღმართებისათჴს ეკლესიათა აღშენების
ათჴს და მას შინა სასწაულთა მისთათჴს თავი მეშვიდე მამაო გუაკურთხე – – –
– –
და იყო b დღესა ერთსა ზაფხულისასა თუესა ივლისსა ოცს
ა დღესა შაბათსა განვიდა მეფე ნადირობად მუხნარით კერ
ძო და მოუჵდა უჩინო იგი მტერი ეშმაკი და შთა
უგდო გულსა სიყუარული კერპთა და ცეცხლისა: დაჰგონებდა ყ~სა
მსახურებასა მათსა: მახჴლითა მოწყუედასა ყოველთა ქრისტი
ანეთასა და რქუა მეფემან ოთხთა თანა მზრახველთა მისთ
ა ღირს ვართ ჩვენ ღმერთთა ჩვენთაგან ბოროტის ყოფას
ა: რ~ უდებ ვიქმნენით მსახურებასა მათსა: და მიუ
შჴთ ჩვენ ქრისტიანეთა გრძნეულთა ქადაგებად სჯულსა ა
მათსა ქუეყანასა ჩვენსა რ~ გრძნებითა ჰყოფენ
საკჴრველებათა მათ აწ ესე არს გა ნზრახვა ჩემი:
რათა ბოროტად მოვსრნეთ ყოველნი მოსავნი ჯუარცმუ
ლისანი და უმეტეს შეუდგეთ მსახურებასა ღ~თთასა მათ

მპყრობელთა ქართლისათა ვამხილოთ ნანას ცოლსა ჩ
ემსა შენანება და დატეობა სჯულსა ჯუარცმულისასა: და
თუ არა მერჩდეს დავივიწყო სიყუარული მისი: და
სხუათავე თანა მზრახველთა მათ. რ~ მჵურვალედ იყუნ
ეს იგინი საქმესა ამას: და ჰნებვიდა პირველითგან და
ვერ იკადრებდეს განცხადებულად: ხ~ მეფემან მოვლო
ყ~ი სანახები მუხნარისა და მოვიდა მთასა ზედა თხო
თისასა მაღალსა: რათამცა მოიხილა კასპად
1–26 სტრ., 75r
და უფლის ციხედ განვიდა თხემსა მთისასა შუა სამხრის ო
დენ დაბ ნელდა მზე მთასა ზედა და იქმნა ვითარცა ღამე ბნელი უკუნი
და დაიპყრნა ბნელმან არენი და ადგილნი და განიბნივნეს ურთიერთას
ჭირისაგან და ურვისა და დაშთა მეფე მარტო და იარებოდა
მთათა და მაღნართა შეშინებული: და შეძრწუნებული დადგა ერთსა ადგილს
ა და წარეწირა სასოება ცხოვრებისა მისისა: და მოეგო
თავსა თჴსსა ცნობასა და განიზრახვიდა ესრეთ გულსა თჴ
სსა: აჰა ესერა ვხადე ღმერთთა ჩემთა და არა ვპოვე ჩე
მზედა ლხინება აწ რომელსაიგი ქადაგებს ნინო ჯუა
რსა და ჯუარცმულსა და ჰყოფს კურნებასა მისითა მოსავობითა არ
ამცა ძალ ედვაა ჵსნა ჩემი ამის ჭირისაგან: რ~
ვარ მე ცოცხლივ ჯოჯოხეთსა შინა და არა უწყი თ
უ ყოვლისა ქუეყანისათჴს იქმნა ესე დაქცევა და ნათლი
ბნელად გარდაიქცა ჩემთჴს ოდენ: აწ თუ ჩემთჴს ოდ
ენ არს ჭირი ესე: ღ~ო ნინოსო განმინათლე ღამე ესე და მ
იჩვენე საყოფელი ჩემი და აღვიარო სახელი შენი: აღვმარ
თო ძელი ჯუარისა: და თაყუანი ვსცე მას: და აღვაშენო სა
ხლი სალოცველად ჩემდა: დავიყო მორჩილ ნინოსა ს
ჯულსა ზედა ჰრომთასა: ესე ყ~ი რა წართქუა განთენა და
განუბრწყინვა და მზე გარდმოვიდა: მეფე ცხენისაგან დადგა
მასვე ადგილსა: განიპყრნა ჵელნი აღმოსავლით: და თქუა შე
ნ ხარ ღ~თი ყოველთა ზედა ღ~თთა: და უფალი ყ~თა ზედა უ
ფალთა ღ~თი რომელსა ნინო იტყჴს და საქებელ არს ს
ახელი შენი: ყოვლისა დაბადებულისაგან ცასა ქუეშე და
ყ~სა ქუეყანასა ზედა: რ~ შენ მიხსენ მე ჭირისაგან და
განმინათლე ბნელი ჩემი: აჰა ესერა მიცნო [ბიეს]
1–26 სტრ., 75v
რ~ გინდა ჵსნა ჩემი ლხინება და მიახლება შენდა უ~ლო
კურთხეულო ამას ადგილსა აღვმართო ძელი ჯუარისა
რომლითა იდიდებოდის სახელი შენი და იჵსენებოდის საქმე ესე

სასწაული უკუნისამდე და დაი სწავა ადგილი იგი და წარმოემარ
თა და იხილა ერმან მან ნათელი: და მოერთო ერი გან
ბნეული: ხ~ მეფე ღაღადებდა მიეცით ღ~თსა ნინოსსა
ყოველმან ერმან რ~ იგი არს ღ~თი საუკუნეთა და მას მხ
ოლოსა შუენის დიდება უკუნისამდე:– ხ~ ნანა დედოფალი და ყოველი ერი განვიდა
მიგებებად მეფისა: რ~ ესმა პირველ წარწყ
მედე და კუალად მოსლვა მშჴდობით და მიეგებოდეს ქინძას და
ღართის კარს ხ~ ნეტარი ნინო დადგომილ იყო ლოცვა
სა მწუხრისასა: მაყულოვანსა მას შინა ჩუეულებისაებრ
მისისა ჟამსა თჴსსა და ჩვენ მის თანა ორმეოცდა ათი
სული:– და იყო ვ~ა გამოვიდა მეფე იძრვოდა ქალაქი და ჵმი
თა მაღლითა ღაღადებდა მეფე სადა არს დედაკაცი იგი უ
ცხო რომელ არს დედა ჩემი და ღ~თი მისი მჵსნელი ჩემი
ვ~ა რქუეს თუ აქა მაყულოვანსა არს და ილოცავს: მოდრკა მ
ეფე და ყოველი იგი ლაშქარი: მოვიდა და გარდაიჭრა
საყდრისაგან და ეტყოდა ნინოს აწ ღირს ვარ სახელ
ის დებად სახელისა ღთისა შენისასა და მჵსნელისა ჩე
მისასა: ხ~ წ~და ნინო ასწავლიდა და აწვეუდა მსწრაფლ
თაყუანის ცემად აღმოსავალით და აღსარებად ქრისტ
ეს ძისა ღ~თისა:– მაშინ იქმნა გურგუინვა და ტირილი
ყოვლისა კაცისა ოდეს ხედვიდეს მეფესა და დედოფალსა ც
რემლოვანთა და ხვალისა დღე წარავლინნა მოციქ
ულნი საბერძნეთად მირიან მეფემან წშე
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კოსტანტინე ბერძენთ მეფისა და წიგნი ნინოსი ელენე დედოფალსა წ
ინაშე და აუწყეს ესე ყოველი სასწაული ქრისტესმიერი რო
მელი იქმნა მცხეთას შინა მირიან მეფესა ზედა და ითხოვნ
ეს მოსწრაფებით მღდელნი ნათლისღებისათჴს ხ~ წ~და ნ
ინო და მოწაფენი მისნი ქადაგებდეს ერსა მას ზედა დღე
და ღამე დაუცხრომელად და უჩვენებდეს გზასა ჭ~სა სასუფე
ველისასა:– თქმული მისივე აღშენებისათჴს ეკლეს
იათა მამაო გვაკურთხე: ოდეს წარემართა მეფე და ყოველი ე
რი ქრისტიანობასა მოსწრაფებით ვიდრე მღდელთა მოსლვ
ადმდე რქუა მეფემან წმიდასა ნინოს მესწრაფების მე აღშენებად
სახლსა ღმრთისასა სადა აღვაშენო რქუა წმიდამან ნინო სადაცა მთავა
რთა გონება მტკიცე არს რქუა მას მეფემან მიყუარან მე
მაყუალნი ესე შენნი და მუნ მნებავს გონებითა ჩემითა გარნა ა
რა ვყო ესრეთ ა~დ არა ვრიდო სამოთხესა მას სამეუფოსა და
ნაძუთა ამათ სიმაღლესა და ბაბილოთა ამათ ნაყოფიერებასა
და ყუავილთა სურნელებასა რ~ ჩვენება რ~ი იხილა

შენ მფრინველთა მათ ფრთითა უშუერითა განბანა წყლითა და გა
ნსპეტაკება ბრწყინვალედ და დასხდომა მათი ხეთა მათ ზედა ს
ამოთხისათა და ჵმობა მათი ჵმითა ტკბილითა: ჭეშმარიტად
სამოთხე ესე ჵორციელი წარმწყმედელი შეგუეცვალოს ცხოვრ
ებად საუკუნოდ და მუნ აღვაშენოთ სახლი ღმრთისა სალოცველად
ჩვენდა ვიდრე მოსლვადმდე მღდელთა საბერძნეთით
და მეყუსეულად მოიღო ძალი და ასწავებდა ხუროთა და მოჰკუე
თა ნაძჴ იგი და ნაძჴსა მისგან შემზადნა შჴდნი სუეტნ
ი ეკლესიისანი და ვითარ აღაშენეს კედელი იგი ძელითა
და აღმართნეს ექუსნი იგი სუეტნი თჴსთჴსად ხ~ სუეთტი [იგი]
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უდიდესი რ~ი საკჴრველ იყო ხილვითა საშუალ ეკლესიისა
შესაგდებელად განმზადებული ვერ შეუძლეს აღმართებად მის
სა და აუწყეს მეფესა საკჴრველი იგი ყოვლად ვერ ძრვა
ადგილითცა სუეტისა მის:– მაშინ მოვიდა მეფე სიმრავლითა მი
თ ერისათა და მოიხუნეს მრავალ ღონენი მანქანანი და სიმა
რჯჴთა და ერისა სიმრავლისა ძალითა ეცადნეს აღმარ
თებად და ვერ შეუძლეს და იყო დაკჴრვებულ მეფე და სიმ
რავლე ერისა და იტყოდეს რამე არს ესე და ვითარ
იქმნა მწუხრი წარვიდა მე ფე სახიდ თჴსად შეწუხებულ
ი დიდად ხ~ წმიდა ნინო და ათორმეტ ნი მოწაფენი მის
ნი დედანი დაადგრეს სუეტსა მას თანა ხ~ სანატრე–
ლი იგი გოდებდა სუეტსა მას ზედა და ადინებდა ცრემლთა:
ვითარცა შუა ღამე ოდენ იქმნა წარმოიქცეს ორნივე ესე მთანი
არმაზ და ზადენ რეცა თუ ჩამოირღუეს და და აყენა
წყალნი ორთავე და მტკუარმან გარდამოხეთქა და წარ
ქონდა ქალაქი და შეიქმნეს ჵმანი საზარელნი ტყებ
ისა და გოდებისანი და ეგრეთვე არაგჴ გარდამოჵდა ც
იხესა ზედა და იქმნებოდეს საზარელნი გჴრგ
ვინვანი შეეშინა დედათა მათ და ივლტოდეს ხ~ ნეტარი
ნინო ღაღადებდა ნუ გეშინინ დანო ჩემნო მთანი მ
უნვე ჰგიან და წყალნი მუნვე დიან და ერსა ყოველსა
სძინავს:– ხ~ ესე რომელ რეცა მთანი დაირღუეს სამართ
ლად გვენების რ~ ურწმუნოებისა მთანი დაირღუეს ქ
ართლს შინა და წყალნი რომელ დაეყენნეს სი
სხლნი იგი ყრმათა კერპთა მიმართ შეწირ
ვის და ეყენოს ხ~ ჵმა ესე ტყებისა არს ეშმაკთა ს
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სიმრავლისა რ~ იგლოვენ იგი თავსა თჴსსა რომელ არიან მეოტა

მით ადგილ ით ძალითა მაღლისათა და ჯუარითა ქრისტესითა მ
ოიქეცით და ილოცევდით ღ~თისა მიმართ და იტყოდა რათა
არა დაებრკოლოს საქმე ესე რომელსა წარმართებუ
ლ არს მეფე კ~დ ვიდრე არა ეყივლა ქათამსა სამთავე კერძთა
ქალაქისათა დასცა ზარსა ლაშქარმან ძლიერმან და
ლეწნეს კარნი და აღივსო ქალაქი სპარსითა ლაშქრი
თა და შეიქმნა ზარი საჵდელი ზრზინვა და ყოვილ
ი დაკულა და სისხლი დიოდა და აღივსო ყოველი ადგილი
და მოვიდა სიმრავლე ზახილითა და მახჴლითა და ს
ხუათა მათ შიშისაგან დადნებოდეს ჵორცნი და გა
ნილია სული მათი ტიროდეს ნათესავთა მათთასა:– და მსწრაფლ ისმოდა ჵმობდეს რა
ძლიერად მეფე სპა
რსთ ხუარ ბრძანებს და მეფეთ მეფე ხუარასან ხუ
არნა ყოველი ჰურია განარინეთ პირისაგან მახვი
ლისა ესე რა მესმა და მოვეგე თავისა ცნობასა და შეორგულ
დით მე და ათნივე იგი ჩემთანანი და მოახლებულ იყვნ
ეს მახჴლოსანნი გარემოს ჩვენსა სცემდეს და კლვი
დეს:– და ისმა ჵმა ძლიერი მირიან მეფე შეიპყ
რეს გარემოიხილა მჵნემან მოღუაწემან და თქუა
ესე რომელ ყივის ვიცი რომელ აწ სამე დიდად სჭირს მ
ადლობდით ღ~თსა ესე ნიში მათისა წარწყმედისა
არს და ქართლისა ცხოვრებისა და ამის ადგილი
სა და ბისა და ნუგეშინის გუცემდ ვ~ა მოძღუარ
ი ჵელოვან ჭეშმარიტად მოძღუარი და მოციქუ
ლი სანატრელი:– მიექცა ერსა მას მომსრ[ველსა]
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და რქუა სადა არიან მეფენ სპარსნი ხუარან და ხუარა ს
აბასტანით გუშინ წამოხვედით მალე სამე მოხვედით და დიდი სად
მე ლაშქარი ხართ ძლიერად დალეწეთ ქა
ლაქი ესე და მახჴლი დაეცით ქართა და ნიავთა წ
არგუალეთ ბნელით ჩრდილოთკერძო მთათა და ვედ
ართა აჰა მოვიდა რომელსა თქუენ ევლტით:– და გა
ნძრა ჵელი ჯუარის სახედ და მეყსეულად უჩინო იქმნ
ეს ყოველნი იგი და იქმნა დაყუდება დიდი და დედანი იგი ნა
ტრიდეს მას და ადიდებდეს ღმერთსა ხ~ ვითარცა ცისკარი აეღებო
და და მიერულა ყოველთა მათ დედათა ხ~ მე სიდონია მღჴძარე ვიყავ
და იგი დგა ჵელგანპყრობით აჰა ესერა ზედა მოადგა ჭაბუკი ე
რთი ნეტარსა მას ყოვლად ნათლითა შემკობილი შებლარდნილი ც
ეცხლის ზეწრითა და რქუა რამე სამნი სიტყუანი ხ~
იგი დაეცა პირსა ზედა თჴსსა და ჭაბუკმან მან შეჰყო ჵელი სუეტსა მას

და აღმართა და წარიღო სიმაღლესა შინა და განკუირვებ
ული მივეახლე მას და ვარქუ ესრეთ დედოფა
ლო რა არს ესე ხ~ მან მრქუა მოიდრიკე თავი ქუეყანად და ტირი
ლად იწყო ზარისა მისგან და მცირედისა ჟამისა შ~დ
აღდგა და აღმადგინა და განვეშორენით მას ადგილსა ხ~ დედა
ნი ვითარ იყვნეს კიდე იხილეს მათცა სუეტი იგი ც
ეცხლის სახედ ჩამოვიდოდა და მოახლდებოდა ხარის ხესა მას და
დადგა აღმორებულად ქუეყნით ვითარ ათორმეტ წყრთა და
ნელიად ჩამიცვალებდა ხარის ხარდ თჴსად თ: მონაკუეთს
ა და ძირსა მისვე ნაძუისასა:– ვ~ა რიჟურაჟი ოდენ იყ
ო აღდგა მეფე გულგდებული ურვათაგან მიხედნა სამო
თხესა მას და დაწყებულსა ეკლესიასასა და იგი მტკიცე იყო
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გონებით იხილა ნათელი ვ~ა ელვა აღწევნული ცად სამოთხით მისი
თ იწყო სრბად და მკჴრცხლ მოვიდოდა და ყოველი სიმრავლე სა
ხლისა მისისა და ყოველ ერი ქალაქისა მოვიდა: ვ~ა იხილეს
საკჴრველი იგი ნათლითა ბრწყინვალე სუეტი ჩამოვიდოდა ადგილ
ად თჴსად რეცა ვითარცა ზეცით და დადგა ხარისხსა მას ზედა: და
დაემყარა ჵელით შეუხებლად კაცთაგან და ნეტარ იყო მა
ს ჟამსა შინა რ~ რა იგი იქმნებოდა შიშითა და სი
ხარულითა აღივსო მცხეთა ქალაქი და დიოდეს მდინარე
ნი ცრემლთანი მეფეთა და მთავართა და ყოველსა ე
რსა სულთქმითა სულისა მათისათა ადიდებდეს ღ~თსა
და ნატრიდეს ნეტარსა ნინოს და იქმნეს სასწაულნი დიდნი
მას დღესა შინა პირველად მოვიდა ჰურია ვინმე ბრმა შობითგან მი
ახლა სუეტსა მას ღთივ აღმართებულსა და იქმნა მხედვე
ლსა მუნ თქუესვე და ადიდებდა ღ~თსა მეცხრე სეფე წული ვი
ნმე ყრმა ამაზასპანი იდვა რვისა წლისა მოიღო დედამა
ნ მისმან სარწმუნოებით და დადვა ცხედრითა წინაშე სუეტ
სა მას ნათლისასა და ნანდჴლვე ნათლისასა ევედრებოდა ნი
ნოს მოხედენ დედოფალო ძესა ამას ჩემსა სიკუდილად
მიახლებულსა რ~ ვი ცი ღ~თი ღმერთთა იგი არს რომელ
სა შენ ჰმსახურებ და ჩვენ გჴქადაგებ მაშინ წმიდამან ნინო შეახო ჵელი
სუეტსა მას დასდვა ყრმასა მას და რქუა გრწამ
ს იესო ქრისტე ძე ღმრთისა ცხოვრებისათჴს ყოვლისა სოფ
ლისა ჵორცითა მოსრული ამიერითა განიკურნე და
ადიდებდი მას ვისმან ძალმან განკურნა და მსწრაფლ აღდ
გა ყრმა იგი ვ~ა მრთელი:– და თითო სახენი სნეულნი მო
ვიდოდეს და განიკურნებოდეს ვიდრემდის მეფემან შეუქმნა [საბურველი]

1–26 სტრ., 78v
ძელისა გარემოს სუეტსა მას და დაფარა ხედვისაგან და ეგრეთვე შეე
ხებოდეს ერნი სართულსა მას და განიკურნებოდეს მსწრაფლ იწყო მეფემა
ნ და განასრულა ეკლესია სამოთხესა შინა:- და
ვ~ა მიიწივნეს მოციქულნი მირიან მეფისანი კოსტანტ
ინე მეფესა და მიუთხრეს რაცი იქმნა მაშინ აღივსო სიხა
რულითა მეფე და დედა მისი ელენე დედოფალი პირველ
ად ამისთჴს რ~ მადლი ღმრთისა მიეფინებოდა ყოველთა ადგილთა
და ჵელსა ქუეშე მათსა ნათელს იღებდა ყოველი ქართლი და
შემდგომად ამისთჴს განმხიარულდეს რ~ დაიდასტურეს მირია
ნ მეფისაგან სრულიად მოწყუედა სპარსთა და მტკიცედ მიღებ
ა სიყუარულისა მათისა და ადიდებდეს და ჰმადლობდეს ღ~თსა:– და წარმოგზავნ
ეს მღდელი ჭეშმარიტი იოვანე ეპისკოპოსად და მისთა
ნა მღდელნი ორნი და დიაკონნი სამნი და მოუწერა მე
ფემან კოსტანტინე მირიან წიგნი ლოცვისა და კურთხევისა ღმრ
თისა მადლობისა და წარმოსცა ჯუარი და ხატი მაცხო
ვრისა და მის თანა ნიჭი დიდი და ელენე დედოფალმან მოუ
წერა წიგნი ქებისა და ნუგეშინისცემისა მოიწია იოვანე ეპისკოპ
ოზი და მის თანა მღდელნი და მოციქულნი მცხეთად და აღივსნეს მეფე და
დედოფალი და ყოვე
ლი ერი მათი რამეთუ სურვიელ იყვნეს ყოველნი ნათლის
ღებისათჴს მაშინ მსწრაფლ გაგზავნა ბრძანება მირიან მეფემა
ნ ყოველთა თანა ერისთავთა სპასალართა და ყოველთა პირთა სა
მეფოსათა მოწოდებად წინაშე მისსა და მსწრაფლ მოიწი
ვნეს ქალაქად ყოველნი მაშინ ნათელიღო მეფემან ჵელ
სა ქუეშე წ~ისა ნინოსსა და შ~დ დედოფალმან და შვილთა
მათთა ჵელსა ქუეშე მათ მღდელთა და დიაკონთასა და
შემდგომად ამისსა აკურთხეს მდინარე მტკუარი და ეპისკოპ [ოსმან]
1–26 სტრ., 79r
შემზადა ადგილი ერთი მიწურვით ჵიდისა კარსა მოგუეთისასა ს
ადა ყოფილ იყო სა ხლი ელიოზ მღდელისა და მუნ ნათელსცე
მდა წარჩინებულთა თჴთოსა და ეწოდა ადგილსა მას მთავარ
თა სანათლო:– ხ~ ქუემოთ მისსა მდინარისავე პირსა ორნ
იგი მღდელნი და დიაკონნი ნათელსცემდეს ერსა და მიატყ
დებოდა ერი იგი ურთიერთას მოსწრაფებით და ეუბნ
ებოდა მღდელთა რათა პირველად მას ვისმე ნათელსცეს და ესრე
თ სურვიელ იყო ერი იგი ნათლისღებისათჴს რ~ ესმინა
ქადაგება წ~ისა ნინოსი რომელსა იტყჴნ ყოველმან რომე
ლმან არა ნათელიღოს არა პოვოს მან ნათელი საუკუ
ნო და ამისთჴს მოსწრაფე იყვნეს ნათლისღებად ყოველ

ნი იგი და ესრედ სახედ ნათელიღეს ყოველმან ერმან და
სიმრავლემან ქართლისამან თჴნიერ ხ~ არა ნათელს
იღეს მთიულთა კავკასიანთა არცა მოვიდეს მოფენასა მას ნათლისასა ა~დ
დაადგრეს ბნელსა შინა ჟამ რაოდენ bმე და ჰურიათა მც
ხეთელთა არავე ნათელ იღეს გარნა კაბარბიან
თა ნათელს იღეს ორმოცდაათმან სულმან დაი
ქმნეს ჭეშმარიტ ამისთჴსცა დიდი იქმნეს წინაშე
მეფისა და მიუბოძა მათ დაბა რომელსა ჰქჴან ციხე
დიდი ა~დ არა ნათელს იღო ფეროზ სიძემან მირ
იან მეფისამან რომელსა ჰქონდა რანი შირვან
ამდინ მიცემულად მირიან მეფისაგან არცა ერმან მისმან ნათე
ლს იღოეს ა~დ ჵორციელად მორჩილებდეს მი
რიან მეფესა:– მაშინ წარავლინა მირიან მეფემან
ეპისკოპოსი იოვანე და მის თანა წარჩინებულ
ი ერთი წინაშე კოსტანტინე მეფისა და ითხო [ვა ნაწილი]
1–26 სტრ., 79v
ძელისა ცხოვრებისა რ~ი მას ოდენ ჟამსა გამოეჩინა ღ~თის
მსახურსა და ღ~თის მოყუარესა ელენე დედოფალსა და ითხო
ვნა მღდელნი მრავალნი რათა განავლინნეს ყოველთა
ქალაქთა და ადგილთა და ნათელსცემდენ ერსა რათა
მსწრაფლ ნათელიღოს ყოველმან სულმან ქართ
ლისამან და ითხოვნა ქვითხურონი აღშენების
ათჴს ეკლესიათა ვ~ა მიიწივნეს წინაშე მეფისათა კეისრისა წინ
აშე სიხარულით მოანიჭა ნაწილი ძელისა ცხოვრებისა
და ფიცარნი იგი რ~სა ზედა ფერჵნი და უმსჭუალეს უ
ფლისა და სამსჭუალნი ჵელთანი და წარმოგზავნნა მღდე
ლნი და ხურონი ფრიად მრავალნი:– რ~ კოსტ
ანტინე მეფემან მეფობასა შინა მისსა აღაშენა ეკლესია წ~და ტაძარი ღმრთისა ხუთასი
და მოსცა გ
ანძი დიდძალი ეპისკოპოსსა იოვანეს და უბრძანა სადა
ცა ჯერ იჩინო ადგილთა ქართლისათა აღაშე
ნენ ეკლესიანი სახელსა ზედა ჩემსა და ნიჭნი ესე და მიმკჴ
დრე ქალაქთა ქართლისათა და წარმოვიდა ეპისკოპ
ოზი და მის თანა მოციქული და ვითარ მოიწივნეს ადგი
ლსა რომელსა ჰქჴან ერუშეთი და დაუტევნა ხურონი საქმე
დ ეკლესიისა დაუტევნა განძი და სამსჭუალნი უფლის
ანი და წარმოვიდა მოვიდა მანგლისს და იწყო ეკლესიასა შე
ნება და დაუტევნა ფიცარნი იგი უფლისანი მაშინ შე
წუხნა მირიან მეფე ამისთჴს რ~ პ~ლ არა სამეუფოსა ქალაქსა და
ადგილთა იწყეს შენებად ეკლესიათა და დაუტევნეს ნა

წილნი ხ~ მოვიდა წმიდა ნინო წინაშე მეფისა და რქუა ნუ სწ
უხ მეფეო რამეთუ ესრეთ ჯერარს სადაცა მოვიდ
ოდიან დასთესვიდენ სახელსა ღმრთისასა ხ~ არს
1–26 სტრ., 80r
ქალაქსა ადგილთა იწყეს შენებად ეკლესიათა და დაუტევნეს
ნაწილნი ხ~ მოვიდა მისსა წმინდა ნინო და ჰქუა ნუ სწუხ
მეფეო
ქალაქსა ამას შინა სამოსელი იგი დიდებული უფლისა:–
მაშინ მოიყვანა მეფემან აბიათარ მღდელი და მის თანა ჰურიანი მრ
ავალნი და გამოიკითხა მათგან კუართისა მისთჴს: და მათ
მიუთხრეს ყოველი რ~ი ზემო წერილ არს მაშინ აღიპყ
რნა ჵელნი მირიან მეფემან და თქუა კურთხეულ ხარ შენ უ
ფალო იესო ქრისტე ძეო ღმრთისა ცხოველისაო რ~ პირ
ველითგანვე გინდა ჵსნა ჩვენი ეშმაკისაგან და ადგილი
სა მისგან ბნელისა ამისთჴს სამოსელი იგი შენი წმიდა წ
არმოეცა წმიდით ქალაქით შენით იერუსალემ
ით ებრაელთა მათ ღმრთეებისა შენისაგან უცხო ქმნი
ლთა და მომეც ჩვენ უცხოთა ნათესავთა:– და წარემართა მე
ფე და ყოველი ქალაქი მტკიცედ ქრისტიანობასა: იწყეს ხუროთა შენ
ებად ეკლესიისა გარეგნივ ზღუდესა მაყუალთა მათ ზედა წმინდ
ისა ნინოსსა სადა აწ არს ეკლესია საეპისკოპოზ
ოდ მაშინ თქუა წ~მნ ნინო კურთხეულ არს უ~ლი იესო
ქრისტე და მამა უფლის ჩუენისა რ~ნ მოავლინა სიტ
ყუა მისი წმიდა ზეცითგან მაღალთათ თჴთ ძლიერისაგან სა
ყდრისა გარდამოსრული ქუეყანად მდაბლად შობილი უე
ჭუელად თესლისაგან დავითისა დედაკაცისაგან მარტ
ოდ შობილისა წ~ისა და უბიწოსა რომელი ს
ათნო ეყო მას მიზეზითა მიზეზი ცხოვრებისა ჩუე
ნისა რ~ნ ცასა ქუეშე ყოველივე განანათლა [და მორწმუნენი]
1–26 სტრ., 80v
აცხოვნნა რომელი იშვა ვითარცა კაცი ნათელი ყოვე
ლთა ხატი ღმრთისა მამისა და ვითარცა მსახურმან ვინმე სჯულ
ისამან ნათელიღო წყლისაგან და სულისა ჯუარს ეცუა დ
აეფლა და აღდგა მესამესა დღესა და აღჵდა სიმაღლეს
ა მამისა თანა და კ~დ მოვალს დიდებით რომელსა ჰშუე
ნის ყოველივე დიდება პატივი და თაყუანისცემა თანა მამით და სულით წმიდით
ურთ აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ – – – – –

აღმართებისათჴს პატიოსნისა ჯუარისა:–
ვ~ა ნათელიღეს მეფემან და დედოფალმან და შვილთა მათთა
და ყ~ნ ერმან მათმან მაშინ დგა ხე ერთი ადგილსა
ერთსა კლდესა ზედა ბორცუსა შეუვალსა და იყო ხე
იგი შუენიერი ფრიად და სულნელი და ესე საკჴრველება იყო ხისა
მისგან რ~ ისარცემული ნადირი რ~ი მივი
დის და ჭამის ფურცელი მისი და გინა თესლი მისი ჩამოცვი
ნებული განერის სიკუდილისაგან დაღაცათუ საკლავს
ა ადგილსა დიდად წყლულ იყვის:– ესე დიდად საკჴრველ
უჩნდის პირველთა მათ წარმართთა და აუწყეს იოვანე
ს ეპისკოპოსსა ხისა მისთჴს ხ~ ეპისკოპოსმან თქუა
აჰა ესერა ჭეშმარიტად პირველითგანვე დამარხულ არს
ქუეყანა ესე ღმრთისაგან მსახურად თჴსად რ~ ღმრთისა მ
იერ აღმოსცენებულარს ხე იგი დამარხული ჟამისა მ
ისთჴს რ~ აწ მოეფინა მადლი ღმრთისა ქართლსა და მი
ს ხისაგან ჯერ არს შექმნად ჯუარი პატიოსან
ი რომელსა თაყუანისცეს ყოველმან სიმრავლემ
ან ქართლისამან და წარვიდეს რევ ძე მეფისა და
ებისკოპოზი მისთანა სიმრავლე ერისა და მოჰკუე [თეს]
1–26 სტრ., 81r
ხე იგი და წარმოიღეს რტოთურთ თჴსით და მოაქუნდა
ათსა ათეულსა კაცსა ზეზე რტოთურთ და ფურცლითუ
რთ შემოაქუნდა ქალაქად და შემოკრბა ერი ხილვად მწუან
ის ფერობასა მას და ფურცლიანობასა ჟამსა ზაფხულისა
ოდეს სხუა ყოველი ხე ჵმ ელ იყო ხ~ ესე ფურცელ
დაუცჴნელი სულამო და სახილველად შუენიერი და
ძირსა ზედა აღმართეს ხე იგი კარსა ზედა ეკლესიისასა ს
ამხრით მის ხისათა და ძრვიდა რტოთა მისთა და იყო ხილვა
მისი შუენიერი ვი თარცა სმენით ვიცით ხისა მის ალვისა:–
ესე მოჰკუეთეს მარტსა ოცდახუთსა დღესა პარასკევსა
და დაადგრა ხე იგი ეგრეთ დღესა ოცდაჩჴდმეტსა და არ
ა შეიცვალა ფერი ფურცელმან მისმან ვ~ა დგა ძირსა
ვე ზედა მისსა თავსა ზედა წყაროსასა ვიდრემდის ყოვე
ლნი ხენი მაღნარისანი შეიმოსნეს ფურცლითადა ხენი
ნაყოფისა გამომღებელნი შეიმოსნეს ყუავილითა:– მაშინ
თუესა მაისსა ერთსა შექმნნეს ჯუარნი ესე და შჴ
დსა ამის თჴსასა აღმართნეს ჵელის დადებითა მეფეთა თანა
სიხარულითა და წადიერებითა ყოვლისა ერისა ქალაქისა
თა და იყვნეს ეკლესიასა შინა:– იხილა ყოველმან ერმა
ნ ქალაქმან ყოველთა მათ დღეთა აჰა ჩამოვიდის ჯუარი ცე

ცხლისა ზეცით და მისა გარემოს მსგავსად გჴრგჴ
ნითა ვარსკულავისათა და დაადგრის ზედა ეკლესიასა
მისგან ორნი ვარსკულავნი ერთი წარვიდის აღმო
სავალით და იგი თავადი ეგრეთ ბრწყინვალედ
ნელიად განვიდის მიერ კერძო არაგუსა და დად
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ახლოს წყაროსა მას ზემო კერძო არაგვისა და დადაგი
ს ბორცუსა ზედა კლდისასა რ~ი აღმოაცენეს
ცრემლთა წ~ისა ნინოსთა და მუნით აღა
მაღლის ზეცად და ესრეთ მრავალგზის იხილა ყოველ
მან ერმან მაცხოვარება ღმრთისა ჩვენისა:– მაშინ
იწყეს კითხვად ნეტარისა ნინოსა თუ რა არს
რომელ გამოვალს ბრწყინვალე ვარსკულავი და ერთი
წარვალს ვიდრე კახეთის მთამდი და დასავალით
ვიდრე სანახებამდე ამის ქალაქისა და ოდეს გამო
ბრწყინდენ მთიებნი იგი ნახონ თუ სადა დადგენ და მუ
ნცა აღემართნენ ჯუარნი ესე ქრისტესნი
მაშინ ყო მეფემან ეგრე და შეიცვნა თავნი მ
თათანი მიწყებით ხ~ დღე ესე იყო პარასკევი და
შაბათი გ ანთენდებოდა იყო იგივე სასწაული და
იქმნა ეგრეთვე ვითარცა პირველ იქმნის ხვალისა დღ
ე მოვიდეს დასავალისანი რომელნი დგეს მთათა ზედა
ქუაბთა თავისათა და მიუთხრეს მეფესა ვითარც გამოვიდ
ა ვარსკულავი იგი ამაღლდა და მიიწია მთასა ზე
და თხოთისასა გარდასავალსა ზედა კასპისასა და
და ადგრა ადგილსა ერთსა და ყოვლად უჩინო
იქმნა და ეგრეთვე მოვიდეს მთით კახეთისით
და თქუეს ვიხილეთ ვარსკულავი აქათ მომავალი
და დაადგრა დაბასა ბოდესა კუხეთისასა ქუეყნასა
მაშინ უბრძანა ნეტარმან ნინო წარიხუ
ენით ორნი ჯუარნი და აღმართენით ერთი თხოთს სადა იგი ღ~თნ გამოხილა
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ძალი მისი და ერთი მიეც სალომეს მჵევალსა ქრის
ტესსა და აღმართოს უჯარმას ქალაქსა რ~ ბოდი და
ბა კუხეთისა არა წინააღუდგეს ქალაქსა მეფეთასა რ~
ერისა სიმრავლე არს მას შინა ბოდის კულა დაბა თჴ
თ იხილოს სათნო იგი ადგილი ღმრთისა და ყვეს ეგრე
ვ~ა უბრძანა დედოფალმან ხ~ ესე სასწაულითა ზეცი
სათა ჩვენებით ჯუარი პატიოსანი მცხეთას იპყრეს

ჵელითა კაცობრივითა და მივედით ბორცუსა მას ქუეშე და
წყაროსა მას ზედა ათიეს ღამე და ილოცეს ღ~თისა მიმარ
თ და ნეტარი ნინო ცრე მლითა შეაზავებდა წყაროს
ა მას და იქმნებოდეს კურნებანი და სასწაულნი დიდ
ნი:– ხ~ ხვალისა დღე აღვიდეს კლდესა მას ზედა და
მივიდა ნეტარი იგი ბორცუსა მას ზედა და ვარდა
ქვათა მათ ზედა ტიროდა თჴთ იგი და მის თანა მ
ეფენი და მთავარნი და ყოველი სიმრავლე ერისა
ვიდრემდის მთანი ჵმასცემდეს და დასდვა ჵელი
ერთსა ქვასა და რქუა ების კოპოზსა მოვედ რ~
შენდა ჯერარს და დასწერე ჯუარი ქვასა ამას და მა
ნ ყო ეგრეთ და მუნ აღემართა ჯუარი იგი დ~აბი
თ მეფეთაგან და მოდრკა ერი იგი ურიცხვი და თაყუა
ნისცეს ჯუარსა და აღიარეს ჯუარცმული ჭეშმარიტად ძედ ღ~თისა:
ცხოველისად და ჰრწმენა სამებით დიდებული ღ~თი:
ხ~ დიდნი იგი მთავარნი არა განეშორებოდ
ეს ეკლესიასა წმიდასა და სუეტსა ნათლისასა და ჯუ
არსა მას ცხოველსა რ~ ხედვიდეს სასწაულთა
მათ უზომოთა და კურნებათა მათ მიუთხრ [ობელთა]
1–26 სტრ., 82v
და დღესა კჴრიაკესა აღვსე bბისა ზატიკსა ყო მირიან მეფე
მან და ყოველმან მცხეთამან შეწირეს შესაწირავი იგი დღე განაწესეს ჯვარი
სა მსახურებად აღვსებისა ზატიკი ყოველმან ქართვე
ლმან დღეინდელად დღედმდე:– და იყო რაოდენისამე დღისა შ~დ
მარტჴლისა უკანას იხილეს სასწაული დიდად: საშინ
ელი დღესა ოთხშაბათსა აჰა ესერა სუეტი ერთი
ნათლის სახედ ჯვარისა დგა ჯუარსა მას ზედა და ათ
ორმეტნი ვარსკულავნი სახედ გჴრგჴნისა გარემოს მ
ისსა ხ~ ბორცვი იგი კუმოდა სახედ სულნელად
და ხედვიდეს სასწაულსა ამას ყ~ნი და მრავალნი უღმრთოთ
აგანნი მოიქცეს და ნათელიღეს მას დღესა შინა ქრისტ
იანენი უფროს მორწმუნე იქმნებოდეს: და: ადიდებდეს: ღ~თსა:
მერმე კ~დ იხილეს სხუა სასწაული ჯუარისა ვ~ა ცეცხლი დ
გა თავსა ზედა მისსა შჴდ წილად მზისა უბრწყინვალესი ზედა დაადგრა
მას და ვ~ა საჵუმილის ნაბერწყალნი აღვლენ ეგრე სახედ ანგელოზნი
ღთისანი აღვიდოდეს და გარდამოვიდოდეს მას ზედა ხ~ ბორცჴ ი
გი ჯვარისა იძრვოდა ძლიერად და: ვ~ა სასწაული: იგი: დასცხრებოდა
ეგრეცა ძრვა იგი დასცხრებოდა ვითარცა იხილეს სასწაული იგი დაუ
კუირდა ყოველთა და უფროსად და უმეტესად ადიდებდეს ღ~თსა და ვ~ა
იქმნებოდეს წლითიწლად სასწაულნი იგი და ყოველი ე

რი ხედვიდეს შიშით და ძრწოლით მოვიდოდეს თაყუანის
ცემად გულს მოდგინედ: მას ჟამსა რევის ძესა მეფისასა
ესუა ყრმა მცირე წული ოდენ მხ~ ესუა მათ მოიღ
ო და დადვა იგი წინაშე ჯუარისა და ცრემლ
ით ითოვდა უკეთუ მომიბოძო ყრმა ესე ცოცხალი აღვაშენო კუბო სუდელად შენდა და
მუნ ქუესვე
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განიკურნა ყრმა იგი და განკურნებული და განცოცხლებული
წარიყვანა მერმე მოვიდა აღნათქუამისა აღმასრულებელად და ყო მადლი
ს მიცემა დიდითა სიხარულითა და გულსმოდგინებით აღ
აშენა კუბო ჯუარისა მცხე bთისა რევ ძემან მეფისამა
ნ და წლითიწლად მოვიდის და აღასრულის აღნათქუამი იგი მსხუ
ერპლისა და მიერითგან უფროს მოვიდოდეს ყ~ნი უ
ძლურნი და სნეულნი განიკურნებოდეს ჯვარსა წმიდა
სა ქრისტესსა:– იყო ვინმე მამა კაცი ჭაბუკი და
რ~ნი თუალნი დასდგომოდეს ჯდა იგი წინაშე ჯვარსა წ
მინდასა ქრისტესსა და შ~დ შვიდისა წლისა დღისა აღ
ეხილნეს თუალნი ხედვიდა და ადიდებდა პატიოსანსა
ჯუარსა მერმე დედაკაცი ვინმე იყო მარადის გუემ
ული სულისაგან უკეთურისა ეგეოდენ რომელ ძა
ლი და გონება მისი მიეღო რვასა წელსა და სა
მოსელსა თჴსსა დაიპებდა და ვითარ მოიყვანეს და პ
ატიოსანსა ჯუარსა შეამთხჴვეს შ~დ თორმეტისა
დღისა განიკურნა და თჴსითა ფერჵითა წარ
ვიდა და ადიდებდა ღმერთსა და თაყუანისცემდა პატ
იოსანსა ჯუარსა მერმე კ~დ იყო ყრმა ვინმე მცირე და
მეყსეულად დაეცა და მოკუდა აღიღო იგი დედა
მან მისმან და დააგდო წინაშე ჯუარსა ყრმა
იგი მომწყდარი დილეულთაგან მიმწუხრადმდე
ხ~ დედა მისი ტირილით ილოცვიდა წინაშე
ჯვარსა და სხუანი ეტყოდეს წარიღე დედა კა
ცო და დამარხე რ~ მომკუდარ არს და ნუ
ღარა აწყინებ ხ~ მან არა წარიკუეთა სასოე [ბა]
1–26 სტრ., 83v
ა~დ უფროს და უმეტეს საწყალობელად ტიროდა და ილოცვიდა ხ~ მწ
უხრის ჟამსა სულიერ იქმნა და თუალნი აღ
ეხილნეს და შ~დ შჴდისა დღისა განიკურნა და
განცოცხლებული წარიყვანა ყრმა იგი დედამა
ნ მისმან და ადიდებდა ღ~თსა:– იხილეს რა სასწაუ

ლი და კურნება ყოვლად წ~ისა ჯუარისა მრავალნი
უშვილონი მოვიდოდეს და ითხოვდეს შვილიერებასა და შვილ მრ
ავალ იქმნებოდეს და შესაწირავთა და მადლთა ჰყოფდეს არა
თუ რომელნი მოვიდიან მათ ოდენ მიიღიან კურნება ა~დ
რ~ნი შორით ილოცვიდიან წ~სა ჯუარისა ც
ხეთისაგან მუნ ქუესვე შეწევნითა მისითა მიიღიან მად
ლი მძლე ექმნებიან მტერთა და მოსწრაფედ მოვიდიან შ
ეწირვად მადლისა მრავალნი უკუე უღთონი ჭირსა შთაცჴვიან რა
ჟამს ხადოდიან წმიდასა ჯუარსა მუნქუესვე განერიან ჭირ
ისაგან და მოვიდოდიან შემთხუევად პატიოსნისა ჯვარისა
და მსწრაფლ ნათელიღიან და ადიდებდ
იან პატიოსანსა ჯუარსა მრავალნი უკუე მრავალსა ჭირსა შთაცუივე
ს ძალითა პატიოსნისა ჯუარისათა განიკურნებოდეს მრავ
ალნი პ~დ პირადთაგან სატანჯველთა მოივლტიედ ვედ
რებად და მყის განიკურნებიედ მუნ დღენდელად დღედმდე და
ადიდებდეს მამას და ძესა და წმიდასა სულსა რომ
ლისა არს დ~დება და აწდამარადის დაუკუნითი უკუნ
ისამდე ამინ – – – – –
წიგნი რ~ი მოუწერა პატრია
ქმან ჰრომისამან და ბრანჯთა მეფემან ნინოს მეფესა და
ყოველსა ქართლისათა IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
მათ დღეთა შინა მოვიდა წიგნი ჰრომით წმინდისა
1–26 სტრ., 84r
პატრიაქისა ნინოსა და მეფესა და ყოველსა ე
რსა ქართლისასა და მოავლინა ბრანჯი დიაკო
ნი ქებისა შესხმად და კურთხევისა მიცემად და ამის ნეტარი
სა ნინოსგან ლოცვისა წარღებად და მადლისა ზიარებად აქუნდა წ
იგნი ბრანჯთა მეფისა ნინოსცა თანა რ~ მამისა მისისაგან ნ
ათელეღო ბრანჯეთს და ესე ყოველი მისმენილ
იყო იერუსალემით და კოსტანტინეპოლით ვთარმედ ქუეყა
ნასა მას ქართლისასა მიეფინა მზე სიმართლისა:– ამისთვის
სანატრელი წიგნი მოუწერა რათამცა ეუწყნეს აქაურნ
ი იგი სასწაულნი სუეტისა მის და მაყულოვნისა და ძალნი
იგი კურნებისა ესე ყოველი იხილა და მიხილა მოისმი
ნნა სასწაულნი იგი ბრანჯმან დიაკონმან რომელნი ქმნილ იყვნეს მ
ცხეთას და განკჴრვებული ად
იდებდეს ღმერთსა წარიღო წიგნები მაშინ მეფემან ჰქუა წ
მინდასა ნინოს ების კოპოზმან მნებავს ესრეთ რათა იძულ
ებნნე ძესა ღმრთისასა და ვათაყუანნეთ პატიოსანსა ჯვარსა
მაშინ რქუეს არა ბრძანებულ არს უფლისაგან მა

ხვილის აღება ა~დ სახარებითა და ჯვარი
თა პატიოსნითა უჩვენოთ გზა ჭეშმარიტი მიმყვანებელი ც
ხოვრებად საუკუნოდ და მადლმან ღმრთისამან განანათლო
ს ბნელი იგი გულთა მათთა:– და წარვიდა წმიდა ნინო და ებ
ის კოპოსი იოვანე და მათ თანა წარატანა მეფემა
ნ ერისთავი ერთი მივიდეს და დადგეს წორ
აბანს და მოუწოდეს მთეულთა პირუტყუთა სახეთა მა
თ კაცთა ჭართალელთა ფხოელთა წილკანელთა და გუდა მაყრელთა და
უქადაგეს მათ ჯუარი ქრისტიანეთა ჭეშმარიტი [მიმყვანებელი]
1–84v
ცხოვრებად საუკუნოდ ხ~ მათ არა ინებეს ნათლის ღებ
ა მაშინ ერისთავმან მეფისამან მცირედ წარმართა
მახჴლი მათ ზედა და ძლევით შემუსრნა კერპნი მათნი
გარდამოვიდეს მუნით და დადგეს ჟალეთს და უქადაგეს ერ
წოთიანელთა ხ~ მათ შეიწყნარეს და ნათელიღეს ხ~ ფ
ხოელთა დაუტევეს ქუეყანა მათი და გარდავიდეს თუშე
თს და სხუანიცა მთეულნი უმრავლესნი არა მოიქცე
ს ა~დ დაუმძიმა მათ მეფემან ხარკი ოდეს არა ინებ
ეს ნათლის ღება ამისთჴს წარკრბეს იგინი და შესცდეს
და რომელნიმე უკანასკნელ მოაქცივნა აბიბოს ნეკრესელ ე
პისკოპოსმან და რომელნიმე მათგანნი დარჩეს წარმარ
თობასავე შინა დღესაქამომდე ხ~ წმიდა ნინო წარემართა წ
არსლვად რანს მოქცევად ფეროზისა და ვ~ა მიეახლა
კუხეთს დაბასა ბოდისასა დაყვნა მუნ დღენი რაოდენნიმე და მო
ვიდეს მისსა კახეთით ჰკითხვიდეს და აღიარებდეს სწავლ
ასა მისსა სიმრავლე ერისა მაშინ დასნეულდა მუ
ნ და ვ~ა რევ ძემან მეფისამან და: სალომე დამან
მისმან რ~ნი ცხონდებოდა უჯარმას მოვიდეს ნინოს
სა და აცნობეს მეფესა და დედოფალსა:– ხ~ მათ მიავლინ
ეს ების კოპოსი იოვანე წარმოყვანებად წ~და ნინო
სსა ხ~ წმიდა ნინო არა ერჩდა მაშინ წარვიდა თჴთ მეფე და სიმრავლ
ე ერისა ძლიერისა და ხედვიდა ყ~ი იგი ერი პირ
სა ნინოსსა ვ~ა პირსა ზეცისა ანგელოზისასა და მოსწყუედდიან ფე
სუსა სამოსლისა მისისასა მიიღებდეს და ემთხუეოდეს ს
არწმუნოებით და იძულებით ევედრებოდეს ყ~ნი და
ფლულნი გარე მოსდიოდეს ცრემლნი თვალთა [გან]
1–26 სტრ., 85r
მათთა განშორებისათჴს მოძღურისა მათისა და მოღუაწის
ა და სნეულთა მკურნალისა ჵელოვანისა და ეტყოდეს

სალომე უჯარმელი და პეროჟავრი სივნელი და მათთა
ნა ერის თავნი და მთავარნი ჰკითხვიდეს თუ ვინა ანუ სად
ათ მოხვედ ამა ქუეყანასა მაცხოვრად ჩვენდა ანუ სად
ათმე იყო აღზრდა შენი დედოფალო მაუწყე ჩვენ საქმე შ
ენი რასა იტყჴ ტყუეობასა ტყუეთა მჵსნელო სანატრ
ელო რ~ ესერა გჴს წავიეს შენ მიერ ვ~დ ყ
ოფილ არიან წინასწარმეტყუელნი პირველ ძისა ღ
მრთისა და შ~დ მოციქულნი თორმეტნი და სხ
უანი სამოცდა თორმეტნი და ჩვენდა არავინ მოავ
ლინა ღ~თნ გარნა შენ და ვითარ იტყჴ
ვითარმედ ტყუე ვარ ანუ ვითარ უცხო ხ~ მაშ
ინ იწყო სიტყუად წმიდამან ნინო და თქუა ასუ
ლნო სარწმუნოებისანო მახლობელნო და ფლუ
ლნო ჩემნო გხედავ თქუენ ვითარცა პირველთა მათ დედ
ათა ყოველთა სარწმუნოებასა ზედა ქრის
ტესსა და გნებავს გზათა ჩემთა ცნობა გლახაკისა მ
ჵევლისათა აწ გაუწყოცა რ~ ესერა მოსრულა
რს სული ჩემი ჵორჵად ჩემდა და მეძინების
მე ძილითა დედისა ჩემისათა საუკუნოდ არამედ მ
ოიხუენით საწერელნი და დაწერეთ გლახაკი და
უდები ცხოვ რება ჩემი რათა უწყოდიან შვილთაცა თ
ქუენთა სარწმუნოება თქუენი და შეწყნარება ჩ
ემი და სასწაულნი ღმრთისანი რომელ გიხილავ
ან მაშინ მსწრაფლ მოიხუნეს საწერელნი სალო
მე უჯარმელმან და პეროჟავრი ავრისინელმან [ნ: იწყო]
1–26 სტრ., 85v
სიტყუად წმიდამან ნინო ხ~ იგინი წერდეს და წარმოუთხრა ყოველი
რ~ი ზემოთ დავწერეთ ცხოვრება წმინდისა და
ნეტარისა და შევედრა მეფესა იაკობ მღდელი რათა შემ
დგომად იოვანესსა იგი იყოს ეპისკოპოს:– მაშინ იოვ
ანე ეპისკოპოსმან შეწირა ჟამი და აზიარა წმინდა ნ
ინო ჵორცსა და სისხლსა ქრისტესსა და შევედრა ს
ული თჴსი მეუფესა ცათასა ქართლად მოსლვითგან მისით მე
თოთხმეტესა წელსა ქრისტეს ამაღლებითგან სამას ოცდა თვ
რამეტსა წელსა დასაბამითგანთა წელთა ხუთი ათას ხუთას
ოცდა თვრამეტსა მაშინ შეიძრნეს ორნივე ესე ქალ
აქნი მცხეთა და უჯარმა და ყოველი ქართლი მ
იცვალებასა ნინოსსა მუნ მივიდეს და დამარხეს ძლევით შემოსი
ლი გუამი მისი ადგილსავე ზედა კუხეთს დაბასა ბუ
დისასა რ~ მუნ ითხოვა თჴbთ დაფლვა მეფისაგან

შეხედვებითა ღმრთისათა სიმდაბლისათჴს ქმნა ესე წმიდ
ამან რ~ ადგილი იგი შეურაცხი იყო და მწუხარე
იყო მეფე და ყ~ნი წარჩინებულნი მუნ და ფლ
ვასა მისსა აღასრულებასა არამედ მცნებისა და ანდ
ერძისა მისისა აღსრულებისათჴს და ფლეს მუნ:– და
ვითარ აღასრულა ესე ყოველი ღთივ განბრწყინვებულ
მან მირიან მეფემან განამტკიცა ყოველი ქართლი
და ერეთი სარწმუნოებასა ზედა სამებისა ერთარსების
ა ღმრთისა დაუსაბამოსასა დამბადებელისა ყოვლისასა
და განმტკიცდეს სრულსა სარწმუნოებასა ზედა:–
მაშინ კეისარსა კოსტანტინეს რომელ ჰყვა მძევალი ძე მირი
ანისი რომელსა ერქუა ბაქარ გამოგზავნა მეფემან
1–26 სტრ., 86r
კოსტანტინე ნიჭითა დიდითა და მოუწერა ესრეთ მე კოს
ტანტინე მეფე თჴთ მპყრობელი ახალი მონა ცათა მეუფი
სა პირველ ეშმაკისაგან წარტყუენული და მერმე გამოჵს
ნილი დამბადებელისა მიერ მოვსწერი შენდა ღ
თივ განბრძნობილისა ჩემთანავე ახალ ნერგისა მორ
წმუნისა მეფისა მირიანისსა იყავნ შენ თანა მშვიდო
ბა და სიხარული ვინათგან იცან შენ სამება ერ
თარსება ღ~თი დაუსაბამო დამბადებელი ყოვლის
ა არღარა მიჵმს მე შენგან მძევალი ა~დ კმა
არს ჩვენ შორის შუამდგომელად ქრისტე ძე ღ~თის
ა პირველ ჟამთა შობილი რომელი განჰკა
ცნა ჵსნისათჴს ჩვენისა და ჯუარი მისი პატიოსანი
რ~ი მოცემულ არს წინამძღურად ჩუ
ენდა გულითა მოსავთა მისთა და შუამდგომელობითა
ღმრთისა დამბადებელისათა ვიყვნეთ ჩვენ სიყუარულ
სა ზედა ძმებრივ და შვილი შენი შენდავე მიმინიჭებ
იეს იხილე და განიხარე და ღმრთისაგან მოვლინებუ
ლი ანგელოზი მშჴდობისა იყავნ შენ თანა მარადი
ს განდევნენ ღმერთმან დამბადებელმან ეშმაკი მაცდური
საზღვართაგან შენთა მოვიდა ბაქარ ძე მეფისა მირიანისი და
მოციქული კოსტანტინე მეფისა მცხეთას აღივს
ნეს სიხარულითა მირიან მეფე და ნანა დედოფალი
და ჰმადლობდეს ღ~თსა ნიჭთა სრულთა მომცემელსა მ
აშინ მირიან მეფემან განასრულა ეკლესია საებ
ისკოპოსო და აღასრულა სატფურება მისი მ
რავლითა დიდებითა და მოქცევითგან მირიან მეფისათა
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კე წელსა მოკუდა ძე მისი რევ სიძე თრდატ სომეხთა მეფისა რომე
ლსა მიეცა მეფობა სიცოცხლესავე მისსა და დაფლე
ს აკლდამასავე რ~ი თჴთ მასვე რევს აღეშენა და მა
სვე წელიწადსა დასნეულდა მირიან მეფე რომელიც
ა აღესრულა და მოიყვანა ძე მისი ბაქარ და ცოლი მისი ნანა და რქუა ნანას აჰა ესერა
მე წარვალ ვინაცა მოვედ და ვმადლობ მრავალ მოწყა
ლესა ღმერთსა დამბადებელსა ცისა და ქუეყან ისასა რო
მელმან წარტყუენული ეშმაკისაგან მიჵსნა მე პირის
აგან ჯოჯოხეთისა და ღირს მყო მე მარჯუენითა
მის თანა შენ ნანა უკეთუ გეცესღა მოცალება ცხოვრ
ებისა ჩემისა შ~დ განყავ სამეფო განძი ჩ
უენი ორად და მიიღე სამარხავსა ნინოსა განმანათ
ლებელისა ჩვენისასა ჟამთა შეცვალებისათჴს რა
თა არა შეირყიოს უკუნისამდე იგი ადგილი რ~ მეფე
თა საჯდომი არს ა~დ მწირ არს ეგრეთვე დავე
დრა ეპისკოპოსთა რათა ადიდონ დიდება მის ად
გილისა რამითუ ღირს არს პატივისცემასა ხ~
ძესა თჴსსა რქუა შვილო ჩემო შეიცვალა ბნე
ლი ჩემი ნათლად და სიკუდილი ცხოვრებად შენდ
ა მომიცემია გჴრგჴნი მეფობისა ჩემისა ღ~თნ დამბ
ადებელმან ცისა და ქუეყანისამან დაგამტკიცენ შენ სულსა ს
არწმუნოებასა ზედა იწურთიდი ყოვლადვე მცნებათა ძისა ღთისათა და
დაადგერ სრულიად მათ ზედა და სახელსა ზედა ქრისტესსა სი
კუდილი ცხოვრებად გიჩნდინ რომლითა წარუვალი ცხოვრება
მოიგო და სადა პოვნე ვნებანი იგი ცეცხლისანი კერპნი ცე
ცხლითა დაწუენ და ნაცარი შეასუ რომელნი მათ ესვიდენ და [ესე]
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შვილთაცა შენთა ამცენ რ~ მე ვიცი იგი რომელ კავკასიათაცა შინა
ვე დაილევიან ხ~ შენ ამას შეუდეგ გულითა შენითა და თავი შენი შ
ევედრე ძესა ღმრთისასა პირველ ჟამთა შობილსა და განკაცებულ
სა და ვნებულსა ჵსნისათჴს ჩვენისა და წარძღუანებითა პატიო
სნისა ჯუარისათა სძლო მტერთა ვითარცა აქუს ჩუეულება გულითა მოსავთა
მისთა და პატივსცემდი სუეტსა მას ცხოველსა ღმრთივ აღმ
ართებულსა და იყავნ ყოვლითურთ სასოება შენი მისა მიმარ
თ და იყავნ მისლვა შენი ძილად საუკუნოდ სარწმუნოებასა ზედა
სამებისასა და მოაყვანებინა ჯუარი იგი წ~ისა ნინოსი რო
მელი პირველითგან აქუნდა და ჩამოჰკიდა გჴრგჴნი სამეფო ჯვარსა
მას და მოიყვანა ძე თჴსი ბაქარ და თავსა მისსა გამოსახა სა
ხე ჯუარისა და აღიღო გჴრგჴნი ჯუარისაგან და დადგა თავსა ძის

ა თჴსისასა და აღეს რულა მირიან მეფე და დაეფლა ზემოსა ეკლესი
ასა საშუალსა სუეტსა სამხრითსა ჩრდილოთკერძო და მას სუ
ეტსა შინა არს ნაწილი ღმრთივ აღმართებულისა მის სუეტისა და მე
ორესა წელსა მოკუდა ნანა დედოფალი და დაეფლა მასვე სუეტ
სა დასავალით სადა მირიან მეფე დამარხულ იყო და დაჯდა მეფედ ძე
მისი ბაქარ და იყო მორწმუნე ვითარცა მამა მისი და ამან მოაქცი
ვნა უმრავლესნი კავკასიანნი რომელნი ვერ მოექცივნეს მამასა მი
სსა და შთავარდა შორის მისსა და სომეხთა მტ ერობა რ~ სომეხნი
ბაქარის ძმისწულის რევის ძისა თრდატ სომეხთა მეფის ასულის წული
ს მეფობასა ლამოდეს ქართლს: ხ~ ესე ბაქარ ეზრახა სპარსთა
მეფესა მამის ძმისწულსა მისსა დაემოყურა და გაუცვალა ქუეყანა და
სიძესა მისსა ფეროზს რომელსა აქუნდა რანი ბარდავამდის მი
ცემულად მირიანისგან და მისცა მის წილ სამშჴლდითგან მიღმართ თავამ
დე აბოცისა: მაშინ ნათელიღო ფეროზ და ერმან მისმან [და მოირთეს]
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ძალი ხუასროთაგან და ეწყუნეს სომეხთა ჯავახეთს სძლეს და
აოტნეს სომეხნი მაშინ მეფემან ბაქარ შუამდგომელობითა ბე
რძენთა მეფისა და სპარსთა მეფი სათა დაწერა ჵელით წერი
ლი ძმისწულთა მისთა და დედისა მათისა სალომესგან ესრეთ ვიდრე
მდის იყოს ნათესავი ბაქარისი რომელსა ეძლოს პყრობა მეფო
ბისა მისი იყოს მეფობა და არაოდეს ძებნონ მეფობა ნათესა
/ ვთა რევისთა მაშინღა მოიყვანნა ძმისწულნი მისნი და მისცნა
კუხეთი და დასხნა რუსთავს ერისთავად ამან ბაქარ ყ~ნი დღ
ენი ცხოვრებისა მისი სანი დიდსა სარწმუნოებასა შინა აღასრულ
ნა და განამრავლნა მღდელნი და დიაკონნი ყოველსა ქართლსა
და რანსა ეკლესიათა მსახურებად ამან აღაშენა ეკლესია წილკნ
ისა მოკუდა და დაეფლა ძმასავე თჴსსა თანა:– და დაჯდა მეფე
დ ძე მისი მირდატ და მეფობდა დიდსა სარწმუნოებასა შინა და
მან აღაშენა ეკლესია თუხარისის ციხესა შინა რ~ ჵევსა კა
ლარჯეთისასა არა იყო ეკლესია და მუნ შინა დაადგინნა მღდე
ლნი მოძღურად კლარჯთა და მატა შენება ერუშეთისა და წ
უნდისა ეკლესიათა მაშინ ამის მირდატის მეფობასა იწყეს ქარ
თველთა სუეტისა ცხოველისაგან ნაწილის გამოღებად და ქმნად ჯუარად რ~
დიდნი სასწაულნი და კურნებანი იქმნებოდეს სადაცა იყვის ნათელ
ი სუეტისა ცხოველისა და არა აყენებდა მირდატ მეფე ნაწილი
სა გამოღებად რ~ ეპისკოპოსმანცა ჭეშმარიტმან იაკობ ეგრეთ
ვე ჯევარი იჩინა და თქუა მინიჭებულ არს უფლისაგან და
ჯერ არს სუეტისა მის ღთივ აღმართებულისა ქმნა სახე
ჯვარისა და განეფინა ყოველთა ადგილთა ქართლისათა ნაწილი სუეტისა მის
ცხოველისა მაშინ ამან მეფემან მირდატ მისვე სუეტისაგან შექ

მნა ჯუარნი და: ერთი წარგზავნა ერუშეთს და რ~ი დარჩა
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სუეტისაგან მის ცხოველისა მას გარე მოქმნა ქვიტკირითა
და აღამაღლა ქვითკირი პირველ სუეტისა ოდნად და თავსა მის სუეტისასა აღმა
რთა ჯუარი იგი ძელი განმაცხოველებელი და ყ~ნი დღენი ცხ
ოვრებისა მისისანი უშფოთველად აღასრულნა სარწმ
უნოებასა შინა დიდსა და მისზე მოკუდა იაკობ ეპისკო
პოსი და დაჯდა იობ სომეხი ნერსე კათალიკოსისა დიაკონ
ი და მოკუდა მირდატ მეფე და დაჯდა მეფედ ძე მისი ვარა
ზბაქარ და შეირთნა ორნი ცოლნი ერთი ასული თ
რდატისი რევის ძისა მირიანის ძისწულისა და ერთი
და რევისი ძის წული ფეროზისი მირიანისვე ასულის წულისა და
უშვნა რევის ძის წულმან ორნი ძენი რომელსა ერ
ქუა მირდატ და თრდატ და ერთი უშუა ფეროზის ძის წუ
ლმან რომელსა ერქვა ფარსამან ესე ვარაზ ბაქარ ი
ყო კაცი ურწმუნო და მოძულე სჯულისა და ვერ იკად
რებდა ერისაგან განცხადებად სჯულის სიძულილისა და მ
ოქცეულ იყო ქართლი და დიდსა სარწმუნოებასა შინა იყუნეს
აზნაურნი და ყოველი ერი ქართლისა:– და ვარაზ ბა
ქარ შიშისა მათისაგან ვერ განაცხადებდა დატევებასა სჯული
სასა არა სადა აღაშენა ეკლესია არცა ჰმატა შენებუ
ლთა და ყოვლითავე იქცეოდა უსჯულოდ ამისზე გამოგზავნა ს
პარსთა მეფემან ერისთავი სპითა დიდითა სომეხთა და ქ
ართველთა ზედა ხარკისა დადებად მაშინ სომეხთა მო
გზავნეს ვარაზბაქარისსა მოციქული და რქუეს რათა
შეკრბენ და მოირთონ ძალი ბერძენთაგან და განუხუნე
ნ კარნი კავკასიანთანი და გამოიყვანნენ ოვსნი და ლეკნ
ი და წინა აღუდგეს სპარსთა და წარჩინებულნი თჴსნ
იცა ეტყოდეს წინა აღდგომასა სპარსთასა არა ისმინა [არცა]
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სომეხთა არცა წარჩინებულთა თჴსთა რ~ იყო იგი ჩუკენი
და მოშიში უკუჯდა იგი ჵევსა კახეთისასა და აღაშენა ციხე ჵიდარ
ს და განამაგრნა ციხექალაქნი და უბრძანა ყოველთა რათა
დამალნენ ჯუარნი და მოვიდეს სპარსნი პირველად სომხითს და
მოაოჵრეს სომხითი და შემოვიდეს ქართლს და აღაშენა ერისთავმან სპარსთა
მან ტფილისის კართა შო რის ციხედ მცხეთისად მაშინ ვარაზ
ბაქარ ეზრახა შევრდომით და ითხოვა მშჴდობა ხ~ ერისთა
ვმან სპარსთამან რქუა მას პირველად მომეც რანი და მო
ვაკანი რ~ საზღვართა სპარსეთისაგანთა არს და მათი არს რომ

ელნი სრულიად შვილნი არიან სპარსთა მეფეთანი და სხენან
საყდართა მამათა მათთასა და თქუენდა კმა არს ქართლი რ
ომელნი ნაშობნი ხართ მჵევლისანი გაქუნდეს უკუე ქარ
თლი და ხარკსა მისცემდეთ მეფეთა ხოსროვანთა მაშინ
ვარაზბაქარ ვერღარა პასუხი მიუგო შიშისაგან დიდისა
მისცა რანი და მოვაკანი და განუკუეთა ხარკი ხ~ მან ერისთავმან სპარსთამან მოსცა
ციხე ტფილისისა და წარვიდა და მი
ერითგან იქმნნეს მოხარკენი და ამისსა შემდგომად განაგ
დგეს კლარჯნი ვარაზ ბაქარ არს და მიერთუნეს ბ
ერძენთა და დაიპყრეს ბერძენთ თუხარისი და ყოველი
კლარჯეთი ზღჴთგან არსიანთამდე და დარჩა ვარაზ ბა
ქარს ქართლი თჴნიერ კლარჯეთისა და ჰერეთი და
ეგრისი მანვე ერისთავმან სპარსთამან წარიყუა
ნნა ტყუედ შვილნი ფეროზისნი ასულის წულნი მი
რიანისნი მორწმუნისა მეფისანი და ქუეყანისა მათისა
საზღვარი ქართლისა მოსცა ვარაზ ბაქარ და დარჩეს ძენი მის
ნი რომელნი ვერ იბყრობდეს მეფობასა მაშინ
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წარჩინებულთა ქართლისათა ზრახვა ყვეს და დასუეს მეფედ სიმამრი ვა
რაზ ბაქარისი კაცი მოხუცებული სახელით თრდატ და მი
სცნეს შვილნი ვარაზბაქარისნი საზრდოდ ასულის წულნი
მისნი ხ~ მესამესა შვილსა მეორისა ცოლისასა ზრდიდა ერისთავი სა
მშჴლდისა რომელსა ერქუა სახელი ფარსამან ხ~ მ
ეფობდა ესე თრდატ მოხუცებული კეთილად იყო კაცი მორწმ
უნე ბრძენი და გონიერი ამან სი ბრძნითა თჴსითა და ამშვი
დნა სპარსნი გამოაჩინნა ჯუარნი და შეკაზმნა ეკლესიანი და ამისზე მ
ოკუდა ეპისკოპოსი იაკობ და დასუა მის წილ ელია და ხარკსა
მისცემდა სპარსთა მეფესა ხ~ მან გამოიღო რუსთავი და აღა
შენა ეკლესია და მანვე აღაშენა ეკლესია ნეკრესისა და მეფობდა უშ
ფოთველად და მოკუდა სარწმუნოებასა შინა დიდსა და დაჯდა
მეფედ ძე ვარაზ ბაქარისი ძისწულის წული ფეროზისა
სახელით ფარსამან რ~ იგი უხუცესი იყო ძმათა და
მოკუდა ელია ეპისკოპოსი და დასუეს სჴმონ ესე ფარ
სამან იყო კაცი მორწმუნე მჵედარი შემმართებელი ე
ზრახა მეფესა ბერძენთასა და ითხოვა მისგან შეწევნა და აღ
უსრულა ითხოვა მისი კეისარმან მაშინ განდგა სპარსთა
აღარ მისცა ხარკი და განამრავლნა ჯვარნი და განაახლნა ე
კლესიანი ყოველსა ქართლსა შინა და აღაშენა ეკლესია ბოლ
ნისისა და მცირედჟამ მეფობდა და მოკუდა:– და დაჯ
და მეფედ ძმა მისი მირდატ ასულის წული თრდატისი

ძე ვარაზ ბაქარისი მამულად ბაქარიანი დედულად რევიანი
ორითავე მირიანის ძეთა ნათესავი და იყო ესე მირდატ კაც
ი ქუელი მჵ ედარი შემმართებელი ურწმუნო და უშიში
ღმრთისა ლაღი და ამპარტავანი და მინდობილი მჵედრობისა [თჴსსა]
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არა მსახურა ღმერთსა არცა აღაშენა ეკლესია არცარა ჰმა
ტა შენებულთა და სილაღითა მისითა მტერ ექმნა ბერძენთა და სპარსთა
ბერძენთაგან ეძიებდა კლარჯეთს საზღვარსა ქართლისათა
ხ~ სპარსთა არა მისცემდა ხარკსა მაშინ სპარსთა მე
ფემან გამოგზავნა ერისთავი რომელსა ერქუა უფრობ ს
პითა ძლიერითა მირდატის ზედა მაშინ მირდატ სილ
აღითა თჴსითა არა ჰრიდა სიმრავლესა სპარსთასა მცი
რედითა სპითა მიეგება გარდაბანს და ეწყო იოტეს და შეიბყ
რეს სპარსთა შემოვიდეს ქართლსა და დაიპყრეს ქარ
თლი და განრყუნნეს ეკლესიანი ხ~ ნათესავნი მეფეთანი დარჩეს ჵევ
სა კახეთისასა და სჴმონ ეპისკოპოსი მათ თანავე ხ~ მირ
დატ წარიყვანეს ბაღდადს და მუნ მოკუდა: – – – –
ცხოვრება ვახტ
ანგ გორგასლისა მშობელთა და შ~დ თჴთ მის დიდისა და
ღთის მსახურისა მეფისა რომელი უმეტეს სხვათა განთქმულ
ად გამოჩნდა ყოველთა მეფეთა ქართლისათა – – – – – – – – – – – – – –
და იყო დღესა ერთსა ზაფხულისასა თვესა ივლისსა ო
ცსა დღესა ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ვ~ა იგი შეიპყრეს ქართველთა მეფე მირდატ ს
პარსთა წყობასა შინა და წარიყვანეს ბაღდადს და მუ
ნ მოკუდა და დაიპყრეს ქართლი სპარსთა და განრ
ყუნეს ეკლესიანი და დამალეს ჯუარები ქართველ
თა და ყოველთა შინა ეკლესიათა ქართლისათა ცე
ცხლის მსახურთა სპარსთა აღაგზნეს ცეცხლი:–
ხ~ ნათესავნი ქართველის მეფენი დარჩეს ჵევსა კა
ხეთისასა და შ~დ სამისა წლისა უცალო იქმნეს
სპარსნი რ~ აღდგეს მტერნი აღმოსავალით: მაშინ
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შეითქუნეს აზნაურნი ქართლისანი მოიყვანეს და დასვეს
მეფედ მცხეთას ძე თრდატისი ძმისწული მირდატისი მე
ფისა წარტყუენულისა სახელით არჩილ ამან არჩილ
მოიყვანა ცოლი საბერძნეთით ნათესავი ივბიმიანოს მეფისა
სახელით მარიამ და განაცხადა მტერობა სპარსთა გამოა
ჩინნა ჯუარნი და მოკაზმნა ეკლესიანი მოსრნა და განა

სხნა ყ~ნი ცეცხლისმსახურნი საზღვართაგან ქართლისა
თა მოირთო ძალი საბერძნეთით და წარძღუანებითა ჯუა
რისათა: მაშინ ერისთავი სპარსთა მეფისა რ~ი ერი
სთაობდა რანს და მოვაკანს ვიდრე არჩილის მეფო
ბადმდე მისივე გასაგებელი იყო ქართლი ამან შე
კრიბა სპა რანისა და მოვაკანისა და ადარბადაგანისა და
მომართა არჩილს ხ~ არჩილ სასოებითა და მინდობითა
ღმრთისათა მიეგება საზღვართა ზედა ქართლისათა და რან
ისათა ეწყო მუნ მდინარესა ზედა ბერდუჯისათა
და ძალითა პატიოსნისა ჯუარისათა მოსრნა და ტ
ყუე ყვნა შევიდა რანს მოტყუენა და მოვიდა ში
ნა გამარჯუებული: განავლინა ქადაგი ყოველსა შინა ქართ
ლსა შინა და რქუა ყოველთა არა ძალითა ჩვენითა არ
ცა სიმჵნითა არცა სიბრძნითა არცა სიმრავლითა
სპათათა ვსძლეთ მტერთა ა~დ ჯუარითა უფლისა ჩუ
ენისა იესო ქრისტესითა ძისა ღმრთისათა რომელმან
მოგუცა წინამძღურად და საჭურველად ჯუარი მისი პ
ატიოსანი აწ ყოველთა ქართველთა ადიდეთ სამება ე
რთ არსება ღ~თი დაუსაბამო დამბადებელი ყოვ
ლისა შეწირეთ მადლობა და მტკიცემც
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ა არიან გულნი თქუენნი სარწმუნოებასა ზედა სამებისა წმინდი
სასა და ყოველთა ქართველთა შეწირეს მადლობა ღ~თი
სა მიმართ და განაახლნეს ეკლესიანი: მაშინ არჩი
ლ მეფემან აღაშენა ეკლესია სტეფან წმინდისა მცხეთას კა
რთა ზედა არაგჴსათა სადა იყვნეს კოშკნი მტკიცენი ს
აბრძოლნი რომელნი მასვე აღეშენა: ესუა ძე არჩილს და
უწოდა სახელი მისი მირდატ აღიზარდა ესე მირდატ და
დადგა ასაკსა მამაკაცობისასა მირდატ იყო მორწმუნე და ღ
მრთისმსახური ვითარცა მამა მისი და იყო იგი ქუელი და შემმ
ართებელი ამან უმეტესად უწყო ბრძოლად სპარსთა შე
სულად და ტყუენვად რანსა და მოვაკანსა რ~ მას ჟამს
ა უცალო იყო მეფე სპარსთა და ბრძოდა იგი ინდოთა
და სინდთა და აბაშთა და ვერ შემძლებელ იყო სპისა დიდ
სა გამოგზავნად და სპათა რანისა და მოვაკანისათა და ადრ
აბადაგანისათა ემძლავრებოდეს ქართველნი წინამძღუარ ე
ქმნის მირდატ სპათა მამისა თჴსისათა და მარადის ტყუენ
ვიდის რანსა და მოვაკანს:– მას ჟამსა შინა იყო რან
ს ერისთავად ბარზაბოდ და ვერაოდეს წინა აღ
უდგებოდა იგი არამედ განამაგრნის ციხენი და ქალა

ქნი და შესლვასა ქართველთასა რანს სადაცა ეწყუნიან ს
პარსნი ნაწყუედთა ლაშქართა მტყუენველთა ქართვე
ლთა მარადის სპარსნი იძლეოდიან ხ~ ბარაზაბულდეს
ერისთავსა რანისასა ესუა ასული ქმნულ კეთილი შ
უენიერი რომელსა ერქუა საგდუხტ უთხრეს მირდატს
ძესა არჩილისსა სიშუენიერე მისი და სმენითა ს
იშუენიერისა მისისათა ტრფიელ იქმნა მირდატ
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მის ზედა მოაჵსენა მამასა თჴსსა ვევედრები მეფობასა შე
ნსა მომგუარე ცოლად ჩემდა საგდუხტ ასული ბარზაბუ
დისი და შევქმნათ ჩვენ შორის მშჴდობა დაღათუ ძალითა ქ
რისტესითა ჩუენ ვართ მძლენი ა~დ ვერ წარვიხვამთ
ჩუენ ციხეთა და ქალაქთა რანისათა ნუ უკუე იცალო
ს მეფემან სპარსთამან და იძიოს ჩვენ ზედა შური და მოაოჵ
რნეს ეკლესიანი და საზღვარნი ჩვენნი და აწ ამით განქ
არდეს მტერობა ჩვენ შორის რ~ ჩვენთჴს რაცა მოახ
სენოს მეფესა სპარსთასა უსმენს იგი და ამით მტკიცე
დ და შეურყეველად ვიპყრნეთ საზღვარნი ქართლისანი
და განმტკიცნეს სჯული ქრისტესი ქართლს და არღა
რა შეიქმნას გულსა ქართველთასა იჭჴდა გმობა სჯ
ულისა ქრისტესისა მძლავრებისათჴს სპარსთასა ესე ყო
ველი მირდტს სიყუარულისათჴს მის ქუელისა თქუა
მაშინ არჩილ მეფემან აღუსრულა ყოველი თხოვა
მისი წარგზავნა მოციქული ბარზაბოდისსა და ითხო
ვა ასული მისი ცოლად ძისა თჴსისა: ხ~ ბარზაბოდ
განიხარა სიხარულითა დიდითა რ~ მოოჵრებულიყო
ქუეყანა მისი და შესჭირვებოდა ითხოვა ფიცი და აღ
თქმა მშჴდობისათჴს და მისცეს ფიცი და მოსცა მან
ასული თჴსი ზითვითა დიდითა მოიყვანეს მცხეთას და
ქმნეს ქორწილი შუება და განცხრომა დღეთა მ
რავალთა და მისცა მეფემან სამშჴლდე ძესა თჴსსა საერ
ისთოთა მისითა და მუ ნ დასხდეს მირდატ და სა
გდუხტ ხ~ მამამან საგდუხტ დედოფალმან გამოიკითხა სჯული ქრისტეს
ი რ~ ქმარმან მისმან მოჰგუარნა კაცნი სჯულის [მეცნიერნი]
1–26 სტრ., 91v
და უთარგმანეს სახარება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს
ი და ამხილეს რ~ ჭეშმარიტი ღ~თი ქრისტე ა
რს რ~ი განკაცნა ჵსნისათჴს ჩვენისა: მაშინ საგდუხ
ტ გულისხმა ყო და სცნა სჯული ჭეშმარიტი და და

უტევა ცეცხლის მსახურება ნათელ იღო და იქმნა მო
რწმუნე და მან აღაშენა სიონი სამშჴლდისა ამის არ
ჩილისზე გარდაიცვალნეს სამნი ეპისკოპოსნი იოვ
ანე გრიგოლი და ბასილი და ბასილისა შ~დ ამანვე
არჩილ დასუა ეპისკოპოსი რომელსა ერქუა მობადან
ესე იყო ნათესავად სპარსი და აჩვენებდა იგი მართლ მადიდ
ებლობასა ხ~ იყო ვინმე მოგჴ უსჯულო და შემშლელ
ი წესთა და ვერ უგრძნა არჩილ მეფემან და ძემან მ
ისმან უსჯულოება მობიდანისი ა~დ ჰგონებდეს სარწმუნოდ და
ვერცა განაცხადებდა ქადაგებასა სჯულისა მისისასა ში
შისაგან მეფისა და ერისა ა~დ ფარულად სწერდეს წი
გნებსა ყოვლისა საცთურებისასა რომლისა შემდგომად
და წუა ყოველი წერილი მისი ჭეშმარიტმან ების
კოპოზმან მიქაელ რომელი განიკუეთა კადრებისათჴს ვახტა
ნგ მეფისა: ხ~ ამან არჩილ მეფემან ყოველნი დღენი ცხოვ
რებისა მისისანი აღასრულნა სარწმუნოებასა შინა სამ
ებისა წ~ისასა ეკლესიათა შენებასა და ყოველსა ქ
ართლსა შინა განამრავლნა მღდელნი და დიაკონნი და
მსახურნი ეკლესიათანი და ამკუუდრნა:– და მეფე იქმნა მის
წილ ძე მისი მირდატ და მეფობდა იგი ვითარცა მამა მისი
დიდსა სარწმუნოებასა შინა მიუდგა დედოფალი საგდუ
ხტ და შვა ასული და უწოდა სახელი მისი ხვარამზე
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კუალად ევედრებოდეს ღმერთსა მეფე მირდატ და დედოფალი საგდუ
ხტ რათა მოსცეს ძე და შ~დ ოთხისა წლისა საგდუხტ მიუდგა
და შვა ძე და უწოდა სახელი მისი სპარსულად
ვარანხუასრო თარაგ ხ~ ქართულად ეწოდა ვახტანგ აღივსნეს
სიხარულითა მშობელნი მისნი შობასა ყრმისა ამის ვახტან
გისსა და განავლინეს მახარობელი ყოველთა თანა ერი
სთავთა და გამოიღეს ხუასტაგი დიდძალი ოქრო და ვეც
ხლი და განუყვეს გლახაკთა და შეწირეს მადლობა ღ~თისა მი
მართ ლოცვითა და ღამისთევითა დღეთა მრავალთა
და ამისა შ~დ მოხადა მეფემან ყოველთა წარჩინებულთა ქა
ლაქად და დღეთა მრავალთა ყო პურობა და განცხრომა და ევედ
რებოდეს ყ~ნი ღ~თსა აღზრდისათჴს ვახტანგისსა: მოი
თხოვა მეფისაგან საზრდოდ საურმაგ სპასპეტმან ვახტანგ
დიდითა ვედრებითა: ხ~ მიანიჭა: მეფემან და მისცა ძე მის
ი ვახტანგ საურმაგს სპასპეტსა საზრდოდ რ~ წესი იყო რ
ომელ შვილნი მეფეთანი წარჩინებულთა სახლსა შინა აღიზარდნ
იან: შ~დ ამისსა მეექვსესა წელს შუა საგდუხტ ასული სხუა

და უწოდა სახელი მისი მირან საგდუხტ და მოითხოვა იგი
საზრდოდ სპასალარმან კასპისამან და მისცა იგი მეფე
მან და წარიყვანა იგი ქალაქსა კასპისასა და იზრდებო
და მუნ შ~დ ამისსა წელსა მეორესა მოკუდა მეფე
მირდატ და დარჩა ვახტანგ შვიდისა წლისა ყრმა
მაშინ საგდუხტ დედოფალმან შეწუხებულმან მამისა მისისა
ბარზაბოდისგან ნუ უკუე შური იგოს მამამან
ნაქმრისათჴს მამამთილისა და ქმრისა ჩემისა
რომელ ეგე ოდენნი ბოროტნი მოეწივნეს
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მის ზედა და ნუ უკუე შური იგოს ჩემ ზედა დატევებისათჴს სჯ
ულისა და წარწყმიდოს შვილი ჩემი განრყუნას ქა
რთლი და სჯული ქრისტესი წარწყმიდოს: ესე ყოველი
მოიგონა და შთავარდა მწუხარებასა შინა დიდსა ევედრე
ბოდა ღ~თსა და განიზრახა წარსლვა წინაშე მამისა მისი
სა და შევრდომა მისი მოიყვანნა ყოველნი ერის თავნ
ი სპასპეტისა თანა და ცრემლითა სიმწარისათა შეჰვედ
რა ძე მისი სპასპეტსა და ყოველთა ერისთავთა და წარ
ვიდა ბარდავს მამისა თჴსისა თანა განიღო თავი და აღმოყა
რნა ძუძუნი მისნი დავარდა პირსა ზედა და დადვა პი
რი თჴსი ფერჵთა მისთა ზედა დაალტობდა ფერჵთა მამი
სა თჴსისათა ცრემლითა და ითხოვდა მისგან შეწყალებ
ასა და არა ჵსენებასა ნაქმართა მამამთილისა და ქმრისა მისისათა და
შენდო-ბასა დატევებისათჴს სჯულისა და ევედრებოდა რათა
არა აიძულოს დატევება ქრისტეს სჯულისა რ~ იგი
არს ღმერთი ჭეშმარიტი და ევედრებოდა რათა იპყრას
შვილი მისი მამულსა შინა მისსა და მოურავ ექმნა
ს იგი სპარსთა მეფესა წინაშე:– მაშინ ვარზაბუდ გა
ნმზადებულმან ბოროტის ყოფად ქართველთა ზედა: შ
ეიწყალა ასული თჴსი არა აიძულა დატევება სჯულისა
და აღასრულა ყოველი თხოვა მისი ხ~ სჯულისათჴს
ესრეთ ჰქუა იძულებით არცა სხვასა ვის ქართველს
ა სხუასა დაგაგდებინებ სჯულსა ქრისტესსა არამედ მივგზავნნე
ცეცხლის მსახურნი ქალაქსა თქუენსა: და იყვნენ მუნ:
და მათზედან ეფის კოპოზნი სჯულისა ჩუენისა: და
ვინცა ქართველი ნებითა თჴსითა აღირჩევდეს სჯულსა ჩუენსა
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ნუ აყენებთ მაშინ საგდუხტ ერჩდა მამასა თჴსსა შიშისაგა
ნ დიდისა და აღუთქუა მინდობითა ღთისათა და წარმოვიდა ქარ

თლად: მაშინ ბოროტად წარმოგზავნა ცეცხლის მსახურნი მც
ხეთას და მათ ზედა ების კოპოსად ბინქარან და დასხდეს მო
გუთას და საგდუხტ დედოფალი განაგებდა მეფობასა ძალითა და შე
წევნითა მამისა თჴსისათა:– და მოკუდა ბარზაბოდ მამა საგდ
უხტისი და მის წილად და ადგინა სპარსთა მეფემან ადგილსა მ
ისსა ძევე მისი ვარაზ ბაკურ ძმა საგდუხტ დედოფლისა და
მოკუდა საურმაგ სპასპეტი მამამძუძე ვახტანგისი მაშინ მე
ფემან დაადგინა სხუა სპასპეტი რომელსა ერქუა ჯანბერ
ხ~შიქრიან ების კოპოსი მცხეთელთა რომელი იყო სპარ
სი ცეცხლის მსახურთა ასწავებდა ქართველთა სჯულს თჴსსა ა
რამედ არავინ ერჩდა წარჩინებულთაგანი გარნა წერილისა ე
რისაგანი მიიქცა მრავალი ცეცხლის მსახურებასა: და შეერია ქა
რთლსა წურილსა ერსა ცეცხლის მსახურება ა
მისთჴს მწუხარე იყო საგდუხტ დედოფალი ა~დ მძ
ლავრებისაგან სპარსთასა ვერას იკადრებ და მაშინ მოიყვანა მღდელი
ჭეშმარიტი საბერძნეთით სახელით მიქაელ და დაადგინა იგი ების
კოპოსად ზემოსა ეკლესიასა რ~ მობიდან ების კოპოსი გ
არდაცვალებულ იყო და ესე მიქაელ ების კოპოსი წინა აღ
უდგა ბინქარან მაცთურსა რ~ ასწავებდა ყოველთა ქართველთა სჯუ
ლსა ჭეშმარიტსა ამან იპყრნა სარწმუნოებასა ზედა:
ყოველნი წარჩინებულნი ქართლისანი და ერიცა უმრა
ვლესი არამედ მცირედნი ვინმე წურილისა ერისაგანნი
მიიქცეს ცეცხლის მსახურებასა მაშინ ვითარ იქმნა
ვახტანგ წლისა ათისა გარდამოვიდეს ოვსნი სპანი: უ [რიცხუნი]
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და მოტყუენეს ქართლი თავითგან მტკურისათ ვიდრე ხუნანამდე
და მოაოჵრნეს ველნი არამედ ციხე ქალაქნი დაურჩეს თჴნიე
რ კასპისა ხ~ კასპი ქალაქი შემუსრეს და ტყუე ყვეს და წარი
ყუანეს ვახტანგისი და: მირანდუხტ სამის წლის ქალი რ
ომელსა და ურჩეს წარუტყუენველად ჵევნი ქართლისანი კახეთ
ი და კლარჯეთი და ეგრისი ჩავლეს რანისა და მოვაკა
ნისა წარტყუენეს იგიცა და განვლეს კარი და რუბანდ
ისა რ~ თჴთ გზა სცეს დარუბანდელთა და შევიდეს ოვსეთს
გამარჯუებულნი მასვე ჟამსა გამოვიდეს ბერძენნი აფხაზე
თით რ~ ბერძენთა ჰქონდა ეგრის წყალს ქუემოთი კერძი
ყოველი და დაიპყრეს ეგრის წყლითგან ვიდრე ც
იხე გოჯადმდე მაშინ იქმნა გლოვა და წუხილი ყოველ
თა ზედა ქართველთა და იტყოდეს განვამრავლეთ ცოდვა წი
ნაშე ღ~თისა და არა კეთილად ვიპყართ სჯული და წესი ქ
რისტეს სჯულისა:– სამართლად მოაწია ღ~თნ ჩუენზედა რ

ისხვა რ~ მიგუცნა ჩუენ წარტყუენვად უცხოთა ნათესავთა და მიგვი
ღო ჩუენ საზღვარი ბერძენთაგან ვ~ა მიუღო ვარაზ ბა
ქარს მეფესა კლარჯეთი და იგი ცოდვითა ვა
რაზბაქარისითა მოიწია რ~ ვერ კეთილად ეპყრა სჯული
ქრისტესი ხ~ ესე არა მეფეთა ბერძენთაგან იქმნა ა~დ: ჩუ
ენ ერისა ცოდვათაგან:– აწ მეფე ჩუენი ყრმა არს და ა
რა გჴვის ჩუენ წინამძღუარი რომელიმცა სასოებითა ქრის
ტესითა და წინამძღურებითა ჯუარისათა წარგჴძღუ
ა ჩუენ და ვიძიოთ ჩუენ შური პირველ ოვსთა ზედა:
და შემდგომადმცა ვძებნეთ საზღვარი ქართლი
სა ბერძ ენთაგან ამას იტყოდეს ყოველნი: ქარ
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თველნი და იყვნეს მწუხარებასა შინა დიდსა:– მაშინ ვახტანგ მეფე
იზარდებოდა და ისწავლიდა მიქაელ ების კოპოსისაგა: ყოვე
ლსა მცნებასა უფლისასა და სიყრმისავე დღეთა შეიყუარა სჯ
ული ქრისტესი უფროს ყოველთა მეფეთა ქართლისათა და მწუხარე იყო ი
გი ამისთჴს რ~ შემორეოდა ქართლს ცეცხლის მსახურ
ება ტყუეობისა და საზღვართა მიხუმისაგან და უმეტეს იურვო
და სჯულისათჴს გონებასა შინა არამედ მძლავრებისაგან სპა
რსთასა ვერ იკადრებდა გამოცხადებად:– მაშინ ვითარ იქმნა
ვახტანგ წლისა თორმეტისა მოუწოდა ყოველთა წარჩინე
ბულთა ქართლისათა და შემოკრიბნა ყოველნი ქალაქნი: და
განმზადა მეფემან სახლი ერთი და დაჯდა საყდარ
თა ზედა მაღალთა ხ~ ჯუანბერ ებისკოპოსნი და: სხდეს ს
აყდართავე და სხუანი ყოველნი ერისთავნი დასხდეს სელებ
ითა და ათასის თავნი და ასის თავნი და ყოველი ერი წარმოდგეს ზე:–
მაშინ მეფემან ვ~ა მოხუცებულმან და ბრძენმან და ვ~ა
აღზრდილმან ფილოსოფოსთა თანა იწყ ო ზრახვად ჵმითა
მაღლითა და თქუა მეფეთა და ერთა ზედა მოიწევის განსა
ცდელი და ჭირი ღ~თისა მიერ: და გარდაჰჵდენ მცნებას
ა მოაწევს ჭირთა ესევითართა ზედა რომელი აწ ესე მოი
წია ჩუენ ზედა ვ~ა რა მამა კეთილი წურთინ შვილსა კეთი
ლად კეთილთა ზედა საქმეთა და უკეთუ არა კეთილად
აღასრულებდეს სწავლასა მამისა თჴსისასა გუემს მ
ამა იგი გუემითა და სწავლითა რათა ისწავოს ყოველი
კეთილი და იქმნას საჵმარ კეთილისა ეგრეთვე გ
უწუართნა ჩუენ ღ~თნ დამბადებელმან ცისა და
ქუეყანისამან ამისთჴს გჴჵმს ჩუენ რათა ვმადლობდეთ [მოწყალებათა]
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მისთა მაშინ ამათ ყოველთა მისცეს მადლი ღ~თსა ტირილით: კ~დ
იწყო ზრახვად მეფემან ვახტანგ და თქუა ყოველთა წარჩინებულთა
ისმინეთ ჵმისა ჩემისა დაღაცათუ ყრმა ვარ და არა
გინახავს ჩემგან კეთილი მამათა კულა ჩემთაგან გინახვან
დიდნი კეთილნი და დიდებანი თქუენ რომელნი დადგინებულ ხ
ართ მთავრობასა ზედა აწ უკეთუ გუაცოცხლებს ღ~თი
მოგხუდენ კე თილნი და დიდებანი რომელნი არა გეხილნენ
მამათა ჩემთაგან აწ რომელსა გეტყჴ თ
ქუენ დაღაცათუ ჩემ ზედა და თქუენ ზედა სწორად
მოწევნულ არს განსაცდელი ესე მათ ზედა განსაცდ
ელი თვისისა შურისგებისათჴს ჰყოფენ ამას არამედ ყ~ი
ჩემდა სამსახურებელად დავითუალო: – ყოვლისათვის
კეთილი მოგაგოს და არა დავითმინო კიცხევა ოვს
თა ა~დ სასოებითა: სამებისა ერთარსებისა დამბადებელისა
ღ~თისა საუსაბამოსათა და წარძღუანებისა ჯუარისა მ
ის პატიოსნისათა რომელი მოცემულარს წინამძღურად
და საჭურველად გულითა მოსავთა მისთა და ვიძიო
თ შური ოვსთა ზედა უკეთუმცა წარგუკიდებოდა ესე
სპარსთა მეფეთაგან ანუ ბერძენთა მეფისაგან მომც
ცა ვითმინეთ ა~დ რა მოწევნულ არს ჩუენზედა:
ოვსთა კიცხთაგან არა ჵამს დათმენა სიკუდილი უმჯობს არ
ს თავთა ჩუენთათვის:– მაშინ აღდგა ჯუანშერ სპასპეტი და
თქუა ცხოვნდი მეფეო უკუნისამდე დიდებითა მტერთა შე
ნთა ზედა ნება აღსრულებით ჭეშმარიტად ბრ
ძანეთ ცოდვათა ჩუენთაგან დამოიწია განსაცდელი
ესე ჩუენზედა და სამართლად დაგუსაჯნა ღ~თნ
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რ~ განვამრავლეთ ცოდვა წინაშე მისსა და გვიღირს მად
ლობა ღმრთისა მიმართ რ~ დიდსა პატიჟსა ღირს ვიყვენით და ა
რა ეზომსა რომელ მოიწია ჩუენ ზედა ა~დ: მრავალ
მოწყალემან ღ~თნ: არა შეცოდებათა ჩუენთა ოდენი
პატიჟი მოგუაგო და ამით კნინითა პატიჟითა გუწუარ
თნა და ჩუენ მკჴდრთა ქართლისათა ამისთჴს დიდი მადლობ
ა გჴღირს ღმრთისა მიმართ რ~ შენ უმჯობესი ყოველთა მეფეთა
ქართლისათა და მამათა შენთა უფროსი ყოვლითავე სრ
ული მსგავსი ნებროთ გმირისა გამოგაჩინა წინამძღუ
რად ჩუენდა და მოცემულ ხარ ღმრთისა მიერ გა
ნმაქარვებელად ჭირთა ჩუენთა ძუელთა და ახალთა და
უკეთუ ცოდვანი ჩუენნი არა დასძლევენ შენ მიერ მ
ოველით განქარვებასა ყოველთა ჭირთა ჩუენთასა და

უმეტეს წარმატებასა საზღვართა ჩუენთასა ყოვლისა
ჟამისასა რ~ არავინ ყოფილ არს მამათა ჩუენთაგანი მსგავს
ჩუენდა – ცხოვნდი მეფეო უკუნისამდე რათგან მოწევნულ არს ო
ვსთაგან ხუთსა ამას წელსა შინა ყოფილვართ ჩუენ მწუხარებ
ასა შინა დიდსა ამისთჴს რ~ ყრმა იყავ და არა ძალ
გედვა მჵედრობა და წყობათა წინამძღურობა და არცა
შინა მეფობისა განგება:– აწ მეფეო დაღაცათუ სრულ ხა
რ სიბრძნითა და ძალითა და სიმჵნითა და ასაკითა ა~დ: გაკლს სისრუ
ლე დღეთა მჵედრობისათჴს ხ~ ვხედავ სიბრძნესა შენსა
დაღაცათუ ყრმა ხარ არამედ ძალ გიც განგება მეფ
ობისა ხ~ მჵედრობისა და წყობათა წინა განწყობ
ისა შენისა არა არს ჟამი ესე არს განზრახვა ჩემი
რათა სიბრძნითა შენითა და კითხვითა დედისა შენისათა
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გამოარჩიე ერთი ვინ ჩუენგანი წინა მძღურად სპ
ისა ჩუენისა და მიგუცენ ჩუენ ყოველნი მას და ვიყვნეთ მო
რჩილ ვ~ა მამისა შენისა და ძალითა სამებისა ღ~თისა ე
რთარსებისათა წარვიდეთ და ვიძიოთ შური ხ~ მაშინ
შინა განაგებდი მეფობასა უკეთუ ცოდვათა ჩუენთაგან
ვიძლივნეთ ოვსთაგან მეფობა შენი უვნებელად დარჩეს უკეთუ კუალად
თავითა შენითა ცოდვათა ჩუენთაგან იძლია სრუდიად წარწ
ყმდეს ქუეყანა ჩუენი რ: ნაცუალი შენი არა არს ქუე
ყანასა ზედა ესე: თქუა ჯუანშერ სპასპეტმან და და ემოწმ
ნეს ყოველნი წარჩინებულნი ერის თავნი ზრახვასა მი
სსა: მაშინ თქუა მეფემან ვითა ხუდების სრულსა ბრძენსა და
ერდგულობასა შენსა ესრეთ წარმოსთქუ ყოველი ჯუმბ
ერ ხ~ მე არა ვარ მორჩილ ზრახვისა მაგის შენისა რ~ რათ
გან მოწევნულ არს განსაცდელი იგი: ჩუენ ზედა ყოველნ
ი დღენი ცხოვრებისა ჩემისანი მწუხარებასა შინა დამიყოფიან ვ~ა: მყო
ფს ბნელსა შინა და სიბრალული დისა ჩემისა განლევს გულ
სა ჩემსა ვ~ა მახჴლი ცეცხლისა და სიკუდილი მირ
ჩევნია თავისა ჩემისა ვიდრეღა სიცოცხლესა: მინდო
ბითა ღმრთისათა და წინამძღურობითა ჯუარისა მისისათა და პატიოსნისათა
თავითა ჩემითა წარვალ
და ვესავ მრავალმოწყალებათა მისთა არა გამწიროს და მო
მცეს ძლევა მაშინ ვითარ ვერღარა დაუშლიდეს მიე
მოწმნეს ყოველნი იგი წარჩინებულნი და თქუეს ცხოვნდ
ი მეფეო უკუნისამდე იქმნეს განზრახვა შენი ღ~თნ დამბ
ადებელმან მოავლინენ ანგელოზი მისი ძალად შენდა და დასცენ ყოველ
ნი მტერნი შენნი: და: დაამტკიცეს ლაშქრობა ოვს

ეთისა და განიყარნეს ყოველნი სახლად თვისად კაზმ [ად]
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და ვახტანგ მეფემან წარავლინა მოციქული წინაშე დედის ძმისა
მისისა ვარაზ ბაკურისა რანისა ერისთვისა აუწყა ლაშქრობა
ოვსეთისა და ითხოვა მისგან შეწევნა ხ~ მან სიხარუ–
ლით აღუთქუა რ~ ქუეყანა მისიცა ტყუე ქმნილიყო
ოვსთაგან ხ~ ვახტანგ მოუწოდა ყოველთა სპათა ქა
რთლისათა და შემოკრბეს ყოველნი და დაიბანაკეს მუნ არ
ს და ხერკს ამიერ და იმიერ არაგუსა იყო ასი ათ
ასი მჵედარი და სამოცი ათასი მჵედარი და წარემართა
ვახტანგ მეფე განვიდა ქალაქით მცხეთით: და განასხნა სპანი მის
ნი მოეწონნეს სიმრავლითა ცხენ კეთილობითა და მოკაზ
მულობითა და იხილნა ყოველნი იგი მხიარულებითა და აზრკითა
რ~ სავსენი იყუნეს შურითა ოვსთათა აღივსო სიხარულითა
და მადლობდა ღ~თსა: შემოვიდა ქალაქად და აღასრულა შვიდეული ერ
თი ლოცვითა და მარხვითა და ღამის თევითა და განუყო ხუასტაგ
ი დიდ ძალი გლახაკთა: და უტევნა განმგებელად დედა მისი
სამეფოსა მისსა: საგდუხტ და მისცა ხუარანძე და დაწ
ერა ესრეთ ანდერძი უკეთუ არღარა შემოვიქცე ცოცხალი ხუა
რანძე შეირთოს მირიან რომელი ეყვოდა ვახტანგს მამის ძმი
ს წულად ნათესავისაგან რევისა მირიანის ძისა რომელი ს
იძე იყო თრდატ სომეხთა მეფისა მან შეირთოს დაა: ჩემი და
მან იპყრას მეფობა და ესე დაწერილი დედასა მისსა მისცა
და სხუას არავის აუწყა და იგი მირიან მამის ძმისწული
მისი და უტევა მცხეთას: წარვიდა ვახტანგ და დადგა თიანეთს
და მუნ მიერთნეს ყოველნი მეფენი კავკასიანნი ორმოცდა ათი ათა
სნი მჵედარი წარემართა სახელსა ზედა ღთისასა განვლო არი
ანალისა შესავალსა ოვსეთად იყო ვახტანგ წლისა თექუსმეტისა მაშინ
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მეფეთა ოვსეთისათა შეკრიბნეს სპანი მათნი მოირთეს ძალი ხაზარეთი
თ და მოეგებნეს მდინარესა ზედა რომელი განვლის და რღა
ლსა ჩავლის ველსა ოვსეთისასა და მასცა მდინარესა არაგ
ვი ჰქჴან რ~ ერთის მთისაგან გამოვალს თავი ორთავე ქარ
თლისა არაგჴსა და ოვსეთისა: და დაიბანაკეს ორთავე
სპათა ამიერ და იმიერ რ~ მდინარისა მის პირსა ორგნით
ვე ქარაფნი იყვნეს კლდისანი ჭალაკნი და ველოვანნი პირთა მდი
ნარისათა და განეკრძალნეს ერთმანერთისაგან და დაიცვნეს გზანი
ქარაფთანი და დადგეს ეგრეთ შჴდ დღე ამა შჴდსა დღესა შე

ძრულ იყო ბუმბერაზთა მდინარესა მას ზედა რომელნი ჰყვეს ნიჯადნი ხაზართანი
მათთან ერთო კაცი ერთი გოლია
თი სახელით თარჵან გამოვიდა ესე თარჵან ხაზარი და ჵმა უ
ყო ჵმითა მაღლითა და თქუა გეტყვი თქუენ ყოველთა სპათა ვახ
ტანგისთა ვინცა არს თქუენ შორის გამოვიდეს ბრძოლად ჩემდა ხ~
ვახტანგ მეფესა რომელსა ჰყუეს სპანი სპარსთა ნიჯადნი მ
ათთანა ერთო კაცი ერთი რომელსა ერქუა ფარსმან ფ
არუხ ამისდა ვერვის დაედგნეს ბრძოლასა შინა რ~ მრავ
ალი ლომი ჵელითა შეეპყრა ესე განვიდა ბრძოლად თ
არჵანისა და აღიზახნეს ორთავე და მიეტევნეს ურ
თიერთას და პირველსავე შეკრებასა უხეთქნა ჵ
რმალი ფარსმან ფარუხსა ჩაბალახსა ზედა და განუპო თა
ვი ვიდრე ბეჭთამდე მაშინ დაჭმუნდა ვახ
ტანგ და სპანი მისნი რ~ არავინ და რ
ჩა მათ შორის მსგავსი ფარსმან ფარუხისი: შეძრწუნდეს ყოველნი იგი სპანი და
აღივსნეს მწ
უხარებითა და დაღამდა დღე იგი და ვახტანგ შე[ვიდა]
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კარვად თჴსად და დადგა ლოცვად და ცრემლითა ევედრებოდა
ღ~თსა და ვიდრე განთენებადმდე არა დაჯდა ქუე ლოცვისაგან ითხოვდა ღ
თისაგან შეწევნასა და მინდობითა ღ~თისათა ითხოვდა ღთისაგან შ
ეწევნასა და მინდობითა ღ~თისათა ეგულებოდა თჴთბრძოლა თარჵან
ისა რ~ უშიშ იყო ვ~ა უჵორცო და იმედი ჰქონდა ღმრთისა
გან და ძალისა თჴსისაგან ვითარ განთენა კ~დ შთამოვიდა თარჵან
კიდესა მდინარისასა აყუედრებ და კუალად დაითხოვდა მუქარასა და ა
რავინ იპოვა სპათა შორის ვახტანგისთა მბრძოლი მისი:– მაში
ნ ვახტანგ ჰქუა სპათა თჴსთა არა მინდობილ ვარ მე ძალისა ჩემისა
და სიმჵნისა ა~დ: მინდობითა ღ~თისა და უსაბამოსათა სამებისა ე
რთარსებისა ყოვლისა დამბადებელისათა განვალ თჴთ ბრძოლად
თარჵანისსა:– მაშინ განკუირდეს წარჩინებულნი იგი აყენებდეს
ვახტანგს და მრავალ ღონედ ზრახვიდეს რათამცა დააყენეს ბ
რძოლისაგან რ~ ყრმა იყო ვახტანგ და არა იცოდეს გა
მოცდილება მის: გარდაჵდა ცხენისაგან და დავარდა ქუე
ყანასა ზედა თაყუანის ცა ღ~თსა აღიპყრნა ჵელნი თვისნი და
თქუა ჰე უფალო დამბადებელო ყოვლისაო და შემატებელო
კეთილთაო აღმამაღლებელო მოსავთა შენთაო შენ იყავ შე
მწე ჩემი და მოავლინე ანგელოზი შენი ძალად ჩემდა
და და ეც უსჯულო ისი და არცხჴნე მგმობართა შე
ნთა რ~ არა ძალისა ჩემისად მინდობილ ვარ ა~დ:
მოწყალებისა შენსა: მოიქცა ვახტანგ და აღჯდა ტაიჭსა თჴსსა

და: ჰქუა სპათა თჴსთა ევედრებოდით ღ~თსა: და ნუ შეძრწუნ
დებით წარვიდა ვახტანგ და უდგეს სპანი მისნი ზურგ
ით მისსა შეძრწუნდებულნი და სავსენი მწუხარებ
ითა თჴს თჴსსა სჯულსა ზედა ევედრებოდეს ღ~თსა
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ცრემლითა მაშინ ვახტანგ ჩავლო გუერდი და შთადგა მდინა
რისა პირსა აქუნდეს ჵელთა ოროლნი მოხედნა თარჵან და ჰქუა მე
გოლიათთა და გმირთა გამოცდილთა მბრძოლი ვარ არა ყმ
აწურილთა გარნა შენ ზედაცა დავიმდაბლო თავი ჩემი
და აღიზახნეს და მიეტევნეს ურთი ერთას და პირვე
ლსავე შეკრებასა სცნა ვახტანგ ოროლნი სარტ
ყელსა ზედა და ვერ უფარა სიმაგრემან საჭურველი
სამან და განვლო ზურგით და მოკლა ხ:~ ქართველთა
ნუგეშინისცემულთა და სავსეთა სიხარულითა აღიზ
რახნეს ჵმითა საშინელითა და შეწირეს მადლობა ღ~თისა
მიმართ ხ~ ვახტანგ მასვე ადგილსა გარდაჵდა ცხე
ნისაგან და დავარდა მიწასა ზედა თაყუანის ცა და
თქუა კურთხეულ ხარ შენ უფალო რომელმან მ
ოავლინე ანგელოზი შენი და დაეც მტერი ჩემი შ
ენ ხარ რომელმან აღადგინე ქუეყანისაგან გლახაკი და სკორე
თაგან აღამაღლი დავრდომილი მოჰკუეთა თავი თარჵანს აღ
ჯდა და წარვიდა ლაშქართა თვისთა თანა და ყოველთა მა
თ სპათა ჵმითა აღწევნულითა შეასხეს ქება ვახტანგს და
მადლობდეს ღ~თსა და მეორეს დღესა სხუა გამოვიდა ბუ
მბერაზი ოვსთაგან რომელსა ერქუა ბაყათარ იგი
იყო გოლიათი და რაჳთგან დაეწყო მჵედრობად ვერვი
ს დაედგნეს მისდა დამოესრნეს ყოველი მბრძოლი მის
ი რ~ იყო სიგრძე მშჴლდისა მისისა თორმეტი მტკაველ
ი და ისარი მისი ექუსი მტკაველი მოდგა ესე ბაყათარ პ
ირსა მდინარისასა და ჵმა ყო ჵმითა მაღლითა და თქუა ვა
ხტანგ მეფეო ნუ განლაღნები შენ მოკლვისათჴს თარჵანისა
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არა ერთუა იგი გოლიათთა და ამისთვის მოიკლა იგი უკეთუ
შენვე გამოხვიდე მბრძოლად ჩემდა მოგხუდენ ჩემგან ბრ
ძოლანი ფიცხელნი რომელთაგან ვერღარა განერე თუ არა ვი
ნცა სპათა შენთაგანი გამოვიდეს მისთჴისცა მზა ვარ მაშინ
პასუხ უგო ვახტანგ ბაყათარს და ჰქუა არა ძალითა ჩემითა ვს
ძლე თარჵანს არამედ ძალითა დამბადებელისა ჩემისათა და არა მეშინის მე შე
ნგან ვ~ა ძაღლისა ერთისაგან რ~ ძალი ქრისტესი ჩემთან აწ

და ჯუარი მისი პატიოსანი საჭურველ ჩემდა და განაწესნა
ვახტანგ სპანი და დაადგინნა განმზადებულად და აღჯდა ტაიჭს
ა შეჭურვილსა ჯავშნითა და აღიღო ფარი მისი ვიგრის ტყავისა რ
ომელსა ვერ ჰკუეთდა მახჴლი და ჩავლო გუერდი და მიდგა მ
ახლობელად მდინარისა ჵმა უყო ბაყათარს და ჰქუა არა გამოვალ
მე მდინარესა რ~ მეფე ვარ არა მივეახლები მე სპასა ოვსეთის
ასა რ~ წარწყმედითა ჩემითა წარწყმდების ყოველი სპა ჩემი
ხ~ შენ მონა ხარ და წარწყმედითა შენითა არა ევნების სპათა ოვს
ეთისათა ვ~ა ძაღლისა ერთისათა გამოვედ მდინარესა ჩემ კერძო მა
შინ ბაყათარ ოვსმან აღასრულა სიტყუა მისი და ჰქუა მე მომკლველმან
შენმან გამოვლო მდინარე არამედ პირისაგან მდინარისა უკ უკუდ
ექ სამ უტევან: მაშინ ვახტანგ უკუდგა გამოვლო მდინარე ბ
აყათარ და უწყო სროლად ისრითა მაშინ ვახტანგ სიფიცხლითა თუალ
თა თჴსთა და სიმახჴლითა გონებისათა მისისათა ჰირიდებდა ის
არსა: რ~ შორსვე იხილის ისარი მომავალი და უხლდებო
და და სიმარჯჴთ მიეახლებოდა ამიერ და იმიერ სპათაგან ი
ყო ცემა ბუკებისა და დაბდაბთა და იზახდეს ჵმითა აღწევნ
ულითა სპანი ორნივე ქართველნი და ოვსნი რომლითა იძ
რვოდეს მთანი და ბორცუნი და ვერა ჰკრა ისარი ორისა
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ისრისაგან მეტი ბაყათარ ფარსა ვახტანგისსა და ვერა უკუეთა
ყოვლად და კ~დ ჰკრა სხუა ისარი ცხენსა ვახტანგისსა და გააგდო
შიგა და ვიდრე დაეცემოდა ცხენი ვახტანგისი მიუჵდა ზედა და უხე
თქნა ჵრმალი მჵარსა ვახტანგი ბაყათარისსა და ჩაჰკუეთა გ
ულამდე მაშინღა დაეცა ცხენი ვახტანგისი სწრაფით მიჰ
ყო ჵელი და შეიპყრა ცხენი ბაყათარისი და პირველ დავა
რდა ქუეყანასა ზედა და თაყუანის ცა ღ~თსა და შეწირა მა
დლობა უმეტეს პირველისა აღჯდა ცხენსა ბაყათარისსა და მოდგა მახ
ლობელად სპათა თჴსთა და ჰქუა ჵმითა მაღლ ითა მჵნე იყუენი
თ და განძლიერდით რ~ ღთი ჩვენ კერძო არს ხ~
სპანი იგი წარემართნეს განმზადებულნი ცხენ თორო
სანნი და ჯაჭუ ჩაბალახოსანნი წინათ კერძო და მათსა უ
კან ქუეითნი და ქუეითთა უკანა სიმრავლე მჵედართა და ესრეთ მ
ომართეს ხ~ ოვსნი წარმოდგეს ქარაფსა ზედა და დაასხეს
ისარი ვ~ა: წვიმა მძაფრი: მაშინ ვახტანგ მეფე მოქცეულ ი
ყო სპასა მისსა ზურგით რჩეულითა მჵედრითა უზრახ
ებდა და განაძლიერებდა და ნუგეშინის ცემდა სპათა მისთა მაშ
ინ წინა ცხენთორნოსანთა აღვლეს გზა ქარაფისა აღჵდე
ს ვაკესა და აღუდგეს უკანა ქუეითნი და შემდგომად სიმრავლ
ე მჵედართა და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მათ შორის

ხ~ ვახტანგ უკეთუ მარჯუენით კერძო იბრძოდის მარც
ხენით კერძო იბრძოდის მარჯუენით კერძო ძრწოდია
ნ და ეგოდენსა სიმრავლესა სპათასა იცნობებოდა ჵმა
ვახტანგისი ვ~ა ჵმა ლომისა და თანა ჰყვებოდეს მას ორნი
მჵედარნი არტავაზ ძუძუსმტე ძე საურმაგ სპასპეტისა
და ბივრიტიან სეფე წული და იგინიცა იბ რძოდეს მჵნედ
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მაშინ იძლივნეს ოვსნი და ივლტოდა ბანაკი მათი მოისრნეს და
ტყუე იქმნნეს ხ~ უმრავლესი მეოტი ოვსთა მათგანი ცოცხალი
შეიპყრეს უკმოჵსნისათჴს ტყუეთასა რომელნი წარტყუენულ იყვნეს პ ~ლ
ოვსთაგან ქართველნი ვითარ უკმოიქცეს დევნისაგან და და
იბანაკეს ბანაკსავე თჴსსა სამ დღე განისუენეს და შეწირეს მად
ლობა ღმრთისა მიმართ და მერმე განიბნივნეს ტყუენვად ოვსეთ
ისა შემუსრნეს ქალაქნი მათნი და აღიღეს ტყუე და ისა ნატყუენავი ურიცხვი და
განვიდეს პაჭანიკეთს რ~ მაშინ
მუნ იყო პაჭანიკეთი მოსაზღვრედ ოვსეთისა მდინარესა მას
ოვსეთისასა წიაღ და ჯიქეთი მუნვე იყო შემდგომად ჟამთა მრავალთა ი
ოტნეს პაჭანიკნი და ჯიქნი თურქთაგან და წარვიდეს პაჭინაგ
ნი დასავლით კერძოსა ხ~ ჯიქნი დაემკჴდრნეს ბოლოსა ა
ფხაზეთისასა: და მოტყუენა ვახტანგ პაჭანიკეთი და ჯიქეთი
და შეიქცა და მოადგა ოვსეთსავე და მეფენი ოვსთანი შელტოლ
ვილ იყვნეს სიმაგრეთა კავკასისათა აღდგეს მათ შორის მოციქულნი და
დაიზავნეს და ითხოვეს ვახტანგისგან ოვსთა ნაც ულად დისა მისი
სა ოცდაათი ათასი ტყუე ოვსეთისა ყოველი უკეთესი რომე
ლი სახელდებით თქუეს ოვსთა და მისცა ვახტანგ ოცდაათი ათასი ტ
ყუე დისა მისისათჴს და ესე მოიყვანა ხ~ ტყუენი ქართველთა
რომელ ჰყვეს ოვსთა ექუსსა მას წელსა იგი ყოველნი უ
კმოიჵსნნა თჴთო თჴთოსათჴს და აღიღო მძევალი ოვსთაგან და მძეულ
ისათჴს მისცა სხუა ტყუე ოცდაათი ათასი და რომელი უკმი
ჵსნა ტყუე ქართლისა რიცხჴთ სამას ორმოცდა თურამეტი
და რომელ დარჩა ტყუე ოვსი ამათ განტეობილთაგან კიდე
თვით ექუსი ათას ორმოცდა თურამეტი
თჴნიერ პაჭანიკთა და
ჯიქთასა და ესე ყოველი აღესრულა ოთხ თუე მაშინ
მეფემან განუტევნა ნიჯადნი იგი სპარსთანი და მეფენი
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კავკასიანთანი ნიჭითა დიდითა და წარმოგზავნნა მირანდუ
ხტ და ტყუე იგი ყოველი გზასა დარიალისასა და თჴთ სპითა დი
დითა ქართლისათა წარმოვიდა გზასა აფხაზეთისასა სულგრძელად

და უშიშად იწყო ბრძოლად ციხეთა აფხაზეთისათა რ~ამეთუ მეფე
ბერძენთა ლეონ დიდი უცალო იყო ბრძოლისაგან სპარსთასა და ვე
რშემძლებელ იყო სპათა გამოგზავნად აფხაზეთს და სამწ
ელ წარტყუენნა ყოველნი ციხენი აფხაზეთისანი ვიდრე ციხე გო
ჯამდე და მოვიდა სახლსა მისსა ქალა ქსა სამეუფოსა მცხეთა
ს გაეგება წინა დედა მისი და დანი მისნი და სიმრავლე მის
ქალაქისა მამათა და დედათა მიუფენდეს საჵელთა და სამოსელთ
ა მათთა ფერჵთა ქუეშე მისთა და აყრიდეს თავსა დრამასა და
დრაკანსა და აღწევნულითა ჵმითა შეასხმიდეს ქებასა რ~ ა
რა რ~სა მეფესა ექმნა ეგევითარი ძლიერი წყობა მაშინ ვახტანგ
მეფემან შეწირა მადლობა ღმრთისა მიმართ მრავლითა ლო
ცვითა და ღამისთევითა და გლახაკთა მიცემითა და გასცა ნიჭი ე
რსა თჴსსა და წარჩინებულ ქმნნა მჵედარნი მსახურნი
მჵნედ და გამოცდილნი წყობასა მას შინა ოვსთასა და წარსცა ძღუენ
ი ნატყუენავისა მისგან დედის ძმისა მისისა თანა ვარაზ ბაკურისა
მონა ათასი ცხენი საჵედარი ათასი ჵდალი ცხენი ათასი და კუა
ლად წარსცა წინაშე სპარსთა მეფისა მონა თვრამტი ცხ
ენი საჵედარი თვრამეტი ცხენი ჵდალი ათი ათასი ესე ყოველი მიუძღ
უანა სპარსთა მეფესა ჵელითა ბინქარან ების კოპოზის
ათა და ითხოვა სპარსთა მეფისაგან ასული ცოლად რომელს
ა ერქუა ბალენდუხტ და მოსცა სომხითი და ყოველნი მეფე
ნი კავკასიანნი ზითვად და მისწერა მის თანა წიგნი რომელ
სა წერილ იყო ესრეთ რომლისა და სხუაგან
1–26 სტრ., 100r
ყოველთა მეფეთა მეფისა ვახტანგის მიმართ ვარან ხუასრო თანგისა ათთა მეფეთა მე
ფისა ახოვანისა და მოუწერა მან ბრძოლა კეისრისა რ~ კეისარი გა
ნსრულ იყო ბრძოლად სპარსთა მაშინ ვახტანგ აუწყა ყოველთა სპ
ათა მისთა და ყოველთა მეფეთა კავკასისათა შემოკრბეს და
დადგეს მტკუარსა იმიერ და ამიერ ვითარ ორას და რვა და მოერ
თო ვარაზ ბაკურ დედის ძმა მისი ერისთავი რანისა ბრძან
ებითა სპარსთა მეფისათა სპითა ადარბადაგანისათა რანისა და მოვა
კანისათა ვითარ ორას ათასითა მჵედრითა მას ჟამსა იყო ვახტანგ წლისა ო
ცდაორისა და იყო იგი უმაღლეს კაცთა მის ჟამისათა და უშუენი
ერეს სახითა და ძლიერი ძალითა რომელ ჭურვილი ქუეითი ირემსა მიეწიის
ეპყრობოდა რქათა და დაიჭირის და ცხენი ჭურვილი აღიღის მჵარ
თა ზედა და მცხეთით აღვიდის ციხესა არმაზისასა: და მარტო იყო
იგი ძე მამისა მისისა და ერთი დაჳ მისი ხუარანძეცა იყო
ძლიერი და შუენიერი და ნათესავისაგან მირი ან მეფისა მორწმუნე
სა ვახტანგ და დანი მისნი დარჩომილ იყვნეს იგინი ი
ყვნეს ნათესავნი ბაქარ მირიანის ძისა ხ~ მირიან და გრიგოლ

იყვნეს ნათესავისაგან რევისა მირიანისვე ძისა და აქუნდა
მათ კუხეთი და ცხოვნდებოდა რუსთავს ქალაქსა ციხესა რ~
შემცირებულ იყვნეს ურთიერთსა კლვითა მირიან მ
ეფისითგან ვიდრე ვახტანგ მეფისამდე გარდაცვალებულ იყო ნათესავი რ
ვა და მეფენი ათნი და წელიწადი ას ორმოცდა ჩვიდმეტი
ხ~ ეპისკ ოპოსნი წესსა ზედა ჭეშმარიტსა გარდაცვალებ
ულნი რვანი ხ~ სხუანი შემშლელნი წესისანი წარემარ
თა ვახტანგ შესლვად საბერძნეთად მიიწივნეს სომხითსა და
მოერთნეს პეროჟა კაფას სადა იგი ციხე აეგო პირველ ჵსენებ
ულსა ფეროზს ერისთავნი სომხითისანი სივნელი არევა
1–26 სტრ., 100v
სფურა განვლი ჯუანშერ ტაროვნელი ამაზასპ გრიგოლის შე
ნებულისა ქალაქისაგან თრდატ ნათესავისაგან დიდისა თრ
დატისა და მოადგეს ციხე ქალაქსა რომელსა ერქუა კარახ პოლა
აწ ეწოდების კარნუ ქალაქი და ბრძოდეს მას ხ~ ვერ შ
ეუძლეს დაპყრობად რ~ იყო იგი ზღუდითა მაღლითა სამითა და დ
აუტევნეს ორნი ერისთავნი მჵედრითა ათორმეტი ო
რი ათასითა სპითა ბრძოლად ქალაქისა მის წარვიდა ვახტანგ
პონტოს და მოაოჵრნა გზასა ქალაქნი სამნი ანძორეთი ეკლ
ეცი და სტერი და მოადგეს ლაშქარნი პონტოსა ქალაქსა დიდსა ზღ
ვის კიდეს და ჰბრძოდეს სამ თუე და მიუწია ლაშქარმან
ვიდრე ქალაქისა მის კოსტანტინისა ხ~ სპარსნი რომე
ლ ჰპოვებდეს ეკლესიისა მსახურთა და ჰკლვიდეს ა~დ: ვახტა
ნგ მეფემან ამცნო სპათა სომხითისათა და ყოველთა სპა
რსთა რათა არავის ჰკლვიდენ მოწესეთაგანსა ა~დ ტყუე ჰყოფ
დენ და ჰქუა მათ: მამის მამა ჩემი მირიან ოდეს შემოჰყუა
მეფესა სპარსთასა ძმისწულსა მისსა ბრძოლად ბერძენთა ზედა
ესე ვითარ ჰყოფდეს მოწესეთა და ეკლესიისა მსახურთა და იძ
ლივნეს ძლევითა ბოროტითა ურიცხუნი სპანი მცირეთა
ლაშქართაგან მიერითგან მიიღეს საზღვარი ესე ბერძენთა:
ჩუენ ქართველთაგან აღმოსავალით ზღჴსა ამის ხ~ წყობა
პირველთა მეფეთა იყო ანძი ანძორს სადა უკუე აწ არს
საფლავი დიდისა მოძღურისა გრიგოლისი და მუნით
იოტნეს მეფენი ჩუენნი ხ~ ჩუენ ათისა დღისა სავალი
ჩამოგჴვლია ჩრდილოთ მოქცეულ ვართ და ჩუენცა
ვართ სჯულსა ზედა ბერძენთასა აღმსარებელ ქრისტ
ესა რომელ არს ღმერთი ჭეშმარიტი ყოველთა ანუ არა გას[მიანა]
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სასწაულნი რომელნი ქმნნეს კოსტანტინეს ზე მეფისა წარძღუან

ებითა ჯუარისათა ანუ რომელნი ქუეყანასა შინა სპარსთასა ი
ქმნნეს სასწაულნი ივლიანეს ზე მეკერპისა მეფისა ვითარ იგი ისა
რმან ზეცისამან მოკლა და შეკრბეს სპანი ბერძენთან და
ივბიმიანოს აჩინეს მეფედ ხ~ მან არა თავს იდვა ვი
დრემდის არა და მუსრნეს კერპნი და: აღმართნეს ჯუარნი და
მას ზედა დაარქუეს გჴრგჴნი მეფისა ხ~ ანგელოზმან უფლისა
მან აღიღო გჴრგჴნი და დაადგა თავსა ივბიმიანოსსა ჭეშმარი
ტსა მეფესა და ჵმა იყო ზეცით რომელი ეტყოდა სპარ
სთა მეფესა ხუასროთანგსა და ეცადენით ბრძოლად იბიმიან
ოზისა რ~ ძალითა ჯუარისათა უძლეველ არს და მიერითგან
იქმნეს მოყუა რე მეფე და ხუასრო ვიდრემდის ორნივე იგი შე
იცვალნეს ანუ თქუენ მკჴდრთა მაგათ სომხითისათა არ
შაკუნიანთა პატიახშთა ბივრიტიანთა არა გაჵსოვანა საქ
მენი გრიგოლი პართეველისანი და წინააღმდგომთა მის
თანი მირდატ მეფისა არბაკონიანისა ვითარ დას
ცა ზუაობისაგან და იქმნა იგი ეშუად ა~დ გრიგო
ლი მოაქცია იგი და მიერითგან იქმნა იგი მუშაკ ეკლესიათა
და ეკლესია დიდი აღაშენა თრდატ ზურგითა თჴსითა რ~
იყო იგი გმირი ხ~ თქუენ მკჴდრნო ქართლისანო ნათეს
ავნო მეფეთა ქართლისათანო რომელნი დღეს მთავრობასა ზე
და დადგინებულ ხართ ჩუენ მეფეთაგან რომელნი ხართ ნა
თესავნი ნებროთ გმირისანი რომელი უწინარეს ყო
ველთა მეფეთა გამოჩნდა ქუეყანასა ზედა რომე
ლი ლომსა ძალითა ვ~ა თიკანსა მოიყვანებდა კანჯართა
და ქურციკთა ქუეითი იპყრობდა რ~ ეზომ განდიდნა ძალი
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მისი რომელ დაემორჩილნეს ყოველნი ნათესავნი ნოესნი ვი
დრემდის შ ეუძლო ქმნად ქალაქი რომლისა ქვად შექმნა ქუა
ოქროდ და ხარისხად ვეცხლი და გარემოს მისსა მოიქო
და აგურითა და კირითა ხ~ ქუდნი კართა და სარკმ
ელთანი იაკინთისა და ზურმუხტისანი შექმნა რ~ მათისა ნა
თლისაგან ვერ შეუძლებდა დაბნელებად ღამე და ქმნა მაშინა
ტაძრები და კოშკები რომელ ვერ შესაძლებელ არს გაგონებად თქუენ
და მოუგონებელ არს თჴთოეულისა სიბრძნე მისი რ~ი: მიე
ცა მას ვიდრემდის აღმართა სამისა დღისა სავალსა რომელი ექმნ
ა აღსავალად ხარისხად ზღუდეთა ზედა და ენება რათა აღვიდე
ს ცად და იხილნეს მყოფნი ცისანი: ხ~ ვ~ა: განვლო საზ
ღვარი ჰაერისა და შევიდა საზღვარსა ვარსკულავთასა ვერღარა
უძლებდეს საქმედ მოქმედნი რ~ დადნებოდა ოქრო და ვეცხ
ლი რ~ მუნითგამო ვიდრემე არს ჵელმწიფება ცეცხლისა ერ

თისა მის რომელი ეგზების მძლაფრიად სამყაროსა ქცევისაგან და
ესმა მუნით საზრახავი შვიდთა გუნდთა ზეცისათა რომლისაგან შესუ
ლბეს ადამიანნი და იქმნა ყოველი კაცი თჴთო ნათესავითურთ მეტყუე
ლ თჴთო ენასა და არღარა ერჩდე ურთიერთას პირსა მო
ყუსისა თჴსისასა და წარვიდეს ხ~ ნებროთს ენითა სპარსულითა
ჰქუა მე ვარ მიქაელ ანგელოზი რ~ი: დადგინებულ ვარ ღთისა
მიერ მთავრ ობასა ზედა აღმოსავლისასა განვედ ქალაქით მაგ
ით რ~ ღმერთი ჰფარავს ქალაქსა მაგას ვიდრე გამოჩინებადმდე სამოთხი
სა რ~ი: ესე დგას მახლობელად ნაშენებსა მაგას შენსა: რ
ომელსა შორის არს მთა ესე რომლისაგან აღმოვალს მზე და
გამოვლენ მისგან ორნი მდინარენი ნილოსი და გეონი რ~ გეონსა გამო
აქუს სამოთხით ხე სულნელი და თივა რომელი შეეზავებ[ის]
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მუშკსა აწ წარვედ შენდა და დაჯედ ორთავე მდინარეთა შო
რის ევფრატსა და ჯილასა და განუტევენ ნათესავნი ესე ვი
თარცა ვინ ინებოს რ~ წარუვლენიან უფალსა ხ~ მეფ
ობა შენი მეფობდეს ყოველთა ზედა მეფეთა ა~დ ჟამ
თა უკანასკნელთა მო ვიდეს მეუფე ცისა რომლისა შ
ენ გნებავს ხილვა მისი ერსა შორის შეურაცხსა შ
იშმან მისმან განაქარვნეს გემონი სოფლისანი: მეფენი
დაუტეობდენ მეფობასა და ეძიებდენ სიგლახაკესა მაშ
ინ გიხილოს შენ ჭირსა შინა დაგიჵსნას:– და დაუტევეს
ყოველთა ქალაქი და წარვიდეს და დაუტევნა ჰინ
დურად მზრ ახველნი ჰინდოეთს სინდნი სინდეთს ჰრომნი ჰრომს ბერძენნი
საბერძნეთს აგუგ მაგუგნი მაგუგეთს სპარსნი სპარს
ეთს ხ~ პირველი ენა ასურებრი იყო და ესე არიან შვიდ
ნი ენანი რ~ნი: ნებროთისამდე ზრახვიდეს ამისთჴს მოგ
ითხარ რომელ მამათა ჩუენთა დაფარულად ეპყრა წი
გნი ესე ხ~ მე შურმან საღმრთომან მაიძულა თქმად და
ამის მიერ შეიწყნარა მამამან ჩუენმან მირიან სახარ
ება ქრისტესი ნინოს მიერ: ანუ არა ქ~ს: მოსლვამდე მი
იღებდეს მამანი ჩუენნი ხარკსა და მუნითგან მოუძლურდით
ესე რა ბერძენნი მიღმართ ბრძვანან და მან იხილა ნ
ებროთ ჯოჯოხეთსა შინა და იჵსნა იგი არს პირ
ველი ყოველთა მეფეთა და დანიელცა ეწამების ვითარმედ მი
ქელ დადგინებულ არს ძალად სპარსთა და თქუან
ყოველთა ქართველთა იხილენით სასწაულნი ესე რო
მელ ქმნნა ნინო ანუ გონებთ ვ~დ ბერძენნი განწი
რნა ღ~თნ არა უმეტესნი ქუეყანანი სპარსთანი მათ შ[ემოურთვნა]
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და დღეს მ ეექუსე თუე არს რაჳთგან ასმიეს ჵმა ლაშქრობისა ჩუენ
ისა ქცეულ არს კეისარი რ~ ასმიეს შემოსლვა ჩუენი და აწ
მოახლებულ არს ბრძოლად ჩუენდა აწ უკუე ყოველნი ნათესავ
ნი უფალსა ღ~თსა მსახურებდით და დასცხერით ვნებათა
გან ეკლესიისათა და ვ~ა ესე ყოველი წარმოთქუა განავლინა ქ
ადაგი რათა ყოველნი მოწესენი გამოვიდენ სამალავთაგან მათთა და
ტყუენი განუტევნენ და სადაცა ენებოს წარვიდენ და
გამოვიდა სიმრავლე მღდელთა და დიაკონთა მოწესეთა მონოზ
ონთა და ენკრატისთა ქუაბებით და მთათაგან და უმრავლესნი
პონტო ქალაქით რ~ შეიწრებულ იყო ქალაქი ოთხ თუეოდენ:– და მათთან იყვნეს ორ
ნი კაცნი პეტრე მღდელი და მოწაფეთაგანი გრიგოლი მღთის მე
ტყუელისათა რ~ საფლავსა მისსა ზედა მღდელობდა და სამოელ მო
ნაზონი წარდგეს წინაშე ვახტანგისსა მადლისა მიცემად გან
ტევებისათჴს ტყუეთასა და განთავისუფლებისათვის ეკლესია
თასა და მღდელთასა და ვითარ წ არმოთქუეს ლოცვა სთნდ
ა მეფესა და მოიხილნა იგინი და უბრძანა შემოსლვად ყოველთა
ტყუეთა და მოწესეთა განტევებულთა მისგან უძლურთა რ~ ყოვე
ლნი უძლურნი ქალაქით გამოსრულ იყვნეს უძლურთა მისცე
ს საჵედრები და ჭაბუკთა სამ სამი დრაჰკანი და განუტე
ვნა ხ~ პეტრე მღდელი და სამოელ მონაზონი დაყენ
ნა და ვითარ წარვიდეს სპანი იგი კარვად თჴსად და მეფე
შევიდა სერობად ჰქუა მეფემან პეტრეს სთნდამცა ღ~თსა საქმე
ესე ჩემი რ~ დავიცვენ ეკლესიანი და განუტევენ ტყუენი
ჰქუა პეტრე იტყოდის მონა შენი წინაშე შენსა კად
ნიერად ანუ მიგცემდე ქებასა სიცრუვისასა ჰქუა მას მეფემან იტყოდეს
რ~ არას ვეძიებ გარნა მხილებასა რათა განვერნეთ სიცრუვისაგან
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რქუა პეტრე ეკლესიანი ჵორცთანი უფროს არიან წინაშე ღ~თისა
ვიდრე ეკლესიანი ქვათანი ეკლესია ქვათა ოდესმე დაირღუნენ ვე
რვინ შემძლებელ არს განკურნებად ვერცა მკურნალი და
ვერცა მეფე აწ რაოდენნი გუამნი კაცთა მართალთანი და გიცემიან
რომელსა იტყჴს სისხლისათჴს აბელისსა ყოველი სისხლი ნოეს
რღუნითა განიწმიდა და სისხლისა მისთჴს ზაქარიასსა ბარუქის ძისა მ
იუგო ყოველი შეურაცხება ჰურიათა ვ~ა იტყჴს ესაია აღიღედ ა
წარწყმიდე ყოველი წული მათი ტიტოს და სპასიანოსის მიმართ
ანუ არა აღმოგიკითხავსა წიგნთაგან მოსესთა რაჟამს ისრაიტელ
მან ისიძვა უცხოსა თესლსა თანა რაოდენი სული მოკუდა ერთისა მ
ის სიძვისათჴს აწ უკუე სპათა შენთაგან რაოდენნი ქალწულნი გან
ხრწნილ არიან ტაძარნი ღმრთისანი: და ჰქუა მეფემან არა ხედ

ავ ვითარ იგი ივბიმიანოს დაცვისათჴს ეკლესიათასა იყო ივლ
იანეს თანა უკეთურისა და თუ დაბრკოლდეს კაცი უმჯო
ბეს არს დაცემა სრულიად ჰქუა პეტრე არა დაბრკოლებუ
ლსა დაგცემ არამედ დაცემულსა აღგადგინებ ვ~ა დავით საცთ
ურისაგან ურიაჳსა და არა მნებავს შენი რათა იყო ვ~ა კაცი
რომელი მარჯუენით იქმნ და მარცხენით არღუევნ და არცა
რ~ი: პირითა მათითა აკურთხევდენ და გულითა მათითა სწყევდე
ნ და აგინებდენ არამედ ვ~ა მეფენი კეთილად ჵსენებული: რ
ომელთა დაიპყრეს სოფელი ესე და სასუფეველსა არა გან
ეშორნეს დავით სოლომონ და კოსტანტინე იბიმიანოს და
ყოველნი მსგავსნი მათნი ხ~ რა არს მსგავსება შენი
ივბიმიანოსისსა და ვინ არს შენ ზედა უფალ რომელმანცა ჵ
რმალი მისი იყო კისერსა შენსა ზედა ვ~ა იგი ივბიმ
იანოსისსა ივლიანესი ანუ სადა გევნო შენ ვ~ა ივბიმია
1–26 სტრ., 103v
ნოსს ივლიანესგან ანუ ვის ხედავს ღმერთი რომელი შენ ზედა უფალ ყო და
ჰქონდამცა პასუხი შენსა სიმართლესა წინაშე ღმრთისა არა უკუე შენ უფალ
გყო ამათ ყოველთა ზედა და შენ შეგიდგინა ყოველნი ამიერ
ითგან ითხოვოს ღ~თნ ყოველი ჵელთაგან შენთა სა
ქმე ბოროტისა და შენ მიგაგოს არა თუ შეინანო ჰქუა
მეფემან მნებავს განმართლება თავისა ჩემისა ხ~ ს
იმართლით შენ დამსაჯე უმსჯავროებასა ჩემსა ჰქუა
პეტრე ვინათგან გზა ეც შეწამებად ცოდვა ჩემი გ
ანგეშორა შენგან ხ~ აწ გითხრა გულის სიტყუა შ
ენი არა უმეცრებამან აღგძრა ბრძოლად ძეთა ზედა
ღმრთისათა არამედ შუელისათჴს ნათესავისა შენისა სპარსთ
ასა და არა უწყია რ~ ბერძენნი ნათესავნი ღმრთისანი ა
რიან აღთქმისა მისთჴს რაჟამს უწოდა მათ შ
ვილად ღმრთისა და მოსცა მათ ბეჭედი რომლითა შემუს
რა ჯოჯოხეთი და არს იგი ჯუარი:– ჰქვა მეფ
ემან აწ რა გნებავს შენრქუა მას პეტრე მნებავს
რათა შენ მიერ აღგზებული ესე ცეცხლი შენვე დაშრ
იტო და მეგობარ იყო კეისრისა ვ~ა დღესამომდე
იყავ სპარსთა მიუგო მეფემან ესე მნებავს რათა
მიჩუენოთ ლოცვითა თქუენითა ამას ღამესა კეისარი და
მე შეკრებულნი და რომელ ზრახვად არს ჩუენ შორის
სიყუარულ ისა ყოფა და ვცნა მე ვითარმედ სთ
ნავს ქრისტესა ზრახვა ესე შენი ჩემდა მომართ
ჰქუა პეტრე დამძიმდა თხოვა ესე შენი ჩემზედა რ~
ესე არს კაცთა რჩეულთა რომელ არიან ვ~ა ანგე

ლოზნი სრულითა საქმითა და არიან ამათ კედელთა
1–26 სტრ., 104r
შორის და ესევითარი მათგან ეგების საქმედ რომელ
სა შენ ითხოვ მეც მე დრო რათა წარვიდე და ვევე
დრო მათ და უთხრა ბრძანება შენი და ლოცვითა
მათითა აღესრულოს განზრახვა შენი ა~დ: შეურაცხ გვიჩ
ნს თავი ჩუენი რ~ კაცნი ვართ ცოდვილნი ნუ
უკუე სილაღედ იხილოს ღ~თნ შერისხნა მას სამოელ მ
ონაზონი და ჰქუა მღდელო საქმესა ღ~თისასა ვ~ა:
საქმესა კაცთასა ზრახავ ანუ არა აღმოგიკითხავსა
ვითარ ეტყჴს ღმერთი პალეკარპოსს უკეთუმცა არა და
ბრკოლდებოდეს ანგელოზნი კაცთა სათნოებისათვის
ყოველ თამცა ქალაქთა შინა ჯუარს ვეცუ რათა ყოველნი
ვაცხოვნნე ანუ მე უფროს არს აქაბ მეფე ისრაელ
ისა მეფესა ქრისტიანეთასა რომელსა ეტყჴს ესაია
ითხოვე სასწაული სიმაღლედ ანუ სიღრმედ და მისთვი
ს თქუა მიუდგეს ქალწული ანუ ვინ ჰქუა ისრა
იტელსა რაცა ითხოვო სახელითა შენითა ჩემითა მოგეცეს
ისო ჰქუა სამყაროსა ცისასა მოიქეც და სამსა ჭდესა
მოიქცა იგი აწ სიტყუა სიმდაბლისა შენისა კე
თილ არს პეტრე ა~დ: საბრკოლებე არს მცირედ მ
ორწმუნეთა კაცთა ხ~ შენ მეფეო მცირედ შე
გუეწიენ ჩუენ სარწმუნოებითა რ~ლოცვამა
ნ ჭირვეულისა ამის ქალაქი სამან ყოს ნება
შენი და წარვიდეს წმიდანი იგი სადგურად
თვისად ხ~ მეფემან მყოვარ ჟამ ილოცა და
დაწუა და მირულებასა შინა მისსა აჰა
უკმოვიდა დედაკაცი იგი სადაურად თვისად
1–26 სტრ., 104v
რომელი იყო წმიდა ნინო და ჰქუა აღდეგ მეფეო
და განკრძალულად მიეგებვოდე რ~ ორნი მეფენ
ი ზეცისა და ქუეყანისანი მოვლენ შენ ზენდა და
რეცა მიხედნა და იხილა პირველ სახე ქალაქისა ვ
ითარ არს კოსტანტინეს და მიიწია იგი სწრაფი
თ და იხილნა ორნი საყდარნი ერთსა ზედა მ
ჯდომარე ჭაბუკი საჭურველითა გვირგვინოსანი და
მეორეთა საყდართა იხილა მოხუცებული
მჯდომარე ზეწრ ითა სპეტაკითა და თავსა ზედა ედვა გვირგვინი ნათ
ლისა არა ოქროსა და ფერჵთა მისთა ჯდა

ნინო და ჵელი ვახტანგისი მარჯუენა ეპყრა პეტრეს მღუდელ
სა და მარცხენა სამოელს მონაზონსა და ჰქუა ს
ამოელ შეუვრდი პირველად დიდსა იმას მთავარსა
ზეცისასა გრიგოლის მივიდა და თაყუანის ცა და ჰქუა გრი
გოლი რა ესე ჰყავ ბოროტი კაცო რ~ მოაოჵრ
ე ბანაკი ჩემი და მჵეცთა შეაჭამენ საცხოვარნი ჩ
ემნი უკეთუმცა ორნი ეგე არა რომელნი გუერდით გი
დგან და დედაკაცისა ამისთჴს სათნოსა რომელი და
უცხრომელად იღუწის მარიამისთჴს: შური ვიგემცა
შენგან ვ~ა: მამათა შენთაგან რომელნი ესვიდეს ცეცხლსა შ
ემწუელსა და არა ბრწყინვალებასა განმანათლებელს
ა ყოველთასა და მისცა ჵელი და ამბორს უყო რე
ცა და მიჰყო ჵელი გჴრგჴნსა ნათლისასა რეცა ეგე ვი
თარ გვირგვინი მისცა ვახტანგს და ჰქუა და არქუ ე
გე პეტრეს და აღიღო პეტრე მისვე გჴრგჴნისაგან რეცა უ
დარესი და დაარქუა სამოელს მონაზონსა და ჰქუა ნინ: ვახტანგს
1–26 სტრ., 105r
აწ უკუე მივედ მეფისა და მიიღე ნიჭი შენი მივიდა მეფისა და ამბორს უ
ყვეს ურთიერთას და ადგილ სცა საყდართა თჴსთა და და ისუა
იგი თანა და მისცა ბეჭედი ჵელ ისა მისისაგან რომლისა იყო
თუალი ფრიად ნათელი და ჰქუა კეისარმან უკეთუ გნებავს რათა მ
ოგცე გჴრგჴნი აღუთქუ ვინ ესე დგას ჩუენ ზედა რათა ჰბრძო
დი მტერთა მისთა და მიიღე მისგან გვირგვინი მიიხილა ვახტანგ
და იხილა ჯუარი რომელსა ფრთეთა მისთა ზედა აქუნდა გვირგვინი და
უმეტესად ხილვამან ჯუარისამან დასცა შეძრწუნება და: რ~უსაშ
ინელეს იყო ზარი მისი და დადუმნა ხ~ აღდგა ნინო და
მიხედნა პეტრეს კერძო და სამოელის კერძო და ერთითა პი
რითა თქუეს ჩუენ ვართ თავსმდებნი ვითარმედ უმეტეს ყო
ველთასა წარემართოს: ჶ ჯუარო უძლეველო და მიჰყო ჵელ
ი კეისარმან და მოიღო გვრგვინი ჯვარისაგან და დაარქუა თავსა
და იწყეს გამოსლვად რეცა ჵმა ყო ების კოპოსმან სამგზისა და
ჰქუა ვახტანგ ვახტანგ ვახტანგ უმეტეს მორწმუნე იყო შენ ყოველთა
შორის ნათესავსა სპარსთასა მეორედ შენგან აღეშენენ ეკლესია
ნი და განეწესნენ ების კოპოსნი და ეპი სკოპოზთა მთავარი მ
ესამედ გჴრგჴნიცა წამებისა მიიღო და გამოვიდა რეცა მო
უწოდა ძილსავე შინა პეტრეს და სამოელს და უთ
ხრობდა ძილსავე შინა ჩუენებასა: და იგინი აუჵსნიდეს
რომელიც იგი იხილე საყდართა ზედა გვირგვინისა
ჩემისაგან მოყუასსა ჩემსა ჩემ მიერ ყოფად არს ების კოპოზად და
რომელ ნახე გჴრგჴნითა ოქროსათა ჭურვილი იგი არს

კეისარი და რომელ მოგცა შენ
1–26 სტრ., 105v
ბეჭედი მოგცეს შენ ასული ცოლად და ყოველი საზღვარი ქართლისა მისგან
უკმოღებული მოგცეს ხ~ გჴრგჴნი ჯუარისაგან რომელ მ
ოგცა ვრცელნი ღუაწლნი გარდაიჵადენ შეწევნითა ჯუარ
ისათა ხ~ მოძღუარმან ჩუენმან რომელ სამგზის გიჵმო
სამნი ნიჭნი გითხოვნა ღმრთისაგან რათა შენ მიერ ჭე
შმარიტება დაემტკიცოს ქართლისა ქათალიკოზთაგან და ების
კოპოთა და სძლევდე მ ტერთა ვიდრე დღედმდე აღსრულებისა
შენისა ხ~ აღსრულებასა შენსა გჴრგჴნი წამებისა მიიღო
ბრძოლასა შინა ჵელთა მტერთასა არა შეჰვარდე ესე ყო
ველი აღესრულოს ვიდრე მოუძლურებადმდე შენდა დასიბერე
დმდე: და განიღვიძა მეფემან ვახტანგ მადლობდა ღ~თსა რომელმ
ან ყოველივე გამოუცხადა და მოუწოდა მსწრაფლ პე
ტრეს და სამოელს და ჰქუა რა იხილეთ ხ~ მათ ჰქუეს მეფე
იტყოდიან ერთი მარჯუენით და ერთი მარცხენით ვიდგით
რაჟამს შენ საყდართა მსხდომარეთა წინაშე კეისრისა და
ღ~თივ გამომეტყუელისა სდეგ და კუალად დ
ედოფალი ჩუენი დაამშჴდებდა მოძღუარსა მას განრი
სხებულისა შენ ზედა და მიგცემდა შენ ჵელთა მისთა და
ჰქუა მათ მეფემან დუმენით წმიდანო რ~ ყოველივე ჩემ თანა გიხი
ლავს აწ ვითარ გნებავს საქმე ქალაქისა ამის რ~ი შე
ძრვად მიწევნულარს ანუ რა ვყოთ ტყჴსა ამისთჴს რომ
ელი უმეტეს არს ბევრ ათასისა რომელი არს ჵელთა ჩუ
ენთა აწ უკუე სწ რაფით განვიდეს აქათ ქადაგი ვითარმედ
სპარსთა მეფე წარმომართებულ არს ქუეყანად ჯაზირეთად
და გამოვლეს ფილისტიმი კუალსა მეფისა კეისრისასა რომელ
მან მოაოჵრა ქუეყანა სპარსთა მეფისა და სპარსთა
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მეფემან ვერ უძლო ბრძოლად ხ~ კეისარმან ვ~ა ცნა ჩამოვედი
თ ქუეყანასა მათსა მოისწრაფის ბრძოლად ჩუენდა და ვხედავთ რეცა სპ
არსთა მეფე მოვალს ძალად ჩუენდა და ვიცით ვითარმედ სპანი სპარსთანი
სომხითისა და ქართლისა სპათა უმრავლეს არიან და არავინ არს ჩუენ შო
რის ჭეშმარიტი მორწმუნე რომელნი დანერგნა მამამან ჩუენმან მ
ირიან გინა თრდატ დედით ნათესავმან ჩემმან აქა ამათ ყოველთა სარწ
მუნოება ვიცით რ~ სავსე არს საცთურითა ნუ უკუე გამოცხადებას
ა საქმისა ჩემისასა განწყრეს დედის ძმა ესე ჩემი და ვეწყვნეთ
ურთიერთას და ვიქმნეთ საცინელ ყოველთა მტერთა ჩუენთა ა~დ რაეც
ა მოვიდენ სპანი ჩუენნი და მაუწყონ ჩუენ მოსლვა კეის

რისა და მას ზედა უკუ ვრიდოთ ჩუენ პირველვე საქმე ესე ვაუწყო
თ ოდეს მოვიდეს და მოგუეახლოს ჩუენ კეისარი მაშინ ვ~ა იზრახო
ს სიწმიდემან შენმან ეგრეთ ვყოთ და არცა ერთი ტყუეთა მათ
განი დააკლდეს და წარვიდა პეტრე კეისრისა ხ~ სამოელ დადგა წი
ნაშე მეფისა ხ~ ხვალისა დღე მოვიდა რეცა დიასპანი და უქადაგა მეფე
სა ვითარმედ სპანი ბერძენთანი შემოვიდეს კოსტანტინი პოლედ და
მოუწოდა მეფემან ვახტანგ დედის ძმასა თჴსსა და ყოველთა მეფე
თა და ჰქუა რასა იტყჴთ რ~ უწყით სიმრავლე ბერძენთა და ვერა გ
ობა წყობისა მათისა და სიმარჯუე ზღუათა შინა ნავებითა ე
სერა შევიდეს იგინი სპარსეთს ქუეყანასა გმირთა და გოლიათთას
ა და მათ ვერ უძლეს წყობად აწ მეშინის ნუ უკუე სპანი ნავები
თა მოვიდენ შეიპყრან გზა ჩუენი და მოგუწყჴდნენ ჩუენ ვ~ა ბაკსა შინა
არამედ აღვდგეთ აქათ და დავიბანაკოთ ზღუასა სამხრით კერძო
რათა გუაქუნდეს ჩუენ გზის ჭირისა და ლხინისა:– აღიყარა ლაშქარი
იგი გარემოს ქალაქისა და ვლეს ხუთისა დღ ისა სავალი სამხრით კე
რძო და დადგეს სპერით კერძო და განვიდეს მყოფნი ქალაქისანი მიწევნ[ულნი]
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სიკუდილად და მისცეს მადლი ვახტანგს და მისცეს ძღუენი ათასი
ლიტრა ოქრო და ხუთასი თავი სტავრა და განვიდა ერი იგი მ
შვიდობით სავაჭროსათჴს და საჵმრისა ხ~ ვ~ა მივიდა პეტრე წ
ინაშე მეფისა და უთხრა ყოველი კეისრისა ხ~კეისარმან განიხარა
ფრიად და ყოველი რომელი ეხილვა ჩუენებასა შინა მისცა
მას ზედა ნება ვახტანგს და წარმოავლინა პეტრე მღდელი
და მიუმცნო აღთქმითა და ფიცითა ძლიერითა რათა სწორ
იყოს მეფობისა მისისა არამედ ორთავე სპათა დასცნენ სპა
რსნი რომელნი იყვნეს ვახტანგის თანა არა აღვიდენ
საბრძანებელთა მათთაგან ოდეს შეეკრბენ ვახტანგ და იგი
ხ~ ვიდრე პეტრე და მოციქულნი მოვიდოდეს ვახტანგისსა კა
ესარი შემოვიდა კოსტანტინედ და წარმოავლინა ხ
უთასი დრომონი რომელსა შინა ისხდა ხუთას ხუ
თასი კაცი და უბრძანა რათა მ იეახლნენ ვახტანგს
და დადგენ თჴნიერ ბრძოლისა და წარმოემართა კეისარი გზასა პონ
ტოსასა რვაასი ათასითა კაცითა და ვითარ მოეახლნეს სპა
ნი იგი ზღჴსანი უნდა სპარსთა წყობა მათი ხ~ მეფე აყე
ნებდა და არა მიუშუნა ბრძოლად ხ~ ვ~ა: შეართუეს ძღუ
ენი მოციქულმან კეისრისამან და პეტრე ჰქონდა სი
ტყუა საიდუმლო და კუალად ჰქონდა სიტყუა საერო და თქუა ც
ხადად ვითარმედ ნუ ივლტი დადეგ ვიდრე ჩემად მოსლვამდე რა
თა რომელნი ეგე შენ თანა არიან სპარსნი რომელნი
დაგურჩეს შესლვასა ამას ჩუენსა სპარსეთს მოუწყუედ

ელად მოვსწყჴდნეთ ეგენიცა ხ~ საიდუმლოდ მ
ოართუეს მას ჯუარი და გჴრგჴნი შუამდგომელად და შესამოსელი ტან
ისა მისისა და თქუა რა შევკრბეთ მიგცე ციხე თუხა
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რისი და საზღვარნი ქართლისანი ხ~ მისცა ვახ
ტანგ მეფემან პასუხი საეროდ ვითარმედ არა რომლისა მიზე
ზისათჴს მოვედით აქა გარნა წყობისა შენისათჴს აწ მო
ვედ აქა და თუ არა ჩუენ მოვიდეთ კოსტა
ნტინე პოლედ:– და ფარულად ამცნ ო და ჰქუა რ~ლი:
არა შუენის შენსა ღმრთისმოყუა რებასა რომელი შენ არა
ჰყო სხუასა ნუ აწუევ რ~ ღადრობა არა ჵელ არს კაცთა პ
ატიოსანთა დაღათუ აწ შენ მიგცნე სპარსნი არა უკუე განცრ
უვდესა სახელი ჩემი და უმეტეს ჩუენსა აქუს მრავალთა მათ
განთა სიყუარული ქრისტესი არამედ შიშისაგან მათისა ვერ გა
მოაცხადებენ აწ ბრძანე რათა საქმე ესე ჩუენი მშჴდობით ვ
ყოთ ვ~ა ივბიმიანოს და ყოველთა სპარსთა ხ~ შემდგომად
ამისსა რაჟამს გაწყდეს საქმე ჩუენი უმარჯუეს ადრე
შევყარნე იგინი ჵელსა შენსა და ნუმცარა იქმნების ს
აქმე უშუერი და ნუცა საქმე შფოთისა თქუენ მიერ რა
თა არა დაეცნენ პირითა მახჴლისათა ერნი თქუენნი
ხ:~ ერნი თქუენნი განლაღებულ არიან ებანსა ზედა
სპარსთასა ხ~ სპარსნი არავე შეშინებულ არიან ა~დ შურითა
თქუენითა წადიერ არიან წყობასა ანუმცა მოკუდეს ანუმცა
იძიეს შური სისხლთა მათთა ხ~ სპანი ესე შენ
ნი თუ მიღმართ ჰბრძვანან მემცა უბრალო ვარ და წარ
ვიდა მის თანა მოციქულად ვარაზ მიჰრ მამამძუძისა მ
ისისა ძმა და სამოელ მონაზონი ხ~ კეისარი მოწევნული
იყო პონტოდ ქალაქად და პონტოელნი გამოსრულ იყვნეს მ
იგებებად და შეასხმიდეს ქებასა და ვახტანგ მეფისა მადლობას
ა რ~ უკუირდა მათ და არა მისცნა იგინი სიკუდილად ვ~ა
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მიიწივნეს მოციქულნი ვახტანგ მეფისანი ქალაქად მოიწივნეს მ
იართუეს ძღუენი ათასი მუთაკალი მუშკი ხუთასი ამბარ
ი და ათასი ლიტრა ალვა და განსრულ იყო გუნდი ათა
სი ვახტანგისი ალაფობად და მიეტევნეს მათ მკჴრცხლნი ბ
ერძენთანი და მათ თანა შეკრებულნი ჵევთა და ქალაქთა მჵედარ
ნი ვითარ სამასი ათასი ხ~ ვახტანგ მეფე აყენებდა მიიძულ
ებად სპათა მათ მეალაფეთა ვიდრე არა მივიდა დედის ძმა მ
ისი ერისთავი სპარსთა და რისხვით ჰქუა ვახტანგს: ჶი გ

უელო და ნათესავო ასპიტისაო არა უწყია რ~ დედა მამისა შენისა ბ
ერძენი იყო ნათესავი ივბიმიანოსისი და გძლო შენ ბუნებამან
მამის დედისა შენისამან და სიყუარული ჯუარცმულისა მის კა
ცისა მომკუდარისა და ცოცხლისა მის სასოსა შენისა და სცეს სა
ყვირსა და განვიდეს ყოველი სომხითი და სპარსნი და მეფე და
რუბანდისა ხ~ მეფე ვახტანგ და ქართველნი განვიდეს ხედვა
დ და დადგეს და აღჯდა მეფე პილოსა ზედა თეთრსა და ეწყვნეს ი
გინი ზღჴს კიდესა მას რომელ არს ჭალაკი რიყესა
ხერთვისისა მისლვამდე სპარსთა ლაშქრისა მოეკლა ბერძ
ენთა ერისა მისგან ოცდაშჴდი ათასი და განძლიერდა
ბრძოლა და მოკლეს დედის ძმა ვახტანგისი ერისთავი ს
პარსთა და მოკლეს იპაჯაჯ მეფე ლეკთა და მრავალნ
ი ერისთავნი და იძლია ბანაკი აღმოსავლისა: იყო ბერძენთა სპასალა
რი პალეკარპოს ლოღოთელი დისწული მეფისა და იყო იგი
ძლიერი და მას მოეკლნეს ძლიერად მბრძოლნი სპარს
თანი და ესეცა ერისთავი მანვე მოკლა მაშინ გარდამოჵდა მე
ფე ვახტანგ ეტლთაგან და თქუა არა რომელ
ი ღ~თსა სთნდა რ~ ჩუენ ვიტყოდ ით მშჴდობასა ა~დ სი
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ლაღემან სპარსთამან აგინა ღ~თსა და ღ~თნ შურ იგო და მოკლე
ს ერისთავი რანისა რომლისა თჴს ყოველი სპარსეთი ვ~ა მო
ოჵრებასა სპარსეთისასა იგლოვს აწ დამდაბლდა სილაღე სპარსთა მოიყვან
ეთ ჯუარი და წარვიძღუანოთ რათა რომლითა იძლივნენ იგი
ნი მითვე იძლივნენ და იქმნენით ძედ ძლიერებისად და ნუ ვინ ბრძავთ ურ
თიერთას სხჴსა მიერ და ნუ ეძიებთ ძლევასა მტერთასა ა~დ:
იყვნენ ჵელნი თქუენნი ვ~ა ჵელნი ჩემნი რათა არა ვიძლივნეთ
სრულიად არა ხ~ თუ აქა ვდევნნეთ არამედ ვიდრე ადარბადაგანამ
დე ვ~ა იდევნიან ყორანნი მართუეთაგან თჴსთა და მოიყვანა
პეტრე მღდელმან ჯუარი და ჰქუა მეფემან დადეგ წინაშე
პირსა მტერისასა და ერისა ჩუენისასა და არქუ ყოველთა თაყუანის ე
ცით ჯუარსა და ვსძლიოთ და უბრძანა დემეტრეს ერისთავს
ა თჴსსა და ჯუანშერს სპასპეტსა რათა მიჰყვენ ჯვა
რსა თანა და რომელმან არა თაყუანისცა ჯუარსა მოკალით ქადაგი ჵმ
ობდა ძლიერად რომელმან არა თაყუანისცეს ჯუარსა
და დადგებოდეს წინაშე ჯუარსა ხ~ ბოვროზ მოვაკნელმან
მეფემან თქუა არა დაუტეობ ნათელსა შემწუელსა და არა თაყუანი
სვცემ ძელსა მაშმელსა რომელი განშუენებულ არს ოქრო
თა და ანთრაკითა და სცა მას ლახუარი ჯუანშერ სპასპეტმან და
დაეცა მძორი მისი მიერითგან არღარავინ იკადრა გმობა
დ ჯუარისა და აღთქმით ეტყოდა ერი იგი მეფესა ვახტანგს უ

კეთუ შემეწიოს ჩუენ ჯუარი არღარა იყოს ჩუენდა სხუა ღ~თი
გარნა ჯუარცმული და გარდაჵდა მეფე და თაყუანისცა მას
და ყოველმან ერმან მის თანა და თქუა მეფემან აჩუენე ძალი შენი
ერსა ამას შენსა ურწმუნოსა რათა მოიყვანნე სარწმუნოება
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უფალო ღმერთო მორწმუნენი შენნი დაღაცათუ მოკუდენ ა
რიან ცხოველნი შენ ცხოველისაგან ძლიერ არიან და სპანი იგი ბ
ერძენთანი გამოვიდეს ვ~ა ელვა ხ~ პალეკარპოს ვ~ა მგელი
სისხლითა აღმოსრვილი და ვი თარცა ლომი განძჴნებული მო
იზახდა და შეურაცხ ჰყოფდა სპათა მათ: ხ~ მეფემან ჰქუა ვინ
არს თქუენ შორის კაცი რ~ლი ეწყოს იმას და სწორ იყო
ს მეფობისა ჩემისა წარვლო ქადაგმან ორგზის და
ვერვინ იკადრა ყოვლად სიტყუად მაშინ თქუა ვახტანგ არა
ძალითა განძლიერდების კაცი არამედ ღ~თნ მოსცის ძალი და მე ვეს
ავ ძალსა შენსა და ვ~ა დავით განვალ ნიშითა ჯუარისათა მომეც
ძალი ვ~ა დავითს გოლიათსა ზედა რ~ ესეცა მაყუედრებელად
და შეურაცხებით მოუჵდა ჯუარსა შენსა რაჟამს იხილა
ჯუარი აღმართებულად ძალად ჩუენდა არა ივლტოდა მისგან
არამედ სასოებითა ძალისა მისისათა განვიდეს ბრძოლად:– და თ
ქუა იხილი ამპარტავანი და დაამდაბლი კ~დ იხილი ჭირვე
ული და იჵსნი ხ~ ისი შეურაცხად მიჩნს და არა მე
შინის რ~ ძალი შენ მიერ მოცემული დიდ არს რომლი
თა ვსძლო ა~დ: მეშინის მე შენგან რ~ მდაბალთა ჵმანი ისმინნი და
შენ გხადი შემწედ ჩემდა აღმოიჵადა ჵრმალი და შეამთხუინ
ა ჯუარსა და განვიდა შორის განწყობილთა მათ და თქუა
არა ჰბრძავნ ლომი ჵარსა რ~ მე მეფე ვარ და შე
ნ მონა ა~დ დავდვა თავი ჩემი ერისა ამისთჴს სიმდაბლით რა
თა რწმენეს ძალი ჯუარისა და მოეტევა პალეკარ
პოს ხ~ ვახტანგ მსუმრიად და ნებასა მიეახლებ
ოდა და აღიზახნეს ორთავე მათ განწყობილთა ჵ
მითა საშინელითა და იყო ჵმა იგი ვ~ა ჵმა ქუხილისა ძ
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ალითა შეიძრა ქუეყანა და დასცა ლახუარი პალეკარპოს ფარ
სა ვახტანგისსა რომელი იყო ვიგრის ტყავისა და განავლო ფა
რსა ვითარ წყრთა ერთი რ~ იყო სიმსხო ლახურისა
ვითარ მკლავი კაცისა და მისცა ფარი იგი მეფემა
ნ ლახუარსა მისსა და მიეტევა პირისპირ და სცა ჵ
რმალი ჩაბალახსა ზედა და განაპო თავი მისი ვიდრე მ
კერდამდის და მიჰყო ჵელი და უპყრა თავისა მისისა ნახევა

რი და მოიღო წინაშე ჯუარისა და თქუა ყოვლისა განდ
გომილისა შენისა ესე იყავნ ნაწილი და მიეტევნეს სპანი
ვახტანგისნი სპათა ბერძენთასა და აოტნეს იგინი დაიჭ
ირეს გუნდ გუნდად და მიაწყუდინეს ზღჴს პირსა და
არავინ განერა მათგანი გარნა რომელი შეესწრა ზღ
უად და ივლტოდეს ნავითა მას დღესა შინა მოსწყდა სპათაგა
ნ ვახტანგისთა ორმოცდა თერთმეტი და სპათაგან ბ
ერძენთასა მოსწყდა სამოცდათორმეტი ათასი და შეიპყრეს ტყუედ მ
ათგანი ას ოცდახუთი ათასი და ვ~ა მოიქცეს სპანი იგი გ
უამსა ზედა ვარაზბაკურისსა ვახტანგის დედის ძმისასა იგლო
ვეს და შემურეს იგი საბრითა და მურითა და წარ
სცეს ბარდავად ხ~ მეფემან ვახტანგ მოუწოდა ყოველ
თა სპათა და უბრძანა მოყვანება ყოველთა ტყუეთა და მო
იყვანნეს დაუკლებელად და იყო ერთრიცხვად ყოველ
ი მამაკაცი და დედაკაცი შჴდას ოთხმოცი ათასი
და წარსცა იგი ყოველი წინაშე კეისრისა ჵელითა ნ
ასრესითა და ადარნასესითა ერისთავთა მისთათა და
მიწერა წიგნი ვითარმედ სიბრძნე ღმრთისა მიუწდომე
ლ არს და სიბრძნესა კაცთასა და ნებასა სძლევს ნ
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ება ღმრთისა მე უწყი რ~ არა არს ნება შენი საქმესა ამის
რომელი ესე იქმნა პალეკარპოსისაგან არცა თუ იყო ნება
ჩემი რომელი ესე ქმნა დედის ძმამან ჩემმან და ო
რნივე ესე ძჴრის მოქმედნი ძჴრმანვე მოინადირნა ამისთ
ვის ყო ესე ღ~თნ რათა ახალნერგნი ესე მოიყვანნეს სარწმუნოებად
შიშსა მისსა ვ~ა იგი უძღებისა შვილისათჴს ყო საქმე
განსაცხრომელი ხ~ თქუენ პირმშონი შვილნი ხართ
ღმრთისანი და მარადის მისნი ხართ აწ მწუხარება ე
სე დედის ძმისა ჩემისა დისწულისა თქუენის მიერ ნუგეში
ნის ვეც რაჟამს ვიძიე შური მკლველთა მისთა ხ~ თქუე
ნ ნუგეშინის გეცით ერისა ამისთჴს რომელი იჵსნა
ღ~თნ შჴდას ოთხმოცი ათასი:– და უკეთუ ბრძან
ებდე მიმთხუევად ჩემდა გამოისწრაფე: და უკუეთუ არა მოციქულ
ითა განაგე საქმე ჩუენი რ~ დამძიმდა დგომა ჩუენ
ი ქუეყანისა ამისთჴს მოოჵრებულისა ხ~ ვიდრე მისლვამდე მ
ოციქულთა ფრიად მწუხარე იყო კეისარი ა~დ: რაჟამს
უთხრეს ვითარმედ ტყუე პირველ შეპყრობილი და ტყუე ე
რისაგან მეოტისა ყოველი დაუკლებელად განუტეობია მაშინ
განიხარა ფრიად და ყოველთა დაუტევეს მწუხარება და შე
ჯდა მეფე ნავსა და განვიდა სამასითა დრომონითა სუბუ

ქად გამოვიდა ზღჴს კიდესა და მოუწოდა ვახტანგს და ყვეს ურიე
რთას აღთქმა და ფიცი და განაგეს საქმე წინდობისა და უკუმოსცა კეისა
რმან საზღვარი ქართლისა ციხე თუხარისი და კლარჯეთი
ყოველი ზღჴთგან ვიდრე არსიანთამდე და ჵევნი რ~ნი: მოსდგმანან ღადოთა და
გამოიკითხა კეისარმან საზღვარი საბერძნეთისა ქუეყანა ზღ
ვის პირისა რომელ არს აფხაზეთი და ჰქუა ესრეთ ეგრის წყლითგან
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ვიდრე მდინარედმდე მცირისა ხაზარეთისა ესე საზღვარი ა
რს საბერძნეთისა ალექსანდრობითგან რომელი აწ შენ მი
გიღია მკლავითა ჩუენგან აწ იგი უკუმოგუეც და ოდეს წარიყვანებ
დე ცოლსა შენსა ასულსა ჩემსა მაშინ მოგცე მისგან
ქუეყანა და დაუწერა ეგრის წყალსა და კლისურასა შუა ქუეყანა ზითუად
და სხუა აფხაზეთი უკუსცა ვახტანგ ბერძენთა და წარვიდა
ვახტანგ გზასა კლარჯეთისასა და სპანი მისნი გა
ნუტევნა გზასა სომხითისასა და ვითარ მოიწია თუხა
რისად მიხედნა და შეუყუარდა ციხე და თქუა ჭეშმარიტად
თუ ხარ შენ ციხე და ვ~ა წარმოვიდა შუა კლარჯეთს
იხილა კლდე რომელსა სოფელსა ერქუა არტანუჯ
ი და მოუწოდა არტავაზს ძუძუსმტესა მისსა და დაადგინა იგი ე
რისთავად და უბრძანა რათა აღასრულოს ციხე არტანუჯ
ისა და უბრძანა რათა გამონახოს ჵევსა მას
შინა ადგილი სამონასტრე და აღაშენოს ეკლესია და ქმნეს მონასტე
რად ვ~ა ეხილვნეს მონასტერი საბერძნეთისანი:– და
ჰქუა არტავაზს უკეთუ განძლიერდენ სპარსნი ჩუენ ზედან საყუდელი ჩუენი ა
ქა ყოფად არს ხ~ არტავაზ აღაშენა ციხე არტანუჯისა და მო
ნასტერი სამნი მონასტერნი შაბასა მერისა ბი
ნდობისა და ახიზისა და განაახლა ციხე ახიზისა და ქმნა იგი ქუაბად და ვითარ წარ
მოვიდა ვახტანგ და მოვიდა ქალაქად თჴსად მცხეთად
იყო სიხარული დიდი და მადლისა მიცემა ღ~თისა და
შეიქცა იგი მშჴდობით და მისცა ნიჭი დიდი ერსა თჴსსა: ხ~
მეფემან სპარსთამან ვ~ა ცნა ვითარმედ მიიქცა ვახტან
გ ბერძენთა კერძო შეიქცა სპარსეთად და მოკუდა და
დაჯდა მეფედ ძე მისი და ვიდრე მოიწიფებოდა იგი
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წარჵდა ამას შინა წელიწადი სამი ხ~ ვახტანგ მეფესა უშენ
ა ცოლმან ძე და ასული მარჩბივად და მოკუდა შობა
სა შინა ბალენდუხტ დედოფალი ასული სპარსთა მეფის
ა ხ~ ვახტანგ უწოდა ძესა თჴსსა სახელი სპარსულად
დარჩილ და ქართულად დაჩი მაშინ ვახტანგ მეფემ

ან ვერ მოიყუანა ცოლი ბერძენთა მეფისა ასული
და ვერცა ქათალიკოზისა და ების კოპოსთა რ~ მოელოდა იგი
სპარსთა მეფისა მოსლვასა ამაგრებდა ციხეთა და
ქალაქთა და ჰკაზმიდა მჵედართა და განამზადებდა ბრძ
ოლად სპარსთა:– მაშინ შეაგდო საპყრობილესა შინა ბ
ინქარან მაცთური ების კოპოსი ცეცხლის მსახურთა და
მოსრნა და განასხნა ყოველნი ცეცხლის მსახურნი საზღ
ვართაგან ქართლისათა ხ~ სპარსთა მეფე შემდგომად სამისა წლის
ა წარმოემართა ბრძოლად ვახტანგისსა მოიწია და და
იბანაკა მუნ ხ:~ ვახტანგ წარავლინა და მიუმცნო ბერძენ
თა თანა ვითარმედ აჰა დღე იგი რომელ აღმითქუამს ვით
არმედ სპარსნი შემოვაწყუდივნე ჵელსა შენსა აჰა ე
სერა მომიყვანებიან იგინი შუა საზღვართა ქართლის
ათა და ყოველი კაცი მათ თანა ვითარ სამასი ათასი რ~ ჰგონებდა იგი გ
ანმრავლებასა სპათა მისთასა სომხითით და მეფეთაგან
კავკასიანთასა ხ~ მათ ვერ იკადრეს გართვა მისსა რ~ რომე
ლთამე მათგანთა აქუნდა სასოება ჯუარცმულისა ხ~ რ~ლნი იძლ
ივნეს ეშმაკისაგან მეფენი დარ უბანდისანი გაერთნეს
აწ მე აღმისრულებიეს აღთქმა ჩემი რომელნი აღ
მითქუამს სადაცა მიპოვნიე ს სახლი ცეცხლისა და და
მივსეს ფსლითა და მოგუნი და მზირნი მათნი მიმიცემეს
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სატანჯველსა ბოროტსა და მაცთური ბინქარან მ
ივეც საპყრობილესა და სიკუდილისაგან გარდაიხუეწა მ
ან უკუე მოიყვანნა სპარსნი ქართლად და დასუა ებ
ისკოპოსად მიქაელ კაცი სარწმუნო ხ~ ბინქარა
ნ ვ~ა მოიწია საზღვართა ქართლისათა მოკუდა: აწ სწრაფი
თ წარმოემართნენ სპანი შენნი რათა აქა შინა და
ეცნენ ყოველნი მტერნი ჯუარისანი და მოიცალო შენ ყოველთა მ
ტერთა შენთაგან ხ~ უკეთუ ჩუენ გუძლოს განძლიერდეს იგი და შე
მოვიდეს საზღვართა შენთა გზასა შიმშატისასა ხ~ ვიდრე მიიწეოდეს მო
ციქულნი ვახტანგ მეფისანი წარსრულ იყო კეისარი ქუეყანით ხ
აზარეთით კერძო რომლისაგან ვერ მოიცალებდა მ
ოსლვად ქართლად მაშინ ვახტანგ განაძლიერნა ციხენი და
ქალაქისანი და ურჩეულესი ერი მბრძოლი ერისა მი
სისა ვითარ ასი ათასი მჵედარი და ასი ათასი ქუეითი
იპყრა მის თანა და დაუ ბანაკა მათ დიღ მით ვიდრე ქართლის
კართამდე და სპარსთა დაიბანაკეს ცხენი სტერფითგან ჩაღმართ:– ხ~ ვახტანგ
განაფართა ჵიდი მოგუეთისა ვითარ სა
მოცი მჵარი ქცევისათჴს მას ზედა სპათასა ხ~ მეფე და

ჯუანშერ სპასპეტი დადგეს მცხეთას და ნასრა და მირდატ დაუტე
ვნა სპათა ზედა სომხითისა და ქართლისათა რომელნი დგე
ს არმაზით კერძო და მცხეთით განვიდეს და რა განვიდის
ლაშქარი იგი მიერ კერძო მცხეთით ეწყუნიან არაგუსა
ზედა და ოდესმე განვლიან ფონი მტკურისა და შეიბნია
ნ ფონსა ზედა ტფილისისასა და რომელსამე დღესა მათ სძლიან
და რომელსამე დღესა ამათ ხ~ ვახტანგ მეფესა შეექმნა ჩაბალახი ოქრო
სი და გამოესუა წინათ მგელი და უკანათ ლომი და
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რომელსა კერძსა იძლეოდიან ქართველნი მუნითცა მიმართი
ს და მოსრის სპისა მისგან სპარსთასა ვ~ა ლომმან კანჯარნი მიერითგან
ვერღარა შეუძლებდეს სპარსნი წყობად მისა რ~ და ისწავლე
ს იგი რომელსა ეწერა მგელი და ლომი და ვ~ა გიხილიან
ვახტანგ თქჴან დურ აზ გორგასალ რომელ არს ესე მიჰრიდ
ეთ თავსა მგლისასადა მის მიერ სახელ ედვა ვახტანგ მეფე
სა გორგასალ განგრძელდა მათ შორის ბრძოლა ო
თხ თუე ოდენ და მოვიდა მოციქული კეისრისაგან და მოართუა ძღ
უენი ვახტანგს და მოჰგუარა სპათაგან ბერძენთასა ოთხმ
ოცი ათასი მჵედარი და მოუწერა ვახტანგს ვითარმედ შ
ევექეც წყობასა ხაკანისასა და მომივლენია შენდა ოთხ
მოცდა რვა მჵედარი და მომიწერია ლეონისდა უკეთ
უ გიჵმდეს შენ ლაშქარი წინაშე შენსა არს მელიტი
თგან ვიდრე ლამედმდე და მოღმართ ვიდრე კარ
ნუ ქალაქამდე და მიბრძანებია ლეონისდა წინაშე
შენსა იყოს და მოწევნულ იყო ლაშქარი ბერძენთა ჯავახეთს ხ~ ვ~ა ს
ცნა სპარსთა მეფემან ბერძენთა მოსლვა შუელად მათ
და იწყო ზრახვად ვახტანგისა მიუმცნო მოციქულსა მ
ისსა და ჰქუა რასათჴს მოვსწყდებით ურთიერთას ძმანი
კაცნი ვართ შვილნი ნებროთისნი უკეთუ ცეცხლი არს
შეუკუე ეწიენ იგი ხ~ ჩუენ დავადგრეთ სიყუარულსა
ზედა მამათა ჩუენთასა ხ~ თჴთ ოეული ჩუენგანი სათნო
სა სულისა თჴსისასა ჰმსახურებდეს ვ~ა მოვიდა მოციქული და უთ
ხრა: სნდა ვახტანგს და ყოველსა ერსა მისსა და მისცა
ნიჭი ვახტანგ მეფემან მიუვლინა მოციქული მისი და
ჰქუა გიხილავს ძალი ჯუარისა რ~ ყოველთა მეფეთა მო
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გუაქუნდა ხარკი ვიდრე გამოჩინებადმდე ჯუარცმულისა რაჟამს გა
მოჩნდა იგი მძლე გექმნნეს ყოველნი თაყუანისმცემელნი
მისნი წინაშე მისსა და მოხარკენი შენნი ბერძენნი მოღმარ

თ გბრძვანან და მოაოჵრნეს სამსახურებელნი ცეცხლი
სანი აწ უკეთუ გუბრძოდი ჩუენ დატეობისათჴს სჯ
ულისა მოვკუდეთ ჩუენ მისთჴს ვ~ა იგი მოკუდა
ჩუენთჴს და მან აღმადგინნეს ჩუენ ხ~ უკეთუ აღასრულო სიტყუა
შენი და არა იყოს ცეცხლი ღ~თად შენდა: და იყოს ღ~თად ჩუ
ენდა ქრისტე მამად და უფლად გხადო შენ დაღაცათ
უ პირმშონი ვართ ა~დ: თქუენ სხედით საყდართა ზე
და მამისა ჩუენისათა ვ~ა: უთხრეს სიტყუა ვახტანგ
ისი შეიწყნარა და წარსცა ძღუენი გორგასალისა
ძლიერად და მის თანა გჴრგჴნი ანთრაკოანი და ჟამ
ი და დვეს შეკრებისა: აიყარა მეფე სპარსთა და უკუდ
გა რუსთავად და გამოვიდეს იგინი განთიად და დად
გეს ველსა კალაისასა რ~ ტფილისი სოფელი
და კალაიცა მოოჵრებულ იყო მაშინ ხ~ მეფე ვახტანგ
დადგა ჯაჭუს და შეკრბეს მასვე ველსა ორნივე მ
ეფენი და მოიკითხეს ურთიერთას და ყვეს აღთქმა თავის თავის
სა სჯულსა ზედა გარდაუვალ და მოხადა მას დღესა სპარსთა მე
ფე გორგასალმან ლაშქრითურთ თჴსით ტფილისად და უძღ
უნა გორგასალმან მჵევალი ათასი მონა ხუთასი სტავრა
სკარამანგი ხუთასი ბიზიონი ზუზმა ხუთასი ჵდალი
ცხენი თვრამეტი და დღესა მესამესა მივიდა გორგ
ასალი მის თანა და თანა წარიტანა ლეონ ან
თი პატრიაქი კეისრისა და ყვეს განზრახვა და აზრახა
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ანთიპატმან გორგასალსა რათა ყოს მშჴდობა შორი
ს კეისრისა და ხუასროსა რ~ ეშინოდა ბერძენთა რ
ამეთუ შევიდენ საბერძნეთად სპარსნი და მოაოჵრ
ნა იგი რ~ სპანი საბერძნეთისანი ყოველნი
იყვნეს ხაზარეთს და ჰქუა ხუასრო გორგასალს
ითხოვე ჩემგან რაცა გნებავს თ ავისა შენისათვის
ანუ სხჴსა ვისთჴსცა გნებავს ხ~ გორგასალმან ჰქუა მ
ნებავს რათა იყოს შენ შორის მშჴდობა და კეის
რისა ჰქუა ხოსრო დამძიმდა თხოვა შენი ჩემ ზედა რ~ ბერ
ძენთა რაჟამს პოვიან ჟამი ჩუენ ზედა არა ყვიან წყალობ
ა და მე ამით ვყავ სიყუარული შენ ზედა რათა შევიდე
საბერძნეთად და შური ვიძიო მათგან და აჰა მო
ციქული ხაზართა მეფისა მეათე დღე არს რათგან
მოსრულ არს და შენ არა უწყი მიზეზი მტერო
ბისა ჩუენისა ხ~ აწ მიგითხრა სილაღე მათი ჩ
უენ ზედა და მერმე ვყო ნება შენი ვინათგან აღ

გითქუ ფიცითა ძლიერითა ვითარმედ არა ვყო უნებელი შე
ნი და თქუა ვითარმედ შენ უწყი რ~ ზღუასა მოღმართ ჩუენ
ი არს საზღვარი განყოფილი ნოესითგან და აწ ი
გი მბრძავს ჩუენ ჯაზირსა და შამსა და მოოჵრებულ
არიან ქალაქნი ხ~ შამი სამეფო ჩუენი არს ა~დ:
ჯაზირისა ნახევარი განწესებული მამათა ჩ
უენთა შენი არს ხუედრი და მიუღებიეს იგი ბერძ
ენთა და მე ესერა შევიდოდე უკმოღებად მისსა
აწ რ ომელი ნაწილი მამათა შენთა არს შენ განუ
ყავ შენ იცი და ბერძენთა ხ~ სხუა ჯაზირისა
1–26 სტრ., 113r
მომცენ მე ბერძენთა და რომელი ვითხოვე ჩუენ
შენგან ხ~ ვ~ა ესმა ესე ლეონ ანთიპატრიაკსა გან
იხარა ფრიად და თაყუანის ცა ორთავე მეფეთა და თქუა
ხუთნი ქალაქნი ჯაზირისანი შენდავე იყვნენ შენნი
კერძნი რ~ ნახევარი სიკილიისა რომელი მოგუეღო შენ
გან უკუგცეთ და დღეთა ჩუენთა იყავნ მშვიდობა
შორის შენსა და მისსა: და თქუა მეფემან ვინ უწყის თუ
დასჯერდეს ბერძენთა მეფე ქმნულსა ჩუენსა და თქუა რ
აჟამს წარმომავლინა მე ძალად ამის მეფისა და
ჰქუა მეფესა ჩუენსა მონაზონმან ვინმე ღმრთის მეცნიერმა
ნ ვითარმედ სთნავს ღ~თსა მშჴდობა სამთავე ამათ მ
ეფეთა და იქმნაცა ეგრე ხ~ კეისარმან უბრძანა
მწიგნობარსა და დაწერა წიგნი ზავისა და აჰა აქა ა
რს აღწერილი წიგნი მისი ვ~ა ესე თქუა წარი
კითხეს წიგნი იგი დაწერილ იყო ფიცით თჴნიერ მის
სა რომელი მოსცა სპარსთა მეფემან ივბიმია
ნოსსა არა ვძებნო თქუენ ზე და და მოუწოდა
სპარსთა მეფემან ხაზართ ქალის მეფისა მოც
იქულსა და უთხრა მან აღზრზენა სპა
რსთა ბერძენთა ზედა მაშინ მოიღო
სპარსთა მეფემან ქარტა და დაწერა თჴსითა
ჵელითა წიგნი ბერძენთა მეფისა სიყუარულისა
და ჩინება საზღვართა და სიკუდილიისა უკუცე
მა მისცა ფილისტიმი საზღუარითა იერუსალემისათა და თქუა ვი
თარმედ ქალაქი სჯულისა თქუენისა არს იელ
უსალემი:. და მისცა გორგასალსა ნიჭი ალვა ლი[ტრა]
1–26 სტრ., 113v
სამი ათასი ამბარი ლიტრა ხუთასი მუშკი ხუთასი ტაიჭ

ის ცხენი სამი ათასი სამოსელი ხუასროვანი ათა
სი და ხაზდი სამი ათასი და წარვიდა ვახტანგ ში
ნა ხვალისა დღე წარავლინნა ვახტანგისა საკუთარი
ბარასბანს და მობიდნა ჰქუა ესრეთ გორგასალს
რომელი გინდა ჩემგან მე ვქმნე აწ განაგე
საბრძანებელი შენი ვ~ა გნებავს მიავლინენ და
სტურნი და მიითუალენ ქალაქნი შენნი რომელნი მიგცენ შენ
და კეისარსა ხ~ ბარზაბანს და მისცა მიუთ მი
თუალვად ქუეყანა თა და ქალაქთა თქუენთა ხ~ შენ
ჰყოფდი საქმესა ამას ჩუენ ზედა განრისხნენ ს
პარსნი მოხუცებულნი რ~ მათ ეგონა ჩემ მი
ერ შემუსრვა საბერძნეთისა ხ~ მე დღეს საზღუა
რთა ჩემთაგან ორი სამეფო მივანიჭე აწ ესე არ
ს სათხოველი ჩემი რათა დაა შენი ცოლად მო
მეც და შენ წარმოხჴდე ჩემ თანა ქუეყანა
სა და მამულსა ჩვენსა რათა ნახნენ ნათესავნი შე
ნნი და შემწე მეყო მე თავითა შენითა მტერთა
ჩემთა ზედა აბაშთა და ელამთა ჰინდოთა და სი
ნდთა რ~ უძჴრესი ბოროტი და დამდაბლება მეფობისა
ჩემისა მათ ყვეს აწ ოდეს მოხჴდე ჩუენთანა
და ესრეთ ჰქუა მოხუცებულთა და მარზაპან
თა ჩემთა რ~ სიყუარული ვყავ ჩემი და მოყუარ
ეთა ჩემთა რ:~ ესრეთ ინება ძმამან ჩემმან ვახტა
ნგ მეფემან რომელნი ქუეყანანი მივცენით მათით
ვე შემწეობითა მოხარკე ვყვენით მტერნი
1–26 სტრ., 114r
ჩუენნი და ამით დავაცხროთ გულისწყრომა მათი ბერძ
ენთა ზედა ხ~ შენ თავითა შენითა მინებ ძალად ჩემდა ა~დ სპანი შ
ენნი ადგილსავე იყვნენ მაშინ ვახტანგ მოუწოდა ყოველთა მ
ზრახველთა თჴსთა და ეზრახა ლეონ ანთიპატი ესრეთ ვითარ
მედ დიდ არს კეთილი შენ ბერძენთა ზედა უფროს მეფეთა მათ რო
მელნი სხენან საყდართა მათთა რ~ შენ დასცევ ქალა
ქი პონტოსა შემუსრვისაგან და შენ მიანიჭე შვიდას ოთ
ხმოცი ათასი სული და დღეს შენ მიერ მიეცემის ჯაზირი
და ფილის ტიმი რომელი მშვიდობით არა რომელსა
მეფესა ბერძენთასა შეუპყრიეს და მართალ არს ხუასრო უკე
თუ არა ჰყო მის თანა სათნოება უჵმრად შერაცხოს ი
გი ერმან მისმან დაღაცათუ მან არა გითხრა მიღმართ ვს
ძლიოთ რ~ ესე არს სრული სიყუარული მე მიგცე ლაშქრისა
ჩემისაგან ათი ათასი ჭურვილი და მე წარვჰყვე მოციქულ

თა შენთა თანა წინაშე კეისრისა და მუნით გამოგერთო
ჯაზირას სპითა ძლიერითა ესე განაზრახა ლეონ ანთიპა
ტმან და სთნდა მეფესა ვახტანგს და ყოველთა წ
არჩინებულთა მისთა განზრახვა მისი: და მისც
ა სპარსთა მეფესა დაჳ მისი ვახტანგ მეფემან ცოლად რომელს
ა ერქუა მირანდუხტ რომელი წარტყუენულ იყო ო
ვსთაგან და გა მოეჵხნა ვახტანგს ხუარანძე ამისთჴს ა
რა მისცა რ~ დაწინდებულ იყო სომეხთა პატიახში
სა და მოიყვანა ვახტანგ ძე მისი რომელსა ერქ
უა სპარსულადდარჩილ ხ~ ქართულად დაჩი
იყო ხუთისა წლისა და დაადგა გჴრგჴნი და დაუტე
ვა მეფედ და დაუტევნა მის თანა შვიდნი წარჩი [ნებულნი]
1–26 სტრ., 114v
მისნი პირველად ჯუანშერ სპასპეტი მპყრობელი ქართლი
სა და მფლობელი ყოველთა ერის თავთა და დემეტრე ერი
სთავი კახეთისა გრიგოლი ერისთავი ჰერეთისა და ნერსარან ე
რისთავი ხუნანისა და ადარნასე ერისთავი სამშვილდისა და
სამნი ილირ ერისთავი შიდა ეგრისა და სუანეთისა და
ბაკურ ერისთავი მარგჴსა და თაკუერისა და ამათ შეჰვედ
რა ძე თჴსი დაჩი და უბრძანა აღშენება უჯარმისა
და მუნ შინა ზრდა დაჩი მეფისა რ~ სიმარჯუედ გამო
ნახა იგი ნადირთა და ცხოვართათჴს და წარიტანნა თანა ოთხნი წარჩი
ნებულნი მისნი: არტავაზ ერის თავი კლარჯეთისა და ნასარ ერ
ისთავი ოძრჵისა და საურმაგ ეჯიბი მისი დიდი და მა
თთანა ათი ათასი მჵედარი ლაშქრისა მისისა დარჩეული და
ლეონ ანთიპატმან დაუტევა ლაშქრისა მისისაგან ათი
ათასი ბერძენი და თჴთ წარვიდა წინაშე კეისრისა და: ვახ
ტანგ მეფემან წარატანა თანა მოციქულად არტავაზ კა
ლარჯეთისა ერისთავი და წარსცა ყოველი ნიჭი წინაშე
კეისრისა რომელი მიენიჭა მეფესა ხოსროს გარნა სტავრები და ხა
იჭები დაიჭირა თავისათჴს და სხუა ყოველი წარსცა დაუ
ბრძანა არტავაზს რათა ჯაზირას მოერთოს ლეონ ანთი
პატრისთანა ხ~ ვახტანგს ევედრნეს დედა და დაა
მისი ხუარანძე რათა წარიტანნეს თანა და ილო
ცონ იერუსალემს წარიტანნა და წარვიდეს ვახტ
ანგ მეფე და ხუასრო გზასა არდაბადაგანისასა და
მუნით წარვიდეს ვახტანგ და დედა და დაა
იერუსალემს და ხუასრო ელოდა ანტიოქიას შევი
დეს და ილოცეს წმიდასა აღდგომასა და მოილ[ოცნეს]

1–26 სტრ., 115r
ყოველნი ადგილნი წმიდანი და შეევედრნეს წმიდასა აღდგ
ომასა შეწირეს შესაწირავი დიდი და წარმოვიდეს ან
ტიოქიას ხ~ ლეონ ანტიპატოსი კეისრისა და არტა
ვაზ ერისთავი ვახტანგისი მოვიდეს ოცი ათასითა მ
ჵედრითა რჩეულითა და მოართუეს ხუასროს კეისრისაგან
ძღუენი მიუწდომელი და ვახტანგს ნიჭი მიუწდომელი და
მოემცნო კეისარსა მოცი ქულთად სიხარული და მადლის
მიცემა ღ~თისა და ვახტანგის ქება და მადლი მიუწდომელ
ი და მოემცნო ვახტანგისა მიბრძანებ ლეონისსა ესრეთ
რათა იყოს შიშსა და ბრძანებასა შენსა ქუეშე ვ~ა ჩე
მსა და შეკრბა ვახტანგის საბრძანებელსა ბერძენი და
ქართველი და სომეხი ორმოცდაათი ათასი მჵედარ
ი რჩეული მაშინ უბრძანა სპარსთა მეფემან ვა
ხტანგს ვინათგან დედა და დაჳ შენი აქამდის დამაშურალ არ
იან მოვიდენ იგინიცა სამეფოდ ჩემდა რათა ერთ
ობით აღვასრულოთ სიხარული ჩუენი მერმე
თუ ინებონ წარსლვა ქართლს წარვიდენ იგინი
გზასა რანისასა ხ~ თუ ინებონ ლოდინება შენი
გელოდიან უძლესა ქალაქსა შინა სთნდა უკუე ბაძა
ნება ვახტანგს ხუასროსი და წარიტანნეს თანა და
წარემართნეს და წარგზავნა სპარსთა მეფემან მო
ციქული წინაშე ყოველთა წარჩინებულთა სპარსეთისათა და მი
უთხრა ესე ყოველი ხ~ მათ განიხარეს სიხარ
ულითა დიდითა რ~ ცეცხლებრ ეგზებოდეს ბრძოლისათჴს
ჰინდოთა სინდელთა და აბაშთა და ჯორჯანთათჴს და მივიდნ
ეს ბაღდადს და მოეგებნეს ყოველნი წარჩინებულნი ს[პარსეთისანი]
1–26 სტრ., 115v
სიხარულითა დ იდითა და აღასრულეს ქორწილი სამეუფო ექუ
ს თუე განცხრომითა და მიუთხობლ
ითა და შემდგომად ქორწილისა მისცა ნიჭი დ
იდძალი დედასა და დასა ვახტანგისსა და წა
რმოვიდეს ურაჰას და პატივ სცემდა ვახტანგს ყოველი ერი სპა
რსეთისა ვ~ა ხუასროს მეფესა მათსა და მერმე
წარემართნეს მტერთა ზედა პირველად მივიდეს
ჯორჯანეთს და წარმოტყუენეს ჯორჯანეთი და შემ
დგომად უმკჴდრო ყვეს და დასხნეს ადგილსა მათსა
ნათესავნი სპარსთანი და მიერითგან იქმნნეს ჯორჯა
ლნი გლეხად რომელნი აწ არიან მებეგრენი სპა
რსთანი და ელმანი:– და მუნით შევიდეს ჰინდოეთად და

მუნ იქმნნეს ბრძოლანი ძლიერნი და თჴთოთჴთო და იყო
მუნ წესად რომელმანცა მათგანმან სძლის ივლტი
ნ მის წინაშე ბანაკი ხ~ ვახტანგ მეფემან მო
კლა ბუმბერაზი თხუთმეტი მუნ შინა რომელ
თა დაეცნეს მრავალნი გოლიათნი სპარსთანი და
დაყვეს ბრძოლასა შინა ჰინდოეთისასა სამი წელი და წარმოტყუენნეს
უმრავლესნი ქუეყანანი ჰინდოეთისანი ა~დ მტკიცენ
ი ციხექალაქნი ვერ განტეხ ნეს რ~ ზღუდ
ეთა შინა იყვნეს და წარმოიღეს ხარკი ჰინდო
თა მეფისაგან მუშკი ლიტრა ათასი ამბარი
ეგზომივე ალვა ნავი ათი თუალები იაკინტი
და ზურმუხტი ნავი ერთი და მისთანა სტრიფ
ონი თვთო სახე ოქრო აქლემი ასი ვეცხლ
ი აქლემი ხუთაი და მუნით შევიდეს სინდეთს
1–26 სტრ., 116r
მაშინ სინდთა მეფემან განყო ერი თჴსი ციხეთა და ქალაქთა
შინა და რომელსაცა კერძსა განვიდიან სპარსნი მტყუენ
ავნი გამოუჵდიან სინდნი ციხეთა და ქალაქთაგან და დას
დვიან ვნება დიდი სპარსთა ზედა და მოსწყდა ურიც
ხვი ერი სპარსთაგანი ხ~ ძალითა ქრისტესითა არა სადა იძ
ლივნეს ვახტანგის სპათაგანნი და ყოვლადვე მძლედ გამოჩნდეს
მტერთა ზედა და მჵნედ მბრძოლად გამოჩნდეს
ოთხნი იგი წარჩინებულნი ვახტანგისნი და ლეონ
ბერძენი რ~ მათ დასცნეს მრავალნი მჵნედ მბრძოლნი სინდ
თანი ბუმბერაზნი ხ~ სინდთა მეფე იყო ქალაქსა შინა სინდსა
მაშინ ყოვლითა ძალითა მათითა მივიდეს სინდს და მუნ მია
ტყდეს ბრძოლანი ძლიერნი და დღეთა ყოველთა გამოვი
დის თჴთ სინდთა მეფე რ~ იყო იგი მჵნე გოლიათი
და შემმართებელი: და გამოიტანნის მჵედარნი სინდეთისანი
და იყვის ბრძო ლა ბუმბერაზთა რომელსამე დღესა მათ სძლ
იან და რომელსამე მათ და სინდთა მეფემან სძლო თავის თა
ვითა ყოველთა ბუმბერაზთა მბრძოლთა მისთა და არა
მიხუდეს იგი და ვახტანგ ბრძოლასა შინა დღეთა მრა
ვალთა მაშინ სინდთა მეფემან ველსა მას ზედა კარ
თა ქალაქისათა ღამე თხარა მთხრებლი დიდი და სამა
ლავად შიგა მჵედართა და სიმარჯჴთ დაუტევნა გზანი
გამოსავალნი და ჩაადგინნა მუნ შინა მჵედარნი ათნი რჩე
ულნი და დილასა ადრე გამოგზავნა ბუმბერაზი ერთი
და მას დღესა მ ხუედრი იყო ვახტანგისი კართა ც
ვისათჴს და მიდგა ესე ბუმბერაზი და სთხოვა ვახტანგს

ბრძოლა თავის თავ რათამცა წარიტყუა და შეჰჵადა მ
ათ ზედა მაშინ საურმაგ ეჯიბი ვახტ[ანგისი]
1–26 სტრ., 116v
განვიდა და ჰქუა არა ხარ შენ კადნიერ ბრძოლად მე
ფისა ა~დ მე გებრძოლო მონა მონასა და მიეტე
ვა ხ~ სინდელი იგი გაიქცა და მისდევდა საურმაგ ჩ
უეულებისაებრ რ~ მრავალგზის მბრძოლი ი
ყო ველსა მას ზედა და ვითარ წარჵდა და
მალულთა მათ მჵედართა გამოუჵდეს ზურ
გით მისსა და იგი მეოტი შემოიქცა ხ~ საუ
რმაგ სცნა ჰოროლნი წინასა მას და მოკლა ხ~
ათთა მათ მოკლეს საურმაგ მაშინ მიეტევა თჴთ ვა
ხტანგ მეფე და მის თანა სამნი იგი წარჩინებულნი
მისნი არტავაზ ბივრიტიან და ნასარ მათთანა
ლეონ ბერძენი ხ~ სინდელნი იგი ივლტოდეს და მისდევდ
ა ვახტანგ მოყუსითურთ ვიდრე კართამდის ქალაქისამდის
და შეივლტოდეს ქალაქად მაშინ ვახტანგ მწუხარებითა სავსე შეიქ
ცა და იგლოვდა გუამსა ზედა საურმაგისსა რ~ თანა აღ
ზრდილ იყო მისი ძმისწული მამამძუძისა მისისა არტავა
ზის მამისა მაშინ სინდთა მეფე გამოდგა კართა ქალაქისათა
და ჵმა ყო ჵმითა მაღლითა და ჰქუა ვახტანგ მეფეო მსგა
ვსი ხარ შენ ყუავისა მის უგუნურისა რომე
ლმან პოვა ქორი მოწყლული და გაგლეჯილი არწივი
საგან რომელსა ვერ ეძლო აფრენა და მიახლებუ
ლ იყო სიკუდილ სა და არა ქმნა ყუავმან მან ვ~ა წესი არ
ს ყუავისა რ~ სხუამან ყუავმან ოდეს იხილის ქო
რი იწყის ჵმა მაღლად ყივილი და ასმინის სხუათაც
ა და დაესხის სიმრავლე ყუავთა ქორსა რათამცა გა
ნიოტეს საყოფელთაგან მისთა და უშიშად დაყუნესმცა
1–26 სტრ., 117r
დღენი მათნი რ~ პირუტყუთაცა იციან სარგებელი თავი
სა მათისა არა ქმნა ყუავმან ესევითარი ა~დ შეიწყალა
ქორი იგი ვ~ა კეთილისმყოფელი მისი დაუტევა
ზრდა მართუეთა თჴსთა და მარადის უკრებნ მკა
ლსა და გუელსა რ~ სხჴსა შეპყრობა არა ძალუც
ყვავსა და მით ზრდიდა ქორსა ვ~ა მესხნეს ფ
რთენი თქუა გონებასა თჴსსა ესერეთ დღეთა მრ
ავალთა გაზრდილ ვარ მკალითა და გუელითა და არა
მომცემია ძალი მამა დედათა ჩემთა რ~

მკალითა ვერ განვძლიერდები თუმცა რა მედვა მიწ
ევნა მფრინველთა და მით გამოზრდა თავისა ჩემი
სა ა~დ შევიპყრა ყუავი ისი მზრდელი ჩემი შევჭამო და განვისუენო ორდღე
მომეცეს ძალი და ვიწყო წესისაებრ ნადირობად მა
მათა ჩუენთაებრ რომლისათჴსცა აღასრულა ესე შეი
პყრა ყუავი იგი და შეჭამა მიერითგან იწყო ნადი
რობად დიდთა და მალეთა მფრინველთა არა მ
იეცა ყუავსა მას ქება მოწყალებისა მისთჴს ა~დ უგუნურ
ად და თავისა მკლველად ითქმის არცა მიეცა ქორი
სა მას ყუედრ ება უწყალოებისა და კეთილისა უჵსენებლობა
და იგი არს გუარი და წესი ქორისა განილეოდა
და მოკუდებოდა მკალითა და ქმნა წესისაებრ და განე
რა სიკუდილისაგან ხ~ ყუავმან მან არა წესისაებრ
ქმნა და მითცა მოკუდა აწ სპანი რომელნი პირველ
ითგან მოაქამომდე და წაღმართ მიუკუნისამდე მტერ
ნი არიან ჯუარის მსახურთანი ჟამსა შინა უღონოებითა
და ლიქნით ყვიან სიყუარული და ოდეს ეცის
1–26 სტრ., 117v
ჟამი არა ყვიან წყალობა და კეთილის ჵსენება ესე ბევრგზის ქმნი
ლი გუასმიეს წიგნთაგან და ოდეს იხილეს სპარსთ ჩუენ მ
იერ შეკნინებულნი არა ჰყავ იგი რომელი ჯერ იყო შენდა საქ
მედ სიხარული და მადლისა შეწირვა ღმრთისა შენისა და ზრა
ხება სხუათაცა ნათესავთა და მტერთა აღზრზენა სპარსთა ზედ
ა და შეწევნა მტერთა სპარსეთისათა არა ჰყავ ესევითარი ა~დ
დაგიტეობია საყოფელი მამა შენთა და წინამძღუარ ქმნილ ხა
რ სპასა დიდსა საქრისტიანოსა საბერძნეთისასა და მო
გივლია ორისა წელიწდისა გზა და მოსრულ ხარ ძალად ს
პარსთა რათამცა განძლიერდეს და მოიწყუნეს და წარგწყმიდო
ნ შენ და ქუეყანა შენი და დაიპყრეს წარსაწყმედელად ყოველთა
ჯუარის მსახურთა ჭეშმარიტად ამას იმზადებ თავისა შენის
ათვის და ყოველთა ჯუარის მსახურთათვის რად ვთქუ ყუავისა
იგავი რ~ მეფე ხარ თჴთმპყრობელი და ახოვანი და ნებითა შ
ენითა მიგიცემია თავი შენი მონად მტერთა შენთა და ვითარ
არა უგუნურად ვთქუა თავი შენი: მაშინ ვახტანგ მეფემან
გეგონა შენ ვითარმედ სიბრძნით გამონახულად იზრახე ა~დ ცრუ ა
რიან სიტყუანი ეგე შენნი მე გითხრა და გაუწყო ჭე
შმარიტი უგუნურო მსგავს ხარ შენ თაგჴსა მის მთხუნ
ველისა რომელსა არა ასხენ თუალნი და საყოელი მისი არ
ს მიწასა ქუეშე და არა უწყის ბრწყინვალება მზისა და
შუენიერება ველთა და დაჯერებულ არს იგი ცხოვრებასა თჴსსა

რ~ ეგე ოდენ ჰგონიეს მას ცხოვრება ყოველთა იძრვისთა
ვითარსა ცხოვრებასა თჴთ არს და არა სრულ
არს ხილვად ნათელსა და შუენიერებასა ცისა და ქუეყა
ნისასა ეგრეთვე შენ ბრმა ხარ გონებისა თუალითა
1–26 სტრ., 118r
და ყრუ ხარ გონებისა ყურითა არა ხედავ არცა გე
სმის და არცა უწყი ცხოვრება სულიერი და არცა სურვიელ ხ
არ შენ მისლვად ცხოვრებასა მას საუკუნოსა ნათელსა მას
დაუსრულებელსა და მიუწდომელსა და არცა იცნობ შენ ღთსა
შემოქმედსა ყოვლისასა რომლისა მიერ შეიქმნა ყო
ველივე არა მიქმნია მოსლვა ამას ქუეყანასა დიდებლისა
თჴს ამა სოფლისა არცა მსახურებისათჴს სპარსთა ა~დ მ
სახურებისათჴს ღმრთისა დაუსაბამოსა სამებისა ერთარსები
სა დამბადებელისა ყოველთასა დიდებისათჴს მერმისა საუ
კუნოსა დაუსრულებელისა რ~ ჩემითა აქა მოსლვი
თა პირველად გამომიჵსნია იერუსალემი წმიდა ქალაქნის
ადა დადგეს საფრჵენი უფლისა ჩუენის იესოს ქრისტესნი და
მუნ აღასრულა ყოველივე ჵსნისათჴს სულთა ჩუენთასა და
შემდგომად ყოველი საქრისტიანო მიჵსნია მოოჵრებისაგან
რ~ მისცემოდა ჟამი სპარსთა მეფესა მოტყუენვად ყოვ
ლისა საქრისტიანოსა დაღათუმცა ქუეყანა ჩემი დაცულ იყო
ძალითა ქრისტესითა და სიმჵნითა სპათა ჩემთათა ა~დ უ
ცალო იყუნეს ბერძენნი და ვერ წინა ვერავინ აღუდგებოდა
და ესრეთ ჯერ არს ჩუენ ქრისტეს მოსავთაგან რათა ერთის
ა მოყუსისა ჩუენისათჴს დავდვათ სული ჩუენი ხ~ ბევრი
სა ბევრეული სული დაჵსნილ არს ჩემითა მოსლვითა
და ამისთჴს მიქმნიეს ესე: ღ~თნ დამბადებელმა ჩემან შეი
წიროს და რომელ სთქუ შენ თუ მოიწყონ რა სპარ
სთა მტერ ექმნებიან ქრისტიანეთა მე ძალი
თა და შეწევნითა ქრისტესითა ჟამსა ამას დამიჵსნიან ქრ
ისტიანენი ჭირისაგან დიდისა და უკანას ღ~თნ და
1–26 სტრ., 118v
მბადებელმან წყალობა ყოს კუალად მოსავთა მისთა ზედა დაღათუმცა არა
იყო მიზეზი ქრისტიანეთა ჵსნისა და თჴთ ძალად სპარსთა მო
სრულ ვიყავ აქა ჯერ იყო ესეცა პირველად ნათესა
ობისათჴს და შემდგომად ამისთჴს დაღაცათუ არა ჭ
ეშმარიტსა სჯულსა ზედა არიან სპარსნი ა~დ
მეცნიერნი არიან ღმრთისა დამბადებელისანი და ჰწამს
ცხოვრება სულიერი ხ~ თქუენ სრუ ლიად უმეცარნი

ხართ ღმრთისანი და უგულისხმო ვ~ა ცხენი და ჯორი ვი
თარ უკუე არამცა მსახურებად შეიწირა ღ~თნ და
მბადებელმან ყოვლისამან და საწუთოსაცა ამის სა
ქმეთაგან საძაგელ არს გონება შენი რ~ ქორმან
ღადარმან რომელმან შეჭამა ყუავი იგი მზრდელი მისი
აქებ ნაქმარსა მისსა ხ~ ბუნება ჩუენი ესე არს
რათა კეთილის მყოფელისა ჩუენისათჴს დავდვათ სული ჩ
უენი და მოვიგოთ მადლი ღმრთისაგან და ვპოვოთ ცხოვრ
ება საუკუნო და სოფელსა ამას მოვიგოთ ქება კაცთა
გან და სახელსა ზედა ღმრთისასა და მცნებათა მისთათ
ვის თუ მოვკუდეთ უკუდავნივე ვართ და სიკუდილისაგა
ნ ცხოვრებად მივიცვალებით:– მაშინ ჰქუა სინდთა მეფე
მან ცუდ არს სიგრძე ზრახვისა ჩუენ შორის ა~დ რ
ომელისა სთქუ შენ თუ სახელისათვის ღმრთისა ჩემისა მო
ვკუდე სიკუდილისაგან ცხოვრებად მივიცვალები მაშა უკეთუ
კაცმან უწყოდის მის ზედა მომავალი დიდება და კეთი
ლი ჯერ არს ესრეთ რათა ისწრაფოს მიმთხუევად სუფევი
სა: აწ უკუე ჭეშმარიტად უწყი სუფევად მისლვა შენი და
გამოვედ ბრძოლად ჩემდა რათა ჩემ მიერ მიიც
1–26 სტრ., 119r
ვალო დღეს სიკუდილისაგან ცხოვრებად რ~ წარჩინებულნი
შენნი წარმოვლენიან წინა მორბედად შენდა რათა გა
ნგიმზადოს სადგური შენი ჰქუა ვახტანგ აწინდ
ელი სიკუდილი მე არა მიჩნს სიხარულად რ~ ცოდვილი ვა
რ და არა სრულიად აღმისრულებია მცნება უფ
ლისა და არა სრულიად აღმიჵოციან ცოდვანი
ჩემნი სინანულითა ა~დ ძალითა ქრისტესითა არა
მეშინის მე შენგან სიკუდილისა რ~ იგი არს მფარ
ველი ჩემი რომლისა მიერ დაცულ ვარ ყოვლ
ადვე მრავალ მოწყალემან ღ~თნ მრავლითა ძალითა
მის მიერითა ჩემ მონისა მისგან მოგკლას მგმ
ობარი მისი და სული შენი წარვიდეს ბნელსა მ
ას გარესკნელსა ცეცხლსა უშრეტსა მაშინ გამოვიდა
სინდთა მეფე და ვახტანგ ჰქუა მოყუასთა თჴსთა ღ~თსა ევედრენით
და ზურგით კერძი ჩემი განმიმაგრეთ და
განვიდა ვახტანგ და ორთავე მათ აქუნდა ოროლენი
მაშინ იწყეს რბევად მრგულივ ნავარდსა და ღონე
სა ეძიებდეს ორნივე რათამცა შეჰყვეს წვირსა
ოროლისასა მაშინ დაიჟამა სინდთა მეფემან შეყო
ლა ვახტანგის ჰოროლის წუერისა და შეუტევა რ

ათამცა სცნა ჰოროლნი ხ~ სიმჵნითა და სიკის
კასითა ტანისა მისისათა მიუდრკა ვახტანგ ოროლსა და
წარჵდა და შემოუმრგლო ვ~ა მგრიგალმან და
სცნა ჰოროლნი სინდთა მეფესა ბეჭსა მარც
ხენასა ვერ უფარა სიმაგრემან საჭურველისამან და იწყლა წყლულე
ბითა დიდითა რ~ წინათ განავლო წყრთა ერთი
1–26 სტრ., 119v
და ჩამოიჭრა სინდთა მეფე და მივიდა ზედა ვახტანგ ჩაყო ჵელი
და უპყრა ფერჵი მისი და თრევით მიიღო წინაშე
სპარსთა მეფისა მაშინ ყოველმან სპამან ჵმ
ითა მაღლითა შეასხეს ქება ვახტანგს და აღივსო სიხარულითა
სპარსთა მეფე და ყოველი ბანაკი მისი და მოვიდეს
ყოველნი წარჩინებულნი წინაშე ვახტანგ მეფისა ძ
ღუნითა და შესწირვიდეს ძღუენსა მაშინ სპარსთა მეფე
მან მოიყვანა მკურნალი ჵელოვანი და დაადგინა ზედა სინდთა მეფესა
რათა განიკურნოს წყლულებისაგან და მის მიერ წარ
იღოს ყო ველი სინდეთი ხ~ სინდთა დაიჭირეს ნაცულად
მეფისა მათისა ძე მისი მაშინ მეფემან ვახტანგ აზ
რახა სპარსთა მეფესა განტევება სინდთა მეფისა აღება ხარკისა და მძევალ
თა რ~ ვერ წარიღებდეს სინდეთსა ა~დ სთნდა მეფესა ს
პარსთა განზრახვა ვახტანგისი განუტევა სინდთა
მეფე აღიღო მისგან ხარკი ორი ეზომი რომელი
ჰინდოთაგან და ორნი შვილნი მძევლად და ესე ხარკი
სთნდა მაშინ სპარსთა მეფემან ყოველი მიანიჭა ვახ
ტანგს მეფესა: – მაშინ მეფე იგი სინდთა დაემოყურა
ვახტანგს სიყუარულითა დიდითა პირველად ამისთვის რო
მელ ოდეს შევარდა ჵელთა ვახტანგისთა არა მო
კლა და ცოცხლებით მიიყვანა წინაშე სპარსთა
მეფისა და შემდგომად ამისთჴს რ~ ვახტანგის მიერვე განათა
ვისუფლდა ტყუეობისაგან და უძღუნა ვახტანგს
ძღუენი მიუწდომელად დიდძალი და წარმო
ვიდეს სინდეთით წელსა მეოთხესა სინდეთს შეს
ლვისა და დარჩომოდეს მოუოჵრებელად ქალაქნი სინდეთისანი
1–26 სტრ., 120r
მოუოჵრებელად სინდს თოფორი კიმრაი და მოვიდეს მ
უნით აბაშეთს ხ~ აბაშნი მსხდომარე იყვნეს ქუეყანასა
რომელსა მოსდგმიდა წყალი და ლე ლერწმანი რ
ომელსა ვერ იარებოდა ნავი და ვერცა ოთხ ფერჵი
ა~დ: საზღვართა ზედა არს სპარსთასა და სულ გრ

ძელად ჰბრძოდეს რ~ წყალი იგი რ~ი შესდიოდა
გარდაუგდეს და ლერწმოანი იგი დაწუეს ცეცხლითა და
წარმოტყუენეს აბაშეთი ყოველი და განყვნა მეფე
მან სპარსთამან აბაშნი ორად და ნახევარნი დაუ
ტევნა ადგილსავე ზედა და ნახევარნი წარმო
იყვანნა ვითარ სახლიათასი და განყვნა იგინი ადგი
ლითი ადგილად და ესე არიან ქურდნი ნათესავნი
იგი რომელ წარმოტყუენნა აბაშთაგან:– და წარვი
და ვახტანგ მეფე: წელსა მერვესა შესლვი
თ მისითგან სპარსეთად ვიდრე ანტიოქიამდე
და მოვიდა ურაჰად ხ~ სპარსთა მეფე აძლევდა ვა
ხტანგს ცოლად თჴსთაგან მეფეთასა ხ~ ვახტანგ მე
ფემა ჰქუა არა ჯერ არს ჩემგან ორთა ცოლ
თა პყრობა რ~ მივის მე ცოლი ასული კეისრისა და
უმძიმდა ესე მეფესა ხუასროს ა~დ ვერა ჰქუა ხ~ ვახტ
ანგ მშჴდობით პოვნა დედა და დაჳ მისი და წარმ
ოვიდეს ვიდრე განსაყოფელსა ბერძენთა და სომეხ
თასა და წარვიდა ლეონ ბერძენი და სპა მისი შ
იმშატად ხ~ ვახტანგ წარავლინა მოციქუ
ლი წარმოყვანებად ცოლისა მისისა და პეტრეს
თანა ქათალიკოზისა და სამოელ ების კოპოზისა
1–26 სტრ., 120v
და წარმოვიდა მეფე ქართლად და მიეგება ძე მისი და
ჩი და მის თანა ყოველნი სპასალარნი და მათ თან
ა ებისკოპოსნი და ვ~ა ცნა ების კოპოსთა ქათალი
კოზისა და უმძიმდა რეცა მას ზედა იწყო ამბოხებად და მი
ზეზობად და მიუვლინა მეფესადა ჰქუა ვითარმედ შენ და
გიტეობია ქრისტე და ცეცხლსა ესავ ხ~ ვახტ
ანგ მოუვლინა ვითარმედ ძალითა ქრისტესითა
შევედ და სიმართლით გამოვედ: ძალითა
ქრისტესითა და უბრალო ვარ ღ~თნ იცის მაგრა
წარმივლენიეს ქათალიკოზისა და ების კოპოსთა და
ვ~ა: ესმა ესე ებისკოპოსსა დაიდასტურა და ჰგონებდა
რათა შფოთითა დააცადოს საქმე იგი და მოსულა
მათი და კრულ ყო მეფე და ყოველნი სპანი მისნი ხ~ მეფე
მან თქუა დაღაცათუ უბრალო ვართ სიმდაბლე ჯ
ერ არს ჩუენგან და მივიდა მეფე და გარდაჵდა საჵე
დარსა რათამცა შეემთხუა ფერჵთა ების კოპოსისა
თა და განძრა მან ფერჵი და მიამთხუა პირ
სა მეფისასა ფანდაკითა და შემუსრა კბილი მისი ხ~ მეფემა

ნ თქუა სილაღე ესე ამპარტავანებისა არს საცთუ
რი ეშმაკისა უკეთუ სიმრავლემან ცოდვათა ჩე
მთამან აღგძრა არა გაქუს ჵელმწიფება ბორო
ტისა ა~დ შენდობისა ვ~ა იტყჴს სახარება ვითა
რმედ არა დაშრიტო პატრუკი მგზებარე
არცა განსტეხო ლ ერწამი დაჩეჩქჴლი ხ~
შენ ჰგონებ ვითარმცა შენითა სივერაგითა
ჩუენ დაგუაცადენ სიყუარულსა ქრისტესსა
1–26 სტრ., 121r
მაშინ გამოჩნდა ცხადად რაჟამს გესმა უმთავრესისა
შენისა ქართლად მოყვანება და აღეგზენ შურ
ითა ბოროტად ვ~ა იუდა პეტრესითა რ~ შენ ხა
რ ვ~ა იუდა ხ~ ეკლესია ვ~ა პეტრე ვეცხლის
მოყუარე ხარ რ~ შენცა მიეგო კოსტანტი პოლედ და
ვ~ა ჯერ იყოს განგიკითხოს: და წარსცა იგი დ
იასპანთა და მის თანა კბილი მისი და შეუთუალა რა
თა ქათალიკოზი და თორმეტნი ების კოპოსნი სწრაფი
თ წარმოავლინენ და მათ შორისმცა არს პე
ტრე ქათალიკოზად და სამოელ ების კოპოსად და სხვა
ნი ვინცა სთნდენ და ვ~ა მიაწიეს მიქელ ებ
ისკოპოსი: ჰქუა მას პატრიაქმან ვინათგან დაითხია შენ მიერ ს
ისხლი ქუეყანა სა ზედა არღარა ღირს ხარ შენ ების კოპოსად და კადნი
ერებისათჴს მეფისა თანაგაც შენ სიკუდილი ვ~ა იტყჴს და
ემორჩილენით თქუენ მეფეთა რ~ არა ცუდად აბიეს ჵრმ
ალ რ~ ღმრთისა მიერ მთავრობს ვ~ა ლომი შორის ც
ხოვართა და ექსორია ყვეს მიქელ ეპის კოპოსი მ
ონასტერსა მღვიძარეთასა: და წარავლინეს პეტრე მღდელი და
სამოელ მონაზონი ანტიოქიას და მიუწერეს ანტიოქიისა პატრია
ქსა მეფემან და პატრიაქმან კოსტანტინეპოლელმან პ~დ და
საბამსა ქართლის მოქცევისასა დედაკაცისა ჰრომაელისა
ნინოს მიერ განივლინა აქათ ების კოპოსი რ~ შორი
ს სპარსთა და ბერძენთა შფოთი იყო და მით ვერ
მოაწიეს საქმე ესე ჯერისაებრ სჯულისა რ~ ჩუენ
უწყით ვითარმედ ქართლი და აღმოსავლეთი და ჩრდილო მაგი
ს წმიდისა საყდრისანი არიან ვ~ა განაწესეს მ[ოციქულთა]
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სახარებასა შინა რომელ არს უწინარესობა და მიუწერეს ყ
ოველი საქმე დიდისა ვახტანგ მეფისა ვითარმედ ებისკოპო
სი იგი რომელი მათ მიერ დადგინებულ იყო უკუვად

გინეთ და დღეს იცოდეთ ახალნერგ ად ჭეშმარიტად ქარ
თლი აწ ორნი ესე მათნი თხოილნი აკურთხენ სხუანი თერთ
მეტნი ვინცა ვინ შენ გენებოს იგინი აკურთხენ და ჩუენდა წარმოვიდენ რათა
ჩუენ ნიჭითა და საჵმრითა ყოვლითა განუტევნეთ ხ~
ანტიოქელმან პატრიაქმან ყო ეგრე ვ~ა მიუმცნეს
პატირაქმან და კეისარმან აკურთხნა თორმ ეტნი ებ
ის კოპოსნი და პეტრე კათალიკოზმან და მოვიდეს
კოსტანტინეპოლედ და მეფემან მისცა ნიჭი დიდძა
ლი და ასული თჴსი მისცა სახელით ელენე მეფეს
ა ვახტანგს და გამოავლინა იგი სპითა დიდითა ვიდრე საზ
ღვართამდე სომხითისათა და მუნ მიეგება ვახტან
გ მეფე და შეიქცეს სპანი ბერძენთანი და წარმოვიდეს მცხე
თად ხ~ მცხეთას მეფემან ვახტანგ აღაშენა ეკლესია მოციქულთა ს
უეტი ცხოველი და უპყრა სუეტსა შინა სამხრით ადგი
ლსა მას სადა იგი დაცემულ იყო ეკლესია რომელ არს
სიონი დიდი და მუნ შინა დასუეს პეტრე კათალიკო
ზად და სამოელ ების კოპოსად მცხეთასავე საებისკოპო
სსა და დასუა ერთი ების კოპოსად კლარჯეთს ეკლესია
სა ახიზისასა ერთი არტანს ნიგალისა ერთი ბოლნისს
ერთი რუსთავს ერთი ნინო წმინდას უჯარმის კარსა რ
ომელი გორგასალსა აღეშენა ერთი ჭერემს მისსავე აღშე
ნებულსა და მუნ ქმნა ქალაქი ერთი შორის ორთავე ეკლესია
თა რ~ი იგი მანვე აღაშენა ერთი ჩელეთს რ~ი სოფელსა შუა
1–26 სტრ., 122r
აღაშენა ერთი ხორნაბუჯს და ერთი აგარაკს რომელ
არს ხუ ნანს გამართებით შემდგომად მისსა აღაშენა ე
კლესია ნიქოზისა საგზებელსა თანა ცეცხლისასა და
დასუა ების კოპოსი სადა იგი ეფლა გუამი წმიდ
ისა რაჟდენისი რომელი იწამა სპარსთა მიერ წყო
ბასა ვახტანგისსა: ესე რაჟდენ იყო მამა მძუძე ვ
ახტანგის ცოლისა: რ~ი პ~ლ მოეყვანა სპარსთა მეფი
სა ასული და მოიქცა იგი ქრისტიანედ და იქმნ
ა იგი დიდად მორწმუნე და იყო იგი ბრძოლასა მას შინა
ძლიერ შეიპყრეს იგი სპარსთა და აიძულებდ
ეს რათამცა უარყო ქრისტე ხ~ წმიდამან
აღირჩია წარუვალი იგი და იწამა ქრისტესთჴ
ს და ესხნეს ვახტანგს ბერძნისა ცოლისაგა ნ
სამ ძე და ორ ასულ ხ~ ძესა მისსა პირმ
შოსა პირველისა ცოლისასა დაჩის მისცა ქალაქი ჭერ
ემისა და ნეკრესისა და ქალაქი კამბეჩოვანისა რომელ არს

ხორნაბუჯი და ყოველი ქუეყანა მტკუარსა აღმოსავლ
ით და თჴთ ვახტანგ დაჯდა უჯარმოს და აღაშენა იგი
ნაშენებითა უზომოთა და დაჳ მისი ხუარანძე მისცა ბა
კურს ცოლად პატიახშსა სომხითისასა და ვ~ა წარვიდეს
ამას შემდგომად ჟამნი რაოდენნიმე მოკუდა ხუასრო მე
ფე სპარსთა და დაჯდა მის წილ ძე მისი ხუასრო და განძლიერ
ებულ იყვნეს სპარსნი რ~ ყ~ნი მტერნი მათნი დაემორჩილებ
ულ იყუნეს შესლვითა ვახტანგისითა და წარმოემართა იგი ბრძ
ოლად ბერძენთა და მოუვლინა გორგასალსა მოციქული და ჰქუა მო
კუდა მამა ჩემი და მეფე მყო მე ყოველმან ერმან მის [მან]
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საყდართა მისთა ზედა და ესრეთ მიბრძანეს მოხუცებულ
თა ჩემთა რათა მოვიდე წინაშე შენსა და ვერჩდე ბრძა
ნებასა შენსა და შენ წარმიძღუე ჩუენ მეფეო წინამძღუ
რად ჩუენდა შესლვასა ამას ჩუენსა საბერძნეთად და მომე
ც ასული შენი ცოლად რათა ვიყო მე ვ~ა ერთი შვილთაშენთაგანი ვ~ა
მოვიდა მოციქული წინაშე ვახტანგ მეფისა და ვახტანგ აშენ
ებდა ქალაქსა ტფილისისასა და საფუძველი ოდენ დაედვა: და ვ~ა
უთხრა მოციქულმან შეთულილობა ხუასრო მეფისა:– თქუა მეფემან
ამისთჴს თქჴან მჭედელო გამახუე მახჴლი შენი რათა მსწრა
ფლ განეწონოს ასოთა შენთა მაშინ ვახტანგ დღეთა მიწევნულ იყო ვითარ
სამოცისა წლისა და თქუა ესრეთ უთხართ მეფესა ხუას
როს პირველად განემზადე ბრძოლად ჩუენდა და ეგრე შევე
დ საბერძნეთად რ~ ძალნი რომელნი იქმნნეს ყოველ
ნი ძალითა ჯუარისათა იქმნნეს აწ ცხოვრება ჩუენი ი
ყავნ სასოებითა ჯუარცმულისათა: და წარავლინა ქადაგი რათა
დაუტეონ სოფლები და ქალაქები რ~ი: იყო არა ძლიერი და შეივლტ
ოდიან კავკასიანთა და კახეთად რ~ კახეთი ტყე იყო და შეუვალი
მტერისა მიერ ხ~ დაჩი მეფე და დისწული მისი გარ
დავიდეს კახეთად და შედგეს ჵევსა ლოპოტისასა ქვე
ყანასა მას კლდითა მოზღუდვილსა და იყვნეს სოფლი
სა მის კაცნი ცეცხლისა და წყლისა მსახურ და სავსე
იყო ჵევი იგი სიმრავლითა კაცთათა ვიდრე ნოსრამდე ხ~ გო
რგასალისა ცოლი და შვილნი უჯარმის ჵევსა და
წინასა ციხესა თჴთ შედგა და მის თანა ჯუანშერ და ადარნა
სე ხ~ მცხეთას დემეტრე და ნერსე და ბივრიტიან უტე
ვა წარავლინა მოციქული და მიუმცნო კეისარსა: და მოვიდა
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ხუასრო მეფე და შემუსრნა ქალაქი კამბეჩოანი და ჭერე

მის ციხე და ველის ციხე და ვ~ა მოიწივნეს კახეთად დაი
ბანაკეს იორსა ზედა ხ~ სპანი ვახტ ანგისნი დადგეს ველსა
ზედა გარემოს ციხე ქალაქსა სადა ჰქჴან დარფაკა და შეიბნე
ს იორსა ზედა და სამ დღე ყოველთა დღეთა იბრძოლეს და
დაეცემოდა ორთავე სპათაგან ურიცხვი მაშინ ვახტანგ მოუწ
ოდა პეტრე ქათალიკოზსა და ჰქუა უწყოდი რა რ~ არა ხარკი
სა მიცემისათჴს გუბრძვანან ა~დ ქრისტეს დატეობისათჴ
ს აწ მე ესე განმიზრახავს რ~ ცხოვრებასა ჩემსა სიკუდილ
ი უმჯობეს არს სახელსა ზედა ქრისტესსა რათა სასუფეველი გვა
ქუნდეს აღთქმული მათ თანა რომელთა ეტყჴს რ~ნ წარიწყმიდო
ს თავი თჴსი სასუფევლისა ამას ჩემთვის მან პოვოს იგი: ჰქუა
მას ქათალიკოზმან გიხილვან საქმენი ნათესა
ვთა შენთაგანმან იხილნა შეწევნანი ქრისტეს მიერნი რ~ უწ
ყის სიბრძნემან შენმან ვითარმედ მტერი იგი გამომცდელი
ჩუენი აცილობს ჩუენთჴს ღ~თსა ვ~ა იობისთჴს რ~ ღ~თი მიუ
შვებს მოძულებულთა მათ თჴსთა წარწყმედად ხ~ შეყუარ
ებულთა თჴსთა განღმრთობად იყავ შენ ვ~ა გაზრახოს ღთნ დაღაცათუ არა მოჰკუდეთ
და ამით სიტყჴთა ამხ
ილა ვითარმედ წყობასა მას არა დარჩეს და ჰქუა ხ~ ქართლი მიეცეს განსარყუნელად
ა~დ იერუსალემიცა რ
ომელ არს მშობელი ყოველთა შვილთა ნათლისათა: და
ჰქუა მეფემან დადეგ ეკლესიასა შინა რაჟდენ წმიდისასა რომე
ლი რაბატსა შინა უჯარმოსასა აღმიშენებია და ვეჭუ
ვითარმედ ყოველნი ქალაქნი გარემოს უჯარმოსა იძლივნენ რ~ მ
ტკიცენი და ძლიერნი ზღუდენი აქა დავსხენით და ყო ეგრეთ
ქათალიკოზმან ხ~ ებისკოპოსნი ყოველნი წმიდანი მუნ შეკრბეს
და იყო ლაშქარი ვახტანგისი ორას ორმოცდა რვა: ხ~
სპარსთა შჴდას ორმოცი ათასი და განყო მეფემან ლ
აშქარი მისი სამად და კლდით კერძო მოავლინა ქუეითი და ერთ კერძო მოავლინნა
პატიახშნი
და სპასპეტი და სადათ სპარსთა მეფე იყო მუნით თჴთ მ
ივიდა ვახტანგ ვითარ ასი ათასითა სპითა ღამესა ნისლისაგან განცისკრებულსა ო
დენ დაესხა ვახტანგ სპარსთა ზედა და ჰქუა ყოველსა ერს
ა მისსა ყოველი კაცი რო მელი დარჩეს სიკუდილისაგან
და მტერთა ჩუენთაგანისა თავი ანუ ჵელი გამოიტანოს სი
კუდლითა მოკუდეს იგი: და ცისკარი რა აღებოდა დაესხა და
შევლო ვიდრე პალატამდე მეფისა შევიდა კარავსა შინა მეფის
ასა და მეფე შეესწრა ცხენსა ზედა და ძე მისი ბა
რტამ მოკლა და მოჰკუეთა თავი მისი და მუნ შინა ვი
ნმე სცა ისარი მკერდსა ვახტანგისსა და იყო ბ

რძოლათა ვიდრე შუადღემდე სძლო ვახტანგ სპა
რსთა მათ და მოკლა მათგანი ვითარ ას ოცდა ა
თი ათასი რ~ ლ:~ ჩ:~ ხ~ სპათაგან ვახტანგისათ
ა მოკუდა ვითარ ოცდა რვა ათასი ქართველი და წ
არმოიღეს ნატყუენავი ცხენი ვითარ ს~ჩ ორასი ათასი და
სრულიად ვერ იოტნეს სიმრავლისაგან და აიყ
არა მუნით სპარსთა მეფე და ჩადგა რუსთავ
ს და დამძიმდა წყლულება ვახტანგისი რ~
შეწეულ იყო ისარი ფირტუად და წარვიდა უჯა
რმოს და უბრძანა სპასალართა ქართლი
სათა რათა ადგილსავე დგენ ცნეს სპარსთა
ვითარმედ დამძიმდა ვახტანგ წყლულებისაგან მოაოჵრეს ტფილისი
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და არმაზი ქალაქი ხ~ მცხეთას ვერ დაიპყრეს გარნა რომელ
ი ზღუდესა გარ ეგნით იყო მოაოჵრეს რომელი იგი მუ
ხნარით და არაგუსა ხერთვისსა იყო ხ~ ბერძენთა მეფე ს
იმამრი ვახტანგისი მოკუდა და დაჯდა მეფედ ძე მისი და
გამოვიდა სპერად გამოსლვად ქართლს და ვითარ ცნა სი
მძიმე გორგასლისა და დადგა კარნო ქალაქსა და მივიდა
მუნ ხუასრო და შეიბნეს ხუასრო და კეისარი კარნი ფორა
ს და დაიჵოცა ორთაგანვე სპათა რომელ იქმნა სისხ
ლისა მდინარე და მის მიერ ეწოდა ადგილსა მას კარნიფორა რეცა
სისხლისა მუცელი და ვერ სძლეს ერთმანერთსა რ~ სპანი ო
რთანივე დაიჵოცნეს და შეიქცა ხუასრო გზასა ქართლისასა:– ხ~ ვახტანგ შეიტყო
სიკუდილი თავისა თჴსისა მოუწოდა ქათა
ლიკოზსა და ცოლსა თჴსსა და ძეთა და ყოველთა წარჩინებუ
ლთა და თქუა მე ესერა წარვალ წინაშე ღ~თისა ჩე
მისა და ვმადლობ სახელსა მისსა რ~ არა დამა
კლო გამორჩეულთა წმიდათა მისთა აწ გამცნებ თქუენ რათა
მტკიცედ სარწმუნოებასა ზედა სდგეთ და ეძიებდეთ ქრის
ტესთჴს სიკუდილსა სახელსა მისსა ზედა რათა წარუა
ლი დიდება მოიგოთ და ჰქუა ყოველთა წარჩინებულთა თ
ქუენ მკჴდრნო ქართლისანო მოიჵსენენით კეთილნი ჩ
ემნი რ~ პირველად სახლისა ჩემისა მიერ მიიღეთ ნათელ
ი საუკუნო და მე ჵორციელებრითა დიდებითა გადიდენ თქუენ ნათესა
ვთა ჩემთა და სახლსა ჩუენსა ნუ შეურაცხ ჰყოფთ და სიყუარულ
სა ბერძენთასა ნუ დაუტეობთ: და ჰქუა ძესა თჴსსა დაჩის შე
ნ ხარ პირმშო შვილი ჩემი შენდა მიმიცემია გჴრგჴნი
მეფობისა ჩემისა და ნაწილად ძმათა შენთა მიმიცემია
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ტასისკარითგან და წუნდითგან ვიდრე სომხითამდე და საბერძნე
თამდე საზღვარი აფხაზეთისა რომელი მოცემულარს
ეგრის წყალსა და კლისურასა შუა იგი თჴთ ძმათა შენთა და
დედისა არ ს იგი აქუნდეს მათ და იყვნენ შენდა ე
რისთავად მორჩილებასა ქუეშე ნათესავისა შენისასა: და
მოუწოდა ნასარს ერისთავსა წუნდისასა და არტავაზს ერისთავსა
კლარჯეთისასა და ბივრიტიანს ერისთავსა ოძრჵისასა და
მათ მიათუალა ცოლი თჴსი ელენე და შვილნი მ
ისნი რომელთა ერქუა ლეონ და მირდატ და შეა
ვედრნა მათ სამთავე ერისთავთა ცრემლი თა და შეხვეწ
ებითა ღ~თისათა: მაშინ წარჩინებულთა და ყოველსა ერ
სა ზედა დღე იყო სასჯელისა და იტყებდეს ყოველნი თ
ავთა თჴსთა ისხმიდეს ნაცარსა და ყოველნი ინატრიდეს თა
ვისა თჴსისასა სიკუდილსა და ჵმისაგან ტირილისა და ტყებ
ისა გოდებისა იძრვოდა ქუეყანა და მორწმუნე ე
რი ჰნატრიდა მეფესა რ~ ქრისტესთჴს მოი
კლა და მოკუდა ვახტანგ და დაეფლა მცხეთას ს
აქათალიკოზოსა ეკლესიასა შინა სუეტსა თანა რომელსა შინა ღ~თივ:
აღმართებულისაგან და პყრობით და ჯდა საყდა
რსა მისსა ძე მისი დაჩი ხ~ ცოლი და ორნი ძენი
ვახტანგისნი წარიყვანნეს სამთა მათ ერისთავთა და და
იპყრეს და სავლით ქართლისა რომელი მისცა ვახტ
ანგ და დასხდეს წუნდას ქალაქსა ზაფხულის და ზამ
თრის იყვნიან ოძრჵეს და არა ეწოდა მათ მეფედ არამედ ერისთავთა მთავრად და
იყუნეს მორჩილებასა
ძმისა მათისა დაჩი მეფისასა იწყო შენებად ქართლ[ისა]
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რ~ მოოჵრებულ იყვნეს ყოველნი ჵევნი ქართლისანი თჴნიერ კახეთის
ა და კლარჯეთისა და ეგრისისა და განასრულნა ზღუდენი ტფილისისან
ი და ვითა ებრძანა ვახტანგს იგი შექმნა სახლად სამეუფოდ და მოკუდა პ
ეტრე ქათალიკოზი და დაჯდა სამოელ და მეფემან მას მიუთუალა
მცხეთა რ~ ეგრე ებრძანა მეფესა ვახტანგს ამანვე მეფემან და
ჩი დაჰპატიჟა მთეულთა კახეთისათა რათა აღიარონ ქრისტე ხ~ მა
თ არა ინებეს და განდგეს ყოველნი ნოპატელნი: ხ:~ ორთავე მათგან ძე
თა ვახტანგისთა ნაშობთა ბერძნისა ცოლისათა მოკუდა რომელსა ერქ
უა ლეონ და დარჩა მირდატ ოდენ ამას მირდატს და ეხ ვაჭრ
ა ძმა მისი დაჩი მეფე გაუცვალა ქუეყანა და აღიღო მი
რდატის დედული საზღვარი საბერძნეთისა და მისცა ნაც
ვლად ჯავახეთი ფარავნითგან მტკურამდე და დაიპყრა

მირდატ ძემან ვახტანგისმან ფარავნითგან და ტასისკარითგა
ნ ვიდრე ზღუამდე სპერისა და ერისთავობდა მუნ და ი
ყო მორჩილ დაჩი მეფისა ძმისა თჴსისა ამან აღაშენ
ა ჯავახეთს ეკლესია წყაროსთავისა და მოკუდა დაჩი მეფე
და დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაკურ და მოკუდა ბაკურ მეფე და დაჯდა
მეფედ ძე მისი ფარსმან და მოკუდა ქათალიკოზი სამოელ და დაჯდა ქ
ათალიკოზად ჩიმამგ და ვახტანგისითგან აქამომდე ესე მეფ
ენი: მშვიდობით იყვნეს და შვილნი მირდატისნი მონებდეს შვი
ლთა დაჩისთა ამის ფარსმანის მეფობასა მოვიდეს სპარსნი მო
აოჵრეს ქართლი და რანი ხ~ ფარსმან მეფემან ქ .. ართველთამან ითხოვა სპარსთ
მეფისაგან რათა არა მოა
ოჵრონ ეკლესიანი და იპყრას ქართლი სჯულსა ზედა ქრ
ისტესსა რ~ მას ჟამსა ბერძენნი უცალო იყვნეს და
სავლით მტერნი აღდგომილ იყვნეს და ვერ შემძლებელ
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ყვნეს შეწევნად ქართველთა და წინააღდგომად სპარსთა მაშინ ს
პარსთა მეფემან ისმინა ვედრება მისი და დაიცვნა ეკლესიან
ი და ფარსმან დაუწერა მას მორჩილება და მსახურება
და წარვიდა სპარსთა მეფე მიერითგან განიყვნეს ნათესა
ვნი ვახტანგ მეფისანი რ~ შვილნი დაჩისნი მსახურე
ბდეს სპარსთა ხ~ შვილნი მირდატისნი დაადგრეს მორჩილე
ბასა ბერძენთასა მოკუდა ფარსმან და დაჯდა მეფედ ძის წული
მისი რომელსა ერქუა ფარსმანვე და იყო იგი მო
რწმუნე ვ~ა მამა მისი და ჰმატა ყოველთა ეკლესიათ
ა შემკობა და მოკუდა ქათალიკოზი ჩერმაგ და ამან
ვე ფარსმან მეფემან დასუა საბა აქათგან არღარა მოიყუანე
ბდეს ქათალიკოზსა საბერძნეთით არმედ ქართველნი
დასხდებოდეს წარჩინებულთა ნათესავნი და მოკუდა
ქათალიკოზი საბა და მანვე მეფემან დასუა ქათალიკოზი
ველათი და ამისვე ფარსმანის ზე მოვიდა იოვანე შუ
ამ დინარელი რომელს ეწოდებოდა ზედაძნელი გან
მანათლებელი ქართლისა +და განმწმედელი სჯულისა მაშენებელი ეკლესიათა + და
რომელმან ქმნა ნიშა
ები და სასწაულები მრავალი მან და მოწაფეთა მი
სთა რომელთა განაკურნეს ყოველნი ქართველნი და იწე
რა ცხოვრება და სასწაულნი მათნი და დაისხნეს ეკ
ლესიათა შინა ქართლისათა და მეფობითგან მირიან
მეფისათა ვიდრე მეორისა ფარსმანისა გარდაჵდეს წე
ლნი ორას ორმოცდაათნი და მეფენი გარდაიცვალნეს ი~დ: და ვახტა
ნგისითგან ქათალიკოზნი გარდაიცვალნეს: ჲ~ნი და

მოკუდა ფარსმან და დაჯდა მეფედ ძე მისი ბაკუ
რ ესე იყო მორწმუნე და მაშენებელი ეკლესიათა
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ამან განამრავლნა ეკლესიანი და მღდელნი სამეფოსა შინა მის
სა და განწ მიდა ქართლი ყოვლისა ურწმუნოებისაგან და
მოკუდა ქათალიკოზი ევლავიოზ და მანვე მეფემან დასვა
ქათალიკოზი მაკარი ამასვე ჟამსა მეფობდა სპარსეთს რომე
ლსა ერქუა ურმიზდ და მასვე ჟამსა იყო სომხითს კაცი ერ
თი შვილი მთავართა სახელით ვასქენ და ესუა მას ცოლი მთა
ვართა შვილი რომელსა ერქუა შუშანიკ ასული ვარ
დანისი ხ~ ამას ვასქენს ეუფლა ეშმაკი და განიზრახა მ
იქცევა ცეცხლის მსახურებად წარვიდა წინაშე სპარ
სთა მეფისა და დაუტევა სჯული ქრისტესი და იქმნა ც
ეცხლის მსახურ ხ~ სპარსთა მეფემან წარმოგზავნა
იგი ნიჭითა დიდითა ერისთავად რანისა ვითარ მოვიდა და
ცნა ცოლმან მისმან შუშანიკ ქმრისა მისისაგა და
ტევება ქრისტეს სჯულისა არღარა ერჩდა იგი ცოლ
ებად და დაივიწყა სიყუარული ქმრისა თჴსისა და ყოვლითა გ
ულითა შეუდგა იგი ქრისტესა აღსრულებად მცნებ
ათა მისთა მაშინ ვასქენ შეუდგა მრავალ ღონედ: პ
ირველად ლიქნითა და ვედრებითა და ნიჭისა მიცემითა
შემდგომად შეაგდო სატანჯველთა შინა დიდთა რომელ სიგ
რძისაგან ვერ დავწერენ ღუაწლნი წმიდისა შუ
შანიკისნი და მოკლა იგი ქმარმან მისმან ვა
სქენ ერისთავმან მაშინ ბაკურ მეფემან ქართვე
ლთამან მოუწოდა ყოველთა ერისთავთა მისთა და შემოკრიბნა ლაშქარნი ფარუ
ლად და წარემართა ვასქენს ზედა პარვით რ~
ვაქსენ
ველსა გარე დგა კიდესა მტკურისასა სადა შ
ეერთვის მდინარე ანაკერტისა მტკუარსა დაესხა
1–26 სტრ., 126v
და შეიპყრა ვასქენ დაჭრეს წურილად და ასონი მისნი და
მოჰკიდეს ხესა ხ~ გუამი წმიდისა შუშანიკისი წარმოიღე
ს დიდითა პატივითა და დაფლეს ცორტავს ამან ბაკურ მე
ფემან წარგზავნა მოციქული წინაშე სპარსთა მეფისა ა
უწყა ესე ყოველი და ითხოვა მისგან შენდობა მაშინ
მეფემან განიზრახა გონებასა თჴსსა და თქუა უკეთუ შევრისხ
ნე ქართველთა განერთნენ იგინი ბერძენთა და შენდობა
აღირჩია გამოგზავნა მოციქული ბაკურისი პასუხ

ითა კეთილითა რ~ ყოველი გმობა და ბრალობა ვაქსენ
მოკლულისა უბრძანა და ამართლა ბაკურ ს
იკუდილსა მისსა და წარმოგზავნა რანს და მოვა
კანს სხუა ერი სთავი რომელსა ერქუა და
რელ და უბრძანა რათა კეთილად მეგობრობდ
ეს ქართველთა და მოკუდა ქათალიკოზი მაკარი და მა
ნვე მეფემან დასუა სჴმონ ქათალიკოზად და მოკუდა
ბაკურ და დარჩეს შვილნი მისნი წურილნი რომე
ლნი ვერ იპყრობდეს მეფობასა მაშინ მეფემან ს
პარსთამან ურმიზდ მისცა ძესა თჴსსა რანი და
მოვაკანი და ბარდავს და უწყო და ზრახვად ერისთავს
ა ქართლისათა აღუთქუა კეთილი დიდი და დაუწერა
საერისთოთა მათთა მამულობა შვილითი შვილამდე და ესრ
ეთ წარიბირნა ლიქნითა და განდგეს ერისთავნ
ი და თჴს თჴსად ხარკსა მისცემდეს ქასრე აბარვეზს
ა და შვილნი ბაკურისნი დარჩეს მთიულეთს
კახეთისასა და ნათესავნი მირდატისნი ვახტა
ნგის ძისანი რომელნი მთავრობდეს კლარჯე[თს]
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და ჯავახეთს იგინი დარჩეს კლდეთა შინა კლა
რჯეთისათა სხუა ყოველი ქართლი სომხითი და ასფ
ურაგანი დაიპყრეს სპარსთა და ბრძოდეს ბერძე
ნთა შემდგომად ამისსა მცირედთა წელთა იქმნნეს შფოთ
ნი დიდნი სპარსეთს შინა რ~ შევიდა თურქთა მეფე
სპარსეთს შინა მოვიდეს ბერძენნი ეწყუნეს სპარ
სთა შუამდინარესა აოტნეს და შევიდეს სპარსე
თს და იწყეს ტყუენვად სპარსეთისა: მაშინ ქასრე ამ
ბარვეზმან დაუტევა რანი და ქართლი და წარვიდა
შუელად მამისა თჴსისა ესრეთ რა უცალო იქმნეს
სპარსნი მაშინ შეითქუნეს ყოველნი ერისთავნი ქა
რთლისანი ზემონი და ქუემონი და წარგზავნეს მ
ოციქული წინაშე ბერძენთა მეფისა და ითხოვე
ს რათა უჩინოს მეფე ნათესავთაგან მეფეთა ქარ
თლისათა და რათა იყვნენ ერისთავნი იგი თჴს თჴსს
ა საერისთოსა შეუცვალებელად მაშინ კეისარმან
აღასრულა თხოვა მათი და მოსცა მეფედ დისწული
მირდატისი ვახტანგის ძისა ბერძნის ცოლისა
რომელსა ერქუა გუარამ რ~ლი მთავრობდა კლა
რჯეთს და ჯავახეთს ამას გუარამსa მოსცა კეისარმან კურ
ატ პალატობა და წარმოგზავნა მცხეთას და შვი

ლნი და შვილნი ბაკურ მეფისანი ნათესავნი დ
აჩისნი ვახტანგის ძისანი რომლისადა მიეცა მე
ფობა ვახტანგ მეფესა იგინი დარჩეს კახეთ
ს და დაიპყრეს კუხეთი და ჰერეთი იორითგან და
დასხდეს უჯარმოს და იყვნეს მორჩილებასა
1–26 სტრ., 127v
გუარამ კურატ პალატისასა მაშინ კეისარმან წარმოსცა გა
ნძი დიდი გუარამ კ ურაპალატისა თანა და უბრძა
ნა რათა მით განძითა გამოიყვანნეს ჩრდილოს ლაშ
ქარნი და შეერთნეს და შეგზავნნეს სპარსეთს ხ~ გუარამ ყო ეგრე
გამოიყვანნა ოვსნი დურძუკნი და დიდონი და წარუძ
ღუანნა წინა ერისთავნი ქართლისანი შევიდეს ადარბადაგ
ანს დაუწყეს ტყუენვად და ესევითარნი ჭირნი და
უცალოებანი მოიწივნეს სპარსთა ზედა გამო
ჩნდა სპარსეთს კაცი ერთი რომელსა ერქუა ბარამ ჩუშეინი: ესე
ეწყო თურქთა სპარსეთს შემოსრულთა ვ~ა: წერილ ა
რს განცხადებულად ცხოვრებასა სპარსთასა მო
კლა საბა თურქთა მეფე და აოტა ბანაკი მათი: ხ~ სპ
ანი იგი ბერძენთანი რომელნი შესრულ იყუნეს სპ
არსეთს შეიქცეს და წარვიდეს შინა და ჩრდილუ
ლნი იგი გუარამ კურატ პალატისა შეგზავნილნი წარმო
ვიდეს იგინიცა შინა რ:~ ვინათგან მოიცლიდე
ს სპარსთა თურქთაგან შეშინდეს და და ეცა ში
ში და ძრწოლა ქართველთა სპარსთაგან ამან
გუარამ კურატ პალატმან იწყო ციხეთა და ქა
ლაქთა მაგრებად და კუალადცა წყალობა ყო ღ~თნ ქრის
ტიანეთა ზედა და სხუა შუღლი დავარდა ს
პარსეთა მეფე და დასწუნეს თუალნი ურმიზადს მ
ეფესა ცოლის ძმათა მისთა და იწყეს ბრძოლად ჩუბ
ინმან და ქასრე იოტა ქასრე ჩუბინისაგან და
წარვიდა საბერძნეთს და კეისარმან მავრიკ მოსც
ა ასული თჴსი ცოლად ქასრეს და მოსცა სპა მი
1–26 სტრ., 128r
სი და წარმოგზავნა ჩუბინსა ზედა იოტა ჩუბინი ს
პარსეთით მაშინ მავრიკ კეისარმან იურვა ქართველ
თათვის ქასრეს თანა და ჰქუა ვინათგან დაუტეობ +ქართველთა
კერპთ მსახურება მუნითგან მორჩილნი ბერძენთანი რ~
ჟამსა შინა მძლავრებისაგან თქუენისა იქმნის განრ
ყუნილ ქართლი თუ არა სამართალი თქუენი არა არს

ქართლსა ზედა აწ ბრძანებითა ღმრთისათა ვინათგან ს
რულსა სიყუარულსა ზედა ვართ მე და შენ და ქა
რთლი ჩუენ შორის იყავნ თავისუფალ მშვიდო
ბით მე ვარ მწე და მოურავი ყოველთა ქართველთა
და ყოველთა ქრის ტიანეთა მაშინ ერჩდა სპარსთა მეფე
კეისარსა და განთავისუფლდეს ქართველნი და ესე გუარამ კურ
ატ პალატი და დგა მორჩილებასა ზედა ბე
რძენთასა იყო კაცი მორწმუნე და მაშენებელი ე
კლესიათა ამან იწყო ეკლესია ჯუარისა პატიოსნისა და აქა მომდე
ჯუარი ველსა ზედა იყო და ქმნა ეკლესია წე
ლთამდის ოდენ და მეფობდა კეთილად და უშ
ფოთველად ა~დ ერისთავნი ქართლისანი ვერ სცვა
ლნა საერისთვოთაგან მათთა რ~ სპარსთა მეფისაგა
ნ და ბერძენთა მეფისაგან ჰქონდეს სიგელნი მკჴ
დრობისათჴს საერისთვოთა მათთა ა~დ იყვნეს მორჩილებასა გუარამ კურატ
პალატისასა და მოკუდა ქათალიკოზი სვი
მონ და დასვესჯდა სამოელვე და ამანვე კურატ პ
ალატმან განაახლა საფუძველი ტფილისისა სი
ონისა რ~ ნათესავნი მირიან მეფისა მორწმუ
ნისანი ყოველნი ეკლესიათა მაშენებელნი იყუ[ნეს]
1–26 სტრ., 128v
და მოკუდა გუარამ კურატ პალატი და დაჯდა ძე მისი სტეფანოზ
მეფობისა სახელი ვერ იკადრა სპარსთა და ბერძენთა
შიშისაგან ა~დ ერისთავთა მთავრად ხადოდეს და მოკუდა
სამოელ ქათალიკოზი და ამან სტეფანოზ დასუა ბარ
თლომე ქათალიკოზად ხ~ ესე სტეფანოზ იყო ურ
წმუნო და უშიში ღმრთისა არა ჰმსახურა ღ~თსა არცა ჰ
მატა სჯულსა და ეკლესიათა და ამის ზე ი
ქმნა შფოთი დიდი საბერძნეთს რ~ მავრ
იკ კეისარსა განუდგა ფოკას მჵედარი და მო
კლა მავრიკ კეისარი და შვილნი მისნი და და
იპყრა საბერძნეთი ფოკას მჵედარმან მაშინ
სიძემან კეისრისამან სპარსთა მეფემან ქასრე ი
წყო ძებნად სისხლსა სიმამრისა და ცოლის ძმათა მისი
სათა შესლვად და ტყუენვად საბერძნეთისა გან
ძლიერდა ბერძენთა ზედა და ვერ წინა აღუ
დგა ფოკას კეისარი ხ~ სტეფანოზ მთავარი ქართ
ლისა შეუშინდა მეფესა სპარსთასა განუდგა ბ
ერძენთა და მიექცა სპარსთა მას ჟამსა მანვე მ
ეფემან ქასრე წარმოტყუენა იერუსალემი და წარიყვანა ძ

ელი ცხოვრებისა და შემდგომად ამისსა აღ
იღო ღ~თნ ჵელი წყალობისა ქასრესგან შეიპ
ყრა იგი ძემან თჴსმ ან შესუა იგი საპყრობილესა მ
ოკუდა სენითა ბოროტითა ხ~ ამის სტეფანოზე მც
ხეთას მოკლდებოდა და კალა აშენდებოდა და
ტფილისი განძლიერდებოდა არმაზი
აღთხელდებოდა და კალა აშენდებოდა ძმა სტ
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ეფანოზისი სახელით დემეტრე აღაშენებდა ეკლესიასა ჯუარ
ისა პატიოსნისასა რ~ სენიცა იყო მის თანა ბოროტი
და ვერ შემძლებელ იყო განშორებად კარსა ეკლესიისასა:
და სტეფანოზ მთავრობდა ყოველსა ქართლსა ზედა და დაჯდა იგი ტფილ
ისსა და ჰმორჩილებდა იგი სპარსთა ხ~ შ~დ: ამისსა რაოდენთა
მე წელიწადთა გამოჩნდაკაცი ერთი საბერძნეთს თჴსი მა
ვრიკ კეისრისა სახელით ერაკლე ამან მოკლა ფოკას კეი
სარი და დაიპყრა საბერძნეთი განძლიერდა იგი და მიიყუანნა
დასავლეთით თურქნი და შეკრიბნა სპანი ურიცხუნი და
წარმოემართა სპარსეთად ძებნად ძელისა ცხოვრებისასა და მო
ვიდა პირველად ქართლსა ამან სტეფანოზ არა ინება გ
ანდგომა სპარსთაგან და განამაგრნა ციხე ქალაქნი და დადგა ტფი
ლისსა შინა მოვიდა ერაკლე მეფე და მოადგა ტფილისსა ხ~
სტეფანოზ იყო ქუელი მჵედარი და შემმართებელი დღ
ეთა ყოველთა გამოვიდის კართა ქალაქისათა და ებრძოდის ბე
რძენთა მაშინ უკუე მას წყობასა შინა ჩამოაგდეს სტ
ეფანოზ და მოკლეს და დაიპყრა კეისარმან ტფილისი: ხ~
ციხესა კალისასა დარჩეს კაცნი და არა მოერთნეს მ
ეფესა და ციხით გამოღმართ ციხისთავმან აგინა მეფე
სა და ჰქუა ვაცისა წუერნი გასხენ და ვაც ბოტისა კისე
რი გათქს მაშინ ბრძანა მეფემან დაღაცათუ კაცმან
ისმინა ბასრობით მრქუა მე ვაც ბოტობა არა ა
რს ცუდ სიტყუა მისი და მოიღო წიგნი დანიელ და
პოვა მას შინა წერილი ესრეთ გამოვიდეს კაცი და
სავლისა და შემუსრნეს რქანი ვერძისა აღმოსავლ
ისანი მაშინ განიხარა მეფემან და: დაიდასტურა
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რ~ ყოველივე განემარჯუებოდა მაშინ კეისარმან მოუწოდა ძესა
ბაკურისსა ქართველთა მეფისასა ნათესავსა დაჩისასა ვა
ხტანგის ძისასა რომელი ერისთაობდა კახეთს რომელს ერ
ქუა ადარნასე და მისცა მას ტფილისი და მთავრობა ქა

რთლისა და დაუტევა მის თანა ერისთავი რომელსა ე
რქუა ჯიბღა და უბრძანა ბრძოლა კალისა და თჴთ წა
რემართა მეფე ხ~ მცირედთა დღეთა წარიღეს კალა და შეიბყ
რეს ციხისთავი იგი ამან ერისთავმან პირველად პირი დრა
ჰკნითა აღუვსეს რომელ კეისარმან სიყტუითა მისითა განიხარაო და შე
მდგომად ამისსა ტყავი გაჰჵადა კეისარს უკან მისწია გარდა
ბანს კადრებისათჴს მეფისა უყო ესე: და ესე ვითარითა სიკუდი
ლითა წარეგნეს სტეფანოზ და მსახურნი მისნი ამისთჴს უ
ყო ესე ღ~თნ მთავარსა მას სტეფანოზს რ~ არა მინდობითა ღ~თისა
თა ცხოვნდებო და მორწმუნეთა ემტერებოდა და ურწმუნოთა ჰემო
ყურობდა მაში კ~დ: წარიღეს ბერძენთა საზღუარი ქარ
თლისა სპერი და ბოლო კლარჯეთი ზღჴს პირი და შვილ
ნი სტეფანოზისნი დარჩეს კლდეთა შინა კლარჯეთისათა: სხ
უა ყოველი ქართლი დაიპყრა ადარნასე ბაკურის ძემა
ნ მთავრობით და მეფობისა სახელი ვერცა მან იკად
რა და ერისთავნი იგი თჴს თჴსსა საერისთოსა შ
ინა ჰმკჴდრობდეს და ჰმორჩილებდეს ადარნასეს: ხ~ ერაკლე მ
ეფე შეუიდეს სპარსეთს და მოკლა ხუასრო მეფე და წარიღო ბა
ღდადი და წარმოიყვანა ძელი ცხოვრებისა უკმოიარა გ
ზა ქართლისავე შვიდესა წელსა რათგან ჩავლო: და ეკ
ლესია ჯვარისა პატიოსნისა და სიონი ტფილისისა განესრუ
ლნეს ადარნასე ქართლისა მთავარსა მაშინ ერაკლე მე
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ფემან წარიტანა მანგლისით და ერუშეთით ფერჵთა ფიცარნი
და სამსჭუალნი უფლის ჩვენისა იესოს ქრისტესნი რომელ
ნი მოცემულ იყვნეს კოსტანტინესგან მირიან მეფესად შეწუ
ხდა ადარნასე ქართლის მთავარი და ევედრებოდა კეისარსა რ
ომელ არა წარიხუნეს ნიჭნი იგი ღ~თისა მიერნი: არა ი
სმინა კეისარმან ვედრება მისი და წარიხუნა ხ~ ამის ადარნასეს
ზე გარდაიცვალნეს სამნი ქათალიკოზნი იოვანე ბაბილა და თაბ
ორ მოკუდა ადარნასე და დადგა ძე მისი სტეფანოს ესე ს
ტეფანოზ იყო უმეტეს ყ~თა ქართლის მეფეთა და მთავართა მორწმუნ
ე და განმწმედელი სჯულისა მაშენებელი ეკლესიათა და მან მოად
გინა ზღუდენი ეკლესიასა ჯუარისა პატიოსნისსა და აღაშენა დარ
ბაზნი და დაუწერა კრება პარასკევთა და მუნ შეკრბენ ყ
ოველნი ების კოპოზნი და მღდელნი მის არისანი ქათალიკოზსა თანა
წინაშე პატიოსნისა ჯვარისა ადიდიან ვ~ა პარასკევი ხ~
საქათალიკოზოსა არიან ყოველთა ხუთშაბათთა და ადიდიან წმიდა სიონი
და: ვ~ა: დიდსა ხუთშაბათსა საიდუმლოსა თანა ჵორცითა და სისხლითა ქრი
სტესითა ხ~ მცხეთას საებისკოზოსოსა არიან კრება ყოველთა სა

მშაბათთა და ჵსენება პ~ლ მოწამისა სტეფანესი და ყოველთა მოწამეთა
და დიდისა მისგან ძლიერებისა სპარსთასა რომელ წამებუ
ლ იყუნეს აბიბოს ნეკრესელ ებისკოპოსისა რომელმან მოა
ქცივნა უმრავლესნი მთეულნი არაგუსა აღმოსავალით ხ~ პა
ტიოსანი გუამი მისი დადვეს მცხეთას საებისკოპოსოსა სამარხავთა ებ
ის კოპოსთასა და დღე სასწაულსა უფროს ყოველთა დღე სასწაუ
ლთასა შეკრბიან და ადიდებდიან ღთსა: მათ ჟამთა გა
მოჩენილ იყო მოამად ნათესავი ისმაელისი მოძღუარი სარ
კინოზთა სჯულისა და ყოველი არაბია და იამანეთი დაიპყრა
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და მოკუდა და დადგა მის წილ აბობიქარ და შეუიდა სპარსეთს
რ~: შესრულ იყო ვინათგან ჰერეკლე მეფე სპარსეთს და გან
ერყუნა სპარსეთი და არღარა ვინ იყო წინა აღმდგომი სპარსთა
ამან აბიბაქარ აგარიანმან დაიბყრა სპარსეთი შეუიდა ბაღდად
ს და მძლავრობით დაატეუებინა უმრავლესთა ცეცხლის მსახ
ურება და მოაქცივნა სარკინოზად იგი დადგა მის წილ უმ
არ და უმეტეს განძლიერდა იგი:– უთხრეს ჰერეკლე მეფე
სა ვითარ შემოვლეს აგარიანთა ერთბამად და ჯაზი ერთად რ
ომელ არს შუა მდინარე და გამოვიდა ჰერეკლე ფისტიმედ
რათამცა ეწყო მუნ ხ~: იყო მუნ მონოზონი კაცი ღ~თისა დამა
ნ ჰქუა მეფესა ივლტოდეთ რ~: უფალმან მისცა აღმოსავლეთი
და სამხრეთი სარკინოზთა რ~ლ: არს თარგმანებითა სარას ძა
ლითა და მონოზონისა მის სიტყუითა ესე უთხრეს ჰერეკლეს მეფეს
ა ვარსკულავთ მრიცხველთა და სულთა მისანთა აღაშენა ს
ვეტი ერეკლე მეფემან დაწერა მას ზედა შუა მდინარეო
და ფილისტიმო ვიდრემდის წარჵდეს შვიდნი შვიდეულნი შვი
დეულისა თვის ესრეთ პოვეს ჟამი განსაზღურებული ფი
ლასოფოსთა ჰრმის ტროსმან იჯინტონი[.]ს წიგნთა შინა ს
არკინოზთათვის რომელ არს ორას ორმეოცდა ათი წელი ხ~:
მაჰმადის გამოჩინებამდე ალექსანდრეს წელთაგან იყო ცხრას ა
ს ოცდა შვიდი წელი ალექსანდრესი მაშინ ყოველნი ნათესავნ
ი ბერძენთანი წარჩინებულნი ჰფლვიდეს ქუეყანათა შინა განძღ
ა: და რათა რა ჟამს გამოვიდენ პოვონ განძი იგი და არღარა ნა
ხონ ნიჭი წარღებასა და კუალად გამოღებასა დამოვლო ერე
კლე კაისარმან გზა რანის და მეორედ შემოვიდა ქართლად და ჰქუა
ნათესავსა სპარსთასა რნ~ი: შემოლტოლვილ იყუნეს სარკინოსთაგან უკუეთ[უ]
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უწყით ვითარმედ დასრულდა მეფობა თქუენი დაუტეუეთ ჩრდილო და შემო
ვედით ჩუენთანა და მათ დაუტეუეს ქუეყანა ესე დაფლნეს გ

ანძნი იგი მათნი. რომელნიმე წარყუეს რომელნიმე დადგეს და
შეიტანნეს ყოვლისა საგანძურისა გუჯარნი დარა გჯარნი აღ
წერეს ნათესავი თვისი და ქუეყანა და: დადვეს: როდესა მოვიდეს ბერძენნი მით
გუჯარნითა მოიძინნენ ნათესავნი მათნი და თვითეულად განუყონ გ
ანძი და ქუეყანა ხ~: სტეფანოზს ესხნეს ძენი ორნი არჩილ და
ჰმარ და განუყო ყოველი ხოსტავი სამეფოსა მისსა საგანძუ
რი ოქროსა და ვერცხლისა და თვალთა პატიოსანთა და ნახე
ვარი საქონლისა მისისა მისცა არჩილ უმრწამესსა ძ
ესათვისსა ხ~: არჩილ დაფლა საგანძური უფროსი ჵევს
ა კახეთისასა ხ~: სამსახურებანი ოქროსა და ვერცხლისანი
ჵევსა უჯარმოსა და საგანძურნი ქართლისა და ჯავახე
თისანი დასხნა მახლობებელად გორს რ~ნი:. მანვე ერ
ეკლ განაჩინა განძთა მათთვის რომელნი თან ვერ წარ
ჰქონდეს:– სახელი გორისა მის არს ტონთიო და თარგმანები
თ მთა ოქროთა დადასუა ტ[ი]ლიზიმი მას ზედა რათა ვერ
ვინ შეუეძლოს გამოღებად ხ~: საგანძურნი ყოველთა ქართ
ლისა ეკლესიათანი დაფლნა აჩრდილსა დიდსა სიონ
ისა მცხეთისასა შემდგომად მცირედთა დღეთა შეუიდა არჩლცა
ეგრეთვე რ~: მოიწია ამირა აგარიანი ქართლად რს~ა
ერქუა მურვან ყრუ ძე მამადისი რომელი წარმოა
ვლინა ებისმან ამირ მუმლს ბაღდადელსა ძესა აბდალმე
ლიქისსა ნათესავისაგან ამათისა და ამისთვისს ეწოდა
ყრუ მეორედ რ~ლ: არა მითუელვიდა სიტყუასა განძრა
ხვისასა და ყ~ნი: მთავარნი პატიახშნი ნათესავნი ერისთავთა
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და წარჩინებულთანი შემოიხუნეს კავკასიად და დაიმალნეს კლდეთა და
არეთა და მოვლო ყრუმ ყოველი კავკასია და დაიპყრა
კარი დარიალასი და დარუბანდისა დაშემუსრნა ყოველ
ი ქალაქნი და უმრავლესნი ციხენი ყოველთა საზღუა
რთა ქართლისათა და ვითარ ცნა რ~: მეფენი ქართლი
სანი და ყოველნი ნათესავნი მათნი წარვიდეს ეგრი
სად და მუნით კ~დ: მიიცუალნეს აფხაზეთად შეუდგა კუ
ალსა მისსა და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და სიმ
აგრენი ეგრის და ციხე იგი სამზღუდე შემუსრა
რ~ლ: არს გოჯა და შეულო ზღუდე იგი საზღუარი კილისურისა და მოსულასა მისსა
ქათალიკოზი იყო
მთაბორ და ვითარ შეულო ყრუმ კლისურია რ~ლი
მას ჟამსა იყო საზღუარი საბერძნეთისა და სა
ქართველოსა შემ უსრა ქალაქი აფბულეთისა ცხ
უმი: მოადგა ციხესა ანაკოფისასა: რლ~სა: შინა არს ხატი

ყოვლად წმინდისა ღ~თის მშობელისა, არა კაცობრივითა ჵელითა
დაწერილი ა~დ: ზე გარდო: რომლისათვის არავინ უწყის ვი
ნა იგი მოსრული იპოვა თავსა ზედა მის გორისასა, რო
მელსა მოსდგამს სამხრით კერძო ზღუა და ჩრდილოთ
ჭალაკი მწყუერნებით მუნ შინა იყუენეს მეფენი ქართლის
ანი მირიან და არჩილ: ხ~: მამა მათი გარდაცვალებული
იყო დადამარხა ეგრსა შინა: დაერისთავი კეისრისა ლეონ. შეს
რულ იყო ციხესა შინა სობლისასა რომელ არს გა
რდასავალსა ოვსეთისასა და ვერვინ შემძლებელ იყო
წყობად ყრუსა: რ~: იყუენეს სპანი მისნი უფროს დაუ
მრავლეს ჭალაკთა ეგრისათა მაშინ ჰქუა არჩილ მირია[ნს]
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ძმასა თვისსა მიწყდეულ არს ციხე ქალაქი ესე შემუსვრ
ად: უკუეთი შეგიპყრნეს ჵელად გამოიკითხნეს ყოველნი სა
განძურნი ნამალნევნი რნ~ი: იგი დავფლენით ქუეყანასა
ჩუენსა მონაგებნი მირიან ღთივ გამობრწყინვებულისანი და და კ~დ: ვახტანგ: ღ
გაბრწყინვებულ
ყოველთა შვილთა მათთანი რომელთა გუშუნეს ჩუენ დაიგი
ცა ითხოვოს რი: დამალა ერეკლე მეფემან რომლისა
აღწერილი ყოველი დავდეუით ორთა მათ თანა გვირგვინთა
ზრუმუხტისა და იაგუნდისა ძოწეულისათა რ~ი, იგი გა
ოიტანნა მამამან ჩუენმან დიდმან ვახტანგ მეფემან ჰინდ
ოეთით და სინდეთით დაფლენით იგი უჯარმოს მახლ
ობელად შორის ორთა მათ კოშკთა უმცველოთა
და ყოველი იგი აღწერილ არს გონებასა ჩემსა დაშენ
წარიხუენ ორნი იგი გვირგვინნი მისივე ვახტანგისანი
ოქროსა და ანთრაკისანი ერთი მირიან მეფისა და ერთი
ვახტანგისანი რ~ი: მოუძღუნა სპარსთა მეფემან ყოველ
სა თანა ოქროსა და ვერცხლისანი რ~ი: ჰაკიდა სატ
ვირთავსა ხუთასსა და მკუირცხლსა ორი ათასსა ხ~:
და მე გვირგვინი იგი ჩემნი და გუჯარნი ტუევისან მარ
ტოდ დავსხენ აწ თუ მოვიდეთ განძი იგი უცნაურ
ად დარჩეს და გამოსვლსა ბერძენთასა ძიება ყოს კეისა
რმან ნათესავისა ჩუენისათვის და მოსცეს მეფობა და განძი
ცა იგი: აწ უკუე არა ვიქმნეთ ჩუენ მიზეზ მოოჵრები
სა ქართლისა და საბერძნეთისა ა~დ: განვიდეთ ვეწყუენეთ ზ
ღვით კერძოსა ამის გუერდსა შინა და თუ ენებო
ს ღ~თსა ერთითა იოტოს ათასი და: ორითა ბეუერი:–
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და მივიდეს წინაშე წმინდასა მას ხატსა ყოვლად წი~სა: ღთ~ი
ს მშობლისასა თაყუანი სცეს შეუერდომით და იტყოდეს გან
ვლეთ სასოებითა ძისა შენისა და ღთისა ჩუენისათა რ
ომელი იშუა შენგან მისა შეიწირე ოხა ჩუენ
თვის და თანა მავალ მეყავნ ჩუენ წყალობა შენი და
იყო მათ თანა სიმრავლე მცირედ ტაძეული სამი
ათასი და ნათესავი ერის თავთა და პატიახშთა სამი
ათასი ხ~: სპათაგან ორი ათასი მბრძოლი და ვიდრე
განთენებამდე მოავლინა უფალმან ხორშაკი ბღუარისა
და გუემნა იგინი სახლითა სასახლისათა და ეჩუენა ღ
ამესა მას ანგელოზი არჩილს რა~ნ: ჰქუა მას წარვედ
ით და: ეწყუენით აგარიანთა რ~: მიგუივლენია მათზე
დან გუემა სასტიკად მომსრველი კაცითგან მიპირ
ტყუეთამდე და განრახვიდეთ გესმას ბანაკსა შინა მათს
ჵმა ვააებისა და ტირილის ხ~: თქუენ მჵნედ იყუენით დაგა
ნძლიერდით სასოებითა ღ~თისათა და ვ~ა: განთენდებოდა ისმა
ბანაკით მათით ჵმა ტირილისა და გოდებისა მაში
ნ უკუე განვიდეს სასოებითა ღთისათა წყობად მათდა და ეწყუენეს და მოსცა
უფალმან ძლეუა მცირედთა ერთა
ქრისტიანეთა და მოსწყდა სახლითა სარკინოსთაგან ოცდა თ
ურამეტ ათასი ხ~: მახვილითა სამი ათასი და იწყლა მ
იჰრმა ზრაკითა ფერადსა: ხ~: ქრისტიანეთაგან მას დღესა შ
ინა მოკლეს კაცი სამოცი დასარკინოზთა ცხენი დაეცა
ვ~ა: ჭალაკი და ჩაჰყრიდეს ყოველსა მას ზღუად:–
მაშინ იხილა ვინმე ჩუენება აგარიანმან რომელსა ეტ
ყოდა მოციქული მათი მოუცემია ღ~თსა ძლეუა ჩუენდა ვი
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დრე აღსრულებადმდე ათთა მცნებათა ვ~ა: ჰქუა აბრჰამს აგარსა: ღ
თ~ნ ა~დ: ეკლესიათა ღთისათა და კაცთა ღთის მსახურთა ე
კრძალებოდეთ ვ~ა: იგი გამცენ კუერანსა შინა ჩემსა და
მსწრაფლ აღიყარნეს და უკან იქცეს კუალსავე თვისსა:– და: ვ~ა:
აღიყარნეს ციხე გოჯის დაიბანაკეს წყალთა მათ შინა მსგ
ეფსისასა ერთსა და გარდმოჵდა წვიმა ფიცხელი აღდგეს მ
დინარენი სასტიკად და მიმართნა უმცროსმან მან წყალმან
სპასა აბაშთასა და წარიღო მათგან მკუირცხლი ოცდა:ს
ამი ათასი და მიმართა უფროსმან წყალმან მჵედართა რ
მჵედარი იყო უჭალაკეს რნ~ი: მი
ივლტოდეს ადგილითა და რომელნიმე ხეთა ზედა გაჰჵდებოდეს და წა
რიღო ცხენი ვ~:– თხუთმეტი ჩსი:– და მიერითგან სახელ ედვა ორთა ამათ მდინარეთა
ერთსა ცხენი

ს წყალი და ერთსა აბაშა და აღიყარა მუნით
და შეუელეს მუ გზა გურისა და განვლეს სპერისა
დასიმრავლისაგან არ შეჩენილიყო დაკლება ხ:
უწინა ვერ დასცრეს კუდები ცხენთა მათაა რ: თი
ჵისაგან ვერ ითრეუდიან:– ხ: იქმნა მას ჟამსა გა
ნ ყუენილ ქუეყანა ქართლისა სომხითისა და რანისა რ:
არღარა იპოებოდა ნაშენები არც სჭამდი კაცთა
და პირუტყუეთა ყოვლადვე და წარავლინეს მოციქუელ
ი წინაშე ბერძენთ მეფესა მიჰა: და არჩილ
და ერისთავმან აფხაზეთისამან და აუწყეს ყოველი
რაც იქმნა ღთისა მიერ ჵელითა მათითა ხ: მან წ
არმოსცა ორი გვირგვინი მირისა და არჩილისა დამ
ოსწერა მათ თანა თქუენი იყოს მეფობა სიბრძნე
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და: სიმჵნე ქართლსა შინა აწ დაღაცათუ იდეუენებით ჩუენთა
ნა მსახურებისათვის ჯუარისა მოქცეუასა ჩუენსა ვ~ა: აღ
მითქუა ჩუენ ღ~თნ ჩუენთანავე იდიდენით ა~დ: დაადგერით
სიმაგრეთა შინა თქუენთა ვიდრემდის წარჵდეს წელიწადნ
ი მათნი სამასნი რ: ორას მეერგასესა წელსა გან
ეულთოს მეფობა მათი და განსრულებასა მეფო მეს
ამისა წელიწდისასა მოეცეს ძალი მეფობასა ჩუენსა და
შევმუსრნეთ აგარიანნი და ყოველნი მათნი: ამაღლებუ
ლნი დამდაბლდენ და ჩვენთანა მდაბალნი ამაღლდენ
და მოწერა ლეონისი ესრე სახე ყოვლადვე საზღუართ
ა ქართლისათა ჩუენგან ქმნილარს ვნება და მეფეთა მა
თთაგან ჩუენდა მომართ რიგება და თანა დადგომა ა
წ ესე მესამე მსახურება და რიგება დადვეს ჩუენთანა ს
აყდარსა ამას სამეუფოსა პირველად ნათელი მიიღე
ს ჵელსა ქუეშე ჩუენსა კ~დ: შემუსვრისაგან დარჩნეს
დიდი ქალაქი პონტოსია შორის ჩუენსა და შორის
სპარსთა ყუეს მშვიდობა რ: იგივე ვახტანგ მეფე შუა
მდგომელ იქმნა და ჵრმლითა მისითა უკმოიღო სამე
ფოსა ამას პალასტინე და ორი ნაწილი ჯაზირეთი
სა აწ თუცა ღ~თსა მაგათ მიერ და ებრკოლა ბორ
ოტი ეგე მტერი შემომცა სრულ იყო ვიდრე კოსტ
ანტიპოლვლამდე და შვილთა შორის ნებროთისთა წ
არჩინებულ ყუენა ღ~თნ ეგენი რ: არა მოაკლდეს ნ
ათესავსა მაგათსა ბრძენ გული ჵმის მყოფელი და
მბრძოლი ვ~ა: ესრე მოგვითხრობს ჩუენ აღწერილი
გვიჯარი რს~ა: შინა აღწერილ არიან მეფენი წ
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არჩინებულნი ტომებით და სოფლებით მათით ხ: შენდა მიბრ
ძანებია ერისთაობა აფხაზეთისა შენდა შვილთა შენთა და
მომავალთა მიუკუნისამდე ა~დ: კეთილად ჰპატიობდი
მეფეთა და ერთა მაგათ ქართველისათა და მიერითგან ნუ
ღარამცა ჵელ გეწიფება ვნებად მათდა და საზღუარ
თა მათთა ეგრისთა ვიდრემდის იყუენენ მანდ ანუ გა
ვიდენ მანდით ხ: მირდამ ძმად წყლულებისა მისგან მ
ოსიკუდიდ და ჰქუა ძმასა თვისსა არჩილს მე ესერა წარ
ვალ ძმაო მამათა ჩუენთა თანა ა~დ: წარმეც და და
მფალ საფლავსა მამათავე ჩუენთა თანა შენ გაუწყო
ადგილი საგანძურთა ჩუენთა ნამალეუთა სადა არს და
არა მივის ჩუენ შვილი წული მკუიდრად ა~დ: მისხე
ნ შვიდნი აქალნი აწ შენხარ მკუიდრი სახლისაგან
მეფობისა ჩემისა მირიან მეფისა და შენ თვით უწ
ყი ვითარმედ ქალი შვილი ჩვენ არა მივსცით ერ
ისთავთა ჩუენთა ანუ მივსცით მეფეთა ანუ მოვინმე
ვიდის სპარსთაგან ნათესავი მეფეთა ვ~ა :
ფეროზ რო
მელსა მისცა მირიან მეფემან ასული ცოლად:–
და შემცირებულ ვარ რ~, შენ ხარ უცოლო
და მევარ უძეო აწ რადგან მოიყუანნიან მამათ
ა ჩუენთა ცოლნი და ასულნი ერისთავთა ჩუ
ენთანი მისცენ მათ ასულნი ჩემნი და განუყუ
ეან მათ ქუეყანანი ქართლისანი ნახეუარი შენდ
ა და ნახევარი მათ ხ: საუხუცესოდ რომელ
ი მაქუნდა მამიცემია შენდა და გაქუნდეს საუხ
უცესოდ ეგრისი სუანეთი თაკუერი არაგუით
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და: გურია ხ: კალარჯეთი და შუა მთიულეთი მიეც
ასულთა ჩემთა რათა მუნ შინი იყუნენ ჟამთა ამათ
ბოროტთა და მამაცა ჩემი მოკუდა შფოთსა ამს შ
ინა და ვერ წარვეცით იგი მცხეთას წარსცენ ძუალნი მის
ნი დადაფლენ საყდარსა ქუთათისსა რათა იპოვოს იგი
საწამებელად სამკუიდროსა ჩუენისა და შენ დაადგერ აქა და
ემოყურებოდი ბერძენთა ვიდრემდის განქარდეს ბნელი ესე
მოკუდა მირიან და წარმოსცეს მცხეთას და დაფლეს ზემოსა ე
კლესიასა შესავალსა კარისასა ხ: არჩილ მოუწოდა ერი
სთავთა ქართლისათა და მისცნა ძის წულნი მისნი ე რთი

მისცა მამის ძმის წულის შვილსა მისსა გუარამ კურატ პალა
ტისასა რომელსა ჰქონდა კალარჯეთი და ჯავახეთი და მეორეს
ა მისც პატიახშასა ნათესავსა ფეროზისსა რი: მთავრობდა თ
რიალეთს ტაშირსა და აბოცს მესამესა მისცა ნერსეს ნერსია
ნსა რი: იყო წარჩინებული კახთაგან მეფისა მეოთხესა
მისცა ადრანასეს ადრანასიანსა და ორთა ამათ განუყო
ზენა სოფელი რომელ არს ქართლი მეხუთე მისცა ვარა
ზმანს და მისცა კოტამანითგან ქურდის ჵევამდე იყო ესე ვა
რაზმან ნანესავი სპარსთა ერისთავი ერისთავი საბერძნე
თისა რომელი იყო დედის მამა იგი ვახტანგ მეფისა
მეექუსესა მისცა ჯანბორს ჯანბორიანსა რომელი იგი იყო
დედის მამა ნათესავი მირიან მეფისა შვილთაგან რეუის
ათა და მისცა ჯუარი და ხერკი და ყოველი მთიულეთი მა
ნგლისის ჵევი და ტბილისი:– ხ: ნაწილი არჩილისი ი
ყო გა[.]ზადებით გამონაყოფი ყოველთა ამათ ჵევთაგან დავი
თარ იხილეს რ: ჯანბერს უკეთესი ნაწილი მისცა
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დაუმძიმდა მცირედ რამე სხვათა მათ და განუტეუნა მთავარ
ნი ესე ცოლებითურთ თვის თვისად ადგილად ხ: არჩილ მოუწო
და ლეონს და ჰქუა კურთხეულ იყავ შენ უფლისა მიერ რ:
კეთილად იღვაწე სტუმრობა ჩუენი დადამიცვენ ადგილთა
ჩუენთა მშვიდობით გარნა აწ უწყიეს შენება ადგილთა ჩ
უენთა კილისურითგან აღმართ წარვალ დადავეშენები ციხე
გოჯს და ქუთათის აწ ითხოვეს თავისა შენისათვის რაა გნება
ვს ჩემგან ნაცულად კეთილის მსახურებისა შენისა ხ: ლ
ეონ ჰქუა მომცა მე კეისარმან ქუეყანა ესე მკუიდრობით კეთ
ილად სიმჵნითა თქუენითა ხ: ამიერითგან არს ესე მამუ
ლები სამკუიდრებელ ჩემდა კილისურითგან ვიდრე მდინა
რედმდე დიდად ხაზარეთად სადა დასწყდების წვერი კავკა
სიისა ამის შემართე მონათა შენთა თანა რნ~ი: დღეს
ღირს შვილად და ძმად შენდა არა მინდა ნაწილი შენგან
ა~დ: ჩემიცა ესე შენდავე იყოს მან მისცა ლეონს ცოლად
ძმისწული მისი გუარანდუხტ და გვირგვინი იგი რ~ი: ბერძენთა მ
ეფესა წარმოეცა მირიანისათვის და ყუეს აღთქმა ფიცი სა
შინელი ვითარმედ არა იყოს მტერობა შორის მ
ათსა ა~დ: ერჩდეს ლეონ არჩილს ყოველთა დღეთა მ
ისთა წარმოვიდა არჩილ დადაემკუიდრა ეგრის ვიდრ
ე შორაპნამდე და განამაგრნა ყოველნი ციხენი და
ქალაქნი და აღაშენა ციხე საზღუარსა ზედა გურ
იისასა და საბერძნეთისასა და წარჵდა ამათ შინა წე

ლიწადი :ი~ბ: და იწყო შენებად. ქართლსა :ხ: განრ
ყუენილიყო საყოფელად მცხეთა გარდამოვიდა არჩი
ლ ეგრისით და დაჯდა ნაციხარსა ჵიდისასა
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მაშინ მოვიდა მისსა მთავარი ერთი რი: იყო ნათესავითგან და
ვით წინასწარ მეტყუელისა სახელით ადრანასე დისწულ
ი ადრანასე ბრმისა რომლისა მამა მისი მზახებულ იყო ბ
აგრატიონიანთადვე და ბერძენთა მიერ დადგინებულ იყო ერი
სთავად არეთა სომხითისათა და ტყუეობასა მას ყრუისასა შთას
რულ იყო იგი შვილთა თანა გუარამ კურატ პალატისასა
კლარჯეთს და მუნ დარჩომილიყო ითხოვა არჩილისაგან
და ჰქუა უკეთუ ინებო დამოყომე ვ~ა: მკუიდრი შენი მომე
ც მე ქუეყანა დამიცა შულავერი და არტანი ამის შ~დ: მოვიდა არჩილ კახეთად და
ყოველთა ტაძრეულთა
მისთა მიუბოძა კახეთი და აზნაურ ყუნა იგინი და აღაშე
ნა ეკლესია საძმოურს:– შეირთო ცოლი ასული კურატ პა
ლატისა რ~ი:, იყო შვილთაგან ვახტანგ მეფისათა ბერძნის ცოლის
ა ნაშობთა და დაჯდა წუქსეთს და აღაშენა კასრის ჵე
ვის ლაკუასტისასა აღაშენა ციხე და პოვნა წუქეთს მა
ვარნი რომელთა მიებოძა ვახტანგ მეფისა წუქ[.]ეთი
და იყო მაშინ რ~ი: ერისთაობდა თუშთა და ხუზ
თა ზედა და ყოველთა წარმართთა მის მთისათა სახე
ლით აბუხურ და არა ინება მისგან წაღება წუ
ქუთი აღაშენეა ციხე ქალაქი ერთი ნუ სპატსორთა წყალთა
შუა ხ: ნუსპატელნი უწინარეს იყუნეს კაცნი წარ
მართნი დამჵეცის ბუნებანი ა~დ: ყრუსა მოესრა სიმძლავრე იგი მათი და იძულებით
მონათლნა იგი
ნი განძლიერებულ იყუნეს იყუნეს იგინი ქუეყანა
სა რანისასა და ეპყრა გაზირი და სომხითი დაჰბ
რძოდა მას თანა ბერძენთა ხ: ძმისწულნი ჵრან
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ასე ბრმისანი რათა დასწვნეს მამის ძმის თუალნი
წარმოვიდეს ტარონით ბაკიხად სამნი ძმანი დადაე
მკუიდრნეს მუნ ბრძანებითა არჩილისითა რ: ყოველ
ი სული კავკასიისა რანით კერძი უმკუიდრო ქმნი
ლიყო ხ: ჰერეთი და კახეთი ჭალაკთა და ტყეყუეთაგან
უკეთე დარჩომილ იყო დადაემკუიდრნეს სამნივე იგ
ი ძმანი ვიდრე გულგულამდის მასვე ჟამსა პატია
ხშნი ვინმე არა შეუშინეს კლარეეთს სხვად და წა

რვიდეს ნახეუარნი მათგანნი და შეიპყრეს კლდე ე
რთი ტაოს რომელსა ერქუა კალმახი და აღაშენა ც
იხედ ხ: რნ~ი: იგი მოვიდეს კახეთს არჩილის თანა
მისცა ერთსა მათგანსა ცოლად ნათესავისაგან ა
ბუხუასროსაგან რ: დაქურუებულ იყო იგი და
არა ესვა ქმარი ჟამთა მათ დადაეცადნეს სარ
კინოზნი შემუსვრად ქართლად ყრუსა წარსვლ
ითგან წელიწადისა ორმეოცდა ათისა არღარ
ა შემოვიდოდეს ა~დ: მიღებდეს ხარკსა ერის
თავთაგან და ესხნეს არჩილის ძენი ორნ
ი ჯუმბერ და იოვანე ასულნი ოთხნი გორა
ნდუხტ მარიამ მირანდუხტ და შუშან:–
არ ჩილის წამება და მეფეთ ცხოვრება და ნინ
ოს ქართლის მოქცეუა ლეონტი მ როველმან დ
ედას ასეთნი ეწერა:– წამება წმინდის და დიდ
ებულისა მოწამისა არჩილისა რომელი ეს
ე იყო მეფე ქართველთა:–
და ვითარ: გარდაჵდეს ამასა შინა წელიწადნი ო
რმეოცდა
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ათნი კ~დ: მოვიდა ჭიჭუამ ძე მოაჰდისი მოაოჵრა დაშე
მუსრა ყოველი შენებული ქართლისა და მი
მართა შესულად კახეთად რათამცა მოაოჵრ
ს ყოვლითურთ უმკუიდრო იყო და იყო ში
ში დიდი მეფეთა დამთავართა და ყოვლისა ერი
სა და არა შემძლებელ იყუნეს წინა აღდგო
მად რ: რომელთაგან განერყუნა ქუეყანა
ესე ყრუსა დაღაცათუ გარდავლნა ჟამნი
მრავალნი მშვიდობით არღარა მოგებულ ი
ყო კუალსა თვისსაჱ ხ წმინდამან არჩილ გან
იძრახა გონებასა თვისსა სიმჵნითა გულისა მისი
სათა რ: მივიდეს და ნახოს და ითხოვოს მისგა
ნ მშვიდობა ქუეყანისა დაცვა შეურყეველად ეკლ
ესიათა და არა დაპატიჟება და ტევებისათვის
სჯულისა მინდობითა ღთისათა არჩილ არ
ჩია თავის თვისისა და სულისა დადება საჵმარა
დ ქრისტიანეთა აღდგა და მოვიდა ჭიჭუნუმ
ისთანა რომელსა ეწოდა ასიმ მან ცნა მ
ისულა მისი მიეგება სიხარულითა და მოიკით
ხა დიდითა დიდებითა და დაყუეს დღე იგი ე

რთობით აქო სიკეთე მისი შეუყუარდა სისრ
ულე ასაკისა მისისა დაუმეტეს შვენიერება პირისა მისისა შ~დ: მცირედთა დღეთა ეწყ
ო სიტყუითა ლიქნითა აღუთქმიდა ნიჭთა და აწვევ
და დატეუებასა ქრისტეს სჯულისასა და მიიქცეს
სარკინოზად ხ: წმინდამან არჩილ ყოვლადვე არა
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თავს იდვა სიცბილი მისი და მტკიცითა გონებითა მ
იუგო და ჰქუა ნუ იყოფინ თუმცა დაუტეუე ქ
რისტე ღთ~ი რ~ი: იგი არს ღთი ჭეშმარიტი
რ~ნ ხსნისათვის ჩუენისა ჵორცითა სიკუდილი დაი
თმინა და უკეთუ ვისმინო შენი უწყოდე რომელ მო
ვკუდე სიკუდილითა რომლითა ვიტანჯებოდე საუკუნო
დ: გარნა უკეთუ შენ მომკლა აღვდგე ვ~ა: ღ~თი ჩ
უენი და ვიდიდო მისთანა ესმა რა ესე უსჯულო
ს მას და იხილა სიმტკიცე მისი უქცეული და უკუი
რდა ფრიად და უბრძანა შეპყრობა მისი და შეყუან
ება საპყრობილესა რათა ღონის ძიებითა მიაქციოს იგი
რ~: არა უნდა სიკუდილი მისი სიშვენიერისათვის ხატისა
მისსა და სიმაღლისა ასაკისა მისისა, და ვითარ შე
იყუანეს საბყრობილესა აკურთხებდა ღ~თსა და ითხოვდ
ა მისმიერსა რათა მოწყალებითა რა მისითა ღირს მ
ყოს მიმთხუევად და მკუიდრი მყოფად ნათელსა დაუსრუ
ლებელსა ყოველთა თანა წმინდათა რომელთა სიკუდილი
თა უკუდავება მოიგეს.– მაშინ უკუე წარმოდგეს წინაშე
ასიმისა მთავარი ერთი გარდაბანელი მიქცეული
სარკინოზად რომელსა მამის ძმა მოეკლა წარმარ
თნი და მკლუელნი მისნი განერნეს მშვიდობით პა
პასა მისსა ადრანასე მეფესა ამისთვის უკუე შურ
ი იგო გარდაბანელმან და ჰქუა ასიმს არა უწ
ყი თუ ვინა არს ესე არჩილ ესე არს ძე სტეფა
ნოზის ნათესავი და დიდისა მეფისა ვახტანგის
ა რომელი იყო ნათესავითგან მირიანის ძისა ქასრესი
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ესე იყო მამისა თვისისა თანა რაჟამს იგი დაჰფლვი
დეს საგანძურთა სამეფოთა ქართლისასა და იგიც
ა იცის რმელ ჰერკლე მეფემან დაჰფლა საგანძ
ური თვისი რ: ჰერეკლეცა უჩვენებდა სადა ი
გი ჰფლვიდეს ესმა რა ესე ამისთვის მოუწოდა კ~დ:
არჩილს და ჰქუა უწინ თუალ გახვენ ქმნილ კე

თილისა შენისათვის რ: ფ~დ: ქმნილ კეთილი ხარი ხ:
აწ მითხრეს შენთვის რ: შვილი ხარ დიდთა მეფეთა
ხუასროვანთა ა~დ აწ უფროსად განსდიდნე წინაშე ჩემსა უკუეთუ ისმინო ჩემი და
იყოს სამეფო შენ
ი შენდავე და საგანძურნიცა მამათა შენთანი მიგინ
იჭნე შენვე პირველად მიჩუენენ საგანძურნი მეფეთა ბერძენთანი მოიქეც სჯულსა
ჩემსა და იქმ
ენ სარკინოზ და სპასალარ გყო შენ ქუეყანასა ზედა
ქართლისასა:– მაშინ მიუგო წმინდამან არჩილ
უწყოდე მტკიცედ რ: ვიყავ ასაკით მცირე ოდეს
იგი განვლო ქუეყანა ესე ჰერეკლე მეფემან ხ:მ
ამამან ჩემმა და ძმამან დასხნეს ყოველნი საგან
ძურნი მათნი ციხესა მას სადით იგი შეიქცა ყრ
უ ამირან და აწ აქუს იგი ბერძენთა ხ: მე არა და
უტეო უფალი ღ~თი ჩემი არცა განვყიდო წა
რუალი იგი დიდება წარმოვალისა ამისთვის მიუგ
ო და ჰქუა ასიმ შენ უკუე იყავ დაცემასა მას
აფხასთასა შინ: სარკინოზთასა: ჰქუა წდ~ნ არჩილ მე ვიყავ მაშინ რა
ჟამს დასცნა იგინი ღ~თნ ჰქუა ასიმ რომელმან
ღ~თნ დასცნა სარკინოზნი მიუგო წმ~ნ: არჩილ
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და ჰქუა ღ~თნ ცხოელმან რომელ არს შემოქმედნი ცი
სა და ქუეყანისა რ~ი: იგი მოვიდა ზეცით ჵსნისა
თვის ნათესავისა კაცთასა და სიკუდილითა თვისითა აღგ
უადგინნა და უკუდავება მოგვანიჭა მან უკუე დას
ცნა დადამდაბლნა იგინი
მაშინ ჰქუა ასიმ წმი
ნდასა არჩილს რომლისა ღ~თი მოკუდავი არს დასა
სოება ცხოვრებისა მოკუდავისა მიმართ გვაქვს ჯერ
არს მისიცა სიკუდილი და უბრძანა თავისა მო
კუეთი და აღსრულება წმინდისა არჩილისი და არ
ა ჰრიდა სიკეთესა მისსა არცა შეირცხვინა დ
იდებისაგან წარჩინებულებისა მისისა განიყუა
ნეს გარე და მოჰკუეთეს თავი მისი მახვილითა თუ
ესა მირკინისასა რომელ არს მარტი:– და შეუე
დრა სული თვისი ჵელთა შინა დამბადებელისათა აღ
არჩია სიკუდილი უკუდავებისა მომატყუებელი შე
ცვალა მცირედ ჟამისა ესე მეფობა საწუთო
სა სიხარულად საუკუნოდ ღირს იქმნ განწყ
ობილსა შორის წმინდათასა ახოვანთა მოწამეთ
ასა წარდგომად წინაშე ღ~თისა და მათთანა გვი

რგვინოსანი იხარებს წინაშე სამებისა წმინდი
სა ხ: ვითარცა აღესრულა წმინდა მოწა
მე ღამესა მას გოდერძიანნი ტბელნი მათ
თანა სხვანიცა აზნაურნი მამეანნი მოიპს
გუამი წ~ისა მოწამისა არჩილისი წარმოი
ღეს და შემუსრეს დიდითა პატივითა და დამა
რხეს ნოტკრას მას მიერ აღშენებულსა
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ეკლესიასა ხ ცოლმან მისმან მიუბოძა სოფლები მათ რო
მელთა მიღეს გუამი წ~ისა მოწამის არჩილისი კახეთს
შინა სამკუიდრებელად:– წიგნი ესე წამებისა მისისა
იპოვა ესრეთ სულ მცირედ აღწერილი რი~: ჟამთა
შლილობით ჯერისა ებრ ვერავის აღეწერა ხ: წიგ
ნი ესე ქართველთა ცხოვრებისა ვიდრე ვახტანგის
ამდე აღიწერებოდა ჟამითი ჟამად ხ ვახტანგ მე
ფისითგან ვიდრე აქამომდე აღიწერა ჯუნბერ ჯუანბ
ერიანმან ძმისწულის ქმარმან წ~ისა არჩილისა
მან ნათესავმან რუისამან მირიანის ძმისამან ა
მიერითგან შემდგომთა ნათესავისათა აღიარონ ვით
არცა იხილონ და წინა მდება რემან ჟამან უწ
ყებად მოსცეს გონებასა მათსა ღთივ განგბრძნ
ობილსა შ~დ: ამისსა რაჟამს იგი აღესრულა წმი
ნდა მოწამე არჩილ დარჩეს შვილნი მისნი იო
ვანე და ჯუნბერ წარვიდა იოვანე ეგრისად და წარ
იტანნა ღთ~ისა დედა და ორნი დანი მათნი ხ: ჯუნ
ბერ და ორნი დანი მისნი დაშთეს ქუეყანასა ქარ
თლისასა და კახეთისასა ა~დ: უმრწამესი ხ დაა: მისი
იყო სახითა შვენიერი დამიესმა მისი ხაზართა მეფე
სა ხაკანს მოგზავნა მოციქული და ითხოვა ცოლად
და უქადა შველა სარკინოზთა ზედა რაჟამს მოიწია მო
ციქული ხაკანისა მიუმცნო ჯუნბერ ძმასადა დედას
ა თვისსა ხ მათ არა ინებეს და უთხრეს უკეთუ უ
ღონო იქმნას ყოფა ჩუენი უმჯობეს არს რათ
ა შევიდეთ საბერძნეთად და მივმართოთ ქრისტიანეთა
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ვიდრღარა შეიგნოს შვილი ჩუენი წარმართთა მი
ერ და შუშანცა აგინა ხაზართა მეფესა შ~დ: სა
მისა წლისა მოგზავნა ხაკანმან სპასალარი თვისი ბ
ულჩან გამოვლო გზა ლეკეთისა და შემოვიდა კა

ხეთად მოადგა ციხესა რომელსა შინა იყუნეს ჯუ
ნბერ დაა მისი შუშან და მცირე დღეთა წ
არიღო და ტყუე ყუნა იიგნი შემუსრნა ქალა
ქნი ტბილისი და წარტყუენა ქართლი და ყოვე
ლი ესე ქუეყანა და ვ~ა: წარემრთა გზასა დარია
ლასასა დღესა ერთსა ჰქუა შუშან ძმასა თვისსა უმჯობ
ეს არს ჩემსა სიკუდილი რათა ღირს მყოს მეუ
ფალმან წთ~ა: თანა დედათასა ვიდრეღარა შევი
გინო წარმართთა მიერ და ჰქონდა მას ბ
ეჭედი აღმოუგდო მას თვალი და მოწუა იგი რ:
იყო თვალსა მას ქუეშე წამალი სასიკუდინე და
მუნ თქუეს მოკუდა წარმოვიდა გულჩან ხა
კანისა მოგუარა ჯუნბერ და მიუთხრა ს
იკუდილი დისა მისისაწადიერ იყო ხი
ლვად შეიპყრეს ბულჩან და მოაბეს ყე
ლსა საბელი განზიდვად სცეს ორთა ცხე
ნოსანთა იმიერ და ამიერ დამოსწყუიტეს თა
ვი მისი ბოროტად დავითარ დაჰყო: წელი
წადი შვიდი განუტეუა ნიჭითა დიდითა დაწ
არგზავნა ქუეყანად თვისად ხაკანმან ხ: ამიე
რითგან იწყო შეწყნარებად მეფობამან დიდთა
მათ მეფეთა ხოსროვანთამან პ~დ: უფლება სარკინოზთა
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განადიდნა და მათგან მიეცა ყოველი ესე ქუეყა
ნა ჟამითი ჟამად რბეუისა და ოჵრებისა მეორედ იქმნა ს
ი მრავლე მთავართა ქუეყანასა ქართლისასა და შეერია ბრძ
ოლა იქმნეს მტერ ურთი ერას და უკეთუ ვინმე გამოჩნდე
ს რომელიცა ღირს იყოს მეფედ შვილთა შორის ვახტანგი
სათა იქმენ შემცირებული სარკინოზთაგან რ: დაიპყრნეს ქ
[ა]ლაქი ტფილისი აგარიანთა შეიქმნეს სახლად საყოფლად თვი
სად მიიღებდეს ხარკსა ქუეყანისაამისგან რომელს ჰქუიან ხარაჯა რ: განგებითა
ღთისიათა სიმრავლისათვის ცო
დვათა ჩუენთასა განადიდნა ნათესავი აგარიანთა ხ: ამან ჯუნ
ბერ შეირთო ცოლი ნათესავი ბაგრატიონთა ასული ადრ
ანასე სახელით ლატავრი დააბრალა დედამან მისმან მ
ოყუანება მისი ცოლად არა თურე კეთილად მეცნიერი
იყო ვ~დ: არიან იგინი ნათესავნი: დავით წინასწარ მეტყუელისანი რ
ომელი იგი მამად ღთისად ჵორციელად იწოდა და ვითარ
იხილა ძის ცოლი შეუყუარდა აკურთხა და დალოცა: და ვითარ გარდაჵდეს
წელიწადნი მრავალნი მოვიდა ამიერ აგარი

ანი რ~ი: მთავრობდა ქართლსა და ჰერეთსა სახელით ხუ
ასრო ამა აღაშენა ტბილისის ქალაქი მოოჵრებული ხაზ
ართაგან ხ: რაჟამს მოუძლურდეს ბერძენნი გადგა მა
თგან ერისთავი ხაზართა სახელით ლეონ ძმისწული ლ
ეონ ერისთავისა რომელსა მიეცა სამკუიდროდ ხაზარეთი
ესე მეპრენიონ ასულის წული იყო ხაზართ მეფისა დაძა
ლითა მათითა აფხაზეთი და ეგრისი ვიდრე ლახამდე სახელ
დვა მეფე აფხაზთა რ~: მიცუალებულ იყო ერის თავი და
ბერებული ჯუნბერ შ~დ: ამისსა ჯუნბერცა მიცუალა
ა~დ:
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სიცოცხლესავე ჯუნბერისასა იცუალა ადარნასე ბაგრატიონმან
ნასამალი კლარჯეთისა შავშეთისა და აჭარისა ნიგლ
ისა ისისფორისა არტანისა და ქუემოსა ტაოსა და ხე
გან რ~ნი: ჰქონდეს შვილის შვილთა ვახტანგ მეფვისა
თა წარვიდა ადარნასე კალარჯეთად და მუნ მოკუდა:–
შ~დ: სიკუდილისა ადრნასესსა განადიდნა უფალმან მეფობა აშოტ კურა
ტ პალატისა ხ: ეუფლა ქართლს საზღუართა მისთა რ: მათვე ჟამთა შესრულ იყო
მასლამა საბერძნეთს დაშეი
ქცა მოუძლურებული და განწუალებული მაშინ ბერძენთ
მეფემან მიუბოძა კურატ პალატობა აშოტს მოუძლურ
ებულ იყო სარკინოზნი და განადიდნა აშოტ კურატ პა
ლატი ხ: ტფილისსა არავინ დარჩა სარკინოზთაგანი
თვინიერ ალშუბის ძისას და გრიგოლი მთავრობდა კა
ხეთს მას ჟამსა გამოილაშქრა აშოტ კურატ პალტმან და უშა
ლა თეოდოსი აფხაზთ მეფემან ძემან მეორის ლეონისამან
რი: იგი სიძე იყო აშოტ კურატ პალატისა მოვიდა გრი
გოლ კახეთით და გრიგოლს უშველეს მითუალულთა დაწნა
რეთა და მირმან ტფილისისამან და შეიბნეს ქსნასა ზედა
აშოტ და გრიგოლ გააქციეს მთავარი კახეთისა დადაყარეს ქუეყანა რ~ი: ჰქონდა
ქართლითაგან და დაიბყრა ა
შოტ კალარჯეთითგან ვიდრ კსნამდის: და მისსა მოვიდა ხალაზიდის ძე არაბელი
დადაიპყრა სომხითი ქართლი დაჰერე
თი აშოტ კურატ პალატი გარდაბანს ეკლესიასა შ
ინა და სისხლი მისი რ~ი: მას შინა დაინთხია იხი
ლვების აწცა ვ~ა: ახალი ხ: ეუფლნეს სარკინოზნი
ქართლსა და ვერა წარვიდა ხალილ დაუტეუა ამირად
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იაპია შუაბის ძე მას ჟამსა შეინთქუენეს გარდაბანელნი დაგა

ნაჩინეს ქორაფის კოზად დაჩი ძე იოვანე ქუაბულის ძისა
და შ~დ: დასუეს ქორაფის
კოზად სამოელ დიონაური კ~დ მო
ვიდ იგივე ხალილ არაბი შეებნეს გარდაბანელნი
გარნა გააქციეს ხალილ და მოსწყუიდა სიმრავლე ფ
რიადი კ~დ: და ჯდა ამირად ტფილისსა საჰკ [.]ისმაელის ძე
ხ ხალილ მოვიდა მესამედ და მოკლეს ჯავახეთ და ძე მის
ი მოჰამად მოვიდა ქართლს მოერთო ბაგრატ ძე აშოტ კურა
ტ პალატისა და მისცა მას ქართლი გამოვიდა ჰსაკ ლა
შქრითა დადადგა რეჵს ხ: უჰმედ და ბაგრატ წარიღე
ს უფლის ციხეს და მოვიდეს კახნი გარდაბანელნი შუელა
დ საჰკისსა შეიბნეს რეჵს და იბრძოლეს მათ შორეის
არცა იგინი გაიქცეს და არცა იგინი ვიდრემდის გა
იყარნეს მოჰმად და წარვიდა ბარდავად აქა ჟამამ
დეს გარდასულ იყუნეს წელიწადი მოაჰმადისნი გამო
ჩინებითგან რ~ნ: სჯული სარკინოზთა და უდვა ს~: ცხრამეტნი მაშინ მოვიდა შუღა
თურქი მონა ბაღ
დადით რ~ი: გამოუგზავნნა ამირ მულსა სპითა დიდი
თა შემუსრა ყ~ი: სომხითი და ტყუე ყუნა იგი ყ~ოი: მ
თავარნი მათნი დამოვიდა და მოადგა ქალაქსა ტფილისი
სასა რ~: არა მორჩილებდა ამირ ასაკ მოკლა სა
კ შემუსრა ქალაქი ტფილისია დაწუა ცეცხლითა დამოა
ოჵრნა ყოველნი არენი მისნი: და თეოდოსი მეფე
ათხაზთა გამოვიდა წინა აღდგომად მისსა დადადგა კუერცხობასა რ~: შუღა ვ~ა: ცნა
წარავლინა ზიქარ სპასალარი და
ბაგრატ ძე აშოტ კურატ პალატისა და შეებნეს დაგ
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ააქივნეს აფხაზნი და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი: და
თეოდოსი მეფე წარვიდა მეოტი გზასა დასავლისასა კ~დ: უ
კუე მოქცეულთა და უდგეს გარდაბანელნი ჯუარის გუერ
დსა და ავნეს დიდად ლაშქართა: ვითარ ცნა შუღა აღი
ყარა მუნით და მოვიდა ჭართალეთს დადადგა მუნ შინა აღიყუა
ნა მთიულთაგან მძეუელი კაცი ტ~: დაჰლამოდა შესვლასა
ოვსეთად და შეუიდა ცხავაცამდის ხ: აბულბაზ სომეხთ ერისთა
ვმან და გურამ აბოტის ძემან მიუთხრეს მთიულთა რათა
არა შეუშუან და მათ განეწირნეს მძევალნი მათნი უ
შველა ღ~თნ მოვიდაეს თოვლი დადაუდგეს წინა და შეე
ბნეს მოსცა ძლეუა ღ~თნ და მოკუდა სარკინოზთაგან
ურიცხვი და ცხენმან მათმან ძოვა ლელი და დაი
ჵოცა ფრიადი ხ: სიმრავლისაგან ლაშქრისა არა აჩნდა

რ: იყო სიმრავლე მისი ვითარ ას ოცი ათასი: შ
ეიქცა გარე და დაიზამთრა ბარდავს და შეიპყრა ხ
უცისა ვინმე ძე რ~ი: გამთავრებულიყო და შემუ
სრა გარდაბანი განაღო კარი დარუბანდისა და გამოიყუა
ნნა ხაზარნი სახელისა მისისა და დასხნა იგინი შანქორ
ს და რამით გამოიყუანნა ოვსნი ვითარ სახლი ასი დადასხნა იგინ
ი დმანის და ენება შესვლა ოვსეთად ხ: ამირ მუმლმ
ან ვითარ ცნა ვითარმედ ხაზართა ტომთა მისთა ზრ
ახვას შუღას რათა დაუტეოს ქართლი ჰუმნეს ხ
ალილის ძესა და წარვიდა და შუღა ამირობდა ხალი
ს ძე გარდადგინა ამირამან მან ჰუმედ და: დადგინა
ესე შიხის ძე ნათესავი ჰუმედისივე და ქორაფის კოზი
იყო გაბრიელ და მონა ორი ძმა სამოელ ქათალი
კოზისა
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და წარვიდა ესე და მივიდა სხუა ამირ ამრაჰმ: და მოვიდა
კ~დ: ამირად ხალილ ძე ჰუმედ და უფროს ნებიერად დაი
პყრა ყოველი ესე ქუეყანა სომხითი ქართლი და რანი და
წარვიდა ხალილი ძე და დადგა ამირად კაცი საჰკის როსსთაგანი: მონათაგანი
სახელით გაბულოც ხ: ძემან გურამ აშოტ კურატ პალატ
ისამან შეიპყრა გაბუც და წარსცა საბერძნეთად რ: გადიდ
ებულ იყო გაბულოც და დაემორჩილნეს გარდაბანელნ
ი და ბრძოდა აშოტ მამის ძმისწულსა მისსა ძმასა
გურამისასა ხ: გურამ დაეპყრა ჯავახეთი თრიალეთ
ი ტაშირი და აბოცი და არტანი და ჰბრძოდა სარ
კინოზთა ზოგჯერ სძლის გურამ და ზოგჯერ სარკინოზთა
ხ: გურამ განუყუნა ქუეყანანი ძმათა თვისთა ადრანასე და
ბაგრატს და აბოცის განუყო ცოლის ძმასა თვისსა სომე
ხთ მეფესა:– მას ჟამსა გამოვიდა იგი აფხაზთ მეფე ძმა თეოდოსესი
და დიმიტრისი ძე ლეონისი და დაიპყრა ქართლი და დაუტეუა ე
რისთვად ჩიხას ძე დიმიტრისი რომელსა ერქუა ბაგრატ
რ~ი: იცნობების ექსორია ქმნილობით და ცოლმან მეფისამან მ
ოკლა ძე დემეტრესი ერისთავი ჩიხისა და ეცრუა იგი ივ
ანე მთავარსა შავლიანსა და შთაგდეს ბაგრატ ზღვას
ხ: ღ~თნ განარინა იგი და მიიწია ქალაქად კოსტანტი პ
ოლედ და მოგურა მეფემან იოვანემ ძესა თვისსა ცოლი ადრანასეს
ასული გურამ აბოტისი და მოკუდა იოვანე მეფე აფხაზთა
და მეფობდა მის წილ ძე მისი ადრანასე და შეიპყრნა ლიპ
არიტ ქუეყანანი თრიალეთისანი აღაგო ციხე კლდე კა

რთა იპაღოსთონ ძემან დავით ბაგრატისამან ხ:დავით ნასარ: ძე: გურამისი: ნეს: აფხა
თ: კერძო ხ~: დავით
და ლიპარიტ უშველდეს სომეხთა და იბრძოდეს სომეხნი
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და აფხაზნი ქართლსა ზედა მას ჟამსა მონაზონ იქმნა გ
ურამ:– და ვითარ მოკუდა კახთ ქორაფის კოზი გაბრიელ და თონაური დაჯდა
ქორაფის კოზად ფადლავი არუემანელ
ი კაცი ბრძენი და საქმის მეცნიერი მის ვ~ა: მოიტა
ნა ნასარ ძემან გურამისამან დავით ძე ბაგრატისი
მამის ძმისწული მისი და მოკლა იგი ხ: ნასრას შეუკრ
ბეს მტერად სომეხნი ლიპარიტ და ქართველნი და ა
ბოტ ძმა დავითისი და მათთანა სარკინოზნი და შეებნე
ს ნესრეს და გააქციეს და მიუხნეს ციხენი დაწარ
ვიდეს საბერძნეთს ბერძენთ მეფისა და მოკუდა გურამ ძე
აბოტისი დადამარხეს ოპიზას მეორედ მისგან აღშე
ნებულსია ხ: ბაგრატ ძე აფხაზთ მეფისა შემოსრულ
იყო საბერძნეთად კოსტანტი პოლედ და მოსცა ბერძე
ნთ მეფემან ლაშქარი და გამოგზავნა ზღვით და ნ
ავითა შემოვიდა აფხაზეთად მოკლა ადრანასე ძე იოვ
ანესი და იბყრა აფხაზეთი და შეირთო ცოლი მის ცო
ლად ასული გურამისი და გამოიყუანა ბაგრატ მ
ეფემან აფხაზთ ნასრ ცოლის ძმისი საბერძნეთით
და მისცა ლაშქარი ხ: ნასრ შეიპყრნა სამნი ცი
ხენი სამცხეს ოძრჵეს ჯუარის ციხეს დალომისია
ნთა გურამისივე აღშენებული:– მოვიდეს გურგენ და
დარანასე ძე დავითისი: უშუ ელეს სომეხთა შეიბნეს
მტკუარსა ზედა იძლივნეს აფხაზნი ნასარ და ბ
აყათარ ოვსი და ერის თავი აფხაზთა ხ: ფადლა
ქორაფის კოზი განძლიერდა და დაიმორჩილნა გა
რდაბანელნი და შ~დ: მისსა დაჯდა კულავე
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ქორაფისკოზად დადაიპყრობდეს აზნაურნი ქართლსა მას ჟამსა
გამოვიდა კოსტანტი აფხაზთა მეფე დადაიპყრა ქართლი
და დაჯდა სომეხთ მეფე სუმბატ ტეზერაკლი და მოილაშქრ
ა სპითა დიდითა და მოადგა უფლის ციხესა და მოიღეს ოლან კურ
დანი აღმოაგეს ზემო კერძი და წარიღეს ციხე ფერჵითა ხ: კეთილა
დ იმზახნეს სუმბატ და კოსტანტინე და უკუსცა უფლის ციხე და
ქართლი ხ: ამისსა შ~დ: მოვიდა ამირა აგარიანი სახელით აბუ
ლ კასიმ ძე აბუსაჯისი რ~ი: გამოეგზავნა ამირ მულსა სპი
თა დიდითა და ურიცხვითა რომლითა არა იტყუდა ქუეყანა მოვიდა

პ~დ: სომხითად და მოსრა ყოველი სომხითი მეფემან სავანეთი ე
ძორი და ასფაგორნი და სუმბატ სომეხთა მეფემან ვერ დაიდ
გნა ზარისა მისისაგან დაწარმოვიდა მუნით მეოტებით
და მიმართა მთათა აფხაზეთისათა და მუნ იყოფებოდა დამოვი
და აბუსაჯის ძე ტბილისს და მას ჟამსა ამირა იყო ჯაფარ ძე
ალისა მოვიდა და მოადგა უჯარმოს დგა სამასი კაცი და
ბრძოდეს მრავალთა დღეთა და ვითარ იხილეს რ: ვერ დაუ
დგმიდეს დააგდეს და ღამით გარდაიხვეწნეს რომელნიმე წა
რვიდეს და რომელთამე ეწივნეს დაჵოცეს ვ~ა: ცნეს ბოჭ
ორმელთა ციხოვანთა წაღება უჯარმოსი დააგდეს ციხ
ე და გარდმოიხვეწნენ რაჟამს მოვიდეს პ პვეს იგი უ
კაცური თქუეს რ~ი: ბაკი იყო მას შინა ფიცხლად შ
ეებნეს და რ~ი: ციხია იგი უკაცურად დაუგდია აღი
ღეს ბოჭორმა დადაიჭირვეს ციხედვე და უჯარმის
ზღუდენი ხ: კაე ქორაფის კოზმან ვითარ იხილა რომელ
არა იყო ღონე მისი მიენდო ფიცითა მივიდა დანახა დაჰკით
ხა მან ვინ გაწვია აქ მოსვლა და უთხრა მაწვია დედამან ჩ
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ემმან და თქუა არა ვატკივნო გული ერთისა შემხედვარსა შე
უყუარდა სიკეთისა მისისათვის და განუტეუა: ბოჭორმა თვით და
იჭირა შ~დ: ამისსა შემოვიდა ქართლად და მოაოჵრა ქართლ
ი და ვიდრე იგი შემოვიდოდა მოარღვივნეს ზღუდენი უფ
ლის ციხისანი რომელ არა დაიმჭირონ შეუიდა მუნით სა
მცხეს და მოაოჵრა სამცხე და ჯავახეთი რ: მოადგა ციხესა
თმოგუესსა და ვითარ იხილა სიმტკიცე მისი და სიმაგრე აღიყარ
ა მუნით მოვიდა ყუელს და მოადგა გარე უწყო ბრძოლად
იყო მუნ შიგან ჭაბუკი ერთი ხელით გობრაონ ებრ
ძოდა შიგნით გამოღმართ ყ~თა: დღეთა მოყუასთა თვისთა თანა
დავითარ წარიღეს ციხე შეიბყრეს წმინდა გობთრონ
და აწამეს რომლისა წამება ვრცელად აღიწერა წდამ~ან
მამამა ჩუენმან სტეფანე ტბეუარმან ების კოპოზმა
ნ აღიყარა მუნით და წარვიდა დუინად ქალაქად მოვიდეს და
უთხრეს ვ~დ: სუმბატ მეფე შეუიდა ციხესა კაპლი
ტისასა მსწრაფლ აღიყარა და მიუმცნო ლაშქარსა თვისს
ა რათა ყოველი კაცი რ~ი: პონ ცოცხალი გამოიყუა
ნონ მის წინაშე მოვიდა და მოადგა ციხესა კაპიტისასა
ციხოვანთა დედა წული რ~ი პოვა დედაწ გარეგნით დაიბყ
რა ჵელთა და გამოსცეს ციხე შეიპყრეს სუმბატ დაწ
არიყუანეს დვინს ჩამოკიდა ძელსა და მოკუდა:– შ~დ: ამისსა
ვითარ გარაჵდეს წელნი რაოდენნიმე და მოეშენა ქუეყანა

მაშინ უჵმო კაე ქორაფის კოზმან კოსტანტინე აფხა
ზთ მეფესა ჩავიდეს ჰერეთად და მოადგეს ციხესა
ვე ჟინისასა აფხაზთ მეფე მოადგა ზედათ კერძოს და კაე ქუემოთ და ვითარ მისწურეს
წაღებად მაშინ
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ადარნასე პატრიკი მოვიდა და პარასკევისა ჯუარსა მიუპყრა ზ
ავის პირი მოსცა აფხაზთ მეფესა არიშუგა ვაზნი და
კაეორჭობი ვითარ დაიზავნეს და შეიქცეს მოვიდა კოსტანტი
ნე აფხაზთა მეფე ილოცა მონასტერს ალავერდისსა წმნდის გ
იორგის წინაშე და შემოსა ხატი მისი ოქროთა ხ ლ
აშქარი მისი უფროსი წარავლინა გზასა გრძელსა და ფ~დ: პ
ატივსცა კაე ქორაფის კოზმან და წარვიდა ქუეყანად თვისად
შ~დ მცირედთა დღეთა გარდაიცუალა კოსტანტინე
მეფე და იშლებოდა ქუეყანა აფხაზეთისა ჟამ რაოდენ
მე რ: ესხნეს ძენი ორნი კოსტანტინე მეფესა ე
რთი უხუცესი და მეორე რ~ი: უშვა ცოლმან უ
მრწამესი უმრწამესი უხუცესსა იგი უმრწემესსა ბ
აგრატ და იყო მათ შორის ბრძოლა ფიცხელი რ~ი:
თვითუეულად ჰპოვა ცხოვრებასა მათსა ხ ესე ბაგ
რატ სიძე იყო გურგენ ერისთვისა და ე რისთა
ვსა უშუელდა გურგენ ყთ~ა: ძალითა მისითა
ვიდრე არა მიიცვალა ბაგრატ არა იყო მშვი
დობა შ~დ სიკუდილისა მისისა მიიღო სრუ
ლობით მეფობა აფხაზთა გოი: მეფე იყო იგი სრ
ული ყოვლითა სიკეთითა სიმჵნითა და ახოვნებითა
ღ~თის მოყუარე იყო უმეტეს ყოველთა ეკლესია
თა მოწყალე მაშენებელი გლახაკთ მწყალე უხვი დამდა
ბალი და ყოვლითა კეთილითა სათნოებითა ს
რული ამან განაგნა და განაწყუნა ყოველნი
საქმენი კეთილნი მამულისა სამეფოსა თვისისა აღა
შენა საყდარი ჭყონდიდისა შექმნა საეფისკოპსოთ
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და განაშუენა იგი სიმრავლითა წმინდითა მარტვილთათა
მას ჟამსა გარდაიცუალა კაე ქორაფის კოზი დადაჯდა ქორაფის
კოზად ფადთა ძე კაესი ამან აღაშენა ციხე ლოღობანთა ამ
ასვე ჟამსა მოვიდნეს სარკინოზნი რომელთა უჵმობდეს საჯო
ბით და მოატყუენეს კახეთი დადაწუეს ჯუარი მცხეთა და
შეიქცეს დაწარვიდეს და წარიტანეს თანა ჯუარი პატიო
სანი დაჭრილი და შეედვა სნება მუცლისა და გ

ულის ხმა ყუეს რ~ლ: ჯუარისაგან ეუნო შეკრიბნ
ეს ღვაწლნი და წარმოსცნეს ჯუარსა ღკრიბეს ბუდე
ესა შინა და აღმართნეს ადგილსავე თვისსა და ჰერეთ ს მეფობამდე იშხვნისასა
პირველნი ყოველნი იყუნ
ეს მწვალებელნი ხ: იშხანიკ დისწული იყო:
გურგენ ერისთავთა ერისთავისა დედამან მოაქცი
ვნა მართალ მადიდებლად მდინარ დედოფალმან
და სალართა დაებ ყოველთა მაშინ ბარდავ და ადრ
ა ბადგანი ხ: იგი აფხაზთა მეფემან მისცა ქ
ალი ძესა თვისსა უხუცესსა კოსტანტინეს დავითარ
დაყო სამი წელიწადი იწყო მტერობა მამისა თვისისა
და ძებნად და: მეფობისა დავითარ გამოაცხადნა საქმე მი
სი შედგა იგი უფლის ციხეს და შეუდგეს თანა ტ
ბელნი და სხვანი მრავალნი აზნაურნი ხ: გ~ი: მეფე
მან ვითარმედ და ადასტურა გადგომა ძისა თვისისა და
გამოილაშქრა ყოვლითა ძალითა თვისითა და მოიყუა
ნნა ტოელნი მეფენი და ფადლ + ქრორაფის კოზნი და
მოადგეს უფლის ციხეს და ჰბრძოდეს მ რავალ
თა დღეთა და ვერ არას ავნებდეს ციხეთა რ~ლ:
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მრავლად დგეს შინა განით ზოგს დღესა შეიბნია
ნ ცხენითა და ზოგს დღესა ქუეითნი: მაშინ გ~ი: მეფემან აბირნა აზნაურნი
საზუერელნი ესრედ სახედ გამო
დ ჩუენ წარგიყვანთ აფხაზეთად შენ დაჯედ მეფე
დ და მამა შენი დარჩეს გარეგანით ხ: მან და
იჯერა და მოენდო გარნა აზნაურნი რომელ
ნი დგეს თანა უშუელდეს საქმესა ამას და მან ა
რა ისმინა მათი გამოვიდა ღამე მტ[.]კუარსა ტივ
თა და ვითარ განეწურა პირისა მტკურისასა ვეთ
ღარა დაითმინეს და მიეტეუნეს შეპყრობად დავითარ
იგრძნა ზაკულება მათი შეაქცივნა ტივნი გარ
ე რათამცა შევიდეს ციხესავე ვერღარა დაიმორჩ
ილნა ტივნი და ჩავიდეს ადგილსა სადა ტივნი
გაიდებოდეს შეიქმნა ჵმა გამოვიდა მეფე და ყო
ველი ლაშქარი დაიცუეს ციხე გარეშემო და რაჟამს გ
ანთენა იწყო ძებნად ხ: იგი გამოსრულ იყო წყლით და
შესრლ იყო იგი ნაპრალსა კლდისასა და მუნ დამა
ლულ იყო პოვა: იგი კაცმან იცნა მან უნდომან შეი
პყ რეს დამოგუარეს მეფესა და გააპატიჟა ბო
როტად პირველად თუალნი დასწუნეს და მერ
მე გამოყუერეს და მოკუდა ხ: აზნაურნი რომე

ლნი დგეს ციხესა შინა და მინდობით გა
მოყუანნეს და ტკბილად განუტეუნა მშვი
დობით გაგზავნა და იგინი წარვიდეს ა
სფორანგს გარდაიცუალა ქარაფ და და
ჯდა ვაე: ქორაფის კოზად ამისსა შემდგომად
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გადგეს აზნაურნი გარშნელნი იწყეს ზრახუად გ~ი: მეფისა გა
მოილაშქრა გ~ი: მეფემან ჩავიდა კახეთად და მოუწოდა ასწყუი
და და წარვიდა თვისადვე ქუეყნად კ~დ: დადგა ატენს და ძმა ი
ყო ერისთავად ქართლისა და აწვია ყოველი ლაშქარი კ~დ:
შთასვლად კახეთად ვიდრე ცნა კისარი ვერ დაუდგმიდა წინა
აღდგომად მოვიდა მთასა წინაშე და კ~დ: ენება გაპარვა ზაკურით შეი
პყრა ჵელთა და წარვიდა კახეთად რათამცა დედაწული მ
ისი აკრიბა რ: აცნობეს აზნაურთა ქართლისათა და გა
რდაეხვეწნეს: მოერთო ბურტა ძმა კეისარ ქათალიკოზისა:
გ~ი: მეფესა და მოუტანა თანა ციხესე მისი უჯარმო
და ეუფლნეს სხუათაცა ციხეთა კახეთისათა თვინიერ სამთა
ციხეთა ნახჭეუნის ბოჭორმისა და ლოწობანთა ლოწობანნი
ჰქონდეს ივანე არისის ძესა და გამაგრდა შიგან გა
წირა პატრონი აუგეს ბურის ციხე დადაყენნეს შიგან
ლაშქარნი და ციხე მრანს ჰქონდა მაშინ ხუასრის ძესა
ივანესა ლამოდა მსგავსად ძმის მკულელთა დამჭირვასა
მივიდა მეფე უბრძანა შებმა ლაშქართა ხ: მათ წა
რიღეს ფერჵითა და ხახუა მოიყუანეს წინაშე მეფისა
და მეფემა წარსცა პყრობილად ჯიქეთს ციხე ნახჭ
ეუანისა ჰქონდეს ფადლას ძესა კაესა იგიცა გამაგ რდა შ
იგან ვითარ იხილა კაე ქორაფის კოზმან არღარა იყო ღო
ნე მისი ითხოვა სიმტკიცე ცოცხლებით გაგზავნისა და დაულოც
ა კახეთი გ~ი: მეფესა ხ: ლეონ ძე მეფისა არა ჰლამოდა გ
ანტეუებასა კაესსა რ: არცა პირველ შეპყრობასა ი
ყო ნება მისი გარნა არა უსმინა მამამან მისმან და
კაე ესე პირი ითხოვა რათა მას ზამთარს არ აღიღონ
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ც[ი]ხე ბოჭორმა და შ~დ: აღვსებისა წარვიდეს ნება სცეს ამ
ისთვის აღიღეს მისგან ციხე ნახჭეუნისა და შვილი ერთი უმრწა
მესი დავით მძეულად და განუტეუეს დღესა ლამპარობასა
წარვიდა მეფე აფხაზეთად დაშეუდა კაე ბოჭორმას ეკაზმოდა
შ~დ: აღვსებისა წარსვლასა: მაშინ შეეზრახნეს აზნაურნი ქა
რთუელნი და მათ თანა კახნი გოდერძიანი მაგდეური ყა

ნჩაელი მამა დაჩი კორინთალი დაჩი დაიოვანე სხუილოსელი
სარდა გრიგოლ ძმანი ფხოველნი და მთთანა ორმეოცდა ა
თი აზნაური სხუა და მიე რთნეს კაეს და უწყეს ბრძოლად
ციხეთა და მცირეთა დღეთა წარიხუნეს და ციხენი ყოველ
ნი და არღუივნეს შურის ციხე ლუწუბანდის და კუალ
ად ეუფლა მამულსა თვისსა მოვიდეს და უთხრეს გ~ი: მეფე
სა წაღება კახეთისა დადაუმძიმდა დიდად და აბრალა ყ
ოველთა ვინცავინ აწვია გაშუება ქორაფის კოზისა და კ~დ:
გაგზავნა ლაშქარი თვისი და ძე მისი ლეონ უჩინა წინ
ამძღურად მოოწუა კახეთი და მასვე ლაშქრობასა შინა მო
ართუეს ჰმბავი მიცუალება დიდისა და ღთ~ივს მოყუარისა
გ~ი: მეფისა მოუწოდა ქარაფის კოზსა და შეკრბეს ბაზა
ლეთს ტბის პირსა თვითო ცხენოსნითა და იბრუნეს დღე
ერთი ვიდრემდის განუცხადა მიცუალება მამისა თ
ვისისა ჰკიდა სიყუარული და უქადა ძესა თვისსა სიძობა
და ვ~ა: ესმა ესე კაეს გარდაჵდა ცხენისაგან და თაყუანის
ცემით მოიკითხა და მისცა მადლი განიხარა ზავი დასი
ყუასარული და უფროსად პირი მზახობისა თვისსა რ: მა შინვე ჩავიდა შთავიდა
აფხაზეთად და განადიდნა მეფობა
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მისი მსგავსად მამისა მისისა იყო იგიცა ღთის მოყუარე
და სავსე ყოვლითა კეთილითა ამან აღაშენა ეკლესია მოგვისა
დაშექმნა საყდარი საებისკოპოზოდ აკურთხა და განა
სრულა ყ~თა: განგებითა და ვითარ ეუფლა მამულსა
თვისსა აღუსრულა აღთქმა თვისი კაე ქორაფის კოზისსა
და მისცა ცოლად ასული ძესა მისსა და შ~დ: მცირედი
სა მოკუდა ასული ლეონისი კდ: იწყო მტერობად კახე
თისა და ძებნად გაილაშქრა სპითა დიდითა ჩადგა არა
გუის პირსა ასწყუიდა მუხნარი ხერკი და ბაზალეთი
და მასვე ლაშქრობასა და სნეულდა და შეიქცა გარე
და მოკუდა შ~დ: მისსა და დაჯდა დემეტრე მეფე
დ ძმა ლეონისი და ეუფლა ქართლსა და ვითარ მოიწყ
ო სამეფო თვისი გარდაჵდეს ამასა შინა ჟამნი
და იყო თეოდოსი ძმა მისი საბერძნეთს უჵმეს კაც
თა ვიეთმე ამის ქუეყანისათა რათა გარდმოვიდეს ძმასა
თვისსა ზედა რ: სიცოცხლესავე დიდისა გ~ი: აფხაზ
თ მეფისა გაეგზავნეს ორნი შვილნი საბერძნე
თს თეოდოსე და ბაგრატ რათა მუნ იზრდე
ბოდიან ამისთვის რათა შ~დ: სიკუდილისა მისისა არა იყო
მათ შ~ს: ბრძოლა და ჵდომა გამოვიდა თეოდოსი საბერძნეთით მო

ვიდა სამცხეს და დადგა მაგარს მეორეს უჵმობდა მესხ
თა აზნაურთა იკრებდა ლაშქართა და ჰლამოდა მკ
ლავითა აღებასა მკლავითა მამულსა თვისსა ხ: დე
მეტრე მეფემან წარავლინა ლაშქარი თვი
სი დაესხნეს უგრძნეულოდ და გაქციეს თეოდო
სი და წარვიდა ქართლს და მიმართა ადრანასეს
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ძმელსა მთავარსა შეიყუანეს იგი ძამის ციხესა და მუნი
თ გამოღმართ ებრძოდა საქმესა თვისსა მაშინ დემეტრე
მეფემან მიგზავნა ლაშქარი თვისი მოადგეს ციხესა ძა
მისასა და ჰბრძოდეს სამ თუე ოდენ და ციხით გამოღმა
რთ ეუნებოდა ფ~დ: და ვ~ა: მისჭირდნეს: ციხოვანთა ითხოვეს
ზავიდა ფიცი და სიმტკიცე რათა განუტეონ თეოდოსი და
წარვიდეს მშვიდობით და მათ მიინდვეს იგი და გამოგზავნ
ეს მშვიდობით წარვიდა დავით კურატ პალატისა და
მუნ დაყო წელიწადი ერთი და კ~დ: წარმოვიდა ტაოთ და
მოვიდა კახეთად:– მაშინ მოუგზავნა მოციქული დემეტრე მეფემან თეოდ
ოსის და კაე ქათალიკოზი ჰქუა: რაითგან გამოვიდა საბერძნეთ
ით ძმა ჩემი არა დაილეუის ჩუენ შორის ბრძოლა ს
იტყუათა კაცთათა აწ შუამდგომელობითა შენითა მომან
დევ ძმა ჩემი დავიყუნეთ ორნივე სწორად უფალ სამ
ამულოსა ჩუენსა ვ~ა: უწინარეს მე და ლეონ და აღიღე
ჩემგან სიმტკიცე და შუა მდგომელნი და შენგან დ
იდათ დავიმადლო საქმე ესე ვითარ ცნა კაე ქორაფის კო
ზმან საქმე ესე და სიტყუა მეფისა დემეტრესი მო
იყუანა თეოდოსი და აწვია მინდობა მისი და ეტყოდა მე
ვიყავ მეძიებელი სისხლისა შენისა და თეოდოსი მია
ნდო ძმასა თვისსა და გაგზავნა მაშინ წარიყუანეს ი
გი ფიცითა რომლითა და სიმტკიცითა ეფუცნეს წინაშე
სუეტსა ცხოველსა ქათალიკოზი მღუდელთ მოძღუარნ
ი და ყოველნი დიდებულნი და ვითარ მოვიდა თეოდოსი
წინაშე ძმისა თვისისა დაყუნა დღენი მცირედნი ხ:
და ემტერა და დაივიწყა შუა მდგომლობა ღ~თისა
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შემართა ფიცითა შეიპყრა თეოდოსი და დასწუნა თუალ
ნი და ვითარ იხილეს ესე მყოფთა მამულისა მისისა
თა ძიება ყუეს ძმისა მათისა რომელსა ერქუა ჩალა
მეფე და ვერ შეუძლეს ამისი ქმნა რ: დემეტრე მე
ფე იყო მჵნე და ახოვანი და რაჟამს აღესრულა დ

ემეტრე მეფე იხილეს მკუიდრი აფხაზეთსა და ქართლს
ა გამოიყუანეს თეოდოსი დადასუეს მეფედ მაშინ მ
ოვიდეს ხაკნი და მოადგეს უფლის ციხესა და ი
ყო მათ ჟამთა ერისთავი ივანე მარუბის ძე
კაცი ძლიერი და ერ მრავალი ამან წარავლინა
მოციქული წინაშე დავით კულატ პალატისა აწვია რათა
მოილაშქროს ძალითა მისითა აღიღოს ქართლი ანუ
დაიმჭიროს თვით ანუ უბოძოს ბაგრატს ძესა გუ
რგენისსა ასულის წულისა გ~ი: აფხაზთ მეფისასა
რომელსა ეყოდა დედულად აფხაზეთი და ქართლი
ესევე იოვანე ემრუშის ძე ეძებდა მეფედ ბაგრატ
ს და ვ~ა: მოისმინა დავით კულატ პალატმან სიტყუა
იოვანეს მარუშის ძისა წარმოემართა ყ~თა: ძალითა თვის
ითა და მოვიდა ქართლად და რაჟამს ცნეს კაცთა წარ
ვიდეს ვ~ა: მეოტნი და დაუტეუეს ქართლი: მოვიდა დავით
კულატ პალატი ჩაუდგა ქუაჵურელთა მოეგება წინა ქართლის
ერისთავი მარუშის ძე აღიღო მისგან ციხე და მიუბოძა
ბაგრატს და მამასა მისსა გურგენს რ: არა ე
სუა შვილი დავით კულატ პალატსა და ბაგრატ
ის ძე გურგენისი გაეზარდა შვილად თვისად
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ესე დავით კუალატ პალატი უმეტეს განადიდნა ყოველთა მეფეთა ტ
აოსთა
რ: იყო პ~დ: ღთის მოყუარე გლახაკთ მოწყალე
მდაბალი მშვიდი და ძვირ უხსენებელი ტკბილი უხუი
და კაცთ მოყუარე ყოველთათვის კეთილის მყოფელ
და სავსე ყოვლითა კეთილითა ამან აღაშენა მო
ნასტერი და საყდარი ღთისა ეკლესია ხახულისა
დავითარ შეიქცა მუნითგან დაუტეუნა უფლის ციხეს გ
ურგენ და ძე მისი ბაგრატ ჯერე ჰსაკსა თვისსა
ზედა უსაძულა ამისთვის თანა გამგებლად დაუტეუა მამა მ
ისი გურგენ შემოკრიბნა ქართულნი მისნი აზნ
აურნი და უბრძანა ესე არს მკუიდრი ტაოს ჶ ქართ
ლისა და აფხაზეთისა შვილი გაზრდილი ჩემი და მე ვა
რ მოურავი მისი და თანა შემწე ამას დაემორ
ჩილენით ყოველნი დადაყუნა დღენი მცი რედნი და
წარვიდა ტაოს ვითარ წარჵდეს ამასა შინა [ლ] ჟამ
ნი რაოდენნიმე იწყეს კ~დ: მედგრობით ზაკულებით ჟა
მი არს ჩუეულება ქართლისა აზნაურთა შეიბ
ნეს ნაქურდეუელთა და საბოტარელთა და მოიყუანნ

ეს ლაშქარნი კახეთით და გასცეს უფლის ციხე
და შეიპყრეს გურგენ და ძე მისი ბაგრატ დედოფა
ლი გუარანდუხტ წარიყუანეს კახეთად რაჟამს სცნ
ა ესე კურატ პალატან გამოილაშქრა ყოვლითა ძალი
თა მისითა მოვიდა თრიალეთს შთასვლად კახეთად რაჟამ
ს სცნეს კახთა მოგზავნეს მოციქული და მოუბყრეს პ
ირი ზავუისა განუტეუნეს გურგენ და ბაგრატ დე
დოფალი გუარანდუხტ და შეუქციეს ქართლი და უფ
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ლის ციხე ხ: წირქუალის ციხე და აგრუა თვით დაიჭ
ი რეს: მას ჟამსა შინა ეპყრა ქართლი და უფლის ციხე გუარანდუხტ დედოფლისა: ესე
გუარანდუხტ დედოფალი იყო
ასული გ~ი: აფხაზთა მეფისა და დედა ბაგრატისი
და ვითარ გარდაჵდა წელიწადი ამამასა შინა სამ
ი და მეფობდა აფხაზეთს თეოდოსი მიუხარე და
განირყუნა ქუეყანა იგი და შეიცუალა ყოველი წესი მის
ი განგება პირველთა მეფეთა განწესებული: იხილეს რა წ
არჩინებულთა მის ქუეყანისათა იყუნეს ყოველნ
ი მწუხარებასა შინა დიდსა: ამანვე ივანე მაშუ
რის ძემან ინება რათა მოიყუანოს ბაგრატ მეფედ აფხაზეთისა და: მისთანა ყოველთა
დიდებულთა ერისთავთა და აზ
ნაურთა აფხაზეთისა და ქართლისათა გამოითხოვე
ს ბაგრატ მეფედ დავით კურატ პალატისათგან ხ:
დიდითა იძულებითა ძნელად აღასრულა თხოვა მათი
ვითარმედ პ~დ: ვთქუ უშვილო იყო დავით კურატ პალატი
და ბაგრატ გაეზარდა შვილად მპყრობელად
ორისავე კერძისა ტაოსა გარნა რაჟამს უ
მკუიდრო ქმნილ იყო ქუეყანა აფხაზეთისა მოსცა
მათ სიმტკიცითა და მძეულითა შთაგზავნეს იგი აფხ
აზეთს და ლოცეს მეფედ და დაემორჩილნეს ყოველნი
ბრძანებასა მისსა რ: განსრულებულ იყო
ჰსაკითა და ვითარ გარდაჵდა ამასა შინა წელიწად
ი ორი იწყო გაგებად და საურავად და განმარ
თლებად ყ~სა: საქმესა მსგავსად პაპისა მისისა დი
დისა გ~ი: მეფისა გინათუ უმეტეს ადრე ვთქუა: რ:
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მიემსგავსებოდა ქცეუასა განმზრდელისა თვისისასა დიდისა მეფი
სა დავით კურტ პალატისა და იხილვებოდა ყოველი ს

აქმე კეთილისა გამოგზავნა თეოდოსი მეფე დედის ძმა მისი ტაოს წინაშე დავით
კურატ პალატისა რ: ესე საქმე გამო
ნახა უმჯობესად რათა ყოველთა კაცთა დიდთა და
მცირეთა სასოება კეთილი გინათუ უწესაობისათვის მისა
მიმართ აქუნდეს შ~დ: ამისსა გარდმოვიდა ქართლსა რ
ათა განაგნეს საქმენი დაშლილნი ქართლისანი მოვიდა
დადადგა მთიულეთს ხ: მას ჟამთა აზნაურთა ქართლისა
თა რომელთამე არა ენება გარდმოსვლა მისი რ: თვით
ეულად განაგებდეს საქმესა ქართლისათა დაღაცათუ
იყუნეს მორჩილებასა შინა გუარანდუხტისსა იწინამძღურე
ს ქავთარ ტბელი მოეგებნეს დადაუდგეს თავსა ზედა მოღრის
ასა იხილა რა ბაგრატ აფხაზთ მეფემან აღუზახნა სპათა
თვისთა მივიდეს და შეებნეს იოტნეს ქართველნი რომელნიმე და
ჵოცნეს რომელნიმე დაიპყრეს და სხუანი კ~დ: მეოტნი გარდაიხუ
ეწნეს და დაიფანტნეს მოვიდა უფლის ციხეს დააღიღო ციხე დედისა
გან თვისისა დაყუნა დღენი დაგანაგნა მცირედ საქმენი
ქართლისანი წარიყუანა დედა მთვისი აფხაზეთად და წარვიდა
ქუეყნად თვისად: და ვითარ ჵელოვანმან მენავეთ მოძღუარმან განაგო
ყოველი საქმე აფხაზეთისა: რ: მცირედ ამხილის ყ~თა: ვინ
უკუე პოვის ურჩი დამისსა ადგილსა განადიდნის ერთგულნი დამისანდო
ბელი თვისი ამასა შინა გარდაჵდეს წელიწადნი რაოდენნიმე იყო მას ჟა
მსა ერისთავად კლდე კართა: რატი: დაჰქონდა: ციხე: ატენისა: ქართლისაგან მ
ტკუარსა: სამხრით: მ კერძო ყვ~ე: თრიალეთი: მანგლისის: ჵევისა: დასკორეთი: არა
მორჩილებდა: ბაგრატს: მეფესა:– შეიკრიბა: უცნაურად: სპა: ათასი გამოვიდა: ყ~ი:
ენება:
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ქართლს მდგომა და შერეუა: რატი: ერისთავთა: ერისთავისა მაშინ უკუე აუწყეს
დავით კურატ პალატსა: და უთხრეს ესრეთ სახედ არა სადა: წარვალოს: სხუაგან
თვინიერ განმზადებულარს სიკუდილი შენდა დაშეკაზმულიყო გურგენ: მამა
ბაგრატისი მისვლად შვილისა თვისისა თანა დავით კურატ პალატი
მსწრაფლ წარმოვიდა: მიუწოდა ლაშქარსა თვისსა: და უჵმო ყ~თა: მე
ფეთა სომხითისათა: მაშინ ჯერეთ ცოცხალ იყო პაპა ბაგრატისი
ბაგრატ ქართველთ მეფე: იგიცა მოვიდა დავით კურატ პალატისა წ
ინაშე: რ: ეშინოდა ძისა თვისისა გურგენისაგან წაღებასა მეფობ
ისასა მოვიდეს და დადგეს დლივს სპითა დიდითა: რლ~თა: არა: იყო რიცხვი
და გაგზავნა ლაშქარი გურგენსა ზედა: მიეგებნეს წინა გუ
რგნს: დაშეიბნეს გარდათხრილთა თავსა შავშეთისასა: გააქციე
ს გურგენ: დაშთაიხუწა მეოტი: დაშეუიდა ციხესა წეფთისასა: მას ჟა
მსა მოსრულიყო ბაგრატ თრიალეთსა: დადადგა კარუბედთს: გაგზ
ავნა მოციქული განიცადა ლაშქარი და იხილა რომელი ძალითა ა

რ ეგებოდა: წინა აღდგომა დავით კურატ პალატისა: მაშინ დაუტეუნა სპ
ანი თვისნი ადგილსა ზედა და თვით მარტო მივიდა წინაშე მისსა:
ითხოვა შენდობა: და აუწყა ვ~დ: სხუას არა რომლისათვის მოვედ
გარნა არა მორჩილებისათვის რატისა ხ: მან გაგზავნა დაუბძ
ანა ესრეთ მითხრეს რ~ლ: უბრალო: ხარ ა~დ: მითავისუ
ფლებიხარ რატის ზედა დაიმორჩილე: ვ~ა: სახედ გწადიან: მაშინ წა
რმოვიდა სიხარულითა სავსე და წარვიდა მას ჟამსა აფხაზეთადვე რა
თა ვერ უგრძნას რატი: და უგრძნეულად მივიდეს: არა გონებდეს ვი
თარ მოიწია ჟამი ზამთრისა მოვიდა ძალითა თვისითა ყოვლი
თა მოადგა კლდეკართა იხილა რატი: გამოვიდა გარე და გამოიტანა
შვილი ლიპარიტ თანა შეუედრა ბაგრატ აფხაზთ მეფესა
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და მისცა ციხე თვისი ბაგრატს და თვით დაჯდა მამულსა თვისსა ა
რგვითს კ~დ: ვითარ წარვიდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენი მე
და ვითარ ვთქუა პირველვე მოიწყინა და განაგნა ყ~ნი: საქმენი
აფხაზეთისანი ურჩნი თვისნი შეცუალნა დიდებისაგან ადგილთა
მათთა დაადინა ერდგულნი და მოსწრაფედ მორჩილნი ბრ
ძანებათა მისთა დაწარემატა ყოველთა მეფეთა ყოვლითა
განგებითა და გაამრავლა ლაშქარი თვისი უმეტეს ყო
ვლისა ჟამისა გამოილაშქრა ყთ~ა: სპითა: გარდამოვიდა
ქართლს წარგზავნა მოციქული კახეთს ითხოვნა ციხენი ქართლისა
ნი რნ~ი: მათ ჰქონდეს მას ჟამსა იყო ქორაფის კოზი დავით: ხ:
მან არა ინება მოცემა ციხეთა ა~დ: მიუმცნო ესრეთ უკუეთუ ეძ
იებ ციხეთა იყოს ჩვენ შორის და მჯერებელ მკლავი დაომი
ხ: მე წინა მოგეგებო კანსა ზედა განუწყრა ბაგრატ აფხაზ
თა და ქართველთა მეფე და კუორატ პალატი იყო მას ჟამსა
დლივს რ: განაგებდა საქმეთა ტაოსა და ქართლისათა რ~ლ:
მაშინ თვითვე ეჰპყრა ტაო მიცუალებასა ზედა მამისა მათისა
გურგენ მეფეთ მეფისა წარგზავნა კაცი მოსწრაფედ აწვი
ა სპათა აფხაზეთისათა და ქართლისათა და თვით წარემარ
თა ზემოთა ლაშქრითა გაიარა თრიალეთი გავლო ჵიდი მ
ცხეთისა და მოერთნეს თანა აფხაზნი და ქართუელნი დადგა თ
რიალეთს და იწყო შემუსრა კახეთისა და ვერ წინა აღუდგა
დავით რ~: იყო ძალი მისი ურიცხვი იწყო ბრძოლად ციხეთა
და მას ჟამსა აღიღო ქუეყანა ჰერეთისა და განაჩინა მ
თავრად აბულალ და წარმოვიდა შინა და მეფე ჟამთა რ
აჟამს წარმოვიდა ბაგრატ აფხაზთა მეფე: კ~დ: მიიქცეს კა
ცნი ჰერთისანი და მიერთნეს დავითს აიღო: დავით ჰერეთი
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შ~დ მცირედისა ჟამსა მიიცვალა კ~დ: გამოვიდა ყოვლითა
სპითა თვისითა ბაგრატ აღიღო ჰერეთი მეორეთ დაიჭირა
დინარ დედოფალი თვისად იწყო ძებნად კახეთისა და ძალითა
მისითა მიუწდომელითა წარიხუნა ორსა წელიწადსა შ
ინა ყოველნი ციხენი კახეთისანი შეაწყუდია კაე ბოჭო
რმას და დაუყენა ციხესა გარეშემო მცუელნი წლითი
წლამდისი წარიღო ბოჭორმაცა და იპყრა ს~დ: ჰე
რეთი და კახეთი წარმოიყუანა კაე დაიმჭირა თვისსა
კარსა ზედა მას ჟამსა გადიდნა ამირა ფადლონ განძი
სა იწყო კირთხებად ერისთავთა ჰერეთისა და კაეთისათა ჟამ
ითი ჟამად მეკობრობით და პარვით რბეუად და ტყუენვად ად
გილითი ადგილად ხ: იხილა რა დიდმან მეფემან კადნიერ
ება მისი დიდად განემზადა ყ~თა: სპითა მთვისითა წარგზგვნა
მოციქული წინაშე გაგიკ სომეხთ მეფისა აწვია რათა იძ
იოს შური ფადლუნისაგან ხ: მან განიხარა სიხარული
თა დიდითა მოსწრაფედ მოუწოდა ყოველთა სპათა თვის
თა წარმოემართა და მოვიდა წინაშე აფხაზთ მეფისა შე
კრბეს ორნივე ზორაკერტს და მიმართეს ფადლონს დიდა
დ განლაღებულსა მოძულეთა ქრისტიანეთასა რ~ი: იგი ყ
ოვლითურთ ეძიებდა წარწყმენდასა ჯვარის მსახურ
თასა და ვითარ იხილა ძალი მათი უძლეუელი შეშინდა
წარვიდა და მიმართა სიმაგრეთა შესულად ამან დიდ
მან და ყოვლითურთ ძლევა შემოსილმან მეფემან ბა
გრატ წარმოატყუენა ქუეყანა რანისა მოადგა ქალა
ქსა შანქორს ადგნაა ფილეკავანი მცირეთა დღ
ეთა დაჰლეწნეს ზღუდენი შან ქორისანი ხუალისა
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დღმ ეგულებოდა შემუსვრად ქალაქისა მის ღამესა მოუვლინა მოციქულ
ი ფადლუმან ითხოვა შენდობა აღუთქუა დღეთა შინა სიცოცხლისა
თვისისათა მსახურება გაუკეთა ხარაჯა და დაუწერა თავის ფი
ცითა ლაშქრობა მტერთა მისთა ზედა: მას ჟამსა უბრძანა
და შემოკრიბნა ყოველნი დიდებულნი წინაშე მისსა უბრძანა პ~დ:
რი: დაიმჭირონ ქალაქი იგი ძალითა მათითა იხილეს და განიც
ადეს და მოიჵსენეს რ~ლ: ვერავინ ძღეუდა და უფროსღა ამისთვი
ს რ~ლ: სხუათა ყთ~ა: სალაშქროთა საქმეთაგან უცალო იქმნ
ებოდა კუალა უბრძანა და განიძრახა და ზახება ფადლონისი:
და მით სიბრძნითა გამოარჩნიეს და უმჯობესად აწვია ზავი უბრ
ძანადა გაგზავნა მოციქული და მისგან აუწყა ზავი დასტურ
ი მაშინ ფადლუნ განიხარა სიხარულითა დიდითა აღუსრ
ულა ყ~ი: იგი სიტყუით აღთქმული საქმით უძღუნა ძღ
უენი დიდად მიუწდომელი აღავსნა ყნ~ი: დიდებულნი ნიჭითა

მიუწდომლითა და წარმოვიდა შინა გამარჯუებული ამანვე
დიდმან მეფემან აღაშენა საყდარი ბედიისა შექმნა საეფისკო
პოზოდ მოცვლა გუდისი საეფისკოპოსო შესწირნა სოფელნი მრ
ავალნი ყთ~ა: ჵევთა და ადგილთა და განასრულა ყლ~თა: გან
გებითა შეამკო: ყოვლი~თა: სამკაულითა ეკლესია აკურთხა და
დასუა ებისკოპოსი ხ: უკუეთუ ვინმე ენებოს განცდად და გუ
ლისჵმის ყოფად სიმალისათვის დიდებისა მეფეობისა მისი
სა პ~დ: განიცადოს სამკაული ბედისა ეკლესიისა და
მისგან გულის ჵმა ყოს რომელ არავინ ყოფილარ
ს სხუა მეფე მსგავსი მისსა ქუეყანასა ქა რთლ
ისასა და აფხაზეთისასა ამანვე აკურთხა ეკლესია
ქუთათისა განგებითა დიდითა და მიუწდომლითა
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რ: ამან შემოკრიბნა მახლობელნი ყოველნი ჵელმწიფენი: ქა
თალიკოზნი მღდელთ მოძღუარნი და ყ~თა: მონასტერთა
წინამძღუარნი და ყოველნი დიდებულნი ზემონი და ქუემონი მ
ამულისა სამეფოსა მისისა მყოფნი და სხუათა ყ~თა: საჵელ
მწიფოთანი ესე ბაგრატ აფხაზთა და ქართველთა მეფე
წარემართა ყოველთავე ჵელმწიფეთა ყოვლითა განგებითა
ამისდა მოაჯედ შემჰვნედ შეიქმნეს ყ~ნი: ჵელმწიფენი მ
ახლობელნი და მოთაულნი და მამულისა და სამეფოსა და
მოლაშქრედ ვ~ა: თვისნი დიდებულნი და მისანდობელნი
დაუმორჩილნა ღთ~ნ ყ~ნი: მტერნი წინა აღდგომნი მო
მადლა დღეთა მისთა მშვიდობა და დიდი დაწყნარება
ქუეყანისა:– და უკუეთუ ვინმე: თვითეულად წარმოთქმად
ყოველთა განგებულებათა მისთა მოუძლურებდეს ძა
ლი მისი რომელთაგან მცირედ წარმოვთქუი ჟამთა
სიგრძისაგან არა და ვიწყებისათვის და ვთქუა ესეცა: რ
ომელ შ~დ: დიდისა მეფისა ვახტანგ გორგასლისა არა
ვინ გამოჩინებულ არს სხუა მსგავსი მისი დიდებითა
და ძალითა და ყოვლითა გონებითა ეკლესიათა მაშენე
ბელი იყო გლახაკთ მოწყალე და სამართლისა ყო
ველთა კაცთათვის: მეფობდა ოცდა ათექუსმეტ წელ დაგა
რდაიცვალა მჵცითა შვენიერითა შემკული: ქორა
ნიკონსა ს~ლ~დ~: თუესა მაისსა შვიდსა დღესა პარასკე
ვსა და იყო დღეთა მიცუალებისა მისისათა ტაოს
და: წარმოიღო გუამი მისი ზვიდმან: ერისთავმთან ე
რისთავმან და დამარხა ბედისა შ~დ: მისსა მეფე
იქმნა ძე მისი გ~ი: დაიყო იგიცა ყ~თა: სიკეთითა
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სავსე ესე ეუფლა ყოველსა სამეფოსა და მამულსა თვისსა:
ჟამსა ოდენ სიყრმისა და სიჭაბუკისა მისისასა რ:
იყო რაჟამს მეფე იქმნა წლისა ათექუსმეტისია ხ: მ
ეშვიდეს წელსა მეფობისა მისისასა გამამოვიდა ბასილი
მეფე საბერძენთისა მას ზედა ყოვლითა სპითა საბ
ერძნეთითა უცხო თესლითა ურიცხვითა ხ: გ~ი: მეფე გან
ვიდა სპითა დიდითა წინა აღდგომად მისსა: და დაიბანაკეს
ორთავე ქუეყანასა ბასიანისასა მრავალ დღე და არა
მიმართეს ბრძოლად ურთიერთსა მორიდა გ~ი: მეფემ
ან მოვიდა და დაუწვა ქალაქი ოლთისნი და მუნით იგი
მოვიდა კუალსა და მოადგა უკანა ბასილი მეფე ბერძე
ნთა და შეკრბეს უკანა გიორგისანი და დეუნნა მრავალ
ნი ბასილისანი და იქმნა ბრძოლა დიდი სოფელსა
რომელსა ჰქვიან შირიმანი და მისრნეს ორკერ
ძოვე მრავლად მოკლნეს ერისთავნი დიდებულნი რატი ძე ლიპარიტისი და ხურსი
და გვიან დაეწია ჵმა გ~ი:
მეფესა ვ~დ: ომი: არს უკან მავალთა ზედა მაშინ უ
ბრძანა სპათა თვისთა და აღიჭურნეს მსწრაფლ განვი
და თვით გ~ი: მეფე რ: ახოვან იყო და უშიში ყო
ვლითურთ ვ~ა: უჵორცო: დამისთანა სიმრავლე სპისა
მისისა და მოვიდა მუნით ბასილი მეფე ყ~თა: სპითა
მისითა შეკრბეს იმიერ და ამირიერ და იქმნა ბ
რძოლა დიდი მოისრნეს ბერძენნი ფრიადი წარმოღეს
ავარი ეზომ გაგრძელდა მათ შორის ბრძოლა რ~ლ:
სივლტოლად განემზადა ბასილი მეფე ხ: ვითარ სულ
მოკლე იქმნა ქართველნი მორიდეს და წარმოვიდეს
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წამოუდგეს უკანა დადაუჵოცნეს ურიცხვნი პირითა მახვილისათა
მოუწია ლაშქარმან არტანს ტყუე ყუეს და მოაოჵრეს არტ
ანი და რაჟამს წარვიდა გ~ი: მეფე თრიალეთს მოუდგა უკანა
და ასწყუიდეს ქუეყანა ჯავახეთისა და გარდავიდა თრიალე
თს კუალადცა დაეახლნეს ურთიერთას რ: განძლიერდა: გ~ი:
მეფე მოირთო ძალი კახეთისა და ჰერეთისა გარნა დაუშალე
ს შებმა მეორედ შეიქცა ბასილი მეფე თრიალეთი უკმოია
რა ჯავახეთი და არტანით და კ~დ: უბოროტოს შურის საგებლ
ით მოაოჵრა ქუეყანანი იგი წარვიდა და იზამთრა ქუეყანასა ხლ
დისასა მახლობელად ქალაქსა ტრაპეზონსა და ვიდოდეს მათ
შორის მოციქულნი ზავისადა სიყუარულისათვის მას ჟამსა ი

ქმნა დიდი განდგომილება საბერძნეთით შეერთეს სპასპეტ და წარვაზი და
წარიდგინეს ქუეყანა აღმოსავლეთისა და დიდად შეძ
რწუნდა ბასილი ამისთვის გარნა პატივსცა მასვე ღთ~ნ:
და მოკლა წარვიზი ქსიფე: და გადგეს რომნი მირთულ იყუნეს ხ:
ქსიფეს მიეგო ცრუება წარვაზისა რ: შეიტყუეს ციხესა და სალასა
ნ იოსათა სისხლისათა ფოპასის ძისა და შეიპყრეს და მოგვარ
ეს ბასილი მეფესა და მან ექსორია ყო კუნძულსა რასმე
და მისთანა მოჰკუეთა მრავალთა თავი მახვილითა რომელთა თანა
იყო ფეზისიძე ჯოჯიკისი ნათესავით ტოელნი და სხუანი იყუნეს ბე
რძენნი კ~დ: შემოიქცა ბასილი მოვიდა ბასიალინს ითხოვდა
ქუეყანათა და ციხეთა აღუთქმიდა ზავსა და მშვიდობასა ცნა
რა გ~ი: მეფემან წარავლინა ზაქადი ერისთავი სპითა დაუბ
რძანა ზავის მიბყრობითა მცირედ ხან დამჭირვად ად
გილსა და თვით წარუდგა უკანა სპითა ძლიერითა და
განიზრახვიდა ესრეთ უკუეთუ ინებოს ზავი ბასილი მე
ფემან
1–26 სტრ., 152v
იქმნეს ესრეთ და უკეთუ ინებოს ომი განვემზადნეთ მისთვის
ხ: რომელთა არა უნდა ყოფად მშვიდობისა იწყეს გამზად
ებად ბრძოლად და მივიდეს ბასილი მეფესა ზედა დაბა
ნაკებულსა რომელთა უწყოდიან სვინდაქსარ იწყეს ბრ
ძოლად და დაუტეუეს ზოგი ლაშქრისა მისისა განუწყრა
ბასილი უბრძანა მოყუანება ძელისა ცხოველრებისა
და მანდილი წმინდა დადვა ქუეყანასა ზედა და თქუა უკუე
თუ მიმცე ჵელსა მტრისასა არღარა ვიყო თაყუა
ნისმცემელ თქუენდა მე უკუე და ვ~ა: განგრძელდა მათ
შორის ბრძოლა კუალადცა მეოტ იქმნეს სპანი საქა
რთველოსანი და წარვიდეს მეოტდნი და მოისრნეს უ
რიცხვინი პირითა მახვილისათა რლ~ნი: მეოტ იქმნ
ნეს წარიღეს ავარი დიდძალი და განძი სამეფო რ
ომელნი ჰქონდა თანა და წარმოუდგა უკანა ბასი
ლი მეფე ხ: კუალადცა იწყეს ზავად ვ~ა: პირველ რ
შიში დიდი აქუნდა საბერძნეთით განდგომისა და ყუეს მ
შვიდობა და იზავნეს და მისცა გ~ი: მეფემან მძუელა
დ ძე თვისი ბაგრატ წლისა სამისა და ციხენი რო
მელნიმე პირველ გაეცნეს აზნაურთა დაულოცნა ს
ხუანიცა ციხენი პირველ მოცემულნი და უკანის:
თხუთმეტნი და ქუეყანა რომელი ჰქონდა დავითს კურ
ატ პალატსა ტაოს კოლატანს და ჯავახეთს ხ: რ
ომელნიმე ამათ ქუეყანათაგან ეკლესიანი სოფელნი და

ადგილნი დაუცალონ გ~ი: მეფესა წარვიდა და წარ
იყუანა ბაგრატ უფლის წული მძეულად ძე გ~ი: მე
ფისა ჩუენისა აღუთქუა ფიცითა აღთქმა: ვ~დ: წელსა მესმესა
1–26 სტრ., 153r
გამოგიგზავნო ძე შენი და იყო სამ წელ ქალაქსა სამეფოსა კოსტა
ნტიპოლსა და წელსა მესამესა გამოგზავნა ვ~ა: აღუთქუა
რაჟამს მოიწივნეს მამულსა და: სამეფოსა თვისსა მოჰყუა
თანა კატაბანი აღმოსავლისა ვიდრე საზღუართამდე მა
მულისა თვისისა და ვითარ შეიქცა გარე მოეწია მსწრაფლ
მანდატური და მოართუა კაბატანს წიგნი კოსტანტინე
მეფისა რომელსა წერილ იყო ესრეთ სახედ ვ~დ: განგე
ბითა ღთისათა მიიცვალა სანატრელი ძმა ჩემი ბას
ილი მეფე და ნაცულად მისსა ვიქმენ მეფედ ყოველსა საბ
ერძნეთსა აწ უკუე სადაცა მიწეუნულიყოს განსაგებლს
ა ჩემსა ბაგრატ ძე გ~ი: აფხაზთ ჵელმწიფისა შეაქციე
თ სწრაფითა დიდითა რ~ლ: მოიწიოს წინაშე ჩუენსა ხ: მან ვ~ა: წარიკითხა ბრძანა
ვენება რათამცა შეა
ქციეს გარე ბრძანებისა ებრ მეფისა შეიქცა სწრ
აფითა დევნა უყო უკანა რაჟამს მიიაწია იხილა რ~ლ: ს
იმრავლე დიდძალი მიგებებულნი წინა დიდებულნი ერ
ნი და აზნაურნი ტოელნი მესხნი და ქართველნი რომე
ლთა არა იყო რიცხუი სიმრავლეისა მათისა შეიქცა გა
რე და უთხრა მას მანდატურსა რ~ლ: მიწეუნულ იყო
უკუეთუ ძალ გაც აქციე ჩემგან კულა ესე არა
ეგების:– ჶი დიდი და საკვირველებია და მოწყალება ღ~თისა: ვითარ
მყის განერა მრთელი ჵელთაგან მათთა რომელთა ე
ნება ზაკუით შექცეუა მისი დაშეწეუნითა ღთისა მიერითა
იხილეთ და განიცადენით ურიცხუნი ჵელის აპყრობა
ნი ღთისა მიერნი ამასა დიდსა ვახტანგ აფხაზთა
მეფისა რნი: არავის ზედა მოწეუნულ იყუნეს სხუასა მეფესა
1–26 სტრ., 153v
რომლისათვის ჟამსა და ჟამსა გაუწყოს წინა მდებარემან სიტ
ყუამან ვითარ უკუე მოიწია წინაშე მამისა თვისისა გ~ი: მეფისა
სახლად მათდა იხილეს მშობელთა მისთა შვილი მსგავსი გა
ნუცდელისა და მიუთხრობელისა სიკეთისა მისისათვის შეუძ
ლებელ არს კაცთაგან მითხრობა: იხილეს რა განიხარეს სი
ხარულითა მიუთხრობელითა შეწირეს მადლობა ღ~თისა მ
იმართ: იყო ქრანიკონი მას ჟამსა: ს~მ~ე~: შ~დ: ორისა წლის
ა გარდაიცვალა გ~ი: მეფე სავსე ყოვლითა სიკეთითა ჟამ

სა ოდენ სიყრმისასა რ~ი: არავინ გამოჩინებულ იყო
მსგავსი მისი მამათა შორის მისთა ახოვნებითა ჭაბ
უკობითა და სიქუელითა ტანითა და სხვითა ცნობითა და
ყოვლითურთ სული განგებით საჵელმწიფოთა კორან
იკონსა ს~მ~ლ~: თვესა აგვისტოსა ი~ვ: ქუეყანასა თრია
ლეთისასა ადგილსა რომელსა ეწოდების მყინვარ
ნი გინა იწრონი და დაუტეუა გლოვა და მწუხ არება ყოველთა მკუიდრთა მამულისა
და სამეფო
სა მისთა იგლოვდენ ყოველნი სიკეთისა და სიჭაბუ
კისა და: ახოვნებისა მისისათვის წარიყუანეს და დამა
რხეს საყდარსა ქუთათისსა ესხნეს შვილნი ოთხნი ძენი
ბაგრატ და დემეტრე და ასულნი გურანდუხტ და
კახაა მეხუთე შვილი მათი მართ მიცვალებულ იყო
შ~დ: მიცვალებისა დიდისა მის მეფისა მასვე ჟამსა
მეფე იქმნა ბაგრატ ყოველსა მამულსა და სამ
ეფოსა მისსა ზედა ზემოსა და ქუემოსა წელიწადსა ათსა:– მასვე ჟამსა წარვიდეს
აზნაურნი ტოელნ
ი საბერძნეთს ვაჩე კარიჭის ძე და ბანელი ეფის კოპოსი
1–26 სტრ., 154r
იოვანე და მათთანა სიმრავლე აზნაურთა ტოელთა ხ: კოსტან
ტინე მეფემან მოქცეუასა ოდენ წელიწდისასა გამოგზავნა
პარკიმოზი ლაშქრითა ურიცხვითა მოვიდა და ჩამოდგა და აოტნა იგივე ქუეყანანი
რ~ნი: ბასილი მეფეს მოეოჵრნეს
მოვიდა თრიალეთს ციხესა ქუეშე კლდეთა მას ჟამსა ჰქონ
დეს ლიპარიტ ერისთავთა ერისთავსა ძესიესა ლიპარიტ
ისასა შემოკრიბნა სხუანიცა აზნაურნი დაუდგეს გ
ანძთა და შეებნეს ციხესა ქუეშე რაჟამს იხილა პ
ატრიაკმან ოსმან რომელ ვერას ავნებდა ქუეშეცა
გარე ჟამსა წარვიდა ჩანჩხიფალელი საბერძნე
თს მისცა ციხე გაყრილობისა მიერთო ბერ
ძენთა და არჯევან ჰოჰოლას ძემან გასცა ბ
ერძენთავე ციხე წერეფთისა რაჟამს იხილა ს
აბა ტბაეუარმან ებისკოპოსმან რ~ლ: შეუეშთეს
არღარა იყო სხუა ღონე ააგო ციხე თავსა ზედა
ტბეთისასა და იმჭირა ქუეყანა შავშეთისა ქმნა
დიდი ერთგულება ბაგრატ აფხაზთა მეფისათვის
პატივსცა ღთ~ნ: და ვერა წარუღეს ქუეყანა მ
ტერთა რ: მას ჟამსა გაგზავნა პატრიაკმან
და პრიდროსმან ერისთავმან ბნელი ხალტ
ურლარი წარიყუანა თანა კალანგი ლაშქრი

თა დიდითა და მისცა თანა დემეტრე კათარჯი
ძე სუმბატისი რაეცა შესატყუელად ქუეყანისა
კაცთათვის და ამით მიზეზითა მიიქცეს რვალ
ნი კაცნი მის ქუეყანისანი წურილისა ერისა
განი შემოვიდა მასვე ციხესა შინა ეზარა:
1–26 სტრ., 154v
ყანჩაელი და: რ~ნი: აზნაურნი გამოჩნდეს ერთგულად შეუდეს მასვე
ციხესა შინა და გამრდეს ხ: ციხე არტანუჯისა ჰქონდა იოვ
ანეს აბუსერსა და მას ჟამსა ქუეყანათა ამათ შინა იქმნნე
ს ბრძოლანი შუღლნი და მიდამონი მრავალნი დავითარ დიდად
იღელვებოდა ქუეყანა ესე კუალადცა პატივსცა ღ~თნ ბაგრატს
აფხაზთა და ქართველთა მეფესა ეწია სენი სასიკუდინე კოსტ
ანტინე მეფესა მიუწერა პატრიკომანოზს პროედროსსა უ
ჵმო შეღმართ ხ: იგი წარემართა მსწრაფლ და ვითარ მი
ვიდოდა მიიცვალა კოსტანტინე მეფე და რაჟამს მიცვალებოდა
დასუა სხუა მეფე სახელით რომანოზ და შერთო ცოლად
ასული თვისი ზოია:– შემდგომად წელსა მესამესა წარვიდა დედოფა
ლი მარიამ დედა აფხაზთ მეფისა საბერძნეთად ძებნად მშვი
დობისა და: კ~დ: ძებნად პატივისა კულატ პალატობისასა ძისა თ
ვის ისათვის ვ~ა: არს ჩუეულებადა წესი სახლისა მათისა და
მოყუანებისათვის ცოლისა: და ვ~ა: მიიწია წინაშე ბერძენთ მ
ეფისა აღუსრულა ყოველი სათხოველი სიხარულით მის
ცნა ფიცნი და სიმტკიცენი ერთობისა სიყუარულისათვის
დაუწერა ოქრო ბეჭედნი მოსცა პატივი კურატ პ
ალატობისა და მოსცა ბაგრატისათვის ცოლად ელენე დედოფალი:– მორაიწია მარიამ
დედოფალი მამულსა თვისსა ქუეყანასა ტაოს
ა მოართვა პატივი აღუსრულა ქორწილი უკურთხეს გვირგვინი
ბანას და მიიცვალა ელენე დედოფალი ქუთათის შინა და შეირ
თო ბაგრატ მეფემან ბორენა დედოფალი ოვსთ მეფე
თა ასული დაა დურღულელის და ამისსა შ~დ: სხვაცა:
ძე დარჩა გ~ი: მეფესა ანაკოფს შინა ოსთასა მეფეთა ა
სულსა მეორეს ცოლსა თანა მეფისასა და აზნაურთაგან
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იყო მათ შუა მიდამო საუბარი და: ყრმა მცირე იყო სახელით დ
ემეტრე: ვერცა გაამეფეს თუცა ვის გულსა ედვა და: ვერ
ცაღა გამოინდვეს ბაგრატ მეფემა და დედოფალმან მისმან:
და არცაღა თავადთა დიდებულთა: ამის სამეფოსათა: და: ვერღ
არა დაიდგნა და წარვიდა სამეფოსა მიმართა ბერძენთა
ა მეფესა: და წაუტანა თანა ანაკოფია აფხაზთა მეფეთა:

და შ~დ: ამისსა მოიჭურნა და: ეუფლა ზემოსა და ქუემოსა თავისა
მამულსა ზედა ბაგრატ:– და დიდი: ფადლონ ავად იქცეოდა: და სწუ
ნობდა ყოველთა მოთაულთა ამის სამეფოსათა და ყოვლადვე ყრ
მა იყო ბაგრატ: შეკრბეს ლაშქარნი ამის სამეფოსანი
იპყრნეს ლიპარიტ და იოვანე: აბაზას ძე და მოვიდა დიდი
კერათა და კახთა: მეფე დავით: სომეხთა მეფე და ჯაფარ ამ
ირ ტფილელი ესე ყ~ნი: პირობითა კეისრისათა შეკრებ
ულ იყუნეს ეკლეცს ფადლონს ზედან გააქციეს ფადლ
ო და უწყუდეს ლაშქარი აღიღეს ავარი და გა[ნ]ძი ური ცხვი ამიერითგან ვიდრე
სიკუდილამდე შჰვა ფადლონ და სიმცირე
სავე შინა ბაგრატ მეფისასა ლიპარიტ ლიპარტის ძე: და
ივანე აბაზას ძემან ქართლისა ერისთავმან მუხადგუერს გ
ამიტყუეს თბილელი ამირ ჯაფარ და შეიპყრეს: და: დიდი: ხან
ი დაყუეს პატიმრობასა და წაუღეს ბირთვისი შეიწყალა აფ
ხაზთა მეფემან და გაუტეუა ტფილისსა ზედა ამირად და
მიერითგან დარჩა მტერობა ლიპარიტეთ და ამირა
სა შუა და შ~დ: მცირედისა ჟამსა აზრახა ლიპარ
იტ წაღება ტფილისისა მოადგეს ტფილისსა მტკუ
არსა ამიერით ზემოთ და: ქუემოთ აფხაზთა მეფისა
ლაშქარნი და წყალსა იმიერით ჰსნით კერძო: მოადგინნა:
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ლაშქარნი კახნი და: ჰერნი მას ჟამს მოკულულ: იყო დიდი კახთა
მეფე კ~აე: ოვსისა ვისმე მონისაგან რ: წყობასა შინა: ო
ვსთა მეფე ურდურე მოეკლა კ~აე: მეფესა ნადირობასა
შინა ფიდრაზის გორათა ოვსისა მონისა მიერ მას
ჟამსა იყო მეფე კახეთს გაგიკის ძე დავით სომეხთა მ
ეფისა სამშვილდისა და ზოლაკერტისა დისწული კაესი
და ჰბრძოდეს ორწელ ტფილისსა და მას ჟამსა ი
ყო ჯაფარძე ალესი და ესრე შეაჭირვეს ტფილელ
თა რომელ ლიტრა ვირის ჵორცი ხუთას დრამად ი
ყიდდეს და: ვერღარა დაუდგმიდეს შიმშილთა დაბრძოლა
თა ძლიერთა ტფილელთა განიძრახნეს მოცემა ტფილი
სისა და ამის ქალაქის ბრძოლასა შინა წარტყუენე
ს ციხენი ორბეთი და ფარცხისი აფხაზთა მეფის
ა ლაშქარმან და ამირა შჰკაზმა თავის ლაშქრითა
შეჰმზადა ტივები და ნავები ღამით წასვლასდ განძას ლა
შქარსა თანა ფადლუნის შვილსა და რომელთამე: დ
იდებულთა აფხაზთა მეფისათა ლიპიარიტისაგან ფ
არულად გააზრახეს მეფესა არა გაძება ამირას და
ფარულად ლიპარიტისაგან დაჰკითხეს ზავი ამი

რას გამოაცხადეს და დამკუიდრეს ამირა ტფილის
სავე ზედა და იბირნა აფხაზთ მეფემან კახნი:
აბოც მთავარი მრღილელი და სიძე კ~აე: მეფისა და
ხულა გურნი ჯვარის ციხითა და მოეყა რა აფ
ხაზთა მეფე: ქალაქსა: დემეტრე კახთა და მიერი
თგან შეიქმნა ლიპარიტ ქუე გამხედვარად თავის
ა პატრონისაგან გაილაშქრა აფხაზთა მეფემან კა
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ხეთს შეება და შეუჵდა მთასა ზედა მიქელ გაბრიელთასა:
და: წყობათა შინა შეიპყრეს სტეფანოზ ვარანჯანის ძე
პანკისის ერისთავი და ვაჩე ძე გურგენ ბერისა ხორამბ
უჯის ერისთავი და: ჯე დი დისწული გოდერძისა ტვირეის ე
რისთავი და: მჭელისა: და გარდადგა თიანეთს და დაწუა დარ
ბაზი ბოდოჯისა სახლი სახელოვანისა დიდისა კაე მეფისა: ა
გებული და ესე ერისთავნი ქენებით აძლეუდეს ციხეთა მათ
თა და ვერღარა ჩავიდეს კახეთს: შემოიქცეს რ: ლიპარი
ტ იწყო საურავათა გუერდ ქცეულთა შ~დ: მცირედისა ჟამ სა გამოიყუანა ლიპარიტ
დემეტრე ძმა ბაგრატისი სამე
ფოთა ბერძენთა მეფისა ლაშქრითა და: მიერთნეს სხვანიცა: ვი
ნმე დიდებულნი აზნაურნი მოვლეს ზემო ქუეყანა და: ჩამო
ვიდეს ქართლს მოადგეს ატენს არიარე მოწუეს ქართლი და: ჰყუეს ლიპარიტს კახნი
და ბერძენნი: ვერ წაიღეს: ატენ
ი რ: ციხეთა უფალნი კაცნი მტკიცე იყუნეს: ერთგულ
ებასა ზედა ბაგრატისსა თვინიერ ფარსმან თმოგველისა და
ბეშქენ ჯაყელისა თუხარის ერისა და იწყეს ახალქალაქ
ის ზღუდეთა შენებად: რ: მას ჟამსა უზღუდო იყო არ
ე ზამთრისა მოწეუნულიყო ბერძენთა ენება შეღმართ
წარსულა და: ეზავა ლიპარიტ აფხაზთა მეფესა უბ
ოძა ქართლის ერისთაობა წარვიდრვიდეს ბერძენნი
საბერძნეთად დაწარიტანეს დემეტრე თანა და კ~დ:
გაძლიერდა მოიჭურნა ბაგრატ მეფემან თავის
მამულსა ზედა და ადგო სუემან ბაგრატისმან ჟამ
ი მოერთო ვესტი: თ: ძალითა ციხითა ანისისითა თვი
ნიერ ამბერდისათა და მოსცეს ანელთა ანისი ბაგრატის:
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დედასა რ~: მამულ ეყოდეს სომეხნი სენაქრემ სომეხთა მეფისა
ასული იყო მარიამ დედოფალი ბაგრატის დედა იყო: ჟამი
გაზაფხულისა და ბაგრატ აფხაზეთს შალს იყო მოადგა ანა
კოფს და მისწურა წასაღებლად და მოვიდნეს ტფილელნი ბე

რნი რ~: მის ჟამისა პ~ლ: მომკუდარ იყო ტფილელი ამი
რა ჯაფარ უქადეს ქალაქი და უმჵუეს სასწრაფოდ და
აგდო და მოეყენა ანაკოფის[ა] გარე ქუაბულელ ჭაჭას ძე:
უთაღო აფხაზეთისა ლაშქრითა ამოიარა და მივიდა ქუთათი
ს და: მოეყენა ქუთათისსა სამოქალაქოსა ლაშქარი: და გურიელნ
ი აზნაურნი და: ლომსიანნი მოიყენნა ხუფთისი და დაუდგ
ეს ფილაკავანი და ჰბრძოდეს და ამოიარა მეფემან და
მოვიდა ქართლს და მოვიდეს სხუანი მჵმობელნი ბერ
ნი ტფილელნი წარემართა ტფილისად და მოეგებნეს ქ
ალაქის ბერნი დარბაზის ყმანი ცხენოსანნი დიღმის ველ
სა: და ყოველი ერი ქუეითი დაკაზმული უმედეულ
სა დედათა და მამათა: სიმრავლე იყო მოედანსა და
იყო: ჵმობა ბუკთა და უდუმებელთა ორკერძოვე
საშინელი რომლისა ქუეყანა ჵმითა იძვროდა: და
იყო სიხარული ორკერძოვე განსაკუირვებელი:
შეიყარნეს მოვლეს ქალაქი ასხმიდეს დრაჰვანსა:
და მოართუნეს კლიტენი ქალაქისანი და შეიყარნეს
სამირნოსა დარბაზსა და დაჯდა მეფე ბაგრ
ატ საურავად აღიხუნა კოშკნი ქართანი თა
ვისა კაცითა და აღიღო ციხე ქალაქისა დარიჯე
ლი და ორნივე კოშკნი წყალ ყანისანი და
თაბორი და ადგინნა შიგან ერისთავნი თვისნი: ხ: ის
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ნელთა ჩააგდეს ჵიდი და არა მოსცნეს ისნი: და დაუდგეს ფი
ლეკავანნი და ესროდეს ისარსა და ისნისა ველსა მოვიდეს
კახთა მეფე გაგიკ და ერისთავი გოდერძი და ყოველნი დიდებულნ
ი კახეთისან დარბაზობად ბაგრატ მეფისა წინაშე და მშვიდობნის
ა ძებნად: მაშინ ბრძანა და: გავიდა მეფე ბაგრატ ველსა
ისნისასა: მოიყუანა და: მისცა მშვიდობა: სიხარული და: საურა
ვი დღითი დღე შეემატებისა: და ვითარ გარდაჵდეს ამას შინა
დღენი ზაფხულისანი და: კ~დ: იწყო ლიპარიტ მათვე ფიცხე
ლთა საურავთა და: გამოიყუანა ანისით დედოფლისაგან ერი
სთავი არტანუჯისა ციხისა და ციხის ჯუარისა და აწყუერის
ციხის პატრონი: ერის თავი ივანე დადიანი და: შეიპყრნა ი
გინი ანისის კარსა და დაგდო ტფილისის მეფემან და: გა
ვიდა ჯავახეთს: ამისსა შ~დ: მოიყუანა მაწყუერელმან მესხნი
განძითა ბაგრატისათვის შუელად მეფისა და: მეფე დგას ღი
რტილას ხ: ლიპარიტ შეკრიბნა კახნი და მოადგა ფ
ოკათა გამოექცა მაწყუერე ბაგრატს და შეეზრახა ლი
პარიტს ცნა ესე მეფემან ზამთრის შუათა საშინელთა გა

რდაიარა შავშეთი და ჩავიდა ქართლს და ლიპარიტ გამ
ოიყუანნა ახლათ საბერძნეთით დემეტრე ძმა ბაგრატ
მეფისა ბერძენთა მეფისა განძი და ლაშქარი შემწე იყო
და: განხეთქნა ამისსა მეფობასა კაცნი რომელნიმე წარუდგინნა: დემეტრესა:
დარომელიმე დარ
დაჩეს ბაგრატს ერთგულობასა შინა და ძე ლიპარიტი
სი ივანე მძეულად დარჩა ბაგრატის ჵელთა ში
ნა და ითხოვა გ~ი: ბაგრატისგან და ნაცულად გაუშვა
აბუსერი თავისა ციხითა მშვიდობით და იყუნეს თან
ა მდგომნი კახნი ძალითა მათითა და დავით სომეხთა
1–26 სტრ., 157v
მეფე ძალითა მისითა ამისსა კერძოსა ქართლისასა და
იყო მიდამო საურავი ჵელოვნად და: მოვიდნეს ვარანგნი სამ
ათას კაცნი და: დააყენა შუას გარე და: მოიტანა თანა
შვიდასი კაცი და მოვიდა ბაგრატ შვიდასითა ლაშქრითა
და ამით ვარანგნითა მესხნი ვერღარა მოილოდინნეს მოვიდ
ეს და შეიბნეს თავსა სასირეთის ჭალისასა გაიქცა შ
იგა ლაშქარი და ჰმისა ამასვე კულა შეიპყრეს აბუსერი
და სხუანიცა დიდებულნი მისთანა ვერღარა უძლეს ბრ
ძოლა ვარანგთა და მისცა ლიპარიტ პაშტანი და: წინა მათს
ა პურსა უკაზმიდეს დეგრეთ ლიხი გარდავლეს და: ა
მისსა პირველ მომკუდარ იყო ძმა ბაგრატისი დემეტრე: შ
ემდგომად გაქცეუისა შეშინდა ბაგრატ სამეფოსა და მამუ
ლისა მისისა გახეთქილობასა და უქმნა მუდარა ლიპ
არიტს და მცირედისა ცხენოსნითა მივიდა ლიპარიტისა
თანა ხოვლესა და არა ცნა ლიპარიტ მოსვლა მისი:
არა ნახა გარიდა მუნით შეიქცა და წავიდა აფხა
ზეთს: და შ~დ: მცირედისა ჟამისა სულაენ კალმახისამა
ან გრიგოლ ერისთავმან არტანუჯისმან შეაერთეს სი
ტყუა და შეიწყნარეს მათთანა სხუანიცა აზნაურნი მესხნი და
უჵმეს მეფესა ბაგრატს და ლაშქრითა წარმოემართა გარდმოვლო გა
რდმოვლო გზა რკინის ჯვარისა და შეკრბეს არყის ციხეს ცნა
ესე ლიპარიტ შეკრიბა თავისი ლაშქარი და მოიყენა კახნი დასომ
ეხნი და ბერძენნიცა თანვე ჰყუეს და მიუჵდა უგრძნეულოდ ა რყის
ციხეს და შეიბნეს სძლია ლიპარიტვე და გააქცივეს მეფე შეი
პყრეს სულ კალმახის პატრონი მრავლითა ტანჯვითა და ძა
ლისა გასვლითა სთხოვეს კალმახი და: არა მისცა: მასვე
1–26 სტრ., 158r
ჟამსა შეიპყრეს გრიგოლი ძე აბუსერისი სთხოვეს არტანუჯი სიკუდი

ლისა ქადებითა და მისცა მოირჭუნა ლიპარიტ და აიხუნა ზემონი ც
იხენი და მიერთნა თავადნი კაცნი და გარეს გარ წარვიდა ლი
პარიტ დეუნად და ულაშქრა ბერძენთა მეფეს დვინელსა ზედა და: შე
მოიქცა თავისა ქუეყანასა და შ~დ: წელიწდისა მოქცეუასა გამოჩნდეს თურ
ქნი სულტნისანი ბარალიმ ილიმიანი ქუეყანასა ბასიანისასა გამოვი
და ბერძენთა მეფისა ლაშქარი და: უჵმეს ლიპარიტს და წარვიდა: ლ
იპარიტ შუელად ბერძენთა ყოვლითა ლაშქრითა ამისხ ზაის: კე
რძისათა ორდროსა და უკუმიასა ქუემოთ და გააქციეს ყ~ი: სპა: სა
ბერძნეთისა ლიპარიტის ტ ლ თურქთა იქმნა მოსვრა დიდი დაშეი
პყრეს ლიპარიტ და წარიყუანეს ხვარახანს სულტანსა თანა
და დიდებულთა ამის სამეფოსათა და შვილთა ლიპარიტისთა ივანე
და ნიანია იძებნეს უშიშოება და გამოიყუანეს მეფე მეფედ და: კ~დ: მოი
ჭურნა და შეიპყრნა შვილნი ლიპარიტისნი აღიღო უფლის ც
იხე და: გაუშუა ივანე და დადგომილიყუნეს განძას თურქუნი დაწა
საღებლად მიეწურა განძა გამოგზავნა თავის ნაცულად ბერძენთ მ
ეფემან ლიხტური ლაშქრითა დიდითა და: აწყუეს ბაგრატს ლაშ
ქრითა მისითა და: წაჰყუა თანა და წაემართნეს თურქუთა და მივიდეს
განძას კარსა და მორიდეს თურქთა და დაირჩინეს განძის ქუეყანა
და შეიქცეს მშვიდობით და ამისსა შ~დჱ კ~დ: უჵმეს ტფილელთა დამო
სცეს ტფილისი ბაგრატს შეიყუანეს შინა და იყო სიხარულიდა
მშვიდობა დიდი და: ამისსა შ~დ: ეხსნა ლიპარიტ თურქთა და შემოვიდ
ა ანის დაადგა ბაგრატ ტფილისი ლიპარიტის გზითა: მოვლო ქარ
თლი და: მოვიდა ჯავახეთს განძლიერდა ლიპარიტ რ: მსახურების
ა მისისათვის წარვიდა საბერძნეთს და: ნახა: ბერძენთა მეფე: და მოი
რთო ბერძენთა მეფისაგან ძალი ვერღარა დაუდგა ბაგრატ და:
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მისსა პ~ლ: სუმოდა ძე მისი გ~ი: ბაგრატს დაუტეუა ქუთათისი მეფედ სამეფოსა
ზედა აფხაზეთისასა და წარვიდა საბერძნეთს მას ჟამსა იყო მეფე ბერძენთა
მიიახლა მონა მეოტი და ლიპარიტისა სათნოთა სწრაფითა ვერღარა შეა
ქცია თავის მამულსა ზედა დაყო მუნ სამი წელიწადი დაბასა
ბერძენთასა და პატივსა შინავე :იყო ბაგრატ მეფე: საბერძნეთსა ითხოვა ლიპარიტ
ძე ბაგრატისი გ~ი: მეფედ და მოსცა დედამან და დიდებულთა მი
ს ქუეყანისათა მოიყუანეს საყდარსა რუისისა აკურთხეს მეფედ: და
მოიყუანეს მზრდად მისსა და პატრონად დაა ბაგრატისი გორანდ
უხტ დედოფალი კარის კაცი სრული და უნაცლო სახითა სიუხ
ვითა სიბრძნითა და ღთის მსახურებითა ყოვლითა კეთილითა და
შ~დ: მცირერედისა ჟამისა მოითხოვა გურანდუხტ ბაგრატ ბერძ
ენთ მეფისაგან და გამოგზავნა ბერძენთა მეფემან დიდითა დიდე
ბითა ნიჭითა და განძითა მიუწდომელითა მიეგება ყოველი ლ
აშქარი აფხაზეთისა ზღვის პირსა ხუფათისა დასიხარული:ღ

თ~ის მადლობა დიდი ბარმანა და შემოვიდა სახლად ფისად ქართლს
და ლიპარიტ მოიჭურნა ზემოსა კერძსა დაკლებულად დაიყო მ
ოყუარედ მისსა ხუარასანს და ულუნბაგ სულტანი და: საბე
რძნეთს მეფე ბერძენთა და ზრდიდა ბაგრატის ძეთა გ~ის: მცირეს
ა სახელითა მეფობისათა: ხ ბაგრატ აქუნდა ლიხსა ქვემოთ ძე
რძი და წყალობით:– და: მცირედისა ჟამისა: შ~დ: ამის სამეფოს
ა დიდებულთა მოიწყინა პატრნობა ლიპარიტის: სულა კალმახე
ლი და ყ~ნი: მესხნი გამოექცეს ლიპარიტს და შეპყრეს დლივს: ლი
პარიტ და: ძე: მისი ივანე: ხ: ნია ნია: გარდაეხვეწა და მიმართა
კლდე კართა: და არა შეუშვეს მამისა მისისა ციხოვანთა და წარვიდა ანის ბერძენთა
თა
ნა: ლიპარიტ და ივანე პყრობილნი: სულა წარიყუანნა კალმახს გაგზავნა სულა: მე
ფისა: წინაშე: სულთა ზედა მჵმობელნი: ხ: გურანდუხტ: და გ~ი: ძე ბაგრატისი დგეს
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ღრტილას და რა ცნა შეპყრობა ლიპარიტისა შეიყუანეს ახლ ქალაქს და მუნ მო
ილოდნიეს ბაგრატ სულთა ზედა მოვიდა მეფე და ამის მსახურებისა ნაცვლად
მეფემან უბოძა მამული ციხის ჯუარი და ოძრჵე ბოდოვლითა და სხუა
ცა მრავალი საქონელი და სამღურდელოთ მოძღურენი და რაც უნდოდათ და
მოვიდა მეფესა წინაშე სულა ჯავახეთს და მოგუარა ლიპარიტ და: ივ
ანე პყრობილნი და მოახსენნა ჵელთა აიხუნა ლიპარიტისაგან ციხენ
ი არტანუჯი და ყუეოლი უფლის ციხე და ბირთვისი ხ: კლდენი მტ
კიცედ ეპყრნეს ციხოვანთა რ: მუნ შიგან დგა ნაომა რათა მწიგნობა
რთ უხუცესი ლიპიარიტის კაცი იამანი მიშვნეს თრიალეთს ჰმ
თა თხოვითა არა მოსცნეს ციხოვანთა კლდეკარნი აღმართნეს ძელნი და: გაანას
ხნეს მას ლიპარიტ და ივანე: განიწირნეს სიკუდილად და შ~დ: დღეთა მრა
ვალთა მოიმტკიცეს მეფე და დიდებულნი ამის სამეფოსანი ციხეთა ლიპ
არიტისათა მშვიდობით გაშვებისათვის ლიპარიტისა და ივანესათვის მოსცნა
კლდე კარნი გამოიღო თავის ხვასტაკი ჩაიცუნა ჩოჵანი შეავედრა
ძე მისი ივანე მეფეს დადარჩა არგუეთის მამული ივანეს ეფიცა ივ
ანეს ლიპარიტ მეფეს შეუცოდებლობისათვის: და გაუშვეს დაწარვიდა სამეფოსა
შ~დ: მცირედისა ჟამისა გაიპარა და წარვიდა ივანე საბერძნეთს: დადაყუნა წელნი
რაოდენნი
მე და ნია ნია მოკუდა ბერძენთა ყმობასა შინა: ანის და ივანეს ურვა თავისა მამ
ამან ბაგრატს თანა და თვით ბაგრატცა გამოიზიდნა და გამოიყუანნა ამას: სა
მეფოსა და უბოძა მამული არგუეთისია და ქართლისა დაჰმონებდა ერთგულო
ბით და იყო თავად თავადთავე: თანა ამის სამეფოსათა და სპასალარ სიკეთითა მი
სითა: ხ: ლიპარიტ მიიცვალა საბერძნეთს სამეუფოსა ქალაქსა კოსტანტინე პოლე
ს და წამიღეს დიდითა დიდებითა ერთგულთა და გაზრდილთა მისთა მოი
ყუანეს დადამარხეს კახეთს სამარხოსა მამათა მათთა: და გამოიჭურნა ბაგრა
ტ და განძლიერდა უფროს ყ~თა: მეფეთა: ამის ქუეყანისათა და ამან წარ

უხვნა ციხენი ყ~ნი: ერეთისა და კახეთისანი თვინიერ კუეტრისა: დანახჭეუანისა
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და ამისსა იქმნეს დიდინი საქმენი აღძვრანი დიდთა მეფეთანი ამ
ისსა მეფობისა ჟამსა შინა გამოვიდა სულტანი არფარსან მე
ფე სპარსეთისა და სხმის გუარად უგრძნეულად მოვიდეს შემუს
რა კანგარი და თრიალეთი და დღესა ერთსა მარბიელმან მიუ
წია ყუელის ყურსა გარდავიდა შავშეთს კალარჯეთს ტაო
ს ვიდრე ფანასკერტამდე და მასვე დღესა ჩამოუწია თორს
და ღუის ჵევს და თვით დადგა თრიალეთსა სამდღე მას ჟამსა
მომავალიყო მეფე ტაოთ და თანა ყუანდეს დედა და დაა და ძე მის
ი გ~ი: დადგრომილ იყუნეს ხეკრებულთა და აყრისა მისისა ჟა
მსა მოუჵდა ლაშქარი სულტანისა წამოვიდეს და წამოუდგდეს ქედსა
ზედა ხ: იგინი ჩამოესწრნესა ქართლსა წავიდა ჯავახეთს და მოადგა
ახალ ქალაქს რ: მესხნი აზნაურნი და ზემოს კერძნი ძლიერად
დგეს ახალ ქალაქს და ჰბრძოდეს სამ დღე რ: არა ზღუდი
თა მტკიცითა გარდასულ იყო: ახალ ქალაქი ვერღარა დაუდ
გეს ბრძოლითა აღიჭურნეს მყოფნი ქალაქისანი და განახუნ
ეს კარი და შეიბნეს ძლიერად მოსრეს პირითა მახვილისათა შეუი
დეს ქალაქად თურქნი და ტყუე ყუნეს ურიცხვი ერი ქრისტიანეთა აღიღეს განძი და
ტყუე ძლიერი შეიღება წყალი ახალ ქალაქისა სისხლითა
და მოულინა ახალქალაქით მოციქული სულტანმან და ჰკიდა მზახუება
სთხოვა დისწული ცოლად ბაგრატ მეფესა მოიქცა სულტანი ანისად
შემუსრა და წაიღო ანისი მოსრნა და ტყუე ყუნა ურიცხვნი სულნ
ი და წარვიდა ქუეყნად თვისად სპარსეთად და ანისი წაუღო ბერძე
ნთა და მისცა მანუიას ძესა აბულასკარისსა ხ: დისწსული ბაგრ
ატისა რომელსა ითხოვდა სულტანი იყო ძმისწული სომეხთა მეფემან მი
გზავნა ბაგრატ მოციქულად დიდი ძალად ერისთავი ვარაზბაკურ
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გამრეკელი აბირნა კაცნი სომეხთა მეფისანიცა და სამშვილდეს შემომავალი
სომეხთ მეფე კაე და ძმა მისი სუმბატ შეიპყრეს ქოთშსის ჭალას და
აცნობეს ბაგრატს და წარვიდა ქუაჵურელთათ მსწრაფლ და მოგუარნეს კ
ლდე კართ პყრობილნი ქუეშე სთხოვა სამშვილდე და არა მოსცეს და
ერთი მამა მათი შესრულ იყო სამშვილდეს ადარნასე ხ: მიყუანეს: ს
ამშვილდეს და ამართეს ძელი და გასვეს სამდღე სომეხთ მეფე კაე: ით
ხოვეს მშვიდობა და მოსცეს სამშვილდე ხ: მოსრულ იყუნეს ორნი ერის
თავნი სომეხთა მეფისანი ლუკის ერისთავი და კაქრაქხის ერ აძლეუდა: და
მოსცემდა სამთა ციხეთა სუმბატ ძმა კაესი ოფრეთს და კობას დავა
რზაქარს ხ: შეეწყალნეს ბაგრატ მეფესა მისცნა და: უთავის უფლნა ყ
ოველნი ციხენი თვინიერ სამშვილდისა და არცა სხუანი ციხეთ უფა

ლნი დიდებულნი მათნი შუშანა ა~დ: ოდენ სამშვილდე იპყრა სახლად
თვისად და ეგრეთვე მონებდეს სომეხნი ხ: დიდმან ბაგრატ მეფემან გათხოვა
ასული მისი მართა: და შერთო ბერძენთა მეფესა: ხ: შ~დ: ამისსა გაათხოვა
დისწული მისი და შერთო სპარსთა მეფესა სურტანსა და:
შ~დ: სამისა წლისა გამოვიდა სულტანი შემოვლო ჰრანი და უგრ
ძნეულად შეუიდა ჰერეთად და მის ქუეყანისა დიდებულნი იყუნეს მორ
თულ და: ერთგულ ბაგრატისსა:– და მას ჟამსა იყო მცირედითა
საქოლნითა მეფე კეისრისა: და აღსართან ძე გაგიკისი და ყოლთა დაყარნეს
ციხენი მათნი და ივლტოდეს კავკასიად და იყო ბაგრატ გალაშქრებუ
ლი აღებად კახეთისა და ლაშქარი მისი წინა გაგზავნილი ვეჟნის ე
რისთავისა თანა წირქულელსა შემოიქცეს მშვიდობით და უამბეს შემოსვლ
ა სულტნისა დადაყარა ციხეთა შემოიქცა სწრაფით და მოვიდა ქუეყნად თვისად
ქართლად აღსართან მიერთო სულტანსა მიუძღუნა ძღუენი დიდი
და დაუტეუა სჯული და ი ც ვითა წინ აღუთქუა ხარაჯა და მისცნა:
ყოველნი ციხენი და ყრილნი სულტანმან და რნ~ი: აფხაზთა მეფესა: კაცთა
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და ეყარნეს და რომელნი თვით აღსართანისითა მისცა ყოველი აღსარ
თანს და შ~დ: სამისა კუირისა წარმოემართა აფხაზეთად მეფესა
ზედა და მიერთნეს სომეხთა მეფე კაე: და ტფილელი
ამირა და აღსართან შემოჰყუეს ქართლს თანა ჯაჭვით გაუშვეს მ
არბიელი ცისკრად და სამწუხარო აღივსო ყ~ი: ქართლი თვესა დეკე
ნბერსა ი~: დღესა ორშაბათსა ქორანიკონი იყო: ს~პ~ჰ: და იყო ქართლ
სა შინა პირი და ღვინო ფრიადი და ყო ექუსი კუირა და იწყო ოჵრებად
და ჵოცად კაცისა და გარდავიდა მარბიელი მისი არგუთს მიუი
წიეს და არბიეს ვიდრე რუის ციხემდე და მოისრა ურიცხვი დატ
ყუე იქმნა ქრისტიანეთა და იქმნა საძაგელ: ქუეყანა ქართლისა სახ
ილველად კაცთა მოოჵრდეს ყნ~ი: ეკლესიანი სიმრავლითა მძორეი
სათა არა დედგმოდეს ქუეყანასა თვალნი და ცოდვათა ჩუენთა მოსა
ძაგებელსა რისხვას ღთისასა ზეცითცა წამებდა სისხლის
მწვიმელი ღრუბელი აღმოსავლეთით მოეფინა ქართლსა და
იქმნა ღამე უკუნი ვ~ა: ნათელი დღისა და იყო ხილვა მისი:ს
აშინელი და შესაზრწუნებელი და არე არე სისხლი წუემული: ეხ
ილვა კაცთა და იქმნა ზამთარი სასტიკი რ~ი: გარაეხვეწა ზ
ამთარსა და მიმართა მთათა მოსწყუიდა იგიცა სიფიცხისაგან ზა
მთრისა ხ: ყოველსა ქართლსა შინა დგა ლაშქარი თვით
თავადი სურხანი: დადაგა კარბსა და მერმე ჩამოდგა შერთულთა და: აჭი
რვა სიძნელემან ზამთრისამან დაბუქთა ძლიერთა და მიგზავნა მოციქულ
ად ივანე ძე ლიპარიტისა მეფემან ბაგრატ ძებნად მშვიდობისა: ხ:
სულტანმან შეაქცია იგი აფხაზეთად და ბაგრატს სთხოვა ხარაჯა
და: უქადა მშვიდობა: ხ: სიფიცხისაგან ზამთრისა ვერღარა მოილოდ

ინა და წარვიდა ქართლით ჩამოვლო მან და: წარუღო ტფილის
ი და რუსთავი და: მისცა ფადლონს განძას ბტრონისა არა ასათნოა
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მეფეთა ჩუენთა მტერობისათვის ოდეს ამოსწყუიდა ტფილისი და: რ
უსთავი ამას სამეფოსა არცა ამისთვის ქმნა თუმცა იგი ამი
რანი ორგულად და დგომილიყუნეს მისსა კარსა ზედა: ა~დ:
კეთილისა და მსახურებისა ნაცვლად ბოროტსა უყოფდიან ყოველსა კა
ცსა რ~: მინდობილ იყუნეს იგინი: ძალსა უღთოებისა მათისასა და იყუნეს
იგინი ყოვლით კერძო მცბიერ და ამის ქალაქისა ოჵრებასა შ
ინა იყო ლაშქრისა მისისა სიმრავლე ხუთი[5000] ათასი და წა
რვიდა სულტანი ქუეყანად თვისად და მოიწია არე გაზაფხულისა
შეიქმნა სიმდიდრე წყალთა ძლიერი და მტკუარი ვერღარა ეტია: ნა
დირობასა თვისსა მოეფინა ველთა და წაიღო მრავალი სული რი:
დარჩომილ იყო სულტანსა და ამისსა შ~დ: იწყო ფადლონ ამპ
არტავნებასა და: როჯველობასა და სიახლესა ტფილისისა:
სადმე სადმე გამოყუანებასა ჵელოვსანთასა და: ვითარ იქმნა გაზ
აფხული გარდმოვიდა მეფე ქართლად და: ჩადგა დიდგორთა: რ:
საზაფხულო მეფეთა სადგომი არს ადგილი იგი ხ: ფადლ
ონ: ა~დ: შეარაცხა დიდგორთა დგომა მეფისა წარმოემარ
თა ლაშქრითა კიგ:[3003] ათასითა კაცითა მოვიდა ტფილის
სა და დაიბანაკა ველსა ისნისა ხ: მუნ დაუტეუნა კა
რავნი და აღმოვლო ღამე ყოველ მუხრანისა და არბივნა
ქართლისა ნაპირნი ხ: ცნა ტფილისით გაღმართ აფხა
ზთა მეფემან ქართლისა ვნება წარმოსვლა ფადლონ
ისი გამოგზავნა თავადი ძე ლიპარიტისა ერისთავი და
ნიანია ძე ქუაბულისი და მურვან ჯაყელი ერისთავი
ყუელისა და თანა სხუანიცა აზნაურნი მცირედნი რჩე
ულითა ლაშქრითა ხ: ქართლსა ვერღარა ჩამოეწივნე
ს შექცეულთა გაუსწრეს მუხრანს წინა წილკნის გუერდსა
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თანა უკანა კერძოსა შეებნეს და პირველსავე ჵრმლისა მ
ოკიდებასა გააქციეს ფადლონ და მოადგა ფადლონის გლაშქა
რი გაქცეული ხრამსა ნარეკუისასა მოიჰჵოცდეს და იპყრობ
დეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი და აღმოეგო ხრამი იგი
ცხენითა და კაცითა და ზედა ლაშქარმან მეოტმან გასვლა
იწყო ბობოსტით ყოველთა ტყეთაგან და ძეძვნართაგან ვითა ჭ
უის მრთვეთა გამოჰკრეფდეს და მალულსა ლაშქარსა ფა
დლონისსა ბაგრატნის ლაშქარნი და შემოუსწრეს წი
ნა იწროსა ღართისასა და მცირედნი ვინმე გაესწ

რნეს და ტყუე ყუეს ფადლონის ლაშქარნი დაჵოცეს: ხ: ფ
ადლონ თხუთმეტითა ოდენ ცხენოსნითა წარვლო
გზასა წილკნსასა და მიეხვია პირსა არაგვისასა
და გაჰჵდა ნარღუევთა გზითა ერწოდ და თქუა თავი თვი
სი მოციქულულად ვ~დ: ფადლონის მოციქული ვარ და
მახარობლად მივალ აღსართანის თანა აფხაზთ
მეფისა: ლაშქარი გავაქციეთ დახვდა კაცი ვინმე
მეცნიერი რ~ი: იცნობდა ფადლონს და ჰქუა არახარ შ
ენ მოციქული ამირა ფადლონ ჰქუა კაცსა მას ფად
ლონ: მიიღე ჩემგან ოქრო და ვერცხლი დიდძალ
ი და საკარგავნი მრავალნი და ნუ შემიწამებ გარდა
მიყუანე მინდორად და წამამყევ თანა და ჰქუა კაც
მან ვერავიქ საქმესა მაგას რ: მკვიდრი ვარმე ამ
ის სოფლისა აწ ისმინე ჩემი და მომყევ თანა დამან
გაგზავნოს ქუეყანასა შენსა ნეფსით არა უნდა ესე ფად
ლონს ა~დ: ერწოთა ვერღარა შემძლებელ იყო წარუძ
ღვა კაცი იგი და მიჰგო არ ჟალეთს ისკალტბალისა:
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ძესა აზნაურს მესხსა ხ: რა ცნა ფადლონის კარად მისვლა
გაზარცვა ერი ფადლონისი გარდაჰყანა ციხეთა და დაი
ჭირნა ჵელთა და შესვა ჯორსა ზედა ფადლონ და: ა
რა იჵსნა ისაკ მკუიდრობა აფხაზთა მეფისია რომე
ლმანცა აფხაზთა მეფისაგან გაქცეული ფადლონ შეეი
პყრა და შეგვარა ბოჭორმას ბაგრატისათვის:– ამან მსწრ აფლ წარიყუანა და მიგუარა
აღსართანს: თელ
ავს ხ: აღსართან მსწრაფლ წარიყვანა ხურნბუჯ
ს ხ~: აფხაზთ მეფისაგან ეშინოდა უკან ჩამოდგომისა მ
იუპყრენს ხურანბუჯს ფადლონ და მისცა ხურანბუჯი~
წარიყუანეს: არდაეთად და მისცა არადეთი აღსართანსვე
ხ~: ბაგრატ შეშინდა გაშუებასა ფადლონისასა მისცა ბოჭო
რმა და უჯარმო კახთა და წარმოიყუანა ფადლონ გასვეს
ძელსა და: მიუპყრეს ტფილისი და აიღეს ჭირვეულად
ტფილისი რ~: მუნ შიგამდგომი კაცი: თვით გმირებსა ლამოდა და: არ
ა დაიჭირა ბაგრატ თვისად ტფილისი ა~დ: დმანისი დ
ა ტევებული და მათ ამირთა დმანისი სითლარაბი ძებნად და შემოიყუანა
ტფილისად მემამულე სახელით სითილარბი და მისცა მას
ტფილისი: ხ: თავისათად აღიხუნა ციხენი რუსთავი ფარცხი
სი აგარანი გრიგოლ წმინდანი ქვაზინი მარადის: რ
ვა ასი დრაჰკანი და მძეუალი ძმისწულნი მისი ძე მანუ

ჩასი და სამთა თავადთა განძისათა და მოუგზავნა სულ
ტანმან სარაპანგი ალხაზი და მისთანა შუამდგომელობი
თა და სიტყუითა სულტანისათა და ეზავა ბაგრატს და გაუტ
ეუა ფადლონ და გაგზავნა საჵელმწიფოსა თვისსა განძას
და არაჰყუა სარანგი თანა და მოართვეს გაგიკეთი: და: აღი
1–26 სტრ., 162v
ღო აფხაზთ მეფემან გაგი შ~დ: ამისსა ფადლონმან გატეხა ფიცნი
და შუა მდგომლობანი დიდისა სულტნისანი და მოიპარა ქა
ვაზნი და შ~დ: მისსა მეფე აფხაზეთს იყო მოვიდა ფადლონ და
მოადგა აგართა და განსცნა ციხის თავმან აგარანი და მსწ
რაფლ აღვიდა მეფე: მივიდა დამოადგა აგართა დაწაიხუნა: ა
გარანი:– და: მოიყუანა დურღულელი ოსთ მეფე: ორმოცდა:
რვითა ოსხითა: და წარუძღვა წინა ძე მისი კურად პალატი დამოა
ოჵრა განძა და აღიღო ტყუე და ნატყუენავი მისი ურიცხვი და
გაგზავნა თავის სამეფოდ ამისა სამეფოდ შ~დ: აღასრულა დ
იდმან ოსთ მეფემან დურღულელმან დის ძისა მათისა ბა
გრატის ევსტოთისთვის და ითხოვა დარბაზობა ბაგრატი
საგან: მხიარულად პატივსცა წარმოემართა ჰვა: გზა აფხა
ზეთისა და მოვიდა ქუთათის და ნახა დაა მათი დედოფალი დე
და გ~ი: კურატ პალატისა რ~: გ~ი: კულატ პალატი გებ
ულ იყო უწინა და მოიყუანეს ქართლს და მეფე დგა ტინ
ის ჵიდს ჭალასა ნადარბაზეუსა და მოეგება წინა დიდითა სია
და პატივითა შეკრბეს კეზუთსა ზედა და იყო სიხა
რული და ჵმა ბუკუთა და უმბულთა საშინელი და: მ
იუწთომელი დადაყუეს ერთგან დღე ერთი და გაისვენეს
ყოვლითა განსუენებითა და სიხარულითა დამიზეზისა ზა
მთრისათა გაისწარაფეს და მისცა ნიჭი საბოძვა
რი მეფესა და ყოველსა დიდებულსა ოოვსეთისა თა გაგზავნა და წარვიდეს
სიხარულითა შ~დ: მისსა
არონინებდა სულტანი მოციქულთა და: უკრებ
და ძღუენსა ბაგრატ მეფესა ამოთა ენითა:
სთხოვდა ხარაჯასა და: არა დაიდვა ბაგრატ: მეფემან
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ხარაჯა ა~დ: ავლენდა იგიცა მოციქულთა და უკრებდა იგიცა
ძღუენსა და იყო მათ შორის სიტყუა საყუარელი და შ~დ: მცირ
ედთა წელიწადთა სამშვილდის ტბათა მდგომთა: ბბაგრატ მეფესა ეცა
სალმობა და ჩადგა მარაბდათა და გაუძნელებდა სალმობა და ტახტით წარმ
ოიყუანეს დღეთა და თანა ჰყუა გ~ი: კურატ პალატი ხ~: გ~ი: კულატ პალა
ტი გაგებულ იყო წინა და მოიყუანეს ქართლს მეფე ყ~ნი: დიდებულ

ნი მუნ მოვიდეს დედა მისი მარიამ დედოფალი და ცოლი მისი შორენა
და ასული მისი მარიამ და შ~დ: მცირედთა დღეთა მიითვალა ძე მათი:
გ~ი: კურატ პალატი დიდებულთა ამის სამეფოსათა და ყოველნი შეჰვედრ
ნა მას და ჰქუა დედასა თვისსა დედაო მეწყალი შენ რ~: ყ~ნი: შობილნი შე
ნნი წარგვიქციენ წინა და ეგრეთვე შენ მოჰკუდები და შ~დ: ამისსა გარ
დაიცუალა თუესა მაისსა კ~დ: ქორონიკონი იყო: ს~ჟ~ბ~: და ამისვე
ბაგრატის სიკუდილისა ჟამთა შინა მოიკლა სულტანი კაცისა ვისმე
ბერისა თურქისაგან თავის ლაშქრისა და ხარგსა შინა გავლო
ჯევონი შვიდას ათასითა კაცითა გაილაშქრა თურქთა მეფესა ზედა
სამარკანდის მოეახლნეს ციხესა რომელსა მოადგა და მოიკლა მ
ის იგი ციხესა დაჭრეს უწყალოდ მახვილითა: დ და ვერ
ღარა ცნეს ბაგრატ და სხუამნ ერთმან ერთისა სიკუდილი შ~დ:
ამისსა დაჯდა ძე ბაგრატისი გ~ი: კულტ პალატი მეფედ: და აფრი
ნდა ყოველსა შინა მამულსა მისსა ერთიცა ქათამი და: დ
იდითა დიდებითა და პატივითა წარიყუანეს და დამარხეს ჭყოინდ
იდს ესე მეფე ბაგრატ წელიწდის ცხრამეტისა მეფე იქმნა: და
აღესრულა ნ~ვ~: ესე ბაგრატ პირველი იყო კურატ პალატი და: შ~დ:
ნოეესილისი მერმე: იქმნა სეუასტოს: იყო: კაცი: უშვენიერესი: ყ~თა: კაცთა
სა: სრული: სიბრძნითა: ფილასოფოსისათა: სვიანი: ბედითა: უმდიდრესი: ყ~თა:
აფხაზთ
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მეფეთასა მოწყალე შეცოდებულთათვის უხუი ალაგთა ზედა: ხ: ჟამთა მისთა: ქ
ვეყანისა დაწყნარება არა აქუნდა ეკლესიანი გლახაკნი აზნაურნი ვე
რ იკითხვებოდეს: ხ~: გ~ი: მეფე იყო მოწყალე და: განმკითხველი გლ
ახაკთა კაცი საშიში და უხვისი ყოველთა მეფეთა აფხაზეთისათა და: პურად
უკეთესი ყ~თა: კაცთასა ცხენოსან მშვილდოსან რჩეული და: შ~დ: მა
მისა მისისათა დაყო ზამთარი: ერთი: მშვიდობით და ზაფხულის ნახე
ვარი ხ: შ~დ: თავადთა ამის სამეფოსათა ნიანია ქუაბულის ძემან: ივა
ნე ლიპარიტის ძემან და ვარდან სუანთა ერისთავმან რეცა თუ: იკლ
ესრამე სიყრმითა გ~ი: მეფისათა და: აუშალეს ქუეყანა ივანე მო
ირთნა კახნი დადადგა ქასნისა და ნია ნია წაიღო ქუთათისსა:
საჭურჭლესა და შედგა ქუთათის შიგაი და ვარდან გაადგინნა ს
უანნი ავისა მოხარკულნი და არბიეს და ასწყუიტეს საეგრო: ხ~: გ~ი:
მეფემან სძლო სიკეთითა სიბრძნითა და: ძვირ უჵსენებელ იქმნა: უბოძა
ივანეს სამშვილდე და ძესა ივანესსა ლიპარიტს მისცა ლუწუბა
ნი ნაცვლად რუსთავისად რ~ი: მიეცა კახთა ნიანიას თმოგვი და:
სხვანი საქონელნი რჩეულნი ვარდანს უბოძნა: ასკლნა და: უთაღუბ
ო ჭასყლთა ივანეს სიტყუით უბოძა ყოველივე ერთგულნი:
და ორგული დაიფარა წყალობითა დაიწყნარა მეფობა თვი
სი გ~ი: მეფემან:– და კ~დ: დადგა ივანე ლიპარიტის ძე: და

ცნა გ~ი: მეფემან ქუთათისით გარდმოვიდა სამცხეს მოირთნა მესხ
ნი გარდმოიარა და: მივიდა სამშვილდის კარსა მუნ მოიყუანა
კახთ მეფე აღსართან ვერ დადგა ივანე ციხეშიგან მირი
და მთათა სამხრისათა და მას ვერ წყობილობასა შინა
წაიხუნა ლოწობანნი ლიპარიტისაგან აღსართან მოეყა
რა სამშვილდესა გარდადგა ჯავახეთს და მოიყუანა
მეფეთ მეფემან გ~ი: მათ წინაშე დადაფიცნეს ეკრანთას
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და დაიმტკიცა ივანე კლდე კართა და: სამშვილდეს ზედა კ
უალადცა გადგა ივანე გამოსტყუა გაგი ციხოვანთა გ~ი: მეფი
სათა და მიჰყიდა ფადლონს განძის პატრონსა და: მოვიდა სუ
ლტანი მით ქაშას მტერად ყოველთა ქრისტიანეთა მიაგება
ივანე ძე მისი ლიპარიტ წინა შეაწყნარა სულტანსა და
ყო მისთანა მცირედი ხანი გამოეპარა და მოავიდგა სულტანი: და მოადგა
სამშვილდესა და წაუუღო სამშვილდე და ტყუე იქმნა ივანე თა
ვითა ცოლითა შვილითა დაშვილის და შვილისთა და ყოველთა აზნა
ურთა დედა წულითა და დაიჭირა სულტანმან სამშვი
ლდე და მუნ დგომასა მოარბია ქართლი წაიღეს ტყუე
და ნატყუენავი ურიცხვი და შეიქცა გარე და აიღო განძ
ი და დააგდო სარანგი თავადად და განძას ბრძოლად
ქუეყანისა ყოვლისა კაცისა მცჱ შედგა ფადლონ ციხეთა
მაგართა და ვერ დაუდგნა გამოიყუანეს და დააპატიმრეს
იგიცა: შ~დ: მცირედის ხანს შეკრბა სარანგი ყოვლითა
ლაშქრითა მისითა და განძასთა დვინისა და დმანისისა ამირთ
ა დგომითა და მომართა გ~ი: მეფესა შეკრბა გ~ი: მეფეთ
მეფე ყოვლითა სპითა სპითა მისითა ზემოთა და ქუემოთა
და მოიყუანა მათ წინაშე აღსართან კახთა მეფე და ჰმარ
თეს ერთმაერთსა განაძლიერა ღთ~ნ: გ~ი: მეფე წარძღ
უანებითა პატიოსნისა ჯვარისათა მიუჵდა ზედა ფარც
ხს ქუემოთ და იოტა ბანაკი სარლანგისი გააქცია და ას
წყუიდა იყო ჟამი მწუხრისა და სიღამემან დაარჩინნა
ნესტი სარანგისი: ლაშქრისა და შემოიქცა უკლებელად მშვიდობი
თ მეფეთ მეფე გ~ი: თავის სამეფოსა და: შ~დ: ამისსა მომადლა ღთ~ნ
მძლავრებისაგან ბერძენთასა წახმულნი ციხენი: ბერძენთა: ანაკოფია
1–26 სტრ., 164v
თავადი ციხეთა აფხაზეთისათა მრავალნი ციხენი კალარჯეთის
ანი ჯაუახეთისა და არტანისა შ~დ: ამისსა ესეცა
მომადლა ღთ~ნ აღიღო: ქალაქი კარისა ციხე ქუეყანა და სიმა
გრენი ვანანდისა და კარნმიფორასიანი და იოტნა თურქნი

მის ქუეყანისანი ცხოვრება მეფეთ მეფისა გიორგისა ამისსა შ~დ: მოვიდა სულტანი
მალიქაშა მოადგა სამშვილდესა და
წაიღო და ივანე ძე ლიპარიტისი ტყუე ყო დამოაოჵრა სომხითი და:
წარვიდა მასვე წელსა მოვიდა სარანგნი ძალითა სულტნისათა
ჩამოდგა სამშვილდის ბარსა მივიდეს ლაშქარნი გიორგი
მეფისანი და შეიბნეს ფარცხსა სძლიეს და იოტნეს და დიდი: ძლ
ეუა მოსცა ღთ~ნ: წარვიდა მეფე გ~ი: მამულსა თვისსა ტაოს:
და მოვიდა ბანას მუნ მოვიდა წინაშე მათსა ზოძვარი აღმოსავლ
ისა გრიგოლ ბაკურიანის ძე რომელსა ჰქონდეს ოლთისნი და: კა
რნო ქალაქი და კარი დიადია ამხანაგი დ და განისვენეს და მოსც
ა გ~ი: მეფესა კარის ციხე ქართლი და მის მიმდგომი: ქუე
ყანა ხ: მეფემან დაუტეუნა კარსა აზნაურნი შავშნი და: წა
რმოვიდა შინა: ხ: განძლიერებასა თურქთასა დაუტეუნეს ბერ
ძენთა ქუეყანანი მათნი ციხენი და ქალაქნი და რომელ აღმ
ოსავლეთს ჰქონდეს წარვიდეს რომელნიცა აიხუნეს თურ
ქთა და დაემკუიდრნეს მას შინა: და ვინათგან მეზობლობით მოია
ხლნეს საზღუართა ჩუენთა განმრავლდა შიში და: ჭი
რი მათი ჩუენზედა: რ~: იწყეს მიერითგან რბევად ტყუენვად
და: მოოჵრებად წვად სვრვად და ტყუენად ქრისტიანეთა რ:
მათ ჟამთა გ~ი: მეფესა ყუელს გარე დგომასა დაესხნეს
უგრძნეულად თურქნი დიდნი რომელთა თავადი იყო
ამად ჰამირა ძლიერი და მაგარა რომელსა მას ოდენ
1–26 სტრ., 165r
ჟამსა აღეღო კარი მოვიდეს ესენი შინა გაცემითა ქრისტიანეთათა
აოტეს გ~ი: მეფე და სპა მისი ურიცხვი ხ~: საჭურჭლენი დი
დნი და სამსახურებელნი სამეფოთა ტაბლათანი ოქროსა
და ვეცხლისანი გარტეულნი და: სიასამურნი სამწდეონნ
ი პატიოსანნი კარავნი სამეფონი ყოველთა დიდებულთანი აიხ
უნეს იავარად წარვიდეს: ხ~: გი~: მეფე წარვიდა მეოტი აჭა
რით აფხაზეთად მათ უკუე ლაშქართა ესე ვითარითა ალაფითა
სავსეთა მიმავალთა წინა დაემთხვივნეს ამირანი დიდნი ია
სივინმე და ბუჟღოშ დამათთანა სიმრავლე ურიცხვი თურქთა
საბერძნეთს მიმავალნი რომელთა იხილეს რა ესე ოდენ
ი სიმრავლე ოქროსა და სიმდიდრისა რომელი აქუნდა და
ცნეს მეოტება გა~ისი და ესმაცა მათგან ვითარმედ რად
წარხვალთ საბერძნეთს აჰა ქუეყანა საქართველო უკაცური:
და სავსე ესე ვითარითა სიმდიდრითა და მათ მყის მოაქცივნეს გ
ზანი მათნი და: მოეფინნეს პირსა ყოვლისა ქუეყანისასა ვ~ა:
მკალნი და: დღესა ივანობასა ასისფორი კლარჯეთი ზღვის
პირამდის შავშეთი აჭარა სამცხე ქართლი არაგვით ს

ამოქალაქო ჭყონდიდი აღივსო თურქითა მოისრა ტყუე იქ
მნა ამათ ქუეყანათა მკუდარი ყოველი: მასვე დღესა დაწ
ვეს ქუთათისი და: არტანუჯი და უდაბნონი კალარჯეთი
სანი და: დაყვეს ამათ ქუეყანათა შინა თურქთა ვიდრე
მოსვლადმდე თოვლისაჱ მოჭამეს ქუეყანა დამოსწყუიტეს თ
უ სადმე ვინ დარჩომელ იყუნეს ტყუეთა კლდეთა ქუაბ თა და
ჵურელთა ქუეყანისათა და ესე იყო პირველ დიდი თუ
რქობა ქორანიკონი იყო: ტ ტ: ხ~: თუ ვინმე მთიულთ
ს ანუ სიმაგრეთა სადაღავინ დაშთა კაცი ზამთრითა
1–26 სტრ., 165v
სიტფითა უსახლობითა და შიმშილითა ეგრეცა მოისრა და
განგრძელდა ესე ვითარი ჭირი: ქრისტიანეთა ზედა რ:
არეთა თანა გაზაფხულისასა მოვიდიან თურქუნი და: მათ
ვე პირველთა საქმეთაებრ იქმოდიან და ზამთრის წ
ავიდიან და არა იყო მათ ჟამთა შინა თესვა და მკა
მოოჵრდა ქუეყანა და ტყედ გარდაიქცა ნაცვლად
კაცთა მჵეცნი და ნადირნი: ველისანი დემკუიდრნეს მა
თ შინა იყო ჭირი მოუთმენელი ყ~თა: ზედა მკუიდრ
თა ქართლისათა შეუსწორებელნი და აღმატებუ
ლი ოდესმე ყოფილთა სმენითა დაგარდმოსრულთა
ოჵრებულთა ხ~: წმინდანი ეკლესიანი შექმნეს სახ
ლად ჰნეთა მათთა ხ~: საკურთხეუელნი ღთისანი ად
გილად არა წმინდებისა მათისა და მღდელნი რომელ
იმე თვით შეწირვასავებრ შინა საღთოსა მსხვერ
პლისავესა მუნვე მახვილითა შეწირულ იქმნეს
და სისხლნი აღიხ რივნეს თვისნი მეფისა თანა დარო
მელნიმე მწარესა ტყუებოასა მიცემულ იქმნეს
მოხუცებულნი არა შეწყალებულ იქმნეს ხ: ქ
ალწულნი გინებულ ჭაბუკნი და კუეთებულ
ხ~: ჩვილნი მიმოტაცებული ცეცხლი უცხო: და
მბრძოლი რომლითა მოიწვა ყნ შენებული ყ
ოველნი მდინარენი სისხლთანი ნაცვლად წყლ
ისა ნაკადულთა მარწყივალნი ქუეყანისა და რათა
თვით მათ იერემიასათა ვიტყოდე რ: მან ოდენ
კეთილად უწყოდეა ჟამისა ამის ჯეროვანი გოდე
ბა ვითარმედ ძენი: სიონისანი პიტიოსანნი: დაბორო
1–26 სტრ., 166r
ტისა გამოცდილნი უცხოთა გზათა ტყუებოისათა მოგზაურ
ობენ: ხ~: გზანი სიონისანი იგლოვენ არა ყოფისათვის მათ

ზედა მედღესასწაულეთასა და: ჵელნი დედათა მოწყალეთანი არა
საზრდელითა შვილთა მიცემად მოქმენდებენ ა~დ: საზრდელ თვისსა
ჰყოფენ თვით თვისითა მათ საყუარელთა და ესენი ესრეთ
ფრიადცა უძვირეს ამათ რა საქმეთა ესრეთ რა ხედვიდა
მეფე გ~ი და: რ~: არა სადათ იყო ღონე ჵსნისა და შეწეუნისა
არცა რა დამჵსნელი ამათ ძვირთა რ~ი: მოეცვა პირი: ქუე
ყანისა რ~: რ~ი: ბერძენთაცა შემცირებულ იყო და: რნ~ი:
ქუეყანანი აღმოსავლეთს ჰქონდეს ზღუას გარეთ ყ~ი: თურ
ქთა დაეპყრა ყო: განძრახვა დიდებულთა თვისთა თანა
და: დამტკიცეს წარსვლა მაღალსა სულტანსა მალიქშას
წინაშე და: ესრეთ დადვა თავი თვისი და: სისხლნი ქრისტია
ნეთა ჵსნისათვის დამინდობითა ღ~თისათა წარძღვანებითა ძ
ელისა ცხოვრებისათა წარვიდა ასპანს ნახა სულტანი
და: შეწყნარებულ იქმნა მისგან ვ~ა: შვილი საყუარ
ელი რ~: იყო კაცი იგი ვ~ა: სიდიდითა კიდეთა მპყრო
ბლობითა შესწორებულ ეგრეთვე სახლითა სიტკბოები
სათა და სახიერებით აღმატებულ ყთ~ა: კაცთასა: რ
ომლისაგან მრავალ არიან სხვანიცა ურიცხვნი
საცნაურებანი მრავალ მსაჯულებანი მოწყალება
ნი ქრისტიანეთა სიყუარულნი და: რათა არა განვ
აგდო სიტყუა ყოვლად უბოროტო რამე გონება ყოვლი
თ კერძო აქუნდა ამისთვისცა ყ~ი: სათხოვარი აღუსრულა
მეფესა გ~ის: უმეტესცა სასოებისა და: სახომეფოსა მისთავის ს
აუფლო ყო: ზედა მარბიელთაგან: და: მოსცა კახეთიცა: და:
1–26 სტრ., 166v
ჰერეთი გარნა ხარაჯა ითხოვა სამეფოსა მისსა რომე
ლთა აიღებდეს ჟამთა მრავალთა და: ესრეთ დიდებ
ითა ღთისათა გამოგზავნა სამეფოდ თვისად და წარმოაყოლ
ნა სპანი დიდნი: რათა წარვლონ გზა მშვიდობისა და: რა
თა წართუან კახეთი: და: ჟამსა სთვლისასა მოვიდედს კახეთს და
მოადგეს ციხესა ვეჟნისასა ვიდრე ჰბრძოდესღა მოვიდა თოვლ
ი ხ: მეფესა გ~ისა მოეხსენა ნადირობა აჯამეთისა არღ
არას ზრუნვიდეს სხუასა არცა ელოდა აღებასა ვეჟინისა
სა და: კახეთისასა ა~დ: ლაშქართა თურქთა რომელნი ჰყუე
ს მისცა ნიჭად სუჯეთი და: ყოველი ქუეყანა იორის პი
რისა კოხეთი რომელი მოოჵრდა დღეინდელად დღემდე
ხ: თვით გარდმოვლო მთა ლიხთა და: შთავიდა აფხაზეთად
მათ ჟამთა კახთა მეფე აღსართან წარვიდა მალიქშას წი
ნაშე დაუტეუა სჯული ქრისტიანობა და: შესძინა სარკინოზ
თა სჯულისა და: ამით ღონითა აიღო სულტნისაგან კა

ხეთი ამათ ესე ვითართა ჟამთა არავე დამშვიდნა ქუეყანა ა
რცაღა იქმნა ლხინება კაცთა უკეთურებისათვის მკუიდრთა მი
სთასა რ~: ყ~ნ: ჰსავმან და: ყ~ნ: პატივმან ყოვლითურთ შესცო
დეს ღ~თსა: მიიქცეს გზათაგან წრფელთა ყოვლისა მიმართ
უკეთურებისა ბუნებით მოწყალე და: სახიერი ღ~თი: ესე ო
დენ განარისხეს ვიდრემდის თვისი მოიხადეს განჩინება რისხვის
ა ქადაგებული უსჯულოთა თვის ესაიას მიერ მეტყუელისა
ესრეთ ვაა: ნათესავსა ცოდვილსა ერი რომელი სავსე არს
უსჯულოებითა კუალითგან ფერჵთათ ვიდრე თავადმდე ა
რა არს მას შინა სიცოცხლე არც ბრძვილი არ
ცა შესახუეველ და შემდგომნი ამისთვის ქუეყანა თქუენი
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ოჵერ ქალაქნი თქუენი ცეცხლითა მომწვარ სოფელთა თქუე
ნთა უცხო თესლნი მოსჭამენ მოოჵრებულ და: დაქცეულ არს: ე
რისაგან უცხო ტომთასა თესლთასა ესე ყოველი მოიწია და: თვალითა ჩუენი
თა ვიხილეთ დაფრიად უფროს ამათ წარმოთქმულთასა : რ~: ვითარმა
ვინ მისცა თხრობასა ყოველი რომელი იქმნა დღეთა ჩუენთა::– ამასა ყოველსა ზედა
არავე დასცხრა გულის წყრომა უფლისა
ჩუენზედა რ~: არა შევინანეთ არცა გულისხმა ვყავთ არცა
ჯეროვნად მოვაქცივეთ გზათა მიმართ უფლისა ბრძანებათასა ამი
სთვისცა ქუეყანით მომავალსა ბოროტთა ზედა სხუანიცა საშინელებ
ანი ზე გარდამონი ღთივ მოვლინებულნი გუემანი მოიწივნეს ქუეყ
ანანი რათა არა თქუან მცოდველთა ვითარმედ ესე აზნაურნი წა
რმართანი არა ცოდვათა ჩუენთათვის იქმნეს არცა ღმრთისა მიერ
ა~დ: შეცვალებიათა რამეთუ ჟამთათა და დამთხუევით აღზორვისა საქმეთათა
ამისთვისცა აღვსებასა თვით ამისა აღდგომასა მეუფისასა რომელსა შინა
სიხარული და: განსუენება საგონებელ იყო მოხედნა რისხვითა უფა
ლმან ქვეყანასა და: შეიძრა საფუძველითურთ ესე ოდენ სასტიკა
დ ვიდრემდის მთანი მაღალნი და: კლდენი სასტიკნი მყარნი სახედ
მტურისა და იგლოვნეს ქალაქნი და: სოფელნი დაირღვეს ეკლეს
იანი დაეცნეს სახლნი დაინთქცნეს და: დაირღვნეს და: იქმნეს საფლა
ვ მას შინა მკუიდრთა რომელთა თანა თმოგვიცა დაიქცა და: დაი
პყრა ქუეშე კახაბერი ძე ნანასი ცოლითურთ: განგრძელდა ესე
ვითარი იგი რყევა ქუეყანისა საშინელი განსრულებადმდე წე
ლიწდაისა რომელსა შინა მოსწყდა სიმრავლე ურიცხუი მა
შინ რისხვასა შინა მოიხსენა წყალობა მან რომელი სწავლ
ის ყოველსა შვილსა რომელი უყუარს მოაკდინებს აცხოვნე
ბს მზაა: არს უფროს მამისა მოწყალისა
1–26 სტრ., 167v

წყალობად რ~: წერილისაებრ არა თუმცა უფალმან დამიტეუა ჩუ
ენ თესლი ვ~ა: სოდომომცა შევიქმენით და: გომორელთა მივემსგავს
ენით რ~: ამიერითგან იწყეს ნავთა ცხოვრებისათა მობერვად და
ღრუბელთა მაცხოვარებისათა აღმოჭურობად ვინათაგან ათორმეტ
წელ ამათ თვით სახეთა ჭირთა განგრძობითა ბნელსა უკუნ
სა შინა იწყო აღმოცისკრებად მზემან ყოველთა მეფობათამან
დიდმან სახელითა უდიდესმან მდგომმან: დავით ღ~თისა: მამისამან
და თვით სამეოცდა მეათორმეტემან შვილმან ამის დავითისმან დ~თ:
მას ჟამსა იყო ჰსაკითა ივ[16] წლისა: ხ: ქრონიკონი ტ~თ:
ამის: მარტოდ შობილსა გ~ისგან თვით მამამან დაადგა გვირგვინი
მეფობისა და უჭეშმარიტესი ითქუინ თვით მამამან ზეცათამან პ
ოვა დავით მონა თვისი და საცხებელი მისი წმინდა სცხო და რ~
ჵელი მისი შეეწეოდა მას და მკლავმან მისმან განაძლიერა ი
გი წყალობა და ჭეშმარიტება შეემოსა და უაღრესად ყო უფროს ყოვე
ლთა მეფეთა ქუეყანისათა ვიდრემდის დადვა ზღვათა ზედა ჵელი მ
ისი და: მდინარეთა ზედა მარჯუენა გარნა შრომითა
ფრიადითა და: ღუაწლითა ძლიერითა და მრავალთა დღეთა შემდგო
მადაცა იყო იქმნა ესე ვ~ა: წინამდებარემან სიტყუა მან ცხად
ყოს რ~ მეფე იქმნა რა დავით მოოჵრებულ იყო ქართლი:
და: თჴნიერ ციხეთასა და: მე არა სადა იყო სოფელსა შინა კაცი ა
რცარა შენებულება და მათ ჟამთა შინა ჰქონდეს თრიალეთი და
კლდეკარნი და: მიმდგომი ქუეყანა მათი ლიპარიტს და მეფესა დავით
ს წინაშე იყუის რაეცა ერთგულად ეგრეთვე ნიანია კახაბერის ძე
ცა და ხოსრო მაჩბელი: და: სხუანიცა აზნაურნი მცირედ მცირედ შემოკ
რბინა დაშთომილნი და: სოფლებადცა და: იწყეს შთამოსლვად და: და
სხდომად და იყო მაშინ საზღუარი სამეფოსა მთა მცირე ლიხთა და: სადგომი:
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სამეფო წაღვლის თავსა და: ნადირობა უნდის ქართლის
ჭალათა ანუ ნაჭარმაგეუს რომელი აღსავსე იყო ირმით
ა და: ეშუთა მიერ არა პირველ შთავიდიან ვიდრემდის ცხენ
კეთილთა მხწდართა მიერ მოინახიან და: მაშინღა მოვიდა:
[.] ვაკ[..]ე[.]საჱ ამას შინა გარდაჵდა წელიწადი ოთხი: მოკუდ
ა სულტანი მალიქაშ და: ლიპარიტ ამირამ იწყო მათვე მამ
ულ პაპულთა კუალთა სლვა რ~ ზაკჴდა წინაშე მისსა მოპ
ოვნებად უსჯულოებისა დაღათუ ქრისტიანე იყო სახითა
გარნა ორგულება და: სიძულილი პატრონთა გვარი
საგან მოაქუნდა გონებითა და: ვინათგან გულის ჵმის ყოფა არა
ინება კეთილისა დადგა ყოველსა გზასა არაკეთილისა ამას
რა ხედვითა მეფე დავით ინება გაწურთუა მისი ამისთჴსც
ა პყრობილ ყო იგი ჟამსა რაოდენმე რ~ი: კმა იყო განსას

წავლელად გონიერისა ვისისამე და: ესეც მომტკიცებული მრა
ვალთა და: მტკიცეთა ფიცთა მიერ და: ერთობისათჴს ღ~თისა
შუა მდგომელად მომცემი განუტეუა იგი და მითვე დიდებითა ადიდა
და: არა შეუცვალა რ~: კეთილმან არა თუ მართალმასნსა ა~დ
არცა თუ ბოროტსა ადვილად აბრალის ვინათგან სიბო
როტედ არა განსწავლულ არს არცა მეჭუელ ხ~ იგი
ვ~ა ძაღლი მიექცა ნათხევარსა და ვ~ა ღორი ინწუბა
სანგორელსა მწჴრისასა განაც ხადა მტერობა და უკეთუ
რებასა იწრთვიდა საწოლსა ზედა თჴსსა იხილა რა მშვიდ
მან და ღმრთივ განბრძნობილმან მეფემან რ~: კუდი ძაღ
ლისა არა განემართების არცა კირჩხიბი მართლა
დ ვალს მეორესა წელსა კუალად შეიპყრა ორ წე
ლ პყრობილ ყო და საბერძნეთს გაგზავნა და მუ განჵუა
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ცხორებასა ამას ჟამსა გამოვიდეს ფრანგნი აღიღეს იერუსალემი და: ა
ნტიოქი შეწევნითა ღ~თისათა მოეშენა ქუეყანა ქართლი განძლიერდა დავით და:
განამრავლნა სპანი და არღარა მისცა სულტანსა ხარაჯა და თურქნ
ი ვერღარა დაიზამთრებდა ქართლს: რ~ მოაქამომდე ზამთრისავე[....] თანა
მოწევნასა ფალანგებითა მათითა ჩამოდგიან ჰავჭალას და: დიღომს ჩა
ღმართ მტკურისა და იორის პირთა რ~: მათი იყო სადგური კახეთს
მეფობდა კაე: კაცი მეფობისავე თანა მეფე ქმნილი ვნებითა ზედა და:
ჭეშმარიტი ქრისტიანე: მოსცა ჟამი ღთ~ნ მეფესა დავითს და წარუღო კაე
ს ციხე ზედა ზადენი და წარემატებოდა დიდებითა და განმარჯუებუ
ლობითა რომელთა თანა ესეცა იქმნა მოკუდა რატი ძე ლიპარიტი
სა კაცი ორგული და: ნანდვილვე ნაშობი იქედნესი და: ესე დასრ
ულდა სახლი განმამწარებთა: რ~ სუა უკანასკნელი რიცხვისა სასმელ
ი ცოდვილთა ქუეყანისათა და: არღა რავინ დარჩა საყოფელთა მათთა: მ
კუიდრი რ~: აღიჵსნა უსჯულოვება მამათა მათთა წინაშე უფლის
ა და: მამული მათი აღიღო მეფემან შ~დ: წელიწდისა ერთისა
მიიცვალა კაე მეფე და დასუეს კახთ მეფედ ძმისწული კაეს აღსა/რთან და არა რათა
მქონებელი ნიშთა მეფობისათა ა~დ: ცუდრუ
კი რამე უსჯულო და ყოვლად წინა უკმიუა მამის ძმისა მისისა მას ჟა
მსა განიცადა მეფემან გონებისა თუალითა და: კუალად გულის
ჵმა ყო საქმე რომლითა მოიმადლებდა ღ~თი: და სარგებელი დიდი იქმნებ
ო და რ~ წმიდანი ეკლესიანი სახლნი ღთისანი ქუაბ ავაზაკ
თა ქმნილ იყუნეს და: უღირსებით მამულობით უფროს ვიდრე ღი
რსებით დაეპყრნეს უფროსნი საეფისკოპოსონი არა კარით მწყე
მსებრ ერდოთ შესრულნი და მათნივე მსგავსნი ხუცესნ
ი და ქორეფისკოპოსნი დაედგინნეს რ~ნი: ნაცვლად სჯულთა
ღ~თისათა დაპყრობისა უსჯულოებასა აწურთიდეს მათ: ქუეშეთა
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და თჴთ სახლით უფლისათ და მღდელთაგან გამოვიდო და უსჯულოება:რომელ
ითა: თუალი ღ~თისა მხედველი ყოველთა: ესოდნად რისხუად აღზრდილ იყო:
ვ~თ: ზემორე სიტყუამან გამოაცხადა: და რ~ არა სწორ არს ცოდვა მღუდელისა.
და მჵედრისა არცა ერისა: და: მღუდელთა მთავრისა: არცა მწყემსისა:
და: სამწყსოსა ვ~ა: წერილ არს: მონამან რ~ნ იცოდეს ნება უფლისა:
თუისისა: და არა განეკრძალოს იგუემოს დიდად ამათ: უკუე დიდთა წყა
ლობათა კურნებად შემოკრიბნა: კრება ერი მრავალი: რ~: სამეფოსა თჴსისა
ქათალიკოზი მღდელთა მთავარნი: მეუდაბნოენი მოღძუარნი: და მეცნიერნი:შ
ემოკრიბნა წინაშე მათსა: ჟამსა და: ადგილსა ჯეროვანსა და მრავალთა
დღე გამოწვლილვითა ფრიადითა კეთილად გამოიძიეს და: ყოველი ცთომილი განა
მართლეს და: კეთილ წესისაებრ: ყოვლითურთ დაამტკიცეს უღირსა
დ გამოჩინებულნი: გარდამოსთხინეს საყდართაგან: დაღათუ არა ადვილ: ი
ყო: ესე ნათესავთა მათთა ძლიერებითა და: მათ წილ ჭეშმარიტნი
მწყემსნი: და: ადგინეს: და ძეგლი შვენიერნი აღწერეს: მიმდგომი
და მოწამე წმიდათა ათორმეტთა კრებათა: და: ესრეთ ყ~ნი: ნიჭ
ითა სამეფოთა გაგზავნნეს თუითოეული სახლად თვისად და: ესეცა
მიმსგავსებულიად: დიდისა კოსტანტინესსა: აღასრულა მეფემან
დავით: რომლისა სანაცლოდ იხილეთ რა განაგო უძილმან მცველ
მან ისრაელისამან: რ~ ესე აღსართან კახთა მეფედ ჵსენებული
შეიპყრეს: ჰერთა დიდებულთა არიშიანმან: და ბარამ და დედის: ძმ
ამან მათმან ქავთარის ძემან: ბარამის ძემან და მოსცეს მეფესა
და: აღიხუნა მეფემან ჰერეთი და კახეთი: და ერტუხს ქმნნა წყობანი
დიდნი და ჵმა გასმენილნი იგი და: დიდი ძლეუა რომელ მც
ირედითა ლაშქრითა და: განწირულითა ერითა დაჵოცნა
სულტანისა იგი სპანი ურიცხუნი ათაბაგი განძასა და: უ
მრავლესი კახთა და: ქუეყანისა ერი: მტერთავე თანა გარე:
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მოდგომილი ჩუენთან ესე ოდენ: ადვილად და მოსწრაფედ ჵელთა
უსხენან ღთ~ნ საკუირველებათამა: რ~ლ ერთი ათასთა არა სდ
ევდა ა~დ: იპყრობდა და: ორთა არა თუ წარექცივნეს ბევრნი: ა~დ:
სანთლითა თუით მთითვე ტყეთათ და: მთხრებლთათ: ტყუედ მოჰყვანდეს
იგინი: ხ~ თუით მეფე არა თუ ვ~ა სხუა ვინმე ზურგით უდგა ოდენ სპათა თ
ვისთა ანუ შორით უზახებდა: ვ~ა ერთი მთავართაგანი: ვინმე ა~დ უპი
რატესი : ყოველთა თჴთ წინა უვიდოდა: და თუით გოლიათებრ მიმართე
ბდა: თუით მკლავილითა თუისითა მტკიცითა: დაამჵობდა ახოვანთა სვ
რიდა და მისცემდა წინა დამთხუეულთა: ვიდრემდის ფრიადისა
ცემისაგან: არა თუ ვ~ა: ძულსა დავითს ელია ჵელი ჵ
რმლისა ვადასა ოდენ დაეწება: ა~დ ჵრმლითა უკმომდინარი

თა სისხლითა წიაღნი აღსავსედ ეტვირთნეს რ~ლი: შ~დ: მუცლისა
და სარტყლისა განჵსნისა საცნაურ იქმნა: ქუეყანად რა: და
ინთხია: ესე ოდენისა მტკნარისა სისხლისა შეყინებულისა
რომელსა პ~სა პ~ლ განხილვისა თუით მისგან ვგონებდით: გა
მოსრულად და მას დღესა სამნი ცხენნი გამოუკლნეს: და მეოთ
ხესაღა ზედა მჯდომელმან სრულ ყო მის დღისა ომი: და
ესე მრავლისაგან ყოვლად მცირედი: და კნინი წარმოვსთ
ქუით ესრეთ რა მპყრობელობით დაიპყრა ჰერეთი და:
კახეთი და ნებიერად აიხუნა ციხენი და: სიმაგრენი მა
თნი მზეებრ მიჰფინა წყალობა ყოველთა ზედა მკუიდრ
თა ქუეყანისათა: და ვინათგან ღ~თი: ესრეთ განაგებდა საქ
მეთა დავითისთა და: წარუმართებდა ყ~თა: გზათა მისთა:
და მოსცემდა ჟამად ჟამად ძლევათა საკუირველთა და
უძღოდა ძალითი: ძალად: არცა იგი უდებდა განმრავლება
დ ტალანტთა: ა~დ სრულითა გულითა ჰმსახურებდა
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და მათ იქმოდა: რ~ნი ნებისა ღ~თისად დაამტკიცნის და: სათნო ყოფილად
მისდა აღუჩნდის: ვ~ა: აწ ითქუას რ~: მოიგონა აღშენება მონასტრისა: და
დაამტკიცა რომელიცა გამოირჩია მადლმან საღმთომან: ადგილსა ყ
ოვლად შვენიერსა: და ყოვლითურთ უნაკლულოსა რომელსა ში
ნა მე რეცა გარდავართხა ტაძარი ყოვლად წმიდისა ღ~თის
მშბლისა რაბამ რამე აღმატებული ყოველთა წინანდელთა
ქმნულობისა რ~ი: ზესთა ჰმატს შვენიერებასა ყოველთასა სივ
რცითა და ნივთთა სიკეთითა და: სიმრავლითა: და: მოქმნულობისა
შეუსწორებლობითა რომელთა თანა მოწმედ ჰქონან თუალნ
ი მხედველთანი და: აღავსო სიწმინდითა მიერ პატიოსნითა: ნაწი
ლსა წმიდათასა წმინდათა: ხატთა და: სიწმიდისა სამსახურებელთა:
ყოვლად დიდებულთა და: სხუათა ნივთთა: ძნიად საპოვნელთა ამათ
თანა დასხნა მუნვე დიდთა და ხოსროანთა მეფეთა ტახტნი
და: საყდარნი სასანთლენი და: საკიდელნი ფერად ფერად იავარად
მოხმულნი თუისნი: და: კ~დ გვირგვინნი მანიაკნი და: ფიალანი და
სასმელნი რომელნი მოუხუნა მეფეთა არაბეთისათა: რ
აჟამს თუით იგინიცა ტყუედ მოიყუანნა და: მასვე ტაძარსა შ
ინა შეწირნა: ღ~თისა საჵსენოდ და სამადლობელად ძლევის
ა მის საკუირველისა და: მუნვე შემოკრიბნა კაცნი პატი
ოსანნი ცხორებითა და: შემკულნი ყოვლითა სათნოები
თა არა თუისთა სამეფოთა ოდენ შინა პოვნილნი ა~დ: ქუე
ყანისა კიდეთა სადათცა ესმა ვიეთმე სიკეთე და სისრულე ს
ულიერითა და ჵორციელითა სათნოებითა: აღსავსეობა ი
ძინა და კეთილად გამოიძინა მოიყუანნა და დაამკუიდრნა მას

შინა მამული ლიპარიტეთა უმკუიდროთ დაშთომილი
სრულიად სხუათა და ნივთთა სიკეთითა და: სიმრავლითა
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და მოქნილობითა შეუწორებლობითა რომლისა თანა მრავალთა და:
სამართლიანთა უსარჩლელ მიუხუეჭილთა: [.] სოფლებთა თა
ნა მისცნა დედასა ღ~თისასა: სამსახურებელად მისსა მდგომთათ
ვის და: უზრუნველი ტრაპეზი განუჩინა რომელიცა აწ წინა
მდებარე არს ყოვლისა აღმოსავალისა მეორედ იერუსალემად
სასწავლოდ ყოვლისა კეთილისად მოძღურად: სწავლულებისად ს
ხუად ათინად ფრიად უაღრეს მისსა საღთოთა შინა წესა
დ კანონად ყოვლისა საეკლესიოსა შვენიერებისად: და კ~დ სხუა
მოიგონა საქმე შემსგავსებულად. მოწყალისა და ტკბილისა ღ~
თისა სახისა კაცთ მოყუარებისა თუისისა აღაშენა ქსენონი ად
გილსა შემსგავსებულად და შვენიერად რომელსა შინა შეკრ
იბნა ძმანი თუითო სახითა სენითა განცდილნი და: მოუმზადნა
ყოველი საჵმარი მათი უნაკლულოდ და: უხუებით და განუჩინნა
შესავალნი და: საღუაწენი მათნი და: ყოვლადვე თუით მივიდის მ
ოიხილნის მოიკითხნის და: ამბორს უყუის თუითოეულსა ა
ფუფუნებდის მამებრ სწყალობდის და ჰნატრიდის განამჵნის მოთმი
ნებისა მიმართ მონახის თუისითა ჵელითა ცხედრებისა მოს
ილებითა და: საგებელი პინაკი და: ყოველი საჵმარი მათი მ
ისცის თუითოეულსა ოქრო კმა განაკრძალნის ზედა მდგომელ
ნი მათნი და განაგის ყოველისა საქმე მათი დიდად შვენიე
რად და ღ~თის მსახურებითა ამდ ჟამადმდე ქალაქი ტფი
ლისი რუსთავი სომხითი ყოველი სამშვილდე აგარანი თუ
რქთა ჰქონდეს თევდორე ჭყონდიდელსა დისწულსა კაცსა
გონიერსა დიდად მყოფსა რ~ : მეფე რა გარდავიდის უმ
ცრო ეშინოდა თურქთა და მათთა ციხოვანთა მას
ჟამსა მეფე გარდავიდეს იმერითს შეკრბეს გ~ის:
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ჭყონდიდელსა მწიგნობართ უხუცესსა: წინაშე თეუდორე აბულეთ და: ივა
ნეს ორბელი და: სიმარჯვით მოიპარეს სამშვილდე : მაშინ იქმნა
დიდი სიხარული რ~: დღითი დღე შემატბდა საზღვართა სამეფოსათა
ცნეს რა თურქთა აღება სამშვილდისა უმრავლესნი ციხენი სომხ
ითისანი დაუტეუნეს და ღამე ივლტოდეს: ხ: ჩუენთანა მოითუალნეს: ი
გინი ხ~: მოაქანამდის სთუალთა ჩამოიარიან თურქთა სომხითი
ყოვლითა ფალანგებითა მათითა: ჩამოდგიან გაჩიანთა პირსა მტკუ
რისასა ტფილისითგან ბარდავამდე: და იორის პირთა: და ყოველთა
ამათ შვენიერთა ადგილთა საზამთროთა რომელთა შინა ვ~ა: ზამ

თრის არესა გაზაფხულისასა ითიბების თივა და: აქუს შეშა და: წყ
ალი უხუებით და: მუნ არს სიმრავლე ნადირთა თუალ ფერი: და
საშვებელი ყოველი ამათ ადგილთა შინა და: დგიან ჵარებისა
ცხენის ცხურისა და: აქლემებისა მათისა არა იყო რიცხვი: და:
ჰქონდა ცხოვრება სანატრელი: ნადირობდიან გაისუენებდიან და: არ
ა იყო ნაკლულენება მათთანა: თვისთა ქალაქთა ვაჭრობდიან ხ~:
ჩუენთანა პურითა არბევდიან და: ტყუეთა და ალაფითა სავსეთა: გაზა
ფხულისა თანა იწყიან აღმარ სვლად ს მთათა სომხითისა
თა და: არა რატისათა ეგრეთვე ზაფხულისცა ჰქონდის შუებ
ა და: განსუენება თივითა და ველითა შვენიერითა წყაროთა და
ადგილთა ყუავილოვანთა და: ესეოდენ დიდ იყო ძალი მათი და: სიმ
რავლე: რ~ი: სთქუამცა:თუ:ყოველი თურქობა ყოვლისა ქუეყანისა:
იქ არსო: და: არავისგან მოსაგონებელ იყო ოდესცა მათი გასმია ან
უ ვნება არცა თუ თვით სულტნისაგან ოდეს სამშვილდე აიღეს მ
ას დღესა წელსა მოვიდა ძალი სულტნისა და ყოველი თურქ
ქმნილობა კაცი ვითარ ს ჩ:[2000] უგრძნეულოდ სიმარჯვეთ ხ: მეფე
დგა ნაჭარმაგეუს ტაძრეულითა ცნა რა მოსვლა მათი :მიმწუხრ
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თრიალეთს ღამე ყოველ წარვიდა კაცითა ათას ხუთასითა: რ~: ესე ო
დენნი დახუდეს მას წინაშე ცისკარს მოვიდეს თურქნი იქმნა ბ
რძოლა ძლიერი მას დღესა და შეწეუნითა ღთისათა იძლია ბანაკი
მათი და: მიდრეკასა დღისასა მიდრიკეს სივლტოლად ესე ოდენ
ზარგანჵდილნი და: მოსწრაფნი ვიდრემდის არცა თუ კარავთა
მათთა და ჭურჭელთა მიხედნეს ყოვლად ა~დ: მოსწრაფებასა
პატივსცეს ფერჵთა უფროს მათს და: ესრეთ განიბნივნეს თ
ვისთა ქუეყანათა: ხ~: ესე ვ~ა: საკუირველსა სივლტოსა მათსა თვი
თ მეფე და: სპანი მისნი ეს ოდენ ურწმუნო იქმნეს ვიდრემ
დის არავინ სდევნა ყოვლად რ: ხვალისა ომი ეგონა წარ
ვლო გ~ი: ჭ~ყ: რუსთავიცა მეფისა მუხრანს ყოფასა რომლისათ
ვისცა დიდად წყენა შეექნა თურქთა და: რიდობა საზამთროთა ადგ
ილთა დგომისა: რ~: მომისახურნის მეფემან რომლითა მორეუა ე
გებოდაის რ~: უგრძნეულად დაესხის და ამოსწყუიდნის და: ესე არ
ა ერთ გზის გინა ორ ანუ სამ ა~დ: მრავალ გზის ვ~ა: აწ:
ერთი ითქუეს რ~: ტაოს ჩამოდგეს დიდნი თურქნი ვინათგან ხარაგებ
ითა ზამთრისა სიფიცხესა და: მათთა სიმაგრეთა მიენდეუნეს ხ: მ
ეფემან მოიჵელოვნა ესრეთ რ~: სპათა ქართლისათა მზაობა უბრ
ძანა და თვით ქუთათის გარდავიდა რომლითა უეჭველ იქმნეს ი
გინი და: თვესა თებერველსა აცნობა ქართველთა და: მესხთა
რათა კალარჯეთს დახუდენ პემანსა და თვით შვიდითა სპითა
ხუფთით ჭოროხის პირი წარვლო შეკრბეს ერთად და: უ

გრძნეულოდ დაესხნეს მათ ზედა სასოებით მსხდომარეთა ბ
ასიანამდე და: მათად კარნი ფორისა მოსრეს სიმრავლე მა
თი ცხენები ცხოვარი აქლემები და: ყოველი ნაქონები
მათი რომლითა აღივსო ყოველი სამეფო მისი ყოვლითა
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კეთილთა და მასვე წელსა ასული თვისი კახა გაგზავნა საბერძნე
თს სძლად ბერძენთა მეფისა: რ~: პირველ ამისსა პირმშო ასულ
ი თვისთა თამარი გაეგზავნა დედოფლად შარვანისა რათა ვითარ
ცა ორნი მნათობნი ერთი აღმოსავლეთს და: ერთი დასავლეთს
ცისკროვან ჰყოფდენ საფეროსა მამისაგან მიმღებელნი მზეებრთა შ
არავანდედთანი და: მეორესა წელსა დაიპყრნა გრიგოლის ძენისა
თა და ბოთა და: აღიღო ციხე გიბი და გაგზავნა ძე თვისი დემეტრ
ე შარვანს სპითა ძლიერითა ლაშქრად ხ~: მან ქმნა ომნ
ი საკუირველნი რომლითა განაკუირნა მხილველნი და: მსმენელნი
გამოიღო ციხე ქლაძორი და: ძლეუა შემოსილი მოვიდა წინაშე მამი
სა თვისისა სავსე ალაფითა და: ტყუითა ურიცხვითა:– მეორესა წელს
ა ბზობად წარმოემართა ღანუჵით წარსვლად რაჵის პირსა და: ზ
ატიკი გარდაიჵადა ნაჵიდურს: მუნ მოართვეს ანბავი ბეშქენ ჯა
ყელისა ჯავახეთს თურქთაგან მოკულისა და: ამისთვის უშლიდენ დიდ
ებულნი მას ჟამსა წარსვლვად და: ყოვლად არა მოისმინა ა~დ:
დაესხა თურქთა რახსის პირსა მდგომთა და: მოსრა სიმრავლე მ
ათი წარმოიღო ტყუედა სიმრავლე ალაფი ურიცხვი ამასვე წელ
სა აღიღო სომხითს ციხე: ლორე ციხე ქალაქი და: მა შინვე ივლი
სსა აიხუნა აგარანი მეორესა დღესა ცისკარსა რ~: პირვე
ლცა ესე ციხე აეღო ბაგრატს პაპასა მისსა გარნა სა
მთავე ბრძოლითა ამასვე აგვისტოსა მოკუდა სულტანი მალიქი
მალიქაბის ძე და: ალექსი ბერძენთა მეფე და: ვერა ცნეს ერთმან
ერთისა სიკუდილი: ხედვიდა რა მეფე დავით ესე ოდენთა ზეგა
რდამოთა შეწეუნათა ძლეუათა და განმარჯვებათა თვისთა და: რ
ომელთა ღ~თი: მოსცემდა სამეფოთა ქუეყანათა ქალაქთა და: ციხეთა
რ~: არა იყო ესე ოდენი სიმრავლე ლაშქარსა სამეფოსა შინა
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მისსა რათამცა ქალაქთა და: ციხეთა შინა მდგომად და დამჭირველა
დ და: კუალად თვისთა თანა მყოფელად და: მოლაშქრედმცა ჵმა ი
ყუნეს დაუცხრომელად და სამარადისოსა მისსა მიმოსვლასა ზ
ამთარს და: ზაფხულ განაღასადმე ლაშქრობასა:– ამისა შემო
იკრიბა გონება აღიღო მაღლად თავის თვისი და: მიმოვლო თვალ
ი გონებასა განიცადა კეთილად და: განიცადა სამეფოთა გო
ნებითა ცნობითა რი~: არა კმა იყუნეს: სამეფოსა მისისანი თანა

მიყოლად კრთომითა და: წადიერებითა სულისა თვისისათა და: მს
გავსად ალექსანდრესსა ამანცა სულთ ითქუნა რ~: ითქმ
ის მისთვისც ვიდარმედ ფილასოფოსმან ვინმე ჰქუა მას ა
რიანო მრავალნი და: ურიცხვნი სოფელნი რომელთა არცა
თუ სახელი გასმიეს შენ და: მან სულთ ითქუნა და: თქუა:
უკეთუ და მიშთეს ესენი რა იყოს მპყრობლობა ჩემთვის
ცა ამან მეორე ალექსანდრე განიძრახა სივრცითა გონებისა
თა: რ~: სხუაებ არა იყო ღონე: უწყოდა კეთილად ყივჩაყთა: ნ
ათესავისა სიმრავლე და: სიმჵნე: წყალობათა შინა სიმსუბ
უქე მიმოსვლისა სიფიცხე მიმართებისა ადვილად დასამჭი
რვლობა და: ყოვლი თურთ მომზავებლობა ნებისა თვისისა და
ამათ თანა უადვილეს იყუნეს მრავალთა წელთასა მოსვლა
დ მახლობლობითაცა და: უპოვარებითა და: რ~: პირველ მ
რავალთა წელთასა მიერ მოიყუანა სანატრელი და: ყო
ვლად განთქმული სიკეთითა გუარანდუხტ დედოფალი შვილი
ყივჩაყთა უმთავრესისა ათრაქსარანის ძისა სჯულიერ
ად მეუღლედ თვისა და: დედოფლად ყოვლისა საქართველოსა:– ამისთვისცა
წარავლინნა კაცნი სარწმუნონი და: მოუწოდა ყივჩა
ყთა და: სიმამრსა თვისსა ხ: მათ სიხარულით მიითვალეს
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გარნა ითხოვეს მშვიდობისა ოვსთაგან ამისთვისცა აიძუ
ლვა წარსვლა ოვსეთს და: წარიყუანა გ~ი: ჭ~ყ: მწიგნობა
რთ უხუცესი თვისი კაცი სრული ყოვლითა სიკეთითა
სულისა და: ჵორცთასა სავსე სიბრძნითა და გონიერებითა
განმაზრახი სვიანი და: ფრთხილი თანა აღმზრდელ აღმზრდი
ლი პატრონთა და: თანა განყოფილი ყოველთა გზათა და: საქმეთა
და ღვაწლთა მისთა შეუიდეს ოვსეთს და: მოეგებნეს მეფენი ო
ვსეთისანი და: ყოველნი მთავარნი მათნი: და: ვ~ა: მონანი დადგეს
წინაშე აიხუნა მძეუალნი ორგნითავე ოვსთა და: ყივჩაყთა და
ესრეთ ადვილად შეაერნა ორივე ნათესავნი და: ყო შორის მათსა
მშვიდობა და სიყუარული: ვ~ა: ძმათა აღიხუნა ციხენი დარიალისა: და
ყოველთა კართა ოვსეთისათა და: კავკასიისა მათისა თანა და: შექმნა
გზა მშვიდობისა ყივჩაყთა თვის და: გამოიყუანნა სიმრავლე ფ~დ: დიდი
სიმამრი და ცოლის ძმანი თვისნი: და: არცა ცუდად დაშურა: არცა
უსაქმოდ: მათი გამოყუანება: მათითა ჵელითა მოსრნა სპარსეთი
სა ძალნი და დასცა შიში და ზარი ყოველთა მეფეთა ქუეყანი
სათა: და მათითა თანა ყოლითა ქმნნა საქმენი და: ურწმუნებუ
ლნი ვ~ა: ითქუას წაღმარ: მაშინ ოვსეთს ყოფასა მიიცუალა
გ~ი: ჭ~ყონდიდელი და: თავადგან სიყრმითგანთა პატრონის მსახურებ
ათა თვისთა და პატივითა დიდითა და წარმოგზვნა მონასტერსა ახა

ლსა და: მუნ დაემარხა რ~ი: იგლოვა ყოველმან სამეფომან და: თ
ვით მეფემან უმეტესცა ძაძისა შემოსითა ორმეოც დღე ვიდრემ
დის იშვა ვახტანგ რომლისა ხარებისა დახსნა გლოვა ხ: ყივჩ
აყნი და აყენნა ადგილთა სამთოდ მარჯუენეთა დედა წულითა მ
ათითა რომელთა თანა იყო წყობად განმავალნი რჩეულნი
მ~ჩ [4000] ესენი განასრულნა ცხენებითა და საჭურველითა და:
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კუალად მონანი რ~ლ: ჰყუეს რჩეულნი განასრულნა ღვაწლსა: ცხენებითა: და
საჭურველითა ვითარ ხუთ ათასი კაცი ყ
ოველნი ქრისტიანე ქმნულნი მისანდონი და გამოცდილნი სიმჵნი
თა და: თვით ყივჩაყნიცა უმრავლესნი ქრისტიანე იქმნებოდაეს დღი
თი დღე და სიმრავლე ურიცხვი შეეძინებოდა ქრისტესა ესენი
რა ესრეთ შემოიკრიბნა და დააწყუნა გუარად გუარად და დაუდგინ
ნა სპასალარნი და: მამართებელნი და: ეგრეთვე თვისისა სამეფოსა
სპანი რჩეულნი და: მოკაზმულნი ცხენ კეთილნი და: პირ შექც
ეულნი და: საშუალ მათსა თვით იგი უმსგავსო სპასპეტი და: წინა
მბრძოლი მისგავსებული ძუილისა ქაიხოსროსათვის მოთხრობილსთა
წინა უძღოდა და უწყო ბრძოლად სპარსეთისა შრვანისა და სომხითი
სა დიდისა: რ~: არა დაშურებოდა არცა მოეწყინაებოდა ჟამიერად დაწე
სიერად იყოვნებდა მათ მართებდა და: განაგებდა მსგავსად მისსა
დიდ გონეობითა და ვინღამცა იყო წინა დამდგომად ანუ ამაღლებული
საჭურველისა მის წინაშე რ~: დაღათუ წერილმან ფრთოვანსა
ვეფხსა მიამსგავსა მაკედონელი იგი სიიფიცხითა მიმართებულიჱ და
მსწრაფლ მიმოვლის ქუეყანათა შინა და ჭრელად მრავალ ფერო
ბისათვის ქცეუათა და: განძრახვათა მისთასა: ა~დ: ჩუენი ესე გვირგვი
ნოსანი და ახალი ალექსანდრე დაღათუ ჟამითა შ~ი: ა~დ: არა
საქმითაცა არცა გაზრახვითა არცა სიმჵნითა უმცირე და: თვი
თ მათ საქმეთა შინა რომელთა მძლედ ითქმის ალექსანდ
რე არა უმდაბლე ა~დ: მრავალთა უმაღლეს მგონიეს: ე
სე: და რაოდენ საწუთოთა და ჵორციელთა შინა იგი მისთა ს
წორითა და: მოპამებათა ეგე ოდენ ესე საღთოთა და: ქრის
ტეს მცნებათა შინა ჵორციელთავე თანა მისთა პ
ირველთა ჰმატდა რ~: არა სცა ძილი თვალთა: არცა
1-26 სტრ., 174r
ჰრული წამთა არცა განსუენება ჵორცთა არა მიდრკა გემოვნებ
ათა მიმართ არცა ნებასა ჵორცთასა არა საჭმელ სასმელთა არც
ა სიმღერა სათუოდთა და: არათურთ არა ეშმაკეულთა ჵორცთა და: გონები
სათა დასრულებად და: უდებეობად მხიდველთა ნებისათა: და განიცადედღა ოთხთა
ამათ წელთა ქმნილნი მისნი რომელთა მრავალგზის მცირედნი მეგულებ

ის თქუმად აქუნდეს ჩუეულება ესე მეფესა რ~: განგებულებითა გარდავიდ
ეს აფხაზეთად და ჩამოიტყუვნნის თურქმანნი საზამთროთა ადგილთა მტკ
ვრის პირთა რ~: მათნიცა მსახურნი ზედა ადგინა მეფესა და: იკულეუი
დიან გზათა მისთა გარდავიდა მეფე გეგუთს და: მიერ ხუფათს და: ამი
თ გულპყრობილთ ყუნა იგინი: ხ~: მათ ცნეს რა სიშორე მისი ჩამოდ
გეს ბოტრიას დიდნი ფ~დ: დადაიზამთრეს და: არა ჰრულოდა არცა
მეფესა ა~დ: გარდმოიფრინვა თებერველსა ი~დ [14] და: უცნაურად დაესხა
მათ ზედა და ძლითა ვინმე შეეწრა ცხენსა და გარდაიხუეწა აღიღეს
ტყუედა ალაფი ურიცხვი მოვიდა ღანუჵს და: მასვე შვიდეულსა პირ მ
არხუასა დღესა აღიღო შირვანი ქალაქი კაბალა და აღავსო სამეფო
თვისი ოქროთა და ვერცხლითა და: ყოვლითა სიმდიდრითა და: წარმოვიდ
ა ქართლს და: მყის შეკრიბნა სპა და: ჩავიდა შირვანს მაის
სა შვიდსა არბია ლი[.]ჟალთათ ქურდეუანამდე და შიშტლან
თამდე და სავსენი ალაფითა მოვიდეს ქართლსა მათვე დღეთა შეიბნეს და
დარუბანდელი მოკლეს აფრიდონ და მოსწყუიდეს შირვანელნი: თ
ვესა ნოენბერსა წარვიდა მეფე აბორნიას და დაესხეს თურქმანთა
მოსრნა და იავარ ყუნა დაჱ წარმოიღო ურიცხუნი ჩამოვლო მგ
ზავრ დადაესხა სევგუელმეჯს თურქმანთავე და: არა დაუტეუა მ
ოტირალი კარავთა მათთა ესე ერთისა წლისა მასვე ზა
მთარსა ჩავიდა აფხაზეთს ბიჭუინტამდე და გაგნა საქმენი: მანდაურნი ღირსნი
წყალობისანი შეიწყალნა შემცოდენი და
1-26 სტრ., 174v
იპყრნა და წაურთნა იყო ზამთარი ძნელი და თოვლი ფრიადი
ესე რა ცნეს თურქთა ვითარმედ შორს არს მეფე გუ
ლდებით ჩამოდგეს პირსა მტკურისასა გარნა მოჵელოვნე
ბულსა არა სცნობდა არცა დამხრწველთაგანი რა იმჭი
რვიდა წარმოვიდა მსწრაფლ აფხაზეთით თოვლთა საშინელთ
ა გარდათხრევინა თოვლი ლიხნი სადა გარდანაკუეთსა თ
ოვლისასა აქუნდა სიმაღლე მჵარი სამი დახვდა მზად სპა
მისი პირველ ამბისა ქართლისა ცნობამდე და: გაგთათ ბ
ერდუჯამდე და: მოსრეს პირითა მახვილისათა და: არა დაუტეუე
ს მიქცეული კლდე თუე მარტი გაზაფხულ გადიდნა მ
ტკუარი რ~ლ: ნადინებსა ვერ დაეტია ამისითა მინდობითა ჩა
დგეს თურქმანნი ბარდავს გულ დებით მონახა მეფემან
იგინიცა და ალონს მტკუარსა გაცურდა ყივჩაყთა და: ჰუაზრა
ვსა მას წყალსა და მოსრნა თურქნი არბია ბარდავი დ
ა ყო დღე ორი დანებიერად მოვიდა შინა სავსე ალაფითა
თუე იყო ივნისი ამათ ესე ვითართა ჭირთაგან შეიწრებ
ულნი ქურქმანნი და კ~დ: ვაჭარნი განძა ტფილელ დმანელნ
ი წარვიდოდეს სულტნის წინაშე და ყოველსა სპარსეთს

ა შეეღებნეს შავად რომელთამე პირნი რომელთამე ჵელები
რომელიმე სრულიად და ესრედ მიუთხრნეს ყოველნი
ჭირნი მოწეუნული მამთ ზედა რომლითა აღაზრნე
ს წყალობად თვისადა იქმნა გლოვა ფრიადი შორი
ს მათსა მაშინ სულტანმა მოუწოდა არაბეთის მ
ეფესა დურბეზს სადაყას ძესა და მოსცა ძე თვი
სი მალიქი და ძალი მისი და აჩინა სპასალრად
1-26 სტრ., 175r
ელიაზი ძე არდუხისი კაცი და: ჰმ~ნი მრავალღონე და უბრძანა
თურქმანობასა სადაცავინ იყო და: ჰლაბითგან ამოღმ
ართ ყოველსა მჵედრობად შემძლებელსა ამათ თანა ათაბა
გსა განძას მისითა ძალითა ყოვლითა სომხითისა ამირთა
შეკრბეს ესე ყოველნი შეინთქუნეს და: შემტკიცდეს სიმრავლ
ითა ვ~ა: ქუიშა ზღვისა: რომელთა ვერ იტეუდა ქუეყანა და: აგვი
სტოსა თორმეტსა მოვიდეს თრიალეთს მანგლის და: დიდგორ
თა და: თვით ფერჵთა ზედა ვერ ეტეოდაეს ამათ ადგილთა: ხ: მე
ფემან დავით უშიშმან და: ყოვლად უძრავმან გულითა თუ
ვითარ წინა განეწყო სპა თვისი და თუ ვითარ ყოველი საქ
მე შვენიერად და ღონიერად ყო რაბამ რამე წყნარად და: უშ
ფოთველად გამოცდილებით და ყოვლად ბრძნად განაგო: და თუ
ვითარ ზე გარდამოთა შეწევნითა პირველსავე ომსა სივლ
ტოლად მიდრიკნა: და: ვითარითა ღონითა მოსრნა სახელოვანნი
იგი მებრძოლნი არაბეთისანი: ანუ მეოტთა ვითარ სიმარჯუითა
და: განკრძალულად სდეუნა და მოსრნა რომლითა აღივსნეს
ველნი მთანი და ღრენი მძოვრებითა და თუ ვითარ თვისნი
სპანი დაიცვნა უუნებელად ამათ ყოველთათვის არა ჩუენ
ი ა~დ: ვგონებ ვ~დ: ყოვლისა სოფლისა ბრძენთა და გამომ
ეტყუელთა ენა იმხილოს ჯეროვნად გამოწვლილვით თხოვასა
მიცემად ხ: სპანი ჩუენნი და: უფროსად ყოველი სამეფო და
თუ ვითარ ესე აღივსო ოქროთა და ვერცხლითა: არაბულითა
ცხენებითა: ასურულითა ჯორებითა კუარვებითა და: სრა
ფარდებითა და: სხუითა ურიცხუითა ჭურჭლითა საბარ სას
მურითა ტურფითა და: სინდიმოთათა საბნელეთა და: სამზარეულო
თათა რაოდენმან ქარტამ და მელანმან დაიტიოს
1-26 სტრ., 175v
და: რ~: გლეთა იხილემცა ოდეს არაბთა მეფენი მოჰყუანდეს ტყუედ
და: არა დია სხუათათვის სიტყუა:–ამად რა თხრობად მოიწივე
ვაებისა ღირსად შევრაცხენ დიდნი იგი და: სახელოვანნი მეტ
ყუელნი ვიტყუი უკუე უმიროსსა და: არისტოტელისა ელილენთა

ხ: იოსიპ ებრაელთა რომელთაგანმან ერთმან ტროადელთა და:
აქლეუელთანი შეამკუნა თხრობანი თუ ვითარ აღმემნოს და: ჰუ
ამოს ანო აქლევი ეკტორ მერმეცა ოდისეოს და: ორეს
ტი ეკუეთნეს და: ვინ ვის მძლე ექმნა და: მეორემან ალექსამდრე
ნი წარმოთქუნა მჵნე კაცებანი და: ძლევანი: ხ~: მესამემან ტ
იტოს მიერნი მეტომეთა თვისთა ზედანი ჭირნი მისცნა აღწერა
სა და: ვინათგან ამთ ნივთნი საქმეთანი არა აქუნდეს კმად მის
ათხრობლად ამისთვისცა ჵელოვნებითა რიტორობისათა განავრ
ცელნეს ვ~ა: იტყუის თვით სადმე ალექსანდრე არა დიდ იყავ ა
ქა ლევი: დიდსა მიემთხვიო მაქებელსა უმიროსსა და: რ~:
ოცდა რვაწელ განგრძობასა ტროდაეთა ბრძოლისასა
ვერ ღირსი ქებისა იქმნა ხ: მეფისა დავითისი ესე ოდენთა
მიმართ: წინა განწყობა სამ ჟამამდე იყო: და: ვერცა პირველ
სა კუთებასა შეუძლეს წინა დგომად ჰქონებოდესმცა ამათ
ნივთად ბრძენთა თხრობადთა საქმენი დავითისნი და: მათცა: აღ
ერნეს ჯეროვნად მთისაებრ რიტორობისა და მაშინღამცა
ღირს ქმნილ იყუნეს ჯეროვნად ქებასა და ესენი ესეოდენ მე
ორესა: აიღო მეფემან ქალაქი ტფილისი პირველსავე
ომსა ოთხსა წელ ქონებული სპარსთა დაუმკუიდრა შვილ
თა თვისთა: საჭურჭლედ სახლად საუკუნოდ: მეორესა წელსა მოვი
და სულტანი შარვანს შეიპყრა შარვან შალა აიღო შამახია
მოგზავნა მოციქული მეფის წინაშე ეყუედრა წიგნითა ვ~დ: შენ ტ
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ყუეთა მეფე ხარ: და: ვერაოდეს გამოხვალ ველთა მე ესერა შარვა
ნშა შევიპყარ და ხარაჯასა ჩემსა ვითხოვ შენ თუ გენებოს
ძღუენი ჯეროვანი გამოგზავნე თქუენდა სამალავთათ გამოსრულმა
ნ მნახე : ესე რა ესმა მეფესა მყის ჵმა უყო ყოველთა სპათა თვი
სთა და უმყისსა სიტყუისა მოვიდეს ყოველნი წინაშე სამეფოსა მი
სისანი და წარმოემართა სურტანსა ზედა ყივჩაყნი ოდენ
აღთვალულ იყუნენს მაშინდა:იპოვა მ~ი ჩ~ ს~ი: ეუწყა რა სულტ
ანსა ზედა მისვლა ძალი და სიმრავლე სპა: განკრთა და
აიყარა ველთათ სადა დგა და შეივლტოდა ქალაქად და: გარე
მოიზღუდა ერთკერძო სხრკითა და ხანდაკებითა და სხვით კერ
ძო ზღუდითა შამისათა ესერა ცნა მეფემან არღარა ჯერ უ
ჩნდა მისულა მლტოლვარისა ა~დ: თაყუანის ცემით მიწასა ზე
და მადლობა შესწირა ღ~თსა: საკუირველთ მოქმენდისა და ადგი
ლობანსა დადგა მაშინ სულტანმან მრავალთა მიერ ვედრე
ბათა და: ძღუენთა შეურდომითთა შეთვალულობანი ვ~ა: მონამა
ნ ჭირვეულმან არღარა ძღუენი ა~დ: ომი ითხოვა ა~დ: გზა
სივლტოლველად ფ~დ: რამე სიმდაბლით და: არა სულტნურად:

შეიწრებულმან შიმშილითა და: წყურვილითა მრავალდღე
მათვე დღეთა სულტნისათა მიმავალი ათაბეგი რანისა აღსვა
ძალითა მრავლითა მოსრეს მონათა მეფისათა ვითარ ოთხ
ასი კაცი: და: იგი ოდენ მარტო ძლითა მივიდა სულტნის:წ
ინაშე იხილა რა ესე სულტანმან მასვე ღამესა გაიპარა და
სასდუნით მეოტი სხვით გზით წარვიდა სოფლად თვისად ესრეთ
ძლევა შემოსილი და მადლობელი ღთისა შემოიქცა მეფე და
მცირეთა დღეთა განისუენა ამათ ენასა: და: მეორესა თვესა ესე იყო
ივნისი კ~დ: წარვიდა შარვანს და: აიღო გულისტანის სახლითა
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ვადი შარვანისა: და: ციხეთა მათ საშინელთა მოირთო შარვა
ნი და: აღავსნა კეთილითა: ყოველნი მორჩილნი ბრძანება
თა მისთანი: წარმოვიდა ქართლს: სთუელთა გადავიდა გეგ
თს ინადირა განისუენა გაგო მანდაური ყოველი და: მარტ
ს გარდავიდა ქართლად და: აღიღო ქალაქი დმანისი და:
აპრილსა დაესხნეს შაბურანს დარუბანდელსა და მოსწ
ყუიდნეს ქურდნი ლეკნი და ყივჩაყნი დარუბანდელისანი:
და აიხუნეს შირვანისა ციხენი ღასოსნი და: ხოზორდი და
მიმდგომი მათი ქუეყანა და: მყის აღმოისრბოლა: ვ~ა: არწივმან
და: მაისსა აიხუნა სომხითისა ციხენი გაგინი ხერუნაკლი
ქავაზნი ნორბედნი მონას გომანი და: ხალინჯაქარი: და: ივნი
სს წარემართა ლაშქრითა განვლო ჯავახეთი კოლა კარ
ნიფორა ბასიანი სპერამდინ და: რაც პოვა თურქმანი მო
სრა და ტყუე ყო: ჩამოვლო ბუღთაყური დადაწუნა ოლთ
ისნი და მოვიდა თრიალეთს დიდითა განმარჯვებითა და: მც
ირედნი დაყუნა და: ლაშქარი გაიყარა თვის თვისად:– აგვისტოს
კ~: მოვიდეს მეწიგნენი ანელთა თავადთანი მოახსენეს მოცემა ქ
ალაქისა და: ციხეთა ბუჟანთა წყაროთა ზედა მდგომსა: და
მყის წიგნები წვევისა მიმოდ ისრბოლა: და მესამესა დღესა
სამოც და ათასი მჵედარი წინაშე უდგა: წარემართა
მესამესა დღესა აღიღო ქალაქი ანისი: ციხენენი მისნი
უჭირველად სოფელნი და: ქუეყანანი მიმდგომნი ანისისანი წ
არმოიყუანა შულასვა რვათა ძეთა მისთა თანა და: მჵე
ველთა და: სძალთა და ჩაგზავნნა აფხაზეთს და: ანისის მ
ცუელად დაუტეუნა აზნაურნი მისნი: და: წარმოვიდა ქა
რთლად და: მცირეთა დღეთა მოუსუენა სპათა თვისთა
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და: მერმე: წარემართა: შარვანს და: აღიღო ქალაქი შამახია და: ციხე
ბივირიტი და: ს~დ: ყ~ი: შარვანი დაუტეუნა ციხეთა და: ქალაქთა შინა: ლაშ

ქარნი დიდნი ჰერანი და კახნი განმგებლად და ზედა მხედველად
ყოველთა საქმეთა მანდაურთა აჩინა მწიგნობართ უხუცესი თვისი
სვიმონ ჭყონდიდელი მთავარეფის კოპოზი მაშინ ბედიელ ალავერდ
ელი მიმსგავსებული: გ~ი: დედის ძმისა თვისისა: კაცი ყოვლითურთ
სრული და ბრძენი გაგო: მაშინ ყოველი საქმე შარვანისა აღ
ავსნა კეთილითა და: საბოძვარითა ქურდნი ლეკნი და თარსანი
მოვლო ქართლი და: ყივჩაყთა თვისთა უჩინა საზამთროსად
გულრი და: საზრდელი და კახნი ზედამდგომნი მათნი და: განაგო
ყოველი საქმე ქართლისა სომხითისა და: ანისისა: მოვიდა და
ეგულებოდა გაზაფხული ქმნა დიდთა საქმეთა და: უფროსთა ლა
შქრობათა ვინადგან არავინ არიყო წინა მდგომ და თვით
სურტანი მუნ სადა იყო ძრწოდა შიშით: და არცაღა
თვისთა ძველ მთავრებულთა ქალაქთა ქუეყანათა ესვიდა ქონ
ებად ა~დ: რაოდენცა შორს იყუის ეგრეცა ეოცებოდა შიში
მძინარესა სიკუდილი ამისთვისცა ზედა ზედა წარმოავლენდის მოციქუ
ლთა ძღუენითა მომშუიდებად პირსა მისსა და: წარმოსცნის სა
ჭურჭლენი მძიმენი ტურფანი მრავალ ფერნი: ფრინველნი
და ნადირნი უცხონი და: ძვირად საპოვნელნი და ეძიებენ მშვიდობასა
და სიყუარულსა: და ყივჩაყთაგან არა რბეუასა: ამისთვისცა არა
რას მიხედვიდეს წარსაგებელსა სიმრავლესა ოდესმცა მ
უნ სადა იყუის იპოვის მშვიდობა და: მშ სიცოცხლე ვგონებ ვ~დ:
მამათა და: პაპათაგან წარღებულნი ქუეყანანი და
სიმდიდრენი მრავალ წილად უკმოიზღვნა ამან მჵნემა
ნ და ამშვიდგანა ქუეყანა აღივსო და: გარდაეცვა ყოველი კეთილი
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განავსო და: აღაშენა ყოველი ოჵერ ქმნილი და: გარდამატა ყოვე
ლთა ჟამთა მშვიდობისათა და სიმდიდრითა სამეფო ჩვენი ნაცუა
ლთა გარდასრულთა ოჵრებათასა:– ესე ვითარნი უკუე არიან
მეფობრივთა და მიმოსვლათა მისთა წყობათა და ღვაწლთა და: ძლეუა
თა წარმართებათა პყრობათა და აზხუმთა დიდთა მათ და მრავალ
თა სამეფოთა და: სამთავროთა მოთხრობანი დასაქმენი რნ~ი: მან
ქმნნა და აღსრულნა რნ~ი: ჩვენ მცირედითა ყოვლად კნინითა სი
ტყუითა წარმოგვიჩუენნა დიდთა მათ მითხრობად შეუძლებელთა საქმეთა
მისთაგან და: ბრჭალთაგან ლომისა და ფესუსა მცირისა ყოველსა ქსო
ვილსა ვარდებსა ცნა უარ ყოფად ვიმეცდინობით ვ~ა: აჩრდი
ლისაგან კაცისა რნ~ი: ესე შეუძლებელ არიან ყოფად ხ~: ჵორ
ციელთა საქმეთა ესრეთ მოქმედისაგან უკუეთუ ვიეთმე ჰგონო
ნ ვ~დ: რადღამცა მოეცალა საღთოთა და: სულიერთა სათნოებათა
მიმართ მიხიდვადმცა და მოგონებად არა თუ ქმნად ვინათგან ფრიად
ცა კმა არიან ესენი ერთისა ჵორცთა შინა მყოფისა

კაცისაგან ქმნად და: წარმართებად და: თუ სადა პოვა სამე
ფო თვისი სიმდაბლედ აღიყუანა და: თუ სადა დასხნა საზღვარ
ნი და ძლეულნი ვითა მძლედ გამოაჩინნა: ამათნი მგონებელ
ნი ნუ უკუე არა იბრალნენ ა~დ: ეუწყენ მათ ვ~დ: უკუეთ
უ ამათ პირთათვის ვინმე გამოიძიოს: ზედა მიწეუნითა ვინ ც
ნობა ინებოს კნინღა ესე ჵორციელნი საქმენი წარმოთქმუ
ლნი ფ~დ: უნდოდა და არა რად პოვნეს ვ~ა: ნამდვილი მცირ
ენი და: საწუთონი და დგრომათა მათთა მტკიცეთა და: საუკუნოდ ღ~თ
მყოფელ მისთა საქმეთა რომელთა იგი უმეტეს ამათსა მათ
მოქმედებათ და: უსასწრაფოეს აქუნდეს რომელთაგანი მცი
რედნი მრავლისაგან: ვ~ა: სასუმელი ერთი მტკურისაგან ჩუენცა
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მივსცნეთ თხრობასა სიტყუის სოლომან დასაბამად სიბრძნისა მოიგე ს
იბრძნეო ხ~: დავით მამა ღ~თისა დასაბამად სიბრძნისა შიში უფლისა ესე შიშ
ი უფლისა მოიგო სიყრმითაგან თვისით დავით რ: ჰასაკსა თვი
სსა აღორძინდა და: ჟამსა თვისსა ესე ვითარნი ნაყოფნი გამოიხ
უნა რომლითა ორკერძო ცხოვრება თვისი განაშვენა ძალითა
შეამკუნა საქმენი თვისნი რომლითა განაგნა ჵორციელნი და: წა
რმართნა სულიერნი ხ~: თუ ვითარ ისმენდა დიდად სიბრძნის
ა რა პოვა შიში უფლისა ღ~თუად საღთონი წერილნი და: ესენი:
მდიდრად შეიკრიბნა რაოდენნი პოვნა გარდამოღებულად ენასა
ქართლისასა სხუათა ენათაგან ძველნი და: ახალნი ვ~ა: სხუამან პ
ატილემოს ამას ზედა ოდენ შეიყუარნა და: შეითვისნა რ
ომელ საქმეთაცა მათ შინა ცხოველ არს და: მათ შინა ი
ძლივივუის იგინი იყუნეს მისსა საზრდელ გემოვან და: სასუმელ
ტკბილ და საწადელ გინა შუება განცხრომა საწურთუელ
და: საგალობელ დღე და: ღამე მიმოსავალთა შინა მამა დე
დათა ლაშქრობათა მოუწყენელ შრომათა წიგნები ეტვი
რთვის სიმრავლესა ჯორთა და: აქლემთასა და სადა გარ
დაჵდის ჰონესა პირველ ყოვლისსა წიგნი მოაქუნდიან
ჵელითა და: არა დაასციან კითხუა ვიდრე არა დაშურის ხ: შ~დ:
სერობისა ნაცულად რომლისა ანუ სხუასა რასმე საქმ
ისა კუალად კითხვა წიგნთა და: ჟამი ჟამს თუალნი დამ
ურიან სასმენელნი სადა არა გაციად ა~დ: ფრდხილადცა
ისმენენ წინაშე თვისსა მკითხველისასა გამოეძიებდენ ჰკითხვე
ნ უფროსღა თუით: განმარტებენ ძალსა ღთისა სიღრ
მესა მათსა და: უსაკუირველეს ესე უწყით ყოველთა თ
უ ვითარ[..] სა სწრაფ არს ყოველთა საქმე ნადირობისა
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და თუ ვითარ დაიმონებს შემდგომილსა თვისსა და წარტყუენულ ჰყოფს
და ნადირობასა შინა არა რასა სხუასა გარნა ხილვასა ნადირი
სასა და დეუნასა და: თუ ვითარ ჵელთ იგდოს მიმხედველ ჰყოფს გ
არნა მისი გულს მოდგინება ამასცა სძლეუდა რ~: თვით ნადირო
ბასა შინა წიგნნი აქუნდიან ჵელთა და: რაჟამს ჟამი იყუის და მი
სცნეს ვინმე მსახურსა და ესრეთ დეუნა უყუის და ნუკუე ჰგონო: ვ~დ:
ჵელითა ცარიელითა მოიქცეს ანუ ცუდად ირბინის რ: ვინ ჰგა
ვნ და ჵორციელი ანუ ვინ იხილა ნადირობასა შინა ესეოდენ გა
ნმარჯუებული მოსომახოსო ვინმე ითქმის ებრაელ მოისრბის და: კეთ
ილ მამართებლობისათვის ალექსანდრეს სპათა შორის მჯობად
და აქლეუიკენტავაროსისგან: განსწავლულად ელელნთა შორის ხ~:
შაჰრამჯორი სპარსთა შორის მოქმედად უცხოთა და საკუირველთა გა
რნა ჭეშმარიტად ვერცა ამათგან შეესწრებოდა ამას ვ~ა:
გვიხილავს ჩუენ ვთქუ სხვაცა საქმე საცნაურ მყოფე
ლთა წიგნთა სიყუარულისა ძალსა შინა არა რა ი
ყო ტყუილი ვინათგან წარსწყმენდს უფალი რნ~ი: იტყუი
ან სიცრუესა წინა: დაიდვა ოდესმე წიგნი სამოციქ
ულო წარკითხუად და რაჟამს დაასრულის ნიშანი
დასუეს ბოლოსა წიგნისასა: ხ: მოქცეუასა: წელიწდისსა
მით ნიშნითა აღვთულეთ ოცდა ოთხჯერ წარეკითხა ა
რიან უკუე სხუანი მრავალნი საცნაურებანი პირისანი
გარნა მე ერთიღა შეუსძინო: სხუა ამათ თანა ქალაქი ტფი
ლისი იყო ოდეს ჯერეთ არა ს~დ: შემოყენებულ იყო
უღელსა ქუეშე მორჩილებისასა ვ~ა: აწ არამედ სავსე
იყო ქრისტიანეთათა როდესვე უყუიანღა ვაღავი და თვინ
იერ მიზეზისაცა ყუიანღა ვაღავი და თვინიერ მიზეზისა
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მოსრნიან რაოდენნი პოვიან ქრისტიანენი ხ: ოდესმე ქარავანსა თანა
შემოყოლილთა თურქმანთა ზედა განსცნიან შემოვალ გამომავალნი
ქრისტიანენი ტყუეობასა და: სიკუდილსა მისციან და: ესრეთ ისვროდა
ქუეყანა მრავალ ჟამ რომელი ფ~დ: ეძვინებოდა სულსა დავითისასა:–
შემოვიდოდეს მექარავანი დიდი განძითა და: თანა შემოჰყუეს თურქმანნი დიდნი:
ცნა მეფემან და გაგზავნნა მონათაგანნი ათორმეტნი ოდენ კაც
ნი რჩეულნი რათა ლოჭინითკერძო მძოვარი ნახირი ქალაქისა წა
რმოიტაცონ და: ნუკუე იგი თურქნი გამოვიდენ დეუნად და მოსწყუიდნეს ამით
ღონითა ხ~: თვით სამასითა ოდენ მჵედრითა დაიმალა ჰვჭალისა ღ
ელეთაგანსა ერთსა შინა და არავის მიენდო მჵედარსა სხვასა ა~დ:
თვით მარტო წარვიდა ყოვლად უსაჭვრვლესი ჵრმოლთა ოდე
ნ და თანა წარიტანა წიგნი ღ~თის მეტყუელი და ამცნო სპათა ა
რა შეძვრვად შ~დ: ვიდრე მისლვადმდე მისსა მათ თანა ხ: მონათა
მათ ყუეს ბრძანებული მათდა და წარმოიღეს ნახირი და მოეწი

ვნეს თურქნი ვითარ ასი კაცი და შ~დ: დიდისა ომისა ჩამოყარ
ნეს მონანი და დაუჵოცნეს ცხენნი გარნა ქუეითი ეგრეცა იბრძოდეს
ფიცხელად ხ~: მეფე ცხენსა რა გარდაჵდა არა ჰგონებდა ჯერეთ
მოსვლასა შეექცა კითხუასა და ესე ოდენ წარტყუენნა მისგან
გონებითა რომელ ყოვლად დავიწყდა წინა მდებარე სა
ქმე ვიდრემდის ჵმა რამე კივილისა შემოისმა ყურთა მ
ყის დაუტეუა წიგნი მუნვე და ამჵედრებული მიჰყუა მას ჵ
მა და ზედა წარადგა მონათა თვისთა ესე ვითარსა ღუაწლ
სა შინა მყოფსა და რ~: აშორვიდა სპათა თვისთა და: თუმცა
მათ და ცნობებად წარსული ყო მონათა დაუჵოცეს მყის
შთაბრიალად ვ~ა: არწივი და დაბნივნა კაკაბნი და მსწრაფ
ლ ესე ოდენნი მოსწყუიდნა რომელ მათნი ცხენნი კმა
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ეყუნეს მათ მონათა და ამჵედრებულთა ესე ოდენნი მოსრნეს რომელ
მცირედნიღა შეივლტოდეს ქალაქად: ხ~: გზანი სავსე იყუნეს მძოვ
რითა მათითა და: ფრიადითა ცემითა ჵრმალმანცა და: ღულარჭნიმან
უარ ყო ქარქაში თვისი მაშინღა მოვიდა თვისთა თანა რომელნი
ფ~დ: აბრალებდეს მას განიცადედღა ჩემდად რ~ლ: ესე ვითარსა საქმე
სა შინა და ესე ოდენ უცალოსა წიგნნივე აქუნდეს უსასწრაფოეს
საქმედ და ესენი ესე ოდენ: ხ~: ვთქუა ესეცა ვ~დ: უკუეთუ[...]მცა ა
რა წერილთა მეცნიერებანი და: გარდამოსრულთა საქმეთა შემ
ცნებანი და პირველ ყოფილთა მეფეთა კეთილ ძღუნებულთა ანუ
ვერასა წარმართებულთა შემთხუეულნი წინა განსაკრძალებულად
და: სახედარ შემოეხონეს და არა მოეჵმარნეს ვ~ა: იტყუის სოლომან ვ~დ: ი
ცნის ქცეულებანი ჟამთანი აღჵსნანი იგავთანი და: გარდასრულთა
შემსგავსნი მომავალნი არა თუმცა ესენი ესრეთ კუერთხი მეფო
ბისა ესეოდენ დამდაბლებ[....]ული ესეოდენ ძნელი და ნამდვილი
დიდი განსაგებელი რათა იპყრა ესრეთ მაღლად და ვითარ ვერვი
ნ სხვამან: რ~: განაბრძნა უფროს ბესელისასა და უმეტეს ეთამი
ს ისრაიტელისა წერილისაბრ და ვითარ ვინ აღრაცხნეს რაოდენნი სა
ქმენი ეთხოებიან მეფობასა რაოდენნი მართებანი განსაგებანი
ვიდეთა პყრობანი ნაპირთა ჭირვანი განხეთქილებათა კრძა
ლვანი სამეფოსა წყნარებისა ღონენი ლაშქრობათა მეცადინობ
ანი მთავართა ზაკუის ცნობანი მკედართა განწესებანი
საერონი შიშნი: საჵელთა და: საბჭოთა სჯანი: საჭურჭ
ლეთა შემოსვლანი: მოციქულთა შემთხვევანი: და პასუხნი: მეძღვნეთა ჯეროვანნი:
მისაგებელი შემცოდეთა წყალობი
თნი წურთანი: მსახურებულთა ნიჭის მრავლებანი: მ
თავართა მართებანი: გამოძიებანი: მოსაკითხავთა შესატყუისნი:

1-26 სტრ., 180r
სპათა დაწყობანი და ღონინი მიმართებანი რაოდენნი ვინ ვინ აღმოს
წყნეს სიტყუით უფსკრულისაგან საქმეთა სამეფოთა რომელთა შინა: ვ
ერავინ ძველთა და: ახალთა მეფეთაგან ემსგავსა ვ~ა: საქმენი წამებენ
მზისა შარავანდთედთა უბრწყინვალესნი და: ცხადნი რ~ნი: სიბრძნითა
თვისითა მან ქმნნა: რ~: სურტანი დასვა მოეხარკედ თვისად: ხ: მეფე
ბერძენთა ვ~ა: სახლეული თვისი და ცნა წარმართნი მოსრნა ბარბ
აროზნი მრწემად მოიყუანნა მეფენი ხ: მონად ჵელმწიფებანი მეოტად წ
არიქცივნეს არაბნი იავარად ისმაიტელნი მტვერად და სხნა სპარს
ნი ხ გლეხად მთავარნი მათნი მათნი და რათა მოკლედ ვსთქუა პირველ ყო
ფილნი მეფენი მსაჯულნი გოლიათნი გმირნი კაცნი იგი საუკუნითგა
ნ სახელოვანნი მჵნენი და: ძლიერნი და რათაც საქმესთა ზედა ს
ახელოვან ქმნილნი ყოველნივე ესრეთ ვ~ა: კაცნი პირუტყუნი ყო
ვლისა საქმესა ყოველსა სახლსა შინა ხ: კ~დ: საღთოთა სათნ
ოებათა და: სრულთა საქმეთა მიერ მისითა ვიეთი გონება მის
წუთეს ანუ მგონებულსა ვისმან ენამან მსახუროს თხრობითა რ:
ვ~ა: ღ~თი: მართალს სჯიდა სამწყსოთა თვისთა თუალუხილავითა
მით ბჭობითა თვისითა და: არა სადეთ მიდრკებოდა წამი სასწ
ორისა ვ~ა: სოლომანისათვის გვესმის საბჭოთა შინა და: თვით მოს
ეს და ღთის მიერნი გვაუწყებენ ბჭობანი თხრობილნი ხ~: თავი სა
თნოებათა სიწმინდე ესეოდენი მოიგო ვ~ა: დიდმან ანტონი ნუ მეტ
ყუე მისთა სიჭაბუკისათა რათა რნ~ი: არცა ღთ~ნ: მოიჵსენ
ნეს უწყებით ჭეშმარიტებით რ~: ყოველთა ათისა წილისა ჟ
ამთა სამარადისოდ წმინდითა პირითა და: განწმენდილითა გულითა მიიღებდა
უხრწნელთა ქრისტეს საიდუმლოთა თანა მოწამებითა სვინდისითა და: არა
მხილებითა გონებისათა: და: რომლისა მოწამე არს სარწმუნოვება იგი
ცათა შინა კ~დ: ლოცვისა და მარხვისათვის რადღა საჵმარ არს თქმა
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რომლისა საქმარ იგი ოდენ იყო და კ~დ: მონასტერნი და: საებისკოპ
ოსონი და: ყოველნი ეკლესიანი წესა და რიგსა ლოცვისა ყოვლი
სა გონებისა საეკლესიო დარბაზის კარით მიიღებდიან კანონსა
უცთომელსა და: ყოვლად შვენიერსა და დაწყობილსა კეთილ წესიერ
ებასა ლოცვისა და: მარხვისასა ხ: საეშმაკონი სიმღერანი და სახი
ობანი და განცხრომანი და გინებანი: ღთისა სძლენი და ყოველი უწე
სოება მოსპოლყო ლაშქართა შინა მისთა და ურიცხუსა მას სი
მრავლესა მრავალ ენათა ნათესავთასა ვ~ა: ცათა შინა მყო
ფთა შორის კ~დ: წყალობა გლახაკთა ესეოდენი აქუნდა ვ~დს
აღივსო ზღვა და ჵმელი ქუელის საქმემან მისმან რ: ლ
ვარნი და საკრებულონი და მონასტერნი არა თვისისა ოდე
ნ სამეფოსანი ა~დ: საბერძნეთისანი მთა წმინდისა და: ბორაღლე

თისანი მერმეცა ასურეთისა და კუპრისა შავისა მთისა
პალესტინისა აღავსნა კეთილითა უფროსღა საფლა
ვი მეუფისა და მყოფნი ისრაელისანი თვითო ფერთა მიერ
შესაწირავთა განამდიდრნა კ~დ: უშორესაცა ამათსა: რ:
მთასა სინასა სადა იხილეს ღთ~ი: მოსე და ელია აღაშენ
ა მონასტერი და: წარსცა ოქრო მრავალი ათასეულ
ნი და მოსაკიდელნი ოქსინიანი და წიგნები საეკლესიაო ს
რულობით და სამსახურებელი სიწმინდეთა ოქროსა რჩეულისა და კ~დ: დღითი დღე
წარგებულთა რომელთა თვისი
თა ჵელითა მისცემდის ფარულად ვინ აღრაცხოს თვინიე
რ მამისა ზეცათასა რომელი მიაგებს ცხადად
რ~: იყო მისსა კისაკი მცირე რომელსა აღავსებდის
დრაჰვნითა რა დღე სარწმუნოთა თვისითა ჵელითა
და სამწუხროდ ცარიელი მოაქუნდის იგი მხიარულსა
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სულითა და პირითა და ოდეს ნახეუარი წარაგის მისი
და: ოდესმე არავინ ეპოვნის ეგრეთვე სავსე მისცის
დამარხუად ხილვისა და სულთქმით ჰრძეის დღეს ვერ
ა მივეც ქ~სა: მარცხებითა ჩემთა ცოდვათათა და ამას
იქმოდის არათუ ჵელოსანთა მორთმეულისაგან ანუ სა
ჭურველითა ა~დ ჵელთა თვისთა ნადირებულითა რომე
ლთაგანნი ოდესმე თვისსა მოძღვარსა იოვანეს მისცა
დრაჰვანი ვითარ ოცდა ხუთათასეული რათა განუყოს
გლახაკთა და ესეცა მცირედი მრავლისაგან გვითქუამს
ხ~ განათავისუფლნა არა მონასტერნი ოდენ და ლავრანი მო
საკარგვეთა მაჭირვებელთაგან ა~დ ხუცესნიცა სამე
ფოსა შინა მისსა ყოვლისა ბეგრისა და ჭირისაგან
რათა თავის უფალთა სულთა მსახურება მიუპყრ
ან ღ~თსა ამათ თანა რაოდენნი ეკლესიანი აღაშე
ნნა რაოდენნი ჵიდნი მდინარეთა სასტიკთა ზედა რაო
დენნი გზანი საწყინონდ სავალნი ქუა ფენილყუნა რაოდე
ნნი ეკლესიანი წარმართთა შეგინებულნი განწ
მინდნა სახლად ღ~თისად რაოდენნი ნათესავნი წარმართ
თანნი: მოიყუანა შვილად ღთისად ემბაზისა და შეეაწყნარნა
ქ~სა და დადვა ამისთვის უმეტესი მოსწრაფება რათამცა
ყ~ი სოფელი მოსტაცა ეშმაკსა და შეასაკუთრა ღ~თსა
რომლითა მიიღო მადლი მოციქულობისა ვ~ა
პავლე და ვ~ა დიდმან კოსტანტინე სხვათავე კეთილთა
სხვათავე თანა აქუანდა ესეცა რ~ სხვასა შინა თვისთა
სამეფოთასა სიმრავლითა სპათათა და სიმრვალითა

სლვათათა ვერ ადვილად მიემთხუეოდიან მოჩივა რნიდა დაჭირვებულნი
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და მიმძლავრებულნი განაღა ვიეთნივე რომელ
თა საჭიროდა უჵმდის განკითხუა და შეწეუნა მეფობრივი ნუ
უკუე და ვინმე აღვიდის ბორცვსა რასმე გზის მახლობელსა
ანუ კლდესა გინა ხესა ვ~ა ზაქე უკუეთუ ოდენ პოვის ე
სე ვითარი რა და მიერ საცნაურ ყუის ჭრტინვა თვისი ამისთვის
დაედგინეს კახნი მართლად მცნობელნი და გამომკითხვნელნი მო
ჩივართანი რომელთა მიერ მიიღებდეს კურნებასა მრ
ავალ გზის გვიხილავს იგი დამალტობელად ღვაწლ
თა ცრემლით ხილვასა ზედა თვითოსახეთა სენთა მ
იერ განცდილთასა და ხილვად საძ
ნაურთა რნ~ი: შეამთხ
უევნა მიუნდობელთა ამათ და უბადრუკთა ჵორცთა რომელ
თა ზრდის უმეტეს სხუათა ქუეყანა ქუთათისისა ვინ აღრა
ცხნეს ტყუენი რნ~ი მან განათავისუფლნეს და რ[~]ნი უკმოი
ხსნნა თვისთა ყივჩაყთაგან ფასითა ვინ ჯეროვნად წარმოაჩინ
ნნა პატივის პყრობანი მონაზონთანი სიმდაბლით შეემთ
ხუივიან და მოკითხუანი და სიყუარულით შეწყნარებანი მათნი
თვითეულისა ნიჭნი და საჵმარნი რომლითა უზრუნველ ყუნი
ს საჭიროთაგან აქუნდა ყოვლად ბრძენსა ამას მეფესა საქმედ
ესეცა რომლითა უმეტეს ყ~სა საშიშად საზარელ იყო ყ~თა
რ~ ღთისა მიერ იყო მის ზედა ნიჭი ესე და საქმედ ყ~დ
საკუირველი არა რა შორ იელ არცა სამეფოთა შინ
ა მისთა არცა ლაშქართა შინა მყოფთა კაცთა დიდთა და
მცირეთა საქმე ქმნილი კეთილი გინა ბოროტი სიტყუ
ა თქმული არა რა დაეფარვოდა ყოვლადვე ა~დ რაოდენიც
ა ვის ფარულად ექმნის ანუ ეთქვის ყოველივე ცხად
იყო წინაშე მისსა ვ~ს გულის სიტყუანიცა და მოგონებანი ვიეთნიმე
1-26 სტრ., 182r
მიუთხრნის მათ რომლითა ზარი განჵდის მა
თ და მონოზანთა განშორვებულთა სენკთა შინა მათ
თა ქმნილნი ღვაწლნი და სათნოებანი უწყოდის ცხად
ად და სიშორე გზისა ვ~ე ეკლესიამე იცოდის ზომით
ად მოთმინებისათვის აქებდეს და ნატრიდეს ანუ ამას
ეძიებს მკითხველო თუ ვითარ იქმნებოდა ესე ა~დ
ამას ცონბდა თუ რა სარგებელი პოვის ამით რ~ ა
რა ცუდად რადმე და განსაკითხავად საგიობელთა საქმე
თა და ანუ საკიცხველთა ვიეთთათვის მე იქმოდის წარვე

დ ა~დ დიდნი საქმენი და ფ~დ სასწრაფონი წარმართ
ნა ამით და მრავალის კეთილისა მიზეზ იქმნა ესე
ა~დ ორგულებასა და ზაკუასა და ღალატსა რასაცა
ვერავინ დიდთა ანუ მცირეთაგანი იკადრებდა მოგო
ნებადცა არა თქმად ვისდა არცა თუ ცხედრ
ეულსა თვისსა თანა ანუ მოყუასსა თჴსსა გინა ყრმა
თა თვითა ვინათგან ესე მტკიცედ უწყოდა ყ~ნ კაცმ
ან რ~ი პირითა აღმოსლვასავე თანა სიტყუისასა საცნა
ურ ქმნილ არს უეჭველად წ~ე მეფისა და მრავალნი
განპატიჟებულცა იყუნეს დამხილებულ ესე ვითარ
თათვის ამისთვის ვერცავინ განიზრახა ყ~დ რა თურთით ღ
ალატი დღეთა მისთა ა~დ იყო ყთ~ა საკრძალავი და სარიდ
ო და კ~დ მღდელთ მოძღვართა მღდელთა და დიაკონთა
მონოზანთა და ყოველთა კაცთა ესეუე საქმე ექმნა წეს
ისაისაებრ და გზათა ყ~თა სათნოებათა მიმართ რ~
შიშითა მისითა ვერ იკადრებდიან უწესოდ სლვა ვინათ
გან უწყოდიან არა რასა დაფარულობა წ~ე მისსა და მის მიერ
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ქება სათნოვებისა და ძაგება არა ეგე ვითართა და რ~ ვერ
ცა მოსპოლვით ვისმე ვერცა მოქალაქე ვერცა მჵედარი
და ვერცა რ~ი ერისთავი და ჰასაკი იკადრებდა განდრეკილ
ა სლვად რ~ ყ~თა კაცთა იყო წესიერება ყოველა კა
ნონ ყ~თა წესიერება ყ~თა პატიოსნება და თვით მ
ათ მეძავთაცა ყთ~ა კრძალულებ ყთ~ა შიში და მმართე
ბაელ გზათა საღთოთა და მშვიდობისათა ესე დიდნი
საქმენი ღთისანი ოდენ შესაძლებელნი ესრეთ ად
ვილად წარამართა ამით ვითარ ვერავინ ადვილი ამისთვისცა შიში და ზარი განითქუა
კიდეთა ქუეყანისათა
განჰკრთეს ყ~ნი კიდენი ქუეყანისანი შემოკრბა ოდესმე წ~ე
მეფისა ნათესავი გვლარძნილი ყ~დ ბოროტთა ებისკო
პოსნი და მონასტერთა მათთა წინამძღვრებნი მრავა
ლნი რნ~ი ფ~დ აზნაურობდეს თავთა თვისთა მიწეუნად
თავსა ყს~ა სწავლულებისა და მეცნიერებისასა დამო
ახსენეს რათამცა ყო ბრძანებითა მისითა კრება და
ყუესმცა სიტყუის და გამოძიება სჯულისა და უკუეთ
უ იძლივნენ იქმნენ თანა ერთ ჵორც სჯული
თა და: თვისი შეაჩვენონ ხ~ უკუეთუ სძლონ ესე ოდენ მ
იემადლოს რათა არღარა გვხედვიდეთო მწვალე
ბლად არცა შეგვაჩვენებდესთ და სხუასა არარა
ს ამისსა მოუწოდა მეფემანცა იოვანე ქათალიკოზ

სა ქართლისასა და მის ქუეშეთ ებისკოპოზთა და
მეუდაბნოეთა და არსენის იყვლიოელსა თარგმანსა
და მეცნიერსა ბერძენთა და ქართველთა ენისასა
და მეცნიერსა ბრძენთა და ქართველთა ენისასა
და განმანათლებელსა ყ~თა ეკლესიათასა და სხუათა მეცნიერთა
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და ბრძენთა კაცთა ყუეს უკუე სიტყუის გე
ბა ურთი ერთას ცისკრიდგან ცხრა ჟამამდე და ვე
რას უძლეს დაბრკოლებად რ~ იყო ორკერძოვე ძლ
ეუისა მოყუარეობა ოდენ და ცუდ სიტყუათა პექ
რობა რ~ შეუიდიან შეუალთა საქმეთა და ძნიად გამოსა
ვალთა შეეწყინა ესე მეფესა და ჰქუა მათ თქუე
ნ მამანო სიღრმეთა სადმე შესრულხართ და
უცნაურთა ხედავთ ვ~ა ფილასოფოსნი და ჩვენ ვერ
ა რას უძლებთ ცნობად ვ~ა უსწავლელნი და
ყ~დ მოსოფლელნი და ესე საცნაურ არს თქვენდა რ
ამე შორს ვარ სწავლულებისა და მეცნიერე
ბისაგან ვ~ა მჵედრობათა შინა აღსრდილი ამისთვი
სცა უსწავლელთა და ლიტონთა და მარტივთა ს
იტყუათა მიერ გეზრახო თქუენ ესერა თქუა იწ
ყო მათ და მიმართ სიტყუათა თქმად რს~ა ღ~თი მოსცემდა უეჭველად პირსა მისსა ესე
ოდენთა ი
გავთა და სახეთა და წინა დაუდგომელთა და უცილ
ობელთა რომელთა დაანთქენა: მეგვიპტელნი ვ~ა და
უყო პირი მათი და უპასუხო ყუნა და ყ~დ უსიტყუელ ვ~ა ოდესმე დიდმან ბასილი
ათინა
ს შინა ესენივე ესეოდენ ზარ განჵდილ ყუნა ყ~დ
უღონო რომლითა აღიარნეს ცხადად ძლიერა თვი
სი ამი[.]თ ოდენ მეტყუელთა ვ~დ ჩუენ მოწაფე
გვეგონე ამათ მოძღვართა თქუენთა გარნა ვითარ
ვხედავთ შენ სამე ხარ მოძღვარი მოძღვართა რომელსა
1-26 სტრ., 183v
ბრჭალსა ვერ მიმიც თუ არა არიან ეგე მოძღვარ
საგონებელნი თქუენნი და ესრედ ფ~დ მაბარობელნი მიი
ქცეს სირცხვილეულნი არღარა ოდეს მკადრებელნი
ამისნი ოდესცა არიან ვინმე მაბრალობელნი მეფისანი
ჯერეთცა ესე ოდენ მჭირსედ მოლაშქრობისათვის
და მჵედრობათა მისთა განსვენებულისათვის მიმოსვლი
სათვის და დაჭირვებისა და ვითარ არცა მშვილდი თავსა

იდებსო მდ~ის გარდაცმულობასა და არცა ძალ
ი ორღანოსა მარადის განსხირპულობასა რ~ ჟამსა ჵმარებისა მათისასა თვითეული
მათი უჵმარი პოვი
სო და ესე ვითართა უგიობლისა მისთვის და ყ~დ უ
მიზეზოსა იტყუიან განრნა ისმინენ ესე ვითართა მა
თ პ~დ ესე რ~ სამეფო აფხაზეთისა მცირე ჰქონდა მო
კლებული და შემცირებული ტყუეობათა და ზემოჵსენე
ბულთა ჭირთაგან მცირე გუნდი მჵედრობისა და
იგიცა შეჯაბნებული მრავალ გზის მტერთაგა
ნ სივლტოლისაგან უცხენონი უსაჭურველნი და თუ
რქთა მიმართ წყობისა ყ~დ უმეცარნი და ფ~დ მოშიშ
ნი უკეთუმცა ესე ოდენ უწყინოთა ლაშქრობითა და
მცირედ მცირედ ბრძოლითა და სწავლითა გუარი
ანად და ღონიერად ძღომითა და მრავალთა მიერ
ძლეუათა მოგვარებითა არა განეწვართნეს სპანი
თვისნი და განეკდრნეს წყობათა მიმართ ხ~ ჯაბანთა სად
ედოთა შთაცმითა კიცხეუითა ძაგებითა არ მოეღონა
ვიდრემდის სპათა შორის მისთა ყ~დ არავინ იპოებოდა
1-26 სტრ., 184r
ჯაბანალდ ზრახული რათამცა ექმენ ესე ოდე
ნნი ძლეუანი ანუ რამცა აეხუნეს ეზომნი დიდნ
ი სამეფონი ნუ უკუე ძალითა ანუ ადგილთა მ
წვანილოვანთა მოსმურობითა და განცხრომითა და
მაჩუკნებელთა საქმეთა შედგომითა არა ე
სერა არა ა~დ არცაა ალექსანდრე ქმნა ეს
რეთ რ~ პ~დ მამულისა თვისისანი შეიპყრნა
და თვით მით დაიპყრნა დასვლანი ეუტრ
ო პიტალია ჰრომი და აფრიკეთი და მათთა
ნა წარტანებითა და დაიპყრა ეგვიპე შესრულ
მან კარქედონით და მიერ ეგვიპტით პალესტინი
თ და ფინიკედ და კილიკისა თვისდა შემქმნელი წი
ნა განეწყო დარიოსსა და რაჟამს სპარსეთი მო
ირთო მაშინღა ჰბრძო პუროს ჰინდოსა და ეგრ
ეთღა ამით ყოვლითა მოვლო ყ~ი ქუეყანა რა
იგი ქმნა თურა ქართველთა ოდენ სპითა
ვერცარასა ალექსანდრე იქმოდა კარგსა და თუ
მცა დავითს სპარსთამცა
ჰქონებოდა მეფ
ობა ანუ ბერძენთა დაჰრომთა ძალი ა
ნუ სხუათა დიდთა სამეფოთა მაშინცა გ

ნახუნეს ნაქმარნი მათნი და სხუათა ქებ
ულთანი
ვთქუა მეორეცა მიზეზი ამის პ
ირისა ვინათგან ნათევი ქართველთა ორგ
ულ ბუნება პირველითგან თვისთა უფა
ლთა რ~ რაჟამს გამდიდრდენ განსუქ
ნეს მშვიდობა პოვონ და განსვენებას იწყებენ
1-26 სტრ., 184v
განზრახვა ბოროტისა ვ~ა მოგვითხრობს ძველი მატიანე
ქართლისა საქმენი აწ ხილული და ესე მან უბ
რძანესმან ყ~თა კაცთამან კეთილად სადმე უწყოდე ამისთვისცა არაოდეს მოაცალა
ამისდა განზრახ
ვად ანუ განსვენებად ანუ შეკრებად ერ
თად ქმნად რასამე ესე ვითარსა ა~დ საქმეთა
რომელთა იწყო ქმნად გაასრულნაცა მაღლად
და შვენიერად ნუ უკუე ლომსაცა აბრალონ ეგ
ე ვითართა რ~ არა ციდა მტკავლურად იხე
დავს არცა კურნალად ჰკრთების კუალად სხვა ბრალობასა შემოიღებენ მეტყუელნი
შეი
ყუარნის ვინმეოდ განადიდნის მოიძულნის ვინმე და მტრვნისო ესე აღამაღლნის და
ესე დამდაბლნის ეჰა
უსამართლობასა ჶი უგუნურებასა ამისთვის აბ
რალებ რ~ კაცი მიწისაგანი ღთ~სა მიემსგავსა
რომლითაცა საქმითა ვინ იხილა ესე საუკუნი
თგან ამისთვის რად არა ღ~თსაცა აბრალებ უ
გუნურო ამასვე ესრეთ მოქმენდსა ანუ რა ხ
უთთა ქანქართა ათ მყოფელსა მისცნა ათნი
ქანქარნი ანუ ათთა ზედა მეთერთმეტედ ან
უ რასათვის ქადებულან სამოთხისა შვებან და
სასუფევლის ნეტარებანი ღთისა ნების მყო
ფელთათვის და საშინელებანი გაენისანი ურჩთა
და უღირსთათვის უკუეთუ მეფემან ერთგულნი
ფრთხილნი და ახოვანნი ნაცვლად ორგულთა
ქმნა ნუ უკუე დუხჭირმანცა აბრალოს სარკეს
1-26 სტრ., 185r
რ~ სახე მისი ცუდად აქუნ უჵმარნი და უღირსნი ნუ მ
ას ა~დ თავთა თვისთა აბრალებდენ უკუეთუ არავინ იყო ე
სეოდენ მართლად აღმწონელ საქმეთა დამცნობელ კა
ცთასა რომლისა აჩრდილსა შეკრებულ იყუნეს ერნი ტ

ომნი და ენანი მეფენი და ჵელმწიფენი ოვსეთისა და
ყივჩაყეთისანი სომხითისა და ფრანგეთისანი შარვანისა
და სპარსეთისანი ხილვისაებრ ნაბუქოდონოსორისა ვხ
ედევდო იტყუის ხესა შორის ქუეყანისა სიმაღლედ ცისა მი
მწომთა და რტოთა მისთა კიდემდე ქვეყნისა ფურცელნი
მისნი შვენიერ და ნაყოფი მისი ფ~დ და საზრდელი ყ~თა
მის შ~ს ქუეშე კერძო მისსა დაიმკუიდრეს მჵეცთა და შ~ს
რტოთა მისთა მკუიდრ ყუნეს ფრინველთა ცისათა და
მისგან იზრდებოდა ყ~ი ჵორციელი აჰა სახე არა უმ
სგავსო ა~დ ფრიადიცა თანა შეტყუებული ჩვენისა თვით
მპყრობელისა და ყ~დ გამომსახველი სიტყუით საქმეთა
თვალთა ჩუენ ხილულთა რამეთუ სიტკბოებისა და სი
ბრძნისა მისისა ხილვად წყურიელნი კიდით ქვეყანისათა
შემოკრბებოდეს წ~ე მისსა ვინ იყო ესოდენ ტკბილ
ი შემთხვევათა შინა ვინ სტრფიალო ზრახვითა დასა
სურველ დუმილითა იგივე შვენიერ ხატითა უშვენი
ერეს მორთულებისთა გუამისათა შეწყობილ ანაგებ
ითა ახოვან ტანით ძლიერ ძალითა უძლიერეს სიმახ
ვილითა საწადელ ღიმილითა უსაწადილეს მჭმუნვარები
თა მადრიელ ხედვითა საზარელ ლმობიერ მკრთომე
ლობითა ბრძენ ცნობითა უბრძნეს გამორჩეუითა მა
რტივ სახითა მრავალ სახე მართებითა შემრისხველ მყუდრებითა
1-26 სტრ., 185v
მაქებელ განსწავლულებისთა და არცა ერთისა
კეთილისაგანისა შემაშთომებლ უზომოებითა მაღალ
უმაღლესთათვის: მდაბალ უმდაბლესთათვის და თვით მათ მტერ
თაგანცა საწადელ და საყუარელ სათნოებათა მისთაგან შე
კდიმებულთა ვინ ესრეთ მიიღო ერთიცა სათნოებათაგანი ვი
თარ მან შეიკრიბა ყ~ი ვინ ყოვლითაგანმან ერთი ვითარმ
ან სრულებით თვითეულიმან რ~იყოველთათვის შეუძლებელ
არს და კუირვება ოდენ არა თუ მიბაძვება რომლითა სრულ იქ
მნა იგი ყ~თა შინა ესრეთ რა აღსავსე იყო ნავი უფასოთაგან
ტვირთულითა სათნოებისათა არღარა შემსძლე წარს
ვლად ნადირთა და აქუნდა ყოვლით კერძო მშვიდობა და
დაწყნარება სამეფოთა მისთა მაშინ დიდმან წინა განგებ
ელმან ცხოვრებისა ჩვენისამან და ყოვლისავე შემძლებელ
მან უმჯობესად განგებითა მით რი~ მან უწყის და გ
ანაწესებს ჟამთა და წელთა ჩვენთა ესრეთ განაგო ვ~ა
მუშაკმან კეთილმან რაჟამს იხილნის ჵუვილნი აღსავსედ
ნაყოფითა და ქვეყნად დარეკილნი ისწრაფის და უნჯიება მათი

და ვ~ა მენავემან ბრძენმან განიცადის რა ნავ თვისი აღს
ავსედ მრავალ ფასითა ტვირთვითა მიისწრაფის ნავთ
სადგურად რათა არა რა ივნოს სოფლისა მის ზღვისა
მრავალ მღელვარობისაგან რ~ ჟამსა ზამთრისასა მშვიდო
ბასა დაწყნარებასა ყ~ისა სამეფოსასა არა გვირგვინ სადმე
ნაკიდურსა ა~დ საშუალთათვისთა სამეფოთა ადგილსა თვით
მის მიერივე წინათა განჩინებულსა განსასვენებელად
მისაძინელად ვ~ა ჰრულითა რათმე შვენიერითა დაიძი
ნა მამათა თვისთა თანა და თვით მებრ ესე კმარს საცნაურ
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მყოფელად საკუთრებისა მისისა ღ~თისა მიმართ რ~
მრავალ გზის მრავალთა სიკუდილითა მიზეზთა და განსაცდე
ლთა შთავარდა იგი რომელთაგან მცირედი მივსცეთ თხრო
ბასა ნადირთასა დეუნასა შინა ოდესმე მუხრნასა წარ
ექცა ცხენი ესე ოდენ შემუსრა რომელსამ დღე ყოვლად
უსულოდ მდებარე უძრავად სამშვინვლისაგან საცნაური
ცოცხლად და შ~დ სამი დღე ნამ[ვ]ტ[.]აკნ[.]არსა სისხლისასა
აღმომყურელსა მოექცა სული და სიტყუა და ძლითღა
აღდგა ცოცხალი და ესე ვითარი მრავალგზის შეემთხვია და
ღთ~ნ იჵსნა სიკუდილისაგან კ~დ ციხესა რომელსამე ჰბრ
ძოდეს ქართლს და მეფე კარვისა თვისისასა დადგა პერანგითა მო
სილი ოდენ შუადღე და ციხით ვინმე შემოსტყორცა ისარი და ჰკ
რა ხატსა მთავარ ანგელოზისასა რ~ი ეკიდა ყელსა ოქრ
ოსასა მცირედმან ძალმან საღთომან განარინა მ
შვიდობით რაოდენ გზის ყივჩაყითა ყოვლითა განიზრახეს ღ
ალატი განაჩინნეს კაცნი მჵნენი რომელნიმე ჵრმლი
თა რომელნიმე შუბებითა სხუანი ისრითა და ესენი
არა ერთ ორ გინა სამ არამედ მრავალგზის და
არა ოდეს მიუშვა კუერთხი ცოდვილთა მართალსა მა
ს ზედა არცა ოდეს მისცა იგი ჵელთა მეძიებელ
თა მისთასა დაღათუ დეუნასა თურქთასა მარტო დაეპ
ყრის მრავალგზის ანუ უსაჭ[.]ურველო გარნა ყ~სა
შინა ჵმა იგი ზეგარდამო ჰფარვიდის და მდეუართა მ
ისთაგან ა~დ ყოვლადვე და ყ~სა შინა საქმესა მისსა იყო
შვენიერი და სულიანი და მადლითა აღსავსე ეგრეთვე ჟა
მსა შინა შვენიერსა და ჯეროვანსა მოუწოდა ღთ~ნ
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შეყუარებულსა თვისსა და მდ~ს: მოსურნესა: სამარადისოდ მეფობდა: წ~ე: მისსა და
არღარა მიუშვა მრავალ ჟამ

სჯად და ჭირვებად სამსახე სამსხემოსა ამას კედრსა შინა
მკუიდრობისთა და ჵორცთა ამ თქმად მხიდველთა მიერ შეკ
რვად სულსა გონება ქმნილსა არცა განხრწნადითა გვი
რგვინითა და პორფირითა ვ~ა სიზრმითა ნაოცნითა უმრ
ავლესად მირიდა ა~დ ნამდვილი ჭ~თა და მტკიცეთა წარ
უდგინებელთა და სამარადისოთა სადა იგი თვით ღთ~ი
მეუფებს და მადლითა ღთ~ივ ქმნულთა ზედა მუნღა ყუნა
მისთანა მეუფებდა უხრწნელითა დაბრწყინვალებითა გვი
რგვინითა და პორფირითა შემკული სადა იგი აწ მკუიდრ
არს და იქცეუის ნათელსა შინა ღთისასა რ~ იყო მაშინ
თვე იანვარი კ~დ: დადღე შაბათი ოდეს ქორანიკონი იყო
ტ~მ~ე~: ხ~ წელიწადნი მისნი შობითგანნი მ~: ხ მეფო
ბდა ოცდა თოთხმეტ წელ და ვ~ა: პირველმან დ
ავით სოლომანი ამანცა თვისითა ჵელითა დასუა საყდ
არსა თვისსა ძე თვისი დიმიტრი სახლით ოდენ ცუ
ალებული ძე გარდმონასხი ყოვლითურთ მსგავსი
მამულთა ძირთა დადადგა თავსა შვენიერსა გვირგვინი ქუა
თაგან პატიოსანთა ვიტყუი უკუე სათნოებათა მამულთა
და შეარტყა წელთა ძლიერთა მახვილი რააბამ სვია
ნად კმარებული და შემოსა პორფირი მკლავთა ლ
ომებრთა და ტანსა ახოვანსა დადაულოცა ცხოვრება
წარმართებული და განგრძობა დღეთა ბედნიერობი
თ თაყუანის ცემა მისსა მეფეთა ქუეყანისათა და: ყთ~ა
წარმართთა მონებადა მისსა გამოაბრწყინვებად დღეთა მ
ისთა სიმართლე და მრავალ მშვიდობა და ესრეთ განცვალა ქუეყანა მოქალაქობა
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მოქალაქობად ზენადა სუფევად რომლის მკუდარნი განჵსნი
ლ არიან შრომათაგან ოფლთა და ზრუნვათა და
მუნ მეუფებს სიმდიდრეთა მათ ზედა რნ~ი წინა წ
არუგზავნნა საუნჯეთა მათ უშიშთა მაღალთა და
მპარველთაგან უშიშთა და ლეუნისაგან და მოკლე
ბისა ქალაქსა მას რომლისა შვენიერება არა
უხილავს თვალსა სახელოვანსა და რომლისა ბრწ
ყინვალება ვერ აღვალს გულსა ჵორციელ
სა ვერცა სასმენელი დაიტეუს სმენილსა რ~:
ნამდვილ მუნ არს ბუნება რომელსა არა
აქუს სიგლახაკე და სიხარული რომელსა გაჰკ
რთეს ურვად მეუფება რომლისა არა არს აღ
სასრული და მუნ არს ცხოვრება რომელსა
არა შეამღურეუს სიკუდილი:–

ცხოვრება და უწყება ბაგრატიონიანთა ჩუენ ქართველთ
მეფეთასა თუ სადათ მოიწივნეს ამას ქუეყანასა იგინი ანუ რ
ომლითა ჟამითგან უპყრიეს მათ მეფობა ქართლისა რ
ომელი აღწერა სუმბატ ძემან დავითისმან--ადამ შვა სეით სეით შვა ენოს ენოს შვა კა
ინან კაინან შვა მალელ მალელ შვა იარედ
იარედ შვა ენოქ ენოქ შვა მათუსალა მათუსალა შვა ლ
ამექ ლამექ შვა ნოე ნოე შვა სემ სემ შვა არფაქსად
არფაქსად შვა კაინან კაინან შვა სალა სალა შვა ებერა
ებერა შვა ფალეგ ფალეგ შვა რაგავ რაგავ შვა სერუქ
სერუქ შვა ნაქურ ნაქურ შვა თარა თარა შვა აბრამ აბრამ
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შვა ისაკ ისაკ შვა იაკობ იაკობ შვა იუდა იუდა შვა
ფარეზ ფარეზ შვა ესრომ ესრომ შვა ამინადაბ ამინ
ადაბ შვაიესე იესე შვა დავით მეფე დავით მეფემან შვ
ა სოლომან სოლომან შვა რობუამ რობუამ შუა აბ
ია აბია შვა ასაფ ასაფ შვა იოსაპატ იოსაფატ შვა იორამ
იორამ შვა ოზია ოზია შვა იოთამ იოთამ შვა აქაზ აქაზ
აქაზ შვა ეზეკია ეზეკია შვა მანასე მანასე შვა ამონ
ამონ შვა იოსია იოსია შვა იოვაკიმ იოვაკიმ შვა იექონია ი
ექონია შვა სალათაელ სალათაელ შვა ზორაბაბელ ზორაბა
ბელ შვა აბიუდ აბიუდ შვა ელიაკიმ ელიაკიმ შვა აზ
ორ აზორ შვა სადუკ სადუკ შვა აქიმ აქიმ შვა ე
ლიუდ ელიუდ შვა ელიაზარ ელიაზარ შვა მატთანა მ
ატთან შვა იაკობ იაკობ შვა იოსებ იოსებ ქმარი მარიამის
ი ძმა იოსებისა კლეოპა კლეოპა შვა ნაომ ნაომ შვა
სალა სალა შვა რობუამ რობუამ შვა მოხთარ
მოხთარ შვა ელიაკიმ ელიაკიმ შვა ბენიამენ ბენი
ამენ შვა რობემ რობემ შვა მოსე მოსე შვა იუ
და იუდა შვა ელიაზარ ელიაზარ შვა ლეუი
ლეუი შვა იორომ იორომ შვა მანასე მანასე შვა
იოვაკიიმ იოვაკიმ შვა რობემ რობემ შვა აბრაჰმ
აბრაჰმ შვა იობ იობ შვა აქაბ აქაბ შვა სვიმონ
სვიმონ შვა იზაქარ იზაქარ შვა აბია აბია შვა
გაად გაად შვა ასერ ასერ შვა ისაკ ისაკ შვა დ
ან დან შვა სოლომონ სოლომონ შვა შვიდნი ძმა
ნი რომელნი იგი მოსცნა ღ~თნ ტყუეობასა შინა
და ესე შვიდნი ძმანი ძენი ამის სოლომონისნი მოიწივნეს ეკლეცს
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წინაშე რაქელ დედოფლისა და მისგან ნათელ იღეს
და დაშთეს იგინი ქუეყანათა სომხითისათა და მუნ დღეინდელ
ად დღემდე შვილნი მათნი მთავრობენ სომხითს ოთხნი
ძმანი მოვიდეს ქართლს ხ~ ერთი მათგანი სახლით გუ
რამ განაჩინ ერისთავად და ესე ქართლისა ბაგრატიონია
ნი შვილის შვილნი და ნათესავნი არიან მის გუარამის
ნი ხ~ ძმა მისი სახელით საჰკ წარვიდა კახეთს და დაე
მზახა იგი ნერსეს და სხუანი ორნი იგი ძმანი ამათნი
სახელით ასამ და ვარაზ ვარდან წარვიდეს კანბეჩანს და მო
კლეს მათ სპარსთა სპასალარი და დაიპყრეს კამბეჩანი
და დასხდეს იგინი მუნ ცხორებად ხორანბუჯს და ამ ჟა
მამდე შვილნი მათნი მთავრობენ მას შინა ხ~ ვინათგა
ნ მოაკლდა მეფობა შვილთა გორგასლისანთა მით ჟამი
თგან ეპყრა უფლება ქართლისა აზნაურთა ვიდრე ამ
ათადამდე ა~დ დაესრულა უფლება ქართლისა აზნაურთა
ბოროტთა საქმეთა მათგან მას ჟამსა მცხეთას კათალი
კოზი იყო სვიმონ პეტრე და მცხეთა აღთხელდებოდა და ტ
ფილისი აშენდებოდა არმაზი შემცირდებოდა და კალაჳ
განდიდებოდა სპარსნი უფლებდეს ქართლს კახეთს ჰე
რეთს სომხითს სავანეთს ასპორანგს მას ჟამსა
კზ~ი იყო მცხეთას სამოელ და ერთად შეკრბა ყ~ი
ქართლი და გამოარჩივეს გუარამ დავითის ნათესავი
საგან მოწეუნული ძმათა მისთა თანა ოსამს და
ვარაზავარდს რნ~ი იგი ზემო ვაჵსენენით ესე წარ
მოვიდეს ეკლეცით რ~ნი მონათანი რაქელ დედოფა
ლმან ძმანი ჰურიანი ტყუეობით მოსრულნი ქუეყანით
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ფილისტიმით და ნათელ იღეს ეკლეცს ჵელითა რაქელ დედოფ
ლისათა რ~ნ სამთა მათგანთა უცვალა სახელი რ~ ერთსა
სახე სდვა მოშალე და ერთსა ბაგრატ რომელ არს მამა
ბაგრატიონთა ერთსა აბგავარ ერთი შემოიყუანა სიძედ და
ორნი მათგანნი ამზახა სომსითის მეფეთა: ხ~ ოთხნი ესე
ძმანი წარმოემართნეს ქართლს ვითა ზემო ვაჵსენეთ და
გურამ განაჩინეს ერისთავად და მოსცა ამას მეფემან ბ
ერძენთამან პატივად კურატ პალატობა და ამან დადვ
ა საფუძველი ჯუარისა ეკლესიასა რომელ არს მ
ცხეთას ხ~ სამი ესე ძმანი წარვიდეს კახეთს და საჰაკ
დაემზახა ბაკურს ძესა ნერსესსა და უსამ ვარაზვა
რად წარვიდეს კამბეჩოვანს და გარდაუქციეს ერი
კეზანს ერისთავი და დაიპყრეს მათ კამბეჩანი

და იყო მას ჟამსა მცხეთას კ~ზი სამოელ და
ამისზე ტფილისისა მკუიდრთა ეკლესისა გებად ი
წყეს რომლისა ნახეუარი ყოველი ერი აშენებდ
ა და ნახეუარსა ერთი ვინმე დედაკაცი და ქა
თალიკოზი იყო მცხეთას ბართლომე და შ~დ ამის გ
ურამისასა ერისთაობდა ძე მისი სტეფანოზ და ძმა დემე
ტრესი და აშენებდეს ეკლესიასა ჯვარის მცხეთას
და ამისზე წარვლო ერეკლე მეფემან ბე
რძენთამან და მივიდა ტფილისად დადადგა და
მა რთებით ციხესა კალისასა და ციხის თა
ვმან ჵმა უყო ციხიხთ გამოღმართ და ჰქუა ე
რეკლე მეფესა რომელსა გასხენ წვე
რნი ვაცისანი და ვაც ბოროტისანი მაშინ ესმა
1-26 სტრ., 189r
ჰერეკლე მეფესა განრისხნა მისთვის და აღმოიკითხა წიგნი
საგან დანიელ წინასწარმეტყუელისა სიტყუა იგი ვითარმედ აღმ
ოვიდეს ვაცი დასავლისა და შემუსრნეს რქანი აღმოსავლისა
ვერძისანი და თქუა მეფემან უკუეთუ იყო ჩემდა სიტყუა ეგე
კადნიერებისათვის ჩემისა მისაგებელი ორკერცი დაგიტეო შენ
და დაუტეუა ტფილისი ჯიბღუ ერისთავი ბრძოლად ციხესა ტფი
ლისისასა და თვით წარემართა ბაღდადს და მივიდა გარ
დაბანს ვარაზ გაგელისასა და დაილაშქრა ადგილსა მას
რომელსა ჰქუიან ხუზაშენი და ნათელსცა ერეკლე ვარაზა გრი გოლისი და ყოველსა
ერსა მისსა და აიწყო შენებად
ეკლესიასა რომელი იგი უბრწყინვალეს არს ყოველ
თა ეკლესიათა და წარვიდა ბერდუჯს და დადგა გულს
ა სოფიოსსა და აღმართა ჯვარი ქუისა და დადვა
საფუძველი წმინდის მღთის მშობლისა ეკლე
სისა და აღასრულა გუმბათი მისი ხ: მან ჯ
იბაღუ იგი შეიპყრა და დრაკნითა პირი აღ
უვსო ამისთვის რ~: თქუა სადიდებელი იგი მეფი
სა ჰერეკლესი ხ~ კადნიერებისა მისთვის ტ
ყავი გაჵადა და მეფესა მისწია იგი გარდაბა
ნს ვარაზ გრიგოლისასა და გარდაბანით
მეფემან მიცვალა ლალს და უწოდა მეწეკევნ
ელთა მთავარსა ნათელსცა და წარვიდა
ბაღდადს და გამოიღო ბაღდადი და შეიპყრა ხ
უსრო მეფე და მოაღებინა ძალი ცხოვრებისა
და: იწყო შენებად იელუსალემისა და დასვა მოდისტს
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მოგისტოს პატრიაქად და წარმოემართა აქათვე და მოვიდა წ
ელსა მეშვიდესა და ვიდრე მოსვლდამდე მისსა ტფილისის
ეკლესია გაესრულა ხ ჯვარის ეკლესიასა აკლიდა
და: მან ჰერეკლე მეფემან ტფილისი და მცხეთას და
უჯარმოს ქადაგნი განავლინნა რათა ყოველნი ქრი
სტიანენი ეკლესიასა შეუიდნენ და ყოველნი მოგუნი
და ცეცხლის მსახურნი რომელიცაღა არა მო
ინათლნენ მოისრნენ ხ~ მათ ნათლის ღება არა
ინებეს არამედ ზაკიცით აღერივნეს ქრისტიან
ეთა თანა მიაწივეს ყოველთა მათ ზედა მახვილი და
ეკლესიათა შინა მდინარენი სისხლთანი დიოდეს
და განწმნიდა სჯული ქრისტეს ღ~თისა ჩუენისა და
წარვიდა ჰერეკლე მეფე სამეფოდვე თვისდა და მ
თავრობდა ქართლსა იგივე სტეფანოზ დიდი ქათალიკოზი
იყო მეორე ბართლომე მის ზედავე შემდგომად მი
სსა მთავრობდა ადრანასე ძე მის სტეფანოზისი და
მის ზედა სამნი ქათალიკოზნი იცვალნეს იოვანე
ბაბილა და თაბორ და ამისა შ~დ სტეფანოზ ძე
მისი და მან განასრულნა ეკლესია და განაწესა
მუნ ჯუარის კრება და დაჯდა ტფილის ცხოვრებად
და ქათალიკოზი იყო სამოელ და ენონ და მისზე
ქუეყანა ქართლისა აღწერეს და წარიღეს საბე
რძნეთს და ჰამბავი მოიწია ვ~დ ბაღდადი დაიპყ
რეს აგარის ნათესავთაო და ამის სტეფან
ოზის შ~დ ერისთაობდა ძე მისი გურამ კურატპა
ლატი: და შ~დ მისსა ვარაზბაკურის ძე მისი ანთი პატრიაქოსი
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რიაკოსი რომელმან გარდაბნელნი მოაქცივნა და მისრა
ნერსე და ძენი მისნი ფილიპე და სტეფანოს და ადრნასე და
ძენი მისნი გურგენ ერისთავი აშოტ კურატ პალატისა ხ~ ა
შოტ კურატ პალატი მთავრობდა ქუეყანასა მას შინა და სა
ხელად მისა იყო ბარდავი და ტფილისი და ჰქონდა მას ქუეყა
ნა რომელ არს გარემოს მისსა: დამაშინ განძლიე
რდა ჵელმწიფება აგარიანთა და იწყეს ძიება აშოტკურა
ტ პალატისა და ვერ უძლო წინა აღდგომად მათდა აშ
ოტ და ივლტოდა მათგან და წარემართა რათა წა
რვიდეს საბერძნეთად და თანა ჰყუეს მათ დედა და ცოლი
და ორნი ძენი ასაკითა ჩვილნი უხუცესი ადრანასე და ბა
გრატ ხ უმრწამესი ძე გურამ ჯერეთ არა ესვა და

არა ერი თვისი მცირედ ჰყუა თანა მკუდარნი მისნი
დ დედა წულითურთ და შვილითურთ მოიწივნეს მთასა
ჯავახეთისასა კიდეს დიდსა ტბისა ფარავნისასა და მაშვრა
ლნი სვლისაგან გარდაჰჵდეს განსუენებად კიდესა მის ტ
ბისასა ჭამეს რა პური და მცირედ მიერულა დამძი
ნარეთა ეწივნეს დიდნი ლაშქარნი სარკინოზთანი შეეწია ღ
~თი აშოტ კურატ პალატსა და კნინსა მას ლაშქარსა მის
სა მოსცა ძლეუა მათ ზედა და მოსრნეს სიმრავლენი ური
ცხუნი წარმოვიდეს და მოვიდნეს მოიწივნეს ჵევსა შავშეთისასა ხ ჵევი შავშე
თისა უშენებელი იყო მაშინ გარეშე სოფლთასა რ~: ჟამთ
ა სპარსთა უფლებისასა აოჵრდა ოდეს იგი ყრუმ ბ
აღდადელმან შემუსრნა ციხენი ყოველნი და მოვლო შავშ
ეთიცა და ღადონი და კ~დ შ~დ მისსა სელვამან სატლობისამ
ან მოაოჵრა შავშეთი კალარჯეთი და მცირეთღა დაშთეს
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კაცნი ადგილ ადგილ ხ დაშთომილთა მათ მკუიდრთა შავშეთისათა ქუეყანისა
შეიწყნარეს:იგისიხარულითა და სიყუარულითა და დაემკუიდრა მუნ და
მისცა ღ~თნ გამარჯვება და აჵელმწიფა იგი შავშეთი კალა
რჯეთსა ზედა და მან სოფლები ზოგი იყიდა საფასოთა და ზოგ
ი ოჵერ აღაშენა და განამრავლა აშოტ კურატ პალატმან
ქუეყანათა მათ შინა და მისცა ღ~თნ და განამტკიცა ჵელმწი
ფება მისი ნებითა ბერძენთა მეფისათა და პოვა კალარჯეთ
ის ტყეთა შინა კლდე ერთი რომელ პირველ ვახტანგს გორ
გასალს ციხედ აღეშენა სახელით არტანუჯი და აოჵრე
ბულიყო ბაღდადელისა მის ყრუიხთაგან იგი განახლა და აღაშ
ენა ეგრეთვე ციხედ და წინა კერძოდ მისსა ქვეშეთ აღაშენა ქა
ლაქი და აღაშენა ციხესა მას შინა ეკლესია წმინდათა მოციქულთ
ა პეტრესი და პავლესი და შექმნა მას შინა საფლავი თვისი და
დაემკუიდრა ციხესა მას შინა ცხოვრებად და მერმე კ~დ ეუფლა
ქუეყანათა ვიდრე კარდამდე ბარდავის ქალაქისა და მრავალ
გზის მოსცა ღთნ აშოტ კურატ პალატსა ძლეუა და
დიდი დიდება ბრძოლათა შინა:– და: იყო ერთსა შინა ჟამ
სა განვიდა რათამცა შეიკრიბნა ლაშქარი ბრძოლისათვის სარ
კინოზთასა: მოვიდა იგი ადგილსა რომელსამე განავლინა ლ
აშქრის მწუერვალნი და ვიდრე არღარა შეკრებულ
იყო ლაშქარი იგი მისი მისთანა და ესხნეს მას სა
რკინოზნი უცნაურად და აოტეს იგი წარმოემართა და
მოიწია ჵუესა ნიგლისისა და იწყო ძებნად ერისა
რათამცა ვითა განიმრავლა ლაშქარნი თვისი დაწა
რმოემართნეს მოსვლად მის წინაშე იგინი რომ

ელთა მან უბრძანა ხ იგინი მოვიდეს კალავდი მისსა
1-26 სტრ., 191r
მაშინ ვიდრე მოწეუნადმდე მათდა კარად მისსა არა უწყოდა აშოტ
ზაკუა და არა ჰყუა მას: ერი თვისი თვინიერ მცირედთასა ვერ წინა აღუ
დგებოდა იგი მათ ამისთვისცა შეივლტოდა აშოტ კურატ პალატი ეკლე
სიად დამოწყლეს იგი მახვილითა საკურთხეუელსა ზედა და შეისვა
რა საკურთხეუელი იგი სისხლითა მისითა რ~: დაკლეს იგი: მუნ ვ~ა: ცხოვა
რი აღსავალსა საკურთხეულისასა და სისხლი იგი მისი დათხეული
დღესაც საჩინოდ სახილველად არისჱ ხ~ ესმა რა ესე ამბავი ერსა
მისსა რომელნი იგი იყუნეს დოლის ყანასა ვითარმედ მოიკლა უფალი ი
გი მათი: აშოტ ჵელითა ოროზ მოროზის ძეთათა წარვიდეს დოლით ყანი
თ და დეუნა უყუეს მკულელთა მათ უფლისა თვისისათა და დეწივნეს მა
თ სავანეთა ზედა ჭოროხისასა მოსრნეს იგინი ბოროტად ვიდრემდის ა
რა დაუშთა ერი მათგანი და წარმოიღეს მკუდარი აშოტ კურატ პალატ
ი და დაფლეს მისსა მას საფლავსა შინა ციხესა არტანუჯისასა
ეკლესიასა წმინდათა მოციქულთასა რ~ მოიკლა ესე აშოტ კურატ პალატი და
საბამითგან წელთა ხ~ძ~ლ ქორანიკონსა: მეათცამეტედ მოქცეულსა
შინა მ~ვ თვესა იანვარსა ოცდა ცხრასა და დაუტეუნა სამნი ძენი უხუცე
სი ადარნასე და შედეგი მისი ბაგრატ ესე ორნი თანა ჰყუეს მას რა
ჟამს იგი მოიწია შავშეთ კლარჯეთად ხ~ უმრწამესი გურამ არ
ტანუჯის მოსვლვასღა შინა დებადა და შ~დ აშოტის სიკუდილისა მა
მისა მათისა რ~ლ გარეთ ქუეყანა ჰქონდა წაუღეს სარკინოზთა რ~
იყუნეს იგინი უსრულ ასაკითა ხ რაჟამს სრულ ასაკ იქმნეს იგი
ნი კუალადცა მოსცა ღ~თნ მათვე იგი ნაქონები მამისა მათისა და ვიდრე
უსრულოღა იყუნეს იგინი ასაკითა იზრდებოდეს ციხესა შინა არტა
ნუჯისასა და იყუნეს ხარკის მიმცემელ სარკინოზთა ყოველნივე ჵევნი
შავშეთი კლარჯეთი ნიგლისნი ხ არტანუჯით გამოღმართ დაი
პყრეს მათი ნაქონები იგი მამისა მათისა დასვეს ბაგრატ კურად პალატად
1-26 სტრ., 191v
და წარმართა ღთ~ნ ჵელმწიფება მათი: და იყუნეს ძენი უხუცესისა მის ძმისა
მათისა აშოტის ძისა ადრნასესნი სამნი გურგენ რ~ი იგი დღეთა სიბერისა
მისისასა კურად პალატად დასუეს და ძმანი მისნი აშოტ კეკელაა და სუმბა
ტ არტანუჯელი რი ჵელმწიფობას მისსა დასუეს ანთიპატოს პატ
რიაქად და ძენი ბაგრატ კურად პალატისანი სამნი დავით რი შ~დ მამისა თვისისა და
სუეს კურად პალატად ადრანასე და: აშოტ და ძენი უმრწამესისა აშოტ
ის ძისა გურამისნი ორნი ნასარა: და: აშოტად ხ~ აშოტ კეკელაა ძე ადრანასესი გა
რდაიცვალა ქორანიკონსა ჰნ~ზ და დაუტეუა გურგენ რი შ~დ კურატ პალატად
დასუეს და სუმბატ არტანუჯელი ანთიპატრიაკი გარდაიცვალა აშოტ ძე
მამეფელისა გურამისა უწინარეს მამისა თვისისა ქორანიკონსა ჰ~თ~ არა

დაუტეუა ძე გარდაიცვალა ადრანასე ძე ბაგრატ კურად პალატისა ქორანიკონსა ჟ~დ~:
სიცოცხლესავე მამისა თვისისასა და არა დაუტეუა შვილი და მამა მისი
ბაგრატ კურატ პალატი ძე აშოტ კურატ პალატისა: გარდაიცვალა ქორანიკონსა
ჟ~ვ~ და დაუტეუნა ძენი დავით რომელი შ~დ მისსა კურატპა
ლატყუეს და მოიკლა იგი ჵელითა მის ძმისწულისა თვისისა ნ
ასარა გურამის ძისითა სიცოცხლესავე შინა გურამისსა ქ~ოკსა:
რ~ა~ სუფევასა შინა გუგობასა ხ გურამ მ~ა~მეფელი მამის ძმა მისი
მამა ნასრესი უბრალო იყო სისხლისაგან დავით კურატ პალატისა
თა და დაუტეუა ამან დავით მოკელულმან ძე მცირე ადრანასე
მოწიფებელი ჰასაკითა ხ~ ნასრ მკულელი ივლტოდა სამეფოს
ა კოსტანტინე პოლეს და იყო მუნ მრავალ წელ და ამ
ისსა შ~დ დასვეს გურგენ ძე ადრანასესი კურად პალატად დიდი
სა აშოტ კურატ პალატისა ძისა: გარდაიცვალა გურამ მამეფე
ლი ძე აშოტ დიდისა მამა ნასრისა ქორანიკონსა რ~ბ:
გარდაიცვალა აშოტ ძე ბაგრატ კურატ პალატისა ქკს~ა: რ~ე და:
ამისსა შ~დ გამოვიდა ნასრ სამეფოთა და მოვიდა აფხაზეთს და იყო
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მაშინ აფხაზთა მეფე ბაგრატ დის ძე ნასრესი და შე
სწია მან დიდითა ლაშქრითა მეფემან აფხაზთამან და მუნ
ით გარდმოვიდა ნასრ სამცხესა და შეიკრიბა სხვაცა
ლაშქარი ურიცხვი ხ ადრანასე ძე მოკლულისა კულა
ტ პალატისა განვიდა ბრძოლად მისა და მიჰყუა მისთანა
შეწეუნად ადრანასესა გურგენ კულატ პალატი და შვილნი მის
ნი და ყუეს ბრძოლა და ომი დიდი ნასრის ზედა და შეეწია
ღ~თი მცირეთა ამათ ადრანასეს კერძთა და სძლეს ნასრას
მეოტი ქმნეს შეიპყრეს და მოკლეს ნასრა ჵევსა მცხეთისა
სა სოფელსა ასპინძას ქორანიკონსა რ~~ჲ და არა დაუშთა შვი
ლი ნასრას და აღიჵოცა სახსენებელი მისი ადრანასე ძე დავით
კურატ პალატისა და სუეს ქართველთა მეფედ მის მოკლულისა
და ამან ადარნასე ძემან დავით მოკლულისამან აღაშენა ბანა ჵე
ლითა კაე
ბანვლისათა რ~ი იგი ქმნა პირველ ებისკოპო
ს ბანელ და მამეფელი სუმბატ არტანუჯელი ძე ადრანა
სესი ძისა აშოტ დიდისა გარდაიცვალა ქორანიკონსა რ~თ~:
და დაუტეუნა ძენი ორნი ბაგრატ მამეფელი არტანუჯელ
ი სიცოცხლესავე შინა სუმბატ არტანუჯელისასა და
მოისრა ნასრ და ქუეყანა ნასრისი დაიპყრეს სხუათა ამ
ათ მთავართა ხ გურგენ კურატ პალატი წარვიდა ტაოთ
კალმახით მამულით თვისით ცხოვრებად შავშეთს და არტ
ანს და ამისსა შ~დ შეიმტერნეს ურთი ერთასა და შეიკრიბ

ნეს ლაშქარნი ერთმანეთსა ზედა ერთკერძო გურგ
ენ კულატ პალატმან და ერთა მისთა მეორე კერძო ად
რანასე ქართველთა მეფემან და ბაგრატ არტანუჯელმა
ნ მოვიდეს ესენი ჵევსა არტანისასა სოფელსა მგლინავსა და
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ჰბრძოლეს ერთმან ერთსა და მეოტ იქმნა გურგენ კულა
ტ პალატი წყლულებითა მისითა ძე ადრანასესი ძისა აშოტ
დიდისა ქკ~სა რ~ი~ა და დაუტეუნა ორნი ძენი ადრანასე ერის
თავთ ერისთავი შ~დ გურგენ მამისა თვისისა კულატპალა
ტისა გარდაიცვალა ქკს~ა: რ ი ვ ვ და დაუტეუნა ორნი
ძენი მცირენი დავით ერისთავთა ერისთავი გურგენ რი~ შ~დ
მეძმე დიდი ერისთავთ ერისთავი იყო და გარდაიცვალა ბაგრა
ტ მამეფელი არტანუჯელი ძე სუმბატისი ქკ~სა რ~კ~თ
თვესა აპრილსა კ დღესა აღვსებისა და დაუტეუნა ძენი ო
თხნი ადრანასე რი~ იგი მონოზ იქმნა და ბასილი სახ
ელ იდვა მას გურგენ ერისთავი აშოტ და დავით გარდაიცვალა
დავით ერისთავი ძე ბაგრატ არტანუჯელისა მამეფელისა
ადრანასეს ძისა გურგენ კულატ პალატისა ძმა დიდისა გუ
რგენისა ქორანიკონსა რ~კ~ჲ და არა დაუტეუა შვილი ა
შოტ ერისთავთ ერისთავმან ძემან გურგენ კურატ პალატ
ისამან რომელსა ეწოდა კუხი აღაშენა ტბეთი შავშეთს და
განასრულა იგი ყოვლითა განგებითა და დასუა პ~დ: ების
კოპოზად სანატრელი სტეფანე უწყებითა სულისა წმინდი
სამთან და გარდაიცვალა ესე აშოტ კუხი ქორანიკონსა
რ~ლ~ჲ: და არა ესუა შვილი და ამისსა შ~დ გურგენ ძმი
სწული მისი ძე ადრანასესი და დასუეს ერისთავთ ერისთავად
გარდაიცვალა დავით ძე ბაგრატ არტანუჯელისა ქკსა:
რ~მ~ბ: და დაუტეუა ძე მუცელსა შინა ცოლისა თვისი
სასა რომელსა იგი ეწოდა ბაგრატ გარდაიცვალა
ადრანასე ქართველთა მეფე ძე დავით მოკლულისა ქკს~ა:
რ~მ~გ და დაუტეუნა ძენი ოთხნი დავით რ~ი შ~დ მამისა თვისისა
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ქართველთა მეფე იქმნა აშოტ კურატ პალატი და ბაგრა
ტ მაგისტროსი და სუმბატ რ~ი ძმათა შ~დ კულატ პალატად
დასუეს გარდაიცვალა ერისთავი ძე ბაგრატ არტანუჯელი
ქორანიკონსა რ~მ~გ: მასვე წელსა შინა რომელსა შინა ქართვე
ლთ მეფე ადრანასე მიიცვალა დადაუტეუა ამან ძე გურგენ მუცე
ლსა შინა ცოლისა თვისისა რომელა ეწოდა გურგენვე სახელი
მამისა თვისისა გარდაიცვალა დავით ქართველთა მეფე ძე ადრანასე

მეფისა ქართველთასა ქორანიკონსა რ~ნ~ზ და არა ესუა ძე: გარდა
იცუალა აშოტ ძე ბაგრატ არტანუჯელისა ქორანიკონსა რ~ნ~თ თვე
სა ივნისსა და არა ესვა ძე გარდაიცვალა გურგენ დიდი ერისთავთ ერი
სთავი ძე ადრანასესი რმ~ნ უმეტესნი სიმჵნენი და ბრძოლანი ქმნაა ყო
ველნი მამათა მისთასა:– დაიმორჩილნა ყოველნი გარემოსნი ქორანი
კონსა რ~ჳ~ა თვესა თებერვალსა ი~დ არა ესუა ძე გარდაიცვალა მ
ამეფელი დავით ძე სუმბატ არტანუჯელისა მონოზნობასა შინა
ქორანიკონსა რ~ჳ~გ: თვესა თებერველსა ოცსა[20] დაუტეუა ძე
თვისი სუმბატ რომელიცა იგი დასუეს ერისთავთა ერისთავ
ად:– გარდაიცვალა ბაგრატ მაგისტროსი ძე ადრანასე ქა
რთველთა მეფისა ქორანიკონსა რ~ჳ~ე თვესა მარტსა
დაუტეუა ძე თვისი ადრანასე რ~ი შ~დ მამისა თვისისა მა
გისტროსი იქმნა და შ~დ მამის ძმათა კურატ პალატი იქ
მნა მასვე წელსა ბაგრატ მაგისტროსის გარდაცვალე
ბისასა ბასილი მონოზანი კალარჯი გარდაიცვალა ძე ბა
გრატ მამეფელისა გარდაიცვალა აშოტ კურატ პალატ
ისა ძე ადრანასე ქართველთა მეფისა ქორანიკონსა რ~უ~დ:
და არა ესვა შვილი და ამასვე წელსა აშოტ ძე სუმბატი
სი გარდაიცვალა და: არა ესვა ძე და შ~დ აშოტ აკურატ პალატისა
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ძმა მისი დასვეს კულატპალატად სუმბატ კულატ პალატი ძე ადრა
ნასე ქართველთა მეფისა გარდაიცვალა ქკ~სა: რ~უ~ჲ და დაუტე
ვნა ძენი ორნი ბაგრატ ერისთავთ ერისთავი რ~ი ქართველთ მ
ეფედ დასვეს რეგვნიდა და ადრანასე კულატ პალატი გარდაიცვალა ძე
ბაგრატ არისროსი ქკ~სა რ~პ~ა რ~ი ესე ძეთა შეიბყრეს მონაზო
ნ ქმნეს მოკუდა უნებლიეთ ფიჩ~თა დაუტეუნა ძენი ბაგრატ და
დავით ერისთავთ ერისთავი გარდაიცვალა ესე ბაგრატ ერისთავ
თერისთავი ძე ადრანასე კულატ პალატისა ქკ~სა რ~პ~ვ: ხ ძე
მამისი დავით კულატ პალატად იქმნა დიდად:–გარდაიცვა
ლა გურგენ ძე გურგენის ძისა ბაგრატ მამეფლისა ქკ~სა
რ~პ~ჲ: გარდაიცვალა ადრანასე ძე სუმბატ კულატ პალატისა
ძმა ბაგრატ რეგვნისა ქკ~სა: ს~გ~: დადაუტეუნა ძენი დავით მ
ცირე გარდაიცვალა სუმბატ ერისთავთ ერისთავი კაცი მა
რთალი დავით ძე მამეფელისა არტანუჯელი ქკ~სა: ს~ჲ
და დაუტეუნა ძენი ორნი დავით და ბაგრატ და შ~დ მიცვ
ალებისა მისისა მეორმოცესა გარდაიცვალა ძე მისი ბაგრატ
და დაუტეუნა ძენი ორნი სუმბატ და გურგენ გარდაი
ცვალა სუმბატ ძე ბაგრატ რეგვნისა ქართველთა მეფისა ქკსა: ს~ი~ბ:
და არა ესვა შვილი გარდაიცვალა დავით ძე სუმბატ ე
რისთავთ ერისთვისა შიდებულისა კაცისა მართლისა და გა

რდაიცვალა ბაგრატ რეგვენი ქართველთა მეფე ძე კუ
რთხეულის სუმბატ კულატ პალატისა ქკ~სა: ს~ი~დ: და
დაუტეუა ძე თვისი უხუცესი გურგენ რომელსა უწოდეს მე
ფეთ მეფე და ამას გურგენს ესუა დედით ბაგრატ ა
ფხაზთა მეფისა დისწული დემეტრესი და თეოდოსესი ვი
დრე გურგენის გამეფებამდე ესე ბაგრატ მეფე იქმნა აფხაზეთს
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და ამისთვის გურგენს მეფეთ მეფობა: გარდაიცვალა დავი
თ დიდი კულატ პალატი ძე ადრანასე კულატ პალატისა ქკ~სა ხ
ს~კ~ა: და არა ესუა ძე და აოჵრდა იმარტაო და გამოვიდა
ბასილი ბერძენთა დამეფე დამისცნეს მას ციხენი აზნაუ
რთა ამა დავითისთა დადაიპყრა ბასილი მეფემან დავითის მამ
ული კულატ პალატისა და მივიდეს მის: წიშ~ე: ბაგრატ აფხაზთ მეფე მამა მ
ისი და მოსცა მას ბასილი მეფემან პატივი გურგენს მაგ
ისტროსობა და ბაგრატს კულატ პალატობა რათამცა ვითარ მ
ტერ ყუნაენ ერთმან ერთისა მიმართ მამა ძენი ესე და
ამით ღონითა იძმაცვა ხ გურგენ ჭეშმარიტი დამართა
ლი იყო და ვერა აზრა გული მისი ზაკუითა ამით მი
ზეზითა და ვერა უძლო ღონის ძიებითა:– გარდაიცვალა ესე
გურგენ მეფეთ მეფე ძე ბაგრატ ქართველთ მეფისა ქ~კს~ა: ს~კ~ჲ: და დაუტეუა ძე ესე
თვისი ბაგრატ აფხაზთ მეფე კულატ პალა
ტი დიდი და ეუფლა ტაოს მამულსა თვისსა და დაიპყრა ყო
ველი კავკასია თვით მპყრობლობითა ჯიქეთითგან ვიდრე გო
რანგეთამდე ხ ადრაბაგანი და შარვანი მოხარკე ყო სომხი
თის ჵელმწიფებითა ნებიერადრ განაგებდა მეფე სპარ
სთათვის მეგობრად და ერთგულ ყო სიბრძნითა და ძლიე
რებითა თვისითა უფროს სახლეულთა თვისთასა და რ ბერძე
ნს მეფესაც შიში აქუნდა ამის ყოვლადვე და ამან ბაგ
რატ კულატ პალატმან მოიყუანა კალარჯნი ჵელმწიფე
ნი სუმბატ და გურგენ ძენი ბაგრატ არტანუჯელის
ანი თვისნი მამის ძმისწულისანი დარბაზობად მისწინა
შე ციხესა შინა ფანასკერტისასა და მუნ შინა შეიპ
ყრნა იგინი და აღიხუნა ქუეყანანი და ციხენი მათნი რ იგინი:
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პატიმარ ყუნა ციხესა შიგა თმოგვისასა და მუნ ციხესა შინა
თმოგვისასა გარდაიცვალ სუმბატ არტანუჯნელი: ქკ~სა: ს~ლ~ა:
და ეგრეთვე მასვე წელსა გურგენცა გარდაიცვალა ძმა სუმბა
ტისი ქკ~სა: ს~ლ~ბ~: ხ შვილნი ამათნი წარვიდეს კოსტანტი
პოლეს ძე სუმბატისი ბაგრატ და ძე გურგენისი დემე

ტრე: ბასილი მეფვის წინაშე და მათნივე შვილნი კალარ
ჯთა მეფეთანი რ~ლ: დაშთეს ამათ ქუეყანასა მოისრნე
ს ყ~ნი: სიკუდილითა პატიმრობასა შინა:– ამისსა შ~დ მოვლო
ბაგრატ ყ~ი სამეფო თვისი აფხაზეთი ჰერეთი და კახეთი მოვიდა
და დაიზამთრა ჵეუთა ტაოსთა და მორაიწია ზაფხული მოვი
და მასვე ციხესა ფანასკერტისასა წელსა მესამესა და მ
უნ შინა გარდაიცვალა ესე ბაგრატ: ქკ~სა: ს~ლ~დ:
თვესა მაისსა ზ~: დღესა პარასკევსა და დაუტეუა ძე თვი
სი გიორიგოლი და დაჯდა იგი მეფედ წლისა ი~ჰჱ ხ
დაჯდა ესე გ~ი: მეფედ განდგაე ამას ქუეყანასა ჰერეთ
კახეთისა და ღადრობითა აზურთათა შეპყრობილ იქმნე
ს ერისთავნი მათ ქუეყნად კუალადვე ეუფლნეს მათნი უფა~ლნი
რომელთა პ~ლ: აქუნდა იგი:– და ამის გიორგის მეფობასა გამო
ვიდა ბასილი ბერძენთ მეფე ამას გ~ის მეფესა ხ ესე გ~ი
განვიდა ლაშქრითა დიდითა და დაიბანაკეს ქუეყანასა ბასიანი
სასა ორთავე მრავალ დღე და არა მივიდეს ბრძოლად ე
რთმანერთსა ზედა ა~დ მოერიდა გ~ი და მივიდა და დაწვა
ქალაქი ოლთისი გამოვიუდგა კუალსა და მოუდგა უკანა მ
ეფე ბერძენთა და შეკრბეს რა უკანა მავალნი გიო
რგისნი და წინა მავალნი ბასილისნი ლაშქარნი
იქმნა ბრძოლა დიდი სოფელსა შინა რომელსა ეწოდების შირიმთა
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და მრავლად მოისრნეს ორკერძოვე და მოიკლნეს დიდნი ერისთავნი რატი
ძე ლიპარიტისი და ხურსი და ვ~ა მოესმა ჵმა ომისა გ~ი მეფესა აღბორგნეს განვი
დეს და მოვიდეს ადგილსა მას სადა იყუნეს ბრძოლად და მოვიდა მუნ ბასილი
მეფეცა სპითა დიდითა და შეკრბეს იგინი იმიერ და ამიერ და იქმნა მუნ ბ
რძოლა დიდი და მოისრნეს მუნ ბერძენნი დიდნი და ფრიადნი და წარმოიღეს გი
ორგისათა ავარი და ეზომ განადიდნა ბრძოლა იგი რომელ სივლტოლა ეგულ
ებოდა ბასილი მეფესა გარნა გი~სნი: სულ მოკლე იქმნეს რ მორიდეს და
წარმოვიდეს ხ ბასილი უკან წარმოუდგა და მოვიდა არტანს დადაწუა იგი და
რ~ი პოვა ყო ტყუე ხ გ~ი წარვიდა ნალით კერძო სამცხედ და მიუდგა მას
უკანა ბასილი ჯავახეთით კერძო და მოაოჵრა ყოველივე გარდავიდა
გ~ი თრიალეთად და მოადგა ბასილიცა თრიალეთდავე და რა ეახლნ
ეს ერთ მანეთსა კ~დ განძლიერდა გ~ი ლაშქრითა რ~ მოიყუანა წ
ანარნი და შაქნი ხ იხილა რა ესე ბასილი შეიქცა თრიალეთით
და უკმოვლო ჯავახეთი და არტანი დღეთა შინა ზამთრისათა
და კ~დ უბოროტეს ადრე მოაოჵრა და წარვიდა და იზამთრა ქუეყანასა
ხალადსა ქალაქსა ტრაპიზოტნიზას და ვიდოდეს მოციქულნი ორთავე ამათ
მეფეთანი ზავისათვის ერთმანეთისა წინაშე მშვიდობისა ხ იქმნა ა
მას ჟამსა შინა განდგომილება დიდი საბერძნეთს რ~ შეირ

თნეს ბასილის სპასპეტი და წარვიზი ძე ფოკას განდგომილისა და
მეფე იქმნა ქისიფი და მიიდგინეს მათ ყოველი აღმოსა
ვლით კერძი ქუეყანა: ხ ღთ~ნ ბასილის დიდად შეშინებულსავე პა
ტივსცა რ~ განდეს ქსიფენ წარვეზ ყოველივე ერნი მისა
დ მომდგომელნი შეიცვეს ციხესა შინა შეიპყრეს და ბასილის
წინაშე წარმოგზავნეს და მან ექსორია ყო იგი კუნძულსა შინა
და მიმდგომთა მისთა მრავლთა თავი მოჰკუეთა რომელთა თანა იყო ფერის ჯოჯიკის
ძე ქართველი:– და კ~დ შემოიქცა ბასილი მეფე
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და მოვიდა ბასიანს და ითხოვა იგი გ~ი მეფისაგან ციხე ქუეყანათა და: აღუ
თქმიდა ზავსა და მშვიდობასა ხ~ გ~ი მეფემან განავლინა ზვიადი ლაშქრითა
დიდითა უწინარეს თვისსა და დაილაშქრა ზვიადმანცა ამიერ კიდესა ბას
იანისასა რაეცა ზამთრის სახედ ხ თვით გ~ი მეფე უკანაისრე განვიდა
ზავად წადიერი ლაშქრითა დიდითა და ძლიერითა გარნა ორკერძოვე მზ
აკუარნი იგი აზნაურნი არა მიეშვნეს გიორის ყოფად ზავისა რ~ არა
უნდოდა მშვიდობა ა~დ: აზრახეს მას ბრძოლად იწუეს იგი ბასილის ზედა რ~ი
იგი ზავად და მშვიდობად ჰგონებდა მისვლასა მათსა და ჰგონებდა და მოელ
ოდა ხ გიორგისთა იწყეს ბრძოლად და აომეს ზოგი ბასილის ლაშქრისა მაში
ნ უბრძანა ბასილი მეფემან და მოკიდება წვერსა ჰოროლისასა და წუე
რილით მათი რნ~ი მისად დაეწერნეს გ~ი მეფისა ჩუენისა სიმტკიცისა
და ძლეუისანი და ესრეთ ბასილი მეფემან ჰოროლისა წერითა ამარ
თნა იგინი მიუპყრა ღთსა და თქუა იხილე უფალო წერილი ესე
მათი საქმე რომელსა აწ იქმან და კუალად მოიღო ბასილი მეფე
მან ძელი ცხოვრებისა მანდილითა წმინდითა და დასცა იგი ქუეყანასა
ზედა და თქუა ესრეთ ვ~დ უკუეთუ მიმცე მე ჵელთა მტერთასა
არღარა თაყუანის გცე უკუნისამდე დავითარ ესე ყო და თქუა მყის მა
სვე ჟამსა იძლივნეს და მეოტ იქმნეს სპანი გიორგისნი რ~ნი
იგი პირველ მივიდეს და გამოვიდეს მიერ კერძო ტაღმანი მეფისა
ნი რუსნი და არა განერა ერთიცა პირველ მოსრულთა მათ
თვინიერ მცირედთასა რ თვით მეფე გ~ი და უძლიერესი ლ
აშქარი მისი არღარა მისულიყო ჯერეთ ყოვლადვე და მოიკლნ
ეს მათგანი მას დღესა შინა რომელთაცა იგი მშვიდობის
ყოფა და მეოტ იქმნნას ყ~ნი და მოისრნეს ურიცხვნი პირითა მახვილისათა და რნ~ი
მეოტ იქმნეს წარიღეს ბერძენთა ავარი დიდ ძალი და განძი სა
მეფო ყოველი ს~დ რ~ი აქუნდა:– და წარმოიძრა მცირედ ბასილი მეფე
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და მოუდგა უკან და კ~დ იწყო ზავად და მშვიდობად პირველისა
ებრვე რ შიში აქუნდა საბერძნეთით კუალაცა განდგომილებისა
და ყუეს მაშინ მშვიდობა და დაიიზავნეს გ~ი მეფემან მძეულად

ძე თვისი ბაგრატ სამისა წელისა ყრმა ჩვილი და მისცა ცი
ხე ათორმეტი და ქუეყანანი დავით კურატპალატის ნაქონები ტ
აოს ბასიანს და ჯავახეთს შავშეთსა და ერთს და წარვიდა ბ
ერძენთ მეფე ბასილი და თანა წარიტანა ბაგრატ ყრმა მცი
რე და მცირე და შ~დ სამისა წლისა დაშავე წარმოგზავნეს აღუთქუა
გ~ის ბაგრატისი გარდაჵდეს რა სამნი წელნი მაშინ წარმოგზა
ვნა ბასილი მეფემან ქალაქით კოსტანტინე პოლით ბაგრატ ძე
გიორგისი ვ~ა იგი აღუთქუა და მოიწია ბაგრატ ტაოს და შემოვიდა თვისსა
მამულსა ბანასთანა მოყოლითა მისად კატაბანისა აღმოსავლისათა ზღ
ვრადმდე ბაგრატის მამულისაჱ ხ შერაიქცა კატაბანი იგი მოემთ
ხუივნეს მას მანდატურნი წიგნითა ესრეთ წერილითა ვითარმედ
მიიცვალა ბასილი მეფე ძმა: ჩემი: და: ვიქვმნა: მე: მეფე: ყ~სა საბერძნეთისა და აწ
სადაცღა მოწეუნ
ულ იყოს საჵელმწიფოსა შენსა ძე გიორგისი ბაგრატ გარეუე აქც
იე იგი სწრაფით დაწინაშე ჩვენსა მოგზავნე და ვ~ა აღმოიკითხა კა
ტაბანმან მსწრაფლ მოიქცა და დეუნა უყო ბაგრატს გარნა ვერ
ეწია მას რ თვისსა მამულსა შემოსრულ იყო იგი და განძლიერე
ბულ ლაშქრითა რომლისა ბრძოლად ვერღარა ეძლო კატაბან
სა მას ა~დ გარე უკუნ იქცა და წარვიდაჱ ეჰა დიდიდა საკუი
რველი მოწყალება ღთ~ისა ვითარღა განერა მართალი ჵე
ლთაგან შემპყრობელთა და მტერთა მისთასა ქკ~სა: ს~მ~ე:
მოვიდა ბაგრატ საბერძნეთით წინაშე მამისა თვისისა გ~ი
მეფისა და დედისა თვისისა მარიამ დედოფლისათა ქალაქსა მათსა
ქუთათის და ესრეთ შეკრბეს იგინი მშვიდობით და მისცეს დე~ბა და მადლობა
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ღ~თსა მომადლებისათვის მათდა ესე ვითარისა მის კეთილისა და შ~დ ამისს
ა რა გარდაჰჵდეს წელნი ორნი გარდაიცვალა გ~ი მამა ამ
ის ბაგრატისა თრიალეთს ადგილსა მას: რომელსა ეწოდების მყი
ნვარნი ქკ~სა ს~მ~ზ თვესა აგვისტოსა ი~ვ: და დამარხეს იგი
ქუთათის და დაჯდა შ~დ მისსა მეფედ ძე მისი ბაგრატ ცხრი
სა წლისაჱ ხ აზნაურნი ტოელნი წარვიდეს საბერძნ
ეთს ვაჩე კარგის ძე და ბანელი ებისკოპოზი და ამათთანა
უმრავლესნი აზნაურნი ტაოსა რომელნიმე ციხეთა დარომე
ლნი მე უციხონი განუდგეს ბაგრატს და მიერთნეს
კოსტანტინე ძმასა ბასილი ბერძენთა მეფისასა რომელ
შ~დ მისსა მეფე იყო:– და წელსა მეორესა გამოგზავნა კოს
ტანტი მეფემან პარკიმანოსი თვისი მიუწდომლისა ძალი
თა ლაშქრითა თვისითა დაგანძითა ურიცხვითა ყ~დ უძ
ლიერესად ბასილი მეფისაცა მოვლოდა მოაოჵრა ქუე
ყანანი იგი რნ~ი პ~ლ მოეოჵრნეს ქუეყანანი ბასილი

მეფესა და უმეტესცა რ მიიწია ესე თრიალეთს ც
იხესა ქვეშე კლდეკართასა სადა იგი იყუნეს მა
შინ აზნაურნი ბაგრატისანი და ბრძოლა ყუეს
გარნა არა დიდად და განდგეს კ~დ აზნაურნი და მისცნეს
ციხენი ჩანჩახამან ერისთავმან შავშეთისამან მისცა ციხე ცე
ფთისა და თვით წარვიდეს იგინი საბერძნეთს:– ხ აღაშენა სიმაგრ
ე საბა ებისკოპოზმან მტბეუარმან მახლობელად ტბეთის ეკლეს
იასა და სახელ სდვა მას სვეტი და შეკრიბა მაშინ მან ერი თვისი
და შეუიდეს მას შინა:თვით:საბა მტბეუარი ებისკოპოსი და ეზარა ა
ნ ჩაელ ებისკოპოსი და შავშეთის აზნაურნი და განძლიერდ
ა მას შინა ხ მოავლინა მუნ პარკინამოსმან იოვანე ხ ალტვირალი
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სახელით ვალანგ ლაშქრითა დიდძალითა და თანა მოს
ცა მას ძე გურგენ კლარჯისა დაემეტრე რეც შესატყუინელ
ად ქუეყანისა მკუიდრთა რ~ი ესე ესრეთ იქმნა რ მიიქცეს
ერნი სოფელნი უგუნურ უსუსურნი ცნობითა და გონებითა:–
და გამოადგინეს ლაშქარნი სვეტსა მას ხ ტბეთისასა და ბრძოდე
ს ძლიერად მრავალღონედ და ღთ~ნ განაძლიერნა მყოფნი იგი
სვეტსა მას შინა მადლითა და მეოხებითა წმინდათა მოციქულთათა და
ლოცვითა წ~თა ამათ მღდელთ მოძღუართათა და ვ~ა ერთგულნი და
ჭეშმარიტნი მარტვილნი საღმთონი თავთა თვისთა სიკუდილად გან
სწირვიდეს და ჵორციელთა უფალთათვის თავთა თვისთა სიკუდილად გან
სწირვიდეს და სისხლთა დასთხეუდეს სიტყუისაებრ მოციქულნი და
განძლიერდებოდეს
ყოველთავე ეტყოდეს ვ~დ ნუმცა შეგვიტყობენ ჩუენ ლიქნანი ესე და
საფასენი მსწრაფლ წარმავალნი ა~დ მოვიგოთ მადლი ერთგულებისა
და გვირგვინი ახოვნებისა რ მბრძოლანი იგი გარე მოდგომილნი მათ
და ლიქნიდეს აღთქმითა და ქადაგებითა კეთილთა და საფასეთათა ხ ესე ვით
არდ რა ღელეუდა აღტეხილად იგვემებოდა აღმოსავლეთი მსწრაფ
ლ ეწია რისხუა უმსჯავროსა მას მეფესა კოსტანტინეს მსგ
ავსადვე ივლიანესი უსჯულოსა უწყალოებისათვის ბაგრატ მეფისა
ჩვენისა მოოჵრებისათვის მამულისა მისისა და მოსწრაფედ მოუ
წერე პარკიმნოსსა პროადროსსა თვისსა რათა მსწრაფლ შეიქცა
ეს იგი ლაშქრითურთ თვისით და მოვიდეს კოსტანტინე პოლედ დაწა
რვიდა იგი ესმა რა ესე და კ~ა გარდაიცვალა ესე კოსტანტი მეფე
დაუტეუა შ~დ მისსა მეფობა რომანოზის ნათესავი მიმდგომსავე თ
ვისსა ამისსა შ~დ წელსა მესამესა სანატრელმან დედოფალმ
ან მარიამ დედამან ბაგრატ მეფისამან შეიმოსა სიმჵნე და ახ
ოვნება რ ნაშობი იყო ბრწყინვალეთა მათ ძლიერთა
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მეფეთა არბაგთა და წარვიდა კოსტანტინე პოლედ წინაშე რომანოზ მე
ფისა ვედრებად მისსა რათა მშვიდობა ყოს აღმოსავლეთისათვის და რა
თა არღარა იყოს ბრძოლა ბერძენთა და ქართველთა და გლახაკნი
დაწნარებულ მყუდრო იყუნენ და რათა მიუთხრეს პატივი ძესა თვი
სსა ბაგრატ მეფესა წესისაებრ სახელისა:–

სახელი ღთისა მაღლისა მე დიდებითა მიქ
ია
აქა ჵორცითა ვადიდებ: სულითა ვმონებ იქ
ია
ჩემზედა: შემწედ ამყოფოს: წმინდა: გაბრიელ მიქ
ია
და: მძლავრსა არ მიმცეს: ბოროტსა: არა მტანჯუუდეს იქ
ია
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რ~ნ წყლისა მოაბადნი რიტორთა სძლე ყოველთა ენა უტყუ მ
ეტყუელ ჰყავ ანგელოზთა მთავრისა აწცა განამარტე ენა
ბრგვნილი ესტრთა და აზამათა მეტყუელებასა შინა შარა
ვანდთასა ო ო ო ო
ო
ო ო ო
ო
-----------------------------ვინათგან მოსე მხილველი ღ~თისა და წინასწარ მეცნი ყოფადთა ე
ურჩა განმაგზავნასა ისრაელთადმე მათდა მომღები ენა მძიმობისა
მიერულა ურულოსა ვითარ ყოფადთა და მსახი ვითარ ვითარებისა შეუმკად
რე ვიქმნა მერმეტყუე თქმათა აღმატებულოებისა უკუეთუ იგი სიტ

ყუათა ცეცხლისათა გარდანაცი და კუერთხითა გუელადობითა და ჵელის
ფერთა ქცეულებითა მბრძოლობითა ვერ მცოდნთა და ვსცე სულაპი
ნისა სახედ აღსაყუირსა ქებასა ქებათასა რომელსა იგივე უიგო
სიბრძნითა მიეგავე სოლომონ რომლისაგან ბათმოთესლოვნებისა ვერას კმო არს
ა შემსხმელად ულუმპიანობით მათ გარდაცემასა თამარისასა ვიტყუი ჵელმ
წიფეთა სახელისა და დიდებისა დავით მის პირველისა არსთა დამაწყსა
ცა ჵელითა ქმნულებითა მოქადულ მყოფელისა ღ~თისა რი~ სახუეველთაგ
ან აღმჰჭვალავს შორის სულსა გულსა შინა: ერთ მთავრობა: ერთ უფლ
ება ერთისა კაცისა კაცისა: ერთისა ღ~თისა: და კაცისა სრულისა მიერ
სრულ კაცად აღმოჩენით აღმოჩენილსა: და აღმობრწყინვებულსა ვინცა ამან შეაყო
თვი
სისა სულისა წყარო ხედავათა პირველს ამას წყაროსა ქ~სა ნათელსა მა
მისასა რ~ნ მოიგონნა ხუთნი საგრძნონი ხედვა: სმენა: შეხება: გემოს: ხილვად:
განრჩევა: დამორჩილნა კლდეს: მას: ქრისტესა ასპოლად ქმნ
ითა გონებისათა არა არს მექმნი ნებისა თვისისა ესე შვილ იქმნა მშ
ობელთა ძირ რტოებათა შესატყუესათა და შეზავებულთა ვითარ საცნაურ ა
რს ხე ნაყოფისაგა და ნაყოფი ხისაგან დავითიანთაგან და ხუასროიანთაგა
ნ და პანკრატონიანთა სახელი უფროს მზისა იცნობებოდა და ყ~სა
ქუიშისა და მის მინადებისა რ~ნ ნებროთისა ჰასაკითა მოიგო ჰაოს ძეთა
სამთვარები
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რომელთა შემსხმელად ჵამასა ომი როსა მერაბამე იგი იდიდა სიტყუა
ალექსანდრისამდ პალოტარახოს ზემო მაღლელი ისტორიოთა მწერალობა
სა შინა ჵელმწიფეთა შემსხმელობისასა ვითარ ჟამთა და ჟამთა გა
რდმოზენებითა აღმონათდებიან ქუეყნის მფლობელნი და მიიღებს თვით
ეული საქმისა შესატყუისებასა აღმაკულხებასა სიტყუითა და საქმითა
და ვინმე საგმობანი აღძეგლნა ბოროტთა საქმეთა შინა აწ მე რ~ი
გინათუ ბრძენთა და გონიერთა კაცთაგან მასმიან გარდავსცე
ისტორიასად ვასლო ლარაფასა ძალ არს მითხრობა მეფეთ ვინ
ათგან ლუკუა აღმავალობასა სიტყუა სეითისა ადამისა და ღ~თისა
მეც ესრეთ ვიწყო ამის თამარისა სამგზის სანატრელისა და სა
მებისაგან ოთხად თანა აღზავებისა რ~ი ეთეროან იქმნა ჵელ
მწიფეთა შორის რის~ა სახედა სახელი თვისისა ადგილისა მამა
იქმნა იგი მეფე მეფეთა ძე დიმიტრი მეფისა რომელსა დავით
ცა ესვა ძედ ძესა დავითიანისასა და აღმოსავლეთსა და კერძო ჩ
რდილოეთისა მეციხოვნისა და ზღუართა დამდებლისა და ზღვათა
ზღუამდინისა რის~ა დიდებითა სიმჵნითა და გვარითა ცხოვრე
ბისათა აღმოაჩენს იოვანე ფილასოფოსისა ჭიმჭიმელისა შე
სხმა მითხრობა დიმიტრისა მჵნესა ჵდომათა შინა და მძ
ლესა ბრძოლასა შინა ორ ძეობდესა რათა დავით და გ~ი:

მირჩეული ძისა უმცროსისა მლარწველი მკიცხველი ი
ქმნა ვითარ ისაკი იაკობისდამი და ვედრებისა შემასმენელმა
ნ ღთ~ნ დავითის დღეთა შემცირებით სრულყო პ~ლ: მამე
ბისა და მამამან ძითურთ ძე ტკბილი შემგვარი მამისა
აღამაღლა თავის თანა და ძისა სწორად მოსაყდრედ გამოაჩინ
ა მზე ნათობთა შ~ს ალექსანდრე და ქაიხოსრო მპყრობელთა
შ~ს: აქილეუ: სამბსონ: და: ნებროთ: გმირთა: შ~ს სპანდიერთა ჰამათ და სიაოშ
გოლიათთა შ~ს სოლომონ სოკორატ
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რატ და პლატონ ბრძენთა შორის ამას თვისსა მეფობასა შინა
მოგუარა ცოლი მამამან ასული მეფისა ხუდდანისი ს
ახელით ბურდუხან ესე თვით ვითარი შესატყვისი
ქმრისა პირმზისა ტან ლომისა თვით მზემზეთა შვე
ნებითა და მომფენაობითაცა ვითარ ითქმის ცოდვილთა და მარ
თალთა ზედა რ~ი ჰყუარობდა მართალთა და სწყალობდა ბრა
ლეულთა რომლისათვის თუ ვთქუა სახეები გარეშეთა გინათუ
ვიეთმე სატრფიალოთა თვით მისავე ქრისტე შემოსილობისაგან მა
ქუ შიში და კდემა რ~ი ეკატირინესა და პენელო ქმნილისა
და თვით მარიამ განმანათლებელისა ცისა და ქუეყანისა ესახები
ს თვინიერ ქმრისა მყოფლობისა მადლითა სიბრძნითა შეწევნ
ითა და მეოხებითა ნუ უკუე ზეშთა განზიდვითა დამრუმდეს თვა
ლი გონებისა და ვიმთხრებლე ნეშთად წყენა სახეობითა რ~ლი
უმარჯულო და უმარცხულო მავალი გზებისა გზისასა მაბრალებდე
ს გარდა ქცეულებასა ესევითარსა აწ ვიწყო ძალებრ და უღო
ნო მიწუდომისა ესე შვილისა ნათელშემოსილისა მამა ი
გი გორგასლიანი აღმასრულებელი ვახტანგისა ნეტარებათა
რ~ი დავითს მამადობათა შინა ღმრთისა ქენებით აღთქისა აღდ
გინებად ტომთაგან მისთა მისებრ მპყრობელი აღმოსა
ვლეთისა და ვითარ ამისთვისცა ესე ვილარად და ლექსავს მე
ლექსე ვინმე და იტყუის. : : –
შენ ვახტანგ სანატრელიხარ: შენთვის ღ~თისა მაქებარის. ა
ცნამცა: შენი: მტერთა ძლევა თვით მზეებრ მაშუებარის – – ა
მუსულმანთ ამწყუედელისა: ქრისტიანთ: მაშენებრის – – – ა
და ვინ დაგბადა მანვე უწყის დაბადება ბუნების – – – ა
ამან რა იპყრა შარავანდედი მეფობისა შვიდ სამეფოდ [განწესებული]
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აღმკულმან ზენათა პორფირითა და გვირგვიინთა აღიჭურნა მკლავნიცა მუსრვად და
მოწყუედად

წინააღმდგომთა ქრისტეს სჯულისათა აგარიანთა ისმაიტელთა და მამადიანთა:–
დაჯდა ნებითა ღთისათა თამარ მეფედ დასაბამითგა წელთა
ექვსი ათას ექვსს ოთხმოც და ექვსსა ქ~კსა ოთხას და სამსა
შვილი მეფეთ მეფისა გი~სი: დიდის დავითის ძისა დემეტრეს ძი
საგან ცოლისაგან ბურდუხან ოვსთა მეფის ასულისა.
რომელი: ჰმატდა სიკეთესა დედათასა სხუითა ყ~თა გარნა თამარის დედოფი
თა სძალი სხუა მისებრი მაშინ არა ეხილვა ქართლისა თემსა და
შემდგომით შ~დ აქონ ამიერითგან რა ჯერ არს თამარის თქმად არნა
მონაცვალეობა ღმრთისა სამეფოსა და ერისათვის რ~ აღიღო გონება მაღლად და მდაბ
ლითა სულითა და განიცადა სამეფო სიდიდე საქმისა მისდა რწმუნებულისა მი
აყვნა მყვანებელსა თვისსა ხედვა და იწყო განგებად ვითარ იგი მობერვიდა სული
მიმოიხილა სიმახვილითა ცნობისათა თვისსა გარემო ყოველი და მყისსა შინა შეემე
ცნა ხილვითა ოდენ წრფელთა და რკუთა და სიბრძნითა განგებითა პ~დ ყ~თა ზ
ედა დასსა წყალობა უხუებით რათა ჟამთასაქმეთასა ერთნი ერთგულობით მადრიელ
ობენ ხ~ მეორენი უსიტყუელ იყვნენ მიგებისათვის სამართლისა ხ~ სჯულთა
თვის სულითთა მეორე კოსტანტინე იქმნებოდა და მისებრვე ჰგო როვნებდა და
წყებასა საღმრთოსა საქმეთასა რ~ იწყო აღლესვად ორპირსა მახუილსა მოსასრველად
თ
ესლთა ბოროტთა და ინება რათა იქმნას შეყრა და გამორჩევა დიდთა მათ და
მსოფლიოთა პირველთა აღმოუწოდა წმიდით ქალაქით იერუსალემით ნი
კოლაოზს გულაბერისძესა რომელსა სიმდაბლისა ძალითა ეჯმნა ქ
ართლისა კათალიკოზობისაგან ესე რა მოიყვანა შემოკრიბნა ყ~ი სამე
ფოსა თვისისა მღდელთმოძღუარნი მონაზონნი და მეუდაბნოენი კაც
ნი მეცნიერნი სჯულისა საღმრთოსანი და მოსწრაფე იყო რათა
მართლმადიდებლობასა ზედა შემოთესილნი თესლნი ბოროტნი აღმოფხურნეს
სამეფოსაგან თვისისა რ~ი
ესე ადრე განემარჯუა სასოებისა კეთილისა მქონებელსა:–
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ხ~ შემორაკრბეს ორისავე სამთავროსა ეპისკოპოსნი რომელთა პირად
აქუნდა ზემო მოჵსენებული ნიკოლაოს მსგავსი სეხნისა თვისი
სა და ანტონი ქუთათელი საღირისძე დიდად განთქმული სათნოებ
ათა შინა და ძლიერი საქმით და სიტყვით მიეგებოდა მათ თა
მარ დიდითა სიმდაბლითა ვ~ა კაცი და არა მეფე ვითარ ანგელოზ
თა და არა კაცთა შეკრიბნა ყოველნი ერთსა სადგურსა და დასხნა
საყდრებითა ხ~ თვით დაჯდა შორის მათსა მარტოდ და არა მეფობით
და ესრეთ ეუბნებოდა ჶ წმიდანო მამანო თქუენ ღმრთისა მიერ განჩი
ნებულ ხართ მოძღურად ჩუენდა და მმართებლად წმიდასა ეკლესიას
ა და თანა გაც სიტყვის მიცემა სულთათვის ჩუენთა გამოიძიეთ
ყოველი კეთილად და დაამტკიცეთ მართალი ხ~ განჵადეთ გულარძნილი
იწყეთ ჩემ ზედა რ~ შარავანდი ესე მეფობისა არს და არა ღ~თის
მბრძოლობისა ნუ თუალახუამთ მთავართა სიმდიდრისა თვის

ნუცა გლახაკთა უდებყოფთ სიმცირისათვის თქუენ სიტყუითა
ხ~ მე საქმით თქუენ სწავლით ხ~ მე განსწავლით თქუენ წურთ
ით ხ~ მე განწურთით ზოგად ჵელი მივსცეთ და ცვად სჯულთა სა
ღმრთოთა შეუგინებელად რათა არა ზოგად ვიზღვივნეთ თქუენ ვ~ა
მღდელნი ხ~ მე ვ~ა მეფე თქუენ ვ~ა მნენი ხ~ მე ვ~ა უგბური ე
სმნეს რა სიტყუანი ესე ყ~სა მას კრებულსა მამათასა: მადლობდ
ეს ღთ~სა: და თანად მეფესა ღთივ განბრძნობილსა ჯდა უკუე თ
ამარ მცირედჟამ შორის მათსა მერმე მოიღო კურთხევა მათგა
ნ და წარვიდა პალატად თვისად ხ~ წინამძღუართა კრებისათა ნიკოლ
აოზ და ანტონი რ~ნი ვითარ პირ მეტყუელნი მთიებნი უძღოდეს მომ
რგუალებასა ცაებრისა მის ვარსკულავთა კრებულისასა არა
ინებეს შორის მათსა ყოფად მაშინდელი იგი ქართლისა ქათა
ლიკოზი რ~ წინაუკმო რამე იწყო წესთაგან ეკლესიისათა და ჭყონდიდელ
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მაწყუერელობა და მწიგნობართუხუცესობა მოევერა გა უფლისაგან ა~დ ვერა განაყე
ნეს დაღაცათუ ფრიად იღუაწეს რ~ი ადრე თვით განაყენა სჯ
ულმან ღმრთისამან ხ~ სხუანი ვინმე ეპისკოპოსნი შეიცვალნეს
და მათ წილ საღმრთონი კაცნი დასხნეს და სხუანი საეკლესი
ონი წესნი განმართნეს უდებთა მიერ დაჵსნილნი ხ~ აღვსებ
ოდა რა კრება შემოვიდეს ყოველნი სპასალარნი და ერისთავნი სა
მეფოსანი და მოაჵსენეს მამათა რათა ზოგად იღუაწონ შემოყუა
ნებად სიძისა თამა რისთვის რ~ი ყვესცა და შემოკრბეს წინა
შე რუსუდან დედოფლისა და განზრა ხვითა ყ~თათა წა
რავლინეს კაცი ვინმე რუსთა სამეფოდ ქრისტიანობისა და
მართლმადიდებლობისათვის მათ ნათესავთასა და
ესე ვერა კეთილად განაგეს რ~ არცა კაცი იგი ღირ
სი საქმისა წარავლინეს და არცა მისსა მეცნიერ იყუნ
ეს რომელსა იგი მოიყვანებდეს შ~დ ჟამისა მ
ოიწია კაცი იგი წარვლინებული და მოიყვანა კაცი დ
იდად გუარიანი უდიდესი ყ~თა მათ მეფეთა მის კე
რძოსათა და სახითაცა არა უმარჯვი რომელიცა იხ
ილეს რა ყ~თა კაცთა სთნდა რ~ არარას მეცნი
ერ იყვნეს ჩუეულებისათვის მისისა აცნობეს თამარს და ა
წუევდეს ქორწინებასა და ასწრაფობდეს ამის პირისათვის ა~დ
იგი მიუგებდა ვითარმედ კაცნო ვითარ ღირს შეუტ
ყუებული ესე ქმნად არა ვიცით კაცისა ამის უცხოსა ქ
მნად და საქმედ არცა მჵედრობისა არცა ბუნებისა
და არცა ქცევისა მაცალეთ ვიდრემდის განიცადოთ ყ
ოველთა სიკეთე გინა სიდრკუე მისი ხ~ იგინი წ
ინა აღუდგებოდეს უშვილოებასა მოახსენებდეს
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პ~დ წყალობისა მიმფენელმან მიმფენელმა იმიერთა და ამიერთა ზემოთა
და ქუემოთა დიდებულთა და აზნაურთა სპასალართა და სპასპეტთა შინ
აურთა და გარეშეთა ჵელ ყო შეყრად და გამართებად ქალაქსა ზედა კაღ
ზევანსა და წარმოტყუენა ყოველი ჵევნები კლდოვანი და ქალაქები აშორნისა
სომეხთა მეფედ წოდებულისა შაჰერმენისა და შ~დ ამისსა კ~დ შემყ
რელმან სპათა მისთამან მიმართა დიდად ქალაქად და სახელ განთქმუ
ლად და აწ რ~ლ არს არარატისა ძირსა ზღვარი სომხითისა და ადრა
ბერდაჯანისა მამული თრდატ გოლიათისა რ~ი ოდესმე ღორ იქმნა
მიზეზითა გრიგოლ პართისათა მდგომელმან წყობად და განმ
ზადებულმან თვით წინა მსრბოლობითა იჵუმია კუეთება რ~ნი
მოაწყუდივნა ქალაქს გარეთ: კ~დ შემხებელმან სპათა მისთამან
გამოიღო და წარმოტყუენა ქალაქი რომლისა სიმრავლემან ტყუეთა
და საუნჯეთამან დაფარა პირი ველთა და მთათა ვინათგანცა
აღივსო სამეფო ქალაქი ტფილისი რ~ლ თვითო ტყუესა დრამ
ად გინა ფუკად მომსყიდავთა გამომსყიდელობდეს შ~დ ამისად
მნადირებელი და მომნადირებელი მთათა და ბართა მოვლი
და ვითა იონათან მშვიილდკაპარჭოსანი ვითარ ჩუბინ უცდენ
ელა მსროლელი მყის სისრამყოფი მტერთა და მჵეცთა ზედ
ა და რტემისა სახედ რ~ი ითქმის მთაფოლო რ~ლ არს ღ~
თი მონადირე კ ~დცა ინება შეყრად და გალაშქრებად და
მიმართა დიდად ქალაქად ანისად რ~ი ძუელ ოდესმე ბერძენ
თა მეფეთა სახლი და საჯდომი იყო რომელსა შინა მოდღეს
ამდე არს ათას და ერთი ეკლესია და მირიდებითა ბერძენთ
ასა და მიმოცვალებითა ჟამთათა დიდადგუარიანთა ვიეთმე
შადადიანთა გამგეთა დადგმულთა ამას ზედა მყის მიმჵდომმან
სამ დღე იყო ომთა სიმრავლე და ძგერა ჰუნეთა სიტყვით და საქმით [ბოლოდ]
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დასტეხნეს ვ~ა აკანაფიანმან ამფხურელმან და მეხისტეხის მყოფელმან შ~ს
ელვებსა გარდახვეწასა შინა შადადიანისა ჵელთ იგდო ქალაქი
ნებისაებრ თვისისა და არა დამბრუნებელმან და შემტყობელმან იმჭ
ირა სადგომად ტახტისა მისისა შესანახავად და გასამაგრებლად
დამგდებელმან ივანე ორბელისა მანდატურთუხუცესისა და ამირა
სპასალარისა თანაშემწეობითა სარგის მჵარგრძელისათა და სხუათა თ
ემისა დიდებულთა აზნაურთათა ურვაქმნილმან მოჰმართა თვისთავე
სანადი როთა სათამაშო თა და გასახარებელთა რომლისა ჯავრისაგა
ნ აღძრა ნავღუელ ფიცხელობა და ქედ მაღლობა აგარიანთა და ისმ
აიტელთა და შარიარმან სულთანად წოდებელმან თავისამან მცვეველი ი
ქმნა ყოვლისა შამისა ჯაზირისა და დიარბაგისა თურქთა თანა გა

რდმანისათა არდოტის ძე რ~ი პაპის მისისაგან დიდგვართა კუზის რე
რ~სა მამამან ლაშქრობათა შინა სპამრავლად სახელ განთქმ
ულმან გამოჩენილი ივანე აბულეთის ძე ლტოლვილ ყო სალდუ
ხა სალჩუკიანი რ~ი სულტანთა გუარსტომობდა ს~დ მრავალთა
დიდთა მეპატრონეთა და ფადაშაჰთა სპარსეთისათა თანა მსგავსა
დ მჵეცთასა აღმლესველი კბილთა დიდითა და მიუწდომელითამან
აჰა ქმარვითა ძალითა და ლაშქრითა მოვიდა და მოადგა ანისსა ყ~თა
დღეთა კართა ზედა მბრძოლი მაშქერებელი და მაძგერებელი
ცხენთა და აბჯართა ხ~ ცნა ესე მეფემან მეფეთამან ნაჭარ
მაგევსა სახლსა სათამაშოსა შინა კაცმან მამადმან და ზეს
გამომდებელმან წყობათა შინა იჵმნა დასნი და დასნი და ზედა
დამმართველმან ერთმანერთთა ზენაქუენათა ვითარ ყ~თა ხი
ლულთა ზესთა ობასა წინააღმდგომ ექმნა ჩრდილოთა
და აღმოსავალსა და ვითარ ითქმის გმირი სრბად გზასა შეირტ
ყა და წარემართა და სუფევდა არღა დამხედველი მცირეთა
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და ყოვლადვე არღა მომლოდინე ექმნა სახელგანთქმულთა ჭაბუკთა ლიხით
იმერთა და ვიეთთამე ამერთაცა მინდობილი წყალობათა შემძლისა ვითა
რ იტყვის ისტორია ისქანდარ მაკიდოვნელისა და ხადა ძალსა ძალთასა
რ~ი მეუფებს ცასა ცათასა და თუა ლავს სიმრავლესა გარე მომდგო
მთა მტერთასა არცა განმლეობასა მტერთასა მახვილთა ელვისა გ
არდამავალი მთათა შთავიდა შირაკად რომელსა თანავაზირობდეს ი
ოვანე მწიგნობართუხუცესი და სუმბატ სვიმონქმნილი რ~ი სხ
უათა საჭურთა თანა საქმითაცა აღჭურვილ იყო და მით მშლე
ლ მისლვისათუის სიმცროსათვის სპათასა არა დამორჩილდა მჵნე
მჵნეთა და გოლიათი გოლიათთა ჭეშმარიტად მიმღები მოწამეთა
ღუაწლთა და გვირგვინსა თვით სეხნაობითაცა მიმსგავსებული გიორგი მან თუ ერთი
ვეშაპი ამან კულა ბევრ
ნი ბევრთა სახენი ასპიტთა და იქედნეთანი სძლივნა უძლეველმან
მჵედარმან მართობთაცა შინა გონებისათა მიმარ
თ მხილველმან სარკინოზთა სპაებისამან გარდასლვითა მლო
ცველმან და მავედრებელმან თუალთა ზეცად აღმპყრობელ
მან აღსაჭურველეს მიმცემელმან იოვანესდა ძელისა ცხოვრები
სა მიძღუანვად და ამჵედრდეს გულითა გამმხურვებულითა და
ურთიერთას განამჵნობდეს და შვილნი ცხოვრებისანი სიკუდილსა არა რი
დეს თავისა ხ~ მეფემან მტკიცედ აზევებულმან ჰუნესა ზე
და ჵმითა მით ხოსროვანითა გასცა ღაღადი და სწავლა
გულსა მჵედართასა ვითარმედ კაცნო ძმანო ერთ სულნ
ო და ერთრჯულნო თუ რაზომ დიდად კეთილარს
საღმრთოთა სჯულთა და ქრისტეს სახარებისათვის სიკუდილი რ

ომელნი სამარადისოდ ვნატრით ქრისტეს კუალთა შემდგომთა და
მომკუდართა მათ თვით ბუნებითა მკუდართა სხეულთაგან და
ხედავთა თუ რაოდენ უფრო სასახელო არს მჵნებრივ სი
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კუდილი ვიდრეღა სენითა განდნობითა განლეულებასა შინა რ~ სახე და სახელი
კეთილისა საუკუნოდ გზად გუყუების რ~ გუასმიეს ძუელთა მომთხ
რობელთაგან თუ რაოდენნი კუეთებანი თავს ისხნეს საღმრთოთა ს
ჯულთათვის ტომმან ებრაელთამან არტარქსერქსის ზე ელ
ენთა ოდესიგი იძღუანებოდეს თოკლეოს მიერ უცთომელისა ს
პასპეტისაგან სოფლისა მქონებელსა მძლესა არტარა ქსერქს
ის ზედა რომელმან ზღვაცა მტკიცე ყო უომრად სპაებთათვის ხ~ ა
თინელთა ერთისა ოდენ ქალაქისაგან უკუნრღუეულ იქმნა
აწ ფრთოვანნო ლომნო ჩემნო ჩემთვის განლახურილისა აღვიხუ
ნეთ ლახუარნი და ოროლნი და უგმირნეთ ურწმუნოთა ღთაებ
ისა მისისათა და წარმომთქუმელმან უკანასკნელთა ლოცვათა
მან მოუწოდა ამირახორსა მისსა სუმბატის ძესა ლიპარი
ტს ბექასა სურამელსა ქირქიშს აბულეთის ძესა და სამათა
სთათა ბრძანებელმან მუნცა ღიმილითა და სიცილითა მოლემ
ან მოყმენო იგიცა ვჯობთ რომელმანცა უმსწრაფეს უ
ხეთქნეთ დროშის მქონესა და დაცემითა მისთა დავსცეთ ბანაკი
ნავალისი მასმიეს და კედრისა შთამოსულთა ესრეთ სასოებით მოქადულ
მან განვლნა რაზმნი და სუმპერაზმანი განაწონნა კინენი მსგა
ვსად აფროდისისა მქონესა წყობისა მამტკიცებელისასა და ვითარ იხ
ილეს დროშა დაცემული მკლავითა აქილიანითა იქცევისი მკუეთა
რ მკუეთელად იჵმიეს სივლტოლა ძალისაებრ ჰუნეთასა რომელსა
შინა აღესრულა სიტყუა წარქცევად ერთისაგან ამიერ სპ
ასალარნი დიდებულნი და ლაშქარნი ამათ აქათ და მათ მუ
ნით ადინეს ღუარი სისხლისა და თვით მეფე ალექსანდრეს სუეთა
და სიაოშის მოყმეობითა სდევდა მრავალგზის გამომცვლელი არამ
თა სცემდა და იცემებოდა სრვიდა და ისროლებოდა და ბუმბერაზნი
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მისნი თანა შემწეობდეს მხედველნი ვ~ა ერნი ისრაელისანი და მზეც
ა ისუნავეთებრ მდეგი ვეღარა მპყრობელი ეტლთა განგებ
ითა მსრბოლობისა შთაეწურა დევნასა შინა მათსა და
კუალად შემქცეველთა იხილეს სიმრავლე სრულისა და მოსრ
ულისა ჵელმწიფეთა და დიდებულთა აზნაურთა ლომთა
და მონათა სიმრავლე კარავთა და სარაფარდათა სიმდიდ
რე თვალთა და მარგალიტთა ოქროთა ჭედილთა და უჭედელ
თა აქლემთა ცხენთა და ჯორთა და ყ~თა განძთა და სიმდიდრეთა ს

ოფლისა სიმდიდრეთა მონაგებთა აღსარიცხად გარდარეული
ცოცხალთა უამრავთა თანა იხილეს ოთხთა მკუდართა მიე
რ აპყრობა ჵელისა რ~ი რქუა ათასისადა ათასთა ესრე სახ
ელად მგებარეთადა ქმნა რათა იწყეს შეკრება ორმოთა ზე
და და იხილნა მეფემან კოსტანტინე საყუარელნი და საკუთარ
ნი ვეზირნი სპასალარნი ჵელისუფალნი და თავადნი დიდებ
ულნი და აზნაურნი მონანი და მოყმენი და შეხადეს მას ყ~ნ
ერმან და ესრეთ რქუეს შემოსილსა ჵელმწიფესა დაკოდილ
თა და ნაცემთაცა შკიდბინსა რაცამცა სახე დაისასახოდ თუ
ვითარ მხიარულნი და მმადლობელნი ღთისანი და ღთის
აგან მის სახედ ჩენილისა პატრონისანი იშუებდეს ფ~დ მპ
ოვნელნი მამა ძისა და ძე მამისა ძმა ძ[მ]ისა და თვისი ნათე
სავისა პატრონი ყმისა და ყმა პატრონისა გამარჯვებულნი და
აღვსილნი ყოვლითურთ სიხარულითა იღიმოდეს ამბორს უ
ყოფდეს ურთიერთას და ამას ესევითარსა განსაცხრომე
ლსა და სახარულევანსა მეფობასა შინა თვით მეფე მისით ს
პითურთ გარდამავალი თაყუანისმცემელ ექმნა ზენასა გა
ნგებასა არა სრჯულთა სიმტკიცეთა არცა მსხვილ ბარკალ
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მამაკაცისათა ა~დ მას ზენასა ხუედრსა და ზეშთა წმიდასა განგები
სათათა უგალობდა დამხედ სიმდაბლითა დავარდა წინაშე
უფლისა ღმრთისა საბაოთისთა ძალთასა და ცრემლთა მიერ
სულდართულ დაჯდა განსუენებად და აღებად ბევრისა ბევ
რეულთაგან ნიჭთა მცირედ მცირედისათა და ეგრეცა აღვს
ილმან საჭურავთა და საჭურჭლეთა მიერ აღმსხმელმან ჵე
მლმწიფეთა და დიდებულთამან აზნაურთა და მონათამან მარადის სამდღე
დამყოფელმან კართა ანისისთა და მაურვებელმან ქალაქის
ამან და მას შინა დამყენებელმან ამირისამან და ლაშქართა
ამყრელმან პირითა მხიარულითა წარმოავლინა მახარობე
ლი წინაშე ფილოსოფოსთა და პატრიაქისა რომლისა ლო
ცვა თანამწედ ჰქონდა და თვით ნათლითა პირითა პ~დ მივი
და გამზრდელისა მისისა წინაშე თამარსა დედოფალსა დედოფალთასა რ~ნ დაივლტო
პირველად ცრემლითა და მერმე სიხარულითა გ
არდარეულითა და კუალად შეეყარა ცოლსა თვისსა ურცხუენელით
ა პირითა და ახოვნითა სახითა ამას ესევითარსა მისსა მორჭმულე
ბისა და გზებისა და აღმატებულებასა რ~ნ აღვლნა ყოვ
ლითურთ საზღვარნი პაპათა და მამათანი და განისმა ამოწყვეტა
შამისა და ჯაზირისა სომხითისა და არზრუმის ლაშქარსა
ჵელმწიფეთა და დიდებულთა მიესმა სულტანსა ხუარსნისასა და
ერაყისასა და ხალიფას მპყრობელსა დიდისა ბაბილოვნისასა და ცრუ ს

ჯულისა მდებელსა სარკინოზობისასა და ვარაზგ ათაბაგსა სპა
რსეთისასა და მწუევართა და შემკრებელთა ისლემობისთა
მოახსენეს და ძებნეს ცეცხლითა განლეულნი ძალნი ზორო
სტროსისნი რ~ი იყო პ~ი მეფე და ვარსკულავთ მრი
ცხველი სპარსთა შ~ს ძალითა თვისითა ესრეთ ვ~ს გაქუნდეს
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ესე არა მოაკლდეს მეფობა სპარსთა და შეიყარნეს რანს და მომართნეს
ქუემო კერძოსა ქუეყანასა სომხითისასა და მოადგეს ციხესა გაგისასა ა
იღეს იგი და მოაოჵრნეს ყოველნი საზღვარნი ცნა ესე სახელ განთქმულ
მან და უძლეველმან მჵედარმან და უებრომან ჭაბუკმან გ~ი მეფემან
და მსწრაფლ შემყრელმან შვიდთავე მისთა სამეფოთა იმერთა და
ამერთამან და გამოასხნა ოვსნი და ქუეყანანი დიდძალნი და მომარ
თა სულტანსა მყოფსა აურაცხელითა და უამრავითა ლაშქრითა
რ~ იყვნეს აქეთცა სიკეთე და სისრულე დაუსრულებელი და მომა
რთეს და გავიდეს მათ ლაშქართასა და ვ~ა ცნა ესე სულტან
მან ათაბაგმან და ყ~თა ფალავანთა და დიდებულთა მათთა თ
ქუეს ვითარმედ არა არს კაცი დღეს პირისპირ შემბმელი გიორგისი და მისთა
ლაშქართა
ქუეყანასა ზედა მივრიდოთ თავი და ვეფაროთ დამყრელთა ყ~სა
სანოაგისათა და უფროსღა გაგის შინა მყოფთა განვლეს წყ
ალი ეკლეცისა რომელსა შინა მსწრაფლ მსრბოლობამან
და ჯარმან და ეწივნეს მწუერვალნი ლაშქართანი დაუწყეს ჩამოყრა ეს
ე ვინათგან ცნა ჵელმწიფემან და სუეგანდიდებულმან მკლავმა
ნ აქილიანმან და გულმან მაღნინტოანმან მიეტევა სახედ მჵე
ცისა გარნა უქმ იქმნვე ესე ვითარ ძლევად განმზადებულება ა
ნტაკრა ექმნეს ვიეთნიმე დიდებულთაგანნი ვიდრე სადვეთც
ა დაჭიდებადმდე ხ~ უფროსღა ვარდან კოლონკელის ძე რომელსა მას ჟამსა ე
რისთაობაცა ეპყრა ჰერეთს კაცი დღითა მომწვისებული და ბრძოლათა შ
ინა ძლიერი და გამოცდილი ნუ უკუე შურმან და მტერობ
ამან ყო ერთიერთისამან რ~ კეთილისა და სრულისა ნ
აქმრისა დარღუევა ორთა ვნებათა მიერ ანუ მოკლე
ბისაგან ძალისა ანუ შურისა ხ~ ურჩელეს ყ~თა ძალთა ყ~თა ზე
სთა ზესა ვითარ მაბედი ყ~თა ძალთა და მოქმედებათა და არა[ვინ]
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ეკუეთნეს მის მიერ ურჩეულესად დაბადებულსა მოკლება ოდესმე ძ
ალისა რ~ მიზეზთა მიერ ზესთა ძალთასა აღეგო იგი კუალად თუ შური
სა მიერ დასდევ იგი დასარღუეოდ ვითარ ეგოს ურჩეულესი ყოველ
თა თვის ზემო მქონეობასა და ბუნებითკეთილობასა შ~ს რ~ უცხო არ
ს კეთილისაგან შური ვითარ სახენიცა ცხად ჰყოფენ და არა მიმშ

ვებელთა მეტყუელთა ამისთა ვინათგან გაქცეულა სულტანი ყ
ოვლითა სპითა მისითა ნუღარა აღზუავებულ მკადრებლობ ღ~თისა
ესრეთ მიზეზი უმიზეზო სიტყუა უსიტყუე საქმე უქმი გარნ
ა ვინათგან მეფე ცნობითა ბრძენი და მომსმენი იყო დამორჩი
ლებული კუალად ეგო გამყრელი ლაშქართა თვისსავე შუებასა სი
ხარულსა და ნადირობასა შ~დ ამისსა სულტანი და ათაბაგი
ყოვლითა ძალითა მათითა და სპითა მათითა აღვიდეს გელაქუნად მომტყ
უებელი ძალისა მოვიდა და მოადგა კართა ანისისათა და ზემო
თ შაჰარმენი და ყოველი ჵელმწიფე არაბეთისა მას ჟამსა შინა
ანისსა განამტკიცებდა თორელი დიდი და სახელგანთქმული მოლაშ
ქრე და განამზადნა საბრძოლველნი და მანქანანი მარღუეველმან
და მარბიელმან და ამაოჵრებელმან გარეთთა ქუეყანათამან ესე
ამბავი ვითარ მოისმა ქუეყანასა ამას და მიიწია წინაშე მეფისა
რ~ი მცირედითა ლაშქრითა მონადირე და მხიარული დგა შორის
მთათა ლორისა და დმანისისათა რომელსა წინაშე მოსრულ იყოცა
მოციქული სულტნისა კაცი მოგვი და ტრელი მეცნიერი საქ
მისა ამხილველი და გამომხილველი ლაშქართა დგომისა ვითარ ჰ
ითქმის ინდოთა აღწერილსა ქილილადამანასა შინა იგავი ბუთა და
ყუავთა ეგრეთვე ამან სახედ ყუავისა გამომცდელმან ლაშქა
რთამან მოისხნა ფრთენი და აფრინდა და მივიდა წინაშე სულტნისა და ათა
ბაგისა და მეტყუელმან ესრეთ თქუა აჰა ჟამი კ~დ გებისა ჩუენისა უკუეთუ
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აწ არა მიხუდეთ სხუა ჟამი ვეღარა ჰპოვოთ ვინათგან იხილ
ა მცირედითა მდგომი და განლაღებუ ლი ამას ზედა ძალითა შმ
მართებელითა მკლავმაგრისა სუეამაღლებულისა მეფისა წარმმართ
ველმან ღამისამან ჟამსა განთიადისასა მძინარეთა ზედა დამს
ხმელ ექმნეს ესრეთ რომელ ძლითღა იჵუმია სწრობა შეჭურ
ვისა და მჵედრებისა ამას ზედა ივანე ამირსპასალარმან და სხ
უათა დიდებულთა კნინღა და შეპყრობისა სახედ წარმოიყვანეს და გა
მომართეს მეტყუელთა ამისთა ნუ მეფე ოდესმე ალექსანდრეცა
იძლივა დედაკაცისა მიერ და ეგრეთვე სამბსონ სიბილასაგან და სხუა
ნი სახენი ჵელმწიფეთა ძლეულებისანი წინაუყენეს ნუ უკუე რათამე განვირი
სხეთ ზემეპყრი შარავანდედობისა შენისა და საწთოდ იმამებრივა მ
ამამან ძისა სწორად აღზევებულსა ძესა დავითიანსა ზედა ვინათგ
ან იგი საულისაგან იდევნებოდა მეფე და წინასწარმეტყუელ
ი უფროსღა მამად ძისა ღმრთისა განჩინებული აწ ჩუენცა
თავსმდებელთა ვიჵუმიოთ სივლტოლა და კუალად შემძლევმან ძლევათამან ჩ
უეულებითავე მოგუაგოს უძლეველობა
და ესრეთ იძულებითა წარმოყვანილი და გა
მომართებული მრავალგზის იგი და მისნი მოყმენი რაზმსავე შ

ინა იპოვნეს გარეუკუნმქცეველნი და დამჵოცელნი სპათა მი
სთანი რომელთა ესევითარი სიმჵნე უცხო და განსაკრთომელი
საქმე არა დიდებული არა აზნაური არა ვარგი და საცნაუ
რი აზნაურის ყმაცა დაკლებულ იქმნა მათ ლაშქართა შ
ინა თვინიერ ერთისა ჯუარი მტვირთველისა ქანის ძისა და ერთისა ბედითი
ს კაცის აზნაურის კიდე გარნა ჯუარი წარმოყვანებულ იქმ
ნა ჶი განსაკრთომელი სიმჵნე და სიქუელე და ჵელისაუფლო
ვითარ რომელთა წყობათა შინა სმენილ არს გინა ძუე
ლთა გინა ახალთა ესრეთ უვნებელობა უგრძნეულად დამ
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დამსხმელობასა შინა შ~დ ამისად და ვინცა იხილეს ისლემთა განმფ
რჵობი ჵელთა მათთაგან მეტყუელთა ესრე განიზრახეს ვინათგან უგრძ
ნეულოდ დამსხმელთა ვერ ჵელთ ვიგდეთ აწ გრძნობილისა დეუმან
არს აჩრდილთა და წიაღითა პყრობა ქართა აწ უკუნ ვიქცეთ რ~ი
მოგუცა ღთმ~ნ ამისნი მმადლობელნი თვისადვე მამულად
ხ~ ესე ესრე სახედ იპყარ ყოველმან მცნობელმან და წარმკითხველმან ამი
სმან საზღვარი დასდევ და არა გარდაჵდეს და ვითარ მზე ჰქონებ
ბადესა დიდი ბასილი მნათი კესარისა ბუნებით მეტ
ყუელობასა შინა არსთა ქმნილებისასა ექუსთა დღეთა
სა ვითარ ჩიტი ალკუნი ბაგესა ზედა ზღვისასა დამსხმე
ლ იქმნების კუერცხთა ოხრანი და ღელვა ტეხილობან
ი ზღვისანი ვერ გარდაჵდებიან ბრძანებასა ღთისასა
და მცველ ექმნების თესლოვანებასაცა ალკუნისასა აწუ
კუეთუმცა მიუშუა ზენასა განგებისასა და არა წინ
ა აღმდგომ ჰქონდეს გაქცევასა სულტნისასა დამცა მც
ველ იყვნეს ყოველნი მაღნარნი სარკინოზობისანი და
ეგრეთვე არა თუმცა უკუნ ექცივნეს შიშსა და სი
მჵნესა მეფისასა და სპათა მისთასა წარტყუენილ იყვნესმცა უმ
ანკონი არენი და ადგილნი შ~დ ამისა უბოძა ანისი თვისსავე
მემამულესა და ითაყუანა თავისა თვისისა ყმად და ითხოვა ზავი
აქეთ დედოფალი რუსუდან და მათი სულტნის ცოლყოფილი ჩ
ამოდგა და შეიქმნა მშვიდობა და ზავი ჟამ რაოდენმე თვით მეფე დაჯდა
სიხარულად და განსუენებად:– და ნადირობდეს ჟამსა ზამთრისასა
გარდავიდის ლიხთიმერეთს და მოიწი
ის ზღუად პონტოსა მოიწიის და მოინადირის ალანთა ქუეყანა რ~ლ არს აფხაზეთი
ოდესმე გურგენის ზღუადმდე და ამას შინა სუფევდა და სუფევითა
1–26 სტრ., 206r
ლოშპიანითა და ვინათგან უღონო იქმნეს ლაშქარნი და დიდებუ
ლნი ამის სამეფოსანი მკადრებელნი ესრეთ არა არს

ღონე დარჩომისა ჩუენისა თვინიერ ლაშქრობისა და რბევისა და
მომსმენელმან მეფემან წარსცნა ზავნი და ფიცნი შინა და
ესრე სახედ ილაშქრა ლიხთიქით ყოფასა შინა დამსკენ ე
ლმან ლაშქრობისამან და ერთსა დღესა შინა პემან
შემქმნელმან:– უბრძანა ტაოელთა კლარჯთა და შავშთა მორბე
ვა ოლთისისა და ბანისა მესხთა და თორელთა კარისა და აშო
რნისა და ამირ სპასალარსა და სომხითართა მტკუარს აქეთ ვი
დრე განძამდის თვით ხასაგანიანთა ლიხთიმერთა და ქართუ
ელთა განძას დამართებით მტკურის პირი იმიერ და ამიერ ხოლ
თამდის ჰერთა და კახთა ალაზნის შესართავით ვიდრე შარვან
ამდის იქმნა ესევითარი უცხო ლაშქრობა რომლისა სი
ძე არაოდეს ვის ეხილვა მჵნედ და მსწრაფლ მავლობისა
მისისა რომელთამე ვინღა თქვის ნუ უკუე და უმსწრაფლეს ამ
ბაკომისა დანიელის ანუ თუ ილიასი სინასა შინა
წვიმისა ერთი ღრუბლითა შემკრებელისა ანუთუ ე
ლვისა ეტლითა აღმავალისა ნუ უკუე და ჰნიელ მსგავსი მღასოსა ფე
რჵთა წყალმცენარისა ანუ ვეფხისა მის ფრთოვანისა წა
მსა შინა მლაშქვრელმან და აღვსებულმან აურაცხელითა
და მიუწდომელითა საუნჯითა გარდმფრინველობი სა
ნავროზობითა გეგუთსვე ეგო რომელ მუნ მყოფთა ძლითღა სამე
ირწმუნეს ყოფა ამისი ხ~ აწ ესევითარნი რა ენა
მან ანუ რა გონებამან თვითეულისა ჵელ ყო მოთხრობ
ად საწყენ სამე იქმნას აღწერილი განგრძობითა სათ
ქმელთათა ვინათგან დავითიანობა და სოლომონიანობა მოგვარ[ობდა]
ცხებულსა ღმრთისასა ამასცა სოლომონიანებრ ჰმონებდეს ყ~ნი მ
ეფენი ქუეყანისანი
მოვიდა ოდეს ანდრონიკე კომნიანოსი ცოლითა
სახე ბრწყინვალითა და შენიერითა თანა შვილებითურთ და დ
ისწულითა მამის ძმისწული დიდისა მანოვალ კეისრისა:– და ყოვლისა დასავლეთისა
და საბერძნეთისა მეფისა და საბერძნე
თისა და ვითარ მართებდა ეგრეთ მადლობელმან ღ~თისამან შეიწყნ
არა და მისცა პატივი შესატყვისი სახლისშვილობისა მისისა და
მიმცემელმან ქალაქთა და ციხეთამან კმასაყოფელთამან დაუდგნა საჯდო
მნი სიახლესა საყდრისა თვისისასა პირისპირ მამის ახ
აღსართანისასა რ~ი მეფე იყო შარვანისა და ზღვის პირისა დარუ
ბანდით ხირხალამდის რ~ი მეფესა უჩნდა ვ~ა შვილყოფად ვ~ა ერთი დიდებულთა
მისთაგანი ესე შარვანშა შემოე
ხუეწა ოდესმე დაჭირებული დარუბანდელთა ხაზართაგან მაშინ
შეიყარა ლაშქარი იმიერით და ამიერით თვით ძმა ბერძენთა მეფისა ანდრო
ნიკე წარიყვანა წინაშე ვიდრე კართამდის დარუბანდისათა მოაოჵრა
ქუეყანა მუსკურისა და შარაბამისა და აიღო ქალაქი შაბურანი რო

მლისა კართა თვით მჭვრეტელობასა შინა მეფისასა მოსაწონელ იქ
მნა ანდრონიკე წაროყუანა წინაშე მივიდა თვით მისგან და ყ~თა ს
პათა მისთაგან და უბოძა ქალაქი იგი მამის დისწულსა მისსა შარვანშე
ს და მუნიდაღმან მომრბეველი ბასიანისა რომელიესე უცხო იყო შე
საძლებელად კაცობრივისა ძალისაგან შემოქცეული მუნით და გამა
რჯუებული იშუებდა და იმოთხვიდა საყოფელთა მისთა ოდესმე გამ
გზავნელი სპათა და სპასალართა მისთა მიუწიის ნახჩ
ევნის კარამდის ოდესმე მასისამდის და ღაღუამდის ოდესმე ბარდა
ვამდის და ბელაყანამდის ამას ესევითარსა მარჯუებასა და ზეობასა გ
ანამრავლნა საჭურჭლენიცა და დადვა თვით მისით მონაგები და მის
თა ტყუეთაგან მონაგები ციხესა შინა უჯარმოისასა რ~ი აგებ[ულ იყო]
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ვახტანგ გორგასლისაგან რომელსა შინა თვით აღესრულა ლომი იგი
ლომთა და გოლიათი გოლიათთა სანადიროთა ქორთა და ძაღლთა სიმრა
ვლე და სიტურფე და მოკაზმულობა არაოდეს ვისგან ქმნილა არცა
წიაღმართ ყოფად არს
ამას ესევითარსა და სრულყოფასა ყ~სა
სოფლისასა და საწუთროთა გემოთა საწადელთასა მოიწიფა ძმისწული და თვიი
თ ძმისა მისისა უხუცესისა სახელით დემეტრე სახე კეთილი და
ყოვლითა ჵელითა მარჯუე ნასწავლი მსგავსი სახლიშვილობისა
მათისა გარნა რ~ი ცუდ იქმს ყოვლითა სიკეთეთა და სწავლულებ
ათა სახეუკლებობათა და ჭაბუკებათა იგი ექმნა მკლველ და
შემმწარებელ ჟამთა ცხოვრებისა მისისათა უშიშობა ღ~თისა და გა
რდამავლობით მოქმედება სჯულისა ქრისტეს მცნებათასა ვითარ თანა
შთამამავლობა და გუართა უბედურობა ამის სამეფოსა კაცთა ვინა
თგან დავითცა მამამან მისმან ღალატსა და განდგომილებასა შინა მამისა
მის დემეტრესსა ამოსწყვიტნა ამის სამეფოსა დიდებულნი რ~ი მე
ექსორიაქმნითა რ~ნიმე სიკუდილითა და რ~ნიმე განპატიჟებითა
აქაცა მსგავსად მისა შევიდა ეშმაკი გულსა და გონებასა მისსა
და მის მიერ შერისხდა ღ~თი ორბელთა და ყ~თა ტომთა და მიმდგო
მთა მათთა სამცხეთართა ჰერეთთა კახეთთა და სადაცა ნათესავი და
ნატამალი მსმენარი მათდა იყო იქმნა განდგომა ბრძოლანი კლვანი
სისხლნი და რბევანი და არა მიმშუებელმან ღთმ~ნ მოქმედმან სამ
ართალთამან რომელ დავითის ზე აბესალომს არა მისცა უფლებ
ა რომლისათვის ითქმის წმიდასა შინა სახარებასა უკუეთუ ჰქუ
ეს მშობელსა შვილმან კორბან ნიჭი ჩემგან სარგებელ
ყოფად სიკუდილითა მოაკუდინა ამისთვისცა მიცსა გ~ის ვიდრე
ძლევა მძლეთა მძლესა და შემყრელმან ლაშქართამან ტფილი
სით ქალაქით მიმართა სომხითის მთასა ყოფობასა შინა იოტნა
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გააქცივნა შეიხუეწნა ციხესა ლორისასა და მოუხუნა ყოველნი სიმაგრენი და
ციხენი ვინაცა წამოუვიდა დემეტრეს სარგის მჵარგრძელი შვილ
ითა და ძმისწულითა მისითა ძმა და საყუარელი ორბელთა ესე
შეიყუარა და შეიტკბო მეფემან და მისცა მისანდობლობა გუარის შ
ვილობისა მისისა და მომრბეველმან ტაშირისა და ლორის კართამან დ
აიბანაკა:– აგარათა და გაგზავნა ლაშქარნი რ~ნი დარჩომილ იყუნე
ს ერთგულად მისად და სხუა თემისა და თემის მესხნი თორელნ
ი ქართლელნი სომხითარნი და თვით გაზრდილი მისი მეჯინიბეთ უხუ
ცესი ჭიაბერი და მივიდეს ქუეყანასა ჰერეთისასა და მუნით მოვიდეს
ჰერეთის ერისთავი და ყოველნი ჰერნი სრულითა ლეკითა და კავკასიითა
და შეიქმნეს ჟამნი ფიცხელნი და კუეთარ კუეთებ ანი რ~ იყვნესცა გამოც
დილნი და ლომნი ჭაბუკნი ამას შინა სძლო მსჯავრისა
და სიმართლისა მქონებელმან და გააქცივნეს ჰერნი დიდებულ
ნი აზნაურნი და ლეკნი შეიპყრნეს[] და გრიგოლ ასათის ძე
ფიცხლა დაიკარგა ომსა შინა თვით ჵრმლის დაკოდილობითა და
გამოკლვითა ცხენისათა შეიპყრეს ივანე ვარდანის ძე რ~ი ითქმოდა პირველ
ითგანვე მთხრებლად მთხრებლისად და თანა შოთაცა ძეართა
ვაჩოსძისა ესენი ვ~ა შინათგამცემალნი განზრახ განგებითა ჵელ
თ იპყრნეს წამოსრულთა მოასხეს წინაშე მეფისა მარჯუება ა
ღმატებულისა და გაიხარეს სიხარულითა დიდითა ფ~დ ვინათგან
ხედვიდა მარჯუებისა მომცემსა ღთ~სა მაშინ მეფე აგარას მყოფი აღვიდა და
მოდგა ლორესა მუნიდაღმან წარსრულ იყვნეს სპარსეთს ქარ
თლის ერისთავი სუმბატის ძე ლიპარიტ მეჯინიბეთ უხუცესი ქ
ავთარ ივანეს ძე რ~ნიესე გიორგისაგანვე იყვნეს ჵელის უფალნი
და ანანია დვინელი ზოგნი შერმანისა ზოგნი ელდაგეზისა ძეთასა დაღაცათუ
უშუელეს და მოჰყვეს ეგრეთვე უქმადვე უკუნ აქციეს მართლმსაჯულებამან ქ~მნ
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ამას შინა დაუღონოვდეს ლორეს შინა მდგომნი დემეტრე გარ
დამომბმელნი საბლისა გარდამოჵდა ციხისაგან და მომართა თა
ვისავე ბიძასა და ამირსპასალარი და სხუანი რ~ნი დარჩეს გამო
ასხეს მსგავსად სუისა და ეტლისა მათისა აიღო ლორე და დაიმჭირა თა
ვისა თვისისათვის ხ~ მას ჟამსა თვით მორჭმული და ზე ამაღლ
ებული წარმოვიდა ურჩთა და მტერთა მისთა და შემსგავსე
ბული საქმეთა მათთა მიაგო მისაგებელი თვით მოვიდა ნაჭ
არმაგევს იშუებდა და იხარებდა შემრისხველი მტერთა
მისთა შ~დ ამისსა მეორესა წელიწადსა შეიყარა ყოვლით სამე
ფოთ მისით შემოქცეული ღანუყით ნაჭარმაგევსა შემყრე
ლმან შვიდთავე სამეფოთა მისთამან აწვია დედოფა
ლთა დედოფალი ბედნიერი და სუანი ცოლი მისი შურდუხ და შვილი მა

თი თამარ ნათელი და ბრწყინვალება თუალთა მათთა და მანია
კი ყ~თა მეფეთა და გვირგვინი ყ~თა ჵელმწიფეთა განრჩევითა და გამორჩ
ევითა განგებითა და გაგონებითა ზენისა მის ხუედრისა შარა
ვანდედთა მნებებელისათა მეფე ყო თამარ თანადგომითა ყ~თა პატრიაქთა და
ებისკოპოზთა დიდებულთა იმიერთა და ამიერთა ვაზირთა და სპ
ასალართა და სპასპეტთა და დაისუა მარჯვენით მისსა მეფე და
დედოფალი შემკული და შემოსილი პირად პირადითა ფესუედითა ოქროანითა
ბისონითა და ზეზითა რომელ სა ხადა მთად ღმრთისად მთად პოხილად
და მთად შეყოფილად და დაადგა გვირგვინი ოქროსა თავსა მისსა ო
ქროსა მის ოფაზისა აღმკული იაკინთთა ზმირთა და სმარაგდოთა მიერ
და მდიდარნი ერისანი ლიტანიობდეს წინაშე პირსა მისსა და თვით მე
ფე მაფიცებელი ერთგულობისა და ერთსულობისა მისისა
თვის და ცრემლით მლტოლველი და შემვედრებელი ღმრთისა მა
კურთხეველ ექმნა აბრამიანთა ისაკისადმდე და ისაკიანთა იაკო[ბისადმდე]
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და იაკობიანთა ვიდრე იოსებიანთადმდე რ~ი ჩანს ვითარ მზე უღ
რუბლო ჰრისა მიდღევანდლად დღედმდე კურთხევა მამისა შვილ
სა საყუარელსა ნანარსა და მშვიდსა დავითიანებრსა ზედა რ~ი
მსგავსად ლოდისა მის გამოვიდა მთისა მის დანიელისაგან ხ
ილულისა იმატა იმატო და მერმეცა იმატა ვითარ მარადი
ს იქმნა მთა დიდ ლოდ საკიდურ და არა ლოდ შებრკოლები
სა და შემუსრა ყოველი ხატი და ყო ველი კერპოვნება ოქროსა და
ვეცხლისა რკინისა რვალისა და კეცისა რომელიმე უხ
ილავთა ძალთა ძეგლები და ანდრიანტები რომელიმე ხილ
ულთა მბრძოლთა და წინააღმდგომთა შ~დ ამისა დღე კეთილო
ბასა და სუესრულობასა შინა მოიწია თანანადები სოფელ
სა ამას შინა ა~დ მოსრულთა გარნა უჟამო და შეუსწორ
ებელი შე მცირებით განწესებულთა მოქცევათა:– მიიცვალა
დედოფალი დედა თამარისი და თუ ვითარ ვამთა და ვაებათა სიმრავლენი
იქმნეს შესატყვისნი მოსაწყვარისანი რომელმანცა ენამან გამოთქუა გარნა
ესეოდენ ვთქუათ პატი ვად და სიმტკიცედ მოსაწევართა მეფესა გუთი
ს მყოფსა უთხრეს ესეოდენ ზარგანჵდილობა თმათა და წვერთა
ამფხურელმან მსგავსად მათ აბესალომ ოქროთმოსნისათა და ცრემლთა
ნაკადდენითა ათასეულთა და ბევრეულთა მცემელმან მკერდსა მკულ
ელი უღონო ქმნილმან აღიკუეცნა თმანიცა თავისა მისისანი
სოფლისანი და ესე ვითარითა შემუსრვილითა შეყრა საყუარელისა
და ტკბილისა დედისაგან უსამშობლო ქმნილისა რომელსა ნათელ
ი ცისკროვნება ჰაერისა მისისა სიმრუმედ გარდაქცეოდა და ნაკადი
ცრემლთანი ოთხთავე თუალთაგან მოხუევასა შინა ურთიერთას მს
გავსად სამოთხისა მომცენარეობდეს სახედ გეონისა ვინათგანცა ესრე

იქმნა ქუეყანა ქართლისა კუალად ნუგეშინისმცემელი და შემატკბო[ელი]
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შვილისა საყუარელისა და სატურ ფოსა უმეტეს ზომისა იმედის
მდებელ ექმნა ორკერძოვე სიყუარულისა მინიჭებისათა და
ვამისა უქმნელობითა დააგდო ქართლი და მიჰმართა ჩაღმარ
თ ვ~ა წესი იყო რა გარდაჵდა ჟამი ამისი ჟამისა და
მოსაწევრისა მოქცევისა კუალად იშუებდა მონადირე მთათა და ბარ
თა ბრძანებითა მპყრობელი აღმოსავლეთისა და ჩრდილოსა
სძღუნობდეს და სძმობდეს მეფენი ბერძენთანი სულიმს ალმან
თანი და ჰრომთანი და ჰინდოთანი და ხონელნი და ეგრეთვე
სულტანნი ხორასნისა ბაბილოვნისა შამისა ეგვიპტისა და
იკონიისანი ჰმონებდეს და შემდგომნი ამათნი კოკვითნი ტაზა
რნი ალანნი ხუარასანი და ხუარაზმშა და ბერძენთანი ა
ბაშნი არაბნი მიდნი ელამიტელნი და შუა მდინარე
ნი და ყოველნი ენანი და ნათესავნი მაშრიყით მაღრი
ბამდე ამას ესევითარსა სისრულესა სოფლისა მონაგე
ბთა და დიდებათასა აჰა მოიწია ჟამი ევას წყევისა და ადამის ცთომათ
აგან და ნასაჯი აბელ მართლისათ ვიდრე ზაქარიასა და ძმისა მისი
სა იოვანესამდის აღმსარებელთა მართალთასა ჯოჯოხეთებად
ტვირთვად სამოელ მკლველისა ჩუენისა და თვით თავისა მკაუელისა
ცით ცათათ უფსკრულად ქუესკნელსა შთასრულისა ანგელოზობის
ა და ნათელმოსილობისა სიბნელედ მყვისა და ეშმაკად გარდაქცეულ
ისა ჵელთა შინა იპყრობოდეს მყუარებელნი და ყუარებულნი ღ~თი
სანი ამისად ჵსნად მნებებელმან ღთ~ნ კაცთა ცთომა კაცობრივით
ა სახითა იმოქმედა ა რა ძლიერებისა მომმძლავრებელმან ვინათგან
ოცდა აცამეტთა: წელთა: ქმნენ: ნიშნი: და: სასწაულნი: და: იმეუფა: ქუეყანასა: ზედა
მეუფემან და მექმემან ცისა და ქუეყნ
ისამან ამისად შ~დ თავისამსხმელმან ცოდვათა და ცთომათა მედნი
სა ამის და ხრწნადისა სოფლისათამან მიიღო სიკუდილიცა უკუდ[ავმან]
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გარნა ჵორცთა ჩუენისაგან თბისა ჩუენისა დაჵსნისათვის ჩუენისა მიმხ
უმელმან და ვინათგან ღთმ~ნ და ძემან უწინარეს საუკუნოთა უკუდავმან არცაღა
მისგან მოსილნი ჵორცნი უკუდავ ყვნა სხუა რამცა სახე სხუა რამცა გავსახ
ო რამცა ნუგეშინის მცემელი სხუა რამცა ოთხ სატუქოთაგან დამჭირვად სუ
ლი სხეულსა შინა მსმე ნელმან ამისმან თუმცა [პირ]ველ იგი მზე მზეთა დაშარა
ვანდი ჵელმწიფობისა ახალი ნებროთ ალექსანდრე აქილევ ქუეყანით ცად
მიიმართა და ამანცა მასვე მსგეფსსა მის ვნებისასა ივნო ესრეთ ვ~ა იგი ცათა
შინა ეგრეთვე ქუეყანასა ზედა ვინათგან მან ჵორცითა სიგლახაკითა და სიმდა
ბლითა წარვლნა ჟამნი ოცდა ათცამეტისა მოქცევისანი ხ~ ამან არა

ესრეთ გარნა ვ~ა სახედჩენილმან ღმრთისამან ესერა ესევითარი საგოდი მ
ოსაწევარი მოსაწევართა განსახეთქელი კლდეთა და განსაპობელი კართსაბლი
სა და საშინელება შთამოსაცვივრი მანანათა და ვარსკულავთა ესმა სამ მნა
თობიერსა მეფეთმეფისაგან მეფედ ქმნულსა თამარს ქალაქსა შინა ტფილი
სსა საჯდომსა მათსა ციხესა ისანს ყოვლითურთ სამოთხის მსგავსი სამყოფი იქმნ
ა მსგავს ჯოჯოხეთისა და შუებათა წილ და სიმღერისა აჰჵდეს ჵმანი ვაებისა და
ტყებისანი და ნათელთა წილ მიუაჩრდილებელთა შეიმუსრნეს არსნი და საგონ
ებელარსნი და თამარი პირი იგი ეთეროვანი და უკიმირო ჰაერი და უმრუმო ნა
თელი შეიზღუდა ბნელითა დამთხურელსა თამარსა უსწრობდა წყარო სისხლი
ს წყაროსა ცრემლთასა და წარსრულმან პატრიაქმან და დიდებულთა კმა სა
ყოფელთა წარმოიყვანეს სამშვილდით მთხრობელთა საზაროთა და საშინელის
ა და მიუწდომელისა სათქმელისათა მეფისა დედოფალი რუსუდან თანა გა
ზრდილითა მისითა რ~თა და შემყრელნი იყვნეს მომსუეველნი ურთი ერთარსისა
ნი და მოლტობილ[ნ]ი სისხლრეულითა ცრემლითა შევიდეს ტაძარსა სამეუფოსა ა
მხილველთა თუალთა მათთასა მხილველთა საყდრისა ცამდი ამაღლებულისათა
ნათელმზეგაბაონიანისა და შუქისჰალონიანისა საჯდომისა იმარმენიდთა და
სუეთაგან პოვეს და ცილობად იხილეს გარემოს და იხილეს მიქაელ პატრიაქი ყ~თა
ების
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კოპოზითურთ მდგომი ვაზირი ანტონი და ამირსპასალარი ყუბასარ და სხუანი ჵელ
ისუფალნი ყუთლუარსლან მეჭურჭლეთუხუცესი ვარდან დადიანი ჩუხჩარხი ჭ
იაბერი მეჯინიბეთ უხუცესი ივანე და დიდებულნი აზნაურნი მონანი და მოყმენი
თანა
პორფირი და გვირგვინი სკიპტრითა და საჭურველითა სვიანად ჵმარებულითა და
კ~დ
ამხილველთა იხილეს კედლებიცა სრისა სავსე მეომართა რაზმები სპებ
ი მონასპები ქალაქები და ციხეები აწყუედილი და ოჵერქმნილი და თვით
იხილეს ტანითა გორგასლიანითა და მკლავითა აქილიანითა და პირითა მნ
ათობიერითა კაცი იროად საგონებელი რომლითაცა ენითა გამოთქუან ანუ რომ
ელიცა შემოვიდა სახე უსახოსა მის დღისა რანი გლოვანი რანი ტყებანი
რანი ვაებანი რანი სისხლრეულთა ცრემლთა ნაკადნი ათასკეცნი რანი მო
თქმანი და მოჵსენებანი ადამისნი აბელის მართლისადმდე დავითისნი იონათამისნი
და მე დიაკონის და იაკობის იოსებისადმდე ამას ესევითარსა უნუეშინის ც
ემულობასა უჭუროქმნასა სხუაე ბისასა შთაცმასა და დაფენასა ძაძისასა კიდ
მქნელსა ყ~სა სანოვაგისასა ესენი ესთამდის ხ~ ამიერითგან ვიწყო
წყობად ბრძილად გონებისად მიმზიდავმან და მკუეთებელმან მსგავსად ქვისა
და რკინისამან აღმოვშობო ცეცხლი სიყუარულისა და ქებისა და სურვილი
სა აღვატყინო და აღვამაღლო საჵმილი ცამდინ მუნ შიგან აღმოვაჩინო
ეთერიცა ცეცხლისა და ქუეყანა ცეცხლთაგან მლეველი ურჩთა
და ცეცხლებრ ღონე და მოჵმარებული მეგობართა და მოყუარეთა თუ

მაშინ ნაბუქოდონოსორ სამთა ყრმათა თანა ოთხებად იხილა ერთი
სამებისაგანი აქა კულად სამებისა თანა იხილვების ოთხებად თამარ
მისწორებული და აღმატებული ხ~ შემყრელთა შვიდთავე ამის სამეფო
სა მეთქუმეტყუთა ჰკადრეს და მოაჵსენეს დედოფალსა რუსუდან
ს დღეს შინა ჩვენთა მშობელთა ამათთა და ვინათგან ვხედავთ ყრ
მასა თამარს გონებითა და ყრმებრივითა ა~დ მეცნიერთა ცნობიე
რითა გონიერითა და შუენიერითა მომსმენელად და პატივის მცემელად [შენდა]
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ხუედრთაებრ ჩუეულებითა და უჩინოდ გხედვიდეს სახედ მშობელთა არქუა
მთქმელმანმბრძანებელმან და მომჵსენებელმან შეცვალება ამისი ესე
ვითარისა შეითისაგან და სადა ძმასა თქუენსა და მამასა მათსა დაუს
უამს ზეობასა და სიმჵნესა შინა მათსა მუნ ჵელყოს განბრწყინვებად აღე
მოქენა ჵელმწიფობასა და შარავანდედობასა ტომის გუარისა თქუენისა უკეთუ
მცა არა შემეცნებულ იყო სისრულესა და პყრობასა ულუმპიანობისა და ზე
შთა სთქუათ ამთავრებისასა მანიაკი იგი გვირგვინი მეფობისა: არმცა მრწმუნებე
ლ იყო საყდარსა დავითისსა და ბეჭედსა სოლომონისსა აწ ვინათგან მან ჵელყოს ჵელ
ითა მეფობასა და კურთხევითა გვირგვინოსან ყოფად აღვიდეს და ამაღლდეს და
დაჯდ
ეს საყდარსა თვისთა მამათასა აღპყრობითა და აღძღუანებითა ძე
ლისა ცხოვრებისათა და კურთხევითა მელქიზედეკისათა რ~ი ყო აბრამის მიმარ
თ და მან დაიპყრნეს კიდენი ქუეყანისანი და მეფობდეს იგი ზღვითი ზღ
უადმდე ამისმან მსმენელმან მომწონებელმან და მაჯერებელმან დედო
ფალმან უბრძანა და მოაჵსენა თამარსა მეფესა და დედოფალსა:–
და მორჩილებდა პირველსავე ბრძანებასა აწ კადრებულთა და შვიდთავე მ
ათთასა და მსმენელი ჰაჯისა ძალითასამე დამორჩილ იქმნა აღმყვა
ნელთა საყდართა და საჯდომთა პაპეულთა აღსუეს მზე
იგი მზეთა და ნათელი ნათელთა ელვარება და მზეებრ მაშუქებელი სხუ
ათა და მოიღეს გვირგვინი და აღიღეს ჵმა მგალობელთა და
ძლევით გვირგვინოსნობისა და მძლედ მფლობელობისა და მოაჵსენეს მ
თასა ზეთისხილთასა ჯუარი გამოჩენილი კოსტანტინესთვის და ამას
ესევითარსა შესხმასა და გალობასა შინა ვინათგან ლიხთ იმე
რითგან იყო წესი დადგმად გვირგვინსა თავსა სამეუფოსა აწვიეს მონაზონი ღი
რსი და მადლშემოსილი მთავარეფისკოპოზი ქუთათელი ანტო
ნი საღირისძე მიღებად გვირგვინისა და ცალისკერძისა კახაბე
რი ერისთავი რაჭისა და თაკუერისა და სრულ ყვეს მოჵელეთა
1–26 სტრ., 211r
სუანთა და დიდებულთა ვარდანისძეთა საღირისძეთა და ამანელისძეთა მოღება და
დადება

ჵრმლისა ამას შინა ჰკრეს სპერმურთა ბუკთა ქოსთა და წინწილთა და იყო ზარი და
ზაჰ
ამი ქალაქსა შინა სიხარული და შუება და იმედი უიმედოქმნილთა თაყუანის ცეს
დალო
ცეს და ადიდეს სპათა შვიდისავე სამეფოსათა:– დაიპყრა ჟამიერად თვითო ეულმან
თვისი ად
გილი თამარ მეფემან შვიდი მნათობიერი იდიდა მისგან რ~ნ წამოაჩინნა
და აღმოაჩინნა ექუსთა შინა დღეთა ყოველნი არსსაჩენნი და განსუენებად სცა
მეშვიდესა ესე
თამარ არს რომლისათვის თქუა განსუენებად სულსა შინა მშვიდსა და წრფელსა და
მოქადულ იქმნა მოქმედი აღზრდილისა აღთბებისა აწ მხილველმან იხილა და ი
ყო ნათელი უმეტეს ნათლისა მის პირველისა და იყო ნათელი და უწოდა ნათელსა მ
ას დღე ამას უწოდა ნათელი ულუმპიანთა შორის დიდსუეობისა და ამან გა
ნმზადებულმან სადგური შვიდთა მადლთა შვიდთავე სამპყრობელოთა
განმანათლებე
ლად და შვიდგზის დღესა შინა მადი დებელმან ღმრთისამან შვიდწილ განწმენდილ
ყვნა სიტყუანი სახედ მობადისა და მე ფისა ვითარ იტყვის:– რომელსამე ესაია და
რომელსამე დავით და პატივისმცემელი შვიდთა უფროსღა ნაწილჰყოფს დამ
ერვისა მისთვის სიტყვისაებრ სოლომონისსა განმაბრწყინვებელი შვიდ არვედ ე
რთად კუალად შვიდცა და სამეოცდაათ შვიდცა ყვის შვიდეულსა თვითოეულსა შინა
შემდობ
ლობა ბრალეულთა და შვიდთა მათ სარტყელთა ცისათა და მნათეთა სფე
როსთა რ~ლ არიან კრონილს ზევს და აფროდისტე ერმი აპოლონ და ადრე
ამათ შეასახა სფერო მიწიერი ხუთთა მათ საგრძნოსცნობათათა შვიდ მყო
ფელად თანადართვითა სულისა და გონებისათა და ოდესმე რომელიმე აღება
ძვის ზენასა მნათსა ქუენა მნათი გინათუ შუენებითა უცხო
თა და უსახოთა გინათუ სიბრძნისმპყრობელობითა გინათუ მზეებრ უხუებითა და
მომფენობითა მართალთა ზედა და ცოდვილთა ზედა გინათუ მძლეველობითა
სძლევდა საჭიროთა მიმართ ამათ და ესევითართა მნათთა და
ზოდ თა თუ ვინ ეძიებს თვის[თა] ძალთა თვითე ბასა აღაორძინებს თანაჰასაკისასა უ
მეტესადუმეტეს გარდაითავისა მონაბერმან ზენათა სუეთამან ავღუსტიან[მან]
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ვ~ა სამოთხე დასხმული ჵელითა ღმრთისათა და სულნელებითა მით
მადედლებელითა საყნო
სელთათა და შეკრიბნიან შორის მისსა ძღუენნი გონებათანი და სულთანი
გრძნობათანი
და ნერგოვნებათანი და გონება ღმერთუქმნია და სული მხედ მსედავისა არსთასა და
მუნ შინა ჰგიეს ულიქნავი სატანას და გუელისა მიერ აჰა იხილვებ
ისცა ვითა სოლინარი მცენსა თანა მედინთა ნაკადისათა და ვითარ პითოდორ
ა და კრიტია შენებულთა ხედვათაგან განსაცადნი და ჵელყო ქაიხოსროს მს

გავსმან ჵელმწიფემან წყალობად და შეწყალებად განცემად და მინებებად განხს
ნილითა მით თუალითა განჵსნა საჭურჭლენი მონაგებნი პაპათა და მამა
თა მისთანი პირველ ესეოდენი ნაწილი დაუდვა პირველსა მას და კუალადსა და
პირველისა მას დაკუალა
დსა და პ~ისა მის ზეცას თუსა და კულადსა ქუეყანისა ჩუენისათვის რომლი
სა მცნებანი იპყრნა მაღლისა და განურყუნელისა განრყუნად შეუხებე
ლსა ადგილსა დამდებელმან და ესეოდენისა დღეინდლადმდე წარმოდგინებელ
იქმნა დარსა წარგებად მშობელ თამდე რომლისა რიცხვი რიცხო
არსა და ჰამარი უჰამრავი და იჵსნნა მოვალენი ვალთაგან და მიეცა
ობოლთა და ღონიერ და ქურივთა ჵელმწიფობა განქორწინებად და ობოლთა
და ღონიერ ყვნა გლახაკნი და მდიდარ ღონიერნი და თვით დედოფალი რ
უსუდან სწო რად აღსარებულ იყო თვით მისთვის და გაზრდილისა
მისისათვის მიცემითა ქალაქ თაცა ჵევთა სოფელთაცა სამსჭუალთათა ამა
ს ესევითარსა შინა დაწყებასა წყალობისასა იმიერთა და ამიერთა ზემოთა
და ქუემოთა შვიდთავე თემთასა იწყეს რომელთამე ძუელებრი კაცთა დაუ
დგრომელობისა შესაქემ და დიდებულთა ვიეთმე ჵელისუფალთა ყვეს ფიც
ი ესრეთ ვითარმედ აღარ ვეგებით ძუელთა ჵელისუფალთა და გამგებელთა
საქმისათა ფარმანსა ქუეშე მყოფნი ვინათგან მათგან დაძრცვილნი და უნ
ატოდ გაძეულნი ვართ და გუარიანნი:– დამსახურეულნი სახლნი უპატიოდ და
უსახელოდ გასრულ ვართ უგუაროთა და უჵმართაგან დაღაცათუ ერ
თგული და კარგი მოყმე და ჭაბუკი იყო ყუბასარ გაზრდილი პ
1–26 სტრ., 212r
ატრონთაგან და იყო ამირსპასალარი და მანდატურთ უხუცესი გარნა სენისა მიე
რ ფილენჯად წოდებულისა მოღებოდა ენა ჵელი და ფერჵი და აწვიეს მეფესა თამარს
მოღებად
ყოვლისა დიდებულისა ქონებისა და სიმდიდრისა გარნა უქმ იქმნა განზრახ
ვა მათი ვინათგან თამარი სახიერ იყო და მოწყალე მოიჵსენა სიყუარული სამ
სახური და ზრდილობა მისი თვინიერ ჵელისუფლობისა და ლორისაგან კიდე არა დ
ააკლო და ეგრეცა სიყუარულითა დიდითა და პატივითა დაიჭირა დღემდი მი
ცვალებისა კუალად აფრიდონ აზნაურისა ყმობისაგან ღმრთის მობაძაობითა მ
იიწია კაც ქნილი მსახურთუხუცესობამდის თმოგვისა და სხუათა ციხეთა და
ქუეყანათა პატრონობამდის აღზეებული: – მოიშალა და დაიმჵო ნებითა და
თნებითა ლაშქართათა და ბრძოლამყოფთა ჵელისუფლობისა და დიდებისათვი
ს ურთიერთს დაუწყეს ზიდვა და ესეცა უცხო მოსაგონებელი ყუთლუა
რსლან ცხოვარმან ჯორის სახ[ედ] ორ ბუნებისა მყოფელმან ვითარ მისცემს ბიჭთა
გონებისა მზაკუარება მომღებელმან წესსა რასამე სპარსთა განაგი
სსა ითხოვა კარავი დადგმად ველსა ისანისასა და სან
ახებსა საღოდებლისასა და თქუა დასხდომილნი მუნ შიგა განმგებელნი მიცემისა და
მოღებ
ისა წყალობისა და შერისხვისანი ვჰკადრებდეთ და ვაცნობებდეთ თამარ მე

ფესა და დედოფალსა მაშინღა სრულ იქმნებოდეს განგებული ჩუენი:–
ესე ვიეთ საწყენელ იყო დასასრული ჵელმწიფობისა პატრონისასა მიმცე
მელი ესრეთ იწყინა და გაიკვირვა და გაიგონა უკლებელმან გონებითა და
საუნჯემან სიბრძნისამან და მოიღონა ჵელით გდება თავისა მის მოქმედთ
ასა და თანაზრახველ მყოფელმან ერთგულთა და საკუთართა მის
თამან შეიპყრა ყუთლურსლან მეჭურჭლეთუხუცესი და აწ თავისა თვისისა ამ
ირსპასალარად და სომხითს სომეხთა მეფისა ადგილსა ლორესა და
ჯდომად განმზადებული და ვ~ა ცნეს ესე ლაშქართა ფიცთა თანა
შემწეთა მისისა მის გზადგამყუელობისა და უკეთურებისათა შეიყა
რნეს და უკუადგეს თამარს დაადგინეს ახალი სიმტკიცე ყუთლუარსლანის გაშუებ
[ლობისა]
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არა მიშუებისა ვნებად მისსა მეტყუელნი განემზადნეს ისანისაცა შემობმად გარნა
ვინათ
გან ჵელი საუფლო და მკლავი მაღალი შემწე და თანამბრძოლ
მბრძოლთა მათ მისთა და მის წილ ამღებელი ჭურისა და ფარისა
ეკუეთებოდა დამჵობად წინააღმდგომთა მისთა ცუდ სამე იქმნა განზ
რახვა მათი ვითარ განზრახვა აბიათარ მღდელისა და იოაბ სპას პეტისა რ
ომელნი ეთანებოდეს ორნიას ძმასა სოლომონისსა და ამას შინა
თამარ წარმგზვნელმან ორთა საპატიოთა დედოფალმან რ~ი იყო ერთი ზუ
აშქი ცოქალი დედა ქართლისა ერისთავთ ერისთავისა რატისი ერთი კარა
ვი ჯაყელი დედა აწ მყოფთა სამძივართა უბრძანა ფიცი
თ მონდობა და სხვისა არავისი ბრალობა და მოჰყვეს დიდებულნი ბრძა
ნებასა პატრონისასა და წინაშე მოსრულთა დავრდომით თაყუანისცა
ემელთა აღიღეს ფიცი პატრონისაგან და მისცეს მათ ერთგულობისა და
ნების მყოფლობისა მათისა კ~დ დაჯდა ცხებული ღ~თისა თამარ მეფე
საყდართა მათ ცამდი აღმართე ბულთა შუენებითა მით აფრიტიან
ითა და სიუხვითა მით მზეებრითა აპოლონია ნითა სატრფო საჭურეტი
დაბნედამდის და გაჭრამდის ყოველთა გამცდელ მხედთა და მყურებდ
ის წყალჯავარითა მით უმსგავსოთა სახითა მით ღმრთივ ქმნუ
ლითა იურვის და იურვოდა ურვაქმნისათვის ყ~თა შეურვებულთათვის
პ~დ გარდაცვალებასა და გამორჩევასა შინა ორთა ვაზირთა და
სპასპეტთასა: თანა დგომითა და ერთ ნებობითა ბრძანა და
მტკიცებად ჭყონდიდლად და მწიგნობართა უხუცესად ვზრდი გაზრდი
ლივე მამისა მათისა ბრძენი და გონიერი პატრონთათვის სუიანი და
ერთგული და შემეცნებული საურავთა და განაჩინა ამირსპასალა
რი სარგის მჵარგრძელი კაცი გუარიანი და აღზრდილი ლა
შქრობათა შინა და ჭაბუკობათა და უბოძა ლორე სათავადო და სამთავრო
სომხითსა შინა და წყალობა ყო ძისაცა მისისა ზაქა
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რიას და ლოცვითა და ითაყუანა დარბაზის ყმამან და უხუცესმან
უმცროსი შვილი მისი ივანე და განაჩინა და უბოძა ჭიაბერსა მ
ანდატურთ უხუცესობა და მისცა არგანი ოქროსა ჵელთა მისთა
და შთააცუეს ტანსა მისსა სკარამანგი და დასუეს ხელებითა ოქრო
ჭედილითა რომელ ნიმე მარჯუენით მისსა და რ~ნიმე მარცხე
ნით და კუალად უბოძა მეჭურჭლეთუხუცესობა დიდსა და გვარიანსა
კაცსა ვარდანის ძესა და მსახურთ უხუცესობა ჩუხჩარეხობა მ
რუშიანსა ძესა ჩუხჩარეხისასა ვინაცა მათ ორთავე მამა მოყმე
ბულ ქმნულიყვნეს და დასდვა მამისა პატივი მათისა და დასხნა სასთ
აულითა და უბოძა ამილახორობა გამრეკელსა თორელსა რ~ი ამ
ირ სპასალარცა ქმნა შ~დ სარგის მჵარგრძელისა და ეთევნი მ
ის ჟამისან ისენი იყვნეს ბარამ ვარდანისძე სუანთა თავი კახ
თა თავად დოთღოდ შარვაშის ძე ცხუმის ეთავადა ამონის ძე დოდიბის
ერისთავად ბედიანი ლიხთამერითი ქართლის ერისთავად რაჭი
სურამელი და კახეთის ერისთავად ბაკურ ყმა ძაგანისძე რ~ნ მი
სტაცა მძლავრობით და მორევით საღირს კოლონ კელის ძესა და
მცირედ ჟამ ქონებასა შინა იაჯა არიშიანის ადგილსა დაჯდომ
ა სასთაულითა და ჵელთ უდვა შვილსა მისსა გრიგოლს ჰერე
თის ერისთაობა და სამცხის ერისთავად და სპასალარად
აჩინეს ბოცო ჯაყელი და სხუანი ჵელისუფალნი ტაძრისა და საყდრისა
სამეუფოსა წინაშე მდგომელნი განაჩინეს წესისაებრ სახლისა ამას
შინა აღავსნა ეპისკოპოსნი და საყდარნი შესაწირავითა თავი
უფალ ყვნა ეკლესიანი ხარაჯისა და ბეგარისაგან გააზნაურდეს ქუეყანისა
მოქმედნი და გადიდე ვბულდეს აზნაურნი და გაჵელმწიფდეს დიდებ
ულნი მეფობასა შინა
ამისსა რ~ი აწ ჩანს დაწერასა შინა ამისსა ათერთმეტთა მოქცევთა ჟამთა თამარ
სამგზის სანატრელიასათა
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რ~ნ სიმშვიდითა დავითიანითა სიბრძნითა სოლომონიანითა სიმჵნითა და საურა
ვთა დღესისთა ხვალისა არმიგდებითა ალექსანდრიანითა იპყრნა ზღვით პო
ნტოსით ზღუადმდე გურგანისად და სპერითგან დარუბანდამდის და ყ~ი კავკასი
ისა იმერელნი და ამერელნი ხაზარეთამდის და სკვითთამდის მიმხმელ იქმნა ცხოვ
რებითა და ნეტარებითა რ~ნ ესევითარი იჵმია ფრიადება ცნობიერებისა და სიმშვი
დე გონიერებისა ვიდრემდის ამისსა განგებასა ათორმეტსა წელიწადსა
შინა არცა თუ ტაჯგანაგი უბრძანა ვის სადმე კრვად კიდე მქონებელი
ყოვლისამე მესისხლეობისა და მბნელობლობისა და ასოთა მიღებისა ნება აღსრ
ულებელი შიშისა და ზარისა დამდებელი მშვიდი და მშვიდობი
ს მყოფელი იშუებს და სუფევს სამეუფოთა და სამფლობელოთა შინა მისთა
რ~ი არა სადა ვის უხილავს თვინიერ ამისსა ესევითარსა კაცისა უვნებლ

ობასა შინა უვნებელად და მშვიდობით დაჭირვა და მოწურთა კაცთა ქედფი
ცხელობისა და გონებაურჩებისა ხ~ სხუანი ზნენი გამარჯუებლობა
ნი აღვლანი საზღვართა მიმართ მამადო ბანი მამათა და ტომთა მისთ
ანი ოდესმე რაინდობანი და მკვირცხლ მოქმედობანი და მჵედველობანი მ
ჵედთანი იროელად საგონებლობანი ოდესმე ნარნარად და წყნარ მშვი
დად მეპასუხობანი თუ რანი და რაოდენ იქმნეს წინამდებარისაგან ეუწ
ყენ მსმენელთა რათა სრულ იქმნას წყალობა და წადილი პატრონისა
ტკბილისა და სახიერისა ლაშქართა და სპათა მისთა ზედა შეიყარნეს
შემჭირნენი და ზრახვა ყვეს ძებნა წაღ მართისა და მოყვანა ქრმისა რ
ომლისათვის ჵამდა თუმცა ყოფილიყო ჟამი გმირთა და გოლიათთა ყ
ოფისა ანუმე გარეშე წოდებულთა ელინთა სისხლისა დათხევისა ანუ
მე გაჭრანი მიჯნურთანი ცოფ ქალთა ვითარ თმათა თარნი მისათვი
ს ვითარ ხორაშნისთვის ვითარ ხოსრო შანშა ბანუისთვის ვითარ მზე
მზისათვის ხაზართასა ვითარ იაკობ რაქელისთვის და იოსებ ასანეთისთ
ვის დავით ბერსაბესთვის და აბრამ ისაკისთვის ვითარ პელომპი მჵნედ ბ
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რძოლი იპოა და მისთვის ონომაოს ასლისა ვითარ პლატონ პერსეფონისთ
ვის ვითარ რამინ ვისისთვის ვითარ ბაჰროს ნავაზის თვის ვითარ შთაბა
ვარ აინლიეთისთვის:– და უჩნდა საჵამსოდ თუმცა გამოჩენილ იყვნეს ვინმე
ანუ გმირნი სახენი გმირ
თანი ანუ მამანი სახენი მამათ მთავარ
თა შუენიერთა და კეთილად მბრძოლთანი ანუ მსგავსნი გარეშეთან
ი სისხლდამთხეველნი შეყუარებულთათვის ანუ მიჯნურნი ლომნი მ
ზენი მჵ ეცებრ გაჭრილნი ამის მზისა და უმეტეს მზისა და თვით მა
თ მითხრობილთა მზედ და მნათობლად საგონებელთა უბრწყინვალ
ესისა და უნათლესისათვის გარნა ვინათგან ცუდ საგინებელ იქმნა და აღა
რ დაებადა ღთ~სა სწორი ამისი არცა მგონიეს თუ დაბადებად არს გამოვინმეჩ
ნდა მეტყუელი მკვიდრთა ტფილისისათა შინა თავადი და მეფეთმეფი
საგან წყალობაჵელდასხმული და ამირა ქართლისა და ტფილისის
სახელით აბულასან და მეტყუელმან თქუა მე ვიცი შვილი ჵელმწიფისა
ანდრია დიდისა რუსთ მთავრისა რომელსა მონებენ სამასნი მთავარ
ნი რუსთანი და იგი მცირე დარჩომილი მამისაგან ექსორია ქნით
დევნული გარდამოიხუეწა ბიძისა სავალათად სახელ წოდებულისაგან და
არს იგი ყივჩაყთა მეფისა სევინჯისა ქალაქსა მაშინ მომსმენარ
თა მისთა უჵმეს ერთი მკვიდრთაგანი დიდვაჭარი ზანქან ზო
რაბაბელ მსწრაფლ მისრულმან ცვალებითა ზნეთათა წარმოი
ყვანა და მოიყვანა უწინარე პაემნითა მოყმე სახეკეკლუცი სრ
ული ანაგებითა და მჭურეტთაგან საჩენი გუარის შვილად ამის
თა მნახველთა და გამცდელთა პატრიაქმან დიდებულმან ვაზირ
თა და სპათა მოაჵსენეს თამარს და მათგან ნება დაურთავი განმზ
ადნე ქორწილი რ~ თამარ ჭეშმარიტი იყო დამტკიცე სჯულთა ზედა

და ვიეთნიმე დაღონებულ ობით აწუევდეს ალექსის მოყვანა
სა ქმრად რ~ი ახლოს სთვისობდა და მამულად მამის ძმის [წულნი]
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იყო ბერძენთა მეფისა ესე მას ჟამსა აქა მყოფ იყო და შიშითა ამისის ქ
ნისათა ყოვლად უწადინელმან ქორწინებისამან იაჯა ჵსნა ქმროსნობის
აგან ხ~ არა მშუებელმან დედოფალმან და სპათა აიძულეს ქმნეს და
ვითარ იყო ხუედრი და რიგი ულუმპიანობისა და შარავანდედობისა მათისა
ეგრეთ იქმნა ქორწილი თამარ მეფისა და რუსეთის ბატონიშვილისა სახე დ
აუდებელი და იგავმიუწდომელი სიმრავლენი სახეობათანი ძღუნობანი და ნიჭებანი
თუალთა და მარგალიტთანი ოქროჭედილთა და უჭედელთანი სიმდიდრეთა
და ლართა კერულთა და უკერელთანი მსგეფსამდი სხარული შუება ძღუნობან
ი გაცემა:–
ხ~ მე ესეცა გაუწყო საბრალო და საძნაური საქმე რ~ მოსრ
ულ იყვნეს ოვსთა მეფეთა შვილნი შუენიერნი და სახეკეთილნი მოყმენი
მოჰაჯენი და მთხო ველნი ღირსნი და მონდობილნი ჭაბუკობისანი ვითარ ღირს
რამცა ვი
ყავით მოწონებად და მიხდომად ბედსა ამას საზესთოსა და ვინაცა უქმ იქმ
ნა განზრახვა მათი წარსრულთა თვისად მამულად ერთსა მა
თგანსა შეემთხვია მოუთმენელი სურვილი და სიყუარული თამარისი რომლი
სათვის ვერ გამძლე მივრდომილი საგებლად ბნედასა შინა მიიწია აღსასრ
ულად ნიქოზს საყდარსა შინა წმიდის რაჟდენისს რ~ი მუნვე დაკრძა
ლეს ამისდა შ~დ ჵელყვეს გალაშქრებად და გავიდა თბილისით
მეფე რუსთავს და უფროსღა აფხაზთა და ააბეს დროშა სვიანი და ჵმარებული
და წარიძღუანეს ძელი ცხოვრებისა მცველი და მფარველი მეფეთა
სკიპტრისა პირველ ილაშქრეს ქუყანასა კარისა და კარნი ფორისასა
და მოარბიეს ვიდრე ბასიანამდის და გამარჯუებულნი და აღვსებულნი
შემოიქცეს და მოვიდეს წინაშე პატრონსა მას ღ~თივ აღმართებულსა განათლებულსა
და აღივსნეს სიყუარულითა და სიხარული
თა ამისგან უწინ მოვიდეს ლაშქარნი არანისა და გელაქუნისა თ
ურქთანი ქუყანასა პალაკაციოს და ძაღლისჵევაი წოდებულსა
და მომრბეველთა ზედა გამრეკელი კახას ძე მიუჵდა და ს
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უისაგან თამარ უძლეველისა მცირეთაგან დიდნი იძლივნეს გააქ
ცივნეს ამოსწყვიდნეს და მოიღეს არმაღანი წინაშე თვით მპყრობე
ლისა და მასვე ჟამსა მოვიდეს კარნუქალაქელნი შამელნი და თუ
რქნი გარმნისანი ცხე ნოსანნი და ქუეითნი და აივსო შავშეთისა და კა
ლარჯეთისა ქუეყანა აქათ შეიყარნეს გუზან აბულასანის ძე ტაოელნი
და მის ქუეყანისა ლაშქარნი და ბოცო და ვინცაღა იახლა მიესწრნეს მ
ესხნი და მარბიელგაშუებულთა შეებნეს მუნვე ბედმან და სუიამან

თამარისმან სძლია გააქცივნეს მუნცა და დაჵოცნეს და მუნითცა მოიღე
ს ურიცხვი კაცი და ცხენი წინაშე მეფისა ღმრთივ გვირგვინოსნისა და დღითი
დღე აღმატებულისა და წარმართებულისა ამას შინა იხარებდ
ეს იშუებდეს ნადირობდეს მხიარულობდეს ამისდა შ~დ წ
არვიდეს მჵარგრძელნი ძენი სარგისისნი და ვარამისნი მოყმენი პირ წაღმა
რთნი უხუცესნი ზაქარია და ზაქარია დალოცვილნი ივანე და სა
რგის დაულოცველნი და ილაშქრეს ქუეყანასა დვინისასა და გამარ
ჯუებულთა და ალაფ აღებულთა მოეწივნეს ლაშქარნი ძნელნი
და კმა იყო ლომისა სიფიცხედ ვინაცა ბოლოდ გააქცივნ
ეს და გამარჯუებულნი და აღვსებულნი და სახე ლოვანნი მოვიდეს წ
ინაშე მეფეთა და მათ წყალობის მყოფელთა გარდაიჵადეს მად
ლი:– შ~დ ამისა გამოსლვასა ხანისასა ლაშქრობდეს ქუემ
ონი ქუემოთ და ზემონი ზემოთ და შუანი შუათ და ყოველგან ძლევა შემოსით
და გამარჯუებით და კუალად მეფემან შემყრელმან სპათამან ბრძანებითა თამარისი
თა მიმართა [დვი ნად] მოაოჵრა ქუეყანა პართთა და წარმომღებელი და
გამომღებელი ქალაქისა და მას შინა მყოფთა საუნჯეთა და ტყუეთა მ
ოვიდა თამარს სუესრულსა და ნათელწყინვალესა წინაშე რომლისა
თუალი უღამო და დღე უუკუნო და საწადელ და საშუებელ სულისა
და ჵორცთა ამას შინა ოდესმე მოისვენიან ლაშქრობათაგან
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და მშუებელნი გარდავიდიან იმერთა ქუეყანათა წესისაებრ და ჟამსა ო
დესმე ჩავიდიან შარვანისა ზღვრამდე და მოვიდის შარვანშა დიდითა
ნიჭითა და ძღუნითა და ერთგან მომნადირებელნი მინდორთანი და მხ
იარულნი კუალად განიყარნიან და უბოძის საბოძუართა სიმრავლე და წარ
გზავნის პატივითა ძმებრივითა და მონებდა და მსახურებდა იგი მონებ
ითა ყმებრივითა შ~დ ამისსა შეიყარა დიდძალითა ლაშქრითა და მომა
რთა გელაქუნად რ~ი ძნელ იყო შესამართებლად ზღვის ქუეშ სახეობი
თა თურქმანთათა დაესხნეს ამოსწყვიტეს და აღიღეს დიდძალი ნატყუე
ნავი და იავარი გამომართულთა მოეწია ყოველი თურქმანობა გელაქუნის
ა წინაძღომითა შამელთა დიდებულთა როსტომ იალღუზ ალფესით
რ~ნი მას შინა დაემჭირნეს ყიზილარსლან ათაბაგსა და ვითარ
წყობა და რაზმი ერთმანერთს განეწყვნეს იმათებურეს მოყმეთა თამარი
სათა და უსწრობდა ბერი ყრმასა და ყრმა ბერსა პატრონი ყმასა
და ყმა პატრონსა გააქცივნეს და ამოსწყვიდნეს და დაჵოცნეს და მოვიდეს თვი
სადე სამეფოდ წინაშე მეფისა და დედოფლისა ყოვლისა აღმოსა
ვლეთისა და დასავლისა ჩრდილოეთისა შ~დ ამისსა წვევითა ასათ გრ
იგოლის ძისათა დიდი და სასახელო ილაშქრეს განძას ქუემოთ შლუყო
ნამდის შ~დ ზემოკერძო რაჵსისა პირი მასისამდე მუნცა დიდთა
ლაშქართა მოწევასა შინა ისახელეს თავი ბუმბერაზთა ამის სამე
ფოსათა თვით მეფისა უჭურეტელობასა შინა ვარდან დადიანმან მსახუ

რთუხუცესმან ოთხსავე მჵარგრძელთა და სხუათა დიდებ
ულთა და აზნაურთა დიდი დაჭირებული ომი გარდაიჵადეს და გააქც
ივნეს და შემოიქცეს მუნითცა გამარჯუებულნი და აღვსებულნი სიხარულითა ამას
ესევითარსა მშვიდობასა მა
რჯუებასა და ზეობასა შემოვიდა უცხო რამე და უმსგავსი საქმე
შეუმსგავსებელი და დაუჯერებელი კაცთა გონებისაგან შევიდა
სატანა გულსა სუეუბედურისა რუსისასა სკვითრამე სახელდ
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ებულისა და სიტყვით აღიძრა წყენად თამარისა ჵელმაიფეთა მზისა და მეფეთა
ელვაცისკროვნებისა და იუდამყო ფელმან თავისა მისისამან აღარ იცოდა
რამცა ექმნა ძლეული და ტაძარქმნილი შვიდთა სულთა უბოროტე
სთა პირველისათა სოდომურიცა მოიპოვა და ქცევა დაქცევითა დაქც
ეულმან და წარწყმედითა წარწემედულმან ამას ესევითარისა უცხოსა
და ურიგსა საქმისა შემოსლვასა შინა ითმენდა თამარ წყნარი და
ნარნარი ცნობიერი და გონიერი და ორ წლამდის გინა უმეტეს იყო განსა
ცდელისა უცხოსა თმენასა შინა და ვ~ა უგრძნეს ესე ვაზირთა და დიდებულ
თა განკვირვებულთა ერთჵმა ყ ვეს მცნობელთა ამისთა ვ~დ
ესე მისვე ძუელისა მტერისა არს რომელმან მოაკუ ლევინა ძმასა ძმა და
მამასა შვილი და ექსორია ქმნა პ~ი იგი კაცი სამოთხით ვითარ ესე აწ ხი
ლულისა ამის სამოთხისა და უბრწყინვალესისა ედემისადა შეუმზადებია
ექსორიქმნა ქნა მისვე ძუელისა ხაკან სკვითისა შემსგავსებულად მოს
დგომია აქაცა მუნ თუ იგი მოადგა დედოფალსა ქალაქთასა აქა ესე
დედოფალსა დედოფალთასა და მეფესამეფეთასა ბოლოდ რაღა თვინიერ ამისსა
ვერღარა მინდობილთა უღონო ქმნილისა მის ეშმთა ბომონისა ჵელ
ყვეს ცრემლმდინარეობასა შინა თამარისასა ჯერცა მოწყალი
სა და გაურისხებელისასა და წარიყვანეს ექსორიაქმნად გარნა აუ
რაცხელითა ლარითასიმდიდრითა და საჭურჭლითა ვინათგან
რ~ი სიკუდილსა ემართლებოდა და არავის მისცა სასიკუდინო
დ იგივე სიუხვითა მზეებრითა არავის მიეშუა გაძრცუასა და ვინ
ცა ჩასმული ნავითა ზღუად მიიწია კოსტანტი პოლედ და
იყოფოდა ჟამთა რაოდენთამე მუნ ამისსა შ~დ უფროს
და უფროს უკეთ და უკეთ მთავრობასა და ჵელმწიფე ბასა ათქმევს ყო
ველსა მწირსა ჵელი საუფლო და მკლავი მაღალი თანა შემწ
ე და თანა მძლე ბრძოლათა შინა და არა მსგავსებულ ბედი სუე პაპათა და მამათა
მისთა
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ნუ უკუე არცა ბედისა ოდენ მინდობილთა წარმართთა რათა ამას სძღ
უნობდეს ყოველნი მეფენი აღმოსავლით დასავლეთამდი ამისთვის ხელდებ
იან ყოველნი მსმენნი ესრეთ სახე ბრწყინვალეობისა მისისანი:–

რ~ ბერ ძენთა მეფისა მანოელისა შვილი უხუცესი იყო გაჭრითა
და გახელებით არათუმცა ანდრონიკეს ჟამსა მის მეფობისასა
და მისგან ბერძენთა ამოწყუედისასა შეეპყრა და განეპატიჟა იგი
მოყმე პოლიკარპოს მსგავსი ასურასტანისა და შუა მდინარისა
ანტიოქელისა მეფისა შვილი იყო უკუეთუმცა ჰქონებოდა გზა მ
რავალგუართა ბარბაროზთა შუაყოფისაგან წამსაცა შინა ა
ქა პოვნილ იყო კუალად სულტნისა ყიზილარსლანის შვილთაგანი ერთი
ამბვისა სმენითა ჵელქმნილი ძალითღასამე დაიმჭირა მამამან ს
ჯულისა დაგდებისა შიშითა:– ხ~ ახლო მყოფთა ესე ვითარი
აქუნდა ტრფიალი რ~ლ არცა უღირსთა უღირსობისა აქუნდა კდემა
რცხუენა არცაღა თვისთა თვისობისა გავლენა ვინაცა სახედ მზისა
შარავანდნი ცისაგან იშუქებდეს მიწიერთა საჭურეტლად ეგრეთვე
ქუეყანისაგან თამარის ჵელმწიფობისა შარავანდთა ნათელთა ბრ
წყინვლებანი ეფინებიან იატაკსა ამას ზედა ცისასა მცნე
ბამან ამისმან სალდუხის ძის ძემან სახელით მუტაფრად
ინმან აღარ დამხედმან მშობელთა არნებობისამან და დამგ
დებელმან მუჰამედისამან სჯულისა ტკბილისამან რ~ი მოზიდ
ვითა კაცთათა უმოძღურა კაცთა საწუთრო ესე ნებასა ზედა
თვისსა სურვილითა და სმენასატურფოთა სახეთაგან ძლეული მ
ოვიდა წინაშე თვიიმფლობელისა ყ~თა მეფეთა უჟესთაესისა
ამის თამარისა სამფლობელოთ თვისით დიდითა ლაშქრითა მრავლითა
დიდებულითა ხოჯაებითა და საჭურისითა მონებითა და მჵევალთა
ბარგითა და სიმდიდრითა საჵელმწიფოთა ძღუნითა კმა
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საყოფინელითა თუალისა და მარგალიტისა საჭურჭლეთა და ლარ
თა თანა ავასებისა და ტაიჭებისა სიმრავლითა და წესისაებრ
სახლისა საჵელმწიფოსა მიეგებნეს დიდებულნი პატივი
თა და სიყუარულითა მოიყვანეს სრად სამეფოდ რომლისა პაპა სალდუ
ხ ეზდინი პაპასა ამათსა დემეტრეს ჵელმწიფესა დიდსა ს
ახელ განთქმულსა ჭაბუკსა გორგასლიანსა ძალითა და ღვა
წლთა სიმრავლითა ჵელთეგდო და მოეყვანა აწ ამან სიტყუი
თა და ნუ უკუნისამდე არცაღა სიტყუის ღირსებითა მოიყვანა
ვ~ა მონა მოხარკე ნელიად და წყნარად და დაყოვნითარე უდარბა
ზა რომელმან ნახვასავე თანა რამინისებრი აჩუენა ცრემლთა ნაკადი მ
რავლობა დასუა პატივითა ტახტსა თანა ხელითა და იქმნა ს
იხარული გამოუთქმელი ვითა მართებს ნადიმსა და წყლიანობ
ასა ამის სახლისა დიდებულთა მოყმეთა უკლებლობასა მრავა
ლგუართა სახეობათა მუტრიბთა და მოთამაშეთა განწყობილობათა
ნიჭთა და საბოძუართა და შემოსათა ვინაცა იქმნა მჰმრევ ა
მას ესრეთსა სიყუარულსა პატივსა და ბოძებასა შინა ჟა

მი ზამთრისა სომხითს და ტფილისს მომწონებელმანლ ს
ანადიროთა ქუეყანათა და მოყმეთამან თვით თავადის პატრონ
ისამან რომლისა სიკეთისა მითხრობა კაცთაგან შეუძლებელ არს და
ჟამსა ღანუყო ბისასა თანაწარმტანელთა აჩუენეს საყოფნი
სანადირონი მინდორნი მოედანნი და ქუემო კახეთისანი და რა
ნისანი და რანისა დიდებულნი მოყმენი და ლაშქარნი გინა
მცა მომწონებელნი და მაქებელნი იშუებდეს და იხარე
ბდეს და ადიდებდეს მომ ლოდენი ჟამისა მის პატრონისა
მათისა უკუდავქმნილისანი გარნა ვინათგან თამარ ამაყი
და ლაღი უჯერო შესატყვისობისა აზეებდა ფრთოვანებასა [გონებისა]
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მისისა შემოსრულთა ქალაქად სამეფოდ დაამჵუეს ქედ მაღლობა
ტრფიალისა მისისა და წინაუკმო საულისა იპოვა შვილი სა
ჩუკენიო მან მძებნელმან კარაულებისა მამისამან პა მეფობა
ამან მძებნელმან მეფობისა და ზესთა მეფეთა მეფობისამან
პოვა რ~ი საულისა დანაკარგი ჵამდა იყო ვინმე ერთი ხ
არჭთაგანისა ნაშობი რეცა სახელდებული შვილად მე
ფისა და ვინაცა მთქმელთა არა უქმ საგონებლობისათა უფ
როსღა უქმმყოფელთა და დამასკუ ნელთა ქორწილისათა შერთეს
და გარდაიჵადეს ქორწილი და სახელოანი შემოსასა თანა მრავ
ალ მრავალსა უბოძნეს ცხენნი და აკაზმულობანი სხუათა საქ
ონელთა და სიმდიდრეთა თანა და ლართა და წარგზავნეს თვისდა
საყოფლად არზრუმად გარნა თუ ვითარითა ცრემლითა და ვითა
რითა გლოვითა გამოუთქმელ არს კაცთა ენისაგან ხ~ შ~დ
ამისა რეცა დარბაზობისა სახედ მოვიდა შარვანშა აღსართან რ~ი
მიჵდილ იყო ცნობათა სიყუარულისაგან და სჯულისაებრ ძუელისა
და თვით დღეთა ისლიმთასა გუარისაგან განვლენილი თვისებისა ს
ჯულისა დაგდებად განმზადებული მოქენე იქმნა ყ~თა საქმისა მ
ოქმედთა მოძღურისა და ქათალიკოზისა მიუწდომელისა ქრთამის მ
ძებნელი გარნა უქმ სადმე და ცუდ იქმნებოდის ზაკუანი ეშმაკისნი
ვინათგან აქუნდა თამარს სული მყოვარე და შეყუარებული ზენა
რისა მის ხუედ რისა და გონება მშობელი სიტყვისა გონებისა მ
ის დიდისა მიმართ აღემსჭუალა და სეფეგუარ ჰყოფდა ტაძარსა შვიდ წილ
განწმედილსა ღმრთისა სიტყვისასა და ყ~თა მამონისაგან ძლეულთა და ქნად
მაწუეველთა სირცხვილეულ ჰყოფდა მომსმენელთა სატანას ზაკვით წა
რმავლინებელმან წესისაებრ პატივითა და სიყუარულითა ნიჭ მრავლ
ობასა შინა მისცა მცნება კუალად აღარა შესძინედ ესევითართა თქმად
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თამარ სუიანისა ჵელმწიფისა იმატებენ ზარნი ლაშქრობენ მოყმენი

არს მარჯვება სიხარული სიყუარული შუება და ნადი
რობა მთათა და ბართა გარნა წუხდეს და იურვოდეს შეეჭირნენი უწაღმართობ
ისა და შვილისუსმელობისანი და ვითარ მოეცვა შვიდივე ესე ს
ამეფო შეჭირვებასა ესევითარისა საქმისასა პოვეს ღონე გა
ნგებითა ღმრთისათა რ~ი აღამაღლებს მდაბალთა და შემუსრა
ვს ლაღთა რ~ი ბრძანებს წმიდასა სახარებასა შინა ა
რა რომელთა მე გამომირჩიონ გარნა რ~ნი მე გამოვირჩივნე
და ვითარ იტყვის დავით რომელსა აწ სათნო ეყო გამოჩ
ინებად უმცირეს ვიყავ მე ძმათა ჩემთა და უმრწემეს
სახლსა მამისა ჩემისასა:– ხ~ თავადმან უფალმან მოიღო და მცხო ზ
ეთითა ცხებულისა მისისათა და შემდგომი იყო სახლსა შინა დედოფლისა
რუსუდანისსა მოყმე ეფრემის ძეთაგანი რომელ არიან ოვსნ
ი კაცნი მძლენი და ძლიერნი ბრძოლასა შინა ესე
დედოფალსა რუსუდანს ვინათგან თვის ეყვოდა მამის დისა მისისა დავითის ასული
სა ოვსეთს გათხოვილობისა მიზეზითა მოიყვანა საზრდელად სახ
ლსა შინა მისსა და იხილეს მუნ მიმავალთა და წამომავალთა
რ~ მოყმე იყო ფერნაკუთად კარგი ბეჭ ბრტყელი პ
ირად ტურფა და ტანად ზომიერი ორთავე კერძოთა გუართა
გან საჵელმწიფო ჰკადრეს და მოაჵსენეს დედოფალსა რუსუდანს მკვიდრთა ამის
სამეფ
ოსათა იგი განაღამცა ნებისა დამრთავი ვაზირთა და დიდებუ
ლთა თანაშემწექმნითა მომჵსენებელ და მოაჯე ექმნეს თამა
რს მეტყუელნი ამისნი უკუთუმცა არა იყო ზენა განგე
ბა მისსა მოქმედებასა შინა ჰხედავს შარავანდედობა თქუენი თუ
რაოდენნი რაოდენგზის მოყმენი შვილნი ჵელმწიფეთანი ბერ
ძენთა და ჰრომთანი სულტანთა და სკვითთანი სპარსთა და [ოვსთანი]
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მცდელნი სამართალთაებრ უკუნარღვივნა არს შემძლებელმა
ნ თვინიერ ბრძანებისა საუფლოსა მაშინ თამარ მინდობილმან მ
ამის დისა მისისამან მშობელმან სახედ და მისგან
დიდად წყალობიანთა ლაშქართა და სპათამან ესრეთ თქუა ბრ
ძანებელმან მოწამე არს ჩუენდა ღ~თი აროდეს ყოფილმ
ან გული ჩემი მოწადინე ქმროსნიბისა არცა პ~ლ არცა
აწე თუმცა არა მოსვლოდა უწაღმართობა ჩემი საყდარსა რ~ი რწ
მუნებულ არს ჩემდა პ~ლ ღმრთისაგან და შ~დ მშობელთა ჩემთაგან აწ
ცა ამისი ვარ მოაჯე მაშინ არ მომშუებელთა ჰკადრეს დე
დოფალსა: და წარვიდეს დიდებულნი იმერნი და ამერნი და წარ
მოიყვანეს დედოფალი და გაზრდილი მისი დავით რჩეული ღ~თისა
მის და მოვიდეს სრასა დიდუბისასა სანახებსა ტფილისისასა და მუნ ქ
მნეს ქორწილი შესატყვისი და შემსგავსებული ჵელმწიფობისა და სა

ხელ ზეობისა მათისა ვინათგან დედოფალი რუსუდან ყოვლითა სიბრძნითა სა
ვსე მოქმედებდა აქათ ბაგრატოანი ბაგრატოანითა გუარ ზეობითა
აწყობდა რიგთა სახლისათა და ქუემოთ ხუარასნისა და ერაყისა სულ
ტანთა სძლობითა გამეცნიერებული მუნებრივითა სახიობითა და
შუებითა მოქმედებდა მშუებელნი იხარებდეს გლახაკნი გა
ნმდიდრდებოდეს იყო ზმა მგოსანთა და მუშაითთა სახიობათა მ
ჭურეტელნი იყო რაზმთა სიმრავლე და სრულქმნა ამი
სსა შინა მითხრობად შეუძლებელ არს თუ ვითარსა ბედ
ნიერობასა სვიანობასა დღეკეთილობა თამარისი დავითის მ
ოყმისა დავით იანბრისა თანა ბედნიერ და განმარჯუებულ
ქმნა და წაღმართწაღმართითა მით მითხრობითა წი
ნა მდებარითა: ესე დავით წელიწდის მოქცევამდე ესრეთ წ
აეჯობინა ყოველსა მშვილდოსანსა ცხენო სანსა და მცურავსა
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მოასპარეზესა მწიგნობარსა და ყოველსა ნასწავლსა ჵელთა ს
იკეთითა ვითა დღეს ჩანს რომელ შინათ ვინ ყოფილა მისი მსწავლებელი და თანა
მოსწავლე და თუ გარეთთა ქუეყანათა მოსრულა ვერავინ სადა გამოჩე
ნილა მისებრი შ~დ ამისსა მშვიდობისა და მტერთა მძლეობისა ამ
ათისა ოდესმე მოესმა ვითარმედ რუსი იგი ძნელბედი და სუე უსუეო წა
მოსრულა კოსტანტინე პოლით და მოსრულა ქუეყანად ეზინკისად კარნუ
ქალაქისად და მას ჟამსა ნაცვალი მეჭურჭლეთა უხუცესის
ა სჯულითა ბარბაროზი და ქცევითა ტარტაროზი კაცთა და ჰო
მანი პატრონთაგან სრულწყლიანი საქმის მოცვეიქულად წარავლინა საქმის
ა რასათვისმე და მას კარნუ ქალაქსა მისვლასა შინა შეიყარნეს რ
უსი და იგი ერთად დგეს იმიერნი რათა სასახლესა შინა შეხუეწილ ი
ყო მისისა სარგებლისა მოწადინენი შეეხუეწნეს ამას დიდსა რ~ი აქით მ
ისრულ იყო მაშინ ცნეს ამის სამეფოსა კაცთა და უფროსღა ეშმაკმა
ნ რ~ი მარადის მბრძოლ არს ვითარ განკვირვებასა დავითის ს
იცრუე კაცთა გულებისა და რ~ნი თანაზიარ მეფობისა მათისა
და უხუად და უგულსავსედ წყალობითა იყვნეს მათცა ქმნეს ს
აქმე ყ~თა ძუელთა გინა ახალთაგან უბოროტესი უკეთუ
ამას სამეფოსა განდგომად პატრონთა უნებელ ქმნილა რ~ი დაწ
ყებითგან სოფლისათ არავის ოდეს სადა უნახავს წარმარ
თებული და გამარჯუებული გარნა ეგრეცა თვისთა და ნატა
მალთა შვილთა და ძმათა ამის სახლისათა მიზეზითა ქმნილა
გარნა ესე ვინა ანუ სით პირველად მიერთო გუზან პატრონი კლარჯეთი
სა და შავშეთისა რ~ი ძუელთა მეფეთა ტაოელთა დიდებულთა ად
გილსა ზედა შეეწყალა პატრონსა აქით ბოცო სამცხისა სპასალარი
და სისრულისაცა აღმატებით შეწყალებული სხვითა მესხითა დიდებულ აზნა
ურითურთ თვინიერ ივანე ციხისჯუარელისა რომელსა ყუარყუარეცა ეწოდების
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ესე დამაგრდა თვისითურთ მოკიდულითურთ ვითარ გუარ ეყოდა
ცა მომგონებელსა სულასა ერთგულობისასა რომელ ბაღუაშსა ზ
ედა უერთგულა ბაგრატს ვარდან დადიანი მსახურთ უხუცესი აქით
პატრონი ორბეთის და კაენისა ლიხთიქით ნიკოფსიამდის უცილობელად
ქონებისა და თვით შუა ციხე მყოფსა მაგარი და მტერთა მავნე წილ
თა მისთა ებრ ესე მცირედისა რასმე წარვიდა და მივიდა გეგუთს
რეცა პატრონისა წადილითა შეყარა ყოველი სუანეთი და აფხაზეთი სა
ეგროი გურია სამოქალაქო რაჭა თაკუერი და არგუეთი მომრთველ
მან სანიგთა და ქეშიგთამან აფიცა რუსისა გამეფებისა და მისის მე
ფე ყოფისათვის დიდებულნი და ლაშქა
რნი ქუეყანისანი გაგზავნა ლაშქარნი ქუეყანისანი და მივიდეს გუზანისად მუნით:–
წარმოვიდა რუს
ი და შეყრილთა მიჰმართეს სამცხესა და მიეგება ბოცო და
ვინცა მისი მიმდგომი იყო და გარდამვლელნი მთისანი მივიდეს
გეგუთს:– ჶი ღაღადი დიდი და განსაკვირვებელი კაცთა ცნო
ბისა ვინა ანუ ვისიღა მოსაყდრე საყდარსა დაჯდა დავითიანსა მაშ
ინ თამარ ქალაქსა მყოფი უსახურისა და უაზრავისა საქ
მისა განკვირვებული პირველად მომხადველი ჩუეულებისაებრ ზენათა
წყალობათა მბრძანებელ ექმნა ყო ველთა ერისთავთა ერთგულ
თა ვინაცა შემოკრბეს სპასალარნი და დიდებულნი ჰერეით კახე
თით ქართლით სომხითით და სამცხით მკვირნეთა საქმი
თა ჰკადრეს ფიცით არა მათგან ნებადართულობა სა
ქმისა და ვითა შეაჯერეს უმათოდ ქმნილობა მჵეცებრ
განჵდა გული მათი ერთგულობისათვის და თავისა საწამე
ბელად დადებისათვის და თვით თამარ ჵელითა ს
აუფლოთა და სიტყვითა ოქრო ნეარტითა მრავალი
მართლად იკითხვიდა მიზეზსა მკვიდრთა მისთაგან
1–26 სტრ., 220r
ოდესმე თევდორე პატრიაქსა და ანტონი ქუთათელსა რ~ი იგ ოდენ და
რჩა მას ჟამსა ერთგულად ლიხთიმერით სისხლთა დათხევა
მდის და სხუათა ეპისკოპოსთა გზავნიდის ოდესმე შინაურსა
ეჯიბსა და მესტუმრესა და მათგან ვერას პირის მოვნელთა
მაშინ შეკრბა კრებული ღმრთის მბრძოლი აღიღეს
მახვილები და წათები წარ მოემართნეს პატრონსა ღ~თ შემ
ოსილსა ზედა ნახევარნი მთით მეფე გარდამოვიდნეს მთითა
ლიხისათა ამწყუედელნი და ამაოჵრებელნი ქართლისანი მოვიდ
ეს ნაჭარმაგევამდის და გორამდის და ნახევართა დადიანთა წინა
ძღომითა გარდა იარეს რკინისჯუარი და ჩავიდეს ციხის ჯუარს დ

აწუეს ქალაქი ოძრჵე მუნ შეიყარ ნეს ბოცო და მესხნი ვინც
ა იყვნეს მიმდგომნი მათნი და გაგებელთა ესევითარისა საქმი
სა ღ~თისა უკითხავად შვილთა შვილთა მზე გრძელ უჵმე
ს რ~ გააგეს პ~დ აღება ჯავახეთისა თმოგვისა და ახალ
ქალაქისა კ~დ თრიალეთისა და სომხითისა ვინათგან ქურდ
ვაჭრისა იქით გასდგომოდავე ყ~ი სომხითი ივანე ვარდანის
ძე პატრონი გაგისა მაყა პატრონი კაიწონისა კაენი თუი
თ ვარდანისი იყო სხუანი მის ქუეყანისა აზნაურის შვი
ლნი თვინიერ ზაქარია ვარამის ძისა იგი კაცი ერთგ
ული იყო და ჭაბუკი გამოცდილი ამათ ყ~თავე აგართა
შეყრა გააგეს და მუნიდაღმა მათ და ზემო ქართ
ლის მყოფთა კართა ქალაქისათა მოსლვა სადა იგი იყო
მზე მზეთა ნათელი ნათელთა ტარიგი უმანკო მსგავს
ი ქრისტესი მშვიდითა მით დავითიანებრითა გონები
თა მინდობილი ზენასა მას განგებასა იმედისა მდებ
ელი წყალობათა მისთა გულ მოწყალეთა მაში უბრ[ძანა]
1–26 სტრ., 220v
ამირსპასალარსა გამრეკელსა და ოთხთა მჵარგრძელთა და სხუათა თორე
ლთა ზემოთა და ქუემოთა წასლვა და მიგებება წინა ქუეყანასა ჯ
ავახეთისასა და მუნვე ცნობა ძალისა მათისა უფროსღა ცნ
ობა ძლიერებისა მართლმსაჯულობისა ღმრთისასა და მივიდა მტ
ერსა ზედა ვინათგან იგინიცა მუნვე მოსრულ იყვნეს და მიერ
თნეს მესხნიცა ერთგულად დარჩომილნი და აქით ესენი მისრულ
ნი მტკუარსა ზედა და იგინი მუნით ჵიდსა ზედა შეიბნე და შეიქნ
ა ომი და სროლა მას დღესა სიღამემან და წყლის შუაყოფამან გა
ჰყარნა ვითარ შეღამდა შეიარნეს და ზრახვა ყვეს ვითარმედ ვხედავთ
მჵეც თქმნილობასა ამათ ლაშქართასა და ვინათგან არა გუაქუს ძალი
და ღონე შებმისა აწ მივრიდოთ სიმაგრისაკენ და მუნიდაღმა ღ
ონითა ვეცადნეთ ღალატსა და ძლევასა სიქველისა მომნიჭებ
ელმან თამარის კერძთა ლაშქართა ამცნო გულუყოვნელ ქმ
ნა შებმისა და დევნაყოფისა და გამვლელთა ჵიდისათა მიმარ
თეს მთასა ტორნაძიად სახელდებულსა ღონედ სიმაგრისა ს
აძებნელად და ვეღარა მუნ დამდგმელთა გარიდეს და მიიწივნეს ვე
ლსა ნიალისასა და წყალსა ხინგრისასა თმოგუსა და ერუშ
ეთს შუა შეიქმნა ომი ვითა ხუდებოდა რჩეულებსა იმ
ერთა და ამერთა მოყმეთასა რ~ი კმა იყო ძველთაცა
გოლიათთა და ჭაბუკთა ომად რომელთა ზედა მოვიდოდეს ქ
უეითთა სიმწუავენი და მოკუეთილებანი ისრისანი მფეთებ
ანი ჵრმალთანი და მხეთქელობანი ჰოროლთანი და განგრძობა
სა შინა ჰომთასა მიეცა ძლევა ბუმბერაზთა და მოყმეთა თამარისა

თა და გაქცეულნი რ~ნიმე დაიპყრნეს დაჵოცეს და ტყუე ყუეს
ამათ არა ევნო არცა სიკუდილითა არცა დაკოდითა რ~ი ივან
ე სარგისის ძე დაკოდეს შემოქცეულთა მხიარულითა პირითა
1–26 სტრ., 221r
განათლებულითა გულითა თავი სუფალ და უდევნელ ყვნეს იგინი ქენებისა
და პატრონისავე არა დაკლებისათვის და მოვიდეს წ~შე ღ~თივ გვირგვინო
სნისა მეფისა და მეფეთ მეფისა თამარისა მიმცემელმან ღ~თისა მი
მართ ჯეროვნისა მადლობისამან ნახნა მოყმენი მისნი პირითა ბ
რწყინვალითა თუალითა ტკბილითა და გულითა დაჯერებულითა
ვინაცა ცნეს ესე პირველ მახა რობლისა მოსლვითა სარგის მარამის ძ
ისათა ზრახვა ყვეს რ~ნი მყოფ იყვნეს მის წინაშე თვით ჭიაბერი მანდ
ატურთუხუცესი ჰერნი და კახნი დიდებულნი და აზნაუ
რნი თანადართვითა ყივჩაყთათა და შეყრილთა ქართლისა ერი
სთავისა და ქართველთა დიდებულთა წინაძღუანვითა დავით
მეფისა სუიანისათა დასხმა ქართლს მყოფთა რომელთა მიაე
რთნეს ვიეთნიმე ქართველნიცა და სიმრავლე ყოცლისა კა
ვკასიისა და მთეულობისა და ვითარ აგრძნეს მათ ამოწყუე
და და გაქცევა ზემოთა ლაშქართა მსწრაფლ იქმიეს გარ
დავლა და შემოქცეულთა და მოსრულთა წ~ე თვით თამარისა
ჰკადრეს გასლვა სომხითით და მიმართება ურჩთა და გა
ნდგომილთა მეფობისა მისისათა დამორჩილდა ქრისტეს
შემოსილი ჵელმწიფე შემეცნებული ღმრთისა წყალობა აურაცხე
ლობითა ვინა ესეცა უწყოდეთ რომელ წურთათა ღმრთისათა სივრ
ცე დიდ ფ~დ არს რ~ კეთილთა და კეთილ გაეგონეთა ნიშთა
აღჭენითა სწურთის კეთილადდარ თვითა ძლევა მინიჭებითა რ~
კეთილისა სულისათვის ღმრთისმოყუარე და თვისად მისი ა
რს ვითარ იტყვისცა დღე ბერძენთა ხედვისა პლატონ კეთ
ილი კეთილთათვის არს კეთილ ვინა იგივე კეთილი ბორო
ტთათვის ბოროტ:– ხ~ აწ ჵამს და უფროსღა გაგონებ
ა ნათქუამთა მათ დაუვიწყებად და ხედვა ზენათა წყა[ლობათა]
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რათა დავჰყოთ თუალი იგი ამათ ესევითართა წყალობათა გა
ნგრძობითა ხ~ აწ ვინაცა ცნეს განდგომილთა შერისხვა ღმრთისა მათთა
ნათა თვისთვისთა რ~ნიმე დამგდებელ იქმნეს აწ ციხეთა
და სიმაგრეთა და უწინარეს სჯულისანიცა ვინათგან თამარსა ზედ
ა ესე ვითარი უსახური საქმე კადრეს რ~ნიმე: მოვიდეს ჵელ ს
აბელ მობმით რ~ნიმე მკლველ ექმნეს თავის ბიძასა და ეგრეთ მოვიდეს და
მუნცა იქმნა ჩუეულებითი გამარჯუება შემოქცეული დგა ჭა
ლასა აგარათასა მონადირე და მონადიმე მხიარული და შემწ

ყალებელი ერთგულთა და საკუთართა მისთა შეიწყალა ზაქარია
ვარდანის ძე და უბოძა გარგი ქურდ ვაჭრითა განძამდის მ
რავლითა საკუთარითა და მრავლითა სანახევროთა ქალაქები
თა ციხეებითა და სოფლებითა შეიწყალეს და უბოძეს სარგისის ძე
სა ივანეს პ~დ მსახურთ უხუცესობა ჵელი შინაური საპატ
იო და კაენი და კაიწონი გელაქუნით და სხუათა მრავლითა სახარ
ჯოთა ქალაქითა და ციხითა შეიწყალნეს და დალოცნეს სხუანიცა დ
იდებულნი მრავალნი და შექცეულთა მიმართეს სახლთა
მათ და ნატამალთა ნაჭარმაგევსა და ლიხთიმერთა დიდებუ
ლთა შემნანებელთა შეცოდებისათა და მოაჯეთა შენდდბისათა
ითხოვნეს ცხოველნი ხატნი და თვით დედოფალი რუსუდან მა
თ წინაშე საყოფელად კათალიკისა მანდატურთ უხუცესი და
სხუანი ეპისკოპოსნი შინაურითურთ სახელდებულით ვინაცა გა
რდამოვიდეს სუანი დიდებულნი და მეჵევენი და გარდამოიტანეს
რუსი მეფე ყოფილი და მისცა დედოფალმან სიმტკიცე პ~დ
რუსის უვნებელად გაშუებისათვის და მერმე მის ჟამისა შეცო
დებისათვის არას შენანებისა დედოფლისათა მოვიდეს ნაჭარმა
გევად და რუსი ივანეს მისანდობელად:–:
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მთხოველი წარვიდა მასვე მისსა სუე უბედურსა გზასა გაემა
რთა და შეიქმნა მშვიდობა სიხარული და ერთობა რ~ი
არაოდეს სადა ვის უხილავს და ერთბამად მოვდეს ლომი და
ჵარი და იხარებდეს ვეფხი თიკანთა თანა და მგელი ცხუარ
თა თანა განდიდნა სახელი თამარისი ყოველსა ზედა პირსა ქუეყა
ნისასა და ლაშქრობდა დავით ბრძანებითა და გამორჩევითა
თამარ სუე ალექსანდრიანის თანა და იმარჯუებდა შეწევნ
ითა ზეგარდამოთა და ამას შინა მიიცვალა გამრეკელი
ამირსპასალარი და თმოგვისაგან კიდე არა დააკლეს შვილ
თა მისთა მაშინ უბოძეს ამირსპასალარობა ზაქარიას მჵარ
გრძელსა ძესა სარგის ამირსპასალარისასა მჯდომსა სომეხთა
მეფისა ადგილსა პატრონსა ლორისასა მოუმატეს ქალაქიცა
რუსთავი მოყმესა ღირსსა სპასპეტობისასა და ჭიაბერსა მანდატურთ უხ
უცესსა მოუმატეს და უბოძეს ჟინვანი ქალაქი და ციხე მრა
ვლითა მთიულეთითა და შეიწყალეს სარგის ვარამის ძე დალო
ცეს და უბოძეს თმოგვი და ქუემოთ წირქუალელნი ზარტიბის
ძენი გრიგოლოს ძენი ჭიაბერის ძენი და მახატლის ძენი და თავნი კა
ხეთისანი თორღას ძენი შეიწყალნეს თვითოეულნი თვისითა წესითა რ
ომელიმე ახლად დალოცვითა რ~ნიმე მომატებითა ეგრე
თვე ქართველნი სომხითარნი თორელნი მესხნი და ტაოელნი
ვინაცა გუზან პირველითგანვე წარმწყმედელი თავისა აწცა
გამტანელი ტაოსკარისა ვაშლოვანისა და სხუათა ციხეთა

მრავალთა წარვიდა ქუეყანასა შაჰარმენისასა და სამძივარი სახ
ელით აზნაურისშვილებითა რომელთა თანა იყო მეღუინე
თ უხუცესიცა სეფეშვილად კლარჯეთისა და შავშეთისა და გავ
იდეს მთასა კოლისასა მოეგებნეს წინა ზაქარია ფანასკერტელი და
1–26 სტრ., 222v
ძინიელნი კალმახლელნი ყრმანი კარგნი და პატრონისაგან შეწყალებუ
ლნი და შეყრასავე თანა ცნეს გუზანის შვილისა და შაჰარმენის ლაშქ
რითა მისლვა გუზანის ცოლისა და შვილისა წარსხმად და ციხეთა შინა
თურქთა შეყენებად დაღაცათუ ლაშქარნი დიდნი იყვნეს და პატრონ
ისა თორმეტისა დროშისანი და ესენი მცირენი და მჵსენებელთა ჰქუეს ს
ჯულისათა და თამარის ბედისა და სიმართლისათა შეიბნეს და სი
დიდითა მათითა და სიკეთითა დიდად დაჭირვებული ომი გარდაიჵადე
ს ბოლოდ მათთა გამქცეველთა და ამომწყეუედელთა ჵელთა მყრელთა გუზანის
ცოლშვილთა თანაშემოქცეულთა აიხუნეს ციხენი და სიმაგრენი და კ~დ
მგებელნი ქვეყანისანი მოიწივნეს წინაშე თამარისა რომელმან მიჰფინა ნათ
ელი წყალობისა და გარდაიჵადა მადლი მოჭირვებისა და სიმჵნისა მათისათვის და
დარჩეს ყ
რმანი სახელოანნი და პატრონი სარგებლიანი და ამას ესე ვითა
რსა წყალობასა შინა ღმრთისასა ორნიღა მკლებიან წაღმართის გამო
ჩენილობანი ილოცვიდეს მოქენენი ღმრთისა და წმიდათა ხატთა მომხსე
ნენი პირმშოთა ძლიერებითა:– ხ~ ვინათგან ჰყოფს წყალობათა და
მრეკელთა განღებისასა და მთხოველთა ნიჭებისასა და მეძიებელთა პ
ოვნისათა ვითარ იქმნა სარას ზე გინა თუ რაქაელისსა ანუ თუ ელი
საბედისსა და უფროსღა ანნასსა და ვიკადრო მარიამისსა მიუდგა
თამარი განწმედილითა გონებითა და ტაძრისა ღმრთისა აღმსჭუალულისა
სანთლითა სხეულისათა მჵურვალითა გულითა და განათლებულ
ითა სულითა ტაბაჵმელისა ბეთლემ მყოფელმან მუნ შუაა
ძე სწორი ძისა ღმრთისა და უწოდა სახელი ახოვნისა მის მამისა თვისისა გ~ი
რომლისათვისცა ყუავილი უ
კუდავთა ნაწილისა აღმოგუეყუავილა ამას ესევითარსა მოხედვასა ღ~თისასა ს
ამებითა სრულისასა პირველ დარჩომასა თამარისსა და აღმოშობასა ძისა გო
რგასლიანისასა რაც თქმად მიეგებოდა სახე სიხარულისა ანუ მ
ადლობისა ღ~თისა: იხარებდეს იშუებდეს იმოთხვიდეს სამოთხესა შინა
1–26 სტრ., 223r
ამის საწუთოსასა განმათავის უფლებელნი ტყუეთანი შეეწირველნი ე
კლესიათანი მწირვებელნი მღდელთანი და მიმცემელნი მონო
ზონთანი მოწყალენი გლახაკთანი ერთბამად მადიდებელნი ღ~თისა
ნი მწყობელნი ეპისკოპოსთანი შვიდისავე სამეფოსა სპათა
თანა და თვით დედოფალმან რუსუდან და გაზრდილმან მისმან მეფემან

დავით და დამან თამარისმან და ყ~თა მეყოფთა ამის სამეფოსათა
მსგავსად მოგუთასა ჵელყვეს ძღუნებად და მინიჭებად ცნობ
ითა გარეთ ბერძენთა მეფეთა სულტანთა ათაბაგთა და ამი
რთა სპარსეთისათა წარმოავლინეს ნიჭნი და განძნი კმა სა
ყოფელნი და ესევითარსა ამას დღეკეთილობასა შინა იხილე ყრმა ახ
ალი პირველ საუკუნეთა განწესებული ძედ მეფისა მეფედ შვილად ც
ხებულად დავითიანად:– რ~ ოდეს დახატული ბუნებისაგ
ა იშვა და წარმოიჩინა მოაქუნდეს თვის შ~ს ხატნი და სახენი თვისთა და მსახთა
მშობელთანი და მნათობნი სცვიდეს მას და ენთებოდა სული ზენ
ისა სფეროისა და მეტბედი ბედსა ზედა და სუიანობა სუესა
ზედა მარჯუებანი უმეტესნი წარემატებოდეს შარავანდთაგან
მამრჩობლებითა ესევითარი იქმნა გალაშქრება რ~ი არა
ოდეს ვისგან ქმნილ იყო ბაგრატოანისა პ~დ შემკრებელთა ბ
ედსა და სუესა ზედა ლაშასა რ~ი განმანათლებელად სოფლისა ითარ
გმანა თ~ეს ბარდავად დიდად და ძუელად ქალაქად ამომწყუედელთა
არანისათა გამოიღეს დიდძალთა ომთა პირველ ნებროთის
ა ჰეროსის ძმისა ბარდოსისა მამული და შენებული ავსილთა
სიმრავლითა ტყუეთა და საუნჯეთათა აურაცხელთა ათავისუფლეს ს
ამ ბევრობა ტყუეთა დღეგრძელობისათვის თამარისა და ძისა მისისა
მუნით გამომგზავრებულთა არცა თუ თვისა ერთისა გამომსვენ
ებელთა მსწრაფლ წარსრულთა ილაშქრეს აზრუმს კარსა [კარნუ]
1–26 სტრ., 223v
ქალაქისასა და მუნ იყო სიმრავლე ომთა წყობა ჰუნეთა და ხ
ეთქება აბჯართა რომლისა მეშუელად იყვნეს სურმანელი კარელ
ი და შიგნით სალდუხის ძე ნასრადინ და ორნი ძენი მისნ
ი ლაშქრისა სიმრავლითა ქუეითისა და ცსენოსნისათა უამრავლ
სა და ცისკრისა ბინდსა მისრულთა და დამწყებელთა ომისათა ღ
ამისა ბინდმან ულხინა გაყრად და ვითარ გამოჵდა ღამე იგი და
მოვიდეს ლაშქარნი უთუალავითა და მიუწდომელითა ალაფითა და
შიგნით მეყოფნი ვ~ა მჵეცნი იღრჭენდეს კბილსა მათსა: და წუე
რსა იფხურიდეს მხილველნი ვინმე ცოლთა დატყუევებულთანი და
ვინმე შვილთა და ვინმე სიმრავლესა ჯოგისასა და რემისასა
და მთქმელნი ესრე ტიროდეს ვინა ჩემდა ესევითარი შე
რისხვა და ვინათგან არაოდეს გვიხილავს ტომი ქრისტიანეთ
ა სანახებსა საყოფელთა ჩუენთასა და ვ~ა განთენდა ჰკრეს ბ
უკთა და დაბდაბთა და შეიქმნა ზაჰმი ქალაქთა შინა დამსკუნელე
ნი სისხლთა მათთა დათხევისანი გამოვიდეს ბჭეთა ქალაქის
ათა გააწყუეს რაზმი ქუეითისა და ცხენოსნისა წარმოდგეს ბ
ანსა ზედა და შუკთა შინა ისრის მსროლელნი და ქვის
მსროლელნი და ვ~ა იხილა მეფემან დავით და სპათა მისთა

გულმყარად გამოსრულება მათი ითხოვეს საჭურ
ველი და აღსხდეს რაშთა ამხმელნი ჰოროლთანი აჰა მი
სლვასავე დასტეხეს სახედ მეხისტეხისა აღიხუნეს და ჰკრ
ეს და დაჯერებულნი თავის კატობასა შეიხუეწნეს ჯარითა
ამწყუედელნი ერთმანერთისანი და რცხუენილნი ცოლთაგან საკიც
ხელ და სანერწყუავ იქმნეს ბიბთა ელიმთა და ხადუმთაგან მ
კილენი და მგინობარნი მუჰმედის რჯულის მდებლობი
სანი და შემოქცეულნი მეფე დავით და ლაშქარნი მისნი
1–26 სტრ., 224r
მოვიდეს მხიარულნი ქუეყანადვე თვისად მუნით ძლევა შემო
სილნი და აქათ მნახავნი თამარის საშოთ მთიებისა აღმო
ბრწყინვებულისა იაკობის ვარსკულავისანი რომელმან იზმნა სუე
ნი იზმნა ძლევანი იზმნა ნათელი ხ~ მე მორიდეს განგრ
ძობასა წყინობისასა მცონის დაგდებად ღუაწლი ო
მთა და მარჯუებელთა უკანასკნელთა უმჯობესთა პირველისათა და მი
ძულებელი გული აღძრავს ორღანოსა გონებისასა რო
მელი არს ენა მეტეუელი და წარმომეტეუელი მთხრობთა
ესე ვითართა ოდესმე ჟამსა ერთსა შინა შეყრილნი
გავიდეს გელაქუნად და ჩაიარეს ხაჩიანი და ჩავიდეს ქუეყანად
ყარყრისისად და მიუწიეს ბელაყნამდის და მოარბიეს
ყოველი არეზი და ამოიარეს კარი განძისა და შეიქმნა კარ
თა ზედა დიდი შუღლი და განაღამცა გააქცივნეს და შეიხუეწ
ნეს ქალაქად და ყარყრით შანქორამდის ექუსი დღე იარეს და
რ~ი დღე გარდასრულა თუმცა არა მოწეულ იყვნეს ლაშქარნი
და არა შემობმოდეს სიხარულითა წინაშე და ყოველგან ძ
ლევაშემოსილნი და მძლენი შემოიქცეს და მოვიდეს სი
ხარულსა წინაშე ყ~სა სოფლისასა და კ~დ ლორიდაღმე
წარვიდეხ ორნი ძმანი სარგისის ძენი ზაქარია ამირ სპა
სალარი და მსახურთუხუცესი ივანე მორბევად რაჵსის პ
ირსა და მუნით წამოსრულ იყვნეს ლაშქარნი დვინელნი
ბიჯნელნი და ამბერდელნი მეკობრობად და მზერად ქარა
ვნისა ვერ ცნეს ამათ შეიყარნეს საშუალობასა გზისასა უ
კეთნაე ურთიერთას და უფროს ომისა და მჵნედ ბრ
ძოლვისა საქებელ იყო წამღებელი სულისა სიფიცხედ
ქველობისა მათისა ავსებულნი და სახელოვანნი მოვიდეს [წინაშე]
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დავით სუეამაღლე ბულისა და თამარ ღმრთივ დამყარებულისა შ~დ ამის
სა კაენისა პატრონმან ივანე მსახურთ უხუცესმან და
ვით ლაშქრობისა ძალითა შესამართებად დიდსა და სასახელოვან

მოსარბეველად დიდისა გელაქუნისა სპარსი ბაზრის
ა და გორალაუქისა მაშინ გაჰყვა მოყმე დღითიდღე მატ
ებული წარმართებული და წაკუეთებული ომთა დალ
აშქრობათა დამსსმელთა აღიღეს ტყვისა ჯოგისა ა
ქლემისა ზროსისა და ცხურისა სიმრავლე შემსგავსებული
ქვიშათა და სადაცა ვის ლაშქარნი და მეშუელნი თავისა დედ
აწულთანი გარდეკიდნეს გააქცივნეს ამოსწყვიდნეს და და
ჵოცეს ვინაცა იავარმქმნელთა სპარსიბაზრისა სულტნის მო
ედანს შინა ჵელყვეს სიხარულად და ასპარეზობად რ
ომელი ესეცა აროდეს ვისგან ქმნილ იყო ვინაითგან ოდეს
მე იგივე რუსი ამის სამო სამოთხისაგან ექსორიაქმნილი კაენ
ისაებრ მკლვლელი არა ძმისა ა~დ თავისა თვისი
სა ვერცა ღირს იქმნა:– და მოიშალა სამოთხესა ქალა
ქსა კოსტანტი პოლეს ყოფისაგან ყოველგნით არა მტერ აწ
ყუედილი მეფე ა~დ სამბერველაწმუედილი მივიდა ათაბაგი
სა და მისგან აიღო არანის ქვეყანისა სამეფო შემსგავსებუ
ლი სვისა მისისა მუნიდაღმან შემყრელი ლაშქარ
თა განძისა და არანისათა მოვიდა ქუეყანასა კამბეჩანისასა და შიგ
ნით მინდორი მოარბია და აიღო სიმრავლე ტყუისა
და ნატყუენავისა მაშინ ხორნაბუჯისა პატრონმან საღი
რ მახატლის ძემან ცნა ესე და შეიყარა მცირედითა ლაშ
ქრითა და მიეწია სამითა შვილითა წამებად თავისა არა
თუ ორნი ერთისათვის ლაშქრობდეს და ათნი ერთისათვის და
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ოცნი ორთათვის გარნა მანვე სუემან და სიმართლემან თამარისმან დასცა
რისხვა ღმრთისა უხილავი და ვ~ა გედეონისგან გასმიეს მცირედნი მიეწივნეს
და გააქცივნეს ჩამოყარნეს და დაჵოცნეს ვინა რუსი ძალი
თსამე გარდაიხუეწა: ხ~ ესეცა უწყით თქუენ მსმენელთა და
ღაცათუ სამისოდ გაჭრით მჵეცქმნილთა მჵეცებრ ა
ჩუენის ულმობელობითა უწყალოქმნა გარნა იხილეთ თუ
ვითარ ასატურფო და ანდამატებრივი მომზიდობა აქუს
მჵეცთა გულებ ისა ოდესმე შარვაშეს ლომისა ბოკუერი გამ
ოეგზავნა მათ გაეზარდეს და ესდენ დიდი და საზარელი შეიქნა
რომელ არცა ველური არცა შინაური გაზრდილი არცა
ვის უნახავს მისი არაკი რაჟამსცა დარბაზს მოიყვანიან ეს
რეთ აქუნდა ტრელი სურვილი და სიყუარული თამარ ღ
თივ განათლებულისა რ~ი მრჩობლთა ჯაჭუთა მი
და მოცალებამან კაცთა კიდებისამან ვერ დაიჭირის ვირე თა
ვი უბეთა არა ჩაუდვის და ლოშნიდის ვ~ა ძუელ ოდესმე მოწ
ამეთა მეტაფრასები მოგვითხრობს და ოდესმე დაიჭირიან

და დამაგრდიან წყაროს მსგავსნი ცრემლნი გარდამოსთხი
ვნის თუალთაგან რ~ნი დაალტობდეს მიწასა ამას ესე
ვითარსა მძლეველობასა მტერთა და მჵეცთასა წინა აღმდ
გომთა და ურჩთა დამჵობასა შინათა და გარეთასა გავიდა
შიში და ზარი სახელი ოთხბუნებათა და ოთხ კუთ
ხებათა სულისა ანგელოზებისა აღმოსავლეთით დასავ
ლეთამდე ჩრდილოეთით სამხრამდის:– ამას ჟამსა შინა
მოიკლა ყიზილარსლან ათაბაგი
აწ გასულტნებული მუჰლიდ
თა მიერ დარჩეს სამნი შვილნი ფალავანდისნი მპყრობე
ლად ყ~სა სპარსეთისა რომელთა მამისაგან და ბიძისაგან გაჰყოფოდეს [ქუეყანანი]
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ესრეთ უფროსსა ხუტლუინანჩის ერაყით ხუარასნამდის და ბაბილონამ
დის და შედეგსა არაბეგნი სომხითამდის:– და უმცროსსა არანი გურგანის
ზღვით გელაქუნის ზღუადმდე ამას შინა ვითარ არს წესი მრავალ მთავრობისა
შეიქმნა შური და ჵდომა და სძლია ამირ ბუბაქარ და პ~ლ იპოვა უფრო
სი ძმა და დაჯდა ათაბაგად და უმცროსი ძმა არანიდაღმან ამირ მირმა
ნ შეესიძა შარვანშას და თვით შარვანშას და მას ბელაყნის კარსა ზე
და დაესხა და გააქცივნა და თვით დარჩა გადიდებული და გალაღებ
ული ჟამადმდე ხ~ ვინათგან უღონო იქმნეს შარვანშა და ამირ
მირმან რ~ მას ჟამსა შერისხვაცა მოიწია სახლსა ზედა შ
არვანისასა რ~ი შეაძრწუნებს ქუეყანასა შეახებს მთათა აღ
კუმოლებს შერყევით შეარყივნა და დასცნა ზღუდენი და ციხენი
შამასიისანი უჩინო იქმნეს ყოველნი მას შინა მყოფნი რომელსა შ
ინა წარწყმდეს შარვანშას ცოლი და შვილნი და მსმენელთა ამისთა მ
ტყებელთა თავისათა დამსხმელთა თავთა ნაცრისათა აღიხილნეს თვა
ლნი მათნი და არავინ იხილეს მჵსნელი და მაცხოვარი მათი:
გარნა ღ~თი მხ~დ და ღმრთისაგან ღმერთქმნილნი დავით და თა
მარ წარმოავლინნეს მოციქულნი შემოსახუეწელად ძღუნითა ურიც
ხვითა თუალისა და მარგალიტისა ფასდაუდებელისა წარმოგზ
ავნითა და მოაჯეთა და მოქენეთაცა ამისთა ვინათგან ძალ ა
ქუს ძალსა თქუენსა და ბრძნივგამო რჩეულებასა და სუესა
ალექსანდრიანსა თქუენ თამარისასა სიმჵნესა და სიქველესა თქუენ
დავითიანისასა უებრობასა ლაშქართა თქუენთასა აღებად ყ~სა
სპარსეთისა მაშინ დასვით ასული თქუენი ნათელი და შესა
ტყუისი ნაყოფი საამო მეცნიერებისა და ბრწყინვალება შა
რავანდით მკრთომელობისა თქუენისა პატრონად ყ~სა
სპარსეთისა და მაშინ არა აღირსა მან სიძობისა მან
1–26 სტრ., 226r

უბრძანეს იმედი შუელისა და ჵელისაპყრო ბისა და განსცა ბ
რძანება და წარავლინა შიკრიკნი და მალემსბოლნი წუევად ლა
შქრისა იმერით და ამერით რ~ მას ჟამსა ძმა ყივჩა
ყთა მეფისა სევინჯისა სავალათი აქა იყო სამსახურად დიდთა
ლაშქართა შემყრელნი დადგეს დასოთა შინა რომლისა სი
მრავლითა აღივსნეს მტკურის პირი არგეთის
პირი ეს ოთხნივე მდინარენი ტფილისით ყარლჩამდის მა
შინ მოვიდეს ამირმირმანი ფალავანდისშვილი და აღსართა
ნ შარვანშა ყოველთა არანისა დიდებულითა დღე ღამითა და
დგეს ჵელმწიფენი სუესრულნი და ღ~თივ აღმობრწყინვებულნი:
ჭალასა აგარათასა და პატივისმცემელთა ნების მყოფლობისა
მათისათა აწვიეს და მოიწვიეს დიდითა ზარითა და პატი
ვითა დედოფალი რუსუდან აქა რათამცა სხუა ვისმცა გონება
მან და ენა მან აღმოთქუნა ქებანი ზართა დიდებისათა კარავთა
და სარაფარდათა კოშკთა: და: ფილო პატთანი მოკაზმულობა
ნი: და: შემკობილებანი: ბესელ ჰელებრანი გინა სოლომონიანნი: ტაძ
რისა ღმრთისანი რომელსა შინა იხილვებოდა ღმრთისაგან ღ~თ ქმნილად შო
რის ღ~თთა გამკითხველად ღ~თისა სახეობად რომელსა მოესთულო სურნელება
და შუება სამოთხისა მოეფუტკრა ვარდ ბუტკობა ყუავილი მცენე
რობა ასფოდელ ნარგისობა ივალიას ველის ნამორებთა ანუ ვსამა
ცა ქება მიხდომოდა დავითის მოყმისა ბაყათარისა: და: თარხნისა
მსგავსისა ეფრემიანისა: და: დიდებულთა ბუმბერაზთა და: მო
ყმეთა მსგავსთა როსტომისთა და: გივისითა და შეიყარნეს ზარი
თა მით გონებისა ზარგანჵდილითა და შეიქმნა დარბაზობა.: და.: დასხდეს
ტახტსა ზედა ოქროჭედილსა თვით თამარ დავით და ძე მათ
ი გიორგი მადიდებელნი და მასახელებელნი ყოველთა ულუმპიანობისა
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და:. შარავანდით მპყრობლობისა გუარ: ფესუობისანი: და: რომელთათვის მო
ქალაქობისა მოქმედნი ვითარ თქუას სიტყუამან შევინანნე კაცნი ესენი და: კაც
თაზეშთამან კაცთმოყუარებამან კაცნი საყუარნი მბაძნი დასაბამსა
ღმრთის გამგებლობისა კაცთქმნილობით კაცთა ჵსნისათვის შეწევა
და ძალითა მის ზენას მკლავისათა იჵსნნეცა სიკუდილისა: და: ე
ქსორიობისაგან მვედრნი და შემხუეწნი ფერჵთა მათთანი პირველა
დ რა გამოვიდეს ტფილისით ქალაქით მიეგებნეს წინა ოვსნი და ყივჩაყ
ნი ახალნი:. და შემდგომნი მის აერნი და კახნი შემდგომად ქართველთა
ნი და შ~დ მესხნი და თორელნი შავშ კლარჯ ტაო
ელნი შ~დ სომხითარნი შემდგომად აფხაზნი და სვან მეგრ
ელ გურიელნი: თანა რაჭა თაკუერ მარგუელითურთ და თვით კა
რვის კარსა ჵელისუფალნი და შინაურნი ხ~ ვინათგან შინაუ
რი და თვისი იყო შარვანშა პირველად შემოვიდა იგი და თაყუანის

მცემელი მოიკითხეს წესისაებრ და დასუეს თვისსა ადგილსა და
შემდგომად ამისსა მოვიდა ამირ მირიან მამულად ძმისწული
სულტანისა შვილი ფალავაისა:. და:. დედა მისი იყო ასუ
ლი ინანჯანისი ხუარასნის მემამულისა რომელი აწ
ცოლი იყო ტუღრილ სულტნისა და მოიყვანეს პატივ
ითა და ზარითა მომკითხველთა დასუეს პატივითა და შეიტკ
ბეს ვითარსა შვილი მოყმე კარგი და შესახედავ საყვარე
ლი და: მოასხეს საყა დიდებულნი ზოგნი ელდ გოზისნი
ზოგნი შვილთა მისთანი ათაყუანნეს და მოიკითხნეს შესა
ტყვისითა პატივითა და შეიქმნა სიხარული გულისა მათის
ა მიუთხრობელი და მით ქმნილთა დაამტკიცეს არა ნახ
ულ კაცთა თუალთაგან არცა წაგუკითხავს ძველთა
წერილთა შინა გინა ახალთა სახე თამარისი:. და მსგავსი
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ქცევითა ყოფისა მისისა და მოე წონა თვით მეფე დავით და დიდე
ბულნი: და: მოყმენი: მათნი: და: თქუეს: მხიარულთა: და იმედოანთა: გავიმ
აგრნეთ: გულნი: ჩუენნი: და აღვიძარცოთ კმაება შეჭირვებისა: თ
უალთაგან ჩუენთა ჭეშმარიტად: ძალ: უც: ჵსნა: ჩვენი და კუალად:
განგება მამულადვე ჩუენდა მაშინ ითხოვეს პური და შემდგო
მად პურობისა დაიდვეს ნადიმი სიკეთე და სიტურფე გამოუთქმ
ელი იყო სიხარული და ზმა მგოსანთა: და: მოშაითთა: იგინი
ცა: დამოსნა ძვირფასითა შესამოსლითა იგი ორნივე და ლაშ
ქარნი მათნი და მყოფელთა მსგეფსისა ერისათა:. ჰქონდა ყოვე
ლთა დღეთა სიხარული მათგან ბრძანობა ნადირობა და ბურთობ
ა რომლისათვისცა ისმოდა ქება თუითი ამირანსა: და: დიდებულთა:
და ჰულამთა მისთა ვითა ვერსადარა შეიგნა სადა ერანსა. ა
თაბარნი მობურთალნი: არა: დარჩომილან: უბრძანა: მეფემან: ამირსპასალა
რსა: მისსა: ზაქარიას: და: მსახურთუხუცესსა: ივანეს: ჰერეთისა: ერისთ
ავსა: გრიგოლს: და: სხუათა: მოყმეთა: და: ჩავიდეს: მოედანსა: და:
მუნით: ჩამოვიდა: ამირ: მირიან: მისითა: დიდებულითა: მონითა: თ
ვით: თამარ: საჭურეტელად. პირითა. მით. ბრწყინვალითა. და. ნათე
ლთა მოფენითა. ისლიმნი. დაჯერებულნი. მეცნიერობისანი. და. მ
ძლე. მბრძოლნი. მსწრაფლ. იძლივნეს. დავით. მეფისა. და. მისთა
მოყმეთაგან. და. შეიქცეს. მლეულნი. და. მჭმუნვებელნი. ამისა
სიხარულსა. და. შუებასა. შინა. ეკაზმოდეს. და. ემზადებოდეს. დამსკუნე
ლნი. შუღლისანი. და. მოვიდეს. და. აცნობეს. ათაბაგსა. ნახჭევანი
დაღმან. ყ~სა. სპარსეთისა. შეყრითა. მყოლსა. არანს. მოს
ულსა. რომლისადა. წარმოეგზავნა. ხალიფას. დროშა. მისი. და.
ლაშქარნი. რომლისა. თავსა. ზედა. იყო. ოქრო. ათასისა. ხალიფუ
რისა. მაშინ. შეკრბეს. თამარს. წინაშე. ყოველნი. ვაზირნი: და:
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სპანი. თვით. შარვაშე. და. მასკუნელთა მიმართებისათა უყოვნელ ყვე
ს დღენი: ყოველთავე თვითეულად თემთა და თვით შარვაშე:.
და ამირმირმან წინაშე ითხოვეს სიტყუა მდაბლისა და: გამარჯ
ვებულისა ძლევისა და:. წარმართებულისა პირისა მისგან სვანი ს
ა და:. წარემართა დავით:. წარმძღუანელი ძელისა ცხოვრებისა: და: შემ
ყრელი:. დროშისა სვიანად მოჵმარებულისა: ბაგრატოანურისა: და: უფრ
ოსღა: გორგასლიანურისა: წარსრულთა:. დაიბანაკეს წყალსა: ზე
და ელეკეცისასა და მუნით აყრილნი მოვიდეს სიახლესა შანქ
ორისასა: თვესა: ივნისა: დღესა ხუთშაფათს რომელი რომელი:.
განთენდებოდა პარასკევად რომელსა შინა ქმნა ღთ~ნ: ჩუენმა
ნ შემუსრა ძლიერება მჵდომისა და დათრგუნა ორთავი: იგი:
ვეშაპი: და: ვითარცა ცნა მეფემან და სპათა მისთა: შარვანშ
ა და ამირმირმან და ლაშქართა მათთა პირველად მხიარულთა: და: მა
მადლობელთა ღმრთისათა ახლოს პოვნი სათვის მტერისა:. მათ
ისა დაეცა განკვირვება თუ ვითარ დამგდებმან განძისა:. და:.
არანისა:. ჭალათა და: მთათა მაგართასა:. აჰჵედ:. საფარველი:. და: სირცხ
ვილ შეუმართებია ომად მოგებვად წინა გარნა ესე სამე გამორჩევ
ით : და:. განზრახვითა მოსრულ იყვნეს ადგილსა: მას: პირველა
დ იმედითა სიმრავლე აურაცხელობისათა მერმე ჵევისა:. და:. სიმა
გრისა შეზღუდვილობისა:. მაშინ აღიჭურა:. და შეიჭურა:. მეფე
შეჯდა:. ზურდაგსა: რ~ი სახელ განთქმულობისათვის:. ეყიდა
ვახტანგ ხაჩენელისაგან მ მბოძებელსა ციხისა:. და: ს
ოფლისასა რომელ არიან ჭარმანი ამირმირმან მოყმემან ალაღებულ
ლი ჰოროლთამან მსროლელმან: და: ვითარ განსწავლილმან
კენტავროსისაგან და მას ჟამსა მწიგნობართაუხუცესი ანტონ
იცა წინაშე ვიდრე იყო კაცი შესახედავითაცა:. ჭაბუკი:. და
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გუარტომად მას უბრძანა წარძღუანვა ძელისა ცხოვრებისა: რო
მელ არს სკიპტრა და ჯაჭუჭურ მეფეთა განმამჵნობელნი ურთი
ერთარსისანი მომგონებელნი ქრისტეს მათისათვის ვნებათა
ნი აღეხილველნი ღმრთისა და მითუალულნი და მისდა შევრდ
ომითა თაყუანისმცემელნი შემვედრნი სულთა: სხ
ეულთანი მოაჵსენებდეს ერთიერთისა სიმჵნესა მარჯუებულ
ობასა პაპათა და მამათასა თუ ვითარ ძუელ ოდესმე წ
ინაშე დავითისა ოცდაათშვიდმეტნი გმირნი მბრძოლობდეს და მძლეო
ბდეს უცხოთესლთა და ვითარ სპანი ვახტანგი
სნი წინაშე ვახტანგისა და ვითარ სპანი ახლისა დავითისნი:. წ
ყობათა დავითისთა იერუსალემს ერთობდეს აწ შ

ვილისა მის თამარისნი რ~ი დავით წინასწარმეტყუელ
თანი ოთხმეოცსა: ერთობს შვილად ცხებულად
და მეტყუელნი სპასპეტნი სპათანი თუ იგი ვინმე მაშინ: მძე
ბარნი: სახელთანი: და: დამდებნი: თავისანი ისტორისა: ქებისანი: შე
სხმათასა აწ ჩუენცა უსწროთ: და გარდავსტაცოთ ქება: მაქებელთა და:
შემსხმელთა დავძუელნეთ და დავარცხვინეთ ჰომთა მათ
თა და მოვიგონნეთ ვიეთნიმე სჯულისა და ქრისტეს კუალთ
ა შედგომილებისათვის თავისმსხმელნი ლანძუთა და: ტაფ
ათა და კატაფელთანი და ვინმე გმირნი გოლიათნი სახელ
ი მძებრობისათვის არამრიდნი სიკუდილისანი და: ვინმე: მ
იჯნურნი და: მნათობთა მათთა მოგონებითა ყოვლად
შწყალოდ მქნელნი ჵორცთა და სულისანი: აჰა: ჩუე
ნცა ჵელნი ჵრმლად და სული ღმრთად:. მაშინ:. ჰკრეს სპერ
ი: მურთა და სცეს ზარი დააწყუეს წესისაებრ მიწია წუერმან რაზმისა
მან მარჯუენითმან და მარცხენითმან და: წარემართნეს
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და წავიდეს სიახლესა შანქორისასა: გარდაეცნეს ზედა: და: განყო: რ
აზმი მიმახლლებელმან ქალაქისამან და: ომთამან თვით მეფე
რაზმითა დამგდებელი მარჯუენით შანქორსა მოსწრაფე იქ
მნა განსლვად წყლისა შანქორისასა კერძოსა და: უმცირეს: რ
აზმისასა კართა ზედა და ჵიდთა შეიქმნა ომი და სროლა ძნელსა
და საჭიროსა გზასა სიმჵნითა ჵელყვეს ჵსნად განვიდეს პირსა: ი
სლემთა რაზმისასა რომლისა ჰზარი უზარო ჰმრი უამარო ნებისაგა
ნ: და თუალთა მხედველობისაგან შეიქმნა ომი და: კუეთება არათუ სრ
ულობით წარმოღურითა რაზმისათა გარნა წინა მსრბოლ
თაგან რომელთა ყივჩაყთა ენითა ჭალაშ და სნაჭტდა: ე
წოდების: და: გაგრძელდა: ომი: გზისა: სიგრძისაგან ვინათგან:
მეფე: და: რაზმნი: მისნი: მიზეზითა: ბეღთა: და: კაპანთათა: დაყოვნებულ: იყვნეს: და:
მოუ
კლეს: ცხენი: ზაქარიას: ვარამის: ძესა: და: დაუკოდნეს: სხუათა: მრავალთა დიდებ
ულთა: მაშინ: ცნეს: მჵარგრძელთა: ძეთა: სარგისისთა: ზაქარია: ამირ: სპასალარმა
ნ: და: ივანე: მსახურთუხუცესმან: წარმომართეს: ვითარცა ვეფხთა: ფრთოსანთ
ა: და: მოესწრნეს: კნინს: დაჭირებისაგან: უკურიდებულთა: და: მომხმდველთა: ი
ხილეს: მიახლებოდა: მეფე: და: მისი: რაზმი: დროშა: იგი: გორგასლიანი: რომე
ლი: სინდეთს: შესლვითგან: მოსპეტაკდებოდა: ყოვლადცა: პატივის: მცემელ: ექმ
ნებოდა: ზენა: იგი: განგება: და: მათ: პირველმოსრულთა: წახეთქნეს: ნახევა
რნი: და: რაზმთანი: ვიდრე: მეფისა: მოსლვამდი: გამაგრდა: რაზმი: ათაბაგისა: და: რ
აჟამს: იხილეს: მეფე: დაეცა: რისხვა: ღ~თისა: უხილავი: და:
ჵრმლები: და: ჰოროლები: მეფისა: რაზმთა: მისთა: მსრველი: და: აჰა: მისლვამდი:
იოტეს: და: გააქციეს:

დაათრვნეს: ისარნი: სისხლითა: და: ჵრმალნი: ჭამდეს: ჵორცთა: მტერთა: მთთ
ვის: და: მეფე: იქცეოდა: მსგავსად: აქილევისა: და: მიუწია: მდევარმან: ერთ კ
ერძომან: განძის: შუალმთამდი: ერთ: კერძომან: მთამდი: გელაქუნისა: არა: თუ:
წარმქცეველი: ერთი: ათასთა: და: ორ
ი: ბევრთა: იხილვებოდეს: ა~დ: შემომქცეველნი: ერთი: და: ერთი: ბევრთა: ტ
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ყუემქმნელად: ჵელმწიფეთა: დიდებულთა: და: აზნაურთა: გარნა: ათაბაგი: მიიახლა:
გან
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ანტონი: ვაზირი: ჵელგაპყრობით: მადიდებელი: ღმრთისა: და: თვით:
ავსილი: ლარითა: და: საჭურჭლითა: ათაბაგისათა: რომელმან: რიდობითა:
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პირითა: მხიარულითა: გარდამოჵდეს: თაყუანისცეს:
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აღარ: იცნობებოდა: მადრასათა: წილ: აღმართნეს: ეკლესიანი: და:
მყივანთა: წილ: ჰკრეს: ძელსა: და: ნაცვლად: მუყრთა: იხილვებო
და: ღაღადება: მღდელთა: ადონაისადმი: უფალო: საბაოთ: ძალ
თასა: ვითარცა განთენდა: მოვიდეს: შანქორელნი: და: მოართუნეს: კა
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ი: უვნებელ: ყო: შენგან: შობილმან: ჩუენ: ღირს: გუყვა: აღ
მოშობად: ბნელითა: ნათელსა: ნათელითა: მხედველობად: შე
ნგან: ქალწულო: რომელსა: შენთვის: დავით: როკვაიდა: ძისა:
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დეს: სუფევდეს: ულუმპიანთა: და: შუნის: და: მედიანი: და: სუეანი
თამარ: და: დავით: ორთა: შვილთა: ნათელ: მოსილთა: და: მბრ
წყინვალეთა: აწ: თქუას: სიტყვამან: ესეცა: საძნაურ: და: საბ
რალო: ვინათგან: სიბრძნედ: მეცნიერობად: ნათესავსა: აგარიანთ
ასა: საქმე: გრძნებისა: და: მოგმობისა: განსწავლილთა: იონ
ის: ტანისაგან: რომელ: ნებროთ: იხილა: კიდესა: ზღვისასა: და: კ
უროისა: ზე: და: დარიოსისა: შემდგომით: შემდგომად: არია
ნ: მჩხიბავნი: მწამლელნი: უარის: მყოფელნი: ღთისა: აქაცა:
რწმენა: ვინმე: დიდძალისა: ოქროსა: ქადაგებითა: ბუბუქარ: ა
თაბაგი: ყოფილმან: და: ნახჭევანს: გარდახვეწილმან: მოწამლ
ვა: და: სიკუდილი: ძმისა: მისისა: ამირ: მარან: და: მისცეს: წ
ამალი: სასიკუდინე: დასნეულდა: და: გაგზავნეს: კაცი: მაცნობ
ელი: და: მუნით: დიდათ: შიშით: და: ზარით: ასპიტისაგან: კაბი
ლნი: მათრთახანი: ძლივსადმე: მოვიდა: მთასა: კაპისსა: სანახებსა: გ
ანძისასა: და: ცნეს: დასტური: სიკუდილი: მოვიდა: განძას: გავიდეს: და:
შეიბნეს: ყმანი: ამირ: მირიანისანი: ეულნი: და: ზოგნი: დაჵოც
ეს: და: ზოგნი: გარდეხვეწნის: თვით: მოიფიცა: განძა: და: გამაგრდ
ა: შიშითა: მანდ: არა: დამყოვნელი: ხნისა: გვიდა: ჯეძთა:
უმეცარი: ამირ: მირიანისა: სიკუდილისა: არად: მხედავი: მცირეთ
ა: ყოლისა: გემართა: და: მივიდა: შანქურამდი: და: მუნღა: მოეგე
ბნეს: დიდებულნი: არა: რისანი: მტირალნი: დამსხმელნი: თავსა
: ნაცრისანი: და: ჰკადრეს: ჟამად: აღარ: იქნებისო: სიმაგრეთა: ეს
ე: წაუხამთ: და: ბუბაქარს: აღარსად: დაუდგნა: ამას: ქუეყანას
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სიყვარულითა: დაიჭირნეს: ხოლო: ივანე: მჵარგძელი: მჵნე: და:
ბრძენი: იყო: ომთა: ლაშქრობისა: საქმესა: შინა: მოჰმართა: და: გ
ავიდა: გელაქუნად: მცირედითა: ლაშქრითა: და: დადრნა: ვითარცა: მა
ნ: მომზირალმან: მრჭალსა: მტერისასა: ვით: ლემუმან: ლომისამა
ნ: ძეთა: ისრელისათა: ძეთათვის: ბენიამენისათა: და: არავინ: იხილ
ა: თანა: ყმა: ფიცხელი: ამას: შინა: თვით: ივანე: მდგომმან: მსახ
ურობას: შინა: იხილა: ლაშქარნი: შორს: ჯაკმად: კეცად: უფოს
ლაშქართა: მისთასა: მომკალი: განძით: და: მიმავალნი: ქვეყანასა:
და: ვანისა: სურმანსა: მასისის: გუირაბისა: და: შურისის: თვით: ბალაშან:
გაზრდილი: ერთი: გუზს: ათაბაგისა: ლომი: ჭაბუკაი: პატრონი: და
ევნისა: და: სომხითსა: ძმა: სურმანელისა: სურმანელითა: ლაშქრით
ა: ალი: შურიშამი: დიდად: მყოფი: კაცი: მმარჯვე: ეგრეთვე: დ
როშის: პატრონი: ვინათგან: კაცი: გულ: მჵეცი: იყო: არ: დ
ახედნა: სიმცროსა: მათსა: და: უფროსობასა: მტერთა: მათთასა: და: გ
ამომჵდომმან: დაფანჩნა: და: დააპანტნა: ვითა: წერონი: ტუღრილ
მან: და: ვითა: ჯოგი: ვანჯრისა: ლომმან: დაჵოცნა: ამოსწყვ
იდნა: და: რისხვა: ღთისა: მოავლინა: თავსა: მათსა: ზედა: თვით:
ბალაშან: ლაშქარნი: და: დროშანი: მკუდრისაგან: ვაიდე: კაცნი
ცოცხალნი: ოთხი: მოიღო: თვით: მპყრობელთა: გაღანამცა
გაიხარეს: დიდად: წყალობათა: ღთისა: შესწირევდეს: მადლობასა
ჯეროვანი: შეიყარა: მეფე: სპათა: იმერთა: და: ამიერთ: ქვეყანასა:
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განძისასა: და: თამარ: ჩვიდა: დვირამადი: წინაშე: მოვიდა: შარშეთს
სამსახურად: და: გაგზავნა: ლაშქარი: შემოქცეული: დადგა: ა
გარათა: მორჭმითა: და: სუფევითა: და: მოვიდეს: კარსა: განძისა
სა: ამწყვედელთა: და: მთხრელთა: არანისათა: დაყვეს: კარსა
ქალაქისასა: დღე: ოცდა: ხუთი: ცალკე: ივანეს: მსახურთ
უხუცესი: დიდითა: ლაშქრითა: და: ურიცხვისა: ალაფსა: შინა: გამო
მგზავნელმან: ხაჩანელნი: დიდებულნი: მიტანნა: წინაშე: მეფისა: რამე
თუ: განმაქარვებელნი: არისანი: და: განძისა: სხვათა: ქალაქთაგან
ხარაჯა: ძლეულნი: სამეფოდ: ძლევა: შემოსილნი: შარვაშეს: თანა: მ
ომტანელნი: მაშინ: უბოძა: საბოძვარი: და: შემოსეს: მრავალი
მრავალჯერ: გაგზავნეს: შინა: პატავითა: და: წარვიდეს: ლიხთიმერითს: შ
თასრულთა: ზღვა: პონტოსა: მოიურვეს: და: მოირჭუნეს: დიდთა: და:

კართა: ვინათგან: ქუეყანა: არტანისა: ძაღინისა: ჵევისა: პალაკაც
იო: წაეღო: თურქთა: და: თამარსა: გონებითაჱ დაჱ განზრახვითა: ბრძნი
და: დაავიწყდებოდა: მას: ყაბოს: მკლველი: კოს: დამი: მიუწივა: მარ
ბიელმა: ბასიანამდის: და: ყურაბებამდი: ავსილთა: დიბანაკეს: სისხლის: მ
უცელსა: აწცა: იხილვებოდა: მსგავსადვე: ძუელ: ოდესმე: თქმუ
ლისა: და: მქონელისა: ქუეყანა: და: საყოფ: მათი: ვითარცა: სისხლ
ის: მუცელი: ამათ: ძლევითა: გამარჯვებითა: იყო: თვით: მეფესა
მეფეთასა: არცა: იგი: უმადლოდ: იპებოდა: გამარჯუებლო
ბაისა: მისისა: არამედ: დიდ: ბუნება: იყო: ს[ვ]კაიპტრის: მპ
ყრობელთა: შორის: უსაჩნოეს: ესე: თამარ: ამისთვისცა: უდ
იდეს: ჵელყო: საქმეთა: რომელთა: საქმისა: მთხრობელად: მო
წევანული: მყაის: თავსა: შორის: ჩმსა: უჵმოსა: და: უ
გუნებოსა: მსგ[ა]ვსი: იპოებოდი: უმეცრებით: ლექსთა: მეტყველებ
ად: და: კვალად: საქმითა: დიდითა: კეთილითა: დავიწყებთ: შეიქნა
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არა: ჯერ: ვიჩინე: დადუმებად: რომელნი: ზესთა: ძალისა: არიან
არა: ჩემთვის: ოდენ: არამედ: ვგონებ: პირველად: სიტყვასა: მოქმ
ედად: ვინ: უტყუელი: პირი: იტყვის: ეძიებდი: სასუფეველსა: ღთ
ისასა: და: სიმართლეს: მისსა: ყოველი: შეგეძინოს: და: ამისმან: მს
მენელმან: კეთილად: გულის: ჵმის: მყოფელმან: აღიხილა: თვალ:
მაღლისა: მიმართ: და: აღამაღლა: გონება: ყოვლად: რამე: ბრძენ
ნ: და: კეთილად: ცნობა: გონიერი: რომელი: ყოველითურთ: შეყო: მ
აღალსა: მას: ყოველთა: ზედა: მხედველსა: და: შემსჭვალა: თუალი: უ
მარუმედ: მხედველი: რომლითა: მეცნიერ: ყოს: მას: მახუნალსა: ხედ
ვიდეს: ვერ: შეიტყუა: საშვებელმან: ამის: საწუთროსამან: არცა: მე
ფობამან: გვირგვინისამან: და: სკიპტრამან: არცა: ქვათა: პატრონთა:
უხუად: ქონებამან: არცა: სპათა: სიმრავლემან: და: ესოდენ: სიმჵნ
ემან: რომელ: სიტყვამან: ცხად: ყოს: არა: მიდრკა: ვერცა: წა
რიპარა: სიმდიდრემან: ვითარ: ძუელ: ოდესმე: მეფენი: მრავალნი
და: უმეტეს: ამის: სანატრელისა: მამა: ყოველთა: ბრძენთა: უპილა
ტეს: და: უამეს: სოლომან: ესრე: უბრძანე: იქმნა: ბრძენისა: მის
რომელ: ესოდენ: შეიყუარა: ღმერთი: იგი: უცხო: ექმთნა: ამან
ისმინა: ჵმა: იგი: უტყუელისა: პირისა: და: შეიტკბო: იგი: რამე
თუ: ღამე: ყოველ: მღვიძარება: ლოცვა: მუჵლთ: დრეკა: და: ც
რემლი: ვედრება: ღ~თისა: ზე: მდგომარობითა: განსაკვირვებელი
აქუნდა: და: ღამე: ყოველივე: ჵელ: საქმარი: რომელი: გლახა
კთა: მიეცემოდა: ერთი: ოდენ: ვახსენოთ: ლოცვისა: და: ჵელ
საქმარი: მიერ: მშვებელმან: მცირედ: მიძინის: ბუნებითისა: წესისებრ: ამას: მცირედ: მ
ირულებასა: შინა: იხილა: ჩვენებით: რაცა: საყოფელი: სახილავად: ტურფა: და: სიკე
თე: აღმატებული: ადგილი: ყუავილთა: მწვანვილთა: და: ნერგთა: მიერ: განშვენ

ებული: რომელ: საწადელ: იყო: მხილველთათვის: და: სიკეთესა: და: შვენიერე
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ბასა: მისსა: სამოთხისა: მითხრობა: შეუძლებელ: ამას: შინა: იყო: შესწო
რებული: საყდრები: და: სარკმლები: პატიოსნად: შემკული: ოქროთა
რომელი ვეცხლითა: თვით: ფერად: განშვენებული: საჯდომი: თვითეულ
ისა: კაცისა: არძინიგისებს: საქმეთა: ნაქმარისა: მისისა: ხოლო: ზე
ნა: კერძო: იყო: ტახტი: უპატიოსნესი: ყოველთა: და: საჯდომელ
თა: ოქროთა: შემკული: თვალითა: და: მარგალიტითა: მიერ: პატიო
სანითა: ამას: სამოთხეს: შინა: შეიყუანეს: ჭეშმარიტად: ღირსი: მ
ას: შინა: ყოფისა: მეფე: თამარ: იხილა: საჯდომები: განიზრახა: გულს
ა: შინა: თვისსა: ვითარმედ: მეფე: ვარ: მპყრობელი: და: ჩემი: არს: უ
ზენესი: და: უპატიოსნესი: ესე: საჯდომი: და: მყის: მიმართა: მუნ
ით: დაჯდომად: ხოლო: წარმოუდგა: კაცი: ვინმე: ნათლი
თა: მოსილი: და: უპყრა: ჵელი: მოხედნა: და: თქუა: შენი: არს: ს
აჯდომი: ისი: რამეთუ: შენ: ვერ: შემძლებელ: ხარ: დაპყრობად: იმი
სსა: და: მეფე: იტყოდა: ვინ: უპატიოსნესი: არს: ჩემსა: რომელმან
დაიპყრას: უპატიოსნესი: საჯდომი: მან: რქუა: საყდარი: ისი: შო
რის: და: სახლისასა: არს: ამისთვის: რომელ: ათორმეტთა: მოდელ
თა: მისთა: ჵელთა: შესთული: ჰმოსიეს: რაჟამს: წარადგინა: შესაძ
რწუნებელსა: და: საშინელსა: ტრაპეზსა: შესწირვიდა: უსისხლოსა: და:
პატიოსანისა: ამისთვის: იგი: უზეშთეს: შენსა: არს: და: აღარც
ათუ: შენ: მეფე: ხარ: კმა: არს: შენდა: დიდება: ესე: და: ღთუ: საყ
ოფიფი[....]: შენი: აქავე: არს: და: უჩვენა: უდარესი: და: უნდოსი
ვითარ: განიღვიძა: წინაშე: მოყვანებად: საცა: დისახელის: რომე
[....]ლმან: აღარა: თორმეტისა: მოდელისათვის: უფროსად: სრულისა: კართ:
ფილონისა: შესთვა: მღდელთა: მიძღუნა:
მიერიდგან: იწყო: ამანცა: ალექსნდრით: ვაჭართა: მოღებული
სა: მატყლისაგან: სთვად: და: ქმნად: შესამოსლისა: ვიდრემდის: ათო
რმეტად: სრულჱ ყოს: თქმულ: არს: ესეცა: და: ღათუ: მოუწ
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ყლობელ: არს: სიტყვა: ვითარმედ: თვისითა: ჵელითა: ამასცა: შურებო
და: რომელ: მის: დღისა: საჭამადი: მისი: და: ფას: რაოდენ: დღივ: შეჭ
ამის ჵელით: საქმარი: მისი: განყიდა: და: ეგოდენ: ფასი: გლახაკთა: აჵელ
საქმარ: მისცნა: არა: სამეფოდ: შემოსავალთაგან: საეკლესიო: ლოცვა: და
წესი: ლოცვისა: და უკლებელად: აღესრულებოდა: ტიბიკონი: მოასწავებდა
განწესება: პალესტინისასა: მონასტრისა: მოგვითხრობს: ყოველი: სრულიად: და
რბაზისა: კარსა: მყოფი: წირვად: ვერვინ: დაკლდებოდა: მწუხრი: დილეუ
ლ: სამხარი: ვითარცა: თქმულა: არს: გარნა: სამართალთათვის: რადღა: მ
იჵამს: ჟამთა: მისთა: არა: იყო: მიმძლოვრებელი: არცა: მტაც

ებელი: არცა: მეკობრე: და: მპარავი: იტყოდა: ვითარ: მევარ: მამა: ო
ბოლთა: და: მსაჯული: ქურივათა: მოწყალებისათვის: კმა: გეყავნ:
დადიანი: ვარდან: გუზან: რომელი: თუალ: მრუმე: ოდენ: ყუეს: ბო
ცოს: ძე: ბოცო: და: ამათნი: მიმდგომნი: დიდებულნი: და: აზნურნი: რო
მელნი: ჩანან: შეწყალებულნი: ვინათგან: უდიდესნი: საქმენი: წმინდა
სა: მდებობენ: ვითა: თქმულარს: ვინმცა: მცნამე: ფრთენი: ტრედისა
ნი: ვინცა: მცნომე: ისტორიოთ: აღმწევნელმან: ქმნა: ღთისა: თ
ამარსა: წინაშე: სასწაული: განსაკართომელი: და: ყოველთა: ქართვე
ლთა: და: მართალ: მადიდებელთა: აღმატებითა: სიხარული: ამმაღლ
ებელნი: მოვიდეს: ძმანი: ორნი: მეფესა: წინაშე: მსახურებად: ძენი
სარგისა: ამირ: სპასალარისანი: რომელნი: მას: ჟამსა: დიდად: განდ
იდებულნი: იყუნეს: მეფესა: მიერ: ზაქარია: ამირ: სპასალარი: და: ი
ვანე: მსახურთ: უხუცესი: ყოველი: მკვიდრნი: მეფის: წინაშე: ი
ყუნეს სულ: მეობერული: კაცი: ანგელოზთა: მოსაგრე: და: მცირე
ნი: ეფისკოპოზნი: სხვანიცა: საქართველოს: წარჩინებულნი: შეკრ
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ბულ: იყუნეს: ვითარ: ქათალიკოზი: იოვანე: უსისხლოსა: მსხვერპლ
ისა: მღდელ: მოქმედებდა: მოიღო: და: შესწირა: მან: ჟამი: : აღსრულების
ა: ყოველნი: ღირსნი: მოუჵდებოდეს: ჭამად: სებისკუვერისა: ინე
ბა: ზაქარია: ამირ: სპასალარმან: შეხებად: და: აღებად: სეფის: კვერის
ა: ხოლო: მღდელთა: არა: მისცეს: რამეთუ: იყო: სარწმუნოებითა
სომეხი: შეჩვენებულთაგანი: და: სირცხვილითა: იკადრა: ზაქარია: აღტაც
ება: სებისკვრისა: და: შეჭმად: რომლისათვის: კათალიკოზი: ცეცხა
ლებრ: აღტყინებული: ძლიერად: ამხილებდა: ნეფსით: არავინ: მ
ართალ: მადიდებელთაგანი: იკადრებს: მღდელ: მოქმედობასა: სეფისკ
ვრის: თქვენ: შვიდ: გზის: წყეულთა: სომეხთა: მოცემად: მომტა
ცებელი: ძაღლიცა: თუ: იპოოს: რომლისათვისცა: სირცხვილეუ
ლ: წარვიდა: კრავად: თვისად: და: დარბაზის: გასერებელი: ზაქა
რია: ამირ: სპასალარი: მცირედ: რასმე: სიტყვასა: ყოფდა: ურწ
მუნოთა: რამეთუ: სიტყვითა: სარწმუნოვებისა: ჩვენისა: ვითარ: ს
ულ: მობრუნებული: მიუგებდა: და: აუჵსნიდა: წინა: აღდგომ
ად: ვერ: შემძლებელი: ზაქარია: ეტყოდა: მელაშქრეთა: ვერ: კე
თილად: მეცნიერ: ვარ: სიტყვა: გონებად: შენდა: პირველად: მ
ოუწოდა: მოძღვართა: სარწმუნოებითა: ჩვენითა: რომელ
თა: ჩემ: წილ: სირცხვილეულ: გყონ: ქათალიკოზი: იოვან
ე: მიუგებდა: იყვან: ნება: ქრისტესი: მარადის: ქალწულისა:
ღთის: მშობლისა: რომელმან: სირცხვილეულყნეს: უარის: მ
ყოფელნი: თვისნი: ეგრეთ: ამისმან: მსმენელმან: ზაქარია: წარ
ავლინა: კაცი: ქათალიკოზისა: მიმართ: მათისა: თანა: და: ეფის
კოპოზთა: ყოველთა: კართაპეტთა: და: მეცნიერთა: ხოლო:

1–26 სტრ., 234r
ივანე: წარუდგებოდა: და: ეტყოდა: განიყვენ: მაგისა: ქმნად: რამე
თუ: უწყით: ჭეშმარიტი: სარწმუნო: არს: გარნა: მხოლო: არა:
ისმინა: ზაქარია: და: მოვიდა: ქათალიკოზი: ვანისა: და: ყოველნი: ვარ
თა: პეტნი: და: დაიდგა: სამჯვარო: და: დაჯდა: დედოფალი: დედო
ფლის: მოსავი: დავით: მეფე: წარჩინებულნი: საქართველოს
ა: ერთ: კერძო: მჵარგძელნი: ზაქარია: და: ივანე: ერთ: კერძო: მო
უწოდეს: ქათალიკოზსა: შევიდა: და: იტყოდა: ფსალმუნს: ამას: ა
ღდეგ: ღთო: საჯე: სჯა: შენი: მოიხსენე: ყვედრება: შენი: რომე
ლი: არს: უგუნურთაგან: ვითარ: შევიდა: აღდგეს: მეფენი: და:
პატივითა: თანა: დისვეს: ეგრეთვე: მარღასთა: და: კართაპეტთა: სო
მეხთა: მათცა: პატივი: უყვუეს: წესისებ: ვითარ: მოკითუხვამან
ჟამი: მოიღო: დადუმნეს: ყოველნი: და: იწყეს: სომეხთა: სარწმ
უნებისა: მათისა: თქმად: სიტყუა: მჭუარად: და: ვრცულ: სიტყ
ვად: ვინცა: კეთილად: მოხსენებულ: იყუნეს: ქათალიკოზი: ზ
ეგარდმოთა: ნიჭითა: აღსავსე: გონებითა: აღუჵხსნიდა: და: ბრძ
ნად: მიუდებდა: უკურღუევად: ხოლო: თვისისა: დამამტკიცებ
ლად: და: გაგრძელდა: სიტყვა: გება: მიმწუხურამდე: მოშიშმან
ისტორიის: სიგრძისამან: კმა: ვიყო: თქმად: ვითარ: უწყით:
სომეხთა: სიტყვა: მისვეობისა: ძლიერი: ღაღადი: აღუთქვეს: ც
ილობისა: სწორი: ძლევა: იქმნებოდა: ამის: მსმენელი: კოზი: იო
ვანე: ღთის: მეტყველისა: ნუ: უკუვე: ზენათა: სულის: წმინდი
ს: მიერ: აღვსებულმან: ანუ: თუ: მართლისა: სარწმუნოებისამან
მინდობილმან: არა: უწყი: აღაღოო: პირი: ბრძნად: მეტყუველ
ი: შეუალთა: სიტყვათა: ოდეს: მე: დიდი: ელილა: მსხვერპლსა:
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ზედა: მოხედვიდა: ცეცხლითა: ღთისა: მიერ: მლოცველი: იხილ
ეთ: უღირსი: აღსაჵდელ: არს: უსისხლო: მსხვერპლი: ჵორც
ი: და: სისხლი: : ღთისა: კაც: ქმნილისა: მსხვერპლსა: ზროხისასა
რომელი: მწერებელად: იყო: ეგოდენ: უბრწყინვალეს: და: უზენეს
არს: რომელი: აწ: იქმნა: და: ითქვა: ვჰგონებ: სულისა: მიერ: წმი
ნდისა: პირითა: მსახურისა: მისისა: ქათალიკოზისა: თანა: რამეთუ: თქ
უა: სახელით: თარგამოზ: რომელნი: შეკრებულ: ხართ: ზუინად: და: მ
ტერად: მართლისად: სარწმუნებისა: უწყითა: რომელ: ნათესავსა: კა
ცთასა: ეუფლა: ეშმაკი: და: მყოფელმან: თვალთა: გონებათამან: შეას
აკუთრნა: ხრიზმოთა: და: რა: მეცნიერნი: და: დამტევებელნი: ღირ
სნი: უზორვიდეს: კერპთა: ხახუსა: და: ჯინჭართა: ხოლო: ღ~თი: არა:
უგულებელს: მყოფელი: დამბადებულთ: თვისთა: ეზრახა: აბრაჰმს:
და: მერმე: ნათესავს: მისსა: კუალად: მოსეს: მოსცა: სჯული:

მსჯავრი: უკანასკნელ: უმეტესთა: წყალობათა: აღძრული: ზე
ცით: გარდამოჵდა: ერთი: სამებისაგანი: ძე: და: სიტყვა: ქალწ
ულისა: მარიამისაგან: და: ჵორცნი: [შეისხნა]: შეისხა და: მ
სგავს: კაცთა: იქმნა: რამეთუ: სისხლთაგან: ქალწულისათა:
მიუხუნ: ჵორცნი: კაცობრივი: და: სული: სიტყუერი: იქც
ეოდა: კაცთა: აღასრულნა: რაჟამს: შესაძრწუნებელი: იგი: ნ
ებვსით: ჯუარცმა: ეგულებოდა: ათორმეტთა: მოწაფეთა: თანა
ისერა: და: სრულ: ყო: პასექი: ვითა: სრულ: იქმნა: იწყო: ახალს
ამას: ღ~თ: მყოფელსა: სიდუმლოსა: მოიღო: პური: განტეხა: და:
მისცა: მოწაფეთა: მიღეთ: და: ჭამეთ: ესე: ჵორცი: ჩემი: არ
ს: მისატევებელად: ცოდვათა: ეგრეთვე: სასმელიცა: ხუათ: ა
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მისგანნ: ესე: სისხლი: ჩემი: არს: და: პირველ: იტყოდა: უკე
თუ: არა: სჭამოთ: ჵორცი: ძისა: კაცისა: არა: გაქუნდეს
ნწილი: ჩემთანა: და: კუალად: იტყოდავე: ჵორცი: ჩემი: ჭეშმა
რიტი: საჭმელი: არს: და: სისხლი: ჩემი: ჭეშმარიტი: სასმელი: და:
მრავალ: სადმე: არიან: ესე: ვითარნი: სიტყვანი: აწ: უვავე: მო
მაგეთ: გარწმენა: ესე: ვითარნიჱ ჵმანი: მახარობელთანი: ხოლო: მათ: მ
იუგეს: უცილობელ: არს: ეგე: მოგუცა: ჵორცი: და: სისხლი: მისი: რა
თა: უკუდავებად: ვჭამდეთ: და: ვსმიდეთ: ესე: არს: ნიჭი: დიდი: მომა
რთ: რათა: ქრისტეს: ღთად: აღმსრულებელნი: ვჭამდეთ: ჵორცსა
მისსა: და: ვსმიდეთ: სისხლსა: მისსა: და: ვკალად: კოზმან: ჵმა: ყო: ბ
რწყინვალედ: კეთილ: შვილნო: ვინათგან: აღიეარეთ: აწ: უკვე: ე
სეც: გრწამსვე: ახალი: სჯული: და: ახალი: პასექი: იყო: სერობა: ი
გი: და: ყოველნი: ქრისტესა: ღთად: და: კაცად: აღმსარებელი: მღდელთა
ვამოქმედებთ: ქრისტეს: ვნებათა: მომჵსენებელნი: ვჭამთ: ჵორცსა
მისსა: იგი: არს: სჯული: ჩვენი: და: მცნება: ახალი: სომეხთა: მიუ
გეს: აგრე: ამას: არავინ: უმეცარ: არს: ქათალიკოზმან: თქუა: ა
წ: უწყოდეთ: სარწმუნოება: თქუვეთა: უმჯობეს: სადმე: არს: თქუ
ვენ: მიერ: შეცვალებისა: პური: ჵორცად: უფლისა: თუ: ჩუენ
უმჯობეს: არს: ჩუენ: მიერ: მღდელ: მოქმედებული: შეიცვა
ლების: ჵორცად: უფლისად: მთ: თქვეს: ეგრეთ: არს: ქათალიკ
ოზმა: თქუა: საშინელი: სასმენელად: სიტყუა: საქმითა: გამოვაჩინო
თ: არა: სიტყვითა: მათ: თქვეს: რომელს: ყოფ: ქათალიკოზი: ეტ
ყოდა: მოგცემ: ძაღლსა: რომელსა: ერთს: დრო: გიყოფ: სამთა: დღეთა: რ
ომე: ღამე: განვანათლოთ: ლიტონითა: და: ღთის: ვედრებითა: სამ:
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დაღე: და: ძაღლი: უჭმელად: დამარხეთ: და: ერთი: ძა~ღლი: მე: მომეც
ით: სამ: დღე: უჭმელად: დავმარხო: ღამე: განვათენო: ლიტონი

ითა: და: ღ~თის: ვედრებითა: გამოჩნდეს: მართალი: სარწმუნე
ბა: მესამესა: დღესა: აღვასრულებ: უსისხლოსა: და: მოვიღებ:
სეფის: კვერს: ჵელითა: ჩემითა: და: აღუსაკადრებელ: არს: და
უგებ: ძაღლსა: წინა: რომელი: თქვენ: გყავს: და: ეგრეთვე: თქვენ:
სეფის: კვერი: მოიღეთ: და: დუგეთ: ძაღლსა: მას: რომელი: მე: მყავს
რომლისაცა: შეჭამოს: მისი: რწმუნება: არა: არს: თქვენი შეჭ
ამოს: თქვენ: გრწხვენს: თუ: ჩვენი: შეჭამოს: ჩვენ: გურცხუ
ენს: ესმა: ეს: მეფეთა: და: ერსა: განკვირდეს: და: უღონოებამან:
მოიცუნეს: ვითარ: გონებად: მოვიდეს: რქვეს: ქათალიკოზსა: რა: ეს
თქუვი: სასმენელადაც: ზარია: კოზი: უმეტეს: დაამტკიცებდა: გა
რნა: სომეხთა: აღუარა: ენება: მისცეს: ძაღლნი: ურთი: ერთ
სა: და: წარვიდეს: კარავათა: მიმართ: ხოლო: მეფე: ძლიერად: ბრძო
ლი: ეტყოდა: ქათალიკოზსა: რა: თქუი: ვინ: შემძლებელ: არს: ამის
ად: ქმნად: მოგონებად: და: სმენად: განსაკვირვებელ: არს: კათა
ლიკოზი: წყნარითა: გონებითა: მიუგებდა: საქმე: ესე: არა: მ
ინდობითა: თვისა: ჩემისა: ვჰაყოფ: ამას: სასოებითა: ქრისტეს: ღ
თისათა: რათა: აჩვენოს: მორწმუნეთა: მართალი: მორწმუნე
ბა: თუ: ვისი: არს: და: ვინ: არიან: მართალ: აღმსარებელნი: და:
ვისითა: მღდელ: მოქმედებითა: შეიწირავს: უსისხლოსა: მსხვერპლს
ა: ვითა: ჵელითა: მისცემს: ტარი: იგი: ღთისა: და: კალვათ: თვისა: თ
ვისისა: ანუ: ვინ: ვჭამთ: ჵორცსა: ვსუამთ: სისხლსა: მინდობილსა
მართალ: მადიდებლობისასა: ცხორებად: ვყოფთ: ჭეშმარიტებასა: მე
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ფეო: შემწეო: შენდა: ყოველნი: ქართველნი: დიდი: და: მცირე: განკ
ვირდა: მეფე: და: ყოველი: ერი: ისმინეს: ბრძანება: ქათალიკოზისა: და:
წარვიდეს: თვისა: იყო: დღე: იგი: პარასკევი: იწყეს: ლიტონიობად:
ერთკენ: მეფემან: და: კათალიკოზმან: და: ყოველმან: სამღდელომან:
კრებულმან: მცირედნი: იყუნეს: მუნ: ეფისკოპოზნი: რომელი: ა
რა: კრება: იყო: მეფესა: ერთ: კერძო: სომეხნი: და: მჵარ: გრძე
ლნი: ზაქარია: და: ივანე: ღამე: იგი: ორთავე: გათენეს: შაფ
ათსა: კუალად: იწყეს: ლიტონიობადჱ აქა: ნახეთ: ქართველ
თა: და: სომეხთა: სეფის: კვერზე: შეცილება:
და: მწუხრი ერთი: შაფათი: გათენეს: და: აღმოჵდა: მზე: ყოველ
ნი: წარემართნეს: ეკელესიად: ცრემლით: მვედრებელნი: ღთისანი:
განამზადეს: წმინდა: ტრაპეზი: ორგნითვე: იყო: ტირილი: ო
რსავე: კრებულისაგან: და: სრულ: იყო: უსისხლოს: მსხვერპლის
ა: შემწირველად: აღუთქუა: ფეშხუმითა: შესაძრწუნებელი: იგი:
ჵორცი: ჩუვენთვის: კაც: ქმნილისა: ქრისტეს: ღ~თისა: წარ
მოვიდა: კრებულისა: მიმართ: მგზავრ: მეტყველი: წმინდა
არს: წმინდა: არს: უფალი: საბაოთ: სავსე: არიან: ცანი:

ქვეყანა: მოუწოდა: სომეხთა: ეფისკოიპოსთა: და: მჵარგრძელთა
ყოველთავე: სარწმუნოებისა: მათისა: ზიართა: ეტყოდა: ისმი
ნეთ: აწ: სახლო: თარგამოსო: უწყით: რამეთუ: ღთ~ნ: ჩვე
ნთვის: კაც: ქმნილმან: მოგუცა: ჵორცი: თვისი: საჭმ
ელად: მეტყუელმან: უკეთუ: არა: სჭამოთ: ჵორცი: ჩემი
არა: გაქუნდეს: ცხოვრება: ამას: ყობდით: მოსაჵსენებელად: ჩ
ემდა: და: მოქუცეულიცა: იტყვის: პურსა: ამას: რომელსა: განვ
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ტეხთ: არა: მე: ზიარებად: ჵორცთა: ქრისტესთა: არს: პური: ესე: წ
მინდა: და: ჵორცი: ქრისტესი: იქმნების: უკეთუ: ჩუენი: სარწ
მუნოება: სთნავს: ჩუენ: მიერ: კურთხეულ: იქმნების: ჵორ
ციელ: უფლი: ყოვლადვე: ნუ: იყოფინ: რომელ: იკადროს: რ
ომელმანცა: აწ: მოიყუანეთ: ძაღლი: რომელი: მე: მომეც:
დაღაცათუ: მე: არა: საკადრებელ: არს: წინა: დაუგებ: პურსა: ამას
წმინდასა: უკეთუ: შეხოს: ძაღლი: იკადროს: არა: სადამე: არს
სარწმუნოება: ჩუენი: მოყუანებად: დაუდვათ: პური: თქუეთი: მ
იერ: კაურთხეულად: იხილეთ: რათა: ძე: იქმნას: და: მას: ზედა: გ
ამოჩნდეს: ვისი: სარწმუნოება: სთნავს: ქრისტესა: ხოლო: ს
ომეხთა: და: აღუარა: ენება: გარნა: არა: იყო: პასუხი: სამართლ
ისა: იტყოდეს: კათალიკოზსა: შენ: მიერ: განჩინებულსა: ამას: სა
ქმესა: შენ: გიღირს: ქმნად: ხოლო: იყო: ერსა: ზედა: შემოსე
ლად: და: ჯარი: რომელთა: ძი: იქმნას: და: ამისმან: მსმენელმან
ქათალიკოზმან: თქუა: მე: ვყო: და: ბრძანა: ერისა: შორად: განყენე
ბად: და: მრგლივ: გარე: მოდგომა: რათა: ყოველთა: მიერ: სახ
ილველ: იქმნას: დიდებულება: ღთისა: და: განდგა: ერი: შორს:
წარმოდგა: ქათალიკოზი: იოვანე: შემოსილი: და: ჵელთა: ეტვირთა: ზ
არისა: ასაჵდელი: იგი: საიდუმლო: ჵორც: ქმნილი: მღდელ: მო
ქმედებული: მეფე: და: ყოველი: ერი: და: ქათალიკოზი: დგა: ვითარცა
გოდოლი: შეურყეველი: ტურფად: აღშენებული: ესრე: მტკიცე: დგა:
განშვენებულითა: პირითა: მაშინ: მოყუანება: ბრძანა: სამ: დღე:
უჭმლისა: ძაღლისა: და: მოიყუანეს: ძაღლი: იგი: შიმშილითა:
განილგებილი: და: წარდგა: იოვანე: ქათალიკოზი: და: აღმოუწივა: ჵ
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მა: ბრწყინვალე: ქრისტე: მეუფეო: ჵსნისათვის: კაცთასა: განკა
ცებულო: ჯაუარცმულო: ჩუენთვის: და: დაფლულო: და: აღდგომილო: და: ზ
ეცად: მამისა: ამაღლებულო: რომელმან: მოგვეც: ჵორცი: შენი: რა
თა: მოსაჵსენებელად: შენდა: ვჰყოფთ: შენ: მეუფეო: გთნავს:
სარწმუნოება: ქართველთა: გთნავს: სარწმუნოება: ესე: ჩუენი:
შეუხებელად: და: მიახლებად: ზარისა: ასაჵდელი: ჵორცი: ესე: შენ

ი: ჩუენ: მიერ: მღდელ: მოქმედებული: შენ: უკუე: შეიწირ
ე: შეუძრველი: ეგე: და: აჩვენე: ერსა: ამას: გზა: ჭეშმარიტი: და:
მოხედე: მსხვერპლსა: ამას: და: სირცხვილეულ: ყუენ: და: ჟა
მიცა: ესე: ითხოე: დააგოდ: შესაძრწუნებელი: იგი: უსისხლო
სა: მსხუერპლისა: აღმონაკუეთი: მომყუმარისა: მის: ძაღლისა:
წინა: ხოლო: მხილველი: პურისა: და: ვითარ: მიეტევა: მიეახლ
ა: მიახლებულსა: მას: მყის: ძლიერად: იყვირნა: ძაღლმან: და:
ვერ: შეხო: წმინდასა: მას: წმინდათასა: და: იხილეს: განსაკრ
თომელი: ესე: სასწაუნლი: განკრთეს: მეფე: და: ყოველი: ერი:
მაღლითა: ჵმითა: ჵმა: ყო: ქათალიკოზმან: და: ყოველმან: სიმართლემ
ან: ერისამან: ჵმა დიდ: ხარ: შენ: უფალო: და: საკვირველ: არ
რან: საქმენი: შენნი: და: აღუტევეს: ჵმა: სიხარულითა: მა
დიდებელად: ღ~თისა: ყოველნი: ცრემლითა: სიხარულისათა: ხ
ოლო: სომეხნი: უღონოებასა: მიცემულნი: განკვირვებუ
ლნ: დგეს: და: უკვირდა: მაშინ: ევედრა: ქათალიკოზი: მეფეს:
რათა: დადუმოს: ერი: იგი: და: ვითარ: დაწყნარდეს: ჵმანი იგი:
ნათელ: მოფენილთა: პირითა: მრისხიანითა: სომხითისათა: და: მ
ჵარ: გრძელთა: ისმინეთ: და: უწყოდით: ღ~თი: უხილავი: და: მიუახლებელი:
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და: შეუხებელი: ბოროტისა: რომლისაგანვე: უბოროტე: არს: და: მან:
თვადმან: ბრძანა: პურისა: ამის: წმინდისა: ჵორც: ქმნად: ნუ: გი
კუირს: რამეთუ: მუნვე: იყვან: ნათელი: და: კუალად: : გამოჩნდ
აჱ ნათელი: ჵმელ: და: გამოჩნდა: მანვე: სიტყუამან: არა: რასა
გან: ქმნა: ჵმელი: არა: თუ: სახის: მეტყველებრს: არამედ: ჭ~დ: ო
ჵორცი: ამას: რა: შეხებოდა: ჵორცი: მისი: ანუ: ორივე: რივე: ერთარს: ანუ: უმჯობეს:
რომელიმე: ხოლო: სომეხთა: არა
თუ: ენება: უნებელიეთა: თანა: ედვა: ამისი: ქმნად: ვითარ: მღდელნი:
დგეს: და: მოიყუანეს: ძაღლი: რომელი: ჰყავს: ქათალიკოზსა: და: მოუგ
დეს: მსხუერპლი: მათი: და: მყის: აღიტაცა: და: ქართველთა: იწყეს:
მადლობად: ღთისა: ჵმითა: სიხარულისათა: იქით: ხლდომითა: მასვე:
იტყოდეს: დიდხარ: შენ: უფალო: და: საკვირველ: არიან: საქმე
ნი: შენნი: და: ქათალიკოზი: შესვეს: შემოსილი: ჰუნესა: თვისსა: და:
ჵელთა: ეტვირთა: ტაბაკითა: სეფის: კვერი: და: თანა: ჰყვებოდეს
ყოველნი: წარჩინებულნი: და: ლაშქართა: შინა: ვიდოდეს: მეტყუენი
ესრეთ: ფსანმულსა: ოცდა: მეცხრესა: მრავალგზის: მებრძოდ
ეს: სიყრმით: ჩემითგან: და: მე: ვერ: მერჩოდეს: ბეჭთა: ჩემთ
ა: მცემდეს: ცოდვილნი: და: განაგრძვეს: უსჯ უსჯულოება
ა: მათი: უფალმან: შემუსრეს: ქედნი: ცოდვილთანი: ჰარ
ცხვენოდენ: და: მართლუკუნ: იქცენ: ყოველნი: მოძულენი
სიონისანი: უფალსა: უგალობდით: რამეთუ: დიდებით: დიდ

ებულარს: უფალმან: შემუსრა: ბძოლანი: უფალისა: არს: სახ
ელი: მისი: ესრეთ: მხიარულითა: პირითა: მოვლეს: ყოველი: ბ
ანაკი: სომეხნი: ვითარ: მყუარი: უტბო: ეგრეთ: დგეს: უჵმო
დ: ქუეყანადა: მხედველნი: ვითარ: ძველ: ოდესმე: მღურდე
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ლნი: ასტარატეს: ხოლო: თუ: ვითარ: სიხარული: სასოება
და: მდაბლობა: ღთ~ისა: მოიწივა: ქართველთა: ზედა: თხრ
ობა: შეუძლებელი: არს: და: შევიდეს: დიდი: სერი: შემზა
დეს: მეფემან: და: ქათალიკოზმან: ~~~ ხოლო: სომეხნი:
სირცხვილეულ: წარვიდეს: მჵარგრძელთა: კარვად: ივანე: მსახ
ურთ: უხუცესი: ეტყოდა: ძმასა: თვისსა: ამირ: სპა: ზაქარიასა: ვი
თართა: მე: არა: მენება: ცილობა: ქართველთა: მართალი: ს
არწმუნოება: უპყრიეს: რაღა: არს: მყენებელ: ჩვენდა: რო
მე: მართალი: სარწმუნოება: არა: შევიწყნაროთ: და: რა: ნათელ
ი: ვიღოთ: ქართველისა: ქათალიკოზისა: მიერ: ხოლო: იგი: მიუ
გებდა: უწყი: ძმო: მართალი: სჯული: არს: ქართველთა: მა
გრა: რომელი: განიკითხვის: დღესა: მას: ჰკითხონ: მე: არა:
შევერთვი: ქართველთა: და: ესმა: ივანეს: თქუა: მიკივირს: სიბრ
ძნისა: შენისაგან: რომე: უმჯობეს: არა: არჩევ: მე: არა: შე
ვერთვი: განზრახვასა: შენსა: ნათელ ვიღებ: სარწმუნოებასა: ქ
ართველთასა: რდღა: საჵმარს: სიტყუა: მოვიდა: ნათელ: იღო: სა
რწმუნოებას: ზედა: იოვანეს: მიერ: ქათალიკოზსა: და: მრავა
ლი: სიმრავლე: სომეხთა: მოვიდა: ნათლის ღებად: და: იქმნა:
სიხარული: და: ზაქარია: ეგოვე: ურწმუნოებასა: ზედა: ესე: ვი
თარი: ნიჭი: და: პატივი: მიმადლა: მისმიერ: შეყუარებულმან:
ღ~თნ: თამარსა: გარნა: არცა: ის: უდებ: იქმნა: მოქმედე
ბად: საქმეთა: სათნოთა: ღთისათა: ამისთვის: ჵელ: ყო: ამ
ს: შენებად: საყოფელსა: გამამარჯვებელსა: მისსა: ზეშთა: კ
აურთხეულსა: ვარძისა: ღთ~ის: მშობელსა: ზემო: ვარძიით: ქვე
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მო: ქვემო ვარძია: მიცვალებას: რომელი: კლდისაგან: გამოჰკ
ვეთა: თვით: პატიოსანი: ეკლესია: და: მონოზანთა: საყოფი:
სენაკები: რომელი: მტერთაგანცა: შეუალ: და: უბრძოლველ: ყო:
ესე: ვარძია: პირველად: დეწყო: სანატრელს: მამასა: მისსა: გიო
რგის: გარნა: ვერ: ექნა: და: დაეტევა: რომელ: დიდმან: ამან:
აღასრულა: და: შეამკო: ყოვალითურთ: და: შესწირნა: მარავა
ლნი: და: დიდროვანი: სოფალები: და: შეჰკაზმნა: ტრაპეზისა: შე
მოსავალნი: დიდნი: პატრონო: რომელი: ყოვლისაგანცა: მოთხრობ
ა: ძნელარს: თუ: ვისმე: ნებავს: ამისგანცა: იხილენ: ვარძია: და: ს

აქმენი: იმისნი: ქმნულნი: და: ნაშენები: ქუაბ: ქმნილი: ვინ: მეფ
ემან: თამარ: იდგინა: მსახურებად: უბიწოს: და: განსაკრთ
ომელსა: სასწულთა: მოქმედისა: ვარძისა: ღთის: მშობლისა
მამისათვის: უმეტესა: პირველთა: მეფობა: მისი: ხოლო: სახ
ელოვანი: საქმენი: აღშენებანი: და: შეწირვანი: მონასტერთანი:
სისმინეთ: არაოდეს: საქართველოს: მონასტერნი: აშენნა: ა
რამედ: პალესტინეს: იელუსალემსა: ააშენნა: პირველად: მო
ნასტერი: და: კუალად: კუპრეს: ღალია: შეამკო: და: უყიდ
ნა: შესავალნი: და: აღაშენა: მონასტერი: შეამკო: ყოვლითა: წესი
თა: პატიოსნისა: მონასტრისათა: და: კუალდად: კოსტანტი: პო
ლესი: აღაშენა: მათთან: და: გრძელ: სადამე: არს: ყოვლისა: მ
ოთხრობლობა: რომელი: საბერძნეთს: და: ყოველთა: ელლდ: შ
ინანი: მონასტრისანი: უხუად: წყალობა: მიფენილ: ყუნ
ა: და: საქართველოსა: მცირითგან: მონასტერ: საყდარ: ე
კლესიად: არა: დაუტევა: რომელ: არა: წყალობითა: აღივსო
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ესრეთ: კეთილი: და: აღიპყრა: სუკუნოსა: გონებასა: მომნ
იჭებელი: წარმოუმართებდა: საქმესა: და: დღე: კეთილობასა: შ
ინა: ყოველნი: გარემოს: მეფენი: ქალაქნი: და: ამირანი: ძღუნითა:
და: ხარკითა: მომშვიდებდეს: პირსა: მჵნეთა: სპათასა: მისთვ
ის: დაარბევდიან: ურჩთა: აქმომდე: კარი: თურქთა: ჰქონდა:
წარავლინნა: ლაშქარნი: გარე: დგომად: და: ცნეს: თურქ
თა: დააგდეს: კარი: და: ივილტოდეს: ხოლო: მეფემან: აიღო
დამალვითა: კარი: და: დაუტევა: კარის: მცველად: ახალციხელ
ი: ივანე: და: ააჩინა: მონაპირედ: და: უშოროთ: იშობა: და: ა
მირთ: ამირობა: რომლისათა: თვისცა: დიდი: წყენა: შექნა
თურქთა: და: დიდად: ავნებდა: რომელ: წაუღო: თურქთა: გა
რე: შემონი: ქუეყანანი: აიხუნა: და: მიითვალნა: და: წარმ
ოგზავნა: მახარობელნი: მეფესა: წინაშე: და: დაიმადლა: ივანე
სავე: უბოძა: კერული: და: მისი: ქუეყანა: და: წარემართებოდა: სა
მეფო: თამარისი: და: შეემატებოდა: დღითი: დღე: შიში: და: ზარ
ი: მეფისა: იყო: ყოველთა: სულტანთა: ზედა: უდიდესი: საქმენი:
აღმომიჩნდეს: და: გონება: ვიწყე: უღონოებად: თხრობისა:
სიდიდითა: საქმეთათა: აღათუ: არა: შესატყვისი: არს: ჩემდ
ა: ამით: მოთხრობა: არამედ: დიდითა: სიტყვითა: მოქმედთ:
პირველთა: არს: ესე: ესმა: მაღალსა: სულტანსა: სელი: ჩუქნს:
სახელით: ნუქრადინს: რომელი: უმაღლეს: და: უდიდეს: იყო: სხ
უათა: ყოველთა: სულტანთა: რომელი: მთავრობს: დიდსა: საბერ
ძნეთს: ასიასა: და: კაბადუკიიასა: ვიდრე: პონტოდ: ზღუადამდე
ამან: მოუწოდა: ყოველსა: სიმრავლესა: სპასა: მისსა: და:
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შეკრბა: კაცი: ოთხმოც: ებრი: რომელ: არს: ოთხასი: ათასი: და: წარ
მოავლინა: მოციქული: მეფეს: წინაშე: და: წარმოსცა: წიგნი: რომელ
სა: წერილი: იყო: სახე: ესე: ვითარი: ღ~თისა: ოდენ: უქუვენესის
ა: და: ყოველთა: კიდეთა: მპყრობელისა: ყოველი: დიაცი: რეგუენ
ია: და: შენ: გიბრძანებია: ქართველთათვის: აღებად: რჵმალი: მ
უსულმანთა: ჵოცა: ესე: არცა: რომელ: ჵრმალი: დიდისა: მოციქუ
ლისა: მოჰმედისა: მისისა: მიერისა: თვისა: ბოძებულთა: აწ: წარ
მომივლინებია: ყოველი: მჵედრობა: ჩემი: აღვჵოცო: ყოველ
ი: მამაკაცი: მაგ: ქუეყნისა: და: ცოცხალი: იგი: ოდენ: დარჩ
ეს: რომელი: წინა: მამეგებოს: თაყვანისცეს: ჩათრს: ჩემსა: სასო
ება: იგი: თქუენი: ჯუარი: წინაშე: ჩემსა: დალეწოს: და: მომადი:
აღიაროს: ნაწილი: სიტყუა: მეფისა: ნუქრადინისმადმე: ძალსა: ღთის
ასა: ყოვლისა: მპყრობელისასა: მინდობილმან: მარადის: ქალწულისა:
მარიამისა: სასოებითა: მოსვმან: და: პატიოსნისა: ჯვარისა: მევედრებ
ელმან: წარვიკითხე: ღ~თისა: განმარისხებელი: წიგნი: შენი: შენზ
ედანო: ნუქრადინო: და: ვცან: სიცრუენი: შენნი: რათა: ბეჭე:
ღ~თი: იყოს: შენ: ოქროს: მევირეთა: სიმრავლისად: მინდობილ
ხარ: ხოლო: მე: არცა: სიმდიდრეს: და: არცა: ძალსა: სპ
ათა: ჩემთასა: არამე: ძალსა: ღთისა: ყოვლისა: მპყროლბელის
ასა: და: ჯვარისა: წმინდისა: რომელი: შენ: ჰგმე: აწ: წარ
მომივლენია: ყოველი: ჵდომა: ჩემი: წინა: მოგებებად: ჩემდა:
ყუნა: ნება: ღ~თისა: ნუ: შენი: სამართალნი: მისი: ნუ: შენი
: და: ვითარ: მოვიდა: მოციქული: და: შეიყუანეს: მეფისა: თა
ნა: თამარსა: წინაშე: წიგნი: მისცა: და: წარდგა: იწყო: რა: სა
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კადრებელთა: სიტყუათა: თქუა: მეფემან: დაუტეოს: სჯული: ი
პყრას: სულტანმა: ცოლად: და: უკეთუ: არა: დაუტეოს: სჯუ
ლი: იყოს: ხარაჭად: სულტანისა: ვითარ: ამპარტავანად: იტყოდ
ა: სიტყუათა: ამათ: წარმოდგა: ზაქარია: ამიერ: სპასალა
რი: დაუხეთქა: ჵელითა: პირსა: და: ვითარცა: მკუდარი: დ
აეცა: და: იდვა: ვითარ: იზიდნეს: და: ამართეს: და: ცნობად:
მოვიდა: რქუა: ზაქარია: თუ: მოციქული: არა: იყავ: პირვ
ელად: ენის: აღმოკუეთა: იყო: შენი: სამართალი: და: მერმეღა: თავს
ა: კადნიერად: კადრებისათვის: აწ: არა: არს: სიტყუა: ესე:
წიგნი: მიართვა: ნუქრადინს: ნუდქრადინს: და: რქუ: ჩუენ: მზავართ: წყალ
ობად: და: წინა: მოგეიბებადგებადა: სამართალი: ღთისა: იყვან:
მერმე: შემოსეს: და: ნიჭი: უბოძეს: წარგზავნეს: პასუხითა: მწვ
ავითა: მაშინ: მოუწოდეს: სპათა: იმიერთა: და: ამიერთა: ნაკოფ

სით: დარუბნდმდის: და: შეკრიბეს: ჯავახეთს: და: მივიდა: ვარძიას: ვ
არძიისა: ღთის: მშობლისა: წინაშე: და: ცრემლით: შევედრა: სო
სლან: დავით: და: სპა: მისი: და: დროშა: მისი: სუენი: და: ბედნიერ
ად: მყოფი: გაგზავნა: ვარძიით: ლაშქარნი: წარემართნეს: წი
ნა: მებრძოლად: იყო: ზაქარია: მჵარ: გრძელი: ამირ: სპასალ
არი: და: ორნიცა: იგი: ძმანი: ახალ: ციხელნი: შალვა: და: ივან
ე: დაღათუ: შალვა: მანდატურთ: უხუცესი: იყო: ჭიაბერი: და:
სხვანი: თორელნი: და: წარემართნეს: ბასიანსა: კერძოსა: და: მე
ფე: თამარ: მოვიდა: ოძრჵეს: და: ეახლნეს: შავთელნი: კაცი:
ფილასოფოსი: და: რიტორ: ლექსთა: გამამთქმელი: და: მოღვაწე
ბითა: შინა: განთქმული: და: ევლუგი: სალოსად: წოდებული
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და: წინასწარ: მცნობლობისა: ღირს: ქმნილი: ამათ: თანა: ი
ყავ: მეფე: დღისი: და: ღამე: ლოცვითა: ფსალმუნებითა: ღამისთა
ევითა: დაუძინებელად: და: ყოველთა: ღამეთა: დღე: ლიტონიობდა:
და: არა: დასცხრებოდა: და: ყოველთაგან: საყდართა: მონასტერთა:
და: სოფელთა: უბრძანა: ლიტონიობა: და: ვედრება: ღთისა: ხო
ლო: მეფემან: დავით: ქმნა: უნდოდა: რამეთუ: ზედა: მიმართ: სად
ა: დაბანაკებულიყო: ბასიანისას: ადგილსა: ბოლოტკედ: წო
დებულისა: და: ეხლნეს: ბანაკს: სულტანისასა: რომელ: არა: იყო:
რიცხვი: ცხენისა: და: ჯორისა: და: აქლემისა: მათისა: კარვების
ა: და: სალა: ფარდებისა: მინდორი: იგი: ძლივ: იტევდა: კარვებს
ა: მათსა: და: აღმდგომსა: მისსა: და: უმეტეს: ქართველთასა: ე
სრეთ: წყნარად: და: უკადრად: მდგომარე: იყო: და: ეახლა: დავი
თ: და: ქართველნი: აწყეს: რაზმი: სადა: იგი: წინა: მბრძოლ
ად: იყო: ზაქარია: მჵარ: გრძელი: ამირსპასალარი: და: ახალ
ციხელი: შალვა: და: ივანე: და: სხუანი: თორელნი: და: ერთ:
კერძო: აფხაზნი: და: იმერელნი: ერთ: კერძო: ამერელნი: ესრ
ეთ: წყნარად: ვიდოდეს: დარაჯნი: არა: უდგეს: სულტანსა: არა
მედ: იხილნა: კაცმან: სულტანტანას: მოვიდა: სპა: ურიცხ
უვი: ქაფარი: სასოება: მეფისა: მათისა: ხოლო: იგინი: განკ
რთეს: და: მოიღეს: ჯოგი: აღჭურნეს: და: აღსხდეს: ჰუნეთა: ბარგი:
და: კარვები: დაუტევეს: რა: მოვლეს: კარავთაგან: წინა: განეთავნ
ეს: და: ეხლნეს: წინა: ბრძოლნი: ორთავე: და: იქმნა: ომი: ფ
იცხელი: და: ძლიერი: რომელი: ძველოდეს: მე: ქნილო: მჵნეთაგა
ნ: ეგე: ვითარი: ომი: და: განგრძელდა: მყოვარ: ჟამ: და: მო
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სწყდებოდეს: ორგნითვე: ხოლო: უმეტეს: სულტანს: სპანი: მო
სროვადეს: და: ესოდენ: განგრძელდა: ომი: და: მოუკლეს: ცხენი: ივ

ანეს: მსახურთ: უხუცესი: ზაქარია: გაგალეს: ახალციხელთა:
შ
ალვას: და: ივანეს: მარვალთა: თაყადინსა: თორგველსა: კაცსა:
მჵნესა: და: სხუათა: მრავალთა: თავადთა: და: კნინღა: სივილ
ტოლად: მოიდრიკნეს: და: ქოითად: დარჩეს: რაზმსა: შინა:
მჵნენი: საქართველოსნი: და: იხილეს: ლაშქართა: თვის: თვის: პ
ატრონი: ქვეითნი: გაწირნეს: თვ: სიკუდილად: და: ჩამოჵდეს:
ცხენისაგან: და: პატრონთა: მათთა: გუერცა: დაუდგეს: ქოი
ითნი: ქოითთა: და: ეგრეთ: ძრიელია: ომი: შეიქნა: და: ვითარ:
იხილა: დვით: მჵნემან: ამცნა: მჵნემან: მორიდა: ერთ: კე
რძომან: და: მარჯუენასა: მჵარსა: მორიდა: ზაქარია: მჵარგრ
ძელმან: და: ვითარ: ქართველთა: განეშორეს: რათა: არა: ცხენი
თა: მათითა: დითრგუნნა: ქოითნი: ქართუელნი: და: მიმართ
ეს: სპარსთა: კერძ: და: ვითარ: ნადირისათვის: მოსწრაფე: იქმ
ნეს: მონადირე: ეგრეთ: მსწრაფლ: მოეტევნეს: ერთი:კერძო: ს
ოსლან: დავით: და: ერთ: კერძო: ზაქარია: გარნა: ვინ: უმახ
რობლეს: იყო: უწინარეს: მივიდა: მასვე: წამსა: შინა: დავით: და:
სპა: მისი: მივიდა: და: ვითარ: მგელნი: ცხვართა: ეგრეთ: შე
უცვივადეს: ურიცხუსა: მას: სპასა: შინა: სულტანისას
ა: პირველსა: მოკიდებასა: და: ხუთ: ქებასა: ჵმალთასა: მოხე
და: წყალობა: აურაცხელმან: ღ~თნ: მოსავთა: ჯვარისათა: და: გა
ნადიდა: დიდება: დვითისი: და: თამარისი: ვარძიისა: ღთის: მშობ
ელმან: და: ანასდათ: ეგოდენი: სიმრავლე: განსქდა: იძლ
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ია: დიპანტა: და: ამას: ჰგვანდი: თვალ: გარდუცდომელი: მაღნ
არი: მიწითურთ: მოგლეჯილი: იყო: და: დაზულგულ: და: ღირს: სადმე: ყოფილ
იყო: სადგან: თვალი: იხილველობდა: ყოველგან: ტყუეთა: მსგა
ვსი: ლაშქარი: იხილვებოდა: ლტოლვილი: ხოლო: მჵნე: ესე: ქა
რთველნი: რომელი: ეს: ზემო: ქუეითად: მყოფნი: ვახსენეთ: აღს
ხდეს: უნეთა: ვიდრე: ღამედამდე: დევნა: ყვეს: დაჵოცეს: და:
ჩამოყრიდეს: იპყრობდეს: და: თვით: მათვე: ჯარითა: ვერ: ი
ტევდეს: და: ურთიერთას: დასთრგუნვიდეს: ამათ: თხრობათა:
მოწევნულსა: კაცად: მენება: დუმილი: განკვირვებულვარ: თუ: ვი
თარითა: წყალობითა: მოხედა: სამკუიდრებელსა: თვისსა: ღთ
ნ: და: ვარძიისა: ღთის: მშობელმან: ვითარ: უნებლიედ: დაცვა: მ
ისი: წინაშე: და: მის: შევედრებული: ერი: ქართველთა: და: ეგრ
ეთ: წარმოვლენილი: ერი: რომელ: ეგოდენისა: სიმრავლისაგან
არცა: ერთ: ვარგი: მეფისაგან: შესწავლილი: კაცი: მოკუ
და: ვითარ: ეგოდენი: სიმრავლე: სპისა: მათისა: ივლტოდა: და
თუ: ვითარ: უნებლიედ: დიცვა: სპანი: თამარისანი: აღივსე

ს: ოქროთა: და: ვეცხლითა: ჭურჭლითა: პატიოსანითა: ხო
ლო: ცხენის: ჯოგისა: და: აქლემისა: რომელ: დაყარეს: ხოლ
ო: კარავთა: საფენელთა: და: შესამოსელთა: ლარის: არტახ
თა: მიერ: სავსე: იყო: ყოველი: საბანაკო: მათი: რამეთუ: ე
ს: ოდენ: ზარ: განჵდილნი: ყოველნი: საბანაკო: ივლტოდ
ეს: მოსწრაფენი: არა: მიხედვიდეს: კარავთა: და: ფარდაგთა:
მას: სიმდიდრეთა: არამედ: თვითოთა: ცხენითა: ივლტოდეს: და:
მარქაფაცა: განუტევებდეს: ესრეთ: ძლევა: შემოსილნი
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მადიდებელნი: ღთისანი: შემოიქცეს: და: დადგეს: კარავთა: ში
ნა: მათთა: ვითარი: რიყე: იდვა: მუზარადი: შაქრისა: და: იყო:
იგი: ადგილი: წყაროთა: სავსე: მოვიდის: კაცი: და: მუზ
არადისა: სადები: ამოჰფრიწის: და: შაქრითა: გატენის: და: წყ
ლითა: აღავსის: და: სმიდის: ესრეთ: სახელოვანმა: დვით
მიმართა: მზეთა: მისა: მიმართ: ხოლო: ესე: თქმულარს
რომელ: მეთვისა: თამარისა: ოძრჵეს: ყოფასა: შინა: ეახლნეს:
შავთელნი: ივანე: ევლოგი: და: ვედრება: ღთისა: და: ღამეთა:
განთევა: ლაშქართა: გამარჯვებისათვის: დღესა: ერთსა: და: ღამე
მეფესა: თამარსა და: შავთელსა: ევლუგის: იწყო: აღ
მართა: ხედვად: ვითარ: ხედვიდა: ანასდა: ჵმა: ყო: ევლ
უგი აჰა: წყალობა: ღთ
ისა: სახლსა: ზედა: თამარისასა: მოიწივა: და: ივილტოდა:
და: აღვიდა: მთასა: რომელსა: ჰბუიან: არგანნი: მაშინ: შა
ვთელმან: რქუა: უწყოდე: მეფეო: რომელ: ჩუენება: ი
ხილა: სულიელ: საგონებელმან: გარნა: ჩუენებასა: კე
თილსა: ვჰგონებ: ამისთვის: დააწერეს: დღე: და: ღამე: და
ჟამი: იგი: მოწყალემან: ღთ~ნ: პირველ: შესახა: ესე: ყოველ
ი: ნივთთა: აგება: უკანსკნელსა: ჵსნისა: ჩვენისათვის: და
მოწყალემა: მასვე: დღესა: შეასხა: ჵსნა: ჩუენი: აღდგომი
თა: თვისითა: და: ესრეთ: მხიარულითა: პირითა: სახელ: განთ
ქმული: მოვიდეს: ვარძიას: თვით: თამარიცა: მივიდა: და: ჯ
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ეროვანი: მადლობა: შეწირეს: ამათ: დღით: დღე: წარმართებულთა: ა
: და: გადიდებულთა: შინა: იყო: სკიპტრისა: მპყრობელთა: უბრწყინვა
ლეს: თამარ: უმეტეს: შეუმატებდ: ღთის: მსახურებასა: ეკლესიათა
: და: მონასტერთა: კაზმასა: და: შენებასა: ობოლთა: და: ქურივთა: შეწყა
ლებასა: და: სამართლსა: მოფენასა: ამას: შინა: იშვებდეს: და: იხარებდეს
სამეფოსა: ჟამ: გარდვიდიან: აფხაზეთს: განაგიან: საქმენი: მანდაურნ
ი: და: მოინადირიან: კეთილი: სანადირო: გეგუთი: და: აჯამეთი: გარდა

მოვიდიან: ქართლსა: სომხითსა: და: დადგიან: დურს: მოვიდიან: ხარაჯ
ითა: განძელნი: და: აღმართა: ქალაქნი: გაზაფხულ: აღმოვალიან: სომ
ხითი: მოიღიან: ხარაჯა: ვარნუ: ქალაქით: და: ეზი
ნიკით: და: სხუათა: გარემოსთა: ქალაქთა: ესრეთ: სიხარულსა: შეუ
თქს: მწუხარება ~~~~~~~~ ამისთვის: მოიწივა: მწუხარ
ება: რამეთუ: მიიცვალა: სოსან: დავით: კაცი: აღსავსე: ყოვლითა
სიკეთითა: საღმრთოთა: და: საკაცობოთა: შესახედავთა: განშვენ
ებული: ხოლო: წყობათა: და: ომთა: შინა: მჵნე: ვინმე: მგ
ლოვანთანი: უხუვი: და: მდაბალი: სიკეთე: აღმატებული: დნა
დაუტევა: ორნი: ძენი: ყრმა: ვიდრე: ყრმა: იგი: ხოლო
ასული: რუსუდან: და: იტირეს: და: იტყებდეს: და: დუტევეს: მწუხარება: ყოველ
სა: მკუიდროვანსა: მათ: უკუვე: ჟამთა: რა: მცირედ: მყოფე
ლნთა: მშვიდობა: იყო: ყოალგან: და: მეფე: იყო: გეგუთს: რამეთ
უ: იყო: წმინდა: მარხვანი: მჵარგრძელნი: ორნივე: მეფეს: წინ
აშე: იყუნეს: და: ვითარ: ცნა: არდაველის: სულტანმა: აღძრა: მ
ტერობა: ქრისტიანეთა: ზედა: და: მოუწოდა: სპათა: მისთა: და:
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წარმოემართა: და: მოაოჵრა: ანისი: რამეთუ: მოუწოდა: მჵარ
გრძელთა: შინა: უმყოფლობა: წარმოვიდა: და: აღვლო: რახსის: პი
რი: და: უგრძნობად: მოვიდა: ანისა: გზა: გზა: არავის: ავნო
და: დიდსა: შაფათს: მწუხრი: მოვიდა: ქალაქს: ანისისასა: და: ვითა
რ: ცისკარი: მოეახლა: და: ჰკარეს: ძალსა: და: განუხუნეს: კარ
ნი: ქალაქისანი: მყის: მიეტევნეს: კარსა: ქალქისასა: შეუტევეს
ციხენი: და: ვერ: მოასწრეს: კარნი: და: შეუვიდეს: ქალაქად: ი
წყეს: ჵოცა: კულად: ტყუებად: უმრავლესი: ერი: იყო: ეკლ
ესიათა: შინა: ვითარ: შეჰვარგნეს: ქრისტიანეთა: სჯულსა: რო
მელი: მევილტოდა: დარბაზოანთა: და: მუნ: გამაგრდა: და: რომელი
მე: ივლტოდა: ქუბაონსა: რომელსა: შინა: ქარტუნობითა: უ
ჵმობენ: და: რაა: განერა: ანუ: ციხესა: ანუ: ქარტუნსა: შარა: შევი
და: რამეთუ: გარეშემო: სამგნით: ქარაფი: იყო: კალდიანი: და: ქ
უებანი: ესრეთ: ჵელთ: იგდეს: ქალაქი: ერთი: ბევრი: და: ორი: ა
თასი: კაცი: ეკლესიათა: შინა: ვითარ: ცხვარი: დაკლეს: თვინიერ
მისსა: რომელი: უბანთა: და: ფოლორცთა: შინა: მოკლა: ესე: ოდ
ენ: მძვინვარედ: მოაოჵრეს: ანისი: ~~~~~~~~~~~~~~
და: სავსენი: ტყუითა: და: ალაფითა: მიიწივნეს: შინა: ესე: ანისი
სა: მოოჵრების: ამბავი: მცნობელნი: გეგუთს: ახლა: კუირიაკედ: აც
აცნობეს: ამირ: სპასალარსა: ზაქრიას: და: მსახურთ: უხუცეს:
ივანეს: ესმა: და: დიდად: დამძიმდეს: და: მწუხარებამ: მოიცუნა
რათამცა: ყუნეს: გულნი: მათნი: ცეცხლებრ: ენთებოდა: მე
ფე: და: ყოველნი: სპანი: მისნი: მწუხარებითა: და: გულის: წყრო

მითა: მიერ: მოცველი: სპარსთა: მიმართ: ბრძოლისა: ყოფად: ა
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ღემზადნეს: მაშინ: მჵარგრძელთა: ჰრქვეს: მეფესა: მოიწია: ბო
როტი: ჩვენზედა: გარდასულთა: უბოროტესი: ეს: ოდენ
ი: სული: ქრისტიანე: მოკლა: ცუდ: რჯულთა: სარკინო
ზთა: მიერ: ცოდვათა: ჩვენთასა: თვის: არამედ: ვესავ: წ
ყალობასა: ღთისასა: პატიოსანსა: ჯვარსა: რათა: არა:
მისცნეს: მოსავნი: ჯვარისანი: სრულადსა: წარწყმედასა: ს
არკინოზთა: მიერ: არამედ: შურ: ვაგოთ: ნაცვლის: ქმნ
ად: განკემზადნეთ: და: სიცრუვე: მათი: მათვე: მიექცეს: შე
ნ: მეფეო: ამცენ: სპათა: შენთა: მზა: იყუნეს: არდაველ
ის: სულტანსა: ზედა: წარვიდეთ: ანის: და: ვინ: სადა: მო
ვინადიროთ: რაჟამს: ვაცნობოთ: გარნა: მცირენი: რო
მელთა: თვის: დიდნი: წავალთ: სცნობენ: და: სიმაგრეთა: შე
ვლენ: მცირითა: ლაშქრითა: შემწე: რაჟამს: შეგინებული: მ
არხვა: მოვიდეს: მზამცა: არიან: რომელ: ჩუენ: მოგახსენ
ოთ: სთნდ: მეფეს: თქმული: მათი: და: უბრძანა: მეფემან:
რათა: მზა: იყუნეთ: სპანი: მისნი: და: მაჵარ: გრძელნი: წამოვი
დეს: ანის: და: იწყეს: კაზმად: და: მოეახლა: ბილწი: სჯულ
ისა: მათისა: მარხვა: რამაზანი: წარმოავლინეს: მეფეს: წინა
შე: კაცი: ლაშქრ[..]ის: მთხობელი: მესხთა: მესხთა: მ
თხრობელი: თორელთა: თმოგველთა: ერ: კახთა: სომხითარ
თა: ქართველნი: არა: წარიტანნეს: არამედ: რათ: არა:
აგრძნან: არდაველს: მყოფთა: შეიტყუეს: ანისის: წარემა
რთნეს: არდაველს: გარდავლეს: გელაქუნი: და: ჩავლეს: სის
ჰანი: გავიდეს: ხუაფარის: ჵიდსა: და: მიმართეს: არდა
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აველს: ესრეთ: მოუწონეს: ჟამი: რომელ: აიდი: განთენდ
ებოდა: რომელ: არს: აღვსება: მათი: და: მას: ღამესა: გარე
მოადგეს: არდაველს: ვითარ: ჵმა: ყო: ქადაგმან: ბილწისა
ქადაგებისა: მათისამა: და: გახშირდა: მუყარათა: ყივილი: ყოვ
ლგნით: ცხენი: შემოუტევეს: მჵარგრძელთა: შეუჵდეს: და
უომრად: ჵელთ: იგდეს: ქალაქი: თვით: სულტანი: ცოლ
ი: და: შვილი: მისი: და: ყოველი: სიმდიდრე: სულტანისა: ქალ
აქისა: ესრეთ: აღივსნეს: სიმდიდრითა: აურაცხელითა: თვა
ლითა: და: მარგალიტითა: ჭურჭლითა: ოქროს
და: ვეცხლისათა: შესამოსლითა: საფენლითა: და: ყოვლი
თა: სიმდიდრითა: ეგოდენ: გამდიდრებულისა: ქალაქისა
რომელ: მოთხრობა: ძნელ: სადმე: არს: აღივსნეს: ც

ხენითა: ჯორითა: აქლემითა: საქონელი: მათი: მათვე: თვი
თ: საჵედარითა: ძალითა: აჰკიდეს: და: წარმოემართნეს: ~-~
ხოლო: სულტანი: არდაველისა: მოკლეს: ცოლნი: და: შვილ
ნი: მათნი: ტყვედ: ჰყვეს: და: წამოასხეს: ათორმეტი: ათ
ასი: კაცი: რჩეული: მიძგითთა: შინა: მოკლეს: ვითარ: მ
ათ: ყუვეს: ანისა: ეკლესიათა: შინა: სხუვა: უმარავლესი:
ერი: მოსწყვიდეს: და: სხუა: ტყვე: ჰყუეს: აღმოიარეს: იგივ
ე: ასეთი ძლევა: შემოსილნი: მოვიდეს: ანისს: დიდად:
ნუგეშინის: მცემელნი: მოვიდეს: მეფეთა: მეფესა: და: მ
ზეთა: მზესა: დედოფალთ: დედოფალსა: მოიღეს: ძღუენი:
და: არამენ: აღავსეს: ყოველი: მთავარი:
თვით: მეფე: და:
ყოველნი: წინაშე: მყოფანი: მას: ჟამსა: კოლას: დგა:
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მეფე: აღივსო: ყოველი: ქვეყანა: სიმდიდრითა: ოქროთა: ვეცხლითა: თ
ვალითა: მარგალიტითა: რომელ: მოიღეს: ზაქარია: ივანეს: რომლისა მ
იერ: დიდად: მადრიელმან: მეფემან: უბოძა: მრავალნი: ციხენი: და:
ქალაქნი: ქვეყანანი: ესრე: მადიდებელნი: ღთისა: იშვებდა: ნებიერად: ი
ყოფოდა: და: მოუდიოდა: გარე: შამოთადაღმე: ხარაჯა: და: ძღვენი: უ
რიცხუნი: არამედ: სხვა: უდიდესი: საქმენი: აღმოუჩნდეს: მოვიდეს:
მჵარგრძელნი: ამირ: სპასალარი: ზაქარია: და: მსახურთ: უხუცესი:
ივანე: და: ვითარმე: გაბელი: მეფეს: წინაშე: და: მოახსენეს: ძრ
ლიერო: ჵელმწიფეო: შარავან: დედათა: შორს: უმეტეს: აღ
მობრწყინვებულო: იხილე: და: განიცადე: სამეფო: თქუენი: და:
სცან: სიმჵნე: და: სიქუეითე: სპათა: შენთა: გულის: ჵმა: ყო: რა
მეთუ: მრავალნი: ახლოვანნი: მჵნენი: და: რჩეულნი: იპოებიან: ს
პანი: შენთა: რამეთუ: არა: არს: წინა: აღმდგომი: მათი: აწ: ბრძან
ოს: მეფობამან: თქუვენმან: რათა: არა: ცუდად: დავიწყებას:
მიეცნეს: სადმე: სპათა შენთა: არამედ: აღვამჵედროთ: ერაყს:
რომელ: გულს: ზედა: რომელ: არს: ხოარასანი: და: ცნან: ყოვე
ლთა: სპათა: აღმოსავლეთით: ძალი: და: სიმჵნე: ჩუვენი: და: უბ
რძანე: სპათა: საქართველოსათა: მზა: იყუნენ: ლაშქრობად:
ხვარასანს: აღთუ: არავინ: ქართველთაგანი: მიწევნულ: არას:
ხუარასანს: და: ერაყს: არამედ: ბრძანე: რათა: ნიკოფსით: დ
არუბანდამდე: აღჭურნა: და: მზა: იყუნეს: ~~~~~~~
და: ვითარ: ესმნეს: თქმულნი: მჵარ: გძელთანი: მეფესა: მოუწო
და: ყოველთა: წარჩინებულთა: ამის: სამეფოსათა: იმერთა: და: ამი
ერთა: აუწყა: თქმული: მათი: ვითარ: ესმა: ლაშქრად: წვევა:
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მჵარ: გრძელთაგან: სთნდა: ყოველთა: თქმული: მათი: და: დას
კნეს: ლაშქრობა: და: იწყეს: კაზმა: მოიწვა: არე: სთულისა: მ
ოვიდეს: ტფილის: მეფეს: წინაშე: განახუნა: სპანი: მისნი: და:
იხილნა: აბჯართა: კეთილითა: და: პატიოსნითა: და: მოუწონა:
აბჯარი: და: ცხენ: კეთილობა: მათი: სიდიდე: და: სიმჵნე: სპათა
მისთა: შურითა: სპარსთათა: აღსავსეობა: და: მოიღო: დროშა: ს
ვიანნად: ჵმა: რეული: გორგასალიანი: და: დავითიანი: და: შე
ეავედრა: მასვე: ვარძიისა: ღთის: მშობელსა: დროშა: და: ლაშქარ
ი: დალოცა: და: წარავლინა: სპარსეთს: და: მისცა: დროშა: ზაქა
არია: ამირ: სპასალარს: და: წარემართნეს: სპარსეთად: ჩავლეს:
პირი: ნახჭევნისა: და: გავიდეს: ჯუღლას: და: რაჵსასა: და: შევლის:
ვიწრო: იგი: ჵევი: დარდუზას: და: აღვიდეს: მარანდოსა: ხოლო: მა
რანდელი: ამისი: მცნობელი: ლტოლვილნი: მცნობელნი: კ
ლდეთა: შინა: ხოლო: ესენი: მარანდას: რა: მივიდეს: არა: პოე
ს: კაცი: ეგონა: მთასა: მარანდისასა: ყოფად: სპათა: აიდაბაგ
ანისასა: ამისთვის: დარჩეს: ხუთასი: მჵედარი: და: რჩეული: დი
დებული: და: აზნური: უჩინა: მჵედართ: მთავარდა: თაყადინ:
თმოგველნი: წარემართნეს: აღვლეს: აღმართნი: მარანდისა: ა
ღვიდეს: ვაკესა: თავსა: მარანდისასა: და: დადგეს: მთასა: მას: რა
მეთო: ესრეთ: ემცნო: ზაქარიას: არავის: ბრძოლოს: მიღმართ:
სადამდის: არა: მივიდეს: იგი: დასრულდა: ლაშქარი: მთასა:
მას: ზედა: თუ: დიდი: ლაშქარი: ნახონ: აცნობონ: ზაქ
არიას: რაც: რქუას: ყოს: და: დადგა: ხუთასი: კაცი: წარ
ჩინებული: იხილეს: მთით: მარანდელთა: რომელნი: შელტო
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ლვილ: იყუნეს: ღირღათა: და: კლდეთა: მაღალთ: რომელ:
არს: ზედა: კერძო: თავსა: მათას: მარანდისასა: უმაღლეს: ს
ხუა: მთა: სვსე: ქვითა: და: კალდითა: იხილეს: მცირე: ლა
შქარი: და: აღჭურეს: მოუჵდეს: ზარითა: ამბოხებითა: მ
არანდელნი: რამეთო: საწუნელ: უჩნდეს: სიმცროსათვის: ~~~~~
ხოლო: ესენი: მიეტევანეს: ი: ეს: ოდენ: ძლიერი: და: აოტეს: რომელ
მცირედნი: განერნეს: და: უმრავლესი: მოკლნეს: და: დევანა: ყუნეს:
გრძლად: მაშინ: აღვიდეს: ლაშქარნი: და: იხილნეს: ნაომარნი: ად
გილი: მკუდრითა: კაცითა: და: ცხენითა: სვსე: და: ქართველთა:
კაცი: არცა: ერთი: იპოებოდა: ესოდენი: ძლევა: მოეცა: ღთ
ის~ა: რომელი: ხუთასი: შუბი: ხუთასს: კაცსა: და: ცხენსა:
ზედა: ესვა: იხილეს: და: განკვირდეს: კაცისა: ქართველისა: ვე
რ: პოვნა: უკუვირდა: ამისთვის: უღონო: ქმნილ: და: მწუ
ხარე: ზაქარია: იგონებდა: და: რაა: უწოდა: რაცა: ყო: მცირ
ე: ხანი: და ყუეს: გამოჩნდეს: დევანისაგან: შემოქცეულ

ნი: ლაშქარნი: და: იხილა: ზაქარია: გამხიარულდა: და: დიდა
დ: მადლობდეს: ღ~თსა: არცა: ერთი: კაცი: მომკდარიყო
ქართველი: და: ასეთი: ძლევა: მოსცემოდა: რომე: ხუთასი: შ
უბი: ხუთასსვე: კაცსა: ხუთასსავე: ცხენისა: და: კაცისთვი: შეეცა: და: ხუთასსა: ზედა:
დასობილი: იხილეს: დაღათუ: ესრ
ეთ: გამარჯვებოდა: გარნა: ყოფად: აბრალობდეს: და:
ყადინსა: და: უმეტეს: ზაქარიას: მქსედ: ეტყოდა: სიტყვასა: ამბავის:
უცნობებლად: შებმისათვის: გამხიარულებულნი: მადიდე
ბელნი: ღთისანი: გამარჯვებისთვის: წარმოემართნეს: და: მ
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იმართნეს: ქალაქსა: თავრეჟშა: ზედა: გარდავლეს: მთა: და: ევ
სოფნან: წოდებული: და: ვითარ: ესმა: თავრეზს: მყოფთა: მისვლა: ქართვე
ლთ: ლაშქრისა: განკრთეს: და: ძრწმოლამან: შეიპყრა: ყოველნი: მ
კუიდრნი: თავრიზისანი: ხოჯანი: და: ყოველნი: წარჩინებულნი:
და: მიმდგომნი: თავრეზისანი: რათა: ხარაჯის: მიცემითა: ძღვენისა:
და: შევრდომისა და: ზენარისა: თხოვნითა: დაამშვიდნა: ქართველნი:
თავადნი: და: სპანი: წარმოავლინეს: მოციქული: თხოვეს: მ
შვიდობა: არა: მოჵრება: ქალაქისა: მათისა: აღუთქუეს: ძღვენი: ო
ქრო: და: ვერცხლი: სხუა: მრავალი: თვალი: პატიოსნი: მარგა
ლიტი: ძვირ: თასისანი: განკუირდეს: ყოველი: წარჩინებული:
ზაქარიაცა: ივანე: მჵარგრძელნი: აღუთქუვეს: მშვიდობა: და: უნ
ებელ: განვლა: ქუეყანისა: მათისა: მომტკიცეს: ფიცისა: მიერ:
მოვიდნეს: ყადნი: ხოჯანი: და: რვეშნი: ყოველნი: თავადნი: თა
ვრიზისანი: მოიღეს: ოქროდა: ვერცხლი: ლარი: ცხენები: ჯ
ოგი: და: ჯოგი: თვალი: მარგალიტი: შესამოსელი: საზრდ
ელი: ყმა: საყოფი: ლაშქართა: თვის: აღივსნეს: დიდი: და: მცირ
ე: მისცეს: აქა: მცველნი: და: წარვიდეს: ადარე: ბეგი:
მიმართეს: მანას: და: ცნა: მელიქმა: მანისამაან: მისუ
ლა: ქართველთა: და: ქმნული: თავრეზისა: ითხოვა: მანცა: მშ
ვიდობა: და: აღუთქვეს: მოცემად: ურიცხვი: საქონელი: რომელ:
უსმინა: ზაქარიას: მოიყუანა: მშვიდობის: ყოფად: და: მოიღო: მ
ანცა: ოქრო: და: ვერცხლი: და: ქუანი: ძვირ: ფასისანი: აღავსნა: მა
ნცა: ყოვლითა: სიმდიდრითა: დაუტეველნი: და: წარმოვიდეს: მშვიდობი
თ: დამტევნელნი: მანისანი: მიიწივნეს: მცირეს: ქალაქს: ზანგან:
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:ალიზის: ზღუდით: განმაგრებელსა: ~~~~~~~~~~~~~~~
ხოლო: ქალაქი: ძლიერად: გაამაგრეს: და: იწყეს: ფიცხლა: ბრძოლა: ვით
არ: გაგრძელდა: განყუეს: თემთა: და: თემთა: ზღუდე: ქალაქისა: რათა:
შესთხარონ: და: იწყეს: თხრად: ზღუდეთა: უწინარეს: მარჯვენასა:

მჵარსა: მესხთა: შეჵურიტეს: ზღუდე: ალიზით: იყო: და: უწინ: შევიდ
ეს: ქალაქსა: შინა: იწყეს: ჵოცად: სრცად: ვინც: მეომარი: იყო:
აღივსნეს: მესხნი: საქნლითა: შემოჵრიტ: ყოვლგნით: და: შემოვი
დეს: მოატყუეს: აღივსნეს: საქონლითა: დადადგეს: და: მცირედ: განისვ
ენეს: მირედ: და: აღმჵედრნეს: ხორასნით: და: მწუხრის: მივიდეს: მცი
რესა: სოფელ: ქალაქსა: მუსლუმანსა: რომელი: მოაოჵრეს: და: გა
ნისვენეს: სადმე: მერმე: წარემართნეს: ქალაქს: ხორასნისასა: და:
ყაზმინს: მიიწივნეს: მახარობლად: მიიწივნეს: ყაზმინს: აჰავარ
ის: და: ვერ: წინა: აღუდგეს: მოარბიეს: და: აღივსნეს: საქონლ
ითა: ავიდეს: საქონელი: მათი: მათსვე: საჵედართა: კაცთა: ა
რა: ავნეს: ტყუვედ: წარმოიყვანდეს: კაცთა: და: მწირესა: ვა
ჟსა: წარემართნეს: მათ: ლტოლვილთა: მისწრნეს: და: მიეწივნ
ეს: აღავსეს: მანცა: ოქროთა: და: ვეცხლითა: ცოლთა: მისთა: ს
ამკულითა: და: უშინაგნესისა: რომ: გულისა: მიმართ: რომელ:
არს: ხორასეანი: და: რაღა: გრძელ: სიტყუა: საჵმარ: არს: მიი
წივნეს: ვიდრე: გურგნისად: ქალაქად: და: მოაოჵრეს: ქუეყანა: ვ
ერ: ძალა: ედვა: წიაღ: მისულად: ალაფისაგან: შემოიქძეს: გამარჯვებ
ულნი: და: ძლევა: შემოსილნი: ქართველთა: ნათესავი: ვერავინ:
მიწევნილ: იყო: ლაშქრად: არა: მეფე: არა: მთავარი: ვერვი: წი
ნა: აღუდგა: სპარსეთს: შესულთა: ვერ: ხვარასნითა: სულტ
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ანი: ვერ: ერაყისა: და: ვერა: რომელი: თემი: ესრეთ: უზომოთა: და: უ
რიცხვითა: შემოქცეული: მოვიდეს: ვერძი: და: ვითარ: გურგნისა: ქ
უეყანისა: ამბავი: ქართველთა: უცნურ: ქმნილ: იყო: ყოველთა: ერა
ყის: სულტნის: მოსრვა: კაცი: ვინმე: მოსრულ: იყო: მანას: ს
ულტანს: თანა: ეს: ვითარი: ტყუვილი: სიტყვა: ეთქუა: ვითა: ეთქვ
ა: ვითარ: მოვიდა: თვით: დიდიდ: სულტანი: და: გილანელნი: ყოლ
გნით: გზა: შეკრეს: ქართველთა: და: მოსრნეს: და: მოსწყვიდნეს: რო
მელ: არცა: ერთი: კაცი: განერა: ეგოდენისა: სიმრავლისაგან:
არცა: მითხრობითა: მივა: საქართველოთა: ესმა: მელიქსა: მან
ისისასა: და: მანელთა: განიხარეს: ქართველთაგან: დატევებულნი: მც
ველი: მანისანი: დაჵოცე: და: ძელსა: ზედან: ჩამოკიდეს: გარნა
ერთი: კაცი: დიმალა: მცველთა: თანა: ქალაქს: შინა: და: მოვი
დეს: ქართველნი: გამარჯვებულნი: მანას: წინა: მიეგება: მა
ნის: სულტანი: ძღუნითა: ნაქმრის: მათისა: დაფარვა: ეგონა
და: იხილნა: ზაქარია: იკითხა: მცველნი: მისგან: დატევებულ
ნი: ჰქუეს: მათ: თავრეზს: წარვიდეს: მუნ: დატევებითა: მცველთათა
მოვიდა: დამალული: იგი: კაცი: მცველთა: და: აუწყა: ნაქმარი: მანვლ
თა: და: მცველთა: მოწყუედა: ტყავისა: ძელსა: ზედა: დაკიდება: და: შესწამ
ა: მელიქს: პირის: პირ: და: იგინი: იდგეს: უსიტყველ: და: ვითარ: ესმა: ზ

აქარიას: და: ივანეს: ძლიერად: გამწარდეს: და: ბოროტად: აღუჩნდა: და: შე
იპყრეს: მელიქი: თვისნი: მისნი: და: ყოველნი: სიკუდილად: დასაჯნეს: და: მ
ოაკუდინეს: თვით: იგი: და: შვილნი: მისნი: და: განჵადეს: ტყავები: და: სა
ყაივარსა: რომელსა: მენდარ: უწოდეს: ზედა: ჩამოკიდეს: და: ქალაქი: მოჰ
ჵრეს: მორწვეს: ტყვე: ყვეს: ხოლო: სიმდიდრე: რომელ: წამო: ი
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ღეს: შეუძლებელი: სადმე: არს: და: ესრეთ: მომჰართეს: გზასა: რომელ: აღმ
ავალ: აიდარ: ბააგით: და: მოვიდეს: და: მოეგებნეს: პირველად: უჟენით: და: მე
რმე: თვრიზელნი: მითვე: ძღუნითა: ურიცხვითა: და: მოართვეს: სიმდიდრე: უ
რაცხელი: რომლითა: აივსო: სრულ: სამმეფო: თვით: მეფეთ: მზისა: და:
მზეთაცა: მზისა: თვის: წარმოგზავნეს: თვალნი: დიდ: ფასნი: ძვირად: საპო
ნელი: და: ჭურჭელნი: და: უცხონი: დაუტევეს: მშვიდობით: მყოფნი: ადარ:
ბაგისანი: და: გამოვლეს: მშვიდობით: ქალაქნი: აიდარ: ბაგისანი: გამოვლეს:
რახსნი: და: შემოვლეს: პირი: ნახჭევინისა: და: მოვიდეს: ტფილის: მეფეს: წ
ინაშე: მხიარულ: იქმნა: მეფეთ: მეფე: მამადლობელი: ღთისა: მხიარ
ულითა: პირითა: გეგება: ზემითა: და: დიდებითა: იყო: ჵმა: ბუკთა: და: უმბ
ულთა: რომელი: არცა: ძველოდესმე: ქმნული: ~~~~~~~~~~~
:იყო: ესე: ვითარი: გამარჯვება: არცა: მეფეთაგან: არც: მთავართაგან:
შევიდეს: ისანთა: დაჯდა: მეფე: ტახტთა: სამეფოსა: შეუძღვა: ამირ: ს
პასალარი: და: შევიდნეს: თავადნი: და: დასხდეს: წესისაებრ: და: მოიღეს: არმ
აღანი: ურიცხვი: და: დადვეს: მეფეს: წინაშე: განკვირდა: არავის: ქართვე
ლისგანსა: ენახა: ეზომი: სიმდიდრე: და: აურაცხელნი: თვალნი: და: მარგალ
იტნი: ხოლო: მეფეც: თამარ: არა: უმადლო: იპოვა: ღთისა: მიმარ
თ: აღასრულებდ: ლიტონიობასა: ღამის:თევასა: მრავალი: გასცა: ობო
ლთა: და: გლახაკთა: ზედა: და: ლაშქართა: ზედა: განაყო: საჭურჭლე: დიდ
ი: აღვსებულნი: კუალად: აღავსნა: იყო: მადლობა: ესე: ვითარისა: გამ
არჯვებისათვის: ღთისა: ვინათგან: მოიწივა: მწუხარება: და: მიიცვალა: ზ
აქარია: ამირ: სპასალარი: ძე: სარგის: ამირ: სპასალარისავე: კაცი: დი
დად: გამდიდრებული: და: ყოვალითა: სათნოებითა: აღსავსე: გამარჯვ
ებული: მჵნე: და: ძლიერად: მბრძოლი: მჵედართ მაბრძოლი: მ
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თავარი: თემისა: ტაქისი: რომელი: მეფე: იგლოვა: ყოველმა: კაცმა:
საქართველოს: მყოფმან: რამეთუ: არა: მჵნედ: გამოჩენილი: იყო: მთავარი:
ჟამთა: ამათ: რამეთ: გვარისაგანცა: მოვე: აქვნდა: რომელი: იყო: ნა
თესავი: არტარაქსაურ: ქასი: მჵერ: გრძელისა: და: იყო: სარწმუნოებით:
სომემეხი სომეხი: ყოველნი: სათნოებანი: ღთისანი: და: საკაცობანი: აქ
ვნდეს: და: ესრეთ: და: მჵნე: მამად: დამტევებელი: შვილისა: ერთისა: რო
მელსა: შინა: ეწოდებოდა: მაშინ: მოუწოდა: ძმასა: ზაქარიას: ივა
ნე: მსახურთ: უხუცესსა: დინება: პატივი: ძმისა: მისისა: აღყუან

ება: და: უბოძა: ამირ: სპასალარობისა: პატივი: ~~~~~~~~~
ხოლო: ივანე: საქმეთა: შინა: განკვირვებულიყო: და: საკვირველი: ესე:
თქვა: მეფეს: პატივი: ესე: რომლითა: პატივ: გიცემიეს: ჩემდა: დიდ
ად: დიდი: არს: და: მე: უღირსი: ვარ: ესრეთ: შემწე: ძმასა: ჩემისა:
სახელსა: ჩემზედა: არა: ახსენებდენ: რათა: არა: მარცხვენეს: ნაცულა
დ: მისა: დგომად: არამედ: ათაბაგობით: პატივი: მეც: საქართვე
ლოსა: არა: არს: წესად: დაჵთადა: თქვან: მეფეთა: წინაშე: ათაბაგობა:
დამით: განადიდე: წყალობა: შენი: ჩემზედა: რომე: ახალსა: და: უ
აღრესა: პატივსა: ღირს: მყო: და: ათაბაგობა: მიბოძა: რომელ: სულტ
ანთა: წესი: არს: ათაბაგი: რომელი: მამადა: და: გამზრდელად: მეფე
თა: და: სულტანთა: იწოდების: ათაბაგი: ამით: განადიდე: წყალო
ბა: შენი: უწინარეს: ჩემთა: პირველთა: ც: ყოც: მეფემან: და: უბო
ძა: ათაბაგობა: რომელ: არა: ყოფილიყო: საქართველოს: მეფეთა: წი
ნაშე: არცა: ვის: ბოძებოდა: მსახურთ: უხუცესობა: უბოძა: ვარამს: ზაქარი
ას: გაგელის: ძესა: კაცსა: საპატიოსა: და: ლაშქრობათა: შინა: გა
მარჯვებულსა: ესრეთ: იყუნათ: მეფეს: წინაშე ხოლო: მეფე:
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თამარ: ზამთრის: დურს: იყავს: და: ზაფხულის: კოლას: და: წელის: ტბასა:
ზოგჯერ: გარდვიდის: აფხაზეთს: გეგუთს: და: ცხუმს: მათ: უკვე: ჟა
მთა: იწყეს: მთეულთა: განდგომად: კაცთა: ფხოველთა: და: დიდათ:
უკუე: შვენებთა: მშთევართა: და: უხარშავსა: ჭამენ: და: მრავალნი:
ძმანი: ერთს: დედაკაცს: მიიყვანებენ: ცოლად: რომელი: უჩინა
რსა: რასამე: ეშმაკსა: თაყუანისსცემენ: და: ზოგნი: უნიშნოს: შა
ვს: ძაღლს: და: ამას: ჰაყოფენ: ~~~~~~~~~~~~~~~~~
ხოლო: ფხოველნი: ჯვარის: მსახურნი: არიან: და: ქრისტიანობას: ი
ჩემებენ: ამათ: იწყეს: რბევა: და: ჵოცა: ტყვეობად: ცხადად: და:
ღამით: მოუწოდა: მეფემან: ათაბაგს: ყოველთა: მთიულთა: და
ვლათ: ცხრაზმელთა: მოჵევეთა: ჵადელთა: ცხავატელთა: ჭართ
ალთა: ერწოელთა: მისცა: ივანეს: ათაბაგს: და: წარავლინა:
მათ: ზედა: ~~~~~~ ხოლო: ივანე: გონიერად: ყო: აღვიდა:
მთასა: ჵადისასა: და: წარვლო: წვერი: მთისა: და: წარდგა: მთასა: ფხოველთასა: დიდო
თასა: რომელი: არავის: ექნა: არცა: პირველ: არცა: შემდგომად:
რამეთო: ერთ: კერძო: დაურჩა: დურძუკეთი: და: ერთ: კერძო: დიდო
ეთ: და: ფხოეთი: ცნეს: რა: მისულა: ათაბაგისა: მოვიდეს: ძღუ
ნითა: მეფენი: და: ურძუკეთი: მოსცეს: ლაშქარი: დაუდგეს: გვერც
ა: და: იწყეს: ზეიდაღმენ: ბრძოლა: და: რბევა: და: კვალად: : დატ
ყვეობა: და: დაწვეს: ავად: მოწყვიდეს: ურიცხვი: კაცი: დიდოი:
და: ფხოვი: და: დაყვეს: სამი: თვენი: ივნისი: ივლისი: და: აგვ
ისტო: მაშინ: შეწრებულთა: ათაბაგისთა: მოსცეს: მძ
ევალები: და: აღუთქვეს: მსახურებად: ხარაჯა: და: პირი: ს

იმტკიც ისა: აღუთქვეს: წამოასხეს: მძევლები: იქმნ:
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ეს: ზავნი: და: ესრეთ: გამარჯვებითა: მოვიდა: ივანე: მეფეს: წ
ინაშე: რქვა: ძლიერო: მეფეო: იქმნა: ბრძანება: შენი: მოვაოჵრე
ნ: ურჩნი: შენნი: დიდოეთი: და: ფხოეთი: ~~~~~~~~~~
ხოლო: მეფემან: დიდად: დაუმადლა: და: უაღრეს: პატივსა: აიყ
უანა: და: იყო: ყოველგან: მშვიდობა: წარმატება: დღითი: დღე: შემატებ
ას: სამეფოთა: ღთივ: დაცული: მეფობა: თამარისი: ხოლო: ს
პანი: მისნი: განსვენებასა: ნადირობას: და: ბურთობას: თვით: თავ
ადნი: და: წარჩინებულნი: მარადის: მეფეს: წინაშე: იყუნიან:
განისვენებდიან: და: აღივსებოდიან: საბოძურითა: მეფისა: მიერ: მ
ათისაჱ ~ ~ ~ ~ ~ ხოლო: ვითარ: დიდსა: კოს
ტანტინეს: ძმის: წულისა: ივმინოსისათვის: რომელთა: ჰქუა: ა
ნგელოზმან: მონაზონსა: ვისმე: მგოდებელსა: სიკუდილისათვ
ის: ივშიმნოსსა: დავლო: ქრისტიანეთა: ესე: ვითარი: ეს: მე
ფე: რომელ: ანგელოზმან: დადგა: გვირგვინი: სახილველად: ყოვე
ლთა: და: ეტყოდა: რა: არს: ბერო: გამოძიება: შენი: მსჯავართ
ა: ღთისათა: აწ: გიბრძანებიეს: დასაცხერ: ბოროტისაგან: არა:
უწყი: რომელ: აღმოსავლეთით: დასავლეთამდის: ყოველი: ქ
უეყანა: მართალ: მადიდებელი: იყო: არცა: იგი: ღირსიყო: მეფ
ობასა: ივშიმნოსსა: არა: თუმცა: საბერძნეთი: ოდეს: ეგრე
თვე: აწცა: იქმნა: ამისსა: დიდისა: მეფესა: საქმე: არა: ღირ
სიყო: არამც: ყოველი: ქუეყანა: არათუმცა: საქართველო: ოდენ:
ამის: მეფობასა: ~~~~~~~~~~~~~~~ ამისთვი
ცა: მოხედნა: რისხვით: მოწყალემან: ღ~თნ: სამკვიდრებელსა: თ
ვისსა: და: მიიცვალა: მეფე: თამარ: ჵმელსა: დგომასა: შინა:
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მოიწია: მწუხარება: და: მიუთხრობელი: მკვიდრთა: საქართველოსათა:
და: ძნელად: გამწარებულნი: იტყებდეს: და: ისხმიდიან: თავსა: ნაცა
რსა: და: მტვერსა: ათაბაგი: და: იქმნა: ტყეპა: მსგავსი: კაპოთა: ატ
ადესთა: და: გოდებანი: მსგავსი: მოჵრებისა: იელუსარემისანი: იელ
უსარემისა: მიერ: მგოდებელისა: და: ჯერაც: ეგრე: იყო: და: ყოველ
თა: ადგილთა: მსხდომარეთა: გოდებათა: და: ტყებათა: შეიწვებოდ
ეს: მკვიდრნი: სამეფონი: და: იტყოდიან: მიუთხრობელთა: სიკე
თესა: მისთა: გამარჯვებათა: და: მოწყალებათა: მოსამართლო
ბათა: სიუხვეთა: სიმდაბლეთა: და: მიუთხრობელთა: სიკეთეთა:
მისთა: და: წარიყვანეს: სამკვიდრებელსა: მათსა: გელათსა: და: დამარხეს: სამარხოს:
პატიოსანს: და: დაუტევა: სამეფო: ძეს
თვისს: ლაბას: არსენი: იტყვის: იყავ: ნელი: ~~~ მეფე: მთ

ავარი: სიონი: და: წოა~ნარი: ჭაბუკი: ქალწული: ებგური: ს
ებგურო: აღურნი: ვიცი: თვალნი: იელუსალემი: გოდოლი: გ
მენელსახლი: და: მამა: მეგვიპტელი: ცხენი: ლაზარე: ქუდი:
იოვანე: იტყუის: ჭირჭიმელი: თულთალი: მილისკელ
მან: საფერო: შეასხა: შამშის: დვით: თქუა: ზესთა: განა
დიდეს: მით: ჵრმალი: ჵორცს: სჭამს: მათ: და: აქლემისე
ბრ: ძალით: მპყრობელად: გუთსა: ჵამს: ის: დიდება: ღ~თისა:
სანატრელსა: სიცოცხლეშიგან: დაედგა: გვირგვინი: ძე
სა მათსა გიორგის: რომელსა: ლაშობიცა: უწოდა: იყო: [წლისა]
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ათ: ცამეტისა: რაჟამს: დაიდგა: გვირგვინი: მეფობისა: და: მეფემან: თ
ამარ: მიულოცა: მეფობა: ხ~: რაჟამს: მიიცვალა: თამარ: იყო:
ლაშა: ათრვამეტისა: წლისა: დაუტევა: მეფობა: ძესა: თვისსა: ხ
ოლო: ნათესავსა: ქარ: თველთასა: ცემა: მწუხარება: ვაება: და: გლოვა: რამეთუ:
ცხოველნიცა: ჩასრულ: იყვნეს: ჯოჯოხეთს: მკვიდრნი: სამეფო
სანი: მისისანი: და: ეგრეთცა: ჯერ: იყო: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
შემდგომად: მისსა: დაიპყრა: მეფობა: ძემან: თამარისმან: ლაშა
გიორგი: რ~: იყო: ტანითა: ძლიერი: მჵნედ: მოისარი: ნა
დიმობათა: შინა: მოსწრაფე: ლაღი: და: თვითბუნება: და: უმეტეს:
ამისთვის: განლაღებულ: იქმნა: რამეთუ: დაემორჩილნეს: ყოველნი: წინა: აღმდგომნი:
მ
ისნი: კეთილად: მოჵსენებულსა: და: ღმრთისმოყუარესა: დედასა: მის
სა: და: უშფოთველად: და: წყნარობით: დაეტევა: სამეფო: და: ყოველნი: მ
ახლობელნი: მათნი: მოხარჯე: შეექმნნეს: ვითარ: განძელნი: და: მიმდგო
მნი: ნახჭევნელნი: და: კარნუქალაქელნი: და: სხუანი: მრავალნი: ძ
ღუნითა: და: ხარკითა: მოვიდოდიან: მისა: მას: ჟამსა: იშუებდა: და: ყოვ
ელგნით: იყო: შუება: და: მხიარულება: მაშინ: იწყეს: განძით: განდგომა: და: არღარა:
მო
სცეს: მეფესა: ხარკი: ხ~: ამისმან: მცნობელმან: მეფემან: ლაშა: მო
უწოდა: ყ~თა: სპათა: საქართველოსათა: იმერთა: და: ამერ
თა: მჵარგრძელსა: ივანეს: რომელსა: მაშინ: პატივი: ათაბ
აგობისა: მინებებოდა: დედისა: მათისა: თამარისგან: რამეთუ: ი
ყო: ათაბაგობა: ისრე: განდიდებული: იყო: უმეტეს: სხუათა: ერის
თავთა: ესე: იყო: ვაზირი: კარსა: მეფისასა: მაშინ: თქუა: მეფემან: ვინ: მ
ეფეთა: შორის: ბრწყინვალემან: და: სანატრელმან: დედამან:
ჩემმან: დამიტევა: მეფობა: ყოველნი: წინააღმდგომნი: პაპა:
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თა: და: მამათა: ჩემთანი: მოხარაჯედ: შექმნა: და: დღეისმომდე: მორჩილნი: ბ
ძანებისა: ჩემისანი: არიან: აწ: განძისა: ათაბაგსა: საწუნელ: უქმნი

ე: და: ხარკისა: არღარა: ნებავს: მოცემა: მე: ესრეთ: განმიზრახავს:
რათა: შური: ვიგო: განძასა: ზედა: და: თქუენ: შრომასა: შე
გამთხვიო: რ~: ძალითა: და: თანა: დგომითა: თქუენითა: დაუცემია: ს
ანატრელთა: პაპათა: და: მამათა: ჩუენთა: დიდთა: სულტანთა: ძლიერე
ბანი: და: აწ: მიიღეთ: ჩემგან: პატივი: და: ნიჭი: და: აღვიმჵედროთ:
განძასა: ზედა: რათა: სხუათა: მტერთაგან: არღარა: საწუნელ: ვი
ქმნნეთ: შეწევნითა: ღმრთისათა: და: წარძღუანებითა: პატიოსნი
ს: ჯუარისათა: და: სიქველითა: თქვენითა: ვძებნიოთ: მტერთა
ვითარ: ესმა: ყოველთა: წარჩინებულთა: სამეფოსათა: განიხარეს:
და: დაუმტკიცეს: : და: რქუეს: ვითარმედ: დიდი: ნუგეშ
ინის: ცემა: მოგვემატა: ღ~თისა: მიერ: ახოვანი: და: გელით:
გორგასლიანი: და: დავითიანი: მსგავსი: მათი: მინდობითა: ღთ
ისათა: და: ძალითა: თქუენითა: დავიმორჩილნეთ: ურჩნი: მეფო
ბისა: თქუენისანი: და: შევანანოთ: ყოველთა: ურჩება: თქვ
ენი: დაამტკიცეს: ლაშქრობა: და: განძის: დარბევა: წარემართეს:
თვით: მეფე: სპითა: დიდითა: ვერ: წინააღუდგეს: განძე
ლნი: და: მოაოჵრეს: ქუეყანა: განძისა: აღიღეს: ტყუე: და: ნატ
ყუენავი: ურიცხვი: და: მოადგეს: ქალაქსა: განძისასა: და:
მრავალ: დღე: ებრძოდეს: და: ყ~თა: დღეთა: გამოვი
დოდეს: ქალაქისა: კარსა: ბრძოლადეს: ჩალიბადაგაცა: და: მუნი
თაც: ურჩეულესნი: ებრძოდიან: მაშინ: ინება: მეფემან: გა
რე: შემოვლად: ქალაქისა: მცირედითა: ლაშქრითა: და: ვითარა:
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მოვლიდა: მტკურისაკენ: ქუემოთ: ცნეს: ესე: განძის: მ
ყოფთა: ყოველნივე: აღიჭურნეს: კაცი: ჭურვილი: ვითარ: ათი:
ათასნი: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ხოლო: მეფეს: ჰყავს: ოთხ
ი: ათასი: კაცი: ოდენ: ამათ: შინა: უმეტეს: მესხნი: რამეთუ: ერ
თ: კერძო: მჵარგრძელნი: დგეს: და: ერთ: კერძო: ერთნი: კახნი:
და: სომხითარნი: ქართველნი: და: თორელნი: ერთკერძო: აფ
ხაზნი: დადიანბედიანნი: და: ლიხთიქითნი: ზედ: მოკიდ
ებით: ურთიერთას: ვითარ: მოვლიდა: მეფე: იცნეს: განახ
უნეს: კარნი: და: ვითარ: მჵეცნი: ზედ: მიუჵდეს: და: იხილა: მე
ფემან: ლაშა: სიმრავლე: მათი: უშიშითა: გულითა: განმ
ნეობითა: სპათა: მათთათა: ეგრეთვე: სპანი: მეფისანი: სიკუ
დილად: განმწირველნი: ეტყოდეს: სიკუდილამდის: ვიღუაწო
თ: და: დავდვათ: თავი: სასიკუდილოდ: და: არა: ვარცხვინოთ:
პირველსა: ომსა: მეფობისა: შენისასა: და: მყის: მიეტევ
ნეს: ურთიერთას: და: იქმნა: ბრძოლა: ძლიერი: და: დიდად:
სასტიკი: და: მიეცნეს: პირსა: მახვილისასა: უმრავლესნი: რ
ჩეულნი: განძისანი: თვით: მეფე: ლაშა: წინა: მიეტევა: მ

ჵნედ: და: ძლიერად: თვით: გოლიათი: მკლავითა: სვიანითა: და
ჵელითა: გოლიათითა: რომლისა: თანა: წინა: მბრძოლო
ბდეს: ძლიერად: ყუარყუარ: ყელისას: შვილი: პირ
მშო: ბიბლა: გურკელი: ბოცო: ბოცოს: ძე: მე
მნის: ძმა: რამეთუ: ესენი: წინა: განეწესნეს: ვითარ:
იხილეს: სიმჵნე: მათი: განძელთა: სწრაფით: ივლტო
დეს: პირისა: გან: მათისა: დასდევნეს: ვითარ: კართამდე:
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ქალაქისად: მცირედნიღა: ქალაქით: და: უმრავლესნი: ტყუე: ყვეს: და:
ზოგნი: მოსრნეს: ამისნი: მხილველნი: დედანი: ძლიერად: იცემდეს: მ
კერდსა: მათსა: და: საყელოსა: თმითურთ: იფხურიდეს: და: განაძლიერეს: ყი
ვილი: და: ზრიალი: ყოველგნით: გარე: მოდგომილთა: ლაშქართა: მე
ფესა: მომართეს: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ხოლო: მეფე:
უვნებელად: დაცული: ღმრთისა: მიერ: იგი: და: მისნი: წინა: მბრძოლნი: თ
ავადნი: სახელოვანი: და: მრავალთა: სახელოვანი: მოეგებნეს: რომლ
ისათვის: დიდებულნი: მებრძოლნი: და: ლაშქარნი: დაამტკიცებდეს: არა
ღარა: ყოფად: მოლაშქრედ: და: არცა: ყოფად: კარსა: მეფისასა: ხ
ოლო: მეფე: იგი: უნისაგან: ჩამოჵდა: და: ევედრა: შენდობა: და:
უმეცრებით: ქმნულისათვის: ესრეთ: მივიდეს: კარვად: მეფისა: სიხარულითა:
და: მსგეფსამდის: მხიარულება: და: გაცემა: იყო: ლაშქართა: ზედა: ეს
რეთ: შემჭირდა: ათაბაგი: განძისა: და: ევედრა: რათა: განუჩინა:
ხარკი: პირველი: : რ~ი: ისმინა: მეფემან: და: უკუსცა: ტყუე
ნი: ფასითა: და: მრავლითა: ძღუენითა: თუალითა: და: მარგა
ლიტითა: ოქროთა: რა: ვეცხლითა: მივიდა: თვით: მეფე: ტ
ფილის: და: აღავსო: საქართველო: საბოძვრითა: რა
მეთუ: იყო: ყ~თა: მეფეთა: უმეტეს: უხვი: და: არავისთვი
ს: მოშურნე: მლოცველ: მმარხველ: განმკითხველ: და: მო
წყალე: ვითარ: განისუენებდა: ნადირობითა: და: მსმურთა: თა
ანა: მიდრკა: სიბოროტედმი: ვითარ: წერილარს: დასხდა: ე
რი: იგი: ჭამად: და: აღდგეს: სიმღერად: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ხოლო: სმამან: მღერასა: და: სიღოდასა: და: ნაყროვნებამან: ს
იბილწესა: უმეტეს: გარდარია: განიშორნა: ვაზირნი: სანატრელისა: დედოფლის [ა:
და: მე]
:
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მეფისა: წესთა: მასწავლელნი: შეიყუარნა: თანამოჰასაკენი: მს
მურობათა: და: დედათა: უწესოთა: თანა: აღრევითა: რომელ: ეს: ო
დენ: უსახურებად: მიიწია: რომელ: ოდესმე: მსმელი: ფრიადის
ა: ღვინისა: თფილის: მყოფი: წარიყვანეს: რინდთა: თანა: რათა: მ
ან: განიძღონ: სიბილწე: თვისი: ხოლო: რინდნიმან: მეფის: მ

ისლვასა: არ: მგონებელნი: და: ღვინით: უცნობოქმნილნი: ზ
ედა: მიეტევნეს: მგუემელნი: ძლიერად: ვიდრემდე: ერთიცა: თვა
ლი: მარჯუენე: ხედვისაგან: უხედვო: ყვეს: ამისნი: მცნობელ
ნი: თავადნი: საქართველოსანი: ფრიად: მწუხარენი: და: უმეტეს: ა
თაბაგი: და: ვარამ: გაგელი: ზაქარიას: ძე: განეყენებოდეს: დარ
ბაზს: ყოფისაგან: არა: თავს: ვიდებთო: ეტყოდეს: შენსა: მეფედ: წყა
ლობასა: უკეთუ: არა: განეყენო: ბოროტთა: კაცთა: სახლ
სა: და: ავსა: წესსა: რომელსა: იქმ: ხ~: მეფემან: შეინანა:
და: აღუთქუა: სიმტკიცეთა: მიერ: არარასა: ქმნა: თვინიერ: მა
თისა: განზრახვისა: დაღათუ: აღასრულებდა: არამედ: ძლიერება
დ: მტერი: უჩინო: ვერ: არწმუნეს: ცილისა: სამა: ვითა
რცა: არს: გულისთქმისა: მიერ: შემწველობა: დედათა: მი
მართ: მისრულმან: კახეთს: სოფელსა: ერთსა: ველის: ცი
ხესა: იხილა: ქალი: ფრიად: ქმნულკეთილი: და: მყის: ა
ღტაცებულ: იქმნა: გულისთქმათა: მიერ: და: დამვიწყებე
ლმა: დავითის: და: ურიის: ცოლისა: მიმართისა: საქმისამ
ან: მსწრაფლ: თვისად: მიიყვანა: და: შეიყუარა: ფრიად: და: მუცლა
დ: იღო: დედაკაცმან: მან: და: შვა: ყრმა: რომელს: უწოდ
ეს: სახელად: დავით: ესე: დავით: რომელ: უკანასკნელს
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დიდთა: განსაცდელთა: შემდგომად: მეფე: იქმნა: რომელ: ქვე
მორე: სიტყუამან: საცნაურ: ქმნა: ესე: ყრმა: აღზრდა: მ
ისცა: დასა: თვისსა: რუსუდანსა: ძალი: იგიცა: მხოლო: ესვა: და:
იგიცა: თამარსა: რომელთა: ძმებრივისა: და: დებრივისა: სიყვარულ
ისა: უმეტესობა: აქუნდა: ურთიერთას: ამათ: წარმართებულ
ობათა: და: დაწყნარებულობათა: შინა: იყო: მეფე: და: ყოველგ
ნით: ნიჭი: და: ძღუენი: მოუვიდოდეს: მოხარკეთა: მიერ: კა
რვად: მეფისა: მხიარულითა: პირითა: მოვლიდის: სამეფოს: მი
სსა: განსაგებელთა: საქმეთათვის: გარდავიდის: ქუეითი: ა
ჯამეთს: ნადირობდის: ცხუმს: და: აფხაზეთს: და: განაგნის: საქ
მენი: მანდაურნი: და: სთუელთა: შთავიდის: თბილის: ~ ~ ~ ~ ~ ~
ხოლო: საზამთროდ: დადგის: დურს: სომხითისასა: და: მიერ: ბ
რძოდის: განძელთა: ზაფხულის: აღვიდის: თავად: მტკვარს
: და: დადგის: კოლას: და: მოვიდოდიან: წინაშე: მისა: მოხარკენი: ძ
ღუნითა: ხლათით: და: საბერძნეთით: ამით: განსუენებას: შ
ინა: მყოფმან: არა: ინ: ება: ქორწინება: ცოლისა: ამისთვ
ის: შეკრბეს: ქათალიკოზნი: ეპისკოპოსნი: და: ვაზირნი: და: მოა
ხსენებდეს: არა: ჯერ: არს: რათა: მჵევალი: გესუას: და: არა: ცოლ
ი: ვითარცა დასწერს: მოციქული: პირი: ქრისტესი: პირვე
ლვე: ქალწული: წმიდა: არს: ხოლო: მსიძავნი: და: მემრუ

შენი: საჯნეს: ღთმ~ნ: ხ~: მეფესა: არა: ენება: არცა: უსმინა: ამისთვის: წარგვარ
ეს: ქალი: იგი: დედა: დავითისი: და: ქმარსავე: მისსა: მისცეს:
ხოლო: არცა: მაშინ: ექორწინა: მეუღლესა: არამედ: ეგო:
უქორწინებელად: რამეთუ: იყო: ესე: ლაშა: გიორგი: მჵნე: ა
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ხოვანი: ძლიერი: ლაღი: ამპარტავანი: თავჵედი: თვით: ბუნება:
ვითარცა: მითქუამს: უხვი: სახიობის: მოყვარე: ღვინ
ის: მოყუარე: და: გემოთმოყუარე: და: მშვიდობა: იყო: სამეფო
სა: შინა: მისსა: და: შექცეულ: იყო: სმასა: და: ჭამასა: რომ
ლისათვის: დასწერენ: მამანი: სამნი: რიან: გემოთა: მოყვა
რებანი: ვეცხლის: მოყუარება: დიდების მოყუარებანი:
ამათნი: პირმშონი: მრუშებანი: არიან: სიძვ: რისხვა: მწყნ
არობა: ამპარტავნება: ამათ: ბოროტთაგან: გამოვლენ: ჵო
რცთ: მოყუარებანი: უწესოდ: ნებისა: მიმდგომლობანი:
რომლისა: თვითოეულად: არა: არს: ჟამი: აღწერად: ვითარცა:
წინასწარმეტყუელიცა: იტყვის: განძღა: განსხნა: განსუენა: ოპვობ
და: განუდგა: ღმერთ~სა: მაცხოვარსა: ეგრეთვე: იქმნა: ნა
თესავსაცა: ამას: შინა: ქართველთასა: რათა: განძღეს: და:
იშუებდეს: და: უწესოებად: მიდრკეს: სიძვათა: და: მრუშებათა:
და: მთრვალობათა: შინა: და: უგუნურნი: კაცნი: მეფის: კა
რსა: ზედა: არა: ყოფის: ღირსნი: და: აწ: კარსა: ზედა: მეფ
ენი: და: ღათუ: კათალიკოზთა: ორთავე: და: თავადთა:
ამის: სმეფოსათა: და: უმეტს: ივანე: ათაბაგსა: ამისთვ
ის: აღმოსცენდეს: მიზეზნი: ცოდვათა: სიმრავლითა: საქ
ართველოსა: მოოჵრებისანი: რ~ი: ქუემორე: სიტყუამან: ც
ხად: ყოს: ქუეყანასა: მზისასა: აღმოსავლეთით: კერძო:
რომელსა: ეწოდების: ჩინ: მაჩინი: გამოჩნდეს: კაცნი:
ვინმე: საკვირველნი: ადგილსა: ყარყურუმად: წოდებუ
ლსა: უცხო: სახითა: წესითა: და: შესახედავადცა: ~ ~ ~ ~
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რამეთუ: არცა: ძუელთა: წიგნთა: შინა: სადამე: იპოების: ამბავი: მათ
ი: რ~: არიან: უცხოენა: უცხოსახე: უცხო: ცხო
ვრება: პურისა: გემო: არა: იცოდიან: ჵორცითა: და: პირუტყუ
თა: სძითა: ცხოვნდებოდეს: ხ~: იყვნეს: ტანითა: სრულ: გვამითა:
ახოვან: და: ძლიერ: ფერჵითა: შუენიერ: და: სპეტაკ: ჵორცითა: ჭურიტ:
და: გრემან: თვალითა მცირე და ძალითა საჩინო და განზიდ
ულ: და: საჩინო: თავითა: დიდ: თმითა: შავ: და: ჵშირ: შუბლბრტყელ: ცხვი
რითა: მდაბალ: ესოდენ: რომელ: ღაწუნი: უმაღლეს: იყუნ
იან: ცხვირთა: : და: მცირედნი: ოდენ: ნესტუნი: ჩნდია

ნ: ცხვირთა: ბაგენი: მცირე: კბილნი: შეწყობილნი: და: სპეტაკ: ყოვლა
დ: უწუერული: ესევითარი: აქუნდა: უმსგავსო: საქმე: და: ნუ
ვის: გიკვირს: რომელ: აღმატებული: რამე: შუენიერება: აქუნ
და: ამათ: ყ~თა: მამათა: და: დედათა: ხ~: ამას: თანა: მოეგოთ: სიმჵნ
ე: და: მოისარნი: იყვნეს: რჩეულნი: მაგრითა: მშვილდითა: უცთომრად: მს
როლელნი: რომელთა: ნაკრავსა: ვერამან: საჭურველმან: ~ ~ ~ ~ ~
უფროს: ცხენსა: ზედა: იყვნეს: მჵნე: რამეთუ: აღზრდა: მათი: ც
ხენსა: ზედა: იყვის: საჭურველისა: არასა: მქონებელნი: მშვილდ
ისა: და: : ისრისა: კიდე: ესე: იყვნეს: კაცნი: განსაკვირვებელნი: რა
მეთუ: იხილნი: რა: სულელ: საგონებელ: იყვნიან: ხ~: ყოვე
ი: სიბრძნე: იპოებოდა: მათ: შორის: და: ყოველი: გონება:
მოეგო: მცირემეტყუელება: და: ტყუვილი: სიტყუა: ყოვლად: ა
რა: იყო: მათ: შორის: : არა: თუალახუნიან: პირსა: კაცისასა: ა
რცა: დიდსა: და: არცა: მცირესა: უმეტეს: საბჭოთა: შინა: რა
მეთუ: კეთილნი: წესნი: ეპყრნეს: ჩინგის: ყაენისაგან: გან
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ჩენილნი: რომელთა: თვითოეულად: წარმოთქმა: გრძელარს: ა
მათ: აქუნდათ: სჯულად: ერთისა: ღმრთისა: უკუდავისა: თაყ
უანისცემა: პირი: მზის: აღმოსავლეთით: ქნიან: და: სმის: ჩოქი
სა: ქნა: და: სამჯერ: თაყუანისცემა: და: შუს: თითის: ცერისა:
ნებსა: ზედა: დადება: და: დატკაცუნება: და: მეტი: არა: რაა: ~ ~ ~
ხოლო: უღურნი: კერპის: მსახურ: იყვნეს: რომელთა: ქუჯნად: უჵმო
ბდეს: ხ~: მოიპოვეს: წერილიცა: ამა: მცირედითა: ასოთა: რამეთო: ა
თექუსმეტითა: ასოთა: დასწერენ: წიგნსა: რომელ: ადვილ: სასწავლოც
ა: არს: და: ადვილ: გულისჵმისსაყოფელ: ამათვე: შექნეს: ქო
რონიკონის: სახედ: ათორმეტი: წელიწადი: ათორმეტთა: პირუტყუთა:
ცხოველთა: სახელსა: ზედა: და: თითოსა: პირუტყუსა: და: ცხოველსა: თ
[.... მშვილდთა: ....... მსროლელნი: რომელთა: ნაკრავსა:]
თვითოს: წლის: მთავრობა: განუჩინეს: ვითარ: ძუელ: ოდესმე: ელ
ინთა: ბრძენთა: ათორმეტთა: ზოდთა: რომელ: არიან: ეტლ
ნი: მზისა: და: მთვარისანი: მათ: ეტლთა: თითოეულთა: მის
ცეს: მზისა: საჯდომად: ოცდაათათი: დღე: არა: თუ: ცხო
ველნი: არიან: ა~დ: ზოდნი: ეგრეთვე: ამათ: თვითოს: წელიწ
ადსა: მთავრობა: განუჩინეს: თვითოს: წელიწადს: პირუტყუსა:
რომლითა: თორმეტივე: გათავდების: და: თავსავე: დაიწყებს: ვითარ:
ათცხრამეტული: ათცამეტული: ზედნადები: და: ზედ: ექუსეული:
რამეთუ: ცხრამეტ: წლად: გააწევს: და: მერმე: თავსავე: დაიწყებს: და: ეგრ
ეთვე: ესე: თორმეტ: წლად: გააწყევს: რომელსა: უწოდენ: სახელს
ა: ესრეთ: ყულღუნკილ: უქურჯილ: ფარსინჯილ: თავლაინჯ
ალ: ლუილჯილ: მოღილჯილ: მორინჯილ: ყონიჯილ: მეჩინჯილ:
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თაღანჯილ: ნოხინჯილ: ყაყაინჯილ: ესე: არს: სასელი: ათორმეტ
თა: ცხოველთა: რომელთა: მისცეს: მთავრობა: თვითოსა: წლისა: თ
ვითოს: პირუტყუსა: რომლისა: პირველად: თავ: ყვეს: ყალღუნ: რომ
ელ: არს: თაგვი: : მერმე: ზროხა: ავაზა: კურდღელი: ვეშაპი: გ
უელი: ცხენი: ცხოვარი: ყაპუზუნა: ქათამი: ძაღლი: და: ღორი:
ესენი: აქუნდეს: წელიწადის: სათუალავად: ვითა: ქუენა: ქორა: ნი
კონი: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ხოლო: აქუნდა: წესად: ერთისა: ღ
მრთისა: თაყუანისცემა: რომელსა: თენგრი: უწოდეს: ენითა: მათ
ითა: და: წიგნისა: თავსა: ესრეთ: დამწერელნი: მან: ქუთენგარ: ქ
უჩუნდურ: ესე: არს: უკუდავისა: ღმრთისა: ძალითა: ესენი: მცირ
ედთა: საზრდელთა: განეშორებოდეს: ყოველსა: სულიერსა: ჭამდეს: ჵ
ორცსა: კაცისასა: ძაღლსა: და: ყოველსავე: ამათნი: ნათესავნ
ი: მრავალ: გუარად: განყოფილ: იყვნეს: და: არიანცა: ჯერეთ: რათა:
ათორმეტთა: ოდენ: მოვიჵსენოთ: სახელი: რამეთუ: პირველი: გ
უარი: არს: საყირთა: ჰინდნი: ყათნი: ჯალირი: ოირდი: სუ
ლდუხ: ნიჰიმნი: სულყანღარდი: მანღუთი: თანღუთი: ყიათ: და: უ
ღურნი: კერპის: მსახურნი: არიან: რომელთა: უწოდენ: ქეჯენთა: ე
სენი: ენითა: მათითა: უწოდიან: თავთა: მათთა: მანღოლ: ხოლო: ქართველ
ნი: თათრად: რომელთა: ვგონებ: ერთსოფლელად: ამათთა:
ნათესავთა: ყიათთა: გუარისათა: გამოჩნდა: კაცი: ერთი: სახელით:
თემურჩი: რომელ: არს: ჩინგიზყაენი: ესე: იყო: ჰაეროვანი: და: შვენიე
რი: ტანითა: ახოვანი: თმითა: მომწითურო: ძლიერი: მჵნე: შე
მმართებელი: მოისარი: ჵმლოვანი: ღრმად: გამგონე: გან
მზრახავი: სვიანი: ესე: წარვიდა: ნიჭისა: და: პატივისა: მოღ
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ებად: უმთავრესისა: მათისა: რომელსა: ხანობით: უჵმობდეს: ჵელ
მწიფესა: მათსა: რომელსა: ერქუა: ონხანდ: ვითარ: იხილა: შე
იყუარა: სიკეთისა: მისისათვის: და: დიდსა: პატივსა: აღიყვანა: უწ
არჩინებულეს: ყ~თა: სწორთა: მისთა: : და: მჵედართა: მთავრობა
ჵელთ: უდვა: ლაშქართა: მისთა: და: ყოვლგნით: ასწვლიდიან:
ურჩთა: და: განდგომთა: მისთა: ვინაცა: ყოვლგნით: გამარჯუებ
ული: მივიდის: პატრონსა: მისსა: ონხანს: ჵელმწიფეს: წინაშ
ე: ხოლო: მან: უაღრესსა: პატივსა: აღიყვანის: ესე: შეიშურვა: ძ
მამან: ონსანისმან: სახელით: უთქინ: და: ძემანვე: მისმან: ქოლაქ: და:
შეასმინეს: ნებავს: დაპყრობა: შენი: მეფეს: მათსა: ხანობით: გინ
ა: ყაენობით: უჵმობენ: და: მან: განიზრახა: მოკლვა: მისი: გარნა: აგრძნა: თემუ
რჩი: განზრახვა: ესე: რ~: უთხრეს: ორთა: ვიეთმე: კაცთა: რომელთა: ს
ახელი: ერთისა: ქოლაქ: და: მეორესა: ბად: ვითარმედ: ნებავს: სიკუდილი:

შენი: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ხოლო: იგი: ივლტოდა: და: ო
რნიცა: იგი: კაცნი: მის: თანა: და: მივიდა: სახლსა: და: ხარგთა: შ
ინა: აჰყარა: დედაწული: და: იარა: ერთი: დღე: და: ერთი: ღამე: და:
მერმე: დაჰყარა: დედაწული: და: ბარგი: და: ხვასტაგი: და: მივიდა: წყლისა: მის: პ
ირსა: რომელსა: ჰყვიან: ბლაჯუნი: და: განაშორა: ლაშქარი: მცირედ: და:
უკუ: დგა: ჵევსა: რასმე: და: ცნა: ონხან: სივლტოლა: თემუ
ჩისა: მსწრაფლ: დევნა: უყო: და: მოეწია: დედაწულსა: და: ბარგსა:
მისსა: აღიღეს: ტყუე: ურიცხვი: და: დამძიმდეს: ალაფითა: ლ
აშქარი: მისი: მაშინ: ზედა: მოუჵდა: თემურჩი: ყოველთა: ლაშქარ
თა: ონხანისთა: იქმნა: ბრძოლა: სასტიკი: და: ძლიერი: მოსწყდა: ორგ
ნითვე: ურიცხვი: და: იძლია: ონხან: დევნა:
1–26 სტრ., 255v
უყვეს: და: შეიპყრეს: და: მოკლეს: ონხან: და: მსწრაფლ: დაესხა: დედა
წულსა: ონხანისსა: და: ჵელთ: იგდო: ცოლი: და: შვილნი: და:
ყოველი: სიმდიდრე: მისი: თვინიერ: ქოლაქ: უხუცესისა: შვილის
ა: ონხანისსა: და: დაჯდა: ტახტსა: ონხანისსა: სახელად: ჩინგისყაენ:
და: მისსა: ბრძოლა: ყო: ყონღარდთ: ჵელმწიფესა: ალთხანს: სძლო: და: მოაკ
უდინა: იგიცა: და: დაიპყრა: მეფობა: ქოლაქ: მივიდა: გორხანსა: ვისმე: თანა:
და: ბრძოდა: ჩინგიზყაენს: და: ბრძოლა: უყო: გორხანსცა: და: სძლო: მასცა: და: მოკლა:
გორხან: და: დაიმორჩილნა: ლაშქარნი: ~ ~ ~ ~ ~ ~
ამისა: შემდგომად: უიღურთა: ზედა: წარემართა: რამეთუ: უიღურნი:
ჵელმწიფესა: : მათსა: ედუთობით: უჵმობდეს: და: მას: ჟამსა: სარჩუყ: ვი
ნმე: იყო: ემურთა: უიღურთა:
სტრ.,
რომელთა: გუარისა: საქმენი: განსაკვირვებელ: არ
იან: ვითა: ზღაპარნი: და: არიანცა: ზღაპარ: და: ცუდ: ამისთვის: უჯერო: არს: აწ:
თქმა: ხ~: ჩინგიზყაენს: შეეწყალა: და: პატივითა: დაიჭირა: აღიხუნა: მრავალ
გუარნი: თათარნი: და: დაიმორჩილნა: და: ყარყითიცა: დაიმორჩილა: და: ვითარ: მოიწ
ყო: თათართა: ზედა: გამოჩნდა: კაცი: ვინმე: საკვირველი: რომელსა: თებთუ
ნ: გუარობით: უჵმობდეს: ესე: მივიდა: ყაენს: წინაშე: ეტყოდა: ვითარმედ: მე: მას:
მთასა: რომელსა: უწოდენ: ბალიყ: წარვალ: ღმრთისა: სიტყუა: მესმის: ამა
ს: ბრძანებს: ღ~თი: ყოველი: ქუეყანა: თემურჩის: და: მისთა: ლაშქართა: თვის:
მიმიცემია: და: სახელადცა: ჩინგიზყაენ: ერქუას: ~ ~ ~ ~ ~ ~
ხოლო: ითქუა: ესეცა: ვითარმედ: ჩინგიზყაენი: აღვიდა: მთასა: მაღალსა: და: გამო
უჩნდა: უფალი: იესო: ქრისტე: ღ~თი: ყოველთა: და: მან: ასწავა: სიმარ
თალი: სჯული: სიწმიდე: და: სიმართლე: ტყუილისა: პარვისა: და: ყოვლისა: ბო
როტისაგან: განშორება: და: რქუა: თუ: მცნებანი: ესე: დაიმარხნე: ყო
ველი: ქუეყანა: შენთვის: და: ნათესავისა: შენისათვის: მიმიცემიეს: წადი: და:
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აღიღე: ყოველი: ქუეყანა: რაოდენი: გეძლოს: ხოლო: იქმნა: რაყანად:
და: მივიდა: ხატაეთს: და: შევიდა: ხილვად: ეკლესიათა: იხილა: მუნ: ხატი:
მაცხოვრისა: იესო: ქრისტესი: მეყსეულად: თაყუანისცა: და: თქუა: აჰა: კაცი: იგი: რო
მელი: მთასა: ჩინეთისასა: ვიხილე: ამა: სახითა: იყო: ამან: მასწავა: ყოვე
ლი: ესე: წესი: ესე: შეიყუარა: ჩინგი: ყან: და: მას: აკურთხევდის: და: ამისი: მ
ცნება: ხატაეთის: ჵელმწიფესა: არსლანხანსა: ზედა: და: სძლო: ესრეთ: ჵ
ელთ: იგდო: რომელ: ორას: ათასი: კაცი: მოაკუდინა: არა სულხან: ხ
ანისა: ამისმან: მცნობელმან: არსლანხან: სახლსა: შინა: შესრულმან: ც
ოლით: და: შვილითურთ: ცეცხლისა: მოდება: უბრძანა: მსახურთა: მ
ისთა: რომელთა: ყვეს: ეგეთი: და: დაიწვა: არსლანხან: დედა: წულით
ურთ: შევიდა: ჩინგიყანი: და: დაჯდა: ხატეთზედა: დაიპყრა: ხატაეთი: ესე:
აქმომდე: იყავნ: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
აწ: ვახსენოთ: მცირედ: შვილთა: თვისცა: ჩანგიყანისათა: ~ ~
ამას: ჩინგიყანს: ცოლნიცა: მრავალნი: ესხნეს: და: შვილნიცა: და: უხუცეს
ის: ცოლის: სევინჯისაგან: რომელსა: ქართველნი: ჯოჩიდ: უწოდდეს: მეორე: ჩაღ
ათა: მესამე: ოქროფა: მეოთხე: თული: ესე: ოთხნი: ყაენად: განაჩინნა:
ხატაეთს: მყოფმან: უხუცესსა: შვილსა: თუბის: მისსა: ლაშქრისა: ნახევარი: და: წ
არავლინა: დიდსა: საყივჩა: ყეთს: ზედა: ხაზარეთს: რუსეთს: ოვსეთსა:
ვიდრე: ბნელეთამდე: მისცა: და: ამათ: სხვათა: უკანასკნელ: ვაჵსენოთ:
ესე: რა: ცნა: მაღალმან: და: ყ~თა: ჵელმწიფეთა: უდიდესმან: ხუარაზმშა: რო
მელი: მაშინ: დღეთა: სიმრავლითა: მიმჵცოვნებულ: იყო: და: შვილი
სა: თვისისა: ჯალალდინისდა: ჵელთ: ედვა: სულტნობა: და: ქუეყანანი: რომელ
ნი: მას: ეპყრა: ჯეონს: აქეთ: ხუარასნისა: და: ერანისა: ცნა: რაა: მოახ
ლება: თათართა: მოუწოდა: სპათა: მისთა: ვითარ: ექუსასი: ათასთა:
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კაცთა: და: წარემართა: ჩინგიზყაენსა: ზედა: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ხოლო: იგი: ხუარაზმშას: წინა: დაემთხვია: იქმნა: ძლიერი: და:
ფიცხელი: ომი: რომელ: მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხვი: სიმ
რავლე: და: იძლივნეს: ხუარაზმშელნი: დაშთა: რაზმსა: შინა: ბერი: ხვა
რაზმშა: მცირედითა: ლაშქრითა: და: თათარნი: გარემოადგეს: მას: ცნა:
ესე: შვილმან: მისმან: სულტანმან: ჯალალდინ: რ~ი: იყო: კაცი: მჵნე: და: ქველი:
შემმართებული: უშიში: ვითარ: უჵორცო: ძალითა: საჩინო: წყობასა:
შინა: უცხო: მივიდა: მცირედითა: კაცითა: შუელად: მამისა: და: მყ
ის: წარიყვანა: მამა: თვისი: და: ივლტოდეს: ხუარასნად: ამისად:
შემდგომად: ებრძოლა: კუალადცა: სულტანი: ჯალალდინ: მ
რავალჯერ: რამეთუ: სამჯერ: ჯეონს: იქით: შეება: და: ოთხჯ
ერ: ხუარასანს: ჯეონს: აქეთ: ხ~: ვინათგან: ღთ~სა: ცოდვათა: ჩვ
ენთასა: თვის: მიეცა: ყოველი: ქვეყანა: და: იძლია: სრულიად: სი
ვლტოლა: ამისი: და: სიმაგრეთა: შინა: შევლტოლა: ჩინგიზყაენმან: წა
რმოავლინნა: ორნი: თავადნი: ზემოჵსენებულნი: იამა:

და: სალპიანი: რომელთა: ქართველნი: სებაჯებობით: უწოდიან: რომე
ლთა: მოვლონ: ქუეყანა: ხუარასნისა: და: ერაყისა: სადამდის: ეძლო: სვ
ლად: და: განიხილონ: ქუეყანა: ხ~: ესენი: წარმოვიდეს: ათორმეტითა: ათასითა:
მჵედრითა: თვინიერ: საჭურველისა: და: საზრდელისა: ქონებისა: მიმდგომი: მშ
ვილდი: ოდენ: უჵრმლოდ: განვლეს: თურანი: ჯეონი: ხუარასანი: ერ
აყი: ადარბადაგანი: და: მოიწივნეს: განძას: და: ვერავინ: წინა
აღუდგა: თუ: ვინ: სადა: გამოჩნდის: ყ~თა: სძლიან: და:
მოიწივნეს: საზღვართა: საქართველოსათა: ქუეყანა: გაგისა: იწყ
ეს: დარბევად: და: ცნა: ესე: ვარამ: გაგელმან: და: ივანე: ათაბაგ
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მან: და: აცნობეს: მეფესა: უცხოსა: ნათესავისა: მოსლვა: უცხოთა: და: ე
ნითა: ოჵრებად: სომხითისა: ხ~: მეფემან: მოუწოდა: სპათა: თვისთა: იმერ
თა: და: ამერთა: და: შეკრიბა: ოთხმოცდაათი: ათასი: მჵედარ: და:
წარემართნეს: თათართა: კერძ: გაგისა: ბოლოს: მდგომთა: იქით: ივ
ანე: ათაბაგი: და: ძმისწული: მისი: ზაქარიას: ძე: ამირ: სპასალარისა: ი
ვანე: და: ვარამ: გაგელი: მსახურთუხუცესი: მოერთნეს: დი
დითა: ლაშქრითა: და: წარემართნეს: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ხოლო: იგინი: დაბანაკებულნი: წყალსა: ზედა: ბერდუჯსა: და: აწ: საგი
მად: წოდებულსა: მყის: ამჵედრდეს: და: ეწყვნეს: ურთიერთს: და:
იქმნა: ძლიერი: ბრძოლა: ნახევარნი: ივლტოდეს: თათარნი: და: ნახევართა:
მზირი: ეყო: და: უკანით: მოუჵდეს: მაშინ: მოიწია: რისხვა: ზე: გარ
დმო: უსჯულოებათა: და:
ცოდვათა: ჩუენთათვის: და: ივლტოდეს: ქ
ართველნი: და: სპანი: და: თვით: მეფე: ლაშა: და: ურიცხვი: სული: ქ
რისტიანე: მოკუდა: სადაიგი: დიდიცა: ივანე: ათაბაგი: სამცხი
სა: სპასალარი: ძლით: ცოცხალი: განერა: და: მეჭურჭლეთუხუცესის: ყუარყუარეს:
შვილი: ბ
ექაი: მოიკლა: ძლიერად: ბრძოლილი: და: აქა: იქმნა: მოწევნა:
სრულიადისა: ღმრთისა: რისხვისა: და: განწირვა: ქართველთა: ნათე
სავისა: სიმრავლისათვის: უსჯულოებათა: ჩუენთასა: და: იქმნა: უ
კუქცევა: სუესვიანისა: ბედისა: მაღლისა: და: საჩინოსა: დავით
იანისა: დროშისა: გამარჯუებულისა: რ~: ვინათგან: მიეცა: ღთ
ისა: დიდსუესა: და: დიდბედისა: დავითისდა: გამარჯუება: აქა: ჟამა
მდე: სვიანი: იგი: ბრძოლადა: შინა: დროშა: დავიათიანი: და: გო
რგასლიანი: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ხ~: აქა: ვითარ: იქმნა: ცვალება: ბედი
სა: ქართველთა: ნათესავისა: არ: ღარა: მიეცა: ძლევა: თათართა: ზედა: ვიდრე:
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ჟამთამდე: ჩუენთა: ესრეთ: ლტოლვილნი: მოიწივნეს: ქალაქსა: ძლიერნი: იგი: და: სახ
ელოვანნი: რ~ნი: სულთქმითა: და: მწუხარებითა: შეიცვალებოდეს: ხოლო: თათარ

ნი: მოიწივნეს: ვიდრე: სამ: შვილდემდე: და: მიერ: უკუნ: იქცეს: რომელთა: ქმნ
ეს: საკვირველნი: ესე: საქ: მენი: წარვიდეს: გზასა: დარუბანდისასა: რ~: ვერცა:
შარვანშა: წინ
აღუდგა: და: ვერცა: დარუბანდელნი: განვლეს: კარი: დარუბანდისა: და: შევიდეს: ყი
ვჩაყეთსასა: რომელთა: ბრძოლა: აჰკიდეს: და: მრავალგან: შემოებნეს:
ყივჩაყნი: და: ყოველგან: თათარნი: მძლე: ექმნნეს: და: წარვიდეს: ომითა: უ
საჭურლონი: ვითარცა: და: უჭედელითა: ცხენითა: ესოდენ: გზათა:
მავალნი: განვლეს: ყივჩაყეთი: და: შემოუარეს: ამა: დარუბანდისა:
ზღუასა: გარე: და: მიიწივნეს: ჵელმწიფესა: მათსა: ჩინგიზყაენს: წინაშე: დაყარა:
ყომარს: და: ქმნეს: საკვირველი: ესე: საქმე: მოუსუენებელად: სლვა: ა
მა: მოველთა: გზათა: უჭედელითა: ცხენითა: ყაყურუმით: წარმოსრულ
ნი: მუნვე: მიიწივნეს: ამისმან: მცნობელმან: ჩინგისყაენმან: რომელ: ყოველგა
ნ: სძლიეს: თათართა: წარმოავლინნა: შვილნი: მისნი: ხვარსანს
ა: სულტანსა: ჯალალდინს: ძიებად: ცნა: ესე: სულტანმან: ჯალალდინ: შეიყარა:
ლაშქრითა: და: მრავალჯერ: ბრძოლა: ქმნა: ვითარცა: ვთქვი: და: იგრძნა: რა:
სრულიად: ძლეულება: აიყარა: დედაწულითურთ: და: ლაშქარითა: თანა: ჰყვ
ა: დედაწული: კაცი: ას: ორმოცი: ათასი: და: ივლტოდეს: პირის
აგან: თათართასა: ვითარ: გარდაჵდა: წელი: არვე: დასცხრა: გულის
წყრომა: უფლისა: რომლითა: განვარისხეთ: დასრულდა: მეფე: ლაშა: მო
უწოდა: ყოველთა: წარჩინებულთა: სამეფოსა: თვისისათა: შევედრა: დაჰა: თვისი: რ
უსუდან: ცრემლითა: მომდინარემან: და: თქუა: უწყი: უმანკო
ება: და: ერთგულობა: მეფეთა: ნათესავისაგან: თქუენ: მკვიდრთა: საქარ
თველოსათა: შეხედვებითა: ღმრთისათა: მიგათუალავ: დასა: ჩემსა: რ
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უსუდანს: რათა: შემდგომად: ჩემსა: მეფე: ჰყოთ: ვითარ: არს: ჩვეუ
ლება: ნათესავისა: თქუენისა: ერთგულო: ბით: მონებდით: და: სიმჵნი
თა: თქუენითა: დაიცევით: ტახტი: მეფობისა: მტერთაგან: უვნებელად: დაღათუ:
არა: მამაკაცი: არს: : ა~დ: დედაკაცი: არა: აკლია: სიბრძნესა: და:
სამეფოთა: საქმისა: ცნობასა: თქუენ: წარჩინებულთა: ამის: სამ
ეფოსათა: იცით: და: გაჵსოვს: წყალობა: და: ნიჭი: და: პატივი: სან
ატრელისა: და: კეთილად: მოჵსენებულისა: მეფეთა: შორის: ბრწყინვ
ალისა: დედისა: ჩემისა: ეგრეთვე: თუ: ღთ~სა: უნდეს: დამანც
ა: ჩემმან: იცის: პატივი: თქუენი: აწ: შეგვედრებ: წინაშე: ღთისა:
რათა: მეფე: ჰყოთ: იგი: შ~დ: ჩემსა: ხ~: დასა: ჩემსა: რ
უსუდანს: ვამცნებ: წინაშე: ღმრთისა: და: სასმენელად: თქუენდა: ყოვ
ელთა: რათა: აღზარდოს: შვილი: ჩემი: დავით: რაჟამს: ეძლოს: მეფობ
ა: და: მჵედრობა: რომელ: დავით: მეფე: ყოს: და: იგი: დაადგინეთ: მ
ეფედ: და: მემკვიდრედ: მეფობისა: ჩემისა: დაღათუ: ყრმა: არს: და
ინებოს: ღთ~ნ: აღზრდა: მისი: ვგონებ: რომელ: შემძლებელ:
იყოს: პირობად: მეფობისა: რ~: კეთილითა: ასაკითა: არს: და: ჰე

როვან: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ვითარ: დასრულა: ბრძანება:
ესე: შეისუენა: რომლისათვის: არს: გლოვა: და: მწუხარება: მიუთხრობე
ლი: რომელ: დამან: მათმან: რუსუდან: აღასრულნა: გოდებანი:
მრავალ: დღე: და: წარიყვანეს: სამკვიდროსა: მათსა: გელათსა:
ვითარ: აღსრულდა: მეფე: შეკრბეს: ყოველნი: წარჩინებულნი: მის: სმე
ფოსანი: იმერნი: და: ამერნი: ქათალიკოზნი: ორნივე: და: ეპისკოპოსნი: ნიკოფ
სით: ვიდრე: დარუბანდამდე: ყოველნი: მორჩილებასა: მათსა: ქ
ვეშე: მყოფნი: და: მეფე: ყვეს: რუსუდან: და: დასუეს: საყდართა: სამე
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ფოთა: და: მიულოცეს: მეფობა: წესისაებრ: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ხოლო: იყო: რუსუდან: ხილვითა: შვენიერი: ვითა: სანატრელი: დედა: მისი:
მდაბალი: უტყვი: პატივის: მცემელი: პატიოსანთა: კაცთა: მპყრობ
ელი: ამან: მოიწყო: ყოველი: საბრძანებელი: თვისი: და: მეფობა: მშვიდობითა:
და: აღივსო: ყოველი: სამეფო: რუსუდანისი: ყოვლითა: კეთილი
თა: გარნა: იწყეს: უძღებება: და: განცხრომა: ყოველმან: ასაკმან: და: მ
იიქცეს: ყოველნი: სიბოროტედ: და: ვითარ: არა: გამოიცადეს: ღ~თი: ა
მისთვის: მისცნა: იგინი: ღთმ~ნ: უჯეროდ: გინებად: და: ჵოცა:
წარმართთა: მიერ: რ~: მეფეცა: რუსუდან: ჩუეულებითა: წ
ესსა: ძმისა: მისისა ბოროტნი: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ამისთვის: აღდგენ: ბოროტნი: უდიდესნი: ესე: ზემო: ჵსენებული:
სულტანი: ჯალალდინ: უღონო: იქმნა: რა: ბრძოლილი: თა
თართაგან: მოუწოდა: სპათა: თვისთა: და: რქუა: მათ: იცით: და: გაჵსავს:
ყ~თა: მარზაპანთა: : : და: ერისთავთა: ჩუენთა: კეთილი: და: წყალობა: პა
პათა: და: მამათა: ჩემთა: და: აწ: იცით: თუ: რა: მოიწია: ჩემ: ზედა: და: თქუენზედა:
უცხოთა: ნათესავთა: თათართაგან: და: მრავალ: გზით:
ბრძოლა: ვყავთ: და: მრავალი: ღუაწლი: დავითმინეთ: და: განგებითა:
ზეგარდამოთა: ყოველგან: ვიძლიენით: აწცა: მოახლებულ: არს: მ
დინარესა: ჯეონისასა: და: წინამბრძოლად: წარმოავლინა: ძე: მი
სი: უხუცესი: და: აწ: ესე: არს: განზრახვა: მისცა: ღთმ~ნ: ძლევა: უკეთუ: გ
თნავს: დაუტეოთ: ქუეყანა: ესე: აღვიღოთ: დედაწული: სიმ
დიდრე: და: ჯოგი: და: წარვიდეთ: საბერძნეთს: და: მუნ: დაემკვიდრნეთ: და
ღათუ: ჩუენ: თათარნი: გუძლევენ: გარნა: ყოველთა: ნათესავთა: ჩ
უენ: ვძლიით: უკუეთუ: ვინ: ინებოს: წარმოვიდეს: ჩემთანა: [და:]
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სთუ: სთნავს: ვისმე: იყავნ: შინა: რამეთუ: ნება: იყავნ: სათნოდ:
უკუნისამდე: თქმული: ესე: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ესე: აღიღეს: დედაწული: და: მოიწივნეს: ადარბადაგანსა: კაცი: ვი
თარ: ას: ორმოცი: ათასი: და: მოიწივნეს: ქუეყანად: მჵარგრ
ძელთა: რ~: ივანე: ათაბაგსა: ეპყრა: დვინი: და: ანისი: მიეცა: ძ

მისწულისა: მისისა: შანშესდა: მანდატურთუხუცესისათვის: და:
ეს: ხვარაზმელნი: მოვიდეს: წელსა: მესამესა: ლაშა: გიორგის: მ
იცვალებითგან: ტყუენვად: და: მოოჵრებად: ქუეყანათა: დვინ
ისა: და: კერძოთა: მისთა: ცნეს: რა: ივანე: ათაბაგმან: და: ვარამ: გაგ
ელმან: მივიდეს: : მეფესა: რუსუდანს: წინაშე: მოაჵსენეს: მოს
ლვა: ხვარაზმელთა: და: თვით: დიდისა: სულტნისა: ჯალდინისა:
ჵოცად: და: მოსრვად: ქრისტიანეთა: ესრეთ: უწყალოდ: მო
სრვიდეს: რომელ: არცა: თუ: დედათა: და: ჩჩვილთა: ყრმათა: რიდებდეს:
უწყალოდ: მოსრვიდეს: ვითარ: ცნა: რუსუდან: შემოსლვა: ხვარაზმ
ელთა: სამეფოსა: შინა: მისსა: მოუწოდა: ყრმათა: იმერთა: და: ამი
ერთა: და: მოიღო: დროშა: სეფე: და: მოუწოდა: ივანე: ათაბაგსა: რომე
ლ: მას: ჟამსა: მიმჵცოვნებულ: იყო: არა: განცხადებულად: არა:
ფარულად: მონაზონ: ქმნულ: იყო: კაცი: აქამომდე: გარნა სა
თნოებანი: განაჩინა: მეფემან: რუსუდან: სპათა: მისთა: უბოძა: დ
როშა: სვიანი: და: წარავლინა: ბრძოლად: სულტნისა: ~ ~ ~ ~ ~
ხოლო: მოიწივნეს: დვინსა: და: ამობერდს: და: დაებანაკა: ხვარაზმელ
თა: სოფელსა: რომელსა: რქვიან: გარნისი: და: მირავიდეს: სპანი: მე
ფისანი: წინა: განეწყო: სულტანი: : ჯალალდინი: აქათ: ივანე:
ათაბაგმან: განაწყო: სპანი: მეფისანი: იმიერნი: და: ამიერნი: და: აჩინა:
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წინა: მბრძოლად: თორელნი: და: ძმანიცა: იგი: ორნი: ახალციხელნი:
შალვა: და: ივანე: სახელოვანნი: იგი: მბრძოლნი: ვითარ: წესად: არ
ს: სახლისა: მათისა: წინამბრძოლობა: ვითარ: დაეახლნეს: წინა: მ
ბრძოლნი: და: სულტანი: აქა: დაიპყრა: ფერჵი: ივანე: ა
თაბმან: იტყვიან: ვითარმედ: შურითა: ყო: ახალციხელთა: შალვა: და: ივან
ესითა: ჶი: შური: ყ~თა: ბოროტთა: დასაბამი: და: ძვირად: მომწ
ეუედელი: ნათესავის: კაცთასა: და: ნათესავის: ზედა: სწყლავს: ვივალა
დ: ჰურიათა: ღმრთის: მკლველობა: არწმუნა: და: კუალად: ამათსა: უ
ბოროტესი: უგბილი: დაულმობელი: და: საქართველოსი: სრულიადი: მო
სპოლვა: ვითარ: : ქუემორე: სიტყუამან: ცხად: ყოს: რ~ი: ათაბაგსა: ივანეს:
არწმუნა: რომელ: ჟამსა: წყობისა: და: ჟამსა: მისასა: უკუნ: დგა: და: არღარა
ა: ვიდოდა: მბრძოლთა: კერძ: ხოლო: წინა: მბრძოლთა: ყოველ
თა: მოუვლინეს: კაცი: და: ხილვებული: ვართ: სულტანსა: და: სპათა:
მისთა: და: ჩუენ: დიდად: უმცირეს: ვართ: და: ომი: ძლიერი: წინა: გვიც: და:
წარმოიმალონ: მჵნეთა: სპათა: მეფისათა: და: სიმჵნემან: შენმან: ესე:
ორგზის: და: : სამგზის: მოუვლინეს: ხ~: იგი: არარასა: მიუგებდა:
ხოლო: ვინათგან: წინამბრძოლნი: თორელნი: და: უმეტეს: ახალ
ციხელნი: შალვა: და: ივანე: ახოვან: იყვნეს: და: წყობათა: შინა:
სახელოვანნი: არღარა: რიდეს: სიმრავლესა: სულტნისა: სპათასა: ვი
თა: მჵეცნი: ზედა: მიეტევნეს: რომელთა: შინა: იქმნეს: ძლიერ

ი: ომნი: მოსწყდა: ორგნითვე: ურიცხვი: და: ძლიერად: ბრ
ძოლობდეს: შალვა: და: ივანე: ახოვანთა: და: ძლიერთ: ს
რვიდეს: და: განგრძელდა: : ომი: სასტიკი: ხ~: ივანე: ათაბაგი: და: სპანი: ქართ
ველთანი: ხედვიდეს: ძლიერსა: ომსა: და: არა: შეიწყალებდეს: თ
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ანა: მონათესავეთა: და: ერთსჯულთა: ქრისტეს: აღმსარებელთა: თო
რელთა: და: მათ: თანა: მრავალთა: სახელოვანთა: ა~დ: დგეს: შ
ორით: და: არა: ინება: შველა: ივანე: ათაბაგმან: რომელსა: შურ
ითა: იტყვიან: ამას: ყოფად: და: არა: თუ: შიშითა: და: ვითარ: განგრძელდა: ომ
ი: ცხენი: ორთავე: ძმათა: ახალციხელთა: დაუჵოცეს: და: ქო
ითნი: მჵნედ: იბრძოდეს: და: მოისრნეს: ორგნითვე: ურიცხვ
ნი: და: უმეტეს: თორელნი: და: ვითარ: შენივთდა: ძლიერად: ომი: ჵ
რმალნიცა: ახალციხელთანი: განტყდეს: ჩაბალახსა: ზედა: ივლტოდეს:
ქართველნი: ხ~: შალვა: მუნვე: შეპყრობილ: იქმნა: სიმ
რავლისა: ფრიადისა: მიერ: და: ივანე: გარნისისა: კლდეთა: შელტო
ლვილი: ზენაკერძო: მოტევებულითა: ქვითა: მოიკლა: ხოლო:
შალვა: წარიდგინა: სულტან: ჯალალდინსა: წინაშე: რომელ: ი
ცნეს: ნახჭევნელთა: და: ადარბადაგანელთა: წარვემართე: ლაშქ
რითა: ერანითა: თურანითა: სპარსთა: თურქმანითა: და: მრავალგზის:
ბრძოლა: ყვეს: ჯეონს: იქით: და: უკანასკნელ: ჯეონს: აქათაცა: გარნა: იქმნ
ა: ქცეულება: ბედისა: ხუარაზმშას: სახლისა: და: ყოვლგან: ვიძლ
იე: და: ვითარ: უმეტესად: განძლიერდეს: და: ვცან: არღარა: იყო: ღონე: დ
აუტევე: სამეფო: ჩემი: და: წარმოვედ: საქართველოსა: მშვიდობისა: და: ზ
ავისა: ყოფად: მესმა: სიმაგრე: ქუეყანისა: და: ქართველთა: ნათეს
ავისა: სიმჵნე: წყობათა: შინა: აწ: მნებავს: რათა: შევერთნ
ეთ: მტკიცითა: ფიცითა: და: ვბრძოლოთ: მტერთა: მასმიეს: რ
ომელ: მეფე: თქუენი: დედაკაცი: არს: და: მყოფ: ქმარ: მი
სი: და: მეფე: თქუენ: ზედა: და: ვსძლოთ: ყოველთა: მტერთა: ჩ
უენთა: უკეთუ: ესე: არა: ჰყოთ: მოოჵრდეს: სამეფო: თქუენი: თ
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უ: მეცა: წარვიდე: თათარნი: ეგრეცა: მოსულ: არიან: თქუენ: ვერ: წინ
ა: აღუდგებით: წარავლინე: კაცი: მეფესა: თქუენსა: წინაშე:
და: აუწყე: თქმული: ჩემი: რ~: არა: მნებავს: ოჵრება: სა
ქართველოსა: ა~დ: დაცვა: მტერისაგან: და: თქუენ: მიერ: მე: გან
ვძლიერდე: : და: ვიყვნეთ: მშვიდობით: ესმა: რა: სიტყუანი: სულტნისანი: ავაგს: არა:
პასუ
ხი: უგო: არამედ: თქუა: ვაუწყებ: თქმულსა: მაგას: მეფესა: და:
ვაზირთა: მისთა: მსწრაფლ: წარავლინა: კაცი: მეფისა:
და: აუწყა: თქმული: ვითარ: მოიწია: თქმული: ესე: და: იხილეს: წიგნი:

განკვირდა: მეფე: და: უცხო: უჩნდა: საქმე: ესე: და: მიუმცნეს: ა
ვაგს: არცა: თუ: სმენად: საქმისა: მაგისა: ა~დ: სრულიად: განყენ
ებად: ხოლო: ავაგ: მიუმცნო: სულტანსა: აიყარა: და: წარმოემართა: ტფილ
ისს: რათა: ბრძოლოს: ქალაქსა: ვითარ: ცნა: მეფემან: მოსლვა: სულტნისა: ა
იყარა: და: წარვიდა: ქუთათისს: ხ~: ტფილისს: მცველად: დაუტევა: ლაშქ
არი: და: თავად: ორნი: ძმანი: ბოცოს: ძენი: მემნა: და: ბოცო: მოი
წია: სულტანი: სომხითად: და: მოაოჵრა: ყოველი: სომხითი: დაეცნეს: მკვიდრ
ნი: მისნი: პირითა: მახვილისათა: და: მოიწივნეს: ტფილისად: ხოლო: მც
ველნი: ქალაქისანი: აღიჭურნეს: და: იქმნა: ძლიერი: ბრძოლა: და: ბრწ
ყინვალე: ძლევა: მიუვლინეს: : კაცი: სულტანსა: მეცემა: ქალისა: რ
ათა: კართა: რომელთა: სპარსნი: სცვიდეს: განახუნეს: და: შიგნით:
ბრძოლა: უყვეს: ვითარ: განთენდა: კუალად: აღიჭურა: სულტანი: მ
ინდობილი: სპარსთა: შინაგანცემისა: ხ~: ამისნი: უმეცარნი: მცვე
ლნი: ქალაქისანი: აღიჭურნეს: და: მივიდეს: განძის: კართა: კერძო: მემა
ნ: ბოცოს: ძე: და: ძმა: მისი: ბოცო: და: ეგულებოდა: განსულად:
და: მუზარადისა: დარქმად: მემნას: სპარსმან: ვინმე: აფთითა: ძლიერ: დაუ
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ხეთქა: უმუზარადოსა: თავსა: განუპო: და: მყის: დაეცა: და: მოკუ
და: და: იქმნა: შინათ: ომი: რ~: სპარსნი: ზღუდით: მიერ: ბრძო
დეს: განახუნეს: კარნი: სპარსთა: ტფილელთა: ესრეთ: რა: შინა: განცემაა:
იყო: ქალაქისა: ივლტოდეს: მცველნი: ქალაქისანი: და: შედგეს: ისანთა: ბო
ცოსძემან: ბოცო: გაამაგრა: ისანი: და: ქმნა: ძლიერი: ომი: რათა: არა:
შემინდობს: ტკივილი: გულისა: მოჵსენებად: თუ: ვითარ: იქმნეს: ხვა
რაზ: მელნი: შინაგან: ქალაქსა: ვინმე: უძლოსა: მაშინდელთა: თქმულ
თა: და: ქმნილთა: და: განსაცდელთა: რომელი: მოიწია: ქრისტიანეთა: ზედა:
აქა: მეგულების: წარმართთა: მიერ: აღვსებისა: ძილითა: მიერ: და
დუმებად: რომელ: სალმობიერსა: მიუთხრობ: ტკივილითა: გულისათა: რა
მეთუ: ესეოდენ: მძვინვარედ: იწყეს: მოსრვად: ვითარ: ჩჩვილნიცა: ძუძუთა
გან: დედისათა: აღიტაცნიან: და: წინაშე: დედისა: ქვაზედა: დაანარცხიან:
და: რომელსამე: თუალნი: წარსცვივდიან: და: რომელსამე: ტვინნი: და: უკ
ანის: დედანი: მოიკვლოდიან: ბერნი: უწყალოდ: ფოლოცთა: შინა: ც
ხენთა: მიერ: დაითრგუნვოდეს: ჭაბუკნი: დაეკუეთებოდეს: სისხლისა:
მდინარენი: დიოდეს: ტვინი: კაცთა: დედათა: ბერთა: ჩჩვილთა: თმა:
და: სისხლი: თავი: მჵართაგან: განშორებული: ნაწლევნი: ცხენთა:
მიერ: დათრგუნვილნი: ურთიერთას: აღრეულ: იყო: არა: ჰყოფდეს: წყალო
ბასა: რომელნი: მე: დანითა: იღლიასა: დასობილნი: სხუანი: ს: მ
კერდსა: დაცემითა: რომელმან: მე: მუცელსა: და: ზურგსა: გან
იგმირებოდეს: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ჶი: სალმობიერი: ღაღა
დი: და: დიდი: ღაღადი: ცრემლთა: ყო ყვირილთა: და: ზახილთა: ჵ
მათაგან: იძვროდა: ქალაქი: ყოველი: რომელი: უმრავლი: უმრ

ავლესი: ერი: ვითა: ცხოვარი: შეკრიბიან: და: კუალად: ხედვიდეს: ზო
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გნი: საყვარელთა: შვილთა: ზოგნი: ძმათა: და: მამათა: ცოლთა: და:
ქმარნი: ცოლთა: უპატიოდ: განელთა: და: ხვევ: სალმოსელთა: აქუნდა:
და: მოაჵსნეს: სულტანსა: ახოვნება: და: წყობათა: შინა:
სიქველე: მისი: არა: მოკლა: და: თვისთა: თანა: იპყრა: პატივითა: და: მიანიჭ
ნა: ქალაქნი: აიდარ: ბადაგანისანი: და: თვადათ: თანა: პატივსცა: რომე
ლი: შემდგომად: წელიწდისა: ერთისა: მოიკლა: სულტნისა: მი
ერ: არა: დატევებისათვის: სჯულისა: ხოლო: ივანე: ათაბაგი: უ
კუნიქცა: ბიჯნისად: და: სულტანი: მიიქცა: ადარბადაგანს: და: ნახჭევა
ნს: და: : მიერ: აღაოჵრებდეს: საქართველოსა: არბევდეს: და: ტყავე:
ჰყოფდეს: და: : სრულიად: უწყალოდ: ჵოცდეს: და: არავინ: იყო: ნუგეშ
ინისმცემელი: მათი: შემდგომად: ორისა: წლისა: მიიცვალა:
ივანე: ათაბაგი: და: მთავარ: ყვეს: ძე: მისი: ავაქ: და: უბოძეს: ა
მირსპასალარობა: ამისა: შემდგომად: უდიდესნი: ბოროტნი: შე
იცვიდეს: ნათესავსა: ქართველთასა: მოხლებულ: იყო: სრულიადი:
მოსპოლვა: სიმრავლისათვის: უსამართლობათა: ჩუენთასა: : რ~: აიმჵე
დრა: სულტანმან: საქართველოსა: შემოსლვად: და: მეფე: ყო
ფად: თავისა: თვისისა: მივიდა: და: მოაოჵრა: ყოველი: ქუეყანა: დვინ
ისი: კუსტისა: დვინისასა: და: ყოველი: ანისი: სომხითი: გაგი:
ვიდრე: განძამდე: შანქორი: უწინარეს: ამისა: ვარამ: გაგელსა: ვაც
სა: გონიერსა: და: ლაშქრობათა: შინა: წარჩინებულსა: ამას:
აქუნდა შანქორი: და: მიმდგომნი: მისნი: ქუეყანანი: ესე: ვით
არნი: ჭირნი: და: შფოთნი: იძრვოდეს: ამათ: ჟამთა: შ
ინა: მოეყვანა: მეფესა: რუსუდანს: ტოღრილის: შვილი: მძევლად: ე
რთგულობისა: თვის: რომელ: კეთილი: იყო: და: სრულ
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ი: ასაკითა: შუენიერი: გუამითა: მჵნე: და: ძლიერი: ძალითა: ვი
თარ: განიცადა: სთნდა: მეფესა: რუსუდანს: და: ინება: ქრ
ად: მიყვანება: მისი: რომელი: აღასრულაცა: და: იქორწი
ლა: ორტილის: შვილი: რომლისაგან: იშვა: ასული:
სიტურფე: აღმატებული: და: უწოდა: სახელი: სანატრელისა: დ
ედისა: მათისა: თამარ: და: კუალად: მიუდგა: და: შვა: ძე: და: უწ
ოდა: სახელი: დავით: და: კუალად: ზრდიდა: ძმისწულსა: მისსა: ძესა:
ლაშაგიორგისსა: დავითს: და: ვითარ: აღიზარდა: ასული:
მათი: თამარ: ესმა: საბერძნეთისა: სულტანსა: ძესა: ნუქრა
დინისსა: ყიასდინს: ქმნულკეთილობა: მეფის: ასულისა: ე
ვედრა: მრავალთა: ნიჭთა: და: ძღუენთა: მიერ: რათა: მისცეს:
ცოლად: ასული: მისი: თამარ: და: აღუთქუა: ფიცით: არა: დატ

ევება: სჯულსა: ქრისტიანეთასა: რომელი: ისმინა: მეფემან:
რუსუდან: და: მისცა: ასული: მისი: სულტანსა: ყიასდი
ნს: რომელიესე: უჯერო: იყო: ქრისტიანეთა: მიერ: რამე
თუ: დიდითა: დიდებითა: მისცა: აწყუერი: ზითვად: გარნა: პ
ირველ: ჵსენებულნი: იგი: სპარსნი: ხვარაზმელნი: მცირ
ედ: მოახლობდეს: საქართველოსა: და: გარ განრყუნიდეს: ქვე
ყანათა: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ მაშინ: ცნა:
სულტანმან: ჯალალდინ: ავაგ: ათაბაგისა: და: ამირ: სპასალარ
ისა: ბიჯნის: ყოფა: ინება: ნახვა: მისი: მიუვლინა: მო
ციქული: და: რქუა: შენ: ხარ: ვაზირთუსუცესი: მეფისა: დაითვალა:
საქართველოსა: თვითოთა: კაცითა: შევკრბეთ: რამეთუ: მნებავს: ს
იტყუად: შენ: თანა: სთნდა: ავაგს: და: ნება: სცა: ხილვად: და: წარვიდა:
1-26 სტრ., 262v
ჭურვილი: და: იქით: ერთითა: კაცითა: სულტანი: ხრამსა: ზედა: ე
რთითა: მონითა: ჭურვილი: იგიცა: და: შეკრბეს: მახლობელად: ერთი: ე
რთისა: მაშინ: იწყო: სულტანმან: სიტყვისა: თქმად: არა: მოვედ: მე: რბევა
დ: საქართველოსა: ა~დ: ზავისა: და: მშვიდობისათვის: გარნა: თქუენ: მს
წრაფლ: საომრად: აღიჭურენით: და: ფიცხლა: შემებენით: და: არა: იქმნა: მ
შვიდობა: აწ: ვინათგან: : წარჩინებულ: ხართ: ქართველთა: შორის: და: ვა
ზირი: კარსა: მეფისასა: ისმინე: ჩემი: გასმია: გუარი: და: ნათესავი: ჩემი: ს
იდიდე: სამეფოსა: ჩემისა: და: სიმრავლე: რომელ: არავის: ჵელმწიფეს: ძ
ალედვას: სწორება: ჩემია: მე: ვარ: მაღლისა: და: დიდისა: ჵელ
მწიფისა: ხუარაზმშას: ძე: და: ფარმანსა: ჩემსა: ქუეშე: იყო: ყო
ველი: სპარსეთი: ადარბადაგანითა: ვიდრე: ჯეონამდე: და: ჯეონით: ვიდრე:
ინდოეთამდე: თურანი: ხატაეთი: ჩინმაჩინი: და: ყოველი: : აღმოსავლეთ
ი: განგებითა: ზენითა: გამოჩნდეს: ქუეყანასა: ჩინეთისასა: ადგილსა:
შეურაცხსა: ყარყურუმად: წოდებულსა: კაცნი: ვინმე: საკვირვე
ლნი: უცხონი: უცხოთ: ცხოვრებითა: მყოფნი: თანა: ყოველ
ი: აღმოსავლეთი: დაიმორჩილნეს: და: მრავალნი: ჵელმწიფენი: მოს
რნეს: სოლო: ჵელმწიფედ: ჰყვის: კაცი: ვინმე: საკვირველი: ღრმად: და: გ
ამგონე: საქმისა: მჵნე: ბრძოლასა: შინა: სახელითა: ჩინგიზყაენი: ამა
ნ: რა: ჵელთ: იგდო: ხატაეთი: მკუდარ: მდებარეთა: ცხენთას: მიე
რ: დათრგუნვილთა: და: ფოლოცთა: შინა: ძაღლთა: მიერ: ზიდ
ულთა: და: არცა: თუ: დაფლვასა: მიწასა: შინა: ღირს: ყოფად: ე
კლესიანი: და: ყოველნი: პატიოსანნი: სამსხუერპლონი: შეურაც: ი
ქმნებოდეს: და: პატიოსანნი: მღდელნი: ეკლესიათა: შინა: თ
ვით: ხატთა: და: ჯუართა: თანა: შეიმუსვროდეს: და: ესე: ვითარი:
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ჭირნი: მოიწივნეს: რომელ: არაოდეს: ძუელთა: სადამე: წიგნთა: მიერ: სმენილ: ა

რს: რ~ნი: თანაშეესწორებიან: ქრისტეს: ჯუარისა: მცმელთა: ი
უდა: ზე: ქმნულ: იერუსალიმისა: სრულიადსა: მოუწოდეს: ტიტე
ს: და: უესპასია: ნეს: მიერ: ვითარცა ჟამთააღმწერელი: და: მრა
ვალ: მომთხრობელი: იოსიპოს: წარმოიტყვის: ესოდენ: ძნე
ლბედობასა: იუდელთასა: ვიდრეღა: სამასსა: ბევრსა: აღ
რაცხავს: მამაკაცსა: ოდენ: სიყმილისა: და: მახვილისა: მიერ: აღსრულე
ბულსა: რომლისა: მსგავს: იქმნა: ჟამსა: ამას: სარკი
ნოზთა: მიერ: ქალაქსა: ამას: ტფილისისასა: ხოლო: ვინათგან: არღა
რა: იყო: ღონე: და: ლხინება: ქალაქის: ბოცოსა: და: სხვ
ათა: მცველთა: ქალაქისათა: წარმოუვლინა: მეფემან: რუსუდან:
კაცნი: ბოცოსა: და: სხვათა: მცველთა: ქალაქისათა: რათა: დაუ
ტეონ: ისანი: და: წარვიდენ: და: ვითარ: მრავალგზის: მოავ
ლინა: დასტური: მეფემან: დატე: ვებად: ქალაქისა: ძალითა: და: ა
რწმუნა: მეფემან: ბოცოს: წარსლვა: ვითარცა: სწერს: ვინ
მე: ბერი: მღვიმელი: და: ესრეთ: რა: ძლიერა
დ: ჵელთ: იგდო: ქალაქი: სულტანმან: კუალად: იწყო: უბ
ოროტესთა: ბოროტთა: ქმნად: ქრისტიანეთა: ზედა: ესოდენ:
მძვინვარედ: მოსრვიდა: რომელ: სავსე: იყვნეს: ფოლორ
ცნი: ხრამნი: და: ჵნარცუნი: მოკლულთა: მიერ: და: უმრავ
ლეს: მკუ: დართა: მტკუარსა: შეუტეობდეს: ამას: თანა: არავე: დამშვიდნა:
ცუდრჯული: იგი: და: ბილწი: მოიგონა: სხუაცა: სიბ
ოროტე: რომლისა: ჵსენება: სირცხვილი: მიჩნს: გლოვათა: და:
ცრემლთა: მიერ: შევიცვები: თუ: ვითარ: განვარისხეთ:
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მოწყალე: და: შემწყნარებელი: ღ~თი: არა: შეწყალებად: ჩუენდა: იწყო: რღვე
ვად: ეკლესიათა: ვიდრე: საფუძველადმდე: აღფხურა: რომლისათვის: იკა
დრა: და: ჵელყო: სიონისა: გუმბადსა: შემუსრვად: და: ზედა: ბილწისა: ს
აჯდომისა: მისისა: აღშენებად: რომელიიგი: ჵიდითა: მაღლითა:
და: გრძლითა: განჵიდა: აღლსვად: და: ესეცა: შესძინა: რამეთუ: ხ
ატი: უფლისა: ჩუენისა: იესო: ქრისტესი: და: ყოვლად: წმიდი
სა: ღმრთისმშობელისა: რომელი: სიონს: მკვიდრ: იყო: ბრძან
ა: მოყვანებად: და: ჵიდისა: შესავალსა: დადებად: პირ: აღმართა:
და: ბრძანა: ყ~თა: მათ: პყრობილთა: ქრისტიანეთა: მამათ
ა: და: დედათა: იძულებით: დათრგუნვა: პატიოსანთა: ხატთა: და:
დატევება: სჯულისა: უკეთუ: არა: ჰყონ: წარკუეთა: თავთა: და:
ვითარ: აღასრულებდეს: ბრძანებულსა: ამას: მოიყვანდეს: მამა: კ
აცნი: დედათა: თანა: მრავალთა: უკუე: ბრწყინვალე: ძლ
ევა: აჩუენეს: არა: თავსდებად: შეურაცხებად: წმიდათა:
ხატთა: და: დატევებად: სჯულისა: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ხოლო: მრავალი: სიმრავლე: მამათა: და: დედათა: იპოვა: ახოვნ

ად: რომელთა: მიიღეს: გვირგვინი: წამებისა: რომლისა: აღრა
ცხვა: შეუძლებელ: არს: სიმრავლისათვის: რამეთუ: ვჰგონებ:
ვითარმედ: ათ: ბევრ: აღიწია: რიცხვი: მოკლულთა: ესრ
ეთ: რა: მოაოჵრეს: ტფილისი: იწყეს: რბევად: ტყვევნვად:
ჵოცად: და: კლვად: სომხითისა: და: კამბეჩიანისა: და: იორის:
პირთა: ქართლს: და: თრიალეთს: ჯავახეთს: და: არტანს: ზო
გი: სამცხეს: და: ტაოს: კარნიფორას: და: ანისის: მიმ
დგომთა: ქუეყანათა: და: გაგრძელდა: ესევითარი: ჭირი: და: ზე: გ
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არდამომავალი: რისხვა: ხუთისა: წლისა: ჟამთა: რამ
ეთუ: ორ: წელ: პირველ: აღაოჵრეს: ქუეყანა: და: ხუთი: წელი: ქ
ალაქსა: დაყვეს: და: აოჵრებდეს: ქუეყანათა: ამათ: ზემო: ჵსენ
ებულთა: არღარა: იყო: შენებულება: თვინიერ: ციხეთა: და: ს
იმაგრეთა: რ~: ქუეყანა: საქართველოსა: მიეცა: განსარყუნელად: ამის: ძალი
თა: რ~: დაუტევეს: მეფეთა: და: მთავართა: სამართალი: მოწყალებ
ა: სიყუარული: სიწრფოება: სიმშვიდე: სიმართლე: და: მოწყალ
ება: მოიპოვეს: ზედა: ამპარტავანება: ზაკუა: შური: ჵდომა: სიძ
ულილი: ანგარება: მიმძლავრება: კლვანი: პარვანი: სიძვანი:
უწესოებანი: ვითრცა: იტყვის: წინასწარმეტეუელი: ვითარცა ვაჳ: მათდა:
რ~ნი: კუალსა: ბალამისსა: შეუდგეს: და: საქმესა: სოდომ
ელთასა: იქმან: რ~: ყოველმან: ასაკმან: ბერთა: და: ჭაბუკ
თამან: მცირითგან: ვიდრე: დიდადმდე: მიაქციეს: სიბოროტედ:
რამეთუ: სენი: იგი: სოდომელთა: და: სალმობა: გომორელთა: მო
იწია: ამის: ძალითა: მისცნა: იგი: ღთ~ნ: წარწყმედად: ჭეშმა
რიტად: რამეთუ: განვიწირენით: ღმრთისა: მიერ: რომელ: დავივიწყე
თ: ღ~თი: და: ღთმ~ნცა: სამართლად: დაგვივიწყა: და: მოოჵრდა: ქვე
ეყანა: საქართველოსა: ლიხთ: აქ: ათ: მოოჵრდა: ვითარცა: ჵმობს:
ესაია: წინასწარმეტყუელი: ვაჳ: ნათესავსა: ცოდვილსა: ერი: რომე
ლი: სავსე: არს: ცოდვითა: ნათესავნი: ბოროტნი: ძენი: უსჯუ
ლოებისანი: დაუტევეთ: უფალი: და: განარისჵეთ: წმიდა: იგი:
ისრაელისა: რასღა: იწყლვით: და: შესძინებთ: უსჯლოებასა: ყოვ
ელი: თავი: სლმობად: და: ყოველი: გული: მწუხარებად: კუალთაგან: ფერჵთა
თ: ვიდრე: თავადმდე: არა: არს: მას: შინა: მწუხარე
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ბა: სიცოცხლე: არა: არს: წყლული: არცა: ნაგუემი: არცა: ბერძუ ბრძვი
ლი: განსივებული: არა: არს: სალბუნი: დასადებელი: არცა: ზე
თი: არცა: შესახუეველი: ქუეყანა: თქუენი: ოჵერ: არს: და: ქალა
ქი: თქუენი: ცეცხლითა: მომწუარა: სოფელსა: თქუენსა: წინაშე: თ
ქუენსა: უცხოთესლნი: მოსჭამენ: და: მოოჵრებულ: არს: და:

დაქცეულ: ერისაგან: უცხოთესლთასა: და: დაშთეს: ასული: სი
ონისა: ვითარცა: კრავი: ვენაჵსა: შინა: და: ვითარცა: ხილის: საც
ავი: და: ვითარცა: ქალაქი: მოცული: უკეთუმცა: არა: უფ
ალმან: საბაოთ: დამიცვნა: ჩუენ: თესლი: ვითარცა: სო
დომელნიცა: შევიქმენითცა: და: გომორელთა: მივემზგავსენით ~ ~
ამათ: ულხინობთა: ჭირთა: შინა: იყო: რა: ქუეყანა: საქართველ
ოსა: და: სხუანიცა: : უდიდესნი: ძნელბედობანი: აღმოუჩნდებოდეს: რომე
ლ: ზემო: დატევებული: ამბავი: აღმართ: ამბიჯებელთა: კუალა
დ: ვიწყოთ: ამათ: ჭირთაგან: შეიწრებული: მეფე: რუსუდან: იყო:
რა: ქუთათისს: და: ყოველსა: აფხაზეთსა: და: იქმნა: ძე: მისი: დავით: ვი
თარცა: წლისა: ხუითისა: ინება: მეფედ: ყოფად: ძისა: მისისა: ვითარ: არს: წ
ესი: სოფლის: მოყუარეთა: შეიყუარა: წარმავალი: საწუთრო: და:
ივიწყა: შიში: ღმრთისა: და: სიყუარული: ძმისა: და: მოიგონა: ს
აქმე: ყ~თა: მიერ: განსაკრთომელი: რამეთუ: ზემო: ჵსენებულ
ი: ძმის: წული: თვისი: რომელი: ძმისა: მისისგან: გიორგისგან: ანდერ
ძობით: შევედრებულ: იყო: და: მას: აღეზარდა: წარავლინა: ფარუ
ლად: ასულსა: მისსა: და: სიძესა: მისსა: სულტანსა: ყიასდინს: თანა: საბ
ერძნეთს: რათა: წარსწყმიდონ: და: იყოს: დაუშფოთველად: ძისა: მის
ა: მისის: დავითისთვის: არა: განყოფად: მეფობისა: ვითარ: მიიწია:
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დავით: წინაშე: სულტნისა: და: [მამის]: დისწულისა: მის: რუსუდანის: ასულ
ისა: თამარის: რომელსა: სულტანი: სახელად: უწოდდა: გურჯი: ხათუნად: ი
ხილეს: იგი: და: შეიყუარეს: თვისთა: თანა: დაიპყრეს: პატივითა: და: გუ
რჯიხათუნ: დედოფალიცა: კეთილსა: უყოფდა: ყრმასა: ბიძის: ძესა: დავითს:
და: არა: ისმინეს: ბრძანება: მკლველე: ბრივი: მეფისა: რუსუდანისი: და: ფრია
დ: პატივსცემდეს: დავითს: ხოლო: ვითარცა: წარგზავნა: ძმის: წ
ული: საბერძნეთს: მოუწოდა: ყ~თა: სპათა: მისთა: აფხაზთა:
დადიანბედიანთა: რაჭის: ერისთავსა: და: ქათალიკოზსა: აფსაზეთისასა: და:
დასუმს: მეფედ: დავით: ძე: რუსუდანისი: აკურთხეს: ქუთათისს: და:
დაადგეს: თავსა: მისსა: გვირგვინი: დასუეს: ტახტსა: ზედა: სამეფო
სა: და: მიულოცეს: მეფობა: წესისა: ებრ: და: სრულ: : ყო: კათალიკ
ოზმან: წესი: კურთსევის: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ხოლო: ამ
იერ: ესე: სამეფო: უცალო: იყო: ხვარაზმელთაგან: რამეთუ:
მანდატურთუხუცესი: შანშე: იყო: ანისს: და: ამირსპასალარი: ა
ვაგ: ბიჯნისს: აგრეთვე: ვარამ: გაგელი: ჰერნი: და: კახნი: სო
მხითარნი: : ქართველნითორელნი: შავშნი: კლარჯელნი: ტაველნი:
ყოველნი: სიმაგრეთა: შინა: ცხოვნდებოდეს: თვითოეული: მორ
ჩილებასა: შინა: მეფისა: : რუსუდანისსა: და: უცალოებისა: ძალ
ითა: ვერ: დახვდეს: და: ლოცვას: მეფისა: დავითისსა: გარნა: ვაჵს

ენოთ: პირველ: ჵსენმბულისა: ჩინგისყაენისა: ვითა
რცა: მოიწივნეს: თათარნი: ქუეყანასა: ჩუენს: მეოტი: სულტანი: ჯ
ალალდინ: ივლტოდა: და: დაუტევა: სამეფო: მისი: ადვილა
დ: ჵელთ: იგდეს: თურანი: სათურქეთი: და: ყოველი: ხვარა
სანი: და: განჰყო: ოთხად: ლაშქარ: თვისი: და: განაჩინნა: შვი
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ლნი: ოთხნი: ყაენად: პირმშოსა: მისცა: ნახევარი: ლაშქარი:
და: წარავლინა: დიდსა: საყივჩაყეთსა: ვიდრე: ბნელეთადმდე: ოსეთს
ა: ხაზარეთს: რუსეთსა: ვიდრე: ბორღართა: და: სერბთამდე: კავკასთა:
ჩრდილოთა: ყ~თა: მკვიდროვანთა: ვითარცა: მითქუამს: ხ
ოლო: მეორესა: შვილსა: ჩაღათას: მისცა: ლაშქარი: და: უღურ
თ: ქუეყანა: სამარყანამდე: და: ბუხარა: ვიდრე: ალმუთის: ქ
უეყანამდე: ვგონებ: ესე: არს: თურანი: მესამესა: შვილსა: ოქ
ოთას: მისცა: თვით: მისი: ტახტი: საჯდომად: და: დაყარა: ყურუ
მი: ჩინი მაჩინი: ემელისა და ყუთაყისა ქუეყანა და ხატაეთი და
მეოთხესა შვილსა თული ერქუა ამას მისცა ლაშქარი და
ოქოთას ზედამოკიდებით ქუეყანა აღმოსავეთით ესე ოთხნი გა
ნაჩინნა ყაენად და ამცნო წელიწადსა შინა ერთხელ ო
ქოთასას მივიდოდენ ძმანი მისნი უხუცესნი ყურულთისა
საქნელად ამად რომე ტახტი მისი ოქოთას მისცეს ესრეთ
რა დააწყუნა შვილნი მივიდა თურანს და წარმოავლინა შვილი მ
ისი უმრწმესი თული ხუარასნისა მოთუალვად გამოვლო ჯ
ეონი და მივიდა ნიშაბურს სადა ნიშაბურელთა სამგზის წ
ყობა ყვეს ბრძოლისათვის პირველსა ომსა ჵელად იგდო
ქალაქი სადაიგი მოკლა სამასი ათასი კაცი თავდაკუეთითა ხოლო
მეორესა ჯერსა ასი ათასი უკეთუ არა ჯერ ხართ სამართლ
ადცა არს დიდისა სიბდივნისა ხოჯა შამშადინის ძმა თა
ნადამხუდარი იტყოდა ამას ნიშაბურისა მოოჵრებასა
წარმოვიდა ესე თული გამოვლო ხუარასანი მაზანდარანი მოა
ხლნა ერაყის ქუეყანასა ცნა ესე სულტანმან ჯალალდი
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ნმან აიყარა ტფილისით დედაწულითა და ბარგითა წარმოემართა
ბრძოლად თათართა და მოვიდა ადარბადაგანს წარმართა მოციქული
ხლათის სულტანსა და ხალიფას ბაღდადის მპყრობელსა რა
თა შეეწივნენ მასცა და თავთაცა და მათთაცა ეგრეთვე ერაყი
სა სულტანსა მიუმცნო უკეთუ თვით თავითა არა გნებავს ბრძოლა თათარ
თა ლაშქარნი წარმოავლინენით და ვბრძოდე: რამეთუ ვიცი წ
ყობა მათი თუ არა ისმენთ ჩემსა ვიდრე მე წინა არა აღუდგები თ
ქვენ ვერ შემძლებელ ხართ ვითარ მივიდა მოციქული სულტანისა და ა

რა ინებეს ბრძოლა თათართა ცნა ესე სულტანმან დაგულის ჵ
მა ყო რომელ სპანი მისნი და ადარბადაგანისანი ვერ წინა აღუაგებიან
დაუტევა ადარბადაგანი და წარმოემართა მეორედ ტფილის ე
სმა რა ესე მეფესა რუსუდანს მოუწოდა ყოვლითა სპათა თვი
სთა იმერთა და ამერთა შანშეს მანდატურთ უხუცე
სსა ერ კახთა სომხითართა ჯავახთა მესხთა ტაოელთა
დადიანსა ცოტნეს კაცსა წარჩინებულსა და სათნოებან
სა აფხაზთა ჯიქთა და ყოველსა იმერსა სამეფოსა რომელი
სა თვლად არა არს ჟამი თქმად და განუხუნა კარნი და რღალისან
ი და გარდამოიყვანნა ოსნი დურძუკნი ამათ თანა ყოველნი მთ
იულნი შეკრბეს ნაჭარმაგევს სიმრავლე ურიცხვი და წა
რავლინა მეფემან ბრძოლად ხვარაზმელთა ხოლო თვით დროშა სეფე არა წარგზავნა
საქმისათვის ივანე ათაბაგისა წარ
ემართნეს და განვლეს ტფილისი ხ~ სულტანი დაბანაკებუ
ლ იყო სომხითს ჵევსა ბოლნისისასა და ვითარ იხილეს დარა
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ჯთა სულტნისათა აცნობეს სულტანსა ხ~ იგი აღიჭურა რ~ იყო უშიში ბრ
ძოლათა შ ინა წინა განეწყო და იქმნა ომი სასტიკი და პირველსა
ვე შეკრებასა სძლევდეს ქართველნი ხ~ ვითარ შენივთდა ომი
და ბრძოლა მოსწყდა ორგნითვე ურიცხვი კაცი მოხედნა ღთ~ნ რისხვით ნათესა
ვსა ქართველ თასა რ~ არა დასცხრა გულისწყრომითა უფ
ალი არამედ ჵელი მისი მაღლადვე არს და მოიჵსენა უსჯუ
ლოება ჩუენი და იძლივნეს სპანი მეფისანი და ხვარაზმელ
თა მიერ ივლტოდეს ხ~ სულტანი კუალად მივიდა ტფილისად თუღ
ა სადა ვინმე პოვნა დარბევად ქუეყანათა მათ ზემო ხსენებულთა ხ~
თათართა უმთავრესი თული მივიდა ერაყს ვიდრე ყაზვინაიმდე მო
აოჵრა ქუეყანა მოსწყვიდნა ურჩნი წარვიდა და განვლო ხუარასანი
ჯეონი და მივიდა მამასა ჩინგისყეენს წინაშე და ძმათა: ვითარ ცნა
სრულიად ლტოლვა სულტან ჯალალდინისა მოუწოდა ოთხ
თა ერისმთავართა რომელთა ქართველნი ნოინობით უჵმობენ სახელით ჩორმაღ
ანსა უპირველესსა დამეორესა ჩაღაღს არყან ჩაღატსა არა
მედ ნოინსა ჩაღატას იოსურსა ბიჩოსა ათი ათას ათასი
კაცი მისცეს დედაწულითა მათითა და წარმოავლი ნეს ძებნად
სულტნისა ესე ოთხნივე ნოინნი ყაენის შვილთა ყანა
თანი იყვნეს თვითოეულსა აცნობეს რათა სადაცა მივიდოდენ და ზენარ
სა ითხოვდენ შეიწყალებდენ და ურჩთა მოსრვიდენ და ხარაჯასა მის
ქუეყანისასა ოთხად იყოფდენ და თავის ჵელმწიფეთა გაუგზავნიდენ წა
რმოვიდეს ესე ოთხნი ნოინ ნი ჩორმაღანი ჩაღატა იოსური და ბიჩ
ოი გამოვლეს ჯეონი და ხუარასანი ვითარ ორმოცი ათასი
სა კაცითა და დედაწულითა მივიდეს ქუეყანასა ალმოთისასა
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და წინა განეწყენეს და დიდად ავნეს და წარვიდეს მიერ ქუეყანად ერაყი
სა და მოაოჵრეს რ~ი მივიდის შეიწყალიან და მერმე მოვიდეს აიდარ
ბადაგანს რომელ არს თავრეჟი წინ მიეგებნეს ყოველნი აიდა
რბადაგანელნი ძღუნითა ურიცსვითა მიერ მივიდეს ქალაქად არდა
ვლისა იგინიცა მოეგებნეს გავლეს რაჵსი და მივიდეს განძად რო
მელიიგი მტკიცედ განმაგრებულ იყო და სამთა დღეთა
რა შინა ბრძოლა უყვეს თათართა მყის ჵელთი იგდეს და შიგან
ქალაქსა შევიდეს მოაოჵრეს და მრავალი სული მოსწყვიტეს რ
ამეთუ საძაგელ უჩნდათ სჯული მოამედის მიერ ქადაგებული
ამისი მცნობელი სულტანი მასწრაფლ აიყარა დედა წულითა და
ივლტოდა საბერძნეთად ხ~ თათართა დევნა უყვეს და მიეწივნე
ს ბასიანს იხილეს რა განიბნივ ნეს ესოდენ სულტანი მარტო დაშთა
სადა იგი მიიწია სოფელსა რომელსა მე შეურაცხსა იხილა და მოაკუდ
ინა რომლისა სარტყელი და უნაგირი და კაპარჭი უფასოთა თვალთა
მიერ შემკული იყო და მის თვალითა მოიკლა კაცი იგი უნდოსა მ
აღალი და სახელოვანი ჵელმწიფე ვინა დაუდგრომელ არს მინდობა სოფლი
სა ამის ამაოსა ვითარ იტევის ბრძენი ეკლესიასტე ამოება ამოებ
ათა და ყოველივე ამაო არს ამისთვის ამაო იქმნეს სპანი და სიმტკიცე ქედისა
წყობათა შინა მძლეობა და გარდარეული სიმდიდრე და ყოველივე ამაო არს
გარნა საუკუნო იგი უკუდავი ცხოვრება დაულევნელი ესე რა ხვარა
ზმელნი განიბნივნეს და უმრავლესნი ივლტოდეს გარმიანსა და სულტანი
ჯალალდინ მოიკლა და აქა შინა დასრულდა სრულიად ჵელმწიფობა მაღალი
ცნა რა მოკუდინება სულტნისა ხვარაზმელის ძისა ყიასდინ სულტანმან მო
იყვანა კაცი იგი რომელმან მოიღო სარტყელი უნაგირი და კაპარჭი
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სულტნისა ძღვნად საპოვნელითა თუალითა შემკული განკვირდეს ყოველნი მხ
ილველნი ხ~ კაცი იგი მომკლველი სულტნისა ცეცხლითა დაწუეს:ხ~ მორაიქცეს თათარნი ხუარაელზელთა დევნისაგან მიერ წარვიდეს და
მოაოჵრეს ქუეყანა ხლათისა და ვალაშკერტისა და ვერ წინააღუდგა ს
ულტანი ხლათისა ა~დ გამაგრდა ქალაქსა შინა ხ~ თათარნი წ
არვიდეს ადარბადაგანს და ზავნი იქმნეს თავრეჟელთა შორის თა
თართა და აღიღეს თავრეჟი და მიმდგომი მისი ქუეყანა და მეორესა
წელსა წარვიდეს ბარდავს განძას და მუღანს და მიერ იწყეს რბევად და ოჵრებად სა
ქართველოსა იწყეს დარუბანდით აღმომართ ქუეყანასა შარვაშისასა და
კაბალას ჰერეთს კახეთს სომხითს არა ბაკუნიანთასს დანისსა ხ~ ვინათგ
ან მეზობლობით მოეახლებოდეს ქუეყანასა საქართველოსასა:- უდიდესნი და უბოროტესნი ზემოჵსენებულთა მათ განსაცდელთა
მსგავსთაგან უმეტესცა მძვინვარენი განსაცდელნი აღიძვროდეს საქ

ართველოსა საზღვართა უკეთურებისათვის მკვიდრთა ქართლის
ათა რ~ ყოველი ასაკი ბერთა და ყრმათა მეფეთა და მთა
ვარია დიდთა და მცირეთა მიდრკა სიბოროტეთა რ~ და
უტევეს სიმართლე და ჭეშმარიტება ვინათგან თვით მღდელთა
მიერ იხილვებოდა არაწმიდება ვინათგან ყოველი ერი იქმოდეს
სიბილწესა ვითარ ოდესმე ძენი ბენიამენისნი ვითარ ი
გინი მიეცნეს მოსასრველად ეგრეთვე ესენი აქ შინა მისც
ნა ღთ~ნ ნათესავნი ქართველთანი მოსასრველად მსგავს
ად ძეთა ბენიამენისთა ვ~ა იტყვის წინასწარმეტყუელი ესაია უ
ფალი უფალი საბაოთ უბრძანებს ნათესავსა ჭურვილ
სა მისლვად ქუეყანით შორით კიდით საფუძველითგან
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ცისათა უფალი და ჭურვილნი და მბრძოლნი მისნი განრყუნად ყოვლისა სოფლისა
და ცოდვათა მოსოლვად მისგან ღაღადებდით რ~ ახლოს არს დღე უფლისა
და შემუსრვა ღმრთისა მიერ მოიწიოს და კუალად ჵმობს დღე უფლისა მოვალს
უკურნებელი რისხვითა და გულისწყრომითა დადებად ყოველი
სოფელი ოჵრად და ცოდვილთა წარწყმედად მისგანი ვითარ იქმნაცა ყო
ველი სოფელი ქართლისა ოჵრად: ხ~ ვითარ ცნა მეფემან რ
უსუდან მოახლება თათართა დაუტევა ტფილისი და წარვიდა ქუთაისს და
ტფილისის მუხასძე და ამცნო რომელ ნისამდე მოვიდენ თათარნი რო
მელ მოწუას ტფილისი თვინიერ ნიტისა და ისანთა რომელ არღარა
იპყრან სახლად ხვარაზმელთა ხ~ ნოინნი ესე ზემოჵსენებულნი შემო
ვიდეს ქართლს თრიალეთს სომხითს ჯავახეთს სამცხეს შავშეთს
კლარჯეთს ტაოს კოლას არტანს ანისს და მოეფინეს მსგავსად
მკალთა ოჵრებად და ჵოცად და არსად იყო ლხინება უწყალოდ მო
ისრვოდა ყოველი ესე ქუეყანა მანდატურთუხუცესი შანშე შეივლტოდა ქუე
ყანად აჭარისა და ამირსპასალარი ავაგ შევიდა ციხესა კაენისასა და ვარამ გ
აგელი შეივლტოდა ქუთათისს და ეგრეთვე ჰერნი კახნი სომხითარ ქართვე
ლნი მესხნი ტაოელნი თორელარტანკოლაელნი ყოველნი ივლტოდ
ეს ციხეთა და მთათა ტყეთა და სიმაგრეთა კავკასიანთასა და მთიულეთსა
და გაგრძელდა ოჵრება და მოსპოლვა ქუეყანისა სიმრავლისათვის უსჯულოება
თა ჩუენთასა რ~ განრყუნა ყოველმან ასაკმან ქუეყანა დაღათუ სა
ქართველო ა~დ სპარსეთი ბაბილოვანი და საბერძნეთი რამეთ
უ მიეცემოდეს მწარესა ტყუეობასა და უწყალოთა სიკუდილთ
ა რომელ არა იყო წყალობა სავსე იყვნეს მოკლულთა
მიერ ქალაქნი და სოფელნი ველნი ტყენი მთანი და ველნ
ი თვინიერ სიმაგრეთა თუღა სადმე დაშთომილ იყო
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სავსე იყო ტყეპითა და გოდებითა მიერ შეიცვლებოდეს ყოველნი მკვიდრნი
საქართველოსანი ამერისნი ხედვიდეს მამადედანი შვილთა მოკლულთა

და შვილნი მამათა და დედათა მკუდართა მდებარეთა სხუანი ძმათა
და ნათესავთა და დათა თვისთა იავარად წარსხმულთა ცოლთა
და შვილთა ყოველსა სიმდიდრესა მათსა ესეოდენნი ესდენი ზარნი იქმნ
ეს თათართანი რომელ უმრავლესნი ქართველნი ციხეთა და მაგარ
თა ადგილთა დაუტეობდეს და ივლტოდეს კავკასიად მათ ულხინებელთა რა ბო
როტთა მოეცვა ქუეყანა ძლიერნი ერისთავთა ერისთავნი და ვაზირნი განა
გეს ურთიერთას თავთა მათთა შემწყობელნი რ~ მეფე რუსუდან ყოვლადვე
დამკვიდრდა ლიხთიქით და ვერცა ლიხთაქეთ გარდამოვიდის და როცა იმიერნ
ი მათ წინაშე მივიდიან უცალოებისა ძლით გარნა ლტოლვილნი და ესრე
თ ურთიერთას ემზრახებელ იყვნეს და შეუთქმელ რ~ ძლიერნი იგი სა
ქართველოსანი და სახელგანსმენილნი უღონო იქმნეს ყოვლად ვერ
შემმართებელნი ჵსენებადცა წყობისა მიყოფად თათართა რ~
ჰერეთი და კახეთი ტყეთა მიერ ძლიერად იცვებოდეს მათშინ
ა მკვიდრნი საქართველოსანი სახელოვანნი და წყობათა შინა მჵნენი ერის თავნი
სრული
ადსა მოოჵრებასა მიეცნეს ეგრეთვე აღმომართ ყოველნი მკვიდროანნი
ამათნი და ბოროტთა ხედვიდა ამირსპასალარი ავაგ ძე ივანე ათაბა
გისა წარმოავლინა მოციქული ბარდავს სადა დაებანაკათ ზემო
ჵსენებულთა მათ მთავართა რომელთა ზამთრის აქუნდა საყოფელად
ბარდავი და ზაფხულის გელაქუნისა მთანი და არარატისანი რ~ მაშინ აეღო
ანისი ჩორმაღანს ამათ წარმოუვლინა ავაგ მოციქული ვაზ
ირთა მათ ხ~ და თქუა მათ წინაშე მისლვა ხილვა და მსა
ხურება და ხარაჯის მიცემა და დადება ქუეყანისა მისისა და ითხოვა ფი
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ცი და სიმტკიცე ხ~ მათ გაიხარეს და სიხარულით შეიწყნარეს მოციქული
და ფიცთა მიერ მტკიცეთა გულსავსე ყვეს მათ აქუნდა სრულად ერთისა
ღ~სა თაყუანისცემა და დილეულ აღმოსლვასა მზ
ისასა მისისა აღმოსავლით სამისა ჩოქისა ყოფად და მეტი არა რა ხ~ ფიცთა
სიმტკიცედ ოქრო წმიდა სამჯერ წყალსა ჩაყონ და განავლ
ონ იგი და შეასუან და მინდობილნი შეიწნარონ და ამა ფიცსა დაამტ
კიცებდა არა ეცრუვნენ სიტყუა ტყუვილი არა ამოვიდეს პირითა
მათით მეკობრე და მბორგველი კაცი გაუკითხავად მოკლიან და სხუანი მრა
ვალნი კეთილნი წესნი განეჩინნეს ზემოჵსენებულსა მას მთავარ
სა ჩინგიზყაენს ამით ოქროთა საფიცრითა დაუმტიცეს მოციქულ
თა ავაგისთა ფიცი რომლითა დაჯერებულ იქმნა ამისთვის რ
ომელ არა იყო ტყუვილი არცა სიცრუვე ფიცთა მათ შო
რს წარვიდა ამირ სპასალარი ავაგ დამდები სჯულსა მისსა
ქუეყანისა მისისათვის და მივიდა ჩორმაღანს ჩაღატას ბიჩუსა და
იოსურს წინა რომელთა იხილეს და პატივსცეს და შეიყუარეს
და მცველნი ქალაქისანი დაუდგინნეს რომელთა შანად უწოდდეს სიტყვი

თა მათითა ვითარ დამშვიდნა ქუეყანა ავაგისი და ცნა შანშე მანდატ
ურთუხუცესმან ზავი ავაგისი თათართა ამისი მცნობელნი თა
თარნი სიხარულით შეიწყნარებდეს რომლისათვის მიუმცნეს მ
ითვე ოქროსა საფიცრითა მტკიცე ფიცი უვნებლობისა და
წარვიდა შანშეცა და იხილნა იგინი რომელთა შანშესცა ფრიადი პატივი უყვეს და
ანისი და მ
ათ მიერ წაღებული მისი ქუეყანა ყოველი მისცნეს და მცველნი
დაუდგინნეს ქუეყანასა შინა და ვინცა მოვიდის ქარ თველთა მთავართაგანი
პატივითა შეიწყნარიან ხ~ ურჩთა ქუეყანა მოისრვოდა ამისი მცნობელი
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ვარამ გაგელი ზაქარიას ძესა მიენდო და ზავითა შემწყნარებელი ქუეყანა
ამისიცა დამშვიდნა ხ~ ჰერეთი და კახეთი სომხითი და ქართლი და აღმა
რთ კარნუ ქალაქამდის ყოველი ქუეყანა მწარესა ოჵრებასა
შინა იყო არბევდეს ტყუე ჰყოფდეს სრვიდეს მამაკაცთა ვიდრე დედათა და
ყრმათა ტყუედ წარიყვანებდეს ხ~ იწყეს შენებად და ზამთრის დაიბანაკეს
ბარდავს მტკურისა პირსა იორის პირთა და აღმომართ გაგამდე და მოტყუე
ნვიდიან არბევდიან ქართლს და სამცხეს და ჯავახეთს და აღმართ სა
ბერძნეთამდე კახეთს და ჰერეთს დარუბანდამდე ამათ ულხინებელ
თა ჭირთაგან შეიწრებულნი მთავარნი საქართველოსანი ყოველნი მიენდვნ
ეს თათართა ჰერკახნი და ქართველნი თორელი გამრეკელი თმოგუელი სა
რგის კაცი სწავლული და ფილასოფოსი და მრავალღონე ხ~ მესხ
ნი სათნოებისათვის მეფისა რუსუდანისა არა მიენდვნეს ამისთვის გან
ძვინებულმან ჩაღატა ნოინ აღიმჵედრა სამცხესა ზედა ა~დ შეივ
ლტოდეს ციხეთა შინა ესრეთ მოისრა და ტყუე იქმნა სული
მრავალი სამცხეს და ბევრი ერი მოიკლა ოდეს არღარა
იყო ღონე მოაჵსენა მეფესა რუსუდანს ივანე ციხის ჯუარელ
მან ჯაყელმან რომელსა ყუარყუარეცა ეწოდებოდა უკეთუ ს
თნდეს რათა იჵსნას ქუეყანა სამცხისა ოჵრებისაგან და იგიცა
მიენდოს ჩაღატას რ~ პატივითა იყო მეჭურჭლეთუხუცესი და
მთავარი ქუეყანასა სამცხისასა ინება მეფემან და წარმოგზავნა და
იხილა ჩაღატა რომელმან პატივითა შეიწყნარა და
დაუდგინნა მთავარნი ქუეყანისანი ესრეთ რა ჵელთ იგდეს ყოველი ქუეყანა განიყვეს
ოთხთა მათ ერისმთავართა ო
თხად და ეგრეთ
ვე ერისთავნიცა თვითეულნი ხუედრი მისი და ხარაჯა რომელ[სა]
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აიღებდიან და წარგზავნიდიან და ესრეთ მცირედ იწყო ქუეყანამან დაწყნა
რებად გულისჵმა ყო რა მეფემან რუსუდან რომელ წარიღეს ქუეყანა ამ
იერი თათართა განიზრახა რათა წარმოავლინოს ძე თვისი დავით და მოანდოს

თათართა და აღიღოს სიმტკიცე უვნებლობისა და წარავლინეს მოციქულად თათარ
თა შანშე და ავაგ და ვარამ და ჰერეთის ერისთავი შოთაი რომელსა მ
ანის ფერობისათვის კუპრობით უჵმობდეს ვიდრე წარმოავლენდა მეფე ძე
სა თვისსა ინება აღმჵედრებად დიდსა სულტანსა ყიასდინს ზედა ნათესავთა
სალჩუქიანსა რათა დაიმორჩილონ რომელსა აქუნდა საბერძნეთი
და წარავლინეს ბიჩოი ნოინი და თანაწარიყვანნა დიდნიცა იგი მთა
ვარნი საქართველოსანი ვითარ მიიწივნეს ქუეყანასა სევასტიას და ეზი
ნკისასა იწყეს ოჵრებად მაშინ სულთანმან ყიასდინ მოუწოდა ყო
ველთა სპათა და შემოიკრიბა მჵედ რებითვისი კაცი ორმოცი ბევრი რო
მელ არს ოთხასი ათასი და განაჩინნა მჵედართა თავად შარვაშის
ძე სახელით დარდინ რ~ი სიმჵნისა მისისათვის პირველვე დიდსა დიდებასა ა
ღეყვანა და მტკიცედ ეპყრა სჯული ამას თანა ფარადავლა თორელისა ახა
ლციხელისა შალვას ძე რ~ი ლტოლვილი წარსრული იყო სუ
ლტანსა წინაშე კაცი მჵნე და წყობათა შინა სახელოვანი ესენი
მჵედართა მთავარ ყვნა და წინამბრძოლად განაჩინნა და მოეახლა
მახლობელად მათსა დაიბანაკა ვითარ ესმა თათართა მოსლვა სულტნ
ისა წყობად მათდა ესეზომ განლაღებულ იყვნეს და განრისხნეს რომელ
ამისი მსმენელი ბიჩოი ნოინი მივიდა თხრობად ქართველთა მუნ მყოფთა
მოსლვასა სულტნისასა და იხილა ძისწული ყუარყუარე მდგომარე
სახელთ სარგის კაცი მჵნე და შემმართებელი ჵელოვანი ბრ
ძოლათა შინა და ჵმა უყო ბიჩოი და რქუა მახარობელად ვიდრ[ე]
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მე მოვალ ვიდრე რა იყოს ნიჭი ჩემი რ~ დიდსა სულტანსა ასმიეს მის
ლვა ჩუენი და ხლებულ არს და ესერა ახლოს დაუბანაკებიეს დიდითა და უამრა
ვითა ლაშქრითა და ხვალე ეგულების წყობად და ბრძოლისა ყოფად ჩუენთა
ესმა რა ესე სარგისს განკვირვებუ ლმან რქუა უწყი წყობათა შინა სიმჵნე
და გამარჯუება თქუენი ჶი ნოინო გარნა სიმრავლისათვის მათისა არას ვგონ
ებ სახარუ ლევანსა ხ~ ბიჩოი განიღიმნა და რქუა არა კეთილად მეცნიე
რ ხარ ნათესავსა ჩუენ მოღოლთასა რათგან მოგუცა ღთმ~ნ ძლევა ა
რად შეგვირაცხიეს სიმრავლე სპათა რ~ უმრავლესთა უმჯობესად ვი
დრემე ვსძლევთ და უმრავლესითა აღვივსებით ალაფითა აწ განემზადენით ხვალისა
ბ
რძოლად და ვიხილოთ ვითარ ვებრძვით მტერთა ეზომ განლაღებულ იყვნეს ყოველ
თა ნათესავთა ზედა ვითარ განთენა და მოვიდა სულტანი სპითა საზარელითა რ~
იყო ოთხასი ათასი მჵედარი და განაწყუეს რაზმი აქათ თათართა განა
წყუეს რაზმი და ურჩეულესნი მათნი მარცხენასა მჵარსა დააწესნეს ესრეთ აქუნდა წესა
დ უმჯობესთა ვიდრემე მარც ხენასა კერძოსა დააწესებდიან ამის ძალითა
რომელ სხუანი ნათესავნი ყოველნი უმჯობესთა და უმჵნეთა მარჯუენ
ით აქუნდა დაწესებითა რათა ურჩეულესნი ურჩეულესთა შეემთხვივნენ ხ~ დრო
შათა მათთა სიმეწამულე მოასწავებდა სისხლისა დამოღურილობასა მტერთასა ამა

თ რა ესრეთ ყოველი ნათესავი ქართველთა წინამბრძოლ ყვეს და
ვითარცა დაეახლნეს ურთიერთას იწყეს თათართა ჵმითა მა
ღლითა თქმად ალილვია ალილია რ~ი ძნელად სათარგმანებელ ა
რს და უცნაურ და სამსა ვიდრემე ჯერასა აქუნდა წესად თ
ქმა ამისი აჰლა აჰლა აჰლა და მყის მიეტევნიან ხ~ ქართველნი უპირა
ტეს და უმჵნეს ძლიერად ეწყუნეს და იქმნა ომი სასტიკი და მოსწყდა ურიცხვი ს
იმრავლე სპათაგან სულტანისათა სადა სახელოვანიცა შარვა
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შისძე დარდანი აფხაზი მჵედართმთავარი მათი მოიკლა და ივლტოდეს სპანი
სულტნისანი და დევნა უყვეს რა თათართა და ქართველთა ურიცხვი მბრძოლი მო
სრეს და შეიპყრნეს ხ~ ახლციხელი სულტნისა მიერ მოიკლა შურითა ქართველ
თათა ესოდენ ეწყუნეს პირველ ვითა განკვირდეს ყოველნი მჵედართმთავარნი მათნი
ძლ
იერად მბრძოლობასა ქართველთასა ამისთვის სიყვარულსა და პატივსა და ნიჭსა
წინაუყოფდეს და
ქებასა შეასხმიდეს ხ~ აღივსნეს ქართველნი და თათარნი ყოვლითა სიმდიდრითა ო
ქროთა და ვეცხლითა სასმურითა და სამზარეულოთა ოქროსა და ვეცხლისათა უ
ცხოთა ლარითა და სამოსლითა ცხენისა ჯორისა და აქლემისა არა იყო რიცხვი რა
ზომი აღიღეს ესრეთ სავსენი მივიდეს საბერძნეთს დევნად სულტნისა და
მიჰყვნეს ვიდრე იკონიადმდე რომელ არს ქალაქი დიდად დიდი და ზღუდითა
მტკიცითა
მიერ განმაგრებული სადაიგი შელტოლვილ იყო სულტანი და კუალად კართა ქალ
აქისათა იქმნა ომი ძლიერი რომელ თვითოეულად არა არს ჟამი მოთხრობ
ად რ~ უმრავლესთა დღეთა გამოვიდიან ჩალიბად და ესრეთ იბრძოდია
ნ სადაიგიცა ძლიერი და სახელოვანი ჩალიბობა გარდაიჵადეს მრავალთა დღეთა მათ
სახელოვანთა ქა
რთველთა ხ~ სულტანმან შეიწრებულმან ომითა ითხოვა ზავი აღუთქუა ხა
რაჯა დიდი და მძიმე და მრავალთა ძღუენთა და უფასოთა თუალთა და მა
რგალიტთა ძღუნად მიმცემელმან მოამშვიდნა და ითხოვნა მცველნი და ესე
რა ჟამ რაოდენმე არა იხილონ სულტანი ვიდრემდის გამოარჩიონ უმჯო
ბესი ამისნი შემწყნარებელნი თათარნი უკმოიქცეს და მოვიდეს ხალათს–
ხ~ სულტანმან ხალათისამან და წინამოეგება ურიცხუითა მიმღებელი რომელი
კეთილად შეიწყნარეს მცველნი ქუეყანისანი რომელ არიან შანანი დაუდგინ
ნეს და წარვიდეს საზაფხულოსა ადგილსა გელაქუნს და არარატისა მ
თათა და წარუვლინეს მოციქული მეფესა რუსუდანს რათა ზავი იქნას
მათ შორის და მოსცეს ძე მისი დავით და მისცენ მეფობა ტფილისი
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და ყოველი საქართველო და ვითარ ესმა ესე რუსუდანს სთნდა სიტყუა ესე და
გულსავსე

იყო ამისთვის რომე ფიცსა მტკიცედ იპყრობდეს და მინდობილსა შეიწყნარებდეს
გარდამოვიდა თვით მეფე და წარმოგზავნა ძე თვისი დავით რომელთა წინა მიეგებ
ნეს შანშე და ავაგ რ~ი თათართა დიდად პატივითა შეეწყნარა არა რათა
ნიჭთა და ზნეთა სამამაკაცოთა მქონებელი შოთა კუპარი გაგელილ ვარამ ქართლის
ერისთავი სურამელი გრიგოლ სამცხის სპასალარი და მეჭურჭ ლეთუხუცესი ყუარ
ყუარე ციხისჯუარელი თორელნი თმოგუელნი შავშკლარჯნი და ტაოელნი და
წარიყვან
ეს მეფე ძე რუსუდანისი დავით ხ~ მეფემან რუსუდან თანაწარიტანნა ყო
ველნი მთავარნი ლიხთიმერელნი და დადიანი ცოტნე კაცი პატიოსანი
და სათნოებიანი და ბრძოლათა შინა სახელოვანი ბედიანი რაჭის ერისთავ
ნი გურიელი და ყოველნი წარჩინებულნი წარემართნეს და შევიდეს ტ
ფილისს და წარვიდეს მუნით ბარდავს სადა დაებანაკათ ნოინთა მიიყვანს დავით
დიდითა პატივითა და ლაშქრითა ვითარ იხილეს ჩორმაღან ჩაღატამან
იოსურ და ბიჩოი განიხარეს და პატივი უყვეს მეფესა და მთავარსა
საქართველოსათა და მოსცეს ყოველი საქართველო ტფილისი სამშვილდე
რ~ი პირველ ომითა აეღო იოსურ ნოინსა და ანგურნაგას თანა და
სახლობითა ავაგისათა და ესრეთ კეთილად შეიწყნარეს დავით მეფე რომელსა
ნარინ დიდებითა უწოდეს ესე იგი არს სეფის პირი დავით მაშინ წ
არავლინეს მოციქული წინაშე დიდისა ყაენისა რომელი იჯდა
ყარაყურუმს ტახტსა ჩინგიზ ყაენისასა რ~ ჩინგიზ ყაენი გარდაცვალე
ბულ იყო და ჵელთ იგდო ძემან მისმან სახელით ოქონფინამან
და ყანიობ რომელი იყო კაცი კეთილი და დიდად უხვი და მოსამარ
თლე და იგიცა გარდაიცვალა და დასუეს ძე ოქოთასი ყოველი და
სახელით ქუქ და იგიცა მოკუდა და ჵელთ იგდო ყაენობა ძემან
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ქუქისმან მანგუ წარავლინეს მოციქული და აუწყეს აღება სპარსეთისა საქართველოსა
და საბერ ძნეთისა და ყ~თა თემთა მოკაზმული ქუდი და აბჯარი და ტანისამისი
გაუგზავნეს
და წესი მიუმცნეს და ესევითარ ქართველნი სრულიად მოვიდეს მეფე და ერთობილნ
ი მთავარნი რომელთა აქუს სჯული კეთილი და ტყუილსა ევლტიან
და მწამლველი არცათუ სახელიდების მათ შორის და სპარსთათვის მიუმც
ნეს ესრეთ არიან სპარსნი ცრუ მოღალატე ფიცისა არა შემნახველ და მრავა
ლნი იპოვებიან მწამლველნი და მამათმავალ ურცხვინოდ მიიწია რა ელჩი
პირველად ბათოისსა რ~ი იყო შვილი თუბისი პირმშოსა ჩინგიზ ყაენის შვილისა
რ~ მაშინ უპირატესობა ყ~თა ბათოს ყაენსა ეპყრა რომელსა აქვნდ
ა ოვსეთი და დიდი ყივჩაყეთი ხაზარეთი და რუსეთი ვიდრე ბნელეთამდის და
ზღუადმდე დარუბანდი
სა და ამან წარავლინა წინაშე მანგუ ყაენისა და ვითარ იხილა მოციქული
განიხარა და ჩაბალახისა ხილვასა ზედა განკვირდა და ესრეთ მიუმცნო ნოინთა მ

ანგუ ყაენმან ვინათგან ქართველნი წყობათა შინა კეთილად გიხილვან და ტყუილი
არა არ
ს მათ შინა იციან თქუენ თანა იპყრენით მტერთა თქუენთა ზედა გრძლ
ად ხ~ სპარსნი მოსწყვიდენით ქუეყანისა და თავადნი წარავლინა ყაენთა წინაშე
ესე მოციქული რა მოიწია ავაგ რ~ი ამირსპასალარობისაგან ათაბ
აგ იქმნა მეფის რუსუდანის მიერ იგი წარავლინა ჩაღატა ნოინ წინ
აშე დიდისა ყაენისა ბათოსა და ხლათისა სულ ტანი წარვიდეს უცნაურსა
და ყოვლადვე ქართველთა ნათესავისაგან უვალსა გზასა და ვითარ მიიწი
ვნეს წინაშე ბათოსა რ~ი იყო მას ჟამსა უმთავრესი ყაენთა და უზეშ
თაესი და უაღმატებულესი შუენიერებითა და მუნ თანაწარეყვანა ათაბაგსა ავაგს
ივანე ახალციხელის ძე სახელით დავით ეჯიბი ავაგისი რომელმან რქუა ა
ვაგს ვინათგან უცხოთა ნათესავთა მომართ მოიწიე და არა უწყი თუ
რა ყოფად არს ჩუენდა ესრეთ განგაზრახებ რათა ვიქმნე მე ვითარცა
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პატრონი და მთავარ შენდა და შენ იქმნე მონა უკეთუ ენებოს მოკუდინება შენი
მე მოვიკლა და არა შენ და არღარა ვეჭუ უკეთუ ბატონი მოიკლას ყმათაცა დაჵოცად
და ეს
რეთ მრავლითა ვედრებითა და იძულებითა დაარწმუნეს ავაგს ამისდა ყოფად
ვითარ შევიდეს წინაშე ბათოსა წინაწაიძღუანა დავით ვ~ა უმთვარესი
და ესოდენი სათნოება ქმნა დავით გამწირველმან თავის
მან პატრონისთვის სიკუდილად იხილა რა ყაენმან ბათო განიხარა და დიდ
ად პატივსცა მრავალთა დღეთა და ვითარ ცნეს კეთილისყოფა ბათოისა
გან და უშიშ იქმნეს სიკვიდილისა ერთსა დღესა შეუწოდა ბათო და
ავაგ წინაწარუძღუა რ~ი იხილა რა ყაენმან განკვირვებით
შემხედველი ეტყოდა ავაგს არა სადამე მეცნიერ ხარა რომელ
პატრონი არს შენი რ~ი უკანის შენსა დგას და შენ წინა წარმ
ოსძღომიხარა ხ~ დავით ღიმილით ეტყოდა დიდო დიდო განმარჯუებ
ულო ჵელმწიფეო ეგე არს პატრონი და მე მო ნა მისი და განკვირ
ვებული ყაენი ჰკითხვიდა მიზეზსა მისსა ყოფად რომლისათვის და
ვით თქუა მის ძლით ვყავ დიდო ყაენო რომელ არა მეცნიერნი
ვართ სიკეთისა შენისა და არა უწყოდით რასა შეგუამთხუევდით უკეთუ გენებ
ა მოკუდინება მემცა მომკუდარვიყავ უწინარეს და არა ბატონ
ი ჩემი რომლისათვის დიდად განკვირდა და აქო დავით და თქ
ვა ყაენმან უკეთუ ნათესავი ქართველთა ეგევითარი არს ვბრძანებ რათა
ყ~თა ნათესავთა რ~ნი არიან მორჩილებასა ქუეშე მაღალთა უმჯ
ობეს და უწარჩინე ბულეს იყვნეს და მაღალთა თანა მჵედართა აღრაცხონ და მამ
ული და საქონელი მათთა ჵელთა შინა იყოს და ყოველსა შინა მისანდოდ
იყვნენ რომლისათვის ბრძანება დაწერა და წარმოსცა და ესრეთ
განაჩინა წარვლენა დიდსა მანგუ ყაენისსა ხატაეთს და ყარაყურუმს ესენი
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აქამდინ იყავნ ხ~ ჩუენ დაშთომილისა სიტყვისა მიმართ აღვიდეთ გარდ
ამოვიდა მეფე რუსუ დან ლიხით და მივიდა ტფილისად მიეგებნეს
ყოველნი წარჩინებულნი სამეფოსა მისისანი და წარავლინა ძე თვისი და
ვით: ნოინთა: წინაშე: რომელთა პატივითა შეიწყნარეს და მოსცეს
ყოველი სამეფო წარჩინებულნი და ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი
და ესრეთ კუალად ეგო სამეფო ბრძანებასა ქუეშე რუსუდანისასა მე
ფისასა კუალად აქაცა ვინებე დუმილი ვინათგან მეგულების გა
ნსაკრთომელისა მოთხრო ბისა დაღათუ არა საკადრებელ არს
თხრობა მეფეთათვის უშუერსა რასმე რ~ იტყვის მოსე მხი
ლველი ღმრთისა ვითარმედ მთავარსა ერისა შენისასა არა ჰრქუა ბოროტი
გარნა ვინათგან წიგნი ესე შუამდებარე არს კეთილის მოქმე
დთა და ბოროტისმოქმედთა შენდობილ იყვნენ სიტყუანი ჩემნი
რ~ ჟამთააღმწერელობა ჭეშმარიტის მეტყუელება არს
და არა თუალახმა ვისთვისმე რ~ ამათ ჟამთა დაივიწყა შიში ღ~თისა
და ანდერძი ძმისა და ფიცი იგი რომელ ამცნო ძმამან მისმან რუ
სუდან მეფესა და განიზრახა ზრახვა უცხო რათა დაუმკვიდროს მე
ფობა ძესა მისსა დავითს და წარავლინა კაცი საბერძნეთს სულ
ტანსა სიძეს და ასულსა თამარს წინაშე რათა ძმისწული
მისი დავით ყრმა რომელ პირველ წარავლინა მათდა თანა ჭეშმა
რიტი რა ეყოს მათ მიერ და არა რა ბოროტი ეყო აწ რომე
ლი წარსწყმიდონ და მოაკუდინონ და მიერითგან უზრუნველად ეპყ
რას მეფობა მას და ძესა მისსა დავითს ხ~ მათ არა ისმ
ინეს ესე და კუალად სხუა წარავლინა მოციქული ამავე პირისა
თვის ხ~ იგინი არა ერჩდეს და მესამედ სხუა სავედრებელი წ
იგნი წარგზავნა შვილისა და ძმისწულისა გინა ძმისა მკლველ
ობითა სავსე და იგინი არცა მაშინ ერჩდეს ამისგან. გ[ანცვიფრებულმან]
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გულისწყრომითა აღვსებულმან დაივიწყა სჯულიცა და ლმო
ბა ნათესავთა და თვით შვილისა სიყუარული დედობრივი ვითარცა
იტყვის ბრძენი სოლომონ ვითარმედ გულისწყრომამან კაცისამა
ნ სიმართლე ღმრთისა არა ყვის ვითარ ამანცა კეთილთა
ძირთა მორჩმან არა ყო სიმართლე და წყალობა დაწერა წიგნი სიძესა
თვისსა სულტანსა ყიასდინს თანა და ესრეთ მიუმცნო ვითარმედ ამისთ
ვის მენება მოკლვა ძმისწულისა ჩემისა დავითისი რომე ცოლ
სა შენსა და ასულსა ჩემსა ძმისწული ჩემი დავით თანა ეყოფვის
და ამისთვის არა ნებავს ასულსა ჩემსა ბოროტი მისი ჶი გონებ
ა მჵეცთა უმძვინვარესი ვაჳ მკლველობა ოდესმე სმენილთა და
გარდასრულთა მკლველობათა უბოროტესი რ~ი აღასრუ
ლა შვილსა და ძმასა ზედა დამვიწყებელმან დედობრივთა და ძმა

ებრივთა ლმობათამან
სტრ.,
ხ~ მიიწია რა წიგნა ესე სულტანს წინაშე მ
ყის აღშფოთდა და შევიდა სახლსა სადედოფლოსა და უპატიოდ
განითრია ცოლი თვისი მოფხურითა თმათათა და ფერჵითა ძლიერად უ
ხეთქნა პირსა მისსა შუენიერსა და ტანი ფრიადისა ცემისაგან
სისხლის ფრად იყო და ხატნი იგი რ~ნი სამარადისოდ აქვნ
და სავედრებელად წინაშე მათსა შეაგინნა და დამუსრნა და ყოველნი მის წინაშე
მყოფნი მსა ხურნი და მოჵელენი ექსორია ყვნა და რ~ნიმე მოსწყუ
დნა და ცოლსა მისსა შეშინებით უთქმიდა უწყალოდ სიკვდი
ლსა უკეთუ არა დაუტეოს სჯული ქრისტესი და მუსულმა
ნ იქმნას და მრავალნიცა ტანჯვანი შეამთხვივნა რომლის
ა შ~დ მრავალთა ტანჯვათა მიერ მომედგრებულმან უა
რ უყო სჯული ჭეშმარიტი რ~ აქამომდე მტკიცედ ეპყ
რა სჯული ქრისტესი რამეთუ ხუცესნი და ხატნი წინაშე
მისსა აქუნდეს არა ფარულად არამედ განცხადებულად
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ხ~ ყრმა იგი დავით შეიპყრეს და მრავალნი ტანჯვანი შეამთხვივნეს რათა
ჭეშმარიტი აღიაროს ხ~ იგი იტყოდა უბრალო ვარ მოწა მე არს ღ~თი დაღათუ აწ ესე
ცილი დამწამა მამიდამან ჩემმან და დასაჯერებელ არს გარნა სა
ქართველოსა ბრალისა და შეცოდებისათვის ექსორია მყო და სიკუდილი
ჩემი მოგიმცნო აწ იხილე მოწყალეო და მაღალო სულტანო რომე
ლ პირველითგანვე მკლველობისა ჩემისა გული აქუნდა ესე ვითა
რ ესმა სულტანსა მცირედ ვიდრემე ლმობიერ იქმნა და მაშინ სიკვდი
ლი არა ინება მისი განგებითა ზეგარდამოთა რ~ მსჯავრ
ნი და განგებულებანი ღმრთისანი გამოუკულეველ არიან ვ~ა წერილ
არს ვინ ცნა განგება უფლისა ანუ ვინ თანამზრახველ ე
ყო მას გარნა არავე დამშვიდნა გულისწყრომა სულტნისა
ვ~ა ალითა მძაფრითა ენთებოდა გული მისი ამისთვის მოუწოდა
მენავეთმოძღუარსა და მისცა დავით ჵელთა მათთა და ამც
ნო რათა წარიყვანონ ზღუად და შთააგდონ სიღრმესა ზღვისასა ხ~ უ
კეთუ არა ყონ ესე იავარ ყოს სახლი და დედაწული მათი და იგინი
ბოროტად მოისრნენ ხ~ მენავეთა მათ წარიყვანეს და შთასუეს ნავსა და მი
მართეს პელაგონად და მიიწივნეს სიაღრმედ დიდად განშორებულ ქვეყა
ნისაგან და ენებათ შთაგდება დავითისი მაშინ ევედრა მენავეთა რათა
ილოცოს მცირედი ხ~ მათ დრო სცეს ვითარ აღდგა და აღმოიღო
უბითგან ხატი ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა რ~ი ვედრების
სახედ დასახულ იყო და მარადის თანა აქუნდის და მისა მიმართ ა
ქუნდა სასოება ესე დაიდვა პირსა და თუალთა და ცრემლნ
ი სიმწარისანი გარდმოსთხივნა და თქუა ყოვლადწმიდაო დედაო მჵსნელისა ჩ

ვენისა იესუ ქრისტესო ცო დვილთა შესავედრებელო და ნუგეშინის მ
ცემელო შეივედრე სული ჩემი რ~ შენ ხარ ნუგეშინის მ
ცემელი მწარისა ამის სიობლისა ჩემისა და უმსჯავროსა
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სიკუდილისა რომელ სამარესა და მიწასა შინა დაფლვად არავინ ღი
რსმყო ა~დ საჭმლად თევზთა არცაღა საფლავი ჩემი საცნაურ
იქმნების ა~დ მოწყალებათა შენთა მინდობილი ვითხოვ უკანა
სკნელსა ამას ოხჭანსა შინა რომელ მიჵსნა ჰაერის მც
ველთა ჵელთაგან და საშინელთა მათ სატანჯველთაგან რო
მელსა მოელიან ჩემებრ ცოდვილნი და ბრალეულნი ყოველნი
ამას და ამისსა უმრავლესსა ილოცვიდა ლმობიერად ც
ცრემლთა მწარეთა და მომდინებელი მაშინ აღჵადეს შესამოსელი და ხატი წარუღეს
რომლისათვის ლმობიერად ევედრა რათა მისცენ ხატი იგი ყოვლა
დ წმიდისა და თანა აქუნდეს რ~ი ისმინეს მენავეთა და მ
ისცეს ხატი იგი და დაჰკიდეს ყელსა ხ~ ვითარ ეგულებოდა შთა
გდება ერთმან მენავეთაგანმან ყო წყალობა განგებითა ზეგარ
დამოთა ღ~თისათა და ვედრებისა ღმრთისმშობელისათა მცირე
რამე ფიცარი მისსა ჵელთა მისთა და ესრეთ შთააგდეს ზღუად
ხ~ დავით მოეხვია ფიცარსა მას და მოჰბერა ქარმან ძლიერმა
ნ და უჩინო იქმნა თუალთაგან მათთა და მიმო ღელვა
თა ვითარ კიდობანი ნოესი და მყის განაგდო ჵმელად და იხილა იგი ვა
ჭამან ვინმე მგზავრ მომავალმან და მიავლინა მან მცურველი
რ~ ჯერეთვე შორსღა იყო ქუეყანისაგან ვითარ უტევან
ერთ და გამოიყვანა ვაჭარსა მას თანა მყის შემოსეს და საზრდელი
მიართუეს და ნუგეშინისცეს და განძლიერდა რა შიმშილისა
და წყურილისაგან შეიწრებული რომელ თუალთაცა
კამკამებად ძლით ეძლო იწყო კითხვად ვაჭარმან მან მიზეზი შთაგდებისა მისი
სა ზღუად ხ~ მან ყოველი ესე ზემოჵსენებული აუწყა
რომლისათვის განიხარა ვაჭარმან და სახლად თვისად წ
არიყვანა და იწყო პატივისცემად ვითარ საყუარელსა შვილ [სა]
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ესრეთ ფუფუნებდა და იყო მას ვაჭარსა თანა ექუსი თუე ოდენ და განც
ხადნა საქმე ესე ყ~თა თანა ვითარ ვაჭარსა ვისმე ზღუასა შთაგდებ
ული ქართველთა მეფის ძე უპოვნიეს და მიიწია სიტყუა ესე სულტანსა
ყიასდინს თანა გულისწყრომითა აღვსილმან წარავლინნა მჵედარნი და მიიყვა
ნა დავით და ვაჭარიცა იგი და მენავენი იგი პყრობილ ყვნა და სიკუდილ
სა აქადებდა ხ~ ისწავა რა ვაჭრისაგან ზღვით გამოყვანება განუტყვნა მენა
ვენი ხ~ დავითისთვის არავე დასცხრა გულისწყრომად ა~დ შე
სძინა ვ~ა ჰეროდე კაცის კლვად რ~ კაცისკლვასა ზედა კუალად

ცა კაცის კლვა შესძინა და უბოროტესი სატანჯველი განაჩინა რ~ ი
ყო ჯურღმული ღრმა რომელსა შინა წყალი არა იყო ამას შინა
იყვნეს გუელნი შთაყრილნი რ~ი სავსე იყო განძვინებულითა და ცოფითა
გუელითა და ზედა იდვა ლოდი და არა იყო ნათელი დაეს
რეთ მწარითა სიკუდილითა მოჰკლვიდა მას შინა ჩაგდება ბრძანა დავითისი
და ვითარ წარიყვანეს დავით თანავე აქუნდა ხატი იგი აღიღეს ორმოსა მის
გან ქვა შთავიდა და დაცულ იქმნა ვ~ა დანიელ პირისაგან ლო
მისა ყოვლად არა ავნეს ესოდენ ყოვლად გესლიანთა დაბურეს
ქვა ზედა დავითს პირველვე თანა წარტანებულ იყო ვინმე სახელით სოსან
რ~ი მიეცა მამასა მისსა ლაშას ესე შეუდგა რაჟამს წარიყვანებდეს შ
თაგდებად ჯურღმულსა მას და ამან იხილა ჯურღმული იგი ხ~ კაცთა
მათ სულტნისათა რაჟამს დაუტევს ჯურღმული იგი გათხარა სოსმან
მცირედ ქვასა ქუეშეთ და მიერ შთაუტევნის პური რ~ი ითხოვნის
და ესრეთ ზრდიდა ხუთ წელ რა დაწვის გუელნი იგი რ~ნიმე მოეხ
ვის ყელსა რ~ნიმე ფერჵსა და სხუანი უბესა სხუანი გუერდსა უწვიან
და ვითარ ეძინა და გარდაიქცეოდა რა გუერდსა ზედა მჵრითა დააჭირა გუელ
სა ერთსა რომელმან მჵარსა სასტიკად უკბინა ხ~ სხუათა გუელ
თა დაიჭირეს გუელი იგი მკბენელი დავითისი და იწყეს ენითა ლოკად და მყის
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განკურნეს დავით და გუელი იგი შეჭამეს გუელთა მათ ესრეთ საკვირველები
თა განარინა ღთმ~ნ ყ~სა წარსაწყმედელისაგან რ~ნი მოიწივნეს მ
ას ზედა რ~ ესრეთ განიზრახა მეფემან რუსუდან თავით თვისით და
მტკიცებად მეფო ბისა ძისა თვისისა არა მომჵსენებელმან
სიტყვისა წინასწარმეტყუელისა ესაიასსა რომელსა იტყვის და მოხედნეს უ
ფალმან გონებასა მას ზედა დიდსა მთავარსა ასურასტანისასა და
სიმაღლესა მას ზედა დიდებისა თუალთა მათ მისთასა რა
მეთუ თქუა ძალითა ჵელთა ჩემთათა ვყო და სიბრძნითა გულისჵმის
ყოფისა ჩემისათა მოვიპყრნე საზღვარნი ძალი მათი წარმოვიღო და
შევძრნე დამკვიდრებულნი და სოფელი ყოველი დავიპყრა ჵელითა ჩე
მითა ვ~ა მართუენი და ვ~ა კუერცხნი დაშთომილნი აღვიხუნე და
არავინ იყოს რ~ი განმერეს მე ანუ სიტყუა მიგოს უკუე
იდიდოსმეა ცული თვინიერ მკუეთელისა ვითარმცა თავით თვისით კუეთ
დეს ანუ ამაღლდეს ხერხი თვინიერ მზიდველისა მისისაა ეგრე
თვე ვინ აღიღოს კუერთხი გინა შეშა არა ეგრეთ ა~დ მოავლინა
უფალმან საბაოთ შენსა პატიოსნებასა ზედა უპატიოება და დიდებ
ასა შენსა ზედა ცეცხლი აღგზებ
ული აღტყდებოდეს ვითარ აღესრულა პატიოსნისა მეფისა რუ
სუდანის ზედა რ~ სირცხვილ მიჩნს კადრებად და კუალად
ვერ მიძლავს დუმილად რ~ უპატიო ჰყო თავი თვისი ბოროტითა
ამით რომელ აღადგინა ძმისწულსა თვისსა ზედა გარნა განაქ

არვნა ზრახვანი მისნი ზეგარდამომან განგებამან ვითარ აქ
იტოფელისნი დავით წინასწარმეტყუელისზე და არა გულის ჵმა
ყო რ~ განაქარვნის ზრახვანი კაცთანი ზრახვამან ღ
მრთისამან ვითარ ფარაოსი მოსესზე ვითარ განერა ჵელთაგა
ნ მისთა ლტოლვილი პირველად ვითარ იტყვის ჟამთა
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აღმწერელი იოსიპოს და კუალად ვითარ განერა დავით ჵელთაგან სულტნი
სათა რ~ ცუდად იქმნა განზრახვა მისი და სხუაცა მოვიჵსენო რომელ ი
ქმნა განზრახვითა მეფისა ასტუვაგისათა არა ცუდ იქმნა წარავლინა ასულისა
მანდანისი სპარსთათვის ყოვლად ამას შინა მოცემა ძისა მის ისა კვიროს
ისი რომელი შემდგომად ასტუვაგისა მეფე იქმნა ანუ არა ამაო იქმნა
ხრიზმოზიცა იგი აპოლონის დედოფლისა შენისა კარისოსი განცდილი მე ობო
ლი მთხრობლი ძლეული კარისოსა შეპყრობილ იქმნა კვიროსის მი
ერ და უმეტეს ამისსა არა განცუდნა ხრიზმოზიცა იგი პირი ამოს
ი მეფისა ასიელთასა და ყ~სა პირისა მთავრისა ალექსანდრე პა
რიდოსისა ზედა რ~ი იპყრა წელთა ოდათორმეტთა რ
ომელმან მიმტაცებელმან ელე ნესმან ცოლისა აღამემნონის
ძისა მენელეოსისგან ოცდარვად წლად უმშვიდებელნი ბრძოლანი
მოუგნა ტროველთა და სრულიადი მოსპოლვა ნათესავსა მისსა ესე ყოველი
არა თვით განზრახვით იქმნა ჶი ბრძენო კეთილთა და პა
ტიოსანთა ძირთა მორჩო დედოფალთდედოფალო მეფეო რუ
სუდან გარნა რა მოივაჭრე იხილე რ~ ხუთისა წლისა
ჟამნი დაყვნა ულხინობთა ჭირთა შინა ჯურღმულსა ღ
რმასა გუელთა თანა რ~ ესე ზემოჵსენებულნი ზრახვა
ნი დაჵსნა ზენამან განგებამან ღმრთისა ყ~სა მპყრობელი
სამან ვ~ა აწცა ხ~ ჩუენ პირველსა სიტყუასა აღვიდეთ მოიწია
მეფე რუსუდან ტფილისს და ძე მისი დავით ნოინთა წინა წარავლინა ხ~ მათ ი
ნებეს დავითის წარვლინება დიდსა ყაენს ბათოსსა და მიერ
ყარაყურუმს მანგუ ყაენისსა და ვითარ ცნა რუსუდან წარვლინება ძისა
თვისისა უცხოთა ნათესავთა შორის და უცნაურ
თა გზათა ტკივილითა და უზომოთა მწუხარებითა შეიცვებო
და და დაუწყუედელთა ცრემლთა მოადინებდა და მოიჵსენებდა
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რაიგი ყო ძმისწულსა თვისსა დავითს ზედა ვითარ ექსორია ჰყო ეგრეთვე თა
თართა წარავლინეს ძე მისი ვითარ ექსორიად წინაშე ბათოსა
სა ხ~ ვითარ არღარა იყო ღონე წარვიდა ნარინ დავით
და თანაწარატანა მეფემან რუსუდან მცირედ თანა მზ
რდილნი მისნი ქართლისა ერისთავის სურამელის გრიგოლის შ
ვილი ბეგაი გურკლელი მახუჯაგისძე ამირეჯიბი

ბეშქენ და თუალნიცა ორნი დაუმალნა ძვირად საფასონი
და წარვიდეს შ~დ კუალსა ავაგისსა და ხლათის სულტ
ნისასა რ~ პირველ იგინი წარავლინეს თათართა და
მიიწივნეს წინაშე ზემოჵსენებულის ბათოსსა რომელმა
ნ კეთილად იხილნა ნარინ დავით მეფე და ორისა წლისა
ჟამთა თვის თანა იპყრა და მიერ წარავლინა ჩინ
მაჩინს და ყარაყურუმს მანგუ ყაენს წინაშე რომელი მიიწ
ია რა კეთილად რა კეთილად შეიწყნარა და ავაგს შეეყვარ
ა რ~ი და მის თანა იყოფოდა ხ~ თათართა მათ ოთხთა ნოინ
თა მოეჵსენა ბოროტი ალმუთელთა რ~ი შეამთხვიეს მ
ომავალთა და აღიმჵედრეს მათ ალმუთსა ზედა და თანა მბრ
ძოლება განაჩინეს ქართველთა და წარმოუვლინეს მოციქულ
ი მეფესა რუსუდანს რათა მისცეს საყოფი საქართველოს
ა ლაშქრად ალმუთს ხ~ მეფე რუსუდან მას ჟამსა ტფილი
ს შვილისათვის მწარედ ილეოდა და დასნეულებული გარდა
იცვალა ტფილისს და წარიყვანეს მთავართა დიდითა პა
ტივითა და ტყეპითა რ~ არღარავინ იპოვებოდა ნათესავი მ
ეფეთა რ~ ნარინ დავით ყარაყურუმს წა
რავლინა და სხუა იგი დავით მკუდრად საგონებელ ი
ყო აქა რუსუდან გარდაიცვალა რომელი გარდა
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ცვალა და დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთასა მონას
ტერსა გოლათს და გაჵდეს ქართველნი უნუგეშინის მცემლოდ
და უმეფოდ რ~ ერთი დავით საბერძნეთს მკუდრად იყო და არა
უწყოდეს თუ რა შემთხუეოდა ამისთვის თვითოეული თავისა თვისისათვის განაგე
ბდა და ზრუნვიდა რ~ თვითოეული ერისმთავარი თვითოსა ნოინსა
შეუდგა და განაჩინეს თათართა ბევრისა მთავარი რომელსა
დუმნის თავად უწოდეს და გამოარჩივნეს მთავარნი ხ~ არა
ნიჭთა მქონებელი საჵმართა და მას ჵელთ უდვეს სპა
ჰერეთისა და კახეთისა და კამბეჩიანისა ტფილისითგან და აღმა
რთ ვითარ მთამდე შამახიისა და შანშეს ჵელთ უდვეს მა
მული მისი და ავაგისი ვარამ გაგელსა ჵელთ უდვეს ყოველი სომხი
თი გრიგოლ სურამელსა ქართლი და გამრეკელსა თორელს
მსგავსადვე ეგარსლანისასა საჭაბუკოთა შინა ჵელთ უდვა ჯ
ავახეთი სამცხე და აღმართ ვიდრე კარნუქალაქადმდე ხ~ ც
ოტნე დადიანსა და რაჭის ერისთავსა ყოველი იმერი სამ
ეფო და ესრეთ განაჩინეს თათართა და განიყვეს საქართველო
და წარვიდეს ბრძოლად ალმუთს და ქართველნი თანაწარიტანეს რ
ომელნი განიყვეს ორად ნახევარნი ერთსა წელსა და
ნახევარნი ერთსა წელსა იყვნიან ალმუთს რ~ შვიდ

ი წელ განგრძელდა ბრძოლა ალმუთისი რომელნი არ
იან კაცის მკლველნი მიპარვითა რომელთა მულიდად უწ
ოდიან და მათ ჰბრძოდეს თათარნი ჩორმაღონი ჩალ
ტისურ და ბიჩუი მოუწყენელად ზაფხულ და ზამთარ ხ~:
ქართველნი განყოფილნი თვითოეული მისსა წელიწადსა
ხუდის და იყვის ალმუთს და კუალად წარვიდიან სხუანი მხუ
ედრსა მისსა წელიწად ერთ იყვის ალმუთს და კუალად
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სხუანი ხუედრსა მათსა და ესრეთ შვიდისა წლისა ჟამთა გა
ნგრძელდა ყოფა და ომი ალმუთს: წარმოგზავნეს ალმუთელთა მულიდი ჵე
ლოვანი მივიდა ღამით და შემოეპარა მცველთა ჩაღატნისა
თა შევიდა კარავსა მისსა მძინარესა დასდვა დანა გულსა მი
სსა და მოკლა იგი რომელ ვერავინ ცნა და ვითარ გან
თენდა იხილეს კარვის მცველთა ჩაღატა ნოინი მოკლ
ული იყო მაშინ თქუეს ყოველთა ვინათგან ქართველნი დ
იდსა ჭირსა შინა არიან ჩუენ მოალთაგან შურით ქარ
თველთა მიერ მოიკლა ამას ყოველნი უცილოდ დაამტკიც
ებდეს თვინიერ ჩარმაღან ნოინისა გარეშე რ~ იგი იტყო
და დასწყნარდით კაცნო რა მეთუ არა არს ნათესავი ქარ
თველთა კაცის მკლველი და არცა სჯული უცთ ესევითარისა საქმისა ქმნად ხ~
იგინი აღშფოთებულნი სიკუდილისათვის პატრონისა განძვინებულნ
ი წარმოემართნეს ბანაკისა მიმართ ქართველთასა რ~ მახლობელად ჩაღატა
ნოინისასა დაბანაკებულ იყვნეს და ვითარ მომართეს განკრთეს ქართველნი
დიდად განუკვირდეს და უღონოებასა მოეცვნეს და არა
უწყოდეს რამცა ყვეს ხ~ ზოგნი ომისა მიმართ განე
მზადებოდეს და ზოგნი აყენებდეს რ~ ფრიად მცირე
იყვნეს მაშინ გრიგოლ სურამელმან ქართველ
თ მიუგო არაარს ჟამი ბრძოლისა რ~ მცირე ვა
რთ და უკეთუ ვებრძვით დიდით მცირემდის მოგუწ
ყუედენ და თუ არ ვებრძვით ჩუენ წარჩინებულთა ოდენ
ვგონებ მოკუდინებად და უმჯობეს მიჩნს რათა ჩუენ
მოვიკლნეთ და არა ყოველი ესე ძალი გარნა შევრდომა
ღმრთისა ჯერ არს რ~ არავინ არს მჵსნელი ჩუენ
ი თვინიერ იესო ქრისტე ძე ღმრთისა და ყოვლადწმიდა მ
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შობელი მისი მარადის ქალწული მარიამ რომელი მა
რადის მცველი არს მოსავთა ძისა მისისათა და
უმეტეს ჩუენ ქრისტიანეთა აწ ყ~თა სამსამი მუჵლი მო
იდრიკეთ შევრდომით ყოვლად წმიდისა მღ~თის მშობელ

ისა მიმართ და რომელთა უწყით თქვით შესხმა ესე: მისი:
მოწყალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღმრთისმშობელო და შემდგომივითარ აღა
სრულეს ლოცვა ესე სავედრებელი და ქება ყოვ
ლად წმიდისა ღმრთის მშობელისა და მოახლებულ იყვნ
ეს ბარბაროზნი იგი უწყალოდ მსპოლავნი ქართველთა
მაშინ გამოვიდა კაცი ერთი ლერწმოანით რომელსა
აქუნდა ლახუარი წუდილი შეღებული სისხლითა
და ლახუარი იგი აღიპყრა ზე და ძლიერად ჵმა
ყო მენ ქუშტემ ჩაღატა რომელ არს ენითა სპარ
სულითა მე მოვკალ ჩაღატა ვითარ იხილეს თათა
რთა მიეტევნეს ხ~ მათ შეუდვეს ცეცხლი ლერწამსა და გამოიყვანა ცეც
ხლმან ლერწამთაგან კაცი იგი და მოიყვანეს ჩო
რმაღან იოსურსა და ბიჩუსა წინაშე ხ~ იგინი ჰკი
თხვიდეს ვითარ მოაკუდინე: ჩაღატა ნოინ მან ესრეთ აუწყა მე
მომცეს ოქრო ფრიადი რათა თქუენგანი ვინმე მოვა
კუდინო ოთხთა მაგათგან წარმოვედ მოვკალ და და
ვიმალე და იგინი ეტყოდეს რა იყო მიზეზი გამოსლვისა
შენისა და ყივილი მაღლად სიკუდილი დიდისა ნოინისა
ვინათგან დამალულ იყავ და კუალად მულიდი მიუგებ
და ლერწამთა იმათ უჵშირესსა ლერწამში შა
ველ და დავიმალე მყის მოვიდა დედაკაცი ვინმე სიტ
ურფეაღმატებული და მრქუა მე რა ესე ჰქმენ კაცო შენ
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მოჰკალ კაცი და დაიმალე და აწ მრავალი სული მოკუდების მიზ
ეზად შენდა და იგი უბრალონი მოსწყდებიან და მე ვარქვი
რა ვჰყო დედოფალო ხ~ მან მრქუა აღდეგ და შემომიდეგ მე წ
არვედ და თქუ რ~ შენ მოჰკალ კაცი იგი და განარინე ური
ცხვი სული სიკუდილისაგანი ხ~ მე მსწრაფლ აღვდეგ და შეუდეგ სა
დაიგი მომიყვანა წინაშე თქუენსა ვითარ ჵმა ვყავ და მიხილ
ეთ დედაკაცი იგი უჩინო იქმნა და არა უწყი ვინა მოსული
იყო და მე ესერა ვარ წინაშე თქუენსა ვითარ ესმა სიტყუა კაცისა მის
გან თათართა განკვირდეს და კაცი იგი მულიდი ჵრმლითა ორად განკუე
თეს და ესრეთ იჵსნა ერი თვისი ყოვლადწმიდამან ღმრთის მშობე
ლმან და განარინა უმსჯავროსა სიკუდილისაგან ვითარ ოდე
სმე იჵსნა ქალაქი იგი დიდი კოსტანტინოპოლი რაჟამს იგი
ბარბაროზთა მძვინვარედ გარე მოიცვეს მჵედართ მთავრობასა
სარვაროსისასა და მძვინვარედ აღდგომასა ხაღან მთავ რისასა ვითა
რ დაინთქნეს ზღუად მბრძოლნი ქალაქისა მის მისდა მინ
დობილისანი რ~ აღდუღნა ზღუა და განდნა მძივთი
და დაინთქნეს ზღუად:– ჵდომთა ზედა წვიმა აწვიმა ვითარ სოდ

ომელთა ამათ საკვირველებათა არა უდარეს ვგონებ რო
მელ აწ იქმნა მსწრაფლი და ანას დათი ჵსნა ქრისტიანეთა ყოვლ
ად წმიდისა ღ~თის მშობელისა მიერ სამადლობელისა
გარნა წინაშენ ვინმე შეუძლოს დიდების მეტყუელებისა
მიერ სამადლობელსა: საკვირველებისა მისსა რომელ: დ
აიცვა ურიცხვი სული: ნათესავისაგან ქართველთა ყოვლა
დ უბიწომან სიტყვისა ღმრთისა მშობელმან ღმრთაებისა და
კაცობრიცა გუამოვნებითა და შეერთებითა შემაერთებელმან ღ~თად
სრულად და კაცად სრულად ორთა შინა ბუნებათა და ორთა ნებათა შეუ
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რყვნელად ხ~ ამის უბიწოებისაგან დაცულნი ქართველნი დიდსა ჭირ
სა შინა იყვნეს თათართა მიერ რ~ მიმდები და მოუწყინებელი
ბრძოლა აქუნდა ალმუთელთა მიმართ და ქართველნიცა თანა
წარჰყვიან და ორად განყოფილნი იყვნიან და თვითოეულნი ერის
მთავარნი თვითოსა ნოინსა დააგნეს ურთიერთას მაშინ ზემო ჵს
ენებული ესე ეგარსლან კაცი საკვირველი და მჵედრობის
ა ცოდნითა აღსავსე ეზომ განდიდნა რომელ კნინღა და სა
ხელისა დებადცა მეფისა იკადრა და ყოველი ქართველთ
ა ნათესავი ბრძანებასა მისსა მორჩილობდეს ვ~ა მეფესა
და თვით დიდი და პატიოსანი შანშე მანდატურთ უხუცესი
და გაგელი ვარამ და სხუანი ყოველნი მთავარნი ამათ ჟამთა შინა
სხუანიცა ბოროტნი აღმოსცენდეს:
და ვითარ ცნეს თურქთა შამს მყოფთა უმეფობა ქარ
თველთა და ლაშქართა საქართველოსათა ალმუთს წარსლვა თათართა თანა
და უცალოება ქართველთა შეკრბა სიმრავლე ფრიადი
კაცი ვითარ სამოცი ათასი რომელთა მთავრად და პატრონ
ად ჰყვა კაცი ვინმე სახელოვანი სახელით ყარახან
და გამოემართნეს ოჵრებად საქართველოსა და მოიწივნეს ქუეყანასა ვა
ლაშკერტისასა რ~ი მას ჟამსა ოდენ აღეღო შა
ნშეს და იწყეს ოჵრებად საქართველოსა და ვალაშკერ
ტისა და რაჵსს იქით ქუეყანათა ვიდრე სურმანადმდე
რ~ი იგიცა ოდენ დაეპყრა შანშეს მანდატურთ
უხუცესსა ამან ვითარ იხილა ოჵრება ქუეყანათა მათ მო უწოდა სპათა
თვისთა და ავაგ ათაბაგისთა და შეკრბეს მჵედარი ვითარ ოც
დაათი ათასი განვლეს რაჵსი მივიდეს ვალაშკერტს
სადაიგი დაებანაკა ყარახანს ხ~ ვითარ მიეახლნეს განყუეს
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რაზმი და მიეტევნეს ერთმანერთსა ხ~ შანშე უპირატეს ყ~თასა მიეტევა
რომელმან ჰოროლითა განგურიმა თურქი ერთი სახელოვანი იქმ

ნა ომი ძლიერი და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხვი სპათაგან თურქთასა ხ~ სპან
ი შანშესნი კეთილად დაცულ იყვნეს შეწევნითა ძელისა ჭე
შმარიტისათა რომლისა მიმართ მინდობილ იყო და ვითარ შენივთდა ომი იძ
ლია ყარახან იგი და სპა მისი ივლტოდეს და დევნა უყვეს
ვიდრე ხლათამდე მოსრეს და ტყუე ყვეს სიმრავლე ურიცხვი
და აისავსნეს ცხენითა ჯორითა და აქლემითა კარვითა და ხარგითა და
ალაფითა ურიცხვითა ესრეთ სახელოვანი და გამარ
ჯვებული მივიდა ანისსა სახლსა და ტახტსა მისსა გარნა ვინათგან განითქმოდა
ყოველგან უმეფობა საქართველოსა
აღიძრვოდეს ყოველნი ნათესავნი ოჵრებად ქართველთა მაშინ
აღიძრნეს საბერძნეთს მყოფნი თურქ მანნი და სულტანი ეზინკისა
და სხუათა ქალაქთა შინა მყოფნი ამირანი და შეკრბა სიმრა
ვლე ურიცხვი და წარმოემართნეს საქართველოსა ვითარ ესმა
მყოფთა ტაოსთა შავშკლარჯთა და კოლა არტან
კარნიფორელთა განკრთეს და წარმოავლინეს კაცი სა
მცხესა ყუარყუარე ციხისჯუარელ ჯაყელსათანა: რა
თა შეეწიოს შანშე მანდატურთ უხუცეს ქორწილი ქონდა
ასულსა თვისსა მაჩაბელთანა ქართლის ერისთავი გრიგოლ მ
აყრათ თან ახლდა მაჩაბელსა: იქ: დაესწრნენ ვანის ომში:
ხუცესმა: ჯვარს დაწერა ვეღარ დასწერა: და მღდელს მოუ
წოდა რათა გვირგვინი აეჵადა და მასუკან თუ მოურჩია
მერე: დამწერე ჯვარი: მღდელმა შეუსრუ
ლა: და მას დღესა არა ისადილეს ხ~: მან შანშემ: მოუწოდ
ა ყოვლთა მესხთა ერის თავთა და ყოველთა: ტოელთა
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ტაძრეულთა და შეკრბა მჵედარი ვითარ ათი ათასი და წარმოემართნეს ხ~
იგინი მოსრულ იყვნეს და ბანასა გარემოსდგომოდეს რ~ ოლთ
ისნი და ბუღათაყური ყოველი მათ აქუნდა და აოჵრებდ
ეს ტაოსა მაშინ წინამძღუარ ექმნა ყუარყუარე სპათა მესხთა
და მოვიდეს თავსა კალმახისასა ვითარ ესმა თურქმანთა მოსვლ
ა მესხთა აღიჭურნეს იგინიცა რომელთა თავადნი იყვნეს ალთუხან და ონ
ხან აქათ მესხნი ჩავიდეს მინდორსა მას რომელსა ეწოდ
ების აქა ომი ვანის ვაკეს ||||||||||||||||||||||||||
ავნის ვაკე და შეკრბეს ურთიერთას და იქმნა ომი ძლიერ
ი და სასტიკი და ბერძენნი და თურქნი მინდობილნი სიმრავლი
სათვის არა გარე უკუნ იქცეოდეს და ეგრეთვე მესხნი მინდობილნი სიმ
ჵნისანი: არა უკუნ იქცეს ძლიერად ბრძოდეს ხ~ მაჩამი მაჯათა სუსტათ ცემისან
ერთსა სახელოვანსა ბერძენსა გულთა ფიცართა დაო
რად განკვეთა რამეთუ მესხივინმე წამოდგა და ერთსა
თურქსა მუზარადსა შინა ჵრმლითა თავი გაუპო და მოკლა და მეორესა ორხნ

ის მჵნეთაგანსა ზურგსა უხეთქნა გაკუეთა და ზურგნ
ი განუწყვიტნა ვითარ მკუდარი დაეცა შემოსძახა მაჩაბე
ლსა ჵლმის მოქნევა ასე უნდაო: და ესრეთ გაგრძელ
და ომი და ორგნითვე მოსწყდა ურიცხვნი იძლივნეს ბე
რძენნი და თურქნი და იწყეს სივლტოლად აღიღეს ტყუე და იავარი უ
რიცხვი ცხენი და ჯორი აქლემი კარვები ყოველი სიმდი
დრე რ~ი აქუნდა და ესრეთ სავსენი და სახელოვან
ი მივიდეს სამცხეს და ესოდენ გამარჯუებული: რომე
ლ ესევითართა სპათა შინა არავინ მოიკლა სახელ დებ
ული კაცი ხ~ ამას ომსა უწოდდეს ბანის ჯარად
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რომელ ეს ოდენსა სიმრავლისა მათისათვის ეწოდა ბანჯა
რი რომელ ძალითა დაეტევნეს ბანს და ავნის ვაკეს სიმ
რავლისათვის ვითარ იქმნა ესე ამანვე ერისთავმან სამცხ
ისა სპასალარმან ყუარყუარე წარავლინნა ძისწულნი თ
ვისი ივანე რომელსა ეწოდა პაპა და უმრწამესი მისი სარგის
ორნივე იყვნეს ძმანი ძლიერნი და მჵნენი უმეტეს ყოველთ
ა წყობათა შინა უშიშნი და შემმართებელნი ბრძოდეს
ოლთისთა და აღიღეს ოლთისნი და ბუღათაყურის ციხე იგი და ძლი
ერად განმარჯუებულნი და ნაომარნი ომთა დიდთა შინა:–
მართალ არს: მოთხრობა ჟამთა ამათ შფოთთა შეკრბეს
ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი კოხტას თავსა იმერნი
და ამერნი ეგარსლან ცოტნე დადიანი ვარამ გაგელი ყუა
რყუარე კუპარი შოთა თორღაი ჰერკახნი ქართველნი
თორელ გამრეკელი სარგის თმოგუელი მესხნი და ტაოელნ
ი და ყოველნი იტყოდეს რა ვყოთ არღარა არს ნათეს
ავი ქართველთა მეფეთა რათა წინამძღუარ გვექმნას: და
ვბრძოდით თათართა და ჩუენ ერთი ერთისაგან განდგომილ ვართ ვერ წინ:
ააღუდგებით თათართა და იგინი ბოროტად გუაჭირვებე
ნ ესე ოდენ რომელ ყოველთა წელთა ალმუთს წა
რვალთ ჭირთა და ყ~თა ღუაწლთა შემთხუევად არ
ა არს ღონე დაღათუ უმეფო ვართ ა~დ შევკრბ
ეთ ყოველნი და ვბრძოდით თათართა დაამტკიცეს ომი
და დადვეს პაემანი ქართლს შეკრებისა და განიყარნეს უშორეს
ა მყოფნი აფხაზნი დადიანი ცოტნე და ბედიანი კაცი კე
თილი და სრული საღმრთოთა და საკაცობოთა და რა
ჭის ერისთავი _ ესენი ყოველნი წარვიდეს კაზმად ვითარ ესმა თათართა
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ერთგან შეკრება ქართველთა წარმოვიდეს ბიჩუ და ანგურგ და

მივიდეს კოხტას თავსა დახუდეს ყოველნი წარჩინებულნი სა
ქართველოსანი ლაშქარი გაყრილ იყო და ვერღარა წი
ნააღუდგეს და წარასხეს ქუეყანასა ანისისასა ადგილ
სა რომელსა ეწოდების შირაკავანი ხ~ ვითარ მიიწივნეს
ჩარმაღან ნოინს წინაშე რქუა რა არს შეკრება თქუენი უკეთუ არა
იქმთ განდგომილებასა: ხ~ მთავარნი მიუგებდეს არა განდგო
მად შევკრბით ა~დ რათა განვაგოთ საქმე თქუენი და
ხარკი განგიჩინოთ რომელსაიგი უწოდეს ხარაჯად ესე რა ესმა ა
რა სრულიად ირწმუნა და ბრძანა განძრცვა ყოველთა მ
ჵედართა შეკრვა ყოველთა სიცხესა შინა შიშველთა მჵედ
ართა ზედა დასხდომა და ყოველთა დღეთა ჰკითხვიდეს მიზეზ
სა შეკრებისასა და უკეთუ არა აღიარონ ჭეშმარიტი სიკუდილსა მისც
ენ ყოველნი ესე ზემოჵსენებულნი მთავარნი ხ~ იგინი დ
აამტკიცებდეს რათა განვაჩინოთ ხარაჯა და ამას ჰყოფდ
ეს მრავალ დღე რ~ არა არწმუნებდეს და ვითარ მოეახ
ლა პაემანი მივიდა დადიანიცა ცოტნე ლაშქრითა მათდ
ა ღადოსა რომელ არს შორის სამცხესა რკინის ჯვა
რი და ღადოსა და ვითარ აუწყეს წარსხმა ყ~თა მთავართა საქ
ართველოსათა ანისად და შეკრებულთა ყოფა სატანჯველ
თა შინა ბოროტთა ვითარ ესმა მწუხარე იქმნა უზომოდ
და თვისად სიკუდილად და სირცხვილად შერაცხა საქმე იგი
და წარავლინა ლაშქარი თვისი და ორითა კაცითა წა
რვიდა ანისად დამდები სულისა თვისისა და აღმსარბელი მცნებისა
უფლისასა რომელს იტევის უფროსა: ამისსა საყდარი არ
ა არს რათა დადვას კაცმან სული თვისი მოყუსისა თვის[ისათვის]
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რომელ ყო პატიისანმანცა ამან კაცმან ცოტნე სათნოება მა
ღალი და განსათქმელი საქმე საკვირველი და ყოვლისა ქებისა
ღირსი განვლო სამცხე და ჯავახეთი და მივიდა ანისსა რ~
ქალაქთა შესრულ იყვნეს ნოინნი და ესე წარჩინებულნი მოედ
ანსა შინა დაკრულნი მჵრითა შიშველნი მსხდომარე გან
წირულნი გარდაჵდა ჰონისაგან და დაბნია სამოსელი თვის
ი განშიშულდა და შეიკრნა მჵარნი და დაჯდა წარჩინებულ
თა თანა და ვითარ იხილეს თათართა განკვირდეს და მსწრა
ფლ აუწყეს ნოინთა ვითარმედ ცოტნე დადიანი მოვიდა ორითა
კაცითა და განიძარცუა სამოსელი თვისი და შეკრული და
ჯდა ქართველთა თანა რ~ კეთილად მეცნიერნი იყვნეს ც
ოტნესი რომლისათვის განკვირდეს თათარნი და წინაშე
მათსა მიუწოდეს და ჰკითხვიდეს მიზეზსა მუნ მისლვისა მისისასა:
ხ~ იგინი ეტყოდეს ვითარმედ ჩუენ ყოველნი ამად შევიკრიბენი

თ რათა განვაგოთ ხარაჯა თქუენი და ბრძანება თქუენ
ი აღვასრულოთ ესე იყო შეკრება ჩუენი აწ თქუენ ძვირის
მოქმედთა თანა შეგურაცხენით და მე ამის ძლით მოვედ წი
ნაშე თქუენსა რათა გამოიკითხოთ და უკეთუ ღირსი რამე სიკუდილი
სა უქმნიეს მეცა მათ თანა მოვკუდე რ~ თვინიერ ჩემსა არა
უქმნიეს უკეთუ ცხოვნდენ მათ თანა ვიყო დავითარ
ესმა ცოტნესგან ნოინთა განკვირდეს სათნოებისათვის და
თქუეს ვინათგან ნათესავნი ქართველთანი ესოდენ კეთილ
არიან და არა განცრუვ დებიან რომელ აფხაზეთით
მოვიდა კაცი რათა დადვას სული თვისი მოყუარეთა თვი
ს და არა განცრუვნეს ესრეთ განწირა თავი თვისი სი
კუდიდ არა არს სიცრუე მათ შინა და ამის ძლით
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უბრალოდ ვპოვებთ ამისთვის განუტეოთ ყოველნი რქუეს ცოტნეს განდგომილ
ება ვგონეთ თქუენ ქართველთა და აწ ვინათგან ჰყავ ს
ათნოება კეთილი ყ~თა ქართველთა შენ მოგანიჭ
ებთ და შენდა მონდობილ ვართ და განუშვნეს ყოველნი ესე
წარჩინებულნი და განიყვნეს მთავარნი საქართველოსანი
და წინააღმდგომ იქმნეს ურთიერთას: მაშინ შეკრბეს
დიდებულნი ამის სამეფოსანი რ~ ეგულებოდა მთა ვარ ყოფა მათ
ზედა ეგარსლანისი არა მათგან უგუარიანესისა კაცისა ამის
თვის შეკრბეს მთავარნი ამერის საქართველოსანი შანშე ვარამ
გაგელი ყუარყუარე ჯაყელი სარგის თმოგუელი კაცი მეცნიერ
ი და ფილოსოფოსი და რიტორი სურამელი გრიგოლ ქართლი
ს ერისთავი გამრეკელი თორელი ორბელნი და მრავალნი ერის
მთავარნი და ძებნა ყვეს ლაშას ძისი დავითისთვის და ეუწყა ვიეთგა
ნვე ვაჭართა ვითარმედ ჯერეთ ცოცხალ არს გარნა პყრობილი
ჯურღმულსა შინა ღრმასა გუელთა თანა მყოფობს ვითა
რ ეუწყა წარვიდეს ჩირმაღანის ჩორმაღონს ასუ
ლი ყვა მაჩაბლისა ტყუეობათა შინა ეშვნა ტურფა და შუენიერ
ი ყო და დიდად უყვარდა და კიდეც უჯერებდა იმ ქალთან: მივი
დნენ და ყოველივე იმ ქალს აუწყეს თავის მამისა და ძმის
პირითა ვი მოახსენეს ვინათგან წარავლინა მეფე ჩვენი: ნ
არინ დავით ყაენისა წინაშე და არა უწყით რა შეემთხვა
და დედა მათი რუსუდან გარდაიცვალა და არა არს ნათ
ესავი მეფეთა ჩვენ ურთი ერთას დაუმორჩილებელ არს
და არა ეგების თუმცა დავემორჩილენით ვისმე უკეთუ არა იყოს ნა
თესავი მეფეთა აწ გუასმიეს თუ არს შვილი მეფისა ჩუენისა რომელი
დაუტევა ძმამან დასა თვისსა რუსუდანს რათა იგი დაადგინოს მეფედ: ხ~ რუ[სუდან]
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მეფემან წარავლინა საბერძნეთს სულტანს თანა რათა წარსწყმიდოს და გუასმია
რო მე ცოცხალ არს და გუელთა თანა პატიმრად ჰყავს აწ გევედრებით რათა
წარავლინოთ ერთი ვინმე სახელოვანი კაცი და მოიყვანოთ დავით
მეფე ესე ყოველივე მამამან და ძმამან ქალს აუწყეს ამ დიდებ
ულთ კაცთა მაგიერ: მის ქმართან შეხვეწნა ქალი ფიცხ
ლავ წარვიდა და ჩორმაღონს ქმარსა თვისსა ყოველივე მოა
ჵსენა დიდათ განიკვირვა ჩორმაღონ დავითის სიცოცხლე და
მეორეს დღესა მოასხმევინა იოსურა ბიჩორა და ანგურა
და ქართველნიცა და ვითარ ესმა ნოინთა განკვირდეს საქმისა მ
ისთვის რ~ი ექმნა მეფესა რუსუდანს და მსწრაფლ
წარავლინეს ანგურაგ მოციქული და ვარამ გაგელი და სარგის:
თმოგუელი და მცირედთა დღეთა მიიწივნეს საბერძნეთს სულტანსა
თანა და აუწყეს ვითარმედ დავითის ძებნად მოვსულვართ რა
თა მოგუცე და წარვიყვანოთ იგი ხ~ იგი არღარა გონებდა სიცო
ცხლესა მისსა და ეტყოდა ვითარმედ ყრმა დავით წარმოევლი
ნა მეფესა ქართველთასა რათა ექსორია ვყო და ძუელ ოდესმე
ექსორია ვჰყავ და არს შვიდი წელი არა უწყი ცოცხალ არ
ს ანუ მკუდარ ხ~ მათ აუწყეს ვითარმედ ჩუენ უწყით რ
ომე ცოცხალ არს ჯურღულსა შინა მყოფი გუელთა თ
ანა რ~ სოსნასა ასმოდა მისლვა მათი და ეხილნეს ვა
რამ და სარგის და ეუწყა სიცოცხლე დავითისი
ხ~ ვითარ ცნ
ა სულტანმან წარავლინა კაცი და გამოიყვანეს დავით კნინღა სითმე მყოფი
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
რათა უსულოდ რადმე განყინულად ანუ მკუდრად უძრა
ვად საგონებელ იყო მხილველთა მიერ და უცხო იყო სახი
ლველად რ~ ფერი პირისა მისისა დაყვითლებულ იყო და თმანი
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ვიდრე სხვილბარკლამდე შთასრულ და ფრჩხილნი ფრიად გრძელ რომელი
იხილეს განკვირდეს სისოცხლესა მისსა და ვარამ და
სარგის დიდად ცრემლოოდეს ხ~ სულტანი ლმობიერ იქმნა გ
ანბანა და მრავალი ნიჭი მიანიჭა შესამოსელი ცხენნი რ
ჩეულნი ოქრო და ვეცხლი ფრიად პატივსცა და შენ
დობასა ევედრებოდა და ესრეთ წარმოავლინა და ვითარ მოიწ
ივნეს საქართველოს მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებუ
ლნი საქართველოსანი შანშე და ძე მისი ზაქარია ამირ ს
პასალარი კაცი სიკეთითა აღმატებული ყუარყუარე ჯაყე
ლი სურამელი გრიგოლ ქართლისა ერისთავი ორბელი
გამრეკელი შოთა კუპარი და ყოველნი მთავარნი თვინიე

რ ეგარსლანისა და წარვიდეს ნოინთა წინაშე ხ~ მათ იხილეს
და განიხარეს მეფობა ვერ დაუმტკიცეს ა~დ წარავლი
ნეს დიდსა ბათო ყაენისსა და წარჰყვეს თანა შანშეს ძე ზ
აქარია ვარამის ძე აღბუღა და სარგის თმოგუელი და წარვიდეს ბათო
ს წინაშე და ვითარ მიიწივნეს კეთილად შეიწყნარნა ბათოს ძე
შანშეს ძე ზაქარია და ვარამის ძე აღბუღა თვისად დაიმჭირნა და მეფე დავით მან
გუ ყაენს წინ წარავლინა და წარჰყვეს თანა სარგის თმოგუელი
და სხუანი მცირედნი ვინმე ქართველნი ყარაყურუმს მიიწივნეს მანგუ ყაენს წინაშე
რომლი
სადა მიემცნო ბათოს რათა განიხილოს და განა
ბჭოს და რომელსაცა ორთაგან დავითს ხუდებოდეს მ
ეფობა მას დაუმტკიცოს ხ~ მირაიწივნეს დახუდეს მა / / ნგუყენისსა ნარინ დავით
მეფე ათაბაგი ავაგ სურამელი
გამრეკელი ამირეჯიბი ბეშქენ და ესრეთ მრავალ
ჟამ იყოფოდეს ხატაეთს და ყარაყურუმს: – –
მაშინ ინებეს თათართა ნოინთა საქართველოს მყოფთა მიყვანა
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და სულტანისა ყიასდინისა წინაშე მათსა: და მოუწოდეს ელჩთა და მსწრაფლ ვი
თარ იხილეს ნოინთა სულტანი სიმდიდრითა უზომოთა და განსაკრთომელითა
ინებეს
მისიცა წარვლენა ყაენს ბათოს თანა და წარავლინეს იგიცა და თუ
სადა ვინ იყო ჵელმწიფე დამორჩილებული მათი ბათოს თანა წარ
ვლენდიან და ბათო მანგუ ყაენს თანა წარავლინის ვითარ ესე სულტანი
ყიასდინცა წარავლინა მანგუ ყაენისასა სადა იყოფოდეს ორნ
ი იგი დავით და დავით და მივიდა ყიასდინცა სულტანი საბერძნეთისა ხლათისა სულ
ტანი მუნ იყო და ათაბაგი ავაგ ხატაეთს და ყარაყურუმს დაყვნეს ვითარ ხუ
თისა წლისა ჟამი: ხ~ ამათ ჟამთა შინა იქმნა საქმე ესე ამას მანგუ ყაენს ესხან
ძენი ორნი უხუცესი ვითარმე ყუბილ ყაენ და უმრწამესი ულო რ
ომელთა ეჯნობითცა უჵმობდეს ამან მანგუ ყაენმან განაჩინ
ა ყაენად პირმშო ძე თვისი მუბილ ყაენ და უბრძანა ლაშქრო
ბა დასავლეთით კერძო ბაბილოვანსა რომელ არს
ბაღდადი და ეგვიპტისა და ყ~სა დასავლეთისა კერ
ძთა ხ~ ულოს უბრძანა წარსლვა დიდთა ინდოე
თად და მუნ განლაშქრობა გარნა ძნელად აღუჩნდა
ყუბილყანს წარმოსლვა დასავლეთით ულოს უბრძანა
წარსლვა ინდოეთის კერძოთა მაშინ ევედრა ულო ძმასა რათა გა
ნცვალონ ლაშქრობა და ულო დასავლეთით კერძო წა
რმოვიდეს და ყუბილყანი ინდოეთს ვითარ ცნა ყუბილყანმან სიხარ
ულით შეიწყნარა სიტყუა ულოსი და განცვალეს ლაშქრ
ობა და მოაჵსენეს მანგუ ყაენს მამასა მათსა სალაშქროსა

განცვალება და ულოსი ბაბილოვანს და ეგვიპტეს წარსლვა
რომელსა ნება სცა მანცა და მოუწოდა ძესა თვისსა ულოს და მისცა
ლაშქარი ვითარ ექუსი ბევრი მჵედარი დედაწულითა
მათითა და ხუასტაგითა და განაჩინა მჵედართ მთავრად
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რომელთაიგი ულოს ნოინობით უჵმობდეს და აწ ბეგლარბეგად სახელ
ით ელგა ნოინი ნათესავით ჯალარი კაცი პატიოსანი და სათნო
ებიანი და სამართლის მოქმედი ამას მოსცა მჵედარნი ვითარ ათი
ათასი და წარვიდეს ულო და მჵედართმთავარი მისი ელგა ნოინი გ
ანვლეს თურანი და ჯეონი მოიწივნეს ხუარასნის არესა და მიე
რ ალმუთს ვითარ მოიწივნეს ბრძოლად ალმუთისა მოკუდა
მანგუ ყაენი და დასუეს ტახტსა მამისა მისისასა მუბილ ყაენ რომე
ლი მამასა მისსა დაედგინა ყაენად და დარჩეს ყარაყურუმს
ზემოჵსენებულნი ესე ჵელმწიფენი უცალოებისაგან თათართასა:
ხ~ ულო მოიწია სამოცი ათასითა მჵედრითა ადარბადაგანს
ვითარ ცნეს ნოინთა ჩორმაღან იოსურ ბიჩუი და ანგურგ
წარემართნეს მიგებებად ულოსა და თანა წარიტანნეს
ყოველნი წარჩინებულნი საქართველოსანი და უმეტეს ეგ
არსლან რომელსა ვ~ა მეფესა მორჩილობდეს ყოველნი
წარჩინებულნი საქართველოსანი და მიეგებნეს ადარბადაგანს და
შეკრბეს ორნივე თათარნი პირველ მოსულნი რომელ
თა თამბობით უწოდეს და ულო ყაენს თანა მოსულნი და
აწ წარჩინებულნიცა საქართველოსანი მივიდეს ულო
ს წინაშე იხილნა და კეთილად შეიწყნარნა და ამჵედრ
და მათ თანავე ბრძოლად განაჩინა: უბრძანა რათა სამე
ულდ უჩნდა და რომელ არს მეჵრმლე რომელსა
არტყია ჵრმალი და კარსა ზედა მდგომარე არს: რ
ომელლი მე სუქურჩად ესე იგი არ რომელსა
საგრილობელად შექმნული მიერ გული შესაკეერ
ველი გაშიშვლებული აქვნდა თავსა ზედა ყაენისასა
მრღალსა შეშასა ვ~ა ბუნსა დროშისასა ზედა განრთ[ხომილისა]
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იყვის ამას სუქურად სახელსდებდეს უკეთუ არა ყა
ენთა ნათესავი იყვის არავის ჵელეწიფებოდა დაჩრდი
ლება მათი სხუათა ყუბჩაჩად რომელთა აქუნდის ტანისამოსი და ალქაბ
აშმი სხუათა ევდრჩად რომელ არიან კარის მცველნ
ი მეკარენი სხუათა ყორჩად რომელთა აქუნდა მშვილდ
ქარქაში ესევითარითა უშუერითა პატივითა პატივსცა ყაენმან დიდთა
ამათ მთავართა საქართველოსათა და თვითოეულსა პატივად გა

ნუჩინა და წარმოვიდეს და მოვიდეს ადგილსა რომელსა ეწოდების ალა
ტაღი და მივიდეს ყოველნი მორჩილნი წინაშე მისსა და და
ჯდა ტახტსა საჵელმწიფოსა და ილოცეს წესისაებრ
მათისა და უწოდეს ყაენად აქა იწყეს ყანობამან ამათ
ზედა თა~მჩთა ნოინთა ოთხთა მიერ განეგებოდა ქუეყანა საბრ
ძანებელისა მათისა პირველად რომგუარი რომელ არ
ს ხუარასანი ერაყი ადარბადაგანი მოვაკანი ბარდა
ვი შარვანი საქართველო ყოველი ხლათი და საბერძნ
ეთი დიდი ვიდრე ასიადმდე ამათ ოთხთა ნოინთაგან ს
გონებელ იყვის ვითარ ძალთა ოდესმე შემდგომმა
სავადრებელის რომისა და რომოსიონთა ქვეყანათა
განაგებდეს ოთხნი იპატოსნი და ვინათგან მოიწია უ
ლო იწყო საურავად ქუეყანათა და განაგებდა წესთა ყა
ენობისათა აღსრულებად მათვე ჟამთა წარმოვლინე
ს: სხუათაცა ყაენთა შვილნი მათნი რომელთა ქოუნ უ
წოდიან ბათო ვიდრემე ტურ და ჩაღატა ყაენის შვილმან
უშან ყული და თულის ნათესავისაგან ბოლღა რათა
ყანა მათი წილხდომილი ყა~ნის შვილთა და აჯიისა იგინი
აიღებდენ და ოქოთა ყაენის შვილის შვილი ყუბილყანის
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ძმა ულო აქ დახუდა პირველ მოსული და ვითარ იხილნა ულო
სამნი ესე ქოუნნი შეიწყნარნა და მისცა ქუეყანა ხუედრი
მათი და ესრეთ მშვიდობით იყოფოდეს ხ~ ქუეყანა სამეფო სა
ყდარნი და მცხეთა და მისი მიმდგომი ქუეყანა და მონასტერნი არავი
სგან იცვებოდეს რ~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი თვისისა
ქუეყანისათვის ზრუნვიდეს ამისთვის წარვიდა ულოს წინაშ
ე ქათალიკოზი ნიკოლოზ კაცი მხილველი სულითა ანგელოზთა
მობაძავი და მრავალთა მოღუაწებათა შინა საკვირველი მარ
თლმადიდებელი ძლიერი და თუალუხუავად მამხილებელი
მეფეთა და მთავართა რ~ იყო უმანკოცა და არავის თუალნი
აუხუნის იხილა რა ყაენმან განკვირდა წესსა და ხილვასა
შესახედავსა მისსა რ~ არა მეცნიერ იყო ნათესავსა ქარ
თველთასა თვინიერ არქუანთა და ვითარ პატივსცა დაუწერ
ეს იერლაყი რომელ არს წიგნი შეწყალებისა შეუქმნეს და მოსცეს
შანად ჯუარნი ოქროსანი და შეუმკუნა თვალითა და მა
რგალიტითა და უბოძა ერთი თვით ქათალიკოზსა და ერთი მო
ძღუარსა ვარძიისასა რ~ი თანა ჰყვა ქათალიკოზსა
და არგანიცა იგი ოქროთა შემკული მოანიჭა ქათალიკოზსა ოდ
ენ ჯუარიანი იგიცა და ესრეთ პატივითა წარმოავლი
ნეს და დაიცვნა ყოველნი საყდარნი და მონასტერნი:–

ხ~ იყვნეს ორნივე დავით და დავით ყუბილ ყაენს წინაშე
და იურვო დეს ორნივე მეფობასა ||||||||||||||||||||||||||
თმოგუელი სარგის ძლიერად წინააღუდგებოდა თვით ნა
რინ დავითს და რ~ნი მის წინაშე იყვნეს თანა ზრ
დილნი მისნი რ~ ეტყოდა არა ჯერ არს რათამცა ნაშობმან დე
დაკაცისამან დაიპყრას მეფობა და არა ძემან თვითმპყრო [ბელისა]
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და მამაკაცისამან ხ~ იგინი მიუგებდეს ვითარმედ დაღათუ ნარინ დავით
დედაკაცისა ნაშობი იყო ა~დ მეფევე იყო გვირგვინოსანი რუსუდან ძმისა
მისისა გიორგისგან დატევებული და მეფისავე ძე არს
ნარინ დავით და ვითარ განგრძელდა ცილობა ავაგ ამირსპა
სალარი წარმოავლინეს და მისცეს იერლაყი შეწყალებისა და
ქალი ქმნულკეთილი ნათესავი წარჩინებულთა სახელით ეს
ლომ და ელჩი ულო ყაენს თანა რათა კეთილად შეიწყნაროს
ავაგ და ესრეთ მოიწია ულო ყაენს წინაშე ხ~ მან პატი
ვით შეიტკბო და წარმოავლინა საქართველოსა და მა.მ
ასა თვისსა და ვითარ ცნეს ქართველთა მოს
ვლა ავაგ ამირსპასალარისა წინა მიეგებნეს ყოველ
ნივე მთავარნი და წარჩინებულნი თვით შანშე და ეგარსლან
ი რომელსა კნინღადა სახელი მეფობისა ეპყრა და ვითარ
მიეახლა ავაგ ჰგონებდა ჰუნისაგან გარდამოჵდომად და ეგრე
თ ხილვად ეგარსლანისგან ხ~ იგი განლაღებულ იყო და არა
ინება წესისაებრ პატივით ხილვა და ამბორისყოფად ავაგი
სა და ვითარ იხილა ავაგ განძვინდა და თავსა მათრაჵითა
უხეთქნა და უბრძანა მას ქუეშე დაწესებულთა რათა ცხენი
საგან უპატიოდ დაამჵუან ქუეყანად და ყვესცა ეგრეთ და პ
ატივისაგან უპატიო ყვეს და განძრცვილი განაძეს და
მიერითგან უპატიო იქმნა და ესრეთ განაგდეს შან
შე და ავაგ და თავადთა საქართველოსათა ხ~ ჩუენ პირველივე სიტყვა
მოვიჵსენოთ და ვითარ ცილობა იყო მეფეთა შორის და
არა განეჩინეს ყუბ ილ ყაენსა თუ რომლისა იყოს მეფ
ობა ამისთვის დაშთეს მრავალთა წელთა ყარა
ყურუმსა ხ~ სულტანი ყიასდინ და ხლათელი წარმოავლინეს
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ავაგსავე თანა და მივიდეს სახლად სამეფოდ მათდა დავითარ განძ
ლიერდა ყოფა ყარაყურუმს და ხატაეთს ორთავე მეფეთა მაშინ
ინება ყუბილ ყაენმან და წარმოავლინნა ორნივე მეფე
ნი ძმასა მისსა ულოს თანა და მიუმცნო ესრეთ რათა უკეთუ
სთნდეს ორთავე მისცეს მეფობა რომელ ყოცა უ

ლო უკანასკნელ და ესრეთ მოიწივნეს ულოს წინაშე რომე
ლი იხილა რა შეიწყნარა და ორთავე მეფობა დაუმტკიცა
და მისცა ყოველი სამეფო მათი და ვითარ ესმა ქა
რთველთა მოსლვა მეფეთა მათთა უზომოთა სიხარულითა აღვ
სებულნი წინა მოეგებნეს ალატაღს იმერ
ნი და ამერნი წარჩინებულნი და იყო სიხარული და მადლობა
ღმრთისა ვითარ დაყვეს მცირედი ჟამი ულო ყაენს წინ
აშე და წარმოავლინნა ქართლს და მოვიდეს ტფილის
სიხარულითა და შეკრბეს ქათალიკოზი დაყოვე
ლნი ეპისკოპოსნი და ყოველნი მთავარნი და ერისთავნი: დ
ასხდეს ტახტსა მამათა მათთასა ტფილისს დავით და
დავით ორნივე ხ~ მოწევნულ არს ესეცა სიტყუა რომელ
სხუა ვინმე ყ~თა აღმწერელი იტყვის ვითარმედ ყარაყურუმს
ყოფასა ორთავე მეფეთასა გუყაენმან ესრეთ გაბჭო
რომე მეფობა ლაშას ძესა დაუმტკიცონ და ესრეთ
წარმოავლინა და რუსუდანისა ძე დავით მაშინვე ლტო
ლვილი ღამით განიპარა და წარვიდა აფხაზეთს და მე
არა შევიწყნარებ ამას პირველად უწყოდეთ რომელ ყა
ენსა მას არა გაუყო და მან განუყვნა და ულოს მამა
სა და მეფობა ორთავე მანგუ ყაენის შვილმან ყუბლი
ყან მან მოსცა და ულო ყაენისა წარმოვლინა და მანცა ორ[თავე]
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დაუმტკიცა მეფობა და ორნივ დასხდეს ტახტსა ზედა და აზომ
რომელ მრავალი სიგელი იპოვების და თჴთ მე მინახავს
რომელ სიგლებისა თავსა სწერია მეფენი ბაგრატოანნი
და ნებითა ღთისათა დავით და დავით და ჵელიცა ორთა
ვესი რთავს ჩემ დავითისგან მტკიცე და ჩემ დავითისგან
ცა მტკიცე არს ხოლო დასხდეს ორნივე მტკიცედ მეფედ ვითარ ვთ
ქუ რომლისათჴს საეჭუელ იქმნა შანშესგან ლაშას ძისა
დავითის სიყუარული და ავაგისგან რუსუდანის ძის
ა დავითის მიმდგომობა და ვერ განაცხადეს რ~ ორნივე
დავით და დავით სიყუარულსა ზედა ეგნეს და არა წინა აღუდ
გებოდეს ერთმანერთსა და მოჩილობდეს ულო ყაენსა და ხარაჯა
ს მისცემდეს ხოლო უპირატესი პატივი და ზემოჯდომა ლ
აშას ძესა დავითს ეპყრა ლაშას ძეობისათჴს დაღაცათუ
უხუცესობისათჴს ვინათგან თათარნი არა დამშჴდნეს ყო
ველთა ნათესავთა სრვად და ოჵრებად და თანამბრძოლ ა
ქუნდეს ქართველნი წყობათა შინა სიმჵნისა მათისათჴს ამის თჴს დ
იდსა ჭირსა შინა იყვნეს მეფენი და მთავარნი დაუცხ
რომელად ებრძოდეს ურჩთა და უმეტეს ალმუთს მყოფთა

რ~ შჴდისა წლისა მყოფთა ჟამთა განგრძელდა
ბრძოლისა ყოფა მათი ამისთჴს წარავლინნა უცხო ნოინ
ნი და მათ თანა მეფე გიორგის ძე დავით ქართველთა ს
პითა რათა ბრძოდენ ალმუთს ხოლო იგინი ამისნი მ
ცნობელნი და მრავალთა ომთა მიერ შეიწრებულ
ნი ყოვლისა ღონისძიებისაგან უღონო ქმნილნი
ივლტოდეს ეგჴპტედ რომელ არს მისრეთი რ~ აიღე
ს დედაწული და ხუასტაგი და ყოველი სიმდიდრე მათი
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და მან დაამკჴდრნა სულტანმან მისრეთისამან და აწ რომე
ლ მულიმნი მისრეთით გამოვლენ იგივე ალმუთელნი
არიან მუნ დამკჴდრებულნი და ესრეთ რა ჵელთ იგდო ულო
ალმუთი და ყოველი ხვარასანი ინება ამჵედრება ყოვე
ლთა ნათესავთა ურჩთა და მოსრვიდა კაცთა ესოდ
ენ რომელ ათორმეტი დღე ოდენ დაყვეს ერთსა
ადგილსა ზედა ამისთჴს რომე მოკლულითა კაცი
თა აღყროლდის ადგილი იგი რომელ დგის ხ~ უმე
ტეს სპარსთა მოსწყუეტდის რ~ საძაგელ უჩნდის სჯული
მუსულმანთა: ხ~ ამათა თანა აქუნდა სამართალი განმკით
ხველობისა და ამას ულოსა თანა იყვნიან მარადის მეფენი რ~
ორნივე დავით და დავით ხოლო იყო ესე ლაშას ძე დავით ტანითა დიდ
და ახოვან და სხჴლ და მოისარი მაგრითა მშჴლდითა უმანკო
წრფელი და მალე მრწმენ და შემნდობელ ბოროტის მყოფთა და რუსუდა
ნის ძე დავით იყო ტანითა ზომიერ და თხელ ფერითა ჰაერ
ოვან და შუენიერ და თმითა თხელ ფერჵითა მალე მო
ნადირე რჩეული და კეთილად მსროლელი ნადირთა
ენა ტკბილ და სიტყჴერ უხუ და მდაბალ ცხენ
სა ზედა მჵნე და ლაშქრობათა შინა გამგონე და სამა
რთლის მოქმედ უმეტესობის მოღვაწე:- - - ესენი უმრავლესსა ჟამსა ულო ყაენს წინაშე იყვნენ და უ
ლო ლაშას ძისა დავითისთჴს უმეტეს მოყუარულ იყო და რუსუდა
ნის ძისა დავითისთჴს მოძულე ვითარ იყო რუსუდანის ძე ალატაღ
ს ულოს წინაშე დაიპყრეს და წარმოავლინეს საზამთრ
ორსა ადგილსა ბარდავს და ვითარ მოიწივნეს ნახჭევანს მიერ
წარვიდა რუსუდანის ძე ორითა ოდენ კაცითა წარვიდა
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აფხაზეთს რომელი იყო გურკელნი და ამირეჯიბი სურამელ
ი ბეგი რომელსა თათარნი სალინ ბეგობოთ უხმობდეს ესე
ესე იგი არს კარგი ბეგაი რ~ ლაშას ძე დავით ტფილისს იდგა

მას ჟამსა დავით მოიწია ქუეყანად ავაგ ათაბაგისა შეურაცხითა შესამოს
ლითა იხილა იგი მომავალი ნადირობას მყოფმან ორბელმან
რ~ მოწყუედასა მას ორბელთასა მეფისა მიერ ლტოლვილი
წარსულ იყო ნახჭევანს სახელით ლიპარიტ ესე მიიწია ქვე
ყანად ელიგუნისად ხ~ ელიგუნ იხილა რა ლიპარიტ ორბ
ელი სიძედ შეიყვანა და ასული თჴსი აქორწინა რომელმა
ნ შვნა ორნი ძენი რომელსა უწოდეს ერთსა ელიგუმ
და მეორესა სუმბატ და შვილად მიიყვანა შეემთხვია დავით და წარიყვანა სახლად
თვისად ხ~ დავით ევე
დრა სუმბატს რათა არა განაცხადოს და წარავლინოს აფხაზეთ
ს და თუალიცა მისცა იგი სახელოვანი რომელ წარემ
ატანებინა დედასა მათსა რესუდანს და მან წარმოავლინა უნ
დოთავე შესამოსლითა შიშისათჴს თათართასა და მოიწია
თორს ლიპარიტ თორელისასა რომელსა დევის ყურც
ა ეწოდებოდა და მან უძღუნა ცხენი და შესამოსელი და წ
არჰყვა ქუთათისს ხ~ ვითარ ცნეს აფხაზთა სუანთა დადიანთა
ბედიანმან რაჭის ერისთავმან და სრულიად ლიხთ იმერ
თა შემოკრბეს სიხარულითა დიდითა და მეფე ყვე
ს დავით რუსუდანის ძე აფხაზთა ვიდრე ლიხთამდე: და აქა შინა შე
იქმნა სამეფო ესე ორ სამთავროდ გარნა ეგრეთცა იყვ
ნეს სიყუარულსა ზედა ერთმანერთისასა დავით
და დავით და დარჩა ლიხთ აქათი ლაშას ძესა დავითს და მოიწყო ყოველი ქუეყანა და მოიგო სიმდიდრე
უზომო ლაშას ძემან და წარმართა სახლი სამეუფო კეთილად და
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მონებდა ყაენსა მაშინ წარმოავლინა ქუეყანასა მაშინ წარმოა
ვლინა დიდმან ყაენმან რომელსა ეპყრა ყივჩაყეთი და ოვსეთი ხ
აზარეთი რუსეთი და ბორღალეთი ვიდრე სერბთამდე დარუბა
ნდამდე და ხატაეთამდე და წარვიდა წინაშე ბათოსა მეფე დავით ნ
იჭითა უზომოთა და დაუტევა განმგებელად სახლისა სამეუფოსა
დედოფალი ჯიგდა ხათუნ და მესტუმრე ჯიქურ რ~ იყო ესე
ჯიქური ერთგული მეფეთა უმეტეს ყოველთა კაცთა სრ
ულიად სამეფოსა შინა მპარავი და ავაზაკი არა იპოვებოდა და თუ სადა
გაჩნდის ძელსა ჩამოჰკიდიან და სხუად არა რა ნიჭთა მქონ
ებელი ესე განდიდნა მეფისა დავითის მიერ დიდად ერთ
გულობისათჴს და ჵელთ უდვა სამეფოსა და სახლისა განგებ
ა და დაუტევა ტფილისს დედოფალს წინაშე რომელმან აღ
აშენა ისანთა პალატი განგებითა დიდითა და ფხოელნი
მოხარკე ყვნა და მეჯორედ ყვნა კაცნი იგი მჵეცის
ა შუენბნი და წარვიდა მეფე წინაშე ბათოსა ხ~ მან პატივითა შეიწყნარა და

ყოველი სათხოველი აღუსრულა და იყოფოდა მეფე წინაშე შთოისს
თუითოეული თუმის თემისა ადგილი თუითოეულსა კაცსა შევედრის
რომლისა თჴს კახეთიცა პანკელსა თორღუას შე
ვედრა და ამცნო რათა ბრძანებასა დედოფლისასა: ჰგონ
ა თორღუამან არღარა მოსლვა მეფისა უკუდგა პან
კისსა ციხესა და თჴსად დაიჭირა კახეთი და არღარა მორჩი
ლდებოდა დედოფალსა და მესტუმრესა ჯიქარსა: მ
აშინ შეიწყალა ყაენმან დავით მეფე და მოსცა სუქური
საჩრდილობელი რომელი სხუასა არავის აქუნდის თუ
ნ რაყანთა და ნათესავსა მათსა და მოუმცნო ულო რ
ათა თჴნიერ ულუსისა ნოინისა კიდე ურდოს შესლვასა
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მეფისა ზედათ არავინ დადგე ბოდის რ~ ესე იყო წესი თათართა რომ
ელ ყაენს წინ არავინ დაჯდებოდის არცა პურისა ჭამასა შინ
ა ესრეთ პატივ სცა მეფესა და წარმოავლინა სამეფოდ ქართლ
ად და ვითარ მოიწია ჰერეთს მიეგებნეს ყოველნი წარჩინებ
ულნი სამეფოსა მისისანი ხ~ თორღუა შეშინებული უკუ
დგა პანკისს ხ~ მეფე მოიწია ტფილისს და იყო სიხარული ყოველ
თა მკჴდრთა საქართველოსათა ხ~ თორღუას მოუწოდა მეფემან და
არა მოვიდა კარვად მეფისა შიშსათჴს და მრავლჯერ: უწ
ოდადა ვერ ეძლო გულპყრობად მოსლვად მაშინ განძ
რახვითა ჯიქურისათა წარვიდა ხორნა: ბუჯელი და მივიდა თორღ
ას სახლსა რათა მას მიენდოს ფიცითა მტკიცითა ხ~ თორღუამა
ნ რქუა წარვალ ალავერდს გიორგის წინაშე და მ
უნ მიმინდევ და წარვიდეს ორნივე და გამოება ფესუსა სამ
ოსლისა ალა ვერდის მთავარმოწამისასა და მივიდა ხო
რნაბუჯელიცა შეჰფიცა და გამოჵსნა ფესჴსაგან ხ~ თორღუ
ამან რქუა რა იგი ჰყო ჩემ ზედა ამან წმიდამან გიორგი გიყოს შენ რ~ მარტო ვა
რ და სიკუდილითა ჩემითა უმკჴდრო იქმნების მამული ჩემი
ეგრეთვე უმკჴდრო ჰყოს წმიდამან მთავარმოწამემან ს
ახლი შენი და წარმოიყვანა ხორნაბუჯელმან ფიცთა
მტკიცეთა მიერ შეკრულმან ტაბაჵმელას და შეურაცხჰყო
აღთქმა და ფიცი იგი და შეიპყრა ჯიქურმან განზრახვითა დედოფლი
სათა თჴნიერ მეფისა ცნობისა და წარიყვანეს კლდეკარ
თა და გარდამოაგდეს ხოლო ვითარ მიეგო ბოროტი ხორნაბუჯელსა
ალავერდის მთავარaმოწამისა აღთქმისა და ფიცისა გატეხის
ათჴს იხილეთ რ~ ესვა შვილი ხორნაბუჯელსა სახელით შალვა სი
კეთე აღმატებული ამას შალვას ესხნეს შვილნი და მყის დაიჵოც
[ნეს]
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და ეგრეთ ბერი ხორნაბუჯელი მოკუდა მწუხარებითა და ხედვად
უმკჴდრობასა სახლისა მისისასა და დარჩა მათი შვილი სახელით შალვა
რომელი უკანასკნელ თათართა მიერ მოიკლა და უმკჴდრ
ო იქმნა სახლი მისი და ესრეთ შური იგო ალავერდ
ისა მთავარმოწამემან ხოლო ვითარ მოიწყო მეფემან სამეფო წარვიდა ყა
ენს ულოს წინაშე ნიჭითა დიდითა რომელი იხილა რა
თა ულო ყაენმან პატივითა შეიწყნარა და ნოინთა თანა დააწესა წინა სად
გომად და ჯდომად და განმკითხველად და ბჭედ : ამათ ჟა
მთა ინება ულო ყაენ მან აღმჵედრება ბაბილოვანს ზედა:
რომელ არს ბაღდადი და ჵელმწიფესა ბაბილოვნელთასა ხალი
ფას ზედა და მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა და წარემართა ბა
ღდადს ბრძოლის ყოფად ხალიფასა მივიდა ქუეყანასა ბაბი
ლოვნისასა და ვერ წინააღუდგა ხალიფა არამედ შეივლტოდა
ბაღდადს ხ~ ყაენი გარე მოადგა და მოიცვა იგი ერთ კერძო
თჴთ ყაენი მოადგა წყალს აქეთ და წყალს
იქით ელგონ ნოინი და ერთ კერძო დავი
თ მეფე რ~ მის წინაშე იყვნეს ყოველნი წარჩინებულნი
საქართველოსანი და ბრძოდეს ძლიერად არა მრავალთა დღე
თა არამედ ათორმეტ დღე აღიღეს ბაღდადი მეფემან დავით უბრძანა ლაშქართა
მისთა რათა შეთხარონ ზღუდეთა ქუეშე და შეთხარეს
ზღუდესა შიგან შევიდეს ქართველნი და იქმნა ძლიერი
ბრძოლა და მოსრვიდეს სპარსთა ბაღდადელთა და შიში
ფრიადი აქუნდა ბაღდადელთა და ესრეთ განახუნეს კარ
ნი ქალაქისანი ქართველთა და თათართა და შევიდეს: ამის
ი მცნობელი ხალიფა რომელ შევიდეს ქალაქად თათარნი: ი
ვლტოდა ნავითა წყალსა მას ზედა რომელი ქალაქსა
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სდის და ვითარცა იხილა გომიმ რომელი იყოწყალსა იმიერ კერძო იყო
მოუჵდა და ვერ უძლო წარსლვად არამედ უკუნ იქცა პალატად თჴსად
ესრეთ ადვილად რა ჵელთ იგდეს განსაცდელნი და ჭირნი რომელ
მოიწივნეს ბაღდადს ზედა მოსრნეს მახჴლითა ესოდენი სიმრავლე რა ი
ყო რიცხვი და სავსე იყვნეს უბანნი ფოლოცნი და სახლნი მკუდარ
ნი მიერ სიმდიდრისა დაჰფასა მაშინ პოვნილთა თანა რომელნ
ი ქართველნი ოქროთა ვეცხლითა თუალითა მარგალიტითა
პატიოსნითა ლარითა და შესამოსლითა სამსახურებელითა ჭურჭლითა
ოქროსა და ვეცხლისათა რომელ არავინ აიღებდა თვინიერ ოქ
როსა და ვეცხლისა თუალსა და მარგალიტსა და შესამოსე
ლთაგან კიდე და სხუანი ჭურჭელნი ჩინეთით და ქაშანით მოხმუ
ლნი და მუნ შექმნილნი სპილენძი და რკინა უპატიოდ
იბნეოდა და ესრეთ აღივსნეს ლაშქარნი რომელ უნაგი

რი კურდანი და ყოველი შეურაცხი სამსახურებელი თვალი
თა და მარგალიტითა და წითლითა ოქროთა განტენნეს
და ზოგთა ჵრმალი ვადის პირსა მოსტეხდიან და ქარქაში წი
თლითა განტენიან და ზედა ნატეხნი ჵრმლისა ჩააგნიან ზო
გთა მკუდარი კაცი ბაღდადელი გამოწლიან და წითლით
ა ოქროთა თუალითა და მარგალიტი
თა განტენიან და ვითარ თჴსი მკუდარი განიყვანიან გარეშე ქალა
ქსა და ესრეთ რა აოჵრებდეს ჰჵოცეს და ტყუე ჰყოფდ
ეს მიიწინეს პალატად ხალიფისა გამოიყვანეს ხა
ლიფა და ძენი მისნი ცოლნი და ყოველი სიმდიდრე მისი ყოვე
ლი სიმდიდრე მისი განსაკჴრვებელი და მოიყვანე
ს ხალიფა წინაშე ულო ყაენისა და ვითარცა წარადგინეს წინა
შე მისსა ეტყოდეს ხალიფას რათა თაყუანისცეს
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ყაენსა ხ~ მან არა თავს იდვა დადგა და ეტყოდა ჵელმწ
იფე ვარ თჴთმპყრობელი და მონებასა ქუეშე არავი
ს მყოფი უკეთუ განმიტეოთ დაგემორჩილები თუ არა განმიტეოთ არღარავის მონებასა
ქუეშე
მყოფი მოვკუდები ხ~ იგინი აიძულებდეს თაყვანისცემად გამოუხუნი
ან ფერჵნი მისნი და იგი პირდაღმა დაეცის და არა თაყუანისცა
ბრძანა განყვანება გარე და წარავლინა ელგონ ნოინი რათა მო
კლან ხალიფა და შვილნი მისნი და რქუა ხალიფას ყა
ენმან შეგიწყალა და იგი მხიარულ იქმნა და ეტყოდა ვითარ
შემიწყალებს განმიტეოს და ბაბილოვანივე მომცეს ხ~ ე
ლგონ რქუა არა არამედ ყაენი თჴთ მისითა ჵელითა
და ჵრმლითა მოგაკუდინებს და ყაენის შვილი აშაღა შენს
ა შვილსა მოჰკლავს და ხალიფა განკჴრვებული ეტყოდა უკეთ
უ მომკლავთ გენეaბოს ძაღლმან და გენებოს კაცმან მომკლას
და ესრეთ მოიკლა ხალიფა ყოვლითა სახლეულითა მისითა და შ
ეიწყალნეს სხუანი დაშთომილნი ბაღდადელნი და ბრძანა შენება და და
ყარნა შანანი და ესრეთ ტყუე ალაფითა მივიდეს სავსენი
სადგურსა: ამათ ჟამთა შინა იქმნა ესეცა: | | | | | |
არა რ~ ყაენმან ბათო რომელი უდიდეს იყო ყოველთა ყაე
ნთა ინება განსწორება და აღთუალვა ყოვლისა ქუეყანის
ა და პოვა კაცი ვინმე ნათესავით ორდი და სახელით
არღუნ სამართლის მოქმედი და ფრიად მართლის მეტყუელ
ი და ღრმად გამგონე და განმზრახი რჩეული ესე
წარავლინა ყოველსა საბრძანებელსა მას მისსა რუ
სეთს ხაზარეთს ოვსეთს ყივჩაყეთს ვიდრე ბნელეთა
მდე აღმოსავლით ვიდრე ჩრდილოეთამდე და ხატაეთამ

დე რათა აღთუალოს და განაჩინოს მჵედარი და მეომარი
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ლაშქრად განმავალი ნოინთა თანა დიდთა და მცირეთა ღირსებისაებ
რ მათისა ულუფა რომელ არს ძღუენი მიმავალთა გზად:
და ქირა ცხენისა და საპალნისა და ვითარ განჩინა საბრძანებელსა
ბათოსსა მიერ წარავლინა ყარაყურუმს ყუბილ ყაენს წინაშე
ინება მანცა ესრეთ ქმნად და წარავლინა იგივე არღუნ გ
ანგებად საბრძანებელისა მათისა და განუწესა იგივე წესი და მი
ვიდა ჩაღატანის ტახტსა და უყანს წინაშე ინება მანცა
თურანს და განაწესა და განაგო მანდაური ყოველი და გამოვლო
ჯეონი და მოვიდა ხვარასანს ერაყს და ყოველსა რომგუ
არსა და განაგო ესრეთვე და მოიწია ყაენს ულოს წინაშე და
მან პატივით შეიწყნარა და წარმოავლინა საქართველოსა მეფეს
დავითს წინაშე და საბერძნეთად და ყოველსა საბრძანებელსა მისსა ზედა
განაჩინა აღწერად და განგებად და ვითარცა მოიწია საქართველო
სა დიდსა ჭირსა მიეცნეს ყოველნი მკჴდრნი სამეფოსა დავითი
სნი და იწყეს აღწერად კაცთაგან და პირუტყუთამდე ყანით ვენა
ჵამდე წალკოტით ბოსტნამდე და ცხრასა გლეხსა სრულისა
მიწისა მქონებელსა ერთი ლაშქარს წარმავალი კაცი
შეაგდიან და გამოჵდა სამეფოსაგან დავითისა ცხრა დუმანი
მჵედარი თათართა თანა წარმავალი რომელ არს: ც
ხრა ბევრი და განაწესეს ძღუენი სოფლისაგან ათასის
მჵედრისა მთავარსა კრავი ერთი და დრაჰკანი ერთი ხ~
ბევრისა მთავარსა ცხოვარი ერთი და დრაჰკანი ო
რი და მიზდი ცხენისა თეთრი სამი დღისა ერთისა
და ესრეთ განუწესა და წარვიდა საბერძნეთს და ბაღდადს
და ყოველგან ამან არღუნ განაწესა რა იგი ჯერ იყო
ოთხსავე საყაენოსა შინა რ~ იყო კაცი ესე სამართლის
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მოქმედნი: ხ~ ხუცესთა და მონაზონთა და საეკლესიოთა განწესებათა
არა შეაგდო საზღავი არცა ყალანი ეგრეთვე შიხთა და დავრეშ
თა და ყოვლისა სჯულისა კაცნი საღმრთოდ განჩენილნი და
მას ჟამსა ინება ყაენმან ულო აღმჵედრ
ება ეგჴპტეს ზედა და მოუწოდა მეფესა დავითს ყოვლითა სპითა მისი
თა და წარვიდა ბრძოლად სულტნისა და მიიწია შუა მდინა
რედ და იწყო ოჵრება ყოველსა შუამდინარესა და ვითარ ესმა
სულტანსა ეგჴპტისასა აღმჵედრდა წინაგანწყობად თათარ
თა და მოიწია მდინარესა ზედა ევფრატსა ყოვლით მჵედრები
თ მისით და მოვიდეს თათარნი და განვლეს მდინარე რ:

არა მოახლებულ იყო სულტანი პირსა მდინარისასა და წინ
ა მიეგებნეს სულტანი წინაგანეწყო და იქმნა ომი ძლიერი:
სადა იგი დავით მეფე და სპანი მისნი წინამბრძოლობდეს ძ
ლიერად და მოსწყდეს ორგნითვე და ივლტოდეს მეგჴპტელნი ხ:
ერი მრავალი მოსწყდა სულტნისა და ესრეთ ყა
ენმან დაიბანაკა მრავალ დღე პირსა ეგვიპტისასა და
ევფრატისასა სადა იგი იყო ქალაქი მცირე მდინარესა ზედა ძლიერად განმაგრებული
რომელ ერთკე
რძო მინდორისა ევფრატის მიერ და ვითარ იხილა ყაენმა სიმაგრ
ე ქალაქისა უღონო იქმნა ბრძოლად გარნა მოიგონა საქმე
საკჴრველი რ~ ეტყოდა მის ქუეშე დაწესებულთა არა არ
ს ღონის ძიება ბრძოლისა ყოფად ქალაქისა ამის მნებავს რათა აღვმჵედრ
დეთ და გარე მოვიცვათ ქალაქი ესე და ვითარ ძაღლთა ვიწყოთ ყი
ვილი და ყვირილი და ვითარ ესმა ესე განკჴრდეს და აღმჵედრ
დეს და ვითარ ძაღლთა იყივლეს და რა მიიწია ჵმა: ეს
ე ქალაქად იქმნა საქმე საკჴრველი რ~ განსქდა ქალაქი ო
რგან ნახევარი წარიქცა კლდითურთ წყლისაკენ და მოისპო სული
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ურიცხვი ესრეთ ჵელთ იგდო და წარვიდა შამად და შუა მდინა
რედ და მოეგებნეს ყოველნი მკჴდრნი შუა მდინარისანი
და შამისანი სავსენი ურიცსჴთა ძღუნითა მოიწივნეს აიდარ ბაგა
ნსა მეფე დავით ფრიად პატივცემული და მიიწია ტფილისს:- ამათ ჟამთა შინა
მწუხარე იყვნეს წარჩინებულნი მე
ფისანი რ~ ჯიგდამან არა შვა შვილი ამისთჴს ინება მ
ეფემან მოყვანა შვილიერებისა ძლით ალთუნ ნათესავით ოსი მეუღ
ლედ აღმთქმელმან უკეთუ მიეცეს ყრმა წული არღარა
შეიწყნაროს არამედ განუტეოს და ვითარ გამოჵდა მცირე ჟამი მუცლა
დ იღო ალთუნ ძე და შვა და უწოდეს სახელი გიორგი რომელი აღ
იქუა და შეიყვანა შვილად დედოფალმან ჯიგდა ხათუნ და შემ
დგომად მცირედისა კუალად მიუდგა და შვა ასული და უწოდა ს
ახელი თამარ და აქა შინა განიშორა საყუარელი თჴსი ალთ
უნ ნათესავით ოვსი რომელი ფრიად ქმნულ კეთილ იყო და შ~დ: მც
ირედისა გარდაიცვალა დედოფალი ჯიგი ხათუნ და წარიყვა
ნეს სამარხოსა დედოფალთასა მცხეთას და დაკრძალეს მას ჟ
ამსა წარვიდა მეფე დავით ულო ყაენს წინაშე მუღანს
რ~ იგი აქუნდა სადგურად საზამთროდ და მიერ წარმოჰყვა
სადგურსა საზაფხულოსა და მუნით წარმოავლინა მეფე ქარ
თლად რათა მზა იყოს მეფე ლაშქრად ეგჴპტესა რო
მელ არს მისრეთი და შემოიარა ქუეყანა ავაგ ათაბაგის
ა ივანე ათაბაგის ძისა რ~ მას ჟამსა გარდაცვალებუ

ლ იყო ავაგ და არა დაშთა ყრმა წული ა~დ ქალი ერთი სა
ხელით ხუაშაქ და მივიდა მეფე ბიჯნისს ტირილად და იხილა ცოლი
ავაგისი კახაბერის ძეთა რაჭის ერისთავთა ასული სახელით: გ
ვანცა ქმნულ კეთილი ეტრფიალა და შ~დ: მცირედისა: მიიყვანა: იგი:
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ცოლად და დედოფლად და წარმოიყვანა სამეფოდ ხ~ ქალი იგი ავაგისი და
უტევა მამულსა თჴსსა ზედა და შევედრა მანკაბერდელსა სად
უნსა რომელი იყო კაცი ბრძენი და გონიერი და კეთილის გა
ნმზრახავი და ჰაეროვანი ძალითა ფრიად ძლიერ
ი რჩეული საჩინო და მოისარი ჵელოვანი რომელი წარდგა წ
ინაშე და თაყუანის ცა ულოს და ჵელპყრობილმან რქუა ვინათ
გან მოგცა თქუენ ღმერთმან ძლევა ყოველთა მტერთა და ყოველთა კაცთა უ
მჯობესად გამოგაჩინა და აწ აქა არს მჵედარ ასი ათასი
ვინცა მერკინების გინა მედგინების ანუ ისარსა განვასრევთ
მზა ვარ და არავინ იპოვა მსგავსი მორკინალი მისი და ვინცა ი
პოვა ყოველთა სძლო ესე შეყუარებულ იქმნა ყაენ ულოს
აგან და იწყო განდიდებად და გონიერებითა მისითა მეფემან
ცა დავით პატივ სცა და შევედრა სახლი ავაგისი ხ~ დედოფალი გვა
ნცა მიუდგა და შვა ყრმა და უწოდეს დიმიტრი რომელი შე
მდგომად დავითისა მეფე იქმნა რომელი ქუემორე სიტყვამან ცხ
ად ყოს ამის გვანცას დედოფლობა მძიმედ უჩნდა მესტუმ
რესა ჯიქურს რ~ მტერ იყვნეს ამისთჴს განზრახვითა სუ
მბატ ორბელისათა შესმენილ იქმნა ვითარმედ ჯიქურ წ
არავლენს კაცთა არღუნს წინაშე რათა აუწყოს ყაენს ულ
ოს სიმდიდრე მეფისა და ეგულების განდგომა ხ~ ვინათ
გან დავით მეფე უმანკო იყო რომლისათჴს უმ
ანკოსა ყოველი რწამნ წარავლინნა მსწრაფლ წ
ინაშე მდგომელნი და ბრძანა წინაშე მოყვანება მისი
და სახლისა მისი სა იავარ ყოფად და ვითარ აღასრულეს
მსახურთა მეფისათა და წარადგინეს წინაშე მეფისა ჯიქ
ური ღამით რ~ მეფე ჯდა ისანთა მხედველი მტკურისა და არა
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და არა სიტყუა ყო მის თანა არამედ განუკითხავად ბრძანა შთაგდებად
მტკუარსა ხ~ ვითარ განთენდა იხილეს ჯიქური რიყესა ზედა
განგდებული წყლისაგან და განკჴრდეს ყოველნი მხილველნი
ანასდათისა სიკუდილისა თჴს და არავინ იპოვა დამფლველი მი
სი რ~ არა ესვა შვილი და შეკრბეს ყოველნი გლახაკნი და
ობოლ ქურივნი და ევედრნეს მეფესა რათა მიანიჭოს გვამი ჯ
იქურისი ამად რომე მრავალი კეთილი ექმნა მათ ზედა ი

სმინა დავით და მისცა გვამი მისი და მრავლითა გოდებითა წა
რიღეს ეკლესიასა წმიდისა ქალწულისა ქრისტინასსა
რომელი ხვარაზმელთაგან აღშენებულ იყო და მუნ და
ფლეს დიდითა პატივითა რაოდენ გლახაკთა ძალ ე
დვა: ხ~ შემდგომად ამისა ნება ყაენმან აღმჵედრ
ება სულტანსა ზედა მისრეთისასა და შეკრიბნა ყოველ
ნი მთავარნი და სპანი მისნი და მოუწოდა მეფესა დავითს:
და სპასა მისსა წარსლვად ეგჴპტედ ხ~ შეიწრებულ იყო მეფე და საბრძან
ებელი მისი არღუნის აღთუალვისაგან და რომელი იგი განეწეს
ა რაცა განისყიდებოდეს ტფილისს ასსა თეთრსა ზედა სამ
ი თეთრი საყაენოდ დაიდებოდეს ამას ზედა ხოჯა აზიზ ვინ
მე ნათესავით და სჯულითა სპარსი განეჩინა და დაეტევა
ტფილისს რომელი ესოდენ უწესოებად მიიწია რომელ თუ სამზარეულ
ოსა მეფისასა ცხვარი გინა კრავი ისყიდებოდის მას ზედაც
ა ხარაჯა წაუღიან რომელსა იგი ტამღად უწოდდეს ამი
ს მიერ შეიწრებული მეფე იგონებდა უკეთუ წარ
ვიდე ეგჴპტედ ანუ თუ განუდგე ყაენსა და კერას დაამტ
კიცებდა გარნა წარემართა ლაშქრად მისრეთს და ვითარ მოი
წია ქუეყანად ჯავახეთისად დაამტკიცა განდგომა და მოუწოდა
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თანა განმზრახთა მისთა და რქუა უკეთუ ვისმე ნებავნ დაუტევე
ბს მამული და წარმოვედინ ჩემ თანა უკეთუ არა ნებავს წა
რვიდენ მსახურებად ყაენისა მისრეთს რათა დაიცვას ქუეყანა მისი
რ~ ნება კაცად კაცადსა ზედა იყვნედ და მე არღარა მნებავს მ
ონება თათართა მძლავრე ბისათჴს ხოჯა აზიზისა რომელი
დაადგინა ჩემ ზედა არღუნ რ~ ვერ თავს ვიდებ ესოდენსა შე
ურაცხებასა: ხ~ წარჩინებულნი ამის სამეფოსანი რომელნიმე
დაამტკიცებდეს და რომელნიმე არა გარნა ეგრეთცა დაა
მტკიცა განდგომილება და უმრავლესნი წარვიდეს ყაენს წ
ინაშე შანშეს ძე ივანე და გრიგოლ სურამელი და კახა ერისთა
ვი ახალქალაქისა თავნი და პირნი ქუეყანისანი წარვიდეს ყა
ენს წინაშე და უმრავლესნი ჰერ კახნი ვითარ ცნა მეფემ
ან წარსლვა დიდებულთა მანცა ნება სცა და წარვიდ
ა განდგომად და მოუწოდა სარგის ჯაყელს ციხის ჯვა
რელსა რომელსა აქუნდა პატივი სამცხისა სპასალარობისა
და ეზრახა რათა განუდგენ ყაენს ერჩდა სარგის და წა
რმოიყვანა სამცხეს სახლსა მისსა და ფრიადითა პატივითა
განუსუენა უმეტეს წესისა მეფეთასა და აძლევდა ყოველ
თა ციხე ქალაქთა და ქუეყანათა მისთა გამოსაზრდელად მეფისა
და ლაშქრისა მისისათჴს ხ~ მეფემან არა ინება და დაყო

ზაფხული იგი მცირე ერთგულითა რომელნი დადგეს
ერთგულებასა მისსა ზედა და ესრეთ იყოფებოდეს სამ
ცხესა ხ~ დედოფალი გვანცა და ძე მცირე დაუტევა
სახლსა ავაგისსა ბიჯნისს ამას შინა მოვიდა ყაენ
ი ულო განმარჯვებული ბრძოლისაგან სულტანისა მე
გჴპტელისა რ~ სძლო მათ და აოტნა სადა იგი მუნ: და [მხვდართა]
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ქართველთა ძლიერი ბრძოლა ყვეს ხ~ ვითარ მოიწია საზაფხ
ულოსა სადგურსა თჴსსა ალატაღს და მიერ საქოსა და მერმე
წარვიდა საზამთროსა ადგილსა რომელსა აწ ყარა
ბაღობით და მუღანობით უჵმობენ იკითხა საქმე დავითისი და ცნა
განდგომილება მისი მოუწოდა არღუნს და ორასთა მთავა
რთა და აჩინა მჵედართ მთავრად და მისცა მჵედარი და
უბრძანა ქართველთ რომელნი ერჩდ ეს მას რათა წარ
ჰყვენ არღუნ ოირიდსა და მივიდენ მეფესა ზედა სამცხე
ს და ბძოლა უყონ წარმოვიდა არღუნ მჵედრითა ოცი
ათასითა შემოვლო განძა და სომხითი და მოიწია ტფი
ლისს და მუნ მოერთნეს ყოველნი ესე ზემოჵსენებულნი მთავა
რნი საქართველოსანი და წარმოემართნეს სამცხეს ბრძოლ
ა ყოფად მეფისა და ვითარცა ესმა მეფესა დავითს მოსლვა არღუნისი და ყოველ
თა მთავართა ქართლისათა მოუწოდა მესხთა შავშ კა
ლარჯთა და ვინცა დადგრომილ იყო ერთგულებასა
ზედა მისსა შეკრიბნა მცირედნი კაცნი მჵედარი რვა
ათასი და აჩინა მჵედართ მთავრად სარგის ჯაყელი
კაცი მჵნე და შემმართებელი და მრავალჯერ გამოცდ
ილი და სახელოვან ქმნილი წყობათა შინა ტანითა ახოვანი
ჵელოვნად მბრძოლი ცხენსა ზედა მჵნე მოისარი საჩინოდ ნა
დირთა უცთომლად მმუსრველი და მისა მინდობილ იყო
მეფე ერთგულებაცა დიდი აქუნდა მეფისა და წარავლინა
წინამიგებებად და წყობად არღუნისა და წარემართნეს
და დადგეს ჵევთა ხ~ არღუნ შემოვლო ქართლი და დადგა სურამს და წა
რმოავლინნა წინამბრძოლნი მჵედარნი ექვსი ათასი და არღუნ დადგა
შინდარას და წინამბრძოლნი მივიდეს ტაშის კარს და დადგეს სამდინაროსა
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მას ზედა რომელ არს შოლა ხ~ აღიყარა სარგის ჵე
ვთათ და წარავლინნა წინამბრძოლნი კაცი რჩეული და
გამოცდილი წყობათა შინა ათას ხუთასი მჵედარი არა უწყოდეს მო
ახლება არღუნისი და წარემართნეს და განვლეს ჵიდი ახა
ლდაბისა იყო ყინული და ზამთარი ვითარ წესი არს თვე

სა დეკემბრისასა და განვიდეს სივიწროისაგან წინამავალნ
ი იხილნეს რაზმი თათართა და წინა განეწყუნეს ქართველ
ნიცა და მყის ზედა მიეტევნეს მესხნი და პირველსა შე
კრებასა აოტნეს თათარნი და მოსწყჴდნეს მრავალნი სახელოვან
ნი და ესრეთ ძლიერად ბრძოდეს თათართა მათ მესხნი რომელ მცი
რედნიღა განერნეს და შეიხუეწნეს რაზმსა შინა არღუ
ნისასა შინდარას გორისასა და სდევნეს და მოსწყჴდნეს პირი
თა მახჴლისათა რ~ მჵედართ მთავარი სარგის და სპ
ა მეფისა ვერღარა მოილოდინეს ამისთჴს რომელ თათარ
თა რაზმი მახლობელად მდგომარე იყო და ესრეთ ძლევითა
საჩინოთა შემოქცეულნი მრავალთა სახელოვანთა თათართა
თავისა მქონებელნი მოეგებნეს სარaგისს და ლაშქართა ხ~ ვით
არ იხილა სარგის განმხიარულება და უვნებელად და
ცვა განიხარა გარნა მძიმედ აღუჩნდა რ~ ვერ მიესწრა ო
მსა რ~ იყო კაცი მძლე და შემმართებელი კუალად განწყო
ბისა მესხთა წარემართა არღუნს ზედა გულითა ქვე
ლითა ხ~ არღუნ სპათა მისთა მოუწოდა და კუალად ქ
ართველსა სპასა ზედა მისლვასა მხილველი ივლტო
და გარნა აყენებდეს ქართველნი წარჩინებულნი
და არა უტევდეს სივლტოლად რომელთა უპირობდ
ა თორელი კახა და ეტყოდა ვითარმედ ქართველნი
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მცირედნი ვართ ომისა მათისანი ჩუენ ვბრძოდით თქუენ წილ და
ესრეთ ძლით არწმუნეს და დადგა ადგილსა ზედა და განაწყო მ
ჵედარნი ვითარ დაეახლნეს ურთიერთას ზედა მიეტევნეს მესხნი
განლაღებულნი ხ~ სარგის ჯაყელი უპირველეს ყოველთასა მ
იუჵდა რაზმსა და უმჵნესი მათი ჩნდა ბაადური ჰოროლითა ცხენ
ისაგან ქუეყანად დასცა და იქმნა ძლიერი ომი და მრავალნი მოი
სრვოდეს არღუნის სპისაგან და სივლტოლად მიდრკეს პირვე
ლსავე მიჯრასა სძლევდეს სპანი მეფისანი და ვითარ არს
ჩუეულება თათართა ლტოლვა და გარე უკუნქცევნა ანაზდა გ
არე უკუნიქცეს მაშინ სულმოკლე ქმნულნი სპანი მეფის
ანი ივლტოდეს მსწრაფლ ესრეთ განწირულნი და მიმო დ
აბნეულნი თათართა მიერ მოისრვოდეს ცოდვათა ჩუენთა სი
მრავლითა განწირნა ღმერთმან და მისცნა ჵელთა წარმართთა
სა ხ~ უწყალოდ ჰჵოცდეს და მრავალნი სახელოვანნი მოსრ
ნეს თათართა რომელ მცირედნიღა ძლით განერნეს და სდ
ევნეს ახალდაბის ჵიდამდე გინა უმეტესცა ხ~ ზოგნი ტყუედ წარყუა
ნებულ იქმნეს გურკელელი მურვან და სხუანი მრავალნი
და ესრეთ შეიქცა არღუნ ყაენს ულოს წინაშე განმარჯვე

ბული ხ~ სარგის და მესხნი მივიდეს მეფეს წინაშე აწყუე
რს მეყჴსთა თჴსთათჴს მტირალნი რ~ უმრავლესნი მოესრნეს და
დაშთომილ იყვნეს მცირედნი და დაჰყო მეფემან ზამთარი ნახევარი
სამცხეს და გარდვიდა შავშეთს და კლარჯეთს და წარვიდ
ა ნიგალისჵევს და ვითარ მოიწია თუე მაისი და აღმოსცე
ნდა მდელო ყაენმან იგივე არღუნ წარმოავლინა დევნად და ძებნად რომელ
თა თანა იყვნეს ქართველნიცა მიმდგომნი ყაენისანი და თვესა
ივნისსა მოვიდა სამცხეს ხ~ მესხნი რომელნიმე მიეგებნეს ა
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რღუნს და რომელნიმე წარჰყვეს მეფესა და ესრეთ იწყო ოჵ
რებად და ტყუენვად სამცხესა და მოადგა ციხის ჯვარსა და
უწყო ბრძოლა ძლიერად რ~ არა ზღუდითა მტკიცითა გ
ანსრულებულ იყო ხ~ ციხეს მყოფნი ძლიერად ბრძოდეს და
მრავალი კაცი მოკლეს და დიდად ავნებდეს გარეთ მყოფთა დღი
სით და ღამით განვიდიან ადგილ ადგილად მოსწყჴდიან და ვითარ
იხილა სიმტკიცე ციხის ჯუარისა რომელ არს ჯუარის ციხე
აიყარა და წარვიდა და წიგნიცა მოუვიდა ყაენისა მსწრაფებ
ელი წარსლვად ვინათგან ყაენი თურანისა ქუეყანასა მყოფი
ბრძოლად მოსრულ არს ხვარასანს და ესრეთ იჵსნა ღ~თნ
ჭირთა ამათგან ქუეყანა სამცხისა რომელ ოც დღე ძალი
თ იყო არღუნ სამცხეს ხ~ მეფე დავით კუალად მოვიდა შავშ
ეთს და სამცხეს და ვითარ იხილა სამცხე მოოჵრებულნი
მოუწოდა თანამზრახავთა მისთა და ჰკითხა თუ რა ყონ რ~
ომი თათართა აღარ ეგებოდა მაშინ სარგის ჯაყელ ცი
ხისჯუარელმან მოაჵსენა ვითარ მედ სამცხე მცირე არს
და არა კეთილი სადგომი მეფეთა აწ განგაზრახებ რათა წა
რხვიდე ლიხთ იმერითს რუსუდანის ძისა დავითის თანა რ~ ს
წორად ორთავე არს სამეფო იგი და ესეცა და მე დავსდე
ბ თავსა ჩემსა და საქონელსა ყოველსა და ლაშქარსა ჩე
მსა შენთჴს ვითარ გენებოს იჵმარე და უკეთუ კეთილად
გისტუმროს დავით კეთილ და უკეთუ არა აჰა სიმდიდრე ჩე
მი მზა არს თქუენთჴს და ნუცა შენ სწყალობ საჭურჭ
ლესა შენსა და ვეზრახნეთ თავადთა იმერთა და განვსცე
თ საჭურჭლე და ჩუენ კერძო დავიყენოთ სთნდა ყოველ
თა განზრახვა ესე და წარავლინეს მოციქული წინაშე
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რუსუდანის ძისა რათა შეიწყნაროს თათართაგან მირიდებული ხ~
მან აღუთქუა და წარვიდეს და მივიდეს ქუთათისს სადა იგი წინა მიეგებ
ა რუსუდანის ძე და კეთილად ისტუმრა და დაყვეს წელიწ

ადი ერთი გარნა კეთილად თუ ისტუმრებდა რუსუდანის
ძე ეგრეცა კეთილადვე ლაშას ძესა დავითს არამედ ვ~ა უცხო ვი
დოდა მათ თანა მაშინ ეზრახნეს კახაბერის ძესა რაჭის
ერისთავს კახაბერსა ქუაბულის ძეთა ფარაჯანიანთ სარ
გისს რათა ლაშას ძე დავით ყონ მეფედ რომელნი ერჩ
დესცა და იქმნა განდგომილება ლიხთ იმერით და რომელნი
მე წარმოუდგეს ლაშას ძესა და რომელნიმე რუსუდანის ძესა
ეგრეთვე დადიანი ბედიანი ჯუანშერის ძე დადგა ერთგულებას
ა ზედა რუსუდანის ძისასა რ~ იყო ესე ბედიანი კაცი წარ
მატებული ყოვლითა ზნითა უხჴ უმეტეს ყოველთა
კაცთა სრული გონიერებითა ამან დააწყო ოდიში
რომელ მპარავი და ძჴრის მოქმედი არა იპოვებოდა და
სუანნი განიყვნეს ორად გარნა არას ავნებდეს ურთი
ერთას ორნივე დავით და დავით დაღაცათუ ლაშქართა
არა ენება ამისთჴს რომელ არა გასცემდეს ორნივე: მ
ეფენი საჭურჭლესა ლაშქართა ზედა ესრეთ იყო აშლი
ლობა და შფოთნი მრავალნი იმერით მაშინ არღარა
იყო ღონე დაამტკიცეს რათა განყონ სამეფო ორა
დ და საჭურჭლე აჩინნეს თავადნი სამეფოსანი და
განყვეს ორად ტფილისი ორად ქუთათისი ორად და თავადებ
ი და ერისთავნი ურთიერთ შეასწორეს ნიკოფსით
დარუბანდამდე და განყვეს სამეფო და საჭურჭლენი გარნ
ა ხუამლისა ქუაბსა რომელი იდვა მცირე გამოიღეს
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და გაიყვეს და უფროსი ქუაბსავე დაუტევეს ხ~ ჯაჭჴ იგი სახელდებ
ული სალმასური და თუალი იგი პატივცემული გურდემლი და მარ
გალიტი იგი დიდი რომლისა სწორი არა ვის სადა უხილავს
ესე სამივე რუსუდანის ძესა დავითს მიხუდა და აქა იქმნა გ
ანყოფა სამეფოსა და მიერითგან შეიქმნა ორ სამეფოდ მაშ
ინ უმეფო იყო ამიერი საქართველო სამეფო და დაიშალა ლაშ
ქარი და მსახურება თათართა ინება კუალად ყაენმან ზავი მეფისა:
მოუწოდა არღუნს რათა წარავლინოს მოცი ქული მეფის წინაშ
ე ზავის ყოფად და ფიცთა დაუმტკიცებდა უვნებლობისათა რ~ დედოფა
ლი გვანცა ავაგის ცოლ ყოფილი და ძე თჴსი ყრმა მცირე და
რჩეს ჵელთა ულოსთა რომელნი ტყუედ წარისხნეს ურდოს ვითა
რ ეგულებოდა ბოროტის ყოფა ყრმისა ნოინის ვისმე ცოლმან ა
იყვანა და შვილად მიიყვანა რ~ იყო უშვილო ხ~ თქმულ არს ეს
ეცა ვითარმედ მიიქუა რა ყრმა დიმიტრი წიაღთა მეყუსეულ
ად საშო განეღო დედაკაცსა და მუცლად იღო და შვა ყრმა წ
ული და ამის ძლით კეთილსა უყოფდა ნოინის ცოლი გვა

ნცას და ყრმასა რათა მან წარავლინოს კაცი წინაშე მეფისა
ზავისა ყოფად და წარმოავლინეს მოციქული ზავისა თჴს და არა
მისცეს სამეფო მისი ყოველი და კუალად ეგოს პირველსავე პატი
ვსა დედო ფლობისასა რა მოვიდეს მეფის წინაშე მოციქულნი ყაენ
ისნი და აუწყეს ესრეთ მიუმცნო მეფემან ვითარმედ ხოჯა აზიზ
იქმნა მიზეზი ჩემისა მიერ წარმოსლვისა და სამეფოსა დატევებისა
უკეთუ ნებავს ყაენსა შეწყნარება ჩემი პირმშოსა ძესა ჩემსა გიორ
გის წარმოვავლენ წინაშე მათსა და უბოძოს სამეფო ჩემი და დედოფა
ლი გვანცა და ძე ჩემი დიმიტრი წარმოავლინოს ჩემდა და ხოჯა აზიზ მო
მცეს რათა სიკუდილითა მისითა შური ვიგო ნაქმართა მისთა რომელნი ყვნა
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ჩემზედა ვითარ მიიწივნეს ყაენს წინაშე სთნდა სიტყუა მეფისა დაითხო
ვეს ძე მისი გიორგი და დაუმტკიცეს ფიცთა მიერი შესმითა ოქრო
სა საფიცრისათა რათა უვნებელად დაიცვას ძე მეფისა და მისცეს სამეფ
ო მისი უკეთუ დავით მეფემან იხილოს ყაენ ულო რომელსა ე
ჯნობითცა უწოდეს ხოჯა აზიზცა მისცეს ჵელთა მეფისათა ენე
ბოს მოკლას და თუ ენებოს განუტეოს ამის შუა შემოიყვანა ენუ
ქ არქოვანი კაცი მართალი და პატიოსანი სჯულითა ქრისტეს: ჯ
ვარისათა თაყუანისმცემელი დამან უთავს მდება ყა~ნს რათა არა
ევნოს დავითს და ძესა მისსა გიორგის თჴთ მივიდა ენუქ დავითს წ
ინაშე შეჰფიცა და წარიყვანა ძე მისი გიორგი შევიდეს ტფილისს და მუნ
მოეგებნეს ყოველნი მთავარნი და ერის თავნი საქართველოსან
ი და შადინი ვინმე ნათესავით სომეხი რომლისა შევედრა ტფილის
ი და თჴთ მეფობაცა არღუნ მოიღო ძღუენი ურიცხვი გიორგის წინ
აშე: და დაყვეს მცირედი ჟამი ქალაქსა და მერმე წარვიდ
ეს ეჯნს წინაშე და მოიწივნეს ურდოსა პირველად მოუვლინა
ეჯნის ცოლსა ტონღუზ ხათუნს რ~ იყო იგი მაღლი
სა ჵელმწიფისა კოსტანტინე პოლისა ასული სჯულითა
ქრისტეანე და მართლ მადიდებელი ამისთვის პატივსა
უყოფდა ტონღუზ ხათუნი ენუქ არქონს რომელი იგიც
ა ქრისტეანე იყო ვითარ იხილა ყრმა იგი შეიყუარა ს
იკეთისა მისისათვის და თვითცა ქმნულ კეთილ იყო დამე
რმე წარიყვანეს ყაენს წინაშე და მანცა კეთილად შეი
წყნარა და პატივი დიდი უყო და ესრეთ პატივცემუ
ლად დაყო წელიწადი ერთი რომელსა მიანიჭა
ყოველი სამეფო მისი ყაენმან და წარმოავლინა
მოციქული რათა მივიდეს მეფე დავით ეჯანს წინაშე
1-26 სტრ., 297r
ხ~ მეფე მიზეზობდა ხოჯა აზიზის არ მიცემასა უკეთუ არა მო

მცეთ მოსიკუდიდ არა მოვალ ურდოსა ამის მცნობელი ყაენი სიტ
ყჴთა არღუნისათა განწყრა რ~ მძიმედ აღუჩნდებოდა სიკუდილი ხო
ჯა აზიზისი ამისთჴს ეტყოდა ყაენს არღუნ ვითარმედ მეფე არღა მოვა
ლს მსახურებად შენდა ა~დ კუალად ტყუილით გუაშრომებს აწ ამას
განგაზრახებ წარსწყმიდე ძე მეფისა და წარმგზავნე მე ლაშქრ
ად მეფესა ზედა შეკრულსა მოვიყვან წინაშე თქუენსა ყაენმან და
იჯერა და განაჩინნა კაცნი რათა წარსწყმიდონ ძე მეფისა დაყო
ველნი რომელნი წარმოევლინნეს მეფესა ძისა მისისა თანა ცნა
ესე ენუქ არქუნ აღდგა და მსწრაფლ მივიდა ტონღუზ ხათუნს წინ
აშე და აუწყა სიტყუა ესე ხ~ იგი მსწრაფლ მივიდა ყაენს წინ
აშე და ენუქ არქუნ და მოაჵსენა დიდო მაღალო ჵელმწიფეო ყაე
ნო რასა უსამართლობისა იგი ბრძანება განგიჩენია სიკუდილი
მეფის ძისათჴს და მსახურთა მისთა არა უწყია შენ რომელ
წინასწარმეტეუელთა რომელთა ეზრახებოდა ღმერთი ბრწყინვალეთა
და საჩინოთა გუართაგან შთამომავალთა არს და კუალად იხილე რომელ ფი
ცითა მოიყვანე იგი და მე და ენუქ არქუნ სიკუდილსა აღვირჩე
ვთ და აჰა თავნი ჩუენნი იყვნენ მეფის ძისათჴს და ესეცა უწყოდ
ე რომელ ძმა შენი დიდისა ყაენისაგან ბათოს შვილი: მ
რავალსა მოციქულსა უგზავნის და დიდთა ნიჭთა აძლევს
რათა მისცეს გზა დარიალანისა და დასავლეთისა რ~ ორი
ვე ჵელთა შინა მისთა არს და ამასცა განგაზრახებთ
ერთისა ბერისა სპარსისა ვაჭრისათჴს რად დიდსა ჵელ
მწიფესა გააძებ შენთა მტერთა ზედა რ~ უკეთუ ბათოს ულო
სი და მეფე შეიერთნეს დიდნი შფოთნი აღდგებიან ვ~ა
ესმა ულოს განკჴრდა და მსწრაფლ მოიყვანა :იგი:
1-26 სტრ., 297v
შეიყვანა და პატივი უყო და შემოსა შესამოსლითა ბრწყინვალითა და მის
ცეს ტონღუზ ხათუნს და ენუქ არქუნს და რქუა აჰა ძე მეფისა ჩ
ემგან მტკიცე ფიცითა არას ვავნებ დავითს თჴნიერ პატივისა და შენ წა
რვედ ენუქ და ორნივე შვილნი და ძენი მეფისანი დიმიტრი და დედოფ
ალი გვანცა ვ~ა ტონღუზ ხათუნს და შენ გნებავს ეგრეთ
ყავთ და მოიყვანეთ დავით ვითარცა ესმა განიხარეს და თაყუანის ცეს და
მოაჵსენეს თავნი ჩუენნი იყვნენ ნაცვლად უკეთუ მოგუცე ხოჯა
აზიზ და არ მოვიყვანოთ დავით უკეaთუ არ მოგუცემ ხოჯა აზი
ზს არ მოვა დაღათუ მძიმედ აღუჩნდა არღუნს არამედ მისცეს
ხოჯა აზიზ და წარმოიყვანა ენუქ და მოუწერა წიგნი ფიცის
ა ტონღუზხათუნ მეფესა არა ევნოს ყაენისაგან უკეთუ
მოვიდეს ურდოსა პატივითა დიდითა პატივ სცეს და სამეფო დაუ
კლებელად მისცეს წარმოვიდა ენუქ არქუნ და მოვიდა ტ
ფილისს და ორნი ძენი მეფისანი და წარმოუვლინა მოც

იქული მეფესა და აუწყა ყოველი და წარმოვიდა და
მოვიდა ქვიშხეთის ბოლოსა და სურამს შუა დადგა და მო
უწოდა ენუქ არქუნს და მოვიდა და მოუსხნა შვილნი ორნი
ვე და მოართუა წიგნი ფიცისა და მოგუარა ხოჯა ა
ზიზ ვითარცა იხილა მეფემან ბრძანა თავისა მისისა მოკუეთა და
მოჰკუეთეს და წარგზავნეს თავი ტფილისს და აღმართეს
ძელი და დამოჰკიდეს თავი ხოჯა აზიზისი და ესრეთ წარჰყვა
მეფე ურდოს ენუქს და მოეგებნეს ყოველნი სამეფოსა
მისისანი და წარემართნეს ურდოს ხოლო თანა წარჰყვა მე
ფესა სარგის ციხისჯუარელი ჯაყელი დიდად ნამ
სახური რომელმან ქმნა ესეცა სათნოება რ~ ტფილი
ს ყოფასა მეფისასა მოვიდა ელჩი ყაენისა ვითარმედ
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მეფესა მოვინდობ ხ~ პაპა სარგისსა არა მივინდობ და უჩნდა ბრძანება
ესე სარგისს და ეტყოდა მეფე გარე უკუნქცევად ხ~ იგი არა ერ
ჩდა და ეტყოდა ნუ იყოფინ ქმნად ესე ჩემ მიერ რათა შევიქცე ში
ნა უკეთუ ცოდვათა ჩემთაგან გევნოს რამე თათართაგან ყო
ველნი კაცნი იტყჴან გან ზრახვითა სარგისისითა განუდგა მეფე თა
თართა აწ იგი წარვიდა შინა და მეფე წარავლინა მოკლვად ყაენს
წინაშე ნუ ჰყოს ესე ღმერთმან რ~ ამით წარჰჵდების გუარი ჩემი
არამედ მო თუ მკლან ნაცვლად თქუენდა ვიყო და თუ დავრჩე თქუე
ნთანა დავრჩე დაიმადლა ესე მეფემან ეზომ რომელ ქუაბულიანი თემი ე
რთი სამცხეს და საყდარი ტბეთისა შავშეთს სიგლითა სამამ
ულოდ მიუბოძა და წარემართნეს ურდოსა და მივიდეს ყაენს
ულოს წინაშე ბარდავს რ~ იგი იყო საზამთრო სადგური
და არა უწყოდეს რა ეგულების ყოფად მათთჴს და მცირედთა
დღეთა მოუწოდა ყაენმან ხილვად მეფისა და მთავართა და იკითხვი
და რომლისა მიზეზისათჴს განდგა მეფე და ყოველნი ჰგონებდეს
მეფისა და წარჩინებულთა მისთა სიკუდილსა და ევედრებოდეს ღთ~
სა და ყოვლად წმიდასა მეტეხთასა და ვედრებისა ღ~თის მშობელ
სა რომლისა მინდობილ იყვნეს და შევიდეს ყაენს წინაშე ხ~ მ
ან მოსცა თჴსითა ჵელითა ღჴნო რ~ ესე იყო წესი ყაენთა თა
სითა დიდითა და ვითარ ჯდა მეფე მუჵლ მოყრი
ლი და მის თანა ყოველნი მთავარნი ჰკითხა ყაენმან ვითარედ
რად ჰქმენ განდგომა ჩემი და ბრძანებასა ჩემსა რად ურჩ ე
ქმენ და არღუნს შემოები არა დიდნი კეთილნი ვქმენ შე
ნზედა დაკარგული და სიკუდილად განწირული გუელთაგან
აღმოგიყვანე ჯურღმულით და მეფედ დაგადგინე მაშინ
ვითარ არღარა აქუნდა პასუხი მიგებად მეფესა მოიხედნა
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უკანით კერძო სარგის ჯაყელისა ვითარმცა იგი ქმნულ იყო მიზეზი
არღუნის შემობმისა და თათართ მოსრვისა და იხილა სარგის
ბრდღვინვისა ლომისა მსგავსად მეფემან მას ზედა მიუტევა სა
ქმე იგი არა შეშინდა არამედ უშიშად აღდგა და წარსდგა ყაენს
წინაშე განმწირველი თავისა თჴსისა მეფისათჴს რათა იგი
მოიკლას მეფისა წილ და მუჵლ მოყრილი ეტყოდა მევარ
დიდო ყაენო რომელი შემოვები არღუნ აღას ხ~ მან ჰკითხა პაპა
სარგის შენ ხარ რ~ პაპა სარგისს უწოდდეს თათარნი და მან
რქუა იგი ვარ რქუა მას რასათჴს განაყენე მეფე ჩემგან და არღუნს შემ
ოები ხ~ სარგის არა მეცნიერ იყო ენასა მათსა წ
არმოაყენეს სადუნი თარგმანად რომელი ფრიად უყუარდა ულ
ოს და დიდად პატივ ეცა რ~ იყო კაცი იგი გონიერი და
ენა კეთილი სიტყჴთა მარჯუე ყაენს წინაშე მეტყუელებ
ად მაშინ სარგის მიუგო დიდო ყაენო არა იყო სხუა მი
ზეზი რ~ მან მიიღო მეფობა დავითისი ქალაქი და სოფელი მ
ან დაიჭირნა ეკლესიანი და ციხენი ყოველნი დაარღჴვნა ბე
დნიერო ყაენო არღარავინ გაგაგონებდა უსამართლობასა ა
მას შეკრა კარი თქუენი ქრთამითა ამის მიზეზისათჴს
მე წარვიყვანე მეფე რათა ბედნიერმან ყაენმან გაიგონოს და
იკითხოს საქმე ესე ვითარცა აწ კითხვასა ღირს მყო ესეცა უწ
ყოდი ყაენო რომელ სპარსნი ძუელითგან მტერნი არიან ჩუე
ნ ქართველთანი ამისთჴს არღუნს თანა ვყავ ბრძოლა და
ომი რ~ საქმე და უსამართლობა მეფის მიმართ ხოჯა აზისის
გან ვერღარა დავსთმეთ აწ ყაენო მეფე უბრალო არს მე ვარ რომელმან გ
ანვაყენე მეფე კარისაგან თქუენისა და განმრავლდა სი
ტყუა მათ შორის და მრავალგუარად უბნობა რომელთა არა
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არს ჟამი თქმათ და წერად და მეფეცა მრავალსა რასმე ი
ტყოდა და ენუქ არქუნ და დიდი იგი ნოინი სხდეს შუა და სა
დუნი იგი კეთილად თარგმნიდა და კაზმევდა თქმულთა მეფისათა რ~
მეფე ენა მძიმე იყო მცირედ მანკაბერდელი სადუნი კეთილ
მეტყუელებდა და ყოველნი მოელოდეს ბოროტის ყოფასა მეფი
სათჴს და სიკუდილსა სარგისისსა მაშინ მოუვლინა ღმერთმან წყა
ლობა მოსავთა მისთა და აწცა დაიცვა ვითარცა მარადის ჰფარავს და
ვითარ სიტყუასა უგებდეს ყაენი და მეფე ურთიერთას მოვიდა კა
ცი დარუბანდით გზის მცველთა ყაენისთა რომელთა ყაფულობით უწ
ოდდეს რ~ არღარა განსრულებულ იყო სიტყუა შევიდა ყაენ
ის კაცი იგი ურდოსა ყაენის წინაშე და მოახსენ
ა არა არს ჟამი მეტყუელებად რ~ შეიძრა ულუსი დ

იდი დიდისა ყაენის ბათოსი და შვილი მისი ყაენი დიდი ბე
ქაი მოვალს გზასა დარუბანდისასა უმრავლითა დიდად
დიდითა ლაშქრითა და ვითარ დაეახლნეს ორნივე სპანი მა
შინ ევედრა მეფე ყაენს რათა წინამბრძოლად აჩინოს მეფე
და სპა მისი და წესადცა არს ქართველთა წინამბრძოლობა ისმი
ნა ულო და აჩინა წინამბრძოლად მეფე მახლობელად მის
სა დგომად ხ~ სარგის ჯაყელი თჴთ წინა დაიყენა
და განაჩინა მარჯუენე და მარცხენე დამწყობელმ
ან რაზმთამან მიჰმართეს ხ~ იქმნა ესეცა რომელ
რაზმთა შინა გახლტა შუელი სადა იგი სარგის
ჯაყელმან აბჯარცმულმან მოკლა სადა იგი მცირე რა
მე გაიარეს და მელი მოკლა იგიცა სარგის ის
რითა და წაიარეს და ყურდგელი მოკლა და ამასა
სამსავე ხედვიდა ულო ყაენი და დიდად აქო სარგის
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და კეთილად უთქმიდა მრავალსა მაშინ დაეახლნეს სპანი ორნივე ურთი
ერთას და გამოჩნდა კაცი ერთი სახელოვანი მათ შორის რომელი წა
რმოევლინა დიდსა ყაენს ბერქას რ~ ყაენი არა წარმოსრულ იყო
ესე მოეახლა მეფესა დავითს რომლისათჴს დიდად შეწუხნეს სპანი
მეფისანი რ~ იყო კაცი ესე დიდი და მაგრიად და უცთომლად მოისარი ხ~
მეფემან აღმოიღო მშჴლდი ქარქაშით და ჰკრა ცხენსა მისსა მკერდ
სა და დაასო და გულსა განვლო ხ~ ქართველთა განმხიარულებულ
თა აღიზახნეს და მიეტევნეს იქმნა ძლიერი და ფიცხელი ომი
ველსა ზედა შაბურანისასა ძლიერად ბრძოდა მეფე და სპანი მისნი სა
და იგი სარგის ჯაყელმან სახელოვანი ომი ყო წინაშე ულოსა
რომელ განკჴრდა ყაენი და განგრძელდა ომი და მოსწყდა ორგნითვე
ურიცხჴ ივლტოდა სპა ბერქასი და დევნა უყვეს ძლიერად ხ~ იქმნა
ესეცა დევ ნასა მას ლაშქართასა დაშთა ყაენი ულო ოთხითა ოდე
ნ კაცითა მცირესა რასმე ბორცუსა ზედა და ვითარ იხილეს ლ
ტოლვილთა მათ შჴდნი რჩეულნი კაცნი ზედა მოეტევნეს ყაენსა ი
ხილა ესე მიმავალმან სამითა კაცითა სარგის შეუტია შჴდთა
მათ კაცთა და სამითა კაცითა შეება და ოთხნი ვიდრემე დაჵოცნეს სა
რგის და აზნაურთა მისთა და სამნი იგი ივლტოდეს მაშინ იხილა
თუალითა მისითა სიმჵნე სარგისისი და ყმათა მისთა განიხარა და
დევნა უყო კუალადცა სპასა ბერქასსა დარუბანდის კარამდის და გა
ნვლეს დარუბანდიცა და სამსა დღესა სხუასა დევნა უყვეს ესრეთ გა
ნმარჯუებულნი და სახელოვანნი მოვიდეს სადგურსა მათსა ბარდა
ვს ხ~ მეფესა დავითს და სპათა მისთა ფრიადითა პატივითა პა
ტივ სცა და მრავალი ნიჭი მიანიჭა ესეზომ რომელ სარგ
ის ჯაყელსა კარaნუქალაქი და მიმდგომი მისი ქუეყანა

უბოძა იერალაყითა მაშინ შეიშურვეს სხუათა ვიეთმე მტე
1-26 სტრ., 300r
რთა და მოაჵსენეს მეფესა აწ მეფობაცა სარგისს მიეც ვინათგან ყაენმან ეზომ
განადიდა არღარა იქნების მორჩილი მეფობისა თქუენისა: მაშინ დაი
ჯერა მეფემან რ~ იყო უმანკო და მალე მრწმენი სიტყუათა კე
თილთა და ბოროტთა ორთავე და წარვიდა ღამით ელგონ ნოინის წინა
შე და მოაჵსენა უკეთუ ყაენი სარგისს კარნუქალაქს მის
ცემს მეფობაცა მისცეს განკჴრდა ელგონ ნოინი და რქუა ყაენმან შენის მოდგომისათჴს
მისცა და თუშე
ნ გიმძიმს არღარა მისცემს თქუენ ქართველნი არას კეთილს უყოფთ
მჵნედ მბრძოლთა წყობათა შინა არა უწყია ყაენი სარგის დაარჩინა მტერთაგან
ძლიერი და სახელოვანი ომი ყო წარვიდა ნოინი რა მოაჵსენა ყაენს ყოველი იგი
თქმული და არღარა მოსცეს კარნუქალაქი ცნა ესე სარგის და შეიქმნა გულ
კლებით და ქუეგამხედვარად პატრონისაგან ხ~ მის ზამთარს დაიმჭირა მეფე
ბარდავს თავისა თჴსისა თანა და სარგის წარვიდა გულკლებული სამცხეს მას
ჟამსა განდგა ულო ყაენს შანშეს ძე ზაქარია ამირსპასალარი კაცი ყო
ვლითა სათნოებითა შემკული და საჩინო და ივლტოდა ქუთათისს ნარინ დავითისსა
რ~
ბერქას ლაშქართა გამოსლვა მასმია ჩემ ზედა ხ~ მეფემან დავით კეთილად შეიწყნა
რა დაჰყო მცირე ჟამი მერმე ფიცით მოიყვანა ყაენმან გარნა არცა ეგრეთ
დამშჴდდა გული ულოსი და მოკლა ზაქარია ამირსპასალარი კაცი პატიოსანი
და სახელოვანი და ცნა დიდმან შანშე მამამან მისმან მწუხარებითა შეწუხებული
იგიცა აღსრულდა ხ~ გვანცა დედოფალი ავაგის ცოლ ყოფილი მოკლულ იქმნა
თათართა შინა მყოფი რომელსა იტყჴან ვითარმედ ასულისა მისსა ხუაშაგის რომე
ლი იყო ცოლი საჰიბ მდივანისა ხოჯა შამშადინისა მისითა განზრახვითა მოიკლაო
და ვითარ უცოლო იყო მეფე იქორწინა ცოლი სახელით სუქნა დიდისა ჭორთმაღო
ნოინისა
და დიდისა სირმა ნოინისა და წარვიდა ტფილისს და ქმნა ქორწილი პატიოსანი ამა
თ ჟამთა გარდამოვიდეს ბერქას ყაენისგან ლტოლვილნი დედაკაცნი
საკჴრველი სახელით ლიმაჩავ: და მან მოიტანნა შვილნი მცირენი ნათესავით აღსა
რფა: კაიანნი: პირმშო: ფარეჯნ და უმრწამესი ბაყათარ და სხუანი თავადნი მრავალნი
გამოვლეს
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კარი დარუბანდისა და მოვიდეს მეფეს წინაშე ხ~ მან პატივითა ისტუმრნა და
წარავლინნა
ყაენს ულოს წინაშე და ყაენმან შეიწყნარნა ფრიად და უბოძა ხარაჯა და მოლაშქრედ
და წ
ინამბრძოლელად განაჩინნა და ესრეთ მეფეს თანავე წარმოავლინნა ხ~ მეფემან
დასხნა რომელნიმე დმანისსა და სხუანი ჟინვანს და ვითარ მოიწია სთვე

ლი წარვიდა ყაენი ქუეყანად შარვაშასა საზღვართა საქართველოსათა ა
დგილსა რომელსა უწოდიან ჩაღანუსუნი ესე იგი არს თეთრი წ
ყალი და შეკრეს ობითა წყლის პირი რომელსა სიბად უწოდეს რ:~ გონ
ებდა გამოსლვასა ბერქა ყაენისასა და ამათ ჟამთაგან იწყეს სიბ
ასა ზედა დგომად თათართა და ქართველთა სთულითგან გაზაფხულამ
დე და გაზაფხულ წარვიდიან საზაფხულოთა სადგურთა ხ~ იქმნა ესეცა
რომელ ყაენთა შვილნი ზემოჵსენებულნი ულოს თანა წარგზავნილნი
ხუთარ ყული და ბალაღა დაიპყრნა ყაენმან ულო და მოკლნა სამნივე და დაიპყრა
ქუეყანა მათი და ყოველი სიმდიდრე მათი და ვითარ ცნეს სიკუდილი პატრო
ნთა მათთა საბერძნეთს მდგომთა დედაწულითა რომელთა თავადი იყო
ალათემურ ვინმე კაცი სახელოვანი აიყარა ბარგითა და დედაწულითა და ივლტო
და და მომართა სამცხის კერძო ცნეს თათართა ულო ყაენისთა სივლტოლა
ალათემურისი დევნა უყვეს და მოეწივნეს და იგინი დაბრუნდეს და შეებნეს და მრ
ავალი კაცი მოკლეს ულოს ლაშქრისა და რათა არა განგრძელდეს სიტყუა ვიდრე კო
ლის მთათა მოსვლამდე ათორმეტჯერ მოეწივნეს და ათორმეტჯერ შეებ
ნეს და ათორმეტჯერვე ალათემურ მოერია და გააქცივნა და ესრეთ მოიწივნეს
ქუენა არტანს სოფელსა რომელსა ჰქჴან გლინავი და მუნ დახუდა მუ
რვან გურკელელი მახუნჯაგის ძე წინა შეემთხჴა ნადირობას მიმავალი
რომელი შეიპყრეს თათართა და კნინღა მოაკუდინეს ხ~ იგი ევედრა და აღ
უთქუა ლიხთ იმერით წარყვანება მათი და ეგრეთ ბერქას ყაენს წ
ინაშე წარსხმა ხ~ იგინი მიენდვნეს წარმოიყვანნა და მოასხნა სამცხეს: მ
ოასხნა გურკელის ჭალას და ესრეთ განსცნა წარავლინა კაცი
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და ამცნო სარგის თმოგუელსა და შალვას ბოცოს ძესა და ყოველთა მესხთა და სარგი
ს ჯაყელის ლაშქართა რათა შეკრბენ ერთად და შეიპყრან ალათემურ და
მიჰგუარონ ულო ყაენს და წარმოემართნეს და სცნა ესე ალათემურ აიყარა ბარ
გითა და დედაწულითა და გამოვლო მტკუარი და მომართა ჯავახეთით კე
რძო შემოიარა ელასის შემოღმართი და მივიდა ოშორას ქუეშეთ ადგილსა რომელსა
ჰქჴ
ან ლერძავნი რ~ თმოგუელი მუნ დაუდგა წინა რომელნი იხილნა რა მორი
დნა სარგის და ბოცოს ძე და ლაშქარნი ერთ კერძო მოსდევდეს მურვან ა
გურკელელი მართლ კუალსა შედგომილი მოსდევდა და მოეწია მცირითა ლაშქრითა
ბოცოს ძე და სარგისის ლაშქარნი არ მოვიდეს არცა შუელად გურკელ
ელისა შეიბნეს ძლიერად სძლეს თათართა და მრავალი ტაძრეული აზნაური მოკლ
ეს და ივლტოდა გურკელელი ხ~ თათართა განვლეს ჯავახეთი და თრიალეთი
და რუსთავს მტკუარს გავიდეს და მრავალგან მიეწივნეს თათარნი და სომხითარნი ლა
შქარნი რომელთა თჴთოეულად არა არს ჟამი მოთხრობად ყოველგან ალ
თემურ მძლე ექმნა და განვლეს კამბეჩიანი კახეთი ჰერეთი ყოველ
გან ომითა და წარვიდეს გზასა ბელაქნისასა შევიდეს ღუნძეთს
რ~ წინა განეწეო მეფე ღუნძთა და სძლეს თათართავე და განმარჯუებუ

ლნი მივიდეს ბერქა ყაენს წინაშე და ესრეთი საკჴრველი საქმე
ქმნეს და ამათთანანი თათარნი სადაცა დარჩეს აღნარღომობით უჵმო
ბდეს ესე იგი არს უფროსთანი გინა უხუცესთანი ამისთჴს განძჴნებუ
ლი ბერქა განემზადა გამოსლვად და ამათ თეთრსა წყალსა ზედა ღობე
შეკრეს და მუნ იზამთრიან ვითარცა მითქუამს ხოლო ვითარ ამათ საქმეთაგან: უ
ბრალო არს მეფე განდიდნა ჭყონდიდელი ბასილი და უჯარმელი და
იწყო საურავთაცა ქმნად თჴნიერ მეფისა კითხვისა და მეფისა იმი
ერით ყოფასა შინა დიადი აწყინა სეფეთა ქუეყანათა რ~ ვითარ თჴსთა
ხედვიდა და სიტყუაცა ესრეთ იყო ვითარმედ ესუქნს თანაეყო ამისთჴს შესმენილ ი
ქმნა ბასილი წინაშე მეფისა რომელმან მსწრაფლ მოიყვანა და ბრძანა
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ძელსა დამოკიდება დამოჰკიდეს ძელსა შუა ქალაქსა რ~ იყო მეფე მალე
მორწმუნე და ლიტონიცა და ვითარ მოიწია სთუელი კუალად წარვიდა ყაე
ნი სიბასა ზედა და მეფეცა მის თანა მოიწია რა გაზაფხული წარმოვიდ
ა ყაენი საქოსა და ძე მისი თანქუშ წარმოვიდა გელაქუნსა რ~ მას აქუნდ
ა საზაფხულოდ სადგურად გელაქუნი და მეფე თანა წარმოიტანა და მუნ ი
ყო მაშინ ევედრა მეფე თანქუშს რათა უაჯოს მამასა მისსა ყაენს ულოს
წინაშე რათა განუტეოს სამეფოდ თჴსად ხ~ მან ისმინა და წარავლი
ნა კაცი და ვითარ მიიწივნეს საქოდ ყაენი ულო აღსრულებულ იყო მა
შინ ხათუნთა და ნოინთა მიუმცნეს თანქუშს რათა განუტეოს მეფე: ს
ამეფოსა თჴსსა გამოუშვეს და მოვიდა ტფილისს და ყოველსა ქართლსა და სომხით
სა და განაგნა საქმენი მანდაურნი: ხ~ ნოინთა დასუეს ტახტსა ულოს
ძე უხუცესი სახელით აშაღა კაცი კეთილი უხჴ მოწყალე ტკბილი მდა
ბალი განმკითხველი სამართლის მოქმედი გლახაკთ მოწყალე და შემ
ნდობელი ესმზომ რომელ დაღათუ დიდისა ბოროტის მოქმედი კაცი: ი
ყვის არავე მოჰკლევდის რ~ ესრეთ იტყოდა ყოვლისა ქუეყანისა მპყრო
ბელად დაუდგენივარო ღმერთსა და რასაცა ვერ მივსცემ არცა თუ
წაუღებ და მრავალგზის საჭურჭლენი მისნი წარიხუნეს მპარ
ავთა და არა მოაკუდინის არამედ იტყოდის რად მაკლს მესაჭურჭლე ისი წ
არიღონ გლახაკთა რ~ ნაკლულევან არიან და მით იპარვენ კუალად უბოროტო და კე
თილი გონება აქუნდა მაშინ აშაღა ყაენმან განაჩინა მჵედართა მთავრად კა
ცი საჩინო წყობათა შინა სახელით აშაღა და ურდოსა და სახლი
სა თჴსისა მოურავად დაადგინა ზემო ჵსენებულისა ჭორმაღონის შ
ვილი სირმონ კაცი განმარჯუებული და საჩინო ბრძოლ
ათა შინა ვინათგან ქრთამსა მძიმესა მიიღებდიან მის წინა
შე მდგომნი ყოველნი გამოარჩია კაცი ერთი მოწყალე
და სამართლის მოქმედი და მმარხველი და მლოცავი ქრისტეანეთა
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და ეკლესიათა ღმრთისათა მოსავთა მოყუარე სახელით აღუბაღა ესე გა

ნაჩინა უღონოთა და გლახაკთა განმკითხველად არა თუ ულო ყე
ნის პატივცემულნი ნოინნი გამოცვალნა არამედ უმრავლესნი აღს
რულებულ იყვნეს ვითარ ელგონ ნოინი და სხუანი მრავალნი ამს
აშაღას წინაშე წარვიდა მეფე დავით და ფრიად პატივითა შეიწყნარა
და პატივ სცა და დაემორჩილნეს აშაღას ყოველნი თათარნი საბრძა
ნებელი მამისა მისისა ულოსი: მას ჟამსა გამოვიდა დიდი ყაენი ბერქა
გზასა დარუბანდისასა აურაცხელითა ლაშქრითა შურის გებად ხუ
თარეს ბალაღას და ყულის საქმისათჴს ცნა ესე აშაღა ყაენმან და მ
ოუწოდა სპათა თჴსთა და მეფესა დავითს და წარემართა ხ~ ვითარ აგ
რძნა ძლიერება და სიდიდე სპათა ბერქასთა არღარა განვიდა მტკუა
რსა არამედ შეიარა ნაპირი და განსავალი ყოველი და აღიღო ზომ
ი ყოველგან და დააყენა ლაშქარი სადა შეკრბებიან მტკუარი და
რაჵსი და მუნითგან ვიდრე მცხეთამდე ბერქამან მოაოჵრა ქუე
ყანა შირვანისა ჰერეთი კახეთი და ყოველი იორის პირი და მოვი
და ლაშქარი ტფილისამდე და მრავალი სული ქრისტიანე მოსწყჴტ
ეს ხ~ ბერქა ყაენი დადგა მთათა შინა გარეჯისათა მაშინ მ
ოხედნა ღმერთმან ქუეყანასა ამას წყალობით და ყაენსა აშაღას შეედვა ს
ალმობა რამე ბერქას და მოკუდა ვითარცა იხილეს სპათა მისთა სიკუდილ
ი ყაენისა მათისა წარიღეს მკუდარი და განვლეს კარი დარუბანდ
ისა ესრეთ დამშჴდნა ქუეყანა ესე ხოლო თათართა გულად აქუნდის შიშ
ი ბერქას ლაშქრის გამოსლვისა და ყოველთა სთუელთა წარ
ვიდიან სიბასა ზედა და ვითარ მოეახლის ჟამი სიბას წარსლვისა მოუ
წოდა მეფემან სპათა თჴსთა და სარგის ჯაყელ ციხის ჯვარ
ელსა ვითარ მივიდა სარგის დავით მეფესა წინაშე ტფილისს ეგონა
სარგისის განდგომილება ყაენს წინაშე და დაივიწყანა მსახურება
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განზრახვითა უკეთურთა კაცთათა მოუწოდა პალატად და შეიპყრა შინა და ტ
ყუე ყო და ვითარ ცნეს ესე აზნაურთა თანამყოლთა სარგისისთა ივლტოდეს დაწ
არვიდეს ყაენს წინაშე და მოაჵსენეს აშაღა ნოინსა რათა მან განაჩ
ინოს მეფისაგან დაჭირვა სარგისისი და მოაჵსენოს ყაენს აშაღას და
სთხოვოს სარგის
ისმინა მსწრაფლ ვედრება აშაღა ნოინისა და მოს
ცა ელჩი და წარმოავლინეს და მოიწია ტფილისს და წარიყვანა:
სარგის და მოჰგუარა აშაღა ნოინსა და მიერითგან იქმნეს ჯა
ყელნი მორჩილნი ულოსისანი ვიდრე ჟამთამდე მეფეთა შორის ბრწყინვალი
სა და საჩინოსა დიდისა გიორგისათა ხოლო მეფე ჯერეთ არა წა
რსულ იყო სიბასა შეედვა სალმობა მუცლისა ძესა მისსა პი
რმშოსა გიორგის რომელი სიკეთე აღმატებულებითა სავსე იყო გან
გრძელდა სალმობა ესეზომ რომელ კნინღა მკუდარ საგონებელ იყო და და
იდვა უჵმრად უძრავად სულთა აღმომფშვინველი და მითცა ძლით ამ

ას მწუხარებასა და უღონოებასა რა მოეცვა მეფე და ყოველნი მკჴდრნი
საქართველოსანი მოეჵსენა მეფესა დმანისისა მღ~ის მშობელისა და
წარვიდა წინაშე მისსა და თჴთ წარმოაჩინა ვითარ ყოველი უ
ჵამურითა ფერჵითა მოჰყვებოდეს და მოეგებოდეს მჵურვალითა ცრ
ემლითა წყალობად მათდა აღძრვიდეს მა
შინ წმიდათა უწმიდესისა ღ~თის მშობელმან და მყის შეხებას
ავე თანა და პირსა ზედა შეხებასა თუალნი აახუნა მსწრაფლ
და ვითარცა უვნებელი წარმოჯდა იხილეს ესე მეფემან და ყოველთა
მკჴდრთა საქართველოსათა განკჴრდეს ანაზდათსა ამას საკჴრვე
ლებასა ზედა ყოვლად წმიდისასა და ადიდებდეს ყოველნი ღ~თსა: და
კუალად წარვიდა მეფე სიბასა ზედა და მუნ ყოფასა მისსა ჟ
ამსა წარმოსლვისასა დასნეულდა მეფე დავით მით სალმობითა მ
უცლისათა და ვერ განკურნეს მკურნალთა და წარმოვიდა მცხედრითა და
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ვითარ მოეახლა მარტო მყოფსა მივიდა ხატსა მას: ჵელით რომელი თუი ----თ გამოისახა ტილოსა ხატისა მიერ კეცსა ზედა: მოყვანება ბრძანა ----მარტო მყოფისა ხატისა: და ევედრა ცრემლითა და შეუვრდა და გ ----ანკურნა ვითარ უფლისა მიერ განკურნებული ცხედარსა: ზედა: ----მდებარე და ესრეთ მრთელი მოვიდა პალატად ტფილისისა და იყო გან ----სვენებასა შინა თვინიერ ამისსა რ~ მთავარნი და ერისთავნი რ~ ----მთავარნი და ერისთავნი ვერ სწავლნის შიშისათჴს ყაენისა ხ~ თ -----ქმულ არს ესეცა ვითარ ბრძენისა სოლომონისათჴს წერილ არს ჟამსა სი
ბერისა მისისასა არა მართლად ვიდოდა წინაშე ღმრთისა და მძლავრებისა
გან თათართასა უცალო ქმნილმან იწყო შლად საყდართა საეპისკოპო
სოთა რომელი სანატრელთა მეფეთა შესავალნი სოფელნი მიენიჭნეს
განსცემდა ეგრეთვე მონასტერთა ამას თანა სხუა ნიცა ბოროტნი
აღძრნა მტერმან რომელნი არა საჵმარ არიან თქმად და მძრა
ვარ სიბერესა შინა ვითარ სოლომონს ამისთჴს სწრთვიდა ღ~თი:
არა ჩუენებითა არამედ შუენიერებითა ძისა მისისათა სიკუდილისა გლო
ვითა ვინათგან უგუნურებასა შინა ვართ ნათესავნი ადამისნი:
და გულს მოდგინედ მიდრეკილ არს გული კაცისა ბოროტისა მი
მართ ვითარცა წერილ არს არა ინებეს შეგონებად არამედ გარდავჵედით ც
ხოვრებასა ჩუენსა და ყოველნი ვართ ამაოებასა შინა ვითარ იტყჴს ბ
რძენი ეკლესიასტე ამაოება ამაოებათა და ყოველივე ამაო არს და მზესა
ამას ქუეშე ხილულსა ყოველსა ამაოებასა მისცემს ხ~ ჩუენ გზისა მცირდ: გარდა
მაბიჯებელნი კუალად მოგზაურ ვიქმნეთ და ვითარ მოიწია მზგეფს
ი სიბას წარსლვისა წარვიდა მეფე კუალად ხ~ მუნ ყოფასა: მ
ისსა დასნეულდა ძე მისი გიორგი რ~ დიდი ნუგეშინის ცემ
ა აქუნდა მეფესა საბრძანებელსა მისსა და მისვე სისხლისა
მდინარებისაგან აღსულდა და დაუტევა მსწუხარება მიუთხრო [ბელი]
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ყოველთა სამეფოსათა დიდითგან მცირეთამდე: ხ~ გვამი ყრმისა გიორგისი
დაასუენეს საყდარსა სიონისასა რათა მოიცადონ მეფე და ვითარ მოეახლა
ჟამი მოსვლისა ვითარ წარჵდა ჟამი მცირედი: მოვიდა მეფე ტფილი
სს ვითარ არავინ გამოგება წინა თჴნიერ მცირეთა ქალაქეთასა: ზარ
განჵდილი მიისწრაფდა პალატად სადა დახუდეს სპანი და ვაზირ
ნი დამალულნი და შავითა მოსილნი და ვ~ა აუწყეს სიკუდილი ძისა მისისა გიორ
გისი მყის სმენასავე თანა დაეცა და კნინღა მკუდარ იქმნა: და
ესრეთ შეიღეს პალატად ჵელთა ზედა მქონებელი და ძლით მოვიდა
ცნობად: უკეთუ მოისპოს სული მყის მოისპობის ცნობა და უკეთუ
არა მოისპოს ცნობა არა თანა მოისპობის სული სიტყჴს მოქმე
დი იტყჴს ვინათგან ტკივილთა მიერ უზომოთა მოცვულ იყო და შვილ
ობისა სიყუარული და კულად სიტურფე აღმატებულება ათრვამეტისა
წლისა მყოფისა სიმჵნე სამჵედროთა ზნეთაგან განსრულებულე
ბოსა ტკივილნი მრჩობლ ზედა დაერთვოდეს სალმობიერითა: გ
ოდებითა გოდებდა და სიკუდილსა აღირ ჩევდა თავისა თჴსისასა: რ
აჟამს იხილა აღყვავებული და შუენიერი გვამი ძისა მისისა
გიორგისი მკჴდრად უფერულად მდებარე რომელსა იგლოვ
ა ერი და ვაებით წარიღეს მცხეთას და მუნ დაკრძა
ლეს და უკმოიქცეს მწუხარებითა სავსენი ხ~ ესოდენ განუ
მრავლდეს ტკივილნი შვილისა საყუარელისანი რომელ მიერითგან ა
რღარა აქუნდის ლხინება და სენთაცა მრავალთა მოიცვეს და გვამ
ითა უძლურებდა უმრავ ლესთა ჟამთა გარნა მონებდავე
ყაენსა აშაღას რ~ არა იყო სხუა ღონე აქა შინა იწყო მანკავე
რდელმან სადუნმან განდიდებად რომელი პირველი ულოს
შეეწყალა რკინობისა ძლით და ყაენმან აშაღაცა პატივ უყო
და დიდი საჰიბმდივანი კეთილსა უყოფდა მით რომელ ცოლსა
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ავაგის ასულისა ხვაშაქისა ეჯიბობა აქუნდა და მეფესა დავითსაცა მიებოძნეს მრა
ვალნი ქუეყანანი ამათ ჟამთა იქმნა განდგომილება თათართა ურთიერთას რ~
განუდგა ყაენსა აშაღას თეგუდარ ყაენი ბარახას ძმა უმრწამესი რომე
ლი იყო ზემოჵსენებულისა ჩინგიზ ყაენის შვილისა ჩაღატა ყაენის ნა
თესავი რომელსა ეპყრა ქუეყანა თურანისა და დიდი თურქეთი ესე ბა
რახა ყაენი იყო თურანსა და წარმოავლინა ძმა თჴსი თეგუდარ რა
თა ხარაჯა ქუეყანისა რომელ მას წარჵდომოდა ვითარ ზემო თქმულარს
თეგუდარს მიხუდებოდის ესე მივიდა ორისა ბევრისა ლაშქრისა მქონებე
ლი შეიწყნარა აშაღა და უჩინა ზაფხულის სადგურად ვიდრემე მთანი
არარატისანი და საზამთროდ რაჵსისა პირი და ნახჭევანი ესრეთ იყოფ
ოდა თეგუდარ შეშურდა ყაენობა აშაღასი და მიუმცნო ძმასა თჴსსა

ყაენსა ბარახას ჯეონს იქით მყოფსა ვითარმედ რად მივსცემთ ყა
ენობასა და ქუეყანასა დიდსა აშაღას აწ წარმოემართე მანდით შენ და აქ
ათ მე და ორთავე შევმუსროთ აშაღა და ჩუენ დავიპყრათ ქუეყანა მ
ისი ხ~ მოივერაგა ესრეთ თავი შეშისა ისრისა აღმოთხარა და ძულითა პი
ლოსათა შეაწებნა სამნი ისარნი და მათ შინა შთადვა წიგნი ამად
რომელ ყოველგან გზისა მცველნი განჩენილ იყვნეს თათართაგან ძველი
თგან და განიკითხიან მგზავრი და მოციქული და ვითარ მივიდა თეგუთა
რის მოციქული ძმასა მისსა ბარახა ყაენს წინაშე სთნდა სიტყუა და გან
ზრახვა თეგუდარისი და მიუმცნო მანცა ეგრეთ რათა პაემანსა შ
ეკრბენ ერთად და დაამჵუან აშაღა ყაენი და დაიპყრან ჵელმწიფობა
და მოუწერა განჩინებული დრო პაემანისა რომელ მას ჟამსა უკუადგეს თეგუთა
რომელსა ჟამსა გამოვიდეს ჯეონსა ბარახა სპითა მისითა ხ~ განგება
მან ზენამან განაქარვა ზრახვა მათი დადაიცვა აშაღა უმანკოებისათჴს და სიწრფ
ოებისა და სიმართლისათჴს და შესცთა მწიგნობარი მისი და ორითა მთოვარითა
დაწერა
განდგომა თეგუდარისა რ~ თუენი მათნი მთოვარითა აღრაცხილ არიან და შთადვა
მანცა თავსა შინა
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ისრისასა წიგნი ესე და წარმოვიდა მოციქული და მოიწია ნიგისველსა და მოსცნა
ისარნი და განაღო თავი ისრისა: პოვა დაწერილი ძმისა მისისა: ბარაღას
ი და ჟამიცა პაემანისა მოახლებული პოვა წერილსა მას შინა: და
მყის აღეკაზმა ბარგითა და დედაწულითა კაცი მბრძოლი ვითარ ბევრი
ერთი და ხუთასი რ~ სხუა იგი ლაშქარი ვერ ესწრა სისწრაფისაგან ნუ
უკუე განცხადნეს საქმე მისი და ბოროტი ეყოს აშაღას მიერ აიყარა
და მომართა მთათა ღადოსათა კარისათა რომელ არს შორის შავშეთისა
და აჭარასა და დადგა თავსა შავშეთისასა ფიჭუთას და ეზრახა სარგის ჯაყელ
სა რათა მისცეს გზა უკეთუ უნდეს წარსლვა აფხაზეთისა მეფეს
ა დავითს წინაშე რათა იგი იყოს შუამდგომელ მეფისა და თეგუდარისა და
უკეთუ განუმარჯუდეს დიდად განადიდოს სარგის და ვითარ ამას ზრა
ხვასა შინა იყვნეს სთნდა სარგისს სიტყუა თეგუდარისი მოუწოდა სპათა მის
თა და დიდსა შანშეს შვილსა ივანეს მანდატურთ უხუცესსა და წარმ
ოავლინა დევნად თეგუთარისა და აჩინა მჵედართ: თავად სირმონ ნოინის: შ
ვილი კაცი წყობათა შინა სახელოვანი და შემმართებელი
და მრავალნი ნოინნი სხუანი და მოიწივნეს მთათა არტანისათა და დაიბანა
კეს მუნ ხ~ იქმნა ესეცა საკვირველი ყოველთა ნაშობთა დედათა უმეტესის
ა რ~ნ ღ~თსა სიტყუა ქალწულისაგან შობილსა ქრისტესა ღ~თსა ჩუენსა:
თჴსითა ჵელითა ნათელ სცა და ჵმა მამისა ზეცით ესმა და სულიწმიდა
სახითა ტრედისათა იხილა და სამებისა წმიდისა ერთი არსება ცხად ყო
და გუასწავა იოანე ნათლის მცემელმან  ამისი უდაბნო შენ არს და არა
უცნაურ მთათა შინა ღადოსათა ოპიზა უპირველესი ათორმეტთა

უდაბნოთა ამას შინა არს უპირატესი ყოველთა წინასწარმეტყუე
ლთა და მოწამეთა ყოველთა უაღრესისა ნათლისმცემლისა ივანე
ს ჵორჵი იგი რომელი არა დადუმდებოდა ქებად ღმრთისა მოსრულ
ისა და მამხილებელი ჰეროდეს უსჯულოებისა და ესრეთ პატიოსნითა
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საუნჯითა განშუენებული და საღმრთოთა კრებულითა აღსავსე იგი საყოფი
ნათლისმცემლისა და ჭ~ტი თჴთ თავადისა საყოფი ვითარ სიტყუა
ცხად ყოფს ესმა რა სიდიდე უდაბნოსა ოპიზისა და შემკობა მისი პა
ტიოსნითა ხატითა და კანდელთა მიერ აღსავსეობა ინება წარმოღებ
ა მისი და წარმოავლინა ვითარ ათასი მჵედარი რათა მოაოჵრ
ონ: ხ~ წარვიდეს მთისა გზასა რომელი მივალს კარჩხა
ლთა კერძო გარნა არა დაიდუმა მსჯავრმან ზენამან რ~ ეგო
დენი წმიდანი მამანი რომელ მას ჟამსა ბრწყინვიდეს ოპიზას სა
სწაულთა ნიშთა მიერ გაბრწყინვებულნი და მინდობილნი წინამო
რბედისა იოანესნი წარმართთა მიერ მოწყუედილნი და ჵორჵი იგი და
უდუმებელი ღმრთისა ქადაგი არა უპატიო ყო ღმერთმან ამისთჴს დაი
ცვა საყოფი თჴსი და მოუვლინა ნისლი და სიბნელე და ვერღარა ვი
დოდეს ფერჵითა საძაგელითა რ~ მიახლებულ იყვნეს უდაბნოსა და
დადგეს მთისა მის ძირსა რომელსა ეწოდების ძეგლი რომელ
სა ზედა შენ არს ეკლესია წმიდისა გიორგისი რომელ არს ოპი
ზას და მიძნაძორსა მაშინ მოხედნა წყალობით სამკჴდრებ
ელსა თჴსსა იოანე ნათლისმცემელმან მსგავსად ყოვლად
უბიწოსა ვლაქერ ნისა ღმრთისმშობელისა და მოავლინა ქარი
სასტიკი მთისა ღადოსა და ხოშკაკალა სეტყუა და წჴმა მძაფრი
და აღდგეს ღელვანი ვითარცა შუა ზღუასა და წარმოეცა წყალი მ
ძაფრი და იქმნა მდინარე დიდი რომელი განსწორდა ვიდრე
წუერადმდე ძეგლისა რომელი აწცა იხილვების დიდი იგი ნაღვა
რევი რომელი შთავალს მართლ ზედა ზედა წყალსა შა
ვშურსა ზედა მოეტევა წყალი და წარიხუნა თათარნი სრულიად
კაცი და ცხენი არა დაშთა თჴნიერ კიდე ერთისა კაცისა: და
წარვიდა თხრობად თეგუდარისა ვითარცა იობის ზედა ღაღადისი
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ვითარმედ სახლი ღმრთისა არს ადგილი იგი საყოფი მონათა ღთისათა
ერიდენით მუნ მისლვად იდგა მაღალსა არსიანის თავსა მოვიდეს და ჰ
რქუეს ვითარმედ მოვიდა ლაშქარი დიდი აშაღასი და დადგეს მთასა არ
ტანისასა და ხვალე მოსლვად არიან აქა ესმა თეგუდარს და რა გათ
ენდა აღყარა ბარგი და დედაწული თჴსი და უკუ აყენა მთასა მაგარ
სა კარისათა რომელსა ერთ კერძო შევალს გზა და თჴთ ლაშქრითა
და მეომრითა გარდმოიარა არსიანი აქეთ სირმონ ჩამოვლო მთა ყუელი

სა და მოვიდეს ორნივე თავსა ყუელისასა სირმონ წინა დაუდგა რ
ომელი იყო ბრძოლათა შინა სახელოვანი ეგრეთვე ძლიერნი ბრ
ძოლნი თეგუდარისნი სეგზი ჯოლაქი აბიშხანოხი თელქადემ
ურ რომელთა დიდად ძლიერი ომი გარდაიჵადეს და მოსწყდა ო
რგნითვე ურიცხჴ და განგრძელდა ორგნითვე ომი იძლია თეგუდარ და
ივლტოდა დედაწულითა მიერ მთასა ღადოსასა ჯნალის თავსა
და მიუდგა უკანა სირმონ ხ~ თეგუდარ დაუდგა სიმაგრესა მთისა
მინდობილი და კუალად იქმნა ომი ძლიერი ორ დღე და ვითარ მი
სჭირდა თეგუდარს ივლტოდა უცნაურად რომელიმე აჭარით რ
ომელიმე ნიგალისჵევით რომელი ყოვლად უვალ იყო კაცთაგან და
არა დასაჯერებელ არს კაცთაგან უკეთუ ვისმე ეხილნეს მთა
ნი იგი რომელ წარვლნეს რ~ ყოვლად შესაძრწუნებელ არს სლვა
კაცისა არა თუ ცხენისა პირველ სიმყაფრითა და მერმე ტყისა სიხ
შირითა და შქერთა და ეკალთა რომელსა ბურწუმალ ეწოდების გა
ნრთხმული ბრძღუამლითა რომელი ნადირთაგანცა უვალ იყო ადგ
ილი რომელი შთავლეს და იქმნა ესეცა რომელ განვლეს ტ
ყესა ერთსა ქუეშეთ კლდიანსა და ზედათ მიწისა მცირისა მქონე
ბელსა და ზედა მოშენებულ იყო ტყე გაღმართ განმავალთა
წარუსქდა მთა იგი ვითარცა ზუავი თოვლისა კაცსა ვითარ ათასსა
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დედაწულისა მქონებელსა და შთავიდა ჵევსა აჭარისასა და და
იპყრა ცხენი და კაცი და ყოვლად უჩინო ყო და ესრეთ საწყალობელად
მოისრვოდეს და ჯერეთცა ადგილსა მას სთხრიან მაჭარელნი
და ჰპოებენ სამკაუშლთა დედათასა ოქროსა და ვეცხლისათა ჩაი
არეს აჭარა და ნიგალისჵევი და მერმე შეიარეს გურია და მივი
დეს ქუთათისს მეფესა დავითს წინაშე ხ~ იგი სიხარულით მოეგ
ება და სერი დიდი განუმზადა ხო ხუთასი ზროხა მოხარ
შული დაუდვა თჴნიერ ღორისა და ცხურისა კიდე და ლაშქრისა გამო
საზრდელად მასვე დღესა ცხენი ექუსასი ზროხა ათას ხუთასი ც
ხოვარი ათასი ღორი ათასი ესე მას დღესა მოიღო თეგუდარს: წ
ინაშე და მან განუყო ლაშქართა რომლისათჴს დიდად გნკჴრდეს:
თეგუდარ და სპანი მისნი ხ~ ღჴნის ამარი არა იყო მოიღეს
ურმითა და ჭურითა და აღმოასხმიდეს ესრეთ კუალად ისტუმრა მე
ფემან დავით რომელი იყო უხჴ და მდაბალი და მეცნიერი:
ყოველსა საქმისა და სახელისა მომხუეჭელი ესე ვითარცა მონა დაუდ
გა სასამსახუროდ თეგუდარს ეგრეთვე დედოფალმან ასულმან მაღ
ლისა ჵელმწიფისამან პალიალოღოს კოსტანტინეპოლის მეფის ასუ
ლმან ამანცა ეგრეთ პატივსცა და გაუშინაურდეს ურთიერ
თას და მიენდვნეს და ზედას ზედა მივიდის დავით მეფე თეგუთა
რს წინა და განუჩინის ესრეთ იყოფოდა და ვითარ შეიქცა სირ

მონ გამარჯუებული ყაენს აშაღას წინაშე მაშინ მოვიდა კაცი გზათა მ
ცველთა ხვარასნით ვითარმედ შეიძრა ულუსი დიდი თურანისა
და ყაენი დიდი ბარახა გამოვიდა ჯეონსა უამრავითა ლაშქრი
თა რ~ ბარახა პაემანსა გამოსულ იყო და თეგუდარის გარდახვეწა
აუწყეს ვითარცა ესმა აშაღას განკჴრდა მოუწოდა ყრმათა მი
სთა და ყოველთა ქართველთა მაშინ მეფე დავით შვილის სიკუდილი [თა]
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დაუძლურდა არამედ ეგრეთვე წარვიდა ყოვლითა ძალითა მისითა კერძ
ო და მივიდეს ჰერს და მიერ მინდორსა ამოსისასა და დაეახლნეს ურთი
ერთას წარავლინნეს მეფე და სპანი მისნი წინათ რათა დაიცვნენ
ლაშქარნი მისნი დასხმისაგან ბარახასა და ულუსი და სპა მისი გან
იცადოს და სხუანიცა ნოინნი წარგზავნნა წინა წარსლვად ვითარ ო
თხსა გინა ხუთსა მილიონსა ამცნო რათა იხილონ სპა ბარახასი რომელ
ი მათვე შემოეყენა და გარე უკუნიქცეს ამათ წინა შორს მდგომთა
ყარაულად უწოდიან ენითა მათითა და წარვიდა მეფე და ყარაულნი თა
თართანი აშაღასნი და ვითარ ვლეს ორი დღე დადგეს და ცისკარი
რა მოეახლა იხილეს მტუერი დიდი ამოსის მინდორსა ამაღლებული ვი
თარ ღრუბელი ცნეს ვითარმედ ბარახასი და სპისა მისისა არს აე
კაზმნეს მეფე და სიქადურ და ენება სიქადურს გარე უკუნქცევად შ
იშისაებრ აშაღასა და რქუა მეფესა ჩუენ ყარაულნი ვართ და ლაშქ
ართაგან მცირედნი და აჰა განგჴცდიან ლაშქარნი და წარვიდეთ ყაენ
ს წინაშე და ვაცნობოთ მოსლვა მისი ხ~ მეფემან თქუა
არა არს წესი ჩუენ ქართველთა უკეთუ ვიხილოთ მტერი ჩუენ
კერძო მომავალი შეუბმელად ზურგი შემოვაქციოთ დაღათუ იყოს სიკუდ
ილი ვითარცა ესმა თათართა განკჴრდეს და განწყრეს და ზედა მოუჵდე
ს მეფესა და ეტყოდეს არა იცი რასა იქმ არა გაქუს ბრ
ძანება აშაღასი უმისოდ შებმა დიდისა ყაენისა თქუენ ქართველნი
უცნობონი ხართ და არა იცით საქმე და მრავალსა ევედრებოდეს მეფესა
და ყოველთა სპათა მისთა და ბოროტის ყოფასაცა აქა დებდეს აშაღას მი
ერ გარნა ვერ არწმუნეს უკუნქცევა მაშინ წარავლინეს მ
სწრაფლ კაცი ყაენს წინაშე და აცნობეს აჰა მოვიდა ბარახა დიდითა მ
ინდორსა სრულიად მტუერითა დაბნელებულსა და ჩუენ ბრძანე
ბისაებრ თქუენისა გუნებავს გარე შექცევა და წინაშე შენსა
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მოსლვა გარნა ქართველნი უცნობო ქმნილნი არა მოვლენ ჩუენ თანა ამ
ას იტყჴან ვითარმედ არა გუაქუს ჩუეულება რათამცა მტერი თუალითა
ვნახოთ და გარე შევიქცეთო აწ არა თუ შენ ყაენი მოხვალ და შენ განაგ
ებ ჩუენ განგჴწირავს თავნი ჩუენნი სიკუდილად და ისწრაფე შეწევნად ჩვე
ნდა ვითარ მოიწია მოციქული და ესმა მოსლვა ბარახასი და ყარაულთაგან

არა მორიდება განკჴრდა და მსწრაფლ ამჵედრდა სპითა მისითა და წარი
სწრაფა და მიესწრა რაზმ წყობილთა და მოიყვანა მეფე და რქუა ვიცი სი
მჵნე თქუენი ბრძოლათა შინა თქუენ ქართველნი ურჩნი ხართ და
შმაგნი უკეთუმცა ნოინს რომელსამცა ექმნა მო მცა ვკალ ამისთჴს ა
რა ბრალეულ გყო რ~ უმეცარნი ხართ წესისა ჩუენისანი აწ დ
ადეგ წინათ ლაშქრითა შენითა ხოლო მეფე გარდაჵდა ცხენისაგან თაყუა
ნის ცა ყაენსა და რქუა დიდო ყაენო არა არს ჩუეულება ქართველისა რათა
მტერი იხილოს და ზურგი შემოაქციოს აწე ბედნიერმან თუალმ
ან ყაენისამან გჴხილოს თუ ვითარ დავდვათ თავი ჩუენი სიკუდილად და
წარვიდა მეფე და დაეწესა წინა კერძო ხ~ დიდი იგი და მჵნე აშაღა
ნოინი რომელი იყო მჵედართ მთავარი რომელ არს ამირ სპასა
ლარი მარცხენასა მჵარსა სირმონცა დიდი იგი მარცხენით
ვე სიგადურ ტონღა ბუღა ჯინილის არღუნ აღას და იას ბუღა მარჯვე
ნით და სხუანი ნოინნი განაყენნეს მარჯუენით და მარცხენით ეგრეთ
ვე რაზმ წყობილი ბარახა მოიწია მაშინ გამოჩნდა კაცი ერთი სახელით ალიყან ასი
სა კაცისა თავადი და არა საჩინოსა გუარისა არამედ ტანითა დიდი და
ახოვანი ძლიერი ძალითა და უშიში მჵნედ და აღმატებული სიტურფი
თა ჰაეროვანი და შუენიერი ამან ითხოვა აშაღა ნოინისაგან რათა ფ
არმანი მისცეს წინამბრძოლობისა ოდესცა სთნდეს და მისცა
სათხოველი ესე აშაღა ნოინმან და ამას შინა მოეახლნეს ორნივე სპ
ანი ურთიერთას და იქმნა ომი დიდი და საშინელი ამან ზემოჵსენებულმან
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ალიყან წინა შეუტივა რაზმსა მათსა და განაპო და განვიდა რაზმსა მა
თსა ყოვლითა მოყუსითა მისითა შეკრბა და იწყო თქმად ალა ალასა და
მოიქცა და კუალად განხეთქა რაზმი მათი და გამოვიდა აქათ და მეს
ამედ კუალად მიმართა დაფრიწა რაზმი და განვიდა იქით და იწყო
თქმად ალა ალასა და ეგრეთვე ქართველთა იწყეს ძლიერად ო
მი რ~ თჴთ ხედვიდა ყაენი რომელ წინამდგომთასა მეფემან და ს
პათა მისთა უწინ შეუტივეს და სივლტოლად მიდრიკნეს ეგრეთვე აშ
აღა ნოინმან ძლიერად იღუაწა ესოდენ რომელ ოხჭანსა შინა
ომისასა სრულიად შეჭურვილი კაცი აღიღო უნაგირისაგან და ტახ
ტასა თჴსსა შემოიდვა და აქუნდა სრულსა ომსა შინა ჵელ
თა თჴსთა ვითარცა არწივსა კაკაბი ეგრეთვე სირმონ იღუაწა ძლიერად
და ყოველნი მათ კერძონი სივლტოლად მიდრკეს ხ~ ბარახა ყენი
შეემთხჴა მარჯუენით აშაღასთა სიქადურს ტონღა ბუღასა ჯ
ინილის და არღუნ აღას ესენი მსწრაფლ სივლტოლად მიდრი
კნა ბარახა ვიდრე მეორე დღე ამათ სდევნიდა ხ~ აშაღა ო
რ დღე მათ სდევნიდა და ვერ ცნეს თუ რა შეემთხჴა რაზმისა სი
გრძისაგან და ვითარ ცნა ბარახა გაქცევა და ამოწყუეტა სპ
ათა მისთა დაბრუნდა ეგრეთვე აშაღაცა და შეიმთხჴვნეს კუალად უ

რთიერთას და განეწყუნეს ვითარ იხილა აშაღა ნოინმან ყაენი ბარახა
აღიღო შუბი და მარტომან მიმართა რაზმსა მათსა რ~ იყო
ესე აშაღა ნოინი კაცი ახოვანი ბეჭითა
და მკერდითა მსგავსი ლომისა უშიში ძლიერი შემმართებე
ლი და ჰაეროვანი ტკბილი და სახიერი და სიტურფე აღმატებულილი დავი
თარ მიახლდა სპა მისისდევნეს და მოწყჴდნეს სული ურიც
ხჴ და ტყუე ყვეს და ესრეთ განმარჯუებულნი მოვიდეს ურდოთა
მათთა ხოლო ვითარ იყო ყაენი აშაღა ხვარასანს ბრძოლად ბარახა ყაენისა
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მაშინ ზემო ჵსენებულმან თეგუდარ წარმოავლინნა სამნი მჵედართ
მთავარნი მისნი დედაწულითა და ბარგითა მათითა სახელით სეგზი
ბადურ და აბიბახა და თოლაქ დემურ და მეოთხე ჯოლაქა წარმოვიდეს
და მოვიდეს და დადგეს მთასა ზედა რომელი აღმოივლის შტოდ კავ
კასისა რომელ არს ლიხი და ვითარ წარვლეს დასავლით კერძო
რომელსა უწოდენ ღადოდ და ამათსა შესაყარსა დემოთისასა დადგეს თათარნი ად
გილსა რომელსა ეწოდების ლომისთავი და მიერ არბევდეს ჯავახეთ
სა ვიდრე ფარავნამდე მაშინ მუნ მდგომთა თათართა ჩამოვლეს ეკე
რის ჵევი და განვლეს აწყუერს ზედა ფონი მტკურისა და განვიდეს
ჯავახეთს და მუნ დახუდა ჯოგი კახა თორელისა რომელსა აქუნდა პატივად მეჭ
ურჭლეთ უხუცესობა და ყურუმჩის ვისმე ჯოგი ათასისა მჵედრისა თავადი
სა არა ალიყანისა შვილისა ყურუმჩისი არამედ სხჴსა ვისმე და წარმოიღეს და
მომართეს სადგურსა მათსა ლომისთავსა ესმა ყურუმჩი ბადურს
ა და მოუწოდა კახას თორელსა და დევნა უყვეს:- ხ~ თეგუდარიანნი განსრულ იყვნეს
მტკუარსა
სადა მოერთვის წყალი გურკლისა და ესენი მივიდეს პირსა მტკური
სასა რ~ იყო სიმრავლე ფრიადი თათრისა და ქართველთა სპისა: მათი
რ~ ისინი მცირედნი იყვნეს იძიეს ღონე თოლაქ დემურ განვლო მტკუარ
ი ოცდაათითა კაცითა უგრძნაულად და სხუანი დაუდგეს პირსა
მტკურისასა თოლაქ დემურ აღვლო ჵევი და აღვიდა ქედსა და აღაბა
ალამი რამე სხუა დროშისა და მოეტევა ჵმითა მაღლითა და ვითა
რ იხილა ყურუმჩი ბადურ წინათ და უკანა კერძო ლაშქარი ჰგონა სიმრ
ავლე სპისა მის და შეშინებულ იქმნა და ივლტოდა მსწრაფლ შეშფოთებ
ული სადა იგი სიმრავლე მოიკლა კაცთა კეთილთა და ორთ
ა კოხტელთა მიიღეს აღსასრული და სამძივარი ცხენ მოკლული ცურვით
ივლტოდა და აწყუერს შევიდა მჵედართ მთავარი თათართა ყურუ
მჩი ბადურ მოკლა და უწესოდ დაბნეულნი გზისა მეოტისა ვერ
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დამპყრობელნი შეივლტოდეს მთად რუგეთისა აღმართსა ძნელსავალსა ს
ოფელსა რომელსა რქჴან კჴრიკე წმიდა დაბრუნდეს და გამარჯვებ

ულნი მივიდეს ყაენის ძმისა თეგუდარისა თანა და ალაღებული თეგუ
დარ გარდამოვიდა ქართლს და მოაოჵრებდა ყოველსა ქართლსა მაშინ
ევედრა ყაენი აშაღა მეფესა დავითს რუსუდანის ძესა რათა არღარა შეეწი
ოს და არცა შეუშვას თეგუდარ და ნიჭთა დიდთა აღუთქმიდა რ~ იჭჴსა მქონე
ბელი ღალატ[ი]სა თეგუდარის ყმათაგან განცხადებულად მცნო
ბელი თჴნიერ თეგუდარის კითხვისა ერჩდა აშაღას დავით მეფე და შეკრა გზანი
რომელ არღარა შეისლვებოდა ცხენითა ხ~ თეგუდარ არა უწყოდა და ვითარ ც
ნა აშაღა რ~ არღარა შეეწევის მეფე დავით გარნა წერილ არ
ს ვითარ აფროსინელთა შინა სიტყუა იტყჴს ვინმე იბრძოლებოდე
ს რა ანტიპატროს და ყრმა კასანდროს მოაკუდინა ცნა აშაღა
ყაენმან და წარმოავლინა მჵედართ მთავარი მისი სირმონ ბადური
და სხუანი მთავარნი ნოინნი და სპისა სიმრავლე და მოვიდეს თრიალე
თს და მოუწოდეს მეფესა დავითს და სპათა მისთა რ~ მეფე სნეულო
ბდა მას ჟამად და წარმოავლინა ყოველნი მთავარნი მისნი სირ
მონს თანა და შთავიდა სირმონ ქართლად და ცნა თეგუდარ მოსლვა
სირმონისი წინა განაწყო სპა მისი და იქმნა ბრძოლა ძლიე
რი და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხჴ და ესწრა ღამე და გაიყა
რნეს რა გათენდა განეწყუნეს ურთიერთას პირისპირ იქმნა
ბრძოლა ძლიერი და სპა მეფისა წინამბრძოლობდა
და ვითარ აღერივნეს ივლტოდა სპა თეგუდარისა მოისრნეს და
უჩინო იქმნეს და დარჩეს თეგუდარ და ძე მისი მცირე უღონო
ქმნულნი მივიდეს სირმონს თანა და ევედრა რათა ყაენი აშაღა:
იხილოს მან და ძემან მისმან ისმინა სირმონ გარნა დააპა
ტიმრნა და აღიღო ტყუედ დედაწული მისი და ყოველი სიმ
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დიდრე და საქონელი და ჯოგი და მივიდა აშაღას წინაშე და მი
იყვანა თეგუდარ და ძე მისი ხ~ აშაღა არა ავნო რა რ~ იყო
კაცი მოწყალე და შემნდობელი ვითარ ზემორე ვთქჴთ და წარ
გზავნა ქუეყანასა ერაყისასა და მისცა ათორმეტი კაცი მას და
ძესა მისსა საზრდელი და შესამოსელი უხუად ქორ შავა
რდენი და ავაზა და განუჩინა სარჩომი რომელ არა აკლდ
ეს და მცველნი დაუდ გინნა რათა არღარა გაუშუას მამულსა
მისსა და ესრეთ განსუენებით იყოფოდა და აღსრულდა: და
ყაენმან აშაღა მრავალნი ნიჭნი და ძღუენი წარავლინა: მე
ფესა დავითს წინა და ქართლს მრავალნი სოფელნი და ატე
ნი მისცნა მაშინ წარვიდა ყაენი სიბად და თანა წარიტ
ანა დავით მეფე და იყო ჟამი ზამთრისა და რა ზაფხული
მოიწია წარმოვიდეს და მგზავრ: მომავალსა მეფესა: შეედ
ვა სალმობა მუცლისა და ვითარ მკურნალთა ვერ უძლეს
კურნებად მაშინ ევედრა ხატსა მას მარტომყოფისასა დამ

ივიდა მის წინაშე ვითარ ჩუეულ იყო რ~ პირველ ამის
სა მუცლისა სნეულებითა შეპყრობილ იყო და ვითარ
მკუდარი იდვა უსიტყუოდ და აღედგინა ხატსა ჵორც შესხ
მულისა ღმრთისასა ხ~ აწ არღარა პოვა ლხინება ამისთჴს:
რომელ მოაკლო ღმრთისმსახურება და იწყო რღუევად საყდა
რთა და შლად ამისთჴს აღიღო ღმერთმან ჵელი წყალობი
სა და პირველ წელთა მოკუდა ძე მისი პირმშო გიორ
გი სიკეთე აღმატებული და აქა მიიცვალა და ვ~ა:
მწუხარებითა ძისათა და ესვა სხუაცა ძე კეთილ მო
ჵსენებული მჵნე და ქველი სახელით დიმიტრი რომელი შემდგომად მეფე
იქმნა ხ~ ამან დავით რა დაასრულა ცხოვრება: დამარხეს სმარხოსა მეფეთასა
[მცხეთას]
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ხ~ თქმულ არს ესეცა ვითარმედ წამლისა მიერ აღსრულდა ცოლი
სა მისისა ესუქნის მიერ მიცემითა წამლისათა ვითარ სიტყჴს მოქ
მედი იტყჴს მაკედონელისა მის დიდისა მიდოსით თავ მტკივნეულობად
მყოფისა და იჭჴსა წამლისასა მიდოს[ის] და ანტიპატროს მიერ მიცემი
სა ეგრეთვე დავითისა თქულ არს ესუქნის მიერ შურისათჴს ბ
ასილი უჯარმელისა რომელი მოაკუდინა მეფემან უწესოებისა
თჴს რ~ თანა ეყო ბასილი ესუქნის და არა რიდა საწოლსა პატი
ოსანსა მეფისასა და ჩოჵანიცა აღიტაცნა აღიჵადა და მთავრობა მიიტაცა ამ
ის უწესოებისათჴს მოიკლა ბასილი ვინათგან მოიწია მწუხარება უნ
უგეშინისცემო ყოველთა მკჴდრთა საქართველოსათა რ~ მიიცვალა
მეფე დავით იგლოვეს წესისაებრ და მრავალი ნიჭი გასცეს ეკლ
ესიათა საყდართა და გლახაკთა საჵსენებლად მისა გარნა მწუხა
რე იყვნეს ქართველნი რ~ მეფე დიმიტრი მცირე იყო და არა ძალ
ედვა მეფობა ამისთჴს უმრავლესნი წარვიდეს და მსახურებდეს ყაენს
ა რ~ ვერცა დავით მეფემან სწუართნა ერისთავნი შიშისათჴს ყაენისა მაშ
ინ ზემოჵსენებულნი ღალღურ და რაჭის ერისთავი კახაბერი შეიზრა
ხნეს ურთიერთას რათა განუდგენ რუსუდანის ძესა: და წარვიდეს ყაენ
ს აშაღას წინაშე და ეზრახნეს ალიყანს ბადურს რომელი დგის მ
თათა ჯავახეთისათა და მან აცნობა ყაენსა ხ~ მან ნიჭნი დიდნი აღ
უთქუნა და წარვიდა ღალღურ და კახაბერის ძე კახაბერი რომელი:
იყო თესლით ბოროტი ვითარ გუაწყებს წიგნი მეფეთა ბაღუში
სთა და ნათესავთა მისთა რ~ მოიწივნეს ყაენს წინაშე შეიწყნ
არნა და მოუწოდა სირმონ ნოინსა და რქუა მეფე დავით ესეოდე
ნთა განდგომილებათა იქმს რ~ მისსა არა კმა იყოფს და ყოველთა:
განდგომილთა ჩუენთა თანა შეეწე ვის ვითარ თეგუდარს და აწ ღალხ
ურს ხ~ მე ნიჭნი დიდნი და პატივნი წინა უყვენ თეგუდარის თჴს და
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კუალად ღალღურ შეიწყნარა აწ მნებავს რათა შური ვიგოთ მის ზედა და
ესმა რა კახაბერსა წარსდგა და თქუა უკეთუ ნებავს ყაენსა შურის
გებად დავით მეფესა ზედა მე მისთჴს მოვსულვარ ვიცნი გზანი შ
ესავალნი და წარვასხამ ლაშქართა და ვგონებ რომელ მეფე ჵე
ლთ ვიგდო და ღალღურცა იცის გზა და ძალი ქუეყანისა მა
თისა მაშინ უბრძანა ყაენმან აშაღა სირმონ ნოინს ალი
ყანს და თაიჩოს და აბჩის რათა ილაშქრონ მეფეს დავითს ზედა
და შეკრიბეს სიმრავლე ლაშქრისა სამი ბევრი და გამოვლეს
თრიალეთი და გარდავლეს მთა ლიხისა და ზედა დაესხნეს ქუ
თათისს აბანოსა შინა მყოფსა მეფესა და ძლით შეესწრ
ა ცხენსა ერთითა კაბითა მარტო ივლტოდა ხ~ თათართა
მოაოჵრეს ეკლესიანი და მრავალი სული ქრისტიანენი
მოიკლა და ტყუე იქმნა და უვნებელად მივიდეს ყაენს წი
ნაშე ხ~ მეფე საკჴრ ველებით დაცვული ღმრთისა მიერ გან
ერა და ვერ ესწრა მეფე ომსა მათსა რ~ მსწრაფლ უკუნიქცეს თათარნი:წელსა მესამესა კუალად წარმოვიდეს სირმონ და ალიყან
აშაღას ბრძანებითა შეპყრობად მეფისა რ~ დაემსტურა კახაბე
რსა და არაღარა ჰგონებდა მისლვასა თათართასა და ესხნეს
კუალად და მეფემან მიჰრიდნა და მოაოჵრნეს ქუეყანანი და ვითა
რ ცნეს შეყრა და ზედა მოსლვა მეფისა ივლტოდეს თათარ
ნი მსწრაფლ მასვე დღესა ტყჴთა და ალაფითა ამათ ჟა
მთა სადუნი მანკაბერდელი უმეტეს ყოველთა მთავართა მი
ს ჟამისათა რ~ შეიყუარა ყაენმან აშაღა და იწყო ურვად
საქმეთა საქართველოსათა რ~ ასული პატრონისა მისისა: ავა
გ ათაბაგისა შევედრა სადუნსა და ხუა შაგმან ეჯიბობაცა მ
ისცა მაშინ შეკრბეს ყოველნი დიდებულნი
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და წარიყვანეს მეფის ძე დიმიტრი ურდოსა და მივიდეს შანშეს ძისა ი
ოანეს თანა მანდატურთ უხუცესსა და წარჰყვა იგიცა თანა მიიყვა
ნეს ყაენს წინაშე და აუურვეს მეფობა და ვითარ იხილა ყაენმან დიმიტრი
შეიწყალა რ~ იყო ქმნულ კეთილი და შვენიერი ხილვად და მოსცა ყოველი სა
მეფო თჴნიერ სარგის ჯაყელისა და წარმოატანა თანა სადუნი რომელსა
უბოძა მეფემან დიმიტრი ათაბაგობა და მოვიდა ტფილისს და დასუეს ტახტსა მა
მათა მათთასა და აღასრულეს წესი კურთხევისა: კათალიკოზმან და ეპისკოპოზთა და
ყოველთა მთავართა საქართველოსათა ერეთით კახეთით სომხითით ქართლით:
ჯავახეთით და ტაოთ რომელნი შეკრებულ იყვნეს და იყო მადლობა ღთისა და
სიხარული დიდი განცემა გლახაკთა და ობოლთა ზედა რათა წარემართოს მე
ფობა დიმიტრისი და კეთილად განგება საქართველოსა: - მათ ჟამთა იწყო ყაენმა
ნ აშაღა ბრძოლად მეგჴპტელთა მთავარსა და სულტანსა მისრეთისასა ფუნდ

უყადარს და წარავლინა სპა ძლიერი და მათ თანა სპა ქართველთა და აჩინა მ
ჵედართ მთავრად თონა ვინმე ნათესავით სალდუხისი: ბადურთა მთავარი გართათ
და წ
არგზავნეს გზასა საბერძნეთით მიმავალსა შამად და მიუმცნო სულტანსა საბე
რძნეთისასა სახელით ფარმანს რ~ უწინარეს ამის ჟამისა აღსრულებ
ულიყო სულტანი დიდი სალჩუქიანი ყიასდინ და მონასა მისსა ფარმანს მიეტაც
ა სულტნობა და ცოლიცა მისი ასული რუსუდანისი გურჯი ხათუნ მ
იეყვანა ცოლად და მას აქუნდა პონტო ასია და კაბადუკია ამას მიუმ
ცნო ყაენმან რათა თანა შეეწიოს სპათა მისთა და წარვიდეს სპანი აშ
აღასნი და მივიდეს ფარმანს თანა და დაიბანაკეს ევხაიტს რომელ არ
ს ასურასტანი და ვითარცა ესმა სულტანსა ფუნდუყადარს მისლვა თათა
რთა მოუჵდა სპითა ეგჴპტისათა და ზედა დაესხა ჟამსა განთიადისასა და იქ
მნა ძლიერი ბრძოლა სადა იგი მჵნედ ბრძოლა უყვეს ქართველთა რ
ომელ თათარნი განკჴრდეს მაშინ თათარი ვინმე სახელით მორღულ მ
იეტევა მარტო რაზმსა არაბთასა და განვლო შიგან და მერმე გამოვლო
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და მომავალსა ცხენსა მისსა უკანა ფერჵი მარჯუენა მოჰკუეთა ვინმე ქუე მდებარემან
კაცმან საოლავსა ქაჩაჩსა ზედა იქმნა საქმე საკჴრველი რ~ ივლტოდა სპა აშაღასი
და თანა მოკლულ იქმნა წარმოვიდა ესე მორღული უფერჵოთა ცხენითა სამი დღე
და სამი ღამე ვლო ესრეთ მოკუდა ცხენი ხოლო ვითარ ცნა აშაღა ამოწყუეტა ლაშქრისა
და უმეტეს ქართველთა დაუმძიმდა დიდად და შეასმინეს სულტანი საბერძნეთი
სა ფარმანა ვითარმედ განზრახვითა მისითა იქმნა მოსლვა სულტნისა ფუნდუყა
დარისა ამისთჴს შეიპყრეს ფარმანა დაღათუ არა ენება ყაენსა აშაღას მოკლვა მი
სი არამედ ნოინთა მოაკუდინეს ფარმანა და აღიღეს ყოველი სიმდიდრე მის
ი და აჩინეს საბერძნეთსა ნოინი დიდი და კეთილი ნათესავი პირველთა ყაენ
თა ონხანისა გუარისა სახელით ერინჯი ამას ჵელთ უდვეს მთავ
რობა საბერძნეთისა და წარუღეს აწყუერი სამცხეს რომელი ჰქონდა ფარმანას ცოლეუ
ლთაგან და უბოძეს სარგის ჯაყელსა და ძესა მისსა ბერქას ხოლო ვ~ა აღიზარ
და მეფე დიმიტრი და იწყო საურავთა საქმეთა კეთილ განგებად რ~
იყო ესე დიმიტრი ტანითა ახოვან ფერითა ჰაეროვან შესახედავად ტურფა თ
მითა და წუერითა მწყაზარ და შუენიერ თუალითა გრემან ბეჭ ბრტყელ და შეწყობი
ლ სამჵედროთა წესითა სრული ცხენოსანი და მშჴლდოსანი რჩეული უ
ხჴ მოწყალე და მდაბალი გლახაკთა: და მდაბალი რომელ არა სმენილ არს ნათ
ესავი მეფეთა გინა სხუათა კაცთა რ~ აქუნდა ჩუეულება აღიღის საფა
სე და აღდგის ღამე და მოვლის ქალაქი და მოიხილნის გლახაკნი და და
ვრდო მილნი და ობოლნი და თჴსითა ჵელითა მისცემდის და ყოველთა
უწყოდიან მოწყალება მეფისა და ამისთჴს გლახაკნი ღამით ფოლორც
თა შინა ვიდოდიან რათა შეემთხჴვნენ მეფესა ამას თანა მოეგო მარ
ხულობა ღამით ლოცვა და მუჵლთ ყრა ფრიადი ათას ხუთასი ყოვლით

ურთ განშუენებული და განათლებული იყო გარნა ესრეთ ჵელთა შინა სადუნისთა
იყო:რ~ ფრიად განადიდა სადუნი ყაენმან და იურვა მეფის დიმიტრისგან
თელავი და ბელაქანი ქუეყანანი და სადუნი კეთილად განაგებდა საქმეს
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საქართველოსათა რ~ დღეთა მისთა არა იქმნებოდა თათართაგან ძალი და უსამა
რთლობა არცა დიდთა ნოინთაგან არცა ელჩთაგან და ესრეთ აღშენდა საქა
რთველო და მოირჭუნა მეფემან დაიწყო სიბასა წარსლვად და აღაშენნა ქუეყანა
ნი მოოჵრებულნი ამანვე აღაშენა პალატსა შინა მონასტერი ი
სანთა საყოფელად მეტეხთა ღმრთისმშობელისა და შეამკო განგებითა
დიდითა და შესწირნა სოფელნი და ზუარნი და განუჩინა მონაზონთა
საზრდელი და სამოსელი და განაგო განგებითა კეთილითა და წარვიდა ურდოსა და
მას შინა ყოფასა მეფისასა სთხოვეს საფასე ურიცხჴ მეფესა განზრა
ხვითა სადუნისითა რქუა მეფესა სადუნ უკეთუ მომცე დმანისი მე მივ
სცე საფასე ყაენსა ისმინა მეფემან და უნებლიად მი
სცა დმანისი და მიმდგომი მისი და უმეტეს განდიდნა სადუნი ხ~
იქმნა კეთილიცა საქმე მონასტერთა და გლახაკთა მიმართ რომელ
ი დღეთა ცხოვრებისა მისისათა მან მისცა ყალანი და მალი ათორმეტთა
უდაბნოთა გარესჯისათა და განათავისუფლა ქუეყანა გარესჯ
ისა და მსახურებდა მეფესა დიმიტრის განდიდნა დიდად ლა
შქრითა და სიმდიდრითა ოქროსა და ვეცხლისათა და ჯოგისა და
ხუასტაგისა არა იყო რიცხჴ რ~ იყო კაცი ესე მშუებელი კეთილად
გამგონე და ბრძენი რ~ ყაენი აშაღა ისმენდა სიტყუათა მისთა და დ
იდი საჰიბდივანი ავაგ ათაბაგისა ამას აქუნდა და ასული მისი ხუაშაგ მოე
ყვანა ცოლად ესე საჰიბდივანი განდიდებულ იყო ყაენის ულოსაგან და
სადუნიცა მისგან განდიდებულ იყო და ყოველი საბრძანებელი ყაენ
ისა მისთა ჵელთა შინა იყო და ბრძანებასა მისსა მორჩილობდეს
და იყიდნა მრავალნი ქუეყანანი და უბოძეს მეფეთა კარი და დაჯდა
კარსა და მისი მიმდგომი ქუეყანა მოივერაგა ახალციხელთაგან და ასული
ახალციხელისა ცოლად მოიყვანა და საქართველოსა ლაშქართა საქმე
და განგება ჵელთ უდვა ყაენმან და დარბაისელნი ქართველნი და სომხითარნი [და ერა
კახნი]
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კახნი მეფეს წინაშე იყვნენ:- მათ ჟამთა შინა განდიდნა სამცხის სპასალ
არი და მეჭურჭლეთ უხუცესი სარგის ჯაყელი და ძე მისი ბექ
ა რომელნი მთავრობდეს სამცხესა: ხ~ საქმენი სარგისისნი ზემო
რე აღგვიწერია: შემდგომად ვახსენოთ იყო ბექა ტანითა ახოვან ფერი
თა ჰაეროვან თმითა და თუალითა გრემან და შუენიერ ბეჭითა და მკერ
დითა სრულ ძალითა ძლიერ ომსა შინა მჵნედ მბრძოლი ცხენსა ზედა
მჵნე და მოისარი ნადირთა ჵელოანი გონებითა ფრთხილ მაშენებელი

ქუეყანათა ეკლესიათა და მონასტერთა და ღმრთის მოსავთა კაცთა პ
ატივისმცემელ მლოცავი რომელ არა დააკლდის ცისკრის ლოცვათა სა
მხრად და მწუხრად ვითარ ტჴბიკონი მოსცემდის წესსა ლოცვისასა ამ
ისთჴს პატივ სცა ღმერთმან და მეუღლეცა შემსგავსებული მოანიჭა
ლოცვისა მარხვისა და გლახაკთა მოწყალებისა უღონოთა აღმზ
რდელი მაშინ ბექამან დაიპყრა ქუეყანა ტასისკარითგან კარნუ
ქალაქამდის სამცხე აჭარა შავშეთი კლარჯეთი და უმრავლესი
ტაო ვაშლოვანი ნიგალისჵევი არტანუჯი თორ მეტნი უდაბნონი
კოლა კარნიფოლა და ორნივე არტანნი და მრავალნი სოფელნი ჯავა
ხეთს და ესრეთ დღითი დღე განდიდნებოდეს და მსახურებდეს ყაე
ნს აშაღას და მორჩილობდეს მეფესა დიმიტრის ხ~ მეფე დიმიტ
რი წარემატებოდა ღმრთის მსახურებითა და კაცთ მოყუარებითა და
ყაენი უმეტეს უმატებდა პატივსა მისსა დაღათუ ჯერე
თ ყრმა იყო არამედ ინებეს და წარავლინეს კაცი პონტოდ მ
ეფისა ბერძენთასა კომნიანოსისა რომელი იყო ნათესავად დიდისა კოსტა
ნტინესა და მოიყვანეს ასული მისი დიდებითა და საჭურჭლითა
დიდითა და ქმნეს ქორწილი სამეფოსა წესისაებრ და შემდგომად
მცირედისა ჟამისა მუცლად იღო დედოფალმან და შვა ძე და უწოდეს
სახელად დავით რომელი უკანასკნელ მეფე იქმნა ქართლს
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ამათ ჟამთა კუალად მოვიდა იგივე არღუნ რომელსა აღერიცხვნეს ყოველი
საბრძანებელნი ყოველთა ყაენთანი რათა აღთუალოს ქუეყანანი და
ცნას ვითარ რომელი ქუეყანა აოხრებულა გინა აღშენდა ათ
ვალა ახლად და ცნა რ~ უმრავლესი მოოჵრებულ იყო და უმეტეს ერეთი და
კახეთი რ~ კამბეჩის ვაკენი მოოჵრებულ იყო გამოსლვასა მ
ას თათართასა ოდეს გამოვიდა ყაენი დიდი ბერქა მაშინ ტფილის
ყოფასა არღუნ ოირიდისასა ეზრახა მეფესა და სთხოვა თამარ რომე
ლი იგი მხოლო ესვა და რქუა ვითარმედ კეთილად მოჵსენებუ
ლმან მეფემან მამამან შენმან მომცა ასული მისი დაა შენი სძა
ლად ჩემდა და ცოლად შვილისა ჩემისა გარნა იგი ვერ ესწრ
ა აწ ვითხოვ რათა არა უღირს იჩინო ვედრება ჩემი და
მომცე დაჳ შენი შვილისათჴს ჩემისა ვითარ ესმა მეფე
სა დაუმძიმდა და დიდსა ჭმუნვასა შთავარდა და სულითა ტ
კივნეულითა ეძიებდა ღონესა რ~ სძაგდა წარმართისა ქორწინ
ებად დაჳ მისი ქრისტეს აღმსარებელი გარნა არა იყო ღონე
რ~ მამასა მისსა მისცა და მისცეს ცოლად შვილსა არღუ
ნისსა და აღასრულეს წესი ქორწილისა და წარვიდა არღ
უნ ურდოსა ხ~ შვილი მისი დაუტევა მეფისა თანა მათ ჟა
მთა კუალად მიუდგა დედოფალი და შვა ყრმა და უწოდეს სახელი ვახტ
ანგ და კუალად ამათ ჟამთა დამშჴდნა ქუეყანა ლიხთიმე

რი და მოიწყო მეფემან დავით რომელი იყო კაცი პირველ კე
თილი და გონიერი უხჴ მდაბალი და პურად უმჯობეს უჩ
ინარესთა მეფეთა და იყო მრავალსა მშჴდობასა შინა ხოლო რაჭის ერ
ისთავი კახაბერი იყო ქართლს და აქუნდა ქუეყანა ატენისა და
არა პატივი ეპყრა არცა ყაენისა და არცა დიმიტრი მეფისაგა
ნ ორგულობისათჴს მეფეთასა ამისთჴს შეიწრებული ევედრა
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მეფესა რათა შეიწყალოს და უბოძოს მამული მისი: ხ~ ტკბილმან და მო
წყალემან მეფემან შეუნდო ფიცითა მტკიცითა რათა არა აბრალოს პირ
ველი შეცოდება და ეგოს ერთგულებასა ზედა მისსა და მიუბოძა მამული მ
ისი ყოველი და კუალად აგო მამულსა მისსა რაჭას ხ~ ვითარ დაყო მცირედი
ჟამი იწყო მათვე კუალთა სლვად და ვითარ ღორი ისწრაფდა მწჴრეთა მიმ
ართ და ვითარ იქედნე გესსა დათხევად გუარისაგან მოაქუნდა ორგულობა
დადამვიწყე
ბელმან ფიცთა საშინელთამან იწყო ღალატად მეფეთა და წარავლინა კაცი
და წიგნი ალიყანს თანა ათასისთავსა რომელი იდგის მთათა ჯავახეთისათა და
კოლისათა რათა პირველისაებრ დაესხას მეფესა და ადვილად ჵელთ
იგდოს მეფე გარნა უქმ ყო ღმერთმან ზრახვა მისი ვითარ აქიტობელის დავითის მ
იმართ და საცნაურ იქმნა წიგნი ამისთჴს მიეგო მისაგებელი ბოროტი და
სიცრუე მისი თხემსა მისსა ზედა დაუჵდა შეიპყრა მეფემან და პირველ:
თუალი დასწუა და მერმე ერთი ჵელი და ერთი ფერჵი მოჰკუეთა და
ორნი შვილნი მისნი მისცნა ექსორიობად კოსტანტინეპოლისს წარგზავნა
რ~ დედოფალი ცოლი მისი ასული იყო დიდისა პალიალოღოს მეფისა ხ~ კახაბე
რი მცირე ცხოვრებული განვიდა და მოკუდა და მოისპო ყოველი ნათესავი მი
სი ბაღუაშთა კახაბერის ძეთა არა დაშთა და აღიჵოცა ნათესავი მისი და საჵსენე
ბელი მათი:- ამასვე ჟამსა ინება ყაენმან ამჵედრება ქუეყანასა ზედა გილა
ნისასა რ~ იგი ოდენ დაშთომილ იყო ჵელთ უგდებელად და არა მორჩილობდ
ეს და არცა ხარაჯასა მოსცემდეს წარავლინა სპა თათართა და
ქართველთა და მეფე არა წარგზავნა და აჩინა სპათა უხუცესად სირ
მონ ბადური წარვიდეს და შევიდეს გილანსა და შეკრბეს გილანელნ
ი და წინადაუდგეს სიმაგრეთა შინა ხ~ ქუეყანა მათი განმაგრებულ
არს ერთ კერძო კლდითა და ტყითა და გზანი იწრონი და ერთ კერძო
ზღჴთა ამათ სიმაგრეთა შინა წინა განეწყუნეს და იქმნა ბრძოლა ძლი
ერი გილანელთა დაასხეს ისარი ვითა წჴმა გარდაჵდა სირმონ ცხენისაგან და დაჯდა
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და ზურგი შეაქცია ბრძოლათა მისთა და ყოველნი სპანი დაქუეითდეს და ვერ
შემცირდა ისარი ახლტა სირმონ და მიეტევა ვ~ა ვეფხი და ვ~ა ქარ
თველნი მიეტევნეს მჵნედ და აოტნეს გილანელნი და ორნი თითნ
ი მარჯუენისა ჵელისანი დასჭრნეს სირმონს და დარჩეს სპანი თა

თართანი და ქართველთანი უვნებელად და ვითარ იხილნეს სიმაგრენი ქუე
ყანისანი რომელ უბრძოლველ იყო და არა ეგებოდა დაპყრობად წარვიდეს
ყაენს აშაღას წინაშე:- ესრეთ დამშჴდნა ქუეყანა და ყოვლით კერძო იწყო
მშვიდობა მოჰხედნა ღ~თნ წყალობით მოსავთა მისთა დაიყო უხუება პურის
ა და ღჴნისა და მეფე დიმიტრი განაგებდა სამეფოთა საქმეთა: ვითარ მოიცალეს მც
ირედ ჭირთაგან და განისუენებდეს და მიდრკეს გზისაგან საღმრთოსა იწყეს განდ
გომად რ~ მეფემან მოიყვანნა სამნი ცოლნი ეგრეთვე სადუნმან მოიყვანა
სამი ცოლი და მთავართა იწყეს ჵელის შეხებად საყდართა და მონასტერთა
და იწყეს მიტაცებად სოფელთა და აგარაკთა უმეტეს მესხთა საყდარსა ზე
და დიდებულსა აწყუერისასა დაღათუ ამათ უწესოებათა დიდად ამხილებდ
ა ნიკოლოზ კათალიკოზი და ნიკოლოზ მაწყუერელი ჯუანშერის ძე და არავინ
ყურად იღებდა სიტყუასა მათსა: და კუალად სხვანიცა აღმოსცენდებოდეს ბოროტნი:
რ~ იწყეს ურთიერთას მძლავრებად და მიხუეჭად და არავინ იპოვებოდა სამარ
თლის მყოფელი რ~ იყო მღდელთ მთავარი და მღდელი ლაღ ამპა
რტავან ანგარ ბოროტისმყოფელ უწესო და ვითარ განვამრავლოთ ს
იტყუა რ~ იყვნენ ყოვლით კერძო ბოროტ მაშინ მოიწია სამართალი სასჯელი ცოდვა
თა ჩუენთათჴს რ~ ზემოჵსენებული იგივე არღუნ წარმოემართა სამც
ხეს ხილვად სარგის ჯაყელისა რომელი დაბერებულ იყო და სენთა
გან სიბერისათა დაჵსნილ იყო ყოვლითა ასოთაშემოვლო სომხითი ტფილი
სი და ქართლი მჵედრითა ორითა ბევ რითა და დიდად ავნებდა ქუეყანა
თა დაღათუ არა ბოროტისმყოფელი არამედ საზრდელისა ძლით დიდად
დასჭირდა ქუეყანასა და უგრძნაულად მივიდა სამცხეს და დადგა აწყვერს
1-26 სტრ., 314r
სცნა სარგის მოსლვა არღუნისი და მივიდა მის წინაშე იგი და ძე მისი ბექა გან
კჴრდა ორთავე მოსლვასა და სარგის წარიტანა ურდოს და ბექა დაუტევა სამცხეს
რ~ იყო მეხუთე კჴრიაკე წმიდათა მარხვათა და წარმოვიდეს სამცხით მოვიდეს სო
მხითს და მოიწია ვნებისა კჴრიაკე და დიდსა ოთხშაბათსა შეიძრა მძაფრიად ქუეყანა
სა
მხილებელად უსჯულოებათა ჩუენთათჴს და კ~დ ხუთშაბათსა მცირედ შეიძრა და
არავინ
გულისჵმა ყო რათამცა წყალობად აღეძრა ღმერთი შემნდობელი და ვითარ მოიწია
პარასკევი ვნებისა უფლისა კუალადცა შეიძრა ქუეყანა დაყუდდა და არღარა იქმნა და
ვითარ მო
იწია შაბათი და იქმნა სამ ჟამად დღე და ხვალისა დღე ჯერ იყო სიხარული
აღდგომისათჴს უფ
ლისა და ყოველნი მოელოდეს სიხარულსა ესოდენ რისხვით მოხედნა ღ~თნ ქუეყანასა
უსა
მართლოებათა ჩუენთასა რ~ საფუძველითურთ შეიძრა ქუეყანა და შეძრწუნდა
ესოდენ რომელ
დაიქცეს საყდარნი და მონასტერნი ეკლესიანი ციხენი სახლნი ნაშენებნი მოოჵრდეს მ

თანი და ბორცუნი დაიზულეს კლდენი სახედ მტუერისა დაიგალნეს და მიწა განიპო
შა
ვი წყალი მსგავსი კუპრისა აღმოიჭრა ხენი დაეცნეს და ირყეოდიან ძრვასა ქუეყანისასა
რომლისათჴს საყდარი აწყუერისა დაიქცა რ~ ყოვლად წმიდა აწყუერისა ღ~თის
მშობელი
ლიტანიობით შესუენებული საშუალ საყდრისა ესუენა გუმბათი ჩამოიჭრა და ვითარ
ქუდი კა
ცისა ესრეთ თავსა დაერქუა და დარჩა უვნებელად ძლიერებითავე მისითა ესე რისხვა
საშ
ინელი სამცხესა ოდენ მოიწია ვიდრე თჴსა ერთისა ჟამთამდე გარნა სხუაგან არა სად
ა ევნო მცხეთის საყდარიც დაიქცა სამცხეს ურიცხჴ სული მოსწყდა და ყოვლად
საყდარი
ეკლესია და ციხე არსად დარჩა დაუქცევარი იქმნა გლოვა და ტირილი უზომო: ხ~
ზემო
ჵსენებული იგი არღუნ აღა იყო ყაენს წინაშე და შეედვა სენი რომლისა მიერ მოკუდ
ა და ვითარ ცნა შვილმან არღუნისმან წარმოვიდა სახლად დიდად მეფისა და ცოლი
მისი დაუტევა
ტფილისს ხ~ იჵმია სივლტოლა მთიულეთს რ~ სძაგდა ვითარ უსჯულო და
წარმართი
მაშინ სადუნმან ცნა ვითარმედ არღარა ნებავს დასა მეფისასა ქმრად შვილი არღუ
ნისი და ევაჭრა რათა მოჰყიდოს დაა მეფისა და ევედრა ყაენს აშაღას ხ~ იგი ერჩდა და
მოჰყი
და მეფემან მისცა დაჳ თჴსი სადუნსა ესე უწესო ქმნა რომელსამნი ცოლნი მოიყვანნა
სად
უნ თჴსად ამისთჴს განწყრა კათალიკოზი ნიკოლოზ კაცი მოხუცებული და მართლ
მადიდებელი
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გარნა მძლავრებისაგან სადუნისა ვერ უძლო განყენებად ა~დ ფ~დ შეაჩუენებდა მათ
ჟამთა შინა საქმისა რასათჴსმე განუდგეს თათართა სარგის და ძე მისი ბექა რ~ სარგის
დაბერებულ იყო სენითა ფერჵის ტკივილისათა და ბუღა ნოინის მიერ თუალად
წოდებულისა
ძმა არუხა წარმოგზავნა მოოჵრებად სამცხისა და მოვიდა არუხაცა სპითა ოც
ცი ათასითა ხ~ ბექამან მიჰრიდა მთათა რომელ არიან შუა გურიასა და აჭარასა და
მესხნი შევიდეს ციხეთა ქუაბთა და ტყეთა და მოვლო ლაშქარმან სამცხე და ვერარა
ავნო დ
აყვეს ოცი დღე და წარვიდეს დადარჩა ქუეყანა მშჴდობით და ვითარ გარდაჵდა წელი
წადი ინება ყაენმან აშაღა წარსლვა ეგჴპტედ ანუ დაიპყრას ანუ მოხარ
კე ყოს მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა და მეფესა დიმიტრის და სპათა მის
თა წარსლვად და ბრძოლად ეგჴპტისა სულტნისა რ~ მაშინ ფუნდუყადარ
მიცვალებულიყო

და სხუა დაეყენა ეწოდა ნასირ მელიქ და მოუწოდა ძმასა თჴსსა უმრწამესსა და აჩი
ნა მჵედართ მთავრად და ჵელთ უგდო ყოველი სპა მისი და უბრძანა ბრძოლა
სულტნისა მაშინ მანგუ დემურ მოუწოდა მთა ვარსა სამცხისასა ბექასა რათა
წარჰყვეს თანა ხ~ მან რქუა მტერთა ჩემთა სიტყჴთა განწყრა ჩემთჴს ძმა შენი
ყაენი აშაღა და არუხა წარმოავლინა და მოაოჵრა ქუეყანა ჩემი ხ~ მე მოვრიდენ არას:
შეცოდებისათჴს და აწ მეშინის ყაენისაგან და შენ ფიცითა მიმინდობ არა მაბრალოს
და ქუე
ყანა ჩემი და მამული მშჴდობით დაიცვას მოვალ წინაშე შენსა ლაშქრითა: ვ~ა ესმა
მანგუ დემურს განიხარა და ოქროსა წყლისა შესმითა შეჰფიცა და ყოველი სიმტკი
ცე აღუთქუა და მოსცა ბეჭედი რომელი ეცუა თითსა მისსა რამე თუ ესე იყო მტკიცე სა
ფიცარი და აუწყეს მოციქულთა ესე ყოველი ბექასა მყის მოუწოდა ყოველთა მესხთა
და წარემართა მანგუ დემურს თანა და მივიდა მის წინაშე და განიხარა ფ~დ
და პატივნი და ნიჭნი დიდნი უყვნა და უჩუენა აშაღა ყაენი და შეიყუარა სიკეთესა
მისისათჴს და ესრეთ წარვიდეს მისრეთს და ვლეს მრავალი დღე და მიიწივნეს ერ
თსა ქალაქსა რომელსა ერქუა დარბუზაკი: გამოვიდეს კარით მოქალაქენი და იქმნა
ომი ძლ
იერი სადა იგი ბერქა და მისთა ყმათა მყოლთა მესხთა ძლიერად იღუაწეს უფროს
სხუათა თათართა
და ქართველთა შიგან ქალაქსა შესთხინეს და მესხნი უპირატეს მიეტევნეს და
დასცხრა ღუაწლი
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ბრძოლისა პატივი დიდი უყო ბექასა შესამოსელთა და ცხენთა საკჴრველთა
მინიჭებითა ეგრეთვე და აზ
ნაურთა ბექასათა აიყარნეს მიერ და წარვიდეს ეგვიპტის კერძო და მივიდეს ქალაქსა
რომელსა ე
წოდების ამასია და ამო და დაიბანაკეს მახლობელად ქალაქისა მის და ეცნა სულტანსა
ნასირ მელიქს მოს
ლვა თათართა წარმოსრულ იყო ყოვლითა ძალითა მისითა და მოვიდა იგიცა და
ვითარ იხილა მანგუ
დემურ სულტანი და სპა მისი ამჵედრდა და წინა განეწყო ხ~ მეფე დიმიტრი დაღათუ
ჯერეთ
არა სრულ იყო დღითა ბრძოლათათჴს ევედრა მანგუ დემურს რათა წინამბრძოლად
განაჩი
ნოს იგი და სპა მისი რომლისათჴსცა ისმინა და იქმნა ბრძოლა სასტიკი და ძლიერი:
ოდე
სვე ყო ფილთა და გარდასრულთა ბრძოლათა უდიდესი ხ~ ვინათგან უწყოდა
სულტანმან წყობათა შ
ინა მჵნედ წინა დაუდგრომლობა მეფისა და სპათა მისთა ამისთჴს რჩეული მჵედარი
თო
რმეტი ათასი თანა იყოლია და წინაშე დაიყენა ორთა თანა მთავართა მჵნეთა რათა გა

ნძლიერებასა და შენივთებასა ბრძოლისასა უკანასკნელ მიმტევებელთა სძლონ და
აოტ
ნენ ქართველნი განძლიერდა ომი და მოსწყდა ორგნითვე ურიცხჴ მაშინ მსწრ
აფლ ზედა მოეტევნეს მეფესა ყარა სონღულ და იაყუბ აფრაშ ათორმეტი ათასითა
რჩეულითა მჵედრითა და კ~დ იქმნა სასტიკობა ესევითარი რომელ ორასი მჵედარი
წინა მბრძოლად
განეწესნეს მეფესა და სრულიად მოისრნეს თჴნიერ სამთა კაცთასა და ცხენთასა და
თჴნიერ მეფისა მო
იკლა ყარა სონღულისა მიერ შუბითა ჰუნე მეფისა ხ~ მხილველთა ქართველთა იწყეს
ბრძ
ოლა ძლიერად და უმრავლესნი მეგჴპტელნი მოისრნეს და მეფეცა ცხენ მოკლული
ძლიერად იბრძოდა ხ~ ვითარ იხილა მეფე სიქანალის ძემან აბაშმან მყის აღსუა მეფე
უ
ნესა თჴსსა ვითარცა იხილეს ქართველთა ამჵედრება მეფისა მაშინ ყოველნი
ამჵედრდეს და
მეოტ იქმნეს ყარა სონღულ და იაყუბ ათორმეტ ათასთა თჴსთა თანა ხ~ ლტოლვილ
იქმნეს აქათ პირველ ნოინნი და თათარნი და თჴთ მანგუ დემურ უკმოიქცა
ლტოლვით
ყოველთა თანა სპათა მისთა მაშინ უღონო ქმნილთა ქართველთაცა სივლტოლა იჵუ
მიეს განგებითა ზეგარდამოთა მეფე დაცულ იქმნა დაღაცათუ უმრავლესნი ქარ
თ ველნი მოისრნეს მოვიდეს მანგუ დემურ და მეფე წინაშე აშაღასა:- ხ~ ნადირობასა
და ლაშქართა ყოფასა ამბვისა მომლოდეობასა აშაღა იხილა თათარი ვინმე
ლტოლვილი ხ~
მან კითხულმან ყოველივე ლექსთა მიერ შეწყობით წარმოუთხრა ენითა მათითა
თჴთოეულისა
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მთავრისა ვედრება ალიყანისსათჴს თქუა ვ~ა მაღლით მომავალი შავარდენი მოუჵდა:
მანგუდემურ
ვერძსა მიამსგავსა სირმონის შვილი ებაგან მხტომელსა ვეფხსა და იასბუღა მო
ზუერსა ბუღაკამბეჩსა და თაგუნი დედალსა თხასა ხ~ ქართველთა მეფისათჴს ესრეთ
თქვა
ენითა მათითა თენგრი მეთუ ქაურქურბა ბუღარ მეთუ ბუირლაჯი ესე
იგი არს ვითარმედ ვითა ღმერთი გრგჴნვიდეს ვითა აქლემი ბუღრაობდეს ქართველნი
ვითარ
მოვიდეს ყაენს წინაშე მეფესა პატივ სცა და წარმოავლინა სახიდ თჴსად და კ~დ
ეგულებოდა აშაღას წარსლვად და შურისგებად სულტანსა ზედა მოკუდა ძმა მი
სი მანგუ დემურ და მცირედისა შემდგომად მოკუდა სადუნი ათაბაგი და მიუბოძა
მამული ძესა მ
ისსა ხუტულბუღას მეფემან მამული მისი და სპასპეტობისა პატივსა აღიყვანა ხ~ შ~დ
მ

ცირედისა მოკუდა აშაღაცა და დასუეს ნოინთა ყაენად ძმა აშაღასი აჰმადა არარა
ნიჭთა
საჵელმწიფოთა მქონებელი მაშინ წარვიდა მეფე ურდოსა აჰმადას წინაშე ხ~:
მან პატივ სცა და შეიწყნარა მაშინ მუნ ყოფასა მეფისასა მისცა ასული თჴსი
რუსუდანი შვილსა დიდისა ბუღასა რომლისათჴს დიდად განრისხებული ნიკო
ლოზ კათალიკოზი ფრიად აბრალებდა და ღმრთისა სასჯელთა თუალ უხობასა
აქადებდა რ~ მ
უნ ყოფასა ტაძრისასა ქმნა ბოროტი ამად ყაენმან და მომყვანებელმან ძმისა მისისა
ყონღ
არდასმან საბერძნეთით მოაკუდინა ორნი ძმანი აბულეთის ძენი სადუნისგან ლტოლ
ვილნი და ყონღარდას თანა მოაკუდინა ხუტულბუღა ძემან სადუნისმან აქამ
ომდე მეფე დიმიტრი კეთილად მმართებელი სკიპტრათა სამეფოთა შემკობილი და
მოწ
ყალებისა და მონაზონთა და ეკლესიათა ყოველთა წესთა საღმრთოთა და კაცობრივთა
კეთილად ზედამიწევნით მმართებელი სისრული საგან მცირედ მიდრკა და აღერია
წა
რმართთა და ისწავნა საქმენი მათნი უძღებებისა და სიძვისა გულის სიტყჴსა
უკანა შედგომილმან მოიყვანნა ცოლნი სამნი ერთი ბექას ასული და სხუა რომელი დ
ედათა შეაცთუნეს სოლომონისებრ და ურიცხუთა კეთილთა მიერ აღვსებ
ული მცირედ სიბოროტედ მიდრკა რომლისათჴსცა ნიკოლოზ კათალიკოზი
განრისხებული უთქმიდავე და ამხილებდა მრავლად და ვერ არწმუნა ამისთჴს დაუტე
ვა კათალიკოზობა და ჵელითა თჴსითა აკურთხა ჯუარისმტჴრთველი მეფისა აბრამ
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კათალიკოზად და თჴთ წარვიდა მამულად თჴსად მოხუცებული და მუნ იყოფოდა
მრავლითა მოღუაწ
ებითა მარხვითა მღჴძარებითა და გლახაკთ მოწყალებითა და სავსე სათნოებათა ტ
ჴრთით მიიცვალა უფლისა მიმართ: მას ჟამთა მოიწია ბასილი მონაზონი ბიძა ევფე
მოზ კათალიკოზისა: საღმრთოთა წესითა აღსავსე და წინასწარ ცნობისა მადლით
განბრწყინვებული
მოიწია წინაშე დიმიტრი მეფისა გამოცხადებითა ყოვლად წმიდისა ღ~თის:
მშობელისათა: ვ~ა მოციქული
ძლიერად ამხილებდა და წინააღუდგებოდა მეფესა უწესოსა მისთჴს ქორწინებისა და
ასწავე
ბდა სიწმიდესა და მოჵსენებდა ტაძარღმრთისა ყოფასა ჩუენსა და სხეულთა
განმხრწნელობის
ათა ხ~ ტაძრისა ღმრთისა განუხრწნელისა სიძვათა შინა სასუფეველისა ღ~თისა
დამკჴდრ
ებასა კეთილითა: მათ მარგალიტთა ლოცვასა მარხვასა გლახაკთ მოწყალებასა და
ლმობიერებას

ა და უხუებასა მდინარეთა თანა მწჴრიანთა და უყიანთა ლიამპალთა არა
თანაშერთვად ყოფასა ამას
ესე ვითართა სწავლათა ეტყოდა უკეთუ დაუტევნეს უწესონი ქორწინებანი მე თავსმდ
ებ გექმნე რათა კეთილად წარგემართოს მეფობა შენი და მთავართაცა ამხილებდა უ
წესოებათა და უმრავლესთა დაფარულნი გულისა მიუთხრნის ესე ვითარითა
სათნოებითა გ
ანბრწყინვებულ იყო სანატრელი იგი მონაზონი და ვითარ ვერა რაჳ არწმუნა მეფესა
და შე
ურაცხ ყო სიტყუა მისი კუალად წარმოუდგა მეფესა და მთავართა მისთა უკეთუ მე
ჩემ
ებით რასმე ვიტყჴ ვითარცა ცრუ წინასწარმეტყუელი შემაცთუნებელი კაცისა ღ~თისა
რომელი მიივლინა რობოამისსა ძისა ნაბოტიანისსა და არა ყოვლად წმიდისა ღ~თის მ
შობელისა მიერ მოვლინებულ ვარ სწავლად შენდა არა ცუდ იქმნენ პირველნი სა
ქმენი შენნი ლოცვა და ცრემლნი შენნი და უკეთუ არა განეყენო უწესოთა ქორწილთა
შეყოფათა და შეურაცხ ყვენ სიტყუანი ჩემნი ბოროტად და უპატიოდ მოიკლა
მძლავრთა
მიერ და ოჵერ იქმნე სამეფოსაგან შენისა და შვილნი შენნი მიმოდაიბნინენ და სხ
ვამან დაიპყრას მეფობა შენი და იავარ ყონ სიმდიდრე შენი და აჰა ესერა შე
ნა და მთავართა გეტყჴ და ვესავ ყოვლად წმიდასა ღმრთისმშობელსა რომელ სრულ
იქმნას და აღესრულოს სიტყუა ჩემი უკეთუ ეგო უწესოებასა მაგას მე აჰა
ესერა წარვალ ხ~ მეფემან განკჴრვებულმან არა მიუგო სიტყუა რ~ იყო
წმიდათა კაცთა პატივისმცემელი ხოლო ამათვე ჟამთა ბრწყინვიდა პიმენ სალოსი
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რომელი გარესჯით წარმოვიდა და დაემკჴდრა ბელაქანს ქუაბსა რასმე რომელმან
ნათესა
ვი ლეკთა წარმართობისაგან მოაქცივნა რომელნი ჰგიან სარწმუნოებასა ქრისტეს
ა ამას თანა ბრწყინვიდა დიდიცა იგი მოღუაწე ანტონი ნაოჵრებელის ძე ნათესავი
თ მესხი ხ~ ჩუენ ზემო ჵსენებულისა აჰმადა ყაენის მიმართ აღვიდეთ ვინათგან
მოაკუდინა ა
ჰმადა ძმა თჴსი ყონღადარ იხილეს უწესოება აჰმადასი ნოინთა ხვარასანს მდგომთა
განდგეს
და დასუეს ყაენად შეკრიბა სპა მისი და მოუწოდა მეფესა და სპასა მისსა რათა წარყვე
ს ხვარასანს ბრძოლად არღუნ ყაენისა და წარვიდა მეფე და თანა წარიტანა ყოველი
ძალი მისი და მანდატურთ უხუცესი დიდისა შანშეს ძეივანე და სადუნის ძე
ხუტულბუღა
ამირსპასალარი წარემართნეს და განვლეს ერაყი და მივიდეს საზღვარსა არღუნ
ისსა ხ~ ვითარ იხილა არღუნ სიმრავლე ლაშქრისა ვერ წინააღუდგა არამედ
ივლტოდა
და შევიდა ციხესა ქალსად წოდებულსა რომელსა უკანა მიუდგა ყაენი ჰამად და
მოიცვა

ციხე ქალსა ხ~ ვითარ უღონო იქმნა არღუნ ევედრა რათა არა აბრალოს და შეუ
ნდოს და მოსცეს ფიცი და მივიდეს წინაშე მისსა და ისმინა აჰმადა და მისცა ფიც
ი უვნებლობისა რ~ სპარსთა სჯული აეღო აჰმადას და გამოვიდა არღუნ ციხით
და მოვიდა ბიძასა მისსა წინაშე და ესრეთ წარემართნეს ხ~ ვითარ ვიდოდეს ხ
უარასანს შეკრბეს სპანი ვინმე უწესონი და ცუდნი კაცნი და მტერნი
ქრისტეანეთანი რომელ ქრისტიანის კაცის სიკუდილი დიდად ღუაწლად უ
ჩნდეს რ~ მოჰმედის მოძღურება რომელ დაეწერა ცუდი სიტყუა მისსა ყურანს
ა წიგნსა შინა მისსა ვითარმედ უკეთუ მოჰკლათ შესლვად ხართ ამის
თჴს უღმერთო იგი კრებული ჯიმრთა შეკრბა და სადაცა პოებდეს ქართ
ველსა ერთსა გინა ორსა მოკლვიდიან ცნა ესე სურამელის
ბეგას შვილმან რატი რ~ ყრმა იყო და წარვიდა სამოცითა ოდენ კა
ცითა და პოვნა მთასა რასამე მაგარსა შინა მყოფნი კაცნი
სამასი ოდენ ზედა მიეტევა და იქმნა ბრძოლა ფიცხელი და
პირველსავე შეკრებასა მეოტ იქმნეს და უმრავლესი მათი მოსწ
ყდა და სხუანი მოიყვანნა წინაშე მეფისა რომლისა თჴსცა
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დიდად პატივ სცა მეფემან და მრავალი ნიჭი უბოძა და მიერ წარმოვიდე
ს და მოიწივნეს რეჰსა და ყაზმინსა და ყაენმან დიდად
დაუმადლა მეფესა თანახლება ხვარასანს და პატივიცა უყო დიდი და ყოველნი
მთავარნი საქართველოსანი მოსცნა და ყაენი წარვიდა შინა რათა
მივიდეს ცოლთა თანა გამარჯუებული და მეფე თანა წარმოიტანა ხ~
ძმისწული მისი არღუნ დაუტევა რეჰსა და ნოინი ყოველი
დაუტევა არღუნს თანა დავედრა ალიყანს და სხვათა ნოინთა რათა მცირე
დნი დღენი დაყვნენ და მერმე მოაკუდინონ არღუნ და იყვნეს ნოინნი
არღანს თანა და ქმნეს განზრახვა დიდმან ბუღა და იასბუღა ნათ
ესავით ოირიდთა მთავარმან რათა აშაღას შვილი არღუნ ყაენად დასუან და ა
ჰმადა მოაკუდინონ რომელ ყვესცა და მსწრაფლ მივიდეს ღამით და გამოიყუა
ნეს ალიყან კარავსა შინა მწოლი და მოაკუდინეს და ვითარ განთენდა ა
რღუნ ყაენად ქადაგეს და წარმოვიდეს დევნად აჰმადისა ხ~ იგი მოვიდა
ურდოთა შინა მისთა უჟანს მოეწივნეს და საბლითა მოაშთვეს პ
ირველვე მიუმცნეს რათა განეყენოს აჰმადას და ყოცა მეფემან და
მობრუნდა და მოვიდა ყაენს არღუნს წანაშე ხ~ მან კეთილად შეიწ
ყნარა და მოსცა ყოველი სამეფო მისი და სახლი ავაგ ათაბაგისა
რომელი აქუნდა საჰიბდივანს რ~ ყაენი ჵელთა შინა ბუღასათა ი
ყო და ბუღა მოყუარეცა იყო და მზახალი მეფისა და წარვიდა შინა
მშჴდობით განმარჯუებული და წარავლინა ძე მისი დავით მცირე სახ
ლსა ზედა ათაბაგისასა რათა მუნ იზრდებოდეს და აქუნდეს საუფლი
სწულოდ და ესრეთ დღითი დღე წარემატებოდეს მეფობასა მისსა და კა
თალიკოზი აბრაჰამ კეთილად მართებდა საჭეთა კათოლიკე ეკლეს
ისათა რ~ იყო კაცი ესე მართლმოქმედი კეთილთა საქმეთა და სა

ურავთა სამეფოთა გამგე კეთილი ხოლო მეფესა დიმიტრის ესხნეს შვილნი დედ
ოფალსა ტრაპიზონელთა ასულსა თანა პირმშო დავით ვახტანგ ლაშა და ამ[ნოველ და
ასული რუსუდანი]
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ხ~ თათრის ასულსა თანა ძენი ორნი ბადურ და იადგარ ასული ჯიბდა
ხ~ ასულმან ბექასამან ნათელ უშვა ძე მხოლო გიორგი რომელი უკა
ნასკნელ ძმათა მისთა მეფე იქმნა და განდიდნა უმეტეს შემდგომთა მეფეთა რ~
მარტო იყო ძე დედისა მარტო შვა დედამან ვითარცა მარგალიტისათჴს თქმ
ულ არს მარტოება უმჯობესისა თჴს ეგრეთვე გიორგი იპოვა უმჯობესი ყოვ
ელთა კაცთა მის ჟამისათა არა ოდენ ჵელეწიფეთა არამედ ყოველ
თა კაცთა ამან დიმიტრი მეფემან მოიგო სიმდიდრე დიდად დიდი სიმდიდრესავე
ზედა რომელ დაშთომოდა მამისა მისისაგან და მსახურებდა ყაენს
ა არღუნს რ~ თანა შეეწეოდა ნოინი დიდი ბუღა რომელსა პატივად
ჩინგი ყაენობა მისცა ყაენმან რომელი ყოველთა პატივთა უმეტეს არს
მაშინ განუდგეს ყაენს დარუბანდელნი და წარვიდა ყაენი დარუბანდს მო
უწოდა მეფესა დიმიტრის და წარყვა და შევიდეს დარუბანდს და ვერ
წინააღუდგეს დარუბანდელნი და ივლტოდეს სიმაგრესა ციხისასა რომელსა ა
ნიყად უწოდდეს და გარე მოადგეს და ვერა ავნეს რა მაშინ ყაენმან
არღუნ უბრძანა მეფესა რათა ებრძოლოს რ~ იყო ფ~დ მაგარი
აღიჭურა მეფე და სპა მისი გარე შეეხჴვნეს და შეუჵდეს ციხე
სა რ~ ბეგას შვილი რატი უპირველეს ყოველთა გავიდა და წარუღეს ც
იხე და თავადნი მათნი დაჵოცნეს და წარმოიღეს ტყუ და განძი და
დედაწული მათი ურიცხჴ და ციხე დაწუეს ყოველსა ხედვიდა ყაენი თვით
მეფისა აქუნდა მტერობა სთხოვა ჯაჭჴ სახელოვანი და მსწრაფ
ლ მიანიჭა მეფემან და წარმოვიდეს შინა და ვითარცა გარდაჵდეს
ჟამნი მრავალნი და რაჟამს წელიწდისა თავი მოიწია რომელსა
ურდსინგად უწოდდეს რომელ არს ენითა მათითა რომელი იქმნების
მარტსა თხუთმეტსა მიავლინა ყაენმან ნოინი და დაესხნეს ბუღას და
შეიპყრეს და აღიღეს ყოველი სიმდიდრე მისი: და მოიყვანეს და მან მს
წრაფლ ბრძანა განუკითხავად მოკლვა მისი და ძისა მისისა და მოაკუდინეს
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და ყოველნი ბუღასნი წარავლინეს ყოველგან კაცი საბერძნეთს შამს და ხვ
არასანს და მრავალნი დიდნი ნოინნი მოსწყჴდნეს და ესრეთ შეიქმნა კვლ
ა და მოსრვა ნოინთა და წარმოავლინა ელჩი მეფისად მჵმობელმან
ყაენმან და აწჴა ურდოსა მეფე ხ~ ვითარ ცნა სიკუდილი ბუღასი მეფემან დაუ
მძიმდა დიდად: და მოუწოდა კათალიკოზსა აბრამს და ეპისკოპოზთა დამონა
სტერთა და უდაბნოთა გარესჯისათა: და ყოველთა მთავართა სამეფოსა მისის
ათა: შემოკრბეს მის წინაშე და დაჯდა ყოველნი და აღაღო მეფემან პირი
თჴსი და ბრძანა კათალიკოზთა და ეპისკოპოზთა და წარჩინებულთა სამეფოსა
ჩემისათა ვითარმედ შეისუენა მამამან ჩემმან დავშთი ყრმა მცირე მძლავ

რებასა შინა თათართასა: და ღ~თნ ყოვლისა მპყრობელმან იესომ ქრის
ტემან და ყოვლად წმიდამან ღმრთისმშობელმან რომლისა ნაწილად
ცა ვართ და ჯუარმან პატიოსანმან რომელი მოგუენიჭა ჩუენ მე
ფეთა დამიცვა და მიმაწია ასაკად სისრულისა და მომმადლა მე
ფობა სკიპტრა და პორფირი მეფობისა და თანადგომითა წარვმარ
თე მეფობა და აქამომდე მშჴდობით ჰგიეს სამეფო ჩემი აწ განრის
ხებულ არს ყაენი და ყოველი მთავარი მისი მოუწყუედიან და
აწ მე მიწოდს წინაშე მისსა ვგონებ ბოროტის ყოფასა ჩემთჴს თუ
არა წარვიდე ურდოსა და წარვიდე მთიულეთს სიმაგრეთა შინა და დავიც
ვა თავი ჩემი და აჰა ყოველი სამეფო ჩემი წინაშე მათსა ძეს იხილ
ეთ რავდენი სული ქრისტიანე სიკუდილსა მიეცემის და ტყვე
იქმნების და ეკლესიანი შეიგინებიან და მოოჵრდებიან ხატნი და ჯვა
რნი დაიმუსრვიან და უკეთუ წარვიდე ყაენს წინაშე დასტურობით
უწყი მომკლავს და აწ სიბრძნითა თქუენითა განაგეთ საქმე ესე რ~ მე ესრეთ
ვგონებ მრავალმღელვარე არს საწუთო ესე დაუდგრომელ
და წარმავალ დღენი ჩუენნი სიზმრებრ და აჩრდილებრ წარვლე
ნ და უნებელ და მსწრაფლ თანა გუაც წარსლვა სოფლისა ამისგან რა სარგებელარს
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ცხოვრება ჩემი უკეთუ მრავალი სული მოკუდეს და მე ტჴრთ მძიმე განვიდე
სოფლისა ამისგან აწ მნებავს რათა წარვიდე ყაენს წინაშე და იყოს ნე
ბა ღმრთისა უკეთუ მე მომკლან ვგონებ რომე ქუეყანა უვნებელად დავრ
ჩეს ხოლო ვითარ ესმათ კათალიკოზთა და ეპისკოპოზთა და მოძღუართა და მთავა
რთა განკჴრდეს თუ ვითარ დადვა მეფემან სული თჴსი ერისა მისისათჴს და ეს
რეთ პასუხი უგეს არა არს ნაცვალი შენი მეფეო გაშოროს ღ~თნ
მოკლვა თათარ თაგან მოოჵრდეს ქუეყანა და შვილნი შენნი მიმოდაიბნ
ევიან თუ ქუეყანაცა დაშთების რა არს ნაცვალი შენი აწ გეზრა
ხებით რათა წარხვიდე სიმაგრეთა მთიულეთისათა ანუ
აფხაზთასა ვითარ ქმნა მამამან შენმან და არა საჭირო არს გან
წირვა თავისა შენისა შენგან ჩუენ ყოველნი მტკიცედ ვჰგიეთ ე
რთგულებასა ვითარცა ესმა მეფესა თქუა თქუენ ერთგულებისა და სი
ყუარულისა ჩემისათჴს იტყვით გარნა მეწყალვის უბრალო ერი ვ~ა ც
ხოვარნი კლვად უღონო არიან და არა სადა აქუნ ნუგეშინის ცემად მე
დავსდებ სულსა ჩემსა ერისათჴს ჩემისა და არ დავიშლი ურდოსა წ
ასვლასა მაშინ განკჴრვებულნი ყოველნი აღდგეს და რქუა აბრაჰამ კათალიკო
ზმან არა არს საქმე მეფეო განწირვა სულისა შენისა რ~ მრავალთა
მეფეთა მიურიდნია და დაუცავს თავი თჴსი აწ თუ შენ დასდებ სულსა
შენსა ერისა თჴს ჩუენ ყოველნი ეპისკოპოზნი ვიტჴრთავთ
ცოდვათა შენთა არამედ წინაშე ღმრთისა ვწამებთ რათა მოწამეთა თანა შე
რაცხილ იქმნე ვითარცა უფალი სახარებასა შინა ბრძანებს უ
ფროს ამისსა სიყუარული არა არს რათა დადვას კაცმან სულ

ი თჴსი მოყუსისათჴს და უკეთუ ერთისა მოყუსისასულისა დადება
კეთილ არს რავდენ ურიცხუთა სულთა ცხოვრება ეგოდენ სარგე
ბელ არს ხოლო ვითარცა ესმნეს მეფესა კათალიკოზისაგან განიხარა და და
ასკუნა წარსლვა ურდოსა დიდითა დიდებითა და საჭურჭლითა და თანა წარჰყვა
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კათალიკოზი აბრამ და განუჩინა შვილთა საყოფელი ყოველთა მთავართა
რომელნი არა თანა წარჰყვნეს შევედრნა შვილნი თჴსნი და წარგზა
ვნა რომელნიმე მთიულეთს და რომელნიმე კახეთს ხ~ ყრმა მცირე გი
ორგი წარგზავნა ტაოს იშხანის ციხესა ასპარაშენს და თჴთ წარ
ვიდა ურდოსა და ვითარ მივიდა ქუეყანასა ხუაშაგისა ავაგის ასულისა მუნ
დახუდა ძე მისი დავით რომელი იგიცა წარიტანა ამისთჴს რომელ
უეჭუელ იქმნას ყაენი და ჰგონოს ერთგულება მისი ვითარ ვლეს
მცირედ და მიეახლნეს ურდოსა ჰგონა ყაენმან მეფისა არა მისლვა წა
რმოავლინა ნოინი ერთი სახელით სიუქოლ ძე ზემოჵსენებულისა ია
სბუღასი რათა მოიყვანოს მეფე მგზავრ მიმავალსა მეფესა წინა და
ემთხჴა რომელმან მყის აღიღო ყოველი ბარგი და სიმდიდრე მისი
და მეფე პყრობილ ყო და მიიყვანა ყაენს არღუნს წინაშე ხ~ მანც
ა პყრობილ ყო და განიზრახვიდა ყაენი უკეთუ ბოროტი უყოს მეფესა
არღარავინ არს ღირსი მეფობისა და თუ ბოროტი არა შეამთხვი
ოს ვითარ განუტეოს მიმდგომი და მზრახავი ბუღასი ხოლო რქუა ხუტუ
ლ ბუღა ყაენსა ნუ იურვი მაგას რ~ მე მოვიყვანო შვილი აფხაზთა
მეფისა დავითისი სახელით ვახტანგ და მას მიუბოძე მეფობა რ
ომელ ორივე სამეფო ბრძანებასა შენსა მორჩილებდეს
სთნდა ყაენსა სიტყუა ესე და წარავლინა ხუტულბუღა იმერით
დავით მეფის წინაშე უქადა ძესა მისსა მეფობა და ასული მი
სი ოლჯათ ცოლად და ვითარ წარვიდა ხუტულბუღა ჰკით
ხეს მეფესა დიმიტრის რათა აღწეროს ყოველი სიმდიდრე მისი
საჭურჭლე ზროხა და ცხოვარი და ყოველი საქონელი მისი
რ~ პყრობილ იყო თჴთ მეფე და მთავარნიმისნი თჴნიერ აბარა
მ კათალიკოზისაგან კიდე და არღარა იყო ღონე აღწერა რაცა: ა
ქუნდა სიმდიდრე ფრიადი წარმოგზავნეს კაცნი და წარიღეს ყოველი
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არა რა დაშთა რ~ მოქალაქეთაცა უწყოდეს საგანძურნი მეფისანი და შინა გამ
ცემელ იქმნეს ხ~ იტყჴან ამასცა ხოჯა აზიზის შვილი რომლისა მამა
მოეკლა მეფესა დავითს ხუტულბუღა და იგი ორნივე მტერობად შეითქუნეს მეფი
სა და მივიდა საჭურჭლე მეფისა ყაენს წინაშე და განკჴრდა სიმრავლისათჴს და მცირე
დ დასცხრა გულისწყრომისაგან და არღა ეგრე გონებდა ბოროტის
ყოფად და ვითარ იხილეს ვაზირთა მეფისათა ფლობილად რქუეს აჰა
თავი შენი ჵელთა შინა შენთა არს ღამით მოიდგინენ ცხენნი მორბე

დნი და წარვედ და განერე ჵელთაგან ამათთა რ~ არა არს ნაცვალი სულისა შე
ნისა მაშინ რქუა მეფემან ისმინეთ ჩემი რ~ პირველვე უწყოდე სიკუდილი ჩემი
გარნა დავდევ თავი ჩემი და სული ჩემი ერისათჴს ჩემისა ხ~ აწ თუ წარვიდე
უბრალო ერი მოისრას რა სარგებელ არს უკეთუ ყოველი
სოფელი შევიძინო და სული წავიწყმიდო არა ისმინა განზრახვა
მთავართა მისთა და მოიწია ხუტულბუღა ლიხთიმერით და
მოაჵსენა ყაენსა ვითარმედ დავით მეფე წარმოვლენს ძესა თჴსსა მსახუ
რებად შენდა და სპათა აფხაზთასა რათა გმსახურებდენ ხ~ ვითარ ცნა ყაე
ნმან კუალად დააპატიმრა მეფე დიმიტრი და ვითარ გარდაჵდა ო
რი დღე კუალად შეიპყრეს მეფე და ძე მისი მცირე ყრმა დავით
ცალკე და წარჰყვა თანა მღდელ მონაზონი გაზრდილი მისი
მოსე და არგნითა სცეს მეფესა და ეგონა ყოველთა არღარა
მოკლვა მეფისა რ~ წესად აქუნდათ რა არგნითა სციან ა
რღა მოაკუდინიან გარნა არა დამშჴდნა გულის წ
ყრომა მისი წარიყვანეს სამსჯავროსა სახლსა რო
მელსა დივან ხანად უწოდდეს და ჰკითხვიდეს უკეთუ თა
ნა ეწამა განზრახვასა ჩინქიშან ბუღასსა და ვერა ბრალი პ
ოვეს და წარვიდა ვინმე ნოინი ყაენს წინაშე რათა არა
მოკუდინოს მეფე და ვერ აღასრულა სათხოველი მისი და მოიწივნეს ა[თორმეტნი]
1-26 სტრ., 320r
მჵედარნი ყაენისნი რათა წარიყვანონ და სიკუდილსა მისცენ ცნა მეფემან სიკუდილი
თავისა თჴსისა მხიარულითა პირითა მოიკითხვიდა მთავართა საქართველოსა
თა რ~ ყოველნი მუნ მოსრულ იყვნეს ნუგეშინისცემად მეფისა და ხუტ
ულბუღაცა მდგომარე იყო მუნ რქუა მეფემან უკეთუ ძალ გიძს ყაენს წინა
შე შემეწიე სიკუდილსა ამას შინა და თუ არა გნებავს ძე ჩემი მ
ცირე დავით იღუაწე რათა არა მოიკლას გულისწყრომითა აღსავსითა
ყაენისაგან ხ~ მან და ყოველთა მთავართა იწყეს ტირილად და განვიდეს გარე ილ
ოცა და ეზიარა სისხლსა და ჵორცსა მეუფისა ჩუენისა ქრისტეს ღმრთისასა ეგრეთ აღს
უეს ცხენსა და წარიყვა ნეს ვითარ მილიონ ერთ და ევედრა მტარვალ
თა რათა ილოცოს მცირედ და ილოცვიდა ცრემლთა მოდინებითა ქუეყანა
სა ზედა და მერმე წარუპყრა ქედი აჰა დღე საშინელი და ზარის აღსაჵდ
ელი რომელი იკადრეს ბილწთა ცხებულსა ზედა ღმრთისასა და წარ
კუეთეს თავი მეფესა დიმიტრის: ხ~ გამოჩნდა მასვე ჟამსა პატივი
ღმრთისა მიერ ცხებულსა მისსა რ~ მზემან შარავანდედი თჴსი უჩინო
ყო სრულიად და იქმნა სიბნელე დიდი და ყოველნი წარმართნი განკჴრდეს
იყო ჟამი მეათე და მწუხრამდე შეიმოსა ბნელი ვითარ იგი ყოვლისა
სოფლისა ცხოვრებისა ვნებასა მეუფისასა ეგრეთვე ამის ნეტარისა
და საქართველოსათჴს წამებულისა მეფისასა რათა საცნაურ იქმნენ
რ~ პატიოსან არიან ცხებულნი ღ~თისანი:- ხ~ იყო მესამე შაბათი წმიდ
ათა მარხვათა და 12 იბ ათორმეტე თვისა ებრაელთა მიერ ნისანად წო

დებული და ჩუენ მიერ მარტად და აღასრულეს გულის წყრომა და
არავე დასცხრა გულისწყრომა მათი რ~ შეიპყრეს ყრმაცა და
ვით და ნოინსა ტაჩარს მიჰგუარეს რომელსა მჵედართ მთავრობა
აქუნდა მას ღამესა მწუხარებასა გულისასა მოიცვეს ყრმაცა
დავით კარავსა შინა მოსიკუდიდ და ვითარ განთენდა განიპარა მო
სე მღდელი რომელი არაოდეს განეშორებოდა დავითს და [შევიდა]
1-26 სტრ., 320v
ტაჩარს წინაშე და აუწყა მოკლვა დავითისი ხ~ იგი აღდგა მსწრაფლ დაწარვიდა ყაენს
წინა
და რქუა ყრმისა დავითის უბრალოება რად გიჵმს შეუცოდარისა ყრმისა მოკლვა
მე მომადლე ისმინა და მოსცა და წარიყვანა სახლსა თჴსსა და შევედრა ხოჯ
ასა თჴსსა რომელი უკანასკნელ საჰიბდივან იქმნა ხოლო გვამი იგი პატიოსანი
დიმიტრი მეფისა დასცვეს მრავალ დღე რათა არა წარიღონ ქართველთა
და ესრეთ სრულ იქმნა წინასწართქმული ბასილი მთაწმიდელისა ხ~ იყვნეს
მრავალნი
წარჩინებულნი საქართველოსანი და ვერვინ იკადრა გამოთხოვად გვამი
მეფისა მაშინ კათალიკოზმან და მოსე იყიდეს კაცნი და მოსეცა თანა წარ
ჰყვა და მოიპარეს ღამით მაშინ განგებითა ზეგარდა მოთა გამოჩნდეს კაც
ნი ტფილისელნი რომელთა აქუნდა თევზი წარსაღებელად და თევზთა თანა ი
ტჴრთეს და მოიღეს მცხეთას და მუნ დამარხეს სამარხოსა მამათა მათთასა
იქმნა ესე დავით ძე დიმიტრისი შეინახა კეთილად ტაქარ ნოინ: ხ~ დედოფა
ლი და სხუანი ცოლი მეფისანი დამალნეს და წარვიდა სახლსა მამისა მისისასა თათა
რში ხ~ ასული ბექასი წარვიდა მამისა მისისა თანა სამცხეს და ვახტან
გ იყო მთიულეთს ხ~ ყრმამან მისცა დედოფალსა სარჩოდ სკორეთის
ჵევი და ეახლნეს ორნი მცირედნი ძენი მანოველ და ლაშა და სოლოღ არს
წარყვეს ორნი შვილნი ბადურ და იედგარ სახლსა მამისა მისისა
დარჩა ქუეყანა ესე უმეფოდ მაშინ მოუწოდა ყაენმან ხუტულბუღას და
რქუა აჰა მოვსრენ ყოველნი მტერნი ჩემნი და მტერიცა შენი მეფე
დიმიტრი და აწ მეფე არღარა აღმისრულე რომელიაღმითქჴ მოიყვა
ნე ძე აფხაზთა მეფისა და იყოს იგი მეფედ მაშინ მოგითუალა სა
ქართველო და განაგებდი ვითარ გნებავს: წარვიდა ხუტულბუღა მე
ფისა დავითის წინაშე და ვითარ იხილა ხუტულბუღა მეფემან დავით მოუწოდა
სპათა თჴსთა წარმოემართა და თანა წარმოიტანა ძე მისი ვახტანგ
გარდამოვიდეს და დადგეს ტასისკარს ქვიშხეთის მინდორსა: მოვიდეს
სირმონ ნოინის შვილი ყონჩიბა ალიყანის შვილი ყურუმჩი
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რომელი დგის მთათა ჯავახეთისათა რომელ არიან არტანსა და სამცხეს
შუა და ყოველნი დიდებულნი საქართ ველოსანი შემოკრბეს და ყვეს ფიცი და
სიმტკიცე ერთგულობისა და მოსცა ძე მისი მეფემან და მრავალნი თა

ვადნი მისნი თანა წარმოატანნა და წარმოვიდეს მსწრაფლ და მეფე დავით
შეიქცა ქუთათისს და მოიწივნეს ყაენს არღუნს წინა: იხილა ვახტანგ შეიყუა
რა სიკეთისა მისისათჴს რ~ იყო ტანითა სრულ პირითა ჰაეროვან ტკბილ მოწ
ყალე სიმართლის მოქმედ უხჴ მდაბალი ენა ტკბილ გან მზრახი კეთილი
ყოვლისა საქმისა მცოდნე ამას ვახტანგს მოსცა მეფობა ყოვლისა საქარ
თველოსი დაა თჴსი ოლჯათ ცოლად და წარმოგზავნა და მოვიდა ტფილი
სს და შემოკრბეს კათალიკოზი და ეპის კოპოსნი და მთავარნი: და დაადგეს გჴრ
გჴნი მეფობისა და დასუეს ტახტსა სამეფოსა და აღასრულეს წესი კურ
თხევისა და დაიპყრა ყოველი საქართველო ნიკოფსით დარუბანდამდე თვინიერ
ჯაყელ ციხისჯუარელისა ბექასი და განიხარეს ყოველთა მკჴდრთა სა
ქართველოსათა რომელ მოგუეცა ნათესავი მეფეთა ჩუენთა პატიოსანი ღ~თის
მოყუარე ამან აღიყვანა პატივსა ათაბაგობისასა და ამირ სპასალარო
ბისასა ხუტულბუღა და მიუბოძა ორივე ჵელი და განგება სამე
ფოთა ხ~ დავით დაშთა თათართა შინა ტაჩარ ნოინისთა ჭირთა და იწ
როებათა შინა და დედოფალი დედა მათი დაშთა სკორეთს და სხუანი ძმ
ანი მათნი მიმოიბნივნეს ხ~ უმრწამესი ძე მისი გიორგი რომე
ლი უშვა ასულმან ბექასმან წარიყვანა პაპამან მისმან ბექამან და ა
ღზარდა საკჴრველი და უმჯობესი ყოველთა კაცთა მის ჟამისათა ვითარ ქუემორე
სიტყუამან ცხად ყოს და ვითარ გარდაჵდა ორი წელი შეედვა სა
ლმობა ბოროტი ყაენს არღუნს რ~ განჵმეს ყოველნი ასონი მისნი და
მოლპესცა ჵორცნი და ძუალნი აღმოსცჴვდეს და განიყარა ყოველი გვამი მისი
და იყო ნახვა მისი უშუერ და საზარელ და კნინღა მიმსგავსებულ
იყო მკუდარსა ვითარ სნეულობდა არღუნ ინება ხუტულბუღა [რათა]
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დავით მეფე ყოს და მოდგამი მისი კერძო და ეცადა ნოინთაწინა რათა წარუღო
ნ მეფობა ვახტანგს ტაჩარ თანა შეეწეოდა დავითს და ოვსთა მეფის ძე სახელი
თ ფარეჯან იგიცა ძლიერად შეეწეოდა დავითს ამისთჴს საბრჭოდცა წარდ
გეს თუ რომელსა მართებს მეფობა ხ~ სხუათა მთავართა ქართველ
თა არა სთნდა მეფობა დავითისი რ~ მტკიცედ დგეს ერთგულობასა ზედა ვახტა
ნგისსა ამისთჴს არა მოსცეს მეფობა დავითს და ადგილ ადგილ სოფელნი
და ქუეყანა მოსცეს დავითს
და ვითარ განძლიერდა ზეგარდამო რისხვა ა
რღუნს ზედა და სენი იგი განგრძელდებოდა ოთხისა თჴსა ჟამთა გან
რღუეული თავით ფერჵადმდე მოეწყინა ნოინთა შეკრბეს და ზედა მიეტევნეს
და კარავსა შინა მოშთობისა მიერ სიკუდილსა მისცეს მასვე დღესა და ჟამსა რი
ცხუსა თჴსასა ათორმეტსა მარტსა რომელსა შინა პატიოსანი და სანა
ტრელი ცხებული ღმრთისა მოწამე ბრწყინვალე დიმიტრი მოიკლა საცნაუ
რ იქმნა ამისთჴს სენი ბოროტი არღუნს ზედა რომელ დასთხია სისხ
ლი უბრალო და იკადრა ცხებულსა ღმრთისასა ჵელის შეხებად მოკუდა არ
ღუნ და ყოველნი განმზრახნი მისნი რომელნი მეფისა სიკუდილსა თანა

შემწე ყოფილ იყვნეს ყოველნი მოისრნეს და მიერითგან მიეცა ფლო
ბა დავითს და ნოინნი დავითისკენ იყვნეს ეგრეთცა მტკიცედ ეპყრა მეფო
ბა ვახტანგს მაშინ წარავლინეს ნოინთა კაცი და მოიყვანეს ყაენად ქეღთუქ
ონ ძმა არღუნისი და დასუეს ტახტსა და ჵელთ უგდეს ყოველი საყაენო ამა
ნ შეიყუარა კეთილად ვახტანგ რ~ ამისთჴს ჰგონა არღუნს ზედა მიწევნა
რისხვა იგი სასტიკი: და ესრეთ შეედვა მცირე რამე სენი ვახტანგს
მეფესა რომლისა მიერ შეისუენაცა და მოკუდა: სამწელ მეფე ყო
ფილი საღმრთოთა და საკაცობოთა შინა საქმეთა სრული და შემკობილი რ~ აღმზრ
დელიცა კეთილი და მეცნიერი ესვა ფარსმანის შვილი ვითარცა ცნა დავით
განმწარდა სიკეთისა და სიჭაბუკისა მისისათჴს და იგლოვა წეს
ისაებრ და ფრიად პატივ სცა და წარგზავნა გელათს: სამარხოსა
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მეფეთასა ვ~ა ესმა მამასა მისსა მეფესა დავითს სიკუდილი სასურველისა და
ყოველთა
მიერ შეყუარებულისა ძისა მისისა ვახტანგისი უზომოთა ტკივილთა და ვაებითა
მოიცვეს რ~ შეუძლებელ არს მითხრობად თჴთოეულისა გარდა ესოდენ მოი
ცვა მწუხარებამან რომელ ვერღარა პოვა ლხინება და შემდგომად მცირეთა წელ
თა მანცა შეისუენა პატიოსნითა სიბერითა აღსავსე და დაუტევა სამნი ძე
ნი პირმშო ვიდრემე კოსტანტინე და მეორე მიქელ და უმრწამესი
ალექსანდრე: რომელი უშვა დედოფალმან პალიალოღოსის ასულმან კოსტანტი
პოლისამან და საბერძნეთისა მპყრობელმან:- ხ~ მიიღო მეფობა კოსტანტილე
მ პირმშოებისა ძლით იმერეთისა რომლისა მეფობასა წინააღუდგა ძმა
მისი მიქელ და დაიპყრა ქუეყანა რაჭისა და არგუეთი და დღეთა მათთა
იშლებოდა სამეფო რომელთა საქმენი არა მოჵსენებულ არიან და არა ყვეს
მშვიდობა ვიდრე არა მიიცვალნეს რ~ რომელსა ჟამსა დაიზავნიან მყის შეიშალნიან:ხ~ ჩუენ პირველ გზა აღვლოთ მცირედ კერძო გარდამბიჯებელთა დაჯ
და რა ქეღათუ ტახტსა ზედა განდგა ქალაქი საბერძნეთისა ტუნღუ
ზალო რა საბერძნეთით მოსრულ იყო ქეღათუ ჰგონეს უცალოება ყაენისა და
განდგეს მაშინ მოუწოდა ყოველთა სპათა მისთა და მეფის დიმიტრის
და მთავართა ქართლისათა და შევედრა ტახტი და ცოლი მისი და ხათ
უნნი ნოინსა ელგონს ხ~ ხუტულ ბუღა და სხუანი მთავარნი საქართველოსანი
დაუტევნა მუღ[ა]ნს რ~ ეშინოდა გამოსლვისათვის ბერქალნთასა: თვით წ
არვიდა და დავით ძე დიმიტრისი თანა წარიტანა და ვითარ მიიწივნეს ტუნ
ღუზალო ქალაქსა გარემოადგეს ოთხ თუე და ვერ რა ავნეს და ვითა
რ მისჭირდა მეხუთესა თუესა იწყეს ძლიერად ბრძოლად რ~ დავი
თ და მცირედნი ქართველნი ბრძოდეს წარუღეს ქალაქი და შიგან შ
ვიდეს სადა იგი ქრისტიანენი ერთსა ყურესა შეკრებული ყვნეს და
ევედრნეს დავითს რათა შეიწყალნეს და ყაენმან არა ბოროტი უყო
ს უსმინა და მცველნი დაუდგინნა და დაიცვნა და აღიღო ხარაჯა [და საჭურჭლე]
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ურიცხვი და მიერ წარმოვიდა ხ~ მუნ ყოფასა ფარეჯანისა იწყეს ოსთა
ოჵრებად ჵოცად და რბევად და ტყუენვად ქართლისა მაშინ შეკრბეს
ქართლის ერისთავისა ბეგას ძესა ამადას წინაშე ყოველნი ქართვე
ლნი და მოადგეს გორსა და მრავალგზის შეებნეს და ქალაქსა შინა მრავალი
კაცი მოკუდა ოვსიცა და ქართველიცა და დაწუეს გორი სრული
ად და ვითარ მისჭირდა ოვსთა ციხიდაღმან გარდმოუშუეს საბლით კა
ცი და წარავლინეს მუხრანს მდგომთა თათართა თანა რათა შეეწივნეს
ვ~ა ესმათ ჩამოდგეს შუა შუელა ქმნეს და ზავი და მიერითგან შეიქნა მტერობა
ქართველ
თა და ოვსთა ვიდრემდის მეფეთა შორის ბრწყინვალემან დიდმა
ნ სახელგანთქმულმან გიორგი განასხნა და აღფხურნა ხ~ ვითარ მოიწივნე
ს ყაენი შინა მოუწოდა დავითს და რქუა ვინათგან დასდევ თავი შენი მსახურე
ბად ჩემთჴს და სდგახარ ერთგულობასა ჩემსა ზედა მომიცემია მეფობა
და სამეფო შენი ყოველი და წარმოგზავნა ტფილისს და დასუა ტახტსა მამ
ისა მისისასა და თანა წარმოატანნა სპანი საქართველოსანი შანშა და
ხუტულბუღა და ყოველნი დიდებულნი და მოუწოდეს სამცხით ბექასა
და მან არა ინება მოსლვად რ~ ფრიად განდი დებულ იყო თჴთ არღა
რა წარვიდის არცა ყაენს წინაშე და არცა მეფეს თანა არამედ წარმოუვ
ლინა ძე თჴსი პირმშო სამცხის სპასალარი სარგის და ყოველი
ნამარხევი რომელ აქუნდა მეფის დიმიტრისაგან შევედრებული და
სარტყელიცა იგი დიდფასისა მოვიდა სარგის და მოიღო ყოველ
ივე დაუკლებელად მეფის დავითის წინაშე და დასუეს მეფე ტახტსა ზე
და და აკურთხეს კათალიკოზმან აბრაჰამ და ეპისკოპოზთა ხ~ მოს
ცა ყაენმან დაჳ მისი ოლჯათ რომელი ვახტანგს ცოლად ესვა და
დაიპყრა ყოველი სამეფო მამისა მისის დიმიტრისი თჴნიერ ბექას სამც
ხის მპყრობელისა მთავრისა ხ~ იგი პატივ სცემდა მეფესა
დავითს მრავალთა ნიჭთა და ძღუენთა წარმოუვლენდის ხ~
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დავით უმეტესთა ჟამთა იყვის წინაშე: დაღათუ ფარეჯან მთავარი მსახურებდა
კეთილად მეფესა ა~დ აქუნდა მტერობა ქართველთა ესოდენ გარდაეკიდნიან
ერთმანეთს რ
ომელ რომელიცა მძლე ექმნის მოკლის მაშინ წარვიდეს ქალაქსა ორნი ვაჭრობად და
ვითარ მოიქცეს იხილეს გლახაკი და მისცეს ქველის საქმე ორთა რომელსა უპირვე
ლესსა ეწოდა სათხისა და მეორესა უზურაბეგ და რქუეს გლახაკო ევედრე ღ~თსა
რათა დღეს ჩუენი და სურამელის ბეგას შვილის ჵრმალი ერთგან შეიყარნ
ენ და ვითარ წარვლეს მცირედ დახუდა ნადირობასა შინა მყოფი რატი მც
ირითა კაცითა უსაჭურვლო მყის ზედა მოეტევნეს აღიღო ფარი და დაუდ
გა სივიწრესა წყლის გასავალსა და პირველ სათხეს უხეთქნა მუზარადსა
განუპო და ჩამოაგდო და მოკუდა მერმე უზურაბეგ მოუჵდა ჰკრა მასცა მჵარსა ჯაჭ

ჴანსა განუკვეთა მჵარი და ჩამოაგდო და ყრმათა რატისთა მოაკუდინეს
იხილეს სხუათა ოვსთა და ივლტოდეს ამისთჴს იტყჴს წინასწარმეტყუელი
უფალი ამპარტავანთა შეჰმუსრავს კუალად სხუა ჵმობს აღჵოცენინ უფალ
მან ყოველნი ბაგენი მზაკუარნი და ენა დიდად მეტყუელი:- ხ~ მოვიდა
მწოდებელი ყაენ თუქა ლისა და წარვიდა რომელი იდგა მთათა არარატ
ისათა ვითარ იხილა თუქალ დავით მეფე პატივით შეიყუარა ინება რომელი
ფიცთა მიერ ქმნან ერთობა სიყუარულისა დაამტკიცეს ერთობა დაწ
არმოვიდა მეფე შინა და მისცა დმანისი რომელ აქუნდა ხუტულბუღა
ს ძმასა მანგასარისსა და ვითარ გარდაჵდა მცირედი ჟამი წარვიდეს
ნოინნი რომელნი თუქალისაგან ლტოლვილ იყვნეს ვითარ ნავროზ დიდისა
არღუნის შვილი რომელი იყო კაცი მჵნე ძლიერი ახოვანი მან
ქანი შემმართებელი უმეტესობისა ალიყანის შვილი ყურუმჩი რომლი
სა ძმა ბუღა მოეკლა თუქალს ესენი მივიდეს ხვარასანს შეიყარნეს და
ინებეს რათა ყაზან ყონ მთავრად და ყაენად შეკრბეს ესე ყოველნი და წ
არმოემართნეს ბრძოლად ბაიდოსსა და ვითარ ცნა მოსლვა ყაზანისა მო
უწოდა მანცა ლაშქართა და წარვიდა თუქალცა სისწრაფით ვერღარა
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მიიცადეს მეფე აქაცა დაიცვა ღმერთმან რომე არა დახუდა მიეგებნეს მც
ირესა ქალაქსა ზანგანს შეკრბეს ურთიერთას და სწორი ძლევა
იქმნა უკუდგეს ორნივე და გაიყარნეს რ~ ყაზან მუნ არა იყო ნ
ავროზ და ხუტულბუღა წარმოევლინეს ნავროზ ჵელთ იგდეს
და ძლიერი ბრძოლა ყო ჯალირმან და წარვიდა ყაზან ხვარას
ნით ხ~ ევედრა ნავროზ თუქალს რათა განუტეოს და ფიცით და
უმტკიცა რათა ყაზან ჵელ შეკრული მოსცეს ირწმუნა და
განუტევა და ვითარ მივიდა ყაზანს თანა შეკრა ქუაბი სპილე
ნძისა და წარმოგზავნა თუქალს წინა რ~ ენითა თურქულითა ქუაბსა ყაზან ეწო
დების მოვიდა ქუაბი შეკრული საბლითა განუკჴრდა და დაუმძი
მდა თუქალს რ~ მოსრულ იყო არარატისა მთათა მაშინ კუალად წარმოემა
რთა ყაზან უმრავლესითა სპითა უგრძნეულად და უჟანს დაესხა ბა
იდოს შეკრეს და მოაშთუეს და მის თანა მრავალნი ნოინნი ხ~ აქაცა დაიცვა
ღ~თნ მეფე: და ვ~ა ცნა სიკუდილი ბაიდო ყაენისა ივლტოდა და მივიდა
სამცხეს ბექასას რომელი მთავრობდა ტასისკარითგან ვიდრე კა
რნუქალაქადმდე და შვილი წარგზავნა მეფისა დავითს წინაშე და
მას შევედრა და ვითარ მოვიდა ყაზან ადარბადაგანს რომელ არს
თავრეზი წარმოუვლინა მოციქული მეფესა და ბექასა რათა მისცენ თუქალი
და შვილი მისი ერთგზის და ორგზის და არა მისცეს ა~დ იურვეს რა
თა შეუნდონ და მოსცა პირი და ბეჭედი უვნებელობისა და მისცეს
თუქალი ვითარ ცნა ყურუმჩი წარყვანა თუქალისა ურდოსა მოეგებ
ა ელჩსა ყაენ ყაზანისსა ნაჵიდურს და წარგუარა თუქალი და მოკლა
სიკუდილისათჴს ბაიდოსა ძმისა მისისა და მეფემან დავით მოსცა შვილი მ

ისი და ყოველი სიმდიდრე რომელი შეევედრა ოვსთა მთავრის ფა
რეჯანისა რომელი იდვა ციხესა ატენისასა რ~ ესე დაიმადლა ყაენმან ყაზან გარნა მე
ფემან ვერ გულს იდგინა წარსლვა ურდოსა შიშისათჴს რომელი აქუნდა სიყუარული
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თუქალისი და კვალად სხუაცა იყო ურდოს წარსლვისა რ~ ზემო ჵსენებული იგი ნავრ
ოზ არღუნ აღას შვილი მტერი იყო ყოველთა ქრისტიანეთა რ~ ვისცა ჰგონებდა ს
ჯულისა დატეობასა დაჰპატიჟებდა და მუსულმანად მიაქცევდა თჴნიერ
ცნობისა ყაზან ყაენისასა და კუალადცა რამე ბოროტი აქუნდა ამისთჴსცა ბორ
ოტად მოკუდა ვითარ ქუემორე სიტყვა მან ცხად ყოს ესე ნავროზ განდიდნა თ
ჴნიერ ყაენისა განაგებდა საქმეთა საურავთა და აქუნდა მტერობა ქრი
სტიანეთა და განემზადა სრულიად დაჵოცად და დაქცევად ეკლესიათა თავრეუ
ზა და ყოველთა ქალაქთა შინა და მოიყვანა ეპისკოპოზი მარღისა ქალაქისა ნათე
სა ნათესავით და სარწმუნოებით ნასრანი: რომელი იყო კაცი მოწყალე
და სახიერი ფრიად სათნოებიანი პირველთა ყაენთაგან პატივცემული და მამად
სახელდებული ესე პყრობილ ყო და მრავალნი გუემანი და ბასრობანი შეამთხჴვ
ნა დატევებისათჴს სჯულისა ხ~ იგი ახოვნად წინააღუდგებოდა და მოით
მენდა შეურაცხყოფად სჯულისა მოამადის მიერ ქადაგებულისა ამ
ისთჴს ექსორიობად დაისაჯა რ~ იყო ფრიად მოხუცებულ ამას ზედა ეს
ეცა შესძინა ბოროტი ნავროზ წარმოავლინა კაცი ერთი უკეთური ნათ
ესავი მისი რათა მოაოჵრნეს ეკლესიანი ყოველსა ე საქართველოსა: პირველად მო
აოჵროს საყოფელი ყოვლად წმიდისა ვარძიისა ღმრთისმშობელისა საყ
დარი და ყოველსა საქართველოსა რაცა პოვოს და წარმოიღოს ჰგონებდ
ა უზომოსა სიმდიდრესა ოქროსა და ვეცხლსა თვალთა პატიოსან
თა მრავალთა ვარძიას პირველად უკუე წარმოვიდა და მოიწია ნახ
ჭევანს იწყო რბევად და რღუევად ეკლესიათა მოიწია რისხვა ყო
ვლად წმიდისა ვარძიის ღმრთისმშობელისა მას ზედა რომელ მო
ვიდოდა მოსაოჵრებლად ვარძიისა ღვთისმშობელისა და პატიოსნისა
ჯუარისა დასამჵობლად ამისთჴს მეხდატეხილ იქმნა განგალა და
დაიწუა სრულიად ძუალითურთ ესრეთ საკჴრველებით დაიცვა
სამყოფი თჴსი ვარძიისა ღმრთისმშობელმან ხ~ ნავროზს ზედაცა მოიწია რისხვა
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ღმრთისა რ~ განრისხდა ყაენი ყაზან უსამართლობისათჴს და ბოროტთა საქმე
იყო ყაზან ფ~დ რამე კეთილ და უბოროტო გონება და სიმართლის მოქმედ იყო
უწინარესთა ყაენთა ესოდენ რომელ ჯაჭჴ განება ორთა შეშათა
ზედა და ეჟუნები მოება მრავლად რათა გლახაკნი უღონონი და უქონელნი ყაენის
და ნოინთა წინა მისლვისა უღირსნი და მოჩივარნი მივიდოდენ და შეარ
ყევდენ შეშასა და ჯაჭუსა და ესმოდის ყაენსა ჵმა ეჟუანთა და ცნას
რომელ სასჯელი უც გლახაკთა და შეურაცხთა კაცთა რომელი
თჴთ განიკითხის პირისპირ ესოდენ უყუარდა სამართალი რომელ

დღეთა მისთა არა იქმნებოდა ძალი და უსამართლობა არა დიდთა და არ
ცა მცირეთაგან ამისთჴს რისხვეული ნავროზ ივლტოდა ხვარასანს რო
მელ დევნა უყო ზემოჵსენებულმან ხუტულბუღა ნოინმან მიეწია და მო
აკუდინა იგი და შვილი მისი და ყოველი ნათესავი მისი მოისპო ქუეყანი
თ საჵსე ნებელი მისი ვითარცა წერილ არს მოისპენ უღმრთო რათა არა
იხილოს დიდება ღმრთისა და კუალად წარწყმდა საჵსენებელი მისი დაესრ
ეთ დამშჴდდეს თათარნი იწყო ყაზან ყაენმან განგება ქუეყანისა სი
მართლითა და მსჯავრთა კეთილთა ამათ ჟამთა წარმოავლინა მოციქულ
ი ყაზან ყაენმან და იწყო მის წინაშე დავით მეფე ხ~ იგი მსწრაფლ განემზადა
და მოიწია კახეთს და ესრეთ მივიდეს ეს კახნი დიდებულნი და აზნაურნი და
ვით მეფის წინაშე ერისთავი სამადავლა კაცი ყოვლითა სამჵედროთა ზ
ნითა შემკობილი და მოისარი რჩეული მსგავსი მოსომახოსა ებრაელი
სა გინა ნეოპტოლემეოს პიღასი რჩეულისა სახელოვანისა მირმიდონთ მო
ძღურისა დაყო მცირედი ჟამი ჰერეთს და განეზრახა ვაზირთა უ
კეთუ წარვიდე ურდოსა გინა არა დაუმტკიცეს ვაზირთა წარსლვა ხ~ მეფემა
ნ არა ისმინა მათი და შეიქცა გარე რ~ აქუნდა შიში თათართა ყაენის
ხილვისა და მოვიდა მთიუ ლეთს უკუდგა ჟინვანს შეკრა სიბა და მცველნი დაუ
დგინნა ხ~ მეფე დავით მთიულეთს დგა და წარავლინა ძმა თვისი [ურწამესი]
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უმ: ვახტანგ ელჩად წინაშე დიდისა ბათოს შვილის შვილისა ყაენისა და უქადა გ
ზა გამოსლვად ყაენის ზედა და მან კეთილად შეიწყნარა და უქადა ქ
ვეყანა და საჭურჭლე მრავალი ვითარ ცნა დავითის უკუდგომა
ყაზან წარმოგზავნა ხუტულბუღა მჵედართ მთავარი რომე
ლსა იგინი ბეგლარ ბეგობით უჵმობდეს სპითა დიდითა მოვიდეს და
დადგეს ტფილისს გაგზავნეს მოციქული მეფესა დავითს წ
ინაშე და ითხოვეს კაცნი სარწმუნონი მისანდობელად და აძლე
ვდეს ზავსა და სთხოვდეს ერთგულობასა ყაზანისასა და
არა მიქცევასა მტერთა კერძო და მან წარმოგზავნა კათა
ლიკოზი აბრაჰამ ბურსელი ივანე და ტფილისის ყადი და ითხოვნა
მძევალნი და ფიცად მიჰპირდა ხ~ მათ ფიცეს სჯულისაებრ მათისა
და მისცეს მძევლად ხუტულბუღას შვილი სიბუჩი ყურუმჩის ძმა
არფა და სხუათა ნოინთა შვილნი და მისცეს ბეჭედი ყაენისა და სიმტკი
ცე უვნებელობისა და იგი მოვიდა ნახვად მათდა და აღუთქუა წარსლვად ურ
დოსა ხ~ ხუტულბუღა შეიწყნარა პატივითა და განუტევა ხ~ დავით იქ
ცა თჴსადვე და მძევალთა მისცა ნიჭი დიდი და განუტევნა და ვითარ მოიწია
ჰარე გაზაფხულისა აწჴეს კუალად ურდოსა და არა ინება წარსლვად რ~ აქუნდა
შიში ამისთჴს წარავლინა ძმა მისი ბადურ დიდისა ყაენისა თოხთას წ
ინაშე ვითარ ცნა ყაზან ყაენმან: კ~დ წარმოავლინა მჵედართმთავარი ხუტულბა სპითა
ურიცხჴთა მოვიდეს სომხითს და კუალადცა აწჴეს მეფე მისლვად და აღუთქმიდეს ნ
იჭთა დიდთა და კუალადცა წარავლინა კათალიკოზი აბრაჰამ ყად

ი ტფილელი და იოვანე ბურსელი და აღუთქუა მისლვად ცნეს თათართა რ~
მიზეზობდა შეიპყრეს ივანე ბურსელი და მოკლეს: კათალიკო და
ყადი განუტევეს უვნებელად და მომართეს შესლვად მთიულეთს მოაოჵრ
ეს სომხითი ქართლი თრიალეთი ერწო და დადგეს მუხნარს
ხერკს ბაზალეთს ერწოს და თიანეთს და ვერ ეტეოდეს სა
დგომად და არბევდეს ქართლსა და ზემოჵსენებულთა ქუეყა[ნათა]
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ტყუე ყვეს რომლისა არა იყო რიცხჴ და მოსრეს პირითა მახჴლისათა რავდენი ჰპოვეს
და მიეცა ქუეყანა განსარყუნელად ცოდვათა ჩუენთათჴს რ~ ამას წელსა გამოჩნდა ვა
რსკულავი კჴმატი ლახურის სახე ჩრდილოთ კერძო და დადგა ვიდრე ოთხ თუედმდე
და ყოველთა ღამეთა იხილვებოდა ვარსკულავი იგი ლახურის სახე და იტყოდეს ლახვ
რითა მოწყუედასა მოასწავებს კუალადცა ინებეს თათართა ზავის ყოფა მეფისა და გა
უგზავნეს მოციქული რათა მეფემან შეჰფიცოს ერთგულობასა ზედა ყაზანისსა:
და არა მისცეს გზა ბათოს შვილის შვილსა დიდსა ყაენსა თოხთას და ესრეთ ჟამთა
შინა იყოს მისცეს სამეფო მისი და ყვეს ფიცი და აღთქმა ურთიერთას და წარმოგზავ
ნა დედა თჴსი დედოფალი და ძმა მისი უმრწამესი მანოველ და კათალიკოზი აბრაჰამ
და
დედოფალი ცოლი მეფისა ოლჯათ წარმოავლინა რათა წარვიდეს ურდოსა და იურ
ვოს საქმე მისი და მოიწინეს რა ურდოსა იხილნა ხუტულბუღა და პატივითა
შეიწყნარნა მ
სწრაფლ უკურიდა და მოსცა ტფილისი და სამეფო მისი და წარვიდა ურდოსა და
წარიტ
ანა დედოფალი ოლჯათ და კუალად დამშჴდდა მოოჵრებული ქუეყანა: და ვითარ
გარდაჵდა
ზამთარი იგი წარმოავლინეს მოციქული მეფისა თანა: რათა ცნანუკეთუ არს ერთგუ
ლობასა ყაენისასა ანუ არა და ცნა კაცმან მან რომელ ბადურ წარევლინა დავითს ყაენსა
თოხთას თანა და გზა ექადა გამოსლვად აცნობა ყაზანს ხ~ იგი განწყრა და წარმო
ავლინა ყურუმჩი და აღნაჯი ვინმე შინაური მისი და შანშე მჵარგრძელი და
მოუწოდეს ძმასა დავითისსა მცირესა გიორგის რომელი ეშვა ასულსა
ბექასსა და მას აღეზარდა რომელი მარტო ეშვა დედასა ვითარცა მარტორქა რ~ვე
რ შემძლებელ იყო ბუნება დედათა სხჴსა ეგევითარისა შობად ვითარ ქუემორე
სიტყუამან ცხად ყოს: ესე იყო სახლსა ბექასსა: რ~ ესე ბექა განდიდებულ იყო და აქუნდ
ა ტასის კარიდამ ვიდრე სპერამდე: დავიდრე ზღუამდე: სრულიად მოსცა ბერძე
ნთა მეფემან კომნინოსმან კირ მიხაილ და ასული ბექასი ცოლად მიიყვანა
ამასვე აქუნდა უმრავ/ ლესი ტაო არტანი კოლა კარნიფორა და კარი და
ამათ შორის ქუეყანანი და ციხენი არტანუჯი და უდაბნონი ათორმეტნი კლარ
ჯეთისანი და დიდებულნი აზნაურნი და მონასტერნი ყოველნი მას ა
[ქუნდეს და]
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ხარაჯას მისცემდა ყაზანსა და ლაშქრითა შეეწეოდა ამას სთხოვეს ყრმა გიორგი

რათა მოსცეს და მეფე ყონ ქართლსა დავითის წილ ძმისა მისისა რომელი აღასრუ
ლა და მისცა და თანა წარატანა ლაშქარი დიდი ხ~ წარიყვანეს ესე გიორგი და
დასუეს მეფე
დ და დაღათუ მცირე იყო არამედ წინა დაუსახვიდეს უძლეველობასა მეფობისასა და
მოასწავებდეს: და იყო ყრმა მცირე გიორგი მეფედ ტფილისისა და ვითარ
მოიწია გაზაფხული: კუალად წარმოავლინა ყაზან ყაენმან იგივე ხუტულბა სპ
ითა ძლიერითა და მრავალნი ნოინნი სხუანი და დადგეს ზემო ჵსენებულთა
ადგილთა მოაოჵრეს ქართლი უბოროტესად ხ~ მეფე დადგა ჵადას მაშინ ქუენაფ
ლეველი შალვა გამოექცა მეფესა აღსავსე ნიჭთა მიერ მისთა: რომელნ
მას ჟამსა მიენიჭნეს არა მოიჵსენა წყალობა ეგოდენი და მივიდა ხუ
ტულბუღა ნოინთანა ხ~ მან განიხარა და პატივითა შეიწყნარა და წინა
მმღურად გზისა აჩინა და შევიდეს გზასა ხვარაზმის ჵევისასა და განვიდ
ეს მთასა შორის ცხავატსა და ცხრაზმის ჵევთა რომელ არს ლომისა და
ვითარ ცნა დავით ორგულობა შალვა ქუენიფლეველისა შედგა
ციკარეს რ~ ციკარე მტერთაგან შეუვალ იყო ჩავლო ხუტულბა
და განვიდეს ჵადას და გარდვიდეს ჵევსა და მიმართეს გველეთს
რ~ მუნ შინა ჰგონებდეს მეფესა დავითს და გარე მოადგეს სტე
ფან წმიდასა სოფელსა და განგებითა ღმრთისათა განმაგრდეს
რ~ წინარნი თათართანი იყვნეს ქუენიფლეველი შალვა და ო
სთა მთავარი ბაყათარ და მუხნარს მდგომი თათარი ბან
თანაღუთ ვითარ ცნეს რომელ სტეფა ნიათ ვერას ავნებდეს და მეფე მუნ არა
არს ითხოვეს საზრდელი მცირე სტეფანელთა მოსცეს და აიყარნეს და
გარდამოდგეს ჵადას ხ~ მეფე ციკარეს იყო დაამტკიცეს და დადგეს ერთგულ
ობასა მეფისასა სურამელი აჰმადა და ამირეჯიბი აბაზას ძე ჭილა და
აზნაურნი ქართველნი და სომხითარნი და დიდი ერდგულობა აჩუენეს ვ~ა ცნა
ხუტულბუღა მეფისა ციკარეს დგომა განყო ლაშქარი და რომელიმე წარავლინა
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ცხავატით გზასა რათა ეგრეთ შევლონ ციკარესა რომელიესე შეუძლებელ
იყო მაშინ ქუემო შესრულთა ლაშქართა შევლეს გზა და განვიდეს ცხავატს
ვითარ ცნა მეფემან წარავლინნა მცირედნი ლაშქარნი და იქმნა ომი ძლი
ერი და მოსწყდა თათარი ურიცხვი: რ~ შემოსრულ იყვნეს ვიწროსა ხუ
თასი კაცი მეორმე რომელნი ვერღარა გამოესწრნეს გზისა სივიწროისაგ
ან შეიპყრეს ხუთასივე რომელნიმე მოკლეს და რომელნი დარჩეს მოგვა
რეს მეფესა ხ~ სხუანი ივლტოდეს და სპანი მეფისანი გამოვიდეს ჵადის თავ
სა გორასა რასმე რომელ არს ციკარეს პირის პირ და იქმნა ო
მი ძლიერი კეთილად ბრძოდეს შინა ურნი მეფისანი ჵადელნი და ზოგნი ჵევით
მოსრულნი რჩეულნი და უმეტეს მოისრვოდეს თათარნი რ~ დიდად ავნებ
დეს მთიულელნი იყვნეს ფერჵითა მალი ცხენოსანი ვერ შეუვიდოდა საომ
რად და ქუეითად იბრძოდეს თათარნი რომელთა შემწედ ჰყვა ივანეს ძე შანშა
და ოსნი რომელ სხდეს გორს მესხნი ლაშქარნი რომელნი წარმოევლინნეს სა

მცხისა მთავარსა ბექას თორელნი თმოგუელნი და ტაოელნი და განგრძელდა
ომი ვიდრე მიმწუხრადმდე გზათა სივიწრითა არა აღერინნეს ურთიერ
თს გაიყარნეს და უკუდგეს ჵადას თათარნი და უშუელა ღ~თნ მეფესა რ~ ცხ
ავატით შესრული ლაშქარი ივლტოდა და ვითარ ხუთასი ოდენ კაცი შეი
ყარა და ხუტულბასაც დიდი ვნებოდა იხილა სიმაგრე ქუეყანისა და ცნა
რომელ არა ეგების შესლვა ციკარეს აიყარა ღამით გზასა ლომის თ
ავისასა დაესხა ქართლს დაღათუ ვინმე დარჩომილ იყო მოსრა და ტყუე ყო
და მოაოჵრეს და წარვიდეს ყაენს ყაზანს წინაშე და მოიწია რა არე გაზა
ფხულისა წარმოემართა იგივე ხუტულბუღა სიტყჴთა ყაენისათა სპითა უ
ძლიერესითა და მოიწია ტფილისს და ეგულებოდა შესლვად მთიულეთს და
ვითარ ცნეს დიდებულთა ამის სამეფოსათა განკრთეს და ეძიებდეს ღონეს
ა რათა განერეს პირისაგან თათართასა ქუეყანა თუღა სადამე დაჩომილ
იყო შეკრბეს მეფესა დავითს წინაშე და მოაჵსენებდეს რათა წარვიდეს ყა[ზანს]
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წინაშე და მოახსენებდეს რათა წარვიდეს ყაზანს წინაშე ფიცი და სიმტკიცე
აღიღოს უვნებელობისა ისმინა მეფემან და დაამტკიცა წარსლვა ურდოსა სთხოვა ზ
ავი ფიცი ხ~ მან დიდად განიხარა და აღუთქუა უვნებელად ყოფა და დაცვა ქუეყანისა
უ
კეთუ ოდენ იხილოს ყაენი მიერ წარმოგზავნონ დაცვული მშჴდობით ამის პ
ირსა შინა იყო ბურსელი ივანე აღიღო პირი მტკიცე და მოვიდა მეფეს წი
ნაშე იხილა რა პირი სიმტკიცისა ქართველთა ჰერ კახთა განეხარნეს და აწვე
ვდეს წარსლვად და მძევალთაცა აძლევდეს ხუტულბუღა სარწმუნო კაცი ა
რს და არა ეცრუვების აღთქმასა ვჰგონებ კეთილად გარნა მეფემან არა ისმინა
რ~ შიში აქუნდა თათართა და დადგა გუელეთს ხ~ ვითარ იხილეს დიდებულთა
მოოჵ
რება უმრავლესი წარვიდეს კითხვითა მეფისათა დაცვისათვის ქუეყანისა ხ~ ხუტულ
ბუღა კეთილად შეიწყნარებდა ვინცა მოვიდოდა კუალად მოაოჵრა ქუეყანა ქართლი
სა ზემოჵსენებული თჴნიერ მთიულეთისა და წარვიდა ურდოსა ვითარ მ
ოიწია სთუელი ჩამოდგა ცხრაზმის ჵევსა მეფე დავით და აოჵრებდა მამულსა შალვა
ქუენა
ფლეველისასა ორგულობისათჴს მაშინ უღონო იქმნა ქუენიფლეველი და ე
ვედრა სურამელსა მსახურთ უხუცესსა ქართლისა ერისთავს ჰამ
ადას რათა იურვოს მეფეს წინაშე მოაჵსენა მეფესა და არა ინება მისთჴს დაჭირვა
ა~დ მიუბოძა გარდაიყარა თავსა ნაცარი და იტყოდა ესემცა არს მისაგებ
ელი ორგულთა მეფეთასადა შეუნდო მეფემან შალვას: ამათ ჟამთა
წარმოვიდა ძმა მეფისა ვახტანგ რ~ იკლო რამე სიყვარული და სიკე
თე ძმისა მისისა დავითისაგან რ~ შეპყრობილცა იყო და პატიმრული ციხესა ჟი
ნვანისასა გამოიპარა და მოვიდა ივანე ბურსელისასა და რქუა არა რა
ბოროტი მიქმნიეს და შეურაცხება წინაშე ძმისა ჩემისა აწე არა წარვალ უ
რდოსა მტერთა მისთა თანა არამედ წარავლინე კაცი და აუწყე ჩემი შე

ნსა მოსლვა თუ ნებავს და ფიცით შემაჯერებს რომე არა მავნო
ს არა შემიპყრას მის წინაშე მივალ და მცირე სარჩომიცა მომცე
ს ხ~ მან წარავლინა კაცი და მოაჵსენა ესე ყოველი ხ~ მეფემან განიხარა და ფიცით
1-26 სტრ., 327v
მოიმტკიცა და წარიყვანა ძმა თჴსი და კეთილად ხედვიდა და ჰგონებდა განდგომასა
ამ
ის ძლით რ~ შაბურის ძმის ასული შეირთო ვახტანგ ცოლად და ვერღარა თავს
იდვა უპატიოდ ყოფა და წარვიდა ურდოს ყენის თანა ხ~ მან კეთილად შეიწყნარა და
მოს
ცა მეფობა და წარმოატანა ხუტულ ბუღა ნოინი სპითა უძლიერესითა და მოვი
და ტფილისს და მუნ შემოიპირნეს ყოველნი თათარნი და ქართველნი და სამცხი
ს ბატონის ბექას შვილი სარგის სპასალრი ტაოელნი თორელნი თმოგველნ
ი და სომხითარნი რ~ შანშა პირველვე იყო ვითარ ცნა მეფემან დავით რომე
ვახტანგს მეფედ ჰყოფენ წარმოავლინა იგივე ბურსელი ზავისათჴს და აღუთ
ქუა ურდოს წარსლვა რათა ფიცითა შეაჯერონ და მოსცენ მძევალი ხ~ ხუტულბა
შეჰფიცა და ყოველი სათხოველი აღუსრულა და წარვიდა ბურსელი მეფე
სა წინა ხ~ მან განიხარა და წარმოავლინა დედოფალი ოლჯათ და კათალიკო
ზი აბრამ და ბურსელი და მოვიდეს მუხრანს: ხუტულბა და სხვანი ნოინნი და ბაზალე
თს წინა მოეგებნეს ოლჯათს და ვითარ ყაენსა ეგრეთ პატივსცეს და მოსცეს
პირი სიმტკიცისა და ბეჭედი ყაენისა და ჵელის მანდილი რ~ ესე აქუნდა სიმტ
კიცე ფიცის მინდობისა და აძლიეს ხუტულბუღას შვილი სიბუჩი მძევლად
გარნა ოლჯათ არღარა წარავლინა არამედ კათალიკოზი და ბურსელი
წარგზავნა რათა მოიყვანონ მეფე ვითარ მივიდეს მეფეს წინაშე ცნა ოლჯათის ა
რღარა მოსლვა მიზეზ ყო და არა ინება ნახვა თათართა რ~ დიდი რა
მერიდი და შიში აქუნდა წარავლინა იგივე კათალიკოზი ყადი და ბურსელი ი
თხოვა ოლჯათ და აღუთქვა ხილვა და ვითარ მივიდეს ხუტულბუღას თანა ც
ნა არა მოსლვა მეფისა რქუა ბურსელსა კაცო სატყუარი რა არს
მე მტიცითა ფიცითა შემიფიცავს და ვერ მოვიდა აწ მიიღე ტყუილისა ნა
ცვალი პატიჟი და განრისხე ბულმან მოაკუდინა ბურსელი რომლისა გვამი
აღიღო შანშე და წარგზავნა სამარხოსა მისსა ხ~ ვახტანგს დაუმტკიცეს
მეფობა და ოლჯათ წარავლინეს ურდოსა და თათარნი კუალად წარ
ვიდეს მთიულეთს და გარდავიდეს გუელეთს რ~ მეფე
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შედგომილ იყო და დიდად ავნებდა თათართა გარნა სიდიდითა არა აკლდებოდა
ვითარ იხილეს
სიმტკიცე და უბრძოლველობა გუელეთისა აიყარნეს და წარმოვიდეს რ~ ქართაცა
მოჰბერეს და იწყო თჴთოეულმან მოსლვა და მოესწრნეს მთიულნი და მრა
ვალი მოკლეს ეგრეთვე ზანდუკისჵევს შესრულნი მრავალნი თათარნი
მოისრნეს და შთამოვიდეს ქართლს და წარვიდეს ყაზანს წინაშე და მიგ

უარეს ოლჯათ და არღარა მოსცეს მეფესა დავითს დედოფალი ოლჯათ ხ~ ვითარ ცნა
მეფემან იქორწინა ქართლისა ერისთავისა ჰამადას ასული ფრიად ქმნულ კეთილი
ამათ შფოთთა რა შინა იყო ქუეყანა ქართლისა არა იყო მათ ჟამთა შინა თესვა და არც
ა შენება ყოვლადვე ვითარ დღეთა აქაბ მეფისათა ელიას მიერ სამ წელ და ექუს
თუე გარნა აქა ხუთ წელთა იყო ოჵრება რ~ ესოდენთა სიბილწეთა ს
ოდომურთა ცოდვათა შემოსრულთათჴს ვიქმნენით პირველად მწარესა ტყუეობა
სა და მეორედ ბარბაროზთა მიერ სრვასა და ჵოცასა და მესამედ იქმნა პურის მოკლება
ყოვლად არა იპოვებოდა სასყიდლად არცა დიდითა ფასითა ესოდენ განძ
ვინდა შიმშილი რომელ მძორსა არაწმიდასა ურიდად ჭამდეს სავსე იყვნეს უბან
ნი და ფოლოცნი გზანი მინდორნი და ქალაქნი და სოფელნი მკუდრებითა სავსე
ყრმანი მკუდართა დედათა ძუძუთა ლეშკთა სწოვდიან და უმრავლესი ერი ქარ
თლისა წარვიდა სამცხეს ბექასსა სადა იგი იპოვებოდა პური სასყიდლად ფრი
ადსა და უზომოსა მოწყალებასა შინა იყო მეუღლე ბექასი ვახახი რომელი
იყო ყოვლითურთ შემკობილი:- დამტკიცდა მეფობა ვახტანგისი რ~ ჵელთ
უდო სამეფო დაიპყრა ტფილისი და ყოველი სომხითი რ~ არა წინა აღუდ
ებოდა ძმასა თჴსსა დავითს რ~ იყო ვახტანგ ყოვლითურთ სრულ სარწმუნ
ოებითა მტკიცე ეკლესიათა პატივისმდებელ მშვი
დ და მდაბალ არა მოშურნე მყუდრო და უშფოთველ ამათ ჟამთა უმე
ტეს განდიდნა მთავარი სამცხისა ბექა ამათ ჟამთა გამოჩნდეს თ
ურქნი საბერძნეთს მყოფნი რომელნი დაემკჴდრნეს ზაფხულის
მთათა პარხლისათა და ზამთრის მახლობელად პონტოსა და შეკრბასა [მოცი]
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ათასი რომელი იყო აზატ მოსე კაცი მჵნე წარმოვიესე აზატ მოსე ყოვლითა ძალითა
მისითა მოოჵრებად ყოვლისა საქართველოსა და ვითარ მოიწია ბასიანს და ტაოს იწყ
ო მძჴნვარედ ოჵრება ჵოცა და კლვა ესოდენი სული მოისრა და ტყუე იქმნა ვითარმედ
შ
ეუძლებელ იქმნა არს მოთხრობა ვითარ ბერნი ყრმანი ჭაბუკნი ჩჴლთა ყრმათა
დედისა ძუძუთა შინა მოჰკლვიდიან რ~ არა ჰგონებდეს თურქთა გამოჩენასა ამის
თჴს ყოველი სოფელი ტაოსა შეუძრავად და ვერა სადა ვინ ივლტოდა ამისთჴს
ურიცხვ
ნი მოისრნეს და ესეზომ მოოჵრდა ტაო რომელ ვაშლოვანით წარსრულნ
ი თურქნი შთავიდეს მურღულს და ნიგალისჵევს უვალთა ადგილთა რომელნი
მოისრნეს ჵერჵემელის ძეთა აზნაურთაგან მაშინ ერისთავი ტაოსა თაყა
ფანასკერტელი
უღონო იყო სიმცროსათჴს ლაშქრისა გარნა ეგრეცა მცირე წყობა ყო ციხისა
თორთომის თავსაა დიდად ავნო გარნა სიდიდისათჴს თურქთასა ქუეყანი მისით:
ვერ განასხა არამედ თურქნი უმეტეს განძჴნდეს და მოაოჵრებდეს ტაოსა ხ~ მი
იწია ამბავი მთავარსა თანა ბექასა რომლისათჴსცა დიდად ტკივნეულ იქმნა ვითა
რ ხუდებოდა გონიერებასა და სიბრძნესა მისსა და მოუწოდა ყოველთა მის ქუეშე დაწ
ესებულთა და წარემართა წყობად თურქთა და ვითარ მიიწია ტაოს და ბა

სიანად ესმა ვითარმედ თურქნი წარვიდეს საზამთროსა სადგურსა მათსა და
ვერ ესწრა შეწუხდა ბექა მოოჵრებისათჴს ტაოსა გარნა შეიქცა
სახლად თჴსად ეძჴნებოდა სულსა მისსა მოსლვად ტაოს ვითარ ანტაკრად ეტ
ყინებოდა სული მისი წყობად თურქთა მოუწოდა წარჩინებულთა სამცხი
სათა შავშ კლარჯთა შემოკრიბნა ყოველნი და რქუა ისმინეთ მთავარ
ნო საქართველო სანო ძმანო და თანამონათესავენო ჩემისიტყუაც ჩემი
დიდმან და სახელოვანმან სკიპტრისა და პორფირისა მქონებელთა შორის
უმეტეს განთქმულმან მეფემან დავით დასცა და დაამჵო ძლიერე
ბა თურქთა ნათესავისა და აოტნა სამეფოსაგან მისისა მიერ ჟამითგან
აქამომდე არღარა ჩენილ არიან თურქნი და აწ ცოდვათა ჩუენთათჴს:
კუალად აღიძრნეს მძჴნვარედ და მოაოჵრეს ტაო და ურიცხჴ სული ტყუე
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ყვეს და მოსწყჴდეს პირითა მახჴლისათა ეკლესიანი დასცეს და სიწმიდე
ნი შეაგინეს დაკუალად განმზადებულ არიან ბოროტის ყოფად ქრისტეანეთა და
მოოჵრებად ვინათგან მეფე შემცირებულ არს მძლავრებისაგან თა
თართასა და კუალად პირნი და თავნი საქართველოსანი განდგომილან და არავინ ა
რს წინააღმდგომ თურქთა აწ ისმინეთ ჩემი ტომნო და ერთ ნება
ნო შევკრბეთ ყოვლითა ძალითა ჩუენითა და მივმართოთ თურ
ქთა და არა მივსცნეთ თავნი და შვილნი ჩუენნი და არა განგუწ
ირნეს ღმერთმან მოსავნი მისნი და აღმსარებელნი მისნი და მოგვცეს
ძლევა მათ ზედა ვითარ მისცა მამათა ჩუენთა ძლევა მათ ზედა დავდვათ თავი ჩუენი
სჯულისა შეუგინებ
ლობისათჴს და ძმათა ჩუენთათჴს უეჭუელად ღმერთი მოგუანიჭებ
ს ცხოვრებასა და ვითარ ესმა მთავართა და სპათა ბე
ქასთა სიხარულით მიემოწმნეს და დაა პირეს ლაშქრობა თურ
ქთა ზედა განიყარნეს და მოიწია არე ზაფხულისა იწყეს თუ
რქთა აღმომართ სლვა და შეკრბეს სიმრავლე ვითარ ექუსი ბე
ვრი რ~ ყოველთა ქალაქთაგან გამოჰყვა კაცი სჯულითა სარკინოზი
ჵოცად ქრისტეანეთა და არა თურქნი ოდენ იყვნეს არამედ სპარს
ნიცა და ვითარ ცნა ბექამან მოსლვა თურქთა მოუწოდა ყო
ველთა მის ქუეშე დაწესებულთა ტასისკარითგან ვიდრე ბასია
ნადმდე მესხთა შავშთა კლარჯთა კოლა არტან კარნი ფორელთა
და უმრავლესთა ტაოელთა რ~ ამას აქუნდა ესე ყოველი ქუეყანა ამათ თანა
თმოგუელთა და თორელთა და შეკრბა ერთი ბევრი და ორი ათა
სი და მიმართეს თურქთა ზედა ხ~ იგინი აღმოსრულ იყვნეს მთათა პარხ
ლისათა და დაებანაკა და წარევლინა მჵედრობა ტყუენვად ვაშლოვანი
სა და ეგულებოდა მოსლვად ქუეყანად ბექასა სამცხესა და ვითა
რ ქართლს და სომხითს ვითარ მივიდეს თურქნი ვაშლოვანს კაცი ვითა
რ ათი ათასი წინა განეწყუნეს სპანი ბექასნი ხუთასი კაცი რომელ
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წარევლინნეს მცველად და დაუდგეს სიმაგრეთა შინა იქმნა ომი ძლიერი და
ივლტოდეს თურქნი და მოსწყჴდეს ფრიადი ადგილთა სიმაგრითა და ესრეთ
წინა დაუსახვიდა ღმერთი ძლევასა ბექას თურქთა ზედა ვითარ ესმა ბექა
ს ვაშლოვნით გაქცევა თურქთა განიხარა ფრიად და წარისწრაფა და მი
მართა სპერს და ბაბერდს სადა იყვნეს თურქნი მდგომარე ვითარ ი
ხილეს თურქთა მოწყუედა სპათა მათთა მცირეთა ლაშქართაგან განძჴნდ
ეს და იღრ ჭენდეს კბილთა და მოუწოდა მთავარმან მათმან აზატ
მოსე სპათა თურქთასა და გამოარჩია კაცი ოცდაათი ათასი და წა
რემართა ვაშლოვანს ძებნად სისხლთა სპათა მისთასა რ~ მისლვა
და დაახლება ბექასი არა უწყოდა ოცდაათი ათასი სხუა წარმოავლ
ინა ტაოს და რქუა მე წარვალ ვაშლოვანს და მოვაოჵრებ და აღვიზღავ ს
ისხლსა ჩემსა და თქუენ მიდით ტაოს და მოსწყჴდეთ თუღა სადა და
რჩომილ იყოს და დადეგით ბანას და მეცა განმარჯუებული შემოვი
ქცევიდა მოვალ ბანა შევკრბეთ და მივმართოთ ყოველსა საქართველოსა და
ესრეთ წარემართა ვაშლოვნით კერძო მაშინ აღიჭურა მანდატურთ უ
ხუცესი ბექა და ყოველი სპა მისი და მიმართეს თურქთაკენ რ~ ა
რა უწყოდეს წარსლვა თურქთა ვაშლოვანს ვითარ წარვლო მცი
რე ოთხნი თურქნი მიმავალნი დაიპყრეს და მოუსხეს ბექასა
ხ~ მან ჰკითხა ანბავი თუ სადა არიან და ოთხნივე ცალკე გაყო და ოთხნივე
ერთსა იტყოდეს წარსლვასა თურქთასა ვაშლოვანს აზატ მოსე ო
ცდა ათი ათასითა მჵედრითა წარვიდა და ორმოცი ათასი დაუტევა და
წარმოავლინა ტაოს ხვალე ანუ ზეგე მოვალს: ირწმუნა სიტყუა მ
ათი და ორად განყო ლაშქარი თჴსი რჩეული და უმრავლესი
ლაშქრისა მისისა მისცა შვილსა მისსა პირმშოსა სარგის:
რომელი ოდენ აღზრდილ იყო აბჯრის მტჴრთველად და წარავლი
ნა ვაშლოვანს აზატ მოსეს ზედა ხ~ წარისწრაფა სარგის და მი[ეწია]
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ვაშლოვანის მთათა ზედა მიმავალსა თურქსა და ვითარ იხილეს უკანა კერძო ლ
აშქარი განკჴრდეს და მსწრაფლ მოაქციეს ჰუნენი სარგისის კერძო იხილნ
ეს სიმცრო ლაშქრისა რ~ იყვნეს მესხნი ხუთასი ხ~ თურქნი ოცდა ათი
ათასი განიხარეს და ჰგონეს მოწყუედა ყოველთა: მაშ მჵედარნი ზედა მოეტევნეს უ
შიშრად ხ~ სარგის წინა განეწყო და სპანი მისნი მიეტევნეს მჵნედ იქმნა ო
მი სასტიკი და პირველსავე შეკრებასა მიდრკეს სივლტოლად და იოტნეს ძლიერა
დ და ესოდენ მოსრეს რომელ შექცეულთა აღრიც ხეს სარაზმოთა ზედა მდ
ებარე მკუდარი თურქი პოვეს ხუთას და ცამეტი თჴნიერ რომელი დევნასა ში
ნა მოკუდა და დევნეს მზისა დასვლისა ჟამამდე ხ~ მოხედნა ღმერთმან წყალობით
მოსავთა ჯუარისათა რ~ განსაკჴრვებელ არს სმენად რომელ ეგოდენსა წყობას
ა შინა არა მოიკლა ბექას ლაშქარი ხუთთა კაცთა კიდე იგინიცა უსახელო
ვინმე: ესრეთ მოსცა ღ~თნ და გამარჯუება: ხ~ სარგის დაღათუ ყრმა იყო მ

ჵნედ იბრძოდა რ~ გუარისაგან მოაქუნდა სიმჵნე და მამაცობა მამურ პაპეულ
ად ხ~ ბექამან მიმართა თურქთა დედაწულთაკენ და მომავალნი წინა დაემთხჴვნ
ეს და იხილეს რა თურქთა შორით მთით მომავალი ბექა და სპანი მისნი მსწ / რაფლ
გარე შეიქცეს და ივლტოდეს ხ~ დედაწულთა მათთა მოჰმართეს
მთათა არღარა ესვიდეს საფასეთა სიმდიდრეთა ა~დ ყოველსავე დაჰყრიდე
ს ხ~ ბექამან და სპათა მისთა მსწრაფლ დევნა უყვეს იპყრობდეს და
ჵოცდეს რომლისა არა იყო რიცხჴდა თურქნი მცირედნი რამე შეივლტოდეს ქალა
ქსა და ციხესა სპერისასა და რომელნიმე ნორქალაქს მიეწივნეს ს
პანი შესჯარეს სივიწრითა და დედაწულთა სიმრავლითა არა სადა
აქუნდა გზა სივლტოლისა დაიჭირნეს თურქნი ვითა ცხოვარსა
დაჯრილსა ჯოგსა ეგრეთ იპყრობდეს და ჵოცდეს გარნა
იქმნა ესეცა შვილისა მისისა სარგისისგან ლტოლვილნი თუ
რქნი უკანა მოეწივნეს მანდატურთ უხუცესსა ბექასა სადა ი
გი მიმართეს მესხთა და კუალად მოსწყჴდეს და გარე მოადგეს ქალაქსა სპე[რსა]
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და პირველსავე ომსა აღიღეს ქალაქი თჴნიერ ციხისა: და აღივსნეს საქონლითა ოქრო
თა ვერცხლითა ლარითა ჯოგითა ცხენითა და აქლემითა ოთხნი მთავარნი რო
მელთა სახელები მათი: ვარქა ბაზან დუბაში როსტან და ასან: ესე
თჴთ დადგა სიმაგრეთა შინა შეკრა ხარხალი და ერიქაბაზნ ყაენს ხარბანდს
დაუდგა წინა და შემოება და იქმნა ომი ძლიერი რ~ ვახტანგ წინა
მბრძოლობდა ქუეითნი გზისა სივიწრისაგან და ტყისა სიხ
შირისაგან ვერა იარებოდეს და სადაცა მცირე ვაკე იყვის იგიცა ლამი იყვის:
ვითარ გაგრძელდა ომი პირველ ისრითა და მერმე ჵრმლითა იბ
რძოდეს თათარნი და ქართველნი და ხარბანდ თჴთ უჭურეტდა მც
ირედნი შეეწეოდეს და ჵმითა განამჵნობდეს ვითარ შენივთდა ომი არ
ა შეაქცევდა მეფე ვახტანგ ზურგსა არცა სპა მისი არამედ სი
ვიწრითა მოისრვოდეს ესოდენ რომელ ათისაგან ძლივ ორნი ცოცხალი
იყვნიან სომხითარნი ახლდეს რაოდენიცა იპოვებოდეს ცხენსა ზედა
მდგომი და ესრეთ მოსწყჴდეს მრავალნი აზნაურნი უმკჴდრო გაჵდეს
რ~ მამა შვილი და ძმა ყოველნივე მუნ ახლდეს გარნა რომელნიმე
დარჩეს თჴთ ვახტანგ არა გარე მიაქ ცევდა პირსა არამედ მჵნედ და ძლიერად
იბრძოდეს განკჴრდეს თათარნი სიმჵნესა ზედა ქართველთასა რ~ ვახ
ტანგ მჵნე იყო ომსა შინა და მჵნედ იბრძოდა და მცირედ დ
აიკოდა ბარკალსა და მიდრკა მზე და მოეახლა ღამე და განიყა
რნეს: ვითარ იხილა ყაენმან სიმაგრე ქუეყანისა ტყითა და კლდ
ითა ღამე ყოვლ წარმოვიდა ცნეს გილანელთა და დევნა უყვეს: რო
მელთა ეწივნეს დიდად ავნეს ხ~ ერთ კერძო ხუტულბა
ს შვილი დაუდგა წინა ხ~ თავადმან გილა ნელთა უბიშმან შეკრა მა
ნცა ხარხალი და შეაბა კარი იწროსა შესავალსა და დაუდგა ხ
უტულბუღას ხ~ იგი გარდაჵდა ცხენისაგან და დაჯდა სკამითა და

უბრძანა ბექას ლაშქართა ქუეითად შესლვა და ყვეს შევიდეს ტაძარსა
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და გარდვიდეს და შეიქმნა ომი ძლიერი აქაცა ქართველთა და მესხთა ზედა
არცა ამათ შეაქციეს ზურგი არამედ მჵნედ ბრძოდეს და უფროსნი გილანელნი
მოისრვოდეს მაშინ სტყორცა ვინმე ისარი და დაეცა შიშვე
ლსა თავსა ხუტულბა ნოინსა მყის მკუდარ შთაიჭრა სკამისაგან ვ~ა იხილა
შვილმან მისმან სიბუჩი სიკუდილი მამისა მსწრაფლ ივლ
ტოდა იგი და სპა მისი ხ~ მესხნი დარჩეს ტაძარსა შინა მცირედნი და
ივლტოდეს და უმეტესნი მოისრნეს და მოიწია უზომო რისხვა ღთ
სა თათართა და მესხთა ზედა რ~ უკანით სადა ბრინჯი დგომილ იყო
ვაკესა შინა ღამით წყალი ჩაეგდოთ და ესრეთ ლამი შექმნილ იყო რომელ ვერ
ცა ცხენით და ვერცა ქუეითი ვერ გაიარდა იქმნა მოსრვა ძლიერი ხ~
ჩოფანსცა შემოება როსტან მელიქი ვაკესა ადგილსა გარნა ჩოფან ს
ძლო და იოტა და სიმაგრესა შინა არღარა შეჰყვა არამედ წყნარად დაბრუნდა
და აჩინა მჵედარნი მისნი უკანამავლად ჯავახის შვილი გ
ამრეკელი მჵნედ იბრძოდა ომსა მას და გარდამოვიდეს
მშჴდობით ეგრეთვე უსენს და ოვსთა შეება ასან და სწორი
ძლევა იქმნა და იგინიცა გამოქცეულნი ივლტოდეს და მივიდეს
და შეკრბეს უჟანს ხარბადან ყაენს წინაშე სულდუსი ჩოფან მ
ედართ მთავრად განაჩინეს მონაცვალედ ხუტულბუღა ნოინისა ხ~ მეფე
ვახტანგ პატივცემულ ყვეს და დიდებულნი მისნი ყოველნი მჵნედ ბრძო
ლისათჴს და ნიჭითი დიდითა წარმოავლინეს შინა და ვითარ წარვიდ
ა ვახტანგ მოუჵდეს კაცნი ხოდრისელნი სჯულითა სარკი
ნოზნი და მტერნი ქრისტეს აღმსარებელთანი ყაენს ხარბათს
უკეთუ არა ყოველთა ქრისტეანეთა დაატევებინო სჯული
და ეკლესიანი არა დააქცივნე არა განგემარჯოს მტერთა ზე
და და არა წარგემართოს მეფობა შენი და ჵელმწიფება ესე სიბილწე
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წარმოსთხიეს ცუდრჯულთა და ამათ ძლით ისმინა ყაენმან და იწყო რღუე
ვად ეკლესიათა და წარმოავლინა ლაშქარი და ერთი ნოინთამთავარი:
რათა მოვიდეს საქართველოსა და მეფესა და ყოველთა ქართველთა დაა
ტევებინოს სჯული და სარკინოზად შექმნას და ყოველსა საქართველოსა შ
ინა დაარღჴვნეს ეკლესიანი და ეწია ნახჭევანს წარმოსლვასა ვახტა
ნგს არა შეშინდა არამედ განმჵნდა და უმეტეს მოაჵსენებდა სიმჵნეთა
და ღუაწლთა ქრისტეს ღმრთისათჴს და რქუა სპათა თჴსთა: კაცნო ძმანო და
ერთ რჯულნო და ქრისტეს ღმრთისა ჭეშმარიტდ აღმსარებელნო უწყით სჯუ
ლი მამათა მიერ და გასმიეს ქადაგება წმიდათა მოციქულთა და
უწყით ღუაწლნი და ახოვნებანი მოწამეთანი და გიხილვან თვალ
ითა თქუენითა სასწაულნი ურიცხუნი და გასმიეს სახარებასა ში

ნა უტყუელისა პირისა ვითარმედ რომელმან აღმიაროს მე წინაშე
კაცთა მეცა აღვიარო იგი წინშე მამისა ჩემისა ზეცათასა და კ~დ მო
ვედით ჩემდა ყოველნი მაშურალნი და ტჴრთმძიმენი და მე გ
ანგისუენო თქუენ და აწ ნუ შესძრწუნდებით და წარვიდეთ ყაენს წინაშე და დ
ავდვათ სული ჩუენი მისთჴს რომელმან დადვა სული თჴსი ჩუენთჴს პ~დ ჩუე
ნ მივსცნეთ თავნი ჩუენნი სიკუდილად მერმე იყავნ ნება ღ~თისა
და მან დაიცვას სამწყსო თჴსი ვითარ ესმა სპათა ვახტანგი
სთა სიხარულით შეიწყნარეს ბრძანებული მისი და მყის
წარემართნეს ურდოსა და მივიდეს ყაენს წინაშე ხ~ ყაენი განკჴრდ
ა მისლვასა მეფისასა: გარნა წარმოემართა ესე ჩოფან ლა
შქრითა ურიცხჴთა პირველად მოვიდა კოლას და არტანს ვიდრე არ
სიანამდე და აწუევდა ბექას რათა ყაენი ანუ ჩოფან ნახოს რომელ ა
რა თავს იდვა ბექამან არამედ შვილი მისი უმრწამესი
სახელით შალვა წარატანა თანა წარვიდა და ჩავლო სომხ
ითი და დარჩა ქუეყანა ბექასი მშჴდობით
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ხ~აქა დაიწყო აღმოცისკრებად ძემან მეფისამან გიორგი რომელ
ი აღეზარდა პაპასა მისსა დიდსა ბექასა | | | | | | | | | | | | | | | |
რომელი წარავლინა ბექამან ჩოფანს თანა და მან მიიყვანა ყაენს წ
ინაშე ხ~ მან პატივითა შეიწყნარა და წინათვე დაუსახვიდა ნიშთა მეფობი
სათა ამან ყაენმან წარმოუვლინა მოციქული დავითს და სთხოვა შვილი რათა
მეფე ყოს მაშინ მცირე იყო გიორგი იგიცა მოსცეს და წარმოგ
ზავნეს ურდოსა და ყაენმან მოსცა მეფობა და ტფილისი და უჩინა ს
აზღვარად და საქმის მოურავად დიდი გიორგი და მივიდეს ტფილისა
და ამას წელსა მიიცვალა მთავარი სამცხისა ბექა: კაცი წა
რმატებული ყოველსა შინა: საღმრთო საკაცობოთა შინა საქმეთა და უ
მეტეს სამართლის მოქმედებითა ეკლესიათა და მონასტერთა მა
შენებლობითა სოფლისა კეთილად მორწმუნეობითა და გლახაკთა უზომოთა მიცემ
ითა ხოლო საყუარელი მეუღლე მისი იყო გამცემელ ეპისკოპოს
თა და მონაზონთა და ყოვლისა სამღდელოსა და საეკლესი
ოსა საჵმართა ესოდენ რომელ სადმე ესმის კეთილი მოღუაწე და მე
ცნიერი ეპისკოპოზი გინა მონაზონი მის წინაშე მოუწოდის და
მოიყვანის და მრავლითა ნიჭითა და პატივითა ამყოფის და სავსე იყო
სახლი მისი მონაზონითა და ხუცითა ამას თანა აქუნდა შეწყნა
რებულობა ობოლ ქურივთა და დავრდომილთა ხ~ სახლსა მისსა არა და
აკლდებოდა სამ სამი ლოცვა ამისთჴსცა წარუმართა ღ~თნ დღენი ცხოვ
რებისა მისისანი მტერთა ძლევასა მშჴდობასა და დაწყნარ
ებასა მიიცვალა ვითარ სამეოცდაექუსისა წლისა და დაუტევა გლოვა და
მწუ ხარება უზომო მკჴდრთა სამცხისათა და დაიპყრეს სამც
ხე სამთავე ძეთა მისთა უხუცესმან სარგის და შედეგმან ყუარყუარე

და უმრწამესმან შალვა:- ხ~ აღესრულა მესამესა წელსა მეფე დავით
გარჯილი სენთა მწარეთა მიერ და დაფლეს სამარხოსა მეფეთასა
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და დაუტევეს და ნაცვლად მისად ძე მისი მცირე გიორგი ორ წელ მე
ფე ქმნული შემდგომად ამისა ინება ყაენმან ამჵედრება ქუეყანასა ზედა შამისასა
ციხესა რომელსა ეწოდება რაბაშანი რომელი აქუნდა სულტანსა მ
ისრელსა წარვიდა ძალითა თჴსითა და თანა წარიტანა ლაშქარი დიდი და გა
რე მოადგა რაბაშანს ხუთ თუე და ვერა ავნო აიყარა და წარვიდა და ჰყვა ექ
უსი არწივი დამართული სხუათა თანა მფრინველთა და ავაზათა აქათ ეს
ოდენ დიდ იყო ძალი მისი მოვიდა ყაენი შინა და მიერითგან არღარა
სადა განილაშქრა დღეთა მისთა იყოფოდა მშჴდობით და ნებიერად ათ ც
ამეტ წელ დამპყრობელი ყაენობისა ამან ოლჯათ სულტანმან წარმო
ავლინა მცირე გიორგი მეფედ და ზაალ მელიქი ვინმე სპარსი ხოარასნ
ელი და ახრუნჩი მამის ძმა ჩოფანისა თანა წარმოიტანა რათა ყოველი
საქართველო ერთად შეკრიბონ მეფობასა შინა გიორგისსა და აჩი
ნეს ამათ შანშე მჵარგრძელი და ზაქარია ავაგის ასულის ხვაშაქის
ნაშობი მივიდეს ჯავახეთს მიერ კოხტის თავსა და აწუევდეს სარ
გისს და ყუარყუარეს გამოსლვად და არა ინებეს: მათ ჟამთა შინა იქმნა გ
ანდგომილება საბერძნეთს და განუდგეს ოლჯათ სულ ტანსა ფა
რმანის შვილნი და ქალაქი დიდისა კონისა მაშინ წარავლინა ყაენმან
ჩოფან სპითა მისითა საბერძნეთს და თანა წარატანნა ქართველნ
იცა და წარჰყვა გიორგი ჩოფანს ხ~ გოგაზილა მალუქ
შანშე და ზაქარია არა წარჰყვეს თანა წარვიდეს და აიყარნეს და ტ
ფილისს შევიდეს და წარიტანეს თანა მეფე გიორგი საბერძნეთს და ვერ წინა
აღუდგეს ფარმანიანნი ლაშქართა მათ ერთ წელ და ყოველნი მას შინა მ
ყოფნი ქართველნი მოსცა მეფესა გიორგის იახლნეს
ჯავახნი და თორელნი რაოდენნი ყვეს და სადაცა ილაშქრიან და შეიბნიან
მჵნედ მბრძოლად გამოჩნდის მეფე გიორგი და მის თანა ყოველნი ქართველ
ნი ესრეთ მოიმორჩილნა ყოველნი განდგომილნი და ურჩნი მისნი და მოქცევა[სა]
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წელიწადისასა მივიდა შინა და სთულის ჟამსა ვითარ მივიდა ჩოფან ყაენს წ
ინაშე და მცირედღა დაჰყო ვითარ თუეცა ერთ მოკუდა ოლჯათ სულტა
ნი და დაუტევა ძე მცირე ვითარ შჴდისა წლისა სახელით მ
უსაით ხ~ იგი მიასუენეს და დაფლეს ქალაქსა რომელსა ეწოდების
ყორღოილანგი რომელი მან აღაშენა და განავრცო უმეტეს თავრეჟისა
და უწოდა სახელად სუღ ესმა რა გიორგი მეფესა სიკუდილი ყენ
ისა და მის წილ დადგინება მუსაითისა წარვიდა ურდოსა შე
წყნარეს და განიხარა ჩოფან და შეიტკბო ვითარცა შვილი და მოსცა
ყოველი საქართველო და ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი

და შვილნი დავით მეფისანი და მესხნი შვილნი ბექასნი და იწყო მთიებმან აღ
მოჭჴრვებად ხ~ მე ენა ვერ მიძრავს საკჴრველისა და საშინ
ელისა თქმად:- მე ფ~დ ცოდვილი გიორგი მაჩაბელმან დავწერე
წმინდა ესე ქართლის ცხოვრება დიაღ ძველი იყო მეფის არ
ჩილის ნაქონი ამის მეტი არ ეწერა მოსკოვს ქალაქს
დაიწერა ქრისტეს აქეთ ათს შვიდას ოცდა თექვსმეტს 1736 დასაბამითგან შვიდი ათას
ორას ო
რმოცდა ოთხს 7244
ამის გიორგი მეფის ცხოვრება რაც არ სწერია ამისგან კიდ
ე ვერ ვპოეთ ესოდენ გვეუწყა ამის გიორგი მეფის ჟამშ
ი ჩინგიზ ყეენთა მტერობა აღუჩნდათ და წახდენ და იმერეთს
ნარინ დავითის შვილნიც ერთმანერთზედ აღდგენ და რა დრო დაიცა
მეფე გიორგიმ ჰერკახთა და სომხითის ერისთავნი რომელიც ჩ
ინგიზთ მიუდგენ კახეთს ცივზედ მოაწვივა და ამოსწყჴტა იმერ
ნი და ამერნი გაიერთა და დაიპყრა ნებისაებრ ყოველი საქარ
თველო ჟამამდე ღმრთივ გჴრგჴნოსნსა მეფისა გიორგისამდე ძისა
თავდადებულისა მეფისა დიმიტრისამდე ეწერათ ცხოვრებანი: ქართ[ველთანი]
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ხ~ ძისა მეფისა გიორგისა მეფისა ბაგრატისა არღარა წერებულ იყო ვიდრე მე
ფისა გიორგისა ძისა ბაგრა ტისამდე ხ~ ამის ბაგრატისა და ძისა მისისა კო
სტანტილესი დაეწერათ და ვპოვეთ ძუელთა წიგნთა შინა და ქუემორე რიგსა მი
სსა ზედა დაგჴწერია და ესე ამბავნი მის ზემოთნი გუჯართა და სპარსთა და სომე
ხთა ცხოვრებისაგან გამოვიღეთ და აღვწე რეთ ხ~ მეფისა ალექსანდრესა და ძისა
მისისა
მეფისა კოსტანტინესი და შემ დგომი ძუელთა კაცთა და სპარსთა ცხოვრებისა და
ქორან
იკონთა და გუჯართაგან აღგჴწერია ვიდრე მეფისა როსტომისადმდე ხ~ მეფისა რ
ოსტომის აქათი თჴთ თუალითა მნახველთა და მისთა ომებთა შინა მყოფ
თა კაცთაგან აღგჴწერია და რაო დენი საეჭუელი იყო უჵმარ ვყავით ხ~ მართალი
აღგვიწერია ცხოვრებისა ბაგრატ მეფისითგან ჟამსა მას ოდენ განა
გებდა ღმრთივ გჴრგჴნოსანი მეფეთ მეფე ბაგრატ ეპყრა ყო ველი საქართ
ველო საბრძანებელსა თჴსსა ქუეშე მას ჟამსა იჯდა კათალიკოზი ელიოზ
კაცი საფერი საქმისა და ჟამსა მას გამოჩნდა კაცი ერთი თურქე
თის ქუეყანასა სახელით თემურ ხ~ ეწოდაცა ლანგი და იყო ესე მკელო
ბელი და სპარსთა ენათაგან ლანგ მკელო ბელსა ეწოდების ამად ეწ
ოდა ლანგ თემურ და ესე ლანგ თემურ იყო გვართა ჩინგიზი
და ამისთჴს ეწოდა ჩინგიზი რომე თურქეთისა ქუეყანისა მკჴდროანთა ი
ყოფებოდა ქალი ერთი და იყო ქალი ესე მრავლისა ერისა და ულუსი
სა უფროსი და იქმნა მის ზედა საქმე ესევითარი დაორსულდ
ა დედაკაცი იგი და არა ესვა ქმარი და შეუძნდა საქმე ესე ერსა

და ულუსსა მისსა და შეკრბეს სრასა მის დედაკაცისასა და მი
უვლინეს მოციქული და ესრეთ ეტყოდეს ვინათგან მთავარ და უ
ფალ ქენილ ხარ ჩუენ ზედა რასათჴს შეამთხჴე თავსა შენს
ა საქმე ესე საკიცხელი ხ~ იგი უარ ჰყოფდა და ესრეთ ეტეოდა უ
კეთუ ირწმუნებთ სიტყუათა ჩემთა უწყოდეთ რ~ ჩემ თანა მამა კაცი
არა ყოფილა და არცა მივდგომილვარ ჵორციელთა კაცთაგან და უკეთუ არა
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სარწმუნო ხართ დაადგინეთ ჩემ თანა მსტოვარნი კაცნი სარწმუნონი თქ
უენნი და მე ცხადად უჩვენო ვინ მოვალს ჩემ თანა და დაადგინეს ერმან და
ულუსმან მისმან მცველნი და იხილეს მსგავსი ნათლისა და ჵელოვანებ
ა ბელიარისა რომელი მივიდა ღამე დედაკაცისა მის თანა და მსგავსმა
ნ განისუენა მსგავსისა თანა ვითარცა სცნეს საქმე ესე ირწმუნეს ერმა
ნ და ულუსმან მისმან ღამე ყოველ მოვი დოდეს დედაკაცისა მის თა
ნა და იყოფებოდა და იტყოდეს საქმე ესე ჭეშმარიტ არს და რაჟა
მს მიუდგა დედაკაცი იგი და იშვა მისგან ყრმა წული აღიზა
რდა და უწოდეს ყრმასა მას ძედ ნათლისად და გააჵელმწიფეს და
ყვეს პატრონად თჴსად და მიერითგან უწოდეს ჩინყიზი და სწამს მა
თ ვიდრე აქამომდე დიდ გუარად მიერითგან მეფობენ ძენი მის
ნი და ესეც ლანგ თემურ თესლისაგან მათისა იყო და პატრონო
ბდა ულუსსა რომელ სამე ზედა და პოვა ჟამი რამე ნებისა თ
ჴსისა და მოკლა მეფე თურქთა და მოსრნა ყოველნივე ძენი მი
სნი და თჴთ დაიპყრა სრულიად თურქეთი და პატრონობდა ყო
ველთავე ზედა ცხოვრება ამა ლანგ თემურისა ვრცლად სწერია
ცხოვრებასა შინა სპარსთასა და სომეხთაცა სხვებრ აღუწერიათ და
ჭეშმარიტი რომელი არს ღთნ უწყის: და ამიერითგან გაძლიერდა ლან
გ თემურ და პოვა ჟამი წარმართებული საქმისა თჴსისა და დაიპყრა
რომელიმე ქუეყანა და წარემართებოდა საქმე მისი კეთილად ვ~ა არს
ჩუეულება საწუთოსა ამის სოფლისა და იყო რჯულითა სუნი წა
რმოემართა და მოიწია სომხითად და მოაოჵრა სომხითი და ტყუე ყო და
ჭირი დიდი მოწია მათ ზედა რ~ ვრცლად ცხოვრება მათ ცხოვრებ
ასა წერილა რს რ~თჴსად მიიმძლავრნა იგინი და ყო საბრძანებელსა
ქუეშე თჴსსა და წარვიდეს მუნითგან და მიიწივნეს კარსა და იპყრნ
ა და მოსრნა ყოველნივე რ~ ვერვის ძალ ედვა წინააღდგომა მისი
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სიმრავლისაგან სპათასა და დაიბანაკა და დაიზამთრა მუნვე და იყო ზამთარი
ფიცხელი ამას ჟამსა შინა მიერთო ათაბაგიცა და პატივ სცა დიდად
ათაბაგსა და შემდგომად ზამთრისა წარმოემართა ქართლსა ზედა რ~ ესე
იყო წადილი მისი გარდამოვლო აბოცი და მოაოჵრა და იავარ ყო ყოველი
ვე ქრისტეს აქათ ჩ~ტჟგ ჩამოვლო თრიალეთი და ვერა აღუდ

გეს წინა რომელცა აწ საბარათიანოდ უწოდენ მუნებურნი და
იგინიცა მოსრნა და მკჴდრნი მის ადილისანი და შემუსრნა სიმაგრენ
ი და ციხენი მის ადგილისანი და ვითარცა ესმა მეფესა ბაგრატს გამა
გრდა ციხესა ტფილისისასა და რა ესმა საქმე ესე ლანგ თემურ
ს უფროსად განძჴნდა და დაუმძიმდა წინააღდგომა მეფისა ბაგრატისა
წარვიდა და მოადგა ციხესა ტფილისისასა უბრძანა სპა სპეტთა სპ
ასალართა და მებრძოლთა მისთა ყოველთავე ბრძოლა ძლიერი და მ
რისხანებით მიეტევნეს ციხესა ტფილისისსა და გამოვიდა მეფე ბაგ
რატ და სრულიად ქართველნი მიეტევ ნეს ურთიერთას და ბრძოდე
ს ქართველნი ფიცხად და იქმნა იმიერ და ამიერ ბრძოლა ძლიერი
და მოისრა ორგნითვე სიმრავლე კაცთა ფრიადი და უფროისად მოსწ
ყდეს სპანი თემურისანი და ვერღარა აღიღეს ციხე ტფილისისსა და შ
ემდგომად ამისა მოი პოვა ლანგ თემურ ღონე ესევითარი ქმნეს ჩ
ელტები რკინისა და იფარეს სპათა მისთა და სიმრავლისაგან ლაშქარ
თასა მიეტევნეს ციხესა და მძლავრებით შემუსრეს და აღიღეს
ციხე და შეიპყრა მეფე ბაგრატ და ყოველივე მყოფი ციხესა მ
ას შინა და თჴთ დაიპყრა ციხე და ტყუე ყო მეფე ბაგრატ ხ~ და
ჰპატიჟა ლანგ თემურ რჯული მაჰმადისა ხ~ მეფემან არა:
უსმინა და ჰყვა პატიმრად მაშინ წარვიდა ლანგ თემურ ყარაიაში
ნადირობად მოინადირეს შეექცეს და დაჵოცეს მრავალი და მიერითგა
ნ წარვიდეს ყარაბაღსა და მეფე ბაგრატცა თანა წარი ყვანეს პატიმარი
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და ვ~ა მიიწივა ბარდას დაყო მუნ ჟამი რაოდენიმე მაშინ ლანგ თემურ ყო
ვინმე სარდლადა ერთი მოყმეთა თჴსთაგანი რჩეული და მისცა მას ლაშქ
არი მრავალი და წარგზავნა შიდა ქართლსა ზედა რ~ თჴთ ლანგ თემურ
არა მოსრულ იყო შიდა ქართლსა და უბრძანა შემუსრვა ციხეთა და
ქალაქთა მოსრვა პირითა მახჴლისათა ყოველთავე მუნ მამაკაცისა და დედაკაცისა
და ჟამსა მას იყო ქორანიკონი ქრისტეს აქათ ჩ~ტ ჟგ 1313 და მოიწივნ
ეს ლაშქარნი მისნი და იავარ ყვეს და მოაოჵრეს ყოველივე საქართვე
ლო შემუსრეს და დაარღჴვეს წმიდა კათოლიკე ეკლესია მცხეთისა და
მიიწივნეს მუნით ქუაბთა ჵევს და შეიპყრეს მუნ მყოფნი კაცნი მამანი
და დედანი მღდელნი და დიაკონნი და მონაზონნი და შეამწყუდიეს ტაძარსა
წმიდისა ქუაბთა ჵევისა ღ~თის მშობელისასა და შეუგზნეს ცეცხლი
შინაგან ეკლესიისა და დაწვეს რომელიცა იყო ფებოდეს ეკლესიასა მას
შინა და ვიდრე დღეინდელად დღედმდე იხილვების შინაგან იატაკსა ზედან წ
მიდისა ეკლესიისასა და დამწვარნი სახენი მათნი დღესაცვე ზედან სხენა
ნ და აღიყარნეს მუნითგან და წარვიდენ ზედა და სადაცა ვინ იხილეს კა
ცნი და შენობა მოსრეს და აღაოჵრეს ყოველივე და მიიწივნეს რუის
და მოიცვეს იგიცა და იავარ ყვეს და ეკლესია წმიდისა ღმრთაებისა ძირითუ
რთ აღმოფხურეს და მოაოჵრეს ყოველივე ქუეყანა და წარმოვიდეს მუნითგან და

ჩამოვლეს კახეთი და იგიცა აღაოჵრეს და და წვეს და წარვიდეს და იყო მუნ ჟამ რა
ოდენმე ხ~ წარვიდა მუნითგან და მივიდა შაქის და მიერთნეს ყოველნივე მკჴდრნი
მის ადგილისანი დიდებულნი და მცირენი კავკა სიანნი და ლეკნი შირვანელ
ნი და გილან მაზანდარელნი და თანა ჰყვა მეფე ბაგრატ ტყუედ პყრობილი
და კუალად ღონე ჰყოფდა ლანგ თემურ მიქცევად მეფისა ბაგრატისა რჯულს
ა ზედა მაჰმადისასა ლიქნითა და მრავალთა ნიჭთა ქადებითა მაშინ გულის ჵმა
ჰყო წინააღრჩევით მეფემან ბაგრატ და მოიჵელოვნა განზრახვა ესე ვითარი
და მიჰყვა ნებასა მათსა არა გულითა ჭეშმარიტითა არამედ საქმისა ამისთჴს რომელი
წინა
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წინა მდებარემან სიტყუამან გაუწყოს და მორჩილ ექმნა ლანგ თემურს და მ
იიქცა რჯულსა ზედა მაჰმადისასა მაშინ ლანგ თემურ განი ხარა სიხარული
თა დიდითა და შეიტკბო მეფე ბაგრატ და პატივ სცა დიდად და ძუძღუნა საბოძვარი
და
შესამოსელი საჵელმწიფო საგებელ სახ ურავი მსგავსი სიდიდისა მათისა დ
იდად ითჴსა და მრავალსა კეთილს უყოფდა მაშინ მრავალთა ქართველთა და
უტევეს რჯული თჴსი და მივიდეს რჯულსა ზედა მაჰმადისასა ხ~ მაშინ
დიდად მწუხარე იყო მეფე ბაგრატ და იტყოდა გულსა შინა თჴსსა არა
ვსცე ძილი თუალთა არცა განსუენება ჵორცთა ჩემთა ვიდრემდის არა ვიძ
იო მათ ზედა შური და საქმე ღმერთსა მიანდო და უმეტესადღა ზრუნვიდა დატევე
ბისა რჯულისა თჴსისათჴს და მიდრეკისა ქართველთათჴს მაშინ მოიპოვა ღ
ონე ესევითარი ვინათგან დიდად სარწმუნო უჩნდა ლანგ თემურს და მორჩი
ლობდა სიტყუასა მეფის ბაგრატისასა და ჰრქუა ლანგ თემურს ვინათგან ვსც
ან კეთილად სიმტკიცე რჯუ ლისა შენისა აწ მეცა მოქენე ვარ რათამ
ცა სრულიად მორჩილ ვყვნე რჯულისა თქუენისა მკჴდრნი საქარ
თველოსანი სრულიად უკეთუ გნებავს მოქცევა მათი სჯულსა თქუენ
სა ზედა აწ მომეც სიმრავლენი სპათა თქუენთანი და წარვალ თემთა და
სამეფოთა ჩემთა და მოვხადო კაცთა მყოფთა მთის ადგილისათა მთიულთა
ოვსთა დუალთა სუანთა აფხაზთა და ყოველთავე მუნ მყოფთა და მე დავა
რწმუნებ სჯულსა თქუენსა და ვითარცა ესმა ლანგ თემურს განძრახვა
ესე მეფისა ბაგრატისა განიხარა სიხარულითა დიდითა და მოსცა სა
ბოძვარი ურიცხჴ და სპანი ვითარ თორმეტი ათასი და სარდალი უჩინა
და წარმოააჩინა მეფე ბაგრატ საქართველოსა ზედა ვ~ა მოიწივნეს
კერძოთა და არეთა საქართველოსათა მაშინ საიდუმლოდ მიუწერა მეფე
მან ბაგრატ ძესა თჴსსა გიორგის ესრეთ კ~დ: მე მოვალ სპითა
ლანგ თემურისათა და თქუენცა შეიყარეთ სპანი საქართველოსანი და
მზირად წინა შეგუეეთხჴენით ერთსა სიმაგრესა და ვიწროთა გზათა
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ზედა და მეცა მოვალ თქუენ თანა და უქმნათ წინ აუკანა და მოვსრათ პირითა მახ

ჴლისათა და ვიძიოთ შური პირველი რომელ ჰყვეს მათ ჩუენ ზედა და ყო ეგრ
ე ვითარცა მიუწერა მამამან ძისმან და შემოიყარნა სპანი საქართველოსანი რჩეულ
ნი და დაუმზირდა გიორგი ერთსა ვიწროთა გზათა და სიმაგრეთა ზედა რა
მიიწივნეს მეფე ბაგრატ და სპანი ლანგ თემურისნი: მაშინ მიივლტოდა მე
ფე ბაგრატ ძისა თჴსისა თანა და განეწყუნეს წინა უკმო და მიეტევნეს ქა
რთველნი ვითარცა ლომნი და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მოსრეს და ამოსწყჴტეს
სრულიად თათარნი და მოკუდა კაცი თორ მეტი ათასი თათართაგანი და არარა ევნო
სპათა საქა
რთველოსათა და იძიეს შური პირველი და წარვიდა თჴსად მეფე ბაგრა
ტ და ძე მისი გიორგი გამარჯუებული და ვითარცა მიიწია ამბავი ესე ლანგ თ
ემურისა დიდად შეუძნდა და მწუხარე იყო საქმისა ამისთჴს და დაიბანაკა მ
უნვე ზამთარსა მას და ვითარცა მოიწივა თუე მარ ტისა შემოიკრიბა სიმრავლე ლან
გ თემურ და წარმოემართა კუალად ქართლად განძჴ ნებული ფრიად და დაუტევა
შაქიშ
ი და მოიწივა ბარდავს და მუნ დაუტევა ბარგი სამ ძიმარი რომელი არა ე
ჵმარებოდა და დაარჩივა მეომარი სპა და თჴთ წარმოემართა სიმრავლითა უ
რიცხჴთა სპათათა და მოიწია მდინარესა ზედა მტკუარსა და მტკუარსა ზე
და გასდვა ჵიდი ნავებითა და განვლეს მას ზედა მოვიდა შირვანშა და შემ
ოეყარა ჯარითა ლანგ თემურს და წარმოემართა საქართველოსა ზედა მას ჟა
მსა იყო გაზაფხულის პირი და ციოდა დიდად და მოსწჴმდა და თოვდა
და ვითარცა მოიწია ლანგ თემურ საქართველოსა შიგან დახუდეს მეფე ბაგრატ და
ქართველნიცა შეყრილნი და მიეტევნეს ერთმანერთსა და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი და მოისრა იმიერ და ამიერ კაცი ურიცხჴ და უფროსად თათარნი ორი ზომა
მოისრა ომსა მას შინა და სპათა სიმრავლისაგან თათართასა მძლე ექმნე თათარნი
მიიქცეს და ივლტოდეს ქართველნი სიმაგრეთა და ხიზანთა თჴსთა თანა
და რომელიმე შეი პყრეს დაჵოცეს და ამოსწყჴტეს და ყოველივე მოსრეს პირითა
მახჴლისათა ხ~ ქართველნი წინავე უწყოდეს მოსვლა ლანგ თემურის
ა და ყოველივე შელტოლვილ იყვნეს მთასა კავკასიისასა და მოჰყვნენ
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თათარნი თანა შემოვიდეს საქართველოში მოითარეშეს მოაოჵრეს და დაწ
ვეს წმიდანი ეკლესიანი და აღაოჵრე ქუეყნები და ხიზანი ვერა დააჵელეს:
და შემდგომად ამისა შეიქცა ლანგ თემური თჴსადვე და ამისად შ~დ წარვიდა კ~
დ ყარაბაღსავე დაყო მუნ ხანი რაოდენიმე და ჟამსა ამასვე მიიცვალა მეფე ბაგრა
ტ და დაჯდა მის წილად ძე მისი გიორგი მეფედ და იყო კათალიკოზი ელიოზ
და მიიცვალა კ~ზი ელიოზ და დაჯდა მის წილ კათალიკოზი გიორგი და დაიპყრა
მეფემ გიორგიმ ყო
ველი საქართველო და იმერნი და ამერნი და რა ესმა ლანგ თემურს
დაპყრობა საქართველოსი მეფისა გიორგისაგან იწყინა დიდად ამისთჴს
რომე მეფემან ბაგრატ იძია მას ზედა შური მომსრველმან სპათა მისთამან ამისთჴს
დიდ

ად მტერ ექმნა და წარმოგზავნა სარდალი თჴსი ყარალათი სპით
ა მრავლითა მოწინავედ და თჴთცა უკანა გამოუდგა და წარმოემა
რთნეს საქარ თველოსა ზედა სპითა ურიცხჴთა და გასცა საბოძვარი
მრავალი სპათა თჴსთა ზედა და დაიერთგულა მოვიდა და დადგა ყარა
ბაღს და აღივსო ყარაბაღი სპითა და მოიწია საზღვარსა ქართლის
ასა და მიუწერა მეფესა გიორგის წიგნი და მიუმცნო ესრეთ:
ვითარმედ მე ვარ მეფე შენი და მოვედ ჩემდა და შემომრიგდი და
მოგცემ საბო ძვარსა მრავალსა და დიდად პატივ გცემ და უკეთუ
არა მორჩილ მექმნები უბრძანებ ლაშქართა ჩემთა და მოვა
ოჵრებ სრულიად ქუეყანასა შენსა და ვითარცა მიიწია მოციქული მე
ფისა გიორგისა წინაშე და ესრეთ უპასუხა მეფემან გიორგიმ
მოციქულსა მას ვითარმედ მე მეფისა შენისა უმცირესი არა ვარ და
არცა ძალ უც მოოჵრება ქუეყანისა ჩემისა და ვინათგან უთქვამს
უკეთუ არა აღას რულოს საქმე ეგე იყოსმცა დიაცი და არა კაცი
წარვიდა მოციქული იგი ლანგ თემურისა და მიართუა ამბავი ესე
და მოაჵსენა ქება დიდი მეფისა გიორგისა სიმჵნე და სიკეთე მის
ი და სპისა მისისა და რა ესმა სიტყუა ესე ლანგთემურს განძჴნდა დიდად
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და აღიყარა და წარმოვიდა ლაშქრითა ურიცხჴთა და რა ესმა მეფესა გიორგის მაშ
ინ თანა ახლდენ იმერნი და ამერნი და მესხნი და ყოველივე საქართველო აიყარა
იგიცა და წარმოვიდა და ეწყუნენ ურთიერთას და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და იყო
ქარი ძლიერი და აყრიდა მტუერსა პირსა ლაშ ქარსა ლანგ თემურისასა და განმჵნდეს
ძლიერად ქართველნი და მიეტევნეს ვითარცა ცეცხლი თივასა და მოსრნეს და ამო
სწყჴტეს სპანი მრავალნი ლანგ თემურისანი ესრეთ რომე ამისთანა მარცხი
და ზიანი არაოდეს შემთხუევია სპათა ლანგ თემურისათა და შეაძრწუნეს დ
იდად ლანგ თემურ და ლაშქარნი მისნი არამედ სიმრავლისაგან ლაშქარ თასა ვე
რღარა დაიძრნეს და იდგნენ მუნვე შეწუხდა ლანგ თემურ და გამოიმეტა თა
ვი აღუძახა ლაშქართა თჴსთა მაშინ განმჵნდენ სპანი ლანგ თემურის
ანი და განიწირნეს თავნი და არღარა ძალ ედვათ ქართველთა დიდის ომი
სა და სიმაშურალისაგან გან დრკეს ქართველნი და ივლტოდეს და წარვიდეს მთათა
და სიმაგრეთა ხოლო ლანგ თემურ მიადგა ციხესა ტფილისისასა და
განამაგრეს ციხე რ~ იდგნენ რაოდენ[ნ]იმე ქართველნი შინაგან ციხესა და
მოადგნენ გარე აღიღო ციხე და გალავნები ციხისა და გარემო სიმაგრენ
ი ყოველივე ქართლისანი და შეაყენა შიგან სპანი თჴსნი და თჴსად ი
პყრა შეაყენნა შიგან კაცნი ხორასნელნი და თჴთ აღიყარა და წარვიდა და დად
გა მუხრანს და რაოდენნიცა ნახეს სპათა მისთა ეკლესიანი ანუ შენობ
ანი ყოველნივე მოაოჵრნეს: მაშინ რომელნიმე ქართველთაგანიცა მოუვიდეს
აღიყარა და მიადგა ადგილსა ჯანიბეგისასა რომელი იყო მთავარი ქა
რთლისა ჩადგა და დაუწყო მოოჵრება და ვერღარა დაუდგა ჯანიბეგ
და მოუვიდა იგიცა და დადგა ხანსა რაოდენსამე ლანგ თემურ და მოა

ოჵრა სრულიად საქართველო და ენება ჵელთ გდება მეფისა გი
ორგისა და ვერ შეუძლო შეპყრობა მისი და რაჟამს მოუვიდა ჯა
ნიბეგ აღიყარა მუნითგან და წარვიდა და მივიდა სადა ჰქონდა ბა
რგი და სამძიმარი თჴსი მაშინცა არავე დასცხრა მოოჵრებისაგან
1-26 სტრ., 337v
საქართველოსა წარგზავნა ხოჯა შიხალი და წარატანა თანა სპანი მრავალნი და
ერთსა მჵარესა ჯანიბეგის მამულის კერძო გაგზავნა ამირჯანშა
და გაატანა სპა ურიცხჴ და თითო თითოს მჵარესა გააყენნა სარდლები
და სპანი ურიცხუნი და უბრძანა რაოდე ნიცა ნახონ ურჩნი და განდგომილნ
ი თჴსნი ყოველივე მოსრან და მოაოჵრონ ადგილიცა მისი და უბრძანა
ესრეთ რომელნიცა შეიპყრობთ მეფესა გიორგისა და მოი ყვანს ჩემ
თანა მივანიჭებ წყალობასა და საბოძვარსა ურიცხუსა და წარვიდენ
სპასალარნი და სპანი მისნი და მოაოჵრეს ყოველი ქუეყანა და ვერ
შეიპყრეს მეფე გიორგი და რომელნიმე შეიპყრნეს ყმანი მეფის
გიორგისანი და ჰკითხვიდენ თუ სადა არს გიორგი მეფე ხ~ მათ არარა იცო
დენ და ვერა გაი გეს რა მეფის გიორგისა შემოიქცენ და მოვიდნენ ლანგ
თემურისა თანა და მოაჵსენეს ვერ შეპყრობა მეფისა დაჭმუნდა ლანგ თ
ემურ დაჭმუნვებითა დიდითა და აღიყარნეს და წარმოვიდეს მუნითგან და
მოვიდეს ყარაბაღად მაშინ იყო თირ სულტანი ქუეყანისა ჯალაისა სჯ
ულითა მაჰმადიანი ოდეს მოვიდა ლანგ თემურ ქუეყანასა მისსა აღუდ
გა წინა ესე თირ სულტანი და მრავალი ზიანი უყო სპათა ლანგ თემურისა
თა და მერმე ვერღარა დაუდგა წარმოვიდა და მო ვიდა მეფესა გიორგ
ის თანა ხ~ მეფემან გიორგი მიუპყრო პატივი დიდი დაჰკითხევდა დაუ
სმენდა თქმულთა მისთა და რაჟამს იხილა მეფემან გიორგი მძლ
ავრება ესევითარი ლანგ თემურისა განიგულა შერიგება და მორჩი
ლება ლანგ თემურისა წარავლინა კაცი და მოუწოდა კაცსა მას რო
მელი მოსრულ იყო რჯულითა მაჰმადიანი სახელით ისმაილ ეს
ე განაგო მოციქულად ლანგ თემურისა თანა ხ~ რაჟამს შეიგნა სა
ქმე ესე სულთან თაირ ფ~დ დაუშალა მისვლა და შერიგება ლან
გ თემურისა თანა ხ~ მეფემან არა უსმინა და წარგზავნა კაცი ი
გი და შესთუალა სიტყუა მორჩილობისა ესრეთ ვითარმედ მოვალ
1-26 სტრ., 338r
შენდა და დაგემონები და მორჩილ ვიქმნები შენი ვყოთ მშჴდობა და მოგცემ ხ
არაჯასა და რა მივიდა მოციქული ლანგ თემურისა თანა და ესმა სიტყუანი ეს
ე ფრიად განიხარა და სათნო უჩნდა გააბრუნა მოციქული იგი და შეუთუალა ეს
რეთ უკეთუ მოხვიდე წინაშე ჩემსა და შემომრიგდე მეცა მიპატივებია დანა
შავები შენი მაშინ განიზრახა თჴსგან და თქუა ესრეთ ვითარმედ მატყუებ
ს მეფე გიორგი და არა მოვალსო ჩემ თანაო და მაშინ წარმოემართა ივან
ე ათაბაგსა ზედა ამისთჴს რომ მორჩილობდა მეფესა გიორგის მორჩი

ლებითა დიდითა და რაჟამს ეწყო ლანგ თემურს მეფე გიორგი მაშინ ივა
ნე ათაბაგი თან ახლდა და ამისთჴს დიდად მტერ იყო მისთჴს და წარემ
ართა ზემო ქართლსა ზედა ჩადგა და აღაოჵრა ქუეყანა და ამოსწყჴ
ტა მრავალი სული დაარღჴვნა წმიდანი ეკლესიანი ხატნი და ჯუა
რნი და რაოდენნიცა შეიპყრნა კაცნი ქრისტეანენი დაჰპატიჟნა სჯ
ული მაჰმადისა და რომე ლიცა მორჩილ ექმნა თანა წარიყვანა და რომელი
ცა არა მორჩილ იქმნეს მოსრნა პირითა მახვილისათა გარდმოვლო
მუნით და ჩამოდგა მანგლისს და დადგა თუესა ორსა მუნ და მოვიდნენ
კაცნი სჯულითა მაჰმადიანნი რომელნი ესახლნეს საზღვართა ქარ
თლისათა რ~ რაჟამს მოიცლიდიან ქართველნი ლანგ თემურისაგან ჩა
უდგიან თათართა რომელნი ესახლნეს საზღვარსა ქართლისასა მ
აჰმადიანნი და მოაოჵრებდიან მათ შემოსჩივლეს ქართველთაგან მრავალი
ჭირი გამოგჴვლიან რომელნა არიან მახლობელად ჩუენსა ქართვე
ლნი მათგან შეგუემთხჴვა ჭირი დიდი და აოჵრება და აწ ამაზედან
მოგუეჵმარენით და შეეწყალა ლანგ თემურს და მოიყვანა სარდალი ერ
თი რომელსა ეწოდა სახელად ამირ შიხ ნურადინ და უბრძანა სპი
თა თჴსითა წარსვლა და რაჟამს წარვიდა იგი შემდგომად ორისა
დღისა უბრძანა კუალად სხუასა სპასპეტსა წარსვლად და მიშუელებად მი
სა და რა მივიდა იგიცა ადგილთა ქართველთასა რო მელნი უჵმობდეს თათართა
1-26 სტრ., 338v
და თემთა მათა და იბრძოდენ დღესა ხუთსა და სძლეს სიმრავლისაგან ჯარ
თასა სპათა ლანგ თემურისათა და აღიღეს ადგილნი და ციხენი და სიმაგრენი
და ტყუე ვერა მოიჵელეს და სხუანი შენობანი მის ადგილისანი მოაოჵრე
ს ყოველივე და დაწვეს და წარმოვიდეს ლანგ თემურისა თანა და ამასა
ჟამსა შინა მოვიდა ელჩი ფრანგისა რ~ შეეპყრათ შვილი კეისრისა
და მოართუეს იგიცა ლანგ თემურს ეტრფიალა და შეეწყალა შუენიე
რება და სიჭაბუკე მისი და მისცა საბოძვარი და სამეუფო სამოსელი და გ
ანუტევა თჴსსა სამეფოსა და შემდგომად ორისა თჴსა აღიყარა მანგ
ლისითგან და წარვიდა და მივიდა ჵევსა არაგჴსასა შევიდა მას
შინა დაამსხვრია და მოაოჵრა და აღიღო სიმაგრენი ყოველივე ა
რაგჴსა და კაცი ვერა მოაჵელა დაწვა და წარმოვიდა და დაიპყრა
ქუე აყანა სიასი და სხუანი ქუეყანანი მრავალნი მაშინ არავე და
აცხრო გულისწყრომა ქრისტიანეთა ზედა ხოლო მეფემან გ
იორგიმ კუალად დაიპყრა ქართლი და რა ესმა კუალად ლანგ თემურ
ს განიგულა წარმოვლინება ლაშქრისა თჴსისა წარმოავლი
ნა ძე თჴსი სულტან უსეინ ფირ მაჰმად ამირ შიხი აბ
უბექირ და თავადთა მისთაგანი ჯანშა და თემურ ხაჯა აღბუღა სეიდ ხაჯა
აღბუღა სედ ხაჯა შიხ ალის შვილი და სხუანი მრავალ
ნი თავადნი და სპანი ურიცხუნი და წარმოვიდნენ მოვიდნენ და
მოადგნენ ერინჯაგსა რომელ არს ციხე არ~ მა ს ჟამსა

ეპყრა იგი მეფესა ქართლისასა და დადგნენ ხანსა მრავალსა და ხან
სა რაოდენსამე შეწუხდენ ციხესა შინა მყოფნი გამოვიდეს და დაანებეს
ციხე მოვი დნენ მრავალნი იგი ციხისანი და შემოეხუეწნენ და წარმოი
ყვანეს ციხისა თავი და უფროსი მეციხოვნე და მოჰგუარეს ლანგ თემუ
რს ხ~ ძენი ლანგ თემურისანი წარმოემართნეს ქართლად და მივი
დნენ მანგლისს და რა სცნა ესე მეფემან გიორგი წარმოუგზავნა მოციქული
1-26 სტრ., 339r
შემოუთუალა ხუეწნა და მშჴდობის ყოფნა და ითხოვა შერიგება და შ
უამავლობა მამისა მათისაგან ხ~ ძეთა ლანგ თემურისათა უსმინეს და
შემოუთუალეს ლანგ თემურს ხუეწნა ესე მეფისა გიორგისი ხ~ ლ
ანგ თემურ უსმინა და ყო მშჴდობა და შემოუთუალა ძეთა მისთა
და იჵმნა ძენი მისნი წარმოვიდნენ და მოვიდნენ ლენგ თემურისა თა
ნა: და ჩამოესხნენ ქართლსა და კუალად წარვიდნენ ძენი ლანგთემუ
რისანი ბაღდადსა ზედა მივიდეს და აღი ღეს ბაღდადი და დაიპყრეს ა
რაბისტანი მრავალი თემი და აღივსნეს საშოვრითა და ინება ლანგ
თემურ თავრიზის მოდგომა და წარმოვიდა სანახავად ციხისა მის რომელი
პირველ აღიღეს ალინჯა და წარმოემართა სპითა ურიცხჴთა დაკარვე
ბითა მრავალ ფერითა მოვიდა და ნახა ციხე ალინჯა დაწარვიდა და მივი
და ტბასა გელაქუნსა და სცნა რა მეფემან გიორგი წარმოუ
გზავნა ძმა თჴსი და ძღუენი მრავალი და მოუმცნო ესრეთ ვითარმედ
სადაცა გჴბრძანებთ გილაშქრებთ და ვიქმნებით მორ ჩილნი თქ
უენნი და ამიერითგან დააცხრვე გულისწყრომა შენი ჩუენ ზედ
ა და შეე წყალა ლანგ თემურს აღიღო ძღუენი მისი და მიუმც
ნო ესრეთ ვითარმედ მიპატივებია დანაშავები შენი და ამიერითგა
ნ რომელიცა არიან მაჰმადიანნი საზღვარსა საქართველოსასა
ნუღარა იკადრებთ რბევად და წყინებად მათდა და იყოს მშჴდობა ჩვენსა
და თქუენს შუა და მუნითგან აღიყარნენ და მივიდნენ ბარდასა და დადგა
მუნ და რა გამოჰჵდა წელიწადი ერთი მოივარგა ყოველივე საქმე
თჴსი ლანგ თემურ და განიზრახა გულსა შინა თჴსსა და თქუა შარშან
რომ მეფე გიორგი დამპირდა ვნახოთ აღმისრულებს იმ პირობას თუ
არაო და თუ აღმისრულებს ვსცნა ახლა წარმოვიდა და დადგა მანგლისს და იყო
თავადი ადგილსა მას რომელსა ეწოდება მარტიანა და თავადსა
მას ეწოდებოდა სახელად ესაია და მას პირობა დაედვა ლანგთემურისთჴს
1-26 სტრ., 339v
მისვლად მის თანა და არღარა მისულიყო და რა მივიდა ლანგ თემურ შეწ
უხდა თავადი იგი და არღარა ჰქონდა ღონე მისვლის მეტი და მოიპოვა ღო
ნე ესე და შეეხუეწა ძესა ლანგ თემურისსა შარუხს და ჩამოუშვა შ
უამავლად წარვიდა და წარუღო ძღუენად ლარნი მრავალნი და მივიდა
ძესა თანა ლანგ თემურისასა ხ~ მან მიიყვანა თავადი იგი ლანგ თემურისა თანა

და და ნახა ლანგ თემურ უთხრა სიტყუანი წყრომისანი თუ ვითა
რ იკადრე შენ ჩემი ურჩობაო მაშინ მოეჵმარა ძე მისი და ი
პატივა და შეაწყალა მამასა თჴსსა და უშოვა ხალათი და ჰყვანდა თა
ვადსა მას ასული ერთი და გამოართუა ძემან ლანგ თემურისმა
ნ აბუბექირ და შეირთო ცოლად და იყვნენ მიერითგან მოყუარენ
ი და მიენდო ლანგ თემურცა: მაშინ ათაბაგმან აღბუღას შვილმა
ნ ივანემ აღიღო მანცა ძღუენი ტურფა და მივიდა ლანგ თემურისა
თანა მაშინ შეიწყალა ლანგ თემურ და მისცა ხალათი და უყო წყა
ლობა და მოუვიდეს გარემონი თავადნი სომხითისა სამცხისა და კა
რისა და რა სცნა ესე მეფემან გიორგი წარმოავლინა ძმა თჴსი
კოსტანტინე ძღუნითა მრავლითა და მიუმცნო სიტყუა მდაბალი მო
რჩილებისა და იამა დიდად ლანგ თემურს და შეიწყალა და წარვიდა
მუნითგან მჵარესა მას ქურთისტანისა სადა დაიპყრა ქურთისტა
ნი და მაშინცა არავე დააცხრო ბოროტმან ამან გულისწყრომა თვის
ი ქართლსა ზედა და სწადოდა ქუეყანა გასათათრებელად და იგონებდა
ძჴრსა და ბოროტსა ქართლი სათჴს და უფროსად მეფის გიორგისა
თჴს ჯავრისა მის
თჴს რომელი უყო მეფემან ბაგრატ: ხ~: წა
რმოგზავნა პირველად პატრონი შირვანისა სახელად შიხ ბა
რაიმ ესე წარმოგზავნა რათა შეიტყოს გამოსავალი საქარ
თველოსი გლეხისა და ბეგარა და სარგო მეფისა გიორგისა
და თჴთცა წარმოვიდა და მოვიდა კარს და რა სცნა ესე გიორგი
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მეფემან წარმოუგზავნა კაცი იგი სახელად ესაია რომელი იყო თავადი სომხი
თისა და მოუმცნო ესრეთ ვითარმედ რომელიცა პირობა მოგჴცემია ყველა აღგჴ
სრულებია და ურჩობა არა გჴქმნია რა და რომელ საცა ამიერითგან გვიბ
რძანებთ არა ურჩ გექმნებით და აწ ისმინეთ აჯა ჩუენი და შეიწყალ
ეთ ქუეყანა ესე ჩუენი ნუ მოხვალ და ნუცა წაახდენთ ქუეყანასა ამას რ~
მოსავლისა პირი არის რა თუ ახლა თქვენ მოხვალთ წაჵდება სულად
ქუეყანა ესე რ~ თავადი ესე ესაია იყო ყმა მეფისა გიორგისა წარგ
ზავნა ესე და თეშქაშიცა გაატანა მეფემან და რა მიართუა ფეშქაში ა
რა აღიღო ლანგ თემურ რ~ სწყრებოდა ფრიად და შეუთუალა ესრეთ ვ~დ უ
კეთუ გინდა წაუჵდენლობა ქუეყანისა ამის მოდი ჩემ თანა და გათათრდ
ი და თუ გათათრდები არცა გთხოვ ხარკსა და მოგცემ ჵელ შ
ეუალად ქუეყანასა მაგას და სხუასაცა მრავალსა საბოძვარსა და უკე
თუ არა გათათრ დები დაიდევ ხარკი ჩემი და მოდი ჩემ თანა და მოგცე
მ ქუეყანასა მაგას და როგორც განუტევე შვილი კეისრისა ეგრეთ
ვე შენცა არას გავნებ და განგიტევებ მშჴდობით რ~ იგიცა შენის
სჯულისა იყო და უკეთუ არა მოხვალ დავასრულებ ჯარსა ჩემს
ა შენ ზედა და ქუეყანასა შენსა ზედა ანუ დავასრულო ცხოვრება:
შენი და ქუეყა ნაცა და უკეთუ მოხვიდე მიფიცავს თავსა მაჰმადისასა რ~

უკეთესი პატივი მოგცე შენ კეისრისაგან და მშჴდობით განგიტევო
და უკეთუ არა მიეცნენ ძენი და ასულნი შენნი ტყუეობად და რა წავი
და მოციქული ლანგ თემურ განიზრახა თჴსაგან ესე უწყი აღიღბ
ენ მოსავალსა და განიგულვენ სიმაგრეთა და არღარა მოვლენ ჩე
მ თანა და ამის თჴს არა უსმინა ხუეწნა მათისა გიორგისი და წარემ
ართა სპითა მრავლითა რ~ სწადოდა მიზეზით შეპყრობა მეფისა
გიორგისი და რა სცნა საქმე ესე მეფემან გიორგი დაიხიზნა ყოველივე ქარ[თველი]
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და მოიმკეს მოსავალი და წარიღეს თჴსთა თანა წარვიდა ლანგ თემურ და ჩა
დგა შიდა ქართლსა დიდისა ლიახვსა ზედა მაშინ იყო მაჩაბელი: რომელს
ა ერქუა ხალე ლამპრეს მოიმჵრო ოსეთი რომელი ჰყვა ასული ერთი უ
წინვე ბევრჯერ სთხოვა მთავარმან ოსეთისამან: და არა ინება მიცე
მა: მაშინ აღუთქვა ასული თვისი რათა შეეწიოს თათართა: დე
და შეკრბეს ჯარი: ვითარ: ორი ათასი კაცი და თვით მას ჟამსა
იყო სამოც და ხუთისა წლისა ხალელამპრეზ ჰყვა ძე ერთი რომე
ლსა ერქუა არქაპოს უთავა ჯარსა და იყუნეს ცოტა
ოდენი ქართველნიცა დაესხნეს თავსა ლანგთემურის ჯარსა
და დიდი ზიანი უყვეს არქაპოს მაჩაბელი მჵნეს იბრძოდა და ვერავინ დაუგებოდა
წინა საითაც პირი ქნეს განაბნივნის ვ~ა ქარ
მან იხვის ჯოგი. ყოველთა ღამეთა ყოველივე ძრიელად იბრძოდეს ჯარის
ს სიდიდისაგანა არა რა აკლდებოდა: ამათი ხიზანი მთაში დაიხიზნეს
და ვერა რა მოახელესრა: ამან არაპოს დიდად შეაჭირვა რამე. ვე
რღარა დადგეს და მოვიდა ბირთჴსის ციხეში შემოად
გა და იყო ციხისთავად სახელით ნაზალ და ოცდა ათნი თავადნ
ი ჩინებულნი და სხუანი მრავალნი აზნაურნი და მსახურნი ქ
ართლისანი და მაშინ სპანი ლანგ თემურისანი ზარობდეს ციხი
სა მისგან რ~ მრავალგზის მრავალი ჭირი ენახათ ქართვე
ლთაგან და და უმეტეს არქაპოზისაგან რომე საკვირველარს სრული
ად აღეწერა და ვ~ა: კანჯარი ლომთაგან ეგრეთ თრთოდენ ქ
ართველთაან რ~ ერთი ქართველი ათსა მათგანსა წარიქცევდ
ა და იცოდნენ ციხისა მის სიმაგრე და საზრდელთა სიმრავლე:
მაშინ განმზრახთა თჴსთა თანა არჩივა ლანგ თემურ და ცდილობდნენ
თურამ ეყო ციხისა მისთჴს ესრეთ ურჩივეს მათ: რ~ იციან სულად
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ყოველმან კაცმან უკეთუ შემოადგება ლანგ თემურ ციხესა რომელ
სამე არა მოეშუების რომე არა აღიღოს და დაასკუნეს შემოდგომა ც
იხისა მის და აღება მაშინ მიუდგნენ სპანი ლანგთემურისანი ცი
ხესა მას და გამოვიდსნენ სპანიცა ციხოსანნი და შემოუტივეს სპ
ათა ლანგ თემურისათა ჰყვანდა ლანგ თემურს უკან ჯარი დამალუ

ლი და უკ მოეცალნენ თათარნი მაშინ მიეტევნეს ციხოვანნი და
მოსწყჴტეს და ყვეს მრავალი ზიანი მაშინ დიდად განძჴნდ
ა ლანგ თემურ და ბრძანა ორისავე კუთხის ციხის აგება
და თჴთ მიადგა კარსა ციხისასა და მუნცა ბრძანა აგება
ციხისა და რა გამოვიდა კჴრა ერთი და შეიგნეს დიდად სიმაგ
რე ციხისა და ვერა აღება შინაგან ციხისა მის და უშიშ
რობა ციხოვანთა და იყო მუნ კლდე ერთი და მუნითგან
პოვეს მცირე რამე აღსავალი მაშინ იყო სპათა ლანქ თ
ემურისათა კაცი ერთი სახელად ბეგიჯაგ მისრელი და
მან მოიჵელოვნა და აღვიდა ღამე მალვით შინაგან ციხ
ისად აღიყვანა თხა ერთი და დაკლა მუნ ამისთჴს რომე ეს
შეეტყო ქართველთა ციხოვანთა რომე შემოპარულან ციხესა ი
მისი ლაშქარნი ლანგ თემურისანი და მაშინ იყვნეს ქართველნი უ
შიშრად მაშინ უჩუენა კაცმან მან აღსავალი ციხისა მაშინ განიხ
არა ლანგ თემურ და ბრძანა ჵელოვანებით დაწნა კიბისა: ბანბის
ა და აბრეშუმისა და აგზავნეს კაცი იგი პირველაღსრული და
მან კაცმან მოაბა წუერი ერთი კიბისა ადგილსა მაგარსა მი
ს კლდისასა და ღამე შევიდა ჯარი ლანგ თემურისა და აღივს
ო ციხე იგი ჯარითა და მაშინ წარვიდა ზოგი რამე ჯარი და
განუღო ციხის კარი ლანგ თემურს და სპათა მისთა და რა სცნეს
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ქართველთა საქმე ესე მაშინ შეებნენ გულ მესისხლედ და ბრძ
ოდეს თავ გამომეტებით და იყო ბრძოლა ძლიერი და
მოსწყჴტეს ჯარი ლანგ თემურისანი მრავალნი და ბოლოს დარ
ჩა გამარჯუება ლანგ თემურს სიმრავლისაგან ლაშქართა
სა და აღიღო ციხე იგი და მოართუნეს მრავალნი დიდებულ
ნი აზნაურნი დარჩენილნი ლანგ თემურს და წარკუეთნეს
ყოველთავე თავნი და ციხისთავსა მას რომელსა ერქუა ნაზალ
მასცა წარკუეთა თავი და ცოლი მისი მისცა მპყრობელსა ში
რვანისასა და ციხისა ამის ამღებსა მისცა წყალობა მრავა
ლი და შეაყენა ჯარი თჴსი ციხესა მას შინა და დაუყენა ც
იხისა მის თავად სახელად მაამადი დაუყენა მცველნი მრავალ
ნი და უბრძანა გარეშემოთა წმიდათა ეკლესიათა დარღუევა და
მოოჵრება და რაოდენიცა პოვონ მოსრვა და სრულიად ამოწყუე
ტა და წარვიდა მიერითგან და არღარა შესძინა ლანგ თემუ
რ მოსვლად საქართველოსა შინა და მოვიდა კუალად მეფე
გიორგი და დაიპყრა სამკჴდრო თჴსი ქართლი და იყო უშიშრა
დ და დაასრულა ლანგ თემურ მოოჵრება ქართლისა და წარ
ვიდა სხვათა ქუეყნისა დაპერობად და ქმნა მრავალნი საქმენ
ი დიდძალნი ლანგ თემურ რომლისა ცხოვრება მისი ვრ

ცელად წერილ არს ცხოვრებასა შინა სპარსთასა ხ~ ჩუენ აღვწ
ერეთ ყოველივე მოსვლა მისი ქართლად და აოჵრება ქართ
ლისა რომელი არა სადა მოწევნილ არს ქართლსა ზედა:
ჭირი ესე ვითარი: რაოდენი ამან მოაწივა ხ~ შ~დ წარსვლისა ლანგ თემ
ურისა კუალად დაიპყრა ქართლი მეფემან გიორგი და ამან
ლანგ თემურ დაიპყრა ქურთისტანი ინდოეთი სპარსეთი შირაზ
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ადრაბაგანი და დაიჭირა ბურსას მჯდომი ხონთქარი რომელსა სახელ
ად ეწოდებოდა ბაიაზით: ესე იყო თესლი ოსმანისა და შ~დ მაჰმადის
გამოჩენისა გამოჩნდა კაცი ერთი ოსმან სახელითა და სჯულითა
სუნი ამან იწყო მეკობრობა განიმრავლა მრავალი საქონელი მეკო
ბრობითა და მით შემოიყარა მრავალი კაცი და დაიპყრა არაბი
სტანი და ტახტად ჰქონდა ბურსა და დაჯდა მუნ და ვიდრე ბაია
ზით ხონთ ქრადმდე ძეთა მისთა ეპყრათ ბურსა და ესე ბაიაზით ხ
ონთქარი დაიპყრა ლანგ თემურ და ჩასუა რკინის ყაფაზაში
და რკინის ყაფაზით ატარებდა და თემი მისი ლანგ თემურ დაი
პყრა და კეისარმანც მოართო ძღუენი და მისცა ხარაჯა ლანგთ
ემურს და დაიპყრა და დაიპყრა რუსეთი წარმოვიდა და მოვიდა
თურქისტანში და მუნ მოკუდა: და ბოროტი იგი ბოროტითა
წარწყმდა: - მაშინ განუყო ძეთა თჴსთა თემნი და ქუეყანანი რო
მელსამე მისცა ინდოეთი რომელსამე ხორასანი და რომელ
სამე ადრაბაგანი და მიერითგან ვერღარა შესძინეს ძეთა მ
ისთა ქართლად მოსვლად: რ~ იყო ურთიერთას შინა შური
და ჵდომა და დაიწყო ქართლმან შენობა და ხანსა რაოდენსამე უკან მოკუდა მ
ეფე გიორგი და დაჯდა მის წილ ძე მისი დავით ქრისტეს აქათ ჩ~ტნე
მას ჟამსა იჯდა კოზ~ი ბასილივე და მოკუდა კათალიკოზი ბასილი და დაჯდა დორა
თეოზ: და იმეფა კეთილად ამან ალექსანდრე მშჴდობით და ხან
სა რაოდენსამე უკან მოკუდა და დაჯდა მის წილ გი
ორგი ქრისტეს აქათ ჩ~ტჟგ 1393 ამა ჟამსა შინა იჯ
და კათალიკოზი გიორგი: და მოკუდა კოზ~ი გიორგი: და დაჯდა კოზი ელიოზ და
მოკუდა
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და დაჯდა მიქაელ და მოკუდა კოზი მიქაელ და დაჯდა დავით და იმეფა
ამან გიორგი მეფემან კეთილად და მშჴდო ბით და ხანსა რაოდენსამე
შინა მოკუდა და დაჯდა მის წილად ძე მისი ალექსანდრე ქრისტეს აქათ
ჩ~უიბ 1412 და იყო მას ჟამსა შინა კოზი დავით და მოკუდა კოზი
დავით და დაჯდა ელიოზ მოკუდა ელიოზ კოზი და დაჯდა თეოდორე და მო
კუდა კოზი თეოდორე და დაჯდა შიო და ამა ალექსანდრე
მეფემან მატა სხუათა მეფეთა ქართლისათა სიკეთითა რ~ იყო

კაცი მეცნიერი და მოშიში ღმრთისა და ესმოდა გული მოოჵ
რებისათჴს წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა და არა აქონდა
ღონე აღშენებისა ამისთჴს რომე ქუეყანა ლანგთემურისაგან
მოოჵრებული იყო საუნჯე არღარა ჰქონდა მოიპოვა ღონე
ესევითარი და დასდვა იმერთა და ამერთა ზემო ქართლსა და კა
ხთა კომლზედ ექუსი შაური ყოველსა წელიწადსა ამა მ
ალს გამოართმევდა და ამით იწყო შენებად მცხეთისა და რუის
ღმრთაებისა საყდრისა და დაშურებოდა დიდად და ხანსა რაოდენსამე შ
ინა აღასრულა და შეამკო ყოვლითა სამკაულითა და შესწირნა
სოფელნი და აგარაკნი იმერთა და ამერთა ზემო ქართლსა და კა
ხთა და იმეთა კეთილად და მშჴდობით და ხანსა რაოდენსამე შინა გა
რდაიცვალა ამიერ სოფლით და დაჯდა მის წილად ძე მისი ვახ
ტანგ ქრისტეს აქათ ჩ~უით 1419 და იჯდა მას ჟამსა იჯდა კოზი შიო
და მოკუდა ვახტანგ მშჴდობასა შინა და არა ესვა ძე და დაჯდა მი
ს წილად ძმა მისი გიორგი ქრისტეს აქათ ჩ~უმე 1445 და
იჯდა ამას ჟამსა შინა კოზი დავით და ამას ჟამსა შინა განრისხ
ნა ღმერთი ქრისტეანეთა ზედა და დაიპყრა კოსტანტი პოლე ოსმალ
თა ქრისტეს აქათ ჩ~უმე 1445 შ~დ სიკუდილისა ლანგ თემურისა
კ~დ დაიპყრეს ხვანთქრის ბაიაზითის ძეთა სამკჴდრო მამული თჴს[ი]
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და მიერითგან გაძლიერდენ და იწყეს ბრძოლა კოსტანტინოპოლისა და დაიპყრე
ს კოსტანტინოპოლი და ცხოვრება მათი ვრცელად წერილ არს ცხოვრებასა
მათსა და ჟამსა ამას ოსმალნი ებრძოდეს კოსტანტინე პოლის და სპა
რსთა შინა იყო ურთიერთას შ ური და ჵდომა და იყო საქართველო
მშჴდობით და მოსუენებით და მოკუდა მეფე გიორგი და დაჯდა მის
წილად ძე მისი წილად ძე ბაგრატ და ამა მეფისა ბაგრატისა ჟამს
ა შინა წარმოავლინა ყაენმან უზუნ ასან სპა თჴსი რ~ ესე უზუნ ასა
ნ ყაენი იყო თესლი თურქმანისა და შემდგომად გარდავლენისა ლანგ თ
ემურისა ძეთასა ამან დაიპყრა თავრიზი და მრავალნი სხუანი თემნი
და მრავალი ოჵრება და ჭირი შეამთხჴა თემთა სომხითისათა და ქართ
ლსა ზედაცა მოაწიეს სპათა მისთა და თუ რაცა იქმნა ჟამსა მ
ას ანუ რა ქმნა მეფემან ბაგრატ ანუ რაცა იქმნა ყოველივე ძველის
ქართლის ცხოვრებიდამე აღგჴწერია ვიდრე მეფის ალექსანდრესამდე ქუემო
რე დაგჴწერია ცხოვრება მეფის ალექსანდრესი და მის ჟამისა ყოველი
ვე ძუელთა გუჯართა და სპარსთა ცხოვრებიდამე გარდმოგჴწე
რია იყო მეფობასა შინა მეფეთ მეფისა ბაგრატისასა კათალიკოზი დავით
ქრისტეს აქათ ჩ~უნე და იყო ჟამსა ამას შინა დიდი მოსვე
ნება ქრისტეანეთა ზედა და ამისა ჟამსა შინა იყო ყაენი ასან
ბეგ მორჭმული ორისავე საყაენოსა მპყრობელი არაოდეს და
რბეულ იყო ქართლ დიდისა თემურის უკანის შენობა და გამოსუენება

ამას ჟამსა შინა არა იყო ხარაჯა არცა მალი ქართლსა შინა არამე
დ განთავისუფლდეს ყოველნი სამყოფნი და არენი ქართლისანი მონებ
ისაგან თურქთასა ესე მეფე ბაგრატ იყო მორჭმული სახელოვანი:
ამასა ჰქონდა ქართლი სომხითი და ჰმონებდენ პატიახშნი ლორისა კახეთისა
შირვანისა და სამცხისა და ჰყვეს იმერელნი ოდიშარნი გურიელნი აფ
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ამას შინა უკუდგნეს დადიანი გურიელი და უკუიტანნეს ოდიშარნ -- ი და აფხაზნი
შეიყარნეს ერთად და არღარა მსახურებდეს მეფესა ბაგრატს იწყინა მეფემა
ნ და შეიყარა და მივიდა და დადგა ცხენისწყალზედა იქით ისინი მოდ
გეს რაზმითა და შეიბნეს იპრიანა ღმერთმან და გაიქცნენ დადიანი ოდიშარ
ნი დაჵოცეს და დაატყუევეს და ამოსწყჴტნეს ქართველთა მიჰყვნეს თანა
ჩაუდგნენ შინა დაწვეს და დააქცივეს ციხენი სიმაგრენი მობრუნდ
ეს გამარჯუებულნი და წარმოიყვანეს თანა ტყუე მძევალი ამაზედ
არღარა ჰქონდა თავი ჵელთა მეფესა შეიყარა ყაენი უზუნ აზა
ნ მოვიდა სომხითს და მეფე ლიხთ იქით იყო ქართველნი თან ია
ხლნენ მოადგეს ბარათიანთა და ორბეთისა ძირსა დიდად კარგათ
დახუდეს ბარათიანნი დამაგრდენ და ვერა უყვეს რა მოვიდეს ტფილის
სა და აღიღეს და თჴთ ყაენი მუხრანს დადგა აღივსო ქართლი ლ
აშქრითა მოაოჵრეს სრულიად ქართლისა ადგილი იჵმნა ყაენმან
ბარათიანნი მიინდვნა ნახნა და შეიწყალნა მოსცნა მრავალნი და
აღავსნა პირთამდინ ამას ზედან ღმერთმან იპრიანა იწყინა ამოწყუე
ტა საქრისტიანოსა შეედვა ყაენსა სენი სასიკუდენე აიყარა და წ
არვიდა და გამოუშუნა ბარათიანნი შეწყალებულნი და უბოძნა მრა
ვალნი მოსაცემელნი ამაზედა კოსტანტინე წარვიდა თათრებშ
იგან და სხუამან ვერავინ გაბედნა ქართ ველმან დარბაისელმან
წარსვლა თათრებშიგან და ბატონის ხლება დიდად ერთგულად და
კარგად იყვნენ ბარათას შვილნი იგინივე წარყვნეს თანა და მსახუ
რეს იპრიანა ღმერთმან და მოკუდა ყაენი დააგდეს თათართა ტფილი
სი და სომხითი და დაიჭირა მეფემან ბაგრატ ჩაუჵდეს ბარათიან
ი დაიფორაქეს ელი და დაჵოცეს მრა ვალი თათარი ყაენისაგა
ნ შეწყალებულნი მას უკანის დაჯდა ყაენად ასანბეგის შვილი ია
ღუბეგ ამას შინა გამოჵდა ხანი და სოფელმან თჴსი ბეგარა არ და
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დაიკლო და მიიცვალა მეფე ბაგრატ რაჭას იყო დიდი გლოვა და მწუხა
რება სამეფოსა ზედა აღიღეს და დამარხეს გელათს მათსა სამ
არხოსა შიგან ხ~ შ~დ გარდაცვალებისა ბაგრატისა დაჯდა ძე
მისი კოსტანტილე ქრისტეს აქეთ: 1461 ჩ~უჳა ამას ჟამში იყო კოზი
დავით და მეფობდა მეფობითა კეთილითა და არღარა იყო წყენა თა
თართაგან მოიმორჩილნა იმერელნი ოდიშარნი აფხაზნი მ

სახურებდა ათაბაგი და მორჩილებდეს კახნიცა არა სადა იყო
წყენა ქრისტიანეთა იყო მოსუენება და დაწყნარება მერმე ვ~ა წე
სი არს და ჩუეულება ეშმაკისა აღძრნა ეშმაკმან მოძულემან
კეთილისამან თათარნი ქრისტიანეთა ზედან და შეკრბა სიმრა
ვლე ურიცხჴ თურქ მანთა და მომართეს სამცხეს მოვიდეს და მო
ადგეს ტაშირზედა მოუმცნეს მეფესა ქართლისასა რათა: ქ
უემოთ ქართველნი შეუჵდენ სამცხესა და აახლო ყაენმანცა ე
რთი თავადი და მისი ლაშქარი ჩაუდგეს სამცხეს და იავარ ყვე
ს ქუეყანა მათი მოადგეს ციხესა ახალციხესა ბრძოდეს დიდ
ხანს და ვერღარა დაუდგნა სიმაგრემან გატეხეს და დაწვეს
ქალაქი და დაიპყრეს ჵელთა მესხნი დარბაისელნი ციხოვანნი
და მერმე აიყარნეს და მოაიგნენ ციხესა და ქალაქსა აწყუერისასა
ეზრახნეს ციხოვანთა და უჵადეს მშჴდობა და არა დაქცევა საყდ
რისა და ციხისა ამას ზედა გამოვიდნენ და მიენდვნენ ამას შინა
ბრძანა ყაენმან რათა სომხითი მოარბიონ ბარათაშვილი გა
უძახა და მისი უკეთესი ლაშქარი მალვით მივიდეს და დაესხნეს
შეუგებრად დმანისს და ქუეშის ჵევსა და წარმოიღეს ტყუე ალაფი
უამრავი გავარდა ჵმა ბარათიანთა გარდაუდგეს წინა ცოტას ლ
აშქრითა იპრიანა ღ~თნ და ერთისა ქართველისაგან ასი და ორა
სი მოიკლა დაჵოცეს და ამოსწყჴტეს და დაატყუევეს და ცოტა
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რამე გარდმოეხუეწნეს ცხენ კეთილნი და თავად კარგი კარგად იყო სულხან ბ
არათასშვილი ერთი ასეთი დარბაისელი მოკლა ყაენის კარზედ მისთან
არა იყო და სხჴს დანაჵოცის ანგარიში არა იქმნებოდა და რანიცა გარ
დაიხუეწნეს მივიდეს ყაენთანა ერთობ ეწყინა და დაუმძიმდა ლაშქარ
თა ამოწყუეტა ამაზედ აიყარა ყაენი წარვიდა და დაატყუევა აწყუერისა
ღმრთისმშობელი მოქალაქენი და რანიცა ციხესა შიგან იყო დიადი სულ
ი წაასხეს და წავიდა ყაენი თჴსსა საყაენოსა ამას შიგან გამოჵდა ცოტა ხანი და
გამოგზავნა ყაენმან ხალიბეგ და დაუწყო შენობა ქაოზიანსა და არჯ
აყალის ციხესა იწყინეს ბარათიანთა და არა დაანებეს დაუწყეს მი
სარჩელი წყენა და მტერობა გაგულისდა ყაენი აშუე
ლა ლაშქარი ხალიბეგის შეიყარნენ და მოადგნენ ტფილისს ებრძო
დეს მრავალ დღე და ვერარა ავნეს რ~ სიმტკიცესა ზედა ეგნეს და
იყვის ყოველთა დღეთა ომი და არა იყო ღონე ციხის წაღებისა მერ
მე შეიყარნეს ბარათიანნი და შემოუთუალეს მეფესა კოსტანტინეს და ით
ხოვეს მისგან შეწევნა მეფემან გაგზავნა ციციშვილი ქაიხოს
რო და ჯავახისშვილი ჯავახი ცოტათა აზნაურშვილითა და ლა
შქრითა წაუძღუეს წინა ბარათიანნი მივიდეს და დაესხნეს ჭანდარ
თა მდგომთა მონაპირეთა თათართა გააქცივნეს და დაჵოცნეს ასრე
რომე თუ არ მაცნე წავიდა სადამე ვერცა ერთი წაუვიდათ აივსნეს აბ

ჯრითა ალაფითა და ბარგითა პირთამდის ხოლო ვითარცა ესმა ესე ქალაქსა მდგ
ომთა თურქმანთა უკუ ეყარნეს ციხესა ტფილისისასა და წავიდეს ჩაღ
მა გარდაუდგენ კუმისისა ბოლოსა შეებნეს წინამავალსა ლაშ
ქარსა გაექცნეს და დაჵოცნეს ასე რომე თათრებსა თავსა სჭრიდეს და ვენაჵისა ღო
ბესა და მარგილზედა ააცვემდეს მერმე გარისხდა ღმერთი და მოუჵდა
ზემოთ ბუხუნი და შუა შეეყარნეს და რაც ბარათიანთა ქაიხოსრომ ქნა და
ჯავახმა არც წინა გმირთა უქნიათ ასრე რომე ულუსსა ლაშქარსა ომითა ჵრმლითა წ
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ამოვიდეს და ცოტა ლაშქარი დაზიანდა და თჴთ მორჩნენ ნებითა და შეწევნითა
ღმრთისათა ამას ზედან თურქმანი ლაშქარი შერცხვენილი ორ
ბეთისა ძირსა დადგნენ და ეცადნეს თათარნი და მუდამ ბარათიანთა და
ორბეთის ძირელთა გაემარჯვის ამაზედა ადგა ხალიბეგ და სხვა
ნი ყაეის თავადები მივიდეს და შეეხუეწნეს ყაენსა რ~ გამოჵდა
წელიწადი ერთი აშუელა ლაშქარი მოირთო ძალი და წარმოე
მართა სომხითსა და ორბეთის ძირზედა მომართა ციხესა კოჟ
რისასა მოადგა და გარე დაუწყეს ომი და თოფის სროლა და
ცოტა ციხეცა დააქცივეს და ვეღარ დაუდგნეს ამისთჴს რ~ მეშ
უელი არღარა ჰყვათ ერთსა ღამესა თოვლმან უკუყარნა და
გამოვიდნენ ციხით და ციხე დაუდგეს ცარიელი და თჴთ მიმა
რთეს მთათა და სიმაგრეთა ხ~ ვითარცა გათენდა ნახეს თათართა
ციხე უკაცური შევიდეს შიგან და კაცი არა პოვეს მიყვეს
ჵელი და დააქცივეს ვითარცა ესმა მეფესა აღება ციხისა დაუმძი
მდა რ~ შეყრილი ნიჩბისის წყალზედ იდგა ამას ზედა ად
გეს თათარნი და მოადგეს ტფილისის ციხეს და იყო ყოველთ
ა დღეთა ომი და ესროდეს თოფსა და არა იყო ღონე წაღებისა ციხისა:
რ~ მჵარი ბარათიანთაგან ჰქონდა ეუბნებოდა მეფე კახთა
და არა უშუელეს იმერელნი უკუდგომილნი იყვნეს და არ
ცარა მესხთ უშუელეს ამისთჴს ომი ვერ გაბედა მეფე
მან ადგეს დიდს ხანსა ქალაქსა და შეეწყინა ომ
ი თათართა ციხეს ვერა უყვეს რა მერმე ჰკაზ მნეს ლაშქარნი და
გამოარჩივეს დარბევა ორბეთისა ძირსა აარჩივეს ა
თას ხუთასი კაცი და სხუა წურილი კაცი ლაშქრისა მრა
ვალი და ცისკრისა ჟამსა შეუგრად ორბეთის ძირსა
დაესხნეს და აიფორიაქეს და ამოსწყჴტეს მთის სოფლები გან[ძი]
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უე ალაფი ურიცხჴ ამას ზედან ესმა ბარათიანთა და იგინ
ი იყვნეს ენაგეთს და მათ თანა იყვნეს ქაიხოსრო თურმანის
ძე და სხუანი მეფის ყმები ცოტაოდენი დავარდა ჵმა და მომარ
თეს ასე ვითა ვეფხთა და წამოვიდა აქეთ სულხან ბარათაშვილი

და მისნი ძმანი და აქეთ სხუანი ბარათიანნი მოეწივნეს უკა
ნა შეიბნეს და გააქცივნეს და მისჯარნეს ჵევსა ჵირჵალასა ა
სე ჵოცა დაუწყეს ვითა ქათამთა მართუეთა ხ~ მოსცა ღ~თნ ძლევა ქრის
ტეანეთა დაჵოცეს ურიცხჴ რ~ არა იყო განცდა მკუდრისა სის
ხლისა რუ დიოდა რაცა სიკუდილსა მორჩეს ჵელთა დაიპ
ყრეს ერთი ასეთი თავადი დარჩა ბარათაშვილს მერაბს რომე
ყაენის კარზედ მას ვერავინ სჯობდა და მეყჴსიც იყო ყაენ
ისა ასეთი ძლევა მოსცა ღმერთმან ბარათანთა რომელ ერთი ტ
ყჴსა დედაკაცისაგან სამი და ოთხი მუსულმანი მოიყუა
ნებოდა ყელ დოლბანდიანი რ~ პირველსა ომსა ვეღარ მო
ესწრნეს ქაიხოსრო ჯავახი და ქავთარ სოლაღაშვილი და სხუა
ნი დარბაისელნი მოუჵდეს უკანა მდევარნი დარჩეულნი
ჩაღდაულად დიდნი და ლაშქარნი აქათ არცა ამათ დაუგდეს
გზა შეიბნეს ოცი კაცნი სამასამდი სპასა თათარსა ჵმ
ლითა წინა დაუდგა იპრიანა ღმერთმან და მორ ჩეს და ორჯელ და
სამჯერ ცხენები დაუჭრეს ჩამოყრილნი ზედვე შესხდეს
ჩუენი ქართვლთაგანი ერთისა თურმანიძის მეტი ა
რა დაგვაკლდა იგიცა ჯარმან ფეჵითა გაიტანა დიდისა
ულუსისა ჯარისაგან ცოტანი ჩაღთაულნი მაცნედ წა
რვიდეს და სხუა ყველა ჵელთ დარჩა რა ესმა ესე ქალაქს მ
დგომთა შეშინდეს და ადგეს და უკუეყარნეს ციხესა და
თუმცა ბარათიანთა არ გამარჯუებოდა ძალად ქალაქსაც
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წაართმევდენ და ქართლსაც შემოეჭრებოდნენ ამას ზედან იპრიანა ღ~თნ
წყალობით მოხედნა ბარათიანთა მოჭირვებასა და მას უკანით თათართა ძ
ალი ვეღარა უკადრებია და არცა რბევა გატყდეს და შეშინდეს შეწევნ
ითა ღმრთისათა ესე მეფე კოსტანტინე იყო ძე ბაგრატისი და იმეფა ამან
ცა კეთილად ვითარცა ცხოვრება მისი მოგჴთხრობს და მოკუდა კონსტანტინე
მეფე ქრისტეს აქათ ჩ~უდ 1464 და დაჯდა ძმა მისი ალექსანდ
რე ქრისტეს აქათ ჩ~უჳჲ 1468 და მას ჟამსა იყო კოზი დავით და მოკუდ
ა და დაჯდა ნიკოლოზ და იმეფა კეთილად: რ~ მას ჟამსა თათარ
თა ძალა არა აქუნდათ და იმეფა მშჴდობით და შემდგომად ხანსა რაოდენსამე
მოკუდა და დაჯდა მის წილად ძე მისი კოსტანტინე აქათ: ათას ოთხას ოთხმოც
და თორმეტსა ამას ჟამსა შინა იჯდაკოზი აბრამ ამანცა იმეფა კეთილად
რ~ მაშინ ათაბაგი ყუარყუარე იჯდა და არა ემრჩილებია მეფესა კოსტან
ტინეს ხ~ ამა ყუარყუარე ათაბაგისა ვაჭარი მივიდა ქუეყანასა
არეშისასა სყიდვად აბრეშუმისა და რომელიმე მუნებური
ვაჭარი და ესე ყუარყუარეს ვაჭარი წაიკიდნენ და სძლო არეშელმა
ნ ვაჭარმან და კიდეც გალაჵა და აბრეშუმიც წაართუა და ესრეთ კადნ
იერებით ეტყოდა წარვედ პატრონისა შენისა და აუწყე ჭირი შენ

იო და ესე არ მიყოს ბატონმა შენმაო დუქანი არ დამიქციოსო და
ჩემს დუქანზედ ყურით არ მიმა კრასო და რა ესე უყვეს ვაჭარსა მ
ას წარმოვიდა მსწრაფლ და მოვიდა ათაბაგისად და აუწყა ყუარყუა
რეს ყოველივე საქმე მისი ვაჭარმან მან და რა ესმა ესე ყუარ
ყუარეს წარმოვიდა განრისხებული ხუთასითა რჩეულითა სპითა გა
რდმოვლო ფარავახი და ჩამოვლო დმანისი უმასპინძლეს ორბე
ლიანთა და წარვიდა ჩამოვლო ხუნანი განვიდა მტკუარსა და მივიდა
არეშს მი იძღუანა ვაჭარი სახლსა მის არეშელისა ვაჭრისსა შეუ
ჵდუნნა კაცნი გამოიყვანეს კაცი იგი და მიიყვანეს თავის დუქანზედა და ყური[თა]
1-26 სტრ., 346v
მიაჭედეს და წიხლიცა უკრა დუქანსა და ეგრეთვე უყო ყოველივე რო
გორც მას ეთქუა და აბრეშუმიც გამოატანინა ვაჭარსა მას და წარ
მოვიდა უშიშრად და შემოვლო კახეთი და შემოიარა ყარაიაზეთა შევლო
მცხეთაზედა და მივიდა შიდა ქართლსა ხ~ შიდა ქართველთა არა ინებ
ეს გზისა დანებება და მეფემან კოსტანტინე არა უწყოდა საქმე ეს
ე და არცა გამოვლა მისი და ამისთჴს არა ინებეს შიდა ქართველთა
უდასტუროდ განტევება მისი შეიყარნეს გაღმართელნი და გამო ღმარ
თელნი ციციშვილები და უფროსად ზაზა ციციშვილი თაობდა:- მაში
ნ დახუდნენ ათაბაგს და აუწყეს ქართველთა გაუშუებლობა
მაშინ რა ესმა ესე ათაბაგსა მოუგზავნა მოციქული და შემოუთუალა ეს
რეთ მე თქუენს მამულში არა წამიჵდენია რაო და თქუენი არა მიმ
აქუს რაო ჩუენსა და თქუენსა მტერობა ხომ არა არის რაო ძმობისა და
მეზობლობის მეტი თქუენთან საქმე არა მაქუს რაო ჩემს მტერს
პასუხი უყავ და ჩემს გზაზედ მივალო თქუენ რას სამართლით მი
დგებით წინაო ხ~ ქართველთა არა უსმინეს და ეწყუნეს ურთიერ
თას და იქმნა ბრძოლა ძლიერი ქრისტეს აქათ ათას ოთხას: ო
თხმოცდა ოთხსა თვესა აგვისტოსა თორმეტსა 12 ი~ბ არადეთს რომელს
ა გორასა მას მიერ დღითგან ეწოდების სისხლის ჯუარი და ვიდრე დღ
ეინდელად დღედმდე სისხლის ჯუარად სახელ სდებენ და იქენა ეგრე
თი ომი რომე ყოველივე საჭურველები და საომარი იარაღები დ
აამტვრივეს და დაშვრენ იმიერ და ამიერ ომითა და დაიჵოცნენ ო
რგნითვე მრავალნი კაცნი მაშინ შალიკაშვილი რომელიმე ი
ჯდა ურასა კჴცსა ზედა იგი შალიკაშვილი და მაჩაბელი მიხვდნენ
ერთმანერთსა შემოსცა შუბი შა ლიკაშვილმან და გაუხეთქა კუბო ბა
რისა და განავლო მჵარსა შიგან და გარდმოაგდო ცხენიდამა შეუძა
ხა ესრეთ აწყუერისა ღმრთისმშობეის მადლმა თუ ურას კჴცსა არა
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მჯდარიყავ შიგ გაგაგდებინებდიო:- მაშინ წარმოიჩოქა მაჩაბელ
მან გაიკრა ჵრმალს ჵელი შემოუკრა ცხენსა ცხენს თავი გა

უგდებინა და ტახტაზედ დაასო და შესძახა მაჩაბელმან სპარსმა წმიდ
ა გიორგი სპარსეთის მადლმაო თუ ჩამოგადმოგდებული არა
ვყოფილიყავ შუა გაგკუეთდიო დარჩენ ორნივე ქვეითათ: მა
შინ უთხრა შალიკაშვილმან ერთმანეთს ნუ ამოვწყვეტთო და გაიყარნე
ს თავთავის და სძლო ათაბაგმა ამისთვის რომ არას ემართლებო
დნენ და სამართალიც მისი სჯობდა და შეიქცნენ ქართველნი და მრავალ
ნი იქითაც ამოსწყდნენ: მაშინ წარვიდნენ მესხნი და ჩამოჵდა ათაბაგი
ერთსა ადგილსა სიახლოვესა ნაომრისასა მოსასუენად მაშინ მესხი ამი
ლახორი მოწყენით იჯდა ათაბაგთანა ჰკითხა ათაბაგმან რასათჴს მოიწყენ
იაო ნუთუ ომში კაცი ვერ იშოვნეო მოაჵსენა ამილახორმან მე ერთსა
კაცსა ჵრმალი შემოვკარ და სამკლავიანი ჵელი გავაგდებინეო და თუ
გინდა წამოდით და გიჩვენებო წარმოვიდნენ და ნახეს სამკლავიანი
ჵელი ძეძვში ეგდო მაშინ დას ჯერდა ათაბაგი და წარვიდა თჴსდა ადგილად
და ვითარცა ესმა მეფესა კოსტანტინესა: საქმე ესე: დაუმძიმდა დიდად მაგრა
მ ვერღარა გააწყო რა ხანსა რაოდენსამე შინა იმეფა კეთილად და მოკუდ
ა და დაჯდა მის ნაცვლად ძე მისი დავით აქა არღარა იცვალებოდა
ერისთავნი და არცა თავადნი ყოველნივე ჵევსა და სანახებსა და თემთა და
ადგილთა მკჴდრ ქმნილიყვნენ და ვისცა მამულსა მისცემდა მკჴდ
რად მიეცემოდა და ყოველნივე ძლიერ იყვნეს მთავარნი ერისთავნი და
თავადნი ხოლო ამა ალექსანდრესა და კოსტანტინესა ჟამში განდგნენ იმერ
ელნი ოდიშარნი და გურიელნი და არღარა მორჩილებდა ათაბაგი
და განდგა კახეთი რ~ თჴთ ძუელად ნაწერი რომელიმე ვპოვეთ
კოსტანტინეს ცხოვრება მაშიგან დაგჴწერ არღარა შეეწევნიან მოსლვასა
სპარსთის ლაშქრისა ხოლო ესე ვერა ვსცა ნით თუ ბატონი იმერეთისა [და კახეთისა]
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რომლისა თესლი საგან არიან და ანუ ვითარ უპყრიესთ ქუეყანანი იგი:
ხოლო იმერეთისა რომელთამე თქუეს ოდეს მამა ალექსანდრესი ბაგრატ
მეფე ჩავიდა იმერეთს მაშინ თჴსნი მისნი დაუტევა და მიერითგან ძენი მი
სნი არიან ამა ბაგრატისა შემდგომად რაოდენნი მამანი გარდაიცვალნენ
არა უწყით ხ~ იმერეთისა მპყრობელისა ბაგრატის ამბავი ქუემორე
დაგვიწერია: ხოლო კახეთისა მებატონეთა მამა იყო დავით და ამა დავი
თის მამა არა უწყით თუ ვინ იყო ესე დავით დიდოეთადამე ჩამოიყ
ვანეს და კახთა გაიბატონეს მოკუდა დავით და დაჯდა ძე მისი ლე
ვან და შემდგომად ლევანისა ძე მისი ალექსანდრე ამა კახთა ბატონთა მას ჟა
მსა ეპყრა გარდმოღმართი ლეკის მთისა ეპყრა თუშეთი ხ~ დიდ
ონი არა მორჩილობდეს ნებისაებრ მისისა ზემოთ ფშავი და
თიანეთი სადა შეერთჴს ფშავისწყალი არაგუსა მიერითგან ვიდრე არაგ
ვსა გაღმართი ჵევ ძმორამდის ჵევ ძმორიდამე გაყოლილი ლილო
ს სერამდის რაოდენი სერსა წყალი გასდის და გაერთჴს მარტყოფი
ს წყალსა გაყოლით ამართულამდე გაყოლით ვიდრე აჯი სუმ
დე აჯი სუს ვიდრე მტკურის შესართავამდე მას ქუემოთი მტკუარს

გაღმართი ვიდრე შაქისის სამძღვრამდე:- ხ~ ძესა კოსტანტინესასა
მეფესა დავითს ეპყრა აჯისუს ზეით უდაბნონი და სამგორს ქუემოთი ლილო
და ლილოს ქუემოთი და ჵევძმორას ქუემოთი და არაგუს აქათი და ფშ
ავისწყალს აქათი გუდამაყარი და ჵევხილაკას აქათი და კასრის
ჵევსაქათი და წედისის მთის გადმოღმართი და კუდარო და ჭალი
ს მთას გარდმოღმართი ერწო და მშვილდაურსა და პერანგას გა
რდმოღმართი გორასძირს აქათი ლიჩი ღოდორა ქეფინის ჵევი
და ჩხერის ციხე და მას ზემოთი ისრე გაყოლით მთის აქათი ჵეო
ბა ვიდრე დვირამდის კოდიანს გარდმოღმართი ნინოსჵევი რომ ჩა
მოივლის გაღმით სამგორისკენ ცივწყაროს ჵევ ჵევ გაჰყვება გახ[შული]
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ბარშიანის მთა ჩამოივლის ჯანელის ციხე საღამოს თავსა ბორცვ
სა ზემოთი წაივლის სერ სერ სათხე ქუნცელის თავსა გარდავლითა
ხენჭურის თავსა პალაკაციოს მთამდე რომელსა თურქნი იელდოღდის ეძახ
იან პალაკაციოდამე სერ სერი ჩამოვლის კარის სოფლის აქათი ერევნის სამძ
ღურამდის ჩამოყოლით ბანბაკი და ლორე ვიდრე ყაზახის საზღვრამდე ეპყრა მეფეს
ა ქართლისასა:- ხ~ მპყრობელსა იმერეთისასა წყდისის მთის აქათი დიგორის მთი
ს აქათი ლენტეხი და თაკუერი რომელსა აწ რქჴან ლეჩხუმი ცხენისწყალსა ჩა
ყოლით გამოღმართი და საჯავახოს აქათი გაყოლით ფერხათის მთას აქათი ვიდ
რე ქართლის საზღვრამდის:- ხ~დადიანს ეპყრა ცხენისწყალს ჩაღმართი ლე
ჩხუმს ქუემოთი სუანეთი მთის გარდმოღმართი აფხაზე
თი ჯიქეთამდის შარვაშიძეს ეპყრა და ესე შარვაშიძე მორჩილობდა არა ყოვე
ლსავე ბრძანებასა დადიანისასა: კ~დ ეპყრა დადიანს ზღუას შემოღმართი და რი
ონს გაღმართი:- ხ~ გურიელსა ეპყრა რიონს გაღმართი საჯავახო იმას ა
ქათი გამოსწურივ ღომისციხეს გარდმოღმართი ერგე აჭარა და ჭანეთი
რკინისპალო აქათი:- ხ~ ათაბაგს ეპყრა გურიელის საზღვარს ზეითა ფე
რხათის მთის გარდაღმართი დვირს ზეითი აქათ ქართლის სამძღვრამდის
იქით კარის საზღვრამდის აზრ უმისაკენ გურჯი ბოღაზს აქათი :- ხ~ ამას გა
რდა საქართველონი რომელნიმე თავისუფალ შექმნილიყვნენ რომელმ
ნიმე სპარსთა მიეტაცნეს რომელსამე ხონთქარსა და რომელსამე ხაზართა: ხ~ ამან
ძემან ალექსანდრესმან კოსტანტინე შვა ხუთნი ძენი სახელები მათი
ესე არს უხუცესსა დავით გიორგი ბაგრატ ალექსანდრე და მეხუთესა მონა
ზანი მელქისედეკ რომელი იყო კოზი კათოლიკე მცხეთისა და მოკუდა:
კოსტანტინე ქრისტეს აქათ ჩ~ფდ 1509 და დაჯდა ძე მისი დავით მეფედ
ამ ჟამში წარმოგზავნა ხონთქარმან სპასპეტი თჴსი ლაშქრითა თჴსითა
უამრავითა საქართველოსა ზედა ქრისტეს აქათ ჩ~ფიდ 1514 და ააოჵრეს სა
მცხე ჩამოვიდეს იმერეთს და დაწვეს ქუთაისი და მივიდეს გელათსა და დაწვეს
[გელათი]
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და აღიღეს ალაფი მრავალი და ვერღარა დაუდგა ბაგრატ მპყრობელი იმერეთი
სა და წარვიდენ და შეიქცენ თჴსდავე ადგილსა და შ~დ შექცევისა მათისა ჩამოვიდა
ბაგრატ მპყრობელი იმერეთისა და დაიპყრა კუალად იმერეთი: ხ~ ეპყრა კახეთი
ალექსანდრესა და იყო კაცი კეთილი და ესვა ორი ძე და ძემან მისმან უ
ხუცესმან გიორგი უღალატა მამასა თჴსსა ალე ქსანდრეს ჭალასა შინა სა
ფურცლისასა და მოკლა მამა თჴსი და ძმასა თუალები დასწვა და ამიერით
გან უწოდეს ავ გიორგი და იქმნა პატრონი კახეთისა ხ~ იყო მეფე ქა
რთლისა დავით და ამის ჟამში იყო კოზი ბასილი და მოკუდა ბასილი და და
ჯდა კოზი დორათეოს და იყო ესე დავით კაცი ლმობიერი მშჴდი და მოშიში ღ
მრთისა და აღდგა ავ გიორგი დავითზედა და ვერღარა დაუდგა დავით სამძღ
ვრამდის იმე რეთისამდე მოარბევდის ქართლსა მრავალგზის და თჴთ მეფე
დავით შეამწყუდია ციხესა ატენისასა მრავალდღე ბრძოდა და ვერ წაუღო
ციხე და მიიქცა თჴსდავე ადგილსა მაშინ რქუეს ძმათა დავით მეფესა
ესრეთ ვითარმედ მამათა ჩუენთა კახეთი მიუღეს და აწ ქართლისაცა ნე
ბავს მიღება აწ ჩუენცა აღვდგეთ მის ზედა და ვბრძოდეთ მათ ხ~ მეფე
მან დავით არა ინება მაშინ თქუა ძმამან მისმან უმრწემესმან ბა
გრატ მომეც მე მუხრანი საუფლისწულოდ ჩემდა და დროშა და
რაჯად ჩემდა იყოს ერისთავი ქსნისა და ჵეობა არაგჴსა და შევიწიო ძალი
ქრისტესი და თემიცა მისი იავარ ვყო უსმინა ძმამან მისმან
დავით მეფემან და მისცა ყოველი თხოვილი მისი მოვიდა ბაგრატ და აღა
შენა ციხე მტუერისა რომელ არს ციხისძირის თავსა და დადგა მუნ
ხ~ რაჟამს სცნა პატრონმან კახეთისამან ავ გიორგი იჵმო სპა თჴსი
რაოდენ ძალ ედვა ძალითა თჴსითა წარმოემართა და მიადგა მტვერის ციხე
სა ადგა ვიდრე სამ თუემდე მერმე მიუვლინა კაცი ერთი ავ გიორგიმა
და გაუგზავნა ღჴნო ერთითა საღჴნითა და შეუთუალა ვითარმედ ძე ხარ მეფისა
ნუ უკუე უღვინობითა მიგჭირდეს და სვი ესე: და ვ~ა მიართუეს ბაგრატს
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სიტყუა ესე მას ჰქონდა ორაგული ახალი და ღჴნისა წილ თევზ
ი გამოუგზავნა და შემოუთუალა ხანია რომე დგახარ პირსა ქს
ნისასა და ვერ გიშოვნია ორაგული და აწ ესე იჵმიე და წარვედ
ქუეყანასა შენსა და რაჟამს მოართუეს ავ გიორგის მაშინ სცნა
სიმრაველე საზრდელისა მათისა და შესწუხებოდა ჯარი მრავალდღე დ
გომისაგან მაშინ წარვიდა თემთა თჴსთა და ხანსა რაოდენსამე
უკანა შეიყარა სპა თჴსი ავ გიორგი და წარმოვიდა დარბევად ზემო
ქართლისა მივიდა დაარბია ზემო ქართლი და დაბრუნდა გამარჯუე
ბული და წარმოემართა და რაჟამს ესმა ბაგრატს მპყრობელსა მ
უხრანისასა შეიყარა სპა თჴსი და დაუმზირდა ჵევსა მას შინა რო
მელ არს ძალისა და ჭაპურს შუა და ლაშქარნი ავ გიორგისანი წ
ინა წარმოვიდენ ნაშოვრისა მისთჴს რომელი წარმოეღოთ:- ხ~ ავ გიო
რგი მცირითა კაცითა უკანა მოვიდოდა: და მონადირობდა და არავისი ფიქრი ჰქონდა

რაჟამს დაუახლოვდა სადა მდგომარე იყო ბაგრატ მაშინ შეუტივა გულითა სრულითა
და
შეიპყრა ავ გიორგი და სპანიცა რომელნი მის თანა იყვნენ პატიმა
რყო ავ გიორგი მტუერის ციხესა რომელ არს მუხრანს ქრი
სტეს აქათ ჩ~ფიდ 1514 მაშინ მიუმცნო ძმასა თჴსსა მეფესა დავით
ს საქმე ესე და რა ესმა საქმე ესე განიხარა ფრიად და ხანსა მცირე
დსა მოკუდა ავ გიორგი და რომელნიმე იტყჴან დაარჩვესო და რომე
ლნიმე იტყჴან თავისის დღით მოკუდაო აღაშენა მცხეთას მცირე ეკლ
ესია მთავარ ანგელოზისა ჩრდილოთ კერძო და მუნ დამარხეს და
მიერითგან იტყჴან კახი ბატონნი რომე მცხეთა სამარხო არისო
ჩვენიო: ხ~ შ~დ ავგიორგის დაჭერისა დაიპყრო კახეთი მეფემან და
ვით და დარჩა ძე გიორგისა რომელსა ეწოდა ლევან მცირედ და წა
რმოიყვანა ყრმა იგი დედითურთ და დამალა პატივითა სახლსა ჩ
ოლაყაშვილისა გარსევანისასა: რომელი იყო სახლთ ხუცესი: რ~ ეყოდა დედასა მისსა
[და რა]
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სცნა მეფემან დავით წარავლინა ძმა თჴსი ბაგრატ და ერის თავი
ქსნის და ამილახორი რათა დასჩხრიკონ კახეთს მსახლობელნი დიდითა
ვიდრე მცირემდი რათა იპოვონ ყრმა იგი მაშინ წარ ვიდენ საძებნე
ლად დასდვეს შიში და ზარი ყოველთავე კაცთა ზედა და დააფიცეს რა
თა არა უწყოდენ ყრმა იგი თუ სადა არს და ყოველთავე შეჰფიც
ეს რომე არა ვიცითრაო შემდგომად მოვიდნენ სახლსა ჩოლაყაშვილის სალთა
უხუცესისასა გარსევანისასა და მოეპოვა გარსევანს საქმე ესე: რ~ მოიყვა
ნა ყრმა იგი ლევან მონისა თჴსისა ძია მსგავსად და მას დღესა მე
ღჴნედ იმსახურებდა ყრმასა მას ვითარცა მონასა და დღესა მეორესა შე
ფიცა ფი ცითა საშინელითა ბაგრატს ვითარმედ რაოდენიცა თქუენ ჩემ
სა სახლში არ იხილენით და არც თქუენმან თვალმან არა ნახა
იმის მეტი არა მყვანდეს არა დიდის კაციშვილი და არც ცოტასი შ
ეიჯერა ფიცითა ამით და ესენი რა წამოვიდნენ ბაგრატ და ერისთავი
და ამილახორი მაშინ ჩოლაყა შვილმან გარსევან ვეღარა თავს იდვა სა
ხლსა თჴსსა დაფარვა ლევანისა და წარმო იყვანა და შეიყვანა ციხე
სა მას ოჩონისასა რომელ არს თავსა ივრისასა შემოეხვივნენ
ზემოურნი და გარემონი კახნი და მიერთ ლევანს წარმოემართა კახე
თად და ესმა ესე დავით მეფესა შეიყარა სპა თჴსი და წარემართა კა
ხეთად და გარდავლო გომბორი და ჩავიდა კახეთად და შემოყარნენ კახნი
ისრევე მეფესა დავითს და ვეღარა აღდგა ლევან წინა ივლტოდა და
შევიდა ციხესა რომელ არს თავსა მაღნარისასა ხ~ მოიცვა მეფემან
გარემონი ციხისა და დაუწყო ბრძოლა ძლიე რად მას ჟამსა მოვი
და ოსმალუ და მოეოჵრებინა სამცხე და ვერავინ წინა აღუდგებოდა სამ
ცხესა და მოვიდენ შიდა ქართლსა და ვერავინ წინააღუდგა ქართვე

ლნი ამისთჴს რომე კახეთს იყვნენ და მოვიდნენ დიდსა ლიახვსა ზედა: ბარამ
მაჩაბელი კახეთს ახლდა
მეფესა დავითს რომელი იყო სახლთუხუცესი ქართლისა ძე მისი: მცირე
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ათხუთმეტისა წლისა ქაიხოსრო იყო შეეხვეწა რაჭის მპყრობელსა რათაშე
მწე ეყოს ოსმალზედ: ხ~ მათ სიხარულით წარმოემართნენ კაც
ი ვითარ სამასი ოსიცა იშოვნა ხუთასი: ხ~ მათ ვერა სცნესრა
შეიქნა განთიადი უფიქროდ და ფარაღათად იყვნენ და ესხნენ თავსა
და მრავალი სული ამოსწყვიტეს ოსმალი: ხ~ ქაიხოსრო მაჩაბელი
გამოუცდელი ყრმა იყო ვითარ გაშტერა მისი მჭვრეტი ასე ი
ბრძოდა დიდი ზიანიც დამართა გააქციეს და მიყვნენ არადეთამდი
ნ ბარგი სულ აქავ გაყრევინეს ჯარისა სიდიადისაგან ვერღა
რა გაყუნეს ხ~ მეფესა დავითს მოართუეს ამბავი ესე კახეთს მ
ას ჟამად დაფარაოსმალთ მოსვლა ქართლად: რ~ ციხესა მყოფნი ლევა
ნ და დედა მისი შეეჭირვებინა საქმისა ამისთჴს მუნ დგომა აღარ
ეძლო და წარუვლინა დედასა მისსა მოციქული ამილახორი და მ
თავარეპისკოპოზი და სთხოვა ციხე და რა ესმა დედასა ლეოანისასა
და მეციხოვნეთა მოსვლა მოციქულისა ღონე არღარა ჰქონდათ და შეწუ
ხებულ იყვნენ მიცემისაგან კიდე მისვლასა მთავარეპისკოპოზის
ასა აღდგა დედა ლევანისა შემთხუევად მთავარეპისკოპოზისა იდუმ
ალ რქუა მთავარეპისკოპოზმან მაგრად იყავ ამაღამე წავალთ: რა
ესმა დედასა ლევანისასა განიხარა და თჴსთა ყოველივე აუწყა
და ყოველთა თქუეს სიმაგრე და მიუცემლობა და რა ესმნეს მო
ციქულთა ესე წარმოვიდენ და მოაჵსენეს მეფესა დავითს და ესევი
თიარი ციხეს მაგრობა და ვეღარა დადგა მეფე და წარმოვიდა და მოვიდ
ა ზემო ქართლს და შეება ოსმალუს ჯარსა მისცა ძლევა ღ~თნ მეფესა
დავითს და ამოსწყჴტა ოსმალუ და ქაიხოსრო დიდად ისახელა მეფი
ს წინ თავი მჵნედ და ძლიერად იბრძოდა და თვით მეფე ხედვიდა
ქაიხოსროს დიდათ მოღვაწებასა გაემარჯვათ დიდათ დაგაიქცენ
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ოსმალნი და გაემარჯუა და შეიქცა ოსმალუ თჴსდავე ადგილად: ხ~ მე
ფემა დიდი წყალობა უყო ბარამსა მაჩაბელსა და შვილსა მისსა ქაიხოსროს მრავალი
სოფლები უბოძა დიდსა ლიახვზედა: ხ~ მცირესა ჟამსა უკან გა
ილაშქრა კახეთად მეფემან დავით რაჟამს წამოსულ იყო მეფე
დავით გამოსულ იყო ლევან და მისვლოდეს კახნი და ექმნა პატრონად მა
თდა და იყო ლევან მაშინ წლისა შჴდისა და რაჟამს მივიდა მეფე დავით სა
გარეჯოსა შემოეყარნენ საგარეჯონი და მას აქეთნი კახნი და წარ
ვიდა მეფე დავით ქისიყსა და იყო ლევან მუნ და ახლდა მცირე ჯარი
რა მივიდა მეფე დავით ეწყუნეს ურთიერთას ქისიყსა დაუმარცხ

და მეფესა დავითს და წარმოვიდა თჴსთა ხოლო ლევან დაიპყრა კახეთი
და მოიყვანა ცოლად ასული გურიელისა თინათინ ამა თინათინისასა იტ
ყჴან სიყრმესა შინა ნახა ჩუენება ესე შეგირთავს მთავარი ვი
ნმე და მის ვლასა შენსა ადგილსა ერთსა უჩუენა ადგილი ნიშანი და
რქუა ესრეთ და მუნ იქმნება შინდი თეთრი ერთი და უშენე მონასტ
ერი ერთი დედასა ღმრთისასა ხ~ რაჟამს მოიყვანეს შუამთასა და ჩამო
აჵდინეს განსასუენებელად და რაჟამ იხილა თინათინ ადგილი იგი იყო ყოველ
ივე ნიშნეული ჩუენებისა და შინდი თეთრიცა რაჟამს იქორწინეს შემდ
გომად აღაშენა ეკლესია შუამთისა და დაადგინა მოძღვართ მოძღვარი და
შუა ორ ძე ალექსანდრე და ვახტანგ და მიიცვალა თინათინ და დაემარხ
ა ეკლესიასა თჴსსა შენებულსა ამისთჴს არა დაეფლა ქმრისა მის
ისა თანა რ~ იყო ლევან კაცი მეძავი და შემდგომად ისუა ლევან სხუა ცოლი ყ
არა მუსალის შამხლის ასული მანცა უშვა ძე სამი გიორგი ელი
მირზონ და ქაიხოსრო :- ხ~ მეფე ქართლისა დავით იყო თჴსთა ხანსა
რაოდენსამე უკანა იქმნა მონოზან და ჰყვანდა სამნი ძენი ლუარსაბ დე
მეტრე და რამაზ მისცა მეფობა თჴსი ძმასა თჴსსა უმრ წემესსა გიორ
გის მეფე დავით ხანსა რაოდენსამე უკანა მიიცვალა ქალაქსა ტფილისისასა
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ქრისტეს აქეთ ჩ~ფკზ 1527 ათას ხუთას ოცდაშვიდი ხანსა რაოდენსამე მეფობდა
გიორგი და
მას ჟამსა შინა იყო კათალიკოზი მელქი სედეკ ძმა მისი: ხ~ ამას ჟამს წა
რმოუგზავნა კაცი ხონთქარმან მეფეს გიორგის და მპყრობელსა იმერე
თისასა ბაგრატს და მპყრობელსა კახეთისასა ლევანს ვითარმედ სა
ფლავი ქრისტესი და ადგილნი წმიდათანი სჯულისა თქუენისანი და
იპყრეს უსჯულოთა და შეაბილწეს მოვედით სპითა თქუენითა და განაძე
თ ესენი და თქუენდა მიმიცემიაო: ხ~ რა ესმა მეფესა გიორგის: და მპყრობელ
სა იმერეთისასა და კახეთისასა და ყოველთავე მორჩილთა ბრძანებისა
მათისასა განიხარეს და შეიყარეს სპა და გაე მართნენ და რა მივიდნენ იერ
უსალემსა და ესმა მუნა მყოფთა მისვლა ამათი წარმო უგზავნა კა
ცი და ესრეთ შემოუთუალა უკეთუ სტუმარი ხართ მაშ მტერობა
რა არისო და სტუმრად ბევრნი ხართო და უკეთუ ბრძოლად მოსრულ
ხართ მცირენი ხართო ხ~ ამათ მიუმცნეს ბრძოლად მისვლა: რა
ესმა მათ საქმე ესე გამო ვიდნენ და ეწყუნენ ურთიერთას და იქმნა
ბრძოლა ძლიერად და მოსცა ღმერთმან ძლევა ქართველთა და საფლავმან
ქრისტესმან და გაემარჯუათ და მეოტნი შევიდნენ ქალაქსა შინა და
გაამაგრეს ხ~ მიჰყვნეს ქართველნი და აართვეს ციხე და ქალაქი და მოსრ
ნეს მუნა მყოფნი მრავალნი ყოველნივე და განათავისუფლეს ქრის
ტეს საფლავი და ყოველნი წმიდანი ადგილნი და მიუმცნეს ხვან
თქარსა საქმე ესე და წარმო უგზავნა ხალათი და წყალობა მრავა
ლი და მოსცა ქრისტეს საფლავი გოლგოთა ბეთლემი ჯუარის მონ

ასტერი და სხუანი მონასტერნი ყოველნივე ხონთქარმან მათ სიგ
ლითა მტკიცითა ხ~ განიხარა მეფემან გიორგი და ბატონმან ბაგრატ
და ლევან და წარმოვიდნენ თჴსსა ადგილსა და მოვიდნენ მშჴდობით გამა
რჯუებულნი: და განიხარეს და შ~დ: ამისა ათაბაგი ყუარყუარე მიუდგა ხონთქ
არსა და რა სცნა ესე მპყრობელმან იმერეთისამან ბაგრატ შეიყარა სპა თჴსი
[იმერელნი]
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და მიუვლინა კაცი კახაბერსა გურიელსა და მოყვა იგიცა ბაგრა
ტს გარდავლეს მთა და მიუჵდენ ყუარყუარე ათაბაგსა მუჯ
ახეთს და დახუდა ათაბაგიცა და შეიბნეს და ეწყუნეს ურთიერთა
ს და იოტნეს ბანაკნი ათაბაგისნი და მერიქიფემან კახაბერის გუ
რიელისამან ისაკ ართუმელაძემან ჩამოაგდო ათაბაგი ყუარყუარე
დაიჭირა და მიართუა გურიელსა და გურიელმან მოართუა ბაგრატ
ს მპყრობელსა იმერეთისასა და დაიპყრა ბაგრა საათაბაგო
ქრისტეს აქათ ჩ~ფლდ და გარდაეხუეწა ოთარი შალიკაშვილი
და წარიყვანა შვილი ათაბაგის ყუარყუარესი ქაიხოსრო:- მას ჟამსა
გამოჩნდა შაჰ ისმაელი ძე შიხისა და რაჟამს გამოჩნდა ლანგ თემ
ურ და დაატყუევა შამი მუნით მოვიდა არდაველს მუნ იყო ერთი
ვინმე შიხი მოქმედი გრძნებისა რომელსა მაჰმადიანი ესე
ვდენ დიდად უჩნდათ სასწაულად მოქმედადმ :- მაშინ თქვეს ქება
მის შიხისა ლანგ თემურთანა და თჴთ მივიდა ხილვად მისდა და ქმნა
გრძნება რამე წინაშე ლანგ თემურისა ხ~ სათნო უჩნდა ლანგთემუ
რს საქმე მისი უბრძანა რაცა გნებავს მოგცეო:- მაშინ ჰყვანდა ლან
გთემურს შამელნი დედაწულნი მრავალნი სულნი და სთხოვა შიხმან
სიმრავლენი მათნი სიტ ყჴთა ესევითარითა ვითარმედ შამელნი რომე
ლნი ტყუედ გიყოფიეს ესენი არიან მუსურმანი არა არს ბრძანებუ
ლი მაჰმადისა: ვ~დ მუსურმანი ტყუეყოს მაჰმადიანმან ესენი მომეც რათა
თავისუფალ ვყო მაშინ ისმინა ვედრება შიხისა ლანგ თემურ და მი
სცა ყოველი დედაწული და ტყუენი იგი და უბოძა არდაველი ქალაქი
და გარემო სანახები არდაველისა ყოველივე მისი ხოლო შიხმან განათავის
უფლნა ტყუენი შამისანი რომელიმე დადგა თჴსთა თანა და რომელიმე წარვი
და ქუეყანასა შამისასა ხ~ გარდაცვალებასა ლანგთემურისასა ქუეყანა ერან
ისა თჴთოეულად განი ყვნენ და დაიპყრეს მას ქუეყანისა მთავართა თჴთოეულად და
რომელიმე
1-26 სტრ., 352r
ამბავი მათი ცხოვრებასა სპარსთასა ვრცელად წერილ არს: ხ~ ესე შ
იხი იყო არდაველს და იყო ბრძოლა ყოველსა სპარსეთსა შინა
ხ~ ამა შიხის შვილისშვილი მპყრობელმან მპყრო შირვანისამან მ
ოკლა დარჩა ძე ერთი და მან იპერა არდაველი და იგიცა უკეთ

ურებისათა თჴსითა მოიკლა რომელი სპარსთა ცხოვრებასა შინა ვრცელა
დ წერილ არს დარჩა ძე ყრმა თჴსი შჴდისა წლისა შაჰ ისმაელ და და
უწყეს დევნა სასიკუდინედ მეფემან თავრიზისამან ხ~ შაჰ მლუ რომე
ლიმე იყვნენ და წარიყვანეს და დამალეს და რაჟამს მოიწიფა მოიყ
ვანეს და დაიპყრო სამეფო თჴსი არდაველი და მიერით გან დაუწყო
ბრძოლა ყოველთავე და ყოველივე სპარსეთი დაიპყრო: ჟამსა ამას მონაზონი
ქმნა მეფე ქართლისა გიორგი და არა დარჩა ძე თჴსი და მისც
ა მეფობა ძმიწულსა თჴსსა ლუარსაბს კაცსა ღმრთის მოყუა
რესა მტერთა ურჯულოთა მომსრველსა და წყობათა შინა უ
შიშსა ქრისტეს აქათ ჩ~ფმბ და ჟამსა ამას მონაზონ იქმნა
ბაგრატცა მპყრობელი მუხრანისა და დარჩა ოთხი ძე ვახტა
ნგ ერეკლე არჩილ და აშოთან და დაიპყრა ქუეყანა ქართლისა
ლუარსაბ მას ჟამსა იყო კათალიკოზი გერმანე ტფილელი დომეტი მროვე
ლი გედევან რაჟამს დაიპყრა ქუეყანა სპარსისა შაჰ ისმაელ ეწადა
მოსვლა ქუეყანასა ქართლისასა და მოვიდა აღჯაყალას რაჟამს სცნა
მეფემან ლუარსაბ მოსვლა შაჰ ისმაელისა შეიყარა სიმრავლე სპისა
თჴსისა და დადგა ტფილისს და გამაგრდა ტფილისი და რაჟამს ესმა შაჰ
ისმაელსა წყობად მოსვლა მეფის ლუარსაბისა წარმოავლინა სა
რდალი თჴსი ყარაფირი ლაშ ქრითა მრავლითა და შ~დ განიძრა
ხა და მიაშუელა მისკარბაში ელიასბეგ ლაშქართა მრავლითა
და შემდგომად განიზრახა თჴსგან ნუ უკუე დაუმარცხდეს ლაშქართა მის
თა თჴთცა აღიძრა და წარმოვიდა რა სცნა ესე მეფემან ლუარსაბ გამოვიდა
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ტფილისით სპითა თჴსითა და მოვიდა ღელესა თელეთისასა და მუნ გ
ანაწყო სპა თჴსი და რაჟამს მოვიდა ყარაფირი ეწყუნენ ურთიე
რთას და იქმნა ბრძოლა ძლიერი ესევითარად ეწყუნენ ქართველ
ნი რომე სიმჵნე მათი სპარსთა ცხოვრებასა დიდად წერილ არს
მოისრა ყიზილბაში ჵელითა ქართველისათა ურიცხჴ და სძლიეს ქ
ართველთა და იოტნეს ყიზილბაშნი და ოტებასა მათსა მოვიდა მის
კარბაშიცა ელიასბეგ და ოტებულიცა სპა იგი დააბრუნა და
თჴსითაცა სპითა შეუტივა ქართველთა და იქმნა ბრძოლა ძლიე
რი უდიდეს პირველისა და მოსრეს კუალად ქართველთა ყიზილბაშ
ი ურიცხჴ და ოტებასა ყიზილბაშთასა აღმოვიდა შაჰ ისმაილ მთასა
თელეთისასა: რომელი: არს: კერძოთა: ტაბაჵმელეთისათა გარდმოხედა და იხილა სპა
თჴსი მოსრვილი და ო
ტებული და განლაღებულნი ქართველნი მათ ზედა ვ~ა ლომნი
შეწუხნა და უბრძანა სპათა თჴსთა ყარა ყოინლუსა ჩამოვიდეს და
შემოუტივეს ყარა ყოინლუ[ს]ღა ქართველთა ზურგით კერძოთა და ქა
რთველნი დამაშურალ იყვნენ დიდად ომისაგან და იძლივნეს სპა
ქართველთა და უკუნ იქცენ და წარვიდა მეფე ლუარსაბ ზემო
ქართლად და ენება კუალად შემოყრა ლაშქრისა და მოსვლა შაჰ ისმაილ

ზედა ხ~ ვერღარა შეუძლო რ~ დაფანტულნი იყვნენ ქართველნი
და ჯარი ვეღარ იშოვნა მაშინ წარვიდა შაჰ ისმაელი და შემოადგ
ა ციხესა ტფი ლისისასა და აღუთქუა ნიჭი დიდი ციხისთავსა ტფილი
სისასა და მოენდო ციხისთავი და მოსცა ციხე და შევიდა ციხესა ში
ნა და დაიპყრა ტფილისიცა შაჰ ისმაელ და მოაოჵრა და შემუსრნა ხ
ატნი და ჯუარნი ჵელითა თჴსითა და აღაშენა ყურესა ჵიდისასა მე
ჩითი რჯულისა თჴსისა შეიქცა და წარვიდა თჴსა და დაუტევა ციხე
სა მცველნი ხ~ უკეთუ არა მიეცა ციხისთავსა ციხე და მცირესა
ხანსა გამაგრებულიყო მოვიდოდა მეფე ლუარსაბ შაჰ ისმაელზედა და უკეთუმცა
ღ~თსა: ენ[ება]
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შეამთხუევდა ჭირსა დიდსა: ხ~ შექცევასა შაჰ ისმაელისასა მოვიდა მეფე ლ
უარსაბ და კ~დ დაიპყრა ქართლი და ამა ჟამსა მოკუდა შაჰ ისმაელი
და დაჯდა მის წილად შაჰ თამაზ ხ~ შაჰ ისმაელი იყო კაცი ჭკუიანი და სავს
ე ხონჯითა ამან გამოაჩინა სჯული შიასი და დაუწყო სჯულთა ოსმანთა
სა გინება და აღამაღლა სახელი ალიასი და თჴთ თავი თჴსი ძედ ალისა თ
ქუა და მიერითგან ირწმუნეს ყიზილბაშთა ძედ იმამისა არა ხ~ მეფობისა
თჴს არამედ ძეობისა მისთჴს იმამისა სწამთ სალოცავად და პატივსცემენ
ღთაებრ დღეინდელად დღედმდე:- ხ~ ძეთა მისთა რაჟამს გამეფდა მის წილ ძე მისი
შაჰთამაზ ესე გამდიდრდა ფრიად უმეტეს დაიპყრა ქუეყანანი რომელი
დაუშთა შაჰ ისმაელს და ამა ჟამში აეღო მეფესა ლუარსაბს ციხე ტ
ფილისისა და გაამაგრა თჴსად და სმენოდა ყარაბაღს მდგომსა შაჰთამაზს
ა საქმე ესე და შეეყარა იდუმალ სპა თჴსი რჩეული და წარმოემართა
მეფესა ლუარსაბსა ზედა: მას ჟამსა მოჰკუდომოდა მეფესა
ლუარსაბს ძე ყრმა მცირე და წარეღო მცხეთას დასამარხავად
და სიყუარულისათჴს მეფე და დედოფალი გაჰყოლოდა ხ~ მას ღამე
სა შემოვიდა შაჰ თამაზ ტფილისად და უკეთუმცა არა დაეცვა
განგებასა ღმრთისასა მეფე ლუარსაბ და არა გაჰყოლოდა ძესა თჴსსა ჵე
ლთა დარჩებოდა თჴთ დედოფლითურთ: ხ~ სცნა მეფემან მისვლა შაჰ
თამაზისა წარვიდა სიმაგრესა და ჯარი ვეღარა შემოიყარა ამისთჴს
შაჰ თამაზ იყო ტფილისად და ყოველნი ხიზნად განემზადნეს: ხ~ ქალა
ქი ტფილისისა დაიპყრა შაჰ თამაზ მოსრნა ყოველნი დედა წულნ
ი და რაჟამს იხილა ციხისთავმან ტფილისისამან გულ
ბად სცნა უგრძნობლად შესვლა შაჰ თამაზისა შეშინდა მეფისა ლუა
რსაბისგან ამისთჴს რომე უგრძნობლად მოსვლისათჴს არა იავა
რ მყოს გარდმოვიდა ზემო ციხით და მოუვიდა შაჰ თამაზს რა სც
ნეს ციხის მცველთა საქმე და წარვიდა ციხისთავი მათგანიცა
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რომელი მე წარ ვიდა თჴს თჴსად და რომელიმე მივიდეს შაჰთამაზთანა: და შა

ჰ თამაზ მისცა ნიჭი დიდი და დაატევებინა სჯული ქრისტიანობისა და
დაიპყრა ციხე ტფილისისა და გაამაგრა და თჴთ წარვიდა ყარაბაღად და
რა სცნა მეფემან კახეთისამან ლევან შეურიგდა იგიცა: და წარვი
და შაჰთამაზ ნახჩუანს სომხითისასა და ურჩნი სომხითისანი დაი
მორჩილნა და მპყრობელი იმერეთისა ბაგრატ იყო მაშინ სამცხეს
მოვიდა მას თანა ამა მიზეზისათჴს რომე ოთარი შალიკაშვილი და
ძე ყუარყუარესი ქაიხოსრო რომ ხონთქართანა წასულიყვნენ და ამა
თგან ძალი და ზურგი მოეცათ ესეცა ბაგრატ ამისთჴს მოვიდა
შაჰ თამაზთანა რომე ამისგან ზურგი და ძალი მოეცა:- ხოლო თჴთ უ
ცალო იყო შაჰ თამაზ და ჯარი ვერ აშუელა მისცა ნიჭი დიდი და
გაისტუმრა და თჴთ წარჴდა ქუეით და რა მივიდა ბაგრატ სამცხესა:
ოთარ შალიკაშვილისა და ყუარყუარეს შვილისა ქაიხოსროსათჴს
ხუანთქარს მოეცა ლაშქარი დიდი სპასპეტად გამოეგზავნა მუ
სტაფა ფაშა და გამოეტანებინა ზარბაზანი დიდროანი და მოვიდ
ნენ ზემო ქართლსა და რა სცნა ბაგრატ შემთუალა გურიელსა და მო
ვიდა გურიელი და ეწყუნენ სპასა ხუანთქრისასა და იქმნა ბრძოლა ძ
ლიერი და იოტნეს ბანაკნი ოსმალთანი და მოსრნეს და ივლტ
ოდეს ოსმალნი და მოკლეს მუსტათა ფაშა და დარჩათ საგანძ
ური და თოფები მათი: და შ~დ ამისა წარვიდნენ ოთარი შალიკა
შვილი და ქაიხოსრო ყუარყუარეს შვილი და დიდად დ
აუმძიმდა ხუანთქარსა დამარცხება ჯარისა თჴსისა და გამოუსია
აზრუმისა დადიარბექირის ფაშა და ჯარი ურიცხჴ და რა ეს
მა ბაგრატს მპყრობელსა იმერეთისასა დაჰპატიჟა მეფესა ქართლისას
ა ლუარსაბს და დადიანსა და გურიელსა: ხ~ მეფესა ქართლისასა
ლუარსაბს დაღაცათუ არავინ ეშუელებოდა უსჯულოთა ზედა ა~დ თჴთ
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რაოდენ ძალ ედვა არა დაზოგის თავი და წარვიდის და მიეშუელის: რ~ ეძჴნებოდა
საქართველოსათჴს: ვ~ა მამასა შვილთათჴს და შეიყარა სპა თჴსი და წარვიდა
ბაგრატთანა: მაშინ ბაგრატს არა შემოეყარა დადიანი და მოსულიყო გუ
რიელი ჯარითა თჴსითა და შემოეყარნენ იმერელნი და მესხნი და ხვანთქ
რის ჯარიც მოსრულიყო ბასიანს და მივიდნენ ესენიცა მაშინ ქართვე
ლთ მოინდომეს მეწინავეთ მისვლა და მესხთა არა თავს იდვეს საქმე ესე:
ამისთჴს რომე პირველადცა ჩუენ ვყოფილვართ და რიგი გუაქუს მეწი
ნავეობისაო და აწცა მართებულია რომ ჩუენ ვიყვნეთ:- ხ~ ქართველთა არა
უსმინეს და მიეტევნეს ქრისტეს აქათ ჩ~ფმე: 1545 და იქმნა ბრძოლა ძ
ლიერი და მოისრა ორგნითვე და მესხთა წინა მისვლისათჴს ქართველთა ად
რიკეს ზურგი და არა მიჰყვნენ ქართველთა და მოკლეს ძე გურიელისა ქ
აიხოსრო და შემუსრეს ყოველი საჭურველი და საომარი ქართველთა და არ
ღარა ჰქონდათ საბრძოლველი და დამარცხდა ჯარი საქართველოსი და ივლ

ტოდენ და წარვიდენ ყოველნივე თჴს თჴსად და წარვიდა ბაგრატ იმერეთს და მეფე
ლუარსაბ ქართ
ლისა: და მაშინ ჩამოდგნენ ურუმნი და რომელიცა შეიპყრეს სრვიდენ უწყა
ლოდ და წარვიდა გურიელი თჴსად სამყოფად და ყოველივე თჴს თჴსად წარვიდენ: ხ~
ურუმ
ნი დადგნენ სამცხეს და დაიპერეს ციხეები სამცხისა განზრახვითა ოთარ შ
ალიკაშვილისათა ესრეთ ეტყოდა ოთარი უკეთუ დაიპყრობთ სიმაგრეთა
სამცხისათა ესე ქუეყანა მკჴდრად თქუენდა იქმნებისო და ჟამსა ამას შიგა
ნ მესხთა ათაბაგ ყვეს ქაიხოსრო ძე ყუარყუარესი და დაემძახლა პატრონსა მ
უხრანისასა და მოიყვანა ცოლად აშოთან მუხრანის ბატონისა ასული და ეწოდ
ა სახელად დედისიმედი და იყო ქალი ესე გლისპი და შეუპოვარ და ლაღი
და რაჟამს სცნეს საქმე ესე ათაბაგმან და ოთარ შალიკაშვილმან რომე დ
აიპყრეს ოსმალთა სიმაგრენი და ციხეები სამცხისანი და ფ~დ: მძლავრო
ბდენ და უსა მართლობენ ქუეყანასა სამცხისასა მაშინ განიზრახნეს ათა
ბაგმან და ოთარ საქმე რამე სარგებელი ქუეყანისა თჴსისა წარავლინ
1-26 სტრ., 354v
მოციქული შაჰთამაზთანა და ესრეთ მიუთხრეს ვითარმედ ძუელითგან ქუეყანა ესე სა
მცხისა მკჴდრად სპარსთა მეფეთა ყოფილ არს და აწ თუცა გნებავსთ გაქუსთ
შეწევნა და უფლება საქმისა ამის რათა თქუენდა იყოს მოგუეც შეწევნა და
ნურღარა აუფლებ ჩემ ზედა ოსმალთა და თქუენდავე იყოს ქუეყანა ჩუენი და
გმორჩილობდეთ შენ ვითარცა პირველ: ხ~ ესმა რა ესე შაჰ თამაზს განიხარა და წა
რმოვიდა სამცხედ სიმრავლითა ჯარითა: და რაჟამს ესმა ესე სულთანს სულეი
მანს წარმოვიდა იგიცა ლაშქრითა მრავლითა და ესრეთ განიზრახა ვინათგან შემიორ
გულდა ოთარიცა და ათაბაგიცა და არღარა ნებავს უფლება ჩემი მათზედ
აწ მეცა მუნ წარვალ და შევმუსრავ და იავარ ვყოფ ციხესა მათსა რომე
ლ არს ქაჯეთი და არ მივსცე სპარსთა ქუეყანა იგი და ვ~ა სცნა შაჰთამ
აზ წარმოსვლა ხვანთქრისა ვერ ძალ ედვა წინა აღდგომა ხვანთქრისა
სულთან სულეიმანისა მოიპოვა ღონე ესევითარი და შემოუთუალა
ვ~დ: ესე უწყოდე არას კეთილისათვინ და არას საქმითა არას ფერობით მე
შენ მოუკლავს არ გაგიშუებო და რა ეს წიგნი ოთარს მოუვიდა ოთა
რმა სულთანს გაუგზავნა და ესრეთ მიუწერა თქუენცა მიწყრებითო და უფ
როსად ყაენი მიწყრებაო რა ვქნა აწ მეო მოსამართლე ღმერთი იყოს შუა თ
ქუენსა და ჩუენშიაო იპრიანა ღ~თნ და შეიბრალა სულთანმან და უკუნ იქცა და
არღარა წარვიდა სამცხეს და შეიქცა თჴსად: ხ~ მპყრობელი იმერეთისა ბა
გრატ რაჟამს შეიქცა საბატონოსა თჴსსა აწჴა დადიანი ლევან ჭალასა
ხონისასა უღალატა და შეიპყრა დადიანი ლევან ამის მიზეზისათჴს რომ
მაშინ ურუმზედ დადიანმან არ ულაშქრა და ესე რა შეიპყრა გაუგზავნა გურ
იელსა კაცი და ესრეთ შეუთუალა დადიანი დავიჭირე და ჵელთ მყა
ვსო წარვიდეთ ოდიშს ვილაშქროთო ნახევარი შენი იყოსო და ნახევარი
ჩემიო და რა ესმა ესე გურიელს იფიქრა და თქუა ესრეთ დადიანი შეუპყრი

ა და ოდიშს დაიპყრობს და მერმე ჩემს ქუეყანასაც წამართმევსო: და სუ
ლ გაიერთებსო და ეგრეთაცა სწადდა ბაგრატს და აღარ მიუდგა გურიელი და
მეფემანც
1-26 სტრ., 355r
ასე გასინჯა არამც გურიელი და ოდშარნი გაერთდენო და მერმე ჩემზედ ბ
ოროტნი გაიზრახონო დადიანის თუალების დაწვა სწადოდა აღარ დასწუა და
გელათს სამრეკლოში დაატყუევა სცნა რა ესე ათაბაგმან ქაიხოსრო დადიან
ის ტყუეობა შემოუყვნა ჩხეიძე ხოფი ლანდრო გააპარა იქითგან და მიიყვანა ათ
აბაგთანა მოიმჵრო ათაბაგმან გურიელი და ჩაიყვანა ოდიშს და გააბატონა:- ამასა ჟამსა
გურიელი გაუწყრა ხონთქარი ამისთჴს რომ მაშინ
ბასიანს თუ შენ ბაგრატს არ მოჰყოლოდი იმდენს ჯარს ვერ ამომიწყუე
ტდაო ბაგრატო გამოუსია ჯარი და მოვიდნენ ბათომს და დაუწყეს ციხეს
შენება კატარღებითა და ნავებითა შეიყარა გურიელმან სპა თჴსი და წ
არვიდა ოსმალთა ზედა მოუმართა ღმერთმან ჵელი და გაემარჯუა: ჵმელეთიდ
ამ გააგდო და ზღუაში შევიდნენ ნავებითა და აღუდგა ღელვა და ჭოროხს გ
აღმა გავიდნენ მაშინ იყო წყალდიდობა და ჭოროხს ცხენით ვეღარ გავი
დნენ და მივიდნენ გონიასა და ციხეს დაუწყეს შენება: დაიწყეს სიმაგრესა
ოსმალთა და ჭანეთი ამოსწყჴტეს წაართუეს გურიელსა და თჴთ დაიჭირეს:- მაშინ
ჰპატრონობდა ბაგრატ იმერეთს და ეპყრა იმერეთი მიუვლინა კაცი გურიელმ
ა დადიანს ლეონსა და როსტომს: უკეთუ ამათ მიერ წამაჵდინეს მასუკან
თქუენზედაც მოიწევა ამათ მიერ დიდი ვნება მაშინ დადიანმან შემოიკრი
ბა სპანი თჴსნი და აფხაზნი წარმოვიდა რიონის ლიმონში დაისაიგუ
რეს სცნა რა ესე ბაგრატ ვინათგან დადიანმან გურიელს უშუელა უფროს
ად გაერთებიანო გაეგზავნა ძმა თჴსი ვახტანგ ხუთასის კაცითა შემ
წედ გურიელისა: ესრეთ დავედრა ამას ეცად რომე დადიანი გურიელს ა
რ მიეშუელოსო: და წარვიდა ვახტანგ და მივიდა საჯავახოს და მაშინ შეუ
თუალა დადიანს ვითარ მედ მე ხომ შენი ფიცი ვარო ესე უწყოდე რომე ჩემს ძ
მას ბაგრატს და გურიელს ერთი პირობა აქუსთ და რაჟამს მოხვალ გუ
რიას დაგესხმიან თავსა და მოგკვლენო სცნეს რა ესე მეგრელთა მოშიშა
რთა არღარა წარმოვიდნენ რიონითგან და მივიდა ვახტანგ გურიელთანა ბათომსა
როსტომ
1-26 სტრ., 355v
გურიელი და გურიელნი იქ დახუდენ ვინათგან დადიანი ვეღარ მოეშუელა კატა
რღა და ნავები ვეღარ იშოვნეს და ვერ ცაღა განვიდენ გაღმა მაშინ ოსმა
ლთა სცნეს რა ესე აღაშენეს ციხენი და დაიპყრეს ჭანეთი და შემოიქცა ვახ
ტანგ თჴსად სამყოფსა და ამას ჟამსა შინა მიიცვალა ბაგრატ და დამარხეს
გელათს და დაჯდა მის წილად ძე მისი გიორგი და ეპყრა როსტომს გურია წელსა ი~ბ
და მიიცვალა იგიცა და დაეფლა შემოქმედს და ესვა როსტომს ძე სამი და
უმრწმესსა ეწოდა გიორგი და დასუეს გურიელად და ერთი დაჳ მისი დადია

ნის შვილს ჰყვანდა ცოლად და რა მოკუდა როსტომ გურიელი მაშინ განუტ
ევა ქალი მისი დადიანის შვილმან და წაართუა ბიძასა თჴსსა ცოლი და თჴთ
შეირთო და განრისხდა ღმერთი და გამოჵდა ხანი რამე და კ~დ გაერთდენ გიორგი გ
ურიელი და დადიანი შეირთო ასული დადიანისა გურიელმან და მცირეთა ჟა
მთა შინა განუტევა გურიელ მანცა ქალი დადიანისა ამისთჴს რომე პირველ
ამისი დაჳ იმისმან შვილმან განუტევა სცნა რა ესე გიორგი მპ
ყრობელმან იმერეთისამან ვინათგან მტერ ექმნეს ურთიერთას დად
იანი და გურიელი ამ გიორგის ჰყვა ერთი ქურივი რძალი და მისცა
გურიელსა თჴსის ქალის მაგიერად და ესენიცა: მაშინ იწყეს შურობად
და ლაშქრობად დადიანისა და ვერ ეძლო წინააღდგომა მათი დადიანსა გარდა
იხუეწა და წარვიდა სტამბოლს მივიდა და შეეხუეწა სულთანსა მაშინ შ
ემწე ეყო სულთანი დადიანსა და მისსა ჯარი აზრუმისა და ტრაპიზონისა წ
არმოვიდნენ და მოიწივნეს სატყეპელას ხოლო სცნა რა საქმე ესე გურიე
ლმან ვინათგან შემწე ეყო სულთანი და გამოგზავნა დადიანი დიდის ჯ
არითა მაშინ მოიპოვა ღონე რამე და იწყო ხუეწნად დადიანისა და წარავლი
ნა მოციქული და მისი სისხლად ფლური ათასი დადიანსა და შერიგდენ
მაშინ მპყრობელი იმერეთისა გიორგი ვინათგან ახალი ბატონი ი
ყო სუსტად ეპყრა საბატონო თჴსი მაშინ მოიჵმო გიორგი ჯავახ ჭ
ილაძე და უღალატა და მოკლა სცნა ესე გურიელმან: გიორგი: დიდად ეწყინა
შერიგდენ
1-26 სტრ., 356r
დადიანი და გურიელი და დაანებეს და ნახევარი გურიელმან დაიჭირა
და ნახევარი დადიანმან ხ~ მას ჟამსა შინა დადიანი მოკუდა ესრეთ რომე
ნადირობაში ჯაიანმან ცხენი შეაძგერა და მოაკუდინა დადიანი მაშინ
დასუეს დადიანად უფროსი ძე მისი გიორგი სცნა რა ესე გურიელმან
გარდმოიბირა უმცროსი ძმა მისი მამია მიიყვანა გურიას და შერთო
დაჳ თჴსი ცოლად მაშინ ულაშქრა გურიელმან და წარვიდა თჴთცა და
მივიდეს ზუგდიდს შეიბნეს და გაემარჯუა გურიელსა და გარდააგდეს
დადიანი გიორგი და დასუეს ძმა მისი მამია დადიანად და თჴთ გუ
რიელი წარვიდა თჴსადვე მაშინ დადიანმან გიორგი იშოვა ჯა
რი აფხაზისა ჯიქისა და ჩერქეზისა და ათხოვა კუალად გურიელმან ჯ
არი სიძეს თჴსსა მამიას და შეიბნენ კ~დ გაემარჯუა მამ
იას და გაექცეს გიორგი დადიანი : მაშინ დაუწყო ლაპარაკი გიორ
გის მპყრობელს იმერეთისასა გიორგი დადიანმან და პატრონმა იმერეთისამა
პირი მისცა შუელისა და გიორგი დადიანმან ასე შემოუთუალა რათგან ჩერ
ქეზის ქალი ერთი თქუენ გყავსო და ერთი გურიელსაო მესამე დაჳ გა
უთხოვარი თქუენ რომ ზრდით ეგ მე მომეცითო თუარამ რით გენდოო: ბატო
ნმან გიორგი გურიელს ჰკითხა მივსცე თუ ნუო გურიელმან ესრე
თ უთხრა მე იმას ქალი დაუგდე და სისხლი გამომართუაო იმან მე დაჳ და
მიგდო და სისხლი მომცესო და ეს სიტყუა შეუთუალეს გ~ი დადიანსა დად

იანი დაჰყვა სისხლის მიცემასა და თეთრი არა ჰქონდა გარდავარდნილი ი
ყო და ხოფი რაც გურიელს სისხლი მიე ცა იმთონის გირაოდ მისცა და
მისცეს მესამე ჩერქეზის ქალი გიორგი დადიანსა და სამნივ ქჴსლნი შეიქნენ და
დამოყურდენ და მამა დადიანმანც ნება დართო რათგან უფროსი ძმა ა
რის მისი წესია დადიანობა და მანცა დაანება მამია დადიანს ლომკაცის
ჭილაძისეული და რევაზისეული დაანებეს და შეირიგეს და იქმნა მიერითგან
მშჴდობა სამსა საბატონოსა შუა სცნა რა ესე დათულიამ ბიძამან დადიანისამან
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შეიყარა საჯავახოელნი და წარმოვიდა საღალატოდ გ~ი დადიანისა აგრძნა საქმე
დადიანმან და ვეღარ უღალატა და წარვიდა თჴსად საჯავახოდ დათულია მაშინ
დადიანმან გიორგი და ძმამან მისმან მამია და ბატონმან გ~იმ შეუთუალეს გ~ი:
გურიელსა მიუწერეს ესრეთ რადგან დათულიას ღალატი შეაჩნდა
ო აწ შენ მაგას უღალატე და მოკალო და საჯავახო შენ დაიპყარო
მაშინ გ~ი გურიელმან ყო ეგრეთ დაიჭირა დათულია და დაატყუევეს ო
ზურგეთს და საჯავახო თჴთონ დაიპყრა კუალად შეუთუალეს გურიელსა
რომე მოკალო და გურიელმან არა მოკლა და მას უკან ამათ გაგზავნეს
კაცი და მოაშთუეს დათულია ჟამსა ამასა შინა მიიცვალა გ~ი დად
იანი მამიამ დაიპყრა დადიაბმან ოდიში მაშინ დაშთა დადიანს ესეთი შვი
ლი ვაჟი და ეწოდა ლევან და განარისხა ღმერთი გურიელმან გ~იმ და წაარ
თუა დედასა მისსა და წარმოიყვანა ყრმა იგი და შხეფის ციხეში დატყ
უევა და ვეღარ გასძლო ყრმამან მან ტყუეობა და გალავნიდან გარდმოვარდა და
მოკუდა და იყო იმერეთისა მპყრობელსა და დადიანსა და გურიელს შუა მშ
ვიდობა და ერთობა:- და რაჟამს შეიქცა სულთანი სულეიმან მაშინ შაჰ
თამაზ ქუეით იყო უწყეს ქართ ველთ მეფემან კახმან ბატონმან და ათაბაგმან
რბევა: ადრა ბაგანსა და ოჵრება მაშინ განუდგა შაჰ თამაზს მპყრობე
ლი შაქისა ძე ასან ბეგისა სახელით დავრიშ მაჰმად და რაჟამს გაბრუნდა ს
ულთან სულეიმან შემოიყარა ჯარი ყარაბაღს შაჰ თამაზ რ~ მორჩილებდა ა
სანბეგ შაჰ თამაზსს ხ~ ძემან მისმან დავრიშ მაჰმად არღარა მორჩილ ექმნა და
უკუდგა ამისთჴს შემოიმარა ჯარი შაჰ თამაზ ყარაბაღს და მოუგზავნა კა
ცი კახ ბატონს ლევანს და ითხოვა მისგან შეწევნა წარმოვიდა და მოვიდა ლევან და
დაემორ
ჩილა შაჰ თამაზს რ~ ოდეს მორ ჩილობდა ასან ბეგ დევრიშ მაჰმადის მა
მა შაჰ ისმაილს მაშინ ეს ლევან მიუჵდა ასან ბეგს შაქის და მოკლა ას
ანბეგ და მოარბია შაქი შემდგომად ამისა მოიყვანეს შაქელთა ძე მისი დევრიშ მაჰმად
და
დასვეს ბატონად და მიერ ჟამითგან მტერ იყვნენ ბატონი ლევან და დევრიშ მამად და
რა შეიყარნენ
1-26 სტრ., 357r

ესენი მაშინ წარავლინა შაჰ თამაზ ლაშქარი თჴსი შირვანს რა სცნა დევრიშ მაჰმად
დაეს
ხა თავსა და მოსრა ლაშქარი მრავალი ხ~ სცნა რა ესე შაჰ თამაზ დევრიშ მაჰმადისაგან
საქმე ესე ქრი
სტეს აქათ ჩ~ფმვ შეიყარა და წარვიდა შირვანს რა სცნეს შაქელთა მისვლა
შაჰ თამაზისა შეშინდეს ფრიად მაშინ მისწერა შაჰ თამაზ წიგნი დევრიშ მაჰმადს ვ~დ
მოდი
ჩემ თანა და მიპატივე ბია დანაშაული შენი და მან არა ისმინა და გაამაგრნა ციხენი და
სიმაგრენი თჴსნი და დადგა მტკიცედ და ესმა შაჰ თამაზს საქმე მისი წარავლინა
ბატონი ლევან და სხუა ხანნი ორი თჴსი სარდალი და სპა და რა მივიდნენ შაქის
მოაოჵრეს შენი და უშენი და მოადგნენ ციხესა მას რომელსა შინა იყო დევრიშ მაჰმად
ვერღარა ეძლო ხანსა რაოდენსამე გამაგრება ციხისა მის და განვიდა ღამე და ენება
იდუმალ განრინება და რაჟამს გან ვიდა დევრიშ მაჰმად სცნა ბატონმან ლევან წარვიდა
და
მიეწია შეიბნენ და გაე მარჯუა ბატონს ლევანს და მოკლეს ლაშქართა ლევან
ისათა დევრიშ მაჰმადი და მოართუა თავი მისი ლევან შაჰ თამაზს და მისცა მრავალი
წყალობა ბატონს ლევანს შაჰთამაზ და წარავლინა ბატონი ლევან თჴსსა ალაგსა
და თჴთ წარვიდა ყარაბაღს და რაჟამს მივიდა ყარაბაღად არა დაცხრა მტერობად
მეფისა ლუარსაბისა და მოიქცა კუალად ტფილისად და ააოჵრა ტფილისი და გარემო
ნი ტფილისისანი და აღიღო ციხე ტფილისისა და შეაყენნა მცველნი თჴსნი:- ხ~ ლუ
არსაბს ვერარა უყო და ენება მტერობა ქართლისა: ამისთჴს რ~ მეფემან ლუა
რსაბ ჟამსა თჴსსა არცა ჰმონა ყაენსა და არცა ხონთქარსა ამისთჴს რომე
თუცა დამორჩილებოდა სხუანი ყოველნი მონობდენ და თუმცა ესეცა დამორჩილე
ბოდა ქუეყანა გათათრდებოდა და სახარკოდ შეიქნებოდა ამისთჴს მრავალჯერ ამო
სწყჴტა ხუანთქრისა და ყაენის ჯარი მეფემან ლუარსაბ ხოლო ამას ჟამსა შინა მოი
პოვა ღონე ესე შაჰ თამაზ ეზრახა ათაბაგს ქაიხოსროს და სთხოვა ცოლად ტომისაგა
ნ თჴსისა ხ~ ათაბაგს თჴსი არა ჰყვანდა რა და ენათესავებოდა ოთარი შალიკა
შვილი ათაბაგსა ამისთჴს ნებამყოფლობით გამო ართუა ქალი და ნათესავად თჴსა
დ გაუგზავნა ყაენს და ყაენმან შეირთო ცოლად და რაჟამს შეირთო ესე იყო სა
ყუარელ ყაენისა შეიქმნა წყობა შაჰ თამაზსა და ათაბაგს შუა რა სცნა
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ლუარსაბმეფემან ათაბაგის შაჰ თამაზის დამორჩილება ეზრახა ლუარსაბ
იჯუსა და შერმაზენს შეიყარა ესენი და მიუჵდა ათაბაგს ქაიხოსროს და წაუღ
ო თემი მრავალი და აუოჵრა ხ~ ქაიხოსრომ მიუწერა შაჰ თამაზს ვითა
მოვიდა მეფე ლუარსაბ და ააოჵრა ქუეყანა ჩემი და ისკანდარ ფაშა აზრუ
მისაც მომავალი არის რა სცნა ესე შაჰ თა მაზ შაქისი რომ დაიპყრა
ჯარი ისევ ჰყვანდა მოუშლელად წარმოემართა და მოეგება ათაბაგი ქაიხოსრო
წინა წარუძღუა და მიიყვანა სამცხედ ხ~ შაჰ თამაზ ძე მისი მირზა ისმაილ
გაგზავნა კარსა და მივიდა მირზა ისმაილ და დაიპყრნა სიმაგრენი და ამოსწ
ყჴტა კარი და რაოდენნი ოსმალნი იყვნენ განსდევნა და შევიდა სამ

ცხეს შაჰ თამაზ და დაიპყრა ციხენი და განასხნა ოსმალნი და რომელნი მე
განდგომილნი ათაბაგისნი ციხესა შინა იყვნენ აღიღო ციხე და ტყუე ყვ
ნა და ეკლესია რომელი იყო მას შინა ააოჵრა ხატნი და ჯუარნი დაამ
ტვრივნა და რაჟამს სცნეს ომან და შერმაზან შეშინდენ და მივიდნენ შ
აჰ თამაზისა თანა ივჯუზაცა მივიდა და შეაბეზღეს ივჯუშ და შერმაზან შაჰთამ
აზ ვითარმედ ესენი არიან უარისმყოფელნი თქუენნი მოაკულევინა შაჰ თამაზ ივ
ჯუზ და შერმაზ ან და მამული მათი მისცა ათაბაგს ქაიხოსროს და რაჟამ
ს განაგო ყოველი საქმე ზემო ქართლისა წარმოემართა მეფესა ლუა
რ საბზედა ჩამოვლო თრიალეთი და მოაოჵრა და წარმოვიდა საბარათაშვილოზედა
და
იგიცა ააოჵრა მივიდა და მოადგა ციხესა ბირთჴსისასა და დადგა ხანსა მცირეს
ა და რა სცნა სიმაგრე ციხისა ეზრახა ციხეს მყოფთა ბარათიანთა და აღუ
თქუა ნიჭი და გამოინდო ისინი ხ~ არღარა დაინდო რომელნიმე ტყუე ყო და რომ
ელნიმე დაადგინნა თჴსსა მამულსა ზედა ხოლო მეფისა ლუარსაბისა ჩვეულება
ესრეთ იყვის უკეთუ ჰყვანდის ჯარი პირ დაპირ არ დარიდის რაგინდ რო
მ დიდი ჯარი იყვის და უკეთუ ჯარი არა ჰყვანდის დააცალოს და უყურებ
დის და სადაც რომ დააჵელის თარეში ანუ მცირე რამე ჯარი: შემართის და
ეწყჴს და ბრძოდა ძლიერად და ამოსწყუეტდა მცირითა კაცითა ფრიადსა ჯარსა
თათართასა
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მაშინ გარდავიდა შაჰ თამაზ და ჩავიდა გორსა და აღიღო ციხე
გორისა და ციხე ვერისა და გარემონი ციხენი ყოველივე და მიადგა ციხესა ატენისასა
რომელ არ
ს თავსა საცივისასა რ~ მას შინა დედა ლუარსაბისა და მრავალნი თავადთა ჯალაბ
ნი და თავადნი იყვნენ და ამისთჴს იწყო ბრძოლა ძლიერად და ხანსა რაოდენ
სამე შინა აღიღო და ტყვე ყო დედა ლუარსაბისა ქრისტეს აქათ ჩ~ფნვ და მრ
ავალნი თავადთა ჯალაბნი და მრავალნი სხუა ტყუენი ყოველნივე ტყუე ყვნა და წა
რვიდა: ხ~ რა სცნა მეფემან ლუარსაბ ტყუეობა დედისა მისისა და თავადთა მისთა
განუდგა კუალსა მისსა დაეწია უკანა ჯარსა და მოსრნა მრავალნი ყიზილბა
შნი და წარუღო მრავალნი ბარგნი ხ~ დედა თჴსი ვერღარა იჵელთა და რა
მივიდა ერევანს შაჰ თამაზ მასინ სცნა დედამან ლუარსაბისამან გაუპატივება თ
ავისა თჴსისა და შესუა წამალი სასიკუდინე და მოიკლა თავი თჴსი და არა შეიმთ
ხჴა უპატიობა თავსა თჴსსა მაშინ მოიქცა მეფე ლუარსაბ მწუხარედ და
ტყუეებისა დედისა თჴსისათჴს და ქუეყნის აოჵრებისათჴს ხოლო შაჰ თამაზცა წარ
ვიდა ადგილსა თჴსსა და ციხესა ტფილისისა ეპყრა შაჰ თამაზს და მაშინ დასუა
ყაზახი
ს ადგილსა და შამშადილუსა ხანი თჴსი ხ~ პირ ველად ეწოდა რანი ქუეყანასა ამას: და
დასუა სულთანი განძას ბარგუშათს და შაქისს და უთავა სულთანი განძისა და
ამცნო მათ უკეთუ ემტეროს ლუარსაბ ციხესა ტფილისისასა რათა ესენი მწე ე
ქმნებოდეს ტფილისის ციხესა შინა მყოფთა თათართა: და შ~დ ამისა ეძჴნდბოდა ლუ

არსაბს პყრობა ციხისა თათართა მიერ და გარემოს ქუეყნებისა შეიყარა სპა და
წარმოემა
რთა მას ზედა რაოდენიცა ეპყრათ თათართა კერძონი საბარათაშვილოსანი ქუეყანა და
ციხე
ყოველივე წაართუა და თჴთ დაიპყრა თჴნიერ ტფილისის ციხისა და რა ესმა ესე სულ
თანს შავერდის განძისასა შეიყარა სპა ყარაბაღისა და რომელიცა ჩინებულიყო შ
აჰ თამაზისა მიერ ყოველგვე შემოიყარა და წარმოემართა მეფესა ლუარსაბსა ზედა და
რა დაახლოვდენ პირისპირ მეფემან ლუარსაბ პირისპირ მინდვრად ომი არა ინე
ბა და მივიდა გარის ხოლო ესხნეს მეფესა ლუარასბს სამ ძე სჴმონ დავით და ვახ
ტანგ და გაუდგნენ ყიზილბაშნი კუალსა მისსა მაშინ ლუარსაბ მოუძლურებულიყო
დ[ღითა]
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და ძე თჴსი სჴმონ თან მოიყენა მაშინ აახლნა სპანი თჴსნი სჴმეონს და თჴთ უკანა
დადგა და
იახლნენ თან ეპისკოპოზნი და მოხუცებულნი ერისგანნი მოვიდნე ყიზილბაშნი და რა
იხილა
ბატონიშვილმან სჴმონ და ქართველთა შემოუტივა ვითარცა ლომმან ჯოგთა
კანჯრისათა მი
ეტევნენ და ბრძოდენ ფიცხლად ქართველნი და მოსრეს ყიზილბაში ურიცხჴ და იოტ
ეს ბანაკი მათი და ივლტოდა სულთანი შავერდი და სხუანი სპანი ყიზილბაშისანი და
დაიფანტნენ ტყეთა შინა ხ~ მაჰმად სულთან დაიარებოდა შეშინებული ტყეთა შინა
მაში
ნ იხილა მეფე ლუარსაბ მცირედითა კაცითა მდგომარე და უღონო იქმნა სუ
ლთან მაჰმად ხ~ არღარა ჰქონდა გზა წარსვლისა შემოუტივა მეფესა ლუარსაბ
ს მაშინ განმჵნდენ ეპისკოპოზნი და მჵცოვანნი იგი ერისკაცნი რომელნიცა ახლდ
ეს მეფესა და ვითარცა იქმნენ წლისა ოცდაათისა და მიეტევნენ ყიზილბაშთა და
შეიქმნა ომი ძლიერი და იოტნეს ბანაკნი მაჰმად სულთნისა და მოსრნეს მრა
ვალნი მათგანნი და იხილა მეფემან ლუარსაბ მაჰმად სულთანი მაშინ შუბი გატ
ეხილი ჰქონდა მეფესა ლუარსაბს და ყოველი საბრძოლო იარაღი დაემტვრია: შეუტ
ია ცხენითა და შეაძგერა ცხენი მაჰმად სულთნისა ცხენსა და ქუე დაახეთქა ცხენ
კაცითურთ შემდგომად ამისა სხუასა შეუტივა და გზასა ზედა შეხუდა თხრილი რამე
და ჩავარდა ცხენის ფეჵი დანახეთქსა მიწისასა და წაექცა ცხენი მეფესა ლუარს
აბს მოუჵდა ყიზილბაში ერთი რომელსა ერქუა ზაქირ და სცა მახჴლი და სწე
ლა სასიკუდინოდ მეფე ლუარსაბ და შეჯდა თჴთ მეფის ლუარსაბის ცხენსა და ივლ
ტოდა მაშინ დევნა დაუწყეს ქართველთა და მიეწივნენ და მოკლეს იგიცა და სულთ
ან მაჰმადცა და რაოდენნიცა იხილეს ყიზილბაშნი მოსრნეს პირითა მახჴლისათა:
მაშინ ბა
ტონიშვილი სვიმოს სდევდა ყიზილბაშთა და სრვიდა და მიართუეს ანბავი და
მოვიდა მამ
ისა თჴსისა თანა ხ~ ყიზილბაშნი წარვიდნენ განძას: ხ~ ლუარსაბ იცოცხლა დღე

ნი რაოდენნიმე და მიიცვალა მეფე ლუარსაბ მოწამე მსგავსი ვახტანგ გორგ
ასალისა უკეთუმცა მეფესა ლუარსაბს ესოდენი ბრძოლა არა ექმნა ახალამცა
საქართველო ქმნილიყო სრულ სარკინოზ და რაოდენნიცა დღეს სახელნი არიან
საქართველოსანი ყოველნივე ჵრმლისა მისისაგან არიან რ~ ესე ლუარსაბ იყო
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კაცი ბრძენი და გონიერი მოშიში ღმრთისა და მორწმუნე სჯულიერად ღუაწლ მრავალ
ი და ბრძოლასა შინა მჵნე და ახოვანი და მბრძოლი ლომებრ ძლიერი და სარდალი
კეთილი და აღიღო პატიოსანი გვამი მისი და დაფლეს სამარხოსა მისსა მცხეთას
ღვთივ აღმართებულსა სუეტსა ცხოველსა და იქმნა გლოვა დიდი და მწუხარება ქა
რთველთა მიერ: მიიცვალა მეფე ლუარსაბ ქრისტეს აქეთ: ჩფიზ 1517 და
დაჯდა მეფედ მამისა მისისა წილად მეფე სვიმონ და ეკურთხა მუნვე მცხეთას და ამას
ჟა
მში იყო კოზი ნიკოლოზ და მოკუდა კოზი ნიკოლოზ და დაჯდა დომენტი: და
მაშინღა
დაემძახლა მეფე სვიმონ კახს ბატონსა ლევანსა: და მოსცა ბატონმანლევან ქალი თჴ
სი ნაშობი შამხლის ქალისაგან და ყვეს ქორწილი სახელოვანი და იყვნენ წელსა
ხუთსა განსუენებით და დაიპყრა საქართველო და პატრონობდაკეთილად ამისა შ
ემდგომად იწყო ამანცა მტერობა შემოიყარა სპა თჴსი და ჩამოვიდა ციხედიდს და
მიუმ
ცნო ცოლის ძმასა თჴსსა კახ ბატონიშვილს გიორგის ითხოვა მისგანშეწევნა და მო
ვიდა გიორგი ცოლის ძმა მისი და შემოეყარა ციხედიდს მაშინ სცნეს სპარსთა და წარმ
ოვიდეს მსწრაფლ იდუმალ რ~ მაშინ ხუნანი და ვაშლოვანი და თელეთები აოჵრე
ბული იყო მოვიდნენ და დადგნენიაღლუჯას მუნითგან წარმოვიდნენ იდუმალ რ~ მა
შინ ტფილისის ციხე თათართაეპყრა და მათ არა განთქუეს და ღამე წარმოვიდენ და
ვერა აგრძნა მეფემან სვიმონ ამისთჴს რომე ფარეშად გერმანოზის შვილი ყარა
ულად იდგა მუხათ გვერდს და ისღამე აღდგომის ღამე იყო და ასულიყო სოფელსა მ
უხათ გვერდისასა ამისთჴს რომ ყარაულად გერმანოზის შვილი ყარაულად იდგა მუხ
ათ გვერდს ასულიყო აღდგომის სასწაულსა და წირვას გარდიჵდიდა და მერმე წა
რმოვიდოდა და გზის მცველად დადგებოდა ამაშიგან შემვლოთ ყიზილბაშთა და ვერა
ე
გრძნა ფარეშადს დადაესხნეს მეფესა სვიმონს მაშინ იქმნა ბრძოლა ძლიერი
ქრისტეს აქეთ ჩ~ფო რ~ იბრძოდეს ქართველნი მჵნედ და მეფე სვიმონ და
მაშინ მოიკლა ძე ბატონის ლევანისა გიორგი დამოსწყდა თავადნი და აზნაურ
ი და მრავალნი მსახურნი და მოსწყდა ყიზილბაშნიორი წილი მაგრამე ბ
ოლოს იძლივნეს ქართველნი და ივლტოდა მეფე სვიმონ დასპანი მისნი: ხ~
ყიზილბაშნი
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შეიქცენ გამარჯუებულნი და წარვიდენ თჴსად და იქმნა გლოვა დიდი ძისათჴს
ბატონ

ის ლევანისა და წარიღეს და დამარხეს სამარხოსა თჴსსა ალავერდს: და რა იხი
ლა ძმამან მეფის სვიმონისამან დავით საქმე ესე და ესე დავით იყო კაცი უღმრთო მო
ყუარე სოფლისა მეძავი და მემრუშე რომლისაგულსაარარა იყო ზრუნვა სულისა და
ქუეყნისა ამის თქმულ არს ვითარმედ მამის სიკუდილშიაც ერივაო მეფის
ლუარსაბისაშიაო
და ამან განცა ძმა და ქუეყანა თჴსიდა წარვიდა ყაენთან და მივიდა შაჰ თამაზთანა
ყაზმინს და გაჰყვნეს რომელნიმეთავადნი აზნაურნი და მსახურნი გათათრდა და
უწოდეს დაუთხან და მუნ დიდადპატივ სცა შაჰ თამაზ და უწოდა ძმად თჴსად და
ასწ
ავლა სჯული მაჰმადისა და გაგზავნატფილისსა და რაოდენი ადგილი ეპყრა საქა
რთველოსანი და მოუმცნო სულთანსაგანძისასა შემწეობა მისი და მოვიდა დაუთ
ხან ტფილისსა და დაიპყრა ტფილისი ეძჴნებოდა მეფესა სვიმონს და ყოველსა საქა
რთველოსა საქმე ესე შეიყარა ჯარიმეფემან სვიმონ და წარვიდა დაუთხანზედა: ქრი
სტეს აქეთ ჩ~ფჳჲ და მოვიდა მეფესჴმონ დიღვამს და რა სცნა დაუთხან მო
იცა ძალი ყაენისაგან და რაოდენი ჯარიჰყვანდა ტფილისსა და გარეშემო საქარ
თველოსნი შემოიყარა და წარმოვიდა და მოეგება წინა მეფესა სვიმონს დიღვამს და
ეწყუნენ ურ
თიერთას და იქმნა ბრძოლაძლიერი და მოისრა დაუთხანის სპისაგან მრავალი
და მისცა ღმერთმან ძლევა მეფესასჴმონს და ივლტოდა დაუთხან და შევიდა ციხეს
ა ტფილისისასა და მოადგა მეფესჴმონ გარე და დაიპყრა ყოველნივე გარემო
ნი და დადგა მრავალხან და შეაწუხეს და ადგნენ ხანსა რაოდენსამე და რა შეწ
უხდა დაუთხან გაგზავნა კაცი სარდალს უსეინ ბეგთანა ყარამანლუსა და აუ
წყა შეწუხება თჴსი და ითხოვა მისგან შეწევნა და რაჟამს ესმა უსეინ ბეგს
მსწრაფლ წარვიდა და ვერა სცნა მეფემან სვიმონ მოსვლა მისი და შემოვიდა
ციხესატფილისისასა დაუდვა იმედი დაუთხანს განიხარა და რა სცნა სვიმონ: უ
კუ ეცალა და ავიდა ტაბაჵმელასა და რა სცნა დაუთხანსაქმე ესე განლაღდ
ა და განვიდა ბრძოლად და ეწყუნეს ურთიერთას ტაბაჵმელას შეიქმნა ბრძო
ლა ძლიერი და გალომდა მეფე სვიმონ და ქართველნი და მოსრეს სპა დაუთხან[ისა]
1-26 სტრ., 360r
ურიცხვი და იოტეს ბანაკი მისი და შემოადგა ციხესა მეფე სვიმონ დაშეაწუხა
დაუთხან და უზრახა სვიმონ მეფესა რომელნი მას თანა ჰყვნეს ქართველნი: ხ~ მათ
არა ინებეს მოსვლა მის თანა და სცნა მეფემან სვიმონ სიმაგრე ციხისა და
უკუ ეცალა და მიუმცნო დაუთხან შაჰ თმაზს საქმე ესე მაშინ მოუწერა შაჰ თამაზ
ჩერქეზს შამხალს სულთანსა შაქისასა რათა წარვიდეს ლაშქრითა შაქელი
თა და ყარაბაღელი სათა და წარმოემართა შამხალ სულთანი სპითა მრავლითა და
მოვიდა ქართლად რა სცნა სვიმონ მეფემან შეიყარა სპა თჴსი და მოვიდა აწუფის
და ისინი მოვიდეს ფარცხისს ხ~ კახაბერი ყორღანაშვილი და მიეგება განჯას და მი
ერითგან მოუძღოდა იგი და ეტიკობდა და ეძჴნებოდა ყიზილბაშთა მოსვლა ქართლა
დ და ამან ყორღანაშვილმან გაუადვილა და ესრეთ უთხრა სისხლი თქუენი ჩემსა ქე
დსაო უკეთუ გევნოსთო რამეო და მან წარმოიყვანა და რა სცნა მეფემან სვიმონ

მოსვლა მათი ფარცხისს ჩავიდა და ეწყო მუნ დაიქმნა ბრძოლა ძლიერი და
მოსწყდეს ორგნითვე მრავალი შეუტივა მეფემან სვიმონყიზილბაშსა ერთ
სა და სცა ოროლი და მოკლა იგი და შეუტივა სხუათა და გან შორდა სპასა
თჴსსა მაშინ უთხრა კახაბერ ყორღანაშვილმან ყიზილბაშთა ვ~დ მეფე
სვიმონ განშორდა სპასა თჴსსა და აცნობა და რა სცნეს ყიზილბაშთა შე
მოეხჴვნეს მეფესა სვიმონს და შეიპყრეს მეფე სვიმონ და ივლტოდეს სპან
ი ქართველთანი და წარიყვანეს მეფე სვიმონ შაჰ თამაზთანა და რა მივიდა შ
აჰ თამაზ დიდადპატივ სცა მეფესა სვიმონსა და მიანიჭა ნიჭი მრავალი და ხ
ანსა მრავალსა აიძულადატეობა სჯულისა ხ~ მეფემან სვიმონ არა დაუტ
ევა სჯული ქრისტესი და ეგოსიმტკიცესა ზედა ამისთჴს შეიპყრა დატყუეყო
ციხესა ალამუთისასა: ხ~ ჟამსა ამას შინა მიიცვალა ბატონი ლევა მპყ
რობელი კახეთისა წელსა ქრისტეს აქეთ ჩ~ფოვ 1576 და დაჯდა მისწი
ლად კახეთს ძე მისი პირმშო ალექსანდრე ხ~ ნაშობნი შამხლის ქალისანი ელი
მირზონ ძე ლევანისა და ხოსრო მირზა უწინსჴმონ მეფის მოყურობით გათ
ამამებულნი იყვნენ და განძლიერებულნი არა უმდაბლეს ალექსანდრესა და
1-26 სტრ., 360v
მიერთნენ რომელნიმე კახნი და რ~ ჩუეულებაცა არსკახთა და მივიდეს თორღას ელ
იმირზონ და ხოსრო მირზა და რა სცნა ბატონმან ალექსანდრე შეიყარა მანცა სპა
თჴსი და წარვიდა მათზედა მივიდა და ეწყუნენ ურთიერთას და ქმნა ბრძოლა ძლი
ერი და მოისრა ორგნითვე სპანი მრავალნი და მოიკლნეს ელიმირზონ და ხოსრო
მირზა ორნივე ძმანი და დაჯდა ბატონი ალექსანდრე და ჰყვა ნაშობი დედისა თჴსისა
გურიელისქალთან ძმა ერთი და მოკუდა სენითა თჴსითა იგიცა და დარჩა ბატო
ნი ალექსანდრე მარტოდ: ხ~ დაიპყრა დაუთხან საბარათიანო და დაჯდა დმანის
ჵევსა ციხესა ქუეშე და ცოლი მეფისა სვიმონისა დედოფალი ნესტან დარეჯან ასუ
ლი კახის ბატონისა იყო კავთისჵევს და ჰყვა ძე მისი მცირე გიორგი და რა ნა
ხეს ქსნის ერისთავმან დაამილახორმან ნესტან დარეჯან დედოფლის ქმარი
ალამუტის ციხეში დაატყუევეს და ძმანი მისნი მოსრნა ალექსანდრემა და
ალექსანდრეც არ იყო კარგი იმისთჴს ამისთჴსრომე არ იყო ნაშობი დედისა მისისა
ამაზედ დრო იცეს ამილახორმან და ქსნისერისთავმან და შეესივნეს დ
ედოფალს ნესტან დარეჯანს და აიფორაქეს და წარიღეს საქონელი ყოველივე
რაცა ჰქონდა რამე თუ დაუთხანსა არ ენაღულებოდა და მიერით განითქუა ვაი
ბატონის სვიმონის საქონელიო რომელსა აწცა იტყჴან ქართველნი: ხ~ საჩინო ბა
რათაშვილი იყო სპასპეტი კაცი ყოვლის კეთილით შემკულიდა არა მორჩილი
დაუთხა
ნისა და არცა ყიზილბაშთა სიყუარულისათჴს სვიმონისა ხ~ დღესა ერთსა მოვიდოდა
კოჯრის
აკენ და რა მოვიდა ჵევის თავსა გელიყარისასა მუნ კახაბერი ყორღანაშვილი
შემოეყარა
წინა რომელმან უწინამძღურა ყიზილ ბაშთა და დააჭერინა მეფე სვიმონ: და რა იცნა სა
ჩინომ კახაბერი ყორღანაშვილი შეიპყრა და გარდააგდო კლდესა მას გელიყარისასა

და რა მიგორევდა ჩაღმა იტყოდა თჴთვე ლექსსა ამას ყორღან ოღლი ქარა
ფინდა ხელი ჰკრეს და გადაფრინდა: ხ~ კახსა ბატონსა ალექსანდრეს ესუა ცოლად
ასული ამილახორისა და ესხნესხუთ ძე დავით ერეკლე გიორგი კოსტანტინე რო
სტომ ასული ერთი ნესტან დარეჯან ხ~ ესე ნესტან დარეჯან მიათხოვა დადია
ნსა მანუჩარს ძესა მამიასასა ზითჴთა დიდითა ხ~ ძე მისი ერეკლე გაუარშივდა
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ალექსანდრეს და წარვიდა სტანბოლს და რა ესმა შაჰ თამაზს წარსვლა მისი სტანბ
ოლს განრისხდა შაჰ თამაზ დაჰგონებდა ბატონის ალექსანდრესაგან საქმესა ამას და
წა
რემართა შაჰ თამაზ სპითაურიცხჴთა ალექსანდრესა ზედა: და მოვიდა შაჰთამაზ ყა
რაბაღს შეწუხდა ბატონი ალექსანდრე ხ~ იყო სახლთ უხუცესი ჩოლაყაშვილი და მან
უ
თხრა კახთა და ბატონს ალექსანდრეს რომე რაც ამაზედ ცოდვა იქნას ყველასი იყოს
ო და მე მოვარჩენ კახეთსაო ამოწყვეტისაგანო და მაშინ მისცეს ჵელით წერილი
ყოველთავე მკჴდრთა კახეთისათა რაც მაშიგ ცოდვა იქმნას ჩუენი იყოსო მაშინ გა
ნიზრახა ესრეთ ქაისოსრო ათაბაგი მომკუდარიყო და ძე მისი მანუჩარმცირე დარჩ
ომილიყო არა ეძლო პყრობა ზემო ქართლისა მანუჩარს და დედისიმედი პატ
რონობდა ესე არჩია კახ ბატონის სახლთუხუცესმა ჩოლოყაშვილმა რომ დედის
იმედი უღვთო ქალი არისო და გლისპიო და მიუმცნოთ ესრეთ ვარაზას შაჰთამა
ზ ყაენი მანდ მოჰყავსო ნებავს ამოწყუეტა სამცხისაო და ძისაშენისაო მა
ნუჩარის სიკუდილიო და მრავალგზის მოგაყივნა ქუეყანასა ზედაო დათჴთონ უნდა
ეგ ქუეყანა დაიჭიროსო და მანდ გაბატონდესო და დაიჭირე ვარაზა მოკალ და
მერმე შაჰ თამაზ ყაენი ვეღარ მოვა და გაბრუნდება და წავა და მორჩება ქუე
ყანა: და რა ესმა დედისიმედსა დაიჯერა ამისთჴს რომ იყო უჭკუო და უმეცა
რი გლისპი და ღმრთის უშიშარი ქალი იყო და შეიპყრა ვარაზა შალიკაშვილი: ღ
ალატითა და მოკლა ესე ვარაზა იყო შვილი ოთარ შალიკაშვილისა და ცოლის
ძმა შაჰ თამაზ ყაენისა და რა ესმა შაჰ თამაზს სიკუდილი მისი განწერა შაჰ თამაზ და
წარ
ვიდა სამცხესდა დაუტევა კახეთი და შევიდა სამცხეს და მოაოჵრა და ამოსწყჴტა სა
მცხე და მრა ვალი ბოროტი შეამთხჴა სამცხესა და შემდგომად ამისსა შემოიქცა და
წარმოვიდა მაშინ გაუგზავნა კაცი სულტანსა ოსმალისასა და მიუწერა
ესრეთ ვყოთ მშჴდობაურთიერთას რ~ სჯულითა ვართ მოსავნი მა
ჰმადისანი რ~ მაშინ ბრძოლაიყო მათ შორის უსმინა სულტანმან და შერი
გდენ მაშინ განყვეს ქუეყანანი და დარჩა სულტანს იმერეთი ოდიში გუ
რია ზემო ქართლი საზღვრამდე ქართლისა და კარის სამძღვრამდე:
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აბოცისა და ერვნისა სომხითი რომელსა აწ ქურთისტანად სახელსდებენ ვიდრე ბა
ღდადამდე ხ~ შაჰ თამაზს დაუგდო ქართლი კახეთი ერევანიდა ქურთისტანს აქე
თი და მშჴდობა ჰყვეს ურთიერთას და მიერითგან იყო შაჰთამაზ მოსვენებ

ით აღარავინ უძლო მტერობად მისად და იყო ხანსა რაოდენსამე განსუენებით: ხ~
ბატონმან ალექსანდრე გაუგზავნა ძე მისი კოსტანტინე და მრავალი ძღუენი
და თავის მართლება შეუთუალა რომე ძე ჩემი ერეკლე ჩემად უნებურად წავიდა სტ
ამბოლსო და შეეხუეწა და წავიდა ისმინა ვედრება ბატონის ალექსანდრესი შ
ესჯერდადა წარვიდა ადგილსა თჴსსა და ხანსა რაოდენსამე შინა მოკუდა შაჰ
თამაზ და დაჯდა მის წილ ძე მისიისმაილ მირზა ამან გამოიყვანა მეფე სვიმონ
ალამუტის ციხიდამე და მოიყვანა მისთანა და ესე ისმაილ მირზა იყო კაცი
მესისხლე და მრავალნი კაცნი დაჵოცნა დაშეიძულეს ყიზილბაშთა და რ
ჯულით სუნობასაც ეწამებოდენ და ექუს თუეს იბატონესდა მოკლეს და
დასუეს მის წილად ძმა მისი შახუდაბანდა და ესე იყო შახუდაბანდა კაცი
უღონო და თუალითა ბრმა და ვერა იპყრა მეფობა ყიზილბაშთა: და წესის
აებრ ამასა ჟამსა შინა გამოვიდა ხონთქარის ჯარი და თავრეზი ერევანი გა
ნჯა დაყარაბაღი და ვიდრე სულთანიამდე დაიპყრეს ყოველივე ადგილი ად
არბაგანისა და ხანსა რაოდენსამე უკანა გამოვიდა ლალა ფაშა რომელი იყო გამ
ზრდელი ხონთქრისა ქრისტეს აქეთ ჩ~ფოთ მაშინ დახუდა მანუჩარ
ათაბაგი ძე ქაიხოსროსი და დედისიმედისა და ამასესუა ცოლად დაჳ სვიმონ მე
ფისა და დახუდა ესე მანუჩარ ათაბაგი და დაესხა რომელსამე თარეშ
სა და ნაწყუედსა ჯარისასა და მოსრა რაოდენიმე და მერე ვეღარა დაუ
დგადა გარდმოვარდა ქართლს თავის სიდედრთანა: ხ~ ლალა ფაშამ ამო
სწყჴტა ყოველი სამცხე და დაიპყრა ციხე და სიმაგრენი ხ~ მიესმა შა
ჰ ხუდაბანდას საქმე ესე და შაჰ ხუიაბანდას დედამ მოიყვანა ოთარ შალიკა
შვილის ქალმან მეფე სვიმონ ვითარცა წესი არის ქართველთა დედანი ლეჩა
ქს მოიხუევენ და იგიცა ქართველი იყო მანცა ეგრეთვე ყო და წარმოუგზავნა
1-26 სტრ., 362r
ლეჩაქი თჴსი და მოუმცნო მეფე სვიმონ გწადდეს ლეჩაქი ესე აიღეო და გ
წადდეს ჵრმალიო ჩუენც მოგუეჵმარე და შენს საბატონოსაცა და მისცა ნიჭ
ი მრავალი დასამოსელი სამეფო და წარმოგზავნა თჴსსა ქართლად და წა
რმოვიდა რა სცნა დავით უღონო იქმნა რ~ ყიზილბაშთ იგი გაუშუეს და
მეფეს სჴმონს მოეკიდნენ და ქართველნიც არა ჰყუარობდნენ და თჴთ მეფესი
სვიმონის აერჩივნათ და ვეღარც დადგებოდა ქართლსა და ვეღარც ენდობოდა
ყიზილბაშთა და მიუგზავნა კაცი ლალა ფაშას და მისცა რაოდენი ციხენი
იყვნენ ქართლსა შინა დაშეაყენნა მცველნი მათნი და თჴთან წარვიდა ს
ტამბოლს ხონთქარსა თანა: ხ~ სვიმონ მოვიდა ქართლსა ქრისტეს აქეთ ჩ~ფოთ და
აიღო ციხე გორისადა დაიჭირა ქართლი და სომხითი საბარათაშვილო და ლორე
და ყოველნი სიმაგრენი თჴნიერ ციხეს გარდა და შეუშინდა ქსნის ერისთა
ვი და ამილახორი დედოფლის ურიგოს კადრებისათჴს ხ~ დაუწყეს ხუეწნა და
ქსნის ერისთავმან მიართუა საუპატიოდ მეჯუდისჵევიდა ახალგორი: ამილახ
ორს გამოართუეს კარბი და კასპი ხ~ ყორღანაშვილის კახაბერის ცოლი
და შვილი და სახლეულნი დაიპყრნეს და გარდაყარეს კლდესა გელი ყარისასა
და იტყოდენ პირველსავე მას ლექსსა ხ~ სხუანი ნათესავნი მისნი ივლტოდ

ნენ და წარვიდეს რომელნიმე ყიზილბაშად და რომელნიმე ზემო ქართლად: ხ~
დარჩა დაუთხანს მეუღლესა მისსა თანა ძე ერთი სახელით ბაგრატ: შ~დ:
ამისსა ჰქონდა შური კახს ბატონს ალექსანდრეს ცოლის ძმები რომ და
უჵოცა სვიმონ მეფესა და ალექსანდრე დავითის ცოლის ნათესავიც იყო: ამ ო
რის საქმისათჴს ემტერებოდა მეფეს სვიმონს და რაჟამს იდგა მეფე
სვიმონ დიღვამს დედოფლითა ხუბათა მოუჵდა კახი ბატონი ალექსანდრე და
ესხა თავსა და თჴთ მეფე სვიმონთავკაცად ძლივ გარდაესწრა: საქონელი თ
უ რამე ჰქონდა ყოველივე აუფორაქა და საფარველი ცოლისა რომელ არს სამოსე
ლი წჴსისა შუბის წვერზედ მოახჴადა ესრეთ წარიღი და მეფე სვიმონ
წარვიდა ლტოლვილი და შემოიყარა სპა ქართლისა და ალექ სანდრეს
დაებანაკე[ბინა]
1-26 სტრ., 362v
მარტყოფს ზეით ადგილსა ჭოტორსა და რაჟამს შეყრილი წარმოვიდა მეფე სვიმო
ნ მიუგზავნა ალექსანდრეს მოციქული და ესრეთ შე
უთუალა შენ რომ შეუტყობრად ქურდულად მოხველ და თავს დამესხი მეხომ მაგას
არა ვიქდა თ
უ კაცი ხარ დამხუდი ამა და ამ დღეს მოვალო და მივიდა იმავ თქმულსა
სიტყუასა ზედა მეფე სვიმონ ქრისტეს აქეთ ჩ~ფპბ 1582 შეიბნეს და იქმნა
ბრძოლა ძლიერი და გაემარჯუა მეფესა სვიმონს და ივლტოდა ალექსანდრე და
კახნი თავადნი სულ ერთპირად ჵელად დარჩა მეფესა სვიმონს დაწარმოვიდა
გამარჯუებული მეფე სვიმონ და მოვიდა მცხეთას და მუნ დააფიცნა კახნი
დარბაისელნი ესრეთ ვ~დ ღ~თნ კახს კაცს მის დღეში ქართველს კაცზედ ნუ
გამარჯვებინებო და ნუ გაუმარჯოს: და მისცა ხალათებს და გაისტუ
მრა შ~დ ამისა გამოვიდა სარდალი ხვანთქრისა მაჰმად ფაშა და ჩამოვლო
ზემოქართლი და აიღო გორის ციხე და შეაყენნა მცველნი შინა თჴთ წა
რმოვიდა დამოვიდა მუხრანს დახუდა მუნ მეფე სვიმონ შეყრილი სპ
ითა თჴსითა ეწყუნენ ურთი ერთას და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და ღთით
გაემარჯუა მეფესა სვიმონს და ფაშალტოლვილი წარვიდა და შეეხვეწ
ა ქალაქს ციხეში ქრისტეს აქეთ ჩ~ფპბ 1582 ჩამოვიდა მეფე სვიმონ
დიღვამს და დადგა მუნ შეჰყარნა თავადნი თჴსნი ჯალაბობრივ და წარვიდ
ა თჴთ დედოფალით და დარბაისელნი და დარბაისლის ცოლნიც თან წარიყვანნა
წარვიდა დადგა ტბასა ლილოსასა თავსა რომელი არს გორამაღალი და თან
ახლდა ჯარი და სპა თჴსი და რაჟამს გამოვიდა ქალაქის ციხიდამე მრო
წეული ურუმთა გაუსია მეფემან სვიმონ მცირე ჯარი და დაატაცებ
ნა მროწეულნი და რა იხილნეს მემროწლეთა ივლტოდენ და ამცნეს ცი
ხესა მყოფთა ურუმთა დაგამოვიდა სიმრავლე ჯარი ურუმთა და რა იხ
ილა ესე მეფემან სვიმონ თჴთცა შემოუტივასპითა თჴსითა და ეწყუნენ უ
რთიერთას და მაშინ უყურებდენ დედოფალი დადარბაისლის ცოლები
და ამოსწყჴტა მეფემან სვიმონ ურუმნი და დაჵოცნეს მრავალნიდა ციხის

1-26 სტრ., 363r
კარამდი მიჰჵოცდენ ამოსწყჴტეს და ციხე ვერა აიღეს მაშინ გამობრუნდა
მეფე სვიმონ გამარჯუებული და განისუენა და იხარებდა მცირეთა ჟამთა
და მაშინ კუალად შეჰყარა სპა თჴსი და წარემართა ლორესა ზედა: რა მი
ვიდა გამოვიდა ფაშა მუნებური და ეწყუნენ ურთიერთას და იქმნა ბრძ
ოლა ძლიერი და ღ ვ თით გაემარჯუა მეფესა სვიმონს და მოსწყდა ურ
უმი მრავალი კაცი 479 ოთხას სამეოცდა ცხრამეტი: ქრისტეს აქეთ ჩ~ფპვ 1586
და აღიღო ქუაბები ლორისა დაიპყრა ლორე და ციხე მათვე ურუმთ ეჭ
ირა და გამოვიდა ხანი მცირედთა ჟამთა შეისუენა და კ~დ შეიყარა და წარმოვიდადა
მოადგა ც
იხესა ლორისასა დაუწყო ბრძოლა და აღიღო ციხე ლორისა აპრილსა ე
რთსა და დაიპყრა ლორე და გამობრუნდა მუნითგან დადგა სახ
ლად თჴსად და ხანსა რაოდენსამე უკანა გამოვიდა და დადგა ტაბახ
მელასა და რა სცნა ასანფაშამან რომელი იყო ქალაქის ციხეში
გან შეიყარა და გამოვიდა სწადდა თავს დასხმა მეფისა სვიმონისა შეიქნა
და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და ღვთით გაემარჯუა მეფესა სვიმონს და
შეუტივა ერთსა კაცსა მეფემან სვიმონ და გაიქცა კაცი იგი ძლიერად და
გამოუდგა მეფე სვიმონს და იგი გაქცეული კაცი გარდავარდა ჵევსა მას ტ
აბახმელისასა და ეგრეთ თქმულ არს ვითარმედ არა მოკუდა კაცი იგი ცხენ კაცია
ნად გარდავარდნილი და მოისრა მუნ ურუმნი ვითარ 500 ხუთასნი:- მაშინ წ
არმოვიდა მეფე სვიმონ და მოადგა ციხესა ტფილისისასა და აღიღო ციხე
ტფილისისა და ქალაქი დაიპყრა თჴთან და მოსრა ყოველივე რაოდე
ნიცა იყვნეს ციხესა ტფილისისასა ურუმნი: და რა ესმა ესე ხვან
თქარსა წარმოგზვნა ლაშქარი და სარდალი ერთი წარმოემართა და მოვიდა ლორეს
და აღიღო ციხე ლორისა და დაიპყ
რა მოვიდა და დადგახატის სოფელის ბოლოს რა სცნა ესე მეფემან სვიმონ
შეიყარა სპა თჴსი: მივიდა და დადგა ხრამის ბოლოს: გამოღმათ მაშინ მ
ოიჵელოვნა და მოირთო ელჩად მეფე სვიმონ და მივიდა ფაშასთა
ნა სვიმონ მეფის მაგიერად წარმოუთხრნა სიტყუანი ესრეთ ვ~დ სვიმონ მეფემ
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მოგაჵსენათ მეყოფა ამდენის ჵრმლის ქნევა და ომი ყაენის გულისათჴსო თუ გინდათ
თქუენ იყავით ჩემი ბატონი თუ ენდა ისი აწ თქუენთჴსაც სჯობს და ჩუენთჴ
სა შევრიგდეთ და მოვისუენოთ ამდონის ლაშქრობისაგან: მაშინ რა ეს
ეა ფაშას სიტყუანი ესე განიხარა და შემოუთუალა ესრეთ რომე
კარგად შემოგითულია და სჯობს რომ შევრიგდეთო და წარმოგზავნა მეფე
სვიმონდა მოვიდა თჴსსა ჯარში მაშინ მეფემან სვიმონ გასჩხრიკა ყოვე
ლივე ძალი და დგომადა საქმე მათი და მოუარა ხატის სოფლის გორ
ებიდამე ღამე და დაესსა თავსა ურუმთა ამოსწყჴტა და გაემარ
ჯუა მეფესა სვიმონს და რომელიმე დაჵოცეს რომელიმე შეიპყრეს და
რომელიმე ლტოლვილი წარვიდეს

მოვიდა მეფე სვიმონ
გამარჯუებული ტფილისს და შეიყარა სპა თჴსი და მიადგა დმანისს: რ:~
მაშინ დმანისი ეპყრათ ურუმთა და მოსრნა ყოველნივე დმანისს მყოფ
ნი ურუმნი და დაიპყრნა ყოველნივე გარემონი და განასხნა ყოველივე
ურუმნისაქართველოსაგან და თჴთ დაიპყრა თჴნიერ ერთი გორი
სა და ლორის მეტი და წარვიდა მანუჩარ ათაბაგიცა თჴსსა ადგილს
ა და დაიჭირა ზემო ქართლი და საათაბაგო და ვეღარ შესძინეს უ
რუმთა მოსვლად: რ~ მას ჟამსა ყიზილბაშთ შაჰ ხუდაბანდა ყაე
ნი გარდაეგდოთ თავის ჵელმწი ფობიდამე თავის ყმათა და მის წილ
ად დაესუათ ძე მისი შააბაზ და ამან შააბაზდაიპყრა თავრიზი და
რაოდენი ადრაბაგანი იყო ყოველივე დაიპყრა თჴნიერ ერევნისა და
ბაღდადისა:- და ჟამსა ამას შინა გადიდდა მეფე სვიმონ და მოირ
ჭმო ძლიერად ყაენი აძლევდა მრავალსა და სხუაცა მრავალი ეშ
ოვნა ომითა და თავისის ქუეყნებიდამ შესდიოდა მრავალი და არღარა
სადა ჰყვანდა რ~ კახ ბატონს მოესწრა ძე თჴსი დაამასაც მოესწრა
შვილები: ამისი შვილები და კახის ბატონის შვილი თჴთ ეყოდა
ერთმანერთს და ნათესავნი იყვნენ ერთმანერთისა და რათგან ორისავე
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ძენი ერთმანერთსარას ეცილებოდენ და იყვნენ სიყუარულითა მამებ
მაც მშჴდობა ყვეს და იყვნეს მოსუენებით და თავის მამულის მჭირველნ
ი მშჴდობით და ჟამსა ამას შინა მტერი აღარავინ ჰყვანდა მეფესა
სვიმონს განძლიერდა დაიწადა დაპყრობა იმერეთისა შეიყარა სპა და
გაემართა იმერეთსა ზედა ამას ჟამსა მომკუდარიყო პატრო
ნი იმერეთისა გიორგი და ძე მისი კოსტანტინე გაებატონებინათ
იგიცა მომკუდარიყო და ძმა მისი ლეონ გაბატონებულიყო დადიანს
მანუჩარსა და იმას შუა მტერობა იყო და ამა მანუჩარს ჰყვანდა
კახი ბატონის ალექსანდრეს ქალი ნესტან დარეჯან: რომელი
მიათხოვა დიდის მზითჴთა და დიდებითა ჰყვანდა მასთან ძე ერთი რ
ომელსა სახელად ეწოდა ლეონ შე მდგომად შობისა ყრმისა ამის მომკუდ
არიყო ქალი იგი და შეერთო ათაბაგის ქალი ქურივი ცოლ ყოფილი
ვახტანგ გურიელისა დედა ქაიხოსროსი რომელი შემდგომად გურიელ
იქმნა დაოდიშს იგი ბატონობდა და გურიას გიორგი გურიელი
მკუდარიყო და ვახტანგ ძე მისი დამჯდარიყო გურიელად
ხ~
არცა ერთი ემწენ მეფესა სვიმონზედა იმერეთის ბატონსა ლევანს
შეჰყარარა ოდენნი ჰყვანდა და დადგა გოფანთოს და მეფე სვიმონც წარვიდა
მის ზედა შემოიყარა ზემოური იმერლები და მივიდა გოფანთოს შეიბნეს
მუნ გოფანთოსა და იქმნაბრძოლა ძლიერი გაემარჯვა
მეფესა სვიმონს ქრისტეს აქეთ ჩ~ფჟბ და გაიქცა ლევან მპყ
რობელი იმერეთისა და ივლტოდა ხ~ სვიმონ მეფემან დაიპყრა

იმერეთი რომელთამე მძევალი გამოართუა რომელიმე ვერ
ჩაიგდო ჵელში და ქართლისაცფიქრი ჰქონდა გორის ციხეში
რომ ურუმნი იდგნენ მისგან და წარმოვიდა მეფესჴმონ ქართლს
ავე გარდმოვლო მთა ლიხისა და ჯარიც შემოეცალა დასტუ
რი მისცა და რა გარდმოვიდა: მეფე სვიმონ ქართლად კ~დ ჩამოვიდა პატრონი
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იმერეთისა ლევან და დაიპყრა იმერეთი მაშინ ლევან და დადიანი მდურობდენ ამ
ისთჴს რომე მეფე სვიმონ რომ შეება ლევანს დადიანი არ მოჰჵმარებოდა და უწი
ნდელისამდურავიც იყო დაუწყო სამდურავი და მტერობა ჩამოვარდა ორთავეს შინა
ესრეთვითარი რომე აქეთ ეს შეიყარა და იქით ისი და შეიბნენ და გაემარჯვა
დადიანსა და ბატონი ლევან ჵელთ დარჩა წარიყვანა და პატიმრობაში მოკუდა
ამავე ქრონი კონსა 1592 ჩ~ფჟბ რა სცნა მეფემან სვიმონ კ~დ შეიყარა სპა თჴსი და
გარდავლო იმერეთი ქრისტეს აქეთ 1593 ჩ~ფჟგ ჩავიდა ქუთაისს და ძმისწულსა
იმერლ
ის ბატონისასა ბაგრატს გაემაგრებინა ციხე და მიადგა ციხესა და
წაართუა ციხე და გამოიყვანა თჴთცა დამ ძევლა იმერეთი და დაიპყრა:
თჴთ და წარმოვიდა ხ~ ლევან იმერელი ბატონი უძეო დარჩა და ძმისა
მისისა ძე კოსტანტინესი როსტომ დარჩომილიყო და სხუა აღარავინ იყვ
ნენ და დაუწყო როსტომ მანუჩარ დადიანს ლაპარაკი შეწევნისა
და შერიგებისა და უსმინა დადიანმან და მოვიდა დააპყრობინა იმერეთი და
მოადგენ ციხესა ქუთაისისასა იმერელნი შემდგომად ამისააღიღეს იგიცა და რა ესმ
ა მეფესა სვიმონს საქმე ესე შეიყარა სპა გარდავიდა და აიღო ციხე კუა
რისა კაცხისა და სკანდა და მოვიდა ქუთაისს და აღიღო ციხე: ხ~ როსტო
მ ვერა წინააღუდგა და ივლტოდა და წარვიდა დადიან მანუჩართ
ანა და წარვიდა მეფესჴმონ ოდიშზედა ჩავიდა და დადგა ოფი
შკჴტს დიდებითა დიდითა და ძალითა მრავლითა ხ~ მანუჩარ დად
იანმან მოუგზავნა კაცი და შემოუთვალა შეარიგე როსტომდა და მეც
შენ ყმად ვიქმნები ამას იმერეთი დაანება და დაგჴმონე და დაგრჩებ
ა ქუეყანა რა მოუსმინა მოციქულობა მეფემან სვიმონ გაჯავრ
და და ასე შემოუთვალა მოვალ და დამხვდიო და რა ესმა მანუჩარ დ
ადიანს საქმე ესე შემოიყარა მანცა ჯარი თჴსი: და რომელიმე
იმერელნი გარდაჰყოლოდნენ როსტომს თანა იგინიცა თანა წარმო
იყვანა მოვიდა დაესხა თავსა გარიჟრაჟზედ მეფეს სვიმონსა შეჯდა მეფე
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სვიმონ და სპა თჴსი: ხ~ მეფესა სვიმონს ჰყვა ორი რჩული ცხენი
ერთსა ერქუა ფალავანი დამეორესა შურდანი უკეთუ შეჯდის ფა
ლავანსა გაემარჯუებოდა იცოდა და იყო ომშიგამოცდილი და მრა
ვალი ომი ენახა და გარდახდოდა და შეატყობდა და თუ გაემარჯვე
ბოდა ფალავანზედ შეჯდებოდა და უკეთუ შეატყჴს ომსა და გა

მარჯუება მისკენარ იყვის მაშინ შეჯდებოდა შურდანსა და
წამოვიდოდა: ხ~ ესე ყოველივე ზნე და საქციელი ძისი უწყოდა ერთმ
ან ვინმე თურქის ტანისშვილმან რომელი იყო შეზრდილი მეფისა ს
ვიმონისი და ესე მან უწყოდა და რაჟამს გაჭირდა ომი და შეატ
ყო მეფემან რომე გამარჯუება დადიანს დარჩებოდა მაშინ მოით
ხოვა მარქაფა შურდანი მომგუარეთო მას ჟამსა მოაჵსენა თურქის
ტანიშვილმან მეფევ წასვლის დრო თუ არ არისო რასთჴს მოითხოვე შ
ურდანიო წარდგა თურქისტანისშვილი და თქუა აქედამ შუბ მოუქნე
ველი არ წავალო შეუტივა და ჩამოაგდო კაცი და იყო გულსრულად
დამარც ხებულს ომში თურქისტანიშვილი: ხ~ მეფე სვიმონ წარმოვიდა მ
არტო მაშინ მეფემან სვიმონ რომ გარდმოვლოკოლბეურის მთა მივიდა
ერთი დედაკაცი კოლბეურელი და მოაჵსენა მეფესა სვიმონს და შეეხვეწა
რომე ჩემი შვილი იახელითო ხ~ მეფემან ასე უბრძანა დედაკა
ცო მე კაცითა მთვრალი ვარო კაცი არ მეჭირებაო და ოდეს დ
აუმარცხდა მეფესა სვიმონს და წარმოვიდა მარტო რომ ერთი კაცი
აღარ ახლდა მაშინ დედაკაცი იგი სთოჵნიდაახოსა და განგებითა
მოჰჵდა რომე მეფე სვიმონ იმავ დედაკაცსა შეეყარა და იცნა დედაკა
ცმან და სცნა რომ დამარცხებიაო: მაშინ მოაჵსენა მეფეო ვეჭობ
მაშინ რომ კაცით მთვრალი იყავ გამოგნელებიაო და რა ესმა ეს
ე მეფესა მისცა მადლობა ღ~თსა და წარმოვიდა მსწრაფლ: და გარ
დმოვლო მთა და მიიწია ქართლად: ხ~ შეიბა თურქისტანისშვილი და წარმოვიდა
1-26 სტრ., 365v
იგიცა და მეფე მოვიდა კავთის ჵევს და მიადგა ერთისა კაცისა სახლსა
რომელი იყო მდაბალი გლეხი რ~მეფე დამაშურალ იყო და ითხოვა მი
სგან განსუენება და გამოვიდა ქალი ერთი დავერა იცნა შეუძღ
უა და დააყენა კარგად რ~ ქმარი მის ქალისა ლაშქარში იყო და რაჟ
ამს მოუმზადა სერი და მოართუა და იჵმია მეფემან შეატყო არღა
რა ნდომასაჭმლისა მაშინ ჰკითხა ამბავი მეფისა და სპისა მისისა
თუ მეფე რა იქმნაო ხ~ სჴმონ მეფემან ესრეთ თქუა არა უწყი მეფის
ა თუ რა იქმნა და რაჟამს ესმა დედა კაცსა მას სიტყუა ესე დი
დად იწყინა და იმწუხარა და იტირა და შემდგომად ამისაჰკითხა ქმრისა მისისა
ნიშნეულად ანიშნა რომე ამგუარი და ამისთანა კაცი იყო დაის რა ი
ქმნაო მეფემან მისიცა უთხრა არა უწყიო მაშინ დედაკაცმან უთ
ხრა რომე თუ ღმერთმან იპრიანა და მეფე მორჩაო და ის მშჴდობით არის
ო ჩემი ქმარიც იმისიჭირის სანაცვლო იყოსო და სხუანი რომელნიც
მყვანანო იგინიცაო მაშინ დიდადიამა მეფესა სვიმონს სიტყუა ესე
ერთგულობისა დედაკაცისა მისგან და შ~დ ხანსა რაოდენსამე დაუწყო წყა
ლობა მეფემან სვიმონ დედაკაცსა მას და ქმარიცა მოუვიდა დაგანა აზ
ნაურიშვილა და არიან ახლაც გაკეთებულნი კაცნი იგი რომელნი არი
ან ქვლივიძენი და რაჟამს სმენოდა ლორეს მყოფთა ურუმთა დამარცხ

ება მეფისა: მას ჟამსა გამო სულიყვნენ ურუმნი ციხიდამე და მოერ
ბიათ კერძონი რამე ქართლისანი და დამდგა რიყვნენ ტაშირზე
და და იხარებდენ:- მაშინ მეფემან სვიმონ შემოიყარა ჯარი მ
ცირე სპათჴსი რომელიც დარჩომილიყვნენ ქართლსა შიგან წა
რვიდა მეფე და მიუჵდალორეს ურუმთა და გაემართა და ამოსწყ
ჴტა და აღიღო ციხე იგი და გამარჯუებული წარმოვიდა კ~დ დაი
პყრა ციხე ლორისა შემოიქცა და მოვიდა თჴსად სახლად: ხანსა რა
ოდენსამე უკანა წარვიდა ზემო ქართლად და რა მიიწია გორის
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ჯუარს და მას ჟამსა ეჭირა გორის ციხე ურუმთა მაშინ დაჯდა სვიმონ
მეფე გორიჯუარსადა დაუწყო ღჴნოს სმა რ~ რაჟამს დაეტყუევებინა
ყაენსა სვიმონ მეფე ციხესაალამუტისასა მაშინ გასწყობოდა თრიაქის ჭ
ამასა და ღჴნის სმასა და მიერითგანეწეობოდა თრიაქსა და მაშინცა გორის
ჯუარს რომ მივიდა ჭამა თრიაქი და გამხია რულდა გახედა გორისაკენ და
ნახა რომე ახალი მწუანილი ამოსულიყო და გაზა ფხულის პირიც იყო ო
დეს გამხიარულდა მოუნდა აფიონი ვ~ა წესია აფიონის მჭამელთაგან მონთომე
ბა საჭმლისა რისამე მაში ქართველნიცა თანა ახლდენ და თქუა მეფემა
ნ ესე როგორ გეკადრებათ ქართველთა რომე მე მწვანილი მინდა და
თქუენ გორიდამ მწუანილს არ მომიტანთო: მაშინ გავიდნენ ქართვე
ლნი და ჩავიდენ გორის ბოსტნებში და დაგლიჯეს მწვანილი და დაუ
შინეს ციხიდამ ურუმთა და ისროლეს მრავალი და ამოსწყჴტეს ქართვე
ლნი მრავალნი დიდნი და მცირენი და მაშინ მოკლეს ბატონიშვილი გ
ოჩა რომელი იყო პაპის ძმისწულის შვილი სვიმონ მეფისა და სხვანი
ცა მრავალნი თავადნი ამოსწყჴტეს და მაშინ დაგმეს მეფე სვიმონს
უჭკუობაზედ რომ მწუანილისათჴს ამდენიკარგი კაცი ამოსწყჴტეს
და ამას ურუმნიცა და ყიზილბაშნიცა დელუ სვიმონს ეძახდენ რომე
ლი ითარგმანების ხელი სვიმონ ჵელმწიფე ხ~ რა ნახა სვიმონ მეფემან საქ
მე ესე ურუმთაგან ეწყინა და შეიყარა სპადა მცირეცა ხანსა შემოად
გა გორსა და აიღო ციხე და მოსრა ყოველი ოსმალი რომელი
იყო ციხესა გორისასა და ესმა რა საქმე ესე ხვანთქარს იწყინა და წარ
მოავლინა სარდალი ჯაფარ ფაშადა სხუა სპა მრავალი და მოვიდნენ და
დადგნენ ნაჵიდურის მინდორშია და დაიბა ნაკეს მუნ შეიყარა მეფე
მან სვიმონცა სპა თჴსი და მივიდა დადგა თავსა ნაჵდურისასა
საღირაშნისასა და მცირეთა ხანთა შინა წარვიდა თჴთ მარტო და
სახედავად ჯარისა ათი ოდენისცხენოსნითა და წარიყვანა თანა ერთი
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მექანარე და მივიდა და გარდადგა თავსა ნაჵიდურისასა რომელ არს მცირე ეკლესია მ
უნითგამო უჭურეტდა და სჩხრეკდა ჯარსა ოსმალთასა რომელსა იდ
გა ურუმნი რათა დასხმოდა თავსა და რა დახედა რქუა მექანარესა დაძახე

ბა ქანარისა რათა შეეტყო მეფესა თუ ვითარ უშიშრად არიან და რა ე
სმა ჵმა ქანარისა ურუმთა უთუოდ მეფე სვიმონ მოვიდაო დაიწყეს კა
ზმა დაშესხდენ ცხენებსა ხოლო რაჟამს იხილა მეფემან სვიმონ წარმო
ვიდა თჴსისა ჯარისაკენ ოსმალნიცამის ქანარის ჵმის
აკენ გამოუდგნენ უკანა და მოვიდა ფარცხისსა და მომავალსა დახუდალი
ა და დაეფლა ცხენი ლიაშიგან და ვირემ ცხენსა შეჯდებიდა და ანუ გა
არჩევდასაქმესა მისსა ამაზედან ოსმალნიცა მიესწრნენ და გაიცნ
ეს რა მეფედ შემოესვივნ ესგარე და მეფე ვითა სიკეთესა მისსა ფერო
ბდა ეგრე იყო მაგრამ მარტოობითვეღარა გააწყო რა და შეიპყ
რეს მეფე სვიმონ ქრისტეს აქეთ ჩ~ქ 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ხ~ ძე მეფისა სვიმონისა გიორგი ლაშქართა შინა იყო და მიერითგან
აღიყარნეს და წარვიდენ და მეფეცათანა წარიყვანეს და წარვიდეს მსწრა
ფლ რ~ ეშინოდათ ქართველთაგან და ძისამისისა გიორგისგან რომე
ამას არ გაგუატანებენო უსიკუდილოდო: ხ~ სცნეს რა ესე ქართველთა
და გიორგი გამოუდგნენ უკანით და სდიეს მოჭირვებით და ვერღარა
მიეწივნენ ხ~ ურუმნი მივიდეს ლორეს და აღიღეს ციხე ლორისა და
შეაყენეს შიგან ჯარი თჴსი და წარვიდეს და წარიყვანეს მეფე სვიმონ და მი
იყვანეს სტამბოლს: ხ~ ძე მისი გიორგი პატრონობდა ქართლსა ზედან
და წარგზავნა კაცი სტამბოლს და შეუკუეთა საჵსარი მამისა თჴსისა
და ესეცა თქმულ არს რომე ხონთქარმან მრავალი წყალობა და დიდე
ბა აძლია მეფესა სვიმონს რომე ქართლს ბეგარადასდეო და მეყ
მეო მაგრამ არა ქმნა მეფემან ქართლს ყაენის ბეგარა სვიმონ მეფემ
დასდვა კუამლის თავს მარჩილი გლეხსა და იმ თეთრითა იყიდდა შვიდს
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ტყუესა დაგაუგზავნიდა ყაენსა მიერითგან დადებულ არს ტყუე ქართვე
ლთა ზედა დაარა დასდვა ხვანთქრისა და საჵსარი შეუკუეთა და გამოგზავნა
ძესა თჴსსა თანა გიორ გისსა კაცი და რაოდენი მათთჴს საჵსარი ეთქ
უა იგი თეთრი სთხოვა და მაშინ გაუგზავნა გიორგიმ საქონელი:
რაოდენიცა ან მამისა დარჩომოდა და ან თჴსი ჰქონდა გიორგის და ან რაოდენიცა
ქართ
ველთა დარბაისელთა ჰქონდათ ანუ საყდრისა დამონასტრისა იყო საქონელი
ყოველივე გაუგზავნეს და სანამდის საქონელი ესე მივი დოდა მანამდი მეფე სვიმონ
მომკუდარიყო პატიმრობაში და საქონელიც იქ დარჩა ხ~ მეფე გიორგი მ
ოადგა ციხესა ლორისასა და აღიღო ციხე და დაიპყრა ლორე შ~დ ამისა მოკუდ
ა მპყრობელი იმერეთისა როსტომ ქრისტეს აქეთ ჩ~ქიდ 1614 და არა და
რჩა ძე: ხ~ მჵევლისა ნაშობი ჰყვა ძე ერითი გიორგი და დასვეს მის წი
ლად პატრონად იმერეთისა: ხ~ მოკუდა დადიანიცა მანუჩარ და ჰყვა მას
ძე ერთი სახელად ლევან ნაშობი კახის ბატონის ქალის ნესტან დარეჯ
ანისაგან და ესე ლევან წარმოეყვანა კახეთს კახს ბატონს ალექსა
ნდრეს პაპასა მისსა და გაეზარდა და რაჟამს მოკუდა მანუჩარ და

დიანი გამოგზავნეს ოდიშართა კაცი და სთხოვეს იგი და წარიყვანეს მ
იიყვანეს და მუნდადიანად დასუეს და გნძლიერდა: ხოლო კახეთს იჯდა ალექსა
ნდრე: მაშინ მოვიდა ყაენი შაჰბაზ აღებად ერევნისა და იჵმო მან მეფე გიო
რგი დაპატრონი კახეთისა ალექსანდრე შუელად და აღებად ერევნისა
და წარვიდენ ორნივე ესენი სპითა თჴსითა და სამს კუთხეს თჴთან თავის
ის ჯარით ადგა და ერთს კუთხეს ესენი დააყენა და რაჟამს ბრძანა ყა
ენმან იერიში მაშინ უმეტესად ყოველთა ქართველთა მოიჭირვეს და გარდავიდენ
გალავნებში და იომეს დიდად და სანამდი ყიზილბაშნი შევიდოდეს ქართ
ველთა აიღეს სიმაგრენი უჩუენეს ძალი და მოჭირვება ყაენსა და
აღიღეს ციხე მაშინ დაიპყრა ერევანი და მერმე მეფეს გიორგის და
უწყო ლაპარაკი ყაენმან რათგან ხვანთქარი ჩემი მტერიც იყო და შენი[ცაო]
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და ახლა რადგან მე გავრჯილვარდა აქ მოველო ლორე ჩემი იყოსო მაშ
ინ მეფემან გიორგი ჯერეთ შორს დაიჭირადა რადგან მოჭირვებით
სთხოვა სხუა ღონე აღარა ჰქონდა და დაანება მაშინ დაიპყრაციხე ლორის
ა შააბაზ და შეაყენა ჯარი თჴსი ციხესა მას შინა შეიქცა და წარვიდა
თჴსსა სამეფოსა და ესე უყო შააბაზ მეფესა გიორგის მამისა მისისა
სამსახურისა დათჴსისა სამსახურისა მაგიერად რ~ ესე შაბაზ კაცი
მცბიერი და მოყუარემზაკუარებისა მცთუნებელი კაცთა და მატყუარი
და ვ~ა მოვიდენ მეფე გიორგი და კახი ბატონი ალექსანდრე სამყოფს
ათჴსსა მაშინ ინებეს ხილვა და სტუმრობა მეფის გიორგისა ბატონის ალე
ქსანდრესძეთა დავით და გიორგი რ~ მეფის გიორგის ბიძაშვილ
ნი იყვნენ დედით და რა მიიწივნენ მიეგება მეფე ავლაბარში და შემ
ოუძღუა და დააყენნა დიდად იამათშეყრა ერთმანერთისა და ილხინნე
ს დღესა როდენსამე და მერმე კუალად უჵმო შიგან თჴსსა სერსა ზედა და
წარვიდა დავით: ხ~ გიორგიმ მიზეზ ყო ღვინის უსმელობა და წყენა ღ
ვინისაგან და არა წარვიდა და წარვიდენ იგინი: მაშინ გიორგი მოუ
წოდა მის თანა მყოფთა კაცთა იდუმალ: რ~ წინათვე განეგულვა აღ
რჩევით საქმე ბოროტი შურითა ბელზებულთათა სიკუდილი ძმ
ისა თჴსისა უხუცესისა დავითისი რ~ ესე დავით იყო კაცი მრისხანე
და ამაყი ხ~ გიორგი იყო კაცი შუენიერი ხილვითა და კეკლუცი და
ყმათათჴს კეთილი და უხჴ და ამისთჴს უმეტეს მისდა მიივლტოდენ ვიდ
რე დავითისა და ჰგონებდა გიორგი ვითარმედ მთვრალ იქმნების ღ
ვინითა იგიცა და მისთანანი კახნიცა და მაშინ აღასრულებს
ხენეშთა გულის ნებასა თჴსსა და აუწყა ყოველივე მუნ მყოფ
თა და შემოიფიცნა კახნი და იმარჯუებდა ჟამსა მარჯვესა და
უთხრობდა ყმათა მომყევით და მოვკლავ ძმასა ჩემსა და დავიპყრო
ბ კახეთსა და რა შეფიცნა ყმანი თჴსნი მაშინ იყო ვინმე ჩოლაყაშვილი
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კაცი ღ~თის მოშიში სახელით ბარამ ესე წარვიდა მსწრაფლ და აუწყა ყო
ველივე დავითს დამოაჵსენა საიდუმლოდ რაცა განეგო მისთჴს გიორგის ძ
მასა მისსა და რა ესმა საქმე ესე დავითს მყის წარმოდგა სერისაგან და
წარმოვიდა და გამოჰყვნენ ყოველივე კახნი და ვითარცა მოიწია ძმისა კარა
ვსა შინა მაშინ იხილა გიორგი რ~ იჭურვოდა საჭურველითა მ
აშინ რქუა ძმაო რას საქმეზედ იჭურვებიო და ვერარა სიტყუა უგო მა
შინ შეიპყრა ძმა თჴსი გიორგი და რაოდენიცა იყვნენ კახნი შ
ეფიცულნი მის თანა და ვეღარც მეფემან გიორგი უსაყუედურა ს
აქმე ესე დავითს ამისთჴს რომ უმართლეიყო და წარმოიყვანა
ძმა თჴსი და თორღას ციხეში პატიმარყო და თორმეტნი ყმანი მისნ
ი შეფიცულნი ჭოეთის ციხიდამე გარდმოყარნა და დაჵოცნა სხვა
ნი შეფიცულნი მისნი შეფიცულ პატიმარ ყვნა და თჴთ ბატონობა მისი მი
უღო მამასა თჴსსა და თჴთგაბატონდა და თუესა ექუსსა იბატონა და
მოევლინა რისხვა ღმრთისა მამისა უსამართლობითა და მოკუდა და კ~დ დ
აიპყრა მეფობა მამამან მისმან ალექსანდრე და გამოიყვანა ძე მის
იგიორგი ციხიდამე რ~ არღარა ჰყვანდა ძე მის მეტი და ამყოფა თ
ჴსთა თანა: ხ~ ამა დავითს ჰყვანდა ცოლად ასული აშოთან მუხრა
ნის ბატონისა ქეთევან და დედისიმედისა რომელი შემდგომად
მოწამე იქმნა და ესე ქეთევან იყო გონიერი და მაშინ სცნა ოდეს
მოკუდა ქმარი მისი დავით დარჩა კახეთი გიორგის და ამა
ს ქეთევანს ჰყვანდა ძე ერთი დავითთან თეიმურაზ და შეეშინა
ქეთევანს ახსოვდა ოდესდაიჭირა დავით ძმა მისი გიორგი და დაა
ტყუევა ციხესა შიგან ეშინოდა ქეთევანსძმისა მისა მისთჴს და
წარგზავნა ყრმა თჴსი ყაენთან შიშისათჴს გიორგისა რ~:
ეშინოდა გიორგისგან მაზლისა თჴსისა და მისთჴს გამოგზ
ავნა ყაენთანა და თანაგამოატანა შერმაზან ჩოლაყაშვილი
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და მივიდნენ შააბაზთან და შააბაზ ვ~ა ძეეგრეთ შეიტკბო: ხ~ ამას შააბა
ზს სწადოდა დაპყრობა საქართველოსა და მრავალი ღონე და ჵერჵი
იჵმარა და ცდილობდა რათამცა დაეპყრა საქართველო და ვერ შეუძლ
ო მოიპოვა ღონე ესევითარი რომელი მიეცა კახ ბატონს ალექს
ანდრეს ძე თჴსი კოსტანტინე ესე გაეზარდა შააბაზს და გაეწვა
რთა სჯულსა ზედა მაჰმადისასა და ამა კოსტანტინეს ჵელით გაუ
გზავნა ხალათი მამასა მისსა ალექსანდრეს და გაატანა თანა ჯარი და
შირვანელი და ესრეთ დააბარა კოსტანტინეს დავით ხომ მომკუდარა
დასხუა აღარავინ დარჩომილა მამის შენის მეტი წადი და მოკალ:
მამა შენი და ძმა შენი და კახეთიც შენ დაიჭირე და წარვიდა და წარი
ტანა ჯარიცა თანა და რა მიახლოვდა გაუგზავნა კაცი მამასა თჴსსა და
ესრე შეუთუალა ვითარმედ ყაენმან ხალათი გამოგზავნა და მე
ც დასტური მომცა და გამომგზავნა შენად სანახავად: და რა მოუვი

და მახარობელი ესრეთ განიხარა დიდად რ~ მაშინ იდგა გრე
მს წარმოვიდა და მოეგება ბაზარს ძესა თჴსსა და შეიყარნენ მ
უნა და მუნ ჩააცვა ალექსანდრე ხალათი და დიდად განიხარა შ
ეყრა და ნახვა ძისა თჴსისთ და დღესა რაოდენსამე იყვნენ ლხ
ინითა და მოსუენებითა დღესა ერთსა აწჴა თჴსსა კარავსა მამაცა და ძმა
ცა თჴსი და უთხრა ესრეთ ვითარმედ ყაენის საქმე
მაქუს და დაითხოვნა კაცნი და წარვიდენ კარვად თჴსად და დარჩა
მას თანა რუსთველი და ძმა მისი და რაჟამს ესრეთ დააჵელა მაშ
ინ დაპირებული ჰყვანდა ყიზილბაშის ჯარი და შემოცვივდენ კარა
ვშია და უღალატა და დაჵოცეს მაშინ მოკლა მამა და ძმაცა თჴსი
და რუსთველი ყორჩიბასიცა ძმა მისი ქრისტესაქათ ჩ~ქიე 1615
ხ~ რაჟამს აღასრულა ესევითარი უკეთურება და კ~დ შესძინა უ
კეთურება უკეთურებასა ზედა და მაშინ მიუგზავნა რძალსა თჴსსა
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ქეთევანს კაცი რომელი იყოცოლი დავითისა და დედა თეიმურაზისა
და შეუთუალა ვითარმედ შეგირთავ ცოლად და შენცა მორჩილ მექმენ რ~
ესრეთ არს წესი და ჩუეულება სჯულად მაჰმადისა: და რა ესმა
საქმე ესე ქეთევანს და შეწუხნა დიდად და მოუწოდა რაოდენთამე კახთა
და უთხრა საქმე და შეეხუეწა მოდგომასა საქმესა ამას ზედა: მაში
ნ მისცეს კახთაცა პირობა და შეჰფიცეს რომე შენს მეტი ბატონი
ჩუენ არ გვინდაო და შეიყარნენდა წარვიდენ და შეებნენ და მისცა
ღმერთმან ძლევა ქეთევანს და განემარჯუა კოსტანტინესა ზედა და
მოკლეს კოსტანტინე კახთა და გამოაქცივეს ჯარი ყიზილბ
აშთა და რა გამოაქცივეს ჯარი ყიზილბაშისა: მოართუეს ანბა
ვი ესე შააბაზს და რაესმა საქმე ესე მაშინ მოიჵმო შააბაზ:
თეიმურაზ ძე კახის ბატონისა რომელი წარეგზავნა დედასა
მისსა ქეთევანს ყრმა მცირე და აგინა დიდად კოსტანტინეს და
გმო და უთხრა თეიმურაზს კოსტანტინეს აუჵოცია მამა და
ძმა თჴსი და აწ იგიცა მოუ კლავთ ახლა შენთჴს მომიცემია
კახეთი და წადი ჩაფრად და დაიჭირე კახეთი
რ~ ამისთჴს ქმნა ს
აქმე ესე შააბაზ რომე დიდად ეშინოდა ქართველის მეფისაგან
ნუუკუე კახეთი მან დაიპყრასო და ამისთჴს გამოგზავნა თეიმ
ურაზ ჩაფრად მაშინ წარმოვიდა თეიმურაზ ჩაფრად და მოვიდა კახეთს და მივიდა
დედისა თჴსისა თა
ნა და იქმნა სიხარული დიდი და მხიარულ იქმნენ კახნი ფ~დ:
და გაბატონდა თეიმურაზ და მაშინ იყო წლისა ცამეტისა და
მას ჟამსა მოკუდა მეფე გიორგი და დაჯდა მის წილად
ძე მისი ლუარსაბ პატარა: და ამას ჟამსა შინა იყო ქართლ
ი ფრიად გლახაკი და საჵმართაგან უღონო ლაშქრობისა და ო

ჵრებისაგან პირველად იავარ ქმნილიყო ურუმთაგან ურუმთა
გან და უფროსად სვიმონ მეფე რომ ურუმთ ტყუედ ჰყვეს მაშინ
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გამოიღეს საჵსარი მრავალი და არღარა დაზოგეს რა ქართველთა თავისის
ბატონის გამოჵსნისათჴს და ამაში მეტად გლახაკდა უპოვარ იყო ქართლ
ი ხ~ კახეთი იყო ფრიად მორჭმული და მდიდარი ოდეს მოკუდა გიორგი
მეფე დარჩა ორი ასული შუენიერი და სატრფიალო სახელი ერთსა
ხორაშან და მეორესა თინათინ და რაჟამს გამეფდა პატარა ლუარსაბ მაში
ნ სთხოვა შაჰბაზ დაჳ თჴსი ცოლად და მისცა დაჳ თჴსი თინათინ და ესვა
ცოლად შააბაზს და მაშინ კეთილად პატრონობდა ბატონი თეიმურაზ კახეთსა და რა
იქმა წლი
სა ათხუთმეტისა მაშინ ითხოვა ქალი გურიელისა და ქმნა ქორწილი პატიოს
ანი დი დად გამოჩუენებით და ხანსა რაოდენსამე უკანა მიეცა ძე ორი სახელი
ერთისა მისალექსანდრე მეორისა ლევან და ამისა შ~დ მიიცვალა ცო
ლი ბატონის თეი მურაზისა ასული გურიელისა და ყო მწუხარება და გლო
ვა დიდი ბატონმან თეიმურაზდა სრულიად კახთა და იყვნენ დიდსა ურვასა
შინა მაშინ მიესმა საქმე ესე შააბაზს გლოვა და მწუხარება კახის ბატ
ონისა: წარმოგზავნა კაცი და შემოუთუალა ვ~დ მესმა შენი მაგვარი მწუ
ხარება და შეჭირვება და წარმოვედ ჩემდა და მნახე და განიხარე და მოგცემა
საბოძვარსა და წყალობასა მრავალსა წარვიდა თეიმურაზ და მივიდა ყაე
ნთანა და დახუდა ყაენი დიდად კარგადდა მისცა მრავალი და გამოიყვანა
გლოვისაგან დიდად ლხინობდენ და შეექცეოდენ და შ~დ ხანსა რაოდენსამე მიიჵმო
ბატონი თეიმურაზ საიდუმლოდ და უთხრა ყაენმან ესრეთ ვ~დ მეფესა ლუარ
საბს სთხოვე დაჳ მისი ხორაშან და შეირთეცოლად: რ~ იქმნები ქუისლი
ჩემი და მოყუარე ლუარსაბისა და არღარა იქმნება თქუენსა და იმას შუა
მტერობა და შური ხ~ მეფემან თეიმურაზ უთხრა უარი რ~ ეყოდენ და ნათე
სავნი იყვნენ პაპიდაშვილი იყო და ამისთჴს უთხრა დიდი უარი: მაშინ ა
რა უსმინა შააბაზ და უწყინა და რადგან დაუჟინა ნება დართო თეიმურა
ზ და მორჩილ ექმნა და ჩამოჰყვა შერთვასა ხორაშანისასა და წარმოგზ
ავნა თჴსა ადგილსა და მოვიდა თეიმურაზ კახეთსა ხ~ ყაენმანც მოს[წერა]
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ლუარსაბს მოყურობა თეიმურაზისა: და სთხოვა ქალი თეიმურაზ და ყაე
ნის სიტყუას ვერცა ლუარსაბგარდავიდა და მისცა დაჳ თჴსი ხორ
აშან: და წარიყვანა ქალი და ქმნა ქორწილი პატიოსანი თეიმურაზ: ხ~
ამა ჟამსა შინა ხონთქარი სულთან მურად ბაღდადს მიწევნულიყო და ყი
რიმის ჯარი თან ახლდენ და რაჟამს ხვანთქარს სულთან მურადს
ბაღდადის საქმეგაერიგებინათ მაშინ ყირიმის ჯარისათჴს დასტური
მიეცა მაშინ ერთსა ვისმე თათარხანთათჴს ერჩია: რომე რადგან წა
ვალთ ქართლის გზა დიაღ კარგი არის და ჩუენზედაც მარჯუე არი

ს და იმაზედ გავიაროთ და საშოვარიც მრავალი ვიშოვნოთ და წარვიდეთ
უზიანოთ: და წარმოემართნენ ქართლზედ ვითარ სამოცი ათასი კაცი:
და მას ჟამსა მეფე ლუარსაბ იდგა ქრცხინვალს და ამ ჟამში გა
მდიდრებულ იყოქართლს მოურავი სააკაძე გიორგი რომელი იყო
მოურავი ტფილისისა და ესრეთ გამდიდრებულიყო რომე შ~დ მეფისა
იგი იყო და ამას უთხრეს ქუეყნის არე ვის მოყუარეთა და მეჩხუბა
რთა კაცთა: ვ~დ მეფე სიკუდილს გიპირებსო: რ~ სძაგს მორჭმა
და სიმდიდრე შენი ხ~ მოურავს რა ესმა საქმე ესე დაიწყო რჩევა და
ლაპარაკი მაშინ მიუგზავნა მეფემან კაცი და შეუთუალა ვ~დ რა გნებ
ავს ყოფად რომე დღითი დღე არა დასცხრები ლაპარაკისაგან და ჩურ
ჩულისაგან: ხ~ მოურავმან მიუგზავნა მროველი ავალიშვილი დომეტი და
შეუთუალა ესრეთ ვითარმედ სიკუდილსა და ღალატს მიპირებო და რას მე
მართლები დანაშაული რა მაქუსო რომ მიწყრებიო და გნებავს სიკუდ
ილი ჩემიო ხ~ მეფემან უარყო და ფიცით შეიჯერა ვ~დ არა მწადს
სიკუდილი შენიო: და ამასა ჟამსა შინა მოუვიდათ ანბავი რომე თათარხა
ნი თრიალეთზედ მოვიდაო მაშინ გუნება ვერ დაასერეს მართლა
და გაგზავნეს იარალი რომე წადი და მართალი შეიტყევო და გზე
ბი შეკარო და ადრე გვაცნობეო ანბავი თუ მოსულანო რ~მაშინ მე[ფე]
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იყო სუბათ და არავინ ახლდენ დარბაისელნი ქართველნი რ~ იყვნენ თავისა და
წარმო
ვიდა და დადგა მეფე ცხირეთს მაშინ წარვიდა იარალი და დახერგა გზები და ერთსა
მოსავალსა ალაგსა დადგნენთჴთან და თჴთ უგრძნობლად თავს წამოადგენ თათარხ
ანი და მძინარენი ამოსწყჴტესდა დაჵოცეს და ერთიცა მათგანი არავინ განერა
და წარმოვიდნენ თათარხანი: და მოვიდეს და დაწვეს მანგლისი და კუელთა და მუნ
კუელთას შეიპყრეს მღდელი ერთი სახელით თევდორე პატიოსანი და მოში
ში ღმრთისა და ერთგული მეფისა თჴსისა და რა მოვიდენ გოსტიბის თავსა
დაუწყესმღდელს თევდორეს ლახტითა ცემა და ეტყოდენ ვ~დ მიგვიძეღ
მეფეზედა და სწადდათ სიკუდილი მეფისა და მღდელმან გულში ასე თქუა ჩე
მის ორის დღისსიცოცხლისათჴს ამას რატომ ვიქ აწ მიუძღუე და მე
ფე მოვაკულევინო და ქართლიცგააოჵრონ მე რაღა მეშუელებაო და ან ჩემ
ს სულსაო მაშინ მღდელი წამოუძღუა და ქუენადრისის გზაზედ ჩამოუძღუა
ერთაწმიდასა და ცხირეთზედ დიაღ შორს დარჩნენ და მაშინ სცნეს ყირიმთა
რომ მეფეზედ შორს იყვნენ და გააგდებინეს თავი მღდელს თევდორეს და
შეირაცხა წმიდათა მოწამეთა თანა და რა მოიცვეს ერთა წმიდა ახალქ
ალაქი მაშინ წამოხედეს ცხირეთიდამ მეფემანდა სპათა მისთა: რ~ ქრ
ცხინვალიდამ წამოსულიყო მეფე და ცხირეთს მოსულიყო და ნახეს ჯარის
ა სიმრავლე მაშინ თანა ახლდა მოურავი გიორგი და ციციშვილი ზაზა: მა
შინ მოაჵსენა მოურავმან მეფესა ვითარმედ ნუ ასჩქარდებითო და ვნახოთ ღ~თნ რა
მოახდინოსო რ~ იყო ეს მოურავი კაცი გულსრული და კარგი სარდალი ჭკუიანი და

გონიერი და წარვიდა მოურავი და რომელიმე იყვნენ გარემონი ჯარნი მო
ვიდა და შემოეყარა მეფესა და სხუანიცა ბარათიანნი და რომელნიცა იყვენ
მის კერძონი ქართველნი შეიყარა ჯარი თჴსი რაოდენიცა ჰყვანდა და ზა
ზაცათანა ახლდა და წარვიდა მოურავი ყირიმის ჯა
რზედ და ჩავიდა ნიაბთ ბოლოსა სხერტი ჭალაზედა და მუნ დახუდენ ყი
რიმნი მაშინ შეუტივეს მოურავმან და დაჵოცა ჯარი მრავალი
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და ყვეს მრავალი მარცხი და ზიანი რ~ თამაზ მაჩაბელი დიდად შემწე ეყ
ო მოურავსა მრავალი სახელოვანი საქმე ქნა მოუკლეს ცხენი იმდღესა და
ზაზა ციციშვილმან მოკლა ერთი დიდი ფაშა და ჩამოჵდა თავსა სჭრიდა მოსჭრა
თავი და თამზ მაჩაბელიო იმის ცხენზედ შესვა და თავი კბილით დაიჭირა: რ~
მრავალი ჯარი მოადგნენ და ესენი აქეთ წარმოვიდნენ და სხვანიც მ
რავალი სახელნი ქნეს იმდღესა მოვიდენ და მოართვეს მეფესა მრავა
ლნი თავნი და ნატყუენავი: შ~დ ამისა აიყარნენ თათარხანნი და წავიდ
ნენ საციციანოსაკენ: ხ~ მისწერეს მეფემან წიგნი ერისთავებსა და მუხრანის ბა
ტონსა და შიდა ქართლელთაყოველთავე რათა შეიყარონ ჯარი თჴსი და ს
ურამის ბოლოს დახუდენ ხ~ ყირიმნი წარვიდენ მივიდენ დოეს და რა მივი
დოდენ მაშინ ერთი ტერტერა გორელი გორიდამ მოვიდოდა თავლსთჴს უგრძნობელ
ად და მიმოიხედვიდა იმიერ და ამიერტერტერა იგი და იხილა დოესი და ველნ
ი იგი დოესისანი აღვსებულნი ჯარითა და მაშინ სცნა ტერტერამან რომ
ე არა იყვნენ ქართველთაგანი და სცნა რომე უსჯულოთაგანნი არიან
ვინმე და მარბეველნი ქუეყნისანი და მსწრაფლ უკუნიქცა ტერ
ტერა იგი და მიივლტოდა გორის კერძო განვლო ჵიდი მტკურისა და
გარდაყარა ფიცრები ჵიდისა სრულიად და ჩაყარა წყალსა შიგ
ან და აშალა ჵიდი და მივიდენ ყირიმნიცა ზედა მიწევნით და დ
ახუდა ჵიდი აყრილი და შეუძნდათ ფრიად დავეღარა გაიარეს ჵი
დზედა მაშინ დაჭმუნებულნი მიიქცენ და წავიდენ გზასა საცი
ციანოსასა და შევლეს საციციანოსა ზედა დაწვეს და დადაგეს საც
იციანო და წარვიდეს და მივიდეს ბრბონასდა დაიბანაკეს მუნ
მაშინ დააქციეს სახლები გადვეს ჵიდი და გავიდენ მტკუარ
სა: მივიდენ და დადგნენ ტაშისკარის ბოლოს ნახვეტაში: ხ~
მეფე ლუარსაბ და მოურავი წარმოვიდენ და მოვიდენ
ახალდაბას მაშინ იყომტკუარი დიდი: რ~ იყო ივნისი და არა [იყო]
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ფონი მას ღამესა ათივესღამე ვედრებითა და ლოცვითა მჵურვალითა და მიან
დვეს საქმე ღმერთსა და დაასკვნეს შესვლა მტკუარშია ფონად და ეგრეთ განვლ
ად მიერ წიაღად და ვითარცა გათენდა შევიდეს წყალსა მას შინა და იყო მაშინ მტკუა
რი სავსე და არა ეტეოდა კალაპოტში და იყო ღმრთისა საფარველი მათ ზედა და
განვიდეს უვნებელად ესრეთ რომე არაფერისთანა არა წამჵდარა რა არცა კა

ცი და არც ბარგი და ეგრეთ განვიდეს ვითარცაძენი ისრაელისანი ზღუასა მას მეწ
ამულსა და ჩამოვლეს იდუმალ მათ და უგრძნობელად მტკურის პირის პ
ირ ასე ჩამოვლეს რომე მათ ყირიმთა ვერა უგრძნესრა: გამოიარეს და მოვიდენ
და შემოიყარეს ქართველნი რომელნი იდგეს სურამის ბოლოს: მაშინ არჩივა
მოურავმან თხრილის პირს გარეშემო მეთოფები შემოვახვიოთოდა ცხენოსანი
მინდვრად მივიდეთო და დაუჯერეს მოურავსა და მივიდენ ეგრეთ როგორადაც
არჩივა მაშინ იქმნა ომი დიდი იქით და აქეთ და დიდად მოჭირვებით და
გულსრულად შეიბნენ ძუელთა გმირთაგა ცა ძნელად შესაძლებელად საგონე
ბელიყო რომე მაშინ მეფე და მოურავი და სრულად ქართველნი იბრძოდე
ნ და მისცაღმერთმან ძლევა მეფესა ლუარსაბს ვითარცა პირველ აბრაჰამს და გედეო
ნს დააღსრულდა წინასწარმეტეუელისა მოსეს მიერ თქმული ლევიტელთათჴს
ბრძანებაუფლისა ვითარმედ ხუთმან თქუენგანმანო წარიქციოს ასი და ასმან
თქუენგანმანბევრეულ და მოციქულისა პავლეს მიერ თქმული: ძმანო ღ
მრთის მოყარეთაზოველივე განუმარჯვოს კეთილად ეგრეთვე ამათ ს
ასოებითა ღ მრთისათა მიეცაძლევა დიდი და ესრეთ განემარჯუა ურჯ
ულოთა ზედა და მოსრეს სრულიად ბანაკიმათი იავარ ყვეს რაცა ო
დენ ქართლიდამ ეშოვნათ ტყუე თუ საქონელი იგიცაყოველივე წამოიღ
ეს და მათიცა მრავალი წაართუეს და რაც ოდენ შეიპყრეს ყირიმნი მო
სრნეს პირითა მახჴლისათა კნინღა მცირედი რამე ნეშტი განერნე
ნ იჵმიეს სივლტოლა და წარვიდნენ მოსა კიდელზედა შეშინებულნი და
დანქრეულნი შევიდენ ტყესა და სიმაგრესა მოსაკიდლისასა არა აქუნდა[თ]
1-26 სტრ., 372r
ღონე გზის განგებისა და მაშინ ჰპოვებდენ დედანი მოსაკიდლის სოფლისანი ტყეთა
შინა დამალულთა ყირიმთა კაცთა შეიპყრობდენ მოჰჵდიდნენ დოლბანდსა და თუ რ
ამე ჰქონდათ წაართმევდენ და კაცთა შეიწყალებდენ და განუტევებდნენ ესეთი გამარ
ჯუება მოსცა ღმერთმან ქართველთა და შემოიქცენ გამარჯუებულნი და აღსავსე
ნი საქონლითა და ჰქონდათ ლხინება და სიხარული მაშინ არჩივეს რაოდენცა კაცნი
დაეჵოცათ ყირიმთაგანი დასჭრეს თავები დაწარმოუგზავნეს ყაენსა და მიუ
ლოცეს გამარჯუება და გაუძღუანეს წინა გარასპიფავლენისშვილი და რა მივიდა
და მიართუეს ყაენსა თავები იამა დიდად და დაუ მადლა მეფესა გამოუგზავნა მ
რავალი წყალობა და მოულოცა მანცა გამარჯუება და ამას შინა უფროსად გამ
დიდრდა მოურავი მოიპოვა ღონე ესე რ~ ცოლიარა ესუა მეფესა ლუარსა
ბს ყმაწვილიცა იყო არჩივა მოურავმან დაჰპატიჟა მეფესადა დახუდა კე
თილად და გამოჩუენებით და სმაშიგან გამხიარულდა დიდად მეფე ლუარსაბ
მაშინ ჰყვანდა მოურავსა დაჳ ერთი მეტად შუენიერი და კეკლუცი და დაა
ყენა მეღჴნედ თავს მეფესა და მოეწონა მეტად დიდად და ეტრფიალა მა
შინ მოურავს წინათვე განეგულა გულსა შინა რ~ წინათ რომ მოურავმ
ან ღალატი დასწამა მეფეს ჰგონებდა არ დამინდობსო ესრეთ განიზრახ
ა ვითარმედმოეწონება დაჳ ჩემი მეფესა და ეტრფიალება და მაშინ
მოინდომებს დასა ჩემსა და მივცემ ცოლად და უკეთუ არა ინდომებ

ს ცოლად მაშინ ვინცა ვინ ჩემნი მოკიდებულნი კაცნი არიან უფროსად ყო
ველნივე მე მომიდგებიან და მეფეს შეუორგულ დებიან და ამით წა
ვაჵდენო და თუ ცოლად შეირთავს მტერნი ჩემნი გაუორგულდებია
ნ და მეფეს ჩემის მეტი ღონე არ ექნება და რა ჵელთ ჩამო
მივარდება რასაც მინდა ვიქო დაასკუნა რჩევა ესე და იყვნ
ენ ლხინზედა დიდად მხიარულნი და მოეწონა მეფესა ქალი
იგი დღესა მეორესა მიუგზავნა კაცი მეფემან და სთხ
ოვა ცოლად დაჳ თჴსი მოურავსა: მაშინ მოურავმან მოაჵსენა
1-26 სტრ., 372v
ხერხით მეფეო მე ვარ ერთი მდაბალი ყმა შენი დაღაცათუ ჟამსა ამის
წყალობითა და თქუენის მრავლი კეთილის ბოძებითა განმდიდრებულ ვარ და
დიდად არს სახელი ჩემი არამედ მტერნი ჩემნი დასა ჩემსა დედოფლად არავინ
მიიჩნევს და არცავინ განდომებს თავსა ჩემსა დაგიწყებენ ბეზღობასა და
გამიწყრომობენ თქუენს თავსა და ამისი რა მოციქული გაუგზავნა მა
შინღა კუალად აცნობა მოურავმან დედასაცამეფისასა კუალად ჵერჵით და შეეხუეწ
ა რომე თქუენი შვილი მეფე ლუარსაბ ჩემს დას მთხოვსო ცოლად და
მე ჩემის ნებით არ ვაძლეო და მაზედ მომეჵმარენით რომე კაის სა
ქმით მომარჩინოთო მაშინ სცნა რე ეს საქმე მეფემან არა უსმინა და
შეირთო დაჳ მოურავისა ხოლო დედა მეფისა იყო ქალი ლიპარტიანისა სახელ
ითა მარიამ მაშინ რასცნა ქორწილი დაუმძიმდა დიდად მაგრამ ვეღა
რა გააწყო რა და მოიყვანა ქალიტურფად შუენიერი და ჰყვანდა თუესა რა
ოდენსამე მაშინ თავადთა და დიდებულთა ქართლისათა და რომელიცა არა
იყო მოურავისმოყუარე იწყინეს და დაუწყეს ბეზღობა მოურავსა და ეტ
ყოდეს მეფესა მტერნი მოუ რავისანი ვითარმედ მოურავი კაცი დიდად კარგი არი
სო მაგრამ ჩუენზედ დიდადუმცირესი არისო და მრწმესი გუარითა
ო ჩუენ იმათ ცოლნი და შვილნი და თავნიყმად რად მივსცეთო და უმეტ
ესად სუფრაჯმან შადიმან ბარათაშვილმან დაუცადებლად დაუწყო ბეზღობა
მოურავსა
დაღაცათუ არა ენება მეფესა მოურავის გამომეტება: ა~დ:
დიდად იიძულეს სიტყჴთა და ჟამ ყოველ განზრახებდეს მეფესა
განტევებასა სულიერისა მის წმიდასა ქორწინებისაგან და დიდ
ად უარის ყოფასა და არა რწმუნებასა წმიდისა სახარებისასა ვ~დ
რომელნი ღმერთმან შეაუღლნა კაცნი ნუ განაშორებენ და ამისთჴს დიდ
ად უბრალო იყო მეფე და სწადოდა განტევება ღმრთისაგან მოცემ
ულისა მეუღლისადიდად მიაჭირვეს სიტყჴთა და დაჰყვა მეფე რ
ჩევასა მათსა და ებრძანა განტევება და რა ამაზედ დაიყოლიეს:
1-26 სტრ., 373r
მეფე კუალად იკადრეს სრულიად ამოწყუეტა დაგათავება მოურავისა და შეა
ტყუეს მეფესა რომ ყრმა არისო და რასაც მოვაჵსენბთ ვერ ურჩ

გუექმნებაო კუალად შესძინეს ბოროტი ბოროტსა ზედა და მოაჵსენეს ვი
ნათგანდაუტეობ და დაუგდებ მოურავსა დასა ესე უწყით რომე ამას
მოურავი არ დასთმობს დიდად სახელოვანი კაცი არის გაგიორგულ
დება და ბევრი ავი მოჰჵდებაო მაშინურჩიეს ღალატი და სიკუდი
ლი მოურავისა და იდგა მეფე ლუარსაბ მას ჟამსა წავკისის თ
ავსა და მაშინ იჵმეს მოურავი და აწჴეს ვითარმედ ყარაიას ვინადირებ
თო მოდით და შევექცეთო მაშინღა მსწრაფლმოვიდა მოურავი უზა
როდ და არა უწყოდა საქმე გაგებული მას ზედა და სწადდა მეფეს
ა ხვალისა დღე სიკუდილი მოურავისა ღალატითა დაასკუნეს რა საქ
მე ესე არა დაფარა ღმერთმან საქმე ესე არამედ იჵსნა მეფე ლუარსაბ უ
ბრალოს კაცის სიკუდილისაგან და სისხლისაგან და მოვიდა მოურავთან
ა ფარეშთუხუცესი ხერხეულიძე ბააკა და გაამჟღავნა მეფე: ხ~ სცნა
რა ესე მეფემან ფარეშთუხუცესისაგან რომელ არაოდეს უყო
ფიეს კაცსა გონიერსა განთქმა საიდუმლო მეფისა თჴსისა: შეიპყრა ფარეშთ
უხუცესი დადააჭრეს ცხვირ პირი და რაც ოდენ ამას ქუემოთ წერილ არს
მოთხარა სახლისა მეფისა და აოჵრება საქართველოსი ყოველივე სიტყჴთა ბა
აკასითა იქმნა: ხ~ სცნა რა მოურავმან საქმე ესე გარდიხვე
წა შიშუელა სახურავიანის ცხენითა და განვლო გზა გელიყარისა და მივი
და ნოსტევს აჰყარა ცოლშვილი თჴსი დამივიდა დიდგორის მთასა გაჰყვნენ ყმანი
თჴსნი: ხ~ გამოუსია მეფემან სპა და მოვიდენ ნოსტევს და შეკ
რეს გზები ყოველგნით მაშინ მოურავი შეჯდა და წარმოვიდა ცოლშვილი
ანათ მთა მთა ჩამოვლო უგზოდ მთები უგრძნობელად ყოველთა მდევართაგან
და ჩამოვიდამცხეთას და დახუდა საბაჟოს გზა შეკრული და ჵიდიცა და მაშინღა
განვლო უგრძნობელად მცველთა და განვიდა არაგუს ზეით ღამით ადიდებულსა
1-26 სტრ., 373v
მტკუარსა: ცხენის ცურვითა ცოლშვილიანად უზიანოდ: რომე არ არა წ
აჵდენია წყლითა მაშინ განსრულმან თაყუანის ცა მჵურვალად სუეტსა ცხოველსა ღთი
ვ აღმართე ბულსა და წარვიდა არაგჴს ერისთვის ნუგზარისასა ხ~ ესე ნუგზარ არაგჴს
ერისთვის მამა პაპათა ამო
სწყჴტეს პატრონი ჵევისა თექთურმანისძე და დაიჭირეს ჵევი და მიერითგან მ
ისცა მეფემან რომელთამე ჵადა რომელთამე მთიულეთი და რომელთამე დუ
შეთი და ანანური და იქმნეს ჵევისამის ერისთავად და ამა ნუგზარ ერისთვი
ს ქალი ედგა მოურავსა და რა სცნა ნუზარ საქმე მოუ რავისა და მოსლვა მისი ს
ახლად მისა მიეგება წინა მისაქციელსა სოფელსა მუხრა ნისასა და წარუძ
ღუა წინა და წარიყვანა სახლსა თჴსსა დუშეთს და ესე მოურავი იყო კაცი მ
ცდელი და ილათიანი და ურჩია ნუგზარს გაყოლათჴსთა თანა: მ
რავლითა რჩევითა საქმისა ჩუენებითა და დაუჯერა ნუგზარ ერისთავმანცა და
დაასკვნ
ეს წარსვლა ყაენთანა და მუნ მეფისა გამაგრება არა შეეძლოთ: და გაჰყვა
ნუგზარცა და წარვიდენ მუნით და განვიდენ ლილოსა და მუნით გაჰჵდეს ყურ

ყუთას მტკუარს ფონად და განვიდენ და მივიდენ აღჯაყალასა და რა ნახეს
მისვლა მათი აღჯაყალას მყოფთა თათართა განიხარეს და მიაპყრეს პა
ტივი დიდი ხანსა რაოდენსამე მუნ იყვნენ და მოურავმან ცოლშვილი იქ დააგდო
და თჴთ წარვიდა შააბაზ ყაენთანა და რა ნახა შააბაზ განიხარა
დიდად მრავალინიჭი და საბოძვარი უბოძა მას ჟამსა წარვიდა შააბ
აზ აღებად ყანდაარისა მუნ იახლენ: ბრძოლასა და აღებასა შინა ციხისასა
დიდად კარგად და სახელოვნად იყვნენ და მუნით დაბრუნდა შააბაზ და წარ
ვიდა ბაღდადს მუნცა თანა ახლდენ კარგად მჵნედ და მამაცად
იყვნენ და გულოვნად და რა გაარიგა შააბაზ მუნებური საქმე წა
რმოვიდა და მოვიდა ისპაანს მაშინ მოურავი დაჰპირდა ქართლის დაჭ
ერასა და კახეთისასა და თჴთანც უნდოდა შააბაზს და დართო ნება შააბაზ წ
ამოსვლისა
და ხანსა რაოდენსამე უკან მოვიდა განჯას უგრძნობლად
და უცნაურად მეფისადა კახის ბატონისა და რა მოვიდა გან[ჯას]
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მოუგზავნა კაცი კას ბატონს თეიმურაზს და შემოუთუალა ვითარმედ შენი შვილი
მომეცო და რა
სცნა საქმე ესე თეიმურაზ იცოდა რომ შააბაზ კაცი ხვანჯიანი და დაუნდობარი და
ილათიანი
იყო და ესეცაუწყოდა რომ არც მე დამინდობსო იმასთან გაზრდილი კაცი ვარო და ა
რა უნდოდაგაგზავნა შვილისა რ~ უწყოდა რომ არც შვილს დაინდობდა არც ამას
მაგრამდაუჟინეს კახთა და არა დაეჵსნენ რომ მეტად ძალა უყვეს
მაშინ გაუგზავნა ძე თჴსი ალექსანდრე ნაშობი გურიელის ქალისაგან და დედაცა თჴ
სი ქეთევან თან გაატანა ამისთჴს რომე უფრო პატივს დამდებს და არას აწყენს
შვილსა ჩემსაო და შეეხუეწა გაუწყრომლობასა და რა მივიდა დედოფალი ქეთ
ევან სცნა პატივი დიდი და რა ნახა შვილიშვილიმისი ალექსანდრე უთხრა
ძიძა ხომ არა ვარო ყაენმან რომ ასეთი პატარა ყმაწვილი გამოუგზავნიაო რა
სთჴს უფროსი შვილი არ გამომიგზავნაო თუ ჩემი შერიგება უნდა
ო უფროსი შვილი გამომიგზავნოსო და გამოუგზავნა კაცი და სთხოვა უფრ
ოსი შვილი არ უნდოდა კახ ბატონს თეიმურაზს გაგზავნა უფროსისა შ
ვილისა და დედო ფალსაც ქეთევანს შემოეთუალა ნუ გამოუგზავნიო და
არა სწადდა გაგზავნა თეი მურაზს მაგრამ არა დაესჵნეს კახნი და ეტყოდეს არც შენც
იქ იყაო რა დაგიმარცხ დაო ქუეყანასა რასთჴს წაახდენინებო რადგან
არ დაეჵსნენ კახნი მასინ გაუგზავნაუფროსიცა შვილი ლევან და რა
მიუვიდა ესეცა მასინღა გაუგზავნა კიდევ კაციშააბაზ თეიმურაზ რად
გან ამისთანა ერთგული კაცი ხარო შენცა მოდი და მნახეოდა მრავალს
წყალობას გიზამო და რა მოუვიდა ამბავი ესე მაშინ ბატონმან თეიმურაზცა
დააჯერა გული და კახთაც შეიტყუეს რომ უნდოდა ამოსავარდნელად მა
შინ ეზრახნენ მეფესა ქართლისასა ლუარსაბს რომე რადგან მოყუარენ
იცა ვართ და სჯობს ქუეყანისათჴს ამ საქმეზედ გავერთდეთ რ~ შენცა

უწყი შააბაზ ყაენი საქართველოსათჴს ავი არის და მოურავიც ხომ მტ
ერი არს შენი და იმას მოჰყავს ყაენი და უნდათ ქუეყანის წაჵდენა გ
ავერთდეთ და მასინ გაერთდენ და მისცეს ფიცი მტკიცე ერთმანერთსა და
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შემოიყარა თეიმურაზ კახნი და დადგა მაგრა და რა სცნა საქმე ესე შააბაზ წარმოვიდა
თჴთ და მოვიდა კახეთს და შეიყარათეიმურაზცა ჯარი და შააბაზ ყაენმანც წარგზავნა
სპა
თჴსი წინა და გარდაუყენაჟალეთს და თჴთ შააბაზ მივიდა ბატონს თეიმურაზ ზედა
და
ვერღარა დაუდგა თეი მურაზ და წარმოვიდა და მოუჵდა წინა გარდაყენებულთა
ჟალეთ
ს მდგომთა ყიზილბაშთა შემოება მჵნედ მისცა ღმერთმან ძლევა გაემარჯუა ბატონს თ
ეიმურაზს ამოსწყჴტა და მოსრა პირითა მახჴლისათა ყოველნივე წარმოვიდა და
მოვიდა მუხრა
ნსდა შემოეყარა მეფესა ლუარსაბს პირველ თურმე ერჩივა მოურავს შააბაზ ყაენისა
თჴს ესრეთ ვითარმედ ქართლში ზამთარ მიდიო ხიზანი მთაში ვერ შევა
ო და რასც გინდა იქო და თუმცა მთაში შევიდენო თოვლი და სიცივე ამოსწყუეტსო
და ესმ
ინა შააბაზს სიტყუა მოურავისადა მოვიდა თუესა იანვარსა ხუთსა ქრისტეს აქეთ:
ჩ~ქკდ: და აღიღო ციხე თორღისაშააბაზ და გამოიღო ყოველივე საგანძური კახეთი
სა და შემუსრა ჵელითა თჴსითაწმიდა გიორგი ალავერდისა და შემუსრნა პატ
იოსანნი ჯვარნი და ხატნი და შემოსძარცუნა პატიოსანნი თუალნი და მარგალიტი
მისცა მეძავთა ცოლსა და ხარჭათა მისთა და
ყო სამკაულად მათდა და შეაგინნა წმიდანი ეკლესიანი კახეთისანი და წარმოემა
რთა ქართლსა ზედა მაშინ ინებს ქართველთა ომი მაგრამ ვეღარა გააწყუე
ს რა და ვერცა დაუდგენ სიმრავლისაგან ჯართასა მაშინ წარვიდა მეფე ლუა
რსაბ და კახ ბატონი თეიმურაზს იმერეთს და მოეგება მპყრობელი იმერეთისა
გიორგი ითჴსა კეთილად და მიუჩინა ალაგები და დააყენა ხოლო შააბაზ მოვიდა
გორსა
და დადგა მუნ და წარუგზავნა მპყრობელსა იმერეთისასა კაცი შააბაზ და შეუთუალა
ე
სრეთ ვ~დ მომეც ეგევე ორნივე მეფენი და აღგავსებ მრავლითა ნიჭითა და საბოძვ
რითა ხ~ მპყრობელსა იმერეთისასა რაესმა საქმე ესე გაუგზავნა კ~ოზი აფხაზე
თისა მალაქია და აბაშიძე ლევან მოციქულად და გამოუგზავნა ფეშქაშიცა მრა
ვალი და შემოუთუალა ესრეთ ვ~დ ამათი მოცემა ჩემგან არ იქნებისო და ჵელ
მწიფემან ამდენი წყალობა გჴყოს და დაგვდვას პატივი რომე ესენი ისევ შეირიგოს
და თჴთონ წაბძანდეს და დაანებოს ამათ ამათი მამულიდა საბატონო: და რა მოვიდა
კოზი მალაქია და აბაშიძე ლევან და თანა ახლდათ ყაენის გაგზავნილი კაცი და რა
მივი[და]
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დიდად პატივ სცა ყაენმან და დახუდაკარგად და რა სცნა მოუცემლობა მეფისა და
თეიმურაზისა
იმერეთის ბატონის გიორგი საგან ვეღარა გააწყო რა შააბაზ და მაშინღა მოიპოვა ჵე
ლოვნება და ღონე ილათისა რათამცა ჵერჵით მოაგუაროს და მოიჵმო კათალიკოზი
მალაქია და აბაშაძე
ლევან დაშეუთუალა ესრეთ მპყრობელსა იმერეთისასა გიორგის რადგან შუა ჩამოს
ულ ხარო მე მეფე ლუარსაბთანა არცა რა საქმე მაქუსო და არცა რას ვემდურვიო და ა
რც მაგისწასაჵდენდ მოვსულვარო ბატონი თეიმურაზ ჩემი მტერი არისო მაგას ა
რც შევირიგებდა არც მინდა მეფეს ლუარსაბს კიდეც შევირიგებ და თუ მოვა და შემო
მრიგდება წყალობასაც უზამ და რა მათ ესე სიტყუა დააბარა და გაისტუმრა მო
იჵმო შადიმან სუფრაჯირომელი იყო გამზრდელი ლუარსაბისა და დაიწყო ტ
ირილი შააბაზ ყაენმან და თქუა მე მეფეს ლუარსაბს როგორ წავაჵდენო მეფი
ს სვიმონის შვილისშვილსა და მეფისგიორგის შვილსა მე ავსა და ურიგოს რო
დის ვკადრებო მაგრამ ეს თეიმურაზ მიც დინაო და მომიტყუაო ესე იცოდე თუ მე
ფე ლუარსაბ მოვა და შემომრიგდებაო დიდს წყალობას უზამო და გავამდიდრ
ებო და მისცა ფიცი საშინელი და საფიცარი და იტირა ბევრი და რა ნახა შადიმა
ნ ესევითარი ტირილი და საფიცარი შააბასისა მაშინ დააჯერა გული
რომ მეფეს ლუარსაბს ყაენი დიდს წყალობას უზამსო და კიდეც შეირიგებსო:
ამაზედ დიდად დააჯერა გული ხოლო ამას ყოველსავე ჵერჵითა და ილათითა იქმ
ოდა შააბაზ მაშინ გაუგზავნაშადიმან სუფრაჯი და გაატანა ერთი გ
ულის სანდო ერთგული ხოჯა ყაენმან და მის წერა წიგნი და საფიცარი და
გაუგზავნა მურასა ჵრმალი: მაშინ ჰყვანდა დაჳ ლუარსაბისა მეფისა შა
აბაზს ცოლად და მასცა მიაწერინა წიგნი და იჵმო მეფე ლუარსაბ: რ~
დაატყუა დაცა მეფისა და მისცა მრავალი საბოძვარი და საჩუქარი
კათალიკოზს მალაქიას და აბაშიძეს ლევანს და აღავსო პირთამდი რა მივიდნენ ეს
ენი მეფესა ლუარსაბსა თანა და მოაჵსენეს ანბავი ესე ყაენისაგან დანაბარები და
აუწყეს ყოველივე და შადიმანც საფიცარი აჩუენა და ხოჯამან ჵრმალი მიართუა და
მია
რთუეს დისა მისისაგანმიწერილი წიგნი მაშინღა დააჯერა გული მეფემან ლუარსაბ
და აემზადა
1-26 სტრ., 375v
წამოსასვლელად და პატრონმან იმერეთისამან გიორგი შეატყობინა დადიანსა ლევა
ნ და გურიელს მამიას რომელი იყო ესე გურიელი მამია ძე ვახტანგ გუ
რიელისა მაშინ მოვიდენისინიცა და შეიყარნენ ერთად ურჩდეს ბატონმან თეი
მურაზცა და სრულიად იმერელთა რომე ყიზილბაშთ მრავალი ტყუილი იც
იანო და დაუნდობარნი კაცნიც არიანო არც შენ დაგინდობენო ნუ წახვალო: ხ~
მან არა უსმინა და წარმოვიდა გამოყვნენ გზასა რაოდენსამე თანა დაგამოესალმ
ნენ და დაბრუნდენ ისინი იქით წავიდენ და მეფე ლუარსაბ წარმოვიდა მოვიდა
შააბაზ ყაენთანა გორს და ყაენმან არც იჩემა წინამიგებება ა~დ სანადიროდ
ცხენს შეჯდა და წინ შემოეყარა პატივი სცა ლუარსაბს და მოიყვანა თჴს

თა თანა და დიდად განიხარა ყაენმან შააბაზ და სცა დიდი პატივი ხ~ ხანსა რაოდ
ენსამე იყვნენ შექცევაშიგან: ხ~ შ~დ ამისა თქუა გულსა შინა შააბაზ ყაენმან და
ეშინოდა ნუ უკუე ქართ ველთა არავინ გამოუცვალოს გულიო და არა აღადგინოს
შფოთიო ხანსა რაოდენსამე უკანა შააბაზ ინება წარსვლად ტფილისად და
უთხრა მეფესა ლუარსაბს წარვიდეთ ტფილისაო და ვილხინოთ მუნცაო და შევექც
ეთო შენ მუნ დაგაგდებ და მეწავალო და რა ჩავიდენ ივლისს მუნ რქუა წარვიდე
თ ყარაიაზედ და ვინადიროთშევიქცეთ ნადირობითა და ლხინითა შენ დაგაბრუნებ
და მე წავალო რა მივიდენ ყარაიაში შემოავლეს ჯელგა დიდი და არამიც თა
ნა ახლდენ მაშინ არმისა თჴსკარავი და შუაში შემოავლეს თეჯირი და თჴთო
ნ შააბაზ და ლუარსაბ დაკარდენ დამოემზადნენ სასროლად რ~ ესე მეფე ლ
უარსაბ იყო კაცი შუენიერი და კეკლუცი და სანახავად სატრფიალო და არსად გ
ამოსულა ამისთანა შვენიერი და შემკობილი კაცი ყოვლისა სამღთო საკაცობ
ოთ ზნეობით გათავებული და უკლები მაშინ მოინადირეს ყარაია და მოკლა
მეფემან ლუარსაბ კარზედა ცხრამეტი და რა ნახა ესე შააბაზ უფროსად აღეგზნა
გულსა მისსა შური მისი და გაუმტერდა დაღაცათუ პირისპირ დიდს
ქებას ეუბნებოდა და ეფერებოდა არამედ გულში დიდად ემტერებოდა და არჩევდა
ამისთჴს ბოროტსა
მაშინ დამან მეფისამანცა გაუგზავნა საიდუმლოდ წიგნი: [და ასწავა]
1-26 სტრ., 376r
ამას ასე გამოჩუენებით სიკეთით და შუენიერებით ნუ ეჩუენებით მე ვიცი ამისი
ანბავი
რომშურიანი და ხვანჯიანი კაცი არისო და ეწყინებაო შენი სიკეთე გულშიაო
პირად კივერას გეტყჴსო მაგრამ ერიდე და ფრთხილად იყაო მაშინ მეფემან ლუ
არსაბ უთხრა აწ რა ვქნა რაგინდ რომ ავად ვაჩუენო და ჵელი შეუწყო ეს ხომ ვიც
ი აღარ გამიშუებსო და რადგან კი აღარ გამიშუებსო ისევ ისევე კარგად ვეჩუენებიო
ის
ი სჯობსო და ჰქონდა შური დიდი მისთჴს იდუმალ მაშინ უთხრა
შააბაზ რადგან ამისთანამონადირე კაცი ხარო და უებრო მშჴლდოსანიო ყარა
ბაღი დიაღ კარგი სანადირო დაშესაქცეველი ადგილი არისო და წარვიდეთ იქა
ცაო და შევიქცეთო მოვინადიროთ დავილხინოთო და წარიყვანა მუნცა და ხანსა რა
ოდენსამე უკანა კ~დ უთხრა გილან მაზანდარა და მისი გარემონი ქუეყნებიცა
კარგი სანადირო არისო წარვიდეთ მუნცაო და შევექცეთო და რა მიიყვანა ა
შრაფს მაშინ დაჰპატიჟა სჯული ხ~ მან არა უსმინა და არცა უა
რყო სჯული თჴსი მაშინ განრისხნა შააბაზ და იგონებდა ბოროტსა მეფი
ს ლუარსაბისათჴს და აღუთქმიდა მრავალსა ნიჭსა და სიტყჴთა ლიქნისათა
ზაკჴთ ჰგონებდა ცთუნებად და მიქცევად სჯულსა მისსა ზედა რეცათუ და
არწმუნოს ვერაგობითათჴსითა და ვერ მძლე ექმნა არამედ ამაო იქმნა სიცბ
ილი მისი და ვერ ეწიფა ნებასაგულისა თჴსისასა უმეტესად აღივსო შურითა
ვ~ა იტყჴს დავით უმზირინცოდვილი მართალსა და იღრჭინის მის ზედა კბ
ილნი მისნი ხ~ უფალი ეცინინმას რ~ წინასწარ ხედავს მას და შემდგომნ

ი ამისნი მაშინ ესმნეს სიტყუანი ესე მძლავრსა მიერ მეფესა ლუა
რსაბს არად შერაცხარისხვა მძლავრისა არამედ ეგო ვითარცა ანდამატი და შეუძვრ
ელ ვითარცა კლდე და უშიში იყო ვითარცა ლომი საყოფელსა თჴსსა და არა იგონებდ
ა წარმავალსა ქუეყნიერსა ზრუნვასა არამედ ზეცად მიმართ აღაფრენდა
გულსა და გონებასა თჴსსა ვითარცა ორბი ზეაღმფრინვალე ეთერისა მიმართ
ეგრეთ განახლებად ისწრაფდა დაშემოსად სულიერისა სამოსლისასა და განგე
ბად თმისა ამის მოკუდავისა და შემოსადუკუდავისა მის რომელი მოსიეს
1-26 სტრ., 376v
წმიდასა მჵნეთა მოწამეთა და წარმომთქმელი სიტყჴსა მოციქულისა ვ~დ გული
მითქუამსო განსვლად და ყოფად ქრისტეს თანა განიცდიდა სიმჵნესა და ღვა
წლსა წმიდათა მოწამეთასა გჴრგჴნსა და მოსაგებელსამათსა და უფ
როსად მობაძავ და საღვთოდ მოშურნე ქმნილიყო მეფეთა შორის წარჩინებუ
ლისა და მოწამისა მეფისა არჩილისა და ვახტანგისა და იტყოდა მიცი
ქულისამიერ თქმულსა მას უკეთუ მოვკუდე ქრისტესთჴს მრწამს რ~
მის თანაცა ვსცხონდეთ და უკეთუ მან სახიერმან სიკუდილითა თჴსითა გვიხს
ნა ჯოჯოხეთ ისაგან ქუესკნელისა ჩუენცა თანა გუაც რათამცა დავსთ
ხივნეთ სისხლი მისთჴს და არა ვრიდოთთავთა ჩუენთა მისთჴს ნეტარ თუმც
ა ღირს მყოს სახიერმან მან რათამცა არა ერთგზის და ორ გზის მი
ვსცე თავი ჩემი სიკუდილსა არამედ მრავალგზის რომელმან მიბრძან
ა ჵმითა მით საუფლოთა ნუ გეშინინ რომელთა მოგწყჴდნენ ჵორცნი
ხ~ სულისა ვერ ჵელ ეწიფების მოწყუედად და კუალად რომელმან აღმიაროს მე
წინაშე კაცთა მეცა აღვიარო იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათასა ვინათ
გან იგი ესრეთაღმითქუამს გჴრგჴნსა მას დაუჭნობელსა და მოსაგებელ
სა რომელი თუალმან არაიხილა და ყურსა არა ესმა ხ~ გულსა
კაცისასა არა მოუჵდა და ესეცა უწყი ვითარმედ სიკუდილისა თანა მდებ
ვარო და უვნებელად თანა მაც განსვლა სულისა დაგანშორება ჵორც
თაგან მეგულვების გარდაცვალება თიჵოანთა ამათ თბეთა და დაჵსნად ნას
ხამთა ამათ და ანაქუსთა ჩემთა ნამდვილ კეთილ არს ჩემდა რათა მოსწრაფე
დ ვრბიოდე ასპარეზსა მას ზედა ძლევისასა და მოვაკუდინო ასონი ქუეყანის
ანი და შევიმოსო უკუდავი ვინათგან უჭუელად ესე ყოფად არს რაღა ყენ
ება არს ჩემდა და არავისწრაფი შესვლად ქორწილსა სიძისა მის შვენ
იერისასა და უკუდავისსა და მზა არს ჩემდა მოცემად ჵმლითა თჴსითა
გვირგვინსა მას უხრწნელებისასა აჰა ჟამი შეწყნარებული და დ
ღე სათნო უფლისა და უწყოდა წინასწარვე არა შეწყალება და ულმო[ბლობა]
1-26 სტრ., 377r
მძლავრისა მის შააბაზისა მაშინ ევედრებოდა გულითა მჵურვალითა და ცრემლითა
ნაკადულითა და ზედასაზედა მიწევნითა გარდაიხდიდა დღეთა მარხვითა: კ~დ ა
იძულა შააბაზ დატევება სჯულისა და არა ისმინა მაშინღა განუჩინა ტყუეობა ციხესა
მა

ს რომელსა ჰქჴან გულაბყალა და მუნ განეგულა აღსასრული მისი: მაშინ აუწყა
მეფემან ლუარსაბ ქართველთა რომელნიცა ჰყვეს თანა და წარმოუთხრა ყოველ
ივე ანდერძი თჴსი და უბრძანა ესრეთ ესერა დაუტეობ საწუთოსა ამას სოფელსა და
განგეშორები თქუენგან და წარვალ მეუფესა ჩემისა ღ ვ თისა წინაშე რომლისა
თჴსცა მსუროდა გარნა ნუ დამივიწყებთ და ესე მებრ სიტყუა გეჵსენედ და ცრე
მლით მგოდებდით რომელნიცა ხართ ჩემ თანა აღზრდილნი და რომელნიმე ხარ
თ გამზრდელნი ჩემნი და ნუ უგულებელს ჰყოფთ ტკბილად პატრონს ყმუ
რებრ მეგობრობასა და სიყუარულსა ჩემსა რ~ მნებავს თქუენ მიერ რათა წეს
ისაებრ საქართველოსა აღუტეოთ ზარი და ჵმა დაფლვისა ჩემისა და ეგრეთ სტ
იროდეთ ჩემ ზედა რ~ ამირითგან არღარა მეგულების სმენა ჵმისა თქუენისა ა~დ
მეგულვებისსმენა ჵმისა მის ანგელოზებრივისა სიხარულისა და ზატიკობ
ისა მაშინ აღუტევეს ქართველთა ჵმა რა მათ გოდებისა და ტირილისა
ვითარცარაქაელ სტიროდა შვილთა თჴსთა და არა ნუგეშინისცემის და ტიროდენ
ზარი
თა წესსა ზედა საქართველოსასა და თჴთ მწოლარე იყო მეფე ლუარსაბ
და მიუტირებდენ ქართველნი ჵმითა საზარელითა და ტირილითა უნ
უგეშისცემოთა და ეგრეთვე მეფელუარსაბ მიუგებდა და მეტყუელე
ბა სიტყუასა მწარესა განშორებისა მათისათჴს დაესრეთ აღასრულეს
წესი ცხედრისა და იყო ჵმა ტირილისა და გლოვისა მაშინ მოუწოდა ეპისკო
პოზსა რომელი ჰყვეს თანა მღდლითა და დიაკუანთა დაუბრძანა მოღება
წმიდათა ქრისტეს საიდუმლოთა ჵორცსა და სისხლსა ცხოველს მყოფელსა მ
აშინ აღიპყრნა ჵელნი თჴსნი ზეცად მიმართ და შემჭვალნა თუალნი გ
ონებისა მისისანი მსგავსად მწყურნებითა ნეკტარობდა და მცნებლობდა
თუალთაგან ნაკადულსა ცრემლთასა და ნილოსისაებრ რწყჴდა ორნატ[თა]
1-26 სტრ., 377r
ჯეჯილთა სულისა თჴსისათადა მეტყუელებდა ფსალმუნსა ამას შენთჴს მოვწყ
დები ქრისტე ღმერთო ჩემო ვითარცაცხოვარი კლვადი და აწ ღირს მყავ ზიარებად
წმიდ
ათა შენთა საიდუმლოთა და მაშინღა ეზიარა შიშითა და კრძალულებითა და ოდეს ე
ზიარა მაშინ მადლობდა ღმერთსა და იტყოდა შენ უწყი უფალო ჩემო იესო ქრისტე
ვი
თარ არცა ანგარებითა არცა სიმდიდრის მოყუარებითა დაუტევე მამული და სოფელი
ჩემი
და ვერცავინ შემძლებელ იყო შეპყრობად ჩემდა და ვერცა გამოყვანებად სიმაგ
რეთა მათგან რომელსა მე ვიყოფოდი არამედ მანქანებითა და ჵელოვნებითა მძლა
ვრისა ამის ბოროტისათა და ზაკჴთა ეშმაკისა მოყუარეთა და მსახურთა მის
თა ბოროტთა კაცთათა წარმოვედ და მოვედ მძლავრისა ამის და უფროსად მწ
უხარე ვიყავ და მელმოდა გულსა იავარ ყოფა საქართველოსი შერევა წმიდა
თა ხატთა და ჯუართადა დარღუევა წმიდათა ეკლესიათა და უკეთუმცა ხ~ მე
განვერე ჵელთაგან მათთა მაშინღა განრყუნილ იყო ჵელთაგან მათთა დამო

ოჵრებული ვითარცა იერუსალიმი ნაბუქოდონოსორის მიერ ეგრეთვე სურო
და საქართველოსათჴსცა მძლავრსა მას და სწადოდასრულიად იავარ ყოფა:
არამედ აღძრულმან და ბრძანებისა შენისა მსმენელმან ვყავ წინა აღრჩევით სა
ქმე ესე რომელმან ბრძანე წმიდასა შინა სახარებასა ვ~დ მწყემსმან
კეთილმან დადვის სული თჴსი ცხოვართა თჴსთათჴსო და არა ვიქმენ სასყი
დლით დადგინებულ რათამცა დაუტევე ცხოვარი ჩემი და ვივლტოდი დამჵე
ცთა განსარყუნელადდა შესაჭმელ იყო სიწმიდენი და ალაგნი ქართლისა
ნი არამედ მინდობილმან ბრძანებისაშენისამან დავსდევ თავი ჩემი ქუეყანისათჴს
და განერა თემი ჩემი მოოჵრებისაგან ესე ყოველივე შენ უწყი რ~ მ
ეცნიერ ხარ გულის სიტყუასა და გონებათა არა მეწყალვის მეფობა
და შარავანდედობა ჩემი არცა შუენიერობა ჰაეროვნება დაახოვნება სიჭ
აბუკისა ჩემისა არცა უებრობა და ყუავილი სიორძილისა ჩემისა ა
რცა კისკასად მორბედობა ასპარეზობისა და ქუელ ყოფილობა ჰასაკობისა ჩემისა
არცაბრძოლასა შინა მჵნეობა და სიმაგრე მკლავისა და არცა თეატრონსა [შინა]
1-26 სტრ., 378r
მაშინ მორბენადობა ცხენითა და მსწრაფლმალვობა და მარჯვედ სრვა მჵეცთა
დაუშრომლობა მკლავთადა ყოველთა მოსავთა ჩემთა უზეშთაეს ყოფა არ
ცა დიდება პატივი და სანოვაგენიმრავალფერი ტაბლანი და გამოჩუენებითი
ლხინნი და მხიარულითა პირითა მეტყუელებანი ზმანი და მღერანი დაეფო
ბრივი ცხედარი და ტახტ გჴრგჴნოსნებანი ესეყოველივე დამიტევებიან
სიყუარულისა შენისათჴს და აწ გევედრები მეუფეო რათა სული გული
და გონება ჩემი შენდა მომართ აღამაღლო რ~ საშუებელნი და გემონ
ი სოფლისანი არარად შემირაცხიეს ქუესკნელად შტამჵდელნი და ამაონი
რ~შენდა შუენის დიდება პატივი და თაყუანისცემა მამისა და ძისა და
წმიდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ:- და ვ~ა დ
აასრულნა სიტყვანი ესე მაშინ მიავლინა მტარვალნი თჴსნი მძ
ლავრმან შაჰაბაზ: და წარგზავნეს იგი ტყუედ ციხესა მას გულაბყა
ლისასა და მუნტყუედ ყვეს და შემდგომად მცირედისა ჟამისა კ~დ წ
არავლინა კაცი და მიუმცნოხანსა მუნ მყოფსა რომელსაცა ჰყვა
პყრობილად მეფე ლუარსაბ რათამცა მოაშთოს და ვითარცა ესმა ხანსა მ
ას სიკუდილი მეფისა ლუარსაბისა დიდად მწუხარე იქმნა რ~ ეწყა
ლოდა სიჭაბუკე და ახოვანება მისი და მაშინღა შევიდეს მ
ტარვალნიდა აუწყეს სიტყუანი მძლავრისა შააბაზიანისანი მეფესა ლუარსაბ
ს და რა ესმა იტყოდაფსალმუნსა ამას იყავნ სახელი უფლისა
კურთხეულ ამიერითგან და უკუნისამდე დაევედრებოდა მრავალ
მოწყალესა ღ~თსა: შ~დ ამისსა ჰქუა წმიდამან ლუარსაბ მტარვა
ლთა მათ აღასრულეთ ბრძანებული თქუენი და მოიღეს საბელი
მშჴლდისა მოაბეს ყელსა და მით მოაშთუეს და ესრეთ სრულ ყო
წამება თჴსი და შეირაცხა წმიდათა მოწამეთა კრებულთა თანა და
აწ იხარებს სიხარულსა მას მოუკლებელსა და გამოუთქმელსა და

აწ სხენან წმიდანი ნაწილნი მის მეფისა და მოწამის ლუარსაბ[ისანი]
1-26 სტრ., 378v
მუნ ციხესა გულაბყალისასა ხოლო დედა ბატონის თეიმურაზისა ქეთევან და ორნი
ძენი თეიმურაზისანი ალექსანდრე და ლევან გაგზავნა შირაზს და მუნ ტ
ყუედ ყვეს: ხ~რაჟამს მოიქცა შააბაზ ვერცავინ დასუა ქართლსა
ბატონი და ვერცაკახეთსა რ~ ამას ლუარსაბს არცა ჰყვანდა შვი
ლი და არცა ძმა და მიაბარა შააბაზკახეთი ნოდარ ჯორჯაძე
სა: და დავით ასლანის შვილსა და ქართლი იყო უბატონოდ რ~ თავადნი
თჴს თჴსად მჵარესა მთავრობდენ და ბატონობდენ ურთიერთას იგინი
ხ~ნოდარ და დავით ქნეს ერთგულობა და ჩამოიყვანეს ბატონი თეიმუ
რაზ იმერეთიდამე და გააბატონეს კახეთშია და თანა მოჰყვნენ ბატო
ნს თეიმურაზს არაგჴსპირამდი გიორგი იმერეთის მპყრობელი დადიანი
და გურიელი და რა ჩავიდაბატონი თეიმურაზ კახეთშია ესენი გამო
ბრუნდენ და წარვიდენ იმერეთს თჴსსა სამყოფსა შინა და და
ჯდა ბატონი თეიმურაზ კახეთს და ბატონობდა და რა ესმა ბატონის
თეიმურაზის მოსვლა შააბაზს განრისხდა ვ~ა ვეშაპი განძჴნებული
და ალიყულიხან წარმოგზავნა მრავლითა ჯარითა და ესე დავედრა
რათა შეუკრას გზები ყოველგნით და არა წარუვიდეს და თჴთცა წა
რმოემართა: რ~ სწა დოდა თჴთ მისვლა იმაზედა და წარვიდა ალიყუ
ლიხან და გაჰკრა არაგუზედა გზები და რა ესმა ბატონს თ
ეიმურაზს საქმე ესე შეიყარა სპა მივიდა და დაესხა თავსა წიწ
ამურს ზეით დაესხა ჟამსა შუადღისასა და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი და გაემარჯვა ბატონს თეიმურაზს დიდად და მისცა ღ~თნ
ძლევა და შუადღითგან მოკიდებული ჵოცეს თათარნი ვიდრე ბინდამდე დადგა
ემარჯუა ბატონს თეიმურაზს და კახთა და გააქცივეს და ესმა ა
ნბავი ესე შააბაზსს და უმეტეს განძჴნდა და წარმოემართა თჴთ და
მოვიდა შააბაზ და ვერღარა დაუდგა თეიმურაზ და წარვიდა იმერე
თს და რომელნიმეკახნი აიყარნენ და გაჰყვნენ ცოლშვილიანად თე[იმურაზს]
1-26 სტრ., 379r
ხ~ შემოვლო კახეთი შააბაზ და მოვიდა ქართლად და დასვა მუნ ქართლში ბა
ტონად ძმისწული მეფის სვიმონისა ბაგრატ მაშინ ქრისტეს აქეთ ჩ~ქით 1619 ნაშობი
კახის ბატონის გუარის ქალისაგან მაშინ ეზრახა შააბაზ ლეკთა გა
უგზავნა კაცი და შეუთუალა ესრეთ ვითარმედ მნებავს წარმოტყუენვა და იავა
რ ყოფა სრულიად სანახებისა ამის კახეთს მე ავყრიდა რაც მ
ანდ ხიზანი კაცი და ქალი შემოვიდეს დაატყუე[ვე]თო და წარვიდა და ჩავლო
კახეთი და ამოსწყჴტა და წავიდა და მოაოჵრა და სხუანი აჰყარნა
და თანა წაასხნა და რომელნიმე ლეკთა ამოსწყჴტეს და დაატყუევეს და
რომელნიმე მორჩეს თუშეთს ფშავს და ჵევსურეთს და სხუანი ააოჵრ
ეს და ამოსწყჴტეს და რაც ოდენნი შეიპყრეს ცოლშვილიანად

აჰყარეს და წაასხეს რომელიმე ფერიასა რომელნიმე ახლანან
თანააწცა წინამძღოლ მეთოფედ და არიან დღეინდელად დღედმდე
მეთოფედ წინა უძღუებიანყაენსა მაშინ შემუსრა და დაამტვრია რა
ოდენნი დაუშთა პირველ ხატნი და ჯუარნიდა წარმოიღო ნაცარცვი და
ნატყუენავი მისი და დასუა მუნ პატრონად ფეიქარხან და მოუყენა რომელი
მე ჯარი და ელი დათჴთ წარვიდა განრისხებული და მივიდა ისპაანს
მაშინ გაუგზავნა კაცი შირაზის ხანსა და იჵმო ბატონის თეიმურაზ
ის შვილიალექსანდრე და ლევან: და რა მოიყვანა გამოასაჭურის
ნა ორნივე და ამყოფა თჴსთათანა და ერთი ძმა შეიშალა ლევა
ნ და ისრე იარებოდა შეშლილი და მეორე ალექ სანდრე მოკუდა
ხ~ ქეთევანისთჴს გაგზავნა კაცი და შეუთუალა იმამყული ხანს ვ~დ ქეთ
ევან დედოფალი თუ გათათრდეს ნურას აწყენო და თუ არ გათათ
რდეს აწამე და სასჯელით მოჰკალო ხ~ იმამყულიხანს რა ესმ
ა გამოუბრუნა მოციქული და მოაჵსენა ესრეთ ვ~დ ბერი დედა
კაცი არისო და ახლა ეს არ გათათრდებისო და რას აქნევთ ამის
გათათრებასაო დაეჵსენითო თქუენთჴს სირცხჴლი არისო ამისი სიკუდილი
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ხ~ შააბაზ იწყინა და გაუგზავნა კაცი ვითარმედ არ იქნებისო მაშინ იმამყულიხან დ
აუწყო ლაპარაკი ქეთევანს დედოფალს და აუწყა ყაენს შემოთვლილი და უთ
ხრა გათათრდიო ხ~ ქეთევან არა უსმინა მაშინ შეიპყრეს და დაუჭირეს მხლე
ბლები და წინა გაუთათრეს და ახლდა თან მღდელი ვინმე იმერელი და იგიცა
გაუთათრეს ხ~ გაუბეს ჵელ ფეჵი და გააშიშულეს წმიდა ქეთევან დედოფალი და
გა განჵურვებულის გაზებით დაგლიჯეს ძუძუები და გაჵურვებული სა
ჯები ნაგლეჯს ჵორცზედან შემოაწყუეს და დაგლიჯეს გააჵურვეს ლუს
მები და დაუყარესქუეშე და ზედ გაატარეს დააწვინეს და შიშუელზედ ზე
დ შემოაყარეს ლუსმანი გაჵურვებული კ~დ განჵურვებული შამფურებ
ი გაავლეს მუცელსა და ძუძუ მკერდშიგან: განჵურვებული ქუაბი დაა
რქუეს თავსა ზედან კ~დ განჵურვებულს ქუაბსა შიგანშიგ ჩასვეს
და თავსაც დახურეს და შემოაწყუეს გაჵურვებული ბარები შუბლ
სა ზედა დაახეთქა თავის კეფა და მრავალი სატანჯველი ყვეს
და ესრეთ შევედრა წმიდა სულითჴსი უფალსა და შეირაცხა წმიდათა ქა
ლწულთა მოწამეთა კრებულთა თანა და მოვიდასამხილებელად ყოველთა
და დაადგა ნათელი ხ~ მუნ დაესწრნენ ფრანგნი დააღიღეს წმიდა
ნი ნაწილნი წმიდისა ქეთევანისნი ფრანგთა და წარიღეს თჴსთა
თანანაწილად ხ~ ჵელი და მკლავი ბატონს თეიმურაზს გამოუგზავნეს და
ესრეთ სრულყო წამება მისი და ღუაწლი წმიდამან ქეთევან
რომლისა ცხოვრება მისი არცელად წერილ არს მეტაფრასსა მისსა
და რომელსა მიწასა ზედან აწამეს ადგილსა მას არღარა მოვა მწვანე და ჩა
ნს ადგილი იგი ესრეთ ვითარმედუნახველნი სცნობენ აქა ქმნილა რამეო:-ხ~ დაჯდა
ქართლსა ბაგრატ რომელი გარდაქცეულიყო სჯულ

სა მაჰმადისასა და არცა იყო ღირსი მეფობისა და ზურგად განჯის ხა
ნი და მისნი შემდგომნი ჰყვესდა მაშინ ამან ბაგრატ ვერ დაუჭირა თა
ვი ქართველსა: და ვერცა ეუფლა ქალაქს ზეით ზემო ქართლსა და
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არცა ჰყუარობდენ ქართველნი და არცარად აჵსენებდენ თათრობისათჴს და ეძახ
დენ საბარათაშვილოს ბატონსა და იყოფებოდა ეგრეთ ხ~ რაჟამს იყო ბატონი
თეიმურაზ იმერეთს მას ჟამსა შეიქმნა სიყმილიდიდი იმერეთს და მა
შინ გაუგზავნა ბატონმან თეიმურაზ ხონთქარსა კაცი შეეხუეწადა სთხოვა
სარჩო ხ~ ხონთქარმან სხუა ვეღარა გააწყო რა და მისცა გონიასადა ახალ ციხე
სა და გარეშემო მისსა მამული სარჩოდ და სანამდისინ ხვანთქრის
კაციმოუვიდოდა ბატონს თეიმურაზს ვეღარ გასძლო იმერეთს წარვი
და და მივიდა მამია გურიელთან მაშინ მოვიდა ხონთქრიდამ კაცი და წ
არვიდა მივიდა ხონთქრიდამ მოცემულს მამულში მაშინ იჯდა ათა
ბაგად ძე მანუჩარ ათაბაგისა სახელით მანუჩარ რომელი იყო დისწ
ული სვიმონ მეფისა და დააყენა ოლთის ბატონმან თეიმურაზ ცოლ
შვილი მუნ და მოუყენა გუერდსა კახი სალთუხცესი ნოდარ და თჴთ
წარვიდა ხონთქართანა შჴდასის კაცითა და რა ესენი წარვიდნენ
მაშინ შეეტყო ყაენს ბატონის თეიმურაზისახვანთქართან წასვლ
ა და მისის ცოლისა და შვილის საათაბაგოს დაგდება მაშინ შემოუთუალა
ერევნის ხანს ამირგუნა ხანს და მოსწერა წიგნი ესრეთ ბატონი თეი
მურაზ ხონთქართან წასულა და მისი ცოლი და შვილი საათაბაგოში
დაუგდია შიყარეჯარი წადი დაესხი თავსა აიფორაქე მის
ი ცოლშვილი და საქონელი და ცოლშვილი აქ გამომიგზავნე მაშინ წ
არვიდა ამირგუნა ხან ზამთარი იყო და დიდი თოვლი მთაზედ გადასთხ
არა მთა და წარვიდა ხ~ მას ღამესა სიზმარი ენახა ბატონის თეიმუ
რაზის ცოლს ხორაშანს ვითამ სიზმარში ყიზილბაშნი თავს დასხ
მოდენ და აეფორაქათ მისიხიზანი და საქონელი და რა გამოღვიძებოდა
ბატონს თეიმურაზის ჯალაბს ხორაშანს ღამესა მასვე აყრილი
ყო და შესულიყო ოლთისის ქალაქიდამ ციხეში რაც რამ ჰყვა
ნდა და ჰქონდა იგიცა ყველა ციხეში შეხიზნა რ~ უწინ ციხეს დაბლა
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იდგნენ და წარვიდა ამირგუნა ხან ღამესა მას მივიდა სადაც ბატონის თეიმუ
რაზის ცოლი და შვილნიიდგნენ იმ სოფელს თავს დაესხნენ და მოარბია სოფე
ლი იგი და იავარ ყო და სხუავერა მოაჵელა რა გაბრუნდა და წარვიდა
მაშინ სცნა ნოდარ სახლუხუცესმან შემოიყარა ცოტა რამ საათაბაგოს კაცნ
ი და რაც თჴთან ჰყვანდა იგიცა და გამოუდგა უკანა: მიეწია ამირგ
უნა ხანს მრავალი კაცი ამოუწყჴტა თჴთ გამოაქცივა და იშოვნა მრა
ვალი საშოვარი გამობრუნდა და მოვიდა გამარჯუებულ ბატონის თეიმუ
რაზის ცოლშვილთანა: ხ~ რაჟამს მივიდა ბატონი თეიმურაზ სტამბოლს

მაშინ იჯდა ხონთქარი სულთან იბრაჰიმ და სცა დიდი პატივი ბატონს თ
ეიმურაზს შეეხუეწა ბატონი თეი მურაზ სთხოვა ჯარი ხ~ მაშინ ყიზილბ
აშთა და ურუმთა შუა საფიცარი იყო დაშერიგებულიყვნენ როდეს
გაეყოთ ქუეყნები პირობა დაედვათ რომე არღარა იყოს ბრძოლა ერთმა
ნერთშია და ამისთჴს არ აჰყვა ხონთქარი და მოსცა სარჩოდ სანჯახ
ები და მრავალი წყალობა უყო და გამოისტუმრა და წარმოვიდა ბატონ
ი თეიმურაზ მას ჟამსა იყვნენ ხონთქრის მამულში მრავალნ
ი ჯალალნი განდგომილნი ხონთქრისანი დახუდენ ბატონს თეიმურაზს წ
ინა და ამას ახლდა შჴდასი კაცი და იგინი იყვნენ ურიცხუნი
და მრავალნი შემოებნენ ბატონს თეიმურაზს მისცა ღმერთმან გამარჯ
უება და ბატონს თეიმურაზს გაემარჯუა და ამოსწყჴტა მრავალი
ჯალალი ერთსა დღესა შჴდჯერ შეებნენ და შჴდჯერვე ამას გაე
მარჯუა ასე მოუმართა ღმერთ მან ჵელი რომე შჴდასი კაცი ახლდა
არც ერთი არ დაჰკლებია და მათი მრავალი ამოსწყჴტა და მოვიდა გამა
რჯუებული ცოლსა და შვილშია და მცირესა ხანსა უკანა წარვიდა
გონიას და მუნ იყოფებოდა
და ამა ჟამსა შინა მოკუდა ბატონი საბარა
თიანოსი ბაგრატ ძე დავითისი ქრისტეს აქეთ და მიესმა შააბა
ზს სიკუდილი მისი რ~ არა ჰქონდა იმედი ფეიქარხან რომელი:
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იჯდა კახეთს რათამცა მას კეთილად გაერიგებინა საქმე კახეთისა და
საქართველოსი მაშინ მოურავი დიდს ხანს ახლდა შააბაზს გუერდსა და მრა
ვალი ემსახურებინა მოურავსა და დაანდო გული და წყალობაც მრავალი
ექნა იცოდა რომ მოურავმანჩემს იქით არა იცის რაო და უბრძანა მ
ოურავს მნებავს წარსვლა შენი საქართველოში და თანა წარგატან ყარ
ჩიხა ხანს სპითა მრავლითა და ძესა ბაგრატისასა პატარა სვიმონ ხანს
წარვედ და მივედ პირველად და მოაოჵრე სრულიად კახეთი და იავარყავ
და მოსარ პირითა მახჴლისათა ქართლი აჰყარე და ჩამომისხი აქა
აღუთქუა ნიჭიდიდი და საბოძვარი მრავალი ამას შინა გა
მოჵდა ხანი მრავალი და იყო მოურავი მუნვე მას ჟამსა ი
ყო ვინმე ისპაანს ხოსრო მირზა სახელით და ესე ხოსრო მირზა იყო ხ
არჭისაგან ნაშობი დავით მეფისა ძმისა დიდის სვიმონ მეფისა ოდეს
წარსულ იყო ესე დავით შააბაზ ყაენთანა მაშინ წარიყვანა
წავკისიდამე ქალი ერთი და ეპყრა ხარჭად და ვითარცა მიდგომილ იქმნა
დედაკაცი იგი დავითისმიერ შვა ძე და უწოდა სახელად ხოსრო
მირზა ხ~ ოდეს წარმოგზავნა ყაენმან დაუთხან საქართველოში მუნ დაშ
თა ყრმა იგი მცირე ხოსრო მირზა და დედა მისი და იყო ობლად
ესე ხოსრო მირზა და არავინ იყო მწედ მისა თჴნიერ დედისა მისისა
და შექმნილიყვნენ ორნივე დედა შვილნი სჯულითა მაჰმადიანნი და
იყოფებოდენ დიდადგლახაკად და უღონოდ ყოვლისავე საჵმარისაგა

ნ მაშინ მოვიდა ესე ხოსრო მირზა მოურავთანა და მცირედი რამე მო
ართუა მოუ რავსა ხ~ მოურავმან რა იხილა ხოსრო მირზა წარმოუ
დგა ფერჵზედ დაუცალა ადგილი თჴსი მიიყვანა და დასვა იგი
და პატივსცა დიდად ხ~ იყო მოურავიმაშინ ყაენისაგან დიდად პატივცემული და
მორჩილებდენ სულად ყიზილბაშნი დაგუერდს ახლდენ მრა
ვალნი იხილეს რა ყიზილბაშთა ესე ვითარი პატივისცემა
1-26 სტრ., 381v
ხოსრო მირზასი ჰკითხეს მოურავსა ვინ არს კაცი ესე რომელსა ესრე დ
იდად პატივეცო ხ~ მოურავმან აუწყა მათ ვითარმედ ესე არსო ძე დაუთხანი
სა პატრონისა ჩემისაო მაშინ სცნეს ყიზილბაშთა ესე და უპყრობდეს
დიდსა პატივსა ხოსრო მირზას მაშინ დიდად პატივს და კეთილსა უყოფდა ყაენი
და მისცა მოურაობა ისპაანისადა ჰყვანდათ ესე მეტოქად ქართლის ბა
ტონისა და აემზადა მოურავი წარმოვიდა და გამოატანეს მეფე სვიმონ პ
ატარა თანა დამოვიდენ ქართლსა ლაშქრითა მრავლითა და იღვწ
იდა მოურავი საქმესა მას რომელჰქონდა უწყებული ყაენისაგან
და ოდეს გამოგზავნა მეფე სვიმონ ყაენმან მაშინ მისცა ყაენმან ას
ული ყორჩიბაშისა ცოლად და წარმოატანა თანა და იყო ქალი ყორჩიბა
შისა შვილისშვილი ყაენისა სახელით ჯანბანუმ და ოდეს მოვიდეს საქარ
თველოშია და შემოეყარნენ ქართველნი და რა ნახეს ქართველთა ჯარის
ა სიმრავლე მაშინ იფიქრეს და თქუეს ესე საქმე მიზეზი რამე არის
ამდენის ურიცხჴს ჯარისა გამოგზავნა ხ~ მოურავმან დაუფარა და შ
ეიჯერა ფიცითა დიდითა ვითარმედ ამა ჯარისა სიმრავლე საქართველო სა
თჴს არ არისსაზიანო ნურცარა ფიქრი გაქუსთ თქუენი საქმე მე დამად
ევითო: მაშინ დააჯერესგული ქართველთა წარვიდენ და დადგნენ მუ
ხრანს ხ~ გაგზავნეს კაცნი და იჵმნეს კახნი და შემოეყარნენ კახნ
ი ღართისკარზედა ქმნა მოურავმან ბოროტი დიდი გამოავლო ყარ
ჩიხან თეჯირი კარავსა თჴსსადა დაჰპატიჟა ვითარმედ მოვიდენ კახნ
ი და ხალათებს მივსცემო და მიადგნენ კარსაკახნი შეიყვანდენ კახთა და
მოსჭრიდენ თავსა ხ~ გარეთ მდგომთა კახთა ეგონათ ხალათის ძლ
ევა და მუნ დასხდომა მათი მრავალთა მოსრვისა შემდგომად სცნეს კახთა საქმე ე
სე და გაიკრეს ჵრმალს ჵელი და თათარნი კი დაერიდნენ და გამოი
ქცენ კახნი და კნინღა და მცირედნი განერნენ: ხ~ შ~დ ამისსა იყვნენ
ხანსა რასმე მუხრანსა და იყვნენ მზადებაშია რ~ სწადდათ აყრა ქართლი[სა]
1-26 სტრ., 382r
ჰქონდა მოურავს ჩუეულება წარვიდოდა და მოუტევდა ქორსა დღესა
ერთსა კუალად განვიდა ქორის მოსატევად ჵევსა ლოჭინისასადა ნახ
ა რომე ერთი შათირი მოვიდოდა და იცნა ყაენის შათირობაზე
დ უჵმო მოურავმან შათირსა მას მისვლად მის თანა ხ~ შათი
რმან არ უსმინა და ვინათგან არა მორჩილ ექმნა შათირი იგი მიე
წია ცხენითა და შეიპყრა იძულებით გაჩხრიკადა უნახა წიგნი წა

იკითხა და ესრეთ ეწერა ყარჩიხახანთანა ყაენისაგან ვ~დ რაჟა
მს მოსრათ კახნი აჰყარეთ ქართლი და წამოასხით ხ~ მოურავს
უღალატე მოსჭერ თავი და გამომიგზავნე და რა წარიკითხა
მურავმან ესე მაშინ შათირი იგი მოკლა აღუჵდა სიცრუე
მისი თხემსა მისსა ზედა შეწუხდა დიდად და ეძიებდა ღონესა რასა
მე მას ჟამსა იყო ნუგზარ ერისთავი მოყუარე და მოყუასი
მოურავისა დაეპყრა ძესა მისსა ზურაბს ერისთობა და ცოლი ზ
ურაბ ერისთავსა ისპაანს დარჩომოდა და შვილი პაატა მოურა
ვსა მუნ ისპაანს დარჩომოდა მაშინ მოურავმან უთხრა რ
ჩევით ზურაბს რომე მოდი ქართლს ნუ ამოვსწყუეტთო თორემ სულ
იც დაგუეკარგვისო დაარც ჩუენ დაგჴნდობენო მრავლის ლი
ქნითა და სიტყჴს რჩევითა და მრავლის ცდილობით დასთმო
ზურაბ ცოლი თჴსი და მოურავმან შვილი თჴსი პაატა დასთმო მაშინ ოდეს შემოი
ჯერა ზურაბ მოურავმან ურჩია მოურავმან ყარჩიხა ხანს
ვ~დ გავგზავნოთ ანდუყაფარ და ზურაბ ერისთავი და დავიბაროთ
სრულიად ქართველნი დავიპყრათ და გაუგზავნოთ ყაენს
ა: მაშინ დაჰყვა ყარჩიხა ხან და გაგზავნეს ანდუყაფარ
ამილახორი და ზურაბ ერისთავი და სხვანი ქართველნი დაჵ
მნეს მუნ: ხ~ არავინ უწყოდა თჴნიერ მოურავისა და ზურაბის
ერისთავის მეტმან და წარმოვიდა ზურაბ ერისთავი და ამილახორი[ანდუყაფარ]
1-26 სტრ., 382v
დააყენა თჴსთა თანა მოურავმან პაატა ხერხეულის ძე და ძე მისი ავთანდილ ელია
დიასამ
იძე და პაპუნა ვაშაყის შვილი ხ~ ზურაბ და ანდუყაფარ მოვიდნენდა დადგნ
ენ პირსა არაგჴსასა მაშინ გაგზავნეს კაცნი და იჵმნეს სრულიად
ქართველნი მუნ და ვითარცა მოვიდნენ ქართველნი მაშინ ზურაბ
ერისთავმან იდუმალ მოიჵმოქართველნი და უთხრა რა ესრეთ ვ~დ
ჩუენ შააბაზ ყაენისაგან ასრე გუაქუსდაბარებულობა რომე კა
ხნი ხომ დავჵოცეთ და ქართველნი ვინცავინ ხართ აგყაროთდა ყაენ
ს გაუგზავნოთ და აწ ჩუენ ამას ვარჩევთ რომ ქუეყნის გაოჵრ
ება სწადიანთ ყიზილბაშთა და მოდი შევიფიცნეთ მივიდეთ და ამოვსწუჴ
ტოთ ყიზილბაშნი და ნუ წავაჵდენთ საქართველოსა ხ~ ანდუყაფარს არ ე
ნდობოდნენ რ~ ცოლადჰყვანდა დაჳ სვიმონ მეფის ცოლისა და ნათესავი
ყაენისა და თჴთცა მაჰმადიანის სჯულზედ მისულიყო და დიდად იჭირვო
და ყიზილბაშთათჴს და დიდად ერთგული იყო დარა ესმა ქართვე
ლთა განცჴფრდენ დიდად და შეწუხდენ და მისცეს ზურაბ ერისთავს
ა პირობა და შეჰფიცეს საშინელად რომ რასაც თქუენ გჴბრძანებთ იმასა
ვიქთო და რა შეიფიცნენ რადგან არ ენდობოდნენ ამილახორს დაიჭირეს და
ცოლშვილი თარშის ციხეში გაგზავნეს და მუნ დაატყუევეს და
მაშინ შეიყარნენ ქრთველნი და ზურაბ ერისთავი აცნობეს დიდს მო

ურავსადა მივიდნენ გათენების ხანსა დაესხნენ ყიზილბაშთა: ხ~ მოურ
ავი დიდად სახე ლოვნად იყო მას ღამესა მივიდა მოურავი და მოკლა თჴთ შ
უბითა ყორჩიხა ხან და შვილმან მისმან ავთანდილ მოკლა ყორჩიბაშ
ის შვილი და დაუშინეს ამოსწყჴტეს ქარ
თველთა სრულიად ყიზილბაშნი ესრეთ მისცა ძლევა ღმერთმან ქართველთა და გაე
მარჯუათ ამოსწყჴტეს გააქცივეს და იქმნა გამარჯუება დიდი და რა:
გაიქცნენისინი მაშინ გამარჯუებულნი ქართველნი წარვიდენ ფეიქარ ხანზ
ედ რომელი იჯდა კახეთს რ~ ამას ფეიქარხანს ჰყვანდა ცოლად ბატონიშვილი ლელა
1-26 სტრ., 383r
და უნდო დათ დასხმოდენ თავსა ფეიქარ ხანს და ის მოეკლათ და ბატონიშვილ
ი ლელა გამოერთმია თ და ზურაბ ერისთავისათჴს მიეცათ და რა
წარვიდენ მაშინ იგრძნა ფეიქარხან და წარვიდა გაქცეული გამოუდ
გნენ და სდივეს ბარდამდი და ვერღარა მოეწივნენ მაშინ მოარბიე
ს ქართველთა ბარდა და განძა და იავარ ყვეს და იშოვეს მრავალი
და წარმოვიდნენ და წარმოიღეს: და გაუგზავნეს ბატონს თეიმურაზს კაცი
გონიას და იჵმეს თეიმურაზ მოიყვანესდა კახეთს გააბატონეს ხ~
მაშინ განმგედ ქართლისა დაადგინეს დავით მეფის ძის შვილ
ისშვილი ქაიხოსრო მუხრანის ბატონი და არც განმგეობითა ემორჩილ
ებოდენ მათ არამედთჴს თჴსად უფლობდენ ქართლის თავადნი და იყო
მაშინ თავი და უფროსი კაცი მოურავი და ყოველნივე ქართველნი
მასმორჩილობდენ რ~ თჴთ ზურაბ ერისთავი და ვინცავინ დიდი
კაცნი იყვნენ ქართლისანი დიდს მოურავს ქეშიკში უწვებოდნე
ნ და ყმურად მონებდენ მას და ამის ჟამსა შინა დაემძა
ხა ზურაბ ერისთავი ბატონს თეიმურაზს და მისცა ასული
თჴსი დარეჯან ზურაბ ერისთავსა ცოლად რ~ ესე ზურაბ
ერისთავი გაეზარდა მოურავსა პატარა ყმაწვილი და იყვნენ
ერთმანერთისათჴს დიდად ერთგულნიდა უწყოდენ უკეთუ ესენი ერთ
მანეთს გაეყრებოდენ მაშინ წაჵდებოდა საქმე ამათი და ამისთჴ
ს მორჩილობდენ ერთმანერთსა და რა მიესმა შააბაზს დაჭე
რა ამილახორისა ანდუყაფარისა და ცოლისამისისა და ციხეში შე
გზავნა განრისხდა ფრიად და წარმოავლინა ისახან ყორჩიბაში
დიდითა მძლავრობითა წარმოვიდენ მოვიდენ და დაიბანაკეს ალგეთზედ
ა მასინ შეიყარნენ ქართველნიცა და კახი ბატონი თეიმურაზ შე
ყრილი კახითა და მოვიდნენ დადადგენ კოჟორზედა და წარვიდენ
ქართველნი და მას ჟამსა და მას ჟამსა შინა ხვანთქარი
1-26 სტრ., 383v
გასწყრომოდა მანუჩარ ათაბაგსა და ვეღარ დაუდგა ურუმსა მაშინ გა
რდმოვიდა ახალდაბას სამასის კაცითა და რა სცნა საქმე ესე მანუჩარ ათაბაგმან
მაშინ წარმოვიდა სამასისა რჩეულისა კაცითა და შემოყარა დაგანიხა

რეს ქართველთა და კახთა სიხარულითა დიდითა წარვიდნენ და მივიდნენ
განთიადს დაესხნენ ყორჩიბაშსა და შეეტყო მათცა და წინათ თოფხანა
გამოეყენებინადა რა მივიდნენ ქართველნი დაუშინეს თოფი და ასეთი
კუამლი დადგა რომ იმათიჯარი ვეღარ დაინახეს რა გარდიყარა
კამლი შეუტივეს ქართველთა და იქმნა ბრძოლა ძლიერი მოისრა
ყიზილბაშნი თორმეტი ათასი ქართველნი და კახნი ცხრა ათასი 9000
და მოუკუდა ზურაბ ერისთავს ცხრაასი თავთაგან მოკუდა მაშინ
აღათანგი ხერხეულიძე და მისი სახლისკაცნი შჴდნი და ბაადურ ცი
ციშვილი: და კახი დავით: ჩოლაყაშვილი შჴდი მოკუდა და ცხრა მაჩაბელი
დიდად სახელოვნად დაიჵოცნენ და დიდად ავნეს ყიზილბაშთა და სხუა აზნ
აურშვილი და მსახური დაგლეხი მრავალი ამოსწყდა და გაემა
რჯუა ქართველთა და გაიქცნენ ყიზილბაშნი დასდიეს ვიდრე გატე
ხილ ჵიდამდე დაჵოცეს ურიცხჴ ხ~ მაშინ ზურაბ ერისთა
ვი შუბლზედ დაკოდილი იყო თოფსა გარდაეკრა და უსუსტდებოდა
გული მეფემან დამოურავმან და სხუათა თავადთა ნახეს იგი
და მოუცადეს მაშინ შაბადა ხან თავისის ჯარითა წინწყაროს
მდგარიყო და წარმოსრულიყოდა მოვიდა ნაომარზედა დახედა და ნახა
რომე ესე მცირედი კაცი ერთს ადგილს შეყრილიყვნენ და იდგნ
ენ ქართველთაგანი და იცნა შაბადა ხან მაშინ შემოუტია და შე
ექნათ ბრძოლა ძლიერი უმეტესი პირველისა და ბრძოდენ ქარ
თველნი ფიცხად და მას დღესა ბატონმან თეიმურაზ დაამტურია ყოველ
ი საბრძოლო იარაღი და აღარაშერჩომოდა რა და ბეჭდებიცა დ
აემტურია კაცზედა და იმდღინდელი მოურავის ნაქმარი ომი და
1-26 სტრ., 384r
საქმეები პირველთა გმირთაგანცა არა თქმულ არს რაც იმ დღეს
მოურავმან სახელი და ომი ქმნა და ძლიერად შეიბნენ მან აღათან
გი ხერხეულიძე და კახიასლანისშვილი დავით და ორნივე დაიჵოცნე
ნ მუნ და შ~დ ამისა ძლიერად შეიბა მუხრანის ბატონი თეიმურაზ ძმა
ქაიხოსროსი მამა შანავაზ მეფისა კოსტანტილესი და მოკლეს ი
გიცა მუნ დარა მოკლეს თეიმურაზ მუხრანის ბატონი დაიძ
ახეს თეიმურაზ მოკლესო და მაშინრა ესმა ესე ქართველთა ეგო
ნათ თუ ბატონი თეიმურაზო მოკლესო და მაშინღა დამაშვრალნი:
ქართველნი ივლტოდენ და გაიქცენ: ხ~ ათაბაგი და ყმანი მისნ
ი დიდად მჵნედ და ძლიერად ომობდენ და ნახა ათაბაგმან
ამირგუნა ხან ერევნის ხანი გამზრდელი თჴსი შეუტია და
დაჰკრა თავსათაჯიანსა ჵრმალი თაჯი გაუპო თავსა დიდი შე
ჰკუეთა და ჩამოაგდო შემოსძახა ამირგუნ ხან ნამაქაფარმო რას
თჴს მომკლაო ხომ მე გამიზრდიხარო მაშინ რა ესმა ათა
ბაგსა გაუშვა წარვიდა და ივლტოდა და რა ეს ნახეს ყიზილბ
აშთა მაშინღა გამობრუნდენ და თჴთ ყორჩიბაშიცა გამობრ

უნდა და მოვიდა პირველსავე მას ნაომარსა: ხ~ ბატონი თეიმურ
აზ და ქართველნი შეიქცეს თჴს თჴსად და რა მივიდა მოურავი
ნოსტევს მაშინ შემოიყარა რაღაც გარდარჩომოდა ჯარი თჴ
სი და მასჟამსა გამოსულიყვნენ ქალაქის ციხიდამე მარბევე
ლნი თარეშნი თათარნი და ლისიმოერბიათ მაშინ წარვიდა
მოურავი რ~ ლისი იმისი იყო ბატონის წყალობა მივიდა მოურა
ვიცა სამოცის კაცითა და შეება გულ მესისხლედ და ამოსწყჴტა
ღმერთმანგამარჯუება მისცა და მოსრა 100 კაცი შჴდ ასი გააქცია და
ამოსწყჴტა და ცოლშვილსკაცი უჩინა და სამცხეს გამოგ
ზავნა თჴთ განვიდა წიწამურის გზები ჩახერგა და ღართის
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კარიცა შეუკრა თჴთ და მუნ მომავალნი ყიზილბაშნი დაჵოცა და ამოსწყჴტ
ნა დაამის ცდაში იყვნენ ყიზილბაშნი რათა ანდუყაფარ ამილახორის
ცოლი რომ არშასციხეში იყო ის ქალი ყაენის შვილისშვილი იყო
სვიმონ მეფის ცოლის დაჳ იყო და იმისი გამოყვანა უნდოდათ და და აუწ
ყეს ზურაბს ლაპარაკი რომ ის ქალი მო
გუეცო რ~ მაშინ ის ქალი არ
შას ციხეში ჰყვანდათ რომელ არს ციხე ჵევისა და დაუწყო ყორ
ჩიბაშმან ზურაბ ერისთავს ლაპარაკი გზა მომეცო ჯარს გავგ
ზავნი და იმ ქალს გამოვიყვან და წავალ ჩემთჴნაო მაშინ საფი
ცარი მისცა ზურაბ ერისთავმან რომ გზას დაგანებებ და
არას დაგიმარცხებო შევლით ჩემს მამულზედ შეიარეთო და ჩა
მოვლით ქსანზედ წამოდითო რომ ჩემს მამულს დიაღ ძალი და
ემართებაო მაშინ ყორჩიბაშმან უთავა ჯარს ხოსრო მირზა რომე
ლი პირველ ვაჵსენეთ წარვიდენ შევლეს და გამოიყვანეს
და გარდმოვლეს ლომისა და ენება ქსანზედ ჩამოვლა
მაშინ პირობა მისცეს ზურაბ ერისთავმან იესე ერისთავმან და მოუ
რავმან გიორგდა ერისთავის ძმამან და შეკრეს ქსანზე გზები და
უხუდენ და მოსწყჴტეს ასე რომეიმისთანა გამარჯუება არა
თქმულ არს მოსრეს ესრეთ რომე ქსანი შეიღება სისხლითა და
სისხლის ფერად დიოდა და მაშინ კარგად იყო ხოსრო მირზა: ხ~ ქალ
ივერ წაართუეს სხუანი ჯარნი და სპანი ამოსწყჴტნეს და სულა
დ წაართუეს სალაროდა ბარგი მოვიდა ხოსრო მირზა და მოიყვანა
ქალი ყორჩიბაშთანა: მაშინ მოურავი წავიდა სამცხეს ცოლსა და
შვილს მიეპატრონა წარმოვიდა ყიზილბაშის ჯარი და მოიცვეს
საბარათაშვილო და სომხითი მოითარეშეს და იყვნენ ხანსა რაოდენ
სამე უკანა გაგზავნა ყორჩიბაშმან ჯარი მოურავის თავს და
სასხმელად მაშინ მოურავი მთაზედ იყო სანადიროდ და გარდმოხედა
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და ნახა ყიზილბაშისჯარი რ~ ასპინძა ავსილიყო ჯარითა მა
შინ შემოუტივა მოურავმან და მისცაძლევა ღმერთმან და ამოსწყჴტა თათრის
ჯარი მრავალი იმათიც დააყრევინა თვარემამათი ვერა წაიღეს რა
და წავიდნენ გაქცეულნი მაშინ ხერთვისის ციხე და სხუანი რაოდენნიმე სამცხი
ს ციხენი ყიზილბაშთაეჭირა მივიდა მოურავი და აღიღო ციხე ხერთვისისა
და სხუანი ციხეები და შინამყოფნი ყოველნივე ამოსწყჴტა და მაშინ გაგზა
ვნა ქავთარის შვილი გიორგი ხვანთქართანა და შეუთუალა ვ~დ ესე ციხ
ეები ყიზილბაშს ეჭირაო და აწ მეწამირთმევიაო გამოგზავნეთ
ჯარი თქვენი და დააყენეთ ციხეებსა ამას შინაო ხ~ ხვანთქარმა
ნ დიდად დაუმადლა და მრავალი წყალობა გამოუგზავნა და გამოგზავნა ე
ნგიჩრები და დააყენა ციხეებსა მას შინა: ხ~ ყორჩიბაშმან გაამაგრა ციხე
ტფილისისა და დაგდო მენ სვიმონ მეფე ქრისტეს აქეთ ჩ~ქკჲ 1628 და თჴთ ყო
რჩიბაში გაბრუნდა წარვიდა და წარიყვანა ქალი თანა და ვ~ა წარვიდა ყო
რჩიბაში სვიმონ მეფე ვერ გამოვიდოდა ციხიდამე და ვერცა პატრონობ
და ქართლსა: მაშინ კ~დ მოვიდა მოურავი და ზურაბ ერისთავმან კ~დ
დაიპყრეს ქართლი და დასუეს კუალად მუხრანის ბატონი ქაიხოსრო უფ
როსად და იგინივე პატრონობდენ და უფროსობდენ ქართლსა: და ამას
ჟამში მოკუდა შააბაზ მაშინ ხოსრო მირზა ქართლში რომ კა
რგად ყოფილიყო და ბევრს გარჯილიყო მისად მაგიერად მიეცათ ყულ
არაღასობა და იყოყულარაღასი ხ~ და შააბაზ მოკუდა მაშინ აირივ
ნენ ყიზილბაშნი და კარისბეგლარებს სწადოდათ ერანის აშლა: ხ~
ამა ხოსრო ყულარაღასმან გაამაგრა კარიდა გამოიყვანა შვილი შაა
ბაზისა შაჰ სეფი დადასუა ყაენად: და მოუდგა თჴთ და გაუმაგრა კარი და
დარჩა დიდად ერთგულად ყაენზედა და იყო ყაენი მწყალობელი მისი ხ~
განდიდნა ზურაბ ერისთავი და არღარა უდებდა მოურავსა თავსა და სიძ
ეცა იყო ბატონის თეიმურაზისა ამისთჴნცა დიდობდა იწყინა მოურავმან
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მისი თავს დაუდებლობა და ამანაც აღარა აჵსენა და ამაში შეექნათ შური
დიდი და მტერობა ზურაბ ბატონს თეიმურაზს მიუდგა და მოურავი ქაიხოსროს
გამგებელსა ქართლისასა და ქართლი სულად შემოუყარა ქაიხოსროს მოუ
რავმან და არა მორჩილ ექმნესესე ორნი ერისთავნი ზურაბ და ამილახორი
იოთამ და იყო განდგომილება ურთიერთას შორის ხ~ წარგზავნა მოურავმა
ნ კაცი და ითხოვა შეწევნა იმერეთის მპყრობელის გიორგისაგან : შემ
წე ექმნა და წარმოსცა გიორგი სპანი თჴსნი მაშინ საათაბაგოს საფარ
ფაშა იჯდა რ~ მანუჩარ ათაბაგი ოდეს ქართლადიყო მაშინ წარვიდა
ხონოქართანა და შეეწყალებინა ხონთქარსა და მიეცა საათაბაგო თავისის
სულითა და ოდეს გაბრუნებულიყო მაშინ წინ დახდომოდა საფ
არ ფაშამანუჩარ ათაბაგსა და იყო ნათესავიცა მანუჩარისა
ხ~ მალვით მოეწამლა დამოეკლა ათაბაგი და თჴთ წარსულიყო საფა
რ ფაშა და გათათრებულიყო და მოეცასაათაბაგო საფარ ფაშისათჴს

წარმოვიდა და მოვიდა საათაბაგოში რომელნიმე მაშინ თავადნი გათათრებულ
იყვნენ ათაბაგისანი და რა ესე საფარ ფაშა მოვიდა სრულიად გაათათ
რა რანიცა თავადნი იყვნენ ქრისტიანენი მიერითგან იწყეს თ
ათრობა და ამას საფარ ფაშას სთხოვა მოურავმან ჯარი და ათხოვა
მაშინ ბატონი თეიმურაზ და ზურაბ ერისთავი ერთად იყვნენ დუშ
ეთს სახლსაზურაბ ერისთავისასა და შემოიყარა მოურავმან ჯარი მივიდა
დუშეთს ბატონს თეიმურაზზედ რ~ იყვნენ კახნი სრულიად მუნ
და ზურაბ ერისთვის ლაშქარი დასაამილახორო და შეიბნენ ბაზა
ლეთს ფიცხელად ასრე რომე არა დარჩა კაცი რომარ დაიჭრა და
მრავალნი თავადნი დაიჵოცნენ და თჴთ ბატონი თეიმურაზიცა დაი
ჭრა მას დღესა და დაუმარცხდა მას დღესა მოურავსა და თჴთ მო
ურავიც დაიჭრა წარმოვიდა ცოლი ქაიხოსროს გამგებელისა ძ
მისა მისისა თეიმურაზისა და ძე მათნიიმერეთს გავიდენ ცოლი
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მოურავისა და ძენი მისნი სამცხეს გარდავიდნენ და თჴთ ქაიხოსრი გამგებელი
ხონთქართან წარვიდენ და უყო მოურავს ხონთქარმან წყალობა და
მისცა სანჯახები და დააყენა მოურავმან ცოლი და შვილი მისი იორამ მუნ სანჯახშია:
ხ~
მოურავმან გმო სჯულითჴსი და იქმნა მაჰმადიან და სთხოვა ჯარი
და დააპირა რომ წავალ და დავიჭერ ქართლსაო და სულ გავათათრებო და დაგამონებ
ყმათაო ხონთქარი მა შინყაენის გარიგებული იყო და უთხრა ხონთქარმან
ერთი ქუეყანა მაქუსო დამდგარიოდა იმაზედ გაგაყენებო და თუ იმაზედ გაგე
მარჯუება და დაიჭერო მას უკან მაგასაც გაგირიგებო გაგზავნა და გაა
ტანა აზამ ვეზირი თანა დიდის ჯარითა რა მივიდნენ მუნცა დიაღ კარგა
დ იყო მოურავი შეება და გაიმარჯუა აზამ ვეზირს ხონთქრის დაჳ ჰყვანდა ცოლ
ად და რა ესე ამბავი მოუვიდა ხონთქარსა იამა დიდად და დიდი სახელი და ჵმა
დაუვარდა მოურავს მაშინ იწყინა ხონთქრის დამან რომელი ედგა ვეზირსა
და მისწირა წიგნი როგორი საქმე არისდა ან როგორ გეკადრებაო სულ მო
ურავის სახელი მოდის და შენი არაო მაშინუღალატა ვეზირმან დაპა
ტიჟა და ღალატით მოკლა მოურავიცა და შვილებიცა დაგამგებელი ქა
იხოსრო და რაცა ჰყვანდა ყოველივე ამოუწყჴტა ერთი შვილი ახლდა თანა
ავთანდილ მოუკლეს იგიცა მაშინ თან ახლდა გორგასალ და შვილი მისი ბე
ჟან და წააყენეს ბეჟან სასიკუდილოდ მაშინ შეეხუეწა და ქრთამი მის
ცა იასაულს რომ მაგ ჩემს შვილს კი ნუ მოკლავ და მე მომკალო ჩემი
თავი ანგარიშში გაგეთულებაო და მაგას ნუ მომიკლავო მაშინ უსმინა
მტარვალმან და არღარა მოუკლაშვილი თჴთ გორგასალ მოკლა თა
ვი მოსჭრა მიიტანა და ანგარიშში გააროინა ბეჟან მორჩა და წარმო
ვიდა: ხ~ ცოლი მოურავისა და შვილი მისი იორამ დარჩა აზრუმს ქუეყანსა ხ~ ძე
ნი მუხრანის ბატონის თეიმურაზისანი და ქაიხოსროსანი წარმოვიდნენ იმე
რეთიდამე და მოვიდნენ მუხრანს რა სცნა ბატონმან თეიმურაზ

ამათი მოსვლა მუხრანს დაუწყო მტერობა და არა დაანებეს
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მშურანი და იყვნენ ერთს გლახაკის კაცისა ღარიბადდა გლახაკო
ბითა ამა ჟამსა შინა უფრო განდიდნა ზურაბ ერისთავი და არღ
არა დაუდვა ბატონსთეიმურაზს თავი და ამას შინა დაუწყო სა
ქმობა სვიმონ მეფეს პატარასა და იყო სვიმონმეფე ციხესა შინ
ა ტფილისისასა და მისცა ზურაბ ერისთავმან საფიცარი დიდი და
გამოიყვანა ციხიდამე და მოუდგა ზურაბ ერისთავი და გააბატონა და
მოუყენა ქართლი და წამოიყვანა ზემო ქართლს და მუნ იყოფე
ბოდა მაშინ სვიმონ მეფე მამასა ეძახდა ზურაბს ერისთავს და
იყო მისი მორჩილი და არას იქმოდა მის გარდაუალსა: და რა ნ
ახა ბატონმან თეიმურაზ საქმე და განდგომილება ზურაბ ერისთვისისა მოკლებ
ულ იქმნა ძალისაგან და არა სადა ჰქონდა მისალტოლველი მა
შინ წინა აღრჩევით განიგულა წარსვლა ყაენთანა განემზადა
და წარვიდა და შთავიდა უფადარს მუნითგან აღწერა ქარტასა
ზედა წარმომთქმელმან ესრეთ არა ჯერ არს განწირვა
სიძისა მიერ სიმამრისა ვინათგან შვილი ხართ და სიძე ჩემი აწ
მე წარვსრულვარ ყაენთან ამიერითგან ვიხილო ერთობა თ
ქუენი და მეფის სვიმონისა და ვ~ა ესმა ზურაბ ერისთავსა სიტყუა ე
სე და წარსვლა ბატონის თეიმურაზისა ყაენთანა განიზრახა
თჴსაგან რ~ ესრეთ იყო წადილი ზურაბ ერისთვისა რათამც
ა ბატონი თეიმურაზ კახეთსა ზედან უფლებდეს და სვიმონ: მ
ეფე ქართლსა ზედა და თჴთონ ორთავე ზედა კადრებდეს და ვერა
რას მოქმედებდენ თჴნიერ მისსა დამოსწრაფე იყო წარმართებ
ასა საქმისა თჴსისასა და უკეთუ რომელიმე არა იყოს ნების
მყოფელი მისდა იგი მეორე მეტოქად ეპყრას და რომელიმცა
არს მორჩილმისდა იგიცა იყოს უფალ მისა და არს: სა
ქმე ესე წინააღმდგომი ბრძანებისა ღმრთისა ვ~ა იტყჴს ვერ ჵელ
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ეწიფების ორთა უფალთა მონებად და ვითარცა სარწმუნო იქმნა წარს
ვლასა ბატონის თეიმურაზისასა მაშინ იზრახაზრახვა ბოროტი წარსაწ
ყმედელი თავისა თჴსისა შურითა ეშმაკისათა და აღდგა მკვლელდ მეფისა ს
ვიმონისა და მძინარე სარეცელსა ზედა ღალატად მოკლა სვიმონ მეფემ პატარა
ძინარე ზურაბ ერისთავმა წარკუეთა თავი და წარსცა ბატონს თეიმურაზ
ს და აქა დასრულდა თესლი დიდისმეფის ლუარსაბისა ხ~ ზურაბ ერისთავმ
ან რა წარგზავნა თავი მისი და მიიყვანაბატონი თეიმურაზ და უფალ
ყო ქართლსა და კახეთსა ზედა და ვითარცა გამოჰჵდა მცირედი ხანი რამე მაში
ნ მოიჵსენა ძჴრი იგი წახეთისასულთნისა ბატონმან თეიმურაზ რ~
მას ჟამსა ოდეს შააბაზ ყაენი მოიწია იავარ ყოფად კახეთისა და მოაოჵრა

სრულიად კახეთი მაშინ თანა მწე ეყო სულთანი იგი წახეთისა და
ქმნა მრავალი ბოროტი მან კახეთსა ზედა ამისთჴს იდუმალ მო
უწოდა სპათა ქართლისა და კახეთისათა ბატონმან თეიმურაზ განილა
შქრა და წარემართა წახეთსა ზედა და ვითარცა მიიწია ალონსა შ
ინა უბრკმა ცხენსა მას რომელსა მჯდომარე იყო ბატონი თეი
მურაზ და იქმნა მომტეხელ ჵელისა და თჴთ ვერღარა ეძლო
და უთავა ზურაბ ერისთავი და გაატანნა სპანი თანა და წარვი
დეს და მიიწივნეს უგრძნობელად და დაესხნეს თავსა სულთა
ნსა წახეთისასა და მოსრეს პირითამახჴლისათა ყოველნი მუნ მ
ყოფნი მოაოჵრეს და იავარ ყვეს ყოველივე სანახები დათემნი სულ
ტანისანი და თჴთ იგიცა სულტანი შეიპყრეს და მოკლეს და წარმო
იღეს მრავალი ნატყუენავი და იავარი მათი შემოიქცეს გამარჯუებუ
ლნი და მოვიდეს ბატონსთეიმურაზსა თანა და იამა ბატონს თეიმურაზს
და დიდად მხიარულ იქმნა და ამას შინა გამოჰჵდა ჟამი რამე მო
იქცნა პირველი ძჴრი ზურაბ ერისთვისა და ჰქონდა შურია მის
თჴს ფრიად და იმარჯუებია ჟამსა რათამცა ბოროტირამე შაჩუენა
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და განიგულა სიკუდილი მისი და არა რიდა სიყუარულსა სიძისასა
და არც ქურიობასა ასულისა თჴსისასა დარეჯანისსა მაშინ ბა
ტონი თეიმურაზ [იყო]მუხრანსა და მუნ ლამობდა ღალატსა ზურაბ ე
რისთვისასა მაშინ მოუწოდა ბატონმანთეიმურაზ სარწმუნო
თა მონათა თჴსთა და განუცხადა საიდუმლო გულისა თჴსისა და
წარმომთქმელმან ესრეთ ვინათგან ესრეთ განდიდნა ერისთავი
ზურაბ და არავისინებავს უფლება ქართლსა და კახეთსა ზედა
და რომელი უნებს დააყენებს და რომლისაცა არა უნებს რომელ
სამე მკვლელ ექმნების და რომელსამე განაძებს და აწ მნება
ვს სიკუდილი მისი და თქუენ დაიდუმეთ საიდუმლო ესე და რომელს
ამე ჟამსა გამცნო სიკუდილი მისი თქუენ ნუ ურჩ მექმნებ
ითო და ესრეთ განამტკიცნა მონანი თჴსნი და წარავლინა კაცი
და უჵმო ზურაბ ერის თავსა და მოვიდა იგი იშუებდენ და ლხინობდ
ენ და ვერა აგრძნა ერისთავმან დადღესა ერთსა მსხდომარე ი
ყვნენ მონანი მისნი მაშინ წამ უყვნა ბატონმან თეიმურაზ: ხ~ მა
თ აღიღეს მახჴლები უგრძნობელად ერისთვისა და ინაჵით მჯ
დომარესა უღალატეს და მოკლეს ზურაბ ერისთავი და აღსრულდა
ბრძანება უფლისა მის ზედა ვ~დ რომელმან აღიღოს მახჴლი:მ
ახჴლითაცა წარწყმდეს და იძია შური ბატონმა თეიმურაზ
წარვიდა დუშეთს და წარმოიყვანა ასული თჴსი დარეჯან მო
ვიდა და დადგა მუხრანს მაშინ განიზრახა მზახლობა იმე
რეთის მპყრობელსა გიორგის ძის ალექსანდრესათჴს:
რ~ გიორგის იმერეთის მპყრობელს ესსნეს სამნი ძენი ალე

ქსანდრე მამუკა და უმრწამესი იყო ბერი და მისცა ასული თ
ჴსი დარეჯან ცოლყოფილიზურაბ ერისთვისა ალექსანდრე
ს იმერეთის მპყრობელის ძესა იჵმო იმერეთიდამე და მოიყვა[ნა]
1-26 სტრ., 388r
მუხრანს სოფელსა ქინძარასა და უკურთხა გჴრგჴნი მცირესა ეკლესიასა ქ
ინძარისასა და გარდაიხადა ქორწილი რ~ ამა ალექსანდრესა პირველად ედგა გურ
იელის ასული ცოლად მაშინ დაეწამა ცილი რამე ქალსა მას გურიელისა და მი
სთჴს იგი განუტევა ალექსანდრე და ესე დარეჯან ისუა ცოლად მისცა და წა
რიყვანა იმერეთს ხ~ ჟამსა ამას მპყრობელი იმერეთისა გიორგი
და დადიანი შურად ედგნენერთმანერთსა და იყო ჵდომა და შური ურთი
ერთას აოჵრებდენ ქუეყანასა ურთიერთას: მაშინ ბატონმან თეიმუ
რაზას შემოიყარნა სპანი თჴსნი წარვიდა და მიუჵდა ულიკოსორს: ლეკ
სა რ~ იგინი უჵდებოდენ კახეთს ავაზაკობდენ და სრვიდენ კაცთა და ტყუე ჰყოფდ
ენ და ჰყიდდენ და ამისთჴს შური იძია ბატონმან თეიმურაზ მიუჵდადა გაემა
რჯუა და მოსრა პირითა მახჴლისათა ყოველივე მუნ მკჴდრნიდა წარმო
ვიდნენ მუნითგან ეძლეველნი მტერთანი შემოიქცეს კახეთსა და ვინათგა
ნ არღარავინ ჰყვათ ქართველთა მკჴდრი არცა მეფე არცა ძენი
მეფისანი მცირედ ოდენ მორჩილ იყვნენ კახის ბატონის თეიმურაზი
სა და ჭმუნვიდენ უმკჴდროებისათჴს მეფისა საქართველოსათა ამისთჴს არა მსას
ოებელნი მკჴდრობისა არამედ ჟამადმდე მგებელნი საქმისა ერჩდეს ლაშ
ქარ ნადირობასა შინა და არარას მზრუნველნი მკჴდრობისა მისისათჴს თჴნიერ
მისა მეტყუელნი დღეს არს და ხვალე არაო და მას ჟამად დაეპყრა ქ
ართლიცა კახს ბატონს თეიმურაზს და ამისთჴს ლაშქრობდა ვინათგან ჰყვა ს
პათა სიმრავლე მით მძლავრობდა ყოველთა წინააღმდგომთაო ჴსთა
და იძია შური პირველი მტერთაგან მისთა მაშინ კ~დ მოუწოდა ქარ
თველთა და კახთა შემოეყარნეს ყოველნივე და წარვიდა წარტყუენვად
და მოოჵრებად ყარაბაღისა და უგრძნობელად თავსა: დამსხმელთა ია
ვარყვეს და წარმოიღეს მრავალი ნატყუენავი და შემოიქცეს ძლ
ევა მემოსილნი მოვიდეს კახეთს: ხ~ ჟამსა ამას იყო გუარეულად უნდ
ილნძე სახელი დაუთხან და ესე უფლებდა განჯას თჴთ აღზრდილი
1-26 სტრ., 388v
ყიზილბაშსა შინა და იყვნენ ძმანი და სახლეულნიმისნი მრავალ გვარად ნამსახურნი
და ცნო
ბილნი შააბაზ ყაენისა მიერ და იყვნენ თანამდგომნი და ერთგულნი ყაენისა და უყო
ფდა მრავალსა კეთილსა შააბაზ ყაენიმათ არამედ კუალად სძლია ჩუეულებამან
მიუნდობელობისა მათისამან და სიბოროტისამან ვითარცა თქმულ არს ჩუეულება
სჯ
ულსა უმტკიცე არსო და არ[ს]ცა ჭეშმარიტად ჩუეულება მათი სჯულსა მათსა უ
მტკიცე ამან შა სეფიმ შეიპყრა ძმა დაუთხანისა და წარკუეთა თავი დაშვილსა

მისსა დასთხარა თუალები და ექუსი ძმისწული მოუკლა და რა ესმა დაუთხანს წ
არმოვიდა განჯიდამე და მოვიდა ბატონს თეი მურაზთანა კახეთს და თან ჰყვა ჯარი
ყაჯრისა ცოლიან შვილიანად და დაასახლა იორზედა და რა ესმა ესე შა სეფი ყაენსა
ძესა შააბაზისასა საქმე ესე ეწყინა დიდად მაშინ იყო ვინმე სააკაძე როსტომ რ
ომელი აღზრდილიყო ყაენის კარზედა დაიყო ესე სააკაძე როსტომ კაცი გამოჩენილ
ი და დიდად პატივცემული ყიზილბაშთაგან და მისცა მას სპასალარობა და გა
მოაყენა ქართლსა ზედა და წარმოატანა თანა ბატონად ქართლისა
ხოსრო მირზა ძე დაუთხანისა რომელი პირველ ვაჵსენეთ რ~ამა
ხოსრო მირზას მისცა ყაენმან ქართლი და უწოდა როსტომ ხან
და წარმოგზავნესორნივე ზოგად როსტომ სან და როსტომ სპასალა
რი სააკაძე: ხ~ კახეთი მისცა სალიმ ხანს და იგიცა თანა წარმოატანა
წარმოემართნესდა მოვიდეს ხუნანს და დაიბანაკეს მუნ ხუნანს რომელ
არს გატეხილი ჵიდი: მაშინ ბატონმან თეიმურაზ სცნა რა საქმე ესე
შემოიყარა სპანი თჴსნი მოვიდადა დადგა საფურცლეს და მოუწოდა ბა
რათიანთა ცოლშვილიანად და მოასხა მუხრანს და იყვნენ მუნ და რა ს
ცნეს ბარათიანთა მოსვლა როსტომ მეფისა ხუნანს დაუტევეს ცოლშვი
ლი და წარვიდენ როსტომ მეფეს თანა და რა სცნა როსტომ მეფესთა
ნა წასვლა ბარათიანთი განრისხნა ფ~დ: ბატონი თეიმურაზ და ინება
ცხვირპირის დაჭრა ბარათიანთ ცოლშვილისა: ხ~ ხორეშან დედო
ფალმან აღარ დაანება და ვეღარა დადგა ბატონი თეიმურაზ
1-26 სტრ., 389r
მუხრანსა და არცაღა ძალ ედვა წინა აღდგომა როსტომ მეფისა: მაშინ წარვიდა
ცოლშვილით იმერეთს და თან წარყვ ნენ რომელნიმე კახნი და რა ესენი წა
რვიდენ მაშინ ეპყრა მუხრანი ვახტანგს ძესა თეიმურაზისასა წარვიდა ე
სე ვახტანგ და მივიდა როსტომ მეფესთანა: და რა სცნეს ყიზილბაშთაწასვლა ბატ
ონის თეიმურაზისა გამოუყენეს უკანა თარეში ბატონმან თეიმურაზ დარო
მელთამე კახთა გარდაასწრეს იმერეთს ხ~ რომელთამე მოეწივნ
ეს პერანგაზედა რომელიმე მოსრეზ რომელიმე შეიპყრეს და ტ
ყუე ყვეს ხიზანი: წარმოვიდნენ და მოვიდნენ როსტომ სპასალართანა ხ~ იყუნ
ენ მრავალნი და ურიცხუნი ყიზილბაშნი მოიყვანეს და გააბატონე
ს როსტომ მეფე ქართლში და შემოეხვივნენ ქართველნი ხ~ სალი
მხან ჩაიყვანეს და დასვეს კახეთშია: მაშინ აღაშენეს ციხე გორი
სა და შეაყენნეს მცველნი და კუალად შეაყენნეს მცველნი სურამი
ს ციხეშიაცა მაშინ როსტომ მეფეს მოსცეს მაშველებლად
ლორის ხანი ყაზახის ხანი დაშამშადილოს ხანი ხ~ სალიმ ხანს უჩ
ინნეს მაშუელებლად განჯის ჯარი დაყაჯარისა და იყო მეფე როსტ
ომ დიდად მორჭმული და საქონლით სავსე ამისთვის რომ ყაენი ა
ძლევდა მრავალსა და იყო ყულარაღასი და ტარუღა ისპაანისა და ი
ყო დიდად მწყალობელი ყაენი როსტომ მეფისა და უგზავნიდა მრავალ
სა: ხ~ როსტომ მეფე აძლევდა ქართველთა ლეინის ხალათებსა

და მცირესა მისა ცემსა რ~ მაშინ ქართველთა არ იცოდნენ კაბა და არ
ცა ჰყუარობდნენ მორთუასა და ამა მცირედითა მისაცემითა დაიერ
თგულნა და შემოიყარნა ქართველნი რ~მაშინ იყვნენ ქართველ
ნი გულწრფელნი და გამოუცდელნი ყიზილბაშის ხერხისა
და ტყუილისაგან და ესე როსტომ მეფე იყო კაცი ხერხიანი და
ილათიანი და მცდელისაქმისა და მას ჟამსა ვინცავინ ქართველნ
ი იყვნენ ყიზილბაშში დატყუვებული დაგათათრებულნი ყოველნი[ვე]
1-26 სტრ., 389v
წარმოიყვანა ქართლში და სწადოდათ გათათრება ქართლისა და იყო წესსა
ზედა ყიზილბაშისასა და გაარიგა რიგი სახლისა თჴსისა ყიზილბაშუ
რად და განაწესა მოჵელენი და გამრიგენი თათარნი და არცა მოშალა
ქართველი მოჵელე და იქცეოდა დიდებულად და მაშინ მეფეთა ქართლისათა სასახლ
ე იყო ციხესა შიგან სადა დგას საყდარი წმიდისა ნიკოლოზისა და ამ
ან როსტომ დაუტევა და მუნ დასუა მიმბაში ყიზილ ბაშისა თჴთ გამო
ვიდა და დასახლდა პირსა მტკურისასა ანჩის საყდარსა და სიონს შ
უა მუნ ციხეშიაც აღაშენა მეჩიტი აბანოს პირდაპირ და ჵევს გამოღ
მა და თჴსსასასახლეშიაც აღაშენა მეჩიტი და კ~დ აღაშენა ბაღი იშ
იტურტუქს ქუემორე დამუნცა აღაშენა მეჩიტი და ამა ჟამს
ა შინა იჯდა ერისთავად დათუნა ერისთავი არაგჴსა და არა უდებდა თავსა
როსტომ მეფესა და ესაქმებოდა ბატონს თეიმურაზს და როსტომ მეფე
საც ემსახურებოდა შეუტყო ჵერჵი ესე როსტომ მეფემან შემოიყარა ჯა
რი და მივიდა მუხ რანს შეუთუალა დათუნა ერისთავსა პირობა მო
მეც რომ ყაენთან წახვიდე მოგი მართავ ჵელსა და გაგგზავნი თუარა
და შემოგიჵდები და შენს ქუეყანას ავაოჵრებო და არა ძალ ედვა წი
ნააღდგომა მეფის როსტომისა და წარმოვიდა მ ეფეს თანა და მოვიდა უღ
ალატა მეფემან როსტომ და მოსჭრა თავი და გაუგზავნა ყაენსა შეუთ
უალა რომ ეს მჩხუბევდა ბატონს თეიმურაზთანა და თჴთ საერის
თოს შეუჵდა მაშინ იყო ძმა დათუნა ერისთვისა ზაალ შემოიყარა ამან
ზაალ ჯარი თჴსიდა დაუხუდა წინა გაემარჯუა და გამოაბრუნა: მაშინ
გაუგზავნა ზაალ კაცი ბატონს თეიმურაზს და შეუთუალა ფიცი საშინელ
ი და გაუგზავნა მძევალი და საფიცარი მოდიდა გაგაბატონებო რა
მიუვიდა ბატონს თეიმურაზს კაცი მაშინ ვერ ძალ ედვა ქართლზედ
მოსვლ და წარვიდა იმერეთიდან დვალეთზედ გარდმოიარა და მოვიდ
ა ანანურს და მუნ დადგა მაშინ შემოუჩინეს კაცები და ემტერებოდე[ნ]
1-26 სტრ., 390r
როსტომს მეფესა მაგრამე ვერსადმოაჵელეს ფრთხილობდა და
იყო ქალაქის ციხეშია მაშინღა: ერთგულად მოუდგნენ რომელნიმე წ
ვრილნი კაცნი ქართველნი ციხეში იჯდა და ვერას უმტერებდენ: ს
ალიმხან რომელი იჯდა ქუეყანასა კახეთისასა მოსაბრუნს და მუნ

აშენებდასახლსა და რა ნახეს ესე რომე როსტომ მეფეს ვეღარა უმტერეს
მაშინ მიუჵდენსალიმ ხანს დაესხნეს თავსა და თჴთ სალიმხან
გარდაუსწრა ვერ დაიჭირესდა სხუანი რომელნიც ყმანი მისნ
ი თათარნი მოაჵელნეს დაჵოცეს და ზოგი დაიჭირეს და წარმოვიდა ბა
ტონი თეიმურაზ და დაიჭირა კახეთი მაშინ კახეთი დამცრობი
ლი იყო და ვერ დადგა როსტომ მეფის შიშით მივიდა და დადგა ან
ანურთან და მუნითგან ქართლსაცა ცდილობდა ამა ჟამსა შინა
ინება როსტომ მეფემან და დადიანმან ერთმანერთის მოყურობა მაშ
ინ დადიანი ლევან და იმერეთის მპყრობელი ერთმანერთს უჵდებო
დენ და იყო შურიდიდი ერთმანერთშია და ამისთჴს მოინდომა დადიანმა
როსტომ მეფის მოყურობადა როსტომ მეფემანც ამისთჴს მოინდო
მა დადიანის მოყურობა რომე ბატონი თეი მურაზ ამისი მტერი ი
ყო და იმერეთში მაგრობდა და დადიანს იმისთჴს ემტერებიან
მაშინ არა ჰყვანდათ რა რომ ერთმანერთისათჴს მიეცათ დადიან
ს ჰყვანდა დაჳ სახელით მარიამ ესე ესუა ცოლად სვიმონს გურიელს ესე
მარიამ იყო ნაშობი ათაბაგის ქალისა მაშინ სვიმონ გურიელმა
გმო ღმერთი შურითა ეშმაკისათა აღბორგებულმან მოკლა მამა
თჴსი მამია გურიელი სარეცელსა ზედა მწოლარეს უღალა
ტა და ვითარცა სცნა ლევან დადიანმან მიზეზ ყო საქმე ესე შეუთუალ
ა სვიმონ გურიელსა ვინათგან ჰყავ საქმე ეგე ბოროტი მე
ჩემს დას შენ აღარ მოგცემო შეიყარა დადიანმა ლევან ჯარ
ი და მიუჵდა ლანჩხუტს შეიყარა იქიდამ სვიმონ გურიელმა ჯა[რი]
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ესე სვიმონ გურიელი იყო კაცი მჵნე და გულოვანი და მივიდა ესეც
ლანჩხუტს შეიბნენ და გაემარჯუა ლევან დადიანსა შეიპყრა
სვიმონ გურიელი დადასწვა თუალები და გამოართუა დაჳ თჴსი
მარიამ და დასუა გურიელად ქაიხოსრო გურიელის სა
ხლისკაცი და ესე ქაიხოსრო გურიელი იყო მარიამ დედოფლი
ს დედით ძმა და წარმოუგზავნა როსტომ მეფეს კაცი და აღუთქუე
ს ქალის მიცემა იამა როსტომ მეფესა და აემზადა წარმოსა
ყვანელად ქალისა შემოიყარნა ქართველნი და წარმოემართა
მაშინ იყო დადიანი ლევან დიდად მდიდარი საქონლითა და სპითა
აქედამ როსტომ მეფე წარვიდა სპითა მრავლითა და იქიდა
მ დადიანი წარმოვიდა შეყრილი და თანა წარმოიყვანა დაჳ თჴ
სი მარიამ: რ~ მაშინ ეშინოდათ იმერეთის მპყრობელისა გიო
რგისაგან და წარმოვიდა სამიქელაძეოზედა გამოიარა ფოკე გა
მოჵდარიონს და ამოვლო საჩხეიძო და მოვიდა კაკას ჵიდ
სა დადიანი და წარმოვიდა როსტომ მეფეცა სამცხეზედა
და შეიყარნენ როსტომ მეფე და დადიანი კაკას ჵიდსა დადა
დგნენ პირდაპირ სიახლოესა მაშინ იმერეთის მპყ

რობელი გიორგი შეიყარა სპითა მისითა და წარვიდა ი
გიცა მათ ზედა რ~ გაუბედა ჵრმალი და არა უტე
ვებდა მივიდა იგიცა სიახლოვესა მათსა და დადგა არჩი
ა გიორგიმ და განიზრახა თჴსგან წარვალ სუბად და დავხედა
ვ ჯარსა მათსა და წარვიდა ურჩიეს იმერელთ მარტო ნუ წახვა
ლო და არა დაიშალა და წარვიდა ათის კაცითა და დახედა მაღლიდამე
ჯარსა მათსა და შეუტყო საქმე ესე დადიანმან ლევან: წარმოგზა
ვნა სპანი თჴსნი და ნახეს გიორგი რომ სუბად იყო შეუტივეს და
შეიპყრეს და მიყვანეს დადიანთანა ამა ჟამსიყო ქრისტეს აქეთ ჩ~ქლბ 1632
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ხ~ დადიანს იამა და გამხიარულდა დიდად დატყუე ყო ხ~ მოსცა
ქალი როსტომ მეფესა და წარმოვიდა როსტომ მეფე და წარმოიყვა
ნა მაშინ გაბრუნდა დადიანი და წარიყვანა
გიორგი თანა და დაატყუევა ციხეშია დაჰყვანდა ტყუეთა: ხ~ ძემან გ
იორგისმან ალექსანდრე დაიპყრა მამისა წილ თჴსისა და წა
რმოვიდა როსტომ მეფე მასვე გზაზე რომელსაცა მისულიყო მას
ჟამსა თათრად იყო ათაბაგი და არღარა სახელსდებდენ ათაბაგად:
არამედ ოსმალის ენითაფაშად სახელს დებდენ და მაშინ იჯდა სა
ფარ ფაშის ძე უსუფ ფაშა ამან დაანებაგზა როსტომ მეფესა
გარდმოვლო ოცხე და ჩამოვიდა ქართლსა და ქნა ქორწ
ილი ჵელმწიფური და სახელოვანი მაშინ სთხოვა ალექსანდრემ
ძემან გიორგისამან დადიანს მამათჴსი და შეუკუეთა საჵსარი ხ~
დადიანმან სთხოვა ჩიხორსა და ჩხარს სომხები საჵსრად აჰყარა
და მისცა რაც შემოუკუეთა და გამოიჵსნა მამა თჴსი და მოიყვანა
იმერეთს და იცოცხლა გიორგიხანსა რაოდენსამე შინა და მოკუდა
და დაჯდა მის წილად ძე მისი ალექსანდრე ამიერითგან მძლ
ავრობდა დიდად დადიანი იმერეთზედა ესრეთ გაუჭირა სა
ქმე რომე ქუთაისს გალავანი შემოივლო და იჯდა ალექსანდრე
და ვერ წინა აღუდგებოდა დადიანსა: ხ~ დადიანი მოუჵდებოდა
ყოველს საუფლოს დღეს შობასა ახალწელიწადსა ნათლის ღებ
ასა და აღდგომასა და აოჵრება ქუეყანასა იმერეთისასა რომელს
ამე ჵოცდა და რომელსამე ტყუე ჰყოფდა და ჰყიდდა და დაირჩენდა
და თავსდააჵსნევინებდა და ამას ჟამსა შემოიღო ლევან დადიანმ
ა ტყჴს სყიდვა და თავის დახსნა რ~არა იყო მანამდი სყიდვა ტყჴსა
და იყო დადიანი მდიდარ ფ~დ და ემორჩილებოდენ სრულად აფხაზ
ნი და შარვაშიძენი ყმობდენ და ულაშქრებდენ დადიანსა ხოლო როსტომ მეფე
განდიდნა ფ~დ:
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და ვერღარა დააკლეს რა მტრებმან ამას შინა გარდაჵდა წელიწ

ადნი სამნი მაშინ უკუდგნენ არაგჴს ერისთავი ზაალდა ქსნ
ის ერისთავი ბატონს თეიმურაზს და აბატონებდენ კახეთსა შინა და
ესენი ეკერძებოდენ მას და იყო მას ჟამსა კახეთი გაოჵრებული
და ჩავიდნენ ლტოლვილნიკაცნიცა და რაც მუნ იყვნენ მცირე
დ ოდენ იწყო შენობად და მოსახლეობად მაშინ ზოგჯერ გა
უგზავნის ყაენს ფეშქაში და შეურიგდებოდის ბატონი თეიმუ
რაზ და ხან აეშლებოდა იყო კახეთშია და ესრეთ ბატონობდა მაშ
ინ ბატონმა თეიმურაზ იზრახა და განიგულა დაპყრობა დიდოეთისა და სწად
და იქიდამე რუსეთის გზის შოვნა და ზურგის მობმა რუსეთ
ის ჵელმწიფისაგანდა მუნითგან რუსის ჯარის მოსვლა: რ~
ესე იყო წადილი მისი შეიყარა ჯარიდა წარვიდა დიდოეთზედა ე
ნება მოქცევა დიდოეთისა და მიუჵდა დიდოეთსა და აღიღო რომელ
იმე კოშკები და ალაგები: ხ~ დიდოთა ითხოვეს შეწევნა ლეკთაგან
რ~ მაშინ დიდად ემტერებოდენ ლეკნი კახთა: რ~ ბატონი თეიმურა
ზ მიჵდომოდა და მრავალი ბოროტი შეემთხვია ლეკთათჴს და პირ
ველითგანაც მტერ იყვნენ ამისთჴს მტერობდენ ლეკნი კახთა
მოეშუელნენ ლეკნი დიდოთა და შემწე ეყვნენ და დახუდენ სიმაგრე
შია ბატონს თეიმურაზს დაუშინეს საგორავები ქვა და ისარი და ამოსწყჴტეს
მრავალი და გამოაქცივეს ბატონი თეიმურაზ და რომელნიცა ჰყვანდა გამოჩენილი
ეპისკოპოზნი და
რბაისელნი გამოჩენილნი ყოველივე მუნ ამოსწყჴტეს და ჩა
მოვიდა კახეთს დაიტირა ვაი ეპისკოპოზ დარბაისელ ამოწ
ყუეტილს ამაში გამოჵდა ხანი რამე შეკრეს პირობა ერისთა
ვმან იოთამ ამილახორმან ნოდარ ციციშვილმან კათალიკოზმან დიასამიძე
მან ევდემოზ გოჩაშვილმანგიორგი და ზოგმან რომელმანმე ქართ
ველმანცა ამათ ინებეს განდგომა როსტომ მეფისა და უფრო
სღა ცდილობდა კათალიკოზი ევდემოზ ამისთჴს რომე ამისი ძმის
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ასული დათუნა ბატონი თეიმურაზის შვილს ცოლად ესვა: ამათ გაუგზა
ვნეს ბატონსთეიმურაზს კაცი და მისცეს საფიცრები და პირობა
დიდი და იჵმეს კ~დ მოდი ქართლში და გაგაბატონებთო: ამაში ნოდარ შემოიყარა ჯ
არი და წარვიდა რა სცნა საქმე ესე როსტომ მეფემან შემოიყარა:
ჯარი და წარმოემართა იგიცა ნოდარზედა მოვიდა და დადგა საჯავახია
ნოს ვითარცა ესმა ნოდარსა წარმოსვლა როსტომ მეფისა გაიქცა და წავი
და დევნა უყო როსტომ მეფემან უკანა მაშინ ახლდა ნოდარს ორნ
ი ძმანი ჩხეიძენი გარდმოვარდნილნი და იყვნენ ნოდართანა რა
მიეწივა როსტომ მეფე ნოდარს გამოუბრუნდენ ორნივ ძმანი ჩხეი
ძენი შემოებნენ იომეს დადაჵოცნეს იგინიცა ხ~ ნოდარ ივლტოდა და
შევიდა ციხესა ატენისასა მივიდაროსტომ მეფე და შემოადგა გარა და
ვერცაღა მუნ გამაგრდა ნოდარ და წარვიდა ზემო ქართლად: რომელ არ

ს საათაბაგო: ხ~ როსტომ მეფემან აღიღო ციხე დაამტვრია: და წარმოვიდა
მუნითგან და დადგა ცხირეთს და მუნ იჵმო დედოფალი მარიამ და
იყოფოდენ მუნ ხ~ კ~ოზი ევდემოზ იყო მუნვე როსტომ მეფეს თანა კ~დ
შეუთვალა ბატონს თეიმურაზს კათალიკოზმან ვითარმედ ნოდარ რომ წასულიყოს
მაგისთჴს საქმესრატომ წააჵდენ და ან რატომ გაბრუნდი: მაშინ
ბატონს თეიმურაზს შეეყარა ზაალერისთავი მოვიდენ და დადგნე
ნ მუხრანს კუალად გაუგზავნა კათალიკოზმან კაცი ნუღარ ჰყოვნითო მოდი
თო და რაც გინდა გაქნევინებო მაშინ სცნა რა საქმე
ესე როსტომ მეფესა მაშინ დედოფალი წარავლინა გორის ციხეშია
და თჴთცა უკან ჩამოუდგა და მივიდნენ გორის ციხეშია და მუნ გამა
გრდენ: ხ~ ბატონი თეიმურაზ მივიდა უფლისციხესა და ვერ
ღარა გააწყო რა გამობრუნდა და წარმოვიდა და დახუდა წინა ვახტანგ მუხ
რანის ბატონი და უყო მრავალი ზიანი და წარვიდა: კახე[თს]
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ხ~ შეიპყრა კ~ოზი ევდემოზ როსტომ მეფემან და წარავლინა ქალაქის ციხეშია
და ტყუე ყო და ხანსა რაოდენსამე უკანა მუნვე ციხეში მოაშთობინა ხ~ გოჩაშვილ
ი გიორგი შეიპყრა და დასთხარა თუალები და სხუანი რომელნიცა იყვნეს
როსტომ მეფის ორგულნი რომელნიმე გაახეიბრა და რომელიმე მ
ამულით გააღარიბა და განაძო თჴსისა ქუეყნიდამე თჴნიერ ზაა
ლ ერისთვისა და იოთამ ამილახო რისა ხ~ იოთამ ამილახორი ხან მოუდ
გებოდა როსტომ მეფესა და ხან ბატონ თეიმურაზს და სიტკენ
აც დრო დააჵელის იქითკენ იყვის და ამისგან რა მოიცალა როს
ტომ მეფემან შემოიყარა ჯარი ქართველთა და რომელნიცა ყიზ
ილბაშნი იყვნენ მიჩენილნი ყაენისაგან იგინიცა შემოიყარა და
წარვიდა კახეთს ბატონს თეიმურაზზედა რ~ მაშინ ბატონი თეიმუ
რაზ მაღაროს იდგა სუბათა და კახნი თავ თავისთჴს იყვნენ მიუჵდა
როსტომ მეფე და დაუწყო სროლა ვიწროებში ბატონმან თეიმურაზ და
რაც ოდენ შეეძლო იომა და ვერღარა დაუდგა როსტომ მეფე გაიქცა
და წარვიდა ტფილისს და აღარა დევნა უყო ბატონმან თეიმურაზ იშოვა ბ
არგი მისი აიკლო და წამოიღო და წამოვიდა და მოვიდა თჴსსა სახლად
და რა ნახა ესე ზაალ ერისთავმან და იოთამ ამილახორმან რომ ვე
ღარცა რა ამ დამარცხებით დააკლეს რა დაუწყეს როსტომ მეფეს
ლაპარაკი და ხუეწნა შეგჴრიგე და გჴმსახურეო ხ~ როსტომ მეფე
მან ესე უპასუხა ზაალ ერისთავსა უკეთუ წარხვალ ყაენთა
ნ შეგირიგებ და უკეთუ არა წახვალ ჩემთან ჵელი არა გაქუს მა
შინ დაჰყვა ზაალ ერისთავი მოიყვანა და შეირიგა და გაგზავნა
ყაენთანა და მის წერა ყაენთანა კაი წიგნები და რა მივიდა ზაალერი
სთავი ყაენთანა სცა პატივი დიდი და კეთილად მიიჩნივა სიტყჴთა რო
სტომ მეფისათა და უყო წყალობა მრავალი გაუჩინა წელიწ
ადში სამასი თუმანი ჯამაგირი გაათათრა და გამოისტუმრა
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ქართლს და მოვიდა როსტომ მეფესთანა და მიერითგან იყო ერთგული როსტომ მე
ფისა და მას ჟამსა იწყო ქართლის წესმან და რიგმან გარდაცვალება და ყო
ველთავე შეიყუარეს ანგარება და სიმდიდრის მოყუარება ჯამაგირი და სოფლის
მიცემა ყაენისაგან და განმრავლდა ტანთ ცმა ყიზილბაშურად და საქართველოს
დიდე
ბულნი და თავადნი ყაენისაგან განმდიდრდებოდენ და რაყმით იშოვნიდენ
მამულებსა:
და თჴთ როსტომ მეფის წადილი და ნება ესე იყო რომ უყაენოდ არავის რა მისცემოდა
და თუ ვინმე
გასაკეთებლად უნდოდა ყაენს შეეკითხვოდა და იყო მეფე როსტომ ყაენის მორჩი
ლი და მოყუარე სჯულისა მაჰმადისასა ამან აღაშენა სახლი ყიზილბაშური
კეკლუცად და ტურფად ნაგები მოფენილობა სმა ჭამა გამოჩუენება და კეკელ
აობა და მიიქცნენ სრულიად წესსა ზედა ყიზილბაშისასა და განმრავლდა
სახლსა შინა მისსა სიძვა და არა წყინდება ცოდვა იგი სოდომ გომორულ
ი და მეძაობა და დედათა თანა აღრევა კუალად ინება სიმაგრე ციხისა და თა
ვისუფლობა ციხესა შინა მყოფთა თათართა განძლიერდენ თათარნი და კადნი
ერებდენ ქართველთა ზედა და რომელნიცა იყვნენ ქართველნი მოყუარენი წ
ესისა მათისა მეძავნი და ბილწების მოქმედნი დიდად პატივ სცემდა მეფე როს
ტომ და ჰკითხევდა და უსმენდა მათსა და რომელნიცა იყვნენ სიმართლის
მოქმედნი და წრფელნი გულითა და ცოდვის მორიდალი მათ არას პატივ სცე
მდა და ცუდს კაცს ეძახდენ და შეუძლებელსა და იყვნენ დღითი დღე სმასა
და განცხრომასა შინა ხ~ სულისათვის არარას ზრუნვიდენ მოიყვანა მეჩან
გენი და მუტრიბნი და აქებდენ ქართველნი დარბაისელნი და მათცა ეგრე
თვე იყოლიეს მუტრიბნი და მრავალნი მჵევალნი მათცა აგრეთვე იყოლიეს და არ
ღარა იყო სირცხვილი სიძვისა და მეძაობისა
და ქართველთაცა ისწავლეს: სმა და ჭამა ყიზილბაშური და დიდად სირცხვილ
უჩნდათ სერსა
ზედა უფლაობა და არა კეკელაობა და რომელსაცა არა შეეძლო ამ წესის ქ
მნა და უღონო იყვნენ მონაგებთაგან განყიდეს მამაპაპათაგან დაგდე
ბული მამული და აგარაკები და იცვემდენ ტანთა და სჭამდენ და სმიდენ
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და არარას ზრუნვიდენ შვილისათჴს და ამიერითგან შემოვიდა ზოგ ზოგან ტყ
ვის სყიდვა თავადებისაგან და რომელ ნიცა იყვნენ ობოლნი და ქურივნი გამოიყვანე
ბდენ და გაჰყიდდენ და განმრავლდა ცოდვა: ხ~ სამღდელონი ეფისკოპოზნი ამითი
დაიერ
თგულნა რომე ყოველთავე ჯამაგირი განუწესა თავდაბლად და ტკბილად ექცე
ოდა ამისთჴს არღარას ზრუნვიდენ სამღდელონი კრებულნი: ხ~ აღაშენა წმიდა
კათოლიკე ეკლესია მცხეთის გუმბათი და სხუანიცა რომელნიმე მოოჵრებ

ულნი ეკლსიანი აღაშენნა და კუალად აღაშენა გატეხილი ჵიდი და იყო სმისა და ჭ
ამისა მოყუარე და გასცემდა მცირედსა საბოძვარსა სმასა ზედა და ამისა ჟამ
სა შინა არა იყო ზრუნვა სულიერი ერისკაცთა შორის ა~დ იყვნეს:
ფუფუნეულ და ჵორცთ მოყუარე რ~ თჴთ სამღდელონიცა და მღდელთ მთავარინი
ცა მიდრკეს კეთილისაგან და აღერივნეს ერთა თანა გოდებისაებრ იე
რემიასა რ~ იყვნეს მოყუარე ღჴნისა და სმისა და შუებისა და განცხრ
ომისა უმღერდენ ურთიერთას სიძვა მრუშობასა და მეძაობასა ა
მას შინა მოუძლურდა სჯული და განირყუნა წესი ეკლესიისა რ~ ა
რღარა ეძიებდენ სულიერსა საქმესა არამედ ჵორცთათვის ზრუნვიდენ
ყოველნივე: ხ~ რაჟამს მოკლა კ~ოზი დიასამიძე ევდემოზ მაშინ მისცა
როსტომ მეფემან წინასწარ აღრჩევითა თჴსითა და მოწამებითა
ყოველთავე საქართველოსა მღდელთ მთავართა და სამღდელოთა დას
თა მიერ გამორჩევითა მისცეს კათალიკოზობა ურდუბეგაშვილს ქრისტ
ეფორეს ესე ქრისტე ფორე იყო კაცი მოყუარე სიმართლისა მშჴ
დი მდაბალი გულტკბილი ყოველთათჴს მოწყალე სიწმიდის მოყ
ვარე სახითა შუენიერ და ღირს ხარისხ მპყრობელობისა თჴსისა
კუალად აღზრდილი და გამოცდილი საეროსა სამამაცოსა ლაშქარ ნადირობ
ასა შინა და არა ჰქონდა გამოცდილობა წერილთა მცირედოდე
ნ წურთილ იყო ხ~ განაგებდა კეთილად წმიდასა კათოლიკე ეკლე
სიასა
და ამან როსტომ მატა ყოველსა ფეშქაშსა და მეტ[ადრე]
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ტყჴსასა რაჟამს დაიდვა სვიმონ მეფემან ამ წესით იქმოდა ანუ ძესა ურიისა
სა ანუ ნასყიდსა და ანუ ოსთასა გაგზავნიდა: ხ~ ამან გამოიყვანა ქართველ
თა გლეხთა აზნაურთა დიდებულთა ასულნი და ძენი და მას გაუგზავნიდა
ამიერითგან დაიდვა ესე და ყოველნი მეფენი საქართველოსანი ესრეთ ჰყ
ოფდენ ვიდრე მოდღეინდელად დღედმდე მაშინ დაიმორჩილა როსტომ მეფემა
სრულიად ქართველნი და იყვნენ დიდად ერთგულნი შემოიყარნა სპანი თჴს
ნი მივიდა და დადგა საფურცლეს და მუნითგან მოუწოდა ყიზილბაშის ხან
ებსა რომელი იყო ყაენისაგან მის ზედა ჩენილი მოვიდეს და შემოეყარ
ნეს იგინიცა და წარვიდა ბატონს თეიმურაზზედა რ~ მაშინ ბატონი თეიმუ
რაზ იდგა თიანეთს და ურჩია ბიძინა სუფრაჯმან ბატონს თეიმურაზს
ვ~დ წარგზავნე ძე შენი დავით და მე თანა ვიახლები და რომელნიმე კახნიც
ა გამოგუატანე წარვალთ ქისიყსა და ვემტერებით როსტომ მეფესა
იქიდამე და უსმინა ბატონმან თეიმურაზ და წარგზავნა ძე თჴსი დავით: ხ~ რა
ესმა როსტომ მეფესა მანცა წარგზავნა ყიზილბაშის ჯარი იმათზედა
და თჴთ წარვიდა ბატონს თეიმურაზზედა და უთავა სარდლად ვახტანგ მუხ
რანის ბატონი და ზაალ ერისთავი და გაატანა სპანი ქართველთანი მი
ვიდნენ ესენი უღ ლისს იქიდამ ბატონი თეიმურაზ მოვიდა და შეიქმნა ომ
ი და თოფის სროლა ძლიერი მაშინ ჰკრეს თოფი რევაზ სახლთუხუცესსა ჩო

ლაყაშვილსა რომელი იყო კაცი კეთილი და რჩეული სარდალი ესე იყო
ბატონის თეიმურაზის მოწინავე ამას ჰკრეს
თოფი და დაკოდეს სას
იკუდინედ და რა სცნა სიკუდილი თჴსი არა აშალა ჯარი და მუნცა დაუ
ტევა ძენი თჴსნი და თჴთ გაბრუნდა სახლთუხუცესი და მივიდა ბატონს
თეიმურაზთანა მაშინ დალოცა ბატონი თეიმურაზ ესრეთ ვ~დ მე მომკუდ
არვარ შენის სამსახურისა და ერთგულობისათჴს ჩემი თავი თქუენი
ს ჭირის სანაცვლო იყოს გამოესალმა და აკოცა ლელსა და იტირეს
ორთავე მრავალი წარვიდა და მივიდა სახლთ ხუცესი მუნვე ადგილსა [სადაც]
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დავიდოდა და მუნ მოკუდა და რა ნახეს სიკუდილი მისი კახთა მოეშალა თავი
შეშინდენ და უკუნ იქცნენ
და წარვიდნენ უკუნ იქცა ბატონი თეიმურაზცა და წარვიდა: ხ~ მუნცა
შებმულ იყვნენ ყიზილბაშნი და დავით ძე ბატონის თეიმურაზისა გამარჯ
უებოდა ყიზილბაშთა და მოეკლათ დავით და ჯარიცა მისი ამოეწყჴტათ
მაშინ ბატონი თეიმურაზ შეწუხდა დიდად არას გზით ღონე აღარა ჰქონდ
ა დადგომისა და შემაგრებისა წარმოგზავნა ხორაშან დედოფალი რომე
ლი იყო მამის ძმის შვილის შვილი როსტომ მეფისა ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ესე მოვიდა როსტომ მეფესთანა და შემოეხუეწა ხ~ როს ტომ მეფემანი რა სცნა
მოსვლა მისი სცა პატივი დიდი და აღუსრულა სათხოვარი დაანება გზა
გაუმძღუანა კათალიკოზი ქრისტეფორე წინა და ბარგიცა ამან გარდაუტანა
იმერეთსა ბატონმან თეიმურაზ გაუშუა კახეთი და ჩავიდა იმერეთს მოე
გება სიძე მისი ალექსანდრე მპყრობელი იმერეთისა ჩაუძღუა და და
აყენა და ისტუმრა კეთილად მაშინ განუმჟღავნეს ბატონს თეიმუ
რაზს ძე მისი დავით და იქმნა მათ შორის ტირილი და გლოვა დიდი:
ხ~ დაიპყრა როსტომ მეფემან სრულიად კახეთი და პატრონობდა ქარ
თლსა და კახეთსა გაურზავნა თავი დათუნასი ყაენსა და მიულოცა გამარ
ჯუება და არღარა ჰქონდა ფიქრი როსტომ მეფესა იშუებდა ლხინობდა: ხ~ ამა
ჟამსა შინა მომკუდარიყო სამცხეს უსუფ ფაშა და იჯდა მის წილად ძემ
ისი როსტომ ფაშა ნაშობი მჵევლისა მაშინ იქმნა რისხვა ღმრთისა საათაბაგოსა
ზედა სიმრავლისათჴს ცოდვათა მათთა გამოგზავნა ხვანთქარმან კაცი
და დაპატიჟეს სჯული მაჰმადისა ცოლსა როსტომ ფაშისასა ხ~ ქალსა
მას რა ესმა შეძრწუნდა ფრიად და ზარი დაეცა და განიგულა სიკუდილი თავისა თჴ
სისა და არა დატევება სჯულისა და ენება გარდავარდნა თავისა თჴსისა კლ
დესა შინა: და არავინ უტევა კუალად განიზრახა მოშთობა თავსა და ვერცა იგ
ი აღასრულა რ~ ჰყვანდათ შეპყრობილი და სულს იქით ღონე აღარა
ჰქონდა და რა მისჭირდა ქალსა მას მაშინ უთხრა უკეთუ ყოველსავე
1-26 სტრ., 395r
საათაბაგოში შინა მყოფსა ქალსა და კაცსა ყუელაკას გაათათრებ მეცა გავთათ

რდებიო და უკეთუ არა თავს მოვიკლავო და არა ვიქო მაშინ დაათათრეს ყოვე
ლივე და იგიცა გათათრდა: ერთის ქალის სიტყჴთ ის ქვეყანა გათათრდა დაყოვე
ლთვე მუნ მყოფთა დაუტევეს სჯული ქრისტიანობისა და იქმნეს მაჰმადიან
მიერითგან
იქმნა რისხვა ღმრთისა საათაბაგოსა ზედა განირყუნა წმიდანი ეკლესიანი შეირია
და იავარ ყვეს ყოველივე უსჯულოთა თათართა დაიპყრეს და ყვეს წმინდა
ნი მონასტერნი სამროწლედ და ცხოვართა სადგურად და დაუტევეს მნეთა
ეკლესიისათა და სამღდელოთა კრებულთა ეპისკოპოზთა და მოწესეთა კაც
თა საყო ფელი თჴსი წარიღეს თანა წმიდანი ხატნი და ჯუარნი და ნაწი
ლნი და წარმოვი დეს რომელნიმე საქართველოსა შინა და რომელიმე გუ
რიას და იმერეთს და დაემ კჴდრნენ იგინი სანახებთა ქართლისათა და იმერეთისა
თა და რომელნიცა დაშთეს მუნ ნეშტნი ქრისტიანენი იგინიცა მძლავრებით:
და იძულებით მიიზიდნეს თჴსათ და მცირედ მცირედ ვიდრე აქამომდე მიდრკე
ქრისტიანობისაგან და აწ სრულიად არღარა იპოებიან მუნ მორწემუნეთაგანი:
თჴნიერ კლარჯეთისა მსხემთა რომელ არს ჯავახეთი ხ~ როსტომ მეფესა ა
რა ესუა ძე ფ~დ მზრუნველმან უძეობისამან წინა აღრჩევითა რომელთამე
განმზრახთა თჴსთათა წარავლინეს კაცი ისპაანს და მოიყვანეს სპარ
სეთით ძისა ვახტანგისა თეიმურაზის ლუარსაბ რომელი დაშთა სპარ
სთა შინა ესე იყო სჯულითა მაჰმადიანი და ესე ისუა ძედ თჴსად მეფემან:
როსტომ ხ~ იყო სულელ და ხელ და აღტაცებულ გონებითა რომელი არა შვენის ძეთა
მეფისა საქართველოსათა და ზრდიდენ და სწვრთნიდენ კეთილად და საყუარელ იყო
მე
ფისა მიერ ხოლო ბატონი თეიმურაზ იყოფოდა სანახებსა იმერეთისასა მას ჟამსა
იყო დადიანი ლევან მდიდარი საუნჯითა აურაცხითა და სპითა მრავლითა დიდად
მძლავ რობდა მპყრობელსა იმერეთისასა ალექსანდრეს ესრეთ იყოფებოდა ქუთა
თის აღმშე ნებელი ზღუდისა და მჯდომარე იყო მას შინა თჴთ და ძმანი
მისნი და თავადნი ჩინებულნი იმერთანი დედაწულითურთ ყოველნივე
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თანა ჰყვეს გარე შეზღუდვილსა მას შინა შიშისათჴს დადიანისა რ~ ფ~დ მძლა
ვრობდა შურით მჵდომი და იავარ მყოფელი სანახებსა იმერთასა ზემოთა და ქუე
მოთა არასადა დაშთა დაბასი და შენობანი და სიმაგრენი რომელ არა მიემძ
ლავრა და არარას ჟამსა მოქმედებდა თჴნიერ დღესასწაულსა მას საუფლოსა:
შობა ნათლისღებასა ახალწელიწადსა ამათ შინა არა დასცხრებოდა მო
ოჵრებად ქუეყანისა სრვიდა და ტყუე ჰყოფდა მრავალთა და ჰყიდდენ ნაშოვართა
ტყუე
თა და დარჩენილთა კაცთა ეჰა რისხვა ღმრთისა ულხინებელი მოქმედთა ამის
ბოროტისათა რ~ მან განაწესა ბოროტისა მის მტერისა მიერ წარმო
თხეული გესლი იგი იუდაებრივი რომელმან განყიდა ვეცხლად შე
მოქმედი და მოძღუარი თჴსი მიერითგან განეთესა განსყიდვა უსჯულოთა ზედა ტ
ყუეთა ქრისტეს ნათლისღებისათა და წინააღმდგომთა ღმრთისათა კაცთა მყო

ფთა სანახებთა იმერთა ოდიშართა და გურიელთასა რომელი ნუ ყოს
ღმერთმან საქმე ქართლსა ზედა ბოროტი იგი ხ~ მან უფროსად და უმეტესად განმ
რავლდა და გარდაემატა ცოდვა იგი ვიდრე დღეისამდე ჶი ჩემდა რ~ თჴთ
მუნ მყოფნი მღდელთ მთავარნიცა და სამღდელოთაგანნი შეირინნეს ბორო
ტითა მით სენითა რ~ არა იყო პირველ ლევან დადიანისა და ალექსანდ
რესა ამათთა ჟამთა შინა შემოვიდა წარსაწყმედელად სულთა მათ
თა რ~ ესე ესრეთ იქმნა და აწ მივილტოდეთ პირველსავე სიტყუა
სა ზედა ხ~ მიიმძლავრა დადიანმან ლევან სრულიად იმერეთი და
ვერ ეძლო წინააღ დგომა და შემთხუევა ალექსანდრეს მპყრობელს
ა იმერეთისასა და ვერცა გამოვიდოდა ზღუდისა მისგან ხ~ მამუკა
უმრწამესი ძმა მისი იყო ყრმა ჰასაკად მიწევნული შვენიერი
და ახოვანი მსგავსი მამისა თჴსისა განთქმული რაინდობასა
შინა კისკასად და უებ როდ მორბედი რ~ კნინღა და ჟამსა მას არასადა აღზრდილ ა
რს ესევითარი მოასა კეთაგანი ზნე სრული და გულოვანი
გოლიათებრივი ესე მამუკა მცირედითა სპითა თჴსითა გამოვიდოდა
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ზღუდისა მისგან განმსტრობელმან თარეშთამან სპათა მათ დადიანისათა შე
ემთხვევის მზირად მცირედითა სპითა და მრავალი მოსრის და მრავალი დარ
ჩენით შეიპყრის და ტყუე ყვის და შემოიქცის გამარჯუებული და მსგავსად
მათსა ჰყიდდენ დარჩენილთა კაცთა თათართა ზედა და ვ~ა კ~დ მოუჵდა
დადიანი და მოაოჵრა ქუეყანა დღესა ერთსა ჩუეულებრივ გაუჵდა მც
ირითა სპითა თარეშსა დადიანი სასა მიეტევა მჵნედ და მაშინ წამო
ექცა ცხენი სისწრაფისაგან და დაეცა ქუე მაშინ შეუტივეს ოდიშა
რთა და შეიპყრეს და წარიყვანეს და მიჰგუარეს დადიანს და დადიანი მ
ხიარულ იქმნა შეპყრობისა მისისათჴს წარიყვანეს და ტყუე ყვეს
ოდიშს ციხესა შინა: ხ~ რა ესმა ესე ალექსანდრეს მპყრობელსა
იმერეთისასა დაუმძიმდა ფრიად მოიპოვა ღონე ესევითარი და აწვი
ა ბატონი თეიმურაზ წარსვლად ოდიშად დადიანსა თანა ხ~ მორჩილ ექმნა
ბატონი თეიმურაზ სიძესა თჴსსა ალექსანდრეს და წარვიდა და ვ~ა მივიდა
მიეგება დადიანი ლევან წინა ისტუმრა კეთილად დაუმზადა სერი
დიდი და ჵელმწიფური და მხიარულ იქმნეს ურთიერთას ხილვითა რ~
მეყჴსნიცა იყვნეს ესრეთ ძე იყო ლევან თეიმურაზის მამისდისა
დღეცა რაოდენ სამე უკანა წარმოუთხრა მიზეზნი მისვლისა მისისა
და მოქენე იყო გამოჵსნისათვის მამუკასა და განტევებად მისდა ა
რღარა შურობდა და ჵდომად ურთიერთას ხ~ იყო მუნ წულუკიძე
პაატა წუწკი მკელობელი მეყჴსი და თანა გაზრდილი და თან გან
მზრახი დადიანის ლევანისა და ესე პირველვე განძებული მეფის
ალექსანდრესაგან სამყოფ თაგან თჴსთა ლტოლვილი წარვიდა ოდი
შსა და მიერთ დადიანსა ლევანსა და დიდად მტერ იყო იმერეთის მპ
ყრობელისა ალექსანდრესი რ~ ენება დადიანს პატივის დადება ბ

ატონის თეიმურაზისა და განტევება მამუკასი ხ~ იგი შურითა სა
ვსე არა უტევებდა რ~ ესრეთ იყო დამორჩილებულ დადიანი რ~
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არარა მოქმედებდა თჴნიერ მისსა მაშინ მოიმტკიცა დადიანი პაატა წუწკმ
ა ენითა მზაკუარითა და უარყო დადიანმანც არა განტევება მამუკასი აუწყეს ბატონ
ს თეიმურაზსა მეტყუელთა ესრეთ ვერ ეგების ჩუენგან განტევება მისი
და იყო ხანსა რაოდენსამე მუნ ბატონი თეი მურაზ და არც ბატონმან თეიმურაზ და
უჟინა და წარმოვიდა მოვიდა იმერეთს სიძესა თჴსსა თანა: მაშინ არავე დასც
ხრა ბოროტისაგან საქმისა და არცა შეიშინა რისხვისაგან ღმრთისა კ~დ შე
სძინა შურსა თანა სიკუდილი მართლისა მის წარავლინა კაცი და და
სწვა თუალები მამუკას ციხესა შინა და მოკუდა: ხ~ ჟამსა მას მოკუდა
და იქმნა დიდად სალმობიერ სენითა სასიკუდინეთა გიორგი შვილის შვილი
თეიმურაზისა რომელსა ზრდიდა ალექსანდრე მოკუდა და მიიცვალა იგი
ცა და ყვეს გლოვა დიდი და მწუხარება და აღასრულეს წესი გლოვისა
და იყო მუნ ბატონი თეიმურაზ ვიდრე შვიდ წლამდე: ხ~ როსტომ მეფე
მეფობდა მშჴდობით არარას მზრუნველი თჴნიერ ლხინისა და შ
უებისა და მოსუენებისა და გარდაიჵდიდა დღეთა თჴსთა სიხარულსა
ხარობდა და შეექცეოდა და მას ჟამსა მოვლო რომელნიმე სანადირონი დაიყვ
ნენ ხუნანს რომელ არს გატეხილი ჵიდი და თანა ჰყვა ძედ მისა წოდებული ლუა
რსაბ მაშინ დაეთხოვა როსტომ მეფესა ყარაიის სანადიროდ: ხ~ მეფემან და
რთო ნება და წარვიდა და გაჰყვნენ თანა ყრმანი მსგავნი მისნი ახლ მოასაკენ
ი ქართველნი და ვითარცა მიიწივნეს მუნ მოირკეს ტყე და მოვიდა ჯოგი ნად
ირი ირემთა და შეექნათ სროლა ძლიერი და აღირივნეს ურთიერთას ყო
ველნივე დიდნი და მცირენი განირყუნეს სანადირონიცა და სროლასა
მას შინა მოხუდა თოფი ლუარსაბს და მოკუდა მუნ ვითარცა ესმა როსტომ მეფე
სა მწუჵარე იქმნა და იყო გლოვა და ტირილი წესისებრ: მაშინ ბატონი თ
ეიმურაზ იყო მუნვე იმერეთს დიდად გლახაკად უღონოდ საჭურჭლითა და სა
ზრდელითა მოუძლურებული წლისა სამოცდა 10 ათისა და ვერღა
რა ძალ ედვა წინააღდგომად როსტომ მეფისა ფრიადისა უძლურების[აგა]
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და დიდად მოკლე ბულ იქმნა საზრდელთა და საჭიროთა საჵმართაგან მაშინ წა
რგზავნა შვილისშვილი თჴსი ერეკლე რუსეთის ჵელწიფესთანა
და შეემთხვივნეს წინა ავაზაკნი და მათ მოსრეს პირითა მახჴლისათა ყმ
ანი ერეკლესნი და კნინღა თჴთ განერა რ~ ერეკლე ყრმა იყო მათგ
ან მოუწყულელად და დას ტაცეს მჵევალნი და ბარგნი და წარიყვანეს თ
ვით რუსეთს და მივიდა ჵელმწიფეს თანა ამაში გამოჰჵდა ხანი რამე და თჴ
თ ბატონი თეიმურაზცა წარვიდა რუსეთს რ~ წლისა იყო სამოცდა
თორმეტისა მივიდა და დიდად პატივ სცა რუსეთის ჵელმწიფემან სთ
ხოვა შეწევნა და ჯარი ქართლზედა და უთხრა ჵელმწიფემან

მიზეზი ჯერეთ მოცლა არა გუაქუსო და რა სცნა ბატონმან თეიმურაზ რომ შ
ემწე არა ეყო ხანსა რაოდენსამე უკანა დაეთხოვა და წარმოვიდა და აჩ
უქა მრავალი ჵელმწიფემან ამა ჟამსა შინა დიდად მოუძლურე
ბულიყო ბატონი თეიმურაზ წარმოემართა და მოვიდა ასტარხანს:
ხ~ ამა ჟამსა მომკუდარიყო იმერეთს შვილისშვილი მისი ლუარსაბ ყრმა კეთი
ლ მოასაკე შუენიერი და მჭურეტელთათვის სატრფიალო მოვიდა კაცი ა
სტარ ხანს და გაუმძღავნეს მუნ და ყო გლოვა მუნ დიდი და მწუხარება
ხ~ ერეკლე დაუტევა რუსეთის ჵელმწიფესთანა და ამა ჟამსა ში
ნა მომკუდარიყო დადიანი ლევან ხ~ შემოიყარა ალექსანდრე მპ
ყრობელმან იმერეთისამან ჯარი ჩავიდა ოდიშსა და ვერა წინა აღუ
დგენ და დაიპყრა ოდიში და მრავალი ბოროტი მოაწივა ოდიშ
სა და იძია შური პირველი რომელი ყო დადიანმან მათ ზედა ვ~ა ბრძა
ნებს წმიდა სახარება რომლითა საწყაულითა მიუწყოთ მოგეწყოსო თქუენ
და ზედა დაგერთოსო b აიკლო საქონელი დადიანისა და საუნჯენი მისნი
ყოველნი მისნი ყოველნივე თჴთ დაიპყრა და ტყუედ ყო მრა
ვალნი იშოვნეს სრულიად ოდიშიდამ იმერელთა და გამოართვაო
დიდებულთა ოდიშართა შვილები მძევლად და თჴთ დიდებულნიცა
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შეიპყრნა დააჵსნევინა თავი ხ~ ძენი მათნი მძევლად წამოასხა და დასუა მუნ დადია
ნად ვამიყ ძმისწული ლევან დადიანისა და წარმოვიდა ალექსნდრე ნაშოვნი
თა მრავლითა და მოვიდა იმერეთს ხოლო განუყო ქუეყანა დადიანს დაიპყრა
უნაგირა
ს აქეთი ალექსანდრე და უნაგირას ჩაღმართი დადიანს მისცა ხოლო ესე ვამიყ
დადიანი იყო კაცი შეუფერებელი სიდიდისა და შეუგვანი კ~დ იყვნენ დადიანის
ძმისწულები მამუკა და ლიპარიტ ესენი არა უდებდენ თავსა დადიანსა და
არცა მორჩილებდენ: რ~ არა თავს იდვეს დადიანობა მისი წარვიდენ და შე
ეხუეწნენ ათაბაგს როსტომს ფაშასა და კუალად როსტომ მეფესაცა დაუწყეს
ლაპარაკი და შემწედ იჵმიეს რ~ მარიამ დედოფალი ახლოს ნათესავი იყო
ამათი და სთხოვეს ჯარი ხ~ როსტომ მეფემან გაატანა ავალიშვილი და
ციციშვილები და სხუანი ჯარნი მრავალნი და როსტომ ფაშამანც გაატანა
საათაბაგოს ჯარი წარმოვიდნენ და ჩავიდნენ გურიას და წაჰყვა გუ
რიელი ქაიხოსრო თანა ჯარითა და მივიდნენ ოდიშსა და შემოეყარნე
ს ოდიშარნიცა და ვითარცა სცნა საქმე ესე იმერეთის მპყრობელმან
ალექსანდრე შემოიყარა სპანი თჴსნი წარვიდა და განვიდა ცხენის წყა
ლსა ხ~ მიქელაძე და ჭილაძე უწინაც ლევანს დადიანს ახლდენ და წარვიდნენ
და მივიდნენ მამუკასა და ლიპარიტსა თანა და მოვიდნენ იგინიცა და შეიყა
რნენ ბანძას და შეიბნენ მუნ და იქმნა ომი ძლიერი და გაემარ
ჯვა მპყრობელსა იმერეთისასა ალექსანდრეს და დაჵოცნა მრავალ
ნი ოდიშარნი თავადნი და მაშინ დანირჩინეს ქართლის თავადებ
ი და აზნაურნი და მესხნი და ყოველთავე დახსნევინა თავები და რომე

ლნიც იყვნენ ოდიშარნი განდგომილნი ყოველივე დაიმორჩილ
ა და შემოირიგა და კუალად მტკიცედ დაიპყრა ოდიში და დასუა მუნვე ვამ
იყ დადიანად და მიადგა ქაიხოსრო გურიელსა და ვეღარ დაუდგა
ქაიხოსრო გურიელი მოვიდა და შემოეხუეწა იგიცა ალექსანდრეს და შეირი
გა გური ელიცა და მისცა შვილისშვილი ბატონის თეიმურაზის
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ქეთევან ცოლად გურიელს ქაიხოსროს და მოიმოყურა ესე ქაიხოსრო გურიელი იყო
კაცი მ
ჵნე და ახოვანი და ბრძოლასა შინა გამოცდილი ამას შიგან მოვიდა ბატონი თეიმურა
ზსა და მას ჟამსა მიცვლილიყო ბატონი დედოფალი ხორაშან და არღარა ჰყვანდა რა
რ~
ერეკლე რუსეთს გაეშუა და ამა ჟამსა მოკუდა მეფე როსტომცა და ამას რ
ოსტომ მეფესა ლუარსაბის შვილი რომ მოუკუდა მას უკან მუხრან
ის ბატონის ვახტანგისათჴს მოეკიდნა ჵელი და ეშვილებინა და უყ
ვარდა როსტომ მეფეს დიდათ: და იყო საქმის ჵელ გამომავალი მჵნე
და ახოვანი და გამარჯუებული მას ჟამსა მოუძლურდა როსტომ მეფეცა და არღა
რა ეძლო შემოვლა ქართლისა და მაშინ გაგზავნა ვახტანგ მუხრანის ბა
ტონი ყაენთანა და მისწერა წიგნი ყაენს და უჯერებდა ყაენი დიდად როსტომ მ
ეფესა და უშოვნა ჯანიშინობა ქართლისა და რა ჩავიდა ყაენთანა ვახტანგ სცა დ
იდი პატივი და დიდად მიიჩნივეს და შეუკუეთეს სჯული მაჰმადისა და უთხრა
პირველ
ად ბევრი უარი და არღარა ღონე ჰქონდა მაშინ მორჩილ ექმნა გაათათრეს
და წარმოგზავნეს ჯანიშინად ქართლისა და მოვიდა ქართლსა მაშინ მოუძლუ
რებულ იყო როსტომ მეფე და არღარა ეძლო და სრულიად სარეცელზედ მწოლარე
იყო ლხინობდა და განისუენებდა ქართლს ესე არიგებდა: ესე ვახტანგ იყო თეს
ლი კოსტანტილე მეფისა თჴთ კოსტანტინედამ თავი მეოთხე რ~ კოსტანტინემ შვა
დავით მეფე გიორგი მეფე ალექსანდრე ბაგრატ და მელქისედექ კ~ოზი ამან მე
ფემან დავით მისცა მუხრანი ძმასა თჴსსა ბაგრატს და ამან ბაგრატ შეიპყრა ავგი
ორგი და ამან ბაგრატ შვა ვახტანგ აშოთან მამა მოწამის ქეთევანისა
დედოფლის და დედისიმედისა რომელი იყო ცოლი ათაბაგისა არჩილ და ე
რეკლე ხ~ სამნი ესე ძმანი უძეო ეგნენ და ვახტანგ შვა თეიმურაზ და ქაიხო
სრო გამგებელი ქართლისა ხ~ თეიმურაზ შვა ვახტანგ რომელსა სპარ
სთა უწოდეს შანავაზ მეფისა ხ~ როსტომ მეფემა
ნ განვლო სოფელი ესე დიდითა შუებითა და განცხრო მითა და მაშინ მოუძლ
ურდა სიბერითა და სალმობიერ იქმნა ხ~ ვახტანგ ჯანი შინმან წარავლინა კაცი და
ამცნო
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ყაენსა სალმობიერება და მოუძლურება მეფისა როსტომისა ხოლო მას ჟამსა მომ
კუდარიყო შა~სეფი ყაენი და დაჯდა მის წილად ძე მისი შააბაზ ამან შააბაზ

წარმოავლინა კაცი და მოვიდა ტფილის და ნახა როსტომ მეფე მოუძლურებული და
სალმობიერი და ამა ჟამსა შინა მოკუდა როსტომ მეფე წაიღეს და და
მარხეს ყუმსა ხოლო დედოფალი მარიამ შეიყვანეს ტფილისის ციხეში ქრისტ
ეს აქეთ ყაენის ბრძანებითა მაშინ მოვიდა ზაალ ერისთავი შეყრილი და
დადგა ავლაბარში მას ჟამსა ეპყრა კახეთი მურთუზალყულიხანს და ზაალ
ერისთავსა და მურთუზალყულიხან იმისის ზურგით იდგა ზაალ ერისთავის შეუკი
თხავი არა იქნებოდა რა კახეთში რ~ როსტომ მეფეს დაედგინა იგი კახეთის გ
ამგებელად და ეპყრა ზაალ ერისთავსა ერწო თიანეთი ხოლო ქართლსა განაგებდ
ა ვახტანგ შანავაზ წოდებული და ესე არიგებდა საქართველოსა: ხ~ თა
თართა ეპყრა მონასტერი ალავერდი ციხედ და იყვნენ შიგა და სხუაცა მ
რავალი ადგილი კახეთისა დაეპყრათ ბახტრიანი ციხედ ჰქონდათ და მრა
ვალი ელი ცოლშვილით ჩამოსახლდენ კახეთშია და მრავალსა ბოროტსა უყოფ
დენ მკჴდრთა კახეთისათა რ~ ენებათ სრულიად კახეთი გასათათრებლად კახეთი და
ელის დასახლება და ყარაღაჯში მურთუზული ხან იჯდა და მას ჟამსა იდგა ზა
ალ ერისთავი შეყრილი ავლაბარში რ~ ესე ვახტანგ მოყუარე იყო ზა
ალ ერისთვისა ამა ვახტანგის ასული ზაალ ერისთვის ძის ზურაბისათვინ
თხოვილი იყო: ა~დ ვერცა მოყურობით მოიყენა და დიდად შურობდა და მტერ ი
ყო საქართველოს გამგებლისა ვახტანგისა ზაალ ერისთავი ხ~ რაჟა
მს მიიცვალა როსტომ მეფე გაგზავნა კაცი ვახტანგ განმგებელმან ს
აქართველოსმან ყაენთანა და სთხოვა საქართველოს ბატონობა მაშინ ზაალ ე
რისთავმანცა ძჴნად შურობდა მისა წარგზავნა მანცა კაცი და ითხოვა
თავის უფალყოფა თჴსი ყაენისაგან: რ~ ჟამსა მას ფ~დ მიემძლავრა
საქართველო ყაენსა და ვერვის ძალ ედვა თჴთ ფლობით პყრობა საქართველოსი: თ
ჴნიერ ყაენისა ხ~ მოსცა ყაენმან ვახტანგს მეფობა საქართველოსი
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ამას ჟამსა იყო ზაალ ერისთავი ფრიად განმდიდრბული და მორჭმული საუნჯ
ითა ამას შინა მოუვიდა ყაენი საგან რაყამი და ბატონობა ქართლისა შანავაზს
ხ~ რა ესმა საქმე ესე წარვიდა ჵევსა არაგჴსასა განუდგა და არა მორჩილ
ექმნა მეფესა შანავაზს ხოლო ამა შანავაზ მეფესა ესუა ცოლად ასული ყ
აფლანისა სახელით როდამ ქალი ფრიად პატიოსანი და შემკული ყოვ
ლითავე საქმითა კეთილითა სრული სწავლითა სამღთოთა და საეროთა შუე
ნიერი და პირის წყალი დედათა: ხ~ ოდეს უბოძა ყაენმან ქართლი მე
ფეს შანავაზს მაშინ მოსწერა შერთვა მარიამ დედოფლისა და ვერღა
რა ურჩ ექმნა ყაენსა და არღარა ღონე ჰქონდა შეირთო მარიამ დედოფ
ალი და ქმნეს ქორწილი სახელოვანი და ესუა ორივე ცოლად რ~ ესხ
ნეს როდამთანა ძენი და ასულნი და გაბატონდა შანავაზ თჴთ ესე შა
ნავაზ მეფე იყო კაცი საკჴრველი ძლიერი საქმითა და გამარჯვებული
და ამას სჭირდა ოთხნი ესე საქმენი ბრძენ იყო უპოველი ბედნიერ იყო
საკჴრველი სარდალი და მამაცი უამხანაგო პირად შეუბედავი და გული
თ მოწყალე უცხოდ და მისცნა ღმერთმან ძენი და ასულნი მსგავსნი მისნი

არჩილ იყო უხუცესი ესე იყო კისკას შუენიერ მობურთალი მოისარი ყოვე
ლის კაცის ისარზედ ერთი ჵელის დადება ისარი უგრძე ჰქონდა და არა
იყო მსგავსი მისი მეორე შვილი გიორგი ძლიერი გოლიათებრ სამჵე
დროთა საქმეთა სრული და ჵელგამომავალი და ასეთი სიტყუა ჰქონდ
ა მტერნი მოყურად შეცვალის და ალექსანდრე გაეზარდა ყაენსა ესეთი
იყო რომ ყოველნი ყმანი ყაენისანი ვ~ა ყაენსა ეგრეთ პატივსცემდენ ლევა
ნ იყო ბრძენი და მეცნიერი შორდამნახავი საქმისა და განსწავლული ს
ამეცნიეროთა წიგნითა ლუარსაბ იყო მჵედრობისა მცოდნე რიმი
ს მცოდნე და სულეიმან კაცი პატიოსანი მაგრამ ძმათა სიკეთე ფა
რევდა ასულთაგან ანუკა ყაენმან ცოლად წაიყვანა და სულ ერანში
მისი სიკეთე ასე განფენილ იყო რაც ქალი კარგს რასმე იქმოდენ
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რასმე იტყოდენ ანუკა ბატონისშვილისაგან უსწავლიაო და შუენიერი დიდად
თამარი იყო მ
სგავსი დედისა მოღუაწე მართალი ღმრთისა და კაცთა მოსაწონი მაკეთებელი
სამღთო
სა და ეკლესიათა მაშინ ვითარცა ესმა შანავაზ მეფის განძლიერება
და წყალობა ყაენისაგან ზაალ ერისთავსა ეწყინა ფრიად და ყაენისაგანაც გულკლე
ბულ იქმნა და შანაოზ მეფესაც შეუორგულდა უკუდუდგა და იყოფებოდა დუშეთსა
ეპ
ყრა მტკიცედ საერისთო და განა გებდა კახეთსასა და გული უთქმიდა მხოლოდ თჴთ
პყრობად კახეთისა არა მრწმუნე ბელი მეფობასა შანავაზისასა: ხ~ ჟამსა
ამას შინა მიიცვალა მპყრობელი ალექსანდრე: და მოიყვანეს
ძე მისი ბაგრატ ნაშობი გურიელის ასულისა მიერ რომელი ცილწამე
ბულ იქმნა მემრუშედ ესე ბაგრატ იყო ოდიშს მოიყვანეს იმერელთა და
გააბატონეს: ხ~ ბატონი თეიმურაზ დაშთა სკანდას ციხეში ალექსანდრ
ესი და დედის ნაცვალი ბაგრატისა ამან დარეჯან მოიყვანა ძმიწუ
ლი მისი ქეთევან მამიდამან მის მან და მისცა ბაგრატს გერსა თჴსსა და ის
იძა ამას ჟამსა შინა ქაიხოსრო გურიელი მოეკლა ყმასა მისსა მა
ჭუტაძესა და გააბატონა განაყოფი მისი დიმიტრი გურიელი და ძე ქაიხოსრო
გურიელისა გიორგი ლტოლვილი წარვიდა ახალციხის ფაშას თანა და მუნ
შეინახა ფაშამან და მისცა ბაგ რატსა გერსა თჴსსა და იყვნენ მშვიდობი
თ ხანსა რაოდენსამე უკანა მაშინ იმერლებმა მოისრნეს დასჩხუბეს
დარეჯან და გერი თჴსი ბაგრატ და ჩამოუგდეს შური დიდი ურ
თიერთას და რომელიმე იმერელნი მიერჩდეს დარეჯანს და რომელი
მე ბაგრატს რ~ პირველად იმერელნი იყვნენ გულწრფელნი და ბ
ატონისა თჴსისა ერთგული და რაჟამს ჩავიდნენ კახნი იმერეთს და
იყოფოდეს მრავალჟამ მუნ ხ~ კახნი ჩუეულებისაებრ იყვნენ ერ
თმანერთისა მეშურნენი და მტერნი და მრავლის ზაკჴსა და ჩხუბის მო
ქმედნი ლაღნი და ამპარტავანნი ტანთ ჩაცმისა და სილამაზის გამომ

კიდენი და მოყუარენი რ~ ესრეთცა იყო პირ ველითგან ჩუეულება მათი
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და წაბაძეს მათ იმერელთაცა ისწავეს კახთა წესი და კიდეც გარდაამ
ატეს მიერითგან დამკჴდრდა იმერეთს ჩხუბი და დაუნდობრობა და
ესრეთ დასჩხუბეს დარეჯან და გერი მისი ბაგრატ იმერელებმა გმ
ო ღმერთი დარეჯან მოიპოვა ჟამი რამე უღალატა გერსა და სიძესა
თჴსა ბაგრატს შეიპყრა და დასწვა თუალები მოიყვანა შორეული ტომიდა
ბატონის ალექსანდრესი ვახტანგ რომელსა უწოდდენ ჭუჭუნასშვილ
ად და იგი შეირთო ქმრად ხოლო მას ჟამსა მოკუდა როსტომ ფაშა და დაჯ
და ძე მისი ასლან ფაშა რ~ ხონთქარი მით ჰკითხევდა და მათის შეკითხუ
ლობით იპყრობდა იმერეთს და იგინი განაგებდენ და არიგებდენ მ
აშინ წარმოემართა ასლან ფაშა ლაშქრითა და ჩამოვიდა იმერეთს ვერვინ
წინააღუდგა წარმოიყვანა თანა ჭუჭუნაშვილი ქეთევან და დარეჯან მამ
იდა და ძმისწული ესენი წარიყვანა ასლან ფაშამან და დააყენა ოლთის პა
ტივითა დიდითა ხ~ ბაგრატ თუალდამწვარი გააბატონა მუნვე იმერეთს:
და გამოჰჵდა ხანი რამე მაშინ იმერლებმა დაუწყეს ლაპარაკი შანავაზ მეფე
სა და დადიანმანცა რ~ არა მორჩილ ექმნეს ბაგრატს იქიდამ დადიანი მოვიდა და
დაიპყრა იმერეთი ხ~ მეფე შანავაზ წარვიდა და მივიდა ფცის წყალზედა და მას:
ჟამსა ზაალ ერისთავი არა მორჩილებდა მეფესა შანავაზს და იყო განდგო
მილ ამისთჴს ვერღარა წარვიდა იმერეთს ხ~ ძენი არაგვის ერისთვისა
გიორგისა ოთარი ედიშერ და იასონ ახლდენ მეფეს შანავაზს თანა: ხ~
გიორგი მამა ამ ოთარისა ძმა იყო ზურაბ ერისთვისა ესე გიორგი იყო
კაცი ამაყი და უარშიო და არა მორჩილებდა ძმასა თჴსსა ხ~ შეიპყრა
ზურაბ ერისთავმან და ბატონმან თეიმურაზ და დაკლებულ ყო ორთაგან
თვალთაგან: ხ~ ამა გიორგის ესვა ცოლად დაჳ შანავაზ მეფის და ამა ქალისაგა
ნ ჰყვანდა გიორგის ძენი ოთარი ედიშერ იასონ პაპუა და დათუნა ამათ მოახ
სენეს მეფეს შანავაზს ვინათგან ბიძა ჩუენი ესრეთ თქუენი ორგული
დავრჩი არის და ჩუენთჴსაც მრავლის ავის მქნელი არის დაგვჩაგრა და ჩუენ[ის]
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სამკჴდროს მამულის პური არ გვაჭამაო გვიბოძე დასტური წავალთ და მოვკლ
ავთო ხ~ მეფემან შანავაზ მისცა დასტური და მივიდნენ დუშეთს მაშინ უსჯ
ულოთა აგარიანთა მიიმძლავრეს სრულიად კახეთი და მრავალსა ბოროტსა უ
ყოფდენ მკვიდრთა კახეთისათა მოაოჵრეს და განრყუნეს წმიდანი ე
კლესიანი: მაშინ მგზავრი ვინმე ერთი კახი ხუცესი მარტო მივიდოდა
გზასა თჴსსა კახეთში ხ~ დამთხუევით შეემთხჴვა გზაზედა მღდელსა მას
თათარნი რაოდენნიმე და შეიპყრეს უსჯულოთა მათხუცესი იგი მტერთა მათ
და მოშურნეთა ქრისტეს სჯულისათა შეკრეს ხუცესი იგი მძლავრებითა და
შეამთხჴეს საქმე სიბილწისა რომელ არს ცოდვა სოდომურ და განუტევეს
ხ~ წარვიდა ხუცესი იგი და მივიდა დუშეთს ზოგად ისხდენ ზაალ ერის

თავი და ცოლი მისი დაუჩოქა ხუცესმან და შესჩივლა შენ ზაალერის
თავი ხარო და კახეთის გამგებელიო გააოჵრეს სრულიად კახე
თი უსჯულოთა აგარიანთა და მე გზაზედ შემიპყრეს და [შემა]
მთხჴვეს საქმე უშუერი და ჵელშეკრულ განმხრწნეს და ყვეს ჩე
მზედა საქმე სათქმელადაც უშუერი და აწ ამისი მაგიერი პასუხი ღ~თს
შენ მიეც და შენ უნდა გასცე ვინათგან შენდა რწმუნებულ არს კახეთი ხ~
რა ესმა საქმე ესე ზაალ ერისთავსა დიდად მწუხარე იქმნა და იყო ზაალ
ერისთავი ყაენის მომდურავი მაშინ შემოიფიცა ქსნის ერისთავი შალვა
და ელისბარ და კახი სუფრაჯი ბიძინა ჩოლაყაშვილი და შემოიფიცეს
მთის კაცნი თუშნი რ~ შალვა ქსნის ერისთავი სიძე იყო მისი ამათ გაატა
ნა თანა ზურაბ ძე თჴსი და წარვიდენ ღამესა ერთსა დაესსნენ თავსა სულტ
ანსა ბახტრიანს და ამოსწყჴტეს და მოსრნეს ბახტრიანის ციხეში
მდგომნი ელნი და რაც იყვნენ მიჰყვნენ იქიდამე ჵოცითა ჩავიდნენ ალავე
რდს და რომელნიცა მუნ იყვნენ თათარნი და ელი რაც ესახლა ყო
ველნი მოსრეს პირითა მახჴლისათა და ამოსწყჴტეს დედაწულით
ურთ და აკუანში რომელნიც ყრმანი იწვნენ იგინიცა დაჵოცნეს
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[სადაც კახე]თს თათარი და ელი ესახლა ყოველივე ამოსწყჴტეს და არა სადა დაშთა
რომ
[ყოველი]ვე არ მოკლეს და რომელნიმე ივლტოდეს წარვიდეს და განაძეს კახეთ
[ში] თათარნი აღარსად იპოებოდენ თჴნიერ ყარაღაჯისა მაშინ ყარაღაჯს იჯდა მუ
რთუზალი ხან და გაემარჯუათ და იშოვეს მრავალი საშოვარი და განათავისუ
ფლე კახეთი თათართაგან: და არა სარა იპოვებოდა თათარი წარმოვიდნენ და
მოვიდნენ გამარჯუებულნი ზაალ ერისთავთანა
ხოლო ესმა რა ესე ამბავი შაა
ბაზ ყაენსა იწყინა დიდად მაშინ ყაენმანცა მოსწერა წაჵდენა და სიკუდილი
ერისთვისა ზაალ
ისა და რომელნიცა ერივნეს თათართა სისხლსა შინა იგინიცა დაჵოცეთო მ
აშინ ოთარი და მისი ძმები იმარჯუებდენ საქმესა და ცდ
ილობდენ ღალატსა ზაალ ერისთვისასა დღესა ერთსა იყო ზაალ ერისთავი
დუშეთს სუბად ფანჩატურში იჯდა არავინ ახლდა მოიპოვეს დრო და მივიდნენ
ერისთავი ნარდს შეექცეოდა მაშინ უღალატეს ოთარმან და ძმებმან მისმან
და მოკლეს ზაალ ერისთავი ხ~ ძენი მისნი ივლტოდეს და წარვიდენ სამცხეს
ხ~ მეფემან შანავაზ გაუყენა უკანა კაცები მოეწივნეს ტბისყურზედა კაც
ები დაუჵოცეს და ორნი ძმანი ზურაბ და ნაბერალი შეიპყრეს და მოჰგვარეს მ
ეფესა და მან გაუგზავნა ყაენსა ხოლო შალვა ერისთავი და ელისბარ ძე მისი
და სუფრაჯი ბიძინა ჩოლაყას შვილი არა მივიდეს მეფესა შანავაზთანა ა~დ
წარვიდეს ყარაღაჯში მურთუზალ ყულიხანთანა მან შეიპყრა და ყაენს
გაუგზავნა: ხ~ ზურაბ ძემან ზაალ ერისთავისამან დაჰყო რამე მცირედი ხანი
ისპაანს და მოკუდა უმცროსი ძმა მისი გაათათრა ყაენმან და ამყოფა თჴს

თა თანა მაშინ ჩოლაყაშვილი ბიძინა სუფრაჯი შალვა და ელისბარ ესენი
მისცეს მკუდრის პატრონთა ვ~ა წესი და ჩუეულება არს თათართა რ~
[მკულ]ელს ჵელში მისცემენ მოსისხარსა და ყვეს სამართალი ჩუეულებ
ისაებრ მათისა ხ~ დაჰპატიჟეს სჯული მაჰმადისა ბიძინა სუფრაჯს ჩო
ლაყაშვილსა და შალვასა და ელისბარს მაშინ დიდად მჵნედ გამოჩნდენ სა
მნივე ესე მოწამენი და უმეტესად ბიძინა ჩოლაყაშვილი სუფრაჯი
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წადიერად იღუწიდა წამებისათჴს განბასრეს მათ და გინებულ ჰყვეს [სჯული]
მაჰმადისა მაშინ ბიძინა ჩოლაყაშვილი განამჵნობდა შალვასა და ელ[ისბარს]
და ეტყოდა ნუ მოვმედგრდებით და ნუ შეუშინდებით არამედ მივსცეთ თავი [ჩუენ]
ი ქრისტესთჴს სიკუდილსა რ~ სიკუდილი უნებელად თანაგუაც და ვერვი
ნ წინა აღუდგების სიკუდილსა აჰა ჟამი ესე არს შესვლად სასუფევე
ლსა შინა ერთჵმობით სამთავე აღიარეს ქრისტეს სარწმუნოება და
უარჰყვეს სჯული მაჰმადისა ხ~ მათ მახჴლებითა დაჭრეს იგინი ხ~ ას
ოეულად და დაჵურიტეს რომელიმე თოფითა და რომელიმე მახვილებითა და
ჭრნეს და აღსასრული სარბიელი წამებისა მიიღეს და იქმნეს ვ~ა ს
ხვანი პირველნი მოწამენი გჴრგჴნოსან და აწ იხარებენ ზეცისა სასურ
ველსა შინა ხოლო რაჟამს მოკლეს ზაალ ერისთავი მაშინ მისცა ერის
თობა ოთარსა მეფემან შანავაზ და მსაჯულობა საქართველოსი მისცა ედიშერს ხ~
ქსნის
ერისთობა მისცეს იესეს და დაიპყრა მეფემან შანავაზ მტკიცედ საქართვე
ლო და იყვნენ დიდად ერთგულნი ოთარ ერისთავი ედიშერ ქართლის მსაჯული
ქსნის ერისთავი იესე და სრულიად ქართლის დიდებულნი და დაიერთგულნა
სრულიად ქართველნი და მრავალსა კეთილსა უყოფდა: და ამათ ჟა
მთა: შინა შერიგდენ მეფე შანავაზ და ვამიყ დადიანი ამათ განიყვეს იმ
ერეთი და დაანება ბუჯას გაღმართი დადიანს ვამიყს და ბუჯას გამოღ
მართი თჴთ მეფემან დაიპყრა და მეფობდა მეფე შანავაზ სამთავე სამეფო
თა ქართლსა კახეთსა და იმერეთსა ზედა ესრეთ განდიდნა და აღემატა მ
ეფობა და სიმდიდრე მისი საქართველოსა შინა და განამდიდრნა ყოველნივე
მკჴდრნი სამეფოთა თჴსთანი უკეთუ ვინმე იყო გლახაკი და უპოვარი მონაგებთაგა
ნ აღივსნეს უხუად წყალობითა და საჵმართა ბოძებითა მისითა და [უკეთ]
უ იყო ვინმე ნაკლულოვან აგარაკთაგან ანუ მონათაგან ანუ საჭურჭ
ლეთაგან ყოველნივე განმდიდრდეს და გარდაემატათ სიმდიდრე და მორ
ჭმულობა მკჴდრთა საქართველოსათა და სადაცა იყო იატაკი მთათა შინა
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ანუ ბართა უჵმად მყოფი ყოველივე საჵმარად კაცთა შერაცხილ იქმნა უშენნი აღშ
ენდეს და მრავალნი დაბანი და დიდ დიდნი თემნი შესძინნა სამეფოსა
საქართველოსა
სა და სადაცა იყვნენ თანამდებნი მევახშეთა გან განათავისუფლნა და წმიდანი ეკლეს

იანი ზეშთა აღმატებულ ყო შესაწირავითა აგარაკთა და ყოველთა სამკაულთა
მიერ განაშშენა გლახაკთა და უღონოთათჴს ფრიად მოწყალე და ქველის მოქმედი
იყო ტყუენი გამოჵსნილ იქმნეს ქურივთა და ობოლთა მოწყა
ლე მართლ მსაჯულ და ჵელის ამპყრობელ და იყო ყოველთათჴს მოსამართ
ლე და მოწყალე მსჯავრსა შინა პირ უთნებელ უქრთამო და სწორის
სამართლის მოქმედ უხჴ უშურველ უტყუარ ერთგულთათჴს უხუად წ
ყალობის მიმნიჭებელ ურჩთა და ორგულთა ძლიერად შემრისხველ
დიდებისა და სახელის მეძიებელ მტერთა მიმართ უძლეველ და ახო
ვნად წინა განმწყობ წინააღმდგომთა თჴთა უშიშრად შემმართველ
რაზმთა და წყობათა შინა კეთილად განმზრახი სარდალი რაინდ
ობათა შინა უებროდ მორბედი და ყოველსავე სამამაცოსა ზნეობასა შ
ინა უსწორო და ესრეთ კეთილად მართებდა სამთავე სამკჴდროთა სამეფოთა თჴსთა
და
თჴთ სუე სრულობით მეფობდა და განაგებდა განსაგებელთა თჴსთა და
ამა ჟამსა შინა მიიცვალა კ~ოზი ქრისტეფორე და დასუა მის წილად
ბიძაშვილი თჴსი დომეტი კაცი სრული საქმითა: რ~ ამან მატა სჯულ
სა და წესსა ეკლესისასა ხოლო ეხსნეს ფ~დ პატიოსნისა სჯულიერის მეუღლისა
თჴსისა როდა
მისაგან ძენი ექუსნი და ასულნი ორნი სახელები პირმშო და საყუა
რელი არჩილ გიორგი ლუარსაბ ალექსანდრე ლევან და სულეიმან
აღზარდნა მეფემან ესენი დიდად სახელოვანნი და პატიოსანნი ძენ[ი]
და ასულნი თჴსნი მრავლითა ფუფუნებითა და საჵელმწიფოსა სწავლ[ითა]
და სიბრძნე მეცნიერებითა პირველად განსწავლნა სამღთოთა [.......]
ნიერებითა საღმრთო წერილთა სწავლა თარგმანებათა [და განმ]
არტებათა მიერ ხ~ უმეტესად საეროთა და სავაჟკაცოთა [......]
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ამოცდილობითა ყოვლითურთ სამამაკაცო ზნეობითა ესრედ სახედ რომე არა
ოდეს არა აღზრდილ არს საქართველოსა შინა მათებრივ არცა ძენი მ
ეფეთანი და არცა დიდებულთანი რ~ ჟამთა შინა მეფისა როსტომისათა ფ~დ
მიდრკა ქუეყანა ქართლისა სწავლისაგან სამღთოთა წერილთასა რ~ კნ
ინღა და თჴთ სამღდელონიცა კრებულნი და დასნი არღარა მზრუნვე
ლ და მეძიებელ იქმნეს სამღთოთა სწავლათათჴს არამედ უფროსღა და უმე
ტეს აღმრჩეველთა საქმეთა მსოფლიოთა და ჵორციელებრთა მიერ უჵმ
არ და უდებ ყვეს სრულიად ღ~თივ სულიერნი და სამღთონი სწა
ვლანი რომელ ესე ფრიად უმეტეს ჯერ იყო შეწყნარებად და აჰა დატე
ვებად რ~ ამათ ჟამთა შინა კუალად იწყეს მოქცევად ბოროტისაგან და ქმნად
კეთილისა სწავლად და გულს მოდგინედ წურთად ღ~თივ სულიერთა
საქმეთა მოქმედებად და განშუენდეს წმიდანი ეკლესიანი და მონასტერ
ნი და ყოველნივე წესნი ეკლესიათანი განმრავლდეს საქართველო
სა შინა მიზეზითა ძეთა მეფისათა შანავაზისათა ვითარმედ ესე სიტყუანი ძ

უელითგან თქმულ არს ჟამნი მეფენი არიაო: დედოფალმან მ
არიამ შეამკო ეკლესიანი შესამოსლითა ხატითა ჯუარითა და წირვი
ს იარაღითა ნაკერითა მარგალიტითა და თუალითა და ედვა ამა დედ
ოფალსა პატივი დიდი ყაენისაგან და ყოველთა საქართველოსა კა
ცთაგან და ქალთაგან მთავართა და დიდებულთაგან იყო ყოვლითუ
რთ შემკული კეთილითა რომლისა მსგავსი თამარ მეფისა შე
მდგომად არღარავინ:
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მეოცდა ჩვიდმეტე მეფე ფარსმან ძმისწული ფარსმან
მეფისა ხოსროიანი ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ხ~ ესე მეფე ფარსმან იყო იგი
მორწმუნე ვ~ა მამის ძმა მ
ისი და ჰმატა ყოველთა ეკლესიათა შემკობაჳ და მოკუდა კათალი
კოზი ჩერმაგ და ამანვე ფარსმან მეფემან დასუა კათალიკოზად საბა ~ ~
აქათგან არღარა მოიყვანებდეს კათალიკოსსა საბერძნეთით ა~დ
ქართველნი დასხდებოდეს წარჩინებულთა ნათესავნი და შ~დ ამი
სსა მოკუდა კათალიკოსი საბა და ამანვე მეფემან ფარსმან დას
ვა კათალიკოსად ელიოს
შ შ~დ ამისა მოვიდნე ამასვე მეფის ისვე ფარსმანის ზე იოვანე
შუა მდინარით რომელსა ეწოდა ზედაზადნელი განმანათლებელი ქარ
თლისა და განმწმედელი სჯულისა მაშენებელი ე
კლესიათა რომელმან ქმნა სასწაულები და ნიშები მრავა
ლნი რომელთა განაკჴრვნეს ყოველნი ქართველნი ხ~ დაიწერნე
ს ცხოვრება და სასწაულნი მათნი და დაისხნეს ეკლესიათა შინა ქართ
ლისათა რომელთა სახელები ესე არს იოვანე ზედაძ
ნელი დავით გარესჯელი სტეფან ხირსელი იოსებ ალავერ
დელი ზენონ იყალთოელი ანტონი მარტომყოფელი ისე წილ
კნელი თათე სტეფან წმიდელი შიო მღჴმელი ისიდორე
სამთავნელი აბიბოს ნეკრესელი მიქელ ულუმბელი პირო
ს ბრეთელი და ელია დიაკონი და აწ ვიწყოთ შემოკლებით ცხოვრება მათი: ხ~ იოვანე
იყო ქუეყანით შუამდინარ
ით რომლისა მშობელნი არა უწყით არამედ მხოლო მამა ზეც
ისა მშობელად მისა აღიზარდა და სრულ იქმნა ყოვლითა ს
წავლითა და შეიმკო სრულითა სათნოებითა ამისთჴს მიენიჭნეს
მას ღ~თისა მიერ სენთა კურნება და ეშმაკთა ოტება რომლისა
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მიერ მრავალნი სასწაულნი აღესრულებოდეს ვინათგან მრავალი წყინება ჰქონდა
ამისთჴს მეოტ იქმნა უდაბნოდ და მუნ დაადგრა ხ~ მუნ ბრძანება მოიღო ანგელო
ზისა მიერ რათა ათორმეტით მოწაფითურთ თჴსით წარვიდეს ქარ
თლად და მოვიდა მცხეთას და ბრძანებითა მეფისათა და კურთხევითა
კათალიკოზისა

თა აღვიდა მთასა ზედა ზადენსა და მუნ დაემკჴდრა დაყუდებით მუნ მ
თასა ზედა პირველითგან კერპნი აღმართებულ იყუნეს
და მით დამკჴდრებულ იყო მუნ ეშმაკთა სიმრავლე ხ~ ლოცვითა წ
მიდისა მამისა იოვანესითა ყოველივე განიდევნა მთისა მისგან ხ~ მო
წაფენი მისნი წარგზავნა წინაძღომითა სულისა წმიდისათა რომე
ლნიმე ქართლს და რომელიმე კახეთს და რომელიმე უდაბნოდ
არესჯად მაშინ მუნ დაადგრა იოვანე ღირსი მამა ჩუენი ერთისა ოდენ მოწაფითა
და მრავალნი წინააღმდგომობა და განსაცდელნი მოი
თმინნეს ეშმაკისა მიერ და მძლედ გამოჩნდეს მათ ყოველთა ზედა
ამისა შ~დ მთასა მას ურწყულსა წყარო გემრიელი გამოადი
ნა ღმერთმან ლოცვითა მისითა რომლისა სმითა და ცხებითა მდაბუ
რთაგან მრავალნი სნეულნი განიკურნებოდეს ამისა შ~დ დათა
ვი წყაროსა მას ზედა მდგომელი მშჴდითა მოძღურებითა გ
ანიოტა და მიერითგან არღარა ვის ავნებენ დათვნი მის მთისან
ი კაცთა ვისმე ვიდრე დღეინდელად დღედმდე ესრეთ განისწავლნეს და თავნ
ი უმწყსნი მოგუარეს მას განრღუეული მრავალ ჟამეულ
ი და ლოცვითა წმინდიდა მამისა იოანესითა მყის განიკურნა
სხუა მოიყვანეს კაცი რომლისა თანა იყო ეშმაკი უტყუებისა
და ილოცა მისთჴს მამამან წმინდამან იოვანემ და მყის დაუტ
ევა ეშმაკმან და ივლტოდა მისგან და განიკურნა კაცი იგი
და ადიდებდა ღმერთსა მრავალთა მისთა სასწაულთაგან ხ~
მცირედნი ესე წარმოვთქუნი სასწაულნი და სრულსა ცხოვრებასა
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მისსა შინა წერილ არს: ხ~ ოდეს მოიწია განსლვა მისი ჵორც
თაგან მოუწოდა ელია დიაკონსა და სხუათა ვიეთთა მოწაფეთა თჴს
თა ასწავა და განამტკიცნა და იხილნა ზეცისა მჵედრობანი მოსვლ
ანი მის ზედა და შევედრა სული თჴსი ჵელთა შინა მათთა და
დაიძინა მშჴდობით შემურეს წმიდა გუამი მისი და მიიღეს ს
აყოფელსავე მას თჴსსა სადა იღუაწა მთასა მასვე მუნ ხ~ შ~დ: მიცვალ
ებისა მ რავალნი სასწაულნი აღესრულნეს:წმინ წმიდა მამა დავით იყო ქუეყანით შუა მდინარით
რომლი
სა მშობელთა არა მეცნიერ ვართ ესე დამოწაფებული იოვა
ნეს თანა მოვიდა და განვიდა გარესჯასა უდაბნოსა ერთისა ო
დენ მოწაფითა რომლისა სახელი ლუკიანე რომელთა სიცხე
ნი მზისანი და ნეფხვანი ზამთრისანი ფრიად მრავალნი მოით
მინნეს ამისსა შემდგომად ვითარცა მამა დიდისა ბასილისა ირემთა მიერ
გამოიზარდნეს რამეთუ სამნი ირემნი ნუკროსანნი მოვიდიან
მოწველიან და ჵორცსა ხაჭოსა მისსა ჭამდიან გარნა ოთხშა
ბათ და პარასკევს არ მოვიდიან შემდგომად მცირედისა ჟამისა

ერთი ნუკრთაგანი შთანთქა ვეშაპმან მძჴნვარემან რო
მელი მკჴდრ იყო ღელესა რომელ სამე ნაპრალთა კლდისათა რ
ომელი სიტყჴთა დავითისითა განიდევნა და ველსა ყარაიისასა მეხის ტეხ
ით შეიწვა და ბუბაქარ დიდებული კაკაბთა ნადირობასა შინა შეემ
თხვია წმიდასა და ენება მახჴლითა მოკლვა რომელსა ჵელი განმ
არტებული შეაჵმო და ვედრებითა მისვე წმიდისათა კუალად ეგო ვითარცა
უვნებელი და ძენი ბუბაქარისნი საპყარნი წამსა შინა ლოცვითა
მისითა განკურნა ხ~ ამის გამო განისმა ჵმა მისი და ფრიად მრავა
ლნი დაემოწაფნეს და მრავალნი ჯურღმულნი აღმოკუეთეს ამ
ისა შემდგომად წმიდამან წყალნი მწარენი დაატკბნა რომელნი დიან დღეინდელად
1-26 სტრ., 404v
დღედმდე გარემოს ბერთუბნის მონასტრისა და მრავალნი სა
სწაულნი აღასრულნა და შემდგომად წარვიდა წმიდა ქალაქად იერუსა
ლემად ქვეითად და სადა იხილვების ბორცვებთაგან არა თავს იდვა
შთასლვა მუნ ა~დ მუნით თაყვანისცა და აღიღო სამნი ლოდნი და წარმო
იღო ამისთჴს პატრიაქმან იხილა ჩუენება და მალემსრბოლნი კაცნ
ი მოსწივეს წმიდასა და ორნი იგი ლოდნი მოუხუნეს და ერთი მიანიჭეს
რომელი სასწაულნი ითქუნეს ანგელოზისა მიერ პატრიაქისა მ
იმართ არა მიცემად სამთაქვათა არამედ მესამედისა მადლისა წმიდის
ა ქალაქისა მოღებად აქა უდაბნოდ ვინათგან სამგზის აქა
ლოცვა მიესწორების ერთგზის იერუსალემსა მისლვასა ამი
სა შ~დ: სული თჴსი ღმერთსა შევედრა და დაისხნა წმინდა
გუამი მისი სამყოფსა თჴსსა გარესჯის მონასტერსა რომ
ლისა სასწაულნი და ღუაწლნი მისნი სრულიად სრულსა ცხოვრებასა
მისსა შინა წერილ არიან: ხ~ ამის წმიდისა მამის დავითი
სა სიცოცხლესავე შინა მოვიდა მამა წმინდა დოდო კახე
თით და მისვე მამის წმიდისა განვიდა მიერ უდაბ
ნოდ და დ[ა]ემკჴდრა მუნ და აღაშენა მონასტერი ფ~დ
დიდი რომელსა შინა მრავალნი ღუაწლნი და შრომანი აღასრ
ულნა რომლისა სასწაულსა და ღუაწლსა მოგჴთხრობს ს
რული ცხოვრება მისი და ამისა შემდგომად სული თჴსი ღ~თსა
შევედრა და დაისხნა წმიდა გუამი მისი საყოფელსა თჴსსა
ვე:- წმიდა მამა შიო ქალაქით ანტიოქი
თ სიჩჩოთგან დამტევებული სოფლისა და დამოწაფებული მა
მისა იოვანესი ვინათგან წარმოვიდა ქართლად წმიდა იოვანე
წინაძღომითა საღმრთოთა სულისათა არა უგულებელს ყო სუ
ლიერი მამა თჴსი და მის თანავე წარმოვიდა ღირსი შ~ო: მოსრულმ[ან]
1-26 სტრ., 405r
ქართლს ქალაქსა მცხეთას მყუდროებისა და მარტომყოფობისა მოს

ურნე იყო ითხოვა შენდობა კათალიკოსისა და მამისა იოვანესგან
და წარვიდა წმიდა შიო დასავლით კერძო მცხეთისა მარჯვენი
თ რომელსა ჰქჴან მღჴმე ღრმათა ჵევთა ფრიადთა მზის სიცხე
თა და ზამთრისა ყინვათა მიერ განიბძარვოდეს ჵორცნი მისნი პოვა
ქვაბი კლდისა გამოკუეთილი და სიცივისა და სიცხისა ნუგეშინის იცა
მას შინა ხ~ ვინათგან სახიერმან ღმერთმან არა უგულებელს ყო
მრავალი ღუაწლი მისი არამედ ვითარცა ელია ყორნისა მიერ გა
მოზარდა ეგრეთვე აქაცა დღითი დღე ტრედისა მიერ საზრდელი
მოეღებოდა ამისა შ~დ დღესა ერთსა მონადირე ვინმე მდიდარი
და საჩინო სახელით ევაგრე: გამოვიდა სახლით თჴსით ციხე
დიდით და ნადირობდა ფრინვლითა ოდენ მაშინ მხოლოდ მდგომი
კლდისა თავსა ზედა ნახა ტრედი მიმქონი საზ
რდელისა თვალ აგნა და განეცჴფრა გონებასა თჴსსა და კ~დ
დღესა მეორესა ეგრეთვე ნახა ვ~ა პირველ და შეუდგა კუა
ლსა ტრედისასა ნახა ბერი ვინ მე მოღუაწე შეიშურა
მოთმინება ბერისა მის და არა უგულებელ ყო განშორე
ბა მისი მაშინ ჰქუა ევაგრემ ბერისა მას მამაო ღირს მყ
ავ შენთანა დამკჴდრება რათა მყუდროებასა შინა აღვასრუ
ლო დღენი ჩემნი რქუა მას წმიდამან შიო ა
ღიღე კუერთხი ესე ჩემი და უკეთუ ორგზის გცეს გ
ზაჳ წყალმა იგი ნება უფლისა არს და მოვედ აქა და უკეთუ
არა განიპოს წყალი იგი იყავ სახლსა შენსა სარწმუნოდ მაში
ნ წარვიდა განმგე სახლისაგან მოსეს მსგავსად ორგზი მტკუა
რი განაპო კუერთხმან იმან და აღვიდა მამისა შიოს თანა ე
ვაგრე არა უკუნ მხედველი ვ~ა ლოთ სოდომისა შიშითა ასწა[ვლა]
1-26 სტრ., 405v
ყოველივე სახე მონაზონებისა ამისა შ~დ ჰქუა წმიდამან შიო შვილო ევაგ
რე გვიღირს ეკლესია სადაცა უფალსა უნდეს აღვიდენ თავსა კლდისასა
მარცხენასა ჵელსა ცეცხლი დაიყარა და მასზე საკმეველი დაჰყარა და
მარჯუენითა ჵელითა ჯუარი დასწერა მაშინ საკმლის კვამლით წვერ
ჩამობრუნვით იპოვა ადგილი სადაცა ეკლესია უნებს უფალსა და
აღაშენეს მუნ ეკლესია მაშინ განისმა ანბავი მათი და მოვიდენ უ
რიცხუნი სულნი და იქმნენ მონაზონ ჰყვანდათ კარაულები საზიდრა
დ წყალისა და უბძანა მგელსა და იდგნენ მგელი მწყემსად კარაულთა
ერთსა დღესა ბერისა კონონის კარაული კლდით გარდა
ჭრილი მიუსლველ იქმნა: ჰქუა ბერმან მან წმიდასა შიოს
რა ესე ჰყავ მგელი მყემსად კარაულთა განაჩინე ამას
შეუჭამია მაშინ მგელი ეჭიდებოდა კალთასა ბერისასა წა
ჰყვა ბერი იგი და ნახა ნაპრალსა კლდისასა დაგორვებული
კარაული უსულოდ მდებარე მაშინ თავის უფალყო მგელი ჰრქ

ვა ნუღარა იყოფები სავნებელად ადგილსა ამას სასწაულნი ესე დღეინ
დელა დღედმდე ჰგიან რ~ ვერას ავნებენ ნადირნი პირუტყუთა მუ
ნ და ქმნა სხვანიცა მრავალნი სასწაულნი რომელი კნინნი
ოდენ აღიწერა წიგნსა ამას შინა რომელსა სრული სასწა
ული მისი სრულსა ცხოვრებასა მისსა წერილ არს: შ~დ
ბერთა ევაგრე განაჩინა თჴთ ჩავიდა მღვიმესა შინა ბნელ
სა კაცთა მიუვალსა ვითარ გამოთქუეს სიმჵნე და მოთმინე
ბა მისი ლოცვა ცრემლი ეშმაკთ ოტებანი მკე
ლობელი ავლინა განრისხებული მეფე მშჴდ ყო ვნებული არა წმიდათაგა
ნი განკურნა უშვილოთა მიანიჭა და ძე იგი კათალიკოზ ყო ხ~ ყოველი მისი ცხო
ვრება კეთილად აღასრულნა და შ~დ ამისსა მისი სიწმინდე დაიდვა წინაშე ღ
თ~ისა და მუნვე სამყოფსა და საღვაწლოსა შინა მიღებულ იქმნა რომლისა ნაწ[ილი]
1-26 სტრ., 406r
წლითი წლად იხილვების ყოველთა კაცთაგან ანგელოზისა მიერ:მამა წმიდა ისე წილკნელი მოწაფე წმიდისა მამისა იოვანესი
რომლისა არა უწყით მშობელნი არცა ადგილსა სადაურობისა თჴ
ნიერ ესე ვიცით თანა მოჰყვა იოვანესა და მრავლითა იძულებითა ქარ
თლისა კათალიკოსმან აკურთხა მღუდელთ მთავრად წილკნის ეკლეს
ფრიადნი ურწმუნონი სწავლითა მოაქცივნა დაბასა მას შორის
ჰქონდა წყალი რომელსა ჰქჴან ქსანი შუა ტყე და მაღალი გო
რა ჰქონდა: დღესა ერთსა აღიღო კვერთხი თჴსი ვედრებისა წარმო
მთქმელმან წინაშე ხატსა დედისა ღმრთისასა მიიწია პირსა ქ
სნისასა უბრძანა წყალსა მას ძლიერებითა უფლისა ჩვენისა
იესო ქრისტესითა და ღვთისმშობლისა მარიამისითა გიბრძანე
ბ მდინარეო გამოვედ და შემოუდეგ კუალსა ჩემსა და მოსდევდი წ
ვერსა კუერთხისასა უვალსა და უგზაურსა ალა
გსა შემოუდგა წარმოიღო ვიდრე წილკნის ჩაღმა რომელი
აწცა მდინარეობს წყალი იგი ამისა შ~დ ღუაწლი მრავა
ლი განფინა უფლისა მიერ რომლისა სრულსა ღვაწლ
სა და სასწაულსა მისსა სრული ცხოვრება მისი მოგვითხრო
ბს და ამისა შ~დ თჴთ წინაშე უფლისა აღვიდა და წმინდა გვა
მი მისი დაიდვა მონასტერსა წილკნისასა რომელი აწამო
მდე ჩანს სასოდ და შესავედრებელად ქ
ართველთა:- ხ~ მამა ანტონი შუა მდინარელი რომელი
იყო მოწაფე მამისა იოვანესი იყო წმიდა ესე განშორებულთა
შორის ფრიად სათნო და წარჩინებული ამან ყოვლად სანატრელმა
ნ წმიდა იგი ხატი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი რომელ
სახედ პირსა თჴსსა ტილოსა ზედან გამოსახა და ავგაროზს სასოე
ბა აღუსრულა და შ~დ ამაღლებისა თადეოსის მიერითა ჵელითა მიუვლი[ნა]
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და განკურნა კეთრისა მისგან ქუე მდებარისა და ყოვლით სახლე
ულით მისით ნათელ იღო თადეოსის მიერითა ჵელითა და შ~დ
მისსა ძე კაცისა ავგაროზისა და კუალად შვილისშვილისა ძისა მისისა
ენაცვალნეს მათ მეფობათა ოდენ და არა ღმრთის მსახურებითა
რამეთუ განდგომილ იქმნეს ღ~ვთისმსახურებასა და დამონებულ ეშმა
კთა საოცრებასა რამეთუ რა იგი ავგაროზს ეყო ეშმაკთა და ვითარ შ
ემუსრნა და განუდგა მისი ენება შურის გება რათა მიუზღოს
ეშმაკთა სახე ძუელისა მის საზორველისა დამჵობისა დამჵობათა
ხატისა მის საუფლოსათა რომელი აღმართა ავგაროზ
ბჭეთა ზედა ქალაქისათა სადა იგი ემართა კერპი ბილ
წი რამეთუ მუნ დაუსუენა ხატი იგი ტილოსი ფიცარსა ზედა
გარდართხმული რათა ყოველნი შემავალნი მუნ ში
ნა ხილვით თაყვანის ცემდენ მაშინ ბილწმან შვილის წულ
მან ავგაროზისმან აღირჩია დღეკეთილებისა წილ უსახუ
რობა და ხატი იგი უარყო და ეშმაკთა შეუდგა და იგონა ხა
ტისა მის ქრისტესისა რათა წარწყმიდოს იგი მაშინ ეფი
სკოპოსმან მის ქალაქისამან გულისხმა ყო განზრახვა ბო
როტისა მის და ყო განგება ღირსი და შემსგავსებული მ
ის ჟამისა რამეთუ სადა იგი ხატი ესუენა კამარედად მქნული
იყო და წმიდამან ეპისკოპოსმან დადგა კანდელი აღნთებ
ული საფარველად ტაძრისა მის აღმართა კეცი წინა პი
რსა ხატისასა და აღმოყორა კარი იგი კამარისა და შეა
ფარილა რომელ ყოვლად არა ეტყობოდა თუ ერთი რომელ
უახლეს არს და შემდგომად უკანასკნელთა ჟამთა ხუასრო სპარს
თა მეფე მოადგა ედესია ქალაქსა და უწყო თხრა ქუეშე ზღუდეს
ა და ეგრეთ შევიდენ: რომელ ვერ აგრძნან თუ ბრძავსო: მაშინ ღ~თნ არა დაიდ[უმა]
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უტყუველი აღთქმა რომელ აღუთქუა ვ~დ ზღუდე ვარ მე ედესიისა და მშობე
ლისა თჴსისა მეოხებითა ევლავიოზს ეპისკოპოსსა მის ქალაქისასა გა
მოეცხადა დედა ღმრთისა და რქუა ვითარმედ მას რომელსამე ბჭესა ზედა ა
რს ხატი იგი ჵელით უქმნელი და დაფარული და ვითარცა განიღჴძა ეფისკო
პოსმან გულისხმა ყო ჭეშმარიტებით ძილსა შინა ჩუენებულსა მის
და განთიად წარვიდა ლიტანიით ადგ ილსა მას და პოვა წმინდა
ხატი იგი ყოვლად განურყვნელი და კანდელი იგი წინაშე მი
სსა ანთებული ეგო ეგეოდენსა ჟამთა სიმრავლესა შინა
და გარდააწუეთეს ზეთი მის კანდელისა მბრძოლთა მათსა ზედ
ან მის ქალაქისათა და მეყუსეულად ვითარცა მიახლდა მიედვა და დაიწვნ
ეს და ვითარცა მტუერი განიბნივნეს და უჩინო იქმნეს:
ხ~ რომელი
იგი კეცი საფარველად მის ხატისა აღმართებულ იყო მას ზედა
გამოსახულ იყო სხუა ხატი და მსგავსება წმიდისა მის

საუფლოსა ხატისა რომელი იგი სწორებით პატივ იცემებ
ოდეს და ნისტორიანთა ეკლესიასა შინა დაესუენნეს მაშინ წმი
დამან ამან ანტონი იძია მოძღურისა თჴსისა გზა და ისწა
ვა ჭეშმარიტი და ცნა რამეთუ წარვიდა სომხითს ჩრდილოეთით კერ
ძო სხუათა თანა მოწაფეთა რომელთა აწ მოვიჵსენნეთ დავით და დ
ოდო და შიო ანტიოქელნი და რვანი სხუანი მოწაფენი იო
ვანესნი ერთისა საზღვრისანი ესე ცნა წმიდამან ანტონი აღ
იძრა ტრფიალებითა მოძღურისა თჴსისათა და ესეცა ეძჴნებოდ
ა გულსა თჴსსა რომელ ნისტორიანთა ეკლესიასა შინა ი
ყვნეს საუფლონი იგი ხატნი და აღიყვანა კეცი რომელი საფარველ
ად მის ხატისა ყოფილ იყო და ხატი ქმნულ იყო ესე უჩინარად წ
არმოიყვანა წინაძღომითა ანგელოზისათა და უწყებითა ზეციერი
თა ჩრდილოეთს და მიიწია მტკუარსა ზედან განვლო იგი და დაემკჴ[დრა]
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აღმოსავალით ვითარ ოთხ მილიონ ნაპრალსა კლდისასა ში
ნაგან მთათა აკრიანთა იოანეს ახლვიდა ვითარ ხუთ მილიონ
და შიოს ვითარ ცხრა მილიონ დავით დოდოს ათსამეტ მილიონ: ხ~
მუნქვესვე რომელ წმიდისა ამის ანტონის ედგნეს საზ
არდელად გუამისა თჴსისა ირემნი და იყო მთა უღაღი და სერტ
ყიანი და იყო ქალაქი ვითარ ერთ მილიონ მცი
რე და ესე ირემნი წარვიდიან ველსა და ვითარ ჟამი მოვიდია
ნ წველის და ვითარ მწყემსნი მოვიდოდეს ჟამეულად ხ~ ერთსა
ოდენ ჟამსა მიიწივნეს უჟამოდ დამფრთხალნი და უკან ნ
უკრი მოხდევდა ჵორც შეკუეთილი და ესე დაუკჴრდა წმინდ
ასა მას და თქუა გულსა შინა თჴსსა თუ სადა ვინ შეემთხ
ვია რამეთუ არა უწყოდა სიახლე მის ქალაქისა და მყის ვ~ა: კაცთა
თუალ მმრუმედ ხედვასა თანა ჰრქვა რარს ეგე და მათ ვ~ა პირმე
ტყუელთა თავმიზიდვით ჰრქუეს შემომიდექ და გიჩვენოთ და შეუდგა კუა
ლსა მათსა და მიიწია მას ადგილსა სადა იგი შემთხუეულიყო მათ
და და აჰა მთავარი მის დაბისა მოვიდოდა ნადირობად
და წინა შეემთხჴა და რქუა ვინ ხარ ხ~ წმიდა იგი ჵელითა
უჩუენებდა სადა იყოფოდა და ყოველსავე საქმესა რ~ ენა არ
ა ესმოდა მაშინ მთავარმან რქუა მე ენა შენი არა მესმის და
რომელ ეგე ჵელითა მეუბნები ეგეცა მოგკუეთო და ჰრ
ქუა წარიყვანეთ მჭედლისა თანა და ვ~ა მიიყვანეს მჭე
დელმან შანთი განაჵურვა და გამოიღო რათა ჵელი მო
ჰკუეთოს და დავარდა ქუე და ჵელნი ვითარცა შეშანი შეექმნნეს მ
აშინ წმიდა მან მიჰყო ჵელი და ვითარცა ნაკუერცხალი ჵელითა ა
ღებული მიუპყრა და ჰრქუა ჰყავ ადრე ბრძანებულ
ი შენდა და იგი განკრთა საშინელსა მას ზედა
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ხილვასა და მსწრაფლ მიუმცნეს მთავარსა მ
ას და ჰრქუეს ყოველი ხილული მან ბრძა
ნა რათა წინაშე მისსა მიიყვანონ და ვ~ა მ
იიყვანეს ჰრქუა მას რაჳ გნებავს სთქუა და ყო
ველი მოგცე ხ~ მან მცირედი ქუაჳ უჩვენ
ა ვითარ სამეული და ლოკდა და ცნეს რ~ მ
არილი უნდა და მოართვეს ორი ოდენ ქუა გან
უტეხელი და მან მოჵლიჩა ერთი ლიტ
რა და წარვიდა და ალოკა ფურთა მის
თა და იყოფოდა ხატსა მას წინაშე ვი
დრე აღსასრულამდე ცხოვრებისა მისისა
და წმინდა იგი წმინდათა შინა მიიცვალა
და ჩუენ დაგვიტევა ხატი იგი საუფლო და ა
რს ვიდრე დღეინდელად დღემდე უჩინრად
და სასწაულთ მოქმედებას განცხადებულად რო
მელ უადვილეს არს აღრიცხვა ზღვათა ქვიშ
ათა ვიდრე საკჴრველებათა საუფლოსა
მის ხატისათა გარნა ვინათგან ღ
მერთი მხოლო არს მოქმედი სასწა
ულთა მანვე მხოლომან უწყის სიმ
რავლე სასწაულთა მისთა და უკეთუ ს
ოლომონცა იყო ვერცა მან შ
ეუძლოს აღრიცხვად თჴნიერ ღ~თისა მხოლოსა

